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 شروح كتاب معالم في الطريق

  

 ا�ٕ�يمان استع��ء

 مقدمة

 فصللل متمماً  يكون أن يصلح الفصل وهذا ،)ا�ٕ�يمان استع��ء( فصل وهو المعالم، كتاب من جديد فصل عن هنا نتحدث

  .مشتركة قضايا على جديدة أضواء ويلقي ا��آخر، منهما كل يقوي الفصلين وك�� مترابطة فموضوعاتهما، السابق،

 أو تصورات تحمل امة،ع قضايا من تفصيلية نقاط على التركيز وفي العام، تخصيص في بطريقته سيد ا��ٔستاذ عودنا كما ولكن

 يدةجد وإيحاءات م��مح عن يتحدث هنا نجده وجل، عز الله إلى طريقها في المسلمة والجماعة المسلم تهم جديدة إيحاءات

 . الماضي الفصل في قلنا كما وإصراراً، وعزماً، وإدراكاً  وعلماً، جهداً  المؤمن من تحتاج التي البعيدة النقلة بهذه يختص فيما

 فالمؤمن. معيناً  ��ءً استع المؤمن نفس في ويُنتج خاص، ذاتي استع��ء له نفسه فا�ٕ�يمان وضخمة، كبيرة حقيقة ا�ٕ�يمان واستع��ء

 . ا�ٕ�يمان بهذا مرتبط وعظمته علوه في

 من ومنهم منصبه،ب يستعلي من ومنهم بعصبيته، يستعلي من ومنهم بماله، يستعلي من الناس من: كثيرة أنواع الناس واستع��ء

 بطغيان تمده هاإن بحيث كبيرة ذاته ولكن شيء، أي من مجردة كانت ولو بذاته يستعلي من ومنهم بقوته، أو بعلمه، يستعلي

 .. خاص نوع من

 ءاستع�� معنى هو فما"..  ا�ٕ�يمان استع��ء"  هو الفصل وعنوان.. كلها ا��ٔنواع هذه غير اآخر شيء ا�ٕ�يمان استع��ء ولكن

 ويفسر ينيب فهو.. با�ٕ�يمان مباشراً  ارتباطاً  مرتبط -شك و��- كله هذا نتائجه؟ هي وما عوامله؟ هي وما ميادينه؟ هي وما ا�ٕ�يمان؟

 . مؤمناً  ا�ٕ�نسان كون من ا��ستع��ء هذا ينبثق كيف أو بٕايمانه، المؤمن يستعلي كيف الفصل هذا في لنا

 الطريق في بقونوالسا فالرواد.. ا�ٕ�يمان مجال في السبق ومسئولية الريادة، ومسئولية بالريادة، مرتبط -أيضاً - ا�ٕ�يمان واستع��ء

 تتوفر أن يجب التي الصفات الماضي الفصل اآخر في عرضنا وكما. ا��ٔرض في ويثبتوه ويقرروه ا�ٕ�يمان لينشروا العبء يحملون

 الله إلى الداعيو  والسابق فالرائد. الضرورية ومتطلباتهم ا��ٔساسية صفاتهم أحد هو ا�ٕ�يمان استع��ء أن هنا نزيد فٕاننا الرّواد، في

 .. ا�ٕ�يمان وإلى الحق إلى الدعوة في ا��ٔولى خطوته يبدأ  أن قبل بٕايمانه مستعلياً  -ابتداء- يكون أن بد ��

 دائمة حالة ا�ٕ�يمان استع��ء

 :وتعالى تبارك الحق يقول.. عمران اآل سورة في الكريمة با��آية الفصل يبدأ 



 الحادي عشرالفصل 

 ٢ 

 سيد ا��ٔستاذ يقول ،]١٣٩: عمران اآل﴾ [ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْ���ْعَلْونَ  َوا�ْنتُمُ  َتْحَزنُوا َوَ�� تَِهنُوا َوَ��.. ﴿ الرحيم الرحمن الله بسم

 هذه ن��ٔ  .."القتال في الممثلة الجهاد حالة على ينصب ٔانه التوجيه هذا من الذهن ٕالى يتبادر ما ٔاول" الله رحمه

 الحديث ثنايا فيو  فيها، بالمسلمين لحقت التي الهزيمة وعلى عليها، والتعقيب ا�حد، معركة عن الحديث ثنايا في وردت ا��آية

 سولر  شخص في المسلمين أصاب وما أولها، في انتصروا قد كانوا أن بعد المعركة هذه في المسلمون أحسه الذي ا��ٔسى عن

 إلى لمسلمينا عودة ثم المعركة، خلّفتهم الذين الكثيرين الجرحى وفي استشهدوا، الذين أصحابه من السبعين وفي ،ملسو هيلع هللا ىلص الله

 في لتوجيها فكان.. أحد معركة في حدث ما حدث ثم.. منتصرين المعركة أول في كانوا.. كثيرة أشياء فقدوا أن بعد المدينة

]. ١٣٩ :عمران اآل﴾ [ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْ���ْعَلْونَ  َوا�ْنتُمُ  َتْحَزنُوا َوَ�� تَِهنُوا َوَ��.. ﴿ عليها والتعقيب المعركة عن الحديث ثنايا

 في أو نصر،ال في ممثلة الجهاد، وبقضية القتال بقضية مرتبطة ا��آية هذه أن القراآن يقرأ  الذي ذهن إلى دائماً  يتبادر ولذلك

 . الباطل مع المعركة نتيجة كانت مهما وا��ستع��ء بالعلو ا�ٕ�حساس

 ."كثيرةال م��بساتها بكل المفردة، الحالة هذه من ؤابعد ٔاكبر ومداه التوجيه هذه حقيقة ولكن" سيد ا��ٔستاذ يقول

 بخصوص جاءت قد ا��آية أن معنى فليس". السبب بخصوص �� اللفظ بعموم العبرة أن" تقرر أصولية قاعدة هناك أن نعلم ونحن

. دهوح الجانب هذا تخص أو الحدث، هذا فقط تخص أنها معينة، حالة عن أو معين، حدث على التعقيب أو معين، سبب

 ٕانه" القتال يف الممثلة الجهاد قضية فقط يخص �� أمر وا��ستع��ء العلو أن يعني اللفظ وعموم.. اللفظ بعموم العبرة وإنما

 وا��ٔشخاص يموالق وا��ٔحداث ل��ٔشياء وتقديره وتصوره المؤمن شعور عليها يكون ٔان ينبغي التي الدائمة الحالة يمثل

 ."سواء

 ا�ٕ�نسان عايشت دائمة حالة هي وإنما الجهاد، أو القتال بقضية عرضها سياق في ترتبط حينما يبدو كما مؤقتة حالة ليست فهي

 قليل، بعد اسنفصله كثيرة أمور على ا��ستع��ء شعور وينعكس. ا��ٔعلى هو ا�ٕ�يمان بهذا إنه ا��ٔرض؛ على أحواله كل في المسلم

 القيمو  وا��ٔحداث ل��ٔشياء وتقديره وتصوره المؤمن شعور وتمثل مؤقتة، حالة وليست دائمة حالة تمثل عمومها في ولكنها

 . سواء وا��ٔشخاص

 وكل ة،قيم وكل وضع، وكل شيء، كل ٕازاء المؤمن نفس عليها تستقر ٔان يجب التي ا��ستع��ء حالة يمثل ٕانه"

 ."ا�ٕ�يمان ٔاصل غير ٔاصل من المنبثقة القيم جميع على وقيمه با�ٕ�يمان ا��ستع��ء ٔاحد،

 طبيعية حالة هي وإنما اصطناعاً، يصطنعها أو المؤمن يتكلفها متكلفة حالة ليست -هذه ا��ستع��ء حالة- الدائمة الحالة وهذه

 إلى ونظرته ع��قاته قةحقي فيها ويعرف ا��ٔلوهية، مقام فيها ويعرف ا�ٕ�س��م، حقيقة فيها يعرف التي اللحظة في بالمؤمن تتلبس

 كيان في يتجلى طبيعي شعور وهو.. متكلف غير وشعور استع��ء فهو.. وتعالى سبحانه الله يعل�ُمه ما خ��ل من شيء كل

 . تكلف أي فيها يبدو �� طبيعية بصورة حياته، وفي قلبه وفي المؤمن

 الذي فا�ٕ�نسان. ��ٔمرا بحقيقة شعوراً  ا��آخرين نفس في ينتج و�� صاحبه، نفس في مستقراً  يكون �� -دائما وربما- غالبا والتكلف

 .. بعهط من وليس ويصطنعه يتكلفه أنه قليل بعد يكشف أو يفتضح، أن بد �� طبيعته من ليس شيئاً  يتكلف



 انيم�ٕ �ا ء��عتاس

 ٣  

 طبعاً  يصير أن لىع بالموضوع للتلبس المحاولة بمعنى بالتكلف، تبدأ  والعادات السلوكيات من -كثيرا أو- بعضا أن وصحيح

 السلوك، ذاه مع متفاهم وغير ا��ٔمر، لهذا متقبل غير الكيان أن ذلك فمعنى دائماً  التكلف نقطة في ظل إذا لكن وحياة، وعادة

 ليس �ٔنه� يلفظه ا�ٕ�نسان، كيان على غريب كشيء القيمة هذه أو العادة هذه فتصبح العادة، بهذه أو القيمة بهذه راض وغير

 ��ٔنهو  صادقاً، يكون أن يريد و��ٔنه للصدق، محب ��ٔنه ا��ٔمر أول في الصدق عادة ا�ٕ�نسان يتكلف حينما ولكن. نسيجه من

 جزءاً  قليل بعد ذهه العادة تصبح متجاوباً  يكون وحينما راغباً، يكون حينما صادقاً، يكون أن فيريد الصدق يتعود لم ماضيه في

 . ومقاماً  وطبعاً  حا��ً  تصبح وإنما تكلفاً، وليست كيانه من

 ا�ٕ�نسان فيها ىيتلق التي ا��ٔولى اللحظة منذ ا��ٔولى جذوره تنبثق وإنما الخط، طول على متكلفاً  يكون أن يجوز �� فا��ستع��ء

 انتقل قد أنه يعرف أن ومنذ دين، إلى دين من انتقل أنه يعرف أن ومنذ ا��ٔلوهية، مقام يعرف أن ومنذ ،"الله إ�� إله ��" معنى

 المجاهدة، معو  الدين، لهذا المعايشة مع تقوى ثم كيانه، في ا��ستع��ء بذور فتبدأ .. ا�ٕ�س��م روضة إلى الجاهلية مستنقع من

 ينبغي ��و  شيء، كل إزاء هذه ا��ستع��ء حالة على تستقر أن يجب المؤمن فنفس. الدين هذا مع والتكيف والحياة العمل ومع

 تتمكن نأ  ودون القلب إلى تصل أن دون عقلي اقتناع حالة أو مؤقتة، حالة تكون أن أو تكلفاً، هذه ا��ستع��ء حالة تكون أن

 . نفسه راجعي ��ٔن بحاجة وأنه مدخول، إيمانه أن يعلم أن عليه بذلك يحس �� والذي. ا��ستع��ء حالة تستقر أن بد ف��. فيه

 الله ٕالى منتسب المسلم

 الذي ��ء،با��ستع شعوره فينشأ  وجل، عز الله إلى بنسبته والمؤمن المسلم إحساس هو ا��ٔساسي مصدرها هذه ا��ستع��ء وحالة

 مقام ونسبة الباطل، إلى قيس إذا الحق نسبة فهي. يؤمنون �� الذين بقية فيها يشاركه �� متفردة قمة على أنه يحس يجعله

 . المخلوقين إلى قيست إذا ا��ٔلوهية

 الله يعرف نماحي- يجعله ا��ٔلوهية تدعي التي المزيفة با��آلهة وإحساسه الحق ا�ٕ�له وجل عز بالله المسلم إحساس بين والفرق

 في الفجوة زادت لماك وتزداد توجد أن ينبغي حالة فا��ستع��ء. الباطل على ويستعلي المزيفة، ا��آلهة هذه على يستعلي -الحق

 دركأ  قد ا�ٕ�نسان هذا أن على دلي�� ذلك كان كلما واسعة الفجوة هذه كانت وكلما. الباطل وبين الحق بين ا�ٕ�نسان قلب

 . الباطل وبين الحق بين الهائل الفارق

 يدرك مل ا�ٕ�نسان ذلك أن يعنى فهذا ا�ٕ�نسان قلب في الفارق هذا قل فٕاذا جداً، هائل فارق والباطل الحق بين ما أن شك و��

 شعور في ةالمساف زادت وكلما. وقلبه نفسه في وتفرده الخاص مذاقه له ليس ومازال بالباطل، مشوب الحق هذا وأن بعد، الحق

 هذا به ؤديي أن بد ف�� الله، دون من ا��ٔخرى ا��ٔشياء مقام وبين ا��ٔلوهية بمقام إحساسه بين.. الباطل وبين الحق بين المؤمن

 .وجل عز الله إلى وبنسبته بالحق، با��ستع��ء يحس يجعله الذي بالتفرد ا�ٕ�حساس إلى

 الله بين والباطل، الحق نبي الهائل الفارق حقيقة بقدر تكون أن ينبغي المسلم نفس في تستقر أن ينبغي التي ا��ستع��ء فحالة

 هذا بين الفارق أن يرى هل بالحق؛ وإحساسه إيمانه ا�ٕ�نسان به يقيس دقيق مقياس وهذا. المزيفة الباطلة ا��آلهة وبين الحق

 للمقارنة مجال هناك ليس بأنه يشعر وحين.. قليل أم كثير ا��آلهة بقية ومقام ا��ٔلوهية مقام بين كثير؟ أم قليل الباطل وبين الحق



 الحادي عشرالفصل 

 ٤ 

 عز الله وند وما الحق دون ما بقية وتسفل وانحطاط وبط��ن الحق، مقام وتفرد الرباني، المقام تفرد أدرك قد أنه يحس أص��ً 

 . وجل

 وقوانينها وقيمها ا��ٔرض قوى على ا��ستع��ء

 منهج عن ةالحائد ا��ٔرض قوى على ا��ستع��ء": ا��ٔرض قوى على يكون أن ينبغي -سيد ا��ٔستاذ يعبر كما- ا��ستع��ء هذا

 وعلى مان،ا�ٕ�ي يصنعها لم التي ا��ٔرض تقاليد وعلى. ا�ٕ�يمان ٔاصل من تنبثق لم التي ا��ٔرض قيم وعلى ا�ٕ�يمان،

 ."ا�ٕ�يمان ينشئها لم التي ا��ٔرض ٔاوضاع وعلى ا�ٕ�يمان، يشرعها لم التي ا��ٔرض قوانين

 ا�ٕ�نسانف.. النهاية في إليه راجع وهو وتعالى، سبحانه منه بأمر وجل، عز الله عند من جاء ا�ٕ�نسان ��ٔن بالذات؟ ا��ٔرض لماذا

 أخبره كما- ماوإن ا��ٔرض، في ليخلد جاء أنه يتصور أن ينبغي ف�� فيها، خالدا ليس.. ا��ٔرض هذه على ضيف ا��ٔمر حقيقة في

 مقره إلى ذلك بعد يمضي ثم مؤقت، استقرار فهو].. ٣٦: البقرة﴾ [ ِحينٍ  إَِلى َوَمَتاعٌ  ُمْسَتَقر�  اْ���ْرضِ  فِي َوَلُكمْ ﴿  -القراآن

 يأت لم الذي والمكان بالبيت إحساسٌ  با��ٔرض ا�ٕ�نسان إحساس يكون أن فينبغي.. منها خرج التي الجنة تلك إلى.. ا��ٔول

 يفهمه أن والمؤمن المسلم يستطيع الذي الكبير المعنى هو وهذا.. ١)سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا في كن.. (فيه ليستقر

 . با��ستع��ء مرتبط أيضاً  وهو الحديث، هذا من

 ويستغرق المرجع هذا ينسى و�� ا��ٔصل، هذا ينسى ف��. الله إلى راجع وأنه الله، عند من جاء أنه ا�ٕ�نسان ينسى أن ينبغي ف��

 النهاية في ودسيع كان فٕاذا. ا��ٔخير مرجعه -ا��ٔخطر وهو- ينسى ثم ا��ٔول، منشأه فينسى ا��ٔرض، حياة في ويستغرق ا��ٔرض، في

 ،وجل عز الله إلى أخرى مرة بعدها سيرجع محدودة لفترة الله من استخ��ف هو إنما ا��ٔرض في ووجوده وجل، عز الله إلى

 قوى ٕ�يمانا� منهج عن الحائدة القوى ��ٔن ا�ٕ�يمان، منهج عن الحائدة ا��ٔرض قوى على يستعلي أن يجب أنه يدرك أن فينبغي

 وهذا لنفورا هذا وبينه بينها يجد هو فلذلك. ا��ٔرض شهوات إلى تستنيم أن ورضيت ا��ٔرض، في وتستقر تعيش أن رضيت

 ...ا��ستنكار

 ومن الجريمة ذهه من نفسه يخلص أن على وبحرصه الله، إلى راجع أنه وبيقينه بٕايمانه، القوى تلك على يستعلي أن بد ف��

 وعلى مان،ا�ٕ�ي منهج عن الحائدة كلها ا��ٔرض قوى على يستعلي أن بد ف��. ا�ٕ�يمان عن الحائدون فيها يقع التي التهمة هذه

 الطين وبعتامة رضا��ٔ  بطين ملوثة ستكون ا��ٔرض من تنبثق التي القيم ��ٔن ا�ٕ�يمان، أصل عن تنبثق لم التي أيضاً  ا��ٔرض قيم

  .ا�ٕ�يمان أصل من تنبثق �� التي ا��ٔرض قيم يعايش أن و�� يعرف أن لنفسه يرضى �� والمؤمن. الطين وبانحطاط

 تقاليده له ،ا��ٔرض على الله استخلفه أو الله، بعثه الذي فالخليفة .."ا�ٕ�يمان يصنعها لم التي ا��ٔرض تقاليد وعلى"

 . الخ��فة متطلبات ينسى أن أو خليفة، أنه ينسى أن يجوز ف��. الخ��فة تقاليد الخاصة؛

                                                           
 .-عنه الله رضي- عمر ابن حديث من البخاري أخرجه ١



 انيم�ٕ �ا ء��عتاس

 ٥  

 الحيوان يعيش ماك والغرائز، للشهوات تعيش بهيمية حيوانات الناس تجعل تقاليد ا��ٔرض من المنبثقة ا��ٔرض تقاليد أن شك ف��

 حيوان هكذا ��ٔنه ..ا��ٔوحال في فيعيش شيئاً، نفسه من يغير و�� شيئاً، نفسه أمر من يدري و�� غريزته، ويمارس ويشرب ليأكل

 .شيئاً  نفسه أمر من يدري ��

ْمَنا َوَلَقدْ : ﴿ تعالى قال كما التكريم له وأراد الله أنزله الذي ا�ٕ�نسان أما  نفسه، يكرم أن بد ف��] ٧٠: ا�ٕ�سراء﴾ [ اآَدمَ  َبنِي َكر�

