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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 قل هو اهلل احد
 اهلل الصمد
 لدمل يلد ومل يو 

 ومل يكن له كفوا احد
   

 صدق اهلل العلي العظيم 
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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 املعارف ال تؤخذ إال من أهل املعرفة والعرفان.
وال نعــــل بالعرفــــان ســــعة ا بــــرفة بــــل نعــــل بــــه معرفــــة البــــار  عزو ــــل واالنطــــرق إىل 

 نــور املعرفــةة ولكــن حاشــا هلل أن ســاحاق قدســه عــه وخمــارت و لوقاتــهة فنحــاول أن نســب  ي
حيــيب بــه أحــد علمــا .. ولكــن رــن رــاول معرفــة مــا هكــن لنــا معرفتــه مــن هــذا الكــون البــدي ة 

إن فـ  للـا الاـماوات وا را والـ الف وهذا الذ  أمرنا اهلل سبحانه به بقولـه تعـاىل  
اهلل من الاـما  مـن الليل والنهار والفلك ال   تجري ف  البحر بما ينفع الناس وما أنزل 

مــا  فيايــا بــ  ا را بعــد موتهــا وبــ  فيهــا مــن كــل  ابــة وت ــريف الريــا  والاـــحاب 
 .192سورة البقرة   الماخر بين الاما  وا را آليات لقوم يعقلون

وي فكـرون فـ  للـا الاــماوات وا را ربنـا مـا للقـط ًـ ا بــا ال  وقولـه سـبحانه  
 .161سورة ول عمران   سبحانك
لذ  هكن لنا أن نستفيد من معرفته لكي نتوصل إىل بعض املعارف االهلية.. فكل فهذا ا

 لــوق ويــة مــن ويــاق ايــالق ودليــل علــو قدرتــه وعلمــه وحكمتــه وصــنعتهة وال هكــن ـ وهــذا 
 ببيعي ـ لشيء حمدود أن يدرك املطلق مهما تعملق هذا احملدود.

ذاق اهللة وورد احلــي علــو التفكــر وقــد ورد النهــي ي األحاديــي الشــريفة عــن التفكــر ي 
 ي  لوقاق اهلل عزو ل.

والنــــاأل كــــاألواعة لكــــل ســــعتهة ولكــــل حجمــــهة وال هكــــن أن يتســــ  أكثــــر مــــن حجمــــه 
وسعته احملددةة فما اضعف عقل من حيمل كأسا  يريد أن يس  له ماء البحر كلهة فلو سـك  

ة وبقيــة العمــل ـ ال شــه ـ أنــه البحــر ي كأســه ملــا وســ  ســوي املــاء الــذ  يتســ  لــه ي بدايتــه
 عبي وغباء وليس فيه من احلكمة شيء.
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هــذا واملعرفــة بــاهلل عزو ــل يقت ــي معرفــة اال ــاء والصــفاقة وا ذعــان والتســليم ل نبيــاء 
والرســـل ة ألاـــم األدالء إىل الطـــرق املؤديـــة إىل اهللة وكـــذله األوصـــياء واأل مـــة الكـــرامة فهـــم 

والعقر ي ـ ل نبياء والرسل من أ ل التأكد والتأكيـد علـو تأويـل  االمتداد الطبيعي ـ التشريعي
 الرسالة وتطبيق الشرا   علو أرض احلقيقة والواق .

فاملعرفــة احلقيقيــة نــ  أن تؤخــذ مــن كتــاـ اهلل الصــامه ـ الــذ  اليأتيــه البابــل مــن بــ  
اهلل النــابق ة يديــه وال مــن خلفــه تنزيــل مــن حكــيم محيــد ـ القــرون الكــر ة وكــذله مــن كتــاـ 

أ مــــة  iوهــــم املفســــرون احلقيقيــــون لكتــــاـ اهلل الصــــامهة وهــــم أهــــل بيــــه النبــــوة والطهــــارة 
 املسلم  وقادة العامل  إىل ايري والنور.

ونعـي  تــه أفيا ــه الوارفـةة ونــنعم بو ـودت املبــارك الــذ   tورـن ي عصــر ا مـام احلجــة 
 .pورا  .. ببشارة  دت املصطفوسيم  األرض قسطا  وعدال  بعدما ملئه ظلما  و 

نـ  أن نأخـذ معارفنـا احلقمـة مـن قادتنـا الكـرام ـ مـن املرا ـ  العظـام ـ فهـم  iوي غيبتهم 
 ومبعوخميه إىل هذت األمة املرحومة به. tالنواـ لإلمام 

و احة املر ـ  الـديل األعلـو ا مـام السـيد حممـد الشـريا   )دام عـزت وتأييـدت( ذاك العـامل 
  مــ  الــدنيا بكتاباتــهة وبيــ  األنــوف بــأريم الفكــر ا ســرمي النقــية فــألف وألــف الفــذ الــذ

 ( كتابا  وكراسا ..1191حىت جتاو ق مؤلفاته )
وهذا الكتاـ )املعارف ا سرمية( قمنا ي اعادة ببعهة نظرا  للحا ة املاسة اليه وخاصـة 

 لشبابنا األعزاء.. ومل  من اهلل التوفيق والقبول.
 

 لل حقيا والنشر pلرسول ا عظم مركز ا 
  51/  9595بيروت لبنان ص ب:  
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 تمهيد
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمد هلل ـر العامل ة والصرة والسـرم علـو حممـد وولـه الطـاهرين واللعنـة علـو أعـدا هم 

 أمجع .
  اليــوم قــد نشــطه دعايــاق  تلــف املبــاد  واألديــانة ي شــرق األرض وغر ــاة فقــد  هــز
كل ذ  دين أو مبدأ مـا لديـه مـن حـول وبـولة لنشـر معتقـدتة و لـ  أكثـر عـدد  كـن مـن 

 الناأل إىل حظريته .. فماذا حصة املسلم  ي هذا امليدان ؟
 اجلواـ  أن حصتهم ليسه بشيء يذكر !

 . . وكيف ؟
ـــــة  ـــــري فيهـــــا دعـــــوة إىل املســـــيحية واليهودي ـــــبرد ا ســـــرمية فكـــــم ت اجلـــــواـ  أنظـــــر إىل ال

 يونية( والشيوعية والدهوقرابية والبعثية والو ودية !؟.)الصه
 معىن ذله  نشاط املباد  واألديان !

 مث سر إىل الغـر والشرقة فهل تري فيها دعوة إىل ا سرم ؟
مــن هــذت املقارنــة البســيطة .. والتجــوال الســري ة نعــرف مــدي التبليــ  ا ســرمية والدعايــة 

 ا سرمية. 
 ق واألوضاف هذت ؟ ولكن.. هل نو  السكو 

 جتيبنا وياق من القرون احلكيم  
فلوال نفر من كل فرقة منهم  ائفة

5 . 
بّلغ ما أنزل إليك من رّبك

2. 
كن م لير أمة ألرجط للناس، تيمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر

1. 
                                                           

 . 144سورة التوبة   - 5
 . 96سورة املا دة   - 2
 . 111سورة ول عمران   - 1



 

 9 

فإنما عليك البالغ
4 . 

 . . لكن pوويتا البرغ وإن كانتا ي الرسول 
كم ف  رسول اهلل أسوة اانةلقد كان ل

9 . 
 وهنا سؤال يفرض نفسه  وهو كيف نبلم  ؟

 اجلواـ  التبلي  بأحدث الوسا لة وأف ل السبل وبكل قوة 
وأعّدوا لهم ما اس طع م من قوة ومن رباط الخيلقال تعاىل  

9 . 
 مث كيف حيل للمسلم السكوقة ودعاياق ا حلاد وا باحية قد بلغه الزىب ؟

 الء شبيبتنا الذين خير ون من دين اهلل أفوا ا ؟أليس هؤ 
 و أليسه هذت بردنا موبئ أقدام كل بام  وكافر ؟

 و أليس القرون الذ  هو منهجنا قد نبذ وراء الظهور ؟
 إن هذا بعض الكرم . . ويكفي ملن ألقو السم  وهو شهيد !

ومعاشـر أهـل العلـم  7«كلكـم راف..»إذا   فـرض علينـا معاشـر املسـلم  ـ بصـورة عامـة ـ  
لوال ينهاًم الربّانّيون..بصورة خاصة  

 أن جناهد حس  املستطاف   8
 بأقرم تر م احمليب..

 وبألسنة من ورا ها قلـو مفعمة با صرح..
وصــدور مشــروحة بــاحلقة  يقــاف االعتــداءاقة وردم الشــارد إىل احلظــرية . وإال فلننتظــر ! 

المينوما ظلمناًم، ولكن كانوا ًم الظ
5. 

 
 كربال  المقدسة  

 محمد بن المهدي الحاين  الشيرازي 

                                                           
 . 34ـ النحل   21الرعد   ـ 41سورة ول عمران   - 4
 41سورة األحزاـ   - 9
 . 91سورة األنفال   - 6
 . 11ـ  132ـ إرشاد القلـو  ص  4ح 3الفصل  146ص 1ـ غوايل اللئايل  ج 9ص 1جمموعة ورام  ج - 7
 . 98سورة املا دة   - 8
 . 69سورة الزخرف   - 5
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 ًل تريد أن تعرف ؟ 
 

 من الناأل من ال يريد العرفان ! 
 ومنهم من يريد أن يعرفة ولكن ي إبار عابفته !

 ومنهم من يريد أن يعرف احلق ولو خالف هوات ـ وقليل ما هم ـ .
 فمن أ م ببقة أنه ؟

 ن أريد أن أعرف احلقة ولو خالف عقيد ي وعابف ي وهوا .الشه أنه تقول  أنا  
 إذا   نسأله ..
 من خلقه ؟

 واجلواـ علو هذا السؤال البد وأن يكون أحد أمرين  
   خلقل اهلل .. العاملة القادرة احلكيم.1
   خلقتل الطبيعة.4

 إن قله  خلقل اهلل .. فر حبي معه.
 وإن قله  خلقتل الطبيعةة نقول 

 هي الطبيعة ؟ فما
 تقول  

 الطبيعة هي األرض واملاءة والنور واهلواء .. 
 فنسأل 

 هل هذت األمور عاملة قادرةة  يعة بصرية ؟
 كر ! فكيف خيلق ماال علم لهة وال شعور .. أشياء متقنة ومصنوعاق حكيمة ؟

 هل تصدق أن الطبيعة خلقه مصباحا  كهربا يا  ؟
 انا  ذا لسان وعين  وأنفا  وأذن  وعقر  وفكرا  ؟فكيف تصدق أن الطبيعة ختلق إنس
 إذا   الطبيعة ال تكون إهلا  وخالقا .
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 وإذا بطله الطبيعةة خمبه قول املوحمدينة وهو 
 أن ايالق هو اهلل تعاىل. 
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 أ رأيط ؟ 
 

 أ رأيه من دة صنعها النجار ؟
 أ رأيه صورة صومرها الرسام ؟

 أ رأيه دارا  بناها البنماء ؟
 رأيه مزرعة   رعها الفرح ؟ أ

 أ رأيه شارعا  بلمطه العممال ؟ 
 أ رأيه كتابا  ألمفه عامل ؟

 أ رأيه سيارة  اخرتعها  رتف ؟ 
 أ رأيه هاتفا  أبدعه مكتشف ؟
 أ رأيه مروحة  اكتشفها مفكمر ؟
 أ رأيه مدرسة  نظممها مدير ؟

 أ رأيه مدينة  تدير شؤواا احلكام ؟
 ية صبمها احلدادون ؟أ رأيه أعمدة  حديد

 و أ رأيه ؟
 و أ رأيه ؟

 جتي  علو كل ذله بكلمة  نعم.
فهل الشمس ال احكة ي  وم السماءة وهل القمر البا غ ي الليل املظلم ة وهل النجـوم 
الزاهـــراق املبعثـــرة ي الف ـــاء ة وهـــل الســـحاـ املســـضمر بـــ  الســـماء واألرض ة وهـــل احليـــوان 

ي املـــاءة واملســـرح ي الغـــهاء ة وهـــل النبـــاق بصـــنوفهاة وا نســـان الطـــا ر ي اهلـــواءة والســـاب  
 بعجي  خلقته. كل ذله .. بدون خالٍق ومدبمر ؟ 

 كرم !
 وألف كرم !!
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 ماذا للا ؟
 

 ينه  هنا بعض منتحلي الثقافة فيقول  ماذا خلق اهلل ؟
 واجلواـ  إن اهلل تعاىل خلق ا نسان .. واحليوان. والنباق وغريها..

 فيقول  كرم.. إن هذت األمور ليسه مبضلوقة 
فإن ا نسان واحليوان والنباق كلها من األرض واملـاء واحلـرارةة فإاـا تفاعلـه حـىت حصـل 

 هلا هذت الصورة.!
 عجي   دا  هذا اجلواـ وهذت املغالطة. !!

  أوال  نقول  من ركم  املاء والرتاـ وال وءة حىت صارق إنسانا  وحيوانا  ونباتا  ؟
 خمانيا  نقول  من أو د املاء والرتاـ وال وء ؟

خمالثـــا  نقـــول  مـــن أو ـــد الـــروح ا نســـاع ي ا نســـانة واحليـــواع ي احليـــوانة والنبـــا ي قـــي 
 النباق ؟

 فهل عرفه ماذا خلق اهلل ؟
 إنه تعاىل..

 ركم  ا نسان واحليوان والنباق.. من موادم أولية.
 وخلق املوادم األولية.

 ي املرك  من العناصر. و أو د الروح
أ رأيــه لــو رأيــه ب.نــاءا.. أمل تــذعن بو ــود بنمــاءة مــ  أن احلديــد وا  ــر وايشــ  ليســه 

 من صنعهة وأن تعمري الدار منه ؟
 وفرق ب  اهلل تعاىلة وب  املثال 

 فاهلل تعاىل خلق البسا بة مث خلق املركباقة مث أعطاها مزاياها املعينة  كالروح وروها.
 بنماء .. فهو يركم  املوادم ا نشا ية فحس .أما ال
 إذا  
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مــا يقولــه بعــض منتحلــي الثقافــة  مــن أن ا نســان مــن األرضة واألرض  بــد البحــرة فلــم 
 خيلق اهلل شيئا ! مغالطة صرحية.
 فهل تري من خلق البحر ؟

 مث من صن  منه الزبد ؟
 مث من كومن األرض من الزبد ؟

 وغريها ؟مث من ركم  ا نسان من األرض 
 وبعد كل ذله .. من  عل فيه الروح والعقل.. والعابفة وا دراك ؟

 إن إنسانا  يصدمق 
 بصان  للطا رة والباخرة .. والسا رة والقابرة.

مث ال يصدمق خبالٍق للطري ي اهلواءة والسمه ي املاءة والوحوش ي الفرءة والسحاـ ي 
تدبمر ي ما حوله من مري  صنوف املضلوقـاقة  وم السماء. خليق بأن ير   إىل تفكريتة وي

مث يقايســـها مبصـــنوعاق بشـــرية ضـــئيلة  كقلـــمة وورقة وحصـــرية فهـــل يعتقـــد بعـــد ذلـــه  بـــأن 
 املصنوعاق ال ئيلة هلا صان ة وليس ملا حوله خالق ؟

 ال يكون ذلهة إال ملعانٍد أو  اهل.
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 أريد أن أرى اهلل !

 
ه إىل الصـحراء فصـعد فـوق ه ـبةة وأخـذ ينظــر أخـذ عـرء نظارتـهة واصـطح  حممـدا  معـ

ي النظـــارة إىل الســـماء إىل األفـــق .. إىل ســـط  البحـــر .. إىل النضيـــل واألشـــجارة بكـــل دقـــٍة 
 وإمعان !

 فقال له حممد  ماذا تريد ؟
فقال عرء  أريد أن أري اهلل .. لكل مل أرتة ولـو كـان مو ـودا  كمـا تقـول أنـه و مـر ك 

 لرأيته.
مد شـيئا  .. بـل أخـذ النظـارة مـن يـدتة و عـل ينظـر  ـا رـو رأأل عـرءة رـو مل يقل له حم

 بكل دقة وإمعان.… صدرتة رو بطنه رو ر له 
 فقال له عرء  ماذا تريد ؟

فقــال حممــد  أريــد أن أري عقلــه .. لكــل مل أرتة ولــو كــان مو ــودا  كمــا تقــول أنــه .. 
 وتدمعي أنه عاقلة لرأيته !

 تهع أنه جمنونا  ؟قال عرء  إذا  فتع
 قال حممد  وكيف أعتهك عاقر  وإع ال أري عقله ؟

قــال عــرء  ألســه تــري أن حركــا ي وأعمــايل وأقــوايل كلهــا تــه انتظــامة فهــذت كلهــا وخمــار 
 العقلة وأنه وإن مل تر عقلية لكن البدم له أن تعرتف بو ود عقلية ملا تشاهد من وخمارت.

فقــال  إنــه وإن مل تــر اهلل ولكنــه تــري وخمــارتة مــن  ـــاء وهنــا كــرم حممــد لــريدمت بكرمــهة 
 وأرض و بال وحبار وأشجار .. فهذت كلها وخمار اهللة فربدم وأن تعرتف باهلل وإن مل تشاهدت.
فشكر عرء حممدا  .. وقال له  أحسنهة لقد حللـه مع ـلة ي ذهـل مل حيلمهـا يل أحـد 

 قبله.
 س  للضالق !واعرتف با لهة وصار بعد ذله من املتحمم 
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 ضوضا  .!
 

أكوام من األدلة احملطمة والهاه  املزعومة ! جتدها ي كت  امللحـدينة وهـي ال تر ـ  إال 
 إىل نقلياق فارغة أو مغالطاق تافهة.

 وإىل من يسوقواا ؟
 إىل الشباـ األعزاء .. الذين مل يتذومق بع هم أولياق العلوم.

بل نق ف بالحا على البا ل أول ضربة من احلـق  لذا نري أدلمتهم )هكذا( تنهار أمام
فيدمغ 

وإذا سلمب النور ـ ولـو نـور ةعـة ـ علـو ظرمهـا املنتشـر ي غــر األرض وشـرقهاة  50
 خرقها وأضاء ما حوله. 

 فما هي أدلمتهم املزعومة ؟
 « !إن العامل مل يزل شعلة متوهجة»
 « !إن العامل مل خيلقه أ م إله أو إنسان»
 « !نا ا لهة وا له مل خيلقناإننا خلق»
 « !العامل خلق صدفة»
 « !مل نر ايالقة فكيف نصدمق به»

 وأمثال ذله من األقاويل الفارغة..
نعم  ليس للبابـل إال ال وضـاء فحسـ . ! فمـن قـال لـه  أن العـامل مل يـزل شـعلة ؟ أو 

 أن العامل مل خيلقه إله ؟ وما الدليل علو ذله ؟
 .. فمن خلقه ؟وإذا مل خيلقه ا له 

ومــا معــىن الصــدفة الــ ي تنســ  إليهــا خلــق العــامل ؟ فهــل تــتمكن الصــدفة مــن خلــق )قلــم 
 باندان( ؟ أو كتاـ القراءة للصف األول من ا بتدا ية ؟ 

 وإذا عجزق الصدفة عن خلق هذين فكيف ختلق مري  النجومة ومري  احليواناق ؟

                                                           
 . 13سورة األنبياء   - 50
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 فسمرها ؟مث  ماذا هي الصدفة ؟ وما معناها ؟ وكيف ت
 با ضافة إىل أن عدم ر ية شيء ال يدلم علو عدم و ودت.

 فهل رأيه عقله ؟
 وهل رأيه روحه ؟ 

صــحي  أنــه مل تــر اهللة لكــن وهــل تنكــر وخمــارت ؟ وإذا مل تكــن هــذت وخمــار اهللة ف خمــار أ م 
 شيء هذت ؟

 ضوضاء. فحس  ! ودليل ي ظرم و هل أو جتاهل ! وعمو أو تعامو !
أـ املنكرين من أول يومة فرتاهم ي القرون يستدلمون جبهـاالق وال يقفـون وقد كان هذا د

 أمام أول ضربة من الههان.
 وهكذا كانوا وال يزالون إىل اليوم !

 ما فا دة املعرفة ؟
 دعنا فنحن ي شغل عن ا له !

  ذا املنطق املفلوج يوا هه من غلبه عليه املادة !!
عرفـة ؟ ولنفـرض و ـود ا لـه فمـاذا الـذ  نكسـ  مـن وإن أصررق قال له  وما فا ـدة امل
 ورا ه ؟ وأ م فرق ب  اجلاحد واملؤمن ؟

بل ران على قلوبهم ما كانوا يكابون
55 . 

 للمعرفة فا دتان 
 معىن إنساع.: 5
 اجلزاء واحلساـ.: 2

أما املعىن ا نسـاع. فإنـه لـو كـان هنـاك مـنعم متف مـلة خلـق فأبـدفة وصـن  فـأتقنة ور ق 
ف احلوا مة وهيمأ  تلف وسا ل العي . أال حيق ي منطق ا نسـان أن يقـدمرت حـق قـدرتة صنو 

 ويعرفه ويشكرت ؟
أ رأيــه مــن يســد  إلينــا حا ــة واحــدة كيــف نــري أنفســنا مدينــة لــه بالشــكر واالمتنــان ؟ 
فكيف مبن نتقلم  ي نعمهة ونصـب  وسسـي ي غمـار إحسـانه وف ـله ؟ إنـه حيتـاج إىل وقاحـة 

                                                           
 . 12سورة املطفف    - 55
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 وكفران قبي .. أن نقابل الف ل بالغفلةة فكيف با ساءة واملعصية ؟ بالغةة
 أ عرفه املعىن ا نساع ي املعرفة ؟

 أما اجلزاء واحلساـة
فـــإن اجلاحـــد املـــرتطم ي أوضـــار املـــادة وأوحـــال املعصـــية ال يســـتحق التجلـــة وا كـــرام. وال 

 النعيم والثواـ بل بالعكس  يستحق كل لوم وإهانة وا دراء . 
 أ رأيه من خيالف القانونة كيف يعامل ؟

إن الكافر بنعمه عليهة كيف تلقيه ي سلة ا مهـالة فـر تـذكرت بالنعمـة خمانيـا ة وبالتف مـل 
 وا حسان من بعد ؟ بل  النعمة بالنسبة إليه ضياف وخبال.

