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	لمقدمة

فاختلف  متباعد�  ��منة  في  ُكتبت  �سالمية،  فصو�  هذ# 
�سلوبها، )لكن 	تحد2 ـ بحمد 	هللاـ  �غر	ضها )مقاصدها. )'بما 
فاضطر'نا  تكّرَ' )')8ها  َبه  	لشُّ 	لمعاني، Aلك أل<  فيها  تكر'2 
ُتبليه  	لحقائق ما ال تضّر معه 	إلعا�8 )ال  لتكر	' '8ها. )�< من 

كثر� 	لر8.
)�نا �سأ� 	هللا �< ينفع بها )�ّال يحرJ كاتَبها 	لثو	I عليها.

      	لمؤلف

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 	لر	بِعة ٢٠٠٥٢٠٠٥   بعُة 	لر	بِعة 	لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 	لطَّ ط ( صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ  ١٨١١٨١ صفحًة من 	لقطِع 	ملتوسِّ
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Jإلسال	8عو� 

خطبة جمعة �ُلقيت على منبر مسجد 
جامعة 8مشق سنة ١٩٥١.

 Jيو 	لعباسيين  عهد  �)	ئَل  كنا  كما  	نتقا�،  في عصر  نحن 
	ختلطو	 بالفرZ )�خذ)	 منهم )�عطوهم، )كما كا< 	لر)ما< لّما 
	تصلو	 باليونا<. )في عصو' 	النتقا� تتعّد8 مسالك 	لحيا� )تتز	حم 

	لمذ	هب )	لدعو	2.
فأين هو مكا< 8عو� 	إلسالJ بين هذ# 	لدعو	2؟ هذ	 ما �'يد 

بيانه في هذ# 	لخطبة.
*   *   *

تر88  فكلما  	لكما�،  8عو�  هي  	لسا�8ـ   ـ �يها  8عوتنا   >�
	إلنسا< بين طريقين 8عونا �لى خير 	لطريقين. �ْ< تر8َ8ّ 	لعقُل بين 
بين  	لطبُع  تر8َ8ّ   >�حق )باطل كانت 8عوتنا هي 8عو� 	لحق، )
 cُلمر	تر8َ8ّ  >�فضيلة )'Aيلة كانت 8عوتنا هي 8عو� 	لفضيلة، )

بين لذ� ))	جب كانت 8عوتنا هي 8عو� 	لو	جب.
)نحن نعترf �نها 8عو� ألصعب 	لطريقين )�شق 	ألمرين؛ 
	لمثل  �لى  	لصعو8  )لكن  	لهوg سهل،  مع  	النحد	'  Aلك أل< 

٨

 ،i8	لو	'� 	)حد# حتى يستقّر في قر �ينز cلما	ألعلى صعب. )	
)لكنه ال يصعد �ّال بالمضّخا2.

)	لذi يدعو �لى 	إلثم يغرi 	لناZ بكل لذيذ ممتع يهو	# 
 gألخر	للذ� 	للمس، )	لنظر )لذ� 	لطبع، من لّذ� 	لقلب )يعشقه 	
8	عي   Zَلنا	 به   iيغر  iلذ	 فما  نفس،  كل  في  	هللا  'ّكبها  	لتي 
)	لعمل لآلخر�،  	هللا،  �ال 'ضا  به  يغريهم  ما  له  ليس  	لصالp؟ 
محقق.  غير  	إليما<   fعند ضعا هو  ق آلجل  محقَّ عاجل   sتر(
لذلك �ثنى 	هللا على 	لمؤمنين بالغيب ))عدهم �على 	لمر	تب في 
	لجنة، )لذلك يجتمع على حرI 8عوتنا �)لياcُ 	لنفس )	لشيطا<، 

.cال يهتمو< لشي( cلذين ال يفكر)< بشي	لعابثو< 	لالهو< 	(

)	إلنسا< مرّكب من مَلك )سبع )شيطا<؛ فللشيطا< 	لكفر 
)	للذ� 	لحر	J، )�تباعه من 	لناZ هم 	لذين يحركونه في 	إلنسا<، 
باالستهتا' )	إلباحة )نهل 	للذ	2 من كل ينبوt )	الستمتاt بالجما� 

�ينما كا<.

)للسبع 	لشد� )	لبطش )	لسطو )	لظلم، )	لمضّلو< يوقظونه 
.Jالنتقا	لسيطر� )	لغلبة )	إلنسا< بحب 	في 

)�ما 	لمَلك فله 	إليما< )	إلحسا<، )�)لياv# 	ألنبياc، ))'ثة 
.cلعلما	من  cألنبيا	

)'�Z 8عوتنا �< نوقظ 	لمَلك في 	إلنسا< حتى يكّف يَد# 
عن 	لظلم، )جو	'َحه عن 	تباt 	لشهو� �ال من طريق 	لحال�، )�< 
يسأ� 	إلنساُ< نفَسه: لماA	 ُخلقت )�لى �ين 	لمسير؟ )يتفّكر في 
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خلق 	لسمو	2 )	أل'y )في خلق نفسه، )في غاية 	لخلق )في 
حقيقة 	لمصير.

على حين يصحو �)لئك فُيقبلو< على �كلهم )لبسهم، ثم 
يذهبو< �لى عملهم فيغرقو< في سعيهم )في كسبهم، ثم يعو8)< 
	لمساcَ مثلما بدv)	 في 	لصباp، ال يخلو< بأنفسهم ساعة يفكر)<؛ 
قد شغلتهم تو	فه 	لحيا� عن مقصد 	لحيا�، )�لهتهم مناظر 	لطريق 
عن غاية 	لسفر. يأكلو< كما تأكل 	ألنعاJ، )	لنا' مثوgً لهم. )هم 
)نحن   ،y'أل	 جو	نب  لير)	  'v)سهم  ناكسي  حولهم  ينظر)< 
ندعو �لى 'فع 	ألنظا' �لى 	لسماc لنتصل باهللا. هم يعملو< ليومهم 
)حد# )ال ير)< �ال ما بين �قد	مهم، )نحن ندعو �لى مّد 	لبصر 

�لى 	ألماJ، فننظر �لى بعيد )نعمل ليومنا )لليوJ 	آلخر.
بّين، ال حجب  )8عوتنا )	ضحة صريحة )طريقنا مستقيم 
 Jيو كل  مبا8ئنا  نعلن  �ننا  �سر	'.  )ال  خفايا  �ستا' )ال  )ال  لدينا 
خمس مر	2: >�شهد �< ال �له �ال 	هللا )�شهد �< محمد	ً 'سو� 
	هللا، حيَّ على 	لصال�، حيَّ على 	لفالp، 	هللا �كبر<، فهل '�يتم 
 ،J2 كل يو	ألساسي خمس مر	قانونها  ' �) سمعتم بدعو� ُيكرَّ

ُيصاp به على 	لمآA<؟
 (� فيها   J(نسا  >� نستطيع  ال  8عوتنا،  على  ثابتو<  )نحن 
فنحن  )ضعناها  نحن  )ضعّية  8عو�  ليست  ألنها  منها،  ننقص 
نملك 	لتصرf فيها، بل هي 8عو� �لهية �لقاها 'بنا من فو� سبع 
 cفليّتبعها ليكو< معنا )من شا cمنا، فَمن شا �2 على 'سو	سما)
فليخالفها، )َمن شاc فليؤمن )َمن شاc فليكفر. �نما نحن 8عا�، 

.Iلحسا	هللا 	على (

١٠

)هذ# 	لدعو� �قوg من �< ير8ّها شيc ألنها Aكر 	هللا، {
.{

)قد لقي 	إلسالJ مصائب ِشد	8	g�'( ،ً �يامًا �شد سو	8	ً، 
سيَر#  )قفت(١)  فما  )ما8ية،  فكرية  مصاعب  )جهه  في  )قامت 
لحظة. من مكايد 	لمشركين )	ليهو8، �لى 	لقر	مطة )	لباطنية )	لتتر 
)	لصليبيين، �لى 	لصليبيين )	ليهو8 	ليوJ مر� ثانية... )	إلسالJ هو 

.Jإلسال	
)ستر)< �نتم يا �يها 	لشباI ـ �< 	متّد بكم 	ألجلـ  يومًا لم 
َبه )	لضالال2 	لتي تمأل 	لدنيا  يبَق فيه في 	لشاJ )	حٌد يقو� بهذ# 	لشُّ
	ليوJ، )تصدJ بضجيجها كل �A< )تزكم بريحها   Zلنا	 )تشغل 
كل �نف، )سيقر� هذ# 	لخطبَة ناZٌ يومئذ فيسألو< متعّجبين: ما 
هذ# 	لضالال2 	لتي يشير �ليها؟ )ال يجيبهم �حد، ألنه ال يعرفها 

يومئذ �حد.
�نها كالحشائش 	لتي تنبت على �'جل 	لسنديانة 	لضخمة، 
بها.  لم تحّس  	لخريف، )	لسنديانة  بها  	لربيع )يذهب  بها  يأتي 
 y'أل	لحقيقة، ألنها ستمو2 كل سنديانة في 	8)<  �خيا 	هذ(

)لكن 	إلسالJ لن يمو2 �بد	ً.
)لقد كانت فتنة 	لقر	مطة ـ مثًالـ  تمأل 	أل'y كلها )تهد8 
	إلسالJ، حتى �< �تباعها 	قتلعو	 	لحجر 	ألسوA( 8بحو	 	لحّجا� 
على ظهر 	لكعبة حتى سالت 8ماvهم من ميز	I 	لرحمة، )َحِسب 

___________________
(١) )قف يتعدg بنفسه، )ال يقا� �)قف.
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ِضعاfُ 	ألحالJ �نها نهاية 	إلسالJ. فأين 	لقر	مطة 	ليوJ )�ين َمن 
يعرf خبرهم؟

*   *   *

�< �)� ما ندعو �لى فهمه �< 	إلسالJ ليس 8ينًا كاأل8يا<، 
�< 	لدين عند 	لعلماc 	أل)'بيين، )من يتكلم منا بلسانهم )يأخذ 
	لكنيسة   (� 	لمسجد  )مكانه  باهللا،  	إلنسا<  يربط  ما  هو  عنهم، 
)قالو	  للجميع،  )	لوطن  هللا  	لدين   >� قالو	  )لذلك  	لمعبد،   (�
بفصل 	لدين عن 	لسياسة )فصل 	لدين عن 	لعلم. )هذ	 حق في 
 Jإلسال	أل8يا<، )لكن ميز� 	من  Jإلسال	في غير ( Jإلسال	8ين 
�نه ليس 8ينًا فقط؛ بل هو 8ين، )هو تشريع، )هو �خال�، )هو 

سياسة، )هو علم.

	لعبا8	2،   Iبا فيه  تر)	  	لفقه  كتب  من   Iكتا  i� 	فتحو	 
)هذ	 )حد# 	لدين في عرf 	أل)'بيين. )باI 	لمعامال2، )هذ	 
هو 	لقانو< 	لمدني. )باI 	لعقوبا2، )هذ	 هو 	لقانو< 	لجز	ئي. 
)باI 	لمناكحا2، )هو قانو< 	ألحو	� 	لشخصية. )�حكاJ 	إلما'� 
)	لبيعة، )هو 	لدستو'، �i 	لقانو< 	ألساسي. )باI 	لجها8، )هو 

	لقانو< 	لد)لي.

فاإلسالJ للفر8: يبّين له ما يحل له )ما يحرJ عليه، )كيف 
يقّوi جسمه )يصلح نفسه )يكمل �خالقه.

)	إلسالJ لألسر�: يحد8 صال2 	لولد بأبيه، )	أل� بأخيه، 
)	لز)� بز)جه ماليًا )�8بيًا.

١٢

)	إلسالJ للسو�: يبين حال� 	لمعامال2 من حر	مها.
)	إلسالJ للحاكمين )	لمحكومين، )	لمسلمين )	لمحا'بين، 
فال يخطو 	لمسلم خطو� )ال يعمل عمًال �ال )لإلسالJ فيه حكم من 
	ألحكاJ 	لخمسة، )هي 	لوجوI �) 	لندI �) 	إلباحة �) 	لكر	هة 

�) 	لتحريم.
)نحن ال نكر# هذ# 	لحضا'� 	لغربية )ال نرفضها جملة كما يفعل 
	لَجَهلة 	لمتعصبو<، )لكن ال نقبلها كذلك جملة كما يفعل 	لقر�8 

.tلمقّلد)<، بل نحّكم فيها شرعنا )عقولنا، فنأخذ منها )ند	
نأخذ �خذ 	لمبصر 	لممّيز ال �خذ 	ألعمى 	لَجهو�، )ال كَمن 
كا< في 	لظالJ فخر� �لى 	لنو' فعشيت عينا#، )ال 	لقر8 	لذi قّلد 
	لنجا' فعلق Aَنبه في 	لشق، )ال محمد خالد )	لقصيمي )�مثالهما، 
ممن يريد �< يقا� �نه متمد<... فال يجد سبيًال �لى Aلك �ال ببذ� 
شيc من 8ينه )من ضمير# )من منطقه، حتى يبر� على 	لناZ بال 

8ين )ال منطق )ال ضمير، فينعب كالغر	I: >من هنا نبد�<!
من هنا نبد�، )لكن �لى �ين ننتهي بدعوتك يا سيد غر	I؟ 

.I	لخر	لى �
*   *   *

 Iلغر	نه ليجب علينا )جوبًا �< نأخذ كل نافع من حضا'� �بل 
))سائل 	لقو� )طر	ئق 	لعلم )�سباI 	لعز� )	لرفاهية، )�ّال نتخلف 
 s	ألتر	 fلطليعة، )لوال )قو	ً في 	لمدنية؛ فلقد كنا �بد	عن 'كب 

	لذين كانو	 قا8تنا يومئذ ما سبقتنا �)'ّبة �بد	ً.



w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ١٣

)نحن �مة 	لعر)بة )�صحاI 8عوتها، )بنا فخا'ها؛ لساننا 
تا'يخنا  هو  	لعربية  )تا'يخ  عربية،  )عا8	تنا  عربي  )نبينا  عربي 
)سالئق 	لعربية سالئقنا، )لكنا ُنهينا �< ندعو �لى 	لعصبيا2 فنقطع 
'	بطة 	لمسلمين )نفر� جمعهم )ُنذهب 'يحهم، )هذ	 ما يسعى 
كانت  	لتي  	لعصبية  8عو�   Jليو	 بطلت  )قد  	لمستعمر)<.  �ليه 
عالميتا<:  8عوتا<  	لدنيا  في  )صا'  عشر  	لتاسع  	لقر<  (موضة) 
)لكن  شرقية  )ال  غربية  نريدها  ال  )نحن  )شيوعية،  8يُمقر	طية 

عربية �سالمية.
طويًال،  سبقًا  عصر#  سبق  �نه   Jإلسال	 معجز	2  من   >�
فصنع �مة ليس لها في )حدتها نظير من �مم شتى مختلفة �لسنتهم 
)�لو	نهم، تجمعهم كلمة >ال �له �ال 	هللا محمد 'سو� 	هللا< )	لقبلة 

.J	لحر	لبيت 	
�A	 كانت 	لشيوعية، )كانت 	لديمقر	طية، تحا)� �< تحل (
 Jيحلها على طريقته )�سلوبه. )هو نظا Jلعالم، فاإلسال	مشكال2 
 >Jإلسال	 في  >	لديمقر	طية  	لبحث عن  �لى  معه  نحتا�  كامل ال 
>)	لشيوعية في 	إلسالJ< تقّربًا �لى �هلهما )تزلفًا كما يصنع بعض 
ِقصا' 	لنظر منا، )لو عقلت �مم 	إلسالJ لكانت كتلة ثالثة ضخمة(١) 
تطفئ هذ# 	لناَ' 	لتي ينفخ فيها 	لشيوعيو< )	لغربيو< ليحرقو	 بها 

.Jباإلسال Jلسال	ألمن )	لدنيا 	لى �	لحضا'� )�هلها، )تعيد 
)نحن ال نكر# 	لدعو� �لى 	لعر)بة. �نها 8عوتنا نحن معشر 

___________________
(١) هذ	 	لذi قلنا# سنة ١٩٥١ )�)'8نا# على �نه �مل )'جاc صا' 	آل< 

حقيقة )	قعة.

١٤

من  	ألعاجم  �مم  )هذ#  لها.   t	8  Jلإلسال  t	8 )كل  	لمسلمين، 
	لعربية )حّبب  	لذi علمهم  ما  )	لصين،  )	لهند   sلتر	(  Zلفر	
�لى  8عو�  	لعر)بة  �لى  8عو�  )كل  	إلسالJ؟  �ال  �هلها  �ليهم 
�A ما 	لعربية، )ما 	إلسالJ، )ما 	لعرI، لوال محمد؟ ،Jإلسال	

لوال محمد ‘ لبقي 	لعرI �مة بد)ية جاهلية، لم يدِ' بها 
	لتا'يخ )لم تحّس بها 	لحضا'�.

لّما ُبعث فيهم   (Iلعر	نه لم يكن في قريش ()هم �كمل �
محمد ‘ �ال �حد عشر 'جًال )	مر�� )	حد� يكتبو<، )	لباقو< 
�ميو<. )حنيفة صنعت لها 'بًا من 	لتمر فلما جاعت >�كلت حنيفُة 
بعد   Iلعر	 فبنى  	لمر��،  �ضاعة حق ( 	لبنا2   8ُ�( )كا<  'بَّها<! 
هذ#  ))ضعو	  )	لقاهر�،  )قرطبة  )بغد	8  8مشق  عر)بة   Jإلسال	
	لعلوJ )هذ# 	لفنو< )هذ# 	لحضا'�، )�ّلفو	 هذ# 	لمؤلفا2 	لتي 
تد�I 	لمطابع في 	لشر� )	لغرI من مئة سنة على طبع 	لقليل 

	لذi بقي منها، )لم تطبع بعُد �ال 	ألقل من هذ	 	لقليل.

)كا< محمد ‘ هو 	لذi لّقنهم كلمة >	لعربية<؛ لم يكونو	 
يعرفونها من قبله. هاتو	 شاعر	ً )	حد	ً فخر بالعرI من حيث هم 
�نما كا< فخرهم بالقبيلة، ببكر �) تغلب �) عبس �) Aُبيا<. .Iعر

تكو<  )لكنها  نعم،  خالد�،  'سالة   2	A )	حد�  �مة  �نها 
)	حد� �< 	تحد2 فيها 	لعقيد�، )ما 'سالتها 	لخالد� �ال 'سالة 
	هللا، )محمد 'سولها. فَمن نصب 	لحرI للرسالة 	لخالد� )فّر� 
	ألمة 	لو	حد� كا< كاAبًا مرتين: مر� ألنه قا� )لم يعمل، )مر� ألنه 

عمل بغير ما قا�.
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فهل في 	لشباI من يريد �< يكو< كاAبًا مرتين؟(١)
*   *   *

)نحن ندعو �لى 	لتشريع 	إلسالمي، )لكن ال كما يرجف بنا 
	لمخالفو< )يشيعو< عنا؛ �ننا ال نريد �< نطّبق >حاشية 	بن عابدين< 
ـ مثًالـ  بكل ما فيها )ال كتب 	لمتأخرين، بل ننظر �لى 	ألحكاJ 	لتي 
)'8 عليها 	لنص في 	لكتاI �) 	لحديث 	لصحيح فال نخالفها. �ما 
	ألحكاJ 	لتي ُبنيت على ُعْرf )	ستند2 �لى 	جتها8 فإنه ال ُينَكر 

في مثلها تغّير 	ألحكاJ بتغّير 	أل�ما<.
ففي 	لحقو� 	ألساسية ال يشتر� 	إلسالJ شكًال معينًا للحكومة 
)ال طريقًا معينًا إل8	'تها، �نما يشتر� 	النتخاI 	لصحيح في 	لحاكم 

___________________
(١) هذ# 	لخطبة طبعتها >جمعية 	لهد	ية 	إلسالمية< 	لدمشقية في 'سالة 
صغير� ))ّ�عتها يومئذ على 	لناZ، )في �صلها في هذ	 	لموضع فقر� 
 J)لة، )هي هذ#، �ثبُتها هنا لتما	لمتد	في طبعاته  Iلكتا	لم ُتثبت في 
	لفائد� )بيا< 	لمقصو8: "�نها 8سيسة �جنبية تريد �< تفصلنا عن �خو	ننا 
هناs، عن مئة مليو< في 	لهند )	لباكستا<، )خمسين في �ند)نيسيا 
 t< )�فغانستا< )سائر بقا	ير�)خمسين في 	لصين، )مئة في تركيا )
فيها   pُيصَد  y'� كل  )طننا   >� 	ألكبر؛  )طننا   cبنا� �نهم   .y'أل	
باألA	< )�بناc )طننا كل من يقو� >ال �له �ال 	هللا محمد 'سو� 	هللا<، 
ال فضل لعربي على عجمي )ال �بيض على �سو8 �ال بالتقوg. كال، 
ال نريدها عصبية جاهلية نضعف بها )ننقطع بها عن �خو	ننا كالدعو� 
�لى 	لقومية 	لسو'ية، )ما في 	لدنيا شيc -على 	لتحقيق- 	سمه 	لقومية 

	لسو'ية" (مجاهد).

١٦

بنصو�  	لتقيد  بعد  	لحكم، )Aلك  في   g'لشو	( 	لبيعة)،   i�)
�8 بمد�  	لدين. )كل حكومة 	نتخابية ـ سو	c كانت جمهو'ية محدَّ
فهي  	لنصو�ـ   تخالف هذ#  	لحيا�، )كانت ال   gممتّد� مد  (�
 ،Jإلسال	 p(' لبرلماني فال يخالف	 Jلنظا	 	سالمية. �ما هذ�حكومة 
)لكنه لم يثبت على 	لتجربة )لم ينجح �ال في �نكلتر�، )هي معدنه 

)منها مخرجه.

)في 	لحقو� 	لمدنية نقبل كل قاعد� )كل حكم ال يخالف 
�كثر   sتر �نه   Jإلسال	 مز	يا  )من  	لعد	لة.  تحقيق  )يضمن  	لنص 
	ألحكاJ في 	لمعامال2 الجتها8 	لمجتهدين، لير	عى فيها 	لزما< 
	لمذ	هب  فيها  كثر2  )لذلك  )�عر	فها.  	لرعية  )�حو	�  )	لمكا< 
)تعد28 	ألقو	�، حتى صا' عندنا ثر)� حقوقية ال تعا8لها ثر)�، 
ال 	لحقو� 	لر)مانية )ال 	لحقو� 	لغربية 	ليوJ. )�نا �قو� ما �قو� 

عن بّينة )�ثبت ما �قو� باأل8لة.

فلماA	 ندt هذ	 كله )(نشحد) 	لقانو< 	لمدني من فرنسا �) 
مّمن (شحد)#) من فرنسا؟ �ننا �< لم نأخذ �'	c فقهائنا على �نها 
8ين، فلنأخذها على �نها ثر)� قومية )مفخر� )طنية، )ألنها مشتقة 

من طبيعة مجتمعنا، )ألنها تعالج مشكال2 �متنا.

)في 	لحقو� 	لجز	ئية نقيم 	لحد)8، )هي 	لعقوبا2 	لقليلة 
قانو<  بعد Aلك في )ضع  	لخيا'  لنا  	لمنصو� عليها، )يكو< 

	لعقوبا2 على ما نرg فيه مصلحة 	ألمة )'t8 	لمجرمين.

)	لزنا  )	لسرقة  للقتل  	لموضوعة  	لعقوبا2  هي  )	لحد)8 
	لسرقة  �ما عقوبة  )	لزنا.  	لسرقة  	آل< عقوبة  )�مثالها. )يستشكل 
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فليست (كما يتوّهم َمن ال 	ّطالt له على كتب 	لفقه) مطلقة عامة 
في كل سرقة مهما قّلت؛ فلقد 	ختلف 	لفقهاc في تعريف 	لسرقة 
 f(ظر( 	لسا'�  )حا�  	لمسر)�  )مقد	'  	لعقوبة  	لمستوجبة 
	لسرقة، مما ال مجا� لتوضيحه هنا، فينتج من Aلك �< 	لعقوبة 
يكفي  عقوبة  Aلكـ   ـ بعد  )هي  	لحاال2،  �قل  في  �ال  ال تجب 
�< تطبَّق �مد	ً قصير	ً حتى ال تحتا� �لى تطبيق بعُد، كما )قع في 
	لحجا�. )�ما عقوبة 	لزنا فالشر� فيها �< يرg 	لعضو في 	لعضو 
 ،f	العتر	 �ال في حا��'بعة شهد	c، )هذ	 �مر كالمتعذ'. )ال تطبق 

ثم �نها ُتدَ'� بالشبها2.

)ما عد	 Aلك من 	لقو	نين 	لنافعة (كالسجل 	لعقا'i، )سجل 
	لنفوZ، )قو	نين 	لبلديا2، )كل قانو< ينفع 	لناZ )لم َيِر8ْ �مر 
	لمرسلة<.  به )ال نهي عنه) فهو شرعي، على قاعد� >	لمصالح 
)نحن ندعو �لى تأليف لجنة من كبا' 	لعلماc، مّمن لهم بصر )	سع 
في 	لفقه ))قوf على 	أل8لة )�'8	s لمقاصد 	لشريعة )بعٌد عن 
	لتعصب 	لفكرi )	لمذهبي، فُيعرy عليها مشر)t كل قانو< قبل 

�قر	'# لبيا< حكم 	هللا فيه.

له،  شريك  ال  )حد#  باهللا  	إليما<  8عو�  هي  8عوتنا   >�
نقيم �صنامًا من حجر )ال �صنامًا من لحم )J8، )بأنه هو  فال 
	لذi يقسم 	أل'�	� )يقد' 	ألعما'، فال نخاf في 	لحق �حد	ً 
 f(ألمر بالمعر	 tلخالق مخلوقًا، )ال ند	ال نطيع في معصية (

)	لنهي عن 	لمنكر.

غّشاشًا  	لمسلم  يكو<  فال  )	الستقامة؛  	لصد�  8عو�  هي 

١٨

)ال كّذ	بًا )ال سّر	قًا، )ال 8ّجاًال )ال (شّحا8	ً) )ال بّطاًال، )ال فظًا 
غليظًا )ال 'خو	ً Aليًال.

هي 8عو� 	لمحبة )	ألخو�؛ 	لمسلم �خو 	لمسلم، ال يؤAيه 
بيد )ال لسا< )ال يظلمه )ال يعد) عليه. )	لخلق كلهم عيا� 	هللا، 
فأحبهم �لى 	هللا �نفعهم لعياله. )في >كل A	2 كبد حّرg �جر<(١)، 

حتى في 	إلحسا< للحيو	نا2 	لَعجما)	2.
هي 8عو� 	لقو� )	لعز� )	لجها8: جها8 	لنفس )جها8 	لعد)، 
	لجها8 باللسا< )	لجها8 بالما� )	لجها8 بالنفس، )�< يعمل 	لمسلم 

للدنيا كأنه يعيش فيها �بد	ً )�< يعمل لآلخر� كأنه يمو2 غد	ً.
�< 	لمر�� �خت 	لرجل؛ لها حقوقها 	لمالية )	الجتماعية، (
)لها طلب 	لعلم، )لها 	لمنزلة )	لكر	مة، على �ّال تتكشف 	لتكشف 
�لى 	لمعصية فتبدi �كثر من 	لوجه )	لكفين، في غير ما  i8ّلمؤ	
�لى   i8ّلمؤ	 	الختال�  بالرجا�  تختلط  )�ّال  بها(٢).   (� منها  فتنة 
	لفسا8، ال في 	لجامعة، )ال في 	لسو�، )ال في 	لنزهة، )ال في 
	لد	'. )�ّال تخلو 	مر�� برجل �صًال �ال �< كا< محرمًا لها، )�ّال 

تسافر �ال مع محرJ لها.
في   tلبد	( 	لمنكر	2  محا'بة  	لمسلم  )	جبا2  من   >�(

	لدين، )	لتمسك بما كا< عليه 	لرسو� ‘ )�صحابه.
.Jإلسال	فال فوضى في  ،Jلنظا	8ين  Jإلسال	 >�(

___________________
(١) �i �< في 	لعطف على 	لحيو	< �جر	ً.

(٢) فإ< خشيت 	لفتنة من 	لوجه )جب ستر#.
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 ،Zلنا	الجتماعية بين 	لة 	لعد	نشر  Jإلسال	قامة ��< من (
�'بابًا من 8)< 	هللا،  	لناZ بعضًا  	لظلم، )�ّال يتخذ بعُض  )منع 

)�ّال يستعبد �حٌد �حد	ً.
	لثو'�، ال خوفًا من �حد  )لسنا ندعو �لى 	لطفر� )ال �لى 
�ال 	هللا، )لكن 	عتقا8نا �< 	لذi يأتي بالطفر�  fلمسلم ال يخا	فإ< 
يذهب بالطفر�، )�< 	لتد'� سّنة 	هللا، )لن تجد لسّنة 	هللا تبديًال: 
	لولد 	لذi يخر� من بطن �مه فيمشي )يتكلم )يلبس ثيابه بيديه 
في  تغرسها  	لتي  )	لبذ'�  معجز�،  يكو<   (� عفريتًا  �ال  ال يكو< 
	لتر	I فتصير من فو'ها شجر� باسقة ال تكو< �ال شعو�A �) عجيبة. 
لقد  )	حد.   Jيو في  يذهب  حتى  )	حد   Jيو في   cجا ما  )	لفسا8 
 J2 باألكما	صبعًا �صبعًا، حتى خرجن سافر� �َcلمال	 cُلنسا	قّصر 
	ليابانية، )حتى 	ختلط في 	لجامعا2 	لفتيا2ُ 	لمسلما2، بنا2 
	لصالحين، بالشباI 	ألجانب. فلنرجع �لى 	لصالp خطو� خطو� 

)�صبعًا �صبعًا.
)ال تلقو	 باًال لمن يقو� �نها >'جعية<، فإ< هذ	 	لتكشف هو 
	لرجعية أل< 	لناZ )لد)	 متكشفين )كانو	 كذلك في فجر 	لبشرية، 
ثم تحّضر)	 فاستتر)	. فالذi يدعو �لى 	لتكشف هو 	لرجعي، )كل 
حمير 	لدنيا عر	� ُمباp (في عرفهن 	لِحما'i) 	لعرi )	الختال�! 

.fلعفا	لتسّتر )	( > �نما يمتا� 	لبشر بالتصوُّ(
*   *   *

هي  هذ#   .p(لشر	 )ستأتي  	لمتن  هو  هذ	  8عوتنا؛  هذ# 
 cشا >� gألخر	لخطب 	لصو'� في 	سنكمل ( ،gلكبر	لخطو� 	

٢٠

	هللا. هذ# هي 	لدعائم 	لكبرg )	أل'كا<، )سُنتِّم ـ بما يجيc من 
	لبيا<ـ  �شا8َ� 	لبنيا<.

فما 	لذi ُيعاI في هذ# 	لدعو�؟ ما 	لذi يدفع �قو	مًا �لى 
	لسخط عليها �) 	لخوf منها؟ �ليست 8عو� 	لحق؟ �ليست 8عو� 

	لفضيلة؟ �ليست 8عو� 	لعز�؟ �ليست 8عو� 	لكما�؟
بلى، )�< 	لظفر لها )	لمستقبل ألصحابها، ألنه ال يصّح �ال 

	لصحيح )ال يبقى �ال 	ألصلح.
.{ )	هللا معنا: {

*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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Jإلسال	لى �طر� 	لدعو� 

نشر2 سنة ١٩٥٦

�حفظ حديثًا صحيحًا، 8	ئر	ً على 	أللسنة، هو >�< 	هللا يبعث 
لهذ# 	ألمة على '�Z كل مئة سنة من يجد8 لها 8ينها<(١). )لقد 
ظهر كثيٌر من هؤالc 	لمجد8ين في كثير من بال8 	إلسالJ، )كثيٌر 
من 	لدعا� �لى 	هللا، )لقد 	طلعت على ِسَيرهم جميعًا ))قفت على 
8عو	تهم، فوجدتها كلها تلتقي في 	لمبد� )	لغاية؛ مبدvها جميعًا 
من 	لكتاI )	لسنة، )غايتها '8ُّ هذ# 	ألمة �لى 8ينها، )لكن طرقها 

مختلفا2، كل 8	t يختا' لدعوته طريقًا يصل مبد�ها بغايتها.

)قد عرضت هذ# 	لطر� في Aهني فوجدتها تجتمع ـ على 
	ختالفهاـ  في شو	't ستة كبرg، تتفرt عنها جو	8ُّ )ُسُبل. )هذ# 

	لشو	't 	لستة هي:

١ـ طريق 	لدعو� �لى 	هللا بإصالp 	لملك �) 	لحاكم، يجعله 
	لد	عي قصَد# )يبلغ في �صالحه جهد#، كما فعل 	لسرهندi في 
	لهند، حين '�g 	إلمبر	طو' >�كبر< يكفر )يحمل 	لناZ على 	لكفر 
)يحا)� �< يمحو 	إلسالJ من تلك 	لبال8 )من نفوZ �هلها، )كا< 

___________________
(١) ')	# �بو 8	)8 )صّححه 	أللباني (مجاهد).

٢٢

يد#،  تحت  )	لما�  له  )	لحكم  يؤ	�')نه   cلزعما	( معه  	لجيش 
)	لشعب عاجز	ً ضعيفًا ال يستطيع �< يأمر# بمعر)f )ال �< ينها# 
عن منكر، فجعل يتصل بأسرته )حاشيته لعله يستخلص )	حد	ً 
ُ)فِّق  حتى  )تالمذته  )�)ال#8  هو  يعمل   �	� )ما   .Jلإلسال منهم 
�لى ما يشبه 	لمعجز� حين �خر� 	هللا به )بتالميذ# من صلب Aلك 
	إلمبر	طو' 	لمرتد 	لكافر ملكًا كا< من �فضل ملوs 	إلسالJ، )من 
>بقية  )كا<  �صالحًا،  )�كثرهم  حزمًا  )�شدهم  )�تقاهم  �عدلهم 
	لخلفاc 	لر	شدين<(١)، هو عاَلم كير �)'	نك �يب بن شاهجها< 

	بن ِجهانكير(٢) بن �كبر.
)هذ	 	لطريق قصير 	لمدg عاجل 	لنفع سريع 	لثمر�، )لكن 

ثمرته تبقى ما بقي هذ	 	لحاكم 	لصالح، فإ< �	� �	لت.
)يؤيدها  	لحاكم  يحميها  	لتي  	لشعبية  	لدعو�  ٢ـ طريق 
 Iلوها	بسيفه، كما فعل محمد بن عبد  gAأل	بسلطانه )ير8 عنها 
 c	ألمر	بتغى من 	لشعب )لكنه 	لى �في نجد، حين )ّجه 8عوته 
�جد	8 	لملك سعو8 حما� لها )مد	فعين عنها، فضمن بذلك 	لنصر 

)	الستمر	'.
٣ـ طريق 	لدعو� 	لشعبية 	لتي تحميها 	لثو'� 	لمسلحة، كما 
فعل �حمد بن عرفا< في 	لهند، حين جّند �تباعه )حمل �مامهم 
'	ية 	لجها8، ))	تا# 	لنصر حتى �قاJ 8)لة �سالمية في شما� 	لهند 

___________________
(١) 	نظر 	لحديث عنه في كتابي >'جا� من 	لتا'يخ<.

(٢) عالم كير: قائد 	لعالم، )�)'	نك �يب: �هر� 	لملك، )شاهجها<: 
ملك 	لدنيا، )جهانكير: قائد 	لدنيا.

http://www.alitantawi.com
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 ،Jإلسال	لى �تحكم بالكتاI )	لسنة )توشك �< تعيد 	لهند كلها 
حا'بوها  	ألسد  بقو�  هدمها  عن  عجز)	  لّما  	إلنكليز   >� لوال 
	لقوية  	لقبائل  	لثعلب، )�ثا')	 عليها 	لمسلمين من 'جا�  بمكر 
 A� 	لفاجعة؛  	لنتيجة  �نها 8)لة )هابية... فكانت  	لمسلحة بحجة 
قضى 	لمسلمو< بأيديهم على 	لد)لة 	إلسالمية 	لناشئة، ليعيد)	 

!Jإلسال	لى �	لهند �لى �نكلتر	 بدًال من �عا8تها 

 iلذ	 iلقو	لمؤمن 	لشيخ 	 	هذ ،Jلقّسا	لدين 	كما فعل عز (
	ستحيا من 	هللا �< ُيقر¢ تالميَذ# �حكاJ 	لجها8، )�نه يكو< فرضًا 
على 	لمسلمين جميعًا �A	 	حتل 	لعد) 	لكافر �'ضًا �سالمية، ثم 
	لشاi 	ألخضر،   Iللحم، )يشر	( 	لر�  فيأكل   #'	8 �لى  يذهب 
	لرجل  على   Jإلسال	 يوجبه  ما  بكل   Jقا �نه  �لى  مطمئنًا   Jينا(
	لمسلم. )خر� معهم بعد �< تد'I على 	لقتا� )8ّ'بهم، )باشر 
	لجها8 فعًال، يوقع باإلنكليز )يحا'I إلعالc كلمة 	هللا )�< تخلص 

فلسطين ألهلها، )لبث على Aلك حتى سقط شهيد	ً.

َمن   �(� )كا<   ،Jأليا	 تمحو#  ال  �ثر	ً  خّلَف  )لكنه  مضى 
سنَّ لنا في فلسطين طريَق 	لجها8، حتى فعلنا سنة ١٩٣٦ ما لم 
قلة  ـ على  	لبطوال2  ')	ئع  	لدنيا، )سجلنا من  في  �مة  تستطعه 
	لَعد8 )نقص 	لُعد8ـ  ما لم يسجل مثله تا'يخ. )لوال �ننا تنكبنا هذ	 

	لطريَق )خالفنا# ما كا< 	لذi كا<.

 ،Zلنا	8 	لحقائق على �فر	 yألفكا' )عر	لدعو� ببث 	٤ـ 
 Iباألسلو( مكا<،  كل  )في  )	لطر�  )	لمجامع  	لمجالس  في 
	لمناسب )	لتعبير 	لمو	فق لما تقتضيه 	لحا�، من غير 8خو� في 

٢٤

جد� �) 	شتباs مع مخالف، كما فعل جما� 	لدين 	ألفغاني. )له 
جملة )	حد� مشهو'� يلّخص فيها مذهَبه هذ	، هي: >قل كلمتك 
 	A�)	مِش<. )كما فعل طاهر 	لجز	ئرi، 	لذi �	8 عليه بأنه كا< 
 #cضع )تجاهل ما يعرفه �مامه، )جا	لتو	مخالِفًا له �ظهر له  g�'
بكتاI من 	لكتب 	لتي تصّحح له خطأ# )تر8# عنه فقا� له: �ني 
�حب  )�نا  فيه،  ما   fعر� )لم  مكتبتي  في   Iلكتا	 هذ	  )جد2 
�< تنظر فيه ثم تخبرني: هل هو نافع لي فأقر�# �J هو من 	لكتب 
قر	cته حتى  �ياJ )يستكمل  تمر  	لكتاI، فال  له   sيتر( 	لضاّ'�؟ 

يكو< قد 'جع عن خالفه.
فيها  )	لثمر�  )لكنها طويلة  	لنتيجة،  )هذ# طريقة مضمونة 

بطيئة 	لظهو'.
٥ـ 	لدعو� �لى 	هللا بالتعليم )	إلقر	c )تأليف 	لكتب 	لعلمية 
	لهند،  في   iلدهلو	 	هللا  )ليُّ  فعل  منها، كما  	لنافع  	لقيم  )نشر 
)محمد عبد# )'شيد 'ضا في مصر، )عبد 	لحميد بن با8يس في 

	لجز	ئر.
٦ـ 	لدعو� عن طريق 	لصحف )	لمجال2 )	لمقاال2 )	لمباحث، 
كما فعل محب 	لدين 	لخطيب، )هو �بو 	لحركة 	إلسالمية 	لجديد� 
في مصر؛ كا< قلمه �)َ� قلم 8عا �ليها، )كانت مطبعته 	لسلفية �)َ� 
مطبعة ُ)قفت عليها، )كانت مجلته >	لفتح< �)َ� مجلة �سالمية في 

مصر. )كما فعل شكيب �'سال< 	لذi كا< كاتب 	إلسالJ 	أل)�.
*   *   *

	ليوJ 8عوتا< �سالميتا< 	ّتسعتا )كثر  )في 	لعالم 	إلسالمي 
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�تباعهما حتى صا'تا �)سع 	لدعو	2 	إلسالمية، 8عو� في 	لهند 
)8عو� في مصر. )ال �ستطيع �< �غفل جماعة هيـ  في '�ييـ  �صفى 
�< كا< ( ،Jها )�شدها تمسكًا باإلسال	إلسالمية )�قو	لجماعا2 	
عد8ها قليًال جد	ً، هي جماعة 	لموi8(8، >	لجماعة 	إلسالمية<.

	لشيخ  �سسها  فقد  	لهند  في  	لتبليغ<  >جماعة  8عو�  �ما 
�لياZ، )�لزJ فيها تالمذته �< يبذلو	 لها قليًال من �)قاتهم؛ ساعة 
في 	ألسبوt �) يومًا في 	لشهر �) شهر	ً في 	لسنة �) �'بعة �شهر 
في 	لعمر، يسيحو< في 	لبال8 على نفقة �نفسهم، ال يسألو< �حد	ً 
)يبّلغو<  	هللا  �لى  يدعو<  	لمعونة من �حد،  يقبلو<  بل ال  معونة 
	لمسلمين 'سالة 	إلسالJ ألنهم صا')	 ـ في 	لو	قعـ  �حوَ� �ليها 

من غير 	لمسلمين.

)لم يكتفو	 بالوصو� �لى �قصى 	لقا'� 	لهندية، بل 'حلو	 �لى 
بال8 	إلسالJ 	ألخرg. )قدمو	 	لشاJ )مصر )	لعر	�، )قد '�يت 
كثير	ً منهم في مكة، )مشى نفر منهم مشيًا من مكة �لى 	لمدينة 
)من مكة �لى 	ليمن، يعّرفو< َبْدَ) 	لصحر	c باإلسالJ 	لذi 	نبثق 
نو'# من �'ضهم )لكنهم جهلو# حتى صا')	 يحتاجو< �< يقتبسو# 
من هؤالc 	لشباI 	لقا8مين من 	لهند، 	لذين بلغو	 في 	إلخال� 

)	لتجر8 )علّو 	لهمة )	لد�I على 	لعمل �بعَد 	لغايا2.

�ما 	لدعو� 	ألخرg(١) فال بد فيها من شيc قليل من 	لتفصيل. 

___________________
(١) هي 8عو� >	إلخو	< 	لمسلمين< )صاحبها هو 	لشيخ حسن 	لبنا 'حمه 

	هللا (مجاهد).

٢٦

)�نا �تكلم هنا عن �سلوبها )عن عناصرها، )عّما �حّبه لها )�خشا# 
عليها.

�ما �سلوبها فقد جمع مز	يا 	ألساليب 	لثالثة 	ألخير� )�	8 
	لعا'ضة  بالكلمة  8	ئمًا  تبد�  فر8ية،  8عو�  �)ًال  فهي  عليها؛ 
)	لحديث 	لقصير في 	لمجلس )	لمد'سة )	لطريق )	لسيا'�، كما 
كا< يفعل 	ألفغاني )	لجز	ئرi. )لكن 	ألفغاني كا< يلقي 	لبذ'� 
في 	أل'y )يَدعها )يمضي �لى �'y غيرها، ال ينتظر 	لنبتة )ال 
بعيد  من  )يقفو<   tألسما	 في  بذ)'هم  يلقو<   cهؤال( يرعاها، 
يرقبونها )يرعونها، فإ< �كلها طائر �) طا'2 بها 'يح �لقو	 غيرها، 
�< �حرقتها 	لشمس سقوها 	لماc، حتى �A	 بد2 	لنبتة جعلوها (

غرستهم )�)لوها عنايتهم.
ثم تبد� مرحلة جديد�، هي مرحلة 	الجتماعا2 )	ألحا8يث 
	لمنظمة )	لد')Z 	لمستمر� تمّدها 	لمطبعة بالكتب )	لمجال2؛ 
	لعلمية،  )	لدعو�  	لفر8ية،  	لدعو�  لمز	يا  جامعة  بذلك  فتكو< 

)	لدعو� 	لصحفية.
هذ	 من حيث >	لشكل< كما نقو� في 	لمحكمة، �ما من حيث 
>	لموضوt< فإ< في هذ# 	لدعو� ثالثة عناصر متباينا2 مختلفا2 
يحا)� �صحابها �< يجمعوها في مزيج )	حد )يؤلفو	 بينها، )�مل 

�< يوفَّقو	 في Aلك:
١ـ عنصر صوفي، ال صوفية 	بن عربي )ال صوفية 	لشعر	ني، 
)لكن صوفية 	لغز	لي. )هي تظهر في مظهرين، في هذ# >	لتشكيال2< 
)في  	لصوفية،  	لطر�  >تشكيال2<  	لوجو#  بعض  في  تشبه  	لتي 
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قر�  )َمن  )مباحثهم.  قا8تهم )خطبهم  كتب  في  تبد)  	لتي   p(لر	
مذكر	2 صاحب هذ# 	لدعو� )باني صرحها تبين له �نه نشأ نشأ� 
صوفية )كا< متبعًا طريقة من 	لطر� 	لقويمة خالية من �كثر ما كا< 

ُينَكر على غيرها.
قيم  )	بن  تيمية  	بن  من  �كثر#  مستمد  سلفي  ٢ـ عنصر 
)هو  	أل)�،  	لعنصر  من  	لدعو�  هذ#  في  �ظهر  )هو  	لجو�ية. 
يتجلى في �نكا'هم 	لبدt في 	لعبا8	2 )بعدهم عنها، )تجر8هم 
عن ضالال2 �8عياc 	لصوفية )�باطيلهم )�قو	لهم 	لشنيعة؛ كالقو� 
بوحد� 	لوجو8 )	لقطبانية )8)لة �هل 	لديو	<، )	لتوسل 	لمحظو'، 
)	لعكوf على 	لقبو'، )�عم �< )'	c >	لشريعة< 	لتي ُتفَهم من 
شياطينهم   Z(سا( من  تؤَخذ  >حقيقة<  )	لسنة   Iلكتا	 نصو� 

)شطحا2 مجانينهم )هذيا< مجاAيبهم )معتوهيهم...
بالثقافة  )علومه   Jإلسال	  cلتقا	 ثمر�  هو  جديد  ٣ـ )عنصر 
	لغربية في عقو� علماc 	لجماعة، )قد �ثمر هذ	 	لعنصر مباحث 
)محا)ال2، كـ>	لعد	لة 	الجتماعية في 	إلسالJ< )�مثالها، كانت 
ثر)� للمكتبة 	إلسالمية )هدg للشباI، )كا< منها 	لنفع 	لكبير.

)ال تز	� هذ# 	لعناصر 	لثالثة في 8)' 	لمز� )	لتأليف، لم 
تّتحدـ  بعدـ  في مز� جديد. )�نا �حب ألصحابها �< ينتبهو	 �لى �< 
�يسر خطأ في مقا8يرها يفسد هذ	 	لمزيَج كما يفسد على 	لكيميائي 

عمَله خطؤ# في تحديد مقا8ير 	لعناصر 	لتي يجرI تجربته فيها.
)�< 	لعنصر 	لصوفي قد يزيد عن 	لحد 	لال�J فتدخل 	لدعو� 
ـ مثًالـ  هذ# 	لفكر� 	لخبيثة 	لتي حر� مشايخ 	لطر� على تثبيتها 

٢٨

 Iجو(( بكماله،  )	العتقا8  	لشيخ  حصانة  هي  	ألAها<،  في 
ـ كما  	لميت   Jستسال	ليه �  Jالستسال	منه ) له مهما كا<  	النقيا8 
يقولو<ـ  للغاسل، فيؤA i8لك بهم (من حيث ال يشعر)<) �لى 
�< ينظر)	 �لى كبا'هم هذ	 	لنظر 	لذi لم يكن يرتضيه 	إلسالJ )ال 
يستحّبه، )�< كا< يقو� بالنظاJ )طاعة 	ألمير بالعقل )	لفهم )فيما 

ليس فيه عصيا< 	هللا.
 sتر Aلك  من  فيكو<  حد#  عن  	لسلفي  	لعنصر  يزيد  )قد 
لالجتها8  	ستعد	8  غير  من  عنها،  )	الستقال�  	أل'بعة  	لمذ	هب 
)جمع لوسائله. )لست �i'8 كيف فشت هذ# 	لفكر� في 	أل)سا� 
	إلسالمية، )لعلها >'8 فعل< ـ كما ُيقا� في 	لتعبير 	لحديثـ  لما 
 Iبسد با �لقو	لمقلدين قبل خمسين سنة، من 	كا< عليه َجَهلة 
	الجتها8 )	الكتفاc بأقو	� 	ألئمة، )�هما� 	لنظر في 	لكتاI )	لسنة 
 cنه جا� yلمذهب )لو فر	حكم  tتبا	جتها8، )	ستنبا� )	نظر 
 Iبا 	لصحيح على خالفه(١). )هذ	لحديث 	بغير 8ليل سمعي )كا< 
من 	لكالJ ال تتسع له جملة مستعرضة، )ال بد له من مقا� قائم 

بر�سه �نشر# في >	لمسلمو<< �< شاc 	هللا.
)يكو< منه �< نعو8 ظاهريين )�< نحيى ()نحن ال نشعر) 
مذهب >	لظاهرية< 	لذi ما2 ألنه ال يصلح للحيا�، )ألنه يضّيق 

___________________
(١) في �)� >حاشية 	بن عابدين< �< 	لحنفي �< '�g 	لحديث 	لصحيح 
على غير ما فهم �نه مذهب 	لحنفية )�خذ بالحديث ال يخر� بذلك 
عن كونه حنفيًا. )قد شرp هذ# 	لمسألَة �)سع شرp 	لشيُخ بخيت في 

'سالة >�'شا8 �هل 	لملة< بما ال مزيد عليه من 	لبيا<.
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	لشريعة )يذهب بمر)نتها )يجعلها عاجز� عن �مد	8نا بما نحتا� 
�ليه من 	لقو	نين.

�) �< نكو< في عقيدتنا من 	لمشّبهين 	لذين يجّسمو< 	هللا، 
 cلسما	ً حقيقية )يّدعو< �نه في 	ستغفر# تعالى، )يجعلو< له يد�
حقيقة )�نه مستٍو على عرشه 	ستو	cً ما8يًا... �لى �خر ما جاc في 
	آليا2 	لمتشابها2 	لتي �خذها 	لسَلُف على ما هي عليه )�منو	 
ها 	لَخَلُف على  بها على مر	8 	هللا منها بال بحث فيها، )	لتي �مرَّ

	لمجا� )	ّتبعو	 في Aلك سنن 	لعرI في كالمها.
)يكو< من �يا�8 	لعنصر 	لثالث �< نتكلم في 	لدين بعقولنا 
من  مصد'	ً  عقولنا  فنجعل  	لثابتة،  	لنصوَ�  مجاِ)�ين  )�'	ئنا 
 Jلعلو	لعقل في 	مع �< عمل  ،tلشر	لدين )8ليًال من �8لة 	مصا8' 
	لشرعية هو فهم 	لنصو� )تطبيقها على 	لحو	8¤، ال 	الستقال� 

.Jباألحكا
)�نا موقن بأ< هذ# 	لدعو� ـ على هذ	 كلهـ  هي 8عو� 	لعالم 
من  �عجوبٌة  لها  ُكتبا  	للذ	<  	لتوفيق  )هذ	   tلذيو	 )هذ	  كله، 
)�نا �عرf صاحبها من سنة ١٩٢٧، )قد كنت في  	ألعاجيب. 
مصر حين جمع محب 	لدين 	لخطيب طائفًة من 	لشباA�) Iكر 
 Jلسال	 )عبد   fلمنعم خال	 )عبد  شاكر  محمو8  	ألساتذ�  منهم 
ها')<) باألساتذ� 	لشيو� (�حمد تيمو' )	لسيد 	لخضر 	لحسين 
'حمهما 	هللا) )�لفو	 �)� جمعية �سالمية حديثة في 	لبال8 	لعربية 
هي >جمعية 	لشبا< 	لمسلمين<، )كا< ممن 	نتسب �ليها )فرp بها 
)نشط للعمل على تحقيق غاياتها شاI في مثل �سناننا، ثم )جد 
�نها ليست كما يريد )يتمنى فاستقل عنها من غير فر	� لها )جعل 

٣٠

يدعو �لى 	هللا )حد#، يُلّم 	لشاI )	لشابين )	لنفر 	لقليل، فكا< 
من Aلك بد	ية هذ# 	لدعو�.

هكذ	 بد�2 	لدعو�، فكيف 	ستطاعت �< تبلغ في �قل من 
ثالثين سنة ما بلغت �ليه؟ �< 	ألسباI ثالثة.

 Iلشبا	 Zإليما<، ال سيما نفو	لى � Zلنفو	8 	ستعد	: �أل)	
	لذين نشؤ)	 في 	لبيو2 	لمؤمنة، )	لذين مّلو	 هذ# 	لحيا� 	لما8ية 
	لتي حا)� 	لكّتاI )	لمعلمو< �< يحصر)هم فيها )يمنعوهم من 
	لتطلع �لى غيرها، )�8'كو	 �< لذ	ئذها محد)�8، )�نها ال تعد� 

لذ	ئذ 	إليما< )ال تستطيع �< تغني عن 	لحيا� 	لر)حية.
	لثاني: ما سبقها من تمهيد لطريقها، من عمل 	أل�هر )جمعيا2 

	لشبا< )	لهد	ية )غيرها، )ما قامت به مجلتا 	لمنا' )	لفتح.
	لثالث: شخصية صاحبها. )قد طالت هذ# 	لمقالة )ضاقت 
بهذ#  	لنا8'�  	لشخصية  هذ#  �حّد  )�نا  فيها،   Jلكال	 تفصيل  عن 
 ،gلكبر	 بخطوطها  معالمها  )تبين  	لصو'�  تحد8  كما  	لخطو� 

8)< تفاصيلها )8قائقها.
يمتا� هذ	 	لرجل بسبع صفا2 يرجع �ليها (بعد توفيق 	هللا) 
نجاحه؛ �'بع منها تتصل بشخصيته )ثال¤ تتعلق بأخالقه. �ما 	أل'بع 
فتو	ضعه، )بساطته(١)، )A	كرته، )لسانه. )�ما 	لثال¤ فتجر#8، 

)�هد#، )صبر#.
جاcني لما كنت في مصر سنة ١٩٤٥ صحفي سو'i، لقي 

___________________
(١) 	لبساطة بهذ	 	لمعنى لفظ مولَّد له )جه، )	لبسيط في 	للغة 	لو	سع.
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'vساc 	ألحز	I 	لمصرية )سألني �< �8بر له لقاc#، )كا< يومئذ 
�كبر شخصية شعبية في مصر. فقلت له: هيا بنا.

فُشِد# )	'تخت شفتا# من 8هشته، )قا�: هكذ	؟ بال موعد؟
قلت كما يقو� 	لمصريو<: )ما له؟

�ال بعد �< تكر'2  cلزعما	صغر � cلى لقا�قا�: �ني لم �صل 
	لمو	عيد )طا� 	النتظا' )تعد28 مقابال2 	لناموZ (	لسكرتير) 
)	لمر	فق )	لوكيل، )هذ	 �كبر �عيم في 	لبلد، �فنمشي �ليه فجأ�؟ 

)هل يرضى �< يقابلنا؟
.gقلت: ستر

)Aهبت معه �ليه كما �Aهب �لى 'جل عاi8 من �صدقائي، 
فاستقبلنا 	ستقبا� 	لصديق )كلمنا كالJ 	لمؤمن. )'�g من بساطته 

)صر	حته )علمه )بيانه ما �	8# 8هشة )عجبًا.
�ما A	كرته فهي نا8'� من 	لنو	8'، يجيئه �لوf )�لوf من 
	لناZ، )ليس فيهم )	حد ال يخاطبه باسمه )يسأله عن �هله ))لد# 
)عن تجا'ته �) �'	عته �) عمله، )يشعر# �نه حفي به متتبع �خبا'#، 
)�نه 	لعا'f بأحو	له 	لو	قف على �مو'# كلها... )كا< في 	لو	قع 

كذلك.
)يتكلم  يخطب  'جل  ()�نا  �شهد  فأنا  )بيانه  لسانه  �ما 
 Iلعر	  cخطبا  fعر� )�نا  سنة  ثالثين  من  �كثر  من  	لمنابر  على 
�سلوI جديد في  مثله، )هو صاحب   'َ� لم  بأني  )فصحاcهم) 
خطاI 	لجماهير، )�سلوبه �سلوI 	لمحد¤ 	لبا't 	لذi ال يقف 

٣٢

)ال يتلعثم )ال يتر88 )ال يلحن، )	لذi يتكلم ساعا2 فال ُيَمّل 
حديثه )ال يسأمه سامعه؛ يصد' فيه عن قلب مؤمن، )')p فكهة، 
)عقل مفكر، )علم )	سع، )نا8'� حاضر�، )شخصية قوية هي 
شخصية 	لقائد 	لذi يحزJ في غير شد�، )يلين في غير ضعف، 

)يسو� 	ألمر 	لصا'J بصيغة 	لرجاc �) 	لتمني.
)ال  لجا#  ال  )عمله هللا،  	لدنيوية  	لمطالب  عن  تجر#8  �ما 
لمنصب، )�هد# في 	لدنيا )بقاv# على حاله من 	لفقر 	لمتجمل 
 fهللا)، فذلك �عر	 cشا >�من يوJ نشأ �لى �< قضى شهيد	ً سعيد	ً (

f به )يدلَّل عليه. من �< يعرَّ
)قد بلغ من صبر# )	حتماله �نه كا< يرحل 	لرحلة تستغر� 
 Jلثالثة، ينا	لد'جة 	لقطا' في 	ًال، يمضي لياليه كلها في 	يامًا طو�
	لقطا'؟  من  	لثالثة  	لد'جة  في  كا<  من   Jينا )كيف  قاعد،  )هو 
ثم يصبح فيستقبل 	لقرية �) 	لبلد�، فال يز	� يخطب فيها )يتكلم 
)يحل 	لمشكال2 �لى 	لليل، فيعو8 �لى ما كا< عليه )تتشابه 	لليلة 

)	لبا'حة.
)هذ	 شيc قد يصبر عليه 	لرجل يومًا �) يومين 	بتغاcَ كسب 
�) خوfَ عقوبة، �ما �< يأتيه طائعًا متبرعًا ال يريد به �ال )جه 	هللا، 
)يستمر عليه �سبوعًا �) عشر� �ياJ متتاليا2، فال �عرf من يفعله 
�ال هذ	 	لشيخ، 'حمة 	هللا عليه؛ فلقد كا< مجد8 	إلسالJ في هذ	 
 g'لدهر، )ما �ظن �ني سأ	لدنيا )�حا8 	8' 	لعصر، )كا< من نو	

مثله �بد	ً.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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من هو 	لمسلم؟
نشر2 سنة ١٩٣٩

8يننا علم )	عتقا8 )عمل.
فالمسلم َمن >َعِلَم< �< 	هللا عز )جل بعث محمد	ً ‘ على 
�ما<  لكل  تصلح  	لتي  	لباقية  بالشريعة  	لرسل،  من  فتر�  حين 
)جعلها  )	آلخر�،  	لدنيا  سعا�8  لمّتبعيها  تكفل  )	لتي  )مكا<، 
 iلذ	 Iلكتا	عليه  �جمعين، )�نز� Zللنا gحمة للعالمين )هد'
 Jلقديم، )ختم باإلسال	 	لقر�َ< كالJَ 	هللا   ،cما فّر� فيه من شي

	لرساال2، فال نبّي بعد محمد خاتم 	لنبيين.
)نبر	سه،  )مصباحه  )�ساسه،   Jإلسال	 8عامة   >� )>َعِلَم< 
كتاI 	هللا )سنة نبّيه؛ فما جاc في 	لقر�< �) صّح �< 	لنبي ‘ قاله 
 Jٌقو 	لدين  في  	بتدعها   tٍبد من  Aلك  عد	  )ما  	لدين،  من  فهو 
�) �يا8	2ٍ �	8ها �قو	Jٌ، ليست في 	لقر�< )لم تر8 في 	لحديث 
	لصحيح )ال تقاZ عليهما �) ُتستنَبط منهما )لم يجمع عليها �ئمة 

.y'أل	بها �هل  �لدين )لو قا	لمسلمين، فليست من 	
)>َعِلَم< �< 	إلسالJ ال يشبه 	أل8يا< )ال يقاZ عليها، ألنه 8ين 
)شريعة )سياسة )�خال�؛ فهو يبّين صلَة 	لعبد بربه، )يضع 	لقو	نين 

٣٤

لصال2 	لناZ بعضهم ببعض، )يبني قو	عد 	لعالقا2 	لسياسية بين 
 	A�	لد)لة 	إلسالمية )غيرها من 	لد)�. )	إلسالJ ير	فق 	لمسلَم 

غد	 �) '	p، �) طلع �) نز�، ال يفا'قه لحظة )ال خطو�.

)ليس في 	لدنيا عمل ال يدخل فيه 	إلسالJ )يبين فيه حكم 
	هللا؛ فإما �< يكو< مباحًا ال ُيثاI فاعله )ال يعاَقب تا'كه، )�ما �< 
يكو< مند)بًا ُيثاI فاعله )ال يعاَقب تا'كه، )�ما �< يكو< )	جبًا 
يثاI فاعله )يعاَقب تا'كه، )�ما �< يكو< مكر)هًا يثاI تا'كه )ال 

يعاَقب فاعله، )�ما �< يكو< حر	مًا يثاI تا'كه )يعاَقب فاعله.

)هذ# 	ألحكاJ 	لخمسة (	لفرy )	لمند)I )	لمباp )	لمكر)# 
)	لحر	J) هي 	لتي تحد8 مكاَ< كل عمل من 	لدين )ال يخلو عمل 
من )	حد منها؛ فالمسلم ال يقو� �بد	ً: "هذ	 	ألمر خا'� عن نطا� 
	لدين ال 8خل له فيه"، كما �نه ال يقو�: "�< 	إلسالJ يجب �< 
 ،>�c	لدين، )>بر	 c	من �جز cلسياسة جز	لسياسة" أل< 	ينفصل عن 

)كّلها سياسة، سو'� من 	لقر�< ال يمكن �< تنفصل عنه.

)	لمسلم من >َعِلَم< �< 	لشريعة 	إلسالمية �غنى 	لشر	ئع )�نها 
�ثمن )�جمع )�حكم من 	لقانو< 	لر)ماني 	لذi 	قتبست منه كل 
)	لجز	ئية  	لمدنية  قو	نيننا  تكو<   >� يجب  )�نه  �)'بة(١)،  قو	نين 
)	لمالية )	إل8	'ية )	لدستو'ية مستنَبطة من شريعتنا، مقتَبسة من 

8يننا.
___________________

(١) ثبت ثبوتًا مؤيَّد	ً بالوثائق )	لمستند	2 �< 	لقانو< 	لمدني 	لذi ُ)ضع 
بأمر نابليو< )	لذi 	نبثقت عنه قو	نين �)'بة كلها قد 	ستند )	ضعو# 

�لى كتب 	لفقه 	إلسالمي، �خذ)ها من مصر �ياJ 	لحملة 	لفرنسية.

http://www.alitantawi.com
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)>َعِلَم< �< من �نكر �ية من 	لقر�< �) حكمًا معلومًا من 	لدين 
.Jإلسال	بالضر)'� فقد خر� عن 

)>َعِلَم< �< 	الجتها8 في 	ستنبا� 	لفر)t �مٌر مطلوI شرعًا، 
	لجهد  بذله  على  له  مكافأ�  فيه،  �خطأ  )لو  صاحبه  عليه  يؤَجر 
)	ستفر	غه 	لطاقة، فإA	 �صاI كا< له فو� Aلك �جر �خر هو �جر 

	إلصابة.
)�< 	الجتها8 في �صو� 	لدين ممنوt ألنها منصو� عليها 

)ال مسا¥ لالجتها8 مع )')8 	لنص.
)�نه ال يضر 	لناZَ 	ختالُفهم في 	لفر)t (فكلهم من 'سو� 
)	لمالكي  )	لشافعي  منهم  	لحنفي  في Aلك   c	ملتمس)؛ سو 	هللا 
	ألمة،  	هللا )توسيع على  	ختالفهم 'حمة من   >� بل  )	لحنبلي، 
)لكن يضّر 	لناZ 	ختالفهم في �صو� 	لدين من 	لعقائد )نحوها 
	لحق  أل<  ضال�؛  على  )	لباقو<  مصيبًا  منهم  	لو	حد  )يكو< 
ال يتعد8، )	لمصيب هو من 	تبع ما كا< عليه 	لنبي ‘ )�صحابه 

)	لقر< 	أل)� خير 	لقر)<.
)>َعِلَم< �< كل من قا� >ال �له �ال 	هللا محمد 'سو� 	هللا< )لم 
 Jيحّر )لم  مًا  محرَّ يستحل  )لم  )	لسنة   Iلكتا	 يخالف  ما  يعتقد 
حالًال، فهو مسلم تنطبق عليه �حكاJ 	لمسلمين )تجمعنا به �خّو� 
	لدين. )ال يجو� تكفير مسلم �ال �A	 �نكر �صًال من 	ألصو� �) 

�تى ما �جمع 	ألئمة على �نه مكّفر.
)>َعِلَم< �< 	إلسالJ ال يعا'y 	لعلم 	لصحيح )ال 	لفن 	لنافع 

٣٦

بالدين  	لخيِّر�، )�نه 8ين سهل 'حب مر<، ليس  	لحضا'�  )ال 
	لضيق 	لجامد 	لمحر�.

قديمًا  )	حد	ً  �لهًا  	لكو<  لهذ	  بأ<  >	عتقد<  من  )	لمسلم 
هًا عن صفا2  باقيًا، سميعًا بصير	ً، متصفًا بصفا2 	لكما�، منزَّ

�ليه 	لمصير.( cلنقصا<، )�نه هو خالق كل شي	
)يخلص له 	لعبا�8 )ير	قبه 8	ئمًا، )يعلم �نه مّطلع عليه، )�نه 
هو )حد# 	لنافع 	لضا' )بيد# 	لخير )هو على كل شيc قدير؛ فال 
يدعو معه غيَر# )ال يسأ� سو	# حاجًة من 	لحاجا2 	لتي ال يقد' 
�ال  fلخو	حق  fال به، )ال يخا�	لبشر على مثلها، )ال يستعين 
منه، )ال ُيسخطه لُيرضي 	لناZ )ال يبالي �A	 'ضي عنه بسخط 

�حد.
)>	عتقد< �< 	هللا خلق �نو	عًا من 	لمخلوقا2، منها ما خلقه 
من ما�8 كثيفة كالناZ )	لحيو	< )	لكو	كب، )منها ما خلقه من 
ما�8 نو'	نية كالمالئكة، )هم خلق كثير من خلق 	هللا ال يأكلو< )ال 
يشربو< )ال يعصو< 	هللا ما �مرهم )يفعلو< ما يؤَمر)<، يسّبحو< 
	لليل )	لنها' ال يفتر)<. )من مخلوقاته 	لجن، )هم خلق ير)ننا 
)ال نر	هم، )منهم 	لمؤمن )منهم 	لكافر. )منها 	لشياطين، )هم 

�هل 	لشر ليس فيهم صالح.
 Zلنا	 من  	ختا'  بالناZـ   منه  ـ 'حمًة  	هللا   >� )>	عتقد< 
'جاًال عَصَمهم من 	لكبائر )نّزههم عن 	لنقائص، ثم بعث �ليهم 
فأبلغهم 'سالة 	هللا )عّلمهم  	لمالئكة)  >جبريل< ()هو )	حد من 
ما يسعدهم في 8نياهم )ينجيهم في �خرتهم، )كّلفهم �بال¥ هذ# 
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	لرسالة �قو	َمهم، )هؤالc هم 	لرسل، )�)لهم �J8 )�خرهم محمد 
صلو	2 	هللا عليهم �جمعين.

�مة )	حد�،   Zلنا	 )لو شاc 	هللا ألنز� كتابًا )	حد	ً )جعل 
تد'يجيًا،  	لرسالة  في  	لتكامل  يكو<   >� حكمته  	قتضت  )لكن 
قبلها  	لتي  تعّد�  'سالة  فكل  )	لرقي؛  	لحضا'�  في  كالتكامل 
	لكما�،  نهاية  في   ‘ محمد  'سالة   2cجا حتى  )تكملها، 

ال  ُيحتا� بعدها �لى شيc، لسببين:
�)لهما �< طبيعة 	لرسالة 	لمحّمدية طبيعة مرنة قابلة للتطو' 
في �حكامها 	لفرعية تبعًا لتطو' 	لعصو'؛ فهي لذلك تبد) في كل 
عصر جديد�، )يتكشف منها جو	نب )معاٍ< لم تكن معر)فة، حتى 

كأنما �ُنزلت لذلك 	لعصر.
	لوحد�  نحو  )ميلها  	لبشرية  	لحيا�  طبيعة  	لثاني  )	لسبب 
�A �صبح 	لناZ من حيث 	التصا�  ،Jليو	حتى  Jإلسال	منذ فجر 
كأنهم �بناc �سر� )	حد�، تقا� 	لكلمة في �خر 	لشر� فُتسَمع في 
�خر 	لغرI، )َسُهَل تبليغ 	لرسالة، )لم تعد حاجة لتعد8 	لرسل 

.J	ألقو	بتعد8 
)>	عتقد< �< 	لوحي معنا# نز)� 	لَمَلك على 	لرسو�، )هو 
 >�(  ،Iلكّتا	(  c	لشعر	 به  يحّس   iلذ	 	لر)حاني(١)   Jإللها	 غير 
	لوحي ليس كسبيًا )�نما هو عطاc من 	هللا ال ُينا� بالتحصيل )ال 
 iلنبي عبقر	 >�يوَصل �ليه بالبحث )	لعلم )	لتفكير، لذلك ال ُيقا� 

___________________
' 'سميًا في مد	'Z 	لعر	�  (١) جاc في 	لصفحة ٦٢ من كتاI 	لتا'يخ 	لمقرَّ

تأليف 8')يش 	لمقد	i8 �< >	لوحي معنا# 	إللهاJ 	لر)حاني<.

٣٨

عظيم )ال شاعر )ال فيلسوf، أل< Aلك كله يختلف عن 	لنبّو� 
)ينحّط عن مرتبتها 	نحطاطًا كبير	ً )يخالف 	لعقيد� 	إلسالمية(١).

فأنز�  كتبًا،  'سله  من  �'بعة  على  �نز�  	هللا   >� )>	عتقد< 
	لتو'	� على موسى، )	لزبو' على 8	)8، )	إلنجيل على عيسى، 
)	لقر�< على محمد، صلى 	هللا على 	لجميع. فبّدَ� كلُّ قوJ كتاَبهم 

)حّرفو#، )بقي 	لقر�< كما �ُنز� أل< 	هللا َضِمَن حفظه {
.{

)>	عتقد< �< 	هللا سيجمع 	لناZ كلهم في يوJ 	لقيامة، فيعيد 
	لحيا� لمن ما2 )ير8ّ عليه 	لر)pَ )لو فني )صا' تر	بًا، )لو �حر� 
ثم  	لطير،  تخّطفته   (� 	لوحو¦  �كلته  )لو  'ما8	ً،  جسد# )صا' 
	لمحسنين  فيكافئ  	لدنيا،  في  عملو	  ما  على  جميعًا  يحاسبهم 

فيخّلدهم في 	لجنة )يعاقب 	لمسيئين فيدخلهم 	لنا'.

.cلك لمن يشاA >(8 به، )يغفر ما sنه ال يغفر �< ُيشَر�(

)�< من تاI قبل �< يمو2 ُمحي Aنبه حتى كأنه لم يذنب، 
بشر� �< تكو< 	لتوبة مقر)نة بترs 	لذنب )	لعزJ على عدJ 	لعو�8 
	لتي تمحو  	لصا8قة  	لتوبة  	لماضي، )هذ# هي  )	لندJ على  �ليه 

___________________
(١) هذ# 	لمسألة كانت سببًا في 	لمشكلة 	لكبير� 	لتي �ثا'ها جدiـ  'حمه 
	هللاـ  في 	حتفا� 	لمولد 	لذi �قيم في 8مشق في 	لسنة 	لتي ُكتِبت فيها 
�لى 8ير  	لتي تسببت في عقوبته )نقله  	لمشكلة  	لمقالة، )هي  هذ# 
	لز)' في �قصى 	لشما� 	لشرقي من سو'ية. 	نظر تفصيال2 	لحا8ثة 

في >Aكريا2 علي 	لطنطا)i< ١٤٧/٤ (مجاهد).
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	لذنب(١)، فإ< عا8 بعدها �لى 	لذنب ثم تاI منه توبة صا8قة ُغفر 
له، )لو كثرA 2نوبه حتى صا'2 مثل �بد 	لبحر: {

 .{
�ما من تاI من Aنب )هو ال يز	� ُمقيمًا عليه �) يفكر في �< يعو8 

�ليه، فهذ	 كالمستهز¢ بربه )	لعياA باهللا.
)>	عتقد< �< كل شيc بقَد' 	هللا، )�< 	هللا قسم للعبد سعا8ته 
)شقاc# )'�قه )عمر#، فما كا< لك سوf يأتيك على ضعفك، 
)ما كا< لغيرs لن تناله بقّوتك، )لو بقي في عمرs يوJ )	حد ال 
يقتلك �هل 	أل'y )لو 	جتمعو	 عليك، )�A	 جاc �جلك �8'كك 
	لمو2 )لو كنت في بر� مشيَّد، ُ'ِفعت 	ألقالJ )جّفت 	لصحف، 
بالعمل  �مر  	هللا  لمشيئته، )لكن  8	ِفَع  	هللا )ال  لما قضى   َّ8	' )ال 

)بذ� 	لجهد.
*   *   *

�له �ال  �نه ال  بلسانه  ُيِقّر )يشهد  )	لمسلم ـ بعد Aلكـ  من 
)يؤ8يها على )جهها  	لصال�  )يقيم  	هللا،  'سو�  	هللا )�< محمد	ً 
 Jفي �)قاتها محاِفظًا على فر)ضها )سننها خاشعًا هللا فيها، )يصو
'مضا< �يمانًا )	حتسابًا، )يؤi8ّ �كا� ماله طّيبًا بها قلُبه، )يحج 

.tستطا	 >�	لبيت 
ثم �نه ال يكذI )ال يغتاI )ال يشي )ال يؤiA �حد	ً )ال يظلمه، 

___________________
	لثالثة،  فيذكر هذ#  	لصا8قة  	لتوبة  8	ئمًا شر	ئط  يفّصل   iكا< جد  (١)
)يضيف �ليها '	بعًا هو '8 	لحق �لى صاحبه �< كا< 	لذنب عد)	نًا 

على حقو� 	آلخرين (مجاهد).

٤٠

)يكو< عفيف 	لعين )	ليد )	لفر�، ساعيًا �لى مكا'J 	ألخال�، 
لنفسه،  ما يحب  	لحكمة من حيث )جدها، يحب ألخيه  �خذ	ً 
مبتعد	ً عن 	لفحشاc )	لمنكر، يعا)< على 	لبر )	لتقوg )ال يعا)< 
على 	إلثم )	لعد)	<، ينكر 	لمنكر بيد# فإ< لم يستطع فبلسانه فإ< 
لم يستطع فبقلبه )Aلك �ضعف 	إليما<، )يؤi8ّ حقوَ� 	لمسلمين 
فيساعد ضعيَفهم )يمد فقيَرهم )يعو8 مريَضهم، )يغض بصر# عن 
نسائهم )يحفظ لهم �عر	ضهم، )يُعّد كل شيخ في 	لمسلمين �بًا 
له، )كل شاI �خًا، )كل صبي )لد	ً، )كل فتا� بنتًا، )كل 	مر�� 
َبَه كيال تقو#8  �ختًا، ثم �نه يجتنب 	لخمر )يدt 	لربا، )يخاf 	لشُّ

ما2، )ال يحوJ حو� 	لحمى حتى ال يقع فيه. �لى 	لمحرَّ
 tستطا	 ما  	لنفس  عن حظ  مبتعد	ً  	هللا،  بذلك )جه  )يريد 
)ال  عنها   sالنفكا	 يملك  ال  غر	ئز  فيه  بشر  �نه  عالمًا  	البتعا8، 

يؤ	خذ# 	هللا �ال بما ملك.
هذ	 هو 	لمسلم 	لحق... فاجعلنا 	للهم مسلمين حقًا.

*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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	لمثل 	ألعلى للشاI 	لمسلم

بير)2  في  �لقيت  محاضر�  خالصة 
سنة ١٩٣٧.

يحاضر   >�  iفالير بو�  	ألشهر  	لفرنسي  	لشاعر   8	'� كلما 
بد� بتعريف مدلو� 	لكلما2 	لتي يتألف منها عنو	< 	لمحاضر�. 
 Jلعلو	على علم من  Jلكال	في  	خذ)� 	A�)هذ# هي عا�8 �جد	8نا 
�A	 	تبعتها هذ#  Zمن بأ >A��) مطلب من 	لمطالب، فليس علّي 
على   Jلكال	( 	ألعلى  	لمثل  بتعريف  محاضرتي  فبد�2  	لليلة، 

.Jإلسال	في  �لقو	ألساسية، )تلخيص 	 Iلشبا	صفا2 
*   *   *

�نه ليس فيكم ـ �يها 	لسا�8ـ  من هو '	y عن حالته مطمئن 
�ليها، )ليس فيكم من ال يتصّو' حالة خير	ً منها؛ فإ< كا< عالمًا 
 	Aكا< غنيًا تصّوَ' من هو �غنى، فإ >�فكر فيمن هو �علم منه، )
صا' ِمثَل َمن يتصو'# من 	ألغنياc �) يفكر فيه من 	لعلماc طمح �لى 
8'جة �على )منزلة �سمى، ال يكا8 يبلغها حتى يزهد فيها )يطمع 

فيما )'	cها.
)�بهى  	لفتيا2  )�جمل   cلعلما	 �علم  	ستعرضتم  �نتم   	A�(

٤٢

	لرياy )�برt 	لصو' )�فخم 	لبنى، لر�يتم 	لذهن 	لبشرi يتخيل 
ـ على �هو< سبيلـ  عالِمًا �كبر )فتا� �جمل )')ضة �بهى )بنية �فخم 
)صو'� �برt... ثم يبالغ في 	لتخيل حتى يستقر على مرتبة، )يثبت 

في منزلة ال يرg فوقها منزلة، فتكو< هي >	لمثل 	ألعلى<.
 .iلبشر	لعقل 	ـ  هو �سمى ما يتصو'# >A�فالمثل 	ألعلى ـ 
َمَثله 	ألعلى في 	لحيا�، )عد8  	لناZ فلكلٍّ  )	لُمُثل تتعد8 بعد8 
	ألشياc فلكلٍّ صو'ته 	لكاملة، )لكنها تجتمع كلهاـ  على 	فتر	قهاـ  
)تتحد ـ على تعد8هاـ  في �شياc ثالثة نّبَه �ليها �فالطو< )�خذ بها 
	لناZ في كل عصر )مصر، )�جمعو	 على �جاللها )	تخاAها ُمُثلهم 

	لعليا )غاياتهم 	لسامية؛ )هّن: 	لحق )	لخير )	لجما�.
هذ	 هو >	لمثل 	ألعلى<.

