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 ملخص البحث

ئن غملُت الذغىة ؤلاظالمُت ال جىدفش غلى ئللاء اليلماث وجلذًمها ججاه اإلاعخمػحن وخذه وئهما جدخىي ئلى ألاغماٌ ألادبُت 

ف الففاث اإلاإزشة للىفىط في الشواًت الػشبُت  وهي سواًت "ال شحل والظُما الشواًت الػشبُت. فيهذف هزا البدث ئلى ـو

ت  الزي آمً" لىجُب هُالوي  ولهزه الشواًت كُم أخالكُت وأزشها ئلى جشكُت ألاخالق اإلادمىدة. ورلً ههج البدث بىظٍش

مت وما أؼبه رلً،  ئحخماغُت خُث ٌعحر الباخث غلى غملُت اخماس غىاـش ئحخماعي حؽخمل غليها ؤلاوعاهُت وألافػاٌ الىٍش

ا في الشواًت مً احببىت والعشد والصصفُت والضمان وما أزش مهها فخىلذث مهها فاظخخذم الباخث مىهج الىـف الخدلُلي  إلا

اإلاػاوي. وأما الىخائج التي خفل غليها البدث فهي أن اإلاػاملت ؤلاخخالوُت جترقى ئلى العيىهُاث ؤلاحخماغُت وؤلاوعاهُت ورلً 

 مً الذغىة ؤلاظالمُت.

ؤلاوعاهُت, الذغىة ؤلاظالمُت: الشواًت الػشبُت, ؤلاحخماغُت, كلماث املفاجيح

 

 خلفيت البحث  .أ

 جفهم الشواًت بيل غمل ظشدي مىٌى وعبُا، مػلذ الترهُب والبىاء واللائم غلى جلىُاث للىخابت مػشوفت

وهي في غفشها احبالش فهي الىثر الفني التي واهذ لغتها ظائشة بحن الىاط فىأنها لغت هففها ؼػشي حمُل 

  وهففها ألاخش ؼػبي بعُي
ً
 وأغم اظخػماال

ً
ػخمذ هزا الدؽکُل . فا1وهي أهثر ؼُىغا لشواًت حؽکُل للبُاة َو

 یجذوس فُه هزه ألاخذار وجفل ف یخالٌ شصفُاث مخفاغلت مؼ ألاخذار والىظي الز یخذر الىاط ف یغل

ت أو زلافُت أو اكخفادًت وخاحت ؤلاوعان ئل هدُجت یالههاًت ئل ُّ ت أو فلعف ُّ ت أو ظُاظ ُّ سواًت ألاخذار  یاحخماغ

ً ئل ت  یالتي جلؼ له ودفؼ آلاخٍش ً حػذ مً احباحاث الفىٍش مؽاسهتها واهخلاٌ ججاسبه وأخاظِعه باآلخٍش

م اللغت.  غالم احصاسج بىشق مخخلفت، ووان أهملها سواًت یلإلوعان وهى ًيخلل هزه احباحت ئل ألاخذار غً وٍش

ش وفي  یسواًت ألاخذار في بذاًت ألامش ظهشث بأالؼکاٌ اللفُفت اإلادذدة ف ألاخذار والؽمٌى والخفٍى

لت بففت غحراإلادذدة ف ت زم بشصث بؽکل اللفت الىٍى ُّ ت والىهم ُّ الؽمٌى وألاخذار  یاإلاىلىغاث احصُال

ُّ  یوکاهذ مىلىغاتها غحر الىاكػُت غل ت إلسلاء كشائها زم جمُل ئلأظاط أمىس الغُب ُّ احبذًث غً  یت والىهم
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ولىً الجزغت ؤلاوعاهُت الخللُذًت حغُب مً  .5الىكاٌؼ احبُاة للػالج الىاكؼ ؤلاوعاوي والىفس ي والاحخماعي

ف ؤلاوعاهُت هي التي جههن، ومً أحل رلً ًخفىس لىا العإاٌ أغماٌ الشوائُحن الغشبُحن، خُث أن الػىاو

وهى ما هي غىاـش الذغىة ؤلاوعاهُت في سواًت الشحل الزي آمً؟ وما أزش هزه الشواًت الػشبُت في جشظُخ اللُم 

 ؤلاًالمُت؟    

عمى باحبُاة و ولمت ؤلاوعاهُت غحر مدذودة الذاللت وال مدفىسة الفىشة وال ًلترن في أرهان الىاط ئال ال