إنــه مثــل ا نســان الــذ  انســلإل عــن معــىن ا نســانيةة فــر يشــكر منعمــهة وال يقــدمر خالقــه 
 ا قه. ور 

فهل بعد هذا يص م لإلنسـان أن يقـول  أنـا ي شـغل ؟ وأ م شـغل أهـم مـن املعرفـة ؟ وأ م 
 أمر أهمم من عرفان ايالق الرا ق ؟

 إن اهلل تعاىل أعدم للجاحد الكافر ا مث العاصي صنوف العذاـ 
 عذاـ الدنيا وعذاـ ا خرة.

 ض والفقر  أما عذاـ الدنيا.. فهو  القلق واالضطراـ والفوضو واملر 
 ومن يؤمن باهلل يهد قلب

52. 
 . 51أال ب كر اهلل تطمئّن القلوبو 
من أعرا عن ذكري فإن ل  معيشة  ضنكاو 

54. 
 تقول  وكيف ذله ؟

نقــول  إن اهلل  عــل نظامــا  للحيــاة تفســد بدونــهة فــاملنكر البــدم وأن خيــرق النظــامة فإنــه ال 
م ااـارق احليـاة مـن مجيـ   وانبهـاة كمـا أنـه إذا يؤمن با لهة فكيف بنظامه ؟ وإذا فسد النظـا

 اختلم نظام القانون يشي  القتل والنه  والفوضو ي البلد.
 هذا من ناحية عذاـ الدنيا.
                                                           

 . 11رة التغابن  سو  - 52
 .43سورة الرعد   - 51
 . 142سورة به   – 1
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إنا اع دنا للكافرين سالسل وأغالال وسعيرا  أما عذاـ ا خرة .. فا    
59. 

الع اب ا كبر ولن يقّنهم من الع اب ا  نى  ونوجتم  العذاب  هذت ا ية  
56. 

                                                           
 2سورة ا نسان   - 59
 . 41سورة السجدة   - 56
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 ال زمان ل  ..

 
 سؤال ترتدمدت الشفات  ي أ م  مان كان اهلل تعاىل ؟

 واجلواـ  ال  مان هلل إبرقا.
 وما معىن ذله ؟

معنات  إن اهلل كان قبل كل شيء .. وسيبقو بعد كل شيء .. إىل األبـدة وال يفـرق لديـه 
األحــدة وال ســنة الثمــان  عــن ســنة شــهر احملــرمة عــن شــهر مجــادية وال يــوم اجلمعــة عــن يــوم 

 التسع .
إن الزمــان كــالنهر اجلــار ة نــر  علــو األفــراد الــذين هــم داخــل الزمــان.. كمــا نــر  النهــر 
علــو احلصـــياق الـــ ي هـــي داخلـــة ي النهـــر. أمـــا اهلل تعـــاىلة فهـــو خـــارج عـــن الزمـــان فـــر نـــر  

 ر  ماء النهر عليه.الزمان عليهة كما أن ا نسان الذ  هو خارج عن النهرة ال ن
 إذا   فر  مان هلل تعاىل.

 إنه تعاىل خلق الزمان مث يفىن الزمان ويبقو اهلل تعاىل. 
 وعلو هذا نستضلص 

 كان اهلل قبل الزمان.  :5
 ال  مان هلل فعر ة فهو خارج عن الزمان ي احلال. :2
 يكون اهلل تعاىل بعد ذلهة وال  مان يشمله. :1
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 ال عوارا ..

 
 يكون اهلل تعاىل ؟كيف 

 واجلواـ  أن اهلل ال كيفية له.
 فاهلل ليس  سما   كا نسانة والنباقة واحليوانة واجلماد. 
 وليس صاح  ع ة أو أذنة أو لسانة أو يدة أو ر ل. 

 وليس أمحر أو أصفرة أو أبيض أو أخ ر. 
 وليس ينامة أو يغ  ة أو ي حهة أو خيافة أو ننب.

 .pالدنيا وال ي ا خرة حىت أعظم األنبياء حممد  وليس يرات شضصة ال ي
 وليس ذا حلم ودم وعظام. وليس قطعة من نورة أو ملعة من ضياء.

ولــيس لــه مكــان  فلــيس ي الســماءة أو علــو العــرشة أو ي الف ــاءة أو علــو الكواكــ ة 
 أو علو األرض.. وما أشبه.

ويه مكانة وال يشمله  مانة بل  هو اهلل .. ليس يشبهه شيءة وليس كمثله شيءة والحي
 وال تعرضه احلاالقة وال تفه الكيفياق.

 وله أن تسأل  وهل هكن شيء هكذا ؟
 واجلواـ ي غاية البسابة  
 إنه البد  عه بـ )العقل(

 فهل تعرف كيفيته ؟
ال يــدري لونــه .. وال مكانــه.. وال  مانــه.. والعوارضــه.. وال حقيقتــهة فهــل تعــرف    كــر 
 كل ذله ؟

 .. ببعا .ال
 وإذا مل تعرف هذت األمورة فهل تنكر العقل ؟

 ال.. ببعا  
 وملاذا تعرتف بالعقل ؟
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 جتي   ألع أري وخمارت.
 وهكذا اهلل تعاىل

 إنه ال كيفية له.. وال يدري حقيقته.
 وم  ذله نعرتف به اعرتافا   ا ما .. ألنا نري وخمارت  وكل شيء من وخمارت.

 تقول  
 عقل ؟وملاذا مثملتم هلل بال

 نقول 
لنقــرـم إىل األذهــان املبتد ــة  أنــه هكــن و ــود شــيء ال يعرضــه مــا للجســم مــن عــوارض..  

 !   كما هكن و ود شيء ال يدري حقيقته.. وإسا يعرف ب خمارت . 
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 من آيات الكون
 

 : الفضا 5
 

 أتعرف شيئا  عن الف اء املهول ؟
نــا ونصــف مليــون ميــل وتبعــد ( مليو 64يقــول العلــم احلــديي  تبعــد األرض عــن الشــمس )

 ( ألف ميل.421األرض عن القمر )
ولـــو اقرتبـــه األرض إىل الشـــمسة الحرتقـــه احليـــاة واألحيـــاء. ولـــو ابتعـــدق األرض عـــن 

 الشمسة جلمدق األحياءة بسب  الهد الذ  يصيبها.
ولـــو اقرتبـــه األرض إىل القمـــر أو ابتعـــدق منـــهة ســـب  مـــد البحـــار غمـــر اليابســـةة ورمبـــا 

 جلبال بسب  اجلاذبية.تصدمعه ا
 فهل بعد ذله من شهة ي ايالق ؟

قل انظروا ماذا ف  الاماوات وا را
57 . 

  تبارك ال ي جعل ف  الاما  بروجا ، وجعل فيها سراجا  وقمرا  منيرا
58. 

ونقــول للمــادي  والطبيعيــ  وامللحــدين .. خمانيــا   أ هــل  عــل هــذت األبعــاد  ــذت املقــاييس 
 ة البكماء العمياء الصمماء اجلاهلة ؟ الدقيقةة الطبيع

 وما هي الطبيعة حىت ختلق وتقدمر وتنظمم ؟
 ولنقل كلمة أخري عن الف اء 

 يقول العلم احلديي 
 إن جمموعتنا النجميةة تتو  علو ما ة بليون من النجوم ـ علو التقري  ـ .

 وتدر  البليون كم مليونا  ؟

                                                           
 . 111سورة يونس   - 57
 . 91سورة الفرقان   - 58
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 إنه ألف مليون !
 م صغارا ة كما تري بالع  ؟ وهل تظن أن هذت النجو 

 لكن.. إعلم أن بع ها أكه بكثري عن حجم األرضة وبع ها يعادل األرض !
 وهل تدر  أاا تسب  ي الف اء. كما يسب  ا نسان ي املاء ؟ 

كل ف  فلٍك يابحون
55. 

 فهل يصطدم بعض هذت الكواك  ببعض ؟ كرم !
عقــــل وبصــــر وقصــــدة يصــــطدم بأخيــــه و أال تــــده  إذا عرفــــه أن ا نســــان مــــ  أنــــه ذو 

ا نســان ذ  العقــل والبصــر والقصــدة ي عــرض الشــارفة وســب النهــار. واحلــال أن الشــارف قــد 
 ال حيو  عشرين نفرا  ـ مثر  ـ لكن النجوم م  هذت الكثرة اهلا لةة ال تصطدم بع ها ببعض ؟

بأبــدف تنســيق ألــيس ذلــه دلــير  علــو عــامل قــدير بصــري.. رتـمب،هــا بأحســن نظــامة ونســقها 
أف  اهلل شك فا ر الاماوات وا را

 ؟  20
 وهل ت  أن تعرف سعة الف اء العجي  ؟

 نعم  ت  ببعا  فاستم  إىل ما يقرمرت العلم احلديي  
( ألف ميل ي خمانيـة 139إذا أنرنا مصباحا  ي مكان ـ حبيي كان نورت قويا  ـ سار ضيا ت )

 واحدة.
 يصل إلينا ي دقا ق..فمن النجومة ما ترسل ضوءهاة ف

 ومن النجومة ما ترسل إلينا ضوءها ي شهور.
 ومن النجومة ما ترسل إلينا ضوءها ي أعوام.

 ومن النجومة ما ترسل ضوءها ي مري  السن  !!
 ويقولون  إن من النجوم ما مل يصل إلينا ضو ها ـ بعد ـ لبعدها اهلا ل عنا.

 فكم تقدمر اتساف الكون ؟
 الكواك  ؟ فمن خلق هذت

 ومن أو د هذا الف اء الشاس  ؟

                                                           
 . 21ـ سورة يس   88سورة األنبياء   - 55
 . 11سورة إبراهيم   - 20
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 ومن  ومد هذت الكواك  بالنور ؟
 ومن  عل لسري النور نظاما  خاصا  ؟

 أ إله م  اهلل ؟
 مث هل فكمرق ي هذا األمر البسيب 

 أن املصباح النفطية يصرف كمية من النفبة حينما يوقد.
 ار.واملصباح الكهربا ي يصرف مقدارا  من الكهرباء حينما ين

فما هو وقود الشمس ؟ وكم تصرف من الوقود ؟ ومن أين يأ ي هـذا الوقـود الـذ  تصـرفه 
 الشمس ؟

وإذا كــان املصــباح الكهربــا ي يصــرف ي ســاعة كيلــوا  واحــدا  ـ مــثر  ـ مــ  أنــه ال ينــري إال 
مقـــدارا  ضـــئير ة فكـــم تصـــرف الشـــمس مـــن الوقـــودة وهـــي تنـــري األرض وكثـــريا  مـــن الكواكـــ  

 والف اء ؟
نعـــم  إن الشـــمس تصـــرف كميـــة ها لـــة مـــن الوقـــودة ال يعلـــم قـــدرها إال اهلل تعـــاىل.. واهلل 
سبحانه هو الذ  يزومدها بـالوقودة وهـو الـذ  يعـرف حقيقـة وقـود الشـمسة وقـد وصـل العلـم 

 إىل بعض ذله ورمبا يصل إىل بعض وخرة ي املستقبل.
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 : ا را2
 

أ ــرام ؟ وبطبيعــة احلــال قــد تظــن هــذا الظــن أتظــن أن األرض هــي أكــه مــا ي العــامل مــن 
 وأنه تري الشمس والقمر والنجوم مصغمرة!

( ضـــعف 841لكـــن لـــيس كـــذله بـــل الشـــمس أكـــه مـــن األرضة فـــإن حمـــيب الشـــمس )
 ( ألف ضعف خمقل األرض .884حميب األرض وخمقل الشمس )
 كما يقول العلم احلديي.

 مث قد تظن أن الشمس هي أكه األ رام !
 كرم ! 

لشعري اليمانية ـ وهي جنمة ـ قالوا عنها  إاا أكه من الشمس مخسما ة مـرة وإن نورهـا فا
 مخسون ضعف نور الشمس. !

 وهل  عه باسم السهيل ؟ إنه أقوي من الشمس بألف  ومخسما ة مرة !
 فما قدر األرض ال ي أنه وأنا عليها ؟ !

 مث ما قدرنا رن ؟
  إنه نسبة م حكة مبكية ي حال واحد 

 فكيف يتكهم ا نسانة وينكر خالقهة وخالق هذت األمور اهلا لة ؟!
 نر   إىل األرض  

هــي  ــرم صــغري  ــدا ة ي الف ــاء الرحــ ة ومــ  ذلــه فهــي ذاق ببقــاق وفيهــا  تلــف 
األمــــورة فيهــــا املعــــادنة واألاــــارة واأل ــــاكة واألبيــــارة واألعشــــاـة واألشــــجارة واحليــــوانة 

 وا نسان.
 ت األرض ؟ ومن خلق ما عليها ؟فرتي من خلق هذ

 إنه اهلل..
 واهلل وحدت  خالق األرض وخالق كل شيء.
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 : النبات1
 

 هل تفكمرق ـ يوما  ما ـ ي النباق ؟
ة وكيف يوردة وكيف يثمر الثمر؟؟  إنه كيف ينموة وكيف خي رم

 إنه ماء وتراـة وهواء وضوءة وبستان أو مزرعة واحدة. 
 وبعوم متنوعة وعطور غري متشا ة ؟؟فكيف تكون بألوان  تلفة 

 بل كيف يكون شجر واحدة ورقه شكرة ووردت لوناة ومثرت حجماة ولكٍل بعما ؟
 ومن ذا يصن  كل ذله ؟

إمجــ  علمــاء العــاملة واســأهلم هــل تتمكنــون جمتمعــ  مــ  تزويــدكم جبميــ  مــا تتطلبــون أن 
الكيفيـة الــ ي  علهـا اهلل تعــاىل  تصـنعوا شـجرة الهتقــال ـ جبميــ  خصوصـياته ومزايــات ـ مــن غـري

 لنشيءت وإمثارت ؟ 
 نيبوك جبواـ واحد 
 كرم ! ال نتمكمن !

 فكيف ينكر ا نسان خالق النباقة الذ  يعجز مجي  العلماء عن صنعه ؟
 وكم ي عامل النباق من ظرا ف ننقل ظريفة منها من كتاـ )اهلل والعلم احلديي( .

يــرا ة قدممــه العــامل النبــا ي )ليكســيه( الــذ  ذهــ  إىل  زيــرة إن باجلمعيــة النباتيــة بلنــدن تقر 
مدغشقرة ليحقق ما ذكرت الدكتور )سوملون اوسبورن( وهو من علمـاء اجلغرافيـاة مـن أن هنـاك 

 شجرة تأكل ا نسان.
 وقد  اء ي التقرير 

إن الشجرة تشبه شجرة الصنوبرة و ذورها ذاق عقد كبرية وبالشجرة أرب  ورقـاق فقـبة 
( ســنتيمرتاة 21( ســنتيمرتاة و كهــا )31بــول الورقــة أربعــة أمتــارة وعرضــها ي الوســب ) يبلــ 

وهــــي تتــــدىلم مــــن رأأل الشــــجرة إىل أســــفلهاة وتشــــبه  لــــد اجلــــاموألة وأبــــراف هــــذت األوراق 
 مسنمنة.
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وتو ــد أ هــار علــو رأأل الشــجرة تشــبه األقــداحة تتصــاعد منهــا را حــةة تســب  لإلنســان 
 نها قطراق من سا ل يفقد وعي ا نسان !دوارا  شديدا ة وتسيل م

 واألهايل ي احتفاهلم الديلة يقرتعون علو من يقدم قربانا هلذت الشجرة !
وقــد أصــاـ القرعــةة ي و ــود العــامل النبــا ي املــذكورة امــرأة أرغمــه علــو تســلمق الشــجرةة 

يهـا مـن كـل  هـة وما كادق شفتاها متسمان الزهرةة حىت ارتفعه األوراق املتدلميـةة وأببقـه عل
 ! 

وفقدق املـرأة صـوا اة ولبثـه األوراق مغلقـة عليهـا مـدة أسـبوع ة عـادق بعـدها األوراق 
 إىل ما كانه عليهة ومل يبق من  سد املرأة غري رأسها املسلوخ املعلمق.

 فمن يا تري خلق النباق و عله صنوفا   تلفة ؟
  أليس النباق من وياق اهلل ؟ ودلير  علو اهلل تعاىل

 وي كل شيء له وية
 تدلم علو أنه واحد  

 وي القرون الكر  إشارة إىل ذله 
 ـــل  ـــنوان وغيـــر ـــاب وزرر، ونخي ـــات مـــن أعن ـــ  ا را قطـــع م جـــاورات وجّن وف

 نوان، ياقى بما  وااـد، ونفّضـل بعضـها علـى بعـا فـ  ا كـل، إن فـ  ذلـك آليـات 
لقوٍم يعقلون

25. 

                                                           
 . 2سورة الرعد   - 25
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 : الحيوان4
 

 جلماد .. وسل  عنه كل حسم وحركة ـ علو األغل  ـإن اهلل تعاىل خلق ا
 وخلق النباق .. و ومدت بروح النموم ويتبعه التنفمسة كما ي العلم احلديي.

وخلق احليوان .. و بله علو النموم واحلسم واحلركةة فهو أرقو من النبـاق بدر ـة .. لكنـه 
 دون ا نسانة إذ مل هن  العقل خبرف ا نسان.

ة مـن  وله أن تقول  من أين نعلم أن احليوان فاقد العقلة واحلـال أنـا نـري العجا ـ  احملـريم
 صنوف من احليوان ؟

واجلـواـ  أن احليـوان ال يـزال منـذ أقـدم عصــور التـاريإلة علـو منها ـه .. إىل اليـومة وهــذا 
ه ال دليل علو عدم تعقملهة وأن ما يأ ي به من األمور إسا هو  ا  بمل عليه .. أما ا نسان فإن

 يزال يتصورة ويرتقوة وهذا كاٍف ي داللته علو و ود عقل خرمق فيهة دون احليوان.
ةة مـــن األدلـــة  وعلـــو أ م . . فـــاحليوان بصـــنوفه العجيبـــةة ومـــا يـــأ ي بـــه مـــن األعمـــال احملـــريم

 العظامة علو و ود خالق عامل قدير حكيم. 
لة ؟ كـرم ! وإن العلمـاء أ رأيه .. هل يتمكن مجي  من ي األرض من خلق بعوضة أو س

 يعرتفون  ذا العجز !! فمن تري خلق بري  بري  حيوان ؟ إنه اهلل .. واهلل وحدت ..
 وقد أشري إىل هذا ي القرون احلكيم  

 إن ال ين تدعون من  ون اهلل، لن يخلقوا ذبابا، ولو اج معوا ل
22 . 

 فمن تري يتمكن من إعطاء الروح ؟
ورمبا يقول الغرم 

 أنا أمتكنة أ عل املاء ي حمٍل عفنة حىت يتولمد منه البعوض !  21
 نقول له 

إنــه  ــا  علــه اهللة ال أنـــهة فقــد  ــرق عــادة اهلل تعـــاىل علــو أن خيلــق البعــوض مـــن  :5

                                                           
 . 68سورة احلم   - 22
 مذكر واملؤني(  الشاـ ال خهة له.الغ.ر )لل - 21
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 احملل العفن .. ولو تتمكن أنه من خلق البعوض فاخلقه ي غري هذا احملل.
 أنثو ؟ وما أ زا ت ووالته ؟لو أنه خلقته ـ كما  عمه ـ فهل هو ذكر أم  :2
لو أنه تتمكن من خلق البعوضة دعنا نقتل بعوضا  مث أعطه الروح فقب !! فإن من  :1

 يتمكن من خلق بعوض بكامله ال يعجز عن إعطاء الروح لبعوض كامل.
فهذت قصة بقدر ما هـي غريبـة تكـون  تعـةة نقلهـا األسـتاذ أمحـد أمـ  دام بقـات ي كتـاـ 

عـــن الـــدكتور عبـــد احملســـن حممـــد صـــاعة املـــدرمأل بكليـــة العلـــومة ي  24ســـرم()التكامـــل ي ا 
  امعة القاهرةة عن النمل األبيضة قال 

النمل األبيض حشرةة تعي  ي مجاعاقة علو مسـتٍو عـال مـن احليـاة اجلماعيـةة ولكنـه »
ن مبــا حيــدث ي مــ  هــذا الرقــية وبــاء مــدممرة وختريبــه ي ا قلــيم اجلنــوذ يعتــه هيمنــا ة إذا مــا قــور 

املنــابق االســـتوا ية احلـــارة حيــي يبـــل مســـتعمراق ضــضمةة ت ـــم الواحـــدة منهــا عـــدة مريـــ  
 يعي  ي سرادي  أرضيةة دون أن يرية وخيـر دون أن حيسم به أحد. 