 .ا�ٕ�يمان يصنعها ولم ا�ٕ�يمان، أصل من تنبع و�� ا�ٕ�يمان، يرضاها �� التي المنحطة التقاليد هذه يرفض وأن

 لمطافا أنها وظنوا ا��ٔرض، في استقروا قد يكونون حينما الناس ��ٔن .."ا�ٕ�يمان يشرعها لم التي ا��ٔرض قوانين وعلى"

.. وجودهم من الهدف بحقيقة الجهل على ينبني ما كل الظن هذا على وينبني حياتهم، تحكم شرائع سيشرعون فٕانهم النهائي،

 .. ا��ٔرض هذه إ�� غاية لهم ليس.. ويعيشون.. ا��ٔرض أجل من ويعملون.. ا��ٔرض في فيستقرون

 لىع نشأ  وإنما ا�ٕ�يمان، قاعدة على ينشأ  لم ا��ٔرض في وضع فكل .."ا�ٕ�يمان ينشئها لم التي ا��ٔرض ٔاوضاع وعلى"

 سيعود ائنك أنه يرى ��ٔنه المؤمن، يقبله �� وضع هو ا��ٔرض، في الحياة في الرغبة قاعدة وعلى.. ا��ٔرض في ا��ستقرار قاعدة

 عش( ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال كما وإنما ا��ٔرض، أوضاع من وضع إلى يستنيم �� فهو ولذلك. ا��ٔرض هذه ويترك أخرى، مرة ربه إلى

 ). سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا في

 سواء ةوالكثر  القوة مع كا��ستع��ء العدد وقلة القوة ضعف مع ا��ستع��ء

  ."اءالسو  على والغنى والكثرة القوة مع كا��ستع��ء المال، وفقر العدد، وقلة القوة، ضعف مع.. ا��ستع��ء"

 هاسيترك.. فيها ما بكل ا��ٔرض هذه سيترك ا�ٕ�نسان ��ٔن.. المؤمن حياة في شيئا تساوي �� كلها ا��ٔشياء هذه ��ٔن لماذا؟

. ا��ٔرض هذه عن يستعلي وهو.. ا��ٔرض هذه من ليس فهو.. قوياً  أو ضعيفاً  كان وسواء.. غنياً  أو فقيراً  كان سواء ويمضي،

 والقوي .كذلك والضعيف دائمة، وكأنها ا��ٔرض هذه على يعيش أن حق له ليس والقوي. سيرحل والضعيف سيرحل، فالقوي

 وقيمة �ٕ�نسانا قيمة في شيئاً  تعني �� المال وكثرة.. ويمضي سيتركه أيضاً، مؤقتاً  شيئاً  يأكل إنما الضعيف حق يأكل الذي

 ضعف،ي و�� ينهزم، ��.. أوضاعه كل في يستعلي إذن فالمؤمن.. الحق من وجوده ا�ٕ�نسان يستمد وإنما القلة، وكذلك وجوده،

 -حقيقة- لهاك ا��ٔرض ��ٔن.. ا�ٕ�نسان حياة في حقيقياً  ثق��ً  تمثل �� أص��ً  القيم هذه ��ٔن فقيراً، أو ضعيفاً  كان إن يستخذي و��

 ،]٤٥: الكهف﴾ [ الر�َياحُ  َتْذُروهُ  َهِشيًما﴿  وجل عز الله وصفها كما الدنيا والحياة.. ا�ٕ�س��مي التصور في حقيقياً  ثق��ً  تمثل ��

 .. له وزن �� الهشيم هذا

 كثر همام الهباء ��ٔن قليله، أو المال كثير يكون أن يهمه ف�� ا�ٕ�نسان، حياة في لها ثقل �� تحمل ما بكل ا��ٔرض كانت فٕاذا

 لله،ا هو القوة ومصدر الله، هو القوي ��ٔن حقيقية، قوة ليست الظاهرة والقوة هشيم، فهو تضخم مهما والهشيم.. هباء فهو

  ..ا��ٔمر حقيقة في قوياً  ليس مزيفة بصورة ينتفش الذي فا�ٕ�نسان.. الله بدون وضعيف بالله، قوي وا�ٕ�نسان
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 ا��ٔرض، موازين نم و�� ا��ٔرض طبيعة من مستمدة ليست والقلة وللكثرة والفقر وللغنى والضعف للقوة الحقيقية المؤمن فنظرة

 هم مأنه يوقنوا أن بد �� منهزمون وهم أنهم أحد غزوة في للمسلمين التوجيه جاء هنا ومن. دائمة استع��ء حالة في هو ولذلك

 .با��ستع��ء ا�ٕ�يمان فربط ،]١٣٩: عمران اآل﴾ [ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْ���ْعَلْونَ  َوا�ْنتُمُ  َتْحَزنُوا َوَ�� تَِهنُوا َوَ��﴿  ا��ٔعلون

 و�� لناسا عند مقبول وضع و�� باطل، تشريع و�� اجتماعي عرف و�� باغية، قوة ٔامام يتهاوى �� الذي ا��ستع��ء"

 �� بالتاليو  وجل، عز لله إ�� الذل معنى يعرف �� فالمسلم.. باغية قوة أمام يتهاوى �� الذي ا��ستع��ء ."ا�ٕ�يمان من له سند

 الله، يرى ائماً د وهو. ذاتها في لها قوة و�� لها جذور �� منتفشة فقاعات أنها يعرف والتي الباغية، ا��ٔرض قوى تذله و�� تخيفه

  .الذل يعرف �� فالمسلم. حقيقية غير مزيفة بصورة المنتفشة القوة هذه حقيقة يعرف فهو الله يرى كان فٕان

 . باطل تشريع و�� أيضاً، اجتماعي عرف و�� باغية، قوة أمام يتهاوى �� الذي ا��ستع��ء. بالله قوي ��ٔنه يكون وا��ستع��ء

 لم هؤ��ء �ٔن� ذلك ا�ٕ�س��م، توجيهات بعض من يستحيون ا�ٕ�س��م، شرائع بعض من يستحون ا�ٕ�س��م، من يستحيون كثيرون

 يتهاوون فلذلك ،...الدنيا بجانب ا��آخرة حقيقة يعرفوا ولم العظيم، ومقامها ا��ٔلوهية حقيقة يعرفوا ولم ما، يوماً  مسلمين يكونوا

 . اجتماعي عرف أي أمام أو باغية، قوة أية أمام

 المؤمن انك وكلما.. الدين هذا إليه يدعو ما وبكل الدين، بهذا ويعتز الهزيمة، معنى يعرف و�� الذل، معنى يعرف �� فالمسلم

... دهعن من بقرار يكن لم وما عنده، من بخطة يكن لم ما عليه، يفرض أمر أي رفض على أقدر كان كلما إيمانه في عميقاً 

 . وضوابطها الشريعة بقواعد مهتدٍ  اجتهادي قرار

 مامأ  الله شرعه تشريع من يستحيي و�� اجتماعي، عرف أمام يستخذي و�� وجل، عز الله أمام إ�� الذل يعرف �� المسلم

 .. ا�ٕ�يمان من لها سند �� التي الناس أوضاع وسط الخاص وضعه من يخجل و�� الضالة، الجاهلية تشريعات

 الله ينب و�� العبيد، ودين الله دين بين يقارن أن أبدا بخاطره يجول أن يمكن �� الذي المؤمن ا�ٕ�نسان هو ا��ٔعلى وا�ٕ�نسان

 دينه على ويغار يحرصو  ويرفض بل ويخجل، فيستحيي.. تقارن أن نفسه وتأبى.. الباطل وبين الحق بين و�� الطواغيت، وبين

 أحوال بقية لىإ  ينظر وهو القمة على استقر كلما المؤمن إيمان وتعمق ارتفع فكلما العبيد، وبأفكار العبيد بأديان يقارنه أن

 أو باطل، شريعت أو اجتماعي، عرف و�� باغية، قوة أمام يتهاوى و�� عليها، يستعلي أن بد �� فهو.. استخفاف بنظرة الجاهلية

 .. ا��ٔمور هذه أمام ينهزم أن عن فض��ً .. يُقارِن �� فهو. ا�ٕ�يمان من له سند �� الناس عند مقبول وضع

 ئرةفا حماسة و�� دافعة نخوة و�� مفردة عزمة ليس با�ٕ�يمان ا��ستع��ء

 هالتوجي هذا يشملها التي ا��ستع��ء حا��ت من واحدة حالة ٕا�� الجهاد في والثبات التماسك حالة وليست"

 . العظيم ا�ٕ�لهي

 .."فائرة حماسة و�� دافعة، نخوة و�� مفردة، عزمة مجرد ليس با�ٕ�يمان وا��ستع��ء
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 دون إنسان نم فردي اختيار مجرد ليس وا��ستع��ء الحق، أرض في وينبت الحق، حقيقة من انبثاق هو -قلنا كما- فا��ستع��ء

 وتشتعل قتنطل فائرة حماسة و�� تخبو، ثم لحظة في نخوة و�� مفردة، عزمة ا��ستع��ء فليس.. مسلم دون مسلم ومن إنسان،

 .. ا�ٕ�يمان طبيعة من انبثاق فا��ستع��ء.. هذا من أكبر ا��ٔمر.. تموت ثم

 وتصور القوة، منطق وراء الباقي الحق. الوجود طبيعة في المركوز الثابت الحق على القائم ا��ستع��ء هو ٕانما"

 ."يموت �� الذي الحي بالله موصول ��ٔنه الناس، وتعارف المجتمع، واصط��ح البيئة،

 دافعة، نخوة و�� ،فردية عزمة أو فردياً  اختياراً  أيضاً  وليس لحظات، به ��ٔتزين أصطنعه متكلفا، أمرا ليس -قلنا كما- فا��ستع��ء

 ويعتز يفرح لم إذا ا�ٕ�نسان ��ٔن.. ا�ٕ�يمان موازين من ميزان وهو العميق، ا�ٕ�يمان طبيعة من انبثاق هو وإنما.. فائرة حماسة و��

 ..وضعيفا مدخو�� إيمانه يكون أن بد ف�� الله، عن الناس بُعد من با��ٔسى يحس ولم بالحق،

 .. الوجود حقيقة على والقائم.. الوجود طبيعة في المركوز الحق على قائم ا��ستع��ء هذا

 خلقت وا��ٔرض فالسموات.. الحق هذا إرادة من هو الله دون شيء وكل.. الله إنه.. الوجود هذا في العظمى الحقيقة هي فما

 . بالحق خلق الوجود هذا في شيء وكل.. بالحق خلق وا�ٕ�نسان.. بالحق

 الواقع ضغط يواجه الباقي الحق على المرتكز ا��ستع��ء

 .. سيفنى دونه شيء كل ��ٔن.. الباقي الحق.. الحق هذا طبيعة على مرتكز فا��ستع��ء

 البشري خالتاري إلى والناظر .."الناس وتعارف المجتمع، واصط��ح البيئة، وتصور القوة، منطق وراء الباقي الحق"

 مك.. الموت جاءه ثم يريد ما كل وفعل وتجبر طغى طاغ من كم.. وانتهت بادت ثم ظاهرة قوية كانت أمم من كم.. يرى

 الحقب مرتبط فا��ستع��ء.. مكان لها يعد ولم الحضارة هذه انتهت ثم وأخ��ق وزينات وزخارف تقاليد لها كانت حضارة من

ارِ  اْلَواِحدِ  لِل�هِ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  لَِمنِ .. ﴿ وجل عز الله ويبقى سيفنى شيء فكل.. الباقي الحق.. يفنى �� الذي : غافر[ ﴾ اْلَقه�

 ��ٔنه ا�ٕ�ط��ق، على يبيد و�� يهتز و�� يفنى �� فهو.. الباقي الحق بهذا مرتبط وا��ستع��ء.. باق والحق لله، فالملك].. ١٦

 .. يموت �� الذي الحي بالله موصول

 رافا��عت مجرد ا�ٕ�يمان فليس. ا�ٕ�دراك بهذا واليقين عميقاً، إدراكاً  ا��ٔلوهية مقام إدراك خ��ل من إ�� يأتي �� ا��ستع��ء هذا

 فا�ٕ�يمان.. خراآ  شيء ا�ٕ�يمان.. باردة معرفة وليس.. فلسفياً  اعترافاً  ا�ٕ�يمان ليس.. الوجود خلق الذي هو الله بأن البارد الهادئ

 بهذا اليقينف.. العظيم ا��ٔلوهية بمقام عميقاً  إحساساً  يحس ويجعله الصحيح، مكانه في ا�ٕ�نسان يضع أمر هو ا��ٔلوهية بمقام

.. تع��ءبا��س وا�ٕ�حساس الله، إلى با��رتكان وا�ٕ�حساس بالله، ا�ٕ�حساس المسلم ا�ٕ�نسان في يوجد الذي هو إدراكه بعد المقام

 .وجل عز لله ولي و��ٔنه لله، عبد ��ٔنه

 ركين، كنبر  منه يحتمي ليس من على.. الثقيل ووزنه الساحق وضغطه العام وُعرفُه السائد منِطُقه للمجتمع ٕان"

 بغير منه التخلص يصعب الذي ٕايحاؤهما الشائعة وا��ٔفكار السائدة وللتصورات.. متين سند ب�� يواجهه من وعلى
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 ٔاكبرو  مصدرها من ٔاعلى مصدر من وا��ستمداد وا��ٔفكار، التصورات تلك ظلها في تصغر حقيقة على ا��ستقرار

 ."ؤاقوى

.. وبمواده بمؤسساتهو  وبتنظيماته وبأخ��قه وبقيمة وبحضارته وبجيوشه بسلطانه فع��ً  القائم المجتمع فٕان الواقعية الناحية من

 يكن لم ٕاذاف. هذه ضغوطه وبكل ثقله بكل الواقع هذا يواجه المؤمن وا�ٕ�نسان. موجود حقيقي واقع ��ٔنه ضخم، ثقل له.. ثقيل

 ا��ٔفكار وهذه التصورات فهذه. الثقيل الواقع هذا أمام يتهاوى أن بد �� فٕانه تسنده، قوة وإلى ركين، ركن إلى مرتكناً  المؤمن

 الصاخب لجارفا العنيف التيار ضد يسبح أن عليه ويصعب.. منها يتخلص أن بمفرده ا�ٕ�نسان على يصعب ثقل لها الشائعة

 في يأخذ ذيوال شيء، على يلوي �� الذي المندفع القوي الصاخب التيار هذا أمام يقف أن المؤمن ويريد. الجاهلية تثيره الذي

 غرائزها، جهو  في و�� شهواتها، وجه في و�� مطامعها، وجه في أحد يقف أن أبداً  تقبل �� فالجاهلية أمامه، يقف شيء كل طريقه

 أن يريد نإنسا وأي.. قوة من أوتي ما بكل يستمتع أن يريد الذي الهائج كالوحش تمضي فالجاهلية.. طموحاتها وجه في و��

 .. وتلتهمه تسحقه أن بد ف�� العجلة هذه يعرقل

 من وتهق مستمداً  يكون أن بد ��.. تماماً  َسُيْسَحق فٕانه وإ�� قوياً، يكون أن بد �� التيار هذا أمام يقف أن يريد الذي فالفرد

 لتوكلا.. الله على الحقيقي التوكل معنى هو وهذا. الواقع هذا قوة من وأكبر أعلى قوة ومن الواقع، هذا مصدر من أعلى مصدر

.. ملكهاي ومن القوة معنى ومعرفة.. ومقامها الجاهلية حقيقة ومعرفة ومقامها، ا��ٔلوهية حقيقة معرفة خ��ل من يأتي الحقيقي

 جاهلية؟ال أم الله: شيء كل فينتهي ا��ٔمر يبدل أن واحدة بكلمة يملك من الطواغيت؟ أم الله: الحقيقي القوة صاحب هو من

 الله أراد وإذا الله، من بٕاذن تندفع إنما كلها المندفعة القوة هذه أن التيار هذا أمام يقف أن يريد الذي المؤمن يعلم أن بد ف��

 التي القوة لىإ  مستند فهو الله قوة إلى المؤمن استند فٕاذا. الفردي وجوده وأمام الفردية المؤمن قوة أمام عاجزة فستقف يوقفها أن

 .. وكبيرة هائلة كانت مهما المندفعة القوة هذه تسحق أن تستطيع

 ا��ٔلوهية حقيقة ٕادراك من التوكل معنى ٕادراك

 التي الصفاتب يتصف الوكيل هذا أن يقتنع أن بد �� شيء على يتوكل أن يريد فالذي.. جداً  مهم وقيمته التوكل معنى إدراك

 عز الله �إ� عليه يتوكل من يجد �� المؤمن وا�ٕ�نسان.. أهدافه يحقق وأن يحميه أن يستطيع وأنه أمره، إليها يوكل أن تصلح

 على والمؤمن.. هتحمي أن تستطيع التي بالقوة دائماً  يحتمي إنسان عليه، نتوكل بأن الجدير الله على يتوكل الذي ��ٔن وجل،

ةَ  ا�ن� .. ﴿ القوة أغلب حتى أو القوة، من جزءاً  وليس.. كلها القوة صاحب هو الله بأن يقين ].. ١٦٥ :البقرة﴾ [ َجِميًعا لِل�هِ  اْلُقو�

 َرب�كَ  إِن� ].. ﴿ ١: المائدة﴾ [ يُرِيدُ  َما َيْحُكمُ  الل�هَ  إِن� .. ﴿ الله بأمر إ�� يتحرك الكون في شيء من وما أخرى، قوة ��ٔحد فليس

الٌ   ضار �� وأنه كله، ا�ٕ�ذن وبيده كله، ا��ٔمر وبيده كلها، القوة بيده الله بأن يقين على فالمؤمن].. ١٠٧: هود﴾ [ يُرِيدُ  لَِما َفع�

 أن على معوااجت وإن عليه، الله كتبه قد بشيء إ�� يضروه لم يضروه أن على ا��ٔمة اجتمعت لو وأنه الله، إ�� نافع و�� الله، إ��

 طغاة اجتمع ولو زقهر  يمنع أن يستطيع أحد �� وأنه الله، هو الرزاق أن ويعلم.. له الله كتبه قد بشيء إ�� ينفعوه لم بشيء ينفعوه

 طواغيت اجتمع ولو يقرره، الذي هو الله، بيد ا��ٔجل أن ويعرف يستطيعوا، فلن له مكتوبة قمح حبة يمنعوا أن على كلهم ا��ٔرض



 انيم�ٕ �ا ء��عتاس

 ٩  

].. ﴿ ٦٩: ��ٔنبياءا﴾ [ إِْبَراِهيمَ  َعَلى َوَسَ��ًما َبرًْدا ُكونِي َنارُ  َيا قُْلَنا.. ﴿ قتله يستطيعوا فلن ذلك له يريد �� والله ليقتلوه ا��ٔرض

