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َا وأَساطيلَها احلَربّية، واّجتهت  تـــــــ حترك 1 اآللُة الَعْسكريُة العاملية بكامل أْجهز
  إىل منطقِة اخلليِج، حيُث جتمعت أْعظُم قوٍة قتاليٍة وأشّدها شراسًة يف العامل.

لثٍة  ُترى؟؟فهل هذه    تباشُري حرٍب عامليٍة 
ــــــ إزاء برتول اخلليج، فإنَّ خَري ما نتمثُل به حديث رُسول هللا صلى هللا عليه  2 ـ

  وآله وسلم إذ قال:
َأَو ِمْن ِقلٍَّة  اعى عليكم األَُمُم كما تداعى اَألَكَلُة إىل َقْصَعتَها. قلنا:تـََتديوشُك أن 

  ؟ قال: ِإنكم يومئٍذ لكثري ولكنكم ُغثاٌء كغثاِء الَسيل.حنن يومئٍذ  رسوَل هللا
ولينزعنَّ هللا مَهابتكم من صدوِر عدوكم وليقذفنَّ يف قلوبكم الَوَهَن: قْلنا: وما 
الوهُن؟ قال: حبُّ الدنَيا وكراهَيُة املوت.فَهل يدلُّ َهذا احلديُث على غري البرتول يف 

ر املْسلمني، وتداعي األمم عليهم بسببه...؟َوِملَ؟ َأو لْيس البرتول هو عَصُب حياة  دَ
، بل عصُب حياة الناس مجيًعا يف هذا الَعصر   ه طعاًما كونالدول الصناعية ِسْلًما وَحْرً

ُم للناس ُسُبل عيشهم يف املأكِل َوامللبِس واملسكن، الملْختلف اآل ت احلديثة، اليت تقدِّ
ا، ال َجدوى منه وال نفَع... فَهل عجيٌب أن معدني ت رُكاًما الولواله ألصبحت تلك اآل

َساطيلها لتشبع جوعَها من هذا البرتول؟   تتداعى ُأَمُم األرِض 
وَهل تبقى البالد اإلسالمّية قصَعة طعام يتداعى عليها املستعمرون املستغلون 

  الظاملون؟
كيًدا لقَضاء هللا تَ  3 ـــ و عاىل يف الكتاب ـــــــ يف ـــــــ َهل شرعت حركُة التاريخ ــــ

ليهود مجاعاٍت مجاعاٍت إىل أرض فلسطني. حىت  استخدام اجلهود الدولية للَمجيِء 
يتحقق {َوْعُد اآلِخَرِة} ويكون مصري اليهود الفناء، والزَوال من الوجود وذلك بتسخريهم 

ر ف َ َاية مزاعمهم وإْمخَاد  لثة تكون فيَها    تنهم؟يف إحداث حرب عامليَّة 
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  أيَها الَقارئ الكرمي.
ت » حركة التاريخ يف املفهوم اإلْسالمي«قد جتد يف كتاب  َهذه  نادقة عصَ إَجا

  كثٍري من األسئلة اليت يطرحها اإلنسان على نفسه يف عصر هذا.  نالتساؤالت، وع
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  بسم هللا الرمحن الرحيم
  

  املقدمة
  

نه مل إالنواحي، حىت  خمتلفتعيش اجلماعات البشرية اليوم حاالٍت من الفوضى يف 
 ويسلم من هذه الفوضى املتزايدة أي جمتمع على ساحة الكرة األرضية، سواء كان متقدًما أ

ا ونتائجها... واملذهل فعًال خمت جمتمًعا لًفا، مع الفارق يف نوعية الفوضى ومداها، ويف أسبا
هذه  من رغمعلى الأن املفكرين وأهل العلم، وكل أصحاب الشأن، يعرفون ذلك. لكنهم 

املعرفة مل تكن عندهم حماوالت جادة وهادفة للتخلص من العوامل اليت تَُدّعم هذه الفوضى، 
  من التوتر وعدم االستقرار يف حياة الناس مجيًعا...وتشيع تلك احلاالت 

وقد يكون أحد أهم العوامل اليت أدت إىل ما تعاين منه البشرية اليوم هو اجلهل حبركة 
التاريخ، أو جتاهل هذه احلركة عن قصد، لكي تستمر األمور على عواهنها، فيزداد املستبد 

  استبداًدا يف حني يزداد املستضعف استضعافًا.
هنا كانت دراستنا حلركة التاريخ، وكان وضع هذه الدراسة بني أيدي األمة  من

  اإلسالمية من أجل هدفني رئيسيني:
هو أن املسلمني معنّيون بصالح وإصالح الناس حبكم العقيدة السماوية  األول:

ا، ومن َمثَّ تقع على عاتقهم مهمة العمل من أجل حتقيق الصالح عن  العادلة اليت يدينون 
طريق إيصال اإلسالم إىل الناس كافة، لتطبيق أحكامه، ونشر أفكاره اليت أمر هللا سبحانه 
وتعاىل أن تكون املصدر الوحيد ملعرفة نفس اإلنسان، ولتدبري شؤونه يف الدنيا واآلخرة، 
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مَّة لتايل لضبط مسار البشرية وتوجيهه حنو االرتقاء والسمو مبا حيقق هلا إنسانيتها بصورة   و
  وشاملة.

والثاين: هو أن املسلمني، وهم املسؤولون أمام هللا تعاىل عن مصريهم، ومصري غريهم 
ا اإلسالم، كما أنزله رب المن األمم والشعوب،  ئهني عن احلقائق اليت أتى   يزالون 

العاملني. فها هم حىت اليوم، أي يف أوائل القرن اخلامس عشر اهلجري وأواخر القرن العشرين 
ون حلركة التاريخ وال حياولون التعرُّف املي ة اليت منها: كثري ىل أبعادها الإالدي، جندهم ال 

إلضافة إىل البعد الذايت   ، البعدان الزماين واملكاين وما يدور فيهما من األحداث والقضا
اهم الذي هو احملتوى الداخلي لإلنسان، والذي يتكوَّن من التفكري والطاقة احليوية. كما نر 

خذون عربة من املاضي، وال يبدون اهتماًما  م يعيشون خارج دورة التاريخ، ال  وكأ
لقول املأثور:  م يتحدثون  اعمل لدنياك كأنك «ملستقبل، غري عابئني إّال حباضرهم. ومع أ

، تراهم يتصرفون بنقيض مفهوم هذا احلديث، »تعيش أبًدا، واعمل آلخرتك كأنك متوت غًدا
م ميوتون غًدا ـــــــ فاقدين كل تصوُّر أو ختطيط للمستقبل ـــــــ حيث يعم لون لدنياهم كأ

ــــــ. وهم  م يعيشون أبًدا ـــــــ من غري أن يدركوا ما هم قادمون عليه ـ م كأ ويعملون آلخر
، وال حياولون التخلص منه عن طريق اإلفادة مما بني أيديهم من ئيتخبطون يف واقعهم السي

اهيم اإلصالح والصالح اليت احتواها دينهم القومي. إذ هم قد أغفلوا، منذ ستة قرون، مف
دراسة حركة التاريخ، فتاهوا عن حقيقة التاريخ، معرضني عن جوانب احلياة النرية، واقعني يف 
ا املظلمة. خبالف أسالفهم الذين حاولوا اكتشاف حركة التاريخ واالستفادة منها حىت   متاها

وإقامة  م تلك املآثر النبيلة اليت أمهُّها االستجابة لنداء احلق، وتربية اإلنسان املسلم،كانت هل
الروابط اإلنسانية وتدعيمها بني خمتلف اجلماعات اليت وصلوا إىل بالدها وحكموها على 
أساس من املفاهيم اإلسالمية... فيكون اإلسالم، وقد سار أولئك السلف على هديه، قد 

ا الزمن. وهي نفسها املفاهيم اليت تصلح لكل زمان امتلك مفاهي لزمن ومل حيط  م أحاطت 
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رًخيا جديًدا لإلنسان نتيجة فهمهم جلوانب   فعاهلم  ة كثري ومكان. وقد محلها رجال سطروا 
من حركة التاريخ، حبيث جيدهم الزمن مهما تقدم يف مضامري الرقّي والتقدم، أمامه نرباًسا 

  يستضاء به.
م هلا االهتمام الذي تستحقه، قد إّن  غفاهلم حلركة التاريخ، وبعدم إعار املسلمني 

توا فيه ال يعونكارت م إىل هذا الواقع الذي  شيًئا مما تديره هذه احلركةـ  بوا خطًأ فادًحا أّدى 
 يرث وما ترمسه يف األُطر احلتمية اليت ترافق املسرية البشرية عرب تقدمها منذ فجر اخلليقة وحىت

هللا تعاىل األرض ومن عليها. لذا نرى أن الواجب األهم امللقى على عاتق قادة املسلمني يف 
عصر احلاضر، هو أن يعوا حركة التاريخ، ويفهموا مقاصدها، وأن يتفاعلوا معها من خالل 

من  استطاعتهم العمليف تدبُّرهم ملعاين القرآن الكرمي والسنَّة النبوية الشريفة، حىت يكون 
يت النتائج اليت ترتتَّب عليها متوافقة مع  ضمن املنهجية اليت تسري عليها هذه احلركة، لكي 

  مصلحة إسالمهم، ومصاحل أمتهم.
م، وخص يب  الدُّعاة منهم، أن يهبُّوا من  وًصامن هنا كانت دعوتنا اخلالصة اليت 

يف املاضي، وكيف تعمل يف غفلتهم متنبهني إىل حركة التاريخ، وأن يعوا كيف كانت تدور 
  الوقت احلاضر حىت يسريوا متجاوبني معها لبناء املستقبل األفضل.

وعسى أن يكون هذا الكتاب مشعًة تنري الطريق أمام املسلمني لفهم حركة التاريخ 
اليت أرادها هللا سبحانه وتعاىل هلذه احلركة، حبيث تتمكن األمة   1والعمل مبقتضى السنن

لسري على الصراط السوّي الذي أراده هلا هللا تعاىل، وحبيث تكون املبادرة اإلسالمية من ا
                                                           

  السُّنن:جمع سّنة. وهي السيرة والطريقة والطبيعة والشريعة.  1
  ــ السنة الكونية: الطريقة التي يسير عليها الكون.