�ما 	لشباI... )هل �حتا� �لى تعريف 	لشباI؟
 :Iلشبا	لحيا� 	لحيا� )	 Iلشبا	

(١)Iلشبا	لجنة في 	ئح 	('
َخَلُق 	لعيِش في 	لمشيب )لو كا      َ< نضير	ً )في 	لشباI جديد#(٢)

	لحيا�،   c	صحر في  	لفريد�  	لو	حة  سا8تيـ   ـ يا   Iلشبا	
)هو 	لربيع في سنة 	لعمر، هو 	لبسمة 	لو	مضة على ثغر 	لزما< 

	لقاطب.

___________________
(١) �بو 	لعتاهية.

(٢) 	لبحترi، )	لخلق: 	لعتيق.

http://www.alitantawi.com
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 iلذ	لناعم، 	لحلو 	لغريض 	لغض 	 Iلشبا	 	لست �عني هذ
يه لمُس 	لنسيم )يدمي بناَنه مسُّ 	لحرير، )	لذi تِر�ُّ  يجرp خدَّ
عند# 	لحيا� حتى تسيل من 	لعيو< نظر	2ٍ ساحرً� مغريًة، )تد� 
جالئل 	ألعما� فيها حتى تستحيل �لى فكر� تطير كالفر	شة بين 
��ها' 	لجما� في ')ضة 	لحب، �) نسمة معطر� تهب من حو	شي 

فتا� فتانة، �) قبلة تجمع لذ	ئذ 	لدنيا في 'شفة مسكر�...
 gيعيش للهو iلذ	لمتأّنث 	لفاتن 	 Iلشبا	 	لست �عني هذ
 c(حـ) فال يلبث �< ينتهي بالبا cيبد� تا'يخ حياته بالحا( Jألحال	(
 iلذ	لمتين، 	 iلقو	لعامل، 	لحيَّ 	 Iلشبا	نما �عني �)ـب(... 
)ضع له غاية في 	لعيش �بعد من 	لعيش، )نظم نفسه حلقة في 
سلسلة شعبه، )	تخذ له مطمحًا )مثًال عاليًا، ثم عمل على بلوغه، 
)سعى �ليه باندفاt 	لصو	عق 	لمنقّضة، )قو� 	لعو	صف 	لعاتية، 
)ثبا2 	لطبيعة، )�لقى في ِسفر حياته 	لر	c بين 	لحاc )	لباc؛ )هل 
	لحيا� �ال >حرI< 8	ئمة )نضا� مستمر، )تنا�t على 	لبقاc )تسابق 

�لى 	لعالc؟
ال يبقى غير 	لصالح )ال يصلح غير 	لقوi... هذ# هي 	لحقيقة 
	لباهر�، هذ	 هو 	لقانو< 	لمقدZ 	لذi ال يلغيه برلما< )ال يعبث 
به �نسا< )ال يخر� عليه �نس )ال جا< )ال حيو	<؛ ألنه من قو	نين 
	هللا 	لتي كتبها على صفحة 	لوجو8 يوJ �خرجه من 	لعدJ )قا� له: 

كن، فكا<.
	لجر	8 يأكل 	لبعوy، )	لعصفو' يفترZ 	لجر	8، )	لحية 
	لقنفذ،  يأكل  )	لثعلب  	لحية،  يقتل  )	لقنفذ  	لعصافير،  تصطا8 

٤٤

)	لذئب يفترZ 	لثعلب، )	ألسد يقتل 	لذئب، )	إلنسا< يصطا8 
	ألسد، )	لبعوy يميت 	إلنسا<... هذ# هي 	لسلسلة 	لخالد�، 

ال تبديل لها )ال تغيير.
.yلبعو	ما �< يقتلك ��ما �< تقتل 	ألسد، )

فيا شباI، ال يغلْبكم 	لبعوy، )لكن 	غلبو	 	ألسو8!
*   *   *

	لحق ثقيل، )لكن 	لحق �حق �< يقا�، فأ'جو �ّال يغضب 
َمن ههنا مّمن يحسبو< �نفسهم شيوخًا �< خاطبت 	لشباI )قلت: 

.(١)Iلمستقبل للشبا	 >�
)لكن من هم 	لشباI؟

يصف �ند'يه مو')	 	لشباI بالرغبة 	ألكيد� في حيا� 	لعاطفة 
)	الستهتا'،  بالمجو<   i� )	لبطولة؛  	لحماسة  )حيا�  )	لحب 
)	الندما�  )	لزعيم،  للمبد�  	إلصالp، )	إلخال�  �لى  )	لميل 
)	لفناc في 	لمجموt (في 	لجمعية �) 	لحزI �) 	ألمة)، )بأنهم 
�8نى �لى 	لمثل 	لعليا، )بأ< شعا'هم 	إلقد	J )	لتعجل )	لسرعة 

)بعض 	ألنا� )	النتظا'(٢).

___________________
 cفيها شي( Iلشبا	ففيها حماسة  ،Iلمحاضر� )�نا شا	(١) �لقيُت هذ# 

.Iلشبا	لحكمة عند 	من قلة 
(٢) �ند'يه مو')	 في كتاI >طريق 	لسعا�8<، )هو مجموعة محاضر	2 

في 	لسعا�8 )	لز)	� )	ألسر�.
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	لشباI بهذ# 	لصفا2 ليس 	لشباI بو'قة 	لنفوZ(١) )سجّل 
	لميال8، فكل َمن ما2 قلبه )	نطفأ2 شعلة حماسته، )ضاعت 
مثله 	لعليا )�حّس بأنه قد بلغ مأمله فلم يُعْد له �مل، فهو شيخ )لو 
كا< في 	لعشرين من سّنه. )كل من كا< له قلب، )كانت له �ما� 

!Iلو شا( ٌّIمطامح، )كل متحمس مندفع شا(
 Iلمستقبل للشبا	 >�فال تغضبو	 يا سا8تي 	لكهو� �A	 قلت 
لحاهم  	بيّضت  )لو  شبابًا  فيكم  فإ<   ،Iلشبا	 شأ<  من  )'فعت 
 Iشبا هم  جباههم؛  )تجعد2  ظهو'هم  )	نحنت  )'v)سهم 
	لشيو�.  هم   Iلشبا	 من  	لخاملو<   cهؤال(  !Iلقلو	( 	لعز	ئم 
 Jيا سا8تي، فلقد كا< شوقي شيخًا في مطلع شبابه يو 	ال تعجبو
كا< شاعر 	ألمير، ثم عا8 شوقي شابًا في كهولته يوJ صا' شاعر 

.Jإلسال	لعر)بة )	شاعر  ،Jآلال	) �آلما	
*   *   *

بقي علّي تعريف 	إلسالJ، )لكن من 	لعبث ـ يا سا8تيـ  �< 
�عّرf 	إلسالJ )�نا �حاضر قومًا هم بحمد 	هللا مسلمو<. )ال يكو< 
 tّطال	ال صلة له بعلومه )ال ( ،Jإلسال	ما هو  fمسلمًا من ال يعر
له على �حكامه، )ال )قوf له على �مر# )نهيه )عند �مر# )نهيه.

 Jسال��< من 	لعبث �< �قو� لكم: �< 8يننا �يما< )عقائد، )
)عبا8	2، )�حسا< )�خال�، )سياسة )شريعة، )�< له في كل 
�نه ال ( ،iيهد 	لحيا� مصباحًا يضيc )منا'	ً  جانب من جو	نب 
يفا'� 	لمسلم �بد	ً )ال يدعه لحظة؛ �< كا< )حد# منفر8	ً بنفسه 

___________________
(١) هذ	 هو 	السم 	لشائع لشها�8 	لميال8 في 	لشاJ (مجاهد).

٤٦

كا< معه 	إلسالJ يأمر# بأ< يحاسب نفسه، )يتوI من Aنبه )يتأمل 
بالصنعة على  	لعالم، )يستد�  في بديع صنع 	هللا في نفسه )في 
 gلدالئل )�قو	كبر � { 	لصانع )باألثر على 	لمؤثر: {

}؟ �َ)ال يتفّكر هؤالc 	لجاحد)< { 	لحجج، {
؟ }؟ {

}؟ } ،{
�< كا< 	لمسلم في 	لمجتمع كا< معه 	إلسالJ، يبّين له سبيل (
	لحكمة )يدّله على صر	� 	ألخال� 	لمستقيم )يأمر# بأ< يحسن 
	ستعما� هذ# 	لقوg 	لتي )هبها له 	هللا، فال يتبع بها ما ليس له به 

علم: {
}، )لكن يستعملها في سبيل 	لعلم، 	لعلم كله حتى 
	لفلك )	لجيولوجيا )علم 	ألجناZ... هذ# 	لعلوJ من �يا2 	هللا: 

 }
.{ } ،{

ينظم 	إلسالJ 	لعالقة 	الجتماعية خير تنظيم )يبني 	ألمة �متن 
بناc، يبد� بإنشاc 	ألسر� فيجعل لها '�سًا مسؤ)ًال له حق 	لطاعة 
لينتظم 	ألمر )تتم 	لمصلحة، )عليه )	جب 	لعد� )	لعمل، )جعل 
)غايته:  عمله   tنو( )خلقته  تكوينه  لطبيعة   (١)Zلر�	 هو  	لرجل 

 }
}، )جعل على 	لنساc )	جبًا )لكنه �عطاهن حقًا 

___________________
(١) )من �يا2 	هللا في ملكوته �< 	لر�Z ال يكو< �ال مذكر	ً في 	للغة )في= 
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}، )'فع من شأ< 	لتربية )جعل  مثله: {
للمربين 	أل)لين، للو	لدين، �'فع مقاJ، )جعل طاعتهما مقر)نة 
بالتوحيد 	لذi هو '�Z 	لدين )بيت قصيد# )8عامة بيته. قا� َعّز ِمن 
}، ))ضع  قائل: {

خير 	لقو	عد )�حكَمها للز)	� )	لطال� )	إل'¤.
)ينّظم 	إلسالJ �مو' 	ألمة )يقيمها على �ساZ من 	لفضيلة 

)	لعد�: {
}. )يشرt لها 	لقو	نين 	لثابتة 	لمحكمة في معامالتها، 

)	لقو	عد 	ألخالقية 	لسامية في عالقاتها 	لخاصة.
)	لدليل  	لحسنة  )	لموعظة  بالحكمة  Aلك  �لى  )يدعو 

	لو	ضح )	لبرها< 	لقاطع، ال باإل'هاI )ال بالترغيب: {
}، )8عا 	لمخالفين 

؟ �لى 	لمحاّجة )	لمناظر� )�قامة 	أل8لة: {
 Jإلسال	 Iعا( .{ } ،{
 Zَلنا	لعقل، )8َفَع 	 �هما�	لتقليد )	لجمو8 )	تباt 	آلباc )	ألجد	8 )
�نه 8عا منذ  i� ليقينية؛	أل8لة 	لعقلية )	هين 	لبر	قامة ��لى 	لتفكير )
 Jليو	 cلتي يفخر بها علما	لعلمية 	لطريقة 	لى ��لٍف )�'بعمئة سنة 
)يظنونها من 	بتكا'هم )�ثر	ً من �ثا' حضا'تهم. قا� تعالى يذJّ �هل 

	لجمو8 )ينعى عليهم: {
.{

___________________
=   	لحيا�، )لكن �كثر 	لناZ غفلو	 عن 	آليا2 فأّنثو# فقالو	 بأقالمهم في 

.Zلر�	بأفعالهم في بيوتهم: هي  	قالو( ،Zلر�	صحفهم: هذ# 

٤٨

�نكم تعرفو< هذ	 كله �يها 	لسا�8 ألنكم مسلمو<، )�< من 
 28'� )ال   Jإلسال	  f ألعرِّ جئت  فما  عليكم،  �لقيه   >� 	لعيب 

تعريفه، )لكن �حببت �< �)جه �بصا'كم �لى مسألتين مهمتين:

�ما 	لمسألة 	أل)لى فهي �< 8ينًا يضع للعقل قو	عد 	لتفكير، 
	ألسر�،  )حيا�  	لفر8  حيا�  )ينظم  	لبحث،  طريق  للعلم   tيشر(
)يكو< هو 	لقانو< 	لمدني )	لجز	ئي، )	لقانو< 	لد)لي، )	ألخال� 
	لتي  	أل8يا<  مع  ُيَعّد   >� يصّح  شأنه ال  هذ	  8ينًا   >� )	لفلسفة... 
ال تتجا)� �حكاُمها عتبا2ِ معابدها، )ال يجو� �< نطلق عليه ما 

.Jيطلقونه عليها من �حكا

فإA	 قبلنا بمبد� فصل 	لدين عن 	لسياسة مثًال، فال يصح �< 
نستنتج منه )جوI فصل 	إلسالJ عن 	لسياسة، أل< 	إلسالJ ليس 
8ينًا )لكنه 8ين )سياسة. هل تستطيعو< ـ يا سا8تيـ  �< تحذفو	 

سو'� بر	�c مثًال من 	لقر�< ألنها سياسة؟

�< قبلنا مبد� 	ستقال� 	لعلم عن 	لدين أل< 	لدين ال يستند (
هذ	  نسحب   >� يصح  فال  	لعقل،  �لى  )ال  	لعلمي  	لبحث  �لى 
	لحكم على 	إلسالJ، أل< 	إلسالJ ليس 8ينًا )سياسة فقط )لكنه 

8ين )سياسة )منطق )علم.

هذ# ـ يا سا8تيـ  حقيقة ظاهر� ظهو' 	لشمس، )لكن �كثر 
�فق  من  	لشمس  هذ#  )غربت  عليهم  خفيت  ير)نها؛  ال  شبابنا 
تفكيرهم، فتخّبطو	 في ظالJِ ليٍل َ�ْلَيل، فلذلك تر)نهم يأخذ)< 
على   ،Jإلسال	 على  فيطبقونه  8ينهم  عن  	إلفرنج  يقوله  ما  كل 
 Iلبا	 هذ	  من  )لعل  طبيعتيهما.  بين  )	لتباين  بينهما   fالختال	
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على  فشت  باطلة  لتسمية  �نها ( 	لدين،  برجا�   cلعلما	 تسمية 
	أللسنة )عّم بالvها. )نسي 	لمسلمو< �نهم كلهم 'جا� 	لدين، 
8ين 	إلسالJ، 8ين 	لمسا)	� )	لسمو )	لعمل؛ ليس فيه طبقا2 
فيه  )ليس  �حد،  من  به  �حق  �حد  )ليس  طبقا2،  من  مميز	2 
ُيِحّلو< )يحّرمو< )هم �صحابه 	أل8َنو<  جماعة هم )كالc 	هللا، 
 cَلمسلمين كلهمـ  �بنا	ألبعد)<، )لكن 	ألقربو< )غيرهم 	هلو# �(
	لنبي )عترَته )	لفا'سيين )	لصينيين، )كلَّ من قا� ال �له �ال 	هللا 
 gبالتقو �ال  �حد  على  منهم  فضل ألحد  ال  	هللاـ   'سو�  محمد 
}، >ال  )	لعلم )	لقيمة 	لشخصية: { 
فضل لعربي على �عجمي �ال بالتقوg<، >يا فاطمة بنت محمد، 

ال �غني عنك من 	هللا شيئًا<...
)حَدهم  تحّملوهم  )ال  	لدين<  >'جا�   cللعلما تقولو	  فال 
)	جبا2 	لدين، فإ< 'جا� 	لدين هم كافة 	لمسلمين؛ ليس عندنا 
	لعلم )	لتقوg، فَمن كا< عالمًا عّظمنا# )سألنا#، )من كا<  �ال 
تقّيًا �حببنا# )�جللنا#، )من �خطأ )حّرf '88نا# �) '8عنا#، كائنًا 
َمن كا< Aلك 	لمخطئ )Aلك 	لناقد؛ ليس 	لناقد بأقل من تلك 

	لعجو� )ليس 	لمنقو8 بأجّل من عمر!
هذ# 	لمسألة 	أل)لى.

فهي  �نظا'كم،  �ليها  �)ّجه   >� �حب  	لتي  	لثانية  	لمسألة  �ما 
ينظم   iلذ	 هو  �)'با  �هل  من   cلعلما	 يفهمه  ما  على  	لدين   >�
 c	'( 	لمغيَّبا2  	لمخلوقا2  من  	هللا  )بما خلق  باهللا  	إلنسا<  عالقة 
 tأل)ضا	لسياسية )ال 	آلخر، فال عالقة له بالحيا� 	لما�8 )بالعالم 	

٥٠

	الجتماعية )ال بالقو	نين )	لنظم، )ال يصح �< تبنى عليه 	لجامعة 
	لقومية.

هذ	 ما يقر'# 	لعلماc 	لذين بحثو	 في هذ# 	لجامعة )طبيعتها 
)قيمتها، )في مقدمتهم 'ينا< في محاضرته 	لمشهو'� 	لتي �لقاها 
ليس  	أل8يا< )لكنه  في  	لصربو< سنة ١٨٨٢. )هذ	 صحيح  في 
A	ته قومية )'	بطة 	جتماعية   Jإلسال	أل<  ،Jإلسال	بصحيح في 
معنوية، ليست قائمة على لغة )ال على �'y. )لكن على ما يسميه 

�'نست 'ينا< باإل'	�8 	لمشتركة )يجعله �ساZ 	لر	بطة 	لوطنية.
ُ)لد   iلذ	 	لبلد  )ال  	لمدينة  )ال  مكة  	لمسلم  )طن  فليس 
فيه، )لكن )طن 	لمسلم 	لمبا8¢ 	إلسالمية؛ فحيثما ُ)جد2 هذ# 
فَثّم  �له �ال 	هللا محمد 'سو� 	هللا<  	لمبا8¢ )حيثما كا< �هل >ال 

)طن 	لمسلم.

 { )عندi �< هذ# 	لر	بطة 	إلسالمية، '	بطة {
معجز� من �عظم معجز	2 	إلسالJ، ألنه �قّر منذ �'بعة عشر قرنًا 
منذ  )سا'  سنة ١٨٨٢،   iلبشر	 	لعقل  �ليه   gهتد	  iلذ	 	لمبد� 
�'بعة عشر قرنًا في 	التجا# 	لذi يسير فيه 	لعاَلم 	ليوJ. )لقد سقط 
 ،(١)Iلحر	لرئيس )لسن بعد 	ليه �	ليوJ مبد� 	لقوميا2 	لذi 8عا 
)نهضت 	لمبا8¢ 	لفكرية 	القتصا8ية، فانقسم 	لعالم ـ كما تر)<ـ  
�لى جبها2 ثال¤: 	لديمقر	طية )	لشيوعية )	لفاشية(٢). )كما �< 

___________________
 Jلثانية قد بد�2 يو	 Iلحر	أل)لى، )لم تكن 	لعالمية 	 Iلحر	 i� (١)

ُ�لقيت هذ# 	لمحاضر� (مجاهد).
(٢) Aهبت 	لفاشية )ستتبعها 	ألخريا< �< شاc 	هللا.
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	لشيوعي 	لفرنسي �خو 	لشيوعي 	لر)سي )لو تنا2c 	لديا' )تباينت 
�ينما  	لمسلم،  	لمسلم �خو  	للغا2 )	ختلفت 	ألجناZ فكذلك 

كا< )كيفما كا<.
*   *   *

 ،Jإلسال	(  Iلشبا	( 	ألعلى  	لمثل  تعريف  من  	نتهينا  لقد 
:tلموضو	في  tفلنشر

�ساسيتين؛  بصفتين   Iلشبا	 مو')	 )صف  �ند'يه   >� قلت 
هما 	لحب )	لبطولة. �ما 	لحب فهو عما8 	لحيا� )'كنها )�ساسها، 
	لحاضرين،   Iلشبا	  >� منه. )�حسب  منجى  عنه )ال   gال معد
بل )كثير	ً من 	لشيو�، يصفر)< لي )ينزلونني عن 	لمنبر �A	 �نا 
�نا  �قولها؟  حتى  �جننت  �قولها؟  )كيف  تحّبو	".  "ال  لهم:  قلت 
ال �قو� حطمو	 	لقلوI )8)سو	 	لعاطفة، )ماA	 يبقى لنا �A	 خسرنا 

	لعاطفة؟
لقد خسر �8)	'8 عر¦ بريطانيا 	لعظمى، )لكنه 'بح 	لعاطفة 
فلم يخسر شيئًا. لقد �نسته عينا مد	J سمبسو< ُمْلك �نكلتر	، فهل 
ع عيَني سمبسو<  كا< ينسيه هذ	 	لملك 	لضخم )هذ	 	لتا� 	لمرصَّ

لو �نه هجرها(١)؟
	لعاطفة هي 	لتي تدير 8)الI حياتنا )تسيِّر �مو'نا كلها، �ما 
	لعقل فال يصنع )حد# شيئًا. )من يذكر منكم �نه مشى خطو� )	حد� 

___________________
(١) سلو# 	آل< لتر)	 كيف يعض �صبع 	لند	مة؛ على �< باt مجد 	لعمر 

بلذ� ساعة )ترs )	قعًا ملموسًا لوهم )حقيقًة قائمة لحلم!

٥٢

�عمى، حكيم   fفيلسو سا8تيـ   ـ يا  	لعقل  )حد#؟  	لعقل   iبر�
ُمقَعد يناi8 بصو2 خافت ضعيف... �ما 	لعاطفة فهي 	لقو�، هي 

	لنشا�، هي 	لحيا�.

�نا ال �قو�: 	قتلو	 	لعاطفة؛ أل< في موتها موتنا. )لكن �قو� 
�< 	لعاطفة تضيق حتى ال تشمل �ال شخصًا )	حد	ً، )تنحّط حتى 
تنز� من قلب هذ	 	لشخص �لى ما تحت 	لقلب، �لى ما تحت... 
	لسر�! )تسمو حتى تحيط بالمثل 	إلنسانية 	لعالية )تعمَّ حتى تشمل 

 .cإلنسانية جمعا	ألمة كلها، بل 	

فاسمو	 بعو	طفكم عن مو	طن شهو	تكم، )	خرجو	 بها من 
A)	تكم، )ِقُفوها على �متكم )بال8كم. �حّبو	، فإ< 	لذi ال يحب 
ال يكو< �نسانًا، )	Aكر)	 )	حلمو	 )تأملو	... )لكن 	فهمو	 	لحب 
بمعنا# 	لو	سع 	لذi يشمل كل ما هو حق )خيِّر )جميل، ال 	لمعنى 

	لضيق 	لعقيم 	لذi ال يتجا)� حد)8 جسم 	مر��.

�ِحّبو	، )لكن 	بقو	 مسلمين.

�< للمسلم قلبًا؛ قا� 	هللا عز )جل: {
و<  }، )لكن 	لمسلمين يغضُّ (١)

عيوَنهم )قلوبهم )فر)جهم {
.{

�ِحّبو	، )لكن 	بقو	 'جاًال.

___________________
(١) مهما كا< معنى 	لقلب هنا.
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�< 	لرجل �A	 �حب لم يبِك )يتذلل )يأ'� 	لليل، )لم ُيلِق 
 Jلمر�� (كما كا< يفعل الما'تين)، )لكنه يقو	شفتيه على قدمي 
)عضالته  	لنافذتين  بعينيه  لها  يقو�  ثم  'جله،  مشط  على  قائمًا 

	لحجرية )�'	8ته 	لماضية )'جولته 	لبا8ية: "تعالي"!

�ِحّبو	، )لكن 	بقو	 �فر	8	ً من هذ# 	لمجموعة 	لبشرية 	لتي هي 
	ألمة، ال يقطعكم 	لحب منها )ُيِعدكم �لى 	لحيا� 	لفر8ية 	لوحشية، 
فتنكر)	 كل شيc )تنسو	 	لدنيا )تتجاهلو	 	لحيا� �ال �A	 �شرقت 
عليها نظر� 	لمر�� )�ضا2c في �'جائها كلمة منها. )ال ُتقيمو	 	لدنيا 
)ُتقعد)ها )ُتغرقو	 	أل'y بالدموt أل< 	لحبيبة 	لمحترمة لم تمنح 
قبلة )عد2 بها )لم تصل )قد لّوحت بالوصل، تنظمو< 	ألشعا' 
ثم  )تستبكو<،  تبكو<  	لفصو�،  فيها  )تنشئو<  	لكا'ثة  هذ#  في 

تنامو< �منين مطمئنين )	لنا' من حولكم تأكل 	لبال8 )	لعبا8.

	لشعر شعو'، فأi شعو' )�i حس فيَمن يرg �مة كريمة 
مجيد� بقضها )قضيضها، )مفاخرها )تا'يخها، )حياتها )�مجا8ها، 
بيتها ()هي �مته، )�فر	8ها �خوته)  ُتطَر8 من 8يا'ها )تخر� من 
لتعطى مساكنها �لى �مة من �سقط 	ألمم، �مة ُضربت عليها 	لذلة 
	لناZ )من 	لحق  )	لمسكنة )با2c بغضب من 	هللا )غضب من 
)	لفضيلة )	لتا'يخ، )يرg صد)َ'ها مفتَّحة للرصا�، )شيوَخها 
	لجبا� )بطو<   fلمشانق، )شباَبها في شعا	 َمسوقين �لى حبا� 
	أل)8ية يدفعو< 	لظلم بالدJ، )�طفاَلها )نساcها بين لصين: لص 
8يا' )لص �عر	y، لص يحا'I بالذهب )لص يقاتل بالبا')8، 
ثم ال يحس بهذ	 كله )ال يد'i به )ال يفكر فيه. لماA	؟ أل< 	لشاعر 

٥٤

	لمسكين مصاI متألم. ما له؟ ما مصابه؟ �< حبيبته لم تعطه خدها 
ليقبله!

�< 	لعاطفة �A	 بلغت هذ	 	لمبلغ كانت جريمة.
*   *   *

)ما 8منا في حديث 	لحب فلنوfِّ 	لحديث حقه.
�< لي تعريفًا قديمًا للحب هو �نه 	لُمْرِقد (	لبنج) 	لذi )ضعه 
	هللا لتماJ عملية 	لتناسل 	لتي ال بد منها لبقاc 	لنوt 	لبشرi، )	لتي 
ال يصبر 	إلنسا< على 	حتما� قذ	'تها )�المها لوال هذ	 	لمخّد'؛ 
فأ)� 	لحب �A< ))سطه )�خر# 	الجتماt 	لجنسي، )	لسالJ. �ما 
	ألكاAيب   gحد� �ال  فليس  	لعفيف  	ألفالطوني   i'لعذ	 	لحب 
	لجميلة 	لتي ال يصّد� بها عاقل؛ من �جل Aلك يشك 	لعقالc في 

عفاf 	لمر�� 	لمحبوبة )ينظر 	لمسلمو< �لى 	لحب نظر 	لريبة.
 g'�( y	العتر	الستنكا' )	ني أللحظ في )جوهكم معنى �
فيها بو	8' 	لثو'�. ال يا سا8تي، �نا ال �نتقد 	لحب )ال �شك في 
 iلذ	َمن هو  :fجماله، )لكن �سألكم )�'جو �< تجيبوني بإنصا

يسمح فيكم �< �حب �)جته �) �خته؟
ال تغضبو	 يا سا8تي؛ فما �'28 �ال 	لتمثيل فجاc 	لمثل غليظًا 
نابيًا، )�ني ليسرني �< تستهجنو# أل< هذ	 8ليل على �نكم للحقيقة 
�شد 	ستهجانًا. فلنعلن ـ �A<ـ  �< هذ	 	لحب 	لمعر)f 	ليوJ مما 
 	Aلمسلم. )لكن ما	 Iألعلى للشبا	لمثل 	يتنافى مع ( Jإلسال	يأبا# 

يصنع 	لشباI؟
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	لجو	I: يتز)جو<. نعم، يتز)جو<.
�< حيا� 	لَعَزI(١) حيا� خطر� على نفسه )على 	لمجتمع. �نه 
صند)� (8يناميت) يوشك �< ينفجر في كل لحظة فيدمر سعا�8 
 Iلَعَز	حيا�  >��سر� من 	ألسر )ينقض 8عامة من 8عائم 	لوطن؛ 
حيا� فا'غة من كل شيc ألنها فا'غة من 	لز)جة )لو 	متأل2 بكثير 

من 	لنساc (غير 	لز)جا2).
�< �فكا' 	لعزI، مهما 	ختلفت مناحيها )تعد28، متوجهٌة 
	لسيو�  �ليها بشد� )عنف كما تسعى  �لى )جهة )	حد�، تسعى 
من كل جهة �لى قعر 	لو	i8؛ �نه ال يجتمع عزبا< �ال نّظما مؤ	مر� 

.fلعفا	ألخال� )	على 
 ،cآلبا	 عاتق  على  يقع  	لتبعة  ثقل  من  كبير	ً  قسطًا   >�(
	لمسلمين   cبنا2 يكو< قد)� طيبة لآلبا له  فهل فيكم �I مسلم 
	لطيبين، فيفّتش عن شاI صالح جا8 فيز)جه بما يستطيع من 	لمهر 
)	لنفقا2: بخمسين لير� سو'ية(٢) بثالثين، لَِم ال؟ �هي تجا'�؟ 
�تريد �)جًا لبنتك صالحًا َتسعد به )يسعد بها )ُينشآ< �سر� شريفة 

مستو'� �J تريد Aهبًا تبيع به 	بنتك(٣)؟
___________________

 ."Iلَعزيب من ال �هل له، )ال تقل �عز	( Iلَعَز	" :Zلقامو	في  �(١) قا
)في 	لوسيط: "	ألعزI 	ستعما� قليل، )	ألجو8 َعَزI" (مجاهد).

(٢) كانت 	لخمسو< لير� يومئذ تعد� في 	لصرf عشر لير	A 2هبية )كا< 
كيلو 	لخبز بثالثة قر)¦!

(٣) حين �لقى جدi هذ# 	لمحاضر� لم تكن له �)جة )ال بنا2، ثم لم يلبث �< 
جت  تز)� )'�قه 	هللا خمَس بنا2 كبر	هن �مي، فز)جهن بأيسر مهر ُ�)ِّ
به بنا2 قط، ثم صا'2 هذ# سنة في حفيد	ته بعد بناته، فتز)جت �نا= 

٥٦

هذ	 (8	c هذ	 	لمرy 	لعضا�. هذ	 حل 	لمشكلة، فإA	 لم 
تحلوها 	ليوJ ال تنحل �بد	ً، �A	 لم تد	))	 	لمرy يمو2 	لمريض.

 gبالتقو( 	لنافع  بالعمل  	لوجاهة  	لبلد:  هذ	   cجها( فيا 
 cلجوفا	لفا'غة )ال بالعظمة 	)ال بالَفْخَفَخة  �ال بالما ،pإلصال	(
)ال بالمر	تب 	لعالية، فاعملو	 �) فتنّحو	 عن �ماكنكم لمن يعمل!

�< من 	لحماقة 	لتي ليس )'	cها حماقة �< ُتبنى 	ألسر� 	لثابتة (
على عاطفة متبدلة متحولة، )من 	لحماقة �< ُيبنى 	لز)	� على 	لحب. 

َمنذ	 	لذi يبني 8	'# على كثيب من 	لملح في طريق 	لسيل؟

	لحب فر	شة حلو� فيها �جمل 	أللو	<، )لكنها ال تعيش �ال 
يومًا )	حد	ً. 	لحب �هر� فّو	حة ليس لها في 	لر)y مثيل، )لكنها 
تذبل عند �)� لمسة. من '�يي في 	لحب �نه ال يكو< �ال �A	 كا< 
 	A��ال  pَلمصبا	 cال تضي cألمل حرما<؛ كالكهربا	مل )كا< مع �

	لتقى فيها 	لقطبا< 	لمختلفا<.

من  عليها  فتسبغ  عليها،  تقد'  ال  ألنك  	لمر��  تحب  �نت 
خيالك ثوبًا تر	ها فيه �جمل 	لناZ، فإA	 قد'2 عليها )خلعت هذ	 
	لثوI عنها عا28 	مر�� كسائر 	لنساc. 	نظر)	 �لى 	لز)جين 	لحبيبين 
في  	لحلو�  بالخلو�  ينعما<  يسيحا<  Aهبا  )قد  	لعسل،  في شهر 
�جمل 	لبقاt �) �كبر 	لمد<، تحسبو	 �< 	لسعا�8 قد ُجمعت لهما من 
�طر	فها، )لكن 	قتربو	 منهما تر)	 �نها ال تمر �ال �ياJ حتى ال يجد	 

___________________
=      	بنة خالتي بمهر قد'# عشر لير	2 سو'ية ()كانت تسا)i �قل من ثالثة 
8)ال'	2 يوJ تز)جت) )بنحو Aلك تز)جت سائر حفيد	ته (مجاهد).
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ما يتحدثا< به �ال حديث 	ألياJ 	أل)لى، يوJ كا< �مل )كا< حرما<، 
.Jلحديث فال يبقى بينهما كال	 	لليالي )تبلى ِجّد� هذ	ثم تمضي 

لغة 	لحب غير >�حبُِّك< )>�حبَُّك<؟ '88ّ)ها مئة  )ماA	 في 
مر� فإنكم تنامو<.

بناc 	لز)	� على 	لحب )حد# ال يرضا#  فلنعلن ـ �A<ـ  �< 
�لى طريقتنا 	أل)لى:  >A�	إلسالJ ألنه ال يرضا# 	لعقل. فهل نعو8 
تخطب لي عمتي �) خالتي )تنتقي لي 	لز)جة على '�يها، )�نز� �نا 
على حكمها )�عّلق مستقبلي بها، )�مضي 	لعقد )�مشي �لى حفلة 

	لعرZ )�نا ال �عرf ما لو< عين 	لعر)Z )ما شكل �نفها؟
هذ# طريقة سقيمة عقيمة، فماA	 نصنع �A<؟ ما هي 	لطريقة 

	لُمثلى؟
�< 	إلسالJ منح 	لخاطب  .Jإلسال	هي ـ يا سا8تيـ  طريقة 
ح جانب َقبوله صهر	ً) �< يرg )جه  (بعد �< يتم 	لرضا عنه )يرجَّ
�< يجلس معها (بحضو' )ليها)؛ هذ# هي سنة  	لمر�� )كفيها، 
	لصالح  	لخاطب   gير  >� يأبو<  جاهلو<،   cآلبا	 )لكن  	لدين، 
�كثَر   gمتبّرجة متهتكة ير �	ألسو	لى �	لفتا� ثم يخرجونها  )جه 
من )جهها )كّفيها 	لفاسُق 	لخبيث )كل من كا< في 	لطريق، حتى 

	لحما'!
.pلنجا	( pلفال	فتركنا  ،Jإلسال	عد 	ننا تركنا قو�

هذ# هي 	لصفة 	أل)لى للشباI، )هذ	 هو 	لمثل 	ألعلى فيها: 
تزّ)ْ� ثم �حّب �)جتك، )�ْ)لِها قلبك )	منحها عاطفتك.

٥٨

�ما 	لصفة 	لثانية فهي 	لبطولة، )حظ 	لشباI 	لمسلمين فيها 
�)فى من حظو» شباI 	ألمم، )على 	لشباI 	لمسلمين )	جب 
�ضخم؛ Aلك �< 	لمصلحين كانو	 يتلفتو< قبل عشرين عامًا فال 
ير)< حولهم �ال ظالمًا ال تسطع في ثنايا# با'قة �مل، )نومًا (�) 
ُقْل موتًا) ال ترg في خالله �ما'� حيا�، )خيبة مستمر� في 	لسياسة 
)	لعلم )	لعمل، ثم 	نجلت 	لحرI 	لعامة عن جسم )	حد حا)� 
كونه،  في  )نو	ميسه  	هللا  سنة  فيه  يخالفو	   >� 	لغالبو<   cألقويا	
فيجعلو	 	لر�Z يحيا )حد# )	ليدين تعيشا< )تفكر	< على 	ستقال� 
)	لقلَب يصبح �نسانًا برجلين، فقر')	 �< تكو< هذ# 	لحكوما2 
	لكثير	2 	لمضحكا2 في بلد مجموt سكانه �قل من نصف سكا< 
لند<(١)، فكأنهم جربو	 �ّال يكو< 	لو	حد 'بع 	أل'بعة، بل يكو< 

كل )	حد �'بعة كاملة!
في  يبعث  ما  جانبه  �لى   gير )ال  Aلك   gير 	لمصلح  كا< 
)لكن  )يقنط،   Jcيتشا فكا<   ،cجا' فيها  يحيي   (� �مًال  	لنفس 
	لثاني  	لمجلَد  	لقد'�  يُد  ـ يا سا8تيـ  قد تحو� )ختمت  	لزما< 
من تا'يخ 	ألمة 	إلسالمية، A	s 	لذi سجلت فيه عصر 	النحطا� 
	لتا'يخ لتسّجل فيه  	لثالث من  )	لتأخر، )	فتتحت 	ليوJ 	لمجلَد 
)تتالت  	شتّد2 )�لمت  	لتي  	لمصائب   >�  .Jلتقد	( 	لبعث  عهد 
 Iتعاقبت قد نّبهت )�يقظت، )حّذ'2 )�نذ'2، فأفاقت شعو(
)تبحث  	لحيا�  طريق  عن  تفّتش  مذعو'�  	إلسالمي  	لشر�  هذ	 

___________________
(١) كا< في سو'ية 	لطبيعية عقب 	لحرI 	لعامة سبع 8)�: 8)لة 8مشق 
)8)لة حلب )8)لة 	لعلويين )8)لة جبل 	لد')� )8)لة لبنا< )8)لة 

فلسطين )8)لة شرقي 	أل'8<.
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عن سبيل 	لعمل، )ظهر2 بو	8' يقظة قوية )نهضة شاملة. )لكن 
ـ يا سا8تيـ  ينقصنا 	إليما< بهذ# 	لحقيقة 	لو	قعة، فليكن 	جتماعنا 
�يماننا  	لنهضة  بهذ#  نؤمن   >� �ليها. يجب  بها )8عو�  تبشير	ً  هذ	 

بوجو8 �نفسنا، )يجب �ّال يبقى فينا متشائم.
لقد نهضنا، )لكن 	لقافلة تجتا� 	ليوJ �شد مرحلة من 	لطريق 
 cلقافلة تسير نائمة يقو8ها �8ّال	لبا8ية. كانت 	خطَر مفا�� في هذ# �(
	لصر	�  بها  )تنّكبو	  	لمَحّجة،  عن  بها  )حا8)	  	لطريق،  جهلو	 
 :Jألعال	لقد' على لسا< �)لئك 	لمستقيم، فلما سمعت صو2 	
	ألفغاني، )محمد عبد#، )	لقاسمي، )	لشيخ طاهر، )	أللوسي، 
)سعد، )'شيد 'ضا، )شكيب �'سال<، )	لر	فعي )�مثالهم... �فا� 
منها من �فا�، فنهض )فتح عينيه من لم ينهض. )قا� كلٌّ كلمته، 
فوقعت 	لمعركة بين 	لد	عين 	لمصلحين )	أل8ّالc 	لجاهلين، )	نقسم 
 ،I	ضطر	بينهم �قسامًا، فكانت بلبلة )كانت جلبة )كا<  Zلنا	
)لكن 	لقافلة تمشي... تمشي على 	لطريق ألنها �فاقت، )َمن �فا� 

)	نتبه ال يتبع 8ليًال جاهًال.
�< هذ# 	لنبتةـ  على قّوتهاـ  مختفية بين مئا2 	ألعشاI 	لجافة 
	لتي بقيت من 	لموسم 	لماضي، �نها ستشق طريقها من بينها )تحيا 
من 8)نها أل< 	لنبتة 	لجديد� �J 	لمستقبل، نصيبها 	لغد، )تلك 
 >�	ألعشاI بنت 	لماضي فستذهب مع 	ألمس �لى غير ما 'جعة. 
صو2 	لنهضة 	لجديد�، صو2 	لحق، ضائع في 	لصيحا2 	لتي 
 >� يلبث  	لماضية ال  	ليوJ في 	ألسماt صدgً لألصو	2   i(ّتد

يخفت، أل< 	لصدg ينتهي، �ما 	لصو2 فإنه يبد�.
*   *   *

٦٠

هذ# 	لنهضة )	ضحة، فآمنو	 بها يا شباI، )	نظر)	 �لى 	لحيا� 
من ناحية 	ألمل 	لمشر� 	لو	سع ال من جهة 	ليأZ 	لضيق 	لقاتم.

�< شبابنا متشائمو<. 	قرv)	 قصائد 	لشعر	c من 	لشباI؛ �نها 
بالدموt. 	سمعو	 موسيقا  بالكآبة، غا'قة  باآلالJ، مغمو'�  مليئة 
	لشباI؛ كلها بكاc، كلها نحيب: (يا لوعتي يا شقايا، ضاt 	ألمل 
من هو	يا...) فما لشعر	ئنا )موسيقيينا 	لشباI ال ير)< في 	لدنيا 

لذ� )ال سر)'	ً؟

لَِم يبصر)< ظالJ 	لليل )ال ير)< بهاc 	لشمس؟
لَِم يفكر)< في )حشة 	لخريف )ال يفكر)< في ')عته؟

لَِم ينتبهو< �لى ُعرi 	لشتاc )ال ينتبهو< �لى خشوعه؟

�< كل ما في 	لدنيا جميل بهيٌّ )لكن في عين 	لشاI 	لصحيح 
 .Jلظال	ال � gفال ير ،Jلَمحطو	 �لمسلو	لمريض، �ما 	ما � .iلقو	

.Zليأ	نفوسكم من سل  	))	فيا شبابنا، 8

*   *   *

لقد 	ستد	' 	لزما< كيوJ ظهر 	إلسالJ، )	حتضر2 	لحضا'� 
)كا28 تأتي عليها ما8ية 	لغرI فتذهب بها كما Aهب بالحضا'� 

.J(لر	( Z'لكبيرتين فا	لحكومتين 	أل)لى تفسخ 	

�< 	لعالم 	ليوJ بين حجَرi 	لرحى 	لتي تطحن 	لمدنية )تتركها 
هباc منثو'	ً كما تكهن ِ)لز. 	لعالم بين ما8ية 	لغرI )حياته 	لحديدية 
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	لهنو8 �لى ما )'	c 	لما�8،   cألقصى )فنا	لشر� 	آللية )')حية 	
.Jإلسال	نهج  ،iّلسو	ال بالنهج �)ال سبيل �لى 	لنجا� 

فيا شباI 	لمسلمين، تجر8)	 أل8	c 	لو	جب )�سماt 	لعالم 
.Jإلسال	صو2 

�< هذ	 	لد)' 	لذi تجتا�# 	ليوJ �مم 	لشر� 	إلسالمي يشبه 
8)' 	لبعث(١) (	لر)نِسانس) في �)'با، )على 	لشباI �كبر 	لوجائب 

في هذ	 	لد)'.
	لعربية  	لمكتبة  يبعثو	   >� هو  )	جب علمي،   Iلشبا	 على 
	لكتب  هذ#  في   >� مستحدثة.  )�ساليب  جديد�  بحلل  	لقديمة 
	لصفر	c علمًا جمًا )لكنه مطمو' تحت �نقاy 	ألسلوI 	لماضي؛ 
	لقانو< 	ألساسي )	لقانو<  ُيستنبط منه  	لفقه ـ مثًالـ  ما  في كتب 
�صو�  )قانو<   i'	8إل	 )	لقانو<  	لمدني  )	لقانو<  	لجز	ئي 
	لمحاكما2، )لكن هذ# 	لكتب موضوعة على طريقة ال نسيغها 
	ليوJ )ال نألفها )ال تصلح لنا )ال نصلح لها، )�< كانت تصلح كل 
	لصالp في عهد َمن �لفوها، فيجب على 	لشباI �< ينقطع منهم 
فئة �لى 8'	سة هذ# 	لكتب )تفهمها )معرفة ما فيها، )	ستخال� 

مو	8ها 	لعلمية )عرضها بشكل جديد.
 ،Jليو	  iلز	 تبد�  )قد   ،cيا�� سا8تيـ   ـ يا  	ألساليب   >�
فليأخذ 	لخيا� 	لماهر هذ	 	لثوI 	لقديم )ليصنع من قماشه ثوبًا 

جديد	ً، على �ّال ُيضيع منه خيطًا )	حد	ً.
___________________

(١) �نا �)� من 	ستعمل كلمة >	لبعث<، )لقد �نشأ2 من نحو ثالثين سنة 
مجلة 	سمها >	لبعث< صد' منها خمسة �عد	8.

٦٢

	لتأليف في كل  �يها 	لسا�8 �< تترقى �ساليب  	لعا'  �< من 
	لعلوJ )نبقى نحن في علومنا على ما كنا عليه. �< 	لذين كتبو	 هذ# 
	لشر)p )هذ# 	لحو	شي )هذ# 	لتقا'ير عظماc �جالc ألنهم �نتجو	 
عليهم  )ليس  عصرهم،  يألفه  شكل  �حسن  على  )عرضو#  شيئًا 
يشتغلو<  )ال  يؤّلفو<  ال  	لذين  نحن  علينا  	لذنب  )لكن  Aنب، 
	لنبا2  كهذ	  �جد	8هم  على  عالة  يعيشو<  �نما ( )ال ُينتجو<، 

	لطفيلي 	لضعيف 	لذi يتمسك بأقد	J 	لنخلة 	لباسقة.
 Jإلسال	 	جتماعيًا، هو �< يد'سو	جبًا 	( Iلشبا	على  >�(
)يكشفو	 عن '�يه في هذ# 	لمعضلة 	الجتماعية. �< 	لعالم سيضيع 
�ال  	لنجا�  �لى  طريق  )ال  	لفر8يين،  )	لماليين  	الشتر	كيين  بين 
	لطريق 	أل)سط 	لذi يهبط عن خياال2 	لشيوعيين )�حالمهم 	لتي 
 Zلنا	لذين يستعبد)< 	لماليين 	ً، )يترفع عن �فق 	ال تتحقق �بد

بأمو	لهم )يسّخر)< 	لمجموt لمصلحة 	لفر8.
 ،Iلبا	 	لفصل في هذ	 �لقو	 Jني على يقين �< لإلسال�(
 i�' عن  	لبحث   cعنا نفسه  يكلف  لم   cلعلما	 من  �حد	ً  )لكن 

	إلسالJ 	الجتماعي(١).
�< على 	لشباI 	لمسلمين )	جبًا �خالقيًا، هو �نقاA 	لعالم (

.Jلظال	لتائه في َمهاِمه 	يلة Aلر	 i(في مها i8لمتر	
ُبعث  	لتي  	ألخال�   J'مكا )	نشر)	   ،Jإلسال	 منا'  	'فعو	 

نبيكم ‘ إلتمامها.
___________________

 Jليو	لمحاضر� من نحو 'بع قر<، )قد ظهر2 	لقيت � Jلك يوA >(١) كا
بحو¤ )كتب جزg 	هللا مؤلفيها خير	ً )نفع بها.
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�ليس من 	لعجيب يا سا8تي �< ُيسأ� 	لنبي ‘ عن 	لمؤمن: 
هل يسر�؟ فيجيب باحتما� Aلك )�< كا< نا8'	ً، فإA	 ُسئل: هل 
يكذI 	لمؤمن؟ قا�: ال. �ليس من 	لعجيب �< يجعل 	لنبي ‘ 
	لكذI ثلث 	لنفا�، )�خالfَ 	لوعد 	لثلث 	لثاني، ثم يكو< في 
	لمسلمين 	ليوJ من يكذI )يخلف 	لمو	عيد؟ �ليس عجيبًا �< يأخذ 
	إلفرنج غيُر 	لمسلمين �خالَقنا فتكو< لهم عا�8 )طبعًا، )يضيع 

	لمسلمو< �خالقهم؟ �ليس عجيبًا �< يقو� 	هللا في كتابه: {
}، ثم يكو< في 	لمؤمنين َمن هو Aليل في 

نفسه مضيع لكر	مته؟
فيا شباI 	لمسلمين، تخّلقو	 بأخال� 	إلسالJ )	نشر)ها بين 

	لناZ )�نقذ)	 بها 	لعالم.
*   *   *

 ِّIللشا 	ألعلى  	لمثَل  لكم  �لخص   >� هذ	ـ   ـ بعد  �تحبو< 
	لمسلم؟

بسم 	هللا 	لرحمن 	لرحيم

} باهللا  }
 c< كل شي� 	لقا8'، )�يقنو	لمريد 	آلخر، )�نه 	) �أل)	نه � 	علمو(
بإ'	8ته، ال شريك له في ملكه )ال شفيع عند# �ال بإAنه )ال يعلم 
	لغيب �ال هو، فلم يغفلو	 عنه )لم يعبد)	 غير# )لم يقّدسو	 سو	#، 
نر	هم  ال  له جند	ً   >� منه. )علمو	  �ال  )	لضر  	لنفع  ينتظر)	  )لم 
)مالئكة )جّنًا، )عو	لم ال نبصرها، )�خر� )جّنة )نا'	ً، )سما)	2 

)عرشًا... )�نه بعث �نبياc )�نز� كتبًا.

٦٤

} فأ8ّ)	 حق 	هللا عليهم من صال� )�كا�  }
 	(8ّ�( 	لحسنة،  )	ألعما�  بالنو	فل  �ليه  )تقربو	  )حج،   Jصيا(
حق 	لناZ فلم يتعد)	 على �حد في ماله )ال عرضه )ال جسمه، 
)�8ّ)	 حق �هليهم ))	لديهم )َمن له فضل عليهم، )�8ّ)	 حق 	ألمة 
بالسعي في نجاحها )تقوية ')	بطها )ضما< مصالحها، )	لعمل 
على كل ما يرفع شأَنها )ُيعلي مقاَمها بين 	ألمم، من علم �) صناعة 

�) �'	عة �) )عظ )�'شا8 �) تعليم )تهذيب.

غيرهم  به  ))ّصو	  نفوسهم  به  �)صو	  }؛  }
)'فيقهم  )8ليلهم  �ماَمهم  	لحق  فكا<  �مو'هم،  في  )تحّر)# 
من  يقبلو<  فال  �بد	ً؛  	لباطل  �نصا'  من  يكونو	  )لم  )قائدهم، 

	لمبا8¢ )	لعلوJ )	لفنو< �ال ما هو حق ال باطل فيه.

} على �8	c 	لو	جب )على 	لتو	صي بالحق  }
�ليها  	لنفس  منا�عة  مع  	لرA	ئل  )	البتعا8 عن  	لباطل،   Iجتنا	(

�قبالها عليها.(

 sيما< كامل ال شر�هذ	 هو 	لمثل 	ألعلى للشباI 	لمسلم: 
هة عن 	لبدعة،  فيه، )تصديق بكل ما جاc من عند 	هللا، )عبا8	2 منزَّ
)عمل صالح ينفع 	لفر8 )	لمجموt، )8عو� �لى 	لحق )تمسك 

به، )صبر على تحقيق هذ	 	لمنهج )�8	c هذ# 	لو	جبا2.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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gلكبر	لحقيقة 	
نشر2 سنة ١٩٤٣

>�ند'يه  �لفه   iلذ	 �8'	ئيلي<  >حيا�   �c	قر من  	آل<  	نتهيت 
فيه  )جد2  �ني  �شهد   iلذ	( محمو8،  حسن  )ترجمه  مو')	< 
مما  �كثر  عاطفتي  )هاجت  	ألثر  �بلغ  نفسي  في  تركت  مو	قف 
منه كأني كنت في  لّما فرغت  	لقصص، )شعر2   gقو� تهيجها 
منه...  فخرجت   .p(للر )لذ�  للعقل   tمتا فيه  مسحو'،  عالم 

)جلست �فكر:
*   *   *

 ،J(جامل )ناضل، )سالم )قا iلذ	لرجل 	 	فكر2 في هذ
)عرf 	لهزيمة )	لظفر، )لمس 	لحب )	لبغض، )فّر2 منه 	لشهر� 
 Iلشبا	 pهما بساقين من طموc	'( كا< يركض Jلسلطا< يو	 Iهر(
)عنفو	نه، ثم طاعت له 	لو�	'� حين فتر2 همته عن طلبها )َ)نى 
جسمه عن حملها )صا' مثابة لألمر	y )مأ)g للعلل. لقد بلغ 
سعد  فهل  )هربًا،  نأيًا  �)سعته   >� بعد  	ألماني  له  )8نت  	لقمة 

بالرياسة مثلما كا< ُيخيِّل �ليه ـ من قبلـ  شباُبه 	لمحر)J؟
�َ)لم يكن له مثل هذ# 	لسعا�8 لو �نه ُخلق 'جًال 8	ني 	لمطامع 
قليل 	لمطالب، كل ما يؤمل فيه �< يكو< �8يبًا ناجحًا �) طبيبًا با'عًا 

٦٦

�) محاميًا موفقًا؟ �َ)لم يكن �بو# �سحا� �سعَد منه �A حصر مطامَعه 
كلها في 	لقر	�c )مصاحبة 	لكتب )تد)ين 	لمذكر	2؟

�لى  	لصعو8  لذ�   fفعر �سحا�  �بو#  يبلغه  لم  ما  بلغ  لقد 
ألشد  �نها ( 	لنز)�،   Jال� كذلك   fعر )لكنه  مر	'	ً،  	لو�	'� 

 .gقو�(

 p	للّو	 	لَعَلم  كلها  حياته  عا¦  )هبه  قط،  ينز�  لم  )َهْبُه 
)	لبطل 	ألشهر، ترتّج 	لبال8 لِحّله )	'تحاله )تمتثل طائعة إلشا'ته 
لغير#،  تصفق  ال  )	ألكّف  له،  �ال  	أللسنة  تهتف  ال  مقاله،   (�

)	ألنظا' ال تعلق �ال به، فما جد)A gلك؟
	لمجد  غاية  )بلغ  شيئًا،  يكن  لم   >� بعد   cشي كلَّ  صا' 
شفة  كل  على  	سمه  )ُخّلد  	لوطن،  مأتم  موته  )كا<  	لسياسي، 

)لسا<... فماA	 بقي له من Aلك كله؟
ما 	لشهر�؟ ما 	لمجد؟ ما خلو8 	السم؟ �هي حقائق تستحق 

	لقتا� عليها )	لسعي لها �J هي ضالال2 )�)هاJ؟
*   *   *

�َ' Aلك كله �ال سر	بًا خا8عًا! )قد  لم  �ني  �نا فأحلف  �ما 
	لشاJ )صحا'g 	لحجا� فلم  با8ية  	لسر	I مئة مر� في  �بصر2 
�جد# يختلف عن مر�# من بعيد عن مر�g غدير ماc، فإA	 جئنا# لم 
نجد شيئًا. ))جد2 ما تز	حم 	لناZ عليه من ُمَتع هذ# 	لدنيا مثَل 

	لميال8ِ�ّ< حزنًا في ساعِة 	لمو2ِ �ضعا ساعِة  في  سر)ٍ'   fُ

http://www.alitantawi.com
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	لسر	I، ُتَظن من بعيد لذ� فَمن قا'بها ))صل �ليها لم ُيلِف فيها 
	لمتعة 	لتي كا< يتصو'ها!

	لفقير يتمنى مثل طعاJ 	لغني )يألم لفقد# )يقّد' لذته تقدير	ً 
لو جعلنا# 'قمًا لكا< مئة، )لكن 	لغني 	لذi يأكله كل يوJ ال يلقى 
من هذ# 	لمئة )	حد	ً، )'بما تشّهى �كلة من �كال2 	لفقير )فّضلها 
عليه. )	لمريض يتصو' 	لنعم كلها في 	لصحة )يحسب �نه يتذ)� 
من لذتها �A	 عا)8ته مثَل �لمه لز)	لها، فإA	 'جعت �ليه صحته '�ها 

شيئًا عا8يًا. )كذلك 	لسجين )نعمة 	لحرية، )	ألعمى )	لنظر...
 Iإليما<؟ �لعا	فع 'ُ >�)	لحيا� 	لدنيا كلها، ماA	 يبقى منها 
�طفا�؛ �حز	نها ُتنسى، )�فر	حها ُتفَقد، )كل شيc فيها �لى �)	�. 
لذ	ئذ 	لطعاJ كله تقف عند 	لشبع، )مسر	2 	لوصا� 	لجنسي لها 
حد. قا� سليما< بن عبد 	لملك (�) غير#، فما �حقق 	لقائل 	آل<): 
لقد �كلت 	لطعاJ حتى ما �بالي ��كلت حلو	ً �J حامضًا؛ )�تيت 
	لنساc حتى ما �بالي ��تيت 	مر�� �J جد	'	ً، )لم يبق لي من 	للذ	2 

�ال 	لحديث 	لحسن.
يريد �نها بقيت له 	للذ	2 	لر)حية ألنها �)سع )�كبر، )لكنها 
�لى �)	�. �ني ألعرf من 	'تقى سّلم 	لسياسة، فكا<  gألخر	هي 
كلما صعد 8'جة نظر �لى فو�، فشغلته لذ� 	لتأميل حتى يتحقق 
�مله )يعلو 8'جة... ثم بلغ �عال#، )لم يبق له >فو�< ينظر �ليه )ال 
�على يؤمل فيه، فوقف قانعًا، فكأنما لم يصعد سلمًا قط، �ال �< 
يكو< كعمر بن عبد 	لعزيز 	لعامر 	لقلب باإليما< حين قا�: "�< لي 
نفسًا تّو	قة، ما �ُعطَيْت شيئًا �ال تاقت لما هو �على؛ تشّهت 	إلما'� 

٦٨

فُأعطَيْتها، فاشتهت 	لخالفة فبلغتها، فتاقت �لى 	لجنة"، فزهد2 
)بين  بينه  فر�   i�  .J(تد �نها ال  )عرفت  	لفانية  	لحيا�  هذ#  في 
 yلمر	لنفسية )	لوحد� 	لذ')� فأقبل يشكو 	بلغ  iلذ	ئيلي 	�8'
)ضياt 	ألمل بعد �< لم يبَق له ما يؤمل فيه، )فقد 	لحب بعد مو2 
ما'i �< �)جته، )شقي بالسلطة شيخًا كما شقي بطلبها شابًا؟! 
�< عمر لم َيْشُك شيئًا )لم يكن ليشكو# )لو فقد كل شيc، ألنه 

يعمل هللا، )عند 	هللا 	لعوy من كل مفقو8.
	علمو	 ـ �يها 	لناZـ  �< كل ما تتز	حمو< عليه سر	I؛ �مو' 
	لماضي  �لى  تحّنو<  بوجو8ها:  ال تلتّذ)<  )لكن  لفقدها  تألمو< 
ألنكم خسرتمو#، )لم تكونو	 تسر)< به يوJ كا< حاضر	ً، )تأسو< 

على َمن ما2 لكم �ضعاf فرحكم به )هو حي.
)ما 	لحيا�؟ من يقد' على مقابلتها خاليًا من تو	فه 	لشو	غل؟ 
من يستطيع 	لخلو� بنفسه )مو	جهة 	لزما<؟ من A	 	لذi يقوg على 
	حتما� ساعا2 	النتظا' بال ضيق؟ من ينفر8 بنفسه 	ألياJ 	لطو	� 

يأنس بها )يناجيها؟
�نكم تقطعو< �عما'كم بحديث تافه، �) كتاI سخيف، �) 
عمل ال قيمة له، لتنجو	 من حمل �عباc 	لحيا� 	لمجر�8. فلماA	؟

لماA	؟
أل< لهذ# 	لحيا� غاية، فإA	 لم ُتفهم غايتها صا'2 عذ	بًا لنا 
قبل عذ	I 	آلخر�. )ما غايتها �ال 	التصا� باهللا )معرفته )	الستعد	8 

.{ للحيا� 	لثانية. قا� تعالى: {
*   *   *
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هذ# هي >	لحقيقة 	لكبرg<، )هي �قرI 	لحقائق �لينا، )لكنا 
لم نفكر فيها فصا'2 �بعَدها عنا.

�ننا نشتغل عنها بالتّرها2 )	ألباطيل، فإA	 طّوحت بأحدنا 
	ألسفاُ' �لى بلٍد ناcٍ فعا¦ فيه غريبًا ال تربطه بما حوله '	بطة من 
Aكرg، قد تنّكر2 له 	لوجو# )	لمعالم فانطوg ـ مضطر	ـً  على 
نفسه يفكر �) حّط عليه مرyٌ ضّل فيه سعي 	ألطباc، �) نزلت 
على كاهله مصيبة لم تنفع معها حيلة... تنّبَه )	نقشعت 	لغشا)� عن 
 	Aلحيا�؟ لما	نفسه: ما هي غاية  �cلحقيقة، فسا	عينيه )تبّلجت له 

ُخلقنا؟ )ما �نا في هذ	 	لكو<؟

	لريح،  مهب  في  كذّ'�  	لكو<  هذ	  في  �نه   s'يد هنالك 
)لكنها A'� مغر)'� حمقاc تظن �نه في )سعها تحويل 	لرياp 	لتي 
تحملها عن )جهتها، )يرg �< عقله 	لذi حسب �نه يسّير به 	لدنيا 
 iA هللا	2 	A عن �من غر)'# حتى يسأ �يتطا)( cيحيط بكل شي(
	لجال�، هذ	 	لعقل لم يعرf كنَه نفسه )ليس هو 	لذi �بدعها، 
 s'سيد �نه  يظن  حتى  	لمخلوقا2  من  	ألقلَّ  ـ بعدـ    s'يد )لم 
 Jلعد	 من  بر�#  َمن  لقو	نين )ضعها  	لخالق، )هو خاضع  حقيقة 

)قا� له كن (بعد �< لم يكن) فكا<!

طريقها  على  	أل��  من  سائر�  	لسفينة   >� يشعر  هنالك 
'بانها  هو  )ليس  يسر�،   (� يمنة  تحويلها  يمكن  ال   ،Jلمرسو	
)ال '�iَ له في مسيرها، )�نه كا< محصو'	ً في غرفة منها قد َشَغله 
	لدنيا )ما حولها   g�'( لِهنا2 فصعد على سطحها	 فيها من  ما 

)	لبحر 	لمحيط بها.

٧٠

	لحيا�  قيو8  من  )	لتخلص  بالسمّو  �حيانًا  نحس  )كذلك 
)نحن  نسمعها  	لتي  	لحقيقة  هذ#  على  �بصا'نا  )تتفتح  	ليومية، 

غافلو< فنحسبها ـ لغفلتناـ  �)هامًا.
*   *   *

ليس 	لمو2 فناc )لكنه نقلة �لى عاَلم �)سع )حيا� �طو�؛ 
كنقلة 	لجنين بالوال�8 �لى هذ# 	لدنيا. )�< بعد 	لمو2 لحيا� فيها 
سعا�8 )فيها شقاc )لها �فر	p )لها مآZ، )	لمجنو< َمن يشّك في 

	لحيا� 	ألخرg �) يما'i فيها �) يقو�: {
.{

�< حياتنا هذ#(١) ال تقوJ على 	ألسس 	لتي �سسها 	لعقل )ال (
على 	لقو	عد 	لتي )ضعها 	لدين؛ �< فيها لظلمًا )عد)	نًا )خر)جًا 
ُيعاَقب  مفا��،  )	لنفا�  منجا�  فيها   Iلكذ	 	لفضيلة:  سنن  عن 
فيها 	لبرci )َيسلم 	لمجرJ. فإA	 سّلمنا بأ< 	هللا عا8� ()ال يكو< 
	إلله �ال عا8ًال)، )	لعا8� ال يقر في ملكه 	لظلم، لم يكن بدٌّ من 
حيا� �خرg يحق فيها 	لحق )يدفع فيها 	لظلم. )�A	 قدسنا 	لعقل 
)	لفضيلة 	متنع علينا 	لقو� بأنه ليس �ال هذ# 	لحيا� 	لتي ُيكفر فيها 
 A�بالعقل )ُتنتَهك 	لفضيلة، )من قا� بذلك كا< مجنونًا )'Aيًال؛ 

ما بعد 	لعقل �ال 	لجنو<، )ما بعد 	لفضيلة �ال ضدها.

)ال  بها  شعر)	  ما  �ألنهم  منكر)ها؟  	آلخر�  ينكر   	Aلما(
بالمو2؟ �A< يحق  تنتهي  	لتي  	لحيا�  عرفوها )لم ير)	 �ال هذ# 

___________________
(١) 	لحيا� 	لتي يحياها �كثر 	لناZ )ليس 	لتي هي نقيض 	آلخر� (مجاهد).
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للمرc �< ينكر طفولته )	ستجنانه في بطن �مه، ألنه لم يد'A sلك 
بعقله! �< عقله ُ)لد بعد# بعشر سنين، فكيف يسلم بأنه كا< قبل 
�< يحس بنفسه )يعرفها )ينكر �نه كائن بعد �< ينقطع هذ	 	لحس؟ 

هذ	 �A	 كا< 	لحس ينقطع بالمو2...

من  تمتد  	لتي  	لطويلة  حياتنا  من  فتر�  	لدنيا  هذ#  �نما  �ال 
.c	لجز	 Jلى ما بعد يو� cآلبا	 Iجو8نا في �صال(

)كيف كانت 	لحيا� لُتحتَمل من غير 	لبو	'� 	لر)حية؟ كيف 
كنا نصبر عليها لوال 	ألمل، لوال 	لصد	قة، لوال 	لحب؟ هذ# هي 
نَِعم 	لحيا� )لكنها تنفد �A	 بلغت حدها، )ليس في 	لدنيا �ال متعة 

)	حد� ليس لها حد تقف عند#، هي نعمة 	إليما<.

)لن تبقى حضا'� تعنى بالما�8 )حدها )تنسى 	لر)p )لن 
 iلذ	لمؤمن، 	لدنيا هو 	لسعيد في هذ# 	نما �تثمر للناZ سعا�8. 
 s'8�( ،لدنيا فلم يعطها من نفسه �كثر مما تستحق	حقيقة  fعر
غايتها فسعى لها سعيها، فر	قب 	هللا )جرg على ما شرt له على 
بيته، هانئًا في  في  	لجسم، سعيد	ً  �نبيائه؛ فعا¦ صحيح  �لسنة 
مًا)  نفسه، مخلصًا ألمته، عامًال لدنيا# (من غير �< يرتكب محرَّ
كأنه يعيش �بد	ً، عامًال آلخرته كأنه يمو2 غد	ً، عالمًا �< 	لعبا�8 
ليست في 	لمسجد )حد# بل 	أل'y كلها مسجد )	ألعما� 	لنافعة 

كلها عبا�8.

 y'أل	لها في بقعة من 	عتز	لحيا� )	' من 	لفر	ليس في 8يننا 
حولها ُجُد' عالية )�سو	'، )ليس منا قوJ لبسو	 	لصوf )�ظهر)	 
�سالَفنا  عليه  عرفنا  ما  )لكن  بالدين،  	لدنيا  ليأكلو	  	لزهد  شا'� 

٧٢

	لدنيا حقًا، )�ْهَونو	 �مرها )َحَقر)ها،  	لذين �هد)	 في  	أل)لين 
)هم سا8تها )�ساتذتها )فاتحوها.

*   *   *

لقد خرجت من قر	�c هذ	 	لكتاI )�نا ��هد ما يكو< �نساٌ< 
 >�بالشهر� )	لمجد، )�فهم ما يكو< لغاية 	لحيا� )حقيقتها، )�نها 
لم تكن مز'عة لآلخر� لم تكن شيئًا، )�< مسّر	تها �)هاJ )ُمَتعها 

سر	I )كل ما فيها �لى �)	�، �ال ما كا< هللا فهو 	لباقي.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ



w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ٧٣

صال� 'كعتين

 >�( )يسجد.  )يركع  )يقعد   Jيقو �نما ( يصلي،  ال  �كثرنا 
	لعامل 	لذi يذهب ليقابل 'ئيس 	لشركة، )	لمعلم 	لذi يمضي 
ليدخل على )�ير 	لمعا'f، )كل من يكو< منا على موعد مع 
'ئيس �) �مير �) ملك يستعد لهذ# 	لمقابلة بزيه )ثيابه )يهتم بها 

بفكر# )قلبه �كثر مما يستعد للصال� )يهتم بها.
)هذ# 	لحقيقة ال نستطيع �< ننكرها (مع 	ألسف)، مع �< 
	لمصلي �نما يدخل على 	هللا، ملك 	لملوs، )َمن كل خير عند# 
)كل �مر بيد#، )َمن �< �عطى لم يمنع عطاcَ# �حٌد )�< حرJ لم 

ُيعِط بعد# �حد.
�< كا< من يدخل على 	لملك 	لمطلق ال يفكر في سؤ	� (
حاجته )�ير	ً �) عامًال، بل يسأ� 	لملك 	لذi يأمر 	لو�ير )	لعامل، 
بغير# )�فكا'نا مشتغلة  بين يدi 	هللا )عقولنا متعلقة   Jنقو فكيف 
يخطر  	لضر'، )ال  منهم   fنخا( 	لبشر  من  	لنفع  نرجو  بسو	#؛ 
 iلذ	 	بين يديه نطلب منه هذ Jنقو iلذ	هللا 	لى �على بالنا �< نتوجه 

ينفعنا )نسأله 8فع ما يضرنا؟
)نحن نتلو بألسنتنا ما ال تصغو �ليه قلوبنا )ال تعيه عقولنا، 
فال تكو< صالتنا �ال 'ياضة لألعضاc )تحريكًا لّلسا<، مع �< هذ# 

٧٤

	لرياضة كالجسد من 	لصال�، )	لخشوt هو 	لر)p، فكيف تصعد 
صالتنا �لى 	هللا )هي جسد بال ')p؟ )هل تطير جثة ال حيا� فيها؟

عين  قر�  كانت  	لتي  	لكاملة  	لصال�  لكم  �صف  ال  )�نا 
	لفحشاc )	لمنكر )يكو<  تنهى عن  	لتي  	لصال�  'سو� 	هللا ‘، 
لها 	ألثر 	لد	ئم في سلوs صاحبها )في �خالقه )طباعه، 	لصال� 
	لتي يحّس صاحبها 	لقو� باهللا فال يخشى في 	لحق �حد	ً، )يستشعر 

	لضعف �ماJ 	هللا فال يحا)� 	لتعدi على �حد.
ال؛ )لكن �صف لكم �8نى 8'جا2 	لخشوt في 	لصال�، 
)هي �< يفكر 	لمصلي في معاني ما يتلو )�< يتدبر بقلبه ما يتحرs به 
 fستعد للوقو	لمقابلة< 	لى هذ# >�لسانه. فإA	 سمع 	لمؤA< يدعو# 
�ماJ 	هللا، فطّهر جسد# )ثوبه )مكانه، )Aكر �< 	هللا ال تخفى عليه 
ينظر �لى 	لصو' )حدها  	لسر )�خفى، )�نه ال  خافية )�نه يعلم 
 Zألنجا	ئر، فلم يكتِف بتطهير ظاهر# من 	لسر	لنيا2 )	لى �)لكن 
 cلريا	( sلشر	لمعنوية: من 	 Zأل'جا	لما8ية حتى يطّهر قلَبه من 	

)	لطمع )	لحسد )هاتيك 	أل)ضا' كلها.
ثم يستقبل 	لقبلة فيتصو' 	لكعبة �مامه، ال يستقبلها على �نها 
صنم ُيعَبد �) على �نها تنفع �) تضر، بل ألنها هدf جامع ينظم 
	لمسلمين في �'جاc 	أل'y في 8)	ئر تقترI )تبتعد، ال تمنعها 
	لجبا� )ال 	لصحا'g )ال 	لبحا' من �< تلتئم )تستدير حو� هذ	 
 p(لر	 �حكاJ، كجيش مستعد لبذ� ( Jبنظا تتر	ّ�  	لهدf، ثم 
)	لما� �'ضاc هللا )�عالc لكلمة 	هللا )�قر	'	ً للعد� )	لخير )	لفضيلة 

.y'أل	في هذ# 
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)يحا)� �< يحضر في نفسه بو	عث 	لخشوt، فيتصو' �< 
 Jيو cقد جا >�( ،(cنقضا	لى �قد 	نقضت هذ# 	لحيا� ()هي حتمًا 
)	لجنة  �مامه،  	لصر	�  فيبصر  محالة)،  قاJ8 ال  ()هو   Iلحسا	
عن يمينه تدعو# بنعيمها 	لمقيم، )	لناَ' عن شماله تلوp له بعذ	بها 

	لد	ئم.
ثم يفكر في عظمة 	هللا، فتهو< حيالها 	لدنيا )	آلخر� )	لجنة 
)	لنا'، ألنه �كبر منها )من كل ما يخطر على 	لعقل 	لبشرi من 
كائنا2، هو �)جدها من 	لعدJ بكلمة )هو قا8' على �< يذهب 
	لدنيا عن  يطر8 شو	غل  كأنه  �Aنيه  يديه حيا�  )يرفع  بكلمة.  بها 
Aهنه، )يقو� من �عما� قلبه: >	هللا �كبر<. )بذلك يكو< قد )قف 

�ماJ 	هللا.
)لو ُتِرs 	لبشر لعقولهم لما 	ستطاعو	 �< يحصو	 	لثناc على 
	هللا، فكا< من نعم 	هللا على 	لمسلم �< عّلمه كيف يرفع 	لتحية �لى 
'به في مطلع صالته )كيف يثني عليه. فهو يقو�: >سبحانك 	للهم 
)بحمدs<، )معنى 	لتسبيح 	لتنزيه، تنزيهه تعالى عن كل ما يمر 
في فكرs من 	لصفا2 	لبشرية 	لما8ية (كل ما خطر على بالك فاهللا 

بخالA fلك).
�) يبد� �< شاc بالتوجه �لى 	هللا: >)جهت )جهي< لمن؟ لبشر 
} )كل ما فيها  �) لحجر؟ ال، بل {

من خالئق.
فإA	 	ستوفى 	لتحية يطلب حمايته �)ًال من عد) 	لبشر 	أللد، 
	لذi يتربص به يزين له 	لشر )يحّبب �ليه 	لمعصية، )يفضل له 

٧٦

)نعيمها  	لد	ئمة  	آلخر�  على  	لذ	هبة  )لذ	تها  	لز	ئلة  	لدنيا  هذ# 
	لمقيم. )يسأله �< يعيذ# منه حين يقو�: >�عوAُ باهللاِ من 	لّشيطاِ< 

	لّرجيم<.

}، ال  ثم يعلن 	البتد	c باسم 'به: {
كما  	لشعب  باسم  )ال  	إلنكليز،  يقو�  كما  	لملكة  باسم جاللة 
قومية  '	بطة  باسم  )ال  )ثن،  )ال  صنم  باسم  )ال  نحن،  نقو� 
�) حزبية �) '	بطة منفعة �) ما�، بل بما هو �على من Aلك كله 
حي �مامه فر)ُ� 	للو< )	لجنس )	للسا<،  )�عظم )�سمى. بما تمَّ
)	لغنى،  )	لجا#  )	لسيطر�  	لشهو�  �صو	2  �مامه  تسكت  )ما 
للفضائل  متجر8ين  سامعين مطيعين  عبيد	ً  �مامه  	لبشر  يعو8  )ما 

)	لخير	2: باسم 	هللا.
ُتجمل  مقّدمة  فاتحة:   iَبَشر  Iكتا 	لفاتحة. )لكل  يقر�  ثم 
 iلذ	لباقي 	إللهي 	 Iلكتا	مقاصَد# )توضح مطالبه. )هذ# مقدمة 
ال يأتيه 	لباطل من بين يديه )ال من خلفه، )	لذi نّزله 	هللا )تعهد 

بحفظه.
}، 	لحمد هللا على نَِعمه 	لتي ال ُتحصى: نعمة  }
	لحيا�، نعمة 	لصحة، نعمة 	ألمن، نعمة 	لسمع )	لبصر، نعمة 
 >�	ألهل )	لولد... �< 	إلنسا< ال يعرf قيمة 	لنعم �ال عند فقدها؛ 
سد �نَفك 	لّزكاJُ عرفت قيمة 	لشم، )�< �غلق عيَنك 	لرمُد عرفت 
قيمة 	لبصر، )�< 8همك 	لخوf عرفت قيمة 	ألمن، )�< ُلويت 
قدمك فلم تقد' �< تمشي عرفت قيمة 	لرجل. فتصو')	 هذ# 	لنعم 

.{ حين تقولو<: {
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.{ }
	لملك  )ال  	لحاكم  معناها  ليس  	لرI؟  معنى  تعرفو<  هل 
 Iلر	 .cإلنما	لحفظ )	لتربية )	لعناية )	فيه معنى  Iلر	إلله؛ 	ال (
 ،Jلنجو	عاَلم ( ،y'أل	لعاَلمو< جمع عاَلم؛ فعاَلم 	لمرّبي، )	
)عاَلم 	لسماc، )عاَلم 	لجن، )عاَلم 	لشياطين، )عاَلم 	لمالئكة... 
)	لعو	لم كلها هو حافظها )موجدها )مربيها. فتصو')	 هذ# 	لمعاني 
.{ كلها حينما تقرv)< هذ# 	لكلما2 	أل'بع: {

بالرحمة )كّر'ها  }. )َصَف نفسه  }
لتكر' 'حمته، )لم يقل: 	لجبا' 	لمنتقم، )ال 	لقوi 	لعزيز، )لكن 

	لرحمن 	لرحيم.