 يعرفون كانوا.. الحقيقي التوكل كان هكذا.. ٢)ثالثهما الله باثنين ظنك ما].. (٦٢: الشعراء﴾ [ َسَيْهِدينِ  َرب�ي َمِعيَ  إِن�  َك��� َقالَ 

.. الكفار سولي أمضاه الذي هو الله ��ٔن فسيمضي، الكفار يريده ما مع يتفق مصيراً  لهم الله أراد فٕاذا الله، على متوكلون أنهم

 . شيئاً  الله أمر من تغير أن تستطيع فلن جميعاً  ا��ٔرض قوى اجتمعت فلو الله يرد لم إذا أما

 على نحنو .. الله إلى إ�� ملجأ  �� نلجأ؟ من فٕالى.. ضغوط من فيه ما وبكل المجتمع بثقل نحس وحينما.. جداً  مهم فالتوكل

 اختاروه وقد له أخلصوا قد يكونون حينما سند ب�� المؤمنين عباده يترك أن يمكن �� وأنه.. عباده سيعز وأنه سينصرنا، أنه يقين

 اختاره إذا يلالجل العظيم بالله بالنا فما.. إنسان وهذا يسلمه، أن يأبى فٕانه غيره على إنسانا اختار إذا وا�ٕ�نسان.. غيره على

 .أبداً  يسلمه لن والله ��! الله؟ يسلمه هل.. غيره على ا�ٕ�نسان

 ِمْنُكمْ  ْرَتد� يَ  َمنْ  اآَمنُوا ال�ِذينَ  ا�ي�َها َيا.. ﴿ وجل عز الله يختاره فسوف القوى من غيره على تعالى الله المؤمن ا�ٕ�نسان اختار فٕاذا

ةٍ  ِمِنينَ اْلُمؤْ  َعَلى ا�ِذل�ةٍ  َويُِحب�وَنهُ  يُِحب�ُهمْ  بَِقْومٍ  الل�هُ  َيأْتِي فََسْوفَ  ِديِنهِ  َعنْ   َلْوَمةَ  َيَخافُونَ  َوَ�� لل�هِ ا َسِبيلِ  فِي يَُجاِهُدونَ  اْلَكافِرِينَ  َعَلى ا�ِعز�

تِيهِ  الل�هِ  َفْضلُ  َذلِكَ  َ��ئِمٍ  �َ  يُِقيُمونَ  ال�ِذينَ  اآَمنُوا َوال�ِذينَ  َورَُسولُهُ  الل�هُ  َولِي�ُكمُ  إِن�َما۞  َعِليمٌ  َواِسعٌ  َوالل�هُ  َيَشاءُ  َمنْ  يُْؤ  َويُْؤتُونَ  �ةَ الص�

َكاةَ   وحكم قرار].. ٥٦-٥٤: المائدة﴾ [ اْلَغالُِبونَ  ُهمُ  الل�هِ  ِحزَْب  َفٕاِن�  اآَمنُوا َوال�ِذينَ  َورَُسوَلهُ  الل�هَ  َيَتَول�  َوَمنْ ۞  َراِكُعونَ  َوُهمْ  الز�

إِن� ۞  اْلَمْنُصوُرونَ  َلُهمُ  إِن�ُهمْ ۞  اْلُمرَْسِلينَ  لِِعَباِدنَا َكِلَمتَُنا َسَبَقتْ  َوَلَقدْ .. ﴿ وجل عز الله به يخبرنا ﴾  ُبونَ اْلَغالِ  َلُهمُ  ُجْنَدَنا َو

 ].. ١٧٣-١٧١: الصافات[

 فٕاذا.. نتصرسي أنه يعرف أن بد ��.. دخ��ً  إيمانه في أن فليعلم سيهزم أنه -الله جيش في جندياً  يكون عندما- إنسان شك فٕاذا

 ينصر أن على قادر وجل عز والله.. شهداء المؤمنين من يتخذ والله موته، بعد المؤمنون إخوانه فسينتصر بشخصه هو ينتصر لم

 .واحداً  فردا عبداً  كان ولو.. المؤمنين عباده

 مواجهة في اآخر مذهب أي أو اآخر فكر أي من أخطر ووضعه موقفه يكون الجاهلية أمام ويقف ل�ٕ�س��م يدعو الذي المؤمن

 ليستو  الجاهلية، من يَُهاَدن أن يمكن �� جميعاً  ا��ٔنبياء به جاء الذي الرباني الدين هذا وحقيقة الدين هذا أمر ��ٔن الجاهلية،

 رِيَقانِ فَ  ُهمْ  َفٕاَِذا الل�هَ  اْعُبُدوا ا�نِ  َصالًِحا ا�َخاُهمْ  ثَُمودَ  إَِلى ا�رَْسْلَنا َوَلَقدْ .. ﴿ الجاهلية وبين ا�ٕ�س��م بين أص��ً  مشتركة أرض هناك

 ما بمثل أحد جاء ما" قال).. هم؟ مخرجي أو( قال" قومك يخرجك حين حيا كنت ليتني].. "٤٥: النمل﴾ [ َيْخَتِصُمونَ 

 أن قرر دق أنه يدرك أن بد �� ا�ٕ�س��م يختار فالذي. وا�ٕ�س��م الجاهلية بين للقاء فرصة هناك فليست.. ٣"عودي إ�� به جئت

 ةا��ٔرضي المذاهب بينما.. الميادين من ميدان أي في الجاهلية مع مشتركة أرضاً  يجد لن وأنه كلها، ا��ٔرض قوى أمام يقف

 مشتركة رضأ  هناك.. ذلك غير أو اشتراكياً  أكون أو بوذياً  أكون أو رأسمالياً  أكون أو شيوعياً  أكون أن: المشتركة ا��ٔرضية تلك تجد

 أموال يأكل أن عيستطي.. وهو هو يزني أن يستطيع.. الرأسمالي مع الخمر يشرب أن يستطيع الشيوعي.. ا��آخرين وبين بيني

                                                           
 .-عنه الله رضي- بكر أبي عن أنس حديث من عليه متفق ٢

 .عنها الله رضي عائشة حديث من عليه متفق ٣
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 لرأسماليا المجتمع في غريب أنه يشعر �� الشيوعي.. مشتركة وصفات مشتركة وأوضاع مشتركة أخ��ق هناك.. وهو هو الناس

 ا��آخر عم متفاهم وك��هما يعملون، كما ويعمل يأكلون، كما ويشرب يأكل هو غربة، هناك ليست واقعياً  لكن عقلية، غربة إ��

 بين قتصاديةا قضية في.. المذهب في اخت��ف مجرد. بينهما فيما مضاد عنيف تيار هناك وليس غربة، هناك فليست. تماماً 

 يتعايشا نأ  فيستطيعان.. ا��ٔخ��ق تهمه و�� الغيب، يهمه و�� الله، يهمه و�� الدين، يهمه �� كليهما ولكن والرأسمالي، الشيوعي

 .الرف على الفكرة علقا إذا

 في و�� قيمة، يف و�� تعامل، في و�� شعور، في و�� سلوك، في �� الجاهلية؛ يشارك أن يستطيع ��.. يستطيع �� المسلم لكن

 إنهما ولنق قد. شيء في يلتقيا أن يمكن �� متناقضان وجهان.. تماماً  ومتفرد تماماً  متميز كيان.. شيء أي في و�� أخ��ق،

 لىع يجتمعان كيف! طعام؟ على يجتمعان كيف.. هذا يأكله وما هذا يأكله ما بين شتان لكن يأكل، وهذا يأكل هذا.. بشر

 سانا�ٕ�ن على الواقع ضغط كان لذلك.. ا��آخر وجود تناقض بطريقة وجوده يحقق منهما واحد كل ��ٔن.. ذلك يمكن ��! زواج؟

 تمعمج في الشيوعية يختار فمن.. لمذهبه مخالفاً  كان مهما مذهب صاحب أي على الواقع ضغط أضعاف أضعاف المسلم

 من انتقاله حتاجي لن.. هو كما ويظل دقائق في يغيرها أن يستطيع فكرته يغير أن أراد وإذا كثيرة، ضغوط عليه ليس رأسمالي

 أخ��قه في حيوان افك��هم أبداً، والسلوكيات ا��ٔخ��قيات وفي والشعوري، النفسي كيانه في انتقال إلى الرأسمالية إلى الشيوعية

 القبعات ألقيا إذاو  المسألة، انتهت القبعات تباد�� فٕاذا بيضاء، أو زرقاء قبعة يلبس وذلك حمراء قبعة يلبس هذا ولكن.. وقيمه

 ..تماماً  متماث��ن حيوانان سيكونان

 المستنقع إلى ينـزل أن ادرق غير طويلة فترة سيظل المسلم كفر لو حتى لحظة، في يتغير أن يستطيع ��. يستطيع ف�� المسلم أما

 وضاغط جداً، ثقيل المرأة، وخاصة المسلم، ا�ٕ�نسان على الواقع فضغط.. ذلك قبل منه يتقزز وكان عنه، بعيداً  عاش الذي

 .. تع��ءا��س ومن التوكل ومن ا�ٕ�يمان ومن اليقين من جداً  هائل برصيد إ�� الضغط هذا أمام يقف أن المسلم يستطيع و�� جداً،

 ضغوط مامأ  والتحدي الثبات على يعين الحق بقيم المرتبط ا��ستع��ء

 الجاهلية

 المرء ستعليي حينما ولذلك أمامه، يقف وبمن يعاديه بمن ا��ستهانة وعلى ال��مبا��ة، على قدرة ا�ٕ�نسان تعطي طاقة ا��ستع��ء

 أمام يقف أن ويستطيع ثأر،وال الحقد نار فيه وأشعلت فيه انبعثت التي الطاقة بهذه يقتل أن يستطيع بعشيرته، أو بنسبه -مث��ً -

 قوة ا�ٕ�نسان كسبت طاقة فا��ستع��ء.. بالعصبية يتقاتلون كانوا حينما الجاهلية، في يفعلون العرب كان كما بأكملها، قبيلة

 . هائلة

.. ا�ٕ�يمان ئلوبوسا ا�ٕ�يمان وبأهداف ا�ٕ�يمان بأخ��قيات ا��ستع��ء هذا يتشكل.. با�ٕ�يمان استع��ءً  هذا ا��ستع��ء يكون وحينما

 وبوسائل لحقا وبأهداف الحق بقيم وملتزم بالحق مرتبط إيماني استع��ء هذا ولكن استع��ء، وهذا استع��ء هذا.. الفارق هو وهذا

 .اتمباء من المستنقع من يخرج وبما الجاهلي بالمستنقع مرتبط باطل استع��ء وذاك الحق،
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 في فكري أن قبل هائلة قوة إلى استند قد المؤمن يكون أن بد �� لذلك. هائل ضغط المؤمن ا�ٕ�نسان على يقع الذي فالضغط

 يستطيع لنف ركين ركن إلى مستند أنه مطمئنا يكن لم فٕاذا. المتجبرة المندفعة الحمقاء الجاهلية لهذه ومبارزته حربه يعلن أن

 يقيالحق ا��ستع��ء مستوى إلى يصلوا لم ا��ٔفراد بعض كان حينما الدعوات، تاريخ في حدث ما وهذا. لحظات يقف أن

 ببعض.. الضغط نم بقليل الباطل قوة أمام وانهاروا انحدروا.. وبالحق وبالرسل وبا��آخرة بالله الحقيقي وا�ٕ�يمان الحقيقي واليقين

 لماذا؟. .فسقطوا الحرية، مصادرة.. المال مصادرة.. وا��ٔو��د الزوجة عن المنع ببعض.. والحرمان السجن ببعض.. التعذيب

 قل،المعت دخلوا أو السجن دخلوا ما بقدر استعلوا.. جداً  ضعيفة عندهم ا��ستع��ء وطاقة.. جداً  ضخم الجاهلية ضغط ��ٔن

 وبزوجته �دهبأو� يضحي أن استعداد عنده فهل.. المكان هذا في حياته طول يعيش فقد.. ذلك بعد لما حسابا يعملوا لم لكن

 هذه عمل قد يكن مل إذا الحسبة؟ هذه عمل هل الجنة؟ فيدخل يلقاه حتى لله ويعيش وغرائزه وبشهواته وبحريته وبمنصبه وبماله

 تشكو رأتهام من دمعة أول بكاء مع ينهار.. السجن في إليه يأتي أو��ده من طفل أول بكاء مع ينهار.. ينهار أن بد ف�� الحسبة

 غوطض عن فض�� الساحقة، الضغوط هذه تواجه أن قادرة ليست لديه اليقين وطاقة ا��ستع��ء طاقة ��ٔن ينهار.. الحاجة له

 لم فٕاذا.. مالب ل�ٕ�نسان تلوح.. بنعيم ل�ٕ�نسان تلوح.. بمنصب ل�ٕ�نسان تلوح.. وإغراء وإغواء وترهيب تخويف من الجاهلية

 .. والطمع والخوف الحرمان سياط تحت ويخضع ينهار فسوف الحق لذات بالحق استع��ء طاقة عنده يكن

 كما نياالد غرائز بكل واستمتع شيوعيا أظل أن يمكن ��ٔنه.. الطاقة هذه كل إلى بحاجة فليسوا ا��ٔخرى المذاهب أصحاب أما

 تمثل �� ��ٔنها أتركها أتركها أن اضطررت وإذا. أتركها ��.. شيوعيتي أترك لماذا إذن.. تماماً  الرأسمالي بها يستمتع كما أشاء،

 كان فٕاذا.. هبلمذ أو لفكرة تعصب مجرد هي.. عظيماً  شيئاً  اآخرتي في و�� حياتي في عليها يترتب و�� عظيمة، قيمة عندي

 أنا قولي أن الشيوعي من يطلب كان.. يحدث كان ما وهذا التعصب، هذا فليسقط كبيرة خسائر إلى سيؤدي التعصب هذا

 السجائر أعقاب أجل من وكان امرأة، أنا بيتنا باب على وأكتب السجن من أخرجوني لهم قال أحدهم امرأة، أنا فيقول امرأة

.. ا��آن �توالمج� الصحف في يكتب الذي الكبير الفيلسوف هو هذا.. سيجارة عقب له يعطوا لكي المساجين أقدام يقبل

 جداً  ضخمة فلةح له فعملوا الشيوعيين، أصحابه بقية استغاث كما بالله أحدهم يستغث لم قطار حادث لبعضهم وقع وحينما

 والحياة إله �� ونتقول أنتم.. بالله استغاثوا كلهم بقيتهم لكن الله، يذكر فلم ا�ٕ�لحاد على ثبت الذي الوحيد الشيوعي ��ٔنه

 حينما ةبالشيوعي يستمتعون هم.. ا��ستمرار إلى يدفعهم ما هناك ليس ��ٔنه تهاووا، به؟ تستغيثون الذي هذا رب أي.. مادة

 تكلمي أحد يعد ولم مكان، كل في كلها الشيوعية انهارت روسيا انهارت فلما حكاماً، يكونوا أن في وأمل ودولة قوة لها كانت

 .بها يتكلمون كانوا التي العجرفة بهذه الشيوعية عن

 والجبال، رضوا��ٔ  السماوات عنها امتنعت ثقيلة، ا��ٔمانة كانت هنا ومن الجبال، بها تنوء هائلة ضغوطاً  ظهره فوق يحمل فالمسلم

َماَواتِ  َعَلى اْ���َمانَةَ  َعرَْضَنا إِن�ا.. ﴿ يحملنها أن وأبين ْنسَ  َوَحَمَلَها ِمْنَها َوا�ْشَفْقنَ  َيْحِمْلَنَها ا�نْ  فَا�َبْينَ  َواْلِجَبالِ  َواْ���رْضِ  الس�  إِن�هُ  انُ اْ�ٕ�ِ

 جانب على الس��مة جانب ففضلوا خائفين كانوا.. ا�ٕ�نسان هذا من إدراكا أكثر كانوا].. ٧٢: ا��ٔحزاب﴾ [ َجُهوً�� َظلُوًما َكانَ 

 إلى يرتفع لم إذا بائس مصير إلى يذهب قد الذي الجهول، الظلوم ا�ٕ�نسان هذا.. ا�ٕ�نسان وحملها منها، فأشفقن.. المغامرة

َب ﴿  بعدها ا��آية جاءت ولذلك.. ا��ٔمانة مستوى  َعَلى ل�هُ ال َوَيتُوَب  َواْلُمْشرَِكاتِ  َواْلُمْشرِِكينَ  َواْلُمَنافَِقاتِ  اْلُمَنافِِقينَ  الل�هُ  لُِيَعذ�
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 هذه أمام والمؤمنون والكفار المنافقون: الفرقاء هم هؤ��ء].. ٧٣: ا��ٔحزاب﴾ [ رَِحيًما َغُفوًرا الل�هُ  َوَكانَ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ 

 عرفي أن بد �� جاهلي مجتمع في ا�ٕ�يمان راية يحمل أن يريد الذي والمؤمن. وثقيلة ضخمة ا��ٔمانة هذه أن شك ف�� ا��ٔمانة،

 معلوم، دوالسن. سند عن له يبحث أن بد �� سيقف؟ فكيف ومتاعب، اآ��م من له يتعرض قد وما وصعوبتها، المهمة، ضخامة

 أن بد �� ذنإ  الله؟ معية يستحق وأن الله، مؤازرة يستحق وأن الله، سند يستحق أن إلى سيصل كيف ولكن. وجل عز الله وهو

 .الله معية في يكون أن يستحق لكي تاماً  خلوصاً  لله ويخلص تقواه، في يتعمق وأن إيمانه، في يتعمق

 انحرافاتهو  وتصوراته، ؤافكاره واعتباراته، وقيمه العام، وعرفه السائد، ومنطقه المجتمع، وجه في يقف والذي"

 ؤاكرم رض،ا��ٔ  من ؤاثبت الناس، من ٔاقوى سند ٕالى يستند يكن لم ما بالوهن، يشعر كما بالغربة يشعر.. ونزواته

 ."الحياة من

 يضرب قدو  مقيداً، الناس أمام ليجر الناس، وبين وأو��ده، أهله بين عزيز وهو بيته، من ا�ٕ�نسان يؤخذ حينما اللحظي الشعور

 ٕاذاف ا�ٕ�ذ��ل، وبهذا ا�ٕ�هانة بهذه إ�� له يأت لم ا�ٕ�س��م هذا وأن وبالمهانة، بالوهن لحظتها يشعر.. يشتم وقد ،"قفاه" على

 الوهنب سيحس فهل.. الكرامة ومباح الكيان ومباح العرض ومباح الدم مباح أنه سيجد التعذيب، وإلى التحقيق إلى ذهب

 ثيحد الذي المباغت الشعور هذا الركين؟ الركن إلى سيأوي أنه أم أهينت؟ كرامته ��ٔن الحق طريق وعن الحق عن ويرجع

 ويحس بالوهن، حسوي به، يستهين أو عليه ويغلظ ليعذبه جاء الذي الغفير الجمع هذا بين بالغربة شعور هو لحظات في للمؤمن