لها، فهي حػم في الػالم وخذة ئوعاهُت ال جىفيها خىاحض  ت، وأن ًجخاص ؤلاوعان ول اإلاػىكاث التي جلف في وٍش البؽٍش

ذ ؤلاوعان أن  مً ووً أو حيغ وال جدذها غفبُاث مً دًً وغحر دًً. وبزلً جفبذ ؤلاوعاهُت حىاهب غاإلاُت, ًٍش

غشبي وال أظىد وال أبُن وال معلم وال دوهه، فالػالم يهذف ئلى ؤلاجداد  حػم الػالم وله سوابي واخذة فال ؼشقي وال 

ت وغفبُاث.   فُفبذ الىاط أمت ختى جزوب ول غىفٍش

ُاهت دمه وغشله  خه وخشماهه وخلىكه ـو لفذ باللُم ؤلاوعاهُت هىا التي جلىم غلى اخترام هشامت ؤلاوعان وخٍش ٍو

 في 
ً
 وغمىا

ً
فه ئوعاها مجخمؼ. وجترهض اإلاجمىغت مً اللُم ؤلاوعاهُت هىا في الػلم، والػمل، وماله وغلله ووعله بـى

ت، والؽىسي، والػذٌ، وؤلاخاء. فىللذ هزه ولها مً ملالت اللُم الاوعاهُت في الاظالم لُىظف اللشلاوي   واحبٍش

 الػلم .1

ت  واإلاادًت، ألاخشوٍت الػلم كُمت مً اللُم الػلُا، التي حاء ها ؤلاظالم وأكام غليها خُاة الاوعان اإلاػىٍى

م ؤلاًمان وداعي الػمل وهى اإلاششح ألاٌو للصالفت في ألاسك، وبه فمل آدم أبى البؽش غلى  ت، وحػله وٍش والذهٍُى

عفيىا  اإلاالئىت الزًً جىلػىا ئلى مىفب احصالفت، ألنهم أغبذ هلل مً الزًً جىكػىا مههم أن ًفعذوا في ألاسك َو

م : " اكشأ باظم سبً الذماء. وألن ؤلاظالم هى دًً الػ لم، واللشآن هخاب الػلم وأٌو ما هٌض مىه غلى الشظٌى الىٍش

 { واللشاءة هي باب الػلم.1الزي خلم } ظىسة الػلم: 

وأهل الػلم هم اإلاإهلىن حصؽُت هللا حػالى وجلىاه "ئهما ًخش ى هللا مً غباده الػلماء" فال ًخش ى هللا ئال مً 

ظُاق احبذًث غً أًاث هللا حػالى في اليىن " ألم جش أن هللا أهٌض مً العماء  غشفه. ولزلً حاءث هزه احجملت في

 أللىاهه } فُه ئؼاسة ئلى غلم الىباث والضساغت{ ومً الىاط والذواب وألاوػام 
ً
ماء فأخشحىا به مً الثمشاث مخخلفا

لىء هزه اإلاػاوي كامذ خماسة مخخلف ألىاهه  } فُه ئؼاسة ئلى ظائش غلىم احبُاة وؤلاوعان وما ًخػلم بهما{ وغلى 

 اظالمُت سفُػت البيُان، مخِىت ألاسوان، حامػت بحن الػلم وؤلاًمان.

ػت  ولم ٌػشف في هزه احبماسة ما غشف في ألامم ألاخشي مً الفشاع بحن الػلم والذًً أو بحن احبىمت والؽَش

ئُحن وهما أن أـٌى ؤلاظالم جخفم ول أو بحن الػلل والىلل، بل وان هثحر مً غلماء الؽشع أوباء وسٍالُحن وهُما

 الاجفاق مؼ الػلم واإلاذهُت.

 الػمل .2

وهى زمشة الػلم ولهزا كُل في الترار : غلم بال غمل هصجش بال زمش أو سباب بال مىش. وهى أًما زمشة الاًمان 

الاًمان أو ؼشوا  احبم ئر ال ًخفىس ئًمان بال غمل. ومهما ًخخلف غلماء الىالم في اغخباس الػمل حضء مً خلُلت
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ب فُه أن ؤلاًمان، الفادق ال بذ أن ًثمش غمال. ولهزا كاٌ العلف: ؤلاًمان ما وكش في  له، أو أزشا له، فما ال ٍس

ذكه الػمل.   الللب ـو

والػمل اإلايؽىد في الاظالم هى غمل الفاحباث والفاحباث هي حػبحر كشآوي حامؼ ٌؽمل ول ما ًفلح به 

فلح به الفشد واإلاجخمؼ خُث ًمم الػباداث واإلاػامالث أو غمل اإلاػاػ واإلاػاد. وهما أن اللشآن  الذًً والذهُا، ٍو

ىت لها، لهذف واضح  كذ بحن أن هللا حػالى خلم العمىاث وألاسك، وخلم اإلاىث واحبُاة، وحػل ما غلى ألاسك ٍص

 خذده بلىله حػالى لُبلىهم أًىم أخعً غمال.  

