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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وقفة مع األمة اإلسالمية

الغهرا،  مذهك بتهأل األل الفادهل  . « األمهة»تابعت باهتمام ما أثارته  مللهة 

السها   واألربعهين. وقه    هت  نعمان السمرائي  مقالة: أين الخلهل؟ يهي العه  

المللة أهل الرأي والفكر إلى المشاربة يي هكه القضية حتى تسهتيين معالماها  

 ما شريتذي باليحث  لى اإلساام يياا بذصيأل.ب

خليقة أن تفر  بالعذاية  وأن يمذحاا رجال الفكر اإلسهالمي بعه   والقضية

وقتام وجا هم. وأحسأل أني ممن ساهم يياا من قيل بيع  ما بتيت من بتهأل 

 ومقاالت. ولكن اللا  يياا يذيغي أن يستمر وال يتوقف.

 ة التي نيحث  ن حلاا: ما هي؟ب  من الي اية أن نح   المشكل وال

يعهال  ولكذذها ال « الخلهل»لذسه ه؟ أن نحهن نعهر  « الخلهل»أهي اليحث  هن 

أم يههي و ههف « التشههخي »نعههر  بيههف نسهه ه؟ هههل المشههكلة يههي  ههعوبة 

ا؟يمان ب  ويي اإلأم العالج؟   الصير  لى تذاول  ماما يكن مر 

 وبعيارة أخرى:

يهي  م؟ ألقها ر  لهى التشهخي هل تتلس  مشكلتذا يي  ه م وجهو  اليييهأل ا

ل المهري  نفسه  ريهر قابه أن يهي ماله ا،؟ أ  م وجو  ال ا، الذهاجع يهي اقهتال  

 لل وا،  وال متلاوب مع العالج؟

أهههو « العلههل»أو « الخلههل»ثههم ال بهه  أن نحهه   المحههيب الههكي نيحههث ييهه   ههن 
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 محيب األمة اإلسالمية  لى اتسها اا أم ههو محهيب الحربهة اإلسهالمية؟ أم همها

 مع ا؟

ههألذ له   والههكي نحهاول أن نشههخ   ا،ه   أ ذهي: مههن ههو المههري  الهكي نهي 

ونصف  وا،ه؟ وأ تق  أنذا ال نتح ث  ن الخليج  وال  ن العهرب يقهب  ولكهن 

 سالمية  حيثما ارتفعت المآذن  ونا ى المذا ي: هللا أبير. ن األمة اإل

ياهها تسههاهل ي« الخلههل»وإذا بذهها نيحههث يههي محههيب أمتذهها الكيههرى  يهه ن بلمههة 

 بيير ال يعير  ن الواقع الكي نعاني   واأل وا، التي تشكو مذاا.

 إن  ليس خلال  بل ريية  ن الو ي:

 ذ  إطالقاا تعذي أن الغاية ق  حه  ت  وأن اليريهق قه  « الخلل»إن  يارة 

 اتضح  وأن الوسيلة ق  هيئت  ولكن الخلل أ اب الوسيلة يي وسب اليريق.

الكي يري  أن يساير لييلأل العلم  وق   هر  أي  لهم  خك لكلك مثال  اليالأل

ييلأل؟ وإلهى أي بله  يهكهأل؟ وأي طريهق يسهلك؟ ولكهن سهيارت  التهي يمتيياها 

تعيلت يهي اليريهق  إن هذهال خلهال  وال به  قه  حه ث. أههو يهي الموله ؟ أم يهي 

؟ أم يي ريرهمها؟ ال به  مهن اليحهث  ذه  حتهى يعهر  مها ههو  يه ذا «الموتور»

 اه. ريذاه  اللذ

ي ذا طيقذا ذلهك  لهى حهال أمتذها اإلسهالمية  وجه نا األمهر أبيهر وأ مهق مهن 

  إنه  رييهة  هن الهو ي  إنه  يقه ان الاويهة  إنه  التيه   هن الغايهة «خلل»ملر  

 ديا  اليريق!! - بالضرورة - ومن بع ه

 نسيت نفساا: أمة

ا أمهة إنذا إذا نظرنا إلى أمتذا يي دو، ما و فاا به  هللا يهي بتابه   وجه ناه
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أخرى رير أمة القرآن  و فاا هللا تعالى بالخيرية  و لل خيريتاها بنناها تهنمر 

ۡۡس نٍتت ۡ ُۡكنتتمُ ۡ }بههالمعرو  وتذاههى  ههن المذكههر وتهه من بهها :  ۡ َ تتن  ۡمُخ  ُخ تتَ ۡمٍُةتت َۡخي 

ُ وۡفۡ َمع  ُةُ وَنۡبۡٱس  َۡۡوتَنۡ تَأ  ٍّ ۡةنُتوَنۡبۡتٱ تۡ َۡوتُم  ََ ُمن
ۡلس  ِۡ َنَۡعت وأمتذها . [110آل  مهران: ] {َهو 

ههم ربههك - اليههوم ح  ال تههنمر بههالمعرو   وال تذاههى  ههن المذكههر  بههل  - إال مههن ره

ا  والمذكر معروي ا  بهل بهات يياها يق ت حساا  وميزاناا  يرأت المعرو  مذكر 

 من ينمر بالمذكر ويذاى  ن المعرو   ورشيتاا يتذة تكر الحلم حيران.

َۡوَاتت س َوَكتت َۡ }أمتذهها و ههفاا هللا بالواسههيية حههين قههال:  ُس ۡمٍُةتت   َُ تتنَ  اليقههرة: ] {ۡسَكَۡ عَ  

وهي اآلن ق  تربت المهذاج الوسهب  والموقهع الوسهب لتميهل إلهى اليمهين   [143

 هراط « الصراط المستقيم»أو اليسار  وتلذح إلى الشرق أو الغرب  يتربت 

الكين أنعم هللا  ليام من الذييين والص يقين والشا ا، والصهالحين  إلهى طريهق 

ا بشير  ذرا  ا بكرا .المغض  وب  ليام والضالين  واتيعت سذتام شير 

ۡ هۡۡإ}و فاا هللا بالوح ة حين قال:  ُُتَُونٍۡۡنَۡه  ۡعَٱع  َُت   َۡببُ َۡومَََت ر ٗس ۡحتََ َۡو  ُس ۡمٍُة  {ۦٓۡمٍُةمَُُ  

ها شهتى بمها   [92األنييا،: ] وههي اآلن لهم تعه  أمهة واحه ة  بمها يحهأل هللا  بهل أذمم 

 أمم تعا ي بعضاا بعض ا  بل يقاتل بعضاا بعض ا.أرا  االستعمار  

َُوَُتتتواۡ } أن أمتذهها نسههيت هللا يننسهههاها ذاتاهها  و هه ق هللا: واسخالصتتُ  َوََلۡتَ

َۡكَۡ ٍّ ل ََُۡسواۡ  َِ ۡمََفَُسُه ۡ ٱسٍۡ ي ُه    .[19الحشر: ] {ۡعَأَََسى 

سهالم  وال انتصهار لاها بغيهر والحق أن  ال معذى لوجو  ههكه األمهة بغيهر اإل

سهالم  وردهي هللا سالم  وال  هزة لاها بغيهر اإلسالم  وال وح ة لاا بغير اإلاإل

سهالم  هللا باإل ين زنهانحهن بذها أذل قهوم » ن أمير المه مذين  مهر الهكي قهال: 

 «!!أل العز بغيره أذلذا هللايماما نيل
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 أمتذا يي دو، معايير التق م الما ي:

ا ي المعا هر  وجه ناها وإذا نظرنا إلهى أمتذها يهي دهو، معهايير التقه م المه

 ورا، ورا،!!.

إناههها ال تالهههت  الهههة  لهههى األذمهههم األخهههرى يهههي قهههوام حياتاههها االقتصههها ية 

ناهها ال تذههتج الكفايههة مههن القههوت الههكي بهه  قيههام المعيشههة  وال مههن إوالعسههكرية. 

 السالح الكي ب  حماية السيا ة.

« يقهربالزر   وتيعهوا أذنهاب ال اردو»إن المسلمين يي األ صر األخيرة: 

و فام الح يث الذيوي  ومع هكا لم يعيام تر ام مهن الثمهر  وال بقهرهم بما 

 من اللين  ما يغذيام  ن االستيرا  من ريرهم.

 أذمة معيلة الياقات:

 بررم بثرتاا ودهخامتاا وتذو اها - سالمية أن طاقاتاان مصيية األذمة اإلإ

زئهي  أ ذهي أناها ال معيلة! وال أ ذهي بتعييلاها الشهلل الكلهي  بهل الشهلل الل -

 او  الذهوم والغفلهة  وللحهاق بربهأل تعمل بكامل طاقاتاا لتعوي  ما ياتاا يي 

يها،  ولكهن عالتق م العهالمي  وههو مها يحهتم  لياها مضها فة اللاه   وتكثيهف ال

أمتذهههها ال تعمههههل بذصههههف طاقتاهههها  وال بربعاهههها  وال بخمسههههاا  وال بعشههههرها  

لياا هو العمهل  وأقهل الثهروات ينرخ  شي،  ذ ها هو الوقت  وأثقل شي،  

 نسان!!قيمة  ذ ها هو اإل

 طاقاتذا العقلية معيلة:

إن طاقاتذا العقلية معيلة  ألنذا نقل   وال نلتا   نحابي وال نيه    نذقهل وال 

نيتكههر  نحفهه  وال نفكههر  أي نسههتخ م تفكيههر ريرنهها  وال نفكههر نحههن ألنفسههذا  
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 م ريرنا من الحادرين.سوا، أبان ذلك الغير أساليذا من المادين أ

وح ها  بما يتوهم  بل يي العلهوم اليييعيهة « التراثية»وليس هكا يي العلوم 

وحسهيذا أن والريادية أيض ا  يذحن نحف  قوانيذاا  وال نحسن االستفا ة مذاها  

شهههفون والميههه  ون  ونحهههن الغهههربيين يفكهههرون ويختر هههون لذههها  ياهههم المكت

 التراجمة!!

ا أن  شهرين   ولهة تعلهم العلهوم بلغهات أجذييهة  معتريهة بعلزهها وبفانا  هار 

تعلهههم  -  ولههة المليهههونين أو الثالثهههة - «إسهههرائيل» ههن تعليماههها بالعربيهههة  وأن 

 العلوم بالعيرية!!

 وثقايتاهانسانية التي تتلون بتلهون بهل أمهة و قائه ها  وقيماها حتى العلوم اإل

يقهة  وإلهى الحيهاة حق ... نسهانواختال  نظرتاها إلهى الكهون ومكونه   وإلهى اإل

نسانية نقلذاها  ن الغهرب وإلى المعرية ومصا رها  هكه العلوم اإلومصيرها  

نقههال  حريي هها بههل حسههأل الم رسههة التههي أخههك  ذاهها  وإن بانههت بلاهها يرو  هها مههن 

 نليل والقرآن.شلرة واح ة  هي شلرة الما ية الملعونة يي التوراة واإل

نشها، ههكه العقليهة المقله ة  وقه  رأيذها إونظمذا التعليمية السهائ ة تسها    لهى 

تهرى نفسهاا  لهى حايهة الخيهر  بسهيأل قصهور « أمريكا»أقوى أمة يي  المذا 

التعليم يياا  ما تذش ه ألبذائاا  وتتذا ى بوجور  ر، الخير الهكي يواجااها يهي 

مسههيرتاا التعليمههة  ولههم يعماهها  ههعو ها إلههى القمههر أن تههرى دههعف مسههتوى 

ونحههن نههرى ونلمههس دههعف المسههتوى التعليمههي يههي  .(1)أبذائاهها  لههى األر 

 ولون  أو ملاملون.إلى ح  مخلل ولكذذا  امتون أو مشغملتمعاتذا 
ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ

أمههة »انظههر: التقريههر الههكي أ هه ره مكتههأل التربيههة العربههي لهه ول الخلههيج تحههت  ذههوان:  (1)

 معيي.ترجمة و ر  ال بتور يوسف  ي  ال« معردة للخير



 6 أين الخلل ... ؟ 

إن نظمذا التعليمية تخرج موظفين  وال تخرج مثقفين  وحتى القرا،ة يهذحن 

ا  حتههى نفاههم ونتههابع   ال نحههأل أن نقههرأ  ألن القههرا،ة تتيلههأل مذ هها جاهه  ا وتفكيههر 

 أحلى من العسل!!. ولكن الكسل  ذ نا

هها لقومهه  مههن الياههو   وقهه  المههوه  لههى بعهه  « موشههي  يههان»لقهه  قههال  يوم 

تصههريحات تكشههف  ههن أطمهها ام وتيلعههاتام  وقهه  خشههوا أن يقرأههها العههرب  

 ويكشفوا خييام  قال لام: اطمئذوا ي ن العرب ال يقرأون!!.

تَ مۡ }والعلأل من أمة أول آية نزلهت يهي بتاباها:  رأ  وإذا ال تحسهن أن تقه {لق 

قرأت ال تحسن أن تفام  وإذا يامت ال تحسهن أن تعمهل  وإذا  ملهت ال تحسهن 

 أن تستمر!!.

سالم معلزة  قليهة أ بيهة ولهم يلعلاها إن هللا تعالى شا، أن يلعل معلزة اإل

 ال،  لشنن العقهل يهي ههكا اله ين  إمعلزة حسية  بما بان يي رساالت سيقت  

ال لليله  أو « األليهاب»وأولهي « الذذاهى»ولهي وهكا الكتاب  الكي نهزل خياب ها أل

 الحمقى.

إن هللا تعالى ق   لل انتصار المسلمين  لى أ  ائام من المشهربين والياهو  

قَُهتونَۡبۡتأٍََُه ۡ } أو [85المائه ة: ] {ۡق ُونٍََۡلۡيَعۡ ٞمۡقَو ۡ}بنن ه ال،:  ٞمٍَۡلۡيَف   [65األنفهال: ] {ۡقَتو 

  «ال يعقلهون»أحهق الذها  باهكا الو هف يكيف إذا بهات المسهلمون اليهوم وههم 

ألنام لم يفقاوا آيهات هللا المشهاو ة يهي بتابه  الصهامت: الكهون  « ال يفقاون»و

ٖمۡۡسقَتتو ۡ}وال آياتهه  المقههرو،ة يههي بتابههة الذههاطق: القههرآن  وقهه  أنزلاهها ويصههلاا 

قَُهونَۡ  !![105األنعام: ] {ٖمۡيَع  َُمونَۡۡسقَو ۡ}  و[98األنعام: ] {يَف 

ذا يههي  يههن هللا  واالبتهه ا  يههي الهه ين دههاللة  وجمهه نا يههي شههئون لقهه  ابتهه  
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ال نيا  واللمو  يي ال نيا جاالة  وبان األج ر بذا أن نعكهس الودهع يذتيهع يهي 

أمر ال ين  ونيت   يهي أمهر اله نيا  يهروح اله ين االقته ا، وروح اله نيا االبتكهار 

 واالبت ا !!

 طاقاتذا العملية معيلة:

عيلههة  مههع أن هللا خلقذهها لذعمههل  بههل خلقذهها لييلونهها أيذهها وطاقاتذهها العمليههة م

ۡمَحۡ } َۡعَمتالس ُِ وههكا تعييههر له  إيحههاله و اللته   يلههيس المهرا  تمييههز   [2: الملههك] {َست

  بل المفتر  أن يكون  مل اللميع حسهذ ا  ولكهن سيئ العمل من حسن العمل

 أيام أحسن وأرجح؟

  حتهى لهو قامهت السها ة والمسلم ميالأل بالعمهل إلهى آخهر رمهق يهي الحيهاة

ويههي يهه ه يسههيلة  يهه ن اسههتيا  أال يقههوم حتههى يغرسههاا  يليغرسههاا  بمهها أمههره 

 رسول هللا  ص .

سههالم  يهها ة وجاهها  سههوا، بههان  مههال  للهه ين أم للهه نيا  إذا والعمههل يههي اإل

 ههحت ييهه  الذيههة  والتزمههت حهه و  هللا تعههالى  ولكههن أمتذهها ل سههف أقههل األمههم 

ا مها   يا،  و مال   وأبثرها ا ونعمل قليال   وبثير  ا وج ال   نحن نتكلم بثير  بالم 

 نعمل رير المام  ون   المام  بل ق  نعمل رير الذايع  ون   الذايع.

ونحن ن ور حهول أنفسهذا بهالثور يهي اليهاحون  أو بالهكي حكهوه  هن جحها 

تههر ه إلههى ت مههوا أن جحهها  ههذع سههاقية تنخههك المهها، مههن الذاههر  ثههم »وسههاقيت : 

 «.!!  قال: يكفيذي نعيرهالكيلما سذئل يي ذالذار  

ولقهه  اشههتربت يههي  هه ة مهه تمرات إسههالمية  الميههة  و هه رت  ههن هههكا 

لم تر الذهور  ولهم  - إال يي القليل الذا ر - الم تمرات تو يات ميصرة  ولكذاا
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ا  لى ورق بما يقال  ترى لماذا؟. ... تيرت إلى حيز التيييق  وظلت حير 

 ... كالم ولم نتعو  حسن العمل؟أألنذا تعو نا حسن ال

 ... أم ألنذا نتكلم ونتوقع من ريرنا أن يعمل؟

 ... أم ألنذا نقرر ونق ر  ثم ال نتابع ماذا ح ث يما قررناه؟

سهالم ال أقلل مهن أهميهة الكلمهة الصها قة المعيهرة وتنثيرهها  يه ن معلهزة اإل

م  ولكههن ال كههريم بههالإنمهها هههي بههالم  وأحا يههث الرسههول ال - القههرآن - األولههى

 لهى العمهل  ولعهل ههكا بعه  السهر يهي نهزول القهرآن الكالم  يذيغي أن يغيى

هها  و شههرين سههذة  ليتههيح الفر ههة للمهه مذين أن يحولههوا  يههي ثههالثالكههريم مذلم 

بلمات هللا المذزلة إلهى  مهل  هالح  وإلهى حيهاة نابضهة ناطقهة  حتهى و هفت 

 !! ... «لق  القرآنبان خ» ائشة الرسول  ص  بكلمتاا الشايرة المعيرة: 

بهنن الواحه  مهذام  رررت ومن بلمات المعا رين الحيهة و هف الصهحابة

 بان قرآن ا يسعى  لى ق مين!!.

. ولكهن الكهالم ال ب  مذ   وإن الحرب أولاا بالم بمها قهال الشها ر إن الكالم

يذكم إذا بان أبثر من العمل  ويذكم أبثر إذا بان بال  مهل  ويذهكم أبثهر وأبثهر إذا 

ٓأَيَُهت ۡ}ن مذاقض ا للعمل  ويي هكا جا، و يه  هللا يه وي ويذهكر: با اَةنُتواۡ يَ  ََ ۡ َِ لسٍتۡ ي

عَ ُتوَنۡ عَ ُتَكُُتَ َۡةقۡ 2ۡۡسَ ۡتَقُوسُوَنَۡة ََۡلۡتَف  َةت ََۡلۡتَف  ۡۡمَنۡتَقُوسُتواۡ  ٍّ   2الصهف: ] {ونَۡمًت ۡۡعنتََۡل

3]. 

 طاقاتذا االقتصا ية معيلة:

ذحن نعهي  يهي أههم بهال  هللا موقع ها  وأطيياها طاقاتذا االقتصا ية معيلهة  يه
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هها  وأحفلاهها بالمعهها ن المههكخورة يههي باطذاهها  والثههروات  بقعههة  وأخصههياا أرد 

المذشههورة يههي ظاهرههها  ولكذذهها لههم نسههتغل ثرواتذهها  ولههم نههزر  أردههذا  ولههم 

ومها نزر ه  مهن  ... المسهتخرجة مهن أردهذا« الخهام»المعا ن والمهوا   عنصذ  

بيريقهة  - يهي رالهأل األمهر - ال نهزال نزر ه  - مهن بثيهر وهو قليهل - أردذا

ا مهها نلههور  لههى األر  الحيههةأجهه ا نا!  الخضههرا، يذحيلاهها إلههى ميههان  وبثيههر 

  ونعلههز  ههن تحويههل األر  اليههور إلههى أر  مزرو ههة  وهههو مهها ومذشههآت

  نحيهيأي أنذها نميهت األر  الحيهة وال« إحيا، المهوات»سالمي سماه الفق  اإل

 !األر  الميتة!

وقه   أ يح اليابع الغالأل  ليذا: أنذا نستالك وال نذتج  ونستور  وال نصهذع

إنتاج ما نحن يي أش  الحاجة إلي   ونفتخر باقتذها،  نذتج ما ال نحتاج إلي  ونامل

 أيخر السيارات العالمية  ونحن ال نحسن  ذا ة  راجة!!

ا  هاجزين يال ررو أن يالك الماليين مذها جو  ها  وبال نها ترا يهة  مها  مذه

مذتظرين المير من السما،  وما  مذا ناتم بمظهاهر  ن حفر بئر يي األر   

نتههاج  بالههكين حكههى هللا  ههذام مههن أ ههحاب القههرى الرياهيههة ال بمصهها ر اإل

تٖ ۡ}الظالمة التي  مرها  لى أهلاا  َۡوقَ   ُٖ تٖ ُۡةعَ ٍ َت  ٖ ُۡعُ وۡهتَه َۡوبۡ َع َت  
عَۡهَيَۡخ ۡويَتُۡ 

َۡخ تموا باآلبار ومصا ر المياه قيهل تشهيي  اوبان أولى بام أن ي  [45الحج: ] {ٍةۡشي

 القصور!!.

