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 ٣٠ ............................................................... المؤمنين قلوب في الله بقدر الشعور

 ٣١ ..................................................................... الحق؟ على أمناء نكون متى
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 شروح كتاب معالم في الطريق

  

 الطريق هو هذا

 مقدمة

 صورة المعالم لنا سمتر  أن بعد الستار يسدل نهايته وفي المعالم، من المجموعة هذه في ا��ٔخير الفصل عن ا��آن نتحدث

 لكل ديدةج رؤية يرى وهو الكتاب هذا مع الطويلة الرحلة هذه بعد ا�ٕ�نسان ويخرج. نهايته إلى بدايته من كله للطريق واضحة

 .قبل من به ويشعر يراه كان ما كل تماماً  تخالف شيء،

 .وتصوراً  رأياً  منه يحدد وأن ،موقفاً  منه يأخذ أن قارئه على يفرض أنه الكتاب؛ مع حديثنا أول في قلنا وكما

 ا�ٕ�صرار من فيه ى،مستو  إلى ترتفع حين القلوب في العقيدة تفعله ما لنا ويوضح اليقين، ثمرة لنا يجسد ا��ٔخير الفصل هذا

 سبحانه، حدهو  الله وجه ابتغاء وترغيب، ترهيب كل ومن خوف كل من والتحرر التحمل ومن والصبر، ا��ستع��ء ومن والثبات،

 . وا��ٔلوهية للربوبية المستحق سبحانه وحده له للعبودية قاً تحقي

 هو هذا(: العنوان ولعل. ا�ٕ�نسان أجلها من يعيش أن ينبغي التي الحقيقة لكل النهائي الملخص هو ا��ٔخير الفصل فهذا

 وثقة يقينب الطريق إلى يشير العصر، هذا في عليه نحن الذي الحق هذا رائد بها يشير الطريق، لهذا وع��مة مؤشر هو )الطريق

 العرض خ��ل من الحقيقة هذه استيقن�ا ما بعد الحق الطريق إلى يوجهنا فهو أهله، يكذب �� والرائد الطريق، هو هذا وثبات؛

 . السابقة الفصول في سبق الذي الطويل

 ا�ٕ�نسان أن حتى الفصول، هذه في جداً  واضح الله رحمه سيد ا��ٔستاذ يقوله أن يريد ما أن السابقين الفصلين في قلنا وكما

 في حاً واض جهداً  بذل وقد الوضوح، شديد يريده ما ��ٔن قاله، لما شرحاً  و�� شيئاً  يضيف أن يستطيع �� أنه يحس وهلة ��ٔول

 أنه يجد مرات ةعد سيد ا��ٔستاذ كلمات يقرأ  أن بعد ا�ٕ�نسان ولكن. عنها يتكلم أن يريد التي للحقيقة الشديدة وا�ٕ�نارة البيان

 .أعمق عمق إلى جذورها أو أبعد، بعد إلى إشعاعاتها ليمد الحقائق بعض أو العبارات بعض أمام يقف أن الممكن من

 شاء إن الكتاب صاحب يريدها التي الحقيقة ويؤكد يبين عرض إلى يوفقنا أن الله نسأل الختامي الفصل هذا نعرض حين ونحن

 .الله

 الحق طريق في ةللدعا ودروس وقفات: ا��ٔخدود ٔاصحاب قصة

 المؤمنين، بها قواليحر  أوقدوها التي النار وتلك ا��ٔخدود، أصحاب عن تتحدث التي السورة تلك البروج؛ سورة باآيات الفصل يبدأ 

 الذين ماآل بينوي الفتنة، أمام ثبتوا وكيف لهؤ��ء، حدث ما ويبين الحميد، العزيز بالله اآمنوا أنهم إ�� جريمة لهم يكن لم الذين



 ي عشرالثانالفصل 

 ٢ 

 يترك ولن هؤ��ء، مانإي يضيع لن وتعالى سبحانه الله أن ويبين الحق، على وثبتوا اآمنوا الذين وماآل والمؤمنات، المؤمنين نيفتنو 

 .الودود الغفور وهو ويعيد، يبدئ الذي فهو الشديد، بطشه عن بعيداً  المجرمين أولئك

َماءِ : ﴿ الرحيم الرحمن الله بسم  الن�ارِ ۞  اْ���ْخُدودِ  ا�ْصَحابُ  قُتِلَ ۞  َوَمْشُهودٍ  َوَشاِهدٍ ۞  اْلَموُْعودِ  ْومِ َواْليَ ۞  اْلُبُروجِ  َذاتِ  َوالس�

 اْلَحِميدِ  زِ اْلَعزِي بِالل�هِ  يُْؤِمنُوا ا�نْ  إِ��� ِمْنُهمْ  َنَقُموا َوَما۞  ُشُهودٌ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  َيْفَعلُونَ  َما َعَلى َوُهمْ ۞  قُُعودٌ  َعَلْيَها ُهمْ  إِذْ ۞  اْلَوقُودِ  َذاتِ 

َماَواتِ  ُمْلكُ  َلهُ  ال�ِذي۞   َلُهمْ فَ  َيتُوبُوا َلمْ  ثُم�  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َفَتنُوا ال�ِذينَ  إِن� ۞  َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكل�  َعَلى َوالل�هُ  َواْ���رْضِ  الس�

الَِحاتِ  َوَعِملُوا وااآَمنُ  ال�ِذينَ  إِن� ۞  اْلَحرِيقِ  َعَذابُ  َوَلُهمْ  َجَهن�مَ  َعَذابُ   يرُ اْلَكبِ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  اْ���ْنَهارُ  تَْحِتَها ِمنْ  َتْجرِي َجن�اتٌ  َلُهمْ  الص�

الٌ ۞  اْلَمِجيدُ  اْلَعْرشِ  ُذو۞  اْلَوُدودُ  اْلَغُفورُ  َوُهوَ ۞  َويُِعيدُ  يُْبِدئُ  ُهوَ  إِن�هُ ۞  لََشِديدٌ  َرب�كَ  َبْطشَ  إِن� ۞  : بروجال﴾ [ دُ يُرِي لَِما َفع�

١٦-١..[ 

 لك في الله ٕالى الداعون المؤمنون يتٔاملها بٔان حقيقة -البروج سورة في وردت كما- ا��ٔخدود ٔاصحاب قصة ٕان"

 توجيهاتوال والتقريرات عليها، والتعقيبات مقدمتها مع ا��ٔسلوب هذا في بٕايرادها فالقراآن جيل، كل وفي ٔارض

 ما��تهاواحت فيها، البشر ودور الله، ٕالى الدعوة طبيعة تصور في قةعمي خطوطاً  بها يخط كان.. لها المصاحبة

  .."-الدنيا الحياة من مدى ؤابعد ا��ٔرض، من رقعة ٔاوسع وهو- الواسع مجالها في المتوقعة

 الطغاة تجبر مواجهة في ا�ٕ�يمان استع��ء

 وأطفا��ً  اءً ونس رجا��ً  المؤمنون فيه يساق الذي ا��ٔسيف، المشهد ذلك يتصور أن ويحاول البروج، سورة اآيات على يقف فالذي

 وكيف مؤمنون،ال أولئك صبر كيف ويرى المشهد، بهذا يتلذذون ا��ٔشقياء ا��ٔخدود أصحاب ويقف يحرقوا، لكي النار إلى وشباباً 

 شيئاً، همر مصي عن القراآن يذكر لم الذين أيضاً، المجرمين هؤ��ء نهاية كانت وكيف نهايتهم، كانت وكيف بٕايمانهم، استعلوا

 ندع يقف الذي أن شك ��. شيء لهم يحدث لم ناجين المجرمون وظل الصورة بهذه حتفهم إلى سيقوا قد المؤمنين وكأن

 وتعذيب ذاءإي في المجرمون يستعملها التي الكثيرة العذاب صور من نتصوره أن يمكن ما كل تفوق التي المؤلمة الصورة هذه

 ليرموا بالحبال دواقي وقد المؤمنين بهؤ��ء يؤتى ثم ناراً، تشتعل والتي ا��ٔرض، في المحفورة ديدا��ٔخا صورة الدين، بهذا المؤمنين

 أنها شك �� الحق؛ هذا على مصر وهو والكبير الصغير ويموت ينهزمون، و�� يترخصون، و�� صابرين، فيظلون النار، هذه في

 سيح الرائع الموقف هذا خ��ل من ولكنه هؤ��ء، على شديداً  وعطفاً  عميقاً، أسى مؤمن إنسان كل قلب في تبعث صورة

 . وحده وتعالى سبحانه الله وجه يبتغون حينما الصادقين قلوب في العقيدة تصنعه الذي ا�ٕ�يمان بعظمة

 لدعوةا طبيعة تصور في عميقة خطوطاً  بها يخط كان" الكريمة السورة هذه في القراآن أوردها كما ا��ٔخدود أصحاب قصة

 من ىمد ؤابعد ا��ٔرض، من رقعة ٔاوسع وهو- الواسع مجالها في المتوقعة واحتما��تها فيها، البشر ودور الله، ٕالى

 بها جريي التي ا��حتما��ت هذه من ٔاي لتلقي نفوسهم ويعد�  الطريق، معالم للمؤمنين يرسم وكان- الدنيا الحياة

 ."المستور الله غيب في المكنونة الحكمة وفق المرسوم، القدر



 هو الطريقهذا 

 ٣  

 جبارين ٔاعداء من للفتنة تعرضت ثم. ٕايمانها حقيقة واستعلت بربها، اآمنت فئة قصة ٕانها" سيد ا��ٔستاذ يقول اوكم

 عند ا�ٕ�نسان ةوبكرام الحميد، العزيز بالله وا�ٕ�يمان بالحق ا��عتقاد حرية في" ا�ٕ�نسان" بحق مستهترين بطاشين

 ! قبالحري التعذيب ٔاثناء في بمنظرها هونويتل تعذيبها، باآ��م الطغاة يتسلى لعبة يكون ٔان عن الله

 الجبارين ديدلته ترضخ فلم الحياة، على العقيدة فيها وانتصرت الفتنة، على القلوب بهذه ا�ٕ�يمان ارتفع وقد

 ."تموت حتى بالنار تحرق وهي دينها، عن تفتن ولم الطغاة،

 جارية سنة الحق سبيل في ا��بت��ء

 كونلي خلقه قد ا�ٕ�نسان خلق حينما الله وأن. الحق هذا سبيل في ا��بت��ء ا��ٔرض؛ في ا�ٕ�نسان قصة هي هذه أن شك و��

 من الصور، من صورة بأي ل��بت��ء معرض أنه يعلم أن ينبغي ا�ٕ�نسان وأن جزاء، دار وليست ابت��ء دار الدنيا وجعل له، عبداً 

ها، إلى أيسرها  :وجل عز الله سنه قانون وهذا نافقين،الم من والمؤمنون الكاذبين، من الصادقون ليتبين أشق�

 ]. ٢: العنكبوت﴾ [ يُْفَتنُونَ  َ�� َوُهمْ  اآَمن�ا َيُقولُوا ا�نْ  يُْتَرُكوا ا�نْ  الن�اسُ  ا�َحِسَب ﴿ 

 ارتفعت قد سيقت التي الجموع وهذه المؤمنين، هؤ��ء إن حيث. أيضاً  ا�ٕ�يمان وقمة ا��بت��ء، قمة تمثل ا��ٔخدود أصحاب قصة

 الحياة، حب علىو  الحياة، على وحقيقياً  صادقاً  انتصاراً  العقيدة فيها وانتصرت ا��بت��ء، مستوى أو ا��ختبار، مستوى إلى كلها

 وا��ضطهاد، التعذيب قمة تمثل شك �� فهي. التحريق أمام بل التهديد، أمام يضعف ا�ٕ�نسان يجعل ما كل وعلى الخوف، وعلى

 .. وا��نتصار ا��رتفاع قمة تمثل كما

 لكي خلقي ولم ل��ستقرار، يخلق ولم ا��ٔرض، هذه في للمتاع يخلق لم أنه ا�ٕ�نسان يفهم أن وينبغي. ا�ٕ�نسان قصة هي هذهو 

 .تبارا��خ هذا ولنتائج ا��ختبار، لهذا تبعاً  ذلك بعد سيأتي الجزاء بينما. لُيبتَلى خلق وإنما ا��ٔرض، هذه في يخلد

 ةللحيا العبودية من التحرر في المؤمن عزة

 البشعة، قةالطري بهذه الموت تعاين وهي البقاء حب يستذلها فلم للحياة، عبوديتها من القلوب هذه تحررت لقد"

 ."فيها الحياة على العقيدة بانتصار ذواتها على وارتفعت جميعًا، وجواذبها ا��ٔرض قيود من وانطلقت

 ذلك؟ معنى وما للحياة، العبودية هي فما.. للحياة عبوديتها من القلوب هذه تحررت

 هي لحياةل العبودية ليست. أجله من يعيش أن يحب وما يأمله، وما يرغبه، وما ا�ٕ�نسان، يحبه ما بكل مليئة الحياة أن شك ��

 وجواذب متع نم الحياة في ما لكل العبودية للحياة؛ بالعبودية يُقصد ولكن. حياً  يظل أن في والرغبة الموت من الخوف فقط

 ليجنيها ارباستمر  تستحثه التي والرغبات الطموحات من جداً  هائلة بشبكة محاط فا�ٕ�نسان ا�ٕ�نسان، لدى توطموحا وإغراءات

 أو سلطاناً، أو قوة، أو ما��ً، كانت سواء الطموحات؛ وهذه الرغبات هذه على يحصل لكي نهار ليل يعمل وهو ويجمعها،



 ي عشرالثانالفصل 

 ٤ 

 التي كثيرةال بالرغبات مليئة فالحياة.. وهكذا.. الذكر في تخليد أو ،ومال أرض أو وزوجات، أو��د أو وغرائز، شهوات أو منصباً،

 . سبحانه الحق ومالكه لسيده العبودية عن وتصرفه لها الغافل ا�ٕ�نسان تعب�د

 فا�ٕ�نسان. ١)الخميصة عبد تعس.. القطيفة عبد تعس.. الدرهم عبد تعس.. الدينار عبد تعس( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول لنا قال وكما

 ا��ٔشياء هذه من فقط واحد وأمر.. وجل عز الله سبيل عن تصده أن يمكن الحياة في جداً  كثيرة ��ٔشياء نفسه ب�دويُع يتعبد،

 نسانا��ٕ  يغير أن يمكن امرأة أجل فمن.. وجل عز الله ��ٔمر يستجيب أن عن ويحجزه ويصده تماماً، ا�ٕ�نسان يعبد أن يمكن

 الطغاة نم وكثير. مال أو منصب سبيل في عرضه عن يتنازل قد بل.. متهكرا ويذل نفسه يذل أن يمكن المال أجل من.. دينه

 عبودية كله وهذا.. اضطهاد من نجاة أو منصب أجل من -بعلمهم- أعراضهم على ويعتدون الرجال كرامات يشترون كانوا

 . للحياة

 من جانبل أو للحياة، ويعبده فيستذله ا�ٕ�غراءات، أحد أمام اللحظات من لحظة في نفسه ينسى أن منا أحد يستعظمن ف��

 لمعتقل؟ا أدخل كيف! السجن؟ أدخل كيف.. زوجته على أو أو��ده على خوفاً  الطريق يترك أن يمكن فا�ٕ�نسان. الحياة جوانب

 أو هم،أو��د أجل من القضبان وراء معنا كانوا كثيرون فُتِنَ  كما فُيفَتن، سيرعاهم؟ الذي من سيرزقهم؟ الذي من أموت؟ كيف

 أن يمكن جداً  كثيرة أشياء -يظن كما- الكرامة لذات الكرامة أجل من أو الحرية، لذات الحرية أجل من أو زوجاتهم، جلأ  من

 وهل وعون؟يج أو��دي أترك فكيف.. طبيعي هذا وأن.. منطقي هذا أن الشيطان لنا ويزين الطريق، ونترك إليها، أحدنا تسحب

 قيمة �� كلمات مجرد والتأييد وأؤيد؟ أخرج �� لماذا.. أو��دي على وا�بقي الله إلى أدعو أن أستطيع هذا؟ على يوافق ا�ٕ�س��م

 تركي أن ويمكن. ا��ٔمر هذا من كثيرة أشياء العملي الواقع في وحدث ��ٔو��دي، أخرج ثم والكافر للظالم وأكتب فأؤيد لها،

 الجماعة عم الحياة ويرفض الجماعة فيرفض ات،الذ هذه وتضخم ذاته أجل من.. يغضبها غضبة أجل من أيضاً  الطريق ا�ٕ�نسان

 !لزوجته أو! لرجولته أو! لكرامته أو لنفسه غضبة أجل من

 المحنة وطأة تحت ا��ستدراج بهذا يحس �� وقد إليه، يستدرج أن ل�ٕ�نسان ويمكن.. جداً  وواسع كبير معنى للحياة فالعبودية

 . الهاوية في انزلق قد أنه يحس �� وهو المنـزلق نهاية إلى فيصل ء،بطي بتدرج ا��ٔمر الشيطان له فيزين التعب، وطأة وتحت

 شيء لىإ  ينظرون وكانوا ظهورهم، وراء ورموها تماماً  الحياة طلقوا وإنما الحياة، تستعبدها لم الحريق عاينت التي القلوب هذه

 ا��نط��ق بهم لقوسينط الب��ء، وحياة الفتنة ةحيا سينهي الحريق وهذا الله، إلى سيقربهم الحريق فهذا وجل، عز الله إلى.. واحد

 ..."ريقةالط بهذه الموت تعاين وهي البقاء حب يستذلها فلم" الله رضوان رحابة وإلى ا��آخرة، رحابة إلى.. الحقيقي

 ينطق أن ابذللع يعر�ض وللذي للُمكرَه أباح قد ا�ٕ�س��م وأن ذاته، في هدف الحياة عن والدفاع البقاء أن يعتقدون جداً  كثيرون

 ا�ٕ�س��م في ا��ٔصل بينما.. إكراه هذا إن ويقول البقاء، أجل من شيء كل عن بسرعة ويرجع هذا، فيستسهل الكفر، بكلمات

 كل قوفو  ذاتها، الحياة فوق ا�ٕ�س��م يجعلها التي هي وحدها فالعقيدة.. العقيدة أجل من ا�ٕ�نسان يموت أن أي العزيمة هو

 ا�ٕ�نسان موتي أن وا��ٔصل. العقيدة سبيل في شيء كل ويرخص الكرامة، وترخص كلها، الدنيا صوترخ الحياة، فَترُخص شيء،

                                                           
 .-عنه الله رضي- هريرة أبي حديث من الصحيح في البخاري أخرجه ١



 هو الطريقهذا 

 ٥  

 يصبر أن وه -استطاع لو- المؤمن عليه يحرص أن يجب فالذي.. العقيدة في يترخص أن ا��ٔصل وليس العقيدة، سبيل في

 . لكفرا بكلمة للحظات ظاهراً  ولو انهلس يتلوث أن ودون الكفر، كلمة ينطق أن دون الله، سبيل في يموت حتى ويصابر

 الكفر، لمةبك والنطق ا�ٕ�كراه رخصة فكرة أمامه فيكبر التعذيب لذعة تحت والمرء المحنة لحظات في يأتي الشيطان ولكن

 في أو طريق،ال أو العقيدة، في أو الله، ذات في سواء بذاءة؛ من الطغاة يريد كما يقول أن -التعذيب ضربات تحت- له ويسهل

 وتعالى انهسبح الله أعطاها التي الرخصة تلك إلى هذا في ويستند بها، يترخص رخصة هذه أن ويرى اآخر، شيء أي أو القيادة،

 .. با�ٕ�يمان مطمئن وقلبهم ا��حتمال، على القدرة عدم نقطة إلى يصلون حينما للمسلمين

 اً،حقيقي نصراً  الحق نصر الذي ذلك هو الحق يلسب في يموت الذي ا�ٕ�نسان ولكن ا��ٔحسن، ا��ٔمر هو ليس هذا أن شك و��

 .. حقيقياً  نصراً  الله ونصر

 طرق وهناك. بشعةال الطريقة بهذه الموت تعاين وهي البقاء حب يستذلها لم ودخلته الحريق عاينت التي والنفوس القلوب فهذه

 لحظات.. الحريق من أهون كلها.. صبالرصا الضرب.. الخنق.. البحر في ا�ٕ�غراق.. الحريق هذا من ضراوة أقل شك و��

 وكان جداً، قاسياً  امتحاناً  كان ا��متحان أن شك ف��.. وموضوعاً  شك��ً  العذاب بشعة النار.. بشع الحريق لكن... وتنتهي

 أجل من اتواوم ا،مواجهته في وثبتوا الموقدة، النار بهذه فاستهانوا قاماتهم، وارتفعت هؤ��ء، تحرر ذلك ورغم. جداً  عنيفاً  ا��بت��ء

 . كلمته وإع��ء سبيله وفي الله

 المؤمن ا�ٕ�نسان وأن ، ٢)الكافر وجنة المؤمن سجن الدنيا( أن شك �� .."جميعاً  وجواذبها ا��ٔرض قيود من وانطلقت"

