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صغيرة كلمة
ًا خآمسون الغم من عام

السلما لخدمأة تكون أن يفترض ، عالمية هيئة المتحدة المأم هيئة      
   العالمي
ًا خمسين أن غير ، الملهوفين وإغاثة المظلومأين ونصرة مأنذ مأرت عامأ
 يكن لم قيامأها

المشكلة حل في فشلت فقد ؛ نصيب أي خدمأاتها مأن للمسلمين
 وخذلت ، الفلسطينية
و) والهرسإك البوسإنة (رأسإها وعلى السإلمأية القضايا كل في المسلمين

 )  الشيشان(
بمباركة القضايا تلك تتحول حيث ، وغيرها وغيرها .. )بورمأا( و )كشمير(و

   أكابرها

ّكت وإن حتى) داخلية قضايا (إلى الناس ومأات ، الهالي ُشّرد أو ، المدن ُد
ًا  ، جوع

القضايا في بينما ، )المأنة( بالمناطق يسمونه مأا انتهكت لو حتى بل
 تعد الخرى

و ، )هايتي( في حصل كما ، عجيب بشكل لحسمها للتدخل العدة
 ... )رواندا(

المسلمين مأع مأواقفها في سإلبية العتيدة الهيئة هذه سإتبقى      
 وبخاصة وقضاياهم

تغلبت ) ! أرثوذكسيته( أن يبدو الذي » بطرس « دفتها تولى عندمأا
   على

 .   الغثيان على يبعث مأقزز بشكل ) ! إنسانيته(
ثقافية قضايا في تبحث الخيرة الونة في بدأت العالمية الهيئة إن      

 وفكرية
علماني مأشروع بصدد وكأنها ، وغيرها .. والمرأة والتنمية السكان حول

 )كبير(
)العرقي التطهير( مأخازي واجهت وليتها ، السإلمأية الدينية الثوابت ضد

 وقامأت
تقرير في الشعوب حق( وناصرت )الحروب مأجرمأي( بمحاكمة
     ! تدعي كما )مأصيرها

؟ بقضاياهم مأبالتها وعدما تواطئها على المسلمون يصبر مأتى فحتى      
   على أما

 !  ؟ .. أقفالها قلوب
________________________

العدد افتتاحية



البوسنة إلى .. النأدلس من

ّلمات مأعها وسإقطت ، الشرقية البوسإنة سإقطت       وارتفعت ، كثيرة مأس
       دمأاء على

ذعر أمأامأها يهون ، ضخمة لفتات )جيبا( و )سإربنتسا( وبقايا الضحايا وأشلء
   عيون

وأرواح المغتصبات العفيفات مأن المتساقطة الدمأوع وأنهار الطفال
 الذين الشهداء
، مأكشوفة وظهورهم ، ومأالهم وعرضهم دينهم عن يدافعون وهم سإقطوا

 وأجسادهم
آخر حتى المقاتلة والسواعد المكشوفة الظهور هذه أن يكفي ، عارية
 كشفت قد طلقة

 : مأهمة حقائق للجميع
قضاياه حيال السإلمأي العالم يلف الذي والعجز المهانة أن  :الولى      

 أصبح قد
 : الشاعر وصدق ، عنها شذوذ ل التي القاعدة

والصمم العي المنقذان فجاءها      غاصبها تحت مأن صرخت حرة كم
الذّل عيشة أقصاها إلى أدناها مأن السإلمأية المأة قبلت لقد      

   ، والهوان
ّية ورضيت ّدن ، قدمأيه تحت وركعت ، وغاصبها لجلدها واسإتسلمت ، بال

ّنها  وكأ
 . والتسلط السإتبداد مأن لمزيد تستحثه

  للسائقين ويهتف ويمضي      حتفه إلى يساق قطيع
تختار للقارات العابرة وجيوشه الوحشية الغرب ترسإانة أن : والثانية      

 ضحاياها

الجار عن وتتغاضى ، البراري أقصى إلى تصل فهي ، فائقة بعناية
 البوسإني

 . ظهرانيها بين القاطن )المسلم(
اليوما قمتها في والفضائية العلمأية التصالت ثورة أن  :والثالثة      

 في نجحت
شيق كمسلسل والقراء المشاهدين لجمهور وتقديمها ، المأسإاة امأتصاص

ًا الخير على الشر فيه ينتصر   ، النتباه يثير  .   دومأ
ًا       نقاط على الغرب يشنها التي والطراف التخوما حرب أن : وأخآير

 مأع التماس

وبمباركة ، والشرق الغرب تآمأر ظل في للتصاعد مأرشحة السإلمأي العالم
 المأم مأن

القرن ! ) فاتيكان( تكون أن إل « بطرس » البابا يأبى التي المتحدة
 حين المقبل
! !  القادمأة الصليب حرب قداسإته يخوض

ًا يسمع لم « غالي بطرس »        فبشير .. « إيمامأوفيش بشير » بـ حتم
 كهل



قاله مأا للعالم ونقل ، الصرب يد في سإقوطها بعد )جيبا( غادر ، بوسإني
 الجنرال

لهم قال لقد ... فيها المسلمين لجموع « مألديتش راتكو » الرثوذكسي
 لن » :

[*] « ! ! ربكم أنا إنني ... ينقذوكم أن المتحدة المأم ول ... الله يستطيع

 الله تعالى
 . أسإماؤه وتقدسإت

الكنانة أبناء مأن للحرار مأذبحة أرادها جدك ... « بطرس « الـ أيها      
، 

، الصرب الملحدة خيل تركب وأنت ... النجليزي المستعمر خيل وركب
 الذين

كما ، أحرقوها التي) جيبا (نحو السير خط ومأبعوثوك مأنظمتك لهم رسإمت
 دأب هو

 ... الصليب أبناء مأن البرابرة
وخفتت الحداث واجهة مأن هربت وإن ، وأنت ... جزاءه نال جدك      
 عنك

يلحقك سإيظل مأكان كل في المسلمين دعاء فإن ، تعشقها التي الضواء
 تلقي حتى

، يغلب ل الذي الجند هي المظلومأين فدعوات ، الخائن جدك ركاب
 بينها وليس
 ! حجاب الله وبين
الهمهمات سإوى المسلمين مأن يجد لن « إيمامأوفيش بشير »       

وخلفاتهم وعبثهم لهوهم في غارقون فإخوانه   ، الباردة والحوقلة
   يعيدون المفتعلة ومأعاركهم الصغيرة

بعد) سإربنتسا (ل الفرنجة احتلل في ويساهمون ، الندلس تاريخ كتابة
 )  طليطلة(
) ...   غرناطة (و) قرطبة (و )الحمراء( و

ومأوارد ، جرارة وجيوش ، دولة وخمسين ، مأسلم بليون مأن عالم      
 .. هائلة
القادمأة الحملة تدق حتى ، الهمة وضعف الحيلة بقلة ويتدثر ، بالعجز يعتذر
 أبوابه

.. هذه مأهانة وأي خزي أي ... جديدة تماس ونقطة أخرى ناحية في
 ! ؟

)الشيشان( ومأجزرة )البوسإنة( حرب بين يربطون اللمان المعلقون      
 يتم ومأا

حيث ؛ التخوما حرب عليها ويطلقون ... )تتارسإتان( في للمسلمين طبخه
 غربي عالم

يصورهم ، مأتخاذلين ضعفاء مأسلمين أمأاما ، بانتصاره ومأنتٍش مأتفوق
 على عدوهم

 ... الول العالمي الخطر أنهم
المأم وبرعاية الغربية الدول صنع مأن كانت المأنة المناطق .. نعم      

 ، المتحدة



الخطة نجاح حالة في أخرى « آمأنة مألذات » على القادما والدور
 وهي الحالية
فالتجربة ؛ وأطراف تخوما حرب تكون لن : وهنا المقاييس بكل ناجحة

 الصليبية
العمق إلى مأوجهة سإتكون أنها نوقن تجعلنا الحالية والصهيونية القديمة

... !   
أيتها .. والطفال الشيوخ أيها .. البوسإنيون المجاهدون أيها      

     النساء
مأن إلى توجهوا ولكن ، غثاء مأليون بألف قلوبكم تعلقوا ل..  المسلمات

ًا الله إلى تقربوا ، والرض السموات مألكوت بيده ًا إليكم يتقرب شبر ذراع
   ينصركم انصروه ،
 َينُصَرّن َل ّلُه َو ُه مَأن ال ّلَه إّن َينُصُر ّي ال ِو َق ِزيٌز َل ] .   40 : الحج[  َع

ًا ظللتم لقد ... ومأتعاجز ... عاجز البليون أيها       تنتظرون عديدة أعوامأ
 الفرج

على أفقتم فهل ، البيض البيت مأن المستجلب والنصر عدوكم مأن
 قيادته تصريحات

حق مأشروع ضد » بالفيتو » سإتصوت إنها : العالي بالصوت قالت التي
 الضحية

ل الشهيدة البوسإنة ومأساجد وحضارات ومأدن دمأاء لن ؛ الجلد قتال في
 تساوي

ًا ) ! الصليبي( الدولي التحالف أجواء تعكير احتمال أمأاما شيئ
ّفت ، أصواتكم بّحت لقد .. ومأتعاجز .. عاجز البليون أيها       ، أقلمأكم وج
 مأن

القبعات أّن بعد تدركوا أفلم .. الدولية المحافل في والسإتنكار الشجب
 الزرقاء

أسإباب أحد هي ، بحماها وتحتمون ، بظلها تستظلون التي )  !المأمية(
 بعد ، المأسإاة

 ! ؟ .. الصرب إخوانهم مأع وتواطؤها خيانتها للجميع ثبت أن
لعبته الذي الدور في أمأله خيبة عن البوسإنة وزراء رئيس عبر لقد      
 المأم

ً ، الزمأة خلل المتحدة على عار المتحدة المأم مأنظمة إّن » : قائل
 مأجتمعنا
ّنا سإلبت لقد .. العصري عن الدفاع وحق ، الحياة في السإاسإي الحق مأ

   . « ! .. أنفسنا
 : بقوله الشاعر وصدق      

ًا أبلغ   بالكتب يهزمأن ل الكتائب إن      أصدقه القول وخير شهاب
ّبة مأن الصادق لليمان لبد .. الدرجة هذه إلى العجز يصل عندمأا       ه
 تمحو

.. بأيديهم المرجفين بعض يصنعها التي الخذلن وبصمات العار وصمة
 وصدق
َذا َأمّأْن  : قال حينما الحق الملك ِذي َه َل َو ا ٌد ُه ُكْم ُجن ُكم ّل ُدوِن مّأن َينُصُر

 إِن الّرْحَمِن



ِفُروَن َكا ّ ال ٍر ِفي إل ] . 20 : الملك[  ُغُرو
________________________

 .المريكية) نأيوزويك (مجلة رواية حسب(*) 



شرعية دراسإات
 الوحيين ضوء في) وسلم عليه الله صلى (النبي اتباع

 عوائقه ، مظاهره ، منزلته ، حقيقته
)2(

البعدانأي علي بن فيصل : بقلم

عن تحدث ثم ، التباع بتعريف مأقاله الولى الحلقة في الكاتب بدأ      
 علقة
ّنى ، والمكان بالزمأان التباع التأسإي حيث مأن النبي أفعال عن بالحديث وث

 بين ثم ،
ويواصل ، التباع مأظاهر ببيان كلمأه وأنهى ، التباع في مأهمة قواعد
 في الكاتب

 . الموضوع مأن أخرى جوانب إيضاح الحلقة هذه
  -البيان-       
 :التباع على المعينة الوسائل من
 : أهمها ، كثيرة التباع على المعينة الوسإائل      
عز (الله اتقى مأن لن وذلك  :مأنه والخوف) وجل عز (الله تقوى- 1      
) وجل

ًا له جعل : وخافه ؛ والظلمة النور وبين والباطل الحق بين به يميز فرقان
 ذلك فكان

َها َيا  : )تعالى( الله قال ؛ والخرة الدنيا في وسإعادته نجاته سإبب ّي أ
ِذيَن َ َل ا

ُنوا  إن آمَأ

ُقوا ّت ّلَه َت َعل ال ُكْم َيْج ًا ّل َقان ] . 29 : النفال[   ... ُفْر
عن البحث يتوقف ل : الحق طلب في والتجرد ، لله الخلص -2      
 الحق

أمأر مأن ذلك مأع لبد بل ، فقط وإدراكه مأعرفته على الحرص على وتطلبه
 هو قلبي

والهوى الجهل مأن والسلمأة ، القصد سإلمأة على والحرص ، التجرد
 ول ، والظلم

) . تعالى (لله بالخلص إل ذلك يكون
لن ؛ وتزكيتها والشوائب الهواء مأن النفوس بتنقية تعلق له المأر وهذا      
 العبد
وترك )تعالى( الله بطاعة وإلزامأها وتزكيتها نفسه تنقية في سإعى كلما

 مأعصيته
ًا ًا ظاهر : تيمية ابن يقول ؛ عليه وإقباله للحق قبوله ازداد كلما ، وباطن

 مأن وكذلك(
ًا يعلمه الذي الحق اتباع عن أعرض الجهل يورثه ذلك فإن ، لهواه تبع

 والضلل
َلّما  : )تعالى( قال كما ، الواضح الحق عن قلبه يعمي حتى ُغوا َف َغ َزا َأَزا

ّلُه  ال



ُهْم َب ُلو ّلُه ُق ِدي ل َوال ْه ْومَا َي َق َفاسِإِقيَن ال والتجرد ، ]1[] .. ) 5 : الصف[  ال
   والخلص

حصل وقد ، فيها وقع مأتى والخطاء البدع عن الرجوع على للعبد مأعينان
 مأن ذلك

، الشعري الحسن كأبي ، ذلك وغير والفلسفة الكلما علم في كبار أعيان
 ، والجويني
 . كثير وغيرهم...  الرازي والفخر ، والغزالي

كان : له الفتقار وإظهار )وجل عز( الله إلى والتضرع اللجوء -3      
 الله رسإول

ًا وإسإرافيل ومأيكائيل جبريل رب اللهم( : الليل مأن الصلة عند يدعو مأا كثير
 فاطر ،

فيما عبادك بين تحكم أنت ، والشهادة الغيب عالم ، والرض السموات
 فيه كانوا

ُتلف لما اهدني ، يختلفون إلى تشاء مأن تهدي إنك ، بإذنك الحق مأن فيه اخ
 صراط

. ]2[ )مأستقيم
ًا دعائه مأن وكان       مأا وعلمني ، علمتني بما انفعني اللهم( : أيض

 ، ينفعني
ًا وزدني ًا . ]3[ )علم أزل أو ، ُأَضل أو أضل أن بك أعوذ إني اللهم( : وأيض

   أو
.    ]4[ ) ... ُأزل

عز( فقال ، يديه بين والتضرع بدعائه عباده )تعالى( الله أمأر وقد      
 ) :  وجل

 َقاَل ُكُم َو ّب ِني َر ُعو ْد َتِجْب ا ُكْم َأسْإ ِذيَن إّن َل َل ِبُروَن ا ْك َت ِتي َعْن َيْس َد َبا ِع
ُلوَن ْدُخ َي ّنَم سَإ َه    َج

ِريَن ويظهر) تعالى (الله يسأل لم مأن أن النبي وأخبر )60 : غافر(  َداِخ
 الفتقار
هريرة أبو يرويه الذي الحديث ففي ، عليه يغضب فإنه إليه والحاجة

   الله رضي(
.      ]5[) عليه يغضب الله يسأل لم مأن : الله رسإول قال : (قال )عنه

على مأبني دين السإلما لن وذلك : الشرعية الحكاما تعلم -4      
 ، الوحي

السإلما بأحكاما للعمل وسإيلة فل : وبالتالي ، بالتعلم إل يدرك ل والوحي
 النبي واتباع

باب( : صحيحه في البخاري المأاما قال : ولذا ، التعلم طريق عن إل
 قبل العلم
َلْم ) : تعالى (الله لقول ، والعمل القول ْع ّنُه َفا َلَه ل َأ ّ إ ّلُه إل فبدأ ،  ال
  .  ]6[) بالعلم
ِزل مأا أول وكان       ْن ْأ  الكريم القرآن مأن ُأ ْقر ِم ا ّبَك ِباسْإ ِذي َر ّل ا
َق َل   َخ

 . للتعلم أداة والقراءة ]1 : العلق[



ّين : والعمل العلم في السلف طريقة اتباع- 5       قرون خير أن النبي ب
   المأة هذه

ثم ، يلونهم الذين ثم ، قرني خيركم( : فقال ، إليه أقربها : وأفضلها
   الذين

على تفترق المأة هذه أن الفتراق حديث في وأوضح ]7[ ) .. يلونهم
يا هي مأن : قيل ، واحدة مألة إل النار في كلها ، مألة وسإبعين     ثلث

.      ]8[) وأصحابي عليه أنا مأا( :   قال ؟ الله رسإول
: قال حيث )عنه الله رضي( مأسعود بن الله عبد قول أحسن ومأا      

 كان مأن(
ًا ّن .    ]9[) الفتنة عليه تؤمأن ل الحي فإن ؛ مأات قد بمن فليستن مأست
كان بما الملتزمأين والجماعة السنة أهل صحبة  :الصالحة الصحبة- 6      
 عليه

التباع على تعين التي السإباب أعظم مأن وصحابته الله رسإول
 ؛ بالحق والسإتمساك

]10[) يخالل مأن أحدكم فلينظر ، خليله دين على الرجل : (الله رسإول قال

   وسإبب. 
سإنة صاحب كان فإن ، عليه هو مأا على صاحبه يحمل الخليل أن : ذلك

 واتباع
: ولذا ، ذلك على حمله وفسوق بدعة صاحب كان وإن ، ذلك على حمله
 رسإول قال
فحامأل ، الكير ونافخ المسك كحامأل والسوء الصالح الجليس مأثل : (الله

 إمأا : المسك
ِذيك أن ًا مأنه تجد أن وإمأا ، مأنه تبتاع أن وإمأا ، ُيح : الكير ونافخ ، طيبة ريح
 أن إمأا

ًا مأنه تجد أن وإمأا ، ثيابك يحرق .    ]11[) خبيثة ريح
آمأن ل فإني ؛ تجادلوهم ول الهواء أهل تجالسوا ل( : قلبة أبو ويقول      

 أن
.    ]12[) تعرفون مأا عليكم يلبسوا أو ضللتهم في يغمسوكم

ّبر- 7       الصحيحة النبوية والسنة الكريم القرآن  :الصحيحة النصوص تد
   هما

َذا إّن  : )تعالى( الله قال ؛ والهدى الحق تلقي مأصدر ُقْرآَن َه ِدي ال ْه ِتي َي ّل ِل
َومُا ِهَي ْق تضلوا لن شيئين فيكم تركت قد إني( : وقال ]9 : السإراء[    َأ

   الله كتاب : بعدهما
الله تكفل ولقد ، ]13[) الحوض علّي يردا حتى يتفرقا ولن ، وسإنتي

   بحفظ) تعالى(

ّنا  : )تعالى( الله قال ؛ تبديل أو تحريف يدخلها أن مأن كتابه نصوص َنْحُن إ
َنا ْل  َنّز

ْكَر ّذ ّنا ال ُظوَن َلُه َوإ ِف النبي سإنة حفظ ذلك ويتضمن ،] 9 : الحجر[  َلَحا
 على التي

هيأ) تعالى (الله أن إل ، ومأوضوعة ضعيفة أحاديث مأن دخلها مأما الرغم
 أئمة لها



ومأوضوعها ضعيفها مأن صحيحها وتمييز خدمأتها في وأعمارهم أنفسهم نذروا
على الحرص مأن للنبي الحق التباع على للحريص لبد فإنه   : ولذا ،

   النصوص صحة
ً بموجبها العمل : ثم ومأن ، وتدبرها بفهمها والقياما ، بها يعمل التي فعل

ًا  . وترك
تدبر مأن كالعائد الصحيحة النبوية النصوص تدبر مأن والعائد      

 النصوص
ً لن ؛ القرآنية مأن والمأن للعتصاما وطريق للحكاما مأصدر مأنهما كل

 الزيغ
 . الحق عن والضلل

 :التباع عوائق من
أبرزها مأن ، للنبي الصحيح التباع مأن العبد تمنع كثيرة عوائق هناك      

: 
أسإباب أعظم هو بل ، التباع عوائق أعظم هو الجهل : الجهل -1      

 الوقوع
الجهل أكان سإواء ]14[ ومأعاٍص وبدع كفر مأن جميعها المحرمأات في

ً    جهل
ً كان أو ، عليها الطلع بعدما بالنصوص وكون الدين في بمنزلتها جهل

 لها التقدمأة
ًا المصادر وبقية ً كان أو ، لها تبع العلوما وقواعد الشريعة بمقاصد جهل

 : وأصولها
والمجمل ، والمنسوخ والناسإخ ، والخاص والعاما ، والمقيد كالمطلق

   ، ]15[ والمبين
ًا الصحيحة والسنة الكريم القرآن نجد : الكبيرة الجهل لخطورة ونظر

   حافلين
وتبين العلم على وتحث ، خطورته وتبين الجهل مأن تحذر التي بالنصوص

 ، فضله
 : ومأنها
ّنَما ُقْل  : )تعالى( الله قال        ّبَي َحّرمَا إ َواِحَش َر َف َهَر مَأا ال َها َظ ْن َومَأا مِأ
َطَن ْثَم َب  َوال

ْغَي َب ْل ِر َوا ْي َغ ّق ِب َأن الح ُكوا َو ِر ِه ُتْش ّل َنّزْل َلْم مَأا ِبال ِه ُي ًا ِب َطان ْل َأن سُإ ُلوا َو ُقو َلى َت َع
ِه ّل  ل مَأا ال

َلُموَن ْع ] . 33 : العراف[  َت
ْقُف َول ) : وجل عز (وقال        ْيَس مَأا َت ِه َلَك َل ْلٌم ِب َع إّن ِع َبَصَر الّسْم ْل َوا

َد َؤا ُف ْل  َوا

ِئَك ُكّل َل ْو ْنُه َكاَن ُأ ً َع ُؤول : قطب سإيد يقول ]36 : السإراء [  مَأْس
 والعقيدة(

على فيها شيء يقوما فل ، والنصاعة والسإتقامأة الوضوح عقيدة السإلمأية
 أو الظن

ْقُف َول  ... الشبهة أو الوهم ْيَس مَأا َت ِه َلَك َل ْلٌم ِب ول ]36 : السإراء[   ِع
 مأا تتبع



رواية أو ، يقال قول مأن : صحته مأن تتثبت لم ومأا اليقين علم تعلمه لم
 مأن ، تروى

)اعتقادية قضية أو ، شرعي حكم ومأن ، تعلل واقعة أو ، تفسر ظاهرة
]16[ .   

ُد : (قال أنه) عنه الله رضي (مأسعود ابن عن       ْغ ًا ُا ًا أو عالم أو مأتعلم
ًا  ، مأستمع

 :قال) عنه الله رضي (الفارسإي سإلمان وعن ]17[) فتهلك الرابع تكن ول
   يزال ل(

أن قبل الول هلك فإذا ، الِخر يتعلم حتى ، الول بقي مأا بخير الناس
 الخر يتعلم
.    ]18[) الناس هلك
عوائق أعظم مأن النفس تشتهيه ومأا الهوى اتباع : الهوى اتباع -2      

 التباع
مأن تنشأ إنما والمعاصي البدع جميع إن بل ، الحق عن النحراف وأسإباب

 تقديم
تميل أنها البشرية النفس طبيعة مأن لن وذلك ، الصحيح النص على الهوى

 وترغب

إذا وبخاصة ذلك عن صرفها صاحبها على ويصعب ، وتحب تهوى مأا إلى
 قد كانت

َو لم مأا عليه تعودت يتابع لم مأن كل إن بل ، يقينه ويصلب إيمانه يق
 الرسإول

واتبع ذهب وإنما ، هدى إلى يذهب لم فإنه : به جاء فيما له ويستجب
الهوى اتباع ذما في توافرت قد النصوص نجد : ولذا     ؛ ]19[ الهوى

 :   ذلك ومأن ، مأنه والتحذير
ُبوا ّلْم َفإن  : )تعالى( الله قال        َتِجي َلْم َلَك َيْس ْع ّنَما َفا ُعوَن َأ ِب ّت َي

ُهْم َء َوا ْه  َومَأْن َأ
َع مِأّمِن َأَضّل َب ّت ُه ا َوا ِر َه ْي َغ ًدى ِب ِه مّأَن ُه ّل ّلَه إّن ال ِدي ل ال ْه ْومَا َي َق ال

ِلِميَن ّظا     ال
] .   50 : القصص[

وإنه : ... الله رسإول قال : (قال) عنه الله رضي (مأعاوية وعن      
 مأن سإيخرج

َتَجاَرى كما الهواء تلك بهم َتَجاَرى أقواما أمأتي َلُب َي َك يبقى ل ، لصاحبه ال
 عرق مأنه
.    ]20[) دخله إل مأفصل ول

مأخالفة إلى يدعوه العبد نفس في هوى وجود في المأر وليس      
 فإن ، الرسإول

في الخطورة وإنما ، العبد يملكه ل وقد ، والمأتحان للختبار مأيدان ذلك
 العبد اتباع

والدافع الباعث هو ذلك وجعل ، يبغض لما وتركه يحب لما وأخذه للهوى
 القول إلى

.    ]21[ خالفه أو) تعالى (الله مأحبوب ذلك أوافق سإواء ، والفعل



ل بحيث ، بها وارتباط بالنصوص تعلق له مأن على الهوى يدخل وقد      
   يدعوه
يريده مأا يقرر يجعله وإنما ، عنها والعراض بالكلية النصوص ترك إلى هواه
ً    أول
 .   مأنها هواه وافق مأا ليأخذ النصوص إلى يذهب ثم

مأن  :الثابتة النصوص على والكابر والشيوخ الباء آراء تقديم -3      
   عوائق
النصوص على والكابر والشيوخ الباء آراء تقديم : الكبرى التباع

   ؛ الصحيحة
َذا ) : تعالى (الله يقول ُهْم ِقيَل َوإ ْوا َل َل َعا َلى َت ّلُه ََأنَزَل مَأا إ َلى ال الّرسُإوِل َوإ
ُلوا َنا َقا ُب    َحْس

َنا مَأا ْد ِه َوَج ْي َل َنا َع َء َبا َو آ ْو َأ ُهْم َكاَن َل ُؤ َبا َلُموَن ل آ ْع ًا َي ْيئ ُدوَن َول َش َت ْه     َي
إلى دعوا إذا : أي( : الية لهذه تفسيره في كثير ابن قال ،] 104 : المائدة[

عليه وجدنا مأا يكفينا قالوا : حرمأه مأا وترك أوجبه ومأا وشرعه   الله دين
َو  : )تعالى( الله قال ؛ والمسالك الطرائق   مأن والجداد الباء ْو َأ َكاَن َل

ُهْم ُؤ َبا َلُموَن ل آ ْع ًا َي ْيئ     َش
ًا يفهمون ل : أي ]104 : المائدة[ ّق ، إليه يهتدون ول ، يعرفونه ول ، ح

وأضل مأنهم أجهل هو مأن إل يتبعهم ل ! ؟ هذه والحالة يتبعونهم   فكيف
ً      . ]22[ )سإبيل
 : ومأنها ، ذلك مأن تحذر السلف عن كثيرة آثار وردت وقد      
ً دينه أحدكم يقلدن ل أل) : (عنه الله رضي (مأسعود ابن قول       ، رجل

   آمأن إن
ل الحي فإن ؛ فبالميت مأقتدين لبد كنتم فإن ، كفر كفر وإن آمأن

   عليه ُيؤمَأن
ً دينه أحدكم يقلدن ل : (عنه رواية وفي ، ]23[) الفتنة آمأن آمأن إن ، رجل

.      ]24[) الشر في أسإوة ل فإنه ، كفر     كفر وإن
[) الله رسإول سإنها سإنة مأع لحد رأي ل( : العزيز عبد بن عمر وقال      

25[   . 
عن سإنة له اسإتبانت مأن أن على الناس أجمع : (الشافعي وقال      

 لم الله رسإول
لحد قول ل( : قال أنه عنه وصح ، )الناس مأن أحد لقول يدعها أن له يكن
 سإنة مأع

.    ]26[) الله رسإول
على مأبني الله فدين( : يقول إذ ، ذلك حول نفيس كلما تيمية ولبن      
 اتباع
هي الثلثة فهذه ، المأة عليه اتفقت ومأا ، نبيه وسإنة ، الله كتاب

 ومأا ، المعصومأة
للمأة ينصب أن لحد وليس ، والرسإول الله إلى ردوه المأة فيه تنازعت
ًا  شخص

ومأا ورسإوله الله كلما غير ، ويعادي عليها يوالي ، طريقته إلى يدعو
 عليه اجتمعت



ًا لهم ينصبون الذين البدع أهل فعل مأن هذا بل ، المأة ًا أو شخص كلمأ
 به يفرقون

  .  ]27[) ويعادون السنة تلك أو الكلما ذلك على به يوالون ، المأة بين
ًا الرجال آراء تقديم إليها يوصل التي الجناية مأبلغ على ويدل       ّي كانوا أ
 على

عليه مأا تخالف آية كل( : )عنه الله عفا( الكرخي قوُل الصحيح النص
 فهي أصحابنا
ّولة .    ]28[ )مأنسوخ أو فمؤول كذلك حديث وكل ، مأنسوخة أو مأؤ
رأي قدمأوا الذين زمأاننا أبناء مأن كثير عليه مأا هو وهذا : قلت      

 أو شيوخهم
إل قوة ول حول ول ، الثابتة الصحيحة النصوص على أحزابهم أو جماعاتهم

 بالله
 . العظيم العلي
وفضله النسان الله كرما : الصحيح النقل على العقل تقديم -4      

 ، بالعقل
ّنَما  : )تعالى( قال ، المستنيرة والعقول اللباب ذوي كتابه في وامأتدح إ
ّكُر َذ َت ُلوا َي ْو  ُأ

َباِب ْل َل َتاٌب ) : سإبحانه (وقال] 19 : الرعد[  ا ُه ِك َنا ْل ْيَك َأنَز َل َباَرٌك إ ّبُروا مُأ ّد َي ّل

ِه ِت َيا  آ

ّكَر َذ َت َي ِل ُلوا َو ْو َباِب ُأ ْل َل ًا ولكن ]29 : ص[  ا العقل يبقوا لم الناس مأن كثير
 المكانة في

 : صنفين على فيه زلوا بل ، فيها )تعالى( الله وضعه التي
ًا له يقم ولم عطله صنف*         . وزن
ًا وجعله فيه بالغ وصنف*        ، الصحيح النقل على وقدمأه للتشريع مأصدر
 حيث
بالمصالح وتارة ، واليقينيات بالحقائق تارة يسمونها ضللت لنفسهم بنوا

 والغايات
النصوص يأخذون ثم ، عليها تنص لم وإن تحقيقها إلى النصوص تهدف التي

 الثابتة
وافقها فما ، الضللت تلك على فيعرضونها ، بالظنيات يسمونها والتي
 ومأا قبلوه

ًا ، ردوه عارضها ! بالشك يزول ل اليقين : قاعدة على مأنهم اعتماد
! ! 

ًا للعقول أن هؤلء يعلم ولم       الله وأن ، إليها الدراك في تنتهي حدود
 لم )تعالى(

ً لها يجعل الله أن أولئك يعلم لم كما ، ]29[ شيء كل إدراك إلى سإبيل
   ، دينه حافظ

به جاء فما : وبالتالي ، دينه تبليغ في والنحراف الزلل مأن نبيه وعاصم
 ل حق

بدليل ؛ الباطل عين هي ويقينيات حقائق يسمونه مأا أن كما ، فيه مأرية
 اختلف



وبدليل ، لخر إنسان مأن والمصالح الحقائق تعيين في والفهاما العقول
 الله أن
ًا ، رسإوله وحكم لحكمه بالتسليم أمأرنا )تعالى( ًا تسليم بمحاكمة ل ، مأطلق

   النصوص
ّبَك َفل  : )وجل عز( قوله في كما ، بها التسليم قبل العقول إلى ل َوَر

ُنوَن ْؤمِأ ّتى ُي    َح
ّكُموَك ُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَح َن ْي ُدوا ل ُثّم َب ِهْم ِفي َيِج ُفِس ًا َأن ْيَت مّأّما َحَرج َقَض
ّلُموا ُيَس ًا َو ِليم     َتْس

قول شرح حين الحنفي العز أبي ابن كلما أحسن ومأا ،] 65 : النساء[
 :   الطحاوي

 :أي : (فقال ،) والسإتسلما التسليم ظهر على إل السإلما قدما تثبت ول(
 يثبت ل

ّلم لم مأن إسإلما ، عليها يعترض ول ، إليها وينقاد ، الوحيين لنصوص يس
 ول

.    ]30[) وقياسإه ومأعقوله برأيه يعارضها
المطلق العبد تسليم على قائم السإلما دين : بالشبهات التعلق -5      

 ، بالوحي
ًا ولكن ّلت مأمن كثير الخيالت وبضروب بالشبهات تعلق بالوحي مأعرفته ق

 وتوهم
ًا ، المصالح ّن : ولذا ، إليه الوصول وسإبيل الحق مأعرفة طريق أنها مأنهم ظ

 مَأن تجد
إلى سإبق بما قلبه تعلق : بالنص الثابت بالحق أخبره مأن جاءه إذا حاله هذا
 مأن قلبه

على يلبس وأخذ ، نفسه ذات في بالحق يؤمأن فلم ، وضللت شبهات
 الحق الناس

: الخطير المأر لهذا ونتيجة ، وأضل فضّل ، باطل مأن وذهنه قلبه في بما
 حذر فقد

) :عنها الله رضي (عائشة ترويه فيما فقال ، الصنف هذا مأن أمأته النبي
 فإذا( .. 