 Jأل	 'حمة  �تر)<   .cشي كل  )سعت  	لتي  'حمته  �شعَرنا 
منها  بعبا#8  �'حم  	هللا   >� صد'ها؟  على  ترضعه   iلذ	 بوحيدها 
�ليها )لدها �) خالفها، �) 	ستعمل مالها  cسا� 	A� Jأل	 >�بولدها. 
في معصيتها، هجرته )حجز2 	لما� عنه. )	لكافر يستعمل لسانه 
	لذi �عطا# 	هللا �يا# في 	لكفر باهللا، )	هللا يرحمه )ير�قه )يحسن 
�يا# في معصية 	هللا،  	لذi �عطا# 	هللا  �ليه. )	لفاجر يستعمل ماله 
)	هللا يرحمه )ير�قه )يحسن �ليه... )�< 	هللا �نز� في 	لدنيا 'حمة 
)	حد� فبها يتر	حم 	لناZ )تعطف 	ألJ على )لدها )	أل� على �خته 
)	لرجل على 	مر�ته، )�بقى تسعًا )تسعين ليوJ 	لقيامة. )'حمة 	هللا 

هذ# من �)لى 	لنعم 	لتي تستحق 	لحمد.

بعد �< يقو� 	لعبد في 	لصال� {

٧٨

} )يستشعر 'حمة 	هللا يقو�: {
من   Zييأ فال  'حيم  	هللا   >� ليعلم  عظمته،  فيستشعر   {

'حمته )�نه جبا' فال يأمن بطشه.

	لناZ جميعًا، من  يقف   Jيو 	لقيامة؛   Jيو 	لدين هو   Jيو(
 iلذ	لسبع )	كله � iلذ	شه، )	من ما2 على فر( Iلحر	ُقتل في 
يجمعهم  فحمًا...  	حتر� )صا' جسد#   iلذ	( 	لبحر،  في  غر� 
 ،sلصعلو	لملك بجنب 	آلخرين، فيقف 	ألّ)لين )	هللا جميعًا، 	
)	لغني بجنب 	لفقير، )تسقط 	لفو	'� )ال يبقى من فر� �ال بالعمل 
}؟ للسالطين؟  } :i8لمنا	 i8لصالح، هنالك ينا	

للجبا'ين؟ لألغنياc؟

}. Aلك هو 'I 	لعالمين )مالك  ال؛ بل {
يوJ 	لدين.

} �i ال نعبد �ال �ياs )ال  }
نستعين �ال بك.

فالصال�  للمعبو8؛  بالربوبية  �قر	'  فيه  ما  كل  هي  )	لعبا�8 
بنّية  بالقبو'   f	لطو	( عبا�8،   cلدعا	( عبا�8،  )	لسجو8  عبا�8، 
	لتعظيم )قياسًا على طو	f 	لكعبة عبا�8 لغير 	هللا. )	الستعانة هنا 
هي 	الستعانة بما هو )'	c 	ألسباI، فال ُتمنع 	الستعانة بالطبيب 
 ،tلدفا	الستعانة بالمحامي على حسن 	ال ( ،c	(لد	على )صف 
)ال 	الستعانة بأ'باI 	لصناعا2، بل 	الستعانة 	لممنوعة �ال باهللا 
)حد# هي طلب ما )'	c 	ألسباI. كَمن يطلب من غير 	هللا �< يشفي 
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مريضه بال عال�، �) يرجع فقيد# بال بحث، �) يطلق سجينه بال 
.i8شفاعة، �) يفّر� كربه بغير سبب ما

بعد �< حمد2 	هللا على نَِعمه، )عرفت بأنه 'I 	لعالمين 
)�نه �'حم 	لر	حمين )�نه هو مالك يوJ 	لدين، )بعد �< نّزهته عن 
	لشريك (	لشرs 	لظاهر )	لشرs 	لخفي) )خصصته )حد# بالعبا�8، 
فإ< 	هللا يعّلمك كيف تطلب منه ما ينفعك، )قد �جمل لك 	لخير 

كله في كلمة )	حد�: 	لصر	� 	لمستقيم.

} �i 8ّلنا على 	لطريق 	لموصل �لى  }
كل خير في 	لدنيا )في 	آلخر�.

 .{ }
	لمغضوI عليهم عرفو	 	لحق )لم يتبعو#، )منهم 	ليهو8. )	لضالو< 
لم يعرفو# )لم يتبعو#، )منهم 	لنصا'g. )	لذين �نعم 	هللا عليهم 
عرفو# )	تبعو#، )هم 	ألنبياc )	لصّديقو< )	لشهد	c )	لصالحو<.

>�مين<، �i 	للهّم 	ستجب لنا )تقّبل 8عاcنا.

ثم يقر� 	لسو'� متدبر	ً معناها مفكر	ً فيها. )لنختر لك سو'� 
من �قصر سو' 	لقر�<، >	لماعو<<.

في هذ# 	لسو'� بيا< ثالثة �صناf من 	لناZ. 	لصنف 	أل)�: 
	لذين يؤمنو< برسالة محمد ‘، )هؤالc يّتصفو< �بد	ً بالكماال2 

	إلنسانية )يجمعو< �طر	f 	لخلق 	لكريم.

	لصنف 	لثاني: 	لذين يؤمنو< )لكن ال يعملو< بما يؤمنو< به 

٨٠

)ال يحافظو< عليه، فهم ينسو< 	لصال� )يمتنعو< عن 	لقياJ بأيسر 
�عما� 	لخير، )هو �عا'� ماعو< للجا'.

مز	يا  فقد)	  	لذين  بالدين،  	لمكّذبو<  	لثالث:  	لصنف 
	إلنسانية، حتى �نهم ليقسو< على 	ليتيم )ال يبالو< بالعطف على 

	لمسكين.

�لى  	هللا  من   Iلخطا	 }؟(١)  }
'سوله محمد ‘ يقو� له: �ال تعجب من هذ	 	لذi يكذI 	لحقائق 
	لظاهر� )ينكر بلسانه ما يصد� به قلبه )يؤمن به عقله؟ )هل في 
	لحقائق كلها ما هو �ثبت من )جو8 	هللا؟ )هل في طر� 	لخير ما 

هو �قرI )�ظهر من هذ	 	لدين؟
}، �i يقسو عليه )ال يرحم  }

ضعفه، )تلك هي نتيجة للتكذيب بالدين )مال�مة لها، {
}، )ال يرّغب فيه )ال يفكر في �الJ غير#، ما 

يهمه في 	لحيا� �ال نفسه. )هذ	 هو 	لنمو�A للصنف 	لثالث.
 I �ما 	لصنف 	أل)� فُيفهم من هذ# 	آليا2؛ فكما �< 	لمكذِّ
فالمصّد�  	لمسكين،   Jطعا على  يحض  )ال  	ليتيم   tَّيُد بالدين 
بالدين يرحم 	أليتاJ )يهتم بإطعاJ 	لمساكين، )يكو< عامًال على 

.Zلخير للنا	كل ما فيه 
___________________

(١) ما جاc في هذ# 	لمقالة من )جو# 	لتفسير هو ما فهمته من 	لتال)� )لم 
	لمر	8 فالحمد هللا، )�ال فإني �'جع عنه  �نقله عن �حد، فإ< )	فق 

)�ستغفر 	هللا.
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)	لقسم 	لثاني ضرI 	هللا مثًال عليه 	لمصلين 	لذين يسهو< 
} )	لويل كلمة  بها )	شتغاًال عنها. { تها)نًا  عن صالتهم، 

} I	عذ
�< صّلو	 بصالتهم، ال يقصد)< بها )جه 	هللا، { {

} أل< من صفتهم �نهم ال يقّدمو< ألحد خير	ً مهما قّل. 
فَمن غفل عن صالته ثم تاI )�8	ها مخلصًا ال مر	ئيًا )كا< ممن 

يحب 	لخير لم يكن من هذ	 	لصنف.
*   *   *

 tلخشو	هللا �كبر< )يركع، يحني '�سه ليجمع بين 	: >�ثم يقو
	لماi8 )	لمعنوi، خشوt 	لجو	'p )خشوt 	لقلب.

)قد ُجعلت >	هللا �كبر< شعا' 	لصال�، ير88ها 	لمصلي عند 
�ليك 	لشيطا< )قا�  Zفكلما )سو ،sكل حركة لتكو< سالحًا بيد
 ،Zلنا	 كبير في  ينتظرs )هو  فإ< فالنًا  لك: عّجل في صالتك 
قلت: 	سكت )	خنس، فإني بين يدi 	هللا )	هللا �كبر. )�< شغل 
فكرs بتجا'� �) 'بح، �) لذ� �) متعة، �) 'غبة �) 'هبة قلت: 

	هللا �كبر.
في  )	لتفكير  بتنزيهه  قلبك  ممتلئًا  	لعظيم  'بك  	هللا  )تسّبح 
 tلشر	 عظمته، )تخر� من جسدs )من مطامع 8نياs، )يكو< 
يقو� لك مبشر	ً: >سمع 	هللا لمن  يتكلم على لسانك،   iلذ	 هو 

حمد#<، فتقو� �نت مستبشر	ً فرحًا: >'بنا لك 	لحمد<.
ثم يكو< سجوs8 تعبير	ً �خر �قوg )�ظهر على خضوعك 

٨٢

فتقو�:   y'أل	 على  هللا  خضوعًا  جبينك  تضع  )	ستسالمك، 
 tلخضو	 	لعبو8ية بهذ	هللا لك لذ� 	ألعلى<، فيجمع 	سبحا< 'بي <
 :cإليما<. )لذلك جا	لتسبيح، )تذ)� حال)� 	 	لعز� بهذ	  )لذ� 

�< 	لعبد يكو< �قرI ما يكو< �لى 	هللا )هو ساجد<.<
*   *   *

.gلفاتحة )سو'� �خر	ثم تعو8 فتقر� 
)لنأخذ سو'� قصير� من ثال¤ جمل صغا'، )لكنها تصلح 
�< تكو< 8ستو'	ً للفر8 )للجماعة، لم تترs بابًا من �بو	I 	لخير 
�ال فتحته )ال خلة من خال� صالp 	لفر8 )	لجماعة �ال تعرضت 
لها، حتى �< من 	لعلماc من قا� ()�ظن �< 	لقائل هو 	لشافعي): 

.Zلنا	لسو'� لكفت 	ال هذ# �لو لم ُينز� 	هللا من 	لقر�< 
)من معجز	2 	لقر�< �نه جمع تلك 	لمعاني كلها في �يا2 

ثال¤ صغا'، هي: {
.{

)�نا ال �سر8 �قو	� 	لناZ في 	لعصر: هل هو 	لدهر �) هو 
)قت 	لعصر �) هو صال� 	لعصر، أل< 	هللا كشف لي معنى �خر، 
هو �< 	لعصر >	لزما<<، )كل �نسا< يخسر بفعل 	لزما<. يخسر 
'	ً له �< يعيش سبعين سنة فإنه يخسر سنة منها  عمر#، �A لو كا< مقدَّ
كلما عا¦ سنة، )يخسر شبابه، )يخسر قوته، ثم ينتهي بمر)' 
	لزما< �لى 	لمو2 فيخسر كل شيc، حتى 	لحيا�، )ال يبقى له �ال 

	إليما< )	لعمل 	لصالح.
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)	لعمل  >	لمذهب<  بصحة  يتعلق  �فهمـ   ـ كما  فاإليما< 
يريد   iلذ	 	إلنسا<  على   >� )	لمعنى  بالتطبيق،  يتعلق  	لصالح 
	جتناI 	لخسا'� �< يبني مذهبه في 	لحيا� على معرفة 	لحق من 
	لباطل )يؤمن بالحق )حد#، فيكو< صحيح 	لنظر )	لفكر، )�< 

يطبق 	لحق 	لذi عرفه )�من به على حياته.
 fلعملية، )من عر	لعقلية )	لفر8 	8ستو' شامل لحيا�  	هذ(

	لحق )عمل به فقد بلغ �على 8'جا2 	لكما�.
 fلجماعة، فال يكفي �< يعر	لتالية 8ستو' لحيا� 	آلية 	في (
به )يدله عليه.  ينبغي �< يوصي غير#  	لفر8ُ 	لحقَّ في نفسه، بل 
)ال يكفي �< يعمل به )حد#، بل ال بد من 	لتو	صي على 	لعمل 

	لجماعي )	لصبر على مشا� هذ	 	لعمل.
 Zلنا	لقسم من 	أل)لى: �< 	هنا تعليقا2 ثال¤ ال بد منها: (
ال يكو< �ال باهللا، ال يجو� لهم 	لحلف بغير 	هللا �صًال، أل< هذ	 
	لحلف يد� على 	لتعظيم 	لمطلق )	لعبا�8. �ما قسم 	هللا في 	لقر�< 
فهو   (...cلسما	( )	لليل،  )	لضحى،  ()	لعصر،  بأشياc مخلوقة 

للداللة على مز	يا فيها )لفت 	ألنظا' �ليها.
	لثانية: �< �)لى 	لحقائق 	لتي ينبغي �< يؤمن بها 	إلنسا< لينجو 
	ألمر )هو  	لخلق )له  له )حد#  في 	آلخر� هي )جو8 	هللا، )�< 
	لمخصو� بالعبا�8، ثم 	لتصديق برسالة محمد ‘ )	لعمل بها.
	لثالثة: �< 	لصبر على �نو	t: منها 	لصبر على 	لمصيبة. )	لدنيا 
مملو�c بالمصائب )ال ينجو �حد من نكبة في صحة �) ما� �) مو2 
�) فقد قريب، )ال عز	c عنها �ال بالتو	صي بالصبر )Aكر ثو	I 	هللا 

٨٤

للمصلين، )لعله �A	 	طلع على ما �عد 	هللا له فرp بالمصيبة، كَمن 
يذهب ماله �) يخرI بيته في �لز	� �) حريق، �A	 عوضته 	لحكومة 

ثمنه �ضعافًا فرp بذهاI 	لما� )خر	I 	لد	'.
�لى  Jفئ )قا	لد	شه 	فر sلطاعة، فمن تر	لصبر على �لم 	(
صال� 	لصبح في ليالي 	لشتاc يتألم، )من حمل 	لجوt )	لعطش 
�خر	�  على  نفسه  قهر  )من  يتألم،  'مضا<  في  	لصيف   Jيا� في 
هذ	  تحو�  	لنفَس  )صّبر  	هللا   I	ثو Aكر   >� )لكنه  يتألم،  	لزكا� 

	أللم لذ�.
)هو  	لصبر،   t	نو� �صعب  )هذ	  	لمعاصي،  عن  )	لصبر 
 gير iلذ	لقد'� عليها، كالموظف 	لمعصية مع 	عن لذ�  tالمتنا	
�مالc# يرتشو< )يسرقو< )هو يقد' على Aلك )لكنه يمتنع عنه 
من  )يسمع   c	إلغر	( 	لتبر�   gير  iلذ	  Iلشا	( نفَسه،  )يصّبر 
	لغر	مية، )لكنه يمتنع عن مجا'	تهم  �خو	نه �حا8يث مغامر	تهم 
خوفًا من 	هللا )يصّبر نفَسه، �< 	هللا يظله بظّل 	لعر¦ يوJ 	لموقف 

	ألكبر، يوJ ال يجد 	لناZ ظلة )ال )قاية من �مر 	هللا.
ثم يكّبر )يركع )يسجد. فإA	 فر¥ من هذ	 كله قعد يرفع �لى 
'به تحية 	لخر)� من 	لصال� كما 'فع في �)لها تحية 	لدخو� فيها، 
فأثنى على 'به 	لذi توجه �ليه )حد#، مخلصًا له مريد	ً ثو	به طالبًا 
منه كل خير يريد#، ثم صلى على 'سوله محمد ‘ 	لذi كا< 
)	سطة هذ	 	لخير، ثم سلم على نفسه 	لتي تطهر2 بهذ# 	لصال� 

)على عبا8 	هللا 	لصالحين.
)هذ# �عظم مكافأ� للمصلي، �< يكو< من 	لصال� تحية نفسه 



w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ٨٥

مع تحية 	هللا )'سوله. ثم يجد8 	لبيعة )يؤكد 	لعهد بتر8يد 	لشها�8 
هللا بالوحد	نية )لمحمد بالعبو8ية )	لرسالة، ثم يطلب ما يشاc من 
	لحاجا2 فيبدvها بسؤ	� 	هللا 	لرحمة )	لسالJ )	لبركا2 على من 
كانت هذ# 	لنعم عن يديه، محمد ‘، مصّليًا 	لصال� 	إلبر	هيمية، 
)هي �فضل صيغ 	لصال� على 	لرسو� على 	إلطال�، )سأ� لنفسه 

)للمسلمين.
)يعو8  	هللا<،  )'حمة  عليكم   Jلسال	<  :Jبالسال يعو8  ثم 
�لى هذ# 	لدنيا )لكن بغير 	لنفس 	لتي تركها بها، يعو8 )في قلبه 
حال)� 	إليما< )لذ� 	لمناجا�، )هذ# 	لمعاني 	لتي �ثا'ها فيها ما تال 
من قر�< )Aكر، )هذ# 	لخشية 	لتي �حّس بها، )هذ# 	لقو� 	لتي 

	ستشعرها.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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كتاI في >	لدين 	إلسالمي<

نشر2 سنة ١٩٣٩

كا< 	ألعر	بي 	لجلف 	لجافي يقعد بين يدi 	لنبي ‘ ساعة 
�ال )قد فهم 	إلسالJ )عرفه  Jليه، فال يقو�من �ما< يستمع فيها 
)صا' من 	لمبشرين به )	لد	عين �ليه. )كا< يصحب 	لنبي �يامًا، 
فال تنقضي حتى يغد) عالمًا يبعثه 	لنبي �لى قومه معلمًا )مرشد	ً، 

.J	لحر	من  �لحال	لحد)8 )يبّين لهم 	فيعّرفهم 
)لم  	لمصنفا2  تصنَّف  )لم  تد)ين  يكن  لم   Jيو هذ	  كا< 
 Iنملك �كثر من مئة �لف كتا cألحا8يث، )ها نحن �)ال	ُتجَمع 
)'سالة في 	لتفسير )	لحديث )	لفقه )	ألصو� )	لتصوf )	لسير� 
)	لخالf، )كل ما يخطر على با� باحث من 	لمسائل 	لمتصلة 
كله   Jإلسال	 لّخَص  )	حد	ً  كتابًا  فيها  نجد  ال  )لكنا   ،Jباإلسال
تلخيصًا )	فيًا )عرضه عرضًا )	ضحًا، يقرv# 	لشاI فيفهم فيه 	لدين 

كله كفهم 	لو	فدين على 	لنبي ‘ 	لدين حين 8خلو	 فيه �فو	جًا.
بالطلب،   iعهد  c	بتد	 منذ  	لنقص  بهذ	  �حسست  )لقد 
)عرضت له في 'سائل >في سبيل 	إلصالp< 	لتي نشرتها في 8مشق 
�ثر عو8تي من مصر سنة ١٩٢٩)، بيد �ني لم �عرf خطر# �ال )
 I)شرحت للطال �	لعر	 Z'	لدين في مد	مس، حين 8ّ'ست �

٨٨

 tالطال	لى �يا�8 �مز	يا# )كشفت لهم عن عظمته، فكانو	 يتشّوقو< 
)يرغبو< في متابعة 	لد'Z، فيسألونني عن 	لكتاI 	لذi يجد)< 
 Iلهندسة في كتا	لطبيعة �) 	لدين كما يجد)< خالصة 	فيه خالصة 
 Jال علومًا كثير� من كال�)	حد، فأفكر فيه فال �جد#، )ال �جد 
)فقه )حديث )تفسير فيها �الf من 	لكتب يعتّدها 	لمؤ'خو< �ثمن 
 Iألسلو	بالية  Jليو	غنا#، )لكنها �صبحت �( iلبشر	¤ للعقل 	تر
 Zخا )ال  	لذهب  نقص  ما  	لذهب،  من  كحلية  	لطر	�،  قديمة 
)لكن �نكر 	لشكل )تغير2 	ألA)	�، )	لصائغ 	لماهر يحّو� 	لحلية 
من حا� �لى حا�. )كنت �خاf �< ينصرf 	لطالI عن 8'	سة 
	إلسالJ )تمو2 في نفوسهم 	لرغبة فيه �A	 �نا 8للتهم عليها )�'8تهم 
على قر	cتها. )ليت شعرi ��قو� للطالب 	لذi لم تدt له 8')سه 
	لكثير� �ال بقية من )قت �ثر �< يشغلها بد'	سة 	لدين عن �< ينفقها 
في حق نفسه )'	حتها، ��قو� له �نك ال تفهم 	إلسالJ حتى تقر� 
 I	من �بو Iلسنوسية< )�شباهها )تدخل في كل با	لنسفية< )>	<
	لفلسفة 	لفا'غة )	لجد� 	لعقيم، )تد)' مع 	لمذ	هب 	لباطلة )	لر8 
عليها )	آل'	c 	لخاطئة )8فعها، )تحفظ كفر �قو	J 	نقرضو	 )	نقطع 
8	برهم، كل Aلك لتفهم 	لتوحيد 	لذi جاc به 	لنبي ‘ )	ضحًا 
سهًال ال فلسفة فيه )ال جد	�... )تقر� >	لطحطا)i )	لشرنبالني< �) 
>	لباجو'i< �) غيرهما من كتب 	لفر)t، )تمأل 	لر�Z منك فر)ضًا 
قو	نين  تتخلل 	ألحكاJ )تجيc مع  بعيد�،  مستحيلة )	حتماال2 
 i(لبد	قد كا< ( ،Jكيف تصلي )تصو fلك لتعرA لشريعة، كل	
يتعلم 	لصال� )	لصياJ في ساعة )	حد� )يؤ8يهما من بعدهما على 
)جه 	لكما�... )تقر� >شر)p 	لمنا'< �) >جمع 	لجو	مع< )تكسر 
8ماغك في كالJ هو ()	هللا 	لعظيم) �شبه بالطالسم )	ألحاجي منه 
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بالعلم )�سلوبه 	لمبين، لتفهم �صو� 	لفقه. )	ألصو� في هذ	 	لدين 
	لشمس، مستقيمة كخيو�   pضحة )ضو	، )�لجبا	 ثبو2  ثابتة 
	لنو' ال عو� فيها )ال 	لتو	c )ال غموy )ال �بهاJ... )تقر� >	لنخبة< 
�) >مقدمة 	بن 	لصالp< لتفهم مصطلح 	لحديث، )تقر� بعد Aلك 
شيئًا كثير	ً... ثم ال تنجو بعد# من �< يتهمك 	لصوفية بأنك )ّهابي، 
)	لسلفيو< بأنك ُقبو'i(١)، )لن تعدJ من يتبرt بتكفيرs من �جل 
	بن  في   i�'  (� 	لسفو'  في   Jكال  (�  cأل)ليا	 كر	ما2  في  بحث 
عربي... فأين 	لشاI 	لمشغو� بد')سه 	لمتهيئ لفحصه في هذ	 
	لخضّم 	لذi يغر� فيه لو خاضه؟ �َ)ال ُيعَذ' 	لشبا< �A	 لم يقد')	 
على Z'8 	لدين في كتبه، )لم يجد)	 من يفهم عنهم �) يفهمو< 
عنه من علمائه، فآثر)	 	لسالمة )	بتغو	 من 	لعلوJ )	لد'	سا2 ما له 

كتب مفهومة )خالصا2 )	ضحة؟
�حسست بهذ	 	لنقص 	لبّين، فكتبت في )صفه )خطبت مر	'	ً 
فوجد2  �كماله(٢)، ( 	لعلماc سد#  من  فيه  توّسمت  َمن  )سألت 
قر�ها  كا<  	لتي  	لكتب   c	قر� �ال  شيئًا  يحسن  ال  من  علمائنا  من 
على مشايخه من قبل )َشْرحها كما ُشرحت له، فإ< خرجَت به 
عن 	لحو	شي )	لشر)p عا8 عاميًا ال يكا8 يصلح لشيc. ))جد2 
�كثرهم بعيد	ً عن 	ألI8 ليس من �هل 	لبيا<، )منهم من ال يز	� 

___________________
�هما�  yلغر	)ليس  	لنسبة. هذ	8 عند 	إلفر	 Zلقيا	يقولو<، ) 	(١) كذ
هذ# 	لكتب، فإنها 	لمصا8' 	لتي ال بد منها لمن يحب 	لتخصص في 

.Z'	لمد	 Iعلى طال Jلكال	لكن ( ،tلشر	 Jعلو
(٢) 	نظر مقالَتي >كتاI في 	لدين 	إلسالمي< )>تعميم 	لثقافة 	إلسالمية< 

في هذ	 	لكتاI (مجاهد).

٩٠

يظن ـ جهًالـ  �< 	إلسالJ َكِر# 	لشعر )حّرمه )يحتج بحديث: أل< 
يمتلئ جوf �حدكم... )لقد ثبت �< 	لذi ير))نه جزc من 	لحديث 
 Zلم يتمّر( I8أل	بتعد عن 	(١). )من { كر)	ية {
بأساليب 	لبلغاc لم يأ2ِ منه خير، أل< علمه يقتصر عليه فال يقد' 
على بثه بقلم )ال بلسا<... ))جد2 �كثر علمائنا يعيش في 8نيا 
�هل 	لقر< 	لتاسع )يفكر بعقولهم، )منهم من شغله منصب يحر� 
عليه �) ما� يبالغ في جمعه )	8ّخا'#، )منهم من �خلد �لى 	لر	حة 
)	بتغى 	لجا# )	لِغنى من شر 	لطر� )�قصرها، فَمْخَرَ� على 	لعامة 
)�ظهر 	لو't فيهم )	لتو	جد، فإ< قلت له: صباp 	لخير، �) سألته 
عن مسألة، �جابك: >ال �له �ال 	هللا< �) بالحوقلة )	الستغفا'، يقّلب 
سبحته في يد# )يغمض عينيه )يصمت حينًا خاشعًا مر	قبًا، ثم يصر� 
في )جهك صرخة من �فلت من >	لعصفو'ية< �) >	لعباسية<. )'�يت 
I فيه لغر	بته،  من هؤالc من 	لعجائب ما لو قصصته لخفت �< �كذَّ
	لكتابة  محا)لة  �لى   Zليأ	 هذ	  )8فعني  �) كد2،  منهم  فأيست 
فيه )قلة بضاعتي، )�عد28   iيد 	لموضوt على قصر  في هذ	 
ـ في نفسيـ  �كثَر مباحثه، ثم '�يت �< �فتح هذ	 	لباI في 	لرسالة 
 Aألستا	'تضى 	8 �< يكتب فيه )	لكل من �' (لزيا2	 Aألستا	 >Aبإ)
ما ُكتب، )'جو2 �< ُيقبل على 	لكتابة 	لعلماc )	لباحثو<، ينشئ 
كل منهم فصًال من 	لكتاI ُينَشر 	ليوJ في 	لرسالة، ثم �A	 	جتمعت 
�)8عت صفحا2  فيها  	لنظر  )�عا8)	  �صحابها  )نّقحها  	لفصو� 

.Zلنا	هللا )ينتفع به 	 cشا >�كتاI يبقى 
___________________

(١) 	نظر كتاI >	إلجابة< 	لذi نشر# �خي سعيد 	ألفغاني )حققه )علق 
عليه )نشرته 	لمكتبة 	لهاشمية بدمشق.
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)لعل 	لذi يمنع تحقيق هذ	 	لرجاc �< �كثر من يكتب من 
	لشباI )يملك 	ألسلوI 	لمشر� 	لمبين ال 	طالt له على كتب 
غير  	لقو�)  قدمت  (كما   cلعلما	 )�كثر  بها،  له   Jلما� 	لدين )ال 
مشتغلين بالكتابة، )عال� Aلك �< يشترs في 	لبحث عالم مّطلع 
)�8يب كاتب، فيمشي 	لشاI 	لذi يحسن 	لكتابة �لى عالم يدله 
على 	لمر	جع )يبيِّن له 	ألحكاJ، )ينشئ هو 	لفصل بعد Aلك، 
فيجتمع له فو	ئد، منها �< 	لبحث قد ُكتب )تم، )منها �نه 	ّطلع 
على نو	p من 	لعلم جديد�، )منها �نه �لَِف هذ# 	لكتب 	لقديمة 

)عرf �سلوبها(١).
ينبغي �< يشتمل عليها  	لتي  	لموضوعا2  �لى  )ْلنأ2ِ 	آل< 
 iما هي )ما حد)8ها؟ )لست �حب �< �حد8ها )حد :Iلكتا	
ص 	لدين 	إلسالمي في  بل �بين 	لمر	8 �جماًال، )	لمر	8 �< ُيلخَّ
كتاI يضم بين 8فتيه 	إلسالJ 	لذi جاc به 	لنبي محمد ‘ خاليًا 
من 	لحشو )	لزيا8	2 )	لبدt )	لخالفا2، يقرv# 	لشاI 	لمسلم 
	لذi ال يعرf 	لدين فال يحتا� بعد# �لى شيc، )يقرv# 	لعامي 
 Jإلسال	لغربي (مترَجمًا) فيحصل له عن 	 #vفيفهم منه 8ينه، )يقر
	لذi �خذ  	لكامل هو  	لمسلم  فكر� )	ضحة صحيحة. )�A	 كا< 
 f(لمعر	كا< حديث جبريل  	A�	إلسالJ علمًا )عمًال )	عتقا8	ً، )
بأنه  	أل)�   pشر( �حسا<، (  Jسال�( �يما<  �لى  	لدين  قسم  قد 
	لتصديق 	لجا�J باهللا )مالئكته )كتبه )'سله )	ليوJ 	آلخر )بالقد' 

___________________
(١) كتب جدi ـ 'حمه 	هللاـ  هذ	 	لكتاI �خير	ً )لّخص في �)له قصته 
معه. 	نظر فصل >قصة هذ	 	لكتاI< في �)� كتاI >تعريف عاJ بدين 

	إلسالJ< (مجاهد).

٩٢

 cيتا�خير# )شر#، )شرp 	لثاني بأنه 	لنطق بالشها�8 )�قامة 	لصال� )
	لزكا� )صوJ 'مضا< )حج 	لبيت، )فّسَر 	إلحسا< بأنه عبا8تك 	هللا 
كأنك تر	# فإ< لم تكن تر	# فإنه ير	s؛ فإ< من 	لمستطاt تحديد 

موضوعا2 كتاI >	لدين 	إلسالمي< بأنها:
	إليما<  (	لتوحيد)،  باهللا  	إليما<  به:  يتصل  )ما  	إليما< 
بالمالئكة )	لجن )	لشياطين، 	إليما< بالكتب، 	لقر�< )ما يتصل 
محمد ‘  حيا�  )	لرسل،  	لرسالة  �عجا�، ( نز)� )جمع  من  به 
)'سالته، 	ليوJ 	آلخر، 	لقضاc )	لقد'، 	لصال�: حكمتها )فائدتها 
)كيفيتها )بيا< 	لمتَفق عليه من �حكامها، 	لصوJ، 	لزكا�، 	لحج، 
 ،Jإلسال	الجتماعية في 	ألخال� 	 ،Jإلسال	لشخصية في 	ألخال� 	
	إلسالJ من 	لناحية 	لتشريعية، 	إلسالJ من 	لناحية 	لسياسية، فكر� 
عامة عن 	لعلوJ 	إلسالمية، 	لمذ	هب 	أل'بعة )	لكالJ عليها، �لخ.

 Iبأسلو تكَتب   >� منها  )�هم  	لمهمة،  	لمباحث  هذ# هي 
	لقصصي   Iباألسلو هو  )ال  	لجامد  	لعلمي   Iباألسلو هو  ال 
	لخيالي، )�< تكو< تعليمية قبل �< تكو< علمية، )�< ترتفع عن 
كل خالf �حدثه 	لمتأخر)< )تعو8 �لى 	لمنبع 	لصافي 	لذi 	ستقى 

منه 	لمصد' 	أل)� خير 	لقر)<.
هذ	 )في 	لموضوt مجا� لإليضاp )	لنقد )	لتعديل، )لعل 

صفحا2 	لرسالة ال تخلو من Aلك.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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خطب 	لجمعة
نشر2 سنة ١٩٥٩

كا< )فد من 	لعلماc يز)' )	حد	ً من كبا' �)لي 
	ألمر من عهد قريب، يشكو �ليه فسا8 	ألخال� 
)	نتشا' 	لمعاصي )هذ# 	لمنكر	2 	لبا8ية، فقا� 
لهم: �نا �عجب من �مركم؛ عندكم هذ# 	لمنابر 
مو	  	لتي تستطيعو< �< تصلحو	 بها كل فاسد )تقوِّ

كل معَوّ�، ثم تشكو< �لّي ما تجد)<! 
)هي كلمة �جر	ها 	هللا على لسانه لتقوJ بها 	لحجة 
في   tينا� كلمة حق ال  مر� ألنها  مرتين:  علينا 
منه  موعظة   2cجا ألنها  )مر�   ،tمنا� صحتها 

.Zلنا	هو لمن يتصّد)< لوعظ 

)لو كا< ُعشر هذ# 	لمنابر في �يدi جماعة من 	لجماعا2 
�يدينا  في  بالنا )هي  فما  	لعجائب.  بها  لصنعت  مة  	لمنظَّ 	لعاملة 
�)جه   yعر �لى  	الستدال�  في  �Aهب  )ما  شيئًا؟  بها  نصنع  ال 
	الحتما� )عندi 	لو	قع 	لذi ليس فيه جد	�، هو منبر 'سو� 	هللا 

‘ )هذ# 	لمنابر.
من  8'جا2  )	حد:  منبر  عليه  	هللا  صلو	2  للرسو�  كا<   
	لخشب ليس فيها بر	عة 	لنقش )ال فيها ')عة 	لفن، )ليس عليها 

١٠٠

 sلعالم، )تر	 Iستجا	لدنيا )	8عا منها فلبَّت  ،Iقبة )ال لها با
.y'أل	عظم �ثر عرفه تا'يخ � y'أل	بها على 

)عندنا 	ليوJ مئة �لف منبر مبثوثة ما بين �خر �ند)نيسيا )�خر 
	لمغرI، كلها مزخرf منقو¦ 	ستنفد جهد �هل 	لعما'� )عبقرية 
�هل 	لفن، )فيها 	لمكّبر	2 )	إلA	عا2 تحمل 	لصو2 منها �لى 
�فا� 	أل'y فُيسِمع خطباvها 	لماليين، )ال نرg لها ـ مع Aلكـ  

�ثر	ً في �صالp )ال عمًال في نهضة.
فما هو 	لسر في تلك 	لقو� )في هذ	 	لضعف؟

	لخطب  نفكر في Aلك جميعًا؛ نعرy �حو	� هذ#  تعالو	 
)نفّتش عن حالها، )ال يغَضْب مني �حٌد فما �'يد 	لفضيحة )ال 
 cلخطبا	 من  )	حد  ـ بعدـ   )�نا   .pإلصال	 �ال  �'يد   >� 	لتشهير، 
� من عيوبهم، )ما يقا� فيهم يقا� مثله  لست غريبًا عنهم )ال مبرَّ
فّي �نا، )من �جر	s مجرg نفسه ما ظلمك. )لو سألت من شئت 

من 	لمصلين عن هذ# 	لخطب لسمعت منه طرفًا من عيوبها.
فمن عيوبها هذ	 	لتطويل )هذ	 	إلسهاI، حتى لتزيد 	لخطبة 
	لخطبة  تقصير  	لسنة   >� مع  ساعة،  نصف  على  �حيانًا  	لو	حد� 
ل،  )تطويل 	لصال�، )�ّال تزيد 	لخطبة على سو'� من �)سا� 	لمفصَّ
�i على صفحتين 	ثنتين فقط. )هذ# خطب 	لرسو� 	لمأثو'� )خطب 

	لصحابة، منها ما هو صفحة )	حد� �) �قل من Aلك.
تزيد  بأّال   cلخطبا	  Jُتلز  fأل)قا	  (�  cإلفتا	 8	ئر�  ليت  )يا 
�طو� خطبة يلقونها عن 'بع ساعة. )�نا �خطب في مسجد جامعة 
 >	A� 8مشق، فال تمر ثلث ساعة �) خمس )عشر)< 8قيقة على
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تركنا  ألننا  Aلك  )	لصال�،  	لخطبة  	نتهت  قد  تكو<  حتى  	لظهر 
هذ# 	لبدt 	لتي تكو< قبل 	لخطبة، فال نقر� ما يسمى >	لصمدية< 
)ال يجهر 	لمؤA< بهذ# 	لصلو	2، بل نسمع �A	< 	لظهر فنصلي 
	لسنة )يصعد 	لخطيب 	لمنبر فو'	ً. )كذلك كا< يفعل 'سو� 	هللا 

)�صحابه، )ال خير فيما لم يفعله 'سو� 	هللا ‘.

)من عيوبها �نه ليس للخطبة موضوt )	حد معين، بل تجد 
من  ينتقل  كل شيc؛  في  	لو	حد�  	لخطبة  في   yيخو 	لخطيب 
�لى موضوt، فال يوفي موضوعًا منها حقه من 	لبحث.  tموضو
فإA	 جاc 	لجمعة 	لثانية عا8 �لى مثل ما كا< منه في 	لجمعة 	أل)لى، 
فتكو< 	لخطب كلها متشابهة متماثلة )كلها ال ثمر� له )ال يخر� 
	لسامع له بنتيجة عملية. )لو �< 	لخطيب 	قتصر على موضوt )	حد 
، كبر �) صغرـ  فتكلم فيه )لم يجا)�# �لى غير# لكا<  ـ جلَّ �) �8َّ

لخطبته معنى، )ألخذ 	لسامع منها عبر� )حصل منها فائد�.

)من عيوبها �< 	لخطيب (�عني بعض من يخطب) يحا)� 
�< يصلح 	لدنيا كلها بخطبة )	حد�، فال يخاطب 	لناZ على قد' 
عقولهم )ال يكلمهم على مقتضى �حو	لهم )ال يسير بهم في طريق 
	لصالp خطو� خطو�، بل يريد �< يبلغو	 	لكما� بقفز� )	حد�، 

مع �< 	لطفر� في '�i علمائنا محا�.

 8 تر8َّ �لفا»  معينة،  (كليشا2)  صا'2  �نها  عيوبها  )من 
)تعا8، ال سيما في 	لخطبة 	لثانية. مع �< 	لخطبة 	لثانية ال تختلف 
في �صل 	لسّنة عن 	أل)لى، )ما يلتزمه 	لخطباc فيها من 	لصال� 

١٠٢

يلتزمه  لم  بأسمائهم  )	لتابعين   cلخلفا	 عن  )	لترّضي  	إلبر	هيمية 
�حد من 	لسلف.

)خطبة 	لجمعة عند 	لحنفية ال يشتر� لصحتها �ال �< تكو< 
8ينية )�< يكو< فيها تذكير بالشرt، )هذ# (	لكليشا2) كلها ليست 
من شر)� 	لخطبة، )	لدعاc 	لذi يكو< في �خر 	لخطبة ليس شرطًا 

)ال كا< 	لسلف يو	ظبو< عليه.
 cلدعا	 )لكن  )')حها،  	لعبا�8  مخ  )هو   Iمطلو  cلدعا	(
	لمطلوI هو 	لذi يكو< عن قلب حاضر )مر	قبة 	هللا )ثقة باإلجابة، 
فإ< كا< 8عاc بالمأثو' كا< �حسن، �ما �< يكو< 	لغرy منه �ظها' 
سعة 	لحفظ )بالغة 	للفظ فال. )	لدعاc للسالطين بأسمائهم بدعة، 
)قد نص 	لحنفية على �نه مكر)# �< Aُكر 	لسلطا< بالتعظيم، فإ< 
قا� عنه ما ليس فيه (كما كا< بعض 	لخطباc في مصر يقولو< عن 

.c	فتر	( Iفا')�) فكذ
 cلخطبا	لتي يلتزمها 	 { )�ية {
شرطًا  ليست  	لخطبة  شر	ئط  من  	لعامة  )يظنها  	لخطبة  �خر  في 
فيها، فإ< تالها �) تال غيرها، �) لم يتُل في ختاJ 	لخطبة شيئًا، 

.cلم يكن عليه شي
خطبة  جعلها  فإ<  سّنة،  بينهما  )	لقعو8  خطبتين  )كونهما 
عند  عليه   cشي ال  )نز�  فقالها  معد)8	2)  جمًال  ()لو  )	حد� 
	لحنفية. )لما )لي عثما< 	لخالفة صعد 	لمنبر ليخطب �)� جمعة 
فُأْ'تَِج(١) عليه )لم يستطع 	لكالJ، فقا�: "�< َمن كا< قبلي كا< ُيعّد 

___________________
.Iلبا	إلغال�، )منه ِ'تا� 	إل'تا� 	( .Jلكال	 Iنسّد عليه با	 i� (١)
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لهذ	 	لمقاJ كالمًا، )�نا �< �عش فستأتيكم 	لخطب على )جهها 
�< شاc 	هللا". )نز�، )كانت هذ# هي 	لخطبة )لم يعترy عليها 

�حٌد من 	لصحابة.
في  	لتشد�  )هذ	   ،cإللقا	 في  	لتكلف  هذ	  عيوبها  )من 
	للفظ، )هذ# 	للهجة 	لغريبة. )خير 	إللقاc ما كا< طبيعيًا ال تكلُّف 

فيه، )	لرسو� قد كر# 	لمتشدقين )Aمهم.
�نه  ينسى  	لخطيب   >� �يامنا  	لخطبة في   Iمن �عظم عيو(
يقوJ مقاJ 'سو� 	هللا ‘ )يتكلم بلسا< 	لشرt، )�< عليه �< يبّين 
حكم 	هللا فقط ال �'	c# هو )َخَطر	A 2هنه، )يحر� على 'ضا 	هللا 
)حد# ال على 'ضا 	لناZ، فال يتزلف �لى �حد )ال يجعل 	لخطبة 

)سيلة �لى 	لدنيا )سببًا للقبو� عند �هلها.
قة  محقَّ غير   Jبأحكا يأتي  من   cلخطبا	 من   >� عيوبها  )من 
 Zلنا	 )يأمر  	لمنبر  على  بها  يفتي  	لعلم،  �هل  عند  مسلَّمة  )ال 
 sلعامة )تر	لمتَفق عليها فأمر بها 	لمسائل 	قتصر على 	بها، )لو 
	لخالفيا2 لمجالس 	لعلماc لكا< �حسن. )منهم ()هذ	 كثير) من 
يأتي باألحا8يث 	لموضوعة �) 	لضعيفة 	لمتر)كة، مع �نه ال يجو� 
ألحد �< يسند حديثًا �لى 'سو� 	هللا ‘ حتى يتوثق من صحته 
(بأ< يصححه �حد 	لمحدثين 	لموثو� بهم كأصحاI 	لكتب 	لستة 
 cألحا8يث، �) يعتمد# فقها	شر)طهم في تصحيح  fختال	على 
مذهب من 	لمذ	هب 	أل'بعة )يتفقو	 على 	ألخذ به). )من �خذ 
كل حديث يجد# في كتاI �) يسمعه من فم �نسا<، فنسبه على 
	لمنبر �لى 	لرسو� من غير �< يعرf 8'جته من 	لصحة )من غير �< 
يبحث عن مخرجه )'	)يه، �)َشَك �< يكو< 8	خًال تحت حديث: 

١٠٤

 cلخطبا	لنا'<. فلينتبه 	فليتبو� مقعد# من  >من كذI علي متعمد	ً 
�لى هذ	، فإنه من �هم 	لمهما2.

)يا ليت خطيب كل مسجد يعد لُخَطب 	لشهر برنامجًا يعلقه 
على باI 	لمسجد، �) يبين للناZـ  على 	ألقلـ  �< خطبة 	لجمعة 
	لقا8مة موضوعها كذ	 )مدتها كذ	، ليكو< 	لمصلي على بينة من 
�مر#، )يجعل 	لخطبة 	لثانية مطلقة يتكلم فيها عما يجّد بعد �عال< 

موضوt 	لخطبة 	أل)لى �) يجعلها موعظة عملية(١).
)�< يكو< منهج 	لخطيب �< يعمل إلصالp 	ألفر	8 �)ًال، ثم 
 .Jلعا	 pإلصال	لبيو2، ثم يبحث في 	ألسر )	 pصال�يتكلم عن 
 Iلتوحيد �)ًال، ثم يأمر باجتنا	فيصحح  tلشر	يبد� بما بد� به  >�(
	لمحرما2، )يعّد8ها )يجعل لكل منها خطبة، من �فا2 	للسا< 
)عقو�  )	لغش  )	لزنى  	لسرقة  �لى  )	لنميمة،  )	لغيبة   Iكالكذ
	لو	لدين )شها�8 	لز)' )�مثالها، ثم يأمر بالفر	ئض )يجعل لكل 

___________________
Aلك.  بعد  	لجمعة  تولى خطابة  لّما   iطّبقها جد 	القتر	حا2  هذ#   (١)
	نظر 	لجزc 	لثاني من >فتا)g علي 	لطنطا)i<، �٨٤، )فيه: )�نا 
قد توليت خطبة 	لجمعة 	حتسابًا بال '	تب سنين طويلة، في مسجد 
جامعة 8مشق ثم في جامع 	لمر	بط في حي 	لمهاجرين في 8مشق، 
	لمسجد)   Iبا على  	إلعال<  ()�لصق  	لشهر   �(� من  �علن  فكنت 
موضوt 	لخطبة 	أل)لى لكل جمعة ليعرفه 	لمصلو< قبل �< يأتو	 �لى 
	لصال�، كما يعرفو< موضوt كل محاضر� يذهبو< الستماعها. �ما 
	لخطبة 	لثانية فأجعلها لبيا< حكم 	لشرt فيما يجّد من 	ألحد	¤. �ما 
ما يمشي عليه �كثر 	لخطباc من جعل 	لخطبة 	لثانية �8عية ال تتبد� 
(حتى �< من 	لسامعين من يحفظها غيبًا) فهذ	 مخالف لما ُشرعت له 

	لخطبة (مجاهد).
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منها خطبة يبين فيها �حكامها، ال بيا< 	لفقيه 	لذi يعد8 	لشر)� 
يبين   iلذ	 	لمرشد  بيا<  بل  )	لمكر)ها2،  )	لسنن  )	أل'كا< 
	لصال�  عن  فيتكلم  فيها،  	إلخال�  طريق  على  )يد�  	ألعما� 

)	لصياJ )	لزكا� )	لحج )	ألمر بالمعر)f )ما �لى Aلك.
للبركة  ليس  	لخطبة   tسما  >� يعلمو	   >� 	لسامعين  )على 
فقط، بل لالّتعا» بها )	لعمل بما يتعلمه منها، )	لعاقل منهم من 
	ستفا8 من صحة 	لقو� )لو شّك في حا� 	لقائل، )	لحكمُة ضالة 

	لمؤمن يأخذها من حيث )جدها.
هذ# خو	طر في 	لموضوt، لم �قصد فيها لمَّ جو	نبه )جمَع 
�طر	فه )	ستيفاcَ 	لقو� فيه، أل< 	لكالJ فيه طويل )	لمجا� قليل، 

)	لقصد 	لتنبيه.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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	إليما<

نشر2 سنة ١٩٣٩

معنا� �للغو�

�A	 قا� لك قائل �< جزc 	لشيc يسا)i مجموعه، �نكر2 
Aلك عليه )كذبته فيه، ألنك >تؤمن< بأ< 	لجزc �صغر من 	لكل، 
)تقطع بذلك قطعًا )ال ترg عنه معدًال. )�A	 )جد2 من يبذ� 8مه 
في سبيل )طنه، )يفديه بنفسه )ماله، )يحر� على خدمته، قلت 

�نه من i(A >	إليما<< 	لوطني.
 (� 	لنفس،  في  	لثابتة  	لعقيد�  هو  	لمعنى  بهذ	  )	إليما< 
	لعاطفة 	لقوية 	لر	سخة 	لتي ال تتبد� )ال تتزعزt. )ال يحتا� �لى 
	لتدليل عليها، ألنها من 	لبديهيا2 بالنسبة لصاحبها 	لمؤمن بها.

فاإليما< ـ في 	للغةـ  	لتصديق، )فعله �من، )�صلها >��من< 
بهمزتين لّينت 	لثانية.

�نو�� �إليما

يتضح لك مما مّثلنا �< لإليما< نوعين: فإيمانك بأ< 	لرغيف 
�كبر من نصفه )�< 	لو	حد ثلث 	لثالثة >�يما< عقلي<، ال �ثر لك 
فيه )ال عمل، )�نما هو من 	لفطر� 	لتي فطر 	هللا 	لناZ عليها. �ما 

١٠٨

 i8يما< قلبي< ال 8خل للعقل فيه، هو فر�>	إليما< 	لوطني< فهو >
	لذi يّتصف بكونه عامًا  	لعقلي<  شخصي يختلف عن >	إليما< 

شامًال 	لعقالc جميعًا.
)هذ	 	لتقسيم جديد، 	ستنبطته من 	ألمثلة 	لمختلفة لإليما< 
Aلكـ   ـ بعد  )ألنه  	إليما<،  يثبت جنس  ألنه  نفعًا،  فيه  )'�يت 
 tلدين فهو من نو	 �إليما< بأصو	لبحث. �ما 	يساعد على تحديد 
	إليما< 	لقلبي، )لكن للعقل 8خًال فيه من حيث �نه يقبل مبد�# 

)يقر نتائجه، )ال يناقضه )�< كا< ال يفهمه تمامًا.
 iلر�	  i8با >يؤمن<  	لعقل   >� 	لمهمة  	لمسألة  هذ#  )بيا< 
بوجو8 	هللا )بأنه عا8�، )ال يناقض نتائج 	إليما< بالقد' �جماًال، 

)لكنه ال يستطيع �< يفهمها )ال �< يعقلها.
بالحو	Z )	لخيا�  	لعقل مقيد في �حكامه  )منشأ Aلك �< 
)	الختبا'	2 	لسابقة، ال يستطيع �< يتخلى عنها �) يخر� عليها؛ 
فهو يحكم على عد� 	هللا بما يعرf من حد)8 	لعد� 	لبشرi )ما 
لديه من 	الختبا'	2، فيقع في 	لخطأ الختالf فكر� 	لعد� 	لبشرية 
	لنسبية عن فكر� 	لعد� 	إللهية 	لمطلقة. فالعقل �A< ال يستطيع �< 
ينقض نتائج 	إليما< )لكنه ال يؤمن تمامًا، )�نما 	لذi يؤمن هو 

	لقلب.
�إليما في �لدين �إلسالمي

فهو  	لدين  في  معنا#  �ما  	للغة.  في  	إليما<  معنى  عرفنا 
	لتصديق باهللا )مالئكته )كتبه )'سله )	ليوJ 	آلخر )بالقد'، فمن 

صد� بها تصديقًا جا�مًا فهو 	لمؤمن حقًا.
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)قد جعل 	هللا هذ	 	لتصديق �صَل 	لدين )�ساسه، )�قاJ 	أل8لة 
على هذ# 	لمسائل )خاطب بها 	لعقل. لكن 	لذi �فهمه �< 	لعقل 
يقبل مبد� 	إليما< �جماًال ثم يدt 8قائقه للقلب؛ �i �نه كالملك في 
	لد)لة، يوقع على 	لمرسوJ )لكنه يدt لغير# من 	لموظفين فهمه 
)تطبيقه )مر	عاته 8	ئمًا. فالعقل يؤمن بأ< 	هللا موجو8 )�< 	لقر�< 
نبيه 	لذi ال ينطق عن 	لهوg، ثم  كتابه 	لذi �نزله )�< محمد	ً 
يقف )يدt للقلب >	إليما<< بكل ما جاc في 	لكتاI )ما نطق به 
	لرسو�، )	الطمئنا< �ليه )	لتصديق به )قبوله بال شك )ال 'يبة.

)ليس في �صو� 	إلسالJ ما يرفضه 	لعقل �) يتعذ' عليه قبوله 
لمخالفته لبديهياته 	لثابتة �) �حكامه 	لصحيحة، )هذ# ميز� 	لدين 

	إلسالمي عن كل 8ين.
�لعالقة بين �إليما ��إلسال�

بالنطق  >عمليًا<  عنه  )	لتعبير  	إليما<  �ظها'< < هو   Jإلسال	
 iلذ	 Zألسا	لتي تنشأ عنه، )هو 	2 	بالعبا8 Jلقيا	بالشها�8 عليه )
يتفرt عن هذ	  مّتبع )مخالف، )ما  �لى   Zلنا	 تقسيم  ُيبنى عليه 
	لتقسيم من �حكاJ مدنية )حقوقية، أل< 	لناZ لهم >	لظو	هر< )ال 

يستطيعو< �< يشّقو	 عن قلوI 	لناZ )يعرفو	 سر	ئرهم.
�قاتل   >� >�ُمر2  	لقائل:  	لحديث  في   cجا ما  معنى  )هذ	 
	لناZ حتى يشهد)	 �< ال �له �ال 	هللا )�ني 'سو� 	هللا، فإA	 قالوها 
عصمو	 8ماcهم )�مو	لهم �ال بحقها )حسابهم على 	هللا<(١). فإ< 

___________________
	لمنا)i) �صل من  قا�  (كما  متو	تر، )هو  	لسيوطي: حديث  قا�   (١)

.Jإلسال	 �صو�

١١٠

نطق بالشهاg8�( �8 	لفر	ئض )لكنه غير >مصّد�< بها )ال >معتقد< 
)جوبها، )ال يفهم �ال جسمها 8)< ')حها )شكَلها 8)< معناها، 
فهو غير مؤمن، )هو ما كا< عليه بعض 	ألعر	I 	لذين قا� 	هللا 
.{ عّز  )جّل فيهم: {

�< >�ظهر< 	لطاعة عن تصديق )جزg8ّ�( J 	لصال� معتقد	ً (
)جوبها مر	قبًا 	هللا فيها، فهو 	لمؤمن 	لمسلم.

بالقلب  	لمؤمن  قا�:   iللغو	 ثعلب  عن  	للسا<  في  نقل 
)	لمسلم باللسا< (�i )بالجو	'p). )قا� 	لزّجا�: صفة 	لمؤمن 
 fلكشا	في  iلزمخشر	 �به خاشيًا عقابه. )قا	جيًا ثو	يكو< ' >�
في 	لمسلم 	لكامل: "هو َمن 	عتقد 	لحق )�عرI عنه بلسانه )صّدقه 
بعمله، فمن �خّل باالعتقا8 ـ )�< شهد )عملـ  فهو منافق، )من 
�خّل بالشها�8 فهو كافر، )من �خّل بالعمل (�i بالعبا�8 من صال� 

)صياJ )حج) فهو فاسق".
�إليما ضر�"� �مفيد

بد	 لك مما تقدA Jكر# �< 	إليما< ضر)'i ال يستطيع �نسا< 
�< يعيش بد)نه، فإ< لم يؤمن بأصو� 	لدين �من ببعض 	لمبا¢8 
 cبشي يؤمن  لم   >�( )	ألخالقية،  	الجتماعية  )	لمبا¢8  	لعقلية 
)	حد�  طبيعة  من  )	إليما<  )	لحب  	لحب،   fعر( �حّب  منها 
في 	ألصل؛ فليس في 	لدنيا ـ �A<ـ  �نسا< �ال )هو >مؤمن<، أل< 
>	إليما<< شيc مستقر في طبيعة 	لبشر، )من �من بهذ# 	لحقائق 
	لمحب  يتوهم  (كما  حقائق  يتوهمها  	لتي  	ألباطيل   (� 	لصغير� 

	لعاشق) لم يستطع 	لكفر بالحقيقة 	لكبرg، )هي )جو8 	هللا.
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)سنرg بعد �< )جو8 	هللا بديهية عقلية، )�< 	لتأليه )	لتطلَع 
�لى 	لمجهو� )	لبحَث عن 	لخالد 	لباقي من 	لفطر� 	إلنسانية.

	لحيا�  أل<  باهللا،  مؤمنًا  يكو<   >� 	إلنسا<  مصلحة   >� ثم 
من   (١)'�َ(َ  cللمر يكن  لم   	Aفإ بالمكا'#،  فّياضة   Jباآلال  �cمملو
�يمانه يلجأ �ليه كلما حاقت به 	لشد	ئد �) 	نتابته 	ألمر	y، كانت 
حياته جحيمًا محرقًا ال يحتمل، )'بما �28 به �لى 	النتحا' كما 

يفعل 	لجاهلو<.
�ال باإليما<، )ال �نس بالحيا� �ال معه. )من  >A�فال سعا�8 
 gلقو	( 	لقو	نين  مؤمنين أل<   Zلنا	 يكو<   >� 	لمجتمع  مصلحة 
 cنشا��لى  i8ّلك ال يؤA لتي تحميها، كل	لعقوبا2 	لتي تؤيدها )	
يصلح  ـ َلَعمرiـ   )كيف  	إليما<.  نقصه   	A� صالح  َخيِّر  مجتمع 
	لرجل )يستقيم )هو ال يتجنب 	لسرقة �ال خوفًا من 	لشرطي )هربًا 
من 	لعقاI، فإA	 �من 	لشرطي )نجا من 	لعقاI سر� )قتل )فعل 
	ألفاعيل. فإA	 كا< >مؤمنًا< باهللا يخشى عقوبته، >مؤمنًا< بمبا¢8 
	ألخال� 	لتي �مر بها 	هللا ))عد بالثو	I عليها، 	ستقاJ 8	ئمًا أل< 

	هللا مّطلع عليه مر	قب له 8	ئمًا.
)شيc �خر، هو �< 	لد	فع �لى كل ما يفعله 	إلنسا< 	لمنفعُة 
�) 	للذ�؛ فالمؤمن يعمل 	لصالحا2 )لو لم ير# �حد، )لو لم يعلم 
به �) يشكر#، العتقا8# �< 	هللا يثيبه )يعطيه. فلماA	 يعمل 	لصالحا2ِ 
غيُر 	لمؤمن �A	 لم يكن َمن ير	# �) يشكر# �) يذيع فضله �) يجزيه 

بعمله خير	ً؟
___________________

(١) 	لو�' (بفتح 	لو	) )	لز	i) 	لملجأ )	لمعقل )	لمعتَصم (مجاهد).

١١٢

�إليما �لكامل

)	لمؤمن 	لكامل 	إليما< هو 	لذi يتصو' في كل لحظة �نه 
بَِسْمع 	هللا )بصر#، )�< 	هللا مّطلع عليه ناظر �ليه، فإA	 لم يمنعه من 

	لمعصية خوfُ 	هللا منعه 	لحياc منه.
)لذلك جاc في 	لحديث: >�A	 �نى 	لرجل خر� منه 	إليما< 
فكا< على '�سه كالظّلة، فإA	 �قلع (�i تاI توبة صحيحة) 'جع 
�ليه<. فال يستطيع 	لز	ني �< يزني )هو مؤمن �يمانًا حقًا )متصو' 
 #Aكا< �بو# )�ستا 	A��< 	هللا ناظر �ليه، بل هو ال يستطيع �< يزني 
ير	# )يشرf عليه. فاإليما< �A	 كا< على هذ# 	لصو'� يمنع صاحبه 

من كل فاحشة )يصرفه عن كل Aنب.
�لصالحا) بال 'يما

فإA	 عمل 	لرجل من 	لصالحا2 )هو غير مؤمن لم يكن له 
ثو	I في 	آلخر�. )قد يبد) Aلك غريبًا أل)� )هلة )لكنه نهاية 	لعد� 
من 	هللا، )هل من 	لعد� �كبر من �< تعطي 	لمحسن 	لمصلح كل ما 
يطلب؟ فإA	 كا< يقصد ثو	I 	آلخر� )كا< مؤمنًا بها �عطا# 	هللا ما 
يطلب، )�< لم يطلب �ال 	لشهر� في 	لناZ )خلو8 	لذكر فيهم �ُعطي 

 

} cآلخر� شي	لخلو8 )لم يكن له في 	لشهر� )	

.{
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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cلخطبا	لوعا» )	

نشر2 سنة ١٩٤١

تو	'28 	لخو	طر )	ألقالJ ـ هذ# 	ألياJـ  على نقد �ساليب 
	لوعا» في 	لدعو� �لى 	هللا، فساA cلك بعض 	لو	عظين عندنا. )لو 
 f	العتر	نه لوال � 	منه لسّرهم، )لعلمو J# )ما يلز	في مغز 	فكر)
بخطر 	لوعظ )�هله )منزلتهم من 	ألمة )علو قد'هم عند 	لعامة، 

ما كتب في >	لرسالة< عنهم )ال 	شتغل 	لكّتاI بنقدهم.
بنفسه  يبد�   >� 	لو	عظ  به  يتحلى   >� ينبغي  ما  َ�)لى   >� ثم 
شهو	2  من  يفر¥   >�( )عمله،  هللا  قوله  يخلص   >�( فيعظها، 
نفسه، فال تملكه شهو� 	لشهر� )	لجا# )ال شهو� 	لغنى )ال شهو� 
 Zلنا	 يأمر  	لنساc، )�< يكو< في فعله �)َعَظ منه في قوله. فال 
بالزهد ثم يخالفهم �لى ما �ّهدهم فيه فيز	حم 	لمتكالبين عليه، 
)ال يتظاهر بالدين 	بتغاc 	لدنيا )توصًال �ليها، فيجمع من حوله 
	لعاملين على 	لكسب 	لحال� )	لجا8ّين في جمع 	لما� من حقه 
ليأخذ من �مو	لهم ما يتعالى به عليهم، )ليذ)� لذ	ئذ 	لعيش من 
عطاياهم، )ليسلبهمـ  فو� Aلكـ  حريتهم )عقولهم )كر	مة �نفسهم 
عليهم، فيصّرفهم في مآ'به )يسّيرهم حيثما شاc، )يذّلهم بين يديه 
ليستكبر عليهم )يجعل 	لدين )سيلة �لى Aلك، فيجعل طاعة نفسه 

١١٤

 Aلعيا	كبر، )� sلشر	 	هللا، بل 'بما جعل نصيبها من هذ	من طاعة 
باهللا من Aلك.

 cعظًا من هؤال	لقد حدثني من �قطع بصدقه �نه سمع مر� )(
>يقّص< على تالميذ# قصة مريد سمع شيخه يقو�: "يا 	هللا"، ثم 
يتبعه،  	لماc 	لجا'i. فسأله �<  	لقا�) على )جه  يمشي (�عم 
فقا� له 	لشيخ: "قل يا شيخي فال< (يعني 	لشيخ نفسه)، ثم 	تبعني 
فإنك تمشي مثلي". ففعل 	لمريد Aلك، )تابعه �يامًا، ثم خطر له 
(يقو� 	لو	عظ) �< يقو�: "يا 	هللا" مكا< قوله: "يا شيخي"، فقالها 

فغر� في 	لماc )ما2!
فهل يشك مسلم في �< هذ	 	لوعظ مخالف لإلسالJ مباين 
له؟ )هل يغضب 	لو	عظ 	لعالم 	لصا�8 �< ينتقد 	لو	عظ 	لجاهل 

	لُمَمخر� 	لكّذ	I؟
�َ)ليس من I�8 	لو	عظ 	لصا�8 �< يتقبل 	لنصيحة )يشكر 
بها، )�< يتخلص من شر)' نفسه قبل �< يتصد'  عليها )يعمل 
للوعظ )	إل'شا8، حتى يكو< 	إلسالJ هو 	لذi يتكلم على لسانه، 
)حتى يتوهم 	لسامعو< �< َمَلكًا هو 	لذi يعظهم �) جسد	ً �نسانيًا 
ضم ')p َمَلك من 	لمالئكة، قد 	'تفع عن شهو	2 	أل'y ليتصل 
بكماال2 	لسماc، )�نه ال يزّهدهم في 8نياهم ليحو�ها من 8)نهم؟ 

فإ< َ�نِسو	 منه غير Aلك �هد)	 فيه هو )في )عظه.
كا< في مسجد من مساجد 8مشق خطيب جهير 	لصو2 طلق 
 c	خالصه )8ينه )تخّطيه �هو� Zلنا	مستو'، يعتقد  �للسا<، معتز	
	لمنبر جمعة من  نفسه ماشيًا قدمًا على صر	طه 	لمستقيم. صعد 

http://www.alitantawi.com
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	لجمع، فاستهّل خطبته بآية من 	لقر�< فيها )عيد للكافرين شديد، 
 Iً بعضها برقا	لُجَمل �خذ	مضى من بعدها ُيبر� )ُيرعد )يسو� (
بعض )كلها من ما�8 >كفر يكفر...<، حتى �A	 ظن �نه �قنع )�شبع 
بعد  	لتصريح  �لى  عمد  )غضبًا،  سخطًا  	لسامعين   Zنفو )مأل 
	لتلويح، فإA	 	لذi 	نصّبت عليه هذ# 	لحمم )نالته 'جوJ 	لشياطين 
"'جل تجر� على 8ين 	هللا، فتكلم في 	لد	عين �ليه )	لد	ّلين عليه 

)من 'ضي عنهم 	هللا )عقالc خلقه: خطباc 	لمساجد"!

فلما ُقضيت 	لصال� 	ستقرg 	لناZ 	لخبر، فإA	 هو صاحب 
جريد� كتب مقاًال معتدًال في 	لدعو� �لى �صالp 	لخطب 	لمنبرية، 
فبعث 	لخطيب بمقالة ير8ّ بها عليه فلم ينشرها )�نما �شا' �ليها، 
فكا< جز	v# �< تكو< 	لخطبة في Aمه )تكفير#. فانصرf 	لناZ من 
يومئذ عما كانو	 يعتقد)< في 	لخطيب )لم يعد يبلغ )عظه Aلك 
	لمبلغ من نفوسهم، )جعلو	 ير)< فيه خطيبًا له >نفس<، )هيها2 

ينفع )	عظ �) خطيب له >نفس<.

	لخطيب  لهذ	  ُملكًا  	لمنبر  	لذi جعل  َمن  �نبئوني:  فتعالو	 
شهرته  �لى  له  سّلمًا  )يجعله  )8	بته،  بثوبه  تصرفه  فيه   fيتصر
في  خليفته  )	لخطيب  	هللا،  'سو�   ¤'� 	لمنبر  )هذ	  )شهوته... 

	لدعو� �لى 8ين 	هللا )�طر	p 	لنفس )	لهوg؟

�لم يرِ) 	لر)	� �< عليًا �مير 	لمؤمنين 'ضي 	هللا عنه كا< يتبع 
مشركًا (في 	لمعركة) ليقتله، فلما �يس 	لمشرs من 	لحيا� تلّفَت 
�لى علي فبصق على )جهه، فكّف عنه علي، فقيل له، فقا� 'ضي 
	هللا عنه: كنت �نوi قتله هللا )حد#، فلما بصق علّي خفت �< يكو< 

١١٦

لنفسي،  	نتصا'	ً  قتله  يكو<   >� فخشيت  منه،  غيظ  8	خلني  قد 
فلذلك كففت عنه.

�ليس في هذ	 	لخبر ()�< لم يأ2ِ عن 	لثقا2) عبر� )�سو� 
للو	عظين؟ )كيف �ستطيع 	الّتعا» بالخطيب 	لذi جاc في خطبته 
مر� بحديث موضوt، فلما 	نتهت 	لصال� )تفر� 	لناZ �قبل عليه 
شاI من 	لمشتغلين بالحديث(١) )	لمنقطعين �ليه، فذّكر# بأ< Aلك 
	لحديث موضوt ال �صل له، فما كا< منه �ال �< 'جع من 	لجمعة 
 c	لوهابيين �عد	صحابه >�( Iلشا	 	لمقبلة فجعل خطبته في هذ	
	لرسو�...< )�ثا' عليهم 	لعامة حتى نالهم شر )�gA. فأين مكا< 

	إلخال� من نفس هذ	 	لخطيب؟
في  مخلصًا  يكو<   >� 	لخطيب   (� للو	عظ  شر�   �(�  >�

)عظه هللا.
بالتفسير  عا'فًا  بالعربية،  عالمًا  يكو<   >� 	لثاني  )	لشر� 
)	لحديث ')	يته )8'	يته، )	لفقه �صوله )فر)عه، )�ال كا< َ)باًال 
على 	لدين )�هله. )لقد �8'كت ـ )	هللاـ  من 	لعامة من كا< يكّو' 
	لعمامة )يطيل 	للحية، ثم يقعد للتد'يس في مسجد 8مشق 	لجامع، 
فيقو� ما شاc له 	لجهل )	لهوg )يجعله 8ينًا، )	لمفتي )	لقاضي 
 gعتد	يمّر)< عليه �) يعلمو< به فال ينكر)< عليه، )لو  cلعلما	(
هذ	 	لرجل على جبة �حدهم ألقاJ عليه 	لدنيا. �فكا< 	لدين �هو< 

على �حدهم من جبته؟!
___________________

(١) صا' هذ	 	لشاI 	ليوJ ـ بد�به على 	لد'Z )	شتغاله بهـ  مرجعًا من 
.Jلشا	لحديث في بال8 	ية 	ِجع في ')	لمر	
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)�8'كت عاميًا �خر Aكيًا خدt طائفة من �Aكياc 	لبلد )علمائه، 
فاعتقد)	 به )تأ8بو	 بين يديه )�خذ)	 عنه تفسير 	آلثا'.

)�عجب من هذ	 'جل يّدعي 	لنبو� يقيم 	آل<(١) في غوطة 
قرية حرستا. )لقد خّبرني من  �كثر فالحي  به  �من  8مشق، )قد 
شهد صالته بأصحابه �نهم يقهقهو< )يكركر)< كلما جا2c �ية 
نعيم )يتصايحو< مستبشرين )يهنئ بعضهم بعضًا، )�نهم يبكو< 
منتحبين مولولين كلما سمعو	 في 	لصال� �ية عذ	I. )'بما >�خذ 
بعَضهم 	لحاُ�< فقفز في 	لصال� �) صاp �) 	لتبط باأل'y. )لهذ	 
�ليه  يؤ8ّ)نها  �صحابه  على  8	ئمة  	لمتمهدi) ضريبة   (�) 	لمتنبي 

باسم 	لزكا�، فيشترi بها 	لعقا'	2 )	لحقو�(٢)!
 Zلنا	لوعظ، )مخاطبة 	في  Iألسلو	لثالث حسن 	لشر� 	(
على قد' عقولهم، )	بتغاc طريق 	للين )	للطف. )للو	عظين �سو� 
في Aلك بسيدنا 'سو� 	هللا ‘، )لهم من سيرته قد)� صالحة، فأين 
هم عنها؟ )ما ألكثر َمن عرفنا منهم ال يعرفو< �ال �سلوI 	لعنف 
	لذi يبعد 	لناZ عن 	لدين )يغلظ قلوبهم عليه )ينّفرهم منه؟ فال 
ير)< في مجالسهم شابًا من تالميذ 	لمد	'Z ـ مثًالـ  �ال جعلو	 
	لموضوt في تفسيق من يحلق لحيته )من يتشبه بالنساc، )�مثا� 
Aلك، حتى تأكل هذ	 	لشاIَّ 	ألنظاُ' فيغر� في عَرقه خجًال، ثم 
ال يعو8 �لى 	لمسجد �بد	ً. )لو �نهم حاسنو# )جاملو# لكا< من 

	لمتقين.
___________________
(١) �i حين كتابة هذ	 	لمقا�.

(٢) ثم 	نكشف �مر# عن فضائح له مع عشر	2 	لنساc فأ)t8 	لحبس.

١١٨

حضر Zَ'8 	لشيخ بد' 	لدين 'حمه 	هللا تعالى(١) شاIٌّ حليق 
حاسر من شبا< (	لموضة)، )كا< 	لشيخ ـ على عا8تهـ  ُمطرقًا، 
فقا� له �حد 	لثقالc من 	لحاضرين: "سيدi، ما حكم 	لشبا< 	لذين 
يتشبهو< بالنساc )يتزيو< بزi 	لكفا'؟". فأs'8 	لشيخ بذكائه 	لنا8' 
�< في 	لمجلس غريبًا، فرفع '�سه فلمح 	لشاI، فدعا# فأجلسه 
بجو	'# )�كرمه، )قا� للسائل مؤّنبًا بأسلوبه 	لناعم: "يابا... هذ	 
 iمجالسه )يستهد Jّلعلم )يؤ	به". يعني �< شابًا مثله يطلب  s'ُيتبا
	لطريق �لى 	هللا، �هٌل أل< يتبرs به �مثا� Aلك 	لثقيل 	لذين >قطعو	 

	لطريق< �لى 	هللا بغلظتهم )غبا)� قلوبهم.
)	لشر� 	لر	بع �< يعلم 	لو	عظو< �نه ليس في 	إلسالJ طبقة 
هي َ�)لى باهللا من طبقة، )ليس بين 	لعبد )'به )سيط؛ فإA	 علمو	 
	آلثا'  )'	جعو	   Iألسبا	 ألتفه   Zلنا	 تكفير  في  	قتصد)	  Aلك 
	لو	'�8 ليعلمو	 حقيقة 	لكفر )	إليما<، فال يرمو< بالكفر كل من 
)ال  لها )جو#،  يكو<  فقد  مسألة،  ناقشهم   (�  i�' في  خالفهم 
 f(صد'# منذ بضع سنين عالم معر� iلذ	 Iلكتا	ُيصد')< مثل 
في 8مشق، كا< �صد' قبله بأكثر من عشر سنين كتابًا �خر، كّفَر 
فيهما كل من يقو� بحركة 	أل'y )كّفر 	لشيخ محمد عبد# )	لسيد 
'شيد 'ضا، )'8ّ �شنع 	لر8 على 	بن حزJ )	لشيخ محمد بخيت 
	لمطيعي، 'حم 	هللا 	لجميع. )�خذ بقوله بعض خطباc 	لمساجد 
فكّفر)	 على 	لمنابر من يقو� �< 	أل'y 8	ئر� حو� 	لشمس! )ال 
 c	ً يجعل قيامك للضيف يدخل عليك كالسجو8 له سو	نسمع �حد

___________________
(١) بد' 	لدين 	لحسني، )	نظر 	لحديث عنه في كتاI >'جا� من 	لتا'يخ< 

(مجاهد).
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حكمهما، أل< كًال منهما ـ على 8عو	#ـ  من �'كا< 	لصال� 	ستويا 
 s8قعو Jلصال�، �فيحر	لقعو8 �يضًا من �'كا< 	لك. )نسي �< A في

بين يدi صديقك �) �ستاsA؟!
*   *   *

)	لخطابة يوJ 	لجمعة من �كبر �بو	I 	لوعظ، فإA	 صلحت 
صلح بصالحها فسا8 	ألمة )�< فسد2 �فسد2. فمتى يتم تنظيم 
	لعالم )يعد� عن طريق 	لو'	ثة  	لخطابة بحيث ُيختا' لها 	لكفؤ 
فيها؟ فال تنتقل بعد 	لخطيب �لى 	بنه 	لصغير 	لذi ال ُيد'g ما 
يكو< منشؤ# )مربا# )يقاJ له )كيل 'حمي؛ بل يعلن عن 	لخطابة 
�قد'هم  ُينتَقى  ثم  )	متحا<،  سبا�  	لطالبين  بين  )ُيجَعل  	لخالية 
عليها )�صلحهم لها. )لو كانت )'	ثة لوّ'ثها �بو بكر 	بنه )لدفعها 

عمر �لى )لد#، فمن �ين جئتم بهذ# 	لقاعد� 	لو	هية؟
	لمصلحة 	إلسالمية �خذ  ترتضي  ما  تم 	الختيا' على   	Aفإ
من  فيختا'  يحيد   >� يمسكه   ،f	شر�  (� 'قابة   tبنو 	لخطيب 
للخطيب  منفعة  فيه  يكو<   (� 	لمسلمين   iAيؤ ما  	لموضوعا2 
 ،tألسبو	¤ 	لموضوعا2 ألحد	 Iشخصية، )يجعله ينتقي �قر
فيبين فيها حكم 	هللا )يأمر فيها بالمعر)f )ينهى عن 	لمنكر، بشر� 
�< يقوJ بهذ# 	لرقابة جماعة 	لعلماc �نفسهم )�ّال تمنع �ال ما يخالف 
	إلسالJ )مصلحة 	لمسلمين، )�ّال تمس حرية 	لخطيب فيما عد	 
Aلك. )�A	 تم 	لحصو� على هذ# 	لثمر	2 من غير 'قابة �صًال فذلك 

هو 	ألَ)لى، )هو ما عليه 	لمسلمو< من قديم 	لزما<.
*   *   *

١٢٠

سعة.   (A فيه  	لقو�  )مجاَ�  خطير   tلموضو	  >�( هذ	 
فإ<  فيه،  بالكتابة   Zلنا	 �حق  	لصا8قو<  	لعالِمو<  )	لو	عظو< 
 Zلقو	 ُيعطى   >�  cشي )�حسن  فيها،  بما   g'8� 	لد	'  صاحب 

با'يها، )�ننا نسأ� 	هللا �< يجعلنا من �هل 	إلخال�.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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كتاI  >	لدين 	إلسالمي<

نشر2 سنة ١٩٣٩
 Jليو	لمسلمين هم �حو� 	 Iبأ< شبا i8عتقا	هللا لوال 	ما )�
�لى هذ	 	لكتاI منهم �لى 	لخبز 	لذi يأكلونه )	لهو	c 	لذi ينشقونه 
 pإللحا	 	تكلمت فيه، )ال �لححت عليه هذ A�ما عد2 �ليه بعد 

.y	إلعر	لك A بعد �< )جد2 من علمائنا

�ني أل)من بما �قو�، ال �بالغ )ال �غلو. )�< بالهو	c )	لخبز (
 .gألخر	حياته في  Iلكتا	 	لدنيا، )لكن بهذ	في هذ#  Iلشا	لحيا� 
)ما 	لدنيا في 	آلخر� �ال هباc، )ال ُيؤثِر 	لفانية على 	لباقية �ال جاهل 

�) غافل.

منهم  )�خذ)	  )خالطوهم   Iلشبا	 8	خلو	  علماcنا   >� )لو 
 Jإلسال	من مبا8¢  Jلمعلو	لكثر� منهم تجهل 	 	عطوهم، لوجد)�(
 8	'� 	A� fفيهم من ال يعر 	من �حكامه، )لوجد) f(لمعر	تنكر (
	لصال� كيف يصلي، )فيهم من ال يفر� بين كالJ 	هللا )	لثابت من 
	لمشعبذين   Jكال )بين  	لمعتَبرين  	ألئمة   p(شر( 'سوله  حديث 
 (� فيقرv# جملة  )	حد،  في سطر  كله  Aلك  )	لدجالين، )يضع 
يطمسه جملة، ثم ال يعمل بشيc منه )ال ير	# ال�مًا له في حياته 

١٢٢

)ال مر	فقه في غد)	ته )')حاته، )ال يدخله في عد	8 	ألمو' 	لجدية 
	لتي يوليها عنايته )يجعل فيها همه.

