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 اءُدَاإله
ِم  ـِ وهب حياته دلعوة احلّق . اذلي .الَعلَمادلاعية إىل روح الَعال

. .ورّسائه ورّضائه ،هلا يف يلله ونهارهش واع ،ومة أظفارهمنذ نع
 . .تاج العلماء :قيل عنه حبّق و
د املنيّة ي. واخرتمته .نبغ صغريا   ..الجلرقائد اوب خ الشبايشاكن و

  ..كهل  
لِهما  ما  لهَ م  لّما  عَ م   ّق حب اكنو. .. ومات غريبا  .ش غريبا  اع . .وم 

 . .دروسا  ة يااحلو وةعادل يف همن ت  متعلّ 
وألّّن  ..ء  ووفاأهدي إيله هذا الكتاب بعضا  من حّقه يلّع 

وأسأل اهلل تعاىل أن . .استلهمت كثريا  من أفاكره من حياته
 ..رمحته يتغّمده بواسع

 
 



  ّد و   حباَل  ييت  ا حَ مَ  سأذكر  
ُ  نَس وهل ت      فاء  وَ الوَ  كَ ود  ه   

 جري هَ   يف لل  ظِ  أو  ياض  رِ 
   فاء  َص   ذب  عَ   اهلالسَ سَ   نومِ 
    لب  قَ وها  بِ أحد  ها  وَ أراَع سَ 

   اء  ـَـفجَ     هــص  نغّ ي  ال    أيّب   
    رش  ّل عَ ظِ  يف اقالل نيحِ إىل 

 اء  ـياألوفِ    وعل  يَ    اهلل   عندَ وَ 

هذا  ي. أهد.وحييا ألجله ،مل هّم اسإسلمحيإىل لّك  من و
  .ذكرىونصحا  الكتاب 

 املؤلّف 
 

 
 

 
  



 ذُافِوَالن هِذِهَ
 

ــبا نّنوال اانية ال   ن ة   التي رّبام دعي املؤمن ذو اهلّمة  ..نوافـ  اـ أ بهـــــ

ََ  ا ي  كام جاء يف احلديث َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  ،العالية منها كّلها ُُُ  َأنَّ َرس

ييي ي ا ي ُنَديَ  يفي انَنَّ  :َقاَ   َُُ  س
ْْ  َيا َعْيَد ا ي هَ  :ةي ) َمْن َأْنَفَق َزْوَجْْيي يفي ََ  ،ََذا 

ْن َأْه ي  ةةي َفَمْن َكاَن مي ِي الصَّ ْن َبا
َي مي ةةي ُدعي َهادي  ،الصَُّ ْن َأْه ي اني َوَمْن َكاَن مي

َهادي ُدعي  ِي اني ْن َبا ْن َأْه ي  ،َي مي َدَقةي َوَمْن َكاَن مي َُُّ ِي الص ْن َبا
َي مي َدَقةي ُدعي َُُّ  ،الص

ْن  َيامي َوَمْن َكاَن مي اني َأْه ي الصِّ يَّ ِي الرَّ ْن َبا
َي مي يُق  ،ُدعي دِّ َيا  :َقاَ  َأُبَ َبْكٍر الصِّ

وَرةٍ  ْن َوُ ِي مي ا ََ ْلَا اَْْب
ْن ْي ٍد ُيْدَعِ مي ٍَ ا َعَأ َأ ََ  ا ي مَُ ُُُ َفَهْل ُيْدَعى  ،َرس

َها ؟  َُ  ا ي َأَحٌد ِمْن تِْلَك األَْبَواِب ُكلِّ ُُُ ْم َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن َنعَ )  :َقاَ  َرس

   .(1) ( ِمنُْهمْ 
 

 .واهل يةن ف ة اإلرادة  :ـ الن ف ة األوىل 1
 .واحلك ةالعلم ن ف ة  :ـ الن ف ة ال  ن ة 2
 .ن ف ة الع ل :ـ الن ف ة ال  ل ة 3
 .ن ف ة التغ ري :ـ الن ف ة الرانعة 4

                                                           

/ 4671/ ومسلم يف كتاِ الزكاة برقم /4671رواه اليخارّ  يف كتاِ الصيام برقم /( ـ 1)

  .وغْمها



 .ن ف ة الت  يز :اخل مسةـ الن ف ة  5
 .ن ف ة التحديي : ة الس دسةـ الن ف 6
   .ال قنيالصرب ون ف ة  :ـ الن ف ة الس نعة 7
   .اث رن ف ة اآل :ـ الن ف ة ال  منة 8
 ،ة يامي نيية اإلحل واف صل وم ،الص دقةومّدنة العبوديية  ،ييالدعو نواف  الس وي ه نّإ

 . .املتّلّقةري ية احل
بإذن ها لا وْفتح ،با عأ أبَاِ اننانإّّنا نامذُج لنَافَذ اخلْ التي ْطّ  

 ! .اخلْ ما أكثرها ّن نَافَذَ أ ياإلْرّس . و.ا  

ها النفس يتعّدىو ،ْنطلق من النفس ،إّّنا نَافَُذ إيامنّية ٍركّية ُ ْْ إٍياء  ،َ

..ال ْكّ  عنه وال حتيد ،ليكَن هلا مْن نفع اآلَرين منهج ٍياة ،للمنهج الرّبانّ 
 

 

ن حلَ  لتيا ،فةياْهداف الرشَافَُذ إّّنا ن ِي احلياجتعُ  لكّ  حلظٍة مي ة قيمًة َظا

  ..اِ واْرضَْقّدر بجنّة عرضها السم ،عليا

. ْدعَك .واملقام إىل التَّسع يف ْفصيلهاال يّتسع الَقت  ،إّّنا إَشاراِ مَجزة

هاوْتعّمق يف  ،إىل أن ْأََذ هبا  ! .ا أكثرهاوم. .وجتمع إليها أمثاهلا ،فهمي

هم صدّ يال  ،املاضُْي عأ الطريق بكّ  جدّ ن نريدهم ؛ يا مةم  الرجا  الَذّّن إ

ويصنعَن  ،سالةرلاوييّلغَن  ،انةَ محيملَن اْ ،يشءه لانهاد يف سييواحلّق  عن نرصة

 . .مة املنكَبة غدها املرشق بإذن ا َهلَذه اّْمة املكل



سةم َف اإلسفيل بهوالَذ   رملؤثّ   اثنصُ  أعينهم هَذا امل َاقد وضُع

رمحه ا  حمّمد إقيا  
(2)

  :وعربة مَقظة ،فيه عظة بالغةو ،

َْغُف ي حَل  يي  إن  
ٍي  نزي ي ملَ ُبعُد   ا  دَ َزاي   مي لَف  أ ظًة  يا َصا

َ مَ َرا  َمُ  حاملَ ظيَريه  انَ  نعَ َتَفِ ََفا  ُجُ  رَ َيَمًا   كي َنقَش الشَّ

مدى من عابرة يف بمن يقظته إّنام هي حلظاِ فك ،هَذا من غف  حلظة

ّ  له فكيف يص ،للعمر بغْ ٍساِع وضيا ،وما سَاها غفةِ متَالية ؟.رهعم

 ؟ .فانظر أين مَاقع أقداما يف هَذا الطريق ،أو يرقِ له ٍا  ،سْ

ًة دائامً  ٍَ هدك ج وال ْستغرْق  ،فاٍرْص عأ أن ْكَن نَافَذ َْك مفتَ

نفَسا  ْقت  ،النَافَذ اَُْرى التي ْنتظرك وْنَس  ،واٍدةووقتا يف نافَذة 

عن  أو ٍيست نفسا ،الفاض َ  عن رّبام شغلَت نفَسا باملفض. و.ومّهَتَا 

ة وْلا من عللنا النفسّية واالجتامعيّ . .يشء ممّا أنت فيه ال يدانيها ،آفاق رٍية

املُزمنة 
(3).  

                                                           

 .ديَان الرمَز واْرسار ،4/227املة إلقيا  انظر جممَعة اْعام  الك ـ( 2)

ُُ وسالة حمارأص  هَذه ال ـ( 3)  ،ممن اإلََة الكرا ةرخمتا ُثّلة يف   الكاتب إلقاؤهامن  ل ة 

 ناهم له مزكّ ام ك ،موزكت رسائره ،هتمسْ تبممّن ُا ،َر مّرةآالتقاهم ّْو  مّرة ون يالَذ

  وصاٍ ،اجرتواملَّظف وال ،فمنهم الطال  ،مهتامماهتاو مأعامهل عتَّ نوْ ،رفهمعي

هم عجيم همنّكلو ،َاهم العلمّي والفكرّ  تسف معريمل و. .العلمّي  خّصصتوال ،نةهملا

ي هالتي  ،نعااملعليه هبَذه  عةوجّ    ا. ففت  .ا ين عأ دوالغْة  ،ةَبالدع تاممهاال

 ِأثر ،ةلأسئ قيهاعوقد أ ،م قيَالً واستجابةفلقيت منه ،ليهمإْعاىل  ا ها ساق أرزاقهم



ْي يف جاني العالقة نني ه ه النواف وْتجّأ  :* ـ العالقة نني ه ه النواف 

    :مهّمْي

ة وبخاّص . .العم  بام قيلها ال يمكُن فْتُ  نافَذة قي  إٍكامأّنه  :اّْو ُ 

ن يمكن أ ،افَذَافَذة الننبحّق  يفه ،واهلّمةنافَذة اإلرادة  :اْوىل فَذةاالن

ن يميش مل  لن يفو ..سَاها املن هي ْيعًا َال ْكو. .إليها أّية نافَذة ضافْ

فأٍكم َطَاِ  ..ولن ييلغ غاية ،فهَ لن ينتفع بجهد ،منكَساً معكَسًا أو 

 . .عليه متَّكًة  ،مستعينًا با  ،وامض نحَ غايتا قدماً  ،سْك

َما . وعند.ورصيد هلا ،كّ  واٍدة من هَذه النَافَذ زاد ملا بعدهاأّن  :والثانُ 

 ياِ بعضها ْرّْد نفسه بصَرة ال شعَرّية إىلعقية من عق ةيقف اإلنسان عند أيّ 

 ... ثّم ْتابع ُريقها.ْستمّد منها العَن والتأييد ،ما قيلها

 

 

 
 

 

                                                           

 ،تحهفوَْفيقه  عأمد   فاحل ،وقد أضفت اإلجابة عنها إىل اْص  ،املَضَع وأغنته
 .أن يعّم النفع هبا عةوجّ    اوأسأ  



 

 كلمات مضيئة
 

واهلل م  صدق يف عبودييتا من ألحدٍ  " :يقَ  الفضي  بن عياٍض رمحه ا 

ُُ"  :فنقَ  ثركأم نعمّ نا أن لو ."من املخلوقني عل ـا رنـي ن ـية     ن م عليه ءمن ليش

  ." انّيةلق ربّ اخل

  .(والعبوديية عبوديية القلب  ،احلريية حريية القلب)  :السلفأقَا  ومن 
ولَ عاش يف رٍاِ القرص  ،الرقيق اْسْ أسْ شهَْه اْثيمة

ة احلصينة ،اْبيض َّ أنزلَه  ولَ ،الروح والقل  واحلّر حرّ . .يف محاية الق

ار اَْي ئمافّ  عز  هو. .إىل ظلامِ الزنازين الدفينةمن رٍاِ القصَر 

الَذ   ،إّنه كيَسف الصّديق عليه السةم! ؟.رضارالو فتنة أ  شعال راصٍ

  ..هورّق قلي ،هعأ شهَة نفس ،آثر ٍرّية قليه وروٍه



 ) :ٍكمةوما أبلغ كلمة اإلمام ابن ْيمية رمحه ا  وما أعظمها من 
براد السع دة من "  و .( واملّسور من بسره هواه ،ا عن رنااحملبوس من حُبس قلب

  ." العبودييةعتبة فل لزم نديية األ
ْ من الزمن ن بُ مَ  " :قا  بعض الصاحلْيو َرك له يف عمره أدرك يف يس

  ."وال ْلحقه اإلشارة  ،العيارةي وائر ا  ْعاىل ما ال يدَ  حتت د ني نَ ن مي مي 

ّْسعت آم " ِّ ُعُمر ا ِّ ُعُمر قليلة   ،وقّلت أمداده ،ادهر  كثْة   ،هآمادُ  ور

  ."ه أمدادُ 

 ،ثّم ال ْتَّجه إليه ،اخلَذالن كّ  اخلَذالن أن ْتفّرغ من الشَاغ  "

  ."ال ْرٍ  إليه َائقا ثّم وْقّ  ع

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 .الكهف ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ..)

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں .. )

  .رةاليق ( ڻ ڻ
  .اْعراف (  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

رّصف اْمَر ومُ  ،َذّ  الرشكي بقهرهومُ  ،عّز اإلسةم بنرصه مُ احلمد  

والً دالَذ  قّدر اّْيام  ،هكربمَ ستْدرج الكافرين ومُ  ،ديم النعم بشكرهومُ  ،بأمره

ه عأ ر دينوأظه ،وأفاَء عأ عياده من ظّله ،للمّتقْي بفْضلهجع  العاقية و ،دلهبعَ 

واآلمر بام  ،نازعفة يُ والظاهر عأ َليقته  ،امَنعالقاهر فََق عياده فة يُ  ،الدين كّله

ژ ڑ ڑ ک ک ) ،(4) واحلاكم بام يريد فة يدافع ،راجعفة يُ  شاءُ يَ 
                                                           

هَذه مقّدمة اخلطية التي ألقاها أّو  مجعة بعد افتتاح بيت املقدس أبَ املعايل حميي الدين ( 4)

قايض  ،ّمد بن أِب احلسن عيل بن حمّمد القريّش املعروف بابن الزكّي الفقيه الشافعّي حم

 ،هُ 195هُ وَْيّف سنة  117ولد بدمشق سنة  ،يّتص  نسيه بعثامن بن عّفان  ،القضاة

 ،وقد ذكرِ هَذه املقّدمة هنا ْيّمنًا وْفاؤالً بنرص من ا  قري  ،ودفن بسف  جي  قاسيَن

هَ ؟  متِ :ويقَلَن ،واإلفساد يف اْرض جراماليهَد ومن يساندهم من قَى اإل بغاةعأ 

 .و  اْمر من قي  ومن بعد ،عسِ أن يكَن قريياً  :ق 



ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

والصةة والسةم عأ  .اءرساإل (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

عأ آله و ،سّيدنا حمّمد بن عيد ا  ،سلْيواملروَاْم اْنيياء  ،لد آدمسّيد و

  .وصحيه ومن وااله

نس أ ال نن ء اإلو ..يف يلّ هنضة يةوحجر الزا ونس أ هأي نن ء اإلإونعد ؛ ف
ر متوة واحل   ،لخالن س تتواصل وتتدابج  ل  أيأل ،زمنن دق ييال و ،ديحيقف عند 

يف األس ل ب اً وتطوير ،ةومواقف جديد ،ةليت تتطلّب رؤىً متجديدا ،اتر يغن ملت
 . .ومسوي األهداف ،الوس ئل يتن سب مع هرف الغ يةو

 ،العلمواََْذ بامن اإليبعد  ،املؤمنقّمة نشاط يعّد وإّن العم  الدعَّ  

 ٍْة احلمد   الَذ  مل جيعلنا يف. ف.قتضاه من العم وااللتزام بم ،وفقه دين ا 

 منهجها نع فتضّ   ،وقلٍق جيتاح ضامئرنا وأرواٍنا ،وليٍس يف ديننا ،من أمرنا

ذلا  ويكَن ٍالنا أشيه بحا  ،وال ْعرف هلا مصْاً  ،ال ْدر  هلا ميدأً  ،وسييلها

ة الَذ  كان جيلس أمام الكعي ،عمرو بن نفي  اخلزاعّي  ،احلنيفّي يف اناهلّية

ده بفطرْه ،ناجي رّبهيتأّملها وي ،املرّشفة ٍّ ده ٍفنة من ثّم يرفع بي ،وقد عرفه وو

اللهّم إّّن  " :واحلرسة ْأك  فؤاده ،ويقَ  ،فيسجد بجيينه عليها ،ْراِ اْرض

 ."! .ولكنّي ال أعلمه ،لو أعلم أحّب الوجوه إليك لعبدتك به



 هتاممي قد ال يكَن؟! وما يثْ اأّّيا اإلخوة األحّبة ! بم أريد أن أحتّدث إليكم 

ن ثّم  ... وقد ال أْقنه.وما قد ُُيّمكم احلديُث عنه ال أعرفه مسيقاً  ،مثًْا الهتاممكم فمي

 ،اميف هَذا املق " فصل اخلطاب "أو  ،" فّن اخلطاب " :يكَن ٍديثي عاريًا عاّم أسّميه

ة ا اٍْيّ يكَن ٍديثي إليكم أُّي . وقد أردِ أن .ولكنّي أريد أن أثْ اهتاممكم

. هي .. حماوة هي أشيه بمراجعة النفس ومناجاهتا.حماوة ال كاملحاواِ

ن . وه  كّ  الناس يتق.اإلنسانّ اإلسةمّي وأشيه بالقراءة يف َارُة الَجَد 

 حمّلق.أو حيسنها ،مث  هَذه القراءة
ٍ
. يشهد الناَس .؟ القراءة من عامَلي فضاء

خلّصته  ،متياينمتجّسدًة يف سلٍَك  ،جتامعيّةهتم النفسّية واالايمَرون بحرك

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) :الكلامِ الرّبانّية

وهناك من  ،اليقرة ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ًِ  من هناكو ،يسفا الدم احلرام ٍّساً   ،بإهدار كرامة اإلنسان :يسفكه معن

ر ٍّسًا يقت  نفسه وينتح من وهناك ،وقت  مّهته وُمٍَه ،كيانهإرادْه ووحتطيم 

  ..أو معنِ

َالد ؟ عن ال.عن دنياكم قليةً ه  ْستطيعَن اخلروج !  أّّيا اإلخوة األحّبة

. وأَيار .. والَظيفة والتجارة.والزوجة واْه  ،والدراسة ومهَمها ،والَلد

ٍاولَا . .. لنعَد إىل دواَلنا.لنعَد إىل ذواْنا قليةً . .الناس ومشكةِ احلياة

 ... وقفَا معي قليًة يف هَذه الساعة للمراجعة.ذلا



نسان الفرد اإل "نحن يف زمن السياق املحمَم بْي بني اليرش عأ أن حيَز 

 ..موطئ قدم  . ٍّتِ ولَ .. وال يرتك ٍٍْد سَاه أّ  يشء.كّل يشء "

فَق  م. ثّم أك  َمن ه.الكيار يتنافسَن عأ أك  الصغار :يف عامل املاّدة

. عأ .الكيار . فيتشّظِ بعض.. ثّم يصطرعَن فيام بينهم.الصغار من املتَّسطْي

قارون . وخيسف ب.ويعَد بعُضهم صغاراً  ،. ويصْ بعُضهم أكربَ .ٍساِ بعض

ور حول دت لرصاعاة مومتيض دّوا. .. وْعَد دورة احلياة من جديد.اْرض

  ..رحاها

 وطئ قدممني اليرش نريد أن نيحث لنا عن ومع هَذا السياق املحمَم بْي ب

 وهي؟ .وعامل اآلَرة ،. وأن ننظر أين مَُئ قدمنا يف عامل الدنيا.من نَع آَر

 َّ  :ومن فاْته فاْه كّ  يشء ..التي عليها املع

 نصيب وال سهُم  فيها وليس له       عمره  من ضاعفليبك نفسه  عىل

الدنيا  فيهْلتقي إذ  ،ن السعادة احلّقةيمن  اإلنسا ،هَذا الدين منهج ٍياةو

ِ وامتزاٍج ما عرفته  اليرشّية يف ْارخيها الطَي  إالّ عأ يد أنيياء ،باآلَرة  يف ْقار

هَ أن ختلص النّية  ،. ولكن برشط واٍد.ومن سار عأ ّنجهم ،ا  ورسله

 اوالَقَف عند ٍظَظه ،وشهَاهتا ئهاأهَابالدنيا وَْتجّرد عن  ،وْصفَ

 . .العاجلة



وما نحن  ،نانعّظم أعاملنا كثًْا ما نّ أ :من العل  التي ال ينتيه إليها كثْ منّاإّن 

 ،نفّكر يف واج  اآلَرينو. .وننتقصهاونقّل  من أعام  اآلَرين . .فيه

َرين . نفّكر يف اآل.وال نفّكر يف واجينا أو ٍّقهم علينا ،ونلَمهم عأ ْقصْهم

علينا  نّ أ. .نافّكر يف واجيوال نُ  ،ويعطَنا املكانة الةئقة بنا ،يثقَا بنا عليهم أن أنّ 

ال ْفرض  ،فسنوارْياح  ،قل ُمأنينة  فالثقةُ  ،اآلَرين بنا ثقةَ  أن نرْفع لننتزعَ 

ة َّ  . .وإَةص النص  ،ومنطق الروح ،ة القل لا مَدّ . وإنام مت.بقانَن الق

ّثلها ذلا التي م ،لسليامن بن عيد امللا الصاحلةَ  اليطانةَ  نا نغف  عن أنّ إنّ 

ٍَ  رجاءُ  ،املغمَرُ  الَعَلمُ  ،اْمْيُ  الناصُ   الرجُ   كان من ورائها  ،(5) يَةبن 