  ــ سنّةُ هللا تعالى: طريقة طاعته. وسنّة النبّي: طريقته.
: أي مسلوك.   ــ سنّةُ الطريق: نهُجه وجهتُه. يقال: طريٌق ُمْستََسنٌّ

  يًدا نكون قد اكتشفنا الطريق إليه، فنستفيد منه كما نستفيد بمعلومات عنه.وعندما نكتشف شيئًا جد  
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واطمئنانه...  بيدها يف جمال اإلنشاء والبناء، ويف جمال قيادة العامل إىل ما فيه خريه وأمنه
  ملا حيبُّه ويرضاه. إنه ويلُّ التوفيق. ونسأل هللا تعاىل أن يهدي هذه األمة
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  الفصل األول
  الَتاريخ َمعىن َحركة

 
  ما احلركة؟

ا ضد السكون. وقد أعطاها القدماء تعريفات عدة... ومن هذه التعريفات أن  ــــــ إ
ن يف آنني ومكانني، « احلركة هي شغل الشيء حيّـزًا بعد أن كان يف حّيز آخر. أو هي كو

ن يف آنني ومكان واحد   ».خبالف السكون الذي هو كو
  ام، منها:واحلركة عند القدماء على أقس

  أي انتقال اجلسم من كمية إىل أخرى كالنمو والذبول. احلركة يف الكم،ــــــ 
  أي انتقال اجلسم من كيفية إىل أخرى كتسّخن املاء وتربّده.احلركة يف الكيف، ـــــــ 
أي انتقال اجلسم من مكان إىل آخر، وتسمى نقلة.  ،»أين«احلركة يف الـــــــ ـــــــ 

  فقط.» احلركة األينية«كانوا يطلقون لفظ احلركة، كانوا يعنون به   حنيواملتكلمون 
ــــــ  ا اجلسم من وضع إىل آخر،   احلركة يف الوضع،ـ وهي احلركة املستديرة اليت ينتقل 

ا أو يف مدارها.   كما يف حركة حجر الرَّحى، أو حركة الكرة يف مكا
التغّري املتصل الذي يطرأ على مجيع أما يف التعريف احلديث فإن احلركة تطلق على 

األجسام واألوضاع يف املكان، وتبعيَّتها للزمان، فال يشغل اجلسم املتحرك مكانني يف زمان 
واحد، وهو يتحرك بسرعة معّينة تكون عادة النسبة بني املسافة اليت يقطعها والزمان الالزم 

  لقطعها.
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 االنفعاالت وامليول. فالشهوات واحلركة أيًضا تطلق، جماًزا، على حركة النفس يف
ثريها يف انتقال النفس  والكراهية، والتَّقرُُّب والنُّفور مثًال هي حركات للنفس، ال من حيث 
ألشياء أو  ثريها يف احتاد النفس  من مكان إىل آخر كما ينتقل اجلسم، بل من حيث 

تصورات. ومن قبيل ذلك انفصاهلا عنها... وقد يطلق لفظ احلركة يف جمال النفس على ال
احلركة اجلدلية اليت هي انتقال الذهن من تصور إىل آخر حبسب املشاركة، أو التضّمن، أو 

  التقابل...
  هذه بعض مدلوالت احلركة، فما التاريخ؟

ريخ الشيء: وقته وغايته.   التاريخ يف اللغة يعين: تعريف الوقت. و
فهو العلم الذي يبحث يف الوقائع واألحداث ما التاريخ ـــــــ يف االصطالح ـــــــ أ

دون  من املاضية... وهنا قد يقتصر دور بعض املؤرخني على ذكر أو سرد الوقائع واألخبار
ا. وقد يقوم بعضهم بتمحيص األخبار وتعليل الوقائع. فإذا كان هّم املؤرخ  ذكر أسبا

ئق وتفني رخيه انت دمتحيص األخبار ونقد الو ... وإذا استخرج من قاد احلوادث كان 
رخيه أخالقي  ا األحوال املاضية عربًا كان  ا... وإذا انصرفت عنايته إىل أخبار الدول وعالقا

رخيه سياسي ببعضها  ا... وإذا عمد إىل تعليل الوقائع ملعرفة كيفية حدوثها، بعض كان 
رخيه فلسفي    ا...وأسباب نشوئها، كان 

أنواع العلم التارخيي فإّن احلدث التارخيي، مهما كان  لتعّدد يفهذا امن رغم على الو 
رخيية  قوة واحدة، وال أن يصدر عن طرف واحد، ألن أيّ  نوعه، ال ميكن أن تصنعه حركة 

جيب أن تكون نتاًجا مشرتًكا بني أوامر هللا تعاىل ومباشرة اإلنسان للعمل بعد تفهمه للسنن 
ه وتعاىل مبا فيها الزمن. وإن إغفال أي من هذه العناصر الكونية اليت سّنها هللا سبحان

ألسس احلقيقية حلركة التاريخ.   األساسية إمنا هو جهل 
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ر اإلنسان، كفرٍد أو كأمة، إما على شكل  والتاريخ يف حقيقته ليس إالَّ ما دل على آ
الفرد أو  مآثر أو على شكل مساوئ. كما أن املأثرة أو السيئة ليست إّال ما حفل به عمل

األمة أو اجلنس البشري على طول امتداد وجوده األرضي، فكانت من جراء ذلك تلك 
  احلركة املتواصلة يف كل شيء...

والقرآن الكرمي يتناول احلركة الدائمة لإلنسان والنتائج املرتتبة عليها، سواء صدرت عن 
كما يف قوله تعاىل:  »الكتاب«الفرد أو عن اجلماعة. ويعربِّ عن ذلك بكلمة واحدة هي: 

)، وقوله تعاىل: 14} (سورة اإلسراء: اآلية ا{اقْـرَْأ َكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيبً 
َ َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال  {َوُوِضَع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َويـَُقوُلوَن 

} (سورة ُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوَال َيْظِلُم َربَُّك َأَحداً يـَُغادِ 
  ).49الكهف: اآلية 

وسواء اآلية األوىل اليت تدلُّ على مثرة العمل الفردي الواحد، أو اآلية الثانية اليت تدل 
فعال اإلنسان. وهذه األفعال، وما على مثرة العمل اجلماعي، فكلتامها ت إلنسان، و تعلقان 

ريخ البشرية. فيكون اإلنسان قد  مينج ا، هي اليت يتكوَّن منها  ر وما يتصل  عنها من آ
علة يف إنشاء حركة التاريخ ومسارها... بل هناك ما هو أبعد من اشارك مشاركة فعلية وف

م (اليت متثل ذلك، إذ جند أن كل نشاط البشر وأعماهلم،  وجهدهم وجزائهم، وكسبهم وحسا
لنواميس الكونية  يف جمموعها وجوًها متعددة حلركة التاريخ) مرتبطة كلها أشد االرتباط 
الكربى، وحمكومة هلا يف جماالت كثرية، كما يف حالة النواميس اليت حتكم حركة الشمس 

تأثري اهلواء واملاء والرتاب بتحرَّك وتتفاعل والقمر، والليل والنهار، أو كما يف حالة النبتة اليت ت
ا أفعال اإلنسان،  وغريها من العوامل األخرى للحياة... فهذه النواميس الكونية اليت ترتبط 
قد أوتيت أنظمة دقيقة جعلتها قائمة على قواعد وسنن حتكمها إرادة اخلالق ألنه الصانع 

ون على ذلك النظام الذي وضع هلا، والذي العظيم واملدبر احلكيم. وقد سارت أمور هذا الك
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مسار هذا النظام أو  إىلال يصيبه اخللل وال يدركه العطل، كما أّن حركة التاريخ قد انضوت 
  جماالت وجوده... خمتلفذاك لتعربِّ عن أفعال اإلنسان يف 
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  احلركة واخلاصّية:

يف حني ألشياء اليت حيكمها، إن القانون الذي سنَُّه ُهللا تعاىل، يبقى هو اإلطار العام ل
اخلاصية  كونوفًقا للخاصيَّة اليت أوجدها هللا تعاىل فيه،   يتحرك كل شيء من هذه األشياء  أن

هي ما ينتجه الشيء نفسه، وأن كل شيء جيب أن تكون له خاصيته. ومن هنا، مثًال،  
كانت خاصية العني أن تنتج الرؤية، وخاصية األذن أن تنتج السمع، وخاصية النار أن تنتج 

َ آيََة اللَّْيِل {َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر آيـَتَـْنيِ َفَمَحوْ اإلحراق، وخاصية النور أن تبّدد الظلمة    ).12َوَجَعْلَنا آيََة النـََّهاِر ُمْبِصَرًة} (سورة اإلسراء: اآلية 
إذن فاخلاصيات ال ميكن أن تتحقق إالَّ بقوانني. وهذه القوانني ليست من صنع 
مره. فعندما شاء هللا سبحانه أن  اإلنسان، بل هي قوانني سنَّها هللا سبحانه وال مبّدل هلا إالَّ 

وعندما شاء هللا، أن يرّد  لب النار خاصيتها جعلها برًدا وسالًما على إبراهيم عليه السالم،يس
للعني خاصيتها أعاد يعقوب عليه السالم مبصرًا ملـــّــــا أُلقي على وجهه قميص يوسف عليه 

لنسبة  رخيية دِّل مجيع القوانني اليت هي يف حقيقتها من سنن هللا تعاىل: ال مبإىل السالم. وهكذا  هلا، وال حموِّل هلا عن مسارها إالَّ أن يشاء هللا. وبذلك اقتضى أن تكون كل حركة 
نًيا مع خضوع هذه املباشرة لتلك  حمكومة مبشيئة هللا تعاىل أوًال، ومبباشرة اإلنسان للعمل 

سره أو يف ال وجود البشري القوانني اليت سنها هللا تعاىل يف كل صغرية وكبرية سواء يف الكون 
  ته.برمّ 

وإن مهّمة اإلنسان تقتصر على مباشرة العمل، وأن جيمع يف هذه املباشرة كلَّ أسباب 
النجاح وشروطه، مراعًيا السنن اليت قّدرها هللا سبحانه إلجناح هذا العمل. أّما النجاح نفسه، 

ا من أي الثمرة املرجّوة من هذا العمل، فال يستطيع اإلنسان أن يضمن احلصول عل يها أل
تقدير هللا عّز وعال. إن الفالح الذي يلقي البذور يف األرض قد عرف بعض سنن الكون من 
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ثريها، فرتاه خيتار وقًتا معيّـًنا مؤاتًيا للقيام بعمله. إّال  ن هللا وحده هو إحوله وفهم حركتها و
رُع وال أينع... قال لنماء واخلصب، ولو شاء سبحانه ملا نبت ز  ّهدهالذي ينبُت الزرع ويتع

َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت  َن السََّماِء َماء فََأنبَـتـْ تعاىل: {أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض َوأَنَزَل َلُكم مِّ
َِّ َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن} (سورة النمل   : اآليةبـَْهَجٍة مَّا َكاَن َلُكْم َأن تُنِبُتوا َشَجَرَها أَإَِلٌه مََّع ا

60.(  
  النظرة القرآنية حلركة التاريخ:

التاريخ وحدة زمنية ال ينفصل فيها املاضي عن احلاضر أو  يُعدّ إن القرآن الكرمي 
املستقبل. فاالنتقال السريع، يف عرض القرآن، بني املاضي واملستقبل، أو بني احلاضر 

على إزالة احلدود اليت تفصل واملاضي، أو بني املستقبل واحلاضر، إمنا يوّضح حرص القرآن 
وحدة حيوية متصلة، فتغدو حركة التاريخ اليت يتسع هلا الكون، حركًة واحدة  كونهبني الزمن  

  تبدأ يوم خلق هللا السماوات واألرض وتستمرُّ متجهًة إىل يوم احلساب.
لذات ميكن أن  ا تعبري عن  تُعدّ لذلك ومن خالل القرآن الكرمي  حركة التاريخ 

رادة هللا تعاىل. وهي منبثقة عن قدرته املطلقة، وعلمه الالمتناهي الذي وسع كلَّ شيء، إ
ا املرسوم من خارطة التاريخ البشري  وعن أوامره اليت تصنع الوقائع التارخيية وتضعها يف مكا
والكوين على السواء. ومن هنا كانت نظرة القرآن إىل األحداث نظرة واقعية شاملة يف 

ا الزمنية ماضًيا وحاضرًا ومستقبًال، أي فيما كانت عليه، وما هي عليه، وما سوف امتدادا
  تكون عليه...

