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مقدمة

هذ� هو �لكتا� �لخامس �لذ) �فق �هللا ,لى جمعه مما تركه 
علي �لطنطا�) منثو`�ً غيَر منشو` من مقاال_ �(حا.يث، بعضها 
�لنا�D k_ يوj في مجلة (� صحيفة، ثم طوd �لمجلَة (�   l)قر
�بعضها   ،Cنسا, كل  عين  عن  �لمقالُة  �غابت   Cُلنسيا� �لصحيفَة 
سمعه �لنا�D k_ يوj ُمذ�عًا من .مشق (� من مكة من ,�Dعة صو_ 
بها  �لعهِد �Dهب  ُبْعُد  �لناkَ هذl �ألحا.يَث  (نسى  �إلسالj، ثم 

.jَكرُّ �أليا
�,ني أل`جو (C ينفع �هللا بهذ� �لكتا� �(C يجعله -بكرمه- 
من �لصدقة �لجا`ية لمؤلفه `حمه �هللا. �لقد �فق �هللا فجا% على 
غير سابق خطة، فقد علمتم ((� علم منكم من قر( مقدمة �لجز% 
�لثاني من >مقاال_ في كلما_<) (C جّد) `حمه �هللا كانت بين 
يديه كتب يعتزj نشرها، يجمع فيها مقاال_ من مقاالته �لتي نشرها 
في بعض �لصحف ��لمجال_ ثم لم تجد طريقها ,لى ()ٍّ من كتبه 
�لمنشو`-، ثم طا~ به �لزمن �َضُعفت �لهّمة �تبعثر_ �لمقاال_ 

�لم تصد` �لكتب.
فلما جئت (جمعها من جديد �جد_ مقاال_ لم ُيِشْر ,ليها 
�لم يقتر� ,.`�جها في () من �لكتب �لتي �عتزj نشرها، ��جد_ 
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 jعية (يو�D, ألحا.يث _�. نا_ (� مسوَّ (يضًا (�`�قًا كثير- تضم مد�َّ
فاشتغلت   .� مفرَّ �بعضها   Sبعضها مجمو (حا.يثه)،  يكتب   Cكا
حتى  �ألمثا~،  ,لى  �ألمثا~  �ضّم  �أل�`��   lهذ فر�  في  (سابيع 
كامال_،  شبُه   �) كامالٌ_  �(حا.يُث  مقاالٌ_  يدّ)  بين  �كتملت 
ثم (نفقت (سابيع (َُخر في فر� هذl �ألحا.يث ��لمقاال_، حتى 
من  ��حد  �هو  (ّ�لها،  هذ�  كاملة  كتب  ,لى جمع  (خير�ً  �نتهيت 
بعد ��حد ,C شا% �هللا، �ّ�عت  تِباعًا ��حد�ً  ثالثة كتب ستصد` 
فيها �لمقاال_ �إلسالمية. (�لها هذ� �لذ) سرقُت �سمه من برنامج 
�لشيخ �ألشهر، ��لثاني سّميته >فصو~ في �لدعو- ��إلصال�<، 
�جعلت  ,سالمية<  >مباحث  �لثالث  �سّميت  عليه،  يد~ّ  ��سمه 
 �فيه �لموضوعا_ �لفقهية ��لمسائل �لعلمية �لتي ال تدخل في با

�لدعو- �لعامة.
*   *   *

�لقا`� تشابهًا في �ألفكا` (� في �ألمثلة في  �لسو� يجد 
بعض فصو~ هذ� �لكتا�، ��لعذ` (نها مقاال_ ُكتبت (� (حا.يث 
(Dيعت في (�منة متباعد�_. بل ,C �لشيخ نفسه قد (.`� (C كثر- 
في  فقا~  Dلك  من  فاعتذ`  �لمثا~؛  تكر�`  ,لى   lتضطر �لحديث 
��حد- من مقاال_ هذ� �لكتا�: "�(نا (عتذ` ,لى �لقر�% من Dكر 
مثل سأسوقه كنت قد Dكرته من قبل، �عذ`) (C من �لمعاني ما ال 
بد من تكر�`l لتكر` مناسباته، �(نا (كتب من خمس �ثالثين سنة 
 Cخو� في موضوعا_ كنت خضت فيها من قبل، فآتي بما كا)�

�لقر�% قر��� لي مثله".
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�لقد تر.._ (ماj كل مقالة فيها شي% من �لتكر�` في �لفكر- 
(� في �لمثا~: ((حذفها (j (بقيها؟ ثم (بقيتها ما .مت قد �جد_ 
فيها طرحًا جديد�ً (� عرضًا مفيد�ً تمتا� به من �لمقاال_ �ألخريا_. 
على (ني �ستبعد_ ما كاC (قر� ,لى �لتكر�` �لكامل، �قد ضحيت 

-من (جل Dلك- بالكثير.

*   *   *

,لى  `حلته  من  سنين  سبَع  ُيتِّم جد)  شهرين  فبعد  �بعد، 
 �عاَلم �آلخر-، (سأ~ �هللا له �لرحمة، �(سأله (C يثيبه بهذ� �لكتا
نو`�ً في قبرl مثل �لنو` �لذ) (`�. (C ينشرl بين �لناk، حين لبث 
من عمرl سنين �سنين �هو يحّدثهم حديث >�لنو` ��لهد�ية< من 
�لمملكة، �يجيب عن >مسائلهم< �يحل >مشكالتهم< من  `�ئي 

,�Dعتها.
�,ني ألحّس �(نا (قدj هذ� �لكتا� بالخجل من جّد) -`حمه 
�هللا- �من �لقّر�%؛ ,D (نظر فأ`d ما بقي (مامي مما لم (صنع (كثَر 
مما صنعت، ��لسنو�ُ_ تمضي ِسر�عًا �(نا (.ّ� .بيب �لسلحفا-، 
ال (كا. (تم في �لعاj كتابًا (� بعض كتا�. فمتى (نهي �لكتب كلها 

�(ضعها بين (يد) �لناk؟ 

فأنا (عتذ` من جّد) �لذ) لم (�فِّه من حقه �فضله علّي ,ال 
�لذين صبر�� على ضعفي �بط%  �لقر�%  �(عتذ` من  �لقليل،  (قل 
َسير)، �(عتذ` من ��* خالتي، نا.` حتاحت، �لذ) ينشر هذ� 
l به ميتًا ببِّرl به حيًا  �لكتا� كما نشر سائر كتب �لشيخ، فوصل بِرَّ
 lلولد للو�لد. (عتذ` منه �(حمد له صبر� Cله كما يكو Cحين كا
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علّي، فما (كثر ما �عدته بالكتب �ما (قل ما �فيت بالوعد! (`جو 
(C يسامحني �هللا �(C ال يجعلني في �مر- �لمنافقين �لذين حّدثنا 

!Cفيُخلفو Cنهم َيِعد�) ‘ jنبيه �لمعصو

(ما   ،lيقبلو  C) `�جيًا  �لقّر�%  (يد)  بين  �عتذ�`) (ضعه  هذ� 
عذ`) فأبقيته لنفسي �لم (بسطه ألحد من �لناk، �ما�D يفيدني 
(C يعرفه �لناk ��لوقت ال ُيهدd �ال يوَهب �ال ُيعا` �ال ُيباS؟ 

فحسبي (C يدعو لي كل محب بأC يبا`� �هللا لي في �قتي. 
�,Cْ (لهَم �هللا قا`ئًا يقر( هذl �لكلما_ فسأ~ �هللا مخلصًا (C ييّسر 
لي ,نجا� ما بقي �(C يطوَ) بين يدّ) صفحا_ �لكتب �آلتيا_، 
فعسى (C يجعله �هللا شريكًا في �ألجر، �(C ال يحرمني منه، ��هللا 

(كرj �ألكرمين.

    مجاهد مأموC .ير�نية
    جد-: `بيع �أل�~ ١٤٢٧
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موسم �لعبا.-

حديث (Dيع من .مشق سنة ١٩٥٩

يا (يها �لسامعوC, ،C للز`�عة مو�سم، �,C للتجا`- مو�سم، 
�,C للمد�`k مو�سم. فإ�D جا% موسم �لز`S شّمر �لز�`S عن ساقه 
�لتاجر  �لبيع عر�  موسم  �,�D جا%   ،��بذ` �جّد �.( فحر� 
بضاعته �(قاj عليها نها`l ��ضع في تر�يجها Dهنه �يد�D,� ،l جا% 

موسم �المتحاC تر� �لتلميذ لهوl �سهر ليله �عكف على كتابه.
�`مضاC هو موسم �لعبا.- للمؤمنين.

 jبيو (مًال  ��لَبذ`  �لحر�  في  نفسه  ُيتعب   S`لز��  Cكا  �D,�
�لحصا.، فإC �لدنيا مز`عة �آلخر-، فا�`عو� فيها من �لصالحا_ 

.�لتحصد�� ثمرتها حسنا_ يوj يقوj �لحسا
�,�D كاC �لتاجر يكّد �يد(� ليربح �لما~ �ينجو من �لضيق 
َهْل  �َمُنو�  �لذيَن  (يُّها  �لمربحة: {َيا  �لتجا`-  فهذl هي  ��لخسا`، 
ُسولِِه  َ̀ ِاهللاِ َ� -ٍ ُتنْجيُكم ِمْن َعَذ�ٍ� (َليم؟ ُتؤِمنوCَ ب َ̀ ُكْم َعَلى تَِجا (ُ.لُّ
 Cْ, لُِكْم َخيٌر َلُكْمD في َسبيِل �هللاِ بِأْمو�لُِكْم َ�(ْنُفِسُكم؛ Cََ�ُتجاِهُد�
ُكْنُتْم َتْعَلموC. َيْغِفْر َلكُم Dُنوَبُكْم َ�ُيْدِخْلُكم َجّناٍ_ َتجر) ِمن َتْحتِها 
 dلَِك �لَفْوُ� �لَعظيُم. �ُ(ْخرD ،Cٍَ�َمساِكَن طَّيبًة في َجّناِ_ َعْد ُ̀ �ألْنها
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ِر �لُمؤِمنين}. ُتِحّبوَنها: َنْصٌر ِمَن �هللاِ َ�َفْتٌح َقريٌب، َ�َبشِّ
 Cالمتحا�  jيو �لسقو�  من  خوفًا   k`يد �لتلميذ   Cكا  �D,�
 Cٌمتحا� (مامنا. هذ�  فإC �المتحاC �ألكبر  �لرفا�،  بين  ��لفضيحة 
غايُة �لخسا`- فيه (C يضيع �لتلميذ سنة ثم يعو. فُيصلح ما (فسد 
 k��` فيه على �لنتائج  ُتعَلن   Cمتحا� ما ضّيع، �Dلك  �يتد�`� 
لقد   C) (.لمنا� ينا.)  �لجن ��إلنس،  �لخالئق جميعًا فيسمعها 
نجح فالC �بن فالC، فتتلّقاl مالئكة �لرحمة بالرعاية ��إلكر�j ,لى 
.�` �لنعيم �لمقيم، �قد سقط فالC �بن فالC، فتتسلمه �بانية �لنا` 

بالشد- ��لهو�C ,لى .�` �لعذ�� �لد�ئم.
�هنالك �لخسا`- �لحق: {ُقْل ,Cَّ �لَخاِسريَن �لذيَن َخِسُر�� 
(َْنُفَسُهم َ�(َْهليِهْم َيْوjَ �لِقياَمِة، (َال Dلَِك ُهَو �لُخْسر�Cُ �لُمبيُن. َلُهْم 
ُ� �ُهللا بِِه  ، َ�ِمْن َتْحتِِهم ُظَللٌ، Dلَِك ُيَخوِّ ِ̀ ِمْن َفْوِقِهْم ُظَللٌ ِمَن �لّنا

.{Cَِيا ِعبا.) َفاتَُّقو ،lُ.َِعبا
هل تعرفوC ما معنى >�تقو�<؟ ,نكم تقولونها .�ئمًا �تسمعونها 
.�ئمًا، �كثير منكم ال يعر� معناها. كلمة >�ّتقو�< من >�لوقاية<؛ 
��تقى  منه،  ِ�قايًة   lتخذ�  () بالمعطف،  �لبرَ.   Cٌفال �ّتقى  ُيقا~: 
�لفا`kُ �لطعنَة بالّترk، () َ�َقى به نفَسه. فاتقو� �هللا معناها: ُقو� 

(نفَسكم من عقابه.
فبما�D نتقي عذ�� �هللا؟

بالقر�C. �`مضاC �لذ) ُ(نز~ فيه �لقر�C (حق �لشهو` بتال�ته 
�تدّبرl ��إلقبا~ عليه. �في �لحديث �لصحيح �لمشهو`: >ما �جتمع 
قوjٌ في بيت من بيو_ �هللا يتلوC كتاَ� �هللا �َيَتد�`سونه بينهم ,ّال 
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�لمالئكة،  �حّفتهم  �لرحمة،  َ�َغِشَيتهم  كينُة،  �لسَّ عليهم  َنزلت 
.(١)>lكرهم �هللا فيمن عندD�

تستشعر��   C)� قلوبكم  على  �لسكينة  تنز~   C)  Cتحّبو (فال 
�لطمأنينة �(C تتخلصو� من �لهّم ��لقلق ��الضطر��؟ ,CD فاتلو� 

.lتد�`سو� Cلقر��
(َ�ال تحّبوC) C تغشاكم �لرحمة من �هللا؟ �َمن غشيته `حمة 
 Cفاتلو� �لقر� CD, .عنه كل ضر` �كل (لم dهللا فقد نا~ كل خير �نأ�

.lتد�`سو�
(َ�ال تحّبوC) C يكوC جلسا�كم �لمالئكة، هل (شرُ� من 
هؤال% �لُجَلسا%؟ �(C ُيطَر. من حولكم �لشياطين: شياطين �إلنس 

.lتد�`سو� Cفاتلو� �لقر� CD, شياطين �لجن؟�
(َ�ال تر�C �لناk يحرصوC على �لشهر- �على DيوS �السم؟ 
,C غاية ما يتمّنونه (C يعرفهم (هل �أل`�. �ما هذl �أل`� بالنسبة 
,لى هذ� �لكوC �لو�سع؟ ��لذين يتلوC �لقر�C �يتد�`سونه يعرفهم 
(هل �لمأل �ألعلى �تصل (خبا`هم ,لى َمن في �لسما��_ �يذكرهم 
�هللا فيَمن عندl. (فال تريد�C (C تنالو� هذ� �لشر� �لذ) ال شر� 

.lتد�`سو� Cفاتلو� �لقر� CD, ؟lبعد
*   *   *

 C) .�`) لَِمن S ْ̀ ,C ليالي `مضاC -يا سا.-- هي مو�سم �لزَّ
في  �لباقي  �لربح   .�`) لمن  �لتجا`-  مو�سم  �هي  لآلخر-،   S`يز
�آلخر-، �هي مو�سم �الستعد�. لالمتحاC لمن (`�. (C ينجح في 

______________________
(١) (خرجه مسلم ��لترمذ) �(بو .��. ��بن ماجه �(حمد (مجاهد).
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�المتحاC �ألعظم في �آلخر-.
 Cلكن �لغافلين �لمساكين �لذين ُ(صيبو� بِقَصر �لّنظر فال ير��
,ال ما بين (يديهم، يحسبوC) C حيا- �إلنساC هي هذl �ألياj �لتي 
يقضيها في �لدنيا، �لو �ضع على عينيه نظا`�_ �لشرS -لمد���- ما 
به من ِقَصر �لنظر- لر(C) d �لطريق (مامه طويل، �(C �لسفر بعيد، 

�(C هذl �لحيا- �لدنيا مرحلٌة من مر�حل �لعمر ليست هي �لعمر.
,ننا كركب مسافرين يقطعوC ما بين �لمشر� ��لمغر� نزلو� 
 l.�� لطريق �نتهى، فيأكل� C) فاألحمق يحسب ،Cساعة يستريحو
�لقافلة �مشت  قامت   �Dفإ للمسير،  �لعّد-  يعد  .�بته �ال  �يّسيب 
تخّلف عنها (� ضّل في �لبا.ية (� ما_ من �لجوS. ��لعاقل من 
يعلم (C عليه (C ُيريح `�حلَته �َيْعِلفها ليقطع �لطريق عليها، �يوّفر 

��َ.l ليكفيه (ياj �لرحلة.
مئة  سنة،  مئة  سنة،   Cسبعو مدتها؟  ما  �لحيا-؟   lهذ �ما 
�خمسوC؟ هل يعيش (حٌد (كثَر من مئة �خمسين سنة؟ �ما مئة 
�خمسوC بالنسبة ,لى �آلخر-؟ بل َهبوl عا¤ عمر نو�، قريبًا من 
 C, آلخر-، بل� jحد من (يا�� jلف سنة، فما (لف سنة؟ ,نها كيو)

في �آلخر- يومًا مقد�`l خمسوC (لف سنة!
فأين نحن من Dكر �آلخر-؟ لقد نسيناها �شغلتنا عنها ُتّرها_ 
بعد  منه  يبقى  ال   Cٍفا  jحطا على  ��لتقاتل  �لعيش   jهمو� �لدنيا 
�لمو_ شي%. ,ننا نرd �ألمو�_ تمّر بنا مو�كبُهم كلَّ يوj، �لكّنا 
نظن (C �لمو_ ُكتِب على �لناk كلهم ,ال علينا، �نبصر �لقبو` 

تمأل �أل`� �ال نفكر (ننا سننز~ يومًا ,لى �لقبر.
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�لو (ّنا ,�D ِمْتنا ُتِركنا        َلكاCَ �لموُ_ `�حَة كّل َحيِّ
شيِّ كّل  عن  بعَدها  �ُنسَأ~  ُبعثنا       ِمتنا   �D, �لكّنا 

 �نتجاهل �لمو_ �هو نا�~ بنا يومًا، �بعد �لمو_ �لحسا
 Sال َيَد ��لدقيق عن كل عمل عملناl، (حصاl �هللا �نسوl، في كتا
صغير- �ال كبير- ,ال (حصاها، يفاَجأ به �لعبد يوj �لقيامة، يوضع 
َعَلْيَك   jَلَيْو� بَِنْفِسَك  َكَفى  ِكتاَبَك،  {�ْقَرْ(  له:  يقا~  عينيه  تحت 

َحسيبًا}.
�,�D (نكر (سكت �هللا لساَنه �(شهد عليه جو�`حه، فشهد_ 
ْجل بما مشت ,لى �لحر�j، ��لعين  �ليد بما بطشت (� سرقت، ��لرِّ
بما `(_ من حر�j، ��لفر* بما باشر من حر�j، يرD dلك بعينيه 

�يسمعه بأDنيه.
�لر�ئي  في  �لمسّجل  �لشريط   Cتر� فأنتم  تعجبو�،  ال 
فال  �(قو�لكم  بأفعالكم  يشهد  ينطق،  �تسمعونه   (Cلتلفزيو�)
تستطيعوC) C تنكر�ها. هذ� في �لدنيا �من عمل �لبشر بتوفيق �هللا 
�هد�يته، (فتنكر�C) C تشهد عليكم �ألعضا% في �آلخر- �(C ُينطقها 

�هللا �لذ) (نطق كل شي%؟
مضاC موسمًا للرجوS ,لى �هللا، �تعالو� َنْتُل  فتعالو� نّتخذ من̀ 
�لقر�C �نتد�`سه، لعلنا نكوC مع هؤال% �لذين تنز~ عليهم �لسكينة 

.lتغشاهم �لرحمة �تحفهم �لمالئكة �يذكرهم �هللا فيَمن عند�
�,لى �للقا% كل عشية في `مضاC، ��لسالj عليكم �`حمة 

�هللا.
*   *   *
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هذ� هو �لدليل

نشر_ سنة ١٩٦١

َيِرَ. من   C) سؤ�~ يمكن ��`. علّي في هذ� �ألسبوS (غر
 Cله صديقًا نشأ في بيت مؤمن �كا C, ~عاقل. يقو~ صاحب �لسؤ�
مقيمًا للصال- صائمًا `مضاC، ثم غد� شيوعيًا فكفر �جحد حتى 
صا` يقو~ ,نه ليس لهذ� �لكوC ,له. �هو يسأ~: ما هو �لدليل على 

.lيتعلم مني .ليًال يرّ. به صاحبه عن كفر C) جو. �هللا؟ يريد�
�لدليل على �جو. �هللا هو (نت �صديقك �لذ) يكفر باهللا، 
قل له: �لدليل في نفسك، ��لدليل من حولك، ��لدليل في كل 

ما ترd (� تسمع.
عن  فاسأله  �لطب  كلية  في  �لفسيولوجيا   Dستا) ,لى  �Dهب 
تركيب جسم �إلنساC �ما فيه من �ألسر�` �لعجيبة، بل �Dهب ,لى 
(ستاD �ألنسجة ��سأله عن �لجلد �طبقاته ��لشعر �بصالته، ��نظر 
هذl �آللة �لتي لم يكشف �إلنساC (سر�`ها كلها ,لى �ليوj، فضًال 
عن (C يخلق مثلها. �لن (فيض في بياC هذl �ألسر�`، �لو Dكر_ 
ما (عرفه منها لصغت من Dلك عشر- فصو~، �لكن (شير ,لى شي% 
��حد، هو (C هذ� �إلنساC (صله من مخلو� صغير جد�ً كأنه خيط 
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.قيق، بلغ من صغرl (نه ال ُيرd ,ال بالمجهر �(نك لو حزمت (لفًا 
منه �`بطتها معًا لكاC مجموعها كلها (.ّ� من �لشعر-.

من هذ� �لخيط �لدقيق خلق �هللا `فيقك �لذ) ينكر �هللا، فجا% 
.مه،   Sنو �في  عينيه   Cلو �في  جبهته  �في  خلقته  في   lبا) يشبه 
�لجسد،  من صفا_  كثير-  (� عن جدl صفا_  (بيه  عن   �`��
 lلمالمح �هذ�  lهذ كانت  فكيف  �علًال.  �(مر�ضًا  كثير-  �طباعًا 
 dألمر�� مخبو%- في هذ� �لخيط �لدقيق �لذ) ال ُير� lهذ� Sلطبا�
,ال بالمجهر، ��لذ) لو �جتمع عد. منه يعد~ عد. سكاC �أل`� 

كلهم لوسع هذ� �لعدَ. كله قعُر فنجاC؟
قل له: ,نك تنكر �هللا بعقلك هذ� �لذ) تفخر به �تعتز بحكمه، 
فهل (�جدَ_ (نت هذ� �لعقل؟ ,نك لم تعر� نفسك ,ال �(نت �بن 
ثال� سنين (� (`بع، ال تعر� نفسك �(نت حيو�C منو)، خيط 
.قيق، �ال تعر� نفسك �(نت جنين في بطن (مك، �ال تعر� 
نفسك �(نت �ليد ال تفهم �ال تتحر� �ال تدفع عن نفسك Dبابة 
قبل (C تعر� نفسك،  فإ�D كنت موجو.�ً  (نفك...  سقطت على 

فكيف تكوC قد خلقت (نت نفسك؟ 
ْت حولك َتْلَق جما.�_ ال تحّس  �,�D لم تخلق نفسك فتلفَّ
�ال تعقل، فهل خلقتك هذl �لجما.�_: هذl �لجبا~ �هذl �لسهو~ 
�هذl �لشمس �هذl �لنجوj؟ ,نها كلها ال عقل لها، فكيف (عطتك 

عقًال ال تملكه هي؟
��سأله: كيف ُ�جد_ هذl �ألسر�` �لتي يكتشفها �لعلم يومًا 
بعد يوj؟ ,ننا سّيرنا قمر�ً صناعيًا، �لكن َمن �لذ) �ضع في �لهو�% 
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 lنسّير C) لقمر؟ �هل كنا نستطيع� قابلية حمل هذ�  �لفضا%  �في 
لوال هذl �لقابلية؟

 Dْ, ُهللا �لُملَك؟� lُتا� Cَْ) بِّه َ̀ {(َلْم َتَر ,لى �لذ) َحا*َّ ,ْبر�هيَم في 
ّبَي �لذ) ُيحيي �ُيميُت. قاَ~: (نا ُ(حيي �ُ(ميُت. قاَ~  َ̀ قاَ~ ,بر�هيُم: 
 !�,ْبر�هيُم: فإCّ �َهللا يأتي بالَشْمِس ِمَن �لَمْشِرِ�، َفْأِ_ بها ِمَن �لَمْغِرِ

فُبِهَت �لذ) َكَفر}.
 lهذ� �لشمس   lهذ� �لقمر  هذ�  يسّير  �هللا   C, نقو~:  �نحن 
��لقمر  �لصا`�¦  نسّير  نحن   :Cلشيوعيو� فيقو~  �لهائلة،   jلنجو�
 lفسّير� �أل`�  سير  مع  قمَركم  يسّير  �هللا   C, فنقو~:  �لصناعي، 
�ال  ُتَعد  ال  �هللا  �جو.  على  �لدالئل   C, �أل`�!  َسير  بعكس 

ُتحصى:
�في كل شي% له �ية        تد~ّ على (نه ��حُد

فاسأ~ صاحبك: كيف ُ�جَد_ هذl �لعجائب �لتي نرd طرفًا 
منها في �لكيميا% �في �لفيزيا% �في �لفلك �في �لطب؟ �(نا (علم 

(نه سيقو~ ,نها كانت بالمصا.فة.
 Cجلين كانا يمشيا �لمصا.فة؟ ,C َمَثل من يقو~ بذلك كَمَثل̀ 
��لّسر`  �لمقاعد  فيها  حديقة  حولها   ً�`�. فوجد�  �لصحر�%  في 
�ثريا_ �لكهربا% ��لساعا_ �لطّنانة ��لبّر�. ��لغّسالة ��لر�ّ. ��لر�ئي 
(�لتلفزيوC)، �على جد`�نها (نو�S �لنقو¤ �لدقيقة. فعجبا منها، 
فقا~ (حدهما: ال بد (C بانيًا بناها �َفَرشها، فضحك �لثاني منه �قا~ 
له: (نت `جعي تفكر بعقلية �لقرC �لماضي، ال تعر� �لتقدمية �ال 
�لرقّي. قا~: فما تقو~ (نت يا �D �لرقي ��لتقدمية؟ قا~: ,نه لم َيبنِها 
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(حٌد �لكن جا%_ بالطبيعة ��لمصا.فة؟ قا~: كيف؟
 Cلزما� مر  على  فتحطمت  صخو`  �لجبل  في   Cكا قا~: 
�تكسر_، ثم حملتها �لسيو~ فتر�كم بعضها فو� بعض فصا`_ 
جد�`�ً. قا~: ��لنقو¤ ��ألصبا§؟ قا~: �Dبت معا.C ملّونة �حملتها 
�لريا� ��ألمطا` فوضعتها على �لجد`�C، �بمر�` �ال� �لسنين 
تد�خلت فكانت بالمصا.فة هذl �لنقو¤. قا~: ��لساعة �لطنانة؟ 
 Cقا~: قطع حديد مّر عليها �ال� ��ال� من �لسنين، فتحطمت �كا
منها قطع مستدير- �مستطيلة سقط بعضها فو� بعض، �(خذ_ 
بالمصا.فة ماليين �ألشكا~ حتى كاC (حد (شكالها ساعة تمشي.

�(مثا~ هذ� �لهذياC! هذ� مثا~ صغير جد�ً لمن يقو~ ,C هذ� 
�لعالم بأسر�`l �عجائبه كاC من غير خالق، مع (C كل D`- فيه، 
نعم، �لذ`- �لو�حد- بأسر�`ها �علومها تكفي لتكوC �لدليل على 

�جو. هذ� �لخالق.
*   *   *

لر�بعة  قيل  �لقد  .ليل،  ,لى  يحتا*  ال  �هللا  �جو.   C) على 
�هللا،  �جو.  على  .ليل  (لف   jقا) �لعلما%  من  فالنًا   C, �لعد�ية: 
فقالت: لو لم يكن عندl (لف شك لما (قاj (لف .ليل. قالو�: فما 
�لدليل؟ قالت: ,�D كاC `جل يمشي في �لصحر�% �حدl فسقط في 
بئر �لم يكن عندl من ينجيه، ما�D يقو~؟ قالو�: يقو~ >يا �هللا<، 

قالت: ��D هو �لدليل!
,C �إليماC مستقر في (عما� كل قلب �لكنه يحتا* ,لى هز- 
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شديد- تبديه �تظهرl، لذلك كانت �لمصائب ��أل�ما_ سببًا لظهو` 
�إليماC. �كل ��حد منا ,�D مر� مرضًا يئس منه �ألطبا% (� (شر� 

على �لمو_ Dكر �هللا.
(نا `(يت �لمو_ مرتين، مر- لّما غرقت في بحر بير�_ من 
ست سنين، �مر- لما مرضت من سنتين. كنت (سبح، (� (نا -على 
�ألصّح- (حا�~ تعلم �لسباحة �ال (حسن منها في �لحقيقة شيئًا، 
�,�D (نا (حس فجأ- (C `جَلّي ليس تحتهما شي% �(ني (غوP في 
�(`يد  (تنفس،   C) (ستطيع  فال  �لبحر  ما%  (بتلع  �جعلت  �لما%، 
�لصيا� مستنجد�ً فال يخر* صوتي من حلقي. �`(يتني في نصف 
.قيقة كأني �بتعد_ عن هذl �لدنيا مئة سنة، فلم (عد (Dكر منها 
شيئًا، ال �ألهل �ال �لما~ �ال �لجاl؛ لم يعد يهّمني ,ال (مر�C (نا 
�نظر_   .��لحسا من  ��لخو�  �لنجا-  في  �ألمل  بينهما،  (تر.. 
فإ�D كل ما كنت (َُعّدl لي لم يبَق في يد) منه شي%، لم يأِ_ معي 
في ساعة �لمو_ ��جة �ال �لد �ال صديق، ��لما~ �لذ) جمعته 
تركته لمن يرثني، ��لجاl �لتي حصلته خلفته �`�% ظهر)، �نظر_ 
في �لكتب �لتي كتبتها ��لشهر- �لتي حصلتها ��لمناصب �لتي بلغتها 

فلم (جد معي من Dلك شيئًا (١).
في تلك �لساعة يتيّقن �إلنساC (نه لم يبَق ,ال حقيقٌة ��حد- 
يفكر فيها، هي (نه قا.j على �هللا. ,C �لشد�ئد تذّكرl بهذl �لحقيقة 
�لتي كاC نسيها، �لذلك خّبر �هللا عزَّ �جل (C كفا` قريش كانو� 

______________________
(١) �نظر قصة غر� علي �لطنطا�) في مقالة >في لّج �لبحر<، �هي في 

كتا� >من حديث �لنفس< (مجاهد).
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-على كفرهم �شركهم- ,�D `كبو� في �لُفْلك َ.َعو� �هللا مخلصين له 
�لدين، فلّما نّجاهم ,لى �لبر عا.�� ,لى كفرهم. �لذلك كاC �لملو� 
�`�سا% �لد�~ (ياj �لحر� �لعامة �لماضية يذكر�C �هللا، �كانت 
 ��لكنائس في بال. �لغر� تمتلئ .�ئمًا بالناk، فلما �نتهت �لحر

عا.�� ,لى لهوهم �نسيانهم.
*   *   *

�,�D كاC صاحبك هذ� �لذ) ينكر �هللا ال يريد (قو�لنا �(قو�~ 
علمائنا، �كاC من هؤال% �لذين �ستقر في نفوسهم تعظيم �لغربيين 
فال يعرفوC �لحق ,ال بدمغة �لغر� عليه، فإني �تيه بر() عالم غربي 
معر�� هو .�`كايم، �لذ) يرC) d �جو. �هللا بديهية ال تحتا* 
 C) بديهية  مثل  بديهية  مشهو`.   �كتا Dلك  في  �له  ,ثبا_،  ,لى 
 ��لذ) هو هو، �(C �لجز% (صغر من �لكل. كيف تثبت (C �لكتا
هو كتا� �ليس �لكتا� تفاحة مثًال؟ �(C نصف `غيف (صغر من 
 Cكل مكا� Cفي كل �ما Cلرغيف؟ ,نها بديهيا_ يقو~ بها كل ,نسا�

فال تحتا* ,لى ,ثبا_.
يقو~  عاقل.  كل  �عند  .�`كايم  عند  �هللا،  �جو.  �كذلك 
.�`كايم ,C فكر- �إلله مال�مة لكل ,نساC ال يستطيع (C يتخلى 
عنها، �لكنه يكوC (حيانًا صحيح �لجسم مكفّي �لَمؤ�نة فينساها، 
�`بما �صل ,لى معرفة �إلله �لحق (� توّهمه في شي% من �ألشيا% 
فأفا� عليه فكر- �إلله فعبدها. ��لذ) يعبد �لصنم (� �لنا` ,نما يعبد 
�إلله �لذ) في فكرl ��لذ) توهمه في هذ� �لصنم (� في هذl �لنا`. 
�كاC بنو حنيفة من �لعر�، يجمعوC �لتمر �يجعلوC منه صنمًا 
�لشاعر  فهجاهم   ،lفأكلو مجاعة  مر-  فأصابهم  يعبد�نه،  عظيمًا 
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فقا~: >(كلت حنيفُة `بَّها<!
�لتمر  (كلت  �,نما  `بًا،  (كلته  �ال  تمر�ً   lتعبد لم  (نها  على 
 Cلسا على   Cلقر�� قا~  �لذلك  (فكا`ها.  في  �لذ)  �إلله  �عبد_ 

قريش: {ما َنْعُبُدُهم ,ّال لَِيَقّربونا ,لى �هللا ُ�ْلَفى}.
*   *   *

�بعد يا (يها �لسائل، فإC من �لثابت (C �لعقائد ��لطباS ,نما 
تتكوC في �لنفوk في مرحلة �لصبا �(��ئل �لشبا�، فَمن نشأ مؤمنًا 
 Cْمن نفسه حتى كأ Cُيذهب هذ� �إليما C) في بيت مؤمن ال يمكن
لم يُكن، �,Cّ صاحبك ال يز�~ في قلبه مؤمنًا �,C جحد �َهللا بلسانه، 

�لو (صابه مر� ُمؤيِس (� خطٌر قاصم لعا. ينا.): >يا �هللا<.
�لقد كنت مر- (جا.~ مجنونًا من هؤال% �لمجانين (من معشٍر 
كفر�� باهللا تقليد�ً) (قو~ له: �يلك َخِف �هللا، فيقو~: ما في ,له! فلما 

ضايقته �عجز عن �لحجة سبق لسانه فقا~: ��هللا ما في ,له.
يحلف باهللا على نفي �جو. �هللا! فضحكت عليه �تركته.

*   *   *
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�الستعد�. ليوj �لَمعا.

حديث (Dيع من .مشق سنة ١٩٥٩

يا (يها �لسامعوC، ,نكم تسمعوC هذ� �لحديث �منكم من 
يتهيأ ليذهب ,لى سهرته، �منكم من يعكف على قهوته �َ.خينته، 
�منكم من هو في خصاj مع ��جته، �منكم من يفكر في عمله 
(� في تجا`ته. يمّر بكم Dكر �آلخر- فتفكر�C فيها لحظة ��حد- ثم 
تنسونها، ينتقل بكم �لر�ّ. من �لموعظة ,لى غيرها فتنتقلوC حيث 

ينقلكم، فكأنكم ما سمعتم Dكرها.
,نكم كَرْكب طا~ عليه �ألمد ��متّد به �لمسير، فلم يعد يسأ~: 

,لى (ين �لمصير؟
لقد ضّل به �لطريق، فهو َيُحّط �لرحاَ~ كل عشية �يمشي كل 
�لدليُل ليرشد   d.نا �D,� .صبا�، لكْن ال يد`) ,لى (ين يمشي
ْفَر �لحائر ضاS ند��l �لخافت في ضجة  ْكَب �لضا~ّ �يهد) �لسَّ �لرَّ
 C)� تستمتع بما حولها C) لقافلة �لصاخبة، �لتي غد� (كبر همها�

تقطع باللهو �لساعَة �لتي هي فيها.
لقد شغلتكم مناظر �لطريق عن غاية �لطريق، ��كتفيتم بُمَتع 

�لسفر عن �لتفكير بنهاية �لسفر.
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�(نا مثلكم، ما (نا بخير منكم؛ كلنا في غفلة عن �آلخر-. 
 Cر بها؟ هل نخر* من `مضا فهل يكوC لنا من هذl �لمجالس مذكِّ
 ،Cمضا`� Cمضا �نحن (قر� ,لى �هللا، (j يمّر بنا كما مّر من قبله̀ 

�عشر �عشر�C �ثالثوC من شهو` `مضاC؟
لقد عرفت `مضاC (�~ مر- في قلب �لصيف، ثم `(يته قد 
.�` حتى صا` في قلب �لشتا%، ثم عا. فصا` في �لصيف، ثم صا` 
في �لشتا%. يمّر بالشتا% �بالصيف، �نمّر نحن قومًا بعد قوj، نولد 
كل   _�`�. ثال�  `(يت  لقد  يد�`.   Cمضا`� �نمو_،  �نعيش 
.�`- في خمس عشر- سنة، مّر_ كأنها يوj ��حد. ,ني ألفّكر في 
`مضاC �أل�~ فأ`�l من �`�% خمس �(`بعين سنة كأنها كانت (مس. 

قد مر_ �ألياj �لم نحّس بها، �لكّنا خسرناها من (عما`نا.
 �Dتأتي �إلجا�- �لصيفية ثالثة (شهر فنر�ها في (�لها طويلة، فإ
هي قد مّر منها (سبوS ما شعر_ به، �يكوC يوj �لجمعة فال تحّس 
,ال �قد جا%_ �لجمعة �ألخرd، ثم جا% (سبوS جديد، ثم مضى 

�لشهر، ثم �نصرمت �لعطلة �`جَعت �لمد`سة!
فنحن نخسر (عما`نا بمر�` �لزماC، �بخسا`- �لعمر نخسر 
كل شي%، �هذ� معنى قوله تعالى: {��لَعْصِر، ,Cّ �إلنساCَ َلفي 
ُخسر}. لقد فّسر�� �لعصر تفسير�_ كثير-، �لكن هذ� هو �لتفسير 

.Cلذ) كشفه �هللا لي: �لعصر هو �لزما�
�نحن حين نقسم بشي% نكوC قد عّظمناl �لتعظيم �لمطَلق 
�� �لعبا.-، �لذلك لم َيُجز �لحلف بغير �هللا ألC �لعبا.-  �لذ) هو̀ 
له �حدl، (ما َقَسم �هللا في �لقر�C بشي% فإنما يكوC لتنبيه �لناk ,لى 
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 Cإلنسا� Cّ) على (Cقسم بالعصر (�لذ) هو �لزما) َمزّية فيه. فاهللا قد
لفي ُخسر ,شا`ً- ,لى (C هذl �لخسا`- تأتي حتمًا مع �لزماC، �ليست 
� �ال خسا`- حبيب ُينسى. ,نها خسا`- �لحيا-  خسا`َ- ماٍ~ يعوَّ
`�ً عليك (C تعيش سبعين سنة فإنك تخسر في  نفسها. فإ�D كاC مقدَّ
كل .قيقة تمر عليك جز%�ً منها، حتى ,�D مّر_ بك سبعوC سنة لم 

يبَق لك شي% �خّلفَت �`�%� كل ما كنت تحسبه لك.
مالك،  فيه  �جعلت  عنقك  في  فعّلقته  كيسًا  �تخذ_  لو 
 kلنا�  Cفإ نفسك  عن  به  تد�فع  جنبك  على  مسدسك  �حملت 
موتك  بعد  منك  ينهبونه  �لكنهم  حياتك،  مدَ-  عنك   Cيبتعد�
بدقيقة، �ال تقد` (C تمّد يد� فتدفعهم عنك (� تفتح فمك فتقو~ 

لهم: ما�D تعملوC؟
ال تأخُذ معك من كل ما تملك شيئًا، ال من مالك �ال من 
عما`�تك �ال من سيا`�تك �ال من جاهك �سلطانك؛ �لعما`�_ 
تبقى في (`ضها فيملكها �`يثك، ��لسيا`�_ يركب بها سو��، 
��لجاl ��لسلطاC يتمتع به غير�. �تدخل �لقبر �حيد�ً فريد�ً عا`يًا 

,ال من كفنك.
,نها خسا`- كل شي% ,ال  ينكرl منكر؛  هذ� شي% ظاهر ال 
�لد�` �آلخر-، هو �إليماC ��لعمل  ,لى  تأخذl معك  شيئًا ��حد�ً 
�لصالح: {��لَعْصِر، ,Cّ �إلنساCَ َلفي ُخْسٍر، ,ّال �لذين �َمنو� �َعِملو� 

�لّصالحا_}.
*   *   *

,C َمَثَلنا َمَثُل (هل تلك �لجزير- �لتي (خالها �ألمريكاC من 
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سنو�_ ليجربو� فيها تجربة D`ية، �قالو� ألهلها: ,ننا سنرّحلكم 
جميعًا بالطيا`�_ �نعطيكم بد~ كل ما لكم هنا (كثر منه في (ميركا 
 Cتقدمو� طلبًا تربطو C) نسكنكم في بيو_ خير من بيوتكم، بشر��
به �لوثائق �لمثبتة �(C تستعد��، فإC �لطيا`�_ تأتي تباعًا لنقلكم، 

فمن ُ.عي للسفر (جا� حاًال.
فانقسمو� (قسامًا. قسم قالو�: هذ� كله كذ� �ال يوجد في 
�لكوC شي% �سمه (ميركا، ليس في �لوجو. ,ال هذl �لجزير-. هذ� 
هو منطق �لعلم �لذ) ال يصد� ,ال بما ير�l �يلمسه، �لو كانت 
لهم  فقا~  لر(يناها.  حقيقة  موجو.-  يزعمونها  �لتي   lهذ (ميركا 
�لعقال%: يا �يحكم! ,نكم تضّر�C (نفسكم �ال تشعر�C، �,نكم 
َجَهلة �تّدعوC �لعلم، �(غبيا% �تزعموC (نكم من (هل �لفقه. ,نه 
سيأتي يوjٌ تنقلب فيه بلدكم `(سًا على عقب �تزلز~ �لز�ًال. فلم 

يصدقو�!
�قسم قالو� بألسنتهم: صّدقنا، �لكنهم لبثو� على ما كانو� 
عن  تعويضهم  طلبو�  �ال  للسفر  �الستعد�.  في  فّكر��  ما  عليه؛ 
 Cفي (ميركا، �`�حو� يزينو dمساكنهم �لتي ستدّمر بمساكن (خر
 Cيشتر�� جد`�نها   Cينقشو� جديد�ً  فرشًا  لها   Cيتخذ�� .�`هم 
 C) Cلها �للوحا_ �لفنية ليعلقوها فيها، كأنها باقية لهم، ال يعلمو

ساعة خر�بها �تية قريبًا.
صّدقتم  (نكم  بأفو�هكم   Cتقولو كيف  �لعقال%:  لهم  فقا~ 
 C)� فيها (صبحت قصير-،  �لحيا-   C)�  jلجزير- ستهد�  lهذ Cبأ
 Cمتى ُتدَعو C�`في (ميركا، �(نكم ال تد Cحياتكم �لباقية ستكو
,لى �لسفر، �(نكم حين ُتدَعوC ال تنتظركم �لطيا`- .قيقة ��حد-، 
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مساكن  على  �لحصو~  على   Cتعملو للسفر �ال   Cتستعد� ثم ال 
في (ميركا؟ لقد كّذبتم بفعلكم ما قلتموl بلسانكم، ��عمتم (نكم 

مصّدقوC �لكن تبين (نكم لم تصدقو�.
�قسم علمو� (C هذl �لد�` لم تعد .�` ُمقاj �(نها صا`_ ممّر�ً 
ال مقّر�ً، فأحصو� (مالكهم �جا��� بالوثائق ��لبيانا_ �قدمو� طلبًا 
ليأخذ�� عوضًا في (ميركا، �(طاعو� كل (مر صد` ,ليهم ��تبعو� 
كل ما.- في �لقانوC، ثم حزمو� (متعتهم �(عد�� حقائبهم �قعد�� 

ينتظر�C) C يدعو� لُيَلّبو�.
َمن  فالعاقل  ��آلخر-(١)؛  �لدنيا  َمَثل  سا.--  -يا  كذلك 
�ستبد~ بد�`l �لفانية هذl .�`�ً هنا� باقية، �علم (C �لمو_ يطرقه 
في كل لحظة فاستعّد للقائه .�ئمًا، فكاC من �لذين �منو� �عملو� 

.Cلصالحا_ �لذين �ستثناهم �هللا من �لَخسا` بفعل �لزما�
*   *   *

______________________
بدين   jعا >تعريف   �كتا  ~�) في   >��لكتا يَد)  >بين  فصل  �نظر   (١)

�إلسالj< (مجاهد).
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في مطلع �لعاj �لجديد

بين يد) �هللا
نشر_ سنة ١٩٣٩ 

�آلC �ستهّل �لعاj �لجديد. لقد (�شك فجرl �أل�~ (C يطّل 
على �لدنيا �(نا حاCٍ على مكتبي، (فكر منذ ساعا_ في (شيا% ال 
(ستطيع (C (صفها (� (عّبر عنها (� (حصيها، ��لليل ساكٌن تترّ.. بين 
جو�نحه (نفاkُ �لّسَحر �(نا (نظر من غرفتي ,لى صحن �لمسجد، 
مسجد (بي حنيفة في �ألعظمية، فأ`�l مشرقًا بالنو` مترعًا بالجال~ 
 jنظر ,لى صحن �لمد`سة، .�` �لعلو)� ،kلكنه خاٍ~ من �لنا�
�لشرعية، �حديقتها �لخالية �لحالية بأشجا` �لمو� ��لنخل ��لو`.، 
��لغرفة بينهما لها ,لى كل من �لصحنين با�. (`يد (C (كتب مقالة 
�لعاj �لجديد فال تو�تيني �ألفكا` �ال تتو�`. علّي �لَكِلم، �صد`) 
(غنى بالمعاني منه في �أل�قا_ كلها، �لكن ��.حاj �لمعاني على 
�لفكر �تكاثَر �لصو` في �لصد` يعيق �لمر% عن �لكتابة كما تعيقه 
قّلتها، كالذ) يريد (C يمأل �لكأk من �لسبيل ,C كاC جافًا (� َنْز`�ً 
قليًال لم تمتلئ �لكأC,� ،k كاC �لما% يهد` �ينحد` بقو- �يتدفق 
من فم �ألنبو� مندفعًا تطاير �لما% ,لى كل جانب �لكنه ال يستقر 
في �لكأk منه شي%، ألC كل قطر- تطر. (خَتها كما تزيح كلُّ فكر- 

في `(سي �لفكرَ- �لتي قبلها لتحل في مكانها.
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�لقد طالما �قفت هذ� �لموقف ففكر_ في �لزماC �تفلسفت، 
(يت  �عد_ ,لى ماضّي فحزنت �فكر_ في �لمستقبل فأيِست، ثم̀ 
Dلك باطًال كله؛ كله باطل! ال �لماضي يعو. �ال �لحاضر يد�j �ال 
�لمستقبل يأتي؛ تفنى �للَّذ��D_ �تذهب �ألحز�C، �تمر �ألياj بنا 
في طريق �لقبر حتى نبلغه، فتكوC خاتمة �لمطا� هذl �آلالj �لتي 

نوّ.S بها �لدنيا، ��لتي تنسينا كل لذ- �كل متعة �ستمتعنا بها.
�يا ليت �لمو_ هو �لغاية! ,C �لمو_ بد�ية لّذ- ال �خر لها 

(� (لم ما له من نهاية.
فأين نحن، �في () ��. من (�.ية �لضال~ نتخبط؟ �للهّم ,ني 
(توجه ,ليك في هذl �لساعة لتصلني بك �تدّلني على �لطريق ,ليك 

حتى (عرفك، فلقد عرفت (C كل شي% سو�� باطل.
ما �لحيا-؟ ما هذl �لفتر- �لقصير- من �لزماC �لّسرمد)؟ �ما 
�لحب  �ما  �لدنيو)؟  �لجما~  �ما  �لباقي؟  �هللا  جنب  في   Cلزما�
�أل`ضي؟ �ما �لعلم؟ (ليس �لعلم كله ,.`�� سطر ��حد من سفر 
�لوجو. �كشف حفنة ��حد- من `ما~ �لصحر�%؟ فما (جهل �لعلم 
(سه ليتكلم في �لموِجد  ,CD بالوجو.! �ما (حمق �لعلم حين يرفع̀ 
�قد خرk عّما (�جد، �لينظر ,لى �لخالق �لباقي �قد عمي عن 
�لمخلوقا_ �لفانية! �هل عر� �لعلم من نحن �من (ين جئنا �,لى 

(ين نسير؟
*   *   *

�فكر_ في نفسي، �قديمًا قا~ سقر�� �ُكتبت مقولته على 
با� �لمعبد في (ثينا: >(يها �إلنساC �عر� نفسك<، �جا% في �ألثر: 
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>من عر� نفسه فقد عر� `به<، �قا~ �هللا جّل ِمن قائل: {َ�في 
(َْنُفِسُكم (ََفال ُتْبِصر�C؟}.

نظر_ في نفسي فإ�D هي قد كانت قبل (C (كوC (نا، فلم 
(عر� (�لها، �كل ما (علم عنها (ني (فقت يومًا من �لنوj فوجد_ 
 �D,� ،نا (حبه (كثر من (بي �(مي) �Dطفًال، (بصرته في �لمر�- فإ
(نا ال (فا`قه (بد�ً، فسألت: من هذ�؟ فضحكو� �قالو�: هذ� (نت، 

هل (نت مجنوC؟!
�كبر هذ� �لطفل، (� هذ� �لذ) سّموl >(نا<. �نظر_ فإ�D (نا 
ال (.`) من (ين جا%، فقلت لعلي صنعته (نا �(نا ال (علم! �لكن 
هذ� �ألنا ليس كما (`يد (C يكوC، لو صنعته (نا لجعلته (برS جماًال 
 Cكو) C) كا% �(�سع عقًال. ثم ,نه قد ُ�جد قبلD شد قو- �(حّد)�
(نا �قبل (C (عرفه، �عا¤ مرحلة في حياته في بقعة ال (علم شيئًا 
((نا عشت تسعة (شهر في بطن  فيها.  (ني كنت  عنها �ال (صّد� 

(مي؟ مستحيل!
فمن (ين جا% ,CD، هل ُخلق من غير شي%؟

�نظر_ حولي (فّتش عن هذ� �لخالق، فر(يت ناسًا مثلي، �ما 
هؤال% بخالقين ألنهم يحتاجوC ,لى َمن يخلقهم �حالهم كحالي. 
حيا-  كله جامد ال  Dلك  �لكن  �كو�كب،  �بحا`�ً  جباًال  �`(يت 
فيه، فهل يمنحني �لحيا- �هو ال يملكها؟ هذl هي �لطبيعة فهل 
تخلق �لطبيعة شيئًا؟ ثم ,C معنى >�لطبيعة< -كما تعلمُت َبعُد- (نها 

>َمطبوعة<، فأين �لطاِبع؟
فّتشت عنه فإ�D �إليماC به في (عما� نفسي، ال (.`) من 
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(ين .خل ,ليها، �لعله ِمن َ�ْضع �لخالق �لذ) �ضع �لسمع ��لبصر 
في �لوجه ��لقلب في �لصد` ��لعقل في �لر(k. ��جدتني (عو. 
في ساعا_ �لشد- ,لى �لخالق �لذ) َيرd �ال ُيرd، (`جوl �(خافه 
�(سأله �(عوD به. ��جدتني (عتقد (نه ال يشبه شيئًا مما (`d �ال 
يحّدl مكاCٌ �ال �ماC، ألC �لزماC ��لمكاC مخلوقا_ هو خالقها، 

l عن �لنقائص كلها. �(نه قديٌم باٍ� مّتصٌف بكل كما~ مطلق منزَّ
فآمنت به ,يمانًا ال يزعزعه -بحمد �هللا- شك.

*   *   *

�لحيا-  �هل  ُخلقت؟   �Dلما نفسي:  (سأ~  لبثت  �لكني 
>تكليف< علّي (C (حمله (� (C لي �لحق بالتخلي عنها �طرحها؟ 
فقالت �لنفس: بل عليك (C تحملها؛ ,نك لست مالك نفسك �ال 
 C, يكافئك صاحبها  يد�،  في  �.يعة  �,نما هي  موجدها،  (نت 
,لى  �تخذتها �سيلة   C, له، �يعاقبك  �لذ) خلقها  �ستعملَتها في 

لذتك �(طعت فيها هو�� �ِحدَ_ بها عن سبيلها.
قلت: فما هي �لغاية من �لحيا-؟ (هي �ألكل ��لشر� ��للذ-؟ 
قالت �لنفس: ال، هذl (سبا� �لحيا- بها تقوj �تبقى �ليست هي 

�لغاية منها. 
حسنًا  فيهم  (تخذ   C)� �لبشر،  �نفع   kلنا� (فخدمة  قلت: 
�(بقي فيهم Dكر�ً، هي غاية �لحيا-؟ قالت: ال، ,C �لناk ال يمكن 
(C يحيو� للناk، �ما خدمة �لبشر ,ال عَر� من (عر�� �لحيا- 
 ،lسفر في  `�حته  على   Pيحر �لمسافر   C, بجوهرها؛  �ليست 
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فيتخذ خير �لمركبا_ �يبتغي (طايب �لز�. �يصحب خير �لرفا�، 
�لكن للمسافر �`�% Dلك كله غايًة من سفرl، ��لحيا- سفر. فإلى 

(ين �لمسير؟
قلت: ال (.`). قالت: (عوD باهللا! �هل يتميز �إلنساC من 
 jال بأنه يد`� غاية �لحيا-؟ (ّما َمن يأكل كما تأكل �ألنعا, Cلحيو��
�يشر� كما تشر� �يلد كما تلد، فهو مثلها (� (ضّل منها سبيًال، 
هي  ما  (نت  فخبريني  قلت:  نيويو`�!   �) با`يس  في  عا¤   C,�

�لغاية؟
على  قا.`�ً   Cكا�- (مه  بطن  في  �لَجنين  سألَت  لو  قالت: 
�لفهم ��إلجابة- ما هي .نيا� �ما هي حياتك �ما غاية �لحيا-، 
لقا~ لك ,C .نياl هذl �ألحشا% �لضيقة �هذl �لظلمة �لمستمر-، 
�,C حياته هذl �لجلسة �لمتِعبة �هذ� �لسكوC �لد�ئم، �,C غايته... 
ليس يد`) ما غايته! �لو (فهمَت هذ� �لجنين (C هنا .نيا ��سعة 
فيها شمس �قمر �فضا% `حب �بحر �سما%، �(C غايته (C يبلغها 
�(نه سيعرفها �ير�ها حقًا، لو (فهمته هذ� لكّذبك �(عر� عنك، 
 �Dيتصو` ما C) `يتخيل ,ال ما هو فيه �ال يقد C) ألنه ال يستطيع
جًال نسي  يكوC �لبحر ��لشمس ��لقمر. فإ�D جا% ,لى �لدنيا �صا`̀ 
حياته �أل�لى �كّذ� بها �قا~: ,Cْ هي ,ال .نيا فيها نمو_ �نحيا. 
فإ�D خّبرl �لرسو~ (C هنا� حيا- (خرd، حيا- ثالثة، �(نها هي .�` 
�لبقا%، �(C فيها ما ال عيٌن `(_ �ال ُ(CٌDُ سمعت �ال َخطَر على 
 �D, ،غايته بلو§ تلك �لحيا- في طاعة �هللا �عبا.ته C)� ،قلب بشر
ُخبِّر بهذ� كّذ� به كما كّذ� Dلك �لجنيُن. (فتكذ� (نت بذلك؟ 

قلت: ال.
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 C)� ،lتتصل باهللا �تعبد C) غايُة �لحيا-؛ -CD,- قالت: فتلك
ُتِعّد نفَسك لحيا- �لخلو..

*   *   *

�عا._ �لنفس تقو~: ,C غاية �لحيا- تتحقق كلها في �لصال-؛ 
فالصال- �تصا~ باهللا ��ستعد�. لحيا- �لخلو.، ثم ,نها لذ- ال تعدلها 
-,�D (قيمت على �جهها- َلّذٌ- من لذ�ئذ �لدنيا، �هي `�حة للنفس 

�متعة �ليست تكليفًا شاقًا �ال >مهمة< صعبة.
كوعًا �سجو.�ً �`ياضة، فإD Cلك جسمها.  �ليست �لصال-̀ 
��لجسم ال يقوj ,ال بالر��، فإ�D خلت منها �لصال- كانت صال- 
ميتة ال تنهى عن فحشا% �ال منكر �ال ُتشِعر بلذ-. (ما `�� �لصال- 
فهي (نك ,�D طّهر_ (عضا%� بالما% طّهر_ نفَسك بالتوبة، �Dلك 
هو �لوضو% �لحق. �,�D قمت ,لى �لصال- �قلت >�هللا (كبر< خرجَت 
من .نيا� ��`تفعت عنها كَمن يرتفع في طيا`- حتى تر�ها -كما 
- صغير- تافهة، �لم تخَش عد��ً، �ال شغلك  ّ̀ D -هي في �لحقيقة
حبُّ حبيب �ال مأل نفَسك هّم �ال غم �ال لذ- �ال متعة، ألنك 
تتوجه ,لى �هللا، ��هللا (كبر من Dلك كله �بيدl كل شي%، فأنت كَمن 
يتصل بالو�ير (� �لحاكم �لمطلق (�هللا �لَمَثل �ألعلى)، فهل يفكر 
بين يديه بحاجة له عند موظف صغير �يشتغل بذلك عن حديث 

�لحاكم (� �لو�ير؟
>�لحيا-  في  لحظا_  �حياُ-  �لحيا-  لغاية  تحقيق  فالصال- 
�صفها،  على  �لبشر  لغا_  تقد`  ال  �لتي  �للذ-  �هي   .>dألخر�
�لكن �لناk ير�C منها ُبر�قًا خاطفة في ساعة من ساعا_ �لسَحر، 
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 �) �لحب،  من سكر�_  (� سكر-  �لعبا.-،  لحظا_  من  �لحظة 
عندما يسمعوC نغمة (� يقر��C شعر�ً. هذl �للحظا_ هي �لتي تدلنا 
على Dلك �لعاَلم، هي (شعة ضئيلة من Dلك �لنو` �لباهر، ُتذيق 

�لنفَس حال�- �آلخر- في �لدنيا لتسعى لها �ترغب فيها.
 jلما.ية. �لطعا� _�Dللذ�ئذ �لر�حية �بين �للذ�� lقابل بين هذ
��لشر��؟ ,نك لتشبع فتصير لذ- �لطعاj في نظر� صفر�ً. ��لنسا%؟ 
,نك لتتصل بهن حتى تأتي عليك ساعا_ �هن (بغض ,ليك من كل 
شي%. على (C هذl �لصلة ال تر�) غليًال �ال ُتشبع للنفس جوعًا. 
فيا بؤk َمن قنَع بالحيا- �لما.ية �ُحرj من لذ�ئذ �لر��! �يا �يح 

من يكفر بما �`�% �لما.- �ما بعد �لحس، يا �يحه!
(ليس في (ثنا% نفسه Dكرd؟ (ما فيها (مل؟ (ليس بين جنبيه 
�حه �(مله �Dكر�l؟ (يجحد ما .ليله في نفسه؟  `��؟ فكيف ينكر̀ 

{(َفال ُتْبِصر�C}؟
*   *   *

في  �للمسجد  �لمسجد.  ,لى  فخرجت   CDيؤ �لفجر   Cكا�
 ،Cلبيا� يد`كه  ال  �لنفس  في  �(ثر  �جال~  `�عة  �لفجر  ساعة 
لم (جد  (ني  (�فُر نصيب من Dلك. �(شهد  (بي حنيفة  �لمسجد 
 Sبالخشو فيه  �(شعر   Cالطمئنا� فيه  (حّس  مكانًا  كّلها  بغد�.  في 
��لتجلي كهذ� �لمسجد؛ ال لمكاC (بي حنيفة منه، فإC (با حنيفة 
ال يضّر �ال ينفع، �ال يكوC مؤمنًا من يرd فيه Dلك (� يتخذ من 
 lيتمسح به. �لكن �هللا قد خّص هذ� �لمسجد بهذ� lصنمًا يعبد lقبر
�لر�� إلخالP (بي حنيفة �إلماj �ألعظم، �علمه �(ثرl في �لفقه 
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�إلسالمي �,جماS �لمسلمين على محبته �,جالله.
 :jفي �لحيا-. فلن (سأ~ بعد �ليو dهنالك عرفت �لحقيقة �لكبر
لما�D ُخلقت؟ �لن (عيش في حير-. فيا `�ِّ ال ُتنسني هذl �لحقيقَة 
بُتّرها_ �لعيش �(حالj �أل.� �ضالال_ �لعلم. ,C هذl �لحقيقة 
شمس ساطعة، �لكّن سحابة صغير- قد تحجب �لشمس عن عينّي 
�لضعيفتين. �للهّم ,ني قد فرغت ((� كد_) من �لشهو�_، فَهب 

لي �لخالP من غر�` �لفكر، فإD Cلك (شّد علّي.
�للهّم لك �لحمد، �,ليك �لمآ�، �(نت �لحي �لباقي، فِصْلنا 

بك �.ّلنا على �لطريق ,ليك.
     بغد�. (�ألعظمية)

*   *   *
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حّي على �لصال-

نشر_ سنة ١٩٦٤

قر(_ مر- قصة لكاتب فرنسي لست (Dكر �آلC َمن هو كتابًا 
يؤ`¦ فيه `حلًة له في �لصحر�% �لكبرd جنوبي �لجز�ئر، َصِحَب 
 ،j.� فيها قافلة عربية يقو~ عن (هلها (نهم كانو� ِجّنًا على صو`- بني
ُيتعبوC �ال َيتعبوC ال يستريحوC �ال ُيريحوC، ال يسلكهم نظاjٌ �ال 
 Cكل فر. منهم (مة �كل ��حد فيهم `ئيس. �كا ،Cُيخضعهم قانو
يحه  يوjُ �لتحاقه بالقافلة يومًا مجنوC �لريا� ثائر �لعو�صف، تكا.̀ 

تقتلع �لخياj بمن فيها �تحمل �لسيا`�_ �لثقا~ �تلقيها. 
ثم كاC �لمشهد �لذ) (.هشه �(عجبه �بلغ ,عجابه به حد�ً سجل 

�صفًا له، (Dكر (نه كاC غاية في �لدقة �في �لجما~، يقو~: 
حّي  �لصال-،  على  >حّي  منهم:   CDمؤ  CDّ)  C) ,ال  هي  ما 
على �لفال�< حتى هد(_ ثو`- هذl �لنفوD� kهبت تلك �لفوضى 
�سكت Dلك �لضجيج، �`جع هؤال% �لجن بشر�ً من (فضل �لبشر، 
 dكأنه صف �لجند ساعة �لتد`يب، ال تر ثم �قفو� صفًا ��حد�ً 
منهم ,ال �لطاعة لقائدهم �ال تجد منهم ,ال �الستقامة ��المتثا~، 
يسمعوC �إليعا� (�لتكبير) فيتحركوC جميعًا بحركة �إلماj. ال تميل 
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�لة  فكأنهم  تحركهم،  �ال   dلكبر� �لصحر�%  `يا�  �لريا�،  بهم 
ضخمة في معمل كبير!

*   *   *

Dكر_ هذ� �لوصف �(نا قائم من عشرين يومًا في �خر جمعة 
مضاC على سطح �لّر��� �لجديد للحرj �لمكي، (`d صفو�  من̀ 
�لمصلين تحّف بالكعبة، تتحر� كلها بحركة �إلماj، فكأنها -كما 
قا~ �لكاتب �لفرنسي- �لة ضخمة يحركها �إلماj. �قد حركت يومًا 

�لدنيا كلها.

 l�` ًلقد �قف `جا~ �لقافلة �لتي صحبها �لكاتب صفًا ��حد�
 jلصفو� في �لحر� lهذ d`) لكاتب متعجبًا فوصفه معجبًا، �(نا�
�هي تتعاقب .��ئر من حو~ �لكعبة تتسع �تكبر كلما نأ_ عنها، 
حتى مأل_ �لحرj كله �بلغت جد`�نه، ثم تجا��ته ,لى بيو_ مكة 
�شعابها، ثم ,لى �لجبا~ ��لبو�.) من حولها، ثم تتسع حتى تبلغ 

(طر�� �لجزير-، ثم تتسع حتى َتطيف باأل`� جميعًا.

�لبيت  مركزها  صفو�   %�`� �صفو�  .��ئر  �سط  .��ئر 
 C) `ال �لقفا� d`ال تمنعها �لجبا~ �ال �لبحا` �ال �لصحا ،jلحر��
تتوجه ,لى هذl �لبيت من كل مكاC، حتى تطيف به من كل جانب، 
 dلكبر� �لصحر�%  من   .���لجنو ��لشما~   ���لغر �لشر�  من 
�(قصى �لمغر� ,لى قلب ,فريقيا، ,لى (قاصي جز` (ند�نيسيا، 
,لى �لثلو* �لمتر�كمة على قمم جبا~ �ألفغاC �تركستاC، ,لى كل 

.C�Dُيصَد� فيها باأل� Cُيتلى فيها �لقر� �`)
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هذl �لصفو� �لتي بد(_ >قائمة< للصال-، ثم تابعت >ماشية< 
>قعد_< في صد�`  ثم  �لمنصو`-،  �لعا.لة  �لخّير-  �لمعا`�  ,لى 
مجالس �لحكم ��لعلم على `��k �لممالك ��إلما`�_ �كر�سي 
�لمد�`k ��لجامعا_، فكاC من (هلها (عد~ حاكم �(فضل معلم. 

ثم تعبت >فنامت<!
باألعما~  �لحافل  �لنها`  Dلك  بعد  طويل  ليلٌ  بها  مّر  لقد 
 Cفجرها قد ال�؛ لقد طلع �آل� jلكّن ليَلها بد( يتصّر� ،jلِجسا�
�لفجر �أل�~ �لذ) يصحو فيه �لنائم، �لكن ال تصّح فيه �لصال- 
,ال (C تكوC صال- �لتهجد قبل �لفجر. لقد ظهر_ خيو� من �لنو` 
تمتد من �ألفق ,لى �ألعالي، �سيأتي بعدها �لفجر �لصا.� �يمتلئ 
�ألفق بالضو% �ينا.) �لمنا.) >�لصال- خير من �لنوj<، فتنهض 
لتجد. �لمسير- �لخّير- �لتكتب في تا`يخ �لمفاخر ��ألمجا. صفحة 
كالصفحة �لتي كتبها �ألجد�.. لقد كنا في �لزمن �أل�~ كما قا~ 

شوقي في �لزمن �ألخير:
�,�D (َتْونا بالّصفوِ� كثيرً-       جئنا بَصفٍّ ��حٍد لن ُيكَسر�

صف ��حد ال صفو� شتى، صف ��حد له �جهة ��حد- 
�له قائد ��حد، هو سيد �لعر�، بل سيد �لعالم، بل خاتم �ألنبيا% 

`سو~ �هللا ‘، �له منهج ��حد هو كتا� �هللا.
لقد كنا نيامًا فصحونا، فإ�D شئتم (C تجعلو� هذl �لصحو- 
 �D,�  ،jلمنا� ,لى  بعدها  نعو.  صا.قة مستمّر- ال صحو- عا`ضة 

صدقتم �لعزj على (C تجد.�� �لمسير-، فهذ� هو �لطريق.
*   *   *
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�لصحيح  �لطريق  عن  تصرفكم  ال   ،Cلمسلمو� (يها  فيا 
��ضح،  َلْحب(٢)  فالطريق  مز�`-،  لوحا_  �ال  كاDبة   (١)dًُصَو
مشينا فيه (�~ مر- فوصلنا، فإC ضللنا عنه (� بّدلناl لم نصل (بد�ً. 
�لطريق �لذ) خّطه �حّد حد�َ.l �ُهللا �بين مبتد(l �منتهاl هو طريق 
�إلسر�% من �لمسجد �لحر�j ,لى �لمسجد �ألقصى، يبد( بالصال- 
�`بط �لقلب باهللا �ينتهي بربط �لقلب باهللا �بالصال-، جمع �هللا به 
,لى تحرير  ,نه ال سبيل  (بد�ً؛  `باطهما  ُيَفّك  �لمسجدين فال  بين 
�لقدk ,ال ,C سرتم على هذ� �لطريق، من هنا من حو~ هذ� �لبيت 
�لذ) لبس من �لديبا* ثوبًا (سو.، ال من �لبيت �ألبيض �`�% �لبحر 

في �لغر� �ال من �لبيت �ألحمر في �لشر�.
لقد كانت �لقافلة تعر� طريقها، يقو.ها .ليلها �يحد� بها 
حا.يها، فلما صحونا بعد نومتنا �جدناها تمشي على ضال~، قد 
 C, ،مّل �لحا.) �حا` �لدليل. كنا نعر� منتهانا ألننا عرفنا مبتد�نا

` ,C كانت �لبد�ية من �لصال- �لقائمة. �لنهاية هي �لنصر �لمؤ�َّ
في  �قاتلو� جها.�ً  �هللا  يد)  بين  قيامًا  بالصال-  بد���  �لذين 
سبيل �هللا يطلبوC �لنصر من عند �هللا، فيكوC �هللا ناصرهم. �من 
يقاتل لغير �هللا، للقومية �حدها (� للوطنية، (� لما شئتم (� شا��� 
بها  ُيبعث  �لم   �كتا بها  ينز~  لم  �لتي  ��لمذ�هب  �لمبا.�  من 

`سو~، فمّمن -لعمر)- يطلبوC �لنصر ,C لم يطلبوl من �هللا؟
______________________

-، �هي �لعالما_ (� �لحجا`- �لتي ُتنَصب لُيستَد~ّ بها على  (١) جمع ُصوَّ
�لطريق (مجاهد).