ّمة ْ معظي نفعما كان عأ يديه من و ،استخةف عمر بن عيد العزيز رمحه ا 

  .اإلسةم إىل يَم الدين

ْ إليه الدنيا كّلها ْش . إنّ .يشْ إىل نفسهإّن الرج  الكفء ليس بحاجة أن 

إّنه يفرض . .أو التأثْ يف القرار ،ويكَن يف مَضع صنع القرار ،تارأن خُي  ،بالينان

ِ من أعدائه ،فسهن وُمس  ،رغم أسالي  الزيف والدج  أع ،وينتزع الثقة ٍّت

 ،أنفسناعداد فنعم  عأ إ ،فه  لنا أن نفقه هَذه احلقيقة املّطردة ،احلقائق وْغيييها

  ؟!.أو التأثْ يف ميَهلم واجّتاهاهتم ،اءاْكفالرجا  إعداد و

                                                           

 ،كان من العلامء الفصحاء ،ورجاء بن ٍيَة هَ أبَ املقدام شيخ أه  الشام يف عرصه( 5)

وحلية  ،/3/71األعالم  انظر ،مارْه وَةفتهالزم عمر بن عيد العزيز يف إ ،النيةءالَّعاظ و
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ْرويج و ،قائقاحل رْزوي يف ْبة من ْأثذكاالدعاية لننكر ما لال ونحن 

اء أعيف يضاع. ممّا .زامقاْا  من طاْبوصنع  ،رّياِقالعيووأد  ، ُياْبا

وأن نعلم أّن سنّة املدافعة ماضية  ..ّد واليقظةانزيد من ملايَج  و ،التحّد 

 . .إىل يَم الدين

. .إّن اإلنسان أٍَج ما يكَن إىل مراجعة نفسه بْي احلْي واآلَر

ّْن دّوامة اللهاث مع الةهثْي الغارقْي يف  ،ديثاٍاْ هواملصارٍة بمث  هَذ

ويتفّيأ  ،مَعمن بْي ان . ال ْدع اإلنسان ينسح  قليةً .نّة احلياة يف اليحر املل 

يناجيه له يلقو يصفَ وقته . أو.يناجي نفسه وْناجيه ،شجرة بعيدًا عن الناسظة  

  ..ه مع نفسه أو أكثرمث  صدق ،هصادق يف نصح ،خملصأخ يف ا  

 ،يلةيرون احلياة هبيجة مج ،من الناس عندما ينظرون بعْي اليرص اً كثْإّن 

رون ورّبام رآها آَ ،اً ورهيويلهثَن وراءها َرَغيًا  ،مَن هبا ٍيّاً فيهي ،فّتانة ساٍرة

 نسانإلا . وذلا عأ ٍس  ٍا .ُمشقية حمزنة ،كئييًة مظلمةبعْي اليرص أيضًا 

  ..ياْهلّ ه وْقفوظرو

ياها أشيه زوا ،مغارة ُمعتمة ظلامءرأينا أّننا يف  وإذا نظرنا إليها بعني البصرية

. .. إذا أَرج أٍدنا يده مل يكد يراها.بنا الظةم من كّ  جان  . قد أٍاط.بدائرة

َر وكّلام فتحنا نافَذة ْيّدى لنا منها ن. .وٍَلنا يف كّ  زاوية من زواياها نافَذة مغلقة

واٍدة ْلَ  ،. فلنستفت  بعض هَذه النَافَذ.فييضء زاوية من زوايا مغارْنا ،يشعّ 

لفت  ولنعلم أّن ا. .ليستفت  النَافَذ كّلها أمامه العلّيةوإّن صاٍ  اهلّمة . .اَْرى

ۈ ۈ ٴۇ ۋ  )و  ،الفت     ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ) :بيد الفّتاح سيحانه



 ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

  .فاُر

ض يعديث أٍّ  أن أمّهد باحل راِمغإىل  بكم أُّيا اٍّْيةن أدلف وقي  أ

  ..انيه وإَشاراْيهالتي هتيّئ النفَس ملع ،املقّدماِ
 

  



  :نني العبوديية والعب دة* 
ّق مفتاح ا بحمهو ،العب دة :مةلكو ،العبوديية :كثًْا ما ْرتّدد عأ ألسنتنا كلمة

 ،دنياال انسبْي إن قيومفرق الطر ،ثارهادوه وشعار ٍياْ ،ساننشخصّية اإل

عض ب ا هبّْي ْي نتيتلمكلوقفة عند هاْْي ا نم. والبّد لنا .ةراآلَ إنسانو

  ..احلقائق

يادة ومعيدًا ومعيَدًة ْأّله له " :قا  يف لسان العرِ ورج   ،َعَيَد ا  يعُيُده عي

 والعيادة الطاعة أو ،والتعّيد التنّسا ،عابد من قَم عَيدٍة وُعيٍُد وُعّيد وعّياد

وأصل  ،ةة والعيديّ فةن عيد  بّْي العيَدة والعيَديّ  :. ويقا .الطاعة مع اخلضَع

  .اخلضوع مع التذّلل :العبودّية

ه وَضع انقاد ل :َعَيَد يعُيد ا  عيادة وعيَدّية " :وقا  يف املعجم الَسيط

 :ةوعُيد َيعُيد ُعيَدًا وُعيَديّ  ،اخلضَع لإلله عأ وجه التعظيم :. والعيادة.وذّ  

ن قي      ."ُمليَا هَ وآباؤه مي

ادة أبلغ والعي ،العيَدّية إظهار التَذّل  " :صفهاّن يف املفرداِوقا  الراغ  اْ

  ."اىل وهَ ا  ْع ،وال يستحّقها إالّ من له غاية اإلفضا  ،منَها ّّْنا غاية  التَذّل 

شْ إىل إذ ي ،املعنِ اللغَّ  املنقَ  آنفاً وأرى أّن هَذا التفريق ال يعْي عليه 

نِ عأ ْرّج  زيادة املع "العيَدّية  "ة املينِ يف ولكّن زياد ،ْقارِ للمعنيْي

  .وا  ْعاىل أعلم ،وهَ ما اجّتهت إليه يف املعنِ االصطةٍّي  ،العيادة



عّرف اإلمام ابن ْيمية فقد  :املعنِ االصطةٍّي للعيادةمن ٍيث أّما وُ 

ه اهل كّل ما حيبّ هي اسم جامع ل :العبادة " :بقَلهعريفًا جامعًا رمحه ا  العيادة ْ

 ،والصيام ،والزكاة ،فالصالة ،من األقوال واألعامل الباطنة والظاهرة ،ويرضاه

والوفاء  ،وصلة األرحام ،وبّر الوالدين ،وأداء األمانة ،وصدق احلديث ،واحلّج 

 ،واجلهاد للكّفار واملنافقني ،والنهي عن املنكر ،واألمر باملعروف ،بالعهود

واململوك من اآلدمّيني  ،واملسكني وابن السبيل ،ان للجار واليتيمواإلحس

. وكذلك حّب .وأمثال ذلك من العبادة ،والقراءة ،والذكر ،والدعاء ،والبهائم

 ،والصرب حلكمه ،وإخالص الدين له ،وخشية اهل واإلنابة إليه ،اهل ورسوله 

من  واخلوف ،والرجاء لرمحته ،عليهوالتوّكل  ،والرضا بقضائه ،والشكر لنعمه

  .(6) ". .وأمثال ذلك هي من العبادة هل ،عذابه
دة ومفرداِ ايعمظاهر العريف عأ وجاهته وشمَله يتناو  وهَذا الت

 .وحتديد معاملها ،وال يعّرج عأ وصف ٍقيقتها ،أعامهلا

يف  وتل ّذ ،يية ح ضرهعور ن لعبدهي ف :من الوجهة النفس يةالعبوديية عريف ت وبمي 
واستغراق  ،واا ع نني بلواأ من العب دة مب  ين سب يلّ وقتٍ ويالئ ا ،اخلدمة ظ هر

  .ف    حيبي املعبود ويرضىللوقت وااهد 
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 ،أّن العيَدّيَة ْعرّب عن منهٍج ُشمَيلّ  :فالفرُق إذن بْي العيَدّية والعيادة

 .مفرداْهي أهّم هأو  ،من هَذا املنهجَاّص والعيادة جزء 

 :إّنه ،احلديثهَذا  ليه يفع َءضأن أسّلط ال ّ  أٍالعبوديية من وهناك نَع 

ه مصطل  قد يرفض إّنه ؟. لعبوديية احلري ية  ذا بقصد نف. ." احلري يةالعبوديية  "

 قامملهَذا ا يف. وأٍّ  أن ألتمَس له .يطرق سمعه من قي ّْنه مل  ،بعض الناس

  :أصًة ودليةً 

لرأينا أّنه كان  ،وهَ اْسَة العظمِ للمؤمنْي ،فلَ نظرنا يف ٍياة النيّي 

وْفّقد  ،وْعليم بْي علم. ثّم ُيميضي الَقت .الفجربالناس . ويصيّل .يتهّجد باللي 

 يفوجهاد  ،ودعَة إىل ا  ْعاىل ،ولقاء مع الَفَد ،وٍّ  ملشكةهتم ،بهْصحا

َاّصة وَدمة  ،ومداعية لألُفا  هادفة ،ه ومةُفة. ومؤانسة ْهل.ييلهس

 ..مّ  يال وْعاىل   اذلا ال يفرت عن ذكر  عيوهَ يف مج. .هبيتْه  و ،سهفنل

 ،فالعيَدّية احلركيّة جتمع بْي التمّسا باحلقائق اإليامنّية والنشاط احلركّي 

 شْيورّب عن ذلا ا يعممّ و ،ولكّ  وقت ما يناسيه ،لكّ  مَقف ٍّقه الَذ  يعطي

َتِعَس َعْبُد )  :َقاَ   َعني النَّيييِّ  ما جاء يف احلديث الرشيف َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  إليه

ْرَهِم َوَعْبُد اخَلِميَصةِ  ينَاِر َوَعْبُد الدِّ ِعَس تَ  ،َوإِْن ََلْ ُيْعَط َسِخطَ  ،إِْن ُأْعطَِي َرِضَ  ،الدِّ

 ،ُطوَبى لَِعْبد  آِخذ  بِِعنَاِن َفَرِسِه ِِف َسبِيِل اهلِ ،ال اْنتََقَش َوإَِذا ِشيَك فَ  ،َواْنَتَكَس 



ة  َقَدَماهُ  ،َأْشَعَث َرْأُسهُ   َوإِْن َكاَن ِِف  ،إِْن َكاَن ِِف احِلَراَسِة َكاَن ِِف احِلَراَسةِ  ،ُمْغرَبَّ

اَقةِ  اَقِة َكاَن ِِف السَّ عْ  ،إِِن اْسَتْأَذَن ََلْ ُيْؤَذْن َلهُ  ،السَّ   .(7) ( َوإِْن َشَفَع ََلْ ُيَشفَّ
ه بنفس. وخيدم .كان يعّس يف اللي أّنه  : ع رليفة الراشد اخلويف ح  ة 

عْ ُينأ اليإذ  :. ب  ٍّتِ هبائمها.. ونساءها وأُفاهلا.اّْمة كيْها وصغْها

. .دهاإليها يف شّدة الَقيظ يتفقّ . وخيرج .ويرعاها ،اْجرِ من إب  الصدقة

وأه   ،. فيطارد أه  السَق إىل املسجد.ويراق  بدّقة سمة التَازن يف ٍياة اّْمة

رين بعد احلّج .املسجد إىل السَقي  َّ َدة إىل العبأن يرسعَا  ،. وكان يَّجه املتأ

! ويا أه  العراق .! ويا أه  اليمن يمنَكم.يا أهَ  الشام شاَمكم :بةدهم

 ! .عَراَقكم

لسياسّية أّولّياِ الفاروق ا " :ل  عيد الكايف القريّش يف كتابهغاتاذ اْس  َيق

أخصب العهود اإلسالميّة عىل اإلطالق ؛ سياسًة  الفاروق هد لقد كان ع " :"

ن مولقد اّتسعت الدولة اإلسالمّية اّتساعاً َل يعرف  ،وتنظياًم لشئون الدولة ،واقتصاداً 

وكان الفاروق نسيج  ،وتعّددت املشكالت ،اعوجّدت أمور مع هذا االّتس ،قبل

لناس فابتكر أشياء لسياسة ا ،َوِسَعت سياسته كّل ما جّد وتطّلبته حياة الناس ،وحده

ها هي دروس ال يستغني عنو ،منها هذه األّولّيات ،يسبق إليها من قبل َل ،ورعايتهم

                                                           

ُه َيُقَُ   :َوَقاَ   ،/2762رواه اليخار  يف كتاِ انهاد والسْ برقم /( ـ 7)  :) َفَتْعسًا ( َكَأنَّ

َعَسُهُم ا ُ  ْْ ََُُبِ (وَفَأ يٍِّ   )  َُ  
ٍ
ء ْن ُك ِّ يَشْ اوي  ،ُفْعَأ مي ََ َلْت إيىَل ال َِّ ٍُ َي َياء  

َي مي  ،َوهي ْن َوهي

 .َيطييُ  



ال مشتغل بالسياسة وتنظيم املوال  ،وال فقيه ،وال قاض   ،وال قائد جيش ،حاكم دولة

".  

ِف أّمة   كم من سنّة راشدة مهدّية قد سنّها عمر " :ويقَ  أبَ الدرداء 

 "  حمّمد
(8).

   
ه لفع ّنامإ  لفاروقما فعله ا نّ أ ةييرها يف هَذه املناسرْق ّمناُُي  يتال قيقةاحل نّ ولك

 يقمالعوشعَره  ،    هامن عظيم ْقَ اماً لهستاو ،عاىلْ  ه عيَدّيت مقتىضب

  .قًا وأثراً منَعًا وع زاً يّ ما جع  عمله متم هَذاو ،سئَلّيةبامل

 إََانه وكانَا معه يف ،عيد ا  بن امليارك رمحه ا  ،سأ  اإلمام الزاهد القدوة

فام  :قالَا ،أنا أعلم :قا  ،َما نعلم :؟ قالَا.ْعلمََن عمًة أفض  ممّا نحن فيه :الغزو

 ،فنظر إىل صبيانه نيامًا منكشفني ،قام ِمن الليل ،رجل متعّفف ذو عائلة " :؟ قا .هَ

 " فعمله أفضل ممّا نحن فيه ،وغّطاهم بثوبه ،فسرتهم
(9). 

والنامذج عأ ذلا من ٍياة الصحابة وسلف هَذه اّْمة الصال  أكثر من 

 . .أن حتىص
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وأٍس  أّنه قا  هلم هَذا القَ  لييعد عنهم االغرتار بام  ،/2/32إحياء علوم الدين ( 9)

. وما أكثر .لست وٍدك ْعم  لدين ا  :فكأّنه يقَ  هلم ،م فيه من الرباط يف سيي  ا ه

ورّبام . .ورّبام نا  الرج  برعاية أه  أجر الرباط وانهاد يف سيي  ا  ْعاىلالعاملْي سَاك ! 

قف ْ وال ،فاجتهد ،وأرفع قدرًا عند ا  من عملا ،كان ما ْستصغر من العم  أعظم أجراً 

 .عند املظاهر



َّ  كثْ من أه  اخلْ إىل شخ ٍد واٍ وبعدٍ  ،صيّة ذاِ نمٍط واٍدٍ ثّم حت

ْلا  ثّم اجُتزئت. .وْقّل  من جدواه ،ب  ْنتقص ما عداه. .ال ْتعّداهو ،ْضّخمه

 .الشخصّيةي يف جزئها
ٍ
. .وْسّلطت عليه اْهَاء ،. ثّم اجتزئ انزء إىل ُجَز ء

. .ةووالسلَك القد ،للناس عأ أّنه املنهج اْمث  القارص وقّدم ذلا السلَك 

 فامذا ننتظر بعد ذلا.؟! 

 ام رثة اْاوإغ ،طعامالُعام  إالّ يفإٍسان املحسن ال يرى اإل ّي نفالغ

فع نو ،دعَةلونرش ا ،ربّ والاخلْ ه من وجَاع أَرى َىل أنإ يلَ دعو ،ماتواْي

اه قَفًا مع هَو ،ّلهبغْ حمانه سٍع إقورّبام و. .يشءب هايفهم اّْمة ملا سا

 ..أيهوقصَر ر

ولَ . .عّداهتوال ي ،يألف نمطًا من الدعَة والعم  هاْر هالعلم النيي وُال 

 ريعتَذ راهْ. .وأعظم أجراً  ،ةمّ لأل اً فعنوأكثر  ،وأوىل هأهّم منما هَ  ىلإي دع

يزيد و ،ّمةأو فيام يفّرق اْ ،عينفال ورّبام قىض عمره يف علم . .ِبّ ويتأ

 ..هاسيمآ

  فَان نهجًا منم سالناوإرشاد ة للدعَ ينملتصدّ ا ضعبام اَتار بّ ور

 إٍياء فرائض إىليكَنَن  اوالناس أٍَج م ،وفضائ  اْعام  راْذكا

  ..انهكوْثييت أر ،ةمساإل

ٍركة بغْ أو  ،عيادة بغْ ٍركة :ّمة ِف أحد أهّم وجوههامشكلة األو

  جَان  عطّ تتف ،بالعيادةا هلس واالنتصار فنالى يلتيس هبا هَ ٍركة أو. .عيادة



غ الرّش لبأبة  اْمّ أعاد ع ورّبام ..بركة وال أثرللعم  كَن وال ي ،مهّمة من الدين

 . .والرضر

فق والروالشفقة عليهم  ،رمحة اخلَْلق ونفعهم والعبودّية احلركّية قوامها

ّ  وأٍ ،ّْمةااِ وهي أعظم ٍاج ،والدعَة إىل ا  ْعاىل والنص  لعياده ،هبم

  فآ ،ّمةاْ هباالتي قرّصِ  ،ةيفروض الكفاّم أه نمهي و ،اْعام  إىل ا  ْعاىل

  .ختّلفوِ اشت من هيعل ي ما هىلإها أمر

ة هَذه اْمّ  سلفأّن  :وانَاِ ؟.مب فضلن  السلف :ولن  بأ نتس ءل

ال  ،هاعقاَمالتي ْقع أٍسن   اماْعب ،اهال بكمّ   ْعامابنَع فضلنا صال  ال

ْ و ،يهالإأسه  عأ النفَس وأٍّ   ورّبام كانت ،كثَرة اْعام االنرصاف إىل ب ذلا غ

  .دعه أسدعنو ،أٍّ   ْعاىلإىل ا  و ،شدأر

ة يّ نَعكثرة كانت ولكنّها  ،ن يف أعامهلم كثرةكوهَذا ال يعني أّّنم مل ْ

 . .ا متكاثرةكاهتربو ،ومن ثّم فهي مثمرة ،متمّيزة

 :الرجالكرام وال يفهمها إالّ  ،تبحث عن أكفائها ،معادالت عرائسـ  

  .الطةق   ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ . .)

  .القصص(   ۈئ ۈئ ېئ)

ۈئ ..) ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  (   ائ 

  .يَسف



ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ)

  .يَسف(   ک ک گ گ

جت) يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  (   جئ 

  .الروم

  .عمران آ    ( ڭ ..ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ.. )

ممّا يدّ   ،منزيلة مقديسةنصوص ويّنّه   ،ـ مقوالت ف سدة يرنيى عل ه  بنن ؤن 

  :عأ اخلل  يف هَذه النَافَذ كّلها

 ،احلياُة رشيعة غاِفه  أصيحت  :" الذئاب إذا َل تكن ذئبًا أكلتك "

  ؟!.ئاِذوهتارش 

وهَ . .ة يصييا الرّش لئإذن ال ْفع  اخلْ  :" اّتِق رّش من أحسنت إليه "

اهيم فوم ،ب  يناقض النصَص القطعّية ،بعض الناس نّ ليس بحديث كام يظ

 ..اٍْاديث الصحيحة

ىل إإّنه دعَة رصحية  :"لرءوس يا قّطاع ا :وق  ،ضع رأسا بْي الرءوس "

  ..أن يكَن اإلنسان إّمعة
 

 
 



  :املع دالت اإلامي نِ ية ال تلتقي مع املقوالت الف سدةـ  
 .الفرقان   (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ. .)

گ ) گ  ک  ڱ ڱ ک  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

  .فّصلت   (ڱ

 .اْعراف   ( ڃ چ چ چ)

  .الشَرى(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)
  :ه خص ئصوالعبوديية احلري ية ري أ بهمي ن بم* 
  .ُ النظرة الشمَلّية ليإلسةم 4

  .ياْهلّ متطودقيق بالَاقع الُ الفقه  2

  .صدالقَعن اهلَى وشَائ   ُ التجّرد 2

 .نهووز هعم  ٍقّ  ّ  ك طاءُ إع 1

  :ة يالع ل وترمجته  ،احلري يةمن مظ هر إنداع السلف يف فهم العبوديية و *
لَقت ) واج  ا :وما يسّمَنه ،ُ النظر الدقيق يف ْقدير أولَّياِ الَقت 4

  :ومن أمثلة ذلا :(

ّ  من أ وأرج  سييةً  ،أ ُ احلرص عأ مجع كلمة اّْمة فهي أعأ مصلحةً 

  .مصلحة أَرى

َْرجي  النفع العاّم عأ النفع اخلاّص   ُ ِ. 