 اء،والشهد قينوالصدي النبيين مع والعيش الله، وجه رؤية من.. ا��آخرة في ينتظره لما بالنسبة سجين.. سجين الدنيا هذه في

 .. الجنة وفي ،تسبيح كلها وأنفاسه تسبيح، كلها حياته نهار، ليل بالحق يعيش أن نصب، و�� فيها تعب �� حياة يحيا وأن

 حبيسو  الحياة، لقمة أجل من والتعب النصب وحبيس ضعفه، وحبيس شهواته، حبيس.. حبيس ا��ٔرض في أنه شك ف��

 ومن ا��ٔرض طغيان ومن ا��ٔرض أسر من تطلقه طريقة هناك أن يحس ماحين المؤمن فا�ٕ�نسان. وهكذا.. الطغيان من الخوف

 الشوق ورحابة.. ةالجن في الحقيقية والعزة الحقيقية والحرية الحقيقية الحياة ورحابة.. الرباني البقاء رحابة إلى ا��ٔرض جدران

 إلى ريقط.. ا��نط��ق إلى طريق.. حريةال إلى طريق هو ناراً  المشتعل ا��ٔخدود هذا أن سيحس فٕانه وتعالى، سبحانه الله إلى

 . وتعالى سبحانه ربه وجه رؤية إلى طريق.. الخالد المقيم النعيم إلى طريق.. والعزة السيادة

﴿  كريمال القراآن يعبر وكما العذاب، على يصمد أن إلى المؤمن يدفع الذي هو وجواذبها ا��ٔرض قيود من ا��نط��ق أن شك ف��

إَِذا  الملك هذا إلى يصل أن ا��ٔرض في ا�ٕ�نسان هم كل أن شك و��].. ٢٠: ا�ٕ�نسان﴾ [ َكبِيًرا َوُمْلًكا نَِعيًما َرا�ْيتَ  ثَم�  َرا�ْيتَ  َو

 ملك ..جداً  رائعة وحياة وقصور، ولباس وملك روحي، ونعيم مادي، ونعيم طمأنينة،.. ا��تجاهات جميع في ملك.. الكبير

 أشياء كلها.. بمنص أو ثياب أو بناء ملك؛ أنها عنها يقول حقيرة أشياء إلى ليصل كثيراً  يتعب ا��ٔرض في فا�ٕ�نسان.. حقيقي

                                                           
 .-عنه الله رضي- هريرة أبي حديث من مسلم أخرجه ٢



 ي عشرالثانالفصل 

 ٦ 

 وحقيرة افهةت فستبدو الجنة لحظات من بلحظة تنتهي أن إلى خلقها أول من كلها ا��ٔرض ملك يقارن حين بل.. تقارن حينما

 ... الضياع من وخوف وعذاب ونصب اآ��م من ي��بسها ما مع جداً،

 وليست حقيقة، وهذه.. المشاعر هذه في عاشوا حينما جميعاً  وجواذبها ا��ٔرض قيود من أرواحهم انطلقت.. انطلقوا فهؤ��ء

 عبّر كما ينهم،بأع ويرونها بقلوبهم، يرونها حقيقة هي.. العصيبة اللحظات على التغلب على تساعدهم مؤقتة تصورات مجرد

 يقاتل،ل فانطلق الجنة، ريح يشم كان حقيقة".. أحد دون الجنة ريح ��ٔجد إني: "يقول كان والذي أحد، غزوة في الصحابي

 .جميعاً  وجواذبها ا��ٔرض قيود من با��نط��ق أحس ��ٔنه

 أن فعليه يكون ما أعز يكون أن أراد إذا ا�ٕ�نسان أن شك و�� .."فيها الحياة على العقيدة بانتصار ذواتها على وارتفعت"

 في لحقها العقيدة وعلى وجل عز الله إرضاء على ا�ٕ�نسان أصر فٕاذا. ��ٔهوائهم دوهيعب أن يريدون من أمام عقيدته على يحافظ

 . دةالعقي سبيل في شيء كل وعلى نفسه، ذات على ارتفاع فهذا.. أجلها من كلها وبالحياة بنفسه وضحى قلبه،

 لمف للحياة، يتهاعبود من القلوب هذه تحررت لقد".. تحررت قد الحريق هذا عاينت التي القلوب هذه أن شك ف��

 وارتفعت ًا،جميع وجواذبها ا��ٔرض قيود من وانطلقت البشعة، الطريقة بهذه الموت تعاين وهي البقاء حب يستذلها

 وغاية رائع هدف وهذا.. الحقيقية الحرية رحابة إلى السجن من وخرجت ."فيها الحياة على العقيدة بانتصار ذواتها على

 تستعبده �� إنساناً  ولجعلته الجنة، إلى ينتقل أن قبل ا��ٔرض في ملكاً  ولجعلته شيء، كل عليه تليسر  ا�ٕ�نسان تيقنها لو رائعة،

 والرائعة سفرةالم للنهاية وبرؤيته.. وبعزيمته بٕاصراره طليق ��ٔنه ا��ٔرض، في إرهاب و�� إغراء و�� إغواء أي و�� ا��ٔرض، في قوة أي

 .وبصيرته قلبه بعين يراها التي

 ؤاتباعهم واغيتالط فطرة ارتكاس

وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخي�رة الرفيعة الكريمة كانت هناك جب��ت جاحدة شريرة مجرمة لئيمة. وجلس "

ٔاصحاب هذه الجب��ت على النار. يشهدون كيف يتعذب المؤمنون ويتٔالمون. جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تٔاكلها 

بًا. وكلما ٔالقي فتى ٔاو فتاة، صبية ٔاو عجوز، طفل ٔاو شيخ، من المؤمنين النار، وا��ٔناسي الكرام يتحولون وقودًا وترا

 "الخيرين الكرام في النار، ارتفعت النشوة الخسيسة في نفوس الطغاة، وعربدة السعار المجنون بالدماء وا��ٔش��ء!

 حينما عبيدال بمنظر تلذذوني.. الرومان يفعل كان هكذا.. تنحرف حينما كلها البشرية أجيال في بها يتواصون وصية وكأنها

 هذا نهاية في نويخرجو  الجلود، وتقطعت الدماء وانبثقت ا��ٔوصال تمزقت كلما ويهللون ويصفقون المفترسة، الوحوش يصارعون

 ريضةالم الجاحدة الشريرة النفوس هذه أن شك و��.. البشع المنظر هذا يشهدون وهم يجدونها التي باللذة أحسوا وقد المشهد

 يفترس -قليل بعد سيد ا��ٔستاذ يقول كما- الوحش ��ٔن المفترس، الحيوان من قسوة وأشد انحطاطاً  أشد أنها شك ��. .الشاذة

 . وخسة لؤم في الفريسة باآ��م ليلتذ �� ليقتات



 هو الطريقهذا 

 ٧  

 موه ذيب،التع أنواع بكل السجون في ا��آن المؤمنين يعذبون كالذين الحاضر، في أو الماضي في سواء المجرمين، هؤ��ء لكن

 في لمعذبونا وهؤ��ء الشهية ا��ٔطعمة لهم وتقدم المعذبون، هؤ��ء يسمعها التي النكات ويتبادلون ويتضاحكون الشاي، يشربون

 قيقته،ح ومسخت فطرته، فمسخت الله، عن بعيداً  ا�ٕ�نسان انحرف كلما التاريخ في مكررة صورة هذه أن شك ف��.. أماكنهم

 بالدماء المجنون عارالس يعربد كما والتعذيب، الدماء بمنظر وتنتشي تلتذ خسيسة، يمةلئ مجرمة جاحدة شريرة جب��ت وأصبحت

 . وا��ٔش��ء

 الكفر، وعن واللؤم، فالضع عن بذاتها وارتفعت نفسها، على وانتصرت صبرت التي الرفيعة الخيرة المؤمنة القلوب مقابل في هذا

 . لله عابدة تكون لكي

 مشهد تلتذ فراحت الحمٔاة، هذه في وارتكست الطغاة ��تجب فيه ستانتك الذي البشع الحادث هو هذا"

 اآ��م ليلتذ �� ليقتات، يفترس فالوحش قط، وحش فيها يرتكس لم التي الخساسة بهذه العنيف، المروع التعذيب

 "!وخسة لؤم في الفريسة

 ة،الفطر  على ويولد يخلق قمخلو  كل.. كذلك ليس أنه ا�ٕ�نسان خلق في ا��ٔصل ��ٔن الجب��ت، هذه انتكست: قال إنما

 الحادث هذاف.. الحيوان من وأبشع الحيوان، من أقسى يكون أن إلى به فتنتكس ا�ٕ�نسان، تمسخ عتوها بكل الجاهلية ولكن

 -ا��آن رىن كما- الناس تحول أن الجاهلية من وبٕاصرار فاعل، بفعل الحمأة، هذه في وارتكست الطغاة، جب��ت فيه انتكست

 وبدعوى الصداقة ىبدعو  شاب أي إلى ويسلمها عرق، فيه يتحرك ف�� عارية تمشي ابنته الرجل يرى.. با��ٔعراض يستهينوا أن إلى

 نرى وحده رفالتص بهذا.. كرامته في يؤثر أنه أو انحطاط ذلك أن يرى �� وهو ليفترسها، التقدم وبدعوى العلم وبدعوى الحرية

 �� رجل إلى تيارهباخ سائغة لقمة بنته يقدم أن إلى عرضه، على وبحميته الرجل، برجولة تنتكس أن الجاهلية استطاعت كيف

 بالـ تلتقي �� التي البنت أن أوربا في نعلم كما بل الطبيعي، الشيء هو ذلك أن ويرى يفترسها، لكي صلة أي بها تربطه

)boyfriend (معها يأتي ديقص لها ليس بأنها فيعيرونها الشباب، من رغبة محل ليست وأنها طبيعية، وغير معقدة يعتبرونها 

 يغير فسهن فيجد ا�ٕ�نسان فطرة تنتكس هكذا.. للشباب جذابة غير أو معقدة إذن هي.. معه وتخرج معها ويجلس البيت إلى

 انتكاس لهاك الجاهلية جوانب ولكن فقط، واحد جانب وهذا. قذراً  حقيراً  حيواناً  يصبح لكي عقب على رأساً  يقلبها بل القيم،

 لكرامته يتنكر أن عجيباً  يكون �� ل��ٔلوهية يتنكر والذي. القيم على تمرده إلى عليها، وتمرده ل��ٔلوهية إنكاره من ابتداءً  سان؛با�ٕ�ن

 . ا��ٔرض قيم ولكل ولرجولته

 على ظيفةن تعالى الله خلقها راقية، مخلوقات أو جب��ت أنها فيها ا��ٔصل ��ٔن وارتكست، انتكست الجب��ت هذه أن شك ف��

 من وليس عل،فا بفعل ا��رتكاس هذا أن شك ف�� ،."يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه الفطرة على يولد مولود كل" لفطرةا

 . إصرار دون هكذا يأتي هو و�� المصادفة، قبيل



 ي عشرالثانالفصل 

 ٨ 

 البشرية تَُشر�ف قمة ٕالى المؤمنين ٔارواح ارتقاء

 لذيا الرفيع، السامي ا��ٔوج ذلك ٕالى وانطلقت ررتوتح المؤمنين ٔارواح فيه ارتفعت الذي الحادث ذاته وهو"

 ."والعصور ا��ٔجيال جميع في البشرية به تشرف

 ا��ٔرواح؟ هذه أو النفوس؟ هذه إليه ارتفعت الذي ا��ٔوج هذا هو ما

 والخضوع لهل والمحبة اليقين شعور من يكافئها بما العليا والحقائق الكبرى الحقيقة مع التعامل قمة هو ا��ٔوج هذا أن شك ��

 أن ىعل ويصر أجلها، من ويعيش الحقائق، هذه مع يتعامل حينما ا�ٕ�نسان إليه يرتفع الذي ا��ٔوج هو هذا أن شك ف�� له،

 ويستيقن يؤمن فالذي. ا��ٔرضية الحياة هذه تنتهي أن إلى صفها في يبقى أن على ويحرص بوجودها، ويشعر معها، يتعامل

 مع الحياة وإلى الجنة، في سبحانه ك��مه سماع وإلى الله، رؤية إلى وروحه نفسه تشتاقو  ا��ٔلوهية، وبمقام ا��ٔلوهية بحقيقة

 هذا إلى صلي ا�ٕ�نسان هذا فٕان الحقيقة هذه يستيقن كان إذا.. رفيقاً  أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين النبيين

 ارتفعت لذيا ذاته هو الطغاة، جب��ت فيه انتكست الذي ثالحاد فهذا.. العالية الرفيعة القمة هذه وإلى الرفيع، السامي ا��ٔوج

 . حقيقيةال ا�ٕ�نسان كرامة به تتحقق الذي ا��ٔفق.. العظيم الرائع ا��ٔفق ذلك إلى وانطلقت وتحررت، المؤمنين، أرواح فيه

 فهو لله،ا إلى أخرى ةمر  يرجع أن يجب وجل، عز لله طاهراً  نظيفاً  عبداً  يعيش كان حيث ا��ٔولى الجنة في بدأ  الذي وا�ٕ�نسان

 . وجل عز لله عبداً  ينتهي أن ينبغي بدأ  حيث من

 جميع يف البشرية تَُشر�ف التي القمة تلك إلى ارتفاع هو إنما فيها ويثبت بالمؤمن تمر محنة كل وكذلك.. الحادث فهذا

 الكفر، عليها بويغل ا��نتكاس، عليها يغلب عمومها في البشرية ��ٔن. القمة هذه إلى البشر من طائفة بوصول والعصور، ا��ٔجيال

إِنْ ﴿  والعصيان الفسوق عليها ويغلب  ا�ْكَثُرُهمْ  يُْؤِمنُ  َوَما﴿  ،]١١٦: ا��ٔنعام﴾ [ الل�هِ  َسِبيلِ  َعنْ  يُِضل�وكَ  اْ���رْضِ  فِي َمنْ  ا�ْكَثرَ  تُِطعْ  َو

 ترتفع لتيا فالفئة.. الصابرين وقلة الشاكرين، المؤمنين قلة عن كثيراً  تحدث والقراآن ،]١٠٦: يوسف﴾ [ ُمْشرُِكونَ  َوُهمْ  إِ��� بِالل�هِ 

 . دائماً  ةالبشري إليها ترتكس التي الوبيئة الحمأة في انتكس الذي البشري الجنس تَُشر�ف أنها شك �� المستوى هذا إلى

 القاصرة؟ ا��ٔرض حسابات عن بعيدا الحقائق نقيس كيف

 نفوس يف العالية، الذروة بلغ الذي ا�ٕ�يمان هذا ؤان. ا�ٕ�يمان على انتصر قد الطغيان ٔان يبدو ا��ٔرض حساب في"

 "!والطغيان �ٕ�يمانا بين دارت التي المعركة في حساب و�� وزن له يكن لم.. المستعلية الثابتة الكريمة الخيرة الفئة

 في لقيخ لم وا�ٕ�نسان.. الكون بقية عن ا�ٕ�نسان حس في تنفرد حينما ا��ٔرض عن نتحدث أخرى مرة... ا��ٔرض حساب في

 سينتكس فٕانه ا��ٔرض عمر وداخل ا��ٔرض رغبات وداخل ا��ٔرض قيم وداخل ا��ٔرض سور داخل نفسه حبس فٕاذا ا��ٔرض،

 لقاسيةا الحق، عن الحائدة الجب��ت هذه.. ا�ٕ�يمان على انتصر الطغيان أن الناس أمام يبدو ا��ٔرض حساب ففي.. بالضرورة

 في تورد التي الروايات تذكر و��".. شيء أي لها يحدث ولم المؤمنة الفئة هذه من خلصتت أن استطاعت قد الشريرة،

 ماك البشعة، بجريمتهم ا��ٔرض في الطغاة ٔاولئك ٔاخذ قد الله ٔان القراآنية، النصوص تذكر �� كما الحادث، هذا
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 كرتذ لم ."مقتدر عزيز ٔاخذ وجنوده فرعون ٔاخذ كما ٔاو. لوط وقوم شعيب وقوم صالح وقوم هود وقوم نوح قوم ٔاخذ

 أن يبدو.. ا��ٔرض حساب ففي المؤمنين، حرّقوا أن بعد ا��ٔخدود ��ٔصحاب حدث الذي ما ا��ٔحاديث، و�� القراآن �� الروايات؛

 ؤمنةالم البذور هذه سحق من يريدون ما حققوا أن بعد الحدث، هذا بعد ناجين انطلقوا قد الطغاة وأن انتصر، قد الطغيان

 . شيء لهم دثيح ولم وحرقها،

 هي �ٔرضا� تكون �� حينما لكن. وبشعة وأليمة أسيفة ستكون الخاتمة هذه أن شك ف�� ا��ٔرض، حساب إلى ا�ٕ�نسان نظر فٕاذا

 . كذلك ليست المسألة تبدو الكبيرة، القصة من صغير فصل هي ا��ٔرض وتكون المطاف، خاتمة

 ماء،بالس ا��ٔرض يصل الذي المؤمن حساب في ولكن. مانا�ٕ�ي على انتصر قد الطغيان أن ا��ٔمر يبدو ا��ٔرض حساب ففي

 ففي" الحقيقة كل وليست القصة، من بسيط جزء هو ا��ٔرض في حدث ما أن يجد وبالمستقبل، بالحاضر الماضي ويصل

 ذروة لىإ  ارتفعت التي المؤمنة الفئة وتذهب ا��ٔمر، ينتهي ٔافهكذا! ٔاليمة ٔاسيفة الخاتمة هذه تبدو ا��ٔرض حساب

 ٔاة،الحم هذه ٕالى ارتكست التي الباغية، الفئة تذهب بينما ا��ٔخدود؟ في الفاجعة اآ��مها مع تذهب ن؟ا�ٕ�يما

  ناجية؟

 "!ا��ٔسيفة الخاتمة هذه ٔامام شيء الصدر في يحيك ا��ٔرض حساب

 الحق، ىعل وثبتت به، واآمنت الله، إلى لتدعو قامت التي الفئة هذه أن الناس؛ أمام ا��ٔرض حساب في ا��ٔمور تبدو هكذا

 كذلك ا��ٔمر رؤية أن شك ��.. شيء لهم يحدث ولم أحراراً، الطغاة وظل الصورة، بهذه ُسحقت الباطل، أهل على وتمردت

 ويمضون ة،الطغا ينجو وأن يسحق، أن ا�ٕ�يمان؛ إلى يدعو من كل نهاية هذه أن يتصورون يجعلهم شيئاً  الناس نفوس في يُحدث

 . المنكرة فعلتهم بعد اآمنين

.. نا�ٕ�نسا يحسه قد الذي المرير ا�ٕ�حساس هذا ومن الظن، هذا من المؤمنين يحمي الذي هو ا�ٕ�يمان ورسوخ فاليقين،.. لذلك

 أن من كثرأ  فعلتم ماذا وأنتم يوم، كل شأنه ويكبر طليقاً، حراً  الناصر عبد زال وما السجون، في أنتم هكذا.. لنا يقال كان كما

بتم ا�ِهنتم  يأتون ا��ٔهالي كان ا��ٔرض حساب في جنيتم؟ الذي ما.. حياتكم وخربت وبيوتكم، أو��دكم اعوض وُسِجنتم، وُعذ�

 الثورة رجالو  لكم، قيمة و�� السجون، في وأصبحتم وضللوكم، قادتكم خدعكم لقد فعلتم؟ ماذا: ويقولون.. هذا يقولون إلينا

 .. ا��ٔسيفة الخاتمة هذه أمام شيء صدرال في يحيك ا��ٔرض حساب في.. قصيرة نظرة هذه.. وسطوة عظمة يزدادون

 للنصر الحقيقي المعنى: ا��ٔول الدرس

 فويكش اآخر، شيئاً  المؤمنين يعل�م".. الحادث دروس من درس أول وهذا .."اآخر شيئاً  المؤمنين يعل�م القراآن ولكن"

 ."ونهايخوض التي المعركة وبمجال بها، يزنون التي القيم بطبيعة ويبصرهم ٔاخرى، حقيقة عن لهم

 نقيس وكيف الحقائق، نقيس كيف: القراآن لنا يعلمه ما هو.. ظاهرها في المؤلمة القصة هذه من به نخرج الذي ا��ٔول فالدرس

  .ومجا��تها المعركة أيضاً  لنا وتحدد ا��ٔمور، وزن لنا تعدل التي الصحيحة بالقيم ونتمسك نلتزم وكيف ا��ٔحداث،
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 في رىالكب القيمة هي ليست.. وحرمان متاع ومن واآ��م، لذائذ من ي��بسها ما وسائر الحياة ٕان" سيد ا��ٔستاذ يقول

 فهذه. ظاهرةال الغلبة على مقصوراً  ليس والنصر. والخسارة الربح حساب تقرر التي السلعة هي وليست.. الميزان

 ."الكثيرة النصر صور من واحدة صورة

 متهمكرا يقيسون -معهم نحن نكون قد بل- الناس أكثر. للناس مهايُفه�  كيف ا�ٕ�نسان حار التي المسائل أدق من الدرس هذا