وبلمهة « الهيال  الذاميهة»سالمي بله  يهي  ائهرة وال ررو أن يصيح العالم اإل

التهي تربهأل اللمهال والحميهر  وريرهها « المتخلفهة»تعيير م  ب له  « الذامية»

 سهت مهن  هذعاايربأل سفن الفضا،  وإذا ربيت السيارات واليائرات ياي لي

أليس من الم سف المحزن أن نظل إلى اليوم  الة  لهى ريرنها  يهال نهزر   ...
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 من الحيوب ما يكفي ركا،نا  وال نقيم من الصذا ات ما يحمي ذمارنا؟

ين يي أيريقيا يسقب يياا هلكى تحهت ميهارق ملق  رأيذا     ا من بال  المسل

أو ييفهي الحهرق  وبهان الملا ة واللفا  حيث ال يل ون مها يمسهك الرمهق  

أن تحفهر آبهار  وته ق  - لو يكروا يي األمر من قيل وخييوا له  - مكانيي اإل

أنابيأل تستخرج باا المياه من جو  األر   ي ذا يلم يذزل الغيهث مهن السهما، 

 وج وا ييما يستذيب من األر   ود ا.

يتخلصههون مههن الثمههار  - لههويرة مهها تذتلهه  بال هههم - ورأيذهها مسههلمين آخههرين

ب يذاا يي األر   ألنام ال يستييعون تصذيعاا  وال يسهتييعون حفظاها  وال 

 يستييعون نقلاا!!

اس هت ۡإَتيۡمعتوكۡبتكۡ»أليس هكا من العلز استعاذ مذ   ص  حهين قهال: 

وقهال:   (3)«ااتمعِۡبت وۡوَلۡتعجتز»وناى  ذ   يقهال:   (2)«ةِۡاسعجزۡواسَسل

 .(4)«سإنۡهللاۡي ومۡع  ۡاسعجز،ۡوسَِۡع يكۡب سَي»

ا إذا  مل وح ه  أيال تتكهون مهن ملمهو  ههكه الهيال   وإذا بان بل بل   اجز 

 سالمية؟قوة؟ ثم أين التكامل والتعاون بين اليال  اإل

 يلة:طاقاتذا الع  ية مع

تفرقذها طرائهق  - وإن بذا ألف مليون مسلم - وطاقاتذا الع  ية معيلة  يذحن

 ق   ا.

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
 رواه اليخاري وأبو  او  وريرهما من ح يث أنس. (2)

 رواه مسلم من ح يث أبي هريرة. (3)

 رواه أبو  او . (4)
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ات اليواريت  وأ ردذا  ن  هراط هللا  ميذا  ن نور هللا  يتقسمتذا ظلم

يههت   يتفرقههت بذهها السههيل المتعهه  ة  يمالههت بيعضههذا إلههى اليمههين  وانحرالواحهه 

بآخرين إلى اليسار  وانحات جما ة إلى الشرق  وآخرون إلى الغهرب  ونسهيذا 

ت}تحكير هللا لذها:  ۡييُۡةس  ت َاۡۡصتَ   مَۡقيمس ۡعَتٱتٍَُۡۡومٍَنَۡه 
ۡۡلسُستَُُلۡعََۡۡوََلۡتَمٍُۡعُتوا ۡعُوهُۡ  َُت   ۡبۡ ََ مَفَتٍ 

َۡاتتُۡيۡ  ۡۦ تفرقذهها  والتفههرق يضههعف الكثههرة  بمهها أن االتحهها  . [153األنعههام: ] {َعتِت

 يقوي القلة.

يتكلم بلغة الكتهل الكييهرة  وال  لم نتكامل ولم نتعاون  ولم نتالحم  يي  صر

مها بهين تستييع القلة ييه  أن تعهي  وحه ها  ولاهكا رأيذها اله ول المتق مهة تقهيم يي

بعضهههاا وبعههه  األحهههال  العسهههكرية  واألسهههواق االقتصههها ية إلهههى جهههوار 

 التكتالت السياسية.

انقسهههمذا قومي ههها بهههين  هههرب و لهههم  ويكري ههها بهههين تقههه ميين  أمههها نحهههن يقههه 

ورجعيهين  وسياسههي ا بههين مههوالين للغههرب ومهوالين للشههرق. إلههى ريههر ذلههك مههن 

 أنوا  التمزق واالنقسام.

جمههال الهه ين »مههن طاقاتذهها الع  يههة  وقهه  قههال: بههان المفههرو  أن نسههتفي  

ا للاذو : « األيغاني نلليهز لخهرقتم لو بانت مالييذكم ذباب ا يين يهي أذذذن اإل»يوم 

 «!!ذانامآ

ولكذذا لم نذتفع باكه القوة اليشرية الضخمة  ألنذا جعلذها الكثهرة بارثهة وههي 

ُكتتتُ ٓواۡ }يهههي األ هههل نعمهههة  أال تهههرى القهههرآن يقهههول:  ََمٍتتتَ كُ ۡ ۡكۡ إَولك  ۡعَ ۡقَۡ تتتيالس  {ُكنتتتمُ  

 .[86األ را : ]

أن نقلهل  - ال ت مائه  - أ يح أبير هم  الكثيرين مذا مهن تا مهي اإل هالح
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   نا ونح   نسهلذا! ويهي األر  أمهم دهخمة لهم تشهك مهن بثهرة سهكاناا بمها 

 نشكو. بل اجتا ت أن توظف الكثرة يي خ مة اإلنتاج.

 طاقاتذا الروحية معيلة:

يقهه  أ ليذهها اليههين والحمههن بلهه  وبعهه ه  طاقاتذهها الروحيههة معيلههة   وقيههل ذلههك

المسذون ييذا  لى نفخة الروح  التي هي سر تكريم هللا ألنييائذها مهن قيهل  ولذها 

ُنۡعۡيۡ ۡإعَۡ}من بع :  مُ ُۥَۡوََفَخ  سَ ُۡكَاَۡاٍوي  َِۡۡةُِۡبوۡحيۡعَقَعُواۡ  ي َۡ ۡج  .[29الحلر: ] {ۥَۡا 

شمو  الخشية من قلوبذا  وطهال  ليذها األمه   هيت رياح المعصية  ينطفنت

ۡٱسۡ عَۡهتَيۡكَۡ}يقست قلوبذا من بع   بما قست قلوب أهل الكتاب مهن قيهل:  ٗۡۡمَو  ۡحَجت َب

ۡٗس َو  .[74اليقرة: ] {مََهَُۡقَس 

المعههاني »ولهم تسهها   مذاهلذها التعليميههة  وأجازتذها التوجيايههة  لهى تكههوين 

  «محمه  إقيهال»مفكهر الشها ر المسهلم يهي أنفسهذا  و ه ق مها قاله  ال« الربانية

إناا ق  تفتح أ ين الليل الل ي   لهى حقهائق  :«الم رسة الح يثة»حين قال  ن 

 الهه مو   وال قليهه  الخشههو ! أسههننا ياههم الهه ين ومعههار   ولكذاهها ال تعلههم  يذهه ذ 

حتى شغلذا بالشهكل  هن اللهوهر  - الكي هو روح وجو نا  وسر بقائذا وتميزنا

قلأل  مهع أن أههم مها جها، به   يذذها ههو تيايهر القلهوب  وتزبيهة لأل  ن الاوبالق

َۡ }األنفس:  َه ۡقَ َۡ 9ۡۡمَع  ََحَۡةَِۡزٍكى  َه َوقَ  .[10  9الشمس: ] {َۡخ َبَۡةِۡدٍَاى 

َََۡلٍۡنۡإ}تغير الملتمهع  وتحهول ملهرى التهاري   ي ذا تغيرت هكه األنفس  ٍّ ل

َۡحمٍ  ۡ مخ  .[11الر  : ] {َۡة ۡبۡأََفُۡسۡه ۡ يُغَي ُۡ وا ۡۡيُغَي ُۡ َۡة ۡبۡقَو 

يهي  -  حيح أنذا نحتفل باأل يا  والمواسم ال يذية  ونعيل ال وائر الرسمية

 ... المصاحف والكتهأل ال يذيهةأيام اللمع واأل يا   ونييع  - سالمأبثر بال  اإل
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إل   ولكن هكا ال يعذي أنذا أ ييذا لل ين حق   ووقفذا  ذ  ح و ه  يذحن نحتفهل 

نتمر   لي   بالهكي يقيهل يه  الشهي  وال يسهمع نصهح   وأخشهى أن يسهلكذا ب  و

اۡ}ذلك يي تمرة:  وس ۡسَه  ۡدينَُه   ۡلتٍَخ ُواۡ  َِ ُۡسلسٍۡ ي َُٗۡوسَۡع َحيَتو  ُهُ ۡلس  يَ  َۡوَغٍ ت   َ األ هرا : ] {لستَُ

51]. 

ا  ويصهيح اللاهو يياها  وأهسوا، ما يصيأل حياة أمة أن يصهيح اله ين يياها لاهو 

  يذ ا!!.

وبيههف ال؟ وقهه  أ ههيحذا نههزين جهه رانذا بآيههات القههرآن  وال نههزين حياتذهها 

  وال نحكمه  يهي األحيها،! نلعهل اليربهة بالعمل بالقرآن  نقهرله  لهى األمهوات

ت َاۡ}: ليربهة الحقيقيهة يهي اتيا ه  وتحكيمه و تالوت   وإنمها اأ  ليي ملر  حم َوَه 

ۡمَََزسۡ  َحُمونَۡلوَۡنَ  ُُۡةَُ َبٞكۡعَٱتٍُۡعُوهُۡۡكمَ ب  ۡتُ   سَعَ ٍَُ    .[155األنعام: ] {تٍقُواۡ 

ه نا أحكامه   وتياولذها  لهى  اجترأنها  لهى هللا تعهالى  يعيلذها شهريعت   وجم 

ُۡۡقُلۡ } لم  وحكمت   حتى بننذا أ لم بالخلق وبمصالحام مذ :  ٍّ ۡمَع  َتُ ۡمَۡمۡل مََمُ   ََ} 

َۡخ ََقَۡوُهَوۡمَََلۡيَعۡ } [140اليقرة: ]  ِ َخُۡي ُۡ َُ َۡة  .[14الملك: ] {لس ٍۡ يُفۡلس 

وطالما قلت  وسنظل أقول: إن مفتهاح شخصهية ههكه األمهة ومفلهر طاقاتاها 

سالم  الهكي جعهل ههكه األمهة مهن قيهل خيهر أمهة أذخرجهت يمان اإلإيمان: هو اإل

للذهها   وحقههق لاهها الذصههر  لههى أ ظههم اإلميراطوريههات يههي األر    لههى 

 .الررم من قلة    ها  ودعف   تاا

يمههان انتصههرت بعهه   لههى هلمههات التتههار الههزاحفين مههن الشههرق  وباههكا اإل

والصههليييين الههزاحفين مههن الغههرب  وبهه  تسههتييع اليههوم االنتصههار  لههى ورثههة 

 ه ال، وه ال،.
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طاقههاتام الروحيههة و وايعاههم ال يذيههة  يههنيقظوا باهها أمههتام مههن اسههتغل الياههو  

غهتام مهن مهوات  حتهى سيات  وجمعوا باها طهوائفام مهن شهتات  وأحيهوا باها ل

واجاونهها ومعاههم التههوراة  ولههيس معذهها القههرآن! تلمعههوا  لههى الياو يههة وتفرقذهها 

سالم! تشيثوا بتعاليم التلمهو   وسهخرنا نحهن مهن اليخهاري ومسهلم! قهال  ن اإل

ت مهههالهم يهههي ا تهههزات: هكهههكا  لمذههها أنييالنههها  وا تهههز ت مالنههها بمهههاربس 

 وليذين!!.

الة  ولهه يذا الكتههاب اإللاههي الوحيهه  نحههن نملههك أ ظههم  قيهه ة  وأبمههل رسهه

المحف  من التحريف والتي يل  ولكذذا يي رمهرة سهاهون  و هن مصها ر قوتذها 

 رايلون.

 .(5)«كم ٗۡكغم َۡاسسيل»بما و فذا الح يث الذيوي:  - نحن بثرة  ولكن

وسههر ذلههك يرجههع إلههى خههراب اليههاطن مههن قههوة اإليمههان الههكي يصههغر لهه ى 

المهههوت يهههي سهههييل هللا  والهههكي سهههماه الحههه يث المههه من الههه نيا  ويحيهههأل إليههه  

 .(6)«حبۡاسََي ۡوك اهيُۡاسموت»  ويسره بنن  «الوهن»

أمهام ثالثهة ماليهين مهن « رثها، السهيل»وال  لأل أن يازم ألهف مليهون مهن 

 الياو !!.

 من المس ول؟

ذلكههم هههو حهههال أمتذهها مههن الشهههتات والضههيا  والغييههة  هههن الوجههو   يمهههن 

 المس ول  ذ .؟

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
 من ح يث رواه أحم  وأبو  او   ن ثوبان. (5)

 المرجع السابق. (6)
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يهه  تح يهه  المسههئولية هذهها  ههن دههيا  أمتذهها وتعييههل طاقاتاهها  ونحههن ال نر

لذحههابم المسههئولين  ذهه   محابمههة ثوريههة أو شههعيية  يمامتذهها مامههة الهه  اة  ال 

  ومها نريه  إال أن نعهر  مهن أيهن أتيذها  حتهى نسه  موقهع الخلهل  ةمامة القضها

 ونعالج موادع ال ا،  ونتقي مكامن الخير.

 مسئولية الحكام:

 ئولية  لى الحكام وأ حاب السليان؟هل تقع المس

 إن األ بثرية تميل إلى تحميل الحكام وتر ما نحن يي   وذلك للملة أسياب: 

أن الذا   ا ة يحيون أن ييرئوا أنفسهام ويحملهوا المسهئولية لغيهرهم  األول 

 ولاكا تحأل الشعوب أن تحمل  أل، تيعتاا  لى  اتق حكاماا.

خا هة  انهت مهن حكاماها الكثيهر  ياهي أن شعوبذا نحهن المسهلمين  اسم َي 

 تذفس  ن نفساا حين تحملام إثم ما أ اباا.

أن المسههئولية بقهه ر المكذههة والسههلية  والحكههام قهه  مكذههوا وسههليوا   اسم ستت  

ۡ}ولكذام لم يكونوا  ذ  حسن الظن بام  لم يكونوا بما قهال هللا تعهالى:  َِ نۡإلسٍتۡ ي

ۡمَقَتت ُةوا ۡ َۡ َب  ۡعۡتتيۡلأل  ُه  
تتنٍ  ٍَ اتَتتُوا ٍۡة ََ ََٗۡو َمع  ُۡۡۡلسٍ تت َو  بۡتتٱس  ََٗۡومََةتتُ واۡ  ۡلسٍزَكتتو  ِۡ َعتت اۡ  وۡفَۡوَََهتتو 

ۡۡ ََ ُمن  .[41الحج: ] {لس 

ا  وربمها القسهب األبيهر  ممها نحهن  وال ريأل أن الحكام يحملون قسهي ا بييهر 

يي   ولكن من الم ب  أيض ا أن الحكهام يهي الغالهأل أشهي  بشهعوبام  وههم إيهرات 

الحكههام الههكي يذفردههون  لههى شههعوبام  إنمهها يسههتمر حكماههم  ىملتمعههاتام  حتهه

كمتتت ۡتَوَتتتواۡيتتتوس ۡ»بماألتاههها لاهههم أو  لهههى األقهههل سهههكوتاا  هههذام  وقههه  ور : 
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 .(7)«ع يَ 

 مسئولية العلما،:

هل تقع المسئولية  لى العلمها،  ألناهم ورثهة األنييها،  و  هاة الحهق  وهه اة 

 ن   ين هللا للذا  وال يكتمون .الخلق الكين أخك هللا  ليام الميثاق ليذيهي  ذذ 

بي  أن من العلما، من قصر يي واجأل الييان واليالغ  ومذام مهن مشهي يهي 

ا للسياسهة  وجعه ا لتفهري   لرباب السليان  وجعل العلم خا م  لمهن نفسه  جاهات 

 «.الفتوى حسأل اليلأل»

والحقيقههة أن  لمهها، اليههوم لههم يعههو وا وحهه هم يههي الميهه ان بمهها بههانوا يههي 

يقههه  رههه ا الهههكين يملكهههون الكلمهههة المقهههرو،ة والمسهههمو ة المادهههية   العصهههور

ا يههي اللمههاهير مههن أ ههحاب المذههابر  والمرئيههة يههي أجاههزة اإل  ههالم أشهه  تههنثير 

 وإن بان لكلمة ال ين من القوة ما ليس لغيرها.

بما أن مشكلة  لمها، اليهوم أناهم أ هيحوا مهوظفين له ى الحكهام  ياهم الهكين 

وليسهههوا بعلمههها، السهههلف الهههكين اشهههتغلوا بهههالحر   يملكهههون تهههوليتام و هههزلام

 والتلارة وريرها ليكفوا أنفسام بننفسام.

  يقهال مهام الحسهن اليصهري وشهموخ قهوة اإل الوالة  هن سهرأح  ولق  سئل 

 واستغذى  ن  نيانا!!. الوالي يي  راحة: احتلذا إلى  يذ 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
« الشهعأل» ن أبي بكرة بسذ  دعيف  واليياقهي يهي « الفر و  مسذ »رواه ال يلمي يي  (7)

ع  ورواه الييراني بمعذاه  ن الحسن: أنه  سهمع رجهال  يه  و  لهى الحلهاج  ب سذا  مذقي

يقال ل : ال تفعل. إنكم مهن أنفسهكم أتيهتم  إنها نخها  إن مهات الحلهاج أو  هزل  أن يتهولى 

وبما تكونهوا يهولى « أي والتكم»  مالكم أ مالكم ليكم القر ة والخذاتير!! يق  روى: إن 

 (.1997( ح يث )2/166« )ليا بشف الخفا، واإل»انظر: «.  ليكم
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نيها  واسهتغذى يماذا يكون الحال إذا احتاج العلما، إلى ما  ذه  الحكهام  مهن  

 الحكام  ما  ذ  العلما، من  ين؟!!

يهي سهييلاا مهن  لقهى لى أن مهن العلمها، مهن أ ى األمانهة  وبلهس الرسهالة  و

 العكاب ما لقى  بل مذام من ق م رقيت  يي سييل هللا!!

 مسئولية اللماهير:

  لى الشعأل  أي  لى اللماهير؟ هل تقع المسئولية

مهل بهل األطهرا  مذاها نصهيي ا   لهى قه ر الواقع أن المسئولية مشتربة  تح

مكانهات  يمسهئولية العهالم أبيهر مهن مسهئولية اللاههل  ومسهئولية إما له ياا مهن 

السههلية أبيههر مههن مسههئولية مههن ال سههليان لهه   ومسههئولية ذي المههال أبيههر مههن 

.  مسئولية من ال مال  ذ ه  وإن بان الكل مسئوال 

ك َتت ۡبا ،ۡ»وقعهه : والذيههي  صهه  يحمههل المسههئولية لللميههع بههل يههي م

 .«وسَ َ ۡةسٖولۡعِۡبعيم 

« رجههههال الهههه ين»سههههالم ال يعههههر  طيقههههة خا ههههة يعتيههههرهم وحهههه هم واإل

المسئولين  ذ   بل بل مسلم رجل ل يذه   واألمهة بلاها مسهئولة بالتضهامن  هن 

يههههرائ  هللا وأحكههههام شههههريعت   واألمههههر بههههالمعرو  والذاههههي  ههههن المذكههههر: 

تتنُۡوَۡ} ۡةنَ  ُمم  ۡةنُتتوَنَۡولس  ُمم  ۡلس  ِۡ َنَۡعتت َهتتو  ُ وۡفَۡويَن  َمع  ُةُ وَنۡبۡتتٱس 
ۡيَتتأ  تتٖأم َُۡبَع  ۡسيَتت ٓ ۡمَو  ُضتتُه   ۡبَع 

ۡ ََۡ ُمن  .[71التوبة: ] {...لس 

ولق  ذبرت مرة أن أح  المسهتمعين قهال ألحه  اله  اة بعه  محادهرة ألقاهها: 

ق  مضى لكم ثالثون سذة وأنتم تتكلمون  يماذا  ذعتم؟ وبان جهواب ال ا يهة »

ا حين ق  «.ال: وأنتم مضى لكم ثالثون سذة وأنتم تسمعون يماذا  ذعتم؟!مفحم 
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وهكا حق  ي ن  لى المستمع  بما  لى المتكلم  مسئولية تحويل الكهالم إلهى 

  مل  واأليكار إلى وقائع  وإن اختلفت  رجة المسئولية.

 سالمية:مسئولية الحربة اإل

حملاها مسهئولية مها لح يثهة  توهذا ق  تشير األ ابع إلى الحربة اإلسهالمية ا

األمههة المسههلمة مههن التيهه  والتمههزق والضههيا   وبههان الظههن باهها أن تقههو   تعانيهه 

مسيرتاا إلى بر السهالمة  وأن تتحقهق  لهى يه ياا األحهالم  وتهزول اآلالم بعه  

والتفههت حولاهها  شههرات األلههو  مههن رهيههان   أن وثقههت باهها اللمههاهير الغفيههرة

ياهها مههن الههزمن مهها يكفههي لذضههلاا الليههل ويرسههان الذاههار  وبعهه  أن مضههى  ل

 وبلوراا رش ها.