 .ج ُ درء املفاسد مقّدم عأ جل  املصال 



م فاملفهَ ،والعيادة بمفهَمها اخلاّص  ،ُ انمع بْي العيادة الشاملة 2

  .الشام  للعَيادة ال يتعارض مع َصَصّية العيادة بمفهَمها اخلاّص ومزّيتها

وهَ  ،ال يف التنافس عأ الثغراِ املسدودة ،هاد يف سّد النقصُ االجت 2

 ،واّْمة نيمن مصال  الد نطةقهماو ،وإبداعهمالسلف فقه من مظاهر 

  .وٍظَظ النفسوجتّردهم عن اْهَاء 

 مَسي اعأ قدر م ،عتّز بحّرّيتهي رّ إّنه ٍ ،رفيع اهلّمة يف سياٍة أبداً إّن ُ 

نظره عأ  يقرصوال  ،وال ْقف به مّهته عند ٍا  ،كّ  الرجا ينتفع ب ،هتبعيَديّ 

ويصدر عن  ،يأََذ عنه ،. ٍتِّ يكَن بْي يد  املعصَم .منهم مهام عظمأٍد 

يقف أمام القرآن  ..اره وأنَارهرسومعدن أ ،ريمكة القرآن الآهَ مرف ..إشارْه

 . .وٍّ  كّ  معضلة ،جَاِ كّ  مسألةليجد فيه  ،متدّبراً 

ألحد   نواهل ما صدق ِف عبودّيته مَ  " :يقَ  الفضي  بن عياٍض رمحه ا 

 "من املخلوقني عليه رّبانّية 
(10).  

والعبودّية عبودّية  ،احلرّية حرّية القلب)  :وقد كان من ٍكمة السلف

  .القلب (

)  :ٍكمةمن رمحه ا  ! وما أعظمها  اإلمام ابن ْيميةوما أبلغ كلمة 

   .(واملأسور من أرسه هواه  ،حبوس من ُحبس قلبه عن ربهامل
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  :/447يقَ  ابن دريد يف مقصَرْه /ص و

 اه عقُله فقد نجاَ هأع      ى فَمن عة َ  اهلَوآفُة الَعق

ْ شهَْه اْثيمةإّن  ْ أس ِ القرص اْب ،الرقيق اْس َ عاش يف رٍا يض ول

ة احلصينةو َّ  أنزلَه من رٍاِ القصَرولَ  ،والقل لروح ا واحلّر حرّ . .محاية الق

 ،ةم. إّنه كيَسف الصّديق عليه الس.النسيان اينَه يف زوادفو ،إىل ظلامِ الزنازين

 .  .هورّق قلي ،هعأ شهَة نفس ،الَذ  آثر ٍرّية قليه وروٍه

صل  انسد  ،وهَ املضغة التي إذا صلحت ،ّْن القل  ملا انَارح

  .كام قا  املصطفِ صلَاِ ا  عليه وسةمه ،دِ فسد انسد كّلهوإذا فس ،كّله

 ،هي يف حتّققه بالعيَدّية اخلالصة   ْيارك وْعاىل ،وإن ٍرّية القل  احلّقة

ِ ٍياْه ّْ  ،واٍتساباً ْعاىل إيامناً با   ،يف كّ  ٍركة من ٍركا وهي  ،ياعاً وُاعة وا

  :. وقد قا  الشاعر.ما سَاه واسرتقاقهال ْكَن إالّ يف التطّهر من عيَدّية 

 وبنى يف احل  ة ق د سواه  عن هواه   حلري نفسا ق يد ا
 غري تق  د نفسا عن هواه وترى العبد راض  ً يل ق د

أو  ،أن يكَن أسْ اْهَاء والشهَاِ ،وإن أشّد ما ييتأ به القل 

العمياء للكرباء أو التيعّية  ،أو اْعراف والعاداِ ،الَساوس واْوهام

 مماْهتم وْقَد إىل ،التي ْستجّر اإلنسان إىل ُاعتهم يف معصية ا  ،والزعامء

وال  فيصي  اإلنسان ال وعي له ،والعدوان عأ عياد ا  ،عأ اليغي يف اْرض



 ،كاآللة الصاّمء ،أداة من اْدواِ يف أيدُيم إذ يكَن. .وال عزموال إرادة  ،علم

 ..ٍدهم كام يشاءيرّصفها أ

ِ كثْة ْيّْي ٍقائقها وأبعادها فمن  ،ويف ٍديث السلف عن العيَدّية كلام

صف ووصاف برشّيتك عن كّل أج من رُ خاُ "  :ْيبعض الصاحل ذلا قَ 

  ."بًا يومن حرضته قر ،داء احلّق جميباً نل لتكونَ  ،تكاقض لعبوديّ نم

كَ حت " :وقَله كَ لّ ّقق بذحت؛ بأوصافه  ّقق بأوصافك ُيِمدَّ ّقق حت ،ّزهبع ك ُيِمدَّ

كَ  كَ حت ،بقدرته بعجزك ُيِمدَّ كَ  كَ رقّقق بفحت ،قّوتهوبحوله  ّقق بضعفك ُيِمدَّ  ُيِمدَّ

  ." بغناه عّمن سواه

 . " متحّققاً  دّيتكوعببأوصاف و ،بّيته متعّلقاً وكن بأوصاف رب" :وقَله

  ." بّيةوقيام بحّق الربلاو ،عبودّيةمطلب العارفني من اهل الصدق ِف ال " :وقَله

ّب أن تكون عبدًا حيوهو ال  ،اً له عبد تما أحببت شيئًا إالّ كن " :وقَله

  ." غرِيهلِ 

ولقد كان حترير اليرشّية من ربقة العيَدّية لغْ ا  ْعاىل من أهّم أهداف 

ْقَم  ،لناسَْ أّمة أَرجت ل ،لتكَن أّمة وسطاً  ،ةَذاملنقإَراج هَذه اّْمة 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) :والقيادة والشهادة ،بحّق الريادة لألمم

آ     (ڃ .ٺٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

  .عمران



أثرها و ،عن فحَى هَذه الرسالة املنقَذة ،ولقد عرّب ربعّي بن عامر رمحه ا 

ما  :عندما أجاِ رستم القائد الفاريّس عن سؤاله ،يف ٍياة اْمم والشعَِ

تعثنا اهل اب " :وكان انَاِ ٍاوًا يف فكره وشعَره ،؟ فقا  له.الَذ  جاء بكم

 ومن ضيق الدنيا إىل سعة ،من عبادة العباد إىل عبادة اهل وحده ،لنخرج العباد

. فكان اإلنقاذ من ." ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ،الدنيا واآلخرة

الدعَة والشهادة أّمة  ،ّمة املنقَذةالعيَدّية لغْ ا  أوَ  اْهداف إلَراج هَذه اْ

  .والريادة

 ويدت نّمخصي بطّ ال ري   وممي    زادني   هرف ً   وت ه ً 
 وبأ  ص يرت  بمحد يل نب ي  دخويل حتت قولك ي  عب دي 

وقد َْاضعت ك  أمم اْرض  ،ومن ثّم كانت معاملة السلف للرقيق

 ،من هَذا اهلدف الدعَّ  احليَّ   ْنطلق ،والتعام  بمَجيه ،آنَذاك عأ إقراره

 ،كأرفع ما ْكَن ،بعدما كف  له اإلسةم ٍقَق اآلدميّة والكرامة اإلنسانّية

 الَقت يف. .مما ال خيفِ أمره عأ الكيْ والصغْ يف هَذا الدين ،وأجّ  ما ُعرف

 اروال ْقيم أّ  اعتي ،هاهتدروآدمّية الرقيق  ْسقطها الَذ  كانت أمم اْرض كلّ 

 ،ٍّرةّم أوْنظر إىل املرأة وهي  ..وال ْعرتف بحّق من ٍقَقه ،إلنسانّيته وكرامته

ْعّد و ،أسَأ من نظرهتا إىل املتاع التافه ْنظر إليها . .وأَتوعّمة  ،وبنتوزوجة 

صغْة  !.وال منجِ من عارها إالّ بَأدها !.اخلز  الفاض من إىل احلياة  هاومدق

 ..كانت أو كيْة



 ،اوزوال يتج ،ال يردّ وهَ عيد مشرتى باملا  ُ  ُان ُل  الرقيق للحرّية وك

 ،عاىلإىل ا  ْوالتقّرِ  ،كام كان حتريره بابًا من أعظم أبَاِ الرّب واإلٍسان

 ًا إىلرّس يماإلسةم مدًَة دََله يف وكان  ..ومرصفًا من مصارف الزكاة املقّررة

  .االجتامعّي واْدِبّ ورّد اعتياره  ،حتريره من الرّق 

ّْ  ،وقدياًم أدرك أولَ اْلياِ احلكامء رّية احلقيمة  ،وذوو الفكر احلّر الن

 ،اسنال يفقلَِ الأٍرار ة روند ،للفرد وانامعة احلقيقّية التي يريدها اإلسالم

  :فقا  قائلهم

 م  إىل ه ا سب لُ  :فق لوا سّلت الن س عن خلٍّ ويفٍّ
 فإأي  احلُري  يف  الدن   قل لُ  ن يلِ حُرٍّ متسيك إأ ظفرتَ

 ْسرتّقه الَذ  ال ،ما مل حيظ بالعاق  احلرّ  ،فلن حيظِ اإلنسان باخلّ  الَيفّ 

وال يعّظم أٍدًا من اليرش إالّ  ،وال ْأرسه التقاليد والعاداِ ،اْهَاء والشهَاِ

  ..ودفاعه عنه ،ووقَفه عنده ،عأ قدر َضَعه للحّق 

الَذين ال يكاد حيظِ هبم املرء   ،لا أن جتد ذلا إالّ يف اْفَذاذ من الناسوأّنِ 

  ؟!.وجفاء الناسٍياة  عنة ربوغ ،إالّ عأ شّ  من الدهر شحي 



َ  ْبني  ا َعْن َعْيدي ث ياحلد شْيذلا  وإىل
 :َ  َعنُْهاَم َقا ا ُعَمَر َريضي

ْعُت َرُسََ   َكاُد جَتيُد فييَها إينَّاَم )  :َيُقَُ    ا َسمي َْ  اَل 
بي ي املياَئةي النَّاُس َكاإلي

َلةً  ٍي  ( َرا
(11)

.  

ة من عىل درجة  كبري هيوالعبودّية احلركّية تفرض عىل املؤمن املوّفق أمورًا 

  :األمّهّية

عأ ٍس  ْقدير الرشع  ،إّّنا ْفرض علْيهي الَزن النَعّي ليألعام ُ 

  .ال يغايل وال يفّرطو ،فة يزيد وال ينقص ،وٍكمته

ويلَج ما استطاع من  ،بَسهمُ وْفرض عليه أن يرضِ من كّ  غنيمٍة 

ِي اخلْ والربّ  َسابقًا أو  ،فة يرىض لنفسه إالّ أن يكَن حمّلقًا مع املحّلقْي ،أبَا

  .جمّلياً 

ُُُ وْفرض عليه أن يأََذ بالعزائم يف أغل  أٍَاله َّ يفة  ،ُ دينه  يفص رت

نه الرَصةإالّ ٍيث حي َِ  ،ّ  ا  مي ال يسَغ  لتأوي ي ٍيثاوال يفتُ  لنفسه أبَا

ُُفَف .وال يقيُ رشعًُا  . وإالّ يكن املؤمن كَُذلُا فة يطمع أن يكَن يف ص

ُُابق ُُفَة العاملْيمن  ْيالس ُُع العاّمة ،ص عه ما يس َُُ رم اهلة قاعد. ففي .ولَيس

 . .مّتسع للَكثْينعريضة ال
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ــيةيف يلّ ج ل ع مية واألخ  ر  ــية  ،وخ صـــ ــية اخل صـــ أٍكام ؛ فللعاّمة  وخ صـــ

ُُْ والرَص ة اََُْذ بُالعزائم ،التيس ُُّ ر أكثويف  ،العمَمعأ وجه  ،وللخُاص

ة . .وْدن من املقاصُُد ،العزائم التي ْرفع اهلمموهي  ، َاٍاْ ة اخلاصُُّ وخلاصُُّ

ُُؤون ُُابقَن ،الريُادة والقيادة يف أكثر الش ڄ ڄ ڄ ڄ ) :وهم الس

ة والفرق بينهم وبْي ،فاُر(     چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ،اخلاصُُّ

ضُُع املرء ٍيث ي"  . و.ّفَذهاينومن  ،"االسُُرتاْيجّية  "كالفرق بْي من يضُُع 

  ."ه نفس

َُُن ْيرن ال مل ياً وعج ُُهمْض ةمن اخل ايكَنَن الّ أإ نفس ُُّ  ثّم ْراهم ،اص

صَن يف ك َّ  ،لَكاً م سوأقَ ،مهمننًا أرقِ إيامة مّ العا عضبْرى د وق ،شأن ّ  يرت

 ! .وأصل  عمةً 

ًة يف دين :والصفوة من اخللق ،ن صف ت املؤمن احلقيموإأي  َّ  ،ْيوٍزمًا يف ل ،ق

وصربًا يف  ،يف قدرة اً ناوإٍس ،قةايف ف ّمةً جتو ،وقصدًا يف غنِ ،يف يقْي إيامناً و

وال  ،مّيةحلم  به اجتوال  ،الغض ه يلوال يغ ،تهمعزي فرتْ الو ،هتيّ به ن قرصْال  ،شّدة

وال  خُ  يال ي ،فيالضع رٍميو ،رص املظلَمني ،وال يستهَيه اللهَ ،ّفه احلرصخيست

ويصف   ،هالسفي عن محيل ،قدر اويعفَ إذ ،غفر إذا ُظلمي ،وال يرسف وال يقرّت  ،ييَّذر

 . .ّبهر ةرضامشأن  ّ  ك ه يفمهّ و ،ءارَ يف نهم سناوال ،ءايف عنه نفسه من ، هعن انا

ذا ام! ف.ّصةااخل ّصةاأو من َ ،ةَمن الصفْكَن د أن يأْر !.بييه  األخ الكريم

 ؟! .ت لَذلامقدّ 



   َلِاهلَ عَمَى عَنِنَفسِكَ بأ تَر فَ رنَّ     ا لَرٍ لَو فَطِنتَ مكَ ألورَهَّحُ دقَ
  ؟!.نا  باْمانْاننّة ال  وأنّ  ،ةيغال سلعة ا  نّ مت ألأما ع

 ؟! .َاجروظمأ اهل ،من مكابدة اللي أنت  نأي

ن هي عنوال ،ر باملعروفمواْ ،نفع اّْمةوىل اخلْ إ لدعَةامن أنت  نأي

 .؟! ملنكرا

 ؟! . ا يادعوالشفقة عأ  ،ٍسانواإل الربّ  ه من أأنت  نأي

 ،ا  عأ ٍرماِ ةْوالغ ،يف ا  ليغضاو ،ّ  يف ا احلمن أه  أنت  نأي

 ؟! .ملراغمة ْعداء ا وا

وال  ،مثمأ رفهمعن ال ييالَذ ،اءياء اَْفياْْق ننَدامن أولئا أنت  نأي

  .ائدةامل(   ې .. ہ ہ. . ) :ا ُ ْعاىل فيهم اَ  قَ ؟!  الَذين .م مغنميفَهت

 ؟! .نَهلا سابق مهوالَذين  ،ِ يف اخلْاْيمن املسارعأنت  نأي

طيعة ان منَر اْكَكيف يرشق قل  ص " :فمن قَ  بعض السلأنت  نأي

َ مكّي  بشه ،ا  رٍ  إىلييف مرآْه ؟ أم كيف  دَ  يأن  طمعيأم كيف اْه ؟ َوه

 ئقادق مَ يفه نأ َأم كيف يرج ه ؟ْابة غفةنتطّهر من جيوهَ مل  ،ا  ةَ ٍرض

امري فتكَن كحي  ،كَن من كَن إىل  ال ْرٍ. ."؟  فَاْهت  من هَ يوهَ مل  ،اْرسار

ارٍ  من اْكَان  نولك ،منه َ  حَت را  هَ الَذ والَذ  ارحت  إليهي  يسْ ،رٍِلا

ني  إىل َّ َفَمْن َكاَنْت )  :ه قَلي  إىل رنظاو .النجم(   ىث يث حج مج جح) :املك



ُه إيىَل  ُْ ْجَر ُه إيىَل  ا هي ُْ ْجَر  َفهي
ُه لُدْنيَ  ا َوَرُسَليهي ُْ ْجَر  َوَمْن َكاَنْت هي

يُيَها  اَوَرُسَليهي ُيصي

ُه إيىَل َما َهاَجَر إيَلْيهي  ُْ ْجَر ُجَها َفهي  ،سةملعليه الصةة وا هقَلَ  مفافه .( َأْو اْمَرَأٍة َيَتَزوَّ

  ."والسةم  .كنت ذا فهم نوْأّم  هَذا اْمر إ

 يَّ ٍي أَ من  أنت  نأي
ي
 :هلَسةم بقأٍد دعاة اإلهم وصُُف ن؟! الَذي.ا  اء

ِي  َق ةئي َا عَ طعُ   عيُادًا قَ  إنّ  " ُُهَا ُُي بي  دِّ اني  َ  راكي َا مَ ُج وأرَس  ،الش  دقي ص

ِي زَ العَ   ال ي َص وا إليه بي دُ زوّ َْ وَ  ، ٍ َج وَ  أَا إىل ا  عَ هُ واجتَّ  ،اْم  يادَ َا جي طَ امتَ وَ  ،ما

 يَّ النِّ  إَةصي  عَ مَ  ، ي مَ العَ 
 َص بي  َا إليهي لُ َسَّ َْ وَ  ،ةي

ي
 وار  مَ فَ  ،ةي يّ َي الطَّ  دقي صي وَ  ،ل ي القَ  فاء

ُُةي اخلُ بُي  َُُ مُ  نةي اْي الفَ  رض ُُتَ مُ   ي الةهي  ط ي اخلَ بي وَ  ،حْيَ يِّ س وا ؤُ عيَ يَ  ملوَ  ،يَذينَ عي س

ِي قَ العَ بُي  ِي غري املُ  َا إىلتُ في لتَ مل يَ وَ  ،يُا َُُ قَُ  ،يُا  ،َذا ي االبتُي  ني م عَ هُ َهَ ُج َا وُ انُ د ص

ٍَ  نَ م مي هُ وا أقدامَ رُ هّ َُ وَ  ُُتَ  ،ا ي اْو َُُ أ مَ َا با  عَ عانُ اس م هلُ  َ  لّ َذَ فَ  يقي ري الطَّ  ةي قّ ش

َِ عَ وا الصُُِّ ازُ  اجتَ اّم لَ فَ  ،هابَ ٍَ م ري هلُ  مَ ملَ لَ ى فَ دَ املَ  عدي أ بُ عَ وَ  ،هعابَ صُي  َا ألُ َس  ،ا

ٍي َّن ودُ  عَ فَ رَ وَ  ،مهَبُ رّ قَ فَ  َهُ افُ َض استَ  َهُ لُ ََ  دَ اّم لَ فَ  ،هابَ م بَ هلُ  َ  تَ فَ فَ  ا َ  اّم لَ فَ  ،هابَ جَ م 

َ  َ ي ُُ  عدَ بَ  قامَ املُ َا طابُ اسُتَ  ائ ەئ ەئ وئ وئ . . ) :َاالُ ى قَ الرس 

   (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۇئ 



َمر ََ هُ قَ دَ صَُُ فَ  هدَ العَ  َهُ قُ دَ صَُُ  ،ا  اءُ يَّ ٍي أَ  َا ولئي أُ  .الز    َّ احلُ  َهُ ضُُُ حَمَّ وَ  ،عدَ م ال

َِ القُ  مُ هُ حَ نَ مَ فَ   " ر
(12)

. 

 ،عادْهوس التي هي رشف اإلنسان ،وعندما نتحّدث عن العيَدّية   ْعاىل

ِ والشفقةْوعزّ  ن واحلزن واْمل ٍا  أولئا الَذي ،ه وكرامته البّد أن نَذكر باْس

وآثروا درِ  ،استيدلَا اخلييث بالطّي و ،ومل يريدوا سَاها ،رضَا باحلياة الدنيا

ّياِ فتقّليَا يف قيَد من ألَان العيَد ،عأ سيي  العّز والفخار ،الَذّ  والصغار

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ) :رساِلاوالَهم   اهجمَ  َا يفهوْا ،لغْ ا 

گ گ گ ) ،يس ( ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

  .الكهف (ۀ
هبم  حتيطو ،ُثةِاملم هب ّ  حت نأ  قي مهرشدا إىل يعَدو نأ ؤالءهل ه ف

  !.دمنة معسا ِوال ،نداماِال
 

 
 

 

                                                           

 .املفكر الدكتَر مصطفِ السياعي يرمحه ا  الكيْ  من كةم الداعية اإلسةمي ـ( 12)



 الوون والتت  م  سِنيملتم ،فذنواكما وعدنا عند هذه الاآلن ولنقف 
  :حلتتّاا

َّ اهلّمة نافذة اإلرادة :ـ الن ف ة األوىل 1  ،باعث كّ  قصدفاإلرادة  :وسم

ٿ ٿ ٹ ) :يقَ  ا  ْعاىل ،ومثْ كَامن اهلّمة ،ميدأ كّ  عم ٍ و

 ( ڦٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   ) :ويقَ  سيحانه ،اإلرساء

ڳ ڳ ڱ ) : ويقَ   ،الكهف ( ڦ. .پ ڀ پ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .الييّنة ( ہ

 ،اَدةمبنيٌّ عىل اإلرالسلللوك علم  " :ْعاىلم رمحه ا  يقَ  اإلمام ابن القيّ 

وهي  ،وهو ُمشللَتِمل َعىَل تفاصلليل أحكام اإلراَدة ،بنائهوجممع  ،أسللاسللهفهي 

   ."ل َعىَل تفاصيل أحكام اجلوارح أّن علم الفقه ُمشَتمِ كام  ،حركة القلب

وإذنه  ،هوهنيفالفقيه ينظر ِف تلَك احلركات مْن جهة موافقتها ألمر الرشع 

واملريلد ينظر ِف تللَك احلركلات مْن جهة كوهنا  ،ومتعّلقلات ذللك ،وكراهتله

  ." أو مصّححة له ،ومفسدٌة لقلبه ،أو قاطعة َعنْه ،موصلة له إىل ُمراده



 ،مع صُدق القصد ،الَذهاِ عن العاداِ بصُّحة العلم :م هت ومن مقدي

   .(13) . وهي خمالفة العادة.كّ  شاغ ٍ َلع و
اَ  الدّقاقّي و رام غ ،يف القل  عةلَذ ،اإلراَدة َلَعة يف الفؤاد " :رمحه ا قَُ

  ."نْان َْأّجج يف القلَِ  ،انزَعاج يف الياُن ،يف الضمْ

ه ال يزيده فإنّ  ،من مل ْصّ  إرادْه ابتداء " :رمحه ا ّْ  عثامن احلا  أبَ وق

  ."إدبارًا مروُر اّْيامي عليهي إالّ 

جاّدون فيام صادقَن وَماذا ُنريد ؟ وه  نحن ؟ و.ادةرِ إاصحأ ننح  هف

وكيف نكرس صخراِ العَائق التي ْقف نريد ؟! وكيف نسعِ إىل ما نريد ؟! 