 على ويقيسون.. وحرمان ومتاع واآ��م لذائذ من يقابلهم ما على رضاه عدم أو عنهم الله رضاء أو الله، عند كرامتهم عدم أو

 .. الناس عند قيمتهم أو نجاحهم، عدم أو ا��ٔرض في نجاحهم أيضا ذلك

 وتعني ميزانه، في جداً  كبرى قيمة لها فهذه الدنيا، من متاع في ويعيش وأفراحه، ذاته ا�ٕ�نسان يحقق اعندم الناس؛ ميزان ففي

 مزيد على رارباستم الناس يحرص ولذلك ا��ٔرض، في سعادته به يقيس مقياس أيضاً  وهي ذاتها، في هدف وهي له، كثيرة أشياء

 . ا��آ��م كل من والهرب البعد وعلى اللذات، هذه من

 تكون أنو  المقياس، هو هذا يكون أن لكن.. يُسِعد ما ولكل يريح، ما لكل ا�ٕ�نسان يرتاح أن والفطري الطبيعي من أنه شك و��

 حياةال ٕان" ذلك غير بصددها نحن التي القصة هذه من ا��ٔول الدرس هذا إياه يعلمنا ما فٕان.. العليا الكلية القيمة هي هذه

 السلعة هي وليست.. الميزان في الكبرى القيمة هي ليست.. وحرمان متاع ومن واآ��م، لذائذ من ي��بسها ما وسائر

  .."والخسارة الربح حساب تقرر التي

 ��ٔن بشرية،ال حياة في تسود التي هي التعاسة أن كذلك ولبدا ا��ٔرض، في ظلماً  هناك أن لبدا كذلك ا��ٔمر كان لو أنه والحقيقة

 يعيشون اسالن من الكثيرون ويبقى والسلطان، والجاه والمنصب والراحة المتاع يحوزون ينالذ دائماً  هم ا��ٔرض أهل من قليلة قلة

 ��ٔمرا كان ولو.. السلطان وعن الجاه عن بعد من أو الصحة، في ضعف من أو فقر، من سواء متعددة، ألوان من تعاسات في

 . جداً  وبشعة جداً  قاسية الحياة لبدت كذلك

ل عندما لكن  يف هي وليست المطاف، نهاية هي وليست الوحيدة، الحياة هي هذه ليست أن الناس ويعرف المقياس، يُعد�

 وتتحول ملة،محت أخرى صورة إلى تنقلب الحياة فٕان.. تخفض أو ترفع التي القيمة هي أو ا�ٕ�نسان، عليها يحرص قيمة ذاتها

 .. رباستمرا تعاسة في يعيش وأ�� يُظلم أ�� في جداً  كبير ��ٔملٍ  ا�ٕ�نسان طاقة

ٕان العقيدة، قيمة هي الله ميزان في الكبرى القيمة ٕان" ٕان .ا�ٕ�يمان سلعة هي الله سوق في الرائجة السلعة و  و

 وفي.. لفتنةا على ا�ٕ�يمان وانتصار ا��ٔلم، على العقيدة وانتصار المادة، على الروح انتصار هو صوره ٔارفع في النصر

 لىع وانتصرت والحياة، ا��ٔرض جواذب على وانتصرت وا��ٔلم، الخوف على المؤمنين ٔارواح انتصرت الحادث هذا

 .."ا��نتصار هو وهذا.. ا��ٔعصار جميع في كله البشري الجنس يشرف انتصاراً  الفتنة

 و�� فلسفة، ستلي والعقيدة.. ا�ٕ�يمان سلعة هي الله سوق في الرائجة والسلعة العقيدة، قيمة هي الله ميزان في الكبرى القيمة

 في انيا�ٕ�نس الكيان انصهار هي هنا المقصودة العقيدة ولكن.. الكبرى بالحقائق اعتراف مجرد حتى و�� باردة، معرفة مجرد

 العقلي ناعا��قت بدايتها.. طويلة خطوات خ��ل من يأتي وإنما.. بسهولة أبداً  يأتي �� ا��نصهار وهذا.. وحده لله العبودية روح



 هو الطريقهذا 

 ١١  

 أو- العقيدة هذهو . وتعالى سبحانه ا��ٔحد الواحد لله العبودية مجال في الكامل ا��نصهار ونهايتها الحقيقة، لهذه القلبي والقبول

 ضا��ٔر  فوق أنه يجد ومخاوفها، ا��ٔرض لجواذب مقاومة إلى حاجة في ليس أنه يجد ا�ٕ�نسان إليه يصل حينما -ا��نصهار هذا

 ا��ٔرض إلى ينظر ��ٔنه.. ا��ٔرض تهديدات فوق.. ا��ٔرض مخاوف فوق.. ا��ٔرض عذابات فوق.. ا��ٔرض مغريات فوق.. دائماً 

 من ا��ٔرض يف ما كل إلى ينظر وهو قلبه أعماق في يجده حقيقياً  وشعوراً  حقيقيةً  نظرةً .. تماماً  أخرى نظرة فيها، ما بكل كلها،

 فوق ويعل اليوبالت. حساباً  له يعمل يجعله �� جداً، وحقير جداً  تافه أمر أنه على متاع من ا��ٔرض في ما كل وإلى عذاب،

 وديةالعب مقام في انصهاره أمام ا��ٔمر حقيقة في له قيمة �� وحرمان ومتاع واآ��م لذائذ من فيها ما كل أن ويحس. كلها ا��ٔرض

 برضوان العظيمو  الهائل وا��ستمتاع والصديقين، ا��ٔنبياء مع والحياة الجنة، في الخلود من ينتظره ما وأمام وجل، عز لله الكاملة

 ومن داً،ج الطويلة المجاهدة خ��ل من إ�� إليه يصل �� الذي ا��نصهار بهذا فيجد الكريم، وجهه وبرؤية وتعالى، انهسبح الله

 و�� ،شعارات مجرد و�� فلسفة، مجرد و�� كلمات، مجرد العقيدة تظل ف�� يقوله، وما يعتقده ما مع منطقياً  يكون أن خ��ل

 قلب في غوصي وأمر ويقين، وشعور مشاعر العقيدة.. كذلك ليست فالعقيدة.. يدةالعق لقضايا والعرض الك��م على قدرة مجرد

.. قدميه على راً سائ الناس يراه الذي الطين بهذا له صلة �� كياناً  ليكون حقيقة، ا�ٕ�نسان كيان ويغير القلب، هذا ليضيء ا�ٕ�نسان

 يقينال في.. الله في العقيدة في ا��نصهار مجال ..المجال هذا في دخل من إ�� يتذوقه و�� يعرفه �� تماماً  اآخر شيء فهو

 للها أراده كما" كن" كلمة هو كله والكون عليها، وما الدنيا وأن.. شيء كمثله ليس وأنه.. الحق هو الله بأن اليقين.. بالله

 والشوق، والحب اس�ستئنوا� النشوة با��ٔلوهية اليقين هذا على ينبني ثم. العظيمة با��ٔلوهية مباشرة ا�ٕ�نسان فيرتبط.. وجل عز

 . أخروي مصير من هذا يعتقد حينما ا�ٕ�نسان يراه وما

 الروح انتصار وه صوره أرفع في والنصر ا�ٕ�يمان، هي الله سوق في الرائجة والسلعة العقيدة، هي الله ميزان في الكبرى فالقيمة

 ا�ٕ�نسان ينصر حين وبالتالي. أيضاً  الكون هذا في قيمة أعلى هي والروح الكون، هذا في شيء أتفه هي فالمادة. المادة على

 الروح فختن أن بعد بروحه إ�� إنساناً  يصبح لم ا�ٕ�نسان إن قلنا وكما. شيء كل من أعلى مستوى إلى يرتفع مادته على روحه

 فيصبح القائد هي الروح تصبح حينما أما. سافلين أسفل إلى سيهبط فٕانه ا�ٕ�نساني الكيان يقود الذي هو الجسد جعل فٕاذا فيه،

 . قيراً ح صغيراً  دونها ما كل يرى عليا اآفاق في سيحلق فٕانه السواء على إنسانيته وقمة لله، العبودية قمة في ا�ٕ�نسان

 ا�ٕ�نسان رضىي كيف: الناس يتعجب ا��ٔرض، مغريات كل على السجن في ا�ٕ�نسان يثبت حينما.. روحه ا�ٕ�نسان يُعلي فحينما

.. يخرجو  الناس يخدع أن وبٕامكانه الخارج، في وهو يقولها أن يستطيع مقو��ت على يصر ولماذا السجن، أسوار وراء يعيش أن

 تعيش الذي لمالمظ المكان هذا في حياتك تضيع لماذا بني يا: للزيارة يأتوننا حينما أهلونا يتعجب كان كما الناس فيتعجب

 والب��هة ونالجن من أصابهم الذي ما.. هؤ��ء يثبت لماذا الناس يتعجب!! وكذا وكذا وأو��دك وحياتك مستقبلك وتضيع فيه،

 ثم كذا،و  وكذا وسعادة وحرية أبهة من فيه يعيشون ما يقيسون وحينما. والحرية الحياة من إليهم أحب السجن أن يروا حتى

 سيح ما يحسون �� لكنهم! لماذا؟ يتعجبون المغلقة الزنازين هذه في القضبان وراء وهم ذويهم إلى أو ولدهم إلى ينظرون

 أجمل تكان أنها الله يعلم سعادة وفي وضاءة وفي رحابة في يكون المظلمة الزنزانة أعماق في ا�ٕ�نسان أن يحسون ��.. هؤ��ء

تِهم على الملوك سعادة من وألذ  إع��ء إلى ا�ٕ�نسان يصل فحينما يعرفوا، أن يستطيعون �� فٕانهم يذوقوا لم داموا ما لكنهم. أسر�
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 الحق، وميزان الكون ميزان هو هذا ويكون الله، ميزان في الكبرى القيمة ويحقق الحقيقي، النصر يحقق المادة على روحال حقيقة

 على يدةالعق انتصار" وجل عز الله ميزان مع اآخر ميزان �� إذ.. ا��ٔمور به توزن الذي الوحيد الميزان هو يكون أن ينبغي الذي

 .. ا��ٔنس عالم في ا��نتصار حقيقة هي هذه "..ةالفتن على ا�ٕ�يمان وانتصار ا��ٔلم،

 اذبجو  على وانتصرت وا��ٔلم، الخوف على المؤمنين ٔارواح انتصرت" كلها ا��ٔمور هذه تحققت ا��ٔخدود حادث ففي

 هذا حدثي جيل كل في أنه شك و�� .."كله البشري الجنس يشرف انتصاراً  الفتنة على وانتصرت والحياة، ا��ٔرض

 ا��ٔخيرة المحن يف رأينا وكما الحق، راية وتعلي ا�ٕ�يمان باسم لتتحدث وجل عز الله يختارها التي الفئات من فئة من ا��نتصار

 وباستهانة، بٕاصرار،و  وجل، وب�� خوف ب�� الحق كلمة ليقولوا وقفوا صغاراً، شباباً  وكانوا المسلمين، بعض أن كيف قابلتنا، التي

 أمامهم، قفت التي الطاغية العصبة هذه أمام الكلمات هذه يقولوا أن استطاعوا كيف. .منها يتعجبون أنفسهم هم كانوا وبسهولة

 . �� يقولوا أن الجرأة جاءتهم كيف ا�ٕ�هانة، وصور ا��ٔلم وصور العذاب صور كل ورائها ومن

 ويقف جيبة،ع بسهولة هذا كل يقول أنه ا�ٕ�نسان يجد المادة، على الروح تنتصر وحينما ا��ٔلم، على العقيدة تنتصر حينما ولكن

 ُجر�بت حقيقة ولكنها .إنشائية كلمات وليست مبالغة، ليست وهذه. لله نفسي بعت فقد شئتم ما افعلوا: للطغاة ويقول ويصمد،

 .الواقع في وحدثت

 هذا عونيرتف و�� ا��نتصار، هذا ينتصرون �� جميعاً  الناس ولكن. ا��ٔسباب وتختلف يموتون، جميعاً  الناس ٕان"

 .."ا��آفاق هذه ٕالى ا��نط��ق هذا ينطلقون و�� التحرر، هذا يتحررون و�� اع،ا��رتف

 الجيفك يصبحون ثم يموتون، فالناس.. ا��نتصار هذا ينتصرون �� جميعاً  الناس لكن سيموتون، جميعاً  الناس أن شك ��

 كذلك، لناسا حياة وفي ا��ٔعلى، الم��ٔ  في حياً  يظل الله سبيل في يموت الذي ا�ٕ�نسان ولكن. قيمة و�� لها ذكرى �� المنتنة،

 �� عاً جمي الناس ولكن يموتون جميعاً  فالناس.. ا��ٔخيرة اللحظة حتى أيضاً  كريم وهو يموت إنه بل. ُذكر كلما كريماً  ويظل

 . اقا��آف هذه إلى ا��نط��ق هذا ينطلقون و�� التحرر هذا يتحررون و�� ا��رتفاع هذا يرتفعون و�� ا��نتصار هذا ينتصرون

 وا��آخرة الدنيا في المجد يتحقق ا��ٔلم على العقيدة تنتصر حينما

 المجد لمجد،ا في الناس دون وتنفرد الموت، في الناس لتشارك عباده من كريمة لفئة وتكريمه الله اختيار هو ٕانما"

 "!ا��ٔجيال بعد ا��ٔجيال نظرة الحساب في وضعنا نحن ٕاذا ٔايضًا، الناس دنيا وفي ا��ٔعلى، الم��ٔ  في

. يارا��خت على القدرة توهب لم ا��ٔخرى فالكائنات ل�ٕ�نسان، إ�� توهب لم ا��نتصار هذا فرصة.. الفرصة هذه أن الحقيقة

 هذه في ذبهيج ما كل على وشوق ورغبة ووعي علم عن الله، سيختار هل لُيخَتَبر ا��ٔرض، في خليفة اُختير الذي هو وا�ٕ�نسان

 أهم وه ا��نتصار هذا يصبح ثم ومن غيره، الكون في ��ٔحد توهب ولم فقط، ل�ٕ�نسان وهبت الفرصة فهذه.. �� أم الدنيا،

 أو المدنية أو الحضارية ا�ٕ�نسان إنجازات من قيل مهما منه أعظم إنجاز هناك فليس الكون، هذا في ا�ٕ�نسان إنجازات

 لكن ستخدمها،وا اكتشفها، إنما.. أص��ً  ايصنعه لم فهو.. ا��نتصار هذا إلى بالقياس تافهة انتصارات كلها فهي التكنولوجية،

 الذي لحقيقيا ا��نتصار هو فهذا.. العذاب وعلى ا�ٕ�غراء، وعلى ا�ٕ�غواء، وعلى ضعفه، وعلى نفسه، على ينتصر حينما ا�ٕ�نسان



 هو الطريقهذا 

 ١٣  

 حقيقي اجوت حقيقي مجد ��ٔنه بالمجد، دونهم وحده هو وينفرد الموت، في معه يشتركون فالناس. الناس عامة فيه يشاركه ��

 . ا��ٔرض هذه في خليفة ليكون الله اختاره الذي الوجود، هذا في وحده ا�ٕ�نسان مفرق على

 . لغيره ليس ما الجزاء من وله ا��ٔجر من الله عند له الشهيد.. الناس دنيا في أو ا��ٔعلى الم��ٔ  حساب في وسواءً 

 يذكرونهم اً أيض أجيال وبعد.. عظماء أنهم يحسون ماقهمأع ففي -الشهداء هؤ��ء سب�وا لو حتى- فالناس.. كذلك الناس دنيا وفي

 على واأصبح قد كلهم الناس أن ليروا الحياة إلى رجعوا عام ث��ثمائة فبعد.. مث�� الكهف أصحاب في حدث كما بالخير،

 في الناس عالم في ذلك بعد ذكرهم يضيع ف�� الكريمة، الذكرى لهم ليقيموا ماتوا أن بعد عليهم ويتنافسون يتزاحمون دينهم،

 من أوقاتهم في عنهم قيل مهما بالخير، يذكرونهم اللحظة هذه حتى الناس كل زال ما.. والصالحون ا��ٔنبياء وكذلك ا��ٔرض،

 في من،المؤ  ل�ٕ�نسان هو حقيقة فالمجد. بالخير دائماً  يذكرون قليل بعد لكنهم.. ذلك غير أو وسحرة وكذابين مجانين أنهم

 . ل�ٕ�نسان إ�� تعطى �� ا��نتصار هذا ففرصة. السواء على �ٔرضا� وفي ا��ٔعلى، الم��ٔ 

 ا�ٕ�صرارو  ا��ختيار، هذا على فا�ٕ�صرار. المختارين من نكون أن نرجو -اللحظة هذه في- الذين نحن أيضاً  لنا تعطى فرصة وهي

 اهاً،ج نزداد أن و�� ما��ً، نزداد أن ليس. حياتنا في ننجزه أن نستطيع إنجاز أهم هو الخير، هذا على وا�ٕ�صرار المجد، هذا على

 كذل ويترك ا�ٕ�نسان ويموت. الروح تخرج أن يوم سينتهي هذا كل. ا��ٔرض في قيمةً  نزداد أو أو��داً، نزداد أو شهرًة، نزداد أو

 ىلكبر ا القيمة هي العقيدة تكون أن على تصر وأن الله، أجل من تموت أن فهو لنفسك تحققه الذي المجد أما.. لغيره كله

 . الحقير التافه ا��ٔرض متاع كل على أجلها من تدوس والتي حياتك، في والعظمى

 الطغاة من تحرر ب�� بشعة هي وكم عقيدة ب�� الحياة رخيصة هي كم

 مه يخسرون كانوا كم ولكن. �ٕ�يمانهم الهزيمة مقابل في بحياتهم ينجوا ٔان المؤمنين استطاعة في كان لقد"

 لحياةا زهادة معنى الكبير، المعنى هذا يقتلون وهم يخسرون كانوا كم تخسر؟ كلها البشرية كانت وكم ٔانفسهم؟

 "ساد؟ا��ٔج على سيطرتهم بعد ا��ٔرواح على الطغاة يسيطر حين وانحطاطها حرية، ب�� وبشاعتها عقيدة، ب��

 أن الممكن من انك هم،لتلتقط ترتفع التي الرهيبة، النيران ألسنة من البشع الشديد الخوف لحظة وفي الضعف، لحظة في

 نجاةً  لمؤمنونا هؤ��ء يترخص حينما الطغاة، أقدام تحت ويصرع سيهزم، ا�ٕ�يمان كان لكن.. يترخصوا وأن يتنازلوا، وأن يضعفوا،

 ... الحق راية إع��ء عن وتراجعاً  بأنفسهم،

 شرفهم اباعو  قد وأنهم الحق، بهذا جديرين ليسوا أنهم ويشعرون أنفسهم، سيحتقرون كانوا أنفسهم، هم سيخسرون كانوا وكم

 . أنفسهم نجاة سبيل في ربهم وباعوا وكرامتهم،

 . ا��ختبار في حتنج وأن الراية، هذه تحت تثبت أن الناس من طائفة تستطيع �� حينما ستخسر أيضاً  كلها البشرية كانت وكم
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 عقيدة، ��ب قيمة لها ليست فالحياة.. عقيدة �ب� الحياة زهادة معنى الكبير؛ المعنى هذا يقتلون وهم سيخسرون كانوا وكم

 يخسرون ٕانهمف. طالت مهما ستنتهي أنفاساً، ا�ٕ�نسان يعيش أن أجل من رخيصة العقيدة وتصبح المعنى، هذا يقتلون فحينما

 . الم��يين بل ا��ٔلوف بقتل تخسره لم ما كلها البشرية تخسر بل

 العقيدة، يبيعون لدنيا،ل عبيداً  للحياة، عبيداً  لبعض، بعضهم عبيداً  الناس حيصب حين حرية، ب�� بشعة الحياة ستكون كم وأيضاً 

 . للطغاة وعبودية ��ٔنفسهم، عبودية التافهة، اللحظات أجل من الحق ويبيعون

 يلك لبائسة،ا الجماهير مع وينضووا المؤمنون، ينهزم أن بعد الطغاة، سيطرة تحت تكون حينما حقيرة الحياة، ستكون كم وأيضاً 

 ا��ٔمور ذهه وحققوا فارتفعوا. المستوى هذا إلى رفعهم قد بثباتهم هؤ��ء صنعه الذي ا��ٔمر أن شك ��.. للطغاة عبيداً  يكونوا

 لكي مع،الط ومن الخوف من التحرر هي الحقيقية الحرية تكون وأن ا�ٕ�نسان، حياة في شيء أعلى هي العقيدة تظل أن كلها؛

 المؤمنين هؤ��ء نأ  شك ف��. ا��ٔشرار المجرمين الطغاة لسيطرة تخضع أن من البشرية وينقذوا ،وتعالى سبحانه الله إلى ينطلقوا

 . كله هذا حققوا قد

 السامقة انيالمع هذه ينسى حينما ا��نحطاط هاوية في وتنـزله ا�ٕ�نسان، على تسيطر أن يمكن والرغبة والخوف الضعف ولحظة