ت .3  احبٍش

ت التي جشفؼ غً الاوعان ول ألىان المغي واللهش ومً اللُم الاوعاهُت ال تي غظم أمشها الاظالم هي احبٍش

ت اإلاذهُت. ت العُاظُت واحبٍش ت واحبٍش ت الفىٍش ت الذًيُت واحبٍش ت غلى احبٍش  والاهشاه والارالٌ، فدؽمل هزه احبٍش

 الؽىسي .4

فشد الاوعان بالشأي وخذه في ألامىس التي وهى اللُم الاوعاهُت والاحخماغُت التي حاء بها الاظالم، ومػىاه أال ًى

 جدخاج ئلى مؽاسهت غلل آخش أو أهثر، فشآي الازىحن أو احجماغت أدوى ئلى أدسان الفىاب مً سأي الىاخذ. 

 الػذٌ .5

ت والاحبماغُت  وهى اللُم الاوعاهُت ألاظاظُت التي حاء ها الاظالم وغلها مً ملىماث احبُاة الفشدًت وألاظٍش

ت ولها بلىله حػالى: للذ أسظلىا والعُاظُت.  وحػل اللشآن ئكامت اللعي بِىالىاط هى هذف الشظاالث العماٍو

{. واإلاشاد بالػذٌ هىا أن ٌػىى ول 55سظلىا بالبِىاث وأهضلىا مػهم الىخاب واإلاحزان لُلىم الىاط باللعي }احبذًذ: 

مػنى مً اإلاػاوي بال وغُان وال ئخعاس فال  ري خم خله ظىاء وان رو احبم فشدا أم حماغت أم ؼِئا مً ألاؼُاء أم

 ًبخغ خله وال ًجىص غلى خم غحره.

 ؤلاخاء .6

ً، ًجمػهم ؼػىس أبىاء ألاظشة الىاخذة التي  وهى أن ٌػِؾ الىاط في اإلاجخمؼ مخدابحن مترابىحن مخىاـٍش

 وهثحر باخىاهه.       ًدب بػمها بػما، ًدغ ول مهها أن كىة أخُه كىة له، وأن لػفه لػف له، وأهه كلُل بىفعه

 الدعوة إلاسالميت في إلاطار النظزي  .ب

ئن لىظائل الذغىة ئلى هللا لىابي ختى ال جىدشف غً كىاغذ الؽشع وال جخشج غً ألاهذاف التي ولػذ 

ت مأخىرة مً 1مً أحل هجاح الذغىة الاظالمُت, ومً المىابي هي:  { أن جيىن الىظائل والاظالُب الذغٍى

م اإلافادس الؽشغُت ألاخشي هما جإخز مً ؤلاحتهاد هفىؿ الىخاب و  العىت، أو أن جيىن معخيبىت غً وٍش

{ 3{ أال ًإدي اظخػمالها مً أحل مفلبت ئلى الىكىع في مفعذة أغظم. 5واللُاط والاخخدعان و اإلاشظلت. 

اث.   ظلىب ؼػاس الىفاس.{ أال جيىن الىظُلت أو ألا 5{ الخذسج في اظخخذام الىظائل وألاظالُب. 4مشاغاة ألاولٍى

وكام الفاحبىن العابلىن بالذغىة وألاهبُاء غليهم العالم وغحرهم وشكا هثحرة للذغىة ئلى هللا حػالى, 

{ الذغىة اللىلُت اإلالشوهت 5{ الذغىة اللىلُت بالترغُب والترهُب، وبعىق اللفق وبمشب ألامثاٌ. 1ومهها: 
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{ الذغىة باإلاجادلت بالتي هي 4ػمل وخذها وباإلؼاسة وخذها, { الذغىة بال3بالػمل وؤلاؼاسة وبالشظم والؽيل. 

