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 شروح كتاب معالم في الطريق

 

 فريد قراآني جيل

 مقدمة
 أو كلمة أي إيحاءات نتلقى الفصل، هذا مع ونسير ،)فريد قراآني جيل( فصل وهو المعالم، كتاب من ا��ٔول الفصل عن ا��آن نتحدث

 المعالم احبص بينهما كما والمنهج التصور لنا توضح معالم منها نستمد وأن رحابها في نعيش أن محاولين فيه، حقيقة أي أو تعبير أي

 .اليقين وصدق ا�ٕ�يمان بحرارة المتوهجة المتميزة كلماته ببصمة

 أن دونيري الذين للناس ومشو�قة فريدة وإيقاعات وإيحاءات مشاعر أيضاً  وله خاص، إيقاع له )فريد قراآني جيل( العنوان؛ أن شك و��

  .المرسلين وأشرف يين،النب خاتم ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يد على ما يوماً  حدثت التي والفريدة الرائعة التجربة تلك أخرى مرةً  يستأنفوا وأن يستعيدوا

 وبينها الله، وحي وبين هابين الكريم اللقاء بهذا حظيت التي المؤمنة الفئة لهذه وتعالى سبحانه الله تربية نتاج هو الفريد القراآني الجيل وهذا

 أن �� شكف وعظيماً، كبيراً، حظاً  له أن تعني" محظوظ" وكلمة ..."محظوظ" جيل هو العامي أو المعاصر وبتعبيرنا .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وبين

 التقت التي ةالعجيب الفترة تلك في يوجدوا أن فاستحقوا الحسنى، ربهم من لهم وسبقت الخير، ا��ٔزل منذ لهم كتب قد الجيل ذلك أهل

 مرة شريةالب تاريخ في تتكرر قلما وأحاسيس مشاعر وتحوطهم تحيطهم الزمن من فترة فعاشوا الوحي، خ��ل من بالسماء ا��ٔرض فيها

  ...أخرى

 أن وسنكتشف .مالمعال هذه -الله رحمه- سيد ا��ٔستاذ به يبدأ  جداً، ورائع ومشوق ومؤثر موح تعبير أنه شك �� )فريد قراآني جيل( فتعبير

 فصول ناولتهات التي ا��ٔخرى الحقائق بضخامة ليست تناولها التي الحقائق أن من يبدو قد ما رغم الكتاب، في فصل أهم هو الفصل هذا

 الكتاب عن كلميت الفصل هذا ��ٔن ا��ٔخرى، الحقائق تلك عليه تقوم الذي ا��ٔساس الحقيقة في يعتبر الفصل هذا لكن ا��ٔخرى، الكتاب

  .ذلك بعد الكتاب عنها تكلم التي الحقائق ووّضح وبيّن شرح والذي كلها، الحقائق تلك منه انبثقت الذي

 فع��ً  عدويُ  وخطير، كبيرٌ  أمرٌ  أيضاً  وهذا .الناس من جيل في ممث��ً  القراآن ذلك عن تحدث إنما القراآني الجيل عن تحدث حينما إنه ثم

  .قراآنياً  جي��ً  يكونوا أن وغايتهم إ�� الصادقين المؤمنين من طائفة من ما ��ٔنه الكتاب، في ما أهم

 فٕاننا يمة،سل بطريقة حياتنا في معه نعيش أن استطعنا وإذا دقيقاً، فهماً  فهمناه وإذا صحيحاً، إدراكاً  أدركناه إذا الفصل؛ فهذا ..لذلك

 هذا في أدركناه مال وتأكيداً  تثبيتاً  ذلك بعد ا��ٔخرى الحقائق كل وتأتي ..العقبات نصف وتخطينا الطريق، نصف من انتهينا قد نكون

 .أيضاً  والفريد العجيب الفصل

 تاريخية ظاهرة

 في ميةا�ٕ�س�� الدعوة ٔاصحاب ٔامامها يقف ٔان ينبغي تاريخية ظاهرة هنالك" الفصل مستهل في -الله رحمه- سيد ا��ٔستاذ يقول

 ".واتجاهها الدعوة منهج في حاسمٍ  ٔاثر ذات ٔانها ذلك .طوي��ً  ٔامامها يقفوا ؤان .زمان كل وفي ٔارض كل



 الفصل ا��ٔول 

 ٢ 

 وبالحقائق َيسَتِقينُه، ماب ا��ستع��ء وذلك اليقين، ذلك طياتها في تحوي كلماته أن التعبير في وطريقته سيد ا��ٔستاذ كتابات من تعودنا وكما

 تدعه و�� تميعاً،م تتركه و�� هم��ً، تتركه �� ...يسمع مما موقفاً  يحدد أن ا�ٕ�نسان تجبر -قلت أن سبق كما- دائماً  وتعبيراته .يعيشها التي

  .موقفاً  ويتخذ قراراً  يقرر أن إلى دفعاً  تدفعه دائماً  وإنما ..عنها يتكلم التي الحقيقة على عابراً  مروراً  يمر

 أن فٕاما قارئه؛ على فرضاً  يفرضها التي الحقائق هذه من هي الفصل هذا بها استهل التي الحقيقة أو به، استهل الذي التعبير أن �� شكو 

 أن يريد ومما له،يقو  أن يريد مما يقين على بأنه توحي" ينبغي" فكلمة "...ينبغي تاريخية ظاهرة هنالك" فـ يخالف، أن وإما يوافق

 كش و�� ،.."طوي��ً  ٔامامها يقفوا ؤان زمان، كل وفي ٔارض كل في ا�ٕ�س��مية الدعوة ٔاصحاب ٔامامها يقف ٔان ينبغي" يعرضه،

 الظاهرة ذهه عنها، يتحدث أن يريد التي الظاهرة هذه على التعرف ومحاولة �ٕ�دراك الطويل التريث إلى توجها يعطينا ا��سته��ل هذا أن

 .مكان كل وفي زمان كل في ا�ٕ�س��مية الدعوة أصحاب أمامها يقف أن ينبغي التي التاريخية

 وفي كله ا�ٕ�س��م تاريخ في مميزاً  جي��ً  -عليهم الله رضوان الصحابة جيل- الناس من جي��ً  الدعوة هذه َخر�جت لقد" يقول

 كة،م��ئ يكونوا لم الناس؛ من جي��ً  الدعوة هذه خرجت لقد .."ٔاخرى مرة الطراز هذا تخرج تعد لم ثم .جميعه البشرية تاريخ

 كل في الناس كل كمثل الناس، من جيلٌ  هم بل بعيد؛ كوكبٍ  من نازلة أو كهف، من خارجة أو السماء، من اآتية كائنات يكونوا ولم

 من وبمعونة ه،الل من بفضلٍ  استطاعوا الناس، من جيلٌ  هم وإنما التاريخ، في عجيبةً  و�� عجباً  فليسوا مكان، كل وفي زمان كل وفي وقت

 أثنى جي��ً  كونواي وأن متفوقاً، جي��ً  يكونوا وأن مميزاً، جي��ً  يكونوا أن واستحقوا استطاعوا قليل، بعد عنها سنتحدث وبأسبابٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله

 .١)يلونهم الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني، القرون خير: (أيضاً  ملسو هيلع هللا ىلص رسوله عليه وأثنى عليه، وتعالى سبحانه الله

 يقف أن يينبغ الذي الكبير السؤال هو هذا ...!!السامقة؟ القمة تلك على متربعاً  العظيمة المنزلة تلك في الجيل ذلك كان لماذا لكن

 جيلال ذلك جعل الذي السبب ذلك أو السر ذلكم عن وليبحثوا أنفسهم، ليسألوا مكان، كل وفي زمان كل في الدعوة أصحاب عنده

 لو ويتمنى الجيل، هذا عاش مثلما يعيش أن إلى َمُشوقاً  الصادق ا�ٕ�نسان تجعل المبهرة، الصورة تلك إن .عنها تحدثنا التي الصورة بهذه

 شيئاً  كان الجيل ذلك حققه ما ��ٔن .حققه ما كل وليس ..الجيل ذلك حققه ما بعضاً  يحقق أن في ينجح أن أو منه فرداً  كان أنه

  .بعد من تتكرر ولن قبل، من البشرية تاريخ في تحدث لم وصورة جداً، ضخماً  وشيئاً  ...عجيباً 

 بتميز هذا الجيل نيقرو  ا�ٕ�س��مٔاعداء 

 �ٕ�س��م،ل الكيد حاولوا مهما ا�ٕ�س��م وأعداء والمستشرقون رائعاً، وجي��ً  عظيماً  جي��ً  الجيل ذلك في يرون أتباعه، قبل ا�ٕ�س��م وأعداء

 ذلك بفضل معترفين الصحابة بجيل منبهرين أنفسهم يجدون ا�ٕ�س��م، تاريخ في ثغرات يتصورونه ما بعض عن الحديث حاولوا ومهما

 محمد، شخصيةوب محمد بعبقرية جداً  العظيم الضخم ا��ٔفق هذا إلى ارتفعوا الصحابة هؤ��ء إن يقولوه أن استطاعوا ما وكل .وعظمته الجيل

 مرةً  عادوا أن رنق ربع خ��ل في يلبثوا لم محمد ذهب حينما ولكنهم .وعظمتها الشخصية هذه سيطرة تحت طبيعية غير فترةً  عاشوا وأنهم

 ذلك حمد،م بها اتسم التي العبقرية تلك هي هؤ��ء صنع الذي وإنما شيئاً، يصنع لم ذاته في فا�ٕ�س��م .ا��ٔولى جاهليتهم إلى أخرى

 عظمة جعلواي أن يريدون فهم .العباقرة وأعظم العظماء أول يضعونه البشرية، تاريخ في العالم عظماء عن يؤلفون عندما الذي الشخص

                                                           
 .-عنه الله رضي- حصين بن عمران حديث من عليه متفق ١



 جيل قراآني فريد

 ٣ 

 وأسباب ة،أرضي أسبابٍ  إلى يرجعوها أن يريدون وإنما ا�ٕ�س��م، دين من و�� ا�ٕ�س��م تفرد من و�� ا�ٕ�س��م عظمة من ناتجة ليست الصحابة؛

 مجرد كوني أن إلى نبياً  يكون أن من ملسو هيلع هللا ىلص مكانته ينـزلوا أن بذلك محاولين ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد بها تميز التي تلك هي شخصية وأسباب إنسانية،

 في يؤثر نأ  يستطيع جعله مما تأثيراً، وأشدهم عبقريةً  أعظمهم كان أنه غير العباقرة، من وكغيره العظماء، من كغيره وعظيم عبقري رجل

  .الجيل ذلك

 فقد ،ملسو هيلع هللا ىلص مدمح يدي طوع كانوا وبالتالي الحياة، أسباب على يطلع لم متخلفاً، أمياً  جي��ً  كان أنه أيضاً  عنه يقولون الذي الجيل ذلك

 لعله صرم في أو الروم ب��د في أو الفرس ب��د في ظهر محمداً  أن لو ولكن .جداً  ضخمة بصورةٍ  يفوقهم كان ��ٔنه ضخماً، تأثراً  به تأثروا

 يستطيع انك ما محمدا فلعل حضارة، وأصحاب ثقافة أصحاب وكانوا متحضرين، قوما كانوا هؤ��ء ��ٔن نفسه، التأثير ذلك ليؤثر يكن لم

  .البلدان تلك في أو الحضارات، تلك في الصنيع ذلك يصنع أن

 يقولوا أن وايستطيع ولم فريداً، جي��ً  يكن لم الجيل ذلك إن يقولوا أن يستطيعوا لم لكنهم يقولوه، أن استطاعوا ما أعظم هذا أن شك و��

  .يزيلها أن أو يمحوها أن أحد يستطيع لن خطوطاً  البشرية تاريخ في خط وأنه متميزاً، جي��ً  يكن لم الجيل ذلك  إن

 ا�ٕ�س��م اريخت في وحدث بعضهم، على وانقلبوا فتحاربوا، جاهليتهم، إلى يرجعون بدأوا عاماً  وعشرين خمسة مرور بعد إنه يقولون لكنهم

 فأعداء .مكان لك وفي زمان كل في الناس كل يسلكها التي البشرية ا��ٔساليب كل فيها استُِغلت السلطة، على دموية خ��فات السياسي

 كان قرناً  عشر عةأرب أو عشر ث��ثة مدى على ا�ٕ�س��مية والخ��فة ا�ٕ�س��مية الدولة تاريخ إن ويقولون الخ��فات، فترات على يركزون ا�ٕ�س��م

  .ا��ٔمة لهذه ميزة هناك ليس فبالتالي كذلك،

 مدى على بها فردت والتي ا�ٕ�س��م، ميزت التي الخصائص وبقية الحقائق بقية يهملون ذلك أثناء في وهم والتشكيك الكيد يحاولون وهكذا

  .بها يعترفوا أن منهم المنصفين بعض يضطر والتي البشرية، تاريخ

 القمة ٕالى الصعود في ا��ٔمل

  إنه قولن عندما جداً  تهمنا الحقيقة وهذه ...الناس من جيل ظاهرة قةالحقي في هي -المتميز الصحابة جيل ظاهرة- التاريخية الظاهرة هذه

  .مستحيل أمر ا��ٔفق هذا إلى الوصول أن نشعر وأ�� اآثارهم، نقتفى بأن مطالبون أننا يعني ��ٔنه الناس، من جيلٌ 

 حقيقة ماهي بقدر وهي "ٔاخرى مرة الطراز هذا تخرج تعد لم ثم": يقول حيث السابق قوله بعد يردفها أخرى حقيقة هناك صحيح،

 الجيل بذلك لحقي أن ا��ٔجيال من جيلٌ  يستطيع لن أنه تخبره ��ٔنها الجيل، ذلك بعد أتت التي ا��ٔجيال نفوس في ا��ٔسى تبعث أنها إ��

 .العظيم

ع ٔان قط يحدث لم ولكن .التاريخ مدار على الطراز ذلك من ٔافراد ُوجد نعم" يقول  كانم في الضخم، العدد ذلك مثل تجم�

 الضخم كبيرال العدد بهذا بأكمله جيلٌ  يتحقق أن هو مستحي��ً  يبدو فالذي ،"الدعوة هذه حياة من ا��ٔولى الفترة في وقع كما واحد،

 لمستوىا ذلك إلى -الناس من عشرات أو الناس، من أفرادٌ - ا��ٔفراد بعض يصل أن يمنع �� ذلك ولكن المستوى، ذلك على واحد وقت في

 يستطيعون علهمل الخطوات وتلك ا��ٔثر ذلك تقتفي أن تحاول أن الكبيرة النفوس و��ٔصحاب العالية الهمم ��ٔصحاب أم��ً  يعطي وهذا الفريد،

ابُِقونَ ﴿  السابق الجيل ذلك من أفراداً  يكونوا أن إلى يصلوا أن  الل�هُ  يَ رَضِ  بِٕاِْحَسانٍ  ات�َبُعوُهمْ  َوال�ِذينَ  َواْ���ْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اْ���و�لُونَ  َوالس�



 الفصل ا��ٔول 

 ٤ 

 من السابقون هناك إذن،] ١٠٠: التوبة[ ﴾ اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  ا�َبًدا فِيَها َخالِِدينَ  اْ���ْنَهارُ  تَْحَتَها َتْجرِي َجن�اتٍ  َلُهمْ  َوا�َعد�  َعْنهُ  َورَُضوا َعْنُهمْ 

 إلى يصلوا نأ  يستطيعون الناس من وأفذاذٌ  أفرادٌ  بعدهم يأتي أن إذن ا�ٕ�مكان ففي .بٕاحسان ماتبعوه الذين وهناك ا��ٔنصار، ومن المهاجرين

 للوصول لسعيا باب يقفل و�� التنافس، باب يقفل و�� ا��ٔمل، باب يقفل �� وبذلك وا��ٔنصار، المهاجرين من السابقون هؤ��ء إليه وصل ما

 أولئك إليه لوص الذي الرائع ا��ٔفق ذلك بلوغ على حرص لنا وكان غالبة، إرادة لنا وكانت عالية، همة لنا كانت إذا ا��ٔفق ذلك تحقيق إلى

  .الكرام الصحابة

 في ثارهاأ  زالت وما يوم، ذات التاريخ في حدثت واقعة حقيقة ولكنها خرافة، و�� خيا��ً  ليست .."واقعة واضحةٌ  ظاهرةٌ  هذه" يقول ثم

 شمالٍ  وفي ،وغرب شرقٍ  في ا��آن؛ البشرية في الموجود الخير من كثيرا أن شك ف�� .اليوم نعيشه الذي الوقت هذا حتى باقية البشرية

 مجا��ت كل في اليوم وحتى بعدها من البشرية تاريخ على بصماتها تركت والتي البشر، من المتميزة النخبة هذه ا�ثار من هو وجنوب،

 لتيا بصماتها لها هذا كل في ...المادي اعبد�ٕ �وا العلم ومجا��ت السلوك، ومجا��ت ا��ٔخ��ق، ومجا��ت العقيدة، مجا��ت في الحياة،

 هذا ويكون خرى،أ  مرة تتحقق أن فيمكن ثم ومن خرافة، و�� خيا��ً  وليست وواقعة، عجيبة حقيقة وهذه .كله البشرية تاريخ على انطبعت

 .٢)للغرباء فطوبى بدأ، كما غريباً  وسيعود غريبا ا�ٕ�س��م بدأ ( فيها قال التي ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول لنبوءة مصداقا أيضا

 الله كتاب دفتي بين من خرج جيل

 .سر�ه ٕالى نهتدي لعلنا طوي��ً  ٔامامه الوقوف ينبغي مدلولٍ  ذات واقعة، واضحةٌ  ظاهرة هذه"

 كانت كما كذلك، ٔايدينا بين كلها الكريمة، وسيرته العملي وهديه ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وحديث ٔايدينا، بين الدعوة هذه قراآن ٕان

 السر؟ هو هذا فهل ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول شخص ٕا�� يغب ولم ..التاريخ في يتكرر لم الذي ا��ٔول، الجيل ذلك ٔايدي بين

ٕايتائها الدعوة، هذه لقيام حتمياً  ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول شخص وجود كان لو  علهاج وما كافة، للناس دعوة الله جعلها ما ثمراتها، و

 "..الزمان اآخر ٕالى .ا��ٔرض هذه في الناس ٔامر ٕاليها وك�ل وما رسالة، اآخر

 القراآن أن كش و�� .البشرية تاريخ في يتكرر لم الذي المستوى هذا يحققون الصحابة هؤ��ء جعل الذي السر معرفة نحاول أن نريد ونحن

 لهذا جنتا هو ذاته ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أن ندرك كنا إذا .الوحيد العامل إنه نقول أن نستطيع بل ..الجيل ذلك في أثر الذي ا��ٔول العامل هو

 التق ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول خلق عن عنها الله رضي عائشة السيدة ُسئلت فحينما ..القراآن لهذا انعكاس هي إنما ملسو هيلع هللا ىلص شخصيته وأن القراآن،

 لحقيقةا هذه خ��ل من أننا شك ف�� .القراآن لهذا نتاج هي إنما أيضاً  النبوية والسنة .بسخطه ويسخط برضاه يرضى ٣)القراآن خلقه كان(

 الذاتب ا��ٔمة هذه ولعل .الكتاب ذلك دفتي بين من خرج قد الجيل ذلك وأن الجيل، ذلك صنع الذي هو القراآن أن نؤكد أن نستطيع

 نفس على تكن لم ذلك قبل البشرية فأجيال .حياتها طوال منه وتستمد تعيش وظلت كتاٍب، دفتي بين من خرجت التي الوحيدة ا��ٔمة هي

 ومنارة ذكرا ظللي الدين، هذا قراآن الله حفظ كما ونبراساً  لها مدداً  ليكون سبق فيما ��ٔمة كتاب يُحفظ ولم .المستوى نفس على و�� النمط

  .الدين يوم إلى للناس ومثابة

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

 .عنها الله رضي عائشة حديث من داود وأبو ومسلم أحمد أخرجه ٣



 جيل قراآني فريد

 ٥ 

 السنة؟ ٔاو القراآن عن المعلومات من نحصله الذي بالكم العبرة هل

 يعرفها كني لم القراآن هذا عن أشياء ندرك أن نستطيع لعلنا بل الجيل، ذلك أيدي بين كان كما أيدينا بين القراآن إن نقول، كما ولكن

 الذي المجلس يحضر لم ��ٔنه السور بعض أو ا��آيات لبعض التنـزيل أسباب بعض -مث��ً - يعرف �� كان الصحابة فبعض ..الصحابة كل

 أن بعد ا��آن كنناول ..السور لبعض أو ا��آيات لبعض ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول تفسيرات بعض يعرف يكن لم وبعضهم ..ذلك ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فيه قال

 دمغةأ  في كان ما وكل القراآن، عن المعلومات كل أيدينا بين أصبح -خيراً  ا��ٔمة هذه عن الله جزاهم- ذلك كل الصالحون علماؤنا لنا جمع

 بينما الصالح، فناسل كتبها التي الكتب تلك استعرض إذا الصحابة يعلمه كان ما كل يعرف أن منا واحد كل فيستطيع .جميعهم الصحابة

 ولكن هم،ب يحتك كان ممن منه القريبين الصحابة من إليه وصل ما أو ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول من بأذنه سمعه ما إ�� يعرف �� يكاد الصحابي كان

 عندكم هل: الصحابة يسأ��ن ا��ٔحيان بعض في كانا وعمر بكر أبا أن حتى ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن صدر ما كل يعرفون �� الصحابة بعض ظل

 كان كما اأيدين بين ا��آن فالقراآن ...يقولون ما منهم الواحد فيأخذ كذا، يقول ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سمعنا نعم: فيقولون كذا؟ مسألة في علم

 العبرة له ولكن الحديث، عن أو القراآن عن صحابي أي معلومات من أكثر تكون لعلها القراآن عن معلوماتنا إن بل الصحابة، أيدي بين

له أن نستطيع الذي بالكم  ...!!؟ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حديث عن المعلومات من أو القراآن، عن المعلومات من نحص�

 مد بلغ ما ذهباً  ا�حدٍ  مثل أحدكم أنفق لو: (-عنهم الله رضي- أصحابه بفضل منوهاً  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقول فكما كذلك، ليست أنها الحقيقة

 الصحابة جيل ندع المعرفة ونوعية العلم نوعية فٕان العجيب، التفاوت ذلك تصنع المنفق ومشاعر ا�ٕ�نفاق نوعية أن فكما ٤)نصيفه و�� أحدهم

  ...الناس من غيرهم عند العلوم من المتراكبة الجبال تفوق قلتها على تجعلها معينة وكثافة تركيز ذات كانت

 نوعيته يوف قيمته في فعال أثر ذا كميته قلة على الصحابة عند ما كان لماذا! لماذا؟ ندرك كي وجهدا وقتا منا يحتاج ا��ٔمر أن شك و��

  ... نفوسهم؟ في عمله وفي كثافته وفي

 لصحابةا عاشه الذي السر ذلك على نتعرف وأن الصحابة، مستوى إلى نرتفع أن الفذة المحاولة تلك نحاول أن أردنا إذا لنا بد �� إنه

 وفي عنها التعبير في وأصعبها وضوحاً، ا��ٔمور أصعب هي دائماً  الشعورية ا��ٔمور ��ٔن يسيرا، أمرا ليس وهو ...وتذوقوه به وتمرسوا وأدركوه

 ..توصف مما أكثر وتُستشعر، تَُتذوق ��ٔنها توصيفها؛

                                                           
 .عنه الله رضي- هريرة أبي حديث من  ومسلم -عنه الله رضي- الخدري سعيد أبي حديث من الصحيحين في أخرجاه ٤



 الفصل ا��ٔول 

 ٦ 

 ا��ٔول الجيل تميز من نماذج

 السر ذلك هو ما ...٥)قلبه في وقر بسر فضلكم ولكنه ص��ة أو صيام بكثرة بكر أبو فضلكم ما( -عنه الله رضي- بكر أبي عن جاء وكما

 حينما بالك فما ،!!..٦لرجحها ا��ٔمة بٕايمان ُوزن لو إيمانه وأصبح الصحابة، جميع من أفضل أصبح أنه حتى بكر أبي قلب في وقر الذي

 .بحثاً  يحتاج ا��ٔمر أن شك �� ..نعيشه الذي الجيل هذا في أحدنا بٕايمان يُقارن

 يعمله ماو  قلي��ً، كان مهما أحدهم ينفقه ما أن شك ف�� .الصحابة لبقية بالنسبة كذلك أيضاً  فهو بكر، ��ٔبي بالنسبة ذلك كان وإذا

 نتعرف يلك وجهداً  تعباً  منا يحتاج سراً  هناك أن بد ف�� ..نحن نفعله مما الجبال أمثال الله ميزان في يزن نجده صغيراً  كان مهما أحدهم

 .ونتفهمه عليه

 مشاعرهم، خ��ل ومن الصحابة، سلوك خ��ل من السر هذا على نتعرف أن سنحاول ...سنحاول ولكننا سه��ً، ليس السر هذا وإدراك

 .السر كل وليس السر، ذلك من بشيء توحي التي تصرفاتهم خ��ل ومن

 رسول يقولها التي الحقيقة هذه أمام نقف عندما .٧)عمر لكان بعدي نبي كان لو( -عنه الله رضي- عمر عن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يقول حينما

 ومن اليقين من قلبه في امتلك قد -عنه الله رضي- عمر يكون أن بد �� ..."نبياً  يكون أن يستحق أنه" -عنه الله رضي- عمر عن ملسو هيلع هللا ىلص الله

: �ٔعجبا� وا��ٔمر ...عمر لكان بعدي نبي كان لو: عنه يقال وأن العجيب، التكريم هذا يستحق جعله ما السخاء ومن النقاء ومن ا�ٕ�يمان

 أنه نعلم اكم وإنما نفسه، عند من ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يقوله أن يمكن �� الذي النبوي التقييم وهذا الكلمات هذه يتلقى أن عمر احتمل كيف

 الذي وما الحقيقة، هذه له تقال أن عمر أعصاب احتملت كيف] ٤-٣: النجم[ ﴾ يُوَحى َوْحيٌ  إِ��� ُهوَ  إِنْ ۞  اْلَهَوى َعنِ  َيْنِطقُ  َوَما﴿ 

 فجا سالكا قط الشيطان لقيك ما بيده نفسي والذي( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول له ويقول عنها؟ نتج الذي وما المنـزلة؟ هذه يستحق لكي عمر فعله

 عذبوي الجه��ء، يعبث كما ويعبث الخمر، يشرب ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مبعث بعد سنوات ست ظل الذي ا�ٕ�نسان هذا ..٨)غيره فجا سلك إ��

 بني من جاريتينل يقول ..إنسانيةً  و�� رأفةً  وليس مل��ً، يتركهم هؤ��ء، الُمعَذبين يترك وعندما يتعب، و�� بشعة بصورة والمؤمنات المؤمنين

 استجابةً  ��و  لتعذيبهما استكثاراً  و�� لضمير، تأنيباً  و�� شفقة، تعذيبهما يترك لم فهو ..٩"م��لة إ�� تركتكما ما والله" يعذبهما كان المؤمل

 عنه يقال لباً ق يكون أن إلى القلب ذلك يتحول كيف ..مل��ً  إ�� يتركهما ولم الفترة تلك في الصلد القلب ذلك يتحرك لم ...��آهاتهما

                                                           
 الترمذي الحكيم عند وهو مرفوعا أجده لم: العراقي الحافظ مخرجه وقال ا��حياء في ذكره) قلبه في وقر بشيء ولكن ص��ة و�� صوم بفضل بكر أبو فضلكم ما( ٥

 .المزني الله عبد بن بكر قول من أنه النوادر في وقال مرفوعا ك��هما بكر أبي عن منيع بن وأحمد عائشة عن يعلى وأبو

 عدي ابن وأخرجه قوله، من عمر عن صحيح بسند الشعب في والبيهقي راهويه بن اسحاق رواه) بكر أبي إيمان لرجح الناس بٕايمان بكر أبي إيمان وزن لو( ٦

 يقويه لكن ضعيف وهو عبدالله، بن عيسى سنده وفي) بها لرجح ا��ٔمة هذه إيمان على بكر أبي إيمان وضع لو( بلفظ مرفوعا عمر ابن عن ك��هما والديلمي

 رج�� أن مرفوعا بكرة أبي عن السنن في أيضا شاهد وله) لرجحهم ا��ٔرض أهل بٕايمان بكر أبي إيمان وزن لو( بلفظ أخرى طريق من أيضا عدي ابن أخرجه ما

 .الحديث..) فرجح بقي بمن بكر أبو وزن ثم أنت فرجحت بكر وأبو أنت فوزنت السماء من نزل ميزانا كأن الله رسول يا قال

 امرع بن عقبة حديث من حبان وابن يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح وقال والحاكم أحمد وأخرجه غريب، حسن حديث هذا: وقال الترمذي أخرجه ٧

 .-عنه الله رضي- سعيد أبي حديث من ا��ٔوسط في الطبراني وأخرجه -عنه الله رضي-

 .-عنه الله رضي- وقاص أبي بن سعد حديث من الشيخان أخرجه ٨

 .٣١٩ص ١ج هشام ��بن النبوية السيرة ٩



 جيل قراآني فريد

 ٧ 

 وأن لهبال خاصة صلة لعمر كان أنه بد �� ...!!؟)غيره فجاً  الشيطان لسلك فجاً  عمر سلك ولو( ،)عمر لكان بعدي نبيٌ  هناك كان لو(

  ..سواه أحدٍ  عند يكن لم مما الحق على واقتداراً  الحق في قوةً  وامت��ٔ  طهارةً  وامت��ٔ  يقيناً  وامت��ٔ  صدقاً  امت��ٔ  قد قلبه

 فيه صخب �� قصب من الجنة في بقصرٍ  ويبشرك ربي من الس��م يبلغك جبريل جاءني خديجة يا( لخديجة ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يقول حينما

 صنعته ذيال ما! لماذا؟ ..الس��م يبلغك الله إن: لها يقول لكي يأتي الوحي، وحامل الم��ئكة أفضل بل مَلك، يأتيها امرأة ..١٠)نصب و��

 جديرةً  يجعلها ما والطهارة النظافة ومن وجل، عز لله والحب ا�ٕ�يمان وعظمة واليقين الرقي من درجة على أيضاً  كانت أنها بد ��! خديجة؟

 استطاعت كيفو  ...الس��م يبلغك الله إن: لها ليقول سماوات، سبع فوق من وجل، عز الله قبل من القراآن ورسول الم��ئكة أفضل يأتيها أن

 حباً  تذب مل كيف ...ربها من يأتيها الذي الك��م وهذا البشرى وهذه النبأ  هذا تحتمل أن وبالصمود باليقين مليء قلبها أن لو�� خديجة

 كان الله، إ�� يعلمه �� والذي هؤ��ء؛ قلوب في كان الذي ا�ٕ�يمان أن شك �� ....العجيب الخبر هذا تلقت حينما وفرحاً  وخج��ً  وشوقاً 

 بعثة،لل ا��ٔولى اللحظة منذ خديجة في جداً  بارزا كان هذا أن شك و�� كذلك، يكونوا أن استحقوا بحيث أيضاً  الفخامة ومن الضخامة من

 كانت هاأن إ�� ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول من الزواج إلى دفعها ما ذلك قبل خديجة ��ٔن .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فيها نُبئ التي ا��ٔولى اللحظة قبل من بل

 عبدها هاجاء أن وبعد عنه، سمعت أن بعد محمدا، إ�� يكون فلن ذلك كان وإذا نبيها، زمان أظل التي ا��ٔمة تلك نبي هو يكون أن تتوقع

- الطهرو  والنقاء العظمة من حياته وفي النور، من م��محه في يرى كان وكيف ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع رحلته كانت كيف لها يحكي ميسرة

 عليه سهانف تعرض أن حرجاً  تجد لم ولذا بذلك تتنبأ  أن الدقيق وحسها البعيد بٕادراكها فاستطاعت -كلهم قريش كفار يراه كان كما

  .ليتزوجها

 يخزيك ما هوالل ك��،" له وقالت وثابتًة، صامدةً  كانت بل ..هي ترتجف لم الوحي؛ مع ا��ٔول اللقاء ذلك من مرتعباً  مرتجفاً  جاءها وحينما

 السيرة في جاء كما إنها بل ،١١"الحق نوائب على وتعين الضيف، وتقرى المعدوم، وتكسب الكل، وتحمل الرحم، لتصل إنك أبًدا، الله

 تخبرني أن طيعأتست عم بن يا" نبوته من به الله أكرمه فيما يَُثب�تُه فيما الله لرسول قالت أنها خديجة فعن الملك؛ لذلك اختبارا أجرت

 رسول فقال يأتيه، كان كما -الس��م عليه- جبريل فجاءه ،"به فأخبرني جاءك فٕاذا" قالت) نعم( قال" جاءك إذا يأتيك الذي هذا بصاحبك

 فجلس ملسو هيلع هللا ىلص لهال رسول فقام" اليسرى فخذي على فاجلس عم بن يا فقم نعم" فقالت) جاءني قد جبريل هذا خديجة يا( لخديجة ملسو هيلع هللا ىلص الله

" تراه؟ هل" تفقال عليها، فجلس ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فتحول ،"اليمنى فخذي على فاقعد فتحول" قالت) نعم( قال" تراه؟ هل" قالت عليها،

 مارهاخ فألقت فتحسرت ،)نعم( قال" تراه؟ هل" قالت حجرها، في فجلس فتحول ،"حجري في فاجلس فتحول" قالت ،)نعم( قال

  ..١٢"طانبشي هو وما لملك إنه فوالله وأبشر اثبت عم بن يا" فقالت ،)��( قال"  تراه؟ هل" قالت ثم حجرها، في جالس ملسو هيلع هللا ىلص الله ورسول

 اعرها؛وبمش وبعواطفها بقلبها يحتويه من وأول بجانبه، يقف من وأول ،ملسو هيلع هللا ىلص الله برسول يؤمن من أول تكون أن استحقت هذا أجل من

 .سماوات سبع فوق من الس��م ذلك ربها يبلغها أن استحقت هذا أجل من ..بها قام التي الصورة على بمهمته يقوم أن له لتمهد

                                                           
 طعام أو إدام فيه إناء معها أتت قد خديجة هذه الله رسول يا"  فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي جبريل أتى ثم قال -عنه الله رضي- هريرة أبي عن الشيخان أخرجه الحديث ١٠

 ".نصب و�� فيه صخب �� قصب من الجنة في ببيت وبشرها ومني ربها من الس��م عليها فاقرأ  أتتك هي فٕاذا شراب أو

 .البخاري أخرجه ١١

 .٢٣٩. ص١السيرة النبوية ��بن هشام ج ١٢
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 أنت هل) عنه راضٍ  هو هل ،ربك أبا يسأل ربك: لي ليقول جبريل جاءني بكر، أبا يا( -رضي الله عنه- بكر ��ٔبي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يقول حينما"

".. ربك نع راضٍ  أنت هل" ليسأله وجل، عز الله عن جبريل طريق عن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول طريق عن بكر ��ٔبي يأتي حينما!! ربك؟؟ عن راضٍ 

 حدث هذا نأ  لمجرد يرتجف ولكنه.. هو له ليس أنه رغم يحتمله، أن و�� يتصوره أن و�� يتخيله أن ا�ٕ�نسان يستطيع ��.. عجيب أمر هذا

 ستحقا لكنه ...!!"أنا؟ أنا؟" -رضي الله عنه- بكر أبو سيدنا يقول ولذلك!! ربك عن راضٍ  أنت هل له يقال أن ا��ٔيام من يوم في لبشر