مساِسه   (� بالحيا�  صلتِه  	لدين،  في  �حدهم  تكلم   	A�(
بالسياسة، �عا8 ما حفظ من �قو	� 	أل)'بيين )	لنافخين في مز	ميرهم 

من 	لشرقيين.
 ،pيضا�)لقد غد	 من 	لمفهوJ 	لمشهو' 	لذi ال يحتا� �لى 
�< هؤالc 	لشباI ال يمكن �< يقرv)	 كتب 	لفقه )	لتفسير )	لحديث 
)لو طبعتها لهم على )'� �بيض فأخرجتها عما ينبز)نها به من �نها 
فيها  فيستمعو	  	لمساجد  يدخلو	   >� يمكن  )ال   ،>c	صفر >كتب 
ر)	 منها )�ُبعد)	  Z'8 	لعلم �) يحضر)	 مجالس 	لوعظ ألنهم ُنفِّ
عنها، )ال يمكن �< يتعلمو	 علوJ 	لدين في مد	'سهم >	لنظامية< 
	لرسمية أل< 	لقائمين عليها (في مصر )	لعر	� )	لشاJ) لم يقتنعو	 
�لى 	ليوJ بأ< للدين علومًا محتَرمة تستحق �< تضيع في 8'سها 
سبع ساعا2 في 	ألسبوt، )لم ير)	 في علوJ 	لدين ما هو �هل 

!cلغنا	ليعنى به كعنايتهم بالرسم )
)نسو	، �) هم لم يعلمو	، �< من 	أل)'بيين من يهتم بهذ# 
	لعلوJ )يرفع من قد'ها )يعلي مكانها، )�< 'جًال جرمانيًا 	سمه 
(بِرْتِز�) قدJ علينا 	لشاJ منذ سنو	2 فعّرفنا بنفسه )�'	نا بطاقته، 
�A	 هو قد كتب عليها: >فال<: متخصص بقر	�c 	لقر�<<، يفخر (
 2	c	لقر	لنشر في 	< Iطبع كتا iلذ	عن  �بذلك )يعتز به، )سأ
بعلم  ملم  �نه  ـ بعدـ   )علمنا  )عّظمه،  �كبر#  لقيه  فلما  	لعشر< 
هذ	  في  لكتب  ناشر  للقر�<،  قا'¢  بر)	ياتها،   f'عا  2	c	لقر	

http://www.alitantawi.com


w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ١٢٣

	لعلم عد�، )من شبابنا من ال يعرf ما 	إل8غاJ )ما 	إلخفاc )ما 
	لمخا'� )ما 	أل8	c، )يرg 	شتغاله بذلك Aّلة له ألنه ال يشتغل به 
(على ما �فهمو#...) �ال 'جعي غير متمد< )شيخ جامد. )�مثا� 

(برتز�) �كثر من �< يحيط بهم حصر.
*   *   *

تتابعت 	لحمال2 على 	إلسالJ، تأتيه من كل صوI )تهاجمه 
من كل ناحية، من ناحية 	ألخال� بنشر 	لفسو� )	لخمو'، )تهوين 
�مر 	لعرy، )نشر �I8 	لشهو� )صو' 	لعر	�، )من ناحية 	لعبا8	2 
بإ8خا�  	لعقائد  ناحية  )من  فيها،  )	لتزهيد  عنها   Zلنا	  fبصر
َبه من حولها، )من ناحية 	لعلم بإبعا8  	لشكوs عليها ))ضع 	لشُّ
في  علمائه  )تحقير  كتبه  عن  بصرفهم   Jإلسال	  Jعلو عن  	لناشئة 

�نظا'هم، فماA	 فعل علماvنا حيا� Aلك كله؟
 Jلشا	في مصر ) Iلشبا	به  Jقا iلذ	لعمل 	 �ال �شك في جال
)ال �بخسهم قيمتهم )ال �همل Aكر جها8هم، )�علم �< لهم بما 

عملو	 لذكر	ً في 	لناZ )مجد	ً، )ثو	بًا عند 	هللا )�جر	ً.
)لكن كالمي هنا عن كبا' 	لعلماc. ماA	 عملو	 في '8 هذ# 
	لحمال2؟ �َ)�قل من �< يؤلفو	 للشاI 	لمسلم كتابًا، يعرf به 8ينه 

�لى 	لدين )خّلصه من كيد 	لشياطين؟ tلرجو	هللا 	لهمه � 	A�
*   *   *

لقد فهمت من 	لرسائل 	لكثير� 	لتي جاcتني تبحث في فكر� 
 >�  Iلكتا	 تأليف هذ	  	لعلماc من  يمنع   iلذ	  >�  Iلكتا	 تأليف 

١٢٤

�يجعلو<  يد')<:  ال  فهم  متباينة،  )فنونًا  متميز�  علومًا  عندهم 
	لكتاI فقهًا �) حديثًا �) �صو� فقه �) مصطلح حديث؟

)هذ# �< تكن هي >	لعلة< فإ< عند(8< i	cها< 	لذi يشفيها 
 Iلعلم، )با	 Iكبا': با I	لى ثالثة �بو� Iلكتا	م  بإA< 	هللا؛ يقسَّ

	لعمل، )باI 	العتقا8.
ففي >با0 �العتقا+< يبيَّن للشاI كل ما يجب عليه 	إليما< 
 yُيعر ،fلخال	بّين بعيد عما �ُحد¤ من  >iعصر< Iبه بأسلو
َبه 	لتي تتر88 كثير	ً فُيجاI عنها جو	بًا حاسمًا  فيه عرضًا ألهم 	لشُّ
باتًا، )يكو< مقصد هذ	 	لباI تكليف 	لشاI باإليما< بما ال يكفي 
�قل منه للنجا� في 	آلخر�؛ )هو 	لذi جاc في 	لكتاI )	لحديث 
	لمتو	تر 	لذi يفيد 	لعلم، �ما ما لم يثبت بالتو	تر (كنز)� 	لمسيح 

.Iلكتا	 	) )ال يكفر منكر# فال ُيبَحث فيه في هذ�لدجا	ظهو' (
 fلمصطلح مع طر	) �ألصو	ص له  )في >با0 �لعلم< يلخَّ

من علوJ 	لقر�<، )يكو< على فصو�:
 tإلجما	لسنة )	( Iلكتا	أل8لة جملة؛ 	: في �أل)	لفصل 	
 tلشر	لَحَسن ما '�# 	 >�( ،tلشر	لعقل من 	بيا< منزلة ( ،Zلقيا	(

.t'ال شا p'لعقل شا	حسنًا، )�< 
)مدنّيه  )مّكيه  )جمعه  نز)له  	لقر�<؛  في  	لثاني:  	لفصل 
 iلذ	 	لنسخ  بيا< �<  )محكمه )متشابهه )ناسخه )منسوخه (مع 
هو �بطا� 	لحكم 	لسابق )�لغاv# بالمّر� قليل جد	ً) )حكمة 	لنسخ، 
�عجا� 	لقر�< من جهة عجز فصحاc 	لعرI (	لفعلي) عن محاكاته (
)من جهة �لفاظه )�سلوبه )عالقته بالشعر )	لنثر 	لعربيين، )من 
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جهة �خبا'# بالمغيبا2 )�شا'ته لبعض نو	ميس 	لكو< 	لتي لم يكن 
يعرفها على عهد محمد ‘ بشر على ظهر 	أل'y، )من جهة 
فيه 	إليما< )	لعلم )	لقانو< )	ألخال�   >�( ،cحاطته بكل شي�
مع �نه ليس كتاI تا'يخ )ال علم، )ما �'	8 	لقر�< 	لتقّصي )�نما 
ضرI 	ألخبا' �مثلة )�مر بالنظر في نو	ميس 	لكو< إل'8	s عظمة 
	لخالق. )	لتفسير )	لمفسرين )طبقاتهم، )	لتال)� )	ألحرf 	لسبعة 
)	لقر	c	2 	لسبع، )�نها ليست هي 	ألحرf 	لسبعة )�نما هي على 
حرf )	حد، )عربية 	لقر�< )ترجمته، )�< ترجمته غير ممكنة 
لمكا< 	لمتشابه منه )أل< 	لترجمة ال تمكن في بليغ 	لشعر فضًال 
عن 	لقر�< ألنها تفقد# �حد عنصريه ()هو >موسيقية< 	أللفا»)، 

ثم تشرp �يا2 من 	لقر�<.

	لفصل 	لثالث: في 	لحديث؛ 	لمتن )	لسند، )'جا� 	لحديث، 
 tلمرفو	لصحيح، )	لصحيح )ما 8)< 	لمشهو' )	تر )	لمتو	قسامه �(
)	لموقوf )	لمرسل، )عن تد)ينه )كتبه )ما يوثق به منها )تصح 

	لر)	ية عنه، مع شرp نما�A منه.

	لفصل 	لر	بع: في 	الجتها8؛ معنا# )شر)طه، )كبا' 	لمجتهدين 
)�سباI 	الختالf بينهم، )كو< 	الختالf في تأ)يل �ية �) فهم 

حديث ال في 	ألصو�، )حكم 	لتنقل بين 	لمذ	هب.

	لفقهية  	لقو	عد   pشر )في   tإلجما	 في  	لخامس:  	لفصل 
	لعامة؛ كالمو	8 	لتي في صد' مجلة 	ألحكاJ 	لشرعية 	لتي يفهمها 
 Jألحكا	على غير )جهها، فيحسبو< �< قولهم: >ال ُينَكر تغّير  Zلنا	
بتغير 	أل�ما<< معنا# تبديل كل حكم، مع �< 	لحكم 	لثابت بالقر�< 

١٢٦

�) 	لسّنة 	لصحيحة 	لقطعية ال يمكن تبديله، )في 	لمجلة �يضًا �نه 
>ال مسا¥ لالجتها8 مع )')8 	لنص<.

	لسياسة  �لى  )نظر#   Jإلسال	 ميز�  في   :Z8لسا	 	لفصل 
 Iلشا	يعلم  >� Iلبا	 	ألخال�. )مقصد هذ	'� )	إل8	نين )	لقو	(
باختصا'  به  عالمًا  يكو<   >� للمسلم  ينبغي  ما  	لكتاI كل  قا'¢ 
 iلذ	  Iألسلو	لعلمية، على 	 	لمصطلحا2  ))ضوp )بعد عن 

يدعونه 	ليوJ تبسيط 	لعلم �) تعميمه.
�لبا0 �لثالث >في �ألعما2<، )يشتمل على فصو�:

 Iلعبد؛ )يكو< تلخيصًا لبا	هللا على 	: حقو� �أل)	لفصل 	
	لعبا8	2 من 	لفقه، بشر� �< تذَكر كيفية 	لعبا�8 )فائدتها من غير 
تفصيل لسننها ))	جباتها )فر	ئضها )مكر)هاتها )مبِطالتها، )�< 

ُتقَر< بما )'8 في 	لترغيب فيها )	لترهيب من تركها.
 J	إلقد	النتحا' )	لنفس؛ كنحو تحريم 	لثاني: حقو� 	لفصل 	
على 	لتهلكة )�ضعاf 	لجسم، )فضيلة 	لسمّو بالنفس عن 	ألخال� 

	لمنحطة )	أل(8	c 	لباطنة.
	لفصل 	لثالث: حقو� 	ألسر�؛ كنحو حق 	لو	لدين )	أل)ال8 

)	لز)جة )	أل� )فقر	c 	ألسر�.
	لفصل 	لر	بع: حقو� 	لمسلمين؛ من نحو عيا�8 	لمريض منهم 

)مساعد� 	لضعيف )نصيحتهم )حرمة غيبتهم )	لنميمة بينهم.
�حسا<  نحو  من  	لمسلمين؛  غير  	لخامس: حقو�  	لفصل 
 J	8 لتي هي له ما	لذّمي )حفظ ماله )نفسه )ضما< حريته 	معاملة 
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 J	حتر	لمحا'بين، )	لعهد من 	 iلذ cلوفا	لذمة، )	بعهد  cلوفا	على 
.Iلحر	إلنسانية في 	إلسالمية 	لمبا8¢ 	

 J	حتر	لوطن؛ من نحو 	ما يسمى حقو�  :Z8لسا	لفصل 	
عن  )	لذ)8  	هللا  سبيل  في  للجها8  )	الستعد	8  	لعامة  	لمصلحة 

	لحمى، )	لتهيؤ للتضحية، )تعلم 	إليثا'، )نحو Aلك.
	لفصل 	لسابع: 8'جة 	لو't )	لصالp، )بيا< 	لصو'� 	لكاملة 
لآلخر�  )يعمل  قلبه،  في  يجعلها  )ال  للدنيا  يعمل  )�نه  للمسلم 
)يستعد لها 8)	مًا، )ُتضَرI 	ألمثلة من �خبا' 	لصالحين من طبقة 
)'عًا  كا<  ممن  حنبل  )	بن   s'لمبا	 )	بن  )	لسفياَنين(١)  	لفضيل 

)عالمًا )عامًال للدنيا في )قت )	حد.
*   *   *

فمن 	ّطلع من علمائنا على هذ	 	لمقا� )كا< قا8'	ً على كتابة 
فصل من هذ# 	لفصو� فلم يكتبه )لم يمنعه منه مانع، فليعلم �نه 
يعين بسكوته �عد	c 	إلسالJ على ما هم فيه، )�< لنا موقفًا معه بين 
يدi �حكم 	لحاكمين فنقو�: يا 'بنا، سله لَِم َقِدَ' على �'شا8نا 

___________________
(١) لعلهما سفيا< 	لثو'i )سفيا< بن عيينة. )لكل هؤالc 	لذين Aُكر)	 هنا 
ترجما2 )	فية في >صفة 	لصفو�< البن 	لجو�i، )	نظر 	لحديث عن 
	لطنطا)i، )في >'جا� من  	لتا'يخ< لعلي   Jفي >�عال s'لمبا	 	بن 
	لتا'يخ< �حا8يث ممتعة عن �مثالهم من 	لعّبا8 	لزّها8 )	لعلماc 	لعاملين 
(	نظر: >	لعالم 	لعامل< )>من )'ثة 	ألنبياc< )>	إلماJ 	ألعظم< )>جمع 

	لدين )	لدنيا< )>ناصر 	لسّنة< )>شيخ من 8مشق<) (مجاهد).

١٢٨

فلم يرشدنا )هو ير)i قو� نبيك محمد ‘: >أل< يهدi 	هللا بك 
'جًال )	حد	ً خير لك من ُحُمر 	لنَِّعم<؟

فليهيئ لهذ	 	لسؤ	� جو	به... )هيها2!
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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بمناسبة ليلة 	لقد'

نشر2 سنة ١٩٥٦

لما كنا صغا'	ً كانو	 يحّدثوننا عن ليلة 	لقد' 	لتي تسجد فيها 
	ألشجا' )	لبيو2 )	لجبا�، )يمأل 	لدنيا فيها نوٌ' سما)i ال يشبه 
 ،cللدعا cلسما	 I	لشمس، )تفتح فيها �بو	 cال ضيا( pلمصبا	نو' 
فال يدعو 8	t )ال يسأ� 	هللا شيئًا �ال 	سُتجيبت 8عوته )�ُعطي ُسؤله 
�ال لحظة )لكن هذ# 	للحظة تكفل لر	ئيها  J(، )�نها ال تد�لحا	في 
سعا�8 	ألبد، )�< 	لجماعة من 	لناZ تكو< في 	لمجلس 	لو	حد 

فيرg ليلَة 	لقد' من �'	8 	هللا له 	لخير منها )ال يرg 	لباقو< شيئًا.
)كانو	 يقّصو< علينا 	لقصص 	لطو	� عّمن '�ها )عّما 8عا 
به فيها، )�نها قد تكو< في ليلة سبع )عشرين من 'مضا<، فكنا 
ُنكثر تلك 	لليلة من 	لصال�، )نناJ على طهر، )نأمل �< نقوJ من 
	لليل فننظر فإA	 	لدنيا كلها سهل )	حد منبسط ال شجر )ال جبا� 
)ال بنيا< )قد لبست حلة من هذ	 	لنو' 	لسما)i، ثم تنقضي فتقف 
�لى ما كا< عليه  c)يعو8 كل شي �لجبا	تنهض ( cلبنا	 Jلشجر )يقو	
من قبل... )بلغ من )ضوp هذ# 	لصو'� )'سوخها في خيالي �نها ال 

تز	� ماثلة في نفسي �لى 	ليوJ، كأني '�يتها فعًال.
)لكن 	ألياJ قد مر2 )تعاقبت 	لسنو< )�نا لم �'ها، )علمت 

١٣٠

ـ بعدـ  �< ليلة 	لقد' هي ليلة نز)� 	لقر�< )�نها خير من �لف شهر، 
أل< 	ألياJ ال تقاZ بطولها )لكن بآثا'ها؛ فرI �لف شهر تمر خالية 
من كل خير، )'I ليلة تأتي فيها 	لخير	2 كلها )تفيض فيها 	لنعم 
على 	لوجو8، )تبقى على )جه 	لدهر �ثا'ها )تخلد مآثرها، )لم 
	لقر�<... )�<  نز)�  �عظم من  �َجّل )ال خير	ً  نعمة  	لدنيا   fتعر
هذ# 	لليلة 	لمبا'كة تد)' في 	لليالي(١)، )')يت 	ألحا8يث 	لو	'�8 
فيها، )لكن هذ# 	لصو'� 	لتي عرفتها في طفولتي لم يذهب من 

نفسي ')	vها )لبثت �تمنى �< �بصرها يومًا.
فلما طا� 	لعهد )لم �جدها، )	نغمست في خضّم 	لحيا�، 
)�صبت ()	لحمد هللا) كثير	ً من 	لنعيم )قليًال من 	لبؤZ، نظر2 
فإA	 �نا ـ على ما �تقلب فيه من 	لنعيمـ  �حس بوحشة في نفسي 
 2	A	َلذ g'�( ،ما هو fال �جد# )ال �عر cلى شي�)فر	¥، )تطّلع 
	لحيا� كلها ناقصة محد)�8، لكل لذ� منها نهاية �A	 بلغتها 	نقطعت 
�لى مثلها في نفسي؛ �كل �طيب 	لطعاJ فأشبع،  fلتشّو	عني )بقي 
فال يبقى للّذ� 	ألكل )جو8 )يصير مجر8 	لتفكير في طيباته �) 	لنظر 
�ليها �لمًا، )�ما'Z 	للذ� 	ألخرg فأشبع منها، )تمر علّي �ُ)يقا2 
�حس فيها بالشبع 	لجنسي فال تغريني �جمل صو' 	لحسن بالتفكير 
 c	'( ،كله 	هذ c	'( لنفس تطلب شيئًا	للذ�، )�شعر كأ< 	في تلك 
هذ	 	لعالم 	لماi8، شيئًا ')حيًا... )لكن عالم 	لر)p مغيَّب عنا 
ال نعرفه )ال ند'i به، )	هللا ـ لحكمة �'	8هاـ  لم ير8 لنا �< نعرفه، 

___________________
')	ية  في  	لثقة  ()هو  	أللباني  	لدين  ناصر  	لشيخ  	لصديق  سألت   (١)
	لحديث) قا� بأ< �صح ما جاc فيها �نها في ليلة سبع )عشرين من 

'مضا< �) في 	لعشر 	أل)	خر منه بال تعيين.

http://www.alitantawi.com
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)تركنا نجهل حقيقة �')	حنا 	لتي بها نكو< �حياc )بها نفتر� عن 
}. فكيف �صل  	لجثث، )لم يخبرنا عنها �ال بأنها {

�لى تلك 	لحيا�؟
 2	A	للذ	غًا ال تسد# 	فيها فر >��< 	لنفس ال تز	� تحّن �ليها، 
	لما8ية، �نها تسد فر	¥ 	لنفس لحظة )	حد�، لحظة )	حد� تنسى 
فيها 	لنفس مطالبها 	لر)حية، فإA	 	نقضت عا28 �ليها. )قد )صف 
هذ	 	لشعوَ' 	بُن 	لر)مي في �بيا2 ثالثة ليس في شعر 	لغز� كله 

مثلها )لم يصل شاعر �لى �عمق من معناها:
َمشوَقٌة بعُد  )	لنفس  �عانُقها 
َصبابتي تز)َ�  كي  فاها  )�لُثُم 
كأّ< فؤ	i8 ليس َيشفي غليَله

�ليها، )هل بعد 	لِعنا� تد	ني؟
	لَهَيماِ< من  �لقى  ما  فيشَتدُّ 
سوg �< يرg 	لّر)حين تمتزجاِ<
هي  	لتي  	لحا�  في  حبيبته  مع  )هو  	لنفسي  بالفر	¥  يحس 
�بعد )�عمق هو  يتمنا# عشا� 	ألجسا8، )يطلب شيئًا  ما  �قصى 
 iألثر	  Aألستا	 	لمعنى  هذ	  مثل  �لى  لّمح  )قد   .p	('أل	 	متز	� 
في قصيد� له )صف فيها 	لحسن بأنه 	لذi تشتهي �< تأكله عضًا 
()قد نسيت 	لبيت)، )ما 	لرغبة في 	ألكل �ال تحقيق ألمنية 	بن 
	لر)مي، كأ< 	إلنسا< �A يئس من 	الندما� 	لر)حي قنع باالندما� 

.i8لما	
)قد قر�2 في كثير من 	لقصص �خبا' جماعة �)تو	 	لما� 
	لوفير، )كا< تحت �يديهم من 	لنساc 	لكثير، )كانو	 يستطيعو< 
�< ينالو	 كل لذ� ما8ية، )مع Aلك �قدمو	 على 	النتحا' هربًا من 
	لفر	¥ 	لفظيع 	لذi كانو	 يحسونه، )فهمت ـ من هناـ  هذ# 	آلية 

١٣٢

	لعجيبة ()	لقر�< ال تنقضي عجائبه): {
}. )�i عقوبة �كبر من �< ينسى 	إلنسا< نفسه؟

)لبثت �فّتش عن لذ	ئذ 	لعالم 	لر)حي، فكنت �جد لمحا2 
منه �حس معها كأني كنت سجينًا في مطبق(١) '	كد 	لهو	c فاسد 
	لر	ئحة فهبت علّي نسمة خاطفة منعشة، �) كأني )'	c ستا' مسد� 
 iلذ	لفاتن 	لمنظر 	 cلحظة فلمحت من خالله بها c	لهو	فحركه 
يحجبه عني، �) كأني في ظلمة فبر� 	لبر� فأبصر2 في لمعانه 

.Jلظال	لتي يخفيها عني 	لدنيا 	
كنت �جد هذ# 	للمحا2 عندما �سمع 	ألغنية 	لحالمة تتقلب 
 I	لتي تطر� �بو	لعبقرية 	لقصة 	لساكن، �) �قر� 	لليل 	في حضن 
	لمجهو�، حتى �A	 	نتهت 	ألغنية �) ختمت 	لقصة �حسست كأني 
 cلسما	ستيقظت منه، �) كأني سقطت من عالم 	كنت في حلم )
	أل'حب 	ألنو' �لى حفر� في 	أل'y ضيقة مظلمة، فعلمت �< 
هذ	 	لعالم 	لماi8 ليس كل شيc، بل �< )'	c# عالمًا �جّل )�جمل. 
�ني في هذ# 	للحظا2 �ستر)p '	ئحته �) �طيف بأفقه. ثم 8نو2 (
�كثر من هذ	 	لعالم )'�يت لحظا2 لذ� ال تقاZ بها 	للذ	ئذ كلها، 
هي 	للحظا2 	لتي �شعر فيها باالتصا� باهللا )�جد فيها شيئًا من 

حال)� 	إليما<. 
�A	عة  في  	لمعر)فة  	لخطبة  تلك  لّما خطبت  �ني  Aلك  من 
8مشق �ياJ 	لحكم 	لعسكرi، )�نكر2 فيها 	لحفلة 	لتي �قامتها في 
8مشق مد'سة �هلية للبنا2 جعلت فيها من بنا2 	ألسر 	لمسلمة 

___________________
(١) 	لمطبق: 	لسجن.
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في 8مشق '	قصا2 يرقصن �ماJ 	لرجا� 	ألجانب(١)، تحامل علّي 
	لرvساc مّمن حضر تلك 	لحفلة �) كانت بنته مّمن 'قص فيها، 
)�A)ني في منصبي )'�قي، )�ثا')	 علّي �صحاI 	لجر	ئد. )كُبَر 
علّي 	ألمر، )�لم نفسي �< يتحكم فّي 'جاٌ� مثلي )ُينقصو	 '�قي، 
)قعد2 مفكر	ً، )�A	 بابنتي تفتح 	لر	8ّ، )�A	 	لقا'¢ (�قسم باهللا) 
 	A�( ،{ يقر� قوله تعالى: {
 cعلى )صفه، بشي y'أل	 cال �قد' )ال يقد' �8با cنا �حس بشي�
من 	الطمئنا< )	لرضا )	للذ� 	لعجيبة؛ كأ< ما كنت فيه كا< �لمًا 
مبرحًا فسكن فجأ� )�عقبه خد' لذيذ، )كأ< 	لغضب 	لذi كا< 
يشتعل في نفسي جمرٌ� َصَببَت عليها كأZَ ماc، )كأني ما سمعت 
�ني  ،I' لساعة. )قلت: يا	لوحي 	بها  �آلية قط )كأنما نز	هذ# 
كنت �َلُم �< يتحكم فّي بشر مثلي، �ما )قد كا< منك �نت )كنت 

�نت 	لذi قسمته لي فقد 'ضيت.

)كنت مر� �مشي )'	c مد'سة 	لتجهيز في 	لليل )�نا �بعد ما 
�كو< عن 	لتفكير في نفسي �) في 	هللا، فإA	 �نا �قر� لوحة في مطعم 
 	A�( ،{ 	لمد'سة تبد) من 	لنافذ� فيها: {
�ناـ  من حيث ال �حسـ  �عرy في Aهني نَِعم 	هللا علّي )�تصو'ها، 
فيمتلئ قلبي مسر� بها )حمد	ً هللا عليها، )�حسست �< قد قربتني 

هذ# 	للحظة من 	هللا �كثر مما تقربني عبا�8 عشر سنين.

�هلي،  عن  بعيد	ً  قويًا  شابًا  )كنت  مصر،  في  مر�  )كنت 
___________________

 cلجز	 في  >	لذكريا2<،  من  	لحلقة ١٣٥  في  	لو	قعة  تفصيل  	نظر   (١)
	لخامس، � ١٠١ (مجاهد).

١٣٤

)	لمغويا2 من كل جانب )	لتكشف في كل مكا<، )غلبت علّي 
غريزتي حتى لقد هممت �< �قا'f 	إلثم، )كنت �سير في 	لطريق 
فتوجهت بقلبي �لى 	هللا، قلت: يا 'I، 	لطلب في نفسي )سبيل 
	لمعصية مفتحة �مامي، )ليس لي من قو� �ال بك، يا 	هللا! ))جدتني 
�'88 بإخال� )	بتها�: يا 	هللا، يا 	هللا... )�حلف �< لقد �حسست 
بالمغويا2 تضمحّل من حولي كأنها صو'� في سينما تّمحي شيئًا 
بعد شيc، )�حسست بالشهو� تملص من نفسي كأنها ُتَسّل من 
، )شعر2 بالرضا )	الطمئنا< )بلذ� نفسية 8)نها لذ�  �عصابي سالָד
	لوصا� 	لجسدi، �ستغفر 	هللا، بل ال سبيل �لى 	لمفاضلة بينهما، 
فتلك نشو� عا'مة تهز �طر	f 	ألعصاI )هذ# لذ� مستمر� عميقة 

تصل �لى قر	'� 	لقلب.

)ما �8ّعي 	لتقى )	لصالp، )ال �حب �< �جمع على نفسي 
بين 	لغفلة عن 	هللا )بين 	لكذI على 	لناZ، )�نا من �هل 	لمعصية 

)قسو� 	لقلب، )'�Z مالي كله هذ# 	للحظا2.

هذ# 	للحظا2 عّلمتني �< 	لحقيقة ليست 	لحيا� 	لما8ية )�< 
	للذ	2 	لعميقة هي لذ� 	لر)p؛ هذ# 	لتي يقو� عنها 	لصالحو<: 
"لو عرf 	لملوs ما عندنا لقاتلونا عليه بالسيف"، )�< ليلة 	لقد' 
ليست 	لتي تسجد فيها 	لشجر )تخضع 	لجبا� )لكن 	لتي يسجد 
فيها 	لقلب )تخشع 	لنفس. )�< 	لمرc قد يرg ليلة 	لقد' في كل 
�ما< )كل مكا<، في 'مضا< )غير 'مضا<، ير	ها )هو في غرفته 
بجنب 	لر	8ّ، )في 	لطريق 	لخالي )'	c 	لتجهيز في 8مشق، )في 

	لشا't 	لمائج بالفتنة في )ضح 	لنها' في 	لقاهر�...
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�نها لحظا2، )لكن هذ# 	للحظا2 هي 	لتي نقلت �ناسًا من 
حا� �لى حا�.

لقد سمع سو'� طه )ال يز	� يسمعها كثير)< ال يحصيهم 
	لعد، )لكن لّما �8'كت لحظُة 	لعناية عمَر جعلته �يا2ٌ من هذ# 
 cجا iلذ	لغليظ 	لكافر 	لجاهل 	لرجل 	لك A من �لسو'� يتحو	
عمر  �لى  	لبشرية  	لجر	ئم  �كبر   fيقتر(  ‘ 	لخلق  سيد  ليقتل 
	لعبقرi 	لعظيم، 	لذi كا< يدير )حد# �حدg عشر� 8)لة من 8)� 
	ليوJ، )كا< 	لقاضي فيها )	إلماJ ))�ير 	لمالية ))�ير 	لد	خلية 
)	لمحتسب، )كا< قائَد ثال¤ جبها2، )كا< يحمل ـ مع Aلكـ  
�)ال8ها، )كا<  	لفقير� )يطعم  للمر��  	لدقيَق على ظهر# )يطبخ 
يعيش على 	لخبز )	لزيت، )كا< يبكي خشية �< يكو< قّصَر في 

�مر 	لمسلمين.
)لقد سمع �ية {

لما  )لكن  	لعد،  يحصيهم  ال  كثير)<  يسمعها  يز	�  )ال  ؟} 
�8'كت لحظُة 	لعناية مالَك بن 8ينا' جعلته هذ# 	آلية يتحو� مما 

كا< عليه �لى ما صا' 	ليه.
)لقد قر� سو'� 	لتكاثر )ال يز	� يقرvها كثير)< ال يحصيهم 
	لعد، )لكن لّما �8'كت لحظُة 	لعناية >ليوبولد< جعلته هذ# 	لسو'� 
بكتابه  	إلسالمية  للمكتبة  �حسن   iلذ	 	لمسلم  �سد<  >محمد 

>	إلسالJ على مفتر� 	لطر�<.
بل �نها �A	 جا2c لحظة 	لعناية سمع 	لمرc 	لموعظة في كل 
 :i8لّصعتر ينا	 tَلرجُل بّيا	 s	A كما سمع ،cها في كل شي�'( cشي

١٣٦

 Iآلخرـ  بعدما خا	 g�' كما( ،>iسَع تَر بّر	فظنها > >iيا صعتر بر<
مر	2 في طلب 	لعلمـ  	لنملة تصعد فتسقط فتعا)8 	لصعو8 حتى 

.cلعلما	لنملة )صّيرته من 	صلت بعد عشرين سقطة، فوعظته (
�< لحظة 	لعناية هي ـ لمن تصيبهـ  >ليلة 	لقد'<، )هي منحة 
من 	هللا يمنحها َمن يشاc، )لكن على 	لصيا8 �< يبسط شبكته )على 
	لماتح �< يدلي 8لو# )على طالب 	لر�� �< يسعى، )	لذi يريد 
 iلذ	( )	لِقفا'،   g'لصحا	 يقصد  ال  )	ألنها'  	لينابيع  َيِر8   cلما	
يبغي 	لز	8 يؤJّ 	ألسو	َ� ال يطلب َشَعفا2 	لجبا�، كذلك يطلب 

>لحظا2 	لتجّلي< من يريدها في مظاّنها.
كتبهم   �c	قر( �خبا'هم   tسما( 	لصالحين  بصحبة  يطلبها 
بالمصلين  	لحافلة  	لمساجد  في  )يطلبها  �ثا'هم.  على  )	لمشي 
)	لذ	كرين )	لمشتغلين بالعلم، )في 	لمقابر 	لماثلة عبر� للمعتبرين. 
)يطلبها بصال� 	لليل في بطو< 	لظالJ )	لناZ نياJ، )بالمناجا� في 
	ألسحا'، حين تتحرs مو	كب 	لمالئكة )يتجلى 	هللا على 	لخلق 

يناi8: �ال من سائل فأعطيه؟ �ال من مستغفر فأغفر له؟
ال  )لكنك  مكا<،  كل  في  موجو�8  	ألصو	2  موجا2   >�
تسمعها �ال بالجها� 	لالقط، بالر	8ّ. )ليلة 	لقد' موجو�8 في كل 

مكا<، )لكنك ال تر	ها �ال بالقلب 	لمخلص هللا 	لمتوّجه �ليه.
'�يت  ثم  	لكو<،  '�يت  ثم  �)ًال،  نفسك  '�يت   	A� تر	ها 
	هللا(١) فيهما. )�A< تكشف لك �فا� بعيد� ال يبلغها �بناc 	لما�8، 

___________________
(١) �i صنعه )خلقه 	لد	ّ� عليه، ال �< 	لمخلو� هو عين 	لخالق كما 

يقو� 	التحا8يو< 	لضالو<.
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)ال يحمل 	لفّناَ< �ليها جناpُ 	لفن، )ال يوصل �ليها �ال 	إليما<. 
�ليها  بالشو�  تحّس  	لنفس  تز	�  ال  	لتي  	لحقيقية  باللذ�  )تشعر 
)تشكو 	لفر	¥ منها )هي في �)� 	لنشو� 	لجنسية. هذ# 	للذ� 	لتي 
شكا فقدها 	بن 	لر)مي )هو في غمر� 	لوصا� 	لجسدi، )	لتي 
	نتحر 	ألغنياc لّما عدموها )هم في A')� 	لغنى )	لجا# )	لسلطا<، 

)هي غاية كل �نسا<.

)ال �قو� 	طلبوها من كل طريق؛ فإ< من 	لطر� �ليها >	ليوغا< 
	لهندية 	لمجوسية )�ختها في 	لصفة )في 	ألصل >)حد� 	لوجو8<، 
)لكن من طريق 	لشرt، طريق 	لكتاI )	لسنة، طريق 	لسلف، 
طريق 	لمر	قبة )�< تحّس 8	ئمًا �< 	هللا معك، ال معية A	2 (تعالى 
	هللا عن Aلك علّو	ً كبير	ً) بل معية 	لسمع )	لبصر. هو معك يسمعك 
�ليك من حبل 	لو'يد، فإ< �حسن �ليك �حٌد  Iهو �قر( s	ير(
هو  	هللا   >� '�يت  )لكنك  يديه  على   gجر 	إلحسا<  أل<  كافأته 
�ليك �حد '�يته )	سطة )ما كا< فهو  cسا� >�	لمحسن 	لحقيقي، )
من 	هللا، )لعله كا< لخير يريد# بك، فتكو< '	ضيًا في 	لحالين؛ 

فترg 	آلالJَ لذ	ئَذ )تحس في غمر� 	لقلق بر8َ 	ألما<.

تباعًا  �شهر  تسعة  بي  )	متّد2  	لمشر�  في 'حلة  لّما كنت 
كنت �فكر في بناتي: هل عر	هن شيc؟ هل �صابتهن مصيبة؟ ثم 
�قو� لنفسي: يا نفُس )يحِك، هل كنت تخافين لو كا< معهن �� 
يحنو عليهن �) جدٌّ يحفظهن؟ فكيف تخافين )	لحافظ هو 	هللا؟ 
ّر عليهن؟  )لو كنت �نا معهن هل �ملك لهن شيئًا �< قّد' 	هللا 	لضُّ

فال �لبث �< �شعر باالطمئنا<.

١٣٨

)8همني مر� همٌّ مقيم ُمقِعد، )جعلت �فكر في طريق 	لخال� 
)�ضرI 	ألخماZ باألسد	Z، )ال ��	� ـ مع Aلكـ  مشفقًا مّما 
 iلمدّبر ألمر	حسب �ني �نا � A�َيأتي به 	لغد، ثم قلت: ما �جهلني 
)�حمل هّم غدi على ظهرi! )َمن كا< يدّبر �مرi لما كنت طفًال 
'ضيعًا ملقى على 	أل'y كالوسا�8، ال �عي )ال �نطق )ال �ستطيع 
�< 8ّبت �لّي )	لنا' �< شّبت �لى جنبي  Iلعقر	حمي نفسي من � >�
�) 	لبعوضة �< طّنت حولي؟ )َمن 'عاني قبل Aلك جنينًا، )بعد 

Aلك صبيًا؟ �فيتخلى 	هللا 	آل< عني؟

ثَِقٌل كا< على كتفي )�ُلقي عني، )نمُت  	لهّم  )'�يت كأ< 
مطمئنًا.

 .cلدعا	إليما< هو 	لى بلو¥ حال)� �)باI 	الطمئنا< )	لطريق 
	tُ8 	هللا 8	ئمًا )	سأله ما َجلَّ )�8ََّ من حاجاتك، فإ< 	لدعاc في A	ته 
	لبليغ )	لعبا'	2 	لجامعة،  	للفظ  	لَمد	' فيه على  عبا�8، )ليس 
)ما يدعو به 	لخطباc على 	لمنابر يريد)< �عجاI 	لناZ بحفظهم 
)بيانهم �كثَر مما يريد)< 	إلجابة، فإ< هؤالc كمن يتكلم كالمًا 
طويًال في 	لهاتف (	لتلفو<) )شريط 	لهاتف مقطوt! بل 	لمد	' 
 I'( ،إلخال�	عي )تحقق 	لد	' 	ضطر	لقلب )	على حضو' 
�لى 	إلجابة من  I' �قر	الضطر	إلخال� )	كلمة عامية خافتة مع 

كل 	أل8عية 	لمأثو'� ُتلقى من طرf 	للسا<.

	هللا، )ال�مت  )مر	قبة  	لصالحين،  �8مت صحبة  �نت  فإ< 
 sلسلو	 	لو لم تفد من هذ( .Jلقد' في كل يو	جد2 ليلة ( ،cلدعا	
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�ال '	حة 	لنفس )لذ� 	لر)p لكفى، فكيف )�نت )	جدـ  مع Aلكـ  
سعا�8 	ألخرg )'ضا 	هللا؟

*   *   *

�فّسر   >� �'يد  ال  	لقد'.  ليلة  بمناسبة  خو	طر  فهذ#  )بعد، 
معانيها  �لى  �< �ضيف   28'� ما Aكر2، )لكن  بأنها  	لقد'  ليلة 
معنى جديد	ً. )�كر' 	لقو� مر� ثانية: �ني لست من 	ألتقياc 	لبَر'� 
	لصالحين، )�< هذ# 	لحو	8¤ 	لتى Aكرتها هي '�Z مالي كله، 
ضربت بها 	لمثا� تأكيد	ً للمقا� )�نا �حو� �لى 	التعا» بما )عظت 
)ينَسو<  بالبر  يأمر)<  	لذين  من  يجعلني  �ّال  	هللا  �سأ�  )�نا  به، 

�نفسهم.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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كلمة في 	الجتها8 )	لتقليد

نشر2 سنة ١٩٥٢

�لى  	لعد� في سو'ية   �'	�( ندبتني  نحو ست سنو	2  من 
في  	لعمل  )كا<  	لشخصية(١)،  	ألحو	�  لقانو<   t(مشر �عد	8 
محاكم 	لشاJ 	لشرعية ()ال يز	�) بالر	جح من مذهب �بي حنيفة، 
�ال ما ُنصَّ على غير# في >قانو< 	لعائلة< 	لذi �صد'# 	لعثمانيو< قبل 
	لحرI 	أل)لى )عّدلو	 فيه طائفة من 	ألحكاJ تشبهـ  في 	لجملةـ  ما 
	شتملت عليه 	لقو	نين 	لتي صد'2 في مصر قبل سنة ١٩٣٠، )بقي 
	لعمل بهذ	 	لقانو< �لى 	آل<(٢). فكا< 	لمرجع 	لقانوني للقضا� في 
	ألحكاJ 	لموضوعية >قانو< 	لعائلة<، فإ< لم ينص فيه على حكم 
'جع �لى كتاI >	ألحكاJ 	لشرعية< لقد'i باشا 'حمه 	هللا، )�لى 
كتب 	لفتوg في 	لمذهب، كحاشية 	بن عابدين )تنقيح 	لحامدية 

)جامع 	لفصولين، )�مثالها من كتب 	لمتأخرين.
___________________

 i(لطنطا	كريا2 علي A لحلقة ١٨٩ من	لة في  (١) قصة هذ	 	لقانو< مفصَّ
)عنو	نها >كيف ُ)ضع مشر)t قانو< 	ألحو	� 	لشخصية<، )	قر� معها 
	لحلقة 	لتي قبلها >في 	لفقه 	إلسالمي )	ألحو	� 	لشخصية<، )كلها 

في 	لجزc 	لسابع من 	لذكريا2 (مجاهد).
�لى عهد كتابة هذ	 	لفصل. i� (٢)

١٤٢

فلما شرعت بإعد	8 	لمشر)t جعلت كتاI قد'i باشا هو 
	لمصرية،  )	لقو	نين  	لعائلة<  >قانو<  �مامي  ))ضعت  	ألصل، 
	لكتب  	ألخرg، )غيرها من  	لثالثة  )	لمذ	هب  	لمذهب  )كتب 
	لفقهية ككتب 	لشوكاني )	بن حزJ )	بن تيمية )	بن 	لقيم، )نظر2 
فعرضت لي مشكلة: هل ينبغي 	لوقوf في 	لترجيح عند ما 'ّجحه 
	لفقهاc 	لمتأخر)< )على '�سهم 	إلماJ 	بن عابدين جز	# 	هللا خير	ً؟ 
ثم جا)�A 2لك فسألت نفسي: هل يجب �< نقتصر على 	لمذهب 
	لحنفي؟ ثم سألت: هل من 	لو	جب علينا 	لتقّيد بالمذ	هب 	أل'بعة 
كما صنعت  نصنع  هل  غيرها  من  نأخذ   >� �'8نا   	A�( 	لرسمية؟ 
مصر، فنعين �)ًال 	لحكم 	لذi نر	# �)فق للمصلحة ثم نفّتش عن 
قائل به(١)، سو	c علينا �كا< هذ	 	لقائل معر)فًا �J مجهوًال، )كا< 
هذ	 	لقو� مر)يًا بالسند 	لمتصل �J كا< مذكو'	ً عَرضًا �) منقوًال 
على لسا< 	لمخالف للر8 عليه؟ �J ننظر في 	لدليل، فإ< قاJ 8ليله 

�خذنا# )�ال نبذنا#؟
 (Jليو	كما يقولو< ) لى تحديد موقفي�)جّرتني هذ# 	ألفكا' 

من مسألة 	الجتها8 )	لتقليد.
 Z'	لمد	سة في 	لد'	ليت 	كنت قد نشأ2 نشأ� غريبة؛ فو(
	لنظامية 	البتد	ئية )	لثانوية )	لعالية، )كنت مع Aلك �تر88 صباحًا 
	لعربية  عنهم  )�خذ  حلقاتهم  في  )�جلس  	لمشايخ  على   cًمسا(
 iلد	كا< ) A�)	لفقه على 	ألسلوI 	لقديم. )كنت قريبًا من جّوهم 

___________________
(١) 	نظر كلمة 	ألستاA 	لمر	غي 'حمة 	هللا عليه في ضبط 	لجلسة 	أل)لى للجنة 
	ألحو	� 	لشخصية، )هو في �8	'� 	لتشريع في )�	'� 	لعد� 	لمصرية.
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من �عيا< علماc 	لشاJ )كانت �ليه �مانة 	لفتوg في 8مشق. فكا< �)� 
ما 	ستقر في Aهني �< 	الجتها8 ُسدَّ بابه من قر< كذ	 (نسيت 	آل< من 
�i قر< سّد)#)، )�< 	لقائلين بفتحه مبتِدعة ))ّهابية ال ُيعَتّد بهم 
)ال ُيلتَفت �ليهم، )�< للفقهاc طبقا2 في 	لتقليد عّدها 	بن عابدين 
في �)� 	لحاشية، )�< علماcنا 	ألحياc من 	لطبقة 	لدنيا منها، )�نهم 

ليسو	 �هًال للتخريج �) 	لترجيح فضًال عن 	الجتها8.
)لكني فكر2 بهذ	 	لمبد� بحكم 8'	ستي 	لنظامية، )نقدته 
بعقلي 	آلخر 	لذi كّونته 	لمد	'Z )علومها، فوضح لي �< هذ	 
	لمبد� صحيح �< كا< 	لمر	8 باالجتها8 �< نلغي كل ما )صل �ليه 
فقهاc 	لمذ	هب 	أل'بعة )نؤسس مذهبًا خامسًا من جديد، نضع له 
�صوًال جديد� )نبني عليها 	لفر)t 	لجديد�، فنكو< كَمن يهمل 
 Zبن فرنا Zلعبا	< )يعيد محا)لة 	لطير	ليه صناعة �كل ما )صلت 

ليصنع طيا'� يطير بها!
�ما �< كا< 	لمر	8 منع 	الجتها8 �طالقًا فليس بصحيح؛ ألنها 
قد َتِجدُّ �حد	¤ لم تكن على عهد 	بن عابدين )ال بد من بيا< حكم 
	هللا فيها، )	لكالJُ فيها ضرI من 	الجتها8. ثم �< سد باI 	الجتها8 

بالكلية حظر على 	هللا �< يخلق كأبي حنيفة، )هذ	 محا�.
فلما بلغتني مقالُة َمن يقو� بمنع 	لتقليد ))جوI 	الجتها8 
على جميع 	لمكلَّفين �عجبتني هذ# 	لمقالة لِجّدتها، )ألنها حر'تني 
من تلك 	لتي كنت �شّك فيها )�شكو منها. )لكني لما �نعمت فيها 
.I	لصو	لخطأ من تلك )�بعد عن 	معانًا في �	لنظر )جدتها �كثر 

فحا)لت �< �بعد عن Aهني �قو	� 	لطرفين )�< �جد 	لسبيل �لى 

١٤٤

	لحق بينهما؛ فرجعت �لى �8لة 	لشرt فلم �جد نصًا في 	لمسألة، 
))جد2 �< 	لصحابة كا< يفتي منهم �قل من ثالثين )يرجع 	لباقو< 
�ليهم )يأخذ)< بأقو	لهم، )لكن من غير 	لتز	J لمذهِب )	حٍد منهم 

بعينه، �) تسمية لمقّلد )مجتهد �) Aكر الجتها8 )تقليد.

فلما لم �قع على نقل في 	لمسألة يوَقف عند# 'جعت �لى 
	لعقل، فوجد2 �< لكل علم من 	لعلوJ منقطعين �ليه مشتغلين 
به، )غرباc عنه �	هدين فيه جاهلين بأحكامه. فإA	 كانت لك قضية 
�لى  tلرجو	لى �في 	لمحكمة )لم تكن من �هل 	لقانو< 	ضطر'2 
 >�( >	جتها#8<،  �ليه  به   i8يؤ فيما  �حدهم  )>تقليد<  	لمحامين 
 sلد( yمر >�	لمهندسين. ) �لى  8	' 'جعت   cبنا عزمت على 
 cفرنسا شفا في   Z'8 iلذ	 	لطبيب   g�' فإ<   ،cألطبا	 '	جعت 
	لولد في عال� )'�g 	لطبيب 	لذi تخر� في �مريكا مضّرته في 
هذ	 	لعال�، )لم يكن بد من >تقليد< �حدهما، )لم يكن لك طريق 

�لى ترجيح )	حد من 	لقو	نين فماA	 تصنع؟

تستفتي قلبك )تميل �لى ما يميل �ليه. )هذ	 هو حا� 	لمقلد 
	لعامي في �مو' 8ينه.

فال بد ـ �A<ـ  من 	لتقليد في علم 	لدين )في علوJ 	لدنيا، 
ألنه يستحيل �< يكو< كل �نسا< عا'فًا بكل علم له فيه '�i )بحث 
)	جتها8. لكن �A	 كنت تفهم شيئًا من �حو	� هذ	 	لمرy؛ كأ< 
ال  فإنه  �ثر#،   fعر( 	لعال�   Iجر( به  	إلصابة   sلولد سبَقت 
يمنعك من 	لترجيح )من 	لر8 على �حد 	لطبيبين �نك لست طبيبًا 

)ال عالمًا بالطب )لست عا'فًا بأحو	� 	ألمر	y كلها.
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)كذلك من بحث في مسألة من مسائل 	لفقه )نظر في �8لة 
 J)مقد'� على فهم كال �ألصو	من تكلم فيها، )كا< له معرفة بعلم 
	لعرI، ال يمنعه من �< يكو< مجتهد	ً فيها �نه ال معرفة له بغيرها، 

)ال يسعه تقليد من يقو� بعكس ما �)صله �ليه 	جتها#8.
ال2  فإ< كنت �8يبًا متمكنًا من 	لعربية، )'	جعت في مطوَّ
كتب 	لفقه باI 	لقر	�c خلف 	إلماJ، )نظر2 في �8لة كل فريق، 
)'جعت �لى كتب 	لحديث فعرفت 8'جة كل حديث منها )مبلغه 
مع  	لحق   >� )'�يت  باألصو�،   Jلما� لك  )كا<  	لصحة،  من 
	لمالكية في 	إلنصا2 عند جهر 	إلماJ )	لقر	�c عند �سر	'#، كنَت 
 >�مجتهد	ً في هذ# 	لمسألة )لم َيُجْز لك �< تقلد فيها �با حنيفة، )

كنت حنفيًا بعد هذ	 	الجتها8(١).
)فكر2 بعد Aلك في 	لتلفيق: هل يجو�؟ فر�يت �نه ال بد 
من 	لتفريق بين 	لتلفيق عن هوg �) عن نظر )	جتها8، )بين �< 

يكو< من 	لعامي �) من 	لعالم.
�ما 	لتلفيق عن هوg �) من 	لعالم بأنه تلفيٌق فال يجو�، )�ما 
	لتلفيق عن بحث )نظر �) من 	لعامي فجائز، أل< 	لعامي ال مذهب 

له )مذهبه مذهب مفتيه.
هذ	 كله للفر8 	لو	حد، ليقيم �مر 8ينه )يبر¢ Aمته. �ما في 
	لتشريع للناZ فال بد مع 	لنظر في صحة 	لدليل من معرفة حاجة 
�< كا< عامًا) )مصلحة 	لناZ من جملة ) fلعر	جعل ( ،Zلنا	

___________________
(١) قّرَ' هذ	 	بُن عابدين في �)� 	لحاشية.

١٤٦

	أل8لة(١)، )هذ	 ما جرg عليه علماvنا حين جعلو	 من 	أل8لة 'فع 
	لحر�، )عموJ 	لبلوg، )	لعرf، )بنو	 على Aلك فر)عًا كثير� 
معر)فة )قو	عد، منها �< لإلماJ �< يأمر بالمباp فيصير )	جبًا (Aكر 
Aلك في 	لحاشية )	ألشبا#)، )�< يأمر 	لحكاJ باتباt �حد 	لقولين.

)لقد )جد2 خال� 	شتغالي بوضع مشر)t 	لقانو< �< في 
للو	'¤.  	لوصية  كمنع  	لقطعي،  بالنص  ثابتة  �حكامًا  	لمذهب 
على  )جهًا،  لها  �جد  )ال  مصر  خالفتها  كيف  �عجب  )ال ��	� 
)بين  بيني  كانت  	لتي  	لطويلة  )	لمناقشا2  	لمباحث  من  	لرغم 
	ألستاA 	لعالمة 	لشيخ فر� 	لسنهو'i، في 8	'# 	لعامر� في مصر 

)في مكتبه في )�	'� 	لعد�.
)�حكامًا فيها نص )لكن 	لنص فيها كالفقر� 	لحكمية 	لَمبنّية 
و<  على >حيثيا2<. �خذ قوJ بالحكم )حد# ()هم 	لذين كانو	 ُيسمَّ
بأصحاI 	لحديث) )قوJ كانو	 �بعد نظر	ً )��8 فهمًا، نظر)	 �لى 
مسألة  في  	لتمر  من   tلصا	 يجعلو	  فلم   ،Iألسبا	( >	لحيثيا2< 
	� هو 	لقاعد�(٢)، بل ثمن 	للبن 	لذi �خذ# 	لمشترi من  	لُمصرَّ

___________________
(١) '	جع 	لرسالة 	لقيمة >نشر 	لعرf في �حكاJ 	لعرf< البن عابدين.

كبا<،  	لرُّ و	  َتَلقَّ >ال  قا�   ‘ 	هللا  'سو�   >� هرير�  �بي  حديث  في   (٢)
)ال يبع بعضكم على بيع بعض، )ال تناجشو	، )ال يبع حاضر لبا8ٍ، 
�< يحلبها،  بعد  	لنظرين  	بتاعها فهو بخير  	لغنَم، )من  َتُصّر)	  )ال 
فإ< 'ضيها �مسكها )�< َسِخَطها '8ها )صاعًا من تمر<. )هو حديث 
 :>Jألحكا	  Jحكا�< في  قا�  من طر� عد�،   i(مر مشهو'  صحيح 
َبن". )	لمسألة معر)فة  	� هي 	لتي ُترَبط �خالُفها ليجتمع 	للَّ ")	لُمَصرَّ

في كتب 	لفقه (مجاهد).
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�ال ألنه كا< عدًال له. tلصا	لنبي ‘ ما حد8 	أل<  ،tلضر	
بسنتين  	لحمل  �كثر  	ستقر	c، كتحديد  مبنيَّة على  )�حكامًا 
 c	ثبت باالستقر >� Jألحكا	عندنا. )ال يمنع مانٌع من تبديل هذ# 

	لتاJ غيُر ما ثبت لدg 	ألّ)لين باالستقر	c 	لناقص.
)�حكامًا مبنيَّة على نص بوصف من 	أل)صاf، لكن 	لنص 
ال ينطبق عليها بوصف غير#، كابن 	لمحر)J ال ير¤ من جد# مع 
)جو8 	ألعماJ، )لكن ُيعطى مثل نصيب �بيه (في حد)8 	لثلث) 

بوصف Aلك )صية )	جبة.
)قد كا< في نفسي من Aلك شيc: كيف يحرJ 	هللا هذ	 	لحفيد 
مشر)عي  في  	لحكم  هذ	  )ضع  قبل  )تر288  نحن؟  )نعطيه 
 i'هللا صد	 pًال طويًال، ثم شر	فيه جد i'لسنهو	 Aألستا	جا8لت (
حين Aكر2 �< 	لمسلمين 	أل)لين كا< يكفيهم 	لندI إلعطاc هذ	 
	لحفيد، فلما قّصر 	لناZ في �8	c 	لمند)با2 كا< من 	لمصلحة 
 #8	'� iلذ	 cإلعطا	لك تحقيق A به، )كا< في Zَلنا	لحاكم 	مُر �

�ليه. Iحين ند tلشر	
)�حكامًا مبنيَّة على نص يقابله نص �خر )ليس من مانع من 

�لى 	لنص 	آلخر، كمسألة طال� 	لثال¤ بفم )	حد. tلرجو	
)�حكامًا مبنيَّة على 	جتها8ين: 	عتبا' مدلو� 	للفظ �) قصد 
	لمتكلم (كمسألة 	لحلف بالطال�) �) 	ستعماله للبحث على فعل 
�) 	لمنع منه، )ال )جه إليجاI �حد 	الجتها8ين حتمًا )منع 	آلخر 

حتمًا.
)�حكامًا لم ُيَنص عليها نستطيع �< نقّرها سد	ً للذ'يعة؛ كمنع 

١٤٨

	لمتز)� من 	لز)	� مر� ثانية �ال بعد �ثبا2 مقد'ته على 	إلنفا� 
عليهما معًا، )Aلك خيٌر من 	إلA< له بالز)	� ثم �يقاt 	لطال� عليه 
	لسن  في   �cلكفا	 كمر	عا�  للمصلحة،  تحقيقًا   (� 	إلنفا�.   Jلعد
بين 	لز)جين )عدJ 	إلA< له بالز)	� �< كا< 	لفا'� بينهما فاحشًا 
ُنلزJ من  (�'بعين �) خمسين سنة مثًال). �) �يجابًا لمند)I كأ< 
يطّلق �)جته طالقًا تعسفيًا يؤi8 بها �لى 	لعَو� )	لفاقة بتعويض 

فو� 	لمؤجل يقد'# 	لقاضي(١).
*   *   *

 Iلكن فتَح با( tإلحاطة بالموضو	طر ما �'28 بها 	هذ# خو
	لبحث فيه.

*   *   *

___________________
'2 	آل< )صا'2 قانونًا. (١) هذ# 	ألحكاJ كلها ُقرِّ

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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�هل 	لفتوg 	ألّ)لو<

قا� 	بن 	لقيم في >�عالJ(١) 	لموقِّعين< (١/ ٩):
	لذين ُحفظت عنهم 	لفتوg من �صحاI 'سو� 	هللا ‘ مئة 
منهم  	لمكثر)<  )كا<  )	مر��.  بين 'جل  ما  نفسًا  )ثالثو<  )نّيف 
بن  	هللا  )عبد  طالب،  �بي  بن  )علي   ،Iلخطا	 بن  عمر  سبعة: 

___________________
 Jإلما	  Iكتا 	سَم  ��كتب   :Iلكتا	 هذ	  طباعة  �صّحح  )�نا  تر288   (١)
	بن 	لقّيم هذ	 بفتح 	لهمز� �J بكسرها؛ فالعلماc )	لمحّدثو< يكتبونه 
)يلفظونه بالصو'تين جميعًا، )لكل صو'� )جٌه من 	لمعاني مقبو�. ثم 
 Jلفتح، فجعلتها >�عال	ألشهر )هو 	ستقّر '�يي على كتابتها بالرسم 	
	لطباعة   I'تجا )جاcتني  	لطبع  �لى   Iلكتا	 )Aهب  	لموقعين<. 
	لعمل  �لى  	نصرفُت  �نني  ثم  	لصو'�.  هذ#  على  )هو  فصّححتها 
 i(لطنطا	جديد �جمع فيه من مقاال2 علي  I8 )نشر كتا	عد�في 
 Iلكتا	 	تفق �< هذ	لسابقة، )	من كتبه  i� بعضًا مما لم ُيطَبع في
	لجديد سيكو< جزc	ً ثانيًا من كتاI >فصو� �سالمية< 	لذi فرغت 
من تصحيحه من قريب، فمر2 بين يدi -فيما مّر بين يدi- قصاصة 
من 	لو'� )جد2 فيها بخط جدi 'حمه 	هللا: "في 	لجزc 	أل)� �٨ 
من كتاI 	بن 	لقيم ما يد� على �< 	سمه >�عالJ 	لموقعين< بالكسر". 
�لى 	لمطبعة  Iلكتا	 	ستد'كت فصححتها هنا قبل 8فع هذ	فعندئذ 

بيوJ �) ببعض يوJ! (مجاهد).

بن  	هللا  )عبد  ثابت،  بن  )�يد  	لمؤمنين،   J� )عائشة  مسعو8، 
عباZ، )عبد 	هللا بن عمر. 'ضي 	هللا عنهم جميعًا.

)قا� �بو محمد بن حزJ: )يمكن �< ُيجَمع من فتوg كل 
)	حد منهم سفر ضخم. قا�: )قد جمع �بو بكر محمد بن موسى 
	بن يعقوI 	بن �مير 	لمؤمنين 	لمأمو< ُفْتَيا عبد 	هللا بن عباZ 'ضي 
�ئمة  	لمذكو' �حد  	هللا عنهما في عشرين كتابًا. )�بو بكر محمد 

	إلسالJ في 	لعلم )	لحديث.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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علم 	لتوحيد

نشر2 سنة ١٩٥٣

لقد عّلمت في 	لكلية 	لشرعية في 8مشق )	لكلية 	لشرعية في 
بير)2 )	لكلية 	لشرعية في بغد	8 منذ �كثر من خمس عشر� سنة، 
)كلها قد �نشئ على غر	' معاهد 	أل�هر )كلياته )كلها يتبع مناهج 
قريبة من مناهجه. فكنت �عجب من 	لقائمين عليها كيف يهملو< 
>علم 	لتوحيد<، )يسمو< باسمه )يقيمو< مقامه (شيئًا) هو �بعد 
	لدين  	لتوحيد من  	لتوحيد من 	أل'y عن 	لسماc، مع �<  عن 
بمقاJ 	لر)p من 	لجسد، )�نه �)� �غر	y 	لرسل جميعًا )�عظم 

مقاصد 	لقر�<، )ألجله ُبعث 	ألنبياc )شرعت 	لديانا2.
)	لذi ُيقَر� 	ليوJ على �نه توحيد، مّما 	شتملت عليه >	لعقيد� 
	لنسفية< )�مثالها ()ال �ستثني من Aلك 'سالة 	لشيخ محمد عبد#) 
ال يكا8 يقّوi عقيد� )ال يثّبت �يمانًا، )ال يبعث في 	لنفس خشية 
	هللا )(8	J مر	قبته، )ال يدفع �لى �خال� في عبا�8، )ال يذيق 

صاحبه حال)� 	إليما<.
يخاطب 	لعقل بالمنطق، )كا< من حقه �< يخاطب 	لقلب 
بالشعو'، )'بما 	نتهى �لى جد� عقيم ال يلد فائد� )ال ينتج نفعًا. 
)�عجب ما فيه ')	ية ُشَبه �قو	J 	نقرضو	 )تلقين 	لطالب ضالالتهم 

١٥٢

()كفرياتهم) 	لتي لم يبَق 	ليوJ �حد على ظهر 	أل'y يعرفها �) 
يقو� بها.

)صفو�  	لدين  �ئمة  )هم  	أل)لو<،  	لمسلمو<  كا<  )لقد 
	لمؤمنين، ال يعرفو< من علم 	لتوحيد �ال 	آليا2 	لتي �نزلها 	هللا 
في 	لقر�<، �قبلو	 عليها تال)� خاشعة )علمًا )فهمًا، فأعطاهم 	هللا 
بها �يمانًا ثابتًا ظهر في كل حركة من حركاتهم )سكنة من سكناتهم. 
)	لحق  	لخير  َمطالب  تجمع  ُشَعبًا  لإليما<   >� يعلمو<  )كانو	 
كلها، فكانو	 متمسكين بُشَعبه جميعًا؛ من تنزيه 	هللا عن 	لشريك، 
�خال� 	لعبا�8 )	لدعاc له، )	بتغاc 	لخير منه، )	الستعانة (فيما (
)'	c 	ألسباI) به )حد#، �لى ما يبد) �نه �يسر �عما� 	لخير )هو 

�ماطة 	ألgA عن 	لطريق.

يزني  	لز	ني حين  يزني  ما2 ألنه ال  	لمحرَّ يأتو<  )كانو	 ال 
)هو مؤمن، )ال يشرI 	لخمَر شا'ُبها )هو مؤمن. )كيف يزني 
)هو >مؤمن< بأ< 	هللا مّطلع عليه )ناظر �ليه؟ هل يستطيع �< يزني 

َمن يعلم �< �با# �) �ستاA# قائم في شّباs ينظر �ليه؟

)كانو	 �هل نظافة )طها'� في ثيابهم )�جسا8هم )مساكنهم 
بالغش  يوسخونها  ال  )�عمالهم  بالَخنا،  يدنسونها  ال  )�لسنتهم 

)	لرياc )	لفسو� )	لعصيا<، أل< >	لنظافة من 	إليما<<.

)كا< في عصرهم مخالفو< لهم من كل نِحلة )مذهب، فما 
لم يد'سو	 علم  �نهم  �يمانهم )مناظرتهم لخصومهم  ضرهم في 
	لكالJ )لم يعرفو	 منطق �'سطو )لم يقرv)	 >	لّنَسفّية< )ال ما يشبه 
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	لنسفية، )ما 	حتاجو	 �< يسلكو	 في جد	� هؤالc 	لمخالفين )	لر8 
عليهم غير مسلك 	لقر�<.

)مرَّ على Aلك 	لقر< 	أل)�، )هو خير 	لقر)<، )شيc من 
	لثاني، ثم نجمت في 	ألمة طائفة 	لمتكلمين من 	لمعتزلة. )قد 
�جمعت كلمة 	لعلماc في عصر نشأتهم على �نكا' بدعتهم )تقبيح 
 Jإلسال	عن  ِّIلذ	خالٍ� في نّية �نِحلتهم، على ما كا< لهم من 
)ثبا2ٍ في مو	قف 	لدفاt )بصٍر بصناعة 	لجد�، )ما كا< لهم من 

سعة علم )حّد� نظر )')عة بيا<.

)	تفق �< �مامًا من �ئمتهم )لسانًا من �لَسنهم ترs 	العتز	� 
)'جع �لى 	لجماعة، )لكنه حمل معه تفكير# )�سلوبه )طريقته، 
	لطريقة حتى تصير  تتحو� هذ#  فلم   .iألشعر	لحسن 	 �بو  )هو 
منطقية  فصا'2  به  	لسلف  طريقة  تحولت  )لكن  قر�نية،  سلفية 
�لى   # 	لذi كا< مصدُ'# )مر8ُّ 	لتوحيُد  ـ بذلكـ   عقلية، )	ختفى 
)نشأ علم  عليها،  �ال  يعتمد  غيَرها )ال   fيعر 	لقر�<، ال  �يا2 

	لكالJ 	لذi يعتمد على منطق �'سطو.

	لتوحيد<  >علم  خطًأ  نسميه   iلذ	 	لعلم  هذ	   >� )	لغريب 
)ندّ'سه في مد	'Z 	لدين )نشغل به 	لطالI، )نأخذ# على �نه 
طاعة من 	لطاعا2 )ُقربة من 	لقربا2، قد كرهه علماc 	لملة )�ئمة 
	إلسالJ. )لما )صل 	لمصرi 	لذi �'سله 	بن 	لعا� �لى عمر بن 
	لخطاI ))جد# يتكلم في شيc يشبه علم 	لكالJ 	ليوJ (بسؤ	له عن 
 Zلنا	لمتشابه) ضربه )نفا# )�مر 	لك من A �مثا�( c	الستو	معنى 

١٥٤

 Jلكال	بمقاطعته، مع �< ما ضربه ألجله هو ما تمتلئ به كتب علم 
	لذi نسميه علم 	لتوحيد!

)مالٌك لّما ُسئل عن Aلك عدَّ 	لسؤ	� بدعة، )جو	به مشهو' 
معر)f. )نهى �بو حنيفة 	بَنه عن مناظر� 'جل كا< يناظر# في 	لقَد' 
)�مَر# �ّال يعو8، )منع �صحابه من 	لصال� خلف 'جل كا< يتكلم 
 Jِقَد 	لقر�< )�خر كا< ير8ّ عليه، فقيل له: 	أل)� ينكر  في خلق 
	لقر�< فما با� 	آلخر؟ قا�: ينا�t في 	لدين، )	لنز	t في 	لدين 

.Jلكال	 Iلصال� خلف �صحا	لنهي عن 	عنه  i('( .بدعة
)قا� 	لشافعي: حكمي في �هل 	لكالJ �< ُيضَربو	 بالجريد 
 sمن تر c	جز 	: هذ�لقبائل )يقا	لعشائر )	بهم في  f)ُيطا �لنعا	(
	لكتاI )	لسنة )�قبل على كالJ �هل 	لبدعة. )ُنقل عنه �نه قا�: 
أل< يلقى 	لعبُد 	َهللا بكل Aنب خال 	لشرs خير له من �< يلقا# بعلم 
	لكالJ. )قا�: �A	 سمعتم 	لرجل يقو�: "	السم هو 	لمسمى �) غير 

.Jلكال	نه من �هل � 	لمسمى" فاشهد)	
)قا� �حمد بن حنبل: علماc 	لكالJ �نا8قة، )قا�: ال يصلح 

صاحب 	لكالJ �بد	ً.
*   *   *

)قد يقو� قائل: �< هذ	 كله فيمن جاc بما يخالف نصو� 
	لقائل  هذ	  يقو�  فما  )�شباههم،  	لمعتزلة  من  )ظو	هر#  	لقر�< 
	لسنة  �هل   cعلما �كابر  من   Jليو	 نعّدهم  جماعة  عن   i('ُ فيما 
)	لجماعة، ما'سو	 علم 	لكالJ حتى صا')	 	ألئمة فيه )صرنا نأخذ 
عنهم �كثر ما نمأل به كتبنا 	لتي ندّ'سها في معاهدنا )كلياتنا، ثم 
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 Iكر في كتاA ،iألشعر	؟ �)لهم 	)�نابو 	)تابو 	ستغفر)	) 	ندمو
�ّلفه) �نه 'جع في عقائد# �لى مذهب   Iإلبانة< ()هو �خر كتا	<
في  Aلك  Aكر  	لسلف،  مذهب  �لى  	لغز	لي  )'جع  	لسلف(١)، 
كتابه >�لجاJ 	لعو	J<، )�عرy عن تلك 	لطر� جملًة حتى ما2 

)	لبخا'i على صد'#(٢).
)	لمناهج  	لكالمية  	لطر�  تأملت  )لقد  قا�:   i�	لر	(
 Iغليًال، )'�يت �قر i(لفلسفية، فما '�يتها تشفي عليًال )ال َتر	
 { 	لطر� طريق 	لقر�<. 	قر� في 	إلثبا2: {
 { }، )	قر� في 	لنفي: { }(
�لى �< قا�: )َمن جرI مثل  ...{ }(

تجربتي عرf مثل تجربتي. )هو 	لقائل:

___________________
(١) 	لتعليم )	إل'شا8 للحلبي، � ١٧٠، طبع مصر ١٩٠٦. )هي ')	ية 

لم تثبت.
(٢) شرp 	لفقه 	ألكبر لمّال علي 	لقا'i، � ٥، طبع مصر ١٣٢٣.

ِعقاُ�  	لعقوِ�   J	قد� نهايُة 
)لم نستِفْد من بحثنا طو� عمرنا 

ضالُ� 	لعاَلمين  سعي  )غايُة 
سوg �< جمعنا فيه قيل )قالو	

)	لشهرستاني يقو� في 	لفالسفة )	لمتكلمين:
لعمرi لقد طفت 	لمعاهد كلها
حائر كف  )	ضعًا  �ال   'َ� فلم 

)سير2 طرفي بين تلك 	لمعالم،
J8نا سن  قا'عًا   (� Aقن  على 
)�بو 	لمعالي 	لجويني قا�: يا �صحابنا، ال تشتغلو	 بالكالJ؛ 
فلو عرفت �< 	لكالJ يبلغ بي �لى ما بلغ ما 	شتغلت به. )قا� عند 

١٥٦

موته: لقد خضت 	لبحر 	لِخَضّم، )خّليت �هل 	إلسالJ )علومهم 
)8خلت في 	لذi نهوني عنه. )	آل< �< لم يتد	'كني 'بي برحمته 
فالويل البن 	لجويني. �لى �< قا�: )هأنذ	 �مو2 على عقيد� عجائز 

�هل نيسابو'.
 (i�	لر	 	لفخر  تالميذ  �جّل  من  ()هو  	لخسر)شاهي  )قا� 
لبعض 	لفضالc: ما تعتقد؟ قا�: ما يعتقد# 	لمسلمو<. قا�: )�نت 
منشرp 	لصد' لذلك مستيقن به؟ قا�: نعم. قا�: 	حمد 	هللا على هذ# 
	لنعمة، فإني )	هللا ما �i'8 ما �عتقد. )بكى حتى 	خَضّلت لحيته.

 gلخونجي عند موته: ما عرفت شيئًا مما حصلته سو	 �قا(
�< 	لممكن مفتقر �لى 	لمرّجح. ثم قا�: 	الفتقا' )صف سلبي، 

�مو2 )ما عرفت شيئًا.
على  	لملحفة  )�ضع  فر	شي  على  �ضطجع  �خر:  )قا� 
)جهي، )�قابل بين حجج هؤالc )هؤالc حتى يطلع 	لفجر )لم 

يترجح عندi شيc منها.
.Jإلسال	في  Jلكال	 Jهم �عال c؟ )هؤالcفأين بعد هؤال

*   *   *

)هذ	 هو علم 	لكالJ 	لذi نشتغل به 	ليوJ؛ نشتغل بالصفا2 
)هل هي عين 	لماهية �) شيc �	ئد عنها، )	ألعر	y )هل تبقى 
	لقر�<، )�شياc �خر قر�تها  �مانين، )	لطفر� )	الستطاعة )خلق 

من قديم )نسيتها )هللا 	لحمد.
)ليس بعض من يسّمو< �نفسهم بالسلفيين على خير من هذ# 
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	لسلف   Jما� عليه   Iضر  iلذ	 بالمتشابه  يشتغلو<  فهم  	لحا�، 
	لصالح عمر بن 	لخطاI، )ال I�8 لهم �ال 	لكالJ في 	ليد )	لوجه 
)	الستو	c، ينكر)< 	لتأ)يل )هو من سنن 	لعرI في كالمها(١)، 
)	لقر�< �نز� بلسا< 	لعرI، )ال يعرفو< كيف يخرجو< مما �8خلو	 
نفوسهم فيه من هذ# 	لمضايق فيقع 	لَجَهلة منهم بالتجسيم )هم 
ال يد')<، )يأتو< على 	8عائهم 	لسلفية بما لم يعرفه 	لسلف من 
مثل قولهم: "	هللا بائن من خلقه" )�لز	مهم صغاَ' 	لطلبة )	لمبتدئين 

بحفظ Aلك )	عتقا#8.
فهل هذ	 هو 	لتوحيد 	لذi بعث 	هللا به محمد	ً؟ هل هذ	 هو 
	لطريق 	لذi سلكه 	لنبي ‘ في 	لدعو� �لى 	هللا؟ �مبتدعو< نحن 

�J مّتبعو<؟ )مصلحو< نحن �J مفسد)<؟
	لمصلح  	أل8يب  	لعالمة  )صديقنا  �ستاAنا  من  �'جو  �نني 
بتعديل  يأمر   >� )منصبًا،  علمًا   Jإلسال	 شيخ  	لخضر،  	لسيد 
علم  يجعل   >�( )	حد�،  جملة  	لكتب  هذ#   cلغا�( 	لمناهج(٢) 
	لتوحيد مقصو'	ً على �فهاJ 	لطالI �يا2 	لتوحيد في 	لقر�<... 
على �فهامها )لم �قل على تفسيرها؛ لئال يدخل من باI 	لتفسير 
شيc مّما في تفسير 	لفخر )�مثاله. )�< يتولى Aلك مدّ'Z حاضر 
	لقلب قوi 	إليما<، من 	لمسلمين 	لصا8قين )	لعلماc 	لعاملين، 

___________________
 { (١) )ما �i'8 ما يقو� منكر) 	لتأ)يل في مثل قوله تعالى {

}؟ }(
(٢) كّلفتني )�	'� 	أل)قاf من شهو' بوضع مناهج 	لثانويا2 	لشرعية في 
	لشاJ، فوضعتها كلها، )منها منهج جديد لعلم 	لتوحيد جرg 	لعمل 

عليه من مطلع هذ# 	لسنة 	لمد'سية.

١٥٨

يعّلم بفعاله �كثر مما يعّلم بمقاله، )ُيصلح بصالp نفسه �كثر مما 
ُيصلح بنجاp 8'سه.

)�< يكو< 	لمنهُج منهَج 	لرسو� في تلقين 	لتوحيد لمن كا< 
َيِفُد عليه من 	لكفا'، يقيمو< 	ليوJ �) 	ألياJ )يسمعو< 	لحديث 
 ،Jألحا8يث، فينصرفو< )هم مؤمنو< )هم عا'فو< باإلسال	 (�
)هم 8عا� �لى 	هللا، )ما تعلمو	 منطق �'سطو )ال ناقشو	 في 'vية 

نو	 �نه بائن من خلقه! 	هللا في 	آلخر� )ال ُلقِّ
 Jلكال	سة علم 	لطلبة لد'	لك بعض كبا' A يتفر¥ بعد >�(
 Jلخصو	ير8ّ على  iلذ	لعلم 	ينبغي �< يوضع من جديد،  iلذ	
	ألحياc من 	لشيوعيين )	لقوميين 	لملحدين )	لقا8يانية )	ألحمدية 
)	لبهائية )	لتيجانية، يد'Z مقالتهم 	لمعا8ية لإلسالJ )يبّين ضعفها 
َبه 	لذ	ئعة 	لمنتشر�، )�ال كا< عونًا  )فسا8ها، )ال يشتغل �ال بالشُّ
	لطو	ئف  تعيَّن   >� )ينبغي  فينا.  لضالالتهم  )مذيعًا  علينا  للعد) 
	لتي يجب 	لر8 عليها في مطلع كل سنة مد'سية، )�< ُيترs 	لر8 
 Iلقا� من  	آل<  �Aكر#  )ما ال  )	لمشّبهة  )	لمعّطلة  	لجهمية  على 

	لمخالفين، �لى 	ألبد!
.Jإلسال	فعنا عن 	إليما< )8	لى �)بذلك نكو< قد 8عونا 

*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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تعميم 	لثقافة 	إلسالمية

نشر2 سنة ١٩٤٥

 iلى مصر )يكو< في �يد��حسب �< هذ	 	لفصل لن يجو� 
)يذكر)<  عيد	ً،  	لمسلمو<  يتخذ#   iلذ	  Jليو	 ُبَعيد  �ال   c	لقر	
	لعالم محمد ‘، )يذيعو< فيه سيرته  فيه هجر� سيدهم )سيد 
 Jبها �قال iإلسالمية )تجر	لمباحث 	شمائله، )تر)� فيه سو� (

	لكّتاI )تمتلئ بها صحف 	لمجال2.
)لن �عو8 فيه �لى حديث كتاI 	لدين 	إلسالمي 	لذi طالما 
تكلمت فيه في 	لرسالة )�فضت، )بد�2 )�عد2، فكنت كنافخ 
في غير َضَرJ )صا'� في )	8. )�< 	لصا'� في 	لو	i8 ليسمع 'جع 
 cمن هؤال sلغبا'، )مقاالتي لم تحر	لرما8 ينثر 	لصو2، )نافخ 	
(	لعلماc...) ساكنًا )لم ترجع لها 	ألياJ صدg، مع �< 	لمقبر� تر8ّ 

	لصدg على من يصر� بين 	لقبو'!
)لكني متكلم 	ليوJ في تعميم 	لثقافة 	إلسالمية. )ال يكو< 
مسلمًا حقًا َمن لم يعرf 8ينه، )من يكتفي من 	لصلة به بأ< �بويه 
 ...Zسمه محمد �) علي ال جو'� )ال طنو	كانا مسلَمين )�< 
)َعِلَم  بعلومه  )�َلمَّ   Jإلسال	 حقيقة   fعر  	A� �ال  �بد	ً  يكونه  )ال 
	لحال� من 	لحر	J، )ال يكو< Aلك �ال في 	لمد	'Z )	لمساجد، 

١٦٠

	ليوJ في قصو'  للعامة، )كالهما  للناشئة )	لمساجد   Z'	فالمد
عن هذ# 	لغاية َبّين.