بعادها  حاطتها لوقائع التاريخ  وتكتسب حركة التاريخ أمهيتها يف القرآن الكرمي ليس 
حسب، بل ببعدها الذي يغور يف أعماق النفس البشرية فيالمس فطرة اإلنسان فالزمنية 
الذايت، واحلركة الدائمة يف كيانه الباطين، مث ميتد إىل منوِّ مداركه وقوة أحاسيسه،  وتركيبه
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وإرادته املسبقة، وما تؤول إليه هذه مجيًعا من معطيات حىت تعطي حركة التاريخ أبعادها 
  ت الشاملة مع املصري املرسوم للكون واحلياة واإلنسان.ااحلقيقية وجتعلها منصهرة يف العالق

كان القرآن الكرمي يعّرب عن السنن اليت تسّري عملية التاريخ، فما على اإلنسان إال وإذا  
أن يعي تلك السنن حىت يدرك ماهية حركة التاريخ، ويفيد منها ليكون له دوره الفاعل واملؤثر 

  تعبريًا عن وجوده اإلنساين.
  الساحة التارخيية:

ن سنن التاريخ هي تلك الضوا بط أو القوانني اليت تتحكم يف من هنا ميكن القول 
لساحة التارخيية اليت تكون هلا ضوابطها وقوانينها مثل  عملية التاريخ، وتنشئ ما ُيسمى 

ئية والكيميائية والفلكية واحليوانية والنباتية إخل...   سائر الساحات الكونية األخرى: الفيز
لساحة التارخيية تلك الساحة اليت حتتوي على مج يع احلوادث والقضا اليت واملقصود 

ا يف كتبهم. ولكن هل إن كل احلوادث والقضا اليت يرصدها أو  ا املؤرخون ويسجلو يهتم 
يسجلها املؤرخون واليت تكون داخلة عادة يف نطاق مهمتهم التارخيية والتسجيلية، حمكومة 

ن والطبيعة، أو أن جزءًا ة حدود الكو ين سنن بقمتميز لسنن التارخيية ذات الطابع النوعي امل
  معيًنا من تلك احلوادث والقضا هو الذي حتكمه سنن التاريخ؟

يف الواقع نرى أن جزًءا معيًنا من هذه احلوادث والقضا هو الذي حتكمه سنن 
التاريخ، ألن هنالك حوادث ال ختضع لتلك السنن، بل تنطبق عليها القوانني الفيزيولوجية أو 

ئية أو قوا   خمتلف الساحات الكونية األخرى.إىل نني احلياة أو أي قوانني أخرى عائدة الفيز
فمثًال: موت أيب طالب عم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وموت خدجية أم 
املؤمنني، يف سنة واحدة معينة، يشكالن حادثة مهمة يف التاريخ اإلسالمي، وتدخل يف 

اف ذلك من رغمعلى النطاق ضبط املؤرخني. و  كانت حمكومة بقوانني احلياة اليت فرضت   إ
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، أي  ما كان حمكوًما بقوانني فيزيولوجية، هي إاملوت بسبب العجز أو التقدم يف السنِّ ن مو
رخيية من السنن اليت تنشئ حمكوًما بسنّ  قطّ األصل من صنع هللا تعاىل، ومل يكن يف  ة 

  الساحات التارخيية.
بن أيب طالب ـــــــ كرَّم هللا وجهه ـــــــ على يد اللعني ابن وخبالف ذلك حادثة موت علي 

لسيف وهو يؤدي صالة الصبح يف مسجد الكوفة... فبمقتل  ملجم الذي أقدم على ضربه 
ذي كان قد خرج لوأد الفتنة ومجع مشل املسلمني، استشرت هذه ، الاخلليفة اإلمام عليّ 

ثريًا   جمرى التاريخ اإلسالمي. وبسبب هذه الفتنة  يفكبريًا الفتنة، واستفحل أمرها، مما أثر 
رها  دّب التفسخ يف صفوف املسلمني، وعّمت إساءة التطبيق ألحكام اإلسالم. بل إن آ

قد  كثريةظّلت تتفاعل حىت أوصلت املسلمني إىل أن يفرتقوا شيًعا فظهرت فرق إسالمية  
إن اليهود افرتقت «عليه وآله وسلم: تكون هي الفرق اليت عناها حديث رسول هللا صلى هللا 

على إحدى وسبعني فرقة، وإن النصارى افرتقت على اثنتني وسبعني فرقة، وستفرتق هذه 
قالوا: ومن هم  رسول هللا؟ ». األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال فرقة واحدة

  »...ما أ عليه وأصحايب«قال: 
حمكومة تُعّد ال علي بن أيب طالب عليه السالم حادثة اغتي فإنمن أجل ذلك كله 

ثريها بسنّ  ا جنمت مباشرة عن فعل اإلنسان، وكان هلا  مسار  يفة من سنن التاريخ، أل
  األمة اإلسالمية.

ثريها كبريًا جد  ثري. فقد يكون  إذا كانت  اوهذا ال يعين أن احلادثة التارخيية ليس هلا 
عدم أمهيتها، سلًبا كانت أو إىل كون يف عداد ضبط املؤرخني نظرًا ذات أمهيٍة كبرية. وقد ال ت

س عاشوا مراحلها. ، على إنساٍن فرٍد وقعت أو على جمموعة ُأ ً   إجيا
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  القرآن الكرمي حدَّد اإلطار العام لسنن التاريخ:

، علٌم مثُل سائر العلوم، وله قوانينه اخلاصُة به.   التاريُخ، كما أشر
رمي عندما يعاُجل حركَة التاريخ، فإنه يبّني لنا السنَن التارخييَة اليت تعاجل والقرآن الك

حلياة والكون. فهو إذً  ليس كتاب علم، بل كتاٌب أنزله هللا تعاىل  اقضا اإلنسان وارتباطه 
على قلب سيد حممد صلى هللا عليه وآله وسلم إلثباِت قضا ثالٍث رئيسية هي: حاكميٌة 

ا، وشريعُته ومنهُجه اإلهلي هللا تعاىل ُ ن. وهدفه أن يبحَث هذه ايف الكون، ومنه األرُض وإنسا
القضا على حقيقتها وأن يثبَتها يف نفوس الناس، وأن يزيَل كلَّ املعتقدات واملفاهيم البالية 

كتاٌب أُنزل لُيخرَج الناَس من   االيت تشّوه تلك القضا أو تبعدها عن حقيقتها. فهو إذً 
{َذِلَك مات اجلاهليات القدمية، والغشاءات أو املعميات احلديثة، إىل نور اهلداية واحلقيقة ظل

). وبذلك فإن القرآَن الكرَمي هو  2اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقَني} (سورة البقرة: اآلية 
ردت فيه إشاراٌت كتاُب هدايٍة وتغيٍري وليس كتاَب علوٍم واكتشافاٍت واخرتاعات. وقد و 

ومدلوالٌت حلقائَق يف املياديِن العلميِة ال تعّد وال حتصى، لتضَع أمام العقل البشري سبَل 
يف ميادين العلم  وًصااجلهد والعمل، فُيعمل مواهبه وطاقاته يف كل ميادين احلياة، وخص

اته، حمركٌة له يف املسار طاقٌة روحيٌة موجِّهٌة لإلنسان، مفجِّرٌة لقدر  اواملعرفة والتجربة. فهو إذً 
السنُن التارخييُة أمرًا مرتبطًا أشدَّ االرتباط بوظيفة القرآن ككتاِب هدايٍة  دّ الصحيح. من هنا تُع

وتغيري، خبالف السنن الكونية األخرى اليت تتضمنها خمتلف الساحاِت الكونيِة واليت جيب أن 
  ظمَة هذا اخللق ودقة ضبطه وإحكامه.يعرفها اإلنسان ليدرَك قدرَة هللا تعاىل يف خلقه، وع

  عملّية التغيري وجوانبها:
  عملية التغيري اليت يريدها القرآن الكرمي جانبان:ل
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ينُّ. وهو جانُب احملتوى واملضمون من حيُث  اجلانب األول: هو اجلانُب اإلهليُّ الر
على مجيع املرسلني األحكاُم واملناهُج والتشريعات. وهذا اجلانب ميثُل العقيدَة اليت نزلت 

والنبيني. وقد متثلت يف خمتلف الشرائع اإلهلية اليت نزل آخرها على رسول هللا حممد صلى هللا 
عليه وآله وسلم. وهي الشريعة اليت تصلح ملختلف األزمان والعصور وخمتلف البيئات 

ا أكُرب من احمليط الذي نزلت فيه، ومن البيئة اليت ظ تمعات البشرية، أل   هرت فيها.وا
اجلانب الثاين: هو اجلانُب البشرّي. مبعىن أن عملية التغيري اليت تقع على الساحة 
ًسا مثَل سائر الناس، تتحكم فيهم  ا أ جلهد البشرّي، ويكون القائمون  التارخيية إمنا تكون 

. إىل درجٍة كبريٍة سنن التاريخ اليت تتحكم يف خمتلف اجلماعات والفئات على مر الزمن
ا النّيب صلى هللا عليه وآله وسلم وصحابُتُه األبراُر  وهكذا فإن عملية التغيري اليت قام 
جتسدت يف تلك اجلماعة من الناس اليت أرادت التغيري وعملت له. ودخلت يف صراٍع 

إحداث هذا  ععقائديٍّ وسياسيٍّ وعسكريٍّ واقتصاديٍّ مع خمتلف التيارات اليت حاولت من
  التغيري.