 في ىحت قط منه يخجل ما يرتكب ولم قط، إيمانه في يتردد ولم قط، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يُكذ�ب لم الذي أيضاً  هو ��ٔنه ذلك، له يقال أن

 ."ا�ٕ�س��م عن ناهيك الجاهلية،

 هؤ��ء ديجة،خ من و�� عمر من و�� بكر أبي من ليس الصحابة، عامة من مواقف الصحابة تاريخ لنا ويحكي أيضاً  السيرة لنا تحكي حينما

﴿  المينالع رب من قراآن ويتنـزل ...زوجها لتشكو ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى جاءت التي المرأة تلك: الصحابة عوام من بل ...العظام العمالقة

 المرأة هذه مشكلة ليحل قراآن ينـزل] ١: المجادلة[ ﴾ َتَحاُوَرُكَما َيْسَمعُ  َوالل�هُ  الل�هِ  إَِلى َوَتْشَتِكي َزْوِجَها فِي تَُجاِدلُكَ  ال�ِتي قَْولَ  الل�هُ  َسِمعَ  َقدْ 

 َسِمعَ  دْ قَ ﴿  وجل عز الله ويقول لمشكلتها، ح��ً  لها وليحدد حقها، لها وليرد المرأة، هذه روع من ليهدئ الزمان، مدى على يظل بتشريعٍ 

 وكذا، كذا جاءتك التي المرأة لهذه قل ملسو هيلع هللا ىلص الله لرسول يقل لم ]١: المجادلة[ ﴾ الل�هِ  إَِلى َوَتْشَتِكي َزْوِجَها فِي تَُجاِدلُكَ  ال�ِتي قَْولَ  الل�هُ 

 من مرأةا وهي بها الله اهتمام ومدى الله، من قربها ومدى منها الله قرب مدى المرأة تستشعر لكي سبحانه، نفسه إلى ا��ٔمر يسند ولكنه

 ا��ٔمرب واهتم تسمعان، كما يسمع كان ..معكما كان ،"الله إلى وتشتكي زوجها في تجادلك التي قول الله سمع قد" المسلمات عامة

 وبعد سنها ركب أن بعد زوجها معها تعنت التي الضعيفة المرأة هذه مشكلة ليحل سماوات سبع فوق من قراآناً  وأنزل به، اهتممتم مما أكثر

 ليحل العنت، هذا ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى تشكو فجاءت ،"أمي كظهر علي أنت" لها وقال عنها، استغنى ذلك بعد ثم ..بطنها له نثرت أن

 .مشكلتها المرأة لهذه وتعالى سبحانه الله

 ا�ٕ�نسان طيعيست �� ...بالله الخاصة الع��قة تلك استشعرت وكيف الطمأنينة، تستشعر كانت كيف! با��ٔمر؟ المرأة حساسإ  كان كيف

 بكل تخيلي أن وحاول مكانها نفسه وضع لو ا�ٕ�نسان ��ٔن ذاك، حين المرأة تلك شعور يصف أن والبيان التعبير على القدرة من أوتي مهما

 الذي يمالعظ الجليل وخالقها ربها بها يهتم كيف رأت وقد مشكلتها، لها ليحل قراآن نزل وقد ذلك استطاع لما الخيال قوة من أوتيه ما

 احتملت وكيف ساعتها، المرأة تلك شعور كانت كيف نردد ونظل ..معها يتعنت زوجها بينما هي بمشكلتها يهتم شيء، كمثله ليس

 .الشامخات الرواسي الجبال بحملها تنوء التي المشاعر وتلك ا��ٔمر ذلك

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هالل رسول ليسمع ويجلس ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع دائماً  ا��ٔول الصف في يصلي كان الذي الصحابي ذلك لزوجها؛ امرأة تقول حينما"

 اآخر في ا��آن يأتي إنه الصحابة له فقال عنه، فسأل كان، كما ا��ٔول الصف في ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يراه يعد ولم ما، ��ٔمر فجأة احتُبس ثم

 ويسأله، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فيستدعيه. إيمانه في الصحابة بعض وغمزه بيته، إلى راجعاً  ينطلق ثم الصف، اآخر في ويصلي ا�ٕ�قامة من لحظة

 ثوبا ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عطيهفي. الص��ة زوجه تدرك كي لبيته العودة يسرع ثم به، ليصلي يأتي فهو واحدا، ثوبا إ�� وزوجه له ليس بأنه فيجيب

! ا��ٔمر؟ بهذا اءج حينما امرأته قابلته فبماذا.. شراً  به يظن �� ولكيْ  ا��ٔول الصف إلى أخرى مرةً  ليعود العطاء بهذا فرحاً  الرجل فيرجع  اآخر،

 الذي هو لهال أن كام��ً  يقيناً  وتوقن وجل، عز الله مع خاصة حياةً  تعيش الصحابيات، عامة من امرأة هذه!" لنبيه؟ ربك أتشكو: "له قالت

 كان ولو تىح الناس من أحداً  تسأل أن -ا�ٕ�يمانية درجتها وفي عرفها، في- يجوز �� أنه وتوقن.. الله بقضاء ترضى فهي شيء، كل بيده

 أحد، الهمح على يطلع أ�� تحب كانت ولكنها.. نعم الله نبي نبيه، وهذا الله هو هذا أن جداً  واعية هي ،"لنبيه؟ ربك أتشكو.. "نبياً 
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 لم هو.. "لنبيه؟ ربك أتشكو" لزوجها فتقول.. ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كان ولو حتى الناس من ��ٔحدٍ  يشكوا وأ�� لهما، الله رضيه بما يرضيا وأن

 تعيشها التي اعرالمش تلك في هنا الوقفة لكن... ملسو هيلع هللا ىلص النبي هو يسأل الذي وكان يجيب، أن ينبغي فكان ُسِئل، ولكنه الحقيقة، في يشكُ 

 يعرف أن تريد تكن ولم وزوجها، هي تعيشه كانت الذي الصعب الب��ء ذلك رغم راضيةً  غنيةً  عيشةً  الله مع تعيش كانت المرأة، تلك

 وأمثالها المرأة هاتشعر  التي المشاعر تلك.. المحسنين والمؤمنين السابقين بهؤ��ء تليق �� شكوى هذا فاعتبرت فاقة، من أصابهما ما أحد

 ا�خرجت أمةٍ  رخي كنتم ﴿ :العظيم المقام ذلك في الصحابة هؤ��ء جعل الذي السر ذلك من طرفاً  نرى تجعلنا التي هي ا�ٕ�س��م تاريخ في

 ".﴾ للناس

 لم ..يكون ما أسكن هو: له فقالت ابنه، عن يسألها الخارج من زوجها جاء ثم مات، ثم ولدها، مرض التي ُسلْيم أم قصة نسمع وحينما

 اْسَتَعاُروا ��نٍ فُ  اآلِ  إَِلى َترَ  ا�َلمْ  َطْلَحةَ  ا�َبا َيا: له قالت ثم حاجته، منها قضى حتى له وتزينت ..يكون ما أسكن: له فقالت تزعجه، أن تشأ 

ا بَِها َفَتَمت�ُعوا َعارَِيةً  إِن�  َوتََعاَلى َتَبارَكَ  الل�هِ  ِمنَ  َعارَِيةً  َكانَ  اْبَنكَ  فَٕاِن� : َقالَتْ  ا�ْنَصُفوا، َما: َقالَ  َذاَك، َكرُِهوا َكا�ن�ُهمْ  طُِلَبتْ  َفَلم�  ..َقَبَضهُ  ل�هَ ال َو

 ا�ٕ�س��مي لتاريخا في لها سلْيم وأم! ذلك؟ سلْيم أم فعلت لماذا لكن، .الحالة هذه في وهو يأتيها وجعلته تخبره لم ��ٔنها طلحة أبو فغضب

 قالوال الخمر؛ في مالك قاله ما عنها لقالوا القاصرة الجاهلية بمناهجهم المعاصرون النفس علماء حللها لو ولكنها دائماً، عظيمة مواقف

 همأنفس يسمون ممن هؤ��ء في يقال أن يمكن ما أن والحقيقة ..و�� و�� و�� ..إنسانية و�� لها حس �� امرأة وإنها شهوانية، امرأة إنها عنها

 عز لله الكاملة اعبوديته عند وقفت التي المرأة تلك ...المرأة تلك إليه ارتقت الذي ا��ٔفق ذلك إلى يرتقوا أن يستطيعوا لم إنهم ..علماء

 نم أو قدرٍ  من تضيق أن و�� تختار أن لها ليس وإنه ولدها، من نفسها إلى أحب الله قضاء وأن قضاًء، وقضى أمراً  رِضيَ  الله أن وجل؛

 إلى ترتفع نأ  فأرادت وجل، عز الله يريده أمر من تضيق أو تعترض أن ينبغي �� وأنها الله، أَمة أنها تعلم فهي وجل، عز الله به َحكمَ  ُحكمٍ 

  ..مأتم في وليست عرس في كانت لو كما حياتها تمارس بأن ا��ٔفق، ذلك إلى زوجها ترفع وأن المستوى، هذا

 معو  القراآن مع وعاشت نفسها جاهدت أن بعد إ�� تبلغها أن لها كان ما مشاعر أنها �� شك المرأة تلك إليها ارتقت التي المشاعر هذه

 تصاغ أن في تنجح أنو  بشريتها، على فيها ترتفع أن استطاعت التي العجيبة القمة تلك إلى وصلت بحيث بالله، ع��قتها ومع الدين هذا

 َنَعمْ : َقالَ ) ْنِبُكَماجَ  إَِلى َوُهوَ  َعُروَسْينِ  َفِبت�َما: (فعلتها من يشكوا جاء الذي لزوجها ملسو هيلع هللا ىلص الل�هِ  رَُسولُ  قال ولذلك العجيبة، الربانية الصياغة تلك

 كلهم ا��ٔو��د، من سبعة لها فوُلد ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول دعوة وتحققت ...١٣)َلْيَلِتُكَما فِي لَُكَما الل�هُ  َبارَكَ ( ملسو هيلع هللا ىلص الل�هِ  رَُسولُ  َفَقالَ  الل�ِه، رَُسولَ  َيا

 واليقين وا�ٕ�يمان الرضى من السامق المستوى ذلك إلى المرأة تلك فيها ارتفعت التي الليلة، هذه ببركة وجل، عز الله كتاب يحفظون كانوا

 نفسها أعماق في تقراس قد ��ٔنه أصابتهم، قد لمصيبة تتألم حتى أو تضيق أن في حقاً  نفسها في تجد ولم وتعالى، سبحانه الله قدره بما

 .لنفسيهما خيرتهما من لهما خير الله خيرة أن

 يقاتلهم �� بيده، محمد نفس والذي: يقول وهو بدر غزوة في ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يسمع الذي الحمام بن عمير الصحابي ذلك أيضاً  نرى حينما

 وحتى الجوع به ستبدا أن بعد منها يأكل تمرات بعض يديه في وكان الجنة، الله أدخله إ�� مدبر غير مقب��ً  محتسباً، صابراً  فيقتل رجل اليوم

 وأخذ يده من مراتالت قذف ثم هؤ��ء، يقتلني أن إ�� الجنة أدخل أن وبين بيني أفما بخ، بخ: "ويقول فيلقيها القتال مواصلة على يقوى

                                                           
 .-رضي الله عنه-أخرجه مسلم وأحمد من حديث أنس  ١٣
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 الله رسول هذا أن اآمن قد أنه فمادام ا�ٕ�يمان؛ مع المنطقية هي وهذه الصدق هو هذا ..الجنة إلى فيذهب ١٤"قُتل حتى القوم فقاتل سيفه

 صادقاً  كان إذا ..اللحظة نفس في ينطلق يجع��نه والتصديق الصدق فهذا الجنة، سيدخل قُتل إذا بأنه يبشره وأنه حق، يقوله ما وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص

 عجيب ..طويلة لحياة ذنإ  إنها تمرات؟ بضع يأكل أن ينتظر فكيف فيُقتل، يقاتل أن فقط ينتظر مفتوح، الجنة باب هو فها حقاً  الجنة يريد

 حقائق تصبحو  يعيشونها، حياةً  لتصبح ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وكلمات القراآن حقائق يتلقون كانوا وكيف يعيشون كانوا كيف الرجال؛ هؤ��ء أمر

 ا�ٕ�يمان من درجةال هذه إلى قلوبهم تشف الذين هؤ��ء إلى قلوبهم القاسية ا��ٔعراب أولئك من فينقلبون حياتهم صميم من تغير يمارسونها،

 ذاهبون وهم ةالصحاب أحد عنه قال الذي ذلك هو نعرفها التي الصورة بهذه أصبح الذي ذلك عمر ..وتعالى سبحانه لله وا��ستس��م والرقىْ 

 وكذا كذا ناب تفعلون ��ٔنكم نهاجر: قالت أين؟ إلى: لها فقال تنتظره، وهي الرجل ذلك بزوجة عمر التقى وقد الحبشة، إلى هجرتهم في

: اله قال عليهم، ورقته عمر من كان ما له وحكت زوجها رجع فلما ف��ن، أم يا الس��مة صحبتكم: لها وقال عمر لها رق فكأنما وكذا،

 كان حينما جاهليته في عمر إلى الصحابة نظرة كانت هكذا ..١٥الخطاب حمار يسلم حتى عمر يسلم �� والله! إس��مه؟ في أطمعتِ 

 فلم الخمر ربليش الخمار إلى ذهب إذ وعبثاً  ضيقاً  يقتله أن إلى ما يوماً  يسعى بل ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ويعارض بالصحابة، يفعل ما يفعل

 الخير هالتوج هذا في فيكون ..اآلهتنا وسب جماعتنا فرق الذي ذلك ..محمدا ��ٔقتل إذن أذهب: قال يعمله، اآخر عملٍ  عن فبحث يجده،

 يخشى �� مدا،مح ��ٔقتل أذهب: له فيقول عمر، يا أين إلى: له فيقول إس��مهم، يعرف ولم أسلموا الذين الصحابة أحد يلقاه إذ له، الكبير

 واتبعا بئاص قد فٕانهما أختك وإلى ختنك إلى اذهب نفسك، غرتك لقد عمر، ويحك: له فيقول بصراحة، عنده ما يقول بل يلتوي، و��

 كلناو  عمر، فيذهب وزوجها، عمر بأخت ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ويفدي هؤ��ء، إلى ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن طريقه ليغير الصحابي فيوجهه ..محمداً 

 تغتسل: هل فيقو��ن الدين، هذا في يدخل أن أراد من يفعل ماذا: لهما فيقول ل�ٕ�س��م، صدره وانشرح أسلم كيف القصة؛ بقية يعرف

 العظيم الموقف هذا في يصبح يؤمن حينما به إذا ثم جاهليته، في عمر هذا ..ملسو هيلع هللا ىلص ١٦الله رسول إلى وذهب ففعل الحق، شهادة وتشهد

  .."عمر لكان بعدي نبي كان لو: "ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عنه قال حتى الكبير المكان هذا وفي

 خير أنهم همل يقال حتى العظيمة الحظوة وتلك الرفيع المكان ذلك الصحابة استحق لماذا نستشف أن المواقف هذه من نستطيع لعلنا

  ..ا�ٕ�ط��ق على ا��ٔجيال خير وأنهم للناس، أخرجت أمة

 بهم ا�ٕ�عجاب بمجرد نكتفي و�� الهائلة، الفجوة نعبر ٔان لنحاول

 فيعيشون ��ٔعلى،ا الم��ٔ  ذلك ويستشرفون حياتهم، جنبات كل وفي قلوبهم بكل الله مع يعيشون كانوا أنهم هي إليها نهتدي التي الحقيقة

 ونهارهم يلهمل الله مع يعيشون وكانوا .بكلمة يتحولون كانوا أنهم بحيث والقوة وا�ٕ�رادة والرفعة والنقاء الصدق من وكانوا إليه، مشتاقين

 لم ..الدين اهذ منهم يريده وما ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يريده وما الله يريده ما مع كام��ً  توافقاً  لتتوافق مشاعرهم ومن حياتهم من ويبدلون يتغيرون

 كانوا ،وأصدق وأروع هذا من أعمق حسهم في ا��ٔمر كان ..الحقائق تلك يعرفون حينما ا�ٕ�عجاب موقف أو المتفرج، موقف يقفون يكونوا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هالل رسول شخص خ��ل من يرونها أفعالٍ  ومن كلمات ومن قراآن، من يسمعونه ما مع موقف إلى موقف من يتحولون وكانوا يتغيرون،

                                                           
 .٦٢٧ص ١السيرة النبوية ��بن هشام ج ١٤

 .٣٤٣ص ١المصدر السابق ج ١٥

 .٣٤٤-٣٤٣ص ١المصدر السابق ج ١٦
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 حق،ال عظمة يستشعر وأن الحق، يحب وأن بالحق، المرء يُعجب أن ا��ٔمر؛ بداية هذا ..نعم ..يكفي �� هذا والنظر ا�ٕ�عجاب فموقف

 واعتقد يءبش ا�عجب إذا نفسه مع منطقياً  و�� صادقاً  يكون �� ا�ٕ�نسان ��ٔن الخسران، منتهى فهذا فقط النقطة هذه عند يقف عندما ولكن

  ..ا�ٕ�عجاب ذلك مقتضيات و�� الحق ذلك مقتضيات مع يتغير �� ثم عظيم وأنه حق أنه

 أعينكم في هي أعما��ً  تعملون إنكم: للتابعي يقول الصحابي كان ..ا��ٔجيال من بعدهم جاء من وبين الصحابة جيل بين الفارق هو ذلك

 مع التابعي، وموقف الصحابي موقف بين جداً  ضخمة فجوة هذه ..١٧الموبقات من ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عهد على نعدها كنا الشعر، من أدق

 بن وعمر والشعبي يوالنخع البصري الحسن: التابعين تاريخ ونقرأ  التاريخ نتصفح حينما فنحن ..نراها نكاد �� بسيطة فروقٍ  من بينهما ما

 ��ٔنهم ائ��ً،ه الفارق هذا يرون الصحابة كان ولكن ..الصحابة وبين بينهم بفارق نحس ف�� جداً، ضخمة قمما نراهم ..وغيرهم العزيز عبد

 ينب إذن الفارق كان كيف ..الموبقات من ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عهد في يرونها الصحابة كان الشعر من أدق أعينهم في هي أعما��ً  يعملون

  !ا��آن؟ نعيشه الذي الجيل أو ..العاشر الجيل وبين وبينهم! التابعين؟ تابعي تابعي وبين وبينهم! التابعين؟ تابعي وبين الصحابة

  ..السلم أسفل في تضعنا بحيث الضخامة من إذن الفجوة

 فا��ٔمر ؟كذلك نحن ولماذا كذلك، الصحابة كان لماذا نتعرف أن ونحاول إدراكنا، ونستعيد وعينا، نستعيد أن منا يحتاج ا��ٔمر أن شك ��

  ..نتصور مما أخطر

 مرةً  �ٕ�س��ما ويعيد الثانية، ا�ٕ�س��م غربة يعيش الذي الجيل نحن نكون أن نريد كنا وإذا الصحابة، قدم على جي��ً  نكون أن نريد كنا وإذا

 عندو  ا�ٕ�عجاب نقطة عند نقف أن �� .المستوى ذلك إلى نرتفع أن نحاول وأن نعيشه، وأن السر، ذلك نتحسس أن بد �� فٕانه أخرى؛

 ا��ٔمر ..ةكالصحاب نكون لكي الهائل البحر ذلك عباب نعبر أن نحاول �� ا��ٔيدي مكتوفي نقف ثم الجميل، المنظر لهذا التملي نقطة

 فا��ٔمر ..هفي نحن مما أكبر وقوةً  عمقاً، أشد ويقيناً  وطهارة، نظافةً  أشد ونفوساً  صدقاً، أشد ومنطقاً  كبيرة، ومجاهدةً  هائ��ً، جهداً  منا يحتاج

  ..جداً  كبير

 بالله الصحابة صلة تعميق في ؤاثره غضا الوحي تنزل

 لم رحلةً م وعاشوا القراآن، من استفادوا لقد ..حياته يصر�ف منهم كلٌ  كان كيف نعرف أن نريد ..أخرى مرة الصحابة تاريخ نقرأ  أن نريد

 انفتاحاً  يعيشون اكانو  ..عاماً  وعشرين ث��ثة قرابة عليهم يتنـزل ظل الذي وحيه خ��ل من الله مع يعيشون كانوا ..ذلك بعد البشرية تعشها

 نزل الذي ام ليعرف الصباح يأتي أن الصبر بفارغ وينتظر أحدهم يبيت كان ..وا��ٔرض السماء بين" ساخن خط هناك كان" ..السماء مع

 عساه ماذا: لوبهمق وترتجف الوحي، ذلك به سيأتي ما وينتظرون الوحي تلبسه وقد ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يرون كانوا ..السماء من الليلة تلك في

 مرتجفو همو  اللحظة هذه ينتظرون فكانوا ثناء؟ أو تأنيب أو توجيه أو تشريعٍ  من اللحظة هذه في سيتنـزل الذي ما ربهم؟ لهم يقول أن

 لما أيضاً  والشوق والخوف الخفة من الطير كقلوب بقلوبٍ  يعيشون كانوا ..به سيأتي لما متشوفون أو الوحي، به يأتي مما خائفون القلوب،

                                                           
 ٩ \من الموبقات) رواه البخاري  ملسو هيلع هللا ىلصقال: (إنكم لتعملون أعما��ً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها علي عهد رسول الله  -رضي الله عنه-عن أنس  ١٧

 ).٢٧٦١ومسلم ( ٢٨١ \
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 به يأتيس ما يوم كل ينتظرون السماء، وبين بينهم ساخن خط هناك كان ..الله وبين بينهم يومية لقاءات هناك كان ..الله من يأتيهم

  ..ربهم منهم يريد ماذا العباد هؤ��ء ليخبر ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قلب على الملك

 منهم صنعتو  الجيل، ذلك صنعت التي هيَ  عاماً  وعشرين ث��ثة مدى على نهار ليل يعيشونها وكانوا تصاحبهم، كانت التي المشاعر هذه

 منا كلٌ  يراجع أن بد �� الصحابة هؤ��ء قدم على نكون أن نريد كنا فٕاذا ..واليقين ا�ٕ�يمان بذلك قلوبهم وم��ٔت المرهفة، القلوب تلك

 أن �� ..لصحابةا فيه كان الذي المستوى ذلك من قريب أو المستوى، ذلك إلى يرتفع أن يستطيع كيف يتفكر الليالي ويقف نفسه،

  .نعيشها التي الجاهلية هذه وبين بيننا بما أنفسنا نقيس

 ولكن .اسالن وأعظم الناس أطهر من أننا نرى وسوف كبيراً، خداعاً  نُخدع سوف الجاهلية تعيشه الذي المستنقع بذلك أنفسنا قسنا إذا

 عليها يتربع كان التي ةالسامق القمم لتلك بالنسبة السفح في أننا نكتشف وسوف حقيقتنا، نكتشف فسوف الجيل بذلك أنفسنا قسنا إذا

 ..الصحابة

 له دعا وقد الدعوة، ُمجاب كان ��ٔنه لهم ليدعو يأتونه الناس بين يقف أيامه؛ اآخر في عميَ  الذي -عنه الله رضي- وقاص أبي بن سعد

 سالنا فكان ..له ويستجاب إ�� بدعوة يدعو �� وكان ويصيب، إ�� بسهم يرمي �� كان ..١٨)دعوته وأجب رميته سدد اللهم( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 للناس تدعو أنت! عم يا: لتفق فعرفني، إليه فتعرفت غ��م وأنا فأتيته: "السائب بن الله عبد قال .له فيستجاب لهم ويدعو ليسألوه يأتونه

 التي القمة هذه ..١٩"بصري من إلي�  أحبّ  الله قضاء! بني�  يا: "قال ثم سعدٌ  فتبّسم" بصرك عليك الله لردّ  لنفسك دعوت فلو فيشفون،

 سعدا لكنو  ،"بصري إليّ  رد اللهم" الدعوة بهذه لدعا بصره فقد وقد مستجابة واحدة دعوة له أحدنا أن لو -عنه الله رضي- سعد يعيشها

 عز الله اختيار دير  أن يجوز ف�� اختياراً  له اختار قد الله فمادام الله، قضاء عند يقف بأن ويسعد ويفرح ويقنع ويرضى الناس لكل يدعو

 .ظاهره في وب��ءً  مؤلماً  ا��ختيار هذ كان ولو حتى وجل؛

 يسلمونو  الناس ويدخل منتفخة بطنه وكانت ا��ستسقاء؛ بمرض فمرض الدعوة؛ مجاب أيضاً  -عنه الله رضي- الحصين بن عمران وكان

 ��ٔني: قال تبكي؟ لم: فقال حاله من يراه لما يبكي فجعل الع��ء، وأخوه مطرف عليه دخل" .فيتعجبون مشرقاً  راضياً  سعيداً  فيجدونه عليه

 علي واكتم به، ينفع أن الله لعل حديثاً  أحدثك: قال ثم .إلي أحبه تعالى، الله إلى أحبه فٕان تبك ��: قال .العظيمة الحالة هذه على أراك

 النعمة هذه ببس هو إذ بعقوبة، ليس الب��ء هذا أن بذلك فأعلم تسليمها، فأسمع علي وتسلم بها، فاآنس تزورني الم��ئكة إن أموت، حتى

 تحقفيس والطمأنينة، والرضا اليقين من المبلغ هذا الرجل هذا فيبلغ ..٢٠!"به؟ راضياً  يكون �� كيف ب��ئه، في هذا يشاهد فمن الجسيمة،

 حفظي كان أن لمجرد القراآن؟ يحفظ كان أنه لمجرد هل لماذا؟ عليه، يسلمون فيدخلون الم��ئكة، وبين بينه الحجاب ذلك يزول أن

  ..بكثير ذلك من أكبر ا��ٔمر المكتوبة؟ الصلوات يصلي كان أنه لمجرد ؟ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول أحاديث

 امةع من رجل فيخرج ،"الجنة أهل من رجلٌ  عليكم يخرج" لهم فقال أصحابه؛ مع يجلس ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كان حينما أخرى، حادثةٍ  في

 رسول لهم يقولف التالي، اليوم ويأتي .بيديه ُخّفيه ويمسك لحيته، من الوضوء ماء يقطر الثياب، رث رجلٌ  الصحابة، عامة من المسلمين،

                                                           
 وقال صحيح على شرط مسلم. -رضي الله عنه-أخرجه الحاكم من حديث سعد  ١٨

 .٢٢٧. ص٢مدارج السالكين. ج ١٩

 .٣٤٩. ص٤إحياء علوم الدين. ج ٢٠
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 الله رسول همل ليقول الثالث، اليوم ويأتي ..عليهم يخرج الهيئة وبنفس الرجل بنفس فٕاذا ،"الجنة أهل من رجل عليكم يخرج" ملسو هيلع هللا ىلص الله

 الرجل لكذ إلى يذهب صغيراً، زال ما وكان العاص، بن عمرو بن الله عبد فيذهب فيتعجبون، ..الرجل نفس ويخرج الك��م نفس ملسو هيلع هللا ىلص

 يفعل الرجل يجد ف�� أيام، ث��ثة عنده فيبيت ،"أيام ث��ثة عندك أبيت أن فأردت -أبي خاصمت أي- أبي ��حيت لقد عم، يا" له فيقول

 الجنة، هذا خليد لماذا! فتعجب ..يوم كل العمل نفس يكرر وراآه ..قام الفجر أذن إذا حتى النوم، إلى ويأوي العشاء يصلي ..بال ذا شيئا

 يا" فسأله -وصوماً  وتنسكاً  عبادةً  المسلمين أكثر ومن قياماً  المسلمين أكثر من كان العاص بن عمرو بن الله وعبد- فيه فاقهم الذي ما أو

 هذه بلّغك الذي فما وكذا، وكذا كذا أيام ث��ثة مدى على يقول ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سمعت ولكني م��حاة، أبي وبين بيني يكن لم عم،

 قلبي في سولي أبيت أني غير لك قلت ما غير عندي ما" له وقال الرجل فناداه عبدالله، فمضى ،"رأيت ما إ�� شيء ��" فقال ،"المنـزلة؟

 نعجز التي تلكو  بلغت، ما بك بلغت التي تلك" الله عبد فقال ،"إليه الله ساقه خير على المسلمين من أحداً  أحسد و�� مسلم على غش

  .٢١"عنها

 ليس ..العمل اهرظ في وليس القلب في هي إذن فالعبرة .نظيفاً  أو��ً  القلب يكون ما بقدر عمل، و�� صيام و�� ص��ة كثرة ليس إذن فا��ٔمر

  ؟اليقين ومن الخلوص ومن النقاء ومن ا�ٕ�يمان من فيها يسكن الذي ما قلوبنا، عن نبحث أن فنريد .الكيف في ولكن الكم في

 هممن واحدٍ  كل وجعل العالمين، رب من القرب وذلك الثناء وذلك المقام وذلك الصفات تلك يستحقون الصحابة جعل الذي هو هذا

 .الركعات نم نصلي كم و�� القراآن، من نحفظ أو نقرأ  بكم إذن العبرة فليست .ا��ٔجيال من بعدهم جاء لمن بالنسبة الثقيل الوزن بهذا

 اليقين، ذاه وخلوص اليقين، هذا صفاء قدر هو وما اليقين، مقدار هو ما ..قلوبنا يسكن بما العبرة .به العبرة ليست ولكن حسن، هذا كل

 هذا ...وجل عز للها نظر نستشعر كيف الله، ألوهية نستشعر كيف بالله، نحس كيف الله، مع نعيش كيف قلوبنا، في اليقين هذا وعمق

 وتلك بالله العميق ا�ٕ�حساس وذلك اليقين ذلك منبعه يكون والذي قلوبنا، في الشعور ذلك عن نبحث .عنه نبحث أن ينبغي الذي هو

 للها كتاب مع المعايشة خ��ل ومن المجاهدة خ��ل من إ�� نتذوقه ولن .ونتذوقه إليه نصل أن نريد الذي الشعور هو هذا لله، المصاحبة

 ْعَلمُ يَ ﴿  ..لحظة كل في الله نظر مع والعيش ا�ٕ�حساس خ��ل ومن لله، الدائمة المراقبة خ��ل ومن الله، مع الحياة خ��ل ومن الكريم،

ُدورُ  تُْخِفي َوَما اْ���ْعُينِ  َخائَِنةَ   ُشُهوًدا َعَلْيُكمْ  ُكن�ا إِ��� َعَملٍ  ِمنْ  َتْعَملُونَ  َوَ�� قُْراآنٍ  ِمنْ  ِمْنهُ  َتْتلُو َوَما َشأْنٍ  فِي َتُكونُ  َوَما﴿  ]..١٩: غافر[ ﴾ الص�

ةٍ  ِمْثَقالِ  ِمنْ  َرب�كَ  َعنْ  َيْعزُبُ  َوَما فِيهِ  تُِفيُضونَ  إِذْ  َماءِ  فِي َوَ�� اْ���ْرضِ  فِي َذر�  إِن�  ا�َ�� ۞ ُمِبينٍ  ِكَتابٍ  فِي إِ��� ا�ْكَبرَ  َوَ�� َذلِكَ  ِمنْ  ا�ْصَغرَ  َوَ�� الس�

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلبُْشرَى َلُهمُ ۞  َيت�ُقونَ  َوَكانُوا اآَمنُوا ال�ِذينَ ۞  َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَ�� َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َ�� الل�هِ  ا�ْولَِياءَ   لَِكِلَماتِ  لَ َتْبِدي َ�� اْ��آِخَرةِ  َوفِي الد�

ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿ : قريب الله أن نعرف أن نريد ..نريد الذي هو فهذا ]..٦٤-٦١: يونس[ ﴾ ۞ اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذلِكَ  الل�هِ   امَ  َوَنْعَلمُ  اْ�ٕ�ِ

 السر خ��له من ونعلم ...عنده نقف أن نريد الذي المعني هو فهذا ]..١٦: ق[ ﴾ اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  إَِلْيهِ  ا�ْقرَبُ  َوَنْحنُ  َنْفُسهُ  بِهِ  تَُوْسوِسُ 

 ﴾ ْنزِيً��تَ  َوَنز�ْلَناهُ  ُمْكٍث  َعَلى الن�اسِ  َعَلى لَِتْقَرا�هُ  فََرْقَناهُ  َوقُْراآًنا﴿  .القراآن فيهم فعله الذي ما ونعرف الشكل، بهذا الجيل ذلك جعل الذي

 َنَفساً و  بلحظة لحظة معه فعاشوا مفرّقاً، منّجما عليهم يتنـزل الطويل الوقت ذلك الصحابة مع عاش الذي القراآن هذا ]..١٠٦: ا�ٕ�سراء[

 تماماً  جديدة اتكيان استحالوا وبذلك ..القراآن تنـز��ت ومع القراآن إيقاعات مع وكيانهم وعقولهم وخ��ياهم ومشاعرهم قلوبهم تتغير بنفس،

 .عليهم ويتنـزل القراآن ذلك يتلقوا أن قبل كان الذي الكيان بذلك لها صلة ��

                                                           
 وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ١٢٦٩٧عن معمر عن الزهري عن أنس وعنه ا�ٕ�مام أحمد حديث رقم  ٢٠٥٥٩أخرجه عبد الرزاق حديث رقم  ٢١
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 ا��ٔول الجيل نشٔاة عوامل

 خاصة مشاعر اأيض أنتجت والتي القراآن، مع فيه وتعاملوا الصحابة به عاش الذي السر ذلك من أطرافاً  نتلمس أن حاولنا أن بعد ا��آن نريد

 ورسوله، الله من العطر ثناءال ذلك بسببها استحقوا والتي اليقين، وتوهج ا�ٕ�يمان تألق مع تتألق وسلوكيات وتصرفات وتعالى، سبحانه بالله

 كما ة،الصحاب عاشها التي القراآنية المجا��ت نتلمس أن لنحاول وقفات القراآن مع نقف أن نريد .أجمعين الناس ومن ا��ٔعلى، الم��ٔ  ومن

  .ا��ٔول الجيل نشأة في أثرت التي العوامل بقية نتلمس

 لشخصية كانتو  .وتقريراته وأفعاله أقواله من ملسو هيلع هللا ىلص النبي سنة هناك كانت النشأة، عوامل من عامل وأهم مصدر أهم يعتبر الذي القراآن فبجانب

 الحياة من لعاليةا القمم تلك إلى الصحابة هؤ��ء رفع في أيضاً  كبير أثر لها ورؤيتهم بينهم وحركتها الصحابة بين ووجودها ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 .وتعالى سبحانه الله مع

 حياة في عا��ً وف وغضاً  ونضراً  متوهجاً  ا�ٕ�يمان يكون أن في أثرٌ  أيضاً  -حياتهم في الرسالة هذه وجدة با�ٕ�س��م غربتهم- الغربة لعامل كان كما

  .الجيل ذلك

 ما علتف أن على قادرة مازالت العوامل هذه هل: أنفسنا لنسأل أيضاً  محاولة هي فٕانما العوامل؛ هذه على نتعرف أن نحاول حينما ونحن

 الصحابة؟ نفوس في العوامل هذه أنشأته الذي التأثير هذا أسباب هي وما مرة؟ أول فعلت

 الكريم القراآن: ا��ٔول العامل

 الناس، بسورة وموالمخت الفاتحة، بسورة المبدوء ،-الس��م عليه- جبريل بواسطة ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قلب على المتنـزل القديم الله ك��م هو الذي