 . الناس من أقوى سند إلى يستند يكن لم ما الغربة بهذه ويحس الوهن، بهذا فيحس.. امتهنت قد كرامته بأن ويحس با�ٕ�هانة،

 يكون أن دب ��.. المواجهة لحظة في -فقط- السند عن يبحث ف�� العافية، لحظات في هذا على تدرب قد يكون أن بد و��

 يكون أن توق كل في عليه يجب بل إليها، يستند وكيف القوة، هذه يستدعي كيف وعرف السند، هذا إلى طريقه عرف قد

 ينتظر �� دائماً، للمعركة ومستعد دائماً، إليها ومرتكن دائماً، إليها مستند هو بل يستدعيها، �� فهو.. القوة هذه إلى مستنداً 

 ولن.. وفخ ب�� للنـزال مستعد مستعد، فهو بوغت فٕاذا المعركة، أدوات بكل ومزود مسلم هو.. �� فيستدعيها، يواجهوه حتى

 الخوف مقوع لله، ا�ٕ�ج��ل وعمق الله، حب وعمق قلبه، في اليقين وعمق سابقاً، الله مع عاش قد يكن لم ما ذلك يستطيع

 إلى ويذهب لحظات هي به؟ سيفعلون فماذا يمتلكها أسلحة هذه كل وعذابها، النار من الخوف وعمق منه، والخشية الله من

 ،تمرات بضع يده في كان الذي الصحابي ذلك -عنه الله رضي- الحمام بن عمير قال كما) طويلة لحياة إذن إنها( الجنة

 إذن إنها( وقال يأكلها، حتى ينتظر ولم التمرات، هذه فرمى) الجنة دخل مدبر غير مقب��ً  قاتل من( يقول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فسمع

 أن عنييمن الذي ما.. خطوات وبينها وبينه.. هنا الجنة.. نفسه مع منطقيا كان هكذا.. المعركة إلى وانطلق ،)طويلة لحياة

 هي.. قةالحقي في شيئاً  المؤمن ل�ٕ�نسان بالنسبة الجاهلية تملك ف��.. ف��ٔمت أموت أن ثمنها كان إذا.. الخطوات هذه أخطو

 . تستحق �� حيث من مشكورة الجنة، إلى به وتعجل الله، إلى به تعجل أن تملك

 اللقاء لهذا هنفس هيأ  قد فهو فوجئ، أنه يعتبر و�� يباغت، �� اليقين، هذا مع وعاش الله، مع عاش قد يكون حينما فا�ٕ�نسان

 .لحظة أي وفي دائماً، مستعد هو فهكذا.. المبارزة ولهذه



 انيم�ٕ �ا ء��عتاس

 ١٣  

 من ٔاقوى سند ٕالى يستند يكن لم ما بالوهن، يشعر كما بالغربة يشعر .....المجتمع وجه في يقف والذي"

 ."الحياة من ؤاكرم ا��ٔرض، من ؤاثبت الناس،

 ا��ٔرض، من ثبتأ  إليها يستند التي القوة تكون أن بد ف��.. ا��ٔشياء أثبت هي ِحّسنا في ا��ٔرض ��ٔن ا��ٔرض، ذكر يأتي ثانية مرة

 أن لىع المساومة كانت فٕاذا حقيرة، حياة إنها... حياة ليست إيمان بدون الحياة ��ٔن.. الحياة من أكرم وأيضاً . الله قوة ��ٔنها

 مني بُسح إذا القيمة من لي سيبقى ماذا.. الكرامة من لي سيبقى فماذا... أملك ما أعز يسلبون هم فٕانما إيماني، يسلبوا

 يغنيو  الجنس ويمارس ويشرب يأكل كالحيوان سأكون.. ا�ٕ�يمان فقدت فٕاذا.. ويرفس ويشرب يأكل حيواناً  سأعود.. ا�ٕ�يمان

 . مهيناً  ويعيش ويرقص،

 فقد أن ��ً فض كريم، وبها عزيز، وبها إنسان، بها هو التي الحقيقة هذه وفي التكريم، هذا في يفرط أن يمكن �� إذن ا�ٕ�نسان

 وأفكاره ه،واعتبارات وقيمه العام، وعرفه السائد، ومنطقه المجتمع، وجه في يقف لمن بد ف��. وا��آخرة الدنيا يفقده ا�ٕ�يمان

 ا��ٔرض، من أثبتو  الناس، من أقوى سند إلى يستند يكن لم ما بالوهن يشعر كما بالغربة، يشعر أن ونزواته وانحرافاته وتصوراته،

 . الحياة من وأكرم

ه الثقل، به وينوء الضغط، يواجه وحيداً  المؤمن يترك �� والله" ﴿  :جيهالتو  هذا يجيء ثم ومن والحزن، الوهن ويهد�

 .."]١٣٩: عمران اآل﴾ [ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ٕاِنْ  اْ���ْعَلْونَ  َوا�ْنُتمُ  َتْحَزنُوا َوَ�� َتِهُنوا َوَ��

 أحبهو  غيره، على اختاره عبدا وجل عز الله يترك أن يمكن و�� الظن، به يحسن أن بد �� الله عرف من.. طبيعي أمر وهذا

 ا��ٔكرمين أكرمب فكيف الخلق، من الكريم يرضاه �� هذا.. يؤيده و�� ينقذه و�� يتركه ثم كلمته، وأعلن سبيله، في وجاهد وعبده،

 َيْنُصْرُكمْ  الل�هَ  ُصُرواتَنْ  إِنْ .. ﴿ يقيناً  معه سيقف الله فٕان الله مع وقف إذا بأنه يقين على المؤمن يكون أن بد ��.. وتعالى سبحانه

 ليسو  القوة، لهذه متروكاً  ليس المؤمن العبد أن قضية.. واضحة تكون أن بد �� القضية فهذه ،]٧: محمد﴾ [ ا�ْقَداَمُكمْ  َويَُثب�تْ 

 أنه ليتذكر اً سريع يرجع أن فعليه للحظات، ذلك أحس لو حتى.. بالوهن �ٕ�حساسه أو بالغربة، �ٕ�حساسه و�� لضعفه، متروكاً 

﴿  التوجيه ذاه فيأتي. شيئاً  يفقد فلن معه الله كان وإذا الله، معه ��ٔن قوي هو وإنما وحيداً، وليس ضعيفاً، وليس مهيناً، ليس

 الرسول رباعية كسرت وقد أحد، من راجعون وهم] ١٣٩: عمران اآل﴾ [ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْ���ْعَلْونَ  َوا�ْنتُمُ  تَْحَزنُوا َوَ�� تَِهنُوا َوَ��

.. هزيمةب رجعوا.. عليهم الله رضوان المؤمنين من سبعون وقتل -عنه الله رضي- حمزة عليه؛ الناس أعز وقتل وجهه، وشج ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ]. ١٣٩: عمران اآل﴾ [ ُمْؤِمِنينَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  اْ���ْعَلْونَ  َوا�ْنتُمُ  َتْحَزنُوا َوَ�� َتِهنُوا َوَ��﴿  لهم يقول الله ولكن

 اهذ في النفس يساوران اللذان المباشران الشعوران وهما الحزن يواجه كما الوهن ليواجه التوجيه هذا يجيء"

 والقيم ية،الطاغ القوى ٕالى علٍ  من ينظر الذي ا��ستع��ء والثبات، الصبر بمجرد �� با��ستع��ء يواجههما.. المقام

 ."ض��لال على المتجمعة والجماهير والعادات، والتقاليد وا��ٔوضاع وا��عتبارات الشائعة، والتصورات السائدة،

 �ٔن� والثبات، الصبر بمجرد �� سريعاً، يواجههما أن المؤمن على ولكن الحزن، وهذا الوهن هذا للحظات ا�ٕ�نسان يساور فقد

 قّدر هكذا ��ٔني رأصب.. ذلك غير أفعل أن أستطيع �� ��ٔنني أصبر أن سلبياً؛ معنى طياته في يحمل ا��ٔحيان بعض في الصبر
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 الصبر كوني وقد. فعلت ما عاقبة احتمل أن فعلي المعركة بدأت الذي ��ٔنني أصبر الضعيف، وأنا ا��ٔقوى ��ٔنهم أصبر.. عليّ 

 .. با��ستع��ء الشعور هذا يواجه أن بد �� ولكن. سلبياً  معنى ويكون ا��ٔحيان، بعض في ا��ستخذاء معنى فيه

 تواجهه. خطالس هذا وتواجه والحزن، الوهن لحظة وتواجه الطاغية، القوة وتواجه ل��ٔمام، تدفع دافعة، -قلنا كما- طاقة وا��ستع��ء

 أصابع يشّغلها التي المسرح عرائس من أكثر ليست فهي قيمتها يعرف فهو.. الطاغية القوة إلى علٍ  من ينظر الذي با��ستع��ء

 القوة أن يعلمو  الطاغية، القوى إلى المسلم ينظر فهكذا.. القوة من شيئاً  تحمل �� ورقية نمور فهي بذاتها، تعمل ف�� وراءها، من

 من وكم ،لحظات في سقط طاغية من كم ورأينا لحظات، في القوة هذه عنها تمنع أن يمكن الحركة قوة وتعطيها تحركها التي

 وثمود هودو  وإبراهيم نوح قصص في وتعالى سبحانه الله علينا عرض وقد ذلك، لها أراد قد الله ��ٔن.. لحظات في انهارت أمم

 اَب َعذَ  َقُهمْ لِنُِذي نَِحَساتٍ  ا�ي�امٍ  فِي َصرَْصًرا رِيًحا َعَلْيِهمْ  َفا�رَْسْلَنا.. ﴿ وتعالى سبحانه الله من بكلمة الطغاة أبيد كيف وغيرهم

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي اْلِخْزيِ   اْلَعَمى َفاْسَتَحب�وا َفَهَدْيَناُهمْ  ثَُمودُ  َوا�م�ا].. ﴿ ١٦: فصلت﴾ [ يُْنَصُرونَ  َ�� َوُهمْ  ا�ْخزَى اْ��آِخَرةِ  َولََعَذابُ  الد�

 يستطيعوا فلم نوح قوم على الطوفان وجاء].. ١٧: فصلت﴾ [ َيْكِسبُونَ  َكانُوا بَِما اْلُهونِ  اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ  فَا�َخَذْتُهمْ  اْلُهَدى َعَلى

 .. المؤمنونو  العق��ء ليس لكن ا��ٔطفال، بها ويعجب ا��ٔطفال، بها يتلهى فارغة فقاعات المنتفخة القوة فهذه.. ينجو أن

. والعادات لتقاليدوا وا��ٔوضاع، وا��عتبارات الشائعة، والتصورات السائدة، والقيم الطاغية، القوة إلى علٍ  من ينظر الذي ا��ستع��ء

. المصير هذاب راضية الطغاة، أقدام تحت وتسحق وتموت وتؤيد، تهتف التي الهائلة الكثرة هذه.. الجماهير إلى أيضاً  وينظر

 على متجمعة جماهير هذه وأن ضالون، أنهم المؤمن يعرف أن بد �� هكذا.. خاطئون جميعاً  هؤ��ء!! ض��ل على جميعاً  هؤ��ء

 . الغواية في سادرة.. الض��ل

 ا��ستع��ء؟ وعوامل هي وما با�ٕ�يمان؟ مستعليا ٔاكون كيف

 يتحقق؟ كيف.. الض��ل هذا إلى علٍ  من ينظر الذي ا��ستع��ء هذا: سائل يسأل قد ولكن

 مستعلياً؟ أكون وكيف استعلي؟ كيف

 ،المؤمنين من وجل عز الله يطلب وحينما. الحق ا�ٕ�يمان من منبثقة -قلت كما- قضية هي وإنما.. بقرار يأتي �� أمر وهذا

 ا�ٕ�نسان سح في تأتي قد فٕانه.. السائدة والقيم الطاغية ا��ٔرض قوى على يستعلوا أن بعضهم من بعضهم المؤمنون ويطلب

 دراً قا أكون كيف قوياً؟ أكون كيف مستعلياً؟ أكون أن لي أنى كيف؟ ولكن.. رائعة وأهداف جميلة كلمات هذه أن للحظات

 كلمات ف؟كي وصامداً؟ قوياً  أكون أن وأستطيع الناس، واقع أمام أقف كيف الباغية؟ والقوة الطاغية القوى هذه أمام الوقوف على

  الطريق؟ كيف كيف؟ ولكن مستعد، وأنا رائع، والمطلب نعم، جميلة

 أن لعافيةا لحظة في وهو يستطيع الناس من كثيرا ��ٔن مستعلياً؟ يكون كيف: نفسه منا كل يسأل أن بد و��.. مهمة قضية

 بهذه مر منا يروكث قواه، حقيقة سيكتشف والمحنة الشدة في وقع فٕاذا الشدة، لحظات في شيء كل يفعل أن إمكانية يتخيل



 انيم�ٕ �ا ء��عتاس

 ١٥  

 رهيب واقع مامأ  نفسك تجد المحنة تواجه حينما لكن.. يهتز �� سوف أنه يتصور ا��متحان وقبل العافية وقت في.. التجربة

 ..الكيفية ندرك أن بد �� ا��ستع��ء؟ هذا يتحقق فكيف.. الواقع هذا أمام يثبت من وقليل.. جداً  ومخيف

 على ا�ٕ�صرار إلىو  المقاومة، وإلى المواجهة، إلى لتدفعه ا�ٕ�نسان نفس في تشتعل طاقة أنها وحقيقته ا��ستع��ء معنى في قلنا

 فنقصد ا�ٕ�يمان �ءاستع� عن نتكلم كنا فٕاذا.. ومداها الطاقة تلك نوع يكون �ءا��ستع� لنوع وتبعاً . المقابلة القوى على التغلب

 والمجتمع اغيةالط القوى في الممثلة العقبات يواجه حينما المؤمن نفس في بالحق واليقين ا�ٕ�يمان يولدها التي الطاقة تلك

 هي ا��ٔمور ذهه ليواجه المؤمن نفس في تتفجر التي الطاقة هذه أو القوة وهذه.. والجماهير والكثرة والعادات والشرائع والتقاليد

 . ا��ستع��ء معنى وهذا ا��ستع��ء، هذا يكون ا�ٕ�يمان عمق فبقدر. نسبية طاقة

 حياته ريغي أن ويحتاج المؤمن، من استعداد إلى يحتاج -ذلك قبل قلنا كما- ا�ٕ�يماني ا��ستع��ء هذا أن ندرك أن بد �� ولكن

 . ا��ستع��ء هذا ومتطلبات ا�ٕ�يمان متطلبات مع لتتوافق كلها

 ومصدرا سندا ا��ٔعلى هو المؤمن: ا��ٔول العامل

 يكون أن يريدو  صحيحه، معرفة الله يعرف الذي المؤمن عند ا��ستع��ء يصنع الذي ا��ٔول فالعامل ا��ستع��ء، وأسباب عوامل أما

 :سيد ا��ٔستاذ عنه فيقول.. مستعلياً 

 ئدةالسا القيم تكون وما الناس؟ يكون وما كلها؟ ا��ٔرض تكون فما.. ومصدراً  سنداً  ا��ٔعلى.. ا��ٔعلى هو المؤمن ٕان"

ٕالى يتلقى، الله من وهو الناس؟ عند الشائعة وا��عتبارات ا��ٔرض؟ فـي  "يسير؟ منهجه وعلى يرجع، الله و

 سموات،وال ا��ٔرض خلق الذي بالله مرتبط وهو ومصدراً، سنداً  ا��ٔعلى أنه يقين على يكون أن.. ا��ستع��ء يولد عامل أول هذا

 أنا كنت فٕاذا الله؟ قوة أمام كلها ا��ٔرض هذه قيمة فما ا��ٔرض، قوى وكل ا��ٔرض، أمامه وقفت فٕاذا. وحدها ا��ٔرض وليس

 أن يقيناً  أعلم تكن إذا استعلي؟ أن أستطيع و�� أضعف يجعلني الذي فما بصفاته، ومؤمناً  به، ومؤمناً  حقيقة، الله إلى مستنداً 

َماَواتُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َقْبَضتُهُ  َجِميًعا َواْ���رْضُ .. ﴿ الله  هو وتعالى سبحانه الله كان إذا].. ٦٧: الزمر﴾ [ بَِيِميِنهِ  َمْطوِي�اتٌ  َوالس�

 ا��ٔرض، قوى بعض.. الناس هؤ��ء من طائفة. ا��ٔرض هذه من جزء هو أمامي يقف فمن السماوات، وصاحب ا��ٔرض، صاحب

 أنتو  أمامك، وقفت وقهر وظلم وعتاد قوى من تملك ما بكل كلها ا��ٔرض أن افترضنا لو وحتى.. كلها ا��ٔرض قوى وليست

 إذا.. شيئاً  كونت و�� الكوني الفضاء في فتميد لحظات في كلها يزلزلها أن يستطيع والذي ا��ٔرض، هذه خلق الذي إلى مستند

 في دةالسائ القيم تكون وماذا الناس؟ يكون وماذا كلها؟ ا��ٔرض تكون فماذا مصدراً، وا��ٔعلى سنداً، ا��ٔعلى أنك مستيقنا كنت

 .. يسير منهجه وعلى يرجع، الله وإلى يتلقى، الله من وهو الناس، عند الشائعة وا��عتبارات ا��ٔرض،

 ا�َرادَ  إِنْ  ْيًئاشَ  الل�هِ  ِمنَ  َيْمِلكُ  فََمنْ  قُلْ  َمْرَيمَ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  الل�هَ  إِن�  َقالُوا ال�ِذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ .. ﴿ المائدة سورة في وجل عز الله يقول

لِل�هِ  َجِميًعا اْ���رْضِ  فِي َوَمنْ  َوا�م�هُ  َمْرَيمَ  اْبنَ  اْلَمِسيحَ  يُْهِلكَ  ا�نْ  َماَواتِ  ُمْلكُ  َو  ُكل�  َعَلى َوالل�هُ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َبْيَنُهَما َوَما َواْ���رْضِ  الس�

 ،الموضع هذا في الطاهرة وبأمه بنبيه، عرّض وجل عز الله ��ٔن ا��آية، هذه أمام المرء يقف ودائماً ].. ١٧: المائدة﴾ [ َقِديرٌ  َشْيءٍ 
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 ا��ٔرض في ومن يهلكهما أن الله أراد إذا أمه؟ هي وما المسيح؟ هو من.. الله قوة أمام يقف شيء �� أنه المعنى؛ هذا ليبرز

َماَواتِ  ُمْلكُ  َولِل�هِ ﴿  جميعاً   ].. ١٧: المائدة﴾ [ َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َبْيَنُهَما َوَما َواْ���رْضِ  الس�

 ومصدراً، سنداً  ا��ٔعلى بأنه الجاهلية مواجهة في مستيقناً  يكون أن بد �� فٕانه وبأسمائه الله بصفات يقين على المؤمن كان فٕاذا