 .واحدة فضع لحظة في دينه ويخسر له، الناس احترام ويخسر لنفسه، رامهاحت يخسر شيء؛ كل يخسر أن ويمكن.. العظيمة

 ضعف لحظة فهي معصية في للشيطان ا��ستجابة إلى ينطلق حينما فا�ٕ�نسان.. والكبيرة الصغيرة لحظاتنا كل في يحدث وهذا

 وهو ويراه ليهإ  ينظر الله أن نسىوي المال، أو الجنس شهوات من شهوة يرتكب حينما.. الله رضاء على المعصية قيمة فيها يرفع

 ا�ٕ�غراء، غطوض الشهوة وضغط الرغبة ضغط من يتخلص أن يريد ��ٔنه هذا، كل تنسيه ضعف لحظة فهي الجريمة، هذه يرتكب

 واستمتاع ةراح لحظة.. الليل قيام من تمنعنا قد التي ضعفنا أمور أمام.. وهكذا. المعصية هذه إلى ضعف لحظة في فينـزلق

 الغطاء عدف قوة لحظة في أنه ولو.. ضعف لحظة هي.. ليصلي منه يقوم أن ا�ٕ�نسان يريد �� الذي الدفء في اشالفر  تحت

 النوم دروخ الشهوة وخدر الراحة خدر تحت لكن تماماً، المسألة فستنتهي ليتوضأ  وذهب الشيطان من بالله واستعاذ ووقف

 لقواه، تنفراً مس دائماً  يكون أن ينبغي ا�ٕ�نسان أن يبدو البسيطة ��ٔمورا هذه في حتى. ينام أن ا�ٕ�نسان يحب كثيرة أشياء وخدر

 ملتزماً  ائماً د يكون لكي.. حديثه في دائماً  صادقاً  يكون لكي.. ماله من يتصدق لكي.. الليل يقوم لكي لطاقاته، ومستنفراً 

 منطقه يغل�ب ماً ودائ نفسه، يخادع منا ثيرك.. نفسه مع صادقاً  يكون لكي وأيضاً .. حياته في الحق أمور من وكبيرة صغيرة بكل

 اتهذ تكبر حينما ا�ٕ�نسان إليها ينـزلق المسألة هذه.. الحق عن بعيداً  كان ولو الحق هو ليكون منطقه ويزّين الحق، على

 اخلد نفسه رويأس وا�ٕ�يمان، الحق منطق غير منطقاً  لنفسه يصنع ا��ٔمرين ك�� ففي.. جداً  نفسه تضعف حينما أو وتتضخم،

 .. الحق هو يقوله ما وأن الصواب، هو به يشعر ما أن دائماً  ليتصور المنطق، هذا

 أنه يتصور هوو  بالزيف ويحيا بالحق، ينطق أنه يظن وهو بالباطل ينطق وتجعله وتذله، ا�ٕ�نسان تأسر التي ا��ٔمور أكبر من هذا

 .عنها يرتفع أن يريد و�� الوهدة، بهذه ضياً را صار ��ٔنه عماه، على مصراً  يظل له الناس قال ومهما بالحق، يحيا
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 أن يمكن الذات، وتضخم البروز ولحظة الرغبة، ولحظة الخوف، ولحظة الضعف، لحظة أن نفهم أن إلى حاجة في فنحن

 في ليس لك؛ت الضعف للحظات متيقظين واعين نكون أن بد �� فٕانه ثم�  ومن. شيء كل فنخسر ا��نحطاط، هاوية في تسقطنا

 يف.. إنسان ��ٔي ظلمك في.. لولدك ظلمك في.. لزوجتك ظلمك في.. ا��ٔمور أقل في حتى ولكن فقط، الضخمة ا��ٔمور

 الحق ميدان في أكبر انحطاط إلى النهاية في بك يؤدي انحطاط هذا كل.. الكذب صور من صورة أي في الحقيقة عن بعدك

 . ا��متحان وعند المحنة عند والثبات

 النار، مس يجدون وهم ربحوه ا��ٔرض، في بعد وهم ربحوه الذي هذا جدًا، كبير معنىو  جدًا، كريم معنى ٕانه"

 "!النار تزكيه الذي الكريم المعنى هذا وينتصر الفانية، ٔاجسادهم فتحترق

 أحلك في فيمكن. وأصعبها اللحظات أحلك في ا�ٕ�نسان يصاحب أن يمكن شعور وهذا.. النار مس يجدون وهم ربحوه

 سبيل في ��آ��ما هذه وينسى كيانه، على العذاب لسعات فتقل تكريم، من ينتظره وما نعيم، من ينتظره ما ريتصو  أن اللحظات

 المعركة لحظات.. المعركة فوات بعد إ�� الخنجر بهذا يحس و�� بخنجر ويُضرب شخصي، عراك في يدخل منا كثير.. الكرامة

 هو كنهل تسيل، الدماء يرون وهم الناس هذا ويكتشف ،بسكين طعن أو بخنجر طعن أنه يحس تجعله �� الغضب ولحظات

 . ا��آ��م تنسيه ا��نفعال حرارة لحظات ��ٔن ويعارك، يضرب يظل

 وجه ىير  أن أجل من فيه هو الذي هذا تحمل لو أنه وتصور الله، تذكر إذا التعذيب، لحظات تحت يمكن.. ا�ٕ�نسان فكذلك

 عضب نفهم لذلك.. يعيشها التي ا��آ��م ينسى قد النار، عذاب من يُعصم أن أجل من.. الجنة في يكون أن أجل من.. الله

 الله رضي- الزبير بن عروة رجل يقطعوا أن أرادوا فحينما.. يصلي وهو ا��آ��م أشد يتحمل كان أنه الصالحين بعض عن قيل ما

 . شئتم ما افعلوا ثم الص��ة في أدخل دعوني: لهم قال أصابها، لمرض -عنهم

 يتلتق لكي أنظارها تحول أن لحظة في استطاعت خاص، نوع من أرواحٌ  هؤ��ء أرواحَ  أن نعرف حينما المعنى هذا نفهم قد

 . الله مناجاة يوف الله حب في غارقة سابحة وهي ألم أي تتحمل أن فتستطيع ا��آ��م، وتنسى ا��ٔرض، فتنسى ا��ٔعلى، بالم��ٔ 

 اولةالمح خ��ل من ويأتي المعاناة، خ��ل من ويأتي. المجاهدة خ��ل من يأتي وإنما. بقرار أبداً  يأتي �� رفيع مقام هذا لكن

 . إليها ينتقل أن أراد لو إنسان أي على مستحيلة ليست وهي العالية، الرفيعة ا��آفاق هذه لتذوق الدائمة

 ذيال والمجال ا،تحكمه التي والقيمة الحياة، عن المسلم ا�ٕ�نسان تصور يحدد والذي عنه، تحدثنا الذي ا��ٔول الدرس هذا

 . فيه تتحرك

 بالمجاهدة وإنما بقرار يأتي �� السامقة القمة صعود

 الكريم نىالمع هذا.. الفتنة على وا�ٕ�يمان ا��ٔلم، على والعقيدة المادة، على الروح وانتصار ا�ٕ�يمان، وسلعة العقيدة، قيمة إن

 .. نفسه من يغير أن على منا المسلم يحرص نأ  خ��ل ومن المجاهدة، خ��ل من إ�� يتحقق �� جداً، والكبير جداً،
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 عند يقفون و�� كبيرة،ال المطالب أو الكبيرة المعاني عند يقفون الناس من وكثير التغيير، في أنفسهم يتعبون �� الناس من كثير

 وبين.. مقتضياتها ينوب الكبيرة القضايا بين ا��ٔحيان من كثير في ويفصلون. الكبيرة والمطالب الكبيرة القضايا هذه مقتضيات

 واحدة؛ حدةو  الشجرة أن فكما الثمرة، وبين الجذور بين انفصال أي الحقيقة وفي الواقع في هناك ليس النفس، في ثمراتها

 أبداً  نتصور �� كذلك بعض، على بعضها ويمتد بعض، على بعضها يتغذى واحدة، وحدة.. وثمراتها وفروعها وسيقانها جذورها

 يءش ��.. صغرها أو قيمتها كانت مهما الجذور عن منقطعة تكون ا�ٕ�نسان حياة في كلمة أو خاطرة أو فكرة أو صغيراً  عم��ً  أن

 اليمنى، لهبرج يدخل و�� اليسرى برجله حاجته لقضاء دخوله من.. مهم هو ا�ٕ�نسان حياة في أمر فكل.. ا�ٕ�نسان حياة في تافه

 . الكبير العقيدة أمر وحتى به، يهتم �� أو له يؤبه �� تافه أمر أنه عنه يقال أن يجوز و�� مهم، أمر فهذا

 الكبيرة الحقائق حةص على وقف قد دام ما أنه ويتصور الكبيرة، للحقائق المقتضيات أو الفرعية، ا��ٔمور هذه بين يفصل منا كثير

 شيء وكل الله، علم يف محسوب الحقيقة في شيء كل بينما.. الصغيرة ا��ٔمور من أمر في ا�ٕ�ط��ق على شيء يضره �� فٕانه

 ا�ٕ�نسان وبين توابعها،و  بمقتضياتها يهتم و�� الكبيرة ا��ٔمور عند يقف الذي ا�ٕ�نسان بين كبير وفرق. ا�ٕ�نسان نفس على مردوده له

 يجعل أن ىيتحر  بعضهم كان.. عليهم الله رضوان ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول صحابة نرى كنا أننا حتى. والكبيرة الصغيرة يتحرى الذي

 الحب باب من ليس الصحابة يستشعره كان الذي النفسي ا�ٕ�تباع هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ناقة خف مكان على يسير ناقته خف

: ﴿ للها قول فقهوا ��ٔنهم. وجل عز لله عبودية كان ما بقدر له، والعشق الوله و�� فقط، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بشخص ا�ٕ�عجاب و��

 ُكمْ لَ  َوَيْغِفرْ  الل�هُ  يُْحِبْبُكمُ  َفات�ِبُعونِي الل�هَ  تُِحب�ونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قُلْ ] ﴿ ٧: الحشر﴾ [ َفاْنَتُهوا َعْنهُ  نََهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الر�ُسولُ  اآَتاُكمُ  َوَما

 ]. ٣١: عمران اآل﴾ [ ُذنُوَبُكمْ 

 ولذلك ك،لذ ينسى منا كثير.. المسلمين حس في العبودية استكمال في حقيقية رغبة عن ناتجاً  كان الحرفي ا��تباع هذا

 صغير أمر كل قتحقي في والتحري السلوك، خ��ل من عالياً  صرحاً  نبني أن نحاول �� ��ٔننا نتقدم، و�� نتحرك �� مكاننا في نقف

 مع حياةً  كثروا��ٔ  ورعاً، وا��ٔكثر تقوى، ا��ٔكثر ا�ٕ�نسان على جداً  يسيرة تكون المحن تحتاجها التي الكبرى والمواقف كبير، أو

 .المواقف تلك جداً  عليه تسهل فهذه. الله إلى التجاءً  وا��ٔكثر لله، باً ح وا��ٔكثر الله،

 ما كثيراً و  عليه، وشديدة قاسية تكون المواقف هذه فٕان واسعة، عميقة حياة الله مع يحيا و�� الصورة، بهذه يكون �� الذي أما

 نحن تيال الرخاء بحالة منا أحد يستهن ف��. المواجهة ولحظة المحن لحظة في يمدهم رصيد وجود لعدم نتيجة الناس يسقط

 مجاملة، لنا يعطها مول عبثاً، لنا يعطها لم سبحانه فهو. فيها لنتربى لنا الله أعطاها التي الفسحة حالة أو المهادنة، حالة أو فيها،

 ستكون التي ةالمحن لمواجهة أنفسنا لبناء نستغلها لكي الرخاء فترة أو هذه الراحة فترة في لنا مد وإنما نسياناً، لنا يعطها ولم

 ا��متحان ��ٔن اللعب يف كلها السنة فترة يضيع الذي كالتلميذ اللعب في الراحة فترة يضيع فالذي. ندعيه ما بقدر وكبيرة ضخمة

 .. شيئاً  يعلم �� ا��متحان يوم به فٕاذا يقترب، لم

 ويحلل نفسه، حللي أن يجب إنسان فكل ا�ٕ�نساني، تركيبنا ىعل وأمناء أنفسنا، على وأمناء وقتنا، على أمناء أننا نعلم أن بد ف��

 هذا في ساهليت منا إنسان وأي.. ع��جها في ويبدأ  ووضوح، بقوة عليها فيتعرف.. قوته ونقاط ضعفه نقاط ويحلل طاقاته،

ر. المواجهة ولحظات المحنة لحظات في فاش��ً  وسيكون صادق، غير إنسان هو ا��ٔمر  عظمىال المواقف من وإياكم نفسي فأحذ�



 هو الطريقهذا 

 ١٧  

 َوُهمْ  اآَمن�ا ُقولُوايَ  ا�نْ  يُْتَرُكوا ا�نْ  الن�اسُ  ا�َحِسَب ﴿  وجل عز الله سنن من سنة ��ٔنها علينا، ستفرض التي أو فيها، نقف أن نريد التي

 . يداً ج نفسه ةمعرف وعلى نفسه، تتبع على حريصاً  كان من إ�� فيها ينجح �� المواقف فهذه ،]٢: العنكبوت﴾ [ يُْفَتنُونَ  َ��

 مسارب كل عوتتتبّ  تتابع والتي. الدقيقة المجاهدة خ��ل من إ�� أبداً  يتحقق �� هنا سيد ا��ٔستاذ عنه يتكلم الذي ا��نتصار

 على ا��آخر بعضنا ويعرّف بعضاً، بعضنا يسأل بأن -مراراً  قلنا كما- ذلك على ونستعين. حياتنا في وكبيرة صغيرة وكل نفوسنا،

 يعيش أن من جداً  أفضل هذا فّي؟ ترونه الذي ما: إخوانه يسأل أن عليه فينا واحد وكل. مثالبه وعلى نقائصه، وعلى عيوبه،

 النقص ددو  أو المعاصي، بسوس الداخل من يتاآكل ويظل ا��آخرين، عن عيوبه يغطي نفسه، على غيوراً  أو بنفسه، معجباً 

 فهذا تداءاب يسأل �� الذي ا�ٕ�نسان لكن. الصادقون يفعل أن بيج هكذا.. نفسه يخدع الخارج، من منتفش وهو والسلبيات،

 . بصادق ليس

 من هل ومد الله أمهله مهما يقيناً، وسيفشل جداً، خاسر أنه شك �� إنسان فهذا.. النصح يقبل ف�� يُنصح الذي ا�ٕ�نسان أما

 . عنه حدثنات الذي ا��ٔول الدرس هو فهذا. مريعاً  سقوطاً  فيها سيسقط التي اللحظة تأتي أن بد �� إذ الراحة، من له مد أو الستر،

 المعركة مجال: الثاني الدرس

 وشهود. وحدها الدنيا الحياة هو وليس وحدها، ا��ٔرض هو ليس المعركة مجال إن ثم" يقول الثاني الدرس وعن

  ."ا��ٔجيال من جيل في الناس هم ليسوا المعركة

 ومجالها جداً، صغيرة مساحة ا��ٔرض.. وحدها ا��ٔرض يرى �� فهو جداً، واسعا الحياة مجال يرى المؤمن ا�ٕ�نسان.. قلنا فكما

. نا�ٕ�نسا هذا واختفاء ا��ٔرض هذه اختفاء بعد وما ا�ٕ�نسان، وجود قبل وما ا��ٔرض، وجود قبل كان لما بالنسبة جداً  صغير

 عدب ثم ا�ٕ�نسان، خلق ثم شيء، كل قوخل الم��ئكة، خلق أن ومنذ وا��ٔرض، السماوات الله خلق أن منذ جداً  واسع فالمجال

 اً جد واسع المعركة فمجال.. ا��آخرة والحياة ا��آخر اليوم من ذلك بعد ا��ٔرض يعقب ما ثم ا��ٔرض، على ا�ٕ�نسان أنزل ذلك

 �ٔعلىا� الم��ٔ  ٕان" المختلفة ا��ٔجيال في الناس هم وليسوا جيلنا، في الذين الناس هم ليسوا أيضاً  المعركة فشهود وبالتالي. جداً 

 كثيراً  نيعلمو  أيضا ا��ٔموات بل والم��ئكة، وتعالى، سبحانه فالله .."عليها ويشهد ويشهدها ا��ٔرض ٔاحداث في يشارك

 شهدوني الذين الناس هم شهوده ليس ا��ٔرض في يحدث فالذي. ربهم إلى انتقلوا بالذين ويعلمون ا��ٔرض، في يحدث مما

 ا��ٔرض ميزان غير بميزان ويزنها عليها، ويشهد ويشهدها ا��ٔرض ٔاحداث في يشارك ا��ٔعلى الم��ٔ " وإنما الحدث،

 مع عامليت وإنما حوله، هم الذين الناس مع تعامله يحصر و�� ا��ٔرض، ميزان مع يتعامل �� فالمسلم ."ٔاجيالها من جيل في

 يزنون الذينو  با�ٕ�نسان، نوينشغلو  يشهدون الذين الم��ئكة ومع شيء، كل يشهد الذي وتعالى سبحانه الله مع.. ا��ٔعلى الم��ٔ 

 .ا��ٔرض ميزان غير بميزان ا��ٔحداث هذه

 الم��ٔ  ثناء ٔان شك من وما.. الناس من ا��ٔرض تضم ما ٔاضعاف ٔاضعاف الكريمة ا��ٔرواح من يضم ا��ٔعلى والم��ٔ "

 "!ا�ٕ�ط��ق على وتقديرهم ا��ٔرض ٔاهل رٔاي من ميزان ٔاي في ؤارجح ٔاكبر وتكريمه ا��ٔعلى



 ي عشرالثانالفصل 

 ١٨ 

 هم عما هذا يردهم و�� يتعبون، �� -وا��تهامات السخرية من واجهوا ومهما ا��ستهزاء، من واجهوا مهما- ا��ٔنبياء كان ولذلك

 .وطمأنينة أمناً  بهقل ويم��ٔ  الحقيقة، بهذه يذكره ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول على يتنـزل القراآن وكان هذا، بسبب بالوحشة يشعرون و�� عليه،

 يمشي يالت ا��ٔرض هذه فقط ليس جداً؛ واسع المعركة مجال أن يعلم الطريق، هذا في يسير وهو المعركة، في وهو.. فا�ٕ�نسان

 تداءً اب ذوات، من ا��ٔعلى الم��ٔ  في من وإنما فقط، يشهدونه الذين هم جماهير، أو طغاة كانوا سواء الناس، هؤ��ء وليس عليها،

 .وتعالى سبحانه ا��ٔعلى الله ذات من

 حسه، في الناس ميزان يقل وبالتالي اآخرين، شهود ومع أخرى، أكوان مع يتعامل هأن يشعر شك �� بهذا ا�ٕ�نسان يشعر فحينما

 جداً، مهم اآخر درس وهذا السواء، على خير من أو أذى، من بالناس يتصل ما وكل الناس، وشتم الناس اتهامات ميزان ويقل

 . تعالىو  سبحانه الله معه وإنما وحده، أنه أبداً  يحس أن يجب ف�� جداً، واسع مجال في يتعامل ��ٔنه ا�ٕ�نسان، يفهمه أن يجب

 وا��آخرة الدنيا حقيقة: الثالث الدرس

 :عنه يقول القصة هذه من أيضاً  الثالث الدرس

 قيقةالح في �� عنه، ينفصل و�� ا��ٔرض، مجال به يلحق الذي ا��ٔصيل المجال وهي. ا��آخرة هناك كله ذلك وبعد"

 ".الحقيقة بهذه المؤمن حس في و�� الواقعة،

 يهاف وما والخلود، ا��آخرة، وعمر ا��آخرة، وبين متاع، من عليها وما وزمنها، ا��ٔرض بين نسبة يعمل حينما ا�ٕ�نسان أن شك ��

. رةا��آخ يريد كان إذا أعصابه من ويلغيها كلها، الدنيا كاهله عن ا�ٕ�نسان وينفض سيعتدل، الميزان أن شك �� متاع، من

 .وأدوم وأفضل أكرم مستوى وعلى وأزيد، الدنيا في غبهير  ما كل له وستحقق ستضم فا��آخرة

 القراآنية، �آياتا� ومع ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أحاديث مع ويعيش با��آخرة، نفسه يربط حينما ا�ٕ�نسان يستشعرها التي الحقيقة هي هذه

 الكفار الطةومخ لعذابا مجال في أو المؤمنين، ومع الله مع والحياة النعيم مجال في كانت سواء ا��آخرة، صورة ويتصور ليتملى

 كل ظاتلح ولو منا، ل�ٕ�نسان يكون أن قبل؛ من نصحنا كما كثيراً  المسألة بهذه يعيش أن يحاول حينما.. عليهم والمغضوب

 ويحاول ،نار إلى وإما جنة، إلى إما مصيرين؛ أحد أمام وأنه ا��آخرة، مشارف على ا��آن وأنه انتهت، قد الدنيا أن فيها يتخيل يوم،