(٢) �لَلْحب ��لالِحب هو �لطريق �لو�ضح (مجاهد).
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لما (هوd �لمسلموC �أل�لوC بجباههم ,لى �أل`�، حيث 
تطأ �لنعا~ خضوعًا هللا، جعل �هللا `��k �لجّبا`ين تنحني خضوعًا 
لهم �تيجاCَ �لحكاj تتها�d على نعالهم، �جعلهم باإلسالj سا.- 
�لعز-  �بتغو�   Cفإ  ،jباإلسال  ��لعر (عز  �هللا   C, �(ساتذتها.  �لدنيا 

بغيرD lّلو�.
 ،Cأللسن ��لبلد��� Cلذ) تخطى كتاُبه فو�`� �أللو�� jإلسال�
�إلسالj �لذ) يقسم �لناk ,لى قسمين فقط: �لذين �منو�، ��لذين 
�فقر�%،  (غنيا%  ,لى  �ال  �عجم،   �عر ,لى  يقسمهم  لم  كفر��. 
 Cفكا �بر�ليتا`يين؛  برجو��يين  ,لى  �ال  �عبيد،  سا.-  ,لى  �ال 
�لفضل عندl بالتقوd �حدها، () بالمزية �لشخصية �لتي يستطيع 
 �َمن شا% �كتسابها، على حين يتفاضل �لناk باألحسا� ��ألنسا

��لمناصب ��ألمو�~.
مشكلة   jليو�  Cيثير� بالمتمدنين  ندعوهم  من   Cكا �لئن 
 jفلقد جا% �إلسال ،Cيتمسك فريق منهم بفو�`� �أللو� �) kألجنا�
بعبد (سو. �هو بال~ �لحبشي فجعله ��ير �لدعاية أل�~ حكومة 
,سالمية. �هل �لمؤCDّ ,ّال ��ير �لدعاية يعلن مبا.� �إلسالj كل 
يوj خمس مر�_؟ فقضى بذلك على فو�`� �أللو�C. �عمد محمد 
عليه �لصال- ��لسالj ,لى �لرجل �لفا`سي، فلم يكِفه (C جعله من 
�لسا.- بعد (C كاC عبد�ً مملوكًا حتى (صد` قر�`�ً ضّمه به ,لى بيت 
�لنبو-، فقا~: >سلماC منا (هَل �لبيت<، فقضى بذلك على فو�`� 

�لجنسيا_.
*   *   *



٤٢

,ني (`d هذl �لصفو� قد قامت من جديد لتعيد �حفها �لخّير 
يا� �لفلو�_ �ال  مر- ثانية. (ال تر�نها ��قفة ال تحركها �لريا�؛ ال̀ 
 ،jفيها �لحاكم ��لمحكو dيا� �لمطامع ��لشهو�_؟ لقد �ستو`

��لملو� ��لّسوقة، ��ألغنيا% ��لفقر�%.
 Cيت بين �لمصلين ملوكًا �`�سا% ���`�% َيقُدمو) لقد طالما̀ 
حجاجًا (� معتمرين، نستنزلهم من طّيا`�تهم �لتي كانو� يضربوC بها 
 ،�في طبا� �لجو، يعلوC بها �لسحا� حيث ال يبلغ نسر �ال عقا
 C) لهم عندنا �ال ما هو (حب ,ليهم منا من jفال نجد في �إلكر�
يرتديها  كما  ترتد�نها  �لتي  �لدنيا   �ثيا عنكم  �نزعو�  لهم:  نقو~ 
�ال  لتفاخر  مجا~  هنا  ها  فما  ��لتكاثر،  �لتفاخر   �ثيا  ،kلنا�
لتكاثر، ��`تد�� ما يستر �ألجسا. �يدفع حر �لصيف �بر. �لشتا%: 
�إل��` ��لر.�%. ثم نقو~ لهم: طوفو� حو~ هذ� �لبيت مع �لطائفين 
��.خلو� في هذl �لصفو� مع �لمصلين، فمن هذl �لبقعة �لمبا`كة 
نَبَع �لخير �لذ) سالت به �لجد��~ ��ألنها` حتى عّم �أل`َ� كلها 
بالخصب ��لنما%، �من هنا، من جبل قريب، خر* �لنو` �لذ) 
(��� عن �لدنيا ظلما_ �لشر� ��لجهل ��لخر�فة �.لها على طريق 
�لعقل ��لحضا`- ��لمدنية ��لعلم. ,C هذl �لَقْفر- �لتي ما فيها ,ال 
�لصخر ��لرمل هي �لتي �لد_ جنا_ �لغوطة �بساتين �لعر��، 

�مصر �لتي كاC يدعوها (هلها (j �لدنيا.
��`ها  لّما   Cلباكستا� في  قبل، من عشر سنين، كنت  �من 
�لملك �لعربي �لسعو.) �لمسلم، فلم يجد�� (بلغ في تكريمه من 
(C يدعوl ليؤjّ �لمصلين �يضع جبينه معهم على �أل`�. �لم يكن 
في كر�تشي يومئذ مسجد يّتسع لهذl �لخالئق �لتي ال يحصيها �لعّد 



٤٣

�ال يد`� �خَرها �لبصُر، فجمعوهم في �لميد�C �لكبير �لذ) كانو� 
يلعبوC فيه �لبولو(١)، لم تمنعهم صالبة �أل`� �ال حر�`- �لشمس 
من (C يملؤ�ها �(C يقومو� فيها صفوفًا بين يد) �هللا، كصفوفهم 
حينما يقفوC للقتا~ جها.�ً في سبيل �هللا. �حين يستشعر �لمسلم 
�لعبو.ية هللا ��لذلة بين يديه يعطيه �هللا �لسيا.- في �لدنيا ��لعّز في 

~ هللا عّز. �أل`�، �ال تذ~ هذl �لجباl ,ال هللا �حدl ألC �لذُّ
*   *   *

فإ�D (`.تم -�قد صحوتم هذl �لصحو- �لمبا`كة- (C يعو. 
لكم �لنصر �لذ) كاC ألجد�.كم فاسلكو� طريقه، فإC َمن ال يسلك 
�لطريق ال يبلغ �لغاية، ��.خلوl من بابه، فإC من (خطأ �لبا� لم 

.�يصل ,لى �لمحر�
�بد��� جها.كم في فلسطين (�في غير فلسطين) بالصال-. 
(ال تر�C موقفنا مع �ليهو.، �هم (D~ �ألمم �هم (قل �ألمم؟ ال 
 Cميركا لّما �قف (مامها �لفيتناميو) Cتقولو� ,نها تمّدهم (ميركا، فإ
 Cبالجبت ��لطاغو_ ال يؤمنو Cكانو� يؤمنو C,�) Cيقاتلونها بإيما

باهللا ��ليوj �آلخر) لم تقد` (C تخضعهم بسالحها.
يا (يها �لناC, ،k �لذ) يقاتل عن ,يماC ال يمكن (C ُيغَلب، 
 kلنا�  Cكا  C, فكيف  �آلخر؟   jباليو� باهللا  يؤمن   Cكا  C, فكيف 
يخافوC �لمو_ �كاC هو يطلب �لمو_ ألنه يرd في �لمو_ �لحيا- 

�لد�ئمة �لباقية؟
______________________

.Cْوَلجا (١) �لتي كاC يسميها (جد�.نا �لكر- ��لصَّ



٤٤

فاستبشر�� -يا (يها �لمسلموC- بالنصر ما بقيت هذl �لصفو� 
قائمة، يقو.ها �إلماj �يسو.ها �لنظاj، قانونها �إلسالj، �شعا`ها 

.jئمًا: ,لى �ألما�.
,�D عرفت كيف >تقوj< هنا حقًا، �`بط  ,C هذl �لصفو� 
(صحابها قلوَبهم باهللا حقًا، �جاهد�� في سبيله حقًا، عرفت كيف 
>تسير< مر- ثانية ,لى مر�بع �لنصر �مر�تع �لفخر، �عرفت كيف 
>تقعد< مر- ثانية في �لصد`، فيكوC لها �لنهي ��ألمر �يكوC لها 

عز �لدهر.
*   *   *



٤٥

�� �لنّبو- َ̀ من 

حديث (Dيع من ,�Dعة .مشق سنة ١٩٦١

 Dلألستا �جتماعيًا  �آلC حديثًا   Cنكم ستسمعو, �لمذيع  قا~ 
 D, �علي �لطنطا�)، �قد (صا� في هذ� �لقو~ �(خطأ فيه؛ (صا
�صفه بأنه حديث �جتماعي، �,C كاC �لحديُث �لذ) ستسمعونه 
 ��ليوjَ من �لنمط �لعالي �لذ) لم يِجئ بمثله كاتب، ال من �لعر
�ال من غير �لعر�، �هو صا.` عن فكر ال تد�نيه �ال تقا`به (فكا` 

.��لفالسفة ��لعلما%، ال من �لعر� �ال من غير �لعر
�(خطأ ,D نسبه ,لّي، فليس حديث �ليوj لي، �ال (قد` (C �تي 
بمثل هذ� �لحديث �لُمعِجز. ,نه حديث لعظيم ,�D قيس به �لعظما% 
ْتها �لمصابيُح غد_  َ̀ عا.�� �كأنهم من �لّدهما%، كالشمس ,C با
من نو`ها في ظلما%. ,نه حديث سيد �لرسل �خاتم �ألنبيا%، محمد 

�بن عبد �هللا صلى �هللا عليه �سلم.
�� من عاطفة،  ,C حكمة �لحكما% -يا سا.-- فكر ليس فيه̀ 
�(ْخيَِلة �لشعر�% عاطفة ليس لها عما. من فكر. ��لنمط �لمفر. من 
�لكالj هو �لذ) ستسمعونه �ليوj، �هو �لذ) يسو� لك �لقضية 
�لنفس  له  �لبا`S، تستشر�  �لعاطفي   ��لثو �لمسلَّمة في  �لعقلية 
فتقبله �تألفه، �يرضاl �لعقل فيؤمن به �يتبعه، �هو -فو� Dلك- 



٤٦

��ضح بّين يفهمه �لعامي �لذ) لم يطلب علمًا �لم َيرِ�ِ (.بًا، �يعجز 
عن مثله �لعالم ��أل.يب.

�,�D كاC في توقيعا_ �لخلفا% �(مثا~ �أل.با% ��لقليل �لمتخيَّر 
من �لكالj نفحة من هذ� �أل`يج ��هج من هذl �لشمس، فإننا نقر( 
Dلك لمتعة �لبالغة �هّز- �لبياC، �في بالغة `سو~ �هللا ‘ شي% 
َعِمَل به نا~ سعا.-  (كبر من �لبالغة ��لبياC؛ هي (نها قانوCٌ َمن 

.dلدنيا ��ألخر�
.Sلك �لر�� �لُممِرD بعد، فهاكم �هر�_ قليلة من�

*   *   *
 ،�هذl كلمة ��حد- جمعت �لدين ��لخلق ��لتهذيب ��أل.
 ،kمًا بين �لنا فَمن Dكرها .�ئمًا �عمل بها كاC َمرِضّيًا عند �هللا ُمقدَّ
يحّب  ما  ألخيه  يحب  حتى  (حدكم  يؤمن  >ال   :‘ قوله  هي 

لنفسه<(١).
فتصو` نفسك .�ئمًا في موضع َمن تعامله، ��نظر ما�D تحب 
(C تعاَمل به فعامله بمثله. ,�D كنت بّياعًا فتصو` (نك (نت �لمشتر) 
�(نك ال تحب (C ُتخَدS �ال (C ُتغَبن، فال تخدS �لمشتر) �ال 
تغبنه. �,�D كنت قويًا فتصو` (C �لذ) (مامك هو (قوd منك، فعامل 

�لضعيف بمثل ما تحب (C يعاملك به �لقو).
*   *   *

______________________
(١) (خرجه �لشيخاC ��لترمذ) ��لنسائي ��بن ماجه (مجاهد).



٤٧

�هذl كلمة فيها �لدين كله، �هي موعظة جمعت �لمو�عظ 
كلها ��لتقت فيها طر� �لخير جميعًا، �هي قوله ‘: >(C تعبد �هللا 

كأنك تر�l، فإC لم تكن تر�l فإنه ير��<(١).
 ،lيوّقر (لذ� lبا) �) (مامه شيخه �لذ) ُيجّله dير Cفمن كا
هل يأتي �لمنكر�_ ��لحماقا_؟ �هل يستطيع (C يسر� (� يزني 

َمن يعلم (C شيخه (� (باl ينظر ,ليه من نافذته ليرd ما يصنع؟
,لى  َيعمد   �)  j ُيقِدj على محرَّ  �) يقّصر في فريضة  فكيف 
ظلٍم َمن يعلُم (C �هللا جّل جالله مّطلع عليه �(نه ير�l؟ �لذلك جا% 
في �لحديث: >ال يزني �لز�ني حين يزني �هو مؤمن، �ال يسر� 
�لسا`� حين يسر� �هو مؤمن، �ال يشر� �لخمر حين يشربها 

�هو مؤمن<(٢).
*   *   *

�كن قويًا ال تكن ضعيفًا، �كن معطيًا ال تكن �خذ�ً، �كن 
غالبًا (� عافيًا ال تكن مغلوبًا (� َمعُفّو�ً عنه؛ فإC �لقو- هي جما~ 
�لرجل، ال جما~ في �لرجل ,ال بالقو-: قو- �لجسد، �قو- �لفكر، 

 .Cقو- �لما~، �قو- �للسا�
�قد جمع فلسفَة �لقو- كلها حديٌث ��حد في ست كلما_، 
�عرضها في صو`- ملموسة ال في فكر- غامضة، هو قوله ‘: 

______________________
(خرجه   ،Cإلحسا��  jإلسال��  Cإليما� في  �لمشهو`  �لحديث  من   (١)

�لشيخاC ��لترمذ) ��لنسائي �(بو .��. �(حمد (مجاهد).
(٢) (خرجه �لشيخاC �(صحا� �لسنن (مجاهد).



٤٨

>�ليد �لعليا خيٌر من �ليد �لسفلى<(١).
�لحديث  فهذ�  للفر.  .ستو`�ً  �لماضي  �لحديث   Cكا  �D,�

.ستو` للفر. �للجماعة �للو�حد �للد�لة.
*   *   *

��لناk يتحاسد�C في �لغنى �في �لجاl: ترd من هو (غنى 
منك (� (�جه فتغبطه ترجو (C تكوC مثله، �`بما حسدَته فتمنيت 
(C تكوC (نت مكانه. فبّين �لرسو~ ‘ (C هذ� كله (قل من (C ُيحَسد 
 Cلحسد شر كله، فإ�� ،lعليه، كله ال قيمة له، ال �لما~ �ال �لجا
جا� يومًا فإنما يجو� في ,حدd منزلتين: منزلة �لغنّي �لذ) يجو. 
بماله في �لخير�_، في �لصدقا_ �(عما~ �لبِّر، �منزلة �لعالِم �لذ) 
يعّلم �لناk ما ينفعهم عند `بهم، (� يكوC قاضيًا فيقضي بينهم 

بعلمه قضا% �لحق.
جل �تاl �هللا  قا~ ‘: >ال حسد (() ال غبطة) ,ال في �ثنتين:̀ 
ماًال فسّلطه على َهَلَكته بالحق، �`جل �تاl �هللا حكمة فهو يقضي 

بها �يعّلمها<(٢).
*   *   *

______________________
(١) (خرجه �لشيخاC ��لترمذ) ��لنسائي �(بو .��. (مجاهد).

(٢) �لحديث (خرجه �لشيخاC ��لترمذ) ��بن ماجه �(حمد. �معنى قوله 
��ية (خرd عند �لبخا`)  >هلكته< () ,نفاقه، يفّسرl لفُظ �لحديث في̀ 
�(حمد: >فهو يهلكه بالحق< �في `��ية ثالثة >فهو ينفقه في �لحق< 

(مجاهد).



٤٩

,C �لمر% ال يعر� َقْد` �لصحة ,ال عند �لمر�، فإ�D مر� 
ليتني عملت  يا   ،l� بعينيه �تحّسر �قا~:  نظر  �لعمل  �عجز عن 

�(نا صحيح!
تجد   C) تمنيَت  �لوقت  �ألشغا~ �ضا�  عليك  كثر_   �D,�
�لتلميُذ  هذ�  يعر�  لير-!  .قيقة  كل  ثمن  .فعت  �لو  ساعة  �يا.- 
 ،��لذ) تأتيه ساعُة �المتحاC �ال يز�~ عليه مئة صفحة من �لكتا
��لمتعهد �لذ) تأتيه ساعُة �لتسليم �ال يز�~ عليه ,نجا� شي% من 
�لعمل، ��لمسافر �لمضطر �لذ) يصل ,لى �لمطا` بعدما طا`_ 
 Cلطّيا`- بخمس .قائق. بل `بما بلغ ثمن �لدقيقة في تقدير �إلنسا�
مئة (لف لير-، كالو�لد �لذ) يحمل �لعفو لولدl �لمحكوj فيجد 

ذ فيه منذ .قيقة ��حد-! (C حكم �لمو_ قد ُنفِّ
�,�D كاC معك �لما~ �لوفير فبّذ`ته �(ضعته ثم �حتجَت ,لى 
�لقليل فلم تجدl، قعدَ_ متحسر�ً. �,�D (.`كك �لمشيب فعجز_ 
�ضعفت (سفت على (ياj �لشبا� �تمنيت لو كنت صنعت فيها ما 

تتمنى �آلC عمله �تعجز عنه.
ثم ,�D كاC �لمو_، �ُطَويت صفحا_ �ألعما~، ��جدَ_ 
تسّبح   C) تمنيت  �لسيئا_،   �عقا �عظم  �لحسنا_   �ثو� ِعظَم 

تسبيحة ��حد- (� تصلي `كعة فال تستطيع.
 C) لمعاني كلها حديث ��حد، حديث (`جو� lلقد جمع هذ
يكتبه كل ��حد منكم بالخط �لجميل ثم يعلقه في صد` مجلسه 
قبل خمس؛  خمسًا  >�غتنم  له:  .ستو`�ً  �يجعله  .�ئمًا  فيه  لينظر 
صحتك قبل سقمك، �فر�غك قبل شغلك، �غنا� قبل فقر�، 



٥٠

�شبابك قبل َهَرمك، �حياتك قبل موتك<(١).
على  �لمر�  في  تأسى  ثم  بالكسل  �لصحة   jيا) تضّيْع  ال 
�لعجز عن �لعمل. �ال تضّيع (�قا_ �لفر�§ باللهو ��لعبث ثم تبكي 
 jحمت عليك �ألشغا~ �ضاقت �أل�قا_. �ال تبّذ` (يا.�� �D, عليها
�لليالي متحسر�ً  �لما~ في غير مو�ضعه، ثم ُتمضي  تنفق  غنا�، 
 ،Cلحاجة. �ال تضيع شبابك �قو�� في �لفسو� ��لعصيا� jعليه (يا
فإ�D �نحنى ظهر� �`ّ� عظمك �`كبتك �ألمر�� قلت: يا ليت 

�لشبا� يعو.!
,�D �ّلى   ��لشبا يعو.  ,نه ال  �هل `(يت شبابًا عا.؟ كال، 
تحسبه  �لرجل   dلتر �,نك  بالمعاصي.  تقتله  لم   �D, يبقى  �لكن 
في �لستين �ما جا�� �أل`بعين، ��خر تظنه �بن (`بعين �هو في 
�لرجل  على   Cيحفظا  dلتقو�� �لعفاَ�   Cال أل,  ��D �ما  �لستين. 
شبابه ��لفسوَ� ��لعصياC يهدمانه قبل (��C �لهدj. �هذl مكافأ- 
عاجلة في �لدنيا، فكيف بالمكافأ- �لكبرd في �آلخر-؟ فال يغتّر 
�لشا� �لذ) يركب هو�l باللذ- �لعاجلة، �ال يأسف �لشا� �لتقي 
 ��لذ) فاتته هذl �للذ�_، فإنه ال خير في لذ- ساعة �`�%ها عذ�
�لدنيا بالمر� ��لهرj �عذ�� �آلخر- في جهنم، �عذ�� جهنم 

(شد �(نكى.
*   *   *

______________________
(١) صّححه �لشيخ ناصر �لدين �أللباني في >صحيح �لجامع �لصغير<.
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�لتجا`- �لر�بحة

حديث (Dيع من مكة سنة ١٩٦٨

هذ� �لحديث .عاية تجا`ية مجانية (Dيعها لمصلحتكم (نتم. لو 
َست شركة جديد- حكم �لخبر�% (نها `�بحة مئة بالمئة �ُطرحت  ُ(سِّ
(سهمها في �ألسو�� لمد- محد�.-، هل يتأخر َمن معه ما~ بشر�ئها 

(j يسرS ,ليها �يسابق عليها؟
,C (مامكم (سهمًا معر�ضة بالبيع، ,�D �شتريتم �لسهم منها 
�`تفعت  �`بما  `يا~،  (لف  بسبعين  قليل  بعد  يصير  `يا~  بمئة 
فال   jيا) ثالثة  ��لمد-  (ضعافًا،  Dلك  على  ثمنها  فز�.  �ألسعا` 

تتأخر�� عن �لشر�%.
ن عليها، ��لذ) يضمنها ليس شركة  ��أل`با� مضمونة مؤمَّ
� �لعالمين. ,) ��هللا ّ تأمين �ليس �لمصر� �ال �لحكومة، �لكْن̀ 
 Cكا �D,� .lألخو�_، �هذ� هو �لموسم فال تضّيعو�� Cيا (يها �إلخو�
في �لز`�عة موسم للبِذ�` �في �لتجا`- موسم لالستير�. �في �لسنة 
�لمد`سية موسم لالستعد�. لالمتحاC، ففي سو� �لصدقا_ موسم 

تزيد فيه �أل`با�، �هو هذl �ألياj من `مضاC، فاغتنموها.
�لماليين   Cلذين يملكو� �لست (قصد بهذ� �لكالj �ألغنيا% 
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�حدهم، بل (قصد �لسامعين جميعًا. �,�D كاC معك ثالثة �ال� 
`يا~ فأنت غني بالنسبة لمن معه خمسمئة �عندl خمسة (�ال. ال 
يعر� كيف يسّد. بها نفقاتهم في �لعيد، فلو (عطيته مئة لفر� بها. 
�هو غني بالنسبة لمن معه مئة فقط �له خمسة (�ال. مثله، فلو 

(عطاl عشرين لفر� بها.
�,�D كاC عند� ثو� ال يز�~ صالحًا �كنت تقد` على شر�% 
غيرl، فأعِطه لمن يفر� به �يجدl ثو� �لعيد ��شتِر غيرl، تلبس 
جديد�ً �تكسب �لثو��. �,�D فتشت عن بّياS للقما¤ صالح قليل 
�لمو`. �قصد_ بشر�ئك منه مساعدته، �بحثت عن خّيا� صالح 

قليل �لزبائن �قصد_ معونته، كاC لك بهذ� �بذ�� صدقة.
��بد( في �لصدقة بأقربائك، فإC ,عطاَ% �لفقير �لغريب حسنٌة 
�ال  `حم،  �صلة  صدقة  ألنه   ،Cحسنتا �لفقير  �لقريب  �,عطاَ% 
 Cيقبل �هللا صدقة عبد �في قر�بته َمحا�يج. ثم بجير�نك، فَمن كا
 Cعلى مائدته عشر- (لو� Cَآلخر ال يبيت شبعا� jيؤمن باهللا ��ليو
�لولد  �لفو~. �فّضل  l جائع (� محر�j ما عندl ,ال صحن  ُ̀ �جا
�ليتيم ��لشيخ �لعاجز �طالب �لعلم، (ما هؤال% �لشحا.�C �لذين 
�لو�حد منهم  (قويا% (صّحا% يستطيع  �لسؤ�~ حرفة �هم   Cيتخذ�
(C يجّر عربة فال ُتعِطهم، فإC ,عطا%هم يشجعهم على هذl �لمهنة 

.jلتي يأباها �إلسال�
*   *   *

,C صدقة �لفطر �لتي ال بد منها الستكما~ �لعبا.- في هذ� 
�لشهر تكا. تكوC ��جبة على (كثر �لناk، فال تقتصر فيها على 
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�لحد �أل.نى (�هو صاS من تمر (� صاS من ُبّر) بل (عِط بمقد�` 
طاقتك. فلو (�جبت �لحكومة عليك (C تشتر) من (سهم �لشركة 
تملك  �كنت  `يا~،  مئة  ثمنه  �ألقل  على  ��حد�ً  سهمًا  �لر�بحة 
(j تشتر) �ال� �ألسهم  �لو�حد  �لسهم  بهذ�  مليونًا، هل تكتفي 

(مًال بربحها؟
فلما�D ال ُيخر* كّل ��حد منا صدقَة �لفطر عن نفسه �عّمن 
�لسنة  �لشهر؟   jيا) من  ��حد   jيو  .َ`�� عنه  ,خر�جها  عليه  يجب 
ثالثمئة �خمسة �ستوC يومًا، فهل يصعب عليك (C تتصد� كل 
 jمو`. �ليو Cحد منها؟ قد يكو�� jسنة في عيد �لفطر بمو`. يو
ياال_ عند ناk �قد يكوC عشر- �ال� عند �خرين، فلُيعِط  عشرَ-̀ 

.l%هللا َيِز. عليه �ُهللا نعَمه �يضاِعْف له عطا� lكلٌّ بمقد�` ما (عطا
ما  (�جب  �ال  ��جٌب شرعًا  �لمقد�`  هذ�   C, (قو~  ال  �(نا 
�لشرS `ّغب في �لصدقة،   Cفيه أل �لشرS، بل (`ّغب  لم يوجبه 

.Cمضا` jال سيما في ختا� ،Cلصدقة في كل �أل�ما��
*   *   *
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!l`ما َقَد`�� �هللا حّق قد

حديث (Dيع سنة ١٩٦٩

كاC حديث �لمجالس في �ألسبوS �لذ) مضى هو �صو~ 
�لبشر ,لى �لقمر. �هو حا.� عظيم يستحق (C ُيتكلَّم فيه �(C ُيعلَّق 
يزلز~   C) يستحق  �لكنه ال  منه،  �ُيعَجب  به  ُيعَجب   C)� عليه، 
�لطبيعة  قهر��  �لبشر   C)  jقو فلقد ظن  ,يماننا.   Sيزعز  �) عقائدنا 
�(نهم �صلو� ,لى �لسما%، �سمعت هذl �ألقو�~ من �ألفو�l �قر(تها 

في �لصحف، فتعجبت ��هللا من قائليها.
-من  �حسبو�  �لقمر  ,لى   lصلو�) بصا`�¦  فرحو�  �َهْبُهم 
�لقمر  ما  فخّبر�ني:  ملكه،  في  �هللا  بذلك  (نهم شا`كو�  جهلهم- 
�لقمر  (ين  بل  �لسما%؟  من  �لقمر  (ين  �لكوC؟  هذ�  ,لى  بالنسبة 
 �با يبعد  ما  بمقد�`  يبعد عنا  �لقمر   C) ,�D فرضنا  �لشمس؟  من 
 ��لحرj عن مقاj ,بر�هيم فإC �لشمس تكوC (بعَد من جا�- عن با

!jلحر�
 lقسنا �D, هذ� �لبعد C, ُبعد �لشمس عنا؟ Cهل تصو`تم �آل
 jلنجو� lمن بين هذ C) قائق، فاعلمو�. Cنحو ثما Cبسرعة �لضو% كا
�لتي تبد� نقطة في �لظالj (� هي تضيع في هذ� �لوهج �لذ) نسميه 
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>نهر �لمجّر-<، من بينها ما يصل ضو�l ,لينا في عشر- �ال� (لف 
(لف سنة، () في عشر- مليا`�_ سنة(١)؛ فالشمس بالنسبة ,ليها 
كأنها الصقة بنا، �ما قيمة ثماC .قائق بالنسبة لعشر- مليا`�_ من 

�لسنين؟ فكيف ,CD بالقمر؟
فما قيمة �لقمر؟ �ما بعدl عنا بالنسبة ,لى هذ� �لفضا% �ما 

فيه؟
هل تريد�C) C تعرفو� ما هي �لسما%؟ لقد Dكر_ لكم طرفًا 
من هذ� في حديث مضى، ال (عر� تا`يخه �ليس عند) نصه، 
,ليه. �لسما% -يا سا.-- كر- عظيمة. �كلمة  �ال بأk من �لعو.- 
>عظيمة< ال تصف حقيقتها، �لكن ليس عند) غيرها. كر- مغلقة 
تحيط بهذ� �لفضا% كله، () (C هذ� �لفضا% �لهائل بكل ما فيه .�خل 
هذl �لكر-، �هذl �لكر- هي �لسما% �لدنيا �سمُكها �ُهللا (علم به. 
�بعدها (خرd (كبر منها هي �لسما% �لثانية، ,لى سبع سما��_؛ 

______________________
� �لتّبانة< كما سّماها �لعر� (� >�لطريق  ْ̀ (١) عد. �لنجوj في مجّرتنا (>َ.
�للَبني< كما هي في لغا_ �لغر�) يزيد على مئَتي مليا` نجم، �قطرها 
-بعد   jلنجو�  lهذ من  ,لينا  نجم   �(قر ضوئية.  سنة  (لف  مئة  نحو 
نحو  في  ,لينا   lضو� �يصل   ،>k`قنطو >بر�كسيما  هو  �لشمس- 
حّير  ُبعد�ً  بلغت  �لتي  �لَقِصّية   jما �ألجر�) �لسنة.  (`بع سنو�_ �`بع 
�لعلما% فهي >�لكو�َ�`�_< (�تسمى (حيانًا >(شباl �لنجوj<)، �(قصى 
ما �كُتشف منها ,لى �ليوj يبعد عن مجّرتنا نحو (`بعة عشر مليا` سنة 
ضوئية. �ُيَظّن (C هذl �لكو��`�_ ليست سوd مر�كز مجر�_ بالغة 
�لقو- تحتو) على ثقو� سو.�% هائلة �لضخامة، قد تبلغ كتلُة �لو�حد 

منها كتلَة مئة مليا` شمس كشمسنا! (مجاهد).
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 dكر�_ كل ��حد- تحيط بالتي قبلها، �بين كل ��حد- ��ألخر
فضا% لعله (كبر من هذ� �لفضا%، تأتي بعدها مخلوقا_ (كبر منها 
�لعر¤  �لبشر مدd كبرها �عظمها، هي  �(عظم ال يتصو` عقل 
��أل`�،  �لسما��_  كعر�  عرضها  �لتي  ��لجنة  ��لكرسي، 

.(١)jلنا` �لتي بين كل طبقة منها �طبقة مسير- خمسمئة عا��
(حد،  عن  (نقله  �لم   �كتا في   lجد) لم  قلته  �لذ)  �هذ� 
�لكن هو �لذ) فهمته من نصوP �لكتا� ��لسنة. �قد فّسر شيخنا 
�لمغربي `حمه �هللا (في تفسير جز% تبا`�) �لسما% بأنها مد�`�_ 
�لكو�كب، �هذ� خطأ مر.�.؛ فاهللا قد �صف �لسما% بأنها بنا%، 
() جسم ما.) ال حّد �همي، �(نها سقف مرفوS، �(نهّن سبع 
سما��_ ِطباقًا. �ال تكوC طباقًا ,ال ,�D كانت مثل �لكر- �لتي تحيط 
بها كر- (كبر. �جا% في حديث �لمعر�* بأC لها (بو�بًا ُتفَتح �ُتغَلق، 
�في �لقر�C {َفَفَتْحنا (ْبَو�َ� �لّسما%} �فيه {بابًا ِمَن �لّسما%}. ��`. 
 lهذ C) لقيامة �(نها تنفطر �تتشقق. (ما� jلسما% ُتفَتح يو� C) فيه
�لكو�كب .�C �لسما% فقد (خذته من قوله تعالى: {َ�َ�يَّّنا �لّسَماَ% 
ْنيا بَِمصابيَح}، �هذl �لمصابيح هي �لكو�كب لقوله في �آلية  �لدُّ

�لثانية: {بِزيَنةٍ �لَكو�ِكب}.
*   *   *

فهل معنى �لوصو~ ,لى �لقمر �لوصو~ ,لى �لسما%؟ (ين �لقمر 
______________________

(١) لهذ� �إليجا� تفصيل في مقالة >ما هي �لسما%؟<، فمن (حب قر�%تها 
فليرقبها في كتا� علي �لطنطا�): >فصو~ في �لثقافة ��أل.�< �لذ) 

(`جو (C يصد` عّما قريب بإCD �هللا (مجاهد).
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من �لشمس؟ �لو نحن �صلنا ,لى �لشمس فأين �لشمس من (حد 
هذl �لكو�كب (() �لنجوj)؟ فهل يمكن (C نصل ,لى ��حد منها؟ 
,ننا لو �خترعنا مركبة تسير بسرعة �لضو%، () (نها تقطع ثالثمئة 
(لف كيل في �لثانية، لوصلنا ,لى بعضها بعد مليا`�_ من �لسنين. 

فكيف نصل ,لى �لسما%؟
 dفي مقابلة هذ� �لعاَلم �لذ) ال يتصو` �لعقل �لبشر) مد�
 - ّ̀ �تساعه عاَلم �خر ال يتصو` �لعقل .قته؛ هو عاَلم �لذ`-. ,C في �لذ
�لتي ال يمكن (C تر�ها �لعين �ال بالمجهر �إللكتر�ني فضا% مصغر�ً 
عن هذ� �لفضا%، تسبح فيه (جساj صغير-، كها`� (,لكتر�نا_)، 

تد�` من حو~ �لنو�- كما تد�` �لسيا`�_ من حو~ �لشمس.
فتصو`�� �لفر� بين سعة عاَلم �لسما% �ضيق عاَلم �لذ`-، 
هذl �لدقة �لتي ال يتصو`ها �لعقل مقابل Dلك �لكبر �لذ) ال يتخيله 
�لعقل! �ما �إلنساC بينهما؟ ,نه ,�D قاk نفسه بعالم �لذ`- فأخذته 
 Cلهو�� بالسما%، ليستشعر  �لكو�كب،  بعالم  �لعز- لكبرl فليقسها 
 Cُضآلته. �لكّن طبيعة �لبشر من �لغر�`: {ُقتَِل �إلْنَسا� lمن صغر

!{lما (ْكَفَر
*   *   *

 �D, ننا) Cهذ� كله �لمخلو�، فما بالكم بالخالق؟ هل تظنو�
�صلنا ,لى �لقمر (� ,لى �لمريخ نكوC قد شا`كنا �هللا في ملكه؟

,C َمَثَل �لذين فتنهم عن .ينهم (C �لبشر طّير�� صا`�خًا ,لى 
�لقمر َمَثُل جماعة من �لنمل خرجت من �كرها في يوj عاصف، 
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فجّر_ قشة حتى �ضعتها في مهب �لريح فحملتها �لريُح مسافة 
خمسة (S`D، فقالت: لقد سّيرنا كوكبًا �صرنا �لهة! �كفر_ بذلك 
بعض سخيفا_ �لنمل كما كفر بالصا`�¦ بعض سخفا% �لبشر. (ّما 
(هل �لفكر فإنهم يجد�C في كل كشف جديد لبعض ما (�.S �هللا 
في هذ� �لكوC من (سر�` .ليًال جديد�ً على �جو. �هللا ��حد�نيته، 

�(نه ال ,له ,ال هو.
 Cعية ,لى �إليما�. Cألسر�` لتكو� lهذ Cلكو� S.�) هللا قد� C,
ِ� ��ْختِالِ�  ْ̀ ما��ِ_ ��أل ال حافز�ً ,لى �لكفر: {,Cّ في َخْلِق �لسَّ
ِ̀ آلياٍ_ أل�لي �أللَبا�ِ، �لذيَن َيذُكر�Cَ �َهللا ِقيامًا �ُقعو.�ً  �لَلْيِل ��لّنها
بَّنا ما  َ̀  ،�ِ ْ̀ َ�َعلى ُجُنوبِِهم، َ�َيتفّكر�Cَ في َخْلِق �لّسما��ِ_ ��أل

َخَلْقَت هذ� باِطًال، ُسبحاَنَك َفِقَنا َعذ�َ� �لّنا`}.
ّبنا (عظم  بكم، فإC ُملك̀  فال تغتّر�� يا (يها �لناk �ال تنسو�̀ 
مما يظن �لجاهلوC؛ ,C ملك `بنا (كبر بكثير. ال ,له ,ال �هللا؛ ما 

!Cسبحانه �تعالى عما يشركو ،l`َقَد`�� �هللا حق قد
*   *   *
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dطريق �لُهد

حديث (Dيع سنة ١٩٧١

,�D كنتم مصطافين في قرية في �لجبل فأصابها �لزلز�~ ��نبعث 
 C�`فيها �لكنهم ال يد Cكل من كا �(k �لجبل بركاC، �هر من̀ 
من (ين يسير�C، �صا` كلُّ َمن �ختا` ِ�جهًة يدعو ,لى �ّتباعه فيها 
�يزعم (نه ال نجا- ,ال باالتجاl ,ليها. �تد�خلت �ألصو�_ ��شتّد 
 �D,�  ،Cتسلكو طريق   ()  C�`تد فال  �ِحْرُتم   ،jلصد���  jلزحا�
بشرطي يقو~ لكم ,نه موَفد من شيخ �لبلد ليصحبكم �يدّلكم على 
طريق �لنجا-. هل تثقوC به �تتبعونه �تمشوC معه، (j ُتعرضوC عنه 

�تضّيعوC �لوقت في �لتر.. بين �لطر� ��تباS سالكيها؟
.jأليا� lهذ� هو مثالنا في هذ

�كثر  �لطر�  �تشابهت  �لدليل،   ��غا �لقافلة  ضّلت  لقد 
�كلها  طريقه.  �تتبع  مذهبه  تذهب   C) يدعو�  كلٌّ  �الختال�، 
مذ�هب يضّل سالكوها �طر� يضيع �لذين يمشوC فيها، �`سو~ 
�لعزيز  صر��  �لمستقيم،  �لصر��  على  ليدلك  يدعو�   ‘ �هللا 
�لحكيم. فهل تتبع صر�� �هللا (j تسلك تلك �لسبل �لتي يدعو ,ليها 

ُضّال~ �لبشر؟
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ال (`يد (C (عّد. هذl �لمذ�هب �ال �سم �لد�عين ,ليها، ألني 
ما (عد._ هذl �ألحا.يث للر. على (حد �ال للتعريض بأحد، ما 

 .kعد.تها ,ال إل`شا. �لنا)
 Cلمذ�هب كلها من �ضع (فر�. من �لبشر، يخطئو� lهذ C,
 ��يصيبوC �يقولوC �لحق �يقولوC �لباطل، ��إلسالj من عند `
�لبشر �لذ) يقو~ �لحق �يهد) �لسبيل. فهل نتر� شريعة �لخالق 

لمذ�هب �لمخلوقين؟
�لدنيا  سا.-  بذلك  فكانو�   Sلشر�  Sّتبا� (جد�.نا   �جّر لقد 
 ،��ملو� �أل`�، �كانو� ُبنا- �لحضا`- �كانو� (ئمة �لعلم ��أل.
�نالو� باّتباعه كل خير، �جّربنا ((� جّر� ناkٌ مّنا) �ّتباSَ هذl �لنَِّحل 

�هذl �لمذ�هب، فما�D كانو�؟
 ،Cثلث �لمعمو` من �أل`� في ثلث قر jلقد فتحنا باإلسال
�`فرفت `�يتنا على ما بين �لبحر �لها.) ��لبحر �ألطلنطي، فلما 
�لحرمين  ثالث   ،kلقد� على  �ليهو.  `�ية  `فرفت   jإلسال� تركنا 

�(�لى �لقبلتين.
لقد غَلْبنا باإلسالj جبابرَ- �أل`� �قَهْرنا َمَر.َ- �لناk �ظفرنا 
بكسرd �قيصر �خاقاC، فلما تركنا �إلسالj َغَلبنا على قلب بال.نا، 
على قلب بال. �لعر�بة ��إلسالj، فلسطين، ُحثالُة (هل �أل`�، 
جس قوj صهيوC، �لن نغسل عن  �ليهو.. �لن نطهر فلسطين من̀ 
�أل`� �لمسلمة بقايا �الستعما`، �لن نستعيد ما كاC لنا من عّز 

.jإلسال� Sمجد، �لن نسترجع مكانتنا في �لدنيا ,ال باّتبا�
*   *   *
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فليس  �لّنَحل  �هاتيك  �لمذ�هب  تلك  (ما  �لطريق.  هو  هذ� 
لنا من �ّتباعها ,ال �لمزيد من �لتخلف ��لعجز ��لضعف ��لتفر� 

��لضياS في �لدنيا ��لخسر�C يوj �لقيامة.
,نها �لسبل �لتي (خبر �لرسو~ ‘ (C �لشيطاC يفتحها على 
يبلغو�  فال  فَيِضّلو�  فيها   kُلنا� لَيدخل  �لموصل  �لطريق  جو�نب 
غايتهم. فال تسمعو� لَمن يدعوكم لسلو� ُسُبل �لشيطاC، �لكن 
يدعوكم  لمن  �لرحمن،  صر��  لتسلكو�  ينا.يكم  لمن  �ستمعو� 

.jبدعو- �إلسال
*   *   *
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�إليماC يصنع �لنصر

حديث (Dيع سنة ١٩٦٧

في جانب  منزلي، فوجد_  ,لى  �ألمس  `�ئحًا عشية  كنت 
قطة  �(مامه  للقتا~،  �ستعد  قد  مخيفًا  (سو. ضخمًا  كلبًا  �لطريق 
صغير- قد تجمد_ �تسمر_ في مكانها ��جهت ,ليه من عينها 
 Cيلبثا هما   �Dفإ (نظر،  فوقفت  �لشر`.  منها  يتطاير  يكا.  نظر�_ 
على Dلك .قائق، ثم تحر� �لكلب �خطا ,ليها خطو-، فكشر_ 
عن (نيابها ��ثبت ,لى �جهه بسرعة �لقنبلة �لمنطلقة من �لمدفع، 

�نفخت نفخة جعلته على كبرl �ضخامته يرتّد عنها فزعًا.
�لكلب  هذ�  قو-   C, �هللا؛  صنع  عجيب  في  (فكر  فجعلت 
حماسة   jما) شيئًا  كلها  تصنع  لم  نابه  �حّد-   lجسد �ضخامة 
تضايقت  لّما  �هي  نفسها،  �قو-  �لصغير- �شجاعتها  �لقطة   lهذ
َخر- فأفزعت �لكلب. �`(يت في Dلك شاهد�ً  �ستعملت قّوتها �لمدَّ

على (C �لقو- �لنفسية تغلب �لقو- �لما.ية.
لو جئَت .�`� �لعشّية �(نت تعباC نعساC جوعاC، فوجد_ 
 �) �مر(تك  يعتد�� على عر�   C)  Cيريد� ثالثة `جا~ مسلحين 
�بنتك، �لم تجد (مامك ,ال عصا، (ال تهزj بعصا� هذl بنا.قهم 
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(� `ّشاشاتهم؟
ليست �لعصا في �Dتها (قوd من �لرشا¤، �لكن لما صا` 
�لرشا¤ في يد من يعلم (نه ظالم، ��لعصا في يد من يؤمن بأنه 
 jمحق �من يد�فع عن عرضه (� .ينه، صا`_ �لعصا في هذ� �لمقا
(قوd من �لرشا¤. �لذلك غلبت �لقطة �لصغير- �لكلَب �لكبير؛ 
,نها تعلم (نها ,C ُغلبت ماتت ��فترسها �لكلب، فهي تد�فع عن 
قضيتها �لكبرd، ,نها تخو� معركة حيا- (� مو_، (ما �لكلب 

فيحا`� لمجر. �لغلبة (� �لظفر (� للتسّلي.
 Cكا  .dلكبر� �لقضية  لغير  حا`بنا  لّما  �ليهوُ.  غَلَبنا  �لذلك 
 ،�يحا`  �Dلما يد`)  ال  �لكنه   ��لحر ,لى  يمشي  منا  �لجند) 
�لبّز-   lهذ lلبسو)� بيته  من   lخذ�)  lبلد  jحكا C) ,ّال  يعر�  �ال 
�حّملوl هذl �لبندقية �قالو� له: �مِش. ال يد`) لما�D مشى، �ال 
يعتر� لهؤال% �لحكاj في (عما� نفسه بحق �لطاعة، ألنه يعتقد 
(نهم يعا.�C .ينه �يو�لوC عدl�ّ �يريد�C له �ألمته غيَر ما تريد 

�ألمة لنفسها �يريد �هللا لها.
�لو (C �لحاكمين كانو� مسلمين حقًا، �لو (نهم حا`بو� إلعال% 
كلمة �هللا حقًا، �لو (نهم (فهمو� �لجنو. (نهم يمشوC ,لى �لجها. 
�لذ) (مر به �لشرS �(نهم بين �لحسنيين، ,ما (C يظفر�� فينالو� شر� 
�لظفر �,ما (C يموتو� فيحظو� بثو�� �لشها.- �يكونو� (حيا% عند 
�هللا... لو قالو� لهم Dلك َلما �نهزمو� �َلما ُغلبو�، �َلثَبتو� مثلما ثبت 
`سو~ �هللا ‘ �(صحابه في ُ(ُحد لّما �نهزj �لناk، �في ُحنين، 

.Cلفاتحو� Cفي غيرهما من �لمشاهد �لتي شهدها �لمسلمو�
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هل   .jينهز ال   lعند مقدسة  قضية  عن  .فاعًا  يقاتل  �لذ) 
تتصو`�C (C �لرجل �لذ) يحا`� بالعصا .فاعًا عن عر� بنته (� 
��جته ينهزj خوفًا على نفسه �يتركهما؟ ال ��هللا؛ ,نه يمو_ .�نهما 
 .jينهز C) ال يدعهما. �كذلك �لذ) يقاتل .فاعًا عن .ينه، يستحيل�
 �D,� ،.يرجع ,ليه عقله فيعو C) ًال فإنه ال يلبث�) jفوجئ فانهز �D,�

.dلم يستطع �لعو.- �خسر �لجولة فإنه يستعد لجولة (خر
�`(k �ألمر �ِمالكه (C نثير في نفس �لجند) �لقو- �لكامنة 

.Cفيها، �هذ� ما يفعله �إليما
�لكامنة،  �لقو-   lما هي هذ �صفت لكم في حديث مضى 
قلت لكم: ,C �لو�حد منكم ال يستطيع (C يركض مسافة مئة متر، 
�لكن ,�D كاC في �لبّرية �لحقه �حش �ما معه سال� يركض (لف 

متر �ال يقف. هذl هي �لقو- �لكامنة.
�(`بعين سنة  �لشاj من سبع  في   Cميسلو موقعة  كانت  لما 
�.خل �لفرنسيوC .مشق ظافرين، شهدُ_ مشهد�ً ال يز�~ منقوشًا 
�لمرحلة  (��ئل  في  �كنا  �لمد`سة،  ,لى  �Dهبًا  كنت  �Dكرتي.  في 
 Cإلعد�.ية، فوجد_ ثالثة من �لجنو. �لفرنسيين �لمسلحين يلحقو�
�مر(- مسلمة محجبة، يتحرشوC بها �يمد�C (يديهم ,ليها، �هي 
تصر¦ مذعو`- �هم يتضاحكوC، ��لناk خائفوC منهم �قلوبهم 
تتقطع (لمًا. �,�D بَسّماC (بّقا~) كهل يصر¦ صرخة هائلة تخر* 
من (عما� قلبه كأنها ليست من (صو�_ �لبشر: �لك شو َبُكْم؟ ما 

عا. في .ين؟ ما عا. في نخو-؟ عليهم!
�يثب ,ليهم بأ`بع خطو�_ فيصير بينهم، يهجم عليهم بيديه 
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بال سال�، �تسر) عد�d �لحماسة فيلحقه �لناD)� .kكر �(نا �لد 
(ني `ميت حقيبة �لكتب �هجمت معهم. �لم يكن مع (حد من 
 ،Pلمهاجمين قطعة حديد، �مع �لجنو. �لبنا.� �لمحشو- بالرصا�
�مع Dلك ُغلبو� �سقطو� على �أل`� �نز~ عليهم �لناk ضربًا 

�`كًال، فلم يخرجو� ,ال بثيا� ممزقة �(عضا% محطمة.
بها  �هللا  �صف  �لتي  �لعز-  مصد`  هي  �لكامنة  �لقو-   lهذ
�لمؤمنين. ,نها موجو.- في نفوسنا ال تز�~، `غم �لضعف ��لتفر� 
��النقساj، �لكنها تحتا* ,لى َمن يوقظها. �هذl �لقو- ال يوقظها 

.Cال �إليما,
*   *   *

هذl �ألمة �لمسلمة ُ.عيت ,لى �لجها. ��لتضحية ��لبذ~ عشر- 
�ال� مر-، �ال تز�~ مستعد- لإلجابة ,C ُ.عيت من جديد، �لكنها 
تحتا* ,لى من يدعوها باسم �لدين، باسم �لِعر�. ,�D تيّقن هذ� 
�لقو-   lهذ تظهر  في خطر  .ينه   C)� في خطر  ِعرضه   C) �لشعب 

�لكامنة �يصنع �لعجائب.
�قاتل  �حطين،  ��ليرمو�  بد`  في  �لماضي  في  قاتل  لهذ� 
�لهذ�  �لجز�ئر،  �لعر�� �جبا~  َميثة  ُ̀ � باألمس في غوطة .مشق 
 jيقاتل في �لمستقبل. (ما �لقتا~ للقومية �لالشتر�كية �للثأ`، �للكال
�لفا`§ ��لمآلC، فإنه يشتر� فيه هو ��لعد�. �ليهو.) (يضًا يقاتل 
لبلدl �يقاتل لالشتر�كية، ألC �الشتر�كية بضاعة  لقوميته �يقاتل 
يهو.ية. ما`كس �لذ) �بتدعها يهو.)، �لينين يهو.)، �ستالين 

(صله يهو.)، �تر�تسكي يهو.)، فما �لفر� ,CD بيننا �بينهم؟
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 Cمعًا) ال يريد� �,C �ليهو. (�من �`�ئهم .�~ �لشر� ��لغر
,ال (C يصرفونا عن ,سالمنا ليسلبونا (مضى سال� في (يدينا، فهل 

تبلغ �لغفلة بنا (C نعا�نهم على (نفسنا؟
كل َمن يدعو ,لى مذهب يخالف �إلسالj يعين �لعد�َّ علينا، 
�كل من يدعو ,لى �لتحلل ��لفسا. يعين �لعدّ� علينا، �كل `��ية 
به  تأتي  ما  �كل  بذيئة،  (غنية  �كل  مكشوفة  صو`-  �كل  .�عر- 
�لمحاكم،  في  �ألجنبية  ��لقو�نين   k`لمد�� في  �لخبيثة  �لمناهج 
�كشف  ��لموضا_،  ��لتكشف  ��لحسو`  �لسفو`  به  يأتي  �ما 
�لنسا% �لعو`�_ �سلو� �لشباC سبيل �لفسا.، كل Dلك قنابل للعد� 
 Cبنياننا �ُتذهب قو�نا. فهل نكو Sكياننا �تصد jتتساقط علينا �تهد

من غفلتنا عونًا للعد� على (نفسنا؟
يا (يها �لمسلموC، ,نكم نائموC فاستيقظو�! �ستيقظو�، فقد 

.jطلع �لنها` ��نقضى �قت �لمنا
*   *   *
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�هللا (كبر

نشر_ سنة ١٩٧١

ال َيْحُزْنكم (Cّ (عد�% �إلسالj ال يز�لوC (شدَّ قوً- �(كثَر عد.�ً 
�(جمَع لوسائل �لنصر، فلقد قلت من قديم ,نهم في مثل ضيا% 
�ألصيل، يمأل �لدنيا �لكنه ,لى �لز��~، �ما هو ,ال (C يأتي �لليل 
فيسد~ على .نياهم ثوبه �ألسو.. �نحن في َغَبش �لفجر، ال نز�~ 
نعالج بقايا �لليل �لكّن �لنها` (مامنا، ستطلع �لشمس فتطر. فلو~ 

.jلظال�
�لكبير  فيها   jيقو كيف  �لمصلين  صفو�  ,لى   Cتر� (ال 
��ألمير ,لى جنب �لصعلو� ��لفقير، يضعوC جميعًا جباههم على 
,لى �أل`�  بجباههم  (هو��  لّما  �ألّ�لين  �لمسلمين   C, �أل`�؟ 
�لملو�   k��` جعل �هللا ،lلنعا~، خضوعًا هللا �حد� حيث تطأ 
تنحني خضوعًا لهم �تيجاَنهم تتها�d على نعالهم. فما في �لدنيا 
جبين (عز من جبين �لمسلم �ال جبهة (كرj؛ ,نها ال تذ~ّ ,ال هللا، ال 
 jلتي جعل �إلسال� lلجبا� lهللا عز. هذ ~ تذ~ّ لمخلو� غيرl، ��لّذُّ

(صحاَبها سا.- �لدنيا �قا.تها.
*   *   *
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��لصال- في نظر �لمسلم ليست تكليفًا شاقًا يقوj به، �لكنها 
متعة من (عظم �لُمَتع يحظى بها.

ير�) �لناk �لحديث فيجعلونه >ُحّبب ,لّي من .نياكم ثال�: 
نص  في  �ليس  �لصال-<.  في  عيني  قر-  �ُجعلت  ��لنسا%  �لطيب 
�لحديث كلمة >ثال�<؛ �لحديث: >ُحبِّب ,لّي من .نياكم �لطيب 
��لنسا%، �ُجعلت ُقّر- عيني في �لصال-<(١). Dلك ألC متعة �لصال- 
ليست من جنس ُمَتع �لدنيا. ُمَتع �لدنيا ال تد�j؛ ,ما (C تز�~ (نت 
عنها (� تز�~ هي عنك، ,ما (C تتركها (نت (� تتركك هي، �لو 
به  تمّر  حين  �لفقير   Cتر� (ال  متعتها.  لها  بقيت  لما  عليك  بقَيت 
سيا`- �لغني، فيتوّهم (نه ,Cْ َمَلكها ملك �لدنيا �ُجمعت له لذ��Dتها 
كب فيها يومًا فقد نا~ ما هو من �ألحالj؟ �لكن سلو�   ̀C,� نعمها�
صاحبها �لغني: هل يجد فيها هذl �لمتعة؟ �يمّر �لفقير بقصر �لغني 
فيحسب (نه ,C كاC له مثله فقد نا~ �ألماني كلها، فسلو� صاحب 

�لقصر: هل يجد فيه هذl �لمتعة �لتي يتوهمها �لفقير؟
,C لذ�ئذ �لدنيا ,�D نالها �إلنساC �(َلَِفها Dهبت �أللفة بمتعتها، 
,نها  بوجو.ها،  يحّس  ال  �لكْن  لفقدها  َيْأَلُم  له  عا.-  �صا`_ 
 �D؟ تر�نه من بعيد ماً% صافيًا، فإ�كالسر��. (ال تعرفوC �لسر�
�صلتم ,ليه لم تجد�� ,ال �لرمل ��لتر��. �كذلك لذ�ئذ �لدنيا، ال 
ُترd ,ال من بعيد. لقد كنتم في �لنها` �(نتم صائموC في هذ� �لحّر 
تشتهوC شربة ما% با`. �طبق طعاj شهي، فها (نتم (�ال% �آلC �قد 
(كلتم حتى شبعتم �شربتم حتى `�يتم، لو ُ(جبرتم على ما كنتم 

______________________
(١) (خرجه �لنسائي �(حمد (مجاهد).
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 Cلك ألD ال تر�نه تعذيبًا؟) �تتمنونه في �لنها` من �لطعاj ��لشر�
�للّذ�_ �لما.ية لها حّد تقف عندl، ��للذ- �لباقية �لتي ال حّد لها 

هي لذ- �لر��.
يحرP �إلنساC على جمع �لما~ �نيل �لجاl، يِكّد �يتعب 
�يرتفع  `بحه  �يكثر  منصبه  �يعلو  مرّتبه  ليز.�.  �يذهب  �يسعى 
جاهه، فإ�D مر� �لمر� �لعضا~ (� Dهب سمعه (� بصرl تمنى 
صعلوكًا   Cفيكو كله  جاهه  يضيع   �) فقير�ً  فيعو.  ماله  يخسر   C)
ليخلص من مرضه �تعو. صحته. �,�D �بتلي بد�% �لعشق �عر� 
لوعة �لحب، سهر ليله �تر� طعامه �(فنى جسدD)� lهب صحته، 
ليفو� من �لحبيب بساعة لقا% �ينعم منه بلحظة �صا~. فإ��D �D لذ- 
 kلخلو- باهللا �متعة �لمناجا- في �ألسحا` ��لصال- في �لليل ��لنا�
نياj، �جد (�هاj �لعشق قد تبد._ �Dهبت كما Dهب تمثا~ من 

�لثلج سطعت عليه �لشمس.
فالمتع ��للذ�_ .`جا_ (.ناها �للذ�_ �لما.ية، لذ- �لما~ 
��لجاl، �فوقها لذ- �لصحة �لتي يكوC بها بقا% �لجسد، �فوقها 
لذ- �لعاطفة �لتي تكوC بها متعة �لنفس، �فوقها كلها لذ- �لر�� 
 ،kبها سعا.- �لدنيا ��آلخر-. �كل هذ� مشاَهد محسو Cلتي تكو�
�لكن من �لناk من يقف عند �لد`جة �أل�لى فال يهّمه ,ال �لما~، 
يرقى  من  �منهم  بالصحة،  فيهتم   dخر) .`جة  يرقى  من  �منهم 
�لقلو�، �منهم   ��لعاطفة �(`با (هل  فيكوC من  �لثالثة  �لد`جة 
صفو- قليلة مختا`- تبلغ D`�- �لسّلم �تصل ,لى �لد`جة �لعليا، 

�هؤال% هم ِخيا` �لبشر.
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لذلك جعل �لرسو~ُ ‘ �لصالَ- متعة ال تعدلها متع �لدنيا. 
 �` هللا   jفقا �لصال-،  معنى  يصلي  �هو  �لمسلم   �`.)  �D, هذ� 
يتلو،  �ما  يقو~  ما  معاني  في  يفكر  محتسبًا،  مخلصًا  �لعالمين 
 lَيِر. عليه من �لخو�طر �لسامية �من �إللهاما_ ما ال يمكن حصر

.jباأللفا �نقله بالكال
لذلك قا~ �لرسو~ عليه �لصال- ��لسالj: >ُجِعَلت ُقّر- عيني 
يا بال~<(١)؛ (`حنا  بها  يقو~: >(`حنا   Cلصال-<، �لذلك كا� في 
عر�  لو  �لصالحين:  بعض  قا~  �لذلك  >منها<!  (`حنا  ال  >بها< 

�لملو� ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيو�.
فالذ) يقوj هذ� �لمقاj خمس مر�_ كل يوj ال يمكن (C يصّر 
على �لفحشا% ��لمنكر، ألنه ,�D �~ّ �نسي لحظة Dّكرته �لصال-. 
 Cإلنسا� ��لذلك شّبه �لنبي ‘ �لصلو�_ �لخمَس بنهر على با
 j(٢). من يغتسل خمس مر�_ كل يوjيغتسل فيه خمَس مر�_ كل يو
هل يكوC �سخ �لجلد؟ فكيف تكوC �ساخة �لنفس مع �لصلو�_ 

�لخمس؟
*   *   *

َتْصُغُر  (كبر<  >�هللا  �يقو~:  �لصال-  في   jيقو حين  ��لمسلم 
,�D قيست  �لدنيا كلها؟ ,C كر- �أل`�  �لدنيا كلها. �ما  في قلبه 

______________________
(١) من حديث (بي .��. (مجاهد).

(٢) عن جابر قا~: قا~ `سو~ �هللا ‘: >َمَثل �لصلو�_ �لخمس كَمَثل نهٍر 
 �Dخمس مر�_، فما jحدكم يغتسل منه كل يو) �ٍ̀ َغْمٍر على با َجا

C؟<. (خرجه مسلم �(حمد (مجاهد). َ̀ ُيبقي Dلك من �لّد
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في  (لقيت   �D, كلها  ��لشمس  جبل،  في  حصا-  كانت  بالشمس 
بعض �لنجوj �لعمالقة �لتي تبد� لنا نقطًا مضيئة في �لليلة �لصافية 
 �D, ،كلها، �هي ماليين jلنجو� lكانت كرملة في صحر�%. �هذ
قيست بالسما��_ كانت كنقطة في بحر، ��لسما��_ كلها (صغر 
من �لعر¤ ��لكرسي. فما هي قيمتك (نت في هذ� �لكوC �لعظيم؟ 

�ما عمر� على هذl �أل`�؟
فإ�D تصو`_ عظم هذl �لكوC �كبرl �لهائل فاDكر (C هذ� 
هو �لمخلو�، �(C �هللا �حدl هو �لخالق، �(نك قائم بين يد) �هللا 

تقو~: �هللا (كبر!
�حربنا،  سلمنا  في  نا  َ̀ شعا (كبر<  >�هللا  كلمة  كانت  لذلك 
�كانت مدخلنا ,لى صالتنا. لذلك نر..ها في كل حركة من حركا_ 
 Cعّجل في صالتك فإ Cْ) لك kيوسو Cجا% �لشيطا �D, :-لصال�
(مامك عمًال كثير�ً، فقل: �هللا (كبر. ,�D قا~ لك: (سرS فإC ضيفًا 

كبير�ً ينتظر� لتفر§ من صالتك، فقل: �هللا (كبر.
>�هللا (كبر<، هذ� �لنشيد �لعلو) �لذ) لم يهتف لساC �أل`� 
 S�`) نشيد�ً (سمى منه ُسمّو�ً �ال Cلكو� CDُ)ُ َمن فيها، �لم تسمع�
منه `�عة، هذ� �لذ) هتف به �لمسلموC في كل معركة خاضوها 
�(ماj كل عد� ��جهوl، هتفو� به في �لسهل ��لجبل، �في �لبر 
��لبحر، فكاC �لنصر حليفهم في معا`كهم كلها، ألC من كاC مع 

�هللا ال يغلبه عد� مهما كبر ألC >�هللا (كبر<.
*   *   *
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�لبا� �لذ) ال ُيغَلق في �جه سائل

نشر_ سنة ١٩٨٧*

(سر. عليكم قصة (سر- (ميركية فيها ستة (�ال.، (بوهم فال� 
مدّبر-  عاقلة  �مر(-  �(مهم   jلعز� ماضي  �لجسد  قو)  �لبنا%  متين 
حا�مة، فتربى �أل�ال. على �لصبر ��الحتما~ حتى صا`�� `جاًال 

قبل (��C �لرجولة.
�خر* �لصغير يومًا يلعب، �كاC في �لثالثة عشر-، فقفز من 
كبته، �(حس بألم فيها، (لم  فو� صخر- عالية قفز- �قع منها على̀ 
شديد ال يصبر عليه �لٌد مثله، �لكنه �حتمله �صبر عليه �لم يخبر 
به (حد�ً، �(صبح فغد� على مد`سته يمشي على `جله، ��أللم 
يز.�. �هو يز.�. صبر�ً عليه، حتى مضى يوماC، فظهر �لو`j في 

______________________
*  ُنشر_ هذl �لمقالة سنة ١٩٨٧ في سلسلة >صو` �خو�طر< �لتي بد( 
جد) `حمه �هللا بنشرها في جريد- >�لشر� �أل�سط< بعد �لفر�§ من 
نشر Dكرياته فيها. على (C لها (صًال (قدj من Dلك؛ فقد (Dيع جز% 
منها من ,�Dعة .مشق في (حا.يث �لدعو- ,لى �الستسقا% سنة ١٩٦٠، 
�خبرها في >�لذكريا_< (في (�~ �لجز% �لسا.k)، �بعضها (Dيع من 

مكة بعد Dلك بنحو عشر سنين (مجاهد).
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ّ� �عجز عن (C يخطو عليها خطو- ��حد-. فاضطربت  َ̀ `جله ��ْ�
(مه �جزS (بوl، �سأالl عن خبرها فأخبرهما �لخبر، فأضجعوl في 
فر�شه �جا��� بالطبيب، فلما `�ها علم (نه قد فا_ (��C �لعال* 
�(نها ,C لم ُتقطَع فو`�ً ما_ �لولد من تسمم �لدj، فانتحى بأبيه 
ناحية �خّبرl بذلك همسًا يحاC) `D يسمع �لولد قوله، �لكن �لولد 
جلي، ال  جله، فصر¦: ال، ال تقطعو�̀  سمع �عر� (نها ستقطع̀ 

تقطعو� `جلي! (بي، (نقذني.

�حا�~ (C يقفز على `جل ��حد- �يهر� منهم، فأمسك به 
(بوl.ّ`� l ,لى فر�شه، فنا.d (مه ند�% يقطع �لقلو�: (مي، (مي، 

(نقذيني! (مي، ساعديني! ال تقطعو� `جلي.

��قفت �ألj �لمسكينة حائر- تحس كأC كبدها تتمز�: قلبها 
يدعوها ,لى نجد- �بنها �يفيض حنانًا عليه �حبًا له، �عقلها يمنعها 
ِ̀ ما�D تصنع، فوقفت �قلبها  �ينا.يها (C تفتد) حياته برجله. �لم تد
يتفطر �.معها يتقاطر، �هو ينظر ,ليها نظر �لغريق ,لى من ظّن (نه 
سينقذl. فلما `�ها ال تتحر� يئس منها كما يئس من (بيه من قبل، 
�جعل ينا.) (خاl ,.غا` بصو_ يختلط فيه �لند�% بالبكا% بالعويل: 
 Cفساعدني، ,نهم يريد� Sغا`، ,.غا`! (ين (نت يا ,.غا`؟ (سر.,

(C يقطعو� `جلي!

فأقبل  صر�خه  بقليل)  منه  (كبر  (�هو  ,.غا`   lخو) �سمع 
مسرعًا، فشّد قامته �نفخ صد`l ��قف .�C (خيه متنّمر�ً مستأسد�ً 
 ��في عينيه بريق عزيمة ال ُتقَهر، �(علن (نه لن يدS (حد�ً يقتر
منه. �كلمه (بوl �نصحته (مه، �هو يز.�. حماسة، �(خوl يختبئ 
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يزيحه   C)  lبو) فيشد Dلك من عزمه. �حا�~  به  �يتمسك   l%�`�
بالقو-، فهجم على (بيه �على �لطبيب �لذ) جا% يساعدl. ��ستأسد 

.kستيأ��
�لدجاجة   Cتر� (ال  �ستيأk صنع �ألعاجيب.   �D,  Cإلنسا��
,�D هجم (حٌد على فر�خها كيف تنفش `يشها �تقوC�. j فر�خها؟ 
 C, �تبد) مخالبها؟  (نيابها  تكشر عن  ,�D ضويَِقت كيف  ��لقطة 
Dئبًا كاسر�ً. �,.غا`  تغد�  ��لقطة  جا`حًا  تتحو~ صقر�ً  �لدجاجة 
صا` `جًال قويًا �حا`سًا ثابتًا، يتزحز� �لجد�` �ال يتزحز� عن 
مكانه. �تركوl �ملين (C يمّل (� يكّل فيبتعد عن (خيه، �لكنه لم 
يتحر�، �بقي يومين كاملين ��قفًا على با� (خيه يحرسه، لم يأكل 
في �ليومين ,ال ُلَقيما_ قربوها ,ليه، �لم ينم ,ال لحظا_، ��لطبيب 
مًا. فلما `(d �لطبيب  َ̀ يجي% �ير��، �`جل �لولد تز.�. ُ�`قة ��
 C)� علن (نها لم تبَق فائد- من �لعملية �لجر�حية)� lلك نفض يدD

�لولد سيمو_، ��نصر�. ��قفو� جميعًا (ماj �لخطر �لمحد�.
*   *   *

 Cمؤمنًا كا- Cكل ,نسا C, في ساعة �لخطر؟ kيصنع �لنا �Dما
(� كافر�ً- يعو. في ساعة �لخطر ,لى �هللا، ألC �إليماC مستقر في 
كل نفس حتى في نفوk �لكفا`، �لذلك قيل له >كافر<، ��لكافر 
في لغة �لعر� >�لساتر<، Dلك (نه يستر ,يمانه �يغطيه، بل يظن 
ْته �ألحد�� (لقت  هو نفسه (C �إليماC قد ُفقد من نفسه، فإ�D هزَّ

عنه غطا%l فظهر.

