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صغيرة كلمة
عجيبة مفارقة

وقد ، كلها للحياة شامل الدين هذا أن للسإلما دارس كل يعرف      
   دولة قامت

، والسنة الكتاب هدي على النبوية المدينة في بدايتها منذ السإلما
 واسإتمرت

شريعة سإوى دسإتور لها يكن ولم ، المشرقين بلغ حتى مداها وتواصل
 ولم ، الله

)أتاتورك( يد على الماسإوناي الناقلب جاء حتى تبديلها على مسلم يجرؤ
 1924 عاما

بقواناينها العلماناية تركيا وقامت ، الدولة عن الدين فصل قرر حيث ، ما
 ، لله المحادة

بعد فيما وقامت ، أمتنا واقع في التأثير عن السإلما لبعاد محاولة في
 الهدف لهذا
عن السإلما إبعاد سإوى لهم هم ل ، السإلما ديار شتى في وأحزاب دول

 ، الحياة
ًا الكافرة والحزاب المستوردة والنظم الملحدة الفكار لتجد لها قدم
 الديار في

لمنع سإلطان من بها الله أنازل ما بدعاوى جائرة قواناين وسُإنت ، السإلمية
 الدين هذا
 . للحكم العودة من

بعض في الحياة يظلل كالنصراناية كهنوتي دين يكون أن والعجيب      
 الدول

دولة الدين ولهذا ، الديمقراطي المسيحي بالحزب وإيطاليا كألمانايا
 تحكم معروفة
ولهم ، السإلما ديار من كثير في حتى سإفاراتها لها الفاتيكان هي باسإمه

 اجتماعات
)السنودس( كهنة اجتماع في حصل كما ، الدول بعض شؤون في تتدخل
 أشار الذي
أما ، القادمة الناتخابات في المشاركة بضرورة اللبناناية الحزاب على
 بلد في

مسلم عالم أو إسإلمية جهة لي ويل ثم ، فويل ! الديمقراطية السإلما
 عن يتحدث

المسلمين حياة هكذا زعمهم في تعنيه ل لناها ، المور هذه مثل
 زمن في

! .  )اللمعقول(
المستعان والله  



________________________



العدد افتتاحية
قادم السإلم .. الله وعد

آله وعلى محمد نابينا على والسلما والصلة ، وحده لله الحمد      
   ومن وصحبه
 : وبعد . الدين يوما إلى بهديه اهتدى
شتى في جساما أحداث الخيرة العقود في السإلمية أمتنا على مرت      

 ، أقطارها
والضاطهاد الذأى من الكثير الحداث تلك من المسلمين بعض عاناى وقد

 والتشريد
 . والداناي القاصي يعرفه مما ، والحصار والقتل

موقف الجرائم تلك حيال والغرب الشرق في السإلما أعداء ويقف      
 ، المستهتر

إعلمي بصخب يقعدوها ولم الدنايا لقاموا مواطنيهم من واحد أضاير ولو
 ، كثيف
والفلبين وبورما وكشمير وفلسطين البوسإنة في المسلمون يعاناي فبينما

 من والشيشان
ل أولئك ناجد ، والمدن القرى وتدمير ، العرقي والتطهير ، الجماعي القتل

 تعوزهم
، داخلية شؤون الجرائم تلك أن بدعوى ؛ التافهة والحجج الباردة العذار

 أن أو
عليهم المعتدى إناقاذأ أن أو ، السإلميين المتطرفين من نافر وراءها

 كفة سإيرجح
، الرثوذأكسي وبطرسإها المم هيئة أما ! أخرى دون جهة لمصلحة الصراع

 فهي
فيها المسلمون يكون ، جائرة وحلول مشبوهة بقرارات بلة الطين تزيد

 غنيمة
 . ببعيد عنا) دايتون (سإلما وما ، للمعتدين

الله بإذأن ولكنها ، السإلما عودة لجهاض قائمة محاولت هناك إن      
 سإتبوء

 . بالفشل
يعمل إسإلمي توجه أي قياما دون وقاحة بكل يقفون السإلما أعداء إن      

 للخروج
، للمة الذاتية القوة وبناء السإتقللية يحاول أو ، الجنبية الهيمنة على

 فيعملون
بصورة توجهه آثار من والتخويف إليه السإاءة على جاهدين

 . فجة
ًا ناجد) المسلمين المجاهدين (قضية في ناتأمل وحينما       للصورة تجسيد

 ، السابقة
ُقّضون الشباب هؤلء كان فحين ويخلخلون ، السوفييتي الجيش مضاجع َي

 ، صفوفه



بل - ! عرفهم في - الثوار بل ، البطال هم كاناوا ، المّرين قادته ويذيقون
 كاناوا

ّدون الذي ، الحمر للجيش المقاومة مواصلة على ويشجعون ، بالدعم ُيَم
 يقف كان
ثم ، الند موقف منهم ويقف ، وجيوشه الغرب يتحدى غطرسإة بكل
 ذألك صار

أذأيال يجر فخرج ، أركاناه تداعت أن لبث وما ، العالم أضاحوكة الجيش
 الخيبة

الفغان المجاهدين إن : ناقول ل ناحن ، ناعم . أفغاناستان من والهزيمة
 هم وحدهم

فنائها عوامل تحمل كانات لناها ؛ السوفييتية المبراطورية أسإقطوا الذين
 باناحراف

 . قادتها ودكتاتورية أيديولوجيتها
ًا أصبحوا أفغاناستان في دورهم المجاهدون أدى أن وبعد       مغضوب

 ، عليهم
ً إلى أدى مما ؛ ومتطرفين إرهابيين كوناهم بدعوى والقتل للعتقال ومحل
 ردود

تلفيها الولى وكان ، مأسإاوية أفعال
هؤلء يدعي التي) الحضارية( بالسإاليب

 .الحائط عرض بها الضاربون وهم   ، تبنيها
نافوسإهم في حز الذين وهم ، البوسإنة مجاهدي مع الموقف ويتكرر      

 يقف أن
للعدوان يتعرضاون ، السلحا من محرومين البوسإنة مسلمو إخواناهم
 الصربي

أولئك فتداعى ، الدولية المبالة عدما ظل في الحاقد الرثوذأكسي
 لنجدة الشباب
وأعراض السإلما بيضة عن معهم للدفاع ببسالة ووقفوا ، إخواناهم

 المسلمين
ول ، ناحسبهم فيما ، الله سإبيل في رخيصة أنافسهم وقدموا ، وممتلكاتهم

 على نازكي
ًا الله  . أحد

الجهاد واجب يؤدون الذين ، الفتية هؤلء من الغرب يضير فماذأا      
 وواجب
ُكْم َوإِن ..  السإلمية الخوة َتنَصُرو ّديِن ِفي اسْإ ُكُم ال ْي َل َع ّنْصُر َف .. ال

   
أن يخشى أناه لول النفر أولئك وجود من الغرب يضير ماذأا ،] 72 : النافال[

أناهم الغربيون ظن التي أوروبا قلب في دولتهم للمسلمين   تعود
والمجاهدين الجهاد من خوفهم أن ولشك) . دايتون   بمؤامرة( أجهضوها
الكبرى بالفريضة المسلمين نافوس في   الروحا هذه سإريان من لخشيتهم

، السإلما سإناما ذأروة بأناها   -وسإلم عليه الله صلى- الرسإول وصفها التي
ومؤامرات   المسلمين إذألل محاولت على أحد يقدما فلن وحينها



ًا وجعلهم قوتهم على القضاء العقيدة رابطة تجمعهم ل متفرقين شعوب
  .  وحدها والعقيدة

أيديولوجيات ومنطلقاتهم قومية روابطهم سإتكون ذألك وبخلف      
 فهذا ، منحرفة

على يخفى ل الموقف هذا ، والذلة والتبعية السبات إلى سإيؤدي شك ول
 مسلم كل
وسإنة الله كتاب( الصيلة مصادره من الدين هذا بفهم بصيرته الله أناار

 - رسإوله
على الواقع ومعرفة )الصالحين المة سإلف بفهم -وسإلم عليه الله صلى

 . حقيقته
إلى السإاءة في الدور بذلك يقوما أن مسلم كل له يعجب ما لكن      

 ودعاته السإلما
يعملون لكنهم ، بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا من هم ، أمتنا من نافر ولمجاهديه

 من بوحي

العلماناية رموز من لوائهم تحت والمنضوين السإلما أعداء
 . المعروفين

ومن ، القول بلحن ويعرفون ، بسيماهم ُيعرفون الشانائين هؤلء إن      
 عملهم

وهم ، مناسإبة وبغير بمناسإبة ودعاته السإلما إلى السإاءة في المتواصل
 يجب الذين

ونالمس ، اليمين أو اليسار من أكاناوا سإواء) العصر منافقي (بـ يسموا أن
 ذألك آثار

حرب من ومجلتهم صحفهم به يسودون مما صدورهم في القابع العداء
 ضاد مستمرة
 : يلي فيما تتمثل ، والمسلمين السإلما

دعاته ومضايقة السإلمي الرأي لمصادرة المستمرة دعواتهم *      
ًا ورميهم  كذب

ًا  . وإرهابيون متطرفون بأناهم وزور
ظلمية أناه بدعوى إسإلمي توجه كل من المستمر التخويف*       

 عن واناحراف
 . الباطل دعاة من نااعق كل يؤيدون بينما ! الصواب

السإلمية المجتمعات لتغريب المستمر والتشجيع المتواصل العمل*       
 والدعوة

الشريعة لتحكيم دعوة أي أن وادعاء ، آمنوا الذين في الفاحشة إشاعة إلى
 السإلمية

 . ورجعية تخلف زعمهم في هي إناما الحياة في
ثقتهم محل وكاناوا السإلما دعاة حقيقة الناس عرف حينما *      

 سإمح وتأييدهم
ٍر المشبوهون أولئك لهدمه السإلما باسإم بالحديث جلدتهم بني من لنف

 . الداخل من
ًء ، إسإلمي اتجاه أي لفوز والحزن الغضب *       في ذألك أكان سإوا

 اناتخابات



الكامن والحقد البغض وإظهار ، أفراده تفوق حتى أو ناقابية أو عامة
 بشكل ضادهم
 . واضاح
عليه الله صلى- الله رسإول وبوعد الله بإذأن قادما السإلما إن      

 مهما -وسإلم
فحينما ؛ الله شاء إن سإتفشل والتي ، العداء من المؤامرات حيكت

 آخر سإقطت
فأسإقطت ، للعقيدة الصحيح الطريق عن اناحرفت يوما إسإلمية خلفة

 بمؤامرة ببساطة

اليوما يعود السإلما لكن ،) أتاتورك (الماسإوناي يد على الطراف محبوكة
 جديد من

الحرب رغم الول بالمركز التجاه السإلمي الرفاه حزب ويفوز لتركيا
 الشعواء

 . ضاده
موقفهم وأباناوا أنايابهم عن كشروا الذين العلمانايين تحالف ورغم      

 العدائي
اتجاه على مؤشر شك ول الفوز هذا أن إل ، السإلما من المكشوف

 على وخطوة
ًا . طويل طريق ، فقط تركيا إلى ليس ، السإلما فسيعود الله لوعد وتحقيق
 إلى وإناما

 .. السإلمية الشريعة فيها ُناحيت التي السإلما ديار كل
أدعياء من )العصر منافقي( كل أناف رغم السإلما سإيعود      

 . العلماناية
        َد َع ّلُه َو ِذيَن ال َل ُنوا ا ُكْم آَم ُلوا ِمن َعِم ِلَحاِت َو ُهْم الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس ِفي َل

َلْرِض  َكَما ا
َلَف َتْخ ِذيَن اسْإ َل ِهْم ِمن ا ِل ْب َنّن َق ّك ُيَم َل ُهْم َو ُهُم َل َن ِذي ِدي َل َتَضى ا ُهْم اْر ُهم َل ّن َل ّد َب ُي َل َو

ِد ّمْن ْع ِهْم َب ِف ْو  َخ

ًا ِني َأْمن َنا ُدو ُب ْع ُكوَن ل َي ِر ًا ِبي ُيْش ْيئ َفَر َوَمن َش َد َك ْع ِلَك َب ِئَك َذأ َل ْو ُأ ُهُم َف
ُقوَن َفاسِإ     ال

] .  55 : النور[
________________________



شرعية دراسإات
 الوعظ فن
وضوابطه أهميته

بلل محمد بن الحكيم عبد : بقلم

 :مدخل
[ بالعواقب والتذكير النصح : الموِعظة : العرب لسان في      

1[
 
.     

أراد إذأا الله إلى الداعية يستخدمه الذي السإلوب ذألك : هو والوعظ      
 ناصح

من ويرهبهم ، وثوابها الحسنة في فيرغبهم ، بالعواقب وتذكيرهم الناس
 السيئة

 . العمل على ويبعث القلب له يرق الذي الوجه على ، وعقابها
للناس دعوته في الوعظ أسإلوب اسإتخداما عن للداعية غنى ول      

 ، لهم وتربيته
عز (فقال ، دعوته في- وسإلم عليه الله صلى -نابيه به الله أمر فقد

ُع ) : وجل ْد  ا
َلى ِبيِل إ ّبَك سَإ ِة َر ْكَم ْلِح ِة ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة َوا َن ُهم الَحَس ْل ِد ِتي َوَجا ّل ِهَي ِبا

    .. َأْحَسُن
ُهْم..  :  )وتعالى سإبحاناه( وقال ، ]125 : النحل[ ْظ ُقل َوِع ُهْم َو ِفي ّل

ِهْم ُفِس ً َأنا ْول ًا   َق ِليغ من رسإله به )تعالى( أمر كما ، ]63 : النساء [  َب
ُقول ) : تعالى( قال ، دعوتهم   في ناهجهم فكان ، قبل ً َلُه َف ْول ًا َق ّين ّل

ّلُه َع ّكُر ّل َذ َت ْو َي وسإبيل ، الذكرى وسإيلة فالموعظة   ، ]44 : طه[  َيْخَشى َأ
َها َيا  : موعظة كله والقرآن ، الخشية ّي أ

ّناُس َ ْد ال ُكم َق ْت َء َظٌة َجا ْوِع ّمن ّم
ُكْم ّب ٌء ّر َفا ِر ِفي ّلَما َوِش ُدو ًدى الّص ُه ِنين َوَرْحَمٌة َو ْؤِم ْلُم     ّل

 ] .  57:  يوناس[
وتهذيب ، القلوب إصلحا في بالغة أهمية له دعوي أسإلوب فالوعظ      

 ؛ النفوس
وإذأا ، القاتلة الفتاكة أمراضاها من وعلجها الرواحا بطب متعلق أناه ذألك
 صلح

ًا الصالحة بالعمال العضاء فانابعثت ، كله الجسد صلح القلب على مصداق
 . اليمان

خاصة ، سإامعيها نافوس في البالغ الثر من الواعظ لكلمة يكون وكم      
 ناظرناا إذأا
ّكن ، وأدوات وسإائل من الزمان هذه في تيسر لما المربي الواعظ تم
 إيصال من

 . لقاؤه ول رؤيته لهم تتهيأ ل ممن المؤلفة اللف إلى كلمته
 :الوعاظ ظهور

ًا       أصحابه يتخول وكان ، النبي عليه حرص فقد الوعظ لهمية ناظر
تفرقهم عند )عنهم الله رضاي( الصحابة عليه حرص ثم   ، بالموعظة

   وكثرة ، المصار في



: منهم وبرز ، التابعين عصر في ذألك شاع ثم ، السإلما في الداخلين
 الحسن
 . فيه الناس يعظ مجلس له فكان ، )الله رحمه( البصري

كالماما ، فيه وكتب الجاناب بهذا اهتم من ُوجد التأليف ظهور ومع      
 الذي أحمد
ًا ألف ، وغيرهما السري ابن وهناد المبارك ابن ومثله ، الزهد في كتاب

 وخصص
ًا البخاري الماما مسلم الماما ومثله ،) الرقاق : (أسإماه صحيحه في كتاب
 ضَاّمن الذي

ًا صحيحه ) . والرقائق الزهد: ( بعنوان كتاب
، القيم وابن ، الجوزي كابن العلماء من جّم المتأخرين من به واهتم      
 وابن
 . كثير وغيرهم ، رجب
، كثروا ثم ، والوعاظ القصاص ظهر التابعين عصر أواخر وفي      

 وقلت
كحاطب الوعاظ بعض وصار ، بالنابل الحابل واختلط ، بالسنة عنايتهم

 ل ليل
ابن ذأكر كما ! . ؟ كذب أما صدق ، باطل أما أصحيح ، يقول ما يدري

 : الجوزي
الصناعة هذه خّست ثم ... فقهاء علماء الزمان قديم في كاناوا الوعاظ أن(
 فتعرض ،

ُعد ، الجهال لها َب بهم وتعلق ، الناس من المميزون عندهم الحضور عن ف
 العواما

، الجهلة يعجب وما ، القصص على وأقبلوا بالعلم يتشاغلوا فلم ، والنساء
 وتنوعت

.    ]2[) الفن هذا في البدع
 :بالوعظ المخاطبون

، وكبيرهم صغيرهم ، والتذكير المواعظ إلى كلهم الناس يحتاج      
 جاهلهم

أصحاب لكان عنها غنية في أحد كان ولو ، وتقيهم فاجرهم ، وعالمهم
 - الله رسإول
يتعهدهم -وسإلم عليه الله صلى- كان فقد ، -وسإلم عليه الله صلى

 ، بالمواعظ
 . متوافرة السنة من والشواهد ، قلوبهم يرقق بما نافوسإهم ويهذب

ومداركهم عقولهم قدر على الناس خطاب يكون أن ينبغي ولكن      
 فل ، وعلومهم

ًا الخطاب يكون  : لسببين وذألك ؛ أحد لكل واحد
فقد ؛ الواجبات في وبالتالي ، الدرجات في الناس تفاوت : الول      
 على يجب

، الفقير على يجب ل ما الغني على ويجب ، الجاهل على يجب ل ما العالم
 ويجب
 .. وهكذا ، الضعيف العاجز على يجب ل ما القوي القادر على



ولذا ، فهمه ُيساء مما كان إذأا فتنة يكون الحديث بعض أن  :الثاناي      
   علي قال

يكذب أن أتحبون ، يعرفون بما الناس حدثوا( : )عنه الله رضاي(
   الله

ما ودعوا : (رواياته بعض وفي ، يفهمون بما : أي ، ]3[ ) ! ؟ ورسإوله
أنات ما : (مسعود ابن وقال ، فهمه عليهم يشتبه : أي    )   ينكرون
ًا بمحدث ًا قوم .      ]4[) فتنة لبعضهم كان إل عقولهم   تبلغه ل حديث

 :الوعظ أسإاليب
ّول كلما أو ، رنااناة بخطب إل يكون ل الوعظ أن تظن ل       له ُيجمع مط

َطأطأ ثم ، له ويتهيؤون   ، الناس  !موعظته بسرد الواعظ ويبدأ الرؤوس ُت
   غير هذا فكل! 

وقد ، بالخطبة أصحابه يعظ -وسإلم عليه الله صلى- كان فقد ؛ لزما
 بما يعظهم
ًا يرى حين الدنايا بحقارة فيذكرهم ، الحال يناسإب ْدي ويذكرهم ، َأسَإّك َج

 الجنة بنعيم
امرأة يرى حين الله برحمة ويذكرهم ، حرير حلة من أصحابه يعجب حين

 تبحث
ّيها عن  . وترضاعه تضمه ثم ، السبي في صب

ً أو ، ُتسرد قصة الموعظة تكون فقد ... وهكذا       جملة أو ، ُيضرب مثل
 ، تقال

ً أو  . تقعر أو تكلف بدون ، به يحتذى فعل
 :الوعظ ضوابط

الضعيفة الحاديث على العتماد الوعاظ في كثر العصر هذا في      
 أو

َكر التي الموضاوعة ْذ القصص على العتماد : وكذا ، الجزما بصيغة ُت
 التي المحكية

ًا الوعظ يعتمد من ناجد كما ، خطاما ول لها زماما ل ًا أسإلوب الدعوة في وحيد
ْعظ من ُيكثر أو   ، له ثاناي ل ًة الناس َو ّلهم كثر  ...   تم

الضوابط بعض على للتنبيه الملحة الحاجة تبرز وناحوها المور فلهذه      
 التي
ّية الشرعية صورته في الوعظ وتجعل ، ناصابه إلى المر ترد المؤثرة البه

 . النافعة
 : يلي ما الضوابط هذه ومن      
      ً  : والسنة الكتاب على العتماد : أول
، )تعالى( الله كتاب على وعظه في الواعظ اعتماد يكون أن يجب      
 وسإنة

بن النواس عن ، موعظة كل أصل فهما ،- وسإلم عليه الله صلى- رسإوله
 سإمعان

ضارب : (قال ،- وسإلم عليه الله صلى -الله رسإول عن) عنه الله رضاي(
ً الله  مثل

ًا ًا صراط ، مفتحة أبواب فيهما سإوران الصراط جنبتي وعلى ، مستقيم
 وعلى



الناس أيها يا : يقول داع الصراط باب وعلى ، مرخاة سإتور البواب
 ادخلوا

ًا الصراط أن أراد فإذأا ، الصراط جوف من يدعو وداع ، تتفرجوا ول جميع
 يفتح
ًا ، تلجه فتحته إن فإناك تفتحه ل ويحك : قال ، البواب تلك من شيئ

 : والصراط
الله محارما : المفتحة والبواب ،) تعالى (الله حدود : والسوران ، السإلما

 ، )تعالى(
فوق والداعي ،) وجل عز (الله كتاب الصراط رأس على الداعي وذألك

 : الصراط
أمر على الناس يحث حين والواعظ . ]5[ )مسلم كل قلب في الله واعظ

ّذرهم ُيح    و
ٍه أوامر مجرد حديثه يجعل ول ، الدليل لهم يبين أن ينبغي آخر من وناوا

 عن مجردة
، عنه المنهي أو به المأمور للشيء المضار أو المنافع ذأكر وعن ، الدليل

 ذألك وكل
أراد ما فإذأا . لنصوصهما والتدبر بالتأمل ، والسنة الكتاب في ُمتضمن
 أن الواعظ

ُيبلغ موعظته ُيثري عن الفصحاء يعجز مواعظ أمامه فإن كلمه و
 ، مجاراتها
وأين ، البشر كلما من الله كلما وأين ، محاكاتها دون الحكماء وينقطع

 ل من كلما
 ! ؟ البشر عامة كلما من الهوى عن ينطق
ًا خلقه بعض )تعالى( الله يعطي وقد       ًا لسانا ًا فصيح ًا وبيانا لكن ، بليغ

 الموعظة
ًا لهما فإن ؛ والسنة بالكتاب السإتشهاد دون تكمل ل منه على وهيمنة أثر

 . القلوب
ًا        : الضعيف عن غنية الصحيح في : ثاناي
القرآن تفسير في سإيجد فإناه ، والسنة الكتاب الواعظ اعتماد وعند      
ًا  من كثير

الحديث كتب في وسإيجد ، الموضاوعة والسإرائيليات ، الضعيفة الروايات
ًا  من كثير

كلما بمراجعة والحذر الحيطة عليه فإن : وحينئذ ، تثبت ل التي الحاديث
 العلم أهل
كفى( : مسلم حديث ففي ؛ الواعظ صدق على دليل التحري وهذا ، فيها

ًا بالمرء  كذب
ًا الباب هذا في الوعاظ حال كان وقد . ]6[ )سإمع ما بكل يحدث أن ، عجب

     قّل فقد
إناكم( ) :عنه الله رضاي (مسعود ابن قول بعضهم في وصدق ، العلم فيهم
   زمان في

ًا بعدكم وإن ، خطباؤه قليل ، علماؤه كثير ، خطباؤه كثير زمانا
     فيه والعلماء



، والحكايات القصص بتمييز يهتمون ل منهم كثير وصار ، ]7[ )قليل
قد التي ؛ القصص من والعجيب ، الخبار من بالغريب التيان     فهّمهم

ّد ذأكره اقترن أن إلى الحال ببعضهم وبلغ ، والجهلة   العواما لها ينش
ًا أو ، ! والثواب للجر حسبة   ؛ فيه والكذب الحديث في بالوضاع تكسب

ًا ّدهم ، واسإترزاق .      ]8[ الوضااعين   جملة في الحديث أهل وع
، المختلقة والعجائب ، المنكرة بالقصص المواعظ كتب طفحت وقد      
 حذر ولهذا

ًا تيمية ابن فألف ، ورواياتهم القصاص أخبار من الئمة : سإماه كتاب
 أحاديث(

ًا السيوطي وألف ،) القصاص أكاذأيب من الخواص تحذير( : سإماه كتاب
 ، )القصاص

 . كثير وناحوها [*] )والمذكرين القصاص( : الجوزي ولبن
الغث فيها كثر حيث ، منها الحذر ينبغي التي الوعظ كتب ومن      

: 
، الحريفيش مدين لبي )والرقائق المواعظ في الفائق الروض(       

 وروض(
العيون قرة( و ، اليافعي السعادات لبي )الصالحين حكايات في الرياحين

 ومفرحا
الليث لبي كلها) الغافلين وتنبيه ، العارفين وبستان ، المحزون القلب

 ، السمرقندي
 . [**] الغزالي حامد لبي (الدين علوما إحياء( و

، الفضائل أبواب في الضعيف الحديث ذأكر السلف بعض أجاز ولئن      
 هذا فإن

ًا له شرطوا فقد ؛ إطلقه على ليس  : ثلثة شروط
ًا الضعف يكون أل -1        . شديد
ًا الحديث يكون أن- 2        . عاما أصل تحت مندرج
.    ]9[ ثبوته به العمل عند يعتقد أل -3      
ًا هناك أن يخفى ول       فإن ؛ به والحتجاج الضعيف الحديث ذأكر بين فرق
 ذأكره

.    ]10[ به شرعي حكم إثبات يعني ل
ًا        : بالموعظة الناس تعهد  :ثالث

به ُينتفع فلم كرهته وربما ؛ فيها التذكير أثر فيضعف وتسأما تمل النفس      
يتعهد بالنفوس لخبرته -وسإلم عليه الله صلى- النبي كان : لذا   ؛ حينئذ

   بالنصح أصحابه
ًا ، والتذكير ًا أيام ِثر ول ، وأيام ّ ؛ عليهم ُيك صحابته كان وكذا ، يملوا لئل

 الذين
 : به ويوصون بل ، ذألك يمتثلون يديه على تربوا
ّدث( : قال عباس ابن عن عكرمة فعن       ، مرة جمعة كل الناس ح
 أبيت فإن

ّنك ول ، القرآن هذا الناس ُتمّل ول ، مرات فثلث أبيت فإن ، فمرتين ْلفي أ
 تأتي



، حديثهم عليهم فتقطع عليهم فتقص ، حديثهم من حديث في وهم القوما
.      ]11[ الحديث)  .. يشتهوناه وهم فحدثهم أمروك فإذأا   ، أناصت ولكن
الناس يذكّر مسعود ابن يعني الله عبد كان : قال ، وائل أبي وعن      
 كل في

ّكرتنا أناك لوددت : الرحمن عبد أبا يا : رجل له فقال ، خميس ، يوما كل ذأ
 : قال

ّلكم أن أكره أناي ذألك من يمنعني إناه أما( بالموعظة أتخولكم وإناي ، أم
   كان كما

[ )علينا السآمة مخافة ؛ بها يتخولنا -وسإلم عليه الله صلى- النبي
12[ .   

حال في يتفرس أن الواعظ فعلى      
ّّين ، الموعوظين بقلوبهم ليقبلوا ناشاطهم ويتح

لهذا تطبيقه مدى في الداعية ولينظر . )تعالى( الله بإذأن فينتفعوا   ،
   التربوي المبدأ

ْؤَمُن ، والجهود ، الوقات به ُتحفظ الذي ، العظيم ُي الناس نافرة من به و
 ، وضاجرهم

قال كما كان فقد ، أسإوة خير- وسإلم عليه الله صلى- الله رسإول في وله
 بن جابر

، ]13[ )يسيرات كلمات هن إناما ، الجمعة يوما الموعظة يطيل ل( : سإمرة
   وقالت
يحدث كان- وسإلم عليه الله صلى -النبي إن) : (عنها الله رضاي( عائشة
ًا  لو حديث
ّده ّد ع .    ]14[) لحصاه العا
ًا        : الناس وتقنيط ، والتهويل ، المبالغة من الحذر  :رابع
ًا       ًا الواعظ يقوما عليهم والخوف للناس الخير محبة في اجتهاد أحيانا

 بتضخيم
ًا فيها الوارد على فيزيد ، المعصية وعقوبة ، السيئة جزاء ويهول ، أحيانا

 ويعظم
له توبة ل وأناه ، محالة ل به ناازل الله عذاب أن لسامعه يخيل حتى ، أخرى

 وأن ،
 ! ! . له حيلة ل وأناه ، ينفعه لن الصالح عمله
ًا العكس يحدث وقد       ّوناون ، الوعاظ بعض عند أحيانا َه ُي المعصية من ف

 ويقللون
الترغيب بين الموازناة : الوسإط الشرعي والمنهج ! ! شأناها من

 ، والترهيب
ّبْئ  : )تعالى( الله قال ، والرجاء والخوف ِدي َنا َبا ّناي ِع َناا َأ ُفوُر َأ َغ الّرِحيُم ال

)49 (
َأّن ِبي َو َذا َو َع َذاُب ُه َع ِليُم ال َل ] . 50 ، 49 : الحجر[  ا

الصفتين هاتين بين بجمعهم المؤمنين عباده على الله أثنى ولهذا      
 ، الكريمتين

َيْرُجوَن ..  : فقال َتُه َو ُفوَن َرْحَم َيَخا َبُه َو َذا ، ]57 : السإراء[  .. َع
   وقالت



)وتقنيطهم الناس وإملل إياك( : عمير بن لعبيد( عنها الله رضاي( عائشة
]15[ .     

ًا        : تكلف بل البلغة : خامس
فقد ، متكلفة غير بليغة- وسإلم عليه الله صلى- النبي مواعظ كانات      
 في جاء

عليه الله صلى- الله رسإول وعظنا( : )عنه الله رضاي( العرباض حديث
 -وسإلم

قال ، ]16[ ) ... القلوب منها ووجلت ، العيون منها ذأرفت ، بليغة موعظة
   ابن

القلوب إلى أقرب لناها ؛ مستحبة الموعظة في والبلغة( : رجب
 ، واسإتجلبها

قلوب إلى وإيصالها ، المقصودة المعاناي إفهاما إلى التوصل هي : والبلغة
 السامعين

، للسإماع وأحلها وأفصحها ، عليها الدالة اللفاظ من صورة بأحسن
 في وأوقعها
كان بل ، يطيلها ول ، خطبتها يقصر- وسإلم عليه الله صلى -وكان ، القلوب

 يبلغ
يجنح قد خطبته في ببلغته المتحدث اهتماما ظل وفي . ]17[ )ويوجز
   في فيقع

 ! . بلغة يظنه ، التكلف
 :التكلف صور ومن
ّول -أ        : يعلم ل لما التق
أيها يا : قال ، مسعود بن الله عبد على دخلنا: ( قال مسروق عن      

 من الناس
ًا علم أن العلم من فإن ؛ أعلم الله : فليقل يعلم لم ومن ، به فليقل شيئ

َما ُقْل  : لنبيه )وجل عز( الله قال ، أعلم الله   : يعلم ل لما يقول
ُكْم ُل َأ ِه َأسْإ ْي َل ٍر ِمْن َع َناا َوَما َأْج      ِمَن َأ

ّلِفيَن َك َت .       [18] الُم
  :السجع - ب      
يشتهوناه وهم فحدثهم أمروك فإذأا : ( ... المتقدما عباس ابن قول في      

 فاناظر ،
عليه الله صلى- الله رسإول عهدت فإناي ، فاجتنبه الدعاء من السجع
 -وسإلم

من المكروه( : الغزالي قال ، )الجتناب ذألك إل يفعلون ل وأصحابه
 هو السجع

كلمات المأثورة الدعية ففي وإل ، والذلة الضراعة يلئم ل لناه ، المتكلف
 متوازية

.    ]19[ )متكلفة غير لكنها
فيه فإن ، الدعاء في كالحال للسجع بالنسبة الموعظة في والحال      
 الغالب في

ًا ًا تكلف ِهب ْذ من خل ما : وهو ، منه الحسن إل ، وخشوعها الموعظة لروناق ُم
 التكلف



 . المذاق حلوة المسجوعة اللفاظ وكانات ، والتكرار
  :حاجة لغير والطناب والتشدق الثرثرة - ج      
ًا الكلما كثرة : تعني الثرثرة       ًا تكلف جابر عن ، ]20[ الحق عن وخروج

   رضاي(
أحبكم من إن : (قال- وسإلم عليه الله صلى- الله رسإول أن )عنه الله
 وأقربكم إلّي

ًا ًا أحاسإنكم : القيامة يوما مني مجلس وأبعدكم ، إلّي أبغضكم وإن ، أخلق
 يوما مني

[ الحديث ) ... والمتفيهقون ، والمتشدقون ، الثرثارون القيامة
21[

 
.   
والطناب اليجاز جهة من الحال وعظه في يراعي أن للواعظ فينبغي      

 وإن ،
ًا اليجاز إلى أميل تكون المواعظ أن : الصل كان التشدق عن بعيد

 ، والثرثرة
ًا ، ذألك عن ناهى الذي -وسإلم عليه الله صلى -بالنبي واقتداء بمنهج وأخذ
 في السلف

الواعظ ظن أو ، السامعين فهم ضاعف من حاجة للطناب تكون وقد ، ذألك
 صعوبة

 . عليهم ألقاه ما فهم
ًا        : والحداث المناسإبات اسإتغلل : سإادسإ
كان ولو الحدث أو المناسإبة يستغل- وسإلم عليه الله صلى- كان      

ًا  ل قد يسير
ًا خلله من وينطلق به يؤبه ول ، عنده يوقف ًا مربي ، كثيرة والشواهد ، واعظ

   : منها
إلى أحب فيهن الصالح العمل أياما من ما( : العشر دخلت لما قوله       

 هذه من الله
.    ]22[ ) .. العشر
؟ هذا يوما فأي ... ؟ هذا بلد فأي ... ؟ هذا شهر أي( : النحر يوما قوله       

كحرمة ؛ حراما عليكم وأعراضاكم وأموالكم دماءكم فإن : (قال ثم   . ) ..
 في ؛ هذا يومكم
.      ]23[ ... ) هذا شهركم في ، هذا بلدكم
أصحابه فجعل ، حرير حلة -وسإلم عليه الله صلى- له ُأهديت       

 ، يمسوناها
بن سإعد لمناديل ؟ هذه لين من أتعجبون( : فقال ، لينها من ويعجبون

   خير معاذأ
.      ]24[ ... ) منها
أو الدنايا في الزهد عن الناس يحدث فل ؛ للواعظ ينبغي وهكذا      

 وهو الموت
في أغنياء وهم الصابر الفقير فضل عن يحدثهم أو ! ! زواج مناسإبة في

   زمن
 .   كثير ذألك وناحو ... سإعة



في هيأ قد ويكون ، حدث أو مناسإبة به تمر حين الواعظ يخسر وكم      
 نافسه
ًا ْبل من كلم تلك اسإتغلل عن ويعرض الكلما ذألك فيلقي ، الناس به ليعظ َق

ّوت إناه   ! المناسإبة ًا بذلك يف يمكنه كان السامعين عند الفهم من رصيد
   تلك اسإتغل لو تحصيله

 .   الحدث ذألك أو المناسإبة
والحكمة العلم بين الواعظ يجمع عندما صوره أبهى في ذألك ويتحقق      

 فيقدر ،
 . يستحقه ما ويعطيه ، قدره أمر لكل
ًا        : المخاطبين على الوعظي بالتأثير الهيمنة : سإابع
عليه الله صلى- الله رسإول وعظنا : قال سإارية بن العرباض عن      

ًا -وسإلم  يوم

القلوب منها ووجلت ، العيون منها ذأرفت ، بليغة موعظة الغداة صلة بعد
 فقال ،

: قال ؟ الله رسإول يا إلينا تعهد فبماذأا ، مودع موعظة هذه إن : رجل
 أوصيكم(

 . الحديث ... ) والطاعة والسمع ، الله بتقوى
الية هذه قرأ- وسإلم عليه الله صلى -الله رسإول أن عمر ابن وعن      
 يوما ذأات