 في يخشاه ما وكل ا،الدني في به يستمتع ما كل كثيراً  عنده سيبهت أنه شك ف�� النار، وتفاصيل الجنة تفاصيل عرضيست أن

 . عافية النار وند عذاب وكل حقير، الجنة دون نعيم فكل. عذابا يصبح الدنيا عذاب و�� نعيما، يصبح الدنيا نعيم ��.. الدنيا

 المحن، أمام بتويث الطريق، في يثبت أن قادراً  نفسه ويجد حسه، في تماماً  الميزان سيعتدل ا��آخرة حقيقة عاش لو فا�ٕ�نسان

 . ا��بت��ء أنواع كل أمام ويثبت العذاب، أمام ويثبت

 ولم ون،يتردد تجعلهم لم بلهيبها النار أن بحيث عميقاً، وكان واضحاً، أيضاً  عندهم كان ا��ٔمر هذا أن يبدو ا��ٔخدود فأصحاب

 النار، في وطالسق معبر القصير، المعبر هذا عبروا هم إذا إليها سينتقلون التي ا��نتقالة وحقيقة ا��آخرة، حقيقة عنهم تخف

 .. فضلأ  واقعاً  بواقعهم وسيستبدلون أحسن أجساداً  بأجسادهم سيستبدلون بأنهم ثقة على كانوا إذ. النار في وا��حتراق



 هو الطريقهذا 

 ١٩  

 . رأينا كما ونجحوا أنفسهم، على وارتفعوا بنجاح، محنةال هذه من يمروا أن فاستطاعوا الحقيقة، هذه عاشوا

 للمعركة الحقيقية النهاية: الرابع الدرس

 عرض الذي زءبالج عليها والحكم بعد، تجئ لم الحقيقية وخاتمتها تنته، لم ٕاذن فالمعركة": عنه يقول.. رابع ودرس

 ."الزهيد الشطرو  منها الصغير الشطر على حكم ��ٔنه صحيح، غير حكم ا��ٔرض على منها

 يط،وبس زهيد أيضاً  هو شر أو خير من فيها المؤمن يلقاه ما كان وإذا وقيمة، زمناً  وحقير، تافه أمر عليها بما ا��ٔرض كانت إذا

 فعلى.. لككذ وحقير تافه أمر كله هو -الدنيا في قصاص ب�� تركهم ولو حتى- لهم الله يملي الذين الطغاة به يستمتع وما

 جيداً، يرونه ومي سيعلمونه شيء الطغاة وينتظر الكافرين ينتظر ما وأن كله، العرض وليس العرض، من جزء هذا أن ميعل أن المؤمن

 سيرهم ةنتيج لذائذ أو متاع من منه حرموا ما أن المؤمنون وسيجد. ض��ل على كانوا أنهم ويعرفون الندم، كل سيندمون وحينئذ

 نعيم نم يجدونه لما بالنسبة جداً، وقلي��ً  جداً، بسيطاً  سه��ً، سيجدونه عذاب، منو  محن من له تعرضوا وما الطريق، هذا في

 وغافل أو��ً، جاهل هو البسيط الجزء بهذا كله ا��ٔمر على يحكم فالذي ا��آخرة، وخلود ا��آخرة، وعز ا��آخرة، وملك ا��آخرة،

 . ثالثاً  نفسه ويخدع ثانياً،

 الذي لبسيطا الجزء بهذا يهزأ  سوف فٕانه صادقاً، يقيناً  با��آخرة ويقينه حقيقياً، هوإيمان صحيحة، نظرته كانت إذا المؤمن لكن

 . هم رونهاي �� التي القصة نهاية يعلم ��ٔنه يعذبونه، الذين بهؤ��ء سيهزأ  ��ٔنه يثبت، أن وسيستطيع. الدنيا في يمر

 نظرتين بين مقارنة

 : نظرتين بين بمقارنة الله رحمه سيد ا��ٔستاذ عهايتب ا��ٔخدود قصة في مرت التي ا��ٔحداث خ��ل من دروس هذه

 المدى القصيرة النظرة هي ا��ٔولى النظرة" -وحجمها ا��ٔرض لحقيقة أو المعركة، لمجال أو للقيم، أو- للمعركة ا��ٔولى النظرة

 الناس نأ  رؤيتهمو  والخاتمة، النهاية هي وجعلها ا��ٔرض، إلى الجاهلية نظرة ."العجول ل�ٕ�نسان تعنّ  التي المجال الضيقة

 بعمرهم، قصيرة. .قصيرة فنظرتهم. الوسائل تبرر الغايات وعندهم والمتاع، اللذات من قدر أكبر على للحصول فيها يتدافعون

 . شيء بكل وقصيرة المتاع، بحجم وقصيرة ا��ٔرض، بعمر وقصيرة

 يقةض المدى، قصيرة نظرة هي شيء، لك هو عليها يدور والذي شيء كل أنها على ا��ٔرض إلى تنظر التي ا��ٔولى فالنظرة

ْنَسانُ  َوَكانَ ] ﴿ ٧٢: ا��ٔحزاب﴾ [ َجُهوً�� َظلُوًما َكانَ  إِن�هُ ﴿  متعجلة المجال،  . وهكذا].. ١١: ا�ٕ�سراء﴾ [ َعُجوً�� اْ�ٕ�ِ

 ليها،ع المؤمنين القراآن يروض التي هي المدى البعيدة الشاملة" النظرة وهي الحق، المؤمن نظرة وهي الثانية، النظرة

 ."الصحيح ا�ٕ�يماني التصور عليها يقوم التي الحقيقة تمثل ��ٔنها

 يفكر نأ  على يروض أن ا�ٕ�نسان يحتاج. تدريباً  ويحتاج علماً، يحتاج ا��ٔمر هذا ��ٔن ذلك، على المؤمنين القراآن يروض وإنما

 السواء على صغرىوال الكبرى لحقائقا مع يتعامل وأن صحيحة، بطريقة يحيا وأن صحيحة، بطريقة يشعر وأن صحيحة، بطريقة



 ي عشرالثانالفصل 

 ٢٠ 

 لمجاهدةوا المعاناة خ��ل من يأتي ولكن ا��ٔماني، بمجرد و�� البارد، العلم بمجرد هذا يأتي ��.. قلنا وكما. صحيحة بطريقة

إِن�  ُسُبَلَنا َلَنْهِدَين�ُهمْ  فِيَنا َجاَهُدوا َوال�ِذينَ ﴿  القراآن بها أمرنا التي  ].٦٩: العنكبوت﴾ [ ْحِسِنينَ اْلمُ  َلَمعَ  الل�هَ  َو

 يتعامل أن ينبغي انوا�ٕ�نس الحقيقة، تمثل أو��ً  ��ٔنها. عليها المؤمنين القراآن يروض التي هي المدى البعيدة الشاملة الثانية فالنظرة

 .الوهم و�� الزيف، و�� الباطل، مع وليس الحقيقة، مع

 .ا��آخرة فيو  الدنيا في حياته في جداً  كثيرة ثمرات له حققوت ا��آخرة، في وتسعده الدنيا، في تسعده التي هي وثانياً 

.. الحياة فتن على وا��نتصار ا��بت��ء، على والصبر والطاعة، ا�ٕ�يمان على جزاءً  للمؤمنين الله وعد كان ثم ومن"

 .."القلب طمٔانينة هو

 على يجزي وجل عز الله أن عليها؛ نينالمؤم القراآن ويروض يربي التي المدى البعيدة الشاملة النظرة هذه ثمرات أولى هذه

 الدنيا في لقلبا طمأنينة ذلك على يجزي.. الحياة فتن على وا��نتصار ا��بت��ء، على والصبر ا��متثال وعلى والطاعة، ا�ٕ�يمان

 رفعة لىإ  ديوتؤ  ا��ٔعلى، ا��ٔفق ومع الكبرى، الحقائق مع الصحيح التعامل من نابعة تكون الطمأنينة أن شك و��. ا��آخرة وفي

 ا��آلهة مع وليس ه،الل مع يتعامل الزيف، مع وليس الحقائق، مع يتعامل نفسه يجد حينما ا�ٕ�نسان فيطمئن رقيه، وإلى ا�ٕ�نسان،

 .. وحجمها ا��آخرة حقيقة يعرف.. وحجمها ا��ٔرض مخاوف حقيقة يعرف.. وحجمها الدنيا حقيقة يعرف الباطلة،

 ا��بت��ء، لىع الصبر من المعرفة؛ هذه مقتضيات مع الحياة خ��ل من وثانياً  والعلم، رفةالمع خ��ل من أو��ً  تأتي الطمأنينة هذه

 .. الحياة فتن على ا��نتصار ومن والطاعة، ا��لتزام ومن

 نمر فنحن.. يهاعل يتغلب وأن يعبرها، أن عليه جديدة، فتنة ا�ٕ�نسان خطوات من خطوة كل في. كثيرة -قلنا كما- الحياة وفتن

 والعزم ا�ٕ�رادة من وعنده ويقظاً، واعياً  يكون الذي فا�ٕ�نسان. عليها نجيب أن ينبغي أسئلة عندنا لحظة وكل بفتنة، لحظة كل

 الله جزيهي الذي ذلك هو الشيطان، إغواء وعلى الباطل، على ومكاسب انتصارات يحقق باستمرار يجعله ما والتقوى والعلم

 ].٢٨: لرعدا﴾ [ اْلُقلُوبُ  َتْطَمئِن�  الل�هِ  بِِذْكرِ  ا�َ�� الل�هِ  بِِذْكرِ  قُلُوبُُهمْ  َوَتْطَمئِن�  اآَمنُوا ال�ِذينَ ﴿  "القلب طمٔانينة" وتعالى سبحانه

الَِحاتِ  وََعِملُوا اآَمنُوا ال�ِذينَ  إِن� ﴿  "الرحمن من والود الرضوان" أيضاً  ويجزيه ا الر�ْحَمنُ  لَُهمُ  َسَيْجَعلُ  الص� ]. ٩٦: مريم﴾ [ ُود�

 بحب حسي الله، برضوان يحس وجل عز الله يعبد عندما الدنيا في فا�ٕ�نسان.. وا��آخرة الدنيا في والمكافأة الجزاء قمة هو هذاو 

 وتعالى نهسبحا الله سيجد وعندها مخلصاً، ويكون صادقاً، يكون حينما ذلك يحدث. الله وبين بينه الذي بالود يحس الله،

 الجزاء قمة هو ا��آخرة قبل الدنيا في المؤمن يحسه الذي وهذا. وجل عز الله من لرضوانا وبهذا المودة، بهذه ويشعر معه،

 لرضوانا وهذا الود هذا على يترتب وما ا��ٔرض، هذه في حياته في ا�ٕ�نسان عليها يتحصل درجة أعلى وهذه. الله من والمكافأة

 ينقسم �� الذي.. حقيقة الله مع يعيش الذي القلب هايحس كلها هذه.. منه وتقريبه وحفظه، به، وعنايته له، الله و��ية من

 استقرت والذي ،الله إلى نفسه اطمأنت قد الذي ا�ٕ�نسان يتذوقها وإنما والمعصية، الطاعة بين أو الله، وبين هواه بين نفسه على

 التي المطمئنة لنفسا إلى منها منتق��ً  اللوامة، بالنفس مستعيناً  ا��ٔمارة النفس على يتغلب أن استطاع والذي الطاعة، على نفسه

 وحبها الله من قربهاب معصومة ��ٔنها منها، ييأس ثم بعيد، من يناوشها أن إ�� الشيطان يستطيع �� والتي س��م، في الله مع تعيش
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 الذي هو وهذا له، الله بو��ية ويشعر الرحمن، من بالود ويشعر الله، برضوان يشعر المقام هذا إلى ا�ٕ�نسان وصل فٕاذا لله،

 .٣...)ذراعاً  منه تقربت شبراً  عبدي إلي تقرب إذا( الحديث في جاء ما يستحق

 وعلى ،ا��ٔرض لعاعات على يتنافسون والناس عليه، يتحصل كي أجله، من ا�ٕ�نسان يعيش أن -شك ب��- يستحق أمر وهذا

 الا��ٔمو  أو الشهادات أو المناصب لىع به يحصلون ما كراماتهم من وحتى ا��ٔموال، ومن ا��ٔوقات من وينفقون ا��ٔرض، حقارات

 الله و��ية وعلى الرحمن، رضوان وعلى الرحمن، ود على الحصول هو إليه يسعون الذي هدفهم لجعلوا عقلوا ولو.. المراكز أو

 . عليه يعلو أو ا��ٔمر، هذا يوازي شيء ف�� وحفظه، وعنايته

 الله أن شك ��ف الله بقضاء ويرضى ويصبر المؤمن يُبتلى مافحين. "ا��ٔعلى الم��ٔ  في الذكر" ذلك على الله يجزيهم وكذلك

 ... ا��ٔعلى الم��ٔ  في ويكرمه إليه سيقربه وتعالى سبحانه

 ثمرة قبضتم :فيقول. نعم: فيقولون عبدي؟ ولد قبضتم: لم��ئكته الله قال العبد ولد مات ٕاذا" ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال"

 وسموه الجنة في تاً بي لعبدي ابنوا: فيقول. واسترجع حمدك: قولونفي عبدي؟ قال ماذا: فيقول نعم،: فيقولون فؤاده؟

 ."الترمذي ٔاخرجه" الحمد بيت

 وكل لذة فكل الله، ذات في واآ��مه ومتاعبه وطموحاته رغباته على ا�ٕ�نسان تعالى كلما يتكرر الله من الذكر هذا أن شك ف��

 حرمان وكل عاشه خوف وكل.. الم��ئكة ويحمده الجنة، في يتب به له ويبني الله، عند له سيكتب الله أجل من يحرمه متاع

 وم��ئكته هالل بين الحوار هذا ويدور. ا��ٔعلى الم��ٔ  في له وسيذكر له، محسوب أيضاً  هو الله سبيل وفي الله ذات في احتمله

 الله ولكن. كلذل ويهيئه ،ذلك إلى يوفقه الذي هو الله أن مع لله، ويمنع لله يعطي حينما الصغير، القليل العبد هذا بشأن

 بوديةالع ثمرة هو ا��ٔعلى الم��ٔ  في الذكر هذا أن شك ف�� وتعالى، سبحانه الكريم وهو يعطي، ما على يجازي ثم يعطي،

 نملك ��.. شيء يأ  في شيئاً  نملك �� أننا فالحقيقة.. شيء أي في شيئاً  الحقيقة في تملك �� التي الواثقة، الراضية الخاشعة

 فحينما .ذلك في لك أذن قد الله كان إذا إ�� أصابعك من أصبعاً  تحرك أن تملك �� فأنت.. نتحرك أن نملك و��. .نتنفس أن

 ذاه أن شك ف�� ويجازيه، ويعطيه يكرمه الذي هو الله وأن والطول، الحول من ومجرد القوة، من مجرد أنه ا�ٕ�نسان يستشعر

 .. وتعالى هسبحان لله الخالصة والعبودية الطاعة ثمرة يكون

 في هذكرت نفسه في ذكرني فٕاذا. يذكرني حين معه ؤانا بي، عبدي ظن عند ٔانا: وجل عز الله يقول: "ملسو هيلع هللا ىلص قال"

ٕان نفسي، ٕان ذراعًا، ٕاليه اقتربت شبراً  ٕالي اقترب فٕان. منه خير م��ٔ  في ذكرته م��ٔ  في ذكرني و  ذراعاً  ٕالي اقترب و

ٕان باعًا، منه اقتربت  ."الشيخان ٔاخرجه" ولةهر ٔاتيته مشياً  ٔاتاني و

 متلهفاً،و  وراجياً  مشوقاً  الذكر إلى يسعى ا�ٕ�نسان ويجعل.. لربه والعبد لله، ا�ٕ�نسان ذكر.. الذكر معنى يوسع هذا أن شك ��

 �� داً ج ضخم عطاء وهذا).. ذكرني إذا معه وأنا بي عبدي ظن عند أنا.. (الله ذكره الله ذكر إذا الصغير القليل العبد هذا ��ٔن

 فٕان.. (تهاوحقار  هي ضاآلتها وتعرف ا��ٔلوهية، عظمة وتعرف ا��ٔلوهية، مقام تعرف التي القلوب.. الرقيقة القلوب إ�� سهتح

                                                           
 .حسن وإسنادهما ذر أبي حديث من والطبراني أحمد خرجهأ  ٣
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 وإذا ذكره،ي أن جداً  ويسعد مكانة، له مثله إنسان إلى يتقرب أن منا الواحد يحرص كم).. نفسي في ذكرته نفسه في ذكرني

 نم غني أو العظماء، من عظيم أو الملوك، من ملك يذكره أن.. سعادة بعدها ما ادةسع هذه يعتبر الناس بين أو باسمه ناداه

 هل :الوجيه أو الملك بذلك صلة له من ويتساءل ا�ٕ�نسان، هذا يذكره أن جداً  فيسعد عنده، قيمة له إنسان أي أو ا��ٔغنياء،

 للها كان إذا بالنا فما.. قدره ع�� مهما له ةقيم �� بشر أنه رغم لسانه؟ على اسمي جاء تزوره كنت عندما هل عندك؟ ذكرني

 وجل، عز الله رنذك نهار ليل نظل أن على ويحثنا يبعثنا شعوراً  هذا يكون أ��.. أنفسنا في ذكرناه إذا نفسه في يذكرنا وجل عز

 الم��ئكة م��ٔ ).. نهم خير م��ٔ  في ذكرته م��ٔ  في ذكرني وإن( ذلك بعد ثم.. وتعالى سبحانه ونتملقه إليه، ونتقرب فيه، ونتفكر

 الطاعة هذه على الجزاء أن شك �� ،)ذراعاً  إليه تقربت شبراً  إلي�  تقرب وإن( ثم.. ا��آخرة وفي الدنيا في وا��ٔنبياء والصالحين

 . وكبير هائل

 سبحانه الله وليق ..وتعالى سبحانه له وخلوصهم لله المؤمنين لطاعة نتيجة ا��ٔرض في المؤمنين بأمر أيضاً  ا��ٔعلى الم��ٔ  واشتغال

 رَْحَمةً  َشْيءٍ  ل� كُ  َوِسْعتَ  َرب�َنا اآَمنُوا لِل�ِذينَ  َوَيْسَتْغِفُرونَ  بِهِ  َويُْؤِمنُونَ  َرب�ِهمْ  بَِحْمدِ  يَُسب�ُحونَ  َحْوَلهُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِملُونَ  ال�ِذينَ ﴿  وتعالى

 بل السند، بعدم والشعور الوحشة تزول هنا ومن]. ٧: غافر﴾ [ اْلَجِحيمِ  َعَذاَب  َوِقِهمْ  يَلكَ َسبِ  َوات�َبُعوا َتابُوا لِل�ِذينَ  َفاْغِفرْ  َوِعْلًما

 ا��ٔرض تانقلب لو وحتى ا��ٔرض، في وحده كان ولو حتى معه وأنهم ا��ٔعلى، الم��ٔ  في عصبة له أن دائماً  والمؤمن المسلم يشعر

 الوحشة كتل يزيل با��ئتناس الشعور هذا.. يرقبه والله يدعون، ئكةوالم�� معه، والم��ئكة الله.. وحده ليس فهو أعداء، كلها

 وحقاً  الله، مع عيشي حقاً  ��ٔنه ذلك، بكل يستهين فهو. الدنيا في للعذاب ويتعرض ل��ٔذى، يتعرض حينما ا�ٕ�نسان يحسها التي

 . له ويستغفرون له يدعون به منشغلين الم��ئكة أن ربه قول يصدق

 يُْرَزقُونَ  َرب�ِهمْ  ْندَ عِ  ا�ْحَياءٌ  َبلْ  ا�ْمَواًتا الل�هِ  َسِبيلِ  فِي قُِتلُوا ال�ِذينَ  تَْحَسَبن�  َوَ��.. ﴿ أمواتاً  ليسوا هذا بعد موتوني الذين الشهداء إن ثم

 َيْسَتْبِشُرونَ  ۞ َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَ�� َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  ا���� ِهمْ َخْلفِ  ِمنْ  بِِهمْ  َيْلَحُقوا َلمْ  بِال�ِذينَ  َوَيْسَتْبِشُرونَ  َفْضلِهِ  ِمنْ  الل�هُ  اآَتاُهمُ  بَِما فَرِِحينَ ۞ 

 أشبه المؤمن حس في القتل فيصبح].. ١٧١-١٦٩: عمران اآل﴾ [ اْلُمْؤِمِنينَ  ا�ْجرَ  يُِضيعُ  َ�� الل�هَ  َوا�ن�  َوفَْضلٍ  الل�هِ  ِمنَ  بِِنْعَمةٍ 

 دار من نقلهي.. ا��آخرة إلى الدنيا من ينقله.. وقتي مخدر حال إلى حال من لينقله العمليات في المريض يأخذه الذي بالمخدر

 من مقعده ويرى ،وينوّر ذراعاً، سبعين فيه له ويفسح الجنة، رياض من روضة للمؤمن بالنسبة القبر ��ٔن النعيم، دار إلى الفتنة