فهــــو يقــــوم بعمــــل ســــرادي ة أو أنفــــاق كثــــريةة  تفيــــة ي الشــــبابيه واألبــــواـة وســــقوف 
  الذ  يدخل ي اللنبة أ  ي اجلدار املصنوف من الط .املنا لة فهو يأكل ايش ة والتنب

منـــذ أيـــامة اســـتيقة أهـــل قريـــة مـــن قـــري مركـــز )أبـــو محـــص( مبديريـــة البحـــرية )عزبـــة شـــل ( 
ليجــــدوا أنفســــهم بــــر قريــــةة وبــــر مســــاكن ســــلب علــــيهم العــــدو  )النمــــل األبــــيض( أســــلحته 

 الفتاكةة وتركهم بر مأوي!
عمرة مـــن تلـــه املســـتعمراق ال ـــضمةة الـــ ي بناهـــا النمـــل وا نة تعـــال معـــية لزيـــارة مســـت

 األبيضة ي أواسب إفريقيا.
ســتجد بر ــا  شــا ا  ي اهلــواءة يبلــ  ارتفاعــه عــن ســط  األرض حــوايل ســتة أمتــارة وحمــيب 

 قاعدته قد يصل إىل مخسة عشر مرتا .
إاـــا كحصـــن مـــن حصـــون العصـــور الوســـطوة مصـــممة بطريقـــة خاصـــةة فهـــي علـــو هيئـــة 

 روبيـــةة متصـــلة عنـــد قواعـــدها باملســـتعمرة األصـــليةة ومـــادة البنـــاء مكومنـــة مـــن الطـــ   أعمـــدة
 الذ  خيلطه النمل بلعابه فتصري متينة قويةة كأاا ايرساء املسلحة.

وهـــذا املبـــىن ال ـــضم مقفـــل كأنـــه القـــهة ســـاكن ســـكون املـــوتوة لكنـــه هـــوج مـــن الـــداخل 
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قة وجتــد ي  هــة أخــري حصــنا  صــمم بطريقــة مبريــ  األفــراد .. هــذت واحــدة مــن املســتعمرا
 خاصةة إذا سأله عنه أحد األهلي  فسيضهك بأنه )البوصلة(.

وبواسطة هذا املبىن يسـتطي  األهـايل معرفـة اجلهـاق األصـليةة ي الصـحاري واجلبـال  ألن 
هلــا ســطح  عري ــ   أحــدمها يشــري إىل الشــرقة وا خــر يشــري إىل الغـــر وســطح  ضــيق  

 إىل اجلنـو وإىل الشمال.متجه  
وال هكن أن تشذم عن هذت القاعدة أ  مستعمرة من مستعمراق هذا النوف من النمل .. 
وهلــذا يثــق األهــايل ي ذكا ــه الغريــ  ومل يســتط  أحــد أن يعــرف احلكمــة الــ ي تكمــن وراء هــذا 

 النظام !
هــا بعــض أنــواف وإذا ســرق ي مكــان خمالــي .. فســتجد املســتعمراق املعلمقــة وهــي الــ ي يبني

 النمل ويثبتها علو أفرف األشجار وغصواا.
وقـــد بلـــ  الـــذكاء حـــدا  بعيـــدا  عنـــد بعـــض األنـــواف الـــ ي تقطـــن ي املنـــابق الـــ ي تكثـــر فيهـــا 
األمطار فيبنـون سـتا ر أو حـوا ز تتـدىلم مـن أعلـو املسـتعمرة متامـا كمـا تبـىن أسـقف املنـا ل ي 

ذا مــا هطلــه األمطــار ارــدرق علــو الســتا ر لتســقب الــبرد املمطــرة مثــل إنكلــرتا أو غريهــا فــإ
 بعيدا  فر يبتلم البناء.

وهنـاك أنـواف تسـكن املنـابق اجلافـة ذاق احلــرارة الشـديدة فيبـل النمـل فيهـا أنفاقـه وعنــدما 
ند اجلفاف قد حلم باملستعمرة تتفق عندت حيلة أو غريزة للتغلمـ  علـو مثـل هـذا األمـر فيقـوم 

تدم إىل عدة أمتار ته سط  األرض حىت تصل إىل مستوي املاء اجلـوي بعمل أنفاق أرضية مت
بالتقري  وعند ذ خيرج منه خبـار املـاء لينتشـر ي أرـاء املسـتعمرة فيضلـق  ـوما  رببـا  كأنـه  هـا  

 صمم لتكييف اهلواء.
وا ن تعـــال بنـــا لنـــزور إحـــدي هـــذت املســـتعمراقة املبنيـــة فـــوق ســـط  األرض مـــن الـــداخل 

نــة منظممــة يســكنها عــدة مريــ  مــن األفــراد حيكمهــا ملكــة وملــه ورعيــة تتكــون ســتجدها مدي
مـــن العســـاكر والشـــغمالةة لكـــلن وظيفـــة معيمنـــة ال يتعـــدماهاة ولكـــل مبـــىن نظـــام خـــاص حيـــتفة بـــه 

 اجلنس علو مدي األ يال ليتناقله ايلف عن السلف كأنه سرم ال يبوح به أحد سوات.
ــــب املســــتعمرةة إاــــا حجــــرة فســــيحة نظيفــــة ســــ خذك ا ن إىل القاعــــة الكــــهي ا لــــ ي تتوسم

  هزق لعود امللكة من حفلة  فافها ي اهلواء !
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وعندما يـتمم التلقـي  تعـود ومعهـا امللـه ليـدخر احلجـرة امللكيـة وال يرتكااـا بعـد أبـدا  لعـدة 
 سنواق قد تصل إىل الثرخم  أو ايمس  عاما !

 الرعيمة أو الشغمالة لتتمس  مبلكتها..ويفقد املله وامللكة أ نحتهما مث تأ ي 
 وحييب باملله وامللكة حرأل خاص من  نود أقوياء ال يغفلون عن احلراسة أبدا .

ويــأ ي الشــغمالة ليقــدمموا إىل امللــه وامللكــة غــذاءا  ملكيــا  خاصــا  وتظهــر علــو امللكــة أعــراض 
تطي  أن تنتقـل مـن احلمل فتنتفإل بطنها حىت تصل إىل ما ة مـرة مـن حجمهـا األصـلي فـر تسـ

 مكان  خر وتتحومل بعد هذا إىل ولة سريعة لوض  البيض.
( مليــون بي ــة ي كــل 18( ألــف بي ــة ي يــوم واحــد أو )89فهنــاك نــوف ي ــ  حــوايل )

 سنة.
أما أعظم امللكاق نشابا  فهـو  ـنس )مـاكروتريمس( ففـي كـل خمانيـة متـرم تكـون امللكـة قـد 

توقـمف ملـدة خمرخمـ  عامـا  تكـون قـد وضـعه فيهـا مــا  وضـعه بي ـة وتسـتمرم هـذت العمليـة دون
 ( مليون بي ة !!629يقـر من )

ووراء امللـــه يقـــف نفـــر مـــن الشـــغمالة ال مـــدأ حـــركتهم فعنـــدما ت ـــ  امللكـــة البـــيض حيملـــه 
 هؤالء إىل حجراق خاصة تشبه حجراق التمريض حىت يتمم فقسه.

لعديــدة لو ــدق أمامــه مــا يشــبه فــإذا مــا تركــه احلجــرة امللكيــة مــن أ  بــاـ مــن أبوا ــا ا
 الشوارف واحلاراق ال ي تتصل ب الف احلجراق. 

فهنــاك ركــن خــاص للضــدم يقومــون بتنظيــف املســتعمرةة وركــن بــالتمريض وفيــه يــرىب األفــراد 
 اجلدد ويقدمم هلم بعام خاص حىت يصريوا أفرادا   ددا  ين ممون إىل رعية امللكة.

ستعمرة ال ي يساق إليها األسري مـن احلشـراق وتو د عدة حجراق مغلقة وهي سجن امل
 األخري حيمة مث تزجم داخل هذت السجون ته حراسة قويمة.

وبعــدها .. يهجــم عليهــا النمــل األبــيض ليأكلهــا كمــا تفعــل قبا ــل )نيــام نيــام( مــ  اجلــنس 
 البشر .

رة وقـد جتـد ي بعــض املسـتعمراق  ــا ن ملـوادم التمــوين الـ ي حيتا هــا النمـل مــن وقـه  خــ
فإذا ما تو مهه إىل أعلـو املسـتعمرة و ـدق صـالة كبـرية تتصـل بعـدد وفـري مـن احلجـراق وقـد 

 شيدق هذت القبوة الكبرية لتجديد اهلواء ي املستعمرة.
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وإذا خمقبــه عــدة خمقـــو ي املســتعمرة لو ــدق عــدة فكــوك قويــة قــد ظهــرق أمامــه إاــم 
ار وهــم يقفــون علــو هــذت الفتحــاق  حـرأل املســتعمرة الــ ي يســهرون علــو حراســتها بالليــل والنهــ

 كأام يتأهمبون أل م هجوم.
مث تــأ ي الشــغمالة فيفســ  احلــرأل هلــا مكانــا  تنتقــل فيــه لتقــوم بعمليــة تــرميم ي هــذت الثقـــو 

 حىت تعود علو ما كانه عليه من قبل.
وللحراأل وظيفة أخري عامةة فهم يصحبون شغمالتهم إذا مـا تركـوا مسـتعمرامم سـعيا  وراء 

 قة فرتاهم حييطون  م من كل  ان  ليدفعوا عنهم أ م مكروت قد يصيبهم من أعدا هم.الر  
وعندما يعود الشغمالة إىل بيومم يقف حرأل خاص علو األبواـ ليمن  أ م حشرة دخيلـة 

 «.قد تندأل ب  أفراد املستعمرة
ة ؟ ومـن؟ ومـن ؟ ألـيس  ذلـه هـو أتري من خلق النمل ؟ ومـن أودف فيـه هـذت الغريـزة احملـريم

 اهلل سبحانه ؟ واهلل وحدت.
 وما من  ابة ف  ا را إال على اهلل رزقها ويعلم ما قّرًا وما و عها

29 . 
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 : االناان9
 

 أتزعم أنه  رم صغري
 وفيه انطوي العامل األكه  

 ا نسان.. وما أدراك ما ا نسان ؟
ا اليــوم إىل حيــي أتــري.. أنــه تباشــر ذاتــه مــن أول مــا شــعرق إىل هــذا اليــوم وبعــد هــذ

 بال به األملة فهل تعرف ما ي ذاته ؟
كــــرم ! إنــــه ال تعــــرف مــــا ي رأســــه وأذنــــه ومــــا ي عينــــه ولســــانه.. ومــــا ي قلبــــه 

 ور ته.. وما ي .. وما ي. !
 إنه ال تعرف .. وال يعرف أعظم الدكاترة ي العامل !

 أتريد شاهدا  لذله ؟
تكـــون أمهيـــتهم بـــأام إختصاصـــيونة ومـــا معـــىن  البـــدم وأنـــه  عـــه أن دكـــاترة أوروبـــا إســـا

االختصاصــــي ؟ معنــــات  أنــــه خيــــتص ي بــــرف واحــــد مــــن أبــــراف اجلســــم  العــــ .. األذن.. 
 احلنجرة.. القل .. الر ة .. الكلية.

 أما سا ر أ زاء البدن فر معرفة له.
رسـة ومعـىن ذلـه  أن الـدكتورة داوم الدراسـة مـدة عشـرين سـنة ـ مـثر  ـ مث خـرج عـن املد

 وهو ال يعرف إال أمراض األذن أو الع  وعر ها.
مث.. هـــل يعـــرف عـــرج مجيـــ  أمـــراض العـــ  ؟ كـــر ! فمـــا هـــؤالء العميـــانة الـــذين أصـــيبوا 

 بالعموة من  رماء أمراض ؟
 مث.. إنه يستع  ب الق وأ هزةة وعقاقري وأدوية للعرج.

 أليس كل ما ذكرنات صدقا  ؟ 
 ل ا نسان بعدم الصان  لإلنسان ؟إذا  نقول  كيف هكن أن يقو 

إن الشضص بعد علمة ودراسةة ومدرسةة ومدرمس ة إسا يعرف شيئا  عن العـ  أو األذن 
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ـــ مــثر  ـ فهــل حيــق لــه أن يقــول  إن صــان  العــ  واألذن وســا ر أ هــزة ا نســان الكثــريةة هــو 
 الصدفة ؟

 كرم ة إنه منطق اجلهمال !
 أما منطق العقرء 

 ؟«  رم صغيـــر وفيه انطوي العامل األكه أتزعم أنه»
 ا   

 الدكتور  وسون هريه .. يقول 
إن الدماغ ا نساعة الذ  يبل  و نه ألفا  وأربعما ة  ـرام غريـ  الرتكيـ ة بعيـد عـن كـل »

تصور أو خيالة فلو مجعنا كل ما ي العامل من أ هزة التلغـراف والتلفـون والـرادار والتلفزيـون.. 
ن رومهلــا مجيعهــاة إىل قطعــة صــغرية حبجــم الــدماغة فإاــا ال تبلــ  ي تعقيــدها در ــة واســتطعنا أ

 « .دماغ ا نسان
وأ م شضص يقول بعدم املضرتف والصان  للتلغراف والتلفون والرادار والتلفزيون ؟ ال عاقل 

 إبرقا يقول بذله.
 فهل الدماغ الذ  هو أعقد من مجيعهاة خلق بر صان  ؟

 غير ش   أم ًم الخالقون أم للقوا من
26 . 

 شيء وخر ..
 إنه تري الدم.. وهل تدر  ما هو ؟ جتي  بطبيعة احلال  إنه سا ل أمحر.

 يقول العلم احلديي 
 بليون خليمة بي اء. 11ألف بليون خليمة محراءة و 81ـ  41الدم يتكومن من  

 دير ؟وكل هذت ايريا هلا حسم وحركة.. فهل هذا صدفةة أم من خلق عامل ق
 الع  .. 

 تراهاة ويراها كل أحد.. فهل فكمرق يوما  فيهاة وفيما فيها ؟
 العلم يقول 

( مليـــــونة مـــــن مســـــتقبرق ال ـــــوء وهـــــي أبـــــراف أعصـــــاـ 181العـــــ   تتـــــو  علـــــو )
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 األبصارة فمن ـ تري ـ  عل هذت املستقبرق ؟
 إنه هو اهلل .. واهلل وحدت.

 أ رأيه )الكامريا(  ولة التصوير ؟
ال لــه قا ــل  إاــا صــنعه مــن قبـل نفســها.. فهــل تصــدمق ؟ كــرم ! وال يصــدمق هــذا لـو قــ

 الكرم عاقل.
فكيف يصدمق ا نسان بأن الع  خلقه صـدفة بـر مـدبمرة بينمـا يقـول بكـل إصـرار  إن 

 الكامريا صنعها إنسان قدير ؟
 األذن..

 يقول العامل )كور ي( 
قنية ب  لولبية ونصـف مسـتديرةة وأن ي إن التيه داخل األذنة يشتمل علو نوف من األ»

 « .القسم اللول  وحدتة أربعة والف قوأل صغرية متصلة بعص  السم ة ي الرأأل
 با ضافة إىل أن ي األذن ما ة ألف خلية  عية !!

 فهل هي صنعه من قبل نفسها.. أم صنعتها ببيعة  اهلة عا زة ؟؟
ه مـن غـري مكــومن وصـان ة مـ  أاـا أبســب )املسـجملة( ال هكـن أن يصـدمق عاقـل أاــا كونـ

 من األذن وأبسب .. فهل األبسب حيتاج إىل عامل قديرة واألكثر تعقيدا  وولة ال حيتاج ؟
 و ه ا نسان ..

 وهل فكمرق يوما  ي و ه ا نسان ؟ وكم إنسانا  يو د علو ظهر األرض ؟
 وكم منهم يشبه و هه و ه ا خر ؟
مقدار شه ي شهة حبيي خيتلف كل و ه عن ا خر  وكيف صن  هذا الو ه الذ  ليس

؟ مــ  العلــم أن الو ــه ي اجلميــ  ـ إال النــادر ـ يشــتمل علــو عينــ  وأنــفة ولســان وشــفت ة 
 وذقن وخدمين.

 أما خطوط األصاب  
فمــــا أغر ــــا وأعجبهــــا ؟ إاــــا خطــــوط صــــغار ي كــــل إصــــب ة وهــــل ي هــــذت املريــــ  مــــن 

 ؟ األصاب ة ما يشبه بع ها بع ا  
 كرم !
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 ومن هذا االخترف نشأ بب  األصاب  عند احلكوماق.
 فمن الذ  صن  األذن والع ة واألنف واللسانة والو ه واليدينة واألصاب  وخطوبها ؟
ومن الذ  صن  بري  البري  مـن األ ـزاء واأل هـزة وايريـا ي إنسـان واحـد ؟ إنـه اهلل 

. 
 ــو أنمــا فــ  ا را مــن شــجرة أقــالم، و البحــر يمــّده مــن بعــده ســبعة أبحــر، مــا ول

نفدت كلمات اهلل
27 . 
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 ا نبيا  والرسل
 

 مل.، األنبياء ؟
 هنا سؤال يفرض نفسهة وهو  مل.، األنبياء ؟

 نقول ي اجلواـ  مل.، احلكوماق ؟
 تقول  إام لتنظيم اال تمافة وبيم العدالة.

 نقول  واألنبياء هلذت الغاية نفسها وفوق ذله.
 ما هو فوق ذله ؟تقول  و 

 أقول  إام يقرمرون برامم للروحة وليس ي قاموأل احلكوماق ذله.
 وهنا خمرخمة أسئلة 

 وهل نظمم األنبياء اال تمافة وما هو تنظيمهم ؟ :5
 ولو أن احلكوماق تقوم بالتنظيمة فما احلا ة إىل الن  ؟ :2
 وكيف يقرمر الن  برامم للروح ؟ :1

ىل أن نقف أمامهاة وخصوصـا  ي هـذت األ منـة الـ ي انطفـأق فيهـا نعم  إاا أسئلة تتاج إ
معـامل النبــوةة وتقلمصــه منــاهم األنبيـاء عــن اتتمــ ة وبعــدق صـلة النــاأل باألنبيــاءة وإن ادمعــوا 

 أام تب  هلم.
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 الاؤال ا ول:
 وهل نظمم األنبياء اال تماف ؟

 وما هو تنظيمهم ؟ 
 خمرخمة نعم  األنبياء كانوا يقرمرون أمورا  

   برامم للفرد لنفسه.1
   برامم للفرد م  اتتم .4
   برامم للفرد م  ربه.8
  إن تطهري القل  عن الطم ة واحلسدة واجلنبة والبضـلة واجلهـل.. وتطهـري املـزاج عـن 1

األمـراضة بالوقايـة مــرةة وبـالعرج أخــري.. وتطهـري اجلسـد عــن القـذاراق..  ــا هـو مــذكور ي 
 ا هو برامم الفرد لنفسه.الكت  مفصمر ة إس

  وتنظــيم كيفيــة البيــ  والشــراءة وا  ــارة والــرهنة واهلبــة والصــل ة واملزارعــة واملســاقاقة 4
واحلــــر والســـلمة والنكـــاح والطـــرقة والق ـــاء والشـــهاداقة والقصـــاص والـــدياق.. إســـا ذاك 

 برامم للفرد م  اتتم .
واالعتكــاف. إســا هــي بــرامم للفــرد مــ    والصــرة والصــيامة والتســبي  والتكبــرية واحلــم 8
 ربمه.

 إذا  نقول  نعم  نظمم األنبياء اال تماف.
 وهذا هو ر وأل األقرم ي بيان تنظيمهم.

 الاؤال الثان :
 ولو أن احلكوماق تقوم بالتنظيم فما احلا ة إىل الن  ؟

مكمنـون مــن وهـذا السـؤال يشـبه إىل حــدن قريـ ة سـؤال أنـه إذا كــان العمـال ـ اجلهــرء ـ يت
 ترصيف احلجارة بع ها فوق بعضة فما احلا ة إىل املهندأل واملعمار.

إن كليهمــا يقــدر علــو إنــاد شــكل مبــىنة لكــن أيــن الــدار الــ ي بناهــا املهنــدألة مــن الــدار 
 ال ي يبنيها عامل ال يعرف من البناء إال  عل ا  ر فوق اجلص ؟

 تقول  وكيف ذله ؟



 

 86 

عــن كــل ظلــم و ــورة وإمث ومنكــرة وتعــدن واعتــداءة إال ي نقــول  إن تنظــيم األنبيــاء خيلــو 
مــوارد نــادرة يتعــدي املتعــد  فيهــا ال مــن خلــل ي التنظــيم. خبــرف تنظــيم احلكومــاقة فإاــا 

 مليئة باجلور والظلم.
 ولن ـر لذله أمثلة 

 
 
كانــه فــوق الثمــان  وكلهــا دفاعيــةة ومــ  ذلــه مل يكــن مــن   p  حــرـو نــ  ا ســرم 1
 كومن   pإال ما يقـر من ألف وأربعما ةة من بري املسلم  واملشرك ة م  أن الن  القتلو 

 أ  أمة
 ـ  دولة
 ج  عقيدة
 د  نظاما .. 

 وقد امتدمق األمور األربعة إىل اليوم.
 بينما تري أن احلكوماقة ال تفعل إال تكوين حكومة.. وكم ضحاياها ؟

 وهناة له أن تقول 
كومنتهــا األنبيــاء ؟ مــ  العلــم أن دولــة األنبيــاء لــو تــدم ال قلــير  وال  وأيمــة فا ــدة للــدول الــ ي  

كثريا ة فقد اخرتق حىت القا م  بالدولة الدينية أنظمـة الـدين ومنهـاج األنبيـاءة ويكفـي لـذله 
 شاهدان فقب 

 األول  الدولة املسيحيةة فإن املضا   ال ي ارتكبها سلطان الكنيسة أكثر من أن تصو.
ولــة ا سـرميةة فــإن ا خمــام الـ ي اقرتفتهــا الدولـة األمويــة فقــب كافيـة للههنــة علــو الثـاع  الد

 دعوانا.
 إذا  فأيمة فا دة لتنظيم األنبياءة إذا دلمنا التاريإل علو عدم  دواها بالنسبة إىل الشعـو ؟

 واجلواـ 
 بسيب وبسيب  دا  !