َدُروا َوَما  : المنبر على ّلَه َق ّق ال ِه َح ِر ْد َلْرُض َق ًا َوا ُتُه َجِميع ْبَض ْومَا َق َي
ِة َياَم ِق  ال

َواُت ّياٌت َوالّسَم ِو ْط ِه َم ِن َيِمي َناُه ِب ْبَحا َلى سُإ َعا َت ُكوَن َعّما َو ِر الله ورسإول  ُيْش
 الله صلى-

الرب يمجد ، ويدبر بها يقبل ، ويحركها ، بيده هكذا يقول -وسإلم عليه
 أناا : نافسه
برسإول فرجف ، الكريم أناا ، العزيز أناا ، الملك أناا ، المتكبر أناا ، الجبار

 - الله
.      ]26[ ! ! ) به ليخّرن : قلنا حتى المنبر- وسإلم عليه الله صلى
مخلص يكون أن إل والتأثير الهيمنة بهذه الداعية الواعظ يتصف ول(       
 ، النية

رب عند كبيرة فالمسؤولية وإل ... النفس خاشع ، القلب رقيق
 : العالمين

عبد من ما : (الله رسإول قال:  قال الحسن عن الدنايا أبي ابن روى      
 يخطب
مالك فكان  :قال)  ؟ بها أردت ما ، القيامة يوما عنها سإائله الله إل خطبة

 حدثني إذأا
وأناا ، عليكم هذا بكلمي تقّر عيني أن أتحسبون : يقول ثم ، بكى بهذا

 الله أن أعلم
أعلم لو ، قلبي على الشهيد أنات ، ! ؟ به أردت ما القيامة يوما عنه سإائلي

 أحب أناه
ًا اثنين على أقرأ لم ، إليك .    ]27[) أبد



به ليسبي للكلما متصنع وهو ، بلساناه يتكلم داعية بين كبير وفرق      
 قلوب

بنبضات يتكلم السإلما على القلب مكلوما مخلص داعية وبين ، الرجال
 ، قلبه

.    ]28[ )وأسإاه حزناه ولواعج
يبكي فل يتكلمون المتكلمين بال ما : أبت يا : ذأر بن عمر لبيه ذأّر قال      
 ، أحد
: بني يا : فقال ؟ وهاهنا هاهنا من البكاء سإمعت أبتي يا تكلمت فإذأا

 النائحة ليست
لها وجدت إذأا ، المخلصة الموعظة إن . ]29[ الثكلى كالنائحة المستأجرة

ًا    نافس
ًا ، صافية ًا وقلب ًا متفتح ، التأثير في وأبلغ ، للسإتجابة أسإرع فإناها ، متدبر

 وهذا
ِلَك ِفي إّن ) : تعالى (كقوله ، كثيرة آيات في القرآن أكده قد المعنى َذأ
ْكَرى ِذ    ِلَمن َل

ْلٌب َلُه َكاَن ْو َق َقى َأ ْل َع َأ َو الّسْم ُه ٌد َو ِهي ًة  : وقال] 37 : ق[  َش ْبِصَر َت
ْكَرى ِذأ ُكّل َو    ِل

ٍد ْب ِنيٍب َع ] .     8:  ق[  ّم
ًا        : المؤثرة الصحيحة بالقصة السإتشهاد  :ثامن
ّد فهي ، المؤثرة الهادفة القصص اسإتخداما للواعظ ينبغي       السامع تش

 وتقّرب ،
ُلو ) : تعالى (الله قال ، القرآن منهج هو وهذا ، الهدف له ْت ْيَك َنا َل ِأ ِمن َع َب ّنا

 ُموسَإى
ْوَن َع ِفْر ّق َو ْلَح ٍما ِبا ْو َق ُنوَن ِل ْؤِم النبي طريقة وهذه ، ]3 : القصص[  ُي

 الله صلى-
صلى- النبي حكاه مما قبلنا كاناوا من بقصص مليئة والسيرة ، -وسإلم عليه
 عليه الله

أطبق الذين والثلثة ، المهد في تكلموا الذين كقصة ، لصحابه -وسإلم
 ، الغار عليهم
 . كثير وغيرها ، الخدود أصحاب وقصة
ّلمات ومن       إناها بل ، عظيم أثر لها بالقدوة التربية أن : التربوية المس
 تفوق
تكون وقد ، مشاهدة حاضارة تكون قد والقدوة ، بكثير النظري الكلما
ّية  محك

)تعالى( الله كتاب في كاثرة كثرة القصص تكثر أن عجب فل ، بالقصص
   . نابيه وسإنة
 : أمرين إلى الواعظ اناتباه من بد ل ولكن      
يذكر ول ، منها الصحيح يتحرى أن ذأكره سإبق كما عليه أن : الول      

 القصة
 . لثبوتها بل ، الناس بين واناتشارها لذيوعها

، وتفاصيلها التاريخية الحوادث جزئيات عند يقف أل عليه أن : الثاناي      
 ويهمل



قال ، القصص من المقصودة هي فإناها ، منها المستفادة والعبر الدروس
 ) :  تعالى(

 ْد َق ِهْم ِفي َكاَن َل ٌة َقَصِص ْبَر تكون أن ينبغي ولكن . ]111 : يوسإف[  .. ِع
   السإتفادة
ما غير منها يستنبط ل بحيث ، تهويل ول مبالغة بل والعبر الدروس باسإتنباط

 تنبئ
 . الصحيح موضاعها في القصة توضاع وبذلك ، عنه

ًا        : الصحيح موضاعه في الوعظ : تاسإع
ًا بالوعظ التربية على الناس بعض ركز       ًا تركيز أّن وظّن ، شديد

 هو الوعظ
أبواب من مهم باب الوعظ أن والصحيح ، والتربية للبناء الوحيدة الوسإيلة
 ، التربية
كالعلم ، الحمد ولله كثيرة الدين فأبواب ، الوحيد الباب ليس ولكنه

 والمر ، والتعليم
وهذه . وناحوها .. الله سإبيل في والجهاد ، المنكر عن والنهي بالمعروف

 البواب
ّون حقه باب كل إعطاء ويجب ، متآلفة واحدة وحدة بمجموعها تك

 في ، الشرعي
 . تفريط أو إفراط دون الشرعي وقته
هو الوعظ من الهدف إن بل ، المطاف ناهاية يعد ل الوعظ أن كما      
 إعداد

َتَحّمل ، وتزكيتها النفس ِم ، الدين هذا تكاليف ل ّل َتع وَحْمِل ، أحكامه و
   . رسإالته

________________________
 .4874ص 6م ، العرب لسان) 1(
 .123 ص ، إبليس تلبيس : انظر) 2(
 .49 باب ، العلم كتاب ، البخاري) 3(
 .11 ص ، المقدمة ، مسلم) 4(
 .4887 ح ، الجامع صحيح وانظر ، 182ص 4ج ، أحمد رواه) 5(
ًا بالمرء كفى : (4992 ح داود أبي وعند ، 5 ح ، مسلم) 6( ) .إثم
 .109 ص ، العلم كتاب في خيثمة أبو أخرجه) 7(
 .283ص ، 1ج ، للسخاوي اللفية شرح انظر) 8(
 .313ص1ج : السابق) 9(
 .66 ص 18ج ، الفتاوى انظر) 10(
 .6337 ح ، البخاري رواه) 11(
 .70 ح ، البخاري رواه) 12(
 .979 ح ، داود أبي سإنن صحيح : وانظر ، 1107 ح ، داود أبو رواه) 13(
 .3567 ح ، البخاري) 14(
 .128 ص 2ج ، البغدادي للخطيب ، السامع وآداب الراوي لخلقا الجامع) 15(
 .1257 ح ، الترمذي سإنن صحيح) 16(
 .111 ص 2ج ، والحكم العلوم جامع) 17(
 .4809 ح ، البخاري رواه) 18(
 .143 ص 11ج ، الفتح) 19(
 .477 ص 1م ، العرب لسان) 20(
 .1642 ح ، الترمذي سإنن صحيح) 21(
 .757 ح ، الترمذي رواه) 22(
 .679 ح ، مسلم رواه) 23(



 .3802 ح ، البراء عن البخاري رواه) 24(
 .2957 ح ، مسلم رواه) 25(
 .5414 ح ، إسإناده شاكر أحمد وصحح) 26(
المنذري وقال ، 514 رقم ، 295ص ، اللسان وآداب الصمت في أخرجه) 27(

ح ، الجامع ضعيف في والمرفوع ، أهـ جيد بإسإناد : 125 ص 1ج ، الترغيب في
2502. 

 .715 ص 2ج ، علوان ناصح الله عبد ، السإلم في الولد تربية) 28(
 .110 ص 5ج ، نعيم لبي ، الحلية) 29(

والقصص ، الموضوعة بالحاديث الوعظية كتبه الجوزي ابن شحن وقد(*) 
 :الكتب هذه ومن) 277ص 1ج ، اللفية شرح (السخاوي ذلك ذكر كما ، الباطلة

 .والمجالس والمواعظ ، الهوى وذم ، المدهش
أن فذكر ، السنة أهل منهج هو كما ، فأنصفه) الحياء (كتاب تيمية ابن ذكر(**) 
كلم من : فاسإدة مذمومة مواد فيه لكن ، والدب القلوب أعمال في فوائد فيه

السإتفادة ويمكن ، كثيرة موضوعة أحاديث وفيه ، الصوفية وأغاليط الفلسإفة
القدم ذوو إل به يشتغل أل ينبغي ولكن ، العراقي الحافظ تخريج مع بالكتاب
 .الشرعي العلم في الراسإخ



قرآناية دراسإات
 : التفسير مصادر

)3 (
 للقرآن الصحابة تفسير 

 -الولى الحلقة- 
الطيار سإليمان بن مساعد : بقلم

المقصود وبين ، التفسير مصادر عن بالحديث السلسلة هذه الكاتب بدأ      
   ثم ، بها

ًا ، بالسنة ثم ، بالقرآن القرآن تفسير عن تحدث المصطلحات محّرر
ًا  ناماذأج وذأاكر

عن بعدها وما الحلقة هذه في وحديثه ، تحتها المندرجة النصوص من
 تفسير

) . عنهم الله رضاي( الصحابة
  -البيان-       
ُة )عليهم الله رضاوان( الصحابة       َيَر صلى- لرسإوله )سإبحاناه( الله ِخ
 عليه الله

ّيه ووزراء ، دينه أناصار جعلهم ، -وسإلم وهم ، -وسإلم عليه الله صلى- ناب
ّّق  أر

ًا الناس ًا وأعمقهم ، قلوب ، الدين بهم الله حفظ ، التكلف عن وأبعدهم ، علم
 بهم وناشره

ٍر بين علمه في وكاناوا ، العالمين في ْكث  . وُمقّل ُم
-وسإلم عليه الله صلى -محمد أصحاب جالست لقد( : مسروق قال      

 فوجدتهم
والخاذأ ، الرجلين يروي والخاذأ ، الرجل يروي فالخاذأ ،) الغدير (كالخاذأ
 يروي

، لصدرهم الرض أهل به نازل لو والخاذأ ، المئة يروي والخاذأ ، العشرة
 فوجدت

.    ]1[) الخاذأ ذألك من مسعود ابن الله عبد
ِلما       عليه الله صلى- الله رسإول من والقرب الصحبة من لهم كان و

 -وسإلم
ًا لقوالهم فإن ، أحواله ومعرفة ّدم فتجدهم ، العلم أهل عند غيرها على تق
 يعتمدون

ّيُروَن ، الدين بيان في عليها خارجين غير ، اختلفوا إذأا أقوالهم من ويتخ
 إلى عنها

.    ]2[ غيرها
ّيزت وقد ، هذا       ّلف غير من بالعمق أقوالهم تم في ناظر ومن ، تك

 تفسيراتهم
 . القول هذا صدق َعَرَف المتأخرين بأقوال ووازناها

ّين ، الفكرة هذه أظهر َمْن أبرز من كان ولقد       من للصحابة ما وب
ّية  في مز



فعاد : ( ... قوله ذألك ومن ، كتبه في القيم ابن المامُا التفسيرية عباراتهم
 الصواب

 . ]3[) وُمراده الله بكتاب الّمة أعلم وهم ، الصحابة قول إلى
 :الصحابة تفسير أهمية

ًا العلماء ذأكر وقد       وهذه ، تفسيرهم إلى الرجوع أهمية على تدّل أسإباب
 السإباب
 : كالتالي

 : أحواله وعرفوا ، التنزيل شهدوا أناهم -1      
ّو في الثر أكبر أحواله ومعرفة ، التنزيل لمشاهدتهم كان لقد       عل

 تفسيرهم
 . الغائب يدركه ل ما الفهم من يدرك الشاهد إذأ ، وصحته

ِة وفي       ّي : الشاطبي قال ، اختلفوا لو فيما ، للقرآن الصحابة بيان حج
 وأما(

ّنة بالكتاب الوحي وتنزيل ، والنوازل للوقائع مباشرتهم : الثاناي فهم ، والس
ُد َع ْق  في أ
ِم ْه يدركه ل ما ويدركون ، التنزيل بأسإباب وأعرف ، الحالية القرائن َف

 بسبب غيرهم
 . الغائب يراه ل ما يرى والشاهد ، ذألك
ُد عنهم جاء فمتى       َلقات بعض تقيي بعض تخصيص أو ، المط

 ، العمومات
في خلف أحدهم عن ينقل لم إن وهذا ، الصواب على عليه فالعمل
 فإن ، المسألة

.    ]4[) اجتهادية فالمسألة بعضهم خالف
الجهل لن ؛ القرآن علم أراد لمن لزمة النزول أسإباب ومعرفة      

 بأسإباب
ٌع النزول ِق َبه في ُمو ٌد ، والشكالت الّش ِر َد الظاهرة للنصوص وُمو ِر َمو

 حتى الجمال

 . الختلف يقع
الحوال مقتضيات بمنزلة النزول أسإباب معرفة لن ؛ ذألك يقع وإناما      
َهُم التي ْف  ُي

ّدالة القرائن بعض ناقل فات وإذأا ، الخطاب بها أو ، جملة الكلما فهم فات ال
ٍء فهم  شي
 . منه

من فهي ، النمط هذا في مشكٍل لكل رافعة النزول أسإباب ومعرفة      
 في المهمات

ّد بل الكتاب فهم الحال مقتضى معنى هو السبب معرفة ومعنى ، ب
]5[ .   

مردويه وابن الشيخ أبو رواه ما : الكلما من سإبق ما على يدّل مّما إن      
 والحاكم

المهاجرين من برجٍل ُأتَي( : قال )عنهما الله رضاي( عباس ابن عن
 وقد الولين



وبينك بيني ! ؟ تجلدناي ِلَم : فقال ، ُيجلد أن عمر به فأمر الخمر شرب
 ، الله كتاب
ّي وفي : قال  . ؟ أجلدك ل أن تجد الله كتاب أ

ْيَس  : كتابه في يقول )تعالى( الله فإن : قال       َلى َل ِذيَن َع َل ُنوا ا آَم
ُلوا َعِم  َو

ِلَحاِت َناحٌا الّصا ِعُموا ِفيَما ُج آمنوا الذين من فأناا ،]  93 : المائدة [  .. َط
   وعملوا

ًا:  الله رسإول مع شهدت ؛ وأحسنوا اتقوا ثم الصالحات ًا ، بدر ، وأحد
 ، والخندق

 . والمشاهد
ّدن أل : عمر فقال        ؟ عليه َتُرو
ًا نازلت اليات هؤلء : عباس ابن فقال       على وحّجة ، للماضاين عذر

 ، الباقين
ًا ُقوا لناهم ؛ للماضاين عذر وحجة ، الخمر عليهم الله حّرما أن قبل الله َل
 ؛ الباقين على
ّناَما ..  : يقول الله لن ْيِسُر الَخْمُر إ َلناَصاُب َوالَم َلْزلمُا َوا : المائدة[   .. َوا
90[  

.    ]6[) الخرى الية بلغ حتى . ]90 : المائدة[
ّي هذا على خفي كيف فاناظر       لّما الية هذه حكم )عنه الله رضاي (البدر
 يكن لم

َكلة تكن لم وكيف ؟ نازولها سإبب يعلم ؟ نازولها سإبب علم من عند مش
ّين   ، منزلتها فنزلها  .   معناها وب
 : القرآن فيهم نازل من أحوال عرفوا أناهم -2      
ومن( : التفسير في الحوال معرفة أهمية بيان في الشاطبي يقول      
 : ذألك

، التنزيل حالة أحوالها ومجاري وأفعالها أقوالها في العرب عادات معرفة
 لم وإن
ّد ل ، خاص سإبب َثّم يكن وإل ، منه القرآن علم في الخوض أراد لمن ب
 في وقع

ّذر التي والشكالت الّشبه   .  ]7[) المعرفة بهذه إل منها الخروج يتع
: التفسير في أحوالهم معرفة أهمية على تدّل التي المثلة ومن- أ      

   رواه ما
ْيَس  : )تعالى( قوله تفسير في البخاري ُكْم َل ْي َل َناحٌا َع ُغوا َأن ُج َت ْب ً َت ّمن َفْضل

ُكْم ّب : قال )عنهما الله رضاي( عباس ابن عن ]198 : البقرة[      .. ّر
ّنٌة ُعكاٌظ كانات(    ومج

ًا المجاز وذأو ّثموا ، الجاهلية في أسإواق ّتِجروا أن فتأ ، المواسإم في َي
ْيَس  فنزلت    َل
ُكْم ْي َل َناحٌا َع َتغوا َأن ُج ْب ً َت ُكْم ّمن َفْضل ّب .      ]8[) الحج مواسإم في  .. ّر
: قالت )عنهما الله رضاي( عائشة عن البخاري رواه ما ومثله -أ      

 كانات(
وكان ، الُحْمُس يسّمون وكاناوا ، المزدلفة يقفون دينها َداَن ومن قريش
 العرب سإائر



ّيه الله أمر السإلما جاء فلما ، بعرفات يقفون -وسإلم عليه الله صلى- ناب
 يأتي أن

ِيَض ُثّم ، بها يقَف ُثّم ، عرفات ِف ِفيُضوا ُثّم  : )تعالى( قوله فذلك ، منها ُي َأ

ْيُث ِمْن  َح
َفاَض ّناُس َأ .      ]9[] 199:  البقرة[  .. ال
ًا سإمعت( : قال ، المنكدر ابن عن البخاري رواه ما ومثله- أ       جابر

 الله رضاي(
، أحول الولد جاء ورائها من جامعها إذأا( : تقول اليهود كانات : قال )عنه

   فنزلت

 ُكْم ُؤ ُكْم َحْرٌث ِناَسا ُتوا ّل ًا ُكْم َف َث ّناى َحْر ُتْم َأ ْئ .       ) [10] .. ِش
 : القرآن به نازل الذي اللسان أهل أناهم -3      
في وهم ، غيرهم من به أعرف فإناهم ، بلغتهم نازل القرآن كان لما      
 مرتبة

ّير فلم ، العربية الفصاحة في العليا رتبتها عن تنزل ولم ، ألسنتهم تتغ
 ، الفصاحة

ُهم ولذا قول عنهم جاء فإذأا ، والسنة الكتاب فهم في غيرهم من أعرف َف
 عمل أو

.    ]11[ الجهة هذه من اعتماده صّح البيان موقع واقع
وفيه ، اللغة في حّجة فإناه تفسير أو كلما من عنهم ناقل ما أن كما      
 لصّحة بيان

: ]12[ قوله التين ابن اسإتشكل( : حجر ابن قال ، العرب لغة في الطلق
ًا(    نااسإ

ّد الناس إن حيث من )الجن من  . الجّن ضا
ُذأكر أو ، تحرك إذأا : َنااَس من إناه : قال من قول على بأناه وأجيب      

 ، للتقابل
ًا( ، )الناس من نااس( : قال حيث ، شعري ليت ويا )الجن من ونااسإ
 من على

.    ]13[)  ! ؟ يعترض
 : فهمهم حسن -4      
َظَر من إن       ًا التفسير في الصحابة أقوال في َنا ، القوال لهذه متدبر

ًا  ومتفهم
ّين فإناه ، الية بتفسير وعلقتها ، لمراميها حسن من الله آتاهم ما له سإيتب

 عن البيان
ّلٍف غير من ، القرآن معاناي ، الكلما تجنيس في تعّمق ول ، البيان في تك

 تراهم بل
ْلقون  . المراد منه فتصيب ، المعنى على بداهة اللفاظ ُي
التي السإباب من ذأكره سإبق ما : الفهم حسن لهم عّزز مما وكان      
 إلى دعت

نازل من أحوال ومعرفة ، التنزيل مشاهدة  :من تفسيرهم إلى الرجوع
 ، القرآن فيهم

بأحوال معرفة من لهم ما مع ، القرآن به نازل الذي اللسان أصحاب وكوناهم
 صاحب



وحسن المراد فهم على يعينهم كان مما ، -وسإلم عليه الله صلى- الشريعة
من التفسير في ، الله عبد أبو الحاكم قال( : القيم ابن قال   ، السإتنباط

   ليعلم : المستدرك كتاب
عند ، والتنزيل الوحي شهد الذي الصحابي تفسير أن العلم هذا طالب

 الشيخين
.    ]14[) مسند حديث
[ ) المرفوع حكم في عندناا هو ( : كتابه من آخر موضاع في وقال      

15[ .     
من تفسير من بالقبول أولى أناه ريب فل ، ناظٌر فيه كان وإن وهذا      

 ، بعدهم
أول وهم ، نازل فعليهم ؛ كتابه من) وجل عز (الله بمراد المة أعلم فهم
 خوطب من
-وسإلم عليه الله صلى- الرسإول من تفسيره شاهدوا وقد ، المة من به

ًا ً علم َدُل فل ، الحقيقة على الفصحاء العرب وهم   ، وعمل عن ُيع
   إليه وجد ما تفسيرهم

.      ]16[ )سإبيل
ّية هذه إن       ، أقوالهم إلى يرجع أن التفسير دارِس على ُتوِجُب المز
َهم وأن ْف  َي

ِتهم َتِمد ، تفسيرا ْع َي اليات مسائل عليها ويبنَي ، التفسير في عليها ل
 . وفوائدها

ًا إن غير       ْدُرُس ممن كثير َدّرسُإه أو التفسير َي بإيراد يهتم ل ُي
   أقوال

ًا ، ]17[ الصحابة إلى التفسير ينسب بأن يكتفي تراه ما وكثير
عطية وابن والزمخشري كالزجاج المفسرين     من المتأخرين
  .  وغيرهم ...   كثير وابن حيان وأبي والقرطبي

ُع ما المسلك هذا في إن       إلى الوصول شرف العلم طالب على يقط
 هؤلء علوما

ّلِل ناظر أقوالهم إلى ينظر يجعله قد بل ، وأفهامهم الصحابة ، شأناها من المق
 أن ويرى

ّية تفسيراتهم  ! ! . تقرير ول ، فيها عمق ل ، سإطح
العلم أهل سإبيل كان وإناما ، الصواب ومجانابة ، َمْحٌض خطأ وهذا      

 الراسإخين
ّثرون (أناهم فيه هذا : ُيقال أن بين الفرق كم واناظر ،) الصحابة بموافقة يتك

 ابن قول
في أوغيرهم عطية ابن أو الزجاج قول هذا : يقال أو ، الية في عباس

 . الية
له سإيطمئن قول وأي ، ؟ نافسك إليه سإتميل ما إلى فاناظر      

 . ؟ قلبك
 : قصدهم سإلمة -5      
ّثر خلٌف الصحابة بين يقع لم       َؤ آراءهم يوّجه بحيث ، علمهم في ُي

 إلى العلمية



ًا كان وإن ، يعتقدوناه ما إظهار بينهم الخلف شأن كان بل ، للحق مخالف
 ل ، الحق

ِهَب الذي المذهب أو للنفس الناتصار  . إليه ُذأ
العقائد أصحاب من بعدهم فيمن الخلف في أمرهم خلف ظهر لقد      

 ؛ الباطلة
أقوالهم في فظهر ، وغيرهم ، والمعتزلة ، والجهمية ، والمرجئة ، كالخوارج

 مجانابُة
القرآَن جعل مما ، الباطلة الراء كثرة بسبب الخلف وكثر ، الحق

 ُعرضاًة
جيل منه سإلم مما وهذا ، مذهب إلى يصرفه كّل إذأ ، والتأويل للتحريف
 ، الصحابة

ّوث فلم  . الخلفات هذه بمثل يتل
ًا تفسيرهم جاء ولهذا       اللفظ وصرف ، التأويل إشكالت عن بعيد

 ما إلى القرآناي

 . التفسير في الناحرافات من غيرها أو ، المذهب يناسإب
________________________

 .16 ص ، الكبرى السنن إلى المدخل) 1(
 .110 109ص ، للبيهقي الكبرى السنن إلى المدخل : انظر) 2(
وشفاء ، 404 ، 402 ، 313ص 3وج ، 216ص 2ج ، التفسير بدائع : انظر) 3(

 .54ص ، العليل
 .219 218 ص 3ج ، الحميد عبد الدين محيي بتحقيق الموافقات : انظر) 4(
) .بتصرف (225 ص 3ج ، الموافقات) 5(
 .المستدرك : وانظر ، 161 ص 3ج ، المنثور الدرر) 6(
الثاني النوع على المسألة هذه في أحال وقد ، 229 ص 3ج ، الموافقات) 7(

 .227 ص 3ج ، والموافقات ،) 44ص2ج (المقاصد من
 .34ص 8ج ، الباري فتح : انظر) 8(
 .35 ص 8ج ، الباري فتح : انظر) 9(
 .37 ص 8ج ، الباري فتح : انظر) 10(
 .218 ص 3ج ، الموافقات : انظر) 11(
) .عنه الله رضي (مسعود ابن يعني) 12(
 .249ص 8ج ، الباري فتح) 13(
 .258ص 2ج ، المستدرك) 14(
 .المستدرك) 15(
 .404ص 3ج ، التفسير بدائع) 16(
ًا) 17(  .بالتفسير عناية لهم ممن وأتباعهم التابعين وأيض



مقال
 المشترك القدر مسألة

 تيمية ابن السإلم شيخ كتابات خلل من
بالغيب اليمان في وأثرها

السويلم سإامي : بقلم

، المتشابهات بين الجمع علي القدرة : الخلق عليه الله فطر مما      
 بين والتفريق

ً فالطفل ؛ المتغايرات ، كذلك عمه أن كما ، )رجل( أباه أن يدرك : مثل
 وإماما

ًا يدرك لكنه ، وهكذا .. ، كذلك المسجد وليس ، عمه ليس أباه إن أيض
 ، الحي إماما

، كالرجولة ، الخصائص بعض في يشتركون والماما والعم الب إن أي
 لكنهم

فيه يشترك معنى على يقتصر )رجل( ولفظ . كثيرة أشياء في يختلفون
 .   بينهم) مشترك قدر (على   : أي ، هؤلء
، المدن هذه بين مشتركة قواسإم يجد والرباط وطيبة مكة زار ومن      

 وبموجب
، الرباط مدينة فهذه ،) مدينة (لفظ منها كل على ناطلق الشتراك هذا

 ، مكة ومدينة
ًا نادرك أنانا مع ،- وسإلم عليه الله صلى -الرسإول ومدينة الختلف جيد
 بين الكبير

هذه من كل في موجود معنى إلى يشير إذأن )مدينة( فلفظ ؛ المدن هذه
المدناية درجة في حتى ، بينها فيما اختلفت وإن   ، الثلث المدن

 .   وتطورها
كل فنجد ، والبيض السحاب ونارى ، أبيض فنجده الثلج نارى وناحن      
 واحد
عن ، السحاب بياض عن يختلف الثلج بياض أن مع ، أبيض منهما
   بياض
صفة بين مشترك معنى على يدل )أبيض( لفظ إن أي . وهكذا .. ، البيض
إلى شيء من المعنى هذا مقدار تفاوت وإن ، الشياء هذه في   البياض

 .   آخر
البشري العقل وهب )تعالى (الله أن ناستنتج المتقدمة المثلة من      
 على فذة قدرة
ألفاظ اسإتعمال ألهمه كما ، ومتباينة متغايرة أشياء بين الشبه أوجه إدراك
 : تسمى

ذألك يستلزما أن دون ، المشتركة المعاناي إلى تشير )المتواطئة اللفاظ(
 المغايرة اناتفاء

هي المشتركة المعاناي فهذه ، اللفاظ هذه عليه تطلق ما بين التفاوت أو
 : يسمى ما
ّيز القدر : (الحاصل التفاوت ويسمى ،) المشترك القدر( وهذه ،) المم

 التي ، القدرة



بالعظمة لخالقها تشهد ، بديعة خاصة ناظري في هي ، بدهية لنا تبدو
 . والجلل

ًا وهلة لول القارئ يجد ل قد التي ، البدهية المقدمة هذه إن       جديد
 تمثل ، فيها

ًا ًا أسإاسإ العلم توحيد في والجماعة السنة أهل عقيدة خلله من تصاغ مهّم
 ، والقول
ًا فيها يجد ل القارئ وكون والجماعة السنة أهل عقيدة انافراد يؤكد جديد

 بين بالجمع
 . والعمق اليسر

 :الغيب إدراك في المشترك القدر توظيف
يرها لم أشياء إدراك في الخاصية هذه يستخدما أن يستطيع فالناسان      
 ولم ، قط

ً الطفل سإمع فإذأا : قبل ذأي من يعاينها سإير ينظم) رجل (عن مثل
 يسمى السيارات

ًا أدرك ، )المرور رجل( ، قبل من رآه قد يكن لم وإن ، صفاته من شيئ
 لم وإن

يدرك فهو ؛ المسجد وإماما وعمه أبيه صفة يستوعب كما صفته يستوعب
 رجل أن

الذهن اسإتنتجه الشبه وهذا ، الحي وإماما وعمه أبيه من شبه فيه المرور
 لفظ من

ًا يطلق الذي )رجل(  . هؤلء على أيض
ً طنجة( قبل من نارها لم مدينة عن سإمعنا إذأا : وهكذا       مثل

 لدينا فستتكون(
للفظ معرفتنا من الصورة هذه نارسإم أن اسإتطعنا ، المدينة هذه عن صورة

 ، )مدينة(
وطيبة مكة في توجد مشتركة معاٍن على يدل أناه ناعلم اللفظ فهذا

 لكن . والرباط
طيبة عن مكة عن الرباط اختلفت كما أناه نادرك لنانا عامة تظل الصورة

 فقد ،
المدن في يوجد ل بما عنها وتتميز ، المدن هذه عن طنجة تختلف
 . الخرى

يراها التي الشياء بين الشبه أوجه يدرك البشري فالعقل ، إذأن      
 ، ويخبرها
ًا المشتركة والمعاناي الوجه هذه على ويطلق سإمع فإذأا ، مطلقة ألفاظ

 اللفظ هذا
ًا لذلك المشترك القدر ثبوت أدرك قبل من يره لم شيء إلى مضاف
 ، الغائب الشيء

بينه التفاضال أو الختلف أوجه من يوجد قد ما نافس ذألك يستلزما أن دون
 ما وبين
 .   قبل من رآه
 :بالغيب اليمان في المسألة أثر



عليه الله صلى- ورسإوله( تعالى( الله به أخبرناا ما ذألك في ويدخل      
 مما -وسإلم

، والصراط ، والنار والجنة ، اللهية الصفات - : مثل وذألك ناشاهده لم
 ، والحوض
العقل يدرك أن يمكن فكيف ، وناحوها ... ، والروحا والملئكة ، والميزان
 البشري

 ! . ؟ قط يره لم وهو ، عنه غاب ما صفَة
للعقل )تعالى( الله وهبها التي الفذة الخاصية تلك في يتلخص الجواب      

ُد  : )تعالى( الله قول في )أجنحة( معنى نافهم فنحن   ؛ البشري ْلَحْم ا
ِه ّل ِر ِل ِط َواِت َفا    الّسَم

َلْرِض ِة َجاِعِل َوا َك ِئ ً الَمل ِلي ُرسُإل ْو ٍة ُأ ِنَح َنى َأْج ْث ُثلَث ّم َع َو َبا  :فاطر[  .. َوُر
1  [ 

 :لدينا المألوفة إطلقاته في) جناحا (للفظ عاما معنى من لدينا تكون مما
 جناحا فهناك
، الذباب وجناحا ، العصفور وجناحا ، الحماما وجناحا ، الحدأة وجناحا ، النسر
 وجناحا

 . البعوض
ًنى الذهن يستنتج )جناحا( للفظ المختلفة السإتعمالت هذه فمن       مع
ًا  هو ، عاّم

رأيناها التي المختلفة الشياء تلك في مدلوله بين المشترك القدر
 فإذأا ، وعرفناها

ًا للملِك أن )تعالى( الله أخبرناا ًا الذهن اسإتنتج ، جناح ًا مفهوم ًا عاّم مطلق
 جناحا عن

من اسإتخلصناه الذي المشترك القدر ذألك إثبات خلل من الملك
 اللفظ هذا اسإتعمالت

ًا يظل المفهوما لكن ، ناشاهده فيما الملك طبيعة أن نادرك لنانا مطلق
 طبيعة عن تختلف
من ناشاهده فيما) جناحا (لفظ له يستعمل قد ما وسإائر والناسان الطيور

 ، مخلوقات
ًا القدر ثبوت مع ، بينها فيما ناشاهدها التي المخلوقات هذه تختلف كما تمام

 المشترك
ًا فيها للفظ في الختلف بهذا إحاطة أكثر الناسان كان وكلما ، جميع

 ، المشهودات
بينها الختلف إدراك على قدرة أكثر كان ، بينها المشترك القدر ثبوت مع

 ما وبين
 . نافسه باللفظ وصف مما عنه غاب
والكلما والنزول كالصعود ، الملئكة أوصاف سإائر في القول وكذلك      

 .   الغيب أمور سإائر وفي بل   ، وغيرها
هذه حول )الله رحمه( تيمية ابن السإلما لشيخ الحديث ولدع      

   : النقطة
إل عنا غاب ما ناعلم ل أناا  :تعلم أناك الباب هذا في الكلما وتماما(        

 ما بمعرفة



ًء ناعرف فنحن ، شهدنااه معرفة وتلك ]1[ الباطن أو الظاهر بحّسنا أشيا
   معينة

قضايا أذأهانانا في فيبقى ، بالشاهد الغائب ناعتبر بعقولنا إناا ثم ، مخصوصة
 عامة
بمعرفة إل لنا قيل ما نافهم لم عنا غاب ما بوصف خوطبنا إذأا ثم ، كلية

ًا أنافسنا من ناشهد أناا فلول   ، لنا المشهود ًا جوع ًا وعطش ًا وشبع ّي ، ور
ًا ّب ًا وح ًة ، وبغض ًا ولذ    ، وألم

ًا رضًاى وأخبرناا ذألك لنا وصف إذأا به ناخاطب ما حقيقة ناعرف لم ، وسإخط
 عن به

ًة : الشاهد في ما ناعلم لم لو وكذلك ، غيرناا ًة ، حيا ًا ، وقدر ًا ، وعلم وكلم
 نافهم لم ،

ًا ناشهد لم لو وكذلك ، بذلك عنا الغائب وصف إذأا به ناخاطب ما موجود
 ناعرف لم

ًا ) . غائب
اللفظ مسمى هو مشترك قدر من عنا غاب وما شهدنااه فيما بد فل (       

نافهم والمواطأة والمشابهة والمشاركة الموافقة فبهذه   ، المتواطئ
   خاصة وهذا ، وناثبته الغائب
ًا ناعلم ولم ، ناحسه ما إل ناعلم لم ذألك ولول ، العقل ًا ول عامة أمور أمور
 عن غائبة

لم ناظيره ول الشيء يحس لم من ولهذا ، والباطنة الظاهرة أحاسإيسنا
   . )حقيقته يعرف
النعيم من الخرة الدار في به وعدناا بما أخبرناا )تعالى( الله إن ثم (       

فلول ، ذألك وغير ويفرش وينكح ويشرب يؤكل بما وأخبرناا   ، والعذاب
   ذألك يشبه بما معرفتنا

الحقائق تلك أن ذألك مع ناعلم وناحن ، به الله وعدناا ما نافهم لم الدنايا في
 مثل ليست

إل الجنة في مما الدنايا في ليس : )عنه الله رضاي( عباس ابن قال حتى هذه
ُتوا..  :  قوله تفسير وهذا   ، السإماء ُأ ِه َو ًا ِب ِبه َتَشا ]25 : البقرة[  .. ُم

الموجودات وتلك الدنايا في الموجودات هذه فبين ..   القوال أحد على
   من وموافقة مشابهة الخرة في

ونافرناا أبغضناه أو ، فيه ورغبنا وأحببناه المراد فهمنا وبه ، الوجوه بعض
 .   عنه

ّدر ل ومفاضالة مباينة وبينهما ... ) .    الدنايا في قدُرها ُيق
والمخلوق الخالق بين فالمر ، المخلوقين هذين في هذا كان فإذأا (       

 ، أعظم
بين مما وأكبر أعظم : وفضله وكبريائه وعظمته لخلقه الله مباينة فإن

 مخلوق
هذا لصفات مشابهتها مع المخلوق ذألك صفات كانات فإذأا ، ومخلوق
 ، المخلوق

عز (الخالق فصفات ... الدنايا في ناعلمه ل ما والتباين التفاضال من بينهما
) وجل



يعلمه ل ما والتفاضال التباين من المخلوق صفات وبين بينها يكون أن أولى
 الله إل
 ...نافسه عن) وجل عز (الله خبر بطريق علمنا قد] و) ... [وتعالى تبارك(

 الله أن
هذه أن ولول ... والقدرة والعلم بالحياة موصوف ، الكمال بصفات يوصف

 السإماء
والمشابهة الموافقة من يقتضي ، كلي مشترك معنى على تدل والصفات

 ُتفهم به ما
ُتثبت ًا الله عن عرفنا قد ناكن لم : لله المعاناي هذه و في صار ول . شيئ
 إيمان قلوبنا

وسإؤاله ودعائه لعبادته إرادة ول ، محبة ول معرفة ول علم ول ، به
 ومحبته

إل العلم يمكن ول ، العلم مع إل تكون ل المور جميع فإن ؛ وتعظيمه
 تلك بإثبات

من حصل ما لنا حصل به ما والمواطأة الموافقة من فيها التي المعاناي
 غاب لما العلم

) . شهودناا عن
له حصل النافعة الجليلة والقواعد الشريفة الحقائق هذه فهم ومن (       
 العلم من

ما والحيرة والضلل الشبه من عنه واناجاب ، واليمان والتوحيد والمعرفة
 به يصير

ول عليهم المغضوب غير ، عليهم الله أناعم الذين من الباب هذا في
 ومن ، الضالين

للغاية نافيس وهو ، )الله رحمه( كلمه آخر إلى ) ... اليمان أهل سإادة
]2[ .   