 سالمية.وهذا ال ب  من وقفة للمحاسية مع الحربة اإل

* * * 
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 ميةوقفة مع الحربة اإلسال

أن تقهههو  سهههفيذة األمهههة « سهههالميةالحربهههة اإل»بهههان األمهههل معقهههو  ا  لهههى 

سالمية إلهى الغايهة المرجهوة  لهى اليريهق الصهحيح  المو هل إلهى شهاطئ اإل

« الخرييهة»الاا ية من بتهاب هللا وسذهذ ة رسهول   و« اليو لة»ومعاا األمان  

« سهالميةالحربهة اإل»سالم وتراث  الخال   وال أ ذي به  المفصلة من شريعة اإل

أذم  « خهوان المسهلمينإلا»حربة معيذة تكا  تسهتنثر باهكا الو هف  مثهل حربهة 

موسههههى »  . إسهههحاقسهههالمية الح يثهههة وبيراههههها  بمههها سهههماها الحربهههات اإل

يههي بتابهه  الههكي بتيهه   ذاهها مذههك أبثههر مههن ثلههث قههرن  وإنمهها أ ذههي « الحسههيذي

سهالمي اللمها ي الشهعيي ملمهو  العمهل اإلبالحربة اإلسهالمية بالخصهو : 

وآالماها المحتسأل  المذيثق  ن دمير األمة  والمعير بصه ق  هن شخصهيتاا 

وسهعياا إلهى  تله  ةوآمالاا  و قائ ها وأيكارها  وقيماا الثابتة  وطموحاتاا الم

 «.الخالية»الوح ة تحت راية العقي ة مذك ه مت قلعة 

طار بل اللما ات العاملة لتل ي  ال ين  وتحكيم شهريعت  وي خل يي هكا اإل

لى مكانة اليييعهي والتهاريخي يهي قيها ة الملتمهع إوإحيا، األمة ب   والعو ة ب  

ا وتيييقههه  يهههي بهههل ملهههاالت الحيهههاة: ا تقههها  ا وتعيههه  ا  وخ لق ههها وسهههلوب ا  ويكهههر 

ا  وتشريع ا وتوجيا ا  وقضا،  وتذفيك ا.  وشعور 

سالمية لم تستيع أن تصل بالسهفيذة إلهى الشهاطئ المهنمول ولكن الحربة اإل

والمنمون  وتحقق بل اآلمال الكييرة المعقو ة  لياا  والتي رجاها الذا  مذاها 

 ورجتاا هي من نفساا.
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سهههياب   مهههن أبذههها، الحربهههة  ومهههن وبثهههرة الكهههالم حهههول ههههكا اإلخفهههاق وأ

خصوماا: أهي أسياب من خارج الحربة؟ بالهكي يصهيأل السهفيذة يهي  هر  

اليحر من أ ا ير أو  خور أو تيهارات أو قرا هذة مسهلحين  أو روا هات 

معا يههة  أو ريههر ذلههك مههن العههوار  التههي تفههوق قهه راتاا وتعتههر  سههيرها  

ر مها لهم يكهن يهي الحسهيان  وتلعلاا تغير طريقاا  وق  تح ث يياا من األدرا

إذا لهم يقه ر هللا  - بلاهم أو بعضهام - وق  ت  ي باا نيرباناا ومالحياها ورباباها

 لاا الذلاة.

 لههى معذههى أن العيههأل يههي أسههياب ذاتيههة مههن  اخههل الحربههة نفسههاا؟  هههيأم 

السفيذة ذاتاا  حيث لم تع  إ  ا  ا بايي ا لمالقاة األنوا، والعوا ف  ذ  اللهزوم  

أل يههي الربههان؟ أو المالحههين الههكين مههالوا باهها يههي طريههق الصههخور أو أو العيهه

 التيارات الخيرة  ولم يق روا هكا االحتماالت حق ق رها؟

نصا  و راسة الواقع  ن بثأل يقوالن: إن األمرين مع ها قه  وجه وا لعل اإل

 األسياب الخارجية  واألسياب ال اخلية.

خذهها للحربههة أو نقهه ناها أن نامههل أحهه هما أو نضههخم   وال يلههوت لذهها إذا أر 

نقهع بهين طريهي  - بما يي ريرهها -  لى حساب اآلخر  ونحن يي هكه القضية

 يراط والتفريب.اإل

يمذا من يذكر أي تنثير خارجي  ويرى أن هكه تخهيالت وأوههام  بتخهيالت 

ا: ليس هذال شي، اسهم   ا للغول والعذقا،! حتى قال لي   يق يوم  العرب ق يم 

توجه  الذها . وههو  - يقهب - ي تصوروناا  وإنما هذال مصهالحالت« الصلييية»

 والوثائق. الوقائعقول يككب  ما ال يذحصى من 
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مههن يحصههر األسههياب بلاهها يههي التهه خالت الخارجيههة ههه ال،  ويههي مقابههل

وتنثيرههها  لههى السههليات الحابمههة يههي الهه اخل. وييههالس هههكا الصههذف أحيان هها يههي 

كهها  تحسههياا القهه ر األ لههى الههكي لهه  تضههخيم  ور هههكه القههوى الخارجيههة حتههى ت

وأن بل القا ة والسياسيين الكين نهراهم يحكمهون ويهنمرون إنمها الخلق واألمر  

تحرباهها أ ههابع خفيههة بخيههوط ريههر مذظههورة  أو هههم بعيههارة «  ههرائس»هههم 

أخهرى: أحلهار  لهى رقعهة الشههيرنج  ويهي الذاايهة: ال  يهأل يهي الحربههة وال 

 ساا أو تراجع خيياا وسياستاا. لياا  وليس  لياا أن تحاسأل نف

واال تهه ال بههين الفههريقين هذهها هههو األولههى  بههل هههو الموقههف الصههحيح الههكي 

 يوجي  العلم والع ل.

 م ى مسئولية الحربة:

بل مها  ليه  سالمية مسئولية وأ تق  أن من رير الع ل أن تحمل الحربة اإل

اهو  مسلمو اليوم من ديا  وتمزق وتخلف  هو حصيلة  صور اللمهو   و 

 االستعمار و او  الحكم العلماني بع  االستقالل.

سالمية  لياا  وال شهك قه ر مهن المسهئولية يهواتي مها له ياا مهن الحربة اإل

أسههياب وإمكانههات ما يههة ومعذويههة هينههها هللا لاهها  اسههتخ مت بعضههاا  وأهملههت 

 بعض ا آخر  وأسا،ت استعمال بع  ثالث.

ييمهها  - قهه  يقههل وقهه  يكثههر - رسههالمية لاهها بعهه  مههن العههكولكههن الحربههة اإل

 قصرت يي  أو قصرت  ذ   وأخفقت يي تحقيق .

العامهل األقهوى المه ثر يهي سالمية ليست هي العامل الوحيه  وال الحربة اإل

سهههالمية  إناههها تيهههار مهههن تيهههارات  وحربهههة مهههن حههه اث يهههي األذمهههة اإلسهههير األ
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 الحربات.

اله اخل  وقهوى  سهالم يهيوهي حربة تقاوماا قوى اليغيهان الخائفهة مهن اإل

سالم يي الخهارج  وههي نتيلهة لهكلك ال تكها  تخهرج مهن االستعمار الكارهة لإل

  خلت يي محذة  وقيل أن تذ مل جراحاا تصاب بلراح ج ي ة.محذة إال 

خفاق هما مقيا  الصواب والخيهن   لى أن  ال يذيغي أن نلعل الذلاح واإل

ق ياهو مخيهئ  ياهكا مصيأل  ومهن أخفه ومعيار الحق والياطل  يمن نلح ياو

سههالمية مقيها  مههر و  يهر ه الهه ين والمذيهق والتههاري  والواقهع  يالحربههات اإل

موا العوج  وي صهلحوا الفسها   ويته اربوا قيل بل شي، هي   وة للذا  أن يقو 

 ما دا .

و احأل ال  وة قه  يهذلح  وقه  يخفهق  قه  يله  االسهتلابة  وقه  ال يله  إال 

أقصههى مهها  ذهه ه يههي   ههوة قومهه   بمختلههف الههري  وهههكا نيههي هللا نههوح ييههكل 

 هرا  حتهى له ى األساليأل  ويي مختلف األوقات  يهال يله  إال الصه و  واإل

ۡۡ}أقرب الذا  إليه : توجه  وابذه :  اَۡ ۡتيۡدََعتو ۡإقَت َلَۡبب  َۡوَََهت بس الس ۡةيۡسَتي  5ُۡۡتۡقَتو  عَ َت  

ۡ ٓ َۡ ۡدَُعتت ٓ هُ   اۡإيَتتۡزد  ۡعۡتتٓيۡتَُۡ ۡتتيۡكُ ٍَمتت ۡدََعتتو ۡإو6ٍََۡۡلۡعۡتتَ ابس تتُۡعَُه   مََص  َۡ عَ ُتتٓواۡ  ۡفتتَ ۡسَُهتت   ۡۡسمَغ  ُه  

شَۡ مَغ  َۡولا  اكَاَۡۡه   او ََۡ َُ بس  َ مۡ لا  َُُ واۡ   َ مَ َولا  َۡومََصُ واۡ  ثۡيَ بَُه    .[7 - 5نوح: ] {اۡ 

يهي سهييل  وا بننفسهامذبرهم هللا يي سورة اليروج ق  دح والم مذون الكين

ا ل    وتام.هللا  ولم يحققوا يي حياتام نلاح 

بكلك ذبر القرآن أن مهن رسهل هللا مهن لقهوا حهتفام وظفهروا بالشهاا ة  لهى 

َۡوعَۡ يقۡس َۡك ٍبۡ عَفَۡ يقۡس}أي ي أ  ائام:   .[87اليقرة: ] {مُ ُونَۡ ۡتَقۡ مُ  

سهالمية ميهرأة مهن بهل منخهك  أو أناها يهوق وليس معذهى ههكا أن الحربهة اإل
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الحربة  حيث يخلهب بهين  الذق  والذصح  بما يتوهم بع  المخلصين من أتيا 

سههالم. بمهها الحربههة يعذههي ل يهه  نقهه  اإلسههالم ذاتهه . يذقهه  سههالمية واإلالحربههة اإل

سههالم يصههذع هههكا بالفعههل بعهه  العلمههانيين الههكين يذقهه ون الحربههة  ييذقهه ون اإل

 وأحكام  وشرائع .

سههالم سههالمية ليسههت إال حربههة بشههر يلتاهه ون لذصههرة اإلإن الحربههة اإل

لحياة  ويتخكون من الوسائل بل مها يهرون أنه  أقهرب إلهى وتحقيق رسالت  يي ا

تحقيههق أههه ايام يههي خ مههة  يههذام  ولههم يهه  وا أن اجتاهها هم هههكا وحههي ال يقيههل 

 المذاقشة  بما لم يز موا أن أح  ا مذام ي خك مذ  وير   لي .

ولاههكا بههان  ليذهها أن نيحههث  اخههل جسههم الحربههة  ههن األسههياب الكاتيههة التههي 

سالمي المذشو  واستئذا  الحيهاة ياتاا يي إقامة الملتمع اإل اقتاا  ن بلوغ را

سههالم وشههريعت . وأجتههزب هذهها بلملههة مههن سههالمية القائمههة  لههى  قيهه ة اإلاإل

 األسياب اليارتة:

ۡموًَل ۡضعفۡاسنقَۡاس اتي 

سالمية بمعذاهها الواسهع أن أول ما يشكو مذ  ذوو اليصائر  اخل الحربة اإل

 لم يكن رائي ا يي بع  األحيان.الذق  الكاتي يياا دعف إن 

الههذفس »سههالمي هههو محاسههية الههذفس  وهههو شههنن والذقهه  الههكاتي بتعييرنهها اإل

 (8)«اسَتيسۡةتِۡدانَۡفست »التي نوه باا القهرآن  وجها، يهي الحه يث: « اللوامة

 أي حاسياا.

اسهيوا  وتنوا أ مالكم قيهل أن تهوتن »وقال  مر:  حاسيوا أنفسكم قيل أن تذحه

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
ح  وخالف  الكهيي. وحسذ   وابن ماج  رواه أحم  والترمكي (8)  والحابم و ح 
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 «. ليكم

بعهه  السههلف: المهه من أشهه  حسههاب ا لذفسهه  مههن سههليان راشههم  ومههن  وقههال

 شريك شحيح.

وبمههها أن  لهههى الفهههر  أن يحاسهههأل نفسههه   لهههى تفرييههه  يهههي جذهههأل هللا  أو 

ا  ا مهن أمسه   وره ه خيهر  تقصيره يي حقوق الذا   محاال  أن يلعل يومه  خيهر 

 من يوم   ي ن  لى اللما ة أن تحاسأل نفساا بكلك.

األمههة أن تلتمههع  لههى دههاللة  ولكذهه  لههم يعصههم أي وهللا قهه   صههم هههكه 

هها يههي القضههايا االجتاا يههة التههي  جما ههة مذاهها أن تخيههئ أو تضههل  وخصو  

 تتع   يياا وجاات الذظر  وتعتير الموايق يياا قابلة للصواب والخين.

والخين إذا بهان  هن اجتاها  يصهاحي  مهنجور  ليه   يهر  ا بهان أو جما هة. 

العمههل باالجتاهها  يههي ملههال الفتههوى  يتغيههر بتغيههر ولكههن االجتاهها  يههي ملههال 

 الزمان والمكان والحال.

يمههان أو والخيههن يمكههن أن يذشههن  ههن الضههعف اليشههري وهههو ال يذههايي اإل

  أقه ام مهن يهالتقوى  ألن  من لواتم اليشرية وبل بذي آ م خي ها،  وقه  تلقهت إل

رسهههول هللا مذههها إيمان ههها  وأرجهههح  ذههه  هللا ميزان ههها  وههههم أ هههحاب  لههههم أبمههها

هه  بقولهه :   صهه  وهههو مََوسٍَمتت ٓۡ}مهها سههلل   لههيام القههرآن الكههريم يههي  ههزوة أذحذ

َُمۡ  ۡمََص  َۡه  َا  ۡمٍََ   مُ   َه ۡقُ    َي 
م  مُ ۡة ۡ  ُ ۡمََص  َ ۡقَ ُٞ ۡقُلۡ َُ ُۡةۡ يَُ ۡمََفُۡستَُ    َۡ ۡۡعنت  ِ ۡإُۡهتَوۡۡةت ََۡع َت   ٍّ ٍنۡل

ي ٞۡ َۡ ۡقَ َٖ َۡهي  القهرآن  لهى بعه  مظهاهر الضهعف  وق   لق. [165آل  مران: ]{ُكل ۡ

َۡ }التي ب ت مذام يقال:  تََهُۥَٓۡوسَقَ َُۡوع  ٍّ ۡتَُحُستوََُه ۡبۡۡإَۡصتََقََُُ ۡل
ۡإك  ٓ َۡحمٍت   َۡتۡ ۦ 

ۡإك  مُ   كَاۡعَۡشت  

 َۡ ۡۡةنَُ ٍۡةِۡيُۡ يَُۡلسَُ َُ ٍۡة ۡتُۡحُُوَنم َۡة ٓۡمََبى  َۡ ۡبَع  ِۢ مُ ۡة ۡ ۡ َۡوَعَ ي  َة  ۡعۡيۡلأل  مُ   َزع  ۡةتنَُ ۡيَ ۡوََۡوتَنَ 
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ۡٓخَ َٗۡ  .[152آل  مران: ] {ٍةِۡيُۡ يَُۡلأل 

ما بذت أ ر  أن ييذا مهن يريه  اله نيا حتهى نزلهت »وقال بع  الصحابة: 

 «.هكه اآلية

سههالمية أن تقههف بههين الحههين والحههين مههع نفسههاا للتقههويم ويذيغههي للحربههة اإل

ا  و الذقه  وإن والمراجعة  وأن تشهلع أبذا،هها  لهى تقه يم الذصهح وإن بهان مهر 

 يههوب رحههم هللا امههر، ا أههه ى إلههي  »بههان موجع هها  بمهها بههان  مههر ررر يقههول: 

 «.نفسي

سههالمية سههالمية ليسههت ملههك نفسههاا  وإنمهها هههي ملههك األمههة اإلوالحربههة اإل

سالمية القا مة أيض ا  يمن حقاها أن تعهر  مها يهي ههكه بلاا  وملك األجيال اإل

ن نقههاط الضههعف  لتنخههك مذاهها الحربههة مههن موادههع القههوة  ومهها ي خههك  لياهها مهه

 العيرة.

سهالمية يخهايون مهن يهتح بهاب الذقه  بع  المخلصين مهن أتيها  الحربهة اإل

 الكاتي أن يلل  من يحسذ  ومن ال يحسذ   يق  يفس  أبثر مما يصلح.

ا يتوا هون بسه  بهاب  وهكا هو نفهس العهكر الهكي جعهل بعه  العلمها، قه يم 

لمتيفلههون  ييقولههوا  لههى هللا مهها ال االجتاهها  حتههى ال يهه خل مذهه  األ  يهها، وا

لُّوا.يعلمون  ويفتوا بغير  لم  ييه  يذضه لُّوا وه  ض 

والواجههأل هذهها وهذههال أن يفههتح اليههاب ألهلهه  القهها رين  ليهه   وال ييقههى يههي 

ۡعَأٍَة ۡ}الذااية إال الذايع  وال يصح إال الصحيح:  َس  ٓ َهُبُۡ فَت  َومٍَةت َۡةت ۡيَنفَتُ ۡلسٍزبََُۡعَيَ  

ۡنٍ  َۡلس َۡ َب  َُُ ۡعۡيۡلأل   .[17الر  : ] {ۡعَيَم 

سههالمية ويخههايون بههكلك أن يصههور الذقهه  أليكههار بعهه  قهها ة الحربههات اإل
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بصههورة االتاههام لاههم  أو الوقههو  مههع خصههومام دهه هم  يمههن نقهه  رأي هها لمثههل 

مصههيفى »  أو «سههي  قيههأل»أو « أبههي األ لههى المههو و ي»أو « حسههن اليذهها»

ها إلهى   أو ريرهم من القا ة «السيا ي الفكهريين والحهربيين  يكننه  يوجه  اتاام 

 مامتام وبيولتام.إه ال،  أو ييعن يي 

ال يعذههي بحههال الذيههل مههن  - سههوا، بههان  لمي هها أم حربي هها - مههع أن نقهه  الفكههر

 مكانة  احي   لمي ا أو  يذي ا أو خلقي ا.

 لى أن يكهر هه ال، لهم يعه  ملك ها لاهم  بهل ههو ملهك األجيهال المسهلمة  يمهن 

جمهها  والخههال   أن تعههر  مهها ييهه  مههن مههواطن اإل - ا  بههل مههن واجياههاحقاهه

 والقرب من الصواب أو اليع   ذ .

هها ألنفسههام العصههمة  ولههم  وأ ههحاب هههكه األيكههار والمذههاهج لههم يز مههوا يوم 

يهي « حسهن اليذها»يضفوا  لى آرائام واجتاا اتام أي لون من الق اسة  بل أب  

 من بالم  ويترل إال الذيي  ص .أن بل أح  ي خك « األ ول العشرين»

وسي  قيأل ري هر مهن مواقفه  الفكريهة خهالل مراحهل حياته  الحايلهة  وانتقهل 

مرحلهة التصهوير الفذهي  ومشهاه  »من ملر  أ يأل ناق  مياور بيالرهة القهرآن 

سهالم ونظامه  للحيهاة إلى باتأل إسالمي ي  و إلى   الهة اإل« القيامة يي القرآن

  ثههم إلههى  ا يههة « يههة والسههالم العههالمي يههي اإلسههالممرحلههة الع الههة االجتما»

حربي له  أيكهاره الخا هة يهي مهذاج التغييهر والذظهرة إلهى الملتمهع  واله  وة 

مرحلههة المعههالم  والييعههة الثانيههة مههن »إلههى العقيهه ة بهه ل الهه  وة إلههى الذظههام 

يقهال له  أحه هم: إذن وق  ذبر هو ذلك  ن نفسه  لهيع  تالميهكه.  «.«الظالل»

مكهيان: ق يم وج ي  بالشايعي  يقال ل : نعهم: ولكهن الشهايعي ريهر يهي أنت لك 
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 !!(9)الفرو   وأنا ريرت يي األ ول

يي بع  القضايا  لهى  - ومن ي ري لعل اليحث الذاق  يل  أن مكهي  الق يم

 أ نى إلى الصواب من مكهي  الل ي . - األقل

ا بتيه   ولهم يي بع  مه« أبي الحسن الذ وي»والمو و ي رحأل بذق  السي  

 يضق ب  ذر  ا  بما داق أتيا   بكلك.

ويخايون بكلك أن يستغل خصهوم الحربهة ههكا الذقه  الهكاتي للتشهوي   لهى 

الحربهههة ورجالاههها  ياهههم يلمعهههون نقهههاط الضهههعف  ويعردهههوناا مهههن وجاهههة 

 نظرهم  مكيرة مضخمة  رير مذسوبة إلى محيياا وظروياا و وايعاا.