 وما هو ؟
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قامـــه باســـم ا ســـرمة وإن مل  احلكومـــاق الـــ ي قامـــه باســـم املســـي .. واحلكومـــاق الـــ ي
تطبمـق منهـاج املسـي ة ومنهـاج ا سـرم ـ حرفيـا  ـ إال أاـا أف ـل بكثـري وكثـري مـن حكومـاق مل 
تقم باسم الدينة مـ  مـا فيهـا مـن  يـ  وارـرافة فـإن ارـراف السـلطة ي ظـل الـدين كـان أقـل 

 . وأقل ـ بكثري ـ من ارراف السلطة ال ي قامه ال باسم الدين 
 ـ لذله مثال  فقب ون ر 

حكومة ديغول الفرنسية املرتعرعة ي ظل الدهقرابية وظـل الثـورة الفرنسـيةة وظـل ا ول: 
وباء القانون والعـدل ـ عنـد احل ـارة اجلديـدة ـ فهـل وخمـام هـذت احلكومـة أكثـرة أم وخمـام احلكومـة 

 املسيحية ال ي كانه من ذ  قبل حىت مبحاكم تفتيشها ؟
أكثـر مـن مليـوع إنسـانة ي شـه مـن األرض ـ تسـمو اجلزا ـر ـ  إن حكومـة ديغـول قتلـه

 وأته بأبش  ا  رامة  ا تكاد السماواق يتفطمرن منه وتنشقم األرض وخترم اجلبال هدما !
 .28كل ذله ي ظرف سنواق قر ل

 فهل صنعه احلكومة الدينية املسيحية مثل هذا الصني  ؟
 بكثري من احلكومة ي ظل عدم الدين..ومنه يعلم أن احلكومة ي ظل الدين أف ل 

إذا   تب م الفرق اجللي ب  تنظيم األنبياء وتنظيم احلكوماقة وإن اررفه احلكومة الدينية 
 أكه ارراف عن مناهم الن  املبعوث.

وهـل يشـه أحـد ي الفـرق الواضـ  بـ  الـدار املبنيـةة ي ظـل هندسـة مهنـدأل قــديرة وإن 
التضطــيب.. وبــ  الــدار املبنيــةة ي ظــل هندســة فــرح  اهــلة وإن حــرمف العمــال وخــالفوا ي 

 ببمق العمال ما أمر ؟
 إن الفرق ب  الدارين  كبعد األرض من  وم السماءة وهذا هو الفرق ب  احلكومت .

وهـــــي أف ـــــل األنظمـــــة بـــــزعم  25حكومـــــة ســـــتال  املرتعرعـــــةة ي ظـــــل الشـــــيوعية الثـــــان :
نكمله باخمن  وعشرين مليون فـرحة ي تطبيـق نظـام املـزارف الشيوعي .. فإاا قتله وشرمدق و 

 .10اجلماعية
 !   وهي حكومة العامل والفرح ـ كما يدمعون ـ 

                                                           
 أنظر  )االستعمار أحقاد وأبماف( و )عشه م  خموار اجلزا ر(. - 28
  ة ديغولية وستالينيةة للفرق ب  احلكومت  ي النظام.أتينا مبثال - 25
 أنظر  أذ األعلو املودود . - 10
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 فهل فعله حكومة )أمية( املنتسبة إىل ا سرم كهذا الصني  ؟
إن حكومـــة )أميـــة( وإن كانـــه مـــن أ ـــرم احلكومـــاق الـــ ي أقلمتهـــا األرضة حيـــي قتلـــه 

 عض األ مة وهدمه الكعبة املكرممةة وأباحه املدينة املنومرة.وب tا مام احلس  
 ولكن هل قتله وشرمدق حكومة ر ل واحد منها إخمن  وعشرين مليونا  ؟

 ولو متكمنه حكومة ستال ة لعلمها فعله أبش  من إ رام أولئه. 
 وباجلملة 

املقايســــة  إن تنظــــيم األنبيــــاءة مهمــــا حرمفــــه ذووا الســــلطةة لــــيس كتنظــــيم غــــريهمة وتكفــــي
 التارخييةة للعلم بذله.

 
 

 
  الفقرة فقد اختفو من الو ود ي كثري مـن أيـام احلكومـة ا سـرميةة ولـذا نـري ا مـام 4

 يقول  tأمري املؤمن  
ولعــلم باحلجــا  أو اليمامــة مــن ال بمــ  لــه ي »ا ــ  وتــدبمر ي هــذت الكلمــة  « ولعــلم..»

 .15«القرصة و ال عهد له بالشب 
 ظل احلكوماق غري الدينيةة فرتي الفقر والفقري )عدد الرمل واحلصو والرتاـ(. أما ي

 
 

  التعدم ة فقد كان أيام احلكومـة ا سـرميةة ال يو ـد سـارقة حـىت أن ي ظـرف مـأ ي 8
 سنةة مل تقط  إال أياد  ستةة ي أكه رقعة من األرض حكمها ايلفاء.

 سارقا  جتد ي كل مدينة وكل يوم ؟أما ي ظل احلكوماق غري الدينيةة فكم 
 

  احلريةة فقد كانه احلرية ي ظل احلكوماق الدينية متوفمرةة قلمه أو كثرقة مبا ال جتد 2

                                                           
 . 18الفقرة  21ام البرغة  الكتاـ  - 15
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 هلا مثير  ي ظل احلكوماق غري الدينية.
ويكفيـه شـاهدا  )ابـن بطوبـة( الرحمالـة املشـهورة فقـد بالـه سـياحته ي نصـف األرض ـ 

عشــرين ســنة  )ربــ  قــرن( ومل يكــن يرفــ  ي و هــه احلــدود واحلــوا زة ومل تقريبــا  ـ قرابــة مخــس و 
 تطل  منه هوية وما أشبه..

 أليسه هذت األمثلةة وألوف أمثاهلا كافية لصحة الدعوي وهي  
إن تنظيماق األنبياء ـ وإن حرمفها الناأل ـ خري من تنظيماق البشر وإن مشو ذو السلطة 

 عليها ؟
  كل من التنظيم  ؟فكيف وأن التحوير نر  ي

وتسـر التحوير إىل تنظـيم البشـر أكثـر وأكثـرة مـن تسـربه إىل تنظـيم األنبيـاء.. كمـا يـدلم 
 علو ذله مطالعة التنظيم .

فتنظـيم األنبيــاء كـدار عــامرةة حيتـاج ختريبهــا إىل  هـد و مــن بويـلة أمــا تنظـيم النــاأل فهــو  
 كدار خربةة يكفي لتهدهها ضربة عقلة!

  :الاؤال الثال
 وكيف يقرمر الن  برامم للروح ؟

إن ذلــه أوضــ  مــن أن حيتــاج إىل برهــانة ملــن لــه أقــل إملــام بــهامم األنبيــاء.. وهــذا فــارق 
  وهر  ب  تنظيم األنبياء وتنظيم الدول 

فــإن الــدول إســا تــنظم قواعــد لر تمــافة لتقــي النــاأل مــن الظلــم والتعــدم ة أمــا مــن حيفــة 
 يدت القانون يلع  به كيف شاء ؟ ر يس السلطة عن الظلمة وي

 ومن حيفة ا نسان عن القلق واالضطراـة خصوصا  ي أحله ساعاق احلياة ؟
 ومن يشب  روحانية النفسة ومن يهديها الطريق ي ظلماق األوهام والظنون ؟

 ومن .. ومن.
فهل  عه أو رأيه حكومة أو نظاما  ـ غري ديل ـ يتكلم عن ذله ؟ ولو تكلم فهـو مـن 

 هام  عمله ال من الصميم !
 نأ ي علو الدين 

 إنه يقول 
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أيها الر يسة إن له ربـما  فوقـهة يعلـم مـا تفعـلة وهـو للظـامل مبرصـادة فـر يغرمنـه مـا تـري 
حولـــه مــــن ســــرح وعتــــادة وقــــوة وســــطوةة فهــــي أمــــام ربــــه أصــــغر مــــن ذرة )ويهلــــه ملوكــــا  

 .12ويستضلف وخرين(
 إنه يقول 

ومــن حيفظـه مـن كـل شـيءة فـر تقلـقة وتوكمـلة واسـتعن بـه  أيهـا ا نسـانة إن لـه ربـما  
يؤمن باهلل يهد قلب 

أال ب كر اهلل تطمئّن القلوبو 11
14. 

 إنه يقول 
أيتها النفسة ال تتقلم  هينا  وةاال ة ي ظلمة األوهام وخترمصاق الفلسفة  فهذا مبد ك .. 

 وهذا معادك .. وهذا أوله وهذا مصريك.
بالعبــادة والطاعــة ة واتصــل بروحــه إىل ايــالق العظــيمة واســتمن   ويقــول  اشــب  نفســه

 لطفه وعونهة وختلمق بأخرقهة وتأدمـ ب دابه فتسمو وترتف ة ومتت  غبطة وحبورا .
 وبعد هذا الكرم الطويل..

 نقول 
 هل عرفه  واـ سؤاله الذ  قله  

 مل.، األنبياء ؟
 واجلواـ  

 إام للجسد وللروح.
 للجسد فقب. بينما احلكوماق

 مث 
 إن تنظيم البشر للجسد ناقصة كما رأيه.

 أما تنظيم األنبياء للجسدة فهو كامل كما  عه.
 با ضافة إىل ذله 

                                                           
 )دعاء االفتتاح(. 16ا قبال  ص  - 12
 . 11سورة التغابن   - 11
 . 43سورة الرعد   - 14
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 .19األنبياء يبشمرون جبنة عرضها السماواق واألرض

                                                           
 علو تفصيل مذكور ي مبحي املعاد. - 19
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 اتحا  الدعوة
 

صــادق  األنبيــاء يــدعون إىل أمــر واحــدة فــر اخــترف بيــنهم  وهريــا ة فكلهــم أخــوة مــن 
هاق ووباء  تلف ة دعومم إىل اهلل تعاىلة وال خيتلفـون إال ي أمـور فرعيـة ليسـه مـن أصـل أم

 الدين ي شيء.
 باقر  وكيف ؟ إنا نري االخترف بيمنا  ي دعواق األنبياء !

 صادق  األنبياء يدعون إىل 
   األصول1
   واألخرق4
   واألحكام8

 مث ننظر هل هكن االخترف ي هذت األمور ؟
 أما األصولة فهي خمرخمة 

 أ  ا لهة وتوحيدتة وعدلهة وكونه  امعا  للصفاق احلسنةة مفقودا  عنه كل رذيلة.
ـ  األنبيــاء وأوصــيا هم. فقــد أرســل هــذا ا لــه أنبيــاء و علــوا هلــم أوصــياء  رشــاد النــاأل 

 وإنقاذهم. 
يء نــزي بعملــه ج  املعـاد ي يــوم القيامـةة وإن احملســن نــزي با حسـان حســنا ة وإن املسـ

 سيئا .
 وال خرف ب  األنبياء ي هذت األصول.

 فأ م ن  قال  بعدم ا لهة أو بظلمهة أو باتصافه بصفاق قبيحة؟ 
 أو أ م ن  قال  ال ن م إال أناة أو مل ينص  أوصياء ؟

 أو أ م ن م أنكر املعادة وقال  هي احلياة الدنياة فر  نة وال نار؟
فا  كبريا  ب  الكت  السماوية ي وصف ا له.. ونري اخترفا  كبـريا  ي باقر  إنا نري اختر

 األنبياء منهم من ينكر نبيما  واحدا  أو أكثر.. ونري خرفا  كبريا  ي املعاد ؟ وأنه كيف هو ؟
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صادق  إنا ال ندمعي عـدم االخـترف بـ  الكتـ  املنسـوبة إىل السـماء كمـا ال نـدمعي أن  
 ة كان صادقا .كل من ادمعو النبوم 

 بل نقول 
إن الــدين الصــحي  الـــذ  أتــو بــه األنبيـــاء الصــادقون واحــدة ي األلوهيـــة والنبــومة واملعـــادة 

 وهذا شيء مههن واض .
أمـا أن كتبـا  منسـوبة إىل الـوحي ـ كـذبا  ـ تصـف اهلل مبـا ال يليـق بـه ! أمـا أن أناسـا  د ـال  

 يدمعون النبوة ظلما  وعدوانا  !
 ي ذله .. فليس الكرم

 الكرم ي احلقة ال ي البابل..
 ي الكتاـ السماو ة ال ي السفر املضتلق ي الن  الصادقة ال املتن م الد مال.

 وجممل القول  
إن األنبيـــاء دعـــوا إىل عبـــادة اهلل العـــامل القـــادر احلكـــيم العـــادلة وصـــدق بع ـــهم بع ـــا ة 

 فالسابق يبشمر بالرحق.. والرحق يصدق السابق.
واملتوسب يصدق السابق ويبشمر بالرحق.. وأخهوا عن املعاد ب  مفصمل كيفيامـا وجممـل 

 خصوصياما.
 باقر  عرفنا أام كيف اتفقوا ي األصول. لكن كيف اتفقوا ي األخرق ؟

 صادق  إنه واض   دا ة فاألخرق تنقسم 
اعةة الغــريةة الســضاءة إىل الف ــا ل  كالصــدقة األمانــةة احليــاءة الوفــاءة الشــهامةة الشــج

 العدالةة القول باحلقة ا صرح وغريها.
وإىل نبذ الرذا ل  كاحلسـدة البضـلة اجلـنبة ا فسـادة الشـماتةة اييانـةة الغـدرة العصـيانة 

 الظلم وغريها.
 وكرم كل ن  دعوة إىل الف يلةة و  ر عن الرذيلة.

 .16«قإسا بعثه ألمتمم مكارم األخر  »pحىت قال ن  ا سرم 
 باقر  بقي عليه أن تب م كيف اتد األنبياء ي األحكام ؟

                                                           
 . 16ح 6ـ 411ص 19. ـ حبار األنوار  ج 3  ص مكارم األخرق - 16
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 صادق  إنه أمر واض . إام دعوا إىل  
 الصرةة الصيامة الزكاةة احلمة وغريها.

 وإىل املعامرق الصحيحة
 وإىل النظام العدل
 وهكذا و هكذا

ي الـدين  نعم هناك فروق ب  األديان ي الكيفياق وايصوصياق تب  للظروفة كمـا أن
 الواحد فروق حبس  الظروف واألحوال مثر  

 ي ا سرم 
 ختتلف صرة املسافر عن صرة احلاضر.

 والصيام علو املقيم دون الظاعن.

 واجلهاد علو القادر دون العا ز.
 إىل غري ذله.
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 نبّ  اإلسالم 
 

ر الـذ  ال يـربب دور انق و ومل يعلم من تعاليمهم إال الناد iكان  براهيم ونوح ولوط 
 ا نسان بايالق ـ كما ينبغي ـ واليقيم نظاما  للحياة تسري عليه.

 أمد انتهوة وقد حرمف كتابه تريفا  شا نا ة اليبقو معه وخموق به. tوكان ملوسو 
مـــدة انق ـــهة فلـــم يبـــق مـــن تعاليمـــه إال مســـضا  مشـــومها ة مـــن وخمنيـــة  tوكانـــه لعيســـو 

 اد  منهة فكيف بالن م املتصل بالوحي ؟وخياالق وأسابرية نلم الفرد الع
الـذ  اختـارت اهلل  متـام الشـرا  ة وإكمـال الـدين..  pومل يبـق إال دور نـ م ا سـرم حممـد 

 ولذا دينه ناسإل ل ديان وشريعته باقية إىل األخري.
د وقد  ومد اهلل هذا الدين مبنعة قويةة تكاف  كل بابلة وتبلو األيام والليـايل وال تبلـوة فقـ

إنا نحن نّزلنا ال كر وإنا ل  لحافظونقال عزم شأنه  
17 . 

ومن يب غ غير اإلسالم  ينا  فلن يقبل من وقال  
18. 

ولكن رسول اهلل ولاتم النبيينوقال  
15. 

ليظهره على الدين كل  ولو كره المشركونوقال  
40. 

أاـا مـن األنبيـاء.. يـري  وا نسان حيثما يقارن تعاليمه بسا ر التعاليم السا دة الـ ي تـدعو
البون شاسعا  ! والفرق كبريا  ! ويري تعاليم ن  ا سرم غ ة  ديدة صاحلة لتيسري دفة احلياة 

 اال تماعية واالقتصادية والسياسية والعلمية والعملية وغريها.
بينما سا ر التعاليم  ب   امد وما  ة و ا د ونـاقصة تظهـر عليهـا وخمـار الـبرء وال تصـل  

 دين والدنيا.لل
  كي  ما هو أحوال ن م ا سرم ؟

                                                           
 . 6سورة احلجر   - 17
 . 31سورة ول عمران   - 18
 . 21سورة األحزاـ   - 15
 . 6ـ سورة الصف   88سورة التوبة   - 40
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 حممود  جممل أحواله 
 ا ه  حممدة أمحدة حممودة أبو القاسمة املصطفو.

 أبوت  عبد اهلل بن عبد املطل .
 أمه  ومنة بنه وه .

 عشريته  قري .
 مسقب رأسه  مكة املكرممةة احلجا ة ي اجلزيرة العربية.

شـهر ربيـ  األول بعـد بلـوف الفجـرة عـام الفيـلة مبكـة  ولد يـوم اجلمعـةة السـاب  عشـر مـن
 املعظممةة ي  من املله العادل )كسري(. 

وبعــي بالرســالة ي الســاب  والعشــرين مــن شــهر ر ــ ة بعــد مــا م ــو مــن عمــرت الشــريف 
حينــذاك ي )حــرا( وهــو  pوهــو ملــه عظــيمة وكــان  tأربعــون ســنةة إذ نــزل عليــه ) ها يــل 

 ول سورة من القرون وهي  بل مبكة. فأنزل عليه أ
باـــم اهلل الـــرامن الـــرايم، اقـــرأ باســـم ربـــك الـــ ي للـــا…45 ة فقـــامp   بتبليـــ

رســـاالق ربـــهة وأخـــذ يفـــرتم 
ي الشـــوارف واأل قمـــة ويقـــول  )أيهـــا النـــاأل قولـــوا  ال إلـــه إال اهلل  42

 تفلحوا(. 
ىل وحيــي أن أهــل مكــة كــانوا مشــرك ة  علــوا يســتهز ون بــه وي ــحكون منــهة ويؤذونــه إ

 ومل يؤمن به إال نفر قليل ! 41حيي قال  )ما أوذ  ن م مثل ما أوذيه(
 مث مج  وخر. uمث  و ته خدنة  tأوهلم ا مام أمري املؤمن  علي بن أذ بال  

 وملا كثر اضطهاد املشرك  لهة ها ر إىل املدينة.
 وهذت اهلجرة هي بدء تاريإل املسلم .

ا ســـــرمية تعتـــــزم بالعـــــدد والعـــــدمة حـــــىت فاقـــــه  وهنـــــاك كثـــــر املســـــلمونة وشـــــرعه الدولـــــة
 ح اراق العامل واألديان   اويها وغري  اويها.

أخمنــــاء كونــــه ي املدينــــة املنــــومرة حــــرـو وغــــزواق وكلهــــا كانــــه بســــب   pواتفقــــه للنــــ  
 اعتداءاق املشرك  واليهود والنصاري علو املسلم  !

                                                           
 . 16ـ  1سورة العلق   - 45
 أ  يدور ونول. - 42
 . 186ص  4و كشف الغمة  ج 426ص  8املناق   ج - 41
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ة والف يلة ولذا مل يكن قتلـو الطـرف  ي مجيعها يأخذ  ان  السلم والرمح pوكان الن  
الــ ي بلغــه نيمفــا  ومثــان ة أكثــر مــن ألــف وأربعما ــة كمــا  pاملســلم  وغــريهم ي مجيــ  حروبــه 

 حفظها التاريإل !!
بالرســالة إىل أن تــويم كــان القــرون احلكــيم ينــزل عليــه مــن  انــ   pومنــذ أن بعــي حممــد 

تمل هذا الكتاـ العظيم ي ظرف خمرث وعشـرين اهلل تعاىل شيئا  فشيئا  وي مناسباق حىت اك
 سنة.

ينظمم دين املسلم  ودنياهم ويعلممهم الكتاـ واحلكمة ويشرمف هلـم قـوان   pفكان الن  
 العبادة واملعاملة واملعاشرةة والسياسة وما إليها.
اليـوم أكملـط لكـم  يـنكم وأتممـط علـيكم وبعـد مـا كمـل الـدينة ونـزل قولـه تعـاىل  

رضــيط لكــم اإلســالم  ينــا  نعم ــ  و 
مرضــا  بفيفــا  لكنــه اشــتدم حــىت حلــق  pمــرض النــ   44

بــالرفيق األعلــو ي اليــوم الثــامن والعشــرين مــن شــهر صــفرة وقــام بغســله وكفنــه والصــرة عليــه 
 ودفن باملدينة املنومرةة حيي مرقدت ا ن. tودفنه أمري املؤمن  علي بن أذ بال  

اال  أعلـــو ل مانـــة وا خـــرص والصـــدق وحســـن ايلـــق ي مجيـــ  حاالتـــه مثـــ pوقـــد كـــان 
والعلــم واحللــم والســماح والعفــو والكــرم والشــجاعة والــورف والتقــوي والزهــد والف ــيلة والعصــمة 

 والعدل والتواض  واجلهاد.
وكــان  ســمه الشــريف كأحســن مــا يكــون  ي االعتــدال والتناســ ة وو هــه أ هــر كالبــدر 

 ليلة متامه.
مــــ  الف ــــا لة ومعقــــد الشــــرف والكرامــــةة ومــــوبن العلــــم والعــــدل وباجلملــــة  قــــد كــــان جم

 والف يلةة ومدار الدين والدنياة مل يأق مثله فيما م وة وال يأ ي إىل األبد.
هذا هو ن م املسلم  وهذا هو مشرمف ا سرم  دينه خري األديانة كتابه خـري الكتـ ة ال 

 كيم محيد.يأتيه البابل من ب  يديه وال من خلفه تنزيل من ح

                                                           
 . 8سورة املا دة   - 44
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 pمن ألالق نبّ  اإلسالم 
 

 سعاد  اذكروا شطرا  من أخرق ن م ا سرم وسريته !
ف ـــا ل وأخـــرق مجيلـــة وســـرية بي ـــاء ناصـــعة مل حيفـــة  pعبـــاأل  لنـــ م ا ســـرم حممـــد 

التاريإل مثلها من أول العـامل إىل اليـوم ! وهـذا لـيس ادمعـاء  فارغـا  بـل يشـهد لـذله كتـ  السـري 
 والتواريإل وغريها. والتفاسري

 ونذكر منها مجر  تناس  الكتاـ املبل علو االختصار 
 أحلم الناأل. pكان 

 وأشج  الناأل.
 وأعدل الناأل.
 وأعفم الناأل. 