 :المشترك القدر إثبات على والسنة الكتاب أدلة
اسإتخلص على العقل قدرة إثبات على السإتدلل هنا المقصود ليس      
 القدر

الله أن على السإتدلل المقصود إناما ، بدهية خاصة فهذه ، المشترك
 أثبت) تعالى(

المشترك القدر -وسإلم عليه الله صلى -رسإوله لسان وعلى القرآن في
 الصفات بين

ّيز القدر أثبت كما ، المخلوقين وصفات اللهية جاءت وقد ، بينهما المم
 على الدلة
 : أناواع
خزيمة كابن عليه وقفت مما الئمة ذأكره ما : الناواع هذه أول -1      
   في

وابن ، ]4[ المريسي على الرد في الدارمي سإعيد بن وعثمان ، ]3[ التوحيد
، كتبه من متعددة مواضاع في   يمية ت

)الله رحمه( قال ، وغيرها التدمرية كالرسإالة
وليس ، بأسإماء عباده بعض وسإمى ، بأسإماء نافسه سإمى لله ا فإن( :

ًا نافسه فسمى   ، كالمسمى المسمى ّي ًا ح ًا عليم ًا ، قدير ًا ورؤوف ، رحيم



ًا ًا عزيز ًا ، حكيم ًا سإميع ّلُه    : كقوله  ...بصير َلَه ل ال ّ إ َو إل ّيومُا الَحّي ُه َق ال
 ، وقوله :  ّناُه ِليٌم إ ِديٌر َع .     َق

ِكن  - : وقال َل ُكم َو ُذ َؤاِخ َبْت ِبَما ُي ُكْم َكَس ُب ُلو ّلُه ُق ُفوٌر َوال ِليٌم َغ  :وقال ،  َح
 ّلُه ِزيٌز   َوال ِكيٌم َع  .    َح

ًا عباده بعض سإمى وقد       ّي ِرُج  : - فقال ح ّيِت ِمَن الَحّي ُيْخ ِرُج الَم ُيْخ َو
ّيَت  الَم

ًا وبعضهم ،  الَحِي ِمَن ُه  : بقوله عليم َبّشُرو ٍما َو ُغل ٍم ِب ِلي وبعضهم ،  َع
ًا  حليم
ُه  : بقوله َناا َبّشْر ٍما َف ُغل ٍم ِب ِلي ًا وبعضهم ،  َح ًا رؤوف  : بقوله رحيم

ِنيَن ْؤِم ْلُم  با
ُءوٌف ًا وبعضهم ،  ّرِحيٌم َر ًا سإميع ُه  : بقوله بصير َنا ْل َع ًا َفَج ًا سَإِميع َبِصير

 .   
العزيَز العزيز ول ، العليَم العليُم ول ، الحّي الحّي يماثل ل أناه ومعلوما      

 ول ،
.    ]5[) الرحيَم الرحيُم ول ، الرؤوَف الرؤوف

مثل في وذألك . الفاعل مقاما في )تعالى( الرب على الخلق عطف- 2      
 الله قول

َد  : )تعالى( ِه ّلُه ش ّناُه ال َلَه ل َأ ّ إ َو إل َكُة ُه ِئ ْلَمل ُلوا َوا ْو ُأ ِم َو ْل ِع ًا ال ِئم ِقْسِط َقا ْل  ِبا
َء    : وقوله ، ّبَك َوَجا َلُك َر ْلَم ًا َوا ًا َصف ُظُروَن هْل  : وقوله ،  َصف ّ َين َأن إل

ُهُم َي ِت ًا ّلُه َي    ِفي ال
َلٍل ِما ّمَن ُظ َغَما َكُة ال ِئ ْلَمل ُقِضَي َوا َلْمُر َو َلى ا ِه َوإ ّل ُع ال ُلُموُر ُتْرَج  :وقوله ،  ا

 ُبَر    َك
ًا ْقت َد َم ِه ِعن ّل َد ال ِذيَن َوِعن َل ُنوا ا ِلَك آَم َذ ُع َك َب ْط ّلُه َي َلى ال ْلِب ُكّل َع ٍر َق ّب َك َت ٍر ُم ّبا  َج

   . وناحوها
على دليل الفاعل مقاما في )تعالى( الرب على الخلق فعطف      

 في اشتراكهما
، وعمرو زيد شهد : يقال أن يصح فل ، العطف صح لما وإل ، الفعل أصل

 : أو
الجميع يكون أن من بد ل بل ، يجئ لم أو يشهد لم وزيد ، وعمرو زيد جاء
 شهد قد

ُة كانات وإن ، وجاء ُئه أو أحدهما شهاد َة تفضل قد مجي َئه الخر شهاد ومجي
 ومما ،

 : قوله في الملئكة على العلم أولي عطف) تعالى (الله أن : ذألك يوضاح
َد ِه ّلُه ش  ال

ّناُه َلَه ل َأ ّ إ َو إل َكُة ُه ِئ ْلَمل ُلوا َوا ْو ُأ ِم َو ْل ِع أصل في اشتراكهما على فدل  ال
 ، الشهادة

شهادة فكذلك ، الملئكة لشهادة مماثلة ليست العلم أولي شهادة أن مع
 تماثل ل هذين

 . المعنى أصل في اشتركوا وإن ، )تعالى( الرب شهادة



ُء َهْل  - : )تعالى( قوله مثل ، العمل جنس من الجزاء- 3       َجَزا
ّ الْحَساِن    إل
َأْحِسن  : وقوله ،  الْحَساُن ّلُه َأْحَسَن َكَما َو ْيَك ال َل ُدوا َوإن  : وقوله ،  إ ُعو َت

ْد ُع ُفوا  : وقوله    َنا ْع َي ْل َفُحوا َو َيْص ْل ّبوَن َأل َو ِفَر َأن ُتِح ْغ ّلُه َي ُكْم ال وقوله ،  َل
:  ُهْم ّب    ُيِح

َناُه ّبو ُيِح ِلَك  : - وقوله ،  َو َذ ْتَك َك َت َنا َأ ُت َيا َها آ َت َنِسي ِلَك َف َذ َك ْومَا َو َي ،  ُتنَسى ال
   : وقوله

 ّلَه َناُسوا ُهْم ال َي َنِس ِقيَل  : وقوله ،  َف ْومَا َو َي ُكْم ال ُتْم َكَما َنانَسا َء َناِسي َقا ِل
ُكْم ْوِم َذا َي    ،  َه
ُكُروَن  : وقوله َيْم ُكُر َو َيْم ّلُه َو َذأا  : وقوله ،  ال ْوا َوإ َل َلى َخ ِهْم إ ِن ِطي َيا َش
ُلوا ّناا َقا    إ

ُكْم َع ّناَما َم ُئوَن َناْحُن إ ِز ْه َت ّلُه )14( ُمْس ُئ ال ِز ْه َت ِهْم َيْس ُهْم ِب ّد َيُم ِهْم ِفي َو ِنا َيا ْغ ُط
ُهوَن ْعَم     َي

الله فيوعي توعي ل) : (والسلما الصلة عليه (قوله البخاري صحيح وفي
 ، )عليِك
الله عبد حديث من وغيرهما الترمذي وجامع أحمد الماما مسند وفي

 عمرو بن
ارحموا ، الرحمن يرحمهم الراحمون( : قال النبي أن )عنهما الله رضاي(

 في من
 . وناحوها ، )السماء في من يرحمكم الرض
 :تمثيلً ليس المشترك القدر إثبات

جل( الرب صفات بين مشترك قدر إثبات في أن للذهن يتبادر قد      
 )وعل

، خلقه بصفات )تعالى( الله لصفات تمثيل أو تشبيه المخلوقين وصفات
 كثير ويخلط

) .التشبيه (ومفهوما )التمثيل( مفهوما بين المقاما هذا في الناس من
 الذي هو فالول

 : )تعالى( كقوله ، الشرعية النصوص نافته
ْيَس ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َو َبِصيُر الّسِمي .  ال

يراد وقد ، التمثيل به يراد قد ، مجمل لفظ فإناه )التشبيه( لفظ بخلف
   ما به

ً ليس َقاَل  : قوله في بينهما) تعالى (فّرق وقد ، تمثيل ِذيَن َو َل َلُموَن ل ا ْع َي
ْول َنا َل ّلُم َك    ُي
ّلُه ْو ال َنا َأ ِتي ًا َيٌة َت ِلَك آ َذ ِذيَن َقاَل َك َل ِهم ِمن ا ِل ْب ْثَل َق ِهْم ّم ِل ْو َهْت َق َب ُهْم َتَشا ُب ُلو .  ُق
   شيخ قال

فإن ، بالتماثل ل بالتشابه والقلوب ، بالتماثل القولين فوصَف : (السإلما
 وإن القلوب

ّين الحلل : (النبي وقال ، متماثلة ل مختلفة فهي القول هذا في اشتركت ب
 والحراما

ّين أناه على فدل ، )الناس من كثير يعلمهن ل متشابهات أمور وبينهما ب
 بعض يعلمها



وبعضها حراما بعضها بل متماثلة ليست المر نافس في وهي ، الناس
  .  ]6[) حلل
بعض دون الوجوه بعض من الموافقة يتضمن ، أطلق إذأا ، فالتشابه      

 أما ،
في ومثله الشيء يستوي بحيث ، الوجوه جميع من الموافقة فهي المماثلة

 جاناب كل
ًا فالمحذور . واللوازما الخصائص من أحدهما على ويمتنع ويجوز هو شرع

 ، التمثيل
من الموافقة به أريد وإن ، ممتنع فهو التمثيل به أريد فإن )التشبيه( أما

 بعض
العقلء جماهير( أن وذألك ، محذور ذألك في فليس بعض دون الوجوه
 ما أناه يعلمون

هو ليس المشترك القدر ذألك ونافس ، مشترك قدر وبينهما إل شيئين من
 التمثيل نافس

التشبيه وإناما ، نافيه على والسمعي العقلي الدليل قاما الذي والتشبيه
 الدليل قاما الذي
سإبحاناه( لله المخلوقين خصائص من شيء ثبوت يستلزما ما نافيه على

 هو إذأ )وتعالى
في ول ، صفاته في ول ، ذأاته في ل ، شيء كمثله ليس )سإبحاناه(

   . ]7[ )أفعاله
، الوجوه بعض من له لمشابهته يكون بالشيء الشيء وشبه (       
 ل وذألك

قيل وإذأا . ويمتنع ويجوز يجب فيما يشتركا أن يوجب الذي التماثل يقتضي
 حي هذا

والعليم الحي مسمى في فتشابها ، قدير عليم حي وهذا ، قدير عليم
 لم ، والقدير
ً المسمى هذا يكون أن ذألك يوجب بل ، وجه كل من المسمى لهذا مماثل

 ثلثة هنا
 : أشياء
ل كلي معنى وهو ، فيه تشابها الذي المشترك القدر : أحدها      

 به يختص
ًا يوجد ول ، أحدهما ّي ًا كل .    ]8[ العالم علم في إل عاّم

الحياة من به يقوما بما الرب يختص كما ، هذا به يختص ما : الثاناي      
 والعلم

 . والقدرة
والعلم الحياة من ، العبد به يختص كما ، ذأاك به يختص ما  :الثالث      

 ، والقدرة
شيء عليه يجوز ول ، العبد فيه يشركه ل )وجل عز( الرب به اختص فما
 من

فيه يشركه ل العبد به يختص وما ، العبد صفات على تجوز التي النقائص
 ، الرب



ًا يستحق ول وأما ) .وجل عز (الرب بها يختص التي الكمال صفات من شيئ
 القدر

يستلزما ل فهذا ، الناسان ذأهن في الثابت الكلي كالمعنى المشترك
 الخالق خصائص

.    ]9[) فيه محذور ل فيه فالشتراك ، المخلوق خصائص ول
، ذألك وناحو والحقيقة والعلم كالوجود ، المطلق المشترك والقدر(       

 يلزمه ل
للقدر وجب فما ، )تعالى( الله على الممتنعة النقص صفات من شيء

 ل المشترك
في محذور فل له جاز وما ، فيه كمال فل عنه ُنافي وما . عيب ول فيه ناقص

، والفات النقائص من عنه ويتنزه )تعالى( الرب يتقدس ما وأما   . جوازه
   من ليست فهي

ً المطلق الكلي المشترك القدر لوازما خصائص من هي بل ، أصل
 المخلوقات

شريفة معاٍن وهذه ، وعيب ناقص كل عن منزه) تعالى (والله ، الناقصة
 في ُبسطت

.    ]10[) الموضاع هذا غير
: [*] اللحاد يستلزم المشترك القدر نفي
من أمر في متفقان وهما إل شيئين من ما (أناه ذألك يوضاح ومما      

 ولو ، المور
إل نافيه يمكن ل فيه اتفقا الذي وذألك ، موجودين كوناهما في أناه

   كل بنفي
ٌد نافى فلو ، ]11[ )منهما )تعالى( الرب صفات بين المشترك القدر أح

ًا     ، الخلق وصفات ّن ، المحظور التشبيه أو التمثيل من ذألك أن منه ظ
وصف ما بعض نافى من فإن( ، بالكلية )  تعالى (الرب وجود نافي لزمه
أن وزعم ، ذألك وناحو والبغض   والمحبة والغضب كالرضاا ، نافسه به الله
والكلما الرادة   له تثبت أنات : له قيل ، والتجسيم التشبيه يستلزما ذألك

فقل   ، المخلوقين صفات مثل ليس ُتثبته ما أن مع ، والبصر والسمع
ّته فيما َتَه نافيته فيما قولك مثل أثب بينهما فرق ل إذأ ، ورسإوله الله وأثب

.   
ًا أثبُت ل أناا : قال فإن        . الصفات من شيئ
، وقدير وعليم حي : مثل ، الحسنى السإماء له تثبُت فأنات : له قيل      

 والعبد
ً السإماء هذه من للرب تثبت ما وليس ، السإماء بهذه يتسمى لما مماثل

 ، للعبد ُتثبت
 . أسإمائه في قولك ناظير صفاته في فقل
أو ، مجاز هي : أقول بل ، الحسنى السإماء له أثبت ل وأناا : قال فإن      
 هي

 . والمتفلسفة الباطنية غلة كقول ، مبتدعاته لبعض أسإماء
قائم موجود والجسم ، بنفسه قائم حق أناه تعتقد أن بد فل : له قيل      

 ، بنفسه
ً هو وليس .    ]12[) مماثل



ًا أثبت ل أناا : يقول أن إل ذألك بعد له فليس       وجود أناكر بل ، شيئ
 الرب

ًا كان وإل ،) تعالى( فمن : له قيل( ذألك قال ولو ، اللحاد هو وهذا ، متناقض
 المعلوما

ُد والعقل بالمشاهدة ًا المعلوما ومن ، موجودات وجو هو ما منها أن أيض
 أن بعد حادث

َدِمنا بعد حادثون أناا ناعلم كما ، يكن لم والمطر ، حادث السحاب وأن ، ع
 والنبات
ِدث من له بد ل عدمه بعد الحادث أن بالضرورة المعلوما ومن ... حادث ُمح

 وهذه ،
ُقوا َأمْا ) : تعالى (قال ولهذا ... بالفطرة معلومة ضارورية قضية ِل ِر ِمْن ُخ ْي َغ
ٍء    َشْي

ُقوَن ُهُم َأمْا ِل َدث ...  الَخا بد ل والممكن ... قديم من له بد ل والمح
   من له

وموجود ، بنفسه واجب قديم موجود فيه الوجود أن لزما فقد ... واجب
َدث ممكن مسمى في اشتركا قد وهذان ، يكن لم أن بعد كائن   مح
.      ]13[) الوجود
ُعلم(        ، وجه من واختلفهما وجه من اتفاقهما البينة البراهين بهذه ف
 ما نافى فمن
ً كان فيه اتفقا ً معطل ًا كان متماثلين جعلهما ومن ، للباطل قائل مشبه
ً  ، للباطل قائل
.    ]14[) أعلم والله

 :الحاضر العصر في المسألة تطبيقات
العقيدة فهم أهمية من تنبع المقال موضاوع أهمية أن القول عن غني      

 السإلمية
ًا المفيد من لكن ، واسإتيعابها منهج من السإتفادة يمكن كيف نانظر أن أيض

 السنة أهل
، متعددة مجالت هناك .. الحاضار العصر في الباب هذا في والجماعة

 لكني
في العلمي العجاز مجال وهو ، المجالت هذه من واحد على سإأقتصر

 القرآن
 . والسنة

في النظر هي العلمي العجاز مشروع في السإاسإية الفكرة إن      
 بعض

الكتشافات ضاوء في الكوناية المظاهر تناولت التي الشرعية النصوص
 ، الحديثة

تحميل خطأ في الوقوع دون ، الصحيح طريقه في المشروع يسير ولكي
 ل ما النص

التي وأصوله التفسير قواعد ضاوء في النص فهم من بد فل ، يحتمل
 السلف سإلكها
قبل الكوناية المظاهر تناولت التي والنصوص ،) عنهم الله رضاي (الصالح

 يعلم أن



، الغيب ناصوص دائرة في تدخل وماهيتها المظاهر هذه حقيقة الناسان
 : هنا ومن
يأمن لكي ملحة الباب هذا في السلف منهج اتباع إلى الحاجة فإن

 هذا في الباحث
العلمية الكتشافات توافق لكي تأويلها أو النصوص لّي من المجال

 ومتى ، المعاصرة

ًا النتيجة سإتكون ، المنهج هذا تطبيق أحسن ًا ناصر فالكتشاف ؛ مضاعف
 العلمي
ً سإيكون ًا دليل ً نافسه الوقت وفي ، القرآن إعجاز على جديد على دليل

 منهج سإداد
 . والجماعة السنة أهل

ُهَما  : )تعالى( قوله أذأكر ذألك على مثاٌل       َن ْي ّ َبْرَزٌخ َب َياِن ل ِغ ْب فهذا ،  َي
 البرزخ

ًا كان لهذا ُيثبت أن السلف منهج ومقتضى ، القرآن عليهم نازل لمن غيب
 البرزخ
، اللفظ عليه يطلق مما ناشهده مما المعلوما) برزخ (للفظ المشترك القدُر

 المتناع مع
، البرزخ هذا طبيعة الن لنا تبين ثم ، ذألك من لشيء بمماثلته الجزما عن

 وشهد
ً الجميع ما لكل مغايرته مع ، فيه للفظ المشترك القدر ثبوت فعل
ًا عرفناه  . سإابق

ًا إليها الوصول يكن لم النتيجة هذه إن       الفرق سإبل سإلكنا لو ممكن
 السإلمية

ًا التأويل اعتمدت التي ًا النص ظاهر وجدت كلما لها منهج تقرر لما مخالف
 من عندها

السلف منهج فإن : أخرى جهة ومن ، الحيان من كثير في باطلة مسلمات
 هذا في

العلمية الكتشافات على تنزيله في خطأ أي من النص حماية يضمن الباب
 ، الحديثة

القدر( أو ، النص) كيفية (تحديد في أخطأ الباحث أن حينئذ هنالك ما فغاية
 )المميز

عليه يطرأ لم باق فهو) المشترك القدر (أو) المعنى (أما ، تضمنه الذي
 إن . شيء
الحفاظ بين للجمع ، ناظري في ، الوحيد السإلوب هو المنهج هذا مثل
 تعظيم على

)تفسيره في عنهم أثر وما القرون خير احتراما من ذألك يتبع وما( القرآن
 واقتحاما
 . العظيم القرآن إعجاز عن للبحث جديدة ميادين

________________________
ذلك يذكر كما ، والبغض كالحب والباطن ، والعطش كالجوع الظاهر الحس) 1(

 .أسإطر بعد
التعارض درء : وانظر ، 351 346 ص ، 5 ج : الفتاوى ، النزول حديث شرح) 2(
 .125 123 ص ، 6 ج



 .81 59 ص ، 1 ج : التوحيد) 3(
 .401 400 ص : المريسي على الرد) 4(
 .113 112 ص ، 2 ج : السنة منهاج) 5(
 .446 ص 3 ج ، الصحيح الجواب) 6(
 .227 ص 5 ج ، التعارض درء) 7(
 .السنة منهاج) 10 (الخارج في وليس الذهن في أي) 8(
 .183 ص 5ج ، التعارض درء) 11(
 .115116 ص 2ج ، السنة منهاج) 12(
 .359 357 ص 5ج ، الفتاوى) 13(
 .117 ص 2ج ، السنة منهاج) 14(

بها الميل بمعنى وصفاته الله أسإماء في اللحاد : هنا باللحاد المراد(*) 
 - .تعالى - له الثابت الحق عن والعدول

الدعوة في خواطر
؟ يكون كيف .. التراث إحياء

العبدة محمد

ًا ليس       ًا المسلمون يهتم أن غريب ًا اهـتمام ، العلمي بتراثهم بالغ
 فيحاولون

بهم المناط الواجب من هذا بل ، والتدقيق التحقيق مع جديدة بحلة إخراجه
 ل فإناه ؛

ًا : التراث بهذا بالتصال إل لهم قواما ول ناهضة ً ، ودراسإة فهم وعبرة وتأمل
 وفي ،

ًا : نافسه الوقت وثوابته السإلما أصول يخالف مما به علق لما وتصفية ناقد
ًا   ، ومفاهيمه  .   والزماناية المكاناية بالظروف متأثر

هو فالتراث ؛ فيها خير ل ماضايها عن المنقطعة المبتورة المة إن      
 القاعدة

وذأكر النص بتحقيق الحياء من ناكتفي هل ولكن ، للناطلق السإاسإية
 اختلفات

التحقيق علم وسإائل من ذألك غير إلى .. ) ب ( و ) أ ( بين ما النسخ
 - وأدواته

ًء هناك أن أما ؟ - يحسنه ل من الياما هذه في له تقدما الذي ناوع من إحيا
 ، آخر

، ؟ - والسإاس الصل هو يكن لم إن -التحقيق هذا مع يترافق أن يجب
فإذأا ، وعقلهم وعملهم أخلقهم في التراث أصحاب إحياء   هو ذألك

     الماما تراث أحيينا
أرادت التي البدعة وجه في صموده ناحيي ل فلماذأا ، ) الله رحمه ( أحمد

ضاحية تقع أل المة جماهير على حرصه وناحيي ، بالقوة فرضاها     الدولة
العاقبة وكانات ، وصابر فصبر ، به تقتدي عالم أمامها   وليس ، البدعة هذه

 .     للمتقين
، الضعيف من الصحيح ناميز كي ، المحدثون جمعه ما ناحقق وعندما      

 ل فلماذأا
العظيمة المشاق وتحملهم ، إليه والرحلة العلم طلب في منهجهم ناحيي

 ولو ، ذألك في



ًا يسمع أن ًا حديث في والبصر ، والتوثيق الضبط في ومنهجهم ، واحد
 الروايات
الحوار في ) الله رحمه ( الشافعي أدب ناحيي ل ولماذأا . ؟ والرواة

 بأمر واهتمامه
اليهود ي بأيد كالطب شريفة مهنة تكون أن يتأسإف ناجده عندما المسلمين
أهلكتهم المسلمين أن رأى لما العربية باللغة واهتمامه   ، والنصارى

ُعجمة    فهم عن فابتعدوا ال
 .   ؟ الله كتاب
لهو البيض الورق إلى المخطوطات من تيمية ابن علم ناقل إن      
 مهم شيء

وذأاك الواسإعة العلمية العقلية تلك فيه ناحيي ل لماذأا .. ولكن ، وضاروري
 الناصاف

يغلب لمن العتذار في العالية الخلق وتلك ، الرجال تقويم في والعتدال
 عليهم
اللحاد لهل محاربته ثم ، وزلت هفوات منهم تبدر ولكن ، الحق اتباع

 عن ودفاعه
يحيي أن به لجدير المسيب ابن فقه يحيي الذي وإن ، ؟ السإلما حياض
 في صلبته
يتمثل أناه لو ) السلف منهج إحياء( ترديد من يكثر والذي ، الحق

 ابن بشجاعة
والبعد العمل في السلف منهج ويحيي ، سإعد بن الليث وكرما ، المبارك

 شهوات عن
عبادتهم وكثرة قلوبهم صفاء يتمثل وأن ، للناس والتصدر العلمية الرئاسإة

 ، وخشيتهم
ّدية الخصومات عن وبعدهم  . والمردية الر

تكون ل حتى ، المة هذه لموات الشافي الداء هو للتراث الحياء هذا      
 قال كما

 : الشاعر
  بالكتاب يهوي الرف وهذا      مال الكف في ما ، الغمد خلي

________________________



تربوية دراسإات
الخر باليوم اليقين ثمرات من

الجليل ناصر بن العزيز عبد : بقلم

، محمد وقدوتنا نابينا على والسلما والصلة ، وحده لله الحمد      
   آله وعلى

 .. بعد أما ، الدين يوما إلى بهديه اهتدى ومن وصحبه
يصح ل التي الستة اليمان أصول أحد الخر باليوما اليمان كان لما      
 إيمان
 . بدوناها مسلم
الله لوامر وطاعته المسلم حياة في أثر من اليمان لذلك ولما      

 )جل عزو(
الناس وصلحا القلوب صلحا في أثر من له ولما ، ناواهيه واجتناب

 في وسإعادتهم
خطر من عنه والغفلة العظيم اليوما ذألك ناسيان في ولما ، والخرة الدنايا
 حياة على

ًا اليوما هذا ذأكر يرد أن إذأن غرابة فل  ..ومصيرهم الناس ، القرآن في كثير
 ل حتى
 . صفحاته من صفحة منه تخلو تكاد

اليوما ذألك بتفاصيل الهتماما غاية اهتما قد والسنة الكتاب كان وإذأا      
 المشهود
به اهتم بما ناهتم أل والجهل الحمق من فإناه ؛ العظيم النبأ هذا وبأحوال
 . الوحيان

وجوده قضية : هي منا واحد كل بها ينشغل أن يجب قضية أعظم إن      
 وحياته
أن يجوز فل ، وسإعادته وشقائه ومصيره مستقبله وقضية ، منها والغاية
 ذألك يتقدما
وهل . حقير سإواه خطب وكل هين دوناه أمر فكل ، كان مهما شيء
 أعظم هناك

سإعادته ذألك مع ويخسر ، وأهله حياته الناسان يخسر أن من وأفدحا
 فماذأا ، وسإعادتهم

ِريَن إّن ُقْل  ؟ ذألك بعد يبقى ِذيَن الَخاسِإ َل ُهْم َخِسُروا ا ُفَس ِهْم َأنا ِلي ْه َأ ْومَا َو َي
ِة َياَم ِق ِلَك َأل ال  َذأ

َو ِبيُن الُخْسَراُن ُه ] . 15 : الزمر[  الُم
 : يلي فيما تتجلى الموضاوع هذا وأهمية      
وما الزمان هذا في الناس من كثير على الشديد الدنايا انافتاحا- 1      

 ذألك صحب
في الدنايا تزين خبيثة ودعايات جديدة بأسإاليب والنهار الليل مكر من

 الناس أعين
عليه الله صلى- الله رسإول صحابة عليه كان ما ومع ، الخرة عن وتصدهم

 -وسإلم



وضارورة بالدنايا الغترار من يحذرهم فقدكان ، والتقوى اليمان من
 السإتعداد

أنانا ريب ول شك فل ، اليوما مثل عليهم تنفتح لم الدنايا أن مع ، للخرة
 منهم أحوج
ّكر الخرة ناتذكر أن إلى بكثير ًا بعضنا ويذ وأهمية شأناها بعظمة بعض

 . لها السإتعداد
قست أن ذألك على ترتب ولقد للدنايا الناس من كثير ركون -2      

 ، القلوب
ُهِجَر ، العين وتحجرت قرأه القرآن أحدناا قرأ وإذأا ،) وجل عز (الله كتاب و

 بقلب
ٍه ّناى ، ل ّناى ؟ الله لذكر يخشع أن القلب ذألك لمثل فأ تدمع أن لعينيه وأ

ًا  ، الله من خوف
والله..  فيها والمطمئنون الخاشعون فقّل الصلة على ذألك اناعكس وقد

 . المستعان
العمل على حث من العظيمة ومشاهده اليوما ذألك تذكر في لما -3      

 الصالح
المتكاسإلون تكاسإل ما بل ، المنكرات وترك الخيرات لفعل والمبادرة

 عمل في
الغفلة بسبب إل والمسنون منها الواجب سإواء الصالحات

)تعالى( يقول     ، عنها والناشغال الخرة عن
ّ ِرَجاٌل  : الصالحين عباده وصف في ِهْم ل ِهي ْل ٌة ُت ٌع َول ِتَجاَر ْي    َعن َب

ِر ْك ِه ِذأ ّل ِما ال َقا ِة َوإ ِء الَصل َتا ِة َوإي َكا َو َأّمْن ] . 37 : النور[  الّز ِناٌت ُه َء َقا َناا آ
ْيِل ّل  ال

ًا ًا سَإاِجد ِئم َقا َذُر َو َة َيْح َيْرُجو الِخَر ِه َرْحَمَة َو ّب ِوي َهْل ُقْل َر َت ِذيَن َيْس َل ا
َلُموَن ْع ِذيَن َي ّل    َوا

َلُموَن ْع َي ّناَما ل ّكُر إ َذ َت ُلوا َي ْو َباِب ُأ ْل َل ] . 9 : الزمر[  ا
والمراض المعقدة المشكلت من اليوما عصرناا في ظهر لما -4      

 ، المزمنة
اللذين والكتئاب القلق من المتنوعة النفسية المراض عنها ناشأت التي

ًا يؤديان  غالب
تذكر وعن ، )تعالى( الله عن البعد : ذألك أسإباب ومن ، يائسة حياة إلى

   . الخر اليوما
المجتمعات بعض في المظالم كثرة من اليوما زمانانا به تميز لما -5      

 واعتداء
وكذلك ، حق وجه بدون غيرهم لموال أكٍل من ، بعض على بعضهم الناس
 النيل

بين وبخاصة ، والختلف والفرقة ، والتباغض والحسد ، العراض من
 بعض

وتذكر الخر اليوما تذكر مثل شيء ل أناه شك ول ، العلم وطلبة الدعاة
 بين الوقوف

ًا) وجل عز (الله يدي  . المراض لتلك علج



أعظم من الخرة عن والغفلة الدنايا إلى الركون كان ولما -6      
 في السإباب

فيه وما اليوما بذلك المستمر التذكير من بد ل كان وضاعفها النفوس وهن
 أو ناعيم من

وعدما الهمم ناشاط في الثر أكبر التذكير هذا في لن ، جحيم
 للوهن السإتسلما

سإبيله في للمجاهدين أعده وما )وجل عز( الله ثواب رجاء واليأس
 . إليه الداعين

الجاناب بهذه العتناء والتربية الدعوة برامج في قّل ولما -7      
 من العظيم
الله إلى والدعوة الجادة على السإتقامة في الكبير الثر له مما التربية

 ، بصيرة على
العظيم الجاناب بهذا يستهين من بالدعوة المهتمين بعض من نارى ولكن
 صار حتى

عليه يغلب المر هذا إن : بقوله بالخرة التذكرة أثر من يقلل بعضهم
 هذا أو الوعظ
وسإنة) سإبحاناه (الله لكتاب المتأمل أن مع .. إلخ وعظي… عاطفي مقال

 - رسإوله
ًا الوعظ جاناب بجلء يرى -وسإلم عليه الله صلى الدنايا بين بالربط بارز

 والخرة
ًا يهدينا أن الله ناسأل .. والعقاب والثواب للقتداء يوفقنا وأن جميع
 والسير بالسنة

 . ناهجها على
 :الخر باليوم لليقين المرجوة الثار

ًا العظيمة وأنابائه الخر باليوما اليقين في إن       ًا واضاحة لثار طيبة وثمار
 لبد ،

ولكن ، كلها حياته وفي ، وجوارحه لساناه وعلى العبد قلب في تظهر أن
 اليقين هذا

لن ، والعوائق الشهوات ومجاهدة الصبر إليه ينضم حتى يكفي ل وحده
 منا الواحد

ضاعيفة اليقين هذا ثمرات أن حياته في يرى وأهواله الخر باليوما يقينه مع
 فلبد ،

رحمه( القيم ابن الماما المسألة هذه ويجلي ، المر لهذا سإبب من إذأن
 )تعالى الله

بالمعاد فيه شك ل الذي الجازما التصديق يجتمع كيف قلت فإن( : فيقول
 والجنة
مطلوب أناه العبد يعلم أن البشرية الطباع في وهل ؟ العمل ويتخلف والنار

ًا  إلى غد
ويبيت ، كرامة أتم يكرمه أو ، عقوبة أشد ليعاقبه الملوك بعض يدي بين

ًا  سإاهي
ً أهبته له يأخذ ول ، له يستعد ول ، الملك يدي بين موقفه يتذكر ول ! غافل

 ! . ؟



فاجتماع ؛ الخلق أكثر على وارد صحيح سإؤال )الله لعمر( هذا : قيل      
 هذين

 : أسإباب عدة له التخلف وهذا ، الشياء أعجب من المرين
، يتفاوت ل العلم أن ظن ومن ، اليقين وناقصان العلم ضاعف : أحدهما      

 فقوله
 . وأبطلها القوال أفسد من

ًا الموتى إحياء يريه أن ربه الخليل إبراهيم سإأل وقد       علمه بعد عيانا
 بقدرة
ًا المعلوما ويصير ، طمأناينة ليزداد ، ذألك على الرب  . شهادة غيب
الخبر ليس( : قال أناه النبي عن مسنده في أحمد روى وقد      

.    ]1[ )كالمعاينة
في القلب عن غيبته أو اسإتحضاره عدما العلم ضاعف إلى اجتمع فإذأا      
 من كثير

، الطبع تغاضاي ذألك إلى واناضم ، يضاده بما لشتغاله أكثرها أو أوقاته
 وغلبات
واسإتبطاء ، الشيطان وغرور ، النفس وتسويل ، الشهوة واسإتيلء ، الهوى
 ، الوعد
وإلف ، التأويل ورخص ، العاجلة وحب ، الغفلة ورقدة ، المل وطول
 ، العوائد
وبهذا ، تزول أن والرض السموات يمسك الذي إل اليمان يمسك ل فهناك

 السبب
في ذأرة مثقال أدناى إلى ينتهي حتى ، والعمال اليمان في الناس يتفاوت
 . القلب
مدحا ولهذا ، والصبر البصيرة ضاعف إلى يرجع السإباب هذه وجماع      
 الله

 : )تعالى( فقال ، الدين أئمة وجعلهم ، واليقين الصبر أهل) سإبحاناه(
َنا ْل َع ُهْم َوَج ْن  ِم

ِئّمًة ُدوَن َأ ْه َناا َي ِر َأْم َبُروا َلّما ِب ُناوا َص َكا َنا َو ِت َيا ُنوَن ِبآ ِق [ ])24 : السجدة[  ُيو
2[ .     