قريش �لتي كانت تعبد هبل ��لال_ ��لعزd ,نما كانت تعبدها 
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 Cجّد �لِجّد �`كب �لقرشيو �Dساعَة �ألمن، تعبدها هزًال منها، فإ
�لسفينَة �ها* �لبحر من حولها بمو* كالجبا~، �صا`_ سفينتهم 
بيد �لمو* كريشة في كف �لريا�، �ظهر �لخطر �عّم �لخو�، بد� 
�إليماC �لكامن في (عما� �لنفس فلم َيْدعو� �لال_ �ال �لعزd �ال 

هاتيك �لَمْسَخر�_، �لكن َ.َعو� �هللا `� �أل`� ��لسما��_.
�عندما تغر� �لسفينة �تبقى (نت على لو� من �لخشب بين 
 Cيا �هللا<. هذ� فرعو< :(.تنا C) لما% ��لسما%، ال تجد ما تصنع ,ال�
 ،Cلذ) طغى �بغى �تكبر �تجبر، حتى قا~ (حمَق مقالة قالها ,نسا�
بكم �ألعلى<، لما (.`كه �لغرُ� قا~: �منُت بالذ) �مَنت  قا~: >(نا̀ 

به بنو ,سر�ئيل!
 dتر� جوفك  �لعطش  �يحّر�  �لصحر�%  في  تضّل  �عندما 
�لمو_ يأتيك من كل مكاC، ال تجد ما تصنع ,ال (C تنا.): >يا 
�هللا<. �عندما تتعاقب سنو�_ �لقحط �يمتد �نقطاS �لمطر، �في 
يدنف  �عندما  �لمو_،  فيها  يرقص  �لتي  �لعابسة  �لمعركة  غمر- 
ينسى  هنالك  �هللا؛  ,لى   Sلرجو�  Cيكو �ألطبا%،  �يعجز  �لمريض 
�يقو~  شيوعّيته،  ��لشيوعّي  ما.ّيته  ��لما.ّ)   l.لحا, �لملحد 

�لجميع: >يا �هللا<!
*   *   *

لما Dهب �لطبيب ��ستحكم �ليأkُ �مأل قلوَ� �لجميع: قلب 
�(بيه �(مه، ��ستشعر��  �لمتنّمر  �لمستأسد  �لخائف �(خيه  �لولد 
�لعجز �لم تبَق في (يديهم حيلة �بلغو� مرتبة �لمضطر، مّد�� (يديهم 
,لى �هللا يطلبوC منه �لشفا% �حدl، يطلبونه بال سبب يعرفونه ألنها 
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قد تقّطعت بهم �ألسبا�. ��هللا �لذ) يشفي بسبب �لد��% ��لطب 
 :Cيشفي بال طب �ال .��%. مّد�� (يديهم �جعلو� يقولو C) قا.` على
>يا �هللا<، يدعوC .عا% �لمضطر، ��هللا يجيب .عو- �لمضطر �لو 
كاC فاسقًا، �لو كاC كافر�ً، ما .�j قد �لتجأ ,ليه ��عتمد عليه ��قف 
ببابه �عّلق (مله به �حدl، يجيب .عوته ,C طلب �لدنيا، (ما �آلخر- 

فال ُتجا� فيها .عوته ألنه كافر ال يؤمن باآلخر-.
 ��ستجا �لدين  له  مخلصين  �هللا  َ.َعو�  لّما  �لكفا`  هؤال% 
.عا%هم �نّجاهم ,لى �لبر، بل هذ� شر �لخلق ,بليس لّما .عا .عا% 
ُيبَعثوC< قا~ له: >,ّنك من   jِْنِظْرني ,لى َيو) ِّ� َ̀ �لمضطر فقا~: >

�لُمْنظَرين<. 
�لو (معنتم �لنظر في (سلو� �لقر�C لوجدتم (C �هللا لم يخبر 
مشاَهد  Dلك   Cأل �لمضطر،  .عو-  يجيب  (نه  ,خبا`�ً   Cلقر�� في 
َخَلَق  ْن  فقا~:{(مَّ �لمشركين  على  حجًة   lَكرDَ �لكْن   ،jمعلو
بِِه َحد�ئَِق  َفأْنَبْتنا  َماً%  �لّسماِ%  ِمَن  لُكْم  َ�(ْنَز~َ   �َ ْ̀ �لَسما��ِ_ ��أل
ُهْم  َبْل  �هللا؟  َمَع  (,لٌه  َشَجَرها؟  ُتْنبِتو�   Cْ) َلُكم   Cَكا َما  َبْهَجةٍ   _َ�Dَ
َ� َقَر�`�ً �َجَعَل ِخالَلها (ْنَها`�ً َ�َجَعَل  ْ̀ ْن َجَعَل �أل َقْوjٌ َيْعِدلوC. (َمَّ
��ِسَي �َجَعَل َبْيَن �لَبْحَريِن حاِجز�ً؟ (,لٌه َمَع �هللا؟ َبْل (كَثُرُهم ال  َ̀ َلها 
ْن ُيجيُب �لُمْضطَرَّ ,�D َ.َعاlُ �َيْكِشُف �لّسوَ%، �َيْجَعُلُكْم  َيْعَلموC. (َمَّ

.{Cِ�؟ (,لٌه َمَع �هللا؟ َقليًال ما َتَذّكر� ْ̀ ُخَلفاَ% �َأل
يخّف  بد(   j`لو�  �Dفإ نظر��  .عو�  لّما  ,نهم  �لقر�%،  (يها  يا 
��لز`قة تّمحي ��أللم يتناقص، ثم لم يمِض يوماC حتى شفيت 
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.lْجل تمامًا. �جا% �لطبيب فلم يكد يصد� ما ير� �لرِّ
فما  �تخيلتها.  �خترعتها  (نت  خيالية  قصة   lهذ  :Cستقولو
مشهو`�ً  صا`  �لولد  هذ�   C, صاحبها؟  على  .للتكم   C, قولكم 
�معر�فًا في �لدنيا كلها �هو �لذ) `�d �لقصة بلسانه، هذ� �لولد 
�لعالمية   ��لحر في  �لحلفا%  لجيو¤   jلعا� �لقائد  �يزْنها�`،  هو 

�لثانية �`ئيس (ميركا بعد Dلك.
*   *   *

�قد �قعت لي (نا حو�.� `(يتها �عشتها، (� �قعت لمن 
مرضة  مرضت   ١٩٥٧ سنة  منها.  �تحققت  سمعتها  حولي   Cكا
طويلة لخيانة من طبيب شا� شيوعي �ضع لي جرثومة يسمونها 
من  شكو�)  �كانت  بال.نا،  في  نا.`-  قليلة  �لز`قا%<  >�لعصّيا_ 
�لتي ال يعر� مد�ها ,ال من  حصا- في �لكلية (قاسي من نوباتها 
قاساها، فانضّمت ,ليها (مر�� (خرd لم يكن لي عهدٌ بها. �قضيت 
في �لمستشفى، مستشفى �لصحة �لمركز) �لكبير في .مشق ثم في 
مستشفى كلية �لطب، بضعة عشر شهر�ً، (قيم فيه ثم (خر* منه 
ثم (عو. ,ليه، �كانو� كل يوj يفحصوC �لبو~ مرتين �ينظر�C ما 
فيه. فلما طا~ بي �ألمر �ضا� مني �لصد` توّجهت ,لى �هللا فسألته 
 Cكا C, _لشفا% خير�ً لي (� �لمو� Cكا C, %لر�حتين، �لشفا� dحد,
في �لمو_ خير لي. �كاC يدعو لي كثير مّمن يحبني، �,C كنت 
ال (ستحق هذ� �لحب من �ألقربا% �من �ألصدقا%. فلما توجهت 
Dلك �ليوj ,لى �هللا مخلصًا له نيتي ��ثقًا بقد`ته على شفائي، سكن 
�أللم �تباعد_ �لنوبا_، �فحصو� �لبو~ كما كانو� يفحصونه كل 
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يوj فإ�D به قد صفا ���~ (كثر ما كاC فيه. �عجب �ألطبا% �ُ.هشو� 
��جتمعو� يبحثوC، فقلت لهم: ال تتعبو� (نفسكم، فهذ� شي% جا% 
من �`�% طبكم. ,C �هللا �لذ) (مرنا (C نطلب �لشفا% من �لطب �من 

�لد��% قا.` على (C يشفي بال طب �ال .��%.
*   *   *

�لما قدمت �لمملكة سنة ١٣٨٢هـ (قمت سنة في �لريا� 
(ثم جئت مكة فلبثت فيها ,لى �آلC)، �كاC معنا فيها `جل من 
�لشاj ال (سميه، كاC مقيمًا في �لريا� هو �(مه، فعر� له عمل 
�قتضى سفرl ,لى لبناC. �كرهت (مه هذ� �لسفر لئال تبقى �حدها، 
�لمطا`،  ,لى   (l%شيا)� حقائبه   ()) ثقله  حمل   lموعد حّل  فلما 
ليسافر.  �لفجر  يأتي   C) بيته على  ,لى  �لشركة �Dهب  ,لى  فسلمه 
 jتوقظه قبيل �لفجر، فلم توقظه حتى بقي لموعد قيا C) جا (ّمه`�
�لطيا`- ثالثة (`باS �لساعة، فقاj مسرعًا �(خذ سيا`- �حث �لسائق 
 C) يبلغ به �لمطا` �يضاعف له �ألجر، �جعل يدعو �هللا C) على
يلحق بالطيا`- قبل (C تطير. �لما �صل �جد (نه ال يز�~ بينه �بين 
 ،jفنا �لكرسي  �لمقصف �قعد على  �لموعد `بع ساعة، فدخل 
�نو.) من �لمكبر على `كا� �لطائر- (C يذهبو� ,ليها فلم يسمع 
هذ� �لند�%، �ما صحا حتى كانت �لطيا`- قد علت في �لجو! �كنت 
معه، فجعل يعجب كيف .عا �هللا بهذ� �إلخالP .عا% �لمضطر 
�لم ُيستَجب له. �جعلت (هّوC �ألمر عليه �(قو~ له: ,C �هللا ال ير. 
 l%يدعو بالشر .عا Cمخلص مضطر (بد�ً، �لكن �إلنسا S�. -عو.

بالخير، ��هللا (علم بمصلحته منه.
 �Dما C�`فتد) (قوله.  ,.`�� ما  �لغضُب ��لحزC عن  �(هّمه 
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كانت خاتمة هذl �لقصة؟ لعل منكم من يذكر طّيا`- شركة �لشر� 
فيها. هذl هي   Cكا من  �لسنة �هلك  تلك  �لتي سقطت  �أل�سط 

�لطيا`- �لتي حزC على (نها فاتته!
,C �إلنساC قد يطلب من �هللا ما يضرl، �لكن �هللا (`حم به 
 dفير �لسو�  ,لى  �لصغير   lلد� يأخذ   ��أل  Cكا  �D,� نفسه.  من 
�لجميلة  �لفاكهة  �يبصر  له،  فيشتريها  (`يدها،  فيقو~:  �للعبة 
 �Dفيوصله ,ليها، �يطلب �لشكالطة فيشتر) له ما يطلبه منها، فإ
مّر على �لصيدلية �`(d �لد��% �لملفو� بالو`قة �لحمر�% فأعجبه 
لونه فطلبه، هل يشتريه له �هو يعلم (نه يضرl؟ ,�D كاC �أل� �هو 
(عر� بمصلحة �لدl ال يعطيه كل ما يطلب ألنه قد يطلب ما ال 

يفيدl، فاهللا (`حم بالعبا. من �بائهم �من (مهاتهم.
*   *   *

�قد �قع لي مر- (�Dكر_ هذ� في بعض (حا.يثي من قبل) 
(C .عانا كبير (سرتنا، �لدكتو` طاهر �لطنطا�) �لذ) توفي من �من 
بعيد `حمة �هللا عليه، ,لى جمع في بيته يضم (فر�. �ألسر- جميعًا، 
�(عّد لهم مائد- �ضع لهم فيها كل ما يلذ �يطيب �هيأ لهم كل ما 
يسرهم �يرضيهم. �Dهبت ,لى �الجتماS �كنت منشر� �لصد`، 
 Cفما لبثت فيه ,ال نصف ساعة حتى ضا� صد`) �(حسست كأ

.�فعًا يدفعني ,لى �لخر�* �(نني ,C بقيت �ختنقت.
(نا (عجب من  ��ستأDنت باالنصر�� فعجبو� مني، �كنت 
 Sضا� Sنفسي �ال (عر� سببًا لهذ� �لذ) حّل بي. �فسد �الجتما
ما كانو� يتوقعونه من �لمسّر- ��النبسا� �(لقو� �للوj علّي، �(نا 
.�`l في سفح جبل  فعلت سببًا. �كانت  لما   (`.) (عذ`هم �ال 
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 jفي منطقة �سمها حي �لعفيف، �خرجت، �مّر بي �لتر� Cقاسيو
�كاC فا`غًا، �هممت بأC (صعد ,ليه، ثم (حسست كأC يد�ً قوية 
تصّدني عنه �تمنعني من `كوبه، فمشيت على `جلي �ال (عر� 

,لى (ين (نا �Dهب.
�ثقو� (ني (صف لكم ما �قع كأنه �قع باألمس، �قد مّر عليه 
�آلC (كثر من ثالثين سنة. ما مشيت ,ال قليًال، �كاC �لطريق مقفر�ً 
��لليل ساكنًا، فوجد_ �مر(- تحمل �لد�ً �تسحب بيدها �لد�ً، �هي 
تنشج �تبكي �تدعو .عا% خافتًا لم (تبينه. فاقتربت منها �سألتها: 
ما لك يا (ختي؟ فنفر_ مني �حسبتني (بتغي �لسو% بها. �نظَر_ 
,لّي، فلما `(_ (نني كهل �(نه ال يبد� علّي ما تخشاl نفَضت لي 
صد`ها �شرحت لي (مرها، �,�D قصتها (نها من حلب �(C ��جها 
يعمل موظفًا في .مشق، �(نه طر.ها من بيته �هي ال تعر� (ين 

تذهب، �ما لها ,ال خا~ ال تستطيع �لوصو~ ,لى مكانه.
(نا (�صلك ,لى بيت خالك، ��Dهبي من �لغد  فقلت لها: 
,لى �لمحكمة فا`فعي شكو�� ,لى �لقاضي. فا�.�. بكا�ها �قالت: 
�كيف لي بالوصو~ ,لى �لقاضي �(نا �مر(- مسكينة، ��لقاضي ال 

يستقبل مثلي �ال يستمع ,ليه؟
�كنت (نا يومئذ قاضي .مشق، فقلت لها: لقد �ستجا� �هللا 
.عا%� يا �مر(- ألنك مظلومة، �.عو- �لمظلوj ليس بينها �بين �هللا 
حجا�، �(نا �لقاضي، �قد �ستخرجني �هللا من بين (هلي �جا% 
بي ,ليك ألقضي ,C شا% �هللا حاجتك، �هذl بطاقتي تذهبين بها 

غد�ً ,لى �لمحكمة فتلقينني.
*   *   *
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�لما جئت مكة كنت (قعد مع طائفة من �إلخو�C كل يوj في 
موضع �لمكّبرية قر� سّد- �لمؤDنين، �كاC يقعد معنا كهل كبير 
َمْحَرمًا مع  �لمسجد، جا%  يفا`�  يكا.  فلسطيني صالح ال  �لسن 
بنت له �بنت (خيه. �كنت (ستمع ,لى حديثه �(حبه ألنه كاC صافي 
�لقلب صا.� �للهجة صالحًا، فانقطع عنا (يامًا طويلة، �سألت 
عنه فلم (جد من يعر� مكانه (� يعر� �سم بنته (� بنت (خيه، ثم 
جا%نا يمشي على `جليه بعد خمسة عشر يومًا، فقلت له: (هًال يا 

(با فالC، (ين كنت �ما هذl �لغيبة �لتي غبتها عنا؟
فقا~: �سمعو� (حدثكم حديثي، �ثقو� (نني ,C شا% �هللا ال 
 C) قو~ غير �لحق. لقد (صابني (لم في `جلي لم (عد (ستطيع معه)
(جلس عليها، فضًال عن (C (قوj ��قفًا (� (C (خطو ماشيًا. �بقيت 
على Dلك هذl �ألياj كلها، ��لبنتاC تخدمانني �تعتنياC بي حتى 
(حسست منهما بعض �لضيق ��لملل، فتوجهت ,لى �هللا �صرخت 
صرخة ُسمعت من (قصى �لد�`: يا �هللا! يا `�، ال �عتر�� على 
قضائك، �لكن لما�D ال تشفيني؟ (يقولها بلهجته �لعامية �لمخلصة) 
� �.عوني (ستجب لكم؟ فها (نا �D .عوتك  (لم (.ُعك؟ (لم تقل يا̀ 

فلما�D لم تستجب لي؟
�قا~ كالمًا طويًال ال يخر* عن هذl �لمعاني. قا~: �سمعتني 
�لبنتاC -�كاD Cلك �سط �لليل- فقامتا من فر�شيهما، �(قبلتا علّي 
نفسي  عن  غائبًا  �كنت  تتكلم؟  من  مع   :Cتقوال مني   Cتتعجبا
متوجهًا ,لى �هللا بكل قلبي �مشاعر)، فنبهني كالمهما �(`جعني 
,لى نفسي �,لى ما حولي، �(حسسُت كأنني صحو_ من حلم، 
(� كأنني كنت (حّلق في �لجو بال جنا� �(نني هبطت ,لى �أل`�، 
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�سكّت �صرفتهما ,لى منامهما. �كانت `جلي متصلبة ال (ستطيع 
تحريكها، �,�D بها تتحر�، �,�D باآلالj �لتي كنت (جدها قد ��لت 
كلها. �جربت (C (قعد فقعد_ كالذ) ليس به مر�، ثم حا�لت 

(C (قوj فقمت ليس بي شي%.
�كنا بضعة عشر `جًال نستمع منه هذ� �لحديث، فما شّك 
 lهذ (مثا~  من  �عند)  فيه.  جا%  مما  كلمة  في صد�  منا  ��حٌد 
�ألخبا` �لكثير، �في كتا� >�لفر* بعد �لشد-< للقاضي �لتَّنوخي، 

بل ,C في كتا� >.S �لقلق ��بد( �لحيا-< كثير�ً من (مثالها.
*   *   *

��لدعا% ال ينافي �تخاD �ألسبا�، ��هللا �لذ) جعل �لشفا% 
 :Cبالد��% جعله (حيانًا بمجر. �لدعا%، لكن ال َتْدعو� تجريبًا؛ تقولو
سننظر هل نستفيد من .عائنا (j نبقى على حالنا؟ فإC من شر� 
 S�. -هللا ال يضيع .عو� C, ثقًا منها. ثم�� Cتكو C) %ستجابة �لدعا�
(بد�ً؛ فإما (C يعطيه �لذ) يطلبه، (� يعطيه ما هو خير له منه، (� 

يّدخر �لدعو- له في �آلخر-.
,لى �إلجابة من صيغة،   �(قر �لدعا% صيغة  �,C في صيغ 
��مانًا (`جى لها من �ماC، �مكانًا (فضل من مكاC، �لكن �لمد�` 
كله (� جّله على �`تبا� �لقلب باهللا �على ,خالP �لدعا% له، �على 

(C ال تدعو معه غيرl �ال تبتغي �سيلة ,ليه ,ال بما شرS هو.
 ���لمسلم ال يدعو .عا% �لعاجز �لخامل، بل يبتغي �ألسبا
(مَر  مريضًا   Cكا  C, �يمتثل  عليه،  �هللا   l`قد) ما  �يعمل كل  كلها 
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`سو~ �هللا ‘ لّما قا~: >يا عبا. �هللا تد����<(١). �,�D (`�. �لر�� 
طر� كل (بو�� �لكسب �لمبا�، ثم يمّد يديه فيسأ~ �هللا. فالدعا% 
هو �لسبب �ألخير �لذ) ال يخيب ,C خابت �ألسبا�، ��لرسو~ 
 l��. عليه �لصال- ��لسالj .عا يوj بد` �(لّح في �لدعا% حتى سقط̀ 
عن منكبه، �لكنه (عّد قبل Dلك �لجند �صّفهم للمعركة �خطط 

لها، عمل كل ما يقد` عليه �لبشر ثم .عا �هللا.
��علمو� (C �هللا جعل للحو�.� (سبابًا �فتح للمطالب (بو�بًا، 
يقعد  فال  (بو�بها؛  من  �لبيو_  ��.خلو�  بأسبابها  �ألمو`  فاطلبو� 
�لطالب عن �لد`�سة �يطلب �لنجا�، �ال ينتظر �لفال� �لحصا. 
من غير حر� �ال بذ�`، �ال ترُقب �ألمة �لنصر بال �ستعد�. �ال 
جها.، فإC �لذ) قا~ لنا: �.عو�، هو �لذ) قا~ لنا: �عملو�. �نحن 
نؤمن بالكتا� كله ال نؤمن ببعض �نكفر ببعض، ��لقد�- ��ألسو- 
في سير- `سو~ �هللا �(كرj �لناk على �هللا، صلى �هللا عليه �سلم.

فمن �ستنفد �ألسبا� �ُغلِّقت في �جهه �ألبو�� فليمد. يديه 
 ��ليقل: >يا �هللا<، يجد �َهللا سميعًا مجيبًا كريمًا `حيمًا، �ما خا

قط �مر� قا~: >يا �هللا<! 
*   *   *

______________________
(١) (خرجه �لترمذ) (مجاهد).
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يا �هللا!
حديث (Dيع سنة ١٩٦٢*

حدثتكم في �ألسبوS �لماضي حديث تلك �ألسر- �ألميركية 
�لطبيب  عليها  قضى  حتى  بالمر�  �لدها  جُل  ِ̀ (صيبت  �لتي 
بالَقطع، �قلت لكم ,نهم لما �ستشعر�� �لعجز �لم تبَق في (يديهم 
حيلة مّد�� (يديهم ,لى �هللا يطلبوC منه �لشفا% �حدl، يطلبونه بال 
 �Dفلّما .عو� نظر�� فإ .�سبب يعرفونه ألنها قد تقّطعت بهم �ألسبا
 Cبد( يخّف ��لز`قة تّمحي ��أللم يتناقص، ثم لم يمِض يوما j`لو�
.lْجل تمامًا، �جا% �لطبيب فلم يكد يصد� ما ير� حتى شفيت �لرِّ

�(نا ال (قو~: �تركو� �لمريض بال .��% ��سألو� �هللا له �لشفا%. 
�لد�`، ال تصّبو� عليها .لَو ما%  �لنا` تمشي في  (قو~: .عو�  �ال 
��سألو� �هللا �إلطفا%. �ال (قو~: �قعد�� ال تطلبو� �لر�� ��نتظر�� 

(C يهبط عليكم �لذهب من �لسما%.
______________________

�لجمعة   jيو ,�Dعة .مشق  (Dيع من  �لذ)  �الستسقا%  *  هذ� هو حديث 
١٩٦٠/١٠/٢١، �قد سبقه حديث �(عقبه حديث (شا` ,ليهما جد) 
-`حمه �هللا- في Dكرياته �لمنشو`- �نقل فقر�_ منهما (�نظر �لحلقة 
ُينَشر منه قبل  ١٥٧ في (�~ �لجز% �لسا.k)، (ما هذ� �لحديث فلم 

�ليوj شي% قط (مجاهد).
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ال، بل �تخذ�� �ألسبا� كلها ��عملو� ما �ستطعتم، �لكن 
�علمو� (C �ألسبا� ال تخلق �لنتيجة؛ فقد ُتحضر لمريضك َمَهر- 
�ألطبا% �تشتر) غالي �لد��% فال يشفى، �يشفى مريٌض مثله بال 
عناية �ال عال*. �ُتِعّد أل�ال.� (طيَب �لطعاj فال يهضمونه �ال 
�لخبز  ,ال   Cيأكلو ال  �هم  �لفقر�%  (�ال.  �يصّح  منه،   Cيستفيد�
��لبصل. �قد تفتح �لدكاCَ �تعد فيها (جو. �ألشيا% �تبيع بأ`خص 
�ألسعا` �تتخذ لذلك (لو�C �لدعاية ��إلعالC، فال تربح ,ال (لفًا، 
�يقع جا`� على صفقة عا`ضة فيربح منها عشر- �ال� بال .عاية 

.Cال ,عال�
Dلك (C �`�% �ألسبا� ,`�.ً- عليا تصّر� هذ� �لكوC، هي 
,`�.- �هللا؛ فأنت حين تدعو �هللا تقو~: يا �هللا، (نا عملت ما علّي 
�لد��%  ,C شئت تجعل  (نت  بيد� �حد�،  �لنفع ��لضر`  �لكن 
شافيًا، �(نت تجعل ,C شئت �لطعاj نافعًا، �(نت �لر��� �(نت 

�لنافع، فاكتب لي �لنجا� �(جب �لسؤ�~.
.�فاألسبا� ال ُتنَكر، �لكن �لدعا% هو (قوd �ألسبا

 ،�فإ�D �صل �لد�عي ,لى منزلة �الضطر�` �يئس من �ألسبا
�قنط من �لخلق �علق (مله باهللا �حدl، فإC �هللا يستجيب له كما 
ْن ُيجيُب �لُمْضطَرَّ  �ستجا� لهذl �ألسر- �ألميركية. قا~ تعالى: {(مَّ
ِ�؟ (,لٌه َمَع �هللا؟  ْ̀ ,�D َ.َعاlُ �َيْكِشُف �لّسوَ% �َيْجَعُلُكْم ُخَلفاَ% �َأل
 Cكا فلقد  كافر�ً،   Cكا �لو  �لمضطرَّ  يجيب   .{Cَتَذّكر� ما  َقليًال 
َلل يدعوC �هللا .عو-  �لمشركو�D, C `كبو� �لبحر �َغِشيهم موٌ* كالظُّ
�لمضطر فيستجيب �هللا .عا%هم �هم مشركوC، بل ,C ,بليس نفسه 
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 >Cُيبَعثو jِنظرني ,لى يو) �بَّه .عو- �لمضطر فقا~: >`ّ لما .عا �هللا̀ 
قا~: >,نك من �لمنظَرين<!

*   *   *

_ �لطر� (مامكم �ضاقت عليكم  فيا (يها �لسامعوC, ،C ُسدَّ
يضيق  ال  �هللا   jكر  Cّ,� (بد�ً،  ُيَسّد  ال  �لسما%  طريق   Cفإ �أل`� 
 �بسائل. �,�D كانت (بو�� �لملو� عليها �ألقفا~ ��لُحّجا� فبا
كم قد صا`_ سو�قي  َ̀ ملك �لملو� مفتوٌ� .�ئمًا. �,�D `(يتم (نها
بالما%  شّحت  �ينابيعكم  تغد� صحا`)،   C) (�شكت  �جّناتكم 
��لجّو  تشرين  في  (نكم  �`(يتم  �لعطش،  من  هلكت  �مو�شيكم 
كأنه جّو �� ما في �لسما% قطعة سحا�، فال تقنطو� �ال تيأسو�، 
َتُمّد�� (كفَّ �لضر�عة   C) علمو� (نه ليس بينكم �بين �لفر* ,ال��
�لتوّجه  �صدقت  �لتوبة  (خلصت  قد   �بقلو �هللا  ,لى  �تتوجهو� 

�تقولو�: يا �هللا.
كلما .همكم َخْطٌب ��بتغيتم �لمعونة فقولو�: >يا �هللا<. �كلما 
(صابتكم شد- �فقدتم �لمساعد فقولو�: >يا �هللا<. قولو�: >يا �هللا< 
ُتحّسو� بأC قلوبكم قد غمرها �الطمئناC �بأC نفوسكم قد عا. ,ليها 
�ألمل. �لكن ال تقولوها �(نتم مقيموC على �لمنكر�_، تعصوC �هللا 
 ،kلحقو� �لنا Cكلو� Cيا �هللا! �ال تقولوها �(نتم ظالمو :C�.تنا�
�ال تقولوها تجربة لربكم، كما قا~ لي (مس (حد �لمشايخ: (ال 
تخا� (C نخر* ,لى �الستسقا% �نحن علما% �لبلد، فال ينز~ �لمطر 
فيشمت �لناk بنا؟ فقلت له: (`جو (ّال تخر*، ألC �هللا لن يستجيب 

.عا%� �ال حاجة لنا بخر�جك!
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,ننا نريد ناسًا يخرجوC معنا �لجمعَة �لقا.مة لالستسقا% �هم 
يعلموC (نهم ُيحيوC سّنة �يقوموC بعبا.-، ال يفكر�C بجاl �ال 
 Cيكو C) %من سّنة �الستسقا Cلذلك كا� .kبالنا Cمنزلة �ال يبالو
�لخر�* بالثيا� �لعتيقة �لتي ليس فيها (ناقة �ال مفاخر-، �لمقصو. 

من Dلك (C نطر� �ألنانية �حب �لجاl �نخلص �لنية هللا.
 C, ،lما نز�~ �لمطر فبيد �هللا �حد) ،Sندعو �نتضر C) علينا
(نزله علينا فبرحمته ال بعملنا، �,C منعه فبذنوبنا �بهذl �لمنَكر�_ 

�لفاشية فينا.
كلها  �لجر�ئد  `�تها  �لتي  بو`سعيد  بحا.ثة  سمعتم  (فما 
 (Cلعد��� jيا)) C؟ حين (شعل �لمستعمر�Cمشى بحديثها �لركبا�
بها  (حاطت  بقعة  في  �لمجاهدين  من  فئة  ��نحصر_  �لحر�ئق، 
كل شي%  �لنا`  �(كلت  �لفر�`،  منها  �عّز  �لنا`  كلها  (طر�فها  من 
,ليهم. �كاC فيهم نفر قالئل  �لشا`S ��صلت  �لتهَب �فُت  حتى 
سّبو� �شتمو�، �لكن �ألكثرين `جعو� ,لى �هللا لّما `(�� �لمو_، 
�`فعو� (عينهم ,لى �لسما% حين قطعو� �ألمل من �أل`�، �نا.�� 
ند�% �لمضطر من قلو� قطعت عالئقها بكل شي% ��صلتها باهللا، 

يجأ`�C ينا.�C: يا �هللا!
,ال  هي  فما  �`قا%،  �لشمس ساطعة  �كانت  �لصيف   Cكا�
 lضّجو� بالدعا% حتى تلّبد_ �لسحب �هطلت �ألمطا` كأفو� C)
�لِقَر�، �(طفأ �هللا �لنا`. (نز~ �هللا �لمطر لّما .عو� بإخالP ��ثقين 
من �إلجابة. (ّما �لذ) يقو~ مثل �لذ) قا~ لي �لشيخ (مس، ال يهّمه 

.kفليطلب �لمطر من �لنا ،kقو�~ �لنا)� kال �لنا,
*   *   *
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 Cإليما�  Cأل مؤمنًا،  �لخطر  ساعة  في  يعو.   Cنسا, كل   C,
مستقر في كل نفس؛ عندما تغر� �لسفينة �تبقى �حد� على لو� 
من �لخشب بين �لسما% ��لما% ال تجد ما تصنع ,ال (C تنا.): >يا 
�هللا<! �عندما تضّل في �لصحر�% �لمقفر- �يحر� �لعطش جوفك، 
�ترd �لمو_ من كل مكاC ال تجد ما تصنع ,ال (C تنا.): >يا �هللا<! 
�لمريض �ينفض �أليد) �ألطباُ%  �لمر� �يشر�  ُيزِمن  �عندما 
ال تجد ما تصنع ,ال (C تنا.): >يا �هللا<! �عندما تتعاقب سنو�_ 
�لقحط �يمتّد �نقطاS �لمطر �تغو` �آلبا` �تشّح �لعيوC ال تجد ما 

تصنع ,ال (C تنا.): >يا �هللا<!
 l.َلحا, �لملحُد  ينسى  �هنالك  �هللا،  ,ال  يبقى  ال  هنالك 

��لما.ّ) ما.يَته �يقو~ �لجميع: يا �هللا!
,لى �هللا، فقد جا%  لترجعو�  �لخطر  تنتظر�� ساعة  �لكن ال 
 C,� .-َمن .عا �هللا في �لرخا% يستجيب له في �لشد C) في �لحديث
على �لد�عي (C يدعو �هو ��ثق من �إلجابة، فإC �هللا ,C لم يعِطه 
ما سأ~ (عطاl غيرl، ��لمر% ال يعر� مصلحته �قد يدعو بما فيه 
 �مضّرته، كالولد �لذ) يرd �لد��% فيقو~ ألبيه: (`يد منه. فاأل
 l.هللا (`حم بعبا�� .lلمعرفته بمصلحته �`حمًة به ال يعطيه ما يضر
 lْفَد ِ̀ من �أل� بولدl، ألC �أل� ,�D سّبه �لدl (� (سا% ,ليه قطع عنه 
�(عر� عنه، ��لبشر يسّبوC �لدين �يكفر�C باهللا �هو يطعمهم 
�يسقيهم �يعطيهم كل خير. فإ�D .عوتم �لم تجد�� �إلجابة فال 

تيأسو�؛ فإC �هللا (عر� بما يصلحكم.
*   *   *
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فيا (يها �لناk، �كدحو� في �لحيا- ��سعو� �ِجّد�� �غامر�� 
(نفسكم  على  تعتمد��  ال  �لكن  �ألمم،  �سابقو�  �لدنيا   lهذ في 
�حدها �ال تقطعو� �لصلة باهللا، بل كونو� معه .�ئمًا، كونو� معه 
ما_، �ستر �لعو`�_، ��بتغا%  باّتباS (��مر �لشرS، ��جتنا� �لمحرَّ

�لصالحا_.
كونو� كمن يختر� �لصحر�% بسيا`ته (� يقتحم �لجّو بطيا`ته 
(� يركب َمتن �لمو* بسفينته، يعتمد على نفسه �خبرته �.قة �الته، 
�لكنه ال يرفع سماعة �لالسلكي عن (Dنه، حتى ,�D ضّل (� خا� 

�ستنجد بَمن يهديه (� يحميه. ��لالسلكي عندكم هو �لدعا%.
�لكن ال َتْدعو� .عا% �لكسالى �لخاملين �لذين يقعد�C عن 
�لقّو�لين  .عا%  �ال  �ألماني،  �هللا  على   Cيتمنو�  ��ألسبا  Dتخا�
 Cبألسنتهم ما ليس في قلوبهم ��لذين يريد� Cلكّذ�بين �لذين يقولو�
بدعائهم ,عجا� �لناk �,ظها` سعة �لحفظ �كثر- �لعلم. ,C �لدعا% 
 Cهو ما يصد` عن قلب حاضر �لسا Cلذ) هو >السلكّي< �ألما�
صا.� �ثقة من �إلجابة، (ما �لدعا% باللساC فقط -مهما كاC �لد�عي 
جيد �للفظ بليغ �لعبا`- ��سع �لمحفو- فهو كمن يتكلم في سماعة 

!Sلهاتف كالمًا جميًال جيد�ً، �لكن �لشريط مقطو�
*   *   *
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Cفطر- �إليما

نشر_ سنة ١٩٦٧

جا%ني يومًا `جل (عرفه `قيق �لدين، فقا~ لي: لقد (صابني 
�لبا`حَة مغٌص موِجع جعلت (تلّوd من (لمه �حسبت (C (معائي 
تقطعت منه، فرجعت ,لى �هللا، فتبت من Dنوبي �عزمت على (ّال 

(عو. ,ليها.
�مثل هذ� يقع لكثير من �لطال� (ياj �المتحاC، �لكثير من 
`بهم  ,لى   C�.يعو �لطبيب؛  �عجز  �أللم  �شتد�.  عند  �لمرضى 
هذ�  في  �لسبب  ما  (نفسكم:  سألتم  فهل  عبا.تهم.  على   Cُيقبلو�

�(مثاله؟ لما�D نجد كل َمن �قع في شد- يرجع ,لى �هللا؟
 Cلماضية ��لتي قبلها(١) كيف كا� �نذكر جميعًا (ياj �لحر
��لقّو�.  ��لر�سا%  �هللا،  ,لى   Cيلجؤ�� �لدين  على   Cُيقبلو  kلنا�
َيؤّموC �لمعابد �َيْدعوC �لجنو. ,لى �لصال-. �لقد قر(_ في مجلة 
>�لمختا`< (�لمترَجمة عن مجلة .�يجست �ألمريكية) مقالة ُنشر_ 
�لمظال_  كانت   jيو- �لمظال_  جنو.  من   �لشا  ��لحر  jيا)
��لهبو� بها شيئًا جديد�ً- ير�) قصته فيقو~ ,نه نشأ في بيت ليس 

______________________
(١) يريد �لحربين �لعالميتين (مجاهد).
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 k�`. ليس فيها k`في مد� k`.� ،فيه من يذكر �هللا (� يصلي
k متدين، �نشأ نشأ- >علمانية< ما.ية، () مثل نشأ-  ّ̀ للدين �ال مد
�لحيو�نا_ �لتي ال تعر� ,ال �ألكل ��لشر� ��لّسفا.، �لكنه لّما 
هبط (�~ مر- �`(d نفسه ساقطًا في �لفضا% قبل (C تنفتح �لمظلة 
جعل يقو~: >يا �هللا، يا `�< �يدعو من قلبه. �هو يتعجب: من 

(ين جا%l هذ� �إليماC؟
�بنت ستالين نشر_ من (ياjٍ مذكر�تها، فذكر_ فيها كيف 
عا._ ,لى �لدين �قد نشأ_ في غمر- �إللحا.، �تعجب هي نفسها 

من هذ� �لَمعا..
كل  في  كامن  �هللا  بوجو.   Cفاإليما عجب؛  Dلك  في  �ما 
 �D Cحيو�< Cنفس. ,نه فطر- (غريز-) من �لِفطَر �لبشرية، ��إلنسا
.ين<. �لكن هذl �لفطر- قد تغّطيها �لشهو�_ ��لرغبا_ ��لمطامع 
��ألخطا`  �لمخا��  هزتها   �Dفإ �لما.ية،  �لحيوية  ��لمطالب 
��لشد�ئد (لقت عنها غطا%ها فظهر_. �لذلك ُسّمي غير �لمؤمن 

>كافر�ً<، �معنى �لكافر في لساC �لعر� >�لساتر<.
في  متباعدتين  كلمتين  في  �لفكر-   lهذ تأييد  �جد_  �لقد 
�لزماC ��لمكاC ��لظر� ��لقصد، �لكنهما متقا`بتاC في �لمعنى. 
كلمة لعابد- مسلمة تقية معر�فة هي `�بعة �لعد�ية، �كلمة لكاتب 

فرنسي ملحد معر�� هو (ناتو~ فر�نس.
(ناتو~ فر�نس يقو~ في معر� كفرl �,لحا.C, l �لمر% يؤمن 
,�D ظهر بنتيجة فحص �لبو~ (نه مصا� بالد�% �لسكر) (يوj لم يكن 
قد ُعر� �ألنسولين). �`�بعة قيل لها: ,C فالنًا (قاj (لف .ليل على 
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�جو. �هللا. فضحكت �قالت: .ليل ��حد يكفي. قيل: �ما هو؟ 
قالت: لو كنت ماشيًا �حد� في �لصحر�% �ُ�ّلت قدمك فسقطت 
في بئر لم تستطع �لخر�* منها، ما�D تصنع؟ قا~: (نا.) >يا �هللا<. 

قالت: ��D هو �لدليل.
في قر�`- نفس كل ,نساC �إليماC باهللا؛ هذl حقيقة نعرفها 
نحن �لمسلمين ألC �هللا خّبرنا (D Cلك فطر- فطََر �لناkَ عليها، �قد 

عرفها �إلفرنج من جديد.
.�`كايم، (ستاD �الجتماS �لفرنسي �لمشهو`، له كتا� في 

(C �إليماC بوجو. ,له بديهية. 
هل تعرفوC ما �لبديهية؟ هي �لقضية �لتي ال تحتا* ,لى .ليل 
ألC كل �لعقو~ على �ختال� �أل�منة ��ألمكنة تقو~ بها. >�لجز% 
(صغر من �لكل<، هذl بديهية. َمن يشك (C �لرغيف (كبر من نصف 
�لرغيف؟ �لطفل ,�D (خذَ_ منه قطعة حلوd �(عطيته نصف قطعة 

يبكي، ,نه يعر� (C �لجز% (صغر من �لكل ألنها بديهية.
�كذلك �جو. �هللا؛ ال يمكن (C يعيش �إلنساC �يمو_ من 
بما يقصر عقله فال يهتد)   ̀.Cيفكر في �جو. ,له لهذ� �لكو C) غير
,لى �لمعبو. بحق فيعبد من .�نه (شيا%، �لكنه يعبدها على توّهم 
(نها هي �هللا (� (نها تقّر� ,لى �هللا، ثم ,�D َجّد �لِجّد �كانت ساعة 

�لخطر `جع ,لى �هللا.
 Cتعرفو) .dُهَبل ��لال_ ��لُعّز Cمشركو قريش كانو� يعبد�
ما ُهبل؟ صنم من �لعقيق جا% به عمر� بن لحّي من �لشاj، من 
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�لِحّمة �لتي فيها �لينابيع �لمعدنية(١)، قالو� له ,نه عظيم قا.` فحمله 
على جمل �جا% به، فسقط على �لطريق فانكسر_ يدl فعملو� له 

يد�ً من Dهب.
,له تنكسر يدl! �كانو� مع Dلك يعبد�نه. يعبد�نه في ساعا_ 
�ألمن، فإ�D `كبو� �لبحر �هاجت �ألمو�* �ال� شبح �لغر� لم 

يقولو�: يا ُهَبل، بل قالو�: يا �هللا.
 C؛ عندما تغر� �لسفن (� تشب �لنير�jهذ� مشاَهد ,لى �ليو�
(� يكوC �لخطر (� يشتد �لمر�، تجد �لملحدين يرجعوC ,لى 
(نه   Cتعريف لإلنسا �إليماC غريز-، �(صد�   C؟ أل�Dلما �لدين. 

>حيو�C مؤمن<.
��نظر�� ,لى هؤال% �لملحدين �لما.يين عندما يأتيهم �لمو_. 
>�سائل  َ.َعو�  بالمو_  (يقنا  لّما  �لينين  ما`كس   C)  Cتظنو هل 

�إلنتا*< �لتي يؤّلهانها (j َ.َعو� �هللا؟ 
ينفع  ال  حين  �لكن  �هللا،  .عو�  حتى  يموتا  لم  (نهما  ثقو� 
�لدعا%. �فرعوC تكبر �تجبر �قا~: (نا `بكم �ألعلى! فلما (.`كه 
�لغر� قا~: �منُت بالذ) �مَنت به بنو ,سر�ئيل. �من في �لساعة �لتي 

.Cال يفيد فيها �إليما
*   *   *

قالو�: >�لطبيعة<، �لطبيعة (�جد_ �إلنساC، �لطبيعة �هبت 
�لغريز- لإلنساC. قلنا: ما �لطبيعة؟ كلمة >�لطَبيعة< في �للغة معناها 

______________________
.jلثالثة �أليا� �(١) ��لتي (خذها �ليهو. بعد حر
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 Cمطبوعة<(١)، فَمن طبعها؟ قالو�: �لطبيعة هي �لمصا.فة، قانو<
�الحتماال_.

�ثنين ضاعا في  مثا~  ,نه  �لكالj؟  مثا~ هذ�  ما   Cتعرفو هل 
�لمزخرفة   C�`لجد� فيه  عامر،  كبير  قصر  على  فمّر�  �لصحر�%، 
�أل�~:  فقا~  ��لُثَرّيا_.  ��لساعا_  �لثمين  ��لسجا.  �لمنقوشة 
(نت  �قا~:  �لثاني  عليه  فرّ.  �َفَرشه.  �لقصر  هذ�  بنى  `جًال   C,
`جعي متأخر، هذ� كله من عمل �لطبيعة. قا~: كيف كاC بفعل 
��لعو�مل  ��لريح  �لسيل  فجا%ها  حجا`-  هنا   Cكا قا~:  �لطبيعة؟ 
جد�`�ً.  صا`_  �بالمصا.فة   Cلقر�� �بمر�`  فتر�كمت،  �لجوية 
قا~ صاحبه: ��لسجا.؟ قا~: (غناj تطاير_ (صو�فها ��متزجت، 
نة فانصبغت، �تد�خلت فصا`_ سّجا.�ً. قا~:  �جا%تها معا.C ملوِّ
��لساعا_؟ قا~: حديد تآكل بتأثير �لعو�مل �لجوية �تقطع �صا` 

.��ئر �تد�خل، �بمر�` �لقر�C صا` على هذl �لصو`-.
!Cهذ� مجنو C, :Cال تقولو)

*   *   *
يا سا.-، ,C �إليماC باهللا موجو. في قر�`- كل نفس، �لكن 
هل يكفي (C نعتقد بوجو. �هللا �(نه خالق كل شي% لنكوC مؤمنين؟ 
�هو  �لعالمين   �` هو  �هللا   Cبأ يؤمن  ,نه  يقو~   Cنسا, جا%�   �D,
خالق كل شي% �هو �لذ) تقوj به �لكائنا_ كلها، هل تعدl مع 

�لمؤمنين؟
______________________

(١) ��C >َفعيل< يأتي بمعنى >مفعو~<، مثل َقتيل (بمعنى مقتو~) �َجريح 
(بمعنى مجر��)، ,لخ (مجاهد).
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�هللا  ��لذين حا`بهم `سو~  كانو� في مكة  �لذين   ��لعر  C,
 Cمشركين كانو� يؤمنو Cسّفَه عقائَدهم ��لذين سّماهم �لقر�� ‘
بذلك، �يعترفوC بأC �لذ) خلق �لسما��_ ��أل`� هو �هللا. فلو 
 �Dلكانو� مؤمنين ال مشركين. فإ lهذ� �العتر�� يكفي �حد Cكا
جا%� هذ� �إلنساC يقو~ لك ,نه يؤمن (يضًا بأC �لذ) يملك �لمو_ 
��لحيا- �يتصر� في هذ� �لكوC، �يعطي �يمنع �يضر �ينفع، هو 

�هللا. هل تقو~ ,نه صا` من �لمؤمنين؟
ال، بل ال بد من شر� ثالث؛ هو (C يسلك سلوكًا يو�فق 
هذ� �إليماC، فتكوC عبا.ته هللا �حدl، ال يشر� معه (حد�ً فيها �ال 
 ِّ�يجعل �سيطًا يعبدl معه ليقربه ,ليه. قا~ تعالى: {ُقل (ُعوDُ بَِر

.{kلِه �لّنا, ،kَِمِلِك �لّنا ،kِلّنا�
لقد علمني �هللا في تفسير هذl �لسو`- معاني لم (جدها في 
� �لناk}، {َمِلك ّ َ̀ كتا� من كتب �لتفاسير؛ هي (C �هللا قا~ {
�لّناk}، {,له �لّناk}، ما قا~: `� �لناk �ملكهم �,لههم، 
,شا`- ,لى (نها ثال� حقائق، كل حقيقة قائمة بذ�تها مستقلة عن 
�ألخرd، �كلها حق �صد�، �(نتم -يا معشر قريش- تؤمنوC بأنه 
� �لناk �(نه ملك �لناk، �لكنكم ترفضوC) C تؤمنو� بأنه ,له `

�لناk. فلما�D تفّرقوC بين قضايا متماثلة؟
 Cتصدقو �Dنها حقائق ثال� سو�% في �لثبو_ ��لصحة، فلما,
 kلنا� � باثنتين منها �ال تصدقوC بالثالثة؟ مع (C َمن �من بأC �هللا̀ 
�ملك �لناk لزمه لز�مًا عقليًا (C يؤمن بأنه ,له �لناk، فال يتخذ 
معه ,لهًا غيرl �ال يوّجه ,لى غيرl قليًال (� كثير�ً من معاني �لعبا.- 

�مظاهرها.
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�لعلي (عو. -,C شا% �هللا- ,لى عر� �لمعاني �لتي �نجلت 
لي عند تال�- هذl �لسو`-، �لتي ال يتنّبه لر��ئع معانيها ,ال �ألقل 
�ألقل من �لعلما%(١). �ما (قو~ هذ� فخر�ً �ال �ّ.عا%، فما (نا ,ال 
طالب علم صغير، �لكن �هللا `بما مّن على �لصغير فكشف له ما 

يخفى مثله على �لعالم �لكبير.
*   *   *

______________________
��لفلق   Pإلخال�� ��لعصر  (كالفاتحة  �غيرها  �لسو`-   lهذ تفسير   (١)
 >Cنو` من �لقر�< ���لتكاثر) ستكوC بين (يد) �لقر�% حينما يصد` كتا

,C شا% �هللا (مجاهد).
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عبر- �لسير-

نشر_ سنة ١٩٣٨

 Cمئة (لف قا`� في مشا`� �أل`� �مغا`بها سيأخذ� C,
غد�ً �لعد. �لممتا� من >�لرسالة< �سيقر��نه، �سيحيي في نفوسهم 
 jعا k)` لعظيمة �لمحبوبة �لتي نقف عندها في كل� dلذكر� lهذ
�لُمْصِحر في ��حة مخَضّر- ظليلة، ننشق منها  هجر) كما يقف 
طيف  طلعتها  في  �نجتلي  �لنصر،  (غا`يد  �نتسّمع  �لمجد  عبير 
ها  َ̀ �ألياj �لباسمة �لتي كاC من ُقطوفها (لف معركة ظافر- حملت غا
ها �جنت  َ̀ �لر�يُة �إلسالمية، �(لف مد`سة �(لف مكتبة نالت فخا
ها �لبالُ. �إلسالمية، �كاC من حصا.ها هذl �لحضا`- �لتي  َ̀ ثما
�لعالمية  �لحضا`�_   dحد, �كانت  �إلنسانية،  (فيائها  في  نعمت 
بالعظمة  �(حفلها  شك-  غير  -من  (سماها  كانت  بل  �لثال�، 

��لفضيلة ��لحق.
فيها  فنكتب  �ُنَحّييها،  �لهجر-   dكرD لُنْحيي  jعا نقف كل 
جّو  ,لى   dلذكر�  lهذ جنا�  على  �نرتفع  �نتأمل،  �نذكر  �نقر( 
 ،j �لمحرَّ بقي  ما  فيها  نبقى  ��لشر�  ��لفضيلة  �لعظمة  من  عاٍ~ 
فإ�D مّر مر معه كل شي%: صّوحت �آلما~ �هجعت �لذكريا_، 
ما  �لذكرd ,ال   lنربح من هذ �للّجة؛ ال  نتخبط في سو�.  �عدنا 
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يسيل على (قالj (�لئك �ألعالj �لبلغا% من طر�ئف �لبياC يحويها 
j ,ال ما قد نقر�l في  عد. >�لرسالة< �لممتا�، �ال نفيد من �لمحرَّ

�لصحف ��لمجال_ من �لقصص ��لقصائد ��لمقاال_.
في  ينشر  مما  �بعُض  �لممتا�  �لعد.  في  ُيكتب  مما  �كثير 
,لى  ُتَضّم  جديد-  ثر�ً-   lنعتّد ثمين،  قّيم  ��لمجال_  �لصحف 
�.�بنا �لغنية �لحافلة بثمر�_ �لقر�ئح �لخصبة �لممرعة في �ألعصا` 
�لطويلة، �لكن Dلك ال يكا. يجد) علينا في نهضتنا ,�D نحن لم 
ُنحِي هذl �لذكرd ,حياً%، �نكتبها مر- ثانية على صفحا_ �لوجو.، 
�نأخذ منها عبر- تنفعنا في نهضتنا. �هذ� ما (نشئ له �لعد. �لممتا�، 

.l`هذ� ما ُير�. من ,صد��
�في هذl �لسير- من �لقو- ��لسمّو ��لحيا- ما يغّذ) عشرين 
�ال  �لتا`يخ  في  سيرٌ-  هذ�  في  تد�نيها  ال  بالقو-،  �َيُمّدها  نهضة 
تشبهها؛ بل ,C هذl �لسير- (عجوبة �لتا`يخ �معجزته، �هي خيا~ 
بالغت �لدنيا في تزيينه �تز�يقه �(�.عته ُمُثلها �لعليا كلها، فجعله 

�هللا حقيقة ��قعة.
�لقد قر(_ هذl �لسير- مر�ٍ_ �ُهللا (علم بعد.ها في كتب ال 
(كا. (حصيها، ثم عد_ �ليوj (قر�ها ألجد في َثنِّية من ثناياها قصة 
مطوية (� حا.ثة مختبئة (بني عليها فصًال (كتبه للعد. �لممتا�، �في 
ظني (ني لن (سير في قر�%تها ,ال قليًال حتى (مّلها �(عز� عنها، 
ألني ال (جد فيها -�قد قر(تها حتى حفظتها- خبر�ً جديد�ً. �(قسم 
فنية تمتلك علّي  بلذ-  فيها غيَر قليل حتى (حسست  (َِسْر  لم  (ني 
(مر) �تستأثر بنفسي، كاللذ- �لتي (حسها عندما (قر( �ألثر �أل.بي 
�لبا`S أل�~ مر-، �تغلبني حتى تضطرني (حيانًا ,لى قطع �لقر�%- 
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ألمسك بقلبي �لو�جب (� (مسح عيني �لمستعبر-، (� (صغي ,لى 
صو_ �لحق في ضمير) �منا.) �لفضيلة في قلبي.

ثم (سير فيها، فأنتقل من �للذ- �لفنية ��لشعو` بالجما~ ,لى 
 .Cشي% (على من �لفن �(سمى من �لجما~؛ (حس بحال�- �إليما
�,C لإليماC َلحال�- عرفها من عرفها �جهلها من جهلها، فمن 
عر� .`d ما (قو~، �من جهل لم يَر ,ال حر�فًا فا`غة من �لمعنى. 
��لتضحية  (شكالها   S�`بأ �لبطولة  معه  جا%_   Cإليما� جا%   �D,�
بأعجب (نو�عها، �جا% معه �لصبر ��إليثا` ��لقو- ��لشعو` �كل 
 lهذ  �(صحا حيا-  كانت  �كذلك  �لبشر،  فضائل  من  فضيلة 

�لسير-.
كانت حياً- (سمى �(جمل من كل حيا- عرفتها (� قر(_ عنها 
(� تخيلتها: معرفة للغاية �لتي خلق �هللا �لناk من (جلها، �جها. 
 Sلغاية، �جر) على هذ� �لجها.، �ترّفع عن ُخَد� lفي سبيل هذ
تبة �إلنسانية  �لحيا- �(العيبها، ��تصا~ باهللا يكا. ��هللا يرفعهم من̀ 
حتى  �لماّ.)  �لجسم   �ثو من  بهم  �يخر*  �لمالئكة،  `تبة  ,لى 

يكونو� `�حًا خالصًا.
�لحيا- �فهموها، على حين جهل  �لغاية من  عرفو� ما هي 
�لناk هذl �لغاية فهم يسألوC (بد�ً: لما�D نعيش؟ (� ُخدعو� عنها 
بغايا_ .نيئة قريبة. (ما هؤال% �لغربيوC فحسبو� (C �لغاية من �لحيا- 
هي �لحيا-. جعلو� �لسبب هو �لمسبَّب ��لوسيلة هي �لغاية، فعمد�� 
,لى ترفيه �لحيا- ��ستخدمو� ألجل Dلك ما قد`�� عليه، فصا`_ 
بالحديد  �شتغلو�  ما  لطو~  �صا`��  جامد-،  �لية  حضا`تهم 
��لنحاk يفكر�C بعقو~ من حديد �نحاk، ��نقطعت صلتهم 
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بالر�� ��نَبّتو� مما �`�% �لما.-. �(ما هؤال% �لمشرقيوC، من �لهنو. 
للر��،  �عاشو�  �لجسم  �(هملو�  �لضد  على  فسا`��  �(مثالهم، 
فظنو� بأC غايَة �لحيا- �لفناُ% في �لمطمح �لر�حي، فقتلو� (جسامهم 
�(عرضو� عن .نياهم، �(غرقو� (عما`هم في تأمل ال (ّ�~ له �ال 
 Cمنهم �لما.يو Cخر، �ال َجد� منه �ال منفعة. (ما �لفالسفة فكا�
قاعتهم (C (نكر�� �لر�� ,نكا`�ً �جحد�� �هللا، �قا~  �لذين بلغ من̀ 
متكلمهم: ,C �لدما§ يفر� �لفكر كما تفر� �لكبُد �لصفر�َ%. فجعل 
�لفكَر ما.- سائلة! �منهم �لر�حيوC �لذين كانو� (صّح نظر�ً �(.نى 
 :Cلى �لحق، �لكنهم لم يصلو� ,ليه، تسا%لو� منذ بد��� يفكر�,
لما�D نعيش؟ �ال يز�لوC مختلفين يتسا%لوC هذ� �لسؤ�~ �لذ) عر� 
 lحدهم جو�به حين قر��� قو~ �هللا �لذ) (نزله على عبد� Cلمسلمو�

.{Cَِ�ما َخَلْقُت �لِجنَّ ��إلْنَس ,ّال لَِيْعُبد�} :سوله`�

�ستّد~ �لمسلموC بالمخلو� على �لخالق، �(`شدهم �هللا ,لى 
C) فعرفو� منها ما لم يعرفه (صحا� �لفلك  عظمة هذ� �لكوC (�لمكوَّ
من �لعلما% �لما.يين. غايُة ما يعر� هؤال% (C بيننا �بين �لشمس كذ� 
�(نها (كبر من (`ضنا هذl بكذ�، �ما بين مشر� نجم منها �مغربه 
َبُعَد  (ضعا� (ضعا� ما بين �لشمس ��أل`�، �غا� عنهم ما 
من �لنجوj ��قفت .�C `�يته نّظا`�تهم �مكّبر�تهم �عجز_ عن 
�إلحاطة به عقولهم �تصو`�تهم، فسّموl فضاً% غيَر ُمَتناlٍ. كما يظن 
�لطفل (C �لبحر ال ينتهي �ليس له �خر! �هل شي% ليس له �خر 

,ّال َمن هو �أل�~ ��آلخر؟

*   *   *
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(ما �لمسلموC فعرفو� (C �`�% هذ� �لفضا% مخلوقًا عظيمًا، 
�لعظيمة  �لكو�كب   lهذ lعند  Cتهو  ،Sلمرفو� كالسقف  به  يحيط 
�َتْضُؤ~ ألC له من �لِكَبر ��لجال~ ما ال نجد في لغتنا هذl �لتي 
ُ�ضعت لهذl �أل`� �لحقير- كلمًة تد~ عليه؛ هذ� �لمخلو� هو 
�لسما% �لدنيا، �من فوقها سّت سما��_ (خرd ِطباٌ� بعضها فو� 
بعض، �من فوقها (شيا% (جّل �(كبر ال تكا. هذl �لسما��_ ُتَعّد 
�لجنة،  �هنا�  ��لكرسي،  �لعر¤  هي  شيئًا؛  بها-  قيست   �D,-

عرضها �لسما��_ كلها ��أل`�.
ظنك  فما   ،Cنو� بكاٍ�  كانت  �لتي  �لمخلوقا_  هي   lهذ
 Cيكو كيف  للمخلو�  �لجال~  هذ�  �من عر�  �لباقي؟   C بالمكوِّ
,جالله للخالق؟ �هل يجد لحياته غاية ,ال �التصا~ به �عبا.ته؟ 
�هل يقف به عقله �هّمته في هذl �أل`�؟ () شي% هي �أل`� 

في هذ� �لكوC؟ ما هي في َجْنب �هللا؟
فهمو� عقيد- �لقضا% ��لقد` (صحَّ فهم �(جوَ.l. �عقيدُ- �لقَد` 
�لمد�`�  �َتِضّل  �لكبير-  �لعقو~  فيها  َتِز~ّ  �لبشر)،  �لعقل  محنة 
�لعالية، فكاC فهمهم ,ياها (عوCَ شي% لهم على ما ُ�فِّقو� ,ليه من 
عمل �(مضى سال� بلغو� به ما بلغو� من ظفر؛ علمو� (C كل شي% 
بخلق �هللا �بعلمه، �لكن �هللا لم َيضطرَّ (حد�ً ,لى �لخير �ضطر�`�ً 
�لم يجبرl على �لشر ,جبا`�ً، �,نما (عطاl �لعقل �لمميِّز �.ّله على 
�لطريقين �لمختلفين، �قا~ له: هذ� ,لى �لجنة ��لسعا.- �هذ� ,لى 
�ال  �يا.-  فال  �أل`��َ�  قّد`  �(نه  �عقله.  �تركه   ،���لعذ� �لنا` 
نقصاC، �حد. �آلجا~ فال تقديم �ال تأخير، فما كاC لك سو� 
يأتيك على ضعفك، �ما كاC لغير� لن تناله بقّوتك؛ �,�D جا% 
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�َجّفت   jألقال� ِفعت  ُ̀  ،jتستقد �ال  لحظة  تستأخر  فال  (جلك 
�لمو_ في سبيل �هللا �ال يخافونه،   Cيهابو �لصحف. فمضو� ال 
ألنهم �منو� بأC �لمر% ليس (.نى ,لى �لمو_ �هو في غما` �لمعركة 

.lلحمر�% منه �هو في بيته بين (هله ��لد�
�لكن �لمسلمين �أل�لين لم ُيلقو� بأيديهم ,لى �لتهُلكة �عتما.�ً 
على (C �ألجل محد�.، �لم ُيعرضو� عن سنن �لحيا- �لتي ال تجد 
�لحق،  نهج  على  �سا`��  �لوجو.  قو�نين  �تبعو�  بل  تبديًال،  لها 
�حرصو� على �لحيا- حين يكوC �لو�جب .�عيًا ,لى �لحيا-، �`ضو� 
بالمو_ حين يدعوهم �لو�جب ,لى �لمو_، �لم يعرفو� هذ� �لتوكل 
�لسخيف فينامو� �يتقاعسو� عن �لعمل، ألنهم علمو� (C �لسما% 
ال ُتمطر Dهبًا �ال فضة �لكن �هللا يز`� �لناk بعضهم من بعض. 
 �Dسوله: {فإ`� lقو~ �هللا �لذ) (نزله على عبد Cقر��� في �لقر��
َعزْمَت فَتَوّكْل َعلى �هللا}، فعزمو� على �لعمل �توكلو� فلم يتكاسلو� 
د �لكنهم لم يطلبو�  عنه، �لم يتكالبو� على �لدنيا، �جّد�� كل �لجِّ
شيئًا ,ال من طريقه �لمشر�S، �عملو� لدنياهم كأنهم يحيوC (بد�ً 

�لكنهم عملو� آلخرتهم كأنهم يموتوC غد�ً.
على   kلنا� (عزَّ  فكانو�  �جهها  على  �لعقيد-   lهذ عرفو� 
(�هد  منهم   Cكا� �للمؤمنين.  هللا  (Dّلهم  كانو�  �لكنهم   ،kلنا�
�لناk �هو (غناهم ألC �لما~ كاC في يدl ال في قلبه؛ �كاC منهم 
�لملك �لز�هد ��لعالم �لغني ��لفقير �لعزيز، �ما شئت من خصلة 

من خصا~ �لخير ,ال �جدتها فيهم.
َنْعُبُد �,ّياَ�  تعالى: {,ّياَ�  ,�D قر��� في �لصال- قوله  كانو� 
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َنْسَتعيُن} كانو� صا.قين، ال يعبد�C ,ال �هللا �ال يستعينوC ,ال به؛ ال 
يسألوC غير �هللا ما ال يقد` عليه ,ال �هللا، �ال يستعينوC باألمو�_ 
 Cلذين عجز�� عن معونة (نفسهم. لقد قر(_ �لسير- �تلو_ �لقر��
فلم (جد في �لقر�C ,ال (C محمد�ً ‘ بشر كسائر �لبشر في تركيب 
جسمه �صحته �مرضه �طبيعة فكرl �خطئه �صو�به، �لكن �هللا 
�ختا`l للرسالة �لكبرd فعصمه من كل ما ُيدخل �لخطأ على �لرسالة 
قًا، ال ينطق عن  (� يؤ.) ,ليه (� يشين �لرسو~، فكاC صا.قًا مصدَّ
�لهوd �ال يقو~ ,�D بّلغ عن `به ,ال �لحق، �ال يشّرS من �لدين 
هًا عن �لذنو� ��لمعايب �لتي ال يليق  ,ال ما (CD به �هللا. �كاC منزَّ
�لرسالة  تبليغ  �ألمر  فإ�D جا��  بها،  يتصف   C) �لرسالة  بصاحب 
 C,� ،ما يتصل بالدين ,لى (مو` �لدنيا فهو بشر يخطئ �يصيب�
كاC من (كثر �لناk صو�بًا �(قلهم غلطًا ألنه كاC (كمل �لناk عقًال 
 Cجا% (جله، �,نه �آل �D, _بشر�ً فإنه يمو j�. ثقبهم بصير-. �ما)�
 ،jلعو�� lشبا)� jكما يظن �لَجَهلة من �لعو� lميت ليس حيًا في قبر
�قد قا~ �هللا Dلك في كتابه �قاله (بو بكر صاحب �لرسو~ �صّديقه 
على منبر �لرسو~ في مسجدl بحضر- (صحابه �عترته. (ما �لذ) 
قاله عمر ساعًة من نها` فإنما كاC مصد`l �أللم �لمفاجئ ��لحب 
(بي بكر ما سمع لم تحمله  �لفكر، فلما سمع من  �لطاغي على 

`جالl فسقط.
قر(_ �لسير- من (لفها ,لى يائها فلم (جد (حد�ً من �لمسلمين 
.عا �لرسو~ (� لجأ ,ليه ,�D حا� به �لخطب �لذ) ال يقد` �لبشر 
على .فعه، �,نما كانو� يلجؤ�C ,لى �هللا �يدعونه، ال يقولوC مقالة 

�لبوصير):
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ْسل، ما لي َمن (لوD به     يا (كرj �لرُّ
سو��َ عند ُحلو~ �لحا.� �لَعَمِم

�ال قو~ �آلخر يخاطب عبد �هللا �`سوله بهذ� �لخطا� �لذ) 
:lال يخاطب به مؤمٌن ,ال �هللا �حد

      يا (كرj �لرسل على `به...
ْل بإDهاِ� �لذ) (شتكي      فإCْ تأّخْرَ_ فَمن (سأُ~؟ عجِّ

�لذ)   �بإDها تأخر `سو~ �هللا ‘   �D, يسأ~  َمن  يد`)  ال 
يشتكي �هو يقر( كل يوj سبع عشر- مر- (على (قل تقدير): {,يَّاَ� 

َنْعُبُد �,يَّاَ� نستعين}!
 lبعد موته يستشير �لرسو~ ‘  ,لى  �لم (جد صحابيًا لجأ 
في (مر (� ير�l في مناj فيبني على `�ياl حكمًا �يأخذ منها علمًا، 
ًى في بيته لم ُيدَفن،  �لقد �ختلفو� على �لخالفة ��لنبيُّ ‘ مسجَّ

فما فكر�� (C يلجؤ�� ,ليه �(C يستشير�l. �هل ُيستشا` �لميت؟
 Cُلمعجز�_ ��لكر�ما_، �هي ممكنة ��إليما� Cصّدقو� بإمكا
بإمكانها من (صو~ �لدين، �لكنهم لم يكونو� يفهمونها على نحو 
ما نفهمها �ليوj. �لم (جد للصحابة -�هم (فضل �لمسلمين- مثل 

!jلكر�ما_ �لتي نقر( حديثها �نسمعه كل يو� lهذ
فيها   _.�� �لزمن  بها  تأخر  كلما  �لسير-  كتب  ��جد_ 
مولد  �لعامية،  �لمو�لد   lهذ بلغت  حتى  �لمعجز�_  (حا.يث 
�لبر�نجي �شبهه، �لتي جا% فيها ما نصه: "�نطقت بحمله صلى �هللا 
عليه �سلم كل .�بة لقريش بفصيح �أللسن �لقرشية"، "�تباشر_ 
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ه ليلَة مولدl �سيُة  به �حو¤ �لمشا`� ��لمغا`�"، "�حضر_ (مَّ
�مريم في نسو- من �لحظير- �لقدسية"!
*   *   *

�قر(_ �لسير- كلها �.ّققت في كل سطر منها فما شممت 
`�ئحة �ختال� بين �لمسلمين، ال في �لعقيد- �ال في �لمذهب �ال 
في �لطريقة، �,نما �لمسلموC كلهم ,خو- في (سر- ��حد- عقيدتهم 
��حد-، عقيد- بلغت من �لوضو� ��لُيسر ��لبساطة ,لى حيث ال 
تدS مجاًال الختال�. �هل ُيختَلف في (C �لو�حد يسا�) �لو�حد؟ 
هذl هي عقيدتنا، �لكن �لمتكلمين (.خلو� فيها مسائل ليست من 
�لعقيد- في شي%، �ملؤ�� بها كتبهم �لتي عّقد�� فيها هذl �لعقيد- 
حين حشوها بحكاية كل مذهب مخالف ��لر. عليه. �جئنا نحن 
نزيد �لبال% بال% حين نحّفظ �لطالَ� هذl �لمذ�هب ��لرّ. عليها �قد 

�نقر� (صحابها منذ .هو`!
(ما هذl �لطر� �لصوفية فليست في (صل �ال فرS �ال تكا. 
َمْسَخر- �لهو �لعب:  (كثرها   C,� ،لذكر� �لمأثو` من  تمشي مع 
(نبيا% بعد  (َلُهم  �غنا% .عوl عبا.-! فما (.`)  `قص سّموD lكر�ً 
�هللا؟  به   CDيأ لم  ما  �لدين  لهم من  لهم شركا% شرعو�   j) محمد 
�لطاّما_   lهذ� ْمَدما_  �لدَّ  lهذ� �لَحْمَحما_   lهذ با~  فما  �,ال 
�لمخزيا_ �لتي نشهدها في تكّية �لد`��يش �لمولوية �(شباهها من 

.�` (صحا� �لطر�؟
من  شيئًا  ألجد  نفسي  �(جهد_  كلها  �لسير-  قر(_  �لقد 
فلم  به،  �تبّركو�   Cلمسلمو� قّدسه  �ألمكنة  من  مكانًا   �) �ألشيا% 
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(جد ,ال ما كاC من تقبيل �لحجر �ألسو. (� �ستالمه، �قو~ عمر: 
>,ني ألعلم (نك حجر ال تضّر �ال تنفع، �لوال (ني `(يت `سو~ 
�هللا قبلك ما قبلتك<. �(جد في �لسير- (C �لنبي ‘ كاC -�هو يعاني 
�الj مر� �لمو_- ينهى عن �تخاD �لقبو` مساجد، فأعجب من 
حا~ �لمسلمين �ليوD, j ال (`d مسجد�ً كبير�ً ,ال ُبني على قبر (� 

كاC فيه قبر.
*   *   *

هذ� قليل من كثير عرضته مثاًال لما في �لسير- من عبر- تنفعنا 
في نهضتنا �.`k يفيدنا في حاضرنا، فكر_ قبل عرضه �تر..ُ_، 
ثم �ثر_ ,`ضا% �لحق �مصلحة �ألمة، ففتحت هذ� �لبا� لندخل 
,لى هذl �لسير- �لعظيمة، فال نخر* منها ,ال بالحيا- ��لعز ��لمجد 

��لمز�يا �لتي تعيد لألمة �إلسالمية مكانتها في �لدنيا.
      (بير�_)

*   *   *
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بين �لّدنيا ��آلخر-

حديث (Dيع من مكة سنة ١٩٦٦

يقو~ لي �لسامعوC: ,نك تتكلم .�ئمًا عن 
نفسك. (نا ما (تكلم عن نفسي حبًا بنفسي، 
�لكنه (سلو� من (ساليب �لبياC. ثم ,نني 
(كثر  عن  (تكلم  نفسي  عن  (تكلم  حين 
 ،jهاكم �لدليل في حديث �ليو� ،kلنفو�
فانظر�� تر�� (C ما شعر_ به �جئت (صفه 
لكم هو ما يشعر به كل ��حد منكم �يريد 

(C يسمع �صفه.