 . شيئا تساوي �� فيها وبما يهاعل بمن ا��ٔرض بأن ويحس

 له يقولو  الغار، باب على الكافرين وأقدام الغار، في وهو ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كان كما يطمئن، سنده هو الله أن يعرف حينما وا�ٕ�نسان

 بكر أبو فوخو  يخشى، فهو ،"لراآنا قدميه تحت أحدهم نظر لو والله" ملسو هيلع هللا ىلص للرسول يقول الصديق، وهو -عنه الله رضي- بكر أبو

 المطلقة لطمأنينةا فهي).. ثالثهما الله باثنين ظنك ما( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول له فيقول.. نفسه على وليس ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول على كان ا��ٔكبر

 .. لله

إِنْ  َرب�كَ  ِمنْ  إَِلْيكَ  ا�ْنزِلَ  َما َبل�غْ  الر�ُسولُ  ا�ي�َها َيا﴿  تعالى قوله في ملسو هيلع هللا ىلص رسوله بعصمة وجل عز الله تعهد وعندما  َبل�ْغتَ  َفَما ْفَعلْ تَ  َلمْ  َو

 ا��آية هذه وبعد يحرسونه، كانوا الذين الحرس فصرف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول خرج].. ٦٧: المائدة﴾ [ الن�اسِ  ِمنَ  َيْعِصُمكَ  َوالل�هُ  رَِساَلَتهُ 

 تالغزوا ثناءأ  في يحرسونه الصحابة يترك ذلك قبل كان وقد حارس، الله رسول بيت على و�� الله رسول خيمة على يقف لم

 .. النبوة إيمان هو وهذا.. العصيبة ا��ٔوقات وفي

ا.. ﴿ مصر من هاربون وهم موسى أصحاب أيضاً  رأينا وكما  :الشعراء﴾ [ َلُمْدَرُكونَ  إِن�ا ُموَسى ا�ْصَحابُ  قَالَ  اْلَجْمَعانِ  َتَراَءى َفَلم�

 ونَ قَِليلُ  َلِشْرِذَمةٌ  َهُؤَ��ءِ  إِن� .. ﴿ الله وصفهم كما وغضب، حنق من تملك ما بكل وراءهم، فرعون وجيوش أمامهم فالبحر].. ٦١

إِن�ُهمْ ۞  إِن�ا۞  لََغائِظُونَ  َلَنا َو ] ٦١: الشعراء﴾ [ َلُمْدَرُكونَ  إِن�ا: ﴿ موسى فينادون].. ٥٦-٥٤: الشعراء﴾ [ َحاِذُرونَ  َلَجِميعٌ  َو

 ولكن.. يعرف �� كيف؟].. ٦٢: الشعراء﴾ [ َسَيْهِدينِ  َرب�ي َمِعيَ  إِن�  َك��� َقالَ ﴿  -الس��م عليه- موسى يجيبهم شديدة وبتلقائية

 ُموَسى إَِلى َفا�ْوَحْيَنا﴿  التعقيب فاء].. ٦٣: الشعراء﴾ [ َفا�ْوَحْيَنا﴿  أمره بالغ الله أن يعلم فهو بالحماية، وتعهد يخرج أن أمره الله

 اضرب له قيل موسى ��ٔن فقط، رمز.. عصا].. ٦٣: الشعراء﴾ [ اْلَعِظيمِ  َكالط�ْودِ  فِْرقٍ  ُكل�  َفَكانَ  َفاْنَفَلقَ  اْلَبْحرَ  بَِعَصاكَ  اْضرِْب  ا�نِ 

 .. سيحدث ما وسترى البحر بعصاك

 مصادر أحد وهذه.. با��ستع��ء يشعر أن بد و��.. شيء يهمه فلن.. وسنداً  مصدراً  ا��ٔعلى أنه علم على المؤمن يكون فحينما

 .ا��ستع��ء

 وتصورا ٕادراكا ا��ٔعلى هو المؤمن: الثاني العامل

 وتصوراً  دراكاً إ  ا��ٔعلى وهو": فيقول المسلم نفس في ا��ستع��ء يصنع الذي الثاني العامل الله رحمه سيد ا��ٔستاذ يذكر ثم

 حقيقةبال للمعرفة صورة ٔاكمل هو ا�ٕ�س��م بها جاء التي الصورة هذه في الواحد بالله فا�ٕ�يمان.. الوجود لحقيقة

 فاتالفلس به جاءت ما سواء والمذاهب، والعقائد التصورات من الركام ذلك ٕالى الصورة هذه تقاس وحين. الكبرى

.. الكالحة ماديةال المذاهب اعتسفته وما المحرفة، والكتابية الوثنية العقائد ٕاليه انتهت وما وحديثًا، قديماً  الكبرى
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 ظمةع تتجلى التعسفات، وهذه الركام ذلك ٕالى المتناسقة، الجميلة الواضحة المشرقة الصورة هذه تقاس حين

 ."كهنا من كل على ا��ٔعلون هم المعرفة هذه يعرفون الذين ٔان شك من وما. قط تتجل لم كما ا�ٕ�س��مية العقيدة

 حينما فٕانه.. يرهاوغ مادية، ومذاهب محرفة، وكتابية وثنية، وعقائد وحديثاً، قديماً  كبرى، فلسفات من البشرية به تعج ما وكل

 مةالعظ من ا�ٕ�له هذا وأن والج��ل، العظمة من الدين هذا أن المسلم يطمئن كلها التصورات بهذه الرباني التصور هذا يقارن

 أبدا، نهاع يتنازل ف�� العقيدة، هذه ويعشق.. الحقيقة هذه فيعشق والقيم، التصورات هذه كل أمامه تنهار بحيث والج��ل

 وهذه.. اً مستعلي يكون �� فكيف به، ويؤمن الله مع ��ٔنه.. أعلى مؤمن، ��ٔنه.. عزيز مسلم، ��ٔنه.. عظيم أنه داخله من ويشعر

 .ا��ستع��ء مصادر أحد

 والموازين للقيم تصورا ا��ٔعلى هو المؤمن: الثالث العامل

 ا��ٔعلى هوو ": بقوله الله رحمه سيد ا��ٔستاذ يوضحه المسلم نفس في ا��ستع��ء عوامل من الثالث العامل ذلك بعد ويأتي

 بالله، لمعرفةا من المنبثقة فالعقيدة. وا��ٔشخاص وا��ٔشياء وا��ٔحداث الحياة بها توزن التي والموازين للقيم تصوراً 

 هذه. يرالصغ ا��ٔرض ميدان في �� الكبير الوجود في القيم بحقائق المعرفة ومن ا�ٕ�س��م، بها جاء كما بصفاته

 الذين شر،الب ٔايدي في المختلفة الموازين تلك من ؤاضبط ٔاعلى للقيم تصوراً  المؤمن تمنح ٔان شٔانها من العقيدة

 في بل. الواحدة ا��ٔمة في بل. الواحد الجيل في واحد ميزان على يثبتون و��. ٔاقدامهم تحت ما ٕا�� يدركون ��

 ".حين ٕالى حين من الواحدة النفس

 هذه ضعو  الذي هو الله ��ٔن وا��ٔشخاص، وا��ٔشياء الحياة بها توزن التي والموازين القيم في تصوراً  ا��ٔعلى أنه يوقن فالمؤمن

 حوله بما ما�ٕ�س�� وحقائق العقيدة حقائق المسلم يقارن وحينما ورحمته، وفضله بعلمه والموازين، القيم هذه ووضع العقيدة،

 البعيد، لمدىا يرون �� فهم النظر، بقصر تتميز الجاهلية فهذه. وا��ستع��ء بالعزة يشعر الجاهلية هذه وبمصادر الجاهلية في

 الشهوة في رغبة الخيرو  المصلحة عن فيجنحون بالهوى يتميزون الذين هؤ��ء وتتقلب، فتتغير قليلة، ��ٔوقات وينظمون فيشرعون

 إلى اليمين أقصى من الجاهلية مصادر به تتميز الذي التقلب ا�ٕ�نسان يرى حينما مصلحتهم، حساب على ولو حتى والرغبة،

 في خلالتد وعدم الفرد، وحرية ا�ٕ�نسان حرية يمثل الذي هو ��ٔنه ا��ٔعظم المذهب هي الرأسمالية مرة تصبح.. اليسار أقصى

 مسحوقاً  كياناً  الفرد ويصبح الجماعة، وتمجد الجماعة تؤيد التي ا��ٔعلى المثل هي الشيوعية تصبح قليل وبعد.. وسلطانه مقدراته

 نبي التقلب هذا.. ا��ٔهواء من وراءه ما منصفاً  عاق��ً  كان إن يدرك فٕانه التقلب هذا ا�ٕ�نسان يرى حينما.. وجود له وليس

 بعض نامي الذي كالنائم عليه، هو الذي بالوضع يضيق دائماً، متقلب ا�ٕ�نسان ��ٔن كان إنما والمتناقضة المتعارضة ا��ٔطراف

 الجانب إلى فينقلب ا��ٔوضاع، أحسن في سيكون ا��ٔيسر الجانب إلى انتقل لو أنه إليه يخيل ثم ا��ٔيمن، الجانب على الوقت

. وتسأم تضيق تقلبة،م دائماً  فالبشرية. متقلب ��ٔنه الليل طوال يتقلب فيظل.. ا��ٔيمن الجانب إلى يرجع قليل بعد ثم ا��ٔيسر،

 الجهل أيضا وهناك. دلواويب يغيروا أن ا��ٔمر طبيعة من أنه ويظنون به، فيضيقون كثيرة، متاعب يحمل ذاته في تقرره ما طبيعة و��ٔن

 العلمية قائقالح وحتى واجتهادات، محاو��ت كلها وإنما يقيني، علم عندها ليس فالجاهلية الجاهلية، إنتاج كل به يتسم الذي
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 دائما وه ا��ٔول ا��حتمال بأن يقينٌ  هناك ليس لكن الثاني، ا��حتمال من أقوى يكون ا��ٔول ا��حتمال: احتما��ت عن عبارة هي

 ا�ٕ�لهية، يئةالمش ط��قة أكدت قد هذه ا��حتما��ت نظرية فحتى الخامس، أو الرابع ا��حتمال يتحقق أن فيمكن.. يتحقق الذي

 الذي الله رادةإ  لتكبل �� الحياة، لتنظم وضعت الكونية والسنن.. وجل عز الله إرادة إ�� با��ٔشياء ويمسك يقبض شيء �� ��ٔنه

 .شيء أي في مطلق يقين و�� مطلقة، سنة دائماً  هناك ليس ولذلك يشاء، حينما يغيرها أن قادر فهو وضعها،

 رحمتهو  المطلق، بعلمه جيداً؛ يعرفه الذي الله هو الحياة ومنهج الحياة نظام له وضع الذي أن يعلم المسلم ا�ٕ�نسان بينما

 من وقت يأ  في البشرية تضعه ما إلى هذا يقارن فحينما.. بالكمال المطلق وتفرده المطلق، وكرمه المطلق، وعدله المطلقة،

 .�ءا��ستع� مصادر من مصدر وهذا.. المنهج لهذا تابع و��ٔنه المنهج، هذا صاحب ��ٔنه والعزة، بالفخر يحس أن بد �� أوقاتها

 وشعورا ضميرا ا��ٔعلى هو المؤمن: الرابع العامل

 فٕان.. لوكاً وس وخلقاً  وشعورًا، ضميراً  ا��ٔعلى وهو": المسلم نفس في ا��ستع��ء عوامل من الرابع العامل إلى بعده ننتقل

 والتقوى، العفةو  والطهارة والنظافة بالرفعة موحية بذاتها هي المثلى، والصفات الحسنى ا��ٔسماء ذي الله في عقيدته

 متاعب ٔامامه تهون الذي الجزاء. ا��آخرة في الجزاء عن العقيدة ٕايحاء على فض��ً . الراشدة والخ��فة الصالح والعمل

 ."نصيب بغير الدنيا الحياة من خرج ولو المؤمن، ضمير ٕاليه ويطمئن. جميعاً  واآ��مها الدنيا

 ا�ٕ�س��م ويرى ى،العل وصفاته الحسنى اسمائه موحيات من شيئاً  ويقتبس يعبد، من حقيقة الصادق المؤمن ا�ٕ�نسان يعرف حينما

 عريش عندها.. الله عظمة من والمستمدة الرفيعة القيم وهذه ا��ٔخ��قيات، وهذه النظافة، وهذه المشاعر، هذه إلى يدعوه وهو

 اتصطنعه التي وا��ٔحزاب المذاهب يرى بينما المقدرة، البشري الكمال درجة إلى يرفعه المنهج وهذا الدين هذا أن المؤمن

 ثلهميم ومرة أضل، هم بل كا��ٔنعام أنهم مرة أصحابه الله يصف قأف إلى الكريم ا��ٔفق هذا من ا�ٕ�نسان تشد كلها البشرية

 رائعال هذا مجده من ا�ٕ�نسان تُنـزل فالجاهلية يلهث، تتركه أو يلهث عليه تحمل إن كالكلب ومرة أسفاراً، يحمل بالحمار

 يستعلي.. ستعليي أن بد �� هذا المسلم يستيقن فحينما الجاهلية، فيها تعيش التي المحتقرة السحيقة الهوة تلك إلى العظيم

 عاش حينما ذاقها لتيا هو وبصفاته المسلم، المجتمع بصفات أيضاً  ويستعلي الحسنى، وأسمائه ربه بصفات ويستعلي بدينه،

 والخسة نذالةوال والنفاق بالحقارة يتميزون الجاهلية أهل يرى بينما.. شجاعاَ  كريماً  عفيفاً  صادقاً  إنساناً  فأصبح با�ٕ�س��م،

 الحقيرة الشراذم ههذ من يقيناً  أعلى إنه.. الذاتي با��ستع��ء فيحس شناعة، من الجاهلية به توصف ما وكل والخيانة، والحيوانية

 .يراها التي

 ونظاما شريعة ا��ٔعلى هو المؤمن: الخامس العامل

: فيقول هالل رحمه سيد ا��ٔستاذ يوضحه الذي المسلم نفس في ا��ستع��ء عوامل من وا��ٔخير الخامس العامل ذلك بعد ويأتي

 ونظامه، عتهشري ٕالى ويقيسه وحديثًا، قديماً  البشرية عرفته ما كل المؤمن يراجع وحين ونظامًا، شريعة ا���ولى وهو"

 ٕالى نظروسي. الكامل والنظام الناضجة الشريعة جانب ٕالى العميان، وخبط ا��ٔطفال بمحاو��ت ٔاشبه كله فسيراه
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ٕاشفاق عطف في علٍ  من الضالة البشرية  الشقوة على ا��ستع��ء ٕا�� نفسه في يجد و�� وشقوتها، بؤسها على و

 ."والض��ل

 ا��ٔعلى هو أنهو  ا��ٔعلى، شريعته أن يشعر الدقة، وهذه الرحمة، وهذه التشريعي، الضبط هذا ويرى الله، شريعة في ينظر فالذي

 الطواغيت، شرائعو  البشر شرائع تحت تعيش التي الجاهلية على ويشفق وشمول، ورفعة وتناسق ضبط من الشريعة هذه في بما

 .والض��ل الشقوة على ا��ستع��ء إ�� نفسه في يجد و�� وشقوتها، لبؤسها عليها يشفق

  ا�ٕ�يمان استع��ء من مشرقة صور

 يعرف شعبة بن مغيرةال تاريخ يقرأ  والذي. رستم إلى ذهبا حينما عامر بن وربعي شعبة بن المغيرة قصتي هنا سيد ا��ٔستاذ ويحكي

 ألم: له قالف الحديبية، صلح في بذلك الثقفي مسعود بن عروة عمه عيره وقد طريق، قاطع مغامراً  أفاقاً  الجاهلية في كان أنه

 يشج قائد فهو الفرس قائد رستم أما. خشنة هيئة ذا وكان جمي��ً، يكن لم ذلك بعد هو ثم.. با��ٔمس إ�� سوأتك تغسل

 الجاهلية يف كسرى إلى ذهبوا إذا وكانوا.. والمهابة التقديس نظرة الجاهلية في الفرس إلى ينظرون العرب كان فقد.. كسرى

 الذي- هذا المغيرة ذهب ل�ٕ�س��م، اتجهوا حينما لكن.. يعبد أن يستحق عظيم فهو إلهاً  يكن لم إن فهو.. يديه بين يسجدون

 التي ��ٔبهةا تلك بكل فيه يستهين الذي الموقف هذا أمامه ووقف الفرس قائد رستم إلى -طريق وقاطع نكرة الجاهلية في كان

 يقف ولم ستم،ر  من يخش ولم بهذا، يتأثر لم ولكنه ا��ٔبهة، بهذه يتأثر ا�ٕ�نسان أن يعلمون ��ٔنهم فيه، يؤثروا لكي بها قابلوه

 :لحظات معها فلنعش ا��آن نقرأها التي القصة لنا تحكي كما معه وقف وإنما الذليل، موقف أمامه

 في مرست واستٔاذنوا ٔاجلسوه، فارس ٔاهل ٕالى فعبرها القنطرة، ٕالى المغيرة جاء لما: قال النهدي عثمان ٔابي عن"

 التيجان يهمعل زيهم، في والقوم شعبة ابن المغيرة فٔاقبل لتهاونهم، تقوية شارتهم من شيئاً  يغيروا ولم ٕاجازته،

 ��) خطوة ٔاربعمائة ٔاو بث��ثمائة وتقدر سهم رمية مسافة والغلوة( غلوة على وبسطهم بالذهب، المنسوجة والثياب

 وله رةالمغي ؤاقبل" العظيم، هذا على مقبل وهو بالهوان يحس لكي .."غلوة عليها يمشي حتى صاحبهم ٕالى يصل

 على لكاً م ليكون نفسه يعد كان الذي رستم بجوار يجلس أي "ووسادته سريره على يجلس حتى يمشي ضفائر ٔاربع

 "ا��ٔح��م عنكم بلغنات كانت: فقال" بالقوة وأنزلوه صرعوه يعني "ومغثوه ؤانزلوه فترتروه" الحاشية أي "عليه فوثبوا" الناس

 يكون نأ  ٕا�� بعضًا، بعضنا يستعبد �� سواء العرب معشر ٕانا منكم، ٔاسفه قوماً  ٔارى و��" عق��ء أنكم نسمع كنا أي

 بعضكم نأ  تخبروني ٔان صنعتم الذي مـن ٔاحسن وكان. نتواسى كما قومكم تواسون ٔانكم فظننت لصاحبه؛ محارباً 

 مركمأ  ٔان علمت اليوم. دعوتموني ولكن اآتكم ولم نصنعه، ف�� فيكم، يستقيم �� ا��ٔمر هذا ؤان بعض، ٔارباب

 ."العقول هذه على و�� السيرة هذه على يقوم �� ملكاً  ؤان مغلوبون، ؤانكم مضمحل،

.. مهيبال الحشد هذه وسط في وحده إليهم ذاهب وهو ذلك، يفعل أن المغيرة استطاع كيف.. ا�ٕ�نسان يتخيله �� رائع شيء