 :المرجوة الثمرات ذكر
العظيم بالنبأ اليقين ثمرات حول منها بد ل التي المقدمة هذه وبعد      
 ما ناذكر
 : التوفيق ولي والله ، الثمرات هذه من تيسر
 : للرسإول والمتابعة) وجل عز( لله الخلص -1      
ًا إل تلقاه ل ، الكبر الفزع يوما) وجل عز( الله بلقاء الموقن إن       حريص
 على

ًا ، أعماله الصغر الشرك أو الكبر الشرك أناواع من يحبطها ما كل من خائف
 حيث ،

ًء فتصير ، العمال جميع يحبط الكبر الشرك إن ًا هبا والشرك ، منثور
 الصغر



، والعجب ، الرياء كيسير الشرك من النوع هذا فيه حصل الذي العمل يحبط
ًا العبد كان فكلما ، الدنايا في والشرف الجاه وطلب   ، والمن بلقاء موقن

   الحرص منه كان ربه
أن يوما ، القيامة موقف في الصالحة أعماله منه تضيع أل على الشديد

 أشد في يكون
الدنايا في أعماله بحماية نافسه يجاهد فهو ولذلك ؛ إليها حاجة الوقات

 فيها بالخلص
إلى بالرجوع اليقين أن كما ، بها ينفعه أن) وجل عز (الله لعل) تعالى (لله
 عز( الله

ًا كلها أعماله في العبد يجعل) وجل -وسإلم عليه الله صلى- للرسإول متبع
 مبتدع غير

ًا كان ما إل العمل من يقبل ل )وجل عز( الله لن ؛ ولمبدل ًا خالص صواب
 قال ،
ّناَما ُقْل ) : - تعالى( َناا إ ُكْم َبَشٌر َأ ُل ْث َلّي ُيوَحى ّم ّناَما إ ُكْم َأ ُه َل َلٌه إ ٌد إ َفَمن َواِح

   َيْرُجو َكاَن
َء َقا ِه ِل ّب ْعَمْل َر َي ْل ً َف ًا َعَمل ِلح ِرْك َول َصا ِة ُيْش َد َبا ِع ِه ِب ّب ًا َر : الكهف[  َأَحد

110[ .   
وطمأناينة شدائدها على والصبر فيها والزهد الدنايا من الحذر -2      

   القلب
 : وسإلمته

ًا منه وكانات ، الخرة ذأكر العبد أكثر إذأا       في الزهد فإن ، بال على دائم
 الدنايا

ول ، بزهرتها يكترث ل وحينئذ ، القلب في سإيحلن فتنتها ومن منها والحذر
 يحزن
ناعم من عباده بعض به الله متع ما إلى عينيه يمدن ول ، فواتها على

 ، فيها ليفتنهم
، القناعة : منها طيبة مباركة أخرى ثمار بدورها عنها يتولد الثمرة وهذه

 وسإلمة
بتفكيره يعيش الذي لن ؛ والشحناء والغل والحسد الحرص من القلب

 الخرة في
إيمان أن ملحظة مع ، المحدودة الضيقة الدنايا تهمه ل العظيمة وأنابائها

 باليوما المسلم

أكنافها في الرزق ابتغاء وعدما عنها اناقطاعه يعني ل الدنايا في وزهده الخر
 يقول ؛

َتِغ  - : )تعالى( ْب َتاَك ِفيَما َوا ّلُه آ ّداَر ال َة ال ]77 : القصص[  الِخَر
. 

القلبية والسعادة النفسية الراحة ، الشعور هذا من أيضا يتولد كما      
 وقوة

عز (الله عند فيما للرجاء ذألك ، والبتلءات الشدائد على والصبر الحتمال
) وجل
ولها منقطعة فهي الدنايا شدائد من جاء مهما وأناه ، والثواب الجر من

 فهو ، أجل



)وجل عز (الله إلى الرجوع يوما ينقطع ل الذي الثواب ويرجو الفرج ينتظر
 قال ،
ُناوا إن  : )تعالى( ُكو َلُموَن َت ًا ُهْم َت ّنا َلُموَن َفإ ًا َلُموَن ََكَما َي ًا َتْرُجوَن َت ِمَن َو

ِه ّل  ل َما ال
يخيم حتى المعاناي هذه القلب يفقد إن وما ]104 : النساء[  َيْرُجوَن

 الهم عليه
الذي ذأاك أما ، والحزن والضيق والنازعاج القلق ينشأ هنا ومن ، والتعاسإة

 عرف
تذهب ل نافسه فإن ، وأنابائها الخرة بهّم قلبه وامتل ، حقيقتها على الدنايا
 الدنايا على

ًا نافسه تنقطع ول ، حسرات والحسد الغل قلبه يأكل ول ، طلبها في لهث
، والشدائد المحن عند قلبه يجزع ول صبره يقل ول   ، فيها والتنافس

   الدنايا هذه في حرما ومهما
يرجو وهو ، البالغة الحكمة ذألك في )وجل عز( لله أن يعلم فهو الفاناية
 يوما الجر

ْول  : )تعالى (قال ، القيامة َل ُكوَن َأن َو ّناُس َي ًة ُأّمًة ال َد َنا َواِح ْل َع ُفُر ِلَمن ّلَج ْك َي
 ِبالّرْحَمِن
ِهْم ِت ُيو ُب ًا ِل ُقف ٍة ّمن سُإ ِرَج ِفّض َعا َها َوَم ْي َل َهُروَن َع ْظ ِهْم) 33 (َي ِت ُيو ُب ِل ًا َو َواب ْب َأ

ًا َها َوسُإُرر ْي َل    َع
ُئوَن ِك ّت ِلَك ُكّل َوإن َوُزْخُرفا )34( َي ُع َلّما َذأ ِة َمتا َيا َيا الَح ْنا ّد ُة ال َد َوالِخَر ّبَك ِعن َر

ّتِقيَن ْلُم ] .   35- 33 : الزخرف[    ِل
المعاصي واجتناب القربات وأناواع الصالحة بالعمال التزود -3      

 والمبادرة
  :والسإتغفار بالتوبة

من أن ينبغي ومما( : )تعالى الله رحمه( القيم ابن الماما يقول      
ًا رجا  شيئ

 : أمور ثلثة رجاؤه اسإتلزما
 . يرجوه ما محبة  :أحدهما      
 . فواته من خوفه : الثاناي      
 . المكان بحسب تحصيله في سإعيه : الثالث      
ٌء وأما       والرجاء ، الماناي باب من فهو ذألك من شيء يقارناه ل رجا
 شيء

أسإرع خاف إذأا الطريق والسائرعلى ، خائف راٍج فكل ، آخر شيء والماناي
 السير
 . الفوات مخافة
الله رسإول قال : قال هريرة أبي حديث من الترمذي جامع وفي      

 خاف من(
الله سإلعة إن أل ، غالية الله سإلعة إن أل ، المنزل بلغ أدلج ومن ، أدلج

    ]3[ )الجنة
جعل فكذلك ، الصالحة العمال لهل الرجاء جعل كما) سإبحاناه (وهو

 لهل الخوف



قال ، العمل به اقترن ما النافع والخوف الرجاء أن فعلم ، الصالحة العمال
ِذيَن إّن    : )تعالى( َل ِة ّمْن ُهم ا َي ِهم َخْش ّب ُقوَن َر ِذيَن )57( ّمْشِف ّل ُهم َوا

َياِت ِهْم ِبآ ّب ُنوَن َر ْؤِم    ُي
ِذيَن) 58( ّل ِهْم ُهم َوا ّب ُكوَن ل ِبَر ِر ِذيَن) 59 (ُيْش ّل ُتوَن َوا ْؤ ْوا َما ُي َت ُهْم آ ُب ُلو ُق َو

َلٌة ُهْم َوِج ّنا أ
َ     

َلى ِهْم إ ّب ُعوَن َر ِئَك )60( َراِج َل ْو ُعوَن ُأ ِر ْيَراِت ِفي ُيَسا ُهْم الَخ َها َو َل
ُقوَن ِب     سَإا

] .   61- 57 : المؤمنون[
: قالت )عنها الله رضاي( عائشة عن جامعه في الترمذي روى وقد      

 سإألت
الذين أهم : فقلت ، الية هذه عن -وسإلم عليه الله صلى- الله رسإول

 الخمر يشربون
يصومون الذين ولكنهم ، الصديق ابنة يا ، ل : (قال ؟ ويسرقون ويزناون

 ويصلون
]4[ )الخيرات في يسارعون أولئك ، منهم ليتقبل أن ويخافون ويتصدقون

   روي وقد

ًا هريرة أبي حديث من  . أيض
ووصف ، الخوف مع بالحسان السعادة أهل وصف) سإبحاناه( والله      

 الشقياء
.    ]5[ )المن مع بالسإاءة

ِذيَن إّن  : )تعالى( وقال       َل ُنوا ا ِذيَن آَم ّل ُدوا َهاَجُروا َوا َه ِبيِل ِفي َوَجا ِه سَإ ّل ال
ِئَك َل ْو  ُأ

ِه َرْحَمَت َيْرُجوَن ّل ّلُه ال ُفوٌر َوال ] . 218 : البقرة[  ّرِحيٌم َغ
رجاءهم جعل كيف فتأمل( : )تعالى الله رحمه( القيم ابن يقول      

 بهذه إتياناهم
الله لحقوق المضيعين المفرطين إن : المغرورون وقال ؟ الطاعات
 لوامره المعطلين

للحديث.  ]6[) الله رحمة يرجون أولئك ، محارمه على المتجرئين الباغين
 .   صلة

________________________
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مقال
الله سإبيل عن الصد في المل دور

الجديد ناصر بن فهد : بقلم

واسإتكبر إبليس أبى ، لدما بالسجود ملئكته )تعالى( الله أمر عندما      
 أمر عن
ًا )تعالى( فقال ، ربه ِبْط  : كوناي قدري بأمر إبليس مخاطب ْه َها َفا ْن َفَما ِم

ُكوُن  َأن َلَك َي

ّبَر َك َت َها َت ّناَك َفاْخُرْج ِفي ِريَن ِمَن إ ] . 13 : العراف[  الّصاِغ
اللعين اسإتدرك بل ، الله رحمة عن والبعاد بالطرد إبليس يكتف ولم      

 الله وسإأل
َة ِظَر ّن ًا ؛ القيامة يوما إلى ال ، بعده من وذأريته لدما والحسد الكيد في إمعانا

 َرّب َقاَل 

ِناي ِظْر َأنا َلى َف ِما إ ْو ُثوَن َي َع ْب سإأل ما إلى )تعالى( أجابه وقد . ]36  :الحجر[  ُي
 له لما ،

معقب ول ، تماناع ول تخالف ل التي والمشيئة والرادة الحكمة من ذألك في
 ، لحكمه

ّناَك َقاَل  : )تعالى( قال ِريَن ِمَن َفإ َظ َلى )37( الُمن ِما إ ْو ْقِت َي َو ِما ال ُلو ْع الَم
 َقاَل) 38(

ِني ِبَما َرّب َت ْي َو ْغ َنّن َأ ّي ُهْم ُلَز َلْرِض ِفي َل ُهْم ا ّن َي ِو ْغ ُل ِعيَن َو ّ) 39 (َأْجَم َدَك إل َبا ِع
ُهُم ْن  ِم

َلِصيَن ] . 40- 37 : الحجر[  الُمْخ
لدما السجود عن إبليس امتناع في الرئيس السبب أن يتضح هنا من      

 الباء هو
من المل شأن ذألك في شأناه ، التكذيب وليس الله على والسإتكبار

 أعوان الناس
 . الرسإل لدعوة تصدوا الذين إبليس
ٌء لناهم بذلك سُإّموا ، الرؤسإاء : هم والمل       : وقيل ، إليه يحتاج بما ِمل

 أشراف
ّدموهم ورؤسإاؤهم ووجوههم القوما وقد ، ]1[ قولهم إلى يرجع الذين ومق

   اسإتخدما
عن الناس لصرف ووسإائل أسإاليب من يملكون ما كل المل أولئك
 ، الله عبادة

 : السإاليب هذه من ، سإبيله عن وصدهم
 :الجتماعي السإلوب

ولوط ناوحا قومي من المل أن يتضح الكريم للقرآن دراسإتنا عند      
 عليهما(

فبجاناب ، الناس لسإتعباد السإلوب هذا اسإتخدموا قد) والسلما الصلة
 الصناما عبادة

السادات من فالمل ، الطبقي الصراع فيهم تفشى قد ناوحا قوما كان
 قد والشراف



مكاناًة ذألك فزادهم ، الصالحين أسإلفهم تعظيم بسبب المكاناة هذه ورثوا
 مجتمعهم في
لهم اتخذوا أن إلى المر بهم أدى حتى ، قومهم من الضعفاء أولئك عن

ًا  صور
ًا تلك عبدوا ، المد عليهم وطال الجهل وعم العلم انادرس فلما ، وأصنام
 . الصناما

ًا )تعالى( الله أرسإل فلما       التوحيد إلى دعاهم )السلما الصلة عليه( ناوح
 الخالص

ْد ) : تعالى (قال ، الشرك ونابذ َق َل َنا َو ْل ًا َأْرسَإ َلى ُناوح ِه إ ْوِم ّناي َق ُكْم إ ِذيٌر َل َنا
ِبيٌن  )25( ّم

ّ َأن ُدوا ل ُب ْع ّ َت ّلَه إل ّناي ال ُكْم َأَخاُف إ ْي َل َذاَب َع ٍما َع ْو ٍم َي ِلي ، 25 : هود [  َأ
26[ . 

أن هو المل أولئك اسإتجابة من الماناع الرئيس السبب كان وقد      
 هم له التابعين

َقاَل  : )تعالى( يقول ، والمساكين الضعفاء ُل َف ِذيَن الَم َل َفُروا ا ِه ِمن َك ْوِم َق
ّ َناَراَك َما  إل

ًا َنا َبَشر َل ْث َعَك َناَراَك َوَما ّم َب ّت ّ ا ِذيَن إل َل َنا ُهْم ا ُل ِذأ َي َأَرا ِد ًاِي َبا ُكْم َناَرى َوَما الّر َل
َنا ْي َل  ِمن َع
ُكْم َبْل َفْضٍل ّن ُظ ِبيَن َنا ِذأ ] . 27 : هود [  َكا
وأبطل التوحيد حقيقة وبين )والسلما الصلة عليه( ناوحا أوضاح أن وبعد      
     عبادة

قال ، مجتمعه في المتردي الجتماعي الوضاع يصحح أخذ ، الصناما
     : )تعالى(
 َيا ِما َو ْو ُكْم ل َق ُل َأ ِه َأسْإ ْي َل ً َع َي إْن َمال ِر ّ َأْج َلى إل ِه َع ّل َناا َوَما ال ِد َأ ِر َطا ِذيَن ِب َل ا

ُنوا ُهم آَم ّنا    إ
ُقوا ِهْم ّمل ّب ّني َر ِك َل ُكْم َو ًا َأَرا ْوم ُلوَن َق َه َيا )29( َتْج ِما َو ْو ِناي َمن َق ِمَن َينُصُر

ِه ّل    إن ال
ُهْم ّت َفل َطَرد ّكُروَن َأ َذ ُقوُل َول )30( َت ُكْم َأ ِدي َل ِئُن ِعن ِه َخَزا ّل َلُم َول ال ْع ْيَب َأ َغ ال

ُقوُل َول    َأ
ّناي َلٌك إ ُقوُل َول َم ِذيَن َأ ّل ِري ِل َد ُكْم َتْز ُن ُي ْع ُهُم َلن َأ َي ِت ْؤ ّلُه ُي ًا ال ْير ّلُه َخ َلُم ال ْع ِبَما َأ
ِهْم ِفي ُفِس    َأنا
ّناي ًا إ ِلِميََن ّلِمَن إذأ ّظا ] .   31- 29 : هود [  ال

ًا قومه من المل اسإتخدما فقد )والسلما الصلة عليه( لوط أما       أسإلوب
ًا  من بشع

إتيان هو السإلوب هذا ، الناس بها يستعبدون التي الجتماعية السإاليب
 من الذكران
ًا الخبيثة الظاهرة تلك تكن ولم ، العالمين ًا مرضا أو فرد على مقصور

 من جماعة
ُتوَن  المجتمع ذألك في عامة كانات وإناما ، الناس ًا َت ُكُم ِفي َو ِدي َناا
َكَر     الُمن

] .   29 : العنكبوت[



ًا لهم الله أرسإل فلما       توحيد إلى دعاهم) والسلما الصلة عليه( لوط
 وترك الله

ًا  : البشع السإلوب هذا عليهم أناكر ثم ، سإواه ما عبادة ُلوط ْذأ َو َقاَل إ
ِه ْوِم َق ُكْم ِل ّنا  إ
ُتوَن ًا َت َفاِحَشَة َل ُكم َما ال َق َب َها سَإ ٍد ِمْن ِب َلِميَن ّمَن َأَح َعا ُكْم )28( ال ّن ِئ ُتوَن َأ ًا َت َل

 الّرَجاَل
ُعوَن َط ْق َت ِبيَل َو ُتوَن الّس ًا َت ُكُم ِفي َو ِدي َكر َناا ، 28 : العنكبوت[  الُمن

29[ . 
العمراناي البناء أسإلوب اسإتخدموا فقد ثمود وقوما عاد قوما أما      

 عبادة بجاناب
عاد قبيلة كانات فقد ، وحده الله عبادة عن الناس ليصدوا ؛ الصناما
 بين ما تسكن
ُعمان اليمن بلغوا حتى كثيرة وخيرات وفيرة بنعم الله حباهم وقد ، و
 البداع قمة

ناعمه يشكروا ولم الله يعبدوا لم ولكنهم ، والرفاهة والصناعي المادي
 بل ، عليهم

ًا لهم الله فأرسإل ، الضعفاء اسإتعباد في النعم تلك اسإتخدموا هود
 الصلة عليه(

قال ، سإواه ما عبادة وترك وحده الله عبادة إلى فدعاهم ،) والسلما
َلى  : )تعالى(  َوإ

ٍد ُهْم َعا ًا َأَخا ِما َيا َقاَل ُهود ْو ُدوا َق ُب ْع ّلَه ا ُكم َما ال ٍه ّمْن َل َل ُه إ ْيُر ُتْم إن َغ ّ َأنا إل
َتُروَن ْف     ُم

] .   50 : هود[
)والسلما الصلة عليه( اتجه ، الخالص التوحيد إلى دعاهم أن وبعد      
 إلى

البنيان في المبالغة عليهم فأناكر ، فساد من القوما عليه كان ما إصلحا
 السدود وشق
ُنوَن  : )تعالى( قال ، الله عبادة عن ذألك صرفهم حتى المصاناع واتخاذأ ْب َت َأ

ُكّل  ِريٍع ِب

َيًة ُثوَن آ َب ْع ُذوَن) 128 (َت ّتِخ َت َع َو ِنا ُكْم َمَصا ّل َع ُدوَن َل ُل ، 128 : الشعراء[  َتْخ
129 . [
ُل َقاَل  وحاربوه لدعوته قومه من المل تصدى وقد ِذيَن الَم َل َفُروا ا ِمن َك

ِه ْوِم ّناا َق  إ
َنَراَك ٍة ِفي َل َه َفا ّناا سَإ ّنَك َوإ ُظ َن ِبيَن ِمَن َل ِذأ َكا ] . 66 : العراف[  ال
وقد) والشاما الحجاز بين( الِحْجر تسكن كانات فقد ثمود قبيلة أما      

 على سإاروا
عن ذألك صرفهم حتى والسهول القصور اتخاذأ في عاد قوما من سإلفهم ناهج

ًا لهم الله فأرسإل   ، الله عبادة قال ، الخالص التوحيد إلى فدعاهم صالح
َلى ) : تعالى( َد َوإ    َثُمو

ُهْم ًا َأَخا ِلح ِما َيا َقاَل َصا ْو ُدوا َق ُب ْع ّلَه ا ُكم َما ال ٍه ّمْن َل َل ُه إ ْيُر َو َغ ُكم ُه َأ َأناَش

َلْرِض ّمَن  ا



ُكْم ْعَمَر َت َها َواسْإ ُه ِفي ِفُرو ْغ َت ُبوا ُثّم َفاسْإ ِه ُتو ْي َل ّبي إّن إ ِريٌب َر  :هود[   ّمِجيٌب َق
61 . [

)والسلما الصلة عليه( صالٌح اناطلق ، التوحيد إلى دعاهم أن وبعد      
 فأناكر
: )تعالى( قال ، الله عبادة عن وصرفهم الناس اسإتعباد في أسإلوبهم عليهم

 ُكُروا ْذأ  وا

ْذأ ُكْم إ َل َع َء َج َفا َل ِد ِمْن ُخ ْع ٍد َب ُكْم َعا َأ ّو َب َلْرِض ِفي َو ُذوَن ا ّتِخ َها ِمن َت ِل ُهو ًا سُإ ُقُصور
ُتوَن ْنِح َت  َو

َباَل ًا الِج ُيوت ُكُروا ُب ْذأ َء َفا ِه آل ّل ْوا َول ال َث ْع َلْرِض ِفي َت ِديَن ا ْفِس  :العراف[  ُم
74[ . 

ُكوَن  : )تعالى( وقال ْتَر ُت َنا َما ِفي َأ ُه ِنيَن َها ّناٍت ِفي )146( آِم ُيوٍن َج ُع  (َو
147 (

َناْخٍل َوُزُروٍع َها َو ُع ْل ُتوَن )148( َهِضيٌم َط ْنِح َت َباِل ِمَن َو ًا الِج ُيوت ِهيَن ُب ِر ( َفا
149( 

ُقوا ّت ّلَه َفا ُعوِن ال ِطي َأ ُعوا َول )150( َو ِطي ِفيَن َأْمَر ُت ِر ِذيَن )151( الُمْس َل ا
ُدوَن ْفِس  ِفي ُي

َلْرِض ِلُحوَن َول ا ] . 152 -146 : الشعراء[  ُيْص
ُل َقاَل  معه آمن ومن وحاربوه لدعوته تصدوا قد المل أن شك ول       الَم
ِذيَن َل  ا

َبُروا ْك َت ِه ِمن اسْإ ْوِم ِذيَن َق ّل ُفوا ِل ِع ُتْض ُهْم آَمَن ِلَمْن اسْإ ْن َلُموَن ِم ْع َت ًا َأّن َأ ِلح َصا
 ّمن ّمْرسَإٌل

ِه ّب ُلوا ّر ّناا َقا ِه ُأْرسِإَل ِبَما إ ُنوَن ِب ْؤِم ِذيَن َقاَل )75( ُم َل َبُروا ا ْك َت ّناا اسْإ ِذي إ ّل ِبا
ُتم ِه آَمن  ِب

ِفُروَن ] . 76 ، 75 : العراف[  َكا
 :القتصادي السإلوب

تقع إذأ ، مهمة مكاناة بلدهم الله حبى وقد ، الشاما بلد في مدين تقع      
 ممر في

عبادتهم فبجاناب ، الهمية هذه منهم المل اسإتغل وقد ، التجارة قوافل
 وهي (لليكة

إليهم الله فبعث ، والميزان الكيل يطففون أصبحوا )الكبيرة الشجرة
ًا  عليه( شعيب

َلى  ) :تعالى (قال ، الخالص التوحيد إلى ودعاهم) والسلما الصلة َوإ
َيَن ْد ُهْم َم  َأَخا

ًا ْيب َع ِما َيا َقاَل ُش ْو ُدوا َق ُب ْع ّلَه ا ُكم َما ال ٍه ّمْن َل َل ُه إ ْيُر ثم] 85 : العراف[  َغ
 ما أبطل
في والفساد الناس وبخس الكيل تطفيف في الظلم من عليه كاناوا

 قال ، الرض
ُفوا  - : )تعالى( ْو َأ ْيَل َف َك ْلِميَزاَن ال ْبَخُسوا َول َوا ّناَس َت ُهْم ال َء َيا َول َأْش

ُدوا ْفِس  ِفي ُت



َلْرِض َد ا ْع َها َب ُكْم إْصلِح ِل ْيٌر َذأ ُكْم َخ ُتم إن ّل ِنيَن ُكن ْؤِم ]85 : العراف[  ّم
 وليس

ًا ويهددوه )والسلما الصلة عليه( شعيب دعوة إلى المل يتصدى أن مستغرب
 : بالنفي

 ُل َقاَل ِذيَن الَم َل َبُروا ا ْك َت ِه ِمن اسْإ ْوِم ّنَك َق ِرَج ُنْخ ْيُب َيا َل َع ِذيَن ُش ّل ُنوا َوا آَم
َعَك    ِمن َم

َنا ِت َي ْو َقْر ُدّن َأ ُعو َت َنا ِفي َل ِت ّل َو َقاَل ِم ْو َأ ّنا َل ِهيَن ُك ِر ]88 : العراف[  َكا
.   

 :السياسإي السإلوب
عن وصدهم الناس اسإتعباد في السإلوب هذا وملؤه فرعون اسإتخدما      
 ، الله دين

َناا ...  : قال الذي ففرعون ُكُم َأ ّب َلى َر ْع َل يدعي ل ، ]24 : النازعات[  ا
 أناه

يفسر ، وقاناوناه بإرادته المسيطر الحاكم أناه يدعي وإناما ، المدبر الخالق
 قوله ذألك

ْيَس  : )تعالى( َل ْلُك ِلي َأ يعبد فرعون كان بل ،] 51 : الزخرف[  ِمْصَر ُم
 آلهة

َقاَل  : )تعالى( قوله في كما قومه ُل َو ِما ِمن الَم ْو ْوَن َق َع َذُر ِفْر َت َأ

ْوَمُه ُموسَإى َق  َو
ُدوا ْفِس ُي َلْرِض ِفي ِل َذَرَك ا َي َتَك َو َه ِل ّتُل َقاَل َوآ َق ُن ُهْم سَإ َء َنا ْب ِيي َأ َتْح َناْس ُهْم َو َء ِناَسا

ّناا ُهْم َوإ َق ْو  َف

ِهُروَن ، السحر وملؤه فرعون اسإتخدما : لذا ]127 : العراف[  َقا
 وأجبروا

المجتمع على سإيطرتهم ليفرضاوا ؛ تعلمه على الشبان من مجموعة
 عن ويصدوهم

)تعالى( بالله آمنوا لما السحرة أولئك قول من ذألك ويتبين ، الله عبادة
 يرهبهم فلم

ّناا ) : تعالى (قال ، والوعيد التهديد ّنا إ َنا آَم ّب ِفَر ِبَر ْغ َي َنا ِل َناا َل َيا َطا َنا َوَما َخ َت ْه ْكَر َأ

ِه ْي َل  َع

ِر ِمَن ّلُه الّسْح ْيٌر َوال َقى َخ ْب َأ ] . 73 : طه[  َو
ًا أربعين فرعون أخذ( : عباس ابن قال       ، اسإرائيل بني من غلم
 أن فأمر

ّلموا َع ًا علموهم : وقال ، السحر ُي ، ]2[ )الرض في أحد يعلمه ل تعليم
   الله فبعث

وأبطل الله وحداناية إلى فدعاهم ، )والسلما الصلة عليه( موسإى )تعالى(
 كاناوا ما

 . السحرة بإيمان اناتهت التي بالمناظرة السحر من عليه
 :التصدي سإبيل

بسبب ليس البشرية في الحاصل الكفر معظم أن يتضح سإبق مما      
 دعوة تكذيب



 : )تعالى( يقول ، الله أمر على والسإتكبار بالباء وإناما الرسإل
ُدوا َها َوَجَح  ِب

َها ْت َن َق ْي َت ُهْم َواسْإ ُفُس ًا َأنا ْلم ًا ُظ ُلو ُع الله إن( : القيم ابن يقول] 14 : النمل[  َو
 أيد )تعالى(

، الحجة به أقاما ما صدقهم على واليات البراهين من وأعطاهم ، رسإله
 به وأزال

ً يسلك أن الهدى إلى الناس دعوة أراد لمن لبد : لذا ]3[ )المعذرة سإبيل
ًا    سإار واحد
ًا الرسإل عليه الناس ودعوة الخالص بالتوحيد البدء هو السبيل هذا ، جميع
 ، إليه

ثم ، إليه الموصلة الذرائع وسإد ، بالله الشرك من يناقضه ما وكشف
 إلى الناتقال
المجالت في أسإاليبه بمختلف الفساد من عليه الناس تآلف ما إصلحا

 الجتماعية
مجتمع أي في فساد أي أن العتبار بعين الخذ مع ، والسياسإية والقتصادية

 من هو
يحدثه ما تجاه الدعوة مشاق على بالصبر التحلي من لبد : لذا ، المل صنع

 أولئك
ِلب ما أول أن والظاهر : (المودودي يقول ، المل : عباده الله ديُن به يطا

 يدخلوا أن
في يبقى ل حتى ، والناقياد الطاعة له مخلصين كافة الحق عبودية في

 قلدة أعناقهم
لحياتهم يكون أل منهم يتطلب ثم ،) تعالى (الله لغير العبودية قلئد من

 ما إل قاناون
-وسإلم عليه الله صلى -الكريم المي الرسإول به وجاء )تعالى( الله أنازله

 إن ثم ،
السيئات شأفة وتستأصل ، الفساد الرض من ينعدما بأن يطالبهم السإلما

.      ]4[) وسإخطه )تعالى( الله غضب العباد على الجالبة   ، والمنكرات
________________________

 .العرب لسان ، منظور ابن) 1(
 .176ص 3ج ، العظيم القرآن تفسير ، كثير ابن) 2(
 .346ص1ج ، السالكين مدراج) 3(
 .للمودودي ، الخلقية السإس كتاب مقدمة) 4(



مقال
الكريم القرآن في جاء كما .. السلم

الشباني الله عبد بن محمد . د : بقلم

، الكريم القرآن آيات من كبير عدد في ومشتقاته )السلما( لفظ ورد      
يقوما الذي السإلما معنى وفق السلما مفهوما الكريم القرآن     عالج حيث
القبول حيث من ، الناسان لخالق والمطلق التاما   الخضوع ضارورة على

 .   ذألك مقتضيات وفق السلوك   وتكييف ، الله ُيوجبه بما والتسليم
َلَم( الثلثي الفعل من تأتي )السلما (مادة أصل إن       منه والمشتقات )سَإ
 تأتي التي

ًا لكنها ، متعددة لمعاٍن ، والطاعة ، السإتسلما : مفهوما حول تدور جميع
 ، والخضوع

هذه ولسإتجلء ، والمان ، والسلم ، والمنازعة الحرب وترك ، والصلح
 المعاناي
المعاناي أسإتعرض فسوف الكريم القرآن في جاء كما) السلما (للفظة

 التي والدللت
 : التالي النحو على) السلما (لفظ فيها ورد

ً  :السإرية الحياة مجال في : أول
معالجة عند البقرة سإورة في )السلما( كلمة مشتقات أحد ورد      

 الكريم القرآن
وتحقيق الطفولة بحماية يتعلق الذي ، السإرية الحياة جواناب من لجاناب
 عند المان

قوله في )والما ، الب (السإرة عنصري بين تجمع التي الروابط انافصاما
 : )تعالى(
 َداُت ِل َوا ْل ْعَن َوا ُهّن ُيْرضِا َد ْول ْيِن َأ َل ْو ْيِن َح َل َد ِلَمْن َكاِم ِتّم َأن َأَرا َعَة ُي الّرضَاا

َلى َع  َو
ِد ُلو ْو ُهّن َلُه الَم ُق ُهّن ِرْز ُت َو ِكْس ْعُروِف َو ْلَم ّلُف ل ِبا َك ْفٌس ُت ّ ُنا َها إل َع  .... .وسْإ

ّتْم َوإْن ْد  َأَر
ُعوا َأن َتْرضِا ُكْم َتْس َد ْول َناحَا َفل َأ ُكم ُج ْي َل َذأا َع ُتم إ ّلْم ُتم ّما سَإ ْي َت ْعُروِف آ ْلَم ِبا

ُقوا ّت ّلَه َوا  ال
َلُموا ْع ّلَه َأّن َوا ُلوَن ِبَما ال ْعَم لفظ ورد الية هذه في ]233 : البقرة[  َبِصيٌر َت

ّلمتم( ضامن اللفظ جاء وقد ، )السلما( كلمة مشتقات أحد وهو   ، )سَإ
ّظمت آيات سإياق    نا

ًا وعالجت بين يقع الذي الخلف على تترتب التي بالنتائج تتعلق أمور
 ؛ الزوجين

علقة تنظيم تم فقد : وبالتالي ، النهائي النافصال إلى يؤدي قد مما
 الذين الطفال

ُتم( لفظ الكريم القرآن اسإتخدما ولقد ، العلقة تلك عن ناتجوا ّلْم ً )سَإ بدل
 لفظ أي من
في السلما أن : وهي ، وتربوية بلغية لنكتة ؛ والعطاء المنح يفيد آخر

 الحياة



هنا ومن ، المة لفراد النفسي السإتقرار متطلبات أهم من السإرية
 كلمة وردت

ّلمتم( المان مفهوما بإضافاء ؛ المنفصلين الزوجين بين العلقة لتنظم )سَإ
 ويورد ،

ًنى الية لهذه تفسيره عند )الله رحمه( الزمخشري ً مع لمفهوما جليل
 في )السلما(

أردتم ما : آتيتم ما المراضاع إلى سإلمتم إذأا( : فيقول ، المسلمة السإرة
 كقوله ، إيتاءه

َذأا..   )تعالى( ُتْم إ َلى ُقْم ِة إ من أتيتم ما وقرئ ] 6 : المائدة[   .. الّصل
 إليه أتي

ًا ّناُه..  ) تعالى (قوله ومنه ، فعله إذأا إحسانا ُه َكاَن إ ُد ْع ًا َو ِتي ًا  :مريم[   َم
   أي  ]61

ً وأجركم ، الله آتاكم ما أي أوتيتم ما:  عاصم عن شيبان وروى ، مفعول
 من عليه

ْدب هو وإناما ، والصحة للجواز بشرط التسليم وليس ، وناحوه الجرة إلى َنا
َلولى  ، ا
ًا يكون أن ويجوز أهنأ من المرضاع تعطاه الذي الشيء يكون أن على ناعت

 يكون ما
ًا ذألك فيعود ؛ راضاية النفس طيبة لتكون ًا الصبي لشأن إصلح في واحتياط
 ، أمره

ًا بإتياناه فأمرناا ًا نااجز ًا إليهن أديتم إذأا قيل كأناه ، بيد يد ما بيد يد
 أعطيتموهن

لنافس مطيبين الجميل بالقول نااطقين ، الوجوه مستبشري ؛ بالمعروف
 بما المراضاع

! .    ]1[) معاذأيرهن بقطع تفريطهن يؤمن حتى ؛ أمكن
 :والسلم الحرب مجال في : ثانيا
عندما ، عديدة مواضاع في الكريم القرآن في) السلما (لفظ جاء      