(نا (سكن في عما`- كبير- فيها عشر- طو�بق، في كل طابق 
 ،Cكثر من عشر- منا�~. �قد كانت فا`غة ,ال من قليل من �لسكا)
حابها �ممّر�تها، فكاC في كل  ِ̀ فلما كاC �لحج �متأل_ ُغَرفها �
 ،Cينامو� Cيقعد� kفي �لّرَحبا_ (نا� ،Cغرفة عشر- (� عشر�
 Cيتكلمو ،kمن جميع �ألجنا kفي �لممر�_ �عند �أل.`�* نا�
بكل لساC �يتر�%�C في كل �ّ)؛ هنو. �جا�ّيوC �(تر�� �مغا`بة 
�شاميوC �عر�قيوC، فما كنت (ستطيع (C (صل ,لى �لمصعد من 

.kمّر ,لى �لبيت من كثر- �لنا) C) ال� jلزحا�
�(`بعة  (سر  ستة  �خر؛  حشد�ً  �جد_  �لبيت  .خلت   �Dفإ
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(جيا~، فيهم �لبنت �(مها �جّدتها �(j جّدتها، ,) ��هللا، �ما فيهم 
غريب؛ ما فيهم ,ال بنت (� صهر (� حما- (� حفيد(١). �كنت ُ(ِعّد 
 lهذ� �لحديث في هذ� �لجو، فتصو`�� كيف يمكن �لتفكير في هذ

�لحا~.

هذ� ما كاC. (ما ما هو كائن �آلC فقد خلت �لد�` �`حل 
�لبيت، فصر_ (`كب �لمصعد �حد) �(مّر ,لى  �لُحّجا* �فر§ 
 .Cلد�` فال (لقى (حد�ً، �(.خل �لبيت فال (حّس ,ال �لفر�§ ��لسكو�

فما�D تظنوC (ني شعر_؟

شعر_ بالر�حة بعد �لتعب ��لهد�% بعد �لضجة؟ ال ��هللا؛ 
 �) l`�. في Cبالَوحشة ��لفر�§. �ما منكم ,ال من كا بل شعر_ 
في جو�`l حّجا*، �`حلو� فخلت منهم �لد�` �نأd �لَمز�`، (فما 

شعرتم بِمْثل هذl �لوحشة �هذ� �لفر�§؟

*   *   *

(ما فّكرتم فر(يتم (C هذ� هو مثا~ �لدنيا؟ ناk يعيشوC معًا، 
يأكلوC �يشربوC �يختصموC �يصطلحوC، ثم يفترقوC كأنهم ما 

�لتَقو� �يرحلوC كأنهم ما (قامو�.
______________________

(١) سكن جد) `حمه �هللا في تلك �ألياj في عما`- �لكعكي في َ(ْجيا.، 
غيَر بعيد عن �لحرj. �في تلك �لسنة �جتمعت عندl بناته �(سرهّن، 
 Cفي �لبيت نحن �لَحَفد- �(مهاتنا، �كا Cكر (نه كاD)� .جا��� للحج
فيه جدتنا �(مها `حمهما �هللا، فهذl هي �ألجيا~ �أل`بعة �لتي (شا` 

,ليها (مجاهد).



١١٥

كاC يجتمع على �لمصعد �لجا�) ��لليبي ��لتركي ��لهند) 
��لشامي ��لمصر)، فأين هم �آلC؟

بير�_،  من  `كبت  �لمملكة  ,لى  �لماضية  �لسنَة  لّما جئت 
�كاC معي (خي ناجي، فقعدنا في �لمقصف (�لبوفيه) نأكل شيئًا 
قبل �لسفر �نشر� �لشا). �كاC �لمقصف ممتلئًا بالناk، كر�سّيهم 
مز.حمة يكا. �لكرسي يمّس �لكرسي، �كلٌّ يأكل �يشر� كما كنا 
نشر� �نأكل، فإ�D بالمكّبر يخر* منه �لصو_: "`كا� �لطيا`- 
طعاَمهم   kٌنا فيتر�  جا�-"،  جزير-  ,لى   Cلمسافر�� �لهولندية 
�لبريطانية �لمسافر-  �شر�بهم �يقوموC، ثم ينا.) `كاَ� �لطائر- 
,لى لندC فيقوj ناk، ثم ينا.) `كاَ� �لطائر- �لبلجيكية �لمسافر- 

,لى �لكونغو �طائر- �لباC (ميركاC �لمسافر- ,لى نيويو`�...
 Cيأكلو  ،Cيعيشو  kنا �لدنيا:  مثا~  هو  هذ�   C) فر(يت 
(نهم   Cيظنو� عليها   Cيحرصو� �ألمو�~   Cيجمعو�  Cيشربو�
 ،��D متى يخر* �لند�% يدعو هذ� (� يدعو C�`ال يد ،Cخالد�
فَمن ُ.عي تر� كل ما كاC فيه �(سرS؛ ال يأخذ معه ,لى �لطيا`- 
مائدَ- �لمطعم �ال كرسّي �لقهو-، بل يتركها ليأتي غيرl فيجلس 
- معلقة حملها  عليها، ال يأخذ معه ,ال حقيبته؛ ,C كانت حقيبته معدَّ
َ� �ألمتعة لم يجمع (متعته  �سا`، فإC كاC عند �صو~ �لطيا`- مفرَّ

�لم ُيِعّد حقيبته، �ضطّر (C يدعها �يرحل بغيرها.
 Cُتدَعو حينما  حسناتكم  من  معكم  تحملو�   C) (`.تم   �Dفإ
�لدعو- �لتي ال بّد منها للقا% `بكم فكونو� مستعدين. �كما يجمع 
�لمسافر متاعه في �لحقيبة ليحملها �يمشي، يستعّد �لمر% بالتوبة 
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�قضا% �لحقو�؛ فكونو� .�ئمًا في حا~ �لتوبة، �نظر�� كل يوj فيما 
�قترفتم من سيئا_ فتوبو� ,لى �هللا منها، �,C كاC عليكم حقو� 
فأّ.�ها حتى تكونو� مستعدين، فإ�D ُ.عيتم ,لى Dلك �لسفر �لذ) ال 

بّد منه، �لسفر ,لى �آلخر-، كنتم .�ئمًا متهيئين له.

�لناk في مطا` بير�_ قاعدين معًا ثم ُ(خذ��،   Cكما كا�
هذ� ,لى َحّر �لكونغو �هذ� ,لى َ�حشة �لصحر�% �هذ� ,لى مالهي 
في  متجا�`ين   Cيكونو �لدنيا؛  في   kلنا�  Cيكو كذلك  با`يس، 
�لمساكن مشتركين في �لتسابق ,لى خير�_ �لدنيا ��لحرP عليها، 
�,�D بهم ُيدَعوC فجأ-، فيذهب هذ� ,لى �لنعيم �لمقيم �هذ� ,لى 

�لعذ�� �ألليم.

(ما `(يتم >عرفا_< يوj �لموقف؟ (ما بقيتم على �لطريق منها 
,لى ِمنى (� ,لى �لمز.لفة ساعا_ ال تستطيعوC) C تمر�� `غم كثر- 
�لطر� �سعة �لشو�`S؟ �Dهبو� ,ليها �آلC تَر�� فضاً% خاليًا �سكونًا 

بالغًا �َقفر- ما فيها (حد.

 Cتحتها �(ين تلك �لسيا`�_ �من كا Cَمن كا� jين تلك �لخيا)
فيها؟ لقد كانت �لَخيمة تكا. تلتصق بالخيمة ��لسيا`ُ- تكا. تلمس 
 Cلخيم يعيشو� lهل خيمة من هذ) C, ؟kلسيا`-، فأين (�لئك �لنا�
�آلC في .هلي (� َلْكَنو، �(هل �لخيمة �لتي تجا�`ها يقيموC في 
�لسنغا~ (� نيجيريا، �`كا� سيا`- في ,سطنبو~ �`كا� �لسيا`- 

!kلتي كانت ,لى جنبها في فا�

*   *   *
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يا ,خو�C، كنتم كلما (�معتم (مر�ً (� طلبتم من (حد شيئًا قلتم 
�لحج، منكم   Cتترقبو �لحج. �كنتم  بعد  قيل لكم:   �) ألنفسكم 
�`�ئه  من  ليربح  يرتقبه  �َمن  �يلقاهم،  (هله  ليستقبل  يرتقبه  َمن 
ماًال �يبيع بضاعة، �منكم من يرتقبه للثو��. فها هو �D �لحّج قد 
�لما~  �`بحتم  فا`قتموهم،  ثم  ��ألهل  �ألقربا%  �لقيتم  �نقضى، 

.��ستنفقوC ما `بحتم من ما~، �نا~ منكم َمن نا~ ِمن �لثو�
يصبح  �مستقبل  تكّر،   Cسنو� تمّر   jيا) �لحيا-؛  �كذلك 
حاضر�ً �حاضر يصير Dكرd، ثم ُيطوd �لزماC �يذهب �لماضي 
��لحاضر �ال يبقى ,ال (مل ��حد في مستقبل ��حد: جنة فيها �لنعيم 

�لمقيم (� نا` فيها �لعذ�� �ألليم.
فاعملو� لذلك �لمستقبل.

*   *   *
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�لنفس �ألّما`- بالسو%
��لنفس �للّو�مة

نشر_ سنة ١٩٦٢

 Cلشيطا� C) j) تها�D هل هو �لنفس :Cسألني سائل عن �لشيطا
غير �لنفس؟ �,C كاC �لشيطاC غير �لنفس فما هي �لنفس �ألّما`- 

بالسو%؟
�(نا (عتذ` ,لى �لقر�% من Dكر مثل سأسوقه كنت قد Dكرته من 
قبل، �عذ`) (C من �لمعاني ما ال بد من تكر�`l لتكر` مناسباته، 
�(نا (كتب من خمس �ثالثين سنة �(خو� في موضوعا_ كنت 
خضت فيها من قبل، فآتي بما كاC �لقر�% قر��� لي مثله. �,C كنت 
ال (عيد شيئًا بحر�فه �كلماته �لكن (عر� �لمعنى كل مر- من 
جانب، �هذ� شي% ال يقد� بالبالغة ألC �لقر�C -�هو كالj �هللا 
�لذ) ال يتعلق بغبا`l (بلغ كاتب- (عا. قصة موسى مثًال غير مر- 

.jيوّجهها كل مر- �لوجهة �لتي تناسب �لمقا
مقالة  هنا  (عيد  (ني  يظن  �لطويل  �الستطر�.  هذ�  يقر(  �من 
كاملة منشو`-، �ما (عد_ ,ال �لمثل �آلتي �حدl، �لكن (طلت 
هذ� �الستطر�. ليكوC معذ`- لي في هذl �في (مثالها حينما يجد 

�لقر�% لها (مثاًال.
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 �D, بهذ� �العتذ�`:  له  �لذ) مهد_  �لمثا~  �بعد، فهذ� هو 
�لبا`.-  �لشتا%   jيا) �لمنبِّهة في فجر يوj من  �لساعة  سمعت `نين 
يدعو� ,لى �لقياj ,لى �لصال-، تتصو` مشقة �لقياj �بر. �لصبا� 
فتحّس كأC صوتًا من .�خلك  �لفر�¤،   %�.� jلنو� لذ-  �تجد 
 ،jفي �لوقت فسحة. فتميل ,لى مو�صلة �لمنا Cَّنْم فإ :C) ينا.يك
��لصال-  �لوقت ضيق   Cفإ ُقْم   :C) بك  يهتف  �خر  فتسمع صوتًا 
خير من �لنوj. فيعو. �لصو_ �أل�~ يقو~ لك: �ستمتع بالد�% 
 ���لر�حة لحظا_ (خرd. فيرجع �أل�~ يذّكر� بثو�� �لطاعة �عقا
�لمعصية. �ال تز�~ بين >ُقم<، >َنم<، >ُقم<، >َنم<، تتعاقباC مثل 
>ُقم<،  .ّقا_  من  ��حد-  عند  فَتثب   jتعز حتى  �لساعة،  .قا_ 
(� يغلبك �لهوd �يطو~ بك �لتر.. حتى تطلع �لشمس �تفوتك 

�لصال-.
�لهذ� �لمثا~ �لذ) كر`ُته (مثلة ال تحصى تعرفها من نفسك؛ 
,�D كنت شابًا �عرَضت لك في �لطريق فتا- فّتانة من هؤال% �لكاسيا_ 
�لعا`يا_ �لمائال_ �لمميال_، �سمعت صوتًا من .�خلك يقو~ 
 Cلك: �نظر ,ليها، ما (جملها! �صوتًا يقو~ لك: ال، .عها، فإ
لك �لنظر- �أل�لى �لتي ال بّد منها �عليك ما بعدها. �,�D ُعر� 
,لى (خذl �يحر� طمعك  عليك ما~ حر�j تحّس صوتًا يدعو� 

,ليه، �صوتًا يمنعك منه �يذّكر� حكم �هللا فيه.
فالصو_ �أل�~ �لد�عي ,لى �لمعصية �لتي فيها �للذ- �لعاجلة 
هو صو_ �لنفس �ألّما`- بالسو%، ��لصو_ �لثاني �لصا`� عنها 

�لد�عي ,لى �لخير، هو صو_ �لضمير، صو_ �لعقل.
كله  كياَنك   lصد��) مأل_  حتى  �َعال  �أل�~  �شتد  �`بما 
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��جدَته في كل شعبة من عصبك �في كل قطر- من .مك، �خر* 
.��عي  �تهيأ_  �لشهو-  �شتد_   �D, �Dلك  �لثاني ضعيفًا خافتًا، 
,شباعها بالزنا، (� ,�D تمكن �لغضب �(مكن �لتنفيس عنه بالبطش. 
��ّتباS صو_ �لحق هنا (صعب، ال سيما للشا� �لذ) يعيش في 
بال. �إلفرنج حيث يسهل �لزنا �تتيسر .��عيه �حيث يكثر �لجما~ 
�لمعر�� ��لمتع �لمبذ�لة، �لذلك جعل �هللا ثو�� من ينصر� 
مة بعد �لتمكن منها (عظم. �قد �`. (C من يتمكن  عن �لمتعة �لمحرَّ
من �لزنا بامر(- �تتهيأ له (سبابه كلها، ثم ينصر� عنه خوفًا من 
�هللا، يكوC يوj �لقيامة (حَد �لسبعة �ألصنا� �لذين يظّلهم �هللا بظل 

عر¤ �لرحمن يوjَ ال ظّل ,ال ظله.
�على مقد�` عظم �لثو�� تكوC مشقة �لعمل. �هذ� موقف 
ال يقد` عليه في �لو�قع ,ال من (�تي ,يمانًا `�سخًا �عزيمة قوية، 
��هللا �لمستعاC. �َمن علم من �لشّباC �لذين يد`سوC في (�`با (نه 
 jفيه، َحُر Sيمتنع عن �لزنا �(نه يغلب عن ظنه �لوقو C) ال يستطيع
عليه حرمة تامة �إلقامة في هذl �لديا` مهما كاC له منها من منافع 
.نيوية، ألC �لدنيا ال تغني عن �آلخر-، �لو كاC في هذl �لبال. 
مر� من �ألمر�� �لسا`ية �غلب على ظن هذ� �لطالب (� ظن 
 ،lلى بلد, lمن �لسفر �(`جعو lلمنعو lفي جسد �(هله (نه سيصا
�لم يعو.�� يبالوC بعلم يحصله (� شها.- ينالها ,C كاC في Dلك 

مر� جسدl، فكيف ال يبالوC بمر� قلبه �Dها� .ينه؟
*   *   *

��هللا عز �جل �ضع (مامنا طريقين: طريقًا ينتهي ,لى �لجنة 
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 ��لعذ� �,لى  جهنم  ,لى  ينتهي  �طريقًا  �لد�ئم،  �لنعيم  �,لى 
 lُقا~ تعالى: {َ�َهَدْينا ،��D لد�ئم. �(عطانا قو- نميز بها هذ� من�

�لنَّْجَدْين}.
 Cكا  j)  Cكا عالمًا   ،Cنسا, كل  عند  موجو.-  �لقو-   lهذ�

جاهًال، كبير�ً كاj) C صغير�ً. 
كل ,نساC يعر� (C �لزنا مثًال شر �(C �لز��* خير، لذلك 
يختفي �لز�ني �يستتر بزناl من �لناk، �يعلن �لمتز�* عن ���جه 
�يدعو له �لناk. �كلنا يعر� (C �لسرقة شر �(C �إلحساC خير، 
لذلك ينكر �لسا`� �ال يحب (C يتحد� عنه �لناk بأنه سر�، 
�يسر �لمحسن (C تحدثو� عنه بأنه (حسن. حتى �لسّكير �لِخّمير ال 
يحب (C ينشأ �بنه على �لخمر ��لسكر ألنه يعر� قبح ما هو فيه.

بل ,C �لحيو�C يميز �لخير من �لشر، فإ�D `ميت ,لى �لقط 
بقطعة لحم (كلها �منًا بين يديك، �,C خطفها خطفًا فّر بها ,لى 
�لطريق. ��لكلب يعمل عمًال صالحًا فيقتر� من صاحبه �يتحسس 
 j.كالنا ��قف  �بتعد  (سا%   �D,� �لمكافأ-،  منه  يطلب  كأنه  به 

�لمعتر�!
ثم ,C �هللا عز �جل (قاj على كل من �لطريقين َمن يدعو ,ليه 
 :kلنا�  Cيقولو �لجنة  طريق  على   Cيقومو فاألنبيا%  فيه.  �يرّغب 
شياطين  ��لشياطين،  �لجنة.  طريق  هذ�  هنا،  من  �مشو�  تعالو�، 
�لنا`  طريق  على   Cيقومو �إلنس،  شياطين  من  �(عو�نهم  �لجن 
(ال  �(سهل،  (جمل  �لطريق  هذ�  تعالو�،   :Cيقولو ,ليه،   Cيدعو
 jلبساتين على جانبيه ��ألنها` تجر) من تحته، �فيه �لطعا� Cتر�
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��لشر�� ��للهو ��لطر�، ���D طريق متعب من حو�ليه �لصحر�% 
�قد ُحّف بالمتاعب؟

فيقو~ �ألنبيا%: ال تخافو� من مشقة طريقنا، فإC بعد هذl �لمشقة 
 Cآلمن ��لنعيم �لد�ئم، �ال تغتّر�� بجما~ �لطريق �آلخر، فإ� jلمقا�

(�له سهل ممتع �لكن مصير سالكه �لضياS ��لهال�.
�جعل �هللا في �إلنساC قوتين متقابلتين، ��حد- تنصر �ألنبيا% 
�ترّغب في �لحق، �هي �لتي عرفتم (C �سمها �لعقل (� �لضمير، 
�لنفس  �هي  باطلهم،  لصاحبها  �تزّين  �لشياطين  تنصر   dخر)�

�ألّما`- بالسو%.
�ناصرته،  حليفته  �هي  �لنفس،   lلهذ  kيوسو  Cفالشيطا
فتحا�~ (C تدفع بصاحبها ,لى �لسير في طريق �لنا`، �يقف �لضمير 
 Dبه �تعّو يحّذ` من �ّتباعها �ينبه ,لى غشها �مكرها. فإD �Dكر �لعبد̀ 
به من �لشيطاC خنس �لشيطاC �هد(_ �لنفس، �,C (عر� عن 
 Cصو_ �لضمير ��تبع �لنفس ُ�ضعت على قلبه نقطة سو.�%، فإ
 Cفإ ،dنبًا �خر ُ�ضعت نقطة (خرD عمل Cُمِحَيت، فإ �عا. فتا
تكر`_ �لذنو� ��._ �لنقط �لسو. حتى يصير قلبه كله (سو.، فال 
تنفع معه حينئذ موعظة �ال يفيد نصح، �يصير من �لذين قا~ �هللا 

.{Cَعلى ُقلوبِِهم َما َكاُنو� َيْكِسبو Cَ� َ̀ عنهم: {َكّال، َبْل 
 jأليا�  lهذ Cكثر شّبا) ْين، �هذl حا~  �لرَّ  �)  C� �لرَّ هذ� هو 
من غير �لمتدينين �لناشئين في طاعة �هللا، ال يسمعوC موعظة �ال 

يرجوC `حمة `بهم �ال يخافوC عذ�به.
*   *   *
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هذl هي �لنفس �ألّما`- بالسو%.
فإ�D كاC �إلنساC في جها. مع نفسه؛ تغِلُب نفُسه ضميَرl ثم 
تندj على ما �قع منها �تحا�~ (C تسلك سبيل �لهدd، فتنجح 
مر- �تخيب مر-، فهي تكر` �لذنب �لكنها ال تنسى �هللا �ال تتر� 

�لتوبة، فهذl هي �لنفس �لتي سماها �هللا >�لنفس �للّو�مة<.
فإ�D تغلبت على �سو�k �لشيطاC �نقضت �لحلف بينها �بينه 
�صا`_ مّتبعة لصو_ �لضمير ماشية مع �لشرS، كلما عر� لها 
�لشيطاC يزّين لها �لمعصية �ستعاD_ منه باهللا ��حتمت به، صا`_ 
بِِّك  َ̀ ِجعي ,لى  ْ̀ نفسًا مطمئّنة �قيل لها: {َيا (يَُّتها �لنَّْفُس �لُمْطَمئِنَُّة، �

`�ِضَيًة َمْرِضيًَّة، َفاْ.ُخلي في ِعَبا.) ��ْ.ُخلي َجنَّتي}.
في  �ألصل   C) �لفصل  لهذ�  قا`�  كل  يعلم   C) على  هذ�، 
�لنفس (نها (ما`- بالسو%، فال يقل (حد: (نا ��ثق من نفسي، (خلو 
بالمر(- �ألجنبية �لكني (ملك (مر) �(ضبط غريزتي، ألC هذ� هو 
قو~ �ألحمق �لمغر�`، ��لرسو~ ‘ قا~: >ما خال `جلٌ بامر(- 
,ال كاC �لشيطاC ثالَثهما<. ما خال `جل بامر(-، () كل `جل بكل 

�مر(-، على �لتعميم بال �ستثنا%(١).
بن  يوسف  منك،  من هو خير  �هنا�  نفسك  تبّر�  �كيف 
�بن  �لنبي  �بن  �لنبي  �بن  �لنبي  ,بر�هيم،  بن  ,سحا�  بن   �يعقو

______________________
 Cّ(١) من حديث �بن عمر عن (بيه `ضي �هللا عنهما، �فيه: >(ال ال َيْخُلَو
`جٌل بامر(- ,ال كاC ثالثهما �لشيطاC<، (خرجه �لترمذ). �في `��ية 
 >Cثالثهما �لشيطا Cجل بامر(- ال تحّل له فإ` Cّألحمد: >(ال ال يخلو

(مجاهد).
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,ال  ��حد  نسق  على  (نبيا%  (`بعة  كلهم  �لبشر  في  �ليس  �لنبي، 
هؤال% �أل`بعة، �يقو~ عن �لنسا%: {,ّال َتْصِرْ� َعّني َكْيَدُهنَّ (َْصُب 

.{ ,َلْيِهنَّ
فالنفس ,C تركَتها كانت سفير- ,بليس لديك �عونه عليك، 
�,C (لزمتها �لموعظة �لد�ئمة ��لندj على كل Dنب صا`_ نفسًا 
 Cلك منها حتى صا` عا.- لها، �بتعد �لشيطاD ستمر� C,� ،لّو�مة

عنها فصا`_ نفسًا مطمئنة.
ها َ�َتْقَو�ها، َقْد (ْفَلَح َمْن  َ̀ {َ�َنْفٍس َ�ما َسّو�ها، َفَأْلَهَمَها ُفُجو

اَها}. َ�ّكاَها، َ�َقْد خاَ� َمْن َ.سَّ
*   *   *
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�لر�� مقسوj �لكن �لعمل له ��جب

نشر_ سنة ١٩٨٧

ـَباَ� ُمْخَتِلفاُ_ كلُّ َمن في �لوجوِ. َيطُلُب َصيد�ً     غيَر (Cّ �لشِّ
 lسع حيلة �(كمل �سيلة (خذ حظًا (كبر. هذ� ما ير��) Cفمن كا
�لر���C، (ما �لعا`فوC فيعلموC (نه مشهد من تمثيلية، ��لتمثيلية 
عت على (صحابها  S (.��`ها، ��أل.��` ُ��ِّ مكتوبة كلها قبل (C تو�َّ
لتكتمل بها �لقصة �يحصل بها �لمر�.، فال يستطيع ممثل (C يقو~ 
` (C يأخذl. �(ستغفر �هللا،  غيَر ما ُ(ِعّد له، �ال يأخذ (كثَر مما ُقدِّ
� �لمسألة  ِ̀ �هللا، �لكن ُ(قرِّ فما (ضر� �ألمثا~ من عمل �لبشر لَقَد

,لى (فهاj �لقّر�%.
ما خلق �هللا حّيًا من �ألحيا%، ,نسانًا �ال حيو�نًا، ,ال تعهد له 
�قه على �لمكتب (مامه،  ِ̀ بر�قه، �لكن من �لناk من �ضع �هللا 
يقعد مستريحًا على كرسّيه �ُيمسك قلمه بيدl فُيجريه على �لو`�. 
�ُقه في مصنع  ِ̀ �َقه (ماj �لفرC (� �لّتنو` �َمْن  ِ̀ �منهم من �ضع �هللا 
ْ�ُقه  ِ̀ �لثلج، هذ� (بد�ً عند حر�`- �لنا` �هذ� عند بر�.- �لجليد. �َمن 
�لمصنع،  �لكبا` في  �لعما~   �) �لمد`سة  �لصغا` في  مع �أل�ال. 
ة �لبحر فهو يغوP ليستخرجه، (� فو� طبقا_  ْ�ُقه �سط ُلجَّ ِ̀ �َمن 
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لد  خر �لصَّ ْ�ُقه �سط �لصَّ ِ̀ �لهو�% فهو يركب �لطيا`- ليأتي به. �َمن 
�قه في باطن �أل`� فهو يهبط ,لى  فهو يكسرl ليستخرجه، �من̀ 

�لمنجم ليصل ,ليه.
تعد._ �ألسبا� �َكُثَر_ �لطر�، �كلٌّ ,�D نظر ,لى َمن هو 

(شّق عمًال منه `(d نفسه في خير.
,ننا جميعًا في سبا�، فما منا ,ال َمن يجد (مامه من سبقه 
��`�%l من تخّلف عنه. كّل �مر� مّنا سابق �مسبو�، فإC كاC من 
`فا� مد`ستك �(صدقا% صبا� من كاC مثَلك فصا` فوَقك، فال 
تأkَ على نفسك �ال تبِك حظك، فإC منهم من صرَ_ (نت فوقه. 

فلما�D تنظر ,لى �أل�~ �ال تنظر ,لى �لثاني؟
�َقها  ِ̀ نفس  لكل  �كتب  �أل`���  قسم  �لذ)  هو  �هللا   C,
�(جلها، �لكنه ما قا~ لنا �قعد�� حتى يأتي �لر�� ,ليكم، بل قا~ 
�قه؛ () �عملو�، فإC �لسما% -كما  لنا �مشو� في مناكبها �كلو� من̀ 
 kَهبًا �ال فّضة، �لكن �هللا ير�� �لناD قا~ عمر �لعبقر)- ال تمطر

بعَضهم من بعض.
لقد (قسم `بنا في كتابه بكثير من مخلوقاته؛ (قسم بالشمس 
�ضحاها، �(قسم بالليل، �بالفجر، فلّما Dكر �لر�� (قسم بذ�ته 
�ِّ �لّسَماِ%  َ̀ ْ�ُقُكْم َ�َما ُتوَعُد�C. َفَو ِ̀ جّل جالله فقا~: {َ�في �لّسَماِ% 

.{Cّنُه َلَحقٌّ ِمْثَل َما (نَُّكْم َتْنِطُقو, �ِ ْ̀ ��أل
 lهللا حقٌّ �صد�، �لكنه (قسم عليه تأكيد�ً له، ثم (كد� jكال
بمثا~ ظاهر ال يستطيع (حٌد (C ينا�C) �) S يشّك فيه. هل تشّك 
 lنطقت (نك (نت �لناطق؟ فجا% منا -بعد قو~ �هللا، �بعد تأكيد �D,
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بالقَسم، �بعد تثبيته بالمثا~- َمن يشّك في (C �لرّ��� هو �هللا! نسمع 
كل يوj قائًال يقو~: ",C فالنًا قطع `�قي". ,Cّ `�َقك ال يستطيع 
(حٌد (C يصرفه عنك �`�َ� غير� ال يقد` (حٌد (C ُيوصله ,ليك؛ 
ما كاC لك فسو� يأتيك على َضعِفك، �ما كاC لغير� لن تناله 

ِفعت �ألقالj �جّفت �لصحف. ُ̀ بِقّوتك، 
�`بما (عّد_ لك ��جتك �لطعاj ��ضعته على سفرتك فلم 
تأكله ألنه مقسوj لغير�، �`بما �صل �لدينا` ,لى يد� فلم تنتفع به 
ألنه `�� سو��. حّدثني �لشيخ صا.� �لُمَجّد.) `حمة �هللا عليه، 
�لسلك  كاC عميد  ��لذ)  �لكبا`   Cفغانستا) علما%  كاC من  �لذ) 
�لدبلوماسي في مصر (ياj �لملكية �منًا طويًال، (نه ُكلِّف يومًا بمهمة 
`سمية في �لبال. �لر�سية، فخا� (C ال يجد فيها لحمًا Dبحه مسلم 
 jبيحة شيوعي ملحد ال يؤمن باليوD يأكل C) ال يجو� للمسلم�)
�آلخر) فأمر فُذبحت له .جاجتاC كانتا في .�`l، �طبختهما ��جته 
�ُ�ضعتا في ُسفر-(١) حملها معه لتكوC طعامه. فلما �صل �جد 
في �لمدينة مسلمين، �.عاl شيخ مسلم يعرفه صالحًا ,لى �لغد�%، 
فاستحيا (C يحمل �لدجاجتين معه. فما �ستقّر به �لمقاj حتى جا%ته 
برقية بأC �لمهمة قد ُ(لغيت �(C عليه �لرجوS ,لى (فغانستاC، ��جد 

(سر- مسلمة فقير- .ّلوl عليها فدفع �لدجاجتين ,ليها.
�ال  كيل  (لَفي  مسافة  قطع  �ال  فر-  �لسَّ  lهذ سافر  ما  فكأنه 
حمل هذl �لمشقة ,ّال ألC �لدجاجتين �للتين كانتا ملكه، ��للتين 
�� هذl �ألسر- �لمسلمة  �قه بل كانتا̀  طبختهما ��جته، لم تكونا̀ 

______________________
(١) �لّسفر- في �ألصل ��. �لمسافر.
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في �أل`� �لتي �بُتليت بحكم �لشيوعيين.
�قر(_ مر- للقاضي �لتَّنوخي... �,�D كاC �لمؤ`خوC قد ُعنو� 
 �بتا`يخ �لقصو` �(هلها ��لمعا`� �(بطالها �(هملو� عا.�_ �لشعو
�لعظيمين:  كتابيه  في  طر�  �لتنوخي  �لقاضي   Cفإ �(�ضاعهم، 
قليل  ,ّال  يطرقه  لم  بابًا  �لمحاضر-<  �لشد-< �>نشو�`  بعد  >�لفر* 
جد�ً من �لمؤ`خين، فا`جعو� ,ليهما فاقر��هما. �كتاُ� >�لفر* 
بعد �لّشد-< من (��ئل �لكتب �لتي قر(تها في صغر)، �(حسب (ني 
(عد_ قر�%ته ثالثين مر-، �كانت طبعته سقيمة مملو%- بالتطبيعا_ 
�باألغال� فكنت (صّحح �لكثير منها من حفظي (كتبه على هامش 
�لكتا�، حتى قّيض �هللا لهذين �لكتابين (ستا�Dً عر�قيًا فاضًال هو 
حة مقاَبلة على نسخ خطية  عبو. �لشالجي، فطبعهما طبعة مصحَّ
�لد)  �أل�~َ  ,لّي   dهد) نافعة،  تعليقا_  صحيحة �عّلق عليهما 
.Cلفاضل �هير �لشا�يش، �لم (ّطلع على �لثاني ,لى �آل� Dألستا�

في  �قّل  �لحا~  به  ضاقت  بغد�.  في  تاجر�ً   C) فيه:  قر(_ 
يدl �لما~ �ُسّد_ في �جهه (بو�� �ألعما~، فكاd�) �D, C ,لى 
فر�شه `(d في منامه كأC هاتفًا(١) يهتف به: ",C `�قك في مدينة 
�لَقطائع في مصر"... �ُيعّين له �لبيت �لذ) فيه �لر�� ��لحا`- �لتي 

فيها �لبيت. 
�لعباسي  �لخليفة  (خي  �لموفَّق  بين   Sلنز��  jيا) Dلك   Cكا�
�لد�لة  بُملك مصر �خر* على  �ستقّل  �لذ)   Cحمد بن طولو)�
�لعباسية �بنى مدينة �لقطائع، �هي بين �لفسطا� (مصر �لقديمة) 

______________________
(١) �لهاتف في �ألصل صو_ تسمعه �ال ترd صاحبه.
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��لقاهر- (�لتي ُ(نشئت بعدها)(١)، �(قاj فيها مسجَدl �لجامع �لذ) 
لة من منا`- مسجد >ُسّر  ال يز�~ باقيًا بمنا`ته. �منا`ُته صو`- معدَّ

َمن `(d< �لذ) تكلمت عنه فيه Dكرياتي(٢).
فلما تكّر` هذ� �لهاتف ��ستمّر يرd هذl �لر�يا جمع من �لما~ 
 . ما �ستطاS جمعه �سافر ,لى مصر، �Dهب ,لى �لبيت �لذ) ُحدِّ
 lهو .�` صاحب �لشرطة (مدير �لشرطة)، فحسبو �Dفإ jفي �لمنا
جاسوسًا �(مسكو� به، �قّر`�l فلم يقّر بشي% ألنه ال ُيخفي شيئًا، 
جليه في �لفلق(٣) �ضربوl لَيصلو� ,لى ,قر�`l، �هو يقسم  فوضعو�̀ 
 ،d)` قّص عليهم ما� .l�` jلهم (نه ال يعر� شيئًا �,نما هو منا
مثل  من سنين   d`) (نا  ,نك ألحمق؛  �لشرطة:  له صاحب  فقا~ 
هذ� �لمناj �(سمع قائًال يقو~ لي: ,Cّ `�قك في بغد�. في �لد�` 
 jلفالنية في �لطريق �لفالني تحت نخلة فيها، فُأعِرُ� عن �لمنا�

�ال (هتم به.
�تنّبه �لرجل ,لى (C �لد�` �لتي Dكرها صاحب �لشرطة هي 
(عو.  فإنني  �تركوني  لهم:  فقا~  فيها،  عّينها  �لتي  ��لنخلة   ،l ُ̀ �.
جّر-  منها  ��ستخر*  �لنخلة  تحت  �حفر  �عا.  بغد�..  ,لى   Cآل�

ممتلئة بالدنانير.
*   *   *

______________________
(١) �في موضع �لقطائع �آلC حّي �لسيد- �ينب.

(d< في كتا� >بغد�.<، ��لحديث عنها (يضًا في  (٢) �نظر مقالة >ُسّر َمن̀ 
�لحلقة `قم (١٠١) من �لذكريا_ (مجاهد).

(٣) �لَفَلق �لذ) يسميه �لناk �لَفَلقة (� �لفلكة.
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 Dتخا� بّد من  �لّر�� مقسوj، هذ� حقٌّ نؤمن به، �لكْن ال 
�ألسبا�. �قد Dهب �لناk في (مر �ألسبا� مذهبين كالهما يحيد 
عن �لصو�� �ال يوصل ,لى �لغاية؛ فمنهم من ظن (نه ما .�j �لر�� 
��حتّجو�  �لعمل  فتركو�   ،lنتظر)� (قعد   C) ,ّال  علّي  فما  مقسومًا 
بحديث عن `سو~ �هللا عليه �لصال- ��لسالj: >لو توّكلتم على �هللا 
�لطير، تغد� ِخماصًا (() جائعة)  له لر�قكم كما ير��  حّق توكُّ
�تعو. بِطانًا (() ممتلئًة بطوُنها)<(١) �غفلو� عن (C هذ� �لحديث 
��نتظر_  (عشاشها  في  قعد_  ما  فالطير  لهم،  ال  عليهم  حّجة 
�لغدّ�  ,ال  �لطير  تملك  �هل  �`�حت،  غد_  �لكنها  (`��قها، 

���؟ ��لرَّ
�ّتكل على �ألسبا� �حدها �ظن  َمن  �لمسلمين  �من غير 
 %�`�  C) عن  �غفلو�  عنها،  تخر*  ال  بها  (بد�ً  َمنوطة  �لنتائج   C)
�ألسبا� ُمسبِّبًا. �لم يتنّبهو� ,لى (نه طالما ما_ �لرجل عن �لدين 
متماثلين صّحًة �شبابًا �قو- �Dكا%، فاقتسما ماله، �,�D بأحدهما 
ُيفَتح عليه با� `�� لم يكن ُمنتظَر�ً، تأتيه مثًال �كالة شركة من 
 �(`با كبا`  من  يصير  حتى  سنو�_  تمّر  فال   dلكبر� �لشركا_ 
�ألمو�~، �يبقى �لثاني على حاله. �قد يكوC في �لغرفة �لو�حد- 
من �لمستشفى مريضاC، مرُضهما ��حد �طبيُبهما ��حد ��لد��ُ% 
�لذ) يأخذ�نه ��حد، �,�D بأحدهما يرجع ,لى بيته معافى ��لثاني 

ُيحَمل ميتًا ,لى �لمقبر-.
�نحن ال نتوكل هذ� �لتوّكل �لذ) لم يأمر به �إلسالj، بل 

______________________
(١) (خرجه �لترمذ) ��بن ماجه �(حمد ��لحاكم �صّححه (مجاهد).
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نمشي في مناكب �أل`�. نمشي مشيًا ال نسعى سعيًا، ألC �هللا قا~ 
لنا في مجا~ �لر��: {َفاْمُشو� في َمَناِكبِها} �قا~ في مجا~ �لعبا.-: 

{َفاْسَعو� ,لى Dِْكِر �هللاِ}؛ هذ� هو �لفهم �لصحيح لمسألة �لر��.
�على  تجا`تك  توسيع  على  .�ئمًا  فاعمل  تاجر�ً  كنت   Cفإ
تكثير بضاعتك �على �يا.- .خلك، �لكن ال تغّش �ال تسر� �ال 
تحتكر �عامل �لناk بما ُتحب (C يعاملو� به، ثم �`َ� بما قسم 
�هللا لك، فال تأkَ على ما فاتك (سًى يمأل نفسك حزنًا ��كتئابًا، 
 C,� .ال تفَرْ� بما �تا� فرحًا يطغيك �يخرجك عما يرضيه عنك�
كنت موظفًا فاعمل على (C ترتفع .`جتك �(C يزيد مرّتبك، لكن 
 Sشر تخالف  �ال  كر�متك  ُتِضْع  �ال  �لحق  طريق  غير  تسلك  ال 
 C,� ،_عترضتك �لعقبا_ فاعمل على تخطي �لعقبا� C,� .بك`
عرَضت لك �لشد�ئد فال تفّل عزيمَتك �لشد�ئُد، فُرّ� شّد- (عقبها 
فر* �ضيق جا%_ بعدl �لّسعة: {َفَعَسى (Cَْ َتْكَرُهو� َشْيئًا َ�َيْجَعَل 

�ُهللا فيِه َخْير�ً َكثِير�ً}.
مترجمه   lسّما �لذ)  �لنافع  كتابه  في  كا`نيجي  .يل  حّد� 
>.S �لقلق ��بد( �لحيا-< (�كاC (َ�لى (C يسميه >.S �لهّم< فالذ) 
يتكلم عنه مؤلف �لكتا� هو �لهّم ال �لقلق)، حّد� (نه لما كانت 
�لهجر- ,لى غر� (ميركا، ,لى �أل`� �لبِكر �لتي لم ُتَمّس خير�تها 
جمعه  ما  �(خذ  يملك  ما  كلَّ  `جل   Sبا كنو�ها،  تستخَر*  �لم 
فاشترd به (`ضًا في �لغر�، طمع (C تكوC (`ضًا خصبة يستثمرها 
�ها مملو%- بالحّيا_  بز`�عتها �يجمع �لما~ من ثمرتها، فلما بلغها̀ 
��لثعابين، كلما قتل ��حد�ً منها `(d عشر-، فكا. يفقد من هو~ 
�لصدمة عقله �يهيم على �جهه مجنونًا (� يعلق حبًال في شجر- 
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فيشنق به نفسه، ثم قعد يفكر فر(C) d هذl �لنقمة يمكن (C تنقلب 
نعمة، ألنه ما في �لدنيا شي% ,ال �فيه بعض �لنفع �,C كاC فيه كثير 
من �لضر`. فهد�l �هللا بتفكيرl ,لى (C يجعل �أل`� لتربية �لحّيا_ 
�جا%  �لحّيا_)،   Cيرّبو �لذين   ()) للُحو�-  منها  يبيع  ��لثعابين 
للنسا%  ��ألحذية  �لحقائب  منها  لتصنع  جلو.ها   Cيأخذ� بخبر�% 
�يستخرجوC ُسّمها ليكوC منه تريا� فيه �لد��% بعد (C كاC منه 

�لد�%، فاغتنى من Dلك. �لوال هذ� �لتفكير النتحر!
(ما �لمسلم فال ينتحر (بد�ً �ال ييأk (بد�ً، ألنه يعلم (نها مهما 
 Cمن حوله �لطر� �تعّذ` عليه �لمسير �حاقت به �لشد�ئد فإ _ ُسدَّ
طريق �لسما% ال ُيغَلق (بد�ً، �,Cْ ُسّد_ �ألبو�� كّلها فإCّ با� �هللا 
 �) �لر��   �(بو� بكم  -,�D ضاقت  (يديكم  فُمّد��  .�ئمًا،  مفتو� 

!�حاقت بكم �لمصائب- �قولو�: يا `
(لفًا فجا%� شيك  ُيقرضك  تبحث عّمن  ,C كنت في ضيق 
 jكر) من  صّك  هذ�  ضيقك؟  على  باقيًا  (كنت  �ال�،  بعشر- 
�ألكرمين يقو~: {َ�َمْن َيتَِّق �َهللا َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا �َيْرُ�ْقُه ِمن َحْيُث ال 
َيحَتِسُب}. فإ�D (`.تم مخرجًا من ضيقكم فبتقوd �هللا، �,�D (`.تم 
`�قًا من جهة ال تعرفونها فبتقوd �هللا، �تقوd �هللا فيها -من بعد 

Dلك كله- �طمئناC �لنفس، ��طمئناCُ �لنفس (عظم نَِعم �لحيا-.
*   *   *

 l`فاتك قطا Cلى �لر�� �لعلُم، فإ, jلوسائل �ليو� dمن (قو�
صغير�ً فال تتر.. عن �للحا� به كبير�ً، فإC �لعلما% �لذين (عرفهم 
(نا .`سو� على كبر فبلغو� في �لعلم (على �لّذ`d كثير كثير، �`بما 
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 jلبِِز� �لفحل محمد  �لشاعر  (ساتذتنا  يومًا عنهم. منهم من  كتبت 
�لذ) لم يعرفه �لم يّطلع على .يو�نه هنا ,ّال �لقليل من �أل.با%، 
ْكلي  ِ̀ �كنا نعّدl (حد شعر�% .مشق �أل`بعة �لكبا` �هم خير �لدين �لزِّ
�شفيق َجبر) �خليل َمْرَ.j بك ��لبِِزj، بلغ �لعشرين �هو بعيد 
عن �لعلم ��أل.�. بل لقد خّبرني �لشاعر بشا`- �لخو`) (�ألخطل 
تماj �ال  يقر( شيئًا ألبي  �لم  �لثالثين   �قا` (نه  بلسانه  �لصغير) 
 Cللبحتر) �ال لتلك �لطبقة من �لشعر�% �لكبا` �لذين كانو� ُيعَرفو
عند �ألّ�لين بالشعر�% �لشاميين، �,نما كاC عاكفًا على شعر�% عصر 

�النحطا�.
جل صالح يبيع �لكتب في مكتبة صغير- بجو�`  �مّمن (عر�̀ 
�لجامع �ألمو)، �ضطرته �لحاجة ,لى ,خر�* �لدl من �لمد`سة. 
�كاC �لولد Dكيًا فعكف على كتب �لمد`سة �حدl يقر�ها، فلما 
 Cلشها.- �البتد�ئية .خله فنجح فيه، ثم .خل �متحا� Cمتحا� Cكا
�لثانوية، ثم  نا~  ثم  فنالها،  �لكفا%-)  ُتدعى شها.-  (�لتي  �لكفاية 
.خل �لجامعة. �هو في هذl �ألحو�~ كلها لم َيَدS مكتبة (بيه �لم 
يتر� مساعدته، فلما (تم �لجامعة Dهب فأتى بالدكتو`�- من فرنسا، 
�كاC من خبرl (نه قدj �لمملكة معاقد�ً (() متعاقد�ً) من نحو خمس 

k في كلية �لتربية فيها. ّ̀ عشر- سنة فد
��لدنيا ال تخلو من �لمصاعب �من �لمتاعب:

؟ ِ̀ ِ̀ ��ألكد� ٍ̀ �(نت تريُدها       َصْفو�ً من �ألقذ� ُخِلَقْت على َكَد
! ِ̀ �ُمكلُِّف �ألياjِ ِضدَّ ِطباعها       ُمتطَلٌِّب في �لماِ% َجذ�َ- نا

فإ�D .همتك مصيبة فال تقنط �ال تيأk من `حمة �هللا ��بد( 
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من جديد، فلقد Dكر�� في ترجمة يحيى �لنحو) (�كاC (ياj �لفتح 
�إلسالمي لمصر) (نه `غب في طلب �لعلم فلم يفلح فيه، فكا. 
 �Dتصعد �لجد�`، فإ C) ~نملة تحا� d)ضطجع يفكر فر�� ،kييأ
بلغت D`�عًا (� �D`عين سقطت، فعا�._ �لصعو. ثم سقطت، 
فعا�._ �لصعو.... فعّد عليها (`بعين مر- حتى �صلت ,لى (على 
�لجد�` ��جتا�ته! فأخذ من �لنملة .`سًا �عا�. �لجّد ��لتحصيل 

حتى نجح.
�لحيا-  في  `(يت  �مما  �لكتب  في  قر(_  مما  (عر�  �(نا 
حو�.� �حو�.� كلها ��قع، فيها لمن (`�. (C يعتبر عبر- بالغة.

k في ثانويا_ �لعر�� سنة ١٩٣٧، من خمسين  ّ̀ لما كنت (.
سنة كاملة، كاC عندنا طالب `ضّي �لُخُلق متفتح �لذهن مستقيم 
�لثانوية فدخل �لكلية �لحربية �تخر* فيها  �لسير-، (خذ �لشها.- 
�لعقيد،  `تبة  بلغ  حتى  �لعسكر)  �لسلك  في  �ترّقى  ضابطًا، 
�تر�  `تبته  �لتخلي عن  ,لى  بغد�. ��ضطر  في  �ألحو�~  فتبدلت 
سلكه �لعسكر)، فدخل كلية �لحقو� �تخر* فيها �صا` محاميًا، 
�للغة  فتعلم  �لنمسا،  ,لى  منها  ��لهجر-  �لعر��  تر�  ,لى  فاضطر 
طبيبًا،  سنين  بعد سبع  فيها  �تخر*  �لطب  كلية  �أللمانية �.خل 

�جا% مكة حاّجًا من بضع سنين ���`ني �سمعت قصته.
*   *   *

�لر�� مقسوj؛ فما كاC لك سو� يأتيك على ضعفك �ما 
كاC لغير� لن تناله بقوتك، �لكن �Dكر .�ئمًا (Cّ �لذ) كتب لك 
هذ� �لر�� (�جب عليك �لعمل، �(C �لتوكل على �هللا ال يكوC بتر� 
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�ألسبا�. ��ألعر�بي �لذ) تر� ناقته على با� مسجد `سو~ �هللا 
َنه �لرسو~ ‘ .`سًا من .`�سه  طليقة �.خل عليه، فافتقدها، لقَّ
�لنبوية �لتي تظل ,لى يوj �لقيامة نبر�سًا لكل من (`�. (C يهتد) بها 

في ظلمة �لحيا- فقا~ له: >�عِقْلها �توّكل<(١).
,ّال  شيئًا  �لمانع، �ما يمنع �هللا (حد�ً  �لُمعطي �هو  فاهللا هو 
ّبو� في بيت  ُ̀ عوضه بشي% خير له منه، �كم من ,خو- عرفناهم 
�لمد`سة  في  `فا�  من  �كم  ��حد،   �)� ��حد-   jّ) من  ��حد 
�لو�حد- بل على �لمقعد �لو�حد، صا` هذ� غنيًا �غد� Dلك فقير�ً، 
ألسبا� (.`كنا بعضها �غا� عنا علم بعض. فليذكر �لذ) �غتنى 
(نه كاC يمكن (C يكوC هو �لفقير �(C يحتا* ,لى (خيه، فليعامله 
�آلC بما كاC يحّب (C يعامله به. �ليذكر �لذ) يعطي (نه ال يعطي 
ْ�َقه، كالمعلمين في �لمد`سة (� �لموظفين في �لد�ئر-  ِ̀ (حد�ً ,ّال 
 Cصلها ,ليهم ال يكو�) �Dتبهم، فإ�� ُيوّكلوC (حدهم (C يقبض لهم̀ 
قد َمّن بها عليهم. فالذ) يعطي غيرl ,نما ُيوصل ,ليه `�قه �لذ) 
كتبه �هللا له، �لكّن �هللا جعل ,يصاله على يديه ليعطيه على Dلك 

(جر�ً من هذ� �لر�تب.
عبد�ً  �لما~  صاحُب  يكن  �ال  لصاحبه  عبد�ً  �لما~  �ليكن 
�ما  �لدينا`<.  عبُد  َتِعَس  �لد`هم،  عبُد  >َتِعَس   :.`� فقد  لماله، 
مالك؟ ليس مالك �لذ) تملكه؛ �لكن لك منه ما (كلت فأفنيَت، 

(� لبست فأْبَليَت، (� تصّدقَت فأبقيت.
______________________

(١) عن (نس بن مالك (C `جًال قا~: يا `سو~ �هللا، (عقُلها �(توكل (� 
(طلقها �(توكل؟ قا~: >�عقلها �توكل<، (خرجه �لترمذ) (مجاهد).



١٣٨

فيا (يها �لقر�%: ,C �لر�� مقسوj، ��لعمل له ��جب، ��لتوكل 
ال يكوC بتر� �ألسبا�، ��هللا هو �لمعطي �هو �لمانع.

*   *   *
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`حلة �لحج

نشر_ سنة ١٩٦٦

يا عا�مين على �لحج، يا من َيُشّد �لرحا~ �ُيِعدُّ �ألحما~، 
.jمن ما% �مز �ليصل ,لى فنا% �لحرj �يقوj عند �لُملتَزj �يشر

قفو� قليًال فاستمعو� مني كلمة، ثم �مضو� على بركة �هللا. ,نكم 
(نفقتم هذ�  ما حملتم مشا� �لسفر �ال `ضيتم بفر�� �ألهل �ال 
 .��لما~، ,ال �بتغا% ثو�� �هللا ��ّ.خا`�ً من �لحسنا_ ليوj �لحسا
مبر�` �`._  َحّجاC: حج  �لحج   C) تمشو�   C) قبل  فهل علمتم 
�ألحا.يث �لصحا� بأنه ليس له ثو�� ,ال �لجنة �(C صاحبه يرجع 
منه كيوj �لدته (مه، �حج ما فيه ,ال ,نفا� �لما~ �,`ها� �لجسد 

�فر�� �لعيا~؟
 �فما�D تعملوC ليرفع �هللا حجكم ,ليه �ال ير.l عليكم فيضر
به �جوهكم؟ (نا (قو~ لكم. هل ترتفع �لطيا`- ,�D (ثقلتها بالحديد 
�حّملتها (ضعا� ما تطيق ثم `بطتها بحبا~ �لفوالD ,لى صخو` 
�لجبل؟ ,نها ال ترتفع ,ال ,�D خففت (حمالها �قطعت عنها حبالها؛ 

�كذلك �ألعما~.
(ثقا~  عو�تقكم  عن  فخّففو�  حّجكم  يصعد   C) (`.تم   �Dفإ
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�لذنو�، ��قطعو� �لحبا~ �لتي توثقكم بأ`� �لشهو�_ (� حّلوها. 
فاقعد يا (خي �لحا* �حد�، ��حصر فكر� قبل (C تخطو (�~ 
خطو- في طريق �لحج، �حاسب نفسك، ��نظر في حياتك في 
في  �سلوكك  بأصحابك،  �`��بطك  بأهلك،  �صالتك  بيتك، 
�ظيفتك (� تجا`تك، �في مصا.` ثر�تك �طر� ,نفاقك؛ فكر 
مًا فُتْب منه  فيها كلها �ِقْسها بمقياk �لشرS، فما �جدَته منها محرَّ

��ستسمح (صحاَبه قبل (C تمضي ,لى �لحج.
�نظر: هل (نت تا`ٌ� لفريضة من �لفر�ئض؟ هل (نت مرتكٌب 
 lمر) �هللا  �سترعا�  (سأ_ `عاية من  �لمحرما_؟ هل  لمحّرj من 
هت ,ليها بسو%  من (هلك ��لد�؟ هل (نت ظالم لز�جتك قد كرَّ
بها؟  غباتها �لتي تغضب̀  معاملتك عيشها، (� (نت منقا. ,ليها تتبع̀ 
هل `ضيت بتر� (�ال.� �لصال-؟ هل �ضعتهم في مد�`k غير 
�لمسلمين؟ هل (كلت ما~ (حد (� تعديت عليه؟ هل ألحد في 
Dمتك َ.ين لم تقِضه (� حق لم تسّد.l؟ هل تقصر في عمل �لوظيفة 
,C كنت موظفًا؟ هل تأخذ �لرشو-؟ هل تعامل �لناk بالربا ,C كنت 

تاجر�ً؟ هل تعقد عقو.�ً مخالفة للشرS؟
�نظر في هذ� كله �(مثاله فُتْب منه. �ليس يكفي (C تعزj على 
 ��ألسبا تتخذ   C) بل  بلسانك،  تعلنه   C)  �) بقلبك  �لذنب  تر� 
لذلك. فإC كنت تتعامل بالربا �(`._ (C تتو� منه �(ّال تعو. ,ليه، 
 S.� مالك k) فَصفِّ حسا� عمالئه ��قطع ِصالتك بهم، �خذ̀ 
 kلنا� C) .`� لربا ُسّمي بالفائد-، فلقد� C) � ْ̀ مو�`. �لربا. �ال يغُر

في �خر �لزماC يسموC �لمحرما_ بغير (سمائها ليستحّلوها.
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j، كأC تكوC عامًال في نا.  �,C كنت تتكسب من عمل محرَّ
يسقي �لخمر �يجمع �لجنسين، (� في مصر� ير�بي �(نت تشتغل 
فيه كاتبًا للربا، (� كنت في مؤسسة (� مصلحة تنشر �إللحا. (� 
عمل  عن  لنفسك  ففتش   ،�تتو  C)  _.`)� �لمسلمين،   (Dتؤ
له. ��علم (C �هللا   jتوبتك عنه �(نت مال� تنفعك  �خر، �,ّال لم 
هو �لر���، �(C من يّتِق �هللا (ال َمن يعِص �هللا) يجَعْل له مخرجًا 

�يرُ�ْقُه من حيث ال يحتسب.
.j �كذلك �لحا~ في كل محرَّ

ثم تدّبر (مو`� �(مو` عيالك في غيبتك، لتريَح بالك منها 
فال تفكَر فيها �(نت في �لحج. فتعطي (هلك من �لنفقة ما يكفيهم 
في غيابك، �توكل بهم من يقوj بأمرهم ,لى حين عو.تك، �تعهد 

بعملك ,لى من تثق به �تعتمد بعد �هللا عليه.
(�ضا`  من  للقلب  غسل  �لحج   C) �لحا*  (خي  يا  ��علم 
�لوسخ؟  بالما%  �أل�سا¦  من   lجسد (حٌد  يغسل  فهل   ،��لذنو
 Cكا  �D,  jلحر�� تبعا_  من  بالحج  تتخلص   C) تبغي   CD, فكيف 
حجك بما~ حر�j؟ ,C �هللا طّيب ال يقبل ,ال طيبًا؛ فليكن (�~ ما 

تصنعه (C تعّد لنفقا_ حجك ماًال حالًال.
ال (`يد بالما~ �لحال~ (C يكوC خاليًا من كل شبهة، فلقد 
Dكر �لعلما% من قر�C ِطو�~ (D Cلك كاC كالمتعذ` في (�مانهم، 
للحج  (عد.ته  �لذ)  �لما~   Cيكو (ّال  (`يد  �لكن  بزماننا؟  فكيف 
ًال من �لربا (� من  ماًال ظاهر �لحرمة، كأC يكوC مغصوبًا (� متحصَّ
مهنة يحرمها �لشرS كاالّتجا` بالخمر (� �`�عة �لحشيش (� نشر 



١٤٢

 l�.ّ` jلكتب ��لمجال_ �لمفسد- للدين �لألخال�. �لما~ �لحر��
 C, لى (صحابه �لذين (خذ منهم ظلمًا، فهذ� (فضل من �لحج، ثم,
�جدتم بعد Dلك ما تحجوC به من �لما~ �لحال~، �,ال فانتظر�� 

حتى يبعثه �هللا ,ليكم فتحجو�.
�من كاC منكم موِسر�ً فليحمل معه ما يزيد عن نفقا_ حجه 
�نفقا_ (هله في غيابه، �ْلَيْنِو بذلك مساعد- �لمحتا* �,سعا� 
�لسؤ�~ حرفة  �تخذ��  �لذين  �لشّحا.ين  يو�عه على  �لمنقطع، ال 
 Cلعل فيهم من هو غني، بل يعطي من يثق بحاجته، �من يكو�
عفيفًا فيظنه �لناk من عفته �,بائه غنيًا �هو في (شد �لفقر. (مثا~ 
هؤال% فأعطوهم، �,�D لم تعرفوهم فاسألو� عنهم من تثقوC به من 

(فاضل (هل �لحرمين.
*   *   *

 Cقو�ًال سائر- يلقونها ال يفكر�) kعلى (لسنة �لنا C) علمو���
بمعناها، �كأنها من كثر- �لتر.�. قد صا`_ (لفاظًا بال معاC، �هي 
ثمر- تجا`� بشرية طويلة. منها قولهم: >�لرفيق قبل �لطريق<. �(َ�لى 
فيق حججَت معه   ̀�ّ ُ̀ سفر- باختيا` �لرفيق �لصالح سفر- �لحج، �
فاستفد_ من علمه ��سترحت ,لى ِحلمه ��طمأننت ,لى (مانته، 

� `فيق نّغص عليك حجتك �(ضاS عليك ثو�بك.`�
مبر�`�ً  يجعله  مرفوضًا، �`فيق  مر.�.�ً  �لحج  `فيق يجعل 
مقبوًال. فاختر لك `فيقًا عالمًا بالمناسك، فإC لم تجد فخذ كتابًا 
من كتب �لمناسك لعالم موثو� به، �ال تركن ,لى هذl �لكتب �لتي 
يؤلفها من ليسو� بعلما% �لو `(يت �إلعالC عنها ��لدعو- ,ليها، 
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 Cفين قضيًة مسلَّمة، فإ فإC فيها خطأ كثير�ً. �ال تأخذ كالj �لمطوِّ
(كثرهم من غير �لعلما%. �ال تقبل من كل من يتكلم في �لعلم، 
فربما تكلم في �لعلم في �ماننا �تصّد` لإلفتا% من ليس بعالم �ال 

بطالب علم.
فإ�D (عد.تم �لما~ �لحال~ ��نتقيتم �لرفيق �لصالح، �تبتم من 
 jهاَنكم من هموD) نوبكم �(ّ.يتم �لحقو� �لتي عليكم، فأْخُلو�D
لربكم،  �ستطعتم  ما  قلوبكم  �فّرغو�  �`�%كم،  �خّلفوها  �لعيش 
 jأليا� lفي �لدنيا �لعمَر كله ففكر�� في �آلخر- هذ Cفإنكم تفكر�
فقط، �تعملوC طوَ~ حياتكم لما ال ينفعكم بعد موتكم، فاعملو� 

هذl �ألياj فقط لما يبقى لكم �يفيدكم يوj �لعر� على `بكم.
*   *   *

يا ,خوتي �لحجا*، ,نكم تقوموC للصال-، تنظر�C ,لى مسير 
 Cعن نجم �لقطب في �لليل، �تضعو Cلشمس في �لنها` �تبحثو�
�لبوصلة (مامكم �تستحضر�C موقع �لبلد في (Dهانكم، لتعرفو� 
(ين �لكعبة فتجعلوها قبلتكم في صالتكم، �بينكم �بينها �ألبعا. 
ال  ��ألنها`،  ��لجبا~  ��لبحا`   d`لصحا� �بينها  �بينكم  ��آلما. 
,ليها  تتوجهو�   C) �لعو�ئق .�نها عن  بعدها �ال تصّدكم  يمنعكم 
بأجسا.كم �قلوبكم، �(C تتصو`�ها على �لغيبة �تحّنو� ,ليها على 
�لبعد، فها (نتم هؤال% تمشوC ,ليها كما يمشي �لمحّب ,لى لقا% 
 �) با.ية  ,ليها  ُجزتم  �لحجب ��ألستا`، فكلما  �لمحبو� �.�نه 
فع لكم من .�نها حجا�، �كلما .نوتم منها شبر�ً  ُ̀ `كبتم بحر�ً 

فع لكم ستر، حتى �صلتم ,لى >�لمو�قيت<. ُ̀



١٤٤

.يا`   �(عتا  lهذ فقفو�؛  ُحّجا*  يا   jلحر� مو�قيت   lهذ
�لمحبو�، هذl مشا`� بيت �لَمليك. ,C من يدخل حضر- ملك 
من ملو� �لدنيا يلبس للمقابلة لباسها �لرسمي، �هذl (بو�� حضر- 
ملك �لملو�، `� �لعالمين، فاخلعو� عن (جسا.كم ثيا� �لدنيا 

��لبسو� للنسك لباسه �لرسمي.
�لبسو� ثيا� �إلحر�j �لتي ال يمتا� فيها غني عن فقير �ال (مير 
من (جير، ��نزعو� معها حب �لدنيا، ��نزعو� مشاغلها �مشكالتها 
عن قلوبكم، ��غسلو� بالما% (جسا.كم، ��غسلو� بتجديد �لتوبة 
نفوسكم، ��نو�� ,ّما �لحجَّ �حدl. �,ما �لعمرَ- ��لحّج مقر�َنين؛ 
�نتها%  ,لى  �تبقوC محرمين   Cتسَعو�  Cفتطوفو بالعمر-   Cفتدخلو
 ()) مناسكها  (كملتم   �Dفإ �حدها،  �لعمر-  �,ما  �لحج.  (عما~ 
طفتم �سعيتم) حلقتم �لبستم ثيابكم �َحَلْلُتم، ثم (حرمتم بالحج 
��لثالث   ،>Cلِقر��< ��لثاني  >�إلفر�.<،  هو  �أل�~  �لحج.   jيو
�ألفضل  هو  �لثالثة  من  �كلٌّ  حسن،   Cتنو� ما  �كل  >�لَتَمتُّع<، 
في (حد �لمذ�هب، �,C كاC �لتمّتع هو �خر ما (مر به `سو~ �هللا 

‘ ��لعمل به (�لى.
*   *   *

ثم (صغو� تسمعو� صو_ �لشرS في قلوبكم يأمركم بالتوحيد 
�,خالP �لعبا.- هللا، ��ّتباS سبل �لخير ��لتو�صي بالحق ��لتو�صي 
بالصبر. �سمعو� (��مر �هللا في �يا_ كتابه �(قو�~ نبيه، فإ�D تمّثلت 
لّبيَك  لّبيَك،  �لّلُهمَّ  َلّبْيَك  بألسنتكم �بقلوبكم:  فأجيبو�  ألDهانكم 
ال شريك لك لبيك، ,C �لحمَد ��لنعمَة لك ��لُمْلَك، ال شريك 

لك.
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على  �للهّم  فأِعّنا  فاجتنبنا،  �نهيتنا  فأطعنا،  (مرتنا  لبيك؛ 
Dكر� �شكر� �ُحسن عبا.تك، فإنا ال نستطيع (C نقوj بها بغير 
معونتك. ال شريك لك فنطلب منه، �ال ,له سو�� فنفّر ,ليه. لقد 
فر`نا ,ليك �جئنا قاصدين بيتك، فهل ترّ.نا عن بابك خائبين �(نت 

(كرj �ألكرمين؟
 �(بو� هذl -يا حّجا*- مو�قيت �لحرj، >�با` علّي< على 
�لكبير،  يل  �لسَّ عند   >Cَقْر<� `�بِغ،  عند  �>�لَجْحَفة<  �لمدينة، 
�>��.) ُمحرj< قر� �لطائف، �>َيَلْمَلم< في �لجنو� �لشرقي من 
مكة. هذl حد�. منز~ �لوحي. لقد جزتموها �آلC ُمحِرمين، فجّد�� 

�لسير ��ْحُد�� �لَمِطّي ((� �ستحّثو� سائق �لسيا`-).
*   *   *

لقد .نوتم �آلC من �لحرj. (تعرفوC يا ,خو�C ما �لحرj؟ هنا 
.�` �لسالC, j عّمت �أل`َ� �لحر�ُ�، هنا .�` �ألمن ,C شمل 
�لناkَ �لخوُ�. كل حي ها هنا �من، �لناk ��لحيو�C ��لنبا_، 
ليس ها هنا حر� �ال قتا~، �لحيو�C ها هنا ال ُيصا. ��ألشجا` 
ال ُتقطع. ال عد��Cَ على (حد �ال تجا�َ� على شي%. هذl حد�. 
�ألنبيا%  (بو  �لعالما_   lهذ  jقا) لقد  (عالمها؟   Cتر� (ال   ،jلحر�

,بر�هيم، �بقيت حيث (قامها.
لقد .خلتم �آلC �لحرj، فجّد.�� �لتلبية ��جهر�� بها، �قولو� 
سمعنا  فأجبنا،  .عوَتنا  قد  �للهّم،  لبيك  (لسنتكم:  مع  بقلوبكم 
 Cبالحج فجئنا `جاًال �على كل ضاِمر، (تينا من مكا CDيؤ CDلمؤ�
َجج،  بعيد، نجزS �أل`�، نطو) �لبيد، نركب �لريح �نمتطي �للُّ
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�متثاًال ألمر� ��بتغاَ% `ضا�.
`�بية �جبل  لّبو� عند كل  بالتلبية،  يا حجا* ��جهر��  لّبو� 
ُتَلبِّ معكم �لر��بي ��لجبا~، لّبو� كلما صعدتم َنْشز�ً(١)، لبو� كلما 
هبطتم ��.يًا، لّبو� فهذl جبا~ مكة َبَد_ لكم. لقد �صلتم، لم يبَق 

,ال قليل فِجّد�� �لمسير.
ثم   (١)dطو (D عالها، من جهة) فا.خلوها من هذl مكة 
�هبطو� من �لُحُجوC، من عند �لمقبر-، فِمن هنا� .خلها `سو~ 
 ،jلسال� ��هللا ‘، ثم �مشو� من عند �لمسعى حتى تدخلو� من با

با� بني َشيبة.
�ألبعا.  �تقا`بت   ،�بعد حجا �لُحُجب حجابًا  ��لت  لقد 
� فنسيتم �لتعب، فهنيئًا لكم  َ̀ ساعة بعد ساعة، حتى بلغتم �أل
 lهذ�  ،jلَمقا� �هذ�   jمز�  lهذ�  jلسال�  �با هذ�  �لمر�j؛  نلتم 

.jلكعبة �لبيت �لحر��
فلّبو� �هّللو� ��.عو�، فإC .عا% �لمسلم (�َ~ ما يرd �لكعبة 
�آلفا�  `�يته  (جل  من  قطعتم  �لذ)  �لمشهد  هو  هذ�   .�مستجا
�حملتم �لمشا�. ,ني لن (نسى يوj �قفت هذ� �لموقف (�~ مر- 
من ,حدd �ثالثين سنة؛ لقد سلكنا �لصحا`d من .مشق، فكنا 

______________________
(١) �لنشز كل ما �`تفع من �أل`� (مجاهد).

 >dكلمة >طو� .jيًا بظاهر مكة، �هو حي �لّز�ِهر �ليو.�� dطو �D C(٢) كا
مثلثة �لطا%، () (نها تلفظ بضم �لطا% (� بفتحها (� بكسرها، كل Dلك 

صحيح (مجاهد).
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كلما .نونا يومًا ��. �لشو� بنا شهر�ً، حتى تمنيت (C تطوd لي 
�أل`� �(C ينصرj �لزمن. حتى ,�D �قفُت على با� �لسالj صّفق 
من �لفرحة �لقلُب �بكت من �لسر�` �لعيُن، فما `(يت �لكعبة ,ال 

:Sمن خال~ �لدمو
ُهم �(نت ُمِحبُّ       ما بقاُ% �لّدموSِ في �آلماِ�؟ ُ̀ �. lهذ

�لمشهد  (نسى هذ�   C) (منّية ��حد-، هي  ,ال  (تمنى  ,ني ال 
ألستمتع بر�يته من جديد. هذl مكافأ- �لحاّ*؛ ,نها لذ- من لذ�ئذ 
�لر�� ال مثيل لها، لذ- ال يد`� مد�ها ,ال من �Dقها، لذ- ال توصف 

�ال تعر�.
(سأ~ �هللا (C َيُمّن بالحج على كل `�غب فيه مشتا� ,ليه.