وكــان أســضو النــاأل ال يبيــه لديــه دينــار وال درهــمة وإن ف ــل ومل نــد مــن يعطيــه ونيئــه 
 الليل مل يأو إىل منزله حىت يهأ منه. 

 عل.وكان خيصف الن
.  ويرقم  الثـو

 وخيدم ي مهنة أهله ويقط  اللحم معهن.
 أشدم الناأل حياء ة ال يثبه بصرت ي و ه أحد.

 ني  دعوة احلرم والعبد ..
 ويقبل اهلدية ولو أاا  رعة لنبة ويكافئ عليها ويأكلها.

 وال يأكل الصدقة.
 وال يستكه عن إ ابة األمة واملسك .

 يغ   لربمه عزم و لم.
 يغ   لنفسه.وال 
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 وينفذ احلق وإن عاد بال رر عليه وعلو أصحابه.
عرض عليه االنتصار باملشرك  علو املشرك  وهـو ي قلمـة وحا ـة إىل إنسـان واحـد يزيـدت 

 ي عدد من معه فأىب وقال  إنا النستنصر مبشرك.
 وكان يعص  احلجر علو بطنه من اجلوف.

 يأكل ما ح ر.

 وال يردم ما و د.
 عن مطعم حرل. وال يتورمف

 وال يأكل متمكئا وال علو خوان.
 ني  الوليمة.
 ويعود املرضو.
 ويشيم  اجلنا ز.

 وهشي وحدت ب  أعدا ه بر حارأل.
 أشدم الناأل تواضعا .

 وأسكنهم ي غري كه.
 وأبلغهم من غري تطويل.

 وأحسنهم بشرا .
 ال يهوله شيء من أمر الدنيا.
 ويلبس ما و د من املباح.

 من ف ة يلبسه ي خنصرت األهن ورمبا يلبس ي األيسر. وخامته
 يردف خلفه عبدت أو غريت.

يرك  ما أمكنهة مرة  فرسا ة ومرة  بغلة  شهباءة ومرة  محـارا ة ومـرة  هشـي را ـر ة حافيـا ة بـر 
 رداءة وال عمامة وال قلنسوة.

 حي  الطي .
 ويكرت الرا حة الرديئة.

 ونالس الفقراء.
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 اك .ويواكل املس
 ويكرم أهل الف ل ي أخرقهم.
 ويت لف أهل الشرف بالهم هلم.

 يص.ل ذو  رمحهة من غري أن يؤخمرهم علو من هو أف ل منهم.
 ال نفو علو أحد.

 يقبل معذرة املعتذر إليه.
 هزح وال يقول إال حقا .

 وي حه من غري قهقهة.
 يري اللع  املباحة فر ينكرت.
 .وترف  األصواق عليهة فيصه

 وكان له لقاح وغنمة يتقومق هو وأهله من ألبااا.
 وكان له عبيد وإماءة ال يرتفم  عليهم ي مأكل وال ملبس.

 وال ه ي له وقه ي غري عمل اهلل وفيما البدم له من صرح نفسه.
 خيرج إىل بسات  أصحابه.

 ال حيقر مسكينا  لفقرت و مانته.
 وال يهاـ ملكا  مللكه.

 ىل اهلل دعاءا  واحدا .يدعو هذا وهذا إ
قد مج  اهلل له السرية الفاضلة.. والسياسة التامةة وقد نشأ ي برد اجلهـل والصـحاري ي 

 قفرة وي رعاية الغنم يتيما  ال أـ له وال أم.
 أن يبدأ من لقيه بالسرم. pوكان من خلقه 

 ومن قام معه حلا ة صابرت حىت يكون هو املنصرف.
 سلهاة حىت يكون يرسلها ا خذ.وما أخذ أحد بيدت فري 

وكـــان إذا لقـــي أحـــدا  مـــن أصـــحابه بـــدأ باملصـــافحة مث أخـــذ يـــدت فشـــابكها مث شـــدم قب ـــته 
 عليها.

 وكان ال يقوم وال يقعد إال علو ذكر اهلل.
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وكان ال نلس إليه أحد وهو يصـلمي إال خفـف صـرته وأقبـل عليـه فقـال  أ لـ،ه، حا ـة ؟ 
 ته.فإذا فرغ من حا ته عاد إىل صر

 وكان أكثر  لوسه  أن ينص  ساقيه مجيعا ة وهسه بيديه عليهما شبه احلبوة.
 ومل يعرف جملسه من جمالس أصحابهة ألنه كان حيي ما انتهو به اتلس  لس.

 وال رُ .ي قب مادما  ر ليه ب  أصحابه.
 وكان أكثر ما نلس مستقبل القبلة.

ملـن ليسـه بينـه وبينـه قرابـة. وكـان يـؤخمر  وكان يكرم من يـدخل عليـهة حـىت رمبـا بسـب خموبـه
 الداخل عليه بالوسادة ال ي تكون تتهة فإن أىب أن يقبلها عزم عليهة حىت يفعل.

وما استصغات أحد إال ظن أنه أكرم الناأل عليه حىت يعطي كل من  لس إليه نصيبه مـن 
 و هه. حىت كان جملسه و عه وحديثه ولطف جملسه وتو مهه للجالس إليه.

 لسه ـ م  ذله ـ جملس حياء وتواض  وأمانة.وجم
فبمـا رامـة مـن اهلل ل نـط لهـم ولـو كنـط فظّـا  غلـين القلـ  النفّضـوا قال اهلل تعاىل  

من اولك
49. 

 ولقد كان يدعو أصحابه بكناهمة إكراما  واستمالة  لقلو م.
 ويكلم من مل تكن له كنيةة فكان يدعو مبا كنمات به.

 ساء الر ي هلن أوالد والر ي مل يلدن يبتد  هلن الكىن.وكان يكلم أي ا  الن
 ويكلم الصبيانة فيستل  به قلو م.

 وكان أبعد الناأل غ با .
 وأسرعهم رضا .

 وكان أرقم الناأل بالناأل.
 وخري الناأل للناأل.
 وأنف  الناأل للناأل.

 ومل يكن ترف  ي جملسه األصواق.
هـــم وحبمـــدك أشـــهد أن ال إلـــه إال أنـــهة ســـبحانه الل»وكـــان إذا قـــام مـــن جملســـه قـــال  
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 ويقول  )علممنيهن  ها يل(.« أستغفرك وأتـو إليه
 وكان أفص  الناأل منطقا .

 وأحرهم كرما .
 نزر الكرم.
    املقالة.

 إذا نطق ليس مبهذار.
 وكان كرمه كضر اق النظم.

 وكان أو ز الناأل كرما  وبذله  اءت  ها يل.
 لما أراد.وكان م  ا نا  نم  ك

 وكان يتكلم جبوام  الكلم  ال ف ول وال تقصرية كرم يتب  بع ه بع ا .
 ب  كرمه توقفة حيفظه سامعهة ويعيه.

 وكان  هري الصوق )أ  ليس ي صوته حبمة(.
 أحسن الناأل نغمة.

 وكان بويل السكوق.
 ال يتكلم ي غري حا ة.

 وال يقول ي املنكر.
 احلق. وال يقول ي الرضا والغ   إال
 ويعرض عمن تكلم بغري مجيل.

 ويكىن عما اضطرت الكرم إليه  ا يكرت.
 وكان إذا سكه تكلم  لسا ت.

 وال يتنا ف عنه ي احلديي.
 ويعة باجلدم والنصيحة.

 وكان أكثر الناأل تبسمما  وضحكا  ي و وت أصحابه.
 وتعجبا   ا حد خموابه.
 وخلطا  لنفسه  م.
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  ذت.ولرمبا ي حه حىت يبدو نوا
 وكان ال يدعوت أحد من أصحابه إال قال  لبيه.
 وكانوا ال يقومون لهة ملا عرفوا من كراهته لذله.

 وكان هرم بالصبيانة فيسلمم عليهم.
وأو ي بر ــلة فأرعــد مــن هيبتــهة فقــال  هــومن عليــهة فلســه مبلــهة إســا أنــا ابــن امــرأة مــن 

 قري  كانه تأكل القديد.
ا   ــم كأنــه أحــدهمة فيــأ ي الغريـ  فــر يــدر  أيهــم هــو ! وكـان نلــس بــ  أصــحابه  تلطـ

حىت يسأل عنه.. حىت بلبوا إليه أن نلس جملسا  يعرفه الغري ة فبنوا له دكانا  من ب  فكان 
 نلس عليه.

 وكان يقول  إسا أنا عبد  وكل كما يأكل العبد.
 وكان أخشو الناأل لربه.

 وأتقاهم له.
 وأعلمهم به.

 .وأقواهم ي باعته
 وأصههم علو عبادته.

 وأكثرهم حبا  ملوالت.وأ هدهم فيما سوات.
 وكان يقوم ي صرتهة حىت تنشق بطون أقدامه من بول قنوته وقيامه.

 ويسم  علو األرض لو كف دموعه صوق من كثرة خ وعه.
 وكان يصومة حىت يقال  ال يفطر.

 ويفطرة حىت يقال  ما يصوم.
 وكان نظيف اجلسم.

 باهر الثياـ.
 ير ل مجته ويسرح حليته.

 ويستاك أسنانه.
ويعطر  سدتة حىت كان يشمم منه الرا حة الطيبة من بُعدة ويعرف الشضص بأنه صاحبه 
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 ملا يسر  إليه من را حته العطرة.
 ويذه  شعرت بالنورة.

 يطعم اجلا  .
 ويكسو العار .
 ويرك  الرا ل.

 ويع  ذا احلا ة علو حا ته.
 ويق ي دين املدين.

  )لقـد رأيتـل يـوم بـدرة ورـن نلـوذ بـالن ة وهـو tأشج  الناألة حىت قال علي  p وكان
 . 46أقربنا إىل العدوة وكان من أشدم الناأل يومئذ بأسا (

ة فمـا يكـون أحـد p  )كنـا إذا امحـر البـأألة ولقـي القـوم القـومة اتقينـا برسـول اهلل tوقال
 .47أقـر إىل العدو منه(

 وكان أ ود الناأل كفا .
 فقال  tمري املؤمن  وصفه أ

 كان أ ود الناأل.
 وأ رأ الناأل صدرا .
 وأصدقهم هلجة .
 وأوفاهم ذمة .
 وألينهم عريكة .
 وأكرمهم عشرية .

 من روت بديهته هابه.
 ومن خالطه معرفة  أحبمه.

 يقول ناعته  فلم أر، قبلهة وال بعدت مثله.
 وما سئل شيئا  قب علو ا سرمة إال أعطات.

ت وســألهة فأعطــات غنمــا  ســدمق بــ   بلــ ة فر ــ  إىل قومــهة فقــال  أســلموا وأن ر ــر  أتــا
                                                           

 . 13مكارم األخرق  ص - 46
 . 13مكارم األخرق  ص - 47



 

 19 

 فإن حممدا  يعطي عطاء من ال خيشو الفاقة.
 وما سئل شيئا  قب فقال  ال.

 وكان ال يقبل الصدقةة ويقبل اهلدية.
 وينكر كل منكر.

 وقد أدمبه اهلل تعاىل مبكارم األخرقة فقال  
ن الجاًلينل  العفو وأمر بالعرف وأعرا ع

48. 
إن اهلل يـــيمر بالعـــدل، واإلااــان وإي ـــا  ذي القربـــى، وينهـــى عـــن الفحشـــا  وقــال  

والمنكر والبغ 
45. 

وا بر على ما أ ابكوقال  
90. 

ا فع بال   ً  أاان، فإذا ال ي بينك وبين  عداوة، كين  ول  اميموقال  
95. 

إنــك لعلــى للــا ال ي شــأنه  وقــال.. وقــال .. فلمــا أكمــل اهلل تعــاىل خ،لقــه وُخلقــهة قــ
عظيم

 .91ة 92

                                                           
 . 166سورة األعراف   - 48
 . 61سورة النحل   - 45
 . 16سورة لقمان   - 90
 . 82سورة فصله   - 95
 . 2سورة القلم   - 92
 …را    )حق اليق ( للسيد عبد اهلل شه ة و - 91



 

 16 

 
 

 القرآن الكريم
 

مــن أكــه معجــزاق نــ  ا ســرم  القــرون احلكــيمة هــذا الكتــاـ الــذ  يتلــو ي ونــاء الليــل 
 وأبراف النهار.

 ما د  وكيف يكون القرون معجزة ؟ وما معىن ذله ؟
أبـان نــزول القــرون حممـد  إن القــرون كـرمة لــيس كالشـعر .. وال كــالنثر وقــد كانـه العـــر 

فصـــحاء بلغــــاءة يعقــــدون االحتفــــاالق واال تماعــــاق هلــــذت الغايــــة.. وكــــل واحــــد مــــنهم يــــأ ي 
بالقصــيدة العصــماء أو النثــر البليــ ة ويفــاخرون ا خــرة وملــا أن نــزل القــرون دعــاهم إىل ا تيــان 

ة ولـو  مبثلهة وتدمي بلغاءهم وفصحاءهمة فعجزوا عن ذلهة ومل يروا بريقة  إال القتـال وا حلــر
 كان القرون كسا ر الكلماق والكت  لتمكمنوا من ا تيان مبثله.

ــنهم مــ  أاــم مــن أهــل الفصــاحة والبرغــة  دليــل علــو أنــه معجــزة مــن عنــد اهلل  فعــدم متكم
 تعاىل.

 تدماهم بالقرون فلم يتمكمنوا ؟ pما د  ومن أين نثبه أن الن  
افة إىل أن القــرون يصــرمح  ــذا ي مــوارد حممــد  إن التــواريإل كلهــا تــدلم علــو ذلــهة با ضــ

ومــوارد وهــو بــ  ظهــراع املســلم  وغــريهمة ولــو كــان ادعــا ت كــذبا  ـوالعياذ بــاهلل ـ لرأينــا ي 
 التواريإل كذبهة لكن التواريإل مطبقة علو أنه مل يأق أحد مبثل القرون.
 وهذا كاٍف  خمباق كونه معجزة يعجز البشر عن ا تيان مبثله.

 أ م موض  من القرون تد بالنسبة إىل الناأل ؟ ما د  ي
حممد  إن القرون دعا الناأل أوال  إىل ا تيان مبثلهة قا ر   إنه إذا كان دعوا  )أنا من عند 

لــئن اج معــط اإلنــن والجــن علــى أن يــيتوا بمثــل اهلل( كــذبا ة فــأتوا مبثلــي ! حيــي يقــول  
ظهيرا  ً ا القرآن الييتون بمثل  ولو كان بعضهم لبعا 

94. 
مث ملــا مل يتمكنــوا مــن ا تيــان مبثلــه واعرتفــوا بــالعجز ســاحمهم وبلــ  مــنهم أن يــأتوا بعشــر 

                                                           
 . 33سورة ا سراء   - 94
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 سور من مثله حيي قال 
 أم يقولون اف راه قل فيتوا بعشر سـور مثلـ  مف ريـات وا عـوا مـن اسـ طع م مـن  ون

اهلل إن كن م  ا قين
99. 

م أن عشـر سـور قصـار ال تتـاج إىل مث ملا أحجموا حىت عن ا تيان بعشـر سـورة مـ  العلـ
أ يــد مــن صــفحت  مــن الــورقة ســاحمهم وبلــ  مــنهم أن يــأتوا بســورة واحــدة مــن مثــل القــرون 

 حيي يقول 
 وإن كن م ف  ري  مما نّزلنا على عبدنا فيتوا باورة من مثل  وا عوا شـهدا كم مـن

 ون اهلل إن كن م  ا قين
96. 

رة واحدة صغرية التتاج إىل أكثر من سطر واحدة ولكنهم مل يتمكمنوا.. م  العلم أن سو 
 مثل 
قـــل ًـــو اهلل أاـــد اهلل ال ـــمد لـــم يلـــد ولـــم يولـــد   ولـــم يكـــن لـــ  كفـــوا
أاد

97. 
إنا أعطيناك الكوثر ف ّل لرّبك وانحر إّن شانئك ًو ا ب ر

98. 
يــة لإلتيــان بســورة   ــنهم وقــال ي بقيــة ا يــة املتحدم فــإن لــم لكــن القــرون أخــه بعــدم متكم
تفعلوا ولن تفعلوا فاتّقوا النار ال   وقو ًا الناس والحجارة أعّدت للكافرين

95. 
 أ فليس هذا بكاٍف  خمباق كون القرون معجزا  من عند اهلل تعاىل؟

                                                           
 .   18سورة هود   - 99
 . 48سورة البقرة   - 96
 . 2ـ1سورة ا خرص   - 97
 . 8ـ 1سورة الكوخمر   - 98
 . 42سورة البقرة   - 95
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 سائل ومجي 
 

 السا ل  ما كان موقف العـر وغريهم جتات هذا التحدم  السافر من القرون ؟
بالكــــذـ والكهانــــة  pء والكلمــــاق الفارغــــة ورمــــي النــــ اتيــــ   كــــان مــــوقفهم االســــتهزا

 والسحر وما أشبه. 
 فكانوا يقولون ـ كما هو حيلة العا ز ـ 

إن ً ا اال سحر يؤثر
60. 

 ّسحر ما مر
65. 

إفك اف راه
62. 

أسا ير ا ّولين اك  بها
61. 

قلوبنا غلف
64. 

ف  آذاننا وقر
69. 

من بيننا وبينك اجاب
66. 

 ا القرآن والغوا في ال تامعوا له
67. 

 إىل غريهاة وغريها..
السا ل  أليس القرون كرما  عربيا  فلماذا مل يتمكمن املشـركون ومـن إلـيهم مـن ا تيـان مبثلـه 

 ؟
                                                           

 . 42سورة املدخمر   - 60
 . 4سورة القمر   - 65
  2سورة الفرقان   - 62
 . 1سورة الفرقان   - 61
 . 111ـ سورة النساء   33سورة البقرة   - 64
 . 1سورة فصله   - 69
 . 1سورة فصله   - 66
 . 49سورة فصله   - 67
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اتيـــ   نعـــمة القـــرون كرمـــه ومادتـــه مو ـــودة لـــدي العــــر  مـــن الكلمـــاق واجلمـــل ومـــا 
 أشبه.. لكن تركيبها  ذت الكيفية كانه مستحيلة لديهم.

ومن باـ املثال  مادة القصر الفضـمة و ـر و ـص وحديـد وإ نـه وخشـ  ومـا إليهـا.. 
 لكن غري املهندأل القديرة والبنماء الفاهم ال يتمكمن من مجعها وبنا ها قصرا  شا ا .
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 ق ص
 
قـال األصـمعي   عــه كـرم  اريــة فـأعجبل فصــاحتها ! فقلـه هلــا  قاتلـه اهللة مــا : 5

 أفصحه ؟
 عد هذت ا ية فصاحة فقاله  أو ب

 وأواينا إلـى أّم موسـى أن ارضـعي  فـإذا لفـط  عليـ  فيلقيـ  فـ  الـيّم وال تخـاف  وال
تحزن  إنا راّ وه إليك وجاعلوه من المرسلين

 ؟ 68
 فجم  ي وية ب  أمرينة واي ة وخهينة وبشارت  !!

 ية هذت ا  p   وليد بن املغريةة وهو من خصوم ا سرم عن الن  : 2
 ــا  ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــا  والمنكــر ــيمر بالعــدل واإلااــان وإي  إن اهلل ي

والبغ  يعظكم لعّلكم ت ّكرون
65 . 

فقــال  واهلل إن لــه حلــروةة وإن عليــه لطــروةة وإن أســفله ملغــدقة وإن أعــرت ملثمــرة ومــا 
 يقول هذا بشر.

 
أن يــأ ي كــل واحــد مبثــل خملــي  ا تمــ  خمرخمــة ي مكــة لإلتيــان مبثــل القــرونة وبنــوا علــو: 1

 القرون إىل العام املقبلة حىت يسرتحيوا من ا سرم ـ بزعمهم ـ.
 وبعد عام ا تمعواة وأظهر كل واحد اليأأل من التمكمن عن ذله !

عرفـه أع  70..وأواينا إلـى أم موسـى أن ارضـعي فقال األول  ملا رأيه هذت ا ية  
 ال أمتكمن من ا تيان مبثله.