�ما 	لمساجد فليس تخلو من �ثا'� علم، هي بقية من Aلك 
 yلسيل، ليس فيه ِعَو	من  i8	لو	يبقى في  iلعظيم، كالذ	لفيض 	

منه )لكْن فيه 8ليل عليه.

 ،Jليو	 جامعا2  بمثابة  	لمساجد  فيه  كانت  8هر  غَبَر  )لقد 
تد'Z فيها كل معضلة )يقر� كل علم حتى 	لطب. ال �مثل على 
Aلك بمساجد 	لكوفة )	لبصر� قديمًا، )بغد	8 )	لفسطا�، فذلك 
شيc مستعلن خبر# متو	تر مشهو'، )لكن �مثل بما كا< يرg من 
	لقاهر�  )مساجد  8مشق  مسجد  في  قريب،  من  	لعلم  حلقا2 
فيها   Z يد'َّ كثير�  ِحَلق  من  	لنجف  في   Jليو	  gتر )ما  )بغد	8، 
مذهب 	لقوJ )ُتقر� فيها 	لعلوJ على 	لطريقة 	لتي يرتضيها ألنفسهم 

علماc تلك 	لديا' )متعلموها.

فلم يبَق من Aلك (حاشا 	لنجف )	أل�هر) �ال حلقا2 قليلة 
)مجالس )عظ، كثير	ً ما يتوالها غيُر �'بابها )يتصد' فيها َمن لم 
يكن يطمع في 	لجلوZ في حو	شيها، يلقي فيها ما يجتمع على 
)	لباطل  )	لتخريف  	لتحريف  من  )	لذ)�  )	لعقل  	لدين  �نكا'# 
	لموضوt )	لسخيف 	لو	هي. )لقد كا< تد'يس >	لقّبة< في جامع 
	هللا  	لحسني 'ضي  	لبد'  توال#  8مشق ألكبر علمائها، )�خر من 
	ليوJ لكل iA عمامة مكو'� )لحية مد)'� )صو2  عنه، فصا' 

!>	Aآل	يصّك 

)تو	فر2  	لحق  	لعلم  ِحَلق  	لمساجد  من  	ختفت  )كذلك 
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عد8  )لدينا   ،tلموضو	 )	لقصص  	لباطل  	لوعظ  مجالس  فيها 
عديد من 	لعلماc 	لذين نصبتهم 	لحكومة مدّ'سين للعامة فلبثو	 
 Jيو �لصند)�< �)	ال >�مين �في بيوتهم ما ير	هم من �حد، 	للهم 
مهنِّئين )كل  في كل عيد  	لسلطا<   ((A >لحاكمو	( 	لشهر،  من 
عين )كل قد)J مسّلمين، )عندما تشغر >)ظيفة< ليقاتلو	  سفر مو8ِّ

عليها )يحا'بو	 8)نها!
*   *   *

على  )هي  �شد،  بها   cلبال	( �طو�  فحديثها   Z'	لمد	 �ما 
)ال  بلساننا  لسانهم  )ال  منا  ليسو	   Zألنا منها   Iفضر  :I(ضر
8ينهم من 8يننا، قدمو	 علينا �'ضنا )�خذ)	 �بناcنا، ليخرجوهم 
�عد	c لنا )يجعلو	 منهم �8	� من �8)	2 >	لتمدين< 	لتي '�ينا �شكاًال 
منها مؤAية )�لو	نًا... منها 	لعا�	'ية )	لفرنسيسكا< )	لفرير )	لالييك 

)	ألميركا<.
 Z'ال تد Z'	لمد	هذ#  >� pيضا�))	ضح ال يحتا� �لى 
	لفقه )ال 	لحديث )ال تعنى بعلوJ 	للسا<، )�نها �نشئت لغير هذ	. 
)ما كتمت منهجها )ال �خفته )ال خدعت 	لناZ عنه، )مع Aلك 
نجد تّجا'	ً مسلمين، بل )علماc يّدعو< �نهم 	لها8)< 	لمهديو< 
	لصالحو< 	لُمصلحو<، قد �'سلو	 �ليها �بناcهم )بناتهم. )قد ظهر 
بعد �< �غلقت هذ# 	لمد	'Z(١) ()	لحمد هللا) �< �كثر تالميذها، 

بل جمهو'هم، من 	لمسلمين!
)ضرI منها ألناZ من عامة هذ	 	لشعب، ضاقت بهم سبل 

___________________
(١) �غلقت ثم عا28.

١٦٢

 (� بيوتًا  فاستأجر)	  	لكسب،  �لى  لهم طريقًا  يجد)	  فلم  	لعيش 
)ضعو	 �يديهم على غرf مظلمة في مساجد مهجو'�، فسّموها 
مد	'Z، )سمر)	 �خشابًا بأخشاI فدعوها مقاعد، )�جلسو	 عليها 
�غلمة جعلوهم تالميذ، )تمت 	لر)	ية لما صا')	 هم 	لمعلمين! 
	لثقافة 	إلسالمية  نشر  >	لمسرحية< ال تصنع في   Z'	لمد	 )هذ# 

شيئًا ألنها ال علم فيها �صًال )هي �خذ� بالز)	�.
)ضرI منها مد	'Z �هلية كبير�، كثير� 	لتالميذ )	لمد'سين 
عليه   Jيقو ما  )منها  جمعيا2،   (� �فر	8  يديرها   ،cلبنا	 ضخمة 
في  	لشرعية  كالكلية  محد¤  قليل  )هو  	إلسالمي  منها   ...cنسا
8مشق، )غير 	إلسالمي )هو كثير قديم، )ما هو ضائع 	لمنهج 
ضا�ٌّ عن 	لطريق لم يتخذ بعد له )جهة يوليها، )ما فيها جميعًا (�ال 

Aلك 	لمحد¤ 	لقليل) ما يصنع في نشر 	لثقافة 	إلسالمية شيئًا.
)ضرI منها، )هو �عظم ضر)بها كثرَ� مد	'Z )عمَق �ثر، 
قد �نشئ بأمو	� 	ألمة لتعليم �بنائها )تخريجهم، )�عد	8هم �عد	8	ً 
يكونو< معه �8ّالc لها في طريق نهضتها )قا�8 لها �لى ما تحا)� 
من مجد )عز )كما�، )ال يتّم Aلك �ال بوقفهم على تا'يخهم(١) 
)تعليمهم علوJ 8ينهم )لسانهم، )�فهامهم �< هذ# 	ألمة مقد)' 
 pلها، )ما كا< صال(� بما صلح  �نه ال يصلح �خرها �ال  عليها 
�)لها �ال باإليما< 	لصحيح )	لخلق 	لمتين، فإA	 �ضعناهما �ضعنا 
)سرنا  	لمعالي   g'Aُ من  نريد  ما  �لى  عليه  نعر�   iلذ	 	لمعر	� 
في طريق 	لحيا� بساقين جذما)ين، نزحف �حف 	لمقعد 	لّزِمن 

___________________
(١) كذلك، �ما �)قفه على 	لشيc فإنها لغة '8يئة.
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)نتدحر� تدحر� 	لكر�، فنتمر¥ في 	لوحل )نحن نحسب �ّنا نرقى 
.cلعال	لمجد )	في سالليم 

>	لعربية  	لكريمين  	لجوهرين  هذين  عن  فتشت  �نت   	A�(
تلقى من  ما  �ال  منهما  تلَق  لم  	لرسمية   Z'	لمد	 في   >Jإلسال	(
حّبا2 	لذهب في تل 	لرمل، )من حّر 	لآللئ في �صد	f 	لبحر.

))جد2 	لد')Z في هذ# 	لمد	'Z على نوعين: نوt )	حد 
منهما له 	لمحل 	ألعلى )	لقد' 	ألكبر، )عليه مد	' جهد 	لمعلم 
 (� cال'تقا	المتحا< من 	المتحا< )ما يعقب 	لطالب، )فيه يكو< 	(
	لرسوI. )قد يدخل في هذ# 	لد')Z 	لغناc )	للعب (�i 	لرياضة 
	لبدنية) )	لتصوير، )لكنه ال يدخل فيها 	لدين! )ال تجد في قطر 
	لعامة  	المتحانا2  من  	متحانًا  	لمسلمة  	لعربية  	ألقطا'  هذ#  من 
(	البتد	ئية �) 	لكفائية �) 	لثانوية) يكو< فيه لد'Z 	لدين خطر �) 

�ثر في نجاp 	لطالب �) فشله.

على �< تسمية هذ# 	لعلوJ بد'Z 	لدين �)� 	لوَهن، )ليس 
	لدين ِعلمًا )	حد	ً )لكنه علوJ جّمة )معا'f شاملة، عا¦ عليها 
	لفقه فر)عه )�صوله )	لتفسير  	لبشرi قر)نًا طو	ًال، منها  	لعقل 
)	لحديث )علوJ �خرg عدَّ منها طاشكبرi �	8# في كتابه 	لجليل 
 I	لسعا�8< ستة عشر )ثالثمئة علم، لكل علم منها �بو	 pمفتا<
)فصو�، )في كلٍّ كتٌب ال يلحقها 	لحصر. )في >كشف 	لظنو<< 
لحاجي خليفة )صٌف لستة عشر �لف كتاI هي 	لتي '�ها 	لمؤلف 

))قف عليها بنفسه في عصر من عصو' 	النحطا�.

)لقد سبق �< قلت �نك �A	 نظر2 �لى ما ثبت من كتبنا على 

١٦٤

 Iلينا مما �صا�	لتحريق )	لتخريق )	لتغريق )	لتمزيق، )ما خلص 
	لمكتبة 	إلسالمية من 	لنكبا2 	لكبا' )	ألحد	¤ 	لجساJ ()حسبك 
منها مصيبتا هوالكو )فر8يناند) لر�يت شيئًا يهولك )يعجزs عد# 
كما �عجز 	لمطابَع �لى 	ليوJ طبُع بعضه، )هي ال َتني في 	لشر� 
)	لغرI تعمل 8	ئبة عليه. )ما علمنا ألمة من �مم 	أل'y كلها مثل 
هذ	 	لذخر 	لعلمي �) قريبًا منه، )ال مثل نصفه )ال 'بعه... �فليس 
	لقائمين   i�' في   i(يسا 	لتر	¤ ال  هذ	   >� 	لعجب  �عجب  من 
 (� مثًال  كالجبر  علومها،  من  )	حد	ً  علمًا   Z'	لمد	 هذ#  على 
ساعا2  بسبع  عليه  يجو8)<  )ال  	لبدنية!  	لرياضة   ...(�  cلفيزيا	
	لبكالو'يا �)  في 	ألسبوt �) ثما<، )ال يجعلونه مد	' خيبة في 
نجاp؟! )�عجب منه �< تا'يخنا 	لذi يتصل �شد 	التصا� بالتفسير 
)	لحديث )	لر)	ية )علم 	لرجا� يتولى تد'يَسه فيها من ال بصر له 
بهذ# 	لعلوJ )ال علم له بمصا8'ها 	ألصيلة، )ال )قوf له عليها 
 Jلخصو	 iال على �يد�)ال قد'� له على فهمها، )َمن لم يحصله 
	لذين يكيد)< له )يدسو< عليه 	لدسائس، فهو يحملها في فكر# 
 cألصحا	لمال'يا ليلقيها في �8مغة 	جرثومَة  yُلبعو	كما يحمل 
فيفسدهم بها، حتى '�ينا جماعة من غير مّلتنا )8يننا 8ّ'سو	 (في 
عهد 	إلفرنسيين) تا'يخنا! �فسمعت بأعجب من تد'يس 	لخو	جة 

ميشيل )	لخو	جة جو'� سير� �بي بكر )عمر؟!
)�بلغ منه في 	لعجب �< 	لفرنسيين )صل بهم 	ألمر �< بعثو	 
بأبنائنا يأخذ)< لغتنا عن 	لمسيو ما'سيه في با'يز، كأ< با'يز با8ية 
	لبصر� )كأ< ما'سيه من فصحاc بني عقيل... �) كأنه 	ألصمعي 

�) 	لخليل!
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ال 'حم 	هللا Aلك 	لزما< )ال �عا8 مثله علينا �بد	ً.
*   *   *

 Jإلسال	 tّتبا	نه ليس بين شبابنا )بين �( ، �ما �< 	لحديث ِجدٌّ
 >��ال �< يعرفو# ألنه قوi �ّخاA، ما عرفه �حد على حقيقته )قد' ـ 
كا< منصفًاـ  على مخالفته، )لكن 	لمشكلة هنا: كيف 	لسبيل �لى �< 
�A	 كانو	 ال يستطيعو< 	لنظر  Jإلسال	لمسلمو< ما هو 	لشبا< 	 fيعر
في كتبه )ال يعرفونها، )�A	 كانو	 ير)< 	لمتزيين بزi علمائه جامد� 
 Zلنا	فكا'هم، يقولو< بألسنتهم ما ال يحققونه بأفعالهم: يأمر)< �
بالعز� )يذلو< ألهل 	لدنيا، )يزّهد)نهم فيها )يتسابقو< �ليها، ثم 
�نهم بعد Aلك منقطعو< عن 	لشباI ال يلقونهم، )�< لقوهم لم 
يستطيعو	 �< يفهموهم، )كانت 	لمساجد مقفر� من Z('8 	لعلم 

�ال 	لدين؟ cمعنية بكل شي Z'	لمد	كانت (
	لسبيل هو هذ	:

	لعلم في  	لعلماc مّمن حصل  فينا طبقة من  �نها قد نشأ2 
	لمد	'Z 	لحديثة )لكنه Z'8 مع Aلك علوJ 	لدين ))قف عليها، 
بالثقافة  �لمَّ  )لكنه  	لقديمة  	لطريقة  على  )علومه  	لدين   Z'8 (�
	لحديثة )8'سها كما يد'سها �هلها. )�نا �عرf على هذ# 	لصفة 
كثيرين في 	لشاJ )مصر، )على هذ# 	لطبقة يقع 	لو	جب 	ألكبر في 
	لدعو� �لى 	هللا )	لعمل على تعميم 	لثقافة 	إلسالمية، باإللحاp على 
مديرية 	أل)قاf )على مقاJ 	إلفتاc بوضع منهج عملي للتد'يس 
)	لوعظ في 	لمساجد، )�خذ 	لمدّ'سين بالشد� لينفذ)# )يسير)	 
	إلسالمية   Jبالعلو بالعناية   f'لمعا	  �'	�( )	إللحاp على  عليه، 

١٦٦

في 	لمد	'Z، )منحها 	لساعا2 	لكافية لها، )�8خالها في مو	8 
	لمد'سين  )	ختيا'  	لعامة  )	المتحانا2  	لمد'سية  	المتحانا2 
	لصالحين لتد'يسها؛ )يعمل كلٌّ على Aلك بلسانه �< كا< خطيبًا، 

)بقلمه �< كا< كاتبًا، )بقّوته كلها.
فإ< لم يفعلو	 فليعلمو	 �نه سيأتي يوJ قريب ال يبقى فيه َمن 
يد'i ما هو 	إلسالJ، )يكو< حالنا كحا� Aلك 	لجندi 	لتركي 
سنا<  ))ضع  منه  تمكن  فلما  بلغا'يًا،  	لمعركة  في  لحق   iلذ	
	لبندقية على عنقه قا� له: �ما<، �نا في عرضك. فقا� له: �سلم! 
فوجد 	لبلغا'i 	لفر� )قا�: �ني �سلم، فماA	 �قو�؟ فتحير 	لتركي 

!i'8� لست i� ..."هللا	( J: "بلما�قا(
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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تعقيب

نشر2 سنة ١٩٤٧

كتب كاتب في مجلة �سبوعية �< >	لسيد� نفيسة< 	لتي ُينسب 
�ليها 	لقبر 	لمعر)f في مصر ليست �ال 	لست نفيسة �)جة مر	8 بك 
�خر 	لمماليك، )جاc في مقالته 	ستطر	8 �لى Aكر 	لثو'	2 	لمصرية 
 c	لقر	لك طائفًة من A 'لدين، )�ثا	قّر' فيه �نها قامت كلها باسم 
فكتبو	 �ليه محتجين مصّححين، )ها� كاتبًا من 	لكّتاI فر8 عليه 
مبينًا �< 	لقبر للسيد� نفيسة 	لنسيبة 	لشريفة 	لثابت نسبها �لى سيدنا 

علي، منكر	ً �< تكو< ثو'� مصر قامت باسم 	لدين... �لخ.

)لست معّقبًا على هذ	 من جهة 	لتا'يخ، أل< من 	لو	جب 
	لقو� في  �لف سنة، )�< نحقق  بينهما  	مر�تين  بين  �< ال نخلط 
	لثو'	2   Iسبا� نمحص   >�( 	آلثا'،  )سائر  )	لقبو'  	لمساجد 
)نعرf حقيقة 	لد)	فع �ليها، )لكني معقب عليه من جهة 	لدين.

)	لدينـ  كما �فهمهـ  ال يبالي �كانت صاحبة هذ	 	لقبر 	لسيد� 
نفيسة 	لعلوية �J 	لست نفيسة 	لمر	8ية، )ال ينفعها عند 	هللا �< تكو< 
	أل)لى �< كانت سيئة 	لعمل )ال يضرها �< تكو< 	لثانية �< كانت 

صالحة 	لسير�، أل< ميز	< 	هللا غير مو	�ين 	لبشر.

١٦٨

�لى  ينظر  �نما (  Iألنسا	 �لى  	لصو' )ال  �لى  ينظر  )	هللا ال 
�لى 	ألعما� بعد 	إليما<. تتفا)2 �قد	' 	لناZ في 	آلخر�، ( Iلقلو	
(	لفا'سي)  سلما<  'جح  ما  	هللا  ميز	<  في  ثقل  للنسب  كا<  )لو 
عبد  	بن  لهب  �بو  )خفَّ  (	لحبشي)  )بال�  (	لر)مي)  )صهيب 

	لمطلب 	لعربي 	لقرشي 	لهاشمي عم 	لنبي!
)	لناZ ال ينفعهم في �خر	هم �< يكو< هذ	 	لقبر لهذ# �) 
�نسا< مّمن خلق 	هللا، �) يكو< قبر	ً خاليًا ليس فيه  iلتلك، �) أل
�حد؛ أل< 	إلسالJ يأبى عبا�8 	ألمو	2 )ينكر تعظيمهم، )يسد 
فيها،  )	لمغاال�  	لقبو' )�خرفتها  'فع  منَع  لذلك  �ليها،  	لذ'	ئع 

فضًال عن 	عتقا8 	لنفع )	لضر' بها )بأصحابها.
)8ين 	إلسالJ �ساسه 	لتوحيد، )منه �< تعتقد �نه ال يضر 
)ال ينفع �ال 	هللا؛ ال �عني ما يدخل في 	ألسباI 	لمعر)فة )	لعلل 
	لظاهر�، �A ال ُينَكر نفعها )ال ضر'ها، فالطعاJ نافع )	لسم ضا'، 
)	لطبيب نافع )	لجاهل ضا'... )	لناZ كلهم )	ألشياc جميعها منها 
ما يضر )منها ما ينفع، في حد)8 سنن 	هللا في هذ	 	لكو< )طبيعته 

	لتي طبع 	لوجو8 عليها.
)لكن �عني ما )'	c هذ# 	ألسباI )	لعلل؛ �Iّ'ُ A مريض 
يستشير �كابر 	ألطباc )يجلب �ند' 	لعقاقير )يحظى بكامل 	لعناية، 
ثم يمو2، )�خر �صابه مثل مرضه فبر¢ بأيسر 	لعال� )�قل 	لجهد. 
، )لكن 	هللا 	لموصل، )	لرسو� ها8 مرشد، )لكن  فالطبيب 8	�ٌّ

	هللا هو 	لهاi8 	لموّفق التباt 	لرشد.
)في 	لوجو8 شيc يدخل في طاقة 	إلنسا< )�شياc ال تدخل 
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 cاللتجا	ال �في طاقته، فإA	 فعل كل ما يقد' عليه )لم يبَق عليه 
�لى 	هللا  cلقو� خفية قا8'� على ما ال تقد' عليه قوته، فعليه بااللتجا
)حد# )	عتقا8 �نه هو 	لذi يضر )ينفع. فإ< 	لتجأ �لى غير#، �لى 
نبي �) )لي، حي �) ميت، يؤمن بأنه يستطيع �< يعينه هذ# 	لمعونة 

	لغيبية، فهذ	 هو 	لشرs 	لذi جاc 	إلسالJ إلبطاله!
بو< �لى 	هللا  �ما ما يعتقد# 	لعامة من �< هؤالc 	لصالحين مقرَّ
�كثر منا فهم يتخذ)نهم )سائل، فال بأZ بذلك ما 8	مت بعيد� 
كالتوسل  نطا� 	ألسباI )	لعلل،  	لغيبية 8	خلة في  	لمعونة  عن 
 Zلعبا	 cبدعا cالستسقا	 Jلصالحين. )قد توسل عمر يو	 cبدعا
 Zلعبا	لنبي ‘ )لم يتوسل بالنبي نفسه، مع �نه �فضل من 	عم 

)من سائر 	لبشر.
)مهما قيل في مسألة 	لتوسل 	لتي طا� فيها 	لخالf )كثر 
	لجد	� )لم يبَق فيها جديد يقا�، فليس في 	لقائلين بالتوسل )ال 
في مصر   gُير ما  يقّر  َمن  فيه  	لمتوقفين  في  له )ال  	لمانعين  في 
عند قبر سيدنا 	لحسين(١)، �) قبر 	لسيد� �ينب، )	لسيد� نفيسة، 
)	إلماJ 	لشافعي، )عند كل قبر قائم في مصر عليه قبة )له مز	'.

جّوَ�#   iلذ	 	لحد  يجا)�  	لقبو'  هذ#  عند  ُيصَنع   iلذ	  >�
	لقائلو< بالتوسل من 	لعلماc، )يطغى حتى ليوشك �< يجا)�... 
 cلعلما	جبا2 على 	لو	من �)جب  >�( !Jإلسال	: �لقد كد2 �قو
منعه )��	لته، حتى ال يظن بعض 	لشباI �< هذ	 هو 	لدين فيؤثر)	 

	إللحا8 على هذ	 >	لدين< 	لخر	في، )هذ	 	لذi صا'!
___________________

.cجسد# في كربال( Jبال كال Jلشا	لحسين '�سه عندنا في 	(١) )سيدنا 

١٧٠

	لكاتب بضبطه 'فيقه   pلدين، )فر	لثو'� )	 �ما 	لكالJ في 
متلبسًا بجريمة 	لقو� فيه )فزt 	لكاتب 	أل)� من نسبة هذ	 	لقو� 
�ليه، فهو 8ليل )	حد من �الf 	لدالئل على ما 	نتهت �ليه صو'� 
 cلدين شي	ستقر فيها �< 	لمتعلمين. فقد 	بعض  Zلدين في نفو	
عتيق ال يليق بالمتعلم �< يتمسك به �) يتكلم باسمه، �ال �A	 ال� به 
�< يدt 	لسيا'� )	لطيا'� )يركب 	لحما'� )�< يترs عما'� �يموبليا 
)يسكن في منز� خرI )�< يعد� عن مطعم (سن جمس) �لى 
)ليمة في قرية يأكلو< فيها 	لر� باألصابع... )�< 	لدين ال يجو� 

�8خاله في 	لعلم )ال في 	لسياسة )ال في 	لحيا� 	ليومية.
)سبب Aلك كله جريمة �جرمها 	لعثمانيو<، هي �نه لما كا< 
عهد 	لبعث (	لر)نِسانس) في �)'بة )هبَّْت �)'بة لتسابقنا بعد �< كنا 
نحن 	لسابقين، لم تجاِ'ها 	لد)لة 	لعثمانية في هذ	 	لطريق 	لجديد 
)لم تقتبس من هذ# 	لنا' )لم تستضئ بهذ	 	لضوc، )لو هي فعلت 
(على ما كنا عليه من بقايا 	لحضا'� 	أل)لى) لبقينا نحن 	لسابقين. 
 c	'( لدنيا تمشي، ثم صرنا	< )قفنا )� �إلهما	 	فكا< من نتيجة هذ
	لدنيا؛ ال ألنا تأخرنا بل أل< 	لدنيا تقدمت، )غد	 	لمسلمو< 8)< 

	لغربيين في 	لصناعة )في 	لثقافة )في 	لقو�.
)بقي فقهاvنا يقرv)< 	لفقه 	لذi )ضعت �حكامه لعصر ما 
�ما<  لكل  تصلح  	لفقه  �< مصا8'  مع  (	لر)نسانس)  	لبعث  قبل 
 Iلشبا	( ،cلفقها	2 	مكا< )نحن ملزمو< بالمصا8' ال باجتها8(
يتعلمو< ما عند �)'بة )�مريكة من 	لعلم )من 	لمذ	هب 	لسياسية 
 tلشر	يسألونهم عن حكم  cلعلما	لى �)	الجتماعية، ثم يتلفتو< 
فيها فال يلقي 	لعلماc �مامهم �ال هذ# 	لكتب 	لتي �لفت لغير هذ	 
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	لزما<، يعو8)< �ليها فال ير)< فيها شيئًا من Aلك، )ال يعرفو< 
	لشباI )قد   fفينصر 	قتباZ 	ألحكاJ من مصا8'ها )�صولها، 

�يقنو	 �< 	لدين قاصر )�نه ال يصلح لهذ	 	لزما<.

)هذ#   Jأل)ها	( 	لخر	فا2  هذ#  فير)<  حولهم  ينظر)<  ثم 
يجهر   >� غير  من  	لدين،  �لى  كلها  	لمنسوبة  )	لضالال2   tلبد	
 ً	c8 ظنهم بالدين سو	لدين منها، فيز8	 �c	عال< بر��حد بإنكا'ها )
)يعو8)< �لى 	لغرI فيتلقو< عنه كل شيc، حتى 	لقو	عد 	لتي 
ُ)ضعت للديانة 	لمسيحية )منها >فصل 	لدين عن 	لسياسة< )>فصل 
	لدين عن 	لعلم<، مع �< من �)� ما ينبغي 	التفا� عليه في 	لجد� 

معاني 	أللفا»، فما معنى 	لدين عند َمن )ضعو	 هذ# 	لقو	عد؟

�< معنا# >	ألحكاJ 	لتي تحد8 صلة 	إلنسا< بربه<، )	لدين 
 cلعلم، )هو شي	 في  	لسياسة )ال  في  له  	لمعنى ال 8خل  بهذ	 
شخصي بين 	لعبد )'به، )من هنا سا'2 	لكلمة 	لمشهو'�: >	لدين 
 t	لنز	، )لكن موطن 	في هذ tلوطن للجميع<. نحن ال ننا�	هللا )
)مكا< 	لخالf هو: هل 	إلسالJ 8ين فقط موضوعه 	لصلة بين 
	إلنسا< )'به، �) �< فيه ما يحد8 صال2 	لناZ بعضهم ببعض 

حقوقيًا )�خالقيًا، )صال2 	لد)� بعضها ببعض خاصة )عامة؟

�ليس في 	إلسالJ �خال� )حقو� خاصة )عامة )8)لية؟ )هل 
	لمقابلة  تبد) عند  	لتي  	لحقوقية  	لقو	عد  بين هذ#  	لفصل  يجب 
هل  	لموضوعة،  	لحقوقية  	لقو	عد  من  )�حكم  �عد�  )	لمقا'نة 

يجب 	لفصل بينها )بين 	لسياسة؟ )كيف؟ )لماA	؟

قاصر  �نه  نفسه  	لدين  لنا من  يثبت  	لمسألة. فمن  هذ# هي 

١٧٢

على 	لمسجد )	لعبا�8 )�< سو'� 	ألنفا� )سو'� بر	�c مثًال ليستا 
في   cلفقها	 عليها  	عتمد  	لتي  	ألحا8يث   fال�  >�( 	لقر�<؟  من 
	لمعامال2 ليست من 	لدين؟ )�A	 كا< Aلك كله من 	لدين، فمن 
 sلدين )تتر	ألمة مسلمة )هي تتمسك ببعض 	يثبت لنا كيف تكو< 

بعضه؟
في كتب  نة  	لمد)َّ  Jألحكا	 نأخذ   >� �لى  �8عو  )�نا ال  هذ	 
تغيير )لو  له )ال  تبديل  ملِزمًا ال  قانونًا  فنجعلها  	لفقه كما هي، 
مصلحة   (�  fعر على  	ألصل  في  مبنية  	جتها8ية  �حكامًا  كانت 
مرَسلة �) 	ستحسا<. ال، )ال �8عو �لى تحقيق Aلك بثو'� مدمر� 
 Jإلسال	لقر�< 8ستو'نا، 	مظاهر� صاخبة نكتفي بأ< نصيح فيها: (
8ين )8)لة... ال، بل بأ< ينقطع نفر من �هل 	لعلم �لى كتب 	لدين 
�لى قو	نين 	لد)�، )�لى تعّرf حاجا2 	لعصر )نظريا2 علمائه، (

ثم يعّد)	 مشر)عا2 هذ# 	لقو	نين.
)ال  ُيعرf صاحبه  ال  خفيًا  كا< صامتًا   >�( 	لعمل،  )هذ	 
 cللبنا Zلنافع )هو كاألسا	لعمل 	، فهو �سمه بالطبو	 �يطبَّل حو
	لعظيم، يختفي 	ألساZ في 	أل'y فال يظهر، )لكن لوال# ما 

.cلبنا	 Jقا
)ِمالs 	ألمر تعريف 	لشباI باإلسالJ )>ترجمة< كتبه �لى 
لسانهم، أل< 	إلسالJ في A	ته قو� هائلة، سر# فيه )فيه 8الئله؛ 
فمن عرفه على حقيقته لم يستطع �ال �< يكو< مسلمًا. فإA	 كا< 
	لعلماc حريصين حقًا على 	�8ها'# )عو�8 �هله �ليه )'جوt 	ألمة 

	إلسالمية �لى مجدها، فهذ	 هو 	لطريق.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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(١)i8(8لمو	 Iلتوحيد )كتا	علم 

نشر2 سنة ١٩٥٦
)لم  �حببته   iلذ	 �خي  �لى  	لفصل  هذ	   iهد�
�لى  عو8ته  تحية   ،i8(8لمو	  Aألستا	  ،#'�
	لميد	<؛ '	جيًا مّمن له نقد �) 	ستد'	s عليه �) 
غير# مما �كتب �< يبعث به �لى >	لمسلمو<<(٢)، 
فإنه ليس �حب �لّي من مناقشة �'	ئي، )ال �سهل 
�لى  	لمناقشة   2 َّ8�  	A� عنها   tلرجو	 من  علّي 

�ثبا2 خطئها.

�خذ 	لمسلمو< 	ألّ)لو< >عقيد� 	لتوحيد< من 	لقر�< )حد#، 
بالسليقة  يفهمونها  به،  يتخاطبو<   iلذ	 لسانهم  	لعربية  )كانت 
بالتعلم، )كانو	 يعرفو< ما كانو	 قبل 	إلسالJ عليه )ما 8ُعو	  ال 
�ليه، )لم َيِر8 على نفوسهم شك في 	لعقيد� لتعمل  Jإلسال	في 

عقولهم على 8فع Aلك 	لشك.
فامتأل2 بهذ# 	لعقيد� قلوبهم )ظهر2 �ثا'ها في �عمالهم، 
))جو#  	آليا2  نز)�   Iسبا� به  يعرفو<  علم  �لى  	حتاجو	  )ما 

___________________
(١) كتاI >	لمصطلحا2 	أل'بعة في 	لقر�<<.

 Aألستا	 يصد'ها  كا<  	لتي  >	لمسلمو<<  مجلة  في  	لمقالة  ُنشر2   (٢)
مصطفى 	لسباعي، في عد8 كانو< 	لثاني ١٩٥٦ (مجاهد).

١٧٤

تفسيرها، )ال �لى علم يصلو< به �لى حقيقة 	إليما< باهللا )	الطمئنا< 
�لى عقيد� 	لتوحيد. �منو	 بأ< كل شيc بقضاc من 	هللا )قد'، )�< 
	لر�� مقسوJ )	ألجل محتوJ؛ فرضو	 بقضاc 	هللا )قد'#، )بذلو	 
في 	لعمل للدنيا كل جهد، )'مو	 بأنفسهم في سبيل 	هللا على كل 
خطر، �ال �نهم لم يكونو	 يظلمو< �) يعد)<، )ال يجزعو< من 
 >�	لخيبة )ال ينتحر)< كما يفعل 	لجاهلو<، )ال يخافو< 	لمو2 

	عترy 	لمو2ُ طريَقهم �لى 	لحق.

كذلك �خذ)	 عقيد� 	لقضاc )	لقد'، �خذ)ها �يمانًا )عمًال، 
لم يحا)لو	 	لبحث في �مو' ال يمكن 	لبحث فيها )ال يرقى 	لعقل 
�ليها. )'�)	 في 	لكتاA Iكر 	لوجه )	ليد )	الستو	c على 	لعر¦ 
)�مثا� Aلك فأ8'كو	 �< 	لمر	8 منه 	إليما< بعظمة 	هللا، )�خال� 
	لعبا�8 له، )تنزيهه عن 	لشريك 	لظاهر )	لخفي؛ فآمنو	 بما جاc من 
عند 	هللا على مر	8 	هللا، لم يحا)لو	 	لبحث في حقائقها )مجا�	تها، 
فلم يصرحو	 بأنهم جا�)	 بها عن حقائقها )�< كانو	 قد فهموها 
على هذ	 	لمجا�، )لم يقولو	 كما قا� 	آلخر)< من �نها حقائق 
فجعلو	 هللا )جهًا )يد	ً ثم تنبهو	 �لى ما في Aلك من 	لتجسيم فز	8)	 
عليه ما هو في حكم 	إلحالة، فقالو	: )جه )لكنه ال كالوجو#، )يد 
ال كاأليدi، )كل ما خطر ببالك فاهللا بخالA fلك... فأخرجو	 
فيه  لمجلس  يقو�  كمن  فكانو	  كلها،  )	ليد  	لوجه  معاني  بذلك 
عشر� �عضاc: 	جتمع 	ليوJ 	لمجلس )لكن لم يحضر من �عضائه 

�يد )ال عمر) )ال خالد )ال بكر... حتى يستوفي عد 	لعشر�!
*   *   *
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)لبث 	لناZ على Aلك 	لقر< 	أل)�، )هو خير 	لقر)<. ثم 
 Iئية، ال سيما في با	بتد	ليونانية، )هي فلسفة 	لفلسفة 	2 cجا
 2cفجا �سو�،  فهمًا  )فهمت  سيئة  ترجمة  )ُترجمت  	إللهيا2، 

معها 	لشر)'.
َبه على 	لعقيد� 	إلسالمية 	لصافية، فعّكر2 جانبًا  8خلت 	لشُّ
منها في عقو� َمن شرI من هذ# 	لفلسفة، )�)'28 	عتر	ضا2 
ال معنى لها )لكن ال يجو� 	لسكو2 عنها )ال بد من �< ينفر من 
	لمسلمين طائفة للر8 عليها، فكانت طائفة 	لمعتزلة 	لتي حا'بت 
	لخصم بسالحه )نا�لته في ميد	نه، )كا< �هلها �)لي �8مغة )�لسنة 
	لحق،  	ستقامة )نز	هة )جر�� في  �كثرهم �هل  )َمَلكا2، )كا< 

فظفر)	 بها بعدّ)هم.
له  مّما  �كثر  )�عطو#  	لعقَل  تقديرهم  في  غالو	  )لكنهم 
)حّكمو# في �مو' ال يملك بطبيعته 	لحكم فيها، )ظنو	 �< 	لعقل 
يقد' على 	لخوy فيما )'	c 	لما�8، مع �< مجا� 	لعقل هو عالم 

	لُمَحّسا2 )حد#، فإA	 خر� منه لم يعد له )جو8.
عن  	لد	فعين  �شد  لكانو	  لوال#  	لمعتزلة،  عيب  هو  )هذ	 
عقيد� 	لتوحيد. )�نا �علم �< �كثر قر	c هذ	 	لفصل َيعجبو< من هذ	 
	لكالJ )ال يرضو< عنه أل< للمعتزلة صو'� مشوهة في نفوسهم.

)لقد ُظلم 	لمعتزلة مرتين: ظلمو	 �نفسهم حين سّخر)	 ما 
	لتفكير  	لناZ حريَتهم في  �يديهم، لسلب  	لسلطا< في  كا< من 
)شغلهم  جو	نحهم  عليه   iتنطو ال  بما  	إليما<  على  �كر	ههم (
تلك  كانت  حتى  	لقر�<<،  >خلق  كمسألة  جد	ً،  تافهة  بمسائل 

١٧٦

�خبا'هم   >َ(ّ8 	لتا'يخ ألنه  	لعقلي. )ظلمهم  تا'يخنا  في  	لنكسة 
	لحنابلة،  من  �صو	2 خصومهم  �صو	تهم )علت  بعدما خفتت 

فاستمّد ما قاله عنهم من �قو	� 	لخصوJ )حدهم.
)	نشعب 	لطريق بعد 	لمعتزلة �لى شعبتين؛ شعبة 	ألشاعر� 

)شعبة 	لحنابلة.
�ما 	ألشاعر� فإنهم شا'كو	 	لمعتزلة في تحكيم 	لعقل )لكن 
ال على منها� )	ضح، فكانو	 عقليين �حيانًا )كانو	 حينًا مّتبعين 
	إليما<  عند حد)8  يقفو<  	لسلف  مع  فيه  غريبًا، ال هم  �سلوبًا 
	لذين  	لمعتزلة  مع  فيه  هم  )	عتقا8	ً، )ال  فهمًا صحيحًا  	لقر�ني 
 tتبا� �عني  (ال  	لحنابلة  )�ما  	لعقلي.  	لمنطق   Iسلو� يّتبعو< 
	لمذهب 	لحنبلي 	آل<، بل َمن جاc بعد 	نتصا' �حمد بن حنبل 
	لفعل<،   8'<  Jليو	 يسمونه  ما  فيهم  ظهر  فقد  	لمعتزلة)(١)  على 
فانتقلو	 من Aلك 	لغلّو 	لشنيع في تقدير 	لعقل )تحكيمه في كل 
�هما� ( 	لنصو�  ظو	هر  عند   fلوقو	 في  شنيع  غلو  �لى  �مر، 
	لعقل جملة )تفصيًال؛ فجعلو	 هللا )جهًا )يد	ً، )قالو	 بأ< كالمه 
بحرf )صو2 )بأنه مستو على عرشه 	ستو	cً حقيقيًا، )�شياc �َُخر 
)ها )لم  من هذ	 	لباI �خذ)ها على ظاهرها، مع �< 	لسلف �َمرُّ

يخوضو	 غما' 	لكالJ فيها(٢).
ثم كثر2 	لطر� )	لمذ	هب، )صا' علم 	لتوحيد >كالمًا< فا'غًا 
في 	لر8 على هذ# 	لمذ	هب )حكاية ُشَبهها 	لو	هية، 	لتي �نشأتها 

___________________
(١) )من تصفح تا'يخ 	لطبرi مثًال )جد 	لعجب من �خبا'هم.
(٢) )قد �Iَ8ّ عمر 'جًال )ضربه ألنه بلغه عنه �نه يخوy فيها.
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	لترجمة 	لسيئة للفلسفة 	ليونانية )	لفهُم 	لسيc لهذ# 	لترجمة.

 t(فر من  هي  مسائُل  	لتوحيد  في  8خل  �نه   cلبال	  8	�(
بعض، )مسألة  	لر	شدين على   cلخلفا	 بعض  كتفضيل  	لفر)t؛ 
	لخالفة، )ما �لى Aلك من �مو' ال تعد) �< تكو< معا's 	نتخابية 
تنقضي بانقضاc �يامها. )	هللا ال يسألنا عن 	لصحابة �يهم �فضل، 
)لكن يسألنا عن �عمالنا. )ما 8	J علي نفسه قد بايع �با بكر )عمر 
)�طاعهما، فهل يكو< بعض 	لناZ 	ليوJ، )بعد 	نقضاc ثالثة عشر 

قرنًا على هذ# 	لمعركة، علويًا �كثر من علي بن �بي طالب؟!

معاهدهم  في  للمسلمين   Jليو	 يبَق  لم  �نه  	لنتيجة  )كانت 
)مد	'سهم علم يبحث في 	لتوحيد 	لقر�ني، )ليس في 	لكتب 	لتي 
ُتنَسب �لى هذ	 	لعلم ما هو كتاI توحيد حقًا، )ال 'سالة محمد 
عبد# 	لتي نالت من 	لتقريظ )	لثناc )	لدعاية ما ال تستحق ـ على 
جو8تهاـ  عشَر#، ألنها ليست �ال تهذيبًا لكتب 	لكالJ، ليس فيها 
من جديد �ال حسن 	لصو¥ )جما� 	لعرy، )فيها �شياc ليست 
 f	لفقه، )�طر	مباحث عامة، )مسائل من  :cلتوحيد في شي	من 

من 	لتا'يخ.

)خيٌر لنا �< نطوi هذ# 	لكتب كلها على ما فيها من خير قليل 
)لغو طويل، من شرp 	لمو	قف �لى 	لحصو< 	لحميدية )'سالة 
 Iلقر�< فنفسرها للطال	لتوحيد في 	محمد عبد#، )نأخذ �يا2 
تفسير	ً )	ضحًا، مبّينين لهم �سباI نز)لها )ظر)فه، ليكو< لهم 
من Aلك مثل فهم 	لعربي 	أل)� 	لمخاَطب بالقر�<، 	لذi كا< له 

من سليقته ما يغنيه عن 	لتفسير.

١٧٨

)كنت �قو� بهذ	 	لقو� من سنين طويلة، )كتبت فيه فصوًال 
في مجلة 	أل�هر )في 	لرسالة )غيرهما، فكانت تعترضني مشكلة 
هي �< كل iA مذهب يفسر 	لقر�< )فق مذهبه؛ فالذi يقو� �< هللا 
كرسيًا يأخذ 	للفظ على ظاهر#، )قد يصو' 	لكرسي بما في Aهنه 
من صو' 	لكر	سي 	لتي ير	ها في 	لد)' )عند 	لتجا'... )	لذi يقو� 
�< 	لمر	8 بالكرسي ُملك 	هللا (كما تقو� �< كرسي 	لمملكة 	لعثمانية 

�لى فاZ، يأخذ# على 	لمجا�)(١). Z'كا< يمتد من فا
)	لمجا� )�< كا< متأخر	ً في 	لوضع، لكنه هو 	ألصل في 
	الستعما�. )لو نسخ ناسٌخ 	لمجاَ� من كالJ 	لناZ )�خذ# كله على 
	لحقيقة لكا< مجنونًا. )كذلك 	لقو� في 	لعر¦ )في 	ليد )	لوجه 

)�مثالها من متشابها2 	لقر�<.
�لى  يرجع  	لمذ	هب  في   fالختال	 �< سبب  �حس  )كنت 
	الختالf على معاني 	أللفا»، )لكني لم �كن �ستطيع �< �عّبر عن 
هذ	 	لحس بألفا» صريحة، )ال �قد' �< �صو' لهذ	 	لذi في Aهني 
	لمصلح  	لد	عية  	لرسالة لأل�  فلما �خذ2 هذ#  صو'� )	ضحة. 
	ألستاA 	لموi8(8، )جد2 	لتعبير 	لصحيح )	لصو'� 	لو	ضحة، 

)قلت: هذ	 	لذi كنا نحوJ حوله )ال نعرf 	لمدخل �ليه.
	لقر�<،  �يا2  �لى   tلرجو	 على  	لتوحيد  في  	القتصا'  هو 
)	التفا� على تحديد معاني �لفاظها، )فهُمها كما يفهمها بسليقته 
	لعربي 	أل)�؛ على هذ# 	أل'كا< 	لثالثة ينبغي �< نقيم علم 	لتوحيد 

.Z'	لمد	في 
___________________

(١) )كال 	لقولين خالf ما كا< عليه سلف هذ# 	ألمة، )	لسلف �منو	 بها 
بقلوبهم )�مسكو	 عن 	لخوy فيها بألسنتهم.



w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ١٧٩

لنا  فخط  نسلك،  طريق   i�  i'ند ال  حائرين  كنا  لقد 
	لخطو	2  فيه  )مشى  	لصحيح  	لطريَق  	لرسالة  بهذ#   i8(8لمو	
	أل)لى. فهي ليست نهاية، ما هي �ال بد	ية، )لكنها بد	ية 	لطريق 

	لموصل.
يجمع  َمن  مرتبة  مر	تب:  �'بع  على  )	لباحثو<  )	لمؤلفو< 
	لصحيح )	لسقيم )يحشد كل ما ير	# في 	لموضوt، كالسيوطي. 
مجتمعة،  )ير)يها  �سنا8ها  )يحّقق  	لنصو�  يجمع  من  )مرتبة 
كالشوكاني. )مرتبة فوقها هي مرتبة من يرتبها )يشرحها )يستنبط 

منها )يعلق عليها، )يصو¥ من Aلك بحثًا كامًال، كابن تيمية.
)مرتبة فو� 	لثالثة هي مرتبة من يحيط بذهنه بها )يفهمها 
)يهضمها (كما يقا� 	ليوJ) حتى تكو< كأنها فكرته هو، ثم يعرضها 
عرy 	لرجل فكرَته، يملكها )يتصرf فيها )يديرها على �)جه 

ها في شتى 	ألساليب، كالغز	لي. 	لبيا< )يمرُّ
من  له  قر�ته  )فيما  	لرسالة  هذ#  مقدمة  ـ في   i8(8لمو	(
'سائلـ  يكا8 يرتفع �حيانًا عن 	لمرتبة 	لثالثة، )'بما بلغ 	لر	بعة. 
)هو يتميز بعلم )	سع، )عقيد� صحيحة، )Aهن نّفاA، )مقد'� 
على 	لترتيب )	لعرy(١)، لكنه ال يخلو في هذ	 	لباI من مو	ضع 

للنقد.
من Aلك '�يه في �عا�8 	لضمير هللا في قو� يوسف: {

}، مع �< موضوt 	لكالJ عزيز مصر )هو 
___________________

(١) )له 	جتها8	2 يخالف فيها �ئمة 	لمذ	هب 	لفقهية، )	لحق ما قالو# 
هم فيها ال ما قاله هو.

١٨٠

 Iلحديث عنه، )ال عبر� بالقر	ليه )�	لماثل في 	لذهن، )	لضمير 
} أل< هذ# 	لجملة طا'ئة قد  	للفظي السم 	هللا في قوله {
	عترضت جزi�َ 	لكالJ؛ فكأ< يوسف قد ترs بها محدثه )�قبل 

فيها على غير# (على 	هللا) ثم عا8 �لى محدثه )حديثه.
)لمّر  )لو كا< 	لضمير يرجع �لى 	هللا لما Aكر 	لضمير �بد	ً 
 (� �نه<، < قوله  في  )تأكيد   c	بتد	 �لى  غير حاجة  من   Jلكال	 في 
ألعا8 	إلظها' )كر' لفظ 	لجاللة، )هذ# سنة 	لعرI في كالمها، 
 ،cلُبَلغا	 Jلنظر في كال	8ما< �)هو شيc ُيدَ's بالملكة 	للغوية )

)ال يمكن 	لتدليل عليه.
 ،>gلمثو	كر# >A بعد i8(8لمو	لما فهمه  �نه ال مجا�ثم 
)قد  �هله  في  يخونه  فكيف  عزيز مصر،   '	8 في   gثو �نما  )هو 
 i8(8لمو	لإلله، ) Iلر	معنى  fمن صر f#؟ )ال خو	حسن مثو�
)	لمتكفل  	لمرّبي  بمعنى  هنا   Iلر	  >� على  شاهد	ً  يسوقه  نفسه 

بالحاجا2، )هو ينطبق على عزيز مصر.
 s'8� لم  �ني  هذ#   i8(8لمو	 'سالة  في  فيه  توقفت  )مما 
ـ في كثير من 	لحاال2ـ  )جو# 	الختالf بين 	آليا2 في معاني 
	لرI �) 	لعبا�8 �) 	لدين، مع �نه يقر' 	الختالf )يسو� كل �ية 
يقسرها  عليه  يقصرها   A� يكا8  	لمعاني،  هذ#  من  لمعنى  شاهد	ً 

قسر	ً ال قصر	ً.
فرعو<   >� �ثبا2  محا)لة  في  8ليله  قو�  كذلك   s'8� )لم 
معه  ُيشركو<  �نهم  كفرهم  كا<  �نما ( 	هللا،  يعرفو<  كانو	  )قومه 
غير# على نحو ما كا< عليه 	لعرI. )كنت �تمنى لو �نه ـ �A Aكر 
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	آليا2ـ  عرy لها بشيc من 	لشرp )	لتفسير، )لكن عذ'# قصد 
	الختصا'.

)هذ# بد	ية على كل حا�، لألستاA حفظه 	هللا فضل 	بتد	ئها 
سّنه   iلذ	 	لطريق  هذ	  على  علماvنا  يمشي   >�  cلرجا	( )ثو	به، 

�كما� 	لعمل 	لذi بد� به.(
عت،  بت )ُ)سِّ )هذ# 	لرسالة، �A	 �عيد 	لنظر في ترجمتها )ُهذِّ
تصلح �< تكو< كتاI 	لتوحيد >	لرسمي< في مد	'Z 	لمسلمين 
	لناZ من   i) من �حسن ما بين �يد�كلها، )هي (على كل حا

'سائل في 	لتوحيد.
)لقد كنت �حب �< �حد¤ عن 	لموi8(8، شخصه، )عن 
	لهند  في  	لتي عرفتها  	لدعو	2  بين  مكانها  	إلسالمية،  	لجامعة 
)	تجه  	لبحث  طا�  )لكن   ،sهنا لمسته   iلذ	 )�ثرها  )باكستا< 
	لرسالة  )في  	لتوحيد  في  كله   Jلكال	 فجعلت  	التجا#،  هذ	  بي 

نفسها.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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حلو� قديمة لمشكال2 جديد�

نشر2 سنة ١٩٥٦

	لقضا� في مسألة حبس   cكنت �حا8¤ �ميًال لي من علما
على  لي   tّطال	 )ال  جز	ئيًا  قاضيًا  لست  �نا  له:  فقلت  	لمدين، 
مباحث علماc 	لغرI في هذ	 	لموضوt، )لكني �عرf مباحث 

فقهائنا فيه.
فتبسم كالشاsّ �) 	لمستهز¢ )قا�: )لكن هذ# مشاكل جديد�، 

فما 8خل 	لفقه فيها؟
قلت له: )ماA	 تقو� �A	 كا< لهذ# 	لمشكال2 	لجديد� حلو� 
قديمة، )�A	 كانت هذ# 	لمسألة بالذ	2 قد ُبحث فيها من ثالثة 

عشر قرنًا )نصف 	لقر<؟ من �ياJ 	لصحابة؟
	لجو�ية،  قيم  البن  	لحكمّية<  >	لطر�   Iكتا �مامي  )كا< 
فقر�2 عليه فصًال كامًال في هذ	 	لموضوt نقل فيه '�i علي بن 
�بي طالب في عدJ 	لحبس، ثم Aكر '�i 	لحنفية في تقسيم 	لّدين 
�لى ِعَوy مالي (كالقرy )ثمن 	لمبيع)، )�لى ما لزمه بالتز	مه 
 yمه )ليس في مقابله عو	لتز	لمهر)، )ما لزمه بغير 	(كالكفالة )
(كبد� 	لمتلف )نفقة 	ألقا'I). )'�يهم في تقسيم �حو	� 	لمدين: 
يسا'#  ثابت  موسر  �لى ( ُيحَبس،  فال   #' �عسا  ثابت  معسر  �لى 

١٨٤

	لفقهاc، ثم   c	'�  yفيه ِمن عر  yمماطلته فيحبس... )ما �فا(
 Iلضر	لحبس من جنس 	ّجَح كوَنه ال ُيحبس، )عّلَل لذلك بأ< '
بالسيا� )	لعصي، )Aلك عقوبة ال تسو¥ �ال عند تحقق 	لسبب 
�لى  Iسقوطها بالشبهة �قر >�	لموجب )ال تسو¥ بالشبهة، بل 

قو	عد 	لشريعة من ثبوتها بالشبهة.
)8هش 	لزميل )ظن �ني �قر� من عندi، فأخذ 	لكتاI فنظر 

فيه متعجبًا.
قلت: ال تعجب، فما من كتاI من كتب 	لفقه يخلو من بحث 
في هذ# 	لمسألة، )في �مثالها من 	لمسائل 	لتي نظنها جديد�، مع 

�< فقهاcنا �)سعوها بحثًا.
	لفقه  �نه ال يعرf من  )�فضُت معه في 	لحديث فتبين لي 
�مثاله   Zلتي 'سمها في نفسه )نفو	 	لمشوهة،  �ال هذ# 	لصو'� 
	لفقه  حسبو	  	لذين  	لمتأخر)<  	لمشايُخ  )	لمحامين  	لقضا�  من 
)ُيقرئونها  َيقرv)نها  )	لحامدية،  )	لهندية  	لحاشية  في  ما  تر8	8 
 Iلثابت بدليل شرعي من كتا	لحكم 	تالميَذهم، ال يفّرقو< بين 
�) سنة )	لحكم 	لمبني على عرf كا< ثم �	�، )ال يعلمو< �< 
 f	لمعامال2 مبنّية على َ�ْقيِسة(١) )�عر	 Iلفقهية في با	 t(لفر	كثر �
)قليل فيها 	لنصو�، على عكس 	لعبا8	2 فإ< �كثرها مبني على 
نصو� 	لكتاI )	لسنة، )�< ما ال يعتمد على نص يتبد� 	لحكُم 

___________________
(١) من حماقا2 	لظاهرية �< �مامًا من �ئمتهم هو 	بن حزJ 	ألندلسي �ّلَف 
كتابًا سّما# >�بطا� 	لقياZ<، )لو سّما# >�بطا� 	لشريعة )�لغاc 	لعقل< 

لكا< �صدَ� في 	لداللة عليه.

http://www.alitantawi.com
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فيه بتبد� 	أل�ما<، )�< هذ	 هو ما يمتا� به 	لشرt 	إلسالمي، )�نه 
بهذ	 صا' صالحًا لكل �ما< )مكا<.

 �	('ُ بالطبع)  كلهم  (ال  �كثرهم  أل<  هذ	  يعرفو<  ال  �نهم 
	لقديم  	لعلمي   fلعر	 في  >	لفقيه<  )كلمة   .cفقها )ليسو	   Jحكا�
مر	8فة لكلمة 	لمجتهد )	لمفتي؛ فال يسمى فقيهًا )ال مفتيًا �ال من 
كا< مجتهد	ً. )قد نّص 	لحنفية على �نه ال يجو� لمفٍت �< يفتي، 
	لناZ في   f	عر� �< كا< )	قفًا على  �ال  �< يقضي،   yٍلقا )ال 

معامالتهم.
هؤالc 	لمشايخ هم 	لذين �بعد)	 	لناZ عن 	لفقه. )لست �نا 
	لذi يقو� هذ	، بل يقوله 	بن 	لقيم(١) في هذ	 	لكتاI من �كثر 
من سبعة قر)<. )قر�2 على 	لزميل قوله عند 	لكالJ على 	لسياسة 

	لشرعية:
مقاJ ضنك  )هو   ،Jٍفها� )َمضّلِة   Jٍ	قد� َمزّلِة  موضع  ")هذ	 
)معترs صعب، فّر� فيه طائفة فعطلو	 	لحد)8 )ضيقو	 	لحقو�، 
 Jلشريعة قاصر� ال تقو	 	لفسا8 )جعلو	لفجو' على 	هل � 	(vجر
بمصالح 	لعبا8، جعلوها محتاجة �لى غيرها )سّد)	 على نفوسهم 

___________________
(١) )ليس معنى هذ	 �< كل ما يقوله 	بن 	لقيم مسلَّم له، فإ< له في 	لعقائد 
ال سيما في كتابه >	جتماt 	لجيو¦ 	إلسالمية< ما ال ُيقَبل بحا� من 
	ألحو	�، كما �< له في >�عالJ 	لموقعين< �ال2 )�ال2، )له في 
كتاI >	لطر� 	لحكمّية< (هذ	) كلمة سا'2 في 	لناZ سير 	ألمثا�، 
هي قوله "حيثما كانت 	لمصلحة فَثّم شرt 	هللا"، )	تخذها 	لَجَهلة سند	ً 
لر8ّ ما ثبت من 	ألحكاJ بالكتاI )	لسنة )	لقياZ 	لصحيح، مع �< 

	لمصلحة �نما تر	عى �A	 لم يكن في 	لمسألة 8ليل شرعي.

١٨٦

طرقًا صحيحة من طر� معرفة 	لحق )	لتنفيذ له، )عطلوها ـ على 
منهم  ظنًا  للو	قعـ   مطابق  حق  �نها  قطعًا  غيرهم  )علم  علمهم 
منافاتها لقو	عد 	لشرt. )لعمر 	هللا �نها لم تناfِ ما جاc به 	لرسو� 
�< نافت ما فهمو# هم من شريعته باجتها8هم. )	لذi �)جب لهم (
Aلك تقصيٌر في معرفة 	لشريعة )تقصير في معرفة 	لو	قع، )تقصير 
في تنزيل �حدهما على 	آلخر؛ فلما '�g )ال� 	ألمو' Aلك، )�< 
	لناZ ال يستقيم لهم �مر �ال بشيc غير ما فهمه هؤالc من 	لشريعة، 
شر	ً  قو	نينهم)  )من جديد  (�قو�:  سياستهم   tضا(� من  �حدثو	 
بحقائق  	لعالمين  	ألمر )عّز على  فتفاقم  عريضًا،  طويًال )فسا8	ً 
قابلت   gلك. )�فرطت طائفة �خرA من Zلنفو	 	لشرt تخليص 
هذ# 	لطائفة، فسّوغت من Aلك ما ينافي حكم 	هللا )'سوله. )كال 
	لطائفتين �ُتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث 	هللا 'سوله، �لخ".

�)قاتهم  تتسع  	لذين  )	لمحامين  	لقضا�  �خو	ننا   >� )لو 
لة 	لمدلَّلة، ال 	لكتب  للمطالعة )	لبحث نظر)	 في كتب 	لفقه 	لمعلَّ
 Iلكتا	) 	لصنائع  كبد	ئع   ،Jألحكا	 سد  على  	لقاصر�  	لمتأخر� 
	لعظيم) )	لمبسو� )شر)p 	لهد	ية )	لزيلعي على 	لكنز )�مثالها 
من كتب 	لحنفية، )	لمجموt عند 	لشافعية، )	لرهوني )	لز'قاني 
 Jعال�( Jلمحلى البن حز	لحنابلة، )	لمغني عند 	لمالكية، )	عند 
	لموقعين البن 	لقيم(١) )�مثالها لر�)	 فيها حلوًال لجميع 	لمشكال2 
	لقائمة 	ليوJ، من مدنية )جز	ئية )8)لية )	قتصا8ية. )�نا ال �بالغ 
 	(vقر	في فها'سها ثم  	لكتب �مامكم، فانظر)	ال �تزّيد، )هذ# (

___________________
(١) على ما فيهما من مشاغبا2 على 	لمذ	هب 	أل'بعة )ال سيما 	لمذهب 

	لحنفي.



w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ١٨٧

منها صفحا2 فقط تر)	 صد� ما �قو�، )�< كا< 	لناZ قد 	نصرفو	 
عن هذ# 	لكتب �لى كتب 	لمتأخرين، مع �< كتب 	لمتأخرين بمثابة 

نصو� 	لقانو<، )هذ# هي 	لشر)p )	لمصا8'.
قا� 	لزميل: �فتعيرني هذ	 	لكتاI ليالي؟

قلت: نعم، )�< كا< ما يعرy له فيه من مباحث موجو8	ً 
في كتب كثير�.

)�خذ# )عا8 بعد �ياJ )قد 	نقلبت 	لحا�، فصا' هو 	لمد	فع 
 Iلكتا	  �	'(� خال�  )ضع  قد  هو   	A�( 	إلسالمي.  	لفقه  عن 
عالما2، فجعل يفتح صفحة بعد صفحة )يطلعني على ما )جد 

.Iلكتا	في 
قا�: لقد )جد2 فيه حقًا ما �8هشني، فيهـ  كما قلَتـ  حلو� 

قديمة لهذ# 	لمشكال2 	لجديد�.
	لفنية،  )	لخبر�  	لو	حد،  )شها�8  بالقر	ئن،  	ألخذ  منها 
)	لفحص 	لطبي... فكيف ثا' مشايخ 	لقضا� 	لشرعيين �A< على 
بالقر	ئن  	ألخذ  من  	لشرعية  	لمحاكم  )منعو	  	لبينا2،  قانو< 
)شها�8 	لو	حد بالمرسوJ 'قم (٨٨)، مع �< 	لقر	ئن ـ كما يقو� 
	بن 	لقيمـ  ثابتة بنص 	لكتاI في قصة يوسف لّما 	ختلف هو )	مر�� 
 ،Iمتنع )هر	 iلذ	لتي �غرته )هو 	لعزيز، هو يّدعي �نها هي 	
)هي تّدعي 	لعكس، فكا< 	لحكم لقرينة شق 	لقميص: �A	 كا< 
قميصه قد ُشقَّ من 	ألماJ فقد صدقت هي، )�< كا< قد ُشقَّ من 
	لخلف فهي 	لكاAبة. )ثابٌت في 	لسنة بحكم سليما< بين 	لمر�تين 

	للتين تّدعي كلٌّ منهما �< 	لولد )لدها، مع �نها 8عوg نسب.

١٨٨

)في 	لكتاI فصو� ِطو	� في 	لقر	ئن 	لقضائية )�قسامها، 
)ما يصلح منها حجة )ما ال يصلح. )فيه فصل طويل في جو	� 
	لحكم بشها�8 	لرجل 	لو	حد (�A	 ُعرf صدقه) في غير 	لحد)8، 

)لم يوجب 	هللا على 	لحّكاJ �< ال يحكمو	 �ال بشاهدين.
)قد حكم 	لرسو� ‘ بالشاهد )	ليمين، )')A gلك مسلم 
في صحيحه )')	# غير#. )حكم بالشاهد 	لو	حد فقط، )سا� كثير	ً 
من 	لنصو� 	لثابتة 	لمؤيد� لذلك. )تكلم في فصل �خر في جو	� 
	لحكم في بعض 	لحاال2 بشها�8 	لمر�تين )حدهما، بل 	لمر�� 

	لو	حد� فقط(١).
)تكلم على 	لتفريق بين 	لشهو8 )	ستجو	بهم (� ٦١(٢))، 
)	ستجو	I 	لمّدعي (� ٣٣)، )تكلم على 	إلقر	' في 	لجر	ئم 
)�نه ليس سيَد 	لبينا2 8	ئمًا )ليس حجة قطعية بل قد ُيَر8ّ للقرينة 

.((٣)٢٧، � ٥٦ �)
 c	لخبر	 i� ،لقافة	 �لنسب بقو	ثبا2 �)بحث بحثًا طويًال في 
	لذين يعتمد)< على 	لتشابه 	لجسدi بين 	ألI )	البن؛ حكم بذلك 
'سو� 	هللا ‘ )عمر )	لصحابة (� ١٠، ٢١٦، ٢٣٢) )لو كا< 
	لقائف )	حد	ً، )عّلل لذلك بأنه ُيكتفى عند 	لحكم بخبر� 	لطبيب 

___________________
(١) )في 	لمذهب 	لحنفي مو	طن كثير� يحكم فيها بشها�8 	لمر�� 	لو	حد� 

)ال مانع من 	لقياZ عليها )توسيعها.
(٢) من طبعة محمد حامد 	لفقي في مصر سنة ١٩٥٣.

 Jلمحكو	به  fما يعتر fلحكم بخال	لنسائي فصل في >	(٣) )في سنن 
عليه �A	 تبين للحاكم من 	لحق غير ما 	عترf به<.
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)	لبيطا' 	لو	حد فكذلك 	لقائف(١). )	لرسو� ‘ 	عتمد في تحديد 
�عما' �سرg قريظة على 	لكشف 	لطبي (� ٩). )في 	لكتاI فصل 
 Iألسلو	لز)جة �< �)جها عّنين، ال يختلف 	 gلبّت في 8عو	في 
فيه عّما ُيتبع 	ليوJ عند �حالة 	لمدعى عليه على 	لطبيب 	لشرعي 
(� ٤٨)، )فصل في تطبيق 	لخط )	لتوقيع )	لشها�8 على 	لخط 
 �) 	لو	حد  	لخبير  بإخبا'  	لحكم  )في   ،(٢٠٨  �) )	لتوقيع 

١٢٨، ٢٣٢)، )في '8 	ليمين (� ٨٦، ١٢١).
من  عشر	2  سنة)  سبعمئة  من  مؤلَّف  ()هو   Iلكتا	 )في 
	لمسائل 	لتي كنا نظن (يقو� 	لزميل) بأنها جديد� لم يتعرy لها 
	لمتقدمو<. )�< من 	لعا' علينا �< ندt هذ# 	لمائد� 	لحافلة ال نلتفت 

.Zلنا	ئد 	من فتا2 مو iليها )نذهب فنستجد�
*   *   *

هذ# قصة قصصتها، ما �'28 منها 	لبحث 	لعلمي )ال 	لتتبع 
)	الستقصاc، بل �'28 تنبيه �خو	ننا 	لقضا� )	لمحامين �لى 	لكنز 
 Jليو	لنظر 	لى �	لذi يملكونه؛ لعل هذ# 	لكلمة تدفع )	حد	ً منهم 
�لى 	لنظر غد	ً في غير# من مطوال2 كتب 	لفقه، ( Iلكتا	 	في هذ
لير)	 �< فقهنا لم يكن يومًا جامد	ً ضيقًا )ال ُمجدبًا، )�نه ليس كما 

يتصو')< �) يصو'# 	لمشايخ 	لمتأخر)< من حيث ال يشعر)<.
*   *   *

___________________
(١) )	لقيافة كانت معر)فة عند 	لعرI، )لها ناZ 	نقطعو	 �ليها )ُعرفو	 

بها هم 	لقافة.

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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فكر)	: لماA	؟

�لى  )ترجمت   ،١٩٧٢ سنة  نشر2 
	لفرنسية )	إلنكليزية )	أل'8ية.

 Aألستا	 شّرفني  	لتي  	لمقالة  ألكتب  )قعد2  	لقلم  �خذ2 
>	لوعي  مجلة  من  	لممتا�   cللجز كتابتها  كلفني  حين  'ضو	< 
�سائل  	إلسالمي<، فو'8 علّي )	'8ٌ صرA fهني عنها )جعلني 
نفسي: لماA	 �كتب؟ )ما 	لفائد� من 	لكتابة؟ هل نفعتنا 	ألحا8يث 

)	لخطب )	لمقاال2؟

لقد خطبت �)� خطبة عامة سنة ١٣٤٥ هـ (من نحو نصف 
قر<) )ما �لت �خطب، )كتبت من تلك 	ألياJ )ما �لت �كتب، 
)حّدثت في 	إلA	عة من يوJ �نشئت محطة 	لشر� 	أل8نى (في يافا) 

قبل 	لحرI 	لعامة 	لثانية )ما �لت �حّد¤.

)يخطب )يكتب )يحّد¤ عشر	2 )عشر	2 مّمن هم �صفى 
�مانًا؛   Jقد�( بيانًا  )�جلى  لسانًا  )�فصح  �يمانًا  )�كثر  جنانًا  مني 
خطبو	 على كل منبر، )كتبو	 في كل جريد� )مجلة، )حّدثو	 من 
كل �A	عة... فماA	 كانت ثمر� هذ	 	لجهد كله؟ هل نحن 	ليوJ فى 
مجتمعاتنا: في بيوتنا، في مد	'سنا، في محاكمنا، في �سو	قنا، 

١٩٢

 Jإلسال	لى � Iقر� Jليو	شبابنا... هل نحن  sنسائنا )سلو cفي ��يا
�J قبل خمسين سنة؟

َمن كا< يقد' �< يتصو' يومئذ �ننا سنصير �لى ما صرنا �ليه 
	ليوJ؟

)ما لي �فرy 	لفر)y )�قّد' 	لوقائع، )عندi 'سالة لي 
مطبوعة سنة ١٣٤٨ هـ عنو	نها >8مشق بعد تسعين عامًا< صّو'2 
 iلذ	 	Aليه خيالي، فإ�فيها بخيا� شبابي 	لجامح �غرI ما )صل 
حد¤ فعًال في خمس )�'بعين سنة يسبق ما تخيلت )قوعه في 

تسعين سنة!
 .Zلرسالة مطبوعة موجو�8(١)، )حالنا قائم ملمو	نعم؛ )

___________________
	لثالثة من 'سائل >في  	لرسالة  (١) بل هي مفقو�8 غير موجو�8، )هي 
سبيل 	إلصالp< 	لتي �صد'ها جّدi في �)� شبابه، )قد تحد¤ عنها 
في Aكرياته (في 	لحلقة ٣٨ 	لمنشو'� في 	لجزc 	لثاني) فقا�: "كانت 
�ال 	أل)لى منها. حا)لت �< �جد 	لرسائل  iسائَل �'بعًا لم �جد عند'
	لثال¤ 	ألخرg فلم �ستطع، )سألت �خو	ني، �عني من بقي منهم 
فإ< �كثرهم مضى �لى لقاc 'به، )سألت من قّد'2 �< �جدها عند# 
فما )جد2 لها �ثر	ً. فاعجب معي من تحو� 	ألحو	�: 'سائل �ثا'2 

يومًا بلد	ً، ثم جاc يوJ يفتش مؤلفها عن نسخة منها فال يجدها"!
قلت: ثم )جد2ـ  بعد )فا� جدi 'حمه 	هللاـ  نسخة من هذ# 	لرسالة 
بين �)'	قه، )هي في سبع )عشرين صفحة من 	لحجم 	لصغير. في 
�)لها يتخيل حكاية تنتهي بموته، ثم يقو�: "مر2 علّي مدٌ� 	هللا �علم 
 sلبال8 تغير2 )َمن عليها، فلم يعد هنا	ها، ثم صحو2 فر�يت 	بمد
مقبر� )ال بساتين بل شا't ضخم على جانبيه 	لقصو' 	لفخمة )�هله=

http://www.alitantawi.com
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 Jليو	لكويت 	 �لكويت قبل 'بع قر< حاَ	بل لو تخيل 'جل في 
لحسبو# قد جن )فقد 	لعقل.

فلماA	 	نتهت جهو8نا �لى 	لهزيمة )	لفشل؟ فكر)	: لماA	؟
___________________

=   كلهم يلبسو< 	لقبعا2 )	للباZ 	أل)'بي، فعرفت في 	لحا� �نني في 
با'يز! 	قتربت من �حد 	لناZ فقلت له بالفرنسية: بونجو'. فصّعد فّي 
نظر# )صّوI، )تأملني باسمًا ثم سا' )لم ير8ّ علّي شيئًا. فرجعت 
�لى نفسي فوجدتني غريبًا في �يي، )كيف ال يكو< غريبًا من يلبس 
فحلقت،  	لحال�  �لى  فأسرعت  شا'بيه؟  يقّص  لم  )من  	لطربو¦ 
)	شتريت قبعة )خرجت �نظر متعجبًا؛ ال �جرv على 	لسؤ	� عن 	سم 

	لمدينة )عن تا'يخ 	ليوJ لما القيت من 	لرجل 	أل)�".
 Jيا� من  �صدقائه  من  )	حد  هو   	A�( يعرفه،  بشيخ  يلتقي  ثم 
	لشباI، )يتعجب من شيخوخته )شيبته، ثم يعّرفه بنفسه فيعجب 
 	A�)يقو�: "كيف عد2 �لينا )قد حسبناs مّت منذ تسعين سنة؟!"، )
 	A٢٠١٩ ميال8ية، )يهتف بالشيخ: "8مشق؟ ما Jهو في 8مشق في عا

تقو�؟! �'جوs �< ال تهز� بي".
ثم يمضي مع 'فيقه 	لشيخ �لى مقهى فيفاَجأ بفتا� مليحة تقوJ على 
 Iنها ليست بفتا� بل هي شا� s'خدمته، ثم تشتّد مفاجأته حين يد
متخّنث A) شعر طويل! )يكا8 ال يفقه من لغة 	لناZ شيئًا، ثم يعلم 
�نها خليط من 	للغة 	لعامية )	للغا2 	ألجنبية، "�ما 	لفصحى فلم يعد 

يعرفها �ال 	لمنقطعو< �لى 8'	ستها، )قليل ما هم".
فُفتح  )	'�سا#!  "ثم صدمتنا سيا'� فصحت:  	لرسالة:  �خر  )في 
علّي 	لباI )�فقت، فإA	 �نا في 	لفر	¦، )�A	 هي 8مشق ال با'يز، 
)سنة ١٩٢٩ ال سنة ٢٠١٩؛ ال شو	't )ال بنايا2، )ال تماثيل )ال 
حانا2، )ال تهّتك )ال �لحا8... )�A	 كل ما '�يت 'vيا مناJ )�ضغا¤ 

�حالJ". (مجاهد).

١٩٤

لو 	ستقريتم �فر	8 	لمسلمين لوجدتم 	لكثر� 	لكاثر� ال تز	� 
	لمؤمنين، )تكر#  ُتَعّد من   >� تريد   (� باهللا )	ليوJ 	آلخر،  تؤمن 
فيهم علماc كثيرين،  بالفسا8. )لوجدتم   (� باإللحا8  �< توصف 
)خطباc ))	عظين، )محاضرين )مد'سين، كلهم يدعو �لى 	هللا 

�) يحب �< ُيَعّد مع 	لدعا� �ليه.
))جدتم 	لمساجد ال تز	� عامر� بالمصلين، )خطب 	لجمعة 
 Jفيها علو Z تعلن بالمكّبر	2 )	إلA	عا2، )	لمد	'Z ال تز	� تد'َّ
)	إلA	عا2  ساعاتها)،  )ُنِقصت  مناهجها  ُمِسخت   >�() 	لدين 
)ضعت   >�() بالقر�<  )تختمها  بالقر�<  بر	مجها  تبد�  تز	�  ال 
 Jلختا	لقر�< في 	لعو8، )قبل 	عزفًا على  pالفتتا	لقر�< في 	بعد 

مسرحية تكشف فيها 	لعو'	2 )تظهر فيها 	لمحرما2)!
ـ مع  ينجحو	   >�  Jإلسال	  c	عد� من  	لدعا�   tستطا	 فكيف 
هذ	ـ  من حيث فشلنا نحن 8عا� 	إلسالJ؟ �ال تر)< �< هذ# 	لمسألة 

تستحق �< ُتعرy في 	لعد8 	لممتا�، )�< نجد لها 	لجو	I؟
*   *   *

�كا< Aلك أل< 	لذi ندعو �ليه باطل؟
 y	لحق ال من �عر	صيغ من جوهر  Jإلسال	؛ أل< �محا 	هذ

.Jأل)ها	
�J كا< أل< 	إلسالJ َبليت حقائقه فلم تعد تقوg على مو	جهة 

	لخطوI في عصر تفجير 	لذ'� )	قتحاJ 	لفضاc؟
ال؛ فاإلسالJ كا< جديد	ً لّما جاc، )بقي جديد	ً، ال َيبلى 



w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ١٩٥

�ال في 	ألAها< 	لتي تعجز �) تكسل �) تزهد في كشف  Jال َيْقُد(
�سر	' 	لقر�< 	لتي ال تنفد على مر 	لزما<، )ال تز	� �بد	ً يفيض نبُعها 
لمن يعرf طريق 	الستقاc منها، )ال يز	� 	لذهن 	لبشرi يكشف 

في كل عصر من هذ# 	ألسر	' ما يكشفه 	لسابقو<.
 ،cفي �يامنا معاني �يا2 كانت في خفا Jلعلو	 Jلقد �ظهر تقد
)كا< 	لمفسر)< يحا)لو< �8'	كها فيحومو< )ال َيِصلو<. )ال تز	� 
في  	هللا  سنن  ألسر	'  )تلميحا2  �شا'	2  فيها  �يا2  	لقر�<  في 
	لوجو8 )قو	نينه في 	لطبيعة، لم يصعد 	لعلم بعد �لى 	لذ')� 	لتي 
يكشفها منها. )هذ	 من 	أل8لة على �< 	لقر�< كتاI لم يخر� من 
فكر بشرi، ألنه يستحيل على �نسا< ـ مهما كا< عبقريًاـ  �< يشير 
�لى علوJ لم يكن في �يامه ()ال بعد �يامه بألف سنة) َمن عرفها �) 

سمع بها �) قّد' )جو8ها.
محمد  لعصر  كا< صالحًا   Jفاإلسال ثانية؛  مر�  �قولها  ال، 
)صحبه، )بقي صالحًا في عصر 	لذ'� )	لصا')� )مركبا2 	لقمر، 
)سيبقى صالحًا، )سيبقى 8ستوَ' 	لحق )	لخير )	لجما� )طريَق 

سعا�8 	لجسم )	لعقل )	لر)p في كل عصر.
)هذ# 8عوg ضخمة، )لكن معنا 8ليلها، )هو 8ليل �ضخم 

.gلدعو	من 
فلم يكن هذ	 	لفشل �A< لـ>قصو'< في 	إلسالJ، فهل كا< 
لـ>تقصير< منا في 	لدعو� �لى 	إلسالJ؟ ألننا لم نستطع �< نستخر� 
 Jألحكا	ألقضيَة )	لسنة) 	صحيح ( Iلكتا	من ) Jإلسال	 �من �صو
عند  )قفو	  مشايخنا)  �كثر  (�) أل<  )ألننا  	لزما<،  لهذ	  	لمالئمة 

١٩٦

كتب 	لفقه يقرv)نها )يعيد)نها، ال يستطيعو< 	لكالJ عّما ليس فيها 
)ما َجدَّ من 	أل)ضاt )	لمعامال2 بعد مو2 مؤلفيها، فلما لم يجد 
	لحّكاJُ عندهم حًال لمشكال2 	لعصر من شرt 	هللا عمد)	 �لى قو	نين 
	ألجانب فأخذ)ها )تركو	 8ينهم لها، فكا< علينا قسط كبير من تبعة 

هذ	 	لذنب 	لكبير (كما قا� 	بن 	لقيم في >	لطر� 	لحكمية<).
*   *   *

�J ألننا ندعو 	لناZ )ندعو 	لشباI )	لشابا2 �لى 	لدين بغير 
	ألسلوI 	لذi يصلح لدعوتهم، )�ننا نخاطب �هل هذ	 	لعصر 
)نقر�  قر)<  من  	لمؤلَّف   Iلكتا	 نفتح  	لَمو	ضي؛  	لعصو'  بلغة 

عليهم منه، فال يسمعو< مّنا )ال يفهمو< عّنا؟
 gتهو Zلنفو	لنفس، أل< 	لوعظ )�نه ثقيل على 	لطبيعة  J�
 tلشر	للذ� حيث مالت )	 يقيدها، )تميل مع   tلشر	النطال� )	

يعّدلها؟
)	لحكمة  قيد،  (كاسمه)  �يضًا  	لعقل  )لكن  )	قع،  هذ	 
قيد ()	سمها مشتق من >	لَحَكمة< )هي 	لقيد)، )	لقو	نين قيد، 
)	لحضا'� قيد، )	لذi يريد �< يتفلت من كل قيد يصير مجنونًا؛ 
فالمجنو< هو 	لحر 	لحرية 	لمطلقة، يعمل كل ما يشاc، يمشي 
عا'يًا �) يعّرi 	مر�ته )نساc 	لمسلمين، يركب على كتَفي سائق 
لِلصو�  )يسمح  	ألمو	�  يمنع لصو�  )يدّلي ساقيه،  	لسيا'� 
يزّهدهم   (�  ،Zلنا	 صحة  ليفسد  يأتي  َمن   I'يحا  ،y	ألعر	
	لمبشرين  )يسالم  إلسر	ئيل،   cللوال )يدعوهم  لوطنهم   cبالوال
في  �8خالهم ( 8ينهم  من  	لمسلمين  �)ال8  �خر	�  يريد)<  	لذين 
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 ،cلتي يفعل بها ما يشا	لمطلقة 	لحرية 	له  iلذ	 	8ين غير#... هذ
)هذ	 هو 	لمجنو<.