نجّرد اإلرادة عن العَاُف ! وه  نستطيع أن .ثرها؟ وما أك.يف وجه إرادْنا

؟ .اءهاوْعّكر صف ،ْفسد نقاءهاو ،اتهمزيع كرسْالتي  ،والرغياِ اناحمة ،الرعناء

ّْ إّّنا أسئلة حمَرّية ْنتظر منّا  ّْ  عليها ما يرت أكثَر من  وما. .اإلجابة ! ويرت

 وال يفّكر فيها !  ،يتجاوزها

ِ احلقائق واملعان ،جهاإلرادة محّالة أوو  ،اِ. فهي الصرب والثي.ْنَء بأّمها

 ،وهي الَالء   ورسَله  ،وهي النّية الصادقة املخلصة ،وهي اهلّمة والعزيمة

 ،كي واستقامة السلَ ،وهي وضَح اهلدف ،واليغض يف ا  ،وهي احلّ  يف ا 
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رادة . ومن أهّم آثار اإل.وحمّيةية بغْ رغلإلنسان فة إرادة  ،وهي املحّية والرغَية

  ..وبنّياِ اهلَى ،التجّرد عن ٍظَظ النفس :الصادَقة

 أع أثقلهام رنظاف ،انرأما تيس عليلا اذإ"  :ْيبعض الصاحل ومن كةم

  ."ثق  عليها إالّ ما كان ٍّقًا يّنه ال إف ،يعهّْ النفس فا

ياع اهلَى املسارعة إىل  نم"  ّْ قيام التكاس  عن الو ،اخلْاِ اف َنعةمة ا

  ."اجياِ َبال

  ."الداء العضا   َى من القل  هَمتّكن ٍةوة اهل" 

گ گ گ گ ) :عياده فريقْي بقَلهْعاىل وقد قسم ا  

وإّنام ْعرف إرادة اآلَرة  ،آ  عمران ( ہ ..ڳ ڳ ڳ ڳ

ها وجتّردها َّ َها وْأّلقها ،بسم َْ إّن  " :ا  عنهاْقَ  عائشة ريض كام  ،ورس

 ."رفع له علم فشّمر إليه  رسَ  ا  

  نفسٌ تُضيءُ ومهية تتوقّدُ :اليحرتّ  * وقا  الشاعر 
فاملسافة الفكرّية والشعَرّية  :* ُ وشّتان بْي إرادة الدنيا وإرادة اآلَرة

 . إّّنا يف نفَس الكافرين وضعفاء اإليامن الغافلْيَ .بينهام ال ْقّدر وال َْصف

احلّق أشيه  ٍّتِ يغدو ،حتَ  بْي الدارين واإلرادْْي ٍج  كثيفة ،بعيدة نائية

   ( ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ) :واليقْي أشيه بالشّا والَهم ،بالياُ 

 .املعارج



أص   وانمع بينهام ،ُ وهي يف نفَس املؤمنْي الصادقْي قريية الصقة

اكي َنْعليهي  ) انَنَّةُ  :كام جاء يف احلديث الصحي  ،ميسَر َ
ْن رشي ُكْم مي دي ٍَ ُِ إيىَل َأ  ،َأْقَر

ْثُ  َذليَا ( (14) َوالنَّاُر مي
ويؤجر عليه ّْنه ييتغي  ،إذ يعم  العم  ظاهره للدنيا ،

   .به وجه ا  
ند فام أيرس التخيّل عنها ونيَذها ع ،يف وجه اآلَرة عقيةوعندما ْقف الدنيا 

 . .املؤمنْي املحسنْي

امم اْنصارّ   وه  ننسِ استطا  يَم بدر ٍْي  مَقف عمْ بن احلي

قتلني ! ما بيني وبني اجلنّة إالّ أن ي.بخ  بخ   " :قا ف ،حلظاِ كان يأك  فيها متراِ

 . .. وقاْ  ٍّتِ قت  .بيده من متراِكان ثّم رمِ ما  ،"؟! .هؤالء

قف عند قَ  ا  عندما نتحّدث عن اإلرادة البّد أن نو :مفرق الطريق ـ* 

 ( ہ ..گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) :ْعاىل
 . .ونسرتشد به ،آ  عمران

 ،وإّن مفرق الطريق يتجّأ يف شتاِ إرادة اإلنسان بْي الدنيا واآلَرة

ر مسألة حمسَمة منتهية يف نظ ها. ولكنّ .ة اإلنسان عن انمع بينهامٍكموضعف 

 ،قهئوالَعي بحقا ،ين ا دقه بفالإىل  اْمر ال حيتاج إالّ . و.اْلّياءء لعقةا

                                                           

وأمحد يف مسند املكثرين  ،/7776برقم / رواه اليخارّ  يف كتاِ الرقاق َعْن َعْيدي ا ي  (14)

 ./2995و2625و2151برقم /



 اىلعْ  ا َفيقْو ،َا يف مجيع اٍْ ا  والصدق مع  ،الدائيةس فنجماهدةي الو

 . .بعدهو ا  ذليق

ْ عَن للمؤمن عأ ذلا أن يكَن   ،ييلهمس يلزم ،مع املؤمنْي الصادقْيوَ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) :يقَ  ا  ْعاىل ،وُيتد  بسمتهم

  .التَبة( چڃ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) :يقَ  سيحانهو

پ ڀ ڀ ڀ ڀ . ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

  .الكهف    ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 يدلّك وال ،هلُضك حاال تصحب من ال ُينهِ "  :بعض السلف ومن كةم

  ." لهاعىل اهل مق

َّ اإلرادة  َّ اهلّمة  ،وْفّردهاوعندما نَذكر سم أن نَذكر  البدّ  ،وْأّلقهاوعل

ج به النيّي  ،ثمراهتا وبركاهتا َّ إذ قا   اخلّطاِ عمر بن  وأجّلها وأثمنها ما ْ

(إينَّ ا َ َجَعَ  احلَقَّ َعَأ ليَساني ُعَمَر َوَقْلييهي )  :
 (15).  

                                                           

َسن   ،/ َعْن اْبني ُعَمرَ 2741رواه الرتمَذّ  يف كتاِ برقم املناق  /( 15) ٍَ يث  
دي ٍَ وَقاَ  َوَهََذا 

ي   مي  ي   َغري
ْجهي َصحي ََ  ،/2162ورواه أبَ داود يف كتاِ اخلراج واإلمارة والفيء برقم / ،ْن َهََذا اْل

يزي  َكَم فييهي  " :َكَتَ   وفيه َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْيدي اْلَعزي ٍَ ََ َما   َفُه
ي
عي اْلَفْيء اضي ََ إينَّ َمْن َسَأَ  َعْن َم

ِي  ا نََُن َعْدالً  ُعَمُر ْبُن اخلَطَّ افيقًا  َفَرآُه امُلْؤمي ََ  النَّيييِّ ُم
َْ ي َق

) َجَعَ  ا ُ احلَقَّ َعَأ ليَساني  :لي

ْن اني  ْم مي ًة بياَم َفَرَض َعَلْيهي مَّ
َْي َوَعَقَد َْْه ي اَْْدَياني ذي ْزَيةي ُعَمَر َوَقْلييهي ( َفَرَض اَْْعطيَيَة ليْلُمْسليمي



 َمُر َوَقاَ  فييهي عُ  ،َما َنَزَ  بيالنَّاسي َأْمر  َقط  َفَقاُلَا فييهي  " :وَقاَ  اْبُن ُعَمَر 

َي َما َقاَ  ُعَمُر    . " (16)إيالّ َنَزَ  فييهي اْلُقْرآُن َعَأ َنْح
 حمَر احلّق ن كَيته اء عزيمته ومهّ ضوم ،ادْهر إيفالعيد  قعأ قدر صدف

  .وقصده ومّهته ،نها قليه ولسأوع ،ٍياْه

ي   ْبنُ  َربييَعةُ و
َلمي َسُُْ ْْ أن  هلأ يّ هت ْيها ٍيتجاوز الدنيا وما في   َكْعٍ  ا

ن عث يداحل يفجاء  كام ،يفي انَنَّةي  هُمَراَفَقتَ  هسَألُ ف ،منيته  النَّيييِّ من  يطلَ  

يِّ  ْبني  َربييَعةَ 
َلمي ُُْ َس ْْ َ ي ا  :َقاَ     َكْعٍ  ا ُُُ ْيُتُه    ُكنُْت َأبييُت َمَع َرس َْ َفَأ

اَجتيهي َفَقاَ  يلي  ٍَ  َو
َئيهي ضُُ ََ ْ   :بي  انَنَّةي أَ  :َفُقْلُت  ،سَُ

َأْو  :َقاَ   ،ْسَأُلَا ُمَراَفَقَتَا يفي

َ َذليَا  ْْ ََ َذاكَ  :ُقْلُت  ،َغ ُجَدي  :َقاَ   ،ُه  الس 
َا بيَكْثَرةي نِّي َعَأ َنْفسي      .(17) ( َفَأعي

َّ  إىل سيي  احلّق الطاهرة  الرشيفةوانظر إىل أثر اإلرادة * ُ  يف التح

ْ ممّن منّ  ،اهلدىو . .ار اآلَرةدالو بتغاء وجه ا لتَبة واا  عليهم با يف ٍياة كث

وهَ من أبناء ملَك  ،يلهَ بالصيد منّعامً شاّبًا  ،إبراهيُم بن أدهم رمحه ا كان 

يا إبراهيم !  " :يدهصومطاردة وهَ غارق يف هلَه  ،ذاِ مّرةاء دنسمع ف ،فارس

                                                           

ِْ فييَها بيُخُمٍس َوال َمْغنٍَم  ياع سنّة  انظر كيف اٍتّج عأف ،"مَلْ َيرْضي ّْ  النَّيييِّ  ُعَمَر ا
َْ ي بيَق

. 

 .انظر املرجع السابق( ـ 16)

/ والنسائي 611رواه مسلم يف كتاِ الصةة باِ فض  السجَد واحلّث عليه برقم / ـ( 17)

 ./4421/ وأبَ داود برقم /4427برقم /



 وَْبته إىل ا  ،الدنياده يف سي  زهفكان ذلا  ،"أهلذا خلقَت أم هبذا أمرت ؟! 

  .سلطان الزاهدينٍّتِ سّمي  ،ْعاىل 

ن سَرة مقَ  ا  ْعاىل  َيتل لياً اْرمحه ا   ضا  بن عييوسمع الفض

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ) :احلديد

(  ەئۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۋ 

ِّ يبأ "  :فقا   ادالزهّ  منوكان  ،واالستقامةلعلم افلزم سيي   ،"لقد آن  ا ر

   .العابدين

َْ ليه إواالفتقار تعاىل واإلرادة الصادقة املغمَرة بَذّ  العيَدّية   ُ * 

ٍِ للدََ  عأ ا    " :يقَ  اإلمام الرّباّن عيد القادر انيةّن رمحه ا . . با

ذّل إالّ باَب ال ،ةً نظرت ِف أبواب الدخول عىل اهل تعاىل فوجدُُتا كلَّها مزدمح

 " . فدخلت منه إىل اهلِ تعاىل.واالفتقار
.
        

ْ ال ْفكالتي  ،اإلراداِ التافهةْلا * ُ ويكشف لنا ذلا اإلمام الفَّذ 

 " :فيقَ  ،وراءهاوكيف ْضيع اْعامر  ،إالّ الدنيا وشهَاهتاهلم ال هّم و ،ْهلها

َتلف . وما ا." ..ولبسوا ولبسنا. .بوا ورشبناورش. .أكلوا وأكلنا :ِف ضاع العمر

ُ إالّ من رٍم رّبا ُ التنافس يف املأك   مّهنا :فنحن اليَم ،فينا عن ذلا يشء

فخم . واملسكن ال.واملرك  انديد. .وقضاء الَُر. .. واملرشِ اهلنيء.الطّي 

 شدّ ه ألاصم أهَرّبام و. .. ثّم قضاء أّ  وقت فراغ يف اللهَ واللع .الَاسع



 نم ّنهأه ظّن نفسّم ي. ث.املرشِوأك  ملاع اَأن هم يفْ ْقصة عأاملخاصم

(18) يف كثْ منّا احلطيئة وما أصدق قَ  الشاعر . .هارياَّمة واْة َصف
:  

 واقعد فإنّك بنت الط عم الك سي      لبغ ته  دع املك رم ال ترحل 
 ،عيدأ كّ  صعختّلفها  يف  اّْمة ارى أٍَنن أكّ  العج  وا   عج ن ناإنّ 

ن م اِْتدّفق اخلْأرضها  يفو. .مرضاً و ،ةً هوج ،مم اْرض فقراً أ رثأك اوأّّن 

رى ن مّ ث. .تشئا ومن كّ  م ،وأمحر وأبيض ،وأسَدهيًا أصفر ذ :نكّ  لَ

اليطر يف أبَاِ من  ،اليمْي وذاِ الشام ِ نفقَن أمَاهلم ذاي اهأغنياء

 مهوقد يمّن أٍد. .عند ٍدّ  قفيال   سفه الَذالو ،والرتفوالتيَذير  ،اإلرساف

وهَ يسمع بمن يمَِ مرضًا  ،ماله زكاةبام يدفع من  ،عياد ا  أوع ،هربّ  عأ

ّرك . ثّم ال حي.استغةالً لرضورْهفيكّفر  ،ومن يفتن عن دينه ،وجَعًا وعرياً 

 ! .ساكناً من نفسه ذلا 

ن أستمع أ ،يف لقاء مع بعض اْغنياء ممّن يعّد من صاحليهم عيلّ  تَ  ولقد كُ 

عن  ،ويستفيض يف احلديث ويسرتس  ،ثوهَ يتحدّ  ،إليه قرابة ساعة ونصف

 ،. وذكر أرقامًا دهشت هلا وا .وأٍفادهوبطر أهله وأوالده  ،أبَاِ من بطره

؟! . أعرفهوكيف ال : افق؟ .أْعرف فةناً من الناس :فقلت له ،انرأة مّلكتنيتف

                                                           

فحّكم عمر  ،قان إىل اخلليفة عمر فشكاه الزبر ،وقد قاله يف الزبرقان بن بدر ُيجَه( 18)

  تمّدح به الناسا يم ممّ َهَ الي. و.ه من أمّر اهلجاء وأقَذعهوفعدّ  ،يف ذلاالشعراء، 

 !!  يفتخرونو



. .الصغر َذنم يلفقد كان صديقاً  ،محه ا ر لدهاوأعرف و ،عرفةٍّق امل هإّنني أعرف

فقلت  ؟.وماذا :! قا .إذن عأ املغيث سقطُت  :من املزاح انادّ  ءفقلت له بيش

إجيار بعان يمن أزمته أن  ّففخيوإّن ممّا  ،جزةنالّية اأزمة م فةنًا واقع يف إنّ  :هل

ّْ وج.به تكّف وبيت ولده امل ،هبيت فقا   ،سمع امب فَجئوييدو أّنه  ،الرج  ه. فتغ

دك عن غلاملي كَن هَذايس :فقا  يل ،هتفأجي ،سأ  عن امليلغو. .اج وهَذا  :يل

ه رمح ه. عنَان صداقتا مع والد.نفسابه أرى أن ْقّدم :هفقلت ل ،َة  يَمْي

 . .إالّ عن ُريقا  ا وال :يل  . فقا.ا 

 كام ن شاء ا إ :فقا  يل ،لطف بأمر صاٍينابّناية اللقاء ذّكرْه  يفو

 نأ ثّم بدا يل ،وبعدها أسابيع ،ضت أّياممو! .َرماْأنا ال أنسِ هَذه  ،اْوعد

أّن  ييدو! ون شاء ا  إن شاء ا  ! إ :فكان جَابه ،أعامله ديرمأذّكره عن ُريق 

 ! .ْاخلا هَذ فع يأن  هلشأ ي مل ا 

  أٍَاكَن ْأن ونستنكر ! فكيف نعج  .أكثر أمثاهلاا وم ،ينةعهَذه و

 ؟! .اّْمة عأ ما هي عليه

؟! لقد .؟ واالستعداد ليَم الرٍي .أين التفكْ يف املصْأُّيا اٍّْية ! 

حتت  ،ْيلتزموهَذا عنَد كثْ من امل ،التفكْاحلياة وأصيحت اآلَرة عأ هامش 

ّ  املياح ٍي لها وجع ،. وال نتحّدث عّمن نيس اآلَرة.والتمّتع باملياح ،مظّلة 

 . .وراءه ظهرّياً 



 إىل؟ أهي َمشدودٌة .إىل ماذا هي َمشدودةٌ  :خيوط اهتامماتنا* ُ فلننظر يف 

أم إىل الشيطان والدنيا وأهَاء النفس  ،والدار اآلَرة رسَله  وا 

 ؟!.ورعَناهتا

ه زوجاْمع  النيّي ة يليغ من ٍياالرس دلانا نَذكر هَذا لعلّ وُ * 

ّعم نت الأع رصاحلو ،الدنيا بادرة الرغية يف هنّ عندما بدرِ منف ،الطاهراِ

ّْ  ،ّن كّلهنّ ههجرا فيه أو  ،اَتار من ٍياة  ماأعه ش معيهّن بالعثّم َ

ھ  ھ ھ     ) :ْعاىل  ا يقَ  ،يمكرالرآن الق لابَذ  نزو ،هلنّ ه مفارقت

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

بم ا   مرعاك واانظرف .اٍْزاِ ( ې ې ې ې ى ى ائ

. .والدار اآلَرة ا  ورسَله أّّنّن يردن كّلهّن لقد أجين  ؟!.أجين

 ةاسيمن ْقا  يف  ،وليست كلمة جماملة ،والشّا أّن هَذه اإلرادة هلا ْكاليفها

 . .عابرة

قف  عند ما كشف ْا أن مّهة سالي ِ أرادَما "  :ْيبعض الصاحل يقَ * ُ 

اهر َال ْرّبجت له ظو ،الَذ  ْطل  أماما :اْف احلقيقةَنادْه هوهلا إالّ 

ناِ إالّ ملُ ا ََّ إّن كّ  ما يف  ." ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڻ ) :نادْه ٍقائقهاوَك

 أَطر ما جيتاحمن . و.ومهمنادْنا إراقيف ٍجيًا سميكًة أمام ي ،احلياة فْتنة

 ،َاقفهاونرّبر م ،من فْتنة احلياة أن نرىض عن أنفسناا هويكرس عزيمت ،ناإرادْ



ْ والرشد ْي نسّمي اْْشياأن و ،وهي غارقة يف الٍَ  متخّلفة ،ونظّن هبا اخل ء بغ

فّن  يه ساالنعند بعض فاهلزيمة النفسّية  :ْربيرًا ملَاقفنا وْسَيغاً  ،اسمها

 ،ّدد املمقَِوبعد عن التش ،متّتع باحلة  املياح وإيثار الدنيا عأ اآلَرة ،املناورة

 ،ونجاح واللصَصّية شَطارة؟! .الطّيياِ من الرزق ميررؤ عأ حتومن جي

ُنقّدَم فلسفًة لةنحراف والسقَط ْغرينا بمزيد من  وأن ..كاءوذ واقعّية والسقَط

ومن  ..أو اليحث عن النَر ،وجتعلنا ال نفّكر يف النهَض ..االنحراف والسقَط

 ،عن النفسا شهوة الرضوغفلة وكّل معصية  لأص"  :كةم بعض السلف

جاهاًل ال  ألن تصحَب و ،عن النفسا عدم الرض ّفةيقظة وعِ و أصل كّل طاعةو

عاَل فأّي علم ل ،صحَب عاملًا يرىض عن نفسهتك من أن ليرىض عن نفسه خري 

  ."؟! .ال يرىض عن نفسهجلاهل  لجه يّ ؟ وأ.رىض عن نفسهي

عرف ال ي ْيصالاملَّفق  ،إّن املؤمن احلّق  :ه تط نقنل  ،اخلطى تق رل* 

 ،مَُئ قدمه يف الدنيا بْي ،اآلَرةوإرادة  ،الدنياإرادة االنفصام بْي 

يتطابق  طلَبة منه أنإذ إّنه يعلم أّن احلالة املثالّية امل ،ومَُئ قدمه يف اآلَرة

 وأن يكَن قدم الدنيا يف ،مَُئ قدمه يف الدنيا مع مَُئ قدمه يف اآلَرة

 ،وإّنام هي وسيلة ومزرعة لآلَرة ،اهتاَذالدنيا ال ْراد لف ،َدمة قدم اآلَرة

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ) :وذلا ما يشْ إليه قَ  ا  ْعاىل