]31[) فاحذروهم الله سإّمى الذين فأولئك مأنه تشابه مأا يتبعون الذين رأيتم

  :  وقال ،
آباؤكم ول أنتم تسمعوا لم بما يحدثوكم ناس أمأتي آخر في سإيكون(
   فإياكم ،

الشبهات مأن التحذير في السلف أئمة أقاويل وتواترت ، ]32[ )وإياهم
بشبهات يجادلونكم ناس سإيأتي إنه( : عمر قول ذلك ومأن   ، وأصحابها

، ]33[ )الله بكتاب أعلم السنن أصحاب فإن   ؛ بالسنن فخذوهم ، القرآن
آمأن ل فإني ، تحادثوهم ول الهواء     أهل تجالسوا ل( : قلبة أبي وقول

، ]34[ )تعرفون كنتم مأا   عليكم يلبسوا أو ، ضللتهم في يغمروكم أن
ًا سإيرين ابن ويقول تأخذون عمن   فانظروا ، دين العلم هذا إن( : مأحذر
.      ]35[) دينكم
مأن والتحذير الحق نشر عن العلماء بسكوت : العلماء سإكوت -6      

 الباطل



أن الناس مأن كثير ويظن ، الحق صوت ويضعف ، الباطل صوت يرتفع
 أصحاب
ظهورهم بدليل ؛ الحق أصحاب هم وفشوهم كثرتهم نتيجة الباطل

 . وبروزهم
ّدث       سُإئل مأن : (الله رسإول قال : قال) عنه الله رضي (هريرة أبو ح
 علم عن

ِلَمه .    ]36[) نار مأن بلجاما القيامأة يوما ُألجم كتمه ثم ع
مأجالسة التباع عوائق أعظم مأن : والمعاصي البدع أهل مأجالسة -7      
 العبد
مأن عليه هم مأا لجليسهم السوء أصحاب يزين حيث ، والمعاصي البدع لهل
 ، باطل
إجباره حاولوا : مأفاهيمه ويغيروا ذهنه في الحق يقلبوا أن يستطع لم فإن
 فعل على

ًا أو ، لهم مأجامألة إمأا باطلهم يستطيعوا لم فإن ونقدهم اسإتهزائهم مأن خوف
 أقل فل ذلك
ل الذي الحق بعمل القياما بعدما أو ، عليهم النكار بترك يداهنهم أن مأن

 مأع يتفق
 . أهوائهم

مأخالطة مأن السنة لهل تحذيرهم وعظم السلف نكير اشتد : ولذا      
إن( : الراوي عثمان أبو قال : صبيغ مأع عمر قصة ففي   ، السوء جلساء

   ل أن إلينا كتب عمر
ابن وقال ، ]37[ )عنه لتفرقنا مأئة ونحن إلينا جلس فلو : قال ، تجالسوه

   عباس
مأمرضة مأجالستهم فإن ؛ الهواء أهل تجالس ل( : )عنهما الله رضي(

 . )للقلب
عوائق أعظم مأن : والموضوعة الضعيفة النصوص على العتماد -8      

الحكاما وإثبات ، والموضوعة الضعيفة النصوص على العتماد   : التباع
   والقياما ، بها

سإواء ، الناس مأن كثير قبل مأن الصحيحة بالنصوص الثابت الحق بمنافحة
 ذلك أكان

والموضوع والضعيف الصحيح بين التمييز على قدرتهم وعدما جهلهم بسبب
 ، مأنها

بالحديث العمل بجواز العلم أهل بعض بمقولة الغترار بسبب أو
 في الضعيف
ًا لذلك أن مأتناسإين ، العمال فضائل عند يعتقد أل : أهمها ، شروط
 ثبوت العمل

ًا الضعف يكون وأل ، يقله لم مأا النبي إلى ينسب لئل ؛ الحديث ، شديد
 يكون وأن

بذلك ليخرج ، عاما أصل تحت مأندرج الضعيف الحديث يثبته الذي الحكم
 ل مأا

كذلك كان مأا طريق عن وإثباتها الحكاما تأسإيس يمتنع والذي له أصل
]38[ .   



ًا       الله في لحبتي أهديها ، التباع حقيقة في نظرات هذه : وخآتام
 ، )تعالى(

المحبة أدعياء حقيقة ولتظهر ، المصطفى للحبيب الحقة المتابعة لتجريد
 المبتدعة مأن

ُد إْن  الجادة عن انحرافهم ومأدى وغيرهم والطرقيين ِري ّ ُأ مَأا الْصلَح إل
ْعُت َط َت  اسْإ

ِفيِقي َومَأا ْو ّ َت ِه إل ّل ِه ِبال ْي َل ْلُت َع ّك َو ِه َت ْي َل ِنيُب َوإ ] . 88 : هود[  ُأ
________________________

 .10ص ، 10ج ، تيمية لبن الفتاوى) 1(
 .770 ح ، 534ص ، 2م ، مسلم) 2(
ماجة ابن سنن صحيح في اللبانأي وصححه 251 ح ، 92ص ، 1ج ، ماجة ابن) 3(
 .203 ح ، 47ص ، 1ج
أبي سنن صحيح في اللبانأي وصححه 5094 ح ، 327ص ، 5ج ، داود أبو) 4(

 .4248ح ، 959ص ، 3م داود
الترمذي سنن صحيح في اللبانأي وحسنه 3373 ح ، 456ص ، 5ج ، الترمذي) 5(
 .2686ح ، 138ص ، 3ج
 .192ص ، 1ج ، الفتح مع البخاري) 6(
 .2651ح ، 306ص ، 5ج ، الفتح مع البخاري) 7(
الترمذي سنن صحيح في اللبانأي وحسنه ، 2641ح ، 26ص ، 5ج ، الترمذي) 8(
 .2129 ح ، 334ص ، 2ج
 .546ص ، 2ج ، الطحاوية شرح) 9(
أبي سنن صحيح في اللبانأي وحسنه ، 4833 ح ، 168ص ، 2ج ، داود أبو) 10(

 .4046 ح ، 917ص ، 3م داود
 .5534ح ، 577ص ، 9ج ، الفتح مع البخاري) 11(
 .369ح ، 437ص ، 2ج ، السابق) 12(
، 1ج الجامع صحيح في اللبانأي وصححه ، 93ص ، 1ج ، للحاكم المستدرك) 13(

 .2937ح ، 566ص
 .22ص ، 14ج ، تيمية لبن الفتاوى : انأظر) 14(
 .178 ، 177ص ، 1ج ، للغامدي وأحكامها البدعة حقيقة : انأظر) 15(
 .2227ص ، 4م ، القرآن ظللا في) 16(
 .252ح ، 84ص ، 1ج ، الدارمي) 17(
 .253ح ، 84ص ، 1ج ، السابق) 18(
 .33ص ، 6ج ، السعدي تفسير : انأظر) 19(
أبي سنن صحيح في اللبانأي وحسنه ، 4597 ح ، 56ص ، 5ج ، داود أبو) 20(

 .383ح ، 869ص ، 3م ، داود
 .133-131ص ، 28ج ، تيمية لبن الفتاوى : انأظر) 21(
 .109 ، 108ص ، 2ج ، العظيم القرآن تفسير) 22(
 .130ح ، 93ص ، 1ج ، لللكائي السنة أهل اعتقاد أصولا شرح) 23(
 .135ص ، 2ج ، الموقعين إعلم) 24(
 .201ص ، 2ج ، السابق) 25(
 .201ص ، 2ج ، السابق) 26(
 .164ص ، 20ج ، تيمية لبن الفتاوى) 27(
تأسيس مع مطبوع (170 ، 169ص ، للكرخآي الحنفية أصولا في الرسالة) 28(

) .للدبوسي النظر
 .301_-294ص ، 1ج ، للشاطبي العتصام : انأظر) 29(
ص ، 13 ج ، الفتح مع البخاري : وانأظر ، 231ص ، 1ج ، الطحاوية شرح) 30(

512. 
 .4547 ح ، 57ص ، 8ج ، الفتح مع البخاري) 31(
 .6 ح ، 12ص ، 1م ، مسلم) 32(
 .119ح ، 53ص ، 1ج ، الدارمي) 33(
 .472ص ، 4ج ، النبلء أعلم سير) 34(
 .14ص ، 1م ، مسلم) 35(



ابن سنن صحيح في اللبانأي وحسنه ، 261ح ، 96ص ، 1ج ، ماجة ابن) 36(
 .210ح ، 49ص ، 1ج ، ماجة

 .329ح ، 414ص ، 1ج ، بطة لبن الكبرى البانأة) 37(
 .291-287ص ، 1ج ، للشاطبي العتصام : انأظر) 38(

شرعية دراسإات
 الرسطي والمنطق .. الفقة أصولا

)1(
إدريس محمد عثمان : بقلم

العصور في )الفقه أصول علم( في مأجال )أرسإطو مأنطق( لـ يكن لم      
ّلف فقد   ؛ المتقدمأة الصولي كتابه )الله رحمه( الشافعي المأاما أ
   بلسان )الرسإالة( ب الموسإوما

) .. يونان (أهل لسان مأن خاٍل مأبين عربي
ّلف أول أن]  1[ الباحثين لدى والمشهور       مأسائله امأتزجت أصولي مأؤ

 ببعض
]2[ الهجري الخامأس القرن أواخر في كان إنما المنطقية المباحث

! !   
المباحث أحد على الضوء تسليط الباحث يود : المقال هذا وفي      

 التي الصولية
مأقدمأات ترتيب( : وهو ، فيها المنطقية القيسة بعض اسإتعمال اشتهر
 الحكم

ًا )الشرعي ، والترجيح والمناقشة السإتدلل في العلمي المنهج فيه مألتزمأ
ًا  عن بعيد

 .. المذمأومَأين والتقليد التعصب
  -البيان-       
؛ ]3[ فأكثر مأقدمأتين على يترتب إنما فقهي فرع لي الشرعي الحكم      

     تشمل
 . الصولية القاعدة : الخرى وتشمل ، التفصيلي الدليل : الولى
التوصل : هي الصولية القواعد وضع مأن الصوليين غاية كانت ولما      
 إلى

ًا بحثوا فقد ؛ صحيح شرعي حكم إلى للتوصل اسإتعمالها كيفية أيض
 . ذلك
القياس (اسإتعمال جواز في اختلفوا المسألة لهذه بحثهم أثناء ولكنهم      

) المنطقي
 . المقدمأات تلك ترتيب في مأنه والسإتفادة
 :التخريج بكيفية المتعلقة المنطقية القيسة

القياس اسإتعمال جواز يرون الذين وهم ]4[ الصوليين بعض يذكر      
   المنطقي

هذا في المنطقية القيسة مأن نوعين اسإتعمال التخريج عملية في
 : هما ، المجال
 . المتصل السإتثنائي والقياس ، الحملي القتراني القياس

 : الحملي القتراني القياس -أ      



ّوَن مأا وهو       َك  :   قولهم ومأثاله ، ]5[ فقط حملية قضايا مأن َت
ّلف جسم كل        مأؤ
َدث مأؤلف وكل        مُأح
َدث جسم كل ، إذن        . مُأح
ً .. ( : )الله رحمه( مأسعود بن الله عبيد الشريعة صدر قال       قلنا إذا مأثل

 الحج :
واجب فهو الشارع مأأمأور هو مأا وكل ، الشارع مأأمأور لنه ؛ واجب

. 
ّية القضايا : هي ، الفقه إلى بها يتوصل التي فالقواعد       تقع التي الكل

 ل )كبرى(
، الول بالشكل الفقه مأسائل على السإتدلل عند الحصول سإهلة )صغرى(

 في كما
، الحصول السهلة )الصغرى( إلى الكلية القواعد وضم ، المذكور المثال
 ليخرج

إلى بها التوصل مأعنى وهو ، الفعل إلى القوة مأن الفقهي المطلوب
   . ]6[ )الفقه
أمأا( : الباحسين يعقوب الدكتور ويقول      
يأخذ المجتهد الفقيه فإن     : الفرعية الشرعية الحكاما اسإتنباط كيفية

   فيجعلها ، الصول علماء إليها توصل التي الكلية القاعدة
ّدمأة بعد ، السإتثنائي القياس في مألزمأة أو ، الحملي القياس في كبرى مأق

ّدما أن  لها يق
تفصيلي ودليل ، القاعدة تلك جزئيات مأن جزئي مأوضوعها ، صغرى بمقدمأة

 يعرفه

ِقيُموا  : قوله في بالصلة كالمأر ، وسإهولة بيسر الفقيه ََأ َة َو ،  الّصل
 بذلك فيكون
ًا ًا قياسإ ّي  : كيفيته هذه ، مأنطق
 : )تعالى( قوله في )بها مأأمأور الصلة( : الصغرى المقدمأة      

ِقيُموا ََأ    َو
َة  .   تفصيلي دليل وهذا ، الّصل

أو ، أصولية قاعدة وهذه ،) واجب به مأأمأور كل( و : الكبرى المقدمأة      
 دليل
 . إجمالي كلي
الحد بإسإقاط حاصلة النتيجة وهذه ؛ )واجبة الصلة( : النتيجة      

 الوسإط
.    ]7[) المكرر

 : المتصل السإتثنائي القياس- ب      
مأن مأركبة ، مأتصلة شرطية قضية : الكبرى مأقدمأته تكون الذي وهو      

 قضيتين
ِرَن حمليتين  . شرط صيغة بهما ُق

ّية قضية : الصغرى ومأقدمأته       الولى المقدمأة في مأذكورة ، حمل
 أو بعينها

ُيقرن نقيضها ) . لكن (السإتثناء حرف بها و



  .  ]8[ الكبرى المقدمأة عليها تنطوي حملية قضية : ونتيجته      
 ، خفية فالكواكب طالعة الشمس كانت إذا : ومأثاله      
 ، طالعة الشمس لكن      
 . خفية فالكواكب:  إذن      
ًا ينتج ل المتصل السإثنائي القياس أن واعلم       ًا إنتاج ًا صحيح ّطرد إل مأ

 كانت إذا

.    ]9[ لزومأية مأنها المركب الشرطية القضية
على اسإتدللت وإذا( : )الله رحمه( التفتازاني الدين سإعد يقول      

 الفقه مأسائل
، القضايا تلك هي الكلية فالملزمأات ، الملزوما وجود مأع الكلية بالملزمأات

 : كقولنا
هذا يكون الحكم هذا ثبوت على القياس دل كلما لنه ؛ ثابت الحكم هذا

ًا الحكم  ، ثابت
ًا فيكون ، الحكم هذا ثبوت على دّل القياس لكن .    ]10[) ثابت
 : يقال فإنه ، بالصلة المأر مأثال على القياس هذا ُطبق وإذا      
ًا الصلة كانت إن        ، واجبة فهي ، بها مأأمأور
 ، بها مأأمأور الصلة لكن      
 . واجبة فالصلة ، إذن      
هذا اسإتعمال في الباحسين يعقوب الدكتور عبارة سإبقت قد أنها كما      
 مأن النوع

.    ]11[ المنطقي القياس
ًا كيفية في المنطقية القيسة استعمالا حكم : رابع

 :التخريج
القياس( المنطقية القيسة اسإتعمال حكم في الصوليون اختلف      

 القتراني
الحكم مأقدمأات ترتيب عملية في) المتصل السإتثنائي والقياس ، الحملي

 ، الشرعي
 : هما ، قولين على
ترتيب عملية في القياسإين هذين اسإتعمال جواز  :الول القول      

 الحكم مأقدمأات
 . الشرعي

الغزالي حامأد أبو : القول هذا إلى ذهب ومأمن      
]12[

 
]13[ الشريعة وصدر ،

[ والبناني ، ]14[ التفتازاني الدين سإعد و ،
   ..   ]16[ والعطار ، ]15

ترتيب عملية في القيسة هذه اسإتعمال جواز عدما : الثاني القول      
 الحكم مأقدمأات

 . فحسب العربية السإاليب على ُيقتصر وإنما ، الشرعي
]17[ الباجي الوليد أبو : القول هذا إلى ذهب ومأمن      

 
[ الصلح وابن ،

18[ ،  
  .  ]22[ والشاطبي ، ]21[ والمازري ، ]20[ القيم وابن ، ]19[ تيمية وابن

 :الدلة* 



 :الول القول أدلة      
تعصم ، قانونية آلة القسمان هذان ومأنه المنطقي القياس أن -1       

ُتها  مأراعا
 ..ونحوه والهندسإة الحساب علم بمثابة ، ]23[ فكره في يزل أن الذهن

   ُيعلم ل مأما
اسإتعمالها مأن مأانع فل .. انتفاؤه ول ثبوته ول ، فساده ول السإلما صحة بها

 والحالة
.    ]24[ هذه

الحكم مأقدمأات ترتيب في العربي السإلوب أو النظم صحة أن -2       
 الشرعي
أمأا ، العربية اللغة ُيجيد مأمن تكون إنما الشرعي الحكم صحة إلى المؤدي

 أصبح وقد
ْولى ، يجيدونها ل المتأخرين أكثر َل القيسة بهذه إلزامأهم فا

 . المنطقية
 :الثاني القول أدلة      
 : أهمها ، الدلة مأن بجملة القول هذا أصحاب اسإتدل       
في المنطقية القيسة هذه فيه بما )المنطق علم( اسإتعمال أن -1       

 المباحث
علم لنه وذلك ؛ الدين في مأحدثة بدعة ، به والشتغال ، الشرعية

 في مأستحدث
الثاني القرن في ظهر وإنما ، الصالح السلف به يشتغل لم ، السإلمأية المأة

 الهجري
.    ]25[ الترجمة حركة أثناء
فهو المنطق وأمأا( : بقوله )الله رحمه( الصلح ابن المأاما هذا عن يعبر      

 مأدخل
أباحه مأما وتعلمه بتعليمه الشتغال وليس ، شّر الشّر ومأدخل ، الفلسفة
 ول ، الشارع

والسلف ، المجتهدين والئمة ، والتابعين ، الصحابة مأن أحد اسإتباحه
 ، الصالحين

.    ]26[) وسإاداتها المأة أعلما مأن به ُيقتدى مأن وسإائر
ًا وقال       المنطق إلى افتقار لله والحمد الشرعية بالحكاما وليس : (أيض
ً  ، أصل
قد ، ]28[ فقعاقع ]27[ والبرهان الحد أمأر مأن للمنطق المنطقي يزعمه ومأا

  أغنى
، الشرعية العلوما نظريات خدما مأن سإيما ل ، الذهن صحيح كل عنها الله

 تمت ولقد
ل حيث علماؤها والدقائق الحقائق بحر في وخاض ، وعلومأها الشريعة

 ول ، مأنطق
.    ]29[) فلسإفة ول ، فلسفة

دينه في الضطراب إلى بصاحبه يؤدي العلم بهذا الشتغال ولن      
 فيجعله



بعد ]30[ والزندقة الكفر إلى به يؤول مأما .. يعاند أو بالحق يكذب
   . ذلك
َية .. العربية والتركيبات ، والعبارات ، السإاليب اسإتعمال في أن- 2       ْن ُغ
 عن

اسإتعمال إن بل ، )يونان( أهل بلسان الواردة المنطقية القيسة اسإتعمال
 الخيرة هذه

 . والختلف والخطأ للضطراب مأدعاة
 : المعنى هذا في العلم أهل نصوص بعض وهذه      
إل اختلفوا ول الناس جهل مأا) : (الله رحمه (الشافعي المأاما يقول- أ      

 لتركهم
.    ]31[ .. ) أرسإطوطاليس لسان إلى ومأيلهم ، العرب لسان
العرب مأصطلح( : هو )العرب لسان( ب )الله رحمه( ومأراده      

 في ومأذاهبهم
جرت الذي اللسان وهو ، ]32[ )والسإتدلل والحتجاج والمخاطبة المحاورة

   عليه
.    ]33[ النبوية والسنة ، الكريم القرآن نصوص

اللسان إن : (يقول أن يريد )الله رحمه( الشافعي المأاما وكأن      
 المبين العربي

، مأعانيها على اللفاظ دللة طرق وعرفوا ، الناس ألسنة به اسإتقامأت مأتى
 وأدركوا
  .  ]34[) المنطق دراسإة عن يغني كله هذا فإن ، العربية اللغة أسإرار
حد (مأؤلف أن ولو( : )الله رحمه( قتيبة ابن المأاما يقول -ب      

    ]35[ )المنطق
والفرائض والفقه الدين في الكلما دقائق يسمع حتى هذا زمأاننا بلغ

 لعد ، والنحو
)عنهم الله رضي( وصحابته الله رسإول كلما يسمع أو ، البكم مأن نفسه
 أن ليقن

.    ]36[)  .. الخطاب وفصل الحكمة للعرب
: فنقول : السادسإة المسألة( : )الله رحمه( الشاطبي المأاما ويقول -ج      

 انبنى َلّما

عليه تحكم والخرى ، المناط تحقق إحداهما : مأقدمأتين على الدليل
... ( 

المنطق أهل رسإمه مأا ليس ههنا بالمقدمأتين المراد أن واعلم(       
 وفق على

وإن ، ذلك وغير والعكس التناقض اعتبار على ول ، المعروفة الشكال
 جرى

لن ؛ الصطلح ذلك على جريانه يستتب فل ، الحقيقة في وفقها المأرعلى
 المراد
وفق وعلى ، يكون مأا أقرب على المطلوب إلى الموصل الطريق تقريب

 في جاء مأا
ًا كان مأا : التقرير هذا إلى الشكال وأقرب ، الشريعة أو ، النتاج في بديهي

 أشبهه مأا



عادة على إجراؤه فيه المتحري أن إل ، اسإتثنائي أو اقتراني مأن
 في العرب

على المطلوب حصول إلى أقرب هو إذ ؛ كلمأها ومأعهود ، مأخاطباتها
 مأا أقرب
.    ]37[ ) .. يكون
فساد : وبالتالي ، فساده المنطقي القياس في بالنظر تبين قد أنه- 3      

 يترتب مأا
لعدما وذلك ؛ مأنه فائدة أي تحصيل عدما : والتتبع بالسإتقراء تبين كما . عليه

 التفات
أهله مأن بل ، غيرهم أو المسلمين مأن سإواء ، إليه والصناعات العلوما أهل

ًا  . أحيان
للقائلين الول الدليل على الرد في الدليل هذا تفصيل وسإيأتي      

  .  ]38[ بالجواز

 :الدلة مناقشة* 
:  الول القول أدلة مأناقشة -أ      
:  الول الدليل مأناقشة- 1      

بكون) الجواز بعدما القائلون وهم( الثاني القول أصحاب يسلم ل      
 آلة المنطق
 . فكره في يزل أن الذهن مأراعاتها تعصم قانونية

جهة : هما ، جهتين على مأنصب الدعوى هذه على الرد في وكلمأهم      
 كون

ًا المنطقي القياس فيه بما المنطق  :الثانية والجهة . نفسه في فاسإد
 التسليم على

بيان وإليك ، مأنه فائدة ل فإنه ، المنطقية القيسة بعض بصحة أو بصحته
 هاتين

 :الجهتين
ًا المنطقي القياس كون : الولى الجهة        :نفسه في فاسإد
القديم في المسلمين غير ومأن المسلمين العلماء مأن جملة أظهر      

 فساد والحديث
 . فاحصة علمية نظرة فيه نظروا مأا بعد ، المنطقي القياس

القياس فساد في السإلما علماء بعض نصوص وإليك      
 : المنطقي

المصطلحات بهذه النتفاع يحاول لمن )الله رحمه( قتيبة ابن قال -أ      
 : المنطقية

ً إل تكن لم ، كلمأه في باسإتعمالها وذلك ؛ بها النتفاع حاول مأا فإذا( وبال
ًا   ، لفظه على ًا ، للسانه وقيد ّي عند وعقلة ، المحافل في وع

 .       ]39[) المتناظرين
المنطق في والكلما( : )الله رحمه (تيمية ابن السإلما شيخ وقال- ب      
 وقع إنما
، فكره في يزل أن الذهن مأراعاتها تعصم قانونية آلة أنه زعموا لّما

 أن فاحتجنا
 .   ]40[ ) ؟ كذلك المأر ليس أو ، قالوا كما هي هل ، اللة هذه في ننظر



 : الدعوى هذه إبطال في كلمأه ومأن      
ًا الواقع : (قوله       ًا قديم في ينظر أن نفسه ُيلزما مأن تجد ل أنك وحديث

 به علومأه
[ )وبيانه علم تحقيق عن العجز كثير ، والمناظرة النظر فاسإد وهو إل
41[ .   

ًا وقوله       مأن العلوما في الخائضين أن : بالسإتقراء وجدناه الذي( : أيض
 هذه أهل

ًا الناس أكثر الصناعة ّك ًا ش ًا وأقلهم ، واضطراب ًا علم وأبعدهم ، وتحقيق
 تحقيق عن
ًا يحقق قد مأن فيهم كان وإن . مأوزون علم لصحة فذلك : العلم مأن شيئ

 والدلة المادة
.    ]42[) المنطق لجل ل ، وإدراكه ذهنه وصحة ، فيها ينظر التي
المنطق أهـل مأن أن )الله رحمه( تيمية ابن السإلما شيخ ذكر بل      

ّذاق  مأنهم الُح
ّذاق ونفس .. ( : فقال ، علومأهم كّل في يلتزمأونه ل مأن خاصة ل مأنهم الُح

 يلتزمأون
لعدما وإمأا ، لطولها إمأا ؛ عنها يعرضون بل ، علومأهم كّل في قوانينه
 وإمأا ، فائدتها

ّيزها لعدما وإمأا ، لفسادها   .  ]43[) والشتباه الجمال مأن فيها ومأا ، تم
مأمن الكثيرين برجوع المقاما هذا في )الله رحمه( اسإتشهد كما      

 ، به اشتغلوا
على وحكموا تعلمه أوجبوا مأمن بل ، اعتماده في أعمارهم أغلب وقضوا

 يجهله مأن
اعترفوا أن بعد ، به والشتغال اسإتعماله عن علمه في الوثوق بعدما

 ومأا ، بفساده
الغزالي حامأد أبي عن) الله رحمه( فقال .. والضلل الخطأ مأن إليه يؤدي

 رحمه(
ّين) : (الله ، يقين إلى توصل ل فاسإدة ]44[ طريقهم أن كتبه آخر في وب

   أكثر وذمّأها
ُيبين ، ذمأهم في يبالغ أمأره آخر في فهو .. المتكلمين طريقة ذما مأما أن و

 طريقهم
طريقة مأن أعظم وفسادها ذمأها يوجب مأا والكفر الجهل مأن مأتضمنة

 ، المتكلمين
.    ]45[) ومأسلم بالبخاري مأشتغل وهو ومأات
لقد( : قوله )الله رحمه( الرازي الفخر عن) الله رحمه (نقل كما      

 الطرق تأمألت
ً تشفي رأيتها فما ، الفلسفية والمناهج الكلمأية ً تروي ول ، عليل ، غليل
 ورأيت
مأثل عرف تجربتي مأثل جّرب ومأن .. القرآن طريقة الطرق أقرب

     . ]46[ )مأعرفتي
ًا كان فلو : المنطق وأمأا( : )الله رحمه (القيم ابن وقال- ج       علم

ًا  كان ؛ صحيح



ّقه أضعاف وباطله فكيف ، ونحوها والهندسإة كالمساحة يكون أن غايته ! ح
 ، وفساده
فكره في يزيغ أن للذهن مأراعاتها توجب : مأبانيه واختلف ، أصوله وتناقض

 ول !
مأنه كثير ومأناقضة وتناقضه فساده وعرف عرفه قد مأن إل بهذا يؤمأن
 للعقل

.    ]47[ )الصريح
أنه ، به وعني ، قرأه قد كان مأن بعض وأخبر( : آخر مأوضع في وقال      

 لم
ًا يزل ، المعقول لصريح ومأباينته وقواعده أصوله فساد في مأتعجب

ٍو وتضمنها  لدعا
؛ مأختلفين بين وجمعه ، مأتساويين بين وتفريقه!  عليها مأدلوٍل غير مأحضة
 فيحكم

ّد نظيره وعلى ، بحكم الشيء على الشيء على يحكم أو  !الحكم ذلك بض
 ثم ، بحكم
.    ]48[) به مأناقضه أو مأضاده على يحكم
ًا وقوله       ، المعاني مأيزان المنطق أن وأتباعه أرسإطو زعم وقد : (أيض
 أن كما

ّين وقد . الشعر مأيزان العروض وعوجه الميزان هذا فساد السإلما نظار ب
 وتعويجه
ّنفوا ، للذهان وتخبيطه ، للعقول ًا وتهافته رده في وص [ ) .. كثير

49[ .   
ّير ، أفسده إل علم على المنطق َدَخل ومأا) : (الله رحمه (وقوله       وغ

 ، أوضاعه
. ]50[) قواعده وشوش

 :مأنه الفائدة عدما : الثانية الجهة      
يترتب ومأا المنطقية القيسة فيه بما المنطق بصحة التسليم على      
 فإّن : عليه

ذلك ومأن ، عنه السإتغناء يمكن وأنه ، مأنه فائدة ل أنه ذكروا العلماء
 : قولهم
، وعلومأها الشريعة تمت ولقد .. ( : )الله رحمه (الصلح ابن قال- أ      

 وخاض
ول فلسفة ول مأنطق ل حيث ؛ علماؤها والدقائق الحقائق بحر في

 .   ]51[) فلسإفة
ًا تجد ل( : )الله رحمه( تيمية ابن السإلما شيخ وقال- ب       أهل مأن أحد

 الرض
ًا وصار ، العلوما مأن حقق ًا فيه إمأامأ مأن ل ؛ المنطق بصناعة مأستعين

 الدينية العلوما
 . غيرها ول

ُكتاب والُحّساب فالطباء       ّققون مأا ُيحققون ونحوهم وال علومأهم مأن ُيح
 وصناعتهم

 . المنطق صناعة بغير



ّنف وقد       ، والفقه ، والعروض ، واللغة ، النحو علوما السإلما في ُص
 ، وأصوله
إلى يلتفت كان مأن الفنون هذه أئمة في وليس ، ذلك وغير .. والكلما
 بل ، المنطق
 . اليوناني المنطق هذا ُيعّرب أن قبل كانوا عامأتهم

ًا النبياء عن الموروثة العلوما وأمأا       ً وأصوله الفقه كان وإن صرف مأتصل
 بذلك
ًا لهلها ُيظن أن مأن وأعظم أجّل فهي في ليس إذ ؛ المنطق إلى التفات

 الثلثة القرون
الثلثة القرون وأفضلها ، للناس أخرجت أمأة خير هي التي المأة هذه مأن
 كان مأن

وكمالها العلوما تحقيق في أنهم مأع ، عليه يعّرج أو المنطق إلى يلتفت
 ل التي بالغاية
ًا الناس أعمق كانوا ، شأوها أحد يدرك ًا وأقلهم ، علم ّلف ًا وأبرهم ، تك ، قلوب

 يوجد ول
مأا أعظم الفرق مأن الكلمأين بين وجدت إل فيه تكلموا فيما كلما لغيرهم

َدما بين َق  ال
ْفَرق .    ]53[,  ]52[ والِم

ًا كنُت فإني ، بعد أمأا( : )الله رحمه( وقال       المنطق أن أعلم دائم
 ل اليوناني

..    ]54[) البليد به ينتفع ول ، الذكي إليه يحتاج
ًا وقال       لهم والتابعين الصحابة مأن المأة هذه أفضل أن ومأعلوما : (أيض

 بإحسان
قبل وإيمانهم علمهم وكمل ، عليهم يجب مأا عرفوا ، المسلمين وأئمة

 ُيعرف أن
.    ]55[.. )  اليونان مأنطق
ًا وقال       ّذاق ونفس .. ( : )الله رحمه( أيض يلتزمأون ل ]56[ مأنهم الح

   قوانينه
) .. فائدتها لعدما وإمأا ، لطولها إمأا ؛ عنها يعرضون بل ، علومأهم كّل في

]57[    .
أئمة وسإائر ، وأحمد ، الشافعي وهذا( : )الله رحمه( القيم ابن وقال- د      

 السإلما
، وتصانيفهم التفسير وأئمة ، وتصانيفهم العربية أئمة وسإائر ، وتصانيفهم

 نظر لمن
بدونه علمهم لهم ، صح ولو ؟ وأوضاعه المنطق حدود فيها راعوا هل ، فيها

ًا أجّل كانوا هم بل   ؟ ل أما ً وأعظم ، قدر يشغلوا أن مأن عقول
   بهذيان أفكارهم

.      ]58[ )المنطقيين
 : الثاني الدليل مأناقشة -2      

ِبط في ُيشترط إنه : بالقول الدليل هذا مأناقشة يمكن       يكون أن المستن
ًا  بقدر عارف



أن شك ول ، الشرعية الدلة في النظر مأن يمكنه ]59[ العربية اللغة مأن
   توفر مأن

ًا يعتبر فإنه العربية اللغة علوما مأن القدر هذا لديه ، العربية للغة مأجيد
 فهو : وبالتالي

يراها التي الصحيحة اللغوية والتركيبات السإاليب اسإتعمال على قادر
 مأناسإبة
 . الشرعي الحكم مأقدمأات لترتيب

 : الثالث الدليل مأناقشة -3      
كالحساب المنطق اعتبار إن : بالقول الدليل هذا مأناقشة يمكن      

 والهندسإة
غير ، انتفاؤه ول ثبوته ول فساده ول السإلما صحة به ُيعلم ل مأما ونحوها
ّلم  ؛ مأس

كثيرة باطلة ودعاوى ، فاسإدة أمأور على مأشتمل أنه التحقيق إذ
]60[

 
.   