 والتبديل التحريف نم وحفظه الله خلده الذي الكتاب وهو جميعاً، وللبشرية لقومه بالنسبة ا��ٔولى الرسول معجزة يعتبر والذي به، والُمتحد�ى

ْكرَ  نَز�ْلَنا نَْحنُ  إِن�ا﴿  يقول وجل عز فالله والتغيير؛ إِن�ا الذ�  .]٩: الحجر[ ﴾ َلَحافُِظونَ  َلهُ  َو

 هذه �لوبج� وبحرمة بثقل يحس المتوهج وا�ٕ�يمان المرهف الشعور ذا ا�ٕ�نسان يجعل أن ينبغي الله، ك��م الكتاب هذا كون أن شك و��

 يهف الله كلمات ومع القراآن مع يتعاملون وكانوا يكون، ما بأعمق المعاني هذه عاشوا -عنهم الله رضي- الصحابة أن شك و�� .الكلمات

  .الشفافية والشديدة ا�ٕ�رهاف الشديدة الحساسية بهذه

 أن في تسببت لتيا هي عظمته، وتستشعر القراآن تجل التي المشاعر تلك تصاحبه أن دون القراآن بها نحن تلقينا التي والعادة ا�ٕ�لف ولعل

 لحظة يتنـزل هوو  القراآن مع يعيشون كانوا فالصحابة الصحابة، حياة في كانت كما حياتنا في بصمات وب�� تأثير ب�� القراآن هذا يكون

 وفق حياتهم روايحو  لكي المنـزلة ا��آيات ويترصدون وينتظرون ..خطوة خطوة معه ويسيرون ..حياتهم في القراآن مي��د يعيشون ...بلحظة

 منه وتستمد تها،حيا القراآن من تستمد -المختلفة مراحله في ا�ٕ�نسان ونمو الجنين نمو تماثل التي- الحية الحياة تلك فكانت مدلو��تها،

  .كذلك تشكيلها وعوامل نموها عوامل



 جيل قراآني فريد

 ١٥ 

 بمعالجتها القراآن عني التي الموضوعات

 ا��ٔلوهية قضية: ا��ٔول الموضوع

 ��ٔلوهيةا قضية هي جميعه القراآن تشمل تكاد واسعة مساحةٍ  على وعرضها القراآن بها اهتم التي والموضوعات القضايا أولى أن شك و��

 ذهه تخدم القراآن موضوعات كل أن شك و�� .والجمال والج��ل الكمال صفات بكل يتصف الذي الواحد بالله ا�ٕ�يمان قضية ؛الواحدة

 غيره،و  وإنسانٍ  وجمادٍ  وحيوان نبات من الخلق هذا تفاصيل عن أو والكون، وا��ٔرض السماوات خلق عن مباشراً  حديثاً  كان سواء القضية؛

 هذا في ةوكبير  صغيرةٍ  وبكل نأمةٍ  بكل يحيط الذي الشامل الله علم أو الكون، وهذا الوجود هذا تصريف في الله سلطان عن الحديث أو

  .الوجود

  .وتعالى سبحانه الله ألوهية عن أيضاً  حديثا أقوامهم، وبين ا��ٔنبياء بين دار لما القراآن يعرضه الذي الحوار كان وكذلك

 في ويقرر بينهم مليحك يديه بين العباد سيقف الذي الدي�ان الله بألوهية تذكيرا أيضاً  والنار والجنة ا��آخر اليوم أحوال استعراض كان وكذلك

  .الدنيا حياتهم في فعلوه ما ضوء على يشاء ما شأنهم

 كله اآنفالقر  .والمهيمنة والحاكمة الواحدة الله ��ٔلوهية تقرير هي إنما وتوجيهات وأحكام تشريعات من الله كتاب في ورد ما كل وكذلك

 حدة، على سورة لك في عنها التعبير تنويع وبكل أبعادها بكل ا��ٔلوهية هذه يعيشون الصحابة وكان .الله ألوهية عن يتحدث الحقيقة في

 وتعالى، سبحانه هأفعال خ��ل ومن بصفاته، معه ويعيشون ربهم، على ليتعرفوا ا��آيات هذه معين من فيغترفون بمجمله، كله القراآن وفي

 .القراآن يريدها كما حياتهم وسائل وتتشكل وغاياتهم، ومشاعرهم وأعصابهم قلوبهم لترتبط ا��آيات، هذه خ��ل من ويتربون

 و��ية في يعيشون كانواف .الصحابة حياة في ا��ٔثر أبلغ لها كان الجليلة بصفاته -سبحانه- وتفرده وتوحيده بالله ا�ٕ�يمان قضية أن شك ف��

 الله، هو سيدهم أنو  الله، هو مو��هم وأن الله، هو سندهم أن ويعرفون وتعالى، سبحانه الله بألوهية شديداً  التصاقاً  وملتصقين مرتبطين الله،

 بأبعادها الحقيقة تلك يعيشون كانوا هكذا .المصير وإليه والمميت، والمحيي والمانع، والمعطي والضار، النافع وأنه الله، هو حاكمهم وأن

 .بها ويتشكلون حياتهم، في العملية الحقيقية

 إ�� إله �� وقضية ا��ٔلوهية قضية إن وحيث .ا��ٔول الجيل صنع الذي هو اليقين وبهذا الصدق وبهذا الحيوية بهذه القراآن، مع التعامل هذا

 بقية سونين ويكادون الواحدة، ا��ٔلوهية حقيقة وإ�� ،"الله إ�� إله ��" إ�� الحياة في يرون يكادون ف�� كلها، حياتهم اآفاق تم��ٔ  كانت الله

 الصحابة ياةح يم��ٔ  كان بالله ا�ٕ�يمان وموضوع الواحدة، ا��ٔلوهية موضوع أن شك ف�� .الله و��ٔلوهية وجل عز لله المبهر النور بجانب ا��ٔشياء

َماَواتِ  نُورُ  الل�هُ ﴿  وجل عز الله يقول وكما .فيه يعيشون كانوا الذي النور بذلك  هذا مع يعيشون كانوا شك ف��] ٣٥: النور[ ﴾ َواْ���رْضِ  الس�

 يعرفون �� الذين بينما .لهال بنور فيعيشون يقظتهم، وفي نومهم، وفي ممشاهم، وفي حياتهم، في به ويستضيئون منه، حياتهم ويتلقون النور،

  .]٤٠: النور[ ﴾ نُورٍ  ِمنْ  لَهُ  َفَما نُوًرا َلهُ  الل�هُ  َيْجَعلِ  َلمْ  َوَمنْ ﴿  نور لهم ليس الله

 كل بين أو لحظة، لك في أو يومياً، المنـز�لة الله اآيات ويتلقفون القراآن، خ��ل من حياتهم ويعيشون بالقراآن، يلتصقون يعيشون؛ كانوا هكذا

 الله رسول وفيت حتى ذلك واستمر .باستمرار حياتهم في الساعة حديث ��ٔنه وأخباره، أمره ويتداولون القراآن، مع يعيشون كانوا .واآخر حينٍ 
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 شديداً  كاءب بكْوا .الوحي من حرمانهم على أكثر وحزنوا ،ملسو هيلع هللا ىلص الله لرسول فراقهم على كثيراً  حزنوا ولقد .ا��ٔعلى الرفيق إلى وانتقل ملسو هيلع هللا ىلص

  .ملسو هيلع هللا ىلص هالل رسول بموت انقطع قد -ا��ٔرض على السماء انفتاح أو- با��ٔرض السماء صلة ��ٔن الوحي، هذا ولفقدانهم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لفقدانهم

 ا��آخر اليوم: الثاني الموضوع

 تحدث فقد .ا��آخر اليوم عن الطويل الحديث هو الصحابة؛ حياة في كبير أثر له كان والذي القراآن عنه تحدث الذي الثاني الموضوع

 والذين ا��آخر، واليوم لهبال يؤمنون الذين عن الحديث فتجد بالله؛ ا�ٕ�يمان وبين بينه -وإيجاباً  سلباً - دائماً  وربط .ا��آخر اليوم عن كثيراً  القراآن

 ��ٔنه بالله، مانا�ٕ�ي لقضية الحقيقي والمحقق الضابط هو -حقيقة- يَُعد�  ا��آخر باليوم ا�ٕ�يمان أن شك و�� .ا��آخر باليوم و�� بالله يؤمنون ��

 مهما فالناس .الناس به بأ يع لن وبالتالي شيءٌ، عليه يترتب �� عبثياً  أمراً  بالله ا�ٕ�يمان يصبح به، ويقينٌ  ا��آخر باليوم إيمانٌ  هناك يكن لم ما

 .ذابوع عقاب أو ومكافأة، جزاء التكليف هذا وراء يكن لم لو ا��ٔلوهية تكاليف على طوي��ً  يصمدوا لن حقاً، بالله واآمنوا هممهم علت

 الناس عظمأ  أن شك ف�� التراب؛ إلى جميعهم فيرتدون والمسيء، والمحسن والمؤمن، منهم الكافر النهاية، في سيتساوون الناس كان فٕاذا

 من المتحللون يتساوىس -النهاية في- بينما وتحلل، تحرم التي بالتكاليف نفسه يقيد أو نفسه يحرم أن على طوي��ً  يصبر لن بالله إيماناً 

  .بها والمتمسكون التكاليف

 لصدق،وا الحقيقية الجدية ا�ٕ�يمان لقضية يعطي الذي هو ��ٔنه منه، بد �� أمراً  ا��آخر باليوم ا�ٕ�يمان وكان ا��آخر، اليوم وجود كان لذلك

 الل�هُ  َفَتَعاَلى ۞ تُْرَجُعونَ  َ�� إَِلْيَنا َوا�ن�ُكمْ  َعَبًثا َخَلْقَناُكمْ  ا�ن�َما ا�َفَحِسْبتُمْ ﴿  وجل عز الله يقول لذلك .وكبيراً  جاداً  مأخذاً  يأخذونها الناس ويجعل

 ﴾ فُِرونَ اْلَكا يُْفِلحُ  َ�� إِن�هُ  َرب�هِ  ِعْندَ  َسابُهُ حِ  َفٕاِن�َما بِهِ  َلهُ  بُْرَهانَ  َ�� اآَخرَ  إِلًَها الل�هِ  َمعَ  َيْدعُ  َوَمنْ ۞  اْلَكرِيمِ  اْلَعرْشِ  رَب�  ُهوَ  إِ��� إَِلهَ  َ�� اْلَحق�  اْلَمِلكُ 

 الحساب وبدون �آخرا� اليوم فبدون عبثاً، الحياة تكون أن -وتعالى سبحانه- يتعالى إنه يقول وتعالى سبحانه فالله .]١١٧-١١٥: المؤمنون[

 ﴾ اْلَحق�  اْلَمِلكُ  لل�هُ ا َفَتَعاَلى۞  تُرَْجُعونَ  َ�� إَِلْيَنا َوا�ن�ُكمْ  َعَبًثا َخَلْقَناُكمْ  ا�ن�َما ا�فََحِسْبتُمْ ﴿  عبثاً  ا�ٕ�نسان خلق ويصبح عبثاً، ا�ٕ�يمان يصبح

 .]١١٦-١١٥: المؤمنون[

 يعطي لذيا هو ا��آخر باليوم ا�ٕ�يمان فهذا بدونها، معنى ل�ٕ�يمان يكون أن يمكن �� التي والحقائق العقائد أهم من ا��آخر باليوم فا�ٕ�يمان

 لكي ا��آخرة توجد مل ولو الله، لَيعبد يُْخَلق لم لو فا�ٕ�نسان .قيمة ا�ٕ�نسان لحياة ويعطي معنى، بالله ل�ٕ�يمان ويعطي معنى، الدنيا للحياة

  .معيباً  شيئاً  ا�ٕ�نسان خلق يصبح بحيث والشقاء والظلم والعبث الك��حة من ستكون الدنيا الحياة فٕان فيها، يُجازى

 الله رسول ألهس حينما الصحابي قال وكما العين، رأي يرونها كأنهم ا��آخر اليوم حقيقة يعيشون -الله رضوان عليهم- الصحابة كان فلذلك

: قال) انك؟إيم حقيقة فما حقيقة قول لكل فٕان تقول ما انظر( ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال حقاً، مؤمناً  أصبحتُ : قال) حارثة يا أصبحت كيف( ملسو هيلع هللا ىلص

 أنظر وكأني يهاف يتزاورون الجنة أهل إلى أنظر وكأني بارزا ربي عرش إلى أنظر وكأني نهاري وأظمأت ليلى فأسهرت الدنيا عن نفسي عزفت

  ...يعيشون كانوا هكذا .٢٢)فالزم عرفت حارثة يا( قال فيها، يتضاغون النار أهل إلى

                                                           
قال الهيتمي في مجمع الزوائد: وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. قال ابن رجب  رواه الطبراني في الكبير عن الحارث بن مالك ا��ٔنصاري ٢٢

 في جامع العلوم والحكم: حديث حارثة المشهور قد روي من وجوه مرسلة وروي متص�� والمرسل أصح.
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 وشديدي وعيال شديدي كانوا .كلها حياتهم وفي تعاملهم في الصحابة ميز الذي هو بها والعيش الحقيقة وعي في الفارق هذا أن شك ف��

 بعد الرف على عونهايض ثم اللحظات من لحظة في نظرياً  الحقيقة يعرفون يكونوا لم .الحقائق مع تعاملهم في ا��ستمرارية وشديدي اليقظة

  .ا��آخر باليوم يؤمنون �� كأنهم الدنيا في ويستغرقون ذلك

 وفي انعطافة كل يف به متربصاً  ليس الموت وكأن ..ا��ٔرض في مخلد أنه يشعر وكأنه تراه منا، كثير حياة ترى حينما بل الناس، ترى حينما

 عن البحث ويستغرقهم الشهوات، وراء فيجرون الناس، ينساها حقيقة لكنها .٢٣)نعله شراك من أحدكم إلى أقرب الموت( ...لحظة كل

 حظةالل في أنفسهم يجدوا أن يمكن أنهم وينسون أمزجتهم، وحول ذواتهم حول معارك في ويدخلون الحياة، تفاهات وتشغلهم الرزق،

  .قدموا ما إلى أفضوا وقد الله، يدي بين التالية

 ليشك� و  النار، ويرون الجنة ويرون ا��آخرة يرون وكأنهم دائماً، الله يَرْونَ  كأنهم يعيشون الصحابة كان ..الصحابة عند كذلك ا��ٔمر يكن لم

 ببالهم خطري و�� يفكرون حتى و�� قو��ً  يقولون و�� شيئاً  يفعلون �� ويجعلهم تماماً، أحاسيسهم ذلك ويشكل الحياة، في مذاقاتهم ذلك

 القراآن، ةوبحقيق بالقراآن، مزدهرة حياتهم وعاشت بالقراآن، عاشوا ولذلك يعيشونه، كان الذي المطلوب با��تجاه ممزوجاً  كان إذا إ�� شيئاً 

 إلى ذهباو  ،"حنظلة هلك" بكر ��ٔبي حنظلة قال كما نافقوا، قد أنهم ويحسبون ذلك، على يبكون كانوا لحظات يغفلون كانوا وحينما

 وحينما ال،ح في يكون ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع يكون عندما أنه يحس كان -قوله في بكر أبو وافقه وقد- ��ٔنه لماذا؟ .ذلك يقو��ن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 معافستهم مجرد أن يحسون كانوا لكنهم القراآن، مع الحياة ومن المشاعر من عليه كانا ما مع اآخر، حالٍ  في يكون أهله إلى ينقلب

 ،ملسو هيلع هللا ىلص لنبيا حضرة في وهم يحسونه كانوا الذي الوضيء الرفيع ا��ٔفق ذلك عن قلي��ً  يبعدهم وشربهم وأكلهم أو��دهم مع وحياتهم ��ٔزواجهم

 .٢٤)وساعة اعةٌ س هي إنما طرقكم وفي فرشكم على الم��ئكة لصافحتكم عندي تكونون كما كنتم لو( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فيقول" نافقوا" فيقولون

 و�� عليه، ايصبرو  أن يمكن �� مخصوصٍ  أفقٍ  في ويعيشون ا��ٔرض، مستوى فوق يرتفعون ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع يكونون حينما كانوا، فهم

ر أن يمكن  غف��ته مع وغرائزه، متعته مع وشربه، أكله مع نفسه، مع ا�ٕ�نسان يعيش أن بد �� -ا��ٔرض في- ��ٔنه أيضاً، به ا��ٔرض تَُعم�

 يدرسون كانوا ماحين يعيشون كانوا كما يعيش أن لكن ..هكذا يعيش أن ا��ٔرض في ل�ٕ�نسان بد �� ..الكبيرة أو الصغيرة ذنوبه مع ونسيانه،

 يعيشوا أن ريدوني ��ٔنهم يحزنون، وكانوا الفرق، هذا يستشعرون كانوا لكنهم ..وتتوقف معه الحياة تمتنع أمرٌ  فهذا ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يدي بين

 التفاعل هذاوب التألق بهذا ا��آخر اليوم يعيشون الصحابة كان فهكذا ...-عنه الله رضي- بكر أبو حتى أبداً، ا��ٔفق هذا يتركون و�� هكذا

  .ودرجاتهم همأفق من يقترب أن حتى أو منوالهم، على يكون أن أو بهم، يلحق أن يريد كان من كل يعيشها أن ينبغي التي الحيوية وبهذه

                                                           
لمدينة بعد الهجرة، أخرجه البخاري وأحمد وابن حبان، وقد عندما كانت تأخذه الحمى بعد قدومهم ا -رضي الله عنه-قلت: هذا القول من ك��م أبي بكر  ٢٣

 ورد في الحديث (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) أخرجه البخاري وأحمد وغيرهم.

ا كر فقال كيف أنت يقال: ثم لقيني أبو ب ملسو هيلع هللا ىلصالحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم من حديث حنظلة ا��ٔسيدي وكان من كتاب رسول الله  ٢٤

يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فٕاذا خرجنا من عند رسول  ملسو هيلع هللا ىلصحنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله 

قلت نافق  ملسو هيلع هللا ىلصه نا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول اللعافسنا ا��ٔزواج وا��ٔو��د والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أ  ملسو هيلع هللا ىلصالله 

(وما ذاك) قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأى عين فٕاذا خرجنا من عندك عافسنا ا��ٔزواج  ملسو هيلع هللا ىلصحنظلة يا رسول الله فقال رسول الله 

 إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الم��ئكة على فرشكم وفي(والذي نفسي بيده  ملسو هيلع هللا ىلصوا��ٔو��د والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله 

 طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ث��ث مرات.



 الفصل ا��ٔول 

 ١٨ 

 جتماعياتا وفي ا�ٕ�نسان حياة في جداً  ضخمة اآثار له أنه إ�� -القلب وفي العقيدة في الهائل عمله فوق- ا��آخر باليوم ا�ٕ�يمان أن شك و��

 إِن�كَ  ﴿ ليكدح خلق فا�ٕ�نسان ومتاعبها؛ ا��ٔرض شقاء احتمال على القدرة ينتج الذي هو ا��آخر باليوم ا�ٕ�يمان أن شك ف�� ..ا�ٕ�نسان

 لماك يتعب أنه بمعنى الجاذبية، ضد يسير إنما -ا��ٔرض في كلها حركته في- وا�ٕ�نسان] ٦: ا��نشقاق[ ﴾ َفُمَ��ِقيهِ  َكْدًحا َرب�كَ  إَِلى َكاِدحٌ 

 وأذى عضا،ب بعضهم الناس مدافعة على الكد؟ هذا على يصبر يجعله الذي فما ..كد في دائماً  فهو أخرى، ليضع رج��ً  رفع وكلما تحرك،

  ....وحشةٍ  ومن فقرٍ  ومن أمراضٍ  من الناس يعانيه وما الظالمين، وظلم بعضا، بعضهم الناس

 متاعب الناس ملاحت لما ا��آخر اليوم يكن لم لو بعد، ما إلى رغباته من كثيراً  ويؤجل الله بأوامر يلتزم أن يستطيع ا�ٕ�نسان يجعل الذي ما

 نماحي لكن ...الغريزة وإغراءات الشهوة إغراءات أمام الصمود و�� الحرمان يتحملوا أن و�� الله، شرع يطبقوا أن استطاعوا ولما ا��ٔرض،

 أو ا��ٔرض، في فيه زهدوا ما أضعاف أضعاف سيجدون أنهم مستيقنون ��ٔنهم ا��ٔمور، هذه يؤجلوا أن يستطيعون فٕانهم ا��آخر باليوم يؤمنون

 على سخطواول بالله لكفروا ذلك ولو�� ..مصائب أو تعبٍ  أو مرضٍ  أو بفقرٍ  الله ابت��هم إذا ا��ٔرض في لهم يتح لم ما أو عليهم، الله حر�مه

وا الله  ذخر أنها يعتقدونو  الصحابة، يفرح كان كما بها يفرحون بل بالمصيبة؛ يرضون يجعلهم ا��آخر باليوم إيمانهم لكن القدر؛ على ولتعد�

 هواتش كل وعلى ا��ٔرض، مشاغل وعلى ا��ٔرض متاعب على المؤمن يثبت الذي هو ا��آخر باليوم ا�ٕ�يمان أن شك ف�� ...ا��آخرة في لهم

 أن دب �� الله قاله ما أن إلى ومطمئن الله، وعد من مستيقن ��ٔنه ا��آخر، اليوم إلى ا��ٔمور من كثيراً  فيؤجل ا��ٔرض، وإغواءات وإغراءات

 يوم له ماً نعي أضعافه أضعاف يجد فسوف ..أو ..أو ..أو حرام مالٍ  أو نظرةٍ  من الله، وجه ابتغاء شيئاً  ترك أو شيء في زهد إن فٕانه .يكون

 وكما بير،ك منصب في ويكون شهادة ليأخذ سنة عشرين أو سنة عشرة خمس يدرس أن الطالب يحتمل كما يحتمل؛ يجعله فهذا .القيامة

 أنه يعلم �ٔنه� وخشونتها، ا��ٔرض متاعب يتحمل أن يستطيع ا�ٕ�نسان فكذلك الشهر، اآخر راتبه ليستلم بكامله شهر كد الموظف يحتمل

ةِ  ِمنْ  لَُهمْ  ا�ْخِفيَ  َما َنْفسٌ  َتْعَلمُ  َفَ��﴿  عظيم ا��آخرة أجر فٕان وحقيرة ضئيلة الدنيا أجور كانت وإذا ..ا��آخرة في الثمن سيقبض  َجَزاءً  ا�ْعيُنٍ  قُر�

 .]١٧: السجدة[ ﴾ َيْعَملُونَ  َكانُوا بَِما

 تجعل لب وإغراءاتها، وشهواتها ومتاعبها ا��ٔرض مشاغل أمام الصمود على ا�ٕ�نسان تُعين التي ا��ٔمور من ا��آخر باليوم ا�ٕ�يمان أن شك ف��

 السماوات عرضها ةجن إلى غداً  سينتقل أنه يتصور لكي عينيه فيغمض بالجنة، ويحلم با��آخرة يحلم حينما وردية بمشاعر يعيش ا�ٕ�نسان

 ...هناك إلى ليص حينما إ�� قدرها يعرف �� التي الكثيرة النعم تلك إلى ..العين الحور إلى ..والصالحين ا��ٔنبياء مرافقة إلى ..وا��ٔرض

 الله ويخاطبه ل،ج عز الله عند ويُستضاف يوما، الله سيلقى أنه يتذكر حينما ..فضة من ولبنة ذهب من لبنة بناءها الجنة أن يتذكر حينما

 ما بكل عليه هونت كلها ا��ٔرض فٕان المصير، ذلك إلى انتقل أنه ويتخيل هذا ويتذكر عينيه يغمض حينما ..القيامة يوم به مستق��ً  خطاباً 

 ا��آخر ماليو  يعيشون كانوا الصحابة أن شك ف�� ..وإغراءات وغرائز ورغباتٍ  شهواتٍ  من فيها ما وكل وعذابات، ومصائب تعبٍ  من فيها

 لرسول قولوني الصحابة وكان ..إليها والذهاب الجنة ورود عن ستعطله ��ٔنها تمراتٍ  يأكل أن ويستطول يستثقل الصحابي أن حتى هكذا،

 يلإسرائ بنو قالت كما لك نقول �� والله معك، فنحن الله أراك لما امض الله، رسول يا: "فقال عمرو بن المقداد له قال كما ملسو هيلع هللا ىلص الله

 وكما ..يفعلون كانوا هكذا ..٢٥"مقاتلون معكما إنا فقات�� وربك أنت اذهب ولكن قاعدون ههنا إنا فقات��، وربك أنت اذهب: لموسى

                                                           
 أخرجه البخاري في كتاب المغازي وفي التفسير. ٢٥



 جيل قراآني فريد

 ١٩ 

، َبَعثَكَ  فوالّذي" معاذ بن سعد له قال  وهكذا ..٢٦"َواِحدٌ  رَُجلٌ  ِمن�ا َتَخل�فَ  َما َمَعَك، َلُخْضَناهُ  َفُخْضَتهُ  اْلَبْحرَ  َهَذا بَِنا اْسَتْعرَْضتَ  لَوْ  بِاْلَحق�

 وبين ينهمب الذي بأن مؤمنين كانوا ��ٔنهم ولكن فقط، شجعان ��ٔنهم ليس الموت، إلى ويتسابقون ا��آخرة الحياة يعيشون الصحابة كان

 الخوض إلى ودعاها التردد، هذا على لها ��ئماً  نفسه خاطب مؤتة غزوة في رواحة بن الله عبد تردد حينما ولذلك ..سيف ضربة الجنة

  :قائ��ً  السريع

ـــــا ـــــس ي ـــــم إن نف ـــــي ل ـــــوتي تقتل  تم

 

ــــذا ــــام ه ــــوت حم ــــد الم ــــليتي ق  ُص

 ا�عطيتـــــــــي فقـــــــد تــــــــمنيتي ومـــــــا 

 

 هـديــــــــــت فعلهمـــــــــا تفعلــــــــــي إن

 
 أيامك في لقيت قد فٕانك صلبك بهذا شد: فقال -لحم عليه بعظم أي- بعرق له عم ابن أتاه نزل فلما نزل ثم وجعفر، زيداً  صاحبيه يريد

 أخذ مث يده، من ألقاه ثم الدنيا، في وأنت: فقال الناس ناحية في الحطمة سمع ثم نهشة منه انتهش ثم يده من فأخذه لقيت، ما هذه

 .٢٧قتل حتى فقاتل فتقدم سيفه

 من ونواثق وهم الموت إلى يسعْون كانوا إنما خوف؛ و�� ب��ء من يرتجفون كانوا ما يعيشون؛ الصحابة كان هكذا ..مكتوب الله وعد ��ٔن

  ..وا��ٔرض السماوات عرضها جنة في أنفسهم سيجدون ��ٔنهم المعركة، نتائج

 يؤمن ماحين ا�ٕ�نسان أن شك و�� ..البشرية حياة وفي المسلمة ا��ٔمة حياة في التوازن ذلك يوجد ا��آخر باليوم ا�ٕ�يمان أن أيضاً  شك و��

 يخلو حينما توجد لتيا والصراعات ا��ٔحقاد تلك البشرية حياة في توجد لن فبالتالي .غنياً  كان إن الناس على بماله يسخو فٕانه ا��آخر باليوم

 .ا��آخرين منه رمويح وحده به يستأثر المتاع من قدر بأكبر يحظى أن يريد منهم كل أنانيين؛ إلى وينقلبون ا��آخر باليوم ا�ٕ�يمان من الناس

 ��ٔنهم غنى يزدادوا أن نياءل��ٔغ ويدعو ا��ٔغنياء، بغنى الفقير فيفرح للفقير، ويعطي يتصدق فٕانه ا��آخر باليوم مؤمنا الغني يكون حينما ولكن

 كل في سلمةالم الحياة في ا��ٔغنياء كان هكذا .والفقراء ا��ٔغنياء بين أحقاد توجد ف�� .ورائهم من كثير خيرٌ  عليه يرتد غنى ازدادوا كلما

 ،"تقولون مما أكثر ا�عطيت قد" فيقول البيع، يسألونه جميعاً  المدينة تجار ويأتي المسلمين؛ على كاملة بقافلةٍ  يتصدق عثمان هذا ..وقت

 فهل أضعاف عشرة الربح الله أعطاني" لهم فيقول ،"المقابل هذا أعطاك الذي ذا فمن المدينة، تجار كل جميعاً  نحن ها" فيتعجبون

 ا��ٔطفال بدلليست وقفاً  يوقف ومن الضالة، للحمير وقفاً  يوقف من وجدنا حتى كله، ا�ٕ�س��مي التاريخ مدار على هذا ونرى ."مزيد؟ عندكم

 يمكن �� المشاعر وهذه الرحمة هذه ..أهلوهم يضربهم �� كي جديدة" سلطانيات" منهم تُكسر التي الفخار الزبادي" بسلطانيات" والخدم

 يوجد �و� التعاطف، ويوجد الحب يوجد ا��آخر باليوم فا�ٕ�يمان .مؤمنة نفوسٍ  من إ�� تصدر أن يمكن و�� .مؤمنة قلوبٍ  في إ�� توجد أن

 ا��ٔحقاد من ةسلسل هي البشرية الحياة وأن الفقراء، وبين ا��ٔغنياء بين صراعٌ  هو البشرية تاريخ أن( ماركس يقول كما الحقد و�� الصراع

 ف�� سلمينم يكونون حينما أما .والجاهلية الكفر دائرة في الناس يكون حينما تماماً  صحيحٌ  هذا ..صحيحاً  هذا ليس ..)وا��ٔنانية والكراهية

" لةالعاق" أو الحي أهل أو العائلة أو ا��ٔسرة أن نعرف ونحن .والتكافل والتاآلف الحب هناك يكون إنما أبدا؛ موجودا الصراع ذلك يكون

 القتل ةفدي ..أسرته أو أهله أو قومه عنه يحملها يدفعها؛ أن يستطيع �� حمالة يحمل الذي حمالة عن مسؤولون الفقه في يسمونهم كما

 من مأمن في يعيش المسلم وا�ٕ�نسان ..متكافلة المسلمة فا��ٔمة ..عشيرته تتحملها وإنما خطأ؛ قتل الذي القاتل يتحملها �� الخطأ 

                                                           
 .٣٧٩ص ٢السيرة النبوية ��بن هشام ج ٢٦

 .٦١٥ص ١السيرة النبوية ��بن هشام ج ٢٧



 الفصل ا��ٔول 

 ٢٠ 

 له تقول م؛وخليفته المسلمين حاكم وهو العزيز عبد بن عمر إلى مصر أزقة من زقاق في فقيرة امرأة تبعث وحينما .الضياع ومن الخوف

 بن مرع فيبعث ."ذلك عن مسئول وأنت فراخي فضاعت عندي، للدجاج بيت جدار ُهدم لقد! عنها وغافلٌ  رعيتك عن نائمٌ  بالك ما"

 طواغيت نم هذا أين ..فراخها تضيع �� حتى بيتاً  لفراخها وابن إليها، واذهب المرأة هذه عن أبحث أن مصر، على واليه إلى العزيز عبد

 العراق في غلةب عثرت لو" يقول الذي عمر وذلك .دائمين وذلٍ  فقر في الناس ويَدُعون الناس أقوات يسرقون الذين الجاهلية وحكام الجاهلية

 عانيت فقيرة امرأةٍ  إلى امرأته مع ليذهب والشراب الطعام ظهره على يحمل الذي عمر وذلك ،"!!!الطريق لها يمهد َلمْ  لِمَ  عمر عنها لُسئل

 من والرومان الفرس رةأباط فرائص ترتعد التي المسلمين خليفة وهو الخارج في عمر ويغفو الو��دة أمر في لتعينها امرأته فتدخل الو��دة اآ��م

 أخرى، مرةً  ا�ٕ�يمان ذلك إلى تعود حينما إ�� بعد، من تعرفه ولن قبل، من البشرية تعرفه لم مميزاً  جي��ً  يصنع ا�ٕ�يمان كان هكذا .اسمه

  .الحقيقية بصورتها ا�ٕ�يمانية الحقائق مع التعامل وإلى

 الصورة ذهبه المسلمين حياة يكسو كان الفريد، الجيل صنعت التي العوامل من الثاني العامل وهو ا��آخر؛ باليوم ا�ٕ�يمان أن نجد وهكذا

  .العجيبة الرائعة

 له الله وتكريم ا�ٕ�نسان: الثالث الموضوع

 سبحانه الله نجدف .العزيز كتابه في الله من وافر باهتمام ا�ٕ�نسان حظي فقد .ا�ٕ�نسان كثيراً؛ عنها تحدث التي أيضاً  القراآن موضوعات ومن

 .يسير أين وإلى يعيش وكيف سيكون كيف: يُخلق أن قبل ومن ُخلق أن منذ ويُعلمه .أموره عليه ويعرض ويكرمه، ا�ٕ�نسان هذا يخاطب

 .كلها لحياةا أشكال مع صراعه في جماعته، في أو وحدته في وصحته، مرضه في وغناه، فقره في: جميعها ا�ٕ�نسان حياة نماذج ويعرض

 بهم، ويهتم يحبهم رباً  لهم وأن الله، على جداً  كرماء أنهم وعلموا هذا، الصحابة َفِقهَ  ولقد جداً، كبير باهتمامٍ  الله من حظي فا�ٕ�نسان

: الحجر[ ﴾ َمْسنُونٍ  َحَمإٍ  ِمنْ  َصْلَصالٍ  ِمنْ  َبَشًرا﴿  سيخلق بأنه الم��ئكة وأخبر بشر قد الله أن نعلم وكما .درجاتهم ويرفع اآ��مهم، ويعرف

َماءَ  َوَيْسِفكُ  فِيَها يُْفِسدُ  َمنْ  فِيَها ا�َتْجَعلُ ﴿  ا��ٔرض في خليفةً  يكون أن ا�ٕ�نسان هذا على الم��ئكة فاستكثر] ٢٨  بَِحْمِدكَ  َسب�حُ نُ  َونَْحنُ  الد�

سُ  ْمَنا َوَلَقدْ ﴿  الخ��فة؛ بهذه ��آدم يعترف أن أو يسجد أن أو يخضع أن يرض فلم إبليس، واستكبر ،]٣٠: البقرة[ ﴾ َلكَ  َونَُقد�  اآَدمَ  ِنيبَ  َكر�

ْلَناُهمْ  الط�ي�َباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبر�  فِي َوَحَمْلَناُهمْ  نْ  َكِثيرٍ  َعَلى َوَفض�  ا��صطفاء هذا الصحابة َفِقهَ  ..]٧٠: ا�ٕ�سراء[ ﴾ تَْفِضيً�� َخَلْقَنا ِمم�

  ..الله من وتكريمٌ  حبٌ  أنه على المتميز المخلوق لهذا الله من

] ٨: البينة[ ﴾ َعْنهُ  َورَُضوا َعْنُهمْ  الل�هُ  رَِضيَ ﴿ ] ٥٤: المائدة[ ﴾ َويُِحب�ونَهُ  يُِحب�ُهمْ ﴿  فيها يقول التي ا��آيات تلك كتابه في كثيراً  الله ويذكر

 ويفرح بتوبتهم لهال يفرح ممن ويكون الله، إلى حبيباً  يكون وأن ا��ٔرض، في خليفةً  يكون أن إلى فيرفعه ا�ٕ�نسان؛ هذا مع الله يتعامل هكذا