 القرآن تحدث
دين بغير تدين التي الخرى الجماعات بقية مع المسلم المجتمع علقة عن

 ، السإلما
التي والظروف ، السلم علقات وناوعية مظاهر يحدد الذي الطار وأوضاح
 يمكن
التي اليات هذه فهم من لبد ولهذا ، العدو مع والصلح المهادناة قبول فيها

 تحدثت
لمعرفه ؛ واحدة كوحدة فيها )السلما( لفظ وورود والسلم الحرب عن

 بناء كيفية
النحو على الخرى والمجتمعات الجماعات مع السلمية العلقات

   : التالي
 : المسلم للمجتمع والمضادة المناوأة -1      
ُد التي اليات أبرز من       َه َتْش قوله المة أعداء مع السلما لجازة بها ُيْس

 : )تعالى(



 َنُحوا َوإن ِم َج ْل َنْح ِللّس َها َفاْج عن فصلها بعد وذألك ] 61 : النافال[   .. َل
   . سإياقها
ّد الية هذه ولفهم الية فهذه ، لها واللحقة السابقة اليات فهم من لب
ًا جاءت    تعقيب

ّدوا  : )تعالى( قوله بعد َأِع ُهم َو ُتم ّما َل ْع َط َت وجاء ] 60 : النافال [  .. اسْإ
   قوله بعدها

ُدوا َوإن  : )تعالى( ِري ُعوَك َأن ُي َد فهم أردناا وإذأا ، ] 62 : النافال[   .. َيْخ
   هذه

التي اليات من قبلها ما إلى الرجوع من فلبد ، ببعضها ربطها أو اليات
 حددت

القرآن وصف فقد ، الرسإول زمن في سإائدة كانات التي الحربية الظروف
 هذه الكريم

َواّب َشّر إّن ) : تعالى (بقوله الظروف ّد فقد ، ] 55 : النافال [  .. ال
   هذه وصفت
ولقد ، بمواثيقهم التزامهم بمدى يتعلق فيما والكافرين الكفر حقيقة اليات
 ابن أوضاح
، المة تمارسإه أن ينبغي ماذأا : الية لهذه تفسيره في) الله رحمه (كثير

 رحمه( يقول
، كفروا الذين هم الرض وجه على مادة شر أن )تعالى( أخبر( : )الله
 ل فهم

ًا عاهدوا وكلما ، يؤمنون ل وهم ، ناكثوه باليمان أكدوه وكلما ، ناقضوه عهد
 يخافون

ُهم فإن ، الثاما من ارتكبوه شيء في الله من ْب ِل ْغ َفْر َت ْظ َت حرب في بهم و
 : بهم فنكْل
وعطاء ، والسدي ، والضحاك ، البصري والحسن ، عباس ابن قاله

 ، الخرسإاناي
ّلظ : ومعناه ، عيينة وابن ً وأثخنهم عقوبتهم غ ِمْن سإواهم َمن ليخاف ؛ قتل

 العداء
،  يذكرون لعلهم  عبرة لهم يصيروا أو ويعتبروا ، وغيرهم العرب من

 وقال
.    ]2[ ذألك مثل بهم فيقع ينكثوا أن يحذرون لعلهم : يقول : السدي

أن العدو يدرك عندما إل المسلمين لصالح بدوره يقوما ل السلما إن      
 المسلمين

لهذا ، للمعاهدات احترامهم عدما عند العداء تأديب على القدرة يمتلكون
 يمكن ل

تحت وأصبحوا المرة الهزيمة وأعواناهم اليهود ذأاق إذأا إل السلما تحقيق
 سإيطرة

ًا بالعهد سإيوفون : وبالتالي ، المسلمين إذأا ولكنهم ، بهم ُينكل أن من خوف
 أناهم عرفوا

؛ عليه حصلوا مما أفضل أوضااع على يحصلون المواثيق ينقضون إذأ
 ل فإناهم



في وعهود لمواثيق ناقض من يحدث وما ، المواثيق تلك ناقض عن يمتنعون
 البوسإنة

ً والهرسإك  . الحقيقة هذه يؤكد معاصر لدليل مثل
يرتبط الية أوضاحته كما العداء مع والمهادناة السلم قبول إن      

   من باللتزاما
َنُحوا َوإن  آية سإبقت التي الية في جاء بما السإلمية المة قبل َج

ِم ْل     .. ِللّس
ّدوا  : )تعالى( قوله وهي ]61  :النافال[ َأِع ُهم َو ُتم ّما َل ْع َط َت : النافال[  .. اسْإ

َنُحوا َوإن  : )تعالى( قوله الية هذه أعقب فقد   ، ]60 ِم َج ْل  .. ِللّس
   ]61 : النافال[

في يتمثل السابقة الية أوضاحته كما المهادناة أو السلما قبول فشرط
 : أمرين
، القوة عناصر للمة توفرت إذأا إل الهدناة عقد جواز عدما : الول      

 المتاحة
على وأن ، القوة أسإباب من العصور من عصر كل في يتوفر ما وفق
 العمل المة
ومتواصل مستمر بشكل العسكرية القدرات بتنمية القوة هذه توفير على
 في حتى
تكون ل مسلم حاكم أي قبل من مهادناة فأي  : -وبالتالي ، السلم عهد

 أخل إذأا سإارية
عملية : وهي ، مهمة حقيقة إلى الية هذا أشارت وقد ، الشرط بهذا

 القوة تنمية
في كما ، الحقيقي السلما لتحقيق الفعالة الوسإيلة أناها واعتبار العسكرية

ُبوَن ..    : )تعالى( قوله ِه ِه ُتْر ّو ِب ُد ِه َع ّل ُكْم ال ّو ُد َع ، ]60 : النافال[  .. َو
   ُيقصد ل فالسإتعداد

 :ولهذا ؛ الردع تحقيق : أي ، به التخويف هو وإناما ، بالحرب القياما به
   الله وّجه

أفراد على وأن ، النافاق إلى يحتاج السإتعداد هذا أن إلى الناظار) تعالى(
 بذل المة
هو العدو إرهاب تحقيق لغرض النافاق هذا وأن ، السبيل هذا في المال
 في إنافاق
ْبخسون فل ، بذله على المنفقين الله يجزي ، الله سإبيل ًا ُي مما شيئ

 هذا في أنافقوه
يكون أن يجب العسكرية القدرات وتنمية السإتعداد أن كما ، الوجه
 القدرة بتنمية
والسياسإي الداري المناخ توفير على والعمل ، السلحا هذا تصنيع على

 والمالي
على العمل بدون العداء من السلحا فشراء ، ذألك على القدرة لتوفير
 توفير

ًا يعتبر لصنعه المكاناات ًا ، المة لحق تضييع ( قوله لمفهوما وصرف
     : ) تعالى

 ّدوا َأِع ُهم و ُتم ّما َل ْع َط َت ] .   60 : النافال[  .. اسْإ



؛ الضعف موقف من المهادناة أو السلما قبول عدما : الثاناي المر      
 إلغاء فيجب

مصالح على يؤثر سإوف بها اللتزاما أن اتضح إذأا هدناة أو معاهدة أي
 ، المة

ٍذ الواجب من فإن ، الله بها يأمر التي السإلمية الخلق ووفق ، وعندئ
 إبلغ

العدو مناصبة في والسإتمرار بإلغائها معه المعاهدة تمت الذي الطرف
 إذأا إل الحرب

السلم طلب عن والمتناع ، المة مصلحة وفق المهادناة تعديل العدو قبل
 إذأا إل معهم
ًا يكون السلما إن أي ؛ المسلمين لشروط وخضعوا المسالمة طلبوا مطلب
 أن بعد للعدو
بما والقبول السلما طلب إل أمامه وليس ، للمسلمين القوة أن يدرك

 يفرضاه
( قوله تفسير في) الله رحمه (كثير ابن يقول ، شروط من المسلمون

   َوإن  ) تعالى
َنُحوا ِم َج ْل على عهدهم لهم فانابذ خياناة قوما من خفت فإذأا : (الية ..  ِللّس
 ، سإواء
، مالوا : أي ، جنحوا وإن ، فقاتلهم ومنابذتك حربك على اسإتمروا فإن

 : أي ، للسلم
منهم واقبل إليها فمل : أي ، لها فاجنح ، والمهادناة والمصالحة المسالمة

 ولهذا ؛ ذألك
وبين بينهم الحرب ووضاع ، الصلح الحديبية عاما المشركون طلب لما

 - الله رسإول
.        ]3[) ذألك إلى أجابهم ، سإنين تسع -وسإلم عليه الله صلى
شروط من النافال سإورة من اليات هذه إليه أشارت ما وبجاناب      

 السلما لقبول
ًا النساء سإورة أوضاحت فقد ، العداء مع والمهادناة لقبول أخرى أوضااع
 المهادناة
داخلي ضاعف هناك يكون أن حالة في وذألك ، العداء مع السلم وتحقيق

 مجتمع في
، المة على للناقضاض الفرص يتحينون ، بهم يتربصون وأعداء ، المسلمين

 يقول

ُكْم فَما  : )تعالى( ِفِقيَن ِفي َل َنا ْيِن الُم َت َئ ّلُه ِف ُهم َوال َكَس ُبوا ِبَما َأْر َكَس
ُدوَن ِري ُت ُدوا َأن َأ ْه  َت

ّلُه َأضَاّل َمْن ِلِل َوَمن ال ّلُه ُيْض َلن ال َد َف ً َلُه َتِج ِبيل ّدوا) 88 (سَإ ْو َو ُفُروَن َل ْك َت
َفُروا َكَما  َك

ُناوَن ُكو َت ًء َف َوا ُذوا َفل سَإ ّتِخ ُهْم َت ْن َء ِم َيا ِل ْو ّتى َأ َهاِجُروا َح ِبيِل ِفي ُي ِه سَإ ّل ْوا َفإن ال ّل َو َت
ُهْم ُذو  َفُخ
ُهْم ُلو ُت ْق ْيُث َوا ُهْم َح ّتُمو ُذوا َول َوَجد ّتِخ ُهْم َت ْن ًا ِم ِلي ًا َول َو ّ) 89 (َناِصير ِذيَن إل َل ا

ُلوَن  َيِص



َلى ٍما إ ْو ُكْم َق َن ْي ُهم َب َن ْي َب ٌق َو َثا ْو ّمي ُكْم َأ ُءو ُهْم َحِصَرْت َجا ُدوُر ُكْم َأن ُص ُلو ِت َقا ْو ُي َأ

ُلوا ِت َقا  ُي
ُهْم ْوَم ْو َق َل َء َو ّلُه َشا ُهْم ال َط ّل ُكْم َلَس ْي َل ُكْم َع ُلو َت َقا َل ُكْم َفإِن َف ُلو َتَز ْع َلْم ا َف

ُكْم ُلو ِت َقا ْوا ُي َق ْل َأ ُكُم َو ْي َل  إ
َلَم َعَل َفَما الّس ّلُه َج ُكْم ال ِهْم َل ْي َل ً َع ِبيل ُدوَن )90( سَإ َتِج ِريَن سَإ ُدوَن آَخ ِري ُي

ُكْم َأن ُنو ًاَم  َي
ُنوا ًاَم َي ُهْم َو ْوَم ّدوا َما ُكّل َق َلى ُر ِة إ َن ْت ِف ِكُسوا ال َها ُأْر ُكْم ّلْم َفإن ِفي ُلو ِز َت ْع ُقوا َي ْل ُي َو
ُكُم ْي َل َلَم إ  الّس

ّفوا ُك َي ُهْم َو َي ِد ْي ُهْم َأ ُذو ُهْم َفُخ ُلو ُت ْق ْيُث َوا َح
ُهْم ُتُمو ْف ُكْم َثِق ِئ ْول ُأ َنا َو ْل َع ُكْم َج ِهْم َل ْي َل ًا َع َطانا ْل ًا سُإ ِبين -88 : النساء[       ّم

91 . [
بوجود متعلق سإلم هو إناما ، اليات هذه عنه تتحدث الذي السلما      

 ظروف
بين متكافئة القوة إن أي ؛ الكفر ومعسكر السإلما معسكر بين القوة توزع

 المسلمين
وقد ، الحياد على بالوقوف أو بالسإلما بالتظاهر فئة تعمد ولهذا ، والكفار

 أوضاحت
وهذا . اناتهاجه يجب الذي والسإلوب ، والسلم المهادناة ناوع اليات هذه

 التوجيه
مجتمعات في مسلمة دولة قياما حالة يخص اليات هذه في الوارد

 وفي ، إسإلمية
بادعاء المر تنازعه فئات من المسلمين أمر لولي معارضاة وقوع حالة

 شرعي
الله رضاي( معاوية طلب من حدث كما ، المهادناة أو المصالحة فتطلب

 الصلح )عنه
ًا كان الذي )عنه الله رضاي( طالب أبي بن علي من والتحكيم أمير
 ويؤكد ، للمؤمنين

أبي بن علي إلى بسنده أحمد الماما بن الله عبد رواه ما المفهوما هذا
 رضاي (طالب

سإيكون إناه : (له قال- وسإلم عليه الله صلى- الله رسإول أن )عنه الله
 أو اختلف

.    ]4[) فافعل السلم يكون أن اسإتطعت فإن ، أمر
مع التعامل حالة في والمهادناة السلم طبيعة اليات توضاح كما      

 الذين المنافقين
ّدعون في ذألك ويتمثل ، العالمي السلما مفهوما ظل في أو ، السإلما ي

 : التالية الحقائق
خطورة المواقف أشد في المة خذلن هي المنافقين طبيعة إن -1      
 حيث

إلى يعمدون فهم ، بنفسها المة ثقة وزعزعة التثبيط دور يمارسإون
 المة تخويف

 .له فتستسلم العدو تقاوما ل حتى الوهن فيها ليغرسإوا ؛ أعدائها من
 الطبيعة وهذه



فترة ناجد ل : ولذا ، الباطل اتباعهم إلى تعود إناما نافوسإهم في المتأصلة
 فترات من

وناجد إل المة في والنفوذأ القوة أصحاب المنافقون كان السإلمي التاريخ
 المة أن

أن المنافقين بمنع تكون المر هذا مجانابة وإن ، العداء قبضة في وقعت
ْوا ّل َو  قيادة ُي
 . منهم النصرة وطلب بهم السإتعاناة أو موالتهم وعدما ، المة
المجتمع داخل سإواء الجماعات نافاق ناوعية اليات حددت -2      

 أو المسلم
ً كفرها أكان سإواء ، كافرة دول في الجماعات هذه وتتمثل ، خارجه متمثل

 تبني في
ًا العلماناية بشرية مجموعات أو دول أو ، الدولة ناظاما عليه يقوما منهاج
 تتظاهر
 . الدول أو الجماعات هذه حقيقة هو الكفر ولكن للسإلما باناتمائها

أو الدول من النوعية هذه مع التعامل كيفية اليات هذه أوضاحت لقد      
 التجمعات

: التعامل من ناوعين إلى والحرب السلم علقة بتصنيف وذألك ؛ البشرية
 النوع
أو دول مع ترتبط التي الدول أو الجماعات هذه مسالمة : الول

 بينها مجموعات
فعله ما وهذا ، الحياد على تقف أن وترغب مهادناة السإلمية الدولة وبين

 الله رسإول
تفسيره في كثير ابن أورد فقد ، مدلج بني مع- وسإلم عليه الله صلى-

 : الية لهذه
لما( : قال ، حدثهم أناه) عنه الله رضاي (المدلجي مالك بن سإراقة عن

 - النبي ظهر
قال ، حولهم من وأسإلم ، وأحد بدر أهل على- وسإلم عليه الله صلى

 بلغني : سإراقة
: فقلت ، فأتيته مدلج بني قومي إلى الوليد بن خالد يبعث أن يريد أناه

 :قال ؟ تريد ما ، دعوه : النبي فقال ، مه : فقالوا   ، النعمة أناشدك
   إلى تبعث أن تريد أناك بلغني
في ودخلوا أسإلموا قومك أسإلم فإن ، توادعهم أن أريد وأناا ، قومي

 لم وإن ، السإلما
عليه الله صلى -الله رسإول فأخذ ، عليهم قومي لقلوب تخشن لم يسلموا
 بيد -وسإلم
أن على خالد فصالحهم ، يريد ما فافعل معه اذأهب : فقال الوليد بن خالد

 يعينوا ل
أسإلموا قريش أسإلمت وإن ،- وسإلم عليه الله صلى- الله رسإول على

.      ]5[ ) معهم
في يختلفون ولكن ، الظاهرة الصورة في الول النوع يشبهون : الثاناي      

 ناية أن



في والمسانادة المناجزة يظهرون ل فهم ، الول النوع ناية غير هؤلء
 حتى الظاهر

، العداء مع الحقيقة في ولكنهم ، المسلم المجتمع من المنفعة ينالوا
 ضاد يتآمرون
ذأكر وقد ، والتضليل المخادعة إلى يعمدون إناهم بل ، المسلمين مصلحة

 كثير ابن
ُدوَن  : )تعالى( قوله أن مجاهد عن جرير ابن عن َتِج ِريَن سَإ ُدوَن آَخ ِري َأن ُي

ُكْم ُنو ًاَم  َي
ُنوا ًاَم َي ُهْم َو ْوَم ّدوا َما ُكّل َق َلى ُر ِة إ َن ْت ِف ِكُسوا ال َها ُأْر ُكْم ّلْم َفإن ِفي ُلو ِز َت ْع ُقوا َي ْل ُي َو
ُكُم ْي َل َلَم إ  الّس

ّفوا ُك َي ُهْم َو َي ِد ْي ُهْم َأ ُذو ُهْم َفُخ ُلو ُت ْق ْيُث َوا ُهْم َح ُتُمو ْف قد ] 91 : النساء [  .. َثِق
   قوما في نازل
ًء فيسلمون -وسإلم عليه الله صلى- النبي يأتون كاناوا ، مكة أهل من ريا

 ثم ،
ههنا يأمنوا أن بذلك ويبتغون ، الوثان في فيرتكسون قريش إلى يرجعون

 ، وههنا
.    ]6[) ويصلحوا يعتزلوا لم إن بقتلهم فأمر
إلى ذألك يتعدى بل ، المذبذبين الفراد على يقتصر ل النوع هذا إن      

 الدول
المجتمع تخدير أجل من إما ؛ والتضليل الخداع تمارس التي والجماعات

 المسلم
مناصرة إظهار خلل من خيراته ناهب أجل من أو ، المبادرة روحا ونازع

 قضاياه
على فإن : ولهذا ، المسلم المجتمع ترويض بقصد أعدائه من وحمايته
 المجتمع
على والعمل ، بالوجود الكافر النفاق من النوع لهذا يسمح أل المسلم
 وإن ، قتالهم

التدخل وعدما الذأى بكف التزموا إذأا إل عقدها يجوز ل معهم المهادناة
 أمور في

 . المسلم المجتمع
القرآن في جاء كما السلما وعقد المهادناة أن الكريم القرآن أوضاح لقد      

 ل الكريم
)تعالى( قال حيث ، محمد سإورة آيات في جاء ما تحقيق يتم عندما إل يجوز

:  إّن 

ِذيَن َل َفُروا ا ّدوا َك ِبيِل َعن َوَص ِه سَإ ّل ُتوا ُثّم ال ُهْم َما ّفاٌر َو َلن ُك ِفَر َف ْغ ّلُه َي ُهْم ال َل
 َفل) 34(

ُنوا ِه ُعوا َت ْد َت َلى َو ِم إ ْل ُتُم الّس َأنا ْوَن َو َل ْع َل ّلُه ا ُكْم َوال َع َلن َم ُكْم َو ِتَر َي
ُكْم َل ْعَما     َأ

أو السلم طلب بدء جواز عدما الية هذه حددت فقد . ]35 ، 34 : محمد[
هم يكوناون المسلمين أن من : الله يريده ما تحقق إذأا إل   المهادناة
إذأا لغيرهم يمنحوناه ولكن ، السلما يطلبون ل فإناهم   : وبالتالي ، العلون

سإماع من تمكينهم حيث من ؛ الناس   مصلحة من فيه لما ، العدو طلبه



الرسإل بعد حجة للناس   يكون فل ، الناس على الحجة تقوما حتى الله كلمة
ًا ووضاع السإلما جاء : ولهذا ؛ يتحقق أن أجل   من الذمة لهل أحكام

َه   ل  : )تعالى( قوله إليه أشار الذي ، السإلما في السإاس المبدأ ْكَرا إ
ّديِن ِفي ّيَن َقد ال َب ُد ّت َغِي ِمَن الّرْش ] .   256 : البقرة[  ال

ًا       هو الذي ، لله والسإتسلما الخضوع بمعنى )السلما( لفظ جاء : ثالث
 المفهوما
على للدللة ومشتقاته) السلما (لفظ ورد فقد ، السإلما لدين الحقيقي
 الذي ، السإلما

ورد فقد ، به وأمر شرعه بما لله والسإتسلما والذلة الخضوع كمال يعني
 )الّسلم( لفظ
َها يا  ) :تعالى (قوله في المعنى بهذا ّي أ

ِذيَن َ َل ُنوا ا ُلوا آَم ْدُخ ِم ِفي ا ْل ّفًة الّس َكا
ُعوا َول ِب ّت  َت

َواِت ُط َطاِن ُخ ْي هذه معنى يعرف من جاء فإذأا ،]  208 : البقرة [  .. الّش
   ، الية

الله أعداء مع السلما بعقد يأمر السإلما أن على دليل بأناها ويستشهد
 ناهبوا الذين

صرف فقد ، الرض في وشردوهم ، بلدهم من المسلمين وأخرجوا الرض
 معنى
من نازلت لما مغاير آخر معنى إلى به نازلت الذي مفهومها عن الية
 . أجله
من المسلمين علماء فسرها كما الية لهذه الحقيقي المعنى إن      

 هو : المفسرين
: الزمخشري يقول ، السإلما شريعة وقبول ، السإلما في بالدخول المر

 الّسلم(
السإتسلما هو واللما السين بفتح العمش وقرأ وفتحها السين بكسر

 : أي ، والطاعة
هو وقيل ، طاعته عن يده منكم أحد يخرج ل )كافة( وأطيعوه لله اسإتسلموا

 ، السإلما
آمنوا لناهم وللمنافقين ، وكتابهم بنبيهم آمنوا لناهم ، الكتاب لهل والخطاب
ً )كافة( يكون أن ويجوز   ، بألسنتهم كما تؤناث لناها ، السلم من حال

   على ... الحرب تؤناث
في يدخلوا ل وأن ، كلها الطاعات في يدخلوا بأن أمروا المؤمنين أن

 دون طاعة
َعب بل ، طاعة ًا يتركوا ل وأن ، كلها وشرائعه السإلما ُش وعن ، منها شيئ

 الله عبد
على يقيم أن -وسإلم عليه الله صلى- الله رسإول من اسإتأذأن أناه سإلما بن

 وأن السبت
في الدخول عن  زللتم فإن  . الليل من صلته في التوراة من يقرأ

   بعد من السلم
الدخول إلى دعيتم ما أن على والشواهد الحجج : أي ، البينات جاءتكم ما

 هو فيه
.      ]7[) منكم الناتقاما يعجزه ل غالب عزيز الله أن فاعلموا ، الحق



ًا )تعالى( الله يقول( : الية لهذه تفسيره في كثير ابن ويقول       آمر
 عباده

وشرائعه السإلما عرى بجميع يأخذوا أن : برسإوله المصدقين به المؤمنين
 والعمل
العوفي فقال ، ذألك من اسإتطاعوا ما زواجره جميع وترك ، أوامره بجميع

 ابن عن
زيد وابن والسدي وقتادة وعكرمة والضحاك وطاووس ومجاهد عباس

   قوله في
 ُلوا ْدُخ ِم ِفي ا ْل ، السإلما : يعني  .. الّس

، العالية وأبو ، عباس ابن عن الضحاك وقال
ُلوا  أناس عن ، والربيع ْدُخ ِم ِفي ا ْل ومن ، الطاعة : يعني  .. الّس

   من المفسرين
ّفًة  قوله يجعل ً  َكا الول والصحيح ، كلكم : السإلما في الداخلين من حال

السإلما وشرائع اليمان شعب بجميع يعملوا أن كلهم أمروا أناهم   : وهو ،
ًا كثيرة وهي ّد    ما ج

ُلوا  عباس ابن عن ... حاتم أبي ابن روى كما ، منها اسإتطاعوا ْدُخ ِفي ا
ِم ْل ّفًة الّس فإناهم ، الكتاب أهل مؤمني : يعني ، بالنصب قرأه كذا    َكا
   بالله اليمان مع كاناوا

 : الله فقال ، فيهم أنازلت التي والشرائع التوارة أمور ببعض مستمسكين
ُلوا ْدُخ    ِفي ا
ِم ْل ّفًة الّس -وسإلم عليه الله صلى- محمد دين شرائع في ادخلوا : يقول  َكا

ُعوا ول َد    َت

ًا منها ُتم َفإن  : وقوله ، فيها وما بالتوراة اليمان وحسبكم ، شيئ ْل َل ّمْن َز
ِد ْع  َما َب

ُكُم ْت َء َناُت َجا ّي َب ، الحجج عليكم قامت بعدما الحق عن عدلتم : أي  ال
 الله أن فاعلموا

.    ]8[) هارب يفوته ول ، اناتقامه في:  أي ، عزيز
المتضمن السإلما مفهوما ضامن )السلم( لفظ فيها ورد التي واليات      

 لمعاناي
َلى ) : تعالى (قوله مثل والسإتسلما الخضوع َلَم َمْن َب َهُه َأسْإ ِه َوْج ّل َو ِل ُه َو
َلُه ُمْحِسٌن    َف

ُه َد َأْجُر ِه ِعن ّب ْيَر ) : تعالى (وقوله ،] 112 : البقرة[  .. َر َغ َف ِه ِديِن أ ّل ال
ُغوَن ْب َلُه َي    َو
َلَم َواِت ِفي َمن َأسْإ َلْرِض الّسَم ًا َوا ْوع ًا َط َكْره 83 : عمران آل [  .. َو

[ .     
ًا       ضارورة يفيد بما القرآن في )السلما( لفظ ورد لقد : رابع

 كتحية اسإتخدامه
، المسلم المجتمع في والمادي النفسي المان بث بقصد ، الفراد يتخذها

 ورد وقد
سإيحدث لما واقع عن كحكاية ، متعددة ومواقف صور في المعنى هذا
 الدار في



 :ذألك ومن ، تعاملهم في لبعض بعضهم المجتمع أفراد ولطمأناة ، الخرى
 ورد ما

ْد  : )تعالى( قوله في ، هود سإورة في َق َل َءْت َو َنا َجا ُل ِهيَم ُرسُإ ْبَرا إ
ُبْشَرى ْل ُلوا ِبا  َقا

ًا ْذأ  : ) تعالى ( وقوله ،] 69 : هود[  .. سَإلمٌا َقاَل سَإلم ُلوا إ ِه َدَخ ْي َل ُلوا َع َقا َف
ًا    سَإلم

ْد..   ) : تعالى ( وقوله ،] 25 : الذاريات[  .. سَإلمٌا َقاَل َناَك َق ْئ ٍة ِج َي ّمن ِبآ
ّبَك    ّر

َلى َوالّسلمُا َع َمِن َع َب ّت َدى ا ُه ُلوا ل ..  : )تعالى( وقوله ، ] 47 : طه [  ال ْدُخ َت
ًا ُيوت    ُب
ْيَر ُكْم َغ ِت ُيو ّتى ُب ِناُسوا َح ًا َت ّلُموا َتْس ُتَس َلى َو َها َع ِل ْه وقوله ، ]27 : النور[  .. َأ

ُلوا َول ..    : )تعالى( ُقو َقى ِلَمْن َت ْل ُكُم َأ ْي َل ًا َلْسَت الّسلمَا إ ْؤِمن  .. ُم
   وغير ، ]94 : النساء[

ويبث المان يعطي الذي السلما مفهوما حول تدور التي اليات من ذألك
   في الطمئنان

 .   والوجل الخوف عنها ويزيل النفوس
والمادي النفسي المان هو السلما أن إلى تشير جميعها اليات فهذه      

 ولهذا ؛
الدنايا في وفعله السلما قول يمارسإوا أن المؤمنين عباده الله يأمر

 السلما لتحقيق
فالسلما ، السإلما إليها يسعى التي الغاية يمثل الذي ، الجتماعي

 معانايه بمختلف
 . إناسان كل غاية هو الذي المان إلى يقود

ًا       من اسإم أناها ) السلما ( لفظ فيها ورد التي المعاناي ومن : خامس
   ، الجنة أسإماء
، الجنة في يتحقق ما هو والمستمر الدائم الحقيقي السلما أن باعتبار

 يتحقق حيث
يطمح الذي السلما فهو ، البدي والخلود والمادي النفسي المان للناسان

ًا )تعالى( الله يقول   ، الناسان إليه ُهْم  : ذألك عن مخبر ِما َداُر َل الّسل
َد ِهْم ِعن ّب َو َر ُه ُهم َو ّي ِل    ِبَما َو

ُناوا ُلوَن َكا ْعَم الدنايا في الحقيقي السلما ماناح ولن ،] 127 : الناعاما[  َي
   هو والخرة

، بذلك نافسه سإمى فقد شأناه وعظيم السلما ولهمية ، )سإبحاناه( الله
 أسإمائه فمن

َو ) : تعالى (قوله في جاء كما) السلما: ( الحسنى ّلُه ُه ِذي ال َل َلَه ل ا ّ إ إل
َو ِلُك ُه    الَم

ّدوُس ُق ] .   23 : الحشر[  .. الّسلمُا ال
________________________
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ثقافية هموما
 للديمقراطية النظر زاوية إشكالية

)2(
الدلل صالح محمد سإامي : بقلم

يحدث الذي التباين عن الماضاية الحلقة في الكاتب تحدث      
ًء منها موقف وتبني تفسيرالديمقراطية   في زوايا اختلف على بنا

     خلل من إليها النظر
منظور خلل ومن ، القبلي والمنظور ، والحزاب ، الحكاما : من كل منظور
   العامة

بقية معالجة الحلقة هذه في الكاتب ويواصل ، الناس من
       . الموضاوع

  -البيان-       
 :البعاد منظور

 . والزمان المكان : بعدان هما      
إلى يتحول المحدد الزمني السإتغراق في الديمقراطية مفهموما إن      

 متعددة مفاهيم

جيلنا ففي ، والقارات والقاليم البلدان بحسب : أي ، المكان بحسب
 المعاصر
ًا باعتباره ًا بعد ّي غير هو الغربية الدول لدى الديمقراطية مفهوما فإن ، زمن
 مفهومه

تولدت التي الدول لدى مفهومه غير أناه كما ، الثالث العالم دول لدى
 تفكك من

المفاهيم تلك اختلف وراء عدة أسإباب وهناك ، السابق السوفييتي التحاد
 : منها ،

 . السكاناية التركيبة طبيعة- 1      
 . العقدية المراجع واختلف تنوع -2      
 . الحضارية والتعبيرات الثقافية اللوان تمايز -3      
 . السياسإية الناظمة تباين -4      
 . الجغرافية الطبيعة اختلف- 5      
 . التاريخي المختزن اسإتحضار مقدار -6      
 . الطبقي التفاوت ضامور أو بروز -7      
 . وهياكله القتصادي المنحى مضمون -8      
 . الجتماعية العلقات وتطور ممارسإة كيفية- 9      
الدوار على التنافس ملحظة مع ، الممية المشاركة حجم -10      

 القيادية
 . العالمية والسيادة

وممارسإة الذات عن للتعبير المجتمعية الجتهادت تعدد -11      
 . النفوذأ



أو الريادة بحسب العاطفية والنافعالت النفسية المشاعر تنوع- 12      
 . التبعية
ً وليكن محدد زمني بعد خلل من ناظرناا فلو       خارطة إلى جيلين أو جيل
 بلدان
منها بلد كل ديمقراطية أن لوجدناا ، بالديمقراطية الخذة الرضاية الكرة

 عن تختلف
مع ، بعضها لتحقق أو ، فيها السابقة السإباب جميع لتحقق إما ، الخرى
 ما ملحظة

السإباب بين والتفاعل التداخل عن نااشئة أخرى أسإباب من يتولد أن يمكن
 . السابقة

غير والمكان المحدد الزمان بعدي منظور حيث من ذألك      
 . المحدد

لو فإنانا ، المحدد غير والزمان المحدد المكان بعدي إطار في وأما      
 بقعة أخذناا

ً واحدة مكاناية ًا ، مثل اسإتغراقه في التدقيق عند فإنانا ، البلدان من بلد
 سإنلحظ الزمني

ًا فيه للديمقراطية ًا تطور ّي ًا تاريخ السنين سإلم درجات يصعد وهو ، مستمر
مفهوما هو ليس ما بلد في الن الديمقراطية فمفهوما   ، القرون ثم

   البلد ذألك في نافسه الديمقراطية
السابق الديمقراطية مفهوما من الناتقال وإن ، قرناين أو قرن قبل
 مفهوما إلى

، الطفرة تطور إطار خارج فهو ، واحدة دفعة يتم لم اللحق الديمقراطية
   هذا تم بل

ًا التطور ّي مرت قد متتابعة ديمقراطية مفاهيم أن يعني وهذا ، تدريج
   ذأاك على
بحسب كل ، البلدان باقي على ينطبق واحد بلد على ينطبق وما .. البلد

المفهوما تطور أو تغير إلى تؤدي أسإباب عدة وهناك ، وأحواله   ظروفه
 :   منها ، الزمن عبر الواحد   البلد في الديمقراطي

 . الثقافية التطورات-1      
 . الجتماعية التحولت- 2      
 . السياسإية التغيرات -3      
 . القتصادية المقدرات -4      
 . الخارجية بالوافدات التأثرات -5      
أو اناتشارية ، مادية أو نافسية أكانات سإواء ، التعبوية السإتعدادات -6      

   . اناكفائية
ً كالحروب ، الحتكاكية الممارسإات- 7        . مثل
 . الممي بالتحدي الشعور طغيان -8      
 . الحضارية الناخذالت أو النادفاع- 9      
الكوارث أو الوبائية كالمراض الحادة للظروف التعرض- 10      

 . الجيولوجية
مفهوما تطور طبيعة ناتخيل أن يمكننا المؤثرات تلك خلل ومن      

 من الديمقراطية



 . المحدد غير الزمني البعد منظور
المحدد غير المكاناي البعدين خلل من الديمقراطي للمفهوما ناظرناا فإذأا      

 والزماناي

لتضح ، بينها الذي التداخل وطبيعة ذأكرتها التي العناصر وفق المحدد غير
 أمامنا
شؤون ترتيب انادراج خلل من البشر سإيحياها التي الحياتية الفوضاى حجم

 حياتهم
 . باسإتمرار والمتطور المتغير المفهوما ذألك على
الناشئة الفوضاوية الزوبعة تلك في رئيسة عناصر نارصد أن ويمكننا      
 من

 : أهمها ومن ، الديمقراطية للمفاهيم الحتكاما
 . الرباناي التوجيه عن البشرية المسيرة انابتات -1      
التفاق يمكن ل مصلحي طابع ذأات منطلقات إلى الحتكاما -2      
 ، عليها

معالم فيئها في تستظل قيمية مرتكزات بلورة في الفشل : وبالتالي
   . البشري السإتقرار

وامتداد الكلمية النظريات وذأيوغ الفكرية الفوضاى شيوع -3      
 التحليلت
 . الفلسفية

ترسإم ظله تحت الذي الشعار سإيكون) الوسإيلة تبرر الغاية- (4      
 وتنفذ الخطط
 . البرامج

وإخضاع السيطرة وإحكاما الهيمنة لفرض والتقاتل التناحر -5      
 : الخصوما

ًا  . وممتلكات نافوسإ
 . دسإتورية برعاية الطبقي التفاوت تفاقم -6      
العقدية بالسإفافات المكتظة اللحادية الثقافات بروز -7      

 . والجنسية
التفككات أبرزها ومن ، الجتماعية التمزقات اسإتشراء -8      

 . السإرية
الهيمنة وممارسإة الذات إبراز ناحو الجنوحات ظهور -9      

. 
 . السوي بمفهومها الحرية ممارسإة ضاوابط اناعداما -10      
بالنظريات المستمر التبدل عن الناجم القتصادي التخلخل -11      