 بقدر إ�� مخيفاً  �و� رهيباً  شيئاً  ليس المؤمن سح في فالموت.. البعث يوم يأتي حتى العروس نومة نام: له ويقال وينام، الجنة،

 ومن وت،بالم ومرحباً  بالموت سعيداً  يكون فٕانه السعادة بخاتمة له ومختوماً  محسناً  المؤمن كان فٕاذا الموت، بعد ينتظره ما

 إلى عوض من أو ،حال إلى حال من انتقاله هو وا��ستشهاد والقتل للمؤمن بالنسبة فالموت لقاءه، الله أحب الله لقاء أحب

 الله؟ سبيل في بالموت يضيقون ولماذا بالقتل؟ الناس يضيق فلماذا. وأحسن منه أفضل وضع

 رخونيص ومسلمات مسلمين أنفسهم يسمون من أن -ا��آن نرى كما- ولكن. يقين هناك يكون حينما إ�� تأتي �� المشاعر وهذه

 بينما .اليقين وعدم ا�ٕ�يمان عدم عن ناتج كله وهذا. الجهاد ىإل يذهب أن ويخشون الحرب، وفي المعركة في يموت من على

 ��ٔن الناس، لقواي أن أصحابه يستحيي شهيد له يموت �� الذي البيت وكان.. والحروب الغزوات ليدخلوا يتنافسون ا��ٔطفال كان

 .شهادة موضع يجعلهم ولم بكرامته، يخصهم لم الله
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 ويصبح مقاييسه، تتغير ة،النبوي التربية ويتربى القراآن، من ويتلقى الله، من يتلقى حينما المسلم والمجتمع.. تختلف فالمقاييس

. العائلة من أو ا��ٔسرة من استشهدوا الذين الشهداء بعدد ويتفاخرون.. الشهادة على ويتنافسون الموت على يتنافسون الناس

 أسماء كانت كيف ورأينا. تغضب و�� تضيق �� صامدة وهي واحدة معركة في ا��ٔربعة أو��دها مات الخنساء أن كيف رأينا وكما

.. الشهادة يريد نم م��بس ليست هذه بني يا: له وتقول بها، يتدرع التي درعه يخلع وأن يموت أن الزبير بن الله عبد تشجع

 . معه وتعاملهم الدين لهذا إدراكهم في أعماقهم وتتغير قيمهم تتغير الناس كان هكذا

 .. وجل عز الله مع الحياة مستوى إلى ا��رتفاع وثمرات اليقين، ثمرات كلها هذه أن شك ف��

 ٕالى وا�ٕ�مهال ا��ٔرض في لهم وا�ٕ�م��ء ا��آخرة في والمجرمين والطغاة المكذبين بٔاخذ المتكرر وعده كان كما"

ٕان.. حين   :ا��ٔخير الجزء في ا��آخرة على كله التركيز ولكن.. الدنيا في بعضهم ٔاخذ قد ٔاحياناً  كان و

ن�كَ  َ��﴿  -١٩٦: عمران اآل﴾ [ اْلِمَهادُ  َوِبْئسَ  َجَهن�مُ  َمٔاَْواُهمْ  ثُم�  قَِليلٌ  َمَتاعٌ ۞  اْلِبَ��دِ  فِي َكَفُروا ال�ِذينَ  َتَقل�ُب  َيُغر�

١٩٧.[.  

ا َغافًِ�� الل�هَ  َتْحَسَبن�  َوَ��﴿  الُِمونَ  َيْعَملُ  َعم� ُرُهمْ  ٕاِن�َما الظ�  ُءوِسِهمْ رُ  ُمْقِنِعي ُمْهِطِعينَ ۞  اْ���ْبَصارُ  فِيهِ  ْشَخصُ تَ  لَِيْومٍ  ُيَؤخ�

  .].٤٣-٤٢: ٕابراهيم﴾ [ َهَواءٌ  َوا�ْفِئَدتُُهمْ  َطْرفُُهمْ  ٕاَِلْيِهمْ  َيْرَتد�  َ��

 .."]٤٢: المعارج﴾ [ ُيوَعُدونَ  ال�ِذي َيْوَمُهمُ  ُيَ��قُوا َحت�ى َوَيْلَعُبوا َيُخوُضوا َفَذْرُهمْ ﴿ 

 المؤمنو  مصيرهم، والطغاة المكذبون وسيجد الكافر، لمصير بالنسبة حق أيضاً  فهي المؤمن، حس في حق ��آخرةا أن فكما

 أو النعيم في أو لعافيةا في يتقلبون الطغاة هؤ��ء يرى حينما يتشكك و�� يضيق و�� يغتر �� وبالتالي. المصير هذا من يقين على

 !الله قول في يتشكك أو الحق، على وأنهم الباطل على أنه فيظن عليه، مسلطين أو السلطان، في

 ُمْقنِِعي ُمْهِطِعينَ  ۞ اْ���ْبَصارُ  فِيهِ  تَْشَخصُ ﴿  يوم في ينتظرهم العذاب وأن وتافه، قليل متاع هذا بأن مستيقناً  يجعله اليقين لكن

 الهلع، ومن الخوف من] ٤٣: إبراهيم﴾ [ َهَواءٌ  ْفئَِدتُُهمْ َوا�  َطْرفُُهمْ  إَِلْيِهمْ  َيْرَتد�  َ��﴿  الذل من] ٤٣-٤٢: إبراهيم﴾ [ ُرءُوِسِهمْ 

 ومنسجماً  الله،ب اليقين مع منسجماً  كياناً .. اآخر كياناً  ويصبح كثيرة، أشياء عنده تتحقق اليقين هذا المؤمن عند يكون فحينما

 . طوي��ً  يعيشها أن ينبغي التي الحقيقة مع

 عز الله بوعدو  الله، وبقدر الله، وبفعل الله، وبعظمة الله، بوجود اليقين قين؛الي من أعمق درجة إلى نصل أن حاجة في نحن

 صلو  الذي السامق المستوى هذا إلى نصل حتى عليه نحن مما أعمق يقيننا يكون أن محتاجون أننا شك و��.. ووعيده وجل

 . ا��ٔخدود أصحاب إليه

 مجال هي وحدها ا��ٔرض تعد ولم با��آخرة، نياالد واتصلت ا��ٔعلى، الم��ٔ  بحياة الناس حياة اتصلت وهكذا"

 موعد و�� المطاف، خاتمة هي الدنيا الحياة تعد ولم. والطغيان وا�ٕ�يمان والباطل، والحق والشر، الخير بين المعركة
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 العليا القيمة هي تعد لم وحرمان، ومتاع واآ��م لذائذ من بها يتعلق ما وكل الحياة ٔان كما.. الصراع هذا في الفصل

 ."الميزان في

 كل ويبدو ا��ٔرض، ووتبد الدنيا، تبدو بحيث جداً، والفسيحة جداً، الواسعة بأبعادها الحقيقة وتتضح ا�ٕ�نسان، تصورات تتغير

 .المؤمن فيه يتحرك الذي المجال حقيقة من جداً  صغير تافه جزء عليها ما

 فاقاآ  واتسعت والموازين، القيم في المجال وانفسح الزمان، في المجال وانفسح المكان، في المجال انفسح"

 ما بقدر منالمؤ  وكبر بها، يتعلق وما الدنيا والحياة عليها، وما ا��ٔرض فصغرت اهتماماتها، وكبرت المؤمنة، النفس

 ا�ٕ�يماني التصور هذا ٕانشاء في القمة في ا��ٔخدود ٔاصحاب قصة وكانت والحيوات، ا��آفاق من عرف وما رٔاى

 ."ريمالك الكبير الشامل الواسع

 وانفسح. وا��آخرة ا��ٔعلى والم��ٔ  وا��ٔرض السماوات وإنما وحدها، ا��ٔرض هي تعد فلم المكان، مجال واتسع الرؤية، اتسعت

 أصبحتو  والموازين، القيم في المجال وانفسح. لها نهاية �� التي ا��آخرة وإنما فقط، ا��ٔرض زمن يعد فلم الزمان، في المجال

 مل المؤمنة، النفس اآفاق واتسعت وا��ٔرض، السماء سعة واسعة و��ٔنها السماء، من جاءت ها��ٔن وأخطر، وأضخم أعظم القيم

 فسالن اآفاق اتسعت وإنما. الحيوان يعيش كما ا��ٔرض وشهوات ا��ٔرض ولعاعات ا��ٔرض طموحات في ومحصورة منحسرة تعد

 أو ينسب صغر مجرد وليست الحقيقة، في هي كما ا��ٔرض صغرت.. عليها وما ا��ٔرض وصغرت. اهتماماتها وكبرت المؤمنة،

 غاف��ً، ا�ٕ�نسان كان حينما حجمها من أكبر مكاناً  أخذت قد كانت أن بعد الحقيقي، مكانها وأخذت صغرت هي.. وهم

 مهما هشيموال الرياح، تذروه كهشيم الله صورها التي الدنيا الحياة.. بها يتعلق وما الدنيا والحياة عليها، وما ا��ٔرض وصغرت

 صحيحة، بصورة النسب وتحددت ا��ٔمور، هذه كل صغرت.. ا�ٕ�ط��ق على له وزن �� فٕانه هائ��ً، كان ومهما ضخماً، كان

 لذيا المؤمن.. ا��ٔنبياء يتبع الذي المؤمن.. با��آخرة العارف المؤمن.. بالله العارف المؤمن.. رأى ما بمقدار المؤمن وكبر

 من عرف ام بقدر الحقيقية قيمته وارتفعت وعظم كبر ٔانه شك ��.. الوجود حقيقة عرف الذي المؤمن.. الله وجه إلى يشتاق

 .ىوتعال سبحانه له نهاية �� الله ��ٔن نهاية، �� ما إلى اتسع قد أمامه ا��ٔفق ��ٔن الجديدة، الحيوات ومن الجديدة، ا��آفاق

 إلى ا��ٔرض، قيم ومن ا��ٔرض، صغر ومن ا��ٔرض، قيود من وانطلقوا هذا، كل تصوروا قد كانوا ا��ٔخدود أصحاب أن شك و��

 جاء وكما. نارال في بأنفسهم يلقون فكانوا العذاب، هذا كل وجل عز الله بفضل يتحملون جعلتهم التي الواسعة، ا��آفاق هذه

.. بأطفالها كلها الطائفة هذه فكأن.. ٤تخاف و�� النار في نفسها تلقي أن فأمرها ترددت قد أمه رأى طف��ً  أن: ا��ٔثر في

. كبير شرف ومن فعةر  من للبشرية سجل ما قمة وهذا. ا��ختبار في نجحوا قد كلهم.. بشبابها.. بعجائزها.. بفتياتها.. تيانهابف

 خذتوأ  صدورها، يشفي ما شهدت قد ا��ٔخرى ا��ٔمثلة ��ٔن اآخر، مثال أي من وأكبر أعلى مث��ً  ا��ٔخدود أصحاب قصة وتصبح

 رهمبأج ذهبوا قد هؤ��ء ا��ٔخدود أصحاب لكن. بذلت ما على ا��ٔرض في العوض ضبع أو الجزاء، بعض أو ا��ٔرض، في جزاءً 

                                                           
 اصبري أمه اي الغ��م لها فقال فيه تقع أن فتقاعست لها صبي ومعها امرأة جاءت حتى(..  اآخره وفي ا��ٔخدود أصحاب قصة في بطوله الحديث ٤

 .-عنه الله رضي- صهيب حديث من مسلم أخرجه) الحق على فٕانك
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 قديرت بأكبر ونجحوا ا��ٔرض، في درجات أعظم سجلوا أنهم شك �� ولكن الحرق، وغير الموت غير الدنيا في يروا ولم كام��ً،

 . وتعالى سبحانه لله عبادته وفي الطغيان، مع حربه في إنسان عليه يحصل أن يمكن

 تلفةالمخ احتما��تها كل ٔامام الداعية وموقف الله ٕالى الدعوة طبيعة
 ةالداعي وموقف الله، ٕالى الدعوة طبيعة حول البروج، وسورة ا��ٔخدود ٔاصحاب قصة تطلقه اآخـر ٕاشعاع هنالك"

 . احتمال كل ٔامام

 .. ا��ٔرض في للدعوات مختلفة نهايات من منوعة نماذج الله ٕالى الدعوة تاريخ شهد لقد

 ولم .النجاة مجرد العدد، القليلة المؤمنة الفئة ونجاة لوط، وقوم شعيب، وقوم هود، وقوم نوح، قوم مصارع شهد

 ٔان حياناً أ  يريد وتعالى سبحانه الله ٔان تقرر النماذج وهذه. والحياة ا��ٔرض في ذلك بعد دوراً  للناجين القراآن يذكر

ل  ."هناك لهم مرصود فهو ا��ٔوفى الجزاء ٔاما يا،الدن في العذاب من بقسط الطغاة للمكذبين يعج�

 هؤ��ءل يذكر لم ولكن.. المؤمنون ويبقى الطغاة، ويسحق ويقضي وجل، عز الله ينصرهم.. ينتصرون ناس.. نموذج فهذا

 . ا��ٔخرى الرسا��ت في حدث كما الواقع في الله منهج على عريضة طويلة حياة إقامة في كبير دور المؤمنين

 :-الس��م عليه- موسى نموذج هو نيالثا النموذج

 يهاف كانوا فترة ا��ٔرض في للقوم التمكين مع وقومه، موسى ونجاة وجنوده، فرعون مصرع الدعوة تاريخ وشهد"

ٕان تاريخهم، في كانوا ما ٔاصلح ٕالى. الكاملة ا��ستقامة ٕالى قط يرتقوا لم و  جاً منه ا��ٔرض في الله دين ٕاقامة و

 ."ا��ٔولى النماذج غير ذجنمو  وهذا.. شام��ً  للحياة

 : ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول صحابة نموذج هو ثالث نموذج

 منينالمؤ  وانتصار ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد وا�ٕ�يمان الهدى على استعصوا الذين المشركين مصرع كذلك الدعوة تاريخ وشهد"

 منهج ٔاقيم ٔان ريةالبش تاريخ في الوحيدة للمرة وتم. عجيباً  انتصاراً  نفوسهم في العقيدة انتصار مع كام��ً، انتصاراً 

 ."بعد من و�� قبل من قط، البشرية تعرفها لم صورة في الحياة على مهيمناً  الله

 ). ا��ٔخدود أصحاب نموذج( هو رابع ونموذج

 اوحتتر  نماذج يشهد يزال وما. والحديث القديم في ا�ٕ�يماني التاريخ سجل في ظهوراً  ٔاقل ٔاخرى نماذج وشهد"

 ."القرون مدار على حفظها التي النهايات هذه بين

 والخ��فة ��ميا�ٕ�س التاريخ داخل سواء �ٕ�ص��حها، أو ا�ٕ�س��مية، الحياة �ٕ�قامة ظهرت التي ا�ٕ�س��مية الحركات تاريخ تتبعنا ولو

 نوسيةالس والحركة الوهاب عبد بن محمد حركة من ابتداء المعاصر، تاريخنا في حدثت التي الحركات تلك أو ا�ٕ�س��مية،
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 تفاوتت نتائج لها أن نجد ا��آن العالم في تحدث التي الحركات أو باكستان، في ا�ٕ�س��مية والجماعة خوانا��ٕ  أو وغيرهما،

 تأتي جماعاتو  كثيرة، نهايات فنجد.. الصدق والتزامها المنهج التزامها في نقصانها قدر أو استقامتها، قدر مع متناسبة كثيراً،

 . متنوعة والنهايات كثيرة فالنماذج.. عقبيها على وتنقلب تنحدر وجماعات تستمر وجماعات وتذهب،

 .."والبعيد منها القريب ا��ٔخرى، النماذج جانب ٕالى ا��ٔخدود، حادث يمثله الذي النموذج من بدّ  يكن ولم"

 ا��ٔخدود ٔاصحاب نموذج من بد يكن لم

 لمـاذا؟

 المؤمنين حس في ليستقر ذلك! رونالكاف فيه يؤخذ و�� المؤمنون، فيه ينجو �� الذي النموذج هذا من بد يكن لم"

 .شيء ا��ٔمر من لهم ليس ؤان. الله ٕالى طريقهم في النهاية كهذه نهاية ٕالى يدعون قد ٔانهم -الله دعوة ٔاصحاب-

 "!الله ٕالى العقيدة ؤامر ٔامرهم ٕانما

 .. أيديهم على وجل عز الله لدين النصر حب هي كانت ولو الحظوظ، كل من يتجردون وبالتالي

 ستعلواي ؤان الحياة، على العقيدة يؤثروا ؤان الله، يختاروا ٔان وواجبهم يذهبوا، ثم واجبهم، يؤدوا ٔان يهمعل ٕان"

 .."والنية العمل في الله َيْصدقوا ؤان الفتنة على با�ٕ�يمان

 فليس بوا،يذه ثم مواجبه يؤدوا أن عليهم.. وجل عز الله من مصطفاة تكون أن تريد التي المؤمنة الطائفة من الله يريده ما هذا

 كثير إلى بالجماعات دييؤ  والفشل للنجاح ميزاناً  وجعلها دائماً، النتيجة إلى فالنظر. يفعلون ما على تنبني التي النتيجة عليهم

 ينتظروا أن لهم سلي أن علموا إذا لكن.. الصور من صورة بأي نتائج على الحصول في للرغبة نتيجة المناهج وتغيير العثرات من

 ملتزمين جعلهمي هذا فٕان النتيجة، ذلك بعد عليهم ليس ثم ويطيعوا، ويسمعوا بالمنهج، يلتزموا أن بد �� وأنهم معينة، جةنتي

 . الله منهج على وثابتين

 ستعلواي ؤان الحياة، على العقيدة يؤثروا ؤان الله، يختاروا ٔان وواجبهم يذهبوا، ثم واجبهم، يؤدوا ٔان عليهم ٕان"

 ما ودينه دعوتهب يفعل كما وبٔاعدائهم، بهم الله يفعل ثم. والنية العمل في الله يصدقوا ؤان لفتنةا على با�ٕ�يمان

 ."راهوي هو يعلمه مما غيرها ٕالى ٔاو ا�ٕ�يمان، تاريخ عرفها التي النهايات تلك من نهاية ٕالى بهم وينتهي. يشاء

 .مرت التي النهايات هذه كل غير نعلمها �� نهاية تكون وقد

 لله الحقة يةالعبود

 ليهمع و�� لهم وليس! المعلوم ا��ٔجر وقبضوا عملوا يعملوا، ٔان ٔارادهم وكيفما وحيثما ٔاينما. الله عند ٔاجراء ٕانهم"

 "!ا��ٔجير شٔان �� ا��ٔمر صاحب شٔان فذلك مصير، ٔاي ٕالى الدعوة تتجه ٔان
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 ومن راض،ا��عت ومن الجزاء، انتظار ومن ط،الشر  ومن الرغبة، من ا�ٕ�نسان يخلو حينما العبودية، حقيقية فع�� تتحقق وبهذا

 يأتي فحينما كتملة،م العبودية تكون �� هذا فبدون العبودية، هذه يستحق الذي للسيد حقيقة عبد أنه يتحقق وحينذاك. ا��قتراح

 بطول أو داباضطه أو بواقع يضيقون أو يستعجلونه، أو نصراً  يستأخرون حين أو شروطاً، يشترطوا أن هؤ��ء ا��ٔجراء نفس في

 ... التجرد في ونقص ا�ٕ�يمان، في نقص هذا كل.. أو.. أو الطريق،

 جرهمأ  سيأخذون فهم .."!المعلوم ا��ٔجر وقبضوا عملوا يعملوا، ٔان ٔارادهم وكيفما وحيثما ٔاينما. الله عند ٔاجراء ٕانهم"

 هو نيكو  أن يريد والذي أعلم؟ هو الذي ا��ٔمر صاحب أمر في يتدخلون ولماذا يقلقون؟ فلماذا النتيجة، عن النظر بصرف

 فيه يقع أن يجب �� الذي الخفي الشرك من نوع هو هذا من للتململ محاولة فأي. أحد يشاركه �� يقرر، الذي الواحد الحاكم

 . المؤمنون

 مصلحة أي همل ليس الله، عند أجراء أنهم: هو الله طريق في يسيرون الذين الدعاة نفوس يم��ٔ  أن يجب الذي النفسي فالشعور

 . القويم بالمنهج والتزامهم ارتباطهم على تترتب التي النتائج في اقتراح أو

 النظر صرفب جداً  أمناء يكونون وإنما يقترحوا، أن و�� المنهج، من يغيروا أن لهم فليس النتائج، كانت وأياً  العقبات، كانت وأياً 

 يشتتونو  يفرقون ف��.. لله العبودية يخلصوا أن شأن في.. واحد شأن في محصوراً  وجهدهم همهم يكون وبذلك. النتيجة عن

  .يكون ما يكون ذلك بعد ثم لله، الطاعة يحسنوا أن فواجبهم.. أخرى أشياء إلى الوصول وفي أخرى، أعمال في جهدهم

 للمؤمن الحقيقي الجزاء

 ا��ٔوهاق من وانط��قاً  صور،الت في وجما��ً  الشعور، في ورفعة القلب، في طمٔانينة ا��ٔولى الدفعة يقبضون وهم"