 هن « سهالميالحهل اإل»تيت  يي بتهابي وق  لمست بذفس هكا يي بع  ما ب

سهالمية مهن  اخلاها  ينخهكها بعه  ذوي الذز هة اليسهارية   وائق الحربهة اإل

أخر  وحك  واختصر  وق ماا  لهى طريقهة الشها ر السهكير الهكي يق م يياا و

 قال:

ي تل ۡسرستتيۡاتتَ وا ۡةت ۡقتت لۡببتتك ۡو 

ۡ

تتتل ۡس ُمَ تتت  ۡي نَ   ۡبتتتلۡقتتت لۡببتتتك َۡوي 

ۡ

يكههون مثههل هههكا االسههتغالل أو التحريههف مانع هها مههن  نيلههوت أهههكا ال وررههم 

الذقهه  العلمههي المخلهه   يهه ن بلمههة الحههق ال يذيغههي أن تختفههي خشههية مههن بلمههة 

الياطههل  وقهه  حههر  الذهها  بلمههات هللا  ههن موادههعاا  ولكذاهها بقيههت مضههيئة 

 ها ية  وبالمذا نحن اليشر ليس أولى بالحف  من بالم هللا.

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
نقهال   هن بعه  « اله  وة»يهي مقهال له  بمللهة اليه ري ذبر ذلك اله بتور محمه  الماه ي  (9)

 ثقات تالميكه  اخل المعتقل.
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ۡ ث َيً  ۡاَلَقس مۡواَلخمالف

سههالمية المعا ههرة هههكا االنقسههام أو التمههزق الههكي ومههن آيههات الحربههة اإل

نشا ه بين يصائلاا وجما اتاا المتع  ة  يكل جما ة مذاها تهرى نفسهاا وحه ها 

جما ة المسلمين ال جما ة مهن المسهلمين  وأن معاها الحهق بله   ولهيس بعه ها 

تيعاها  وأناهها إال الضهالل وأن  خهول اللذههة والذلهاة مهن الذههار حكهر  لهى مههن ا

 !ومن   اها من الاالكين!« الفرقة الذاجية»وح ها 

 ىن  هه وان المقههال  قالهه  بلسههان الحههال  وبههنومههن لههم يقههل ذلههك مههذام بلسهه

  انتقلههت إلههى محههيب الحربههة  وهههو مهها يشههكو مذهه  التمههزق يههي محههيب األمههة

سههالمي  و لههى اسههتقامة طريقهه   المخلصههون الغيههورون  لههى نلههاح العمههل اإل

سهتيول إذا ظهل ههكا الموقهف الفكهري لاهكه اللما هات  لهى ههكا وهي شكوى 

 الذحو  الكي يقيع اليريق  لى أي تقارب حقيقي ي لف بيذاا.

وأنا أقول: تقارب  وال أقول: وحه ة. ألنهي ال أنكهر تعه   اللما هات العاملهة 

سههالم  وال أطمههع أن يذضههوي اللميههع يههي جما ههة واحهه ة  يضههماا تذظههيم لإل

احهه ة  ياههكا حلههم جميههل  ولكههن  ون تحقيقهه   ههعوبات ال واحهه   تحههت قيهها ة و

 يسال تكليلاا  إال أن يذقلأل اليشر إلى مالئكة أولي أجذحة.

 وال مانع من التع   إذا بان تع   تذو  وتخص   ال تع   تضا  وتذاق .

يلما ههة تتخصهه  يههي تحريههر العقيهه ة مههن الخرايههة والشههرل. وتصههحيح 

 ذ ة. قائ  المسلمين ويق الكتاب والسُّ 

وأخرى تتخصه  يهي تصهحيح العيها ات وتيايرهها مهن اليه   والشهوائأل 

 وتفقي  الذا  يي  يذام.
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وثالثههة تعذههي بمشههكالت األسههرة والمههرأة  والهه  وة إلههى الحلههاب الشههر ي  

 ومقاومة التيرج واالنحالل.

ورابعة تعذي بالعمل السياسهي  وخهو  معهارل االنتخابهات والوقهو  يهي 

 ة.وج  األحزاب العلماني

وخامسههة تاههتم بالعمههل التربههوي أو العمههل االجتمهها ي وتيههكل ييهه  جاهه ها 

 ووقتاا.

وسا سة تعمل يي هكه الميا ين بلاها  أو يهي ملمو هة مذاها  حسهيما يتيسهر 

 لاا.

يمكهههن أن تعمهههل بعههه  اللما هههات مهههع اللمهههاهير  وبعضهههاا اآلخهههر مهههع 

 المثقفين.

 لهههى حهههين يمهههان  يخاطهههأل األولهههون العواطهههف  ويسهههتثيرون مشههها ر اإل

للثقايهة يخاطأل اآلخرون العقهول واأليكهار  وبخا هة  قهول أولئهك المغهزوين 

 الغربية بشقياا: اللييرالي واالشترابي.

وهكههكا تتذههو  اللما ههات  ويتذههو   ملاهها ويههق اهتماماهها ومهها نهه بت نفسههاا 

 لخ مت   ومن تفرغ لشي، تحسذ .

وحه ة العهاملين  وإن من أسياب الفرقهة أحيان ها الحهر  اليهالس  لهى الوحه ة:

  يمن أ اه اجتاها ه إلهى «سالمية  المية واح ةإحربة »سالم  أو ما سمي ب  لإل

بهههالخروج  لهههى تاهههم باالنشهههقاق أو اأسهههلوب مغهههاير يهههي العمهههل  أو الحربهههة  

مههن الههتام التههي ال يترتههأل  لياهها إال الصههف  أو تمزيههق الوحهه ة أو ريههر ذلههك 

ب  وباههكا تكههون الميالغههة يههي المزيهه  مههن الفرقههة يههي الصههفو   وتيا هه  القلههو
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 الحر   لى الوح ة سيي ا إلى الفرقة.

وتذههو  األسههاليأل بذهها،   لههى وأولههى مههن ذلههك اال تههرا  بتعهه   االجتاهها ات 

تع   توايا الرلية  واالختال  يي ترتيأل األه ا   ويا لية الوسهائل  وتقه ير 

االجتاها  أو  األولويات  وم ى المعيذات والعوائق إلى رير ذلك  مما يتغير يي 

الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والمالبسات. ولكل ملتا  نصيأل  ولكهل 

 امرب ما نوى.

هكا شي، حسن ونايع   لى شرط أن يحسن اللميع الظن بعضهام بهيع   

وأن يتسههامحوا يههي موادههع الخههال   وأن يتعههاونوا ويتذا ههحوا ييمهها بيههذام 

قضهههايا الكيهههرى  قضهههايا الوجهههو  بهههالمعرو   وأن يقفلهههوا  هههف ا واحههه  ا يهههي ال

سالمي  وأن يحاربوا يي جياة واحه ة العه و المشهرل  سالمي والمصير اإلاإل

مثههل الياو يههة والصههلييية والشههيو ية والعلمانيههة  وأن يههكبروا قههول هللا تعههالى: 

ۡةٍٍۡنۡإ} ِٞ يَ   َۡكأٍََُه ۡبُن 
مۡ ُوَنۡعۡيَۡاُۡيۡ  ۡۦَۡصف س ۡيُقَ  َِ َۡيُۡحُبۡلسٍۡ ي ٍّ ُصوٞصۡل  .[4الصف: ] {  

سهالمية اليهوم أن يحهاولوا التقريهأل بهين ومن الواجهأل  لهى قها ة الحربهة اإل

  والتهي يهتحمس لكهل مذاها جما هات مهن العاملهة لإلسهالم سالميةاللما ات اإل

 وأخ  بالكبر هذا. (10)الشياب المثقف يي اليال  العربية

 خوان المسلمين.جما ة اإلشششا 

 جما ة السلفيين.شششا 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
يههي بابسههتان والاذهه   وحههزب سههالمية اللما ههة اإل»ويههي ريههر الههيال  العربيههة توجهه :  (10)

سالمي يي اإل حزبالالسالمة وجما ة الذورسيين يي تربيا  وجما ة الشياب المسلمين و

 وريرها.« ماليزيا
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 جما ة اللاا .شششا 

 سالمي.حزب التحرير اإلشششا 

 جما ة التيليس.شششا 

 ظههرون لاههكه اللما ههات إلههى نهه وات أوييذيغههي أن يهه  و المفكههرون والمذ

بههرات موادههع االتفههاق التههي يلههأل التعههاون يياهها  إ راسههية مامتاهها:  حلقههات

وتقريههأل شههقة الخههال  يههي موادههع االخههتال  التههي يسههع بههل مخههالف يياهها 

ناائاها  إوتخفيف ح ة الله ل يهي اللزئيهات التهي ال ييمهع  اقهل يهي   احي  

والخهروج  ... وتحسين الظن باآلخرين ييما ال يوايقون يي  من الرأي أو العمهل

من هكه ال راسة بورقهة  مهل أو وثيقهة شهر   يمكهن أن يلتقهي اللميهع  لياها  

أبثهر  ه  هم   سهالم ومهاويقفوا  ف ا واح  ا يي المعربة الواح ة ده  أ ه ا، اإل

 وأقوى   تام  وما أ ظم بي هم.

محاولهة تضهخيم الفهروق  وتوسهيع الاهوة بهين ههكه  - ومن الخيهن يهي رأيهي

اللما ات  وبلاا تعمل يي ال  وة إلى هللا  بل الواجأل تضهييق الفلهوة وإتالهة 

 اللفوة ما وج  إلى ذلك سييل.

  «حسهن اليذها»مام الشهاي  التي ودعاا اإل« األ ول العشرين»وأ تق  أن 

سههالم  والتههي بههان قهه  قهه ماا يههي وجعلاهها أساس هها لوحهه ة الفاههم  ذهه  العههاملين لإل

لتلتقي  لياها  به  ل الفرقهة وتيها ل األ ل التحا  اللما ات ال يذية يي مصر  

ههكه والتي  اراا  يارة يياها بثيهر مهن الحكمهة واأل ته ال ...  ... االتاامات

ا للقههها،األ هههول يمكهههن أن  يكهههري مشهههترل بهههين اللما هههات  تكهههون مرتكهههز 

الشهايرة « قا ه ة المذهار الكهييهة»المكبورة  إذا   قت الذيات  هكا إلى جهوار 
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 التي تقول: نتعاون ييما اتفقذا  لي   ويعكر بعضذا بعض ا ييما اختلفذا يي .

يي حر    لى التهنليف بهين اللما هات العاملهة « اليذا»ولم أر مثل الشاي  

لك يي شت ى المذاسيات  واتخاذه بهكلك أريهق األسهاليأل سالم وإلحاح   لى ذلإل

 «:رسالة الم تمر السا  »للو ول إلى القلوب  يقول يي 

سالمية جميع ا  لهى اخهتال  نز اتاها  يموقهف وأما موقفذا من الايئات اإل»

حأل وإخا، وتعهاون ووال،  نحياها ونعاوناها  ونحهاول جاهه ين أن نقهرب بهين 

ختلههف الفكههر توييق هها يذتصههر بهه  الحههق يههي ظههل وجاههات الذظههر ونويههق بههين م

التعاون والحأل  وال ييا   بيذذا وبيذاا رأي يقاهي أو خهال  مهكهيي  يه ين هللا 

  ال ين أح  إال رلي   ولق  ويقذها هللا إلهى خيهة مثلهى  إذ نتحهرى يسر  ولن يشا

يسههتاوي القلههوب  وتيمههئن إليهه  العقههول  ونعتقهه  أنهه  الحههق يههي أسههلوب لههين  

ليوم الكي تهزول ييه  األسهما، واأللقهاب والفهوارق الشهكلية  والحهواجز سينتي ا

الذظرية وتحل محلاا وح ة  مليهة  تلمهع  هفو  الكتييهة المحم يهة  حيهث ال 

ۡ}ويي سييل هللا ملاه ون: يكون هذال إال إخوة مسلمون  لل ين  املون   َوَةِت

عَۡيَمََوٍلۡ اَةنُواۡ  ََ ۡ َِ ََۡوَبُاوسَ ُۥَۡولسٍۡ ي ٍّ ۡ ُُونَۡإل غَ  ۡۡهُُ ۡلس  ٍّ َبۡل  اه .. «[56المائ ة: ] {ٍنۡۡحز 

سالمية أن تامل الشخصيات القوية العاملة يهي ميه ان وال يذيغي للحربة اإل

لاها تنثيرهها يهي محيياها  - وأن بانت تعمل مذفر ة - سالم  يايال  وة إلى اإل

 وتالمكتاا. ولكل مذام م رست  ومري وه.

ا قين المخلصين الكي يستييعون أن يحربهوا الهرأي وال ريأل أن مذام الص

 العام  ويوجاوه  إن  ح مذام العزم  و  ق االتلاه.

و  وتذا إلى العمل اللما ي المذظم المخيب ال يعذهي أن نلغهي ا تيهار مهن 
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يعملههون خههارج األطههر اللما يههة  يقهه  يكههون ألحهه هم مههن األ ههكار أو الموانههع 

العمهل اللمها ي الذظهامي. وإن بهان الواجهأل  و المعذوية ما يعوق   هنأالما ية 

 ليهه  أن يكههون بفكههره وقليهه  وجاهه ه  ون هها لكههل  مههل جمهها ي ملتههزم بشههريعة 

ا رسمي ا يي .اإل  سالم  ولو لم يكن  ضو 

سهالم التهي تعمهل ومثل ذلك بع  الشخصيات الذظيفهة المخلصهة له  وة اإل

يهة  والملهامع يي بع  الملاالت الرسهمية بهوتارات األوقها  والشهئون ال يذ

سههههالمية ونحوههههها  يههههال يحسههههن تلاهلاهههها لملههههر  ارتياطاهههها واللما ههههات اإل

الحكهومي  يقه  تسهتييع بمها له ياا مههن أجاهزة وم سسهات تقه يم خه مات جليلههة 

 سالمي.للعلم اإل

ۡث سمً  ۡغ ُُۡاَلتج هۡاسع يفيۡع  ۡاَلتج هۡاسعق يۡواسع مي 

يههة  لههى الذاحيههة العقليههة سههالمية رليههة الذاحيههة العاطفومههن آيههات الحربههة اإل

 العلمية.

 سالمية:أهمية العاطفة يي الحربة اإل

وال أريههه  باهههكا إلغههها، اللانهههأل العهههاطفي مهههن الحربهههة بحيهههث تقهههوم  لهههى 

الخالصههة  بعهه  ا  ههن أي تههنثير للمشهها ر. ياههكا مخههالف ليييعههة « العقالنيههة»

 سالم.الحربة  بل ليييعة اإل

لهيس ملهر  يلسهفة  - ذظهر والفكهرمهع احترامه  للعقهل و  وته  لل - سالمياإل

في يي تعاليمه  ال يذكهره أحه    قلية مذيقية جام ة  إن  يشتمل  لى جانأل  اط

الحأل يي هللا واليغ  يي هللا  والفرح بتوييق هللا  والحهزن  لهى معصهية  ثلم

الذفسهههية التهههي  ذهههى باههها « األحهههوال»هللا  والخهههو  والرجههها،. وريرهههها مهههن 
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ا يههي مثههل ويصههلاا أهههل التصههو  يههي بتههيا مذههاتل »م  بمهها تههرى ذلههك وادههح 

البههن القههيم  وريرهمهها مههن « مهه ارج السههالكين»للاههروي  وشههرح  « السههائرين

 بتأل القوم.

سهالم جها، يخاطهأل يهي ياكا جانهأل ال خهال   ليه   وال جه ال ييه   ألن اإل

سالم  قل  وقلي  مع ا  ولاكا ذم الكين ال يعقلون وال يفقاون  بمها ذم الهكين ال اإل

اهكا بهان اهتمامه  باللانهأل العقلهي لقلوبام لكبر هللا وما نزل من الحق  ي تخشع

 والعاطفي مع ا  وحسيذا هذا الح يث المتفق  لي :

ةم ۡثالثۡةِۡكِۡعي ۡو َۡحالوٗۡاإليم ن ۡمنۡيَونۡهللاۡوباوس ۡمحبۡإسي ۡ»

بعتَۡإكۡۡ-ۡاواهم ،ۡومنۡيحبۡاسم ََۡلۡيحُ ۡإَلۡو.ۡومنۡيَ هۡمنۡيعودۡعتيۡاسَفت 

 .«كم ۡيَ هۡمنۡيق فۡعيۡاسن بۡ-ۡمَق هۡهللاۡةن 

أناهها تعتيههر إحيهها، المشهها ر اإليمانيههة  وإلاههاب سههالمية وطييعههة الحربههة اإل

 سالم.سالمية جز، ا من رسالتاا  التي هي رسالة اإلالعواطف اإل

وهكا اللانهأل ال به  مذه  للحربهة لتهويير قه ر مهن الحماسهة يه يع إلهى العمهل 

ربب القلوب برباط المحية واألخوة التي قه  ترتقهي يتصهل وإلى اليكل  وبكلك ل

 إلى  رجة اإليثار.

سالم  بما تقهوم  لهى وحه ة المفهاهيم واللما ة المسلمة المرجوة لذصرة اإل

لف آ ة المشههها ر  وبعيههارة أخهههرى   لههى تهههووحهه ة التذظهههيم  تقههوم  لهههى وحهه

ن   لهى رسهولالقلوب  وارتياطاا بعروة الحأل يي هللا  وهو  ُهتَوۡ}  بقوله : ما م 

ۡةنۡي ُمم  تتۡ هۡۦَۡوبۡتتٱس  ۡلسٍتتۡ ٓ ۡمَيٍتتَََكۡبۡنَ   َۡومَسٍتتَفۡبَتتيۡ 62َِۡ َۡ َب  تتَنَۡةتت ۡعۡتتيۡلأل  ۡمََفَق  ۡسَتتو  ۡقُ ُتتوبۡۡه  م َِ

ۡل ٍِ َۡ َۡوسَ  ۡقُ ُوبۡۡه   َِ َنۡبَي  َۡمَسٍَفۡبَيۡ َ ۡميعس ٍۡة ٓۡمَسٍف  ٍّۡ ي ٞۡإنَُه  م َۡ َۡح  .[63  62األنفال: ] {ٍَ ُۥَۡعۡزيز 
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 - أحا يههث الثالثهها، - يههي أحا يثهه  األسههيو ية« حسههن اليذهها»وبههان الشههاي  

هها ب حيهها، القلههوب باإليمههان والحههأل. وهههو مهها بههان  هها  لههى أن ييهه أها  ائم  حريص 

 «. اطفة الثالثا،»يسمي  

مههن أربههان الييعههة  وبههان مههن بلماتهه  المههنثورة: إن « األخههوة»ولاههكا جعههل 

 ال قيق  واإليمان العميق  والحأل الوثيق.   وتذا تقوم  لى  ائم ثالث: الفام

 سالمية.سالم: ويي الحربة اإلهكا ما بان العاطفة يي تعاليم اإل

 ية العاطفية؟ماذا نري  بغل

 إذن ما الكي نقص ه هذا؟

 لهى التصهريات  الحابمةالكي نقص ه: أن تغ و العواطف واالنفعاالت هي 

مواجاهة ألحكامذها  لهى األ مهال والعالقات والغالية  لى التفكير والسلول  وال

واألقوال والمواقف واألشخا  والايئات  وباهكا تصهيح العاطفهة يهوق العقهل  

 والاوى قيل العلم.

وهههكا االتلههاه اللههانح إلههى تغليههأل العاطفهههة  لههى العقههل والعلههم لهه   الئهههل 

 ومظاهر   ة  أذبر مذاا ثالثة:

ۡق وبۡاسَبااُۡواسمخ يط ۡ-1

العقههل والعلههم  ويحههث المسههلم  لههى احتههرام  سههالم يهه  و إلههىيههررم إن اإل

نهههرى الحربهههة  -  ههه ا  للغههه األسهههياب  ومرا هههاة السهههذن وأخهههك الحهههكر  واإل

 سالمية دعيفة االهتمام باكا اللانأل.اإل

ا أمام  ا يهة بييهر دهرورة التخيهيب القهائم  لهى اإلحصها،  وق  ذبرت يوم 
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وتههكبير الذهها  هللا   ىلهههههل تحتههاج الهه  وة إ»و راسههة الواقههع  يكههان جوابهه : 

 «.؟!سالم  إلى تخييب وإحصا،باإل

هكا مع أن الذيي  ص  بع  هلرت  إلهى الم يذهة طلهأل إحصها، بعه   مهن 

سههالم  ينحصههوا يكههانوا: ألف هها وخمسههمائة. بمهها روى ذلههك اليخههاري يلفهه  باإل

 ومسلم.

أرا  أن يعر  م ى القوة اليشهرية ل يه   - وهكا ي ل  لى أن الرسول الكريم

   ميذية  لى  راية وبيذة.ف قيقة  ليكون تق يره ومواق معرية  لمية

سههالمية  سههالمية  وواقههع الحربههة اإلبهه  إذن مههن  راسههة واقههع األمههة اإل ال

سههالم  وجمههع الييانههات والمعلومههات الالتمههة  ذاهها وواقههع القههوى المعا يههة لإل

جميع هها  وتحليلاهها مههن مذظههور  لمههي مودههو ي  والخههروج بالذتههائج الالتمههة 

 ودع التذفيك إثيات ا أو نفي ا.لتودع م

قون بمها يه  و إليه  الهيع  ضهيسالمي يوال تال بع  المذتسيين للعمل اإل

ألي يكهرة أو مشهرو  « ال راسهة». ور ت بلمهة ال  أو« ال راسة»من درورة 

 !! بالقتل الييي،« التمويت»وهو يعذي « التسويف»تعذي  ذ هم 

ليحههث  لههى رههرار مهها يفعلهه  وبههان لذهها  هه يق يقههول إذا طاليذهها بال راسههة وا

قال: ال راسة تنتي بعه . الماهم أن «  راسة الل وى»االقتصا يون ييما يسمون  

! لذيه أ العمهل ني أ العمل ونمضي وال نقف سابذين. أن ألمن باأل مال الذاقصهة

 الذق   ويصحح الخين. لناقص ا أو خاطئ ا  ثم ينتي ريرنا ييكم

ولكهن الهكي أب ته  التلهارب أن ترقيهع  وهكه يلسفة لاها  وايعاها وميرراتاها.