 . والتطبيق
اختلف بسبب الرذأائل اسإتشراء -12      

، القيم وبواعث ، الخلق لمفهوما النظرة
 .   والتصرفات الممارسإات ومدلولت

في وقع الذي والخطر الناحراف مقدار علمنا ، ذألك لنا وضاح فإذأا      
 مهاويه
 . الديمقراطية الطرق في السير يغذون وهم ، السإلميين بعض



الخسائر نامس أن ناستطيع المذكورة البعاد منظور خلل من ولعلنا      
 الفادحة

المستنقع ناحو السإلميين اناجراف بل اناسياق على المترتبة التالية
 : الديمقراطي

المنهاج اسإتيعاب بكيفية إحاطتهم عدما عن العملي التعبير -1      
 الرباناي

 . الزمان وتتابع المكان اختلف عبر البشرية لمتطلبات
تتلمس محضة عقلية بأطروحات التعبير ذألك تبرير محاولة -2      

 لتمريرها
 . والمصالح بالمفاسإد تتعلق أصولية مصطلحات

ذألك إلى للوصول المنهج هذا باسإتخداما تتعلق إضاافية خطورة هناك إن      
توسإيع في تكمن الخطورة تلك     ، التبرير

   محدد مكان في معينة لحالة حصل قد )ترجيح(
وبظروف ، ما بلد في حصل فلو ، كامل منهج مسيرة ليشمل معين وزمان
 أن معينة
من ذألك في مخطئون وهم( ، النيابية الناتخابات خوض السإلميون رجح

 وجهة
الديمقراطية الفكرة لتمرير توسإيعه ليجوز الترجيح هذا فإن ، )ناظري

 وممارسإاتها
 . أجمع السإلمي العالم في

ذأكرت( سإلبيات من تحتويه ما بكافة ، الديمقراطية المفاهيم إحلل -3      
 )بعضها
 . والسنة الكتاب اسإتبعاد : أي ، السإلمية المفاهيم محل
، أنافسهم الديمقراطيين السإلميين بين والشقاق الختلف وقوع -4      

 بسبب
حالة لكل النظر إزاء اختلفات من الديمقراطية المفاهيم تحمله ما طبيعة
 أو قائمة
 . طارئة
باسإم العلماناية الثقافة وبروز السإلمية الثقافة انادثار -5      

 . الديمقراطية
ًا ، الحضاري المتزاج في الولوج -6       مجتمعات مع ، وممارسإة فكر
 الكفر

الكتاب في المؤصلة العقدية الفواصل على القفز خلل من وذألك ، واللحاد
 . والسنة

: أمران عليه يترتب مما ، البشرية الوضاعية القواناين إلى الحتكاما -7      
والظلم الكفر وهو ، ذألك بفاعلي الشرعي الوصف إلحاق   : أولهما

   . )بحسبه كل( والفسق
الوضاعية القواناين تلك صبغة إطار في الحياة مناحي جميع بلورة : وثانايهما

 مما ،
تفوت وأمنية واقتصادية وثقافية وأخلقية عقدية فوضاى عليه يترتب
 جميع



والمال والنفس للدين حفظ من الشريعة راعتها التي الخمس الضرورات
 والنسل
 . والعقل

الديمقراطية للمفاهيم شؤوناها في المحتكمة المة هذه اسإتحقاق- 8      
 الله لغضب

المنكرة الهزائم وإلحاق ، عليها العداء تسليط عليه يترتب مما ،) تعالى(
 بجيوشها

قال ، قلوبها من المن ونازع أقواتها من البركة ورفع ، وعساكرها
   : )تعالى(
 ّلُه َوضَاَرَب ً ال َثل َيًة َم َناْت َقْر َنًة َكا ّنًة آِم ِئ ْطَم َها ّم ِتي ًا َها َي ُق ًا ِرْز َغد َكاٍن ُكّل ّمن َر َم

َفَرْت َك    َف
ِم ُع ْنا َأ ِه ِب ّل َها ال َق َذأا َأ ّلُه َف َباَس ال ْوِف الُجوِع ِل ْلَخ ُناوا ِبَما َوا ُعوَن َكا َن  :النحل[  َيْص
112[ .   
عليه الله صلى- نابيها وسإنة ربها كتاب : المة هذه على النعم أعظم من وإن

إلى الحتكاما بل ، إليهما الحتكاما عدما بهما الكفر من وإن   ، -وسإلم
ً غيرهما    ، عنهما بدل

لحق والخوف الجوع لباس أن كيف أعيننا بأما لنرى وإنانا
   إلى بالمتحاكمين
 . الديمقراطية

الشرعية المسؤولية يتحملون )الديمقراطيين( السإلميين إن -9      
 الله أماما

آثار من أيديهم جنته فيما القادمة الجيال من الناس أماما ثم ، )تعالى(
 المفاهيم ردما

واسإتغراق الطاقة وبذل الجهد من كم ، الديمقراطي بالتراب السإلمية
 الوقات

التراب ذأاك إزالة من تتمكن حتى القادمة السإلمية الجيال سإتحتاجه
 الديمقراطي

زاهية حقيقة .. هي كما لتظهر الحقة السإلمية المفاهيم عن
 . بهية

يعبرون الديمقراطي بسلوكهم ،) الديمقراطيين (السإلميين أن- 10      
 قدوة عن
، القادمة الجيال مستوى على أو جيلهم مستوى على سإواء ، ُمرضاية غير
 الناس إن

أناملة قيد يتنازلوا لم الذين والجماعة السنة أهل من الهدى أعلما يذكرون
 الحق عن

عبد بن والعز ، حنبل بن أحمد : أمثال من الشرعي بالدليل المكلل
 وابن ، السلما

يذكروناهم ، السإلما علماء من كثير وغيرهم) .. برحمته الله تغمدهم( تيمية
 بالخير

ًا الله على وليزكون ، والتزكية ونايل الدرجات برفع لهم ويدعون ، أحد
 المكرمات



أولئك القادمة الجيال مسلمو سإيذكر بماذأا لكن ، الجنات أعلى في
 الديمقراطيين

الله كتاب تخضع التي المجالس تلك خضم في اناساقوا الذين السإلميين
 رسإوله وسإنة

ُيرى البشري للتصويت تذكر لن ، ناعم .. يأخذ ل أو بهما يأخذ هل ل
 الجيال

بالخير الديمقراطية المفاهيم أصحاب السإلميين القادمة السإلمية
 بما لهم والدعاء

كتابه بالتزامهم وأعلى دينه بهم الله صان الذين السإلما لعلماء به تدعو
 نابيه وسإنة
 . عالية خفاقة السإلما كلمة
وكتبهم ودراسإاتهم بمؤلفاتهم ، الديمقراطيين السإلميين إن -12      
 الخذ حول

ُيدخلون بالديمقراطية تِقل ل السإلمية المفاهيم في عظيمة شوائب سإ
 تلك عن خطورة

مناهج في اليوناان وفلسفة الكلما علم إدخال أحدثها التي الشوائب
 وإعمال النظر
الفهم حرفت التي العلوما تلك ، السإلمية العقدية المفاهيم في الفكر

 للعقيدة الصحيح
 . والجماعة السنة أهل عقيدة ، السلفية

المناهج حمأة في )الديمقراطيين( السإلميين اسإتغراق إن -13      
 الفكرية

عن قلوبهم ولفت أذأهاناهم صرف قد للديمقراطية العملية والممارسإات
 في الجهاد
قد بحت بشري حكم وهو الديمقراطي الحكم أن ذألك ، )تعالى( الله سإبيل

 اللتزاما خلع

إن ، الله سإبيل في الجهاد : ذألك جملة ومن ، رقبته من) تعالى (الله بشرع
 في الجهاد
ًا معطل حكم) تعالى( الله سإبيل وأحكاما النيابية المجالس ظل في تمام

 . الديمقراطية
عليهم يفرض بها وأخذهم للديمقراطية السإلميين احتكاما إن- 14      
ًا  عدما لزوم

أفكار من والمنافقون والمرجفون الملحدون يعرضاه ما كل على العتراض
 علماناية

هذا في السإلميون به يعترض أن يمكن ما أقصى إن . حداثية وطروحات
 المجال

: بقولهم الخرون عليهم فيرد . كذا يقال أو كذا يقال أن يجوز ل : قولهم هو
 في إنانا

، يشاء ما منا كل فليقل ، بالراء والدلء الحريات تكفل ديمقراطية دولة
 ! ؟ ل ولم

 . الجميع يحمي فالدسإتور



وأبعادها الديمقراطية المفاهيم اناعكاس آثار بعض فتلك .. وبعد      
 على المختلفة

ً تتبدى التي الفكار تلك وممارسإاتهم السإلميين وتوجهات أفكار خلل
 الفهم في

 . الدعوي والتوجه الممارسإة في واناحرافا العقدي
      ّ وما الديمقراطية إلى النظر زوايا تعدد آفاق إلى اناتبهنا فهل
 من ينتجه

 ! ! .؟ إشكاليات
________________________



شعري ناص
العيد

محمد علي حسين : شعر

   )1( 
ّني أطرب أن مني تطلب ل        الّشعْر بجميِل وأغ
ْد هذا في        العي
ْد فالحزُن        شدي
َهُر آلمى       ْبْر جبَل تق  الّص
 ؟ المْر ُقضي هل      

   )2( 
َدعوناا كم يا       ْء بكّل..  البّراِق بالقول َخ  غثا
َناا حتى       ًا ِصْر َدف ْء لسهاما َه  العدا
َدعوناا       ْء بالّصور َخ  الشوها
ْلف فجرينا       ِما خ ِدِعة الوها ْء الَخا َدا ْو  الّس
ْء منا ضاّجْت حتى       َوا ْه  ال

   )3( 
ِه       َتٍن من آ ُبون الغّشاُشون ينسُجها ف ّذا  رْحَمه بل الك
ُء ناحُن هل       ُة البنا ْتَمه( هذي في البرر  ؟) الع
 ؟) الّمْه (ناحُن هل      
ّنا يكشف من       ُغّمْه هذي ع  ؟ ال
 ؟ والهّمْه ، والوثبَة ، العْزمَة يمتلُك من      

   )4( 
ُلْب ل       ْط ًا مني ت  قصيْر فالليُل ، شرح
 وفيْر والحزُن      
 حسيْر ، القلِب مكلومُا .. وأناا      
َو أن مني تطلْب ل       ِد هذا في أشد  العي
ْوِل بدّر        الق
وكسيٌر مفطوٌر..  فقلبي      

________________________



والعالم المسلمون
 المتحدة المم

 ! ! والبوسإنة فلسطين قضيتي حيال العجيب الموقف
)3(

كامل العزيز عبد : بقلم

الحرب أفرزته الذي الواقع عن ، سإابقة حلقات في الحديث كان      
أمم بين عادلة ليست علقات ناشوء عن تمخض الذي   ، الثاناية العالمية
   وجود في تمثلت ، الرض

العبودية قيود في يرسإف آخر عالم في يتحكم ، ومستكبر قوي حّر عالم
 والتأخر

، والتقدما والغنى القوة إمكاناات كل يمتلك أناه من الرغم على ، والضعف
 العالم وهذا

المة شعوب من غالبيته في يتمثل وللسإف كان والمستهدف المستضعف
 السإلمية

ًا ًا عرب هيئاتها خلل من المتكبرة أو الكبرى الدول فرضات حيث ، وعجم
 العالمية
الظروف من ظرف أي تحت تسمح ل ، وظالمة صارمة دولية معادلت

 من لي
التبعية إطار عن تخرج أن مجتمعة أو منفردة السإلمي العالم دول

 الكبار لهيمنة
 . وتسلطهم

الملمح إلى مجموعها في تشير ، الدولية العامة السياسإات كانات وإذأا      
 الواضاحة

تلك في بارزة محطات هناك فإن ، ضادناا المم تلك من الجائر المسلك لهذا
أو )دولية شرعة( يكون أن له أريد ما بأن وقائعها تنطق   ، السياسإات

   ليس ! )دولية شرعية(
سإيادتها )المتحدة( المم لتلك يحفظ دولي تسلطي برناامج في بنود من أكثر
 المم على

إحداهما ، إسإلميتين لقضيتين فقط مثالين وسإأضارب ،) المتحدة غير(
 قضية وهي

قريب وقت من أحداثها ناشأت والثاناية ، عقود منذ أحداثها تدور فلسطين
 قضية وهي

أن تثبت ، معالجتهما في المتحدة المم طريقة فإن : هذا ومع ، البوسإنة
 في المنهاج
 . الكبار العداء إرادة هي واحدة إرادة يعكس لناه ؛ واحد التعامل

ً  :فلسطين قضية أول
ًا المنشئة هي )المم عصبة( كانات       ّي عمل

، فلسطين في لليهود القومي )الوطن( لـ
ّهزها لكي ، البريطاناي للناتداب بإخضاعها وذألك ًا ُيج ًا موطن دائم

   لعصابات



ناظري وعد من وحولته ، )بلفور (وعد المم عصبة تبنت وكذلك ، الصهاينة
 فردي

شرعية( العصبة مقررات عليها أسإبغت ، جماعية عملية سإياسإة إلى
 . )دولية
اناتقلت ، المم عصبة محل وحلت) المتحدة المم هيئة (جاءت ولما      

 بالرض
هي فكانات ، لليهود )الدولة( حالة إلى )الوطن( حالة من الفلسطينية

 من المنشئة
وتحقق ، )إسإرائيل( ذألك بعد سإميت التي السفاحا للدولة العملية الناحية

 عندما ذألك
سإنة إبريل في المتحدة للمم العامة للجمعية تابعة لجنة اقترحت

 تقسيم ما1947
، فلسطينية والخرى يهودية إحداهما ، مستقلتين دولتين إلى فلسطين

 إبقاء مع
الوكالة الفور على عليه وافقت ما وهو ، خاص دولي ناظاما تحت القدس
 ، اليهودية

فلسطين عرب أما ، الدولة مرحلة قبل لليهود دولة بمثابة كانات التي
 الدول وباقي

أقرته المتحدة للمم العامة الجمعية ولكن ، القتراحا رفضوا فقد العربية
 في ذألك مع
مرة لول لنفسها الجمعية تلك أعطت وبهذا ، ما1947 عاما ناوفمبر 29
 تقرير حق

الرجوع أو الشعب ذألك اسإتفتاء دون إقليم ومصير شعب مستقبل
 . إليه

رغم الجائر القرار هذا أقرت التي العامة الجمعية أن العجيب ومن      
 أناف

ًا رفضت التي نافسها هي الشأن أصحاب ًا اقتراح ّي رأي بطلب عرب
 من اسإتشاري

مثل لتخاذأ الجمعية تلك أهلية في الرأي يبدي ، الدولية) العدل( محكمة
 القرار هذا

 ! . الشكل بذلك
موضاع القرار هذا وضاع في المتحدة للمم العامة الجمعية مضت لقد      

 ، التنفيذ
قوات عنها ترحل التي المناطق إدارة مهمتها خاصة لجنة تشكيل وقررت
 الدولة

على حكومتهم لناشاء التحضير من اليهود يتمكن ريثما) بريطانايا (المنتدبة
 الرض

ويتخذ ، الوضاع يراقب أن المن مجلس من وطلبت ، لهم المقررة
 الجراءات
 . مهمتها أداء من اللجنة لتمكين الضرورية

من اناتدابها إناهاء إلى ما1948 مايو 14 في سإارعت بريطانايا ولكن      
 جاناب



أن قبل المستقلة دولتهم بإعلن التعجيل من اليهود لتمكين ؛ واحد
 العرب يتمكن

من الحماية لليهود تتم وحتى ، المشروع إجهاض من والمسلمون
 )الدولي المجتمع(

لهذا وكان ، ( المتحدة المم في عضو مستقلة دولة أصحاب( باعتبارهم
 القرار

في بالفعل الدولة إعلن إلى اليهود سإارع إذأ ؛ أثره المفاجئ البريطاناي
 ، التالي اليوما
ً ، اليهود( دولة( و العرب بين القتال انادلع إلى أدى مما )عصابات( من بدل
 ، يهود

، المتحدة للمم التابع المن مجلس تدخل فقد ، متوقع هو ما وحسب
 بوقف وأمر

ًا المتحدة المم وكلفت ، هدناة إلى ودعا ، العسكرية العمليات لها وسإيط
 الكونات( هو

إسإرائيل) دولة (و العرب بين سإلمية تسوية إيجاد في للمساعدة (برناادوت
 تضمن ،

لحلول اسإتعداد على بعد يكوناوا لم اليهود ولكن ، الطرفين بين التعايش
 فل ، سإلمية

الوسإيط اغتيال على عملؤهم أقدما فلهذا ؛ الكثير برامجهم في يزال
 ومع ، الدولي

( المشاكسة الوليدة من العقوق هذا على المتحدة المم سإكتت ذألك
   . ) إسإرائيل

ًا وليدتها ) الما ( المنظمة وقبلت       ً عضو من الرغم على ، بها كامل
   أزمة

 . الوقت ذألك في المتحدة المم تواجه كانات التي الحادة العضوية
المنظمة في المزمنة القضايا إحدى الفلسطينية القضية وظلت      

 ، الدولية
ما إلى الوقت مرور مع تحولت بعدما ، القرارات مئات بشأناها وصدرت

 بـ سإمي
، باللجئين يتعلق ما القرارات هذه ومن ، )السإرائيلي العربي الصراع(

 ما ومنها
في الدخول ودون . النهائية التسوية موضاوع أو ، القدس بوضاع يتعلق

 تلك تفاصيل
في تعامل ظلت القضية هذه أن إلى الشارة تجدر فإناه ، القرارات

 المم أروقة
ما1967 حرب وحتى ما1948 حرب ناهاية منذ )للجئين قضيًة( المتحدة

 ثم ،
وأعطتها التحرير بمنظمة ما1973 حرب بعد المتحدة المم اعترفت

 إدارة أهلية
ذألك التقسيم قرار بمقتضى فلسطين من العربي للقسم التابعة الماكن
 الذي القسم
ًا اليهود احتله  . معروف هو كما ، 67 يونايو حرب في أيض



السابق المصري الرئيس زيارة بعد آخر منًحى أخذت القضية ولكن      
 أناور(

الوليات أصبحت فقد ، )إسإرائيل دولة( بـ واعترافه للقدس )السادات
 المتحدة

خيار وأصبح ، )السلما عملية( بـ سإمي فيما الرئيس الوسإيط هي المريكية
 الحرب

اناسحاب في الحديث واناحصر ، اللغاء حكم في بالحرب ضااع ما لسإتعادة
 اليهود

المتحدة المم كرسإت بعدما ما1967 حرب بعد احتلوها التي الراضاي من
 بقراراتها

اعتراف وكان ، الحرب تلك قبل اغتصبوها أرض كل في اليهود أحقية
 من الكثير
ًا بعد فيما اليهود بدولة العربية الدول ًا إقرار ًء ، المر لهذا وتصديق وإضافا

 للشرعية
 . عليه
للمم يعد لم ، مدريد مداولت مباشرة أعقبتها التي الخليج حرب وبعد      

 المتحدة
مؤتمر حضورها رفضوا إناهم حتى ، إليها حاجة ليهود يعد ولم ، تفعله ما

 ، مدريد
في المدرجة القرارات سإوى بالقضية علقة لها يبق ولم

 . أدراجها
من )السإرائيلي العربي الصراع( أو الفلسطينية القضية فنصيب ، إذأن      

 اهتماما
القرارات من عدد في اناحصر قرن ناصف مدى على المتحدة المم

 والتوصيات
 :هذا ومع ، العرب تنصف ولم الظلم قننت التي ، المعطلة أو المجملة

 العرب فإن
ًا تقبلوها الجمعية أن إلى وبالنظر ، )السإوأ أفضل( أناها على قسر
 للمم العامة

العضاء الدول كل فيه تدلي دولي )شعب مجلس( بمثابة هي المتحدة
 ، بأصواتها

بالمصالح مساس دون ، الديمقراطية الطقوس فيها تمارس فإناه
 الغربية السإتعمارية

تعبر التي القرارات من عدد الجمعية تلك عن صدر فقد ، الشرقية أو
 تنوع عن

تلك تملك أن دون لكن ، الدولية المنظمة سإقف تحت النظر وجهات
 سإلطة الجمعية
تلك من ، الكبار الدول من خاص بإذأن إل ، احترامها فرض أو تنفيذها

 ، القرارات
ً )الصهيوناية (يدين العامة الجمعية عن ما1975 عاما صدر قرار : مثل

ًا ويعدها  ناوع



والسإلمية العربية الدول القرار خلف وقفت وقد ، العنصرية من
 ، معها والمتعاطفة

بقطع وهددت ، القرار المتحدة الوليات رفضت متوقع هو وكما ولكن
 عن الموال

حتى ، للغائه النية مبيتة وظلت ، تلغه لم إذأا المتحدة المم مؤسإسات
 الرئيس دعا

أو قيد دون إلغائه إلى العامة الجمعية بنفسه )بوش( السابق المريكي
 ، شرط

عاما سإبتمبر في صدر ، واحد سإطر في القرار فنبذت ، ! راغمة فاسإتجابت
ًا أظهرت التي الخرى القرارات أما   ، ما1991 التعاطف من ناوع

   الحقوق بعض مع
المريكية المندوبة) أولبرايت مادلين (وصفتها فقد ، والعربية الفلسطينية

 المم لدى
زيارة في ووعدت ، السلما لروحا ومنافية) ودية غير (قرارات بأناها المتحدة

 إلى لها
في القرارات هذه لتعديل تعمل بأن الماضاي أكتوبر في الوسإط الشرق
 المقبلة الدورة

هي ، اللغاء أو للتعديل المرشحة القرارات هذه إن ، العامة للجمعية
 كانات التي
ول وكاناوا ، الدولية الشرعية )عدالة( والمسلمين العرب ناظر في تمثل

 يزالون
أن أو يطبقها أن فيه الدولي المجتمع يستطيع الذي اليوما بمجيء يحلمون
 يفرضاها

المطالب عليها تتكئ قرارات إناها ، )إسإرائيل( المدللة الدولة على
 العربية

غير تملك ل فهي ، العادل السلما ناحو اللهث سإعيها في والفلسطينية
 السيف هذا

هذا مع ولكنهم ، أسإموها كما )السلما معركة( في به لتحارب ، الخشبي
 يواجهون

 . السلحا هذا من الحرمان الن
( القرار : الصهيوناية إداناة بقرار للحاق المرشحة القرارات من إن      
194( 

)237( والقرار ، ( العودة في اللجئين لحق الضامنة الفقرات خاصة(
 الخاص
والقرارات ، الخاص القدس لوضاع المراعية والقرارات ، النازحين بعودة
 تدين التي

الوليات) لشريعة (الخنوع إل يبق لم إناه ! ! ؟ بقي فماذأا ، السإتيطان
 بعد المتحدة

 ! . المتحدة المم) شرعية( لـ الخضوع طول
ًا  :والهرسإك البوسإنة قضية : ثاني
: وصف البوسإنة مسلمي على الغربية الوسإاط بعض أطلقت      

 الفلسطينيين(



قضيتي بين كبيرة تشابه أوجه فهناك ، وبالفعل ،) أوروبا في الجدد
 وطرق الشعبين
ًا المتحدة المم وتأتي ، لهما الدولية المعالجة إداراتها في لتعكس أيض

 وجهة للزمة
فاضات فكما ، هناك المور عليه تسير أن ينبغي فيما الصليبي الغرب ناظر

 المشاعر
ًا النصراناية الغربية فقد ، فلسطين في المسلمين ضاد اليهود على عطف
 هؤلء أحاط

وتجلت ، البوسإنة في المسلمين ضاد بالتأييد الصليبيين الصرب إخواناهم
 تلك مظاهر

المنظمة اتخذتها التي المواقف تسلسل في عينين ذأي لكل المعاملة
 ويخطئ ، الدولية

بل ، البوسإنة في الزمة تجاه سإلبي دور لها كان المتحدة المم أن يظن من
 : الحقيقة

الهداف تحقيق إلى السعي حيث من ؛ اليجابية غاية في كان دورها أن
 الصليبية
 . تكلفة وبأقل مدة أقصر في والكرواتية الصربية

إلى السلحا تصدير حظر قرار وراء المتحدة المم كانات لقد      
 جمهوريات

على إل الواقع في يطبق لم الذي القرار ذألك ، السابق اليوغسلفي التحاد
 جمهورية
والتدمير البادة لحرب وحدها تتعرض كانات التي ، والهرسإك البوسإنة

 مدى على
الكبيرة العسكرية الترسإاناة ورثت فقد : صربيا أما ، سإنوات ثلث

 للجيش
)كرايينا (سإقوط أحداث أظهرت فقد كرواتيا وأما ، السابق اليوغسلفي

ًا  أناها مؤخر
ًا تتأثر لم ً كان فالحظر ، عليها الصوري بالحظر أبد ًا فعال ومحكم

 على فقط
وغير بمناسإبة يردد أمينها وظل ، المتحدة المم بأمر المسلمين البوسإنيين

 : مناسإبة
الحرب أمد سإيطيل بل ، المشكلة يحل لن المسلمين عن الحظر رفع أن

ّبر! !   فع
ممكن وقت أقصر في السإلمي الوجود تصفية في منظمته رغبة عن بذلك

 وتعللت ،

، أهلية حرب بأناها الحرب لوقف الجاد تدخلها عدما في المتحدة المم
 للحقيقة متنكرة

أخرى دولة على بالعتداء ظالمة دولة قياما في تتمثل التي الواضاحة
 مجاورة

المم في المعايير بازدواج منددة الصوات بعض تعالت ولما .. ، ومستقلة
 ، المتحدة



ذألك غالي بطرس برر ، والبوسإنة الخليج أزمتي بين مواقفها وتناقض
 التناقض

عن وأعرب ! الكويت في الوضاع عن يختلف البوسإنة في الوضاع : بقوله
 مخاوف

النزاعات تهميش إلى النزاع هذا في التدخل يؤدي أن من المتحدة المم
 ، الخرى

اتخاذأ من المن مجلس حذر أن إلى) المتحدة (المم بأمين المر وصل بل
 قرارات
! للخطر بسببها المتحدة المم موظفو يتعرض قد ، الصرب مع متشددة
 ما وقصارى

، البوسإنة في المناطق لبعض حمايتها أعلنت أن المتحدة المم فعلته
 وأعلنتها

] سإراييفو جيبا توزل بيهاتش جورارجدة سإربرنايتسا[ )آمنة ملذأات(
   ثم ..

خمسة فيه بقيت الذي الوقت في السلحا منها نازعت ثم .. ! ؟ ماذأا
زيف ظهر أن وبعد ... ثم ، الصرب من الشامل الحصار   تحت منها
الصرب من المناطق تلك إناقاذأ بأن غالي بطرس   تعلل ، الحماية تلك

حشده على المتحدة المم تقدر ل ما وهو   ! جندي مليون ربع إلى يحتاج
، طوال لسنوات المتحدة المم   وبصر سإمع تحت الحصار اسإتمر لقد .

قريحة تفتقت   حتى ، والقذف والقصف القنص دوي تحت
يتقاسإم ، هزلية تمثيلية ترتيب عن )الدولية الشرعية(

الموضاوع )السيناريو( يدور ؛ الدولية والمنظمة الطلسي بطولتهاحلف
هددت إذأا الصربية للقوات جوية ضاربات بتوجيه الحلف قياما   حول لها

ًا يعطي   بما ، المنة الملذأات ً متحدة الغربية المم بأن اناطباع ضاد فعل
أن ذألك بعد أظهرت الحقائق   ولكن ، عليه المعتدى لصالح المعتدي

ًا المعلومات   الصرب تعطي كانات )المنظمة( المتحدة المم مسبق
وربما   والحجار بالرمال المسرحا تهيء حتى ، القصف ومكان زمان عن

 ! .   القصف ضاحايا من لتكون ، البقار بعض
بعد تتساقط المحمية المدن وظلت ، معلنة الدولية الحماية وظلت      

 جردتها أن
عن به تدافع كانات الذي المتواضاع السلحا من الظالمة المتحدة المم

 . نافسها
ًا ، المجال المتحدة للوليات المتحدة المم أفسحت النهاية وفي       تمام
 فعلت كما
حكمها فيها وتنفذ رأيها فيها لترى ، برمتها القضية فسلمتها ، فلسطين في

 لن الذي
ًا يكون ًا أبد  . للمسلمين منصف
؟ دايتون اتفاقا وراء ماذا
، المريكية الطريقة على ، البوسإنة في للسلما) دايتون( اتفاق وجاء      

 كنظيره
ًا جاء ، الوسإط الشرق أو فلسطين قضية في رعته الذي للظلم ُمقنن

 المم وحمته



ثمن قبل من فلسطين دفعت مثلما وحدها البوسإنة ودفعت ، المتحدة
 وثمن الحرب
، ما1992 عاما قبل كانات كما والهرسإك البوسإنة أناهى فالتفاق ، السلما
 واناتصر
أن بعد المسلمين وأخضع ، السلحا قوة بعد القاناون بقوة العرقي للتطهير

 لهم سإمح
لتكون ، قسرية فيدرالية وحدة في الكروات لسيطرة وطنية بسلطة

 بحكومة أشبه
الحكومة وقهر سإيطرة تحت الفلسطينية الوطنية السلطة

 . ! السإرائيلية
ًا كان ما النهاية في العرب تقبل ومثلما       التقسيم قرارات من مرفوضا
 خمسة قبل

ًا البوسإنيون ُأكره فقد ، ماضاية عقود الضيزى القسمة قبول على أخير
 ، نافسها

الهزيل السلما( بيجوفيتش عزت علي( أمره على المغلوب رئيسهم ووصف
 المرتقب

ًا يكون ل قد : (بقوله المتوحشين الصليبيين مع ً سإلم أكثر أناه إل ، عادل
ً  من عدل

) ! . الحرب اسإتمرار
اناتهاء يضمن ل السلما ذألك أن هو : بيجوفيتش يقله لم ما ولكن      

 فمن ، الحرب
الشهية إليهم عادت إذأا الحرب إلى العودة من الكروات أو الصرب يمنع

 للتهاما
الشرعية( أسإاطين جيوب في مخبأ ذألك على الجواب إن ! ؟ البقية

 وفي )الدولية
 . الدولية للمنظمة الممية المقررات طوايا
ًا الدنايا المسلمين عن المتحدثون فليمل       عن بالحديث ضاجيج

 تلك احتراما
شرعية )الدولية الشرعية( لهذه هل ... ناسأل ولكننا ، الدولية الشرعية
  !! ؟ إسإلمية

________________________



والعالم المسلمون
 ! ! والعلمانية النفائس

التركية النتخابات تحليل في
سإلطان عمر الله عبد . د : بقلم

ًا نافسه يفرض شهير ألماناي مثل هناك       عالمنا أحداث تابعنا كلما فرضا
 السإلمي

طباع عن ناتكلم عندما إل طباعنا ناكتشف ل إنانا( : يقول المثل هذا ، اليوما
ًا   ) .. الغير ّق طبائع عن والعربية العالمية الفعال ردود كشفت قد وح

 إعلن عشية المتحدثين
لعقود تجرى تركيا اناتخابات كانات لقد .. تركيا في النيابية الناتخابات ناتائج
 من

ذألك والدولية والقليمية المحلية العلما وسإائل في تثير أن دون الزمن
 الهتماما

ً السإلما طرحا وقد أما ، ! ! المهمة الثارة تلك أو المثير علماناي لنظاما بديل
والحكومات ، العرب )نااسإخيها( و الناباء وكالت مراسإلي فإن   ، متهرئ
   والصديقة العدوة

حيث ؛ الجمر من أحر على الناتخابات ناتائج تترقب أصبحت
   البهارات(

بمتابعة مهتمين وتجعلهم ، الجميع شهية تثير أصبحت التي .. ) الصولية
 ...   العلماناي المعسكر وإخفاقات النتائج وكسور ، التفاصيل   تفاصيل

الدين ناجم( المهندس السلجقة المراء بحفيد فإذأا ، النتائج أعلنت      
 يجر )أربكان

وهويتهم تاريخهم من المنسلخين ويجبر ... التاريخ عبق إلى الجميع
 على ومجدهم
وجبة تناول إلى ويدعوهم ، العالي الباب رواق في جديد من الجلوس

 عبر )روحية(
! ... بالقشعريرة أوروبا عوالم فتصاب تعطس كانات التي (إسإلمبول (تلل

 سإقى !
الزمان هو فها ، الرماحا ظلل تحت فيها الرزاق كانات التي الزمنة تلك او

 يدور
أوروبا ناادي دخول تذكرة منها طالبة أوروبا إلى أناقرة فتجري دورته

 ، العلماناية
ًا عنها غريبة هي- والوضاوحا الصراحة من بحالة أوروبا فتصاب : لتقول -حتم

 إن
ًا وراءها أن تدرك تركيا أن بد ل ؛ فاخرة قطيفة طبقة العلمنة صليبية روح
 تحتفل

الشرق تجاه المضادة حملتها بدء على قرون تسعه بمرور الن
 ! ... المسلم

العقدية العوامل تمزج أن اسإتطاعت الخيرة الناتخابات هذه : إذأن      
ُعقد  بال



السإلمية المنطقة تجاه الدولية الجمالية المعطيات تعري وأن ، التاريخية
 وأن ،

بتلك الغرب عوالم من القادمة) الصيلة( والتصريحات الردود بين تشابك
 المتمثلة

 ... الهوى العلماناي الغربي )الصدى برجع(
)القوما طباع( اللماناي المثل يقول كما- أظهرت التي الناتخابات كانات      

 وإن -
) . السإلما ... ) العقدة/الكلمة تلك يمسون حينما ألسنتهم اختلفت

) :وإسإرائيل .. (الدولي العامل
... أنااضاولية اناتخابات في مباشرة وأمريكا أوروبا تتدخل مرة لول      

 تعد لم
الحملة هل( : الفرناسي التلفزيون لمراسإل )ناوظلو كمال( قال كما تدري

 لناتخاب هي

التي الهائلة اللوحة تلك من يسخر وكان ؟ ... )تشيلر( أما )شيراك(
 رئيسة اسإتخدمتها

رئيس كان .. التركي الملف) أوربة (ولترسإيخ ، حملتها في التركية الوزراء
 فرناسا

المرشحه أهمية على للتأكيد التركية الوزراء رئيسة يقبل )شيراك جاك(
 العلماناية

ًا العلماناي المعسكر دعم على بالفعل) شيراك (عمل لقد ، ... أوروبي
 ، قوية بصورة

أعضائه ضامن تركيا قبول إلى أدت التي والضغوط التصالت قاد فقد
 المتمتعين

فرص أن لول لتمر تكن لم أناها ثبت التي ، الجمركي العفاء اتفاقية بمزايا
 حزب(

 . كبيرة تكون أن يتوقع كان الفوز في )الرفاه
 :التقرير هذا في وظروفه التفاقا هذا نتأمل دعونا

تركيا دخول على بالتصديق الخاص الوروبي البرلمان قرار يعتبر(       
 الوحدة

)الماضاي( ديسمبر 13 يوما اتخذ الذي- الوروبي التحاد مع الجمركية
 قبل

ًا 11 بـ التركية البرلماناية الناتخابات ًا -يوم ًا ناصر ّي ًا سإياسإ )لتشيلر( كبير
 رئيسة

ًا حققت قد تكون بذلك إناها إذأ ، التركية الوزراء ًا حلم ًا تاريخي ناضال بعد ُتركي
 30 داما

ًا التحاد في الكاملة العضوية على تركيا تحصل أن أمل على ، عام
 عاما الوروبي

ًا ما2000 ) . تشيلر( لتصريحات وفق
الداخلية السياسإية المعطيات ظل في النص ذألك بقراءة أناه إل      

 ، والخارجية
العتبار في الخذ مع ، تركيا عضوية لقبول المفروضاة الشروط إطار وفي

 الثوابت



، المحتوى فارغ ناصر أناه إلى تشير النهائية النتيجة فإن ، التركية السياسإية
 اسإتهدف

ً الناتخابية حملتها في )تشيلر( دعم ًا تركيا وإركاع أول  . ثاناي
تزل لم مبررات إلى اسإتند تركيا لدخول السابق الوروبي فالرفض      
 رغم قائمة