 .. عربال دهاة من أربعة أحد هو والمغيرة الموقف، هذا على قادر أنه يعلم كان المغيرة بعث لما وقاص أبي بن سعد أن شك ��
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 لجيوشا قائد رستم، ٕالى رسو��ً  عامر بن ربعي القادسية قبل وقاص ٔابي بن سعد ٔارسل" فقد عامر بن ربعي أما

 العظيمة، مينةالث وال��آلئ اليواقيت ؤاظهر الحرير، والزرابي بالنمارق مجلسه زينوا وقد عليه فدخل ؤاميرهم، الفارسية

.. ��ٔمورا هذه من قيمتهم يستمدون فهم ."ذهب من سرير على جلس وقد الثمينة، ا��ٔمتعة من ذلك وغير تاجه، وعليه

 عتدلت حتى لصحابته ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول يعلّمه كان ما وهذا أهلها، فيعظموا.. الناس لتبهر ذلك تفعل الجاهلية، حقيقة وهذا

 َما: لنبيا فََقالَ . رجل وسلم عليه الله صلى الله رَُسولِ  َعَلى رَُجلٌ  َمر� : قَالَ  الساعدي، سعد بن سهل فعن وموازينهم، مقاييسهم

، هذا الناس، أشرف من هذا: نقول: َقالُوا َهَذا؟ فِي َتُقولُونَ  إِنْ  يخطب، ا�نْ  َخَطَب، إِنْ  َحرِي� َع، ا�نْ  َشَفَع، َو إِنْ  يَُشف�  ا�نْ : َقالَ  َو

: قَالُوا َهَذا؟ في تَُقولُونَ  َما: وسلم عليه الله صلى النبي فقال اآخر، رَُجلٌ  َوَمر�  وسلم، عليه الله صلى النبي فَسَكتَ  لقوله، يُْسَمعَ 

، هذا المسلمين، فقراء من هذا الله، رسول يا والله: نقول إِنْ  يُْنَكَح، لمَ  َخَطَب، إِنْ  َحرِي� َع، ��َ  َشَفَع، َو إِنْ  يَُشف�  �َ � ا�نْ  َقاَل، َو

 ريالبخا أخرجه. َهَذا ِمْثلَ  ا���رْضِ  ِمْلءِ  ِمنْ  َخْيرٌ  الفقير إلى وأشار لَهَذا: وسلم عليه الله صلى النبي َفَقالَ  لقوله، يُْسَمعَ 

 في دةموجو  مازالت الجاهلية مقاييس بقايا كانت التربية مرحلة في وهم الصحابة، فحتى... ٤١٢٠ ماجة وابن) ٥٠٩١(٧/٩

 ��ٔنهم نون،يتزي دائماً  الكفار فهؤ��ء. العملي بالسلوك ذلك يعلمهم وكان يزنون، كيف يعلمهم ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول فكان نفوسهم،

. شيء لك فقدوا الزينات هذه من تعروا فٕاذا شيئا، الداخل من يملكون �� -الحقيقة في- ��ٔنهم ا��ٔمور، هذه من قيمتهم يأخذون

 انواك السجون ودخلوا للمحنة تعرضوا عندما ولكنهم القوم، أباطرة من عظماء نعدهم كنا هكذا أو بعظماء، التقينا قد ونحن

.. ا�ٕ�س��م دعواهم مع التحيات يقرأون أو يصلون كيف حتى يعرفون و�� فكر، أي لهم ليس فارغون، بهم إذا ثم كا��ٔطفال، يبكون

 . خوائهم وعلى فراغهم على تغطي التي المزيفة ا��ٔبهة هذه من قيمتهم يأخذون فهؤ��ء

 الفارسية يوشالج قائد رستم، ٕالى رسو��ً  عامر بن ربعي القادسية قبل وقاص ٔابي بن سعد ٔارسل".. عامر بن ربعي أما

 وعليه ظيمة،الع الثمينة وال��آلئ اليواقيت ؤاظهر والحرير، والزرابي بالنمارق مجلسه زينوا وقد عليه فدخل ؤاميرهم،

 وفرس وترس صفيقة بثياب ربعي ودخل. ذهب من سرير على جلس وقد الثمينة، ا��ٔمتعة من ذلك وغير تاجه،

 س��حه عليهو  ؤاقبل. الوسائد تلك ببعض وربطها نزل ثم البساط طرف على بها داس حتى راكبها يزل ولم. قصيرة

ٕانما اآتكم، لم ٕاني: فقال س��حك ضع: له فقالوا. رٔاسه على وبيضته  ركتمونيت فٕان دعوتموني، حين جئتكم و

ٕا�� هكذا  ".عامتها لخرق النمارق فوق رمحه على يتوكأ  فٔاقبل. له ائذنوا: رستم فقال. رجعت و

 تهمنا، �� ا��ٔمور هذه أن ليروا لهم، ويفسدها ا��ٔمور هذه يحقر وهو ا��ٔمور، بهذه يتعاظمون فهم خطتهم، مواجهة في خطة هذه

 .. خرقها يتعمد فهو. ا��ٔمور بهذه المنتفشين هؤ��ء مقابل في الهمة عالي مؤمن مسلم خطة هذه

 يحسون ابدأو  أن بعد إليهم جاء ولكنه! هذا فيفعل لقوم رسول يأتي أن يجوز ��.. ا�ٕ�س��م أخ��قيات ليست هذه إن يقال وقد

 ربعي وتصرف غيرةالم تصرف فكان عليها، كانوا التي الهزيمة من لينجوا يتصالحوا أن يريدون فكانوا ا�ٕ�س��مية، الهيمنة باقتراب

 إرسال لبواط الذين هم الفرس إن ثم. عندهم المقاومة من الباقية البقية على ليجهزوا القوم، لهؤ��ء النفسية الحرب من نوعاً  هو

 هؤ��ء عضعوايض لكي ا��ٔبهة وهذه الزينات هذه يصنعوا أن الفرس فأراد ا��ٔدنى، الموقف في فالفرس إليهم، المسلمين من رسول



 انيم�ٕ �ا ء��عتاس

 ٢١  

 المغيرة ومن بعير  من التصرف هذا فكان. التطلع ولهذا الترقب لهذا محِبطة الخطة تكون أن بد ف�� المساومة، في ليلينوا الرسل

 . الظرف مع ويتناسب المهمة، مع يتناسب

 صرفالت فيكون معين، لتفاهم زيارة في كان إذا ذلك يفعل أن المرسل الرسول على يجب كان ما أخرى، ظروف في ولكن

 لهذا هادةش ويقيموا الفرس، علي جديداً  درساً  ليلقوا ذاهبين كانوا الرسل هؤ��ء ولكن -يقولون كما- اآخر" ببروتوكول" محكوماً 

 فعندما.. هيبةو  خوفاً  إليه النظر يستطيعون �� كانوا الذي هذا رستم شأن من الفرس من والجنود العامة نفوس في ويقللوا الدين،

 أسر من ونفيخرج وهم، وفي عماية في يعيشون إذن أنهم ويعرفون فيتشجعون، يخاف، �� الثياب المهلهل العربي هذا يرون

 وقاص، يأب بن سعد مع اتفاق عن كانت وربما ربعي، ومن المغيرة من خطة كانت هذه فكل.. ا�ٕ�نسانية وضاءة إلى العبودية

 .حكماء كانوا فهم تكن لم إن وحتى

 ضيق ومن وحده، الله عبادة ٕالى العباد عبادة من شاء من لنخرج ابتعثنا الله: فقال بكم؟ جاء ما: رستم له فقال"

 ."ا�ٕ�س��م عدل ٕالى ا��ٔديان جور ومن وا��آخرة، الدنيا سعة ٕالى الدنيا

 كذا نأخذل جئنا أغنياء، وأنتم قاحلة، وأرضنا فقراء، ��ٔننا جئنا: له يقول أن يتصور وكان رستم، يتوقعها كان إجابة اآخر وهذه

 كانوا فهكذا.. اعوالمت المال بغية وا��آمنة الغنية المناطق على فتغير تتمرد كانت التي القبائل وكل المستعمرين ككل.. وكذا

 كانوا الذين لفقراءا الصعاليك هؤ��ء فيرجع الطعام، وبعض الثياب وبعض المال بعض لهؤ��ء يعطوا أن يستطيعون أنهم يتوقعون

 .. الجاهلية في با��ً  لهم يلقون ��

 مصدر يحدد لكي.. جئنا يقل ولم ،"ابتعثنا الله": العظمة بهذه.. أخرى قضية كانت.. ذلك غير كانت القضية ولكن

 من شاء من لنخرج ابتعثنا الله" نحن، تحاربوننا و�� الله، تحاربون أنكم حساب فاعملوا إليكم، الله رسل نحن أننا القوة،

 وليس وحده، الله عبادة إلى العباد عبادة من يخرجه أن سبحانه هو شاء من لنخرج .."وحده الله عبادة ٕالى العباد عبادة

 رستم يهف ما كل أن يرون فهم .."وا��ٔخرة الدنيا سعة ٕالى الدنيا ضيق ومن".. الله بٕارادة نتحرك فنحن بٕارادتنا، أيضاً 

 ما ضةبعو  جناح تزن الله عند الدنيا كانت ولو حقيرة، المسلم نظر في هي ا��ٔبهة هذه كل.. الدنيا ضيق هو إنما وأصحابه

 فما.. لدنياا ضيق من ا��ٔغنياء هؤ��ء ليخرج جاء أنه.. عامر بن ربعي حس في الدنيا قيمة فهكذا.. ماء شربة منها الكافر سقى

 تكن مل ولكن الروم، ومن الفرس من سعة وأكثر غنى أكثر صاروا ذلك بعد المسلمين أن شك و�� وا��ٔرض؟ الدنيا سعة إذن هي

 تصورال في درس وهذا .."ا�ٕ�س��م عدل ٕالى ا��ٔديان جور ومن".. تستعبدهم التي العليا القيمة هي عندهم الدنيا قيمة

 .عامر بن ربعي إياه يعلمهم ا�ٕ�س��مي

 و�� خيالياً  مطلباً  �و� ب��غياً  مطلباً  ا��ستع��ء مطلب فليس المؤمن، قلب في ا��ستع��ء تصنع التي العوامل أو ا��ٔسباب هي هذه

 مصدراً،و  سنداً  ا��ٔعلى هو المؤمن يكون أن: عوامله تحققت إذا يتحقق وإنما الواقع، في تحقيقه يمكن �� مثالياً  و�� كماليا

 ��ٔعلىا وهو وشعوراً، ضميراً  ا��ٔعلى وهو والموازين، للقيم تصوراً  ا��ٔعلى وهو الوجود، لحقيقة وتصوراً  إدراكاً  ا��ٔعلى هو ويكون

 انبثاق هو -لناق كما- ا��ستع��ء ويصبح مستعلياً، يكون بد �� فٕانه اليقين درجة إلى بهذا مؤمنا المؤمن كان إذا.. ونظاماً  شريعة
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 بموقف مث��ً  ناوضرب. ا�ٕ�يمان هذا من طبيعي وكانبثاق طبيعي، بشكل يوجد فهو.. المؤمن يتكلفه �� اليقين، هذا طبيعة من

 في نكرات فقراء، بسطاء أفراد.. المسلمين قاعدة.. الجاهلية بقمة تلتقي حينما المسلمة القاعدة من مثل.. وربعي المغيرة

 لكن. .سعد وهذا عمر هذا: لقالوا وقاص أبي بن سعد أو الخطاب بن عمر جاءهم فلو.. رستم عنهم يسمع مل البشري، الواقع

 قمة مواجهة في البساطة هذه يؤكد وبلباس بشكل أيضاً  ذهبوا والذين المسلمة، القاعدة أفراد من البسطاء بهؤ��ء إليهم بعث

 يكون كيفو  ا��عتزاز، يكون كيف درساً؛ البشرية يعلموا ولكي ضخماً، الفارق ليبدو وزينتها، أبهتها بكل الجاهلية السلطة

 ا��ٔعلى مه بأنهم يقينهم خ��ل من إ�� المغيرة نفس و�� ربعي نفس في هذا يحدث ولم ا��ستع��ء، يكون هكذا.. ا��ستع��ء

 . حقيقة

 المعاصر الدعوة واقع في ا��ستع��ء

 وقد أقوياء، مؤمنونال كان حيث القادسية، واقع عنه؛ نحكي كنا الذي الواقع ذلك من أكثر بواقعنا ترتبط مقابلة صورة إلى ننتقل

 من ��ٔرضا بقاع أجمل يأخذوا أن شرقاً  أو غرباً  سواء واستطاعوا التاريخ، إمبراطوريات أكبر يهددون أنهم بحيث القوة من بلغوا

 . الفارسية القوة من ذلك بعد تماماً  وينتهوا الروم،

 .. ا��ٔمل وهذا القوة وهذه السلطة هذه إلى مستندين كانوا إنهم يقول البعض ولعل

 يكون أنو  ا��ٔعلى، هو يكون أن أيضاً  منه مطلوب فهو.. وغريباً  ضعيفاً  المسلم يكون حينما نحن، واقعنا عن نتحدث لكننا

 .اآخر شيء يسنده و�� فقط، با�ٕ�يمان هنا مستعلياً 

 وينظر. ا��ٔعلى بٔانه شعوره يفارقه ف�� المادية، القوة من المجرد المغلوب موقف المسلم ويقف ا��ٔحوال وتتبدل"

 .."مؤمناً  مادام علٍ  من غالبه ٕالى

 بأنه عورهش يفارقه ف�� المادية، القوة من المجرد المغلوب موقف في كان ولو حتى ا�ٕ�يمان، هو المسلم لدى القوة مصادر فأول

 .الباطل يعتنقون وهؤ��ء الحق أعلم أنا.. كافرون وهؤ��ء مؤمن أنا.. مؤمن ��ٔنه فقط ا��ٔعلى،

 انتك وهبها منها، مفر �� كرة ل�ٕ�يمان ؤان وتمضي، فترة ٔانها ويستيقن .مؤمناً  دام ما علٍ  من غالبه ٕالى وينظر"

 .."رٔاساً  لها يحني �� فٕانه القاضية

 . شهيداً  يموت أن وإما ا��ٔرض، في متمكناً  عزيزاً  يعيش أن فٕاما مصيره، يعرف والمؤمن مؤمن، ��ٔنه

 النتائج كانت مهما العاقبة حسن

 نوشتا. النار ٕالى يغادرها وغالبه الجنة، ٕالى ا��ٔرض هذه يغادر وهو. فيستشهد هو ٔاما يموتون كلهم الناس ٕان"

 .."شتان
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 أن إما ركةمع في فهو. الثبات عوائق أمام التردد وعدم بالباطل، وا��ستهانة وا��ستع��ء، الثبات عوامل من جداً  مهم عامل وهذا

 وإذا الله، ضلف من هذا كان انتصر فٕاذا يستطيع، ما كل يبذل هو.. تفكير إلى تحتاج �� قضية.. يستشهد أن وإما ينتصر،

 قد يكون المؤمن ��ٔن كثيرة، حسابات إلى تحتاج �� فا��ٔمور.. يريده الذي وهذا الله، فضل من أيضاً  فهذا وقتل واستشهد هزم

 .كثيراً  مراجعتها إلى محتاجاً  يعد ولم الحسابات، هذه من فرغ

ن�كَ  َ��: ﴿ الكريم ربه نداء يسمع وهو. شتان وشتان"  َمٔاَْواُهمْ  م� ثُ  قَِليلٌ  َمَتاعٌ ۞  اْلِبَ��دِ  فِي َكَفُروا ال�ِذينَ  َتَقل�ُب  َيُغر�

 لل�هِ ا ِعْندِ  ِمنْ  نُُزً�� فِيَها َخالِِدينَ  اْ���ْنَهارُ  تَْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجن�اتٌ  َلُهمْ  َرب�ُهمْ  ات�َقْوا ال�ِذينَ  َلِكنِ ۞  اْلِمَهادُ  َوِبْئسَ  َجَهن�مُ 

 ..."]١٩٨-١٩٦: عمران اآل﴾ [ لِْ���ْبَرارِ  َخْيرٌ  الل�هِ  ِعْندَ  َوَما

 اتقوا لذينا لكن المهاد، وبئس جهنم اهممأو  ثم قليل متاع وأنه المتجبرين، والطغاة الكفار واقع تقرر الكريمة ا��آية أن وواضح

 وينبع ادريتب شيء فأول الله، عند من نز��ً  يكون أن يكفيهم؛ وهذا الله، عند من نز��ً  ا��ٔنهار تحتها من تجري جنات لهم ربهم

 مصيره بين شتان وأنه مؤمن، أنه يتذكر أن قوة كل من المجرد المغلوب موقف ويقف أحواله تتبدل حينما المؤمن نفس في

.. يستشهد وأن جل،و  عز الله يلقى أن إلى ومتشوقاً  بل وقوياً، ومستعلياً  ثابتاً  ليجعله هذا ويكفي يحاربونه، الذين هؤ��ء ومصير

 لناسا سيبعث وأنه الحق، هو الله بأن يؤمن أنه.. المسلم معها يتعامل حقيقة، هو وإنما إنشائي، و�� ب��غي ك��م هذا وليس

 فسوف يطعه ومن النار، يدخل فسوف يعصه من وأن الحق، بهذا ا��ٔرض هذه في كلفهم وأنه أعمالهم، عن ليسألهم القيامة يوم

 ر،النص إما: الحسنيين إحدى فأمامه.. يمّكن أن وإما يموت، أن إما: أمرين أحد أمامه ثم. واقع مع يتعامل فهو.. الجنة يدخل

 . بالحق كبيرا يقينه كان إذا مستعلياً  يجعله أيضاً  وهذا.. الشهادة وإما

 الرغبةو  بالخلق الرحمة مع بالحق ا��عتزاز تقتضي الله من الهداية نعمة

 الخير ٕالى هدايتهم في

 المؤمن أن شك و�� .."وموازينه وقيمه وتصوره لعقيدته مغاير كلها ؤاوضاع وقيم وتصورات عقائد المجتمع وتسود"

 كان فٕاذا. .والموازين ا��ٔوضاع.. القيم.. التصور.. العقيدة: شيء كل في يناقضه مجتمع في يعيش الجاهلي المجتمع داخل

 الموقف يف كلهم هؤ��ء وبٔان ا��ٔعلى، بٔانه شعوره يفارقه ��" فٕانه الباطل على غيره وأن الحق على أنه من يقين على

 الذي الخير ٕالى هدايتهم في ورغبة وعطف، كذلك رحمة وفي واعتزاز، كرامة في علٍ  من ٕاليهم وينظر. الدون

 ."فيه يعيش الذي ا��ٔفق ٕالى ورفعهم معه،

 ا��ٔكثر بأنه ع��ً ف يشعر أن بد ف�� ويكرمه، وينظفه ليطهره وجل عز الله من اختير بأنه يشعر أن بد �� الجاهلية وسط فالمسلم