وقيل يا أرا ابلع  ما ك ويا سـما  اقلعـ  وغـيا ثاع  ملا رأيه قوله تعاىل  وقال ال

                                                           
 . 6سورة القصص   - 68
 . 61سورة النحل   - 65
 . 6سورة القصص   - 70
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المــا  وقضــ  ا مــر واســ وت علــى الجــو ي وقيــل بظعــدا  للقــوم الظــالمين
أيســه عــن  75

 ا تيان مبثله.
فلما اس ييسوا من  لل وا نجّيا  وقال الثالي  ملا رأيه قوله تعاىل  

علمه أع ال  72
 مبثله.أمتكمن من ا تيان 

 ة وتر عليهم  tوهنا مرم  م ا مام 
  قل لئن اج معط اإلنن والجن على أن ييتوا بمثل ً ا القرآن ال ييتون بمثلـ  ولـو

كان بعضهم لبعا ظهيرا  
71. 

 رق عادة العـر قبل ا سرمة علو أن من أتـو مـنهم بكـرم بليـ ة أو نظـم قصـيدة :4
فــإذا أتــو أحــد بأفصــ  مــن نثــرت أو نظمــه رفــ  األول  را عــة كتبــه وأتــو بــه الكعبــة يعلمقــه عليهــاة

 ووض  الثاع مكانه.
 حىت ا تمعه املعلمقاق السب  املشهورةة وهي قصا د لفصحاء العـر وبلغا هم.

رفعـوا املعلمقـاق مـن الكعبـة  وقيـل يـا أرا ابلعـ  مـا ك...فلما نزلـه ا يـة السـابقة  
 خوفا  من الف يحةة وأخفوها.

شرك  ا تمعوا وأخذوا من القرون كلماق  عموها خمقيلة منافية للبرغـةة وحيكو ان امل: 9
  ذت الكلماق! pوهي كلمة  )عجاـ( و )كبمار( و)يستهز ( .. مث أشكلوا علو الن  

 هلم  إيتوع بأفصحكم.. pفقال 
.. وهكـذا أقامـه  pلـه فلمـا أن أراد القيـامة  لـس النـ   pوملا أن  اء و لس قـام النـ  

 ت مراقةوأقعد
فغ   وقال  يا حممد أتستهز ل وأنا شيإل كبمار إن هذا ألمر عجـاـ !! فنظـر املشـركون 

 إشكاالمم. pبع هم إىل بعض وقد أبطل هذا الفصي  الذ   ا وا به حكما  علو الن  
 هل تفكمرق ؟

 هل تفكمرق يوما  ي القرون والعصر احلاضر ؟
 دارةة كما كان حيتلم باألمس ؟وهل علمه أن القرون حيتلم اليوم مكان الص

                                                           
 . 22سورة هود   - 75
 . 31سورة يوسف   - 72
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 وكيف ذاك ؟
إن القرون كان الكتاـ الوحيـد الـذ  اعتـزم بـه العـامل بـاألمسة واليـوم هـو الكتـاـ الوحيـد 

 الذ  يعتزم به العامل.
وإال فل.م، يُتلو ي ا ذاعاقة ليس إذاعاق املسلم ة بل حىت إذاعـاق الكفـار ونـاء الليـل 

 وأبراف النهار.
القــاهرةة ودمشــقة وبــريوقة واألردنة واحلجــا ة وبهــرانة وباكســتان .. فإذاعــة بغــدادة و 

 ولندنة وبرل ة واسرا يلة واملتحدة.. وغريها .. وغريها.. تقرأ القرون ومل.، ؟
ألنـــه الكتـــاـ الوحيـــد الـــذ  أخمبـــه علـــو العـــامل أنـــه الكتـــاـ األول واألخـــري الـــذ  يصـــل  

 كافرة واجليل القد  واجليل احلديي.للتروة أمام امل  الديل وغريتة واملسلم وال
 رمبا يقول أناأل 

أما إذاعاق املسلم ة فتقرأت والء  وحبا ة أو  ها  من املتصلمب  ي ا سـرم وإكراهـا .. وال 
 ف ل ؟

وأمـا إذاعـاق األ انـ ة فتقــر ت خـداعا  ومكـرا ة ليمكـر باملســلم ة وخيـدعهم عـن ديــنهمة 
 يتسىنم هلم اقتناصهم. فيزعمون ح  املستعمرين هلم وبذله

 هكذا يزعم بعض الناأل !
 لكنهم غفلوا 

 إن كان املسلم يقرأ ي ا ذاعة القرون والء  أو كرها .
 فل.م، ال يقرأ النصراع إجنيله ي إذاعته والء  أو كرها  ؟
 ومل.، ال يقرأ اليهود  توراته ي إذاعته والء  أو كرها  ؟

 سية وغريمها كتابه ي إذاعته والء  وكرها  ؟ومل.، ال يقرأ البوذ .. والكنفوشيو 
 وإن كان الكافر يقرأ القرون لرستعمار.. 

 فل.م، ال يقرأ لندن إجنيله الستعمار سا ر النصاري ؟
 ومل.، ال تقرأ املتحدة توراة اليهود الستعمار يهود العامل ؟ 

 را  ؟ومل.، تقرأ إذاعة إسرا يل القرون ؟ هل حبا  ؟ أو  ها  ؟ أو استعما
 كر ! ليس شيء من التعليل  صحيحا  !
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إن القرون هو الكتاـ الوحيد الذ  هكن أن يقرأ علو العاملة وليس كتـاـ غـريت كـذلهة 
 حىت وإن كان نس  إىل الوحي كالعهدينة واوستاة وويدا.. وغريها. 

 إاا مليئة مبا خيالف العقل واملنطق.
 فكيف تقرأ ؟

أصــول اال تمــاف الصــحي ة وبــ م األخــرق الفاضــلة .. أمــا القــرون .. فهــو الــذ  وضــ  
ونبمــه إىل السياســة الراشــدة .. وذكــر قصصــا  حقمــة تكفــي للــدرأل واالعتبــار .. وأملــ  إىل أصــول 

 املعاملة الصحيحةة وهكذا وهكذا.
 فما املان  من أن يقرأ ليعته به املعتهون ؟

 إنه هو الكتاـ الوحيد  أوال  وأخريا  !
 اق املري  من الكت ة وحلقته ألوفها !وإن سبقته مئ

إن الكتـــ  واملقـــاالق ومـــا إليهـــاة تصـــل  ألن تـــذاف وقتـــا  خاصـــا ة وأيامـــا  معـــدودةة أمـــا أن 
 تذاف وناء الليل وأبراف النهارة فر تصل .

إنــه القـــرون قــب .. فإنـــه هـــو الكتــاـ الـــذ  يبــ م منهـــاج احليـــاة بكاملــهة ال يقيمـــدت  مـــانة 
 .ومكانة و يلة وأمد

إنـــل أعـــرتف بـــأن كثـــريا  مـــن املســـلم  يـــذي  القـــرون حبـــا  ووالء . وكثـــري مـــنهم يذيعـــه كرهـــا  
 وتنا ال  علو رغبة احمليطاق ا سرمية.

 وكذله أعرتف بأن  مرة من الكفار تذيعهة تأليفا  لقلـو املسلم ة أو قصدا  يديعتهم.
 ولكن .. بعد هذا وذاك أقول 
 ةة دون سا ر الكت  املقدسة لدي أهلها ؟كيف صارق للقرون هذت املكان

 أليس إذاعة ا جنيل مثر  يتوفمر فيها هذان الشربان 
 حيبه النصاري .. ويؤلف قلو م  ا ؟

 فلماذا ال يذاف ؟
 واجلواـ 

 ال ا جنيل .. وال التوراة .. وال ويدا .. وال اوستا .. والغريها .. تقبل ا ذاعة.
    ؟وهل تذاف أمور تافهة أو ف ا
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 أليس بعد هذا كله حيقم للعامل أن يذعن بأنه الكتاـ الوحيد العاملي ؟
 وهل كتاـ عاملي مثله ؟ وما هو ؟
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 في  كل ش   !
 

إن القرون حيتو  علو كل شيء ولكن ليس املراد أن يكـون ي القـرون كـل شـيء بصـراحة 
 ووضوح !

 إنه إذا   ليس كتابا  حيتو  علو ب   ما ة صفحة.
 زم ذله كتابا  ه  ايافق .بل يستل
 القرون 

 كأدوية يصفها الطبي  للمريضة فهل من الصحي  أن نم  له الطبي  كل دواء ؟
إنـــه شـــفاء ملـــا ي الصـــدور ودواء لر تمـــافة ليســـري وفـــق الفطـــرة الصـــحيحةة بـــدون  يـــ  

 واررافة وقد توفمر ي القرون كلما يستلزم ذله !
 قصص وعه.

 عباداق وباعاق.
 مرق.معا

 أحكام ودساتري. 
 مبدأ ومعاد.

 أمثال وعظاق.
 أخرق وصفاق.

 كل بقدرة وكل وفق احلكمة واملصلحة.
ألـــيس مـــن الســـضف أن يقـــول املـــريض للطبيـــ   مل.،  علـــه مـــن هـــذا العقـــار ضـــعف مـــا 
 عله من العقار ا خرة أو من هذا الدواء خملـي ذلـه الـدواءة أو مل.، جتعـل مـن ذاك و علـه 

 من هذا ؟!
ذا مــن يريــد مــن القــرون أن نعــل قصــة إليــاأل بكاملهــاة أو صــفاق القاضــية أو يعــدم وهكــ

 إعداد الف ا ل !!
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 لو أراد القرون أن يب  املسا ل الفقهية .. لكان كتاـ فقه ! 
 أو يشرح أصول اهلندسة.. لكان كتاـ هندسة !

 أو يعدم أنواف احليوان .. لكان كتاـ حيوان !
 لكان كتاـ نباق ! أو يوض  خواصم النباتاق..

 وهكذا.. وهكذا.
 وليس هذا شأن القرون.

 إسا هو قرون.
 وأناأل يريدون أن يكون غريت.

 وما معىن القرون ؟
 معنات  كتاـ احلياةة كتاـ الكون كتاـ املبدأ واحلاضر واملعاد.

إنـا ال ننكــر إشــارة القــرون إىل بعــض األحــوال الكونيــةة لكــن فــرق بــ  كتــاـ يقصــد ذلــه 
 . وب  كتاـ يريد تنظيم احلياة فيقول عن علم عرضا  ووسيلة.قصدا  .

 يقول بعض املغفمل  
 فل.م، مل يذكر القرون الطا رة ؟
وعلى اهلل ق د الابيل ومنها جائروني  بعض بأنه ذكرها  

 واجلا ر الطا ر !! 74
 نقول لكليهما  ليس القرون كتاـ الصنا   واملضرتعاق وإسا هو قرون.

أيها اتي  ـ فم  الغـض عـن عـدم االنطبـاق ـ مـا تقـول ي القـابرةة والبـاخرةة  أما  وابه
 واملسجلةة والذرةة وغريها ؟

 قل  إن القرون قرونة واسرتح. وملاذا تنظم حىت تبقو ي القافية؟!
القـــرون كتـــاـ نـــزل  نقـــاذ النـــاأل مـــن الظلمـــاق إىل النـــورة ومـــن اجلهـــل إىل العلـــمة ومـــن 

ومـن املـرض إىل الصـحةة ومـن التنـا ف إىل األلفـةة وقـد فعـل وسـيفعل حيـي  ايرافـة إىل الواقـ ة
 أخذ بزمام احلياة.

 أما أنه يب  الطا رة والذرةة فليس من شأن القرون وإن كان فيه بعض ا شاراق. 
إن مــن يطلــ  مــن القــرون بيــان املكتشــفاقة مثلــه مثــل مــن يريــد مــن القــرون بيــان أحكــام 

                                                           
 . 6سورة النحل   -62
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 عباداق أو دقا ق الط  أو أشكال اهلندسة أو تعداد الكواك .املعامرق أو خصوصياق ال
 فهل هذت الطلباق صحيحة ؟

 ي القرون كل شيء.
كل شيء يرتبب بتعديل اال تمافة و عل املقاييس الصحيحة للمدنيـة واحل ـارةة وتبيـان 

 املبدأ واملعادة وكيف ينبغي لإلنسان أن يعي  فوق هذا الكوك ؟
والتوســ  والتعمــق ومــا إليهــا فلــيس مــن شــأن القــرونة وبلبــه منــه  أمــا املزايــا وايصوصــياق

 عبي وخبال !!



 

 96 

 
 

 المالم والقرآن
 

 وهل هناك فرق ب  مسلم اليوم ومسلم األمس ؟
 نعم 

 فرق وألف فرق.
إن املســلم ي القــد  ـ وال أقصــد صــدر ا ســرم فقــبة بــل إىل مــا قبــل االســتعمارة منــذ 

ته منها ــا  عمليــا ة يســري علــو ضــو ه ي ميــادين احليــاة نصــف قــرن ـ كــان يعــرف القــرون بصــف
 عامة 

ميـــدان الثقافـــة والعلــــمة ميـــدان الزراعـــة والصــــناعةة ميـــدان البيـــ  والشــــراءة ميـــدان النكــــاح 
ة  والطـــرقة ميـــدان الق ـــاء والشـــهاداقة ميـــدان احلـــدود والـــدياقة ميـــدان املطـــاعم واملشـــاـر

 ميدان العقيدة والعبادة وغريها.
 علو ضوء القرونة ويقايس أعماله وأقواله مبناهجه.فكان يسري 

 وقد سئل عن أذ ذر )رمحه اهلل( كيف حالنا ؟
 …قال  اعرضوا أنفسكم علو القرونة فإن رأيتموها مطابقة له فاعرفوا استقامتهاة وإال 

إننا ال ننكر الشواذ من ا عصـارة أو مـن األفـراد فحـىت القمـر تعلـوت الكلـف !! وإسـا نريـد 
 غة العامة.الصب

إاــا كانــه قرونيــة.. ال مخــرة وال ربــاة ال وخمنيــة وال ارــرافة ال قوميــة وال قبليــةة ال أحكــام 
 مستوردة وال عباداق  رتعةة وهكذاة وهكذا..

 فالقرون عندهم ـ وال مناقشة ي املثال ـ كقا د اجلي  يأمر فيطافة حىت.. إىل املوق.
ا سـرم ـ أو عـرف ويـة ي سـا ر األ منـةة كـان فقـد كـان املسـلم إذا نزلـه ويـة ـ ي صـدر 

يراها منها ا  متبعـا ة ال حميـد عـن العمـل  ـاة ي العبـاداق كانـه أو املعـامرقة أو احلـدود أو 
 الدياقة أو غريها.
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النفن بالنفنفإذا قال الكتاـ  
79. 

لل كر مثل اّن ا نثيينأو قال  
76. 

وال تجّااواأو قال  
77. 

هلل البيع، واّرم الرباأاّل اأو قال  
78. 

أقيموا ال الة.. وأتوا الزكاةأو قال  
75. 

 أو قال.. أو قال..
يـــري املســـلم لـــزوم القصـــاص.. وم ـــاعفة حـــق الـــذكر.. وحرمـــة التجســـس.. وحلميـــة البيـــ  

 وحظر الربا.. وو ـو إقامة الصرة وإيتاء الزكاة.. وهكذا.
 أما اليوم فللقرون لدي املسلم  شأن وخر !

كتــاـ عظــيم.. ودســتور حكــيم.. ومعجــزة خــاي الرســالة وفيــه مــن ا داـ واألخــرق   إنــه
 وما إليها ماال يو د ي غريت.

 كل ذله نعم.
أمـــا العمـــل حبـــدودت وأحكامـــهة واتبـــاف مناهجـــه وأنظمتـــه وتليـــل حرلـــهة وتـــر  حرامــــهة 

 والتضلمق ب دابهة والتحلمي بأخرقه.
 فر..!

 رقية تسود الدوا ر!ولذا نري قوان  غربية أو ش
 والربا واالحتكار واالستغرل تسود االقتصاد!

 واييانة والغدر واملهاترة عرقة دولية!
 والصرة والزكاة وايمس ختصم فئة دون اجلمي !

 والعرقاق العا لية واال تماعية منفصمة!
 وهكذا.. وهكذا.
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 نعم 
 يتلو القرون للثواـ!

 ات  وعلو القبور!ويهدي إىل أرواح األمواقة ي الفو 
 ويعلق علو الصبيان للحفة!
 ويشدم علو أعمدة ايباء!

 ويذه  به إىل الدار اجلديدة!
 ويهدي إىل العروأل!

 وتكت  و  منهة لتزين  ا الدور والقصور واحلوانيه!
 ويقرأ علو املريض كي يهأ !

 ويتهمك بوض  أوراق منه ي الطعام وروت!
 وما إىل ذله!
 ة ومنهاج العملة ودستور اال تمافة وقانون الدولةة وكتاـ األمة فر!أما نظام احلياة

وعجيــ   ــدا   أن يصــب  هكــذا كتــاـة الــذ  روت املســلمون وغــري املســلم ة خــري حمفــز 
 ! ودستور حلياة سعيدة ـ بكل معىن الكلمة ـ كتاـ خمواـ وتهمكة فحس  

  وهل يرتقم  منه بعد ذله أن يصل  دنيا أو يهد  إىل خري ؟
إن أكه النـاأل قـوة  وعلمـا  وقـدرة  علـو إدارة األمـور.. لـو  جم ي سـجن منعـزل عـن العـاملة 

 ال يتمكمن من ا دارة والتنظيم.
 فهل يتوقم  السري باحلياة إىل السعادة وايرية من كتاـ اعتزل عن اال تماف أ م اعتزال ؟

 فكم من املسلم  ـ اليوم ـ يعرف قراءة القرون ؟
 قرأتة ولو ي كل أسبوف مرة ؟وكم منهم ي

 وكم منهم يعرف تفسريت ومعنات ؟
 وكم منهم يعرف مناهجه ودساتريت ؟

 وكم منهم يطبمق أحكامهة ويهتد   ديه ؟
 وال أظنمل أسئ الظن باملسلم  إن قله 

 إن نسبة األول إىل جمموف املسلم   نسبة الواحد إىل األلف.
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 ىل عشرة والف.ونسبة الثاع إليهم  نسبة الواحد إ
 ونسبة الثالي إليهم  نسبة الواحد إىل ما ة ألف.
 ونسبة الراب  إليهم  نسبة الواحد إىل رب  مليون.

 ونسبة ايامس إليهم  نسبة الواحد إىل نصف مليون.
ــــي وا مــــر  وال أقصــــد بالعــــامل  العــــامل  بــــبعض أحكامــــهة فــــإن املصــــلمي والصــــا م واملزكم

 ثريون  دا . وإسا القصد من يطبمق القرون علو حياته حرفيا .باملعروف وغريهم كثريون وك
 مثر   كم تري من يطبمق هذت ا ياق 

 ال ين ًم ف   التهم لاشعون وال ين ًم عـن اللغـو معرضـون والـ ين ًـم للزكـاة
وال ين ًم  ماناتهم وعهدًم راعـون والـ ين … فاعلون وال ين ًم لفروجهم اافظون 

ظونًم على  لواتهم يحاف
80. 

إن النفن بالنفن والعين بالعين
85. 

 إنمــا المؤمنــون الــ ين إذا ذكــر اهلل وجلــط قلــوبهم وإذا تليــط علــيهم آياتــ  زا تهــم
إيمانا  

82. 
 قل إن كـان آبـائكم وأبنـائكم وإلـوانكم وأزواجكـم وعشـيرتكم وأمـوال اق رف موًـا

ول  وجهاٍ  ف  سبيل  وتجارة تخشون كاا ًا ومااكن ترضونها أاّ  إليكم من اهلل ورس
ف رّب وا ا ى ييت  اهلل بيمره واهلل ال يهدي القوم الفاسقين

81. 
 وغريها.. وغريها ؟ 

 فكم من املسلم  يتمصف  ذت الصفاق ؟
 خيش  ي صرته ..

 ويرعو أمانته وعهدت ..
 وإذا ذكر اهلل و ل قلبه وإذا تليه عليه وياته  ادته إهانا.

 سبيله أح م إليه من كلم شيء حبا  قلبيا  عمليا  ال لفظيا  إدمعا يا .واهلل ورسوله و هاٍد ي 
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 جتد ألفا  وما ت  ؟ 84هل ي ستما ة مليون مسلم
 إن هذا املقال ليس من سوء الظن باملسلم  !

 بل من حسن الظن بالقرون.
يا  ولو هـذا العـدد القليـل مـن املسـلم  لكـان للمسـلم  ال يـوم فلو عمل بالقرون عمر   دم

 حال غري ما نشاهدت فيهم.
 إنه ضعف ضعف أصحاـ البدر فأين ا نتاج ؟

                                                           
 عدد املسلم  اليوم بل  املليارين.- 32
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 القرآن لالد !
 

 رمبا يتساءل البعض  ملاذا خلد القرون ؟ 
 وا  ابة علو هذا بسيطة  دا  ال تتاج إىل فكر عميق وإعمال روية متع  !

 إن القرون احتوي علو مجلة حقا ق وب عة مناهم.
 واملناهم صاحلة لكل  مان.واحلقا ق ال تبدملة 

 فكيف يطرأ عليه الزوال ؟ 
 إن الزوال يطرأ علو حقا ق خيالية ومناهم وقتيةة وليس القرون من ذله ي شيء.

 أما احلقا ق القرونية 
 فحول املبدأ  ا لهة وصفاتهة وعدله. أ:

 والرسالة  السفراء ب  اهلل وخلقه. ب:
  ربه ليجزي مبا عمل.واملعاد  عود ا نسان بعد  اته إىل ج:
… وقصــــص مــــن األمــــم الســــالفة  هــــودة وعــــادة ومثــــودة وفرعــــونة وهامــــانة وســــرودة   :

وإبــــراهيمة وودمة وموســــوة ونــــوحة ويــــونسة ولــــوطة وعيســــوة وإليــــاألة وحممــــد )صــــلواق اهلل 
 عليهم(.
 وما إىل ذله. ًـ:

 فهل تتغريم هذت احلقا ق ؟
 ظلما  ؟ كرم !بأن يشرتك م  ا له غريتة أو يتبدمل عدله 

 املرسلة شضصا  عاديا  ؟ كرم ! tأو ينقل  املسي  
 أو يبطل املعاد ؟ كرم !