الناسان بحقوق الخاص تركيا فسِجّل ؛ رخيص بمكياج التجميل محاولت
 يزل لم

ًا ًا- سإيئ دول من بكثير أفضل كان وإن- الناسان حقوق منظمات لرؤية وفق
 أخرى

، نافسها هي الرهاب مكافحة قاناون في الثامنة والمادة ، المنطقة في
 تغيير رغم
العمل لحزب السابقون والنواب ، الغرب لرغبة تلبية كلماتها بعض

 الديمقراطي
قلة عن الفراج يعني ول ، بالحبس عقوبات يقضون زالوا ما )أكراد(

ًا منهم  سإر
، الكردية القضية حرارة مواجهة في تركيا بشرة لترطيب محاولة

 إن بل
 . الوروبية الطلبات تلب لم الديمقراطية الصلحات

.. ؟ إذأن قبولها تم لماذأا : هو ، إجابة إلى يحتاج الذي المهم والسؤال      
 بقراءة
مع لقاءاتها في سإواء- أعلنت ) تشيلر ( أن ناجد الحداث لشريط متأناية
   القادة

حكم في وتستمر تنجح لم إذأا أناها- الصحفية تصريحاتها في أو الوروبيين
 ، تركيا
ّلون الغربية المصالح ويهددون تركيا سإيحكمون السإلميين فإن ُيخ و

 بالتوازن
لقطع( تركيا بأوربة (السإراع يجب فإناه : ولذلك .. والدولي القليمي
 على الطريق

حالة في أصبح التركي العاما الرأي وأن خاصة ، ( السإلمي الرفاه (حزب
 غضب

 . الوروبي الرفض من
أقوال العاما الرأي واسإتطلعات السإتخبارات تقارير أكدت وبالطبع      

 ، )تشيلر(
، تركيا لقبول نااحيته من )كلينتون بيل( المريكي الرئيس ضاغط : لذلك
 بذل كما

ًا السإرائيلي الوزراء رئيس) بيريز شيمون( ًا جهود من ، الطار هذا في أيض
 خلل

الرئيس بصفته- السإباناي الوزراء رئيس من كل إلى بها بعث التي الرسإائل
 الحالي
العمال حزب رئيس وإلى ، -الشتراكي الحزب وزعيم الوروبي للتحاد

 البريطاناي



ًا التركي الطلب بدعم يطالبهما الغربية للمصالح حماية ذألك أن إلى مشير
 وضامان ،

مهم بدور يقوما الذي العلماناي للنظاما وتقوية ، المنطقة في للسإتقرار
 مواجهة في

 . السإلمية الصولية
داخلية إخفاقات وسإط البواب على البرلماناية الناتخابات كانات ولما      
 كبرى

أو الخاصة من أحد ينكرها لم ناجاحات مقابل )تشيلر( مسؤوليتها تتحمل
 حققها العامة

ما1994 مارس منذ يتولها التي الكبرى البلديات خلل من) الرفاه حزب(
 كان ...
حزبها تراجع إلى السإتطلعات أشارت التي ، )تشيلر( دعم من مفر ل

 للمركز
سإياسإي ناصر بتقديم وذألك ، الول المركز) الرفاه( يحتل بينما ، الرابع

 لم تاريخي
، الناتخابية الحملة في توظيفه بهدف ، تركيا وزراء رؤسإاء من أحد يحققه

 ما وهو
 . بالفعل حدث
مسعود( من كل يرى إذأ ، أوروبا اسإتفادة عدما يعني ل المر ذألك أن إل      

 )يلماظ
وهما) الديمقراطي اليسار (زعيم) أجاويد بولنت (و) الما الوطن (زعيم

 مؤيدي من
السياسإي الصعيدين على مجحفة الوحدة شروط أن : الجمركية الوحدة

 ، والقتصادي
المليارات مبلغ أن كما ، القبرصية القضية ملف في تنازلت تقديم تم إذأ

 الثلثة
ً يعتبر لتركيا المخصصة ًا قليل ّد أن ويريان .. الجمركية الحواجز إزالة بعد ج

 تركيا
ًا تنازلت طلب من اتضح ما وهو ، أكثر سإتضغط التي لوروبا كثير

 البرلمان
الذي ، النافصالي الكردي العمال حزب مع تركيا تجلس أن الوروبي

 تصفه
لحل الكردي الشعب ممثلي ومع ، بالرهاب الوروبية والحكومات الحكومة
 المشكلة

 . السياسإية بالطرق الكردية
ًا يقدما أن دون كاملة أهدافه حقق قد الغرب يكون : وبالتالي       شيئ
 لتركيا يذكر

عليها الغرب يريده ما لفرض الحديدي القفص دخلت بذلك إناها إذأ ؛ الدولة
 ويكفي ،

الكثير هناك أن رغم ، الغرب من جاء قد الكردية القضية حل يكون أن
 من



مما ، للمشكلة سإياسإي حل بإيجاد ناادت طالما المخلصة التركية الصوات
 أن يعني
ًا يساهم لن الخارجي الحل التراك بين العلقات ترطيب في مطلق

 لناه ؛ والكراد
ًا ليس  ... ) . القلب من ناابع
سإيما ل- العلماناية للحزاب وقوي واضاح خارجي دعم هناك كان : إذأن      
 حزب

دخول بعد أكثر ذألك اتضح وقد ، وبعدها الناتخابات قبل - ) تشيلر (
   حكومة

قلقها عن سإفيرها لسان على )أبيب تل( عبرت حيث ، الخط على الصهاينة
 فوز من

وناصائح مشاورات عن متعددة تقارير ناشرت كما ، وحزبه )أربكان(
 بها تقدمت
ويتمثل ، العلمنة في والخوات الخوة بين الشكال لحل) بيريز (حكومة

 إناشاء في
، الخر الوقت لنصف )يلماز( و الوقت لنصف )تشيلر( ترأسإها حكومة

 فعل كما
 . قبل من) شامير( و )رابين(

اسإتنباط الغربية العلما ووسإائل الصحافة اسإتعراض خلل من ويمكن      
 خطوط

 : وأهمها ، تركيا في للوضاع الغربية النظرة تحكم عريضة
متفق سإياسإة فهناك ؛ بالسإلما تحكم أن عن بعيدة تزال ل تركيا أن *      
 عليها

الطابور في تركيا إبقاء تكفل التي المتعددة الصمامات سإياسإة تسمى
 ويمثل ، الغربي

المعادية والثقافة اللدينية والقواناين العلمانايين السياسإيين دعم
 الصماما للسإلما

ِه المعروف التركي الجيش يشكل بينما ، الول )الديموقراطي( َوسِإ َه ِب
 خط العلماناي

التفتيت في المتمثل الثالث الدفاع خط ذألك بعد يأتي ثم الثاناي الدفاع
 لتركيا الداخلي

القليات عبر وذألك .. موحدة إسإلمية دولة تكوين من اقترابها حالة في
 والقوميات

تمرير سإبيل في توجيهها التاريخ عبر الغرب أتقن طالما التي المتعددة
 مشروعه
 . التغريبي

تصويت من الرغم فعلى ، وغنية ومؤثرة قوية تزال ل العلماناية أن*       
21% 
أصواتها تمنح تزال ل السكان أكثرية فإن ، )الرفاه( لصالح السكان من

 للحزاب
! )الميدان على يسيطرون علمان بني( أن يعني وهذا ، العلماناية

! . 



سإتريت وول( صحيفة تقول كما العلماناية الحزاب على أن *      
 أن )جرناال

ًا يشكل ل( المباشر السإلمي الخطر غياب إن : بعبارتها أو ، تتحد مبرر
 لعدما

العلماناية الحزاب كافة أعلنت فقد ، )الرفاه( حزب قوة بتنامي الكتراث
ًا ّد  على ر

ائتلف في الدخول سإترفض أناها : الصوات من عدد أكبر على حصوله
 معه

ّ فإن : الحالة هذه وفي ، الجديدة الحكومة لتشكيل حزب من كل
 )القويم الطريق(

وسإتين وسإبعة مئتين على مجتمعين حصل اللذين )الما الوطن( وحزب
ًا  في مقعد

67( اليساري الديمقراطي الحزب إما : لتأييد بحاجة سإيكوناان ، البرلمان
ًا  أو ، )مقعد

ًا 49( الجمهوري الشعب حزب من وليس ، الحكومة تشكيل أجل من )مقعد
 ذألك شأن
أي فشل إذأا ، أخرى سإنوات لعدة الحكم عن )الرفاه( حزب إبعاد سإوى

 ائتلف
تركيا تحتاجها التي القتصادية الصلحات تحقيق في آخر علماناي
 . بإلحاحا
)القويم الطريق (و) الما الوطن (لحزبي سإريع دمج هو فالمطلوب      
 حزب في

تركيا في تكون أن ويجب ، وسإط يميني اتجاه ذأي واحد علماناي
 قوية حكومة

وإعادة ، الخاص القطاع إلى العامة المؤسإسات تحويل أجل من ومستقرة
 ناظاما هيكلة
سإياسإات إصلحا : وكذلك ، )الفلس( من يعاناي الذي الجتماعي المن
 الدعم

سإيكون الطريق فإن ، تركيا في الحكومة هذه مثل تقم لم وإذأا ، الزراعي
ًا  أماما مفتوح

أحزاب مع الئتلف إلى الحاجة ودون ، بمفرده السلطة لتولي الرفاه حزب
 ، أخرى

) . الحالي العقد ناهاية قبل
ًا فاسإدة وهي ، تترهل العلماناية الحزاب أن *       سإجلت وقد ، عموم

 الحكومة
، الميزاناية في العجز زاد حيث ، خطيرة اناحدار مؤشرات السابقة

 قيمة واناخفضت
، ما1994 عاما من فقط الول الربع في %130 بنسبة التركية الليرة

 سإنوات ولسبع(

ًا التركي القتصاد يعاناي مضت ًا تضخم ًا بلغ حتى شديد وقد ،% 70 حالي
 قبل بلغ



إلى أنازلته قد )تشيلر( اتبعتها التي التقشف إجراءات لكن ، %150 ذألك
 النسبة
-مضت سإنوات لسبع -كان المريكي الدولر أن ناعرف أن ويكفي ، الولى
 يعادل

ًا أما ، تركية ليرة 44  . ليرة 57 الـ عن قفز فقد حالي
5075 من الن وحتى ما1991 عاما منذ الخارجية تركيا ديون ارتفعت      
 مليار
والمشكلة . دولر مليار 26 - 8 من الداخلية ديوناها ارتفعت كما ، دولر

 في ليست
فوائد على تعيش الدائنة الطراف فإن معروف هو فكما ، فقط الديون
 وهي ، الديون
الحكومية غير والمؤسإسات الحكومية الميزاناية فإن : وهكذا . عالية ناسبة

 ُتستنزف
ًا ّي المر ، المستحقة الديون أقساط إلى بالضاافة الديون فوائد بدفع سإنو
 أثقل الذي
سإنوات وهي ، مضت التي الربع السنوات خلل التركي القتصاد كاهل

 الناقلب
حزب عن البحث سإنوات إناها : أي ، التركية الجماهير تصويت في

 وأيديولوجية
) . العلمانايين أيديولوجية عن تختلف

على والعلمية والصحفية الدبلوماسإية التقارير تُجِمع المقابل في *      
 كفاءة

القوى بأناه) جرناال سإتريت وول (صحيفة تصفه التي (الرفاه حزب(
 لملء المؤهلة

السإلمي )الرفاه حزب( بروز تسارع لقد( : وتقول ، القائم الفساد فراغ
 سإياسإية كقوة

ظل في القتصادية الوضااع تراجع مع ، الخيرة السنوات في ثقلها لها
 الحكومة

الطريق( وحزب )الما الوطن( حزب من كل عليها هيمن التي
 . )القويم

في الناتصار بتحقيق التركية المؤسإسة )الرفاه حزب( فاجأ لقد      
 الناتخابات

رئاسإة )الرفاه حزب( تولى عندما ما1994 مارس شهر في المحلية
 أناقرة( بلديتي

19 على حصوله إلى بالضاافة ، الرئيسة المدن من آخر وعدد )واسإتانابول
 بالمئة

في وأماناته قدرته )الرفاه حزب( أثبت لقد ، الصوات إجمالي من
 الحكم ممارسإة
الطريق حزب حكومة من كبير دعم دون (الجاد العمل طريق عن المحلي
 ؛ )القويم

منذ المتعاقبة الحكومات تتجاهلها التي الريفية المناطق مشكلت لحل
 . طويل زمن



النمط على المنظمة الناتخابية الحملة خلل من )الرفاه حزب( ناجح لقد
 في الميركي
حيث ؛ الفقيرة الريفية المناطق في سإيما ل ، الماضاي ديسمبر اناتخابات

 هذه وجدت
)تشيلر( لحكومة الموفقة غير القتصادية السياسإات ظل في صداها الحملة

 وأصبح .
حزب( اسإتطاع لقد . الجديدة الحكومة لتشكيل المرشح القوى الحزب
 )الرفاه

ناسبة ارتفاع من التركي الشعب أوسإاط في السإتياء مشاعر اسإتغلل
 ، التضخم
واتساع ، والفساد ، بسرعة الوطنية العملة قيمة واناخفاض ، والبطالة
 بين الفجوة
ًا عشر أحد منذ المستمرة الكردية والثورة ، والفقراء الغنياء في عام
 شرقي جنوب
 . البلد
ًا التراك يعر لم : لذلك وناتيجة       في )تشيلر( خرجت عندما اهتمام

 حملتها
أنااتورك وباعتبارها) الوروبي التحاد قاهرة : (بأناها نافسها لتعرض الناتخابية

 أما(
ًا )التراك ) . التراك أبو (أتاتورك بكمال تشبه

لخطوات )تهيئة( هناك ولكن ، الن إلى )غربي هلع (هناك ليس : إذأن      
 لحقة

 .تركيا في السإلمي المد صعود من
________________________



والعالم المسلمون
؟ أهدافها) أريحا / غزة (خطة تحقق هل .. الفلبين في
الله عبد محمد

فلسطين في اليهود إليها توصل التي (أريحا /غزة (خطة باتت لقد      
   و المحتلة

الفلسطينية القضية على تآمر من طياتها في تحمل بما )ف . ت  .ما(
 للحقوق وإهدار

ًا الخطة تلك أصبحت الفلسطينيين للمسلمين والجغرافية التاريخية رمز
 قضية لكل

، الثابتة حقوقه هضم ُأريد مسلم شعب ولكل ، التصفية لها يراد إسإلمية
 أن فبعد

فلسطين أرض من( أريحا / غزة (شبري على المذكورة الخطة اعتمدت
 من الممتدة

معالم طمس في ناجحوا قد أناهم بذلك يهود واعتقد ، النهر إلى البحر
 الشعب قضية

، السإراء أرض على البدي الوجود في المزعوما حقهم وأثبتوا ، الفلسطيني
 واعتقد
يمكن ل ما السإد فم من واسإتخلصوا ، البيع ربحوا قد أناهم وجماعته عرفات
 لغيرهم

 . اسإتخلصه
أعداء يسعى ، ذأاتها وبأهدافها بحذافيرها نافسها الخطة هي ها      

 السإلما
العلماناي الطرف عبر ، الفلبين في المسلمين على لفرضاها الصليبيين

 الذي نافسه
ًا يمثل ًا تنظيم ) . ف . ت.  ما( ب شبيه

 :القضيتين ظروف بين الشبه أوجه
، والفلبينية الفلسطينية القضيتين بين الشبه أوجه هي كثيرة      

 تتعلقان فالقضيتان

، العسكرية بالقوة مسلم شعب وقمع ، إسإلمية أراٍض واحتلل باغتصاب
 تكاد بل

اعتماد : ذألك ومن ؛ كبير حد إلى الحتلل طريقتي )تكتيكات( تتشابه
 على المحتلين

في وزرعهم المسلمين غير المستوطنين باسإتجلب السإتيطان سإياسإة
 أراضاي

ما وهو ، الصلية ومعالمها السكاناية تركيبتها لتغيير المغتصبة المسلمين
 في يحدث

 . فلسطين في الحال هو كما ، الجنوبية السإلمية الفلبين جزر
الحالتين كلتا في فنجد ؛ الصليين البلد أصحاب صعيد على أما      

 طرفين
فالطرف ، والطموحا والتصورات والمنهج اليديولوجية في يختلفان

 هم الول



، الشرعي المنظور خلل من وتناولوها قضيتهم وعوا الذين )السإلميون(
 وتبنوا
ًا ذألك واتخذوا ، السليبة وكرامتهم دينهم عن للدفاع الجهاد خيار طريق

 لتخليص
ل الذين( العلمانايون( فهم الخر الطرف أما ، المحتل الكافر من بلدهم
 إل يهمهم
سإبيل في يبالون ول ، المغانام وتحصيل ذأواتهم وتحقيق وجودهم إثبات
 بالثمن ذألك
، الشرعية والوامر الواجبات في وتفريط ومهاناة مذلة من يقدموناه الذي

 وليعيرون
ًا هّم ول ، قدمت التي الجساما والتضحيات سإالت التي للدماء اهتمام

 ما إل لهم
 ! ! . اليوما تحصيله على يتهافتون

ملفي طي وأعواناهم وصليبيين يهود من السإلما أعداء أراد  :واليوما      
 القضيتين
اليهود حقق أن فبعد ، ذأاته والخراج والسإلوب نافسها بالطريقة
 على خطوات
لوأدها الفلبين مسلمي قضية على الدور جاء الفلسطيني الصعيد

 . نافسه بالسإلوب
 :الفلبينية) أريحا / غزة(

الصليبية الحكومة على الفلبين في المسلمين أمر اسإتعصى لما      
 ، المغتصبة
وإخضاعهم قهرهم عن وعجزت ، لحتوائهم خططها جميع وفشلت
 بالطرق

مسلمو وأصر ، الماضاية الطوال السنوات مدار على القمعية العسكرية
 الفلبين
طغيان من ويتحرروا النصر يحققوا حتى ؛ جهادهم مواصلة على بدورهم

 هذه
اعتمدت التي القمعية بالطرق لهدافها تصل لن أناها أيقنت التي الحكومة

 في عليها
ًا وتصاعدت الجهادية العمليات حدة ازدادت أن وبعد ، السابق ًا كّم في وكيف

في التوجيه دفة على كبير بشكل السإلميون وسإيطر   ، مواجهتها
ًا لقوا حيث ، المجتمع    تأييد

ًا الخطر تستشعر الحكومة هذه جعل الذي المر ، صفوفه بين واسإع
 لو بها المحدق

على العتماد من بد لها يعد فلم ، النحو هذا على تمضي المور تركت
 هذه مثل

عن بدورها فأعلنت ، الوان فوات قبل أمرها لتدارك الجديدة المؤامرة
 على عزمها

الصليبية الحكومة تجد ولم ، المسلمين مع ) ! سإلما( مفاوضاات عقد
 من أفضل



به يتسم لما ، طريقها عن مؤامراتها لتمرير( العلماناية( القومية الجبهة
 عليها القائمون

، للظهور وحب ، للسلطة تعطش : من الدور بهذا للقياما مؤهلت من
 في ورغبة

التي الفرصة لهم لحت فقد أنافسهم العلمانايين جهة من أما ، الزعامة
ّوت ل  تف

بعدما حولهم من وانافّضوا نابذوهم الذين ، المسلمين رؤوس على لتنصيبهم
 لهم تبين

، أنافسهم في يضمروناها التي الشخصية والطماع ، منهجهم حقيقة
 الذاتية والمصالح

 . لتحقيقها يسعون التي
الخطة هذه على ليجتمعا للطرفين الظروف هيأت العوامل هذه وكل      

 كل ليحقق

 . خللها من مأربه طرف
 :الخطة هذه وراء الحقيقية الهداف

بذلك تقصد تكن لم المؤامرة لهذه الفلبينية الحكومة لجأت حين      
 من التخلص
عدة لتحقيق سإعت بل ، سإبيلهم لحال وتركهم المسلمين مع معانااتها
 على أهداف
 . الولى بسياسإتها منها أي تحقيق في فشلت شتى أصعدة

 : يلي فيما الهداف هذه تلخيص ويمكن      
ناشاط من والحد ، المتنامي السإلمي التيار على الطريق قطع -1      

 الحركة
مواقع احتلل من السإلمية القيادات تمكين وعدما ، الصاعدة الجهادية
 في الصدارة

 . الفلبين في المسلم المجتمع قيادة
المسلمين مناطق على ودائم ناافذ بشكل سإيطرتها إحكاما -2      

 وهو ، الجنوبية
منذ الماضاية السنوات مدى على تحقيقه من تتمكن لم الذي المر

 دولة اسإتقلل
على سإيطرتها خلل من وذألك ؛ اليوما وحتى ما 1946 عاما الفلبين

 الميلشيات
ًا سإيصبحون الذين ، العلماناية للجبهة التابعة المسلحة الحكومة من جزء

 ، وقواتها
المناطق هذا في الناتشار من والمنية العسكرية قواتها تتمكن : وبالتالي

 تامة بحرية
ّودة عليه ناصت ما حسب(  لذلك الضرورة دعت كلما ناسبي وأمان مس

 التفاق
) . المبدئية

، المجاهدين مع مواجهة كل في تتكبدها التي والدماء الموال توفير- 3      
 حيث



لتقوما الدولة قاناون وفرض النظاما وحفظ) المني التطهير( مهمة سإتوكل
 الميلشيات

 . بها المسلمين على المحسوبة المسلحة
اقتصادية علقات بها تربطها التي السإلمية الدول ود خطب -4      

 ، حيوية
قد بأناها بتظاهرها ؛ المسلمة وشعوبها الدول هذه أماما صورتها وتحسين

 منحت
رؤوس اسإتقطاب : أخرى جهة ومن ، إليهم وأحسنت حريتهم المسلمين

 الموال
إلى بالضاافة الفلبين جنوب في اسإتثمارية مشروعات لتنفيذ السإلمية
 من السإتفادة

السلطة لدعم السإلمية الدول بعض سإتقدمها التي المالية المنح
 الحكم( الجديدة
ميزانايتها من سإتنفقه كانات ما المركزية للحكومة سإيوفر مما) الداري

 في القتصادية
 . المنطقة

ًا التفرغ -5       ّي وتوفير ، المزمنة القتصادية مشكلتها بعض لحل ناسب
 من جاناب

مليون قيمته ما منها وتستنزف المالية ميزانايتها ترهق التي الدفاع نافقات
) بيسوز(

ًا ّي  . نافسه الفلبين رئيس به صرحا ما حسب )دولر ألف 63( يوم
بها تذخر التي( ومعادن أخشاب( من الطبيعية الثروات اسإتغلل -6      
 بلد

الظروف ظل في إليها الوصول الحكومة تستطيع ول ، الجنوبية المسلمين
 ، الحالية

 . ذألك من المسلمون يمكنها ل حيث
الموافقة : الهداف هذه تحقيق في الحكومة سإعي يؤكد ومما      

 التي الفورية
ًا تشهد التي المناطق بإدراج يتعلق فيما أبدتها ًا ناشاط وسإيطرة كبير

 ول ، للمجاهدين
ًا فيها لها تجد  . التفاقية ضامن مستقر
 ! :؟ المرسإومة أهدافها الخطة تحقق هل
ً تعلق الفلبينية الحكومة أن فيه لشك مما       تحقيق على كبيرة آمال

 من أهدافها
معنى ليس ولكن ، المرحلة هذه في القل على أكثرها أو الخطة هذه وراء
 أناها هذا
السلطة سإتترك أناها أو ، المدى بعيدة الكبرى أهدافها في فرطت قد

 سإتعينها التي
إشراف دون إليها أوكلت التي المهاما في بحرية وتتصرف تشاء ما تفعل

 ومتابعة
ولو إليها أوكل فيما ناجاحها إثبات السلطة هذه سإتحاول : جهتها فمن ، منها

 . بالقوة



 :الخطة طريق في عقبات
منها طرف كل أهداف وتحقيق الخطة إناجاحا على الطرفين حرص إن      

 يعني ل

خارجة طريقها في كبيرة عقبات هناك أن ذألك ؛ الفعلي ناجاحها بالضرورة
 إرادة عن

 : وأهمها ، الطرفين
      ً التي والسإتياء السخط وحالة الخطة لهذه العاما الشعبي الرفض : أول

 تتعرض
الشعب لرغبة اللتفات وعدما الخطوة هذه على لقدامها الجبهة لها

 في الحقيقية
 . عليهم الصليبية السيطرة من التخلص

ًا       والجمعيات الجهادية الجماعات قبل من الجماعي الرفض : ثاناي
 السإلمية

 . تاما بشكل ومقاطعتها للخطة الفاعلة
على ) الخنادق في ( والمجاهدين الميدانايين القادة إصرار : ثالثا      

   مواصلة
الحكم ذألك الجبهة منحت لو حتى ، الحكومة ضاد جهادهم
 . الداري

ترد لم أناها طالما الخطة هذه بإفشال كفيل بعضها بل السإباب وهذه      
 للمسلمين

وحده الشعبي والرضاا التأييد لعنصر وافتقادها ، آمالهم وتحقق حقوقهم
 بالقضاء كفيل

مواجهة من الله شاء إن العلماناية الجبهة تتمكن ولن ، مهدها في عليها
 المسلم الشعب

معالجة بدون الوضااع الحكومة تترك لن الحالة هذه وفي ، بأكمله المعارض
 ، جديدة

رأيها الحكومة تغير لم إذأا هذا ، قبل من الحال كان كما للتدخل وسإتعود
 وتتراجع

اتفاقية( عقب حدث كما تراها أخرى لمصلحة التفاق إتماما بعد التنفيذ عن
 )طرابلس

ْذ لم التي ما1976 عاما ّف َن ًا بنودها من ُت ًا بند الرغم على اليوما حتى واحد
 مصادقة من

السإلمي المؤتمر ومنظمة المفاوضاات اسإتضافت التي الليبية الحكومة
 ! ! . عليها
المسلمين ضاد والدولي الصليبي المكر عينات من عينة فهذه .. وبعد      
 كثير في
في السلطة جعلت فلسطين في) أريحا /غزة خطة( إن ، السإلما ديار من

 فلسطين
ًا جعلتها بل ، الصهيوناي الحكم أسإيرة ًا عين فهل ، شعبها ضاد )يهود( بيد وعص
 يفطن
ًا تكون أما ! ؟ والمؤامرة الخطة لهذه المسلم مورو شعب لتقاتل سإبب

 مع المسلمين



ناصر للمسلمين يحصل ل ثم ، يتفرجون والصليبيون ، البعض بعضهم
 سإوى

هذا يتدارك لم إن المتوقع هو وهذا ، تذر ول تبقي ل التي الهلية الحرب
 الشعب
حقوقهم المسلمون يعطى حتى ، الخطة برفض الموقف ومجاهدوه وقادته
 ثم . كاملة

الله إلى يفيئوا أن الجديدة الخطة وقعوا الذين الجبهة قادة على إن
 على ويحرصوا

ًا ضادهم الحكومة مع يكوناوا وأل ، الفلبين في المسلم الشعب مصالح طمع
 عرض في

، والتقوى البر على إخواناهم مع والتعاون مسارهم تصحيح وعليهم ، زائل
 وتلفي

قضاياهم جل المسملون يخسر متى فحتى . والعدوان البغي أسإاليب
 هزيلة بحلول

ّ ، حمقاء وتصرفات ًا وكاناوا اجتمعوا هل حينئذ فإناهم ، واحدة يد
 حقهم سإيأخذون

ً  . كامل
 .المستعان والله ، خلفه من وناحذر إليه نادعو ما هذا      

________________________



الضوء دائرة في
التقليدية وعوائق السإلمة جهود

عاشور بن خميس : بقلم

وذألك السإلمي الحل خصوما يستخدمها التي السإاليب من الحتواء      
 بهدف

العالمي النظاما وأهداف العلمنة لغراض والمسلمين السإلما قوة توظيف
 . الجديد
الناظمة وليست ، الغربي العالم ليس الحديث هذا في له ناهتم والذي

 العميلة والدول
إرجاع أجل من يعملون الذين أولئك هم بالحديث ناقصدهم الذين ولكن ، له

 السإلما
وفي ، الفكري الجمود هذا من وتخليصها ودولهم مجتمعاتهم في مكاناته إلى

 هذا إطار
إلى ويطمئنون ، وضاعهم يستمرئون والدعاة العلماء من كثير أصبح الحتواء
خلل من الجهود تلك في تسهم التي العناصر من صاروا بل   ، عدوهم

   إثراء في المشاركة
َهلوا ، العالمي النظاما لخدمة المطروحة القضايا السإلما قضايا وتجا

 ، السإاسإية
كبيرة تغييرية قوة من ذألك يتطلبه وما ، تحقيقها أجل من العمل وواجب

 أجل من
تطبيق هجران فترات في تكونات التي والمعنوية المادية الحواجز تلك كسر

 الشريعة
 . التطبيق لهذا شرط هي التي التنفيذ سإلطة في والتفريط

أحكامه بدلت إل سإلطاناه زال دين فليس( : الماوردي قال      
ُطمست    و

: تطبيقها في التفكير وعدما الشريعة هجر أسإباب من إن.  ]1[) أعلمه
في للتطبيق صلحيتها عدما مقولة كرس ما وهذا ، الواقع     من إقصاءها

تسهم كبيرة معنوية قوة لتكوين ملّحة تبدو إذأن   فالضرورة ، العصر هذا
الوضاعية القواناين زمن في   ناشأت التي ، الحواجز هذه تحطيم في

 .   ودولنا مجتمعاتنا داخل الظالمة
الحل لعرض اجتهادية صيغة عن يبحثون يزالون ل الذين أولئك إن      

 السإلمي

ًا كان ّي ْومَا  : )تعالى( قوله ويقرؤوا حساباتهم يراجعوا أن بهم حر َي ْل ا
ْلُت ْكَم ُكْم َأ  َل
ُكْم َن ْتَمْمُت ِدي َأ ُكْم َو ْي َل ِتي َع ْعَم ُكُم َوَرضِايُت ِنا ًا السْإلمَا َل . ]3 : المائدة[  ِدين

 قد فالسإلما
ًا تطبيقه إل يبق ولم ، وتم كمل ًا تطبيق ّي كل مقتضيات حسب شرع
 دون عصر

العقدة تلك إزالة المفيد ومن ، والتشريعية العتقادية بالثوابت المساس
 لدى التاريخية



البوية المشاعر في تتمثل التي ؛ والدعاة المسلمين المثقفين من كثير
 ، الدعوة ناحو

التي بالمبادئ تكون أن يجب بالشخاص تكون أن قبل الدعوة فحماية
العكس وليس الشخاص بها يحتمي التي هي فالمبادئ   ، السإلما شرعها
ًا    عن التنازل لن ؛ صحيح

! لها )المهذبة الهاناة( هو المبادئ هذه مصلحة لحجة المبادئ هذه
! . 

ًا إن       بعد السإلمي الشرع مزايا في قيلت التي المدائح من كثير
 الخلفة سإقوط

، الحضاري والشلل النابهار سإببها دفاعية عمليات الغالب في هي إناما
 وبسبب
ًا فإن ؛ الشرع تطبيق ودعاة السإلما دعاة لها يتعرض التي المعانااة كثير

 يميلون منهم
ًا ّي يمكنهم فل ذألك ومع ، السإلمي الحل تحقيق اسإتصعاب ناحو نافس

 من التملص
سإبق كما للتطبيق شرط هي التي التنفيذ سإلطة إرجاع على العمل واجب

 وتطبيق .
ً يجب الحكم أولى لعلة والصوليين الفقهاء من المحققون يراه كما أول

 المتثال هي
ًا ذألك فليس الحكمة أو المقصد إدراك أما ، )وجل عز( الله لمر شرط
 تطبيق في

المجتهد عقل به يقوما اجتهادي عمل المقصد إدراك لن وذألك ، الحكم
 قد الذي

ّلق فل ولذلك ، يخطئ وقد يصيب أو المقصد إدراك على التطبيق يع
 لن ؛ الحكمة

 . الحكم تطبيق بعد ريب دون متحقق ذألك كل
 :نفسه يطرح سإؤال

ً الحدود ناطبق كيف  :وهو ، التقليدي السؤال ذألك سُإئلنا ولو       مثل
 غير والمة
تطبيق هو والسإتعداد التهيؤ شرط : فالجواب ؟ لذلك ومستعدة مؤهلة

 الحدود هذه
ً الله حقوق من الحدود إن : ناقول أن ولنا ، الله بإذأن تتهيأ وسإوف ، فعل
 تنفع ل التي
ّول فمن ، عفو ول شفاعة فيها عز( الله حقوق من هو لحكم التعطيل لنا خ
 ، ؟ )وجل

ًا يمكننا ل إناه والمذنابين العصاة ناحو الله من رحمة أكثر أنانا نادعي أن مطلق
 ولذلك ،

في التطبيق منهج وإن ، خير ورائه من ليس الخير فعل في التردد فإن
 ل السإلما

ًا فيه السير من وأوضاح أفصح بيان إلى يحتاج من نانطلق وعندما . قدم
 الزمة عمق



والنتائج الخيبة سإوى ناجني ل فإنانا موضاوعية حلول عن البحث أجل من
 ، الفاسإدة

وحتى الفقهي الصولي بمفهومه التقليد واقع من الناطلق فإن وكذلك
 بمفهومه

ًا إل منه والنتيجة الثمرة تكون ل ]2[ السياسإي ًا تقليد ّكز ُتُه ، مر سِإَم
   : السإاسإية
ً يعتبر الذي ، الوهم ظلل في والعيش والتمويه التدليس ًا عامل في رئيس

 الهدما عملية
السإلمية والفعاليات المذهبية العقليات بعض تعيشه الذي الفكري

 . اليوما
البعد إلى الفئة هذه مثل عند يفتقد الشرع مجالت في النظر إن      

 الذي المستقبلي

العملية تميز التي الصفات بعض إن أي ؛ الحكيم الشارع وضاعه
 شبه التشريعية

هذه وضاع عندما) وجل عز (فالله ؛ الضيق المنظور هذا نافس في منعدمة
 الشريعة
كان بما بعلمه ذألك فعل إناما ،- وسإلم عليه الله صلى -رسإوله بها وأرسإل

 هو وبما
ناضمنها أن يجب اللهية التشريع لعملية المستقبلي البعد إن : أي ، كائن

 فهمنا عملية
الله يدي بين تقديم هو فيما ناقع أل أجل من وذألك ، وشريعة عقيدة للسإلما
 ، ورسإوله
لمجال بالنسبة صحيح ناص مقابلة في هو اجتهاد في ناقع ل حتى وكذلك

 ، التشريع
اقترفته كالذي اللهي الوحي عقيدة عن بديلة عقيدة ليجاد ناجتهد أن أو

 مدرسإة
ًا التأويل ًا قديم  . وحديث

المحاولت تلك على يقضي الذي هو الواقع على السإلما فرض إن      
 المنحرفة

يدل وهذا ، النزعة تغييري السإلما منهج لن السإلما على الواقع لفرض
 ل أناه على
بالضاافة ، النقائص وتعويض الثغرات سإد بدافع كانات إذأا المواجهة يقبل
 أن إلى

، الجميع فوق السإلما يكون أن إل تقبل ل للسإلما اللهية المصدرية
ًا  قال وقديم
 : الشاعر

ِما دون بما تقنع فل      مروما شرٍف في غامرت إذأا   النجو
ْعم َط ٍر في الموِت َف ٍر أم ِم      َحقي ْع َط ٍر في الموِت َك ِم َأْم   عظي

إلباسإه أصحابه يحاول الذي التقليد فإن ، إليه الشارة سإبقت وكما      
 لباس

ميدان من إزاحته يجب الذي العضال الداء هو إناما ، والتجديد الصلحا
 ناحو العمل



منهج عن لينحرف حتى ، وترشيده السإلمي للعمل الشرعية إرجاع
 الرسإالة

ّول أن شأناه من الذي ، التغييري السإلمية ورسإوله الله أمر ما ُيح
 من بتحويله
العملية هذه وإن ، وسإلوكياتهم وأفكارهم وتقاليدهم المم عادات

 للتفكير الناتقائية
تميز أن يجب التي والخصائص السإس وضاع شأناها من التي هي والسلوك
 المجتمع

ل حتى وذألك ؛ والشعوب الجناس بين تمييز غير من العالمي السإلمي
 تصبح

ًا السإلمي للمجتمع الضيقة النظرات ناحو الميمون الرجوع وجه في عائق
ًا السإلما  دين

ًا والوطنية القومية تصبح ل وحتى ، ودولة ناحو الناغلق وجوه من وجه
 ، الذات

تخفي جديدة أقنعة في والعشائري القبلي النظاما بروز وبالتالي
 معالم وراءها

نانكر أن يمكننا ل فإناه : ذألك ومع ، التغيير تقبل ل التي )الرسإتقراطية(
 اعتراف
الشارع لن ؛ والمجتمعات الفراد بين والفروق بالخصائص السإلما
 قد الحكيم
ِه َوِمْن  : )تعالى( الله قال ؛ التشريع عملية أثناء ذألك راعى ِت َيا ُق آ ْل َخ

َواِت  الّسَم
َلْرِض ِتلُف َوا ُكْم َواْخ ِت َن ْلِس ُكْم َأ ِنا َوا ْل َأ ِلَك ِفي إّن َو َياٍت َذأ ِلِميَن ل َعا ْل  :الروما[  ّل

22 . [
دينية جذور لها المسلمين ناحن لنا بالنسبة التقليدية النزعة هذه إن      

 وهي ،
ًا تتركز التي نافسها المقاصد إلى تهدف بـ بعضهم يسميه فيما أسإاسإ

    ]3[ )البائية(
الصوليون يعرفه الذي التقليد هذا ، بالتقليد وتتمسك التغيير ترفض التي
 : بأناه

، حجة بل قول قبول (هو أو ، ]4[ )دليله معرفة غير من الغير قول قبول(
   وليس

ًا ذألك القرآن ناهى وقد ]5[ )الفروع في ول الصول في ل العلم إلى طريق
   الكريم

ُفوا أن عن المسلمين ْق ْقُف َول ) : تعالى (قال ، علم به لهم ليس ما َي َما َت
ْيَس  َلَك َل

ِه ْلٌم ِب َع إّن ِع َبَصَر الّسْم ْل َد َوا َؤا ُف ْل ِئَك ُكّل َوا َل ْو ْنُه َكاَن ُأ ً َع ُؤول  :السإراء[  َمْس
36[ . 