*   *   *

�J أل< فينا من ُيجمل في 	لدعو� )ال يفّصل، فيكو< كر	كب 
	لطيا'� تعلو جد	ً حتى ال ترg 	لكويت �ال نقطة سو8	c على ِسيف 
	لبحر، فيصفها فال يفيد )صفه �ياها. )من يفّصل قبل 	إلجما�، 
كمن ُيسأ� )صفًا عامًا للكويت فيصّو' لك 8	'# فيها، )يذكر كل 
ما في 	لد	' من �ثا¤ )'يا¦ )�شجا'، فال تفهم من Aلك شيئًا عن 
)ضع 	لكويت. �) يزيد على Aلك فيّدعي �< 8	'# هي 	لكويت، 

)ير8ّ عليه جا'# فيصف 8	َ' نفسه )يظن �نه )صف 	لكويت!
Aلك  )يكر'   Jإلسال	 �لى   tبالرجو  i8ينا من  مّنا  نعم، 
 c؛ كخطباJإلسال	لى � tلرجو	يعيد#، )لكن ال يبين كيف يكو< (
 Zحق، )لكن ال يوّضحو< للنا 	هللا، )هذ	 gلجمعة يأمر)< بتقو	

كيف يتقو< 	هللا، فال يفيدهم قو� 	لخطيب: "	تقو	 	هللا".
)يلّقنها  	لدين  هي  فيجعلها   t(لفر	 بعض  يأخذ  من  )منا 
معرفة  )قبل  	لعقيد�  تصحيح  قبل  بها  يبدvهم  	لناشئين،  	لشباَ< 
 t(لفر	بها. ثم نختلف على هذ#  Jئض للقيا	لفر	لكبائر الجتنابها )	
)نتجا8� )نختصم )نضيع بأسنا بيننا، )ِمْعو� 	إللحا8 )(8يناميته) 

.Jإلسال	 cبنا Zيعمل في �سا
�حٌد  يهتّم  هل  	لسقو�  �لى  )مالت  	لعما'�  تصّدعت   	Aفإ
 Iلمصا	 	لمريض  �A	 كا<  	لنافذ�؟!  �) �جا�   Iلبا	 بكسر قفل 
يعّد)<  )هم  	لعمليا2  غرفة  في  	لجر	حين   iيد� تحت  بالقلب 

١٩٨

	لثو	ني يخافو< �< يعاجله 	لمو2 قبل �تماJ 	لعملية، هل يهتم �حٌد 
بشوكة 8خلت تحت ظفر#؟!

فما لنا نهتم بالفر)t )	ألغصا<، )جذtُ شجر� 	إلسالJ مهد8 
بالكسر... ال سمح 	هللا، )لن يسمح، ألنه تعهد بحفظ هذ	 	لدين، 
فالدين محفو» )لكن 	المتحا< لنا، فإما �< ننصر 	هللا فينصرنا )�ما 
�< نخذ� شرعه فيستبد� بنا قومًا غيرنا. يدخل في 	إلسالJ شعٌب 
من 	لشعوI 	لحية فيحمل لو	c# )ُيعلي منا'#، )نكو< نحن (ال قّد' 

	هللا) كفقر	c 	ليهو8، ال 8نيا )ال 8ين!
*   *   *

�J أل< فينا من يعظ 	لناZ )ال يتعظ، )يأمر بالمعر)f )ال 
يأتيه )ينهى عن 	لمنكر )يقع فيه، يكّذI بلسا< حاله ما جاc بلسا< 
 fَضعا فينّفر  )عَظه،  سيرُته  )تناقض  قوَله  فعُله  يخالف  مقاله، 
	لقلوI من 	لدين )يكو< حجة لهم على 	لصا8قين من 	لد	عين؟

على   Jلحكا	 )'ضا  �خرته  على  8نيا#  �ثر  من  منا  أل<   J�
'ضا 	هللا، فوقف على �بو	بهم )مشى في 'كابهم، فلما '�A gلك 
	لعامُة ظنو	 بأ< جميع 	لد	عين مثل هؤالc 	لمنحرفين؟ مع �< 	هللا 
يصدعو<  )حد#،  )جهه  يريد)<   cعلما من  	ألمة  هذ#  ال يخلي 
بالحق ال يقولو< �ال ما ُيرضي 	هللا، فإA	 عّمت 	لفتنة )علت 	لضجة 
)لم يعد ُيسمع صو2ُ 	لحق كا< �قصى �مرهم �< يسكتو	 )يعتزلو	 

)ينكر)	 بقلوبهم، ال يساير)< �حد	ً قط على حساI 8ينهم(١).
___________________

(١) هذ# هي صفة 	لعلماc 	لصا8قين كما ير	ها علي 	لطنطا)i، )هي تكا8=
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نعّد  لم  ألننا  8فاعنا  من   gقو� كا<  علينا   Jلهجو	 أل<   J�
للمعركة (معركة 	إللحا8 )	لفسا8) خططًا محكمة كخطط عد)نا؟ 
من  علينا  يدخل   iلذ	 	لعد)  لنا  يخطط   	Aما  fنعر لم  نحن  بل 
 ،Jإلعال	سائل (( ،Iلثيا	 cلمد'سة، )��يا	من مناهج  :Iكل با
)قو	نين 	لد)لة، )ما ُتخر� 	لمطابع من كتب، )ما يشتمل عليه 
	لفن من �شكا� )�لو	<... من كل Aلك يدخل علينا 	لعد) )نحن 

.i'هللا سيعذ'نا ألننا لم نكن ند	ال �ظن �< ( ،i'ال ند
فكنا نقعد حتى ينا� عد) 	إلسالJ منا مناًال، فَنثُِب )ثبًا قبل 
 iلمعركة قبل �< نجمع جندنا )نسّو	 �< نحّد8 سبيلنا، )ندخل 
 cهللا جعل لكل شي	أل<  Jُنهز .Jصفوفنا )نؤلف بين قلوبنا، فُنهز
	لنصر. )صحابة  منه  فّر  	لنصر   Iسبا�  cباستيفا فَمن �خلَّ  سببًا، 
'سو� 	هللا ـ صلى 	هللا عليه )'ضي عنهمـ  كانو	 �كرJَ على 	هللا منا، 
)هم مع Aلك قد ُهزمو	 في �حد لّما تركو	 بعض �سباI 	لنصر 	لتي 
قّد'ها 	هللا له (كما قّد' 	ألسباI كلها )	لمسّببا2) فخالف 	لرماُ� �مر 
 Iَهللا )قد قطعنا �سبا	قعهم. �فنطمع �< ينصرنا 	مو 	قائدهم )تركو

	لنصر كلها، ما 	تصل منها باأل'y )ما 	'تبط بالسماc؟
لقد فقدنا �'ثنا من 	لحماسة )	لنشا� )تسّللت �لى عر)قنا 
جر	ثيم 	لخمو� )	لكسل ، فآثرنا 	لر	حة على 	لعمل. )لبستنا حقيقٌة 
يوجعني 	العتر	f بها )يشّد على صد'i حتى �حّس باالختنا�، 

___________________
=   تكو< )صفًا �مينًا له )منهجًا لسيرته في حياته 	لمديد� 	لتي �مضاها 
�ّلم يجهر بكلمة 	لحق يومًا فلم  ،pإلصال	لى �8	عيًا �لى 	لخير ساعيًا 

ينصر 	لباطل قط، ال 'غبًة )ال 'هبًة. عليه 'حمة 	هللا (مجاهد).

٢٠٠

 Iلخجلـ  تضر	قنيـ  من A( بها fُلكنها تبقى حقيقة. حقيقة �عتر(
صد'i )بصرi ـ من 	لحياcـ  �لى 	أل'y؛ هي �< �هل 	لباطل 
لهم من �يمانهم بباطلهم )حماستهم له )8فاعهم عنه )بذلهم في 
	لحق) من 	إليما<  �هَل  لنا (نحن  �كثُر مما  	لماَ� )	لنفَس  سبيله 

بحقنا )	لجها8 في سبيله )حمل 	ألgA في 	لذ)8 عنه.

�نهم يمشو< �لى مجاهل 	أل'y، يسكنو< �كو	خًا كأنها قبو' 
)يصبر)< على معاشر� �صحابها ليدعوهم �لى ما يؤمنو< هم به، 
 ،y'أل	 �8) gأل'ضي �قو	منهم من يقاتل في سبيل معتقد# (
	لتي �لهبت بطيا'	تها بلَد# بالنا' )�شاعت في �قطا'# 	لدما'، )هو 

.Jال ينثني... كما كا< في فيتنا yٍما

)نحن... نحن 	لمؤمنين بأ< 	لجها8 �صٌل من �صو� 8يننا، 
نحن 	لذين نؤمن بأ< شهيدنا حي في ضيافة 'بنا، نحن �بناc َمن 
مشو	 على �'جلهم من 	لمدينة �لى قلب فرنسا من هنا )قلب 	لهند 
من هناs، ففتحوها كلها، ال ليأكلو	 خير	تها بل لَيهد)	 �لى 	لحق 
�هلها )يحملو	 �ليهم من هذ	 	لخير 	لذi �نزله 	هللا من 	لسماc على 
قبلتنا  	ليهو8  يحتل  	لنهاية!  هذ#  �لى  ننتهي  نحن...   ،c	حر غا' 
	أل)لى )مسرg نبينا )تتحد	نا 	مر�� عجو�، )نحن سبعمئة مليو<، 
)	مر�� �خرg(١) تمسك بخنا� تسعين �لف �سير منا. تسعو< �لفًا 

كآسا8 	لشرg... يا �سفي!

!Jلمقا	لقد' عالي 	لسقطة على 'فيع 	ما �شد 

___________________
.iغاند 	لثانية �ندير	مائير ) 	أل)لى غولد	(١) 
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معركتنا  عن   Jَإلسال	 �بعدنا  	لذين  نحن  8يننا.  هذ	  )لكن 
فأبعدنا بذلك 	لنصَر عنا.

�ننا ما ُهزمنا لنقص 	لعد8، فنحن تسعمئة مليو<. )ال لنقص 
	لما�، فعند 	لمسلمين من 	ألمو	� �كثر مما عند 	ليهو8. )ال لقلة 
	ليهو8. )ال  عند  مما  �كثر   pلسال	 	لمسلمين من  فعند   ،pلسال	
لقلة 	لعلماc، فعند 	لمسلمين من 	لعلماc (بعلوJ 	لكو<) �كثر مما 

عند 	ليهو8.
)لكن لقلة 	لدين.

لقد ضعنا بذلك )�ضعنا 	لشباI. على �< في 	لشباI بحمد 
)	لعر	�  )	أل'8<  )مصر   Jلشا	 في  )	لشابا2   Iلشبا	 في  	هللا، 
ليست  	هللا  من  'جعة  	إلسالJ؛  �لى  قوية  'جعة  )غيرها  )تونس 
بعملنا )ال بجهو8نا، 'جعة ـ )�< تكن في نطا� ضيق )في عد8 
قليلـ  لكنها قوية '	سخة. )�< كا< من 	لمؤسف �< عيوبنا 	نتقلت 
فرقًا...  تفرقنا  	ألصو�،  قبل   t(بالفر تمسكنا  خالفاتنا،  �ليهم: 
فيا ليت �بنائي )بناتي من 	لشباI )	لشابا2 يعتبر)< بنا )يجتنبو< 

نقائصنا )معايبنا.
.tلضيا	لى ��< هذ# 	لمعايب جعلتنا ـ يا �)الi8ـ  نصير 

كلمة حق �قو� لكم، )	لحق ُيقا� )ُيسمع )لو كا< مر	ً: نحن 
ـ يا �)الi8ـ  لم يبَق فينا �مل، نحن 	لشيو� (�عني بالسن) نحن 
جيل 	لضياt، جيل 	لهزيمة، نحن �ضعنا فلسطين )نحن سبعمئة 
مليو<، فصا'2 	ألمانة في �عناقكم �نتم )	لحمل على عو	تقكم، 

فال تكونو	 مثلنا.

٢٠٢

لو �< سبعمئة مليو< فأ'� ()	لعفو من قبح 	لمثا�) هجمت 
 	Aلند<، فلما (� s'منها �هل نيويو Iلهر s'على لند< �) نيويو

ال نصنع شيئًا؟ ما 	لسبب؟
 yمر sال �ناقش )ال �تفلسف بل �قر' حقيقة. لو �< )لد
فأخذته �لى طبيب فأعطا# (8	c �	8# مرضًا، فأخذته �لى �خر فأعطا# 

	لد)	c 	لذi كا< فيه 	لشفاc. �فبعد هذ# 	لتجربة مجا� لمقا�؟
 Jإلسال	 �8خا�	لتجربة �صد� برها<، )نحن قد جربنا يومًا 
�لى 	لمعركة فاستنقذنا به 	لقدZ من �يدi جيو¦ �)'بة كلها بعدما 
ملكوها �كثر من تسعين سنة، )جربنا �بعا8 	إلسالJ عن 	لمعركة 
فأضعنا 	لقدZ بعدما كانت في �يدينا. )مع Aلك نجد صعوبة بالغة 

في �فهاJ 	لمسلمين هذ# 	لحقيقة 	لظاهر�، �فليس هذ	 عجيبًا؟
قلت في مطلع هذ# 	لمقالة(١) �ني بد�2 �كتب )�خطب من 
نحو نصف قر<، فما 	لذi �ثمرته هذ# 	لكتابا2 )هذ# 	لخطب، 
قبلي (كالسيد 'شيد 'ضا )	ألمير  	لكّتاI 	إلسالميو<  )ما كتب 
فريد  )	ألساتذ�  	لخطيب  	لدين  محب  )خالي  �'سال<  شكيب 
)جدi )عبد 	لعزيز شا)يش )	لغمر	)i )غيرهم) )من جاc معي 
�) بعدi مّمن ال يحصيهم عد8 )ال يجهلهم �حد... فماA	 كا< 

حصا8 هذ	 	لجهد كله؟
لقد شهدنا في هذ# 	لسنين 	لخمسين ُعرg 	إلسالJ ُتنَقض 

___________________
(١) من هنا �لى �خر 	لمقالة ليس من �صل 	لمقالة 	لتي ُنشر2 في >	لوعي 
 Iلكتا	 	ليها حين ُنشر2 في هذ� iإلسالمي<، بل هو مما �ضافه جد	

في طبعته عاJ ١٩٨٥، )لم تكن فيه في طبعاته 	لسابقة (مجاهد).
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	لخير  )�هَل  حجر	ً،  ُيهَدJ حجر	ً   Jإلسال	  pََصْر( عر)�،  عر)� 
�لى  Jلباطل كل يو	لشر )	لى ضعف )قلة )�هَل � Jلحق كل يو	(

قو� )كثر�.
من  بالي  على  خطر  ما  )Aكر2  	لسبب  عن  �بحث  )كنت 
	ألسباI، )في كلها قّد'2 	لنقص فينا )	لذنب علينا، نحن 	لدعا� 
�) 	لكّتاI )	لخطباc 	إلسالميين. فِلَم ال يكو< 	لنقص فيكم �نتم �يها 
	لقر	c )	لذنب عليكم؟ �) فينا )فيكم معًا؟ )نكو< مسؤ)لين جميعًا؟

�ضرI لكم مثًال: 	سكتو	 كلكم قليًال، هل تسمعو< في 	لغرفة 
صوتًا؟ �< في 	لغرفة 	لتي تبد) ساكنة كّل 	ألصو	2 	لتي تخر� 
هاتو	  )لكن  تسمعونها  ال  �نكم  كلها،   y'أل	 �A	عا2  من  	آل< 
'	8ّ	ً ('	8يو) فإنه ير8ّ هذ# 	ألصو	2 عليكم فتسمعونها. فإ< كا< 
	لر	8ّ بال Aخير� (بطا'ية) لم ُيفدكم )�< ُ)جد. )كذلك 	لمو	عظ؛ 
 >�	لمو	عظ موجو�8 )لكنها تحتا� �لى قلوI، )	لقلوI ال تفيد 
لها  ضعو	   (�) قلوبكم  فاستحضر)	  بطا'يا2.  �لى  تحتا�  كانت 
بطا'يا2) تستفيد)	 من كل ما تقرv)< )ما تسمعو<، )لو كانت 
	لمو	عظ من مقّصر مثلي. ههنا 	لسر )هذ	 هو 	لسبب في 	لفشل 
	لذi 	نتهت �ليه 8عوتنا خال� هذ	 	ألبد 	لطويل؛ ليس 	لنقص في 
	لمو	عظ )في 	لو	عظين )�< لم تبلغ حد 	لكما�، )لكن 	لنقص 

في 	لقلوI 	لو	عية.
	لمسلمين   Iَقلو َ�ْحِي  يديه:  	لعبا8 في   Iُقلو َمن  يا  	للهم 

)لّينها )	'�قها 	النتفاt بالمو	عظ، 	للهم �مين.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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�لى 	لقوi 	ألمين حسن بك 	لحكيم

fأل)قا	 pصال�في 

نشر2 سنة ١٩٣٧

حديث 	أل)قاf طويل، )قد طالما �بدينا فيه )�عدنا، )لكن 
	لذين كنا نخاطبهم لم يكن لهم ـ على 	لغالبـ  عقو� يفهمو< بها 
)ال �لسنة يجيبو< بها )ال �يٍد يحّركو< بها ساكنًا، فأيِْسنا )�عرضنا 

عن 	لمقا�.
)لم �كن ألعو8 �ليه 	ليوJ لوال �< )لّي �مر 	أل)قاf 'جل 
	ألمانة  	لكبير:  	لموظف  في  نطلبها  	لتي  	لصفا2  كل  فيه  كبير 
)	الستقامة )	لجر�� )	لعقل، هو سعا�8 	ألستاA حسن بك 	لحكيم. 
)قد تشرفت بمعرفته في بغد	8 معرفة عميقة، )كنت �عرفه من قبل 
عظيمًا فا�288 له �عظامًا. )�نا �'جو من 	هللا �< ال تبّدله 	لوظيفة كما 
بدلت �ناِسيَّ كثير	ً، بل �نا �ثق �نها لن تبدله ألنه �كبر منها، )ألنه 
فتح فيها بابًا )سن فيها سنة حسنة، سيكو< له �جرها )�جر من عمل 
 i�' لصحف يطلب مّمن له	لقيامة؛ هي �نه نشر في 	 Jلى يو�بها 
في �صالp 	أل)قاf �) 	نتقا8 �< يدلي به، )هذ	 هو شأ< 	لرجل 

٢٠٦

	لمستقيم 	لشريف، �ما 	لذi يخاf 	لنقد )يخشا# فليس مستقيمًا 
)ال شريفًا. )مدير �)قاf 8مشق 	ألستاA 	ليافي 'جل ما علمنا عنه 
�ال كل خير، )قد 	جتمعنا به 	جتماعًا قصير	ً فر�ينا# 8ّينًا صالحًا، 

)َمن كا< له 8ين فإ< له �مانة )�< له الستقامة.
فالوقت ـ �A<ـ  خير )قت إلصالp 	أل)قاf، فإA	 لم تصلح 
	آل<، )في عهد حكومة نقر� 8	ئمًا في 	لصحف �نها قوية مستقلة 
فلن  	لخالصة،  	لوطنية  	لحكومة  هي  �نها  )نقر�   pإلصال	 تريد 

ُتصلح �بد	ً.
*   *   *

	لكالJ في �صالp 	أل)قاf له جهتا<: 	أل)لى �صالp 	لوضع 
	ألصلي لأل)قاf، )	لثانية �صالp 	أل)ضاt 	لحاضر�. �ما 	أل)لى 
فهي 	ألهم )هي 	ألكبر، )هي �< تستقل �8	'� 	أل)قاf عن 	إل8	'� 
خاصة  �سالمية  مؤسسة  تكو<   >�( 	لحكومة)،  عن   i�) 	لعامة 
(كما هي 	لحا� في �)قاf 	لطو	ئف 	ألخرg) ال 8خل للحكومة 
فيها )ال حق لها بالتصرf بقر¦ )	حد من �مو	لها. حتى ما كانت 
 fلتصر	لحاضر� 	لعثمانية ال يحّق للحكومة 	لحكومة 	به  fتتصر
(كالمملكة  	لعثمانية  )	لحكومة  �سالمية   fأل)قا	 هذ#  أل<  به؛ 
	لمصرية 	ليوJ) 8ينها 	لرسمي 	إلسالJ بنص 	لدستو'، )حكومتنا 
ليس لها 8ين 'سمي ينص عليه 	لدستو'. )	لخزينة 	لعامة خزينة 

	لد)لة 	لسو'ية، )ليست كبيت ما� 	لمسلمين.
 f�8 فيه )ال تسامح �< تسلَّم �)قا	جوبًا ال هو( >A�فيجب 
	لمسلمين �لى 	لمسلمين، )يعطى 	لحق �لى صاحبه، )ال يكو< 

http://www.alitantawi.com
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للحكومة �ال حق 	إلشر	f 	لعاJ على تطبيق 	ألنظمة )	لقو	نين 	لتي 
تضعها هيئة 	أل)قاA f	تها، كإشر	فها على 	لنو	i8 )	لجمعيا2 
)	لشركا2 	لعامة. �َ)ليس من 	لعجب �< يكو< لمد'سة )	حد� من 
هذ# 	لمد	'Z 	إلسالمية )	'8 سنوi قد'# مئة �لف لير� Aهبية (هي 
	لتكية 	لسليمانية، )مو'8ها 	لسنوi من �)قافها �كثر من مئة �لف 
قة من محكمة 	لتمييز 	لعليا)، ثم  لير� Aهبية بحسب 	لوقفية 	لمصدَّ
ال يكو< للمسلمين في 8مشق مد'سة �سالمية )	حد�، )يحتاجو< 
�< ير	جعو	 )يطلبو	 من 	لحكومة �8خا� 	لد')Z 	لدينية في برنامج 
 ،tإلجما	لك A لك )ينعقد علىA في 	لعامة؟ )يلّحو	لفحو� 	
))�	'� 	لمعا'f (	لحاضر� )	لغابر�) ال تعنى بإ'	�8 	ألمة )ال تحفل 
بها؟ �ما كانو	 يستطيعو< ـ لو لم تؤَخذ منهم حقوقهمـ  �< يعملو	 

من )	'8	2 	لتكية فقط جامعة كبير� كاأل�هر؟
 ،Jها عد	سو cشكسبير) )كل شي �لمسألة (كما يقو	هذ# هي 
)كل �صالp 8)نها تعّلة ساعة، ال ُتسمن )ال تغني من جوt. على 
�ني �حب �< �بّين �< هذ# 	لمسألة ليست سهلة )ال ميسو'�، )�< 
من 	لظلم 	لبّين �< نطلبها من مدير 	أل)قاf 	لعاJ )�< نعتب عليه 
�A	 لم ُيِجب �ليها )يحققها، )من 	لظلم �< تكلَّف 	لحكومة �نجا�ها 
في يوJ �) يومين. ال نطلب Aلك )ال نحب 	لحر�، )لكن نحب �< 
 c	إلنجا�، سو	 	لكافي لهذ	لوقت 	آل< )ينتظر 	يبد� بإنجا�ها منذ 
�كا< قريبًا �J بعيد	ً، )نحب �< يفهمها 	لناZ كلهم )يطالبو	 بها 

)يلقنوها �بناcهم.
*   *   *

 fأل)قا	لحاضر� فهو بيد سعا�8 مدير 	 tأل)ضا	 pصال��ما 

٢٠٨

مجموعُة   Jليو	  fأل)قا	( كلها،  فاسد�   tأل)ضا	 )هذ#   ،Jلعا	
بال  )')	تب  مسر)قة،  )�مو	�  م،  مقسَّ نهب  )فضائح؛  َمخاٍ� 
عمل، )عمل بال عامل، )ما شئت من كل عجيبة )غريبة، في 
حين �< 	لوظائف 	لدينية ال تختلف في شيc عن 	لوظائف 	لمدنية. 
فهل سمعت �< 'جًال )	حد	ً يكو< معّلمًا في مد'سة تجهيز 8مشق 
)في تجهيز حلب بآ< )	حد؟ هل يكو< 	لرجل قاضيًا في محكمة 
	لجنايا2 )مّدعيًا عامًا )تاجر	ً؟ فكيف ـ �A<ـ  يكو< 	لرجل موظفًا 
�مامًا في ثالثة مساجد )خطيبًا في مسجدين )قا'ئًا ( fأل)قا	في 
 ً	Aلسليمانية؟! )هل سمعت �< �ستا	لتكية 	لسنانية )موظفًا في 	في 
�بيه،  بمنصب  �حق  ألنه  	بنه  منه  بدًال  فيعيَّن  يمو2  جامعة  في 
 >A�)ينصب له )كيل حتى �A	 كبر حضرته 	ستلم 	لوظيفة؟ فكيف 
 Z'ّمد  (� 	لمساجد  من  مسجد   Jما�  (�  iألمو	 خطيب  يمو2 
	لقبة، فيعيَّن 	بنه )لو كا< جاهًال سافًال خامًال؟ )هل سمعت بأ< 
قاضيًا في محكمة �) مدّ'سًا في مد'سة ُيدعى �لى )ليمة �) يشغله 
شاغل فيبعث برجل من �صحابه لينوI عنه �) يقوJ مقامه؟ )ما هو 
قولك في هذ	 	لرجل لو �نابه عنه 	لشهر )	لشهرين )	لدهر كله؟ �ما 
يصنع Aلك �كثر 	لموظفين في 	لوظائف 	لدينية، حتى �< 	لوكيل 

قد يوّكل )كيًال؟
عمل.  بال  	لر)	تب  يأخذ)<  	لذين   cهؤال  gلكبر	 )	لطامة 
قائمة  في  '�يُت  غنيمة؟  سرقة؟  	لر)	تب؟ صدقة؟  هذ#  هي  فما 
موهومة  )ظيفة  على  '	تبًا  يأخذ  موظفًا  	لسليمانية  	لتكية  موظفي 
مضحكة هي �نه يصب على 	لناZ ماc 	لزهر، �i يعّطرهم عقب 
�جد  )لم  	لموظف  �جد  فلم  	لتكية  في  �صلي  فذهبت  	لصال�، 
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�نه يقو� >�مين< عندما  i� ،cلدعا	لوظيفة. )�َخُر )ظيفته مؤّمن 	
 s(مامة مسجد مهجو' )متر�يدعو 	لد	عي. )'�يت 'جًال )ظيفته 
 Jَلعالي، عال	لتصنيف 	 Iصحا� cلعلما	 cمن عشر سنين... )هؤال

يأخذ)< ')	تبهم؟ بأi صفة؟ من يستطيع �< يجيبني؟
 cحة للعلما	لر	 Iلحكومة توفير �سبا	نا �فهم �< من )ظائف �
 fختال	 على  )	لفن  	لفكر  )لرجا�  	لعاملين   cأل8با	( 	لمنتِجين 
طبقاتهم، فإA	 كانت هذ# 	لر)	تب من هذ	 	لقبيل فاجعلوها عامة 
 tلعمل، �) من يختر	 	ظب على هذ	لكل من يؤّلف تأليفًا قّيمًا )يو
	لفن 	إلسالمي...  برقّي  يشتغل  �) من  	لمسلمين،  ينفع  	ختر	عًا 
)�ّلفو	 لجنة من �هل 	لخبر� لتقدير هؤالc 	لعلماc 	لرجا� )تعيينهم، 
)في مقدمة هؤالc 	لعلماcُ 	لذين يشتغلو< بالتأليف 	لقّيم �) 	لتد'يس 
	لد	ئم، كفضيلة 	لشيخ �بي 	لخير 	لميد	ني )	لشيخ حسن مر�)� 
)	لشيخ  	إلسكند'	ني  	لقا8'  عبد  )	لشيخ  	لبيطا'  بهجة  )	لشيخ 
صالح 	لحمصي، )�مثا� هؤالc، فإنما قصد2 	لتمثيل )لم �قصد 
 	Aلذين ال يعلمو< شيئًا )ال يعملو< شيئًا فلما	 cما هؤال� .c	الستقر	

يأخذ)< هذ# 	لر)	تب؟
فيا سيدi 	لمدير، 	جعل في 	لوظائف 	لدينية �حياc يعملو<، 
ال �شباحًا يأكلو< )ينامو<. �< 	ألمة في �شد حاجة �لى من يشتغل 
	لكسالى   cفاطر8 هؤال 	لديني،  بالعلوJ 	إلسالمية )	لوعظ   Jليو	
)ظائف  �'بع  على  ')	تب  �'بعة  يأخذ)<  	لذين   cهؤال )	طر8 
ال يقومو< بشيc منها. 	طر8ني �نا، فإ< لي �مامة مسجد ال �8خله 
 fلثاني لوكيل ال �عر	 	لنصف  )�سر� نصف '	تبه )�عطي  �بد	ً 
�هو �هل للوظيفة �J ال... 	طر8ني )ال تعِطني ')	تبي 	لمكسو'� 

٢١٠

في  	إل'¤   Jنظا 	لسخيف؛   Jلنظا	 هذ	  )�بطل  ال �'يدها،  فإني 
	لوظائف، ير¤ 	البن عن �بيه �مامة 	لمسجد )خطبته كما ير¤ 
قميَص �بيه )جبته! �< 	إل'¤ ال يصّح في 	لخالفة )ال يصّح فيما 
هو 8)نها؛ ضاعت 	ألمو	� هد'	ً )خرجت 	لوظائف عن غايتها 
)َمثابة  )حكمتها، )�صبحت 	أل)قاf )	لمساجد مأ)g عاطلين 
مًا )ِحمى مستباحًا، )خربت  خاملين، )صا'2 )	'8	تها نهبًا مقسَّ
	لمساجد )تهدمت... �ين مسجد 	لمشيرية 	لذi صا' 	ليوJ مصرفًا 
للربا؟ �ين مسجد حكر 	لسر	يا 	لذi غد	 ملقى للقاA)'	2؟ �ين 
مسجد 	لسنجقد	' 	لذi كا< في موضع �8	'� 	لقبس 	لسابقة؟ �ين 

)�ين...؟ لقد خربت 	لمساجد لتعمر جيوI 	لرvساc )بيوتهم.
	طر8 هؤالc )حاسبهم على ما �خذ)#، )	جمع هذ# 	ألمو	� 
فَأْنِشئ بها كلية شرعية على مثا� 	لكلية 	لتي �نشأها 	لرجل 	لعظيم 
سماحة مفتي لبنا< ـ على قلة 	ألمو	� )ضعف 	لو	'8	2ـ  فكانت 
عمًال من �جّل 	ألعما� )�نفعها للدين )للوطن. )عّيْن ـ يا سيدiـ  
لهم  )ُسنَّ  ')	تبهم،  لهم  )�جز�   ،fأل)قا	 )ظائف  في   cألكفا	
مفتشين،  لهم  )	جعل  	لمدنيين،  	لموظفين  قانو<  مثل  قانونًا 
)عاقب 	لمهمل )	قطع من '	تبه )	نقله �لى مسجد �صغر �) �بعد، 
ه �لى مسجد �كبر، )سترgـ  يا سيدiـ  �ْ< فعلَت  )	'فع 	لُمِجدَّ )'قِّ
Aلك �gA كبير	ً )شغبًا طويًال، )سيصيحو<: يا غير� 	هللا يا َضيعة 
)�قو	َ�  لفائدتهم  )	لسّنَة  لمصالحهم  	لدين  )يستغلو<  	لدين، 
	لباطل  8عا�  بهم،  تعبأ  فال  عليه،  هم  فيما  	لفقهاc الستمر	'هم 
)'سوله،  عملكم  	هللا   gفسير 	عملو	  لهم:  قل  	ألمو	�.  )عّبا8 
	عملو	  ثم  )'سوله،  	هللا  �مركم  كما   cعلما )كونو	  �)ًال  	علمو	 
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 >� �ما  عشر	ً.  	لسو'ية  	للير�  بد�  فخذ)	  تعالو	   >A�( بعلمكم، 
تحسبو	 	إلمامة )	لخطابة طريقًا لكسب 	لما� )�خذ 	لر	تب، فال؛ 
ال يكفي �< يكو< 	إلماJ حافظًا لُسَو' 	لصال� )على '�سه عمة، 
بل يجب �< يكو< عالمًا �) طالب علم على 	ألقل. )ال يكفي �< 
يعرf 	لخطيب 	لقر	�c ثم يأخذ >8يو	< خطب 	بن نباتة< (�) غير#، 
فال �عرf 8)	)ين 	لخطباc)، ثم يقرv# بال �لقاc )ال تأثير قر	cً� ُتنيم 
ُيسمع 	ألمو	2   >� 	لخطيب  	لحي، )	ألصل في  	لقاعَد )ُتميت 

.iلمجد	لصالح 	لعمل 	لى � Zلنا	يحفز ( Jلّنيا	يوقظ (
�A	 لم تجد �8	'� 	أل)قاf خطباc صالحين بعد8 	لمساجد (
�لى   tسبو� له كل  	لبلغاc، )لتشر  	لُمنشئين   Iلكّتا	 فلتعّين �حد 
فيه  يكتب   >� )لتأمر#   ،Zلنا	 ينفع  مما  موضوعا2   (�  tموضو
خطبة يأخذها َمن ال يحسن تأليف 	لخطب. )هذ	 	قتر	p جيد )لكن 
	لمحذ)' فيه هو �< تتخذ 	لحكومة هذ	 	ألمر سبيًال للسيطر� على 

	لمنابر )�خضاعها ألمرها، )هذ	 شرٌّ مما نشكو منه.
قانو<  )>	لتوجيها2<  للوظائف  ُيَسّن   >� كله  	ألمر   tجما(
	لمدنية، )�<  	لدينية كالوظائف  	لوظائف   >� Zجديد على �سا
تكو< ')	تبها )حقوقها 	لتقاعدية كبير� )مسؤ)ليتها كبير�، فيأخذ 
	إلماJ )	لمدّ'Z في 	لمسجد 	لصغير ما ال يقّل عن خمس )عشرين 
لير� سو'ية لتكفيه 	لمعيشة )لتمنعه من 	إلهما�، ثم ُيفتَّش عليه 
)ُيعاَقب �< قّصر )ُيعَز� )ُينَقل. )�< تكو< ')	تب 	لمساجد 	لوسطى 
)	لكبرg على هذ# 	لسّنة بحيث ال ينقص '	تب 	إلماJ )	لخطيب 
)	لمد'Z في مسجد كبير عن '	تب �ستاA في مد'سة تجهيزية على 
�قل تقدير، )�< ُيَسّن نظاJ للترقي )	لعال)	2 )ُتحَفظ للموظف 

٢١٢

حقو� 	لر)	تب، )�< ُيحا� حتمًا على 	لتقاعد في سن معينة كيال 
ُتعا8 مأسا� خطيب 	ألموi 	لسابق 'حمة 	هللا عليه )غفر 	هللا له.

*   *   *

هذ	 جانب من 	إلصالp ()جو	نب 	إلصالp كثير�)، نرجو 
�< نر	# قريبًا فتكو< منَقبًة لمدير 	أل)قاf عظيمة )تكو< مثوبة له 

عند 	هللا، )	هللا 	لموفق.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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	الستخا'�

لماA	 حّرJ 	هللا  نفسه:  يسأ�   >� با� �حدكم  هل خطر على 
 	A�	الستقساJ باأل�الJ 	لذi كانو	 يفعلونه في 	لجاهلية، )هو �نهم 
 (�) p	في كيس ثالثة �قد 	لك )ضعوA ً �) تجا'� �) غير	سفر 	8)	'�
ثال¤ قطع من 	لخشب) مكتوبًا على �حدها >	فعل< )على 	لثاني 
>ال تفعل< )	لثالث ليس عليه شيc. فإA	 خر� 	لقدp 	لذi يشير 
�لى 	لفعل فعلو	 Aلك، )�< خر� 	لذi يشير �لى 	لمنع 	متنعو	، 
 i، )قصد	من هذ cلكّر�... �) هو شي	 	لثالث �عا8)	خر�  >�(

تقريب 	لمسألة �لى 	ألAها<.
فلماA	 منعه 	إلسالJ )حّرمه؟ لماA	 حّرJ 	إلسالJ لعبة 	لنر8 
(	لطا)لة) )�حّل 	لشطرنج؟ لماA	 حّرJ 	لقما'؟ لماA	 حّرJ 	لميسر 
مثل  	لميسر  )كا<  بالضبط)،  >	ليانصيب<   Jليو	 نسميه  ما  ()هو 
 	Aفلما .c	لفقر	لخير، ألنهم يفرقونه في 	لى �	ليانصيب مآله )نهايته 

حّرJ 	إلسالA Jلك كله؟
ينتبه �ليها  	لُخُلقية 	لعظيمة 	لتي ال   Jإلسال	أل< من مبا8¢ 
�كثر 	لمسلمين �< 	إلسالJ يحّرJ على 	لمسلم �< يسير في طريق 
ال يعرf نهايته؛ يحّرJ عليه �< يضع قدمه في مكا< حتى يتيقن 
ثباته. يحّرJ عليه �< يعتمد على 	لمصا8فا2 )	لظر)f؛ فليس في 

٢١٤

	إلسالJ 	تكا� على 	لمصا8فا2 �بد	ً )ال مكا< فيه للحظ، بل ينبغي 
على 	لمسلم �< يحّكم عقَله )يمشي على هد	#، فإA	 �'	8 سفر	ً 
�) �)	جًا لم َيُجْز له �< يستقسم باأل�الJ كما كا< يفعل 	لناZ في 
	لجاهلية، )ال �< يأخذ 	لسبحة )يعد حباتها فإ< خر� 	لعد8 شفعًا 

.sً تر	خر� )تر >�(�)جًا) ـ مثًالـ  فعل )
ما  )يقر�  )'قا2  سبع  )يعّد  	لمصحف  يفتح  )ال  كال، 
 Jال )قف. )ال ينا�يصا8فه، فإ< كانت �ية نعيم مشى في 	ألمر )
)ينظر في منامه فإ< '�g �نها'	ً )بساتين )شيئًا مما َيُسّر 	عتقد �< 
	ألمر خير فأمضا# )�ال 	نصرf عنه. )ال �< يذهب للشيخ فال< 
يقو� له: "بّيْت لي 	ستخا'�"! فيناJ 	لشيخ )ينظر ما يرg في منامه... 
�< 	لمناJ ال عالقة له �ال بأفكا' صاحبه )عقله 	لباطن )سير 	لهضم 
معه، فإ< كا< منزعجًا من �مر يكتم 	نزعاجه منه �) كا< قد �كل 
�ال 	لمزعجا2، فما Aنب 	لرجل 	آلخر  gكلة شامية غليظة فال ير�

	لذi كلفه بعمل 	الستخا'�؟ )ما عالقة 	لمناJ به؟
 sال يتر Jُإلسال	منعها.  Jُإلسال	لجاهلية )	هذ# كلها من بقايا 
شيئًا للمصا8فا2 )	لحظو»، )ما حّرJ من 	للعب (	لطا)لة )�مثالها) 
�ال أل< 	لغلبة فيها للحظ �)ًال، )ما �حّل 	لشطرنج (على بعض 

	لمذ	هب) �ال أل< 	لغلبة فيه للعقل )حد# )	لمقد'�.
)قد �مر 	إلسالJ بالتفكير )	لبحث )تقليب 	ألمر على )جوهه، 
ثم بالمشا)'� )�شر	s 	لعقالc من 	ألصدقاc في )�< 	ألمر بميز	< 

	لعقل )معرفة خير# من شر#، )بعد Aلك تكو< 	الستخا'�.
	لبشرية )يحّكم عقله  ـ بعدما يستنفُد طاقَته  	لمسلم   >�  i�
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 iنا بذلت جهد� Iّ' : يا�هللا يقو	لى �)يستعين بأهل 	لر�iـ  يرجع 
)لكني ال �علم 	لنتيجة، )	لغد باI مقَفل ال �'g ما )'	c#، )�نت 
في  مصيبًا  )كنُت  خير	ً  	ألمر  هذ	  كا<  فإ<  عليه،  مّطلع   sحد(

تقديرi )حكمي فوّفقني.
هذ# هي 	الستخا'� 	لشرعية، ليس فيها 	تكا� على 	لمصا8فا2 

)ال تعطيل للعقل، )لكن فيها 'جوعًا �لى 	هللا )�حياcً لإليما<.
جاc في 	لحديث 	لصحيح �< 	لنبي ‘ كا< يعّلم �صحابه 

	الستخا'� كما يعلمهم 	لقر�<.
	هللا  �لى  تتوجه  ثم  'كعتين  تصّلي   >� 	لشرعية  )	الستخا'� 
 s'ستقد�( بعلمك   sستخير� �ني  	للهم   :cلدعا	 بهذ	  فتدعو 
بقد'تك )�سألك من فضلك 	لعظيم، فإنك تقد' )ال �قد'، )تعلم 
)ال �علم، )�نت عّالJ 	لغيوI. 	للهم �< كنَت تعلم �< هذ	 	ألمر 
فَيّسْر# لي   i8معاشي )معا( iيذكر#) خيٌر لي في 8يني )8نيا()
)هّوْنه علّي، )�< كنت تعلم �نه شر لي في 8يني )8نياi )معاشي 
)معاi8 فاصرفه عني )	صرفني عنه، )	قُدْ' لي 	لخير حيث كا< 

ثم 'ّضني به.
هذ# هي 	الستخا'� 	لشرعية، �ما عّد حبا2 	لسبحة )صفحا2 

	لمصحف )	العتما8 على 	لمناما2، فمن بقايا 	لجاهلية!
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?
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خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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	لصبر

هذ	  )ما  ستقولو<:  بيته؟   Iيتخر  >� منكم  �حد  يريد  هل 
	لسؤ	� 	لسخيف؟ ال، طبعًا.

)لكن �A	 صد' قانوٌ< جاc فيه �< من تخّرIَ بيته بالسيل �) 
بالرياp، �) بأi �فة من 	آلفا2 	لتي ال عمل فيها لإلنسا<، تمنحه 
	لد)لة بدًال عنه قصر	ً ضخمًا في شا't بغد	8(١). �ال تتمّنو< حينئذ 

�< يتخرI 	لبيت؟
ستقولو< 	آل<: نعم؛ ألنكم )	ثقو< من �< 	لد)لة �A	 )عد2 
، )هو �صدُ� من 	لد)لة  )عد	ً بقانو< فإنها تفي به. )	هللا عزَّ )جلَّ
تناله،  مصيبة  بكل  يعطيه  بأ<  للمؤمن  تعّهَد  عهد	ً،  )�)ثُق  قوًال 
صغير� كانت �) كبير�، من 	لشوكة 	لتي تشك يد# �لى مو2 	لولد 
)AهاI 	لما�، �جر	ً ينسى معه 	لمصيبة )يتمنى لو �نها كانت �كبر 

ليكو< 	ألجر عليها �كبر.
')g 	لبخا'i )مسلم في 	لصحيحين �< 'سو� 	هللا ‘ قا�: 
 gA� لمسلَم من نصب )ال )صب )ال هّم )ال حز< )ال	ما يصيب <

)غّم، حتى 	لشوكة ُيشاكها، �ال كّفَر 	هللا بها من خطايا#<.
___________________

(١) )هو من شو	't 8مشق 	لفخمة (مجاهد).

٢١٨

�i �نه �A	 جاc يوJ 	لقيامة )ُ)ضع 	لميز	< )ُ)�نت 	لحسنا2 
	لتي  	لمصائب   g�' سيئاته،  )كثر2  حسناته  فقّلْت  )	لسيئا2، 
كانت �صابته فصبر عليها )'ضي بقضاc 	هللا فيها، )قد ُ)ضعت مع 

	لحسنا2 فرجحت بالسيئا2.
)')g مسلم: >عجبًا ألمر 	لمؤمن، �ّ< �مر 	لمؤمن كله خير 
 i�) ً له	هللا عليها) فكا< خير	(نعمة) شكر ( c	صابته سّر� >�له؛ 
كانت حسنة من حسناته)، )�< �صابته ضّر	c (مصيبة) صبر فكا< 

خير	ً له.
بل �< 	لمصائب من عالما2 'ضا 	هللا عن 	لعبد؛ ألنها كّفا'� 
للخطايا )8فع لعذ	I 	آلخر�. )')g 	لبخا'i عن 'سو� 	هللا ‘ �نه 
قا�: >من ُيِر8 	هللا به خير	ً ُيِصب منه<. )')g �يضًا �< 'سو� 	هللا 
 c	جز iلمؤمن عند	 iلقدسي): >ما لعبد	لحديث 	(في  �قا ‘
�A	 قبضت صفيَّه من �هل 	لدنيا (�i ما2 َمن هو عزيز عليه) ثم 

�ال 	لجنة<. (cحتسبه (صبر )'ضي بالقضا	
فيا �يها 	لمصابو< 	لمتألمو<، هذ# بشا'� من 'سو� 	هللا لكم، 

فاصبر)	 حسبة لتكو< لكم 	لجنة، قبل �< تصبر)	 سلو	ً )نسيانًا.
)�i مصيبة لم ُتنَس؟ )�i كبير� لم تصغر؟ )قد قا� 'سو� 	هللا 

‘: >	لصبر عند 	لصدمة 	أل)لى<.
*   *   *

)	لصبر ثالثة: صبر على 	لمصيبة، يذكر قضاc 	هللا فيها فيرضى 
بقضائه، )يرجو ثو	به فيطمع في ثو	به.
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 cلشتا	فئ في 	لد	شك 	فر sلطاعة؛ حينما تتر	صبر على �لم (
�لى صال� 	لصبح، )حينما تترs مائدتك 	لحافلة في 'مضا<  Jتقو(
)تصوJ، )حينما تتكبد 	لمشا� )تحتمل ما هنالك من 	لفوضى 
حرصها  	لنفس   tتنا� )حينما  لتحّج،   cلبال	(  cلغال	( )	لتز	حم 

)طمعها لتخر� 	لزكا� 'غمًا عنها.
)	لثالث 	لصبر عن 	للذ� 	لمحرمة مع قد'تك عليها، )هو 

�عظم 	لثالثة.
)	لفاحشة  	لمتبرجا2   cلنسا	  gير  iلذ	  ،Iلشا	 �يها  فيا 
 iلمغر	 'فيقه حديثها  من  )يسمع  	لمعر)ضة  )	للذ	ئذ  	لميسو'� 
)يرg في 	لمجال2 صو'ها 	لمثير�، ثم يصبر عنها 	بتغاc ثو	I 	هللا؛ 
	علم يا �يها 	لشاI �نه �A	 كا< 	لمحشر )	�8حمت 	لخالئق )8نت 
�فال  	هللا.  �< مكانك في ظل عر¦  	علم  	لعر�،  	لشمس )سا� 
يتز	حم 	لناZ يوJ 	لعرy ليكو< لهم مكا< مشرf على 	لطريق، 
فكيف �< كا< لهم كرسي في سد� 	لشرf مع 	لو�'	c )	لكبر	c؟ 
فكيف �< كا< Aلك يوJ 	لقيامة، يوJ 	لعرy 	ألكبر، يوJ تختلف 
 >�	لمقاييس 	لبشرية فينز�ـ  �< كا< عاصيًاـ  	لو�يُر )	لكبيُر )يرتفعـ  
كا< تقيًاـ  	لعامُل )	ألجير، )يصير 	لغني فقير	ً لسيئاته )	لفقير غنيًا 

بحسناته، )	لجبا' ضعيفًا مسكينًا )	لمسكين قويًا بعمله 	لصالح.
قا� 'سو� 	هللا ‘: >سبعة يظلهم 	هللا في ظل عرشه يوJ ال ظّل 
)ال يرتشي،  يحابي  مستقيم ال  موظف   i�) عا8�   Jما� ظله:  �ال 
ال يرتشي بالما� )ال بالجا# )ال بالجما�...) )شاI نشأ في عبا�8 
	هللا، )'جل قلبه معلق بالمساجد (�i للعلم )	لعبا�8 ال للجلوZ مع 

٢٢٠

	ألصحاI )قطع 	لوقت)، )'جال< تحاّبا في 	هللا 	جتمعا عليه )تفّرقا 
عليه (ال لدنيا )ال لمصلحة مالية )ال 	بتغاc لذ� )متعة)، )'جل 8عته 
	مر�� A	2 منصب )جما� فقا�: �ني �خاf 	هللا (فّضَل 	للذ� 	لد	ئمة 
في 	لجنة على هذ# 	للذ� 	لمؤقتة 	لتي تتبعها جهنم)، )'جل تصّد� 
بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، )'جل Aكر 	هللا 

خاليًا (منفر8	ً) ففاضت عينا# (بكى من خشية 	هللا).
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?
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	لبر باليتامى

نشر2 سنة ١٩٦٤

سحُت من عشر سنين في �قطا' 	إلسالJ حتى بلغت �قصى 
	لمشر� )لم يبَق بيني )بين �ستر	لية �ال مرحلة )	حد� بالطيا'�، 
�ثر	ً مشهد 8	'  )'�يت �الf 	لمشاهد، فكا< �عظمها في نفسي 
�كثر من  فيها  �ند)نيسيا (عاصمتها)،  8خلتها في جاكرتا، قصبة 
عشرين بهو	ً )غرفة )فيها ثال¤ حد	ئق )�'بعة صحو<، )ما في 
صحونها )حد	ئقها )غرفها )�بهائها �ال �)ال8، �)ال8 من كل جنس 
)لو<، بيض )سمر )سو8، جا)يو< )صينيو< )عرI )هوالنديو< 
)�)ال8 من �فريقية. �)ال8 من كل سن، كبا'هم يرعو< صغا'هم، 
)من 	لكبا' من بلغ سن 	لمر	هقة )من 	لصغا' من ال يز	� في سن 

 .tلرضا	
فسألت: ما خبر هذ# 	لد	'؟ فإA	 هي 	مر�� غنية تز)جت برجل 
	لنعم  	لحب، )لكن  بينهما  )�ّلَف  	لنعم  فتكاثر2 عليهما  غني، 
 ' لم تتم، فقد ُحرما 	أل)ال8 ()	أل)ال8 �منية 	ألماني لمن لم يقدَّ
	أل)�  	لولد؛  كثر عليه  لمن  	لمتاعب  	لولد، )	أل)ال8 سبب  له 
 cجا �ال )جو8هم). حتى  يشكو  )	لثاني ال  فقدهم  �ال  يشكو  ال 
يوJ )جد2 فيه هذ# 	لمر�� 	ألند)نيسية طفًال لقيطًا فأخذته فرّبته 

٢٢٢

)تسّلت به، فلما كبر )فا'قها عا)8ها شعو' 	لوحشة لفقد 	لولد، 
 Jأليتا	( cللقطا	لحيا� جمع 	ففّتشت عن غير#، ثم جعلت همها في 

)تربيتهم )	لقياJ عليهم.
)لقد حدثتها )حدثت �)جها فوجد2 �نهما يجد	< في Aلك 

لذ� ال تبلغها لذ	ئذ 	لدنيا كلها. 
*   *   *

)هذ	 صحيح؛ فليس في 	للذ	2 ما هو �عمق من لذ� 	لمحسن 
برvية �ثر 	إلحسا<، فإ< كا< 	إلحسا< �لى طفل كانت 	للذ� �كبر. 
له  	لحب  فيحس  يكبر،  حتى  )يرعا#  صغير	ً  قطًا  يرّبي   cلمر	(
صغير	ً  �نسانًا  يرّبي  بمن  فكيف  برvيته،  )	لمسر�  عليه  )	لعطف 

ليس له من يعتني به )يربيه.
�) فقد 	ألI �على 8'جا2   Jأل	فقد  iلذ	 باليتيم  فالعناية 
	إلحسا<، )مكافأتها 	لعاجلة هي هذ# 	لمتعة 	لر)حية )هذ# 	لسعا�8 
	لنفسية، �ما مكافأتها عند 	هللا فأكبر )�بقى؛ أل< 	لذi يوt8ِ ماله 
 ،t(لمئة �'بعًا، 'بحًا غير سائغ )ال مشر	يأخذ على  fلمصر	في 
�ما 	لذi يعامل مصرf 	إلحسا< )ينفق 	بتغاc )جه 	هللا، فإ< 	لمئة 

	لتي ينفقها تصير سبعين �لفًا 'بحًا سائغًا حالًال، نعم: {
.{

 >� 	لحسنة   >� �ظن  )�نا  �ضعافًا.  Aلك  فو�  ُتضاعف  )قد 
كانت لليتيم كانت مما يضاَعف �ضعافًا، فتصير 	لمئة 	لو	حد� مئة 
)�'بعين �لفًا على 	ألقل، أل< 	هللا كلما Aكر 	إلحسا< في 	لقر�< 
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)حّث عليه )'ّغب فيه، خّص 	ليتيم )Aكر# على 	لتعيين، ))ّصى 
به �ال ُيقهر، )جعل من صفا2 من يكذI بالدين �نه َيُدtّ 	ليتيم 

)ال يُحّض على طعاJ 	لمسكين.
�A	 كا< من يدعو# 	لملك �) 	ألمير )يخصه بجو	'# في 	لدنيا (
ينا� بذلك شرفًا )ير	ها له �عظم مكافأ�، �فال يكفي كافَل 	ليتيم �< 
يبشر# 'سو� 	هللا ‘ (كما ')g 	لبخا'i )غير#) �< يكو< �لى جنبه 
في 	لجنة، )�< يكو< هو )'سو� 	هللا كهاتين (مشير	ً �لى 	إلصبع 
لخدمة  تنقطع   >� �خيـ   ـ يا  تستطع  لم   	Aفإ )	لوسطى).  	لسبابة 
	ليتامى كما فعلت تلك 	لسيد� 	لجا)ية، )لم تقد' �< تكفل يتيمًا 
تتولى �نت تربيته )'عايته، فساعد 8	' 	أليتاJ )	8ُخل شريكًا في هذ	 

	لثو	I 	لعظيم، يُكْن لك ـ �< شاc 	هللاـ  فضل من يرعى 	ليتيم.
ساعد بما تستطيع )لو كا< قليًال، فإ< 	لقليل �لى 	لقليل كثير، 
بل �< 	لقليل لمن ال يقد' على �كثر منه �عظم �جر	ً من 	لكثير يعطيه 
	لغني، )في 	لحديث: >سَبَق 8'هٌم مئَة �لف 8'هم< ()هو حديث 
صحيح ')	# 	لنسائي)؛ أل< 	لد'هم مّمن ال يملك �ال عشر� 8'	هم 
�كبُر من مئة �لف يعطيها من يملك 	لماليين. فال تستقلَّ ما تعطيه 
)ال تسَتِح به )لو كا< لير� )	حد�، فإ< نصف تمر� تكو< ـ كما 

جاc في 	لحديث(١)ـ  )قاية لصاحبها من نا' جهنم.
)'بما كا< ما تعطيه مساعد� لو	حد من )لدsـ  ال سمح 	هللاـ  
�) من A'يتك. َمن يد'i؟ )قد تكو< 	ليوJ غنيًا، )لكن هل تضمن 
�< يد)J عليك غناs؟ )قد تكو< قويًا، )لكن هل تكفل �< تبقى 

___________________
(١) >	ّتِق 	لّناَ' )لو بِشّق تمر�<، ')	# 	لبخا'i )مسلم.

٢٢٤

لك قوتك؟ )�< هما بقيا لك حياتك هل تضمن �ّال يصيب 	لعوُ� 
�حَد A'يتك من بعدs؟ فإ< كا< في 	لبلد مثل هذ# 	لد	' فإنه يكو< 

عونًا لهم )لغيرهم.
)لقد مّر على هذ	 	لعمل من يوJ �قامه 	لو	لي مدحت باشا 
�لى 	ليوJ خمس )ثمانو< سنة، فانظر)	 كم من يتيم �عا<، )كم من 

فقير ساعد، )كم من موهبة كانت ضائعة )جدها )	ستغلها؟
8ين في 	لطرقا2 َمن لو  �< في هؤالc 	لصبية 	لجاهلين 	لمشرَّ
 ،Zتعّلَم لكا< منه فقيٌه �) محّد¤ �) محاسب �) كيميائي �) مهند
 sلتي يدفعها غير	2 	للير	لى ��< 	للير� 	لتي تدفعها �A	 ُضّمت (
كا< منها عما'� هذ# 	لمؤسسة 	لتي تحّو� هؤالc 	لصبية 	لمشر8ين 

�لى علماc نابغين، �) �8باc عبقريين، �) عّما� نافعين.
�نها ال ُتفَتح )	حد� من �مثا� هذ# 	لد	' �ال �ُغلق بفتحها سجن 

)خّما'� )بؤ'� فسا8.
)جا�  نعيم،   Jيا�(  Zبؤ  Jُيا�  t(لمشر	 هذ	  على  مر  )لقد 
بعصِر تأّخٍر )عصِر 	�8ها'، )ها هو A	 	ليوJ يخطو في طريق 	لخير 
�)سع 	لخطو	2، منذ تولته هذ# 	للجنة 	لخّير� 	لعاملة 	لتي يشتغل 
فيها �عضاvها لها �كثر مما يشتغلو< ألنفسهم، )يعملو< فيها �كثر 
	لتي يكسبو< منها �قو	تهم،  مما يعملو< في )ظائفهم )�عمالهم 

)ال يأخذ)< على Aلك �جر	ً.
*   *   *

 Zلنا	  >� 	إلسالمي  	لعالم  في  'حالتي  في  '�يت  لقد 
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�A	 )ثقو	 من �<  �نهم  	لثقة؛  تنقصهم  	لكرJ، )لكن  ينقصهم  ال 
)�نا   .Iبال حسا �عطوهم   cمنا�  iلخير	  t(لمشر	 	لقائمين على 
 I(ألمانة مَثٌل مضر	هم في  t(لمشر	 	لقائمين على هذ	شهد �< �
)�< ما يسلَّم �ليهم يصل �لى 	أليتاJ، )�نتم تر)< ـ في هذ	 	لبيا<ـ  
صدَ� هذ	 	لكالJ بلغة 	أل'قاJ، فأعطو	، �عطو	 ما تقد')< عليه 
)لو كا< قليًال، تكن مكافأتكم في 	لدنيا لذ� 	لنفس )'	حة 	لضمير، 
)تكن مكافأتكم عند 	هللا 	لجنة بجو	' 'سو� 	هللا ‘. )صححو	 
 I	لكن في ثو( ،cفي شكر )ال ثنا 	فال تفكر) ،cلعطا	نيتكم عند 
�ننا  	هللا )	بتغاc )جهه، )قولو	 في �نفسكم )�نتم تدفعو< �ليهم: 

.sلك عندA فاحسب لنا ،sضا' cبتغا	ـ  I' نعطي ـ يا
)ما تد')<، فلعل ما تعطو< يستفيد منه يومًا �حُد A'	'يكم 

)�حفا8كم، فيكو< مالكم قد ُ'8َّ �ليكم.
)	لسالJ عليكم )'حمة 	هللا.

*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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قر�نكم يا مسلمو<

نشر2 سنة ١٩٥٦

	لذi 8فع �لى كتابة هذ	 	لبحث �ني سمعت 	لجمعة 	لماضية 
	لقا'¢ 	لمصرi 	لمعر)f فالنًا ()لست �سميه) يقر� في جامع بني 
 cًلقر�< غنا	 �نا �سمع بد� 	A8مشق، فإ tَُته مذياc	مية )يذيع قر�
'خو	ً طريًا، من هذ	 	لغناc 	لذi يتخّلع فيه 	لصو2 )يتخنث )تكو< 
كل 'جفة فيه )كل هّز� كفر	ً بالرجولة )جحو8	ً لها، )كلما )قف 
)قفة هَدَ' 	لناZ بـ>�#< )>	هللا< )>يا سالJ< )>�عد<... �i )	هللا، 
>�عد< 	لتي تسمعونها في 	لمسا'p )	لمالهي، )لم يبَق مما هنالك 

!Z(لكؤ	 tلتصفيق )قر	ال �
)�عجب ما في 	ألمر ()كله عجب) �< 	لسو'� 	لتي يقرvها 
	لتي  	لسو'�  	لحاقة؛  	لناZ سو'�  �يها  يا  هي  بها هي...  )يغني 

تِصُف �هو	� يوJ 	لقيامة، 	لسو'� 	لتي فيها: {

.{

٢٢٨

 ،c	لقر	من  Iَمن لهم قلو Iُتنخلع له قلو iلذ	 Jلكال	 	هذ
كيف يستطيع مسلٌم �< يتغنى به كما يتغنى بقطعة من 	لشعر 	لَغِز� 
	لُمرقص؟ من يستطيع �< يقر� 	لمرثية 	لباكية )هو يضحك )من 
 i'ال �< يكو< جاهًال ال يد�يصف 	لفاجعة 	لقاصمة )هو يبتسم؟ 
بَِم يتحرs لسانه )ال يفهم معنا#، �) �< يكو< مجنونًا �فلت من 

	لما'ستا<؟
�فليس معنى هذ	 �< هذ	 	لقا'¢ ال يفهم معاني 	لكلما2 	لتي 
يقرvها )ال يد'i ما موضوعها، �) هو ال يحا)� �< يفهم؟ )�< 
	لسامعين 	لذين ال يهّزهم �ال 	لطرI )ال تحركهم �ال 	ألنغاJ هم 

مثله، ال يفهمو< 	لمعنى )ال يد')< ما 	لموضوt؟
�كبر  	لمسلمين   Iصا� فيما  ليس  	لتي  	لمصيبة  هي  )هذ# 
منها؛ أل< فيها تعطيل 	لقر�< )تحويله من 8ستو' شامل )منهج 
8 تر8يد  كامل ُيتدبَّر )ُيفَهم )ُيحَفظ )ُيعَمل به �لى مجر8 كلما2 تر8َّ

	لببغا)	2.
يقر� 	لمسلمو< 	لقر�< فيحركو< �لسنتهم بلفظ كلماته )تجويد 
تال)ته، )لكن ال يفكر)< في )جوI تحريك عقولهم لفهم معانيه. 
)ير)< �< هذ	 هو 	ألصل في 	لقر	�c، كأ< 	لقر�< ليس �ال كالمًا 
مَعّد	ً للتلحين )ال ُيطَلب منهم �ال 	لتسابق �لى حسن تلحينه )�8	'ته 

!Jألنغا	لعجم )هاتيك 	لرصد )	لَبيا2 )	على 
)صا' 	لبر بالقر�< كل 	لبر، )	لعناية به كل 	لعناية، �< نتقن 
قه )نحافظ على حد)8  مه )نرقق مرقَّ مخا'� حر)فه )نفّخم مفخَّ
)قلبها  )8غمها  �ظها'ها ( 	لنو<   cخفا� مو	ضع   fنعر( مد)#8، 
 c	لقّر	نختا' لذلك �حلى  ،Jعة كل يو	Aإل	لُغّنة بها، ثم نفتتح به 	(

http://www.alitantawi.com
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)يختم  فيها،   fلتصر	 على  )�قد'هم  باأللحا<  )�بصَرهم  صوتًا 
 Jلكال	لفاسقة نذيعها )	ألغنية 	لى �	لقا'¢ تال)ته فننتقل مباشر� 
	لفا'¥ نعلنه، )تسمع هذ# 	لتال)� في 	لقهو� )�هلها معرضو< عنها 
J )	لدخا< )	غتياI 	لناZ، )�< نبد� بعشر  مشغولو< بالنر8 	لمحرَّ
�يا2 من 	لقر�< كل حفلة )كل 	جتماt، )�< نقيم َمن يقر� في 	لمآتم 
�8	'� 	لقهو� ( t	8لو	) �الستقبا	لى �)	لناZ منصرفو< عن 	لقر�< 
)	لدخائن، )�< يقر�# >	لشّحا8)<< على �بو	I 	لمساجد، )�< نضع 
	للوحا2 	لثمينة فيها 	آليا2 منه في صد)' �بهائنا )مجالسنا، )�< 
تتخذ# 	لنساc 	لمسلما2 حلية تعلَّق في صد)'هن 	لمكشوفة 	لتي 

يحرJ هذ	 	لقر�< كشفها... هذ	 هو كل برنا بالقر�< )عنايتنا به!
�'�يتم قومًا كانو	 في نزهة لهم في يوJ عيدهم )غّنو	 حتى 
(سلطن) عليهم 	لنغم فصا' كالمهم غناc، )لهو	 حتى ملكهم 	للهو 
فصا' ِجدهم لعبًا، مر)	 بمقطع حجا'� �قيمت �مامه لوحة كبير� 
	لساعة  يتفجر  	لديناميت   >� "	نتبه،  	لكلما2:  ظاهر� عليها هذ# 
	لتاسعة تمامًا، 	لخطر شديد، 	بتعد حاًال". فقرv)ها غافلين، ثم 
يقّلب  صوتًا  )�طر	هم  حنجر�  �ند	هم   p	'( ضاحكين،  لّحنوها 
على هذ# 	لجملة 	ألنغاJ من 	لبيا2 �لى 	لرصد �لى 	لحجا� �لى 
 ...Jيا سال يا عيني،   ،#� يتمايلو< )يتصايحو<:  	ألصبها< )هم 
)لم يفكر �حد )لم يخطر على باله �< عليه 	لتفكير في معناها حتى 

كانت 	لساعة 	لتاسعة )تفجر 	لديناميت؟!
.Jأليا	لمسلمين في هذ# 	هو مثالنا نحن، نحن  	هذ

	لقر�< 	لذi �نزله 	هللا �مر	ً )نهيًا )منهجًا كامًال للمسلم في 
بألفاظه  بالتغّني  منه  ُيكتَفى  	الجتماعية،  )حياته  	لخاصة  حياته 

٢٣٠

ثم   ً	8 مجوَّ 	لقانو<  يقر�   >� 	لقاضي  ينفع  فهل  تال)ته!  )تجويد 
ال يفهمه )ال يحكم به؟ )�A	 تلقى 	لضابط برقية 	لقيا�8 هل ينجيه 
من 	لمحكمة 	لعسكرية �< يضعها على '�سه )يقّبلها )يترنم بها، 

)ال يحا)� �< يد's مضمونها؟
بل لو '�يتم 'جًال قعد يقر� جريد� حتى �تمها كلها من عنو	نها 
�لى �خر �عال< فيها، فسألتمو#: ما هي �خبا'ها؟ فقا�: )	هللا ما 
�i'8، لم �حا)� �< �تفّهم معناها... فماA	 تقولو< فيه؟ �ما تنكر)نه 

)تنكر)< عليه؟
فكيف ال تنكر)< على من يعكف على 	لمصحف حتى يختم 
	لختمة، )قد خر� منها بمثل ما 8خل فيها، ما فهم من معانيها شيئًا؟

	هللا   c	عد� من  عد)   iّ�( 	لمصيبة؟  هذ#   2cجا �ين  فمن 
	ستطاt �< يلعب هذ# 	للعبة فَيحرJ 	لمسلمين من قر�نهم )هو بين 
�يديهم، )في كل بيت ُنَسخ منه، )هو ُيتلى 8	ئمًا في كل مكا<؟ 

َيحرمهم منه )هو في �يديهم )هو ملc �نظا'هم )�سماعهم؟
مسألة عجيبة جد	ً )	هللا!

*   *   *

)هذ# 	ألنغاJ (	لفنّية) 	لتي ال تختلف عن �نغاJ 	ألغاني، من 
�ين 8خلت على هذ	 	لقر�<؟

لقد )'8 	ألمر بالترتيل، )لكن 	لترتيل (كما قا� 	لر	غب في 
	لمفر8	2) هو �'سا� 	لكلمة من 	لفم بسهولة )	ستقامة، )	لتمهل 
	لنطق، )	إلبانة عن 	لحر)f. ))'8 في 	لحديث 	لصحيح:  في 
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 ،cلتغّني هنا باالستغنا	 	<<(١)، )قد فسر)	ليس منا َمن لم يتغنَّ بالقر<
�i �< يستغني به عن غير#، )فسر)# بالجهر به )تحسين 	لصو2 
فيه؛ يشهد للتفسير 	أل)� ما ُبني على تركه من 	لوعيد )	لتهديد 
)كلها   ،gألخر	 	ألحا8يث  للثاني  )يشهد  منا،  ليس  تا'كه  بأ< 
جاc بإسنا8 صحيح، منها: >�ّينو	 	لقر�< بأصو	تكم، فإ< 	لصو2 
	لَحَسن يزيد 	لقر�< ُحسنًا<(٢)، )قد فسر 	لمر	8َ منه 	لحديُث 	آلخر: 
يقر�  �A	 سمعتمو#   iلذ	 	لقر�<  في  	لناZ صوتًا  �حسن  ِمن   >�<
 cلغنا	 �لحا<  على  �8	'ته  	لُمر	8  فليس  	هللا<(٣).  يخشى  حسبتمو# 
	لفني، بل 	لمر	8 �يفاc 	لمعنى حقه، )	لخشوt فيه، )ظهو' �ثر 
	لخشية في تال)ته. )منها �نه ‘ كا< يرّجع صوته من 	لقر	�c كما 
'ّجع يوJ 	لفتح )هو على ناقته(٤)، نقل 	بن حجر �< 	لترجيع 	لمر	8 

.tللخشو fمنا( Jفإنه مذمو cلغنا	لتال)� ال ترجيع 	هو تحسين 
	لتال)�  في   Iلمطلو	  >� 	آلثا'(٥)  هذ#  من  �فهمه   iلذ	(

___________________
(١) �خرجه 	لبخا'i عن �بي هرير� بهذ	 	للفظ، )�	8 غير#: َيجهر به (مجاهد).

(٢) ')g نصَفه 	أل)� >�ّينو	 	لقر�< بأصو	تكم< 	لنسائيُّ )�بو 8	)8 )	بُن 
ماجه )�حمد، )')	# 	لد	'مي بلفظ: >حّسنو	 	لقر�< بأصو	تكم فإ< 

	لصو2 	لحسن يزيد 	لقر�< حسنًا< (مجاهد).
(٣) �خرجه 	بن ماجه (مجاهد).

ل قا�: '�يت 'سو� 	هللا ‘ يوJ فتح مكة على  (٤) عن عبد 	هللا بن مغفَّ
ناقته )هو يقر� سو'� 	لفتح يرّجع، قا�: لوال �< يجتمع 	لناZ حولي 

لرّجعُت كما 'ّجع. �خرجه 	لبخا'i )�بو 8	)8 (مجاهد).
(٥) )لعل صديقنا 	لمحّد¤ 	لشيخ ناصر 	أللباني يتتبع هذ# 	آلثا' )ما قا� 
	لعلماc فيها، )يصو¥ من Aلك بحثًا كبحثه 	لقيم عن >حجاI 	لمر�� 

	لمسلمة<.

٢٣٢

	لصو2  )تحسين  )	لكلما2،   f(لحر	 �بانة ( )	لتمهل  	لتريث 
)ال  عفو	ً  يأتي   iلذ	 	لتنغيم  بعض  مع   ،tلخشو	 �ظها' ( فيه، 
�لى   i8ّيؤ( 	لمعنى  فهم  عن  ينشأ   iلذ	( 	لمقصو8،  هو  يكو< 
�ظها'#. )�< للكالJ �ثا'	ً مختلفة في 	لنفس، منها 	لحماسة )	لحز< 
)	لخوf )	لرغبة )	العتبا' )	لتفكير، )ال بد من 	للهجا2 	لمناسبة 
للتعبير عنها تعبير	ً يوصل �ليها )يدّ� عليها، مع ما يكو< فيه من 
>	لتلحين  هو  )هذ	  )غيرها،  )	لدهشة  )	لتعجب   Jالستفها	 'ّنة 
 28'� 	A�) Iلطر	ما ( ،Iلطر	ال �	لتعبيرi<. �ما 	لغناc فال يثير 
�قل  )لم  >	لعاطفة<  )قلت  	لجنسية،  	لعاطفة  	نتبا#  �ال  	لتحديد) 
)	آلما�  	لذكريا2  في  تتمثل  	لجنسية  	لعاطفة  أل<  >	لغريز�< 
ـ مذ  )	لقر�<  للحب،  	لقلب  )تفتح  بالجما�  	لمطلق  )	لشعو' 
صا' غناcـ  كا< له هذ	 	ألثر، مشوبًا بشيc من 	لصوفية 	لنفسية 
 >(vلتي يقر	 Jألنغا	ال يفرقو< في  Jليو	 c	لقر	لمبهمة. )	لر)حانية 	(
بها بين �يا2 	لترغيب في 	لجنة )�يا2 	لترهيب من 	لنا'، )�يا2 
	لقصص )�يا2 	لتشريع، مع �< 	إللقاc 	لعاi8 ال يكو< �لقاc حيًا 
�A	 جاc هذ	 كله بلهجة )	حد�، ال تتبد� )ال تتغير بتبد�  معّبر	ً 

	لمعاني )تغير 	ألساليب.
 tفر Jليو	 Zلنا	 fهي في عر �c	لقر	لدالئل على �< 	من (
قا'ئين   	(vلمغنيا2 بد	لمغنين )	 �< كثيرين من   cلغنا	  t(من فر
)قا'ئا2، ثم (	'تقو	...) فصا')	 مغنين )مغنيا2. )قد قر�2 في 
>	لرسالة< من �من بعيد بحثًا عن 	لغناc )�هله عّد صاحُبه 	لشيَخ 

محمد 'فعت في 	لمغنين!
يكن  لم   ،>cلفقها	(  cلعلما	< معناها  كا<   >c	لقّر	< )كلمة 
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لها في 	لصد' 	أل)� معنى غير#، فمن �ين صا' 	لقّر	c هم 	لذين 
يستطيعو< �< يتلو	 	لقر�< بالمخا'� )	ألحكاJ، )	لحنجر� 	لندية، 
)	للحن 	لفني، )لو كانو	 �جهل 	لناZ بمعانيه )مقاصد# )�حكامه، 
)لو كانو	 يقفو< في )سط 	لجملة )َيِصلو< ما ال يوصل؟ )لقد 
}(١)، ))قف  سمعت قا'ئًا قر� {

)�طا� 	لوقوf حتى ظننته ما2! )�خر قر� {
 fلمعنى )حّر	(٢) )سكت، فأفسد {

كالJ 	هللا عن موضعه.
	لمحافل  في   >(vيقر �نهم   >...c	لقّر	<  cهؤال يصنع  )مما 
 2	c	لقر	 على  	لو	حد�  	آلية  يكّر')<  	لسبع،  على  )	إلA	عا2 
 ،cلجهال	لعامة )تشكيك 	ال فتنة �	لمختلفة، فال يأتي من Aلك 
)ما يدفع �ليه �ال 	لتفاخر )	لتظاهر بالعلم. )لقد نز� 	لقر�< على 
سبعة �حرf(٣) تسهيًال على 	لعرI، )كانو	 يقرv)< بها جميعًا؛ 
ال 	ختيا'	ً )تكر	'	ً بل كا< كلٌّ يقر� باللهجة 	لتي ال يستطيع 	لنطق 
بغيرها (كما يقو� 	لتركي: >	لهمد هللا 'I 	آللمين< ألنه ال يستطيع 
لغة  	لعين)، حتى كا< �ما< عثما< )سيطر2  بالحاc )ال  	لنطق 
قريش �) كا28 )	ستطاt 	لناZ كلهم 	لقر	�c بها، )لم يبَق للسبعة 
	ألحرf من فائد� �ال 	ختالf 	لناZ، فأمر عثما< باالقتصا' على 
�لى  به  )بعث   Jإلما	 )كتب مصحفه  عد	#،  ما  )منع  منها  )	حد 
	ألمصا'. ثم نشأ 	لنحا� )�هل 	للغة )كانت هذ# 	لقر	c	2، )هي 

___________________
.{ } (١)

.{ } (٢)
(٣) على 	الختالf 	لكثير في تفسير هذ	 	لحديث.