لوحي  اإذً  فعملية التغيري اليت يتضمنها ويريدها القرآُن الكرُمي من حيث صلتها 
ا عمًال بشر   مارسه النيبُّ صلى هللا عليه وآله والشريعة هي فوق التاريخ. وأما من حيث كو

ا تُ  رخيي  دّ عوسلم وأتباُعُه فإ ها ا حتكمه سنُن التاريخ، وتتحكم فيه الضوابُط اليت وضععمًال 
لساحة التارخيية. وهلذا نرى أن القرآَن  هللا تعاىل لتنظيم خمتلف الظواهر يف الساحة املسماة 
س  الكرَمي عندما يتحدث عن اجلانب الثاين من عملية التغيري، أي اجلانب اإلنساّين، عن أ

 د يبني خسارةحُ م السنن كما تتحكم بغريهم من الناس. ففي روايته ملعركة أُ تتحكم 
ن رسالة السماِء هي اليت خسرت، ألن ا ملسلمني أمام أعدائهم يف تلك املعركة، ومل يقل 

ملعىن املادّي، ال تعزم، لكن اإلنسان هو الذي  رسالَة السماء، وفًقا ملقاييس النصر واهلزمية 
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يهزم، حىت ولو كان جمسًِّدا وحامًال لرسالة السماء، ألن هذا اإلنسان تتحكم فيه سنن 
  يخ، وعليه أن يعَي هذه السنن حىت يستخدمها يف قضيته، وتكوَن النتيجة لصاحله...التار 

ه بّ إىل أبعَد من ذلك، فهو حيّذر وينويذهب القرآن الكرمي يف معرض تلك األمور 
طها هللا تعاىل  م إن مل يقوموا بدورهم التارخيّي، ويتحملوا املسؤولية اليت أ أولئك املسلمني 

ال يعين أن تتعطَل رسالُة السماء، وال يعين أن تسكت عنهم حركة التاريخ، بل  م، فإن هذا
قوام آخرين لكي ي يت  ا ـــــــ و ذن ر وا هذا الدور ؤدإن حركة التاريخ سوف تستبدهلم ـــــــ 

 ً رَُكْم َوَال َتُضرُّوُه َوَيْستَـْبدِ  ا أَلِيمً املطلوب. يقول هللا تعاىل: {ِإالَّ تَنِفُروْا يـَُعذِّْبُكْم َعَذا ْل قـَْومًا َغيـْ ئً  ُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} (سورة التوبة: اآلية  اَشيـْ ). ويقوُل تعاىل: {َ أَيـَُّها الَِّذيَن 39َوا
ُّ بَِقْوٍم حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلَّ  َِْيت ا ٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني أَِعزٍَّة آَمُنوْا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف 

ِّ يـُْؤتِيِه َمن َيَشا ِّ َوَال َخيَاُفوَن َلْوَمَة آلئٍِم َذِلَك َفْضُل ا ُء َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل ا
ُ َواِسٌع َعِليٌم} (سورة املائدة: اآلية  ّ   ).54َوا

، عل ى قدر املسؤولية، تفضَّل ُهللا تعاىل عليهم ولقد كان املسلمون األوائل، واحلمد 
فهدى بصائرهم إىل إدراك سنن التاريخ فاستخدموها لصاحل نشر دينهم وإعالء كلمة هللا، 
م وجهودهم من أجل تلك األهداف العليا اليت  ويّسر ُهللا أمورهم بتوفيقه فبذلوا كلَّ طاقا

  نذروا أنفسهم لتحقيقها.
ا لسنن التاريخ. وأيُّ حبٍث يف هذه السنن جيب أن طاًرا عام ولقد أوجد القرآن الكرمي إ

ذا الكتاب بصف ه كتاب هدى للناس، يتضمَّن التوجيه واإلرشاد تيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيًقا 
فرها إلعمال سنن التاريخ اوالتبّصر املوضوعي لألحداث والظروف والشروط اليت جيب تو 

لسنن كما هي احلال وتفعيلها. ولذلك جند أن الساحة ال تارخيية يف القرآن الكرمي عامرٌة 
كل الساحات الكونية األخرى. وهذه احلقيقة واضحة يف القرآن الكرمي وقد إىل  لنسبة 

ت اليت بّينت أن للتاريخ سننه وقوانينه،   شكاٍل وأساليَب متنوعٍة يف عدد من اآل أوردها 
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ت أمثلًة عن هذه القوا نني اليت تتحكم يف املسرية التارخيية لإلنسان كما عرضت تلك اآل
وذلك عندما مزجت بني املفهوم الكلّي لسنن التاريخ، واحلث على االستفادة من األحداث 
املاضية، وشحذ اهلمم إلجياد عملية استقراء للتاريخ ولألحداث. وإن عملية االستقراء هذه 

ا تبحث عن سنّ  ون، وإالَّ فال معىن لالستقراء إن مل ة أو عن قانعملية علمية بطبيعتها أل
  ٍة أو قانون.تكن غايُتُه الوصوَل إىل سنّ 

ت القرآنية ـــــــ كشواهد ـــــــ على أن الساحَة التارخييَة هلا سنٌن  وسوف نورد بعض اآل
  وضوابُط مثل سائر الساحات الكونية األخرى.
  سّنُة التاريخ تسري أيًضا على املسلمني:

ِْتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن  َ ُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْجلَنََّة َوَلمَّا  يقول هللا تبارك وتعاىل: {أَْم َحِسبـْ
ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوزُْلزُِلوْا َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَىت َنصْ  ِّ أَ قـَْبِلُكم مَّسَّتـْ ال ُر ا

ِّ َقرِيٌب} (سورة البقرة: اآلية  ). يف هذه اآلية الكرمية يستنكر هللا تعاىل على 214ِإنَّ َنْصَر ا
ا قد استثنتهم من اخلضوع لقوانينها، وأن ّدو املسلمني أن يع ا أنفسهم خارج سنة التاريخ، وأ

قة اليت عاشتها دون أن يعيشوا الظروف الشامن يتحقق هلم النصر، ويطمعوا يف دخول اجلنة، 
ضلت حىت وصلت يف بعض احل الزلزال النفساين ـــــــ على  االت إىل حدّ أمٌم سابقٌة صربت و

  تعبري القرآن ـــــــ وكان ذلك طريَقها إىل النصر ودخول اجلنة... حدّ 
ن غريكم؟!... ال تتخيلوا أن النصر حقٌّ إِهليٌّ مي شيء أنتم، أيها املسلمون، متتازون 

. إمنا النصر حقٌّ طبيعيٌّ لكم بقدر ما ميكن أن توفروا الشروط املوضوعية للحصول لكم..
عليه، حبسب واقع سنن التاريخ اليت وضعها هللا سبحانه وتعاىل، ومنها حتمل البأس، والضّر، 
زمون.  والكرب، والصرب على هذا البالء. ومىت فقدمت التحمَل والصرب والثبات فسوف 

  ا من هللا إن مل تتحقق لكم شروطه كاملة؟!...وكيف تطلبون نصرً 
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  هنا قد يُطرُح هذا السؤال: ملاذا متسِّ البأساُء والضرّاُء املؤمنني؟
ا سنّ  ٌة من سنن هللا تعاىل الختبار إرادة املؤمنني، وكذلك الختبار إرادة الدعاة إىل إ

م سبيل هللا تعاىل يف كل وقت، واختبار إرادة املصلحني يف األرض، وم عرفة مدى ثبا
ت اليت تواجههم. فإن كان َمثََّة ثباٌت وصموٌد كان النصر الذي  وصمودهم أمام التحد

  يَِعُدُهم هللا تعاىل به.
  سّنة هللا يف املرتفني واملسرفني:

ومن سنن التاريخ اليت يربزها القرآن الكرمي العالقُة بني األنبياء واملرسلني ـــــــ على مر 
تمعات...التاريخ ـــــ   ــ وبني املرتفني واملسرفني يف األمم وا

َّ ِمبَا أُْرِسْلُتم بِِه  َرُفوَها ِإ يقول هللا تعاىل: {َوَما أَْرَسْلَنا ِيف قـَْريٍَة مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ قَاَل ُمتـْ
ـــــــ  34ِبَني} (سورة سبأ: اآليتان َوَما َحنُْن ِمبَُعذَّ  اَوقَاُلوا َحنُْن َأْكثـَُر أَْمَواًال َوَأْوَالدً  )34(َكاِفُروَن 

35.(  
ة من سنن التاريخ. وهللا سبحانه العالقة بني رسل هللا تعاىل واملرتفني واملسرفني متثل سنّ 

ا كانوا على رأس من يتصدَّون للدعاة إىل هللا  ء كل أمة وساد ن أثر وتعاىل يريد أن يقول 
ولئك الدعاة عالقُة تصادٍم وتناقض، وهي عالقة تعاىل. ومن الطبيعي أن تكون بينهم وبني أ

قد ثبتت يف مراحل التاريخ البشري. وعندما خيرب القرآن الكرمي عن قصص األنبياء يُظهر 
بوضوٍح تلك العالقة اليت كان فيها رؤساُء القوم هم الذين يكذبون الرسل، ويتفاخرون عليهم 

م منكرين: كيف جيوز لكم أن  م أكثر منهم ومن أتباعهم أمواًال وأوالًدا وعشرية، ويسألو
م  م الشطط إىل الظن أو التوهم  ً أعلى مّنا؟!... بل يذهب  ن لكم منزلًة أو شأ تدَّعوا 
م ال يؤمنون  تعاىل وعقابه وعذابه... مع أنه يف احلقيقة، وهذا ما يربزه  غُري معذبني، أل

م، وكذبوا الرسوَل املبعوثَ القرآن الكرمي بوضوح، ما من قوم أ إليهم، إالَّ كتب  نكروا رسالة ر
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عليهم العذاب، ما مل يتوبوا إىل هللا سبحانه وتعاىل، ومينحهم جّل وعال عفوه عن تلك 
  املواقف العدائية من رساالته.

إن وجود املرتفني واملسرفني بوجه عام يؤدي إىل هالك القوم كما يؤكد القرآن الكرمي، 
م  م، ونتيجة هذا الظلم والفساد ال بدأل أن جترهم  من ميارسون الظلم والفسوق يف جمتمعا

م وما يرتتب عليها  إىل اهلالك. وهكذا جيعل القرآن الكرمي من وجود تلك اجلماعات وتصرفا
ة من سنن التاريخ، ألن العالقة بني ظلٍم وفساٍد مسيطرين وعذاب وهالك للقوم من نتيجة سنّ 

َرِفيَها فـََفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ حتمية. قال هللا تعاىل: هي عالقة  َ َأن نـُّْهِلَك قـَْريًَة أََمْرَ ُمتـْ {َوِإَذا أََرْد َها َتْدِمرياً  َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَ َك ِبُذنُوِب وََكْم أَْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمن بـَْعِد نُوٍح وََكَفى ِبَربِّ  )16(َعَليـْ
  .)17ـــــــ  16(سورة اإلسراء: اآليتان  }اَبِصريً  َخِبريًا ِعَباِدهِ 

  بركاِت الّسماء واألرض: إلميان والتقوى يفتح هللا
 األرض، ومن السنن التارخيية اليت يثبتها القرآن الكرمي أن تطبيَق شرع هللا تعاىل يف

ين د وإقامَة املنهج الر ن إىل وفرة اإلنتاج وز ة الثروة، شرط أن تكون يف دنيا الناس يؤد
هنالك عدالٌة يف توزيع الثروة أو اإلنتاج، بال احتكار وتالعب وسيطرٍة من ذوي النفوذ على 

َن مقدرات الشعب. يقول هللا تعاىل:  {َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنواْ َواتـََّقواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مِّ
ُهم ِمبَا َكانُوْا َيْكِسُبوَن} (سورة األعراف: اآلية السََّماِء َواَألْرِض َولَـكِ  َ ). 96ن َكذَّبُوْا فََأَخْذ

ِقِهْم ويقول تعاىل: {َوَلْو أَنـَُّهْم أَقَاُموْا التـَّْورَاَة َواِإلِجنيَل َوَما أُنزَِل إَِليِهم مِّن رَِِّّْم ألَكُلوْا ِمن فـَوْ 
). وقال تعاىل على لسان رسوله نوح عليه 66آلية َوِمن َحتِْت أَْرُجِلِهم} (سورة املائدة: ا