العمل المغلوط  أو تقويم المشرو  األ وج  أ عأل بكثير من ب ئه  مهن األلهف 
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 ب اية  حيحة.

وق  ييكل المخلصون جاو  ا مضهذية يهي الترقيهع والتصهحيح والتقهويم ثهم ال 

تهه تي أبلاهها  وقهه  تحقههق بعهه  الذتههائج  ولكههن بعهه  األمههور تستعصههي  لههى 

 ب أت من أول األمر رير  حيحة وال مستقيمة.  الح  ألناااإل

ومن أهم ما يذيغي التخييب ل : توجي  المواهأل الشابة إلى التخص   لهى 

أ لى المستويات يي بل ملاالت الحياة:  لمية وشهر ية وسياسهية واقتصها ية 

إ ارية وتخيييية وريرها  من بهل مها واجتما ية وثقايية وتربوية وإ المية و

الحاجهههات  يهههي ملتمهههع متحضهههر معا هههر  يهههي  هههالم  يليهههييسههه  الثغهههرات و

 هالم  ... واألسلحة الذووية ورهزو الفضها،  والاذ سهة الييولوجيهة« الكمييوتر»

يضيف بهل يهوم ج يه  ا بمها يشهي  الوثيهات يهي العلهم والتكذولوجيها  والمسهلمون 

 .يتصار ون ييما بيذام  أو يلاون وال نيا تل   أو يلوبون ألسذتام بما ال يفي 

ب  من التخص  الهكي يعتيهر يهي نظهر الشهريعة مهن يهرو  الكفايهات  يال

الواجيههة  لههى األمههة ملتمعههة  وال يلههوت أن تتكهه   القهه رات والكفايههات يههي 

 ملال   لى حين يغفل ملال آخر  يحتاج إلى من يقوم ب  يال يل .

ن يتلاهوا بلاهم ريم  لهى المسهلمين يهي  صهر الذيهوة أوق   اب القهرآن الكه

لاا    لى مال  من مذزلة ويضهل  رهايلين  هن ميه ان آخهر ال يقهل  ذه  إلى ال

ۡ}أهمية  وهو الفق  يي ال ين  يقول تعالى: 
ُسم َك ٓعٍت ۡةنُوَنۡۡسيَنۡفُ واۡ  ُمم  ََلۡعَ َتو َۡوَة َۡك َنۡلس 

ۡ ِۡ ي عۡيۡلستَ ۡ ۡس ۡيَمَفَقٍُهواۡ 
ُٞ َۡي ٓئۡفَ ُه   ن  ۡة ۡ ُٖ قَ ۡعۡ   قَتو ََۡفََ ۡۡةُِۡكل ۡ َۡوۡسيُنتۡ ُبواۡ  ۡإكَاَۡبَ عُتٓواۡ إَةُه   ۡه   سَتي 

ۡيَح  َُبونَۡ  .[122التوبة: ] {سَعَ ٍُه  

ا ألنذا نرتلل   وخصومذا يخييون  نهراهم يسهرقون ثمهرات بفاحذها ونظر 
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 سالمي ونحن رايلون.اإل

والصههايوني إن حربههات التحريههر دهه  االسههتعمار بلهه : الغربههي والشههرقي 

سهالم  رتاا  ومفلهر طاقاتاها  وقائه  بتائياها  ههو اإلبان محرباا وميلق شهرا

وهكا با ترا  المراقيين المحاي ين  والم رخين المذصهفين  مهن الشهرق ومهن 

 الغرب.

ولكن الكي ي سف له : إن اإلسهالم يهزر  وال يحصه   ويغهر  وال يلذهي  

بههل نههرى آخههرين مههن العلمههانيين والحاقهه ين والكائهه ين يههي الخفهها، مههن أ هه ا، 

ضهج  وثيهوا يقفون متفرجون أو متربصون  حتى إذا تايهنت الثمهرة للذ سالماإل

يلنة إلى مق مة  فو  اللاا  والذضال وأح ثوا  وي ا ههائال   ويرقعهة دهخمة 

تلههكب إلههيام األسههما  واألبصههار والقلههوب  ليذفههر وا هههم بالغذيمههة  ويقيفههوا 

 وح هم الثمرة: ثمرة الذصر.

ا مهها نههراهم يليسههون ليههو  اإل الم  ويتحهه ثون باسههم  وأيئهه تام مذهه  سههوبثيههر 

هههوا،  وحيههاتام ررييههة  ذهه  بههل الغربههة  يتخهه   الشههعوب المسههلمة اليييههة 

  وتحسأل أنام  لى شي،  حتى إذا تمكذهوا وأمسهكوا بالزمهام بمظارهم وقولام

سهالم الهكي و هلوا باسهم  وبقوته  إلهى ههكه أ لذوا  ن هويتام  وتيرأوا من اإل

 الذتيلة.

وح مع بمهال أتهاتورل  الهكي قها  الشهعأل التربهي باسهم وهكا ما ح ث بود

انتصهر   سالم وتحت لوائ   ييكل الشعأل من  م  ونفس  ومال  رادي ا حتهىاإل

مصهيفى بمهال « الغهاتي»سهالمي وبيهروا له  وهلل الذا  يي أنحا، العهالم اإل

 بما بانوا يلقيون   وقال شوقي يي  قصي ت  الشايرة:
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ۡجتتب هللاۡمكُتت ۡكتت ۡعتتيۡاسفتتمحۡةتتِۡع

ۡ

«ۡخ ستتتَ»اسمتتت كۡ تتتَدۡ«ۡخ ستتتَ»يتتت ۡۡ

ۡاسعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ب 

ولههم يكههه  الذهها  يفرحهههون بالذصههر  حتهههى انقلههأل العهههر  إلههى مهههنتم  وإذا ۡ

ا يهي سهيف ا مسهلوال  لإل ظذ  الذا  الكي« الغاتي» ا مسهموم  سهالم يصهيح خذلهر 

سههالم بلهه  وههه م اإل« الخاليههة»ظاههره أو  هه ره. وإذا هههو يوجهه  معولهه  لاهه م 

 الجتما ي من حياة الشعأل التربي المسلم.معاا  وإلغا، وجو ه ا

سهالمي مهن مشهرق  إلهى مغربه    يهر  ذاها وبانت   مة ياجعة للعهالم اإل

 أمير الشعرا، شوقي يي رائعت  التي رثى باا الخالية:

ۡع دتۡمغت َيۡاسعت  ۡب ت َۡتو 

ۡ

ۡوَعيتتتتتتنۡبتتتتتتيِۡةعتتتتتت س ۡاألعتتتتتت ا 

ۡ
ۡكفنتتتنۡعتتتيۡيتتتومۡاسزعتتت فۡبموبتتت 

ۡ

ۡودُعۡنتتتتنۡعنتتتتَۡتتتتتُ  ۡاإلصتتتتُ    

ۡ

ۡاسعج ُ ۡ-2ۡ

 وهي من آثار رلية العاطفة واالنفعال  لى مذيق العقل والعلم والتخييب.

يالمسههتعلل ال  ههير لهه  وال أنههاة  ذهه ه  ياههو يريهه  أن يههزر  اليههوم ليحصهه  

بل يري  أن يغر  يي الصياح ليلذي يهي المسها،  وههكامخالف لسهذن هللا ر  ا  

له  أجله  المسهمى وأطهواره  تعالى يي الكون ويي االجتما  اليشري. يكل شي،

 المعلومة.

ا أن يقههول لهه : بههن ييكههون  ... إن هللا خلههق العههالم يههي سههتة أيههام  وبههان قهها ر 

 ولكن أرا  هللا أن يعلمذا األناة.

ا  ا أن يذصر نوح  أول األمهر ولكذه  والهكين آمذهوا معه  مهن  سسسوبان قا ر 

ا  ألهف سهذة إال خم ا وجاهار  ا  وسهر  ها  ثهم نلهاه ترب  ي  و لهيال  وناهار  سهن  ام 

 بسفيذة يصذعاا بي ي   ولم تذزل ل  من السما،.
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ا أن يذصهر رسهول  محمه  ا  صه  ويالهك أ ه ا،ه بعهكاب مهن  وبان قا ر 

يههوقام أو مههن تحههت أرجلاههم  مذههك يلههر الهه  وة  وال يعردهه  هههو وأ ههحاب  

 لالبتال، والفتذة.

اليارية وقال لاهم: لام باللاا  وال يا   ن أنفسام أمام القوة  بل إن  لم ينذن

و ار  يهنذن لاهم بالقتهال   بفوا أيه يكم وأقيمهوا الصهالة  حتهى ره ت لاهم شهوبة

 وإن هللا  لى نصرهم لق ير.

وال ررو أن أمر هللا رسول  والم مذين مع  بالصير و  م االستعلال حتهى 

 يقضي هللا أمره.

ۡلسُ اُۡعَۡ} َِ ۡمۡۡة عَز  لس  سُواۡ  َۡكَم َۡصََُ ۡمُو    ُۡ َنَۡةت ََۡلۡتَسۡ ۡلۡوَۡٱص  َمۡيَتَ و  ۡيَتو  َۡكتأٍََُه   ۡجلۡسٍُه  م مَع 

َُمُتتتٓواۡ  ۡيَ   ۡيُه  َتتتُكۡإيُوَعتتتَُوَنۡسَتتت   ۡعََهتتتل  ُٞم تتت ۡبَ َ  ٍََۡهتتت ۡبۢ م تتِت ۡة ۡ ُس ۡستتتقُونَۡإٍَلَۡاتتت َع فَ  ُمۡلس  قَتتتو   {ٍَلۡلس 

 .[35األحقا : ]

ۡعَۡ}   ُۡ َِۡإٱص  مَۡخفٍنٍَكۡلسٍۡ ي َۡوََلۡيَس 
َۡۡحق ٞ  ٍّ ََۡل  .[60الروم: ] {ََۡلۡيُوقۡنُونٍَۡنَۡوع 

ُ َكۡوَۡ}  ُ َۡوَة َۡص   ُۡ َُتُ ونَۡإلص  ٍمت ۡيَم  ٖقۡة ۡ َۡوََلۡتَتُكۡعۡتيَۡضتي  ۡه   َۡع َي  َزن  َۡوََلۡتَح  ۡم ٍّ  {ٍَلۡبۡٱ

 .[127الذحل: ]

ٓأَيَُه ۡ} وَۡيَ  َوَبابُۡ تواۡ  َوَصت بُۡ واۡ  ُُۡ واۡ  لص  اَةنُواۡ  ََ ۡ َِ َۡسَعَ ٍۡلسٍۡ ي ٍّ ل ۡ ُحتونَۡلتٍقُتواۡ  ۡتُف  آل ] {َُت  

 .[200 مران: 

قيهههل أواناههها  تخهههو  معهههارل سهههالمية إن االسهههتعلال جعهههل الحربهههة اإل

وتخههو  أخههرى أبيههر مههن طاقتاهها  وتحههارب الشههرق والغههرب مههرة واحهه ة  

وت خل نفساا م اخل ال تستييع الخروج مذاها. مهع أن هللا لهم يكلفذها إال وسهعذا  

ال، مها ال نييهق  يذعردهاا للفتذهة. وقه  قهال وال يحل لذا أن نكلف أنفسذا من الي
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مُ ۡ عَت}تعهالى:  تمََ ع  ََۡةتت ۡلا  ٍّ ل كاۡمةت تَ ۡبتتأة ۡإ»وقهال رسههول :  .[16التغههابن: ] {ٱتٍقُواۡ 

ةتِۡبم ۡةتنَ ۡةنَتً اۡع يغيت هۡبيتَه،ۡعمتِۡست ۡ»وقهال:   «عأتواۡةن ۡةت ۡااتم عم 

يلعل التغيير  - «يم نيسم  ۡعُ س َ ،ۡعمِۡس ۡيسم  ۡعُق ُ ،ۡوكسكۡمضعفۡاإل

 رجهههات  ورتياههها حسهههأل االسهههتيا ة  وال جذهههاح  لهههى المسهههلم إذا بهههكل مههها 

 يستييع  وترل ما ال يستييع.

 وق  ذم هللا ورسول  العللة  لما توارث  من سو، العاقية.

وحسيذا من إشارات القرآن التي لاا  اللتاا يي بيان سو، مغيهة العللهة وإن 

َج ََكَۡعِۡ}عالى: قول  ت -  يع إلياا أنيل الغايات ۡقَو َۡوَة ٓۡمَع  ُموَات   83ۡۡۡةَكۡيَ  قَت َلُۡهت  

تُنۡ ۡمَثَۡ  َۡوَعۡج   ٓ َۡع َ   َۡ ََلٓ ۡإمُو  َضت   ۡۡۡسمَ   تَكَۡبب  َكۡإقَت َلۡع84َۡۡسَي  َۡ ت ۡبَع  ِۢ َةتَكۡۡةت ۡعَمَنٍت ۡقَو   َ ٍَت ۡقَت

 .[85 - 83]ط :  {َومََض ٍُهُ ۡلسسٍ ۡةۡ  ُۡ

َۡ إعَۡ}يي قول :  - «والفا،»: «تفسيره»يي  األلوسييقول العالمة   - {ۡعَمَنٍت ٍَت ۡقَت

م  الكالم السابق  بنن  قيل: ال يذيغي  للتك  ن قومهك  وتقه مك  لتعليل ما يذفا 

 لههيام  وإهمههال أمههرهم  لوجهه  مههن الوجههوه  يهه نام لح اثههة  اهه هم باتيا ههك  

ومزيهه  بالهههتام وحمههاقتام  بمكههان يحيههق ييهه  مكههر الشههييان  ويههتمكن مههن 

 ... (11)إداللام

ولما رجهع موسهى إلهى قومه  رضهيان أسهف ا لمها أحه ثوه بعه ه  وأخهك بهرأ  

تتُ وُنَۡةتت َۡةنَعَتتَكۡ}أخيهه  هههارون يلههره إليهه :  َه  َۡضتت ُٓواۡ كۡ إقَتت َلۡيَ  تتمَُه   ِۡۡ 92َۡۡبمَي  ۡمٍََلۡتَمٍتتُۡعَ

تتۡ  ۡ َنۡمَة  ُۡ 93ۡمَعَعََ تتي  ۡاتتٓيۡ أۡ نَتتُمٍمََۡلۡتَۡقَتت َلۡيَ يَمۡتتيَۡوََلۡبَۡ م  ۡبۡۡ ح  َ ۡتتيَۡخۡشتتيُنۡمَنۡتَقُتتوَلۡإُۡختت  

ۡبَنٓۡيۡ َِ َنۡبَي  ۡسيإعٍَ ق  ۡقَو  قُب  ۡتَ   يَلَۡوسَ   َۡ ٓ   َ  .[94 - 92ط : ] {ا 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
 (.16/243« )روح المعاني» (11)
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حفاظ ها  لهى  - ررهم بشها ة اللريمهة - األنهاة والتريهث يكان موقف هارون

 الموقف. يي  الج اأخوه  ويتشاور اوح ة اللما ة  حتى يعو 

يستمج بۡس عُتَۡ». (12)«سعج ُۡةِۡاسشتي  ناألَ ٗۡةِۡهللا،ۡوا»ويي الح يث: 

وأ لذهت يهي  - . وبهم تمذيهت(13)«ة ۡس ۡيعجل ۡيقول ۡدعتوت،ۡوست ۡيستمجبۡستي

سههالمية  يههي الفتههرة التههي بههان لاهها يياهها حريههة مختلفههة للحربههات اإل مذاسههيات

التحرل والذشاط  أن ته خر قوتاها  وال تهورط نفسهاا يهي مواجاهات ومعهارل  

اا المخييهون المهابرون  يلمتعللون  أو يست رجاا إلي يعاا إلياا المغامرون ا

سههالم الصههحيح بالحكمههة والمو ظههة وأن تشههغل نفسههاا بذشههر الهه  وة إلههى اإل

سهالم وله   تربيهة الحسذة   لى بل  هعي   وتربيهة األجيهال الصها  ة باهكا اإل

متكاملههة:  قليههة وروحيههة وب نيههة واجتما يههة  واالنهه ماج يههي الملتمههع  لحههل 

فيههف معاناتهه   وتسهه ي  خيواتهه   ور ايههة حاجاتهه   وأن تهه   مشههكالت   وتخ

التفكيههر يههي اسههتخ ام القههوة والعذههف  واال ههي ام بالسههليات الحابمههة  لمهه ة 

يهي الملتمهع بله   « ثهورة سهلمية»وسهتل  بعه ها أناها أحه ثت  ...  شرين سذة

ا  أو تعلههن  وحققههت انقالب هها يكري هها ونفسههي ا وأخالقي هها  مههن ريههر أن تشههار سههالح 

 اا  ا.ج

هها أن القههوى الخائفههة مههن اإل سههالم والمذاوئههة لهه  ال تهه   والمخههو  هذهها  ائم 

بضهربات سهريعة سهالمية حتهى تمته  وتذمهو وتتسهع  ولاهكا تفاجئاها الحربة اإل

 حتى تمزق شملاا  وتعوق سيرها  وال تمكذاا من التوسع واالنتشار المنمول.

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
رواه الترمكي وحس ذ  مهن حه يث سهال بهن سهع   ورواه ابهن أبهي شهيية وأبهو يعلهى مهن  (12)

 .الح يث «..ۡاسمأَيۡةِۡهللاۡۡ.»ح يث أنس بلف : 

 متفق  لي  من ح يث أبي هريرة. (13)
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هها  لياهها بعهه  اللههو ا مهها وهههكا أمههر وار   ولكههن الحربههة أيض  م  ي ناهها بثيههر 

ير يياها ررائهز الخهو   حهين تسهتعر  ثتستفز تلهك القهوى المتربصهة  وتسهت

أو بههنخرى  وبانههت الحكمههة  ضههالتاا  وتظاههر قوتاهها اللماهيريههة بصههورة 

تقتضي أن تحسأل بل خيواتاا  وال تمكن   وها مذاا مها اسهتيا ت  وتسهنل 

 اا إال الصير والمصابرة.هللا العايية  ي ذا وقع اليال، بق ر هللا  لم يكن ل

ۡاسمُ سغُ ۡ-3ۡ

ة: الميالغههة والتاويههل  وهههكه آيههة مههن آيههات األمههة بلاهها يههومههن توابههع العاطف

يهراط والتفهريب. وقلمها نقهف يذحن ل سف يي جل األمهور نقهف يهي طريهي اإل

َۡوَات س }الكي م ح هللا ب  هكه األمة « الوسب»موقف  ُس ۡمٍُة   َُ نَ  ۡسَكَۡ عَ   يقهرة: ال] {َوَك َ 

143]. 

الميالغههة والتاويههل سههمة  سههالمية. ين ههيحتوقهه  انتقههل هههكا إلههى الحربههة اإل

 رالية: يي و فاا لذفساا  ويي نق ها لخصوماا  ويي رير ذلك من المواقف.

 لهى ألسهذة   اتاها  وأقهالم بتاباها: األ ظهم  « أيعهل التفضهيل»ولاكا شها  

األسههوأ  بمهها شهها ت واألقههوى  واأليضههل  واألمثههل  واألحقههر  واألدههعف  و

 األو ا  الضخمة والفخمة واأللفاظ الرنانة  واللمل المثيرة.

  لاب بننفسذا  ونيالس يي الذق  لغيرنا.إنذا نيالس يي اإل

وال يذات   اقل أن نعتز بننفسذا وحضارتذا  ياكا هو الواجأل يي أمهة تريه  

ههها  ذههه ما تواجههه  بغهههزو  أن تهههذا  وتتيهههوأ مكاناههها تحهههت الشهههمس. وخصو  

 ذات .يري  أن يقتلعاا من جكورها  ويشككاا يي وجو ها ضاري وثقايي ح

ويصهم  ههكا اال تهزات إلهى  لهأل ورهرور يعمهي ولكن الخيهر أن يسهتحيل
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 .(14)كات الثالث بما يي الح يث الشريفوالعلأل أح  المال

 وهكا يذييق  لى األيرا  و لى اللما ة.

َمُۡحنَۡ}وق  أشار إلى ذلك القرآن حين قال:  َۡويَو  ِخ ۡإي    َُ َجَُتم  ۡمَع  تك  َۡكم  ِۡ ت ۡتُغ  ۡعَ َت   َ تَُُ  

َۡهيۡ   .[25التوبة: ] { ۡ ۡسَعنَُ  

 «.والقذوطإنما الاالل يي اثذين: العلأل »وقال ابن مسعو : 

إنمها جمهع بيذامها  ألن السهعا ة »يقهال: « الغزالهي»مهام و لق  لهى ذلهك اإل

يسعى وال ييلأل ألن مها إنما تذال بالسعي واليلأل  والل  والتشمر  والقانب ال 

 ييلي  رير ممكن حصول  يي نظره.

والمعلأل يعتق  أن  ق  سعى  وأن  ق  ظفر بمرا ه  يهال يسهعى. يهالموجو  ال 

ييلههأل  والمحههال ال ييلههأل  والسههعا ة موجههو ة يههي ا تقهها  المعلههأل حا ههلة  

 اه . .«ومستحيلة يي ا تقا  القانب  يمن هاذا جمع بيذاما

ها للحضهارة الغربيهة  يهذحن ال نلحه  ونحن نيالس يي نق نا  لغيرنها وخصو  

أن يي الحضارة الغربية آيات أساسية ال تذفهك  ذاها  ألناها مالتمهة لاها  ألناها 

 جز، من بذيتاا  بالذظرة الما ية  والذفعية والعذصرية  ونحوها.