 ذراعاً  نيم تقرب وإذا ذراعاً  منه تقربت شبراً  مني عبدي تقرب إذا: (جل عز الله يقول ..يتعبهم أن و�� يؤذَيهم أن يحب و�� لفرحهم،

 حظةلل يتخيل حينما جوانحه فترتعش ا�ٕ�نسان يسمعها التي العجيبة الكلمات هذه .٢٨)هرولة جئته يمشي جاءني وإذا باعاً  منه تقربت

 أكبر وه من أو ذلك، والده له يقول أن نفسه على يستكثر ا�ٕ�نسان هذا! ..."هرولة جئته يمشي جاءني إذا" لعبده الله يقول أن واحدة

 لمعاني،ا هذه الصحابة استشعر ..العالمين رب من ذلك له يقال حينما بالك فما كثيراً، منه أعظم ليس الوالد هذا يكون وقد سناً، منه

 وا��رتجاف فالخو  أيضاً  وعاشوا لله، كله الشوق وعاشوا لله، كله وا�ٕ�ج��ل التقدير وعاشوا لله، كله الحب عاشوا ..حقيقية عيشة وعاشوها

                                                           
 .-رضي الله عنه-وابن حبان من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأحمد  ٢٨
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 ندع المحترم ا�ٕ�نسان ..الُمكر�م ا�ٕ�نسان جيل ..الجيل ذلك أنشأ  الذي هو التفاعل هذا فكان .أيضاً  الله مكر ومن الله غضب من والحذر

 لكي ا�ٕ�نسانية، لكرامةا فيها تتألق اآفاقاً  ��ٔنفسهم فارتضوا ..العوام اآفاق إلى حتى أو الحيوان اآفاق إلى يتنـزل أن يأبى الذي ا�ٕ�نسان ..نفسه

  .له الله باختيار جديراً  ا�ٕ�نسان يصبح

 المبين الخسران وه فذلك البائس المصير ذلك لنفسه ويرضى هو، يتسفل ثم خ��ئقه، كل على ويكرمه ا��ختيار، هذا الله يختاره أن ولكن

 الشديد اليوم تحرىي أحدهم فكان ويتعبون، ويجاهدون ويرتقون، يرتفعون كانوا وإنما هكذا، الصحابة يكن لم! الخبير العليم الله وصفه كما

 تأت لم نوإ  بها، كان جاءت إن .الدنيا تهمهم و�� ا��آخرة، في الرفعة تلك أجل من ويعملون الشبهات، من يتحرزون وكانوا فيصومه، الحر

 كانوا توحات؛الف بعد الواسعة الدنيا اآفاق إلى دخولهم وبعد ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول موت بعد الصحابة وكان .منها عافانا الذي لله والحمد ..بأس ف��

 قيمتهم أن وعرفوا ،ا�ٕ�نسان بقيمة فعاشوا ."الفتنة نأمن ف�� نحن أما الدنيا، علينا تفتح أن قبل ماتوا الذين إخواننا الله أكرم لقد" يقولون

 الله أعطاه نم( الخبر في نجد ولذلك .الناس وأعظم الناس أعز يجعلهم الذي هو ا�ٕ�يمان أن يعرفون وكانوا .لله عبيداً  يكونوا أن الحقيقية

 .وبا�ٕ�س��م بالقراآن غناهم وكان القراآن، عدة من عدتهم فكانت .٢٩)النعم أعظم صغر فقد أوتي مما أفضل أوتي أحدا أن وظن كتابه حفظ

ةُ  َولِل�هِ ﴿ ] ١٣٩: عمران اآل[ ﴾ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْ���ْعَلْونَ  َوا�ْنتُمُ  تَْحَزنُوا َوَ�� َتِهنُوا َوَ��﴿  الله كلمات صدق يعلمون وكانوا  َولِرَُسولِهِ  اْلِعز�

 بقية ماأ  الناس، من واحداً  معيناً  صنفاً  يرفع وجل عز الله أن ومعنى العزة، معنى يعرفون الصحابة كان هكذا .]٨: المنافقون[ ﴾ َولِْلُمْؤِمِنينَ 

ةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ  َلىعَ  ا�ِذل�ةٍ  َويُِحب�وَنهُ  يُِحب�ُهمْ  بَِقْومٍ  الل�هُ  َيأْتِي َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َيْرتَد�  َمنْ  اآَمنُوا ال�ِذينَ  ا�ي�َها َيا﴿  ..عنده لها قيمة ف�� ا��ٔصناف  ا�ِعز�

تِيهِ  الل�هِ  َفْضلُ  كَ َذلِ  َ��ئِمٍ  َلْوَمةَ  َيَخافُونَ  َوَ�� الل�هِ  َسِبيلِ  فِي يَُجاِهُدونَ  اْلَكافِرِينَ  َعَلى  َورَُسولُهُ  الل�هُ  ُكمُ َولِي�  إِن�َما۞  َعِليمٌ  َواِسعٌ  َوالل�هُ  َيَشاءُ  َمنْ  يُْؤ

َ��ةَ  يُِقيُمونَ  ال�ِذينَ  اآَمنُوا َوال�ِذينَ  َكاةَ  َويُْؤتُونَ  الص� : المائدة[ ﴾ اْلَغالُِبونَ  ُهمُ  الل�هِ  ِحزَْب  َفٕاِن�  اآَمنُوا َوال�ِذينَ  َورَُسوَلهُ  الل�هَ  َيَتَول�  َوَمنْ ۞  َراِكُعونَ  َوُهمْ  الز�

 الله تيارباخ شعورهم خ��ل من بأحوالهم تذكرهم التي القراآن اآيات مع تعايشوا والصحابة ا�ٕ�نسان، عن كثيراً  تحدث فالقراآن .]٥٦-٥٤

  .ل�ٕ�نسان وتكريمه لهم،

 بالعقيدة وارتباطها ا��ٔخ��ق: الرابع الموضوع

  .ا��ٔخ��ق موضوع القراآن في عظمى وأهمية كبيرة مساحةً  أخذت التي الموضوعات ومن

 .ا��آخر اليومب كا�ٕ�يمان بالعقيدة مرتبطة ا��ٔخ��قية التوجيهات نجد ولذلك .ا��ٔخ��ق قاعدة على يقوم المسلم ا�ٕ�نسان حياة في شيء كل

بُ  ال�ِذي ا�َرا�ْيتَ ﴿  يقول وجل عز فالله ينِ  يَُكذ� ] ٣-١ :الماعون[ ﴾ اْلِمْسِكينِ  َطَعامِ  َعَلى َيُحض�  َوَ��۞  اْلَيِتيمَ  َيُدع�  ال�ِذي فََذلِكَ ۞  بِالد�

 إذا ا��ٔخ��ق إلى الناس يدفع الذي ما: نسأل وهنا .والحساب الجزاء يوم الدين بيوم مكذب هو إنما الذميمة ا��ٔخ��ق تلك يأتي فالذي

 بينما .جازيهمسي وأنه نهارهم؟؟ وفي ظ��مهم وفي ليلهم وفي خفائهم في يراهم الله أن عرفونوي والعلن، السر في الله يخشون يكونوا لم

 والقانون، قابالع طائلة تحت الوقوع يخشون داموا ما الناس حياة في تكون إنما القانونية ا��ٔخ��ق أو التجارية ا��ٔخ��ق أو النفعية ا��ٔخ��ق

 في يراه الله أن ويعلم وحده، الله يخشى المؤمن لكن .بها يتحدثون التي الُمثُل بكل ا��لتزام على يصبرون �� فٕانهم ذلك يخشوا لم إذا أما

                                                           
 .٧٥ص. ٢ج. ا��ستيعاب في بالضعف البر عبد ابن عليه حكم ٢٩
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ُدورُ  تُْخِفي َوَما اْ���ْعُينِ  َخائَِنةَ  َيْعَلمُ ﴿  والعلن السر ر�  َيْعَلمُ ﴿ ] ١٩: غافر[ ﴾ الص�  لن فٕانه الله مع يتعامل كان فٕاذا] ٧: طه[ ﴾ َوا�ْخَفى الس�

 .المسلم ا�ٕ�نسان حياة في جداً  مهمة فا��ٔخ��ق جمعه، في و�� وحدته في و�� سره، في و�� ع��نيته في يخون

 بحتة تجارية ةعملي ا��قتصاد! با��ٔخ��ق؟ دخله ما ا��قتصاد الحياة؛ في شيء كل عن والقيم ا��ٔخ��ق تنفي -تماماً  العكس على- والجاهلية

 العمل، في قانإت هناك يكون أن بد �� ينجح كي ا��قتصاد ا��ٔخ��ق؛ على إ�� يقوم �� كله ا��قتصاد أن الحقيقة بينما با��ٔخ��ق لها صلة ��

 من( الغش عم ينفع �� ا��قتصاد .الناس من خشية وليس الله من خشية ويتقن يعمل الصانع أو العامل أن بحيث .ا��ٔخ��ق من وا�ٕ�تقان

 ا��قتصاد دورة ليعط ا��كتناز .الناس حاجة يستغل ��ٔنه ا�ٕ�س��م في ملعون فالمحتكر ا��حتكار، مع يستقيم �� ا��قتصاد .٣٠)منا فليس غشنا

 فا��ٔخ��ق .٣١)اشترى وإذا باع إذا سمحاً  رج��ً  الله رحم( .الناس حياة في أخ��قية جريمة ��ٔنه الربا يحرم ا�ٕ�س��م .ا�ٕ�س��م يحرمه ولذلك

 .تجارية و�� ةمالي عملية وليست صميمها، في أخ��قية عملية ا��قتصادية العملية يجعل وا�ٕ�س��م .الناس بين التعامل في جداً  مهم أمر

 ا��ٔخ��ق تنـزعو  ،"الوسيلة تبرر الغاية" السياسة؛ عن ا��ٔخ��ق تنـزع أن تريد الجاهلية ولكن الحياة، في شيء كل وهكذا ..السياسة وهكذا

 والشرب ��ٔكلا من نستحي �� وكما والشرب، ا��ٔكل مثل بيولوجية عملية الجنس با��ٔخ��ق؟ الجنس دخل ما" الجنسية، الع��قات عن حتى

 فيحطمونه ،بها يعبثون سهلة أداةً  أو شيطاناً  يستحيل لكي يكرمه ما كل من ا�ٕ�نسان يعّروا أن يريدون فهم ..."الجنس؟ من نستحي لماذا

  .الله دين ويحطمون

إِن�كَ ﴿  ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله يقول إذ الله وصدق .الدين هذا أساسيات من أساس ��ٔنها القراآن من الهائلة المساحة هذه أخذت فا��ٔخ��ق  َلَعَلى َو

 ٣٣.)ا��ٔخ��ق مكارم ��ٔتمم بعثت إنما( ملسو هيلع هللا ىلص ويقول ،٣٢)تأديبي فأحسن ربي أدبني( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ويقول] ٤: القلم[ ﴾ َعِظيمٍ  ُخلُقٍ 

 .التشريع اآيات: القراآن بها عني التي الموضوعات ومن

 أن الله من تيسير وأنه الله، من تكريمٌ  وأنه الله، من نعمة وأنه الله، من هدية أنه على تلقوه التشريع تلقوا حينما الصحابة أن شك و��

 يرتفعوا مل أنهم وخاصة هذا، من الله فرحمهم والضر، والنفع والخطأ، والصواب والشر، الخير رؤية في والتعب التفكير أمر عنهم يحمل

 ويحفظ وحدتهم، ويحفظ أمورهم، وييسر ويريحهم حياتهم، ينظم تشريعاً  إليهم وأنزل تكرم وجل عز فالله وبظروفه، با�ٕ�نسان العلم لمستوى

 فيها رأوا وإنما كبلهم،ت تكاليف فيها يروا ولم قيوداً، الله تشريعات في يروا فلم .العظيمة التشريعات وبهذه التشريعية ا��آيات بهذه رقيهم

 عن أجلها من يبحثون ومتاعب قيودا فيها يروا لم بها، وعاشوا الله أحكام أحبوا ولذلك .الله من وهديةً  وتكريماً، وتيسيرا وسماحةً  رحمةً 

 الخطأ  لهم تحدد التي الله باآيات يفرحون كانوا بل كذلك، الصحابة يكن لم .التشريع من يهربوا لكي المخالفات وعن الرخص وعن الحيل

 لهم أن مأنوااط قد كانوا ��ٔنهم ،.."ويستفتونك" ،"يسألونك" القراآن في كثر ولذلك الخطأ، في يقعوا أن من تريحهم والتي الصواب، من

                                                           
 .-عنه الله رضي- هريرة أبي حديث من حبان وابن مسلم أخرجه ٣٠

 .-عنه الله رضي- الله عبد بن جابر حديث من البخاري أخرجه ٣١

 الدرر في الق لكن ثابت إسناد له يعرف �� تيمية ابن قال"  الخفاء كشف"  في العجلوني قال ضعيف، السخاوي وقال ضعيف، إسناده: عساكر ابن قال ٣٢

 إسناده ففي يصح �� فقال الواهية ا��ٔحاديث في الجوزي ابن وذكره صحيح طريق من يأت لم لكن صحيح معناه: الزركشي وقال ناصر بن الفضل أبو صححه

 .ضعفاء

 شعب في والبيهقي مسلم، شرط على صحيح وقال المستدرك في والحاكم ا��ٔدب، في والبخاري الموطأ، في ومالك الصحيح، رجال ورجاله أحمد أخرجه ٣٣

 .صحيح: السيوطي وقال -عنه الله رضي- هريرة أبي حديث من ا�ٕ�يمان
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 فينتهي الله يفتيهم ..]١٧٦: النساء[ ﴾ يُْفِتيُكمْ  الل�هُ  قُلِ  َيْسَتْفتُوَنكَ ﴿  .جهد إلى يحتاجون ف�� يفتيهم أن يستطيع خبيراً  عليماً  مصدراً 

  .ا��ٔمر

 به أكرمهم لذيا والتكريم الرحمة فيه أن يعلم ��ٔنه له، الله شرعه ما بكل يفرح الذي الراضي الَفرِحِ  بشعور التشريع، عاشوا فالصحابة

 .الوقت نفس في ويحكمهم يخلقهم أن الطبيعي وحقه ألوهيته مقتضى هذا أن فض��ً  سيدهم،

 .جيل قىوأر  جيل أعظم جعلتهم خاصة بصورةٍ  الصحابة وعاشوها .الصحابة مارسها والتي القراآن، عرضها التي ا��ٔساسية الموضوعات هذه

 وماتوا بها عاشوا يالت الطريقة وبنفس المنهج بنفس القراآن موضوعات ومع القراآن مع نعيش أن بد ف�� طريقتهم على نكون أن نريد كنا فٕاذا

 .الثناء هذا فاستحقوا .عليها

 النبوية السنة: الثاني العامل

 أنها يضاً أ  شك و�� .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وتقريرات وأقوال أفعال هي -نعلم كما- والسنة .الثاني العامل هي فالسنة ا��ٔول؛ العامل هو القراآن كان وإذا

 ُهوَ  إِنْ ۞  اْلَهَوى َعنِ  َيْنِطقُ  َوَما﴿  يقول وتعالي سبحانه والله .٣٤)معه ومثله القراآن أوتيت( يقول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ��ٔن .وجل عز الله وحي من

 وبين حهاوشر  القراآن، لها تعرض التي الموضوعات لنفس تعرض أيضاً  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول إن نقول أن ونستطيع .]٤-٣: النجم[ ﴾ يُوَحى َوْحيٌ  إِ���

 رسول أن شك ��ف .التشريع قضية أو ا��ٔخ��ق، قضايا أو ا�ٕ�نسان، قضية أو ا��آخر، اليوم قضايا أو ا��ٔلوهية، قضايا في سواء تفصي��تها،

 للناس يبينل الله بعثه الذي ملسو هيلع هللا ىلص هو ��ٔنه وأخ��قيات، وشرائع وشعائر عقيدةً  ل�ٕ�س��م؛ النهائية الصورة رسم في ضخمٌ  دورٌ  له كان ملسو هيلع هللا ىلص الله

ْكرَ  إَِلْيكَ  َوا�ْنزَْلَنا﴿  إليهم نزل ما  فهو .والفعلي القولي البيان ذلك ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مهمة فكانت .]٤٤: النحل[ ﴾ إَِلْيِهمْ  نُز�لَ  َما لِلن�اسِ  لِتَُبي�نَ  الذ�

 وأسوة قدوة يكونل وجل عز الله أرسله ولذلك الواقع؛ إلى ذلك يترجم كان وبسلوكياته .منا الله يريده وما به، الله أمرنا ما يبلغنا بأقواله ملسو هيلع هللا ىلص

  .للناس

 يجازيهم أن انا�ٕ�نس يستطيع �� ما جميعاً  البشرية وإلى إلينا أسدوا أنهم شك و�� .صحيحها لنا وبينوا الكرام، علماؤنا لنا حققها قد والسنة

  .الكريم العظيم فضله من الله يجزيهم أن لهم بالدعاء إ�� عليه

 الحياة واقع في الضخم ؤاثرها الرسول شخص وجود نعمة

 ولوص وفي الصحابة، مستوى رفع في جداً  كبير فضل لها كان التي العوامل أخطر من ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول شخص وجود عامل أن شك ��

 ويرونه تكلم،وي يتحرك حياً  بينهم ووجوده ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول شخص في الحق هذا ترجمة أن شك و�� .ومؤثرة وفاعلة حارة قلوبهم إلى الحقيقة

 أي أن شك �و� .ذاقه من إ�� يعرفه �� جداً؛ ضخم أثر ذا كان أنه شك �� الشخصية، هذه وباآثار وشخصيته برفقته وينعمون أحواله كل في

 بيرك أثر له كان ا�ٕ�نسان هذا مع وجوده أن سيشعر شك �� تقياً، ملتزماً  عالماً  أو صادقاً، ناجحاً  مؤثرا داعية صاَحب لو منا صادق إنسان

 نفس تسمع أن غير وذلك .يقولها التي بالحقيقة ا��نفعال وعلى ا��لتزام على إعانته وفي نفسيته، تشكيل وفي الحق، إلى خطواته نقل في

                                                           
 .ا��ٔحوذي تحفة في والمباركفوري ا��ٔوطار، نيل في والشوكاني الخفاء، كشف في العجلوني صححه صحيح، والحديث المسند في أحمد أخرجه ٣٤
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 نقطتك ومن تأن وبطريقتك أنت بمشاعرك كتاب في تقرأها أن وغير والتقوى، الصدق درجة نفس على يكون �� عادي شخص من الحقيقة

  .كبير شك �� الفارق ...أنت

 تتجاوز مل قصيرة ولمدة -الله رحمه- قطب سيد ا��ٔستاذ برفقة كنت حينما أنني أحسست ...فع��ً  به شعر قد الك��م هذا يكتب والذي

 عمري نم و�� ا��ٔرض عمر من ليست كأنها الث��ثة ا��ٔشهر تلك أن أحسست -الصحابة عاش كما عاماً  وعشرين ث��ثة وليس- أشهر ث��ثة

 ذهه في أنام �� كنت أنني حتى ... و وإدراكي ومشاعري طاقاتي ..اآخر شخص وأنني السحاب، فوق أنني أحس كنت .ا��ٔرض على أنا

 بعدها ظللتو  ..أيضا جداً  وسعيداً  جداً، وواعياً  جداً، ومنفع��ً  جداً، نشيطاً  نفسي أجد ثم اليوم؛ في ساعات ث��ث من أكثر أشهر الث��ثة

 من نوع دثح التعبيرات، نفس وأعبر الوقفات نفس وأقف الكلمات نفس أنقل أكاد أنني يتعجب يسمعني من قصيرة؛ ليست ولمدة

 صحابة كان كيف نع التصور نفسي إلى قربت الشعورية التجربة فهذه ..الزمن مع المسألة هذه ذهبت ثم وبالظروف، بالشخصية التلبس

 وعمقها رالمشاع هذه بين الفارق سيكون ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وبين قطب سيد بين كان الذي الفارق وبقدر .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 تتصوروا نأ  تستطيعوا لن أنكم وكما جذرياً؛ اخت��فاً  يختلف ا��ٔمر أن شك و�� .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول صاحبوا قد وممن سيد يصاحبون ممن وأثرها

 تخيلن أن خيالنا طاقة استخدمنا مهما ا��آن نحن نستطيع لن -أيضاً - فٕانه معه؛ اللقاء هذا خل�فه ما أو سيد، ا��ٔستاذ مع عليه كنت ما

  .به تأثروا وكيف معه، عاشوا وكيف ،ملسو هيلع هللا ىلص الكريم النبي مع الصحابة حال كان كيف

 وربانية بوةالن ونور النبوة أثر هو وإنما -السحر من أيضاً  أكبر فا��ٔمر السحر أثر له نقول ��- له كان أنه شك �� ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول شخص فوجود

 وقمة البشرية قمة يمثل وكان واقعية، ترجمةً  ويترجمه حياً  ا�ٕ�س��م يمثل والس��م الص��ة عليه كان أنه شك ف�� .الحقيقة وربانية المصدر

 ذلك عدب سيرته يقرأ  إنسان كل بل معه، يعيش كان إنسان وكل ..واحدة قمة وليست متعانقة، قمم فهي مجا��تها، كل في ا�ٕ�نسانية

 .أيضاً  معجزة وهذه .النفسية وتركيبته نشاطه مجال عن النظر وبصرف موقعه عن النظر بصرف شخصياً  هو له ا��ٔسوة فيه يجد أن يستطيع

 صشخ وجود أن شك ف�� ..أيضاً  ا��ٔزمان ولكل ا��ٔعمار، ولكل المجا��ت، كل في مؤثرة قدوة إلى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يتحول أن ربانية معجزة

 المغناطيس قوةب نمثله أن استطعنا إذا القوي المؤثر يفعله أن يمكن ما كل فيهم وحرك جداً، هائل أثر له كان الصحابة بين ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 جئت فٕاذا .تحركت ولن فيها يؤثر لن المغناطيس غير اآخر معدن أي لها قدمت لو الحديد فبرادة .خاصاً  ترتيباً  الحديد برادة ترتب التي

 رسول خصيةش أن شك و�� .المفهومة غير القوة هذه خ��ل من شئت كيف وتشكلها البرادة بهذه تت��عب أن تستطيع فٕانك بالمغناطيس

 روحية قوة انك ملسو هيلع هللا ىلص أنه هو نقوله أن نريد الذي لكن المغناطيس، في الموجودة المادية القوة تلك غير اآخر شيئاً  كانتا تأثيره وقوة ملسو هيلع هللا ىلص الله

 وكلما فهممواق قرأنا وكلما الصحابة تاريخ قرأنا كلما الذي المستوى بذلك الصحابة أشخاص فشكلت عينه، على الله صنعها مستمدة

  ..ذلك حدث كيف فهم عن بالعجز إحساس في نظل با��ٔشياء، شعورهم طريقة استطلعنا

 خصي ما كل الصفوة؛ صفة كتاب: الصحابة جيل عن يتحدث كتاب من أكثر قرأت الجيل؛ هذا مع ��ٔعيش ا��ٔيام هذه في أقرأ  وأنا

 كتاب مث .كتاب في مجمعة الصحابة، حياة من صور: الصحابة عن الباشا رأفت كتاب ثم التابعين، أجلّة من بعدهم ومن الصحابة

 أن ا��آن تىح أستطع لم ا��ٔمر؛ هذا في الصحابة مع ��ٔعيش الماضية الفترة في الكتب هذه مع عشت .الصحابة فضائل في أحمد ا�ٕ�مام

 وإلى ا�ٕ�عجاز، رجةد إلى ورائعاً  البشرية، على جداً  غريباً  شيئاً  أنتجت التي العجيبة الصورة بهذه نفوسهم في التحول هذا حدث كيف أدرك

 وا��ٔشياء ا��ٔمورب الصحابة شعور .النفسي الواقع ذلك ولكن المادي، الواقع ليس الواقع؛ بذلك تقارنه حينما واقعك من تخجل تجعلك درجة

 السنة مع الحياةو  القراآن مع الحياة وفي التأثر درجة وفي المشاهدة درجة في نحن نرتفع أن إ�� علينا، صعباً  وسيظل عندنا، مفهوم غير أمر
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 قوة حتاجي وذلك ..معه ونعيش ونتذوقه ا��ٔفق ذلك نستشرف قد ذلك فعند .خاضوه الذي ا��ٔفق ذلك إلى بها نخطو التي الدرجة إلى

 أنه يرغ- الصحابة أجلة من يعد الذي الوليد بن لخالد ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يقول أن العجب هذا يثير مما وإن ..خاص نوعٍ  من وصدقا هائلة،

 إلى عوف نب الرحمن عبد فشكا فتسابا، عراك عوف بن عبدالرحمن وبين بينه حدث حينما -الهجرة من الثامنة السنة في إ�� يؤمن لم

 أحدهم دم بلغت ما ذهبا أحد مثل أنفقت لو خالد يا والله أصحابي لي تاركوا أنتم هل: (له قال وحذره؛ خالدا فاستدعى ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 للها سيف أنه ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عنه قال الذي الرجل وهذا الصحابة، من واحد جيل في الرحمن وعبد خالد بين الفارق هذا .٣٥)نصيفه و��

 ...تقريباً  اماً ع عشرين بينهما والفارق ..اآخر شيئاً  كان عوف بن الرحمن لعبد بالنسبة لكنه ذلك؛ بعد الصحابة أجلة من وكان المسلول،

 ثم عدهمب لمن بالنسبة ا��ٔمر هو فما الصحابة من جيلين بين الفارق هو هذا كان فٕاذا ..قرناً  عشر خمسة الفارق يكون حينما بالك فما

 ناك إن الشعر من أعينكم في أدق هي أعما��ً  تعملون إنكم" للتابعي الصحابي قول نفهم هذا خ��ل ومن ..بعدهم من ثم بعدهم من

 الك��م هذا وراء الذي التذوق إدراك ومن المعنى إدراك من نقترب أن نستطيع بذلك ربما ..٣٦"الموبقات من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد على لنعدها

 نم عماية في سيظل -الصحابة تحول كيف يدرك أن حاول مهما- ا�ٕ�نسان أن شك و�� ..الصحابة حياة يم��ٔ  كان الذي الشعور هذا أو

 .قوة من أوتي وما طاقة من أوتي ما وبكل المجاهدة بحر يخوض حتى ا��ٔمر هذا

 الواحد والمفسر الوحي ظاهرتا: الثالث العامل

 عز الله قىنل حتى تتكررا ولن ا��ٔجيال من جيل أي تاريخ في تتكررا لم الظاهرتان وهاتان ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وجود صاحبتا ظاهرتان هناك

  ..وجل

 الوحي ظاهرة

  .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بموت الوحي انقطع وقد ..الوحي ظاهرة وهي ذلك قبل عنها تحدثنا ا��ٔولى الظاهرة

 ...�ٔعلىا� الم��ٔ  مع وإنما فقط، ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع ليس -عنهم الله رضي- الصحابة حياة في جداً  خطير أثر -شك و��- له كان الوحي وهذا

 بخبر لهم يأتيو  يوصلهم، الذي الوحي نزول يترقبون وكانوا ..مباشرةً  معه يتعاملون وكانوا ..الله مع الوحي خ��ل من يعيشون الصحابة كان

 المشاعر بهذه يعيشون فكانوا شراً، أو كانت خيراً  وجل، عز الله عند بأخبارهم لهم ويأتي الله، بتوجيهات لهم ويأتي الله، وبك��م السماء،

 ا��ٔحكام، من همل سينـزل وماذا عليهم، أو لهم، الله سيحكم وماذا لهم، الله سيقوله ماذا لينتظروا والمتشوقة، المتشوفة المتوترة المترقبة

 قلما اصاً خ تشكي��ً  الناس هؤ��ء تشكيل في تأثير له كان شك �� المترقب الحي الشعور هذا ..وكيف ..وكيف شئونهم، يدير وكيف

  ..الزمان و��آخر ا��آن، وحتى ُوجد أن منذ ا�ٕ�نسان، حياة وفي البشرية حياة في أخرى مرةً  ويتكرر يتحقق

                                                           
 .-عنه الله رضي- هريرة أبي حديث من ومسلم ،-عنه الله رضي- الخدري سعيد أبي حديث من الصحيحين في أخرجاه ٣٥

 .١٠٣ص. ٨ج. صحيحه في البخاري أخرجه ٣٦
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 الواحد المفسر ظاهرة

ر ظاهرة هي الظاهرة هذه ..واحد اتجاه في الصحابة جهد ركزت أنها حيث من كبير تأثير لها كان ظاهرة وهي الثانية؛ الظاهرة  المفس�

 كان خ��ف وأي ..حكم وأي ..موقف وأي ..مشكلة وأي ..معضلة فأي الدين؛ لهذا الواحد المفسر هو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كان ..الواحد

 أو راجعوهي أن حقهم من ليس الذي الشافي الجواب فيأتيهم ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى وبسرعة فيه يرجعون كانوا الصحابة، حياة في يحدث

 ،] ٧: الحشر[ ﴾ َفاْنَتُهوا َعْنهُ  َنَهاُكمْ  َوَما فَُخُذوهُ  الر�ُسولُ  اآَتاُكمُ  َوَما﴿  يقيناً  الحق فهو صحته، في يتشككوا أو قبوله، في يترددوا أو يناقشوه

 حياة فكانت .]٨٠: النساء[ ﴾ الل�هَ  ا�َطاعَ  فََقدْ  الر�ُسولَ  يُِطعِ  َمنْ ﴿  ،] ٤-٣: النجم[ ﴾ يُوَحى َوْحيٌ  إِ��� ُهوَ  إِنْ ۞  اْلَهَوى َعنِ  َيْنِطقُ  َوَما﴿ 

 عن البحث أو يقةالحق عن البحث في مشتتين يكونوا لم ..يسمعونه لما التنفيذ ودقة التنفيذ أمانة وهو واحد؛ اتجاه في مركزة الصحابة

  .الصحيح الحكم

 وعدم لخطأ ا فرص وازدادت المفسرون ازداد كلما النبوة عصر عن العهد بعد وكلما المفسرون، كثر فقد بعدهم جاءت التي ا��ٔجيال في أما

 مستيقن يرغ يظل يرجحه ما إلى وصل إذا وحتى الصحيح، الحكم إلى ليصل وقتاً  يحتاج -ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وفاة بعد- إنسان فأي ..الدقة

 ..التابعين عووتاب التابعون اختلف ...المجرد الحق على كان فأيهم أمور، في الصحابة اختلف فقد اليقيني، الحق هو إليه وصل ما أن

 ادتك ..رأي من أكثر الواحدة المسألة في كان ا��ٔحيان بعض وفي والقضايا، ا��ٔمور حول خ��ف هناك كان ..التاريخ مدار على وهكذا

 أي لناسا ويحار المجتهدون، ويجتهد ..والندب الكراهة بين ..والحرمة الحل بين ..تماماً  المعادلة طرفي على ا��ٔحيان بعض في تكون

 لطمأنينةا بعدم وا�ٕ�حساس والتوتر، التشتت هذا أن شك �� ..خاطئة أو صحيحة هذه ا��ٔحكام وأي ..الصواب وعلى الحق على المفسرين

 في تحي�ر ٕاذاف دائما، مطمئنا الصحابي كان بينما ..الكاملة الطمأنينة عدم من نوعاً  نفسك في يجعل نتاج من إليه وصلت ما إلى الكاملة

 مراء �� الذي الحق هو هذا أن ويطمئن الموضوع، فينقضي السنة طريق عن أو الوحي طريق عن إما فأخبره؛ ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى ذهب أمر

ُه، ا�ن�  ُخَزْيَمَة، ْبنِ  ُعَماَرةَ  َعنْ " لماذا؟ رجلين، بشهادة شهادته كانت الذي خزيمة قصة هذا في ويحضرني .فيه ثَهُ  َعم�  ابِ ا�ْصحَ  ِمنْ  َوُهوَ  َحد�

، ِمنْ  فَرًَسا اْبَتاعَ  َوَسل�مَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى الن�ِبي�  ا�ن�  َوَسل�مَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى الن�ِبي�   َفرَِسِه، ثََمنَ  لَِيْقِضَيهُ  َوَسل�مَ  َلْيهِ عَ  اللهُ  َصل�ى الن�ِبي�  َفاْسَتْتَبَعهُ  ا�ْعَرابِي�

، َوا�ْبَطا�  اْلَمْشيَ  َوَسل�مَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى الل�هِ  رَُسولُ  َفا�ْسرَعَ  ، َيْعَترُِضونَ  رَِجالٌ  َفَطِفقَ  اْ���ْعَرابِي�  الن�ِبي�  ا�ن�  َيْشُعُرونَ  َ��وَ  بِاْلَفرَسِ  َفيَُساوُِمونَهُ  اْ���ْعَرابِي�

إِ��� اْلَفرَسِ  َهَذا ُمْبَتاًعا ُكْنتَ  إِنْ : َفَقالَ  َوَسل�َم، َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى الل�هِ  رَُسولَ  اْ���ْعَرابِي�  َفَناَدى اْبَتاَعُه، َوَسل�مَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى  الن�ِبي�  َفَقامَ  ْعتُُه؟بِ  َو

، نَِداءَ  َسِمعَ  ِحينَ  َوَسل�مَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى  َصل�ى الن�ِبي�  َقالَ فَ  بِْعتَُكُه، َما َوالل�هِ  َ��،: اْ���ْعَرابِي�  فََقالَ  »ِمْنَك؟ اْبَتْعتُهُ  َقدِ  َلْيسَ  ا�وْ : «فََقالَ  اْ���ْعَرابِي�

، َفَطِفقَ  »ِمْنكَ  اْبَتْعتُهُ  قَدِ  َبَلى،: «َوَسل�مَ  َعَلْيهِ  اللهُ   الن�ِبي�  فَا�ْقَبلَ  اَيْعَتُه،بَ  َقدْ  ا�ن�كَ  ا�ْشَهدُ  ا�نَا: ثَابِتٍ  ْبنُ  ُخَزْيَمةُ  َفَقالَ  ،َشِهيًدا َهلُم�  َيُقولُ  اْ���ْعَرابِي�

 َشَهاَدةَ  َوَسل�مَ  هِ َعَليْ  اللهُ  َصل�ى الل�هِ  رَُسولُ  فََجَعلَ  الل�هِ  رَُسولَ  َيا بَِتْصِديِقكَ : َفَقالَ  ،»تَْشَهُد؟ بِمَ : «َفَقالَ  ُخَزْيَمةَ  َعَلى َوَسل�مَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى

 إلى عجم ��ٔنه برجلين شهادته  إن يقولون والفقهاء ..برجلين شهادته تكون أن لخزيمة تحقق هذا أجل فمن ..٣٧"رَُجَلْينِ  بَِشَهاَدةِ  ُخَزْيَمةَ 

 أن ��آخرينا الصحابة بديهة تسعف لم وبسرعة -عنه الله رضي- خزيمة عند نبت الذي الشعور هو يهمنا ما .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول شهادة شهادته

 حياتهم يف يتعاملون الصحابة كان كيف إلينا يقرب هذا ..الروحي المضمون إلى يدخلوا ولم الشكل عند وقفوا خزيمة، قال مثلما يقولوا

  ..يعيشون كانوا وكيف ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مع

                                                           
 .٣٠٨ص. ٣ج. داود أبي سنن ٣٧
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 كيف ..أكبرها وفي المسائل، أقل في نحن نبذله الذي الجهد عنهم وأبعدت كثيراً، الصحابة أراحت أنها شك �� الواحد المفسر قضية