  .اْنعام ( ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې



ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ    ) :َله سيحانهوق

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

  .القصص  ( حئ مئ ىئ يئ جب حب

مر ع إّّن ألحسب أنّ  " :أصحاِ عمر بن عيد العزيز رمحه ا بعض قا  

  ." بن عبد العزيز َل يعمل عماًل إالّ وهو حيتسبه

سب كام أحت ،نومتيإّّن ألحتسب  " :رمحه ا ُ وقا  عمر بن عيد العزيز 

 ." قومتي

َذه هٍياة  يف ْيينابّ رال ّمةئلأل ةم مهمّ عظانت أك قدل :* من ذج متّلّقة

وأن ْكَن مَاقع أقدامهم   ،دة اآلَرةىل إراإ سناالا مهم َّجهَأن ياّْمة 

صدق لاأصحاِ قدم  مإّّن  ،َرةَاِ يف اآلطحتس  َ تناك ثينيا ٍالد يف

 دورّوا ،قةاملتألّ والتأثْ وهم نامذج التغيْ  ،َن عّداً ال حيصالراسخة يف اآلَرة 

 . .ٍيائهإو لديناجتديد 

نفسًا  يل إنّ  " :منهم اخلليفة الراشد عمر بن عيد العزيز رمحه ا  إذ يقَ 

اقةً  َّ ت نفيس اقَ ْ اخلةفةَ  فلاّم بلغُت  ،ت ملا هَ أعأ منهاإالّ ْاقَ  نزلةً ت مَ ما بلغَ . .ْ

 إالّ بالزهد ناُ  ا  ال يُ  أّن ما عندَ  . وعلمُت .فلم أجد إالّ اننّةَ  ،منهاملا هَ أعأ 

 ُِ  ." فيها يف الدنيا فزهد



 ذلا املنعطفالَذ  انعطف  ،رمحه ا ومنهم ٍّجة اإلسةم اإلمام الغزايّل 

 ،دّبروهفاقرءوه وْ ،" املنقذ من الضالل " :ودونكم كتابه ،الكيْ يف ٍياْه

 ،وفساد اإلرادة ،رأى يف نفسه سَء القصدولكنّه  ،به ضة  الفكروما كان 

 . .وابتغاء عرض الدنيا وٍطامها ،ضة  السعي وراء اهلَىو

الَذ  اجتمعت عليه قلَِ  ،رمحه ا ومنهم اإلمام عيد القادر انيةّن 

 دّيْيهامل ة هؤالء اْئّمة. وهَذا رّس إمام.اّْمة عأ اَتةف اجّتاهاهتا ومشارهبا

  ..وْأّلقهم
ّينّئني الناس أّنني األّول عىل  " :نعض الشب ل الص دقنييل * ق ل 

  ."؟! .هل أنت من املقّربني عند رّبك :وما سألني أحد ،مدرستي

 ؟ وقد.نينبم ُتنّئي " :القرآن الكريموقد هنّأْه بحفظ  ،وقال آخر ألّمه

ن تدعي اهل تعاىل أن يكون القرآن حّجة أرجوك أ ولّيتي أمام اهل !ؤعظمت مس

 ." ال حّجة علّ  ،يل يوم القيامة

. .ليكَن عيشه فيها رغداً  ،يلّ الن س يبحث يف ه ه الدن   عن موطئ قدمٍ

ثّم ؟! .ه  من مزيد :ّنه يقَ إقدٍم أيكتفي به أم ولكنّه عندما يكَن له مَُئ 

 ،عنه أو ييحث ،قدمه يف اآلَرةومن منّا يتيرّص مَُئ . .ال يشيع من مزيد

    (ڄ .. ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ) :؟.ويفّكر فيه



ونسأ   .سيأ ( ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ. .) :إّّنم قلي . .يَنس

 . .ا  ْعاىل أن جيعلنا منهم

ّْن مزالقها . .مَُئ القدم يف الدنيا مزّلة قدٍم عن اآلَرةكان وما أكثر ما 

 مُحَ َّدُ نْنُ نَشِريٍَ  الشاعر يق. .ال ْعّد وال حتىص
(19):  

 ف ن عال زلق  عن غريةٍ زا   ه  قدير لرجلك قبل اخلطو موضع
  :اإلرادة اختاللمن مظ هر ومن ذج * 

ق اْوالد الظاهرّ  هَ الغاية التي ما بعدها غاية يف نظر أكثر *  َّ ْف

. .جاح يف احلياة. وهَ مقياس الن.ْيَذ  له اْمَا  وانهَد واْوقاِ ،الناس

وال عربة عن أّ  ُريق  ،وما دونه ،وال عربة بام فَق ذلا ،والنمَذج املحتَذى

 ؟! .ختّلف يمأل إهابنا فأّ  ! .أِْ

  :ملتع ّرلرتنويي اا ن واقعذج من  من* وانظر معي يف 
ق يف دراسته عاّق لَالديه َّ  . .* متف

ق يف دراسته خمفق يف ٍياْه االجتامعيّ م*  َّ ع مكّيف وقدرْه عأ الت ،ةتف

 . .اآلَرين

ق يف دراسته مغرور بنفسه*  َّ  . .واقف عند أجماده املَهَمة ،متف

                                                           

 /.267أدِ الدنيا والدين ص /انظر  ،وهَ شاعر عّيايّس ُمقّ   ـ( 19)



ق يف دراسته*  َّ  وإّنام ٍشَ رأسه أمشاج من ،وال إبداعسويي بة ْفكْ  ،متف

 . .كاليّيغاءمنها عليه  ِلقي امال يعرف سَى ٍفظ  ،املعلَماِ

غفلتنا عن  :اهوأعراض نامراضأظَاهر من و ،من انتكاسات اإلرادةوإّن ُ  

اة وَمرَك  احلي قَد َمرَك  اْرسةي كيفف ،وإمهالنا هلا ،مسئولّياتنا اخلاّصة

وكيف نقدم عأ ا   ؟.هاسياستوَمرَك  النفسي  من يعجز عن قيادة ،اآلَرينو

 ؟ .مضّيعَن هلا  ،أماناْناب ونحن مفّرَُن ،ْعاىل

 عوأن نصدق م ،اآلَروْي احلْي ب إثارة هَذه التساؤالِ ىلإ ناجوما أٍَ

أنحدو للرك  ونرعِ ؟ .وماذا نقّدم ،ماذا قّدمنا لديننا :هاعنأنفسنا يف اإلجابة 

ش؟ أم ن.ٍركته َّ ق معلي ش َّ ي إّنن. .يماملستقعن رصاط ا  ونصّده ؟ .سْْهه ونع

قْيعم نافيو ،وقّطاع ُرق إّن فينا َفّتانني :كّ  أسِبأقَ   . وما أَطر .مثّيطْي وَّ

 ،يكَنَن من أبنائهاعندما  وما أشّد َطرهم وورهم! .قّطاع الطريق عأ القافلة

كَن يملو ،عاهتارمن يكَنَن  وأ ،وينعمَن بظةهلا ،اعيشَن يف صفَفهي

    :ا قائةً . فليكن لسان صدق.فيكَنَن فتنة لألقربْي واْبعدين !.زمامهابعض 

 عسالً ذقت بم طع مي ه حُ سوف بحدو للريب م  دمت ح ي ً 
وأن ال يقف  ،ةض ء العزاميماهل ية و جتريد إأي دعوة احلقي بخي املؤمن ! تتطلّب

قاِ واملثّيطاِ َّ   :صف الش عر بم  ل هؤالء وي     ،املؤمن عند املع
ه لإذا َهّم أ   َجانييااقي ي َذيكري العَ َنّكَ  َعن وَ  َقِ بْي َعينيه مَهَّ



من ظّن أّّنا بضاعة  وال حيظِ برشف نرصهتا ،وإّنه ال يفقه دعَة احلّق 

صفَة م هْعاىل وأنيياء ا   ،ومْاثهم . إّّنا مهنة اْنيياء.الضعفاء والكساىل

َن لن حيميهم الَذ إّن الصفَةَ و. .إّّنا دعَة ْتطّل  مهم الصفَةو. .الصفَة

  وّ اْ ،م املقعديهم املقإّنه مهّ  ،جهاراً ورّساً  ،اً ارةً وّنيل ،ةَهّم الدين والدع

ِ عأ كّ  همّ  ،اَْْو  ،لهجْن َيعيش ،اعرَش ويملا كّ  القَى وامل ،يطغ

 ..سينفوّ  غاٍ  ه كلن يف سييلََذيوي ،ْأييدهوه ُْاقاهتم لنرص ّ  يسّخرون كو

وإّن  " :ةامِ جامعلكيف هؤالء  ِصفارمحه ا   انّ اليٍّدد اإلمام  دقو

من  ومنارصة امليادئ حتتاج ،وحتقيق اآلما  ،وْربية الشعَِ ،ْكَين اْمم

َ إليه اْ ة عأّمة التي حتاو  هَذا أو من الفئة التي ْدع َّ  ،عظيمةسّية فن اْقّ  إىل ق

  :ْتمّث  يف عّدة أمَر

 .ُ إرادة قَّية ال يتطّرق إليها َضْعف 4

ن وال غدروفاء ُ  2 َّ  .ثابت ال يعدو عليه ْل

 .خ بُ ْضحية عزيزة ال حيَ  دوّنا ُمع وال  2

االنحراف و ،يعصم من اخلطأ فيه ،وْقدير له ،ن بهوإيام ،بامليدأمعرفة ُ  1

  .(20) "واخلديعة بغْه  ،يهواملساومة عل ،عنه
املحُجَبة عن السيادة  ،اّْمة املغلَبة عأ أمرها نّ ننسِ أال أن ل ن  وع

. البّد .أسْة اهلَى ،صداقخمْتلطة امل ،والصدارة ال ْيلغ القّمَة وهَي واهنة اإلرادة

                                                           

 .لإلمام ٍسن الينّا "إىل أّ  يشء ندعَ الناس  " :رسالةمن ( ـ 20)



ّْ اإليامن أٍَاهَلا جّرد عن لتوا ،ويزّودها بطاقاِ جديدة من اليقْي با  ،َأن يغ

أ وْضع ع ،ٍّتِ ْستطيع أْن ْقهر عدّوها ،وانراءة يف نرصة احلّق  ،املطامع

..والرتّفع عن شَهَاِ الدنيا ، اْرض ُابعًا جديدًا من العيَدّية   
 (21).  

 ٍقيقة الرصاع بْي نّ أأن ْعلم مّهتا َذكي يو ،اْادرإ شحَذيممّا إّن و

 َه امإنّ اة يحليف شّتِ ميادين او ،نفسلا يف ،رّش لوا ْواخل ،والياُ  احلّق 

متلا  أنتو ،َرهملقا َِ فسا أن ْكَن املغلَنل ىضْر  فه. .داِاإرع رصا

ما و ،طم  إليه وْرجَهَْ ا  مْيّتان بشو ؟!.صادقةلاوالعزيمة  ،رادة احلّرةاإل

 ..اهلٍَ إالّ مَن َوال حي ،نيادال الّ لئا الَذين ال يعرفَن إويه أليطم  إ

 ،ال ا ض هبّمتا أن ْتدّبر إرادة هوين ،أَي الكريم إرادْا ّفزحي اممّ ّن إو

ې ې ې ى ) :إذ يقَ  ا   ،املْيعال عن لغنّي اه نسيحاوهَ 

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

  .النساء( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :ىلاويقَ  ْع

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ

  .اليقرة( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

                                                           
 .بترّصف وزيادة ،من كةم الشيخ حمّمد الغزايّل يف بعض كتيه( ـ 21)



ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ) :ويقَ  

  .النساء(   ی ی ی

حب خب مب ىب يب جت حت ) :عةو ّ  قَ  جيو

واآلياِ يف هَذا  .اٍْزاِ(   خت مت ىت يت جث مث ىث يث

 ..املعنِ كثْة

 حديث الثالثة ِف صحيح :فأََف ما ينيغي أن خييف املؤمن ونعد ؛ *

  :يقَ  سمعت رسَ  ا   :قا  عن أِب هريرة  :مسلم

َل النَّاِس ُيْقََض َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيهِ )  َفُه نَِعَمُه َفأُِِتَ بِِه َفَعرَّ  ،َرُجٌل اْسُتْشِهَد  :إِنَّ َأوَّ

 ،َكَذْبَت  :َقاَل  ،َحتَّى اْستُْشِهْدُت َقاَتْلُت فِيَك  :َفاَم َعِمْلَت فِيَها ؟ َقاَل  :َقاَل  ،َفَعَرَفَها

َحتَّى  ،ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعىَل َوْجِههِ  ،َفَقْد قِيَل  ،َجِريءٌ  :َوَلكِنََّك َقاَتْلَت ألَْن ُيَقاَل 

َمهُ  ،ُأْلِقَي ِِف النَّارِ  َم الِعْلَم َوَعلَّ َفُه نِ  ،َفُأِِتَ بِهِ  ،َوَقَرَأ اْلُقْرآنَ  ،َوَرُجٌل َتَعلَّ َمُه عَ َفَعرَّ

ْمُتهُ  :؟ َقاَل َفاَم َعِمْلَت فِيَها  :َقاَل  ،َفَعَرَفَها  ،َوَقَرْأُت فِيَك الُقْرآنَ  ،َتَعلَّْمُت الِعْلَم َوَعلَّ

ٌ  :َوَلكِنََّك َتَعلَّْمَت الِعْلَم لِيَُقاَل  ،َكَذْبَت  :َقاَل  ٌٌ ُهَو قَ  :َوَقَرْأَت الُقْرآَن لِيَُقاَل  ،َعاَِل  ،اِر

َع اهلُ ،َحتَّى ُأْلِقَي ِِف النَّارِ  ،ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعىَل َوْجِههِ  ،يَل َفَقْد قِ   َوَرُجٌل َوسَّ

هِ  َوَأْعَطاُه ِمنْ  ،َعَلْيهِ  َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها ،َفأُِِتَ بِهِ  ،َأْصنَاِف املَاِل ُكلِّ اَم َعِمْلَت فَ  :َقاَل  ،َفَعرَّ

بُّ َأْن ُينَْفَق فِيَها إاِلّ َأْنَفْقُت فِيَها َلَك َما  :فِيَها ؟ َقاَل 
 :َقاَل  ،َتَرْكُت ِمْن َسبِيل  حُتِ



 ،ُثمَّ ُأِمَر بِِه َفُسِحَب َعىَل َوْجِههِ  ،َفَقْد قِيَل  ،ُهَو َجَوادٌ  :َوَلكِنََّك َفَعْلَت لُِيَقاَل  ،َكَذْبَت 

 .(22) (ُثمَّ ُأْلِقَي ِِف النَّاِر 
 
 

 
 

 

                                                           

 ./2126برقم / رواه مسلم يف كتاِ اإلمارة َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ( ـ 22)



  :ن ف ة العلم واحلك ة :ـ الن ف ة ال  ن ة 2
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) :يقَ  ا  ْعاىل

العليم  " : اسام ا   هااقرتن فيمن مّرة وانظر وْدّبر كم  .يقرةال  (  ڑ ڑ

 ! .القرآن العظيميف  " احلكيم

ن مإّن اإلنسان أٍَج ما يكَن إىل أن يستيضء بنَر العلم يف كّ  َطَة 

 ال التعّص  ،وَّْجههوأن يكَن العلم الصحي  مصدر سْه  ،َطَاِ ٍياْه

 .ُه  ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ) :ومن ثّم يأيت قَ  ا  ْعاىل. .وْقديس اهلَى

ا حلقيقة وإّّن  ،َْذكًْا لإلنسان بأن ما هَ عليه من العلم حيتاج إىل مزيد منه دائامً 

 همولكّن أكثر ،لشّدة وضٍَها وبداهتها ال يقف عندها أكثر الناس ،بدهّية

الّ إيرون أنفسهم ال و ،ومَاقفهم اليَمّية ،خيرجَن عنها يف سلَكهم العميلّ 

. . ( ٺ ٿ ٿ   ) :أن ندعَ هَذا الدعاءة إّننا نحتاج كّ  حلظ. .حمسنْي

 وة ألم منَذ ثةثْي سنعال يه منلعند ما هم ع ًْا من الناس يقفَنَ ثونرى ك

ّّنم أ همويرون أنفَس  ،الا معهم كَذَيريدون للناس أن يقفو ،أكثر أو ّ  قأ

 . .ده من كام عما ب  كامعأ 

  اإلمام قَ ،ومن أمجُ  مُا وقفت عليه يف بيان منزلة العلم والرتغي  فيه

ْلَم َوالَعْقَ  َسَعاَدة  َوإيْقَيا   . .»  :ا  املاوردّ  رمحه
 ،ُ  َمَعُهاَم املَا َوإيْن َق َّ  ،َعَأ َأنَّ اْلعي

ْت َمَعُهاَم احْلَاُ   اقَُ َُُ ْرَمان  َوإيْدَبار   .َوض
ٍي  ،َوإيْن َكُثَر َمَعُهاَم املَْاُ   ،َوانَْهَ  َواحلُْمَق 

اَم احْلَاُ   َعْت فييهي َّْسَُ ْت بيَكْثَرةي املَا ي  َوا َعاَدَة َلْيسَُ َنَّ السَُّ
ْي ْن ُمْكثيٍر َش  ،؛  ي  َفَكْم مي

 ،قي



يد   َوُمقي   
عي يداً  .سَُُ عي َُُ ي  س

ُ  الَغني ُعهُ  ،َوَكْيَف َيُكَُن اْنَاهي َأْم َكْيَف  ؟.َوانَْهُ  َيضَُُ

َكمي  ْلُم َيْرَفُعُه ؟ َوَقْد قييَ  يفي َمنُْثَري احْلي ّيًا َواْلعي ُْ َشقي
ُ اْلَفقي ْن َذلييٍ   :َيُكَُن اْلَعاملي َكْم مي

هُ  ْلمُُ
ُه عي يٍز أَ  ،َأَعزَّ ْن َعزي ُه َجْهُلهُ َومي ةي  ..َذلَّ لَّ َدعي انَْه ي املَُذي َي ْن  يَُذ بيَا َّي مي َتعي ُُْ  ،َوَأَنا َأس

ةي  لَّ اديري احلُْمقي املُضُي ََ َعاَدَة بيَعْقٍ  َراديعٍ  ،َوَب َأُلُه السَُّ يُم بيهي َمْن َز َّ  ،َوَأسُْ ْلٍم  ،َيْسَتقي َوعي

 َمْن ضَُُ َّ 
َتْهدي  بيهي ٍع َيسُُْ

َ   .َنافي ُه َقاَ   َعْن النَّيييِّ  َفَقْد ُروي َذَ  ا ُ»  :َأنَّ رَتْ  إَذا اسُُْ

ْلمَ  َظَر َعَلْيهي العي ٍَ  «  َعْيدًا 
 (23).    

ياً  ْلمي َأْن َيُكََن فييُهي َراغي َد يفي العي َ  فييهي َأْن َيُكَنَ  ،َفَينَْيغيي مليَْن َزهُي  َلُه َومليَْن َرغي

َلَيُه َأْن َيُكََن  ،َُاليياً  َُ َتْكَثراً َومليَْن  ُُْ نُْه ُمس
ةً  ،مي نُْه َأْن َيُكََن بيهي َعامي َتْكَثَر مي ُُْ َْن اس

 ،َوملي

تيَجاجاً  ٍْ  ا
كيهي رَتْ

ْي فييهي ُعَْذراً  ،َوالَ َيْطُلُ  لي لتَّْقصي
رُ  .َوالَ لي اعي   :َوَقْد َقاَ  الشَّ

َراني يفي اإل ْعَذي َْ ُه َفَة   إنَّ
َجا ي َمْن يُ       َساَءةي اُر الرِّ َ

ُء َفُيْعََذُر رشي  يسي

يدي الَكاذيَبةي  اعي ََ ُه بياملَ ُف َنْفسَُ َِّ َطاعي اْ ،َوالَ ُيسَُ َغا ي املُ َوُيَمنِّيَها بياْنقي َلةي شُْ  ،تَّصُي

رُ  .َوليُك ِّ َزَماٍن ُعَْذراً  ،َفإينَّ ليُك ِّ َوْقٍت ُشْغةً  اعي   :َوَقاَ  الشَّ

َاَجاْينَا  َنُروُح  اَج        َوَنْغُدو حلي ٍَ نَْقيضي َو َْ  ُة َمْن َعاَش الَ 

ُه  ُْ اَجا ٍَ  
ي
ُِ َمَع املَْْرء ْيَقِ       مَتَُ َْ اَجة    َلُه    َو َي   َما   ٍَ  َبقي

                                                           

َِ و عنه العلمَ  ٍظرَ  إالّ  عيداً  ا ُ ما اسرتذَ  »  :لفظب هالشهاِ القضاعي يف مسندرواه  (23)  اْد

 ./ 2/221عن أِب هريرة  «



ْي ا َّي ْلمي َواثيقًا بيَتْيسُي ََُلَ  اْلعي ُد  ََ  ،َوَيْقصُي يٍَّة 
َعاىَل بيني َْ دًا َوْجَه ا َّي   ،اليَصةٍ َقاصي

يَمٍة َصاديَقةٍ   « َوَعزي
 (24).    