 أخعً.

{ جشبُت 5{ أن الذاغُت ئلى هللا مخيلم بلعان الؽشع ال بلعان الػشف. 1وأما ألافياس الػامت في الذغىة فهي 

ذهم غلى الاجفاٌ بالػلماء والذغاة غىذ خفٌى اإلاؽيلت   3الىاط وحػٍى

 

 . عناصز الدعوة الاسالميت في روايت الزجل الذي آمنج

 . الذغىة اللىلُت بالترغُب والترهُب1

ذ الىاط غىه، ومً رلً الترغُب  الترغُب في كبٌى احبم والاظخجابت له، والترهُب مً ؤلاغشاك ـو

باظدئالف الللىب وجدبُبها في دًً ؤلاظالم، وجثبُتها غلُه، وكذ ًيىن رلً بؽيل مػىىي: والخألف باحجاه ولىف 

 الىالم.

إلفىن، ًخػاملىن ….  ان ـػىبت جزهش في خُاجه احجذًذة، فالىاط في هزه اإلاذًىت ًألفىن ٍو لم ًجذ ئٍس

خجاوبىن في بعاوت.    4بشكت ٍو

خػاملىن مؼ غحر اإلاعلم بشكت مإلفحن  ًبذو مً هزه الفلشة أن أهل مذًىت دبي اإلاعلمىن واهىا ًخجاوبىن ٍو

ان الىفشاوي. ورلً الهذف جيىن الىظُلت أو ألاظلىب ٌػني اإلادلُت ؼػاسا  في الدعامذ واإلاػاؼشة فُجخزب مههم ئٍس

ؤلاوعان غلي خب ما ًىفػه ، للمعلمحن. فأهذ رلً ببالد احجىت خُث أهه ولم أباه في ئوالُا، ورلً ًذٌ غلى أن 

فضغه ، وان ألظلىب الترغُب والترهُب أهمُت كفىي  ىفش مً ول ما ًخفُه ٍو وجلشبه غُىه ، وجىمئن به هفعه ،ٍو

 بػن الش ي أمام 
ً
م ممهذا ت لذي اإلاذغى .في الذغىة ئلي هللا ، وأـبذ الىٍش  الذاغُت الظدثماس هزه الفـش

وغلي هزا ألاظاط وان للترغُب أهمُت هبحرة في حيغ الىاغاث. وغلي سأظها جدلُم ولمت الخىخُذ 

واللُام بملخمُاتها وؼشووها والبػذ غما ًىلمها و ًخذؼها ، واحبزس ول احبزس مً الؽشن بأهىاغه،  فهى مدبي 

دىا ٌو الترغُب هزلً بلُت أسوان ؤلاظالم احصمعت : والفالة والضواة والفىم واححج ، لألغماٌ والػُار باهلل ، ٍو

لت الشخم  وأسوان ؤلاًمان وؤلاخعان مً زم الترغُب في بلُت أهىاع الىاغاث ألاخشي ، وأؼيالها ، هبر الىالذًً ـو

  والفذكت

الشب ساك غىه ألهه هخب غلُه  أن هزه البالد هي احجىت اإلاىغىدة التي وان ًدلم بها مىز أمذ بػُذ، وأن…

 5أن ًأحي ئلى هزا الؽاوئ العاخش الزي ال ًىلفه ؼيئ مً ملىماث السبش واحجماٌ.

أن هزه البالد هى احجىت اإلاىغىدة التي ًدشؿ آلاباء واإلاشبىن هىان غلى اـىداب أوالدهم ئلى اإلاخاخف، 

فشك اإلاشبىن غلى الخ خُت. ٍو خ ودساظت احبماساث، وولُاث الفىىن وصٍاسة آلازاس الخاٍس المُز أو والب ولُاث الخاٍس

اسة غلمُت حغزي الػلل بمىهجُت البدث  لت؛ لخيىن الٍض  اظخماساث خاـت لإلحابت غً أظئلت ُمعبَّ
َ
احجمُلت حػبئت

                                                           
 أم حامػت والخىصَؼ، لليؽش الىشفحن داس: اإلاىشمت مىت حػالى، هللا ئلى الذغىة في  دغاة ولىا ي،الغامذ الػالف أخمذ بً هللا غبذ 3
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 الففدت هفغ 5
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ط. فلِغ الػلمي، وجشبي الزائلت الفىُت واحباظت احجمالُت، وجثلف احصُاٌ الفني، وحغشط اللُم احجمالُت في الىفى 