 وه الدنيا في جزاءٍ  فأي.. جزاءً  تكفي لكانت وحدها كانت لو هذه أن شك و�� .."والقلق الخوف من وتحرراً  والجواذب،

  وبالقيود؟ با��ٔغ��ل مكبل غير وأنه مطمئن، أنه ويشعر نفسه، ا�ٕ�نسان يحترم أن من خير

 ..الوحيد ا��ٔجر هو ليس هذا ولكن

 يذكرهمس ."الصغيرة ا��ٔرض هذه في بعد وهم وكرامة، وذكراً  ا��ٔعلى الم��ٔ  في ثناءً  الثانية الدفعة يقبضون وهم"

 ...ا��ٔنبياء ويذكرهم الم��ئكة، وتذكرهم الله، ويذكرهم ا��ٔعلى، الم��ٔ 

 . كبيراً  ونعيماً  يسيراً  حساباً  ا��آخرة في الكبرى الدفعة يقبضون هم ثم"

 عند نواكا وأنهم وتعالى، سبحانه الله يرضون أنهم شعورهم يكفي .."الله رضوان. ميعاً ج منها ٔاكبر هو ما دفعة كل ومع

. عنهم للها ورضي. العبادة هذه فأحسنوا يعبدوه أن أجل من خلقهم فالله لهم، أراد كما وعبدوه وتعالى، سبحانه الله ظن حسن

 ..المؤمن ينتظره أجر أكبر وهذا
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 بهم ليفع لقدرته، وستاراً  لقدره ٔاداة ليكونوا مختارون ؤانهم الله، رضوان. عاً جمي منها ٔاكبر هو ما دفعة كل ومع"

 ."يشاء ما ا��ٔرض في

 من ؤمنالم به يشعر ما فوق هو كامل، وتجرد كاملة، عبودية من المؤمن، يفعله ما على الرباني العطاء أو الرباني الجزاء هذا

 فهو. اهليونالج تحتها يرزح التي القيود كل من وتحرره الجميل، الرائع التصور بهذا وإحساسه لشعوره، ورفعة لذاته، احترام

 ..تعالىو  سبحانه الله من ورضوانا ا��آخرة، في وجزاء ا��ٔعلى، الم��ٔ  في ثناء كثيرة؛ أشياء وتعالى سبحانه الله من يقبض

 السامقة، لقمةا ٕالى ا��ٔول الجيل رفعت النبوية والتربية القراآنية التوجيهات

 واجبنا؟ هو فما

 من طلقهمأ  الذي التطور، هذا ٕالى ا��ٔول الصدر في المسلمين من المختارة بالفئة القراآنية التربية انتهت وهكذا"

 على الله خيرة ورضوا ا��ٔمر صاحب عند ٔاجراء وعملوا البتة، ا��ٔمر من ٔانفسهم فٔاخرجوا. وشخوصهم ذواتهم ٔامر

 ."حال ٔاي وعلى وضع ٔاي

 بهممصائ وفي الشخصية، أمورهم خاصة في كان وإنما الدولة، وإقامة الحركة قضية في فقط يكن لم التجرد هذا أن ورأينا

 تغيير يطلبوا نأ  يجرؤون و�� وتعالى، سبحانه الله باختيار ويرضون مصائب، من يصيبهم بما الرضا شديدي نراهم فكنا الخاصة،

 . القدر هذا

 وما ا��ستسقاء، مرض من حصين بن عمران أصاب وما عمى، من وقاص أبي بن سعد أصاب بما لذلك نماذج ذكرنا وقد

 عصياناً  يسل دام ما لهم الله يختاره ما بكل الرضا على الصحابة يربي والقراآن ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان الصرع، من السوداء المرأة أصاب

 . تغييره يطلبون �� أو تغييره، يحاولون و�� الله بقدر يرضون فكانوا.. كفراً  أو

 ذاه كل وإنما.. كذلك ليس أنه ا��ٔمر وحقيقة.. التداوي ومع با��ٔسباب، ا��ٔخذ مع الناس حس في يتعارض ��ٔمرا هذا ولعل

 �� انواك حساب بغير الجنة يدخلون الذين ألفاً  السبعين أن فكما. ا�ٕ�يمان درجات ومن ا�ٕ�حسان درجات من درجات يعتبر

. وجل عز الله على التوكل وكمال التوكل، باب من كلها ا��ٔمور فهذه. .٥يتوكلون ربهم وعلى يكتوون و�� يتطيرون و�� يسترقون

 يشفى يولك الله، طاعة إلى ينطلق لكي يطلبه إنما الدواء يطلب الذي لكن. الدواء يطلب من أو يتداوى، من يناقض �� وهذا

 . السبب من وليس الله، بأمر الشفاء أن أيضاً  يعتقد وأن وجل، عز الله ليطيع

 وجل، عز هالل يحبه لما والحب الله، على الكامل التوكل أمر من جداً  الرفيع الطور هذا إلى ارتقوا قد كانوا الصحابة أن شك و��

 . أنفسهم حظوظ من وتجردوا بقضائه، ورضوا الله، على فتوكلوا. لهم الله يختاره ما بكل والرضا

                                                           
 .١٢٦ص. ٧ج. البخاري صحيح ٥
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ٕالى الجنة، ٕالى وا��ٔنظار القلوب وتوجه القراآنية، التوجيهات مع تتمشى النبوية التربية وكانت"  الدور على لصبرا و

 . سواء وا��آخرة الدنيا في يشاء بما الله ئاذن حتى المختار

 صبراً : "يقول ٔان على يزيد فما مكة، في الشديد العذاب يعذبون -عنهم الله رضي- ؤاباه ؤامه عماراً  يرى ملسو هيلع هللا ىلص كان

 . ٦"الجنة موعدكم ياسر، اآل

 ٔا��: قلناف الكعبة، ظل في برده متوسد وهو ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ٕالى شكونا: قال -عنه الله رضي- ا��ٔرتّ  بن خّباب وعن

 يؤتى ثم ا،فيه فيجعل ا��ٔرض في له فيحفر الرجل يؤخذ قبلكم من كان قد: "فقال لنا؟ تدعو ٔاو لنا؟ تستنصر

 عن لكذ عدهيب ما. وعظمه لحمه دون ما الحديد بٔامشاط ويمشط. نصفين فيجعل رٔاسه على فيوضع بالمنشار

 والذئب ه،الل ٕا�� يخاف ف�� حضرموت، ٕالى صنعاء من الراكب يسير حتى ا��ٔمر هذا تعالى الله ليتممن والله. دينه

 ."].البخاري ٔاخرجه".. [تستعجلون ولكنكم غنمه، على

 ا��رتفاع ومستوى لرضا،ا لىع القدرة ومستوى الرضا، مستوى إلى المسلمين رفعت النبوية والتربية القراآنية التربية هذه أن شك ف��

 . وجل عز لله المحبة ومقام العبودية مقام في الكامل ا��نصهار خ��ل من با��ٔلم ا�ٕ�حساس على

 أن قرري بحيث.. بقرار مقام أي في نفسه يضع �� ا�ٕ�نسان إن ذلك قبل وقلنا. المجاهدة خ��ل من إ�� يأتي �� هذا إن وقلنا

 . ذلك إلى ليصل حاول قد يكون أن دون.. الراضين من يكون أن أو الصابرين، من يكون أن أو المتوكلين، من يكون

 معارجهاو  كثيرة، ا�ٕ�يمان فدرجات. المهمة هذه في يفشل أن بد ف�� هذا إلى تؤدي التي الخطوات وأخذ حاول قد يكن لم فٕاذا

 ��ٔنه نفسه، مع حتى قالطري يعتسف ف�� هاية،الن نقطة إلى يرتقي ثم فيها هو التي النقطة من يبدأ  أن ل�ٕ�نسان فينبغي كثيرة،

 التربية، خ��ل نم نفعله أن نستطيع ولكننا. بقرار نفعله أن نستطيع الصحابة من نراه ما كل فليس. تطيق �� ما يحملها قد

 يرب�  لم نه��ٔ  لكفذ المواقف بعض في يفشل أنه منا واحد يجد أو بعضنا، يجد فعندما. المجاهدة وعلى التربية، على والمواظبة

 عتسافا حاول إذا يفشل قد ��ٔنه شيئاً، يفتعل أ�� ا�ٕ�نسان فعلى.. بالمجاهدة نفسه يأخذ ولم المواقف، هذه على نفسه

 . الطريق

 فٕاذا. هإلي وصلوا ما إلى فوصلوا المجاهدة، على وحرصوا أنفسهم، وجاهدوا وتربوا، رُبوا ��ٔنهم هذا إلى وصلوا الصحابة فهؤ��ء

ابُِقونَ ﴿  نريده الذي الطموح قدر على المجاهدة تكون أن بد �� فٕانه مقامهم وعلى طريقهم على وننك أن أردنا  ِمنَ  ونَ اْ���و�لُ  َوالس�

 لكي يصلح اتباع أي فليس.. بٕاحسان ا��تباع من بد ف��]. ١٠٠: التوبة﴾ [ بِٕاِْحَسانٍ  ات�َبُعوُهمْ  َوال�ِذينَ  َواْ���ْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ 

 خ��ل نم إليه وصلوا ما إلى نصل أن بد �� مثلهم نكون أن نريد كنا فٕاذا. وا��ٔنصار المهاجرين من ا��ٔولين بالسابقين قنلح

 بين ما دالحدي بأمشاط ويمشط نصفين، فيجعل رأسه على فيوضع بالمنشار يؤتى أن إنسان يحتمل كيف وإ��. المجاهدة

 درجةو  اليقين، من درجة إلى وصل هذا أن شك ��. دينه عن يبعده افيم يترخص و�� ذلك على يصبر كيف.. وعظمه لحمه

 كما ا��ٔلم نم عبده وتعالى سبحانه الله يريح اللحظات هذه وفي. الله معية واستدعاء الله، اصطفاء من ودرجة لله، المحبة من

                                                           
 .النب��ء أع��م سير في والذهبي ا�ٕ�صابة في حجر وابن السيرة، في اسحاق ابن أخرجه ٦
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 أنه شك �� هذا؟ إلى وصل كيف.. ٧)القرصة مس من أحدكم يجد كما إ�� القتل مس من الشهيد يجد ما( الحديث يقول

 بأشياء مزود ا�ٕ�نسان أن الحديث العلم من نعرف ونحن.. با��ٔلم إحساسه عنه يخفف أن بالعطاء المتفضل الله من استحق

 المثبطات ههذ ينشط أن عبد عن يخفف أن أراد إذا وتعالى سبحانه قادر والله.. با��ٔلم شعوره تنقص أو با��ٔلم، شعوره تزيد

 فسوف خاءالر  أوقات في لنفسه يقدم لم الذي ا��آخر أما. وجل عز لله استسلم قد دام ما ا��ٔلم بحجم يحس و�� فيضرب ل��ٔلم،

 .. يرجع وقد.. يفتن وقد شديداً، با��ٔلم إحساسه فيكون جدا، ضعيفة ا��ٔلم مثبطات أن يجد

 الله معية نستحق حتى الرخاء أوقات في نعمل أن بد �� فٕانه وتثبيته، العبد عن الله وتخفيف وعنايته، الله معية نستدعي ولكي

 انتوك الدنيا، من شيء إلى استشراف ب�� عاشوا ��ٔنهم إ�� النقطة هذه إلى وصلوا ما ا��ٔخدود وأصحاب فالصحابة. وجل عز

 ينتظروا أن دون عملوا، يعملوا أن الله أرادهم أو أمروا وأينما وكيفما حيثما أجراء وكانوا. وتعالى سبحانه الله يرضوا أن غايتهم

 .ا��آخرة في الجزاء أن يعلمون كانوا وإنما عاج��ً، جزاءً  أو الدنيا، في ذلك على أجراً  ينتظروا أن ودون مقابل،

 المؤمنين قلوب في الله بقدر الشعور

 ��ٔحداثه المنسق واآخره، ٔاوله على المّطلع كله، الكون هذا ومدبر حال، كل ووراء وضع كل وراء حكمة لله ٕان"

 السير طخ في مشيئته مع تتفق التي الحكمة المستور، غيبه في المكنونة الحكمة يعرف الذي هو. وروابطه

 ."الطويل

 �� قدره، قدري وجل عز فالله وجل، عز الله علم عن شيئاً  نعرف و�� ندري �� أننا بسبب منه جزء بالقدر إيماننا أن هذا قبل قلنا

إن وحدك، لك بالنسبة و�� وحدي، لي بالنسبة  ما غير على القدر ييأت قد فبالتالي. ا��ٔجيال كل في البشر لمجموع بالنسبة ماو

 أن يجب �� فا�ٕ�نسان. وجل عز الله يريده الذي النهائي والقدر النهائية الحكمة يحقق ذلك ��ٔن تتوقع، ما غير وعلى تحب

 وهو ا��ٔعلم، هوف ا��ٔمر، لصاحب ا��ٔمر تركي وإنما الخاصة، برغباته و�� الشخصية، بمصلحته و�� الجزئي، بعمله القدر يقيس

 يبتليو  هذا، ويعاقب هذا، على ينعم وجل عز والله للناس، أقدار من وجل عز الله يريده ما تحدث لكي ا��ٔمور كل ينسق الذي

 . نعلمها �� نحن كثيرة أشياء ليخدم الله قدر فيأتي.. ل��آخرين فتنة ويجعله هذا ويفتن هذا،

 الصحيح، جبالمنه هو يلتزم أن عليه وإنما. الله قدر على و�� الله، علم على و�� الله، حكمة على يعترض أن يجوز �� فا�ٕ�نسان

 الكون أمور سقتن التي الحكمة مع يسير هذا أن ويعتقد الخير، القدر هذا في أن ويعتقد عليه، الله يقدره قدر بأي يرضى ثم

 كل يعلمو  يريد، ماذا يعلم الذي وحده هو الله ��ٔن. القدر سر ندرك أن أبداً  طيعنست �� ��ٔننا وهذا. الله إ�� يعلمها �� التي كله

 من غيرص حدث يحدث فقد. قبلهم ومن بعدهم من ا��ٔجيال وبين جميعاً  هؤ��ء بين وينسق. الكون أسرار وكل البشر، أسرار

 . يشاء كما قدره يسي�ر وجل عز الله ��ٔن. السنين من اآ��ف أو أخرى سنة ألف بعد نتائجه يحقق ولكنه سنة ألف

                                                           
 ..).القتل ألم من( رواية وفي ،-عنه الله رضي- هريرة أبي عن حبان وابن ماجة وابن والنسائي وصححه الترمذي أخرجه ٧
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 علم.. قالخال وعلم المخلوق علم.. الله وعلم علمه بين النسبة يعرف أن -نفسه ويعرف بربه موقناً  كان إن- المؤمن فعلى

 حكمة و�� الله حكمة نعرف لكي أه��ً  لسنا بأننا الشديد اقتناعنا عن ينتج بالقدر إيماننا من فجزء.. المطلق وعلم المحدود

 َشْيًئا ِحب�واتُ  ا�نْ  وََعَسى َلُكمْ  َخْيرٌ  َوُهوَ  َشْيًئا َتْكَرُهوا ا�نْ  وََعَسى﴿  لنا تعالى الله قال وكما.. الشر من الخير أين نعرف أن و�� ،القدر

 ىعل مبني الله قدر ��ٔن سبحانه، عهم ا��ٔدب إلى يوجهنا ربنا فالله]. ٢١٦: البقرة﴾ [ َتْعَلُمونَ  َ�� َوا�ْنتُمْ  َيْعَلمُ  َوالل�هُ  َلُكمْ  َشر�  َوُهوَ 

 . ويستيقنه ا��ٔمر هذا يعرف أن بد �� المؤمن فالعبد. وأجزائه الكون هذا أفراد بين الكامل التنسيق وعلى العلم،

 لهمولع حكمته، يدركون معاصروه يكن لم حادث حكمة عن -وقرون ٔاجيال بعد- لنا يكشف ا��ٔحيان بعض وفي"

 داءً ابت يعرف ��ٔنه. المؤمن يتوقاه الذي الجهل هو نفسه السؤال وهذا هذا؟ يقع رب يا لماذا لماذا؟ يسٔالون كانوا

 والموازين والقيم والمكان الزمان في المدى وبعد تصوره، في المجال سعة و��ٔن قدر، كل وراء حكمة هناك ٔان

 .."مئنانواط استس��م في القدر دورة مع فيسير. السؤال هذا مثل في ابتداءً  التفكير عن تغنيه

 ..لله العبودية صور إحدى أيضاً  وهذه

 �� لذيا الخير هو قدره من الله يجريه ما ��ٔن واطمئنان، استس��م في الله قدر مع يسير أن ا�ٕ�نسان حياة في العبودية جوهر

 .. أمور من ذلك ولغير العلم، ولقلة النظر، مدى لقصر ا�ٕ�نسان، يدركه

 الحق؟ على ٔامناء نكون متى

 ..القراآني المنهج وبغاية القراآنية، التربية بغاية وتنبئنا كله، القضية جوهر التالية فقرةال وتقرر

 تجردوال والقوة الص��بة من تكون ٔان يجب كان القلوب وهذه ا��ٔمانة، لحمل يعدها قلوباً  ينشئ القراآن كان لقد"

 ��آخرة،ا ٕالى ٕا�� تنظر و�� ا��ٔرض، هذه في شيء ٕالى -شيء كل وتحتمل شيء، كل تبذل وهي- تتطلع �� بحيث

 تىح وتضحية وعذاب وحرمان وشقاء نصب في كلها ا��ٔرض رحلة لقطع مستعدة قلوباً  الله، رضوان ٕا�� ترجو و��

 ،المسلمين وظهور ا�ٕ�س��م وغلبة الدعوة، انتصار هو الجزاء هذا كان ولو قريب، ا��ٔرض هذه في جزاء ب��. الموت

  "!ا��ٔولين بالمكذبين فُعل كما مقتدر عزيز ٔاخذ بٔاخذهم ظالمينال ه��ك هو الجزاء هذا كان لو بل

 الص��بة ةلدرج ووصلت تماماً، نفسها حظوظ من انتهت قلوباً  يريد فالحق. المطلوب وجوهر القضية، جوهر تلخص الفقرة هذه

 تقضي نأ  يمكن فهي اليوبالت. وجل عز الله رضوان إ�� جزاء أي إلى تنظر أن دون شيء، كل تحتمل بحيث والتجرد، والقوة

 .ا�ٕ�ط��ق على جزاء أي دون وشقاء وحرمان نصب في كلها ا��ٔرض فترة

 إلى إ�� تنظر �و� شيء، كل تحتمل ومتجردة، وقوية صلبة تكون قلوباً  تنشئ أن غايتها؛ وهذه هدفها هو هذا القراآنية فالتربية

 وغلبة دعوةال انتصار هو الجزاء كان ولو حتى قريب، رضا��ٔ  في جزاء ب�� وشقاء نصب في حياتها تعيش أن ومستعدة ا��آخرة،

 .الظالمين إه��ك حتى أو ا�ٕ�س��م
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 بطيئة تجري اما��ٔي أن ويحّسون الفرج، استعجال أو النصر، وباستعجال الظالمين، على بالدعوة أنفسهم الدعاة يشغل ما كثيراً 

 الدعاء في أنفسهم فيتعبون. شأنهم يعلو الطغاة يرون وهم الضيق أشد ويضيقون. معتق��تهم وفي سجونهم في وهم عليهم وثقيلة

 ضيقاً  يسقط، ممنه والكثير. ا��ٔمر هذا من نفوسهم تجريد وعلى نفوسهم، تزكية على يعملوا أن دون بالفرج، الدعاء وفي عليهم،

 لم الله امد ما حق على لعلهم والظالمين الكفار بأن إحساساً  أو النصر، بتأخر وضيقاً  ا��ٔمد، بطول وضيقاً  الطويلة، بالرحلة

 .يأخذهم

 وديةالعب ويدخلون بشروط، ا�ٕ�س��م يدخلون وأنهم. لله التجرد وعدم اليقين وعدم العلم عدم عن ناتج هذا كل أن شك و��

 . واقتراحات وجل عز الله على بشروط

 تكون نأ  على وأو��دنا أزواجنا وقلوب ناقلوب نربي أن المعالم؛ هذه خ��ل من إليه نصل أن ينبغي الذي القضية جوهر هو فهذا

 .تؤديه وما تفعله ما على جزاءً  تنتظر و�� مستعلية، وتكون قوية، وتكون متجردة،

 !!المؤمنين بنصر الله وعد يتحقق فقط هنا

 -لمقاب ٔاي- مقابل ب�� تعطي ٔان ٕا�� ا��ٔرض رحلة في ٔامامها ليس ٔان تعلم التي القلوب، هذه ُوجدت ٕاذا حتى"

 دقص منها الله وعلم القلوب، هذه وجدت ٕاذا حتى. والباطل الحق بين للفصل موعداً  وحدها ا��آخرة تظرتن ؤان

 ا�ٕ�لهي لمنهجا بٔامانة لتقوم ولكن لنفسها، �� عليه؛ وائتمنها ا��ٔرض، في النصر اآتاها وعاهدت، بايعت ما على نّيتها