ولكن ال يذيغي أن نذسى أن يي هكه الحضهارة نقهاط قهوة يلهأل أن تهكبر لاها 

 أوال   ومن باب معرية الخصم  لى حقيقت  ثاني ا. نصا من باب اإل

 ارة  والتذظهيم  والتعهاون من ذلك: قياماا  لهى العلهم التلرييهي  وحسهن اإل

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
رواه . «ثتتالثۡةه َتت ت ۡهتتحۡة تت  ،ۡوهتتو ۡةمُتت ،ۡوإعجتت بۡاسمتت َۡبنفستت »ونصهه :  (14)

 هحيح اللهامع »بن  مهر  وذبهره األليهاني يهي ا ن أنس و ن « األوسب»الييراني يي 

 «.الصغير
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أو  لههم الفريههق  واالهتمههام بههاألخالق االجتما يههة  واحتههرام اإلنسههان  وحراتهه  

هها  اخههل أوطههان أ ههحاب هههكه الحضههارة وحر ههام  لههى  وحقوقهه   وخصو  

 ظلم الحكام واستي ا هم بالشعوب.الشورى ومقاومة 

من تراثذا الملي  تريذا مه ى إنصها  سهلفذا  أذبر  ورةويحسن بي هذا أن 

 لخصومام  وا ترايام بفضلام  وإن بان بيذام من الحروب ما بيذام.

وهكه الصورة ليست قصة يهي بتهأل األ ب أو التهراجم أو التهاري   بهل ههي 

  واللفهه  هذهها « ههحيح »يههي  سههلمم  و«مسههذ ه»يههي  أحمهه حهه يث رواه اإلمههام 

من حهه يث موسههى بههن  لههي   ههن أبيهه   قههال: قههال المسههتور  . يقهه  رو ههيمسههلمل

تقتتومۡ»القرشههي  ذهه   مههرو بههن العهها : سههمعت رسههول هللا  صهه  يقههول: 

أقهول مها  :  يقال له   مهرو: أبصهر مها تقهول! قهال«اسس عُۡواس ومۡمكم ۡاسن  

ن يهيام لخصهاال  أربع ها: قهال: لهئن قلهت ذلهك إ  سمعت من رسول هللا  صه 

بعه   إنام ألحلم الذها   ذه  يتذهة  وأسهر ام إياقهة بعه  مصهيية  وأوشهكام بهرة

لمسكين  ويتيم  ودعيف  والخامسهة حسهذة جميلهة: أمهذعام مهن  يرة  وخيرهم

 .(15)«ظلم الملول

ويعلههأل المههر، أن تصهه ر هههكه الشههاا ة للههروم مههن قائهه   سههكري وسياسههي 

الهكي خها  أبثهر مهن معربهة مهع الهروم يهي  « مرو بن العا »مسلم  مثل 

امين يلسههيين ومصههر وريرههها  ولكذهه  اإل سههالم الههكي  لماههم أن يكونههوا قههو 

 بالقسب شا ا،   ولم  لى أنفسام  وأال يلرمذام شذآن قوم  لى أال يع لوا.

سهالمية الح يثهة أناها تيهالس يهي تقه ير وق  الح  المراقيون  لهى الحربهة اإل

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
 بتاب الفتن وأشراط السا ة. « حيح »رواه مسلم يي  (15)
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يههان دههعف خصههوماا  والتاههوين مههن شههنن العوائههق يههي قوتاهها  وتيههالس يههي ب

مسارها  وتاول يي الم ح إذا م حت  ويي الكم إذا ذمت  بما تيهالس يهي الحهأل 

 إذا أحيت  والكره إذا برهت.

ها »وق  جا، يي األثهر  أحيهأل حيييهك هون ها مها   سهى أن يكهون بغيضهك يوم 

ا ماغما  وأب  «.  بغيضك هون ا ما   سى أن يكون حيييك يوم 

 «.بلف ا  وال بغضك تلف ا ال يكن حيك»ويي المثل: 

وق   لمذا القرآن أن نكهون  ه وال  مقسهيين مهع مهن نحهأل ومهن نكهره  مهع 

 أنفسذا ومع أ  ى أ  ائذا.

قَت}يقول تعالى:  ُكوَُتواۡ  اَةنُتواۡ  ََ ۡ َِ ٓأَيَُهت ۡلسٍتۡ ي ۡبۡۡيَ  َِ ۡةي
ٍۡو  ٓ َۡع َت   َۡۡوسَتو  ٍ ّۡ ۡ ََ تۡطُۡهتَهََآ ۡقس  ٱس 

ۡمَۡوۡمََفُسۡۡ   ََُِۡ َ بۡي َق  َۡولأل  ِۡ ۡسََي  َو 
 .[135الذسا،: ] {لس 

ٓأَيَُهتت ۡ}ويقههول:  ۡيَ  تتۡ َةنٍَُ   َۡوََلۡيَج  تتۡط  ۡقس  ۡبۡٱس  ََ ُۡۡهتتَهََآ ٍ ّۡ ۡ َِ ۡةي
قَتتٍو  ُكوَُتتواۡ  اَةنُتتواۡ  ََ ۡ َِ لسٍتتۡ ي

ۡمٍََلۡتَعۡ  ُنۡقَو ۡۡ َهنَۡ ٓ َۡع َ   وَۡمخ َ ُبۡۡس مٍق  ُهَوۡمَق  سُواۡ  َۡ ۡلع 
سُوا م ََۡۡ ٍّ ل َۡولتٍقُواۡ   .[8المائ ة: ] {   

ۡبابعً  ۡاسخوفۡةِۡاسمجَيَ 

سههالمية: إناهها تخهها  مههن وهههكه نقيههة مههن نقههاط الضههعف يههي الحربههة اإل

ا بالتل يههه   وال تميهههل إلهههى  وموابيهههة « االنفتهههاح»االجتاههها   وال ترحهههأل بثيهههر 

 التيور.

يهي « تاها االج»إلهى  - مهن الذاحيهة الذظريهة  لهى األقهل - وررم أناا ته  و

يي الملال الفكري  والملهال الحربهي « التقلي »إلى الملال الفقاي  ياي تميل 

 وت ثر أن ييقى بل ق يم  لى ق م .
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ا  لى الحربهات التهي  ريهت بذز تاها  يهي « الظاهريهة»وليس هكا مقصور 

سههالمية سههالم  والحرييههة يههي تفسههيره  بههل يكهها  ذلههك يعههم الحربههات اإلياههم اإل

تههي اشههتارت مذاهها بالمرونههة وسههعة األيههق  وخادههت مههن المعا ههرة. حتههى ال

 التلارب ما يلعل لاا الحق يي التل ي  والتغيير.

ياي تتمسك أحيان ا بهيع  الوسهائل واألشهكال  ولهو وقفهت حلهر  ثهرة يهي 

سييل انتشارها  أو جليت  لياا متا أل هي يي رذى  ذاها. وتذفهر مهن األيكهار 

لف المههنلو  والمسههتقر مههن األيكههار الحههرة  والذز ههات التل ي يههة  التههي تخهها

واأل مههال  وتضههيق بههالمفكرين مههن هههكا الذههو  الههكي يصههعأل  ههي  يههي قالههأل 

حلري ال يفارق   أو حيس  يي قمقهم يكهري ال يخهرج مذه   وربمها تصه ر يهي 

تقهرأ بتهيام  وال تشها   بحيهث ال« قهرارات الحرمهان»شننام قهرارات أشهي  به  

 حلقاتام.

ثيههر مههن ههه ال، مذاهها واحهه  ا بعهه  اآلخههر  بمهها ال ييعهه  أن يتسههرب بولاههكا 

ا بعقهولام أن األ هابعيتسرب المها، مهن بهين    ال بفران ها بنهه اياا  ولكهن يهرار 

والحربههة نفسههاا تسههتريح بانسههحابام  ألناههم  ... تلمهه  أن تودههع يههي ثالجههة

 يحربون السوابن  ويثيرون اليليلة.

ا مههن الثقايههة سههالمية يفههر   لههى أتيا هه  نو  ههرأيههت بعهه  األحههزاب اإل

المحفوظهة  التههي تههر   وتكههرر مفاهيماهها بنناها قههرآن يتلههى  ييفهه ون وبههنن بههل 

ير   ما ملهئ به   ال إنسهان يفكهر ويحهاور  وينخهك « شريب مسلل»واح  مذام 

يما قال  أميرهم أو رئيسام يهي موقهف مهن المواقهف  أو يهي قضهية مهن وي    

ال يقيههل الخيههن  بههل الحههق القضههايا ذات األوجهه  المتعهه  ة  هههو الصههواب الههكي 

 الكي ال يحتمل الياطل.
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وررههم إنكههارهم نظري هها للتربيههة الصههويية  التههي تقههوم  لههى السههمع الميلههق 

ح! والمري  بهين يه ي لواليا ة العميا،  التي شعارها: من قال لشيخ : ل مه؟ ال يف

سل! نراهم يربون أتيها ام  لهى مثهل ههكه الذز هة  االشي  بالميت بين ي ي الغ

 لم يقولوا ما قال المتصوية. وإن

 ومن قال: ل مه؟ نظر إلي  بتحف   ي ن قال أبثر مذاا ياو متمر .

واأل  ههى مههن ذلههك أال يقتصههر ذلههك  لههى اللذههو  والمريهه ين  بههل يذههرا  أن 

يذييههع العلمهها، والمفكههرون والكتههاب باههكا اليههابع التقليهه ي  يههال يخرجههون  ههن 

التعييههر  يهه ن يعلههوا قوبلههوا بههن ذف طههار المرسههوم  ال يههي التفكيههر وال يههي اإل

 الالوم.

مها القهى  « السهيا ي»وال ررو أن القى ال ا ية العالمة المرحهوم اله بتور 

اجتاهها  ا مذهه   بغيههة « إشههترابية اإلسههالم»ألنهه  سههمى   الههة الذظههام اإلسههالمي 

سههالم يههي وتحسههأل أن اإل« اشههترابية»جههكب يئههات مههن الذهها  تسههتاوياا بلمههة 

 ون من الرأسمالية.  االقتصا ي لنظام

الهوم مها لقهى  ألنه  بتهأل يهي العه   سهالمي آخهر مهن  ذهف الإولقى باتهأل 

 اليسهار»يرجهو أن تكهون لسهان مها سهماه « المسهلم المعا هر»االيتتاحي لمللة 

سالم يي  هف اجتاا  ا مذ  يي الر   لى الكين يصذفون ال  اة إلى اإل« المسلم

ا  بما يحمل ذلك مهن وال، ل« اليمين»  ... رأسهمالي  وتيعيهة للغهربلذظهام ال ائم 

 إل .

ولست من الموايقين  لى هك التعيير أو ذال  ولكذي أوايهق بهل الموايقهة أن 

وهم منجورون  لي   أ هابوا أم أخيهنوا يكون ألهل الفكر حقام يي االجتاا   
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نكار مصا رة حقام يي حريهة الهرأي. بمها أنكهر االتاهام والتشهذيع وأنكر بل اإل

، رأي مخههالف للمعاههو   يههرب رأي يذههري  اليههوم مههن األبثريههة  لملههر  إبهه ا

 يغ و هو الرأي المقيول والسائ  بع  م ة من الزمان.

سهالمي بييهر أن يمه ها بمقاالته   إسهالمية حربيهة إلهى باتهأل إطليت مللهة 

سالمية يي ظل نظهام إل  بلوات قيام أحزاب خا  ا يكتأل لاا مقاال   يحمل رأي ا 

رئيس التحرير جمه  ههكه المقالهة  ولهم   تيارات يراها  ولكنأل لة واإسالمي  

يهههنذن لاههها بالذشهههر  ألنههه  يخهههالف الهههرأي التقليههه ي المتهههوارث: أال حزبيهههة يهههي 

سههالم  وهههو بههالم ملمههل يحتههاج إلههى بيههان وتفسههير  وبانههت لهه  ظرويهه  اإل

 ومالبسات .

هوبذلف أحه  المشهاي  مهن اله  اة العهاملين يهي حقهل الحربهة اإل ا سهالمية يوم 

بودههع خيههة  مههل لخمههس سههذوات  يكههان ممهها اقترحهه  دههمن الخيههة إجههرا، 

له   والمعا يهة للحربهة سهالم  والمذاوئهة حوار متصل مع القوى الخائفة مهن اإل

 ... سالمية: حوار يكري مع المستشرقين وأمثالام مهن رجهال الفكهر الغربهياإل

و  يهي وجه  وحوار  يذي مع األحيار ورجهال اله ين المسهتع ين للتفهاهم والوقه

وحههوار سياسههي  مههع ال بلوماسههيين والسههفرا، والماتمههين  ... الما يههة الياريههة

والغههر  مههن هههكا الحههوار تغييههر الفكههرة الق يمههة التههي  ... بالشههئون السياسههية

حربهة إرههاب سهالمية سالم روال   والمسلمين وحوش ا  والحربهة اإلتصور اإل

سهالم واأل يهان السهماوية إلوإمكان إقامهة تعهاي  سهلمي بذهي ا ... و ذف  موي

ين حقام يي حكم أنفسام يي أوطانام ويهق  قيه تام ماألخرى  وأن يكون للمسل

 وشريعتام.

والعليأل أن هكا االقتراح قوبل من األرليية بهالري  والسهخرية حتهى قهال 
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 من قال: إن الشي  أ يح تق مي ا!!

المتشههذلة ويههي ظههل هههكا المذههال الفكههري  تلهه  اآلرا، المتشهه  ة  والمواقههف 

ا وإقياال   ويعتير أ حاباا أر .واج   بياال 

ويي ظل هكا المذال تذفق سوق المزايه ات  لهى إردها، جماهور المته يذين 

 ب ظاار التش   يي الرأي  والمتاجرة باتخاذ مواقف التصلأل.

وأبثر الذا  يظذون أن االنحرا  يتمثل يي توظيهف العلهم يهي اتيها  ههوى 

ا إليهه  توظيههف العلههم يههي اتيهها  أهههوا، اللماههور  السههالطين. ونسههوا أن يضههيفو

ا مههن اتيهها  هههوى السههليان  أل ن ويهي رأيههي أن اتيهها  أهههوا، العامههة أشه  خيههر 

الهههكين يتيعهههون السهههالطين يكشهههفون ويريضهههون  أمههها الهههكين يتيعهههون أههههوا، 

 اللماهير يام يي نظرهم األبيال الصا قون!!

لعشهرين  نتيلهة لظهرو  وق  س   الفكر المتشه   يهي السهتيذات مهن القهرن ا

وأودا  معيذة ال تخفى  لى ال ارسين  حتى انتاى ب  ات  إلى االنفصال  ن 

ظهاهرة الغلهو »الملتمع  واالستعال،  لي   ورمي  باللاهليهة الميلقهة  وتللهت 

  تلههك الفكههرة التههي تههتام جمههاهير المسههلمين بههننام بفههار  ألناههم لههم «يههي الكفههر

ي مذهههوا بحابميتههه  سهههيحان ! وتهههرى مهههن العيهههث ولهههم « ال إلههه  إال هللا»يفامهههوا 

تل يه  »إليلا  حلول للمشكالت المعا هرة  وتسهخر مهن محاولهة « االجتاا »

قه يم تبسهالم  وتهري    هوة الذها  إليهي ملتمهع ال يلتهزم با« سالميي  اإلقالف

سالمي لام  إذ الخيوة األولى أن تق م لام العقيه ة حتهى يسهلموا أوال   الذظام اإل

 سالم: االقتصا ية والسياسية واالجتما ية؟ ليام بع  ذلك نظم اإلثم تعر  

هههكه أبهههرت نقههاط الضهههعف أو موادهههع الخلههل  التهههي ت خههك  لهههى الحربهههة 
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سالمية المعا رة  ذبرت  احتساب ا    ونش ن ا للكمال  وأنا أ لم أن يي أبذها، اإل

لهتقب ن يهي خصهوم الحربهة مهن يأالحربة من يضيق باكا الذقه  ويفهز  مذه   و

هههكه الكلمههات ليضههخماا ويسههتخ ماا للتشههوي   لههى الحربههة وأههه اياا  بههل 

 -  مهه  ا - سههالم ذاتهه  بمهها أشههارت إلههى ذلههك مههن قيههل  مغفههال  للتشههوي   لههى اإل

ظرو  الحربة الصعية من ناحية  وما حققت  مهن إنلهاتات تهكبر يتشهكر مهن 

 ناحية أخرى.

ل لته ارل  ن أيضل السيوهكا ما نتح ث  ذ  يي الصفحات التالية  باحثين 

 الذق   وابتغا، الكمال.

* * * 
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 إلى األمل والعمل

 سالمية ثاني ها  ال يعذهيما ذبرناه  ن األمة اإلسالمية أوال   و ن الحربة اإل

أن األمههل مفقههو    - بمهها يصههور بعهه  المتييههرين أو بعهه  ذوي الغههر  -

 وأن اليريق مس و .

ى األذمههة  و لههى مسههتوى يثمههت  الئههل بثيههرة تيشههر بههالخير   لههى مسههتو

ا يلههأل أن  الحربههة  وإجما ذهها  لههى أن هذههال خلههال  يلههأل أن يسهه   وقصههور 

بهل ههكا مهن  ... وو هف العهالج له  يص شختيتاليى  واليحث  ن هكا الخلل ل

الظواهر الصحية الميشرة بغه  أيضهل. يهالو ي بلوانهأل الهذق  أول خيهوات 

 تحقيق الكمال.

 سالمية:انصفوا الحربة اإل

أول خيهههوة يهههي سهههييل العهههالج الصهههحيح أن نذصهههف الحربهههة   لهههى أن

سالمية  التي ترنو إلياا األذمة  لى أناها مذهاط الرجها،  وههكا يحهتم  ليذها أن اإل

من حسذات وثمرات  بما ذبرنا مها  لياها  - أو  لى األقل ما لاا - نكبر ما لاا

.  من مآخك  وما لاا من حسذات ليس هيذ ا وال قليال 

أن نكبر ما لاا من  كر ييمها قصهرت ييه   ومها يعتردهاا  وقيل ذلك يذيغي

 من  قيات ق  تعلز وح ها  ن تكليلاا.

ۡاالةيُ اسمن خۡاس  ۡتعملۡعي ۡاسح كُۡاإل

سهالم سالمية تعمل يي مذال ال تحس   لي   مذال ال يسهمح لإلإن الحربة اإل

ذي يي  أن يقول بلمته  بصهراحة  وال يلمهع أبذها،ه يهي حريهة. وقه  يه ذن لكهل 
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 سالم.سالم و  وة اإلنحلة أو مكهأل أن يعير  ن نفس  إال اإل

سهههالم الحكهههومي  أو   اإل«الموجههه »سهههالم سهههالم المسهههموح بههه  ههههو اإلاإل

   الكي جر  من بل سالح من أسلحة القوة والحيوية.«المستننس»سالم اإل

سههالمية. تعمههل الحربههة اإل - جههو القاههر واالسههتي ا  - يههي هههكا اللههو الخههانق

يهه ها مغلولههة  وأقهه اماا مقيهه ة  تشههن  لياهها الحههرب مههن بههل اللياههات تعمههل و

 اخلية وخارجية  وبكل األسلحة: جس ية ونفسية  يكرية وإ الميهة  اقتصها ية 

 وسياسية.

 وال تكا  تفيهق مهن دهربة إال لتتلقهى أخهرى  أو تقهوم مهن محذهة إال لتواجه 

لههى قسههوتاا    األخههرة مههرارة األولههى بمحذههة أقسههى وأ تههى  حتههى تكهها  تذسههي

وبا ت تكون أيام المحن هي األ ل  وأيام العاييهة ههي االسهتثذا،  وره ا أبذها، 

 الحربة يتمثلون بقول أبي الييأل:

ۡع تتتتتت تۡإكاۡمصتتتتتت بمنيۡاتتتتتته م

ۡ

ۡتَستتت تۡاسن تتت لۡع تتت ۡاسن تتت ل 

ۡ

سههالمية شههتى  ويههي أتمذههة مختلفههة: أن إالتلههارب يههي أقيههار  وقهه  أثيتههت

هههر يههي ظههل الحريههة  هذههال تتلههاوب مههع تذههتع  وتز  نمههاإسههالمية اإلالحربههة 

ن  ويهز ا  الهكين الفير السليمة  والعقول الراش ة  يياته ي  لهى يه ياا الضهالو

 ... ىاهت وا ه 

إلهى المشهاربة   بثيرون مهن السهليية إلهى اإليلابيهة  مهن العزلهةهذال يذتقل 

مهن قوله  نفسهي نفسهي  إلهى قوله :  ... من الت ين الفر ي  إلى العمهل اللمها ي

مههن شههعار:    الملههك للمالههك  والخلههق للخههالق!! إلههى شههعار:  ... متههي أمتههيأ

 أ لح نفسك وا   ريرل.
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{ ِۡ ۡدََعت َٓۡوَة ٍمِت ۡة ۡ َلس ۡقَو  ُِ َس تۡ حس َۡوقَت َلۡسَت ۡإۡۡمَح  َۡۡوَعۡمتَلَۡص  ٍّ َِۡإل تۡ ۡمي ُمس  ۡلس  َِ  {ٍَنۡتيۡۡةت

 .[33يصلت: ]

 وتضهمر  بهل تهكويإنمها تهذكم   سهالميةبما أثيتت الوقهائع: أن الحربهة اإل

وههو الهكي تعانيه  اليهوم يهي جهل القار واالستي ا   « رات»وتكبل  حين يخذقاا 

 سالم  إن لم يكن يي بلاا.أقيار اإل

 الحربة باقية مادية:

سههالمية  ال وررهم هههكه الظهرو  الصههعية التهي تعمههل يهي ظلاهها الحربهة اإل

المية  يهي بهال  سهسهالمية ل مهة اإليستييع أحه  أن يذكهر مها ق مته  الحربهة اإل

والشهههعور والسهههلول والتربيهههة  العهههرب والمسهههلمين بايهههة   لهههى  هههعي  الفكهههر

ههها بعههه  تمكهههن االسهههتعمار مهههن أقيهههارهم  وهههه م الخاليهههة  واللاههها   وخصو  

الذاظمههة لعقهه هم  وهيمذههة الفكههر الغربههي  لههى مثقفههيام  ثههم سههييرة األنظمههة 

ال يسههتييع  ار  الوطذيههة العلمانيههة  لههى أتمههة الحكههم والتوجيهه  لحيههاتام  و

مذصههف أن يههز م أن الحربههة قهه  تلمههه ت أو شههاخت  يالحربههة باقيههة بيقههها، 

 سالم  الكي تستم  قوتاا مذ .اإل

 - سههالمية المذشههو ةإن أخفقههت يههي إقامههة ال ولههة اإل - سههالميةإن الحربههة اإل

 ياكا ال يعذي أن  ورها ق  انتاى.