 انقطع، قد فالوحي ذلك، بعد البشرية تاريخ في تتكررا لم الظاهرتان هاتان ..ل��ٔمور الصحيحة الرؤية وإلى الصحيح الحكم إلى نصل

 ٕ�حساسوا� بالحيرة ا�ٕ�حساس يظل ولكن أخطأوا، وإذا أصابوا إذا ويُْؤَجرون يجتهدون المجتهدون وبقي ربه، إلى ذهب قد الواحد والمفسر

  ..المستمر ا��جتهاد خ��ل من حياتنا يشوب اليقين بعدم

 من بهصاح ما أو ووجوده، ملسو هيلع هللا ىلص هو شخصه تأثير سواء الكبير؛ ا��ٔثر ذلك لها كان الصحابة بين ملسو هيلع هللا ىلص الرسول شخصية حضور أن شك ف��

 .الجيل ذلك تمي�ز وفي ا��ٔول، الجيل نشأة في جداً  ضخم أثر العامل لهذا فكان الواحد، المفسر ظاهرة أو الوحي كظاهرة ظواهر

 ا�ٕ�س��م وغربة الرسالة جدة: الرابع العامل

 المعتاد، لشيءا يصنعه �� التوهج من نوعا فيه تبعث ا�ٕ�نسان نفس في دفعة جديد ولكل بهجة، جديدٍ  لكل إن -صدقوا وقد- قالوا قديماً 

 من وةندا وأكثر حرارة أشد مشاعره تكون جديداً  يسلم الذي أن يشعرون كانوا -عنهم الله رضي- الصحابة حتى ..قديماً  أصبح الذي أو

 ،٣٨"القلوب نام قست ثم كنا هكذا" قال يبكون وجعلوا القراآن فسمعوا اليمن أهل قدم حينما -عنه الله رضي- بكر أبا فنجد سبقوه؛ الذين

 ا��ٔقل لىع فهو الدهشة يقتل لم إن بطبيعته ا�ٕ�لف لكن .إيمانه وعمق حسه رقة عنه ومعروف بّكاًء، كان -عنه الله رضي- بكر أبا أن مع

  ..كثيراً  يقللها

 فيو  ا�ٕ�نسانية سفح في وكانوا أمرهم، من عماية في كانوا الذين العرب هؤ��ء تلقاه الذي الدين هذا جدة أو ا�ٕ�س��م، جدة أن شك ف��

 ومن العلم، نصاعة إلى الفكر ضحالة ومن التوحيد، نور إلى الشرك ظلمات من وأخرجهم الحق، هذا جاءهم فحينما الض��لة، عمق

 جداً، كبيراً  حرصاً  ذلك بسبب ا�ٕ�س��م على حرصهم وكان .با��نتقالة أحسوا أنهم شك �� الدين، هذا عظمة إلى ا��ٔخ��ق وضاعة

 الذي هو ارقالف هذا .ودرجة درجة بين أو وواقع، واقع بين الفارق صنعها التي الضخمة الشرارة من ناتجا انفعا��ً  كان با�ٕ�س��م وانفعالهم

 أعينكم في يه أعما��ً  تعملون أنكم" لهم قيل الذي التابعون إليه يصل أن يستطع لم الذي ا��ٔفق ذلك إلى بهم وقفز بالصحابة، صعد

 نمتأثري الصحابة كان لماذا لنا يفسر الذي هو الضخم الفارق هذا ."الموبقات من ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عهد في نعدها كنا الشعرة من أدق

 ومذاق مةالظل بمذاق وأحسوا والرقي، ا��رتفاع وعاشوا ا��نحطاط عاشوا ..ا�ٕ�س��م وعاشوا الجاهلية عاشوا ��ٔنهم ذلك ..التأثر هذا با�ٕ�س��م

 ف�� ...اشوهع الذي الهائل الفارق هذا بسبب شديداً  ��ما�ٕ�س على وحرصهم غيرتهم وكانت نفوسهم، في ضخماً  ا��ٔثر كان وبالتالي النور،

 كان يه،ف أصبح ما ويرى عليه كان ما يرى حينما وكان وللبشرية، له جديد مي��د أنه على الدين هذا مع يعيش كان الصحابي أن شك

  .الدين هذا إلى ا��نتقال بسبب انتقلها التي جداً  الهائلة النقلة بتلك -حقيقة- يشعر

 الله رضي- الخطاب بن عمر رأسهم وعلى العالم، وعباقرة أساتذة ا�ٕ�س��م بعد أصبحوا الذين الصحابة واقع خ��ل من ذلك لنا تبين وقد

 ��ف المسلمين، ويعذب الخمر ويشرب ا��ٔصنام يعبد عادياً، رج��ً  ذلك قبل كان وقد .عظيماً  با�ٕ�س��م أصبح الذي الرجل هذا ،-عنه

 ذلك ؛ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ليقتل سيفه متوشحاً  يذهب ...مفاجئة انتقالة -يسلم أن بعد- ينتقل الرجل هذا .إنسانيةً  وليس م��لًة، إ�� يتركهم

ر شملهم فشتت جاء الذي الرجل  إلى يذهب أن من إس��مه يخفي كان الطريق في مسلم فيحوله ..أصنامهم وشتم وأجدادهم أباءهم وكف�

                                                           
 .٢٢٤ص. ٧ج. شيبة أبي ابن مصنف ٣٨
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 كيف ..نفسه يف الهائل التغيير ذلك ويحدث لحظات، بعد ليسلم أخته، إلى فيذهب ..الخطاب بنت فاطمة أخته إلى ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قتل

 لرجلينا بأحب ا�ٕ�س��م أعز اللهم( دعا عندما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لدعوة استجابة ربانية لمسات هذه التغير؟ هذا حدث وكيف ا��نتقال هذا حدث

 الله من له سبقت واحداً  لكن واحداً، والعظمة والقوة الرجولة وزن في كان فك��هما ..٣٩)هشام بن عمرو أو الخطاب بن عمر إليك

  ...الخسرى الله من له سبقت وا��آخر الحسنى

 لقاء فيف ..قريش رجا��ت أشر من وكان بدر في وهب بن عمير بن وهب ابنه أسر ��ٔنه ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول ليقتل ذهب الذي وهب بن عمير

 أما" صفوان هل فيقول" منه الناس وأرحت محمداً  وقتلت لذهبت وعيالٌ  علي�  َدْينٌ  لو�� والله" له فقال ا��ٔمر، في تحادثا أمية بن صفوان مع

 ،فذهب ،"محمد خبر يأتيك حتى ا��ٔمر هذا عني أكتم" له فقال" فاذهب الدهر، مدى عيالي إلى فأضمهم عيالك وأما فعلّي، َدْينُك

 لمدينةا ودخل وهب بن عمير ذهب ."..هائلة ضجة يُحدث خبراً  ستسمعون" إليه للمقربين وقال الضخم، الحدث ينتظر صفوان وظل

 بثوبه فلببه -عنه هالل رضي- عمر فراآه مستغرباً، المدينة دخولهم يكن فلم بدر، أسارى ليفدوا يذهبون المشركين بعض وكان ابنه عن ليسأل

 رسول يدي بين فيوقفه ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول به ليقتل سيفه عمير سمم وقد ،"قريش ك��ب من كلب هذا" يقول وهو ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى وقاده

 ملسو هيلع هللا ىلص الق" ا��ٔسرى ��ٔمر جئت" قال ،)عمير؟ يا بك جاء الذي ما( ملسو هيلع هللا ىلص فقال عمر، فأفلته ،)عمر يا دعه( لعمر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ويقول ،ملسو هيلع هللا ىلص الله

 ذاك لك وقال كذا له وقلت أمية بن صفوان مع قعدت بل ��،( قال" بدر يوم سيوفنا عنا أغنت وما: "قال) السيف؟ ذلك بال وما(

  .٤٠عمير فاآمن" وأنا صفوان إ�� ذلك علم ما الله، رسول محمداً  أن وأشهد الله، إ�� إله �� أن أشهد" قال ثم الرجل، فُبهت�  ،)؟..وكذا

 أنه يعرفون كانوا ��ٔنهم إليه، يأتوا أن قبل الكفار هؤ��ء ولهزيمة ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بتأثير كان أنها شك �� تحدث التي العجيبة ا��نتقالة فهذه

 اعتقاداً  يعتقدون وكانوا ..]٣٣: ا��ٔنعام[ ﴾ َيْجَحُدونَ  الل�هِ  بِاآَياتِ  الظ�الِِمينَ  َوَلِكن� ﴿  يكّذبونه �� كانوا وهم ..الباطل على وهم الحق على

 الض��لة ذهه سبيل في معه ويموتون نه،ويتبعو " مضر صادق من لنا خيرٌ  ربيعة كاذب" يقولون لكنهم والكاذبون، الظالمون هم أنهم جازماً 

 يعرفون كانواو  مهزومين، كانوا هكذا ...مضر في وليس ربيعة في والسلطان العظمة تكون أن يريدون ��ٔنهم جاهلية، عصبية في الباطل وهذا

 الهدى ريدت ربانية لمسة أنه إ�� حدث، كيف تدري �� جداً  سريعاً  انق��باً  ينقلبون الحق يفاجئهم عندما كانوا فلذلك الباطل، على أنهم

  ..الصحابة أحوال في جداً  كثيرة الصور وهذه ..الناس لهؤ��ء

  الرجل؟ هذا يفكر كان كيف ..تتعجب الصحابة من صحابي تاريخ قرأت وكلما

 ومعهم ومعاذ، عوذوم خالد اآمنوا الذين الث��ثة أو��ده ويأتي .الثياب أفخر ويلبسه يوم كل ويطيبه بصنمه يهتم كان الذي الجموح بن عمرو

 ويقول وينظفه، به ويأتي عنه فيبحث القوم، مزابل في ويرمونه صنمه يأخذون فكانوا أسلموا، قد السن في صغارا شبابا كانوا جبل، بن معاذ

 ووجده فجاء ،"نفسك عن فدافع سيف هذا" وقال سيفاً، عنقه في وضع المسألة، تكررت فلما" ...ذلك بك يفعل من أعلم لو" له

 هذا كان أين ..٤١الحق شهادة فشهد!" ؟...نفسك عن تدافع أن تستطيع �� ثم إله،" فقال ميت، كلب مع مربوطا المزبلة في والسيف

 .ا�ٕ�نساني العقل تعطل لتيا التقاليد وسطوة البيئة وسطوة البيئة اآثار تكون كيف نعرف لكننا يسلم؟ أن قبل وبزعامته وبحكمته بعقله الرجل

                                                           
 .-عنه الله رضي- مسعود ابن حديث من وغيرهم والترمذي الحاكم أخرجه ٣٩
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 فيتقبل بها، مسلم بدهيات أنه على ورثه ما كل ويأخذ عقله، فيلغي بوراثاته، ويعيش وللمجتمع للبيئة نفسه يسلم حينما ا�ٕ�نسان وهكذا

 نْ ا�  لَْوَ�� َهِتَنااآلِ  َعنْ  َلُيِضل�َنا َكادَ  إِنْ ﴿  -القراآن عنهم يحكي كما- يقولون كانوا أنهم حتى .صواب على أنه ويظن البدهي، ويرفض المستحيل

 ا�نْ  لَْوَ�� ﴿ محمد بها جاء التي التضليل فتنة الفتنة؛ مواجهة في نجحوا أنهم عظيماً؛ فوزا هذا ويعتبرون ،]٤٢: الفرقان[ ﴾ َعَلْيَها َصَبْرَنا

 ...]٤٢: الفرقان[ ﴾ َعَلْيَها َصَبْرَنا

 يونهمع تفتحت فلما الض��لة، عاشوا ��ٔنهم هائلة، نقلة نقلتهم الصحابة، حياة في جداً  كبير أثر لها كان ا�ٕ�س��م جدة أن شك ف��

 التي اتالعقب كل ويزيح يغير أن استطاع بحيث الحب ومن العمق من شعوراً  با�ٕ�س��م شعورهم كان النور ذلك على وعقولهم وأبصارهم

 �ٕ�س��م،ا وغربة الرسالة جدة عامل العامل، ذلك أن شك ف�� ..قلوبهم في والضحالة السوء جوانب كل ا�ٕ�س��م وطهر نفوسهم، في كانت

  ..الصحابة حياة في جداً  كبيراً  تأثيراً  مؤثراً  عام��ً  كان

 حياتنا في العوامل هذه وجود

 ...٤٢حياتنا في موجود جلها ا��ٔربعة العوامل هذه

 ما إ�� القراآن من يعلم �� كان فبعضهم .الصحابة بعض يعلمه كان مما أكثر" كمعلومات" القراآن عن نعلم أننا بل موجود، القراآن عامل

 فنحن .القراآن عن ووعوه الصحابة قاله ما كل لنا ُجمع قد نحن لكننا .الصحابة من إليه المقربين من وصله ما أو ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول من سمعه

 وكان .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قاله مما كثيراً  يجهل كان الصحابي أن شك ف�� .السنة عن كله الصحابة وعلم القراآن، عن كله الصحابة علم نعرف

 ،"كذاو  كذا ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن سمع من" تقابلهما، كانت التي المعضلة والقضايا ا��ٔحكام بعض عن الصحابة يسأ��ن بكر وأبو عمر

  .فيمضيه ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن خبر عنده واحدا صحابيا إ�� يجد �� أحدهما كان وربما

 وسنة ة،الصحاب عهد في كان كما محفوظ الله ك��م والقراآن .محققة أيدينا بين ا��ٔحاديث واآ��ف كلها؛ السنة لنا الله جمع فقد نحن أما

  .الصحابة أيدي بين كانت كما أيدينا بين ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وجود على متوقفة ا�ٕ�س��مية الحياة هل

 قد كان أو با�ٕ�س��م، كلفنا لما عليه متوقف ا�ٕ�س��مية الحياة استئناف أن الله علم ولو ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول شخص هو اختفى الذي والعامل

 �ٕ�س��مية،ا الحياة استئناف في أساسياً  عام��ً  ليس العامل فهذا ذلك، يفعل لم الله ولكن ..كلها ا��ٔجيال مدى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عمر في أطال

 جديدة، دةبعقي كله العالم يواجهون وكانوا ديناً، يأسسون كانوا فالصحابة ..مرة أول ا�ٕ�س��مية الحياة تأسيس في ضرورياً  عام��ً  كان وإن

 الله رسول في ةممثل كانت القوة وهذه ترفعهم، جداً  قوية رافعة إلى السامقة القمة لتلك السحيقة الوهدة تلك من لينتقلوا يحتاجون وكانوا

 ثم كفر،ال من كلها الجزيرة تطهرت وقد التابعون وجاء ا�ٕ�س��م، انتشر لقد سه��ً؛ يسيراً  ا��ٔمر وجدوا فقد بعدهم من جاءوا الذين أما .ملسو هيلع هللا ىلص

 ا�ٕ�س��م وجدوا دق فالتابعون ..ل�ٕ�س��م وخضعتا التاريخ في إمبراطوريتين أعظم انتهت عاما وعشرين خمس خ��ل في الصحابة وجود مع

                                                           
 .الثاني الجزء" ا�ٕ�س��مية التربية منهج" كتاب في العوامل هذه عن قطب محمد ا��ٔستاذ كتبه ما يراجع ٤٢
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 يُعذب لم سراً،مي ا�ٕ�س��م وجد فقد عاشهما كان وإذا ا�ٕ�س��م، وفترة الجاهلية فترة: الفترتين يعش لم وأكثرهم ُميسراً، سه��ً  أيديهم بين

م يسلم أن قرر حينما إنما أجله، من يتعب ولم أجله، من   .ذهب من أو فضة من طبق في ا�ٕ�س��م له قُد�

 المالع ممالك له تخضع كلها، ا��ٔرض في العظمى القوة هو ا�ٕ�س��م وجدوا وراءهم، ومن التابعين تابعوا وهم بعدهم؛ من جاءوا والذين

 كانوا صحابةفال ..إس��ميا واقعا كان واقعهم ��ٔن واقعهم، من لرفعهم مطلوبة القوة تعد فلم مكان، كل في المسلمين خليفة وتسترضي

 يترك ف�� ودا،موج ل�ٕ�س��م ا��ٔصلي النموذج هذا ليظل سليماً، تطبيقاً  أمامهم ا�ٕ�س��م يَُطبق ولكي أو��ً، ليرفعهم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول جهد يحتاجون

 جاء ولمن شريةللب وعوناً  حجةً  تصبح له، عمليةً  وترجمةً  ا�ٕ�س��م، عن وتطبيقية واضحة صورةً  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول لنا يُترك وإنما .البشر ��جتهاد

 .السابقك لها ضرورياً  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وجود يعد فلم بعده جاءت التي ا��ٔجيال أما .ا��ٔول للجيل ضرورياً  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وجود فكان ..ذلك بعد

 التاريخ اعندن ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فقداننا يعوض ما هناك أن وخاصةً  جديدة، تجربة أي استئناف في مؤثراً  العامل هذا يصبح لم هذا أجل من

 رصيد- التاريخف ا��آن، حتى البشرية حياة في مؤثراً  ومازال ا��ٔقل، على قرناً  عشر ث��ثة عاش والذي وضخامته، عظمته بكل كله ا�ٕ�س��مي

 لم الذين ةالصحاب غير وهذا .أخرى مرةً  يُطبق أن يمكن فٕاذن مرة، الواقع في طُبق قد فا�ٕ�س��م الناس، على يؤثر ما وهذا .موجود -التجربة

  .يستروحونه أو به يقتدون مثل أمامهم يكن

  .بسهولة ا�ٕ�س��مية الحياة استئناف على يعيننا مما موجود، الفطرة رصيد أيضاً  وعندنا

 عشنا ٕاذاف .المؤثرة الشخصية تلك ونسمات السيرة نسمات إلينا توصل -شك و��- وهي كلها، الشمائل وكتب ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سيرة وعندنا

 مع الصحابة يعيشه كان الذي الجو من قريباً  نعيش فسوف صحابته، على بصماته مع وعشنا شمائله، مع وعشنا ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سيرة مع

 .ا��آن نحتاجها التي حاجاتنا مع يتناسب والذي تجربتنا، في نحن نحتاجه الذي بالقدر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول

 ٕ�س��ما� أن( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أخبر فكما ا��ٔول، الجيل في كان كما المعاصر جيلنا في تماماً  عندنا موجود ا�ٕ�س��م غربة وهو ا��ٔخير والعامل

 لتابعينا وتابعي التابعين عهد في فعا��ً  يكن لم وإن حياتنا؛ في جداً  فعال العامل فهذا .٤٣)للغرباء فطوبى بدأ  كما غريباً  وسيعود غريباً  بدأ 

 عهمدف ربما بل ا��رتفاع، وإلى المجاهدة إلى ذلك يدفعهم فلم ا�ٕ�س��م، سلطان وتحت ا�ٕ�س��م حكم تحت عاشوا الذين ورائهم ومن

  .الدنيا إلى الركون وإلى الرخاوة إلى ا�ٕ�س��م وقوة ا�ٕ�س��م وجود

 وأن رباء،غ أننا نحن نشعر حينما ؛ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول صحابة مع فعا�� كان كما فعا��ً  يكون أن ويمكن جداً، مؤثر عامل حياتنا في العامل وهذا

 َجِميًعا الل�هِ  لِ بَِحبْ  َواْعَتِصُموا﴿  با�ٕ�س��م وجل عز الله أنقذنا ثم انحطاطها، وبكل ظلماتها بكل الجاهلية وعشنا عانينا وأننا جديد، ا�ٕ�س��م

 َفا�ْنَقَذُكمْ  الن�ارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلى َوُكْنتُمْ  إِْخَواًنا بِِنْعَمتِهِ  َفا�ْصَبْحتُمْ  قُلُوبُِكمْ  َبْينَ  َفا�ل�فَ  ا�ْعَداءً  ُكْنتُمْ  إِذْ  َعَلْيُكمْ  الل�هِ  نِْعَمتَ  َواْذُكُروا َتَفر�قُوا َوَ��

 علينا الله من�  ثم ال،شك�ٔ �ا من بشكل وعاشها بالجاهلية مر فينا واحد وكل نحن، نشعره الشعور فهذا .]١٠٣: عمران اآل[ ﴾ ِمْنَها

  .منها هالل فأنقذنا النار من حفرةٍ  شفا على كنا مصيبة، من أنقذنا قد الله أن ونحس كبيراً، الفارق نحس أننا شك ف�� ..با�ٕ�س��م

                                                           
 .-عنه الله رضي- هريرة أبي حديث من والترمذي مسلم أخرجه ٤٣
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  بعده جاءت التي وا��ٔجيال الصحابة جيل بين الفارق

  !؟...ا��ٔول الجيل في فعلت كما فعلها تفعل �� فلماذا موجودة، كلها ا��ٔول الجيل أنشأت التي العوامل كانت فٕاذا

 الدعوة، هذه لقيام حتمياً  ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول شخص وجود كان لو": الفصل هذا في سيد ا��ٔستاذ كلمات مع نستكمله الذي هذا

ٕايتائها  خراآ  ٕالى ا��ٔرض، هذه في الناس ٔامر ٕاليها وك�ل وما رسالة، اآخر جعلها وما كافة، للناس دعوةً  الله جعلها ما ثمراتها، و

 ..الزمان

 .مارهاث تؤتي ٔان ويمكن ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بعد تقوم ٔان يمكن الدعوة هذه ٔان وعلم الذكر، بحفظ تكفل سبحانه الله ولكن

ين هذا ؤابقى الرسالة، من عاماً  وعشرين ث��ثةٍ  بعد جواره ٕالى فاختاره ٕاذن ..الزمان اآخر ٕالى بعده من الد�  شخص غيبة فٕان و

  .تعللها و�� الظاهرة تلك تفسر �� ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 في ولننظر يه،ف تغير قد شيئاً  فلعل ا��ٔول، الجيل هذا منه يستقي كان الذي النبع في لننظر .اآخر سببٍ  عن ٕاذن فلنبحث

 .كذلك فيه تغير قد شيئاً  فلعل عليه، تخرجوا الذي المنهج

 ثراً أ  ٕا�� وهديه ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول حديث كان فما .وحده القراآن .القراآن نبع هو الجيل ذلك منه استقى الذي ا��ٔول النبع كان

 )القراآن خلقه كان( قالت ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول خلق عن عنها الله رضي عائشة ُسئلت فعندما ..النبع ذلك اآثار من

 يومها لبشريةل يكن لم ��ٔنه ذلك يكن ولم عليه، ويتخرجون به، ويتكيفون منه، يستقون الذي النبع هو ٕاذن وحده القراآن كان

 الذي ونهاوقان وكتبها وثقافتها الرومان حضارة هناك كانت فقد! ك�� ..دراسات و�� مؤلفات، و�� علم، و�� ثقافة، و�� حضارة،

 يزال ما هوو  وفنها، وفلسفتها ومنطقها ا�ٕ�غريقية الحضارة مخلفات هناك وكانت .امتداده على ٔاو عليه، تعيش ٔاوربا تزال ما

 .ذلكك حكمها ونظم وعقائدها ؤاساطيرها وشعرها وفنها الفرس حضارة هناك وكانت .اليوم حتى الغربي التفكير ينبوع

 الجزيرةب تحفان والفارسية الرومانية الحضارتان وكانت .ٕالخ ..الصين وحضارة الهند حضارة: ودانية قاصية ٔاخرى وحضارات

 الحضارات يف فقر عن ٕاذن يكن فلم ..الجزيرة قلب في تعيشان والنصرانية اليهودية كانت كما وجنوبها، شمالها من العربية

ٕانما ..تكونه فترة في ..وحده الله كتاب على الجيل ذلك يقصر العالمية والثقافات العالمية " صميمت" عن ذلك كان و

 -عنه الله رضي- الخطاب ابن عمر يد في رٔاى وقد ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول غضب القصد هذا على يدل ..مقصود ونهج مرسوم،

  ".٤٤)يتبعني ٔان ٕا�� له حل�  ما ٔاظهركم بين حياً  موسى كان لو والله ٕانه( وقوله .التوراة من صحيفة

 الصافي النبع: ا��ٔول ا��خت��ف

 فترة يف نفوسهم وتخلص وحده، النقي النبع ذلك من ليستقي القراآن على ا��ٔول الجيل ذلك قصر هو ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قصد إذن فكان

 عن بعيداً  راآخ شيئاً  عمر يد في رأى حينما ملسو هيلع هللا ىلص غضبه في السبب كان وذلك وحده، القراآن منهج على عودهم ويستقيم ا��ٔولى، التكوين

                                                           
 .الغليل إرواء في ا��ٔلباني وحسنه. ٣٨٧ص. ٣ج. مسنده في أحمد رواه ٤٤
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 شارحة هي السنة ��ٔن أيضاً، السنة به نعني" القراآن على قصرهم" نقول وحينما .القراآن على الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قصر لذلك ..القراآن

  ..القراآن ومفسرة القراآن

 ٔاي نم التكوين خالص الشعور، خالص التصور، خالص العقل، خالص القلب، خالص جيل صنع يريد ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كان"

 ."الكريم القراآن يتضمنه الذي ا�ٕ�لهي، المنهج غير اآخر مؤثر

 �� الذي النقي حيدالو  النبع من استقى الصحابة فجيل .بعده جاءت التي ا��ٔجيال كل وبين الصحابة جيل بين كبير فارق النقطة فهذه

 وتاريخ ا��ٔخرى لمجتمعاتا ثقافات القراآن مع ودخل الينابيع، فيها اختلطت قد ا��ٔجيال بقية بينما .خلفه من و�� يديه بين من الباطل يأتيه

 ثم منو  وحده، ا�ٕ�س��مي الرافد غير أخرى روافد ا�ٕ�س��مية الثقافة مجرى في وُصب ا��ٔخرى، المجتمعات اآثار وكل ا��ٔخرى المجتمعات

  .الينابيع اختلطت

 ا��ٔخرى بالينابيع ا�ٕ�س��مي الفكر تلويث

 بصورة ذلك وأث�ر م،وغيره وغيرهم المصريين، وخزعب��ت الفرس، وأساطير اليونان، وفلسفة الرومان وثقافات الكتاب، أهل إسرائيليات دخلت

 دخل كلماو  الثقافة، ُعك�رت وكلما الرواسب، ازدادت كلما النقي، ا��ٔول الجيل عن الجديد الجيل َبُعد وكلما .ا��ٔجيال تلك في بأخرى أو

  ...ا�ٕ�س��مي الفكر لوثت جديدة ملوثات ا�ٕ�س��مية الثقافة مجرى في

 الثقافة جرىم في مبكراً  دخلت المنحرفة الثقافات هذه من كثيرا أن كيف يرى ا�ٕ�س��مية المجتمعات في الفكري التاريخ يدرس والذي

 حملوني وهم دخلوا أو طمعاً، أو خوفاً  ا�ٕ�س��م في الناس من كثيرٌ  ودخل مصر، وفتحت الفرس وفتحت الشام فُتحت أن منذ ا�ٕ�س��مي

عوا داخله، من يحطموه لكي ا�ٕ�س��م على حقداً  دخلوا أو القديمة، وتصوراتهم القديمة أفكارهم من كثيراً   لواحم ولكنهم ا�ٕ�س��م، فاد�

  ....المسلمين وفكر حياة إلى سمومهم معهم

 البشع التيار لكذ ويوجدوا البيت، ��ٔهل ويتعصبوا علياً  يؤلهوا لكي عثمان عهد منذ بك�رت التي اليهودي سبأ  بن الله عبد أفكار حدثت

 هم صحابياً  عشر سبعة ماعدا جميعاً  الصحابة تكفير إلى أدى والذي البيت، ��ٔهل التشيع تيار وهو ا��آن، حتى معنا يعيش مازال الذي

 وقالوا النبي، رجةد عن الولي درجة رفعوا ثم ..جميعاً  كفروا فقد اآخرهم إلى بكر أبي أول من الصحابة بقية أما لعلْي، أولياء اعتبروهم الذين

 ولذا النبوة، لىإ  حاجتها من أكثر الو��ية إلى البشرية وحاجة دائمة، والو��ية مؤقتة فالنبوة النبوة، من البشر حياة في أهمية أشد الو��ية إن

 ا��ٔولياء  إن قالوا لب ا��ٔنبياء، وعلم ا��ٔنبياء وعصمة أحكام كل عشر ا��ثني ول��ٔئمة ل��ٔولياء وأعطوا النبي، درجة من أكبر الولي درجة اعتبروا

  .ا��ٔنبياء يعلمه مما أكثر يعلمون

 نسمعه ما ويوجد .همويشتت دينهم، المسلمين على يُفسد لكي العجيبة، الصورة بهذه الفكري ا�ٕ�س��مية الحياة تاريخ في التيار هذا فدخل

  .النبوة فكر وعلى التوحيد عقيدة على الغريبة ا��ٔفكار من ا�ٕ�س��مي التاريخ نقرأ  حينما

 إلى ينـزعون وكانوا ثقافية، سرية جمعية وكانوا المقصودة، بالشطحات والمليئة بالكفر المليئة الرسائل هذه الصفا؛ إخوان رسائل نقرأ  حينما

  .العجيبة ا��ٔفكار بهذه أفكارهم يفسدوا لكي والفطنة الذكاء فيهم يجدون من
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 إس��مية؛ بصبغة نانياليو  الفلسفي الفكر يصبغوا أن حاولوا كيف وغيرهم؛ والكندي والفارابي سينا ابن أول من بالف��سفة ُسموا عمن فض��ً 

 .لمينالمس حياة في التوحيد لعقيدة شنيع وتلويث تغيير وحدث ا�ٕ�س��مية، العقيدة قلب إلى اليونان وثنيات كل فنقلوا

 تتمزق هؤ��ء من فرقة وكل .وغيرهم وشيعة وخوارج ومرجئة قدرية من ا�ٕ�س��مي؛ التاريخ عرض على جداً  الكبيرة الفرِق تاريخ ندرس حينما ثم

  ..وهكذا كثيرة فرقاً 

 ضبطواي أن يستطيعوا لم الذين السنة أهل مع صراعهم في ا�ٕ�س��مية، المجتمعات عقيدة في جداً  كبير أثر له كان كله هذا أن شك ��

 العقيدةو  ا�ٕ�س��مي التصور تحريف في فعا��ً  إسهاماً  أسهم الخلفاء بعض أن وخاصةً  الصحيح، التصور على ا�ٕ�س��مي العالم إيقاع

 قد كثيرة اءأشي أن شك ف�� ..المعتزلة فكر نشر وحاولوا القراآن، خلق فتنة وحدثت والمعتصم، والواثق المأمون من حدث كما ا�ٕ�س��مية،

 فالجيل .ا��ٔول الجيل منه استقى الذي النبع نقاء أفسدت أشياء حدثت -وغيرها الفاطمية الخ��فة في حدث كما- الخلفاء من حدثت

 واختلط ا�ٕ�س��مي، المالع إلى والثقافات الحضارات رواسب كل ودخلت بعد، فيما الينابيع اختلطت بينما الصافي، النبع من استقى ا��ٔول

 جوزي و�� ا�ٕ�س��مي الفكر على دخي��ً  المخلصون السنة أهل علماء يراه الذي العلم هذا الك��م، علم وُوجد القراآن، بتفسير ذلك كل

 أن وحدث .يرهاوغ الفلسفة أساليب وعلى ا��ٔرسطي المنطق على قائم الك��م علم ��ٔن الك��م، علماء من عقيدته يتلقى أن الحق للمسلم

 من اسياً أس عام��ً  كان ا��ٔول النبع اخت��ط أن شك من وما الحق، إدراك وعن ا�ٕ�س��م نقاوة عن بعيدة بنـزعات ا�ٕ�س��مية المنابع اختلطت

  .الفريد المميز الجيل وذلك كلها ا��ٔجيال بين البيّْن ا��خت��ف ذلك عوامل

 لمجتمعا في هذا حدث كيف وتساءلنا .المسلمين وعلماء المسلمين خلفاء نحاكم ورائه ومن ا�ٕ�س��مي، التاريخ نحاكم أن أردنا إذا ونحن

 �� ��ٔمرا أن إلى ��نتهينا ا�ٕ�س��مي؟ المجتمع داخل ووجود قوة لها يكون وأن تنتشر، وأن تتسلل أن ا��ٔفكار لهذه ُسمح وكيف المسلم،

  .المسلمين علماء وعند المسلمين خلفاء عند للوعي فقدان دون حدث قد يكون أن يمكن

 يبرر �� هذا لكن ا�ٕ�س��م؛ في ودخولها ا�ٕ�س��مي العالم إلى جداً  كبيرة مجتمعات دخول وهو المصاعب؛ بعض يفسر ما هناك أن صحيح

 .متابعة ب�� تترك أنو  تعليم، ب�� تُترك وأن تربية، ب�� تُترك أن المسلم، المجتمع وفي ا�ٕ�س��م عقيدة في دخلت التي الجموع هذه تُترك أن

 تسلل التاليوب ا��ٔمور، مجرى على قبضتهم تضعف أن إلى أدى بالفتوحات المسلمين وانشغال ا��ٔعداد وكثرة المجال سعة أن يبدو لكن

 تهمة نم والعلماء الخلفاء يبرئ هذا أن أعتقد �� لكني .والمعتقدات ا��ٔفكار تلك قلبه وإلى روحه وإلى ا�ٕ�س��مي العالم صلب إلى

 .بالمسؤولية الكامل الوعي وعدم ا�ٕ�خ��ل

 شك ��و  .والعلماء الخلفاء ذلك على ويصر بنقائها، التوحيد عقيدة تسود أن على إصرار يحدث وأن ضبط يحدث أن الممكن من كان

 تبعهم مث الدنيا، وغرتهم الملك، وغرهم السلطة، غرتهم -الله رحم من إ��- الخلفاء ولكن .ذلك في الله ��ٔعانهم كبيراً  جهداً  بذلوا لو أنهم

 كان وإذا ..الراشدة الخ��فة عهد في كان كما بقوة الحياة يحكم الذي هو ا�ٕ�س��مي التصور أو ا�ٕ�س��م يعد ولم بالدنيا، وانشغلوا الناس

 بعض تفويت لىع العلماء بعض تجبر كانت توازنات هناك كانت وإن اآخر، عبئاً  يتحملون أيضاً  فالعلماء كبيراً، عبئاً  يتحملون الخلفاء

 وصلت التي بجحةالمت التيارات هذه وجود في شركاء جميعاً  كانوا الرعية وبقية والعلماء الخلفاء فٕان النهاية في أنه -قلنا كما- لكن .المواقف

 فكواوس الحرام المسجد إلى دخلوا حينما القرامطة فعلها وقد ...عديدة لسنوات به ويهربوا مكانه من ا��ٔسود الحجر يأخذوا أن حد إلى

 أن فض��ً  هذا؟؟ ويحدث قوية ا�ٕ�س��م سلطة تكون أن يمكن كيف هذا؟؟ حدث كيف ..وأخذوه ا��ٔسود الحجر وانتزعوا الحجاج دماء
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 كيف ..الشكل بهذا قوة لهم ويكون شوكة لهم ويكون المقدسة ا��ٔماكن إلى يصلون الشكل بهذا منحرف فكر أصحاب هناك يكون

  ذلك؟؟ حدث

 لمطلوبا الجهد يبذلوا لم الذين العلماء في وممثلة الحكام في ممثلة ا�ٕ�س��مي، العالم إدارة ا�ٕ�دارة، في تقصير هناك كان أنه شك ��

  ..دخيل تيار كل من صيانته وفي عليه المحافظة وفي ا�ٕ�س��مي العالم وقاية في

 ذلك يُْبقوا أن نم يتمكنوا لم ذلك بعد جاءوا من بقية فٕان الصافي؛ النبع على ا��ٔول الجيل يقصر أن في نجح قد ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كان فٕاذا

  ..ا�ٕ�دراك ومصدر التربية ومصدر العلم مصدر الصافي النبع

 بين النوعي ��فا��خت ذلك إلى أدى الينابيع؛ فيها اختلطت التي ا��ٔخرى ا��ٔجيال وبين القراآن على ا��ٔول الجيل قصر بين ا��خت��ف وهذا

 الجاهلية إلى ا��ٔيام من يوم في ا��ٔمة ارتدت حتى السفح إلى القمة من الخط انحدار من ذلك على ترتب وما ا��ٔول، الجيل وبين ا��ٔجيال

  ..ا��آن نحن نعيش كما أخرى مرة

 :يلي فيما نلخصها خاصة وبمشاعر خاصة بروح -قلنا كما- معه يتعاملون كانوا القراآن مع تعاملوا حينما الصحابة أن شك و��

دون كانوا أنهم: أو��ً   الله دين ويتلقون الله كتاب يتلقون يجعلهم كان وهذا بألوهيته، يليق توقيراً  ويوقرونه به، يليق تمجيداً  سبحانه الله يمج�

 ...الله عند من يأتيهم ما لكل العميق ا�ٕ�نصات وهذا التوقير وهذا التمجيد بهذا الله وكلمات

 ذلك وأن القراآن، ونعمة النبوة، ونعمة الهداية، بنعمة عليهم منّ  قد الله وأن إليهم، ونظره لهم، الله معية من يقين على كانوا أنهم: ثانيا

 مانا�ٕ�ي نعيم إلى والهوى الجاهلية شقاء ومن العلم، وضاءة إلى الجهل عتامة ومن النور، إلى الظلمات من ليخرجهم ربانية، هدية كله

 ا��ٔمر ن،العالمي لرب وا��ستس��م العبودية قمة يمثل وهو ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يرون وكانوا حياتهم، في عميقة اآثار له كان هذا كل ..وا�ٕ�س��م

  .الله ورعاية الله ورقابة الله بمعية ا�ٕ�حساس م��ٔهم وقد يعيشون جعلهم الذي

 .قليل بعد رحسنش كما السابقة المقررات كل من أو عليه، كانوا ما كل من متخلصين يأتونه كانوا القراآن إلى يأتون حينما كانوا أنهم: ثالثا

 .ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وغير القراآن غير اآخر مصدر أي في تماماً  زاهدين كانوا أنهم: رابعاً 

  .كفلسفة أو كمعلومات يأخذونه يكونوا فلم معيشة، حقيقية حياة إلى القراآن ترجموا أنهم: خامساً 

 للتنفيذ التلقي منهج: الثاني ا��خت��ف

 ..ا��ٔول الجيل بعد جاءت التي ا��ٔجيال منها استقت التي والينابيع النبع طبيعة اخت��ف بعد الثاني ا��خت��ف أو الثاني، العامل هو وهذا

 و�� �ط��ع،وا� الثقافة بقصد القراآن يقرٔاون يكونوا لم -ا��ٔول الجيل في- ٕانهم" ..القراآن لهذا التلقي منهج هو: الثاني ا��خت��ف

 حصيلته ٕالى فليضي و�� الثقافة، لمجرد الثقافة زاد من به ليستكثر القراآن يتلقى ٔاحدهم يكن لم ..والمتاع التذوق بقصد

 الجماعة وشٔان ٔانهش خاصة في الله ٔامر ليتلقى القراآن يتلقى كان ٕانما ..جعبته به يم��ٔ  محصو��ً  والفقهية العلمية القضايا من
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 في لجنديا يتلقى كما سماعه، فور به ليعمل ا��ٔمر ذلك يتلقى وجماعته، هو يحياها التي الحياة وشٔان فيها، يعيش التي

 .."!تلقيه فور به ليعمل" اليومي ا��ٔمر" الميدان

 مدهوشاً  يقف ا�ٕ�س��مي، العالم محطات كافة على الكريم القراآن إذاعة محطات ا��آن ا�ٕ�نسان يسمع حينما .جداً  كبير اخت��ف طبعاً  وهذا

 لعميقةا الرؤية في أو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اتباع ضرورة في أو الخالصة التوحيد عقيدة عن سواء المحطات؛ هذه في ترد التي العلم كمية من

 مةعظ وفي ا�ٕ�س��مية، التشريعات وحكمة عظمة وفي ا�ٕ�س��مي، المنهج عظمة وفي المناهج بقية عن ا�ٕ�س��مي المنهج ��خت��ف

 وضوح واضح هذا كل ..وضنك ضحالة من عليه ا��آن نحن فيما السبب ومعرفة الطريق، تنكبت التي ا��ٔجيال خسارة وفي الصحابة،

  ..المحطات هذه في الشمس

 ذينال وهم الجاهلية، النظم يسندون الذين هم هذه ا�ٕ�ذاعة محطات في يتكلمون الذين إن الك��م؟ هذا يقولون الذين واقع هو أين ولكن

 ..معلومات وجامع هم إنما علماء يُسمون الذين فهؤ��ء ..والطاعة السمع شرعية ��ٔوامرهم ويعطون الوجود، شرعية ليعطوهم للطواغيت يفتون

 لماذا :ا�ٕ�دراك دقة من ...مدهوشاً  تقف السنة، وب��غة القراآن، ب��غة برنامج في تسمع وحينما ..ول��ط��ع للثقافة ا�ٕ�س��م يأخذون

 ينأ  ثم ..وكذا وكذا وأثره ومراميه الك��م حكمة إدراك في دقة تجد ..المضارع الفعل هذا أو ،"من" أو" إن" تعبير ملسو هيلع هللا ىلص الرسول استعمل

 أحسنهم ..ناسال حياة في يؤثر �� هم��ً  يُعتبرون فهم للطواغيت مخلصين جنوداً  يكونوا لم إن إنهم المجتمع؟ هذا في يفعلون ماذا! هؤ��ء؟

 عطوني الذين بهؤ��ء بالك فما ..العلم من عندهم ما يكتموا أ�� العلماء من مطلوب ��ٔنه جريمة، وحده وهذا ..الناس حياة في يؤثر �� من

  !!المعاصر؟ واقعنا في يحدث ما كل إلى الغفران وصكوك الطاعة صكوك

 فيه وما وأدبه هب��غت يتذوقون ..والمتاع للتذوق وأخذوه وللثقافة، للدراسة القراآن أخذوا ا��ٔول الجيل بعد جاءت التي ا��ٔجيال أن شك ف��

 في بها رقّونيت ثم ..العالمية وشهادات الدكتوراه شهادات به يأخذون للدراسة كزاد منه يستكثرون أيضاً  أنهم كما ..وغيره بياني إعجاز من

 بنفس القراآن يأخذون يكونوا لم ا��ٔوائل المسلمين وأجيال التابعين وتابعو التابعون كان وإذا ..مادياً  مكسباً  ورائها من ليأخذوا الناس أعين

 قسطاً  خذتأ  قد الدراسة كانت وإن يستطيعون، ما بقدر القراآن يعيشوا أن يحاولون ...يحاولون كانوا لكنهم الصحابة، اأخذه التي الصورة

 ..ما يوماً  الصحابة يشغل لم وهذا ..القراآن حروف وعدد القراآن اآيات بعدد كثيراً  اهتموا ..حياتهم من كبيراً 

" ..كذاو  القراآن، ربع أو القراآن نصف يوجد الكلمة هذه عند" لك يقولوا أن كثيراً  اهتموا من المسلمين أجيال ومن المسلمين من جاء لكن

 هذه ابلحس القراآن مع التفاعل قوة سيسحب هذا كان إذا ولكن ذاته؛ في عظيم شيء القراآن حول ما وبكل بالقراآن ا��هتمام أن صحيح

  ..كبيرة خسارة يكون أنه شك ف�� الشكليات

 عند بينما ...المصائب ولمنع الحسد، ولمنع للتبرك أو والمتاع، وللتذوق للدراسة القراآن درسوا ا��ٔول الجيل بعد جاءت التي فا��ٔجيال

 مع حياةوال للقراآن الطاعة هو كان ا��ٔول هدفهم ولكن القراآن؛ يتذوقون وكانوا بالقراآن يتبركون كانوا موجودة؛ ا��ٔمور هذه كانت ا��ٔول الجيل

 العلم لوقتا نفس في لهم تحقق -تلقيه فور ا��ٔمر ينفذ- الميدان في الجندي يعيش كما القراآن مع يعيشون كانوا احينم وهم ..القراآن

  ..أعماقها وبكل أبعادها بكل والتذوق والمتاع

 كان للتنفيذ التلقي ..والمتاع للدراسة تتلقى كانت ا��ٔخرى ا��ٔجيال بينما للتنفيذ، تلقى ا��ٔول الجيل أن وغيره ا��ٔول الجيل بين فالفارق

  .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول وفاة بعد حتى وينفذونه القراآن مع يعيشون كذلك وظلوا ا��ٔول؛ المجتمع سمة هو
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 مسار للتحوي كافية ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول من كلمة أو القراآن، من كلمة كانت ...عجيباً  أمراً  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعد وما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مع حياتهم فكانت

 المدينة رقاتط في يسير منادياً  سمعوا حينما الخمر شرب عن المسلمون انتهى الخمر؛ تحريم في رأينا وكما ..ا��ٔفراد مسار لتحويل أو ا��ٔمة

 ..رب يا انتهينا: قالوا] ٩١: المائدة[ ﴾ ُمْنَتُهونَ  ا�ْنتُمْ  َفَهلْ ﴿  الله قول نزل حينما لحظة في ا��ٔمر انتهى .."ُحرمت قد الخمر إن أ��" ويقول

 الخمر وأرجعت تنجح ولم تفعل، أن أمريكا حاولت عندما حدث كما بالقتل أحكام و�� محاكم و�� جيش و�� شرطة إلى �� ا��ٔمر يحتج لم

 سيدهمو  ربهم من مؤمنة بقلوب التلقي يكن ولم ديناً  يكن لم ا��ٔمر ��ٔن لكن وإعدام، سجن من استطاعت ما كل فعلت أن بعد أخرى مرةً 

  ..ذلك بعد الخمر إباحة إلى ا��ٔمريكية الحكومة واضطرت ا��ٔمريكان يخضع لم

 نكا أنه مع ..الغربان رؤوسهن على كأن معتجرات وهن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى ذهبن وكيف الحجاب؛ أمر المسلمات تلقت كيف ورأينا

 الزينة لىع وحرصهن المعلومة النساء بطريقة ا��ٔمر تفاصيل في ويساومن الحجاب اآيات ويسمعن ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى أو��ً  يذهبن أن يمكن

 صدورهنب المسافحة من ا��آن الجاهليات تفعله ما يفعلن كن الجاهلية في النساء أن وخاصةً  ذلك، يمكن كان شعورهن، �ٕ�خفاء وكراهيتهن

 حتى نزلت الحجاب اآيات أن سمعن أن ما عليهن الله رضوان الصحابيات لكن ...الك��م في والخضوع الفتنة وإثارة الخلخال وضرب

 أم السيدة تعبير وهذا ..٤٥"الغربان رؤوسهن على كأن" ..معتجرات ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى وذهبن بها واحتجبن وقسموها بمناطقهن تمنطقن

 ليسمعن ...هاب تبدو أن المرأة تحاول التي وا��ٔناقة الشكل �� الفوري، التنفيذ هو يهمهن ما بأن يوحي جداً، ودقيق فني تعبير وهو سلمة

 تلبسه، لذيا الحجاب في الزينة عن تغفل �� تتحجب، التي المرأة ا��آن نرى لكننا ..الحجاب في نزلت التي ا��آيات ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول من

 معنى ..الحجاب لمعنى إدراك أي هناك ليس!!! للخمار مرتدية وهي تضعه الذي الماكياج أو إبدائها، على تحرص التي الشعر خصلة أو

 منهن كثير اليوم يتحجبن ال��تي لكن ..الفتنة من ا�ٕ�س��مي الشارع ووقاية أيضاً  الفتنة من الرجل ووقاية الفتنة من المرأة وقاية هو الحجاب

  .والزينة ا��ٔناقة على يحرصن

  ..التنفيذ قمة بل جداً، ا��ٔمين التنفيذ للتنفيذ؛ ا��ٔمر يتلقون كانوا والصحابيات الصحابة لكن

 انواك المدينة في كانوا الذين ��ٔن ..هذا حدث كيف أعرف و�� الجديدة، للقبلة ركوع وهم المسلمون تحول القبلة؛ تحولت حينما

 ا�ٕ�مام؟ موقع ينوأ  الجديدة؛ القبلة إلى ركوع وهم تحولوا فكيف ..القديم ل��تجاه تماماً  عكسي الجديد وا��تجاه المقدس، لبيت يتوجهون

 فتحولوا" لكعبةا إلى حولت قد القبلة إن أ��" المسجد باب على وقف رجل فجاءهم يصلون كانوا ..دقيقاً  تنفيذاً  ا��ٔمر ينفذون كانوا لكنهم

 على وليس المجموع مستوى على موجودة الروح هذه كانت ..أفراد مستوى على يكن ولم المجموع، مستوى على وهذا ..ركوع وهم

 وتلقيهم الله نم تلقيهم في كأفراد الصحابة حياة في عجيبة صور هناك كانت ..حرج و�� فحدث ا��ٔفراد مستوى على أما ..ا��ٔفراد مستوى

  .ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول من

 جميعاً  حابةالص فبات ،)ورسوله الله ويحبه وسوله الله يحب رج�� الراية أعطي غداً ( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال حينما خيبر؛ غزوة في علي سيدنا

 أبي نب لعلي الراية ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أعطى ثم .."اليوم ذلك إ�� يوماً  ا�ٕ�مارة أشتهِ  لم" عمر ويقول .الرجل ذلك يكون أن منهم واحد كل يشرئب

 له خطر ات،خطو  بعض عليٌ  خطا أن فبعد) ..تلتفت و�� امض( له وقال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فطيبها رمد عينه في وكان ،-عنه الله رضي- طالب

 نعتبره صرفت عجيب، تصرف ..السؤال ذلك سائ�� صوته بأعلى ونادى يلتفت ولم فوقف" الناس؟ أقاتل ع��م" ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يسأل أن

                                                           
 .٦١ص. ٤ج. داود أبي سنن ٤٥
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 يكونوا لم صحابةال ...ونتفلسف ..نكلمه ونحن ملسو هيلع هللا ىلص للرسول ظهرنا نعطي أ�� ا��ٔدب من أن نتصور نحن ..مفهوم غير تصرفا بتفكيرنا نحن

 ويسمع ،ملسو هيلع هللا ىلص للها لرسول وظهره ويسأل يلتفت، �� إذن" تلتفت و��" ملسو هيلع هللا ىلص الرسول له قال ..والطاعة السمع قضية في كثيرا عقولهم يشغلون

 والتقدير يتدخل المزاج ��ٔن ..وفلسفتنا وذواتنا دائماً  عقولنا ندخل اليوم لكننا ..الصحابة إ�� يفعله �� تصرف ..يلتفت ولم ويمضي ا�ٕ�جابة

  ...كله والكيان والعقل بالقلب والممتزج بالروح الممتزج ا��ٔول الهدف هو ليس ا��لتزام و��ٔن يتدخل، السيء

 تنفيذاً  فذوهلين شيء كل يتلقون كانوا أنهم تروا ا��ٔمر؛ هذا في عجيبة نماذج لتروا الصحابة تاريخ واقرأوا ..يفعلون الصحابة كان هكذا

  ..وجل عز لله العبودية صدق يضمنوا كي حرفياً،

 .بعدهم اءتج التي ا��ٔجيال سمة كانا والمتاع الدراسة بينما ا��ٔول، الجيل من ا��ٔوائل المسلمين وصفة سمة هو كان للتنفيذ فالتلقي

 المسلمين، حياة يف ا��ٔمور من الكثير ودخلت الترخصات، ودخلت ..ا��ٔول الجيل بعد المسلمين سلوكيات في يأتي التفريط وجدنا ولذلك

ْتُهمُ  َوَلِعًبا َلْهًوا ِديَنُهمْ  ات�َخُذوا ال�ِذينَ ﴿  لعبة ا�ٕ�س��م فأصبح إليه، وصلنا ما إلى وصلوا حتى ينحدرون وظلوا نْ  اْلَحَياةُ  وََغر� : ا��ٔعراف[ ﴾ َياالد�

 هاتكازينو  في السحور عن يعلنون ...ولعباً  لهواً  دينهم اتخذوا إنهم ا��ٔخيرة؛ ا��ٔجيال في بالمسلمين يسمون من سمت هو هذا .]٥١

 ..المحجبات زياء��ٔ  عروضا وتقيم للمحجبات، أزياء ابتكار في ا��ٔزياء بيوت تتفنن!! راقصة أنغام على! ...الموسيقى على سحور الهرم؛

 العجيبة، لروحا بهذه ا�ٕ�يمانية الحقائق مع تعامل الذي ا��ٔول الجيل بين ا��خت��ف أن شك ف�� ..ديناً  يعد ولم ولعباً، لهواً  ا�ٕ�س��م أصبح

  ..النوعية في ا��خت��ف أحدث الذي الفارق هو كان ا��ٔخرى ا��ٔجيال وبين

 لو عليهم ُتفتحل تكن لم المعرفة، من واآفاقاً  المتاع من اآفاقاً  القراآن من لهم يفتح كان ..للتنفيذ التلقي شعور ..الشعور هذا"

 القراآن طويخل التكاليف، ثقل عنهم ويخفف العمل، لهم ييسر وكان ..وا��ط��ع والدراسة البحث بشعور ٕاليه قصدوا ٔانهم

ٕالى واقعي، منهج ٕالى حياتهم وفي نفوسهم في ويحوله بذواتهم،  بطون في و�� ا��ٔذهان داخل تبقى �� متحركة ثقافة و

 ".الحياة سير خط تحو�ل ؤاحداثاً  اآثاراً  تتحول ٕانما الصحائف،

 ا�ٕ�نساني ا��جتهاد ومن ا�ٕ�نساني الفكر ومن الذات من الخلوص وبروح للتنفيذ، التلقي وبروح العبودية، بروح القراآن مع العيش أن شك ف��

: ا��ٔنفال[ ﴾ افُْرقَانً  َلُكمْ  َيْجَعلْ  الل�هَ  َتت�ُقوا إِنْ  اآَمنُوا ال�ِذينَ  ا�ي�َها َيا﴿  والنور الفرقان من ويُحدث المسلم، المجتمع حياة في البركة من يُحدث

 به يرى وران ل�ٕ�نسان يحدث للتنفيذ التلقي وروح العبودية بروح القراآن مع العيش إن نعم ..يكون أن الله شاء ما ذلك من يحدث] ٢٩

 عبيداً  ونيعيش حينما يكون إنما وذلك الكلمات وصفه على تقدر �� ما المجتمع وقلب ا�ٕ�نسان قلب في السكينة من ويُحدث ا��ٔشياء،

هوا مما يغيرون و�� يستحدثون و�� يجادلون و�� يناقشون ��  ما عليهم يرد ماب وا��قتناع الطمأنينة من يُحدث أنه فض��ً  ..به ا�مروا وما إليه ُوج�

 حكمته، إدراك وإلى مناقشته إلى تحتاج أنك أو شيء، منه نفسك وفي ا��ٔمر تتلقى أن بين كبير ففرقٌ  ..ُميسرة سهلة تسير حياتهم يجعل

 للتنفيذ، ا��ٔمر يتلقون انواك فالصحابة ..التكاليف تيسير وفي ا��ٔداء، في كبير الفرق ..وثقة واطمئنان منه يقين على وأنت تتلقاه أن وبين

  ..الروح هذه وبغير التصور ذلك بغير تتلقاه بعدهم جاءت التي ا��ٔجيال كانت بينما

 متاعٍ  تابك ليكون يجيء لم ٕانه .للعمل الُمنشئة المعرفة روح .الروح بهذه عليه ُيقبل لمن ٕا�� كنوزه يمنح �� القراآن هذا ٕان"

ٕان- وتاريخ قصةٍ  كتاب و�� وفن، ٔادٍب  كتاب و�� عقلي،  جاً منها .حياة منهاج ليكون جاء ٕانما -محتوياته من كله هذا كان و
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 ُمْكٍث  َعَلى اسِ الن�  َعَلى لَِتْقَرا�هُ  َفَرْقَناهُ  َوقُْراآًنا﴿  بعضاً  بعضه يتلو مفرقًا، المنهج بهذا ئاخذهم سبحانه الله وكان .خالصاً  ٕالهياً 

 ".]١٠٦ ا�ٕ�سراء[ ﴾ َتْنِزيً�� َوَنز�ْلَناهُ 

 .طوي��ً  اً زمن القراآن اآيات ومع طوي��ً، زمناً  القراآن مع التعايش في كبير أثر له كان واحدة جملةً  القراآن نزول عدم إن ذلك؛ قبل قلنا وكما

 ..صحابةال حياة في نراه الذي ذلك ا��ٔول الجيل وحياة قلوب في أحدثت انفعا��ت وإلى مواقف وإلى أحداث إلى القراآن اآيات وتحولت

 مشكلة ليحل كماً ح الله يُنـزل أن أو أمر، في الله يعاتبه أن أو قراآن؛ فيه ينـزل أن الصباح في يتوقع وهو يبيت الصحابي كان: قلنا فكما

 قلوب في صنعي كان المتشوق المتشوف المترقب المتوتر الشعور هذا ..سيره وفي حياته في تحو��ً  عليه يترتب جديداً  أمراً  يأمر أو له،

 ذلك بعد اءتج التي ا��ٔجيال عاشتها التي النمطية وعدم ا��سترخاء وعدم ا��ستنامة وعدم الغفلة وعدم الدائمة، الحيوية من روحاً  الصحابة

 .الجيل

 القراآن يختلط ��و  يريدون، حينما الرف على ويضعونه يريدون، حين يقرؤونه أيديهم، بين كله والقراآن يعيشون فكانوا التالية ا��ٔجيال أما

 حياة في وي��ً ط ومكث ُمفرقاً، نزل الذي القراآن هذا أن شك ف�� ..ا��ٔولى حياتهم في الصحابة بحياة اختلط كما اليومية الواقعية بحياتهم

 ونفوسهم وعقولهم لوبهمق في مستمراً  وتغييراً  وحيويةً  حياةً  المسلمين نفوس في يفعل مفاعل إلى يتحول أن في كبير أثر له كان المسلمين

  ..وحياتهم

 ط�ردالم والنمو والتصورات، ا��ٔفكار في المط�رد النمو ووفق المتجددة، الحاجات وفق نزل ٕانما جملًة، القراآن هذا ينـزل لم"

 ا��آيات ٔاو يةا��آ  وكانت ..الواقعية حياتها في المسلمة الجماعة تواجهها التي العملية المشك��ت ووفق والحياة، المجتمع في

 لهم موترس ا��ٔمر، من فيه هم ما لهم وتُصو�ر نفوسهم، في عما الناس تُحد�ث المعينة، والحادثة الخاصة، الحالة في تنـزل

َفه ربهم، بالله كله هذا في وتربطهم والسلوك، الشعور ٔاخطاء لهم وتصحح الموقف، في العمل منهج  فاتهبص لهم وتعر�

 في تكيفوني ثم�  ومن القدرة، رحاب في الله، عين تحت ا��ٔعلى، الم��ٔ  مع يعيشون ٔانهم حينئذ فيحسون الكون، في المؤثرة

 ."القويم ا�ٕ�لهي المنهج ذلك وفق حياتهم، واقع

 َعنْ  -تبوك غزوة في ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن تخلف ممن وكان- ٤٦سويد بن الج��ّس قصة ونذكر ..كثيراً  المدينة في الصحابة مع هذا وحدث

دٌ  َيُقولُ  َما َكانَ  إِنْ : َتُبوكَ  َغْزَوةِ  فِي اْلُجَ��سُ  َفَقالَ  ُسَوْيدٍ  ْبنِ  اْلُجَ��سِ  ِعْندَ  َسِعيدٍ  ْبنِ  ُعَمْيرِ  ا�م�  َكانَتْ : قَالَ  ا�بِيِه، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِهَشامِ   ُمَحم�

ا  َوا�نْ  فِيِه، ْلُقْراآنُ ا َيْنزِلَ  ا�نْ  َوَسل�مَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى الن�بِي�  إَِلى ا�ْرَفْعَها َلمْ  إِنْ  َ���ْخَشى إِن�ي َوالل�هِ : َفَقالَ  ُعَمْيرٌ  َفَسِمَعَها اْلَحِميِر، ِمنَ  َشر�  َفَلَنْحنُ  َحق�

لُونَ  َوُهمْ  َفَعَرَفهُ  اْلُجَ��سَ  َفَدَعا َوَسل�َم، َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى الن�بِي�  َفا�ْخَبرَ  لِي، ُهوَ  اْ���بُ  َوَلنِْعمَ  بَِخِطيَئتِِه، ا�ْخَلطَ   الن�بِي�  إَِلى اْلَوْحيُ  َجاءَ فَ  َفَتَحالََفا، َيَترَح�

 ل�مَ َوسَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى الن�ِبي�  عنِ  َفُرفِعَ  اْلَوْحُي، َنزَلَ  إَِذا يَتَحر�ُكونَ  َ�� َيْفَعلُونَ  َكانُوا َوَكَذلِكَ  ا�َحٌد، َيَتَحر�كْ  َفَلمْ  فََسَكتُوا َوَسل�مَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصل�ى

  :َفَقالَ 

وا إِْسَ��ِمِهمْ  َبْعدَ  َوَكَفُروا اْلُكْفرِ  َكِلَمةَ  َقالُوا َوَلَقدْ  قَالُوا َما بِالل�هِ  َيْحلُِفونَ ﴿   فَٕاِنْ  ْضِلهِ فَ  ِمنْ  َورَُسولُهُ  الل�هُ  ا�ْغَناُهمُ  ا�نْ  إِ��� َنَقُموا َوَما َيَنالُوا َلمْ  بَِما َوَهم�

إِنْ  َلُهمْ  َخْيًرا َيكُ  َيتُوبُوا ْبُهمُ  َيَتَول�ْوا َو ْنَيا فِي ا�لِيًما َعَذاًبا الل�هُ  يَُعذ�  ويجثو ،]٧٤ :التوبة[ ﴾ َنِصيرٍ  َوَ�� َولِي�  ِمنْ  اْ���رْضِ  فِي لَُهمْ  َوَما َواْ��آِخَرةِ  الد�

                                                           
 .٤٥ص. ١٠ج. الرزاق عبد مصنف ٤٦
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 عليه، الله يتوب حتى يترجى ويظل ،"الله رسول يا وكذبت ُعمير صدق أتوب، بل الله، رسول يا أتوب بل" فيقول ركبتيه، على الج��س

 هذاب الوحي فنـزول ..شك ب�� عجيب موقف .."الكفر من نجاني فقد خيراً، عني عميرا الله جزى" ويقول هذا، بعد إس��مه ويحسن

 أن نفسهمأ  على خائفون وهم يسيرون ويجعلهم الصحابة، نفوس يحرك كان شك �� أمر الشكل بهذا الواقع ليقرر الصحابة على الشكل

  ..القيامة يوم إلى يُتلى قراآن ذلك بسبب عليهم فينـزل الخفاء، في ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يُغضب أو الله، يُغضب شيئاً  يسمعوا

  ..عاشوها التي الروح بهذه معه ويعيشون للتنفيذ، يتلقونه جعلهم القراآن مع الصحابة حياة أن شك ف��

 التي يالا��ٔج خر�ج الذي هو والمتاع للدراسة التلقي ومنهج ..ا��ٔول الجيل صنع الذي هو والعمل للتنفيذ التلقي منهج ٕان"

 ".ريدالف الُمَمي�ز الجيل ذلك عن كلها ا��ٔجيال اخت��ف في كذلك ٔاساسياً  عام��ً  كان الثاني العامل هذا ٔان شكٍ  من وما تليه،

 التي شوفةالمت المتوترة القلقة المترقبة الروح هذه نوجد أن نستطيع كيف ا��ٔجيال؟؟ من جيلٍ  أي في ا��ٔمر هذا يتكرر أن الممكن من هل

 كان نماوحي وا��ٔرض، السماء بين مفتوحاً " الساخن الخط" كان وحينما مفرقاً، يتنـزل الوحي كان حينما ا��ٔول الجيل أفراد يحياها كان

 كانت روفالظ هذه وأن تتكرر، أن يمكن �� أنها بالتأكيد المسألة؟ هذه تتكرر كيف الله، أوامر يحمل والسماء ا��ٔرض بين يتنقل جبريل

 في كانت التي صورةبال ممكنين ليسا التوتر وهذا القلق هذا فٕان وبالتالي ا��ٔولى، الفترة وعلى ا��ٔول الوحي وعلى ا��ٔول التنـزيل على وقفاً 

 َيْعَلمُ ﴿  ظة،لح كل في يراها الذي الله مع تعاملها في قلوبنا نجعل أن نستطيع أننا أم كام��ً، امتناعاً  ممتنع هذا هل ولكن ا��ٔول، الجيل

ُدورُ  تُْخِفي َوَما اْ���ْعيُنِ  َخائَِنةَ   َذلِكَ  ِمنْ  ا�ْدَنى َوَ�� َساِدُسُهمْ  ُهوَ  إِ��� َخْمَسةٍ  َوَ�� َرابُِعُهمْ  ُهوَ  إِ��� ثََ��ثَةٍ  نَْجَوى ِمنْ  َيُكونُ  َما﴿ ] ١٩: غافر[ ﴾ الص�

 ..]٧: المجادلة[ ﴾ َكانُوا َما ا�ْينَ  َمَعُهمْ  ُهوَ  إِ��� ا�ْكَثرَ  َوَ��

 وجل عز للها يكشفنا أن نخاف يجعلنا ما والتوتر الخوف بمشاعر قلوبنا تمتلئ وأن الله، مع نعيش أن يمكن الروح بهذه نعيش حينما

 ا��عوجاج على أصر إذا ما يوماً  يفتضح أن بد �� فٕانه أمره الناس على خفي مهما إنسانٍ  كل وأن قلوبنا، في بما إخواننا يُعلم وأن ويفضحنا،

  .ا��نحراف وعلى

 أيضاً  كنول علينا، الله يستر كم فكذلك! ...الصحابة عهد في ا��ٔمور من كشف كم أيضاً  ولكن .الصحابة على وجل عز الله ستر وكم

 وبنفس التوتر وبنفس وفالخ وبنفس التوجه بنفس الله مع لتعاملنا علينا الله رقابة استشعرنا أننا فلو ..حين بعد ولو الناس من يفضح كم

  .كبير نصيبٌ  منه للصحابة كان الذي والتشوق التشوف

 ��آنا يخاطبنا مازال القراآن أن نحس حينما وذلك أنفسهم في الصحابة يجده كان مما شيئاً  حياتنا في نستحدث أن الممكن من إنه

 كان الذي لهال فٕان وبالتالي يزول، �� وباقٍ  يموت، �� حي وجل عز الله وأن ا��ٔول، الجيل يخاطب كان كما وبواقعنا وبأوضاعنا بشخوصنا

 أن أو نا،ع الرضى القلوب يلهم أن ا��آن يستطيع الذي هو ليفضح أو ليثني القراآن يُنـز�ل كان الذي والله يرانا، الذي هو الصحابة يرى

 قلوبنا، في شعورال هذا نستحدث فٕاننا ذلك، قبل فعل كما ذلك يفعل أن قادر أنه بٕاحساس الله مع عشنا فٕاذا ..دارنا عقر في ولو يفضحنا

 فاعلون؟ نحن فهل القراآن عليهم تنزل أن يوم الصحابة مشاعر من قريباً  ونعيش

 ل�ٕ�س��م الكامل والو��ء الجاهلية من الكامل ا��نخ��ع: الثالث ا��خت��ف

 .والتسجيل با��نتباه جدير ثالثٌ  عامل هناك" -الله رحمه- قطب سيد ا��ٔستاذ يقول ثم
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 فيها يجيء التي اللحظة في يشعر كان .الجاهلية في ماضيه كل عتبته على يخلع ا�ٕ�س��م في يدخل حين الرجل كان لقـد

 عهده ام كل من يقف وكان .الجاهلية في عاشها التي حياته عن ا��نفصال كل منفص��ً  جديًدا، عهداً  يبدأ  ٔانه ا�ٕ�س��م ٕالى

 ا�ٕ�حساس وبهذا! ل�ٕ�س��م يصلح �� رجس هذا كل ٔان يحس الذي المتخوف، الحذر الشاكّ  المستريب موقف جاهليته في

ٕاذا مرة، نفسه غلبته فٕاذا الجديد، ا�ٕ�س��م َهْدي يتلقى كان ٕاذا مرة، عاداته اجتذبته و  ..مرة �ما�ٕ�س� تكاليف عن ضعف و

 ٔان ديدج من يحاول وعاد فيه، وقع مما التطهر ٕالى حاجة في ٔانه نفسه قرارة في ؤادرك والخطيئة، با�ٕ�ثم الحال في شعر

 ".القراآني الَهْدي وفق على يكون

 حينما حابةالص كلمة يفسر الذي هذا ولعل "..الجاهلية في ماضيه كل عتبته على يخلع ا�ٕ�س��م في يدخل حينما الرجل كان"

 ٕاذاف .با�ٕ�يمان قلبه امت��ٔ  وقد إليه يسعى ا�ٕ�س��م، إلى يتحول حينما منهم الواحد كان .٤٧"القراآن قبل ا�ٕ�يمان يؤتى أحدنا" يقولون كانوا

 وحقيقة لكبرىا الحقيقة عليهم تستحوذ كانت وإنما به؛ ليؤمنوا أو��ً  القراآن يقرأون يكونوا لم ..عنه نسمع ما نفسه في فعل القراآن تلقى

 ونور �ٕ�يمانا وضاءة خ��ل من به فيعيشون القراآن يسمعون ثم .الجديد التصور عليهم يستحوذ وكان الدعوة، عليهم وتستحوذ ا�ٕ�يمان،

  .وقلوبهم نفوسهم جنبات ينير كان الذي ا�ٕ�يمان

 كانوا أنهم رفونيع فكانوا .الشاك المستريب نظرة إليه ونظر الجاهلية، في عليه كان ما كل عتبته على ترك ا�ٕ�س��م دخل إذا الرجل فكان

 الشعور هذا كان .ا��ٔعلى ا��ٔفق إلى وارتقوا انحطاط في وكانوا النور، إلى وانتقلوا ظ��م في كانوا وأنهم الهدى، إلى وانتقلوا ض��لة، على

 في تساؤ��تهم رتكث ولذلك الشاك، الخائف الحذر نظرة إليه ينظرون بل الجاهلية، في عليه كانوا شيء كل يتركون يجعلهم يعيشونه الذي

 تصورو  جديدة قيادة أمام أنهم يشعرون وكانوا عليه، كانوا ما بكل ضاقوا قد كانوا ��ٔنهم ذلك، عن نُهوا حتى يواجهونه، شيء كل عن القراآن

  .وكبيرة صغيرة كل في يستفتوها أن ينبغي جديدة وحياة جديد وفهم جديد

 أن بلق شيء على يُقِدموا أن يخافون كانوا .ا��ٔول الجيل صنع الذي هو الجديد واقعهم أمام الجاهلية من فيه كانوا ما كل من التحرج هذا