________________________
 .بعدها وما 71ص ، للنشار السلم مفكري عند البحث مناهج : مثلً انأظر) 1(
من المستصفى : (كتابه في وذلك) ه505 : ت (الغزالي حامد أبي يد على) 2(

) .الصولا علم
سنة أولى ، العلمية الكتب دار ط ، 247ص ، 4ج ، الموافقات : انأظر) 3(

 .هـ1411
، 113 ، 110 ، 92ص ، 1ج الناظر روضة ، 37ص ، 1ج المستصفى : انأظر) 4(

شرح على البنانأي حاشية ، 20ص ، 1ج التوضيح ، 21ص ، 1ج التلويح ، 128
ص ، 1ج المحلي شرح على العطار حاشية ، 22ص ، 1ج الجوامع لجمع المحلي

 .120 ص ، للباحسين الفقه أصولا ، 32
والمناظرة البحث آداب ، 1193ص ، 3م ، الفنون اصطلحات كشاف : انأظر) 5(

، 228 ص ، للميدانأي المعرفة ضوابط ، 62ص ، الشنقيطي المين محمد للشيخ
 .138ص ، صباح سعيد لمحمد الرسطي القياس نأظرية

 .21ص ، 1ج ، التلويح) 6(
 .120ص ، الفقه أصولا) 7(
 .150ص ، الرسطي القياس نأظرية) 8(
 .272ص ، المعرفة ضوابط ، 77ص ، والمناظرة البحث آداب : انأظر) 9(
 .20ص ، 1ج ، التوضيح) 10(
 .120ص ، الفقه أصولا : انأظر) 11(
 .37ص ، 1ج ، نأفسه السابق المصدر : انأظر) 12(
 .21ص ، 1ج ، التلويح : انأظر) 13(
 .20ص ، 1ج ، التوضيح) 14(
 .22ص ، 1ج ، الجوامع لجمع المحلي شرح على حاشيته) 15(
 .32ص ، 1ج ، المحلي شرح على حاشيته) 16(
 .458459ص ، الفصولا إحكام : انأظر) 17(
 .34ص ، الصلح ابن فتاوى : انأظر) 18(
ص ، المنطق نأقض ، 180ص ، 3ج ، المنطقيين على الرد كتاب : انأظر) 19(

168169. 
 .260 ص ، 2ج اللهفان إغاثة ، 89ص ، 2ج السعادة دار مفتاح : انأظر) 20(
 .249250ص ، 4ج ، الموافقات : انأظر) 21(
 .249250ص ، 4ج ، نأفسه المصدر : انأظر) 22(
 .117ص ، 1ج ، الشارات ، 16ص ، الشمسية الرسالة : انأظر) 23(
 .209ص ، المنطق نأقض : انأظر) 24(
 .337ص ، الرسطي القياس نأظرية : انأظر) 25(
 .35ص ، الصلح ابن فتاوى) 26(
ّبر) 27(  .بالبرهان المنطقي القياس عن ُيع



هنا به والمراد ، ونأحوه السلح صوت حكاية وهي ، قعقعة جمع : القعاقع) 28(
ص ، ق مادة ، الصحاح مختار : انأظر (، منه فائدة ل الذي القوي الضخم الصوت

545. (
 .35ص ، الصلح ابن فتاوى) 29(
والقولا ، بشريعة التمسك عدم : ومعناه ، معّرب فارسي لفظ : الزنأدقة) 30(

، المنير المصباح : انأظر (السلم وإظهار الكفر إبطان : وقيل ، الدهر بدوام
) .234ص ، الفقهاء لغة معجم ، 256 ص

 .15ص ، والكلم المنطق صون) 31(
 .15ص ، نأفسه المصدر) 32(
 .15ص ، نأفسه المصدر : انأظر) 33(
 .345ص ، الغزالي فلسفة في المنطقي الجانأب) 34(
 .أرسطو : هو) 35(
ص ، الفصولا وإحكام ، 71ص ، المقابسات : وانأظر ، 5ص ، الكاتب أدب) 36(

459460. 
 .249ص ، 4ج ، الموافقات) 37(
ًا سيأتي) 38(  .3ص ، الكاتب أدب) 49 (قليل بعد لحق
 .206ص ، المنطقيين على الرد) 40(
 .155ص ، المنطق نأقض) 41(
 .169ص ، نأفسه المصدر) 42(
 .155ص ، نأفسه المصدر) 43(
 .المنطق أهل : أي) 44(
 .195ص ، المنطقيين على الرد) 45(
 .321ص ، نأفسه السابق المصدر) 46(
 .8ص ، 2ج ، السعادة دار مفتاح) 47(
 .8ص ، 2ج ، نأفسه المصدر) 48(
 .260ص ، 2ج ، اللهفان إغاثة) 49(
 .9ص ، 2ج ، السعادة دار مفتاح) 50(
 .35ص ، الصلح ابن فتاوى) 51(
فيه ُيفرق الذي الموضع وهو ، الرأس وسط : وفتحها الراء بكسر الِمفَرق) 52(

) .500ص) فرق (مادة ، الصحاح مختار : انأظر (الشعر
 .168ص ، المنطق نأقض) 53(
 .3ص ، المنطقيين على الرد) 54(
 .179ص ، نأفسه المصدر) 55(
 .المنطق أهل : أي) 56(
 .155ص ، المنطق نأقض) 57(
 .9ص ، 2ج ، السعادة دار مفتاح) 58(
ًا ُذكر ما انأظر) 59(  .22ص ، البحث هذا في سابق
 .209ص ، المنطق نأقض : انأظر) 60(

قرآنية تربوية دراسإات
ًا تحسبوه ل  لكم شر

)2(
الجليل نأاصر بن العزيز عبد : بقلم

ل ) : تعالى (قوله فهم أهمية الكاتب أوضح : الماضية الحلقة في      
ُه ُبو  َتْحَس

ًا ُكم َشر َو َبْل ّل ْيٌر ُه ُكْم َخ ّين ،  ّل )سإبحانه( الله بسنن الفهم هذا ارتباط وب
ّوه ثم   ، التغيير في علقة : تناوله مأما فكان ، الموضوع هذا بأهمية ن
   ، بالعقيدة السنة هذه

 ...   الله بقضاء والرضى ، والحباط اليأس علج في ودورها
 . السنة هذه الكاتب يوضح الحلقة هذه وفي      



  -البيان-       
 :السنة هذه ثمرات من
ّهم إن       َف َت ًا وتذكرها الكريمة السنة هذه ل ًا دائم ًا أثر ، القلب في كبير
ًا يظهر ّي  جل

ًا فكان ؛ والبلء الشدة مأواقف في وبالذات ، المواقف في على لزامأ
 وبخاصة ، المسلم
)تعالى( قوله مأن المنبثقة الثمرات هذه عن يغفل أل ، المجاهد الداعية

:  ل 
ُه ُبو ًا َتْحَس ُكم َشر َو َبْل ّل ْيٌر ُه ُكْم َخ واليقين السنة بهذه اليمان وثمار ،  ّل

 ، كثيرة بها
 : يلي مأا مأنها أذكر
وصفاته الحسنى بأسإمائه )وجل عز( لله العبودية حقيق -1      
ُعل    : ال
ونعدها لنحفظها وصفاته أسإمائه على يعرفنا لم )وجل عز (الله إن      
   وإنما ، فقط

، بها ندعوه أن : وصفاته )وجل عز (أسإمائه مأعرفة مأن السإنى المقصود
   نتعبد وأن

ِه  : )تعالى( الله قال ؛ بها )سإبحانه( له ّل ِل ُء َو َلسْإَما َنى ا الُحْس
ُه ُعو ْد َها َفا     ِب

على عبودية) سإبحانه (أسإمائه مأن اسإم كل في إن] 180 : العراف[
المواقف وفي ، الجوارح وعلى ، القلب في آثارها تظهر أن   يجب ، العبد
   .

مأعرفة خلل مأن بها )وجل عز( لله يتعبد التي الحسنى السإماء فمن      
 ..اللطيف ، الودود ، الرحيم ، البر ، العليم ، الحكيم   : السنة هذه

   العبد يؤمأن فعندمأا . وغيرها
كل في )وجل عز( الله بحكمة اليمان تثمر فإنها السإماء بهذه المسلم
 الكونية أحكامأه

، )وجل عز( بالله الظن وإحسان ، النس القلب على وتضفي ، والشرعية
 والرضا
وأن ، والرحمة والتيسير الخير إل بعباده يريد ل ، رحيم بر وأنه ، بقضائه

 مأن
شر أنه يظن حيث مأن المؤمأن لعبده بالخير يأتي أن) سإبحانه (لطفه

 وهذا ، ومأكروه
) . اللطيف( سإبحانه اسإمه مأعاني مأن

ّنه : اللطيف مأعاني ومأن( : )الله رحمه( السعدي الشيخ يقول       الذي أ
 يلطف
مأن ويعصمه ، يشعر ل حيث مأن والحسان البر إليه فيسوق ، ووليه بعبده
 مأن الشر
ّقيه ، يحتسب ل حيث العبد مأن تكون ل بأسإباب ، المراتب أعلى إلى وير
 ، بال على



ّنه حتى والمطالب ، الجليلة المحاب إلى ليوصله ، المكاره يذيقه إ
   . ]1[ )النبيلة
مأن والقنوط باليأس الشعور ينفي )تعالى( الله بلطف اليقين إن      

 الله فرج مأجيء
ينشيء أنه كما ، ونصره الله بوعد والثقة المأل مأكانه وينشيء ، ونصره

 القلب في
ًا) وجل عز (وسإؤاله ، إليه المأور وتفويض) وجل عز (الله إلى الفتقار دائم

 ُحْسَن
 . والختيار العاقبة

طلب وإخواني نفسي بها أنصح الثمرة هذه في أخيرة كلمة وبقيت      
 ؛ العلم
ْدرس ونحن الحرص أشد نحرص بأن وذلك َدّرس أو ن التوحيد أبواب ُن

 على المختلفة

جاهدين نسعى وإنما ، فقط المجردة الذهنية العلمية بالدراسإة نكتفي أل
 ربطها في

يجب التي المختلفة العبوديات أنواع مأن فيها تثمره ومأا ، القلوب بأعمال
 يظهر أن

والله ، التصرفات وجميع والسلوك المواقف في أثرها
 . المستعان

 : الحتمال وقوة والمصائب البليا على الصبر- 2      
بأسإمائه ربه العبد يعرف فعندمأا ؛ قبلها بما علقة لها الثمرة وهذه      

 وصفاته
ًا القلب في تثمر فإنها ، بها ويتعبده ًا ، جأش ورباطة ، ثبات أمأاما وصبر

 البتلءات
اللطيف ، الحكيم الرحيم ربه أن يعلم وهو وليخور يضعف فل ؛ والمصائب

ليعذبه يقدرها لم وأنه ، عليه قدرها الذي هو : الغفور الودود   ، الخبير
   ولكن ، ويشقيه
له يختار بما ويرضى ، ربه إلى أمأره يفوض ذلك عند .. إليه ويرده ليرحمه

 مأوله
وحسن والصبر ، والعزيمة بالقوة يمده الذي هو أنه ويعلم ، )سإبحانه(

 إن . العاقبة
ًا قوة القلب يمل الشعور هذا ً وصبر الرجاء لقوة ؛ الشدائد أمأاما واحتمال
 عز( الله في

)وجل عز( الله مأن العاقبة بحسن واليقين ، ونصره بفرجه واليقين ، )وجل
 أعده فيما

ُنوا إن  : )تعالى( قال ؛ للصابرين ُكو َلُموَن َت ًا ُهْم َت ّن َلُموَن َفإ ًا َلُموَن َكَما َي ًا َت
َتْرُجوَن  َو

ِه مِأَن ّل َكاَن َيْرُجوَن ل مَأا ال ّلُه َو ًا ال ِليم ًا َع ِكيم ] . 104 : النساء[  َح
أن إمأا أصابه مأا أن العبد يقين الشدائد على الصبر يقوي مأما وإن      
ًا يكون  تكفير

ًا أو ، لذنوبه  . المكروه بذلك إل تنال ل لنعمة سإبب



، الدنيا في النصر مأن الحميدة العاقبة أن المبتلى العبد أيقن فإذا      
 في والجنة
يقوى بذلك فإنه : والمشقة التعب جسر على إل إليهما يوصل ل الخرة
 ، صبره

مأن النفس تفقد مأع ، )وجل عز (الله سإبيل في وتضحيته وبذله ، واحتماله
 ، الذنوب
 . النصر أسإباب مأن فذلك ، المنافقين مأن الصف وتنقية
 : وسإكينته وطمأنينته القلب سإعادة -3      
عين هو )وجل عز( الله يقضيه مأا كل أن المؤمأن العبد يعلم عندمأا      

 الحكمة
المعرفة هذه فإن ، الجل أو العاجل في سإواء ، والخير ، والرحمة

 على تضفي
ًا القلب اشتدت مأهما ، والسكينة والطمأنينة والسعادة بالنس شعور

 ، المصائب
المأراض تلك مأن القلب هذا صاحب يسلم وبذلك ؛ المحن وتوالت

 التي والوسإاوس
، بربهم العظيمة المعرفة هذه مأثل حرمأوا الذين الناس مأن بكثير تفتك
 ل سإوف نعم

بالقلق الشعور مأن ، اليائسة النفوس على يخيم مأا نفسه على يخيم
 والكتئاب
مأا والدين الدنيا مأصائب مأن وراءها تجر التي الشياء تلك ، البال وانكساف

 يعلمه ل

التي المتعبة الفكار مأن الشعور هذا يريحه وسإوف . )وجل عز( الله إل
 مأن تنشأ
 . والغم والهم القلق مأنشأ هي التي ، والترددات الختيارات كثرة
، الهم إلى باب) وجل عز( الله قضاه بما الرضى وعدما التسخط إن      
 ، والغم

يدفع ول ، السوء ظن بالله والظن ، الحال وسإوء ، القلب وشتات ، والحزن
 كله ذلك

له والتعبد ، العل وصفاته ، الحسنى بأسإمائه) وجل عز (الرب مأعرفة إل
 )سإبحانه(

عز( الله يختاره بما الرضى النفس في يولد والذي ، بمقتضاها والعمل ، بها
 ، )وجل
ّلُه  نفسه مأن بعبده أرحم وأنه َلُم َوال ْع ُتْم َي َأن َلُموَن ل َو ْع : عمران آل [  َت
66 . [

 : القلب سإلمأة- 4      
بأسإمائه )سإبحانه( ومأعرفته )وجل عز( الله بتوحيد القلب يمتلئ عندمأا      

 الحسنى
؛ رحمته وانتظار ، بحكمته والثقة ، بوعده باليقين ويمتلئ ، العل وصفاته

 كل فإن
ًء القلب على يضفي ذلك ًا صفا أمأراض القلب مأن بها ُتسل وطهارة ونور

 ؛ كثيرة



ًا بعدها القلب فيصبح ًا سإليم والخرة الدنيا في صاحبه به وينعم ، صحيح
 قال ؛
ْذ  : )والسلما الصلة عليه( الحنفاء إمأاما وصف في )تعالى( َء إ ّبُه َجا ْلٍب َر َق ِب

ٍم ِلي   سَإ
)والسلما الصلة عليه( إبراهيم لدعاء حكاية )تعالى( وقال ]84 : الصافات[
:  َول 

ِني ِز ْومَا ُتْخ ُثوَن َي َع ْب ْومَا )87( ُي ُع ل َي َف ُنوَن َول مَأاٌل َين ّ )88( َب َتى مَأْن إل ّلَه َأ ال
ْلٍب َق  ِب
ٍم ِلي ] . 89 87 : الشعراء[  سَإ
مأا المعرفة بهذه تحصل التي القلب سإلمأة مأظاهر أهم ومأن      
 : يلي

 : والشحناء والحسد الحقد أمأراض مأن السلمأة -أ      
مأا كل في ورحمته )وجل عز( الله بحكمة يوقن الذي لن وذلك      

 مأن يقضيه
البالغة الحكمة )وجل عز( لله أن اليقين علم يعلم : وشرعية كونية أقضية

 إعطاء في
وهذا . يشاء مأن وإذلل ، يشاء مأن وإعزاز ، يشاء مأن ومأنع ، يشاء مأن

 لبد العلم
وبذلك ؛ الناس على ويقضيه )وجل عز( الله يقدره بما الرضى يثمر أن

 تزول
ً المتولد الحسد عن المتولدة والحقاد الشحناء الله أقدار مأعارضة مأن أصل

 )وجل عز(
 . لها والتسخط

 : والطمع الخوف أمأراض مأن لسلمأة- ب      
إل تجده ل ولطفه وبره بحكمته والموقن بربه الراضي المؤمأن إن      
ًا  بما قانع
ًا ، )وجل عز (الله آتاه )وجل عز( لنه ؛ له )سإبحانه( الله اختيار إلى مأطمئن

 بما أعلم
داء( الخطير الداء هذا على تقضي الثمرة وهذه ، نفسه مأن للعبد يصلح

 الطمع
أمأره المفوض الراضي القلب لن ؛) وزينتها الدنيا على والتهالك والحرص

 الله إلى
ً ومأحبة وقناعة غنى امأتل قد )وجل عز( فحري ؛) سإبحانه (الله على وتوكل

 بقلب
ثمار عنها يتولد الثمرة وهذه ، الله غير لمحبة مأحل فيه يكون أل صفته هذه

 ، طيبة
)تعالى( قال ؛ آت هو بما الفرح وعدما ، فات مأا على السإى عدما : مأنها

:  مَأا 
ٍة مِأن َأَصاَب َب َلْرِض ِفي مّأِصي ُكْم ِفي َول ا ُفِس ّ َأن َتاٍب ِفي إل ْبِل مّأن ِك َأن َق

َها َأ ْبَر  إّن َن



ِلَك َلى َذ ِه َع ّل ْيل )22( َيِسيٌر ال َك ْوا ِل ًاسَإ َلى َت ُكْم مَأا َع َت ْفَرُحوا َول َفا ُكْم ِبَما َت َتا آ
ّلُه  ل َوال
َتاٍل ُكّل ُيِحّب ٍر مُأْخ أين يدري ل المؤمأن والعبد ،] 23 ، 22 : الحديد[  َفُخو
 يكون
علما وهو ، يعلم الذي هو وحده الله ولكن ؟ التي أما الفائت في أهو ، الخير

   . الغيوب
ًا تثمر أنها كما       بالدنيا فرح فكم ، مأنها والحذر ، الدنيا في الزهد : أيض
 أناس

ْو ) : تعالى (قال ؛ وشقوتهم هلكهم سإبب فكانت َل ّلُه َبَسَط َو َق ال الّرْز
ِه ِد َبا ِع ْوا ِل َغ َب  َل

َلْرِض ِفي ِكن ا َل َنّزُل َو ٍر ُي َد َق ُء مّأا ِب ّنُه َيَشا ِه إ ِد َبا ِع ِبيٌر ِب  :الشورى[  َبِصيٌر َخ
27 . [

، ربه حكم إلى اطمأن مأن قلب في والهلع الخوف يسكن وكيف      
 الظن وأحسن

ًء والهلع الخوف إن . إليه أمأوره وفوض ، به أو الرزق على أكان سإوا
 ل الجل

لو أمأا ، العل وصفاته الحسنى بأسإمائه ربه يعرف لم مأن عند إل يكونان
 ربه عرف

ّنه ، ودود رحيم وأنه ، )وجل عز( .. خبير لطيف وأنه ، عليم حكيم وأ
 مأعرفة
وتنفيان ، القلب تعمران والسكينة الطمئنان فإن : بها لربه يتعبد حقيقية

 دواعي كل
ًا لنفسهم يملكون ل الذين الضعفاء المخاليق مأن والوجل الخوف ول نفع

ًا ً ضّر  فضل
ًا يملكوا أن عن ًا القلب هذا صاحب ويبقى . لغيرهم ذلك مأن شيئ مأطمئن
 حسن إلى

؛ عليه الله يقضيه مأا كل في وخيره ربه رحمة يستشرف ، له الله اختيار
 ظهر ولو
في فلعل ! ؟ يدري فمن ، ظهر مأا واللم الشر مأن المقضي هذا في

 المحنة طيات
 . ونعمة مأنحة
 : والخيلء الكبر أمأراض مأن السلمأة -ج      
ًا بكونه يوصف أن عليه يصدق ل القلب إن       ًا سإليم ينضم حتى صحيح
 مأا إلى
ًا ذكر المؤمأن العبد فإن ؛ والخيلء والفخر الكبر أمأراض مأن سإلمأته سإابق
 مأا مأتى

لله والمحبة المسكنة فإن وصفاته بأسإمائه له وتعبد )وجل عز( ربه عرف
 )وجل عز(

والتواضع ، وإيثاره للحق التواضع : ذلك عن وينتج ؛ القلب تمل سإوف
 ، للخلق
ًا إل صفته هذه مَأن ترى ل بل ، وظلمهم غمطهم وعدما ّب والحسان للخير مأح
 ، للناس



ًا إل تراه ول ً ، لنفسه مأحقر يشهد لنه ؛ الناس عيوب عن بعيوبها مأنشغل
 الله حكمة

على والتعالي الكبر أسإباب ولن . والشر بالخير لعبده ابتلئه في) وجل عز(
 الناس

ًا كونها عن تخرج ل العبد أيقن إذا وأنه ، دنيوية أو دينية بنعمة اغترار
 أن المؤمأن

على الخوف فإن ؛ يكفر أما أيشكر ليبلوه لعبده الله أعطاها إنما النعم هذه
 مأن النفس

وكيف ، عليهم الفخر أو ، الناس على التعالي عن سإيشغله البتلء هذا
 ذلك يكون
بها يفتخر التي النعمة هذه ولعل ! ؟ الشر أو الخير يكمن أين يدري ل وهو
 له فتنة

خير في يكون دونه هو مأمن عليه يفخر الذي أن أو ، حين إلى ومأتاع
 ورحمة

وشر ضيق في أنه يحسبون والناس ، عليه )وجل عز( الله مأن مأفتوحة
! . 

الفرد على وشؤمأها المعاصي خطر إلى والنتباه النفوس مأحاسإبة -5      
     : والمجتمع

نفسه إلى المؤمأن العبد ينتبه أن الكريمة السنة هذه ثمار مأن إن      
 على ويحاسإبها
ًا الناس يراه فيما الله يجعله الذي الخير بعض وهذا . وذنوبها تفريطها شّر
 ؛ ومأصيبة

ًا المؤمأن العبد على المقدرة والشرور المصائب إن حيث تكون مأا غالب
ًا ًا   ، للذنوب تكفير ً ، الغفلة مأن له وإيقاظ مأن النفس لتطهير ومأجال
   . والسيئات المعاصي أدران
والنقمة المصيبة فإن القلب في العظيمة الثمرة هذه حصلت مأا ومأتى
 في تصبح

ًا المأر حقيقة ُه ل  : العظيم الله وصدق ؛ لصاحبها ونعمة خير ُبو ًا َتْحَس َشر
ُكم  َبْل ّل

َو ْيٌر ُه ُكْم َخ .   ّل
المصيبة كانت بأن وذلك بالله والعياذ ذلك مأن العكس حصل إذا أمأا      
ًا  في سإبب
المصيبة فإن ؛ )تعالى( الله أقدار على التسخط أو الغفلة مأن مأزيد

 ل هذه والحالة
ًا تعتبر ًا تكون قد لكنها ، عليه وقعت لمن خير يحصل عندمأا لغيره خير

 التعاظ
 . المصيبة له وقعت مأن بحال والعبرة

على والسير ، التغيير في )وجل عز( الله سإنن على التعرف -6      
 : هداها
في يفتح ومأقتضياتها وآثارها )وجل عز( الله أسإماء مأعاني إدراك إن      
 قلب



، تتحول ول تتبدل ل التي )وجل عز( سإننه على عديدة مأنافذ المؤمأن
 وبخاصة

بنا مأّر ولقد ، وإحسانه ولطفه ورحمته )وجل عز( الله حكمة آثار إدراك
 فقه أن كيف

ُه ل  : )تعالى( قوله ُبو ًا َتْحَس ُكم َشر َو َبْل ّل ْيٌر ُه ُكْم َخ القلب في يطبع  ّل
ًا  شعور
عين هو )وجل عز( يقضيه مأا كل وأن ، وبره وخيره) وجل عز (الله برحمة
 الخير

على والفكر القلب فتح إلى بدوره يؤدي الشعور وهذا ، والحكمة والمصلحة
 الله سإنن

لسنن المعرفة هذه تحصل وعندمأا ، المعرفة هذه مأن تنبثق التي )وجل عز(
 عز( الله

تتقاذفه ول ويستقيم ينضبط البشري الفكر فإن:  التغيير في )وجل
 المادية الثقافات

المادية التفسيرات مأن يسلم وبذلك ، الشمال وذات اليمين ذات
 والتي ، للحداث

والهزيمة النصر تربط التي كتلك ؛ بحتة مأادية بأسإباب المتغيرات كل تربط
 بأسإباب

بكونها والعاصير كالزلزل الربانية العقوبات تفسر التي تلك أو ، مأادية
 ظواهر
 . وحكمته الله قدر مأتجاهلين ، بحتة فلكية
ًا تثمر المعرفة هذه أن كما       الثابتة المنضبطة الموازين مأعرفة : أيض
 توزن التي

ّق ، والشياء والحوال المأور بها مأن لنها ؛ المثابة بهذه تكون أن لها وُح
 الله عند

ومأا كان مأا يعلم الذي ، الودود ، الرحيم ، العليم ، الحكيم )وجل عز(
 ، سإيكون
الحق يقول )سإبحانه( وهو . الحميد الغني وهو ، المطلق الكمال له والذي

 ويقّص ،
ً مأنه رحمة عبيده على ًا وفضل الناس ليأخذ وقدره سإنته أسإرار مأن جانب

 حذرهم
هذه وراء الكامأنة والحكمة والخير الرحمة وليدركوا ، ويتعظوا وليعتبروا

 السنن
الصحيح المنهج مأعرفة إلى تؤدي بدورها والتي ، اللهية والموازين الربانية
ووزنها المأور لتقويم الصحيح المنهج إلى تؤدي كما   ، للتغيير

   . الحق بالميزان
يهتدي التي الربانية السنن بعض السابقة الثمرات في بنا مأر ولقد      
 القلب إليها

السنن بعض هنا نخص ولكن ، وتوحيده) وجل عز( الله بمعرفة العامأر
 مأن بشيء

 : يلي فيما وذلك ، التفصيل



ل وكلمته ، يتخلف ل )وجل عز( الله وعد إن : للمتقين العاقبة -أ      
 ، تتبدل
ْد  : الحق وقوله قال ولقد َق َل َقْت َو َب َنا سَإ ُت ِلَم َنا َك ِد َبا ِع ِليَن ِل )171( الُمْرسَإ
ُهْم ّن ُهُم إ  َل

َنا َوإّن) 172 (الَمنُصوُروَن َد ُهُم ُجن ُبوَن َل ِل َغا هذا ]173 -171  :الصافات[  ال
 وعد
حكمة التأخير ذلك وراء مأن فإن عباده على وأبطأ تأخر ولو ،) سإبحانه (الله

 . وخير
) : تعالى (قوله وهي ، مأعناها في أخرى سإنة السنة بهذه ويتعلق -ب      
َلن  َو

َعَل ّلُه َيْج ِريَن ال ِف َكا ْل َلى ِل ِنيَن َع ْؤمِأ ً الُم ِبيل ابن يقول] 141 : النساء[  سَإ
 رحمه (القيم
داحضة حجتهم فإن ، والبرهان بالحجة : قيل( : الية مأعنى في )تعالى الله
عليهم يتسلطون فقد الدنيا في وأمأا الخرة في هذا : وقيل   ، ربهم عند

   ، والذى لهم بالضرر
ً عليهم لهم يجعل ل : وقيل في عليهم نصروا وإن بل ، مأستقرة سإبيل
 فإن وقت

 . الرسإول لتباع النصر ويستقر ، عليهم تكون الدائرة
؛ الله بحمد فيها إشكال ل ، وعمومأها ظاهرها على الية بل : وقيل      
 الله فإن

ً المؤمأنين على للكافرين يجعل ل أن ضمن) سإبحانه( كانت فحيث ، سإبيل
 سإبيٌل لهم
ارتكاب أو ، به أقروا مأا بعض ترك بتسببهم جعلوها الذين فهم عليهم مأا

 مأا بعض
ورسإوله الله طاعة عن بخروجهم عليهم السبيل لهم جعلوا فهم ؛ عنه ُنهوا
 أوجب فيما

يوما الصحابة أخلى كما ، أدخلوها التي الثغرة هذه في عليهم عدوهم تسلط
 الثغرة ُأحد

ًا مأنها العدو فوجد ؛ وحفظها بلزومأها الله رسإول أمأرهم التي إليهم طريق
 فدخلوا ،

. ] 2[) مأنها
إل الفهم حق تفهم ل السابقة السنة مأعرفة أن : سإبق مأما والحاصل      

 الله بمعرفة
ولو ، والرحمة الخير إل بعباده يريد ل) سإبحانه (فإنه ؛ وتوحيده) وجل عز(

 تسلط
أن وذلك ؛ والتمكين الخير هي التسلط هذا عاقبة فإن مأا وقت في العداء

 المؤمأنين
قوله واقع مأن يدركون بالذى وينالونهم أعداؤهم عليهم يتسلط عندمأا

 ل  : )تعالى(
ُه ُبو ًا َتْحَس ُكم َشر َو َبْل ّل ْيٌر ُه ُكْم َخ ؛ بذنوبهم هو إنما أصابهم مأا أن  ّل
 الخير فيكون



التوبة وإحداث ، خلل مأن بالنفوس مأا تغيير هو العداء تسلط في
 ، والسإتغفار

لو ليظهر يكن لم ذاته حد في خير وهذا ، المصيبة حلول أوجب مأا وترك
 اسإتمر
هذه والحالة لنه ؛ اليمان وضعف ، المعاصي وجود مأع والتمكين النصر
 يستمر
 . إصلح بدون الفساد

قوله وهي أل ، تتغير ل التي الثابتة السنة مأعنى هو وهذا      
) : تعالى(

ّلَه إّن  -ج       ّيُر ل ال َغ ٍما مَأا ُي ْو َق ّتى ِب ّيُروا َح َغ ِهْم مَأا ُي ُفِس َأن : الرعد[  ِب
11[ . 