*   *   *
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C�.عر�بي في بلو)
نشر_ سنة ١٩٦٢

ال يعجبني قو~ من يقابل بين �لقر�C ��لعلم 
�يفخر بأC �لقر�C سبق �لعلم �لحديث ,لى 

كذ� �كذ�، �جو�به هذl �لقصة.

هل قر(تم قصص �ألعر�بي �لذ) َصِحَبنا .ليًال لنا لّما سافرنا 
من سبع �عشرين سنة لنفتح طريقًا للسيا`�_ من .مشق ,لى مكة؟ 
لقد كتبُت عنه في >�لرسالة< فصوًال �صفت فيها قد�مه �لشاj من 
(خبا`l عني حتى  �نقطعت  ثم  َبعُد(١)، �كاD Cلك سنة ١٩٣٥، 

______________________
 �كتا في  منشو`-  �هي  �(خو�تها،   >jفي حما >(عر�بي  مقالة  �نظر   (١)
>صو` �خو�طر<. �هذ� �ألعر�بي لم يكن َقّط، بل هو خيا~ �بتكرl علي 
�لطنطا�) ليبني عليه هاتيك �لفصو~، �ستوحى شخصيته من شخصية 
حلة �لحجا�. �,C شئت فانظر تفصيل خبرl في �لجز%  .ليل صحبه في̀ 
�لثالث من >�لذكريا_<، في �لحلقة �لثالثة ��لسبعين. �Dكرl (يضًا في 
�لحلقة �لثامنة ��لتسعين فقا~: كتبت مّر- قصصًا متخيَّلة عن (عر�بي 

َصِحَبنا في `حلة �لحجا�، منها >(عر�بي في حّماj<... ,لخ.
�كذلك �لحا~ في قصة هذ� �لمقا~، ليس لها (صل من �لو�قع، بل 

هي قصة نسجها -للعبر-- من �لخيا~ (مجاهد).
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سافر_ من سنو�_ �جزعت عر� �لجزير- من �لبحر ,لى �لبحر، 
من جد- ,لى �لظهر�C، فلقيت صاحبنا في ,حدd �لمحطا_ �لتي 
�صا`  ��غتنى   dثر) قد  ��جدته  نجد،  في  قطا`نا  عليها  �قف 
�D ما~ �بنين، �لكنه ال يز�~ على جفوته، ال يعر� من مظاهر 
�لحضا`- �لتي يتمتع بها �لناk ,ال خيمته ��لوعا% �لذ) يستقي به 
 Cظلم �لليل؛ ال يدخل مد) �D, لما% من �لبئر ��لّسر�* �لذ) يشعله�
نجد �ال يرd ما فيها فضًال عن (C يؤjّ غيرها، �ال يعر� ضو% 
�لكهربا%، �ال `كب �لطيا`- �ال سمع بالر�ّ. �ال بشي% من (.��_ 
�لمدنية �لحديثة. فتركت �لقطا` �بقيت معه يومًا (نِسُت فيه بلقائه 
�جّد._ �لعهد به، ثم .عوته لزيا`- �لشاj َكّرً- (خرd، فتأّبى ثم 
الC �لّبى، فأخذُته معي ,لى �لظهر�C �معه ثالثة من (�ال.l، ثم 

`كبنا �لطيا`- ,لى .مشق.
�كاC معه ما~ كثير، فأحببت (C (`يه من مظاهر �لحضا`- 
�نَِعم �هللا على (هلها (�,C كاC (كثرهم ال يحسن �لشكر عليها)، 
فاستأجر_ له في بلو.�C(١) قصر�ً ُمنيفًا لو�حد من �لُمتَرفين �لمسرفين 
لم َيَدSْ شيئًا مما �صلت ,ليه مدنية �لعصر ,ال (�.S منه في هذ� 
�لقصر، ففيه �لتدفئة �لمركزية للشتا% �فيه �لمكيفا_ للصيف، �فيه 
�(جهز-  ��لعّصا`-  ��لغّسالة  �لبّر�.  مطبخه  �في  �آللي،  �لمصعد 
تقشير �لُخَضر �غسل �أل��ني �تقطيع �لخبز �تجميرl، كل Dلك 

على �لكهربا%، �فيه �لما% جا`يًا (بد�ً حا`�ً �با`.�ً.
______________________

(١) يلفظونها ببا% ساكنة في (�لها. �هي ُبَليد- ,لى �لغر� من .مشق غيَر 
بعيد عنها �D_ هو�% عليل �جو جميل، يتخذها (هل .مشق َمصيفًا 

َبد�ني (مجاهد). ْين �َمَضايا ��لزَّ هي ��لبلد�_ �لقريبة منها، ُبقَّ
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(�صلته ,ليه �تركته فغبت عنه في .مشق (سبوعين، ثم عد_ 
,ليه فوجدته قد تر� �لقصر بكل ما كاC فيه، �(قاj في `حبة (ماَمه 
�لبا.ية،  فيها هو �(�ال.l على نحو ما كاC يصنع في   jينا خيمًة 
��شترd ِقربة �طلب عيَن �لما% �لبعيد- فكاC يمأل قربته فيها �يعو. 
بها، ال يدخل �لقصر �ال يعلم (C �لما% في �لحنفّية. ��بتاS شمعًا، 
 jنتهت (� (طفأتها �لريح نا� �Dظلم �لليل (شعل شمعة، فإ) �D, Cفكا

مكانه، ال يعر� �لكهربا% �ال يهتد) ,لى مفتا� ضوئها.
ر�`  ليالي �لسَّ (يامًا. ,لى (C كانت ليلة من  �لبث على Dلك 
�لد�`  فدخل  �لسر�*  به  يشعل  ما  يجد  �لم  �لقمر،  فيها   �غا
�هو خائف يتلّمس �لجد`�C بيديه، فوقعت يدl بالمصا.فة على 
َرّيا_ ��D_ �لعشر�_ من  مفتا� �لكهربا%، �كاC في بهو �لد�` �لثُّ

�لمصابيح �لصغا` فأضا%_ كلها معًا. 
من  �نشّقت  �لحو�  ماُ%  يغو`  كما  �ألعر�بي  جر(-  فغا`_ 
تحته �أل`�، �غاP قلبه في صد`l حتى (حس به في قدميه، 
 .lجال �(`�. �لصيا� فلم يطا�عه صوته، �طلب �لهر� فما حملته̀ 
�ظن (C �لجّن هي �لتي (شعلت �ألنو�`، ��قف (ماj �لبا� ينتظر 
(C يذهب �لجني فينطفئ �لضو%، فوجدl ال يز�~ مشتعًال، فتشجع 
�.خل يلمس �لجد`�C كما كاC يفعل (�~ مر-، فوقعت يدl على 
�لز` فانطفأ، فخا� �كا. يهر�، �لكن يدl مست �لز` مر- ثانية 

فأضا%، فعر� (C �لنو` يشتعل �ينطفئ من هنا.
�`(d �أل�ال. �لنو` فدخلو�، فوجد�� في �لد�` ما لم تَر مثَله 
عيُن (حد في �لقبيلة �لم تسمع به (Dناl، �جالو� فيها فرحين، ���~ 
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عن �أل� ما كاC فيه فجا~ معهم حتى .خلو� �لمطبخ، فوجد�� فيه 
(�� َسو�غه  طعامًا كثير�ً طيبًا لم ير�� مثله �لم يعرفو� ما هو، �لكن̀ 
بالَحَنفّية  �لرجل  بطونهم. �عبث  في حلوقهم �عرفو� خفته على 
فسا~ منها �لما%، فدخل عليه �لغر�` �لم يبَق عندl شك في (نه قد 
(صبح من �لسَحر- �(نه غد� فو� �لبشر، ,D (شعل �لنو` بال كبريت 

�(سا~ �لما% من �لحديد �عمل هذl �لمعجز�_.
�بلغني (نه لما جا% صاحب �لقصر بعد Dلك يطلب �ألجر- 
كنت  لقد  له:  �قا~  (جرته،  �منعه  حقه   lله صلبي �جحد تنّكر 
(تعر� ,ليك �(نا في عهد �لشمعة ��لِقْربة، (ما �آلC �(نا في عهد 

�لكهربا% ��لحنفيا_، في عهد �لتقدمية ��لرقي، فلست (عرفك.
فيها (سال�  �لد�` ��ضع   lبنى هذ �لذ)  (نا  قا~: �يحك، 
�لكهربا% �(نابيب �لما%، �لقد �ضعت لك (شيا% ُ(َخر (عجَب من 
هذ� �(غر�، فإ�D كاC �قوفك على مفتا� �لكهربا% �حنفية �لما% 
جعلك تنكر حقي، فكيف ,�D عرفت سّر ما بقي؟ (فما كاC (�لى 
لبثت  ألنك  مني  �تخجل  لك  (عد._  ما  على  تشكرني   C) بك 
(سبوعًا ال تد`) به، �(نك ال تعر� ,لى �آلC بقية ما في �لد�`؟ 
�كيف ,�D عرفت �لمصعد فر(يت غرفة تصعد بك �تنز~، ��لغّسالة 
�هي حديد تعمل عمل �أليد)، �لو عرفت -بعُد- �لر�.َّ ��لر�ئي 

�شريط �لتسجيل �هاتيك �لعجائب؟
*   *   *

 lبهذ منهم   kٌنا يغتّر   D, �لبشر  مثا~  هو  هذ�  سا.-،  يا 
�لمكتَشفا_ �لعلمية �يظنوC (نهم شا`كو� �هللا في ملكه �قد`�� على 
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 ،Sما ال يقد` عليه �لبشر. تقو~ للرجل: �ّتِق �هللا ��تبع سبيل �لشر
- ��لصا`�¦ ��لقمر  ّ̀ فيقو~ لك: ما لنا �للدين؟ نحن في عصر �لذ

�لصناعي ��لتقدمية ��لرقي.
لم نكشف هذl �ألسر�` كلها   D, �لو عقلنا ألقر`نا بعجزنا 
من (�~ يوj، �ال�..نا ,يمانًا بالذ) خّبأها لنا، ��لذ) عندl من 

.lألسر�` ما ال يبلغ كلُّ ما �كتشفنا نقطًة من بحر�
,ننا مثل Dلك �ألعر�بي �لذ) عر� قليًال مما �ضعه له صاحب 
�لد�`، فبدًال من (C يشكرl عليه �يعتر� بفضله �يسعى لمعرفة 
�لمزيد (نكر عليه حقه �قصر في (.�ئه ��متنع عن .فع �ألجر-. هذ� 

هو �لمثا~، �هللا �لَمَثل �ألعلى.
 lهذ فيه  �ضع  �لذ)  �هو   ،Cلكو� خلق  �لذ)  هو  �هللا   C,
لكل  جعل  ,نه  �لعجيبة.  �لطبيعية  �لقو�نين   lهذ� �لهائلة  �ألسر�` 
�لد�`  صاحُب  �ضع  كما  (عيننا   jما) Dلك  ��ضع   ،%��. مر� 
�لمفر�شا_ ��أل.��_ (ماj �ألعر�بي، فكنا مثله في جهالته �(مضينا 
�لدهر �ألطو~ فلم نبصر ,ال �ألقل �ألقل منها، عرفناl مصا.فة كما 
عر� �ألعر�بي �(�ال.l مفتاَ� �لنو` �حنفيَة �لما%، لم نعرفه بخطة 

مرسومة �ال نهج بّين.
ما علمنا (C في هذ� �لعفن �ألخضر ما.- �لبنسيلين �لتي تقتل 
�لما.-   lهذ  C) مع  سنين،  عشر  من  ,ال   kلنا� �تشفي  �لجر�ثيم 
موجو.- فيه �ضعها �هللا تحت (بصا`نا من يوj خلق �لعالم. �هو 
�لذ) جعل في �لهو�% �لقد`- على حمل �لطيا`�_ �جعل في �لذ`- 
هذ� �لقو- �لهائلة، �كاD Cلك موجو.�ً من (�~ �لدنيا �لكّنا لم نعرفه 
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,ال من قريب. فلما عرفناl حسبنا (ننا نحن طّيرنا �لطيا`-، �(ننا نحن 
 lخلقنا �لبنسلين، �(ننا نحن سّيرنا �لصا`�¦، �(ننا نحن �ضعنا هذ

�لقو- �لعظيمة في �لذ`- �لصغير-!
�لعالم،  خلق   jيو من  �ألسر�`   lهذ  Cلكو� في   S.�) �هللا 
�قا~ لنا: فكر�� ��عملو� بعقولكم ��بحثو� عن هذl �ألسر�`. فلما 
فكرنا ��قفنا على بعضها لم نحمد �هللا ألنه �ضعها لنا ��فقنا ,لى 

�كتشافها، بل جَحْدنا بها فضَل `بنا �كدنا نكفر بديننا!
*   *   *

,C هذl �لمخترعا_ تزيد �إليماC باهللا �ال تنقصه. كفا` قريش 
 kهب من مكة ,لى �لقدD كبا` عقالئهم لما قا~ لهم �لنبي ‘ ,نه�
�`جع في ليلة ��حد- كّذبوl �لم يستطيعو� (C يصدقو� (C هذ� �ألمر 
جل �ليوj لو قلت له: "(نا �Dهب ,لى �لشاj �(عو.  ممكن. �(جهل̀ 

غد�ً" لقا~ لك: "مع �لسالمة"، �ما تعّجب �ال �ندهش. 
 dلطيا`- قو� Sختر�� Cحٌد بمعجز- �إلسر�% أل) �لم يعد يكّذ

,يماننا بها.
��لذين كانو� يسمعوC) C �ليد تنطق ��لرجل تنطق يوj �لقيامة 
كانو� يشّكوC في هذ� �يقولوC: كيف تنطق �ليد؟ �هل لليد لساC؟ 
 C) فلما `(�� شريط �لتسجيل ينطق �(سطو�نة �لحاكي تنطق علمو�
�هللا �لذ) (نطق �لشريط ��ألسطو�نة في �لدنيا قا.` على (C ُينطق 

�ليَد ��لرجل في �آلخر-، فز�لت شكوكهم �قو) ,يمانهم.
�لطبيعة   lبأسر�` هذ ��.�. علمهم  �لبشر كلما   C, يا سا.-، 
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�لتي طبعها �هللا �بما (�.S فيها من (سر�` ��. ,يماCُ �لعقال% منهم 
باهللا، (ما �لذين يتزعزS منها ,يمانهم فإC مثلهم مثل Dلك �ألعر�بي 
�لحديد �(خر*  �لما% من  (سا~  �لذ)  (نه هو  �لذ) ظن  �ألحمق 

�لضيا% من �لجد�`!
 Cعيًا ,لى �إليما�. Cلتكو َ̀ لقد (�.S �هللا �لكوCَ هذl �ألسر�

ال حافز�ً على �لكفر.
.��للهم �جعلنا من (�لي �أللبا

*   *   *
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`�� �لصال-

ُنشر_ سنة ١٩٦٧

�لصالحين  �لمشايخ  من  شيخ  لي،  صديق  �يا`-  في  كنت 
 ��لشبا من   lلد� `فا�  من   Cثنا� �لمجلس  في   Cكا� �لُمَربّين، 
�لكن  للصال-،  فاستعد.نا   ��لمغر  CDفأ �لمتأّنقين.  �ألحد�� 
(حد �لشابين لم يتحر�، فقا~ له �لشيخ: (ال تصلي؟ قا~: لسُت 
متوضئًا. قا~: هذ� �لما%. قا~: شكر�ً، ال (`يد �لوضو%. قا~ �لشيخ: 

�ألمر سهل ما فيه مشقة. قا~: ال، شكر�ً.
 d)فر �لشيخ  فّكر  �لصال-  ُقضيت  فلما  �صلينا.  فتركناهما 
 �(نه يأثم ,C تركهما، فقا~ لهما: يا (�ال.)، يقولوC, C �لمغر
لم  .�`كما  في  �لصال-  (`.تما   �D,� قصير،  �قته   C)  () غريب، 

تلحقاها.
قا~ �لشا� �لثاني: (قو~ لك �لصحيح؟ نحن ال نصلي. قا~: 
(مو`   lهذ نابية �جفا% ظاهر):  (بلهجة  فقا~  تصلياC؟  �لما�D ال 
شخصية ال .خل ألحد فيها، �يكفي (ني ال (ضّر (حد�ً �ال (سر� 

ما~ (حد.
قا~ �لشيخ: هذl (مو` شخصية في نظر� �نظر من (خذ�� 
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�لو�جب على  (ما في نظر �إلسالj فال؛ ,C من  بر() �ألجانب، 
 C)� بالمعر�� lيأمر C)� ،lيرشد C)� lينصح (خا C) كل مسلم

ينهاl عن �لمنكر.
قا~ �لشا�: �هل �لدين بالصال-؟ 

فقلت (نا: نعم، بالصال-؛ ال �إلسالj فقط بل �أل.ياC كلها. 
هو  �لذ)  �لصحيح  �لدين  Dلك  في  سو�%  .ين،  �لدنيا  في  ليس 
 Cيكو ففيَم  �لصال-. �,ال   l.ال �عما, �لباطلة،   Cأل.يا�� jإلسال�
�لدين؟ هل يكوC بالرقص ��لتمثيل ��لقفز على �لحبل؟ ,C �لشيخ 

يدعو� ,لى فر� فرضه �هللا عليك لم يفرضه عليك هو.
(نكر (C �لصال- فر�، �(نا (حّب (C (صلي،  (نا ال  قا~: 
في  عندنا  �لصال-.  من  (نفر  �لمصلين  بعض   d`) عندما  �لكني 
محتا~  .جا~  �هو  �أل�`�.،  �يقر(  .�ئمًا  يصلي   �شا �لمد`سة 

بعيد عن �ألمانة مجانب لالستقامة.
قلت: لهذ� تركت �لصال-؟ قا~: نعم. قلت: لما�D تأكل ,CD؟ 
قا~: لما�D ال �كل؟! قلت: ألC بين من يأكلوC من هو لص خبيث 
ساقط محتا~. قا~: ما لي �ما له؟ �ألكل ضر�`) لحيا- �لجسد. 
قلت: ��لصال- ضر�`ية لحيا- �لر��، فما لك �لهذ� �لذ) قلت 

,نه .جا~؟ 
فسكت. قلت: �شي% �خر، هل تعتقد (C `فيقك �لدجا~ 

�لمحتا~ يصلي؟ قا~: نعم.
قلت: ال يا بني، ,نه ما صّلى. {,Cّ �لّصالَ- َتنهى َعِن �لَفْحَشاِ% 
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��لُمْنَكر}؛ هذ� قو~ �هللا، �قد شرحه `سوله ‘ فبّين (C َمن لم 
تنَهه صالُته عن �لفحشا% ��لمنكر، �كاC قد فعلها `يا% �تظاهر�ً، 
لم يز.. من �هللا ,ال بعد�ً. �نظر ,لى كاتب �ألمير �لذ) يدخل عليه 
كل ساعة مر-، هل يخر* من عندl فيتكلم عليه (� يشتغل بما ال 
يرضيه �يخالف عن (مرl؟ �كيف، �هو يعلم (نه سيدخل عليه بعد 

ساعة �سيسأله عّما فعله؟
�إللهية  �لحضر-  يدخل  من  ��لمنكر  �لفحشاَ%  يأتي  فكيف 
�لرسو~  شبه  لذلك  يوj؟  كل  مر�_  �هللا خمس  يد)  بين   jيقو�
فيه  يغتسل  �لمسلم   �با على  بنهر  �لخمس  �لصلو�_   lهذ  ‘
�لجسد من  قذ`  �لجلد  يكوC �ِسَخ  �ليوj. هل  في  خمس مر�_ 
 jصاحبك ما صلى، �لو قا C, ،؟ الjيغتسل خمس مر�_ في �ليو
 Cلشر�� �لظاهر- ��أل`كا� d.)� ،كرD� قعد �`كع �سجد �تال�
معه  يكن  لم   Cفإ �لصال-،  جسد  كله  هذ�  ��لسنن.  ��لو�جبا_ 

�إلخالP �حضو` �لقلب كانت صالته جسد�ً بال `��.
قا~ (حد �لحاضرين: �كيف يكوC �إلخالP؟

قلت: بأC يكوC قصد� من �لصال- �متثا~ (مر �هللا �عبا.ته 
 Cيقولو�: فال C)� kقصد� تقدير �لنا Cيكو C) ال ،lطلب `ضا�
 �) مالهم  ,لى  فيك �سيلة  `(يهم  تتخذ من حسن   C) متعبد. �ال 

جاههم، فتكوC قد جعلت �لدين سلمًا ,لى �لدنيا.
��لصال- (هم �ألعما~ كلها في نظر �لمسلم، �قد يتر� من 
(جلها كّل عمل من �ألعما~ مهما كاC كبير�ً، �ال يتركها من (جل 

عمل من �ألعما~ مهما كاC كبير�ً.
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. مو�عيد �ألعما~ كلها في �لمجتمع �إلسالمي  �ينبغي (C تحدَّ
 jلد����  ،k`لمد�� في   k�`لد� مو�عيد  �لصال-،  أل�قا_  تبعًا 
��لرحال_  ��لتجا`�_ في �ألسو��، ��لحفال_  �لوظائف،  في 
��لمبا`يا_، �(ّال ُيسَمح في �لمجتمع �إلسالمي لعمل من �ألعما~ 

(C يعطل �لصال- (� يؤخرها عن �قتها.
�لنيابي  �لمجلس   Cأل مر-  .مشق  في   kلنا� غضب  �قد 
جعل بد�ية موعد جلسة من جلساته قبل �لمغر� بنصف ساعة، 
فاستمر_ �لجلسة ,لى هزيع من �لليل فضاعت صال- �لمغر�. �قد 
 Cلك غضب �لمسلموD من يشا% من �ألعضا% فيصلي، �مع jيقو

ألC هذ� �لتها�C بالصال- في بلد ,سالمي ال يجو�.
�كاC في .مشق من سنين �حتفا~ `سمي كبير في �لملعب 
�لبلد)، يضم (كثر من ثالثين (لفًا، فبد��l قبل �لمغر� بقليل. 
فلما حاC موعد �لصال- كاC �لو�ير يخطب خطبة �الفتتا�، فوقف 
(حد �لمشايخ �(CDّ بصو_ عا~ �(قاj �لصال-، فقاj معه جمهو` 
�لحاضرين �تركو� �لو�ير يخطب �حدl، فاضطر ,لى �لسكو_. 
�كاC فيمن قاj ,لى �لصال- هاشم بك �ألتاسي `حمة �هللا عليه، 

�كاC يومئذ `ئيس �لجمهو`ية.
�قد الj ناkٌ هذ� �لشيَخ �كتبو� في �لجر�ئد ينقد�نه، فكتبت 
(.�فع عنه �قلت: ,C �لذنب Dنب َمن حّد. �قت هذ� �الحتفا~. 
�لليل �لم  �قلت لهم: لو (C �الحتفا~ بد( �لضحو- ��ستمر ,لى 
ُير�Sَ فيه �قت �لغد�%، فهل ُيالjُ َمن يتر� �الجتماS �يقوj ليأكل 
(j يالj من .عا ,لى �الجتماS �قت �لغد�%؟ فلما�D ال تنكر على 
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من يدعو ,لى �الجتماS �قت �لصالِ- ��لصالُ- خير من �لنوj �من 
 kللنا �لصال-  للفر. �حدl �لكن  ليست  �لصال-   C, ثم  �لطعاj؟ 
�لتي ُتصلح  �لفحشا% ��لمنكر هي  تنهى عن  �لتي  كلهم، �لصال- 
�لمجتمع �تمنع �لعد��C �تهذ� �ألخال�، �ال سيما ,C ُصلِّيت 

في �لمساجد مع �لجماعا_.
*   *   *

�لجماعة مثل   lهذ C, .لجماعة� نحن ال نعر� قيمة صال- 
تقر  للحا`-،  فيه خير  ما  تعمل على كل  �لتي  �لمحلية  �لمجالس 
�تد��)  �لفقير  �تساعد  �لمحتا*  فتعين  �الجتماعي  �لتكافل 
�جعت �لجماعُة  �لمريض، �,C �حتاجت �لحا`- ,لى ,صال� طريق̀ 
 C,� ،ضاقت �لمد`سة سعت لتوسيعها C,� ،لحكومَة إلصالحه�
كاC فيها َمفَسد- (� منكر عملت على ,��لته. ��لمجالس �لمحلية 
عند �لناk تجتمع مر- في �ألسبوS، �لكن مجالسنا �لمحلية تجتمع 

.jخمس مر�_ كل يو
هذl هي �لمجالس �لمحلية للحا`�_. �هنا� مجلس محلي 
للحي كله يجتمع مر- في �ألسبوS، �هو صال- �لجمعة، �مجلس 
للمدينة كلها يجتمع مرتين في �لسنة، �هو صال- �لعيد، �مجلس 
,سالمي عاj، �هو �لمؤتمر �لذ) ليس له نظير في �لدنيا �لم يعر� 

�لبشر قبله �ال معه مثله، �هو �لحج.
,C هذl �لصال- هي (ساk صر� �لحضا`- �إلسالمية، �هي 
�لد�فع لهذl �لفتوحا_، هي �لركيز- لهذ� �لمجد �لذ) نطح �لنجم 

�.�C �لدهر.
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�كانو�  ملوكها  هم  �كانو�  �لدنيا  سا.��  �لمسلمين   C,
 Cساتذتها، �كانو� هم َحَملة منا` �لحضا`- فيها، لّما كانو� يصّلو)
حقيقة �كانت صالتهم جسد�ً �`�حًا، لم تكن كصال- كثير منا: 
مثل  لنا  ليعو.  �لصال-  تلك  مثل  ,لى  نعو.  فهل  بال `��.  جسد�ً 

Dلك �لمجد؟
*   *   *
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(ين �لتائبوC؟

حديث (Dيع من .مشق سنة ١٩٥٩

حديث �ليوj -يا (يها �لسا.-- موعظة من شيخ �ليس طرفة من 
(.يب، فال تنتظر�� منه تسلية �متعة بل فائد- �منفعة، ��ستحضر�� 

.C�Dال باآل �قلوبكم، فإC مثل هذ� �لحديث ُيسَمع بالقلو
 Cنها موعظة (خذتها من ِفلم، فال تعجبو� من موعظة تكو,
في �ألفالj، فإC �لقلب قد يصحو صحو- فيرd �لموعظة في لوحة 
�لو�عظ (�  ير�ها في حلقة  �لمهر*، �قد يغفل فال  �لر�ئي �نكتة 
مسجدl. �قديمًا `��� (C `جًال صالحًا كاC يفكر في �هللا .�ئمًا، 
فسمع بياS �لّصعتر ينا.): >يا سعتر بّر)<، فسمعها >�سَع َتَر بّر)< 

فأغمي عليه.
من  مشاهد  �فيها   -` �لمصوَّ �ألخبا`  جريد-   Cيعرضو كانو� 
في  (قالُمهم  مفّكرين   Cيقعد� �لصغا`  �لتالميذ  حيث   ،Cالمتحا�
(يديهم �عيونهم في (�`�قهم، فَمن كاC عا`فًا �لجو�َ� (سرS في 
�لكتابة باسمًا، �من كاC ناسيًا نظر عابسًا، �من كاC جاهًال (طر� 
حزينًا (� بكى يائسًا. �ظهر في �لصو`- �لٌد (لقى نظر- من عينيه 

يسر� بهما من �`قة جا`l فجا% �لمد`k فأمسكه.
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لم  �لكني  �لمشهد،  هذ�  من  �لحاضرين  بعض  �ضحك 
في  كنت  ألني  �لجاّ.،  بنظر  �`(يته  �لالهي  بعين   l�)` (ضحك. 
لحظة من هذl �للحظا_ �لمفاجئة �لتي يتفّطر فيها �لقلب �تتفتح 
�لنفس. �لست (ّ.عي �لصال�، �ما �جد_ في عمر) كله ,ال قليًال 

من هذl �للحظا_ كانت هذl ��حد- منها.
تصو`ُ_ هذ� �لتلميذ �لمسكين �قد (لقى نظر- ظّن (نه ال ير�ها 
(حٌد �,نما تمّر �ُتنَسى، فجا%_ �آللة فسّجلتها �(علنتها �عرضتها 
في  �قلت  ,نكا`ها.  يستطيع  يعد  �لم  بها  فافُتضح   ،kلنا� على 
نفسي: ,�D كاC هذ� كله من عمل �لة بشرية سّجلت هذl �لخطيئة 
�(بقتها .�ئمًا، فكيف �لحا~ ��لَمَلكاC يسّجالC علّي كل صغير- 
�كبير- (عملها؟ (حسب (ني قد نجو_ �لم يَرني (حٌد كما حسب 
 C) (`.) نظرته مّر_ لم َيَرها �لمر�قب، ال C) هذ� �لتلميذ �لمسكين
لت في �لشريط �لخالد، شريط  كل صغير- �كبير- عملتها قد ُسجِّ

�لَمَلكين!
كل كلمةٍ بشرٍّ �~َّ بها لساني، �كل نظر- ,لى عو`- نظَرتها 
بظلم  حركة  �كل  `جلي،  خطَتها   jحر� ,لى  �كل خطو-  عيني، 
ل �ُحفظ في هذ� �لشريط، �كل لقمة  تحركتها يد)، كله قد ُسجِّ
حر�j (كلتها �كل قر¤ حر�j (خذته. �سيعر� هذ� �لشريط ال في 
ِفلم ير�l (لوٌ� من �لناk ثم ينسونه، بل هو سيعر� على �لخالئق 
كلهم، من كاC منهم في (يامنا �من كاC قبُل (� يكوC بعُد، من عهد 
 dيجمعهم �هللا جميعًا، �هنالك �لفضيحة �لكبر Cلى �خر �لزما, j.�
�لفضيحة   .l`جا �`قة  من  كلمة   lبنظر سر�  �لتلميذ  فضيحة  ال 
على `��k �ألشها. جميعًا، �,�D (نا (نكر_ (�(ّنى لي �إلنكا`؟) 
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 jجبرُ_ على تمثيل خطيئتي من جديد كما يمّثل �لمتهم جرمه (ما)ُ
�لمحقق، فتحكي يد) ما كاC من Dنب (نكرُته بلساني، �تنطق 

`جلي �يشهد علّي جلد)!
*   *   *

,C �لتالميذ �ليوj يخشوC هذ� �المتحاC، مع (C �لر�سب فيه 
يعيد �لد�`- (� ُيَرّ. ,لى صفه فيخسر سنة من عمرl. فما با~ Dلك 
�المتحاC، �المتحاC �ألكبر يوj �لقيامة، �ليس فيه .�`- ثانية �ال 
ُيَرّ. َمن يرسب فيه ,لى �لدنيا ليعيد �لتجربة، �ليس فيه خسا`- سنة 
بح �ألبد (� خسا`- �ألبد، فيه �لنعيم �لخالد  �ال سنو�_ �لكن فيه̀ 

(� �لشقا% �لخالد، فيه �لجنة (� جهنم؟
,C نا` �لدنيا ,�D قيست بنا` جهنم كانت نعمة، �نحن مع Dلك 
ال نستطيع (C نتحمل عذ�بها. من يقد` (C يجلس `بع ساعة على 
�لموقد- �لمشتعلة �لمحمّر-؟ فكيف نلقي بأنفسنا في نا` جهنم؟!

,C (كثركم ,D يسمع Dكر �آلخر- ُيعِر� عنه (� يسخر بقائله، 
ألC (فكا`كم مشغولة بحو�.� يومكم �عمل ساعتكم. ,C منكم 
من يسمع هذ� �لحديث �هو على موعد قد �ستعّد للذها� ,ليه 
(� شغل يهّم بقضائه، �من يضع �لر�ّ. ,لى جنب �لسرير يستجلب 
بسماعه �لنوj ,لى (جفانه، هذ� كل ما يريدl منه، (ما (مر �آلخر- 
فال يباليه �ال يفكر فيه، كأننا خالد�C في �لدنيا �كأC �لمو_ ما 

نز~ بأحد حتى ينز~ بنا.
كنت مر- في �يا`- صديق لي، �كاC مريضًا مرضًا عا`ضًا 
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فهو قاعد في فر�شه، �كاC عندl �لدl �هو يسأله شيئًا من �لما~ 
�لنير�C، �تطا�~  فال يعطيه مع (C عندl من �ألمو�~ ما ال تأكله 
�لولد عليه �هو يرّ.l �يأبى عليه �لقليل، �كاC يتكلم فَشِرَ� بريقه 
فوقف في �سط �لجملة، ��نتظرنا (C يكملها فما (كملها، �طالت 

�لسكتة فمَسْسناl فإ�D هو قد ما_!
 C, �لحيا-؟  �ما  �لمو_  ما  نفسي:  �سألت  مفكر�ً  �نظرُ_ 
�لرجل ال يز�~ (مامنا كما كاC، ما تبد~ منه شي% �ال نقص منه 
شي%، �لكنه ما_. كاC �لما~ له يمنعه �لولد، فغد� في نصف ثانية 
من �لزماC غريبًا عنه ال يملك منه شيئًا �صا` �لما~ كله للولد، 
 Cكا �Dما (خذ منه شيئًا �ال حمل معه منه قليًال �ال كثير�ً، فلما

يحرP عليه �يبخل به؟
,نه ما (خذ معه ,ال عمله، فلما�D نتمسك بما ال ينفع �نتر� 

�لنافع؟
,�D كنَت على سفر بالطيا`- �كنت ال تستطيع (C تحمل معك 
,ال حقيبة ��حد-، �كاC عند� جو�هر غالية (� (مو�~ �عند� قناطير 
مقنطر- من �لحطب، �كنت ال تد`) متى تدعى للسفر، فهل تلبس 
�ُتِعّد حقيبتك �تلمؤها بالما~ ��لجو�هر، (j (نك تقعد من غير 
�ستعد�.، ال تلبس ثيابك �ال تعد حقيبتك �,نما تحرk �لحطب 

حتى ال تذهب منه حطبة؟
,C كل ما في �لدنيا من متاS �لذ- �ما~ َكْومة حطب ال تقد` 
(C تحمل معك منه شيئًا، �عملك �لصالح هو �لجو�هر �لتي تحملها 

(� تنتفع في سفر� ,لى �آلخر- بها.
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�,نك  ميت،  فإنك  عشَت  مهما  `جل،  يا  لنفسي:  �قلت 
��قف للحسا�، �سُيعَر� �لشريط �لذ) َسّجل عليك كلَّ حركة 
�كل لفظة �كل صغير- �كل كبير-، حتى ما نسيته (نت �لم تعد 
�فُتضح  كما  �ألشها.   k��` على  فضيحتك   Cستكو�  ،lتذكر
�لصبي �لمسكين �لذ) سر� بعينه من �`قة جا`l. فما�D (عد._ 

لهذ� �ليوj؟
��متأل_ نفسي `هبة �خوفًا، �تصو`_ Dنوبي �لتي ال ُتَعّد 
�ال ُتحصى: ما (صنع بها؟ ثم �جد_ �لخالP؛ �جد_ �سيلة 

,لى محو هذ� �لشريط بكل ما فيه. فهل تحبوC) C (.لكم عليها؟
,نها طريقة سهلة َتضطر�C بها �لملكين ,لى محو كل ما سّجال 

عليكم من Dنو�؛ هي �لتوبة.
�لتوبة -يا (يها �لناk- هي �لتي تمحو �لذنو� حتى كأنها لم 
تكن، بل لقد تكوC �لتوبة حسنة من �لحسنا_، فال تتخلصوC بها 
من �لذنو� فقط بل يكوC لكم منها مكاCَ �لسيئا_ حسنا_. �ليس 
في �لذنو� ما ال تمحوl �لتوبة: {ُقْل َيا ِعباِ.َ) �لذيَن (ْسَرُفو� َعَلى 

نوَ� َجميعًا}. ْحَمِة �هللا، ,Cّ �َهللا َيْغِفُر �لذُّ َ̀ (ْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطو� ِمْن 
*   *   *

فيا (يها �لعصا- �لمذنبوC (�(نا ��هللا ��حد منكم): هل يقد` 
(حدٌ (C يحا`� �هللا؟ هل يقد` (حد (C يهر� من لقا% �هللا؟ هل يقد` 
 C) ال بد Cيخلد في �لدنيا؟ مهما نا~ من �لقو- ��لسلطا C) حد)
ينز~ في هذl �لحفر- �حدl، ال ينز~ معه ��لد �ال �لد �ال ��جة 
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�ال ,خو-، كلهم يتركهم �يعو. فيبقى في �لقبر �حدl، �َيْقُدj على 
.lحد� ��هللا �حدl �يقوj في �لحسا

تستفيد�C من  ,CD ال   �Dفلما �هللا؟   �لكم طاقة بحسا فهل 
هذ� �لعفو �لعاj؟

�لحديث  في  سمعتم  (ما  كثير-.  Dنوبي   C, (حد:  يقل  �ال 
 C) .�`) لصحيح قصة �لرجل �لذ) قتل تسعة �تسعين `جًال ثم�
يتو�، فسأ~ `�هبًا جاهًال: هل لي من توبة؟ قا~: ال. فقتله فكمل 
به �لمئة. ثم سأ~ عالمًا: هل لي من توبة. قا~: نعم. �تا� �Dهب 
ليعبد �هللا في بلد �خر، فما_ على �لطريق، فاختلفت فيه مالئكة 
�هؤال%  تائبًا،  ما_   :Cيقولو هؤال%  �لعذ��؛  �مالئكة  �لرحمة 
يقولوC: ما عمل خير�ً قط. فأ`سل �هللا َمَلكًا على هيئة `جل فقا~: 
قيسو� �أل`ضين فإلى (يهما كاC (قر� كاC لها. �(مر �هللا �أل`� 
�لتي َقَتل فيها (C تبتعد ��أل`� �لتي يريدها (C تقتر�، فقاسو� 

فوجد�l (قر� ,لى (`� �لتوبة فُغفر له.
*   *   *

�هذ� شهر `مضاC (�شك (C يولي، فصّفو� حسابكم مع �هللا 
لتخرجو� من `مضاC بصحف بيض �نفوk �كية، �توبو� ,لى �هللا 

توبة نصوحًا.
�للتوبة شر�� يا (يها �إلخو-. (�لها: (C تتر� �لذنب �لذ) 
 Cكا عليه  مقيمًا  يز�~  ال  �هو  Dنب  من   �تا فَمن  منه،   �تتو
 jعلى �لماضي �تعز jتند C) :باهللا. �ثانيها Dكالمستهز� بربه ��لعيا
عزمًا (كيد�ً على (C ال تعو. ,ليه (بد�ً. هذ� في حقو� �هللا، (ما في 
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حقو� �لناk فال بّد من (C ُترِجع �لحقو� ألصحابها (� يسامحو� 
بها، فال يكفي (C تتو� منها �(نت لم ترجعها.

�قد �`. (C �لرسو~ ‘ سأ~ (صحابه: (تد`�C من �لمفلس؟ 
قالو�: �لمفلس فينا من ال .`هم له �ال متاS. قا~: �لمفلس (() 
 jصيا� بصال-  �لقيامة   jيو يأتي  من  (متي  من  �لحقيقي)  �لمفلس 
 j. كا-، �يأتي �قد شتم هذ� �قذ� هذ� �(كل ما~ هذ� �سفك��
 Cهذ�، فُيعطى هذ� من حسناته �هذ� من حسناته، فإ �هذ� �ضر
َفنَِيت حسناته قبل (C يقضي ما عليه ُ(خذ من خطاياهم فُطرحت 

عليه ثم ُطر� في �لنا`(١).
�هذ� سيد �الستغفا`: جا% في �لحديث �لصحيح (C من �ّفى 
حقوَ� �لناk �قاله من نها`l موقنًا به فما_ في هذ� �لنها` كاC من 
(هل �لجنة �من قاله من ليلته موقنًا به فما_ في هذl �لليلة .خل 
�لجنة، �هو: >�للهمَّ (نت `بي ال ,له ,ال (نت، (نت خلقتني �(نا 
عبد�، �(نا على عهد� ��عد� ما �ستطعت، (عوD بك من شر 
ما صنعت، (بو% لك بنعمتك علّي �(بو% بذنبي، فاغفر لي فإنه ال 

يغفر �لذنو� ,ال (نت<(٢).
*   *   *

يا (يها �لسامعوC، لو (C �لحكومة نشر_ بيانًا تقو~ فيه ,نها 
ها بشر� (C يقدj طلبًا بذلك،  تسامح كل مكلَّف بضريبة لم يؤ.ِّ

______________________
(١) (خرجه مسلم ��لترمذ) �(حمد (مجاهد).

�لذ)   k�) لنبي ‘ >سيد �الستغفا`< في حديث شّد�. بن�  l(٢) سما
(خرجه �لبخا`) �(حمد �(صحا� �لسنن (مجاهد).
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�لطلب  هذ�   jتقّد (ال  تدفعها،  لم  كثير-  ضر�ئب  عليك   Cكا�
لتتخلص منها؟

هذ� بياC من `� �أل`با� يقو~: {َيا ِعباِ.َ) �لذيَن (ْسَرُفو� 
نوَ� َجميعًا،  ْحَمِة �هللا، ,Cّ �َهللا َيْغِفُر �لذُّ َ̀ َعَلى (ْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطو� ِمْن 
 Cْ) َقبِْل َلُه ِمْن  بُِّكْم َ�َ(ْسِلمو�  َ̀ حيُم. �(َنيبو� ,لى  ُ̀ �لرَّ ,ّنُه ُهَو �لَغفو
َيأتَِيُكُم �لَعذ�ُ� ُثمَّ ال ُتنَْصُر�C}. �يقو~ �لنبي ‘: >,C �هللا عز �جل 
 �يبُسط يَدl بالليل ليتو� مسي% �لنها`، �يبسط يَدl بالنها` ليتو

مسي% �لليل، حتى تطلع �لشمس من مغربها<(١).
 Cلتائبو� فأين  �ليلة،   jيو كل  في  ,ليه  لتتوبو�  يدعوكم  �هللا 

�لمستغفر�C؟
*   *   *

______________________
(١) (خرجه مسلم �(حمد (مجاهد).
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jطريق �إلسال

نشر_ سنة ١٩٨٨

�جد_ �ليوj شيئًا فرحُت به: شريطًا مسّجًال 
في  (لقيتها  كنت  �لتي  �لجمعة  خطبة  عليه 
مسجد عّماC �لكبير يوj �لجمعة �لثالث عشر 
من جما.d �أل�لى سنة ١٣٩١هـ (٩ تمو� 

١٩٧١)، �ُ(Dيعت من �إل�Dعة �أل`.نية.
 C)  �) خطبي  ُ(ِعّد   C) عا.تي  من  يكن  �لم 
ُسّجلت،  قد  �لخطبة   lهذ �لكن  (كتبها، 
ففرحت بها ��ستخرجتها من �لشريط �بعثت 
 C, �لفائد-  لتعم  �أل�سط<  >�لشر�  ,لى  بها 

شا% �هللا منها.

.ليلها  تتبع  طريقها،  في  ماشية  كانت  قافلة  َمَثل  مَثَلنا   C,
�يحد� بها حا.يها، فُفقد �لدليل �سكت �لحا.)، ثم كثر �أل.ّال% 
�تعد. �لُحد�- �تشّعبت �لطر�، فانقسمنا، ثم �ختلفنا، ثم �فترقنا 
فمشى كلٌّ في طريق ��تخذ كلٌّ لنفسه غاية. فقفو� قليًال ��نظر��: 

,لى (ين نمشي؟ �من منا �لذ) يمشي على �لصو��؟
 Cمّنا َمن مشى غربًا �ِمّنا َمن مشى شرقًا، فما �نتهى �لمشّرقو
��لقبلة  ��ضح  ��لطريق   .Cلهو��� �لفرقة  ,لى  ,ال   Cلمغّربو� �ال 
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>�ألحمر<،  �لبيت  �ال  >�ألبيض<  �لبيت  قبلتنا  ليست  معر�فة، 
�ال  �لشر�  �جهتنا  �ليست  (سو..  ستا`  عليه  بيت  قبلتنا  �لكن 
�لغر�، �لكن �جهتنا ,لى حيث يقوj هذ� �لبيت. فحين ندS �لشر� 
��لغر� �نتوجه ,ليه، ,لى منز~ �لوحي، ,لى �لكعبة، نكوC قد 

عرفنا �لطريق.
�ال   ،jها�)� خياال_  ,لى  (.عو  جئت  ما  (نا  ,خو�ني،  يا 
�لحقيقة   lهذ� بالحقيقة.  جئت  بل   ،jلكال� تز�يق   jليو� (تعّمد 
ماثلة (مامكم، ال تحتا* ,لى قيل �قا~ �ال تحتمل �لجد�~. فلو 
فر�جعت طبيبين �(عطيا� .��%ين، جربت  مر� عند� مريض 
هذ� �لد��% فكاC فيه �لشفا% �جربت �لثاني فاشتّد منه �لد�%، فأ) 

�لد��%ين تختا`؟
��لنَِّحل  �لمذ�هب  �جّربت   jإلسال� �ألمة   lهذ جرَبت  لقد 
من .�نه �من �`�ئه: لما كانت في جاهليتها، في مر� �لجهل 
 jلعلم، جعلها �إلسال�� Cلعزلة ��لبعد عن .نيا �لتمد�� jالنقسا��
بعد  يومًا  �كانت  �أل`�.  مفاتيح  �سلمها  ��لعلم   Cلتمد� (مة 
,سالمها في مثل حالنا �ليوj: كانت متفرقة شيعًا �منقسمة .�ًال، 
�لصليبي  �لغاصب  ��ألجنبي  �تتذ�بح  �تتصايح  �تتقاتل  تتجا.~ 
�تتبع  ��للهو  �للغو  ,لى  �تنصر�  كله،  �لسو`)  �لساحل  يحتل 
�لهوd �تعيش في �لغفلة، ��لعد� ,لى جنبها ما بينها �بين �لعد� 

حاجز �ال ستا`.
 Cعنها حينًا، فأخذ �لصليبيو jإلسال� �كانت في معركة غا
�لقدk �بقيت في (يديهم (كثر من تسعين سنة. ما_ منا جيل �ُ�لد 



١٧٣

جيل، ثم ما_ �لجيل �لمولو. �ُ�لد �لثالث ��لقدk في (يديهم، 
فلما .خل �إلسالj �لمعركَة على يد عما. �لدين، ثم نو` �لدين، ثم 
صال� �لدين، كانت معركة حطين �كاC �لنصر �لمبين، ��ستر..نا 

�لقدk �طّهرنا بال.نا كلها من �لغاصب �لدخيل.
��إلسالj ال يز�~ كما كاC، �هو يستطيع -,C (.خلناl في 
�لمعركة- (C يكسبنا بعوC �هللا �لمعركة، �لكن ناسًا يّدعوC (نهم 
منا يفزعوC كلما Dُكر �إلسالj. يفزعوC من Dكر �إلسالj ألنهم لم 
يعرفوl؛ لإلسالj في (Dهانهم صو`- مشوهة، لذلك يفزعوC من 
Dكر �إلسالj. يظنوC �إلسالj هو ما كنا عليه منذ مئة سنة �(C ما 
عليه �لمتمدنوC �ليوj ال يكوC ,ال بمخالفة �إلسالj، لذلك جا%_ 
بالتخلف ��لجهل بعلوj �لعصر،  صو`- �إلسالj مقر�نًة عندهم 
�ثمر�_  �لعلم  بمنجز�_  مقر�نة  له  �لمخالفة  �لدعو�_  �صو`- 

�لحضا`- ��لصعو. ,لى �لقمر!
�لمر(- تظن (C �إلسالj هو ما كانت عليه في �لقرC �لماضي 
حين كانت تنا.) بتحرير �لمر(-، �(عد�% �إلسالj ��لمغفلوC من 
(بنا% �لمسلمين يحسبوC (ننا ,C .عونا ,لى �إلسالj ,نما ندعو ,لى 
بوصفا_   dنتد��  C)� �لحديثة،   jلعلو� �تر�   k`لمد�� هجر 
 C)� ،-`نركب �لجمل بدًال من �لسيا C)� ،لطب� Sلعجائز �ند�

نحا`� بالسيف ��لرمح بد~ �لمد�فع ��لصو�`يخ!
ال يا سا.-، ليس هذ� هو �إلسالj، بل ,C هذ� كله ليس من 
 ،Cُنقبل على �لعلم، �لعلم كله: علم �أل.يا C) j؛ �إلسالjإلسال�
 ،Cعلم �لحيو�� ،Cلبلد�� �علم �ألبد�C، �علم �ألكو�C، �علم 
 C) jلك كله (علم �ألمم. �إلسالD في Cحتى نكو ،Cعلم �إلنسا�
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 Cنكو  C)� (ساتذتها،  نحن   Cنكو  C)� �لدنيا،  سا.-  نحن   Cنكو
حكامها.

فإ�D كنتم تريد�C �ستر.�. مقدساتكم ��سترجاS مسجدكم 
كانت  �لتي  (مجا.كم  ,لى  ��لعو.-  بال.كم  ��ستعا.-  �ألقصى، 
ألجد�.كم، فباإلسالj �حدl تستطيعوD Cلك �ال تستطيعونه بغير 

:Cلتجربة (كبر برها�� .jإلسال�
لبثت  بعدما  كلها  (�`با  جيو¤  من  �سترّ.ها  �لدين  صال� 
 C) نحن نعجز� ،jستر.ها باإلسال� ،Cفي (يديهم قريبًا من �لقر
نسترّ.ها من (يد) �ليهو. ألننا نحا�~ (C نصل ,لى Dلك من غير 
 jإلسال� Dكر  من   Cيفزعو �لذين  هؤال%  فأقنعو�   ،jإلسال� طريق 
 C) لهم  (ثبتو�  ُمبين،  على خطأ  (نهم  �تخلفًا  `جعية  �يتصو`�نه 
,لى   Sلرجو� مبد(  نتفق على   C) �لظفر  �أل�لى في طريق  �لخطو- 

.jإلسال�
*   *   *

في  يجد�نه  �ال  خير  من   Cيريد�  �Dما هؤال%:  (سأ~  (نا 
�إلسالj؟ (يريد�C عد�لة تحمي �لضعيف من ظلم �لقو)، �تدفع 
من  �تطر.  ��لفال�،  �لعامل  �تنصف  �لغني،  تحكم  �لفقير  عن 

بال.نا �لغاصب �لدخيل �تعيد ,لينا �لسيا.- ��لمجد؟
�إلسالj يحقق Dلك كله. بل لقد حقق �إلسالD jلك كله في 
�لصد` �أل�~، حين (جرd (�~ ,حصا% عاj للسكاC في �لدنيا ثم 
جعل لكل فر. في �ألمة، نعم، لكل فر. حتى �لذ) ُ�لد من ساعة، 

`�تبًا من خز�نة �لد�لة، �كاD Cلك على عهد عمر.
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 l.على عهد (مية حين جعل �لوليُد لكل (عمى مر�فقًا يقو�
�`�تب هذ� �لمر�فق من خز�نة �لد�لة، �لكل مريض مزمن ممّرضًا 
يصحبه �`�تب هذ� �لممر� من خز�نة �لد�لة، �حين جا% -من 
بعد- عمر بن عبد �لعزيز فأعا. حكومة �لَمَثل �ألعلى �لتي تحققت 

على عهد (بي بكر �عمر.
بل لقد تحققت هذl �لعد�لة في عهد �لتأخر ��النحطا� على 
(يد) (مر�% تلك �لد�~ �لصغير-، على يد ��حد منهم هو �لملك 
ر صاحب ,`بل في �لعر��، حين جعل �لخبز مجانيًا كالما%  �لمظفَّ
 Cلقد (قر_ �لد�لة �إلسالمية من تلك �لقر�� .Cيصل ,ليه () ,نسا

�لبعيد- مجانية �لطب �مجانية �لتعليم، فأباحتهما للجميع.
 �(تطلبوC �لعد�لة بغير �إلسالj �عندكم مبد( نفقا_ �ألقا`
�عندكم �لزكا-، �عندكم مبد( ,سهاj بيت �لما~ في نفقة كل فقير- 

ليس لها معين �لكل فقير عاجز عن �لكسب؟
ال تستقّلو� �لزكا-، فلقد خّبرني �لثقة (C �ألمو�~ �لتي تجب 
سنة  ُ(لقيت  �لخطبة   C) تنسو�  (�ال  عّماC �حدها  في  �لزكا-  فيها 
��لمّدخرين  ��لموسرين  ��لتّجا`  �لشركا_  (مو�~   ،(١٩٧١

�لعا.يين، تزيد عن (`بعمئة مليوC، �كاتها عشر- ماليين .ينا`.
S فيه على �جوl �لبِّر ��لخير �لتي هي  فتصو`�� حا~ �لبلد لو ُ��ِّ
مصا`� �لزكا- عشر- ماليين .ينا` في كل سنة، تعطى للفقير يّتخذ 
(kَ ما~ يبد( به عمًال شريفًا يقوj به على قدميه ال يحتا* ,لى  منها̀ 
(حد، �يكوC منها سد�. .ين �لمدين، �ثمن (.��_ عمل للصانع، 
�نفقا_ .`�سة للطالب �لنابغة �لفقير، �للمر(- يعصمها من �يال_ 
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�لحاجة. ال ُتعطى صدقًة يكوC فيها هو�C للفقير �فيها تحقير له، 
.jللسائل ��لمحر� jفهي ليست صدقة، ,نها حق معلو

�نفقة �ألقا`� مبد( للتضامن �الجتماعي ما له نظير، (لقيت 
فيه بحثًا مر- (ماj حلقة �لد`�سا_ �الجتماعية �لتي تقيمها جامعة 
 .Cلد�~ �لعربية بمشا`كة �ألمم �لمتحد-(١)، فُدهش منها �لسامعو�
كل �مر(- فقير- �كل `جل فقير عاجز عن �لعمل يستطيع (C يطلب 
من �لقاضي فرَ� نفقة له على ��`ثه �لغني، فإC لم يدفع طوعًا 
�لمر(-  من  �كتفى  لقد   .Cلقانو� بقو-  �لدفع  على  �لقاضي   lجبر)
مبا.�  من   Cأل �لعمل،  عن  �لعجَز  �لرجل  على  ��شتر�  بالفقر 
�إلسالC) j �لمر(- ال تكلَّف �لعمل �(C �لرجل ال ُيسَمح له بالبطالة 
��لكسل. فإC لم يكن لهما قريب فالنفقة على بيت �لما~ يحكم 

بها �لقاضي.
هذl هي عد�لة �إلسالj �الجتماعية، ليست مجر. كالj �ال 
C على �لو`�، �لكنها مبا.� عملية ُطبقت  مذهبًا �ال ميثاقًا ُيد�َّ

قر�نًا �قر�نًا.
*   *   *

عند  ما  (فضل  لكم  �يضمن  �لعد�لة  يحقق  قانونًا   Cتريد�)
�ألمم من مبا.� حقوقية؟ نحن نقّدمه لكم من �إلسالj. ال نقتصر 
 lهذ  Cأل �حدها،  �أل`بعة  �لمذ�هب  في  نة  �لمد�َّ �لكتب  على 

______________________
(١) هذ� �لبحث منشو` في كتا� >ِفَكر �مباحث< بعنو�C >�لنفقا_ ��لتكافل 

�الجتماعي< (مجاهد).
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�لكتب   lهذ �لبعض؛  يظن  كما  كله   jإلسال� هي  ليست  �لكتب 
كالصيدليا_، ,C لم نلَق �لد��% في مذهب من �لمذ�هب طلبناl في 
�لمذهب �آلخر، فإC لم نجدl فيها كلها عمدنا ,لى عمله بأيدينا، 
 ���لمو�. موجو.- ��لطريقة معر�فة: �لمو�. هي ما جا% في �لكتا

��لسنة، ��لطريقة هي (صو~ �الجتها..
�لمذ�هب �أل`بعة (حكاj �جتماعية �سُتنبطت في  ففي كتب 
�مانهم �يمكن �ستنبا� مثلها في �ماننا، ألC �لقاعد- �لشرعية في 
هذ� �لمقاj (نه >ال ُينَكر تبد~ �ألحكاj بتبد~ �أل�ماC<. (ما �ألصو~ 
�لتي نستمدها منها -�هي �لكتا� ��لسنة �لثابتة- فال نحتا* ,لى 

.Cبل ,نها ُتصلح كلَّ �ما ،Cتبديلها ألنها تصلح لكل �ما
(فتريد�C (C ندS شرS `بنا لشرS نابليوC، () لقانونه �لذ) 
 Cنابليو  Cقانو �لتي �ضعت  �للجنة   C, �لمدنية؟  �لقو�نين  (بو  هو 
��عتمد_  مصر  من  (خذتها  �لفقه  في  كثير-  كتب  ,لى  �ستند_ 
عليها، �ال سيما كتب �لمالكية. يقو~ هذ� (ستاD �لقانوC �لمدني 
في جامعة ليوC، �فيها (`قى كلية حقو� في فرنسا، مستند�ً ,لى 
 k) ضبو� جلسا_ �للجنة �لتي �ضعت هذ� �لقانوC. فلما�D نتر�̀ 
�لعين ثم نمشي حتى نشر� من �لسو�قي �لتي تفرعت عنها بعدما 
تعّكر ما�ها؟ َمن تر� له (هله ثالجة مملو%- بشهّي �ألطعمة �هو 
جوعاC يشتهي `غيفًا، (فيتر� �لثالجة بما فيها �يد�` على بيو_ 

�لناk يشحد `غيفًا؟
�لعبث  �منع  �لرجا~،  بعض  ظلم  من  �لتحر`  �لمر(-  (تريد 
بحق �لطال� �لذ) �ضعه �هللا في (يديهم، �(C ال يتخذ (حٌد من 
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بهن،  �لنسا% ��إلضر�`  ,لى  .ليًال لإلسا%-  �لز�جا_  تعد.  ,باحة 
�في  �لمدنية  �لحقو�  في  �لرجا~  مع  �لمسا��-  لها  تتحقق   C)�

�لو�جبا_؟

�لنسا% من  لها �إلسالj. فلما�D يفزS بعض  هذ� كله يحققه 
�لعو.- ,لى (حكاj �إلسالj؟

�إلسالj يقو~ للمر(-: صوني جمالك عّمن يريد (C يجعلك 
 �ّ`  Sفشر �ألجسا.   �ّ` (لغى  عّمن  لشهو�ته،  مسّخر-  عبد- 
�ألعر��، ُيقبل عليك ما .�j فيك ما% �لشبا� فإ�D جّف `مى بك 
كما ُترمى برتقالة قد �مُتّص ما فيها من ما%. �إلسالj يقو~ للمر(-: 
ال تمنحي �لرجل شيئًا من �لمتعة بهذ� �لجما~ ,ال بعد (C تربطيه 
في  �جد-  (ّمًا  شيخوختك  في  لتكوني  �لز��*،  بربا�  `قبته  من 
موضع �الحتر�j من �ألبنا% ��ألحفا.، ال عجو��ً منبوD- ال يبالي 

بها (حد.

�، ��لسو� (مامك  ,C معك جوهر- ,C ضاعت منك ال تعوَّ
 Pعلى �لطريق لصو� ،Cفيه �لتجا` �ألمنا% يشتر�نها بأغلى �ألثما
 C, يسلبوها منك. فهل تجزعين C)� يضحكو� عليك C) Cيريد�
قا~ لك �إلسالj (خفي �لجوهر- حتى ال تر�ها (عين �للصوP �ال 
تبذليها ,ال بثمنها �لمشر�S، () بالز��* �لد�ئم ال باللذ- �لعا`ضة 
�لتي تستمتعين بها مع �لرجل .قيقة، ثم يمضي هو خفيفًا �تحملين 

(نت نتائجها ثقًال في بطنك ��صمة على جبينك؟

*   *   *
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هل يفزS ناk من �إلسالj ألنه يقيد �لنفس �ألّما`- بالسو% 
�تهو)  ��لضال~  ��لفسق  ��لشر�  �لكفر   %�`� تنسا�  ال  حتى 
 C) �لشهو-  يقّيد   jإلسال� Cأل Cبصاحبها في جهنم؟ هل يجزعو
 Sال تنطلق فتصبح بالتكشف ��الختال� نا`�ً مدمر- محرقة، ال تد
في نفوk �لشبا� طاقة على قتا~ �ال على نافع من �ألعما~ ألنها 
يقو~:   jإلسال�  Cأل  Cيجزعو هل  �لغر�ئز؟  من  بحر  في  تغرقهم 
 Cلهذ� �لكو C,� ،-بعد �لحيا- موتًا �بعد �لدنيا �خر C, ،kيا نا
`بًا سيحاسبكم غد�ً على �لصغير- ��لكبير-، ال منجى ألحد �ال 
 Cفأعد�� لما ال بد منه �فكر�� من �آل ،�مهر� من هذ� �لحسا

في �لجو��؟
 Cيقو~ لهم: �تركو� �لظلم ��لعد�� jإلسال� Cأل Cهل يجزعو
�كونو� (هل عد�لة �,حساC، �فكر�� �تعلمو� �ال تسمحو� لليهو. 
يضع  �لتي  �لباطلة  �للمذ�هب  �ليهو.  يخترعها  �لتي  ��لموضا_ 
(سسها �ليهو.، ال تسمحو� لليهو. �ال لعمال% �ليهو. (C يعبثو� بكم 

�يحققو� مآ`بهم على (يديكم؟
هل يجزعوC ألC �إلسالj يقو~ لهم: ال تتبعو� �لهوd �ال 
تأكلو� �لربا، �ال تسمعو� كالj �لشيطاC بل �تبعو� شرS �لرحمن؟ 
في  عندنا  �إلسالj؟  لكم  يقدمه  ال  خير  من   Cتريد�  �Dفما
�إلسالj .��% لكل .�% من (.��% �لفر. ��لمجتمع، عندنا حل كل 
مشكلة، عندنا جو�� كل معضلة. فيا (يتها �لمر(- �لتي تستمع ,لّي 
�آلC في بيتها، �يا من يستمع ,لّي هنا في �لمسجد، �يا من يصل 
ًال غد�ً على �لشريط:  صوتي ,ليه �ليوj من �لمذياS (� يسمعه مسجَّ
هذ� ��هللا �لحق ��لذ) يدعونك ,ليه �لباطل، هذ� �لحق مؤيَّد�ً باأل.لة 
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��لبر�هين ��لوقائع ��أل`قاj، �ما َيْدعوC ,ليه خياال_ �نظريا_ 
�(�هاj. �لقد جربنا �لمذ�هب كلها �سلكنا �لطر� كلها فما (�صلتنا 

,ال ,لى ما تر�C، (فما �C لنا (C نعو. ,لى تجربة طريق �إلسالj؟
*   *   *

يا ناk، �لطريقاC (مامكم، فإC (عجبكم ما نحن فيه فتابعو� 
من  يبّدلنا �هللا بما نحن عليه حاًال خير�ً   C) تم.`) C,� ،مسيركم
حالنا، �(C يرّ. علينا ما خسرنا من (مجا.نا �فضائلنا، �(C يعو. ,لينا 

تحت �لشمس مكاننا، فعو.�� ,لى �إلسالj، فهذ� هو �لطريق.
*   *   *
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جو�� على سؤ�~

حديث (Dيع سنة ١٩٧٢

يقو~  `جل  من  طويل  سؤ�~  علّي   .`�
يخالط  �هو  �لعلم،  قليل  لكنه  متدين  ,نه 
مسلمين غير ملتزمين �(شخاصًا غير مسلمين 
في  يجعله  ما  �ألسئلة  من  عليه   Cفيطرحو
,نه يخشى (C ال يقف �ألمر  حير-، �يقو~ 
عند عجزl عن �لجو�� بل (C يهتز ,يمانه، 
 Cضع �هللا �لغريز- في �إلنسا� �Dيسأ~: لما�
ثم يحاسبه على �الستجابة لبو�عثها؟ �يريد 
جو�بًا عقليًا يقنع من ال يؤمن بالدين ال جو�بًا 

.Cمن �لقر�

للسيا`�_  عالمي  بسبا�  �سمع  سّيا`-  �لسائل  لهذ�   C) لو 
للُمجّلي فيه (() �لفائز) جائز- كبير-، هل ُيْقِدj على .خوله `(سًا 
(j ينظر (�ًال في سيا`ته: ما هي (قصى سرعة لها؟ �ينظر ,لى نفسه: 
ما مدd خبرته بَسْو� �لسيا`�_؟ فإC �جد (C غاية سرعة سيا`ته 
مئتا كيل في �لساعة �(C سيا`�_ �لسبا� تصل سرعتها ,لى ثالثمئة 
ْو� ال تصل ,لى ما يستلزمه  (� (كثر، (� �جد (C مها`ته في �لسَّ

�لسبا� من مها`-، فإنه يمتنع حتمًا عن .خوله.
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فلنطبق هذ� �لمبد( �لصحيح على سؤ�له �لذ) يطلب مني جو�بًا 
عقليًا عليه ليقنع به مناظريه �لذين ال يؤمنوC بالقر��D, C ناظرهم به، 
�لننظر ما مدd طاقة �لعقل �لذ) نصل به ,لى �لجو�� كما نصل 
 C,� هي محد�.-؟ j) بالسيا`- ,لى نهاية �لسبا�. هل طاقته مطلقة

كانت محد�.- فما حّدها؟ 
ثم لننظر ,لى ثقافة مناظريه هؤال%، هل لهم .`�سا_ �معا`� 
 lمن غير هذ Cيناظر� �لبحر (j هم  فلسفية تؤّهلهم لخو� هذ� 
قر���   �) �لفالسفة  مذ�هب  على  مّطلعين  كانو�   Cفإ �لمعا`�؟ 
على �ألقل كتاَبي (كبر فيلسو� عقالني (`�ْسيونالِْست) في �لعصر 
�لحديث، عمانويل كانط، �هما >نقد �لعقل �لمجر.< �>نقد �لعقل 
 ،jفالسفة �إلسال� jلعلمي<، (� لو نظر�� ,لى مباحث علما% �لكال�
ال سيما كتا� >شر� �لمو�قف< للسيد ((� لو `جعو� على (.نى 
�لد`جا_ ,لى كتابي >تعريف عاj بدين �إلسالCD, (>j لر(�� (C من 
` �لذ) لم يبَق فيه شك (C حكم �لعقل قاصر على عالم �لما.-  �لمقرَّ
(() �لفيزيك)، فإC �صل ,لى حد�. ما �`�% �لما.- (�لميتافيزيك) 
ضّل �عجز �لم يبَق له عمل (صًال. لذلك كاC �لعلم ((قصد ما يقا~ 
له >سياْنس<) مشاَهد-، ثم َفَرضية (� نظرية، فتجِربة، فالوصو~ 
,لى �لحقيقة �لعلمية، () �لقانوC �لطبيعي. فإC جا�� Dلك �قف 
�صا` �لعمل من هنا للفلسفة، �معر�� (C بحو� �لفلسفة فيما 
�`�% �لما.- -من عهد (فالطوC ,لى عهد هنر) برجسوC- لم َتْنَجِل 
�لفيزيا%،  يومًا عن حقيقة علمية، () قانوC كقو�نين �لكيميا% (� 

�,نما هي �فتر�ضا_ ��حتماال_.
فالجو�� �لعقلي ,CD على سؤ�~ من عالم �لميتافيزيك، فضًال 
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عن سؤ�~ يتعلق باهللا جّل جالله، مستحيل. مستحيل مثل �ستحالة 
.خو~ سبا� ثالثمئة كيل في �لساعة بسيا`- جعل �لمصنُع �لذ) 

صنعها سرعَتها �لقصوd مئَتي كيل فقط.
*   *   *

��لمعا`� �لبشرية لها منبعاC: منبع َكْسبّي، �هو قاصر على 
عالم �لما.-. �منبع َعينّي، () (نه �ٍ_ من خا`* �لنفس �خا`* 
�لعقل، من �لوحي، �هو �لمنبع �لوحيد لمعا`فنا عن عالم �لغيب 

(�لميتافيزيك).
�في �لقر�C، �هو �لمنبع �لعيني، جو�� سؤ�~ �أل¦ �لسائل. 
 �Dلما (قو~:  �(نا  به،   Cيؤمنو يناظر�نه ال  �لذين   C, يقو~  �لكنه 
ال نقنعهم (�ًال بأC يؤمنو� به؟ كيف؟ (`جو (C يتكرj بقر�%- كتابي 
 �D, >ثم يسألني بعد قر�%ته >كيف؟ ،>jبدين �إلسال jتعريف عا<

�جد بعد قر�%ته ما يدعو لهذ� �لسؤ�~.
,C كل ما في �لكوC من كو�كب �نجوj �حيو�C �نبا_ يمشي 
سمه �هللا، فال �لشمس تستطيع (C تقتر� ,صبعًا  على �لطريق �لذ)̀ 
من �أل`� (� تبتعد عنها، �ال �أل`� تقد` (C تزيد سرعتها (� 
تنقص منها، �ال تملك D`- �ألكسجين (C تتحد مع (كثر من D`تين 
من �لهيد`�جين، �ال يستطيع معدC) C يبّد~ ��نه �لنوعي... كل 
ما في �لكوC مسيَّر مجَبر، حتى �لمالئكة ال يعصوC �هللا ما (مرهم 

.Cما يؤَمر� Cيفعلو�
 C) يستطيع  فهو  >�ختيا`�ً<،  ُ(عطي  �لذ)  �لوحيد  �لمخلو� 
يطيع (� يعصي �يصلح (� يفسد، �كانت حياته هذl �ختيا`�ً بين 



١٨٤

به، لذلك كاC مستحقًا للمثوبة ,C (صلح  �ّتباS شهوته (� �متثا~ (مر̀ 
.(١)Cفسد، هذ� �لمخلو� هو �إلنسا) C, لعقوبة��

 C, ~لك. َمن قاD `بهذ�؟ ألنه هو �لذ) �ختا lنفر. �حد� �Dلما
�إلنساC ُخيِّر فاختا`؟ �هللا هو �لذ) قا~، قا~: {,ّنا َعَرْضنا �ألماَنَة 
 Cْ) فَأَبْيَن  ��لِجباِ~   �ِ ْ̀ ��أل �لّسما��ِ_  على  �ألمانة)  هي   lهذ�)

.{Cَُيْحِمْلَنها �(ْشَفْقَن ِمنها َ�َحَملها �إلنسا
 .lكرD) لك �الD Cقد يقو~ �أل¦ �لسائل: ,ني ال (عر� متى كا
صحيح، �ال (نا؛ (نا (يضًا ال (Dكرl. �(�يد� شيئًا قد ال تصدقه �قد 
تعجب منه: (نا (جهل (كبر حا.� في حياتي �ال (Dكر ��هللا شيئًا 
� (ّني ال (Dكر يوjَ �ال.تي �ال �جه �لقابلة  عنه، هو �ال.تي! صدِّ
�لتي (خرجتني ,لى �لدنيا! بل ,C مرحلة مهمة من حياتي نسيتها 
كلها، هي �لمرحلة �لتي كنت فيها َجنينًا في بطن (مي. (قسم لك 

(ني ال (تذكر عنها شيئًا!
��لسؤ�~ هو: هل يحق لي (C (نكرها ألني ال (Dكرها؟ لقد 
صّدقُت بها ألC �لذين خّبر�ني خَبَرها كانو� صا.قين. (فال نصّد� 

بما (خبر به `� �لعالمين؟
�ما .�مت �لحيا- �ختبا`�ً، �بتالً%، �متحانًا كامتحاC �لمد`سة، 

______________________
(١) ��لجن (يضًا مكلَّفوC كاإلنس، لكنه قصد هنا �لمخلوقا_ �لمألوفة 
�لتي نر�ها �نعيش معها. �نظر فصل >�إليماC بالمالئكة ��لجن< في 
مثلنا،   Cمكلَّفو "��لجن  �فيه:   ،>jإلسال� بدين   jعا >تعريف   �كتا
يحاَسبوC على (عمالهم كما نحاَسب �يثابوC �يعاَقبوC كما ُنثا� نحن 

�نعاَقب" (مجاهد).
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(فال ترd -يا (خي �لسائل- (C سؤ�لك كسؤ�~ �لطالب: لما�D ال 
يعطوننا (سئلة �المتحاC من (�~ يوj في �لسنة؟ لو (عطو� (سئلة 

�المتحاC من (�~ �لسنة لما عا. �متحانًا!(١)
�لو سألتك: لما�D ُ�جدنا في هذ� �لعصر �لم نوَجد في عصر 
�لنبو-؟ لما�D لم (كن (نا �بن شيخ �إلسالj (� �بن مليونير؟ لما�D كنت 
متوسط �لقامة �لم (كن طويًال؟ �(لف سؤ�~ مثل هذl �ألسئلة، ال 

تستطيع جو�بًا على ��حد منها.
ٌ̀ ُصنعت `غمًا عّنا �لم نعر� سببها �ال  ,CD في �لوجو. (مو
عّلتها، �موضوS سؤ�لك ��حد منها. فإ�D عرفَت تعليل كل موجو. 