ت فلي غلى سؤٍت احجماٌ، بل جىمُت بفحرة جزوكه؛ ألنهم ًذسوىن كُمت احجماٌ في  اإلالفىد جشبُت الشؤٍت البفٍش

 .الاسجلاء باإلوعان وظلىهه احبماسي 

لَشأ غً  -مً اإلاداوساث الفلعفُت الشائػت ألفالوىن )مداوسة فاًذسوط ًُ غً احجماٌ( ففيها أسوع ما 

جماٌ اوسجام وهظام وجىاظم وجىاغم، هما في اإلاىظُلا والشواًت الػشبُت. واإلاخمخؼ فلعفت الفً واحجماٌ. فاح

باحباظت احجمالُت ًىشه اللبذ والظلم؛ ألن الظلم كبٌذ و وؽاص ًدىاكن مؼ ماهُت احجماٌ اللائم غلى الىظام 

ش 
ُ
ّبي الفشد غلى خب اإلاىلم. وهما أوضح أفالوىن في  فان اإلاىظُلا، غالم مً احجماٌ الهشمىوي اإلاخىاظم، ج

. ومً هىا هفهم ملىلخه الؽهحرة: 
ً
يىا الفالظفت وفلعفىا اإلالىن»الػذالت، بخاـت ئرا ـاس مليا

ّ
فاحباهم الزي «. مل

 
ً
ئ غلى خب احجماٌ ال بذ مً أن ًيىن غادال ِ

ّ
ش 

ُ
  .و

ؽش بيل ًشبي الفُلعىف احجمالي بحن احجماٌ واحصحر وألاخالق. فاحبعاظُت احجمالُت ججػلىا وؽمئزمً ال

ججلُاجه؛ وهىزا جيىن احبعاظُت احجمالُت خعاظُت خللُت باإلافهىم الؽمىلي لألخالق. وبهزا ًلترب مً فلعفت 

ت. لٌى حملت سائػت: ئن احبعاظُت احجمالُت واحبعاظُت احصللُت أوُب صهشة جيخجها الىبُػت البؽٍش  أفالوىن. ٍو

 . الذغىة الػمل وؤلاؼاسة5

بت لفخذ هظشه، وهي أن معاحذ الفالة مفخىخت للمعلمحن في ول ولم ًيغ أن ًخبر أباه بظ….  اهش ة غٍش

ًىم وفي ول وكذ ولِغ ًىم ألاخذ فلي، وأن أهم ًىم غىذهم هى ًىم احجمػت، خُث ًددؽذ الىاط في 

ب، هما أن الىاط ًزهبىن ئلى  اإلاعاحذ التي جمُم بهم، فُفترؼىن ألاسك في الؽىاسع أو اإلاُذان اللٍش

عاحذ خمغ مشاث في الُىم وهى ئ ئ غٍشب ال ًشاه في ئًىالُا وال ٌعمؼ به في أوسوبا وكاٌ في الفالة في اإلا

سظالخه "ًخُل ئلي ًا أبي أن الىاط أهثر اجفاال وزلت باهلل، وأنهم ال ًخافىن مً الغذ، وهم ماهشون في 

   6الخجاسة.

 

أجاه هللا غلما وفهما وئداسوا أن ًيخفؼ بػلمه وفىشه وأن  ًبذو  هىا أن اإلاعلم مىالب خاـت اإلاعلم الزي

وال ؼً أن هىان ـفاث ًيبغي أن ًخدلى بها اإلاعلم لُيىن كذوة لغحر اإلاعلمحن،    .ًىفؼ الىاط بزلً والظُما أبىه

جػلها خالػت  غىذما ًشوهه ًدعىن أن ؤلاظالم ًخجعذ فُه، ومً هزه الففاث أن ًلبل اإلاعلم غلى هفعه ٍو

خجشد له لُيىن أدعى ليل  ما ًخللى غً هللا وسظىله مً ألاوامش والىىاهي، هما أن اإلاعلم مىالب بأن ٌعدعلم هلل ٍو

 ٌ   . لللبى

ومً الػىامل احبعاظت اإلاهمت التي ًيبغي غلى اإلاعلم ئجباغها هى ألاظلىب احبعً في هىاق الىخابت  

بلغ اللفذ بأكل الخيالُف واحصىابت والخدذر والىلاػ، وباألظلىب ٌعخىُؼ اإلاعلم أن ً فِب الهذف ٍو