ْدرَارً  )10( االسالم: {اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارً  َوُميِْددُْكْم  )11( ايـُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّ َْمَواٍل َوبَِنَني َوَجيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعل لَُّكْم أَنـَْهارً  ت } (سورة نو اِ   ).12ـــــــ  10ح: اآل
كيٌد على أن شريعة هللا تعاىل يف دنيا األرض إمنا هي من  ت املباركة  يف هذه اآل
أجل خري اإلنسان. فإن طُبقت هذه الشريعُة تطبيًقا صحيًحا وشامًال، فإن تطبيقها يؤدي 
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تمع أو األمة، حكًما إىل إقامة العدالة والتوازن، وتوفري سبل التكافل والتضامن بني أبنا ء ا
بل بني الناس مجيًعا. وهذا وجه من وجوه اخلري لإلنسان، ألن تطبيق شريعة هللا تعاىل 
ومنهجه له وجوه كثرية، ونتائجه كلها خلري اإلنسان ونفعه. وعندما تتحقق تلك العدالة يف 

بل تكثر  توزيع الثروة فإنه ال يبقى هناك حمتاج أو فقري، وال يقع الناس يف ضيق العيش،
اخلريات والربكات، وتزداد األموال، ويعم الرخاء واالزدهار. وعلى خالف ذلك فإن التخلي 
تمع الواحد، أو بني أبناء األمة الواحدة،  عن عدالة التوزيع خيلق الفوارق الكبرية بني أبناء ا

  لفة.أو بني األمم والدول. فتكون أمٌم فقرية وأخرى مرتفة، وأمٌم متقدمة وأخرى متخ
وهكذا يكون التطبيق لشريعة هللا تعاىل وما حيقق من عدالة يف العالقات بني الناس 

ًة من سنن التاريخ، كما أن فقدان العدالة وما يؤدي إليه من سوء توزيٍع للثروة هو أيًضا سنّ 
  ٌة من سنن التاريخ...سنّ 

التارخيية سنًنا  ومن يتتبع النصوص القرآنية جيد أن القرآن الكرمي عندما جعل للساحة
وضوابط فإنه قاوم بذلك النظرة العفوية أو النظرة السطحية لتفسري األحداث. فاإلنسان 
ا كومة مرتاكمة من األحداث اليت تتاىل وقوعها عرب  العادي قد يفسر أحداث التاريخ 

العقل الزمن، وجرى حدوثها على أساس الصدفة. إن القرآن يقاوم مثل هذه التفسريات وينبِّه 
اإلنسان كي يستطيع أن يكون  ىالبشري إىل أن للساحة التارخيية سنًنا وقوانني، وأن عل

ً فاعًال ومؤثرًا، أن يكشف عن هذه السنن، وأن يتعرف هذه القوانني لكي يستطيع أن  إنسا
  يتحكم فيها، وإالَّ حتكمت هي فيه وهو غافل عما يدور حوله.

ن للساحة التارخيية سنًنا ا جليًال فتًحا قرآني  دّ عوهذا يُ   ألّن كتاب هللا تعاىل هو القائل 
حماوالت لفهم التاريخ على هذا تنبيه الفكر البشري لذلك. وقد جرت لوضوابط، وهو املمّهد 

مثانية قرون. وبدأت هذه احملاوالت على أيدي املسلمني  بنحواألساس بعد نزول القرآن 
ربعة قرون  أنفسهم، فقام ابن خلدون مبحاولة لدراسة التاريخ وكشف سننه وقوانينه. مث بعده 
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ت ما ُيسّمى بعصر النهضة، لكي جيسد ذلك املفهوم  أو أكثر، اجته الفكر الغريب يف بدا
يف أعماقه. ومن هنا نشأت عند الغرب أحباث متنوعة  الذي ضيَّعه املسلمون عندما مل يتوغلوا

وخمتلفة حول فهم التاريخ، وفهم سنن التاريخ، ونشأت عنها اجتاهات مثالية ومادية وخمتلطة 
ما بني املثالية واملادية. كما نشأت مدارس متعددة راحت كل واحدة منها حتاول أن حتدد 

ا.  واملثال البنيِّ على ذلك: املادية التارخيية اليت  قواعد التاريخ وأسسه حبسب آرائها وقناعا
ت وأشهر املدارس يف التاريخ احلديث... وإذا كان ذلك اجلهد  نه يبقى للقرآن جمده يف أنه طرح هذه إالبشري، يف احلقيقة، استمرارًا للتنبيه القرآين، إالَّ كوِّنت إحدى أكرب النظر

  ة...الفكرة ألول مرة على ساحة املعرفة البشري
ت القرآنية اليت تتحدث عن السنن  أي  ،التارخيية اليت تعطي الفكرة الكليةوإن اآل

فكرة أن التاريخ له سنن وضوابط، هي كثرية ال حتصى. ومنها على سبيل املثال قول هللا 
تَـْقِدُموَن} (سورة يونس: تعاىل: {ِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َفَال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيسْ 

). وقوله تعاىل: {َوِلُكلِّ أُمٍَّة َأَجٌل فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال 49اآلية 
  ).34َيْستَـْقِدُموَن} (سورة األعراف: اآلية 

موعي للناس، ال واألجل يف اآليتني  الكرميتني قد أضيف إىل األمة، أي إىل الوجود ا
لذات. وهذا يعين أن وراء األجل احملتوم لكل فرد أجًال   آخر لألمة إىل هذا الفرد أو ذاك 

ما  ها جمتمًعا تقوم بني أفراده العالقات والصالت اليت تفرضها املصاحل املشرتكة يفتبصف
  بينهم.

إن هاتني اآليتني الكرميتني تعطيان فكرة كلية واضحة عن أن للتاريخ البشري سنًنا 
  م به، وهي غري السنن الشخصية اليت تتحكم حبياة األفراد ووجودهم.تتحك
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ويلتقي مع مفهوم هاتني اآليتني قولُه تعاىل: {َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّْمحَِة َلْو يـَُؤاِخُذُهم ِمبَا 
ُدوا ِمن ُدونِِه َمْوئِ  ُم مَّْوِعٌد لَّن جيَِ َوتِْلَك اْلُقَرى  )58(ًال َكَسُبوا لََعجََّل َهلُُم اْلَعَذاَب َبل هلَّ

  ).59ـــــــ  58} (سورة الكهف: اآليتان اأَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعدً 
َُّ النَّاَس ِمبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها ِمن َدابٍَّة َوَلِكن  وقوله تعاىل: {َوَلْو يـَُؤاِخُذ ا

رُهُ  ََّ َكاَن بِِعَباِدِه َبِصريً يـَُؤخِّ } (سورة فاطر: اآلية اْم ِإَىل َأَجٍل مَُّسمى فَِإَذا َجاء َأَجُلُهْم فَِإنَّ ا
45.(  

إنَّ هللا تعاىل يبنيِّ لنا أنه لو كان سبحانه يريد أن يؤاخذ الناس بظلمهم، ومبا كسبوا 
م، ملا ترك على ظهر هذه األرض    من دابة، وألهلك الناس مجيًعا.من املعاصي والذنوب واآل

  العقاب اجلماعي يف دار الدنيا:
وقد برزت مشكلٌة يف كيفية تصور هذا املفهوم القرآين، إذ إن الناس ليسوا كلهم 

الصادقون، فهل يقع العذاب  ظاملني عادة، ففيهم األنبياء، وأولياء هللا املخلصون، واملؤمنون
  على هؤالء أيًضا؟

يتحدث هنا عن عقاب دنيوي، ال عن عقاب أخروي. إنه يتحدث احلقيقة أن القرآن 
عن النتيجة الطبيعية ملا تكسبه أمة عن طريق الظلم والطغيان، وهذه النتيجة ال تصيب 
م، وعلى  تمع على اختالف اجتاها تمع وحدهم، بل نعم مجيع أبناء ا الظاملني من أبناء ا

ا الشعب ذى بين إسرائيل نتيجة ما اكتسب هاختالف نواحي سلوكهم. فحني وقع التيه عل
لظاملني من بين إسرائيل وحدهم، مل خيُ  مترُّده،و من ظلمه وطغيانه  مشل أيًضا  بلتص هذا التيه 

موسى عليه السالم الذي بعثه هللا تعاىل ملواجهة الظاملني والطواغيت، ومشل أخاه هارون عليه 
  م كانوا يشكلون جزًءا من تلك األمة.السالم ومجيَع املؤمنني  تعاىل، أل
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ملسلمني يف غزوة أحد (نتيجة خمالفة الرماة ألوامر الرسول صلى هللا  وحني حلَّ البالء 
واندفاعهم وراء املغنم واملكسب) مل يسلم » جبل عينني«عليه وآله وسلم بعد نزوهلم من 

رماه املشرك ابن قميئة الليثي رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم نفسه من ذلك البالء، إذ 
عيته الشريفة وُشجَّ يف وجهه الكرمي وُكِلمت شفتاه ودخلت حلقتان  حلجارة حىت أصيبت ر
من املغفر الذي كان يسرت به وجهه الرضّي يف وجنتيه. بل تقدم ذلك اللعني يريد أن يقتله 

  لوال أن ذبَّ عنه مصعب بن عمري رضوان هللا عليه.
منا هذه حبصول كوارث طبيعية: من زالزل تدمر وتقضي على وها حنن نسمع  يف أ

سها، أو حرائق  ا وأ يت على ممتلكا ً وقًرى و ت جتتاح مد سرها، أو فيضا مناطق 
ت كثيفة... كذلك تصلنا األخبار عن حوادث مفجعة: مثل  تصيب أقساًما كبرية من غا

سقوط الطائرات، واصطدام القطارات، تسّرب اإلشعاعات من املفاعالت النووية، أو 
وحوادث السيارات اليت ال حتصى... كّل ذلك يذهب ضحيته املئات أو األلوف من 

جرّاء هذه احلوادث هم من الظاملني، بل قد  الناس... وليس مجيع من ُيشوَّه أو ميوت من
جل ميع البالء يكون فيهم املؤمنون، واملتقون، والعابدون، والصادقون... ومع ذلك حيّل 

  أو يُقضى عليهم يف تلك الفواجع. ،الدنيوي
يت يف الدنيا وهذا كله جيري وفق سنّ  نَّ العذاب حني  ة هللا تعاىل يف َخْلِقِه اليت تقول 

تمع أو  لظاملني وحدهم من أبناء ذاك ا على جمتمع أو على أمة من الناس، فإنه ال خيتص 
َنًة الَّ ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنُكْم  تلك األمة. هلذا قال هللا تعاىل يف آية أخرى: {َواتـَُّقوْا ِفتـْ

َّ َشِديُد اْلِعَقاِب} (سورة األنفال: اآلية  ). فهذه اآلية املباركة 25َخآصًَّة َواْعَلُموْا َأنَّ ا
يت عقابه ـــــــ ستتحدث عن سنّ  بحانه ـــــــ أو ة للتاريخ أوجدها هللا تعاىل يف خالئقه حبيث ال 

عذابه يف الدنيا ليقتصَّ من الظاملني وحدهم، وإمنا قد يصيب اجلميع أو السواد األعظم من 
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لفساد، أو احنرافها  اجلماعة، جزاًء مبا كسبت تلك اجلماعة ـــــــ يف غالبيتها ـــــــ من إمث سعيها 
  عن طريق احلق، عاصيًة بذلك أوامر هللا تعاىل ونواهيه.