مشاَهد �لم يبَق ,ال هذ� فسو� نستأنف �لحديث.
 �قد تقولوC لي: ,نك ما (جبت. نعم؛ ما (جبت ألC �لجو�
غير ممكن، مستحيل. مستحيل ألC �لعقل ال عمل له في عالم ما 
�`�% �لما.-، �ألC �لوحي لم ينز~ بجو�� �لسؤ�~، فكيف (جيب 
على سؤ�ٍ~ �لعقُل ال يد`� جو�َبه ��لوحُي ما �ّضحه؟ هل (قد` 

على تحقيق �لمستحيل؟
*   *   *

______________________
(١) �نظر في كتا� >تعريف عاj بدين �إلسالj< موضوS >شبهة �`ّ.ها<، 

�هو في فصل >�إليماC بالمالئكة ��لجن< (مجاهد).
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هذ� هو �لطريق

نشر_ نحو سنة ١٩٦٩

,C �لمسلمين �ليوj في نكبا_ �في (خطا`، قد (حا� بهم 
(عد��هم، يرسموC �لخطط لحربهم �حر� .ينهم، �يبذلوC لذلك 
كر�ئم �ألمو�~ �يسّخر�C لذلك (كابر �لمفكرين �يستعينوC على 

Dلك بكل �سيلة. فما �لنجا- �(ين �لطريق؟
ما  �لتا`يخ:  صحائف  فسائلو�  �لتا`يخ،  في   ��لجو�  C,

�لجو��؟
بل خذ�� صفحة منه ��حد-، فإC هذ� �لفصل �لقصير يضيق 
على  كلها  (�`با  قامت   jيو �Dكر��  و�~.  �لطِّ �لصحف  سر.  عن 
(جناسها  �ختال�  على  �قضيضها  بقّضها  ,لينا  فمشت  ساقيها، 
يأكل  �لذ)  �لحقد  �يدفعها  �ألعمى  �لتعصب  يحد�ها  �لغاتها، 
�لضيقة  �لبقعة   lفلسطين، على هذ بثقلها على  �ألكبا.، �حّطت 
في �جهها �نهض  يومئذ  �لذ) �قف  �لوطن �إلسالمي. من  من 

لرّ.ها؟
��لبطل  �لدين،  نو`  �لمسلم  �لتركي  �لبطل  سا.--  -يا  ,نه 
لقد �ضع  �لدين.  بعدl، صال�  من  جا%  �لذ)  �لمسلم  �لكر.) 
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 �`d، �فتح �أل�~ باَ ُرفا_ ��لذُّ �أل�~ �ألساk �`فع �لثاني �لشُّ
�لمعركة �تابع �لثاني حتى جنى �لنصر. فبما�D �نتصر صال� �لدين 
في حطين، �بَِم �سترجع �لقدk بعدما لبثت في (يد) �لصليبيين ال 

عشرين سنة �ال ثالثين �لكن (كثر من تسعين؟
 Sُيد لم   ،jإلسال� بدعو-  .عا  �نتصر ألنه  �لدين  ,C صال� 
بدعو- �لجاهلية �ال نا.d بشعائر �لكفا`، �لم يرفع `�ية مذهب 
باطل �بتدعه (هل �لضال~ من �لبشر بل `فع `�ية �لقر�C �لذ) (نزله 
محمد،  بسيف   �ألنه ضر �نتصر  �لبشر،  �خالق  �لعالمين   �`
 ��سيف محمد ‘ ال ينبو �ال يِكّل، �سيف محمد ‘ لم يضر

به (حٌد ,ال �نتصر.
�يوj جا% �لسيل �لطامي من �لشر� يقو.l هوالكو، يجر� 
في طريقه �لمدC ��لحكوما_ �يمحو كل ما يمر عليه من مظاهر 
كانت سّر-  �لتي  �لعظيمة  بغد�.  بغد�.،  (مامه  ��نها`_   .Cلعمر��
�لدنيا �عاصمة �أل`�. َمن �قف (مامه في عين جالو_؟ جيش 
مصر؟ ال ��هللا، بل �قف (مامه شيخ من .مشق هو قاضي مصر 
 Sبا �لذ)   ،jلسال� بن عبد  �لعّز  �لمؤمن  �لعامل  �لعالم  �,مامها، 

�لمماليك في سو� �لعبيد يوj كاC �لمماليك (مر�% مصر!
 Cهذ� �لذ) �قف في �جهه. ال، بل �قف في �جهه �إليما
�لذ) (ثا`l هذ� �لشيخ في نفوk �لجند ��ألمر�% ��لعامة، �قفت 
 Sمن (بنا% �لمسلمين من يفز jلتي تجد �ليو� jمامه .عو- �إلسال)

من Dكرها �يؤDيه سماعها.
جيو¤  �من  �لضعيفة  مصر  من  جعل  �لذ)  هو   jإلسال�
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�لمماليك �لتي كانت قليلة مفككة، جعل من Dلك قو- �ستطاعت 
(C ترّ. سيل �لمغو~ �تنقذ �إلسالj ��لحضا`-.

فيا (يها �لمسلموC، هذ� �لتا`يخ تشهد صفحاته (نه ما نز~ 
بالمسلمين خطب ,ال `ّ.ته عنهم .عو- �إلسال�D, j صدقو� �لدعو- 
بها، �,C �لخطو� �لتي تحيط بالمسلمين �ليوj ال ير.ها عنهم �ال 

.jينجيهم منها ,ال .عو- �إلسال
*   *   *

يومًا  بهم  (حاطت  ما  �لمسلمين   C) على  �خر  شاهد  �هذ� 
�لنكبا_ ,ال كانت نجاتهم منها بدعو- �إلسالj ��لرجوS ,لى �هللا. 

�ما (كثر �لشو�هد على هذl �لحقيقة في تا`يخنا!
 jيومًا من �أليا Cهذ� �لبحر �ألبيض �لمتوسط؟ لقد كا Cتر�)
�(كثر  شطآنه  معظم   Cيملكو  Cلمسلمو�  Cكا� ,سالمية،  بحير- 
,قريِطش).  نسميها  كنا  (�لتي  كريت  جزير-  Dلك  �من   ،lجز�ئر
�كانت تخر* منها �لسفن �لمجاهد- �لمسلمة فتغز� (طر�� بال. 
�لر�j، �كاC (كثر �لمجاهدين من قرية معتزلة في طر� �لجزير- 
 lهذ Cّغضب، �حلف ليدمّر� jقيصر �لر� dDّلشرقي، حتى تأ�

�لقرية �لو كلفه Dلك ملكه.
نز~ عليها فجأ-،  لها جيشًا عظيمًا �(سطوًال ضخمًا  �(عد 
طلب  في  تبعث   C) تستطيع  فال  �لطر�  عليها  �سّد  �حاصرها 
�لنجد-. �لم يكن في تلك �ألياj برقيا_ �ال ,�Dعا_، �علم (هل 
�تحّصنو�   ��ألبو� فأغلقو�   ��لحر على   C�`يقد ال  (نهم  �لقرية 
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ْت �لُمَؤC �َشّحت �لمياl �بد_  بالجد`�C. �طا~ �لحصا` حتى قلَّ
بو�.` �لمجاعة ��لمر�، فتد��لو� �لر() �تبا.لو� �لمشو`-، ثم 

قر`�� �لتسليم.
قا~ (حمد بن يوسف في كتا� >�لمكافأ-<:

�حّدثني `جل مسّن من (هل �لقرية (�كاC شاهد عياC لما 
 Cفي �لقرية شيخ صالح مّتصل �لقلب باهللا، �كا Cقا~: �كا (Cكا
�لحو�.�، فلما `�هم قد عزمو� على  معتزًال في مسجدl يرقب 
 Cليها (� حيلة تحتالو, Cلتسليم قا~ لهم: هل َبِقيت لكم قو- تلجؤ��

بها؟ قالو�: ال.
قا~: فاستمعو� مني ,CD (.ّلكم على طريق �لنجا-؛ �خرجو� 
جميعًا ,لى ساحة �لقرية، �ال َيْبَق في بيته (حٌد، ال طفل �ال �مر(- 
 .jال عجو� �ال مريض، �(خرجو� ما عندكم من �لمو�شي ��ألنعا�
ثم �فصلو� �أل�ال. عن �ألمها_ ��إلخو- عن �ألخو�_، �قفو� كلَّ 

ناk على حد-، ��فصلو� كذلك �ألنعاj ��لمو�شي.
قا~: (حضر��  �لماشية.  بكا% �ألطفا~ �ُثغا%  ففعلو�، �عال 
�آلC قلوبكم �(خلوها من (مو` �لدنيا كلها، �توبو� ,لى �هللا توبة 

صا.قة نصوحًا.
ًة ��حد-، �قولو� من  ففعلو�. قا~: ُعّجو� �آلC ,لى �هللا َعجَّ

(عما� قلوبكم: يا �هللا!
ففعلو�. قا~: �فتحو� �ألبو�� �كّبر�� ��خرجو� ,ليهم.

�خرجو�  �أل`�،  له  �`تّجت  بصو_  (كبر<  >�هللا  فنا.��: 
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�ليس في قلوبهم ,ال عظمة �هللا ��إليماC به، قد هانت عليهم �لدنيا 
(�ها في جنب  �صغر_ في عيونهم جيو¤ �لعد� �(ساطيله حتى̀ 

�هللا كال شي%، �هجمو� على �لعد�.
�قعت   Cإليما� �هذ�   ��لقلو  lبهذ هجمو�  لّما  سا.-،  يا 
يستطع  فلم  (بطاله،  (فئدَ-  �لّرعُب  �قطع  �لعدّ�   lُشِد �ألعجوبة؛ 
�لفّو�`، ��نهزمو�  �ألتِّي  �لسيل   lيقف في �جه هذ C) (حد منهم 
ال يلو�C على شي% حتى نزلو� �لبحر، �غلب �لعدُ. �لقليل هذ� 

�لجيَش �لعظيم، ��نتصر��.
�ما �نتصر��، �ما �نتصر (جد�.نا في كل معركة خاضوها، 
�لن ننتصر نحن على ,سر�ئيل �غير ,سر�ئيل، ,ال بشي% ��حد هو 

.Cإليما�
*   *   *

�هاكم تا`يخ �ألمس �لقريب، (فنسيتم تا`يخ �ألمس �لقريب؟ 
بما�D �قف عبد �لكريم �لخطابي في �جه فرنسا �,سبانيا معًا، يو�جه 
في  �لخّر��  قابل حسن   �Dبما (لفًا؟   Cمئة �خمسو فيهما  جيشين 
 dهو خفير ليلي عامي، جيَش فرنسا لّما كانت فرنسا (قو� ،jلشا�
.�لة برية في �لعالم في (عقا� �لحر� �أل�لى، حتى �حتل .مشق 
ثالثة (ياj؟ بما�D ناضل �لثائر�C في فلسطين سنة ست �ثالثين؟ 

بما�D حا`� مجاهد� �لجز�ئر حتى نالو� �الستقال~؟
(ما حا`بو� بالقر�C �لذ) تعّلموl في كتاتيب جمعية �لعلما% 
هذ�  نلقي   -Cخو�, -يا   �Dفلما با.يس؟  �بن  �لشيخ  �فتتحها  �لتي 

�لسال�؟ لما�D ندS �إلسالj فال نرفع `�يته �ال نضر� بسيفه؟
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لقد فتح (جد�ُ.نا باإلسالj �أل`َ�، �فتح �ليهوُ. قلَب بال.نا 
�قبلتنا �أل�لى لّما تركنا �إلسالj. فهل �عتبرنا (j نحن نحتا* ,لى 

.`k �خر؟
 Cتنحرفو  �Dفلما فوصلتم،  �لطريق  على  (�ًال  مشيتم  لقد 
عمد�ً عن �لطريق �لموصل؟ لما�D تتعمد�C �لضال~ في �لمتاها_ 

�تسلكوC �لمهالك، ��لطريق (مامكم؟
يا قر�ئي �يا ,خو�ني، هذ� هو �لطريق!

*   *   *
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هل تهد) �لفطر- ,لى �لدين؟

نشر_ سنة ١٩٦٧

مكاني  في  (تصو`   C) غريبة، هي  فكر-  بالي  خطر_ على 
(سر-  في  �ينشئه  مسلم   �) من  فُينِسله  �هللا  عليه  ُينعم  لم  `جًال 
بالحدk ��لعقل  (تأمل �(فكر �(نظر: هل (ستطيع   C)� ،مسلمة

�الهتد�% ,لى �لدين؟
�جربت �لفكر-، فوجد_ (ني سأنظر ,لى نفسي فأ`d (ني 
.`_ مع �أل`� نحو ستين .�`-، شهد_ فيها تعاقب �لصيف 
شر�ً  �`(يت  خير�ً  فيها  �`(يت  ��لشقا%،  �لنعيم  �تتابع  ��لشتا% 
 ،jقت مر�ً. فما �جد_ حال�- تبقى �ال مر�`- تد�D� ًقت حلو�D�
��جد_ �لّلذ��Dَ_ كلها محد�.-، ,�D بلغَت غايتها ��صلت ,لى 
حدها لم تعد �للذ- لذ-، �لكن صا`_ عا.- فذهب طعمها �بطل 

سحرها، �صا`_ كالنكتة �لمحفوظة ��لحديث �لمعا..
() (نها كالسر��، تر�l من بعيد ما% فإC جئته لم تجد ,ال 
�لتر��. يبصر �لفقير سيا`- �لغني تمّر به �عما`- �لغني يمر بها، 
فيحسب (نه يحو� �لدنيا ,C حا� مثلها، فإC صا`_ له لم يعد يشعر 
بالمتعة بها. �يسهر �لمحب يحلم بوصل �لحبيب، يظن (C متع 
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�لدنيا كله بحبه ��ألماني كلها في قربه، فإ�D تز�* �لتي يحب �مر 
على �لز��* سنتاC �ضمحّلت تلك �ألماني �ماتت تلك �لُمَتع، �لم 
يبَق له منها ,ال Dكر�ها. �يمر� �لمريض �يتألم، فيتصو` �للذ- 
كلها في Dها� �أللم ��لشفا% من �لمر�، فإ�D عا�.ته �لصحة 
 ._�Dفي �لصحة شيئًا من تلك �للذ� dلمر� لم يعد ير� jنسي (يا�
�نشر_  �سَمه  �إل�Dعُة  (�Dعت   C, �يفر�  �لشهر-   ��لشا �يتمنى 
�لصحُف `سَمه، فإ�D هو �شتهر �صا` �سمه مل% �لسمع �شخصه 

مل% �لبصر صا`_ �لشهر- (مر�ً معتا.�ً.
فأيقنت (C �للذ��D_ �لما.ية ضيقة �لمدd قريبة �لحد�.. 

��جد_ (ني سأ`جع �لنظر ,لى نفسي، فأ`�ها تسمع �ألغنية 
عاشق،  مغن  قلب  من  قد خرجت  �لساجية،  �لليلة  في  �لحالمة 
فهز_ منها حبة �لقلب �(طلت بها على عالم �لر��. �تقر( �لقصة 
�لعبقرية لأل.يب �لبا`S، فتحس كأنه يمشي بها في مسا`� عالم 
مسحو` فيه مع �لسحر شعر �عطر، فإ�D �نتهت �لقصة `(_ كأنها 
كانت في حلم لذيذ فّتاC �صحت منه، فهي تحا�~ َعَبثًا (C تعو. 

,لى لذته �فتونه.
بالتأمل   kلنفو� تصفو  حين  �لتجلي،  لحظا_  في  �تعيش 
فتتخفف من (ثقا~ �لما.-، فتعلو بجناحين من �لصفا% ��لتجر.، 
حتى تصل ,لى حيث ترd �أل`� �ما عليها (صغَر من (C ُينظَر ,ليها 
لما تجد من لذ- �لر�� �لتي ال تعدلها لذ- �لطعاj للجائع، �ال لذ- 

�لوصا~ للمحر�j، �ال لذ�ئذ �لجاl ��لما~ للمغمو` �لفقير.
�لعاَلم �لر�حي �لعلو)،  ,لى هذ�  بالنفس تتشو� (بد�ً   �D,�
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�لعالم �لمجهو~ �لذ) ال تعر� منه ,ال هذl �للمحا_ �لتي ال تكا. 
تبد� لها حتى تختفي، �هذl �لنفحا_ �لتي ال تهّب حتى تسكن. 
(يت من (C �للذ�_ �لما.ية محد�.-،  (يت ما̀  �,�D (نا حين̀ 
قد  (ثر�ً،  �لنفس  في  �(عمق  كبر�ً  منها  (كبر  �لر�حية  �للذ�_   C)�
(يقنت -بالحدk �لنفسي ال بالدليل �لعقلي- (C هذl �لحيا- �لما.ية 
ليست كل شي%، �(C �لعالم �لمجهو~ �لمختبئ �`�% عالم �لما.- 
حقيقة قائمة، تحن ,ليها �أل`��� �تحا�~ (C تطير ,ليها، �لكن هذ� 

�لجسد �لكثيف يحجبها عنها �يمسكها عن (C تنطلق �`�%ها.
�هذ� �ليقين (�ُ~ �لطريق ,لى �لدين.

*   *   *
�(ستمرُّ في هذl �لتجربة �لفكرية.

فأجد (ني قد .�خلت �لرجا~ ��ستكشفت �لطو�يا ��ستطلعت 
�لمؤلفين،  من  ��ألمو�_   kلنا� من  �ألحيا%  (فكا`  �ألفكا`، 
�لمؤمن منهم ��لكافر، ��لناشئ في  �لناk جميعًا،   C) _فوجد
صو�مع �لعبا.- ��لمتربي في مخا.S �لفسو�، ,�D (لّمت بهم ُمِلّمة 
 lمنها بشي% من هذ ��Dعًا �لم يجد�� لها .فعًا لم يعو`D ضاقو� بها
�لكائنا_، �,نما يعوC�D بقو- �`�% هذl �لكائنا_: قو- عظيمة ال 
ير�نها �لكنهم يشعر�C بوجو.ها بأ`��حهم �قلوبهم �كل عصب 

من (عصابهم.
كلهم ينا.) في هذl �لحا~: >يا `�< �,C لم يكن يد`) ما 

 !��لرّ



١٩٦

فأ.`كُت بالحدC) k �لتصديق بوجو. �لر� �لمعبو. عقيد- 
فطرية في نفس كل بشر، �لكن �ألمن ��لصحة ��لمطامع ��لشهو�_ 
قد تلقي ستا`�ً عليها يخفيها �يغطيها. �هذ� هو >�لكفر<، �هو في 

�للغة >�لستر<، �معنى �لكافر �لساتر.
�جا% �لعقل فأّيد هذ� �لحدk حين `(d في كل شي% .ليًال 
عليه؛ في هذ� �لعاَلم �,تقانه، �هذ� �لجسد �عجائبه، �في سنن 
�لكوC �(سر�`l �لتي (�.عها فيه خالق �لكوC �(عطانا �لعقو~ �قا~ 
لنا: �كشفو� بعقولكم هذl �لسنن ��ألسر�`، فسعينا حتى عرفنا بعضًا 
�أل`�  �في  ��لفلك،  ��لطب  ��لفيزيا%  �لكيميا%  عالم  في  منها 
 jفي �لفضا% �لقريب �لذ) يحيط باأل`�، �لم نعر� ,لى �ليو�

,ال �ألقل �ألقل منها.
فآمن �لعقل بأC هذl �لصنعة �لعجيبة ال تكوC من غير صانع، 
بغير   Cيكو ال  �لخلق  �هذ�  طابع،  من  لها  بّد  ال  �لطبيعة   lهذ�

خالق.
�(C هذ� �لخالق ال يمكن (C يشبه �لمخلوقا_، �,ال كاC منها 
��حتا* -مثلها- ,لى �لخالق، �(نه ال يكوC ,ال قديمًا باقيًا ال (ّ�َ~ 
له �ال �خر، �ال يكوC ,ال مفر.�ً ��حد�ً ال شريَك له �ال مثيل، �ال 

يكوC ,ال قا.`�ً قد`- ال ُيعِجزها شي%، ثم ال يكوC ,ال عا.ًال.
*   *   *

�نظر �لعقل في هذl �لدنيا فر(d بأC فيها َمن يعيش ظالمًا 
 ��يمو_ ظالمًا، �(C فيها من يعيش مظلومًا �يمو_ مظلومًا. ��لرّ
�لعا.~ ال يقر �لظلم �ال يدS صاحبه بغير عقا� �ال يتر� من يقع 
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عليه من غير ,نصا�، فأيقن �لعقُل (نه ال بد من حيا- (خرd ُينَصف 
 dُيعاَقب فيها �لظالم، �يكاَفأ فيها �لمحسن �ُيجا�� jفيها �لمظلو

فيها �لمسي%. �(C �لر��ية ال تنتهي بانتها% هذl �لدنيا.
�لو (نه ُعر� ِفلم في �لر�ئي (�لتلفزيوC) فُقطع من �سطه 
�قيل: �نتهى، لما صد� (حٌد من �لمشاهدين (نه �نتهى �لناَ.��: 

ما�D جرd للبطل؟ �(ين تتمة �لقصة؟
 �Dلك ألنهم ينتظر�C من �لمؤلف (C ُيتِّم �لقصة �يسّد. حسا
(بطالها. هذ� ��لمؤلف بشر، فكيف يصّد� عاقل (C قصة �لحيا- 
�كتملت  �ال   ��لحسا -بعُد-   . ُيسدَّ �لم  كيف  بالمو_؟  تنتهي 

�لر��ية؟
�لدنيا  بعد   C)� `بًا   Cلكو� لهذ�   C) هنا-  �لعقل -من  فأيقن 
�خر-، �(��D C �لعاَلم �لمجهو~ �لذ) لمحت �لر�� �مضة من 
نو`l في �ألغنية �لحالمة ��لقصة �لبا`عة، ��ستر�حت نفحة من 
عطرl في ساعة �لتجلي، ليس عاَلم >�لُمُثل< �لذ) كاC خياًال صاغه 
خالق  (بدعها  >حقيقة<  هو  �لذ)  �آلخر-  عالم  �لكنه   ،Cفالطو)

.Cفالطو)
�`(يت (ني �صلت -بعد هذ�- بالحدk �لنفسي، ثم بالفكر 

�لعقلي، ,لى �إليماC باهللا ��ليوj �آلخر.
*   *   *
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يا سيد) يا `سو~ �هللا

نشر_ سنة ١٩٦٢

سو~ �هللا- قلب  �(ين (نا من جنابك �لعالي �لي -يا سيد) يا̀ 
قد مألl حب �لدنيا فهو قاkٍ ال يلين لموعظة �ال Dكر، �لي عين 
قد (سكرها �لنظر ,لى �لمحرما_ فهي جامد- ال تفيض من خشية 

�هللا، �لي نفس قد (ثقلتها �لذنو� �قعد_ بها �أل���`؟
كيف لي بدخو~ حما� �لطاهر �(نا ملّطخ بالوحل؟ �كيف 

لي بالسمو ,لى جنابك �لعالي �(نا ُمثَقل بالخطايا؟ 
 C,� ،كا- ,ليك �(نا (علم (نك بشر مثلنا ,ني أل`فع هذl �لشَّ
بالوحي �بالكما~ علينا، �(نك ال تهد) من (حببت،  ميز� �هللا 
 Cنه ليس لك من �ألمر شي%، �(نك جئت بعقيد- �لتوحيد �بأ)�
ّ̀ هو �هللا، ال ُيسَأ~ غيرl �ال ُيستعاC بسو�l �لو كاC سيَد  �لنافع �لضا

�لخالئق محمد�ً ‘، �لكنها َشكا- متألم �نفثة مصد�`.
هذl يا سيد) يا `سو~ �هللا ليلة �ثني عشر من `بيع، �لليلة 
حمة للعالمين �هدd �نو`�ً، ليلة �لخير، ليلة  �لمبا`كة �لتي كانت̀ 
 :kفي تا`يخ �لبشرية ��لعيد �ألعظم للنا dلبر، ليلة �لفرحة �لكبر�
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سو~ �هللا(١). �ها هم (�ال% �لمسلموC، �هم (`بعمئة  ليلة مولد� يا̀ 
مليوC(٢)، يحتفلوC في مشر� �لشمس �مغربها بهذl �لذكرd. �ها 
هي D) �لمنابر، �هي مئة (لف منبر من فاk ,لى الهو`، كلها 
يحّد� �ليوj حديث �لمولد. �ها هم (�ال% �لقّر�%، �هم ماليين، 

يرّتلوC �) �لذكر �لحكيم بأعذ� �أللحاC من (طرd �لحناجر.
�نشرنا   Cمكا كل  في  �لزينا_  فأقمنا   ،dلذكر� عّظمنا  قد 
�لجو  �مألنا  بالزهر  �لطر�  �فرشنا  �لمصابيح،  �(�قدنا   jألعال�
خطبًا ِفصاحًا �(غاني عذ�بًا، فهل بقي شي% لتكريمك لم نصنعه؟

لم يبَق ,ال شي% ��حد؛ هو (C نعو. ,لى .ينك حقًا، فنحّل 
(فر�.نا �جماعاتنا �ظو�هرنا  �لحر�j، �نكوC في   jلحال~ �نحّر�
 C) نسينا  �لذ)  �لشي%  هو  �هذ�   .Cنكو  C) (حببَت  كما  �بو�طننا 

نصنعه في منهج �الحتفا~ بالمولد.
 `�. في  كانو� معك  �لذين  �أل`بعين  �لكن   ،Cمليو (`بعمئة 
�أل`قم كانو� (شّد حماسة �(قوd ,يمانًا �(`جل `جولة �(عظم في 
�أل`� (ثر�ً، ألنهم حملو� سكاC ثلث �لمعمو` في ثلث قرC على 

______________________
(١) ُنشر_ هذl �لمقالة سنة ١٩٥٤ كما هو مثبت في (�لها، �قد .`* 
جّد) من بعُد على ترجيح (C مولدl ‘ كاC يوj �إلثنين �لتاسع من 
`بيع �أل�~ ال �لثاني عشر منه. �نظر �لمقّدمة �لتي كتبها لرسالة >نتائج 
�ألفهاj في تقويم �لعر� قبل �إلسالj �في تحقيق مولدl �عمرl عليه 
�لسالj< لمحمو. باشا �لفلكي، ��لرسالة من نشر >.�` �لمنا`-< �لتي 

تنشر هذ� �لكتا� �سائر كتب �لشيخ `حمه �هللا (مجاهد).
(٢) () يوj ُنشر_ هذl �لمقالة، �هم �ليوj (`بعة (مثا~ Dلك (مجاهد).
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�تباS �إلسالj، �نحن ال نستطيع (C نحمل على �ّتباعه (بنا%نا في 
بيوتنا �ال بناتنا.

�لذ) ُنصب لك في  �لو�حد  �لمنبر  منبر، �لكن  (لف  �مئة 
 �باَ قّبَة فوقه �ال  �لخشب ال  �لمدينة، ��لذ) كاC .`جا_ من 
له �ال �خا`َ� �ال نقو¤، كاC (على صوتًا �(كبر عمًال، ألنك 
.عو_ منه بصد� �,خالP فاستجابت لك �لدنيا، �نحن ندعو 
من هذl �لمنابر �لمزخرفة �لمنقوشة �لتي تذ�S خطُبها في �أل`� 
كلها فال يلبي (حد، ألننا قلنا من (لسنتنا فقط فسمع �لناk بآ�Dنهم 

فقط.
�ماليين من �لقر�%، �لكن �لنفر �لقالئل من صحابتك �لذين 
فهموها  ألنهم  منهم،  (قر(  كانو�  �لقالئل  �آليا_   Cيحفظو كانو� 
 Cمنها �عملو� بها، �نحن نغني بالقر� jتذ�قوها ��ستنبطو� �ألحكا�

.Sكما نغني باألشعا`، كل همنا �لنغم ��إليقا
لقد جئت بعقيد- �لتوحيد �ُبعثت بـ>ال ,له ,ال �هللا<، ليعلم 
�لمسلم (نه ال يضر �ال ينفع �ال يعطي �ال يمنع ,ال �هللا فال يخا� 
 Cلمؤمنو� Cندعو بدعو- �لجاهلية ليكو C) في �لحق (حد�ً، �نهيت
 Cيوّحدهم �لقر�� Cفرقتهم �لبلد� C, كلهم ,خو-، تجمعهم �لقبلة
عقائد  بعد�   Cلمسلمو� فاعتقد   ،Cأللو��� �أللسن  �ختلفت   C,
�إلما`-  �تنا�عنا  �نقسمنا  �(قو�مًا.  �(ممًا  .�ًال  �صا`��  شتى 
��لتجا`-، �فرقتنا �لسياسة ��لرياسة ��آل`�% ��لمذ�هب ��لنزعا_ 

��لقوميا_.
لعله،  �لمؤمن؟ قلت:  �لصد�. سألو�: هل يسر�  علمَتنا 
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 ��يتو�. �سألو�: هل يكذ� �لمؤمن؟ قلت: ال. �جعلَت �لكذ
ثلث �لنفا�، �جعلت ,خال� �لوعد �لثلث �لثاني �خيانة �ألمانة 
�لغيبة  (مر  �عّظمت  منا.  فليس  غّش  من  �قلت:  �لثالث.  �لثلث 
��لنميمة، �(نذ`_ Dًال �خر�بًا �غضب �هللا كّل بلد يفشو فيه �لزنا 

��لخمر ��لربا ��لقما`.

�علمتنا �لنظاC)� ،j تكوC حياتنا كأنها -من .قة �لتوقيت- 
حيا- جنو. في ثكنة (� طال� في مد`سة. بل لقد (`.تها (ضبط 
�لكن  .قائق   lموعد يسبق  قد  �لثكنة  في  �لتد`يب   Cحكم، أل)�
�لصال- ال تصّح ,C سبقت �قتها، ��لصوj يبطل ,C تأخر �إلمسا� 
عن موعدl، ��لحج ال يصّح ,C صعد_ عرفة بعد ميقا_ �لصعو.، 

�لو كاC �لسبق (� �لتأخير .قائق معد�.�_.

فأين نحن �ليوj من هذ� كله؟ (ين نحن �ليوj من �إلسالj؟

لقد علمتنا غّض �لبصر، �ستر �لعو`-، �صد� �لمعاملة، 
��لعز- ��إلبا%، ��للين ��لتو�ضع، �(C نكوD) Cلة على �لمؤمنين 
�لكبيُر  �يرحم  كبيَرنا  صغيُرنا  يوّقر   C)� �لكافرين،  على  (عّز- 
�لصغيَر، �تطيع �لمر(- ��جها �ُينصف �لز�* �لمر(-، �يبّر �لولد 
��لديه �يربي �لو�لد�C على �لخير �لولَد، �(C يعر� كلٌّ منا ما عليه 
فال يقصر فيه �ما له فال يجا��C)� ،l تقوj �لبيو_ على �لمحبة 

��إلخالP ��لمجامُع ��ألسو�ُ� على �لصد� ��ألمانة.

فأين نحن �ليوj من هذ� كله؟ (ين نحن �ليوj من �إلسالj؟

*   *   *
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من  شر  جاهلية  ,لى  �هللا-  `سو~  يا  سيد)  -يا  عدنا  لقد 
�لجاهلية �أل�لى.

�.عونا   ،jإلسال� (خال�  �(ضعنا  �لعر�بة،  سالئق  (ضعنا 
�لعربي  �قا~  (تر��،  �لمسلم:  �لتركي  فقا~  �لعصبية،  بدعو- 
بأنفسنا  ففرقنا  (كر�.؛  �لمسلم:  �لكر.)  �قا~   ،�عر �لمسلم: 

جمَعنا �مّزقنا َ�حدَتنا، �هدمنا بأيدينا �لمسجد �لذ) بنيته لنا.
جند�  من   Cلفاتحو� فنصبها  بيمينك،  عقدتها  �لتي  �لر�ية 
�سيا �(سو�`  ��بي �لبيرنيه �`ما~ �لتركستاC �ثلو*̀  �(تباعك على̀ 
فينا �d`Dُ �لهند، لم تعد ترفر� بأجنحة �لنصر. ��لجيش �لذ) 
حّملته `سالة �لحق ��لهدd ��لعد�لة، فأبلغها (هل �لدنيا جميعًا 
 Cلجبا`ين، �كا� Cتيجا k�.� -نسف في سبيلها عر�¤ �لطغا�
�أل`�  على  ,ال سطو`  منه  يبَق  لم  �لدنيا،  في  �لحضا`-  حامي 

ت بدما% �لشهد�% �سطو` في �لتا`يخ ُكتبت بمد�. �لفخا`. ُخطَّ
�ية �لفتو�، �َصِدَئت في �ألغما.  سو~ �هللا-̀  قد ُطِوَيت -يا̀ 
(بطالنا  من  �(قفر_  �لحماسة،   kلنفو� في  �خمد_  �لسيو�، 
�تضا%~  �أل`�  فتح  �لذ)  �لضخم  �لجيش  ��خُتصر  �لميا.ين، 
��نكمش حتى �سعه ميد�C صغير (ماj عد� حقير. لقد D~ّ �ألسد 
حتى ُكتب عليه (C يقاتل َضُبعاً منتنة تعيش على جثث �ألمو�_! لقد 
�مُتحن �لعر� بقتا~ �ليهو.. �ما كاC �ليهو. (كفا%نا، �َلنحن -على 
ضعفنا- (قوd من �ليهو.، �لكنا �نقسمنا �تنا�عنا �سمعنا نصيحة 
بانقسامنا  غلبتنا  �ألمم،   ~D) (`ضنا  على  غلَبتنا  حتى  غّشنا،  من 

�تنا�عنا ال بقوتها �ضعفنا.
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�لكنا لم نيأk، ألنك علمتنا يا سيد) يا `سو~ �هللا (نه ال 
�� �هللا ,ال �لقوj �لكافر�C، �علمتنا (نها ال تز�~ طائفة  َ̀ ييأk من 
�لساعة.   jمن (متك على �لحق، ال يضّرها من خالفها حتى تقو

�لقد حقق �هللا لك �لمعجز- فظهر_ فينا هذl �لطائفة.
�هللا  طاعة  في  نشؤ��  شبابًا  ��لفسا.-  �لفتن  -`غم  فينا   C,
�باعو� �هللا نفوسهم، (عرضو� عن �سو�k �لشيطاC �(��مر �لنفس 
��لمنصب،   lلجا�� ��لما~  �لجما~  �مغريا_  �لدنيا،  ��خا`� 
حبسو� (نفسهم في �لمساجد يتلوC �لكتا� �يتد�`سوC �لفقه، على 
حين قد �نطلق غيرهم يؤّموC �لمقاهي ��لمالهي، يملؤ�C عيونهم 

j �ُيشبعوC (عصابهم من �للذ- �لممنوعة. من �لجما~ �لمحرَّ
�,C فينا بنا_ هن (مثا~ (�لئك �لشبا� �لطائعين، �,C فينا 
من  �لهم  �لشيو¦  حكمة  سنهم  من  لهم   ،dهد� شيوَ¦ صال� 

.�حماستهم �غضبهم للحرما_ �لمستباحة مثل عزj �لشبا
سو~ �هللا ممتلئة بالمصلين، �هذl �لمطابع  �هذl �لمساجد يا̀ 
ُتخر* كل يوj عشر�_ من كتب �لدين. ��ليقظة قد عّمت، لقد 
(CDّ فينا مؤCD �لنهضة بعد ليل �لخمو~ �لطويل، فأفقنا �(�معنا (ّال 

.jنعو. ,لى �لمنا
فينا، �صرنا   ��لغر �بطل سحر   �بالغر فتنتنا  بطلت  لقد 
نميز خيرl من شرl �نفر� حقه من باطله، �ال نأخذ منه ,ال �لعلم 
(ما �ألخال�،  �لدين،  (ما  به علينا،  �لسبق  له   Cلذ) كا� �لما.) 

فحسبنا (خالقنا �.يننا.
�نحن ,C شا% �هللا ,لى خير. �,ّنا في طريق �لعو.- ,لى هديك، 
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�(فعالنا  بأقو�لنا  مسلمين  مسلمين حقًا،   Cنكو .ينك؛ حتى  ,لى 
�ظو�هرنا �بو�طننا، ال بالمظاهر �حدها ��ألقو�~.

�يومئذ نكوC قد �حتفلنا بمولد�، �كّرمنا هذl �لذكرd �لتي 
ليس في Dكريا_ �لضمير �إلنساني كله (كرj منها �ال (نفع �ال (بقى. 

صلى �هللا �سلم عليك يا سيد) يا `سو~ �هللا.
*   *   *
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�لنية �لصالحة (صل كل خير

نشر_ سنة ١٩٥٩

يستطيع �لمسلم (C يتز�* �يشتغل �يخو� غمر�_ �لحيا- 
 Cمتعبد�ً �يكو Cلك ��هد�ً �يكوD مع Cيجاهد �يناضل، �يكو�

عمله كله هللا، �Dلك بتصحيح �لنية.
بالنية يقد` �لمسلم (C يكوC مع �هللا من غير (C يهجر �لز�جة 
منقطعة،  مغا`-   �) منفر.-  في صومعة  يعيش   �) �لعمل  يتر�   �)
عبا.-  �لجسد  بملذ�_  ��ستمتاعه  �شر�به  طعامه   Cيكو �بالنية 
صدقة   l.ال�)� ��جته  على  ,نفاقه   Cيكو�  ،jلصيا�� كالصال- 

كالتصد� على �لفقر�% ��لمساكين.
فإ�D نويت بالطعاj �لتقّو) على طاعة �هللا، �نويت بالنكا� 
�الستعفا� عن �لزنا، �نويت بالعمل �الستغنا% عن �لحر�j، �نويت 
�لصبر على كل مزعج في �لحيا- �متثاًال ألمر �هللا �`ضا بقضائه، 

كاC لك بكل Dلك حسنة.
�لنية `�� �لعمل، ��لعمل بال نية جسم بال `��.

�لقد هاجر �لمسلموC �أل�لوC من مكة فتكبد�� مشاّ� �لرحلة 
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�فر�� �لوطن ��لبعد عن �ألهل، �كانو� سو�% في Dلك، �لكن لم 
يكونو� سو�% في �لمثوبة ��ألجر؛ ألC من هاجر هربًا بدينه �نصر- 
لنبيه ��بتغا% لرضا �هللا فهو �لمهاجر، (ما من هاجر ليتز�* �مر(- في 

�لمدينة (� ينا~ `بحًا (� يصيب ماًال فهجرته للمر(- �للربح. 
قا~ �لنبي ‘ في �لحديث �لصحيح �لمشهو`: >,نما �ألعما~ 
بالنيا_ �,نما لكل �مر� ما نوd، فمن كانت هجرته ,لى �هللا �`سوله 
فهجرته ,لى �هللا �`سوله، �من كانت هجرته لدنيا يصيبها (� �مر(- 

ينكحها فهجرته ,لى ما هاجر ,ليه<(١).
 ،kكذلك �لحج؛ يحج كل سنة مئا_ �مئا_ من (لو� �لنا�
فَمن حج �متثاًال ألمر �هللا �`غبة في ثو�به فهذ� هو �لحا*، �من 
(`�. �لتجا`- �حمل معه �لبضائع (� قصد �لتفّر* بر�ية �لبلد�C فإنه 

لم يحج، �لكن تاجر �سا�.
*   *   *

�من نعم �هللا �مظاهر `حمته (نه جعل نية �لخير َحَسنة، �نية 
�لشر ,C لم يحققها �لعبد بالفعل حسنة (يضًا؛ قا~ ‘: >,C �هللا 
كتب �لحسنا_ ��لسيئا_، فمن َهمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها �هللا له 
عندl حسنة كاملة، �,C هو هّم بها فعملها كتبها �هللا له عندl عشر 
بسّيئة  همَّ  �من  كثير-.  (ضعا�  ,لى  ,لى سبعمئة ضعف  حسنا_ 
فلم يعملها كتبها �هللا له عندl حسنة كاملة، �,C هو هّم بها فعملها 
كتبها �هللا له سيئة ��حد-<(٢). فإC نويت (C تتصد� بلير- �لم تفعل 

______________________
(١) (خرجه �لبخا`) �(بو .��. ��بن ماجه (مجاهد).

(٢) (خرجه �لشيخاC (مجاهد).
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 Cلقيامة، فإ� jُسّجل لك في .فتر �لَمَلكين ليرٌ- لحسابك تلقاها يو
تصدقت بها ُكتِبت في حسابك عشَر لير�_ (� سبعمئة لير- (� (كثر 

.�من Dلك، �ليس على عطا% �هللا حسا
 d�` �طاعا_؛  قربا_  بالنية   Cتكو �لعا.ية  �ألعما~  حتى 
سعد بن (بي �ّقاC) P �لنبي ‘ قا~ له: >,نك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها �جه �هللا ,ال ُ(ِجرَ_ عليها، حتى ما تجعل في فم �مر(تك<(١)؛ 
 Cقصد_ به �جه �هللا كا C, �.حتى ما تطعمه �مر(تك �(�ال ()

لك به (جر.
 ��في �لحديث: >يا `سو~ �هللا، (يأتي (حدنا (هله (() يقا`
��جته) �يكوC له ثو��؟ قا~: (`(يتم لو �ضعها في حر�j؟<(٢)؛ 
 Sفاالجتما  ��لعقا عليه   jلمحر� �لجنسي   Sالجتما�  C) كما   ()

.��لمشر�C,- S كاC بنّية- كاC معه �لثو�
� �لنية ليست تظاهر�ً �قوًال باللساC، كَمن يرفع صوته في 

______________________
(١) (خرجه �لبخا`) �مالك في �لموطأ (مجاهد).

�لنبي ‘ قالو�: يا `سو~   �ّ̀ (C ناسًا من (صحا D (٢) في حديث (بي
�هللا، Dهب (هل �لدثو` باألجو`، يصّلوC كما نصلي �يصوموC كما 
نصوj �يتصدقوC بفضو~ (مو�لهم. قا~: >(َ�ليس قد جعل �هللا لكم ما 
َتَصّدقوC؟ ,C بكل تسبيحة صدقة، �كل تكبير- صدقة، �كل تحميد- 
صدقة، �كل تهليلة صدقة، �(مر بالمعر�� صدقة، �نهي عن منكر 
صدقة، �في ُبْضع (حدكم صدقة. قالو�: يا `سو~ �هللا، (يأتي (حدنا 
 Cكا) ،jله فيها (جر؟ قا~: (`(يتم لو �ضعها في حر� Cشهوته �يكو
عليه فيها ��`؟ فكذلك ,�D �ضعها في �لحال~ كاC له (جر�ً< (خرجه 

مسلم (مجاهد).
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�لمسجد ليقو~ للناk: تعالو� �نظر�� ,لى صالحي �تقو�)، يصيح: 
كعا_ فر� صال- �لظهر، مستقبًال  نويت (C (صلي هللا تعالى (`بع̀ 

�لكعبة �لشريفة، مخلصًا �جهي هللا، �هللا (كبر!
كال، بل �لنية هي �لعزj �لقلبي. هل يقو~ (حد منكم: "نويت 
,لى  �(Dهب  فطو`)  ��كل  ثيابي  فألبس  فر�شي  عن  (نهض   C)
عملي"؟ �,d)` C صديقًا فأسرS للسالj عليه هل يقو~: "نويت 
صديقي"؟  يا  عليك   jلسال� �(قو~:  يد)  �(مّد  �جهي  (بّش   C)
ال، �ليس للظو�هر في �إلسالj قيمة، ,C �لقيمة للقلب؛ جا% في 
�لحديث: >�لتقوd ها هنا، �لتقوd ها هنا، �لتقوd ها هنا<، �(شا` 

‘ ,لى قلبه(١).
 ��جتنا  �) �لطاعا_   Cبإتيا  dلتقو�� �لمعاملة،  �لدين 
عمل،  كل  في  هللا  �لنية   Pخال,� .�ئمًا  �هللا  �مر�قبة  �لمحرما_ 

�لقد قا~ علّي ~: ,C (صد� �لزهد ,خفا% �لزهد.
�ال يقبل �هللا من �ألعما~ ,ال ما خلص له. `�d (بو موسى 
�ألشعر) عن �لنبي ‘ (نه ُسئل عن �لرجل يقاتل شجاعة �يقاتل 
`يا%، () Dلك في سبيل �هللا؟ قا~: >َمن قاتل لتكوC كلمة �هللا هي 

�لعليا فهو في سبيل �هللا<(٢).
�`�d مسلم عن (بي هرير- (نه قا~: سمعت `سو~ �هللا ‘ 
يقو~: >,C (�~ �لناk ُيقَضى يوj �لقيامة عليه `جل �سُتشهد فأُتي 
نَِعمه عليه فعرفها، قا~: فما عملت فيها؟ قا~: قاتلت  به فعّرفه 

______________________
(١) من حديث (بي هرير- �لذ) (خرجه مسلم ��لترمذ) (مجاهد).

(٢) (خرجه �لشيخاC �(صحا� �لسنن �(حمد (مجاهد).
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فيك حتى �سُتشهدُ_. قا~: كذبت، �لكن قاتلت ليقا~ جر)%، 
فقد قيل. ثم (مر به فُسِحب على �جهه حتى ُ(لِقَي في �لنا`. �`جل 
تعّلم �لعلم �عّلمه �قر( �لقر�C، فُأتي به فعّرفه نَِعمه فعرفها، قا~: 
 .Cفما عملت فيها؟ قا~: تعلمت �لعلم �عّلمته �قر(_ فيك �لقر�
قا~: كذبت، �لكنك تعلمت �لعلم ليقا~ عالم �قر(_ �لقر�C ليقا~ 
هو قا`�، فقد قيل. ثم (مر به فُسحب على �جهه حتى ُ(لقي في 
�لنا`. �`جل �ّسع �هللا عليه �(عطاl من (صنا� �لما~ كله، فُأتي 
به فعّرفه نَِعمه فعرفها، قا~: فما عملت فيها؟ قا~ ما تركت من 
سبيل تحب (C ُينَفق فيها ,ال (نفقت فيها لك. قا~: كذبت، �لكنك 
فعلت ليقا~ هو َجو�.، فقد قيل. ثم (مر به فُسِحب على �جهه ثم 

(لقي في �لنا`<(١).
فيا (يها �إلخو�C، �لخطو- �لثانية بعد �لتوبة هي تصحيح �لنية، 
�لنية تجعل (عمالكم   C) تذكر�� .�ئمًا C)� ،لعمل هللا� Pخال,�

كلها عبا.- تثابوC عليها.
*   *   *

______________________
(١) (خرجه مسلم ��لنسائي �(حمد (مجاهد).
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هل نحن مؤمنوC؟

حديث (Dيع سنة ١٩٧٣

(حب (C (سألكم �لليلة سؤ�ًال (`جو (ّال تغضبو� منه �ال تعتبو� 
�ال تعجبو�، �هو: هل (نتم مؤمنوC؟ �تعالو� (.خل نفسي معكم 

فأسأ~: هل نحن مؤمنوC؟
تقولوC: نعم، ما في Dلك شك.

طّيب، �لكن (حب (C تفكر�� قليًال. لو قالت �لحكومة (C كل 
موظف يعطى مكافأ- قد`ها (لف `يا~ َلَمّد يَدl كلُّ موظف يطلب 
مكافأته. �لكن لو حّد._ �لحكومة �لموظَف �لمقصو. بأنه �لذ) 
 Cيحمل شها.- عالية �(مضى في �لوظيفة (كثر من عشر سنين �كا
فو� �لمرتبة �لخامسة، لنظر كل في نفسه: هل فيه هذl �لصفا_ 

(j ال؟
{,ّنَما  فيقو~:  بصفا_  �يصفهم   Cلمؤمنو� يعّر�  ��هللا 
َعَلْيِهْم  ُتِلَيْت   �Dَ,� ُقُلوُبُهْم،  َ�ِجَلْت  �ُهللا  Dُِكَر   �Dَ, �لذيَن   Cَلُمْؤِمنو�
بِِّهْم َيَتَوّكلوC}. ��سمحو� لي (C (قر`  َ̀ �َياُتُه ��َ.ْتُهْم ,يَمانًا، َ�َعلى 
لكم مسألة من علم �لعربية. كلمة >,نما< تفيد �لَحْصر، �معنى �آلية 

(C �صف �لمؤمن محصو` فيَمن �تصف بهذl �لصفا_.
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فتعالو� نمتحن (نفسنا: {�لذيَن ,Dُ �Dَِكَر �ُهللا َ�ِجَلْت ُقُلوُبُهْم}؛ 
() خافت ��ضطربت عند سماS �سمه من تصو` عظمته �خشية 
عقابه. فهل نحّس في قلوبنا هذ� �لَوَجل ,Dُ �Dكر �سم �هللا (مامنا، 
(j نحن نسمع �ألغنية فنقو~ >�هللا< بال فكر �ال �جل! �`بما Dكرنا 

�سمه على �لمعصية؟
��لمؤمنوC {,�Dَ ُتِلَيْت َعَلْيِهْم �َياُتُه ��َ.ْتُهْم ,يَمانًا}، فهل نحن 
من �لذين يسمعوC �يا_ �هللا فيز.�.�C ,يمانًا (j (ننا ((� (C (كثرنا) 
يسمع �يا_ �لقر�C للطر� (� للعجب، فإ�D سمعها لم تجا�� (Dنيه 

�لم تصل ,لى قلبه (� عقله؟
لوC}، فهل  بِِّهْم َيَتَوكَّ َ̀ ثم �صف �هللا �لمؤمنين فقا~: {َ�َعلى 

نحن من �لمتوكلين على �هللا؟
لم  ��حد�ً  �تركو�  �لد�ئر-  موظفي  على  �لر��تب  �ّ�عو�  لو 
يعطوl �قالو� له: تركنا� هللا. ما�D يقو~؟ يقو~: كلهم (خذ�� �(نا 

على �هللا؟ يريد (نه بقي بال شي%!
��لدها  هي  ,بر�هيم  بها  جا%  لّما  هاجر  من  نحن  فأين 
,سماعيل، جا% بها من بلد بعيد بعيد ,لى هذ� �لو�.). تصو`�� مكة 
�ليس فيها �لكعبة �ال �لحرj �ال �لبيو_ �ال �لشو�`S، تصو`�ها 
�هي ��. مقفر ال ما% فيها �ال شجَر �ال بشَر. ,نها مثل هذl �أل�.ية 
�لمخيفة �لتي تحتويها جبا~ �لحجا�. �تصو`�� لو (C (حدكم ُكلِّف 
بأC يحمل ��جته �لشابة ��لدl �لوحيد �لحبيب، فيضعهما في هذ� 

�لو�.) �يرجع!
لمن  �قالت:  �خافت  هاجر  �جزعت  ,بر�هيم.  فعل  هكذ� 
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تتركنا هنا؟ قا~: هللا. قالت: ,CD `ضيت.
�لذين على `بهم  (ين هذ� من موقفنا نحن؟ فأين نحن من 

يتوكلوC؟
*   *   *

متأخر�  يقو~  كما  ليس  �لتوكل؟ ال؛  هو  ما   Cتعرفو �هل 
�لصوفية �لذين يّدعوC) C �لمتوكل يقعد بال عمل �ينتظر �لر�� (� 
 .�فيق �ال ��.! ال، ليس �لتوكل بتر� �ألسبا يمشي في �لبّرية بال̀ 
�عمر بن �لخّطا� -�هو (عر� من هؤال% بالدين �(تقى هللا منهم- 
 Cقا~: >ال يقعد (حدكم عن طلب �لر�� �يقو~ �للهّم �`�قني، فإ
بعَضهم   kلنا� ير��  ُتمطر Dهبًا �ال فضة، �لكن �هللا  �لسما% ال 

عن بعض<.
�هللا �ضع لهذ� �لكوC نو�ميس �سننًا، �سنُن �هللا ال تجد لها 
 �D, S`تبديًال �ال تحويًال، فالذ) يخالفها ال ُيكتب له �لفال�. �لز�
لم يحر� �أل`� �يبذ` �لبذ` ال يحصد �لثمر-، �لو قا~ (نا متوكل 
على �هللا، ألنه خالف سنن �هللا �لم يفهم حقيقة �لتوكل. ��لتلميذ 
يسقط   Cالمتحا� .خل   �D,  ،k`يد �ال  كلها  �لسنَة  يلعب  �لذ) 
�لوسخة   ��لثيا تنّظف   C)  _.�`)  �D, ��لمر(-  �لتوكل.  �ّ.عى  �لو 
فكّومتها في �لحماj �تركتها كما هي �قالت توكلت على �هللا، فإنها 

ال تتنظف �ال ُتغَسل.
فما�D نصنع ,CD؟ �كيف يكوC �لتوكل؟

نتخذ   C) فعلينا  سببًا،  شي%  لكل  جعل  سا.--  -يا  �هللا 
�ألسبا�، �لكن علينا (C نعتقد (C �لسبب �حدl ال يكفي. فالذ) 
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ال يز`S ال يحصد، �لكن `بما �`S �لز�`S ��ضع �لسما. �تعهد 
 ،-.�.  �) �`�عية، حشر-  �فة  فجا%_  كل شي%،  �عمل   S`لز�

فأكلت �لمحصو~، (� جرفه �لسيل (� �حترقت �لبيا.`.
��لذ) ال يد��) �لدl ال يبر( غالبًا، �لكن `بما (خذl ,لى 
(حسن طبيب �(.خله (فخم مستشفى �(عطاl (غلى .��%، فأ.`كه 
في   Cمريضا مر�_-  لكم  قلت  -كما   Cيكو �قد  فما_.  �ألجل 
مستشفى ��حد، مرضهما ��حد �طبيبهما ��حد ��لد��% ��حد، 

فيمو_ �لو�حد �يشفى �آلخر.
�قد يفتح (خو�C .كانين متجا�`ين، �يكوC لكل منهما من 
�لما~ ��لذكا% مثل �لذ) لآلخر، فيقع هذ� على صفقة نا.`- يصير 

بها من �ألغنيا% �يبقى �لثاني بّقاًال.
فالسبب ال بّد منه، �لكن �لسبب �حدl ال يكفي ��هللا من �`�% 
�لسبب؛ فهو �لذ) يسّلم �لمحصو~، �هو �لذ) َيشفي �لمريض، 
�هو �لذ) ُينّجح �لتلميذ. فالمسلم عليه (C يعمل كل ما يستطيع، 

ثم يتوجه ,لى �هللا فيطلب منه �لنجا�، �هذ� هو �لتوكل.
��لذ) يعمل باألسبا� �يقصد بها �ّتباS (مر �هللا يكوC عمله 
باألسبا� عبا.-. �لرسو~ ‘ (مر بمد���- �لمريض فقا~: >يا عبا. 
�هللا تد���� فإC �هللا لم ينز~ .�% ,ال (نز~ له .��%<(١)، فانو�� بالتد��) 

�متثا~ (مر �لرسو~ ‘.
�لتوكل؛  معنى  �ألعر�بي  حديث  في   ‘ �لنبي  علمنا  لقد 

______________________
(١) (خرجه �لترمذ) (مجاهد).
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�ألعر�بي �لذ) جا% ,لى �لنبي �تر� ناقته بال عقا~، فلما خر* لم 
يجدها، فقا~ له: >�عقلها �توكل<(١).

بعض  �تفريط  �إلفرنج  ,فر��  بين  �سط   CD, فالحقيقة 
�لصوفية؛ �إلفرنج �لماّ.يوC يعتقد�C) C �ألسبا� �لما.ية هي كل 
�من  باطل.  �هذ�  ,ليه،   Cيلجؤ� �ال  �هللا  في   Cيفكر� �ال  شي% 
�لصوفية من يتر� �لسعي �يحتّج بحديث `�� �لطير، �ما Dهب 
,ليه باطل؛ فالحديث يقو~: >لو توكلتم على �هللا حّق توكله لر�قكم 
كما ير�� �لطير، تغد� ِخماصًا �تعو. بِطانًا<(٢). �لطير لم تبَق في 
شبعت،  �قد  فرجعت  �لر��   %�`� �مشت  Dهبت  �لكن  مكانها 

فالحديث حّجة عليهم ال لهم.
ما  للدنيا  فاعملو�  �لمتوكلين  من  تكونو�   C) (`.تم   �Dفإ
�ستطعتم، ��طلبو� �لر�� من كل طريق حال~، ��سعو� لكل ما 
فيه �لنفع لكم، �لكن ال ترتكبو� في هذ� �لسعي حر�مًا، �ال تنسو� 

(C �لنجا� بيد �هللا فا`جعو� ,ليه ��طلبوl منه.
*   *   *

______________________
سُغ يدl ,لى َعُضدl �ُيرَبطا معًا بالِعقا~  ُ̀ (١) معنى َعْقل �لبعير هو (C ُيَضّم 
 C) ليبقى با`كًا. ��لحديث (خرجه �لترمذ) عن (نس بن مالك �فيه
`جًال قا~: يا `سو~ �هللا، (عقُلها �(توكل (� (طلقها �(توكل؟ قا~: 

>�عقلها �توكل< (مجاهد).
(٢) (خرجه �لترمذ) ��بن ماجه �(حمد (مجاهد).
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Cيا (ّيها �لمذنبو
حديث (Dيع سنة ١٩٥٦*

 Cكا ،Cلسلطا�� lلجا� (�D عن ��حد من jسأحدثكم �ليو
له �لد عني به �`ّباl �يّسر له (سبا� �لسعا.- �(مّدl بالما~ �لوفير، 
�لم يكلفه ,ال شيئًا ��حد�ً، قا~ له: ,C فالنًا مفسد شرير �هو عد� 
لي �لك، فابتعد عنه �ال تستمع ,ليه، فإنه ال يقو~ ,ال �لكذ� �ال 

.dDيريد بك ,ال �أل
 lلى هذ� �لعد� فصا.قه �صافا, Sسر) C) من �لولد ,ال Cفما كا
�لمعاصي،  طريق  على  �.له  �لفجو`  مو�`.   l.`فأ�  ،lبا) �نسي 
�(عر� عن (بيه �نسيه �صا` يقع كل يوj في �`طة. فإ�D �ضطر 
�لم يجد (حد�ً يدعوl يدعو (باl فينقذl، فإ�D نجا منها عا. ,لى قطيعة 
(بيه �جفائه. حتى ,�D (حا� به �ألعد�% ��شتّد عليه �لبال% �تعاقبت 
عليه �لو`طا_، جا% َمن ينصحه يقو~ له: ,نه ليس لك ,ال (بو�، 

فاعتذ` ,ليه �عد ,لى ِحماl، ��سأله بعد Dلك ما شئت.
هذ� هو َمَثلنا مع �هللا، �له �لَمَثل �ألعلى.

______________________
* هذ� �لحديث هو خطبة �لجمعة �لتي (لقاها علي �لطنطا�) في مسجد 
�لهو�%،  على  �إل�Dعة  �نقلته   ،١٩٥٦/١١/٢٣ jيو بدمشق  �لجامعة 
�كاC �لمألو� (C تذيع خطبه �لتي يلقيها في Dلك �لمسجد (مجاهد).
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بالصحة  �(مّدنا  �لتي ال تحصى،  �لنعم  علينا  �هللا  (نعم  لقد 
��لما~ ��لقو- ��لعقل، �تكفل لنا بالر��، �(عطانا كل ما نريد، 
�,نه  �لكم  لي  �لشيطاC عد�   C, لنا:  �قا~  منه.  عندنا  فكل خير 
يريد (C يغويكم �يضلكم، فال تّتبعو� خطو�_ �لشيطاC. �شّق لنا 
طريقين، طريقًا طويًال شاقًا �لكنه يوصل ,لى عّز �لدنيا �سعا.- 
�آلخر-، �طريقًا سهًال قصير�ً فيه �للذ�ئذ ��لمتع، �لكنه ال يوصل 

,ال ,لى جهنم.
رين �ُمنِذ`ين،  سًال مبشِّ �(قاj لنا (.ّلة على مفر� �لطريقين:̀ 
ينا.�C: يا (يها �لسالكوC، ال تغتّر�� بِقَصر هذ� �لطريق �جماله، 
بالغايا_،  فالعبر-  ��عو`ته،  �لطريق  هذ�  طو~  من  تخافو�  �ال 
فيها  �لتي  غايته جهنم  �لد�ئم، �هذ�  �لنعيم  فيها  غايته جنة  �هذ� 
 kال تبيعو� بعاجل ملمو C) Cلنا �لشيطا kلمقيم. ��سو� ��لعذ�
 ،Cجًال مجهوًال، ��مشو� من هنا! فمشينا من حيث .عانا �لشيطا�
Dلك  مع  �هو  بالمعاصي،   lجاهرنا�  ،Cلعصيا� �هللا  على  �(علّنا 

يمدنا بالما~ ��لبنين �بالنعم �لتي ال تحصى.
تركنا َهدَ) �لّرسل �ِحْدنا عن طريق �لفال�، فتكاثر_ علينا 
�ألمم  ملوَ�   jباإلسال كنا  بعدما  �لمحن،  علينا  �تعاقبت  �ألمم 
�(ساتذ- �لعالم �بعدما نشرنا لساC �لعربية �.ين محمد ما بين قلب 

فرنسا ��خر �لشر�.
�لنصر،  منه   Cيبتغو يدعونه  �هللا  ,لى   C�.يعو (جد�.نا   Cكا
فنسينا نحن �لدعا% �غفلنا عن Dكر �هللا. فَمن ينصرنا من بعدl؟ هل 
في �لوجو. `� �خر نهر� من �هللا لنلجأ ,ليه، كما يهر� �لرجل 
من حكومة ليلجأ ,لى حكومة (خرd؟ {َيا َمْعَشَر �لِجّن ��إلْنِس: 
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ِ� َفاْنُفذ��، ال  ْ̀ ِ̀ �لّسَما��ِ_ ��أل ,Cِ �ْسَتطَْعُتم (Cْ َتْنُفذ�� ِمْن (ْقطَا
َتْنُفذ�Cَ ,ّال بُِسْلطاC}. هل من ,له غير �هللا ينصرنا؟ ال ,له ,ال �هللا. (فال 
نعو. ,ليه فنعتذ` ,ليه �نسأله �لعفو؟ (لم يحن �لوقت لنصلح ما بيننا 

�بين �هللا؟ {(َلْم َيْأCِ للذيَن �َمُنو� (Cْ َتْخَشَع ُقلوُبُهْم لِِذْكِر �هللا؟}.
*   *   *

يا (يها �لناk، هذ� (��C �لرجوS ,ليه بالتوبة ��الستغفا`، ثم 
بالدعا% ��لتضرS �طلب �لمغفر-. �ما �لنصر ,ال من عند �هللا.