ْو ) : تعالى (قوله ومأثلها       َل ْهَل َأّن َو ُقَرى َأ ُنوا ال ْوا آمَأ َق ّت َنا َوا َتْح َف ِهم َل ْي َل َع
َكاٍت  َبَر

ِء مّأَن َلْرِض الّسَما ِكن َوا َل ُبوا َو ّذ ُهم َك َنا ْذ َأَخ ُنوا ِبَما َف ُبوَن َكا ْكِس  :العراف[  َي
96 . [

ًا كثيرة المعنى هذا في واليات ًد  . ج
َبّن َول ) : تعالى (قوله- د       ِذيَن َيْحَس َل َفُروا ا ّنَما َك ِلي َأ ُهْم ُنْم ْيٌر ُل َخ

ِهْم ُفِس ّنَما َلن  إ

ِلي ُهْم ُنْم ُدوا َل َدا َيْز ًا ِل ْثم ُهْم إ َل َذاٌب َو ِهيٌن َع ] . 178 : عمران آل[  مّأ
ًا ترسإم الية هذه       ًا مأيزان ًا قويم العبد على النعم إغداق أن في ثابت
 علمأة ليس
بل ، وسإعادة خير في أنه على يدل ول ، إياه ومأحبته له الله كرامأة على

 أن الغالب
ًا والنعم المألء وراء ًا شّر حقيقة إلى للناس توجيه الميزان هذا وفي ، وعذاب

 البتلء
إلى النظر هي والتعاسإة السعادة في مأوازينهم تكون وأل ، والشر بالخير
 النعم كثرة

ًا الرخاء كان فكم ؛ قلتها أو ًا للعذاب سإبب أناس مأن وكم ، وأخرى دني
 حرمأوا صالحين

ًا وسإعادة خير في ولكنهم ، والولد المال نعمة مأن الدنيا هذه في دني
 وهذه . وأخرى

الله وصدق ، وأنواره التوحيد ضوء في إل إدراكها يمكن ل العظيمة المعاني
ُه ل    : العظيم ُبو ًا َتْحَس ُكم َشر ًا كثيرة المعنى هذا في واليات  ّل ّد ، ج

 قوله مأنها أذكر
ْبَك َفل  ) :تعالى( ْعِج ُهْم ُت ُل َوا ُهْم َول َأمْأ ُد ْول ّنَما َأ ُد إ ِري ّلُه ُي ُهم ال َب ّذ َع ُي َها ِل ِفي ِب

ِة َيا َيا الَح ْن ّد  ال

َق َه َتْز ُهْم َو ُفُس ُهْم َأن ِفُروَن َو ] . 55 : التوبة[  َكا
 : السإتعجال وعدما والناة التؤدة- 7      
ُه ل  : )تعالى( قوله ثمار مأن السابعة الثمرة هي وهذه       ُبو ًا َتْحَس َشر
ُكم َو َبْل ّل  ُه



ْيٌر ُكْم َخ الله يقضيه فيما والشر الخير يكون أين يعلم ل العبد كان فإذا  ّل
) سإبحانه(

فإنه ، والثواب السنن مأن عباده) وجل عز (الله أعلمه مأا ضوء في إل
 هذه والحالة

دراسإتها قبل والحداث المواقف يحلل أو المأور يتعجل أن له ينبغي ل
 في والبحث
ًا ، جوانبها ًا ، )وجل عز( لله ذلك في مأتجرد والسنن بالموازين مأهتدي
 التي الثابتة
ّفق وإذا ، رسإوله لسان وعلى ، كتابه في )سإبحانه( الله ذكرها إلى العبد ُو

وتنشأ ، بالحق وينطق ، الحق عن يصدر الغالب في فإنه   : الفضل هذا
   )الحلم( صفتا عنده

تعجلوا أناس مأن رأينا وكم .. )وجل عز( الله يحبهما اللتان )الناة(و
   قبل أمأورهم

ً نتيجتها فكانت أوانها ًا وبال الله أنعم نعمة مأن أناس سإئم وكم ، وشّر
 عليهم بها

ّلوها ّلوها فتقا أصابهم وتعجلوه أرادوه مأا جاءهم فلما ، غيرها وأرادوا ومأ
 ضرٌر مأنه

ٌد  . وندمٌا ونك
مأن نراه مأا : السنة بهذه مأعالجتها يمكن التي السإتعجال صور ومأن      
 تعجل
، جهدهم ثمرة قطف في الدين هذا على الغيورين مأن الطيبين بعض

 وتعريض
عن يغفلون أو وينسون ... العداء لمواجهة وتمنيهم ، للبتلء أنفسهم

 ل : (قوله
تؤول مأا يدري ل المرء لن.  ]3[ )فاصبروا لقيتموهم وإذا ، العدو لقاء تمنوا
   إليه

حالة العبد يتمنى وقد . الهوال ومأشاهدة ، العدو مأواجهة عند الحال
 مأعينة

برحمته) وجل عز (الله ولكن ، المأور بعواقب الجاهل بتصرفه ويستعجلها
 يحول

مأن عبده على والفتنة الشر مأن) سإبحانه (يعلمه لما المأر هذا وبين بينه
 ؛ المأر هذا

: وطأته تحت أصبحوا فلما ، أوانه قبل البلء اسإتعجلوا أناس مأن فكم
 ضعفوا

ّي بالله والعياذ وانتكسوا مأا على الدللة ربه يسأل أن بالمسلم فحر
 الخير فيه

 . ورحمته) وجل عز( مأرضاته فيه مأا وعلى ، والصلح
بالله العلم ثمرة مأن وأنها ، والناة التؤدة فضل لنا يتبين سإبق مأما      

 )وجل عز(
لنصر المناسإب الوقت يقدر )وجل عز( وأنه ، وصفاته وأسإمائه وتوحيده

 بعد أوليائه



العليم هو) سإبحانه (وأنه ، عدته وأعدوا النصر بأسإباب أخذوا قد يكونوا أن
 الحكيم

ًا عنهم يؤخر فل ، بعباده الرحيم والبر ًا عليهم يقضي ول ، شيئ وفيه إل أمأر
 الخير

ربه أمأر يستعجل المأور بعواقب والجاهل القاصر العبد ولكن ، والرحمة
 . الرحيم

َق  : للنسان وصفه في العظيم الله وصدق       ِل َعَجٍل مِأْن النَساُن ُخ
ُكْم ِري ُأ  سَإ

ِتي َيا ُلوِن َفل آ ْعِج َت مَأن إل ، والتسرع العجل فطبيعته ]37 : النبياء[  َتْس
 الله مأّن

يسلم فإنه ، الممكنة للسإباب فعله مأع ، له والتسليم ومأحبته بتوحيده عليه
 الفكار مأن

ُه ل  : )تعالى( قوله يفقه لنه ، المتهورة والندفاعات ، المتعبة ُبو َتْحَس
ًا ُكم َشر   ّل

.    ]4[ ) الخرة عمل في إل شيء كل في التؤدة ( : الرسإول وصدق
________________________

 .279ص ، 5ج : السعدي تفسير) 1(
 .85ص ، 2ج : التفسير بدائع) 2(
ومسلم 181ص ، 6ج ،) 156 (باب ، الجهاد في البخاري رواه : عليه متفق) 3(

 .1362ص ، 3م ، العدو لقاء تمني كراهة : باب ، الجهاد في
في وهو 157ص ، 5ج ، الرفق في : باب ، الدب في داود أبو : رواه) 4(

) .1794 (رقم ، لللبانأي الصحيحة السلسلة

الدعوة في خواطر
 قرآنأية تربية
)2(

العبدة محمد

أو بصيرة دون التباع هو الذي) التقليد (مأن النسان على أضر ليس      
ّية    ، رو
نفسه يتعب ل حتى الفكري للكسل يميل الحالة هذه في النسان وكأن

 التجديد في
 . السير صحة مأن والتأكد

والمراجعة الدائم للتأمأل تحتاج التي الهمية البالغة المأور ومأن      
 والتفكير
يصاغ مأنهج خلل مأن التربية مأوضوع : والنتائج الطرق أحسن إلى للوصول

 فيه
ًا المنهج كان فإذا ، النسان ًا سإليم الناس وتربية عرضه وطريقة ، صحيح

 خلله مأن
مأناهج أخذنا فإذا . التربوية العملية نجحت : أغراضه تخدما مأتحددة صحيحة
 التعليم

بعض ولكن ، واحدة العلمية المادة نجد فإننا ، المعاصرة المدارس في
 التدريس طرق



ًا إن بل ، الفضل إلى الناس وغادرها الزمأن عليها عفا قد مأن كثير
 في المواد

ّلم وكأنها اليوما مأدارسإنا يخرج عندمأا مأنها ُيستفاد فل ، ُتنسى لكي ُتع
 إلى الطالب
 . الحياة مأعترك

مأسلم جيل لخراج ُتمارس التي والتربية التثقيف طرق إلى انتقلنا فإذا      
 وجدنا :

ًا يملكون فالمسلمون ، نفسه الموقع في أنفسنا ًا مأنهج ّي قد ولكن ، ربان
 مأن الخلل يأتي

 . به الناس وتربية المنهج هذا عرض طريقة
في آيات عليهم ينزل أن الصحابة تربية في القرآن طريقة تكن لم      

 مأوضوع
اليات كانت بل ، وافهموها واحفظوها اليات هذه أقرؤا : لهم ويقال ، واحد
 تتنزل
خلقه عظمة وعن ، الحسنى وأسإمائه الله صفات : عن تتحدث وهي

 المسخر والكون
: عن تتحدث نفسه الوقت وفي ، العبادة توحيد إلى ودعوة ، للنسان
 الحلل

ينفصل ول ، المأم ومأصائر ، النبياء وقصص ، الجهاد وعن ، والحراما
 التذكير
النفس تخاطب اليات كانت ، والوامأر الشرائع عن الله وتقوى بالخرة

 النسانية
) : تعالى (قوله اقرأ ؛ العاطفة أو وحدها الذاكرة تخاطب ل ، بمجموعها

َها َيا ّي أ
َ 

ّثُر ّد ِذْر ُقْم )1( الُم َأن ّبَك )2( َف ّبْر َوَر َك َبَك )3( َف َيا ِث ّهْر َو َط َوالّرْجَز )4( َف
ْهُجْر   ... َفا

قوله واقرأ ، والبلغ والخلق التوحيد بين جمع كيف ،] 5- 1 : المدثر[
) تعالى(

َعْل ل  : السإراء سإورة في َع َتْج ِه مَأ ّل ًا ال َله َد آَخَر إ ُع ْق َت ًا َف ْذمُأومأ ً مَأ ُذول ( مّأْخ
َقَضى )22  َو

ّبَك ّ َر ُدوا َأل ُب ْع ّ َت ُه إل ّيا ْيِن إ َد ِل َوا ْل ِبا ًا َو آخر إلى] 23 ، 22 : السإراء[  إْحَسان
 اليات

التبذير عن والنهي ، الله سإبيل في النفاق عن ذلك بعد تتحدث التي
 أمأوال وأكل

تحدثت كيف )المؤمأنون( سإورة مأستهل في وتأمأل ، .. بالباطل الناس
 عن اليات

عن ثم ، خلقه على الله نعم عن ثم ، والبعث الخلق عن ثم ، العبادات
 نوح قصة

وإن ، الموضوعات بين المزج في الطريقة هذه إن .. )لسلما ا عليه(
 مأن كانت



ًا تربوية طريقة إنها إل ، القرآن مأعجزات الفقه ُيدرس وعندمأا ، أيض
ً  عن مأنفصل
النبوية والسيرة ، القلوب قساة فقهاء فسيخرج : بالخرة والتذكير الوعظ

 أل يجب
 . تكاليف وكأنها العبادات ول ، تاريخ وكأنها ُتدرس
ولكن ، العلماء ذلك على جرى وقد ، لبد العلوما تقسيم كان وإذا      

 بين الرتباط
ًا كان العلوما هذه ومأواعظه بالقرآن والصلة ، السلف علماء عند واضح

 وقوارعه
، بالواقع العلوما هذه ربط مأن لبد : المعاصرة حياتنا وفي .. مأوجودة

 واسإتلهاما
نفوس زكت التي الطريقة هذه ، بينها فيما والربط مأزجها في القرآن

 ؛ الصحابة
ًا يكررها واحدة بآية الليل يقوما أحدهم فكان بن جبير عن وذكر ، لها مأتدبر

 أنه مأطعم

َأمْا  الية هذه بلغ فلما) الطور (ب المغرب في يقرأ النبي سإمعت : (قال

ُقوا ِل  مِأْن ُخ

ِر ْي ٍء َغ ُقوَن ُهُم َأمْا َشْي ِل قال وقد) . يطير أن قلبي كاد] 35 : الطور[  الَخا
) تعالى(

ًدى  : إنه القرآن عن ّتِقيَن ُه ْلُم ] .2 : البقرة[  ّل
________________________



اقتصادية دراسإات
 مع متأنأية وقفات

السلمية البنوك في التمويل عمليات
)2(

الشبانأي الله عبد بن محمد .د

الفقهاء بعض عليه يطلق مأا أو المرابحة بيع اسإتخداما يتم      
 بيع( المعاصرين

الفراد احتياجات تمويل في واسإع نطاق على) بالشراء للمأر المرابحة
 والمؤسإسات

ًا الوسإائل أكثر يمثل المرابحة فعقد ، التجارية اسإتثمار في اسإتخدامأ
 المتاحة المأوال

 . السإلمأية البنوك لدى
النوع هذا اسإتخداما وطريقة أسإلوب حول كثيرة شبهات ُأثيرت لقد      
 البيوع مأن

ُتخدما الذي َبل مأن اسإ قصير التمويل لتوفير كوسإيلة السإلمأية البنوك ِق
 وطويل الجل
المرابحة بيع ( باسإم الربا لسإتحلل حيلة إل هو مأا يتم مأا وأن ، الجل

( .   
قبل مأن المستخدمأة التمويل وسإائل مأن السإلوب هذا أهـمية إن      

 البنوك
ًا السإاليب أكثر أنه إلى تعود السإلمأية يثار مأا وإلى ، ناحية مأن اسإتخدامأ

 مأن حوله
الربا عن بعيد تمويلي أسإلوب بناء بقصد ، مأناقشته يستدعي مأما ، شبهات

 أي وعن
 . التمويلية العمليات إسإلمأية على تؤثر شبهة
)ربا بدون تجارية بنوك( كتابي في المرابحة عقد ناقشُت أن سإبق لقد      
 أكثر مأنذ
، التحفظات بعض الدراسإة تلك في أوضحت وقد ، سإنوات سإبع مأن

 واقترحت
في مأمارسإتي وبحكم الفترة هذه مأضي بعد ولكن ، التعديلت بعض

 العملي الواقع
البنوك مأع الشركات بعض تجريها التي العقود بعض على واطلعي
 السإلمأية

حيث مأن تختلف ل المطبقة والطريقة السإلوب أن : قناعة لدي تكونت
 الغاية

وتجنب الربح فضمان ؛ الربوية البنوك في المتبعة الوسإائل عن والهدف
 المخاطرة

: ولهذا ، )المرابحة بيع( عليه يطلق مأا عملية في أسإاسإان عنصران
 يتم سإوف

هو كما المرابحة بيع فهم في تتمثل جوانب عدة مأن الموضوع هذا مأناقشة
 مأعروف



البنوك قبل مأن المتبع المرابحة بيع وأسإلوب ، السإلمأي الفقه في
 ، السإلمأية
، المرابحة لبيع المستحدث السإلوب هذا على المثارة والشبهات
 وجهات ومأناقشة

البدائل إيضاح مأع ، السإلوب لهذا والمانعة المؤيدة المختلفة النظر
 كأسإلوب المقترحة

 . الربا شبهة عن التمويل مأن السإلوب بذاك يبتعد للتمويل
 :القدمين الفقهاء لدى المرابحة بيع
المال برأس البيع( : بأنها المرابحة المغني في قدامأة ابن يعرف      
   وربح

َلّي هو : أو ، فيه مأالي رأس( : بقوله يصورها أو ]1[ )مأعلوما بعتك بمئة َع
في جاء كما المالكية عند المرابحة وصورة ،]1[ )عشرة وربح     بها

َبّز في عندنا عليه المجتمع المأر : (مأالك   للمأاما الموطأ يشتريه [*] ال
ًا به يقدما ثم ، ببلد الرجل .   ]2[.. ) مأرابحة فيبيعه ، آخر   بلد
فالمذهب : الشروط نوعية في بينها فيما الفقهية المذاهب وتختلف      

 : الحنبلي
البائع وعلى ، الشراء وثمن ، الربح مأعلومأية المرابحة لصحة يشترط

 ثمن تبيان
المذهب أمأا.  ]3[ حدة على البيع على أنفقه ومأا ، حدة على شرائه

   فهو : الشافعي
يلزما ل ولكنه ، والثمن الربح مأعلومأية في الحنبلي المذهب مأع يتفق
 ثمن فصل

بثمن المرابحة بيع فيجيزون : الحناف أمأا ، أنفقها التي والنفقة الشراء
 بربح الشراء

ًا المبيع يكون أن : الول : بشرطين النقدين بيع يصح فل ، عرض
 ، مأرابحة
ًا الثمن يكون أن : والثاني ّي .    ]4[ ونحوهما والدولر كالريال مأثل

الفقه علماء كتب في ورد كما المرابحة بيع أن يتضح سإبق مأما      
 القدمأين
َبل مأن الربح وتحديد ، الثمن ومأعلومأية ، السلعة وجود : يشترط البائع ِق

 ، البيع َقبل
يريد التي للسلعة البائع شراء ثمن مأعلومأية : الثمن بمعلومأية ويقصد

 فيها المرابحة
مأن شكل أي فإن  :وبالتالي ، عليها البائع أنفقه ومأا الشراء راغب قبل مأن

 الشكال
للمأر المرابحة بيع : (عليه يطلق مأا أو المرابحة بيع في المستخدمأة

 هو) بالشراء
، الفقهاء إليه أشار كما المرابحة بيع إلى ينسب أل يجب مأستحدث عقد
 يجب وإنما

ُتحدث التي الظروف وفق ذلك عن بمعزل يدرس أن العقد هذا فيها اسإ
 التي والغاية
 . مأنه قصدت



 :السلمية البنوك تجريه كما المرابحة بيع أسلوب
السإلمأية البنوك قبل مأن مأتبع هو كما المرابحة بيع إجراءات تتمثل      
 في

:    ]5[ التالية الخطوات
ًا السإلمأي للبنك التمويل طالب يتقدما -1       أصل شراء في رغبته مأبدي

 رأسإمالي
، فيها التجار بغرض سإلع أو اسإتهلكية أو رأسإمالية سإلعة أو خاما مأواد أو

 ويقدما
يمتلك الذي المحلي البائع أو المصدر مأن المرسإلة التسعيرة فاتورة للبنك

 وقد السلعة
 . شراؤها المراد السلعة مأواصفات التسعيرة هذه في حددت
بشرائها البنك بقياما التمويل طالب مأع السإلمأي البنك يتفق -2      

 ، لصالحه
َبله مأن بالشراء وعد توقيع ويتم له ببيعها سإيقوما بأنه البنك مأن ووعد ِق

 مأعينة بزيادة
 . البنك ربح تمثل
، للبنك البضاعة مأستندات وصول بعد مأرابحة بيع عقد توقيع يتم -3      
 يحدد
دفع يتم أن على وهذا ، البنك ربح ذلك في بما البيع قيمة العقد هذا في

ً الثمن  مأؤجل
 . كمبيالت أو أقساط شكل على
أو )المرابحة بيع( عليها يطلق التي التعامأل مأن الصورة هذه بتحليل      

 بيع(
 : بالتي تتصف نجدها )بالشراء للمأر المرابحة

اللزما المال بتوفير البنك قياما هو المبايعة هذه مأن والغاية الهدف- 1      
 لطالب
ليست مأهمته إن:  أي ، بيعها المراد بالسلع يتعامأل ل فالبنك ، التمويل
 ، التجار
الشرعي المحظور مأن للخروج مأحاولة هو السإلوب هذا واتباع

. 
اللتزاما حقيقة توفير : بالبيع والوعد بالشراء الوعد مأن الهدف -2      
 كل مأن

البنك يقوما ل الوعد هذا وبدون ، )والمشتري البائع( الطرفين
 . باللتزاما

ِلب -3       مأوجودة سإلعة شراء بقصد السإلمأي للبنك يتقدما لم التمويل طا
 ومأملوكة

يتم أن على السلعة هذه لشراء المال توفير : قصده وإنما ، البنك عند
 قيمتها سإداد

ً مأا فإن : وبالتالي ، الهدف هو البيع وليس العقد غاية فالتأجيل ، مأؤجل
 عليه ُيطلق

التي )الفائدة( يعادل أن يمكن مأا الحقيقة في يخالف ل) الربحي العائد(
 تحصيلها يتم



الربوية البنوك قبل مأن فعله يتم مأا حسب البنكية والتسهيلت القروض مأن
 والعبرة ،

 . بألفاظها ل بمقاصدها العقود في
الصورة هذه إسإلمأية بمدى يتعلق جدل التعامأل هذا حول ثار لقد      

 المستحدثة
ُأثيرت ، التعامأل مأن المأور في بعضها حصر يمكن عدة شبهات و

 : التالية
      ً الشرع جاء وقد ، الربا أخذ على التحايل مأنها ُقصد مأعامألة أنها  :أول

 بإبطال
ُتدل وقد ، حذوهم حذا ومأن اليهود مأن بأصحابها والتنديد الحيل أن على اسإ

 البيع هذا
]6[) الكافي (في المالكي البر عبد ابن ذكره بما الربا لسإتحلل حيلة هو

   صور مأن
ًا السإلمأية البنوك به تتعامأل للذي مأشابهة المرابحة لبيع  :يقول ، حالي

 أنه : مأعناه(
مأثال ، مأحللة سإلعة بينهما أجل إلى مأنها أكثر بدراهم دراهم بيع في تحيل
 أن : ذلك

عنده ليست أنها يعلم وهو بنسيئة مأنه يبيعها سإلعة آخر مأن رجل يطلب
 : له ويقول
ل فهذا ، كذا أجل إلى عشر باثني علي وهي بعشرة هذا مأالكها مأن اشترها

 ، )يجوز
 :التعاقد مأن السإلوب لهذه المجيزين مأن الشبهة هذه على الرد كان لقد
 البنك بأن

أن كما ، لغيره ليبيع يشتري ولكنه ، حقيقة بالشراء يقوما السإلمأي
 الذي العميل
حيلة فل : وبالتالي ، حقيقة شراءها يريد له بالشراء البنك يقوما أن طلب

 ، المأر في
وإنما الربوية البنوك في يجري مأا تشبه العملية هذه بأن الدعاء أن كما

 تغيرت
ًا الصورة تغيير فإن ، صحيح غير قول فقط الصورة ًا يكون أحيان ًا مأهّم ّد ج

 وإن ،
البغّي تعطاه ومأا للزوجة فالمهر ؛ الظاهر في واحدة المأرين نتيجة كانت
 في يجتمع

في هذا ويندرج ، مأختلفة النية لكن ، السإتمتاع مأقابل أنه في الظاهر
 مأا بين المقارنة

ًا ُيدفع ومأا ، ربا مأن السإتقراض مأقابل ُيدفع الفرق وأن ، البيع مأقابل ربح
 أن بينهما

)البنك (البائع ضمان عليه يترتب بيع هو السإلمأية البنوك في يتم مأا
 حتى للسلعة

، البائع ضمان على فهو المبيع هلك فإذا ، المشتري قبل مأن اسإتلمأها يتم
 ويتحمل



في الثمن توفية في تأخر إذا أنه كما ، عيب فيه ظهر إذا بالعيب الرد تبعة
 الجل

البنك يفعل كما زيادة أية عليه تفرض لم مأقبول لعذر المحدد
   . ]7[ الربوي

المأر مأدار هي التي ، النية أسإاس على تقوما الشبه حقيقة إن      
 مأن وأصل

أن شك ول ، والفعل القول سإلمأة مأن التأكد في إليها يرجع التي الصول
 ل النية

وفؤاد قلب إلى راجع المأر ولكن ، مأنها التأكد يمكن ول قياسإها يمكن
 ، الشخص

فالبنك ؛ بالنتيجة ربطها يجب العقد لهذا الظاهرة الصورة فإن : وبهذا
 ل السإلمأي

لصالحه بالشراء يقوما ل فهو ، الدراهم في ُيتاجر وإنما العروض في ُيتاجر
 بقصد
إل بالشراء يلتزما ل إنه بل ، مأبدئي اتفاق وبدون السلع يتملك أن بعد البيع
 التأكد بعد
كما ، حقوقه لحفظ الضمانات وأخذ الشراء في الراغب العميل وجود مأن
 السلعة أن
فإنه : وبالتالي ، مأواصفات مأن المشتري يرغبه مأا وفق إل شراؤها يتم ل
 نية ل

المتفق الشرعية والقاعدة ، التعامأل مأن يظهر كما البنك لدى للتجارة
 أن : عليها

 . والمباني باللفاظ ل والمعاني بالمقاصد العقود في العبرة
ًا       المأة فقهاء مأن أحد به يقل لم المرابحة مأن السإلوب هذا أن  :ثاني

 ، القدمأين
المأاما عن روي بما القول بهذا قال مأن واسإتدل ، بحرمأته قال مأن ُوجد بل

 في مأالك
ً أن بلغه أنه : (بيعة في بيعتين عن النهي باب تحت الموطأ لرجل قال رجل

 ابتع :
الله عبد ذلك عن فسئل ، أجل إلى مأنك ابتاعه حتى بنقد البعير هذا لي
 ، عمر بن

.    ]8[) عنه ونهى فكرهه
ّين الذي هو العميل أن السإلمأية البنوك في المأر واقع إن        :للبنك يب

 السلعة
دور يقتصر بحيث ، ومأواصفاتها ، وسإعرها ، لديه توجد ومأن ، المطلوبة

 على البنك

ذكر وقد ، للعميل أجل إلى ويبيعها ، عنده توجد لمن قيمتها وسإداد شرائها
 جزي ابن
رجل يقول أن : (وهي ، العينة بيع صور مأن صورة )الفقهية القوانين( في

 لخر
[ )مأحرما ربا فهذا ، أجل إلى عشر خمسة وأعطيك بعشرة سإلعة لي اشتر

   ُرد لقد ، ]9



في الضروري مأن ليس : بأنه السإلوب لهذا المجيزين قبل مأن ذلك على
 المعامألت
رد اللزما مأن وليس ، بحلها قال مَأن السابقين الئمة مِأَن نجد أن المستجدة

 مأسألة كل
ُتَخّرَج القديمة المعامألت صور مأن صورة إلى ، حكمها وتأخذ عليها ل

 إلى بالضافة
: )الما( كتابه في الشافعي المأاما قول إلى المجيزون أشار فقد : ذلك

 أرى وإذا(
ِر : فقال ، السلعة الرجَل الرجُل ُأربحك هذه اشت فاشتراها ، كذا فيها و
 ، الرجل

ًا فيها أحدث شاء إن ، بالخيار : فيها أربحك قال والذي ، جائز فالشراء بيع
 شاء وإن

نص فإن ، القول هذا ُقبل ولو حتى : بأنه هذا على اعترض لقد ، )تركه
 الشافعي

، المرابحة في جائز غير اللزاما أن كما ، الجل ذكر مأن خل) الله رحمه(
 مأا بعكس

 . اللتزاما توقيع ضرورة مأن السإلمأية البنوك في مأعمول هو
ًا       بيوع( العينة بيوع مأن بيع أنه شبهة : المثارة الشبهات ومأن : ثالث
 العينة

هذه كتبهم في المالكية ذكر فقد ؛ العينة بيوع مأن وإنها أمأا ،) مأحرمأة
 ضمن الصورة

ِر : يقول أن وهي ، الممنوعة الصور مأن وعدوها ، العينة بيوع لي اشت
 كذا سإلعة

ًا بعشرة بيع( جوهر هو وهذا ، أجل إلى عشر باثني مأنك أبتاعها وأنا نقد
 )المرابحة

المالكية : بأن البيع لهذا المجيزون يرد ، السإلمأية البنوك تجريه الذي
 توسإعوا

ًا وأن ، الذرائع سإد بحجة الحظر دائرة في البيوع مأن صور إدخال في كثير
 إدخال

عمل هو بل ، سإنة ول كتاب به يجئ لم الممنوعة البيوع مأن الصور هذه
 اجتهادي

أكثر إنها : قال مأن فمنهم ، الجال بيوع مأنع وجه في اختلفوا فقد ، مأحض
 مأعامألت

الذي المرابحة بيع أن كما ، الربا لذرائع سإد إنها : قال مأن ومأنهم ، الربا أهل
 تجريه
إن : يقول فالجوزجاني ؛ العينة بيع مأفهوما ضمن يدخل ل السإلمأية البنوك
 العينة

ِرق الذهب مأن العين إلى الرجل حاجة مأن اشتقت إنما َو فيشتري ؛ وال
 ويبيعها السلعة
العينة بيع وصورة ، حاجة السلعة إلى به وليست ، إليها احتاج التي بالعين

 جاء كما



ًا يبيع أن : للشوكاني )الوطار نيل( في مأئة (مأعين بثمن غيره إلى شيئ
 وعشرين

ً ً سإنة (أجل إلى) مأثل الثمن قبض قبل يشتريه ثم ، المشتري ويتسلمه )مأثل
 أقل بثمن
ً مأئة( القدر ذلك مأن ًا يدفعه) مأثل ليتسلمها مأئة سإلمه أنه : فالنتيجة ، نقد
 الجل عند
ضمن يدخل ل البنوك تجريه الذي المرابحة بيع فإن  :وعليه ، وعشرين مأئة

 صور
، السلعة مأواصفات يحدد فهو ، فيها يرغب السلعة طالب لن ؛ العينة بيع

 ويحدد
ُيساوما بالفعل يشتريها والبنك ، بيعها أو صنعها مأصادر يبيعها ثم ، عليها و
 للعميل

ليبيع يشتري التاجر فإن ، تاجر أي يفعل كما ، به ووعد الشراء طلب الذي
 لغيره

ًا يشتري وقد .    ]10[ عملئه بعض طلب على بناء مأعينة سإلع
ًا       تحت يدخل المرابحة بيع بواسإطة التمويل هذا أسإلوب أن : رابع
 عن النهي
أبو رواه الذي الحديث ورد وقد ، حقيقة في حقيقتين أو بيعة في بيعتين

 في داود
ًا هريرة أبي عن سإننه أو أوكسهما فله بيعة في بيعتين باع مأن( مأرفوع
    ]11[ )الربا

بيع واقع يماثل ل الحديث هذا تفسير إن : المرابحة لبيع المجيزون ويقول
 المرابحة

أبي سإنن تهذيب (في القيم ابن ذكر فقد ؛ السإلمأية البنوك تجريه الذي
ًا )داود  تعليق
يقول أن : أحدهما : قولين تفسيره في للعلماء أن : الحديث هذا على
 بعشرة بعتك
ًا في ففسره ، سإماك عن أحمد رواه الذي هو وهذا ، نسيئة عشرين أو نقد

 ابن حديث
قال ، ... واحدة صفقة في صفقتين عن الله رسإول نهى( : قال مأسعود
 : سإماك
ٍء هو : فيقول البيع يبيع الرجل ]12[ . ) وكذا بكذا وبنقد ، وكذا بكذا بنسا

   والتفسير
بثمانين مأنك أشتريها أن على سإنة إلى بمئة أبيعكها : يقول أن : الثاني
ً    وهذا ، حال

فله( : لقوله مأطابق وهو ، غيره له مأعنى ل الذي الحديث مأعنى
   أو أوكسهما

ًا( مأعروضان ثمنان يوجد ل فإنه : هذا ضوء وعلى ) .. )الربا بكذا نقد
هو وإنما ، السإلمأية البنوك تجريه كما المرابحة بيع في )بكذا   ونسيئة

حقيقية بيعة على مأواعدة فإنها : وبالتالي ، مأعلوما   مأحدد واحد بثمن
.      ]13[ للسلعة البنك امأتلك   بعد واحد بيع عقد ثم ، واحدة



ًا       مأن السإلوب هذا على المعترضين مأن المثارة المأور مأن  :خامأس
 : التمويل

يسمى مأا وهو ، البائع عند ليس مأا بيع أو يملك ل مأا بيع في يدخل أنه
ًا  بيع أيض

، يملكه ل مأا العميل يبيع السإلمأي والبنك ، عنه مأنهي بيع وهو ، المعدوما
 فالسلع

تدخل لم الخارج مأن اسإتيرادها أو الداخل مأن شراؤها مأنه ُيطلب التي
 حوزته في

مأعه وتواعد المشتري ضمن إذا إل السلعة يشتري ل فهو ، حقيقي بملك
 يرد .

السنة به وردت مأا مأعنى : بأن الشبهة هذه على السإلوب لهذا المجيزون
 النهي مأن
يراد أنه) السنن مأعالم( في الخطابي ذكر كما هو عندك ليس مأا بيع عن
 بيع : به

ْيِن َع ًا غيره مأال الرجل وبيع ، الصفة بيع دون ال ، المالك إجازة على مأوقوف
 بيع لنه
تيمية ابن ذكره مأا إلى أشاروا كما ، غرر وهو ؛ مألكه في ول عنده ليس مأا

ًا  تفسير
باع قد فيكون ، مأعينة عين بيع به يراد : بأنه الفتاوى في الحديث لهذا
 الغير مأال
تسليمه على يقدر ل مأا بيع به يراد أن وإمأا ، نظر وفيه ، يشتريه أن قبل
 كان وإن
ّذمأة في ًا له ضمن يكون فيمن أشبه وهذا ، ال ل أو سإيحصل هل يدري ل شيئ

َبل مأن به ُيعمل مأا وأن   . يحصل قبل يتم مأا أن هو السإلمأي البنك ِق
   إنما البيع عقد إجراء

ًا وليس بينهما مأواعدة هو المتبعة الصيغة وفق البيع يتم وإنما ، وشراء بيع
 قبل مأن

الشحن مأستندات ورود أي ، بالفعل السلعة تملك تم إذا السإلمأي البنك
 ووصول
 . الميناء إلى البضاعة

للمأر المرابحة أو المرابحة لسإلوب مأناقشة مأن سإبق مأا ضوء على      
 بالشراء

َبل مأن اتباعه يتم كما مأن السإلوب هذا حول ُطرح ومأا السإلمأية البنوك ِق
 شبهات

أسإلوب أنه : هو السإلوب هذا حقيقة مأن يظهر مأا فإن ، مأناقشتها تمت
 للربا أقرب

ُبعد ُقرب مأدى عن المأر يتضح وحتى ، للبيع مأنه مأن المتبع السإلوب هذا و
 الربا
عن الناتج الربح وبين بينه والختلف الربا طبيعة مأعرفة مأن لبد

 . البيع
الشيء ذات في الزيادة : هو الربا للفظ المجرد اللغوي المعنى إن      
 أكانت سإواء



أما نفسه الشيء جنس مأن أكانت وسإواء ، مأعنوية أما حسية الزيادة هذه
 ، عنه خارجة
أمأا ، ]14[ الجنس مأتحدي غير أما الجنس مأتحدي في أكانت وسإواء
   المعنى

ويقصد ، ]15[ مأخصوصة أشياء في الزيادة في قيدها فقد : الصطلحي
   بهذه

أن غير مأن المتجانسين البديلين أحد زيادة : أنها المخصوصة الزيادة
 هذه ُيقابل

المبادلت على الشرع في يطلق الربا إن : قيل إذا أمأا ، عوض الزيادة
 والبيوع
غير زيادة على يشتمل مأحرما بيع كل أن إلى ذلك فيعود ؛ عنها المنهي

 ، مأشروعة
ً ليس العوضين أحد أكان سإواء ًا مأال لجل الزيادة أن أو ، الخمر مأثل مأباح

 ، الجنس
فرق لن مأتكافئ غير أنه أو ، مأقابلة غير في فيه العوض بذل فيكون
 في الزيادة

البيع بين الفرق هو فما  :هذا ضوء وعلى ، مأشروع عوض مأقابلة غير
 . ؟ والربا
  :  ]16[ التالية المأور في إجماله يمكن والربا البيع بين الفرق      
ًا التاجر مأن البيع يقتضى- 1       ًا أكان سإواء جهد ّي ًا أو جسم ّي فيحصل ، فكر
 على
أو المحلية السوق مأن إمأا السلعة يشتري فهو ، ذلك يقابل الذي الربح

 مأن يستوردها
، وترويجها عنها والعلن وتجزئتها ونقلها بشحنها ويقوما ، أخرى أمأاكن
 وهذه

يناولها مأن أو السلعة يستهلك مأن سإواء آخرون أفراد مأنها يستفيد أعمال
 ليد لتصل

ً يمارس ل فهو:  المرابي أمأا ، المستهلك وإنما ، العمال هذه مأن عمل
 هو يستفيد

 . إليها الناس وحاجة لديه المأوال هذه توفر مأن وحده
فإن ، التجارة في مأهم مأبدأ وهذا ، والخسارة للربح يخضع التاجر- 2      

 السلعة
ًا تكون ل  :المرابي أمأا ، يربح وقد فيها التاجر يخسر فقد ، مأربحة دائم

 فحصوله
َعّرض أو عمل دون الفوائد على مأتوفر نقد تجارته مأوضوع لن ، للخسارة َت
 . لديه
فيه يجري أن المعقول مأن فكان ، ومأثمن ثمن بين يتم البيع أن- 3      

 ، الكسب
ًا ليس وهذا ، والمأهال الجل مأقابل فهو : الربا أمأا  . عوض

الطار تحديد يقتضي التمويلية للعمليات الربوية الطبيعة فهم إن      
 يمكن الذي



ضوئه على الذي الطار يتمثل . غيرها عن الربوية العمال تمييز خلله مأن
 مأعرفة

الربا نطاق ضمن تدخل ل التي والعمليات الربا فيها يدخل التي العمليات
مأن تتكون الربوية للعمليات السإاسإية المكونات أن   : في المحرما

]17[ جوانب ثلثة
 

.     
مأقدار على المضافة الزيادة : أي ، المال رأس على الزيادة -1      

 التمويل
 . للمال المحتاج أو المقترض فيه يرغب الذي المطلوب

مأقدار على الزيادة مأقدار إن : أي ، بالمدة الزيادة نسبة ارتباط -2      
 المال

ًا تتناسإب التمويل لراغب الممنوح ّي : وبالتالي ، السداد فترة مأع طرد
 هو فالزمأن

 . نسبتها وفي الزيادة مأقدار في المتحكم
بين يتم تعامأل أي في شرط تمويله تم عما المال في الزيادة -3      

 . المتعامألين
ذلك في بما المعاصرة المجتمعات في السإاسإية البنوك وظيفة إن      

 البنوك
البنوك هذه وتخضع ، للمقترض المال توفير أسإاس على تقوما السإلمأية

 لحكاما
أن مأن التأكد أسإاس على وظيفتها تقوما التي المركزية البنوك مأراقبة

 البنوك هذه
ًا النقود في تتاجر ًا اقتراض هذا عن الخروج لها يحق ل : وبالتالي ، وإقراض

المركزية البنوك لشراف تخضع السإلمأية البنوك أن وبحكم   ، الطار
   بالبحث مألزمأة فهي
 :الحقيقة هذه ضوء وعلى ، للبنوك القراضية والطبيعة تتفق وسإائل عن