ــــــ ويف مواضع كثرية، ثبات السنن التارخيية  والقرآن الكرمي يبني لنا ـــــــ بصورة عامة ـ
ا موجودة أساًسا يف صميم تركيب الكون، ويف قلب  ونفاذها وعدم تبدهلا أو حتوهلا. فإ
العالقات املتبادلة بني اإلنسان واحلياة... ومل يفعل القرآن سوى أن كشف عنها النقاب 

  جودها الدائم وثقلها املؤثر يف حركة التاريخ.وأكد و 
وهذه السنن ال تتحدَّد يف القرآن الكرمي بتفاصيل وجزئيات موقوتة. بل هي متتد مرنة، 
منفتحة، شاملة، لكي تُضمُّ أكرب قدر من الوقائع، وحتتوي يف سريها أكرب عدد من التفاصيل 

ــ واجلزئيات لتبقى احلصيلة النهائية، والداللة الكرب  ا تريد أن تقول لنا ــــ ى حلركة التاريخ. إ
ا مبا قد ركب فيها من  ختصار ـــــــ إن حركة أيّ  مجاعة بشرية يف التاريخ ليست اعتباطية، وإ

قوى العقل والعاطفة واإلرادة، مسؤولة خالل حركتها تلك، مسؤولية كاملة، حيث ينتفي 
نسان مدرًكا خمططًا يقف به أمام هللا العبث والالجدوى، وحيث وجب أن يكون عمل اإل

تعاىل والعامل، وفق ما جاء به أنبياء هللا، وما تفرضه العالئق اإلنسانية، والروابط األخوية يف 
األمة الواحدة. أما إذا انعدم العمل املدرك الواعي واملخطط، وانـُْتِهَكْت القيم األخالقية 

إن اجلزاء يكون من جنس العمل، ويؤول األمر املنبثقة عن قوى العقل والدين واإلرادة... ف
يار.   جلماعة البشرية إىل التدهور واال

َِّ ِيف  ت اليت تبني هذه السنن التارخيية العامة كثرية، فمنها قوله تعاىل: {ُسنََّة ا واآل
َِّ تـَْبِديًال} (سورة األحزا وقوله تعاىل:  ).62ب: اآلية الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قـَْبُل َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة ا

َِّ حتَْ  َِّ تـَْبِديًال َوَلن جتََِد ِلُسنَِّت ا ِويًال} {فـََهْل يَنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّت اْألَوَِّلَني فـََلن جتََِد ِلُسنَِّت ا
اْنظُُرواْ ). وقوله تعاىل: {َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوْا ِيف اَألْرِض فَ 43طر: اآلية (سورة فا

ِبَني  َوَال  )138(َهـَذا بـََياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِّْلُمتَِّقَني  )137(َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذَّ
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ُِنوا َوَال َحتَْزنُوا َوأَنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  ُّ الَِّذيَن آَمُنوْا َويـَتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء قـَرٌْح ِإن َميَْسْسُكْم قـَرٌْح فـََقْد َمسَّ اْلَقْومَ  )139( َ ُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ النَّاِس َولِيَـْعَلَم ا ثْـُلُه َوتِْلَك األَّ ُ َال حيُِبُّ  مِّ ّ َوا
ُّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَميَْحَق اْلَكاِفرِيَن} )140(الظَّاِلِمَني  َص ا ـــــــ  137ن: (سورة آل عمرا َولُِيَمحِّ

141(.  
ت األخرية من سورة آل عمران يف القرآن الكرمي ميكن اعتمادها مقياًسا  وهذه اآل

ات يف مسار لسنن التاريخ الثابتة والدائمة يف حياة الناس، وما تنطوي عليه من تقلبات وتغريّ 
  وجودهم األرضي.

  احلقائق اليت تقوم عليها سنن التاريخ:
ها  وإذا ما حاولنا أن نس ت القرآنية اليت أورد رب غور املعاين اليت تنطوي عليها اآل

  كشواهد على السنن التارخيية العامة فإننا نستخلص حقائق أربًعا.
واالِطّراد يعين أن السنَّة التارخيية  ـــــــ احلقيقة األوىل هي االطِّراد يف السنَّة التارخيية. 1

ليست عالقة عشوائيًة أو رابطة قائمة على أساس الصدقة، بل هي عالقة ذات طابع 
موضوعي، ال ختتلف يف احلاالت االعتيادية اليت جتري فيها الطبيعة والكون على السنن 

كيد على الطابع العملي  العامة... وهذا يعين أيًضا أن طابع االِطّراد يف السّنة التارخيية هو
ت واملعادالت هو مللقانون التارخيي، ألنَّ أهمَّ ما ميّيز العملي  ن غريه من الفروض والنظر

كيد القرآن الكرمي على طابع االِطّراد يف السنَّة التارخيية  االطراد والتتابع، وعدم التخلف. و
واعًيا متبصرًا، ال مستسلًما وال يهدف إىل إجياد شعور يف اإلنسان املسلم، يكون شعوًرا 

َِّ تـَْبِديًال}  رى أحداث التاريخ بصورة طبيعية. {َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة ا ساذًجا، وذلك وفًقا 
) {َوالَ 77) {َوَال جتَُِد ِلُسنَِّتَنا َحتِْويًال} (سورة اإلسراء: اآلية 62(سورة األحزاب: اآلية 
) {ِّ ا سنّ إ). أي 34سورة األنعام: اآلية ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِت ا ة من ن كلمة هللا، تعين أيًضا أ

رادته اليت رمست القانون العام لقضية ال تقف عند حدود  سنن التاريخ، أوجدها هللا تعاىل 
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الزمان واملكان، بل تتناول اإلنسان الفرد، أو تتناول اجلماعة العامة، إذا حتققت الشروط 
  ة أو القانون الذي قامت عليه.لسنّ املفروضة للقضية وفق ا

نية.ـــــــ واحلقيقة الثانية هي أن السنّ  2 ا من خلق هللا سبحانه إأي  ة التارخيية ر
ت عن ذلك النصوص القرآنية بتعابري  رادته ومشيئته. وقد عربَّ وتعاىل، وهي يف علمه و

  ة هللا، وكلمة هللا.عددة ومنها سنّ مت
ين، وأن من قوانني التاريخ، أو سنّ وهذا يعين أن كل قانون  ة من سننه، تدبري ر

سرها، ال ميكن أن  االستفادة من خمتلف القوانني والسنن اليت تتحكم يف الساحات الكونية 
مر هللا تعاىل. فا سبحانه يظهر لنا قدرته من خالل هذه القوانني والسنن،   تكون إال رهًنا 

سره. لكنَّ ذلك ال يعين وجود تناقض ا متثيًال إلرادته وحكمته، كو وتدبريه يف الكون 
ا  ألسباب واملسبِّبات وال يف العالقات والروابط املتعلقة  وتعارض يف عالقة احلادثة التارخيية 
على الساحة التارخيية، بل يعين وجود الروابط والعالقات بني احلوادث التارخيية حبيث تكون 

  ريًا عن حكمة هللا والبناء التكويين للساحة التارخيية.هذه الروابط والعالقات تعب
واملثال على ذلك ظاهرة سقوط املطر. وتفسري هذه الظاهرة يكون على أساس 
لدورة الطبيعية للماء، اليت تؤدي إىل بيان كيفية  األسباب والعالقات اليت جتعلها مرتبطة 

ن يتبخر املاء ويتحول إىل غاز مث ، فإذا اخنفضت  نزول املطر. وذلك  ً يتصاعد الغاز سحا
  احلرارة يف اجلو حتول السحاب إىل سائل، وهطل املطر.

ا من املعجزات. وما ذلك  كذلك األمر يف حتليق الطائرات اليت ختطر يف األجواء كأ
ح، ومقدار العلو واالخنفاض،  مبعجزة إذا علمنا أن له عالقًة بقوانني اجلاذبية، وحركة الر

مة... هذا  وطريقة اإل لشروط اليت يتأمن معها صالح املطارات بصورٍة  قالع واهلبوط... و
مان.   كّله جعل من هذه الكتلة املعدنّية اهلائلة طائرًا حيّلق جبناحيه يف فضاء هللا الواسع 



29 
 

ار والبحار: له سنُنُه احملّددة وقوانيُنُه اخلاصة اليت جيب  ومثل ذلك اإلحباُر يف األ
لنفهم كيف تستطيع هذه املنشآُت احلديديُّة الضخمُة أن تعوَم على وجه املاء آمنًة معرفتها 
  دون أن تغرق يف قعر املاء.من مطمئنة، 

  ).24قال تعاىل: {َوَلُه اجلََْواِر اْلُمنَشآُت ِيف اْلَبْحِر َكاْألَْعَالِم} (سورة الرمحن: اآلية 
تِِه اْجلََواِر ِيف  َ ِإن َيَشْأ ُيْسِكِن الرِّيَح  )32(اْلَبْحِر َكاْألَْعَالِم  وقال سبحانه: {َوِمْن آ

). وهذان املثالن يظهران 33ـــــــ  32فـََيْظَلْلَن َرَواِكَد َعَلى َظْهرِِه} (سورة الشورى: اآليتان 
هلامه لبعض العباقرة حىت توصلوا إىل ما  النتيجة اليت يصل إليها اإلنسان بفعل هدى هللا و

تِِه فـَتَـْعرُِفونـََها} (سورة النمل: من اخرتاعات واكتشافات. قال تعاىل: توصلوا إليه  َ {َسُريِيُكْم آ
ته يف اآلفاق ويف93اآلية  أنفسهم، ويكشف هلم عن بعض  ). ففي كل يوم يرى الناس آ

ألسرار.   أسرار سنن هذا الكون احلافل 
ا تعّرب عن إرادة هللا افهذه السنن إذً   تعاىل ومشيئته. وهي يف الوقت هلا طابٌع غيّيب، أل

لنظام الكامل ملختلف  ن االستعانَة  نفسه تستهدُف ربط اإلنسان خبالقه، وإشعاَرُه 
الساحات الكونية، واالستفادَة من خمتلف القوانني والسنن اليت تتحكم يف هذه الساحات...  