٢٣٤

	ختالf يسير في 	لحرf 	لو	حد حملت عليه 	لضر)'� لبقاc بقايا 
عن لهجا2 	لعرI في 	لقر)< 	لثالثة 	أل)لى ()هم يرفعونها كلها 

ُمسَند�).
من  )	حد   fحر على  باالقتصا'  �مر  قد  عثما<  كا<   	Aفإ
نحن  نقتصر  ال  فِلَم  للمصلحة،  ضمانًا  لة  	لمنزَّ 	لسبعة   f(لحر	
 ¦'( �c	لمشر� )قر	حفص في  �c	لباقيتين، قر	تين c	لقر	على 
في 	لمغرI، )ندt ما عد	هما فال نقر� بشيc منه �ال في حلقا2 

	لعلم )مد	'Z 	لتخصص من قبيل 	الطالt 	لتا'يخي؟
	لقر�< )قر	cته  �لى حقيقة  tلرجو	 �لى  )لندtُ ـ بعد Aلكـ  
قر	�c تدّبر )فهم، كما نقر� 	لكتب 	لعلمية )	أل8بية، نتفهم مقاصدها 
)نلخص قو	عدها. ال �'يد �< يفهم كل قا'¢ 	لقر�َ< بعقله )حد#، 
�لى معجم )ال نظر في تفسير )ال 	ستقر	c ألثر، ال،  tمن غير 'جو
بل ليكِشْف �)ًال عن معاني 	لكلما2 من 	لتفسير	2 	لمختصر� �) 
	لمعاجم (ال سيما مفر8	2 	لر	غب 	ألصبهاني)، ثم يفهم معاني 
	آليا2 مستعينًا بمعرفة �سباI نز)لها )	لمأثو' من تفسيرها، )�نا 
 Jليو	 �لعقو	لمتقدمو< أل< 	ثق �نه سينكشف لنا �لف �فق لم يرها 	(
 Aألستا	به �خونا )حبيبنا  cلفهم، )حسبك مثاًال ما جا	على  gقو�

سيد قطب في >	لتصوير 	لفني< )>مشاهد 	لقيامة<.
)ليتفر¥ قوJ الستنبا� 	ألحكاJ منه. )عليهم، فو� ما Aكر2 
�نفًا، �< يكونو	 من i(A 	لَمَلكة 	لفقهية )	لتفقه 	لكامل في مذهب 

)	حد على 	ألقل.
	لتدبر  بالقر	�c مع  	لقر�<، يكو<  �لى   tلرجو	 هكذ	 يكو< 
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)	لفهم، )�< نجّنب 	لقر�< �لحا< 	ألغاني، )�< ال َنُعّد 	لرجل قا'ئًا 
حتى يكو< عالمًا بمعاني 	لقر�< )تفسير#، )�< يكو< مّمن يخشى 
	هللا )يخشع قلبه لذكر 	هللا، )�< ندt 	لقر	c	2 	لمختلفة �ال 	لقر	cتين 
	لباقيتين منها، )�< نفهم �< 	لقر�< ليس للطرI )ال (للشحا�8) 
 iلذ	إللهي 	لدستو' 	ال ليكو< تميمة (حجابًا) )ال �ينة، )لكنه (
ال نهتدi )ال نسو8 )ال تعو8 لنا مكانتنا في هذ	 	لوجو8 �ال بفهمه 

)	لعمل به )	لوقوf عند �مر# )نهيه.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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Jإلسال	تحريف لمعنى 

كنت يومًا في مكتبة في 8مشق، صاحبها صديقي فأنا �تر88 
 2	A ً، له عمامة	للحية جد	ً، فدخل 'جل طويل 	ئر	عليها شا'يًا )�
عذبة )بيد# سبحة تكا8 تمّس 	أل'y، )'�سه ُمنَحٍن على صد'# 
 iلذ	 Zلر�	 	كأ< عنقه فقد عضالته فهو ال يطيق �< يحمل هذ
ُملئ علمًا فتركه يسقط على صد'#، )سلم بصو2 خافت ال يكا8 
َيبين، فحسبته )	هللا عجو�	ً قد شا'f 	لثمانين. )نظر2 �ليه فبد	 
لي من مالمحه كأنني �عرفه، فجعلت �كّد Aهني )�تذكر )�جر#8 
في A	كرتي من هذ# 	للحية )هذ# 	لعمة، )�A	 بي �عرفه )�نتفض 

من 8هشتي )�صيح به: �لست فالنًا؟
قا�: بلى.

)فال< هذ	 شاI قوi 	لعضل نشيط، كا< تلميذi، )هو في 
سن 	بني لو كا< لي 	بن.

فقلت: ماA	 صنعت بنفسك؟
فلم يحر جو	بًا، )لكني عرفت 	لجو	I؛ فقد كا< �بو# شيخًا 
محترفًا ))	عظًا يدعو �لى 	هللا )يد� على >	لطريقة< �ليه، )صناعته 
�لقاc 	لمو	عظ )�نكا' 	لمنكر	2، بشر� �< يكو< 	لذi ينكر عليه 

٢٣٨

سلطا<،   iبذ )ال  طو�  )ال  بصاحب حو�  ليس  مسكينًا  'جًال 
)�< يضمن لنفسه هدية منه، من علبة لبن �لى تنكة سمن، )�< 
	بنه في  يقّبل يد#... )�< 	ألI �حب �< يخلفه  �ليه )هو  يقدمها 
	لوعظ )	إل'شا8 )�قامة 	لدنيا على من يشرI سيكا'�، فأعد# لهذ	 

>	لد)'< )هّيأ له هذ	 >	لمكيا�<!
)لما تسلمت 	لقضاc في 8مشق جاcني 'جل يبد) عليه �نه 
صغير 	لسن قوi )لكن لحيته )سبحته على نحو ما )صفت �نفًا، 
فقلت:   ،sيتحر يتكلم )ال  فقعد ساعة ال  	لقعو8،  �لى  فدعوته 
صاحب 	لحاجة عاَقه 	لخجل عن �بد	ئها. )صبر2 عليه حتى صا' 
 Iلبا	 	لد)	J )	نصرفت )	نصرf معي، فو8عته عند  �خر )قت 
)لم يُقل شيئًا، )�نا �عجب منه. )عا8 في 	لغد )كانت تلك حاله، 

)'جع ثالث يوJ، حتى ضقت به فقلت له: ماA	 تريد؟
فتكلم بلسا< فيه لكنة �عجمية ال يكا8 يفهم معها كالمه فقا�: 

يا موالنا، نحنو ها8	نا 	هللا لإلسالمي...
من  تريد   	Aفما  ،Jلإلسال  s	هد  iلذ	 هللا  	لحمد  قلت: 

	لمحكمة؟
قا�: تا'	كنا �هلنا )8يننا لإلسالمي...

قلت: طيب، فماA	 تريد مني؟
قا� ما معنا# �نه يريد ما يعيش به من 	أل)قاf �) من غيرها. 
)لم يصل �لى هذ# 	لنتيجة حتى 8	' مئة 8)'� )ضّيع علّي نصف 

ساعة.

http://www.alitantawi.com
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حقًا   Jلإلسال ُهديت  قد  كنت   	A� له:  )قلت  منه  فاغتظت 
فاعلم �< 	إلسالJ ليس 8ين بطالة )كسل بل 8ين ِجد )عمل، )�< 
	لذi يفتح 8كانًا �) يحمل (بسطة) )يبيع )يشترi �فضل في نظر 
�لى 	لمساc يصلي  pلصبا	لجامع من 	يقعد في  iلذ	من  Jإلسال	

...fأل)قا	 �: �طعموني من ما�يتعبد )يقو(
)�خرجته )جعلت �عجب: من �ين يدخل هذ	 	لتحريف على 
معنى 	إلسالJ، )َمن 	لذi قا� للشيخ 	أل)� �< من شر	ئط 	لمشيخة 
ْت عليه  �< يحني '�سه )يتخاA� )يتما)2 )يصير كأنه مريض �لحَّ
	أل(8	c؟ �لم يكن 	لنبي ‘ 'ياضيًا بكل ما لهذ# 	لكلمة 	ليوJ من 
معنى في �Aها< 	لناZ؟ �لم يكن له خلق 	لرياضي ال يستهويه 	لظفر 
حتى يبطر#، )ال تضعفه 	لهزيمة حتى ُتْؤيَِسه؟ �لم يظفر بمكة فمّد 
يد# للخصم مصافحًا )هو يرضى بما كا<، )يأمل بجولة �خرg؟ 
�لم يكن له جسم 	لرياضي؟ �لم يكن يمشي منتصب 	لقامة با'� 
	لصد' كأنما ينحد' 	نحد	'	ً؟ �لم يصا't بطل 	لجزير� 	لعربية في 

	لمصا'عة؟
 Jليو	لمشايخ 	لسيد� عائشة؟ هل في 	لم يسابق؟ �ما سابق �
 Jلنزهة �ما	مر�ته معه ()هي متحجبة طبعًا) )يسابقها في 	من يأخذ 
تالميذ#؟ �لم يصُر� 	لنذير مر� بأ< 	لعد) قد هاجم 	لمدينة فيخر� 
	لناZ مسرعين، )�A	 هم برسو� 	هللا على فرZ عاٍ' بال سر� قد 
سبقهم �لى مكا< 	لحا8¤ )'جع يطمئنهم )يقو�: ال تر	عو	، ما 
 g�' 	A�هنالك شيc؟ �لم يكن عمر بن 	لخطاI ـ )هو خليفةـ  
'�سه  على   �'ّ بالدِّ يضربه  	لشيخ  هذ	  مثل  متخاAًال  يمشي  'جًال 

)يقو� له: 	ستِقْم، ال ُتِمْت علينا 8يننا؟

٢٤٠

يقتنو	  �لم  	لنها'؟  في  ِجنًا  بالليل  'هبانًا  	لصحابة  يكن  �لم 
يكن  �لم  	لصناعا2؟  على  )ُيقبلو	  بالتجا'	2  )يشتغلو	  	ألمو	� 
له  �بو حنيفة كا<  �عما� ضخمة؟   Iَصحا�( تجا'	ً   cلعلما	 كبا' 
بيت تجا'i كبير يدير# بنفسه، )	بن 	لمبا's كا< يستو'8 	لبضائع 
من خر	سا<، )	لليث بن سعد كانت )	'8	ته في 	لسنة عشرين �لف 
8ينا' من كسبه )عمله ال من 	حتر	f 	لوعظ )تقبيل 	ليد )�طالة 
	للحية )�مالة 	لعنق... �لم يأ2ِ 'سوَ� 	هللا 'جٌل يسأله، يسأله ألنه 
 iلذ	محتا� حقًا )ألنه هو )�هله ال يجد)< ما يأكلو<، ال كأخينا 
هد	# 	هللا �لى 	إلسالJ فحسب �< 	إلسالJ يطعم كل ُمهتٍد من غير 
�< يعمل شيئًا حتى يصير 	لمسلمو< مجموعة كسالى... فلم يعِطه 
 ،#'	8 cهللا ‘ بل �مر# �< يبيع كل ما يستغني عنه من �شيا	 �سو'
	لقا'¢، فأمر# �< يشترi به حبًال )�<  �يها  فباعها بد'هم )	حد 
يحتطب، فذهب يحتطب )يبيع )يأكل حتى توفر له 8'هم �خر، 

.fآلال	 Iبة ثم صا' من �صحا	8 gشتر	فأسًا ثم  gفاشتر

من  بلد  في  تجد  ال  ثم   Jإلسال	  iهد هذ	  يكو<  فكيف 
	لشحا8ين ما تجد# في مصر )	لشاJ )غيرهما من بال8 	إلسالJ؟

كا< 	لمطعم بن عدi ()هو من �شر	f قريش في 	لجاهلية 
 #cلجها8َ فرسًا )سالحًا، فجا	8 	يعطي كل من �' (Jإلسال	في (
مر� 'جل يريد سالحًا )فرسًا، فقا� له: 	تبعني. )Aهب به �لى 	لد	' 
 >�فمشى )'	c#، فر�# كلما �بصر في 	لطريق خرقة نفضها )حملها )
'�g خشبة حملها، فعجب منه، حتى )صل 	لد	' فوضع 	لخرقة 
 pلسال	( Zلفر	لخشب، )�عطا# 	لخشبة مع 	في كيس كله خر� )
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فقا� له: )لكن ما شأ< هذ# 	لخر�؟ قا�: �نني �جمعها فأبيعها، 
.sمنها )من �مثالها �عطيك )�عطي غير(

*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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�لى شباI 	أل�هر

تحية ))صية

نشر2 سنة ١٩٥٥

علّي حين  �سبغه   iلذ	  fلشر	 هذ	  	لزيا2   Aلألستا �شكر 
	أل�هر< )�8خلني جنديًا في  �سر� >مجلة  �كو< من   >� لي  مّكن 
	لجيش 	لضخم 	لذi 	متّد من عصر 	لنو' �لى عصر 	لنو'، خائضًا 
 Jألعال	(  cلعلما	 موكب  في  )تابعًا  )	النحطا�  	لتأخر  ظلما2 
	لملوs جاللة )�عزَّ سلطانًا، )كانو	 حما�  كانو	 �جلَّ من  	لذين 
 Iلعر	 	تصلت حضا'�  ما  لوالهم  	لحضا'�؛   Z	حّر(  Jإلسال	
	أل)لى بحضا'� 	لعرI 	لجديد� )لم يصل �'¤ 	آلباc من عهو8 
	ال�8ها' �لى 	ألبناc في عهد 	لنهضة. هم حملو	 �مانة 	لعلم حين 
غلبت على �مة 	إلسالJ 	لجهالة، )هم 'فعو	 مصباp 	لدين حين 
�ليهم كانت ُتَشّد 	لرحا� من كل بلد �سالمي: َيِفُد ( ،Jلظال	نتشر 	
عليهم 	ألمي 	لجاهل فيرجع )هو �ماJ 	لهد	ية )عالم 	لبلد، كما 
كا< يفد 	ألعر	بي على 	لرسو� ‘ فيعو8 )في يمينه من نو' 	لنبو� 

قبس يهدi 	لضالين.
�)لئكم علماc 	أل�هر. )هل في 	لدنيا معهد علم له ِقَدJ 	أل�هر 
	لحضا'�  )في   iلبشر	 	لفكر  في  	أل�هر  )�ثر  	أل�هر،  )عظمة 

٢٤٤

	إلنسانية؟ �i معهد يجر )'	c# �مجا8َ �لف سنة؟ ما 	لجامعا2؟ 
على  تكّسر2  	لدهر؛  لَِد�  )	أل�هر  )	ألمس،   Jليو	 بنا2  �نهن 
جد'	نه �مو	� 	لقر)< )هو قائم، )	'تّد2 عن بابه هجما2 	لجهالة 
في  	لزما<  )�	حم   cلفنا	 غاَلَب   .Jأل)ها	( )	لشهو	2  )	لضاللة 
)�خر�  	لذi �طلع شموسًا )�قما'	ً  	لخلو8، )كا< 	ألفق  طريق 

للدنيا نجومًا كانت هدg للسالكين.
	لجامع 	أل�هر؛ ال تظلمو# فتسّمو# جامعة، فلقد كا< ـ )	هللاـ  
	لجامع، جمع شعوI 	إلسالJ على 	لحق في ��ما< تفرقت فيها 
�نه 	لجامع، )في 	لجامع 	لعبا�8 )	لعلم، )فيه  .Jإلسال	 Iشعو
منه  فأين  )	آلخر�،  )	لدنيا  )	لقلب،  )	لعقل  )	لجسم،   p(لر	

	لجامعا2؟
 y'أل	بجامعكم فما له على ظهر  	فخر)	أل�هر، 	 Iفيا شبا

قرين!
 cخلفا �نتم  كله،  	لمجد  هذ	  )'ثة  �نتم  	أل�هر،   Iشبا يا 
�)لئك 	لجد)8، َفِصلو	 طريفكم بتليدكم، )�تّمو	 بفعالكم مجد 
�سالفكم: بالعلم، ال تسمو 	ألمم �ال بالعلم. بالبيا<، ال علم �ال 
ببيا< )ال فكر �ال بلسا<. باألخال�، �خال� 	لعلماc 	لذين �خلصو	 
	لخضوt هللا فخضع لهم جبابر� 	لبشر، )�لقو	 كلمة 	لسماc فرفعتهم 
فو� �هل 	أل'y، )�هد)	 بزخا'f 	لدنيا )�)هاJ 	لجا#، فانقا28 
لهم 	لدنيا )سعى �ليهم 	لجا#. باألخال�، فاألخال� قبل 	لعلم، 
 �Aلكن نريد 'جاًال يكونو< نما( Iلكتا	نحن ال نريد ُنَسخًا من (

للمسلم 	لكامل، نريد 8عا� �لى 	هللا باألفعا� ال باألقو	�.

http://www.alitantawi.com


w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ٢٤٥

)ما   Jإلسال	 في  �فو	جًا  	لمفتوحة  	لبال8  �هل  8خل  )لقد 
َعت  سمعنا �< محاضر� في 	إلسالJ 8ُعو	 �ليها )ال 'سالة فيه ُ)�ِّ
عليهم، )لكنها �خال� 	لمسلمين هي 	لتي �8خلتهم في 	لدين. على 
�ننا نحتا� مع Aلك �لى 8عا� يلّخصو< �صو� 	إلسالJ في كلما2 
يجيئه  	هللا ‘،  برسو�  �سوتهم  )تكو<  جلسا2،  في  )يلقونها 
	ألعر	بي 	لمشرs فيقيم معه 	ليوJ )	ليومين )يسمع منه 	لحديث 
في  8')سًا  يتلقى  )ال  	لفقه  في  كتابًا  عند#  يقر�  ال  )	لحديثين، 
	لتجويد )ال يحفظ قو	عد 	ألصو� )ال يلقن �8لة 	لعقائد، )يصير 
بذلك مسلمًا، )يرجع عالمًا، )يكو< 8	عي قبيلته )مرشد قومه. 

)	نتشر بذلك 	إلسالJ )عمَّ ثلَث 	لمعمو' في �قل من ثلث قر<.
)	جتنبو	 	لغلظة في 	لدعو�، فإ< لبعض 	لمتدّينين غلظة تنّفر 
من 	لدين. )8عو	 	لرقة 	لتي ُتذهب 	لرجولة )تجرi بالد	عي مع 
هوg 	لخصم. )	عرفو	 �قد	' نفوسكم ليعرf 	لناZ �قد	'كم، فَمن 
�ها< نفسه لم تكرJ على �حد بعد#. )	بتغو	 	لقو� في كل شيc، فال 
شيc كالقو� يزين 	لرجا�، قو� 	لجسم )قو� 	لعلم، )قو� 	للسا< 
)قو� 	لجنا<، فلقد كا< محمد ‘ 'جًال كامل 	لرجولة، )كا< 
'ياضيًا صبو'	ً. لما صر� 	لنذير بالمدينة )	بتد' 	لمسلمو< �فر	سهم 
()كانت مرتبطة بأفنيتهم) )�سرعو	 '�)	 'سو� 	هللا قد سبقهم �لى 
	لحمى على فرZ عا' بال سر� )ال لجاJ، )عا8 يقو�: ال تر	عو	. 
)لما تحد	# 'كانة، بطل 	لمصا'عة في 	لجزير� 	لعربية، صا'عه 
يسابق  )كا<  	لرجل.  فأسلم  فصرعه،  صا'عه  ثم  فصرعه،   ‘
�بطا�  به  	حتمى  	لوطيس  	لِجّد )حمي  فإA	 جد  	لسيد� عائشة، 
	لقا�8 تخّفو	 في مثل هذ	   	A� 	لمالحم. )كا<  	لحر)I )فرسا< 

٢٤٦

	لموقف )	ستتر)	 يناi8: >�نا 	لنبي ال كذI، �نا 	بن عبد 	لمطلب<. 
فاجمعو	 	لقو� من �طر	فها، )	ستكملو	 �سباI 	لرجولة، )	ستعّد)	 
فإ< 	لرجاc منو� بكم )	ألمل معقو8 عليكم، �نتم يا من �8'كو	 

مقاصد 	لشرt )عرفو	 حاجا2 	لعصر.
	لباطل،  �)	بع  من  هّبا2  )سط   Jليو	  Jإلسال	 شعلة   >�
	لرياp كما خمد2 من  �< شاc 	هللا، )ستخمد هذ#  تنطفئ  )لن 
8فعها  من  بد  ال  )لكن  عزيفًا.  )�على  قو�  منها  �شد   pيا' قبل 
	لمو	قف<   pلسنوسية< )>شر	<( >	لنسفية<  فدعو	   ،Jإلسال	 عن 
)8'	ية  ُشَبههم  )')	ية  �ثر  لهم  يبَق  )لم  با8)	   J	قو� على  )	لر8 
)�هل  )	لقا8يانية  	لشيوعية  على  	لر8  �لى  )	عمد)	  ضالالتهم، 
	إللحا8 )	لد	عين بدعو� 	لجاهلية، )ما في كل بلد �سالمي من 
جند �بليس )كل محب للظهو'، على فر	¥ في '�سه )ضعف في 
	لنافذ�،  من  فيدخل   Iلبا	 من  	لعظمة  )لو�  عن  يعجز  علمه، 
فيأتي بحماقة يحسبها فلسفة )يظنها مذهبًا 	جتماعيًا، )يقلد# فيها 

من هو �جهل منه جهًال )�شد حمقًا.
)شر من هذ# 	لمذ	هب كلها هذ	 	لفجو' 	لباi8 في 	لمجال2 
في  	الختال�  )هذ	   ،i8	لنو	 )في  	لشو	طئ  )على   Jألفال	(
 Jلسمو	 	لسهم  هو  هذ	  	لجامعا2،  )في  )	لسينما2  	ألسو	� 
	لذi يقصد كل قلب، )Aلك أل< تلك 	لنَِّحل )	لمذ	هب ال تجد 
لها �ال عند 	ألقل 'ضًا )قبوًال، �ما ما يثير 	لغر	ئز )يحرs 	لشهو	2 

فال يكا8 يخلص منه �ال من عصم 	هللا، )قليل ما هم.
	لضالة،  	لمذ	هب  تلك  �هل  بمناظر�  جميعًا  تشتغلو	  )ال 
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ال خوفًا منهم، فاإلسالJ ال يخاf من مناظر� �حد، )لكن خوفًا 
ْ¥ لهم قوJ من كبا'كم، ممن َقِوiَ في  على جهدكم ))قتم. )ليتفرَّ
	لعلم )تمرZ بالجد�، )	علمو	 �نهم �قل )�A� من �< تجعلوهم 

شغلكم.
 gالجتها8ية )ما ال َجَد	ألمو' 	بينكم في  	لمناقشة  )8عو	 
منه )ال نفع فيه، فلقد ضاt من )قت هذ# 	ألمة )من تفكير �بنائها 
في 	لكالJ في 	لتوسل ِحّله )حرمته، )في 	لهجوJ على 	لوهابية 
)	لدفاt عنها، )في محا'بة 	لصوفية )تأييدها، ما لو �نفق بعضه في 
	لعلم 	لنافع لسبقنا به في طريق 	لحضا'� سبقًا بعيد	ً. )ما 8	J �ماَمنا 
عد) )	حد هو 	لكفر 	لبا'� )	لمستتر، )	لفجو' 	لظاهر )	لباطن، 
فلنحا'I هذ	 	لعد) �)ًال )لنصمد له جميعًا، )لندt 	لخالf بيننا 
ـ معشر �هل 	لدينـ  �لى ما بعد Aلك. )ال يبُلْغ بنا ضيق 	لفكر )ِقَصر 
	لنظر �< نجعل همنا كله تو	فه 	ألمو'، كإطال� 	للحية )�'سا� 
 J	قو� همة  عند#  )قفت  مما  Aلك  )�مثا�  	لدخا<،   sتر( 	لَعَذبة 
نعرفهم فال يشتغلو< �ال به )ال يقبلو< �ال عليه، )�مامنا ما هو �هم 

)�جدg )�عظم عند 	هللا خطر	ً )�ظهر في 	ألمة �ثر	ً.
 >� عليكم،  )�)جب  بكم  كله  Aلك  من  �)لى   >� )	علمو	 
تدفعو	 عنا شر ما 	بتالنا به 	لضعف )	لتخاA�، )هو �ّنا �غنى �مة 
في 	لدنيا في 	لتشريع(١): �صو� نظرياته )فر)t مسائله، )لدينا منه 
	لتشريع  كنز هائل، )لكّنا تركنا# )'حنا >نشحد< فضال2 مو	ئد 
كطبق  تشريعنا  لقمة، حتى صا'  مائد�  كل  من  نأخذ  	ألمم  عند 

___________________
	أللسنة  من  تمكن   fحر )لكنه  	لتشريع،  ال   tلشر	 هو  	لفصيح   (١)

.Jألقال	(

٢٤٨

في  عجبًا  )صا'   !cشي فيه  )ليس   cشي كل  من  فيه  ر،  	لمسحِّ
	لتخليط )عجبًا في ضعف 	للغة )'كاكة 	لتعبير(١) )قصو' 	للفظ 
لنا 8ينًا لكا< علينا  	لتشريع  )غموy 	لمعنى، )لو لم يكن هذ	 
ل علينا )ُقطع على مقد	'نا )�ُِخذ من  �< نتمسك به ألنه ثوIٌ ُفصِّ
�عر	فنا )�)ضاt ناسنا، فكيف )هو مع Aلك 8ين، �< تركنا# تركنا 

8يننا )كفرنا بإسالمنا.
)ليس 	لذنب كله على َمن جاc به من عند غير 	هللا، )لكن 
	لذنب (كما قا� 	بن 	لقيم) على 	لعلماc 	لذين ضيقو	 	لو	سع من 
شرt 	هللا )حصر)	 	لدين في كتب 	لمتأخرين، فلما لم يجد عندهم 
من  )طلبو#  عنهم  �عرضو	  يجد)<   iلذ	  c	لد	 	لحاكمو< عال� 
)ال  بالخطب  	إلسالمي  	لتشريع  �لى  	لعو�8  تكو<  )ال  غيرهم. 
بالصياp، بل بأ< يتفر¥ قوJ منكم �لى 	ستخر	� 	لقانو< 	لمدني 
	لحنفي  )�)سعها  	أل'بعة،  	لمذ	هب  من  	لفقه  كتب  	لشامل من 
)	لمالكي: 	لحنفي ألنه صا' مذهب 	لد)لة طو� عهد 	لعباسيين 
�لى  Iلمغر	ألندلس )	لد)لة في 	لمالكي مذهب 	لعثمانيين، )	(
	ليوJ. ثم 	لشافعي ثم 	لحنبلي، )من مذ	هب غيرهم �< صحَّ نقلها 
)قاJ 8ليلها، من 	لمحلى البن حزJ )	لفتا)g )	لرسائل البن تيمية 

)	ألعالJ )	لطر� البن 	لقيم(٢) )�مثالها.
___________________

(١) 	نظر مقدمتي لرسالة >لغة 	لقانو<< للدكتو' عدنا< 	لخطيب.
�ما  8ليلها،  	لعاJ )عندما يصّح  	لضر)'� )للتشريع  منها عند  نأخذ   (٢)
 Jحز 	بن   c	'بآ �)لعو	   Jقو يصنع  كما  مذ	هبنا   tنَد( �ليها  نرجع   >�
ـ على   Jحز )	بن  فال.  لفتا)	هم  )مرجعًا  لد')سهم  ما�8  )جعلوها 

علمهـ  ال ُيفتى بأقو	له.
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)ِمالs 	ألمر كله �< يكو< منكم ِفَر� كفر� 	لجيش؛ ففرقة 
 tلرجو	 �لى  	لمسلمين  �لى كتبه، )فرقة لدعو�  tالنقطا	للعلم )
�لى 8ينهم، )فرقة لدعو� غير 	لمسلمين، )فرقة لمحا'بة 	لدعا'� 

)	لمذ	هب 	لضالة، )فرقة للعمل في 	لتشريع 	إلسالمي...
 J	)ُ� �قو	عليكم بكتبكم، ال يزّهْدكم بها )يصِرْفكم عنها عد(
لها )سخرهم منها )نبزهم �ياها بالكتب 	لصفر	c، فما في 	لصفر� 
عيب )	لذهب �صفر ُمذ كا< 	لذهب، )لكن 	لعيب �< نكو< عونًا 
	إلسالمية  	لمكتبة  عظمة  	لعد)   g�' )لقد  �نفسنا.  على  للعد) 
فحسَدنا عليها، فعمل على صرفنا عنها. )ما �ظن �< 	لبشر صنع 
نكبة  	لنكبا2،  �صابها من  ما  لتعلمو<  �نكم ( منها،  �عظم  شيئًا 
هوالكو لّما �لقاها في 8جلة فسّو28 بياyَ 	لماc، )	إلسبا< لما 
�)قد)ها ليالي 	لفتح فبّيضت سو	8َ 	لليل، )ما �صابها من نكبا2 
�ال  منها  يبَق  لم  حتى  )	لتحريق،  )	لتمزيق  	لتخريق  من  	ألفر	8 
	ألقل، )ال تز	� 	لمطابع في 	لشر� )	لغرI تطبع مخطوطا2 هذ	 
	ألقل )لم ُيطَبع من مئة سنة �لى 	ليوJ 'بعه )ال خمسه، فكيف 
لو )صلت �لينا كاملة؟ )كيف لو كانت 	لمطبعة معر)فة على عهد 

	لجد)8؟
 cعن كيميا Iلعر	 cبكيميا 	عندها، )ال تكتفو 	لكن ال تقفو(
	إلفرنج )'ياضة 	بن 	لهيثم عن 'ياضة �ينشتاين، كال، )ال بفقه 	بن 
عابدين(١) عن 	الستنبا� )	لبحث )معرفة حكم 	هللا فيما جدَّ من 
 Iلكتا	على �< يكو< )قوفكم عند  ،f	من �عر �¤ )ما تبّدَ	حد�

___________________
(١) 	بن عابدين �عظم فقيه نعرفه نشأ في 	لقر)< 	لثالثة 	ألخير�.

٢٥٠

)	لسنة )قو	عد 	إلسالJ، ال تكونو	 ُعّبا8 نصو� 	لمتأخرين )ال 
تحّكمو	 �'	cكم )�هو	cكم في 	لدين.

*   *   *

)ما بكم حاجة �لى نصح مثلي )فيكم 	لمشايخ 	ألعالJ �ئمة 
	لدين، )لكنها Aكرg )	لذكرg تنفع 	لمؤمنين.

�< 	لعاَلم 	ليوJ على فم  .Jلمستقبل لنا، لإلسال	بأ<  	ثقو(
	لدنيا  �لى  فيحمل  يسبق  �يهما  يتبا'يا<  صفا<   Zلنا	( 	لبركا<، 
	لمو2 )	لخر	I، )ال �مل �ال بكم، بشباI 	لمسلمين؛ فإ< لم 
'	ية  ترفع  �مة حية  قومًا غيركم،  بكم  	هللا  يستبد�  	ألمل  تحققو	 
	إلسالJ، )نبقى نحن ال 8نيا )ال 8ين. )لن يكو< Aلك �< شاc 	هللا 

�بد	ً، لن يكو< )فينا 	لصالحو< 	لمصلحو< )	لعلماc 	لعاملو<.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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ماA	 ير	8 باأل�هر؟
نشر2 سنة ١٩٥٥

�نا ال �قر� هذ# 	لمجال2 	لمصرية، )�منعها �< تدخل بيتي 
كما �منع نفسي �< تدخل بيو2 	لفحش، )�نّزهها عنها كما �نزهها 
عن مو	طن 	إلثم، لذلك لم �َ' شيئًا مما كتب طه حسين في هذ	 
 pيقتر طه حسين   >� لي  خّبرني صديق  حتى  عنه،  كتبو	  ما  )ال 
�غال� 	أل�هر. �i )	هللا؛ طه 	لمصرi 	لمسلم يطلب �غال� 	لمعهد 
 Iقلو  gمهو( مصر  فخر  هو   iلذ	( عليه،  )�فضل  عّلمه   iلذ	

	لمسلمين.
في  	لمنزلة  من   Jإلسال	 8نيا  في  لمصر  	لذi جعل  	أل�هر 
	لقلوI )	لحرمة في 	لنفوZ ما ليس لبلد بعد 	لمساجد 	لثالثة، فال 
ُتذَكر مصر �ال Aُِكَر 	أل�هر، )ال يتمنى مسلم 	لحج �ال تمنى معه �يا'� 
	أل�هر، )	لذi صّير مصر >ُمعّلمة< 	لعالم 	إلسالمي، عن علمائها 
)	لعر	قي  	لشامي  �مانّي  )غاية  	لتقى،  ُيتعلَّم  )منهم  	لعلم  ُيؤَخذ 
)	ألفغاني )	لهندi )	لبخا'i )	لتركي )	لجا)i )	لمال)i، )كل 
شاI مسلم في 	لشر� )	لغرI من 	لصين )�ند)نيسيا �لى مر	كش 
)	لصوما� )�لبانيا )	لمجر، �< يرحل �ليهم )يكو< له شرf 	لقعو8 

بين �يديهم.

٢٥٢

 cلمسلمين في �'جا	 	لذi بقي �لف سنة )هو �مل  	أل�هر 
	أل'y كلها، لّما 	8َلَهّم ظالJ 	لجهل )تر	كبت 8جى 	لشهو	2، 
 ،Zُليأ	  Iَلقلو	 يمأل  )كا8   c	�'أل	( 	لنكبا2  عو	صف  )تتالت 
نظر)	 �ليه فر�)	 مصباحه ال يز	� يضيc، يلمع من بعيد كالمنا' 
	لشاطئ  على  يدلها  	لليل  سو	8  في  	لضاّلة  للسفن  يبد)   i8لها	

	آلمن، فسعو	 �ليه يقبسو< من نو'# ما يبد8 ظالJ 	ألحد	¤.
�لى 'فع 8عائمه )توسيع  sلملو	كا< يتسابق  iلذ	أل�هر 	
جنباته )عما'ته: عما'� 	إلشا�8 )	لبنيا<، )عما'� 	لعبا�8 )	إليما<؛ 
�ثر	ً.  	لتا'يخ حتى يترs في 	أل�هر  �نه ُكتب في  فال يرg 	لملك 
)جا�  فإA	 8خل حما#  	لجبا'،  	لحاكم  يجيئه  كا<   iلذ	 	أل�هر 
فطأطأ   ،Iلبا	 خا'�  بقيا  قد  )جبر)ته  سلطانه   >� �حّس  عتبته 
	لر�Z خضوعًا ثم جاc حتى قّبل يد 	لشيخ )قعد في حلقته مع 
�صغر تالميذ#. 	أل�هر 	لذi طالما )'8# 	لغالJ 	لجاهل، 	لريفي �) 
 ،Zلنا	هللا على 	لعربية )حجة 	 Jما�	ألعجمي، ثم صد' عنه )هو 

فأحيا به 	هللا قرية �) بلد� �) قطر	ً كامًال.
	أل�هر 	لذi )قف في )جه 	لزما<، )تكّسر2 على جد'	نه 
�مو	ُ� 	ألحد	¤، )لم َتْلِو به )لم تزعزعه نكبا2 	لشر� )ال نكبا2 
	لغرI، ال جحافل 	لمغو� نالت منه )ال جيو¦ 	لصليبيين، �فتكو< 

نهايته �< يقضي عليه 	لحّكاJ 	لمسلمو< في 	لبلد 	لمسلم؟
�بعدما لبث �كثر من �لف سنة؟ هل في 	أل'y جامعة نّيَف 
من  فيه خاللها  �قيم  كم  سنة!  �لف  سنة؟(١)  	أللف  على  عمُرها 

___________________
.Zلقر)يين بفا	أل�هر )جامع 	ال � (١)

http://www.alitantawi.com
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صال�؟ كم �لقي فيه من Z('8؟ كم ظهر فيه من علماc؟ كم 	نبثق 
�نا'  كم  ميتة؟  كانت  عقوًال  بالعلم  �حيا  كم  مصنَّفا2؟  من  عنه 
بالموعظة قلوبًا كانت مظلمة؟ كم ُصّفت على ثر	# �قد	J تقوJ فيه 
)'	c سجف 	لظالJ ال يد'i بها �ال 	هللا؟ كم ُ)ضعت عليه من جبا# 
 f'تفع من جو	لدنيا ألحد؟ كم 	في طلب  �كريمة ما كانت تذ
	أل�هر في جوf 	لليل من 8عاc صا�8 من قلب مخلص، فمضى 
يشق 	لفضاc حتى يصل �لى 	هللا؟ كم ُتِلَي فيه من قر�< من لسا< 

A	كر )فؤ	8 شاكر؟
من  ما  �نه  تنطقـ   كانت  ـ لو  تخبركم  	لحجا'�  هذ#  سلو	 
	لذكر ما  	لعلم )مجالس  ِحَلق  فيه �ال )قد شهد من   Jموطئ قد
�عزَّ  >كانو	<  	لذين  	لمشايخ  تحدثكم حديث  	هللا.  �ال  يحصيه  ال 
من 	ألمر	c )�نبَل من 	لملوs، يسعى 	لسالطين �لى �بو	بهم )ال 
يسعو< �لى باI �حد، )يبتغي 	لحاكو< ما عندهم )ال يبتغو< ما 
عند �حد؛ عّز)	 باهللا عن 	لخلق فأحَوَ� 	ُهللا �ليهم 	لخلَق، )قنعو	 
بالقليل من 	لدنيا فألقت بنفسها على �قد	مهم 	لدنيا. �< 	إلفرنج 
(يا من يقلد 	إلفرنج )يرg 	تباعهم 'شد	ً) يحّجو< �لى بيت 	لعالم 
من علمائهم، يدخلونه متخّشعين يتلّمسو< مو	طن قدميه )مو	قع 
جنبيه، )يتبركو< بموضع طعامه )سرير منامه، فما لكم )	أل�هر 
بيت �ئمتكم )علمائكم من �لف سنة تريد)< �< تغلقو#؟ �< تغلقو	 
(يا )يلكم) 	لد	' 	لتي عا¦ في جنباتها عشر� �الf عالم، لو كا< 
	لو	حد منهم ألمة من �مم 	إلفرنج لجعلت مد'سته معبد	ً مقدسًا.

�نه لوال 	أل�هر الستطاt 	لفرنسيو< �< يقولو	 �< 	لصو'بو< 
�قدJ جامعا2 	لعالم، فتصو')	 لو �< �حمق كطه حسين قاJ في 

٢٥٤

فرنسا يقو�: "يا �يها 	لفرنسيو<، �نصحكم �< تغلقو	 	لصو'بو<، 
به؟  يصنعو<  تر)نهم   	Aما فخا'كم".  )منا�  )عزكم  مجدكم 
بالحجا'�! Aلك ألنهم شعب يعرf قيمة �مجا#8  �نهم يرجمونه 

)مفاخر#.
 cأل�هر شي	لصو'بو< جامعة عصرية )لكن 	 >�سيقو� قائل 
يز	لو< يتخذ)<  �< �هله (بعض �هله مع 	ألسف) ال  i� ،قديم
	لوسطى(١). فهل  	لقر)<  	لعمائم )	لجبب )يتبعو< بعض طر	ئق 
علم هذ	 	لقائل �) '�g ما يلبسه 'جا� 	لجامعا2 في �)'بة )�ميركة: 
هذ# 	لجبة 	لو	سعة 	لتي تشبه 	لمال�c 	لمصرية A	2 	للف، )هذ# 
 ،Z'لحا	كسقف كو�  fلمشر	لسقف 	2 	A لمضحكة	لقبعة 	
)	لطر' 	لنا�لة كطر' قر	كو�؟ هذ	 	للباZ ال ُينتَقد )ال يقا� فيه ألنه 
لباZ 	ألقوياc 	لذين يملكو< 	لقالt 	لطائر� )	لقنابل 	لذ'ية، �ما 
	لجبة )	لعمامة فشيc 'جعي قديم يستحق �هله �< يحكم عليهم 

ـ عقوبة لهمـ  بإغال� جامعتهم!
�ما 	لطر	ئق 	لقديمة في 	أل�هر، فهل سمعتم بنظاJ �كسفو'8 
)كامبر�8؟ �< فيهما �لى 	ليوJ من 	لطر� )	ألساليب في معاملة 
	لطلبة )ترتيب حلقاتهم )حياتهم 	لد	خلية ما ال يختلف عن �نظمة 
	لتكايا )	لمد	'Z 	لشرقية من مئة سنة �ال بأنهم �فظع )�قسى من كل 
ما كا< في 	لتكايا )	لمد	'Z، فهل يجرv طه حسين �< يذهب �لى 
	إلنكليز فيقو� لهم: "�غلقو	 كامبر�8 )�كسفو'8"؟ �نهم يضعونه 

___________________
للتأخر  'مز	ً  	لوسطى  	لقر)<  	تخاAهم  	لمقّلدين  جهاال2  من   (١)
عندنا  �ما  �)'بة،  في  )لكن  لكذلك  �نها ( )	لجهل،  )	النحطا� 

فالقر)< 	لوسطى هي عهد 	لحضا'� 	إلسالمية.
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في عربة 	لمجانين فيحملونه فيلقونه في 	لبحر، ليسبح حتى يبلغ 
مصر فيقو� Aلك فيها!

 iفي مصر تُكْن حبيبنا )صديقنا، )نصفق لك بأيد 	قل هذ
 sجماعتنا )�صحابنا، )نشكر Jبأقال sننا، )نؤيد	خو��عو	ننا فيها )
�ما �< ترمينا  لنا )هو 	أل�هر،  ألنك تزيح من طريقنا �كبر عائق 
بسهمنا )تقولها لنا في بال8نا )تدعونا �< نغلق مفخرَتينا، كامبر�8 

)�كسفو'8، فال؛ ال يا شاطر!
*   *   *

)بعد، فأنا �عرf �< طه حسين مولع بالخالf ُمْذ كا< طالبًا 
في 	أل�هر، فاستطا� عليه طريق 	لتحصيل فتركه )قفز من فو� 
(شيئًا)  �< صا'  �لى  تعب،  بال كد )ال  	لغاية  يبلغ  	لسطوp كي 
كبير	ً ُيشا' �ليه بالبنا< )ُيعَجب به 	ألغر	' )	لشبا<، )�نه ما نا� ما 
 ،I؛ ال ببالغة �سلو	ال بهذ�نا� من Aيوt 	السم )علّو 	لمنصب 
فأسلوبه �بعد 	ألساليب عن 	لبيا< 	لمشر� )	لمعنى 	لبكر )	لمجا� 
	لعبقرi، )ال بتصرf في فنو< 	لقو�، فليس له �ال ثوI )	حد 
للشتاc )	لصيف )	لبيت )	لمد'سة يخر� فيه �لى 	لشا't )يدخل 
قط)  قصة  في  نجح  ()ما  للقصة  )	حد   Iسلو� 	لفر	¦،  في  به 
	لسياسية... )ال  بالوّصاf) )للمقالة  )للبحث )للوصف ()ليس 
بأثر خالد، فكل �ثا'# من 	ألI8 	لوسط، ليس فيها �شبا# >	ألجنحة 
	لمتكسر�< (على ضعف �سلوبها) )ال >في 	لمر��< (على تكلف 
فيها)؛ ليس له صناعة 	لزيا2، )ال 	ستعا'� 	لر	فعي، )ال سالسة 
	لما�ني، )ال طبع �حمد �مين، )ال فكر 	لعقا8، )ال فتنة 	لجما� 

٢٥٦

في �سلوI �كي مبا's، )متى 	'تفَعت عن عيو< 	لشباI غشا)� 
	لتقليد '�)	 �< هذ	 	لذi �قو� هو محض 	لحق.

ما عند# �ال 	لمخالفة؛ �< Aهب 	لناZ يمينًا Aهب شماًال، 
�< �قبلو	 على شيc �8بر عنه، )�< �8بر)	 عنه �قبل عليه. �< قالو	 (
�< 	لقر�< حق )صد� قا� هو (في 	لشعر 	لجاهلي) �< للقر�< �< 
يحدثنا عن �بر	هيم )�سماعيل )لكن ليس علينا �< نصد� ما يقو� 
	لقر�< أل< 	لقر�< ليس كتاI تا'يخ! )�< قالو	: 	مرv 	لقيس )مجنو< 
ليلى. قا�: ما كا< قط 	مرv 	لقيس )ال مجنو< ليلى. )�< '�)	 	أل�هر 

مفخر� مصر )شرفها )عزها، قا�: �غلقو	 	أل�هر )�'يحونا منه!

كما  باللعن  )لو  عنه،   ¤ ُيَتحدَّ  >� �ال  كله  بذلك  يريد  )ال 
ُيتحد¤ عن �بليس! كلما سكت عنه 	لناZ طلع بحماقة جديد� 
من حماقاته فتكلمو	 فيه، )	لدليل على �< هذ	 مر	8# )�نه ال يعتقد 
شيئًا، )�نه ليس مؤمنًا )ال كافر	ً )ال محافظًا )ال مجد8	ً )�نما هو 
قاله  ما  نفَسه في كل   Iفيكّذ �خر	ً  يرجع  �نه  طالب >شهر�<(١)، 
�)ًال؛ كّذIَ 	لقر�َ< ثم 'جع يصّد� 	لقر�<، )�نكر 	لشعر 	لجاهلي 
ما قا� في �غال�  	لجاهلي، )سينسى غد	ً  	لشعر   pثم عا8 يشر
	أل�هر )يكو< من خطباc 	الحتفا� 	لكبير بانتصا' 	أل�هر على هذ# 
 >�	لحملة 	لجديد� (كما 	نتصر من قبل على حمال2 ال ُتَعّد هذ#ـ  

قيست بهاـ  شيئًا).
)لو 	قتصر 	ألمر على ما كتب طه حسين لم �حفله )لم �باِ� 

___________________
(١) �صل 	لشهر� في 	للغة: 	لفضيحة. )في 	لحديث: >من لبس ثوI شهر� 

�لبسه 	هللا ثوI مذلة<.
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بالر8 عليه، )لكن هؤالc 	لصحفيين ()هم �شد ما 	بتلى 	هللا به هذ# 
	ألمة) قد عّلقو	(١) )كتبو	 )حا)لو	 خد	t 	لناZ، فلذلك >نزلت< 

�لى 	لكتابة في 	لتعليق على ما قا� )ما قالو	.

)�نا لم �قر� ما كتب )ال ما كتب عنه، )ال �حتا� �لى قر	cته 
ألنها ليست مناظر� علمية في مسألة لها )جها< ال بد فيها من معرفة 
مقا� 	لخصم للر8 عليه، بل هي �بطا� لمسألة ظاهر� 	لبطال< )ال 
)�< لما يقوJ إلثباتها من �8لة. فأنا �ستطيع (�< تركت 8يني )�خذتها 
كا<  (كما  	لقبيح  )�حّسن  	لَحَسَن  �قّبح   >� بيا<)  قضية  �نها  على 
 >Aلمآ	 Jهد Iلدليل على )جو	لجاحظ)، )�< �قيم 	يصنع شيخنا 
ألنها لم تكن في �)� 	إلسالJ )ألنها تكشف عو'	2 	لناZ )أل< 
 Zلنا	أل<  >	Aأل	لصو2 تغني عنها، )على ضر)'� منع 	2 	مكبر
كلهم عندهم ساعا2 يعرفو< بها 	أل)قا2 )	ألA	< يزعج 	لمرضى 
)	لنائمين )يسّو¢ 	إلسالJ في عيو< 	لسّياp )	ألجانب )من مصلحة 
منع طبع   J(لز فيه، )على  ليدخلو	  	إلسالJ تحسينه في عيونهم 
�لى  i8كثير� )كثرتها تؤ Jليو	لمصاحف عشر سنين أل< نسخها 	
	لقر�< مهجو'	ً، )على  	لقر	�c فيها )	تخاA هذ	  تعطيلها )�هما� 
جو	� تحويل 	لمساجد �لى مد	'Z أل< 	لصال� تجو� في كل مكا< 
)	لتعلم ال يكو< �ال في بيو2 مخصصة له مقصو'� عليه، ثم نجعلها 
بعد 	لمد	'Z نو	i8 للمحاضر	2 ثم مسا'p للتمثيل، �عني 	لتمثيل 

	ألخالقي 	لذi ليس فيه �ال 	لعنا� )	لقبل، فقط ال غير!

)كذلك ننقض عرg 	إلسالJ عر)� عر)� بمثل هذ	 	لمنطق 
___________________

(١) �) >عّلكو	<، )�نما �عني بعض 	لصحفيين ال كلهم.

٢٥٨

	لدين   Jهد يحا)�  )قد  عجيبة،  مد	خل  )للشيطا<  	لشيطاني. 
	لمتسّمين  	لدين )قد يسّخر لذلك جماعة من  	لدفاt عن  بحجة 
 yفأفتى بسقو� فر Jلشا	كما سّخر شيخًا في  ،pلصال	بالعلم )
	لحج بحجة �نه ال بد فيه من 	لخضوt لقو	نين 	لكفا' من لصق 
	لصو'� على 	لجو	� )	تباt طر� 	لمكوZ )ما لست �i'8 ما هو 
	آل<، نسيته لبعد 	لعهد به، )سّخر �خر فأفتى بأنه ال �كا� في 	لنقد 
	لو'قي، ال في 	للير� 	لسو'ية )ال في 	لجنيه )ال 	لدينا'، )ال 'با 
فيه، فأسقط 	لزكا� )�حل 	لربا )هو يظن �نه يقر' �حكاJ مذهب 
	لشافعي! )ثالثًا في مصر كا8 ينسخ )جوI 	لصياJ، )	لر	بع َمن 
بلغنا �نه يقو�: ال صال� �ال عند 	لتمكين في 	أل'y! فلم يبَق من 
�'كا< 	إلسالJ 	لخمسة �ال شها�8 �< ال �له �ال 	هللا )�< محمد	ً 'سو� 
	هللا، )ال ند'i متى يرسل �بليس بعض �تباعه 	لمخلصين، خالد 

محمد خالد �) 	لقصيمي، فيخّفف عن 	لناZ فيريحهم منها!

	ّتبعنا هؤالc، )كل شر جاcنا ـ مع 	ألسفـ  من  )لوال �ننا 
عندهم؛ فأغضينا عن 	لنساc حتى كشفن 	لوجه �)ًال، ثم 	لشعر 
)	لنحر، ثم 	أليدi )	أل'جل، ثم تجر8< على 	لسو	حل كتجر8 
	لمر�� لز)جها، )�بحنا 	لربا ففتحنا له 	لمصا'f )حكمنا به في 
	لمحاكم، )�قر'نا 	لزنا )�عطينا 	لز	نيا2 بطاقا2 (هويا2) )فتحنا 
لهن 	لمنا��، )�قمنا 	لشرطة على �بو	بهن لحمايتهن من 'جعي 
ينكر عليهن، )	ألطباc لدفع 	ألمر	y عنهن )�عد	8هن لمما'سة 
عملهن... لوال هذ	 ما طمع عدّ)نا )عد) 	هللا بتسخير طه حسين 

.p	القتر	 	هذ pحتى يقتر
عجبت،  لما  �فرنسيًا   (� �نكليزيًا  لهذ	  8عا   iلذ	 كا<  )لو 
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)لكن 	لذi يدعو �ليه مسلم 	بن مسلم، ناشئ في 	أل�هر، )	لذين 
يسمعو< له )يؤيد)نه مسلمو< �بناc مسلمين! )هذ	 كلهـ  لو فكرتمـ  
	لتي تر	ها حيثما Aهبت من 8يا'  �ثر هذ# 	لمد	'Z 	ألجنبية  من 
 c8... )فيَم جا	لقاهر� )بغد	في 8مشق )بير)2 )عّما< ) ،Jإلسال	
هؤالc؟ حّبًا بنا؟ )متى كانو	 يحبوننا )يعشقو< 8عج عيوننا )حمر� 
�ال لهدJ 8يننا، )نحن نبعث �ليهم بأ)ال8نا  	(vنهم ما جا�خد)8نا؟ 
لنا )لديننا، فهل في   c	من �)ال8نا �عد 	لنا ليجعلو	نعطيهم �مو(
	لغفلة �بعد من هذ	؟ )هل '�يتم �) سمعتم �< نصر	نيًا )ضع 	بنه 
في مد'سة مشايخ؟ فلماA	 نضع �بناcنا في مد	'Z 	لرهبا< )بناتنا 

في معاهد 	لر	هبا2؟

 .Z'	لمد	من عمل هذ#  (p	القتر	 	# ()منه هذ	كل شر نر >�
 >��لغاc 	أل�هر من عند نفسه؟  pقتر	هل تظنو< �< طه حسين (
طه، مذ كا< طه، بو� 	لفرنسيين؛ يد	فع عن بلدهم )يدعو �لى 
 c	أل�هر أل< لو	نما يحا'بو< �ثقافتهم )يكتب في تمجيدهم، )هم 
	لثو'� على 	الستعما' )	لجها8 للحرية )	الستقال� �نما ُعقد فيه 
)خر� منه، )�نه كا< 8	َ' 	لقيا�8 لهذ	 	لجها8 من سنة ١٩١٩ �لى 
كل ما كا< (في مصر )في غير مصر) من ثو'� على 	لظلم )عمل 
للحرية )	لمجد. )ما يريد)< من �غال� 	أل�هر �ال �< يتفر� طالبه 
)طالI معاهد# )مد	'سه، طالI يزيد)< على �'بعين �لفًا، في 
هذ# 	لمد	'Z: 	لتبشيرية منها كالجامعة 	ليسوعية في بير)2 )	لفرير 
)	لعا�	'ية )تير	سانتا، )	إللحا8ية كالجامعة 	ألميركية في بير)2(١) 

___________________
لألستاAين= )	الستعما'<  >	لتبشير   Iكتا 	قر�  خطر	ً.  �شدها  )هي   (١)

٢٦٠

مدّ'سيها  في  )	لتي  )	لالييك،  )	لعر	�   Jلشا	( في مصر  )بناتها 
	لصالح )فيهم خريج هذ# 	لمد	'Z كالجامعا2 	لحكومية في 	لبال8 

	لعربية، )لكن Aلك لن يكو< �بد	ً.
*   *   *

� من  ل مبرَّ هذ	 )لست �8	فع عن 	أل�هر 	ليوJ ألنه كامل مكمَّ
�تقى هللا )�حر� على  كا<  	لقديم  )َلأل�هُر  )	هللا،  	لعيوI، ال 
قة )ُسُرجه  	لدين، )َلأل�هُر 	لقديمـ  في كتبه 	لصفر	c )ُبُسطه 	لممزَّ
	لخافتةـ  كا< �عزَّ )�كرJَ )�حفَظ للعلم، )��هَد في 	لدنيا )�'غَب 
 >�عن مناصبها )�مو	لها، )�عظَم في عيو< حاكميها )ملوكها... )
كا< هذ	 �كثر ترتيبًا )�فخم مظهر	ً، )كا< �هُله �طلَق عقوًال )�بلَغ 

�لسنة )�حدَّ �قالمًا.
)لو بقي �هل 	أل�هر كما كانو	، يطلبو< 	لعلم هللا ال للدنيا 
 Jهللا )لليو	لخلق )يعملو< لرضا 	هللا ال فيما عند 	يرغبو< فيما عند (
	آلخر ال للمناصب )	لمر	تب )ال لرضا 	لسالطين، لما جرv عليهم 
	لدنيا فرماهم 	هللا بو	حد من صغا' �هلها،   	(8	'� �حد. )لكنهم 
بطه حسين، كما 'مى 	لعرI لما جانبو	 شرعة محمد ‘ )تنّكبو	 

طريقه بأA� 	لخلق: 	ليهو8!
)لن يغير 	هللا ما بقوJ حتى يغير)	 ما بأنفسهم.

___________________
=    	لخالدi )فّر)�، )هو كتاI عظيم �'جو �ّال تفو2 مسلمًا متعلمًا 
قر	cُته ليرg �< هذ# 	لجامعة كا< 	سمها 	لكلية 	إلنجيلية، )	لغاية منها 
	لتبشير )	ألمو	� 	لتي �قامتها �مو	� 	لمبّشرين. )لكنها لما عجز2 عن 

!Jإلسال	جهم من 	كتفت بإخر	نية 	لنصر	لمسلمين في 	 cبنا� �8خا�

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ
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Z'	لمد	لديانة في 	 Z('8

نشر2 نحو سنة ١٩٥٩

	لو�	'�   >� فيه  بّيَن   iلذ	  f'لمعا	 )�ير  >تصريح<  قر�2 
في  تبحث  بل  	لديانة   Z('8 2تخفيض عد8 ساعا في  ال تفكر 

�يا�8 عد8ها.
)�نا �شكر 	أل� 	لو�ير 	لدكتو' حومد، )لم �كن �نتظر منه 
�ّال هذ	، لذلك تر288ّ في تصديق ما نقله 	لناZ عنه من �نه يريد 

نقص هذ# 	لساعا2 �) �عفاc 	لطالI من 	المتحا< في 	لدين.
�لى  	لو�	'�  	لشكر بل ألنّبه  	لكلمة لمجّر8  )ما كتبت هذ# 
 cال متنبِّهة له، )لكنها تتغافل عنه. ليس عندنا شي��مر ما �حسبها 
كتبنا  في  )ليس  	لمسلمين،   cعلما يعرفه  )ال  	لديانة  علم  	سمه 
�صو�  )علم  	لفقه  علم  عندنا   iلذ	 �نما  	لعلم،  هذ	  في  كتٌب 
	لفقه )علم 	لتجويد )علم 	لحديث )علم 	لتفسير )علم مصطلح 
	لكتب   fفيها �ال �لفت  	لتي   Jلعلو	 	لحديث، )�شبا# Aلك من 
)ظهر فيها �الf 	لعلماc، تجمعها كلها كلمة >	لّدين< كما تجمع 
كلمة >	لرياضيا2< في 	لمد	'Z بين 	لحساI )	لهندسة بأنو	عها، 
تجمع  )كما  )	لمثلثا2،  )	لجبر  )	لنسبية،  )	لفر	غية  حة  	لمسطَّ
كلمة >	لطبيعيا2< بين 	لفيزياc )	لكيمياc )	لتا'يخ 	لطبيعي )علم 

٢٦٢

	لنبا2 )علم 	لحيو	<. )لو قلنا لمدّ'Z 	لرياضيا2: �عطيناs ساعة 
في 	ألسبوt �) ساعتين لتد'يس هذ# 	لما�8، لصعق من 8هشته 
 J� لهندسة	 J� Iلحسا	فيها  Z'ّ8� صنع بساعتين؟ هل� 	A: )ما�قا(

	لجبر �J ماA	، )كل علم من هذ# 	لعلوJ يحتا� �لى �كثر منها؟
فكيف نطالب مدّ'Z 	لدين �< يوسع ساعتين لد'Z هذ# 

	لعلوJ كلها؟
ألنهم  	لمقابلة  هذ#  من  >	لتقدميين<  من  كثير  )سيضحك 
تعّو8)	 �< ير)	 	لدين 8	ئمًا في 	لمرتبة 	لثانية، )ألنهم ُ'بُّو	 على 
 J� 	لو	قع  	لعلوJ )تقديمها عليه. )لكن هل هذ	 هو  	حتر	J هذ# 

�نهم هم 	لمخطئو<؟
	لصحيح �نهم هم 	لمخطئو<، )�يسر 8ليل على خطئهم �نهم 
يحكمو< على 	لدين من غيرمعرفة به �) 	ّطالt عليه، )لو حّللَت 
ما في نفوZ هؤالc 	إلخو	< لوجد2 �نه ليس للدين في نفوسهم 
هة 'سمها بعض من عرفو	 من جهلة 	لمشايخ )من  �ال صو' مشوَّ
سخفاc 	لعامة 	لذين يّدعو< 	لتدّين )	لصالp، )لقد صّرp لي بهذ	 
	ألستاA ساطع 	لحصرi في حديث طويل كا< بيني )بينه في مصر 

سنة ١٩٤٧ بحضو' 	ألستاA نها8 	لقاسم، )نشرته في يومه.
)نحن ُنِقّر بهذ# 	لمبا8¢ 	لغربية 	لتي تقو� بفصل 	لدين عن 
	لعلم )	لدين عن 	لسياسة؛ �نها صحيحة بال شك بشر� �< تفهم 
معناها عند من )ضعوها. �< 	لغربيين 	لذين )ضعو	 هذ# 	لمبا¢8 
يقصد)< بالدين ما يحّد8 صلة 	إلنسا< باهللا، )من هنا قالو	: >	لدين 
	لصال�  بين  )نفصل  مقالتهم  نقو�  )نحن  للجميع<،  )	لوطن  هللا 

http://www.alitantawi.com
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)	لصياJ )بين 	لسياسة )	لعلم. )لكن 	إلسالJ ليس 8ينًا فقط يحد8 
صلة 	إلنسا< باهللا، بل هو 8ين )تشريع )قانو< 8)لي )�خال�، 
)هو يحّد8 صلة 	ألفر	8 بعضهم ببعض، )صلة 	ألفر	8 بالد)لة، 
 ...sلسلو	ألخال� )	يرسم طريق ( ،gألخر	 �لد)لة بالد)	صلة (
فاإلسالJ ـ �A<ـ  ليس 8ينًا فقط لتطبَّق عليه هذ# 	لقو	عد، بل هو 
نظاJ كامل للحيا� ال يشابهه في هذ	 8ين من 	أل8يا< 	لتي يّتبعها 

	لبشر.
ـ بناc على هذ	 	ألساZـ  قسما<: قسم  )	لعلوJ 	إلسالمية 
منها للدين فقط كالعبا8	2، )هذ	 للمسلمين )حدهم. )قسم هو 
من 	لثقافة 	لعامة؛ كفهم 	لقر�< باعتبا'# 	لنص 	لبياني 	أل)� في 
باعتبا'#  	لمعامال2  في  	إلسالمي  	لفقه  )8'	سة  	لعربية،  	للغة 
نظرياته )عمقها )أل< غير  بكثر�  	لعالم  �كبر مصد' تشريعي في 
قد'#،   fتعر( 8'	سة  �)فى  تد'سه  �)')بة  �مم  من  	لمسلمين 
)ما  فقط،  	لبيانية  	لناحية  من  )لو  	ألحا8يث  بنصو�  )	لعناية 
�لى Aلك من 	لعلوJ 	إلسالمية 	لتي يجب �< يد'سها ـ في '�ييـ  
 i� لمسلم، للبيا< )للخلق )للثقافة؛	غير ( Iلطال	لمسلم من 	
يختلف  قومي ال  تر	¤  فيها جميعًا، )ألنها   sنشتر 	لتي  للعربية 
فيه مسلم عن نصر	ني، )أل< �عالJ 	لنصا'g )فصحاcهم )�هل 
	لبيا< فيهم كاليا�جيين )	لبستانيين )فا'Z 	لخو'i )بشا'� 	لشاعر 
)�مثالهم ما بلغو	 هذ# 	لمنزلة 	لتي تقصر 8)< بلوغها 	لهمم �ال 
ألنهم تأ8ّبو	 بأI8 	لقر�< )	لحديث )�خذ)	 من بيانهما، )ما ضّر 
	ألستاA فا'Z بك �نه مّطلع على 	لثقافة 	إلسالمية �كثر من كثير 

.Zلنا	8# شهر� في 	لك )�A من �هلها بل نفعه

٢٦٤

يتعلق  ما  	لعلوJ؟ ال  	لطالI جميعًا هذ#   Z'ال يد 	Aفلما
منها بالدين 	إلسالمي )بالعبا8	2، ال، فهذ	 للمسلمين )حدهم؛ 
 Iلطال	كا<  	A�بل ما يّتصل منها بهذ# 	لثقافة 	للغوية )	لعقلية. )
	لمسيحيو< يكرهو< �< َيقرv)ها على 	لمشايخ في Z('8 	لدين 
فإ< في غير 	لمشايخ، )�< في 	لمستشرقين حتى 	ألجانب منهم، 
من يستطيع �< ُيقرئهم هذ# 	لعلوJ. �قو� هذ	 ليعلمو	 �ننا ال نريد 
بها لنجبرهم  �لى ما يكرهو< )ال نحتا� عليهم  بها �< نضطرهم 
على 	لدخو� في 	إلسالJ، )�نه ليس لهذ	 	لكالJ ظاهر )باطن، ما 
فيه �ال ما يد� عليه ظاهر#. )حين يّطلع هؤالc >	لتقدميو<< 	لذين 
عتيقًا  )شيئًا  مخيفًا  >بعبعًا<   Jإلسال	 	عتبا'  على  	ألجانب  'ّباهم 
 iلذ	 Jإلسال	لحقيقي، ال 	 Jإلسال	جعيًا، حين يّطلعو< على '
صّو'# بعض 	لمشايخ �) '�)# في بعض 	لكتب 	لمتأخر�، يسعو< 
هم �نفسهم �لى تعّلم علوJ 	إلسالJ )يسعى �ليه 	لنصا'g للعلم ال 
 i'لخو	بك  Z'لكبير فا	 Aألستا	 �للدين. )من لم يصّد� فليسأ

عن قيمة 	لثقافة 	إلسالمية )عن �ثر 	لقر�< في 	لفصاحة )	لبيا<.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع
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كلمة في 	لمعجز	2 )	لكر	ما2

نشر2 سنة ١٩٤٠

	لفئة  هذ#  عقو�  بها  �خاطب   >� �حب  موجز�  كلمة  هذ# 
ميز	<  في  )خّفته  عليها  	لعقل  بهو	<  علمي  على  منا،  	لملحد� 
هو	ها، )ما عّلمتنيه 	ألياJُ من �< هؤالc 	لملحدين يقولو< >	لعقل< 
)>	لعقل يقضي< )ال معنى لذلك عندهم �ال �< 	لذi يقضي )يقو� 
�نما هي 	لكتب 	لتي قرv)ها مترَجمة �) بلسا< �هلها. )�< 	لحق 
ليس 	لذi يقابل 	لباطل، )لكن 	لحق عندهم ما جاcهم من حيث 

تغرI 	لشمس )ما كا< سند# خلو	ً من كل 	سم شرقي.
�ال فخّبر)ني: في �i عقل يستقيم للملحد 	لمنكر 	لخالَق (
�< ينكر# باللسا< 	لذi منحه �يا# Aلك 	لخالق؟ �J تبلغ به 	لغفلة �< 
يّدعي �نه هو 	لذi صنع لسا< نفسه ))ضع هذ	 	لعقل في '�سه؟

نفسك،  خلقت  قد  تكو<   >� �ما  لها:  '	بع  ال  ثالثة  �نها 
 gما �< يكو< قد خلقك ما تر�)هذ	 �)هن >	لفر)y< )�هونها. )
حولك من >	لمخلوقا2< فيعطيك 	لعقَل جبٌل ال عقل له �) بحٌر 
)�نه  �سمى )�قد'،  	لوجو8 موجو8	ً  �< في  تقّر   >�  (� �) نجم. 
	هللا،  هو  )Aلك  	لكامل،  )	لكما�  	لمطلق  )	لجما�  كله  	لخير 

فتكو< مؤمنًا باهللا!

٢٦٦

)خو	'�  )	لكر	ما2  	لمعجز	2   tموضو �لى  )لنأ2ِ 
	لعا8	2.

)ال  ينكرها  	لمسلمين  ناشئة  من  عديد	ً  عد8	ً   >� نجد  �ال 
يصّرp باإليما< بها، )ليس لديه برها< )ال سند عقلي يعتمد عليه 
في �نكا'ها �ّال قوله �< للكو< قو	نين )سننًا مستمر� على حالها 
ال يعتريها تبديٌل )ال تغيير، فالعصا �< �لقيَتها ال تكو< �ال عصا، 
)	لجبل ُيخر� تر	بًا )حجا'� ال يخر� نوقًا )ال جماًال؟ فما لكم 
)ال  عظيمة،  حية  �لقاها  حين  	نقلبت  موسى  عصا   >� تزعمو< 
يكفيكم 	نقالبها حتى تقولو	 �نها كانت تلقف ما يأفك 	لسحر�؟ 
)ما لكم تزعمو< �< ناقة صالح قد خرجت من 	لصخر� )ما في سنن 

	لكو< كلها �< ناقة تخر� من 	لصخر؟ �ّنا ال نصّد� ما تزعمو<.

	لكو<  �< هللا عز )جل سننًا في هذ	  نسّلم  �ّنا  )نقو� نحن 
)�< هذ# 	لسنن 8	ئمة مستمر�، )لكنا نعلم �< 	هللا هو 	لذi )ضع 
هذ# 	لسنن )	لقو	نين، من غير ُملجئ )ال موِجب )ال 'قيب. )�نه 
لو شاc لجعل مكا< جذI 	أل'y 8فعًا �لى 	لعالc، فكا< قانو< 
	لسقو� عدمًا ال )جو8	ً )كا< سقو� 	لتفاحة من يد نيوتن على 

	أل'y حدثًا خا'قًا للعا�8.

	لقو	نين بإ'	8ته )	ختيا'#، فال  �A	 كا< 	هللا قد )ضع هذ# (
مانع عندنا يمنعه من �< َيقف(١) قانونًا منها مّر� �) مّر	2 لحكمة 
هو يريدها، �A	 صّح عندنا �< 	هللا خّبرنا بذلك عن طريق 	لوحي.

___________________
(١) )قف يتعدg بنفسه، )ال يقا� �)قف.
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)معنى Aلك �< 	لمستحيل عندنا على نوعين: مستحيل في 
�لعقل، )هذ	 ما ال يتصّو' 	لعقُل )جو8َ# �بد	ً، كاجتماt 	لنقيضين 
مثًال (	لوجو8 )	لعدJ) في �< )	حد بالنسبة �لى شخص )	حد، 
)مستحيل في �لعا+8، )هذ	 ما يتصّو' 	لعقُل )جو8َ# )لكنه ال ير	# 
مألوفًا، كانقالI عصا موسى حّية )كاإلسر	c بالنبي ‘ من مكة 
�لى 	لقدZ(١)، )ليس للعقل �نكا'# �A	 صّح 	لخبر به )لو 	ستبعد# 
�كابُر 	لمفكرين في عصر من 	لعصو'. )	لدليل على Aلك �نه لو خّبَر 
مخّبٌر �ساطيَن علماc 	لطبيعة في 	لقر< 	لسابع عشر )�كابَر علمائها 
يومئذ بخبر 	لمذياt �) 	لسينما 	لناطقة ))َصفها لهم لكّذبو# )�نكر)	 
كالمه )'�)# مستحيًال، �فكا< 	لمذياt ـ �A<ـ  مستحيًال عقليًا في 
	لقر< 	لسابع عشر ثم صا' 	آل< ممكنًا، �J كا< مستحيًال في 	لعا�8 

)	لمستحيُل في 	لعا�8 قد تمّر 	ألياJ فيصير من 	لممكنا2؟
�قّر  َقبِل 	إلسالJ )	ّتخذ# 8ينًا قد  	لمسلم حين  هذ	، )�نما 
(ضمنًا) بصّحة 	لوحي )صد� ما 	شتمل عليه 	لقر�<، أل< 	لقر�< 
)يكفر  ببعضه  يؤمن   >� للمسلم  يمكن  )ليس  يتجز�،  ال  َ)حد� 
ببعضه. فإنكا'# شيئًا مما جاc في 	لقر�< (كاإلسر	c مثًال) ال شك 

.Jإلسال	' )خر)� من 	إلقر	لك A منه عن tً في �نه 'جو	بد�
*   *   *

)ال َيَقعّن في )هم قا'¢ لكلمتي �< على 	لمسلم �< يسّلم 
___________________

(١) )كل )	حد مّنا 	ليوJ يستطيع �< ينتقل من مكة �لى 	لقدZ بالطيا'� 
في ساعا2، فد� على �< ما ير	# 	لناZ في �من من 	أل�ما< مستحيًال 

في 	لعا�8 يمكن �< يكو< )	قعًا.

٢٦٨

بكل ما ُيقا� له �نه معجز� �) كر	مة، �) يؤمن بما يذ	t في بعض 
	لرسائل 	لمطبوعة على �نه حديث 	لمعر	� )فيه سماc من Aهب �) 
سماc من فضة )�< بابها على هندسة كذ	 )شكل كذ	... )لكن على 
	لمسلم �< يؤمن بإمكا< >جنس< 	لمعجز	2 )	لكر	ما2 ألنها )	'�8 
 iلذ	مة 	كر( I	لمحر	لتي 8خل عليها �كرّيا 	مة 	لقر�<، ككر	في 
)	لكر	ما2  	لمعجز	2  >بأفر	8<  )يؤمن   ،Iلكتا	 من  علم  عند# 
	لتي جا2c في 	لكتاI )	لسّنة 	لتي تفيد 	لعلم. �ما 	لكر	ما2 	لتي 
ير)يها 	لناZ فخبٌر يحتمل 	لصد� )	لكذI، فإ< لم تصح عند# 
كر	مة من 	لكر	ما2 	لمر)يَّة )�نكرها فال شيc عليه ما 8	J مؤمنًا 

بإمكا< )قوt جنس 	لكر	ما2. 
فيه   gير فهل  	لخو	'�(١)،  في  	إلسالمي  	لحكم  هو  هذ	 
 y'لعقل �) يرهقه، )هل يتعا	لجاحد)< ما يناقض 	لماكر)< 	
مع 	لعلم؟ )هل يطمئنو< �ليه �J هم ينتظر)< �< يأتيهم على لسا< 

)	حد من �هل >A	s 	لصوI< ليكو< حقًا مقبوًال؟
*   *   *

___________________
(١) �نصح بقر	�c 	لبحث 	لجّيد 	لذi يوضح هذ# 	لمسألة )يكملها )عنو	نه 
 i(لطنطا	علي  g(يليه �يضًا، )هما في فتا iلذ	( ،>cأل)ليا	ما2 	كر<

(١٧/١-٢٠) (مجاهد).

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع
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موقفنا من 	لحضا'� 	لغربية

محاضر� �ُلقيت 	'تجاًال سنة ١٩٧٣، سّجلوها 
)كتبوها نقًال عن شريط تسجيل(١).

	لسالJ عليكم )'حمة 	هللا
�حمد 	هللا �ليكم ثم �شكر 	أل� 	لكريم 	لذi تفّضل بتقديمي 
�ليكم. )لقد �'2 مر� صديقًا لي له طفل صغير، فنزعت عباcتي 
هذ# )�لقيتها عليه، فتعّثَر بها )ضاt فيها، فلم يقد' على 	لخر)� 
منها. لقد صنع بي 	ألستاA ما صنعته بذلك 	لطفل، �لبسني بهذ	 
	لتقديم ثوبًا �)سع مني، فأنا �تعثر به )ال �ستطيع 	لخر)� منه، 

)لكن له مع Aلك �صد� 	لشكر.
___________________

في  ُنشر2  	لتي   i(لطنطا	 علي  Aكريا2  من  	لخامسة  	لحلقة  في   (١)
�)	خر عاJ ١٩٨١ قا�: "�ما موقفنا من هذ# 	لحضا'� فقد �لقيت فيه 
محاضر� جامعة في >ند)� 	لشباI 	لعالمية< من نحو عشر سنين في 
	لحلقة ١٠٦ (٨٣/٤): ")لقد  (	لذكريا2: ٤٤/١). )في   "yلريا	
كتبت في هذ	 كثير	ً، )لكن �جمع ما قلت فيه 	لمحاضرُ� 	لتي �لقيتها 
في 	لرياy في iA 	لقعد� سنة ١٣٩٢ هـ، في 	لد)'� 	أل)لى للند)� 
	لعالمية للشباI 	إلسالمي". قلت: �حسب �نها هي هذ# 	لمحاضر�، 
)هي لم تكن في طبعة 	لكتاI 	أل)لى 	لتي صد'2 سنة ١٩٦٠ ثم 

�ضيفت �ليه في طبعة الحقة (مجاهد).

٢٧٠

يا سا�8، تفضل 	ألستاA فبين لكم �< لجنة 	لتوعية شرفتني 
 Z'	لمد	فكلفتني من سنتين بأ< �تفر¥ للعمل معها، فأنا �8)' على 
�لى  �تفر¥؛ �ستمع  �لقاهم من قبل �<  )�لقى 	لطالI(١). )كنت 
مسائلهم )�نظر في مشكالتهم، )�حا)� �< �جيب على 	لسؤ	� )�< 
�)ضح 	إلشكا� بمقد	' ما يبلغه علمي 	لقليل )Aهني 	لكليل. )لقد 
لقيت طالI �كثر مد	'Z مكة )كثير من مد	'Z جد� )	لطائف 
)	لمدينة )	لرياy )�بها )	لخميس )كلية 	لبتر)� )كلية 	لهندسة، 
)8ّ'ست سنين في جامعة 	لملك عبد 	لعزيز، كما لقيت في 'حلة 
من  تحصى  ال  )هولند	(٢) جماعا2  )بلجيكا  	لغربية  �لمانيا  �لى 
 fأل)قا	 )�ير  شّرفني  )لما  �جناZ شتى،  من  	لمسلمين  	لطلبة 
	أل'8<  في  	لثقافي  	لموسم  في  بالمشا'كة  )	لمعا'f من سنتين 
ُعقد2 لي ند)	2 في �كثر مدنه، )لقيت من قبل في 'حلتي �لى 

	لمشر� كثير	ً من شباI باكستا< )	لهند )	لماليا )�ند)نيسيا.
AكرA 2لك ألقو� لكم �< ما ُعرy علّي من هؤالc جميعًا، 
�لى �صل  يرجع  	الجتماعية،  )	لمشكال2  	لفكرية  	لمسائل  من 
)	حد؛ تلتقي كلها فيه كما تلتقي فر)t 	لشجر� في نهاية جذعها، 

___________________
�لى مكة 	لمكرمة في خريف عاJ ١٩٦٤ فاشتغل  i(لطنطا	علي  c(١) جا
بالتد'يس في كلية 	لتربية فيها، ثم ُ�عفي من 	لتد'يس بعد Aلك بست 
 fيطو p	إلسالمية، فر	2 �) سبع )ُكلِّف بتنفيذ برنامج للتوعية 	سنو
 Z('لد	 cلمملكة إللقا	 cلجامعا2 في �نحا	لمعاهد )	( Z	'بالمد

)	لمحاضر	2 (مجاهد).
(٢) �	'ها مرتين، عاJ ١٩٧٠ ()تفصيال2 هذ# 	لرحلة في 	لجزc 	لثامن 

من 	لذكريا2)، )عاJ ١٩٧٦ (مجاهد).
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منها.  تنبع  	لتي  	لعين  	لسو	قي كلها عن  )تصد' عنه كما تصد' 
فإA	 نحن 	ستطعنا �< نحد8 موقفنا من هذ# 	لمشكلة 	ألصلية ُحلَّت 
	لمشكال2 �ال �قلها، )هي: �< نحد8 موقفنا من هذ# 	لحضا'� 
	لعصرية على هدi 	لشريعة 	إلسالمية. )لذلك فرحت لّما 	ختا'2 

.tلموضو	 	في هذ Jلكال	للجنة 	لي 

 (� ،Iلشبا	 Jيا� ُكلِّفت بمثل هذ# 	لمحاضر�  يا سا�8، لو 
)كتبتها  لها  	لشباI، الحتشد2  نشا�  من  بقية   iعند كا<   Jيا�
)تَنّوقت فيها، )لكني ُكلِّفت بها بعدما )ّلى 	لشباA( Iهب نشاطه، 
)ضا� مني 	لصد'، )كّل 	لصبر، )فتر2 	لهمة. لقد شا� 	لقلب 

يا سا8تي، فمن قا� لكم �< 	لقلب ال يشيخ فال تصّدقو#!