 وهكذا قل .. ي سا ر ما يشابه هذت احلقا ق.
 وأما املناهم  

فالصدقة واألمانـةة والوفـاء بالعهـدة واي ـوف هلل بالصـرة واحلـمة وإعانـة الفقـراءة وإقامـة 
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س والصدقةة واألمـر بـايرية والنهـي عـن الشـر.. والتعـاون والتـ لف املصاع العامة بالزكاة وايم
واال تماف.. ومواريي مو ونةة ونكاح وبرق وصلة.. وحـدود وديـاق تر ـم الظـروف عامـةة 

 وبيوف ومعامرق صحيحةة وا تناـ امل ر كايمر والربا والقمار وعبادة األصنام.
 وما إليها.. وما إليها.

 ؟ كرم ! فهل تبطل هذت املناهم 
فـــر ينقلـــ  الصـــدق رذيلـــةة واييانـــة ف ـــيلةة والتكـــهم علـــو ايـــالق الـــرا ق حســـنا ة وإعانـــة 

 الفقري واألرملة سيئا . 
 وهكذا.. وهكذا.

وهـذا هــو الســرم ي أن القـرون ومحلتــهة ال خيــافون العلـمة وإســا حيرصــون علـو العلــمة فكلمــا 
 تقدمم العلمة ظهرق حقا ق القرون أكثر فأكثر..

  89قول صاح  كتاـ )نظراق ي القرون(ي
 .«وخلود القرون ير   إىل مجلة احلقا ق ال ي حواها»

إن هنـــاك معـــارف يلحقهـــا ايطـــأ والصـــواـة فطـــروء التغيـــري عليهـــا مفهـــومة أمـــا مـــا خمبتـــه 
 صحتهة فإن مرم األيام ال ينال منه شيئا .

املتــوا ي  ال يلتقيــانة فــإن إذا خمبــه إن النقي ــ  ال نتمعــان وال يرتفعــانة أو إن ايطـمـ  
هــذا الثبــوق ال يتفــاوق علــو اخــترف الليــل والنهــار وهــو بعــد عشــرة قــرون مثلــه قبــل عشــرة 

 قرون.
وهنــاك قــوان  علميــة كثــرية بلغــه هــذت املرتبــة مــن اليقــ  ولــيس ي قــدمها مــا يغــض مــن 

 شأاا.
ة ســواء ي ذلــه واملعــارف الــ ي حواهــا القــرون هــي كلهــا مــن هــذا القبيــل املقطــوف بصــدقه

 وصفه للكون.
 أم سردت لتاريإل األوا ل.

 أم األسس والعه ال ي قرمرها ال دهار األمم واايارها. 
 وما يتب  ذله من تو يهاق مطلقة للناأل أمجع . 
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هـــذا احلـــق.. كمـــا هـــد رواقـــه علـــو مـــا  ـــاء ي القـــرون مـــن األوصـــاف واألخبـــار واحلكـــم 
والنــواهي الــ ي ت ــبب الســلوك العــام وتقيمــه علــو اــم املســتفادةة يشــمل كــذله مجيــ  األوامــر 
 حمدود فإن السداد اليفوق واحدا  منها.

وكمــا إن الصــدق ال ينفــهم عــن أ م خــٍه  ــاء ي القــرون الكــر ة كــذله ال ينفــهم الرشــد 
 وايري والنف  اياص والعام عن سا ر ايطاـ ا هلية املتعلمق بأعمال املكلمف .

 هكن االستغناء عنه !فما أمر اهلل بشيء 
 وال او عن شيء هكن ا ملام به !

 والقرون قدهها وحديثها ي ذله سواء. 
واملرء قد يغريم كرمه إذا تطرمق ايطأ إليه ي قصٍة حيكيها أو تطرمق القصـور إليـه ي حكـٍم 

لكـرم يصدرت أو حلقه سوء التقـدير وهـو يصـدر أمـرا  مـاة فـإذا بـرء مـن هـذت العلـل كلهـا وكـان ا
 مبنأي عن إعراضها فل.م، يتغري القول ؟ وِب.، يعاـ ؟ 

ك ــاب إن القــرون الكــر  خلــد علــو األ مــان ألن كــل كلمــة فيــه تنزهــه عــن هــذت العلــل 
أاكمط آيات  ثم ف لط من لدن اكـيٍم لبيـر

وقيـام معانيـه علـو احلـق كقيـام الشـعاف  86
 رون.علو النورة واحلق اليزول وال حيول وذله سرم خلود الق

 نعم 
 أنكر الغـر أبان غليانه املاد .. الروح واجلن !

 وعاـ اخترف حقوق املرأة والر ل !
 وخرق لبدء العامل أفكار داروينية !
 وقرمر نظام املال رأ اليا  وماركسيا  !
 وأبدف نظام احلكم دهقرابيا  غربيا  !

 لكنها تبضمرق بأول جتربة !
ملهرم ــون يعيبــون القــرون الحتوا ــه علــو هــذت احلقــا قة إاــا كانــه مصــادمة للقــرونة وأخــذ ا

 حقا ق ختالف العلم !!
 ! وأ م علم ؟ 

 مث مل يلبي العامل أن فهم احلق ور   إىل الصواـ.
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وهناك رواس  من القـرون األخـرية املظلمـة ـ ال القـرون الوسـطو فقـب ـ والبـد أن يـأ ي يـوم 
ه على الدين كل  ولو كره المشركونليظهر يقول فيها القرون احلكيم كلمته األخرية 

87. 
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 اإلسالم 
 

 عدنان  ما هو ا سرم ؟
 مهد   ا سرم له أركان خمرخمة 

 االعتقاد بالقل . :5
 القول باللسان. :2
 .88العمل باجلوارح :1

 عدنان  ماذا ن  اعتقادت ؟
 مهد   االعتقاد باألصول ايمسة.
 عدنان  وما هي األصول ايمسة ؟

 مهد   هي 
االعتقــاد بــاهللة وأنــه ايــالق الــرا قة احمليــي املميــهة عــامل بكــل شــيءة وعلــو كــل شــيء  أ:
 قدير.

 االعتقاد بكونه عادال  ال يظلم. ب:
 االعتقاد بأنه أرسل رسر  إىل ايلقة  نقاذهم من كل شقاوة إىل كل سعادة. ج:
بعـد واحـدة يقومـون  عـ م اخمـل عشـر خليفـة واحـدا   pاالعتقاد بأن ن  ا سرم حممـد   :
 .85مقامه
 االعتقاد بأن ايلق حييون بعد املماةةليجزي كل مبا عمل.ًـ:

 عدنان  ما هو القول باللسانة الذ  هو من أركان ا سرم ؟
 مهد   القول باللسانة هو الشهادتانة ومها 

 أشهد أن ال إله إالم اهللة وأشهد أن حممدا  رسول اهلل.
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 ارح ؟عدنان  ما هو العمل باجلو 
 مهد   العمل باجلوارح هو أن يكون باحلواألم ايمس 

 الباصرة :5
 السامعة :2
 الذا قة :1
 الشاممة :4
 الرمسة :9

 بوف إرادة ا سرم  تأمتر بأوامرت وتنز ر عن  وا رت.
 عدنان  وهل لإلسرم أحكام خاصة علو ا نسان ؟

إىل مخسـة أقسـام واملسـلم هـو مهد   نعم يقسم ا سرم احلركة والسكون والقول والفعل 
 الذ  يتب  ا سرم ي هذت األقسام.

 عدنان  وما هي األقسام ايمسة ؟
 مهد   هي 

 الوا   وهو ما البدم من فعله. أ:
 احلرام وهو ما البدم من تركه. ب:
 املستح  وهو ما يرت م  فعله. ج:
 املكروت وهو ما يرت م  تركه.  :
 وتركه. املباح وهو ما يتساوي فعله ًـ:

 عدنان  فهل مجي  شؤون ا نسان مشمول لقوان  ا سرم ؟
مهــــد   نعــــم.. مل يــــرتك ا ســـــرم صــــغريا  وال كبــــريا  مــــن شـــــؤون احليــــاة إالم بيمنهــــاة وحـــــدم 

 حدودها.
 عدنان  حىت البي  والشراءة واألكل والشـر ؟! 

 مهد   نعم.. حىت أضأل من هذا وأضأل !
 ـ كاملكتشفاق احلديثة ـ فكيف بيمنها ا سرم ؟ عدنان  فمن األمور ما هو حادث

 مهد   مثر  
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 عدنان  كالطا رة.. والتلفون.. وشربة الهتقال.. والكهرباء.
 مهد   وأية غرابة ي بيان ا سرم هلا ؟

عدنان  وكيف ال يكون غريبا ة وإاـا أمـور حادخمـة ومل تكـن ي عصـر نـ  ا سـرم وأ متـهة 
 بيمنوا حكمها؟!فكيف علموا بذله حىت ي

مهـد   لــيس ا سـرم كــالقوان  الوضــعية الـ ي ي ــعها بعـض أفــراد البشــرة فـر يكــون هلــم 
 علم باملستقبل..

وإسا ا سرم هو من وْض . خالق البشر.. وايالق يعلـم كـل شـيء  ماضـيه.. ومسـتقبله.. 
مــا حيــدث بعــد  وحالــهة ولــذا فمــن اليســري أن ي ــ  القــوان  الكفيلــة ببيــان مجيــ  األمــورة ولــو

 عشراق املئاق من السن  وألوفها..
 عدنان  فكيف ب م أحكام املضرتعاق احلديثة ؟

 مهد   بيمنها بنحو الكلياقة رو 
  للا لكم ما ف  ا را جميعا

50. 
 وأمثال ذله.. 55«كل شيء حرل حىت تعرف أنه حرام»

 رم ؟عدنان  فإذا كان شيء من املضرتعاق ضارما  .. فكيف يبيحه ا س
 مهد   إذا كان شيء ضارا  ال يبيحه ا سرمة وإسا هنعه.

 عدنان  وكيف ؟
 مهد   ألن ا سرم قرمر أن كل ضارم بال  ال رر حرام 

وال تلقوا بييديكم إلى ال هلكة
52. 

  «.كلم ضارم للجسم»و 
 وأمثال ذله. 51«ال ضرر وال ضرار»و

 عدنان  أر وك أن تشرح يل ذله ؟
 رم ب م مجي  األحكامة ولكن بيان ا سرم هلا علو قسم  مهد   إن ا س
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 بيمنها بايصوص.. مثل  :5
 و ـو الصرة.
 حرمة ايمر.
 إباحة املاء.

 استحباـ الصدقة.
 كراهة الكسل.

 بيمنها بالعموم.. مثل  :2
 حلمية كل بي .

 حرمة كل ضارم بال  ال رر.
 ثل ـ وهكذا.استحباـ كل رو من أراء التجممل ـ غري ما أست

 عدنان  فا سرم ـ إذا  ـ دخيل ي مجي  شؤون احلياة !
 مهد   نعمة دخيل.. ي البي  والشراءة وا  ارة والرهنة واملزارعة واملساقاق.. 

ي الصـــــرة والصـــــيامة واالعتكـــــاف والغســـــلة واألمـــــر بـــــاملعروف والنهـــــي عـــــن املنكـــــرة ي 
 ة والقسمة والنشو .الطرقة والنكاحة وا نفاقة وتعدمد الزو اق

 ي الق اء والشهادةة والسجن والسوطة والقتل والصل .
 ي الزنا والسحقة والسرقة والغص ة واجلرح وقط  األع اء.

 ي الربا واالحتكارة واالستغرل واالستعمارة واالستثمار واالستقرل..
 ي الر يس واملر وألة والو ارة وا مارةة واحلاكم والشع .

.ي السياسة   واال تمافة والثقافة واالقتصادة والسلم واحلـر
 ي املعاهداق الدوليةة واألقلياق املستوبنةة واهلدنة والصل .

 ي معاشرة األوالد واألبوينة واألقاـر واألباعدة واجلريان وا خوان..
 ي احليم وامليهة وا رث والرتكةة واملسلم والكافر.. 

 وي كل شيء.. وي كل شيء.. 
  عجي   دا  !! فإع كنـه قـد  عـه  أن ا سـرم ديـن عبـادةة وصـرة وصـيامة عدنان

 ومسجد وحم.. أما شؤون احلياة فهي للقوان  الهملانية.
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مهد   نعم .. إن هذت املسموعاق شا عاق كافرةة أخذق تغزو البرد ا سرميةة منـذ 
فصـــل ا ســـرم عـــن  نصـــف قـــرنة مـــن إبـــان تـــدخمل الكفـــار ي شـــؤون املســـلم . أرادوا بـــذله

 احلياةة لكي يتسىنم هلم كل ما يشا ون ة وقد فعلوا !!
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 ًل يمكن ؟
 

 جميد  وهل هكن تطبيق ا سرم علو احلياة العملية ؟
 صادق  وملاذا ال هكن ؟
 جميد  ألنه صع   دا ..

 صادق  عجي  قوله !! وملاذا تطبيق ا سرم صع  ؟
 هكن تطبيقها اليوم.جميد  ألنه مشتمل علو أمور صعبة ال 

 صادق  وكيف ؟
 جميد  األمثلة علو ذله كثريةة ونقتن  مبثال 

إن ا سرم حيرمم )البنوك( وهي دعامة االقتصاد ـ اليوم ـ فإذا سدمق البنوك اضـطـر حبـل 
 االقتصاد.. ومن املعلوم أن االقتصاد من مقومماق احلياة املهممة.

بــل بــالعكس فــإن أحكــام ا ســرم أســهل صــادق  لــيس ي ا ســرم حكــم صــع  أبــدا ة 
 وأسهل من مجي  نظم اليوم  شرقيها وغربيها.

وما ذكرق من أن األمثلة علو صعوبة األحكام ا سرمية كثرية يدلم علـو عـدم دراسـته 
 لإلسرم دراسة واقعيةة وكرمه هذا مستورد من خارج احلدود.

 وأما مثالهة فمن ذكر له أن )البنوك( حمرممة ؟
 لبنوك( تشتمل علو أمور خمرخمة إن )ا
 االقراض واالقرتاض.. :5
 االجتار. :2
 الربا. :1

من ذا ال ي يقرا اهلل قرضا  اانا  فيضاعف  ل وا سرم حيبمذ القرض 
54. 

إالّ أن تكون تجارة  عن تراٍا منكمكما يبي  التجارة ويندـ إليها
59. 
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 .«الكاس  حبي  اهلل»و 
من أضرار مجمةة خمبته ي العلم احلديية وليس معـىن تـر  ا سـرم نعم  حيرمم الربا ملا فيه 

للرباة أنه يسدم )البنوك( بل معنات أنه يأمر بتنظيفها عن هذت املادة الساممةة ال ي هي من أركان 
 )الرأ الية الفا رة( وهذا تسهيٌل وليس تصعيبا .

 ية.فإن البنوك ايالية عن الربا أنف  للمجتم  من البنوك الربو 
 جميد  فمن أين تسدم مصارف البنوكة من روات  املوظمف  وما إليها ؟

 صادق  إنه بسيب  دا ة تسدم املصارف بأحد روين 
 بامل اربةة بأن يكون ا قراض واالقرتاض علو رو امل اربة. :5
 . 56بأن تسدم احلكومة نفقاما :2

 جميد  وهل احلكومة مكلفة بذله ؟
ليها أن تقوم مبصاع املسلم  ومن مصاحلهم هذاة فإن إحدي صادق  نعم مكلفةة إذ ع

حصـــص الزكـــاة الـــ ي هـــي ال ـــريبة ا ســـرمية تصـــرف ي )ســـبيل اهلل( وهـــي كـــل مصـــلحة مـــن 
 .57املصاعة كما ي كت  الفقه

 جميد  إع قبل كرمه هذا ما كنه أعرف هذا املوضوف بتاتا .
 اقعية عميقة.صادق  ولذا قله  إنه مل تدرأل ا سرم دراسة  و 

جميــد  إنــه قلــه ي أخمنــاء كرمــه  إن أحكــام ا ســرم أســهل مــن مجيــ  األنظمــةة فهــل 
 له أن متثل لذله ؟

صـــادق  إن هـــذا حيتـــاج إىل دراســـة مســـتوعبة عامـــة ولكـــن نـــورد ههنـــا أمثلـــة تشـــهد علـــو 
 صدق ما إدمعينات 

ة أمــا ضــرا   ال ــرا  ة فــإن ال ــريبة ا ســرمية   كــاةة ومخــسة وخــراجة و زيــة فقــب :5
 اليوم فعلو كل شيء حىت علو الرتاـ واألمواق.

األرضة فا ســرم يقــول  إن مــن أحــم أرضــا  ميتــة فهــي لــهة بينمــا نظــم اليــوم تقــول   :2
 بلزوم اشرتاء األرض من السلطة.

                                                                                                                                                                      
 . 46سورة النساء   - 61
 كما هكن سدم ذله عه أرباح البنوك من التجاراق وما أشبه. - 69
 كتاـ الزكاة .  84-46را   موسوعة الفقه  ج - 66
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التجارةة فا سرم حيلمل مجي  أنواف التجـارة إال مـا اسـتثىن مـن مخـر وربـا واحتكـار ومـا  :1
ن الــنظم جتعــل للتجــارة حــدودا ة وتأخــذ منهــا )املكــوأل( ومتنــ  عــن بع ــها باســم أشــبهها. لكــ
 .58)القا اق(

ا قامــة والســفرة فبينمــا ا ســرم حيلمــل ا قامــة والســفر بــدون كــل عــا ق ومــان ة تــري  :4
األنظمة تفرض اجلنسية واهلويمة والتذكرة وا قامة وما إليهاة وتأخذ الرسوم علـو كـل ذلـهة وال 

 فر وا قامة إال بإ ا ة خاصة.جتيز الس
ال ــمان اال تمــاعية فبينمــا احلكومــة ال تتكفمــل األفــراد إذا انقطعــوا عــن العمــل لكــه  :9

أو عجــز أو عــدم عمــل.. أو مــا إىل ذلــه.. تــري ا ســرم يكفــل كــل فقــرية حــىت ال يــري ي 
ا سـرمية أن إن مـن مـاق مـدينا ة فعلـو الدولـة »البرد ا سرمية فقري أصـر  بـل فـوق ذلـه  

 .«تق ي دينه
  البسابةة فإن ا سرم حيصر الدوا ر  ي القاضية واألمرية واجلي  االختيار ة بينما 9

تـــري األنظمـــة تشـــكمل  يشـــا  عرمرمـــا  مـــن الـــدوا رة  ـــا ال شـــأن هلـــا إال تعقيـــد األمـــورة وإنـــاد 
 املشاكل الفردية واال تماعية.

 وغريها.. وغريها.
 دلير  علو أسهليمة األنظمة ا سرمية من كل نظام وقانون ؟ أليس ي هذا ما يكفي

جميــد  إع شــاكر لــه  ــدا ة فــإع مل أ ــ   ــذت األمــور قبــل اليــومة ومــا كنــه أعــرف عــن 
 ا سرم إالم قشورا .
 وهل ببمق ؟ 

 وهل ببمق ا سرم ي  مانة حىت نرتقم  تطبيقه من  ديد ؟س: 
إال ي ظـروف شــاذة وإال ي هــذا النصـف األخــري مــن   نعـم .. ببمــق ي مجيــ  األدوارة ج

 القرن الراب  عشر.
 وكيف ببمقة وقد كان بعض ايلفاء واألمراء ومن إليهم.. يتعابو املنكراق ؟ س:
لــيس معــىن تطبيــق نظــاٍم أن يكــون اجلميــ  مطبمقــا  لــه وإســا املقصــود كــون ذلــه النظــام  ج:

 صبغة عامة للبرد.
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ت ي ربــوف احلجــا  إىل حــ  ســقوط الدولــة ا ســرمية علــو يــد وا ســرم منــذ انبثــاق نــور 
الكفـار ـ قبـل نصـف قـرن ـ كـان مطبقـا  ي الـبرد ا سـرمية الفسـيحةة فكـان ايلفـاء حيكمـون 
باســم ا ســرم والق ــاة يق ــون بأحكــام ا ســرمة واألمــراء ينفمــذون أوامــر ا ســرمة والشــع  

 ينتهم منهاج ا سرم.
لبرد ا سرميةة حوانيه مخورة وال مواخري فجورة وال مصـارف ربويـةة ولذا مل تكن ي ا

وال حكمام حيكمون ببق القوان  املدنية!. وال جمالس جلعل القانون واستريادت من خارج البرد 
 ا سرمية.

وإسـا املر ــ  األعلـو ي مجيــ  األمــور  الكتـاـ احلكــيم والســنة املطهـرة وال ينــاي ذلــه  أن 
انــا  كــان يتعــاقر ي خلواتــهة أو يقــامر ي ندواتــهة إنــه كــان فاســقا  ي نفســه وخلوتــه.. األمــري أحي

 أما صبغة البردة أما األمري ي العلنة فقد كان ا سرمة وملتزما  بأحكام ا سرم.
 أما القول  أن ا سرم مل يطبقة فمستوردة با ضافة إىل أنه كذـ واخترق !!

مل يطبــق مبــدأ مــن املبــاد  ألن الــر يس األعلــو للحكومــة ال وهــذا الكــرم مثــل أن يقــال  
 خي   لذله املبدأ حرفيا .