  للكون.كل ذلك ال ميكن أن يكون مبعزل عن هللا تعاىل يف تدبريه وتسيريه 
وهذا الطابُع الغييبُّ للسنن التارخيية دفع مبدارس الفكر الالهوِيتّ املسيحيِّ إىل تفسري 

ا، مبعىن أن الفكَر الالهويتَّ يتناول احلادثَة التارخييَة ويربطها  سبحانه التاريخ تفسريًا إهلي 
أما يف القرآن الكرمي فإن َصلٍة أو عالقٍة بينها وبني األحداث األخرى.  وتعاىل، قاطًعا أيَّ 
ِ تعاىل فقط. بل إنَّ الطابَع الغييبَّ للسنّ  ة التارخيية ال يعين فصَلها عن كلِّ شيٍء وربطها 

الغييبَّ، جبعلها معّربًة عن إرادة هللا تعاىل  القرآن، بقدر ما ُيضفي على السنة التارخيية الطابَع 
لعالوتدبريه، بقدر ما يربُط هذه السنّ  قاِت واألحداِث التارخيية األخرى اليت تكون ذاَت َة 

ا.   صالٍت معينٍة 
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لذلك ال جيوز إبعاُد القرآن عن التفسري املوضوعّي للتاريخ لكي تبقى الصلُة وثيقًة بني 
العلم واإلميان. وبقدر ما ينظر اإلنساُن املسلُم إىل السنن نظرًة علميًة، فإنه ينظُر إليها نظرًة 

نيًة، أي    ا منبثقٌة عن إرادة هللا تعاىل وحكمته.إر
وبعض النصوص القرآنية توضح هذا املعىن وتفسره. يقول هللا تعاىل: {ِإْذ تـَُقوُل 

َن اْلَمآلِئَكِة ُمنزَِلَني  بـََلى ِإن  )124(لِْلُمْؤِمِنَني أََلن َيْكِفيُكْم َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكم بَِثالَثَِة آَالٍف مِّ َن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِِّمَني} َتْصِربُوْا َوتَـ  ن فـَْورِِهْم َهـَذا ُميِْددُْكْم َربُُّكم ِخبَْمَسِة آالٍف مِّ ْتُوُكم مِّ َ   ).125ـــــــ  124(سورة آل عمران: اآليتان تـَُّقوْا َو
ملالئكة حىت تساعدوهم على هنا جند الطابع الغييبَّ، وهو اإل مداُد اإلهليُّ للمؤمنني 

ة التاريخ. وشرطُه {بـََلى ِإن َتْصِربُوْا َوتـَتـَُّقوْا}. فاملطلوب أوًال اإلعداُد، ا بسنّ النصر، مشروطً 
والتنظيُم، والتهيئُة الكاملُة ملالقاِة العدو، مث الصُرب والثباُت يف املعركة واتقاُء هللا تعاىل يف عدم 

ُف من هذا الربط هو خمالفة أوامره. فإن حتققت هذه الشروط كان اإلمداُد وكان النصر. واهلد
  اكتماُل الّتوجة اإلسالمي حنو التوحيد بني العلم واإلميان يف تربية اإلنسان املسلم.

 روهكذا فإن خالق هذه السنن هو وحده صاحب األمر ألنه سبحانه، هو الذي وفَّ 
  هذه اإلمكانيات الضخمة من خالل هذه السنن وسخرها خلري اإلنسان.

  التسخري:
ى اليت أسبغها هللا سبحانه وتعاىل على بين آدم عندما قضى عليهم أن هو النعمة الكرب 

َل هلذا يتخذوا هذه األرض مستقر  ا هلم إىل حني. لقد أراد سبحانه برمحٍة منه ولطف، أن ُيَسهِّ
بتة ال  املخلوق الضعيف ُسُبَل العيش على هذه األرض. فجعل لكل ما حييط به سنًنا 

نفس اإلنسان الذي يتعامل معها: حنو األحسن ملن  ون التغيري يفتتبدل وال تتحول، إمنا يك
يباشرها بتفهم ودراية، وحنو األسوأ ملن خيالفها أو يقابلها جبهل وعناد. يستوي يف ذلك الفرد 
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واجلماعة. وهللا تعاىل قد ذلَّل فْهم بعض هذه السنن لإلنسان ولوال هذا الفضل من هللا 
لتايل ملا استطاع العيش سبحانه ملا استطاع اإلنسان أ ن يؤثر فيها ويسخرها ملصلحته، و

على هذه األرض. قال تعاىل: {ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا 
ََّ َسخََّر َلُكم مَّا ). وقال تعاىل: {أَملَْ تـََرْوا أَنَّ 15ِمن ّرِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر} (سورة امللك: اآلية   ا

)، وقال سبحانه: {َوَسخَّر َلُكُم 20ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض} (سورة لقمان: اآلية 
{َوالَِّذي َخَلَق )، وقال عزَّ من قائل: 33الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآئَِبَني} (سورة إبراهيم: اآلية 

)... إىل قوله تعاىل: {ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا 12اآلية  اْألَْزَواَج ُكلََّها} (سورة الزخرف:
  ).13َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِنَني} (سورة الزخرف: اآلية 

أال إنَّ األرض اليت تقلكم والسماء اليت تظلكم «ومن قول لإلمام علي كرَّم هللا وجهه: 
ا عليكم، وال زلفة إليكم، وال خلري توّجعً مطيعتان لربكم، وما أصبحتا جتودان لكم بربكتهما 

  ».ترجوانه منكم، ولكن أُِمَر مبنافعكم فأطاعتا، وأُقيمتا على حدود مصاحلكم فقامتا
ر له ما يف السموات واألرض، أن يعي ما  من إذن فال بد هلذا اإلنسان الذي ُسخِّ

ع أن ينتفع به، ويكون يف أُودِع من أسرار وأن يتفهم سنن ما ُوِضَع بتصرفه وخلريه، ليستطي
  مستوى املسؤولية لالستفادة منه.

وهكذا يتبني أنه وفًقا هلذا املفهوم ال ميكن أن نعزل ظاهرة سقوط املطر عن بقية 
ا. إالَّ  ا وأسبا ن تسلسل احلوادث وترابط بعضها ببعض إاحلوادث، وقطع ارتباطها مع مؤثرا

و ظهور لذلك القانون العام الذي قدَّره هللا تعاىل منذ حالة التبخر وحىت نزول املطر، إمنا ه
ها تسري على حتليق نفسلسقوط املطر يف حال حتقق ظروفه وعوامله كافة... والقاعدة 

الطائرات أو سري البواخر والسفن فوق املاء... وهكذا هي سنن الطبيعة كلها، وسنن التاريخ. 
  يستفيد منها. فعلى اإلنسان أن يفقه هذه السنن ويتجاوب معها كي



32 
 

لقد استفاد الغرُب كثريًا عندما استطاع أن يستكشف بعض سنن الكون، ويتفّهمها. 
 موبذلك أصبح أكثَر جتاوً مع حركة التاريخ اليت تسري وتتحرك وفًقا هلذه السنن. وهذا ما جن

عنه كثٌري من االخرتاعات أي اكتشاف بعض أسرار هذا الكون. وبتنا نرى الغرَب، بفضل 
  ك، قد بلغ من التمّدن شأًوا بعيًدا.ذل

دون من وهكذا، فال ميكن ألّي فرٍد أو مجاعٍة، ضمان التقّدم يف مضمار هذه احلياة، 
تفّهٍم لسنن الكون. إذ إن ذلك هو الشرُط األساسيُّ للتقّدم وفًقا حلركة التاريخ. ويف ذلك 

  الرقّي والتقدم.وحده يكون تغيّـُر حال الفرد أو اجلماعة حنو األحسن، أي حنو 
وهذا يعين أن حمور تسلسل كثري  ـــــــ واحلقيقة الثالثة هي االختيار عند اإلنسان. 3

شئ عن مباشرة إرادة اإلنسان، وذلك لقوله تعاىل:  َّ من األحداث والقضا إمنا هو  {ِإنَّ ا
َنـُْفِسِهْم} (س ِ ُواْ َما  ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ   ).11ورة الرعد: اآلية َال يـَُغريِّ

فلو فكر قليًال فيما تشري إليه هذه اآلية الكرمية ألدركنا أن التغيري جيب أن يكون 
لنفس يكون من  نفسهم، ألن تغيري ما  م بتغيري ما  بًعا من القوم مبباشرة تطبيق إراد

األحسن أو من األحسن وعند تغيري سلوك القوم، سواٌء من األسوأ إىل نتائجه تغيري السلوك، 
وا سلوكهم  إىل األسوأ، فإن هللا سبحانه سيغري األوضاع اليت يعيشها هؤالء الذين غريَّ

م حبسب ما اختاروا ألنفسهم.   وتصرفا
أن يعمَّهم البالء، وإن هم أصروا على من ال بد  ئفإْن كان التغيري من احلسن إىل السيّ 
األحسن نزل يف ساحتهم اهلالك مصداقًا لقوله  ما هم عليه من التمادي وعدم التغيري إىل

} (سورة الكهف: اآلية اتعاىل: {َوتِْلَك اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعدً 
م وسلكوا ُسُبَل الطاعة فإن هللا 59 ) وأما إن انتبهوا إىل ما هم فيه من سوٍء واستغفروا لذنو

  دهم، وميدُّهم بعنايته، ويهديهم إىل تغيري أوضاعهم إىل األحسن.سيأخذ بي
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وهذا واضح يف قوله تعاىل على لسان نبيه نوح عليه السالم: {فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم 
ْدرَارً  )10(إِنَُّه َكاَن َغفَّارًا  َْمَواٍل َوبَ  )11( ايـُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّ ِ ِنَني َوَجيَْعل لَُّكْم َوُميِْددُْكْم 

ت اَجنَّاٍت َوَجيَْعل لَُّكْم أَنـَْهارً    ).12ـــــــ  10} (سورة نوح: اآل
  ال تعارَض بني إرادة اإلنسان وسنن التاريخ:

بني إرادة اإلنسان وسنن التاريخ.  اولقد ذهب بعُض املفكرين إىل أن هنالك تعارضً 
ن للتاريخ سنًنا وقوانني وهذا يلغي كلَّ دوٍر إلرادة اإلنسان  ومدار هذا الرأي إما أن نؤمَن 

وإرادته وعمله، فال يكون َمثََّة حاجٌة لسنن التاريخ  واختياره، وإما أن نسّلَم بقدرِة اإلنسان
من وقوانينه على الساحة التارخيية. وهذا يعين أن الساحة التارخيية تصبح وفق هذا التفكري 

  كل الساحات الكونية األخرى تكون هلا قوانينها وسننها.  يف حني أندون سنن وقوانني، 
طبًعا إن مثل هذا التفكري ال يستقيم مع التفسري املوضوعي للنصوص القرآنية. وقد 
لذات، عندما بّني لنا يف كثٍري من  تدارك القرآُن الكرُمي هذا األمَر، وعاجل هذه النقطة 

ت الكرمية أن احملوَر يف تسلسل األحدا ث والقضا إمنا هو إرادُة اإلنسان، ولكن ليس اآل
ت الكرمية، اليت أتينا على ذكرها سابًقا، قوُل هللا مبعيًدا  ن سنن هللا تعاىل. ومن تلك اآل
  تعاىل:

َنـُْفِسِهْم} (سورة الرعد: اآلية  ِ ُواْ َما  ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ َّ الَ يـَُغريِّ   ).11{ِإنَّ ا
َناُهم مَّاء َغَدقً {َوأَلَِّو    ).16} (سورة اجلن: اآلية ااْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َألَْسَقيـْ

} (سورة الكهف: اآلية ا{َوتِْلَك اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعدً 
59.(  

ا تعبريٌ  عن إرادة هللا تعاىل ومشيئته،  إذن فنحن ال نقدر أن نلغَي السنَن والقوانَني أل
الساحة التارخيية. إمنا يكون  يفه ال ميكن إنكاُر دور اإلنسان ومواقفه املؤثرة عينويف الوقت 
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ا املناسبة. وعندما يعطي القرآن الكرمي هذا الدوَر  ملواقفه تلك، وألعماله، نتائجها أو جزاءا
لَ و اإلجيايبَّ إلرادة اإلنسان  ه أكثَر فأكثَر مسؤوليَتُه على الساحة التارخيية، اختياره فلكي حيمِّ

وليجعله يعتقد أن ما يصل إليه من نتائج إمنا هو مرهون بفعله وإن كان ال خيرج عن مشيئة 
  هللا تعاىل املطلقة.