قتوال ،لعلمااََُْذ ب نّ إ َّ ص فيهإىل أعأ د حمَطلوا ،هفي ف ُُّ  ،رجاِ التخص

ة ُُّ ُُعال َذاه يف وبخاص ُُ َ هرص  ،وهَ ما ال يريده لنا أعداؤنا ،تقّدمالّي وقالر  ييس

  .وإشغالنا بتَافه اْمَر ،ويّتخَذون كّ  وسيلة لصّدنا عنه

ُُارى مهّ ر هظوأ ُُان أْلُا التَافه أن يكَن قص ُُهادة ة اإلنس ن ينا  الش

ُُيُّ الُد ُُّدر هبا ،بْي اْقران اهب َراتفي. ل.تمهام عل ةراس  ،جالسامليف  ويتص

ُُِ ما ْاتني. ثّم .اقزلةرْ ها ٍرفةً َذويّتخ ،ناسلابْي اهِ هبا يُويت م ٍّتِ لّ عس

 نحتهم إذ ،هلهمجعرتفَن بيو ،يتعامل هنّ هم أنع قهركّن فلو ،ةشُُيه بالعامّ ن أيكَ

 .. املركّ انه   "الَرقة "  لاْ

فة  ،ّق والثياِ عأ احل ،ونفاذ اليصْة ،والعلم يمن  اإلنسان سعة الصدر

 ،مهام أٍاُت به الشدائد واملحن ،وال يتَجاوز ٍّده وال َيشتطّ  ،ييأس وال حييط

نجاح فإّن يأسه من ال ،وكَاب  الغرور ،واإلنسان حيتاج دائاًم إىل منّشطاِ اْم 

وال يشء  .(25) السيَق التقّدم وواغرتاره بام عنده يمنعه  ،لسقَطيقَده إىل ا

 ..كالعلم حيّقق له ذلا

                                                           

 ./21أدِ الدنيا والدين ص/ ـ( 24)
 .بتصّرف وزيادة ،من كالم الشيخ حمّمد الغزايّل يف بعض كتبه( ـ 25)



ّخم اهلَى ْض :وال ينفّا عنه ،يقابلهّن ضمََر العلم واملعرفة وينيغي أن نعلم أ

تِّ ٍ ،ذاِ النَعّية املؤّثرة تكثري املعارف :. وعيةجه.بةء ال آَر لهوهَ  ،وحتّكمه

ْي للشهَاِ كستٍّتِ ال ي ،ية الضمريربوت ،ىقيرولإلنسان فق النفيّس يّتسع اْ

..واْفراد وانامعاِ يف ذلا سَاء ،ّ  ويَذ
   

ُُوالتق عل  ال وأنَاع ،ف بكُّ  جَانيه ومناٍيهخلّ تيعني ال  العلم يفْص

 . .رهااثآووَيم  ،اّنوكيا اّْمةجسد يف خر ْن يتال

 ،كهالس  يف مغوَْ ،ريقا الطَذهر اتأن خت :ةلاقعة مّ أو أ ،فه  لفئة راشدة

 ؟!.رهاثآوجه تائوْقنع بن

ةْعاىل أعظم نعمة يمّن ا   فهي احلكمةأّما و َّ  ،هبا عأ اإلنسان بعد نعمة الني

ائ ائ ەئ ەئ وئ  ى ى ې ې ې ې ) :يقَ  ا  

ٱ ) :ْعاىلا  َ  قوي .اليقرة   ( وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

  .لقامن  (  ٿ. .ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ي فه ،وفع  الصَاِ ،العلم :واحلكمة ال يمكن َروجها عن معنيْي مها "

والبّد من اجتامعهام يف السلَك الكام   ،وٍكمة عملية ،ْنقسم إىل ٍكمة نظرية

هنا إ " :رمحه ا  ا وأمجعه قَ  اإلمام النَوّ  هوأٍسن ما جاء يف ْعريف .(26) "

بنفاِذ ِب املصحو ،املشتِمِل عىل املعرفِة باهلِ تعاىل ،العلُم املّتصُف باإلحكامِ 

                                                           

وانظر   ،/ يف ْعريف له جامع للحكمة 252/  2/ و  216/  2ْفسْ اإلمام الراز   :انظر( ـ 26)

   ./بترصف وقد اعتمدِ يف هَذا التقسيم عليه 46ص/  "املدَ  إىل علم الدعَة  "



اِع اهلوى والصّد عن اتِّب ،وحتقيِق احلّق والعمِل به ،وُتذيِب النفِس واألخالِق  ،البصريةِ 

 .(27) " واحلكيُم َمن له ذلَك  ،الباطل
ياط  ،َوَسداد العم  ،فَقد مجع هَذا التعريف صّحَة العلم وسةمة القصد وانضي

َقامة وكّ  ذلا من لَازم االست ،عن اهلوىواليعد  ،النفسِ تهذيِب باملعرّب عنه  ،السُلَك

  .عأ منهج احلّق 

تي ال ،اماخلة دّ املاة ابثبم معلال أنّ  :واحلكمة علملة بني اقعالالم هن نفأن كيمو

 ردفالا ينفع م هامن عنوْص ،فهايَْظ نسوحت ،اهعها مَاضعضتف ،كمةْترّصف هبا احل

ة التي ْقَده باحلكمالعلم إن مل يقرتن ف. .ةيمناس كّ   يف رهامن نَتيس قوْ ،امعةوان

ارثة عأ وك ،وْسمَ به وهتَّذبه كان وباالً عأ صاٍيه ،وْرشدهوهتديه  ،وْضيطه

 ْرض عأا يف طوخيي ،هنيعيمض غي هولكنّ  ،ن بيده مصياحمه كلن مثوكا ..جمتمعه

 . .ىد هغْ
ا َّنليقَ ،" هعقلن  مربكعلمه أ نفة"  :مَهلقة امّ لعء واامعلال دعن عشاد قو

علم ال  قليه كيم يغنيحلوا ،اضعهَضعه ميال و ،كمةبحمه لع يفظسن َْعّمن ال حي

عأ ائيه وغره لمفة ْطغِ فروع ع ،من العلم هما عند يفظَْ سنحيه نّ ْ. .هْكث عن

 ،ةيفة مزجاالعلم َف منفليست بضاعته  ..مهكحم عأ وال متشاهبه ،بتهاوثَأصَله 

  ."  ُأشياء ت عنَك شيئًا وغابَ  حفظَت  " :ليشيه ٍاله ما قي 
   

 

                                                           

   ./ 147/ 2انظر فيض القدير للمناو  ( ـ 27)



  :ن ف ة الع ل :ـ الن ف ة ال  ل ة 3
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) :يقَ  ا  ْعاىل

 .التَبة   (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ن أَطر مشكلٍة نعان منها إّن *  ِي التَخّلف يف عاملنا وهي مي أَطر أسيا

ّْصا  بينهام يف ،مشكلة االنفصام بْي العلم والعم اإلسةمّي هي   اال
 ٍياة وُبعدي

ڱ  ڱ) :حانهسي  اقف ذلا منْعاىل وك ْيارا  ر َذّ وقد ٍ. .أكثر الناس

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ن  .الصّف   (ھ ھ لتهديد  ووعيد   بْ  إّنه ،عتاِْقريع وفام أشّده مي

 ؟! .أويل اْلياِ اْْقياءُيقلُق 

 ۀ ) :ر سْهتممن ساّ  كو ،رسائي إ نيًا بخبّ ْعاىل مَ ا قو

  .اليقرة(    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

أَطرها التناقض  ،القَ  والعم  عأ درجاِ ْيوالشّا أّن االَتةف ب

وال  ،فرين واملنافقْيكاالهَ من صفاِ و ،هَ أشيه بانفصام الشخصّيةالَذ  

 ،. وفَق ذلا درجاِ ختتلف نسيتها.بحا  اإليامن  يلتقي مع َةئق أه

  .بحسيهاا املقت كّ  درجة منه ويطا 

ر مل أعث ،ْعاىلرمحهم ا  بعض مشاخيي من  ،مأثَرة ٍّق ة وقد سمعت كلم

ومن  ،صانقنِف  فهو ن أمر دينهزيادة ممن َل يكن ِف  " :ت عليها يف يشء من الك

  .." خري له من ظهرهافبطن األرض نقصان كان ِف 



ْ  عأ من حتّأ .َأْو ُنلغَيها فكيَف لنا أن نقرّص َهَذه املسافة  ؟! إنَّ اْمَر يس

دّ  ،بالصدق وراق  ا َ عنَد  ،وأَلَص القصدَ  ،وعَقَد العزمَ  ،وأرسَج مراكَ  اني

 . .اىل يف َشأنيه كّلهواستعان با  ْع ،كّ  َكلمٍة يقَهُلا

ُ أثره َعَأ انان ي الدينّي و
إّن بعَد املسافةي بْي العلمي والَعم  ال َيقترصي

َ  ،فَحس  ُْصييُ  ُبنيَة عةقاْنا االجتو ،مشكلة أَةقّية كربىوإّنام ه اَمعّية زلزلة 

 ،ُع الشا  يويش ،. فتختّ  الثَقة.ليَس عأ ُمستَى العاّمة ب  اخلاّصة ،من َقَاعدها

 ،اطي فيصيحََن يف ٍالٍة مَن اإلٍي ،ٍّتِ َعأ َبعض اَْيار ،وُيسيطيُر سَُء الظنّ 

ْي   يفمن ثّم فقد جاء و ..ن القطيعة والتدابرَثّم ْك ..والعطالة َعْن فع ي اخلَ

ُجِل َيْوَم الِقَياَمةِ )  :احلديث الصحي  نَْدلُِق َأْقَتاُب تَ فَ  ،َفُيْلَقى ِِف النَّارِ  ،ُيْؤَتى بِالرَّ

َحى ،َبْطنِهِ  ا َكاَم َيُدوُر احِلاَمُر بِالرَّ َيا ُفالُن  :َفَيْجَتِمُع إَِليِْه َأْهُل النَّاِر َفَيُقوُلونَ  ،َفَيُدوُر هِبَ

ُكنُْت آُمُر ْد قَ  ،َبىَل  :؟! َأََلْ َتُكْن َتْأُمُر بِاملَْعُروِف َوَتنَْهى َعِن املُنَْكِر ؟! َفيَُقوُل .! َما َلَك 

  .(28) (َوَأهْنَى َعِن املُنَْكِر َوآتِيِه  ،بِاملَْعُروِف َوال آتِيهِ 
ْليُة الفارغْي ،والقَُ  بة عم  بضاعُة اليّطالْي ٍي ومنه  ،نوُمنية املغروري ،و

 ،"وما ترك من اجلهِل شيئاً من رض عن نفِسه  " ،َْفَُح رائحة الرضا عن النفسي 
  ..كام يقَ  السلف

                                                           

 ./1271برقم/ رواه مسلم يف كتاِ الزهد والرقائق َعْن ُأَساَمَة ْبني َزْيٍد ( ـ 28)



نا نَ  َي وميدُأ اْمر َأنَّ ّ  احلمدي بام مل  ،ُن القََ  بة َعم سته ٍُ ُح إىل  وَنسرتوي

ّتِ هكَذا ٍ. و.ونستمطر املاَء من أَيلةي الرساِ ،ونيتاُع الَهَم الكاذِ ،َنفعْ  

! فهْ  .عن العم ا لنٍجابًا   قَلا نويكَ. .عم لاقَ  وال ْتياعد املسافة بْي

ّْ  عليمو ،َد هَذا الَاقعلنا أن نعق  فسا  ؟! .ائج وآثارتن نم ها يرت

. .ومن عرف عظم املسئَليّة علم أّن اْمر أكرب من َْافق القَ  مع العم 

 ،جَارٍه ّ  وك ،وقليه وعقله ،ستغرق شئَن العيد وأٍَالهتي ْإّّنا ٍقَق ا  ال

َق وٍق ،يمكن قضاؤها ٍِقَق يف اْوقا"  :ْيقا  بعض الصاحلوقد 

 وأمر ،جديدعليا فيه ٍق    وقت إالّ وإذ ما من   ،ال يمكن قضاؤها ِاْوقا

  ."؟! .أنت مل ْقض ٍّق ا  فيهو ،فكيف ْقيض فيه ٍّق غْه ،أكيد

 ،اكراً ش هلنفسي ن َشغله الثناء عأ ا  عن أن يكياملؤمن "  :وقا  أيضاً 

  ." ظه ذاكراً َن حلظَعن أن يكق ا  َْشغله ٍقو

عن  ،ةالَاعظة الزاجرمن اْدبّياِ  يشء كثْ ائقوالرق ويف كت  اَْةق

داء الهَذا ّكن متٍَذرًا من  يكَنا يدعَ املؤمن إىل أن ممّ  ،لقَ  مع العم ا اَتةف

 :منهص لّ خوجياهد نفسه ما استطاع للت ،من نفسه

ه يف الدعَة اإلمام أبا ٍامد الغزايّل رمحه ا  بعدما ُار صيتُ يروى أّن 

عرف  َذ ال ،أََه أمحدَيش عليه  ،الناسقلَِ وعظم ْأثْه يف  ،والرتبية

   :َعظه بأبياِ قا  فيهاف ،بالزهد بالدنيا



م َِ بأعضاديهي ّلَفَا   َوَنَا  إذ   أََذ ََ  أرَسُعَا إذ  انَهُد َو

ُع  َوال هَتتدي  وأصيحَت هَتد   ُْسمي َْسَمُع   َوعظًا  َو  َوال 

 ٍَ حَذي فَيا  تَِّ  َجَر الشَّ َْقَطعُ  َمتَِ  ٍَ ُسن  احلديَد َوال   ؟!.َْ

  :ملواعظام  ق ل من طريف  ومنْ
  جدُ و   لا  ٍٍ  ابص مٍ كّ  يَ   ىرأنت سك :ملَمسٍ  خيقا  ش

 ؟! .أنت ٍّقًا كام للناس ْيدو  لكن   قلت  كام    اأن : قالت

إىل  لنااأٍَ جَأٍهلي  ،لاذن عغفلة الو ، العملقَ  وا بْية ارقفاملإّن و

  :ةوالتَبر غفاتالساوحاسية امل

 م قع يسالً ل ا نفقد نسبتُ ن      بستغفر اهلل من قولٍ نال ع لٍ 

 
 

 
 

 
  



  :ن ف ة التغ ري :ـ الن ف ة الرانعة 4
  ( ې  ..ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) :يقَ  ا  ْعاىل

  .الرعد

عى ِف تغيري ونحن نس ،بتغيري ما حوَلنا إن غرّينا ما بأنفسنالقد تكّفل اهل لنا 

 ! .وهي أنفسنا ،وهنمل ما أمرنا بتغيريه ،ما حولنا

 ." اَلأغرّي لك الع ،يا ابن آدم ! غرّي ما ِف نفسك " :جاء يف بعض اآلثارقد و

ن عالرضا باعث التغيْ هَ عدم الَذ  يقَم عليه اْص  اّْو  إّن و

َّ والرؤية الَاضحة آلفاق  ،بالَاقعالرضا عدم و ،النفس  ،اومجاهل السم

ّي عملّية رقالتغيْ و. .يش يف رٍاهباوٍةوة الع ،ليلَغها ةهداجولَّذة امل

 عن التغيْقعَد الأّن  امك. .وشحَذ للهّمة ،جتديد للحياةه إنّ . .متَاص 

ينتهي به إىل أّ  ٍّد سف ،وْآك  داَيلّ  صيعني أّن اإلنسان يف ْناقاإلجياِّب 

 ؟!.اْمر يا ْرى

 ،املامِىل الثياِ عأ احلّق إِّب مع القرآن الكريم يدعَنا إىل التغيْ اإلجياو

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ) :يقَ  ا  ْعاىل

  .آ  عمران ( ڦ ڦ

. .ادقصأن نقف مع أنفسنا حلظة ْأّم  ِّب ّن ممّا يدعَنا إىل التغيْ اإلجياوإ

وأٍسن  ،رقِ إيامناً أاآلن كنّا  نعليه اآلن ؛ فإما نحن بْي بدايتنا وبْي ن لنقار

. وإن .وأّننا عأ الرصاط سائرون ،فلنستيرش أّن َّطنا اليياّن صاعد سلَكاً وٍاالً 



نا منَذ هَذه أيديسيي  التدارك بْي و ،لنعلم أّن اخلطر كيْكنّا عأ غْ ذلا ف

غيْ والت ،الينّاءالعم   ْسَيفو ،حراف بدأ قليةً َّط االنعلم أّن ولن ،اللحظة

 . .بنا إىل ما نحن عليهبلغ هَ الَذ  اناّد 

َأْو  ،عياده نمْعاىل التغيْ الَذ  يتَافق مع ما يريده ا  َ هالتغيْ املطلَِ و

ون ،يأذن به ّْ يثار إمة ويدفعه ٍّ  السة ،سليّي ولكنّه ْغيْ  ،وإالّ فام أكثر الَذين ُيَغ

قَ  ي !.أو ياملئ أهَاء اآلَرين وجيارُيا ،منهاوينطلق  ،يتَافق مَع أهَائهمو ،يانالد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) :ْعاىل

  .النساء ( ڤ .ٺٺٺ

وال يكت  ا  عليهم ذلا إالّ إذا أراد هلم أن خيرجهم من واقٍع مزٍر إىل ما 

 . .ةفيه عّزهم ورفعتهم يف الدنيا واآلَر

. ." بقطع األعناق لقطعناها  لو أمَرنا رسول اهل " :وقا  بعض السلف

وبَذا كانَا رجاالً  ،ّّْنم يعلمَن أّّنم ال يؤمرون بَذلا إالّ إذا متّحض ًَْا هلم

 ..بمثلهماّْيام د مل جَتُ  ،ٍكامء ألّياء

 وإّن  ،ٍدّ  ندف عقيال  ،َكّي لوس ٍّي ورو يّس نف ّي رق قتهيٍقيف  يْغتلا إنّ 

َْقي )  :نآرالق ظعن ٍاف  يّي لناديث من ٍْحلظ  ْ  َكاَم ُكنَْت  ،اْقَرْأ َواْر ِّْ َوَر

ْنَيا ُِّْ  يفي الد  َر َا  ،ُْ ْقَرُأ هبي َْ ري آَيٍة 
َي نَْد آ َلَتَا عي ( َفإينَّ َمنْزي

(29)
 أقرن م نّ أ إىليشْ  ام 

                                                           

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن وروى  ،َعْن َعْيدي ا َّي ْبني َعْمٍرورواه الرتمَذ  يف كتاِ فضائ  القرآن ( 29)

َياَمةي َفَيُقَُ  جَيي  :َقاَ   النَّيييِّ  َم اْلقي َْ هي  :يُء اْلُقْرآُن َي لِّ ٍَ  ِِّ اَج اْلَكَراَمةي  ،َيا َر َْ  :ُثمَّ َيُقَُ   ،َفُيْلَيُس 



ّْ  ،ايالدن يفوارْقِ   ،وارْقِ ةنّ ان ىف أقر ،هكوسلَه مييم مفاهرالك القرآن وغ

  .نس العم جن م زاءُ وان ..ِلدرجااو املناز بأعأ  بفض  ا  يوٍظ

ليكون  ،نفسهلالتغيري عأ املرء املخلص لرّبه أن يتحّم  باقتدار مسئَلّية إّن 

فتغيْ الفرد هَ ميدأ التغيْ االجتامعّي . .أداة من أدوات التغيري فيمن حوله

الدنيا   يرثََن َْ دين ا خيلصَن لو ،ا يصدقَن مع  الَذينو ،ومنطلقه

ة أصحاِ احلضاريستطيع  نلو. .واصدقَا يف التغيْ وجدّ  همْ  إن ،واآلَرة

ة ،أن يقفَا يف وجههماحلديثة  َّ قدر  عأوكانَا  ،مهام ملكَا من أسياِ الق

هيمةي يف َذكاء اليك ،واهتامماهتاوشهَاهتا  م بالدنياَكذكاء حمّنه ْ ،كيْ من الَذكاء

. .واملنك  الَذ  ال يقف عنَد قيد ،واملرشِ العَذِ ،حتصي  املرْع اهلنيء

ةعتمد عأ وي َّ ِ واملخل  ق رجَن وال ي ،اآلَرةوهم ال يلتفتَن إىل احلياة  ،النا

انّية إالّ فامذا يرجتِ منهم لإلنس ..أّّنم مةقَ ا يَمًا وال خيطر بياهلم  ،  وقاراً 

ا سنّة . وْل.يكَن سعيهم يف الدنيا إالّ إىل ْياِ نول ؟!.الشقاء والعَذاِ

 ..والعاقية للمّتقْي ،ا  يف عياده

 

 
 

 

                                                           

ْدهُ  ِِّ زي َة اْلَكَراَمةي  ،َيا َر لَّ ٍُ ِِّ اْرَض َعنْهُ  :ُثمَّ َيُقَُ   ،َفُيْلَيُس  ىَض َعنُْه َفُيَقاُ  َلهُ  ،َيا َر ْ َْ اْقَرْأ  :َف

َسنَةً َوارْ  ٍَ َزاُد بيُك ِّ آَيٍة  ُْ ي    :عنهامَقاَ  و ،َق َو
َسن  َصحي ٍَ يث  

دي ٍَ  .َهََذا 



  :بو مستوى النوع والك ف ،ن ف ة الت  يز :ـ الن ف ة اخل مسة 5
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ) :قَ  ا  ْعاىليشْ إىل ذلا و

ڻ ڻ ڻ ڻ ) :وقَله سيحانه .النح   ( حب خب

 .العنكيَِ(   ہ ہ ہ ہ ھۀ ۀ 

ٍَ  َ  مي إذا عَ     حُيي  ّ  وَج  عزّ  ا َ إنّ  ) :فيديث الرشحلايف و  أن ةً مَ م عَ كُ دُ أ

 (ه نَ تقي يُ 
(30)

.  