هذ#  مثل  مثلكم،  محاضر�  على   Jُيقد َمن   >� �علم  )�نا 
كَمن  مكتوبة،  يد# صحائف  تحت  )ليس  	لمختا'�،  	لمجموعة 
 f)لكني �عر 	هذ fنا �عر� .pلمعركة )ليس في يد# سال	يدخل 
 cبل �لقى فيكم �صدقا c	يضًا �نها ليست معركة، )�نني ال �لقى �عد�
)�حباc، �ثق �نهم يحبونني ألنني �نظر في قلبي فأ'g �ني �حبهم، 

)من 	لقلب على 	لقلب 8ليل.

)َهبوها ـ يا سا8تيـ  معركة، هل فيها �ال 	لهزيمة؟ فأنا من 
.cلبيضا	ية 	لر	فٌع 	آل< ُمْلٍق سالحي '	
*   *   *

يا سا8تي، 	لذi يكلَّف 	لكالJ في موضوt مثل 	لذi يكلف 
)صف بلد، فهو يجمع 	لمر	جع 	لعلمية )يسأ� 	لعلماc )يبحث 

٢٧٢

عن طبيعة 	لبلد )�خال� �هله، ثم يعلو بطائر� 	الكتشاf فيرسم 
للبلد صو'� شاملة، )�< تكن مجملة.

على سطح  فيصعد   ،gخر� طريقة  يتخذ  )قد  طريقة.  هذ# 
بيته فيصف ما يرg، فيرسم صو'� مفصلة موضحة، )�< لم تكن 

عامة )ال شاملة.
	أل)لى هي 	لطريقة 	لموضوعية )	لثانية 	لطريقة 	لشخصية؛ 
فإA	 سمعتموني �قو� >�نا '�يت< )>�نا سمعت<، فاغفر)ها لي، 
على  �خفها  كانت   >�(  ،>	Aآل	 على  كلمة  �ثقل   >�  fعر� فأنا 
 .{ 	للسا<، هي كلمة >�نا<، )سبب لعنة �بليس �نه قا� {
	لما�ني   Iسلو� على  بل  �بليس،   Iسلو� على  >�نا<  )ال �قو� 
>	لمتكلم<  صيغة  يتخذ)<  	لذين   cأل8با	 )سائر  هوغو  )فيكتو' 

)كله لفائد� >	لمخاطب<.
�)لها،  من  	لقصة  �بد�  	آل<.  )سأبد�  مقدمة،  كلها  هذ# 

ال �')i ما قا� 	لباحثو< )لكن �Aكر ما '�يت )ما سمعت.
لما فتحُت عينّي على 	لدنيا )�خذs'8� 2 ما حولي كانت 
 Iلحر	  I	بو� على  	لدنيا  )كانت  	لعثمانيين،  حكم  في  8مشق 
 Jأليا	عرضت عليكم صو'� 8مشق في تلكم  	Aأل)لى، فإ	لعامة 	
)جدتم فيها 	لصو'� 	لمجَملة للبال8 كلها يومئذ، )'�يتم �< 	لنقلة 
منها �لى صو'تها 	آل<، هذ# 	لنقلة 	لتي تمت في ستين سنة، ال 

تنتقل 	ألمم مثلها في ثالثة قر)<.
)هذ# 	لرياy، لقد 8عيتم من يومين �لى )ليمة في برجها، 
)�طللتم عليها، )'�يتم سعتها )جما� شو	'عها )حد	ئقها )سوحها، 
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 yلريا	كيف كانت  fبينكم من عر >�)'فيع بنيانها )كثر� عمر	نها. 
لما �'ناها �)� مر� سنة ١٣٥٣ هـ، كانت 	لبلد� كلها فيما يسمى 
 I	لدير�<، )كا< من حولها سو' يحيط بها، )كانت لها �بو	< Jليو	
 I	ألبو	لفا'سي)، )على 	للسا< 	في  Iلبا	 ��	لد')	2، )	�	(8')
 t'لماشي في شا	لطين على يمين 	لمبني من 	لبر� 	. �تر)< �	بر�
�لى 	لمسجد؟ هذ	 �حد �بو	بها. )كانت بيوتها من 	للبن  iلثمير	
)	لطين، )كانت �سو	قها من 	لضيق بحيث لو )قف 	ثنا< متالمَسي 
 cبطحا cلبطحا	 t'لسو�، )كا< شا	لبلغت �يديهما جانَبي  iأليد	
حقيقية... هذ# هي 	لرياy 	لتي كانت قبل �'بعين سنة كاملة لما 
فأين  )	حد�.  	بتد	ئية  مد'سة  �ال  فيها  كا<  ما  مر�،   �(� �'ناها 
 Z'	لمد	2 من 	لعشر	لجامعتين )	2 	A ،Jليو	 >yهي من >'يا
للبنين  	البتد	ئيا2  من  )عشر	2  )عشر	2  )	لمتوسطة  	لثانوية 

)	لبنا2؟
	'جعو	 �لى 	لو'	c عشرين سنة �خرg، ))سعو	 هذ# 	ألسو	� 
)جّملو	 	لصو'� قليًال تر)	 8مشق قبل 	لحرI 	لعالمية 	أل)لى. ما 
 t'شا �2 )ما كا< فيها سيا'�، �)	لسيا'	تمشي فيه  t'كا< فيها شا
فيها شقه جما� باشا سنة ١٩١٦، �نا �Aكر فتحه، )في تلك 	لسنة 
()�خر  	لبلد  �خر  �لى   Zلنا	 )خر�  سيا'�،   �ُ(� 8مشَق   2cجا
	لبلد يومئذ '�Z سو� 	لحميدية)، فلّما '�)ها �تية، )كانت من 
سيا'	2 >فو'8< 	أل)لى A	2 	لد)	ليب 	لرقيقة )	لرفا'f )	لسقف 
من قما¦، قالو	: كيف تمشي )ال يجرها حصا< )ال بغل؟ فقا� 
�حد 	لناZ: تسّيرها 	لجن! فلما سمع 	لناZ 	سم 	لجن )ّلو	 ها'بين 
.J	ألقد	بين  Jلزحا	لصغا' من 	لتالميذ 	حمين، ))قعنا نحن 	متز

٢٧٤

 I('لد	( 	لحا'	2  )لكن  عامر�،  كثير�  	ألسو	�  كانت 
�)� مر�،  �'ناها  	لتي   yلريا	 قليًال عن حا'	2  �ال  تختلف  ال 
 I	بأبو 	لما'  )كا<  بغد	8.  )8'بونا2  	لقاهر�  حا'	2  )عن 
نو	فذ )ال شرفا2 )�نما  	لتبن؛ ال  �نه يمر بمخا�<  	لبيو2 يظن 
 cً )جنا2 )�بها	قصو' g�' I	ألبو	جا�  	A< قائمة، فإ	هي جد'
)>قاعا2< )�)	)ين، يضحك فيها 	لرخاJ )	لمرمر )تظللها 	لد)	لي 
)معر)شا2 	لياسمين، )تغني على �غصانها 	لطيو' )ترقص على 

غنائها في 	لبَِرs 	لنو	فير.
تلكم 	لد)' 	لشامية 	لتي قفز2 على طو� بحر 	لعرI (	لبحر 
	ألبيض 	لمتوسط) �لى 	ألندلس، فولد2 	لزهر	c )	لحمر	c )تلك 

.Iلمغر	في  Jليو	لتي تر)نها 	 c	لغر	لقصو' 	
)يأسر  	لقلب  يسبي  نساvنا: جما�  كانت  كما  بيوتنا  كانت 
ـ على  	لد)'  تلك  )لكن  �هله.  غير  عن  محجب  )لكنه  	للب، 
جما� بنائها، )بر	عة نقوشها )�خا'فها، )ثر	c فنهاـ  كانت مخالفة 
لقو	نين 	لصحة كلها؛ �)	)ينها(١) تستدبر 	لشمس 8	ئمًا في بال8 
يمتد شتاvها سبعة �شهر، نو	فيرها 	لتي تجلو 	لبصر )تبد) ـ حين 
 ،(٢)Zأللما	حجر من  fلشمسـ  كأ< فيها عشر� �ال	تسقط عليها 
¤ تحمله من برg8 �نهاُ' 8مشق 	لسبعة 	لتي  هذ# 	لنو	فير ماvها ملوَّ
تمشي في �'باضها ثم في حا'	تها مكشوفة مفتحة 	لقلب لكل ما 

!gمن قذ( gA� ُيلقى فيها من
___________________

�لى 	آل<. Jلشا	لكلمة مستعَملة في 	<، )	يو�(١) جمع 
(٢) 	أللماZ ال 	لماZ، هذ	 هو 	للفظ 	لصحيح خالفًا للقاموZ 	لمحيط.
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من  منا  كا<  بل   ،y	ألمر	 َسَريا<  عن  شيئًا   fنعر كنا  ما 
هذ	  )نحمل  جهلنا  من  ننكر#  فكنا   ،>g(عد >ال  معنى  ال يفهم 
	لجهل على 	لدين. 	ألطباc في 8مشق كا< يعدهم 	لعا8ّ على �صابع 

�حدg يديه.
)لكن   ،cألجال	  cلعلما	 من  كثير  عندنا  كا<   ...cلعلما	(
علمهم كا< علَم تكر	' )تر8	8 ال علم 	بتكا' )�يجا8، علم ')	ية 
ال علم 8'	ية، يعرفو< كل ما في 	لكتب لكن ال يستطيعو< حل 
2ْ بعد مو2 مؤّلفي تلك 	لكتب. )كانت 	لكتب 	لتي  مشكلة جدَّ
يعكفو< عليها هي كتب 	لمتأخرين 	لتي ُ)ضعت بعد ضياt 	لملكة 
)	ستعجاJ 	ألساليب، مكتوبة على �سو� طريقة عرفها 	لمصّنفو<: 
	لطالب  منها  يخر�  ال  ثم  )	لتقرير...  )	لحاشية   pلشر	( 	لمتن 
	لعلم.  	لكتاI ال في فهم   �c	بخير كبير، أل< همهم كا< في قر
)كانو	 ير)< �< 	الجتها8 قد ُسدَّ باُبه )	ألخَذ من 	لكتاI )	لسنة 
قد Aهب �'بابه، بل لقد صا' 	الجتهاA 8نبًا، )لما 	تُّهم به عالم 
	لتهمة �ال  نّجا# من مغبة هذ#  	لقاسمي ما  	لجما�  	لشيخ  8مشق 

	لتنصل )	إلنكا'.
 Jأليا	 تلك  في  8مشق  حا�  تصوير  في  �فيض  Aهبت  )لو 
ألخذ2 في Aلك )قت 	لمحاضر�، فمن �'	8 �< يلّم بالصو'� فإنه 

يجدها في كتاباتي 	لمنشو'�.
لقد كنا ـ يا سا�8ـ  في عزلة، عزلة ما8ية )عزلة فكرية. كا< 
�ال بشق  �ليه )صو�  يومئذ  لنا  بير)2، )ما كا<  �لينا  بلد   Iقر�
	ألنفس. كانو	 يركبو< �ليه عربا2 >	لد	ليجانس< 	لتي تر)< �مثالها 
 fكتشا	لبقر )	عا� ' Jلتلفزيو<) من �فال	ئي (	لر	فيما يعرضه عليكم 

٢٧٦

	لغرI 	ألميركي، ثم تحّسنت 	لحا� فكا< 	لسفر �ليها في �يامنا 
بالقطا'. )�i قطا'؟ قطا' ال يز	� يمشي )ال �ظن �< له مثيًال في 
	لدنيا! �خذ2 �خوتي فيه �لى بير)2 )�نا شاI، )	لمسافة بين 
8مشق )بير)2 مئة كيل �) تزيد بضعة �كيا� (�i كيلومتر	2)، 

فقطعها هذ	 	لقطا' 	لفريد في �حدg عشر� ساعة فقط!
�ما 	لعزلة 	لفكرية فكانت �قسى من هذ# 	لعزلة 	لما8ية. )كا< 
	لناZـ  فو� Aلكـ  يعتقد)< 	لخر	فا2 )يصّدقو< 	لدجالين، )كا< 
	لتوحيد في نفوسهم،  Aلك يزيد �حيانًا حتى يعكر صفاc عقيد� 
)كا< Aلك يصل �لى بعض 	لعلماc )	لفقهاc؛ نعم، )	لحق �حق 

�< يقا�.
)لكن كا< لنا ـ مع هذ	ـ  بعض 	التصا� بالحضا'� 	لجديد�. 
من  �سطنبو�(١)، )حصلو	  جامعة  في  8'سو	  �ساتذ�  عندنا  كا< 
	لعلوJ 	لحديثة (في 	لرياضيا2 )	لطبيعيا2) شيئًا ُيَعّد كثير	ً حتى 
بالنسبة لما كا< عليه علماc 	لغرI في تلك 	ألياJ، )كا< عندنا 
كلية طب عمرها من عمرi، )لي 	بن عم تخر� فيها طبيبًا )نا� 

شها�8 	لطب منها سنة ١٩٢٠.
صحيح، لم يكن في 	لبيو2 ماc نظيف )ما كنا نعرf �نابيب 
	لماc، )لكن )	لي 8مشق 	لتركي ناظم باشا جّر ماc عين 	لفيجة 
بشركة   s	ألتر	  cجا كما   ،iمولد قبل  	لطرقا2  في  >ُسُبل<  �لى 
	لكهرباc 	لبلجيكية فمد2 ثالثة خطو� للتر	J في 8مشق (ُنِزعت 

___________________
	لسلطا<  بذلك  	إلسالJ<، سماها  >مدينة   i� �سالمبو�<، < �صلها   (١)

محمد 	لفاتح 'حمه 	هللا.
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�خير	ً، )كانت على نمط تر	J بر)كسل 	لباقي �لى 	ليوJ). )ُمّد2 
�ال �لى بيو2 قليلة، )لي  Zلنا	لكن لم ُيدخلها ( cلكهربا	 sسال�
مع 	لكهرباc حا8¤ طريف كنت حدثت به في 	إلA	عة(١). )كا< في 
8مشق مد	'Z 	بتد	ئية �كثرها �هلي، )مد	'Z للبنا2، )ثانويا2 

كثير� )�نما كا< كثير منها �جنبيًا.
)لكن كيف صرنا �لى هذ# 	لعزلة، 	لعزلة عن 	لعالم 	لمتحضر 
)عن ثمر	2 حضا'ته؟ كيف تقّدَمنا َمن كا< )'	cنا؟ كيف سبقت 

	ألمم )تأخرنا، )علت )هبطنا؟ 
	لقر)<  يسمى  فيما  	لحضا'�  '	ية  َحَملة  نحن  نكن  �لم 
)	لفن، )كا<   I8أل	< )	لعمر	( 	لعلم  لدينا  يكن  �لم  	لوسطى؟ 
في بغد	8 مليونا< من 	لناZ على حين كا< سكا< �)'بة يموجو< 
في غاI من 	لجهل )من شبه 	لبد	)� كما يمو� بوحوشه 	لغاI؟ 
 Z'	لنو' َيؤّمو< مد	لى ��لم يكن 	لد	'سو< من �هله 	لمتطلعو< 
 I(لحر	  Jيا� منا  يدهشو	  �لم  )	لشاJ؟  	ألندلس )مد	'Z مصر 
	لصليبية كما يدهش 	لعربي 	بن 	لقرية 	ليوJ حين يز)' با'يس �) 

لند< �) نيويو's... ثم يأخذ)	 منا؟
نعم يا سا�8، لقد كا< مثلنا قبل ستين �) سبعين سنة مثل 
	لمسافر 	لذi كا< على A')� 	لجبل )كا< 	لطريق ينحد' �لى )	8ٍ 
ُ# 	لتعب )�ضنا# 	لنعاZ، فما عا8 يذكر  عميق، فلما بلغ 	لو	i8 هدَّ
ـ لّما غلبه 	لنوJـ  	لذ')َ� 	لتي هبط منها )ال 	لذ')� 	لمقابلة 	لتي 

___________________
(١) )هو مذكو' في مقالة >في 	لُكّتاI< 	لمنشو'� في كتاI >من حديث 

	لنفس<، �٥١  (مجاهد).

٢٧٨

كا< يقصدها، )ظن �< مكانه في هذ	 	لو	i8، فسكن �ليه )	ستقر 
فيه )قنع به، )لم يعد يد'i ما )'	c 	لجبلين.

	لحضا'	2 يا سا�8 منها (كما قا� شبنكلر) حضا'	2 محلية، 
لم تتجا)� بلدها )لم يمتّد �ثرها �لى غير �هلها، كحضا'� 	لصين 
	تصلت  عالمية  )حضا'	2  )بير)،  	لمكسيك  )حضا'�  	لقديمة 
8	ئر�  	لمصّو'  على  �8'تم   	A�( منها.  )�خذ2  )�عطتها  بغيرها 
)')ما  )	ليونا<   Z'فا  f	طر�( )	لعر	�  	لجزير�  �عالي  تجمع 
	لعالمية قامت كلها )سط  )مصر )	لشاJ، لر�يتم �< 	لحضا'	2 

هذ# 	لد	ئر�.
)لر�يتم شيئًا �خر، هو �نها 	بتد�2 في شرقي هذ# 	لد	ئر� في 
مصر )ساحل 	لشاJ )	لعر	�، ثم 	نتقلت �لى غربيها، �لى 	ليونا< 
 .Iلغر	لى �)مصر، ثم عا28 �لى 	لشر� 	إلسالمي، ثم 'حلت 

�i �< 	لحضا'	2 	لعالمية كبناc من ثالثة �8)	':
	لد)' 	أل)�: 8)' 	لحضا'	2 	أل)لى 	لتي �قامها 	لمصريو< 

)	لبابليو< )	لحثيو< )	لفنيقيو<، ثم 	ليونانيو< )	لر)مانيو<.
 sعجم )تر( Iلمسلمو<، من عر	قامه � iلذ	لثاني 	لد)' 	(
)غيرهم مّمن شا's في �قامة 	لحضا'� 	إلسالمية 	لتي نسميها �حيانًا 

تساهًال �) ظلمًا بالحضا'� 	لعربية.
)	لد)' 	لثالث 8)' 	لحضا'� 	لعصرية.

قد تقولو<: �نك فضلت 	لحضا'� 	لمعاصر� على 	لحضا'� 
�نما 	لد)' 	لثالث  :I	لجو	إلسالمية حين جعلتها تعلو عليها، )	
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ما  	لثاني )لكن بمقياZ 	ألt'A )	ألمتا'، )لكن كثير	ً  �على من 
يكو< 	أل8نى �فخم من 	ألعلى بناcً، )�كثَر جماًال، )�جلَّ منافع. 
نعم يا سا�8، �< حضا'� 	ليوJ �سبق في مجا� 	لما�8 من حضا'� 
	فتقدتها هذ#  	ألمس بال شك، )لكّن في حضا'� 	ألمس ')حًا 

	لحضا'� 	لما8ية.
لقد نصب �هل 	لد)' 	أل)� �صنامًا من 	لحجر )�صنامًا �لهة 
من 	لبشر، فعبد)هم )�)قد)	 	لشموt على �قد	مهم، ثم �غلقو	 
 cلضو	 على  )عاشو	  	لشمس   cضو )حجبو	  )	لنو	فذ   I	ألبو	

.tلشمو	تبعثه هذ#  iلذ	لخافت 	
	لحجر �صنامًا   Jبأصنا 	ستبدلو	  	لثالث فقد  	لد)'  �ما �هل 
	لما�8  عبد  من  فمنهم  متوهمة،  )مبا¢8  باطلة  >عقائديا2<  من 
�ّلَه  من  )منهم  )نسو	 صانعها.   (tمصنو  cنها شي� 	لما�8؟  ()ما 
	لتا'يخ، �)لئكم هم 	لما'كسيو<. )ما 	لتا'يخ؟ �نه تصوير ما كا< 
)ليس له >حتمية< توّجه ما سوf يكو<. )منهم من قّدZ 	لعلم، 
)ما 	لعلم؟ �نه كشٌف لما �)t8 	لخالق من قو	نين )سنن في هذ	 

	لعالم 	لمخلو�.
فيه  نصبنا  فما  �قمنا# نحن،   iلذ	 	لد)'  	لثاني،  	لد)'  �ما 
�صنامًا )ال �ّلهنا فيه بشر	ً )ال عبدنا فيه من 8)< 	هللا �حد	ً، )ما 
�غلقنا نو	فذ بيوتنا 8)< ضياc 	لشمس )ال �)صدنا قلوبنا �ماJ نو' 
	لحق؛ فكانت حضا'تنا للر)p )للنفس )للعقل )للجسد. )كذلك 
تتفق 	لحضا'	2 في 	لمظاهر 	لما8ية كاتفا� 	لناZ كلهم في تكّو< 
 Zلنا	 fجسا8هم، )لكن تختلف في ')حها )جوهرها كاختال�

في 	لقيم )	لفضائل )	ألفكا'.

٢٨٠

مجا�  في  )�سبَق   cلبنا	 في  �على   Jليو	 كانت حضا'�  فإ< 
	لما�8، فال شك �< حضا'تنا كانت حضا'� 	لما�8 )	لر)p معًا. 

)هذ	 ما تتفر8 به >	لحضا'� 	إلسالمية<.
لقد 	ستفدنا من 	لحضا'	2 	لسابقة، نعم، )لكنا �عطينا َمن 
 tُملٌك مشا Jلعلو	2 )	لحضا'	بعدنا �كثر مّما �خذنا مّمن قبلنا. )
لإلنسانية كلها؛ ال جنسية للعلم )ال لألI8 )ال للحضا'�. )تعالو	 

ننظر، ما 	لذi �خذنا#؟
�خذنا مبا8¢ في 	لعلوJ 	لرياضية )	لطبيعية(١) )	لطبية، 	ستفدنا 

منها )لكنا �8نا عليها، )كا< 	لذi �8نا# �كثر مما 	ستفدنا#.
)�خذنا �شياc ضرتنا )لم تنفعنا، كالفلسفة 	ليونانية (	لبد	ئية) 
)	لعا8	2 	لفا'سية 	لمخالفة في جملتها للسالئق )	لفضائل 	لعربية. 
حتى >	لمنطق< 	ليوناني 	لذi �)لينا# من 	لعناية ما ال يستحق عشر# 
 Jعلو( 	لدين   Jعلو في  	لتأليف   Iسلو� >هندسة<  في  )�8خلنا# 

.Zلنا	 Jبعدناها عن �فها�( Jلعلو	للغة، فعّقدنا به هذ# 	
ثم  يولد ضعيفًا،  	لدنيا  يا سا�8، كل شيc في   cكل شي(
ينمو، ثم يعو8 �لى 	لضعف. فإA	 'سمنا خطًا بيانيًا لسير 	لحضا'� 
	إلسالمية نجد# يبقى صاعد	ً �لى 	لقر< 	لر	بع، ثم يمشي مستقيمًا 
 tلتاسع، ثم يسر	لقر< 	لى ��لى 	لساZ8، ثم ينحد' 	نحد	'	ً خفيفًا 
 iلذ	بع عشر 	لر	ئل 	لثالث عشر )�)	لقر< 	 cجا 	A�بالنز)�. حتى 

�حدثكم عنه يكو< قد )صل �لى 	لحضيض.
___________________

(١) 	لقياZ في 	لنسبة �لى 	لطبيعة >طبعي<، )لكن >طبيعي< مستعملة من 
�كثر من �لف سنة.
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 t'لز	نتهى )قت 	لجمع؛ لقد 	لتاسع قرَ< 	لقر< 	لقد كا< 
)	لحصا8 )جاc موعد 	لخز<، ففي 	لقر< 	لتاسع ُجمعت 	لثمر	2 
مثل  في   (f'معا (8)	ئر  معالم  في  مختلطة  سًة  مكدَّ )ُخّزنت 
)>نهاية  	للغة   Jعلو في  )>	لمزهر<  	لقر�<   Jعلو في  >	إلتقا<< 

	أل'I< )>)صبح 	ألعشى< )�مثالها.
)ُفقد 	البتكا' تمامًا، )صا' 	لعلم تكر	'	ً )�عا�8، )صا' 	لفقُه 
�حكامًا بال 8ليل، )	لفقيُه '	ِ)يًة بال 	جتها8، )	لنحوiُّ حافظًا بال 
َمَلكة، )	لبالغُة �بعَد شيc عن صناعة 	لبيا<. )	ألI8 صا' مقتصر	ً 
على حكم 	بن 	لو'i8 )قصائد عصر 	النحطا�، )ُنسي شعر جرير 
)بشا' )�بي تماJ )	لبحترi. )قامت 	لنهضة في �)'با )ُفتحت مناهج 
جديد� في 	لتفكير )كانت كشوf جديد� في 	لعالم، )كا< علينا 
ـ عمًال بتوجيها2 8ينناـ  �< نأخذ بها أل< 	لحكمة ضاّلة 	لمؤمن، 
)	جبا2  من  	لعلم  من  	الستز	�8  )أل<  	لتقطها،  )جدها  حيثما 
شريعتنا. )لكن كا< يحكمنا 	لعثمانيو<، )	لعثمانيو< 	ألّ)لو< كانو	 
مسلمين حقًا، فتحو	 	لفتوp 	لكبا' )'فعو	 '	ية 	إلسالJ )�قامو	 
ثالث 	لد)لتين 	لكبيرتين: 8)لة بني �مية بن عبد شمس )8)لة بني 
 tَلفّر �بر	لكّر )	< 	في ميد 	لمطلب... )لكنهم كانو	بن عبد  Zلعبا	
	لنهضة )لم  	لعلم )	لفكر، فلم يلتفتو	 �لى هذ#  منهم في ميد	< 
يأبهو	 لها. ) لم يهتم بها 	لعلماc )	لباحثو<، فتقدJ 	لعاَلُم )نحن 
	لمفيد�  	لجديد�  	لطرَ�   Jِلقو	 'كُب  مكاننا، )سلك  في  )	قفو< 
)بقينا نحن على طريقنا، مغتّرين بما عندنا، نحسب �< 	لدنيا ال تز	� 
كما كانت �ياJ 	لحر)I 	لصليبية )�< علومنا )جهالتهم ال تز	� كما 

)صفها 	لبطل �سامة بن منقذ في كتابه >	العتبا'<.

٢٨٢

فكا< مثلنا )مثلهم كمثل )جيه 	لقرية، كانت له عربة فخمة 
معه   Zلنا	 )ير	ها  ير	ها  )كا<  	لجيا8،   Jكر� من  �)جا<  يجرها 
باالها،  فما  بها  )ُخبِّر  	لسيا'�  فاخُترعت  	النتقا�،  )سائل  خيَر 
	لقرية  )سمع �نها تحسنت )	'تقت فما حفل بها )كتم عن �هل 
خبرها، )لكنهم �صبحو	 يومًا فإA	 سائح يدخل 	لقرية '	كبًا سيا'� 

!(sكديال)
)نحن �صبحنا يومًا فإA	 	لحرI 	لعامة تنقضي، )�A	 	لسد 
	لذi كا< بيننا )بين 	لغربيين يسقط، )�A	 هذ# 	لحضا'� تدخل علينا 

فجأ�. تدخل علينا بخير	تها )شر)'ها، بمحاسنها )مسا)ئها.
 cضو �لى  	لمظلمة  	لغرفة  من  يخر�   iلذ	  >� سا�8،  يا 
	لشمس، �) 	لذi يدخل من ضوc 	لشمس �لى 	لغرفة 	لمظلمة، 
تمّر عليه لحظا2 يزيغ فيها بصر# فال يستطيع �< يميز ما حوله، 

)كذلك كنا نحن سنة ١٩١٨.
)�نا (كما قلت لكم) �نما �صف ما '�يت )ما سمعت، �بحث 
بحثًا شخصيًا ال �تقصى )ال �ستعين بالمر	جع )	لكتب. لقد �صابت 
عنها  فأغمضو	  كثرتهم )جمهو'هم  �ّما  	لمفاجأ�؛  	لناZ صدمة 
يعيشو< كما  �بو	بهم، )تجاهلوها )لبثو	  عيونهم )�غلقو	 عليهم 
تعو8)	 	لعيش، )قليٌل منهم تنبهو	 �ليها )	هتمو	 بها، )لكنهم كانو	 
	لتمييز بين  	لبصر من سرعة 	النتقا�، ففقد)	 مؤقتًا حّس  كز	ئغ 

	لخير فيها )	لشر 	لذi جاc معها.
فكا< منا نفر �عجبو	 بها )	ستجابو	 لها، )قبلوها على عّالتها 
)�خذ)	 كل ما جا2c به حتى 	لفسو� )	لعصيا<. )منا نفر، من 
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	لمشايخ، 'فضوها كلها )�نكر)ها، )'8ّ)	 كل ما جا2c به، حتى 
حقائق علوJ 	لكو< ))سائل 'فاهية 	لحيا�.

تمّدنًا،  )�شد  منا   gقو� 	لغربيين   >� 	أل)لين  )كانت حجة 
)�ننا �A	 �'8نا �< نكو< مثلهم في قوتهم فعلينا �< نسلك طريقهم، 
)�< 	لتطو' سنة 	لحيا�، فمن )قف )	لقافلة تمشي ضلَّ �) هلك. 
)كانت حجة 	آلخرين �< هؤالc �عد	c 8يننا، )�نهم ال يريد)< �ال 
	لشر بنا، )�< �جد	8نا كانو	 �قَوJَ منهم طريقة )�حسَن منهم حاًال، 
)	لخير لنا في 	تباt �سالفنا، )�< َمن يترs 	لطريق 	لمسلوs )يسلك 

	لمسالك 	لجديد� 	لمجهولة يضل �) يهلك.
)عندi �< كالָד منهما كا< يتهيبها )يخافها، )لوال هيبته �ياها 

)خوفه منها الستطاt 	لصمو8 لها )	لحكم بالحق عليها.
قد تقولو<: كيف يخافها َمن يجابهها )يرفضها؟

نعم، �< 	لذi يلقى 	لَحَمل 	لو8يع 	لذi ال يخافه يو	جهه 
بالدJ 	لبا'8 )	لعصب 	لساكن، �ما 	لذi يو	جه 	لعد) 	لمخيف فإنه 
	لحالين عن خوفه  يعّبر في  �نما  لهـ   ـ بمحا)لته 8فعه �) 	النقيا8 

منه.
)مشى كلٌّ من 	لفريقين �لى �خر 	لطريق 	لذi 	ختا'#؛ فصا' 
في حياتنا �فر	� )تفريط. من 	لمشايخ 	لذين كانو	 �ساتذتنا َمن كا< 
يبحث في علم 	لجغر	فية مثًال: هل يجو� تد'يسه �J ال؟ ألنه يقر' 

�< 	أل'y كر� تد)' )	أل'y ـ في '�يهمـ  مبسوطة ثابتة.
)هذ	 من 	لعجب، أل< 	لعلم يز8	8 �بد	ً )	ألفكا' تتقدJ 8	ئمًا 
�لى 	ألماJ. فكيف ننكر في هذ	 	لقر< �< 	أل'y كر� )�جد	8ُنا قبل 

٢٨٤

�كثر من �لف سنة قاسو	 محيط هذ# 	لكر�، )	لرقم 	لذi )صلو	 
�ليه ال يختلف عن 	لرقم 	لمعتَرf به 	آل< علميًا �ال قليًال؟

 c	لى صحر�Aلك حين �'سل 	لمأمو< لجنتين؛ لجنة بعث بها 
سنجا' )لجنة �لى جها2 تدمر، قاستا مسافة 8'جة )	حد� ثم ضربا 
	لرقم بمجموt 8'جا2 	لد	ئر� ()هي ٣٦٠). )طريقة قياسها �< 
يرصد)	 	'تفاt نجم 	لقطب عن 	ألفق، )يمشو	 شماًال �) جنوبًا 
	لمسافة  يقيسو	  ثم  ينقص 8'جة )	حد�،   (�  tال'تفا	 يزيد  حتى 

بين 	لنقطتين.
	لدين  تنّكر ألصو�  َمن  	لحضا'�  هذ#   tشيا� 	لشبا<  )من 
)�نكر فضائل 	لُخُلق 	لكريم، )ظن �< 	لحضا'� )	لتقدJ في تقليد 
	لغربيين في كل شيc )�< كل ما يجيc من 	لغرI خير )نفع )كل 
ما يأتي من 	لشر� شيc قديم باٍ�. ))قعت 	لحرI بين 	لفريقين، 
قنابل   sهنا )من  )	لكفر  	لزندقة  قذ	ئف  هنا  من  سالحها  )كا< 

	لجمو8 )	لتخلف.
)صا' عندنا لونا< من 	لحيا�، يعيشا< معًا )هما مختلفا<،كما 
	لماc من   gفتر 	لفيجة،  بنبع  	لتقائه  برg8 حين  	لماc في   iتجر
	لجهة 	ليمنى َعِكر	ً مغبّر	ً )من 	لجهة 	ألخرg صافيًا '	ئقًا، يمشيا< 
كذلك نحو	ً من مئة متر، ثم يختلطا< فيكو< للنهر >لو<< جديد، 

ال هو عكر برg8 )ال صفاc 	لفيجة.
)هذ	 مثا� 	ألمم كلها في عصو' 	النتقا�: 	لر)ما< لّما فتحو	 
بال8 	ليونا< )	ختلطو	 بأهلها، )	لعرI )	لفرZ في �)	ئل 	لقر< 
	لثاني للهجر�، )8مشق في �عقاI 	لحرI 	أل)لى... بل �< هذ# 
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	لمملكة)  	ليوJ، )هي هنا (في  بقاياها فيها �لى  	لصو'� ال تز	� 
�)ضح )�ْبَين. 	نظر)	 	لشاI 	لذi عا8 من �)'بة �) �ميركة )�با#؟ 
فر¦  )في  	ألكل  طريقة  في  بينهما  	لظاهر   fالختال	 تر)<  �ال 

	لغرفة، في نوt 	لكتب، في طريقة 	لتفكير؟
)كا< هذ	 	ال�8)	� (�ظهر ما كا<) في �هل 	لفكر )	لعلم؛ 
فكا< عندنا طبقة من 	لعلماc 	لذين تعلمو	 في حلقا2 	لمساجد، 
لم يدخلو	 	لمد	'Z )لم يتلّقو	 علومها، يعرفو< علم 	لدين معرفَة 
')	يٍة لما في كتب 	لمتأخرين من علماc 	لفقه )	ألصو� )	لنحو 
 Iلكتا	 من  	ألصلية  للنصو�  )فهم  ملكة  معرفة  ال  )	لبالغة، 
)	لسنة؛ �< ُسئلو	 عّما في 	لكتب �جابو	، )�< ُسئلو	 عن مشكلة 

2ْ بعد مو2 مؤلفيها توقفو	 فيها )عجز)	 عن حلها. جدَّ
)طبقة من 	لذين 8'سو	 في 	لمد	'Z، قليًال غالبًا �) كثير	ً 
�حيانًا، من علوJ 	لفكر (�i 	لرياضيا2) �) 	لطبيعة، هضم بعضهم 
ما 8'سه )حفظه بعضهم بال فهم، لم يلّمو	 بعلوJ 	لدين )لم يعرفو	 
 Jخالفت ما تلقو# من علو >�	لثابت منها  حقائقه، فهم ينكر)< 

	لعصر.
ما ال يجو�  	لدين  َفِهَم من  �< تجد 'جًال  	لنا8'  )كا< من 
لمسلم �< يجهله )عرf من علوJ 	لعصر ما ال ينبغي لمثّقف �< 
يجهله؛ �i �< يجمع بين 	لثقافة 	إلسالمية )	لثقافة 	لعصرية، )لو 
على �8نى 8'جاتها )�)� مر	حلها. )كا< Aلك مطلبًا مستبَعد	ً )�مًال 
مرجو	ً، حتى لقد كتب في Aلك 	ألستاA �حمد �مين(١) في 	لسنة 

___________________
(١) كا< 	السم >�حمد علي< في 	لطبعا2 	لسابقة من هذ	 	لكتاI، )هو= 

٢٨٦

	أل)لى من سني مجلة >	لرسالة< مقالة عنو	نها >	لحلقة 	لمفقو�8<.
كانت 	لطبقتا< تمشيا< كأنهما 	لخطا< 	لمتو	�يا<، )لكن 	تفق 
في �)	ئل عشر 	لثالثين (�) 	لثالثينيا2 كما ُيقا� في هذ# 	ألياJ)، �نه 
	نعطف 	لخط 	أليمن �لى هنا )	أليسر �لى هناs، )	لتقيا فكا< خط 
جديد ثالث، )كانت >	لحلقة 	لمفقو�8<. لقد صا'2 موجو�8، 
)هنا �حب �< �قو� كلمة �'جو �ّال تؤ	خذ)ني عليها، �قولها للتا'يخ 
ال للفخر: لقد كا< �)� طلبة 	لمد	'Z 	لنظامية 	لذين 8'سو	 مع 
	لثانوية )	لجامعة علوJَ 	لدين على 	لمشايخ هو 	لو	قف �مامكم، 
)�)� طلبة 	لحلقا2 )	لمد	'Z 	لشرعية 	لذين 	ستعّد)	 المتحا< 
	لبكالو'يا (�i 	لتوجيهية) هو 	ألستاA 	لشيخ مصطفى 	لز'قا، 8خل 
هذ	 	المتحا< بعدi بسنة )	حد�، �i سنة ١٩٢٩. سبقته سبق �ما< 
)هو �كبر مني سنًا، )جاc بعدi 	ألستاA 	لمبا's )	ألساتذ� محمد 
 Jعال� من  كلهم   cهؤال( 	لعظمة،  مظهر  )�حمد  	لخطيب  كما� 
	لدعو� في 8مشق، ثم 	لدكتو' �مين 	لمصرi. )جاc بعد 	لز'قا 
	لدكتو' 	لد)	ليبي، )تتالت 	لحلقا2 من 	لسلسلتين 	للتين 	لتقتا 

في هذ	 	لخط 	لجديد.
)	متد هذ	 	لخط ـ بحمد 	هللا )شكر#ـ  حتى صا' منه سلسلة 

ثالثة، Aهبية 	لحلقا2، ُتَعّد حلقاتها بالمئا2.
*   *   *

___________________
 i(لطنطا	 	نظر مقالة علي  نقلته طبعة عن طبعة بال تصحيح.  =   خطأ 
>	لحلقة 	لمفقو�8< في كتاI >فكر )مباحث<، )في حاشيتها يقو�: 
"�ستعيُر هذ	 	لعنو	< من 	ألستاA 	لجليل �حمد �مين في مقاله 	لمنشو' 

في 	لعد8 	أل)� من 	لرسالة، ١٨ 'مضا< سنة ١٣٥١" (مجاهد).



w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m w w w . a l i t a n t a w i . c o m ٢٨٧

>	لحضا'�  هذ#  مع  قصتنا  بد	ية  كانت  سا�8ـ   ـ يا  تلك 
	لمعاصر�<. )قد صا' 	لحديث عنها تا'يخًا؛ لقد طغت 	آل< هذ# 
	لحضا'� علينا، علينا كلنا ()�< 	ختلف مبلغ طغيانها)، طغت علينا 
)مستحدثاتها،  بنتائجها  )سلوكها،  بعا8	تها  )مبا8ئها،  بأفكا'ها 
�لى �هلها مّنا لما كا<  Iَنب) �قر	لجو	هذ#  tحتى صرنا (في جمو

عليه �باvنا )�جد	8نا قبل مئة سنة.
�فال يحسن بناـ  )قد سرنا في هذ	 	لطريق )قطعنا فيه �شو	طًاـ  

�< نقف قليًال لنتبين هل نسير على هدJ� g نمشي على ضال�؟
 i8يؤ  >� عليه  	لمؤتَمن،   Jمقا في  	لمنبر  هنا على هذ	  �نا 
	ألمانة، )�مانة 	لمنبر هي 	لنصح للسامعين، )8يننا 8ين 	لنصيحة، 

.Zلنا	جميع  yَِهللا )لو لم ُير	ما ُيرضي  �لمسلم �< يقو	على (
نحن ـ يا سا�8ـ  قد سرنا على 	لطريق قبلكم، )مصر سا'2 
قبلنا، فإA	 )قفنا )قفة مر	جعة، )قفَة سر)' بالصو	I )ندJ على 

	لخطأ، فإ< )قفتكم �نتم )قفُة مو	�نة ))قفُة تقرير.
نحن ـ كما قلت لكمـ  فوجئنا بهذ# 	لحضا'� ففقدنا حينًا من 
 tلرجو	حل قد يصعب 	لتمييز، )سرنا في طريقها مر	لوقت حس 	
 	A�عنها. )�نتم تتلقونها بال مفاجأ�، تمشو< على نو'، )تستطيعو< 

ظهر لكم �نكم على ضال� �< ترجعو	 �لى سو	c 	لسبيل.
كنا ـ يا سا�8ـ  نجهل �سر	' هذ# 	لمخترعا2، فكنا ندهش 
منها )نتحّير �مامها، )َتَمّيَز Aلك َهيبًة ألهلها في نفوسنا، �قر'نا 
بذلك �J �نكرنا#. �ما 	ليوJ فقد عرفناها؛ تلقينا علومهم )صا' كثير 
	لجر	ئد عن  في  يومين  ُنشر من  لكم خبر	ً  �نقل  �'كانها.  منا من 

٢٨٨

'ئيس 	للجنة 	لفنية لتد'يب 	لمالحين 	لذين يصعد)< �لى 	لقمر 
من هيوستن، �فتد')< من هو 	لذI'8 i مالحي >�بولو ١٣< )ما 

قبلها؟
في  مولو8  	لبا�،  فا')�  	سمه  )ترجمته.  	سمه  نشر)	  لقد 
	لزقا�يق سنة ١٩٣٨، �بو# شيخ ��هرi ال يز	� حيًا )�خوته يعيشو< 

معه في مصر.
 Jلشا	لسياسة من 	 �قر�2 من يومين حديثًا بين �حد 'جا(
)سياسي �مريكي �ميل له في 	ألمم 	لمتحد�، فقا� له: تقولو< �نكم 
من 	لبال8 	لنامية )في 	لواليا2 	لمتحد� �لف )مئتا طبيب عربي 
كثير منهم من بال8كم. )نحن هنا نحتا� �لى �طباc. )تعرفو< �< 

�كبر جر	p قلوI في �ميركا، 	لدكتو' 8لفي، لبناني.
كل  )في  جامعة  كل  في  )جد2  �لمانيا  �لى  Aهبت  )لما 
مستشفى �ساتذ� )�طباc كبا'	ً يتسلمو< 'ياسا2 فنية، من سو'ية 
كولن  في  ))جد2  	لعربي،   Iلمغر	( )	لعر	�  )لبنا<  )مصر 
كبير�،  شركة  في  شعبة   Zيتر� مهندسًا  سعو8يًا  شابًا  (كولونيا) 
في  )قر�2  بأمر#.  يأتمر)<  �لمانيًا  مهندسًا  عشر  خمسة  )عند# 
جريد� >	لحيا�< �مس �< عربيًا 	سمه بشير جابر �ظهر في ميد	< 
	لكها'I (	إللكتر)نا2) نبوغًا �8هش 	لحكومة 	أللمانية، فأعطته 
)ال  تحصى  )	ألمثلة ال  شهريًا.  مرتبًا  له  )جعلت  جائز� ضخمة 

تستقصى.
	لتي   Jلعلو	 )8'سنا  	لمخترعا2  هذ#  �سر	'  عرفنا  لقد 
�)صلت �ليها، )ما ظنه 	لجبرتي سحر	ً لّما '�# في 	لمجمع 	لعلمي 
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	لفرنسي في 	لقاهر� على عهد 	لحملة 	لفرنسية صا' يعرفه تالميذ 
	لمد	'Z 	لمتوسطة. فنحن 	آل< في موقف 	لبصير 	لمتثّبت، لقد 
�	لت ')عة 	لمفاجأ� )Aهبت تلك 	لهيبة لهم من نفوسنا، ))جب 

علينا �< نأخذ �) ندt على بصير�.
فما 	لذi نأخذ# )ما 	لذi نتركه؟

.tلموضو	هو لب  	هذ
*   *   *

يا سا�8، �< 	لمنقب عن 	لمعا8< يجد 	لحجر ال يد'i مّم 
يتألف، فيأخذ# �لى 	لمختبر للتحليل. �i �نه ير8ّها �لى عناصرها 
	ألصلية، )يميز 	لغالي منها من 	لرخيص )	لنافَع منها من 	لضا'. 
فإA	 �'8نا �< يكو< حكمنا على هذ# 	لحضا'� صحيحًا فلنر8ّها �لى 

عناصرها 	لتي تتألف منها.

�< هذ# 	لحضا'� تتألف من: عنصر عقائدi(١) )عنصر علمي 
)عنصر 	جتماعي.

�ما 	لعنصر 	لعقائدi فنرفضه كله، جملة )تفصيًال.

)لست �'يد �< �شرp معنى 	لعقيد� ألني فصلته في كتابي 
	لعقائد  فيه  عرضت   iلذ	  >Jإلسال	 بدين   Jعا >تعريف  	ألخير 
	إلسالمية عرضًا جديد	ً ما ُسبقت �ليه، )	لحمد هللا 	لذi )فق �ليه 

___________________
(١) 	لقاعد� �< 	لنسبة �لى 	لجمع ال تجو� �ال �< جرg مجرg 	لَعَلم، 

كقولهم: 'جل �نصا'i )مسألة �صولية.

٢٩٠

)�عا< عليه. )لكن �Aّكر 	لسا�8 	لسامعين بأ< 	لعقيد� ليست فكر� 
	لباطن،  	لعقل  بها  يمتلئ  	لو	عي، بل >بديهية<  	لعقل  يستوعبها 
بديهية )لو بالنسبة لصاحبها، فهي تمأل نفسه )توّجه حياته، )يظهر 
�ثرها في كل عمل من �عماله )قو� من �قو	له )حالة من حاله(١). 
لذلك كا< من 	لمستحيل �< يجتمع في 	لنفس 	لو	حد� عقيدتا< 

مختلفتا<.
)	ضحة  تا'�  تكو<   Jلإلسال 	لمخالفة  	لعقائديا2  )هذ# 
	لقائمة  )	لما'كسية  	لصريحة،  	إللحا8ية  كالدعو	2  مكشوفة؛ 
على 	لما8ية )	لمتمثلة في نظرية 	لتضا8 (	لديالتيك)، )	لعلمانية 
(	لالييك)، )	لقومية 	لعنصرية 	لتي ال ترg في محمد �ال عبقريًا 
 gألخر	لقوميا2 	لعر)بة، )مثلها 	بطة 	ال '�عربيًا )ال تعرf '	بطة 
	لمبا¢8  من  Aلك  )مثا�  )غيرها...  )	لكر8ية  )	إلير	نية  	لتركية 

)	لمذ	هب، فأنا هنا �مّثل )ال �ستقصي.
	لتي  َبه  كالشُّ 	ألبصا'،  عن  محجوبة  مغطا�  تا'�  )تكو< 
يو'8ها �كثر 	لمستشرقين )تؤi8 للشك في �صو� 	لدين، )تسمية 
كَمن  	'تكابها،  )تسّهل  عليها  تجّر¢  	لتي   cباألسما ما2  	لمحرَّ
 i8لمؤ	لفسق 	لخمو' مشر)با2 ')حية، )	لربا عمولة، )	يسّمي 
	لطيبا2  )تسمية  تفكير...  حرية  )	إللحا8  فنًا،  	لفاحشة  �لى 
كمن  عنها؛   fتصر  (� فيها  )تزّهد  جمالها  تشّو#  	لتي   cباألسما
تعصبًا،  عليه  )	لحفا»  طائفية،  	لدين  بأخّو�  	لتمسك  يسمي 

)	لصالp تزمتًا، )'فض 	لجديد 	لضا' 'جعية...
___________________

(١) حا� جمع حالة.
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 c< �سما	نية في حياتنا )8ََ)'	2 نصر	عا8 �لك 8خوA من(
)ثنية على �لسنتنا، كتلقين 	أل)ال8 خر	فة بابا نويل، )�ْلِفنا �لفا» 
>�بولو< )>	أللعاI 	أل)لمبية< ()كال 	السمين من )ثنية 	ليونا<)، 
�يقا8 	لنا' في بعض بلد	< 	إلسالJ على قبر >	لجندi 	لمجهو�< (
تقليد	ً، مع �< 	لجندi 	لمجهو�، �i 	لشهيد، نضع في 	لعا�8 
على قبر# غصنًا �خضر �شعا'	ً بأننا نرجو له 	لجنة، ال �< نعلن �نه 

في 	لنا' يبد) لهيبها من قبر#!

)من Aلك تحريف 	لمدلوال2 	إلسالمية لأللفا»، فالشهيد 
هو 	لذi ُيقَتل في سبيل 	هللا، فقلنا >شهيد 	لوطن< )>شهيد 	لفن< 
)>شهيد 	لرياضة<... )	لمجاهد هو 	لذi يحا'I إلعالc كلمة 	هللا، 
 Jً. )جعلنا للجامعا2 حرمًا فقلنا >حر	مجاهد I'فجعلنا كل محا
	لجامعة<... )من Aلك، �ننا 	تخذنا ')	بط غير '	بطة 	إليما<، فقلنا 
>�خّو� 	لعر)بة< )>	لكشاf �خو 	لكشاf<، مع �< 	لر	بطة 	لوثقى 

)	ألخو� 	أل)لى هي �خّو� 	إليما<: >�نما 	لمؤمنو< �خو�<.

عن  	لدين  بفصل  عمومًا)  	ألجانب  (�عني  	إلفرنج  )قا� 
	لسياسة أل< 8ينهم عبا8	2 فقط، فقلنا مثل مقالتهم، مع �< 8يننا 
 i�) 2عقوبا( ،(قانو< مدني i�) 2معامال( ،(8ين i�) 2	8عبا
قانو< جز	ئي)، )قانو< 8)لي )�خال�. )قلناـ  مثلهمـ  بفصل 	لدين 
�لسنتنا حتى  لها، مشت على  	لعلم، )'88نا كلمة ال معنى  عن 
صا'2 من 	لمسلَّما2 عند كثير منا )هي كلمة >	لدين هللا )	لوطن 
 Jإلسال	لجماعية عن 	 	لصفة  تنفي  �نها  فيها  ما  )�قل  للجميع<، 

)تقصر# على 	لعبا�8 	لفر8ية.

٢٩٢

نة 	لمخالفة لإلسالJ قد 8خلت علينا  �< >	لعقائديا2< 	لمبطَّ
من كل جهة، )لها مصد'	< كبير	<: 	إللحا8 )	لصليبية، )تكو< 
�)سع  )من  	لفن،  بلفافة  ملفوفة  )حينًا  	لعلم   cبغطا حينًا  مغطا� 

.Jإلعال	لمجال2، ))سائل 	لمستشرقين، )	خلها كتب 	مد

)�نا هنا �نّبه �لى 	لخطر )�شير �ليه، �ما 	لتفصيل فيحتا� �لى 
محاضر	2، بل �لى كتب. )�A	 لم ينجح 	لتبشير في �8خا� �بنائنا 
في 	لنصر	نية فلقد نجح �عد	c 	إلسالJ (من 	لمبشرين )	لملحدين 
)�عو	< 	لمستعمرين) في �خر	� كثير منهم من 	إلسالJ، �) �لزلته 

في نفوسهم، �) تشويه صو'ته في عيونهم.

)على 	لدعا� )	لعلماc )لجا< 	لتوعية )مدّ'سي 	لدين )	جب 
ثقيل (نسأ� 	هللا �< يعينهم على حمله) لَيثُبتو	 لهذ# 	لحمال2 )ير8ّ)	 
�لى طريق 	لصو	I )يقو	 	لصغا' من �<  Iلشبا	من  fنحر	َمن 

يجرفهم هذ	 	لتيا'.

	لهجوJ على عقيد� 	لتوحيد ـ 	ليوJـ  عنيف )خطير، )يأتي 
ظاهر	ً )خفيًا، تخطط له كما قلت من قبل عقو� كبير� جد	ً )شرير� 
)تنَفق عليه �مو	� كثير� جد	ً.  جد	ً، )تؤيد# جماعا2 قوية جد	ً 
)نحن نترs هؤالc )نشغل 	لتالميَذ في Z'8 	لتوحيد بالر8 على 

	لمعتزلة )	لجهمية )�مثالهم!

 sلرمح، )نتر	ألمس، بالسيف )	 p2 بسال	ألمو	 I'نحا
	ألعد	c 	ألحياc 	لذين يقاتلوننا بالصو	'يخ )	لقنابل 	لذ'ية!

*   *   *
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 Jلعلو	لمشتمل على 	لعنصر 	لعلمي فنقبسه كله؛ 	لعنصر 	ما �
فنقو�:  	لجديد   pالصطال	 نتخذ   >� )يمكن  )	لعملية،  	لنظرية 
	لعلوJ )	لتقنية ()كلمة >	لتقنية< ليست تعريبًا لكلمة >تكنولوجي<، 
 Jلعلو	هذ#  Iلغر	إلتقا<). نأخذ عن 	بل هي عربية فصيحة، من 
كلها حتى نصير فيها مثل �هلها، ثم نفوقهم فيها، ثم نعو8 نحن 

(كما كنا) �صحاَبها )نحن �'بابها. لكن �شترُ� لذلك شر)طًا:

مخترعًا   >� لو  	ألعلى.  	لمثل  )هللا  بمثا�،  له  �مهد  	أل)� 
	ختر	عه  في  �حد  يشا'كه  )لم   ،Zلنا	 ينفع  جديد	ً  'ّكب جها�	ً 
)لم يسبقه �حد �لى مثله، )�عّد منه نما�A )ضع عليها 	سمه ليد� 
عليه )ُتعَرf به )�هدg )	حد	ً منها لك. هل يكو< من 	لوفاc )من 
 ،tلمختر	كر A تهمل >�( t	الختر	ألخال� �< تستفيد من 	كريم 
�) تعمل على �< ُينسى 	سمه؟ �ليس من �ظهر 	لو	جبا2 �< ُيذَكر 

8	ئمًا )�< ُيشَكر؟

	لقانو<  نتعلم  حين  	أل)�،  	لشر�  يكو<   >�  g'� لذلك 
َمن  نذكر   >� تطبيقًا،  منه  نستفيد   (� تالميذنا  نعلمه   (� 	لطبيعي 
)ضعه، )هو 	هللا 'I 	لعالمين. فتكو< هذ# 	لعلوJ 8	ّلة على 	هللا 

مثّبتة لإليما< به.

 cبأسما مقر)نة  	لقو	نين  هذ#   Z'ند حين  نذكر   >� 	لثاني: 
نيوتن،  )قانو<  الفو	�يه،  )قانو<   ،Zخميد'� (قانو<   cلعلما	
)�مثالها) �< هؤالc 	لعلماc ما �حدثو	 هذ# 	لقو	نين، )لكن كشفوها 
فُنسبت �ليهم )ُعرفت بهم. �نهم ما �)جد)	 مفقو8	ً )لكن �ظهر)	 

موجو8	ً.

٢٩٤

	لثالث: �< نفّر� بين 	لقانو< 	لثابت 	لذi )ضعه 	هللا )جعله 
سّنة من سننه في 	لكو< ما له تبديل )ال تحويل، )بين 	لنظرية. 
)	لتجربة،  	لمشاهد�  بين  مرحلة  	لعالِم،  يفترضه   y	فتر	 )هي 
فإ< ثبت بالتجربة �نها صحيحة كانت هي 	لقانو<، )�ال سقطت 

.gيبحث عن نظرية �خر p	'( ُبطلت�(
	لر	بع: �< نعلم �< 	إلسالJ ال يمكن �< يكو< فيه نص قطعي 
ينافي )يناقض 	لثابت في 	لعلم 	لثبو2 	لقطعي، أل< 	لذi �نز� 
	لقر�< هو 	هللا )	لذi )ضع 	لقانو< 	لطبيعي هو 	هللا، )يستحيل �< 

يخلق 	هللا خلقًا ثم ينز� قر�نًا بنفيه.
بقي 	لعنصر 	الجتماعي: هل نقبله �J نرفضه؟ 	لمسألة فيها 

تفصيل:
)ترتيب   ،t'	لشو	 )تمديد  	لمد<،  بتخطيط  يتصل  ما  �ما 
بالصحة،  )	لعناية  	لمر	فق،  )توفير  	لبلد،  )نظافة  	لحد	ئق، 
)فتح 	لمستشفيا2، )ضما< 	لر	حة 	لعامة، )	حتر	J 	لفر8 )ضبط 

	لمو	عيد، )ما هو من هذ	 	لقبيل... فهذ	 نأخذ# )نصنع مثله.
 iلذ	لجنسية< فإ< 	ألمو' 	ما ما يتعلق بالمر�� )ما يسمى >�
هم عليه ال يرتفع عن حا� 	لبهائم، بل 'بما هبط عن حا� 	لبهائم 

)	لعجما)	2، )هي �)ضاٌ' علينا �بعا8ها عنا.
)لقد كنت �خطب 	لجمعة من سنين في مسجد �خن (�كس 
الشابيل)، )كا< يستمع �لّي بعض 	لقسا)سة 	أللما<، كنا معهم 
في مناقشة طويلة قبل 	لصال�، فسمعو	 مني مثل هذ	 	لكالJ فلم 

ينكر)#، بل 	عترفو	 به )�قّر)#.
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)لقد قلت �ننا �< �خذنا منهم 	لجانب 	الجتماعي 	لتنظيمي فال 
نأخذ# لمحض 	لتقليد لهم )	القتباZ منهم، بل ألنه من قو	عد 8يننا 
)كا< من 'كائز حضا'تنا. عمر لما �مر بتخطيط 	لكوفة قبل ثالثة 
عشر قرنًا )نصف 	لقر< جعل عرy 	لشا't 	لكبير �'بعين A'	عًا 
 Iلثو	لبد< )	لنظافة من شعائر 8يننا، نظافة 	لوسط عشرين. )	(
)	لمكا<، 	لنظافة 	لما8ية )	لنظافة 	لمعنوية. )	لخدما2 	لعامة، 
	لد)لة للعاجز )	لُمقَعد )	ألعمى  )	لضما< 	الجتماعي، )'عاية 
كانت على �ياJ 	لوليد بن عبد 	لملك شاملة للجميع، بل لقد جعل 
عمر من قبل ')	تب (عطاc) ألفر	8 	ألمة جميعًا. )	لمستشفيا2 

	لعامة 	لمنّظمة مثل تنظيمها 	ليوJ كنا �)� من �قامها.
 Jإلسال	لحق، فإ< 	 J	لتز	) �لقو	عيد )صد� 	لمو	ما ضبط �
ال يتساهل فيها �بد	ً؛ فإA	 كا< �صحاI 	لحضا'� 	لمعاصر� �خذ)	 
بحظ �كبر من هذ# 	لمسائل )	ضطر'نا لمجا'	تهم فيها، فإنما نتبع 
بذلك �حكاJ 8يننا، نستعيد ما تركنا# منه )نحيى فيه طريقة �جد	8نا. 
)جمهو' 	لمسلمين 	ليوJـ  بتفريطهم بهذ# 	لو	جبا2 	لدينيةـ  صا')	 
)'	c 	ألمم )غد)	 حجة ألعد	c 	إلسالJ، حتى قا� جما� 	لدين 

	ألفغاني كلمته 	لعظيمة: 	إلسالJ محجوI بأهله.
هذ	، )ال ُيَظن �< �هل �)'بة )�ميركة ال يغشو< )ال يكذبو<، 
�) �< صد� مقالتهم )سالمة معاملتهم كما كا< 	لمسلمو< 	أل)لو<. 
	لحق  يقولو<  منهم)  كثير  يز	�  ()ال  	لمسلمو<  كا<  )لقد  ال، 
)يعاملو< بالعد� 	بتغاc 'ضا 	هللا، سو	c عليهم �َ'بِحو	 بذلك في 
	لدنيا �J خسر)	. )�)لئك يصُدقو< ليضمنو	 بقاc �بائنهم )	ستمر	' 
�'باحهم، فإ< تّم لهم Aلك بالغش غّشو	. )ليس غشهم >بسيطًا< 

٢٩٦

كغش َمن يخلط 	لحليب بالماc �) يخلط 	لفاكهة 	لر8يئة بالفاكهة 
	لجيد�، )لكنه غش علمي متقن: يقدمو< لك 	لسمن له لو< 	لسمن 
)'يحه )ما فيه شيc من �بد 	للَبن، )	لعطو'، عطر 	لو'8 )عطر 
	لفل )هي مستخرجة من 	لقطر	<... �< في 	لمصنع كيميائيًا عالِمًا 

ليغش، )في 	لد)لة كيميائي عالِم ليكشف 	لغش!
على �< �)َجَب ما ينبغي �< نقتبسه منهم ()هو مما طلبه منا 
	لذميمة:  	لعا8	2  هذ#   sنتر  >�( 	لوقت،  على  	لمحافظة  8يننا) 
 Jلكال	للعب، �) في 	لمقهى، �) في 	في  �	لطو	لساعا2 	ضاعة �

	لفا'¥.
لقد 8'2 مد< �لمانيا 	لغربية كلها فما )جد2 مثل مقاهينا، 
�) حتى مقاهي با'يس، )ال )جد2 َمن يمشي متسّكعًا يتمايل؛ 
�نما َيمضو< مسرعين �لى غاياتهم، فالوقت هو '�Z 	لما�. )ليس 
في لغا2 	لبشر كلها نص �بلغ )ال �سمى في بيا< قيمة 	لوقت من 
سو'� 	لعصر، لذلك قا� 	لشافعي: لو لم ُينز� 	هللا �ال هذ# 	لسو'� 

.Zلنا	لكفت 
*   *   *

�ما ما يتعلق بالمر�� فها هنا بيت 	لد	c، )من هنا �صل 	لبالc. ال 
أل< 	لمر�� A	تها شيci8' c، معاA 	هللا؛ فالنساc شقائق 	لرجا�، 
 I	لثو	جبا2 )في 	لو	لحقو� )	لمر�� في 	لرجل )	بين  gهللا سّو	(

)	لعقاI، )كّرJ 	هللا بني �J8 نساcً )'جاًال. 
)لكن جوهر 	لمسألة �< 	هللا غر� في نفس 	لرجل 	لميَل �لى 
	لمر�� ليصل �ليها بالز)	�، بالربا� 	لثابت 	لذi يتحو� �لى مو�8 
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)'حمة )صد	قة باقية بقاc 	لعمر، )يثمر 	لذ'ية 	لصالحة، فيكو< 
>)سيلة �نتا�< �مة جديد� صالحة. ال ليصل �ليها بالنز)� 	لعا'ضة 

	لتي تطفئ غلة 	لشو� لكن ال تد)J )ال تنتج.
فأ'	8 هؤالc 	لقوJ �< يصرفونا عن )ضع هذ# 	لقو� مو	ضعها، 
)�< يحّولوها من )سيلة منتِجة �لى طاقة مهد)'�. كَمن يأتي �لى 
محطة 	لكهرباc 	لتي تنتج 	لقو� 	لهائلة، فبدًال من �< يستعملها في 
�8	'� 	لمصانع )تسيير 	لقطا'	2 )في 	لنافع 	لمفيد، يستعملها في 
.(s'للونا با	) لتسلية في	كب 	لعيد )تحريك مر	'يخ 	طال� صو�

 Iلشبها2 )با	 Iعلينا من بابين: با 	8خلو Jإلسال	 c	عد� >�
�لى 	لكفر، )لكن  i8ّلشبها2 �خطر بنتائجها ألنها تؤ	2. )	لشهو	
�< 	لشّبا< ال يستجيب منهم للشبهة  A�	لشهو	2 �شد بطبيعتها؛ 
�ال قليل، �ما ما يثير 	لغر	ئز )يحّرs 	لرغبا2 فيلقى 	الستجابة عند 
	لجميع، )�< كا< منهم َمن يصبر )يقا)J )يطوi جو	نحه على مثل 

	لنا' 	آلكلة 	بتغاc ثو	I 	هللا )خوفًا من عقابه.
	أل)لى كالمرy 	لذi يقتل )لكن عد)	# بطيئة )	لوقاية منه 
ممكنة، )	لثانية كالمرy 	لذi ُيضني )�< كا< ال يفني، )يضعف 
�< كا< ال يميت، )لكن عد)	# سريعة )	لتوّقي منه صعب. 	جمع (
 fلعفا	لوّعا» ليلقنوهم 	 مئة شاI )	جلب لهم عشر� من �قد' 
)	لصيانة سنة، ثم 	جلب لهم '	قصة تتعرg �مامهم، تهدJ هذ# 
أل<  Aلك  سنة.  في  كلهم  �)لئك  بنا#  ما  ساعة  'بع  في  	لر	قصة 

	لنفوZ مجبولة على هذ# 	لشهو�، �نها غريز� غر�ها 	هللا فيها.
يا سا�8، من نحو شهر �لقيت هنا، في 	لرياy، بدعو� من 

٢٩٨

لجنة 	لتوعية محاضر� عنو	نها >قصة تحرير 	لمر��<. لست �عيدها 
طبعًا، )لكن �Aكر مما بينته فيها من �< قاسم �مين لم يأ2 بكتابه 
فهمي  مرقص  فيه  ما  �كثر  �لى  سبقه  بل   ،cً	بتد	 	لمر��<  >تحرير 
	إلنكليز.  �ماني  من  �نه  على  كر)مر  	للو'8  �ليه  )�شا'  	لقبطي، 
فالحركة �جنبية، )لكن �عا< عليها �< 	لمر�� كانت ـ يومئذـ  على 
حا� من 	لقهر )	لظلم ال يرضى بها 	إلسالJ )ال تشبه )ضع 	لمر�� 
في 	إلسالJ. )لو �< علماc 	لمسلمين 8عو	 �لى >تحريرها< باسم 
	إلسالJ )ضربو	 لها 	لمثل 	لكامل بالمر�� 	لمسلمة لما تركو	 لقاسم 
�مين )ال لغير# مجاًال لمقا�، )لكن سكتو	 )كأنهم 'ضو	، فبر� 
	لغرI )جعلو	  باسم  بتحريرها  )قالو	  )�نكر)	،  فتكلمو	  �)لئك 
 cكله، )لكن علما cلبال	 	لغربية فجّر)	 علينا هذ	  	لمر��  قد)تها 

	لمسلمين بسكوتهم يحملو< قسطًا من هذ# 	لتبعة.
يا سا�8، �< 	لسيل �A	 	نطلق 8مر 	لبال8 )�هلك 	لعبا8، )لكن 
�< �قمنا في )جهه سد	ً )جعلنا لهذ	 	لسد �بو	بًا نفتحها )نغلقها، 

صا' ماc 	لسيل خير	ً )نَفَع )�فا8.
على  مر  	الجتماعي،  	لعنصر  في  	لمتمثل  	لفسا8،  )سيل 
مصر من خمسين سنة، )على 	لشاJ من خمس )عشرين �) ثالثين، 
)قد )صل �ليكم 	آل<. فال تقولو	: نحن في منجا� منه، )ال تقولو	: 
�لى جبل يعصمنا من 	لماc. )ال تغتّر)	 بما �نتم عليه من بقايا  i(نأ
	لخير 	لذi ال يز	� كثير	ً فيكم )ال بالحجاI 	لذi ال يز	� 	لغالب 
على نسائكم؛ فلقد كنا في 	لشاJ مثلكم، �i )	هللا، )كنا نحسب 
�ننا في مأمن من هذ	 	لسيل. لقد �ضربت متاجر 8مشق من ثالثين 
	لغضب  مظاهر	2  )خرجت  كلها،  )�غلقت  قليًال  �كثر   (� سنة 
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)	الحتجا� أل< مدير� 	لمد'سة 	لثانوية مشت سافر�. �i )	هللا، 
!Jلشا	 �ما حا 	آل< فانظر)	 	هبوAفا

8عوني �قل لكم كلمة 	لحق، فإ< 	لساكت عن 	لحق شيطا< 
�< 	لمر�� في جها2 كثير� من 	لمملكة قريٌب )ضُعها من  :Zخر�
)ضع 	لمر�� 	لمصرية يوJ �ّلَف قاسم �مين كتاI >تحرير 	لمر��<، 

فال يدt 	لعلماc مجاًال لقاسم جديد.
	لرفض  	لسلبي، بطريقة   Iباألسلو  I'َلخطر ال يحا	 هذ	 
)	إلبقاc على 	لقديم. �< بنت بنتي ()هي 	آل< على عتبة 	لز)	�) ال 
�ستطيع �لز	مها بالزi 	لذi كانت تتخذ# �مي، )ال 	لشرt �لزمها 
 iلذ	 iلز	ختيا' 	لها  s2 )تر	لعو'	ته؛ بل منعها من كشف 	A به
	لساتر   iلز	  i� 	لزما<،  	ألنظا'، )يو	فق  يستجلب  يسترها )ال 
	ألنيق. �نني ال �ستطيع �< �سّيرها على خطى �مي تمامًا، )لكن 

.tلشر	علّي �ّال �8عها تخالف 
 gلكبر	لثغر� 	لمعاصر� هو 	لحضا'� 	ما يتعلق بالمر�� من  >�
	لتي 8خل علينا منها 	لعد). لقد كا< نصر# علينا ساحقًا. نعم، هذ# 
هي 	لحقيقة، فلماA	 ال نعترf بها؟ �< 	العتر	f بالهزيمة 8ليل 
�نه قا8' على  	لقو� في �عصاI 	لمهز)J )عالمة على   cعلى بقا

	سترجاt 	لنصر �< خاy 	لمعركة من جديد.
�قطا'  من  قطر  تمامًا  منهم  ينُج  لم  جميعا؛  منا  نالو	  لقد 
 Jليو	 نسائه  حا�   >� يقو�   >� مّنا  �حٌد  يستطيع  ال  �نه   .Jإلسال	
كما كانت حالهن قبل �'بعين سنة �) ثالثين. )لكن >	إلصابا2< 
ـ كما ُيقا�ـ  ليست على 8'جة )	حد�؛ فمن هذ# 	ألقطا' ما شمل 

٣٠٠

	لسفوُ' )	لحسو' نساcَ# جميعًا �) 	لكثرَ� 	لكاثر� منهن، )منها ما 
ظهر فيه )	ستعلن )�< لم يعّم )لم يشمل، )منها ما بد� يقرt بابه 
)يهّم بالدخو� �) قد )ضع 'جله في 8هليز 	لد	'، كهذ# 	لمملكة، 

ال سيما جها2 نجد )�عالي 	لحجا�.

فإ< عملكم   gستشر	  iلذ	  yلمر	 فإA	 كا< علينا مقا)مة 
.g(لعد	يمنع  iلذ	 >pللقا	لتوّقي )�خذ >	سهل، )هو �

	لسيل  )جه  في  )	لجمو8  تفيد  ال  	لسلبية   >� فأقو�  �عو8 
 :gألخر	لبال8 	 t)ضا� 	بل ال يمكن. فا8'سو ،iلطاغي ال يجد	

كيف 8خل هذ	 	لتكشف )هذ	 	النحال� �ليها؟

لدiّ 'صيد ال يكا8 ينفد من 	ألمثلة عما يجرi في بيو2 
في  )	الختال�  	لتكشف  من   ،Jإلسال	 �لى  ينتسب  من  بعض 
ملكة   Iالنتخا مسابقا2  �قامة  حد  �لى  )صلت  	لتي  جامعاتهم 
 Jئد من �يا	لجر	لى �< تنشر � ،Iلطال	من  Jلحكا	لكلية )	 �جما
�< معركة )قعت بين فريقين من 	لطالI كلهم 8)< 	لثامنة عشر� 
في ثانوية مختلطة، )سبب 	لمعركة نز	t على �حدg 	لطالبا2. �لى 
�< مجلة مشهو'� في بلد معر)f قد )ضعت على غالفها عنو	< 
مقالة فيها، )هذ	 	لعنو	< هو: >ثالثة تقا'ير لثالثة �طباc كبا' تثبت 

�< �'بعين في 	لمئة من 	لجامعيا2 فقد< 	لعذ'ية!<...

كنت �'يد �< �توسع في 	لكالJ على 	لناحية 	لنسائية من هذ# 
	لحضا'� )على حا� 	لشباI فيها، )لكني �لقيت من شهر محاضر� 
	لعزيز من  	لملك عبد  	لناحية، )�لقيت في جامعة  هنا عن هذ# 
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فيها عنها  	لشباI< تحدثت  قبل سنتين محاضر� عن >مشكال2 
بالتفصيل، فال مجا� إلعا�8 	لمقا�.

*   *   *

�< علينا �< ُنفهم 	لفتا� 	لعربية، �) 	لفتا� 	لمسلمة، حقيقًة 
ال نز	t فيها، سمعنا عنها من 	لثقا2 )'�يناها، '�يتها �نا في �)'بة 
مة؛  '�i 	لعين، )هي: �< 	لمر�� في �)'بة ليست سعيد� )ال مكرَّ
لديها   J	8 ما  	لما�  تربح  )قد  مؤقتًا   J تكرَّ قد  �نها  ممتَهنة،  �نها 
	لجما�، فإA	 فرغو	 من 	ستغال� جمالها 'موها كما ُترَمى ليمونة 
	مُتصَّ ماvها. فكيف ُنفهم 	لمر�� عندنا هذ# 	لحقيقة؟ كيف نقنعها 
بأ< 	إلسالJ �عطاها من 	لحق )�)الها من 	لتكرمة ما لم تنل مثَله 
	لمر�ُ� 	أل)'بية �) 	ألمريكية، )�نه صانها عن 	البتذ	� ) لم يكلفها 

	لعمل )	لكسب؟
�نا �قو� لكم كيف. بالفعل ال بالقو�؛ بأ< نعاملها  كيف؟ 
	لمعاملة 	لتي يرتضيها لنا 8يننا، بأ< نعتبر 	لخّيَر فينا َمن كا< يعامل 
	مر�ته )بناته بالخير، �< تكو< 	لمر�� 	لمسلمة 	ليوJ كما كانت في 
�A	 كنتم ال تعرفو< تر)	 �نها لم تكن تعاَمل  	(vقر	 .Jإلسال	صد' 

كما يعامل كثيٌر منا نساcَهم.
محاضرتي  )سأختم  عليكم،  �طلت   >� 	لعفو  سا�8،  يا 

صًا ما قلته في كلما2 معد)8	2. ملخِّ
لهذ#  8عاني  َمن  سّماها  ـ كما  	لمعاصر�  	لحضا'�   >�
	لمحاضر�ـ  قد خالطتنا )غلبت علينا، شئنا �J �بينا. )قد فاجأتنا 

٣٠٢

مفاجأ� ��	غت �بصا'نا )�فقدتنا مَلكة 	لحكم عليها فتر� من 	لزمن، 
خيرها  بين  نفّر�   >�( نحاكمها   >� نستطيع  )صرنا  	آل<  	نقضت 
)شرها، فال نر8 خير	ً ألنه جاc من عند غيرنا )ال نقبل شر	ً أل< 

�صحابه �كثر حضا'� منا.
فما يفسد 	لعقيد� �) يخالفها، )ما يطلق 	لشهو	2 )يكشف 
 fلعفا	 tلنسل )ضيا	تقليل ( yلعر	لى هتك �	لعو'	2، �) يدعو 
ما2، فهذ	 يجب )جوبًا ال تساهَل فيه �< نرفضه.  )	'تكاI 	لمحرَّ
�< كا< قد )صل �لينا )8	َخَلنا فعلينا �< نتخلص منه )ننأg عنه، (
)�< نفكر تفكير	ً جماعيًا شو'يًا بأسلوI هذ	 	لرفض )في طريق 
هذ	 	لخال� 	لمنشو8. )ما كا< من 	لعلم بقو	نين 	لطبيعة )سنن 
	هللا في هذ	 	لكو< فعلينا �< ُنقبل عليه )�< َنِجّد فيه، )�ّال نكتفي 

منه بالعلم 	لنظرi بل نجمع معه 	لتطبيق 	لعملي.
)نسأ� 	هللا �< يمّدنا بعونه )�< يسد8 خطانا. قولو	: �مين.

)	لسالJ عليكم )'حمة 	هللا.
*   *   *

    � ��ه �ه ن
ع� تعديل تعديل نخصي ف
ق
ط،  مي� �  هذ� �ملستند  هذ� �ملستند� لغر!� �النتفا�� �لش لغر!� �النتفا�� �لشَّخصي ف
ق
ط،  مي� ة 
ةي�ؤ.-� بطباع 
ي�ؤ.-� بطباع

ت  مطبوعة6  45  3لك1نية ت  مطبوعة6  45  3لك1نية  �  بأية  بأية�  هيئة  هيئة;  ;  كانكان > � نشر نشر� 5 3عا@?5 3عا@?

بعُة 
خلامسة ٢٠٠٤٢٠٠٤   بعُة 
خلامسة 
لطَّ ط (١٤١٤×٢١٢١) ) 
لطَّ ط ( صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ  ٣٠٢٣٠٢ صفحًة من 
لقطِع 
ملتوسِّ

AMB
لا تنسونا من الدعاء بارك الله فيكم 12-2006
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