ً ئلى ؤلاظالم فال ًىفشون  وأٌعشها، وئن غشك اإلاعلم ألفياسه ومبادئه بأظلىب ؼُم حزاب ًدبب آلاخٍش

بخػذون، هما أهه ًيبغي مخاوبت الىاط غلى كذس غلىلهم ومذاسههم، فال ًخاوب الػماٌ اليادخحن بأظلىب  أٍو
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 . اإلاالخذة اإلاادًحن بلعان غاوفي خاٌ مً اححجت والبرهانالفالظفت أصباب اإلاىىم وال ًىاكؾ 

ذهم غلى الاجفاٌ بالػلماء والذغاة غىذ خفٌى اإلاؽيلت . 3  جشبُت الىاط وحػٍى

 …""مً أحلً يهىن ول ئ يء  -...

ان ؟" -  "أحعلم مً أحلي ًا ئٍس

 " ئًمان صائف" -

؟" -  "مارا أكٌى

 ن الذًً احبم.."" جلٌى أهً جإمً ألهً اكخىػذ باالظالم وبأ -

 "ظأفػل ًا ؼمغ" -

 7فلخزهب ئلى سحل ٌػلمً أـٌى الذًً" -

 

َػذُّ ؤلاخالؿ أهم أغماٌ الللىب  هزه الفلشة حػلمىا باالخالؿ في غملُت الػلُذة والػبادة ، وَُ

 آهذ وأه
ً
، بل ئن أغماٌ الللىب غمىما

ً
 وؼأها

ً
م مً أغماٌ اإلاىذسحت في حػٍشف ؤلاًمان، وأغظمها كذسا

ىفي أّن الػمل الللبي هى الفشق بحن ؤلاًمان والىفش، فالعاحذ هلل والعاحذ للفىم هالهما  احجىاسح، ٍو

لاٌ أن أهمُت أغماٌ الللىب:  . كام بالػمل هفعه، لىً اللفذ ًخخلف، وبىاء غلُه آمً هزا وهفش هزا ٍو

الخىول غلى هللا، وئخالؿ الذًً هلل، "وهي مً أـٌى ؤلاًمان وكىاغذ الذًً، مثل مدبخه هلل وسظىله، و 

والؽىش له والفبر غلى خىمه، واحصىف مىه، والشحاء له، وما ًدبؼ رلً".  وهزه ألاغماٌ حمُػها واحبت 

غلى حمُؼ احصلم باجفاق أئمت الذًً، والىاط فيها غلى زالر دسحاث: ظالم لىفعه، وملخفذ، وظابم 

واإلالخفذ: اإلاإدي للىاحباث، والخاسن  . مىس أو فػل مدظىس فالظالم لىفعه: الػاص ي بترن مأ . باحصحراث

والعابم باحصحراث: اإلاخلّشب بما ًلذس غلُه مً فػل واحب ومعخدب، والخاسن للمدشم  . للمدشماث

محى غىه؛ ئما بخىبت وهللا ًدب الخىابحن  . واإلاىشوه
ُ
وئن وان ول مً اإلالخفذ والعابم كذ ًيىن له رهىب ج

ً، وئ دب اإلاخىهٍش  ما بدعىاث ماخُه، وئما بمفائب مىفشة، وئما بغحر رلً".ٍو

ت  ُّ ل، وأغماٌ احجىاسح جبؼ ومىملت، وئّن الى لٌى ابً اللُم سخمه هللا: "أغماٌ الللىب هي ألـا ٍو

بمجزلت الشوح، والػمل بمجزلت احجعذ لألغماء، الزي ئرا فاسق الشوح ماجذ، فمػشفت أخيام الللىب أهم 

لاٌ أن ألاغماٌ الظاهشة ال جيىن ـاحبت ملبىلت ئال بخىّظي غمل الللب، مً مػشفت أخيام احجىاس  ح".ٍو

، وألاغماء حىىده، فارا خبث خبثذ حىىده، ولهزا كاٌ الىبي ـلى هللا غلُه وظلم: ئّن  ًٌ فان الللب مل

 في احجعذ ممغت... احبذًث". 