المصدر مزاحمة في يسهم لناه ؛ الخطر هو الدين أمور في والتقليد      
 الحقيقي



ًا (اللهي الوحي هو الذي للشرع ً ناطرحا أن يمكننا وهنا ،) وسإنة كتاب سإؤال
 لنجيب

في أناه من الرغم على دينه يترك أن المسلم يريد ل لماذأا : وهو ، عليه
 من كثير

ًا به يلتزما ل الحالت ًا سإلوك  :يلي كما يكون أن يمكن والجواب ؟ وتفكير
 تلك إن

هذا على حافظت التي هي وخطرها سإلبياتها من الرغم على البائية
 الذي الناتماء
ًا عادة ليصبح الجيال عبر ترسإخ العادة وهذه التقليد هذا أن ورغم ، وتقليد

 تدفعنا ل
أنانا إل الكلما وأهل النظر أهـل يفعله مثلما الناتماء هذا في التشكيك إلى

 سإنتخذ
وعلى العلم على سإيرتكز الذي للناطلق ناقطة البائية هذه

 . التباع
أن يمكن ل السإلما أي الموضاوع خارج من الحلول عن البحث إن      
 إلى يقود
العلم على حث بينما التقليد السإلما ذأمّا فلقد ، ريب بل سإارة ناتيجة
 التباع وعلى

 . للوحي
التدين أحال الذي هو والعتقاد السلوك دليل المسلم معرفة عدما إن      
 عادات إلى

إذأا إل بدينه المسلم يقتنع أن يمكن ل لناه ؛ القتناع لصيغ فاقدة وتقاليد
 هذا كان

ً الدين ّلل التقاليد تلك في والحياة الروحا سإتنبعث وحينئذ ، عليه مد
 لتصبح والعادات

ً ًا عمل والعمل التزكية ثمار المسلم ورائها من يجني خالصة وعبادة مثمر
 ، الصالح

مظاناها من الشرعية والعتقاد السلوك أدلة بمعرفة ذألك يتم وإناما
 . ومصادرها

العتقاد منهج في جذري تغيير إلى تهدف التي العملية هذه إن      
 هي والعمل

ًا عليها ناطلق أن يمكن التي ًا إصلح ً وتجديد هذه فإن ذألك ومع ، فعل
 العملية

هذه سإتنهار ما سإرعان ولكن ، والبائية التقليدية بعوائق سإتصطدما
 لسبب العوائق

 . والباطيل الوهاما على إل مشيدة تكن لم أناها : وهو ، يسير
________________________
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متابعات
ًا يكون أن الكيلني نجيبب يستحق هل  !؟ رائد

الدوسإري محمد :بقلم

عن تتحدث مقالة ، )ه1416 الثاناي ربيع( 92 العدد في قرأت لقد      
   ناجيب(

ًا . ! المعاصرة السإلمية القصة رائد بصفته )الكيلناي أتوقف ما وكثير
 عند وأتعجب

أن عجبي في يزيد ومما ، الرجل هذا عن تتحدث التي المقالت هذه مثل
 ل أهلها

ناجيب على ، إلخ .. الرائد ، الكبير الكاتب : صفات إطلق عن يتورعون
   الكيلناي

منها تخلو تكاد ل التي سإقطاته عن بشدة ويتغاضاون ، ) الله رحمه (
     قصصه

في المقامة الجنادرية مهرجاناات أحد في قال أحدهم إن بل ، ! ورواياته
الكيلناي روايات قرؤوا إذأا الطمئنان تماما أولده على يطمأن   إناه : الرياض

ً   الشكر له يكيل وأخذ ، ! ًا كيل  ! .   وافر
ًا ليست التعقيب لهذا وكتابتي       ولكنها ، بالرجل الحتفاء على اعتراضا
 رجاء

ًا السإلميين للدباء موجه أن السإلمي الدب رابطة مؤسإسي وخصوص
 ينحوا

ًا العاطفة ًا المر ويتأملوا ، جاناب ّي َكْم ؛ مل َل َكْم َف َل من السإلمي العمل عاناى و
 الناسياق

من نارجوه والذي ، الحقيقية مكاناتهم فوق الشخاص ووضاع ، العاطفة وراء
 إخوانانا
كان هذا الكيلناي فنجيب ؛ ناصابها في المور يضعوا أن : هو الدباء
 يَضّمن
بعض أن يبدو ولكن ، قراءتها من المسلم يخجل جنسية مشاهد رواياته
 الدباء

ًا تأثروا قد )الله سإامحهم( السإلميين الحديثة بالروايات مباشر غير تأثر
 ل التي

ًا يرون ل فأصبحوا ، القصة ثنايا في الجنس إقحاما عن تتعفف هذا في ضاير
 .   الحساس تقلل المساس كثرة : قيل وقد   ،! المر
ُكم       َل ّيلوا أن و رواية بطل يرى وهو ، المراهق حس في يقع ماذأا تتخ

 ليالي(
ّبل يضم يفتأ ل ، )الكيلناي ناجيب( لـ )تركستان َق ُي أن ولو ، ! عشيقته و
 المؤلف

تتوقع فماذأا ؛ يفعل لم ولكنه ، أهون لكان محرما المر هذا أن إلى ينبهه
 القارئ أخي

 ! . ؟ الرزيلة حب أما ، الفضيلة حب : المراهق حس في ينمو أن
إن : تقولون كيف أخي يا( : وقال ، الخوة أحد بي أمسك ولقد      
 ناجيب



فوجدت ،) الشيطان رأس( رواية له قرأت وأناا ، إسإلمي أديب الكيلناي
 من فيها

ًا حرت ولقد ، )الجبين له يندى ما المشاهد ما أدر فلم ، البداية في جواب
 ، أقول

أن عليه يتوجب وكان ، أخطأ الرجل بأن له وذأكرت نافسي تداركت ولكني
 يرتفع

يدور روايته تكون أن يكفي فل ، القذارات هذه عن القصة بمستوى
 حول رحاها

 . إسإلمي موضاوع
حقيقية شجاعة على يكوناوا أن ، السإلميين أدبائنا على ويجب      

 في وواقعية
ًا يعطوا فل ؛ الدباء جميع مع التعامل الحق يزناوا ول ، حقه من أكبر أحد
أخطاءه يذكروا أن فيجب ، الكيلناي ناجيب عن تكلموا فإذأا   ؛ بالرجال
   فخطأ ؛ كامل وبوضاوحا

ّلة المشاهد تضمينه في الرجل ّين ليس أمر بالدب المخ فالرسإول ، باله
 الله صلى
ًا يكن لم وسإلم عليه ًا ول فاحش ًا يرى ل الكيلناي وناجيب . متفحش بأسإ
 إقحاما في

صورة الزناا كان وإذأا : ( .. يقول فهو ، الرواية ثنايا في الجنسية المشاهد
 الجنس

ًء الحراما المنحرف ًا وبا تقبيح من يستحقه بما تناوله يمكن أفل ، خطر
 وما ؛ وتنفير

.    ]1[)  ؟ وسإقوط وإغراءات مقدمات من يصاحبه
! والسقوط ، والغراء ، الزناا مقدمات يتناول أن يماناع ل نارى كما فهو      

 مع ،
فإناه والعصر المجتمع بقضايا يحتفي حينما السإلمي الدب (أن يذكر أناه

 ناهج ينهج
صلى العظمي الرسإالة صاحب ، المختار نابينا وأحاديث ، الكريم القرآن

 عليه الله
ً وأورد ، ]2[ )وسإلم لم للسإف ولكنه ، )السلما عليه( يوسإف قصة : دليل

   ينضبط
قصة في والسنة ،) السلما عليه (يوسإف قصة في فالقرآن ، الضابط بهذا
 بني عابد

التي بالطريقة الجنس يتناول لم ، بالزناا الشيطان أغراه الذي إسإرائيل
 ناجيب فهمها

 ! . بها إقناعنا وحاول الكيلناي
ًا يرى ل الكيلناي وناجيب       ، ! المسرحا على المرأة ظهور من بأسإ
ً  ذألك معلل

ًا قضايا هناك لن ... ( : التالي بالتعليل تقدما أن يمكن ل حساسإة وأمور
 من إل

ً ، المرأة خلل من يلبسها وما المجتمع في المرأة) وضاعية (أن عن فضل
 محاذأير



. ! ]3[ )للمرأة المباشر بالتواجد إل تناولها يمكن ل ، وسإلبيات وحرج
   ومشكلة

أسإر من الناعتاق يحاولوا لم أناهم هي ، أدبائنا ومعظم الكيلناي ناجيب
 الدبية الشكال

، ! ؟ السإلمي الدب في المسرحا بضرورة قال الذي فمن ؛ الغربية
 عداه ففيما
مشكلة بمعالجة الملتزما المسلم الديب يقوما ل لماذأا : ثم ؛ وفضل غنية

 المرأة ظهور
بدون المرأة لقضايا تتطرق مسرحية لنا فيبدع مسرحا من بد ول كان إن

 ظهورها
 ! ! . ؟ المسرحا على
المتقدما المسلم الفنان قاما فلقد ، ذألك على مثال خير تاريخنا وفي      

 باسإتبدال
 . السإلمية والنقوش العربي بالخط ، المحرمة التصاوير

مهمة عواتقهم على أخذوا الذين الدباء الخوة من الحار ورجاؤناا      
 أدب تقديم

الطر يؤطروا أن السإلمي الدب رابطة أعضاء خاصة متميز إسإلمي
 التي

ً إسإلمنا مع تتناسإب ، وتنظيرهم جهودهم وبدايات أسإس تكون وأن ، فعل
 ، وناقدهم

لنا يقدموا بأن نارضاى فل ؛ السإلما من) بكاملها (مستمدة ، وإبداعاتهم
ًا ًا كلم  ، فاحش

تتخللها رواية أو قصة لنا يقدموا أو ، ! إسإلمي أدب هذا : لنا يقولوا ثم
 اناحرافات

 ! . السإلمي الدب إبداعات من إبداع هذا : لنا يقولوا ثم ، عقدية
، الدباء من غيرهم ومع ، أنافسهم مع صرحاء يكوناوا أن منهم ونارجو      

 فل
يتقوا وأن ، ذأاك أو الكاتب هذا إبداع تقرير في الفيصل هي المجاملة تكون

 في الله
ويرسإخ ، أّمتهم وينفع ، دينهم روحا يعكس ما وليقدموا ، المسلمين إخواناهم

 أبنائها في

 . الفضيلة حب ثم ورسإوله الله حب
 الكاتب تعقيب      

، الموضاوع حول الدوسإري محمد السإتاذأ ناظر وجهة ورود بعد      
 عرضاناها

التعقيب فكتب ، بريغش حسن محمد الناقد الديب الكاتب على
 : التالي
ًا )الله رحمه( الكيلناي ناجيب عن بالكتابة الكريم الخ تفضل لقد       نااصح

ًا  ومحذر

ّ : والنقاد السإلميين الدباء ْؤثروا وأل ، والمديح الريادة صفات يطلقوا أل ُي
 المجاملة



، وغيره الكيلناي عند والخطاء الناحرافات عن يتغاضاوا وأل ، ناقدهم في
ّ  وأل

فوق الشخاص فيضعوا ، الشخاص تقويم في العاطفة وراء ينساقوا
   . إلخ .. مكاناتهم

ّكرهم       يعكس ما يقدموا لكي ،) وجل عز( الله أماما بمسؤوليتهم وذأ
 دينهم روحا

حب ثم ورسإوله الله حب أبنائها في ويرسإخ ، أمتهم وينفع
 . الفضيلة

ّقب الذي الكريم الخ وأشكر       ُته ما على ع في الكيلناي ناجيب عن كتب
 العدد

شباب على وخوفه ، دينه على غيرته كانات ولقد ، )البيان( مجلة من )92(
   المة
ًا بالحقيقة الّصدع في وحماسإته ، الناحراف من فجزاه ، التعقيب لهذا باعث
ًا الله  ، خير
 . الشكر منا وله

وأحكاما مبالغات في وقع ولكنه ، يبررها ما فلها الخ اعتراضاات أما      
 ؛ متعجلة

الحكاما إطلق في يقع لم )الله رحمه( الكيلناي عن البيان في ُناشر ما لن
 ، العاطفية

بعض وحدد ، وظروفه الكاتب مكاناة ومختصر دقيق بشكل حدد بل
 التي السإباب

 . القصة كتاب لمجاراة الكيلناي دفعت
بداياته في كان الكيلناي بأن يؤكد وهذا( : كتبت فيما قلت ولذلك      

 القصصية
ًا ّي ًا قصة كاتب بوصفه نافسه وتقديم ، قدميه بترسإيخ معن ّي كتابة يجيد مصر

 ، الرواية
ّتاب مع ويقف ، والّسحار ، وباكثير ، محفوظ ناجيب( : الخرين القصة ك
 وعبد

تكن لم : ولهذا )وغيرهم .. إدريس ويوسإف ، والشرقاوي ، الله عبد الحليم
 قصصه
المرأة مشاركة ناسبة في إل غيره قصص عن تختلف الولى

   في والجنس
.      ]4[ .. ) القصة
ًا وقلت       واللتزاما الغربية القصة لتقاليد الرضاوخ بين وتأرجح( : أيض

   بالتصور

.    ]5[ )للقصة السإلمي
تثير الظاهرة هذه أن إلى وأشرت ، ذألك في تأرجحه سإبب ووضّاحت      
 لدينا

عن يتحدثون الذين والكتاب الدباء من كثير عند عامة تبدو ، مهمة قضية
 الدب

)الغربي بالفكر وتأثرهم ، الشرعي الزاد في فقرهم : وهي ؛ السإلمي
]6[ .   



مجال في بريادته للرجل العتراف من يمنع ل كله ذألك ولكن      
 القصة

تعني ل فالريادة ، السإلمي الدب مجال في وإسإهاماته ، السإلمية
 لن ؛ الصابة
، ]7[ الغيث ومساقط الكل مواطن لهم ليبصر القوما يتقدما من هو الرائد

   سإابق فهو
كان والكيلناي . يصيب وقد يخطئ وقد ، ويخبرهم ، لهم يستطلع للناس
 يخوض

بالفكار ويمتلئ ، والفكري السياسإي بالهيجان يعج جو وسإط التجربة غمار
 المعادية

هذه مثل يتصور أن التعقيب كاتب يستطيع ول ، الساحة على تهيمن التي
 الجواء
الخرون كان حينما يكتب الكيلناي بدأ الجو ذألك ووسإط ، بالفتن المليئة
ّيبون  من يته

ًا رائد فهو ، إسإلما كلمة ّق وحينما ، وأخطأ فأصاب اجتهد ، المجال هذا في ح
 ناتحدث

، الحكاما إطلق في العاطفة تأخذناا ول ، أخطائه عن الطرف ناغض ل عنه
 ولكننا
ًا هناك أخطأ لناه ؛ منه شيء كل فنرفض الغلو في بالمقابل ناقع ل أيض

   . هنا وأصاب
ًا وكنت ، مبكر وقت منذ الكيلناي عن كتبت لقد       ًا صريح في وواضاح

 الكشف
رحمه (الرجل وكان بل ، ]8[ بالقصة خاصين كتابين في الخطاء هذه عن
   من )الله

إلى ويصغي ، إخواناه ناصيحة ويتقبل ، نااقديه ناقد إلى يستمع من أحسن
 أصحاب

 . والنقاد أدبه قراء من الخر الرأي
برفق أخطاءه ونابين ، الرحمة له الله وناسأل ، العذر له نالتمس ولهذا      

 ، وعدل
 . جدارة عن يستحقها التي المميزات من حقه نابخسه ول

الطار عن يخرج أل شريطة ، وأجواءه شروطه فن لكل فإن وكذلك      
العامة الحكاما إطلق في ينفع ول ، المباحا الحلل دائرة أي   : الشرعي

   أخلق ناطبق أن
ًا فضائلهم كانات فربما ، المسلمين كل على الزاهد العابد من ناوع

 والتبذير السإراف
 . الزاهد الرجل هذا مثل عند والسإاءة

ًا       أن )وجّل عز( الله ونارجو ، غيرته على كله الشكر فللخ : وأخير
 من يقوي

لتقديم وشجاعة وصدق بإيمان الحياة مجالت لرتياد المسلمين عزيمة
 ، للناس الخير

لنا يريدها وكما ، بخاصة والدب ، بعامة للحياة الصحيحة الصورة وإعطاء
 رب



) . وتعالى سإبحاناه (العالمين
________________________
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السإلمية القصة في دراسإات (و (المعاصرة السإلمية القصة في : (هما) 8(

) .الكيلني نجيب الدكتور قصص من لعدد ودراسإة عرض المعاصرة



القراء منتدى
التفكير إلى دعوة

سإعد فرج سإالم :بقلم

المم أن ذألك ؛ بناء وتصور ، معطاء جاد تفكير : أمتنا به تحيا مما إن      
 تحيا

 .. بتفكيرهم وتنمو ، أفرادها بعقول
وأكرمها وأشرفها للناس أخرجت أمة خير حق في التفكير أن شك ول      
 الله على

إلى السبق قصب حازت التي ؛ الحق ودين الهدى أمة لناها ، وأوجب أوكد
 الخيرات

روحا إحياء إلى يدفعها ومما ، -وسإلم عليه الله صلى- محمد بنبيها
 ، التفكير
 ) تعالى ( قال ، والتدبر التفكر من المنزل كتابها به أشاد ما : فيه ويرغبها

   َأن ..

ُقوُموا ِه َت ّل َنى ِل ْث َدى َم ُفَرا ّكُروا ُثّم َو َف َت أولي صفات في وقال ،] 46 : سإبأ[  َت
 اللباب

 ... ّكُروَن َف َت َي ْلِق ِفي َو َواِت َخ َلْرِض الّسَم  ]191 : عمران ال[   .. َوا
 فالقرآن

، آفاقه للفكر يفتح حين والعظة العبرة منه لنلتمس بأيدينا ويأخذ يربينا
أن إل ومخلوقاته الله ناعم في هو التفكير مبدأ كان وإن   ، أبوابه وللتدبر

   العملية الناطلقة هو ذألك
، النور وإشراقة ، الحركة وبداية ، العمل منطلق فهو .. للتفكير والباعث

 قال وكما
وربما ، )قلبك يدخل ناور .. الفكر( : )الله رحمه( )عيينة بن سإفيان(

 بهذا يتمثل
 : البيت

  [*]  عبرة له شيء كل ففي      فكرة له كانات المرء إذأا
هو بل ، عقلية تصورات أو ناظرية فلسفة مجرد ليس الجاد والتفكير      
 يقظة
ّقادة وهمة روحية من الهدى ويتبين الطريق معالم تتضح به ، فعالية ذأات و

تكتسب ومدرسإة ، وسإيئاتك حسناتك فيها ترى مرآة فالفكرة   ، الضلل
 .  وتجارب حقائق منها

________________________
 .477 ص 1ج ,كثير ابن تفسير(*) 



زاد : السإلمي التاريخ
البراهيمي زهرة : بقلم

تتمثل عالية وعقلية ذأهنية قدرات الطفل )وجل عز( الله وهب لقد      
ًا    في غالب
ًء يحفظون أطفالنا أن في غرو ول  ..الحفظ ملكة ًا .. أسإما .. كثيرة وقصص

 أسإماء ،
ًا الغالبة وهي وفنية ، وسإياسإية ، اجتماعية شخصيات خرافية وقصص

 ربما وبطولية
في وهذا .. العلمية الوسإائل إحدى في قرؤوها أو شاهدوها أو سإمعوها

 ذأاته حد
يمتلئ الذي الطفل هذا أن الغريب ولكن .. للدهشة يدعو ول .. معتاد أمر

 بهذه ذأهنه
الشخصيات عن اليسير النذر إل يعرف ل ربما والحداث السإماء

 السإلمية
؟ العاص بن وعمرو ، الوليد بن خالد عن أبناؤناا يعرف ماذأا ... التاريخية

 وماذأا
 ؟ .. أو الخياط بنت سإمية أو الخنساء عن بناتنا تعرف
ًا كان السإلمي التاريخ أن شك ول       من المة لعداء هدف

 مستشرقين
ًء زيدان جورجي من بداية .. ومستغربين التاريخية بالمسلسلت واناتها

 ، الهابطة
يملك ل الذي الشعب أن أعداؤناا عرف لقد . والحداث الحقائق تشوه التي

ًا  هو ماضاي

التاريخ معين من النابعة قوتنا ولمسوا وشاهدوا ، له مستقبل ل بالتأكيد
 السإلمي
صفحات من : أفراده تضحيات من ، المشرقة ناماذأجه من ، الصافي
 وجد التاريخ

أيتها ، البيت في المسلمة الما أيتها . والخلق القيم من الهائل التراث هذا
 المعلمة

ً ناعد ناحن : المسلمة ًا جيل أماناة ، الماناة يحمل أن منه ناريد مسلم
 وأماناة الدين

الصبر من الكثير يلزمها وشاقة مضنية رحلة شك بل وهذه ، التاريخ
 من والكثير

 . الجلد
المحافظة سإبيل في وجلدك صبرك ينسى لن التاريخ أن شك ول      
 ! ! عليه

هذا منه تسقين الذي والمعين زادك هو الصحيح السإلمي التاريخ وليكن
 الجيل

، السإلما ثغور من ثغر على ناقف إنانا ، السامية والقيم للمبادئ المتعطش
 أن فحذار
 ..قبلنا من السإلما يؤتى



________________________



 اللثام كشف
واللم الجروح من المة تعانيه عما

الوادعي غازي : بقلم

تقدمه وبما ، حضارة من تنتجه بما والعلو السمو إلى ترقى المم إن      
   للبشرية

 . خير من
الوسإط المة هي الله بإذأن وسإتبقى ، السإلمية المة كانات وقد      
 تقود التي

 . النجاة طريق وإلى المان بر إلى الناس
ناور إلى الشرك ظلمات من الناس تخرج رسإالة صاحبة أمة كانات      

 ، السإلما
 . للناس السعادة مصدر كانات
أرضاية حضارة أو فحسب مادية حضارة تكن لم السإلما حضارة إن      

 وإن(
، عقيدة حضارة ذألك قبل هي وإناما ، )منه لبد مما الشياء هذه كانات

 ..   الرض هذه في اسإتخلف حضارة ، أخلق حضارة   ، جهاد حضارة
البصير بعين المتأمل والناظر ، ضاعفها مراحل بأسإوأ المة تمر واليوما      

 المتدبر

؛ القلوب له تنفطر ما واللما الجروحا من يرى : السإلمية المة حال يرى
 فيرى

وتتبعت ، الرض إلى أخلدت لناها ؛ واسإتمرأته الذل اسإتهوت قد المة أن
 شهواتها

 . الله سإبيل في والقتال الجهاد فنست ، بنهم وغرائزها
ليس ، الله رحم من إل الناس عامة عند المطبق الجهل : اللما ومن      
ً  في جهل
المنتشر والشرك ، دينهم أمور في وإناما ، دناياهم أمور أو معيشتهم أمور
 أطناب في

بين الضعيفة الحاديث واناتشار ، ذألك على شاهد أكبر السإلمية المة
 الناس

المفروضاة والعبادات الفرائض أداء في وتساهلهم وجهلهم ، بها وتمسكهم
 ، عليهم

بما مقيدة فأصبحت : المة أفراد من كثير وسإلوكيات أخلقيات وأما
 عليهم تمليها

 . الدنايوية المصالح
ًا        : المة بسببها تأن التي الجروحا من وأيض
حتى ؛ الناس من كثير بيوت في للدين الجزئي أو الكلي الغياب*       
 ألفوا أناهم

المعروف بين تفرق ل النفوس وأصبحت ، وصغائرها كبائرها : المعاصي
 والمنكر

 . حياتهم من كبيرة أو صغيرة في



وصفهم ، الناس من صنف من المرين تعاناي زالت ما المة إن*       
 - الرسإول

إلى الناس يقذفون ، جهنم أبواب على دعاة بأناهم -وسإلم عليه الله صلى
 بحلوة جهنم

قوما إناهم ، ! ؟ هم من أدراك وما ، المنافقون هم ، وطلوته كلمهم
 الله وصفهم

: الكريم القران من سإورة من أكثر في بنعوت وناعتهم) وتعالى سإبحاناه(
 في يطعنون

، وزمان عصر كل في الدجى خفافيش إناهم ، ثوب كل في يتلوناون ، الدين
 يظهرون

 . ضاربتهم يضربوا حتى الليل في
وقد ، الدوائر تربص ، بها المتربص بالعدو المة جهل الثافي وثالثة*       
 ناست
عليه الله غضب َمْن توالي فأصبحت ، العدو هذا من المحذرة اليات
 ، ولعنه

ًا والبراء الولء وأصبح ل ، علقة بالدين لها ليس خاصة مصالح على معتمد
 من
 .قريب من ول بعيد

________________________



البيان بريد

 :بها نعتز رسإائل
، وعاتبة مادحة بين ما السإلما ديار مختلف من رسإائل تصلنا      

 وموجهة
وصلتنا أناه إل . الجهد وسإعنا ما بعضها على ونارد ، ومشجعة ومصوبة

 من رسإالة
حذف إلى اضاطررناا ولقد ، العجلن محمد بن الله عبد الدكتور فضيلة
 من الكثير
خير الله جزاه (لرسإالته تلخيص بنشر وناكتفي ، المجلة على فيها الثناء

) : الجزاء
المشاعر من بفيض أشعر جعلتني البيان لمجلة المتأناية القراءة إن      

 والحاسإيس
، النفس حبيسة تكون أن ينبغي ول ، ذألك قبل ببالي تخطر كانات ما التي

 هي بل
 : المشاعر هذه ملمح أهم ومن ، مشتركة قضية
الفرد تخاطب )الغربة ديار من الندي الصوت هذا( البيان مجلة إن- 1      

 المسلم
، وعبادة ، عقيدة : السإلما رسإالة لتبليغ مؤهلة وهي ، السإلما ديار في

   . حياة وناظاما
هذه مثل في والتوجيه بالمشاركة العلماء من كثير تقصير إن- 2      

 جعله المجلة
ًا الله والمفكرين العلماء بعض ومن ، العلم طلبة من واعد شباب في خير

 الله ليقيم ؛
 . أمره على غالب والله الحجة ويوضاح المحجة به

ًا إن -3       ومشاربها ألواناها اختلف على العربية المجلت من كثير
 ذأات

محددة أماكن في إل توجد تكاد ل المجلة هذه أن إل ، متعددة اناتماءات
، العامة مجلت السإف مع وتلك ، الخاصة مجلة هي إذأ   ، قليلة وبأعداد

   في خلل إلى يومئ وهذا
لكل المتاحة الفرص بين التوازن عدما في يتمثل ، السإلمية المة حياة

 الصوات
 . ألواناها اختلف على
للمعالجة ، وأقلمها المجلة تجاه والعتزاز بالحتراما العميق الشعور -4      

 الجادة

 . للفكار الموضاوعي والطرحا
ًا الله جزاه( الدكتور يدعو النهاية وفي       في بالتوفيق للمجلة )خير
 الدين خدمة

 . السإلمية المة شأن ورفع الحنيف
 :المجلة على الحريص القارئ



: ومنها ملحظات أبدى المجلة على القائمين لجهود شكره بعد      
 عن سإؤاله
لو وتمنى . واليمانايات الرقائق وعن عامة والسإرة والطفل المرأة ناصيب
 وجدت

، الغرب في ولسإيما ، المسلمين تهم التي للفتاوى زاوية المجلة في
 ناقدر وناحن
ّتاب على وناتمنى جيدة ملحظات من ذأكره وما الكريم الخ حرص الك

 . لها التطرق
ما كل ناشر جاهدين وسإنحاول . وآخر وقت بين نانشرها والفتاوى      
 مما يصلنا
إلى الجميع الله وفق .. المستجدة النوازل من الموقف ويفصل الواقع يعالج

   . خير كل
 :   اسإمه يذكر لم كاتب

ًا صفحة كل في الهوامش وضاع أهمية القراء من جمع مع يؤكد       عوضا
 عن

ًا النور سإيرى القتراحا وهذا ناشكرك . مقال كل ناهاية في وضاعها إن قريب
 الله شاء

 :حسين مشتاقا
بإذأن قادما عدد في سإتنشر -مسلم فأنات ابتسم- قصيدتك      
 . الله

 الحواس حمد عثمان
بمروناة لنفكر ب المعنوناة مشاركتيك على وناشكرك ، بك نارحب      

 وهموما-
في منهما أجزاء ناشر التحرير أسإرة رأت وقد -الثاناوية المرحلة في طالب
 منتدى
المحرر على الن معروض -المشاعر صناعة- مقالك ان كما ، القراء
 . الدبي

إبراهيم حسن . د
لتبعية من السإلمية المة لكتاب عرض( مشاركتك ناشر عن ناعتذر      
 إلى

سإبق مواده وبعض قصيرة ليست فترة منذ صدر الكتاب لكون )الريادة
 في ناشرها
 .المجلة



الخيرة الورقة
 !فقيه خبز بائع

شاكر آل الله عبد بن محمد :بقلم

، بيضاء لحية تزينه ، السنين من السبعين عبء يحمل وهو رأيته      
 وابتسامة

بلدناا مخابز من واحد في الخبز منه تشتري وأنات بها يلقاك ، لطيفة
 ولما ، الحبيب
ما : بالسؤال بادرناي التراويح صلة بعد ، الليالي إحدى في عليه دخلت
 في رأيك

في التراويح صلة يقصد وكان ؟ الصلة في المصحف من القراءة
 . رمضان

ّقه أناه ظني في وقع وقد       رحمه (حنيفة أبي الماما مذهب على تف
 كغالبية) الله
عبادة القراءة لن ؛ تامة صلته : له فقلت )أفغاناستان( موطنه أهل

 إلى اناضمت
يوسإف أبي قول وهو ، الصلة تفسد ل والعبادة ، الصلة هي أخرى عبادة

 ومحمد
 . الحسن بن

بهذا وكأناه ؛ ذألك في يخالفهما )حنيفة أبا( شيخهما ولكن : فأجابني      
 يشير الكلما

ّبه من فيها لما الصلة هذه فساد في الماما رأي ترجيح إلى بأهل تش
 إذأ ، الكتاب
َقُه سإواء المذهب في حنيفة أبي قول على الفتوى َف َوا لم أما أصحابه أحد َأ
 . يوافقه

ّد ثم       للكمال) القدير فتح (من جزء هو فإذأا ، ضاخم كتاب إلى يده م
 الهماما بن

وعليها ، دقيقة هندية حجرية بطبعة ، الحنفي للمرغيناناي) الهداية (شرحا
 ل حواٍش

العزما أولو إل والمائلة المتعرجة سإطورها وبين فيها القراءة على يصبر
 طلبة من

ًا لي ليقرأ الكتاب وفتح ، العلم لهذا والله فعجبُت ، الحكم ذألك فيه ناّص
 الدقيق الفقه

ًا هذا وزادناي ، السن في الطاعن الخبز بائع عند ّب ًا له ح ولكن ، وإكبار
 ازداد عجبي

ًا فتح عندما أكثر : كتاب في كتب ثلثة هو بل( منضدته بجاناب آخر كتاب
 ، متن

)المنار شرحا الناوار ناور على القمار قمر (واسإمه ،! ! )  وحاشية ، وشرحا
 لكي
 ! . الصول من بقاعدة الفقه من إليه ذأهب ما يؤيد
اناتباهي إلى بعدها عدُت ، والشرود الذهول من حالة أصابتني وعندئذ      
 وقد



ّي أماما ارتسمت وقد ، الجامعات إحدى في الطلبة من عدد صورة نااظر
 الكلية أهدتهم

ًا ، والمصادرالعلمية الكتب من مجموعة إليها ينتسبون التي لهم تشجيع
ًا ًا   ، لهممهم وحفز ) القدير فتح ( الكتب هذه وبين ، لتفوقهم وتعزيز
     جميلة بطبعة ولكن ، نافسه

ًا به يستبدلوا أن يريدون وهم ، واضاحة عن متسائلين ، آخر كتاب
   فائدته

 !!.   وموضاوعه
بن محمد العلمة شرحا فهو ... ) القمار قمر (وهو ، الخر الكتاب أما      
 عبد

ّيون ِلُمل )الناوار ناور( على الحي ّنسفي )للمنار( شرحا وهذا ، َج فقد ، لل
 إلى قفز

بالكتاب سإمع قد المتخصصين وطلبنا أسإاتذتنا من كم : حياله سإؤاٌل ذأهني
ّلفه  ، ومؤ

ْله ، بمرآه أعينهم اكتحلت أو  . ؟ إليه والرجوع فيه القراءة َب
ًا أّن أظن ما       ًا بأّن حلف لو يحنث حالف بهذا يسمع لم منهم كثير

 ولم ، الكتاب
ًا يشغل الذي ما ُترى ، ! أولى باب من يره ؟ العلم طلب ومن منا كثير
 مدى وما

السإعار ومتابعة بالرصيد الهتماما أن أما ؟ له أنافسهم ناذروا بما اهتمامهم
ّلباتها  وتق
ّوهم العلمية اهتماماتهم زاحمت لي الله أسإأل ؟ المهني التربوي ونام

 الهداية ولهم
ّدناا وأن ، والتوفيق  . [*]  أمة خير به ناكون ما إلى ير

________________________
العلم أهل بين خلف فيها الصلة في للقراءة للمصحف المام حمل مسألة(*) 

حفظه كان أو ، يحفظ لم المام كان فإذا ، ذلك جواز المحققين بعض واختار ،
ًا أورد وقد ، بذلك بأس فل ، له وأنفع للناس أنفع المصحف في وقراءته ضعيف

ًا) الله رحمه (البخاري مولها أن) عنها الله رضي (عائشة عن صحيحه في تعليق
 أعلم والله ، المصحف من الليل في بها يصلي كان) ذكوان(
 - .البيان- 



للهلله  والحمدوالحمد  اللهالله  بفضلبفضل  تمتتمت