المهار  المحيهو   والمراقيون الغربيون أنفسهام يه ربون ههكا  ويعلمهون أن

يي قمقمه  يمكهن يهي أي لحظهة أن يفهك اليالسهم ويييهل السهحر  ويخهرج مهن 

ا.  أسره  مالق ا جيار 

ا الخييهههر « جهههأل»وههههو المستشهههرق المعهههرو   ... هكهههكا قهههال أحههه هم قههه يم 
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إن الحربههات »قههال: « سههالمإلههى أيههن يتلهه  اإل»سههالم وبالشههرق يههي بتابهه  باإل

ا سالمية تتيور  ا ة بسر ة مكهلةاإل   ت  و إلى ال هشهة  ياهي تذفلهر انفلهار 

مفاجئ هها  قيههل أن يتيههين المراقيههون مههن أمارتاهها مهها يهه  وهم إلههى االسههترابة يههي 

سههالمية ال يذقصههاا إال وجههو  الز امههة  ال يذقصههاا إال  أمرههها  يالحربههات اإلي

 «!!.ج ي «  الح ال ين»ظاور 

لغهههرب ا»يهههي بتابههه  « برنهههار  لهههويس»قهههال مستشهههرق آخهههر ههههو: وحههه يث ا 

أحهه  أ ههالم  - «نييهه  أمههين يههار »يقهه  نقههل  ههن الهه بتور « والشههرق األوسههب

 قول   ن اإلخوان المسلمين: - الم رخين العرب المعا رين

إن يكههرتام مثههاليتام ال تههزال تمثههل أ مههق ميههامح المسههلمين مههن المغههرب »

مههن بههين  أنوالشههي، الوادههح الوحيهه  هههو  :«لههويس»ثههم قههال   «أن ونسههياإلههى 

ربههات الكيههرى التههي هههزت الشههرق األوسههب يههي آخههر قههرن ونصههف جميههع الح

 سالمية وح ها أ يلة يي تمثيلاا لميامح أهل هكه المذيقة.بانت الحربات اإل

ياللييراليهههة والفاشهههية والوطذيهههة والقوميهههة والشهههيو ية واالشهههترابية بلاههها 

لت يهههي الشهههرق األوسهههب  والمذظمهههات أوروبيهههة األ هههل   مامههها أقلمهههت و ههه   

المذيقهة وتعيهر  هن مشها ر الكتهل  رابهي الوحي ة التي تذيع مهن ته سالميةاإل

 اللماهيرية المسحوقة.

ريهر أناها  ... سالمية قه  هزمهت حتهى اآلنوبالررم من أن بل الحربات اإل

 لم تقل بع  بلمتاا األخيرة. اه .

 سالمية:بع  شعار الحربة اإل

هها سههالمية بشههاا ة األنصههار واأل هه ا،  قهه   لههى أن الحربههة اإل حققههت نلاح 
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 ملموس ا يي ميا ين شت ى ال يلح ها إال مكابر:

سالمية التهي شهوهتاا  صهور اللمهو   أو الحربة المفاهيم اإل لق   ححت -1

 او  االستعمار  وطار ت الغزو الثقايي الكي خهال له  الميه ان يهي بعه  

 المراحل واستعي   قول بثير من المثقفين من أبذا، أمتذا.

 ليهل مهن الكتهأل والرسهائل يهي مختلهفسالمية بع   رير قإلوأرذت المكتية ا

جوانأل الثقاية الالتمة للمسلم المعا ر  حتى أثرت يي     من الكتهاب الهكين 

ا بان واللهم للفكر الغربي  ياتلاوا بكتاباتام إلى اإل سالم  وبكلك أح ثت تيهار 

ا بان ل  أ مق األثر يي تغكية االهتمام ب حيها، التهرا سهالمي  ث اإليكري ا دخم 

يههي اللامعههات حتههى  سههالميةونشههره وتوجيهه  ال راسههة إلههى المودههو ات اإل

 الم نية مذاا.

سهالمية  وباالنتمها، أ ا ت الحربة للمهاهير المسهلمين الشهعور بالكاتيهة اإل -2

إلههى خيههر أمههة أخرجههت للذهها   وتر ههت األمههل يههي قلههوبام بغهه  مشههرق 

ات من جهرا، الغهزو الخهارجي اه طولذ الازائم والذكسسالم بع  ين  رك  لإل

واليغيههان الهه اخلي  وحيمههت الحربههة الاالههة التههي قهه مت باهها الحضههارة 

ا يعيهه  وحههررت نفههس المسههلم مههن الشههعور  الغربيههة  وجعلههت مذاهها  ههذم 

سهذا برقاها يهكهأل   بال ونية والازيمة الروحية أمام تلهك الحضهارة التهي بها

ي يههي أوج قوتاهها باألبصههار  ويخلههأل األليههاب. وبخا ههة أناهها جا،تذهها وههه

 وتق ماا  ونحن يي حضي  دعفذا وتخلفذا.

سههالم: أنشههنت الحربههة جههيال  مههن المسههلمين والمسههلمات  والملتههزمين باإل -3

ا وسهلوب ا  و  هوة وجاها  ا  وال تال ههكا الليهل يذمهو  ا تقا  ا وتيع  ا  ويكهر 
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هها بعهه  يههوم يههي أنحهها، شههتى مههن أر  األمههة اإلو سههالمية  وهههو يتكههاثر يوم 

سهههالمي األيكهههار إربهههاني الواجاهههة قرآنهههي الخلهههق محمههه ي القههه وة  جيهههل

والمشا ر  ق م الشا ا، بع  الشا ا، يي ميا ين اللاها  يهي سهييل هللا  ده  

 االستعمار والصايونية يي الخارج  ود  اليغيان والال يذية يي ال اخل.

وهههو جيههل استعصههى  لههى التههكويأل بههررم تتههابع المحههن القههاهرة  والتههي 

من أ وات التعكيأل ووسائل القار ما يكيأل الح ي .  كبوا األبه ان  ياا استخ م ي

وأتهقههوا األرواح  وجو ههوا الييههون  وقاههروا األنفههس  ولههم يههز هم ذلههك إال 

ا.  إيمان ا وتسليم 

هها إسههالمي ا   - ورا، هههكا الليههل الملتههزم - وبونههت الحربههة بههكلك -4 رأي هها  ام 

لشههريعت   ويذكههر اإللحهها   سههالم ويحههأل   وتهه   ويظاههر الههوال،يذا ههر اإل

سهالمية باحية والعلمانية. وق  ظار ذلك يي التذا ي بتيييق الشريعة اإلواإل

مهن ال سهاتير  لهى أناها  ودرورة الرجو  إلى أحكاماا  والذ  يي بثيهر

المصهه ر األول أو الرئيسههي للتشههريع  واسههتلابة بعهه  الحكههام لصههوت 

اللماهيريههة المواليهههة ا هه ة اللمههاهير المذا يههة بههكلك بالفعههل وال تالههت الق

هها بعهه  يههوم  حتههى رهه ت األحههزاب لإل سههالم  المذكههرة للعلمانيههة  تتسههع يوم 

السياسية العلمانية األ ل تتملقاا وتلتمس رداها وتنيي ها يهي االنتخابهات 

 الذقابية  معلذة قيولاا لحكم الشريعة وال  وة إلياا!!

لها  مها ا هيلح تسهميت  صيأل يهي إيسالمية بنبير نبما أسامت الحربة اإل -5

المعا ههرة  التههي شههملت أ هه ا  ا ال تحصههى مههن « سههالميةالصههحوة اإل» بهه 

سههالمي  وخههارج المثقفههين مههن الفتيههة والفتيههات  يههي شههتى أقيههار العههالم اإل

هها يههي أوربهها وأمريكهها والشههرق األقصههى  وبههان لاهها العههالم اإل سههالمي أيض 
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ويهي إقامهة  ... وريرهمهاسالمي يي أيغانستان والفليهين أثرها يي اللاا  اإل

ويههههي انتشههههار الكتههههاب  ... سههههالميةاليذههههول والم سسههههات االقتصهههها ية اإل

 سالمي حتى درب الرقم القياسي يي سوق التوتيع.اإل

ياههي بحههق  ههحوة يكههر و اطفههة وسههلول  بمهها لمسههذا آثارههها يههي بههال  هللا 

 الرحية.

مامتاها  ولاكا ليس من الع ل أن نقول: إن الحربة أخفقهت يهي مامتاها  يه ن

ذات شعأل متع  ة  وبل يهر  مسهلم تكسهي  الحربهة  وتذقله  مهن حمهنة اللاهليهة 

الح يثهة  أو مهن  هحرا، التيه  والضههيا  إلهى  ائهرة االلتهزام الفكهري والخلقههي 

ذا بال  وتحقق ب  الحربهة جهز، ا مهن أهه اياا  بمها قرباها يع  مكسي ا  - لإلسالم

ألنۡيهتَ ۡهللاۡبتكۡب تاًلۡواحتًَاۡ»من أه اياا األخرى  ويهي الحه يث الصهحيح: 

 .«خي ۡسكۡةِۡحم ۡاسنع 

بفكر  لمائاا  و ير   اتاا  و همو  أبذائاها   - سالميةوبانت الحربة اإل

ههي التهي هيهنت لاهكه الصهحوة  - وتضحيات شياباا وشيوخاا  ورذى تاريخاها

 أن ترى الذور وأن تيرت إلى حيز الوجو  والتنثير.

سههالمية تيورهههها الل يههه  يهههي أيكارهههها إلومههن العههه ل أن نسهههلل للحربهههة ا

 و القاتاا.

يق  رأيذا اإلخوان المسلمين يي مصر يتعاونون مع حزب الويه  الل يه  يهي 

خههو  معربههة االنتخابههات  والو ههول إلههى مللههس الشههعأل  إلسههما   ههوت 

   وإن أنكر ذلك بع  المتش  ين.سالمية لذواب األمةال  وة اإل

القهوى الوطذيهة المعاردهة  للعمهل  لهى ورأيذا إخوة آخهرين يتحهالفون مهع 
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سههالم جاههرة  ررههم تشههذج يئههة مههن المخلصههين إسههقاط نظههام طههاروتي يقههاوم اإل

الكين يريضهون أي تحهالف أو تفهاهم مهع أي يهر  أو هيئهة أو يئهة ريهر ملتزمهة 

 سالم.باإل

سالمية يي سورية يتضهمن مواقهف ج يه ة متيهورة  ورأيذا بيان الحربة اإل

 ية والسياسية  و القاتاا الوطذية وال ولية. الحيي براملاا اإل

مهام يهي حيهاة اإلسالمية يي بابستان يي بياناها االنتخهابي ورأيذا اللما ة اإل

إلزاميههة الشهورى   لههى ريهر مها رآه المههو و ي مهن قيههل   تتيذهى« المهو و ي»

لظلم  أو طلي ها لحهق  دراب  ن العمل  ريع ا وتوايق  لى مي أ إ يا، حق اإل

إلههى ريههر ذلههك مههن آرا، ومواقههف يياهها بثيههر مههن  ... ال باههكا اليريههقال يذههال إ

 السعة والمرونة  وق  بانت مريودة ل ياا من قيل.

 مزي  من العمل والعيا،:

سالمية أن تضا ف اللا   وتكثهف العيها،  ومع هكا  ي ن  لى الحربة اإل

 حتى تحقق اآلمال المذوطة باا.

إلى مرحلة العمل  وأن تتحرر مهن   لى الحربة أن تذتقل من مرحلة الكالم

تلههك اآليههة التههي رهه ت ظههاهرة  امههة بيذذهها نحههن المسههلمين  والتههي رهه ت تعههوق 

خيانهها  ههن السههير  وهههي بثههرة الذههواح  لههى المادههي  وقلههة العمههل للحادههر  

 والذواح ال يحيي ما مات  وال ير  ما يات.

سهيون الظهالم  إن آيتذا بثرة الشابين المتوجعين  وقلة الم اوين  بثرة مهن ي

 وقلة من يوق ون الشمو .

جل  بثهرت الشهكوى وتكهررت مهن األ وا، والمآسهي  حتهى لهم يعه  هذهال أ
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 المشكو مذ  إذن؟ بلذا شال وبلذا مشكو مذ .أح  إال يشكو  يمن 

ا حتى بكوا من تنثير المو ظهة   ولق  ح ثوا أن وا ظ ا بليغ ا و   الذا  يوم 

ونظهر إلهى الحادهرين   سهى أن يلمههح ثهم بحهث  هن بتابه  يوجه ه قهه  سهرق  

هها يلههوح  ليه  آثههار اللريمههة  ولكذه  وجهه  اللميههع ييكهون  يقههال لاههم:  بيهذام وجا 

 بلكم ييكي  يمن سرق الكتاب؟!

سهالمية يلزماها أن تذتقهل مهن  ائهرة الشهكوى ولهوم الزمهان إلهى والحربة اإل

 سهههالم : العمهههل  لهههى مسهههتوى اإلالههه لوب ائهههرة العمهههل  والعمهههل المتوا هههل 

ومسههتوى العصههر  ومسههتوى مهها يعمههل اآلخههرون أل يههانام. العمههل للحادههر 

 قامة اليذا،  والعمل لحمايت  من معاول الا م.والعمل للمستقيل  العمل إل

وال يعفيذا من حساب هللا  وال مهن لهوم الذها   وال مهن سه ال التهاري   وال 

اها القهوى من تننيأل الضمير أن نقول: إنذا بذا دحية لمخييهات جاذميهة  برت

سالم يهي الخهارج  ونفهكها  ماللهها يهي اله اخل!! يه لى متهى نظهل المعا ية لإل

حقل تلارب لخيب األ  ا،؟ وإلى متهى نشهكو مهن تخيهيب ريرنها ده نا  وال 

نخيب نحن ألنفسذا؟ لماذا ال نقابل تخيييام الاه ام بتخيهيب بذها، مضها ؟ وال 

 يفل الح ي  إال الح ي .

 اهير مع ا:العمل لكسأل الذخية واللم

سههالمية أن تعمههل بلهه  و ههزم للو ههول إلههى قلههأل الذخيههة بهه  للحربههة اإل وال

واللماهير وإتالة ذلك السهور الهكي دهرب بهين الحربهة وبهين  ه   بييهر مهن 

أي المثقفين من جاة  وبيذاا وبين     بيير مهن اللمهاهير مهن جاهة  «الذخية»

 أخرى.
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الفكهر اله خيل  يهنثر  - ا مهذامأو رهزا بثيهر   - يالذخية من المثقفين ق  رهزاهم

يههي أيكههارهم ومفههاهيمام  بمهها أثههر يههي مشهها رهم ووالئاههم  ياههم ال يفامههون 

سهالم مها أسهقي  سالم إال بما يفام الغربي المسهيحية  وال يسهقيون  لهى اإلاإل

سهالم والعلهم  الغربيون  لى مسيحيتام  يام يفتردون   اوة موهومهة بهين اإل

ر  ويرون أن مكان اله ين يهي دهمير الفهر   أو ومذاقضة بين الشريعة والتيو

يتعهه اه  وهههم يتخههكون مههن التههراث موقف هها  هه ائي ا   لههى  تحههت سههقف المسههل  ال

حين يق سون بل ما جا، من الغهرب ويضهمرون الهوال، له   والتقه ير لرجاله   

ا.  ويلعلون مذ  م ئال  وإمام 

ا أن تيههكل سههالمية بكههل م ارسههاا وجما اتاهها وشخصههياتابهه  للحربههة اإل وال

ن تخاطياهها بلسههاناا لتيههين لاهها  وأن تعتههر  أجاهه  ا أبثههر مههن الذخيههة المثقفههة  و

  أو مههن استفسههارات لتههر   لياهها بههالعلم ال باالتاههام  لههى مهها لهه ياا مههن شههياات

ن يقههوم حههوار  لمههي ههها ب ممتهه  بيذاهها وبيههذام  وال ريههأل أن ألتليههأل  ذاهها  و

ا ق  ح ث بين المثقفين  وتغير ا بيير  ت مفاهيم الكثيرين مذام ممها لقذه  لاهم تغير 

 سالمي.  وانضم بثيرون بكلك لربأل العمل اإل«الغزو الفكري»

واللمههاهير التههي قامههت الحربههة أساس هها لتههذا  باههم  وتنخههك بنيهه يام وتعلههم 

جاهلام  وتذصف مظلومام  ق  استيا  الخصوم اله هاة المه ربون أن يخويهوا 

ذاهها  ويذشههروا مههن األباذيههأل حولاهها مهها   ا مذاهها مههن الحربههة  ويذفههروهم مأ هه ا

 يزه هم يياا  أو  لى األقل يوئسام من مستقيلاا.

ب  للحربة أن تعمل جاه ة  لى إذابة حاجز العزلهة  وبسهر ههكا السهور  وال

المفتعل  والو ول إلى قلأل اللماهير التي هي أولهى اللاهات بهالتعيير  هذام  

رتاا وتاريخاا  وههي مهع حربهة ياي مذام وإليام وبام. وجماهيرنا م مذة بفي
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 سالم  ون ا، اإليمان  بما ي ل  لى ذلك استقرا، الواقع  وقرا،ة التاري .اإل

مهههن يئهههة إنمههها تهههذلح الحربهههة يهههوم تكهههون حربهههة بهههل المسهههلمين ال حربهههة 

 المسلمين.

 سالمية:ترشي  الصحوة اإل

حوة سالمية من بكل اللاو  الفكرية والعملية لترشهي  الصهب  للحربة اإل وال

ق الصههحيح  الههكي يلذياهها المزالههق يههسههالمية  وتسهه ي  خيواتاهها  لههى اليراإل

يهي الماهاوي التهي والعثرات  ويذنى باها  هن الغلهو والتفهريب  ويقياها السهقوط 

 رون  أو تحفرها لذفساا بسو، تق يرها.ايحفرها لاا الحف

وق   لت شواه  ووقائع بثيرة أن هذال جاات أجذييهة  وقهوى معا يهة خفيهة 

اههات إل خال هكه الصحوة يي متعمل بل  و ها،  وت بر يي الظالم والخفا،  ت

الخروج مذاا  وإقحاماا يي معهارل ال ميهرر لاها  وشهغلاا بالذوايهل  ال تستييع

 ن الفرائ   وبالفرو   ن األ ول  وبالشكل  ن اللوهر  وبالمختلف ييه  

  « يذيالتيهههر  الههه» هههن المتفهههق  ليههه . بمههها تعمهههل  لهههى تغكيهههة مههها سهههموه 

 ضخيم  واستخ ام  لمصالحام.وت

وأنا لست من الكين يحاولون ر  بل ما يحه ث يهي ملتمعاتذها إلهى مه ثرات 

ة أو شههيو ية  تسههتخ م يياهها ومخييههات جاذميههة:  ههايونية أو  ههليييأجذييههة 

بع  القوى المحلية من حيث تشعر أو ال تشعر  ألن هكا التفكيهر يشهعرنا يهي 

أحلهار »يهرون  بمها تقهول الليريهة ال يذيهة  أو أنذها الذااية أنذا مسهيرون ال مخ

تحربذا وتغير مواقعذا القوى الكيرى بغيهر إرا تذها  بمها «  لى رقعة الشيرنج

 تقول  الليرية السياسية!!
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أيرتتهه  أسههياب « التيههر  الهه يذي»ويههي هههكه القضههية أرى أن مهها سههموه 

 اخهل بيانذها وهي أسياب مهن «. سالميةالصحوة اإل»  ي ة شرحتاا يي بتابي 

 قيل بل شي،.

 سهالم  و و ته  إلهى قيها ةولكذي ال أنكر أن هذال قوى معا يهة النتصهار اإل

الملتمع  استغلت هكه الظهاهرة بخيهث و هها،  وحر هت  لهى تغهكيتاا لتكيهر 

وتذمو ورمت لاا بالوقو  لتظل متنجلة ملتاية. وهي بهكلك تكسهأل جملهة يوائه  

 مذاا:

ها للحيهاة  مها  ام الهكين ور اإلتذفير جماهير الذا  من ظا -1 ها حابم  سهالم نظام 

ي  ون إليه  ويلسه ون  هحوت   يتيذهون التشه ي  والتضهييق  وتحليهر مها 

وسع هللا  وتعسير ما يسر  لى  يا ه   لى  كس ما قهال الذيهي  صه  

  وبهكلك يذعهزل (16)«إَم ۡبعمم ۡةيست يِۡوست ۡتُُعَمُتواۡةعست يِ»أل حاب : 

ويكهره العسهر   هن الصهحوة بهل قه  يقهف مذاها  ش  اليسهراللماور الكي يذ

 موقف اللفا، أو الخصام  ويي هكا خسارة بيرى.