�ال تستكثر�� �لذنو�، فليس في �لذنو� ما يِجّل عن �لعفو 
 Cَ�. ُيْشَرَ� بِِه َ�َيْغِفُر َما Cْ) َهللا ال َيْغِفُر� Cّ,} :ال من ما_ مشركًا,

Dلَِك لَِمْن َيَشاُ%}.
فيا َمن يسمع كالمي من �لعصا- �لمذنبين، مّمن يصغي ,لى 
�لر�ّ. �هو في .�`l (� في قهوته �هو تا`� لصال- �لجمعة، (� من 
 ،�هو مقيم على معصية، يا من �تبع �لشهو�_ ��نغمس في �لذنو
,C با� �لتوبة مفتو�، ��لدعو- عامة، ��لخير عميم، فا.خلوها 
بسالj �منين: {ُقْل َيا ِعَباِ.َ) �لذين (ْسَرُفو� َعلى (ْنُفِسِهْم ال َتْقَنطو� 

نوَ� َجميعًا}. ْحَمِة �هللاِ، ,Cَّ �َهللا َيْغِفُر �لذُّ َ̀ ِمْن 
�من  �هللا،  حّب  هي:  خصا~  ثال�  �لتائبين  (عطى  �هللا   C,
(حبه �هللا لم يغد` به. �(C �لمالئكة تستغفر له، �من �ستغفر_ له 

�لمالئكة غفر �هللا له. �(C �هللا يبد~ بالتوبة سيئاتهم حسنا_.
 Cَقا~: {�لذيَن َيْحِملو� .{َهللا ُيِحبُّ �لتَّّو�بيَن� َّC,} :قا~ تعالى
بِِّهْم َ�َيْسَتْغِفُر�Cَ للذيَن �َمُنو�،  َ̀ �لَعْرَ¤ َ�َمْن َحْوَلُه ُيَسبِّحوCَ بَِحْمِد 
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َ��تََّبُعو�  َتابو�  للذيَن  َفاْغِفْر  َ�ِعْلَمًا  ْحَمًة  َ̀ َشيٍ%  ُكّل  َ�ِسْعَت  بَّنا  َ̀
َفأ�لئَِك  َصالَِحًا،  َ�َعِمَل  َ��َمَن   �َتاَ َمْن  {,ّال  �قا~:  َسبيَلَك}. 

ُ~ �ُهللا َسيِّئاتِِهْم َحَسناٍ_}. ُيَبدِّ
��لتوبة هي (�~ محطة في طريق �لوصو~ ,لى �هللا �,لى سعا.- 
 Cفإ ،��آلخر-. �ليست �لتوبة كلمة باللساC مع �لبقا% على �لذنو
باهللا.   Dبرّبه ��لعيا �لذنب �هو مقيم عليه كالمستهز�  �لتائب من 
�لذنب،  عن   Sإلقال� معها   Cيكو �لتي  هي  �لنَّصو�  �لتوبة  �لكن 

��لندj على ما مضى، ��لعزj على (ّال يعو..
فمن تر� �لذنب نا.مًا على ما فا_ نا�يًا (ّال يرجع ,ليه، فهذ� 
�لذ) يقبل �هللا توبته، �هذ� �لذ) �`. فيه (C �لتائب من �لذنب كَمن 
ال Dَْنَب له. فإC تا� بهذl �لشر��، ثم غلبته نفسه فعا. ,لى �لذنب 

ثم تا� ُقبلت توبته، �لو تكر`_ عو.ته.
هذ� في حقو� �هللا، (ما حقو� �لعبا. فال بد فيها من شر� 
 kخر، �هو (.�% �لحق (� مسامحة صاحبه؛ فَمن (كل (مو�~ �لنا�
(� (سا% ,ليهم بقو~ (� فعل، (� (عاC عدّ�هم عليهم فأخفى (قو�تهم 
��حتكر (`��قهم �تمنى (C تقوj �لحر� فتهلك �لحر� ��لنسل 
 Sتدمر �لبال. ��لعبا. ليمأل صند�قه بالذهب، ��لمر(- �لتي تخد�
��جها �تكذ� عليه، ��لرجل �لذ) يخوC ��جته �يسي% ,ليها، 
ُتقَبل  ال  �(مثالهم  هؤال%  كل  ��لمر�بي...   S.لمخا�� ��لغّشا¤ 
توبتهم حتى يؤّ.�� ما عليهم من حق (� يسامَحهم صاحُب �لحق.

.Cفتوبو� ,لى �هللا جميعًا يا (يها �لمؤمنو
*   *   *



٢٢٣

�لتوبة

حديث (Dيع من .مشق سنة ١٩٥٨

,�D قصر_ في .فع �لضر�ئب �تر�كمت عليك حقو� للخز�نة 
 Cُحجز من (جلها على مالك �نو.) عليها بالمز�.، ثم صد` قانو
بأC من طلب �إلعفا% من حقو� �لخز�نة كلها ُ(عفي منها �سقطت 
عنه، بشر� (C يقدj �عتذ�`�ً عن �لتقصير فيها في �لماضي �تعهد�ً 
�العتذ�`  تقديم  في  تتر..  فهل  �لمستقبل،  في  �قتها  في  بأ.�ئها 

��لتعهد؟
�,�D (غر�� �لشيطاC فأجرمت جريمة �لشرطُة تالحقك من 
(جلها �(نت تفّر �تختفي من جّر�ئها، ال َيِقّر لك قر�` �ال يستريح 
لك با~، ثم صد` قانوC بالعفو عنك عفو�ً كامًال ,�D قدمت �العتذ�` 
�لتعهد  تقديم  في  تتر..  مثلها، هل  ,لى  تعو.  بأّال  ��لتعهد  عنها 

��العتذ�`؟
�,�D قيل للمسجونين في سجن �لقلعة: من قّدj منكم �عتذ�`�ً 
عما كاC منه �تعهد�ً (ال يعو. ,لى مثله (طلقناl فو`�ً �(سقطنا عنه 
بقية �لعقوبة �َمَحونا من سجّله (ثر �لذنو�، هل يتر.. (حد في 

تقديم �لتعهد ��العتذ�`؟
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�,�D تر.. (� (ّجل (� (بى، فهل يكوC عاقًال (j يكوC مجنونًا 
حّقه سكنى �لما`ستاC؟

 C) لكD جميعًا مجانين؛ Cلئال نكو >Cال، ال تقولو� >مجنو
علينا من حقو� �هللا �لتي قّصرنا فيها (كثر مما على �لمقّصر في (.�% 
�لضر�ئب من حقو� �لخز�نة، �,C كانت عاقبُة ��D خسا`َ- ماله 
فعاقبُة �لمقّصر في حق �هللا خسا`- نفسه �خسا`- سعا.ته �لد�ئمة 

في �خرته.
 �)  �فهر �لشرطة  فالحقته  �لدنيا  في   jلمجر�  jجر)  C,�
�هللا  مع  �جترمنا  قد  فإننا  �لسجن،   S.فأ� عليه  ُقبض   �) �ختفى 
كله   Cلكو��  ��لمهر �(ين  منه.  بها   �نهر  C) نستطيع  جر�ئم ال 
 �ملكه ��لسما��_ ��أل`� له؟ هل من ,له غيرl نلجأ ,ليه كما يهر
 C) لالجئ �لسياسي من .�لة ,لى .�لة؟ ال ,له ,ال هو. �ال نستطيع�

نختفي منه. �(ين نختفي �هو معنا (ينما كنا يسمعنا �ير�نا؟
�ليست عقوبة �هللا سجنًا نأكل فيه �نشر� �نناC,� ،j �شتد 
 kللمجرمين نا`�ً َ�قو.ها �لنا C, علينا �ألمر نشتغل �نتعب. ال؛ بل
 �D,�َ} ،{ ُ̀ ��لحجا`-: {,�Dَ ُ(ْلُقو� فيَها َسِمُعو� َلَها َشهيقًا َ�ِهَي َتفو
ُيقَضى  ُثبو`�ً}، {ال  ُهنالَِك  َ.َعْو�  نيَن  ُمَقرَّ َضيَِّقًا  َمكانًا  ِمْنَها  ُ(ْلُقو� 
ُف َعْنُهم ِمْن َعَذ�بِها}، {َلُهْم ِمن َفْوِقِهم  َعَلْيِهم َفَيموتو� َ�ال ُيَخفَّ
� بِها ُ ِ̀ َ�ِمن َتْحتِِهم ُظَلل}، {هِذl َجَهنَُّم �لتي ُيَكذِّ ُظَللٌ ِمَن �لّنا
�لُمْجِرموC,} ،{Cَّ َجَهنََّم كاَنْت ِمْرَصا.�ً، لِلّطاغيَن َمآبًا، البِثيَن فيها 

(ْحَقابًا، ال َيذ�قوCَ فيها َبْر.�ً �ال َشر�بًا، ,ّال َحميمًا َ�َغّساقًا}.
�لمقّصر في حقو� �هللا،  �لمؤمن  بأC هذ�   Cقانو فإ�D صد` 
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�هذ� �لمؤمن �لذ) (جرj هذl �لجر�ئم �(Dنب هذl �لذنو� مع �هللا، 
�عتذ�`�ً   jقّد  �D, �لجر�ئم   lلحقو� �تمحى هذ�  lسُتسَقط عنه هذ
 C) �َصا.قًا �تعّهد تعهد�ً مخلصًا بأّال يعو. ,لى مثله. �لكن لم ير
يقّدj �العتذ�` ��لتعهد، (� (ّجل تقديمه �ماطل به، (� ترّ.. �فكر 

�تحّير هل يقدمه (� ال يقدمه، (ال يكوC مجنونًا؟
,CD فنحن جميعًا مجانين، ألننا قصرنا �(Dنبنا فقا~ لنا �هللا: 
عند)  �لمحفوظة  سجالتكم  من  �(محو  بحقوقي  (سامحكم  (نا 
Dكر جر�ئمكم ,�D تبتم. فقلنا: ال، ال نتو�! (� (ّجلنا �لتوبة يومًا 

.jبعد يو
 lلمتع �هذ� lهذ S.) يقو~ �لفاسق �لذ) يتبع شهوته: كيف
 �Dللذ�ئذ �(نصر� عنها؟ ال، �لكن (نغمس فيها ما .مت شابًا، فإ�
صر_ كهًال تبت عنها. �يقو~ �لذ) يأكل �لما~ �لحر�j من �لربا 
(� من �لظلم: ,ني �آلC في سن �لشبا� �هو سن �لعمل ��لكد� 
�جمع �لما~، فإ�D صر_ كهًال تبت. ��لفتا- �لتي تخر* كاشفة 
�لشعر با.ية �لنحر ظاهر- �لسا� ��لزند، تقو~: (نا �آلC صغير-، 
 �D, تقو~ عني `فيقاتي؟ �لكن �Dلعجائز �ما� kفكيف (لبس لبا
كبر_ تبت ��ستتر_ ��تخذ_ �لحجا� �لذ) (مر �هللا به. ��لذ) 
يظلم �لناk �يتعدd عليهم بقو- ساعدl (� بقو- جاهه (� بقو- ماله، 

يقو~: سأتو� ,�D صر_ كهًال.
�ما (.`�� (C �لعمر سيمتد بك حتى تصير كهًال؟ �,�D صر_ 
 ~��) كهًال �ال  �D صر_  (نا  ها  (نك ستتو�؟   ��`.) فمن  كهًال 

منغمسًا بالذنو�، �سألو� �هللا �لتوبة لي �لكم.
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يقو~ �لفاسق: ,�D تز�جت (تو�. فيتز�* �ال يتو�. �يقو~: 
,�D جا% `مضاC تبت. فيجي% `مضاC فال يتو�. �يقو~: سأحّج 

.��(تو�. فيحج �ال يتو
يؤّجل �لتوبة يومًا بعد يوj �شهر�ً بعد شهر، حتى يأتي يوjٌ ال 
 lيبعد� lيتناسا Cلمو_ �لذ) كا� dلدنيا �ير� lفي هذ lله بعد jَيو
عن Dهنه �يكرl �لحديث عنه قد نز~ به، فيتو� في تلك �لساعة فال 
 Cَتنفعه �لتوبة. قا~ �هللا عّز �جل: {,ّنَما �لتَّْوَبُة َعَلى �هللاِ لّلذيَن َيْعَملو
 Cَُهللا َعَلْيِهْم، َ�كا� ��لّسوَ% بَِجَهالةٍ ُثّم َيتوبوCَ ِمْن َقريٍب، َفأ�لئَِك َيتوُ
 �D, لسيِّئاِ_ َحّتى� Cَُهللا َعليمًا َحكيمًا. َ�َلْيَسِت �لتَّْوَبُة للذيَن َيْعَملو�
َحَضَر (َحَدُهُم �لَمْوُ_ قاَ~ ,ّني ُتْبُت �آلCَ، َ�ال �لذيَن َيموتوCَ َ�ُهْم 

، (�لئَك (ْعَتْدنا َلُهم َعَذ�بًا (ليمًا}. ٌ̀ ُكّفا
 jعلى من يعمل �لذنب فيرجع ,لى �هللا �يند �() (C �هللا يتو
�يتركه، (� يسمع �لموعظة فيتبعها �يدS �لذنب {َفَمْن َجاَ%lُ َمْوِعظٌَة 
بِِّه َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف}، (ما �لذ) يصّر �يبقى ُمِصّر�ً على  َ̀ ِمْن 
�لمو_ �تصل `�حه  به  ينز~  �لتوبة حتى  يؤّجل  �لذنب، ��لذ) 
,لى �لحلقوj، ��لذ) يمو_ �هو كافر، فال ُتقَبل له توبة �ليس 

(مامه ,ال �لنا`.
*   *   *

�ال يقل (حٌد: ,D Cنوبي كثير- �,ني منغمس في �لمعاصي، 
فليس في �لذنو� ما ال ُيغَفر ,ال �لشر� ��لكفر: {,Cَّ �َهللا ال َيْغِفُر 

(Cْ ُيْشَر�َ بِِه َ�َيْغِفُر َما .�D Cَلَِك لَِمْن َيَشاُ%}.
�في �لحديث �لصحيح (C `سو~ �هللا ‘ خّبر عن `جل من 
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ثم  نفسًا،  �تسعين  تسعة  قتل  سّفاكًا  مجرمًا   Cكا �لماضية  �ألمم 
ندj �فكر في �لتوبة، �خا� (ّال تقبل توبته، فسأ~ عن (علم (هل 
�هب ليس بعالم، فسأله فقا~ له ,نه  �أل`� ليستفتيه، فدلوl على̀ 
قتل تسعة �تسعين نفسًا، فهل له من توبة؟ فقا~: ال. فقتله فكّمل 
 lلمئة. ثم سأ~ عن (علم (هل �أل`� فُد~ّ على `جل عالم، فأتا�
فقا~ له ,نه قتل مئة نفس فهل له توبة؟ قا~: �من يحو~ بينك �بين 
�لتوبة؟ �نطلق ,لى (`� كذ� �كذ� فإC بها ناسًا يعبد�C �هللا، فاعبد 

�هللا معهم �ال ترجع ,لى (`ضك فإنها (`� سو%.
�لمو_،  (تاl مَلك  �لطريق  �نتصف   �D, ,ليها، حتى  فانطلق 
فاختصمت فيه مالئكة �لرحمة �مالئكة �لعذ��، فقالت مالئكة 
�لرحمة: ,نه جا% تائبًا �مقبًال بقلبه ,لى �هللا تعالى. �قالت مالئكة 
�.مي  صو`-  في  َمَلك  فأتاهم  قط.  خير�ً  يعمل  لم  ,نه   :��لعذ�
فجعلوl حكمًا بينهم، فقا~: قيسو� ما بين �أل`ضين، فإلى (يهما 
كاC (.نى فهو له. فقاسو� فوجد�l (.نى ,لى �أل`� �لتي قصدها 

تائبًا، فقبضته مالئكة �لرحمة(١).
يبسط  ��هللا  مفتو�،  �لتوبة   �با  C,  ،Cلسامعو� (يها  فيا 
ليتو� مسي%  بالنها`   lلنها` �يبسط يد� ليتو� مسي%  بالليل   lيد

�لليل.
 jعلى �لماضي، �عقد �لعز jشر� �لتوبة تر� �لذنب، ��لند�
على عدj �لعو.- ,ليه. هذl حقو� �هللا، (ما حقو� �لناk فال تصّح 
�لتوبة منها ,ال بأ.�% �لحق لصاحبه (� (C يسامحك به؛ فإC (كلت 

______________________
(١) �لحديث (خرجه �لشيخاC ��بن ماجه �(حمد (مجاهد).
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ما~ (حد فرّ.l ,ليه، �,C ظلمته فعّوضه عن َمظَلمته، �,C �غتبته 
في مجلس فاDكرl بالخير في مجلس مثله ��ستغفر له.

(كثر مما  �لمسلم (� سامحه عّوضه �هللا  �َمن عفا عن (خيه 
كاC يطلب منه؛ �`. (نه يختصم �ثناC عند �هللا يوj �لقيامة، فيقو~ 
� هذ� ظلمني، فيقو~ �هللا للظالم: (عِطه من حسناتك. ّ (حدهما: يا̀ 
� لم يبق عند) شي%. ّ فيعطيه حتى ال يبقى عندl شي%. فيقو~: يا̀ 
 jفيقو~ �هللا للظالم: �حمل من سيئاته. فيحمل من سيئا_ �لمظلو
حتى ال يبقى عليه من �لسيئا_ شي%، �يبقى له عندl حق، فيقو~: 
 dحقي. فيقو~ �هللا عز �جل: �`فع `(سك، فيرفع `(سه فير �يا `ّ
� لمن هذ�؟ فيقو~: لمن ّ قصر�ً في �لجنة يأخذ �لعقو~. فيقو~: يا̀ 
يسامح (خاl �يعفو عنه. فيقو~: يا `� قد سامحته �عفو_ عنه. 

فيقو~ �هللا (كرj �ألكرمين: خذ بيد (خيك فأ.خله �لجنة.
يا (يها �لناk، توبو� ,لى �هللا توبة نصوحًا. 

ْحَمِة  َ̀ {ُقْل َيا ِعَباِ.َ) �لذين (ْسَرفُو� َعلى (ْنُفِسِهْم ال َتْقَنطو� ِمْن 
�هللاِ، ,Cَّ �َهللا َيْغِفُر �لّذنوَ� َجميعًا}.

*   *   *
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طريق �لدنيا �طريق �آلخر-

نشر_ سنة ١٩٨٨*

قلت ,نها ظهر_ فينا (فكا` غريبة ما كنا نعرفها �نحن صغا`، 
�َسَر_ فينا كلما_ جا%تنا على عهد �الستعما`، �`ّ..ها �ال يز�~ 
ير..ها َمن تخرجو� في مد�`k �لمستعمرين �تربو� على (يديهم، 
�صّد� بها كثير من �لناشئين �ظنوها -لسكوتنا عن ,نكا`ها- حقائق 

مسلَّمة.
من Dلك قولهم: >�لدين هللا ��لوطن للجميع<، �قولهم بفصل 
�لدين عن �لسياسة، �تسميتهم �لعلما% برجا~ �لدين. �(مثا~ Dلك 
 jمنا على (نها حقائق، �شّك فيها قو jٌمن �لكلما_ �لتي َقبِلها قو
�سألو� عن صحتها. �ال يمكن �لحكم عليها ,ال بعد معرفة معنى 

كلمة >�لدين<.
�نحن   ،d`لنصا� من  هم  �لقو�عد   lهذ �ضعو�  �لذين   C,

______________________
>�لشر�  �لمقالة في سلسلة >صو` �خو�طر< في جريد-   lُنشر_ هذ  *
�أل�سط< يوj �لخميس  ١٩٨٨/١/٢٨، ثم (صد`تها .�` �لمنا`- في 
`سالة مستقّلة كتب لها �لشيخ `حمه �هللا مقدمة قصير- لطيفة، فمن 

شا% قر(ها فيها (مجاهد).
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كلمة  معنى  �ختال�  مع   ،jإلسال� على  �طّبقناها  منهم  (خذناها 
>�لدين< عندنا �عندهم. �لدين عند �لنصا`d -كما جا% في (كبر 
�لمعاجم، كد�ئر- �لمعا`� �لبريطانية �معجم ال`�k �لكبير- هو 
ما يحد. صلة �لعبد باهللا؛ () (C �لدين عندهم قاصر على �لكنيسة 
�ال عالقة له بالحيا- �نظمها �معامالتها، �Dلك ما يقابل عندنا 

>با� �لعبا.�_<.
�لكن �إلسالj ليس .ينًا فقط ألنه ال يقتصر على �لعبا.�_، 
�يكفي (C تمد�� (يديكم ,لى كتا� من كتب �لفقه �تنظر�� في (بو�به 
 �لتر�� (C فيه با� �لعبا.�_ �)هذ� هو �لدين بعر� �لنصا`(d �با
�لمعامال_ (�هو ما يسمى بالقانوC �لمدني) �با� �لز��* ��لطال� 
َير (� �لجها.  (�هو ما يسمى بقانوC �ألحو�~ �لشخصية) �با� �لسِّ
(�هو ما يعر� بالحقو� �لد�لية) �با� �إلمامة �لعظمى (�هو ما 
يسمى بالحقو� �لدستو`ية) �با� �لحد�. (�هو �لقانوC �لجنائي 

.�(� �لجز�ئي) �با� �لوصايا ��لمو�`يث �با� �آل.�
�.ستو`  جز�ئي،   Cقانو� مدني،   Cقانو� .ين،   jفاإلسال

.��قانوC .�لي، �(خال� �توجيه ��.�
 Cقالو� بفصل �لدين عن �لسياسة �(خذنا بهذ� �لقو~ كا �Dفإ
معناC) l ال ندخل با� �لعبا.�_ في �لسياسة. ��لعبا.�_ ال .خل 
لها في �لسياسة �ال .خل للسياسة فيها، �لكن ما�D نصنع ,�D كانت 
�لسياسة نفسها جز%�ً من .يننا؟ ال (عني بالسياسة �لنز�S �لحزبي �ال 
�لتز�حم على كرسي �لو��`- �ال �لسبا� ,لى مقاعد �لنيابة، بل (عني 

�لمبا.� �لسياسية ��لخطو� �لعريضة فيها.
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�,�D سّمو� قسا�ستهم `جا~ �لدين فألC �لقسا�سة ال عمل 
بالُقّد�k �سماS �العتر�فا_،  ,قامة �لصال- �ما يدعونه  لهم ,ال 
(ما �لعالِم �لمسلم فهو `جل .ين �`جل .نيا، ألC �لدين ��لدنيا 
في �إلسالj (َخو�C ال ينفصالC، ال كما يقو~ بعض َجَهلة �لخطبا% 

.Cال تأتلفا Cعلى منابر �لجمعة (نهما ضرتا
 Cلغني ال يدخل ملكو_ �لسما��_ فإ� C, d`قا~ �لنصا �D,�
 �D, َعَلْيُكم �لقر�C >خير�ً< فقا~: {ُكتَِب  �لما~ في  �إلسالj سّمى 
 :Cَتَرَ� َخْير�ً �لّوِصيَُّة}، �قا~ عن �إلنسا Cْ, _َُحَضَر (َحَدُكُم �لَمْو
{�,ّنُه لُِحبِّ �لَخْيِر َلَشديد}. �قّر` (C �لغني �لشاكر ��لفقير �لصابر 

في �لفضل سو�%.
�,�D (لزj �لنصا`d .ينُهم ((� ما يقولوC ,نه .ينهم) (C يدير 
 jإلسال� Cفإ ��لمضر�� على خدl �أليمن خّدl �أليسر للضا`
(مر �لمسلمين بأC ير.�� �لعد��C بمثله فقا~: {َفَمِن �ْعَتَدd َعَلْيُكْم 
َفاْعَتد�� َعَلْيِه بِِمْثِل َما �ْعَتَدd َعَلْيُكم} �قا~: {َ�َجز�ُ% َسيَِّئةٍ َسيَِّئٌة 
ِمْثُلَها}، �هذ� هو �لعد~، {َفَمْن َعَفا َ�(ْصَلَح فأْجُرlُ َعَلى �هللاِ} 

.Cهللا يأمر بالعد~ ��إلحسا�� ،Cهذ� هو �إلحسا�
() (C �إلسالj (مر �لمسلمين (C يدفعو� �لقو- �لظالمة �لباغية 
 Cظفر�� �تمكنو� من �لخصم �عفو� فإ �Dبالقو- �لعا.لة �لر�.عة، فإ
�لعفو (فضل. ��لمسلم ,نما يعفو عن حقه �لشخصي ألنه صاحبه 

يتنا�~ ,C شا% عنه، (ما حق �هللا فليس ألحد (C يتنا�~ عنه.
*   *   *

فاإلسالCD,- j- .ين �.نيا �عبا.- �(خال� �قانوC، ال ينطبق 
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 Cعن �لسياسة أل j؛ فال ينفصل �إلسالlعليه ما ينطبق على غير
سو`- بر�%- مثًال -�هي من �لقر�C- من صميم �لسياسة �لد�لية، 

فهل نفصل سو`- بر�%- عن �لقر�C �نقّر َمْحَوها من �لمصاحف؟
 jنظا �فيه  �لبشرية،  �لمشكال_  لكل  حل  فيه   jإلسال��
�قتصا.) كامل هو �لحق بين �لباطلين: باطل �لر(سمالية �لمعر�فة 

باألثر- �باطل �لشيوعية.
حكم  ��لسنة   ��لكتا في   .Cمكا�  Cما� لكل   jإلسال��
في  مذكو`-  ليست  لكنها  �ختالفها،  على  �لمصرفية  �لمعامال_ 
كتب �لفقه. �كيف ُتذَكر فيها �لم تكن في �لدنيا مصا`� لّما ُ(لِّفت 
>�لمغني<   �كتا يذكر  كيف  معامال_ مصرفية؟  �لكتب �ال   lهذ
حكم �لتأمين على �لسيا`- �قد ُ(لِّف قبل (C تخترS �لسيا`- �قبل 

(C يوجد نظاj �لتأمين؟
�لحلو~  ��لسنة   ��لكتا من  �ستنبطو�  �ألّ�لين  علما%نا   C,
�لحلو~  نحن  نستخر*   C) فعلينا  لمشكال_ عصو`هم،  �لكاملة 
تنقيب  ,لى  يحتا*  �لكنه  موجو.  �لحل   C, عصرنا.  لمشكال_ 
نشّقها  �لتي  �لمناجم  من  نستخر*  كما  عنه الستخر�جه،  �بحث 
كفاية على  �أل`�. �هذ� فر�  باطن  �هللا  (�.عها  �لتي   Cَ.لمعا�
�لقا.`ين عليه من �لعلما%، فإ�D لم َيُقم به (حد منهم (ثمو� جميعًا، 
من  ُتستَمّد  لم  �لتي  �ألجنبية  �لقو�نين  (خذ  ,لى   jلحكا� �.فعو� 
�إلسالj �لم توضع لبال. �لمسلمين. ,نها كالثيا� �لجاهز- �لُمَعّد- 
 kمقيا على  لنا  �هللا  فّصله   �ثو  jإلسال�� ��حد،   kمقيا على 
(جسامنا، فسد فيه حاجاتنا �حقق فيه (مالنا �.لنا فيه على طريق 

�لسعا.- في .نيانا �(خر�نا.
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�لقد صد� �بن �لقيم `حمه �هللا حين قر` في كتابه �لعظيم 
>�لطُر� �لُحكمّية< (C جمو. �لفقها% �تضييقهم �لو�سَع من شرS �هللا 
هو �لذ) .فع �لحكاj ,لى (خذ �ألحكاj من عند غير �لمسلمين. 
�لما كنت (ياj �لوحد- مستشا`�ً في محكمة �لنقض، في �لقاهر- 
�لمستشا`ين،  ,خو�ننا  �بين  بيننا  مناقشا_  كانت  .مشق،  �في 
فكتبت مقالة في مجلة �لقانوC �لتي كانت تصد`ها ���`- �لعد~ 
في سو`يا عنو�نها >حلو~ قديمة لمشكال_ جديد-< �ستخرجت 
َجّد_  قد   kلنا� يحسبها  لمشكال_  �لفقه حلوًال  كتب  من  فيها 

�آلC، فَمن شا% منكم `جع ,ليها فاّطلع عليها(١).
,C من مشكالتنا (ننا نمشي مع �لناk، ال ننظر (يسير�C في 
لنا في حياتنا  �لباطل، نتخذ Dلك سنة  طريق �لحق (� في طريق 
 Sّتبا� مبد(  غيرنا  (خذنا من  ,ننا  �لعامة، حتى  �لفر.ية �في حياتنا 

�ألكثرية �لو كانت على ضال~.
,C مما يعوقنا عن سلو� سبيل �لشرS هو �ّتباS �لناk. �(نا ال 
(قو~ لكم خالفو� �لناk ��خرجو� عن مألو� �لعا.�_، فإ�D لبس 
نامو� على   �D,� ،بأعناقكم (نتم   lبأ`جلهم علقتمو �لحذ�%   kلنا�
 �D, :ال (قو~ لكم� ،jلفر�¤ نامو� (نتم في مغطس (بانيو) �لحّما�
`(يتموهم يمشوC ,لى �ليمين فامشو� (نتم ,لى �ليسا` لتخالفوهم!

 kيتم �لنا)` Cفإ ،kبل (قو~ لكم: �جعلو� �لدين هو �لمقيا
يمشوC في طريق �لحر�j فال تمشو� معهم، �ال تحتّجو� باألكثرية 

______________________
(١) �هي منشو`- في كتا� >فصو~ ,سالمية< (مجاهد).
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فإC (كثر �لناk غالبًا على ضال~، ��هللا يقو~: {�,Cْ ُتِطْع (ْكَثَر َمْن 
ِ� ُيِضّلوَ� َعْن َسبيِل �هللا} �يقو~: {َ�َما (ْكَثُر �لّناkِ َ�َلْو  ْ̀ في �أل

َحَرْصَت بُِمْؤِمنين}.
�لمستشفى  (طبا%  قر`  لو  �لكثر-؟  مع  .�ئمًا  �لحق  �هل 
 jجر�% �لعملية �لجر�حية للمريض، ��جتمع �لخد, ��لثالثة �جو
��لممّرضوC ��لبّو�بوC ��لفّر�شوC، �كانو� ثالثين، �طالبو� بتر� 
�لعملية �,همالها، هل نّتبع `() �لثالثين من �لخدj ��لممرضين 
 Cبا` قر`  �لو  �لثالثة؟  �ألطبا%   ()` نتبع   j) ��لفر�شين  ��لبو�بين 
 ��لطيا`- �لهبو� بها ألC �لوقو. (�شك (C ينفد منها �طالب �لركاُ
هم  ألنهم  �لثمانين  بر()  نأخذ  هل   ،Cلطير�� باستمر�`   Cلثمانو�

�ألكثرية (j بر() �لرباC �لو�حد؟
يا ,خو�ننا، �لرجا~ ُتعر� بالحق ��لحق ال ُيعَر� بالرجا~، 
 C, معه �لدليل �لساطع (�لى من `() �أللف Cكا C, لو�حد� ()`�

لم يكن معهم .ليل.
�بقي   ،Cمليو (لف  بل   ،Cمليو مئة  �لمبطلين   Sتبا) بلغ  لو 
على �أل`� محق ��حد، لكاC هذ� �لو�حد (هدd سبيًال من (لف 

.(١)Cلمليو�
�لمتسلطين  من  �(مثالهما  هتلر �موسوليني   C)  Cتذكر� (ال 
كانو� يخطبوC في �لدعو- ,لى باطل �لنا�ية ��لفاشية فيهتف لهم مئة 
(لف (� يزيد�C، فأين �ليوj هؤال% �لهاتفوC؟ �كم `(ينا من �عما% 

______________________
قولك  لصّح   >Cلمليو� >�أللف  قلت  �لو  �لفصيح،  �لتعبير  هو  هذ�   (١)

(يضًا.
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�لعر� من يخطب قومًا َيسمعوC �ال يفهموC! ��لدليل على Dلك 
(نهم يقاطعوC �لخطيب �يتركونه بين �لمبتد( ��لخبر (� بين �لفعل 
مثل  �يهّرجو� �يصرخو�  ليهتفو�  �لجملة،  يتم   C) قبل  ��لفاعل، 
 Cهم (نفسهم �لذين كانو� ُيجَمعو Cلمجانين! (ليس هؤال% �لهاتفو�
فيهتفوC لمن كاC قبله على عهدl؟ �,نهم سُيجَمعوC فيهتفوC لمن 
سيجي% من بعدl؛ يقولوC ما ُيقا~ لهم �ير..�C ما (لقي عليهم، 

�لطبل يجمعهم ��لعصا تفرقهم! كال؛ ال يعبأ �هللا بهم.
*   *   *

يقولوC ,نه ال َيِصّح ,ال �لصحيح �ال يبقى ,ال �ألصلح، هذ� 
هو عندهم قانوC �لتطو`، �لعله سّنة من سنن �هللا في �لكائنا_. 
فإ�D كانت هذl �لمذ�هب �أل`ضية �لملحد- هي �لصحيحة �كانت 
هي �ألصلح فستبقى، �,C كاC �لصحيح هو .ين �هللا �كاC �ألصلح 
�تعهد  (نزله  �لذ)  �هللا   �كتا هو  �لباقي   Cفإ  l.لعبا �هللا  شرعه  ما 
بحفظه، �ستذهب ضالال_ �لعصر كما Dهبت من قبلها مئا_ من 
�لضالال_. (ين ما كاC يدعو ,ليه هتلر �موسوليني؟ �(ين ِمن قبلهما 
ما .عا ,ليه فرعوC �هاماC؟ ,نها سُتنسى هذl �لمذ�هب �ال يبقى 
من �لناk من يعرفها ,ال طال� �لد`�سا_ �لعليا في �لجامعا_، 
 :jليو� Cليعرفو� ما هي، كما يسألو ��سيأتي يوjٌ يسأ~ عنها �لطال

ما هي �لُقْرُمطية؟ �ما هي �لَمْزَ.كية؟ �ما هي �لماَنوّية؟
بجولة  تغتّر��  فال  للحق.  �لعاقبة  �لكن  جولة،  للباطل   C,
�لباطل، �ال تشّكو� في ,سالمكم، �ال تقّدمو� ��قع �لناk على 
حقيقة .ينكم، �ال تكونو� ,ّمعة تقولوCْ, :C (حسَن �لناk (حسّنا 
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 ،kبالربا تعاملنا بالربا مثل �لنا kتعامل �لنا C, ،سا��� (سأنا) C,�
 C,� ،kلعو`�_ كشف نسا�نا �لعو`�_ مثل �لنا� kكشف �لنا C,�
تر� �لناk حكم �هللا �(خذ�� قو�نين �لبشر فحكمو� بها في محاكمهم 

.kعملنا مثل ما يعمل �لنا
ال، �لكن �تبعو� �لحق.

 ،Sلشر� طريق  عن   jليو� �نحرفو�  قد  �لمسلمين  من  كثير 
 jلدين، �`جع بعضهم في بعض بال. �إلسال� lتعا`فو� ما ينكر�
,لى (خال� �لجاهلية �أل�لى، بل ,لى ما هو شر منها، ألC �لجاهلية 
(k �لذنو� �(كبر �لخطايا، �لكن  �أل�لى كاC فيها �لشر�، �هو̀ 
كاC فيها �لصد� ��لشهامة ��لغير- على �ألعر��. هل قر(تم (� 
�ألجانب،  بالرجا~  متكشفا_  �لنسا%  فيها  يختلط  بحفلة  سمعتم 
نسا%  عن  سمعتم  هل  جهل؟  (بي  ��جَة  لهب  (بو  فيها  فير�قص 
�لجاهليين من كانت ُتبد) للرجا~ عو`تها (� تنز~ �لبحر لتسبح 
(مامهم �ما في جسمها مستو` ,ال �لسو(تاC ��لثدياC؟ (َ�ليس فيمن 
 Cنه من �لمسلمين (�لذين سّماهم �ألمير شكيب (`سال) jيّدعي �ليو

بالمسلمين �لجغر�فيين) من يصنع هذ�؟
(نا ال (jّD (حد�ً بعينه �ال (تكلم عن (حد، �هذl حا~ �لمسلمين 

ظاهر- تعرفونها بأنفسكم �ال تحتاجوC لمن يصفها لكم.
*   *   *

 Sتتبعو� حكم �لشر C) قوله لكم هو) C) لذ) (`يد� ،Cيا ,خو�
 Cفإ ،Sخالفو� �لشر �D, kال تتبعو� �لنا� ،kلو خالف ما عليه �لنا�

.kعنكم من �هللا شيئًا ��هللا يعصمكم من �لنا Cال يغنو kلنا�
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يقد`  ال  عليكم،  (نه صعٌب  (علُم  منكم  (طلبه  �لذ)  �هذ� 
 ،Cفي �خر �لزما Cنحن �آل� .lهللا بقو- من عند� lعليه ,ال َمن (مّد
�لذ) خّبر `سو~ �هللا ‘ (C �لقابض فيه على .ينه كالقابض على 

�لجمر.
جمر  على  �لصبر  من   Cهو) �لدنيا  جمر  مثل  على  ��لصبر 
�آلخر-، ��Dكر�� .�ئمًا حديثًا من (حا.يث `سو~ �هللا عليه �لصال- 
على  (مامه  يضعه   C)� منا  ��حد  كل  يكتبه   C) (تمنى   ،jلسال��
مكتبه، (� (C يعلقه في جد�` مجلسه حتى ير�l في صباحه �مسائه. 
ضي عنه �هللا �(`ضى   ̀kضا �هللا بَسَخط �لنا يقو~ ‘: >من طلب̀ 
�هللا  عليه  �هللا سخط  بسخط   kلنا� `ضا  طلب  �من   ،kلنا� عنه 

.(١)>kسخط عليه �لنا)�
.عو�_  كثير�_:  .عو�_  �أل`�  من  �لبقعة   lهذ في   C,
يسا`ية، �.عو�_ قومية، �.عو�_ ,لى حزبيا_ متعد.- مختلفة، 

.jفدعوها كلها �تمسكو� بدعو- �إلسال
طريق  فيها  يمر  كبير-  صحر�%  مثًال(٢):  لكم   �(ضر (نا 

______________________
(١) لم (جد بهذ� �لمعنى سوd �لحديث �لذ) (خرجه �لترمذ) عن عائشة 
(j �لمؤمنين `ضي �هللا عنها قالت: سمعت `سو~ �هللا ‘ يقو~: >من 
ضا  ضا �هللا بسخط �لناk كفاl �هللا مؤ�نة �لناk، �من �لتمس̀  �لتمس̀ 
�لناk بسخط �هللا َ�َكله �هللا ,لى �لناk<. على (C �لنص �لذ) �`. في 
�لمقالة مشهو` معر��، �لعله حديث صحيح لم (قع (نا عليه �لم 

(هتِد ,ليه، (� لعله `��ية بالمعنى للحديث �ألصلي (مجاهد).
.>jبدين �إلسال j(٢) �نظر�� (�~ كتابي >تعريف عا
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�لعامر-،  �لغربية  ببلد�نها  �لعامر-  �لشرقية  بلد�نها  للسيا`�_ يصل 
�لمعبد  �لطريق  فيها  �لسيل  جر�  قد  مناطق  �لطريق  �سط  �في 
فصا` �عر�ً صعبًا كله حجا`- متر�كمة، �لكن ال بد من �لمر�` 
 lعليها `يثما يتم ,صال� �لطريق. �قد �غتنم بعض �لمفسدين هذ
�لفرصة، �هم عصابا_ كثير- في تلك �لبال.، فشّقو� على جو�نب 
�لناk، �(قامو�  �لوعر طرقًا فرعية عّبد�� (�لها ليخدعو�  �لطريق 
(صو�_  منها  تخر*  ��لمطاعم  ��لمالهي  �لمقاهي  جانبيها  على 
مقاهي �مطاعم حقيقية مع  �لجاهل  يحسبها  ��لغنا%،  �لموسيقى 
(نها (ماكن خا.عة (ُِعّد_ لسلب �ألمو�~ عن طريق �لخمر ��لنسا% 
�`بما خر*  مفلسًا،  ,ال  منها  يخر*  لم  .خلها  فمن  ��لمفاسد، 
�قد حمل معه بعض �ألمر�� �لسا`ية �لتي ال تفا`قه حتى تفا`� 
 Cحه. �قد كتبت �لحكومة لوحا_ فيها تحذير منها �بيا�` lجسد

للطريق �لموصل، �لو كاC �عر�ً.
�لذ)  �لوعر  �لطريق  (مامك  �`(يت  �لبال.  تلك  جئت   �Dفإ
 Cالطمئنا��  Cألما� ,لى  يوصل  �لكنه  ��لمصاعب،  �لحجا`-  فيه 
 lلكبير- �لتي تبتغي فيها �إلقامة �لد�ئمة، �`(يت فيها هذ� Cلمد��
�لطر� �لفرعية �لسهلة �لمعبَّد- �لتي فيها �لطعاj ��لشر�� ��للذ- 
��لر�حة، �لكّن َمن سلكها يخسر صحته �ماله �ال يرجع منها ,ال 

مريضًا مفلسًا. فأ) �لطريقين تسلك؟
هل تصبر على صعوبة �لطريق �لمستقيم ��عو`ته (مًال ببلو§ 
 lلعاجلة في هذ� باللذ-  تغتّر  (نت   j) نهايته،  �ألمن ��لسعا.- في 

�لطر� �لفرعية؟
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هو  هذ�  �لنا`،  �طريق  �لجنة  طريق  مثا~   -Cخو�, -يا  هذ� 
�لد�ئمة،  �لسعا.-   lخر� �لكن  �لجنة صعب  طريق  تمامًا.  �لمثا~ 
 lِ ِ̀ �طريق �لنا` سهل �لكن �خرl �لشقا% �لباقي. ُحفَّت �لجنة بالمكا

�ُحفَّت �لنا` بالشهو�_.
�لد�عي ,لى �لنا` عندl كل شي% لذيذ، يقو~ لك: �نظر ,لى 
,ليه  تميل  ما  كل  �فعل   ،jلحر�� بالما~  تمتع  �لجميلة،  �لعو`�_ 
نفسك، ,�D �شتهيت فآ_ نفَسك شهوتها، �,�D غضبت فابطش، 
(نت  �لتي  �لساعة  في  ,ال  تفكر  ال   ،lفخذ شي%  في  `غبت   �D,�
فيها، كن ,باحيًا، كن �جو.يًا، ال تذكر �لمو_ �ال تشغل فكر� 

باآلخر-.
�هذ� كله سهل لذيذ على �لنفس. �إلفسا. سهل ألC �لمفسد 
يأخذ� ,لى �لمرقص لترd ما تميل ,ليه نفسك، يعطيك �لمجال_ 
�لخليعة ��لقصص �لمكشوفة ��لصو` �لد�عر-، �قد يدلك على 
(ماكن �جو.ها، �`بما ساقك ,ليها. (ما �لمصلح فما�D عندl؟ ما 
 jعر� لك �لجما~ �لمحر �D, ؛dلهو� Sال �لمنع من �تبا, lعند
قا~ لك: ,يا� (C تنظر. �,C (مكنك �لربح �لمحرj قا~ لك: ,يا� 
(C تأخذ، ,يا� (C تتبع �لهوd. �يقو~ لك: �تر� نومك �للذيذ �قم 
,لى صال- �لفجر، خالف `غبتك في �لطعاj �صم `مضاC، �حمل 
�لمشاّ� ��Dهب ,لى �لحج. �,C سمعت �لغيبة �مالت نفسك ,لى 
�لمشا`كة فيها قا~ لك: ال تغتب، بل �تر� �لمجلس �ُقم ,�D لم 
يبّدلو� �لحديث. �,C �تبع �لنسا% �لموضة �لبسن �لقصير قا~ لِك: 

.�ال تعملي مثلهّن ��ثبتي على �لحجا
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على صعوبته  ,C صبر_  �لكن  (�له صعب،  �لجنة  طريق 
جميل،  سهل  (�له  �لنا`  �طريق  �لد�ئمة.  �للذ-   `�. ,لى  �صلت 

�لكن ,�D غّر� جماله (بلغك .�` �لشقا% �لد�ئم.
(هله كلهم مجتمعين على   Cكا �D,  Cالمتحا� ليلَة  كالطالب 
,لى  تميل  نفسه  �كانت  �لجميل  �لفلم   Cير�  (Cلتلفزيو�) �لر�ئي 
مشا`كتهم، ,�D �تبع هوd نفسه ��ثر هذl �للذ- �لمؤقتة سقط في 
�المتحاC,� ،C قا�j `غبة نفسه �قاj ,لى كتابه �.`سه، نا~ لذ- 

�لنجا� �لتي هي (كبر من لذ- �لنظر ,لى �لفلم.
��لقو- في مقا�مة �لنفس. ,�D سمعت من �إل�Dعة حديثًا .ينيًا 
جديًا (� قر(ته في �لجريد-، �سمعت من �لمحطة �ألخرd (غنية 
لذيذ- لفالنة �لمغنية (� فالC، �تركت �ألغنية للحديث، فأنت قو) 
�إل`�.- ألنك سلكت �لطريق �ألصعب. ,نك تكوC قد صعد_، 

��لصعو. ,لى �لعال% صعب، (ما �لهبو� فهو هّين.
�تباS �لشهو�_ مثل �لصخر- �لتي تتدحر* من `(k �لجبل، 
��لصعوبة  �لتعب   C, تعب،  بال  تنِزْ~ �حَدها  مكانها  من  حّرْكها 
في ,عا.تها ,لى مكانها. خّز�C �لما% �لمبني في `(k �لجبل �ثقبه 
بالمحفا` ينز~ ما�l كله ,لى �لو�.) بال تعب، ,نما �لتعب ��لصعوبة 

في ,عا.ته ,لى مكانه.
فمن كاC يحب �لر�حة �ال يريد (C ينزعج �ال (C يخالف نفسه 

�ال (C يتحمل مشقة، فهذ� ال يستطيع سلو� طريق �لجنة.
,C من يريد (C يسلك طريقها عليه (C يعد نفسه للمتاعب 
��لمشقا_، �(C يصبر عن �لمعاصي �للذيذ- فال يقربها، �(C يصبر 
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على �لطاعا_ �لصعبة فال يقّصر فيها. {(jْ َحِسْبُتم (Cْ َتْدُخلو� �لَجنََّة 
َ�َلّما َيْعَلِم �ُهللا �لذيَن َجاَهد�� ِمنُكْم َ�َيْعَلَم �لّصابِرين؟}.

سو~ �هللا ‘  ,ني (`d �لناk عندما ُتقَر( في �إل�Dعة (حا.يُث̀ 
 Cّ) سمع C, ال يكا. (كثرهم يهتّم، ,ال dلتي فيها �لنو` �فيها �لهد�
.عا% ُيدَعى به (� كلما_ تقا~ فيكوC منها �لغفر�C �يكوC بسببها 
.خو~ �لجنة. (ّما ,C سمع في �لحديث .عو- ,لى عمل فال يكا. 

يتنبه ,ليه.
 C) نعمل �,نما نريد C) يبد� (ننا ال نريد ،Cيا (يها �إلخو�

!jندخل �لجنة بالكال
*   *   *
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jإلسال� �يا شبا

حديث (Dيع سنة ١٩٧٢

`(يت مّرً- في �لتر�j في �لشاkَ)` j `�كب من �`�% �لحاجز، 
 ،�تأملته فما عرفت (هو لرجل (� �مر(-، ثم تكلم فإ�D هو شا
مما  ��هية   Cلو�) فيه  قميصًا  يلبس  �لشعر،  حليق  �لوجه  مصقو~ 

يلبس �لنسا%.
 jكأنه ُخِلق بال عظا ،jيقف متثّنيًا متخّلعًا يكا. ينهد Cكا�
(� كأC عظامه من ُشكالطة. �,�D بامر(- كهلة شديد- تز�حم لتمّر، 
فدفعته في صد`l فهوd. فرجَعت ��قفت تتأمله كما يتأمل ��ئُر 
 !lلحديقة حيو�نًا غريبًا، ثم �ضعت يدها في خصرها �قالت: يو�
�قعت؟ تعو� شوفو� شبا� �خر �ماC! فُزلز~ �لتر�j من �لضحك.

هذ� �لنمط من �لشبا� موجو. في كثير من �لبال. �لمسلمة. ال 
بعهم  (قو~ ,C �لشباC عندنا كلهم من هذ� �لنمط، �ال نصفهم �ال̀ 
�ال عشرهم، �لكْن عندنا من هذ� �لنمط عد.ٌ ,�D كاC �ليوjَ قليًال 
فإنه ُيخشى (C يكثر؛ ألC �لمر� ُيعد) ��لفساَ. يغلب �لصال�. 
في  فاسد-  ��حد-  �برتقالٌة  (صّحا%،  عشرَ-  يعد)  ��حد  مريٌض 

�لصند�� تفسد برتقاَ~ �لصند��. 
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�من يوj ظهر هذ� �لنمط من �لشّباC بد(نا نفقد بعض سالئق 
�لّنضا~ �,`� �لبطولة؛ فإياكم -يا شبا� �إلسالC) -j يكوC فيكم 

مثل هؤال%.
,ننا نريد شبانًا (قويا% �ألجساj، قاماتهم مشد�.- �عضالتهم 
با`�-، يمشوC مشية `سو~ �هللا ‘، �كاC يمشي كأّنما َيْنَحّط عن 
 Sَصَبب؛ () ِمشيَة َمن ينز~ ,لى �لطريق �لهابط من �لجبل، مرفو

�لر(k منتصَب �لظهر.
ال نريد َمن يمشي متخاDًال، `(سه بين كتفيه �ظهرl منحٍن 
�بطنه با`� �`جالl ملتويتاC، فلقد كاC عمر ,d)` �D َمن هذ� شأنه 

- �قا~ له: �نتصب ال ُتِمْت علينا .يَننا. ّ̀ ضربه بالدِّ
(قويا%   ،Cللسا� في  (قويا%  �لجسد،  في  (قويا%  شبانًا  نريد 
 ��لجناC، يقحموC �ألهو�~ في سبيل �لحق، قد تمّرسو� بالصعا
�(َلِفو� �لجها.. فلقد �لى �ماننا نحن �لكهو~ �مضت (يامنا، �عملنا 

.�ما �ستطعنا فأصبنا �(خطأنا، �هذ� �ماC �لشبا
*   *   *

فيا (يها �لشباC، لقد فسد �لزماC �تزعزS �إليماC، �ضّلت 
قافلة �لبشرية في َبيد�% �لِفَتن ��لشهو�_ ��إللحا. ��لفسا.، �عّم 
 َ̀ �لكوCَ ليلٌ (سو. مظلم، �ال يهد) �لقافلَة �لضاّلةَ �ال يحمل �لمنا
�لها.) في هذ� �لليل �لُمدَلِهّم ,ال (نتم، (نتم يا شبا� �لمسلمين. ال 
 �(عني شا� �لتر�j �لذ) لم (عر� (`جل هو (j �مر(-، بل �لشبا
 jإلسال� نهج  على  �سا`_  قلوبهم،   Cباإليما �متأل_  �لذين 

(عمالهم، �تحققت معاني �لرجولة ��لقو- فيهم.
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فأعّد�� (نفسكم يا شباُ� لحمل هذl �ألعبا%. َقّو�� (نفسكم 
(لسنتكم  �`�ضو�  بالقو-.  ,ال  للرجل  جما~  فال  �(جسا.كم، 
 .jفال تنجح .عو- ال َتُمّدها �أللسنة ��ألقال ،Cقالمكم على �لبيا)�
 Cفإ �بصير-،   dهد على  ,ليه  لتدعو�   jإلسال� حقائق  �تعلمو� 
نياتكم،  �صّححو�   .��لصو� يريد  �هو  (خطأ  .عا   �D, �لجاهل 
�كونو� مع �هللا بقلوبكم، فإC من كاC مع �هللا كاC �هللا معه، �من 

كاC �هللا معه ال تغلبه جبابر- �أل`�.
يا شبا�، خذ�� �ألمثلة من شبا� �لصحابة، من �لذين كانو� 
�لذ)  �لجيش  في  جنو.�ً  ليقبلهم  �هللا ‘  `سو~  على   Cيتز�حمو
 k��` على  �يقف  يتطا�~  (حدهم   Cكا� �لمعركة،  ,لى  يمشي 
سو~ �هللا. هؤال% �لشبا� �لذين تخرجو� من مد`سة   ̀lصابعه ليجيز)
محمد ‘، فضربو� للناk في �لبطوال_ (`�S �ألمثا~. لقد مشى 
محمد بن �لقاسم، �بن �لطائف، من �لعر�� ,لى (قصى �لمشر� 
في فتح �لهند �هو في سن �لسابعة عشر-، بسّن تلميذ في �لسنة 

�لثانوية �أل�لى!
 ،Dلفوال� َصّب  عضالتهم  ُصبَّت  �لذين  (�لئك  مثل  كونو� 
مطامحهم  �كانت  �لنو`،  فيها   �قلو على  صد�`هم  ��شتملت 
�لتي  �لجنة  ,لى  `مت  �,نما  بها،  تقنع  لم  ألنها  �لدنيا  من  (�سَع 

عرضها �لسما��_ ��أل`�.
هؤال%، ال مثل شا� �لتر�j �لذ) ُخلقت عظامه من �لشكالطة 

!j(� �لذ) ُخلق بال عظا
*   *   *
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في Dكرd �لمولد

نشر_ سنة ١٩٣٧

سيد  مولد   dبذكر (مس   ~�) كله  �إلسالمي  �لعالم  �حتفل 
�لعالم �خاتم �لنبيين محمد بن عبد �هللا صلى �هللا عليه �سلم. �هذ� 
�الحتفا~ فرصة من فرP �لدعو- ,لى �إلسالj ��لسعي في سبيل 
�إلصال�، تفيدنا فائد- كبير- ,�D نحن عرفنا طريق �الستفا.- منها 
�لم نجعلها قاصر- على ,قامة �لسر�.قا_ �لفخمة، �,يقا. �ال� 
 Sمن �لمصابيح �لكهربائية، �,طال� �لبا`�. في �لجو، ��الجتما
على ترتيل قصة �لمولد ��لتطريب فيها، �تال�- �ألغاني ��ألناشيد، 
�,ضاعة   ���لطر ��للهو  ��لتسلي  ��ألنقا~،  �لحلويا_  �(كل 

.��ألمو�~ بال حسا
�طريق �الستفا.- منها (C يبحث �لخاّصة من `جا~ �(�ليا% 
�ألمر في مجالسهم ��حتفاالتهم (.��% �لمسلمين �ليوj، �يصو`�ها 
�يفتشو� عن (.�يتها، �(C يضعو� خططًا جديد- للدعو- �مناهج 
مجامعهم  في  للعامة  �لنبوية  �لسير-  ُتشَر�   C)� �لمثمر،  للعمل 
��حتفاالتهم �ينبَّهو� ,لى مو�طن �لعبر- فيها؛ ألD Cلك هو �لمر�. 
��لعجائب  �لموضوعة  �ألخبا`  سرَ.  ال  بالمولد،  �الحتفا~  من 
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 lفو�ئد� jُتبيَّن لهم مز�يا �إلسال C)� .���لخر�فا_ ��للهو ��لطر
�(صوله �مبا.ئه، ألC �لكثيرين منهم ال يعرفوC من �إلسالj ,ال 
 ،dألخر� Cطبائع �أل.يا� jبين طبيعة �إلسال Cسمه، �ال يفرقو�
�ال يعلموC) C �أل.ياC كلها (.ياC فقط، بمعنى (نها جا%_ بعقائد 
�هو  تشريع،  �هو  .ين،  فهو   jإلسال� (ما  �(خال�،  �عبا.�_ 

.�سياسة، �هو (.
��نظر في () مسألة من مسائل �لفكر �لكبرd (� () (مر من 
(يًا فيه �حكمًا، فالتشريع �إلسالمي (غز`   ̀jمو` �لحيا-، َتَر لإلسال)
((� من (غز`) �(صفى �لمنابع �لتشريعية في �لعالم. ��إلسالj قد 
�لعلمي بما (مر به من  �لبحث  �لفكرية ��ضع (صو~  (قّر �لحرية 
 jلنظر في ملكو_ �لسما��_ ��أل`�، ��إلسال�� Cسة �لكو�`.
 lحد� jلد�لي، ��إلسال� Sقد �ضع (سس �لسياسة �لعامة ��لشر
هو �لذ) يحل �لمشكلة �الجتماعية ��القتصا.ية �لكبرd، �ينقذ 
�إلنسانية من �ستبد�. �لمتمّولين �جحو. �لفر.يين، �من خياال_ 
�الشتر�كيين �بال% �لشيوعيين، بما جا% به من قو�عد حكيمة عا.لة 
بعد Dلك كله حكمه   jلحكم. �لإلسال�  jللزكا- ��لمسا��- �نظا
في كل عمل من (عما~ �إلنساC، فال يخلو عمل على �إلطال� 
من (C يكوC له حكم في �لدين �للدين .خل فيه، فيكوC مباحًا 
 C) مند�بًا (� ��جبًا (� مكر�هًا (� حر�مًا، �ال يستطيع �لمسلم �)

ينسى �إلسالj لحظة (� يمشي بد�نه خطو-.
ثم ,C هذl �ألحكاj كلها مسا�قة للعقل مو�فقة له سائر- مع 
�أل�~  �لموِجب  قد`l �يجعله  �لعقل حق  يقّد`   jلعلم. ��إلسال�
�يربط �لمسؤ�لية ��لتكليف به، �يخاطبه .�ئمًا �يعتمد عليه �ال 
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يخالفه (بد�ً. �لم يستطع (حدٌ ,لى �ليوj �لن يستطيع في �لغد (C يجد 
 Sُقضية شرعية قطعية تناقض قضية عقلية قطعية، فال ُيثبت �لشر
ُمحاًال في �لعقل(١) �ال ُيحيل ثابتًا �ال يخالف (صًال من �ألصو~ 
�لثابتة في �لعلم. �(عني باألصو~ �لثابت �لحقائَق ��لقو�نين �لعلمية 
ال �لفر�َ� ��لنظريا_(٢)، �(يسر نظر- يلقيها �لعاقل �لبصير على 

كتب �لدين �(قل ,لمامة بعلومه ُتثبت هذ� �لذ) Dكرنا.
*   *   *

فإ�D كاC هذ� هو �إلسالj �هذl منزلته من �لعلم ��لمدنية، 
فلما�D ينصر� عنه (كثر �لشبا�؟ 

,نهم منصرفوC عنه ألنهم ال يعرفونه. �من (ين يعرفوC �هم ال 
 jال شيئًا تافهًا ال ُيِحّل حالًال �ال ُيَحّر, k`منه في �لمد� Cيد`سو
 C) لكD كلها، �سبب k�`لد� C�. حر�مًا؟ ثم ,نهم ال يجعلونه ,ال
�لطال� ,نما يقر��C �َيِجّد�C �بتغا% �لنجا� في �المتحاC، ��لديُن ال 
يدخل في �متحاC `سمي (بد�ً، ال في �لشاj �ال مصر �ال �لعر��. 
�هذl مناهج �لكفا%- �ما .�نها ��لبكالو`يا(٣) �ما فوقها، فيها كل 
علم ,ال علوj �لدين! �ليس �لغرُ� من حذفها ��لمانُع من ,ثباتها 
�جوَ. طال� غير مسلمين في هذl �المتحانا_، فإD Cلك يمكن 
تالفيه بأC ُيمتَحن كل طالب في .ينه �تدعى كل (مة ,لى كتابها. 

______________________
(١) كاستحالة كوC �لثالثة ��حد�ً.

.Cفي (صل �إلنسا C�`�. في (صل �أل`� �نظرية k(٢) كنظرية الْبال
�لعامة  �لثانوية  �لشها.- �إلعد�.ية، �>�لبكالو`يا< هي  (٣) >�لكفا%-< هي 

(مجاهد).
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�لكن Dلك شي% تعّمدl �ألجانب يوj كانت سياسة �لبال. �,.�`تها 
.يننا  في  به  حا`بونا  (مضى سال�   Cكا� (يديهم،  في  �مناهجها 
�(بنائنا، فكيف نبقى عليه �قد �نتقلت سياسة �لبال. �مناهجها ,لى 

(يد �طنية يريد (صحابها �لخير لبال.هم ��لصال�؟
�لمد`سة �بقي فريق  ثم ,C هؤال% �لطال� ,�D خرجو� من 
منهم على شي% من �لتدين �(حبو� (C يطالعو� علوj �إلسالj، لم 
 �يجد�� كتابًا سهًال جامعًا بين .فتيه خالصة ما يجب على �لشا
�لمسلم (C يعر� من (صو~ �لدين �فر�عه، �,نما يجد�C كتبًا في 
علم �لكالj مشحونة بالمجا.ال_ �لجوفا% ��لر. على ِمَلل قد با._ 
�نَِحل قد ُنسيت منذ مئا_ �لسنين �عر� ُشَبهها �ضالالتها، �كتبًا 
في �ألصو~ معقد- غامضة ال يفهم �لشا� شيئًا منها، �كتبًا في 
�لفقه مملو%- بالمناقشا_ �للفظية ��لفر�� �لبعيد- ��الحتماال_ 
�لغريبة، ال تكا. تخلو من �ختصا` مخل (� تطويل ممل، �كتبًا 
لة �مختصر- فيها كل شي% من نحو �صر� �لغة  في �لتفسير مطوَّ
�بالغة �تا`يخ �فلسفة �,سر�ئيليا_، �لكن ليس فيها تفسير ��حد 
يرضي �لشا� �ينفعه �يجد فيه �لمر�. من �آلية �يعينه على �لتدبر 
�لذ) (مر �هللا به، �كتبًا في �لحديث مرتَّبة على غير حاجة �لعصر 
 �بة بحسب (بو�� �لفقه (� (سما% �لر��-، فينصدk)` S �لشا مبوَّ
�يفنى صبرl قبل (C يصل ,لى حديث ��حد يفتش عنه �يطلبه، 
�`سائل في علم �لمصطلح غامضة فيها تعقيد، �قل مثل Dلك في 

.jسائر �لعلو
 ،Dلكتب مؤلفة على طريقة ال تخلو من غر�بة �شذ�� lهذ�
�شر�  للشر�  �مختَصر  للمتن،  �شر�  متن  �لو�حد   �فالكتا
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للمختصر، �حاشية على شر� �لمتن �تقرير على حاشية �لشر�! 
�لست (فهم لما�D �`تقت (ساليب �لكتابة في كافة �لعلوj �(خذ_ 
شكًال جديد�ً، �لما�D يؤلَّف �ليوjَ �لكتاُ� في �أل.� على غير ما 
كاC يؤلَّف عليه قبل خمسين سنة، �ال تز�~ هذl �لكتب على ما 
 �Dكانت عليه منذ مئا_ �لسنين لم تصل ,ليها موجة �لحيا-؟ �لما
نجد في علما% كل فرS مؤلفين مجّد.ين �ال نكا. نجد في علما% 

�لدين ,ال مقّلدين مرّ..ين؟
فما�D يصنع �لشا� �لذ) لم يد`k �إلسالj في مد`سة �لم 
يفهم كتبه؟ (يسأ~ �لمشايخ؟ ,نه ,C فعل لم يجد (كثرهم ,ال مجلد�_ 
تمشي ليس في ثيابهم �تحت عمائمهم ,ال (�`�� �لكتا�، فهم 
يسر.�C عليك ما حفظو� كأنهم يتنا�لونه من مستو.عا_ (.مغتهم 
باليد، �َمن كاC منهم �D فكر جّو�~ �عقل باحث كاC في كثير من 
�ألحياC ضعيفًا في ما.ته �لعلمية، فهو يخالف �أل�لين ��آلخرين 
�يتنكب سبيل �لدين. �قليل منهم من جمع ,لى �لعلم سرعَة �لفهم 

.kفهَم `�� �لعصر �حسَن مخاطبة �لنا�
ثم ,C (كثر هؤال% �لمشايخ بعيد�C عن �أل.� ليس لهم في 
صناعة �لبياC يد، قّل (C ترd فيهم من ُيَعّد كاتبًا ُمجيد�ً (� َلِسنًا 
هًا. على (ننا بعد هذ� كله نخشى (C ينقر� هؤال% �لمشايخ  ُمفوَّ
�ال نجد لهم َخَلفًا، �على (نني ال (حّملهم �لذنَب �حدهم فالذنب 
جا~ .ين مسؤ�لوC عنه   ̀jعلى �لمسلمين كلهم، �ليس في �إلسال
�قائموC به ��كال% عليه، �لكن `جا~ �لدين عندنا هم كافة (هله 
�(تباعه، ال فر� في Dلك بين شيخ �إلسالj ��خر مسلم في ,فريقيا 
�لوسطى (� �لقطب �لشمالي. �لو (C (كبر شيخ في حلقته (� خطيب 
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على منبرl (خطأ في حكم (� حّر� �ية َلَرّ. عليه من يحفظ �آلية 
(� �مر(-. �ما هذl �لمر(-  �يعر� �لحكم، �لو كاC طفًال صغير�ً 

بأقل من تلك �لعجو� �ال هذ� �لخطيب بأجّل من عمر.
 Cإلعجا� �يعتقد�� Cلمسلمين كلهم يذكر��  Cلشبا�  C, ثم
 .�`) �D,� به، �لكن َمن منهم يعر� (�جه �إلعجا� على حقيقتها؟
(C يفهمها ففي () كتا� يجدها؟ بل َمن منهم يفهم �لقر�C فهمًا 
 lتفسير Cيعرفو kصحيحًا يتجا�� �لتفسير �لعا.)؟ بل كم من �لنا
�لعا.)؟ �كم منهم يسمعه ليعتبر �يتدبر؟ (ال يسمع (كثر �لمسلمين 

�لقر�C ليطربو� بنغمته �(صو�_ تال�ته؟
�كلنا يعتقد بأC �إلسالj صالح لكل �ماC �مكاC، �لكن () 
.�لة، بل () جمعية ,سالمية، حا�لت (C تستخلص من كتب �لفقه 
 Cنظريا_ �لفقها% قانونًا مدنيًا ينطبق على عصرنا �لحاضر، �يكو�
تتمَة �لعمل �لكبير �لذ) ُبد� بوضع مجلة �ألحكاj �لشرعية؟ �في 
�لبال. �إلسالمية من   Dنقا,  lنجا�, �لعمل، �في  لهذ�  �لفقه متسع 
�لوعيد  (نز~ �هللا ��لتعر� لما �`. في Dلك من  �لحكم بغير ما 
�لشديد، فضًال عما فيه من �لمّس بالكر�مة �لوطنية ��لسيا.- �لقومية. 
�من حا�~ (C يؤلف في بياC `() �إلسالj في �الشتر�كية �موقفه 

منها، �حكمه في �لديمقر�طية �(ساليب �لحكم �لمعر�فة؟
*   *   *

للبحث في هذ�  �لشريف  �لمولد   dكرD فرصة jغتنا� (ليس 
�شبهه جز%�ً من هذl �لحفال_ �لتي ال معنى لها ��لمظاهر �لتي 

ال طائل تحتها؟
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�,ني أل`جو من �هللا -لما (`d من �نصر�� مصر، علمائها 
 jيو Cيكو C) -قبالها عليه,� jبائها �شبابها �لمثقف، ,لى �إلسال.)�
 ،jفاتحة عهد جديد في تا`يخ �إلسال jلمولد من هذ� �لعا� dكرD
كما كاC يوj �لمولد �لشريف فاتحة عهد جديد في تا`يخ �لعالم.