 تىح فوقه، هؤ��ء أن أبداً  يشعر �� ولذلك.. ا�ٕ�ط��ق على وا��ٔكرم ا�ٕ�ط��ق، على وا��ٔعلى ا�ٕ�ط��ق، على ا��ٔنظف أو نظافة،

 ..مقام و�� قيمة لصاحبها تعطي �� مواقف هذه أن يعلم وهو السلطة، مقام في كانوا ولو
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 معه، الذي الخير ٕالى هدايتهم في ورغبة وعطف، كذلك رحمة وفي واعتزاز، كرامة في علٍ  من ٕاليهم وينظر"

 ."فيه يعيش الذي ا��ٔفق ٕالى ورفعهم

 إخراج إلى الواجب وشعور الشفقة وشعور الحرص وشعور الحب شعور يدفعه الداعية المسلم أن: السابق الفصل في قلنا وكما

 لمالمس شعور هو هذا يكون أن فينبغي. الهدى إلى الض��ل ومن.. السعادة إلى الشقوة من.. النور إلى الظلمات من الناس

 نظرةو  عطف نظرة الشقية الجموع هذه إلى ينظر فٕانه عليه، هو الذي بالحق اعتزازه ومع ا��ٔعلى، بأنه إحساسه ومع دائماً،

 لمزدوج؛ا الشعور هذا.. عليه به الله منّ  الذي ا��ٔفق إلى ويرفعهم ليهديهم يستطيع ما وأقصى جهده قصارى يبذل وهو رحمة،

 قمة لىإ  وهدتهم من �ٕ�خراجهم الجهد وبذل عليهم والعطف الرحمة وبين عليه، الجاهلية مع والمفاصلة بالحق ا��عتزاز بين

 .. والب��غ الدعوة بحق يقوم وهو المؤمن بهما يشعر أن بد و�� متكام��ن، شعوران هذان.. والعزة النجاة

 الب��غ منهج في معالم

 إننا قلنا ؟الناس بقية مع الجاهلي الواقع هذا في وهو المسلم يتعامل كيف.. ومتكامل كبير منهج عليه يقوم هذا إن قلنا وكما

 على أنه يعرف لمالمس كون -"بعيدة نُقلة" فصل في قلنا كما- يمنع ف�� الناس، هؤ��ء وبين بيننا وجسوراً  معابراً  نصنع أن بد ��

 كم،لنطهر  جئنا ونحن خبث على أنكم: معهم جداً  صريحاً  سيكون يخاطبهم حينما وأنه الباطل، على دونه من ما وأن الحق،

 يقين على نهأ  معنى فليس.. خضوع و�� ذلة غير في لهم متواضعاً  بهم رفيقاً  يكون أن من ذلك يمنعه �� أوضاعكم سنبدل وأننا

 أن أو ،يحتقرهم أن أو عليهم، يتعالى أن هذا معنى ليس وشعوراً  ومنهجاً  تصوراً  ا��ٔعلى وأنه الباطل على وأنهم الحق على أنه

 كانت فٕاذا ..إليها دعي التي مهمته مع تماماً  يتناقض هذا ��ٔن وبينهم، بينه الصلة حبال كل يقطع أن أو بخشونة، يعاملهم

 ]. ٤٤: طه[ ﴾ َيْخَشى ا�وْ  َيَتَذك�رُ  َلَعل�هُ  َلي�ًنا َقْوً�� َلهُ  َفُقوَ��﴿  وجل عز الله أمره كما يبلغه أن بد ف�� للناس الحق إب��غ هي مهمته

 ولكن رحلتها،م لها وإنما وقت، كل وفي لحظة كل في تكون أنها تعني �� البعيدة النقلة في عنها تحدثنا التي المصارحة وهذه

 لحظة ىإل اآتي وحتى البداية نقطة من والدعوة الب��غ مراحل في معه أسير أن بد �� الحق أبلغه لكي إنساناً  اختار حينما

 دمع ومرحلة الكتمان مرحلة وهي.. الفردي ا��ختيار مرحلة في خاصة البداية، نقطة هي المصارحة وليست.. هذه المصارحة

 يدعوه من طواتخ وينقل معه، ويتكلم إليه، يطمئن من يختار رفيقاً، وئيداً  هيناً  خطواته ا�ٕ�نسان يبدأ  أن بد ف��.. الدعوة إع��ن

 برفق النهاية ةنقط إلى البداية نقطة من يوصله وإنما طاقته، فوق يحمله ف�� يضله، �� وحتى يفتنه، �� حتى شديدة، بدقة

 بتؤدة رجهاويد يرعاها وإنما ستنمو، أنها يعلم وهو يبذرها، أن منذ ويرعاها زرعته يحرث الذي البسيط الزارع يفعل كما.. وهنية

 ... ورفق

 مصارحتهو  بالحق، واعتزازه عنده، الحق فوضوح. الداعية حياة في جداً  ضروري بينهما والجمع الخطين هذين بين فالتوازن

 الرؤية لهم تيسرو  ويسمعون، يفهمون تجعلهم التي بالطريقة لهم الحق إيصال عليه وإنما الرفق، عدم يعني �� بالحق، للجاهلية

 . وبجوهره الحق بهذا المساس دون بسهولة، الحق هذا في والدخول والفهم
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 إلى نقطة من نقلهمي وكيف الحق، تبليغهم بكيفية معرفة ثم ا��ٔفراد، اختيار في دقة تحتاج فٕانها سرية، الدعوة تكون وحينما

 . شيء كل في والمطلق الكامل الوضوح نهايته في يأتي متكام��ً، بناءً  ليبني نقطة،

 ٕانف العلنية، إلى السرية من انتقلوا عندما ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عهد في حدث كما أعلنت، قد المسلمة الجماعة تكون حينما أما

 و��ٔن كام��ً، صدعاً  بالحق الصدع معناه ا�ٕ�ع��ن ��ٔن.. خطوة أول ومن ا�ٕ�ع��ن، في لحظة أول من واجبه تكون المصارحة

 ءا��ٔجزا تصل و�� منه جزء يصل أن متكام��ً  ا�ٕ�ع��ن يكن لم إذا خشية ا��ٔولى، اللحظة منذ واضحاً  يكون أن بد �� ا�ٕ�ع��ن

 أسراره ��إ  يخفي و�� ا��ٔولى، اللحظة منذ شيء كل يقول أن بد �� نفسه عن الداعية يعلن حينما لكن.. الناس إلى الباقية

 . جمجمة فيها ليس ذاتها القضية لكن.. الحركية

 في ةخاص إنسان، كل ومع وقت كل في ليست وهي مرحلتها، ولها وقتها لها فالصراحة ا��ٔمر؛ علينا يختلط أن يجب ف��

 -وفرديته ا��ختيار وسرية الدعوة كتمان مرحلة- ا��ٔولى المرحلة

 على لكن.. ةكثير  تفاصيل له الجاهلية مع والتعامل الجاهلية، مع التعامل ومنهج الب��غ منهج يمثل ��ٔنه جداً، مهم التوازن هذا

 حديثنا يف شرحنا كما المواقف مع وتتناسب المرحلة، مع تتناسب التي ا��ٔحكام اختيار في الحركي فقهه يراجع أن المسلم

 المرحلة، هذه في المسلم عن وجل عز الله رضوان تحقق التي هي مرحلة كل وأحكام أحكامها، مرحلة فلكل المرحلية، عن

 هو نهأ  المسلم حس في يكون أن يجب المرحلة مع ويتوافق فيه يجتهد حكم فكل. النهائي الحكم هي تكن لم ولو حتى

 كل في وكانوا.. حكم إلى حكم من بالوحي وجل عز الله ينّقلهم المسلمون كان كما الوقت، هذا في به يطاَلب الذي الحكم

 انتقلوا نهمأ  فيعرفون السابق، الحكم فيغير جديد حكم يأتي حتى حقهم، في النهائي الحكم هو الحكم هذا أن يتصورون مرة

 وطاعتهم وإس��مهم إيمانهم يحققون كانوا مرة كل في وهكذا.. الواجب النهائي الحكم هو حقهم في يصير جديد حكم إلى

 . المرحلي الحكم بهذا

 ملزمون نهمأ  هذا يعني ف�� -موجودة النهائية ا��ٔحكام عندهم وأصبحت الشريعة، اكتملت وقد- هذا وقتنا في المسلمون كان فٕاذا

 في ملسو هيلع هللا ىلص لرسولا منهج يتتبعوا أن مطالبون الوقت هذا في فالمسلمون. ا��ٔولى المراحل في يعيشون وهم حتى النهائية با��ٔحكام

 . ا��كتمال لحظة إلى التأسيس لحظة من أو النهاية، لحظة إلى الصفر لحظة منذ ا�ٕ�س��م بناء

 الرسول بها بدأ  يالت النقطة من نبدأ  حينما أننا يعني �� متكاملة، الشريعة ومعنا متكام��ً، القراآن فيه معنا وقت في ُوجدنا وكوننا

 عنها، حدثنات التي التشريعات بسبب ا��جتهاد في ا��خت��ف مع ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عليه سار الذي المعدل بنفس نتحرك أن ملسو هيلع هللا ىلص

 كما المرحلة اتسعه التي تكاليفها ولها أحكامها ولها ضوابطها لها مرحلة فكل.. ا��جتماعية والتكاليف الفردية التكاليف من

 أن ينبغي وإنما. ماتمقد وب�� قيود وب�� ضوابط ب�� الناس إلى إلقاءه يعني �� بالحق فا��عتزاز المرحلية، عن تحدثنا حينما قلنا

 النقطة هذهف. ا��آونة هذه في للمسلم الحركي الفقه يقرره الذي الحركي التشريعي بالضبط ومتسماً  بالحكمة، متسماً  يكون

 لهادئ،ا المتأدب الب��غ وعلى الك��م، في اللين وعلى الجسور، إقامة على القائم الجاهلية؛ مع التعامل منهج تحدد المهمة



 الحادي عشرالفصل 

 ٢٦ 

 المرتبة رةالصو  لهذه النهائي الخط إلى المدعوين خطوات نقل خ��ل من الوضوح تحتاج التي الحقائق في الكامل الوضوح مع

 . والمتأنية

 الخادعة الها��ت وراء من الجاهلية حقيقة يرى المؤمن

 تغشى لتيا المصطنعة الها��ت به وتحيط ريشه، وينفش صوته ويرفع ويصخب، الباطل يضج" ثالثة نقطة وهذه

 علٍ  نم المؤمن وينظر.. لئيم كالح وفجر دميم، شائه قبح من الها��ت وراء ما ترى ف�� والبصائر، ا��ٔبصار على

ٕالى المنتفش، الباطل ٕالى  وثباته ،معه الذي الحق على ٕاصراره ينقص و�� يحزن، و�� يهن ف�� المخدوعة، الجموع و

 ."والمخدوعين الضالين هداية في كذلك رغبته تضعف و�� يتبعه، الذي النهج على

 الباطل يحيطونو  الطواغيت يحيطون بحيث وا�ٕ�ع��مي، السياسي التهريج وعلى الدعاية على شديداً  اعتماداً  تعتمد فالجاهلية

 المصطنعة لعظمةا ها��ت وراء فيسيرون الجاهليين، قلوب في يؤثر هذا فكل.. وبالطبول المصطنعة والدعايات المصطنعة بالقوى

 على حكونفيض للباطل، والدميم الكالح والوجه للطواغيت، الكالح والوجه للجاهلية، الكالح الوجه وراءها تخفي والتي هذه،

 من أو ية،المال الِهبات من أو والتكنولوجية، التقنية ا�ٕ�نجازات من أو ا��قتصادية، ا�ٕ�ص��حات من بفتات المخدوعة الجماهير

 من نهجيةم بطريقة الجاهلية ا��ٔفكار فيهم يبثون هذا وراء من ثم.. لمصلحتهم يعملون هؤ��ء أن الناس فيظن.. المدن تجميل

 يتعاون ءشي وكل وا�ٕ�ع��م، والتلفاز والمج��ت الصحف هذا على وتتعاون الجامعة، من يتخرجوا وحتى دراستهم سنوات أولى

 .. لمصلحتهم يعملون أنهم يقنعوهم أن يحاولون بحيث الجماهير، خداع في

 عن الفويخ الجاهلية طريق عن يخالف من لكل وترهيب تخويف من يصاحبها ما مع الكثيرة الخدع هذه يرى حينما والمؤمن

 . وسطها ضعيف أنه -للحظة- نفسه يجد.. المنتفشة المتضخمة الها��ت هذه وسط المسلم فٕان الطواغيت، طريق

 والظلم والدمامة القبح الها��ت هذه وراء وأن الباطل، الها��ت هذه وراء أن جيداً  يعلم فهو يُخدع، أن للمسلم ينبغي ��

 . رةا��آخ قبل الدنيا في ا�ٕ�نساني ا��نحطاط هاوية وإلى جهنم، هاوية إلى الجماهير هذه يقودون أنهم أيضاً  ووراءها وا��نحطاط،

 هذه اءور  وا��نحطاط والك��حة الدمامة عن له تكشف وعميقة مكبرة نظارة يلبس كأنه الحق من يقين على هو الذي فالمؤمن

 ا��ٔستاذ ليقو  وكما الجماهير، بها يخدعون التي الخادعة المحاو��ت هذه تستهوله �� ولذلك الحقيقة، ويرى السطحية، الها��ت

ٕالى المنتفش، الباطل ٕالى علٍ  من المؤمن وينظر" هنا سيد  رىي ��ٔنه .."يحزن و�� يهن ف�� المخدوعة، الجموع و

 ينـزل أن ستطيعي �� أنه -أيضا- ويعلم ا��آخرة، وفي الدنيا في المؤمن ينتظرها التي النتائج ويرى ذلك، وراء من الله ويرى ا��آخرة،

 ذيال النهج على وثباته معه، الذي الحق على ٕاصراره ينقص و��" منه الله طهره أن بعد أخرى مرة المستنقع إلى

 إلى لطغاةا طغيان من ضيقه و�� سفا��تها، ومن انحطاطاتها، ومن المخدوعة، الجماهير من ضيقه به يؤدي �� وأيضاً  .."يتبعه

.. انهموطغي وتجبرهم وسفا��تهم انحطاطهم من يراه ما كل مع الحق، إلى جميعاً  هؤ��ء دعوة وهو ا��ٔساسية؛ مهمته عن يحيد أن

 إلى يدعوهمف قريش، كبراء إليه يأتي حينما يفعل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كان كما الحق، يبلغهم أن له يتاح وقت كل في هذا يمنعه ف��
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 بدأ  ثم.. ٤)يدالول أبا يا أفرغت( له فقال انتهى، حتى يسمعه وظل فكلمه جاءه حينما عتبة مع فعل كما معهم، ويلين الحق،

 لكي ليمةو  من أكثر إلى ا��ٔقربين وعشيرته قومه دعى وكما ويكلمهم، الوفود على يطوف كان وكما ا�ٕ�س��م، إلى ويدعوه يكلمه

 . الحق عن يكلمهم

 الخلق على التعالي �� بالحق ا��ستع��ء

 جاء.. مهمةال لهذه جاء أص��ً  ��ٔنه المنحطين، بانحطاط و�� الغافلين، بغفلة و�� الجاهلين، بجهل يضيق أ�� الداعية فعلى

 الضيق مارغ في ينسى أن ينبغي �� لذلك.. القمة هذه إلى المستنقع من وينقذهم ويخرجهم النور، إلى الظلمات من ليخرجهم

 يوماً  كان أنه دائماً  فيتذكر.. الحق إلى يهديهم وأن يقودهم أن مطالب ذلك رغم أنه ينسى أن يجب ��.. واقعهم ومن منهم

.. يستعلي وإنما المؤمن، يتعالى ف��].. ٩٤: النساء﴾ [ َفَتَبي�نُوا َعَلْيُكمْ  الل�هُ  َفَمن�  َقْبلُ  ِمنْ  ُكْنتُمْ  َكَذلِكَ ﴿  منهم واحداً  ا��ٔيام من

 أعلى أنه المؤمن ركيد أن بد و��. الخلق على التعالي غير بالحق فا��ستع��ء.. الخلق على يتعالى �� ولكن بالحق، يستعلي

 أن فعليه نده،ع ما يعلم أن يريد أو يديه، على يهتدي أن أو يسأله أن يريد أحد أي جاءه فٕاذا. الخلق على متعالياً  وليس بالحق

 .. الحق ويبلغه ليسمعه معه يقف وأن يتواضع،

 حينما وحتى.. الحق من معه ما إب��غهم في وواجبه له، يكيدون ومما واقعهم من بالضيق إحساسه.. يتعارضان �� وذلك فهذا

 . ئونيفي لعلهم الحق إلى يدعوهم أن والعذاب وا��ٔذى التعب بؤرة في وهو ذلك يمنعه ف�� وبا��ٔذى، بالضرر يتناولونه

 ا��آخرة ٕالى والتطلع الشهوات على ا��ستع��ء

 يستمتع نهأ  حاسباً  والطين، بالوحل ويلصق الخليعة، نزواته مع ويمضي الهابطة، شهواته في المجتمع ويغرق"

 المشرع ��إ  يبقى و�� ح��ل، طيبة وكل بريئة متعة كل المجتمع هذا مثل في وتَعز� . والقيود ا��ٔغ��ل من وينطلق

ٕا�� ا��آسن،  حيد،و  مفرد وهو. بالطين ال��صقين الوحل في الغارقين ٕالى علٍ  من المؤمن وينظر.. والطين الوحل و

 تعةبم ا��ٔعلى وهو الحمٔاة، في وينغمس والطاهر، النظيف رداءه يخلع ٔان نفسه تراوده و�� يحزن، و�� يهن ف��

 ."اليقين ولذة ا�ٕ�يمان

 وأنهم ،متعة ومن راحة ومن تيسيرات من والكافرون الفاجرون يعيشه وما الفاجر، الجاهلي المتاع صور من المؤمنون رأى فمهما

 صاحب وهو نفسه دويج وبطمأنينة، براحة لذاتهم يحققون فينطلقون شيئاً، يخشون و�� ��ٔحد، حساباً  يعملون �� بحرية ينطلقون

 له زيني لحظة في فلعله.. عمل ولكل زيارة ولكل لفتة ولكل كلمة ولكل خطوة لكل حساب ألف يعمل وحيداً  خائفاً  الحق

 كل منو  المخاوف، هذه كل ومن القيود، هذه كل من حراً  طليقاً  وتعيش فيه، ينغمسون فيما معهم تنغمس �� لماذا: الشيطان

 متعةو  الحيوان متعة فهي يستمتعون كانوا مهما هؤ��ء وأن به، واآمن عِلَمه الذي الحق�  يتذكر أن يجب ساعتها المتاعب؟ هذه

 نار في ابعونق وهؤ��ء النعيم جنات في سارحون المؤمنون يكون حينما عسيراً  حساباً  عليها سيحاسبون وقتية متعة وهي ا��ٔذ��ء،