 أن من لخائفا وموقف الجندي، موقف يقفون دائماً  يجعلهم وتخوفاً  تحرجاً  نفوسهم في يصنع كان اعتنقوه الذي الدين ��ٔن يستفتوا،

 لوبق به امت��ٔت الذي الجديد الو��ء معنى يفسر الذي هو أيضاً  هذا ولعل .با�ٕ�س��م عليه الله من�  أن بعد واحدة خاطئة خطوةً  يخطو

 ،الدين هذا ولقيم الدين، هذا ولتصورات الدين، هذا ولقيادة الدين، لهذا و��ؤها أصبح ..ا�ٕ�س��م بهذا اآمنت حينما المؤمنة العصبة

 وأخ��ق الجاهلية اداتوع الجاهلية وقيم القبيلة وعصبية القبيلة شيخ القديمة؛ القيادات كل من تماماً  أيديهم ونفضوا .الدين هذا ولتوجيهات

  .جديد وبو��ء جديد بتصور ا�ٕ�س��م، إلى جديدة بروحٍ  ودخلوا بأقدامهم، وداسوه كله هذا تركوا .الجاهلية

 ..القديم وو��ءهم وتقاليدهم عاداتهم معهم َجر�وا وقد يدخلوه لم ..مرة أول ا�ٕ�س��م يدخلون الذين سمة كان الحق لهذا الصافي فالو��ء

 يفعلوا لم ..كذل غير أو!" ...التكاليف من عنا خفف" أو" يوماً  اآلهتنا وتعبد يوماً  إلهك نعبد" وليقولوا ا�ٕ�س��م، على ليساوموا يأتوا لم

 والُطهر دالجدي وا��ٔفق ديدالج النور إلى وانطلقوا مستقذرة، مستهينة نظرة إليه ونظروا منه، وتحرجوا قديم شيء كل أسقطوا وإنما ذلك،

  ..منه ليتلقوا الجديد

                                                           
 .١٧٠ص. ٣ج. للبيهقي الكبرى السنن ٤٧
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 العملية والعزلة الشعورية العزلة

 ��تهص في كاملة عزلة عنه تنشأ  ٕاس��مه، في وحاضره جاهليته في المسلم ماضي بين كاملة شعورية عزلة هناك كانت"

 .ا�ٕ�س��مية يئتهبب نهائياً  واتصل الجاهلية بيئته من نهائياً  انفصل قد فهو ا��جتماعية، وروابطه حوله من الجاهلي بالمجتمع

 اليومي عاملوالت شيءٌ  الشعورية فالعزلة .اليومي والتعامل التجارة عالم في ويعطي المشركين بعض من ئاخذ كان ولو حتى

 ".اآخر شيءٌ 

 الشعورية العزلة نبي يفرقون و�� يعرفون �� إنهم العصر؛ هذا في ا�ٕ�س��م يتلقون ممن كثير على َتخفى التي القضايا أهم من القضية وهذه

 وأن لجديد،ا للدين و��ؤه يتحدد أن المسلم من فمطلوب اآخر؛ شيء الواقع من وا��نس��خ شيء، الشعورية فالعزلة .العملية العزلة وبين

 التعامل عالم في أما .ذلك قبل الشرك عقائد من عليه كان ما كل من قلبه يتنقى وأن الجديد، التوحيد وبصور التوحيد بنور عقيدته تتحدد

 لمسلما ويحتاج .الشرعية وا��ٔصول الشرعية القواعد ذلك كل ويحكم .ا��ٔوضاع ومع المراحل ومع الواقع مع متحركاً  فقهاً  يحتاج فا��ٔمر

 خ��ل من حركيت المسلم يجعل الذي الحركي الفقه .ا��ٔوراق فقه إلى وليس الحركي، الفقه إلى الوقت هذا في المسلمة الجماعة وتحتاج

 من مجموعة ياتهح تَُنظ�م وبالتالي الفرد، احتياجات و�� اللحظة احتياجات وليس الجماعة، واحتياجات المرحلة ��حتياجات دقيقة قياساتٍ 

 ..الجاهلية مع تعام��ته تحكم التي الدقيقة التصورات

 لىإ  الشرك عقيدة من ا��نخ��ع عن ينشأ  وروابطها، وعاداتها وتصورها، وُعْرفها الجاهلية، البيئة من انخ��ع هناك وكان"

 �ميا�ٕ�س� التجمع ٕالى ا��نضمام من وينشأ  .والوجود الحياة عن ا�ٕ�س��م تصور ٕالى الجاهلية تصور ومن التوحيد، عقيدة

  .تبعيته وكل طاعته وكل و��ئه كل القيادة وهذه المجتمع هذا ومنح الجديدة، بقيادته الجديد،

 يتواضع لتيا للتقاليد ضغط كل من التخفف مع الطليق السير الجديد، الطريق في السير بدء وكان .الطريق مفرق هذا وكان

 ولكنه ،وفتنة ٔاذى من المسلم يلقاه ما ٕا�� هناك يكن ولم .فيه السائدة والقيم التصورات كل ومن الجاهلي، المجتمع عليها

 ".يلسب من عليه الجاهلي المجتمع لتقاليد و�� الجاهلي، التصور لضغط يعد ولم وانتهى، عزم قد نفسه ذات في هو

 دقيقاً؛ قياساً  ولهح الذي المجتمع ويقيس سليماً، فهماً  التوحيد عقيدة ويفهم صحيحاً، تلقياً  ا�ٕ�س��م يتلقى حينما منا ا�ٕ�نسان أن شك و��

 ف�� المجتمع، ذلك من ليهرب ترفعه جواذب يجد بل تشده، أثقا��ً  يجد �� ..المجتمع هذا من ا��نخ��ع على قادراً  نفسه يجد فٕانه

  .المجتمع هذا في يعيش أن كارهاً  نفسه يجد بل ..معه يعيش أن و�� المجتمع، ذلك ينافق أن مضطر بأنه يشعر

 إلى عوريةالش العزلة من المحسوب غير ا��نط��ق عملية في المسلم خطوات يثقل بأن ا��تجاه؛ ذلك عكس في ا�ٕ�س��مي المنهج ويعمل

 مستضعف، وهو- ْكَنِتهمُ  في ليس ا��آن فهو الجاهلية؛ مع تعامله في كثيراً  يتريث أن ويطالبه خطواته، فيثقل ..العملي وا��نس��خ ا��نط��ق

 وإنما ..لكذ على قادر غير فهو العملية، والمجابهة العملية المفاصلة أمام ويقف الجاهلي الواقع من كام��ً  انس��خاً  ينسلخ أن -قليل وهو

 ونموه الحركي نموه مع تتمشى دقيقة تنق��ت خطواته ويَُنق�ل محسوبًة، مدروسةً  حركةً  يتحرك وأن كثيراً، يتريث أن ا�ٕ�س��مي المنهج يطالبه

 من يتخفف أن على قادراً  يكون العملي ونموه العددي ونموه الحركي نموه بقدر إنه بحيث وإمكانياته، قدراته مع أيضاً  وتتمشى العقدي،

 ويواجهه الجاهلي، عالواق من عملياً  انس��خاً  ينسلخ حيث النهائية، اللحظة إلى يصل حتى ا�ٕ�س��مية، وعاداته تقاليده ويُنمي الجاهلية أثقال
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 المجتمع ويواجه المجتمع، ذلك في ل�ٕ�س��م كله السلطان ويكون التوحيد، لعقيدة الخالص الصافي مجتمعه ويصنع يقاتله عملية؛ مواجهةً 

 .ا�ٕ�ط��ق على والمؤمن المشرك واحد وقٍت  في يجتمع ف�� ٤٨)ناراهما يتراءى ��( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قول ويتحقق صريحة، مواجهةً  الجاهلي

 ا��نس��خو  الكامل ا��نفصال نقطة إلى يصل حتى الحق، شهادة يشهد أن بعد المسلم يحتاجها جداً  طويلة خطوات هناك ذلك قبل ولكن

ل ا��ٔولى، اللحظة منذ تبدأ  أن ينبغي الشعورية العزلة لكن .المجتمع ذلك من الكامل  لما سوبةومح واعية دراسة خ��ل من خطواته وتَُنق�

 ..حلةمر  كل داخل في أيضاً  المرحلة هذه خطوات ومع بها، يمر التي المرحلة مع تتمشى وأحكام قواعد من ا�ٕ�س��مي المنهج به يغذيه

 ..الجاهلي مجتمعال داخل النفسية الهزيمة أو النفسي التثاقل أو النفسي الخضوع شعور من تماماً  متخفف كان مرحلة أي في المسلم ولكن

 وليس لله، بوديتهوع المنهج مقتضيات حسب بدقة، خطواته وينقل بدقة، خطواته يحسب ذاته الوقت في لكنه .دائماً  ومستعلٍ  متحرر فهو

 يتحرك فوكي يتعامل وكيف يعمل كيف يوجهه بمنهج محكوم فهو .وتفريطه هزيمته أو وتسرعه، تشدداته أو هواه، أو رغباته خ��ل من

 مجتمعه وّنلُيكَ  الجاهلي المجتمع من كام��ً  انخ��عاً  فيه ينخلع الذي المناسب الوقت يأتي حتى المجتمع، هذا في يدع وماذا يأخذ وماذا

  ..وجل عز له الله يشاؤه الذي الوقت في تماماً  المؤمن الخالص

  ا�ٕ�س��مية الحركة وواجب المعاصر الواقع جاهلية: الفصل ختام

 اداتهمع وعقائدهم، الناس تصورات ..جاهلية حولنا ما كل .ٔاظلم ٔاو ا�ٕ�س��م عاصرها التي كالجاهلية جاهلية في اليوم نحن"

 ٕاس��مية، جعومرا ٕاس��مية، ثقافة نحسبه مما الكثير حتى .وقوانينهم شرائعهم واآدابهم، فنونهم ثقافتهم، موارد وتقاليدهم،

 "!!.الجاهلية هذه صنع من كذلك هو ..ٕاس��مًيا وتفكيًرا ٕاس��مية، وفلسفة

 ذلك بعد هادور  فسيأتي الجاهلية، مفهوم عن و�� الجاهلية قضية عن ا��آن نتحدث ولن ..المعاصر الواقع جاهلية عن تتحدث الفقرة هذه

 .."ٔاظلم وأ  ا�ٕ�س��م عاصرها التي كالجاهلية" الجاهلية هذه إن: الفقرة هذه في جاءت التي التعبيرات مع نعيش لكننا ..الله شاء إن

 نحرافاً ا وأشد وا��ٔخ��ق، القيم من خواءً  وأشد استهتاراً، وأشد تعقيداً، وأشد ظ��ماً، أشد أنها شك �� ..كثيرة جوانب في أظلم أنها شك ��

 شك �� هيف ..المجتمع على ضاغطة ووسائل وواقعاً  نظريات انحراف لكل صنعت أنها حيث وتضلي��ً؛ زخرفةً  وأشد الفطرة، طبيعة عن

 لمؤثرةا ا�ٕ�مكانيات من وخلوها والسذاجة، بالبساطة كبير حد إلى تتميز كانت التي ا��ٔولى الجاهلية من كثيراً  أظلم -الجانب هذا من-

 مع السيء املالتع من الجاهلية طواغيت من كثيرا منعت التي ا�ٕ�نسانية وا��ٔخ��قيات الفطرية القيم بعض عندها كان والتي والمزخرفة،

 العهد عن وصالنك وعدم الوعد وصدق الجوار مثل للمسلمين؛ عوناً  كانت العربية الجاهلية في التقاليد بعض هناك كانت بل .المسلمين

 كل من خلت المعاصرة الجاهلية لكن ..ا��ٔول الجيل على الجاهلية وطأة خففت التي المعينات من كان هذا كل ..والمروءة والكرم

 ..هذا جانبوب ..واآداب وأخ��قيات قيم من ا�ٕ�س��م به جاء ما لكل عميقة كراهية أعماقها في تحمل بل ا�ٕ�نسانية، والقيم ا��ٔخ��قية القيم

  ..ا�ٕ�س��م واتساع انتشار ومحاربة ا�ٕ�س��م محاربة في والخبرة والتمرس ا�ٕ�مكانيات، ضخامة هناك

                                                           
 تراءىي ��( قال ثم) المشركين ظهراني بين مسلم كل من بريء أنا( قال الله عبد بن جرير عن حازم أبي بن قيس حديث من والترمذي داود أبو أخرجه ٤٨

 الدارقطنيو  والترمذي داود وأبو حاتم وأبو البخاري صحح ولكن ثقات إسناده ورجال ماجة ابن أيضا أخرجه جرير حديث: ا��ٔوطار نيل في الشوكاني قال ،)ناراهما

 .موصو�� أيضا الطبراني ورواه حازم أبي بن قيس إلى إرساله
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 راحلهمم وفي المختلفة، أجيالهم في المسلمون عاصرها التي السابقة الجاهليات كل من وأظلم أشد المعاصرة الجاهلية كانت هنا فمن

  ..المختلفة

 .جاهلية أيضاً  وتقاليدهم عاداتهم .الواقع خ��ل من واضح هذا .."وعقائدهم الناس تصورات"

 الروماني ونانيالي التراث" أو الرومانية أو اليونانية الجاهلية من القديمة مواردها إلى أخرى مرة رجعت المعاصرة فالجاهلية ؛"ثقافتهم موارد"

Greco-Roman" كانت كذلك ل��آخرين؛ واستغ��ل واستعمار وقسوة وانح��ل تفسخ من يريدونه ما كل تغذي ��ٔنها .يسمونه كما 

  .اليونانية والجاهلية الرومانية الجاهلية

 وشديدة ��نح��لا شديدة فنون وهي واليونان؛ الرومان أيام في تعيش كانت التي القديمة الفنون أخرى مرةً  استوحوا فقد "واآدابهم فنونهم"

 التماثيل نم يستحي وأثينا؛ اليونان أو روما إلى يذهب أو الرومان مسارح يدخل حينما بالحياء ويشعر يخجل وا�ٕ�نسان .والتفسخ العري

 عارية جداً  ضخمة تماثيل تجد روما وفي أثينا في الميادين كل وفي جداً، ومقزز جداً  مخز بشكل العورات فيها تتجسم التي المجسمة

 �� ماثيلوت مجسمات من عندهم القومية المتاحف في يوجد ما غير هذا ..جداً  مقززة أشياء ..التناسلية بأعضائهم والنساء للرجال تماماً 

 المج��ت دتج ..ونشروها فأحيوها الفنون تلك إلى اليوم عمدوا وهم ..أص��ً  ندخلها أن من منعتنا أشياء إليها، ينظر أن المسلم يستطيع

 تجدها ..أمريكا وفي أوروبا ب��د كل في -Underground ا��ٔنفاق مترو محطات- الترام محطات على موجودة العارية والصور والجرائد

 الفنونف ..وفضحه ا�ٕ�نسان تعرية في اليهودي الفكر أهداف من هدفا أصبح العري أن عن ذلك قبل قلت كما فض��ً  ..جداً  بسهولة

 والجاهليات عربيةال الجاهلية في الموجودة والقيم الحياء من كثير هناك كان بينما ..حياء فيها وليس الجاهلية شديدة فنون المعاصرة وا��آداب

  ..المعاصرة أوروبا وفي القديمة أوروبا في ُوجدت التي الجاهليات في مثله نجد �� عامة، الشرقية

  ..جاهلية كلها أيضاً  "وقوانينهم شرائعهم"

 وتفكيراً  مية،ٕاس�� وفلسفة ٕاس��مية، ومراجع ٕاس��مية، ثقافة نحسبه مما الكثير حتى" -الله رحمه- قطب سيد ا��ٔستاذ يقول ثم

 يه هذه لكن جداً، ويغيظهم المعاصرين وا��ٔدباء الكتاب بعض يستفز القول وهذا !!"الجاهلية هذه صنع من كذلك هو ٕاس��ميًا،

 المعاصرة وكتبنا معاصرةال ثقافاتنا يقرأ  ثم ا��ٔنبياء، بها جاء كما التوحيد عقيدة ويفهم ا�ٕ�س��مية تصوراته له تصفو فالذي .فع��ً  الحقيقة

 أو الجاهلية اتللثقاف أفعال ردود هي ا�ٕ�س��مية الثقافة هذه بأن تماماً  يشعر -عليها يطلقون كما- ا�ٕ�س��مية فلسفتنا أو ا�ٕ�س��مي وفكرنا

  ..المعاصر وللتفكير المعاصرة للجاهليات ومنافسة تقليد

 يتصدوا أن يحاولون المسلمين علماء بعض بدأ  حينما أيضاً، القديم العصر في حدث وإنما فقط، الحديث العصر في هذا يحدث ولم

" الك��م بعلم" يُسمى ما وافأنشأ  الفلسفة، مقو��ت أو الفرس بمقو��ت الفرس و��ٔساطير وا�ٕ�غريقية الرومانية وللفلسفة الوثني اليوناني للفكر

 هي و�� إس��مية، صارت هي ف�� ..إس��مياً  محتوى لها يجعلوا أن وحاولوا ا�ٕ�غريقية، والمصطلحات الوثنية المصطلحات اقتبس الذي

 عن كتب ما وكل ..مشوهة ثقافة فنشأت .ا�ٕ�س��مية بالتصورات واليونانية الرومانية وا��نحرافات الوثنية لطتفاخت ..خالصة وثنية ظلت

  .التشوه هذا فيه واضحاً  نجد ا�ٕ�س��مية الفلسفة
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 الثقافات وأ  القومية الثقافة تلون وبدأت ا�ٕ�س��مي، العالم الغربي ا��ٔوروبي الفكر أو الحضارة غزت فقد المعاصر الواقع خ��ل من وأما

 المقاييس، يف أو المصطلحات في أو ا��ٔفكار في سواء جداً، واضح وهذا ..الغربية الثقافة بمفاهيم إس��مياً  كان الذي العالم في الموجودة

 والفكري الحضاري الغزو نجاح يُحسب ما بقدر إس��مياً  كان الذي العالم في القومي المجرى في هذا وجود وبقدر ..والموازين القيم في أو

 العقيدة، بجوان في سواء ا�ٕ�س��مية؛ الحياة إفساد في جداً  كبيراً  نجاحاً  نجحوا إنهم نقول أن نستطيع أننا شك و�� ..أوروبا من جاءنا الذي

 .التعليم أو الرياضة، أو السياسة، أو ا��قتصاد، أو التعام��ت، أو اللباس أو السلوك جوانب في أو ا��ٔخ��ق، جوانب في أو

 ..صيلةأ  غير جاهلية ��ٔنها الغربية، الجاهلية من انحطاطاً  أشد جاهلية هي ا�ٕ�س��مي العالم في الموجودة المعاصرة الجاهلية أن شك ف��

 ليست مشوهة صورة نهاع فنتج بالباطل، الحقيقة فيها اختلطت مزيفة، مستوردة جاهلية فهي جاهليتنا أما أصيلة، جاهلية الغربية الجاهلية

 ..محترمة وليست أصيلة

 المسلم يحرص أن ينبغي ولذلك الجاهلية، وبالتصورات الجاهلي بالفكر متأثراً  فيه يُكتب وما المعاصر ا�ٕ�س��مي الفكر من كثيراً  نجد إننا

 حينما لكن عة،رائ تبدو وموضوعات فخمة عناوين نجد ما كثيراً  ..ا�ٕ�س��م باسم يُكتب ما كل جداً  دقيقاً  انتقاءً  ينتقي أن الصادق المعاصر

 الجاهلية التصوراتب متأثراً  منها كثيراً  نجد ا��ٔطفال وقصص ا��ٔطفال كتب حتى ..الجاهلية تصورات من كثيرا تقتبس أنها نجد فيها ندخل

 ا�ٕ�س��مي تفكيروال ا�ٕ�س��مية الفلسفة وهذه ا�ٕ�س��مية المراجع وهذه ا�ٕ�س��مية الثقافة هذه نضع أن ينبغي ولذلك .الغربي الجاهلي والفكر

 ننشئ أن نريد ينماح الجيد والتحقيق التمحيص عملية إلى ذلك يدفعنا لكي ..ا�ٕ�س��مي ا�ٕ�نتاج خانة في وليس الجاهلي ا�ٕ�نتاج خانة في

  .إس��ميا مجتمعاً 

 وتصفية، يةتنق فيها عملوا كيف ثم السابقة، الحضارات مخلفات كل مراجعة في أجدادنا صنعها التي الجهود أخرى مرةً  نتمثل أن بد ��

 الفقرة هذه في جاء لذيا التعبير ذلك نفهم فبذلك ..الصحيحة ا�ٕ�يمانية بالصبغة وصبغوه عليه، وبنوا الصالح منها استبقوا ذلك بعد ثم

 هذه نعص من كذلك هو ٕاس��ميًا، وتفكيراً  ٕاس��مية، وفلسفة ٕاس��مية، ومراجع ٕاس��مية، ثقافة نحسبه مما الكثير حتى"

 من ثيرللك واضحة تكون �� قد أخرى، حقيقة وهذه تقصده، الجاهلية هذه أن أيضاً  يوحي" الجاهلية هذه صنع من" وتعبير ."الجاهلية

 بطريقة ينمع موضوعٍ  في يكتب أن ا�ٕ�س��مي العالم من تريد فحينما ا��ٔفعال؛ ردود لقياس دقيقة دراسات عندها ا��آن الجاهلية ..الناس

 تريد فحينما .ا��آن علمية دقيقة قياسات له الفعل ورد فالفعل ..يريدونه الذي بالمقياس فعل رد له يكون بحيث معينا، فع�� له يعملون معينة

 أن إلى وتستفزه تدفعه معينة وبطريقة معين نوع من موضوعا له تستحدث معين، بموضوع يهتم أو معينة، بطريقة يرد أمامك من تجعل أن

 من كثيرا إن قولن أن نستطيع ثم فمن ..أيضا تريدها التي الزاوية ومن أنت، تريده الذي المنطلق ومن تريدها، التي بالطريقة عليك يرد

- ولذلك .نهمم يريدونه ما يفعلوا أن إلى تدفعهم أن الجاهلية من قصداً  ومقصود الغربية، للكتابات فعل رد هي ا��آن ا�ٕ�س��ميين كتابات

 يخاطبوهم كيل الفلسفة بطريقة ا�ٕ�س��م عن يدافعوا أو يكتبوا أن المسلمين من الغيورون أراد حيث -الك��م علم في ذلك قبل صنعوا كما

 تصنع و�� إيماناً  وِجدت �� ممسوخة، وتعبيرات جافة مصطلحات إلى ا�ٕ�س��مية العقيدة حولوا حيث الفخ، في فوقعوا وبمصطلحاتهم، بلغتهم

  ..ا�ٕ�نسان في إيمانا يصنع �� ومشوشاً  هامشياً  ك��ماً  النهاية في يجد ثم ويقرأ  يقرأ  ا�ٕ�نسان فيظل يقيناً،

 لمن ينبغي ثم منو  الخاصة، بطريقته العقيدة تناول والقراآن .القراآن قالبها .الخاص طابعها لها ا�ٕ�س��مية والعقيدة الخاص، قالبه له ا�ٕ�س��م

 القراآن أساليبو  للقراآن دراستنا من نتعلمه الذي الرباني القالب في أو القراآني القالب في يضعوها ٔان ا�ٕ�س��م عقيدة ينشروا أن يريدون



 جيل قراآني فريد

 ٤٥ 

 كان فٕاذا ..ةالجاهلي بطريقة وليس ا�ٕ�س��م بطريقة ا�ٕ�يمانية الحقيقة يعرض الذي النبوي ا��ٔسلوب خ��ل من وكذلك ..القراآن وموضوعات

 من اءتناج التي الغازية الشك�ٔ �ا أمام الهزيمة الخدعة إلى ضموا ��ٔنهم أشد، بصورةٍ  المحدثون فيه وقع فقد ا��ٔقدمون، فيه وقع فخ هذا

 س��مية،إ  وفلسفة إس��مية، ومراجع ٕاس��مية، ثقافة نحسبه مما الكثير" إن مطمئنون ونحن نقول أن نستطيع ثم ومن الغرب،

 ٤٩!!الجاهلية هذه صنع من كذلك هو ٕاس��ميًا، وتفكيراً 

 ذلك من الناس نم ضخم جيل فينا ينشأ  و�� عقولنا، في ا�ٕ�س��م تصور يتضح و�� نفوسنا، في ا�ٕ�س��م قيم تستقيم �� لذلك

  .إس��مية عنوانات ذات كانت ولو حتى الصنع الجاهلية المصادر تلك من نتلقى دمنا ما" .مرة ٔاول ا�ٕ�س��م ٔانشٔاه الذي الطراز

 المعاصرة ا�ٕ�س��مية الحركة واجب

 فيها عيشن التي الجاهلية مؤثرات كل من والتكوين الحضانة فترة في نتجرد ٔان -ا�ٕ�س��مية الحركة منهج في- ٕاذن بد ف��" 

 ولم َتلطُيخ لم ٔانه المضمون النبع الرجال، ٔاولئك منه استمد الذي الخالص النبع ٕالى ابتداءً  نرجع ٔان بد �� .منها ونستمد

 هذين بين ا��رتباطات ولكافة ا�ٕ�نساني الوجود ولحقيقة كله الوجود لحقيقة تصورنا منه نستمد ٕاليه نرجع .شائبة تشبه

 للحكم ناهجناوم ؤاخ��قنا، وقيمنا للحياة، تصوراتنا نستمد ثم ومن ..سبحانه الله وجود الحق، الكامل الوجود وبين الوجودين

 ".الحياة مقومات وكل وا��قتصاد والسياسة

 من فيها فما المعاصر، واقعنا في أكثرها وما الجاهلية، مؤثرات من أبناءها تخلص أن الراشدة؛ الجماعة عليه تحرص أن بد �� أمر هذا

 نتبهت �� ا�ٕ�س��مية التيارات من كثيراً  نجد لذلك ..ا�ٕ�س��م نشر يريدون ممن كثير على يمر أن يمكن وخداع دهاء من فيها وما زخرف

 الجاهلية من تأتي التي والكتب ا�ٕ�ع��م وسائل من كثيراً  يعتبرون شديدة ببساطة فنجدهم عنها؛ نتحدث التي الرفيعة الخطوط تلك إلى

 تتلقى لتيا تماماً  المشوهة كا��ٔجنة مشوهين، ينمون التيارات هذه أبناء أن نجد ثم ومن .ا�ٕ�س��مية لتياراتهم مراجع تكون أن تصلح كتباً 

 كثيراً  نرى لذلكو  ..ذلك بعد أبداً  يصلحون �� مشوهة أجنة فيخرجون .الحمل فترة في ا��ٔم تتلقاها التي الخاطئة ا��ٔدوية طريق عن السموم

 ومصادر شوبةم مصادر من تلقوا وإنما الخالص، النبع من يتلقوا ولم خالصًة، نقية تربيةً  يتربوا لم الذين ا�ٕ�س��مية الحركات شباب من

 رتكبوني وبالتالي .نحسبهم فيما نواياهم خلوص رغم ا�ٕ�دراك، مشوهي السلوك مشوهي التفكير مشوهي الحركة مشوهي نجدهم خاطئة؛

  .]٣٧: الزخرف[ ﴾ ُمْهَتُدونَ  ا�ن�ُهمْ  َوَيْحَسُبونَ ﴿  سلوكهم وفي ب��غهم وفي دعوتهم وفي حركتهم في فادحة أخطاء

 زينوا مهما وأ  الضغوط، علينا تكاتفت مهما واحدة لحظةً  بالنا عن يغيب وأ�� عليه، نصر وأن تماماً، له ننتبه أن يجب أمر هذا أن شك و��

 جداً  دقيقاً  قيةالتن جهاز يكون أن بد �� لذلك ..نتلقى حينما والحذر الحرص تنسينا بأنفسنا الثقة من درجة إلى وصلنا ومهما أمور، من لنا

 تربية منربيه أن نريد الذين القادمة أجيالنا على أمناء نكون أننا نضمن بحيث صاٍف، هو وما نقي هو ما إ�� يمرر �� بحيث جداً، وحساساً 

 على هانفرض أن إلى نضطر قد التي الحرمان أنواع بعض حتى أو صعوبات، أو اعتراضات من يعترضنا ما هذا في يهمنا و�� ..خالصة

                                                           
 إلى ثم اثنين، إلهين عبادة وحتى.. الطوطم عبادة من العقيدة بتطور ا��عتراف إلى ينـزلق حيث"  الله"  كتاب مثل ا�ٕ�س��مية، العقاد كتابات مث�� انظر ٤٩

 انط��قه �ميا�ٕ�س� الجهاد عن يردون الذين المسلمين كتاب من كثير فعل رد إلى انظر وكذلك. الغرب علماء عند ا��ٔديان بعلم متأثرا النهاية، في التوحيد

 ...والهجومية بالعدوان ا�ٕ�س��مي الجهاد اتهموا المستشرقين ��ٔن دفاعيا، جهادا ليجعلوه التحرري



 الفصل ا��ٔول 

 ٤٦ 

 في فنقع تخفيف،ال بدافع أو ا�ٕ�شفاق بدافع الحذر هذا عن التخلي في ونبدأ  الضغوط هذه أمام نضعف أن يجب ف�� أبنائنا، وعلى أنفسنا

 وقضية الثقافة قضية في النقاط أهم من بالذات النقطة وهذه ..الدقيق وغير الرشيد غير إشفاقنا بسبب مشوهة أجيال فينا وتظهر الخطأ،

 أن يجوز �� نا؛صفوف من كانت ولو حتى المتمردة، أو الضائقة الصيحات أو المناوئة الصيحات كانت مهما نصر أن التربية؛ وقضية الب��غ

 نقية اشدةر  قليلة قلة نكون أن لنا وخيرٌ  ..ا��ٔمور كانت مهما يضرنا إشفاقاً  نشفق أو ننهزم أو نستكين أو نخضع الصيحات هذه تجعلنا

  .تعالى له الخالصة النفية الراشدة الفئة إ�� ينصر لن الله فٕان ومزيفة، مشوهة كثرة نكون أن من أفضل

 حين كانوا ��ٔنهم ،"خالد يا الجيش ميز" التميز إلى يدعون كانوا معركة أو غزوة في النصر عليهم يستعصي المسلمون كان حينما ولذلك

 الصحابة ودخل لصحابةا ميزوا فحينما ..يتأخر النصر فكان الملتزمين، وغير المنافقين من دخلوا من التابعين من الصحابة مع وفيهم يدخلون

 الله ولمعية الله نصرل استج��باً  وأشد تأثيراً  وأشد فع��ً  أشد القدر الرفيعة فالقلة ..ا�ٕ�يمان ونقاء صفاء بسبب جداً، بسرعة انتصروا وحدهم،

  ..بالصحيح المزيف فيها ويختلط بالنابل، الحابل فيها يختلط التي الهزيلة، الكثرة من

 يريدنا بحيث اق،ا�ٕ�شف وناحية الترخص ناحية إلى يميل كأنه بعضنا أن ا��ٔحيان بعض في وأشعر .لها نفيق أن ينبغي بالذات النقطة هذه

 هذا من حذار فحذار ..التشوهات من كثير من اليوم حتى حمتنا أنها نعتقد والتي أنفسنا، على فرضناها التي القيود بعض من نتخفف أن

 .باستمرار لمنابعا تنقية وفي ..باستمرار المصدر تصفية في نجحنا إذا وتعالى سبحانه الله معية استحقاق منا يضيع �� حتى ..ا��ٔمر

 يطلب ماذا عرفلن ٕاليه نرجع .والمتاع الدراسة بشعور �� والعمل، للتنفيذ التلقي بشعور -نرجع حين- ٕاليه نرجع ٔان بد و��"

 ".لنكون نكون، ٔان منا

 في قيحقي تغيير ذلك بعد يحدث �� ثم نسمع، أو نقرأ  بما الوقتي والتأثر نقرأ، بما وا�ٕ�عجاب القراءة عملية جداً؛ مهمة مسألة هذه

 مع حتى ع��قاتنا في أو الجماعية، ع��قاتنا في أو ا��ٔسرية، ع��قاتنا في أو الفردية، أعماقنا في وسلوكياتنا مشاعرنا به تتغير أعماقنا،

 في بنا يُرَحب وأ�� ىنُْصَطف بأ�� أيضاً  نذيراً  يكون هذا فٕان النظري، وا��قتناع ا�ٕ�عجاب عن التغيير ويتأخر التنفيذ يتأخر حينما ..الجاهلية

 و�� تغير �� لتيا الباردة الثقافة لمجرد نعرف �� ..لنكون نكون أن منا يراد ماذا لنعرف نتلقى أن بد ف�� ..الرواد طريق وفي ا��ٔنبياء طريق

  .حياتنا في تبدل

 وبالمنطق القراآن، في القيامة وبمشاهد القراآن، في الرائع وبالقصص القراآن، في الفني بالجمال سنلتقي الطريق وفي"

 ..ا��ٔول ناهدف هو يكون ٔان دون كله بهذا سنلتقي ولكننا ..والمتاع الدراسة ٔاصحاب يطلبه ما وبسائر القراآن، في الوجداني

 لقراآنا يريد كيف نتصور؟ ٔان منا يريد الذي الكلي التصور هو ما نعمل؟ ٔان القراآن منا يريد ماذا: نعرف ٔان ا��ٔول هدفنا ٕان

 ؟"الحياة في الواقعي ونظامنا ؤاوضاعنا ٔاخ��قنا تكون ٔان يريد كيف بالله؟ شعورنا يكون ٔان

 سنجد .ا��ٔشياء هذه من شيء وأي والفن، والمتاع الدراسة أصحاب يريده ما لنا يتحقق ا��ٔول الهدف هذا خ��ل ومن ..الهدف هو هذا

 قتربي قراآني جيل منا يتكون وكيف ربانيين، نكون كيف نعرف أن هو ا��ٔول هدفنا وإنما ا��ٔول، هدفنا هو يكون أن دون الطريق في هذا

 لكنو  إليه، نصل أن يائسون إننا نقول �� ..جداً  جداً  ورفيعٍ  جداً  جداً  عالٍ  أفقٍ  في يقف الذي ا��ٔول الجيل ذلك من أكثر م��محه في

 ولكننا ..شاءي من يؤتيه الله فضل وهذا واصطفاء، له وجزاءً  له تكريماً  الرفيع الموقف هذا في يكون أن الجيل لهذا الله شاء قد  إنه نقول

 دون لخالصا النبع من نتلقى حينما منه نقترب ..ا��ٔفق هذا من ا��قتراب على نتنافس وأن ا��ٔفق، هذا من نقترب أن -ا��ٔقل على- نطمع



 جيل قراآني فريد

 ٤٧ 

 المصاحب الشعور إلىو  النبع صفاء إلى اطمئننا الصورة، بهذه منابعنا صفينا فٕاذا ..كله الطريق علينا تفسد أخرى منابع منابعنا يشوب أن

 .القراآن منا يريد كما نكون لكي للتنفيذ التلقي بشعور

 الجاهلي المجتمع ضغط من التخلص

 والقيادة لجاهليةا والتقاليد الجاهلية والتصورات الجاهلي المجتمع ضغط من التخلص من لنا بد ��": الثالثة النقطة لذلك نضيف

 "..نفوسنا خاصة في ..الجاهلية

 أو الهزيمة اعرومش الخوف بمشاعر نفوسنا تهتز أ�� ويجب جاهلية، منافع أو جاهلية أوضاع أي في الطمع من نفوسنا تتحرر أن فينبغي

 تمعالمج ضغط من نتخلص أن بد �� ..الدين ولهذا الحق لهذا و��ؤنا يتمحض �� أو ديننا، على نساوم ذلك فيجعلنا الس��مة، حب