ُ وإّن مشكلتنا مع النَع والكيف ُمستعصية قاء نحّس برضورة االرْإذ . .* 

 ،فوال نصدق يف االلتزام بالنَع والكي ،ولكنّنا ال نحرص عأ جتَيد العم  ،به

 ،ونجر  وراءها ،فنقف عندها ،اْعداد واْرقام كثرة. .كثرةالوْستهَينا 

نز  عن أن ال ْعأ ن كول ،ال ننكر أّن للكثرة أمّهّيتها وداللتهاو ..ونغرّت هبا

 ..عيئاً وكانت كةًّ  إالّ و ،ّيدنا عَمن الن ىَمست

؟! .ولكن ما نَع أعاملنا ،؟! كّلنا يعم .لكن ما نَع صةْناو ،كّلنا نصيّل 

؟! .ولكن ما نَع التعّلم الَذ  نتعّلمه ،؟! كّلنا يتعّلم.؟! وَما ثمرهتا.وما وزّنا

إّن رجاالت اإلسالم بحّق ال ينافسون إالّ ِف  ؟!.وَما ثمرْه النْفسّية والسلَكّية

 وأّما الدمهاء فهي تْشغل ،األسوة احلسنة وال تصّدر بيوُتم للناس إالّ  ،املكارم

                                                           

عن / 44/297شع  اإليامن يف لييهقي /وا2/175املعجم اْوسط يف لطربان أَرجه ا ـ( 30)

 .ريض ا  عنها عائشة



 وال تكرتث بام كّلفت ،تكاد متوت وراءه من اهلمّ  ،نفسها بام ضمن هلا من رزق  

 . .كام يقول ابن عطاء اهل ،وهذا من انطامس البصرية ،من واجبات

رىض ال ْ ،يصنع أجياالً متمّيزةبمنهجه الرتبوّي الفّذ وإّن القرآن الكريم 

 يالت ،ةرَ ام ْرقِ إىل مصاّف النخية املؤثّ نّ وإ ،اّمة املنقادةعسها أن ْكَن من النفل

 ،ةوالعيَدّية اخلالص ،واحلّ  والشَق ،ْصح  رهّبا بمشاعر الرغية والرهية

 ا  . قد رَشح.زيّ متمومنهج سلٍَك  ،وجتعُ  من هَذه الصحَية أسلَِ ٍياة

 ،صفَف بجدارةلا ْتقّدموهي . .اهّب من ر رَنأ عفهي  ،باإلسةما هَصدر

 لتكَن املث  اْعأ للناس يف كّ  ميدان.. 

َان    من جنجا كّ   يفْتجّأ اإلسةم ي حيرص عليها تالنَعّية الوإّن 

ة أّنه يصنع من اخلاماِ اليرشّية السائية نامذج اْه العظيممعجزمن . وإّن .احلياة

 ،معادن ثمينة نكشف عيو ، الكام يقارمتدّرج هبم يف ي. . افَّذة من الرج

َ ومع املظلَمي ٍّتِ ينت ،الضعيف ٍّتِ يقَى مع. إّنه .يغّطيها الركام تكان
 ،رصي

..ستقرّ ومع اهلائم ٍّتِ ي ،ومع اليتيم ٍّتِ يكرب ،ومع الفقْ ٍّتِ يستغني
 

 إّنهو

 ..ضعفاً ضائعًا مست وأ ،أو مهةً يرىض ٍْد من عياد ا  أن يكَن كةًّ ال 

 مهمنطقوإّن  ،هم أصحاِ التمّيز والتأّلق وامليدأ ةديإنَّ أصحاِ العقو

ُْ منطق ُّةِ املنافع  . .موْفاهة اهتامماهت ،. بدنء مّهتهم.وسمتهم وٍاهلم غ

ا أن نتمّيز بكّ  يشءإنَّ ثّم فُمن و هّم أولكّن  ،ويف كّ  ميدان ،املطلَِ منُّ

ُُكَ فيه فقرًا مدقعاً تي ْنتظرنُا ميُدان من ميُادين التمّيز ال ة ْش وََاًء ،واْمُّ



ُُةفنا العاملبه الَذ  فت   ،هَ التمّيز اَْةقّي  :مرّوعاً  ُُاْ ،أس َذة وكانَا بحّق أس

ُُن  ،العفَ واحللم :اَْةقّي وأهّم َةئق التمّيز  ،الدنيا ُُدر وٍس ُُعة الص وس

كّ  أسف ونحن اليَم ب. .والرمحة بعياد ا  والشُفقة ،والتحيّل باملروءة ،اخللق

ُُفة ة عُاص ُُعها وأقرهبا  قنائمن أَّص عة ،نعُان من أزمُة أَةقيُّ إىل أوس

 ،اهبمتمّيزين وأن نكَن  ،أن نجُّدد فت  العُامل بأَةقنانُا ل. فكيف .اهُوأعمق

   ؟!.يشار إلينا بالينانو

 وكَيار ،إّن السلف من املؤمنْي كانَا يمّثلَن جيًة من أٍرار العقَ 

ن .فعنْدما نرصهم ا  مألوا الدنيا ٍضارة ونضارة ،القلَِ . وهَذه اخللَف مي

 ،ئهماآب ثان مَْيأكلالَذين  ،ةققوالد العاْهم كاملتنّكرون لدينهم أْبنائهم 

ّكَا به مل يزهم و ،اإلسةم للناس نفكيف يقّدمَ ،مهئديامون لدينهم ورويتنكّ 

؟!.ومل يرفعَا به رأساً  ،نْفساً 
  

َِ عقو   ،ةاذج  سَإّن ا  ْعاىل قد يعَُذُر أصحا

ِ هًَى غال  ،وفكر حمدود  وإرصار عأ ،ونّية مغشَشة ،ولكنّه ال يعَذر أصحا

..وْرويج له ،الفساد
  

ُ  و َّ إّن الَذكاء يف فهم الدنيا مع الغياء يف فهم اآلَرة حي

اإلنساَن إىل عيٍد لشَهَاْه 
،

 ..حيْي أجله وقد ال يصحَ من سكرْه ٍّتِ 

بام كان  ، اهلل وعنوانه الكبري سللّيدنا رسللز األخالقّي ِف هذه األّمة يّ والتم

 :لهَيه بقلأثنِ عو  ا  د َاُيه قو ،مةيوأَةق عظ ،كريمة  عليه من شامئ

   .القلم(  ڱ ڱ ڱ ں ں)



ُُيحانهلُقَو ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) :ه س

  .آ  عمران (  چ . ٺ ٿ ٹ ٹ

ُُف ا  وقُد و َّ أَةققتّ ده املايعص ُُم َُُن عن جه   ،رفيع ّي ْي بس إذ يعرض

ُُفهاء وْطاوهلم ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) :ْعاىل فقاَ   ،الس

ُُاء إليه أن ال يكام ٍُّث من  .الفرقُان(  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ س

غية يف مغفرة رو ،ا    َأّسيًا برسْب  يعفَ ويغفر  ،جيز  بالسّيئة السّيئةَ 

ُُيحا اَ  فق ،وفضُُلها   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ) :هنس

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 .النَر ( ک ک ک گ گ گ گ

قا  رسَُُ   :قا أّنه  عن احلسُن ة يف ذلا ما رو  قدوومن النامذج ال

ْثَ   :ا   ُدُكْم َأْن َيُكََن مي ٍَ ُز َأ
 مَّ اللَّهُ  " :َأِبي َضْمَضٍم َكاَن إيَذا َأْصَيَ  َقاَ   ) َأَيْعجي

َياديَك  ْقُت بيعيْريضي َعَأ عي ََْصدَّ   .(31) ( "إينِّ َقْد 
 

 
 

 
                                                           

 ./ عن قتادة من قَله1212رواه أبَ داود يف كتاِ اْدِ برقم / ـ( 31)



  :ن ف ة التحديي :ـ الن ف ة الس دسة 6

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) :ْعاىلا   قَ يَ 

 .آ  عمران(   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

  يفاخلْ والرّش سنّة ا و ،الياُ ووالتحّد  بْي احلّق  ،واملدافعة اعلرصا

من  رءَ امل ُ  اني. وما .ذلا فهَ االستكانة للياُ  واالستخَذاء كنيالّ وإ ،ةااحلي

 . .والتحّد  اعلرصاب ُلهانيأ بكثْ ممّا َذلا أس

) يا  :عندما قا  لعّمه أِب ُال  مَقف النيّي  نطالع فيه أعظم ماإّن و

 هذا عىل أن أترك. .والقمر ِف يساري ،واهل لو وضعوا الشمس ِف يميني عّم !

 .(أهلك دونه  وأ ،األمر ما تركته حّتى يظهره اهل

واملشكاة  ،من هَذه النافَذةفهو  ،يَم الرّدة مَقف الصّديق ال ننسِ و

 :وقَله  ." حّتى تنفرد سالفتي ،واهل ألقاتلنّهم " :رةَاملشهه كلمت  اقف ،الفَّذة

 ."؟! .وأنا حيّ  الدينُ  ُص أينقُ  "

يَم نقض املرشكَن صل  احلدييية فقا   ق وه  ينسِ مَقف الفارو

  ."واهل لو َل أجد إالّ الذّر جلاهدتكم به  " :ِْب سفيان

ُْ وَ  ،ممَاقف أئّمة اإلسة تا َْاللذعأ و ما و ،لعلامء اْعةما س

 !.بيعيدا يَم فتنة َلق القرآن عنّ  مَقف أمحد بن ٍني  

ب  إّن أه  الياُ  يتحّدون  ،ولسنا وٍدنا الَذين يقفَن مَقف التحّد 

 ؟! .فمن أٍّق بالتحّد  والثياِ عأ امليدأ ،أه  احلّق بياُلهم



ه من وما هي علي  عأ نفسه :إّن مَقف التحّد  يعني أّن املؤمن ثائر أبداً و

يف هي منه و ،مطال  حماس  ،باملرصاد ؛ آمر ناهٍ هَ منها ف ،َةئق وعاداِ

 ،انه اخلفّي عأ شيطثّم  ،  التحّد وّ وهَ أ. .ئيةوجماهدة دا ،نص  ووص 

 ، ين حييطَن به من كّ  جاناإلنس الَذ ْيشياُ. وعأ .ْسَيةْهه وووساوس

 . .ويفتنَّن يف إفساد دينه

قف التي ّْتسم هبا أكثر مَا ،التحّدي غري رّدة الفعل نيغي أن ُيعلَم أنّ يو

رسَخ ويّتصف بال ،لق من املنهجينط ،فالتحّد  مَقف إجياِّب مدروس ،الناس

وقد  ،اَِرتيرتاجع ويكثًْا ما  ،مَقف عاُفّي آنّ  َفه أّما رّدة الفعل ،والثياِ

تلف عنه من ٍيث الطييعة خيولكنّه  ،تشابه مع التحّد  من ٍيث املظهري

  ..وانَهر

 وإّن أّو  رشوط التحّد  أن ْكََن الطليعة املؤمنة بعيدة كّ  اليعد عن* 

 . .وما ُيَقارهبا أو يّتص  هبا ،ظاهر االنيهار بالَغرِم

 كانتو ،لقد عجزِ احلضارة الغربّية أن ْقّدم لليرشّية ما يسعدهاو

أصدق وصف وإّن  ،شقاء اإلنسان وحتطيم كيانه  بامّدّيتها وجشعها سي

 ،  هبانعجو ،تطّلع إليهان. فكيف .البغي والبغاءحضارة أّّنا  ،للحضارة الغربّية

 ؟!.؟ ونرْيض االنيهار هبا.نلهث وراءهاو

 ،لمة احلّق كيعيل  ّنهْ ، اُيللانهاد يف سيي  ا  ذروة التحّد   نكا اّم إنو

ان نّْن وإ ..العياد واليةدوحْيمي  ،ويصَن احلرماِ ،حيرس العقيدةو



حتمي الزرع و ،حتفُظ اْمَاَ   ،بامليييداِ للحرشاِ انهادي يف سيي  ا  أشيهُ 

  ..والرضع
وأه   ،وإّن من سنن ا  االجتامعيّة أّن الياُ  يمتّد يف أّ  فراٍغ أمامهُ 

. .ويريدون فرض الزور والظلم عأ الناس ،الياُ  يرسقَن العقائد والفضائ 

  :وما أصدق قَ  الشاعر؟! .أه  احلّق ومحاْهأين ف

 يراقَ على جوانبا الدمُ حتّى  ال يسلمُ الشرف الرف عُ من األذى 
 ى) :إّن عّدة التحّد  ْتجّأ يف قَ  ا  ْعاىل :عّدة التحّد * 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ۈئ

 .اْنفا     (ٺ ٺ

. وْأيت هَذه النافَذُة يف سياقها .وعندما ْسيق ْلا النَافَُذ هَذه النافَذةَ 

ُِ ف ،فإّن التحّد  يقَم عأ أصَله الراسَخة ،ومسارها الطَيعّي  ،الصحي  يرض

 . .ويؤيت ثامره ،جَذوَره

فهَ أشيه  ،العم  الربهانبومل يعضده  ،التحّد  باللسان أّما إذا كان

ّياِ العنرت منَ نَع وهَ بَذلا  ،بتخاصم الصييان منه بحركة العقةء اْلّياء

 وه  ضاعت فلسطْي. .م باُةً وال هتز ،التي ال ْنرص ٍّقاً  ،الكاذبةالفارغة 

 ؟! .وٍقَق املسلمْي إالّ بمثلها



 قا  . وقديامً .ٍركاِ امُلخلصْي الصادقْيوما أبعد عنرتّياِ املّدعْي عن 

 .." أوزعته سّبًا وأودى باإلبِلِ  " :العرِ يف أمَثاهلم
 

 

 



  :ال قنيوالصرب  ن ف ة :ـ الن ف ة الس نعة 7
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) :يقَ  ا  ْعاىل

فدّلت هَذه اآلية الكريمة عأ أّن  ،السجدة (ڍ ڍ ڌ ڌ

ِّ  ويف ٍدْيث َّياِ. .الدين بالصرب واليقْي ْنا  اإلمامة يف . .) : بن اَْر

نَّ  مَّ
َِ ال خَيَاُف  اهلَُوا ي َلُيتي َْ َم رْضَ ٍَ ْن َصنَْعاَء إيىَل 

اكيُ  مي َْ الرَّ
تَِّ َيسي ٍَ  َهََذا اَْْمَر 

ُلََن  ْسَتْعجي َْ نَُّكْم 
هي َوَلكي ْئَ  َعَأ َغنَمي ( إيالّ ا َ َأْو الَذِّ

(32).  

 يف كّ  مَقف من ٍياة أنييائه ورسلهوْأّم  رمحة ا  وفضله عأ عياده ! 

 ِف قاع اجلّب كانتعليه السةم وهَ  فإّن ساعة العرسة ليوسف ،وأصفيائه

ه وما أروع لطف !.ْعاىل أعجب أقدار اهل فام ،الطريق إىل القّمة ِف هذه الدنيا

 ! .بأوليائه

. .اخلضَعو َذّ  لاً سليّياً يعني اسلَك اسنليس كام يفهمه بعض ال الصربإّن 

 ،دة قاسيةديشّر هبا املؤمن مالتي ي مهام ْكن الظروف ،ثياِ عأ احلّق لهَ ا اموإنّ 

ة َّ ة َُيل ،دبعيدة اْم ، ُاة مع اليهوإعداد العّدة ملَاج ،واخّتاذ أسياِ الق

ه أمّهّية فَقيو ،الَذ  يسيق اإلعداد املاّدّ   ،إلعداد النفيّس انّيدا. إّنه .النَفس

 ،اْهوبأسامئه سيحانه وصف ،اليقْي هَ التعّلق الصادق با  ْعاىلو. .وأثراً 

ما وراء  ة إىلوالنظر بعْي اليصْ ،ومجيع أقدارهأمره وّنيه والتسليم   ْعاىل يف 
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مكرًا باملجرمْي قد َْذهلهم عنه لَّذاِ ْعاىل إّن   و ..احلاوةاللحظة 

. .أو ْقّل  يف اليةد مقرون بالسطَة والكرب ،أو انتصاراِ َادعة ،عاجلة

 .  .أّن العاقية للمّتقْيواٍدة حلظة يفارق قليه ال ينيغي أن ؤمن امل ولكنّ 

  ب ،ويفرت محاسهم ،ضطرِ يقينهمي الن املطلَِ مْن أه  احلّق أإّن و

وهَ آِ بة  ،أن يصابروا الليايل الكاحلة ٍّتِ يْدركَا النرص اإلهلّي  عليهمجي  

. وه  يعربد انّيارون يف اْرض إالّ لفراغ اْفئدة .ري  مهام ُالت السنَن

  ؟!.مَن اإليامن واليقْي

ْ  للمؤمن إذا قاْ 
ِ ْ ،إّن ا  ظهي َ عندما يرض ِ معه قَى اْرضفه  رض

 .(33) ..بعدما َّْقحَا وْيّجحَا ،إّنه غَطاء  لقدرة ا  املنتقم من أعدائه ،والسامء
  :شَقيأمحد يقَ  

 مل خيلِ من بهل احلق قة ج الً   إأي ال ي خلق احلق قة علْق  ً 
ة ْْ ة وبص َّ ة  كريمة ،وليس وهنًا وغياء ،إّن التدّين ق َي  ةوإنسانيّ  ،إّنه 

وحيّط  ،إّن من السُقَط الَذ  ما بعده من سقَط أْن ْلْي ملن يريد قهركو. .رفيعة

 الثياِ لياعوالَفاء للحّق وامليدأ يفرض  ،وحياو  فتنتا ،وحيقر دينا ،قدرك

. يقَُ  أبَ .واعرتاض مْن يعرتضه ،والرباءة ممّن يَعاديه ،والَالء ملن يَاليه ،عليه

 :الطّي 

                                                           

 .بترّصف وزيادة ،من كةم الشيخ حمّمد الغزايّل يف بعض كتيه( ـ 33)



 رلي ع شٍ بخفُّ منا احلِ َ مُ    ال ل ل نع شٍ  ذلّ من يغبطُ
  غ اءٌ  تَضْوَى  ناِ  األجس مُ   ن ْا واحت  ل األذى ورؤية ج 

حيتاج إىل كثْ من التصحي   ،إّن املشاعر املعتّلة دلي  إيامن مزّيف

 ..والتمحيص واملداواة

طَيه يَ  ،اِوالصرب والثي ،السياقويعجزه  ،إّن انيَ  الَذ  يعييه احلّق و

امن إّن اإلي ..أنشط منه وأزكِمن هم وجييء القدر ب ،وُيا  عليه الرتاِ ،الردى

م اآلَر يعصُم من كّ  الدنايا ؛ ُيقّيد اْيد  فة ْفتا َْ  ،احلّق با  والي

  ..والضامئر فة ْتعّدى وجتَر ،والرغياِ فة جتم 

 ،مع سكرة احلياة ومطاليهايكادون يفقدون رشدهم  الناس أكثرَ واحلّق أّن 

ذكر   يأصكام  ،اً نسيّ ًا منسييكَن  نأيكاد ذكر اآلَرة و ،لَّذاهتااللهاث وراء و

 ربصإىل الاة علدافام أٍَج  ..اً َبارد اً وعظناس المن  كثْ يف نظراملَِ 

  !. منهام ناظّ ٍقّ  ما أو! .هاجهة هَذا الَاقع وْغيَْمل ،اليقْيو
 

 
 

 



  :ن ف ة اآلاث ر :ن ف ة ال  منةـ ال 8
ٻ ٻ  ٱ ) :الصةة والسةم عليهي  إبراهيم لساني  يقَ  ا  ْعاىل عأ

 ،وْأييد اهلدى  ،لقد سأ  رّبه ذلا لنرصة احلّق  .الشعراء(    ٻ ٻ پ پ

  ..مَصَالً ية ْآلان لقروايف من التأيّس وليكَن ٍّظه 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) :ويقَ  ا  ْعاىل

 .يس ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

وبركاهتا  ،آثار اْعام  الصاحلةو ،بعد احلياةالصدق آثار أقدام وإّن 

ھ ے ) :لَن يف كّ  ٍا َآثار القدواِ الَذين يقهي . .وثمراهتا

   .الفرقان   (ے ۓ

ْكَتْ  آَثاُرُكْم  !َيا َبنيي َسليَمَة  ) :ويف احلديث الصحي  ُْ َياَرُكْم 
 ديَياَرُكمْ  !دي

ْكَتْ  آَثاُرُكمْ  ُْ ! ) (34)

.
 