      (بغد�.) 
*   *   *
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(ياصوفيا

نشر_ سنة ١٩٦٦

�ألموية  �لكبيرتين:  �لد�لتين  ثالثة  �لعثمانية  �لد�لة  كانت 
قة �ِمَز�  ��لعباسية، تسّلمت �لحكَم ��لوطُن �إلسالمي `قع ممزَّ
لم  بال.�ً  ,ليه  �ضّمت  `قعته،  �مّد._  ِصْبَغَته  فوّحد_  مرقَّعة، 
�لهال~  `�يُة  ُقَتيبة �ال طا`�، حتى `فرفت  ُعقبة �ال  فتح  يبلغها 

على ما بين �ألهو�� ��لنمسا �(.`َنة �صنعا%.
فو�  �لمسلمة  �لد�لة  يلو� هال~   C) �لنصر�نية   ~َ�. �ها~ 
�لصلباC)� C يعلو على `نين �لنو�قيس صوُ_ �ألC�D، فاجتمعت 
�(عانها  حربها،  على  عاِملًة  �ألطوَ~  �لدهَر  �.(بت  عليها  كلها 
كافر-، هم جماعة  �بو�طنهم  منها، ظو�هرهم مسلمة  نفٌر  عليها 
ِجّنة   jإلسال� �تخذ��  �لذين  ُسالنيك  يهو.  من  �هم  �التحا.يين. 
يستر�C بها كفَر قلوبهم، خرجو� على �لسلطاC عبد �لحميد ��فتر�� 
عليه �لكذ� �صّو`�l بغير صو`ته، فأخذنا �لصو`- �لتي صّو`�ها 
�صدقنا �لِفرd(١) �لتي �فتَر�ها. �ما نقمو� منه ,ال (نه كاC -على 
��حد-   jإلسال� لرفعة  عامًال  مسلمًا  �لحكم-  في  (سلوبه  سو% 

�لمسلمين.
______________________

(١) جمع ِفرية.
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يجمع  �لتي   ‘ محمد  (مة  �لو�حد-،  لألمة  جا���  ثم 
>ُتر�<،  فقالو�  �كر.ّيها  �هندّيها  �عجمّيها  عربّيها  بين   jُإلسال�
فقا~ �لمقّلد�C من �لعر� >عر�<، فقا~ �لُفرk >ُفرk< ��ألكر�. 
قوتها ضعفًا،  (ممًا ��ستحالت  �لو�حد-  �ألمة  فانقسمت  >ُكر.<، 
بينها، �كاD Cلك ما يريد  �كاC بأسها على عدّ�ها فصا` بأسها 
(عد��ها. ثم .خلو� �لحر� �لتي لم يكن للعثمانيين فيها ناقة �ال 

جمل فأضاعو� بها �لد�لة �(ضاعو� �لمسلمين.
�لما تحقق ألعد�% �إلسالj �ألمُل �لذ) (ّملوl قر�نًا ِطو�ًال 
�بلغو� ما كانو� يبتغوC �هوd هذ� �لصر� �لعظيم، صر� �لخالفة 
�لثالثة، هّز_ �لفرحة (عد�% �إلسالj هز- سقطت منها �ألقنعة عن 
�جوههم فبد�� على طبيعتهم، �جهر�� بالعد��- �(ظهر�� �لشماتة، 
مقالة حشوها   jأليا� تلك   jلشا� في   Cكا نصر�ني  �كتب صحفي 
�تألمنا  �لمريض<،  �لرجل  >ما_  عنو�نها:   ،jللؤ� �ملؤها  �لسم 

منها �لكن ما تكّلمنا.
فلما قاj مصطفى كما~ متظاهر�ً بالدفاS عن عز- �لدين �كر�مة 
�لمسلمين، ��ثبت معه تلك �لنفوk �لمؤمنة من (هل �ألناضو~ 
فحا`بو� مجاهدين في سبيل �هللا، �طر.�� �ليوناC من ,�مير �(خرجو� 
�لحلفا% من �لبال. �بنو� �لنصر من (نقا� �لهزيمة، �نقلبت �آلية، 
فكتب  �لكافرين،   �قلو في  ��لغصة  للمسلمين  �لفرحة  فكانت 
�ألستاD معر�� �أل`نا��� `حمه �هللا مقالة عنو�نها >ُبِعث �لرجل 

�لمّيت<، كانت ,حدd `��ئع Dلك �لقلم �لعبقر).
*   *   *
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�مر_ �ألياj فظهر_ �لخو�في �بر�_ �لمخبَّآ_، فإ�D �لرجل 
ينزS عنه جلد �لغا�) مصطفى كما~ �يلبس جلد (تاتو`�، �يأخذ 
في محا`بة �إلسالj �نقض بنائه في بال. �لتر� حجر�ً حجر�ً �حّل 
ُعر�l ُعر�ً- عر�-، حتى �صل ,لى >(ياصوفيا< �لتي (كرمها �هللا حين 
فجعلها  بها  فعا.  مسجد�ً،  فجعلها   jباإلسال �لديا`  تلك  شّر� 

متحفًا، �لوال �لخو� أل`جعها كنيسة!
��نطلقت  فيها،  ��لمها �حّز  �لمسلمة   ��لقلوَ �`D S�ّلك 
قيل مطلع قصيد- لحافظ  فيه �أللسنة ��ألقالj، فكاC مما  تقو~ 

,بر�هيم ما (تّمها، �لو (تمها لكانت (`�S ما قا~:
(يا صوفيا حاC �لتفّرُ� فاDكر)     عهوَ. ِكر�jٍ فيِك َصّلو� �َسّلمو�
,�D عدِ_ يومًا للّصليِب �(هِلِه      �حّلى نو�ِحَيِك �لمسيُح �َمريُم
jُنه      على �هللا من عهد �لّنو�قيِس (ْكَر, CDفال ُتنكر) عهَد �لمآ

�كنت يومئذ في مكة، فكتبت مقالة ُنشر_ بعُد في �لرسالة 
َيْشِف  لم  �لعصبة  تلك   C, فيها:  قلت  مما   Cكا  (١)(١٩٣٥ (سنة 
غيَظ قلوبها كلُّ ما صنعته باإلسالj �ما (نزلته بأهله، فعمد_ ,لى 
بيت من بيو_ �هللا تقاj فيه شعائر �هللا فجعلته بيتًا لألصناj �مثابة 
للوثنية! (ماتت فيه �لتوحيَد �(حيت فيه �لشر�، �طمست منه �َ) 
�لقر�C �(ظهر_ فيه �لصو` ��أل�ثاC. لم َتِضْق بها �أل`ُ� حتى 
 kما تجد مكانًا لمتحفها هذ� ,ال �لمسجد �لجامع، �لكّن �لنفو

______________________
(١) �نظر مقالة >�لشريف عدناC<، �هي منشو`- في كتا� >من نفحا_ 

�لحرj< (مجاهد).
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 CDلمآ� lهذ Cلملحد- ضاقت بهذ� �لمسجد، �(حس (صحابها كأ�
هم من  ُ̀ في عيونهم �كأC هذl �لقبة على ظهو`هم، �غشيت (بصا
نو` �هللا فأ`�.�� ليطفئوl بأفو�ههم �يمنعو� مساجد �هللا (C ُيذَكر فيها 
 ،jفيه صال- بعد �ليو jسمه، فُعّطلت �لصال- في (ياصوفيا فال تقا�
�سكت �لمؤCD فال يدعو في مآDنها ,لى �هللا �ال يصعد بالتهليل 
��لتكبير، �نأd عنها �لمؤمنوC فال يدخلونها ,ال مستعبرين باكين، 
 ّ~D� .Cعظمة �لخالفة �جاللة �لسلطا� jفيها مجد �إلسال Cينُدبو
�(هلوها،  (صحابها  �هم  عنها،  غربا%  �صا`��   Cلمسلمو� فيها 
�عّز فيها �لمشركوC، �شعر�� (C (ياصوفيا قد ُختمت فيها صفحة 

�إلسالj باسم (تاتو`� كما ُفتحت باسم محمد �لفاتح.
على  >حّي  مر-   ٨٧٢٣٥٠ مآDنها  في  صيح  �لتي  (ياصوفيا 
�هللا<،  ,ال  ,له  (كبر، ال  �هللا  (كبر  �هللا  �لفال�،  على  �لصال-، حّي 
فاصطّف فيها �لمسلموC خاشعة (بصا`هم، مؤمنة قلوبهم، ساكنة 
جو�`حهم، قد �ضعو� �لدنيا تحت (قد�مهم �َ.ْبَر ��Dنهم �(قبلو� 
على �هللا بخشوS �,خالP، فجز�هم بما خشعو� �(خلصو� قلوبًا 
�ستنا`_ باإليماC �عمر_ باليقين، كاC �لقلب منها �هو يخفق 
بين جو�نح صاحبه (كبَر من �أل`� �هي تجر) في ملكو_ �هللا، 

فملكو� بهذl �لقلو� �أل`� �فتحو� بها �لعالم.
(ياصوفيا، �لتي با_ فيها �لمسلموC ١٧٤٤٧٠ ليلة، �لهم 
�ما  �لنحل،  ��لتهليل كد�ّ)  ��لتكبير  بالتسبيح   (ّ�ِ.َ في جوفها 
 jمصلٍّ (� مجلس قا`� (� مقا jفي (`ضها شبر لم يكن موطئ قد
k (� سامع، �لم يكن يحصي ,ال �هللا كم ُختم  ّ̀ �Dكر (� مقعد مد
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فيها من ختمة �كم (لقي فيها من .`k، �كم Dُكر فيها �هللا �كم 
(قيمت فيها �لصال-!

(ياصوفيا، �لتي يشهد كل حجر فيها �تشهد (`ضها �سما�ها، 
 kلنا� �يشهد  �لسامقة،  مآDنها  �تشهد  �لمشَمِخّر-  قبتها  �تشهد 
 Cيشهد �هللا �مالئكته، (نها بيت من بيو_ �هللا �حصن من حصو�

�لتوحيد �.�` من .�` �لعبا.-.
 ،jياصوفيا تعو. للجبت ��لطاغو_ �تحمل �لصو` ��ألصنا)
(`يقت  لقد  �لكفر ��لغر�؟  ليربحها  �يخسرها �إلسالj ��لشر� 
حو~ (ياصوفيا .ما% �كية �ُ(�ِهقت في سبيل (ياصوفيا (`��� طاهر-، 
من َلُدCْ معا�ية (يوj حا�~ �لمسلموC فتحها لنو` �إلسالj يقو.هم َمْسَلمة 
بن عبد �لملك) ,لى عهد �لفاتح، ,لى عهد عبد �لحميد؛ (َفر�حت 
�لدما% هد`�ً �Dهبت �لنفوk ضياعًا، �عا._ بعد سبع �ثمانين 
ُيتَل فيها �لقر�C، �لم  �(`بعمئة سنة �كأنه لم ُيذَكر فيها �هللا �لم 

يقف في محر�بها �ألئمة �لم تتجا�� مآDنها باآلC�D؟
 lسقو� جماجمهم،  على  �لمجد  هذ�   Cلمسلمو� بنى  لقد 
بدمائهم، �حموl بسيوفهم، ثم �قفوl على �إلسالj. (فيأتي في 
Dيل �لزماC َمن يعبث بالوقف �يهز( بالدما% �يلعب بالجماجم، 

ثم ال ير.عه `�.Sٌ �ال َيِعظه ��عظ؟!
*   *   *

��نتهت �لمقالة، �لكن لم ينتِه �لعقل من �لتفّكر �ال �لقلب 
 Cقو�~ (عد�ئنا بصا.� (فعالنا، يقولو) �من �لتحّسر. لقد كنا نرّ. كذ
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�نفعل، فهل صا`�� يفعلوC �ال نملك نحن ,ال �ألقو�~؟
��نتظر_ (C تنجلي �لغمة فأكتب مقالة مثل مقالة معر��، 
�لكن �لغمة لم َتْنَجِل بل ��.�._ شد-؛ لقد كّر_ �لسنة بعد �لسنة 
فال  �لفر*   Cينتظر�  Cلمؤمنو��  ،dَيْقَو ��لكفر  يعُظم  ��لخطب 
عا� ��`تاS (صحا� �ليقين �قالو�: متى  يلقونه، حتى شك �لضِّ

نصر �هللا؟
من يقف في �جوl هؤال% �لطغا- ��لد�لة لهم، �ما~ �ألمة 
عدّ�ها  لمحا`بة  �(عدته  بمالها  �شترته  �لذ)  �سالحها  معهم، 
ثمنه  .فعو�  �لذين  صد�`  ,لى   lجهو� ثم  عليه،  (يديهم  �ضعو� 
يرغمونهم به على تر� .ينهم ��لخر�* من ,سالمهم، �هم ,نما 

�شتر�l ليحمو� به �لدين �يدفعو� به عن �إلسالj؟
 Cلقد صا~ هؤال% �لطغا- �جالو�، ��قفو� �حدهم في �لميد�
�C �لشعب �ألعز~ �لعاجز، ينا.�C: هل من مبا`�؟ فكيف  يتحدَّ
َج بالسال� �لمؤيََّد بالما~ من ال ما~ لديه �ال سال�؟  يبا`� �لمدجَّ

؟ ُ̀ ُ̀ (j هل تدفع �ألسّنَة �لنحو (ترّ. �لرصاPَ �لصد�
 jفي نظر �إلسال jحر� kليأ� C) _كرD C) لوال ،kكد_ (يأ�
�� �هللا ,ال �لقوj �لكافر�C، �لوال (D Cكر_  َ̀ �(نه ال ييأk من 
موقفًا مماثًال. �ما (كثر ما تتشابه مو�قف �لتا`يخ! يوj قاj �إلمبر�طو` 
>(كبر<، �كاC يحكم �لهند باسم �إلسالj، فزّين له �لشيطاC �لذ) 
�سمه ,بليس �شيطاC من �لناk نسيت �سمه (فسلو� عنه صديقنا 
يستبد~   C)� باهللا يكفر   C) له  �ّين  �لند�))،  �لحسن  (با   Dألستا�
بشريعة �إلسالj شريعة لّفقها ما (نز~ �هللا بها من سلطاC، �جعل 
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 C) شعا` .�لته >�هللا (كبر<، �ما يريد بها معناها بل يريد �لخبيث
يقو~ (نه هو �هللا (() (C �هللا هو �إلمبر�طو` (كبر)!

 dيحكم �لهند ,ال (قلها �يسيطر على قو�ها كلها، فتصد Cكا�
له شيخ ضعيف في جسدl قو) في ,يمانه، �ما ��~ يعمل بمو�عظه 
على   lنّشأ طفًال  �إلمبر�طو`  َحَفد-  من  �ستخلص  حتى  �`سائله 
�لطفل ُملك  �لدين، فكتب �هللا (C ير� هذ�  �إلسالj �`ّباl على 
>(كبر< �(C يكوC منه �إلماj �لعا.~ �لعالم، َمن كاC من خير- ملو� 

ْنك �يب(١). َ̀ �لمسلمين �كاC بقيَة �لخلفا% �لر�شدين، هو (�
ْرَهندّ)  �لسَّ �لشيخ  �لثاني،  �أللف  مجد.  فهو  �لشيخ  (ما 
شيخًا  �لمسلمين  �إلخو-  هؤال%  في  نجد  (فال  �لنقشبند). 
كالسرهند)؟ شيخًا يحمل �لمصبا� �لها.) فيرّ. به �لقافلة �لضاّلة 

,لى �لطريق؟
(ينا �لنو`  لقد (ّملنا، �لكن طا~ �ألمد �ما تحقق �ألمل، �ما̀ 
�لذ) يبد. �لظلما_، بل `(ينا �لظالj يشمل بال.�ً (خرd من بال. 
 >Cلمسلمين كانت في ضيا%. لقد نجم في تلك �لبال. >(تاتو`كو�
�سلكو�  ,مامهم  َنحَو  َنَحْو�   ،��لعر من  كانو�  �لكنهم   ،Cخر��
 kلنا�  lير� معلن  كفر   lفكفر منه،  شر�ً  كانو�  (نهم  بيد  طريقه، 
فيحذ`�نه �يعرفونه فيتحاَمونه، �(�لئك كفر�� كفر�ً مبّطنًا ال يعرفه 
�ال ير�l ,ال �لقلة من �لعلما%، (ما �لعامة ��لدهما% فال يفّرقوC بين 

�لسر�� �بين �لما%.
______________________

(١) �من شا% (C يقر( قصته فهي في كتا� >`جا~ من �لتا`يخ< في فصل 
عنو�نه >بقية �لخلفا% �لر�شدين< (مجاهد).
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>Dلك< كالكأk فيها �لسم �لظاهر، �>هذ�< كالكأk ُخلط 
 !Cلليمو� �فيها �لسم �لناقع �لذ) ال طعم له �ال مر�`- فيه بشر�
جا% >Dلك< بالكفر كما يجي% �لذئب �لكاسر، تسمع عو�%l فتغلق 
�ألبو�� .�نه، �جا% به >هؤال%< كما تجي% �لحية، تدخل عليك 
�(نت نائم من ِشّق �لبا� (� من ثقب �لجد�`، فال تحس بها ,ال 

�هي ملتّفة عليك.
*   *   *

لما كدنا نيأk فتح �هللا لنا با� �لفر*.
هؤال%   lجو� في  يقف   C) (حٌد  يستطيع  ال  (نه  نظن  كنا 
�لملحدين ألC معهم �لسال� �معهم �لد�لة �معهم �لما~، فأ`�. 
�هللا (C ير) �لناC) k �لنصر ليس بالسال� �ال بالد�لة �ال بالما~، 
في  يقف  من  فبعث  �جهه،  �بتغاَ%  ��لعمل  هللا   Pباإلخال بل 
�جوههم. لم يبعثه قائد�ً معه �لجند �ال �عيمًا له �ألعو�C �ال غنيًا 
عندl �لماليين، بل شيخًا ليس عندl شي% من Dلك كله، �لكن 

.Cإليما� lلك كله، عندD ما هو (كبر من lعند
 Cلشبا� ،Cحمل �لشيخ(١) مشعل >�لنو`< فأقبل عليه �لشبا�
على   Cآل� ,لى  سنة  خمسين  نحو  من   Cلملحد�� عمل  �لذين 
�لصحف  �مقاال_   k`لمد�� بمناهج  قلوبهم،  من   jإلسال�  Sنز
قد  (نهم  ظنو�   �D, حتى  ��لترهيب،  ��لترغيب  ��لنظم  ��لقو�نين 
نجحو� �(نهم �صلو�، �(نهم نالو� ما (ّملو� �بلغو� ما تمّنو� �حسبو� 

______________________
سي<، �هو  َ̀ (١) �لشيخ سعيد، �عامة �لناk عندنا يلفظوC �سمه >�لنَّْو

سي<؛ نسبًة ,لى �لنُّو` (مجاهد). ْ̀ خطأ صو�به >�لنُّو
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 C) ًقد ما_ في تركيا �لجديد-، (لهم �هللا شيخًا ��حد� jإلسال� C)
 lحد ما بنو�� jفي يو jهو يهد �Dفإ ،Pبإخال jيقو~ كلمة �إلسال
 kنفو في  قويًا، ال  ينبعث حيًا   jإلسال� �D,� في خمسين سنة، 
�لشيو¦ ��لعجائز �لذين (.`كو� عهد ما قبل �لجمهو`ية، بل في 

نفوk هؤال% >�لشباC �لنو`يين<.
َحر  �سر_ .عوته كما تسر) (شعة �لفجر �أل�لى في ظلمة �لسَّ
�مشت كمشي �لُبْر% في (�صا~ �لمريض، قوية �لكنها خفية، حتى 
,�D حاC موعد �لفجر �أل�~ بد_ للعياC على يد َمْنَد`يس �صحبه، 
فعا. �لمسلموC ,لى �لمساجد �`جعو� ,لى �لقر�C، �عّز �لدين، 
�سمع �لمسلموC في تركيا �ألC�D �لعربي، (C�D بال~ لرسو~ �هللا 
‘: >�هللا (كبر، �هللا (كبر< بعد (C لبثو� ثلث قرC يسمعوC >تنر) 

بيوكتر، تنر) بيوكتر<.
لقد حدثني َمن شهد �إلخو�C �ألتر�� لّما سمعوl كيف (ثا`تهم 
ْت لها (حال�D jُ) �لُحُلم ��لمكانة فيهم، فصا`��  �لفرحة حتى خفَّ

.Cمن شد- �لفر� ما هم فاعلو C�`ال يد� Cيبكو� Cيضحكو
,C فجر مند`يس كاC �لفجر �أل�~، �ال بد (C تعقبه ظلمة 
طفيفة هي Dيل سجف �لليل. لقد جمع �لكفر قوته ��ثب مثل �ثبة 
�لديك �لمذبو�، فظنها �لر�ئي من بعيد عالمة �لحيا-، �,نها ألما`- 
�لمو_. لقد Dهب في هذl �لوثبة مند`يس `حمه �هللا، �لكن ضيا% 
�لفجر لم يذهب. لقد طلع �لفجر صا.قًا هذl �لمر- �عبَّر �لشعب 

في تركيا عن ,يمانه.

*   *   *
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فيا (يها �لقر�%، ,C �لعاقبة لإلسالj؛ ,C نو` �إلسالj ال يمكن 
(C ينطفئ، �,�D جا~ �لباطل َجولة فإC �لعاقبة .�ئمًا للحق. (`(يتم 
ها ��متّد_ في  ُ̀ �لتي مشت في �أل`� جذ� �لسنديانة �لضخمة 
�لجو فر�ُعها، يأتي َمن يقطع غصنًا من غصونها (� ُيعمل فأَسه 
في ساقها حتى يظّن (نه قد �جتّثها من فو� �أل`� �(نها لن ُتنبت 
(بد�ً؟ ,نها تناj قليًال حتى ينمو من حولها �لكأل �تعلو �لحشائش 
حتى تغطيها، فإ�D هي تنشّق عن فرS جديد يظهر صغير�ً ضعيفًا 
هذ�  �يبقى  �يمو_  �لكأل  يجّف  �لكن  �لكأل،  Dلك  بعض  كأنه 
`d ��`فة  �لفرS، حتى يقوd �يعلو �يصير .�حة جديد- باسقة �لذُّ

�لظال~.
هذ� هو مثا~ �إلسالj؛ كلما كا. له (عد��l �حا�لو� (C يطفئو� 
نو`l �نتفض فعا. (قوd مما كاC، �كلما حاقت به �لشد�ئد ��لمحن 
كانت له حيا- جديد-. فثقو� بأC �لعاقبة للتقوd، �كونو� مع �هللا 
 ،jلعاقبة لإلسال�  C)  jليعلم كل عد� لإلسال� �هللا معكم،  يكن 
بوC بنصر �هللا في �لدنيا �يثقو� بحسن ثو�به  �ليؤّمل �لمبتَلوC �لمعذَّ

في �آلخر-.
 jلليل مهما طا~ ال بد له من �خر، �ستطلع شمس �إلسال� C,
على �لنفوk فتكِسف فيها شموSَ �لمذ�هب ��لنَِّحل ��ألباطيل، 
 Cلنائمو� �يصحو  ْحر،  �لسِّ تها�يَل  فتلُقف  موسى  عصا  �تجي% 

.jتذهب (ضغا� �ألحال� dفتّمحي مشاهد �لر�
*   *   *
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Cإليما�� ��لحر

لت  محاضر- ُ(لقيت �`تجاًال سنة ١٩٦٩، ُسجِّ
�ُكتبت نقًال عن شريط تسجيل(١)

�عمُت  حتى  سنة  �(`بعين  (`بع  من  �لمنابر   lهذ (`تا.  (نا 
(ّني صر_ من فرسانها �لم (عد (تهيبها، لكني (قف �ليوj بينكم 

متهيبًا!
قلت في محاضر- ماضية ,نني �قعت في �`طة، (ما �لو`طة 
هذ�  بحضو`  فوجئت   D, �ليوj؛  فيها  �قعت  �لتي  فهي  �لحقيقية 
موقف  هنا  ��قفت   ،jلكر�� ��لسا.-  �لكبا`  �لقا.-  من  �لحشد 
�المتحاC، �جا% هذ� �أل¦ �لكريم فمدحني قبل (C تسمعو� مني، 
فصر_ كالتلميذ �لذ) مدحه (ستاlD فقا~: هاكم �لتلميذ �لنابه. ثم 
كاC غير Dلك فكانت سقطته (شّد، ألC َمن يسقط عن �لكرسي 

ليس كَمن يسقط عن �لمنا`-!
______________________

(١) (لقى علي �لطنطا�) هذl �لمحاضر- (ماj عد. كبير من ضبا� �لجيش 
�أل`.ني، ثم ُنشر_ بعد نقلها من شريط تسجيل في عد. (يا` ١٩٧١ 
في  �لمعنو)  �لتوجيه  مديرية  ُتصد`ها  �لتي  �لعسكرية<  >�لمجلة  من 
فضيلة=   Cكا" فيها:  قالت  بكلمة  �لمجلة  صّد`تها  �قد  �لجيش، 
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,نني ��هللا في خجل (C (قدj لكم كالمًا �(نتم تقدموC .ما% 
�(`��حًا؛ تجو.�C بالنفوk، ��لجو. بالنفس (قصى غاية �لجو.. 
 .Cفما �لذ) (جو. به عليكم؟ (.عوكم ,لى �لبذ~؟ لقد بذلتم �تبذلو

(عّلمكم فنوC �لقتا~؟ (نتم �لذين تعّلموC �لناkَ �لقتا~.

�لقو-  ألستمّد  بل  ألقوّيكم  جئت  ما  بأني  (عتر�  لذلك 
منكم، ما جئت ألعطيكم بل آلخذ منكم، ما جئت ألعلمكم ما 
تجهلوC بل ألDّكركم بما تعلموC، ما جئت ألضع في نفوسكم 
بطوال_ ليست فيها، بل جئت ألثير �لبطولة �لتي �ضعها �هللا في 

نفوسكم.
*   *   *

______________________
=   �ألستاD علي �لطنطا�) في �يا`- عائلية ,لى عماC قبل سنتين، فطلب 
,ليه مدير �لتوجيه �لمعنو) (C يلقي محاضر- عن �إليماC ��لجيو¤ 
�إلسالمية، فتكرj فضيلته بالحضو` ,لى نا.) �لضبا� في �لز`قا%، 
ضبا�  كبا`  من  ضابط  (لف  من  بأكثر  �لخا`جية  قاعته  غّصت  �قد 
 jلمحاضر- �لتي ننشرها �ليو� lلجيش �لعربي (�أل`.ني). �كانت هذ�
 lجميع �لضبا� �تقديرهم فناشد� �لما لها من (همية. �قد نا~ ,عجا
 Dالستمر�` في �لحديث، لكن عريف �لند�- �عتذ` عن فضيلة �ألستا�

ألنه كاC على سفر".
�قد (عا. جد) -`حمه �هللا- نشر جز% من هذl �لمحاضر- في مقدمته 
�لتي كتبها لكتا� >عبقرية خالد بن �لوليد �لعسكرية<، �لذ) (لفه (حمد 
بك �للّحاj �(عا._ نشَرl من قريب >.�` �لمنا`-< �لتي نشر_ كتب 

�لشيخ كلها ��لتي تنشر �ليوj هذ� �لكتا� (مجاهد).



٢٦٧

(يها �لسا.-:
,C �ألمم �لتي ال ماضي لها تخترS لها ماضيًا، ألC حاضر 
�ألمة �ليُد ماضيها �هو �لذ) يلد مستقبلها. فهل نهمل نحن ماضينا 
�لعظيم؟ ,C (عد�%نا يتعمد�C ,هما~ ماضينا، (فنعين (عد�%نا على 
من  تا`يخنا  يطمسو� صفحة   C) على  �صطلحو�  (عد��نا  (نفسنا؟ 
 ��لطالَ  Cُيقر�� كلياتهم  في  فتر�هم  �إلنسانية،  �لحضا`-  تا`يخ 
تا`يخ �لعلوj من (ياj �ليوناC ��لر�ماC، ثم يتخّطوC ما فعلنا نحن 
 Cلى عهد �لنهضة `(سًا. �في �لكليا_ �لعسكرية يتخطو, Cفينتقلو
�ألمجا.  تا`يخ  في  صفحة   S�`) (نها  مع  (مجا.نا  صفحة  عمد�ً 

�لعسكرية.
�لقا.-  كبا`   jما) �لعسكر)  �لفن  في  (تكلم   C) �عذ`�ني 
�لعسكريين، فأنا مولع بكتب �لتا`يخ من صغر) (قر( كل ما يقع 
تحت يد) منها، �(ستطيع (C (قو~ ,C �لمعجز- �لكبرd في �لتا`يخ 

�لعسكر) لألمم كلها هي �لفتح �إلسالمي.
قد يقو~ قائل: ,C �إلسكند` فتح بال.�ً `بما بلغت ما فتحه 
�هتلر،   Cنابليو� لنك  �تيمو`   Cخا جنكيز  �كذلك   ،Cلمسلمو�
�لكن �لفر� بين هؤال% جميعًا �بين �لفتح �إلسالمي (C فتح هؤال% 
 ،��لقا.- كاC فتحًا عسكريًا قاj على �لقهر �بقي فيه غالٌب �مغلو
بقي �لغالب يقظًا محترسًا �بقي �لمغلو� متربصًا متحفز�ً لألخذ 

بالثأ`. (ما �لفتح �إلسالمي فهو عجيب في طبيعته.
�نظر�� ,لى �لبلد�C �لتي فتحناها. لقد فتحنا بال. �لشاj، فأين 
�لبال.   lفتحنا هذ �لمغلوبوC؟  �لغالبوC �(ين   Cآل� jلشا� في بال. 
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 lهذ �بقي.  فيه  �ستقّر  ,ال  بلد�ً  �إلسالمي  �لفتح  .خل  فما  كلها 
(ند�نيسيا .خلها �إلسالj منذ (كثر من ثالثمئة سنة، �قريبًا منه .خل 
�الستعما` ,لى تلك �لبال.، �ها هو �D �الستعما` قد Dهب �بقي 
�إلسالj ,لى يوj �لقيامة ,C شا% �هللا؛ Dلك (C �لفتح �إلسالمي ليس 
فتحًا عسكريًا، �ما فتح �لمسلموC �لبال. ليأخذ�� منها �لغنائم �ال 

ليظلمو� (هلها، بل ليشركو� (هلها في �لخير �لذ) جا��� به(١).
*   *   *

,C �لعالم �ليوj تقو.l قوتاC كبيرتاC: (ميركا من هنا �`�سيا 
من هنا�. فلو جا% شخص (ّمي ال يقر( �ال يكتب، �لم يدخل في 
حياته مد`سة �ال ��` مدينة من �لمدC �لكبرd؛ شخص نشأ في 
 C, :قرية ضائعة متو�`ية خلف `ما~ �لصحر�%، لو قا~ هذ� �لرجل
عند) .ستو`�ً للبشرية، فتعالي يا `�سيا �تعالي يا (ميركا �تعالي 
يا (مم �أل`� (جمع، �تبعو� هذ� �لمنهج (ضمن لكم �لسعا.- في 

�لدنيا ��لنجا- في �آلخر-.
لم   �D, `(يكم  فما   !Cمجنو ,نه   Cتقولو عنه؟   Cتقولو  �Dما
حكم  حتى  سنة   Cثالثو .عوته  �على  �لشخص  هذ�  على  تمِض 
ثلث �لمسكوC من �لكر- �أل`ضية، �حتى (��� ,حدd �لد�لتين 

�لكبيرتين �(��لها من �لوجو. �(خضع �ألخرd لهذ� �لمنهج؟
______________________

 �(١) �قر( مقالة >�لفتح �إلسالمي< في كتا� >ِفَكر �مباحث<. �في كتا
كليهما  �في  �Dته،   Cلعنو�� تحمل  غيرها   dخر) مقالٌة  عمر<  >(خبا` 
�لفتح  معجز-   ،dلكبر� �لتا`يخية  �لمعجر-   lلهذ �تحليل  تفصيل 

�إلسالمي (مجاهد).
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�لذ� صنعه محمد ‘ �خلفا� محمد، �هذ
 هي قصة  �هذ
�لمعجز% تحققت على يد  
�لفتح �إلسالمي، �لفتح �لعجيب؛ هذ

�لعربي �لمسلم ��لقائد �لعربي �لمسلم.  ��لجند
�لعربي �لمسلم �لذ� مشى من جزير% �لعر8 شرقًا  ��لجند
=لى �لعر�H �فاB� FGفغانستاC �=لى �لهند �B�غل فيها =لى بال> 
�صل  حتى  =فريقيا  Jخر  �=لى  مصر  =لى  غربًا  �مشى  �لصين، 
 �هذ لوال  �للهّم   :Oقا� بفرسه  نافع  بن  عقبة  عليه  فوقف  �لبحر، 

�لبحر لمضيت مجاهد�ً في سبيلك. 
�لبحر =لى =سبانيا حتى بلغو� قلب فرنسا، حتى جا�  �ثم تخطَّو

�لبحر �ألبيض �لمتوسط فيه بحير% =سالمية. Cيو[ كا
 �لك، فهذ �ليو[ =لى Bبعد من̂  Cلجنو> قد يصلو� C= :Cتقولو
 Cيا. =نهم -يا سا>%- يأتوGميركا =لى كوB ألميركي يأتي من� ��لجند
 
a�غد يأتيه  �ألمريكي   ��لجند  ،c�Gبالسيا  Cيتنقلو�  c�Gبالطيا
�لعربي فكاC يمشي  �ساخنًا �يأكله بالشوكة ��لسكين. Bما �لجند
 Gلجنو>. في بد�على Gجليه، �=C �جد >�بة تعاقب عليها عد> من 
�هللا ‘ �عليٌّ �Gجل ثالث على ناقة ��حد%، يركب  OسوG تعاقب

.C�Bحدهم �يمشي �آلخر
�لتموين ��لتز�يد ��لنقل،  cتشكيال hلجيو��ليو[ تمشي مع �
�لعربية �إلسالمية شي� من ^لك كله، بل  hلجيو��لم يكن مع 
 ��>هم؟ تمر�c يأكلها �لجندj هم بأنفسهم. �ما<�j C�ُيعّد �كانو

في �ليو[، �يعيش كذلك Bيامًا طو�ًال.
في  عجيبًا   Cكا�  
صبر في  عجيبًا  �لمسلم   ��لجند  Cكا
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طاعته، �كاC في ,يثا`l (عجَب منه في صبرl �في طاعته. (ّلَف بين 
�لجنو. �لتر�بُط ��لمحبة ��إليثا`، �ال ينفع �جتماS �ألجساj -(يها 
�لسا.-- ,�D لم تجتمع �لقلو� ��لنفوD) .kكر لكم حا.ثة ��حد- 
�لجرحى،  عن   Cيفّتشو �لمعركة  بعد  Dهبو�  �ليرمو�:  معركة  من 
من   lعند (ثمن  هي  ما%،  جرعة  يطلب  ُيحتَضر  جريحًا  فوجد�� 
له  �ميًال   d)فر بها،   lفجا�� �لصحيح.   Cلإلنسا �أل`�  خز�ئن 
 d)`� ،فأبعدها عن فمه �قّدمها ,ليه ،�جريحًا مثله يريد (C يشر
�لثاني ثالثًا يطلب �لما% فآثرl على نفسه، فذهبو� ,ليه بالما% فما_ 
قبل (C يصل ,ليه �لما%، فعا.�� ,لى �لثاني ثم ,لى �أل�~ فوجد�هما 

قد ماتا َعِطشين.
(سالفكم.  جيو¤  في  ,ال  تلقونه  ال  �لعجيب  �إليثا`  هذ� 
��ألمانة؟ تعلموC) C �لعر� كانو� يعيشوC في فقر �فاقة، �عندما 
�لتا*  من  �(ثمن  (غنى  كانت  (�لتي   dكسر تا*  جو�هر  غنمو� 
�لبريطاني) لم يمدَّ جند) ��حد يَدl ,لى جوهر- فيها قد تغنيه ,لى 
(حفا. (حفا.l، �عندما جا%_ �لكنو� ,لى عمر بن �لخطا� �نظر 

,ليها قا~: ,C قومًا (ّ.�� هذ� ألمنا%.
�كاC عند قتيبة بن مسلم `جل (مين يجمع �لغنائم �يقسمها 
�لقا.-: سأ`سل ,ليك `سوًال ليأخذ  �سمه �بن َ�ْ(~، قا~ له (حد 
حصة جند) من �لغنائم أل��عها عليهم. ��نتظرl �بن �(~ فتأخر، 
خذها.  له:  �قا~  ,ليه  فدفعها  �لرسو~،  هو  فظنه  جند)  مّر  ثم 

فأخذها �مضى. 
�في �ليوj �لثاني جا% �لقائد يطلبها، فقا~ له �بن �(~: سلمتها 
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لرسولك �لبا`حة. قا~: لم (`سل (حد�ً! فاختلفا، �سمع �لجند) 
بذلك فجا% بها برباطها لم يفّكها، �كاC فيها خمسمئة (لف.

خمسمئة (لف! �لجند) محتا* ,لى خمسمئة منها، بل `بما 
كاC محتاجًا ,لى خمسين، فما مّد يدl ,ليها �ال حّل `باطها �(ّ.�ها 
يبتغوC جز�%  �لجنو. كانو� يعملوC هللا ال   Cلك ألD ،على حالها

�ال �سامًا.
�كاC �لقائد �ألمو) َمْسَلمة بن عبد �لملك يحاصر حصنًا. 
جل من تلك   ̀jفاختا` فرقة فد�ئية القتحامه، �تقّد l`عياهم حصا)�
�لفرقة تحت �لسهاj معّرضًا نفسه للخطر حتى نَقَب َنْقبًا (() صنع 
ثغر-) .خل منه �لجند، �ُفتح �لحصن �كاC �لنصر. ثم �ختفى Dلك 
�لرجل، �سأ~ عنه مسلمة فلم يعرفه، فجمع �لجند �قا~: (قسمت 
على صاحب �لنَّْقب (C يخر*. فتقدj `جل مقنَّع ال تظهر منه ,ال 
عيناl �قا~: (نا صاحب �لنَّْقب، �ما جئت ,ال ألنك �ستحلفتني، 
�(سألك �هللا (C ال تسألني عن �سمي �,�D عرفته فال تخبر به (حد�ً، 
ألني عملت Dلك لمن يعطيني (كثر مما تعطيني، فإC كاC عند� 

ما~ (� جائز- فقد عملته هللا �لذ) يعطي (كثر مما عند�.
يذهب  �لبال.  حد�.  على  كانت  بالثغو`.   Cتسمعو �(نتم 
,ليها �لمتطوعوC، �في (حد هذl �لثغو` كاC قتا~ بين جيش من 
�لمسلمين ��خر من �لر�j، �.�` �لقتا~ على طريقة �لبِر��: خر* 
�لمسلمين،  ,ليه (حد  �لمبا`�-، فخر*  �لر�j �طلب  (بطا~  (حد 
فقتله �لر�مي، ثم بر� له ثاC �ثالث فقتلهم، �مّر �لنها` على Dلك. 
فلما كاC �ليوj �لثاني بر� له من �لمسلمين فا`k ملثَّم، �ما ��~ به 
حتى قتله، فهّلل �لمسلموC �كّبر��. �بدًال من (C يتجه �لفا`k ,لى 
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�لصف ليستقبله �لناk هر� من خلفهم �تو�`d عن �ألنظا`، فتبعه 
(حد �لجند �ما ��~ به حتى عرفه. (فتد`�C من كاD Cلك �لرجل؟ 
,نه �إلماj �لعالم �لمحّد� صاحب (بي حنيفة، عبد �هللا بن �لمبا`�، 
�لذ) كاC يحّج سنة �يغز� سنة؛ Dلك (C علما% �لمسلمين كانو� 

يتطوعوC �يسابقوC �لجنو. ,لى �لجها. في سبيل �هللا.
*   *   *

كذلك كاC جنو. �لفتح �إلسالمي، فكيف كاC قا.ته؟
بن  عمر  �هذ�  �لخليفة.  يد  في  غالبًا  �لعليا  �لقيا.-  كانت 
��لثانية في   jلشا� يدير ثالَ� جبها_، ��حد- في   Cكا ��لخطا
�لعر�� ��لثالثة في مصر، يديرها �هو في قلب �لمدينة، ليس (مامه 
نعرفها  �لتي  �التصا~  �سائل  من  �سيلة   () �ال   (Cتلفو) هاتف 
�ليوj لتوصل �ألخبا`، �كاC يقف على تفاصيل �لمعا`� �(ماكنها، 
فيكتب ,لى قائدl: �صعد ,لى �لجبل �لفالني، (� يقو~ له: �ستد` 

من هنا �هاجم من هنا�!(١)
�لمعركة،   Cمكا لي  ِصفو�   :l.لقّو� يقو~  �لَحّجا*   Cكا�
�لخطة �يتر�  �لمكاC تفصيًال، فكاC يضع  ,ليه �صف   Cفيرسلو
ستم،   ̀kقائد جيش �لفر Cلقا.سية كا� jيتصر� بها. �يو C) للقائد
�كاC عسكريًا مثقفًا .`k �لفن �لعسكر) في �مانه �.خل معا`� 
كثير-، �(`�. عمر قائد�ً من �لعر� يقف في �جهه، فنا.d سعد 

�بن (بي �ّقاP �قا~ له: �Dهب لمو�جهة `ستم!
______________________

(١) �في كتابي >(خبا` عمر< تفصيل ��سع لهذ� �إلجما~.
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فأين تخّر* (�لئك �لقا.-؟ لقد تخرجو� في جامعة مؤلَّفة من 
غرفة �نصف غرفة مظلمة ال نافذ- لها، تحت جبل �لصفا في مكة، 

هي .�` �أل`قم بن (بي �أل`قم. تخّرجو� في مد`سة محمد ‘.
�(ضر� �لمثل بو�حد من ُقّو�. �لمسلمين، لو (نصفه �لتا`يخ 
�من  هانيبعل  من  (عظم  �لتا`يخ،  قا.-  (عظم   lالعتبر �لعسكر) 
 Sلدفا� �لذ) تجّلت عبقريته في  �لوليد  بن  �إلسكند`، هو خالد 
�في �لهجوj كما تجّلت في �النسحا�، يوj �نسحب من معركة 
مؤتة بثالثة �ال� كانو� �سط مئة (لف (� مئَتي (لف من �ألعد�% لو 
 S(طبقو� عليهم لسحقوهم سحقًا، �لكن هذ� �لقائد �لعبقر) �ستطا

(C َيُسّلهم من �سط �لمعركة َسًال.
 ��لحر في   ��النسحا عمليا_  خطو`-   Cتعرفو �(نتم 
�لحديثة، �,�D كاC �لحلفا% يفخر�C باالنسحا� من َ.ْنكر� �لذ) 
طّبلو� له ��ّمر�� ��عتبر�l حدثًا عظيمًا، فإC �نسحا� خالد من 
مؤتة (عظم منه؛ لقد كاC �النسحا� من مؤتة (عظم ألC جيش 
,ال  فيها  ما   Sستطال� كاC سرية  بل  للقتا~،  يخر*  لم  �لمسلمين 
ثالثة �ال� `جل. �هل ُيعَقل (C يرسل `سو~ �هللا ‘ ثالثة �ال� 
يحا`� بهم .�لة �لر�j �لشرقية (بيزنطة) �معها عر� �لغساسنة 
�غيرهم؟ �فوجئت هذl �لسرية بجيش عظيم من �لر�j، �كاC عد. 
�لجيش -كما يذكر �لُمِقّلوC �لمعتدلوC من �لمؤ`خين- مئة (لف 
` بأكثر من مئَتي (لف. �تعاقب  جند)، �يقو~ �خر�C ,نه كاC يقدَّ
بن  خالد  �ستلم  ثم   ،Cتعلمو كما  فاسُتشهد��   Cلمسلمو� �لقا.- 
�لوليد �لقيا.- فاستطاC) S ينّجي (�لئك �لثالثة �آلال� من �سط 

مئة (لف!
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�من عبقريا_ خالد هذl �لرحلة �لتي �نتقل فيها من �لعر�� 
 .jلنجد- �لجيو¤ �لمحا`بة �لتي �ّجهها عمر لفتح �لشا jلى �لشا,
بالعسكرية-  لقد تقدj خالد بحركة (جر� (C (قو~ -`غم جهلي 
(نها (عظم حركة في �لتا`يخ �لعسكر). كاC من �لطبيعي (C يأتي 
حلب  ,لى  �لجزير-  ,لى  �لموصل  طريق  عن  �لعر��  شما~  من 
�ينز~ جنوبًا، �كاC هذ� هو �لطريق �لمأموC �لمعر�� �فيه �لما% 
 C) يمكن  �لتي  �لر�مانية  بالمخافر  يمتلئ  طريق  (نه  ,ال  ��لز�.، 
يشتبك معها بمعا`� جانبية تصرفه عن �لمهمة �لكبرd �لتي جا% 
 jعلى عمل في غاية �لجر(-: �ختر� با.ية �لشا jمن (جلها. فأقد
�عَبَر �لصحر�%، (`ضًا َقْفر�ً ال نبَت فيها �ال ما%، بعد (C عّطش 
�إلبل فشربت (ضعا� ما كانت تشر�، فكانو� ,�D �حتاجو� �لما% 

نحر�ها فاستخرجوl من (جو�فها.

مثل هذl �لحركة قر(تها في حر� قرطاجّنة مع �لر�j بقيا.- 
هانيبعل، ,D جا% �لر�ماC من فو� جبا~ �أللب، �هو طريق لم 
نفسها  �لقصة  يأتيهم منه فجا%هم من خلفهم، �(عا.   C) يتوقعو� 

نابليوC بعد (لَفي سنة.

 ،jجد جيشين للر�� jعندما �صل خالد بن �لوليد ,لى �لشا�
ففكر:  �لشما~،  في  ��آلخر  فلسطين  في  جنوبًا  يتجمع  (حدهما 
هل يضر� �لجيش �لجنوبي (j يبد( بالجيش �لرئيسي في �لشما~؟ 
�لجيش  عليه  يقطع   C)  jنهز�� �لشمالي  بالجيش  بد(   C, خشي 
�لجنوبي طريق �لرجعة فيتمز� �لجيش، �خشي ,C هاجم �لجيش 
�لجنوبي (C ينشغل به (� ُيهَزj فيخسر �لمعركة �ألساسية. ثم �ختا` 
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�لحل �لثاني ففاجأ �لجيش �لجنوبي فضربه �هزمه، �لم يتعّقبه بل 
�نصر� عنه ,لى �لجيش �لشمالي، جيش �ليرمو�.

 Cكا فقد  نفسها؛  �لعملية  ��ترلو  معركة  في   Cنابليو �(عا. 
(مامه جيشاC، جيش بلوخر �جيش �لنغتوC، فضر� �أل�~ �لم 
 dَمن قالو� ,نه �قتد Cيتعّقبه. �بين �لمؤ`خين �لذين كتبو� عن نابليو
بخالد بن �لوليد، ,ال (C نابليوC لم يستطع (C يحقق �لظفر على 
�لجيش �لثاني، فقد عاقته �ألمطا` فعا. جيش بلوخر �كاC �لقضا% 

.Cعلى نابليو

 Cلتعبئة، �كا� jعلى نظا Cيقاتلو jلقد �صل خالد فوجد �لر�
 jلَكّر ��لفر، فر�قب �لر�� �لمسلموC يقاتلوC ُفر�.d على طريقة 
��ستوعب تعبئتهم، ثم صنع مثلها �عبأ �لجيش �إلسالمي تعبئة 

كانت هي �لفاتحة لكل �لتعبئا_ �لتي جا%_ بعدها.

عبقريته  (سعفته  ,ال  مشكلة  تفاجئه  ال  �لمسلم  �لقائد   Cكا�
�(مّدl ,يمانه بحّل لهذl �لمشكلة، فال يفزS �ال يرتبك. فمن جملة 
�لموقف �لتي فاجأ_ �لمسلمين يوj �لقا.سية هجوj �لِفَيلة �لتي لم 
يعرفها �لعر� من قبل، حتى فزعت منها خيولهم في �ليوj �أل�~ 
�هربت ��ضطر� �لجيش �إلسالمي، لكنهم لم يفقد�� (عصابهم 
بل (سعفتهم عبقريتهم بخطة معاكسة، فجا��� بالجما~ �َبْرَقعوها 
فاجؤ��  ثم   ،kألجر�� فيها  �جعلو�  مختلفة   Cلو�)  _�D ببر�قع 
بها خيل �لفرk �(فيالها ففزعت منها كما فزعت باألمس خيو~ 

.kلمسلمين من (فيا~ �لفر�

*   *   *



٢٧٦

�من (عظم �ألسلحة �لتي �عتمد عليها �لقا.- �لمسلموC في 
كافة �لعهو. سال� �لكتماC؛ َسّن لهم Dلك `سوُ~ �هللا ‘ يوj فتح 
�تخذ من  فقد  لها، �مع Dلك  كانو� في صحر�% ال حد�.  مكة. 
 Cالحتياطا_ ما منع �صو~ () خبر ,لى قريش، حتى فوجئو� بنير��
�لجيش �إلسالمي على جبا~ مكة من جهاتها كلها، �كاC �لفتح.

 kهذ� من �لبديهيا_، �لكنه عند كثير من �لنا C, Cقد تقولو�
ليس كذلك، بل هو مّما ينبغي (C يتعلموl. �ال (`يد (C (عّر� 
 ،Cَحزير� �بأحد، �لكّن َمن سمع منكم ما كّنا نصنعه (ياj حر
حين كانت �إل�Dعا_ تعلن عن تحركا_ �لجيو¤ �مو�قعها �كأنها 
تقو~ لليهو.: تفضلو� فاضربوها! من سمع Dلك (.`� (ننا نخطئ 

حتى في �لبديهيا_!
*   *   *

كلها  كانت  �لمسلمين  معا`�   C)  Cتظنو هل  �لسا.-،  (يها 
بالسيف ��لرمح فقط؟ لقد كانو� يستعملوC (نو�S �ألسلحة عَمًال 
 Cَلُهم َما �ْسَتطَْعُتم ِمْن ُقّو-}. �هل تعرفو �� بقوله تعالى: {َ�(ِعدُّ
(نها كانت عندهم (سلحة للحصا`، منها ما كاC يسمى >�لدّبابة<، 

�منها >�لَكْبش< لَنْقب �ألسو�`؟
 Cيحاصر�نها فجا% �لمسلمو Cلصليبيو� Cفي حصا` عكا كا�
 Cفنو ��ضربو� حصا`�ً حو~ �لمحاِصرين، �تجلت في تلك �لحر
من �لمها`- �من �لحيل �لحربية. جا% �لصليبيوC ببر* من ثال� 
طبقا_ كأنه عما`- عالية تمشي على .��ليب فوضعوl عند �لسو` 
القتحامه، �حا�~ �لمسلموC ,حر�قه فلم ينجحو� ألنه كاC مغطى 
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� ال تؤّثر فيها �لنا�، فجا� جند� 
لى �ئيس �بجلو� مدهونة بما
�لذ�  �لعظيم  +�لمهند*  �ألمين  (�لقائد  �لدين  صال1  مهندسي 
6نا  له:  +قا9  قر�قو>)  +هو  فظلمته،   >��أل كتب  عليه   Bفتر�
6ستطيع L6 6صنع لكم نا��ً تحرG هذ� �لبرE. +طلب مو�� �ّكب 
بعضها مع بعض +صّبها في ُقد+� +6حكم 
غالقها، فصا�B مثل 
�لقنابل في هذZ �ألياY، ثم 6لقوها على Xلك �لبرE فانفجرB بد+ّ� 

.Eلبر� Gكالرعد +�حتر
 Lليه +يهتفو
 L+قعد+� ينظر+ Zلمسلمين تركو� L6 Lهل تظنو
 Zألناشيد �لعسكرية؟ ال، بل سحبو� L+لحماسية +ينشد� Bلهتافا�

بالحبا9 +بالكالليب +�ستفا�+� مما كاL فيه من قناطر �لحديد.
+ال تعجبو� L6 يستفيد �لقّو�� �لكبا� من عبقرياB �لعامة +من 
 L6 
لى   ���لقا من   Zغير+ هو  �نتبه  �لدين  فهذ� صال1  كفا��تهم، 
�لجند� ليس �لذ� يقاتل في �لميد�L فقط، بل 
L كل جند� في 
�لميد�Z���+ L عشر� ينبغي L6 يعملو� ليستطيع هو �لقتا9، فحشد 
لقد  بل   ،Bلطاقا� جميع  �لدين)  نو�  قبله  (+من  �لدين  صال1 
 L+6حضرهم +قا9 لهم: 6ال تريد X
 ،aحتى من �للصو ��ستفا

L6 تسرقو�؟ �سرقو� لي +6نا 6�فع لكم!
 ��قا  Lيسرقو كانو�  يسرقونه؟  كانو�  �لذ�  ما   Lتعرفو فهل 
�لكبا�  6بطالهم  6حد   ،Lجوسال سرقوهم  �لذين  +ِمن  �لصليبين! 
�لذين �ّ+خو� �لمسلمين؛ تسلل 
ليه �للصوa +كّمموZ بمال�� فيها 

مخّد� فلم ُيِفق 
ال +هو بين يد� صال1 �لدين!
*   *   *
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,C (جد�.نا لم ينتصر�� �لم يفتحو� �لبال. بكثر- عد.هم (� 
ُعّدتهم �سالحهم، �(ستطيع (C (قو~ ,C �لمسلمين لم ينتصر�� في 
معركة قط ,ال كانو� (قّل من عد�هم عد.�ً �(ضعف منه عّد-. كانو� 
يقاتلوC بسيو� ملفوفة بالِخَر�، فانتصر�� باإليماC �لذ) يحر� 

َخر- �لتي ال ُتظهرها ,ال �لحاجة. في �إلنساC �لقوd �لُمدَّ
جل كبير، لو (`._ �لجر) لما �ستطعت (كثر من   ̀Cنني �آل,
خمس .قائق، لكني لو لحقني عد� ُمؤDٍ مسلح (� �حش كاسر ال 
(ستطيع (C (قا�مه لجريت نصف ساعة؛ هذl �لقو- �لمدخر- تظهر 

عند �لهّز�_، ��إليماC هو �لذ) ُيظهرها. 
�نظر�� (�لئك �لذين يقاتلوC في فيتناj، عندما �منو� بما �منو� 
به .فعهم ,يمانهم لفعل �ألعاجيب، فكيف بَمن يؤمن بأC �لذ) 
ُيقَتل ُينَقل ,لى حيا- (سمى �(كمل، �(C ثو�به عند `به (عظم من 

�لدنيا كلها؟
�ليس معنى هذ� (C نهمل �لسال�، بل �لسال� ال بد منه، 
 .{- �� َلُهم َما �ْسَتطَْعُتْم ِمْن ُقوَّ �قد (مرنا �هللا بإعد�.l فقا~: {َ�(ِعدُّ
�آلية:  �خر  �قر���  ال؛  �لنصر؟  لتحقيق  �إلعد�.  هذ�  هل  لكن 
ُكم}. (ما �لنصر: {َ�َما �لنَّْصُر ,ّال ِمن  {ُترِهبوCَ بِِه َعُد�َّ �هللاِ َ�َعُد�َّ
ِعْنِد �هللا}. حتى �لمالئكة �لذين (`سلهم �هللا يوj بد`، هل (`سلهم 
من (جل �لنصر؟ ال، {َ�َما َجَعَلُه �ُهللا ,ّال ُبْشَرd َلُكم، َ�لَِتْطَمئِنَّ بِِه 

ُقلوُبكم، َ�َما �لنَّْصُر ,ّال ِمْن ِعْنِد �هللا}.
,نه ال بد من �لسال� كما قّدمت، �لكنه ال يكفي. لو (عطينا 
 l%لقلب (حسن �لسال� �(حدثه، ثم جا� Sعديد�ً مخلو `جًال جبانًا̀ 
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`جل شجاS قو) بعصا، فإنه يرمي سالحه �يهر� (� يقتل نفسه 
بسالحه! لقد .عو_ من (كثر من عشرين عامًا ,لى �لتسّلح �كتبت 
 ،(١)>�عر يا  �لسال�  >,لى   Cبعنو� >�لرسالة<  مجلة  في  مقاال_ 
�لكن ناشدتكم �هللا: هل َمَلك �لعر� �هل َمَلك �لمسلموC من 
حزير�C؟   �حر في   ��لعر ملكه  ما  كلها  عهو.هم  في  �لسال� 

فلما�D ُغلبو�؟
,ننا ما ُهزمنا في َحزير�C، بل ُهزمت فينا �لمبا.� �لمخالفة 
لإلسالj، ُهزمت فينا �لخالئق �لتي (خذناها من عد�نا، ُهزj فينا 

خلق �النقساj �خلق �لتر.. ��النحر��.
�لهز�ئم،  �لهز�ئم ال تقتل �ألمم، فكل (مة تصيبها   C) على
بولند� ُمِسحت من خريطة (�`با عد- مر�_ �ُ(عيد_! �كل ��حد 
في �لدنيا �كل جيش َيغِلب �ُيغَلب، �لكن �لعاقبة لَمن يثبت على 
سو~ �هللا ‘ �نهزj جيشه  حقه �يستأنف �لمعركة من جديد. �هذ�̀ 

مرتين، �لكنه سرعاC ما `ّ. �لهزيمة �حولها ,لى نصر.
فإ�D كانت هذl �لنكبة قد حاقت بنا �ليوjَ في فلسطين ��حتّل 
�ليهو. �لقدk فإني (Dّكركم بو�قع تا`يخي: لقد جا% علينا �قت 
`(ينا فيه غز��ً (عظم �(قوd �(كبر؛ جا%تنا (�`با بأسرها، حمال_ 
كاC في بعضها مليوC جند)، �مليوC جند) في تلك �ألياj تعد~ 
(�له  �لحمال_   lهذ  dحد, جيش   Cكا (يامنا.  في  ماليين  عشر- 
�لجيو¤   lهذ �ملكت  �لقسطنطينية!  (سو�`  عند   lخر�� في عكا 
�لغا�ية �لمستعِمر- هذl �لبالَ. �حكمت �لقدk نحو�ً من مئة سنة، 

______________________
(١) منشو`- في كتا� >هتا� �لمجد< (مجاهد).
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فأين هذl �لجيو¤ �ليوj؟ لقد Dهبت، قضى عليها (بطا~ ثالثة: 
 jنو` �لدين �صال� �لدين ��لملك �لظاهر لما نشر�� `�ية �إلسال
�ضربو� بسيف محمد �لذ) ال ُيثَلم، فاصنعو� مثل �لذ) صنعو� 

تنتصر�� كما �نتصر��.
�لدين فأنقذنا بها بال.نا من (يد)  لقد جربنا تجربة صال� 
من  بأيدينا   Cكا ما  فيها  فأضعنا   dخر)  �تجا` �جربنا  عد�نا، 
بال.نا. ��لعاقل يعتبر بتجا`� �لماضي، �ال (`يد (C (لقي عليكم 
 lبو) Cيكو C) مفاخر �لماضي لتنامو� عليها، فإنه ال ُيشبع �لجائَع
صاحَب مو�ئد �ال يكسو �لعا`) (C يكوC (بوl تاجَر ثيا�، �لكن 
سر.ُ_ Dلك لكي تصّممو� على (C تعيد�� هذ� �لماضي، �(نتم 
 ،�(هل إلعا.ته ألC هذl �ألمجا. ما �نقطعت فينا؛ فأنتم بنو �لحر
بنو �لضر�، بنو �لمعا`� �لحمر ��لتضحيا_ ��لبطوال_. ,C في 
.ما% كل ��حد منكم Dكرd عشر- �ال� معركة خاضها �لجد�.، 
بين مشا`�  نثرناهم  مليوC شهيد  مئة  .ما%  ��حد  في عر�� كل 

�أل`� �مغا`بها.
فإ�D �نهزمنا في معركة فإC (مامنا معا`�. ,C لهم �عد بلفو`، 
سو~ �هللا ‘ (ننا سنقاتل �ليهو. �نغلبهم، حتى يقو~  �,C لنا �عد̀ 
�لحجر ��لشجر: يا مسلم، يا عبد �هللا، هذ� يهو.) خلفي تعا~ 

فاقتله(١). 
______________________

سو~ �هللا ‘ قا~: >ال تقوj �لساعة حتى تقاتلو�   ̀C) ~ -(١) عن (بي هرير
يهو.)  هذ�  مسلم،  يا  �ليهو.):   l%�`� �لحجر  يقو~  حتى  �ليهو.، 
�`�ئي فاقتله< (خرجه �لبخا`) (��للفظ له) �مسلم ��لترمذ) �(حمد، 
�ليهو.=   Cلمسلمو� يقاتل  �لساعة حتى   jتقو >ال  لمسلم:  لفظ  �في 
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�قد يقو~ قائل: يبّشرنا بقتل �ليهو. �.�لة ,سر�ئيل قائمة؟ 
,C قياj .�لة ,سر�ئيل .ليل على تلك �لبشرd، فكيف نقاتل �ليهو. 
�هم متفرقوC؟ �هل يكوC �لقتا~ ,ال بين .�لة �.�لة �بين جيش 
�جيش؟ فلو لم يتجمعو� في فلسطين فكيف نقاتلهم �هم بضع 

مئا_ هنا �بضعة �ال� هنا�، متفرقوC تحت كل كوكب؟
ّبكم، فالمستقبل  ال تشّكو� بأنفسكم �ال ينقص يقينكم بوعد̀ 
فاهللا   ،�باألسبا �ألخذ  من  بد  ال  �لكن  ينتظركم،  ��لنصر  لكم 
هو �لذ) يشفي �لمريض، �لكن ,�D لم يأخذ �لمريض �لد��% فال 
 C, يشفى �لمريض. لكل شي% سبب، فما هو سبب �لنصر؟ قلنا
�لنصر ليس بالسال� �ليس بالمالئكة، �,نما �لنصر كما قا~ �هللا 
فالنصر  (ْقَد�َمُكم}؛  َ�ُيَثبِّْت  َيْنُصْرُكْم  �َهللا  َتْنُصُر��   Cْ,} :عز �جل

من عند �هللا.
فهذ�  �الستقال~،   �حر� في  �لبطوال_   lهذ ,لى  ��نظر�� 
في  ��لفرنسيين   Cإلسبا� على  خر*  �لذ)  �لخطابي  �لكريم  عبد 
�لمغر�، جا% �قت �قف فيه في �جه جيشين عظيمين، �لجيش 
�لفرنسي �عد.l مئة �خمسوC (لفًا ��لجيش �إلسباني �عد.l مئة 

(لف.
�هذl حو�.� قريبة ليست مختَرعة �ال مرتجلة. في سو`يا 
تتحد� عن  ��لصحف  �لبرقيا_  كانت   Cلفرنسيو� (C .خل  بعد 

______________________
�لحجر ��لشجر،  �ليهو.) من �`�%  �لمسلموC حتى يختبئ  فيقتلهم    =
فيقو~ �لحجر (� �لشجر: يا مسلم يا عبد �هللا، هذ� يهو.) خلفي فتعا~ 

فاقتله، ,ال �لَغْرَقد فإنه من شجر �ليهو.< (مجاهد).
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معركة جسر تو`� بين �لفرنسيين ��لثّو�`، فما هو جسر تو`� هذ�؟ 
,C من يقر( صحف تلك �ألياj يظن (نه مثل جسر ساC فر�نسيسكو. 
,نه جسر من خشب �خلفه �ستحكاما_ من �لطين، على مسافة 
عرضها (`بعة (متا`! �قفت (مامه جيو¤ فرنسا (�لتي خرجت من 
ثمانية عشر  �لعالم)  في  برية  .�لة   dقو) �أل�لى  �لعالمية   ��لحر
�لذ)  �لخر��  بقيا.- حسن  �لثو�`  يحميه  كاC جسر�ً  شهر�ً، ألنه 
لم يتخر* من مد`سة عسكرية �ال غير عسكرية؛ لقد كاC خفير�ً 
جًال (ّميًا ثا`_ في نفسه �لنخو- �لعربية ��لكر�مة �إلسالمية،  ليليًا،̀ 
��ستطاC) S يحتل .مشق �يستخلصها من (يد) �لفرنسيين ثالثة 

!jيا)
َميثة بعد �لحر� �لعالمية  ��Dكر�� ما صنع �لعر�قيوC في �لرُّ
باألمس   Cلجز�ئريو� صنع  �ما  �الستقال~،  معا`�  في  �أل�لى 
(طيب  �لشعب  هذ�   C, فيكم؛  تز�~  ما  �لبطوال_   lهذ �لقريب. 
(كثر  للتضحية  ُ.عي  لقد  �لدنيا،   �شعو �(شجع  �لدنيا   �شعو
من عشر- �ال� مر- �لبى، �لو ُ.عي عشر- �ال� مر- (خرd فإنه 

يلبي.
*   *   *

نذ`تم  (نتم  لكم:   ¦) من  نصيحة  لكم،  (قوله  (خير  �شي% 
 �Dمنها، فإ (لمخاطر ال بّد للجند Cنفسكم للجها.، �قد تتعرضو)
ُبل، ,�D `(يتم (نفسكم في َضْنك،  �نسّد_ يومًا في �جوهكم �لسُّ
,�D لم تجد�� ملجأ (� مخرجًا على �أل`�، فاDكر�� (C هنا� بابًا 
ال ُيَسّد (بد�ً، هو با� �هللا، هو با� �لسما%. فُمّد�� (يديكم �قولو� 

>يا �هللا< قبل (C تمضو�.
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(يها �إلخو-، قبل (C تمضو� ,لى �لمعركة لَيُقل �لعاصي: يا 
�، ,ني (تيت ,ليك، ,ني (تر� (هلي �(مضي مجاهد�ً في سبيلك ّ`
�لدنيا  �لحيا-  تحرمني  لي شها.-، �ال  فاكتبها  كلمتك،  �إلعال% 

بالمو_ ��لحيا- �ألخرd بخسر�C �لجنة.
توّجهو� ,لى �هللا، ��جعلو� شعا`كم �لذ) تهتفوC به (ماj كل 
قلعة �في كل ��. �على كل `�بية هتاَ� �بائكم �لذ) كاC يأتيهم 
به �لنصر، Dلك �لنشيد �لذ) لم تسمع (CD �لزماC (عظم منه `�عة 
 C) ال (على منه `فعة، نشيد >�هللا (كبر<. �مهما كبر �لعد� فاعلمو��
 C�`جند �هللا منصو Cكنتم جند�ً هللا فإ C, هللا (كبر منه، �ثقو� (نكم�
.�ئمًا، �,�D كنتم مع �هللا بقلوبكم فلن يغلبكم (حد، ال ,سر�ئيل �ال 

.{Cَُجْنَدنا َلُهُم �لَغالِبو Cّ,�} :من هم �`�% ,سر�ئيل
��لسالj عليكم �`حمة �هللا.

*   *   *
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�لمحتويا_
٥ ........................................................... مقدمة 
٩ موسم �لعبا.- ....................................................
١٥................................................. هذ� هو �لدليل 
٢٣......................................... �الستعد�. ليوj �لَمعا. 
٢٩.................................................... بين يد) �هللا 
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�� �لنبو- ................................................٤٥ َ̀ من 
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٥٥........................................ !l`ما َقَد`�� �هللا حق قد
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٦٥........................................... �إليماC يصنع �لنصر 
٧١......................................................... �هللا (كبر 
�لبا� �لذ) ال ُيغَلق في �جه سائل ............................٧٧
٨٩.......................................................... يا �هللا! 
٩٥...................................................  Cفطر- �إليما
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١١٣........................................... بين �لدنيا ��آلخر- 
١١٩....................... �لنفس �ألّما`- بالسو% ��لنفس �للّو�مة 
١٢٧....................... �لر�� مقسوj �لكن �لعمل له ��جب 
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`�� �لصال- ..................................................١٥٧
١٦٣................................................. (ين �لتائبوC؟ 
١٧١................................................ jطريق �إلسال
١٨١........................................... جو�� على سؤ�~ 
١٨٧............................................... هذ� هو �لطريق 
هل تهد) �لفطر- ,لى �لدين؟ ................................١٩٣
يا سيد) يا `سو~ �هللا ........................................١٩٩
٢٠٧................................. �لنية �لصالحة (صل كل خير 
٢١٣........................................... هل نحن مؤمنوC؟ 
٢١٩..............................................  Cيا (يها �لمذنبو
٢٢٣......................................................... �لتوبة 
٢٢٩.................................. طريق �لدنيا �طريق �آلخر- 
٢٤٣............................................. jإلسال� �يا شبا
في Dكرd �لمولد .............................................٢٤٧
(ياصوفيا ......................................................٢٥٥
٢٦٥.............................................  Cإليما�� ��لحر
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من �ثا` �لمؤلف
١ ـ  (بو بكر �لصديق ١٩٣٥
٢ ـ  قصص من �لتا`يخ ١٩٥٧
٣ ـ  `جا~ من �لتا`يخ ١٩٥٨
٤ ـ  صو` �خو�طر ١٩٥٨
٥ ـ  قصص من �لحيا- ١٩٥٩
٦ ـ  في سبيل �إلصال� ١٩٥٩
٧ ـ  .مشق ١٩٥٩
٨ ـ  (خبا` عمر ١٩٥٩
٩ ـ  مقاال_ في كلما_ ١٩٥٩
١٩٦٠ j١٠ـ  من نفحا_ �لحر
١١ـ  سلسلة حكايا_ من �لتا`يخ (١ ـ ٧) ١٩٦٠
١٢ـ  هتا� �لمجد ١٩٦٠
١٣ـ  من حديث �لنفس ١٩٦٠
١٤ـ  �لجامع �ألمو) ١٩٦٠
١٥ـ  في (ند�نيسيا ١٩٦٠
١٦ـ  فصو~ ,سالمية ١٩٦٠
١٧ـ  صيد �لخاطر البن �لجو�) (تحقيق �تعليق) ١٩٦٠
١٨ـ  ِفَكر �مباحث ١٩٦٠
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١٩ـ  مع لنا	 ١٩٦٠
٢٠ـ  بغد�: مشاهد� ��كريا� ١٩٦٠
٢١ـ  سلسلة 'عال$ لتا"يخ (١ـ ٥) ١٩٦٠
٢٢ـ  تعريف عا$ بدين إلسال$ ١٩٧٠
٢٣ـ  فتا�5 علي لطنطا�2 ١٩٨٥
٢٤ـ  �كريا� علي لطنطا�2 (١ـ ٨) ١٩٨٥ـ ١٩٨٩
٢٥ـ  مقاال� في كلما� (لجز: لثاني)  ٢٠٠٠
٢٦ـ  فتا�5 علي لطنطا�2 (لجز: لثاني) ٢٠٠١
جتماعية ٢٠٠٢ B٢٧ـ  فصو
لتا"يخ (محمد ‘) ٢٠٠٢ B٢٨ـ  سّيد "جا
٢٩ـ  نو" �هدية ٢٠٠٦
٢٠٠٧ Hأل�٣٠ـ  فصوB في لثقافة �
٢٠٠٨ Jإلصال� Lلدعو٣١ـ  فصوB في 
٣٢ـ  لبوكير ٢٠٠٩

*   *   *
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