 المغنم من شيء ٕالى تتطلع ولم تتقاضاه، الدنيا في المغنم من بشيء توعد لم كانت منذ ا��ٔمانة ��ٔداء ٔاهل وهي

 ."رضاه ٕا�� جزاء لها تعلم �� كانت يوم حقاً  لله تجردت وقد. تعطاه ا��ٔرض في

 أخذت التي المستمرة الطويلة المجاهدة خ��ل من إ�� يحصل �� هذا أن وواضح. وجل عز لله التجرد وقمة العبودية، قمة هذه

 يعامل الذيك تكون و�� لله، تقدم ما على مقاب��ً  تنتظر وأ�� الخلوص، وهذا التجرد لهذا سالنفو  تصل أن إلى ا��ٔسباب بكل

 . العاجل المقابل وتطلب له تدفع تاجراً 

 . الدنيا هذه في ليس ولكن ضخماً، أجراً  وعدها وجل عز الله

 المؤمنين بٔايدي ا��ٔرض في نالمشركي ٔاخذ فيها وذكر المغانم، فيها وذكر النصر، فيها ذكر التي ا��آيات وكل" يقول

 لنصرا وجاء. وتطلعه وانتظاره المؤمن برنامج خارج ا��ٔمور هذه ٔاصبحت ٔان وبعد.. ذلك بعد.. المدينة في نزلت

 تراها محددة ةعملي صورة في تقرره ا�ٕ�نسانية، الحياة في واقعية المنهج لهذا تكون ٔان اقتضت الله مشيئة ��ٔن ذاته

 كمةح وراءه تكمن الله قدر من قدراً  كان ٕانما وا��آ��م، والتضحية والنصب التعب على جزاءً  يكن فلم.. ا��ٔجيال

 "!ا��آن رؤيتها نحاول

 أيدي لىع يقع أن الله شاء لقدر تحقيق هو وإنما قدموه، ما على جزاءً  هذا فليس المسلمون وانتصر ا�ٕ�س��م انتصر لو فحتى

 لم لماذاف وإ��. قدموا ما على جزاءً  هذا أن هؤ��ء يعتبر ف��. ا��ٔرض في يطبق وأن الدين، هذا يعلو أن قدره في الله ��ٔن. هؤ��ء
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 -وجل عز لله حاشا- تختلف الربانية المكاييل وكأن يختلف، الجزاء فكأن الطريق؟ في سبقوهم الذين ا��آخرين أيدي على يتحقق

 التعب على جزاءً  وليست يريدها، التي وجل عز الله قدر أسرار من فهذا.. أخرى تُمك�ن و�� طائفة تُمك�ن أن الله مشيئة ولكن

 من بالكس وهذا ا��نتصار هذا بأن المؤمن يشعر أ�� مهمة؛ نفسية حالة المؤمن تصاحب ثم ومن.. وا��آ��م والتضحية والنصب

﴿  ءشي مرا��ٔ  من له ليس أنه يعلم وهو ناقته، على ساجداً  دخلها مكة ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول دخل وحينما. تضحياته ومن يده عمل

اًباتَ  َكانَ  إِن�هُ  َواْسَتْغِفْرهُ  َرب�كَ  بَِحْمدِ  َفَسب�حْ ۞  ا�ْفَواًجا الل�هِ  ِدينِ  فِي َيْدُخلُونَ  الن�اسَ  َوَرا�ْيتَ ۞  َواْلَفْتحُ  الل�هِ  َنْصرُ  َجاءَ  إَِذا ﴾  و�

 بالتأكيد عتهطا وأن للطاعة، وفقه الذي هو الله أن يعلم ��ٔنه الطاعات، يقدم أن بعد ل��ستغفار المؤمن يُدَعى فدائماً  ،]النصر[

 سبحانه الله على بها يمنّ  و�� عنده، من أنها يحس و�� يستكبر، ف��.. استغفار إلى تحتاج فهي ثم ومن كاملة، تكن لم

 عز الله أمر ذاوه وتعالى، سبحانه الله من وبعون الله، من بقدر هي فٕانما طاعة، تتحقق أو نصر، يتحقق حينما وإنما. وتعالى

 .وجل

 ��ٔرضا في المشركين ٔاخذ فيها وذكر المغانم، فيها وذكر النصر، فيها ذكر التي ا��آيات" إن: الله رحمه يقول ثم

 وانتظاره المؤمن برنامج خارج ا��ٔمور هذه ٔاصبحت ٔان وبعد.. ذلك بعد.. المدينة في نزلت المؤمنين بٔايدي

 .."وتطلعه

 وامتزجوا اواندمجو  الصحيح، بابه من ا�ٕ�يمان دخلوا الذين والمهاجرين، ا��ٔنصار من هي التي ةالصلب القاعدة عن هنا يتكلم وهو

 كأحد ��إ  والمغانم النصر عن الحديث يكن فلم. وجل عز لله الخلوص أمثلة من مث��ً  فكانوا ا�ٕ�يمانية، بالحقيقة وانصهروا

 .. وأن وأن وأن الغنائم، يرزقها وأن نصرها،ي أن الفئة؛ لهذه الله قدرها التي ا��ٔقدار أحد أو التوقعات،

 الطريق عالمم تريهم بٔان كفيلة فهي. جيل كل وفي ٔارض كل في الله، ٕالى الدعاة يتدبرها بٔان جديرة اللفتة وهذه"

 ثم. هايةالن هذه كانت كيفما نهايته، ٕالى الطريق يقطعوا ٔان يريدون الذين خطى تثب�ت ؤان غبش، ب�� واضحة

 وبالعرق ��ء،وا��ٔش بالجماجم المفروش الدامي الطريق ٔاثناء في يتلفتون ف��. يكون ما وبهم بدعوته هالل قدر يكون

 بهم عيصن ٔان يريد الله كان ٕاذا ولكن.. ا��ٔرض هذه في والباطل الحق بين فيصل ٔاو غلبة، ٔاو نصر ٕالى والدماء،

 دار تليس فا��ٔرض ��،.. والتضحيات ��آ��ما على جزاء ��.. الله يريده ما فسيتم ولدينه لدعوته هذا من شيئاً 

ٕانما.. جزاء  ��ٔمرا من بهم ليمضي يختارهم عباده من ناس ٔايدي على ومنهجه دعوته ٔامر في الله لقدر تحقيقاً  و

 ��ٔرضا رحلة في يقع ما وكل الحياة، هذه وتصغر جانبه ٕالى تهون الذي الكريم، ا��ختيار هذا وحسبهم يشاء، ما

 ."ضراء ٔاو سراء من

 وأ  نستعجل، أو نستبطئ، وأ�� الكامل، التجرد هذا إلى نصل أن إلى ا�ٕ�س��م؛ إليه يدعونا جداً  سامق أفق هذا أن شك و��

 في ا��ٔلوهية وتبدو. النقي شكلها في العبودية لتتحقق ضروري كله فهذا. الدائمة العبودية حالة في نكون أن علينا ولكن. نقترح

 جسدي وتجرد طاعة من يفعل بما ا�ٕ�نسان هذا أن شك و��. العجيب ا�ٕ�نساني المخلوق هذا معها يتعامل حين وعظمتها ع��ها

 . يختارون و�� يُبتلون و�� هذا على مجبولون الخ��ئق من وغيرهم فالم��ئكة. لله العبودية معنى
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 يطالب أن أو غيره، طريق في يسير أن أو ا�ٕ�يمان طريق في يسير أن أمامه غيره، يختار أو الله يختار أن أمامه ا�ٕ�نسان لكن

 شيء فهو مث ومن. ا�ٕ�نسان به تفرد أفق وهو. با�ٕ�نسان خاص كله فهذا.. يتجرد وأن بهذا، يطالب �� أو بجزاء ويطالب بشروط

 لله، الخالصة انا�ٕ�نس عبودية في يكون ما أبدع العبودية تتحقق وبذلك. له الكريم الله واختيار ا�ٕ�نسان، لهذا الله اصطفاء من

 . وتعالى سبحانه لله محباً  مختارا خاضعاً  ا�ٕ�نسان هذا يكون حينما مجا��تها أعظم في ا��ٔلوهية فع��ً  وتبدو

 ولكن. هذا يف فضل لها ليس تَُسب�ح حينما ا��ٔخرى والكائنات العبادة، هذه في فضل لهم فليس يعبدون حينما والم��ئكة

 السامق، توىالمس هذا إلى وارتفع له، وأخلص له، وتجرد وعبده، الله، فاختار ن،ا��ٔمري بين يختار أن القدرة ا�عطي الذي ا�ٕ�نسان

 . ا�ٕ�نساني السلوك خ��ل من عظمتها أوج في العبودية قضية أيضاً  وتبدو الكامل، العبودية معنى يجسد ا�ٕ�نسان هذا

 نْ ا�  ٕاِ��� ِمْنُهمْ  َنَقُموا َوَما: ﴿ وخصومهم المؤمنين بين المعركة حقيقة

 ﴾ اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِبالل�هِ  ِمُنواُيؤْ 
 :أخيرة وقفة تبقى

 ..الكافرين وبين المؤمنين بين المعركة وحقيقة الهدف حقيقة هي

 ٕاِ��� ِمْنُهمْ  ُمواَنقَ  َوَما: ﴿ تعالى قوله في ا��ٔخدود قصة على القراآنية التعقيبات ٔاحد ٕاليها يشير ٔاخرى حقيقة هنالك"

 ].. ٨: البروج﴾ [ اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  هِ ِبالل�  ُيْؤِمُنوا ا�نْ 

 . جيل كل وفي ٔارض كل في الله ٕالى الداعون المؤمنون يتٔاملها ٔان ينبغي حقيقة

ٕان. ا�ٕ�ط��ق على اآخر شيئاً  وليست عقيدة معركة صميمها في هي وخصومهم المؤمنين بين المعركة ٕان  ومهمخص و

 و�� ة،اقتصادي معركة و�� سياسية معركة ليست ٕانها.. العقيدة ٕا�� منهم يسخطون و�� ا�ٕ�يمان، ٕا�� منهم ينقمون ��

 عقيدة؛ معركة صميمها في ولكنها. ٕاشكالها حل وسهل وقفها، لسهل هذا من شيئاً  كانت ولو.. عنصرية معركة

ٕاما كفر ٕاما ٕاما جاهلية ٕاما.. ٕايمان و  "!ٕاس��م و

 الدين هذا نع والرجوع الكفر إ�� منا يقبلوا أن يمكن �� الكافرين أن نعلم وأن ونستيقنها، نصدقها أن ينبغي أيضاً  قضية وهذه

﴾  ِميدِ اْلحَ  اْلَعزِيزِ  بِالل�هِ  يُْؤِمنُوا ا�نْ  إِ��� ِمْنُهمْ  َنَقُموا َوَما﴿  هنا تعالى الله يقول وكما أخرى، ��فتات بأي يخدعونا أن حاولوا مهما

 ﴾ َفاِسُقونَ  ا�ْكَثَرُكمْ  َوا�ن�  قَْبلُ  ِمنْ  ا�ْنزِلَ  َوَما إَِلْيَنا ا�ْنزِلَ  َوَما بِالل�هِ  اآَمن�ا ا�نْ  إِ��� ِمن�ا َتْنِقُمونَ  لْ هَ  اْلِكَتابِ  ا�ْهلَ  َيا قُلْ ].. ﴿ ٨: البروج[

 أن حاولوا فمهما].. ١٢٠: ةالبقر ﴾ [ ِمل�َتُهمْ  َتت�ِبعَ  َحت�ى الن�َصارَى َوَ�� اْلَيُهودُ  َعْنكَ  َترَْضى َولَنْ ﴿  تعالى ويقول].. ٥٩: المائدة[

 المؤمنين هب يوهمون الذي الخداع أو التعتيم من نوع فهذا أخرى راية أي تحت تندرج وبينهم بيننا التي المعركة بأن يوهمونا

 المساومة سهلي فٕانه اقتصادية، معركة المعركة أو سياسية، قضية القضية تكون فحينما.. المعركة حقيقة عن يصرفوهم لكي

 أن مصّدقه وقد العقيدة وهو وا��ٔعظم الحقيقي الهدف المسلم ا�ٕ�نسان ينسى وساعتها حلها، في ا��جتهاد ويسهل عليها،
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 هو وإنما لعقيدة،ا عن يتنازل �� ��ٔنه كثيرة أمور في يترخص أن يمكن وساعتها. اقتصادية سياسية معركة وبينهم بينه المعركة

 .التنازل عليه ويسهل المساومة، عليه لفيسه مصلحة، أو سياسة أو اقتصاد عن يتنازل

 عيد ٔان واحد، شيء مقابل في والمتاع والحكم المال ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول على يعرضون المشركين كبار كان ولقد"

 على معركة وبينه بينهم بقيت ما ٔارادوا مما شيء ٕالى -حاشاه- ٔاجابهم ولو! ا��ٔمر هذا في يدهن ؤان العقيدة معركة

 ! ا�ٕ�ط��ق

 اديهميع �� فٕانه. لهم عدواً  واجهوا حيثما المؤمنون يستيقنه ٔان يجب ما وهذا.. عقيدة ومعركة عقيدة قضية ٕانها

  !"والخضوع الطاعة وحده له ويخلصوا] ٨: البروج﴾ [ اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِبالل�هِ  ُيْؤِمُنوا ا�نْ  ٕاِ���﴿  العقيدة لهذه ٕا�� لشيء

 امتنع، ينح لله وسجدوا عصاه، حين الله أطاعوا أنهم وبنيه؛ اآدم على به ينفس الذي وهذا إبليس، به يضيق الذي هو هذا ��ٔن

 . أجمعين يغويهم وأن الحق، عن يبعدهم أن توعدهم ولذلك. تمرد حين لله وخضعوا وانساقوا

 العقيدة، عن نالمؤمني يزحزحوا أن يريدون ��ٔنهم.. عقيدة معركة هي الشيطان وأتباع الشيطان وبين بيننا المعركة.. لذلك

 .فتنتهم بعدها ويسهل تذويبهم، بعدها يسهل أخرى معركة أي إلى ويجروهم

 الراية يموهون ٕانهم انتبهوا

 كي رية،عنص ٔاو سياسية ٔاو اقتصادية راية العقيدة، راية غير راية للمعركة يرفعوا ٔان المؤمنين ٔاعداء يحاول وقد"

 ومن عوا،ُيخدَ  ٔا�� المؤمنين واجب فمن. العقيدة شعلة ٔارواحهم في ويطفئوا المعركة، حقيقة المؤمنين على يمو�هوا

 لنصرا س��ح عن يخدعهم ٔان يريد ٕانما المعركة راية يغي�ر الذي ؤان. مبيت لغرض تمويه هذا ٔان يدركوا ٔان واجبهم

 حادث يف نللمؤمني وقع كما الروحي ا��نط��ق صورة في جاء سواء الصور، من صورة ٔاية في النصر فيها، الحقيقي

 ."المسلمين من ا��ٔول للجيل حدث كما -الروحي ا��نط��ق من الناشئة- الهيمنة صورة في ٔاو ا��ٔخدود،

 وانساقوا ا��ٔمر، هذا في كثيراً  ُخدعوا بالذات العصر هذا في ا�ٕ�س��مية الحركات من وكثير. تحدث أن يمكن الكبرى فالخدعة

 يكسبوا أنو  الجاهلية يخدعوا أن استطاعوا قد بهذا أنهم وظنوا والخسائر، لمكاسبا واقتسموا الجاهلية، أيدي في أيديهم ووضعوا

 . ا�ٕ�ط��ق على مكاسب أي عندهم يعد ولم كلها، مواقعهم خسروا الذين هم أنهم والحقيقة. مواقع منها

 تزور ؤان ة،لمعركا حقيقة عن تخدعنا ٔان اليوم العالمية الصليبية محاولة في الراية تمويه من نموذجاً  نشهد ونحن"

 هو متٔاخراً  اءج الذي ا��ستعمار كان ٕانما.. ك��.. ل��ستعمار ستاراً  كانت الصليبية الحروب ٔان لنا فتزعم التاريخ،

 صخرة على متتحط والتي! الوسطى القرون في كانت كما السفور على قادرة تعد لم التي الصليبية للروح الستار

 التي العناصر المملوكي، شاه وتوران الكردي، الدين ص��ح وفيهم اصر،العن شتى من مسلمين بقيادة العقيدة

 ! العقيدة راية تحت فانتصرت عقيدتها وذكرت قوميتها نسيت
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 المموهون وكذب العظيم، الله وصدق]. ٨: البروج﴾ [ اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِبالل�هِ  ُيْؤِمُنوا ا�نْ  ٕاِ��� ِمْنُهمْ  َنَقُموا َوَما﴿ 

 "!الخادعون

 اليوم نراه ام ويحدث حدث عنها الغفلة وبسبب ا�ٕ�س��مية الحركات تعيها أن ينبغي التي النقاط أهم من نقطة هذه أن شك و��

 في لوالدخو  الديمقراطية في الدخول يؤيدون -ا��آن الحال هو كما- ونراهم مصالح، معركة المعركة أن منهم الكثيرون يتصور إذ

 لنشر لجهادا إلى داع هناك يعد لم إنه يقولون نراهم أو يتصورونها، التي ا��ٔمور من ذلك وغير.. خرا��آ  بالرأي والرضا ا��نتخابات

 لدعوة،ا لنشر كان -يقولون كما- والجهاد وا��نترنت، التلفزيون طريق عن تصل أن يمكن -يظنون كما- ا��آن فالدعوة الدعوة،

 انك التقسيم هذا ��ٔن كفر، وأرض إس��م أرض إلى ا��ٔرض قسيمت إلى داعي و�� للجهاد، داعي ف�� منتشرة، ا��آن والدعوة

 يكون أن جوزي ف�� واحدة قرية كلها الدنيا أصبحت التي المعاصرة القرون في أما. الوسطى القرون في العصر روح مع يتمشى

 . هذا

 العالمية الصليبية من ا��ستدراج هذا خ��ل من شديداً  خداعاً  خدعت قد ا�ٕ�س��مية الحركات من كثيرا أن نجد وهكذا

 قد لعقائدا حرب أن أو دور، لها يعد لم بأنها ا�ٕ�س��م مطالب من كثيراً  تصور أو المعركة، تصور وباتت. العالمية والصهيونية

 و�� زات،ا�ٕ�نجا وقرن المصالح، قرن هو الحالي القرن أن ا��آن؛ الجرائد في هذا ويكتبون. المصالح عصر في ا��آن وأننا انتهت،

 .. ل��ٔخ��ق و�� للعقائد فيها دخل

 حياة على بل �ٕ�نسان،ا حياة على الله هيمنة وإزالة وتعالى، سبحانه بالله المطلق الكفر إلى البشرية تنتهي أن يريدون الله فأعداء

.. �م�وإس جاهلية.. وض��ل هدى.. وكفر إيمان معركة وأنها المعركة حقيقة يدرك أن مسلم كل على يجب فٕانه لذا كله، الكون

 . ذلك غير شيء و��

 هذا نإ  أقول أن ا��آن حاجة في لست ولعلي المعالم، كتاب من ا��ٔخير الفصل هذا عرض من انتهينا قد نكون النقطة وبهذه

 الجماعة أفراد كل يةترب في قيمته وندرك أهميته، ندرك أن وينبغي. المعاصرة الحركة دليل اللقاءات أول في قلنا كما يمثل الكتاب

 . المسلمة الجماعة أبناء وكل مة،المسل

 خ��قيةأ  أو عقدية كانت سواء المفاهيم؛ كل نلمس أن خ��له من استطعنا وكيف استطاع، كيف رأينا فقد حجمه، صغر ورغم

 الدقة نم هائلة درجة إلى وحسمه وضوحه في الكتاب ويصل.. حضارة أو ثقافة كانت وسواء.. غيرها أو تكتيكية أو حركية أو

 . النهار رابعة في الشمس وضوح واضحاً  الله إلى الطريق تجعل والشمول

 الكتاب، هذا قةمفار  علينا ويعز. معه التعامل على أقدر وتجعلنا. أكثر به تربطنا الكتاب مع الطويلة الصحبة هذه أن شك و��

 التي الشروحات هذه ضوء على أخرى مرة نقرأه أن إلى حاجة في ونحن التنفيذ، مرحلة في أيضاً  معه نعيش أن نريد ولكننا

 عرضها جنة يهاعل يثيبنا وأن لوجهه، خالصة الله يجعلها وأن. بعدنا تأتي التي ول��ٔجيال لجيلنا نافعة تكون أن الله نسأل

 فهو الجزاء، يرخ سيد ا��ٔستاذ عنا يجزي وأن ز��تنا، عن بها ويعفو كسرنا، بها ويجبر ذنوبنا، بها يغفر وأن وا��ٔرض، السماوات

 ..النصير ونعم المولى نعم



 هو الطريقهذا 

 ٣٧  

 . أجمعين وصحبه اآله وعلى محمد على اللهم وصلى ولكم، لي الله وأستغفر هذا قولي أقول

 .....الصالحات تتم بنعمته الذي لله والحمد
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