                                                           
 .فصلت سورة تفسير في كثير ابن ورواه السيرة، في اسحق ابن أخرجه ٤
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 أنه أبداً  ندمي و�� الوهدة، هذه وفي المستنقع هذا في هؤ��ء مع ينغمس أن يستطيع �� أنه المؤمن فيحس.. بالله والعياذ جهنم

 في عش( ا��آخرة مقام وينتظر وراءه، كلها ا��ٔرض يخلف فالمؤمن. يتناولون ما المتع من يتناول أن عليه ممنوع أنه و�� محروم

 من كلحظة لهاك والدنيا ا��ٔرض وتاريخ ا��ٔرض أن يعلم وهو القيامة، يوم الوفير الجزاء وينتظر ،)سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا

.. الدنيا عليه ونفته ا��آخرة، في ينتظره الذي المتاع إلى ليتطلع تعب، من فيها وما اللحظة هذه على فيصبر ا��آخرة، لحظات

 ليعيش لعطرا الرائع ا��ٔفق هذا إلى ويتطلع.. الحرمان عليه ويهون العذاب، عليه ويهون الزمن، عليه ويهون الوقت، عليه ويهون

 هذه نم بالموت سينتقل وهو نعله، شراك من أحدكم إلى أقرب فالموت.. نعله شراك من أحدكم إلى أقرب.. قريب وهو.. فيه

 الدنيا تكان إذا ��ٔنه الجحيم، إلى النعيم من.. الدنيا من فسينتقل -بالله والعياذ- ا��ٔخرى كانت إذا أما.. ا��آخرة إلى الدنيا

 المسلم، نتظري مما أشد هو ذلك بعد الكافر ينتظر ما ��ٔن راحة، وأعظم نعمة أعظم للكافر بالنسبة فهي سجن للمؤمن بالنسبة

 . بالله والعياذ عذابال إلى النعيم من الكافر ينطلق بينما.. النعيم روضات إلى يموت أن بعد وينطلق سجن، في يعيش فالمسلم

 -حقيقة- الفارق إن ثم واستع��ء، باستهانة وحرمان عذاب من ا��ٔرض في ما كل ي��قي فهو الحقيقة بهذه موقناً  المؤمن كان فٕاذا

 جداً، بسيط ياالدن في فالفارق.. ينام وك��هما يأكل، وك��هما يعيش، ك��هما ��ٔن ضخماً، فارقاً  ليس فقير وأفقر غني أغنى بين

 عليهم أطبقت قدو  يعيشون الذين الكفار وبين الكريم، الله لوجه ورؤية النعيم جنات في خلود بين جداً؛ هائل هناك الفارق ولكن

 أنواع من رأى مهما فالمؤمن ولذلك هائل، فالفارق].. ١٠٨: المؤمنون﴾ [ تَُكل�ُمونِ  َوَ�� فِيَها اْخَسئُوا﴿  لهم وقيل جهنم، أبواب

 مرتبة إلى فسهبن نزول يُعد تمنيها فمجرد.. يتمناها أن و�� إليها، يشتاق أن و�� إليها، يتطلع أن يجوز �� الجاهلية في المتاع

 .. وفضله أكرمه قد الله ��ٔن.. به يرضى أن ينبغي �� والتي البهائم

 عيستمت وأن ا��ٔغنياء، من يكون أن الح��ل بالطريق المؤمن فيستطيع بالح��ل، المؤمن طموحات من يمنع �� هذا لكن

 هذا يمنعه �� أنه المؤمن؛ حس في واضحاً  هذا يكون أن وينبغي. طهارة وفي نظافة في ا��ٔرض متع بكل يتمتع وأن بالطيبات،

. حقال وأولويات الجماعة، وأولويات الدعوة، أولويات حساب على وليست ح��ل، من له جاءت إذا الدنيا أمور في الطموح من

 ��ٔساسيا بالواجب قيامه وبين الح��ل والطيبات ا�ٕ�نسان رغبات بين الموازنة.. الموازنة هذه في ذلك قبل تكلمنا قد ونحن

 استطاع، ذاإ  الدنيا أمور في حتى ا��ٔعلى، هو يكون أن الوقت نفس في يطمح أن بد و�� ا��ٔولويات، يرتب أن بد ف�� وا��ٔول،

 الذين وفةالمتص فعل كما يتصوف، أو الدنيا، من يتبرأ  أن للمؤمن يجوز �� ولكن للحق، خادمة الدنيا مادامت يعيبه �� فهذا

 هو طيباتال مع والتعامل الدنيا حول مريضة تصورات من التصوف لنا خلفه ما فكل وجل، عز الله دين إلى هائلة إساءة أساؤوا

 يتحلى أن لوج عز الله يريد الذي ا�ٕ�نساني الطموح انتفاء إلى وتؤدي وجل، عز الله يريده ما عكس إلى تؤدي مريضة تصورات

 المشروعة، لوسائلا خ��ل من يكون أن على ولكن النظافة، مع يتناقض و�� ا�ٕ�يمان، مع يتناقض �� بالطيبات فالتمتع. المؤمن به

 . وا��ٔعلى ا��ٔسبق الواجبات حساب على يكون أ�� وعلى
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 الساخرين سخرية على ا��ستع��ء

 القيم عنو  الفضيلة، وعن الدين، عن الشارد المجتمع في الجمر على كالقابض دينه على قابضاً  المؤمن ويقف"

 من رينساخ بوقفته، هازئين ا��آخرون ويقف.. جميل نظيف طاهر هو ما كل وعن النبيلة، ا��هتمامات وعن العليا،

 يقول وهو والضاحكين، والهازئين الساخرين ٕالى عل من ينظر وهو المؤمن يهن فما.. قيمه من ضاحكين تصوراته،

. .الطويل الرحب الطريق في الوضيء، العريق ا�ٕ�يمان موكب في سبقوه الذين الكرام الرهط من ٔاحد قال كما

ن�ا ِمن�ا َتْسَخُروا ٕاِنْ .. ﴿ الس��م عليه نوح  ]... ٣٨: هود﴾ [ َتْسَخُرونَ  َكَما ِمْنُكمْ  َنْسَخرُ  َفٕاِ

 اآَمُنوا نَ ال�ِذي ِمنَ  َكانُوا ا�ْجَرُموا ال�ِذينَ  ٕاِن� : ﴿ تعالى قوله في البائسة القافلة ونهاية الوضيء، الموكب نهاية يرى وهو

ٕاَِذا۞  َيْضَحُكونَ  وا َو ٕاَِذا۞  َيَتَغاَمُزونَ  ِبِهمْ  َمر� ٕاَِذا۞  َفِكِهينَ  اْنَقَلُبوا ا�ْهِلِهمُ  ٕاَِلى اْنَقَلُبوا َو  َهُؤَ��ءِ  ٕاِن�  قَاُلوا َرا�ْوُهمْ  َو

ارِ  ِمنَ  اآَمُنوا ال�ِذينَ  َفاْلَيْومَ ۞  َحافِِظينَ  َعَلْيِهمْ  ا�ْرِسُلوا َوَما۞  َلَضال�ونَ   ۞ َيْنُظُرونَ  اْ���َرائِكِ  َعَلى۞  َيْضَحُكونَ  اْلُكف�

ارُ  ثُو�َب  َهلْ   ..؟"]٣٦-٢٩: المطففين﴾ [ َيْفَعُلونَ  َكانُوا َما اْلُكف�

 ؤ��ءه نهاية ستكون هكذا: يبلغنا وتعالى سبحانه الصادقين أصدق والله. الصدق وهو وجل، عز الله من وإخبار بيان هذا

 فترى ر،المصو  الرائع الوصف هذا في برمته، المؤمنين موكب ونهاية برمتها، الجاهلية هذه ونهاية والمستنكرين، الضاحكين

 نَ َيْضَحُكو  اآَمنُوا ال�ِذينَ  ِمنَ  َكانُوا ا�ْجَرُموا ال�ِذينَ  إِن� ﴿  المؤمنين من يضحكون وهم الكفار م��مح ترسم ريشة كأنه.. ا��ٔول المشهد

إَِذا.. ﴿ ]٢٩: المطففين﴾ [ وا َو إَِذا. ﴿ أمامهم يمرون وهم المؤمنين على يتغامزون].. ٣٠: المطففين﴾ [ َيَتَغاَمُزونَ  بِِهمْ  َمر�  َو

إَِذا.. ﴿ ويتضاحكون].. ٣١: المطففين﴾ [ َفِكِهينَ  اْنَقَلبُوا ا�ْهِلِهمُ  إَِلى اْنَقَلبُوا  ا�رِْسلُوا َوَما۞  َلَضال�ونَ  َهُؤَ��ءِ  إِن�  َقالُوا َرا�ْوُهمْ  َو

 ]..٣٣-٣٢: المطففين﴾ [ َحافِِظينَ  َعَلْيِهمْ 

ارِ  ِمنَ  اآَمنُوا ال�ِذينَ  َفاْلَيْومَ ﴿  الثاني المشهد في ا��آخر الواقع يصور ثم  أخيراً  ضحك ومن].. ٣٤: المطففين﴾ [ َيْضَحُكونَ  اْلُكف�

ارُ  ثُو�َب  َهلْ ﴿  رفيعة عالية جنة في].. ٣٥: ففينالمط﴾ [ َيْنُظُرونَ  اْ���َرائِكِ  َعَلى﴿  يقولون كما كثيراً  ضحك  ونَ َيْفَعلُ  َكانُوا َما اْلُكف�

 .ا��ٔمر إلى نظرتهم خ��ل من الناس يعلمها ا�ٕ�جابة ويترك].. ٣٦: المطففين﴾ [

ٕاَِذا: ﴿ للمؤمنين الكافرين قولة الكريم القراآن علينا قص وقديماً "  لِل�ِذينَ  َكَفُروا ينَ ال�ذِ  قَالَ  َبي�َناٍت  اآَياتَُنا َعَلْيِهمْ  تُْتَلى َو

 العقل سفاهة على تدل التي الباطلة الكفر مقاييس وهي .."]٧٣: مريم﴾ [ َنِدي�ا َوا�ْحَسنُ  َمَقاًما َخْيرٌ  اْلَفِريَقْينِ  ا�ي�  اآَمُنوا

 .. ندياً  وأحسن مقاماً  خير هم أتباعاً  وا��ٔكثر وا��ٔقوى ا��ٔغنى أن الكفار فيظن والكبر،

 الحارث، بن رالنض الفريقين؟ ٔاي حوله؟ يلتفـون الذين الفقراء ٔام بمحمد؟ يؤمنون �� الذين الكبراء الفريقين؟ ٔاي"

 يدعو ما كان ٔافلو وخباب؟ وصهيب وعمار ب��ل ٔام حرب؟ بن سفيان ؤابو المغيرة، بن والوليد هشام، بن وعمرو

 عونيجتم وهم خطر، و�� قريش في لهم سلطان �� الذين النفر، هؤ��ء هم يكونون ٔاتباعه ٔافكان خيراً  محمد ٕاليه

 والجاه والمجد الضخمة، الفخمة الندوة ٔاصحاب ٔاولئك هم معارضوه ويكون ا��ٔرقم، كدار متواضع بيت في

 ! والسلطان؟
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ٕانها. ومكان زمان كل في العليا ا��آفاق عن المحجوبين منطق ا��ٔرض، منطق ٕانه  دةالعقي تقف ٔان الله لحكمة و

 ��و  بلذة، هتاف و�� بسلطان، اعتزاز و�� حاكم، من قربى �� ا�ٕ�غراء، عوامل من عاطلة والط��ء الزينة من مجردة

ٕانما. لغريزة دغدغة  فسهن من يقين على وهو يقبل، من عليها ليقبل.. وا��ستشهاد والجهاد والمشقة الجهد هو و

 نم عنها ولينصرف ومغريات، قيم من عليه تواضعوا ما دون ومن الناس، دون من لله خالصة لذاتها يريدها ٔانه

 وزناً  لناسا ��عتبارات يقيم ومن والمتاع، المال يطلب ومن وا��ٔبهة، الزينة يشتهي ومن والمنافع، المطامع يبتغي

 ."الله ميزان في تخف حين

 مقاييس وهذه.. ومكان زمان كل في العليا ا��آفاق عن المحجوبين مقاييس.. ا��ٔرض مقاييس وهذه ا�ٕ�يمان، مقاييس هذه

 الدعاة جعلي أن الله حكمة ومن. إصرار وعن رغبة وعن حب وعن علم عن الله اختاروا الذين بالله، العارفين بالحق، العارفين

 ملسو هيلع هللا ىلص دبمحم اآمنت لو ��ٔنها ملسو هيلع هللا ىلص الله برسول تؤمن لم قريشاً  أن في الواضحة الحكمة من ولعل.. الناس يغري ما كل من مجردين

 قريش، ابن هو حمداً م ��ٔن بمحمد، يؤمنوا أن فيمتنعون ��ٔبنائها، القبائل كتعصب له تعصبوا أبنائهم من ابن: العرب بقية لقال

 يطردوه وأن ائها،أبن ضد قريش تقف أن الله شاء ولكن. قريش ضد أيضاً  هم فيتعصبون عليهم وتسود كله المجد ستأخذ وقريش

 ومن الجاهلية، عصبيات كل من تماماً  خال الحق هذا أن الناس لكل بج��ء يظهر لكي قتله، ويحاولوا ويحاربوه، بلدهم، من

 ينة،ز  كل من ا�ٕ�يمان يخلو لكي محمد، مع وأوس خزرج من ا��ٔنصار من التقليديين قريش أعداء ويقف الجاهلية، زينات كل

 رد،الف بمحمد يؤمنوا ولم ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد يمثله الذي بالحق اآمنوا ولكنهم قريش، من وهو ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد اآمنوا قد اآمنوا الذين ويكون

 كل فقدواي أن على وبايعوه ا��ٔرض، زينة كل عن وتخلّوا عصبياتهم، عن وتخلّوا بالحق، جاء الذي الرسول بمحمد اآمنوا وإنما

 يدخل لكي ا�ٕ�غراء، عوامل كل ومن والط��ء، الزينة كل من وأصحابها العقيدة تجرد في واضحة الله فحكمة. الجنة ولهم شيء

 . وجل عز الله في ورغبة الحق في رغبة عن ا�ٕ�يمان الناس

 وموازينه وراتهوتص قيمه إنما .."الناس تقدير على ئاسى حتى الناس من وموازينه وتصوراته قيمه يستمد �� المؤمن ٕان"

. يقّدروه مل أم الناس قّدره إن يهمه �� ولذلك. الله من قيمته ويأخذ بالله، يتصل وهو. وجل عز بالله ومتصلة الله، من مستمدة

 الرسل حورب دفق.. له بحربهم و�� به، الناس باستهزاء يضيق �� ولذلك. الله عند كريماً  يكون أن ويكفيه كريم، الله عند فهو

 ذلك ونيفعل الجاهليون كان بل. قيمتهم من يقلل لم هذا لكن والكذب، بالجنون واتهموا جميعاً، بالرسل واستُهزئ جميعاً،

 .زمان كل في الحق أتباع وهكذا. منهم أكرم ا��ٔنبياء هؤ��ء أن نفوسهم قرارة في يعرفون وهم

 تشهوا مع يتٔارجح حتى الخلق شهوات من يستمدها �� ٕانه.. وكافيه حسبه وهو الناس رب من يستمدها ٕانما"

.. أرجحةالمت الخلق شهوات وراء يجري �� فهو لذلك الخلق، بشهادات مرتبطة ليست وقيمته مقاييسه فمادامت .."الخلق

 هذا من يتلقاها �� ٕانه.. يميل و�� يتٔارجح �� الذي الثابت الحق ميزان من يستمدها ٕانما" هذا من يستمدها �� إنه

 عز الله إلى ينتسب ��ٔنه أعلى المؤمن فا�ٕ�نسان .."الوجود ينابيع من ضميره في تنبثق ٕانما المحدود، الفاني العالم

 ربب موصول وهو حزنًا، قلبه في يجد ٔاو وهناً  نفسه في يجد فٔان�ى".. دائماً  أدنى والجاهلية دائماً، أعلى وهو.. وجل



 انيم�ٕ �ا ء��عتاس

 ٣١  

 ��ٔنه لعذابا وبهذا الضعف بهذا استمتاعا يجد بل حزنا، و�� وهنا نفسه في يجد �� "الوجود؟ وينابيع الحق وميزان الناس

 . وجل عز الله دين وفي الله جيش في أنه على دليل

 لبك جداً  مستهيناً  يجعله ا�ٕ�حساس هذا وكان الله جند من بأنه إحساس يغمره السجن في يعذبون الذين أحد كان ولقد

 غضاءب ��ٔنهم إ�� عليه القوم هؤ��ء سلط وما الله، جند من ��ٔنه إ�� المكان هذا في وضع ما أنه يشعر كان.. حوله الذي العذاب

 أنه كفيهوي.. عليه يجري ما بكل والراضي والمستهين ا��ٔعلى الشعور هذا ا�ٕ�حساس ذلك من يستمد فكان. وجل عز الله إلى

 ستعجلي فكان.. وقع عليه لتعذيبهم يعد ولم بهم، يضيق يعد ولم يخشاهم، يعد فلم.. الله أعداء وهؤ��ء الله، جند من

 حزن و�� نوه فيه يبقى �� الناس من واحد قلب إلى يصل حينما الشعور فهذا. الله جنة وإلى الله إلى ليصل الموت لحظات

 . ا�ٕ�ط��ق على

 الض��ل؟ ٕا�� الحق بعد فماذا.. الحق على ٕانه

 عهم ولتكن وهيلمانه، هيله له وليكن سلطانه، للض��ل وليكن الض��ل؟ ٕا�� الحق بعد فماذا.. الحق على ٕانه"

 ؤمنم يختار ولن الض��ل، ٕا�� الحق بعد وليس الحق على ٕانه شيئًا، الحق من يغير �� هذا إن.. وجماهيره جموعه

 .."وا��ٔحوال الم��بسات كانت ما كائنة الض��ل بالحق يعدل ولن -مؤمن وهو- الحق على الض��ل

 محتاجاً  يكن لم المحنة واجه فلما.. الرخاء وقت الحق بهذا عاش.. مستيقن مؤمن مع إ�� أبداً  يحدث �� هذا أن شك و��

 يهن لمف ضعيفاً، يكن لم المحنة دهمته فلما تماماً، وجاهزاً  مسلحاً  كان إذ أسلحته، استدعاء و�� جديدة، حسابات عمل إلى

 . يحزن ولم

ابُ  ا�ْنتَ  إِن�كَ  رَْحَمةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َوَهْب  َهَدْيَتَنا إِذْ  َبْعدَ  قُلُوَبَنا تُِزغْ  َ�� َرب�َنا﴿   إِن�  يهِ فِ  َرْيَب  َ�� لَِيْومٍ  الن�اسِ  َجاِمعُ  إِن�كَ  َرب�َنا۞  اْلَوه�

 ].٩-٨: عمران اآل﴾ [ اْلِميَعادَ  يُْخِلفُ  َ�� الل�هَ 
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