سهالمية  بالمسهائل شغل جيل الشياب الكي يمثل العمو  الفقري للصهحوة اإل -2

اللزئيهة  والقضهايا اللانييهة  وتي يه  جاهو ه الفكريهة  وطاقاته  العمليهة يههي 

لهههة  ذاههها والمخا هههمة  لياههها  الههه  وة بحهههرارة لاهههكه الفر يهههات  والملا 

سالم  وسهيا ة وإلااله  ن القضايا المصيرية الكيرى  التي تتصل بيقا، اإل

 أمت   وتحرير أوطان   وتحكيم شريعت  يي األر .

سهالمية المتحربهة بعضهاا بهيع   ييه ل أن توجه  حربتاها شغل القهوى اإل -3

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
 اليخاري وأبو  او  والترمكي وريرهم. رواه (16)
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بالذام  حتهى الصا  ة إلى   وها المشترل  تتصار  ييما بيذاا  وتتراشق 

هها   ... يصههل األمههر إلههى حهه  التههنثيم  بههل التكفيههر وباههكا ياهه م بعضههاا بعض 

ها قريهر العهين بمها  ويخربون بيوتام بني يام! والع و المتهرب  يقهف متفرج 

 يرى  وال مانع  ذ  اللزوم أن يت خل ليلاز  لى اليقية الياقية.

وجس مذاا خيفهة أو التي تت - سالميةإ يا، السليات المتربصة بال  وة اإل -4

ا لتضهرب التحهرل اإل - تضمر لاا بره ا سهالمي سهالمي  والعمهل اإلميرر 

ومقاومهههة  «التيهههر »محاربهههة بلههه   السهههوي مذههه  والشهههاذ تحهههت مظلهههة 

 «.المتيريين»

سهههالمي سهههالم و  اتههه  وأن المههه  اإلمهههن اإل - يهههي الذاايهههة - تيئهههيس الذههها  -5

يههي أي  مههل ال يائهه ة مصههيره إلههى جههزر  والصههحوة مآلاهها إلههى نههوم  وأن 

 سالمي ما  امت نتيلت  أن يضرب من الخارج أو يتآبل من ال اخل.إ

سهالمية أن تعمهل  لهى ترشهي  الصهحوة  وال تحهاول ونصيحتي للحربهة اإل

سهالم  وللصحوة  وألمهة اإلاحتوا،ها والسييرة  لياا. ي ن من الخير للحربة  

جما ههة أو هيئههة أو أن تيقههى هههكه الصههحوة حههرة و فويههة وريههر مذسههوبة إلههى 

لاها يائه تاا يهي االمته ا  األيقهي « الاالمية»حزب  وهكه العفوية أو التلقائية أو 

يي مختلف شرائح الملتمع   ون  وائهق نفسهية أو اجتما يهة أو سياسهية  ممها 

يعهههوق انتشهههار الههه  وات ذات االسهههم المعهههين واإلطهههار الخههها   والتهههاري  

وخصهوم مذايسهون  بمها لاها يائه تاا يهي المعرو   والتي لاا أ  ا، تقلي يون  

بقهها، هههكه الصههحوة بمعههزل  ههن إرهههاب السههليات المسههتي ة  التههي تعلههز  ههن 

 محا رة هكه الصحوة أو درباا.
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 خيوط  ريضة لترشي  الصحوة:

ال »سههالمي الثههامن  شههر بههاللزائر ويههي ملتقههى الفكههر اإل  - ههه 1404شههو 

تحه ثت  هن مسهتقيل  «سهالميةالصحوة اإل»  وبان مودو   «م1984يوليو 

 هكه الصحوة بين األمل يياا والخو   لياا.

مهآتق وبان مما طرحت   لى الملتقى لترشي  الصحوة وتلذيياا المزالهق وال

 حتى تحقق اآلمال المرجوة مذاا  وتتقهي المحهاذير المخويهة  لياها - والعثرات

ت أن تذتقل من طور إلى طور  وترتقي من مرحلهة إلهى مرحلهة  بعه  أن شهي -

 ن اليهوق وأ هيحت ظهاهرة  الميهة لاها تغلغلاها وتنثيرهها  وامته ا ها طهوال  

 و رد ا و مق ا  وخصو  ا بين الشياب المثقف.

وق  ح  ت برنامج هكا االنتقال أو التيور يي  شهرين نقيهة  أساسهية  مهن 

أن تلعل هكه الصهحوة أههال  لقيها ة األمهة بلاها   - إذا رو يت وتحققت - شنناا

تذاق  القائم بين  قيه تاا المسهتقرة يهي دهميرها  وبهين واقعاها الهكي وإتالة ال

 سالم  ن قيا ة الربأل وحكم الملتمع. زل اإل

ويكفيذي هذا أن أشير إلى  ذاوين هكه الذقاط العشرين  التي تمثهل الخيهوط 

سهالم  واله  وة إليه   والعالقهة العريضة لمستقيل الصحوة المذشو ة يي يام اإل

عاملين ل   والقا ه ين  ذه  مهن أبذها، أمته   ومهن اللهاهلين به   باآلخرين من ال

 حاق ين  لي  من رير أمت .الوالخائفين مذ   واليامعين يي   و

 ال ب  أن تذتقل  ائرة االهتمام والتربيز:

 من الفرو  واللزئيات إلى األ ول والكليات. - 1

 من الذوايل إلى الفرو . - 2
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  لي . من المختلف يي  إلى المتفق - 3

 من أ مال اللوارح إلى أ مال القلوب. - 4

 من طريي الغلو والتفريب إلى الوسيية واال ت ال. - 5

 من التعسير والتذفير إلى التيسير والتيشير. - 6

 من اللمو  والتقلي  إلى االجتاا  والتل ي . - 7

 لكالم والل ل إلى العيا، والعمل.من ا - 8

 ى العملية والتخييب.من العاطفية واالرتلال إل - 9

 من التعصأل  لى المخالفين يي الرأي إلى التسامح معام. - 10

أو من أسلوب الو اظ إلى أسهلوب الفقاها،  أو »ثارة إلى التفق  من اإل - 11

 «.من حما  المذير إلى ه و، الحلقة

أو مههن االهتمههام بتزايهه  األ هه ا  ولههو  لههى »الكيههف إلههى مههن الكههم و - 12

 «.ى العذاية بالتربية ولو  لى حساب الع  لحساب التربية إ

أو مههن المثههالي المذشههو  إلههى »مههن سههما، األحههالم إلههى أر  الواقههع  - 13

 «.الممكن الموجو 

أو مهن موقهف ممثهل »من االستعال،  لهى الملتمهع إلهى المعايشهة له   - 14

 .«االتاام إلى موقف اليييأل

   ا  للمستقيل.واإلمن االنكفا،  لى المادي إلى معايشة الحادر   - 15

 من االستغراق يي العمل السياسي إلى االهتمام بالعمل االجتما ي. - 16
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 من اختال  التضا  والتشاحن إلى اختال  التذو  والتعاون. - 17

 تقاناا.إهمال شئون الحياة إلى التعي  ب  من - 18

 قليمية الضيقة إلى العالمية الواسعة.من اإل - 19

أو مههن الغلههو يههي إثيههات »لذفس إلههى محاسههية الههذفس  لههاب بههامههن اإل - 20

 «.الكات إلى نق  الكات

لتوجيه  « ورقهة  مهل»هكه هي المذيلقات العشرون والتي ا تيهرت بمثابهة 

 سالمية.سالمية ومن باب أولى: الحربة اإلالصحوة اإل

وال ريأل أن بل نقيهة مذاها تحتهاج إلهى شهرح وتح يه  وتفصهيل  أرجهو أن 

 عاللت  يي المستقيل.يويقذي هللا إلى م

 العمل االجتما ي:

سههالمية أن تحهه   لذفسههاا ميهها ين للعمههل تخهه م باهها  يذاهها وال بهه  للحربههة اإل

 وأمتاا  وأال يستالك العمل السياسي بل جاو ها ووقتاا.

ا شههائذ ا   ومههن ذلههك: الميهه ان االجتمهها ي الههكي قصههر ييهه  المسههلمون تقصههير 

انام المحريهة بهين الليها  والمردهى واستيا  أ ه الهم أن يسهتغلوه لذشهر أ يه

 واألميين والمشر ين من أبذا، أمتذا.

التههي « سههالمية العالميههةالايئههة الخيريههة اإل»وهههكا مهها   انهها للمذهها اة بتكههوين 

تعمههل بكههل طاقاتاهها  لههى تههويير الغههكا، لللههائع  والكسهها، للعههاري  والهه وا، 

للاهههل  والتشههغيل يههوا، للمشههر   والتعلههيم لللمههري   والر ايههة لليتههيم  واإل

سهالمية للعاطل  والت ريأل للعامل  والمشاربة اللا ة يهي تذميهة الملتمعهات اإل
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 من  اخلاا.

هها مثههل  يعيههي العمههل االجتمهها ي مههن   وتهه  « حسههن اليذهها»وقهه  رأيذهها إمام 

وحربتهه   ذايههة بالغههة  ويلعلهه  أحهه  أههه اياا األساسههية  ويذشههئ يههي بههل شههعية 

ا للير والخ مهة االجتما يهة   مامته  تذظهيم يعهل الخيهر  واله  وة إليه   لهى قسم 

 بل  عي .

سهالمية تحهرم  لهى نفسهاا العمهل لخيهر إن بع  الحربات أو األحهزاب اإل

سههالمية المرجههوة  يكههل مامههتام هههو الذهها  أو مسهها  تام حتههى تقههوم ال ولههة اإل

 ذهه  األر   أو ذشههق الههكي ت« انتظههار الماهه ي» لههى طريقههة « االنتظههار»

 ،  يي يوم وليلة!.تذفرج  ذ  السما

سهالمي المذتظهر  ياهم واقفهون يهي ه ال، هو ال ولة أو الحكم اإل« ما ي»و

 طابور االنتظار  بال  مل يكبر  حتى يتحقق مو و هم!!.

سهالمية وال حتى إن مذام من رال  يقهال: ال جاها  إال تحهت رايهة ال ولهة اإل

! وال أمهههر مهههام وال إمهههام! ولهههة يهههال جاههها   وبعيهههارة أخهههرى: تحهههت رايهههة اإل

بمعههرو  وال ناههي  ههن مذكههر إال يههي ظههل ال ولههة المذشههو ة!! وبقههي  لههيام أن 

 يقولوا: ال  الة وال تباة إال بع  قيام ال ولة!!

 العمل من اللميع:

بهههكلك بثهههرة المتفهههرجين  وانتظهههار العمهههل مهههن اآلخهههرين  وإن مهههن آياتذههها 

مُ ۡ ٱتٍقُوعَت}والواجأل أن يعمل اللميع بل  لى ق ر جا ه وطاقته   تمََ ع  ََۡةت ۡلا  ٍّ ل  {اۡ 

 .[16التغابن: ]

ال يذيغي أن نذتظر العمل من الحكهام وحه هم  وال مهن العلمها، وحه هم  وال 
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من أ حاب المال أو اللاه أو الثقاية وح هم  وإنما نذلح حق ها يهوم نسهتييع أن 

سههالم  بمهها يعههل الياههو  حههين سههالم واإلنحههرل اللمههاهير المسههلمة الغفيههرة باإل

ا ياو  العالم بل  مهن أجهل أر  الميعها   ررهم تفهرقام يهي أقيهار اله نيا حربو

 ا.وتقييعام يي األر  أمم  

يعليذا أن نحرل المسلمين بل المسلمين ليقوم بل ب وره ق ر وسهع   للرجهل 

 وره  وللمههرأة  ورههها  وللصههيي والكييههر  وللغذههي وللفقيههر  الماههم أن يعمههل 

الئهم  مهن اسهتيا  أن يمهيب شهوبة  هن اللميع  وإن يودع بهل يهي مكانه  الم

 من أمكذ  أن ييكر حية يي األر  يييكرها.  طريق يليمياا

ا  سهتقل . وال ييهالي بسهخرية يوال  واح  ا يلييكل من ق ر  لى أن يعيي  رهم 

ۡنۡ}الساخرين من أهل الذفاق  ۡعۡتيۡلسٍ تََقَ  َِ ۡةنۡي ُمتم  ۡلس  َِ ۡۡةت َِ ۡعي ۡ ُمٍ تو 
ۡمتُزوَنۡلس  ۡيَ   َِ لسٍۡ ي

ََۡلۡيَۡجتتَُوَنۡوَۡ َِ ُۡإلسٍتتۡ ي ٍّ َۡاتتۡخَ ۡل ُه   تتَخُ وَنۡۡةتتن  ۡعَيَس  تتََهُ   ۡمَۡستتي ۡ ۡۡةتتنۡ ٍَلُۡ ه  َۡعتت َاب  َۡوسَُهتت    {ُه  

 .[79]التوبة: 

ا واح  ا أثقل يهي الميهزان  ذه  هللا مهن ألهف  بهل مهن  ومن ي ري؟ لعل  رهم 

 مائة ألف.

يقههال ! «مستتفۡدبهتت ة ئتتُۡاتتُقۡدبهتت ۡ» :ويههي حهه يث رسههول هللا  صهه 

ب لۡس ۡة لۡكمي ،ۡمخ ۡةِۡع َۡة س ۡ»رجل: وبيف ذال يا رسول هللا؟ قال: 

عم ََۡبه .ۡوب لۡسيسۡس ۡإَلۡدبهمت نۡعأخت ۡمحتَهم ۡعم تََۡۡة ئُۡمسفۡدبه 

 .(17)«ب ۡعه اۡت ََۡبن فۡة س 

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ  ــ
  والحابم و حح   لى شهرط « حيحياما»رواه الذسائي وابن خزيمة وابن حيان يي  (17)

 مسلم.
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ال ياهههون مهههن قيمهههة أي  مهههل  هههالح  وإن دههه ل حلمههه   أو سهههالم إن اإل

مهن  أن مثقال الهكرة أو حيهة الخهر ل  غرت مساحت   أو قل    ه. وهو يقرر

 مل الخير ال تضيع  ذ  هللا  بهل مها يامه  هذها ههو الهروح المصهاحية للعمهل  

 والذية اليا ثة  لي .

يهه ذا بههان ورا،ه نيههة  ههالحة وههه   رييههع  يهه ن هللا يتقيههل العمههل بيميذهه   

.  ويضا ف اللزا، لصاحي   وإن بان يي  ورت  وبم  شيئ ا قليال 

قَت َلٍۡنۡإ}ه القهرآن  هراحة يهي آياته  حيهث يقهول: هكا ما يقهرر ۡ تُ ۡۡةم  َََۡلۡيَظ  ٍّ ل

ۡ كَبٍۡ َه َۡويُۡإۡوَٖۡٗ ۡعف  ۡيَُض  ُس ً اَۡعۡظيمس مۡ نۡتَُكَۡحَسنَ َ  ُۡمَ    .[40الذسا،: ] {ۡتۡۡةِۡسٍَُ

اۡيََ هُۥعََمِۡيَعۡ } ٗخَۡخي  س قَ َلۡكٍَب ۡۡةم   .[7الزلزلة: ] {َمل 

َۡوَََضُ ۡ} َِ ۡزي َمَو  تٞسَۡهتيۡ لس  ۡعَتاَلۡتُظ  َتُ ََۡف  ُۡ َمت ۡقيَ  ۡمۡلس  َطۡۡسيَتو  ۡقس  ۡإ  ۡوَۡۡ ۡسلس  ُٖ قَت َلَۡحٍُت نَۡكت َنۡۡةم 

َِۡ ۡسُۡي ۡبۡنَ َۡح  نَ ۡبَۡه  َۡوَكفَ   ۡمَتَي  دَلخ َۡخ    ِ  .[47األنييا،: ] {ة ۡ

 بلمة ختام:

 نعو  للس ال األ لي: أين الخلل؟ ويي ختام هكه الصحائف

: إنه  خلهل  هام وشهامل  والمسهئولية موت هة ونعو  يذلمل اللواب  ونقول

 وإن تفاوتت مقا يرها. اللميع لى 

سههالمية وحهه ها  بههل هههو خلههل يههي األمههة إنهه  لههيس خلههال  يههي الحربههة اإل

 سالمية جمعا،.اإل

وإن شئذا الصراحة  قلذا: إن  خلهل يهي  اخهل بهل مذها  يهي أنفسهذا التهي بهين 

ييههو  الههوثذي بوثذهه   يههي  جذوبذهها  يههي حيذهها لههكواتذا  وطوايذهها حولاهها بمهها
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محاولتذا تيرئة أنفسذا واتاهام ريرنها  وإلقها، التيعهة  لهى بهل أحه  سهوانا  يهرى 

 الخشية يي  يذ !! يرىبل مذا القكى يي  ين أخي  وال 

يعملهوا وههو يهارغ   أنأجل  الخلل يهي بهل مذها  ياهو ييلهأل مهن المسهلمين 

 ضحوا وهو متفرج!!وأن يلاه وا وهو قا    وأن ييكلوا وهو شحيح  وأن ي

ويحأل رسهول هللا وال  ... الخلل يي بل مذا  حيث ي من با  وال يييع أمره

سههييل يتيههع نالهه   ويريهه  اللذههة وال يسههعى لاهها سههعياا. ويخهها  الذههار  ويسههلك 

 سالم وال يعمل لذصرت .أهلاا  ويفخر باالنتساب إلى اإل

يهي يه  بهل مهن  الح نفس   ثم ب  وة ريره  وودع يه ه  ييوبى لمن ب أ ب

وال يهائس مهن ره ه  واثق ها بان  لى شابلت  من أهل الخير  رير متيرم بيومه   

ا ب يذ  م مذ ا برب   آمال  يي نصر  الكي و   ب  الم مذين. همن نفس   معتز 

وررم اتسا  الخلل  ي ن س ه ممكن  وبوا ث األمل يي انتصارنا أبير مهن 

  وامل الين  والقذوط.

ۡعيۡاسمسمقُل وةم ۡيقو ۡب  ََ ۡ

أن معذهها الحههق الههكي قامههت بهه  السههموات واألر   وبعههث هللا بهه  خههاتم  - 1

رسل   وأنزل ب  آخر بتي   والهكي يحمهل الا ايهة للفهر  والسهكيذة ل سهرة  

 والتماسك للملتمع  والخير لإلنسانية.

سههالم التههي ييههر هللا الذهها   لياهها  والتههي يرجههع إلههى وأن معذهها ييههرة اإل - 2

بل يوم أ  ا ٌ رفيرة  تات ي بع  دالل  أو تتهوب بعه  معصهية  حظيرتاا 

أو تتذيه  بعه  رفلهة وطهول   أو تستقيم بع  انحرا  يي الفكر أو يي السهلول

 سالم.رقا   وتذضم إلى قايلة العائ ين إلى موبأل اإل
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سههالم لحمتاهها وسهه اها  سههالمية  التههي رهه ا اإلوأن معذهها شههعوب األمههة اإل - 3

لههزأ مههن بياناهها العقلههي والذفسههي واالجتمهها ي  يههال وأ ههيح جههز، ا ال يت

يمكذاا أن تعي  وتحقق ذاتاا إال باإلسالم وال يحرباها شهي، بمها تحرباها 

مهن الشهرق والغهرب  يلهم « الحلول المسهتور ة»سالم  وق  جربت بلمة اإل

 مذقك ا.« سالميالحل اإل»تحقق باا أمال   ولم ييق إال 

التههي شههقيت بفلسههفات اليشههر  وتشههريعات نسههانية  وأن معذهها مصههلحة اإل - 4

األر   يمهها  هها  يسههع ها إال ه ايههة السههما،  وال توجهه  هههكه الا ايههة نقيههة 

مصههفاة إال يههي رسههالة محمهه   صهه  التههي حفهه  هللا بتاباهها  يههال ينتيهه  

 الياطل من بين ي ي  وال من خلف .

ذصهر مهن ومعذا قيل ذلك بل  وبع ه: تنيي  هللا تيهارل وتعهالى  الهكي و ه  ب - 5

 ره المشهربون  وأنيذصره  وتكفل بنن يظار  يذ   لهى اله ين بله  ولهو به

ۡفۡۡيُۡ يتَُوَنۡمَنۡيُ ۡ }يتم نوره  وإن با  ل  الكائ ون:  بَ ۡۡ ت َۡويَتأ  ۡهۡه   َو  ۡۡبۡتأَع  ٍّ َُتوَبۡل واۡ 

ُۡ ٍّ ۡفتتُ وَنَُۡتتوَبهٍَُلٓۡمَنۡيُتتمٍۡ ۡإل  ََ َۡكتتۡ هَۡلس  َاتت32ۡۥَۡوسَتتو  ُۡهتتَوۡلسٍتتۡ ٓ ۡمَب  ُهتتََ   َلَۡبُاتتوسَ ُۥۡبۡٱس 

ۡ ُكونَۡ ُمش  َۡكۡ هَۡلس  ۡكُ  ۡ ۡۦَۡوسَو  ِۡ ي ۡهَ هُۥَۡع َ ۡلسَ ۡ
ۡۡسيُظ  ۡ َحق 

ۡلس  ِۡ  .[33  32التوبة: ] {َوۡدي

* * * 