 فللنظر
السإاسإية بالمكونات مأقارنًة) بالشراء للمأر المرابحة بيع (طبيعة إلى

 ، الربا لمفهوما
أوضحنا أن سإبق وكما السإلمأية البنوك تجريها التي المرابحة أن نجد

 مأن تتكون
ٍر ، بائع (أطراف ثلثة البيع عملية يمارس ل فالبنك ،) وسإيط وبنك ، ومأشت

 فهو ،
: العملية في البنك وجود مأن والغرض ، والمشتري البائع بين وسإيط
 ثمن توفير

ًا السلعة لذلك الكافي المال يجد ل الذي لها المشتري مأن قيمتها وقبض نقد
 أسإاس على

التأجيل هذا مأقابل البنك ويأخذ ، لحق زمأن في للبنك بالدفع يقوما أن
 ثمن في زيادة

، الثمن سإداد فيه يتم سإوف الذي الزمأن بزيادة تزداد المشتراة السلعة
 أن شك ول

كان إذا الفقهاء جمهور عند جائز الحال الثمن عن السلعة ثمن في الزيادة
 مأن التأجيل



ٍر بائع بين ثنائية العلقة كانت إذا : أي ، للسلعة للمشتري البائع ومأشت
 ، لعوض
َأْخذ ، )البنك وهو( مأالي وسإيط تدخل عند ولكن ، السعر في فرق و

 ذلك واعتبار
فهذا ، شيء الحقيقة مأن يغير ل عليه) المرابحة بيع (لفظ وإطلق تجارة

 السإلوب
قيمة دفع عند الربوية البنوك به تقوما الذي المصرفي الحسم يشبه

 المسحوبة الكمبيالة
له المسحوب مأقاما البنك فيقوما ، آخر فرد على التجار أحد لصالح

 ويأخذ ، الكمبيالة
ًا : ذلك مأقابل الذي الزمأن أسإاس على مأحسوبة الكمبيالة قيمة على خصم

 تاريخ بين
البنوك تجريها التي فالمرابحة ، الكمبيالة اسإتحقاق وتاريخ الحسم

 تشبه السإلمأية
؛ السإلوب اختلف وإن ، والهدف الغاية حيث مأن الكمبيالت حسم

 المتبع فالسإلوب
في التمويل أن : هو الثلثية العلقة حيث مأن الربوية البنوك قبل مأن

 يمنح )الحسم(
: )البنك( الوسإيط ودور ، المشتري إلى )المرابحة بيع( وفي ، البائع إلى

 توفير
 . الطرفين مأن طرف لي المال
للمأر المرابحة بيع (أو) المرابحة بيع (فإن : سإبق مأا ضوء وعلى      

) بالشراء
فيها لما ؛ تجنبها ينبغي التي البيوع مأن يعتبر السإلمأية البنوك في يتم كما
 شبهة مأن

، شبهة ول فيها لبس ل التي التمويل أسإاليب عن البحث مأن ولبد ، الربا
 وبدون
إعادة الواجب مأن إن بل ، النفس لخداع شرعية حيل عن للبحث مأحاولة
 في النظر

المتبعة بالطرق تأثر بدون السإلمأية البنوك في العمل وطرق إجراءات
 النظاما في

 . الربوي البنكي
في الراغبين احتياجات لتمويل كوسإيلة اقتراحه يمكن الذي والبديل      

 التمويل
إعادة ضرورة : وهو ، العتبار عين في وضعه يجب ضروري بأمأر يرتبط
 هيكلية
للنظاما المركزية الرقابة لسإاليب يخضع ل بحيث السإلمأي البنك تنظيم
 البنكي
العلقات تعالج اسإتقللية ذات وإجراءات وسإائل إيجاد يجب بل ، الربوي

 التنظيمية
النقدية السياسإة على رقابة مأن يمارسإه أن يمكن ومأا المركزي البنك بين
 يمكن ومأا



الجهزة ترغب التي المالية السياسإة لتنفيذ وسإائل مأن يطرحه أن
 على المشرفة
 . تنفيذها في المجتمع في القتصادية النشطة

يرتكز التمويلي نشاطه البنك فيه يمارس أن يجب الذي الطار إن      
 على

.    ]18[ المضاربة : والثانية ، المشاركة : الولى : ركيزتين
في تتمثل القتصادي النشاط إليها يحتاج التي التمويل عمليات إن      

 تمويل
 : هي ، أنواع أربعة
 . رأسإمالية أصول تمويل- 1      
 . لمصنع أولية مأواد شراء تمويل -2      
 . بها التجار لغرض سإلع شراء تمويل -3      
تحقيق قبل التشغيلية العمال على للصرف مأالي تمويل -4      

 . اليراد
الرأسإمالية الصول بتمويل يتعلق فيما المشاركة أسإلوب اتباع ويمكن      

 بحيث ،
أو ، الصل هذا مأن المستفيد يحققها التي الرباح مأن نسبة للبنك يكون

 اسإتخداما
بحيث ، الصل لهذا المستأجر ضمان تحت الصول لهذه التأجير أسإلوب

 يكون
اسإتثمارية سإياسإة وضع يتم أن الحالة هذه في ولبد ، إيجاري عائد هناك
 ، للبنك
 . البنك لدى السيولة نسبة على القطاع هذا تمويل يؤثر ل بحيث
َلم بيع أسإلوب اتباع فيمكن : أولية مأواد شراء لتمويل بالنسبة أمأا       الّس

 بحيث ،
شروط وفق عليه يتفق بسعر النهائي المنتج مأن جزء بشراء البنك يقوما

 ، السلم بيع
تمويل وكذلك ، بها التجار لغرض السلع شراء لتمويل بالنسبة أمأا

 الحتياجات
، المضاربة عقود اتباع فيمكن : الخدمأية العمال لمختلف التشغيلية

 يقوما بحيث
ًا باعتباره التاجر بتمويل البنك ًا باعتباره أو مأضارب ، عنان شركة في شريك

 بشرط
نشاطات لمتابعة والفني والمحاسإبي الداري الجهاز البنك لدى يتوفر أن

 المضاربات
وفق المضاربة عمليات لتمويل مأتخصصة بنوك قياما ويمكن ، الخرين مأع

 النشطة
 . المختلفة القتصادية

________________________
 .199ص ، 4ج ، المغني) 1(

َبّز(*)  -                                ونأحوها الثياب من البيت متاع أو ، الثياب : ال
  - .البيان

بعناية ، الليثي يحيى بن يحيى رواية ، مالك المام موطأ) 2(
.668ص ، 2م ، الباقي عبد فؤاد محمد: 



 .199ص ، 4ج ، المغني) 3(
 .للجزيري ، الربعة المذاهب على الفقه) 4(
 .24ص ، القرضاوي يوسف د ، بالشراء للمر المرابحة بيع) 5(
 .572ص ، 2ج ، البر عبد لبن ، الكافي) 6(
 .31-27ص ، للقرضاوي ، بالشراء للمر المرابحة بيع) 7(
 .663ص ، 2م ، الموطأ) 8(
 .284ص ، الفقهية القوانأين) 9(
 .47-40ص ، بالشراء للمر المرابحة بيع) 10(
م ، داود أبي سنن صحيح في اللبانأي وصححه ، ماجة وابن داود أبو أخآرجه) 11(
                                                                              -2955ح ، 662ص ، 2

 - .البيان
-    295ص ، 5ج ؛ شاكر أحمد وصححه ، 398ص ، 1ج ، أحمد المام أخآرجه) 12(

 - .البيان
 .49-39ص ، بالشراء للمر المرابحة بيع) 13(
عبد بن عمر د ، السلمية الشريعة نأظر في المصرفية والمعاملت الربا) 14(

 .المترك العزيز
 .3ص ، 4ج ، قدامة لبن المغني) 15(
 .50 ، 49ص ، السلمية الشريعة نأظر في المصرفية والمعاملت الربا) 16(
 .84-82ص ، المودودي العلى لبي الربا) 17(
يراجع ، الربوي غير التجاري للبنك التنظيم هيكلية معرفة من لمزيد) 18(

 .الثانأي الباب من الرابع الفصل ، ربا بدون تجارية بنوك : كتابنا

مأقال
والبيان الغموض بين الكتابة

العلى عبد محمد : بقلم

البشر إلى ... ،) المهين الماء (أو ،) الطين (أو ،) التراب (مأن النقلة      
   الكريم

مأّن التي )العدما مأن الوجود (نعمة مأظهر والشفتين واللسان العينين ذي
 )سإبحانه( الله
 :البيان عالم إلى العجمة عالم مأن النسان وإخراج ، بها النسان على
 أخرى نعمة

، الولى بالنعمة المادي وجوده تحقق مأثلما ، المعنوي وجوده حققت
 وتآزرت
والبلغ والفهم للتلقي النسان أهلية ركيزة لتكونا مأتواكبتين النعمتان

   الله عن
 ّلَم )1( الّرْحَمُن ُقْرآَن َع َق )2( ال َل ّلَمُه )3( النَساَن َخ َياَن َع َب : الرحمن[  ال
1- 4.[   

 :المنهج نأورانأية
ًا والبيان       ًا وضوح والتفكير التعبير سإمات مأن : وقوة صفاء ، وعمق
 التي

ْد  ، بالنور والمنهج والرسإول الكتاب لوصف المتأمأل لدى وتترسإخ تتأصل َق
ُكم َء  َجا

ِه مّأَن ّل َتاٌب ُنوٌر ال ِك ِبيٌن َو ُدوَن  ، ]15 : المائدة[  مّأ ِري ُئوا ُي ِف ْط ُي ِه ُنوَر ِل ّل ال
ِهْم ِه َوا ْف َأ   ِب

، الوضوح مأعاني عنه وتنبثق فيه تتآخى مأعنى فالنور ، ]8 : الصف[
 ، والشمول



لئح نفسه في وهو لغيره كاشف فالنور ، والبيان ، والدللة ، والسإتقامأة
 ، واضح

مأن وتهدي ، المسار تحدد ، مأستقيمة خطوط في تسير الضوء وأشعة
 ، نقطة أقرب

 . وتشمل فتكشف تنتشر وكذلك
َلى  والرسإول       َع ًدى َل ٍم ُه َتِقي ْيَر  والقرآن ، مأبين وهو  مّأْس َوٍج ِذي َغ ِع

ُهْم ّل َع  ّل

ُقوَن ّت َي  الذي والمؤمأن ، مأبين وهو ،  َي ِد َلى ُه ٍم ِصَراٍط إ ِقي َت  مّأْس
 في اسإتقامأة

ًا الفعل َو  لسإلمأيته سإمة النور يكتسب القول في وصدق ًا َكاَن مَأن َأ ْيت مَأ
ُه َنا ْي َي َأْح  َف
َنا ْل َع ًا َلُه َوَج ِه َيْمِشي ُنور ّناِس ِفي ِب الذين أولئك أمأا ، ]122 : النعاما[  ال

 سإلكوها
ًا َذا  ضللة وأرادوها عوج ُقوا َوإ ِذيَن َل ّل ُنوا ا ُلوا آمَأ ّنا َقا َذا آمَأ ْوا َوإ َل َلى َخ إ

ِهْم ِن ِطي َيا  َش
ُلوا ّنا َقا ُكْم إ َع َهَب  هؤلء ]14 : البقرة[  مَأ ّلُه َذ ِهْم ال ِر ُنو ُهْم ِب َك َتَر ِفي َو

ُلَماٍت ّ ُظ  ل
ْبِصُروَن ] . 17 : البقرة[  ُي

 :النص إسلمية
، القرآن بمنهج صاحبه صلة قويت إذا النص يكتسيها ُحلة الوضوح      

 واقترب
أن يجب الكتابة وأسإاليب التعبير طرائق كل أن وأحسب ، النبي هدي مأن

 تكتسي
أوقف مأا ضمن الرسإول أوقف الذي النفع صفة مأن عرت وإل ، ذاتها الحلة

 المثوبة
) . به ينتفع علم أو( عليه
ًا النص يكون أن : بالوضوح أعني ول       نتائج تتحد ، العمق مأن خالي

 قراءته
فقط ، فهمهم مأستويات وتفاوتت مأداركهم تباينت مأهما ، يقرأ مأن لجميع

 أن أريد
في واليغال بالغموض تربطه صلة كل مأن العمق ُأبرئ

 . الرمأزية
ّد ) : تعالى (الله قول الكريم القرآن في ورد       َو َي ُكْم َأ ُد ُكوَن َأن َأَح َلُه َت

ّنٌة  مّأن َج
َناٍب ّنِخيٍل ْع َأ ِري َو َها مِأن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ل

َ َها َلُه ا ّثَمَراِت ُكّل مِأن ِفي َبُه ال َأَصا َو
َبُر ِك َلُه ال  َو
ّيٌة ُء ُذّر َفا َع َها ُض َب َأَصا ْعَصاٌر َف ِه إ َقْت َناٌر ِفي َتَر ِلَك َفاْح َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ُكُم ال َياِت َل ال

ُكْم ّل َع  َل
ّكُروَن َف َت إن : الية لهذه الظاهر المعنى يكون وقد ، ]266 : البقرة[  َت

 حدائق



)سإبحانه( ولكنه ، عباده مأن يشاء مأن يمنحها الله مأن نعمة والعناب النخيل
 يرسإل قد

ًء والشجار الثمار فتهلك ، أصحابها مأعاصي بسبب العاصير عليها جزا
 . للمعاصي

الية لتلك أخرى قراءة له كانت )عنهما الله رضي( عباس ابن ولكن      
 لما ،

ّناَس )عنه الله رضي( الخطاب بن عمر الخليفة سإأل ابن قال ، عنها ال
 عباس

ً ضربت) : (عنهما الله رضي( ابن قال ؟ عمل أي : عمر فقال ، بعمل مأثل
 : عباس
فعمل ، الشيطان له الله بعث ثم ، الله بطاعة يعمل غني لرجل

 حتى ، بالمعاصي
هذه تفسير في كفاية الحديث هذا وفي( : كثير ابن قال ،) أعماله أغرق
 وتبيين الية

ً العمل أحسن مأن بعمل المثل مأن فيها مأا انعكس ذلك بعد ثم ، أول
ّدل سإيره  فب

ًا بالسيئات الحسنات أسإلفه مأا الثاني بعمله فأبطل ذلك مأن بالله عياذ
 مأن تقدما فيما

مأنه يحصل فلم ، الحوال أضيق في الول مأن شيء إلى واحتاج ، الصالح
 .. شيء

ً الله ضرب : قال عباس ابن عن حاتم أبي ابن روى وقد ًا مأثل وكل حسن
 حسن أمأثاله

ّد  : قال َو َي ُكْم َأ ُد ُكوَن َأن َأَح ّنٌة َلُه َت يوما يكون : الكافر وكذلك ...   ..َج
 إذا القيامأة

قوة لهذا ليس كما ، فيستعتب خير له ليس )وجل عز( الله إلى رد
 مأثل فيغرس
ًا لنفسه قدما يجده ول ، بستانه ولده هذا عن يغن لم كما ، عليه يعود خير
 أجره وحرما

إليها كان مأا أفقر كان عندمأا جنته هذا حرما كما إليه كان مأا فقر عند
 كبره عند

. ]1[. )  ذريته وضعف
يكون حينما النص يحتملها الية تلك في للفهم مأستويات عدة فهناك      
 مأجال هناك

 . للحتمال
ًا القرآن ويظل ، وضوابط بمنهجية للقرآن بالنسبة مأحكومأة ولكنها       ّي ثر

ًء ًا  غموض ذي غير ذاته الوقت وفي   ، مأعطا ًا ُقْرآن ّي ِب ْيَر َعَر َوٍج ِذي َغ ِع
ُهْم ّل َع ُقوَن ّل ّت     َي

] . 28 : الزمأر[
 :السلمية المطبوعة

وهي ، السإلمأي البيان مأجالت مأن مأجال السإلمأية المطبوعة      
 بلغ وسإيلة



ًة السإلمأي المنهج مأعالم فيها تنعكس ًا فكر )الزوايا( تنوعت مأهما ومأنهاج
 وتعددت

: شعب ثلث ذات أحسبها توصيل قناة وهي ، )الملفات( وتباينت )البواب(
 .   توعية ، اسإتمتاع   ، انتفاع
ً تعرض فهي       العقدية المناحي شتى في السإلمأي المنهج لقواعد تأصيل

ًا   ؛ والعملية ًا ، المنهج لمعالم بيان وتبصير
   مأن المثل تضرب كما ، الخرى المنهاج بعور

ًا الواقع ًا ؛ وتنصح وترشد ، القواعد تلك على تطبيق ًا ، للحق إظهار وقيامأ
 بواجب
 . النتفاع شعبة وتلك .. البلغ
يتعرف ، الخارجي والعالم السإلمأي عالمه إلى المسلم نافذة وهي      
 خللها مأن

، يعيشه الذي واقعه يتعرف:  البسيطة رحابة على المسلمين أحوال
 التي وقضاياه

العالمي المكر مأخطط ومأعالم ، نصرتها في ويساهم لها ينفعل أن يجب
 ، وخباياه
 . التوعية شعبة وتلك .. الياما تلده ومأا الساعة أحداث مأن ومأوقفه

مأع مأمتعة رحلة فيه الجولة تكون الذي الدب بستان عن تنعزل ل وهي      
 وعاء

ًا ؛ السإلما ًا ، والثراء العجاز مأعطيات عن بحث عن التعبير لنوافذ وفتح
 الخلجات

ًا الباطل لبواق مأقارعة ، السإلمأية والمشاعر يتفيء ، لتهافتها وكشف
 المسلم فيها

شعبة وتلك .. المعاني إسإلمأية ويتذوق الحكمة ظلل
 . السإتمتاع

ًا السإلمأية المطبوعة وليست       الدب أو )الرسإتقراطي( للفكر صالون
وتواصل توصيل قناة هي إنما     ، )العاجي(

   الكاتب مأن الخطاب توصل قناة فهي ، المسلمين مأع

القرآن أولى ولقد ، مأسعاها وغاية جهدها مأحور هو فالقارئ ، القارئ إلى
 الكريم
باعتبارها اللغة قضية على وركز ، والتوصيل التواصل لمسألة قصوى أهمية
 ركيزة

ليس المحدد العامأل وهو القابل المحل هو فالمتلقي ؛ خطاب لكل
 لنوع بل للسإلوب

؛ فحواها يفقهون ول يفهمونها ل بلغة الناس يخاطب أن يعقل فل ، اللغة
 : ثم ومأن
 المحجة وتستبان القضايا تنجلي لكي قومأه بلغة يبعث رسإول كل كان
َنا َومَأا ْل  َأْرسَإ

ّ ّرسُإوٍل مِأن ِلَساِن إل ِه ِب ْومِأ ّيَن َق َب ُي ُهْم ِل ] . 4 : ابراهيم[  َل
 :القصيد بيت
السإلمأية المطبوعة صفحات على الكاتب يذهب أن يستقيم فل      

 في بالقارئ



يقرأ مأا فهم في خطوة يتقدما أن يستطيع ل ، والرمأزية الغموض دهاليز
 يدعه ،

ًا ًا ، الكلمات يعتصر حائر أمأاما تكوما ، الريح سإوى يقبض فل ؛ فكره مأجهد
 أو ناظريه

هل ، )الشاعر بطن( في إل عزيزة المعاني فيها تستر ، اللفاظ تنثر
 على وجب

تأويلت للكاتب يتأول أو ُترد لم مأرادات ليستكنه بالغيب يرجم أن القارئ
 ترد ل قد
وقف وقد وعيه في يزيد أو يمتعه أو القارئ ذلك ينفع مأاذا .. بال على له

ًا  مأشدوه
أن والهدف ! ؟ يفيده مأاذا ، إليه نظره يصل ل الذي السحيق العمق أمأاما
 ، نفسه تجند

) . قصعتها إلى الكلة تداعى وقد( أفقه ويتسع ، قلبه ويصقل
يتخذ أن الكاتب تدفع اجتماعية أو سإياسإية أسإباب للغموض يكون وقد      
 الرمأز

ّنة ، أخرى أسإباب هناك يكون وقد ، فكرته عن للتعبير وراءه يستتر ُج
 مأن ولعل

وقد ، الفنية أدواته وعجز ، الكاتب لدى الرؤية قصور الغموض أسإباب
 هناك يكون
كبير عدد فيها يشاركه ل تجارب إلى نزوعه( : هو آخر نفسي سإبب

   مأن
.   ]2[) الناس
تلك تأسإره أن يمكن ل أمأته مأع يتواصل الذي السإلمأي الكاتب ولكن      

ًا يقول( وهو ، الخير على الدال فهو   ، النزغات فل ، )يصمت أو خير
   المّأة آهات يعالج

، والرباك الحيرة مأن ومأزيد المبهمة المضطربة الداب مأن بمزيد وأسإاها
 إن إذ

ًا المتلقي لدى تورث قد الغامأضة الصورة ًا يتبنى فل ، اضطراب ول مأوقف
 له تتحرك
 . عاطفة

ًا الغموض بأهل ضاقوا قد إنهم : القوما نبأ أتاكم وهل       إنه( : ذرع
 لحدث

الخطوة ولكن ، أجنبية لغات إلى العربي الشعر يترجم أن جلل تاريخي
 الذكية

ً العربية اللغة إلى العربي الشعر يترجم بأن تقتضي بالواقعية المتصفة أول
 مأا لن ؛

[) تأويلها عن ناظمها يعجز كلمات مأجرد هو حديث شعر أنه على ينشر

 إنه (،]2
، الدال زيغان عن بدوره الناجم الدللة زيغان عن الناجم التعقيد مأن نوع

 عن ناجم
ًا الغموض فيها يصير التي الشعرية التجلي لحظة افتقاد ،]3[) وضوح

 مأن وهناك(



في المشاركين أحد يكون أن القارئ على بأن الجحاف مأن وبنوع يقول
 مأخاض

مأنقوصة غير كامألة كتابتها مأن المانع مأا ندري ول ، كامألة وكتابتها القصيدة
 ليشاركه

ًا واسإتيعابها وتذوقها مأغاليقها وارتياد مأطالعتها في القارئ جدارة مأثبت
 في مأوهبته
هذه في والضوابط المقاييس غياب إن( ، ]4[ )إليه نفسه في مأا إيصال
   قد الياما
.    ]5[) الشعر جريمة اقتراف الكثيرين على سإهل
بالدب المشتغلون وهم النقاد بعض مأقولت تلك ! ؟ أرأيتم      

 ، به المنشغلون
ًا الغموض فليس مأنظارهم خلل مأن وحتى ًا اتجاه ًا ول رائد ًا أسإلوب ول سإديد

 ضرورة

 . غرابتها إظهار في المقلد بالغ تقليعة هو وإنما ، عصرية
ِزْل .. عصره عن المسلم الديب ينعزل أن أريد ولست       ْن َي سإاحة ِل
 .. القوما

ْلهم ِز لتكن .. ولكن ، بلسانهم ويناظْرهم ، بمصطلحهم ويبارْزهم لينا
 المطبوعة
نور مأن نصيحة قارئه مأع فيها يتواصل التي الخضراء سإاحته السإلمأية
 المعصوما

في وفرعها ثابت أصلها التي الباسإقة الشجرة ثمر مأن وفكرة ، تستلهم
 . السماء

على القادر بفنه الخطيرة للمارسإة المدعوين مأن واحد هو فالديب(       
 التأثير

المجتمعات دعوة إلى ؛ هذا مأن أكثر إلى مأدعو إنه بل ، والتحصين
 السإلمأية
وإحساسإها ، الضائع وتكامألها المفقودة وقيمها الصيلة مأمارسإتها لسإتعادة
 ، المتوحد
يكون وهل ، ]6[) والتغريب التشريق رياح أبهتتها التي اليمانية وصبغتها

   إل ذلك
في الدما فوران درجة مأن ويرفع ، القارئ مأشاعر يدغدغ ل ودود بأسإلوب
 ، عروقه

بداهًة يقتضي وهو ، وفكرة مأضمون التزاما( وهو التزاما قضية فالقضية
 الحرص

شكل مأن يتطلبه ومأا المضمون بين الوثيقة والصلة العربية اللغة على
 ، مأناسإب

ًا ليس واللتزاما ، الحياة بقيت مأا باٍق الشكال مأجال في فالتجديد أبد
ًا  للحرية نقيض

، وفكره الديب قلب مأن تلقائي انبثاق المأثل فاللتزاما  ..الصيل بمعناها
 ليس وهو

ًا ّيا تصور ًا أو ، كلمأ ًا شعور ّوما واقعة حقيقة لكنها ، عامّأ الحكاما تق
.    ]7[) والداب



المنهج مأعالم فيه تللت الذي القلب هو السإلمأي الكاتب وقلب      
 ، السإلمأي
المأة إصلح أمأل مأع وامأتزجت ، البشر هداية رغبة فيه وتبلورت

 في والمساهمة
 . الله دين نصرة

________________________
 .319ص ، 1ج : كثير ابن تفسير : انأظر) 1(
) .207 (العدد ، الفيصل مجلة ، عباس إحسان الناقد) 2(
) .207 (العدد ، الفيصل مجلة ، تامر زكريا الناقد) 3(
) .207 (العدد ، الفيصل مجلة ، البداع يقتل ول الغموض يرفض اللتزام) 4(
) .207 (العدد ، الفيصل مجلة ، مطر غسان الناقد) 5(
) .207 (العدد ، الفيصل مجلة ، خآليل الدين عماد د السلمي الكاتب) 6(
 .23ص ، السلمي الدب إلى مدخآل : الكيلنأي نأجيب) 7(



سإباعيات
 !؟ أين إلى .. كابل

الشهري ظافر محمد .د : شعر

ّي ّدمأا بحار في غرقت وقد      ُترحما أن بكابل حر   ال
ًا أمأِس شكت ُبها فأصبح      كافرا مأغتصب   مأسلما غاص
ٍة إلى )الفئات( دعونا ّكُم      خط َكما قرآننا ُتَح   الُمْح

ٍة( إلى فمالوا ّق ُعلم وإن      دأبها )هيئ ِلما أن الح ْظ   َت
ُكما أن) بطرس (لـ رضيتم      ولكنكْم )نجيَب( رفضتم   َيْح

ّدل      كمستبدٍل لعمري فكنتم ُب ِر َف   العلقما بالّصب
ٍة باتت وكابل ُثها      كزنزان َوّر   المجرمأا المجرمُا ُي

________________________



شعري نص
الجريح الليث

الزهري صالح عيضة بن صالح

َطا سِإْرُب َق ّيُة .. ال َلبْت      السْإراِب ُبكر َواِك سَإ ّطعْت َه َق ْنَسابي و أ
َطا سِإْرُب َق َلتّي في .. ال ْق َكرْت      رواحٌل مُأ َواِك ذ َغّرقْت َن ِبي َف ْهدا أ
َطا سِإْرُب َق ُتُه إلّي َهمَسْت ال َطا ًا      ق َغف ِة إلى َش ُطوَر ّتاِب ُأسْإ ُك ال
ُنو : قالت ّليِث ب ُتُم الجريِح ال ّنُه      ؟ أأن ْعُن .. َفكأ   ِبِحراِب الحَشا َط

ْفُت ُعْرَب أّن وعر ّي كان      مُأْجَرٌح ليٌث ال ِو َق َد ال َعا َغاِب ِقّط َف ال
ُه َق وأرا َ ّبما السإَى ِعمل َلٌر َبْت      و َل ِه َغ ْي َقاِب أصاِغُر .. َعل   الل

ّني ً أراَك إ ّبل َى مُأك َأر َفَضا و ًا      ال ّوُح َبْرق ِد بيَن ُيل   سَإَحاِب سُإو
َى ًا وأر ِقِك أعاصير ْف َثَرْت بأ ْع ْنَساِب مِأْن السإلمُا جّمع مأا      َب   أ

ِزُف وأراَك ْن َقَمْت والُجُروُح َت َفا ِد مِأْن ُتْرمأى وأراَك      َت ْعراِب َي   ال
ْد َق َل ْظَت و َف َع َل َقالًة النيِن مَأ ْدُس      مَأ ُق َها ال ِطُن( ِفي ْغراِب مَأو )ال

ْدُس مأا ُق َعٌة إل ال ْط ٍة مِأْن ِق َقْت      أمّأ ِل ْقَرأ( ُخ ْنَصاِب ِحمى ِفي )ِبإ ال
ْدُس مأا ُق ّيٌة ِقّصٌة إل ال ِو َفْت      َدمَأ ِز َلى ُع ِة ... َع َثاَر ْي َهاِب ِق   الْْر

َلْت َع َناَن َو ُعْرِب َع ّتى ال َعْت َح ِة ُكّل      َجّم َب ُعُرو َناِح فِي ال َباِب َج   ُذ
ْدُس مأا ُق ِطٌن إل ال ْو َدْت مَأ ِر ِه ُط ُد      ِب َلْت الّرَجاِل ُأسْإ ّد ُب ِكلَب َو   ! ! ِب

ّيرت ِيه وتغ ُه ِف ُوُجو َا ال ًا إل      َتَرى َفم ِزير َنا َلى َخ ْبواِب َع   ال
ُعْرُب َوا مَأا وال ِدُر َوى ق ِه سِإ ِر َكا ْن ُعْرُب      إ ِدُروا مَأا وال َوى َق   الْضَراِب سِإ

ِد َويُل ُهو َي َذا ال َتَف إ َكا َنا َت ُب ْع َداَخَل      َش َت   الْحَزاِب في الْحَزاُب َو
َذا َكامَألِت َفإ ُفوُف َت ُقوا      َوَزمْأَجَرْت الّص َت َيْر ْل ًا َف َباِب إلى .. َهَرب   السْإ

َقْت ّل َتع ُذَرا َو ِء ِب َنا الّسَما ُب ُلو َتجّمعْت      ُق ُتنا و َتا َتاِب ... َأْش ِك ِب
َفّجَر َت َكاُن و ُبْر ّنا ال َهْت مِأ َت ْن َنا      وا ُل َتَخّضبْت آَجا   ِبِخَضاِب و

َعِت َدا َت َيا َو ْن ّد َنا ال ْي َل َلْت َع َت ْع َنا      وا ُف َيا ْوِق مِأْن َأسْإ َقاِب ُكّل َف ِر
َوِت َها َت ُء َو َوا ْن َنا في ال ِت ُد َوَرأى      سَإاَحا ُهو ْوَت الي َياِب ذا الَم ْن   ال

َلْت ِد ْب ُت َياُت واسْإ ِذي ُهوذا َرا ّل َنْت      ِبا ِذ ِه أ ِي َل َها َع   ِبَخَراِب ُقُصوُر
َلْت ِد ْب ُت َياُت واسإ ِذي ِكْسَرى َرا ّل َبْت      ِبا َث ِه َو ِت ُنْصَر َطى ِل ّثاِب ُخ َو   ال
ُلوا َذ َتَخا ْهَل و َتاِب َأ ِك ُبوا ال ِة مِأْن      َوَجّر ْوَط السْإلمَا ُأمّأ َذاِب سَإ َع
ِلَك َنا ُه ِلَي َف ُت ْب ُلوا الّرَجاُل ا ِز ْل ّتى      َوُز ِبيَن َح َطاِب مأعادُن َت ْق ال

َتَضى َفمِن ْيَش اْر ِم َع ِري َك ًا ال َوّشح ِعّز      مُأ ِما ِبال ْعَجاِب َوالكرا وال
َتِحْم ْق َي ْل ِة قِمَم َف َل ُطو ُب ِني ال ّن ِد      إ ْلَمْج ُذُل ل ْب ِتي أ ّو َبابي ُق َوَش

َتيِقظي َها َيا فاسْإ ّي ّلتي الهَمُم أ َتْت      ا ُعّمَر مَأا َها َو َق ْو َباِب َف بق
َذا ولعّل ْيُم َه َغ ِوي ال ْط َفُه َي ْل ًا      َخ ّق َنْصر ِئَف َيُش َفا َقاِب َل ْن ال

َنا َل ْوِل مِأَن َو َق ِة ال َها الُخلََص ّل ِني      َع ْغ َناِب َعن ُت ْط َهاِب ال   والسْإ
ٍة َكْم َي َا َومَأّر مَأّرْت آ َه ُد َ      َوعي َفل َها َأ ّبَر َد َباِب أولو َت ْل   ! ؟ ال

________________________



شعري نص
الذوات قبل الذات إصلح

العيسي علي : شعر

َترْضُه لم ونزاهًة      بساطًة الحياة لبس إن المرء ْع   الَمْحَرُج َي
ٍء في سإار مأن ّثر ُبط ّده يجاوز ولقد      سإيُره تع   يدلُج مأن ح

ًا      حاصد سإريع أو بطيء مأن كم ْفَرُج ل يظنها وكان ، عنت   ُت
ْيُره التوسإط مأع اسإتقر فإذا َلُج ركٍض دون ، التباطؤ فوق      سَإ ْف   َي
  ُيْزِعُج طيٍش وبين ، الرقاد بين      له يسعى الذي مأا يحقق فبذا

ّد ، والرأي      والهدى ، المفكر والعقل ، فالعدل َهُج : النقّي والو ْن   الَم
َهُج ل فخصمه النبي خلف      التقى مأع القويم النهج أتقن مأن   ُيب
ّلُج الجليد مأع اسإتقر ومأن      خيله تكبو الحداث يسبق مأن َث   ُي

الُمسرُج ينتظرها لم رقدة أو      تخلٌف الجحود أو الجمود إن
***

ُع مأجالسنا هذي َتُج مأا حقيقة يعّز لكن      حماسإة [*]  َتُضو ْن   ُي
ًا تملك الفكار أعظم مأا ّدُج الحديث ترجمة لكّن      ألُسن   تخ

ْعُرُج المأور عالي إلى يسمو      أفواهنا مأن يمر الكلما حلو َي   و
ِما في فيظل      فعلنا نخجل .. الفعل في لكننا َفّرُج ِعّزنا َد َت   ِي
ِهنا فوق اللفاظ شابت قد َفا تترَجرُج فنطفة .. الوعود أمأا      ِش

***  
َوُج إليها يبدو الذي وهو      بفضائل غيره يطالب مأن يا   َأْح
ْعُرُج الهزال تشكو وخيوله      مأرشد الفضيلة نشر في فاز مأا َت   و
  والمخَرُج الضيا لبدا وفعاله      أقواله في النسان أنصف لو
ًا النسان أصلح لو   أبلُج حق والحق ، الرضا عّم      نفسه بدء