ان معدُلظا ًفىش حذًا في ؼمغ، وفُما ….  كالذ له، هل ًمىً بِىما واهذ بفػل رلً وان ئٍس

بؽش بُههم  أن ًخخلى هىزا ببعاوت غً دًاهخه مً أحل ئمشأة، وأبىه كعِغ ٌػظ الىاط، ٍو

سظالت اإلاعُذ؟ ومارا ظُلٌى أبىه ؟ وبمارا ظخػلم أمه؟ وما ظُيىن غلُه مىكف ـىفُا التي 

فعه بأهه لىىه غاد أخحراوأكىؼ ه… أهملخه؟ وأـذكاؤه في سوما؟ وصمالؤه هىا في فشكت اإلاىظلُا 
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 "اإلنسانيت والحضارة اإلسالميت الشريعت تطبيق في ودورها العربيت اللغت" 
 

مً الىاحب أن ًأخز فىشة غً الذًاهاث ألاخشي زم ًخخاس الػلُذة التي ًشاها أكشب ئلى الػلل 

 . 8والللب 

غىذ غُاب العلىت احباصمت اإلاشاهلت، خاـت  ظً ٌػذ لػف أو ظىء البِئت أخذ مػّىكاث الذغىة في

ذ مؽىالتها، وجمػف الػالكاث بحن ميعىباتها، وجخفش ى اإلاىىشاث بحن والباتها، وكذ  احبىُمت في اإلاذًىت، خُث جٍض

ذكاء غبر ألاخالق، وغذم هفاًت مشافلها ئلى حاهب ئهماٌ أغماٌ الفُاهت  ًشافم رلً لُم اإلاشخلت واصدخامها باأـل

غملُت الذغىة، وغحرها مً حىاهب الىلق التي جإزش جأزحرا هبحرا غلى معخىي بؽيل دوسي وخاـت كاغت فيها 

الخىُف الىفس ي والاحخماعي غىذ الؽباب، والزي ٌػُم ألاوؽىت وال ٌعمذ بدىفُزها وئجلانها، هما ًإزش غلى 

  .اظخجابت الؽباب للذغىة

غامال مػّىكا أمام أهذاف الذغىة )ورلً ئرا واهذ بِئت ألاوؽىت غحر  وأغماؤها ألاوؽىت وكذ جيىن 

م، واإلاجالعت،  ـاحبت للذغىة، مما ال ؼً فُه أن اإلاىهج احبُاحي، واإلافاخبت، ووشق اإلاػاملت، ووشق الخلٍى

حصذماث الفىُت، واإلابنى اإلاىظُلي،... ول رلً له وألادواث، وأظالُب اإلاػاملت، والػالكاث العائذة في ألاوؽىت ، وا

 جأزحره ؤلاًجابي أو العلبي غلى ظلىن الؽبان اإلاشاهلحن وغلى هفعُتهم، وغلى ئؼباع خاحاتهم وجدلُم أهذافهم.

ت" ؟-  " ألذًً هخب باإلهجلحًز

 " أظخىُؼ أن أدبشها لً"؟-

 " بؽشه أن حػىُني فىشة واملت غً ؤلاظالم"-

 ىً ال بذ لً مً غالم ٌؽشح لً ما غمن غلًُ"ل… " بالخأهُذ -

 " دلني غلُه"-

في اإلاسجذ الىبحر .. ولذًه جالمزة ًجُذون فهم الذًً والخدذر بلغاث … " اظمه الؽُخ حالٌ الذًً -

 9ؼتى.."

ان باجفاٌ الؽُخ في حػلم أـٌى الذًً. وهللا اخخاس لذًى ه ؼُخا وهى مً جخطح الفلشة أن امشأة جأمش ئٍس

أهم لشظاالجه  َُّ فاهم مً بحن خلِله، واحخباهم وسباهم وه
َ
الػلماء ومً غباد هللا أكىاًما اـىَىػهم لىفعه، واـى

اِط  ﴿احصالذة الىافػت،  ًَ الىَّ  َوِم
ً

ِت ُسُظال
َ
ِئى

َ
ال

َ ْ
ًَ اإلا ِفي ِم

َ
ْفى ًَ ُه 

َّ
مىذ الذغاة لِذًىه 75اححج: ] ﴾ الل ًَ [، فهى الزي 

ت الهامت، اظخػذاًدا كىٍ   َخهُ  ﴿ا لهزه اإلاهمَّ
َ
ْجَػُل ِسَظال ًَ  

ُ
ث ُْ ُم َخ

َ
ْغل

َ
ُه أ

َّ
ئهم 154ألاوػام: ] ﴾ الل ػّبِ

ٌُ [، وهى الزي 

ىاِوئىن  ًُ وا الزًً  شة احبم؛ ورلً لُفذُّ ـَ لحن الثابذ، والفالبت في الذفاع غً الػلُذة وُمىا َُ ت، وال بالصجاغت الخامَّ