 

 نوخيرج منها م ،باِكّ  الناس يدَ  هَذه الدنيا من  :وتأّمل هذه احلياة

ن م رُ َذكَ يُ وال  ،ن دَ م رُ َذكَ فة يُ  ،. وأكثر الناس يدَ  وخيرج.آَر باِ

 . .. ّْنه مل يرتك بعده ذكرًا وال أثراً .َرج

                                                           

ُْكَتْ  آثاُركم( 34) رواه مسلم يف كتاِ املساجد ومَاضع الصةة برقم  .أ  الزمَا دياَركم 

دي َفَأَراَد َبنَُ َسليَمَة َأْن  :َقاَ   / َعْن َجابيري ْبني َعْيدي ا ي 4775/ َ  امَلْسجي َْ ٍَ َلْت اْلييَقاُع  ََ

دي َفَيَلَغ َذليَا َرُسََ  ا ي  ِي امَلْسجي ُلَا إيىَل ُقْر يُدوَن َأْن  :َفَقاَ  هَلُمْ  َينَْتقي ري ُْ ُكْم  ُه َبَلَغنيي َأنَّ إينَّ

ُلَا ُقرْ  نَْتقي دي َقاُلَاَْ  ..احلديث َنَعْم َيا َرُسََ  ا ي َقْد َأَرْدَنا َذليَا َفَقاَ   :َِ امَلْسجي



 أع ضلها ما كانف. وأ.سان واْشياءْ عأ اإلنَ صامِب إّن آثار اْقدامو

 ني َالثإّنه امل ء الراشد . .ْ واإلصةحخوامتدادًا لل ،هداية وإصةٍاً  ،نساناإل

   :سدىوالضّن هبا أن ْضيع  ،احلياة ودقائقها

 ني احلياة   دقائق   وثَا  إنّ   :ملرء   قائلة   لهادّقاِ    قل     

 الَذكر لإلنسان عمر ثاني ف ْا ذكرها َفارفع لنفسا بعد م

 نرصة يف كيْالبّد من ْركيز انهَد عأ إبراز القدوة ملا هلا من أثر واعلم أّنه 

م وَْارث امليدأ وقي ،ووضع اْبعاد احلقيقيّة للفكرة ،ونجاح الدعَة ،احلّق 

ة إّّنا ا ،الفكرّية والعملّية :من اآلباء إىل اْبناء بصَرْيها ،احلّق ٍّية نامية َّ لق

لا يقَ  . ويف ذ.فنّها إالّ العظامء الكياروال يتقن  ،ّيةوالشجاعة املعنَ ،النفسّية

 ،رؤية الكبار شجعاناً هي وحدها التي خترج الصغار شجعاناً  " :الرافعّي اْدي 

 ..وق  مث  ذلا يف كّ  َلق كريم ." طريقة غري هذه ِف تربية شجاعة األّمة وال

نَنيت وال ،فة يتقّليَن ،لرسَخ والثياِ عأ احلّق والقدوة هم أه  ا َّ  ،ل

  :ويف ذلا يقَ  الشاعر ،يلَنموال يزيغَن وال ي

 ال يتغ يرُ وال يلوي العهد على  اس  ت وقلبا رل ال تزول ااب
ىل غاية َي إهينتينبغي للعاقل أْن  " :يقَ  اإلمام ابن انَزّ  رمحه ا  ْعاىلو

ان يتصّور لآلدمّي صعود السموات لرأيت من أقبح النقائص فلو ك ،ما يمكنه

ِف  يلهايت املقرّص ِف حتصرأباالجتهاد ولو كانت النبّوة حتصل  ،ضاه باألرضر



ميلة والسرية اجل ،غري أّنه إذا َل يمكن ذلك فينبغي أن يطلب املمكن ،حضيض

  .(35) " والعمل املمكن هلا ِف العلم عند احلكامء خروج النفس إىل غاية كامهلا
ء النفوس الرشيفة ال ترىض من األشيا " :ويقَ  اإلمام ابن القّيم رمحه ا 

 ،والنفوس الدنيئة حتوم حول الدناءات ،وأمحدها عاقبة ،وأفضلللها ،إالّ بأعالها

  :ويقَ  الشاعر .(36) " وتقع عليها كام يقع الذباب عىل األقذار

 را ألزُاوا دونا النفوس وبلقَ دَهج      ا لل جد والس عوأ قد نلغو دنبتَ
 ربان صَن بوفى ومَمَ اجملدَ نقَ وع       همبي رُ ملّ  حتّى  دَاجمل وا رُفك نَ

 الصربا  تلعقَ حتّى   اجملدَ لن تبلغَ      ا آيلُ  متراً بنتَ  اجملدَ   ال حتسب
َْ  ؟!.وأن نكَن قدوة ملن بعدنا؟! .فهل فّكرنا ِف آثار أعاملنا  يف إّن التفك

والتغيْ  ،واملحاسية ذلا ُ جمّرد التفكْ ُ البّد أْن يرّْد عليها وعلينا باملراجعة

  ..والتطَير

 ،وأرع سمعا وقليا وصّية اْستاذ عمر هباء الدين اْمّْ  رمحه ا  

   :سنةٍمن بعدك ذكرى ُيّية  لترتك

 يُديخر   ص حلٍ    ومن   ع لٍ       من سريةٍ  :فخ   لك  زادين
 النظر  يَريمَ  هَريفَ الس  عِ  اخلُط    يف الطريقِ عَف فَ ويُن 

 وه ا   األاثَر  ،مَري :يقُولوأَ        نَعـدَه  بتَوا   ويُن رَجالً  إأ  
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ه متةااخل سنَها بيَمنِّه َوَكَرمي ٍُ   َوَنسأُ  ا  
 

ر َْذكّ  ..الرّبانّيةَك  اهلداية م ،امليمَنأُّيا السائر يف رك  الدعَة 

 ،؟! لقد كنت فطرة دعَّية نقيّة.وكيف بدأِ ،ُفَلتا الدعَّية كيف كانت

ص ،وْألف العزائم ،ْأبِ الدنس َّ ك . واليَم ْكاثرِ يف جسد.وْأنف الرت

كم . ف.. فاٍََذر أن ْصيَ  منا مقتةً .وْناوشتا السهام من كّ  جان  ،انراح

! فاٍَذر من .! وكم من ساقط عأ قارعة الطريق دون اهلدف.من قتي  هَى

 ،د. فالعمر حمدو.ومن عقياِ وأهلياِ دون غايته ،صَرة السْ دون ٍقيقته

 ..وحيمد القَم الرسى ،(37) الصياح َيطيُ  الَكرى وعند ،والنفس معدود

. .ألَان من أدِ العيَدّيةيف هَذه الصفحاِ إّن ما مّر با أَي املؤمن و

وحمّيته  ،والتحّقق بأدِ العيَدّية جيَع  املؤمن حمّ  عناية ا  َْعاىل ورعايته

 :قا  رسَ  ا   :قا  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة كام جاء يف احلديث القديّس  ،وواليته

ّياً َفَقْد آَذْنُتُه بياحلَ   َقاَ  َمْن َعاَدى يلي إينَّ ا َ) 
ِي َولي َِ إي  ،ْر َقرَّ َْ  يَلَّ َعيْ َوَما 

ٍ
ء يَشْ

دي  بي

ْضُت َعَلْيهي  َّا اْفرَتَ
ٍَ َّ إييَلَّ ممي يَّ  ،َأ

ٍي ِ ُأ تَّ ٍَ  ي 
افي ََ ُِ إييَلَّ بيالنَّ   َيَتَقرَّ

 ،هُ َوَما َيَزاُ  َعْيدي

َذي  َيْسَمُع بيهي  َيْيُتُه ُكنُْت َسْمَعُه الَّ ٍْ ُ بيهي  ،َفإيَذا َأ
ُه الََّذي  ُيْيرصي تي  ،َوَبرَصَ ي َوَيَدُه الَّ

َا ُش هبي
تيي يَ  ،َيْيطي ْجَلُه الَّ َاَوري  هبي

َتَعاَذني َوَلئيْن اْس  ،نَّهُ ْعطييَ َوإيْن َسَأَلنيي ُْ  ،ْميشي

                                                           

 " :فقد جاء يف ٍديث ملكي السؤا  يف القرب قَهلم للمؤمن ،كناية عن املَِ ـ( 37)

 .". .نْم كام ْنام العروس



يََذنَّهُ ُْ 
 َأَنا َفاعي  ،عي

ٍ
ء ُِ َعْن يَشْ ْد َردَّ َْ ني َوَما  دي  َعْن َنْفسي املُْؤمي َرد  َْ  َيْكَرهُ  ،ُلُه 

َِ املَ  َْ،  َْ (38) (ُه َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَء

.  

َُُ  ا   :قُا  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة و َعاىَل إيَذا  :قُا  رس َْ اَرَك َو يَُ َْ ) إينَّ ا َ 

يَ   رْبي ٍَ َّ َعْيدًا َناَدى جي يَّهُ  :َأ
ٍي ٍَ َّ ُفةنًا َفَأ يُ   ،إينَّ ا َ َقْد َأ رْبي ي ُه جي

ُثمَّ ُينَادي   ،َفُيحي

 
ي
اَمء  السَُّ

يُ  يفي رْبي ي َهُ إينَّ  :جي
ٍي ٍَ َّ ُفةنًا َفَأ   ،ا َ َقْد َأ

ي
اَمء ي ُه َأْهُ  السَُُّ

ُع وَ  ،َفُيحي َلُه ُيَضَُُ

 .(39) ( يفي َأْه ي اَْْرضي اْلَقُيَُ  
 يكَن أٍّ  الَجَه إىل ا  ،فه  َفّكرنا أُّيا اٍّْية ! يف عَم  نعيد ا  به

. وال .ْناراسٍخ يف آَر ويكَن لنا قدم صدٍق  ،؟! فنحسن بَذلا إىل أنفسنا.ْعاىل

 ،انَا. من أّ  لَن وجنٍس ك.أراه فيام أٍس  إالّ أن نكََن نّفاعْي لعياد ا  ْعاىل

كم . ولعلّ .ه الناس من أنَاعهتادعاقد خيتلف عن كّ  ما  ،املمّيزنَعًا من النفع 

دعًا مي وليكن ،فليفّكر كّ  منّا فيه ،. وأنا بدور  أسألكم عنه.ْسألَنني عنه

ّْكالّيًا عأ غْه ،معطاءً  . ثّم أن نكََن دّفاعْي عن عياد ا  كّ  أذًى .وال يكن ا

. .. واعلم أن اْقربْي أوىل باملعروف.ثّم بمن ْعَ  ،. وابدأ بنفسا.ومكروه

 التي ،ْلا الفتن اهلائجة املضّلة  عّمن ْعَو ،أّن أهّم ما ْدفع عن نفساو

يييع  ،افراً ويصي  ك ،مؤمناً  يميسو ،كافراً  يميسو ،فيها مؤمناً   يصي  الرج
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ُ  ا ي َْ َا َق
 ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ) :) َفََذلي

). 



ّنتد  و ،ممّا نحن فيهفَه  لنا أن نيحث عن املخرجي  ..ايدينه بعرض من الدن

ما  والعَن عأ ،التَفيق إىل ذلا؟! إّنا لنرجَ من ا  .اْوانإليه قي  فَاِ 

ا ما اللهّم فأعطنا منه ، بااللهّم إّنا سألَتنا من أنفسنا ما ال نملكه إالّ  ..يرضيه

  .يرضيا عنّا

َْ من حتّقق بأدِ العيَدّية   ْعاىل سّيدنا رسَ  ا   فَمن أراد  ،وإّن َ

ن أجأ ما وم ..فهي مفتاح الرَضا واننّة ،أن يتحّقق بَذلا فليلزم ركاِ السنّة

َُُ  ا   ُُّيدنا رس َذّل  بْي يد  ا  الدعاء والت ،  ْعاىل ْتجّأ فيه عيَدّية س

ُُيحُانُه النيَّ  هَذا الدَعاء أّّيا األحّبة ! وَْ مُا أَتم بُه ٍديثي معكم  ،س

ع امي اَ   :انَُ اٍس قَُ ُت َنيييَّ ا ي  :َعْن اْبني َعيَُّ عُْ
مي َُُ ْن  س َْي َفَرَغ مي ٍي ًة  َيُقَُ  َلْيلَُ

   :َصةْيهي 

كَ  نْدي ْن عي ًة مي َ َا َرمحُْ َألُُ ُُْ َا َقْلييي ،) اللَُّهمَّ إينِّ َأس   هبي
َا َأْمري  ،هَتْدي َمُع هبي  ،َوجَتْ

َعثيي َُُ َا ش ُلم  هبي َْ َا َغائيييي ،َو ُ  هبي
لي ُُْ ُْص دي   ،َو اهي َُُ َا ش ْرَفُع هبي َْ َا عَ  ،َو ي هبي َزكِّ ُْ  ،َميلي َو

َا ُرْشدي  ي هبي
ُمني ْلهي ُْ ا ُأْلَفتيي ،َو َ ُرد  هبي َْ   ،َو

ٍ
ْن ُك ِّ ُسَء َا مي ي هبي

ُمني َْْعصي ُهمَّ َأْعطينيي اللَّ  .َو

ينًُا َلْيَس َبْعَدُه ُكْفر   َرةي  ،إيياَمنًُا َوَيقي َي ْنَيا َواآل َا يفي الد 
َف َكَراَمتي َا رَشَ  .َوَرمْحًَة َأَناُ  هبي

َز يفي ال َْ َأُلَا اْلَف  ضَُ قَ اللَُّهمَّ إينِّ َأسُْ
ي
  ،اء

ي
َهَداء   ،َوُنُزَ  الشُ 

ي
َعَداء  َوالنَّرْصَ  ،َوَعْيَش الس 

 
ي
اَجتيي .َعَأ اْْعَداء ٍَ ُ  بيَا  َ َرْأيييَوإيْن  ،اللَُّهمَّ إينِّ ُأْنزي ُعَف َعَميلي  ،َقرصُُُ  ،َوضَُُ

ُِ إيىَل َرمْحَتيَا  َ اُُْمَري  ،اْفَتَقْر
َأُلَا َيا َقايضي ُدوري  ،َفَأسُْ َ الص 

ُْ َبْْيَ َكاَم  ،َوَيا َشايفي
 جُتي

نْ  ،اْلُيُحَري  ني مي َْ
ْي  َأْن جُتي عي ِي السَّ ةي الث ُيَري  ،َعََذا ََ ْن َدْع

ْن فيْتنَةي اْلُقُيَ ،َومي   .ري َومي



يَّتيي ،اللَُّهمَّ َما َقرُصَ َعنُْه َرْأييي
ْيُلْغُه ني َْ ْيُلْغُه َمْسَأَلتيي ،َومَلْ  َْ ُه  ،َومَلْ  َْ ٍ َوَعْد ْْ ََ ْن 

مي

َا  ْلقُي ََ ْن  دًا مي ٍ َأْنَت ُمْعطييهي  ،َأٍَُ ْْ ََ َياديكَ  َأْو  ْن عي دًا مي ٍَ  ،َفإينِّ َأْرَغُ  إيَلْيَا فييهي  ،َأ

َِّ اْلَعاملَيْيَ  َا َر
   .َوَأْسَأُلَكُه بيَرمْحَتي

يدي  دي يدي  ،اللَُّهمَّ َذا احلَْي ي الشَّ شي يدي  ،َواَْْمري الرَّ عي ََ َم اْل َْ نََّة َوانَ  ،َأْسَأُلَا اَْْمَن َي

َم اخلُُلَدي  َْ ُهَدي َمَع املُْقَ  ،َي بيَْي الشُ  ُجَدي  ،رَّ عي الس  كَّ يم  إينَّ  ،امُلَفيَْي بياْلُعُهَدي  ،الر 
ٍي َا َر

يدُ  ،َوُدود   ري ُْ ا  ُ  مَُ ْفعَُ َْ َت  ينَ  .َوَأنُْ الَِّْي َوال  ،اللَُّهمَّ اْجَعْلنَا َهادييَن ُمْهَتدي َُُ َ ض ْْ َغ

لِّْيَ  ْلاًم َْْوليَيائيَا  ،ُمضُُي ا َْْعَدائي  ،سُُي يََّا  ،َا َوَعُدوًّ ٍَ    بيُحيَِّا َمْن َأ
َوُنَعادي   ،ُنحي

اَلَفَا  ََ َجاَبةُ  .بيَعَداَوْيَا َمْن  َعاُء َوَعَلْيَا اإلي َوَهََذا انُْهُد َوَعَلْيَا  ،اللَُّهمَّ َهََذا الد 

  .الت ْكةنُ 

ْ  يلي ُنَرًا يفي َقْلييي نْ  ،وُنَرًا يفي َقرْبي  ،اللَُّهمَّ اْجعَُ َد َّ  وُنَرًا مي وُنَرًا  ،َبْْيي يَُ

ي ْلفي ََ ْن  ينيي ،مي اَميلي  ،وُنَرًا َعْن َيمي ُُي قيي ،وُنَرًا َعْن ش َْ ْن َف
ْن  ،وُنَرًا مي وُنَرًا مي

تيي ْمعيي ،حَتْ  سَُ
ي  ،وُنَرًا يفي ْعري  ،وُنَرًا يفي َبرصَُ  ،َبرَشي  وُنَرًا يفي  ،وُنَرًا يفي شَُ

ي ي وُنَرًا يفي  ،وُنَرًا يفي حَلْمي ي ،َدمي َظامي طينيي َوَأعْ  ،اللَُّهمَّ َأْعظيْم يلي ُنَراً  ،وُنَرًا يفي عي

زَّ َوَقاَ  بيهي  .َواْجَعْ  يلي ُنَراً  ،ُنَراً 
ََْعطََّف اْلعي   

َذي ْيَحاَن الَّ َذي  َلييَس  ،سُُُ ْيَحاَن الَّ  سُُُ

َم بيهي  َكرَّ َْ يييُ   ،املَْجَد َو ي التَّسُْ
َذي  ال َينَْيغي ْيَحاَن الَّ ْلَفْض ي ُسْيَحاَن ذي  ا. .إيالّ َلهُ  سُُ

ْكَرامي ( ،ُسْيَحاَن ذي  املَْجدي َواْلَكَرمي  ،َوالنَِّعمي   .(40) ُسْيَحاَن ذي  انَة ي َواإلي

                                                           

ي   ال :/ وَقاَ  2214رواه الرتمَذّ  يف كتاِ الدعَاِ برقم / (40) يث  َغري
دي ٍَ ْثَ   َهََذا  ُفُه مي َنْعري

ْجهي  ََ ْن َهََذا اْل
يثي اْبني َأِبي َلْيَأ إيالّ مي دي ٍَ ْن 

 .َهََذا مي



 ،الزيييالنيبي األمييي الط هر  ،صلّى اهلل على عبده ونب يا س يدن  حم يدو

 .الع ملني رلي احل د هلل وآخر دعوان  بأ .وعلى آلا وصحبا وسلّم
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ُُُارة هَُُُذه  ُُُا إىل إث ومُُُا أٍَُُُجُُُن

 ......................التساؤالِ

14 

ُُاء  إّن دعَة احلّق ْتطلُّ  جتريُد اهلّمة ومض

 العزيمة 

12 

 12 ..............اإلمام الينّا  هاصفاِ جامعة ٍّدد



ُُاع بْي احلّق واليُاُُ  رصاع  ٍقيقُة الرص

 إراداِ 

12 

  يُُُُُُُريُُُُُُُد امُُُُُُُاذا 

 .........................................................نال

11 

ُُحي   :أََف مُا خييف املؤمن ٍديث يف ص

 مسلم  

11 

نلافلذة اللعللم  :للللل اللنلافلذة اللثلانليلة 2

 ...............:واحلكمة

17 

كةم اإلمُام املُاوردّ  رمحه ا  يف بيان منزلة 

 العلم  

17 

ق وا ،اََُْذ بُالعلم َّ ُُيي  لتف ّي قالرفيُه س

 والتقّدم 

15 

ُُلُُم  ُُع ُُُُْ يف ال ُُقص ُُت ُُنُُي وال ُُع ي

 ........................فالتخلّ 

15 

 15 احلكمة من أعظم نعم ا  ْعاىل عأ اإلنسان 

 19 ............ْعريف احلكمة

 77 العةقة بْي العلم واحلكمة 

 74  :نافذة العمل :ل النافذة الثالثة 4



 74 فصام بْي العلم والعم  مشكلة االن

 72 لقَ  مع العم  ا مَاعظ زاجرة عن اَتةف

 71  :نافذة التغيري :ل النافذة الرابعة 3

 71 التغيْ عأ الياعث اّْو  

  

 71 ٍقيقة التغيْ  وِّب التغيْ اإلجيا

 75  :أو مستوى النوع والكيف ،ل نافذة التمّيز 5

 75 لتنا مع النَع والكيف ُمستعصية * مشك

 67 التمّيز األخالقّي ِف هذه األّمة 

 64 ومن النامذج القدوة يف ذلا 

 62  :نافذة التحّدي :ل النافذة السادسة 6

 62  :رشوط التحّد من  *

 61  :* عّدة التحّد 

 61  :نافذة الصرب واليقني :ل النافذة السابعة 7

 61 سليّيًا ًا سلَكالصرب ليس 

نللافللذة  :لللللل الللنللافللذة الللثللامللنللة 8

 ..............................:اآلثار

65 



ُُُار  ُُُار أقُُُدام الصُُُُدق هُُُي آث آث

   .......................القدواِ

65 

ُُُُار  ُُُُا يف آث رن ُُُُكُُُُّ ُُُُ  ف ُُُُه ف

 ....................................؟!.أعاملنا

57 

 54 ..لعيَدّيةما مّر با ألَان من أدِ ا :اخلامتة

التحّقق بأدِ العيَدّية جيَع  املؤمن حمّ  عناية 

 ا  

54 

دنلا رسللول اهل من حتّقق بلأدب  خريُ سلليلّ

  العبودّية هل

52 

ع  52 ....................................دَعاء نيَّ  َجامي

................................................................

........ 
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