 وهل من املمكن تطبيق ا سرم ي هذت الظروف ؟ س:
 إنه  كنة وفوق املمكن.. إن كان للممكن فوق !  ج:
 وكيف ؟ س:
ر م بسـيب  ـدا ة فإنـه إذا عــرف ر سـاء الـبرد ا سـرميةة ا ســرم الصـحي ة فمـا أقــ ج:

 إىل تطبيقه ؟!
 هناك أناأل يقولون  إام ال يتمكنون من تطبيق ا سرمة ألمرين  س:
 أن الكفار ال يرتكوام وشأامة ملا عرفوا من قوة ا سرم ووخمابيته. :5
أام إذا أرادوا التطبيق لع  بر استهم الكافرونة فضشية عن سقوبهم عـن العـرش ال  :2

 صحي  ذله ؟ يقدمون إىل هذت املضابرةة فهل
 كرم ! ال أخمر من الصحة هلذا الكرم.  ج:

أمـــا أن الكفـــار ال يرتكـــوام وشـــأامة فكـــرم فـــارغة فـــإن الـــبرد ا ســـرمية هلـــا مـــن القـــوة 
والثـــروة مـــا ت ـــمن هلـــا النجـــاح ي كـــل ميـــدانة وبـــاألخص ميـــدان ا ســـرم الـــذ  هـــو حمبــــو 
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.  الشعـو
ة إن أرادوا تطبيـق ا سـرمة فـالعكس أوىل وأما خشية الر ساء من لع  الكافرين مبقـامهم

إذ التزام الر يس با سرم يزيدت قوة  علو قوة.. قوة ا هـان وقـوة الشـع ة با ضـافة إىل القـوي 
احلكوميــة املتـــوفرة عنـــدتة فـــإن الشــع .. بطبيعتـــه املســـلمة ـ يتعلـــق بـــالر يس املطبمـــق لإلســـرم 

 ا  و سلطانا .أكثر.. فأكثر ـ وذله  ا يزيدت قوة ومنعة وعزم 
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 اإلمام 
 

 سعيد  من هو ا مام ؟
 .pعادل  ا مام هو خليفة الن  حممد 

 سعيد  من يعيمنه  األمةة أو الن ة أو اهلل ؟
 عادل  اهلل هو املع م لإلمامة والن  يبلم  الناأل ذله.

 خليفة من بعدت ؟ سعيد  هل ع م ن  ا سرم
.  عادل  نعم.. ع م
 ؟ pلذ  عيمنه الن  سعيد  من هو ا

 عادل  ع م اخمل عشر خليفة واحدا  .. بعد واحد.
 سعيد  من هم ؟

 عادل  هم 
 .o  ا مام أمري املؤمن  علي بن أذ بال  1
 .o  ا مام الزكي احلسن بن علي 4
 .o  ا مام أبو عبد اهلل احلس  بن علي 8
 .o  ا مام  ين العابدين علي بن احلس  2
 .oلباقر حممد بن علي   ا مام ا1
 .o  ا مام الصادق  عفر بن حممد 9
 .o  ا مام الكاظم موسو بن  عفر 6
 .o  ا مام الرضا علي بن موسو 3
 .o  ا مام اجلواد حممد بن علي التقي 6
 .o  ا مام اهلاد  علي بن حممد النقي 11
 .o  ا مام العسكر  حسن بن علي 11
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 .oسن   ا مام املهد  حجة بن احل14
 سعيد  من ع م هؤالء األ مة ؟

pعادل  عيمنهم اهلل تعاىلة وأعلم بذله الن  
وكـذا أعلـم كـل سـابق عـن خلفـهة فعـ م  55

الرســـول ا مـــام املرت ـــو.. وعـــ م أمـــري املـــؤمن  احلســـن وعـــ م احلســـن احلســـ ة وعـــ م احلســـ  
وعـ م موسـو عليـا ة وعـ م  عليا ة وعـ م علـي حممـدا ة وعـ م حممـد  عفـرا ة وعـ م  عفـر موسـوة

علـــي حممـــدا ة وعـــ م حممـــد عليـــا ة وعـــ م علـــي حســـنا ة وعـــ م احلســـن املهـــد  )علـــيهم الصـــرة 
 والسرم(.

 ؟iواأل مة  pسعيد  وهل وردق ي ذله أخبار عن الن  
 عادل  نعم وردق أخبار كثرية مذكورة ي كت  احلديي.

 ؟ سعيد  ما هو الوا   علينا إ اء هؤالء األ مة
إذ  pعادل  الوا   إباعتهم فيما يأمرون وينهونة فإن منزلتهم ـ ي هذت اجلهة ـ كالن  

 قوهلم من قولهة وأمرهم من أمرتة وايهم من ايه. 
 ال يقولون عن أنفسهم بل عن اهلل تعاىل. iوالن  وا مام 

وا مـام خيـه عـن منتهو األمر  أن الن  خيه عن اهلل تعاىل بر واسطة أو بواسطة الـوحية 
 .pاهلل تعاىل بواسطة الرسول 

 سعيد  ما شأن الن  وا مام ؟
 عادل  تبلي  الدين.

 سعيد  وما هو الدين ؟
إن الدين عند اهلل اإلسالمعادل  الدين هو ا سرمة كما ي ا ية الكرهة 

500 . 
 سعيد  وما فا دة ا سرم ؟

يتفــئ النــاأل بظــرل األمــن والراحــةة واهلــدوء  عــادل  فا دتــه أنــه يــنظمم احليــاة الــدنياة حــىت
 والرفاتة والعلم والصحة والغىنة با ضافة إىل توفريت للناأل سعادة ا خرة.

 سعيد  وهل وفمر ا سرم للمسلم  هذت األمور ؟
                                                           

ا ـد السـمط   الباـ السادأل والسبعون ي بيان األ مة االخمل عشـر بأ ـا هم. وأي ـا  فر  146را   ينابي  املودة للقندو   احلنفية ص -66
 …. وهكذا ي حبار األنوار و16احلديي  628. وغاية املرام   ص281ح 184ص4ج

 . 16سورة ول عمران   - 111
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 عادل  نعم.
ــي،  وأحــزاـ تفشــه بيــنهم اجلهالــة وال ــرلةة  ســعيد  فلمــاذا نــري العكــسة فاملســلمون ش.

 ألمراض والفقر وما إليها ؟ونشبه فيهم ا
عادل  ألن املسلم  ـ اليوم ـ ال يعملون بأحكام ا سرم كما نـ ة أ رأيـه الطـا رة الـ ي 
تطري ي السماءة وتقلم أفراد كثريين من برد إىل بردة إذا نقصه منها ولةة فهل تطـري ؟ كـرم 

 به.إاا تصب  كتلة من حديدة ال تنف  إال ي صن  الطاساق وما أش  
وهكذا الدينة فالذ  يأخذ بأيـد  البشـرية إىل كـل خـرية هـو الـدين الكامـل وهـو مـا عـزم 
ي املســلم  اليــوم و ــودتة وقـــد أخــذ ا ســرم بأيــد  املســـلم ة حــىت أسمســوا أكــه ح ـــارة 

 عرفها العامل يوم كانوا يعملون با سرم كما أنزله اهلل.
 سعيد  هل ا مام أعظم أم املضرتف ؟

 !   مقايسة بينهما أصر ة فهو كأن تقول  هل احلجر أشرف أم ا نسان عادل  ال
إن ا مام هو الذ  ينري للناأل بريق السـعادةة واملضـرتف هـو مـن يكتشـف سـرا  مـن أسـرار 

 الكون وما قيمة االخرتاف بالنسبة إىل السعادة؟
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 الحجة.. 
 

 حيم ي دار الدنيا ؟ iصاع  م،ن م.ن األ مة 
 .tن األ مة ي احلياة إال ا مام الثاع عشر  احلجة املهد   واد  ليس م

 صاع  وكم عمرت الشريف ؟
  واد  فوق األلف سنة.

 صاع  وكيف بقي هذت املدة الطويلة ؟
  واد  ما املان  من ذله ؟

 صاع  العمر الطبيعي ال يطول مبقدار هذت املدة.
 ألدوية؟ واد  أليس من املمكن أن يطول العمر بواسطة بعض ا

صاع  نعم  كنة وقد وض  العلم احلديي مفتاح ذلـه ي أيـد  األببـاءة فهـم حيـاولون 
التمديــد ي عمــر ا نســان وقــد جنحــوا جناحــا   ز يــا ة ويرتقــ  أن ترتفــ  نســبة النجــاح إىل فــوق 

 ذله.
  واد  إذا ة فطول العمر  كن.

العلـــم إىل هـــذا احلـــ ة  إضـــافة إىل أنـــه لـــو مل نعلـــم رـــن بعـــض األشـــياءة ومل يكشـــف عنـــه
فليس ذله دلير  علو العدم. ألـيس قـد بقـي أ سـاد الفراعنـة ـ ي مصرــ إىل ا نة بعـد والف 

 من السن  بواسطة تنيطهم ببعض الدهونة  ا مل يعرفه العلم إىل احلال احلاضر ؟
 صاع  وهل يبقو ا مام مغيبا  إىل أن هوق ؟

لزمـانة بـأمر اهلل تعـاىل لـيم  األرض عـدال  وقسـطا  بعـد  واد  كرم ! وإسا يظهـر ي وخـر ا
 أن ملئه ظلما  و ورا .

 وهناك يسود العدلة ويعمم الرفاتة وختتم السعادة مبا ي الكلمة من معىن علو البشر.
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 iا ئمة الطاًرون 
 

 t: اإلمام أمير المؤمنين 5
 .tأبوت  أبو بال  

 .uأمه  فابمة بنه أسد 
 من عام الفيل. 81ملكرممةة ي مكة املعظممةة خمالي عشر ر   سنة مولدت  الكعبة ا

ة ودفـن 505هــ 21مدفنه  استشهد ي مسجد الكوفة تاس  عشر مـن شـهر رم ـان سـنة 
 ي النجف األشرف.
 سنة. 46مدة إمامته  

را    uسيدتنا فا مة الًز
 .pأبوها  رسول اهلل حممد 

 .uأمها  السيدة خدنة بنه خويلد 
 املعظممةة يوم العشرين من مجادي ا خرة بعد البيعة خبمس سن . مولدها  مكة

هـــ ة ودفنــه  11مــدفنها  توفيــه مظلومــة شــهيدة يــوم الثالــي مــن مجــادي ا خــرة ســنة 
 باملدينة املنورة لير .

 t: اإلمام الحان بن عل  2
 .tأبوت  ا مام أمري املؤمن  

 .pأمه  السيدة فابمة الزهراء بنه رسول اهلل 
 هـ . 8ولدت  املدينة املنورةة منتصف شهر رم ان سنة م

 هـ ة ودفن باملدينة املنورة بالبقي . 26مدفنه  استشهد بالسممة ساب  شهر صفر سنة 

                                                           
 من شهر رم ان. 41يوم التاس  عشر يوم ال ربة وقد استشهد بعدها بثرخمة أيام أ   - 111
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 مدة إمامته  تس  سنواق تقريبا .

 t: اإلمام الحاين بن أمير المؤمنين 1
 .tأبوت  ا مام أمري املؤمن  
 .pرسول اهلل بنه  uأمه  السيدة فابمة الزهراء

 هـ. 2مولدت  املدينة املنورةة خمالي من شهر شعبان سنة 
 هـة ودفن بكربرء املقدسة. 91مدفنه  قتل ظلما  وعدوانا ة يوم العاشر من حمرم سنة 

 سنة تقريبا . 14مدة إمامته  
 

 t: اإلمام زين العابدين 4
 .tأبوت  ا مام احلس  بن علي 
  رد.أمه  شات  نانة بنه املله يزد

 هـ. 83مولدت  املدينة املنورةة يوم النصف من مجادي األوىل سنة 
هــ ودفـن بـالبقي   61مدفنه  ماق مسـموما ة يـوم ايـامس والعشـرين مـن شـهر حمـرمة سـنة 

 .tعند عمه ا مام احلسن 
 سنة تقريبا . 82مدة إمامته  

 t: اإلمام محمد الباقر 9
 .tأبوت  ا مام  ين العابدين 

 .tة بنه ا مام احلسن أمه  فابم
 هـ. 16أو  16مولدت  خمالي من شهر صفرة أو أول ر   سنة 
 هـة ودفن جبوار أبيه بالبقي . 119مدفنه  ماق مسموما ة ساب  ذ  احلجة سنة 

 سنة تقريبا . 41مدة إمامته  
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 t: اإلمام جعفر بن محمد ال ا ق 6
 .tأبوت  ا مام حممد الباقر 

 )أم فروة(. أمه  فابمة امللقمبة بـ
 هـ باملدينة املنورة. 38مولدت  يوم الساب  من شهر ربي  األول سنة 

هـــة ودفــن مــ  أبيــه  123مدفنـه  مــاق مســموما ة يــوم ايـامس والعشــرين مــن شــوالة سـنة 
 بالبقي .

 سنة تقريبا . 84مدة إمامته  

 t: اإلمام موسى بن جعفر الكاظم 7
 .tأبوت  ا مام الصادق 

 صفاق.أمه  محيدة امل
 هـ. 143مولدت  )األبواء( وهو ب  مكة واملدينةة الساب  من شهر صفر سنة 

هــــــ ودفـــــن  136مدفنـــــه  مـــــاق مســـــموما ة ي يـــــوم ايـــــامس والعشـــــرين مـــــن ر ـــــ  ســـــنة 
 بالكاظمية.

 سنة تقريبا . 21مدة إمامته  
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 t: اإلمام عل  بن موسى الرضا 8
 .tأبوت  ا مام الكاظم 

 أمه  جنمة.
 هـة باملدينة املنورة. 123  عشر ذ  القعدة سنة مولدت  حاد

 هـ ودفن خبراسان. 414مدفنه  ماق مسموما ة يوم وخر صفر سنة 
 سنة تقريبا . 18مدة إمامته  

 t: اإلمام محمد الجوا  5
 .tأبوت  ا مام الرضا 

 أمه  سبيكة.
 هـ باملدينة املنورة. 161مولدت  يوم العاشر من شهر ر   سنة 

هـــة ودفــن بالكاظميــة عنــد  ــدت  441ق مســموما ة ي وخــر ذ  القعــدة ســنة مدفنــه  مــا
t. 

 سنة تقريبا . 13مدة إمامته  
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 t: اإلمام عل  الها ي 50
 .tأبوت  ا مام اجلواد 

 أمه   انة.
 هـ باملدينة املنورة. 414مولدت  خامس عشر ذ  احلجةة أو خماع ر   سنة 

 هـ ودفن بسامراء. 412مدفنه  ماق مسموما ة خمالي ر   سنة 
 سنة تقريبا . 82مدة إمامته  

 t: اإلمام الحان العاكري 55
  tأبوت  ا مام اهلاد  
 أمه  السيدة ) دة(.

 هـ. 484مولدت  عاشر ربي  الثاع سنة 
هـــ ودفــن بســامراءة  491مدفنــه  مــاق مســموما ة يــوم الثــامن مــن شــهر ربيــ  األول ســنة 

 جبوار والدت.
 نواق تقريبا .مدة إمامته  سه س

 t: اإلمام الحجة المهدي 52
 .tأبوت  ا مام العسكر  
 أمه  السيدة )نر س(.

 هـ بسامراء. 411مولدت  منتصف شهر شعبان سنة 
وهو حيم ي دار الدنياة غا ـ  عـن األبصـارة حـىت يـأذن اهلل لـه فيظهـر وهـ  الـدنيا عـدال  

 وقسطا  من بعد ما ملئه ظلما  و ورا .
 

إنمـا يريـد اهلل ليـ ً  ة الـذين قـال اهلل تعـاىل فـيهم  pم أهل بيه رسول اهلل هؤالء ه



 

 66 

عنكم الرجن أًل البيط، ويطّهركم تطهيرا  
502. 

مثــل أهــل بيــ ي كمثــل ســفينة نــوحة مــن ركبهــا جنــا ومــن ختلمــف عنهــا » pوقــال فــيهم النــ  
 . 501«هوي

ــكتم  مــا لــن إع تــارك فــيكم الثقلــ  كتــاـ اهلل وعــرت ي أهــل بيــ ية مــ» pوقــال  ا إن متسم
 . 504«ت لموا

 الذين قال فيهم  pوهم خلفاء رسول اهلل 
 .509«ايلفاء بعد  اخمنا عشر»

ـــه  ـــمة واالنقيـــاد هلـــمة وأن يتـــوالمهمة ويتـــهمأ مـــن  فمـــن الوا ـــ  علـــو كـــل مســـلم التمسم
 أعدا هم.

 
ة ســـبحان ربـــه ـر العـــزة عمـــا يصـــفونة وســـرم علـــو املرســـل ة واحلمـــد هلل ـر العـــامل 

 وصلو اهلل علو حممد ووله الطاهرين.
 

 كربال  المقدسة  
 محمد بن المهدي الحاين  الشيرازي 

  

                                                           
 .  88سورة األحزاـ   - 114
 .«هلهختلمف عنها  ومن… ». وفيه  21ح 6ـ 141ص 48حبار األنوار  ج - 118
 . 3131ح 26ـ 411ص 6مستدرك الوسا ل  ج - 112
 . 6ح 11جملس  811أمايل الشيإل صدوق  ص - 111
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 سييت  عليكم زمان 
  )وإنــه ســيأ ي علــيكم مــن بعــد   مــانة لــيس  ومــن خطبــة ملوالنــا أمــري املــؤمن  علــي

قة وال أظهــر مــن البابــلة وال أكثــر مــن الكــذـ علــو اهلل ورســولهة فيــه شــيء أخفــو مــن احلــ
ولــيس عنــد ذلــه الزمــان ســلعة أبــور مــن الكتــاـ إذا تلــي حــق تروتــهة وال أنفــق منــه مثنــا  إذا 
حــرف عــن مواضــعهة وال ي الــبرد شــيء أنكــر مــن املعــروفة والأعــرف مــن املنكــرة واعلمــوا 

ركــهة ولــن تأخــذوا مبيثــاق الكتــاـ حــىت تعرفــوا الــذ  أنكــم مل تعرفــوا الرشــد حــىت تعرفــوا الــذ  ت
نق ــهة ولــن متســكوا بــه حــىت تعرفــوا الــذ  نبــذتة فالتمســوا ذلــه مــن عنــد أهلــه فــإام عـــي  
العلـــمة ومـــوق اجلهــــلة هـــم الـــذين خيــــهكم حكمهـــم عـــن علمهــــمة وصـــمتهم عـــن مــــنطقهمة 

 ســــرم ووال ــــم وظــــاهرهم عــــن بــــابنهمة ال خيــــالفون الــــدين وال خيتلفــــون فيــــهة وهــــم دعــــا م ا
االعتصامة  م عاد احلق ي نصابهة وانزاح البابل عن مقامهة وانقط  لسانه عن منبتـهة عقلـوا 
الدين عقل وعاية ورعايةة ال عقـل  ـاف وروايـةة وإن رواة العلـم كثـرية ورعاتـه قليلـةة هـو بيـنهم 

 .(5) شاهد صادق وصامه نابق(

 وشيع   ًم الفائزون اّن علّيا  
مـن تـاريإل دمشـق  بسـندت عـن أذ  ي ترمجة ا مـام علـيم بـن أذ بالـ   ابن عساكر

فأقبـل علـيم بـن أذ بالـ ة  الزبرية عن  ابر بن عبد اهلل األنصار  قال  )كنما عند النم  
  قــد أتــاكم أخــية مث التفــه إىل الكعبــة ف ــر ا بيــدت مثم قــال  والمــذ  نفســي  فقــال النــ م 

لفــا زون يــوم القيامــةة مث قــال  إنمــه أوملكــم إهانــا  معــي وأوفــاكم بعهــد بيــدت إنم هــذا وشــيعته هلــم ا
اهللة وأقومكم بأمر اهلل وأعدلكم ي الرعيمةة وأقسمكم بالسويمةة وأعظمكم عند اهلل مزيمةة قـال 

إن الـــ ين آمنـــوا وعملــوا الّ ـــالحات أولئـــك ًـــم ليـــر البّريـــة ــابر ونزلـــه  
. قـــال  (5)

إذا أقبل عليم قالوا  قد  اء خري الهمية(  ابر  فكان أصحاـ حمممد 
(2)  

قـال  قـال  وابن عساكر أي ا   بسـندت عـن حمممـد بـن  حـادةة عـن الشـع  عـن علـيم 

                                                           
 . )ببعة األعلمي(.  461ص 121ام البرغة ايطبة  (1)
 .6سورة البيمنة  (1)
 .م  تعليقة احملمود .613ته الرقم   224ص  4تاريإل ابن عساكر ج  (4)
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  (1)  )أنه وشيعته ي اجلنمة( يل رسول اهلل

 الك اب والع رة
قــال  )إع أوشــه أن أدعــو فأ يــ ة وإع تــارك  عــن أذ ســعيد ايــدر  عــن النــ  

  كتـــاـ اهلل عزو ـــل وعـــرت ية كتـــاـ اهلل حبـــل  ـــدود مـــن الســـماء إىل األرضة فـــيكم الثقلـــ 
وعرت ي أهل بي ية وإن اللطيف ايبري أخهع أامـا لـن يفرتقـا حـىت يـردا علـي احلـوض فـانظروع 

 ِب ختلفوع فيهما( .
 اا  ترقيم العالمية 50707ماند اامد بن انبل، رقم الحدي : 
 

  )إع تـــارك فـــيكم خليفتـــ  كتـــاـ اهلل  ل رســـول اهلل عـــن  يـــد بـــن خمابـــه قـــال  قـــا
 وأهل بي ي وإاما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض مجيعا(.

 اا  ترقيم العالمية 20667ماند اامد بن انبل، رقم الحدي : 
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