________________________
 .رائحته وانأتشرت فاح : المسك تضوع : المحيط القاموس في(*) 

قصيرة قصة
طريق نأهاية

الفتوح أبو خآالد : بقلم

بسيارته انتحى حتى راكب آخر إنزال مأن) فرحات سإالم (انتهى إن مأا      
ًا  جانب

مأع) سإالم (أسإارير انفرجت .. الشاق العمل مأن ليلة حصيلة يعدد وانكب
 العد بلوغ

تبتغيه مأا إحضار أسإتطيع الن( .. الليلة دخله وفرة على واطمئنانه نهايته
 .. )سإهاد
له المجاور الكرسإي مأسند حول ذراعه ويلف أمأامأه رجليه يمد وهو قالها

 وبعد.. 
مأشروب زجاجة جواره مأن أخرج ، جلسته في اعتدل .. الشرود مأن هنيهة

 صب ..
 . المسير مأواصلة على يعينه أن عسى واحتساه بعضه



ًا السير وواصل السيارة مأحرك أدار       ًا راضي ظهر ، قليل بعد .. ومأنتشي
 أمأامأه

 .. عليه المرور اعتاد الذي الفاكهة بائع
 ) ؟ للولد الفاكهة بعض ُأحضر(       
أخسر أن أريد ل .. )سإهاد( طلبات على ذلك يؤثر قد .. ولكن(       

 )رضاها
أن يريد غاية هناك أن أو يلحقه مأن هناك وكأن بسرعة سإيره واصل      

 يطوي
ًا الرض ّي الطريق جانب على ظهر المنعطفات أحد وبعد .. يدركها حتى ط

 ثلثة
 .. له يشيرون أشخاص

مأن بأس ل .. لخرها أولها مأن وأنس سإعادة ليلة أنها يبدو ! ! زبائن(       
 )زيادة
 .. تجاههم بجذعه ومأال ، عندهم السيارة أوقف      
  )؟ وجهتكم أين إلى(       

 . بالركوب يهمون وهم قالوها ... ) الطريق نهاية حتى(       
؛ زبون كل مأع كعادته الجرة على بمساومأتهم )سإالم( يهتم لم      
 شيء فأي

ً سإيكون يدفعونه ًا دخل ّي كما ، وفرتها على اطمأن التي الحصيلة إلى إضاف
 لن أنه

ًا يتكلف ) . الطريق نهاية (إلى لتوصيلهم شيئ
ًا الثلثة أحد قالها .. ) ؟ البلد أي ومأن ، صاحبنا اسإم مأا(        ًا بادئ حديث
 به يقطع
 .. الليل وسإكون الطريق طول
مأن .. الصبراوية في مأنيب تل مأن .. الصبراوية مأن .. فرحات سإالم(       
 عائلة

 .. الع
أداة يلصق وهو خلفه مأن بحدة آخر قالها) .. طلبنا هو هذا .. كفى(       
 في حادة
! ! .  رقبته
مأن تمثال وكأنه بدا .. عيناه شخصت .. جلسته في) سإالم (انتصب      
 .... شمع

.. )شهيد عرفان( شريكي مأنها حذرني طالما التي العصابة هي هذه أن لبد(
 لم كيف

يا .. لغبائي يا..  ! ؟ يرتدونها التي الزرقاء الياقات ألحظ
 لم ! ! .. ) .. لنكستي

 : له زمأيل إلى الحديث يوجه أحدهم صوت على إل )سإالم( يتنبه
ً السيارة أقود هل(         ) . ؟ مأنه بدل

إلى نصل حتى وجهه ولكن ، إلينا النتباه نلفت ل حتى .. ل..  ل(       
 نهاية(

.. )  )الطريق



وبعد .. جواره الجالس لتوجيهات السإتسلما إل) سإالم (يملك لم      
 بعض سإلوك
كان .. جانب كل مأن الصحراء به تحيط مأبنى أمأامأه بدا والدروب الطرق
ًا  أن عجيب
المبنى هيئة تخفف لم .. الفخامأة هذه بمثل مأبنى المكان هذا في يكون

 إحساس مأن
 . المبنى مأن دنا كلما يزداد كان الذي والنقباض بالوحشة )سإالم(

بينما ، مأكانه مأن التشغيل مأفتاح أحدهم نزع ، أوقفوه المبنى أمأاما      
 آخر نزل

 .. السائق باب مأواجهة في ووقف
 . خلفه مأن الثالث قالها) .. سإالم يا مأعك مأا أخرج(       
بالدونية َأحّس .. كلمأه) سإالم( يكمل لم ... أولدي قوت .. َعرقي(       

 عندمأا
ً أحدهم لكمه  : له قائل
ّفذ .. ضائع يا أولد أي(         ! ) خسيس يا ن
وأعطاها ، كرسإيه أسإفل مأن الليلة حصيلة )سإالم( أخرج      
 . لهم

) جيوبك في مأا وكل ، تخبئه مأا وبقية(       
ًا )سإالم( اسإتسلم       ًا الرهاق وجهه على وبدا ، تمامأ .. بالقهر مأمتزج

ّلمهم  مأا كل سإ

 . طلبوه
ًا وسإاقه ، السيارة خارج بجواره الواقف جذبه       .. المبنى نحو دفع

َلسوه ًا أج  ..   حوله وتحلقوا   ، أرض
ًا .. سإالم(        أنها تعرف ل ولعلك .. بسهاد علقتك تنكر ل طبع

 .. ) صديقتنا
 . شفة ببنت ينبس لم دهشته فرط ومأن ،) سإالم( لسان انعقد      

عليها تطلع أن أتحب .. بصوتك وتسجيلت مأعها لك صور أيدينا تحت(       
 ) ؟

) بالستر أمأر الله(       
ّقعت إذا .. عليك نستر ونحن .. نعم(         ! ) الورقة هذه على و
ً تردد .. تفحصها .. بالورقة )سإالم( أمأسك        : قال ثم ، قليل
تفضحوني ولم سإراحي أطلقتم عنها لكم تنازلت إذا وهل(       

 ) ؟
ًا نكافئك وقد..  نعم(         .. ) أيض
ّقع ، مأنهم القلم )سإالم( تناول       الباب انغلق هكذا( : يتمتم وهو وو
 كنت الذي

) مأنه أرتزق
وعندمأا..  الخطى مأثقل الرأس مأطأطئ وهو خرج .. يمضي تركوه      
 وصل

ثم .. به ومأن المبنى إلى النظر وعاود ، بحسرة إليها نظر السيارة إلى
 وهو مأضى



.. المبنى مأصدره حاد صوت .. ) .. مأكانك قف .. سإالم( .. رجليه يجر
 تسّمر

 .. إثره على )سإالم(
 ! ) الخلف إلى بظهرك ارجع(       
جردوه .. أخرى مأرة أدخلوه .. المبنى إلى وصل حتى بظهره رجع      
   مأن

ًا يضمرون وكأنهم بدا .. ثيابه  ..   آخر شيئ
تجدد .. المبنى خارج شخصين شبح )سإالم( لمح الثناء هذه في      
   في أمأله

  ..  النجاة
)  ! ؟ .. إنقاذي على يعملن هل(       
مأع وتهامأس الثلثة أحد خرج حيث ،) سإالم (أمأل يطل لم ولكن      

 .. الشخصين
 .. دخل ثم

دفعه ثم .. )عادلة مأحاكمة .. مأحاكمتك قررنا لقد) .. سإالم (يا أبشر(       
 أحد إلى

 ! الركان
ً أحدهم قاما ، )سإالم( ينهار وبينما       ًا فترافع ، للدعاء مأمثل طالب

 لهذا العداما
 .. الوضيع المجرما

ًا) سإالم (عن ودافع آخر قاما ثم       عليه مأا أدى فقد ؛ سإراحه إطلق طالب
 مأا ونفذ
 .. بالحكم النطق وقت جاء ثم..  مأنه ُطلب
ًا) سإالم (وقف       َكم وجه عن بصره يرفع ل .. مأصيره يترقب مأشدوه الح

! ! .. 
ًا(        ًا .. )سإالم( لجهود لحاجتنا نظر فقد .. وتفهمه لسإتجابته ونظر
 أن قررنا
ًا وجبتين إطعامأه مأقابل ، لحسابنا السيارة على )سإالم( يعمل ّي مأع .. يومأ
 في النظر

) .. سإهاد صديقتنا مأن تزويجه أمأر
ًا مأكانه مأن قفز .. سإمعه مأا )سإالم( يصدق لم       العدل يحيا( : هاتف

   يحيا ..
باحتفاله يكترثوا لم .. بانفعال ويعانقهم يقبلهم أخذ .. )العدل يحيا .. العدل

ًا كان   ، الهستيري  ..   مأنه اشمئزازهم واضح
مأا أول كان .. أنظارهم عن غاب .. أدارها .. السيارة مأفاتيح إليه دفعوا      
 فعله

وعند..  ليل مأن تبقى مأا مأعها قضى .. )سإهاد( بيت إلى ذهب أن
 نزل اسإتيقاظه

 .. التفاق حسب ليعمل
 .. ! مأفاجأة كانت .. ولكن      
 ! ! السيارة يجد لم      



إلى وقادوها ، أولدك أكبر ومأعه) شهيد عرفان (حضر لقد : (له قالوا      
 وجهة

 .. ! ) مأعلومأة غير
) .. سإالم( ثار      
السإياد حق سإرقوا .. السإياد حق سإرقوا .. سإرقوها .. عملوها(       

.... ( 
) .فرحات سإالم (صاح هكذا ..       

________________________



أدبية دراسإات
 .. الكيلنأي نأجيب

 المعاصرة السلمية القصة رائد
)1(

بريغش حسن محمد : بقلم

ًا ترك أن بعد )الله رحمه( الكيلني نجيب الدكتور مأات       ًا تراث ّي أدب
ًا  ، ضخم
ًا أربعين مأن أكثر مأدى على وظل بلغت حتى الدبي عطاءه يواصل عامأ

 قصصه
، والجتماعية والدبية النقدية دراسإاته وبلغت ، قصة أربعين مأن أكثر

 وأبحاثه
ًا العدد هذا الشعرية ودواوينه ، الطبية . ]1[ أيض
ًا )الكيلني نجيب( الناس عرف لقد       ًا أديب ّي ًا عرفوه مأما أكثر روائ طبيب
 يتابع

ً ، الوقائية الصحية البرامأج في ويشترك ، الناس أمأراض عن فضل
 . المداواة

الدارسإين مأن تستحق ، مأثيرة غنية رحلة الدب عالم في رحلته وكانت      
 والنقاد
الذي الدبي النتاج صورة لتوضح ، جادة مأتنوعة ودراسإات ، مأتأنية وقفات

 تركه
 . بعده مأن للجيال

واضحة بصمات له تركت فقد ، السإلمأي الدب عالم في رحلته أمأا      
 في

المعاصر السإلمأي للدب دارس أي يجعل مأما ، والبداع الدراسإات
ًا  مأضطّر
ًا وآرائه تجربته مأن ليستخلص ، الدبي تراثه أمأاما للوقوف مأن كثير
 التي السمات

 . المعاصر السإلمأي الدب بها تميز
وضع وحاولوا ، السإلمأي الدب عن كتبوا الذين أوائل مأن كان لقد      

 القواعد
طريق عن أو ، الدبية الدراسإات طريق عن إمأا ، له المميزة والسمات

 الشعر كتابة
السإلمأية( كتاب : نشرها التي كتبه أوائل مأن أن نرى : ولذا ، والقصة

 والمذاهب
الشاعر .. إقبال( وكتاب ، )الخالدين ركب في .. شوقي (وكتاب ،) الدبية
 . )الثائر
ودواوينه لقصصه سإيما ول ، لدبه الشامألة الدراسإة فإن : ولذلك      

 الشعرية
ًا كان البداية مأنذ أنه العتبار بعين تأخذ أن ينبغي ًا أديب ، فكرة يتبنى ، مأسلم

 وينتسب



عز( الله شرع لتحكيم الدعوة عاتقها على أخذت إسإلمأية جماعة إلى
 إنه بل ، )وجل
ًا يزال ل وهو السجن دخل  . الجامأعة في طالب
جميع إلى ننظر أن يمكن فل ، المبكرة حياته وقائع هذه دامأت ومأا      

 إل إنتاجه
باسإم أعماله مأن عمل أي تبرير نقبل أن يمكن ول ، السإلمأي المنظور مأن

 المراحل
حين الخطأ في النسان يقع أن بدهي أمأر إنه . ]2[ والجواء والظروف

   ، يجتهد
جعلنا وإذا ، واحدة دفعة يكتمل ل الدبي العمل أن المعروف مأن أنه كما

 في مأقياسإنا
ًا به نعترف أننا يعني فهذا ؛ للدب السإلمأي المقياس  :إنتاجه تقويم أديب

ًا ّي  مأنذ إسإلمأ
ِه مأن تزيد وصفة ، له مأهمة مأيزة وهي ، إنتاجه بواكير ِر ْد كانت مأهما ق

 التي الخطاء
 . فيها وقع

ًا نقل عندمأا هذا مأثل إلى) الله رحمه) (الكيلني (أشار لقد       دار حديث
 وبين بينه

وهو له قال إذ ، المعروف الديب) الله عبد الحليم عبد مأحمد (السإتاذ
 الجائزة يستلم
 : القصيرة القصة في الولى
ًا تكتب أنك أشعر(        يا انطلق ... اليدين مأوثوق وأنت أحيان
 )رجل
ًا ليست إنها( : الكيلني فأجابه       ألتزما أن أحاول ولكني ... قيود

   بمبادئى

.      ]3[) وقيمي
ًا المأر ويزيد       ّقب عندمأا وضوح الدكتور على الندوات إحدى في ع

 رشاد(
فقال ، حياديته وضرورة ، القصة كتابة عند الديب مأوقف عن )رشدي

 الكيلني
ل وهذا ، لمبدأ ، لموقف ، لفكرة مأتحيز .. مأتحيز الديب إن) : (الله رحمه(

 يتنافى
[ )وبإيجابيته بمعتقده بدء ذي بادئ مأقتنع الديب إن إذ ، الموضوعية مأع

4[ .   
أسإتطيع لن : المناسإبة هذه في الكيلني عن للتحدث وقفتنا وفي      

 الحاطة
صورة على الوقوف أو ، بحقه الوفاء أسإتطيع ولن ، ببعضه ول ، بإنتاجه
 شامألة

مأن لكثير وتتبع ، كله لنتاجه واسإتقراء جهد إلى يحتاج ذلك لن ، لدبه
 الظواهر

بوقفات الموضوع هذا في سإأكتفي ولكنني ، أدبه في والموضوعية الفنية
 بعض عند



مأسيرته في واضحة علمأات نظري في أضحت التي والنقاط المميزات
 ، الدبية
الله شاء إن الشامألة بالدراسإة أدبه تناول في فائدة ذات وهي

   . ]5[ )تعالى(
ترك حيث ، كبير شعري إنتاج إلى تشير الكيلني آثار اسإتعراض إن      
 سإبعة

و )ألقاك كيف (و) الشهداء عصر (و) الغرباء أغاني : (هي شعرية دواوين
 مأدينة(

مأتفاوته وهي ، )العل نحو( و )الطويل الليل أغنيات( و )مأهاجر( و )الكبائر
 في

ًا ولكنها ، الفنية مأيزاتها ينبض الذي ، العذب الواضح بالسإلوب تتسم جميع
النسانية والقيم العزة بمعاني ويمتلئ ، بالعفوية ويتميز   ، بالصدق
   عن تعبر إنها ، الصيلة
وتأبى ، والظلم الزيف آثار عنها تنفض التي الكريمة النسانية الصورة

 السإتسلما
هذا بها الله كرما التي الصورة لسإتجلء وتنهض ، والعبودية والجهل للقهر

 :   قصائده إحدى في يقول   ، المخلوق
ٍٍر الفيحاء زهرتي يا أنا ِء التوجس جمر لى      سإا   والعنا

ًثا الحزان حمأة أصارع ِء أوهاما كل وأقهر      لي   الفنا
ّلى لطاغية أعنو ول   الهناء أحلما شمل يمزق      تو
َكَرْت ول      نفوذ أو بمال أسإكر ولم َت   سإمائي بمأثمهم اع

ِء يوما إلى شوق على      عمري رحيق الجهاد وأسإقيت   الندا
ِء بالطهارة تألق      ربيع قلبي في الله فحب   والصفا
  انتمائي يرقى لغيره فكيف      جبيني سإجدت قد الله لذات
َق كنفه في أرى ِء مأن بحار في وأسإبح      التسامأي أل   نقا

ِء حلو مأقصدي يبارك      قيد كل مأن مُأَحّرًرا أهيم   الندا
    ]6 [كبريائي يزلزل طمع ول      شموخي مأن لتوهن دنيا فل

  
وكانت ، وغيرها ]7[ بالقصة اهتمامأه سإبق بالشعر اهتمامأه إن      

   قراءاته
في الحفل شاعر يكون أن له يحلو صغره مأنذ كان فلقد ، مأبكرة الشعرية

 المناسإبات
، الشعرية الدواوين مأن كثير بقراءة اهتم ولذلك ، مأصر في الشائعة
 الكثير وحفظ

دواوين على أكثرها في تنصب القراءات هذه كانت وإن ، الشعر مأن
 الشعراء
وحافظ ، وشوقي ، الجارما وعلي ، البارودي : أمأثال ، الحديثين
 ، إبراهيم

التي القراءات هذه ولعل ، ]8[ وغيرهم .. والبوصيري ، صبري وإسإماعيل
   كان

بالسهولة يتسم شعره جعلت التي هي المعاصر الشعر مأن أكثرها
 والوضوح



ًا أو ، مأعقدة صورة شعره في نجد وقلما ، والبساطة ًا لفظ عن بعيد
 الوضوح

الشعرية مأوهبته على يدل شعر مأن تركه مأا فإن : وبالجمال ، والمألوف
 ويدفع ،

 . السبعة الدواوين هذه عند للوقوف
ترك فلقد : اهتمامأه جّل بعد فيما أخذت التي القصة مأيدان في أمأا      

ًا لنا  تراث
ًا طويلة وقصة ، ]9[ مأجموعات في جمعها قصيرة قصة بين مأا ، ضخم

   جاوزت
ًا الربعين القصة فمنها ، وأزمأانها مأوضوعاتها في مأتنوعة وكانت ، كتاب
 ، التاريخية

القصة ومأنها ، السياسإية الواقعية القصة ومأنها ، الجتماعية القصة ومأنها
 ُتعنى التي

 . السإلمأية الشعوب بقضايا
ًا فتح قد الكيلني ولعل       ًا يخط وكان ، باب ًا طريق القصة عالم في جديد

 عندمأا ،
، ومأحكم مأمتع قصصي بأسإلوب السإلمأية الشعوب مأشكلت عن كتب

 وطرح
على تهيمن كانت وقت في ، إليها النظار لفت أو ، الشعوب هذه قضايا

 المجتمع
، لها الممثلة السياسإية والمعسكرات ، والشيوعية ، الشتراكية أفكار

 القضايا وكانت
، ]10[ الحداث مأسرح عن غائبة السإلمأية الشعوب ومأشكلت السإلمأية

   حينها
المسلمين الشباب عند سإيما ول وقعها لها كان التي القصص هذه كتب

 ليالي( :
وكان ،) السإود الظل : ثم ، الشمال وعمالقة ، جاكرتا وعذراء ، تركستان

 الكاتب
ًا مأن الممتد الخط تواكب بحيث قصصه مأوضوعات اختار عندمأا مأوفق

 الشمال
أن أراد فكأنه ، الغرب إلى الشرق ومأن ، الغربي الجنوب إلى الشرقي

 بهذه يرمأز
قضية وتعالج ، وامأتداده ومأشكلته السإلمأي العالم لحاضر القصص
 المسلم النسان

ويحمي ، ووجوده وكرامأته حريته عن ليدافع الطغيان أمأاما يقف الذي
 التي عقيدته

.    ]11[ كلها النسانية القيم تمثل
مأراحل مأن مأرحلة تمثل كونها مأن تأتي القصص هذه أهمية وكانت      

 التطور
ًا كان القصص هذه فقبل ، الكيلني للدكتور والفني التاريخي في مأتردد

 القصة كتابة



عن خرج ولكنه ، )حمزة قاتل( ، )الله نور : (التاريخية بصورتها إل السإلمأية
 هذا

العالم عن بعيدة مأعاصرة قضايا اختار حين ، الصور مأن بصورة التردد
 العربي

ًا ، عنها فكتب )الحبشة ، نيجيريا ، إندونيسيا ، روسإيا( : هدفين مأحقق
 : أولهما

، التوجه هذا في جديدة تجربة وتقديم ، السإلمأية القصة مأجال في إسإهامأه
 : وثانيهما

 . بلده في والدب والفكر السياسإة دفة على يهيمن مأن إثارة عدما
ًا القصصية بداياته في كان الكيلني بأن يؤكد وهذا       ّي ْعن بترسإيخ مَأ

 ، قدمأيه
مأع ويقف ، الرواية كتابة يجيد عربي مأصري قصة ككاتب نفسه وتقديم

 القصة كتاب

، الله عبد الحليم وعبد ، والسحار ، وباكثير ، مأحفوظ نجيب( : الخرين
) .   وغيرهم .. إدريس ويوسإف   ، والشرقاوي

نسبة في إل غيره قصص عن تختلف الولى قصصه تكن لم : ولهذا      
 مأشاركة

، والشخصيات الموضوع اختيار طريقة في أو ، القصة في والجنس المرأة
 وتناول

غيره مأثل ظل ولكنه ، بتصوره الخرين عن يتميز أن دون ، المشكلت
 يهتم

، المجتمع في الفرص تكافؤ وانعداما ، والظلم ، السإتغلل بقضايا
 واختار

الُملك اسإتغلل مأسألة على وألح خاص بشكل الريف مأن مأوضوعاته
 ، للفلحين

تحدث وكذلك ، الراضي وأصحاب الفلحين بين الطبقية الفروق وإبراز
 عن

أخلقية ومأشكلت بؤس مأن يرافقها ومأا ، الصحية الريف مأشكلت
 .. واجتماعية

 . إلخ
وفي ، بعامأة المصري المجتمع في يرافقه ومأا الفقر عن وتحدث      

 بشكل الريف
 . خاص
وبين بينه مأشتركة كانت رواياته في الكيلني عرضها التي القضايا هذه      
 جميع
ً تختلف طريقته كانت وإن ، القصة كتاب ًا أو قليل ، الكتاب هؤلء عن كثير

 ظل لقد
ًا ًا ، آنذاك السائدة القصة بتقاليد مأتمسك في نفسه الوقت في ومأتردد

 بهذه التقيد حجم
ًا ذلك ويبدو ، قصصه في التقاليد الطريق: ( مأثل ، قصصه في واضح
 ، الطويل



[ ) .. يحترقون الذين ، العاصف الربيع ، الشيطان رأس ، السهاد ليالي
12[ .   

القصة عالم في الكيلني للدكتور الطويلة المسيرة فإن : هذا ومأع      
 عاما بشكل

ًا تجعله خاص بشكل السإلمأية والقصة ول ، بحق السإلمأية للقصة رائد
 في يؤثر
القصة لتقاليد الرضوخ بين وتأرجح ، مأختلفة بمراحل مأّر كونه الريادة هذه

، للموضوعات عرضه في : للقصة السإلمأي بالتصور اللتزاما أو   ، الغربية
ًا ظل لنه ، شخصياتها ورسإم   ، تناولها وطريقة ًا مأستمر في ودؤوب
ًا ، طريقه    القصة عن مأدافع

ًا ، السإلمأية ولم( : السإلمأي للنموذج تقديمه عدما أو ، لتقصيره مأبرر
 مأن يكن

إن ، وضحاها عشية بين الكمال مأنطقة إلى فجأة نثب أن المنطقي
 ينمو الديب
ًا تنضجه ، والحداث التجارب عبر ببطء ويتدرج ًا رويد احترق وإل ، رويد

، 
بالتصور الواضح التزامأه عدما عن اعتذر هكذا ]13[ )قلمه واحترق

   . السإلمأي
، والفكري السياسإي بالطغيان يعج عالم وسإط هذه مأسيرته وكانت      

 وهيمنة
ًا العلمانية التجاهات لصحاب والعلما الثقافة وسإائل على اللحادية وأحيان

 ولم ،
التي بالصورة ذلك خلل مأن ينفذ أن يقول كما الكيلني بمقدور يكن

 ول ، يتمناها
ّتاب أن سإيما ُك ّيبون كانوا حينذاك ال يسيطر وكان ،) إسإلما (كلمة مأن يته
 قافلة على
السإلمأي للنقد وجود هناك يكن ولم ، الشيوعيين مأن حشد النقد

]14[
 
.   
تقديم مأن مأنعته التي الخرى العوامأل بعض نضيف أن ويمكننا      

 القصة
، والمجتمع ، البيئة ومأؤثرات ، النشأة : عوامأل مأثل ، آنذاك السإلمأية
 التي والثقافة

، وليلة ليلة ألف وقصص ، الشعبية والقصص الحكايات( صغره في تلقاها
 وروايات

، حسين طه وكتب ، ودمأنة وكليلة ، زيدان لجورجي السإلمأي التاريخ
 ، وتيمور

، والجارما ، والزيات ، والرافعي ، والعقاد ، والمازني ، والحكيم
     . ]15[ )والمنفلوطي

في جديد وبتصور ، الدب مأن مأحدد بلون الناشيء تغذي القراءات هذه      
ًا يبتعد   ، الحياة ً أو كثير ّون ل ولكنها ، السإلمأي التصور عن قليل تك

   التصور لديه



المصدرين عن المنبثق الصحيح التصور يفتقد كان إنه ، الصحيح
 السإاسإيين

والنفسي العاطفي التوجه يكفي ول ، رسإوله وسإنة الله كتاب : للسإلما
 والفكري

مأضمونه التوجه هذا يأخذ لم إن الطيبة النية تكفي ول ، السإلما نحو للشاب
 الحقيقي

 . الشرعية والدراسإات السإاسإية المصادر مأن
مأن كثير عند عامأة تبدو ، مأهمة قضية لدينا يثير المأر هذا ولعل      

 الدباء
القضايا أو ، السإلمأي الدب عن يتحدثون الذين ، المسلمين والكتاب

 الجتماعية
) . التنظير (أو ، البداع أو ، النقد يمارسإون أو ، والفكرية

ًا إن       ًا يبدو هؤلء مأن كثير هذا مأع يتعامأل لنه ، الشرعي زاده في فقير
 المأر

يتبناه الذي المتعّسف للتقسيم ذلك في ويخضع ، الختصاص مأنطلق مأن
 التجاه

المأور حصروا حيث ، والتربية والدب الفكر على المهيمن العلماني
 كلها الشرعية

الرياضة أو ، القتصاد أو ، الفن دراسإة مأثل مأثلها ، التخصص عملية ضمن
 أو ،

أجل مأن باختياره دراسإتها يود مأن إل تخص ل أنها بمعنى ، الفيزياء
 ، التخصص

ًا وزادوا عليها أطلقوا عندمأا الشرعية بالعلوما السإتهانة في إمأعان
 جديدة مأصطلحات

مأن ولخراجها ، العلوما هذه حقيقة لطمس) السإلمأية التربية (مأثل عامأة
 العلم دائرة

هناك يعد لم وبذلك ، التربوية والمحاولت ، النفسي التهذيب دائرة إلى
 للقول مأجال
مأن نوع كلها ... أو ، التجويد أو ، الفقه أو ، الحديث أو ، التفسير بعلم

 ، التربية
، والرقص ، والنحت ، والرسإم ، الموسإيقى : أي) الفنية التربية (بإزاء تقف

 ... و
 . إلخ .. )الجتماعية التربية( و )الرياضية التربية( و

ًا تهم بسيطة جزئية السإلمأية التربية أن يعني فهذا وكذلك       بعض أو جانب
 جانب

ً ، النسان مأن الرؤية يشمل أن عن المصطلح هذا إقصاء عن فضل
 لتربية السإلمأية

 . الشامألة التربية تلك النسان
، السإلمأيين والدباء الكتاب مأن كثير عند عامأة المشكلة هذه إن ، نعم      

 وأعني
التي المأور في السإلما بفقه الجهل بل ، الشرعي الفهم ضآلة بها

 كل يتخصص



، إسإلمأية بمسحة طلئها بعد الغربية الراء يردد نجده ولذلك ، فيها كاتب
 ومأقياسإه

اتجاهات : هذا عن وينتج ، ]16[ الشرعي دليله ل ، الفكري نظره ذلك في
   وآراء
إلى تؤدي وقد ، عليه عالة تصبح نفسه الوقت وفي ، السإلما عن بعيدة

 انحرافات
 . المقبلة الجيال على خطيرة

الكيلني الدكتور عند واضحة غير الصورة تكون أن نستغرب ل ولذلك      
 وهو

ولم ، ذكرناها التي المنابع هذه مأن وقراءته ثقافته مأادامأت القصة يكتب
 بينها يكن

ًا له وتشكل ، تحوطه أصيلة شرعية ثقافة إلى النزلق مأن يحمية سإور
 مأواقع

 . والخطأ الشبهات
ًا الكيلني كان ولقد       قدمأي رسإخت أن وبعد : (قال حين هذا في واضح
ّد  مأا لح
السإلمأي الدب أي إليه تحمست مأا تنفيذ في فكرت الدب طريق على

.      ]17[) البعض يظنها التي بالسهولة الموضوع يكن لم   ، عنه وكتبت
إلى قصصه في المرحلة هذه في يكن لم الكيلني أن هذا يعني ول      
 جانب

مأن صورة إلى يشير لكي المناسإبات والتماس ، الخير ونزعات الخلق
 صور

 . السلوك أو الشخصية في السإلما
________________________

ًا أربعين حوالي ترك لقد) 1( ، قصصية مجموعة أو طويلة قصة بين ما كتاب
اشترك قد وكان ، الدبية الدراسات في كتب عدة وله ، شعرية دواوين وسبعة

الخليجية التلفزيون محطات في قدمت التي الصحية البرامج من كثير كتابة في
 .المؤلف كتب قائمة) الحميدية أهل (رواية انأظر) سلمتك (باسم

 .57-46ص) السلمي الدب مع رحلتي (كتابه : انأظر) 2(
 .56ص : السابق) 3(
 .السابق) 4(
الكثيرون يعرفه أن قبل الكيلنأي الدكتور عن مبكر وقت في كتبت لقد) 5(

إلى ضممته ثم ، المجلت من عدد في ذلك ونأشرت ، اليوم عنه يتحدث ممن
م1982ه1402 في صدر الذي) المعاصر السلمي الدب في (كتابي موضوعات

ثم ، الكيلنأي عن فصل وفيه) المعاصرة السلمية القصة في (كتاب صدر ثم ،
عن ودراسة عرض وكله) المعاصرة السلمية القصة في دراسات (كتاب صدر

 .الكيلنأي
) .النأتماء (قصيدة ، مهاجر ديوان) 6(
 .17 ، 16ص) السلمية القصة في الذاتية تجربتي (كتابه : انأظر) 7(
 .13ص ، السلمي الدب مع رحلتي) 8(
ًا موعدنأا ، الضيق العالم ، الرحيل عند : (مثل) 9( هوازن فارس ، الكابوس ، غد
) .طبيب حكايات ، المير دموع ،
 .47ص ، الذاتية تجربتي) 10(
 .213ص ، للكاتب ، المعاصر السلمي الدب في) 11(
في دراسات (كتاب في) الحديثة السلمية والقصة الكيلنأي نأجيب : (انأظر) 12(

 .للكاتب) المعاصرة السلمية القصة
 .28ص ، للكيلنأي ، السلمي الدب مع رحلتي) 13(
 .السابق المصدر) 14(



 .16-11ص ، للكيلنأي ، الذاتية تجربتي) 15(
وكذلك ، 16-10ص ، للكاتب) وسماته أصوله السلمي الدب (كتاب : انأظر) 16(

، 147 ص) والمسرح القصة بين الكيلنأي الدكتور (فصل : وانأظر ، 79-50ص
 .للكاتب) المعاصرة السلمية القصة في دراسات (كتاب في

 .38ص ، للكيلنأي ، السلمي الدب مع رحلتي) 17(

مأقال
العلمي للتعقل دعوة

البشر محمد . د : بقلم

الوطن في العلمأية للوسإائل المتابع يلحظها ظاهرة العلمأي الغلو      
   العربي

يأت لم( الغلو( بكلمة والتعبير ، والمرئية والمسموعة المقروءة أنواعها بكل
ًا  أو جزاف

ًا ًا أو رديف مأن كل يدركها حقيقة هو بل ، الدين في الغلو مأظاهر على قياسإ
 الله وهبه
ًا ً قلب هذا إن ، والواقع الزيف وبين ، والحقيقة الوهم بين به يميز َعقول

 الذي العلما
ًا وألبسها ، )الصولية( و )التطرف( و )الغلو( مأصطلحات إلينا نقل لبوسإ

ًا  خاّص
ً ، العربية المجتمعات مأنها تعاني التي والمشكلت القضايا على مأفصل
ّوج  لها ور
هو كان ، لها اختير الذي والمفهوما ، بها المراد بالمعنى الجماهير لقناع

 مأن أول
 . بها العمل أو عنها التعبير حيث مأن المغالة فخ في وقع

ًا يكون بل ، فقط الفكر في وليس ، فقط الدين في ليس فالغلو       أيض
 .   وأشكاله صوره أوضح في الغلو هذا يتجلى حيث   ، العلما في

هذا ينقلها التي النصوص تحريف )العلمأي الغلو( هذا صور وفي      
 العلما

هذا وغاية ، العربي الوطن في والمصلحين والدعاة العلماء لسان على
 التحريف
ل أو ، العلمأية المؤسإسة لتلك العامأة السياسإة مأع ينسجم أن المتعمد
 مأع يتعارض

المعنى بتحوير يكون النصوص تحريف ومأنهج ، عليها تملى التي السياسإة
 الصلي

النوع وهذا ، لها المراد العاما السياق مأع تتفق حتى مأنها أجزاء بتر أو ، لها
 الغلو مأن