أهٌض اللشآن باحبم، وأسظل سظىله بالهذي ودًً احبم، وآلامشون باحبم الذغىة احبلت، وهللا له دغىة احبم، و 

؛ ألن ولمت الخىخُذ  ٌُّ لت ال جملُّ وال جض
َّ
دة مىف الذاغىن ئلى احصحر ٌعحرون في احبُاة ئلى مشلاة هللا بخىىاث معذَّ

مت الفادكت، وِبى -وهي ال ئله ئال هللا  -احصالفت  ىُمً فيها اللىة الَفػالت، والػٍض
َ
فىػه ئال ج ًَ اُء اللىة في الللىب ال 

ش في هزا 
ُّ
ػشفت والُلحن الثابذ والػلم الشاسخ، وبالخفى

َ
ل ئلى اإلا ؤلاًماُن الشاسخ، الىاجج غً الِفىش العلُم، اإلاـى
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مت واحجالٌ وؤلاًمان بىحىد بذٌؼ العمىاث وألاسك، وهى 
َ
عخجِمؼ الىاظش مً غىاـشه دالئل الػظ ٌَ اليىن الفعُذ 

اَث  ﴿ :غباده، وهى اللائلاللاهش فىق 
َ
َىا ِبِه َخَذاِئَم ر

ْ
َبد

ْ
ه
َ
أ
َ
َماِء َماًء ف ًَ العَّ ْم ِم

ُ
ى

َ
ٌَ ل َض

ْ
ه
َ
ْسَك َوأ

َ ْ
َمَىاِث َوألا َم العَّ

َ
ل
َ
ًْ خ مَّ

َ
أ

ىَن 
ُ
ْػِذل ٌَ ْىٌم 

َ
ِه َبْل ُهْم ك

َّ
ٌه َمَؼ الل

َ
ِئل

َ
َجَشَها أ

َ
ْىِبُخىا ش

ُ
ْن ج

َ
ْم أ

ُ
ى

َ
اَن ل

َ
 62الىمل: ] ﴾ َبْهَجٍت َما و

لاَسن أبًذا بفلعفاث أهل ألاسك، وال بَمزاِهب وؤلا  ًُ ػت هللا، وهى دًً سُظِل هللا حمًُػا، فال ًصحُّ أن  ظالم ؼَش

البؽش التي اـىَىػىها هم، وللذ كاٌ ؤلاظالم للػلل البؽشي: اظبذ هما حؽاء؛ ولىً اخزس مً الغشق، وؤلاظالم 

مُلذ ؤلامػاجفي الصصفُت الزًً ىشه المػف وٍَ ًَ ـلىاث هللا  -أرابىا أهفعهم في غحرهم، وسظٌى هللا  دًً كىيٌّ 

: أها مؼ الىاط، ئن أخعً  -وظالمه غلُه  ػت، ًلٌى : ))ال ًىً أخذهم ئمَّ ًأبى غلى أجباغه أن ًيىهىا ئمػاث فُلٌى

جَخِيبىا
َ
دِعىىا، وئن أظاؤوا أن ج

ُ
ىىا أهفعىم ئن أخعً الىاط أن ج ِ

ّ
 الىاط أخعيُذ، وئن أظاؤوا أظأُث، ولىً وو

 ئظاءتهم.

 د. خالـت البدث

احصالـت ٌؽمل غليها غىاـش البدث وما صاد رلً مً غىاـش الذغىة في الشواًت الػشبُت وهي سواًت الشحل 
ت ووزُلت خُث ال ًىفشد غىفش  الزي آمً لىجُب الىُالوي، ورلً  واهذ غالكت الذغىة الاظالمُت باإلوعاهُت كٍى

الشواًت غىاـش الذغىة مً الاجفاالث بالػلماء و الذغىة بالترغُب الذغىة مً كُم اوعاهُت. فُبذو في ههزه 
والترهُب وبالػمل وؤلاؼاسة، هما أن اإلامثل هىا خفلذ غلُه اإلاػىكاث ألاظاظُت غىذ دخىله في ؤلاظالم. فهزه 

خمخػىن هزه اللشاءة. ا وجترسخ غىذما ًلشؤن ٍو  اللفت جخأزش في هفىط اللشاء أزشا كٍى

 

 