 يملكون �� -قلنا اكم- ��ٔنهم .منهم الخوف و�� الوجود شرعية و�� الو��ء نعطيهم �� بحيث أيضاً، الجاهلية وقيادته وتقاليده وتصوراته الجاهلي

 وتتشكل لحق،ا بهذا يعيش خاصاً  تكوناً  النفوس هذه تتكون أن ينبغي فلذلك ..ضرا و�� نفعاً  لغيرهم، يملكون أن عن فض��ً  ��ٔنفسهم،

 ..صبغة الله من أحسن ومن الله؛ بصبغة وتصطبغ

 معه ا��صط��ح وليس الجاهلي الواقع تغيير مهمتنا

 غير ..ةالجاهلي صفة ..الصفة بهذه فهو له، بالو��ء ندين ٔان و�� الجاهلي المجتمع هذا واقع مع نصطلح ٔان مهمتنا ليست"

 ".ٔاخيًرا المجتمع هذا لنغير ٔاو��ً، ٔانفسنا من نغي�ر ٔان مهمتنا ٕان .معه نصطلح ��ٔن قابل

 نهمأ  بتصورهم إس��مي مجتمع إقامة سبيل في أو ا�ٕ�س��مية، الحركات داخل يعملون ممن الكثيرون ينساها قد جداً  مهمة نقطة وهذه

 في ويشرعون ��غالب في يشرعون ا�ٕ�س��م حقيقة يعلموا أن فبمجرد ..المجتمع سيتغير وحدها ا�ٕ�س��مية وبنواياهم وحده ا�ٕ�س��مي بفكرهم

 يجعل ه��ً س سبي��ً  سيكون هذا أن ويتصورون النظام، قلب محاو��ت في ويشرعون القتال في ويشرعون المواجهة في ويشرعون التحدي

 ..جهد وبدون تعب بدون وراءهم يسيرون الناس

 فتصبر سبيله في تُبتلى مث عليه، وتقتات به وتعيش الدين بهذا تقتنع عملية نماذج ترى أن للبشرية بد �� أنه الحقيقة ذلك، غير الحقيقة

 يقتنع قد ذلك عدب ثم وا��بت��ءات؛ المحن بهذه المرور بعد وواقعياً  حقيقياً  نموذجاً  تكون ثم عليه، وتصر التضحية مستوى إلى وترتفع

 الذي لوالعم والقدوة ا��ٔسوة بنماذج مصحوباً  النظري الب��غ هذا يكون أن بد �� النظري، الب��غ مجرد المسألة فليس ..بالحق الناس

 أنه يستيقنوا وأن ايرو  أن بد �� حقاً، ينفذونه الدعاة هؤ��ء يقوله الذي الك��م هذا أن ترى -باآذانها وليس بعيونها تسمع التي- البشرية يجعل

 مستعلون أنهم نواويستيق يروا أن بد �� ..للطواغيت أو للجاهلية تملق يشوبه و�� نفاق يشوبه و�� هزيمة تشوبه و�� خوف إيمانهم يشوب ��

  ..أبداً  باآذانهم يسمعون و�� بأعينهم يسمعون فالناس ..الله سبيل في بأنفسهم ومضحون الدنيا على

 صطدمي الذي الواقع هذا .ٔاساسه من الجاهلي الواقع هذا تغيير هي مهمتنا ..المجتمع هذا واقع تغيير هي ا��ٔولى مهمتنا ٕان"

 لمنهجا لنا يريد كما نعيش ٔان والضغط بالقهر يحرمنا والذي ا�ٕ�س��مي، وبالتصور ا�ٕ�س��مي، بالمنهج ٔاساسًيا اصطداًما

 ."نعيش ٔان ا�ٕ�لهي



 الفصل ا��ٔول 

 ٤٨ 

 إس��مياً  تمعاً مج ليكون المجتمع هذا تغيير هو والنهائي الصحيح والهدف ..المجتمع هذا نغير لكي أنفسنا من نغير أن ا��ٔولى مهمتنا إذن

 قبل قلناها التي ثالث�� النقاط بتلك إ�� أنفسنا من نغير ولن .أنفسنا من نغير أن ذلك إلى الطريق لكن .الواحدة الله ��ٔلوهية خاضعاً  ربانياً 

 الضغوط كل من تخلصن ثم للتنفيذ، نتلقاه ثم يشوبه، ما كل من وسلوكياتنا ومناهجنا تصوراتنا منه نستقي الذي النبع نَُخل�صَ  بأن ذلك؛

 .المجتمع لذلك تبعاً  سيتغير ذلك فعلنا إذا ..الجاهلية في عليه كنا ما كل من ونتحرر الجاهلية

 مناهجهو  تصوراته بكل المجتمع ذلك ينتقل أن واحدة؛ حالة في إ�� المراحل، من مرحلةٍ  أي في المجتمع هذا مع نصطلح أن يجوز و��

 حينذاك .لله وتوحيداً  الله، وجه ابتغاء ا�ٕ�س��م، من ذلك كل يستقي مسلماً، مجتمعا ليكون وجده ولهوه وأفكاره وتقاليده وعاداته وقوانينه

  .الجاهلية بصفته وليس مسلم أنه بصفته معه نصطلح

 أن �ٕ�س��ميةا الحركات بعض تحاول كما َعرَضياً  اصطداماً  و�� فرعياً  اصطداماً  ليس فهو .با�ٕ�س��م أساسياً  اصطداماً  يصطدم اليوم الواقع إن

 ونتيجة للجهل نتيجة المنحرفة سلوكياتهم وأن سليمة، عقائدهم وأن بخير، الناس وأن بسيطة، فجوة مجتمعاتنا وبين بيننا الفجوة أن تتصور

  ..بسيطة فا��ٔمور معهم تصالحنا أننا فلو ..الجاهلية لضغوط

 اصطدام أساسي؛ اصطدام ا��صطدام وأن ..أساسي اخت��ف ا��خت��ف وأن دين، في ونحن دينٍ  في أنهم ا��ٔمر ..كذلك ليس ا��ٔمر

 عز الله نال يريده كما إس��منا نعيش أن وا�ٕ�رهاب وا�ٕ�غواء والضغط القهر وسائل بكل يحرموننا وهم ا�ٕ�س��مي، وبالتصور ا�ٕ�س��مي بالمنهج

  ..وجل

ل ؤا�� وتصوراته، وقيمه الجاهلي المجتمع هذا على نستعلي ٔان هي طريقنا في الخطوات ٔاولى ٕان"  يمناق في نحن نعد�

ٕاياه ٕاننا! ك�� .الطريق منتصف في معه لنلتقي كثيًرا ٔاو قلي��ً  وتصوراتنا  فٕاننا واحدة خطوة هنساير  وحين الطريق، مفرق على و

 !الطريق ونفقد كله المنهج نفقد

 الجيل ريقط نسلك ٔان شئنا نحن ٕاذا مخيرين لسنا ولكننا باهظة، تضحيات علينا وستفرض ومشقة، عَنَتاً  هذا في وسنلقى

 ".الجاهلية منهج على ونصره ا�ٕ�لهي، منهجه به الله ٔاقر الذي ا��ٔول

 كما اً جد مهم ا��ستع��ء هذا .".وتصوراته وقيمه الجاهلي المجتمع هذا على نستعلى ٔان هي طريقنا في الخطوات ٔاولى ٕان"

 والخطيرة ةالضخم مؤسساتها بكل كلها الجاهلية يواجه الذي الراشد الداعية وصفات الرائد صفات من أساسية صفة فهو ذلك، قبل قلنا

  ..��ما�ٕ�س بهذا واستع��ءه با�ٕ�س��م، وعزته إيمانه إ�� شيئاً  يملك �� أعزل فرد وهو الجاهلية، إمكانيات وبكل والمخيفة، والثقيلة

 يتحدون ا��ٔنبياء قفو  كما الجاهلية مع سريعة معركة في الدخول في وبالرغبة التحدي، في وبالرغبة وا��ستع��ء، بالعزة الشعور هذا فُِقدَ  إذا

 بدء قبل املةك الهزيمة تحققت فقد الشعور هذا فُِقدَ  إذا" إلينا وأسرعوا تترددوا و�� تنتظروا ��: "لهم ويقولون المعركة ويستعجلون أقوامهم

 ..الحق ذاه سبيل في نموت أن يعدو �� ا��ٔمر أن ونعلم .ا��ستخفاف وبهذا ا��ستع��ء بهذا ..دائماً  الجاهلية نواجه أن علينا إن ..المعركة

 عرضها جنةٍ  إلى ونذهب المشكلة، تنتهي وساعتها الرصاص، علينا يطلقوا أو يشنقونا أو يخنقونا أن إ�� شيئاً  يملكون �� يواجهوننا فمن

 �� ..هوتصورات قيمه كل وعلى المجتمع هذا على نستعلى أن هي الخطوات أولى تكون أن بد �� مخلصين كنا فٕاذا ..وا��ٔرض السماوات

 ذلك تىح ..الجزئيات أو الكليات في سواء ا��ٔوقات؛ من وقت أي في الرضا لهم نبدي و�� اللحظات، من لحظة أي في الهزيمة تأخذنا



 جيل قراآني فريد

 ٤٩ 

 نتاج هو موهأنتجت الذي المادي ا�ٕ�نتاج هذا إن ..ال��مبا��ة من جداً  كبيرٍ  بقدرٍ  نتلقاه أن بد �� المادي؛ ا�ٕ�نتاج إفرازات من يصنعونه الذي

 هذا تفسدون أنتم بل إنتاجكم، من ليس ..فيكم الله وضعه الذي وللعقل فيكم، الله لخلقة إنتاج هو أنتم؛ منكم إنتاجاً  ليس إنساني،

 معصية في الله عمةن تستعملون ��ٔنكم فعلتم، ما على مشكورين فلستم ..ا��ٔرض في ول�ٕ�فساد ا��ٔرض في للطغيان تستعملوه بأن ا�ٕ�نتاج

 أساس على �� ،الخاصة بطريقتنا به نحن نستفيد منهم، نأخذه ..مادي إنتاج من ينتجونه عما نرضى أننا أبداً  يشعروا أن يجب ف�� ..الله

 ��ٔعلىا نحن نكون أن بد �� إنتاجهم، وعلى موائدهم على نعيش ونحن حتى الشعور؛ بهذا ..إنساني إنتاج ��ٔنه وإنما جاهلي، إنتاجٌ  أنه

 و�� عينا��ٔ  محملقي و�� ا��ٔنفاس مبهوري أمامهم نقف أن ينبغي �� ..جداً  مهمة النقطة هذه ...قليلين وكنا مستضعفين كنا ولو حتى

 نحن ..وجده ثم ضخماً  شيئاً  يفتقد كان الذي المنهزم موقف في فنبدو ضخماً، إنتاجاً  أنتجوا ��ٔنهم مشدودين و�� ا��ٔبصار، مشدوهي

 �� بينما ..اً تمام عنه ا��ستغناء نستطيع بل شيئاً، يساوي �� يفعلونه الذي المادي ا�ٕ�نتاج وهذا يملكون، مما أضخم شيئاً  نملك أص��ً 

 مام ضرورة وأكثر وأرقى وأعلى أغلى نحن نملكه فالذي ..قيم ومن تصورٍ  ومن إيمانٍ  من نحن عندنا عما يستغنوا أن هم يستطيعون

  .ينتجونه

 أن عنستطي نحن ..لنا يؤدونه الذي بالجميل ونحس النفوس، منهزمو أو ا��ٔبصار مشدوهو ونحن أمامهم نقف أن أبداً  ينبغي �� ولذلك

 من رامالك أجدادنا أقامه كما أخرى مرةً  ا�ٕ�س��م ونقيم الخيام ونسكن ا�ٕ�بل ظهور على نعيش أن إلى أخرى مرةً  ونعود كله هذا عن نستغني

 معركة معهم ندخل حينما نفوسنا داخل في يكون أن بد و�� القوم، به نواجه أن جداً  مهم با��ستع��ء الشعور هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول صحابة

 أمامهم، وريخ أن منه ينتظرون و�� فيه يطمعون �� صنف التميز، كل متميز صنف الجدة، كل جديد صنف أننا يحسوا أن بد �� مواجهة،

 يزدجرد،و  رستم أمام يفعلونه الكرام الصحابة كان كما ونفعله، عليه نكون أن ينبغي الذي هذا ..منهم خوفاً  أو بهم إعجاباً  يسقط أن أو

 العرب أف�اقي من اً أف�اق كان الذي شعبة بن المغيرة أو عامر، بن كربعي أعرابي لهم يأتي حينما با��تضاع تشعر كانت التي القوى كل وأمام

 الذي هو هذا ..مه فيتصاغرون ا��ٔعلى، الموقف من ويزدجرد رستم ويقابل المستعلي؛ وشعور السيد بشعور عليهم يدخل يسلم؛ أن قبل

 هذا سواء ..ا���سر�ة على ملوكاً  ونحن أو مستضعفون، صغار أفراد ونحن سواء لحظة؛ أي وفي وقٍت  أي في نواجهم حينما نكونه أن ينبغي

 ..عملنا من و�� ذواتنا من وليس الحق، من واستع��ءنا عدتنا نستمد نحن ذاك، أو

ل ٔا��"  "..الطريق منتصف في معه لنلتقي كثيًرا ٔاو قلي��ً  وتصوراتنا قيمنا في نحن نعد�

 شعورب جداً  يضيقون إنهم وقلت ..ذلك قبل قلت كما جداً  الجاهلية يضايق ا��ٔمر وهذا ..إلينا يأتون الذين وهم نقف الذين نحن ..��

 بالرأي، ستبدوت الحوار، وترفض ا��آخر، الرأي ترفض ا�ٕ�س��مية الجماعات هذه أن ا��آن وكتبهم جرائدهم في كثيراً  يقولون وأنهم ا��ستع��ء،

 مستعلياً  يكون أن ..كذلك المسلم يكون أن ينبغي حقيقة ..حقيقة وهي جداً، تضايقهم مسألة هذه ..البشرية بقية على بفكرها وتستعلي

 ولكن هم،نحاور  أن مستعدون نحن ..الجاهلية استع��ء أو الجاهلية اعتزاز عن ناتجاً  يكون الذي الحوار يرفض وأن ا��آخر، الرأي يرفض وأن

 على نكون أن وينبغي مهمة، المسألة هذه ..هم قواعدهم من وليس نحن قاعدتنا ومن هم، نقطتهم من وليس نحن نقطتنا من نحاورهم

 على نزل القراآن أن كيف ورأينا ..إلينا نقربهم لكي أو نحببهم، لكي أو نجاملهم، لكي وتصوراتنا قيمنا في نعدل أن ينبغي و�� ..بها يقين

  ..قريش كبراء يؤمن أن في رغبةً  ا��ٔعمى عن أعرض حينما وقاسياً  وزاجراً  شديداً  عتاباً  ليعاتبه ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول



 الفصل ا��ٔول 

 ٥٠ 

 النتائج وليس المنهج على الحرص

 ما لىع ونحرص القيم على ونحرص المنهج على نحرص أن بد �� ونحن ..النتائج على يحرص مما أكثر المنهج على يحرص فا�ٕ�س��م

 ا�ْنتُمْ  َوَ��۞  ْعُبُدونَ تَ  َما ا�ْعُبدُ  َ��۞  اْلَكافُِرونَ  ا�ي�َها َيا قُلْ ﴿  لهم فنقول يأتوا لم وإذا ..فليأتوا إلينا يأتوا أن شاءوا فٕاذا ..عنه نتخلى ف�� عندنا

 صوراتنات في و�� موازيننا في و�� قيمنا في نحن نعدل أ�� القراآن؛ إيانا علمها التي الصورة بهذه هكذا ..]٣-١: الكافرون[ ﴾ ا�ْعبُد َما َعابُِدونَ 

 إلى يتقربوا أن يحاولون ..جميعاً  هؤ��ء يفعل وكما مدني، عباس وجماعة المودودي جماعة فعلت وكما ا�ٕ�خوان، جماعة فعلت كما

 هذه ..وهكذا فيه اتفقنا يماف بالتعاون ويعترفون ا��نتخابات، بصندوق ويعترفون ا��آخر، بالرأي ويعترفون بالديموقراطية فيعترفون الجاهلية؛

ٕاياه ٕاننا" ..أبداً  نقترفها أن و�� نقدمها، أن أبداً  يجوز �� التي التناز��ت  نفقد فٕاننا واحدة خطوة نسايره ينوح الطريق، مفرق على و

 فمنعه ،]١٢-١١: عبس[ ﴾ َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ ۞  تَْذِكَرةٌ  إِن�َها َك���﴿  ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله وجل عز الله قال كما .."الطريق ونفقد كله المنهج

 ُمْبِديهِ  الل�هُ  َما َنْفِسكَ  فِي َوتُْخِفي﴿  شديداً  الزجر كان زيد وتطليق زينب من زواجه موضوع في قلي��ً  تردد وحينما .واحدة لحظةً  يسايرهم أن

 ابهعت وراء من الناس لُيَعل�م نزل فالقراآن ..الله نبي كان ولو يجامل �� فا�ٕ�س��م ..]٣٧: ا��ٔحزاب[ ﴾ تَْخَشاهُ  ا�نْ  ا�َحق�  َوالل�هُ  الن�اسَ  َوَتْخَشى

 َحًداا�  َيْخَشْونَ  َوَ�� َوَيْخَشْوَنهُ  الل�هِ  رَِساَ��تِ  يَُبل�ُغونَ  ال�ِذينَ ﴿  ..نداهن أن و�� نهادن أن و�� نُعد�ل أن و�� نجامل أن يجوز �� أنه ملسو هيلع هللا ىلص الله لرسول

 �و� ��ئم، لومة الله في يخشون أ�� والرواد الدعاة يتعلم لكي القصة، هذه أعقاب في جاءت ا��آيات وهذه ،]٣٩: ا��ٔحزاب[ ﴾ الل�هَ  إِ���

  ..الحق من أو المنهج من بسيطة أنملةٍ  عن يتنازلوا أن من خيرٌ  فذلك ذلك، سبيل يف ماتوا ولو حتى يتنازلون

 ا��بت��ء سنة

 "..باهظة تضحيات علينا وستفرض ومشقة، عَنَتاً  هذا في وسنلقى"

 نأكل مكيفة ةحجر  في جالسون ونحن نتربى ولن ا��بت��ءات، خ��ل من إ�� نتربى ولن التضحيات، خ��ل من إ�� نتربى لن ..ضروري وهذا

 عز الله مع لحقا هذا نعيش لكي الفرصة إعطاء فترة وفي الهدنة فترة وفي التربية فترة في ا��آن ونحن ..يربي �� هذا ..ونسمر ونشرب

 أن بد ف�� ،]٢: العنكبوت[ ﴾ يُْفَتنُونَ  َ�� َوُهمْ  اآَمن�ا َيُقولُوا ا�نْ  يُْتَرُكوا ا�نْ  الن�اسُ  ا�َحِسَب ﴿  فيه نُمَتحن وقتٌ  يأتي أن بد �� ولكن ..وجل

 لفائدة،ا بقدر والعنت المشقة من نلقى ما بقدر أنه نعرف أن بد و�� ا��متحان، لهذا نستعد أن بد و�� .ا��متحان هي والفتنة نُمَتَحن،

 اصبناومن وراحاتنا طموحاتنا من التخلص خ��ل ومن التعب، خ��ل ومن التضحية خ��ل من الحق مع التفاعل من نستفيد ما وبقدر

 أنواع بكل ونُهان ونُضرَب ..ا��ٔلفاظ بأقذع أمهاتنا وتُشتم اآباؤنا تُشَتم والمعتق��ت السجون في ..ومشقة عنتاً  ذلك في سنلقى ..وكرامتنا

 أبو وجاء ،٥٠وضرب ا��ٔوساخ الشريف جسده على وا�لقى ،ملسو هيلع هللا ىلص الله برسول ذلك فُعل فقد جديداً، ليس وهذا .نتصورها �� التي ا�ٕ�هانات

- ب��ل وكان ..ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول بصحابة ذلك وفُعل ،٥١أدموه حتى -عنه الله رضي- بكر أبا فضربوا عنه، يدفع لكي -عنه الله رضي- بكر

ر -عنه الله رضي  من بدعاً  ولسنا ومشقة، عنتاً  كان وقٍت  كل في المسلمون لقيه فالذي ..٥٢مكة وسفهاء غلمان يقوده مكة طرقات في يُج�

 ا��متحان يف أنفسنا لنجد ما يوماً  سينقلب ا��ٔمر هذا ..ونشرب لنأكل مكيفة مغلقة حجرات في نلتقي هكذا سنظل أننا نتصور الخلق،

                                                           
 .٢١١،٢٣٠ص. ١ج. اسحاق ابن سيرة ٥٠

 .٢٣٠ص. ١ج. السابق المصدر ٥١

 .٣١٧ص. ١ج. هشام ابن سيرة ٥٢
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 ..الزجاجة نقع ندخل أن من بد �� لكن ..عنا فيخفف صادقين فيرانا قلوبنا على يط�لع الذي الله رحمة إ�� عنده نملك �� الذي الصعب

ا﴿  علينا وسهل لنا الله يسر ا��متحان في نجحنا فٕاذا ..نُمتحن أن بد �� ْقتَ  َقدْ ۞  إِْبَراِهيمُ  َيا ا�نْ  َوَناَدْيَناهُ ۞  لِْلَجِبينِ  َوَتل�هُ  ا�ْسَلَما َفَلم�  َصد�

ْؤَيا  إبراهيم نجح أن فبعد ..ا��متحان في أو�� ينجح أن بد �� .."أسلما لما" ..]١٠٥-١٠٣: الصافات[ ﴾ اْلُمْحِسِنينَ  نَْجزِي َكَذلِكَ  إِن�ا الر�

 َواآَمْنتُمْ  َكْرتُمْ شَ  إِنْ  بَِعَذابُِكمْ  الل�هُ  َيْفَعلُ  َما﴿  ذاك حين الله؛ وبأمر الله بحكم وابنه هو راض وهو ابنه، يذبح أن فع��ً  همّ  بأن -الس��م عليه-

ا﴿  المؤمن مشكلة انتهت فع�� النفس إس��م تحقق إذا ..]١٤٧: النساء[ ﴾  قولي وكما ..المشكلة انتهت ﴾ لِْلَجِبينِ  َوَتل�هُ  ا�ْسَلَما َفَلم�

 ..]١١٠: لالنح[ ﴾ رَِحيمٌ  لََغُفورٌ  َبْعِدَها ِمنْ  َرب�كَ  إِن�  َوَصَبُروا َجاَهُدوا ثُم�  فُِتنُوا َما َبْعدِ  ِمنْ  َهاَجُروا لِل�ِذينَ  َرب�كَ  إِن�  ثُم� ﴿  النحل سورة في القراآن

 أن بد �� لكن ..والطمأنينة وا��ٔنصار ا��ٔمن فتجد المدينة إلى مكة من تهرب حيث ؛..راحة ظاهرها والهجرة هجرة؛ مجرد ا��ٔمر فليس

 َرب�كَ  إِن�  م� ثُ ﴿  الصعبة المراحل بهذه تمر أن بعد إ�� قبول يكون ف�� ..الجهاد هذا على وصابرت جاهدت ثم هاجرت ثم فتنت قد تكون

 والصامد المهاجر أجر أن شك و�� ...] ١١٠: النحل[ ﴾ رَِحيمٌ  لََغُفورٌ  َبْعِدَها ِمنْ  َرب�كَ  إِن�  َوَصَبُروا َجاَهُدوا ثُم�  فُتِنُوا َما َبْعدِ  ِمنْ  َهاَجُروا لِل�ِذينَ 

َئن�ُهمْ  ظُِلُموا َما َبْعدِ  ِمنْ  الل�هِ  فِي َهاَجُروا َوال�ِذينَ ﴿  كبير أجر والمجاهد ْنَيا فِي َلنَُبو�  ال�ِذينَ  ۞ َيْعَلُمونَ  َكانُوا َلوْ  ا�ْكَبرُ  اْ��آِخَرةِ  َوَ���ْجرُ  َحَسَنةً  الد�

 يف ذلك ورأينا ..ا��آخرة قبل حسنة الدنيا في يبوئهم أن المؤمنين وعد وجل عز فالله .]٤٢-٤١: النحل[ ﴾ َيَتَوك�لُون َرب�ِهمْ  َوَعَلى َصَبُروا

 عرابيأ  يُصبح حينما ..أح��مهم أزهى في به يحلمون يكونوا لم ما إلى والجاه والمنصب الغنى من وصلوا الذين ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول صحابة

 في بوأهم ..عدهو  وصدقهم بوأهم وجل عز فالله ..موته بعد الذهب بمثاقيل توزن أموال صاحب الفقير العربي يصبح وحينما ...لُقطر أميراً 

 الروحب والمشقة العنت تلقوا أن وبعد فثبتوا، امتحنوا أن بعد لكن ..]٤١: النحل[ ﴾ َيْعَلُمونَ  َكانُوا َلوْ  ا�ْكَبرُ  اْ��آِخَرةِ  َوَ���ْجرُ ﴿  حسنة، الدنيا

 المسلمين وكان صعبا، ا��ٔمر وكان جداً، شديداً  الحصن كان فارس؛ فتوح في الغزوات من غزوة في أنه قرأت حينما بكيت وقد ..الراضية

 الرجال أحد فقام ،المعركة بدء أو ا��لتحام سيكون متى بعد لهم يقل ولم ..الله وتقوى بالله وذكرهم القائد فدعاهم ..يفعلون ماذا يعرفون ��

 ما وجدنا دلق الله رسول يا له وقل الس��م عنا بلغه" له فقال ،"ا��آن إليه أذهب أن قررت إني شيئاً؟ ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول من تريد هل" له فقال

 حينما ديداً ش بكاء بكيت حقيقة ..انتصروا حتى عنف وكل قوة بكل المسلمون وراءه ودخل المعركة إلى الرجل فدخل .."حقاً  ربنا وعدنا

 يقول وأنه داً،ج رخيصة نفوسهم وأن الحق، على وأنهم الله إلى ذاهبون بأنهم اليقين هذا ..العجيب اليقين ..اليقين بهذا الموقف تصورت

 أن شك �� ..منكرة هزيمة أمامهم الفرس وانهزم ومات، وجاهد فع��ً  ودخل ا��آن، وسيموت ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول إلى سيذهب" ا��آن" أنه لقائده

  ..جداً  وكبيراً  جداً  راسخاً  إيماناً  كان صنعها الذي أن بد �� جداً، عجيبة روح الروح هذه

 راضية بنفوسٍ  علينا يفرض ما نؤدي وأن والمشقة، العنت نلقى أن بد �� ..الصالحون أس��فنا خاضه الذي هذا نخوص أن لنا بد �� إنه

 واقفم ..الردة حروب في الصحابة من مذهلة مواقف هناك كانت ..الردة حروب في فعلوه ما وخاصةً  الصحابة، يفعل كان كما وسعيدة

 أسنة على فعونيار " مالك بن البراء يقول ..ملعب في يلعبون كانوا لو كما عجيب باستخفاف يصنعونها كانوا ولكنهم البشر، طاقة فوق

 ا��ٔسنة لىع فرفعوه ..."شهيداً  أموت أن وإما الباب أفتح أن فٕاما عليهم، فأسقط مسيلمة أصحاب بها التي الحديقة على وألقوني الرماح

 وهذه الطبيعية، يرغ الرغبة لهذه استجابوا ..المسلمون ودخل الحصن تحفثم  الباب، يفتح أن قبل عشرة وقتل فنـزل الباب، فوق من ورموه

 من فاأل عشرين عن يقل �� ما قتل المعركة هذه وفي ..والتفاعل والتصور ا�ٕ�دراك من واحد مستوى في كانوا جميعاً  أنهم على د��لة

  ..كذلك مسيلمة وقُتل مسيلمة، أصحاب



 الفصل ا��ٔول 

 ٥٢ 

 مع فونق جديدة، بمشاعر ونعيشها ..جديدة بمشاعر نقرأها ..الصحابة سيرة أخرى مرةً  نقرأ  أن بد �� ..ا��ٔمور هذه نعيش أن لنا بد ��

 نراجع أن دب ف�� ..نعيشه أن يمكن وكيف منه، صدر وكيف منه نحن أين لنعرف صحابي، شعره شعور كل ومع صحابي، قالها كلمة كل

  ..يعيشها أن ا�ٕ�نسان يمل �� التي العجيبة بتفاصيلها الصحابة قصص أخرى مرةً 

 أن بد �� ة،هابط واهتمامات بل وقذارات، انحطاطات من فيه بما حوله، من الهابط الواقع إلى ينظر ثم العالي ا��ٔفق هذا في يعيش والذي

 فعلينا ..إرباً  رباً إ  مزقونا لو حتى ا��ٔفق ذلك في نعيش أن على ا�ٕ�صرار إلى ذلك يدفعنا أن بد و�� ورقي، خير من فيه هو ما على الله يحمد

 �� لكن ..نعمة نم أو��نا ما على كثيراً  الله لنحمد اليوم الناس فيه يتلبط الذي المستنقع ذلك نرى أن وعلينا ..ا��ٔفق ذلك في نعيش أن

 .٥٣باهظة تضحيات علينا تفرض أن ودون ومشقة عنٍت  دون يمر لن هذا أن نعرف أن بد

 على هونصر  ا�ٕ�لهي، منهجه به الله ٔاقر الذي ا��ٔول الجيل طريق نسلك ٔان شئنا نحن ٕاذا مخيرين لسنا ولكننا" يقول وأخيراً 

 ا��ٔو��د، وضياع والتعذيب، والموت السجون مخاوف من أمامنا الشيطان وينصبها الشيطان يبرزها التي المخاوف فكل "الجاهلية منهج

 أن من يخوفنا لكي وعقبات أصناماً  أمامنا الشيطان ينصبها ا��ٔمور هذه كل ؛...كرامتنا وإذ��ل الشهادات، وضياع المنصب، وضياع

 إذا لكن "..ا��ٔول الجيل طريق نسلك ٔان شئنا نحن ٕاذا مخيرين لسنا ولكننا" سيد ا��ٔستاذ يقول كما ولكن الطريق، في نمضي

 نريد أننا -نزعم كما- مصرين كنا إذا أما ..أمامنا فالطريق وأمثالهم؛ خلف بن أمية وطريق جهل أبي طريق ا��آخرين؛ طريق نسلك أن شئنا

 من فيه ما كلب ا��ٔنبياء طريق وهو واحد طريق إ�� لنا فليس بٕاحسان أتبعوهم والذين وا��ٔنصار المهاجرين من ا��ٔولين السابقين مع نكون أن

  ..يشاء ما بنا ذلك بعد الله ويصنع ..ومتاعب ودماء وتضحيات أشواك

 فيها كلها ا��ٔخرى الجاهلية طرق أن الحقيقة لكن والتضحيات، والدماء ا��ٔشواك بهذه مليئاً  يبدو وقد صعباً  يبدو قد الطريق هذا أن ورغم

 ..وا��ٔشواك ماءالد من بحارٍ  في أيضاً  يخوضون فٕانهم الجاهلية في لهم مكاسب يحققوا أن يريدون حينما فالجاهليون ..والمصاعب المتاعب

 َتأَْلُمونَ  َكَما َيأَْلُمونَ  فَٕاِن�ُهمْ  َتأَْلُمونَ  َتُكونُوا إِنْ ﴿  ..وتعذيب ومعتق��ت وسجون إعدامات فيها ..هذا كل فيها عنها نسمع التي ا��نق��بات كل

 ..الله شاء إن ا��ٔجر في عنهم سنتميز لكن ا��آ��م في معهم سنتساوى كنا إذا ونحن ..]١٠٤: النساء[ ﴾ َيرُْجونَ  َ�� َما الل�هِ  ِمنَ  َوتَرُْجونَ 

 يدفعون هليونفالجا ..ضريبة يدفع أن بد �� طموحاً  يحقق أن يريد إنسان فأي ا��ٔرض، في متحققة ا��آ��م كانت وإن .ُمستيقن فالمكسب

 إذن فعلينا ،]١٠٤: النساء[ ﴾ َيرُْجونَ  َ�� َما الل�هِ  ِمنَ  َوتَرُْجونَ  تَأَْلُمونَ  َكَما َيأَْلُمونَ  َفٕاِن�ُهمْ  َتأَْلُمونَ  َتُكونُوا إِنْ ﴿  ضريبة ندفع أيضاً  ونحن ضريبة،

 ..الله عيةبم ا�ٕ�حساس ..بكرامتنا ا�ٕ�حساس ..بٕانسانيتنا ا�ٕ�حساس الدنيا في نرجو .. ﴾ َيرُْجونَ  َ�� َما الل�هِ  ِمنَ  َوتَرُْجونَ ﴿  ا��آخرة نرجو أن

 عباده لىع الله يلقيها التي والسكينة الطمأنينة هناك ذلك وبجانب ..مكسب وحده هذا وا�ٕ�يمان؛ بالحق متميز صنفٌ  بأننا ا�ٕ�حساس

 ورحمته بفضله لوج عز الله يتدخل ا��حتمال؛ عدم ونقطة التعب نقطة إلى المؤمن يصل حينما الرباني والتدخل التخفيف ثم ..المؤمنين

 إ�� معهم سولي المعارك يدخلون فهم ..أحد معهم فليس هم أما دائماً، معنا فالله ..جنته ويدخله ويصطفيه عنده يأخذه أو عنه فيخفف

  ..��ٔعدائهم ويتركهم منهم فيتنصل الحاسمة، اللحظة في يتركهم الذي الشيطان

                                                           
 يبذل فالمسلم.. داأب الله مع يكون �� وذلك.. يستحق �� لشيء أو مقابل، ب�� شيء في تملك ما تبذل أن فالتضحية دقيقة، غير تكون قد تضحيات كلمة ٥٣

 .أعلم والله.. يضحي و�� يبذل هو وبذلك والجنة، الله رضوان وهو ثمن، أعلى سبيل في طاقات من الله وهبه ما



 جيل قراآني فريد

 ٥٣ 

ةِ  ِمنْ  َلُهمْ  ا�ْخِفيَ  َما َنْفسٌ  َتْعَلمُ  َفَ��﴿  به الله أخبرنا فقد .نعرفه أجرٌ  وهو ..ا��آخرة في ا��ٔجر هناك ثم  ﴾ ْعَملُونَ يَ  َكانُوا بَِما َجَزاءً  ا�ْعُينٍ  قُر�

 ].١٧: السجدة[

 كنا إذا أما .الناس عوام من الطموحين طرق عن متاعبه في يزيد �� الطريق وهذا .الطريق هذا في نسير أن بد و�� مخيرين، لسنا إذن فنحن

 والله يشاء ما نفسهل يختار واحد فكل لنفسه، الدود يرتضيه بما ولنرض القمم ارتياد فلنترك الدود يعيش كما ا��ٔرض في دوداً  نعيش أن نريد

 ].٧٥: الحج[ ﴾ َبِصيرٌ  َسِميعٌ  الل�هَ  إِن�  الن�اسِ  َوِمنَ  رُُسً�� اْلَمَ��ئَِكةِ  ِمنَ  َيْصَطِفي الل�هُ ﴿  رسالته يجعل حيث أعلم وجل عز

ٕانه"  الجاهلية نم للخروج نسلكه ٔان بد �� الذي الطريق وطبيعة موقفنا، وطبيعة منهجنا، طبيعة دائماً  ندرك ٔان الخير لمن و

 .".الفريد المميز الجيل ذلك خرج كما
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