ذي الخباري للتحليل المخصصة الصفحات في مألحوظ بشكل يكثر
 الصبغة

النفور على تبعث بطريقة المقروءة الصحافة في السياسإية
 . والتقزز

والمناسإبات المحافل في )العلمأي التصفيق( : الغلو هذا صور ومأن      
والمداهنة والمراء التزلف مأعاني بكل المثقل التصفيق ذلك   ، السياسإية

   مأن فئاما يجيده الذي



بكل الغلو على القضاء بزعمهم عواتقهم على حملوا العلمأيين
 في مأظاهره

ًا يأتي الذي ، العربية المجتمعات في الغلو عن حديثهم سإياق في غالب
 وحربهم الدين

ًا نرى ولسنا ، فقط الدين في إل يكون ل الغلو وكأن ، له ًا بون ًا شاسإع وفرق
ًا  بين كبير
إلى يتزلف مأن وبين ، بجبته والتمسح وتقديسه شيخه حب في يغالي مأن

) الزعيم(
عند ويستعطي بلطه على يتسول أو صدره على صورته ويعلق

 . بابه
مأنها تعاني التي للمشكلت المقصود التهميش : الغلو هذا صور ومأن      
 المأة

والشتغال ، المعاناة جذور في الموغلة الكبرى القضايا وتجاهل ، العربية
 بقضايا
 . المجتمع اهتمامأات ذيل في تأتي فرعية
ًا العلمأي الغلو هذا صور ومأن       الخبر تحليل في المبالغة : أيض

 ووصفه
مأن يصدر مأا واسإتغلل ، صاحبه نفس في هوى وافق إذا عليه والتعليق
 الجهات

مأوبوءة وضميمة مأكبوتة لفكرة الترويج في وبيانات قرارات مأن المختصة
 تبحث

القرارات هذه مأن فتجعل ، لها والتصفيق نشرها يبرر لها مأتنفس عن
 والبيانات
لتزويقها الولى الصفحات عليها صاحبها تعليق يتصدر لها مأطية الرسإمية
 وتضليل
فجأة أنفسهم وجدوا أقواما حذقه قد تقليدي مأنهج وهذا ، بها العامأة

 مأنابر يتسنمون
، الرياضة أو الفن حمأة في مأرتكسين كانوا أن بعد الفكر ومأنافذ العلما

 بنا وإذا
المجتمعات على فرضت التي والنخبة الصفوة طلئع يمثلون نراهم

ًا العربية  فكر
ًا ًا يعرف ل أجوف عقيم ًا يفقه ول ثابت  . مأتغير
مأظاهر على للقضاء العربية مأجتمعاتنا في العلمأي للتعقل دعوة إنها      
 في الغلو

للواجهات شامأل بترمأيم تنادي دعوة ، وأشكالها صورها بكل أجهزته
 التي العلمأية

مأعالمها وطمست ، الشعارات سإودتها والتي ، الزمأن عليها عفى
 التي التيارات
ًا سإنين العربية بالمأة عصفت الوسإائل هذه مأن المنبعثة الروائح ومأا ، عدد

 دليل إل
 . أقلمأهم بمداد أصحابها قيء امأتزاج على



ومأنطق ، المرحلة ومأتطلبات ، الفطرة ودواعي ، العقل لوازما إن      
 ، الحاجة

عشش الذي الجوف الفكر اسإتئصال يحتم ذلك كل ... الواقع واسإتقراء
 في وفّرخ
يحمل ، المأة عقيدة في مأتجذر بفكر واسإتبداله ، العربي العلما أجهزة

 ويدرك الهم
ويحرر بالمجتمع ليسمو ، الحقيقة مأع ويتفاعل للواقع يستجيب ، الغاية
 العربي العقل

 . الجاهلية وأدران الزيف أوشاب مأن
ظروف تفرضه الذي العلمأي التعقل إلى الدعوة مأقتضيات هذه      

 المرحلة
ًا اليوما العلما هذا مأن يجعل ونقيضها ، الراهنة ً وغد ًا ومأستقبل على عبئ

 المجتمعات
 .شعوبها على وعالة العربية

________________________

والعالم المسلمون
 الوطنية السلطة

 !وفتحها السين ضم بين المسافة
سلطان عمر لله عبد .د : بقلم

مأتى تدري ل فإنك ؛ كلماتك اختيار أحسن(  :يقول أمأريكي مأثل هناك      
 تضطر

ًا هناك أن ومأاداما ،) بلعها إلى ً غرامأ الوطنية السلطة بين مأتبادل
 مأا وكل الفلسطينية

ّله المقولة هذه السلطة رأس يتأمأل أن الحكمة مأن فإن أمأريكي هو ع
ًا يستفيد  مأن شيئ

الذئب بين المفاجئة الصداقة علقة تشبه التي الخطرة العلقة هذه
 والحمل المفترس

تلك إلى الولى بالدرجة يرجع هذا النظر لفت ومأناسإبة ، .. الغبي
 التصريحات

على والخر الحين بين تطلقها الوطنية السلطة رمأوز زالت ل التي العنترية
 الرغم

الشعب أن كما ، القيادات هذه حجم عرف والداني القاصي أن مأن
 بكل الفلسطيني

ًا يدفع قطاعاته ّي تتقن أصبحت لقيادة الفادحة الخطاء مأسلسل ثمن يومأ
ًا  اختيار دومأ

 .. النهار وضح في السياسإية الفاحشة ومأمارسإة السإوء
مأنظمة في الثقافة جهاز عن المسؤول الفلسطيني الشاعر ذكر لقد      

 التحرير
أن أسإابيع قبل بعّمان له مأحاضرة في) درويش مأحمود (الفلسطينية

 يريد(  :البعض



عملية خلل التاريخية ذاكرتهم عن يتخلوا أن الفلسطينيين مأن
 ول ،) المفاوضات

ًا شيوعي وهو درويش أن شك ًا ليبرالي ، سإابق مأن حالة عن يعبر لحق
 )القرف(

الحالية السلطة يشاركون وقد المأة بثوابت يؤمأنون ل الذين حتى تنتاب
ًا  مأن بعض

 .. أوسإلو اتفاق بعد الحال إليها آل التي المسؤولية
الصهيوني الطرفين توصل عن 1995 يوليو في أعلن لقد      

 إلى والفلسطيني
الهلة المدن بعض عن السإرائيلية الحتلل قوات بموجبه تنسحب اتفاق

 بالسكان
لجراء السبيل يمهد مأما ، )أوسإلو( اتفاق حسب المحتلة الغربية الضفة في

 انتخابات
لزالت حيث ، مأرشحين أو ناخبين مأن المشاركين عدد أو هويتها تحدد لم(

 إسإرائيل
أن مأن الرغم وعلى ، النسحاب مأن شهور بعد )التفاصيل هذه كل في تفكر

 انسحاب
ًا يشكل المحتلة الغربية الضفة مأن أجزاء مأن إسإرائيل مأن بكثير أكبر حدث

 انسحاباتها
هذه ُيصاَحب لم العلن أن إل ، أريحا أو غزة مأن السابقة السإتعراضية

 بتلك المرة
تزال ل )أوسإلو( كذبة إن حيث ، العربي العلما أجهزة عبر البهلوانية الحملة
 عالقة

به وعد الذي المنمق الرخيص والكلما العاطفي الحشد أن كما ، بالذهان
 مأسوقو(

ًا يترجم )التطبيع  .. ثمنها الفلسطينيون يدفع جديدة مأأسإاة إلى حالي
أصر عرفات أن إل ، السابق المأريكي المثل وجاهة مأن الرغم وعلى      
 أن على

والتصريحات الثوري المد بأياما يذكر فولكلوري بتصريح التفاق يدشن
 ؛ النارية

أن : جنيف في عرفات صرح التفاق عن العلن مأن يومأين فبعد
 النتخابات

وقرى وبلدان مأدن كل مأن إسإرائيل انسحاب قبل تجرى لن الفلسطينية
 ومأخيمات

ًا الكلمات هذه سإيبتلع عرفات أن مأن الرغم وعلى ، الغربية الضفة لحق
 مأا ابتلع كما
ًا تعرف يمثلها التي السياسإية النخب أن إل ، السابق في مأنها أكبر هو حتم
 حتى أنه

المحلي للسإتهلك أنها ترى الحاكمة الطبقة زالت ل التي التصريحات تلك
 تعد لم

مأن والدونية بالذلل يحيون اللذين المستهلكين بقبول حتى تحظى
 تصريحات



على مأطالبه السإرائيلي الجانب يكرس الذي الوقت في ، كهذه رغوية
 الواقع أرض
الساحة على الجبهات مأتعدد وبانهزاما ، المتحدة الوليات مأن كامأل بدعم

 . العربية
؟ الجديد بالنأسحاب يحتفلوا لم لماذا

مأحاضرة وألقى لندن )سإعيد إدوارد( الفلسطيني الكاتب زار عندمأا      
 طالب ، فيها

عن عجزها المل على وتعلن بشجاعة تبادر أن الفلسطينية الوطنية السلطة
 مأواصلة
شعبها احتراما إلى تبادر وأن ، شعبها إليه قادت الذي المظلم الطريق
ًا وتنشيء  حوار

ًا ّي مأسيرة في عار وصمة أصبح الذي الهزيل الحل مأأزق مأن للخروج داخل
 القضية

بضم) (وطنية سإلطة (وبمباركة سإهولة بكل تصفيتها تتم ، الفلسطينية
 وليس السين
عرفات عهد في فالبطالة )الياما هذه )فتح( يلئم الفتح كان وإن بفتحها
 عن زادت

ثقيلة أحلما أنها ثبت )الوسإط الشرق سإنغافورة( وأحلما بالمئة الستين
 ، الظل
مأناطق إلى الدخول مأن يمنع الذاتي الحكم سإلطة في العلما ووزير
 ويظل مأحتلة
هذا ، أتى حيث مأن العودة إلى يضطر ثم سإاعات أربع سإيارته في ينتظر
ً  عن فضل
ًا انتقاله ورفضها ، بالدخول عرفات لحاشية حتى إسإرائيل رفض ّي شخص
 إذن دون
الحتفاظ على القائم الوطني المشروع أمأا ، السإرائيلي المأر ولي

 بالرض
مأن تتمتع ل عرفات فسلطة ؛ الريح أدراج ذهب فقد : والسيادة والصلحيات

 مأظاهر

البرتقال عصير وتقديم للضيوف الحمر السجاد بفرش سإوى السيادة
ً الفلسطيني  بدل

! !  حيفا في المصنوع ذلك مأن
مأن تجعل صارخة حقائق )أوسإلو( اتفاق بعد مأا مأرحلة أفرزت لقد      

 الحتفال
ًا تم لو النسحاب بهذا لكل لتجريعه إسإرائيل تسعى آخر كابوسإ

 سإيما ل ، الفلسطينيين

 . لهثين وراءها وسإاروا بالدنية رضوا الذين أولئك
دولة أنجزتها التي والمواقع المكاسإب نعدد أن نستطيع ولن      

 مأنذ الصهاينة
 . المهمة المعالم ببعض التذكير يكفي لكن ، )مأدريد(

، المفاوضات في الصعب والنقطة الفرس مأربط) القدس (ظلت      
 إعلن ومأنذ



في وأنيابها مأخالبها تغرس أن إسإرائيل اسإتطاعت ، الن وحتى )أوسإلو(
 مأحيط

ًا 53 مأصادرة بقرار ذلك وتوج ، القصى المحتلة الراضي مأن هكتار
 لبناء

مأدينة القدس أن وتعلن تفتخر إسإرائيل فإن واليوما ، جديدة مأستوطنات
 ؛ يهودية

سإياسإة ظل في السكان مأجموع مأن %75 يمثلون اليهود فسكانها
 بتهجير مأزدوجة
غادروها ألف 50( تطاق ل المعيشية الحياة جعل عبر المسلمين سإكانها

 خلل
وبعض السإرائيلية الجنسية إعطائهم عبر أو ، )الماضية السنوات
 التي المميزات

 . صهيون لدولة هؤلء ولء تكفل
وزير )العازر بن بنيامأين( لسان على وقاحة بكل تعلن إسإرائيل      

 : السإكان
ًا 120 سإتصادر بأنها( المأر لن ، سإكنية وحدة ألف ثلثين لبناء هكتار

 يتعلق
على يملي أن شخص لي يمكن ول القدس مأستقبل على بالصراع
ًا إسإرائيل  مأوقف

) . القدس في سإيادتها تحت تقع التي أراضيها على تصرفها حيال
تجد ل : وتهويدها وسإرقتها القدس لسلب الفعلي التنفيذ ومأقابل      

 التيارات
مأا سإرعان سإرابي قمة مأؤتمر جعجعة سإوى فعل رد مأن الفلسطينية

 أن بعد تبخر
المأة مأشاعر )تجميد( الشاوس فقرر ، قرارها )تجميد( إسإرائيل أعلنت

 وإلهاءها
الملتهبة الشعوب حرارة درجة تخفيف في تساهم جانبية بصراعات

! ! 
عاما مأنذ القدس مأدينة تجاه ثابتة سإياسإة الصهيونية انتهجت لقد      

   حيث ما1948
ما1967 عاما وبعد ، المدينة مأساحة ثلث البداية في صادروا
  مأا صادروا

اسإتمرت الن حتى) أوسإلو (اتفاق ومأنذ ، مأساحتها مأن%  80 يقارب 
ًا 1081 بمعدل والسرقة المصادرة   في إسإرائيل ًا دونم ّي أن بعد شهر

ًا 232 إلى وصل   .  مأدريد مأؤتمر   أياما دونم
السلطة أن (ما12/5/1995 في )مأدين أبو فريح( أعلن لقد      

 تشعر الفلسطينية
)والقدس السإرى لقضيتي بالنسبة سإيما ول وقصوره) أوسإلو (اتفاق بعجز

 ومأبارك
ًا (هناك بأن السار النبأ هذا علينا السلطة أوصال في يسري يزال ل )شعور

 الوطنية
! !  المستمر الصهيوني المخطط مأقابل



ولبد ، الن حتى التفاق مأنذ فلسطين في اليهودي السإتيطان اسإتمر      
 نذكر أن
ّلون كانوا ونخاسإته السلما سإماسإرة بعض أن حاثين مأساء صباح علينا يط

 العرب
اليهودي السإتيطاني البرنامأج ينتهي أن قبل إسإرائيل مأع السلما على

 وتختفي
 . والنسحاب للتفاوض تخضع التي الرض
الشعارات هذه التطبيع مأعسكر أركان وردد ، النخاسإة البعض وصدق      

 لكن ،
برنامأج في اسإتمر حين أخرى لطمة يلطمهم أن على أصر) رابين(

 دون السإتيطان
عملية : مأحايد مأراقب بشهادة وهي ، )أوسإلو( لتفاق احتراما أو اعتبار

 اسإتمرت
المستعمرات تحولت فقد( ! الوثيرة التصريحات رغم الوتيرة بنفس

 عهد في اليهودية

َلمأنية تلك ، واحدة وحدة إلى )رابين( وعد قد وهو ، السكانية وأختها ا
 تبقى بأن

ّور إنه بل ! ! فقط المأنية المستوطنات القدس لتصبح سإياسإته ط
 أكبر ومأحيطها

، الميت البحر حتى الشرق إلى المقدسإة المدينة تمتد بحيث ، مأستوطنة
 الغرب وإلى

ًا ً ،) يريحو مأتسبيه (بمستوطنة مأرور مأستوطنة عبر الله راما إلى وشمال
 )إيل بيت(

ًا الخليل وإلى )الهر (وعزل المناطق أهم اقتطاع يعني مأما ، جنوب
 وقطع العرفاتي

مأناطق مأعظم يمثل ، ومأقدس ، مأهم : جزئين إلى الغربية الضفة أوصال
 الضفة

عرفات يتولى عربية سإكانية كثافة فيها تتركز وأخرى ، بالقدس المحيطة
 وزبانيته
عرفات مأن إشارات أن : هذا إلى يدفع ومأما ، والنار بالحديد سإومأها

 تبرز بدأت
ًا ًا الله براما قبوله على تدلل مأؤخر ًا مأقر لسلطته دائم

 ! .. الخنفشارية
الوضاع ووصلت ، الفلسطيني للشعب المعيشي الذلل اسإتمر      

 إلى القتصادية

 . الحتلل أياما حتى الفلسطينيين بوضع مأقارنة لها مأستوى أسإوأ
الفرد دخل وأن ، %60 نسبة فاقت البطالة مأعدلت إن تقول الرقاما      
 وصل

السلطة أفراد مأن عرفات رجال وأن ، وبنغلديش أنجول مأستوى إلى
   وجيشها

العقار مأن شيء كل في مأشروعة غير إتجار عمليات في مأنهمكون
   تجارة وحتى



ً قتل شرطة رجل على القبض ألقي أسإابيع وقبل ،( ... )  ليبيع له زمأيل
   مأن سإلحه

حاله ؟ الشعب حال فما ، المحظوظة السلطة حال هذا ... يأكل أن أجل
     ، يسر ل

سإلطته لفراد يدفعه مأا يجد لم عرفات أن ويكفي ، كبير المأزق لكن
   بعد إل وجيشه

أحجمت والتي المانحة الدول بها وعدته التي المساعدة مأن شيء وصله أن
   ضخ عن

ًا ، الدعم مأن مأزيد وأنه ، النوف يزكم الفساد أن لها تبين أن بعد خصوص
 الوقت في

ًا الفلسطينيين غالبية فيه تعيش الذي ًا فقر بترف الهرما قمة تتمتع : مأدقع
 غير وثراء

الشارع حنق () المأريكية التلفزيون مأحطة مأراسإل نقل وقد ، مأشروعين
 غزة في
ولذا ، غزة في الصحية بالخدمأات تثق ل بأنها) عرفات سإها (تصريحات مأن

 فإنها :
فرنسا وكأن!  ! باريس مأستشفيات أرقى إحدى في مأولودتها وضعت
 دون وحدها
أما ، ! بها يوثق صحية خدمأات تملك التي هي والغربية العربية البلد سإائر

 الثقة إن
أخرى جنسية ضمان لزما : لذا ، الفلسطينية الجنسية في هي المفقودة

 ) ! بها ُيعتز(
، الرض حق( الفرنسية الرض على بولدتها وذلك ، الجديدة للمولودة

 حسب
 ؟) الفرنسي القانون

، الماضية الفترة خلل صوره أبشع في المأريكي النحياز ظهر      
 فأمأريكا

أنها صريحة وأعلنتها ، الخادع) المكياج (و الحياد مأظاهر باقي عن تخلت
 تساوي

مأكشوف بدور أمأريكا قامأت وقد ، أمأريكا تساوي إسإرائيل وأن ، إسإرائيل
 في وقح

مأجلس في وحدها وصوتت ، مأقدسإة أراٍض مأصادرة في لسإرائيل دعمها
 المأن
في يتنافسون والجمهوريين الديمقراطيين زعماء وأصبح ، اليهود لصالح
 ود كسب

على حتى المأريكيون يزايد أن درجة إلى الحال يصل ولم ، الصهاينة
 السإرائيليين

يطرحون الصهاينة كان  :السابق ففي ؛ المرحلة هذه في إل أنفسهم
 فتلبي ، طلباتهم

مأرشح )دول روبرت( فإن : الن أمأا ، خاطر بطيب الطلب أمأريكا
 الحزب



)رابين( عليه فيتمنى للقدس المأريكية السفارة بنقل يطالب الجمهوري
 التمهل

أن )إيباك( مأؤتمر في كلنتون تصريحات بعد الن ثبت لقد .. (والنتظار
 المأريكان

ًا أكثر قال كما )الصهاينة مأن أكثر صهيونيون وأنهم )رابين( مأن تطرف
 مأاكلرما(

 . البريطاني المعلق )رديتش
؟ بعد ماذا
الشارة تستحق تقارير وبثت ، تصريحات عدة صدرت واحد يوما في      
 ، إليها

ًا العلن مأن واحد يوما بعد قليلة سإاعات في صدرت أنها خصوص
 . الخير
يمكن عرفات مأع الهزيل التفاق أن ليكود حزب قيادة أعلنت فقد      

 فقال ، إلغاؤه
أنه يجب الفلسطينية المناطق في المأن إن : ( نيتانياهو( الحزب زعيم
 في يظل
أكثر عرفات قوات (وأريحا غزة بغزو تؤمأر لن قواته وإن ، اليهود أيدي

 في كفاءة
ً سإيبقى عرفات أن إلى وأشار )الفلسطينيين قمع جزيرتين عن مأسؤول

 مأكتظتين
 . إسإرائيل مأن فعلي دعم دون بالسكان

نقل مأحادثات أن:  العرفاتي العلما مأدير )ربه عبد ياسإر( وأعلن      
 السلطات

ًا تحرز لم الفلسطينيين إلى إلى بنا يدفع الخر الجانب وأن ، تقدمأ
 هذه مأن النسحاب

 . الجهنمية المفاوضات
وأشار ، الغربية الضفة مأن قسم ضم يقترح السإرائيلي العدل وزير      
 تقرير

في عرفات لسلطة سإيسمح العمل حزب برنامأج أن )آرتس ها( لصحيفة
 النهاية

 ! فقط الغربية الضفة مأساحة مأن% 18 على بالشراف
قد جديدة يهودية مأستوطنة أن النباء وكالة بثت : نفسها الساعة في      
 في بوشر
) . أبيب تل (و) القدس (بين بنائها
عودة ببحث الخاصة الرباعية اللجنة فشل عن أنباء : بساعتين بعدها      

 نازحي
 . البحث قائمة على فليسوا ما1948 نازحو أمأا...  ما1967 عاما

عرفات سإلطة بين جديد نشاط بدء عن )لندن( و )أبيب تل (مأن تقارير      
 وجهاز

في أشهر ثلثة قبل عليه اتفق والذي )بيت شين( السإرائيلي المخابرات
 )رومأا(



تحت والركوع ، للهزيمة المعارض السإلمأي الصوت إسإكات : الولى مأهمته
 اللفتة

) ... الصولية مأحاربة( المكررة
الذي المطارد الضعيف الصوت ، الباقي الصوت هي الصولية هذه      
 يدافع

وتلك المغرور المتبجح الباطل هذا كل الوقاد وإيمانه العتيقة بأسإلحته
 التي العمالة

، الله إلى العودة بنور يشرق يوما كل مأطلع مأع يفضحها أن إل الله يأبى
 على فتظهر

وزعامأات أوراق أنها الياما تثبت بينما ، سُإلطة بكونها تجعجع : حقيقتها
 ومأكونات

ًا المضي في الرغبة أو الشهية تثير ل بَسلطة يذكر طبق في جمعت قدمأ
 وجبة لتناول

 !السامأة السإتسلما
________________________



والعالم المسلمون
 البوسنة في الدولية المعادلة
 .. !الذلا على الترويض وسياسة

كامل العزيز عبد : بقلم

: قال عندمأا البوسإنة في الصراع حقيقة الصربي العلما وزير جسد      
 إن(

الصليبية الحرب طليعة يمثلون إنما ، البوسإنة في مأعاركهم في الصرب
 الخيرة

) ! السإلما شأفة لسإتئصال
ًا فهل       ّق  ! ؟) الخيرة (الصليبية الحرب بدأت ح
الدعاية أبواق مأن تنطلق عديدة دعوات عليه تنطوي مأا هذا إن      

 النجيلية
البدء وشك على أو بدأت هي ، الغربية العلمأية اللة في النفوذ المتنامأية

 في ليس
 . العالم مأن مأتفرقة أمأاكن في بل ، فقط البوسإنة

للرئيس سإبق فقد ، الصراع هذا بدء حتمية على يصادقون الساسإة      
 المأريكي

مأارجريت( السابقة البريطانية الوزراء ورئيسة ، )نيكسون ريتشارد( السإبق
خطر مأواجهة إلى دعوا أن )هانتجتون صمويل هارفارد( و   ، )تاتشر

   مأسمى تحت السإلما
) . الصولية(

 ..ذاته الخطر مأن ويحذرون ، نفسه الوتر على يضربون والعسكريون      
 حتى

عنه يعبر ؛ فصيح بلسان ذلك عن تتحدث للغرب عسكرية مأؤسإسة أكبر إن
 المستر

: قال عندمأا) الناتو (الطلسي شمال لحلف العاما المأين) كليس ويلي(
 حركات إن(

ًا تشكل باتت ، السياسإي السإلما انتهاء بعد الوروبي المأن على خطر
 التحاد

، واحد رقم العدو الغربية والحضارة أوروبا مأن تتخذ لنها ، السوفيتي
 أنها كما

ًا والتطرف العنف تعتمد ً مأنهاج  ! )الخرين مأع تعامألها في مأفضل
 إنه : (وأضاف

اقترح ثم ، )السإتعداد مأن يناسإبه بما القادما الخطر هذا مأواجهة مأن لبد
 مأن خطة

 : السإلمأية الجماعات خطر لمواجهة شقين
فوق الخطر هذا مأن تعاني التي للحكومأات الحلف يقدما أن : أولهما       

   أراضيها
مأن فاعل وبشكل مأباشرة لتمكينها اللزمأة العسكرية المساعدات كل

 مأعه التعامأل
 . عليه والقضاء



)أمأريكي أوروبي( دفاعي حلف تشكيل في يتمثل : والثاني      
 مأع بالشتراك

ًا الحلف يكون بحيث ، الصولي للخطر المعّرضة الدول ّد للتدخل مأستع
 العسكري

على السإتيلء في السياسإي السإلما حركات تنجح قد بلد أي في المباشر
في الجرائد في نشرت وقد ، مأشهورة التصريحات وهذه   ، )فيه الحكم
   . 18/4/1995 في حينها
السياسإيين أو ، العلمأيين لسان على سإواء التصريحات هذه مأثل إن      

 أو ،
ّد ، الغربيين العسكريين التهييج( تهمتي على ومأنطوقها مأفهومأها في لتُر

 )  السياسإي
ّذرون بهما ُيعَمز طالما التي )العلمأي التسطيح(و الخطار مأن المح

   . بالمأة المحدقة
المبدئي الموقف هذا الغرب على المهيمنة النصرانية للقوى أن وكما      

 والثابت
القوى لبقايا فإن ، ) ! الصولية( اسإم عليه أطلقوا الذي ، السإلما مأن

 الشيوعية
ًا ًا مأوقف الرجعية( وصف عليه يطلقون كانوا الذي ، السإلما مأن مأشابه

! ( . 
 .. للبوسإنة ونعود      
وإن ، والشرق الغرب نظر في أصولية حكومأة البوسإنية الحكومأة      
 إنها قالت

عن تحدث مأهما أصولي )بيجوفيتش عزت علي( ورئيسها ، )ديمقراطية(
 انتمائه

كتابه إلى حاكموه ذلك غير عن تحدث ولو ، بالتعددية وإيمانه الوروبي
 البيان(

 . طويلة سإنين السجن أجله مأن ُأدخل الذي )السإلمأي
أن لفرنسا السابق الرئيس )مأيتران( قال كما يحبون ل والوروبيون      
 دولة يروا

؟ ) ! أصولية دولة( تنتظرهم كانت إذا الحال فما ، أوروبا قلب في إسإلمأية
 ل كأنهم

الطوائف بين )التاريخي النسجاما( و )الروحي الصفاء( تعكير يريدون
 المسيحية

السإلما يكن لم التي) والبروتستانتية ، الرثوذكسية ، الكاثوليكية( الثلث
ًا  في سإبب

دويلة زرع أمأا ، التاريخ عبر بينها دارت التي الطاحنة المعارك نشوب
 أو يهودية

لتكون الكبيرة السإلمأية الشعوب مأن طوفان وسإط صغيرة نصرانية
 توتر بؤرة

 ! الحي المسيحي الضمير يقلق ل هذا فإن ، ونزاع صراع وعامأل
لتثبيت وتسعى ، للصراع الخلفية هذه على تركز الصربية الدعاية      
 قناعة



وأمأريكا ، أوروبا في أصولية قوة قياما لمنع عنهم نيابة تقاتل بأنها ، الغرب
 تريد ل

ًا  . السإتراتيجي حلفها جوار في الدولة هذه مأثل تكون أن أيض
ًا يتعامألون الحداث علمتنا كما والغربيون       المتوقع الخطر مأع دائم
 أن قبل

خلفيات مأعها تتداخل للصراع الدينية الخلفية وهذه ، واقع خطر إلى يتحول
 تاريخية

في الصراع بذلك المعنية للدول مأعاصرة ومأطامأح بمطامأع علقة لها
 ؛ البلقان

وألمانيا وأمأريكا وفرنسا إنجلترا الن تمثله الذي الغربي فالموقف
 على يرتكز

 : التالية المعطيات
، السابق اليوغسلفي التحاد وتفكيك سإقوط في سإاعد الغرب -1      
 كان الذي
؛ الغرب بقية ضد الشرقية أوروبا في الشيوعيون يستعملها حربه رأس

 هذا فسقوط
 . للغرب مأصلحة التحاد
أنقاض على قاما لو ، أشمل بصفة الغرب مأصلحة مأن سإيكون -2      

 الكيان
وليكن ، آخر مأسمى تحت ، ديمقراطي ليبرالي كيان السابق الشيوعي

 التحاد
الحكومأة تطرحها التي الصورة هي وهذه ، الكبرى صربيا أو ، الصربي
 الصربية

ً نفسها كرواتيا( أو )الكرواتي التحاد (بجوارها يقوما بأن بأس ول ، فعل
 ، )الكبرى

 . الديمقراطية الليبرالية
هذا يهدد أن يمكن أوروبا مأن الموقع هذا في إسإلمأية دولة قياما إن- 3      

 الهدف
 . المستقبل في

بخصوص أمأا ، عامأة بصفة الغربية الدول مأواقف بين يجمع مأا هذا      
 فرنسا

ًا الصرب كان التاريخية الناحية مأن أنه ذلك إلى فيضاف : وإنجلترا دائم
 الحلفاء

الوان آن وقد ، القديم السإتعماري مأاضيهما أياما مأنهما لكل التقليديين
 يفوا لكي

والصرب ، الحديث السإتعماري حاضرهم في الصرب مأع ويقفوا ، بالجميل
ًا  أيض
مأن عانت فقد : ألمانيا أمأا ، الثانية العالمية الحرب في لهما حلفاء كانوا

 مأوقف
بشكل الوقوف اختارت ولهذا ، الحرب تلك أثناء لها المعادي الصرب
 مأع جوهري

 . المسلمين مأع مأظهري وبشكل ، الكروات



ًا يرتكز مأوقفهم فإن : الروس أمأا       مأن ، مأعطيات على أيض
 : أهمها
الشيوعية وللقوى لهم شؤما نذير كان السابقة يوغسلفيا سإقوط- 1      
 لنها ؛ كلها

 . أوروبا في القتصادي وسإوقهم العسكري رديفهم تمثل كانت
التحادين بسقوط انحلت قد الشيوعية الرابطة كانت إذا -2      

 السوفيتي
الروسإي التحاد بين الرثوذكسية بالرابطة بأس فل ، واليوغسلفي

 والتحاد
على الطرق في الشيوعيان والمنجل المطرقة تستخدما وأن ، الصربي
 الناقوس
) . بلجراد (و) مأوسإكو (مأن كل في النصراني

يوغسلفيا أنقاض على جديد قوي كيان قياما فإن : وعليه -3      
 له ، السابقة
ًا سإيكون ، الروس مأع مأتينة علقات بسقوط افتقدوه عما لهم تعويض
 . السابق الكيان
الغربية المرتكزات هذه عن لتتفرع المتحدة المأم مأواقف وتأتي      

 في والروسإية
ًا المأين( وأن خاصة ، البوسإنة تجاه سإياسإاتها ّد : فيها )ج

 . أرثوذكسي
ً فإن : هذا وعلى       يظل أن تريد ، بالصراع المعنية الطراف مأن كل

 الكيان
ًا القوي النصراني التركية المأة : المشتركة القديمة العدوة بجوار رابض
 المسلمة
ّومأة ل ، السإلمأية المأجاد بها تستيقظ قد التي ، يقظتها دون ليحول ، المن

 أوروبا في
 . أجمع العالم في بل ، وحدها
فإن  ..مأعرفتها وبعد ، السإاسإية وخلفياتها القضية أصول هذه لعل      

 كله الباقي
نشاهده فما ؛ النهائية الهداف إلى للوصول مأرحلية تفاصيل .. تفاصيل

 ومأا ،
 . التفاصيل مأن كله .. حولنا نلمسه ومأا ، نسمعه

ّيب ل وحتى       أن ينبغي الغالب في حالنا هو كما التفاصيل في نغ
 في نضعها
ل وهذا ، عليها المتفق العريضة الخطوط أو الصول ننسى ول ، سإياقها

 يمنع
الطراف بين والنزاعات الختلفات وجود مأن الحال بطبيعة

 . المتواطئة
كل مأن ، سإياقها في الن تبدو التي التفاصيل بأبرز نذكر أن بأس ول      

 أطراف
 : الدولية) اللعبة(



جمهورية إعلن بهدف يوغسلفيا كل في الحرب صربيا تبدأ *      
 صربيا(

عن النفصال على وتساعدها ، الصربية العرقيات وتدعم ، )الكبرى
 بقية

ويحتل ، البوسإنة أراضي مأن %)70( البوسإنة صرب ويحتل ، الجمهوريات
 صرب

الكبرى صربيا لقياما المعارضة )كرواتيا( أراضي مأن %)30( كرواتيا
. 

ًا 60 عن يزيد مأا ُتْصدر المتحدة المأم*        عليها الصرب يدوس ، قرار
 ، كلها

ل ثم ، المتحاربة الطراف إلى السلح تصدير حظر المتحدة المأم وتقرر
 ذلك يطبق

 .الحرب مأن سإيطيل عنها الحظر رفع أن بحجة ، البوسإنة على إل الحظر
 وتعلن

مألذات( وتعتبرها البوسإنة في مأناطق لست حمايتها المأم لكل
 وهي )آمأنة

، سإلحها تنزع ثم )وسإراييفو ، وتوزل ، وبيهاتش ، وجوراجدي ، سإربرينيتسا(
 مأع

العالم إقناع تحاول ثم ، الصرب مأن شامأل حصار تحت مأنها خمسة بقاء
 حماية بأن
ًا المناطق تلك ّي مأليون ربع إلى سإيحتاج الصرب مأن عسكر

 . جندي
الحصار مأع الصراع في البوسإنة مأأسإاة أحداث مأن الكثير وتدور*       

 مأن الجائر
مأن أكثر الحصار ويستمر ، )الدولية السإرة( مأن الظالم والحظر ، الصرب

   ثلث
نصف أي بوسإني ألف وثلثمئة مأليونين نزوح عنها نتج سإنوات
   السكان
مأا واغتصاب ، دولة 30 مأن أكثر على وتوزيعهم ، بوسإني ألف 800 وتشريد

ّدر ْقد ، القصر مأن مأعظمهن بوسإنية امأرأة ألف بعشرين   يق 12 وف
قتل أكثرهم بأن العتقاد مأع ، الشباب دون مأعظمهم   مأسلم رجل ألف
يطول) العرقي التطهير (عمليات وعبر   . جماعية إعداما عمليات في

بالرض تسويتها تمت   ، مأدينة 22و ، قرية 400 الصربي البلء
   . النزوح عمليات بعد الجرارات بواسإطة

دعاة يدي بين المأسإاة عن والبيانات والحقائق المعلومأات وتتدفق *      
 حقوق

في المتحدة المأم ومأبعوث النسان حقوق مأراقب لدى إن بل ، النسان
 يوغسلفيا

الشكاوى آلف تشمل رسإمية وثيقة مأليون على يزيد مأا السابقة
 مأن الشخصية

لتمكين الدولية )السإرة( إرادة تتحرك ل هذا ومأع ، البوسإنية الضحايا
 عليه المعتدى



ً ، نفسه عن الدفاع مأن  . عنه يدافعوا أن عن فضل
الضربات مأسرحية المتحدة المأم مأع الطلسي حلف ينسق *      

 ضد الجوية
ً ويقوما ، المأنة الملذات ُهددت إذا الصربية القوات الغارات ببعض فعل

 )السينمائية(
زمأان عن المسبقة المعلومأات الصرب المتحدة المأم تعطي أن بعد

 القصف ومأكان
، ! الغالية الصربية الرواح في خسائر تحدث فل ؛ تحته مأن الرض لتخلي

 ول
هيبة لتجسد )الرهائن( تمثيلية تنفذ ذلك ومأع ، ! النفيس الصربي العتاد

 الصرب
مأن الرهائن أطلقت التي روسإيا سإلطان وبقاء ، المتحدة المأم وخيبة
 المأم جنود

 . المتحدة
رغم الذاتية بجهودهم عسكرية قوة تشكيل البوسإنيون يحاول *      

 الحصار
المأم مأبعوث ولكن) سإراييفو (عنق حول مأن الصرب قبضة لفك والحظر
 المتحدة

مأن هذا كل ... يحذر )بطرس( و ، يحذر )أكاشي يوسإي(
 . التفاصيل

ًا التفاصيل ومأن *       وقراراتها والسإلمأية العربية الدول مأواقف : أيض
 وإداناتها
يد في )سإربرينيتسا( سإقوط كارثة تقع ثم !  ..الرقيقة ومأشاعرها وشجبها
 ، الصرب

تختلف فهل ، الكروات يد في )كرايينا( سإقوط وقائع تتلحق ثم
 رغم الواقعتان

؟ البوسإني الحدث لمجمل الصلي السياق عن التفاصيل مأن كونهما
ًا  ! .. أبد

      ً : الخرى المأنة للملذات بالنسبة يعنيه ومأا )سإربرينيتسا( سإقوط : أول
 عندمأا

المأم وطلبت ، ما1993 عاما مأرة أول )سإربرينيتسا( مأدينة الصرب هاجم
 المتحدة

المأم ووافقت ، هناك البوسإنيين سإلح نزع الصرب اشترط ، القتال وقف
 ، المتحدة
دفع مأما ، ما1993 إبريل شهر أواخر في حمايتها تحت آمأنة مأنطقة وأعلنتها
 اللف

عدد فزاد ، بها تلوذ أن إلى )المأنة غير( المجاورة المناطق سإكان مأن
 مأن سإكانها

ُجردت أن وبعد ، نسمة ألف خمسين حوالي إلى نسمة )211 . 370(
 مأن المدينة
، عنها المدافعين ورحلت ، المتحدة المأم قوات واسإتلمته ، السلح

 تلك انسحبت



الهجوما يوما جاء إذا حتى ، عنها للدفاع هولندية قوة تاركة القوات
 على الصربي

لجيش سإهلة فريسة لتتركها الهولندية القوة هربت ، )المأن( الملذ
 مأدجج همجي

في )سإربرينيتسا( وسإقطت ، والشر بالحقد مأعبأ ، بالسلح
 أو ، ما11/7/1995

الهوج اجتياحها بعد قامأوا الذين للصرب المتحدة المأم سإلمتها : بالحرى
 بتصفية

، الفتيات واغتصاب ، عشرة الحادية تجاوزوا الذين الذكور المسلمين
 وتشريد
 . المنكوبة المدينة خارج بطردهن المأهات

ُأتبعت       الدولي المجتمع وبدأ ، دولية بملهاة ، البوسإنية المأسإاة هذه و
 تبادر في

 : العالمي المسرح خشبة على )الهزلية( الدوار
الحلفاء على( : )سإربرينيتسا( سإقوط بعد )شيراك جاك( قال فقد      

 يعملوا أن
المأم على : (فقال عاد ثم )الصرب أيدي مأن )سإربرينيتسا( لسإتعادة
 بعد [المتحدة

يعني . )الباقية الخمس المأنة المناطق حماية على تركز أن] المدينة ضياع
 دعونا :

 .. ! مأضى مأما
تسمح لن أنها الصربي الهجوما بدء مأع أعلنت قد فإنها : بريطانيا أمأا      

 بسقوط
، المأر مأع التعامأل في) الواقعية (إلى دعت سإقطت أن وبعد ، المدينة
 على وعابت
وزير وقال ، المدينة لعادة العسكري للتحرك الولى دعوتها فرنسا

 خارجيتها
ً يريدون الفرنسيون كان إذا( : )اليهودي( )ريفكند مأالكولم( ًا عمل ّي ، عسكر

 فليتفضلوا

بريطانيا دعت ثم ! ! )أهمية أكثر هو لما جنودنا فندخر نحن أمأا ، بجنودهم
   ذلك بعد
المناطق مأن )الخمسة وليس( الربعة الملذات بحماية الهتماما إلى

   المأنة
ّدقت إنها : أي ! ! .. الباقية ًا ص للمنطقة الصرب ابتلع على مأقدمأ

 ) .  سإربرينيتسا(   بعد المرشحة
ًا دعا المأريكي والرئيس       أن بعد )سإربرينيتسا( اسإتعادة إلى أيض

 ، سإقطت
التعبير في أخطأ ربما الرئيس بأن ذلك بعد صرح مأستشاريه أحد ولكن

 بسبب
تستطيع ل شيء إلى تدعو أن يمكن ل المتحدة والوليات ، ! الرتباك

   فيه المشاركة



ًا ّي ًا المأريكي الشيوخ مأجلس يصدر ثم ! . عمل عن الحظر برفع قرار
   السلح

إنه( : يقول أياما بعد المأريكي الرئيس ولكن ... للبوسإنة
 ) .  القرار   سإيعارض

، بريطانيا مأن بدعوة )لندن مأؤتمر( ينعقد : المطاف نهاية وفي      
 فيه لتجتمع

وجهة ويعلل يبرر وهو )كوزيريف أندريه( إلى بإيضاح وتستمع الطراف
 النظر

مأن لكل وتهديدهم ، )سإربرينيتسا( ل اقتحامأهم في للصرب )البريئة(
   )جيبا(
 .   بعدها )جوراجدي(و

ًا ببراءة صادقوا المؤتمرين أن ويبدو       فانفض ، التبرير هذا على أيض
 المؤتمر

 . قرار أي إصدار دون الستار إسإدال بعد
واحد عملي قوي المأة مأستوى على فعل رد عن تسأل هذا كل ومأع      

 فل ،
 ! ؟ الترويض سإياسإة أثمرت فهل ، تدري ول ، تحسب ول ، تسمع
ًا       ظهر الذي الوقت في : الكروات أيدي في )كرايينا( سإقوط : ثاني
 أثر فيه

ظهرت ،) سإربرينيتسا( بسقوط المسلمين البوسإنيين على السلح حظر
ًا  آثار أيض

التي فالعملية ، السلح وشراء باسإتيراد الكاثوليكيين للكروات السماح
 بها قامأت

لبد ، الصرب عليها اسإتولى قد كانت التي أراضيها لسإترداد زغرب حكومأة
 وأنها
عليه دلت والذي ، القوي العسكري البناء مأن كافية فترة إلى تحتاج كانت

 بوضوح
يحققوا أن بها اسإتطاعوا التي الفائقة العسكرية الكروات قدرات

 سإريعة انتصارات
لن ولكن ، جبناء والمسلمون شجعان الكروات لن ليس ، العالم أدهشت
 الكروات

ّلحوا ً أن مأن الرغم على ، ُجّردوا والمسلمين سُإ عليه ُيطبق مأنهما كل
ًا( ّي  الحظر )دول

 ؟ .. نفسها كرواتيا سإلحت إذن أين فمن ، السلح لسإتيراد الدولي
لدى تكن ولم ، نظامأي جيش كرواتيا لدى يكن لم ما1991 عاما حتى      

 الميلشيا
ضعف ظهر وقد ، الخفيفة السإلحة بعض إل الحظر ظل في المقاتلة

 في قواتها
 . السابقة المواجهات

%)30( فيها تحرر لمعركة السإتعداد كرواتيا بدأت ، الحين ذلك ومأنذ      
 مأن

 . الصرب النفصاليون احتلها التي أراضيها



ًا أعدت كرواتيا أن عن نسمع سإنوات ثلث وبعد       ألف مأئة مأن جيش
 مأقاتل

في بما ،) كرايينا (لقتحاما والثقيلة الخفيفة السإلحة بمختلف مأسلحين
 الدبابات ذلك

العامأين خلل حصلت كرواتيا أن وظهر ، والطائرات الثقيلة والمدافع
 الماضيين

فرنسا بينها مأن مأختلفة دول مأن والطائرات والدبابات الرضية اللغاما على
 وأقيم ،

بناء مأتانة لظهار الخيرة المعارك قبل زغرب في عسكري عرض
 الجيش

شراء فيصف ، السر الكرواتي الوزراء رئيس ويكشف ، الكرواتي
 مأن السلح
) ! مأفتوح سإوق (مأن كان بأنه الغربية الدول
سإاعة 30 بعد )كنين( مأدينة على السيطرة الكروات اسإتطاع ولهذا      
 بدء مأن

يعدونها كانوا التي الرض مأن الكروات الصرب وفر ، كرايينا على الهجوما
 رمأز

الذين الصرب على انتصار أول ويتحقق ، التاريخ عبر الصربي الكبرياء
 أهانوا

وحتى ، الروح فيهم يعيد ل حتى المسلمين أيدي بغير ولكن ، المسلمين
 يملكوا ل

 . بعد فيما توظيفه
الضوء أعطوا أنهم يبدو الذين الغرب بيد حال كل على الزمأاما ويبقى      

 الخضر
 . مأشكلتهم يسووا لكي للكروات

الصارما الدولي للحظر خاضعين وحدهم وأخواتها )سإراييفو( وتبقى      
 شراء على

مأجرد عن الدفاع أو لكرامأتهم النتصار مأن مأحرومأين ، السلح
 . بقائهم
فعلينا ، مأفضوح بوضوح ظاهرة باتت وتفاصيلها اللعبة أبعاد أن وبما      

 أن
ً تتم لم التي الجريمة في أن نتذكر و )ألبانيا( مأن كل في ، تبدأ لم فصول

 )كوسإوفو(
أمأاكن في مأشابهة مأؤامأرات تنشأ وربما ،) مأقدونيا (و) السإود الجبل (و

 مأن مأختلفة
الذل على أمأتنا ترويض إلى فيها العداء يحتاج قد ، المسلمين ضد العالم

 وتدريبها
تلو بالضحية التفرد أثناء سإاكنة لتظل ، اليأس على وتعويدها الخنوع على

   . الضحية
وبين المأة بين الحيلولة يريدون مأن أمأاما طويل المشوار إن      

 هذا اسإتمرار



، جادته على الحجار ُيلقون مأن فهناك ، الطريق طول ومأع ، الترويض
 وعلى
ًا يكونوا أن نخشى هؤلء البوسإنية الدولة ضد ل ، الدولية )اللعبة( في أطراف

 .   السإلمأية المأة ضد بل   ، فحسب
ً ليس ، الغرب على بل ، الصرب على والنتصار       تلتجئ أمأة مأع مأستحيل
 إلى
، الكافرين ومأعاداة المؤمأنين مأوالة في بجد وتسعى ، وحده) تعالى (الله
 يخاطبها أمأة

َوّل َومَأن  : بقوله سإماوات سإبع فوق مأن ربها َت ّلَه َي َلُه ال ِذيَن َوَرسُإو ّل َوا
ُنوا  َفإّن آمَأ
ِه ِحْزَب ّل ُبوَن ُهُم ال ِل َغا َها َيا) 56 (ال ّي أ

ِذيَن َ َل ُنوا ا ُذوا ل آمَأ ّتِخ ِذيَن َت َل ُذوا ا ّتَخ ا
ُكْم َن ًا ِدي    ُهُزو
ًا ِعب َل ِذيَن مّأَن َو َل ُتوا ا َتاَب ُأو ِك ُكْم مِأن ال ِل ْب ّفاَر َق ُك ْل َء َوا َيا ِل ْو ُقوا َأ ّت ّلَه َوا ُتم إن ال ُكن

ِنيَن ْؤمِأ     مّأ
] .57 ، 56 : المائدة[

________________________
الضوء دائرة في

الجدد التنويريين مع وقفة
خآضر إبراهيم أحمد . د : بقلم

 :والّرشد الشتباك- 1
، العربية مأنطقتنا في الجدد التنويريون اسإتخدمأهما مأصطلحان     

 : يلي مأا التحديد وجه على بهما ويقصدون
      ً القرآن( المسلم المجتمع عليه يقوما الذي للسإاس التعرض : أول

 )والسنة
العربية وللثقافة ، السإلمأي وللتاريخ ، مأنهما المنبثقة والتشريعات

 السإلمأية
السإاس هذا تعديل أو تطوير أو إلغاء بغرض ؛ والنقد والتحليل بالدراسإة

 إلى
اتجاه في المسلم للمجتمع والجتماعي الثقافي الكيان تحرك التي الصورة

 تصوراتهم
 . الفكرية

ًا       القديمة والمنهجية الفكرية التصورات مأن السإتفادة : ثاني
 والمعاصرة

البلد داخل في النقدية والتيارات ، )الخصوص وجه على مأنها والغربية(
والسإتنباط السإتقراء أدوات تحسين في الغرب وجهود   ، وخارجها
   المنظم المنطقي والتفكير

الهدف تحقيق في النتائج واسإتخلص ، الفرضيات واختبار ، للمعلومأات
 .   السابق

ًا       هذا إلى الضافة في والجرأة ، والتحليل النقد في الجرأة  :ثالث
 وهذا السإاس

 . الفكرية مأنطلقاتهم مأع يتفق بما مأنهما والحذف الكيان



 الستراتيجية هذه الجدد التنويريون استمد- 2
 :أساسين مصدرين من
مأن الصلء بالمفكرين أسإموهم مأن بها قاما التي المحاولت : أولهما      

 الئمة
العربية والحضارة والقتصاد والقانون التاريخ وأسإاتذة الدينيين

 ، السإلمأية
على (الجتماعي الثقافي وكيانه المسلم المجتمع أسإاس مأع بالشتباك

 فعله مأا غرار
على فخرجوا) عشر السابع القرن في الغرب في التنوير فلسإفة كبار

 باسإم السإلما
، والتجديد والمصلحة المأة على التسهيل وباسإم ، جموده كسر

 سإلح مأستخدمأين
مأعيار إلى الحتكاما : يعني الذي الغربي بالمفهوما) العقلنية (أو) الّرشد(

 وحده العقل
عن الجوهرية الحقائق فهم في العقل وأسإبقية ، الشياء على الحكم في

 عما العالم
ًا ، سإواه العقل قيمة مأن أعلت العقلنية النقدية التنوير عصر روح بأن علم
 في ليقف

والمسائل التقليدية والسلطة المنزلة والحقائق اليمان مأواجهة
 . الروحية

 : يلي مأا تحقيق في ( ! ! ) السإاتذة هؤلء مأحاولت نجحت وقد هذا      
بالعقيدة المرتبطة المسائل في والتجديد التغيير على الجرأة -أ      

 الثابتة السإلمأية

 . والسنة بالكتاب
الحاديث مأن فيها مأا وجميع والسيرة الحديث كتب جميع وضع- ب      

 المنسوبة
 . الكذب شبهة تحت النبي إلى

ديني مأعقل أكبر زعزعت التي ، الصلحية بالنهضة سإمي مأا حققت- ج      
 في

ًا وقربت ، بالدين تمسكه عن السإلمأي العالم هذا شيوخ مأن كثير
 إلى المعقل

 . خطوة الدين إلى اللدينيين تقرب ولم ، خطوات اللدينيين
 . المعقل هذا إلى الماسإونية أدخلت -د      
 . السفور ترويج على شجعت- هـ      
وجعلت ، المنطق ونظاما العقل لحكم مأقابلة الزندقة وجعلت      

 قرين اللحاد
 . الجمود قرين واليمان ، الجتهاد

كتب قراءة على وشجعتهم ، الدين في التفكير عن الناس صرفت- ز      
 الغرب

كتب في يجدوها لن بأنهم وإقناعهم ، فيها الحقيقة للتماس
 ! السإلما



الغربي العالم في المعاصرة النقدية التيارات : ثانيهما      
رؤية وتلك (    : الجدد التنويريون يقول :

   ولكنها ، قبل مأن حدسإا إل ! القومأي فكرنا أمأاما مأتاحة تكن لم ، التنوير
مأحاور عدة على جرى وإيجابي )خلق( تفاعل بفضل تطورت رؤية

: 
في التحديث لتيار العملية التطبيقات بين التفاعل مأحور : أولها كان      

 الغرب
ذات وفنونه وأدبه نفسه الغربي الفكر أنتجها التي القوية النقدية والفكار

 التوجهات
: هو الثاني المحور وكان ، والجتماعية والجمالية والخلقية النسانية
 بين التفاعل

اليجابي النقدي الفكر تيارات مأن أقرانه وبين هذا النقدي الغربي الفكر
 أنتجناها التي

السإلمأي العالم في والجديدة القديمة الخرى الثقافات شعوب مأع نحن
 وفي العربي
في النظري الفكر بين التفاعل : هو الثالث المحور وكان ... اللتينية أمأريكا

 مأختلف

ًا والطبيعية الجتماعية العلوما ًا الحديثة الفكرية المناهج لمختلف وفق غالب
 ، الوظيفية(

وبين) وغيرها .. الحديثة والتاريخية ، والتركيبية ، والهيكلية ، والبنائية
 التطبيق
ًا يزداد أصبح الذي العملي تلك بمنجزات الهتداء بضرورة اقتناع
 العلوما

) . وتصوراتها
 :التية بالحقائق الجدد التنويريون أقر- 3

      ً تكن لم للمجتمع السإلمأي الواقع عن الفكرية تصوراتهم أن : أول
 قبل ناضجة

تترك السإلمأية الصحوة فيها بدأت التي الفترة في : أي ، الثمانينات
 بصماتها
 . والثقافية والجتماعية السياسإية الصعدة على بوضوح

ًا       بالنموذج انبهارهم بسبب مأساراتهم في يتخبطون كانوا أنهم  :ثاني
 أو الغربي
النموذج هذا بين .. ومأنجزاته وهيمنته ومأغرياته المتناقضة الغربية النماذج

 ومأا
 . مأاركسي وتطبيق فكر مأن مأنه انبثق
ًا       ًا يمثل للمجتمع السإلمأي الواقع أن : ثالث ًا كيان ّي ًا ثقاف ّي ًا واجتماع خاّص

ًا  . والمتميز الخاص تاريخه وله   ، ومأتميز
: رأسإها وعلى الجدد التنويريون بها أقر التي الحقائق وهذه      

 إقرارهم
يتخبطون لزالوا فهم ؛ شيء في تفدهم لم المسلم المجتمع بخصوصية

 مأساراتهم في



النقدية بالتيارات بافتتانهم اعترافهم بدليل ؛ الغربي الفكر مأنجزات بين
     ، الغربية

ومأنجزات الخاصة النقدية مأنجزاتهم أنه اعتقدوا بما إليها أضافوا وإن
     شعوب

السإلمأي الواقع عن الفكرية تصوراتهم تظل : ثم ومأن ، الخرى الثقافات
 للمجتمع

سإبل كل يمتلك مأسلح عدائي بسياج مأحاطة وأنها خاصة ، ناضجة غير
 الضبط
هذا في يرون الذين أنفسهم التنويريون يمثله آخر عدائي وسإياج ، والتأثير
 الواقع
ًا  . وشهواتهم ومأصالحهم ومأراكزهم وكيانهم لوجودهم تهديد
بما تفاعلهم مأن اسإتفادوا بأنهم الجدد التنويريين ادعاء إن -4      

     بـ يصفونه
للعلوما المنهجي والبناء النظري الفكر مأحور مأع ! )والخلق اليجابي(

   الجتماعية
فالتيار ؛ الصحة إلى يفتقد ادعاء : الغرب في النقدية الفكرية وللتيارات

 النقدي
بلدها في عجزت الصنع أوروبية علوما الجتماعية العلوما أن أثبت الغربي

 عن
مأجرد مأن أكثر ليست وأنها ، النسان وجود بصميم المتصلة القضايا إثارة
 أفكار

ًا وأنها ، ومأجتمعاتهم أصحابها تخص أخلقية ومأواقف وقيم فلسفية مأا نادر
 تعطي

ًا ًا تفسير التناول أو التفسير هذا وحتى ، لها تتعرض التي للقضية صحيح
 مأتعدد

ًا مأنه أكثر اللوان ًا تفسير ّي عقدها التي المؤتمرات أحد وفي ، تحليل
 العلماء

تكن لم العلوما بهذه المشتغلين إن( : نصه مأا قالوا الغربيون الجتماعيون
 القدرة لديهم
أن كما ، العالم عبر ول مأجتمعاتهم في ل المهمة الحداث مأتابعة على
 العائد قلة

إقناع أو مأراكزهم تدعيم مأن أصحابها ُيمكن لم العلوما هذه مأن الملموس
 حكومأاتهم

الفضفاضة والتعميمات والفتراضات الجدل يشوبها التي بحوثهم بجدوى
 ل التي

إلى العلوما هذه في الشك أدى وقد ، الواقع مأن مأتين أسإاس إلى تستند
 حدة زيادة

مأن قرن ربع يقضون بأنهم علمائها باتهاما عليها اللذع والتهكم السخرية
 حياتهم
الصبغة إعطائهم أجل مأن الناس يعرفها حقائق على للبرهنة
 . )العلمية



بمنجزات الهتداء بضرورة الجدد التنويريين اقتناع إن : نقول ثم ومأن      
 هذه

النقدية للتيارات فهم عدما أو قصور عن يكشف بتصوراتها حتى أو العلوما
 الغربية

مأوقفهم فقط يحركه كاذب اقتناع أنه أو ، مأعها يتحاورون أنهم يدعون التي
 العدائي

حدده الذي للدور إدراكهم أو ، ناحية مأن السإلمأية الصحوة مأنجزات مأن
 سإان( أتباع

الدين تزيح بأن العلوما لهذه )وإنفانتان ، وبازار ، كونت أوجست) (سإيمون
 هي لتقبع
 . قمته على

 :التي ، سبق ما كل من وأهم- 5
      ً العرب التنويريون يستخدمأها التي والمفاهيم المصطلحات إن : أول

 القدامأى
أغطيتها مأن جردت إذا فإنها ، مأعينة مأعرفة تحمل كانت وإن ، والجدد
 ، الفنية

فارغة مأجموعة مأن أكثر تكون فلن بها تحتمي التي اللفظية وطبقاتها
 اللفاظ مأن

أي في تفيد ول ، قضية أي تخدما ل التي الغامأضة الرطانات ذات الكاذبة
 . تحليل
ًا       المصطلحات ترسإانات في الدخول ودون تامأة ببساطة : ثاني

 التي الغامأضة
 : يلي مأا إلى يسعون نجدهم التنويريون هؤلء بها يحتمي

على والعمل ، السإلمأية الصحوة ضرب جهود في السإتمرار- أ      
 مأن الحيلولة

ًا لها تجد أن مأراكز أو ، العاصمة عن البعيدة والمدن القرى في عمق
 التي ! التنوير

 . عليها يسيطرون
الذي المناخ بوجود لهم تسمح التي الجهود في السإتمرار -ب      

 لهم يعطي
المنبثقة والتشريعات والسنة للقرآن التعرض في والحرية الشجاعة

 إمأا ، مأنهما
في وإمأا ، والضافة والتعديل الحذف على القدرة مأع النقد أو بالهجوما
 الذي السإاس

لهذا والجتماعي الثقافي الكيان في أو ، المسلم المجتمع إليه يستند
ًا ، المجتمع  انطلق

 . إليهم أشرنا الذين والسإاتذة الئمة نجاحات مأن
ًا لهم تكون أن- ج       وحركة الناس حياة توجيه في العليا اليد دائم

 وفق المجتمع
َكم هي عقولهم تكون وأن ، الفكرية تصوراتهم في حتى النهائي الَح
 التي المسائل
 . الشرع حسمها



والمناهج الفكر مأع التحالف على الهداف هذه تحقيق في الرتكاز- د      
 الغربية
وكذلك ، الخصوص وجه على اللتينية أمأريكا دول في الناهض والفكر
 مأختلف
بالقوة جميعها المحمية والخارج بالداخل للسإلما المناوئة والنشطة الجهود

 . المسلحة
قدمأوا ولو ، جديد أي يقدمأوا لم الجدد التنويريين إن  :نقول أن بقي- 6      
ًا  جديد

القدامأى التنويريين جهود ونشر طبع إعادة على إقداما هناك كان لما
 الصحوة لمواجهة

الذي ! ) الطهطاوي رفاعة (الكبير لمأامأهم نفسه الدور إنه ، السإلمأية
 . بي( حدده

قدما مأن أول الطهطاوي كان لقد( : قوله في بوضوح )فاتكيوتس . جي
 بطريقة
قدما ، الوروبية السياسإية للمؤسإسات العامأة المبادئ وذكية مأنظمة

 أفكار الطهطاوي
كان ، المؤسإسات هذه عماد وهما الفرنسية والثورة التنوير عصر

ًا الطهطاوي  مأعجب
المكثف للهجوما لتابعيه الطريق فتح فقد : ولهذا ، الوروبي التنوير بعقلية

 كل على
الدسإتور يصف وهو قرائه إلى الطهطاوي أدخل ... تقليدي هو مأا

 الفرنسي
ومأفهوما) العلمانية السلطة (فكرة الفرنسية السياسإية والمؤسإسات

) الوضعي القانون(
) .اللهية المصادر (غير أخرى مأصادر مأن المشتق

________________________
مأتابعات

اليهودية المرأة
التحرير

ًا السالم صالح السإتاذ كتب       )88 (العدد في نشرت مأقالة على تعليق
 :   بعنوان

وصبرها ، اليهودية بالعجوز مأعجب الكاتب أن وذكر )نكون ل أو نكون(
 وتضحيتها

ًا ذلك واسإتنكر ، وبذلها ّد يرى مأسلم كتابة هذه ! الله سإبحان : (وقال . ج
 اليهود في

ويعجب اليهودية للعجوز والطراء الثناء ذلك ينقل  :ذلك ومأع ، اللدود عدوه
 ول به

، النفس في القبول لصاحبه يجعل عليه الرد ترك أن مأع ، عليه يرد
 إلى ويؤدي

واحترامأه تعظيمه إلى أو ، نحوه العواطف تليين وإلى ، مأنه الحذر أخذ عدما
 وهو ،



مأن دروسإنا نأخذ أن إلى الداعي مأا : ثم ، اليهود وبين بيننا مأا خلف
 هذه تصرفات
الدروس مأن المأة سإلف وفي السإلمأي التاريخ في أليس ! ؟ .. اليهودية

 يربو مأا
لنا عداوة الناس أشد هي التي العجوز هذه تصرفات على ويغطي

 ! ؟
هذه قول إل بالهدف اليمان ضرورة على الدلة ضاقت هل : ثم      

 العجوز
! الله سإبحان ، ذلك على يدل مأا مأحمد شرع في ليس كأنه ، وتصرفاتها

 الكاتب كأن
واليوما بالله اليمان بضرورة القرآن أنزل مأنذ تنادي التي اليات يقرأ لم

 الذي الخر
 .. ! .. ) . العجوز هذه كلما إل يجد لم إنه حتى ، مأسلم كل هدف هو

، المجلة مأع تواصله على السإتاذ تشكر المجلة في التحرير وهيئة      
 وعلى
 . والتسديد النصح على وحرصه ، غيرته
ًا ليس المقالة فكاتب ؛ عليه التبس المأر أن يبدو ولكن       مأعجب

 ولم ، باليهودية
ّين أن أراد لكنه ، عليها والطراء الثناء يرد على تقم لم إسإرائيل أن يب

 الشعارات
العلمانية الحزاب عند الحال هو كما ، الكلمأية الحرب أو الثورية

 في والقومأية
، لدينهم بذلوا وباطلهم ضللهم مأن الرغم على اليهود وأن ، العربية البلد

 وحرصوا
وطن إلى الوصول أجل مأن المشاق وتحملوا ، آمأالهم تحقيق على

 ، لهم قومأي
الشعارات وعبث دينهم عن وبعدهم وتفرقهم المسلمين تخلف واسإتغلوا

 في الثورية
ُنوا إن ) : تعالى (الله بقول مأقالته ختم : ولهذا .. ديارهم ُكو َلُموَن َت ًا َت
ُهْم ّن َلُموَن َفإ ًا  َي

َلُموَن َكَما ًا ] . 104 : النساء[  َت
ومأع ، الباطل أهل هم هؤلء:  للمسلمين يقول أن يريد الكاتب وكأن      
 : ذلك

الحق دعاة أين بل ! ؟ .. والوطنية العروبة دعاة فأين ، يفعلون مأا يفعلون
ِلَم ؟  ل و

ل )تعالى( الله دين وأن ، وعقيدتهم لدينهم ويبذلون ويصبرون الله يتقون
 ينتصر

والخلص الصدق بعظيم بل ، الباردة بالعواطف ول ، والمأاني بالحلما
 والتضحية

ًا) .. تعالى (الله سإبيل في : )عنه الله رضي( الخطاب بن عمر قال وقديم
 إني اللهم(

َلد مأن بك أعوذ ) .  .. التقي وعجز الفاجر َج



الخ مأن ونتمنى .. اللبس وأزلنا الكاتب مأراد وضحنا قد نكون أن نرجو      
 إعادة

.. والتقوى البر على والتعاون التواصل له شاكرين ، المقالة في التأمأل
 الله وفق

 .ويرضاه يحبه لما الجميع
________________________



الخيرة الورقة
العلمانأية انأتحار

العيسى محمد بن أحمد . د

إحدى حكمت الذي )زيد أبو حامأد نصر( ظاهرة تفسير يمكن كيف      
 مأحاكم

.  ؟ زوجته عن وتفريقه السإلما عن بردته القاهرة
كلية في ( ! ! ) النبوية والسنة الكريم القرآن يدّرس الذي) زيد أبو(       
 الداب
ًا إلحادية أفكار مأن كتبه في ورد مأا أن يعتبر ، القاهرة بجامأعة يؤجر اجتهاد

 ، ! عليه
وعن ، )وجل عز( الله عن الكريم القرآن في جاء مأا إن : قوله مأثل وذلك

 ، الملئكة
التي السإاطير مأن هي : القيامأة يوما ومأشاهد ، والشياطين ، والعرش

 أن يجب
إلى يحتاج عصر في نزلت بزعمه لنها الحديث العصر في أفهامأنا تتجاوزها

 مأثل
 . الناس يفهمه لكي اللغوي السياق هذا

 :الظاهرة هذه لتفسير فرضيتان هناك
حب باعثها كان فردية إلحادية ظاهرة الحالة هذه نعتبر أن : الولى      

 الظهور
تسليمه( و )رشدي سإلمان( عند الحال هو كما ، الشهرة وغراما
 .. )نسرين

، العربي العالم في للعلمانية مأتطورة مأرحلة نعتبرها أن : الثانية      
 مأنذ ابتدأت

.. )مأوسإى سإلمأة( و ، )السيد لطفي( و ، )حسين طه( : أمأثال الرواد عهد
غالي( و ، )فودة فرج( إلى ومأراحل مأراحل عبر ووصلت   ، وغيرهم
   نصر( و ، )شكري

)حسين طه (بذرها التي الشك بذرة فتكون..  وغيرهم .. )زيد أبو حامأد
 كتابه في

ًا طبعه أعيد الذي) الجاهلي الشعر في( إلى ووصلت ترعرعت قد مأؤخر
 التي الحال

 .. عصرنا علمانيي عند نقرؤها
ًا )زيد أبو( حالة أصبحت وهكذا       ، للعلمانية جديد تطور على مأؤشر
 أن بعد

اللحاد وجه ليظهر ، الفضفاضة المصطلحات حجاب وجهها عن أزاحت
 ! .. البشع
الفعل ردود لعل ، ولكن .. تأمأل إلى تحتاجان الفرضيتان هاتان      

 على العلمانية
، الواقع عن أكبر بشكل تعبر الثانية الفرضية أن على تدل المحكمة حكم
 ذلك ومأن



ًا ، القاصي إلى الجميع تدفع الصولية الفضيلة إن: ( قائلهم قول وتجنب
 لن لكارثة
الداخل مأن المرة هذه تأتي لكنها المغولي الجتياح كارثة مأن أقل تكون

 ُتستحسن
التي الينابيع على للتجرؤ والسإتعداد ، شيء كل مأراجعة في المسارعة

 يشرب
.. ) ! !  مأنها مأاءهم الصوليون

ًا هذا يكون فهل        ! !؟ العلمانية انتحار على شاهد
________________________



للهلله  والحمدوالحمد  اللهالله  بعونبعون  تمتتمت