ا يف القرآن الكرمي تبني أن سنن التاريخ ال جتري  ت الكرمية وكثري من مثيال فتلك اآل
 من فوق رأسه بل جتري من خالل إرادته، وحبسب ما كسبت خارج إرادة اإلنسان، وال

  ا يف حركة التاريخ.ا وأساسي هم ميداه... وهذا يُظهر أنَّ لإلنسان دورًا 
ـــــــ واحلقيقة الرابعة تعربِّ عن أبعاد العمل التارخيي مبعىن أن السنن التارخيية  4

وهذا التمييز للسنن التارخيية يتمثل يف  .متميزة متيًزا نوعيا عن سنن بقية الساحات الكونية
العمل اإلنساّين الذي جتري عليه سنن التاريخ. إذ ال بد هلذا العمل، حىت يكون عمًال 

أن يكون عمًال هادفًا وقائًما على أبعاٍد ثالثة: السبب، الغاية أو اهلدف، من ا، رخيي 
  األرضية الصاحلة.

نن التاريخ، إنه العمل الذي ينبثق عن هذا هو العمل اإلنساين الذي حتكمه س
ٍت وأهدافًا سامية، ويكون ذا أرضيٍة أوسَع من حدود  عالقاٍت وروابَط وأسباٍب ويتوّخى غا

  الفرد، وذا أوجٍه متعددة، أي هو عمل األمة.
ومن خصائص القرآن الكرمي أنه مّيز بني عمل الفرد وعمل األمة، وذلك من خالل 

اليت حتصي على الفرد عمله، وتلك اليت حتصي على األمة عملها.  استعراضه للكتب الغبية
الذي يكون له  فالعمل الذي يكون له بعدان: سبب وهدف، يدخل يف كتاب الفرد، والعمل

ثالثُة أبعاد: سبب وهدف وأرضية، يدخل يف الكتابني مًعا: كتاِب الفرد وكتاِب األمة. 
َا اْليَـْوَم ُجتَْزْوَن َما ُكنُتْم فلنستمع إىل قوله تعاىل: {َوتـََرى ُكلَّ أُ  مٍَّة َجاثَِيًة ُكلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ِإَىل ِكَتاِ
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َّ ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن} (سورة  )28(تـَْعَمُلوَن  قِّ ِإ حلَْ ِ َهَذا ِكَتابـَُنا يَنِطُق َعَلْيُكم 
  ).29ـــــــ  28اجلاثية: اآليتان 

ا، وأمامهنا أمًة جاثيةٌ  ا كافة. ها سجلُّ  بني يدي ر ا وممارسِة نشاطا   حيا
  هذا عن األمة...

أما عن الفرد فالقرآن الكرمي يقول: {وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَآئِرَُه ِيف ُعُنِقِه َوُخنْرُِج َلُه يـَْوَم 
 ً } (سورة اَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيبً اقْـرَْأ َكَتاَبَك كَ  )13( ايـَْلَقاُه َمنُشورً  اْلِقَياَمِة ِكَتا

  ).14ـــــــ  13اإلسراء: اآليتان 
وهذا أيًضا سجلُّ كلِّ إنسان مبفرده. شريُط حياته يُعرُض أمامه، متاًما كما يُعرُض 
شريُط حياة األمة أمامها مبجموعها. هذا هو التمييُز النوعيُّ القرآّين الذي يفرِّق بني كتاب 

د وكتاب األمة، أي العمل الذي قام به الفرد لنفسه وألمته، ولإلنسانية، واألعمال اليت الفر 
ا األمة ككيان مجاعي ملصلحتها ومصلحة أفرادها ومصلحة اإلنسانية.   قامت 

  ألمة، والذي حتاسب عليه يوم القيامة.إىل اوالعمُل التارخيّي هو العمُل الذي يعود 
متييزًا نوعيا بني العالقات اإلنسانية. فعندما جيري حساب األمة وقد مّيز القرآن الكرمي 

ا، يعود لكل ذي حقٍّ حقُّه الذي ُغِبَنُه يف احلياة الدنيا، حيث ال إنصاف وال  بني يدي ر
.. حيث ال يكون هنالك تطبيٌق كامٌل لشريعة هللا تعاىل. ولكن ال حيسنبَّ أحٌد أن .عدالة

ينتهي. أبًدا. فهناك بني يدي رب العاملني احلساُب اجلماعيُّ إلعادة ذلك ميّر يف هذه الدنيا و 
ا. وهذا ما يسميه القرآن الكرمي {التـََّغابُِن} يف  ا، وردِّ احلقوق إىل أصحا األمور إىل نصا

  ).9 قوله تعاىل: {يـَْوَم َجيَْمُعُكْم لِيَـْوِم اْجلَْمِع َذِلَك يـَْوُم التـََّغابُِن} (سورة التغابن: اآلية
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، وحقه مهضومً  . أما هنالك يف امهدورً  ايف هذه احلياة الدنيا قد يكون إنساٌن مغبوً
اآلخرة فإصالح للغنب. وبقدر ما يكون اإلنسان مغبوً يف موقعه يف األمة، يُزال عنه الغنب 

خذ صاحُب    احلّق حقَّه، ألنه اليوم الذي ال كلمة فيه إالَّ للحق.يوَم احلساب، و
  السنِن التارخيّية:أشكاُل 

ت القرآنية اليت تقدمت، نالحظ أن السنن التارخيية تتخذ أشكاًال  من جممل اآل
  ثالثة:

ية اليت تربط بني حادثتني أو جمموعتني من طـــــــ الشكل األول: القضية الشر  1
  ر الشرط وحصول النتيجة.افاألحداث التارخيية، وتؤكد العالقة الثابتة واألكيدة بني تو 

وهذا الشكل جنده يف القوانني الطبيعية، فمثًال شرط تعرض املاء إىل درجة حرارة معينة 
  (مئة) يؤدي حتًما إىل غليان هذا املاء، وتصاعد البخار.

ا لإلنسان يف حياته. وهنا تتجلى حكمة موجًها عملي  دّ وهذا القانوُن الشرطيُّ يُع
سره قائمٍ  على القوانني املطردة والسنن الثابتة. فعندما  اخلالق العظيم يف صنع نظاٍم للكون 

يعرف اإلنسان هذا النظام ميكنه أن يهتدَي إىل الوسائل اليت جيب أن يسلكها من أجل 
  تكييف حياته وبيئته والوصول إىل إشباع حاجاته.

  ـــــــ الشكل الثاين: القضية الفعلية الناجزة، املوجودة احملققة. 2
ثلته وشواهده يف القوانني الطبيعية والكونية واجلسدية، مثًال أيًضا له أم وهذا الشكل

د موعًدا لكسوف الشمس أو خلسوف القمر، فإنه يتحدث عن  بٍت ِعلمي العاِملُ الفلكي عندما حيدِّ ا، فال ميكن لإلنسان أن يـَُغريَِّ من ظروفه أو يعدِّل يف قانوٍن كوِينّ، قائِم الوجود، و
  ه وزماَن حدوثه والتصرف إزاَء هذا احلدوث.سريه. لكنه ميلك معرفت
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لنسبة  لقانون املفروض على الرؤية و إلدراك واحلسِّ إىل اوكذلك  ال سّيما فيما يتصل 
ألذن...   لعني وعلى السمع 

وكما حتدثنا عن التسخري ضمن احلقيقة الثانية، نتحدث هنا عن االستخالف حىت 
تمع من خالل املفاهيم اإلسالمية اليت تتبني لنا حقيقة العالقات البشرية يف  تركيب ا

نستخلصها من قول هللا تعاىل: {َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة قَاُلواْ 
دُِّس َلَك قَاَل ِإّينِ أَْعَلُم َما َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـُقَ 

  ).30الَ تـَْعَلُموَن} (سورة البقرة: اآلية 
  ميكن أن جند يف قول هللا تعاىل ثالثة عناصر:

  ـــــــ اإلنسان. 1
  ـــــــ األرض أو الطبيعة. 2
حية، والعالقة املعنوية اليت  3 ألرض أو الطبيعة من  ـــــــ العالقة اليت تربط اإلنسان 

حية  خيه اإلنسان من    .أخرىتربط اإلنسان 
  االستخالف:

(االستخالف).  والعالقة املعنوية هذه يف جمملها هي اليت يسميها القرآن الكرمي
تمعاِت البشريَة تتفق مجيعها بوجود العنصرين األول والثاين لكنها ختتلف يف  ونالحظ أن ا

ة اليت تقوم بني الناس وحميطهم الطبيعي، وبني طبيعة العنصر الثالث الذي هو العالقة املعنوي
. وهذا العنصر املعنوي وفًقا للمفهوم القرآين هو العنصر املرن واملتحرك يف بعًضا بعضهم

تمع.   تركيب ا
ألن هللا سبحانه وتعاىل عندما خلق اإلنسان، خلق فيه غريزة حبِّ البقاء، اليت كان 

نَّ اجتماَع الناس ال جيعل منهم إا. إال الناس طبيعي من مظاهرها التكتل، لذلك كان اجتماُع 
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جمتمًعا، وإمنا جيعل منهم مجاعة. أما إذا نشأت بينهم عالقات جللب املصاحل ودفع املفاسد، 
فإنَّ هذه العالقات جتعُل من هذه اجلماعة جمتمًعا. مث إنَّ هذه العالقات وحدها ال جتعل 

م إىل هذه العالقات بتوحيد أفكارهم، وبتوحيد منهم جمتمًعا واحًدا، إالَّ إذا  توحَّدت نظر
رضاهم وسخطهم، كما أنه جيب أن تتوحد معاجلتهم هلذه العالقات بتوحيد النظام الذي 
يعاجلها، لذلك كان ال بّد من النظر إىل األفكار واملشاعر واألنظمة عند دراستنا للمجتمع، 

ا هي اليت جتعُلُه جمتمًعا معيًنا،    لُه لوٌن معني.أل
ألرض  أما االستخالف فيقوم على أربعة أطراف: وجود اإلنسان ـــــــ عالقة اإلنسان 
خيه اإلنسان. واملستخِلف هو هللا سبحانه وتعاىل،  أو الطبيعة ـــــــ عالقة اإلنسان 

  واملستخَلف هم البشر، واملستخَلف عليه هو األرض وما عليها.
ة االستخالف تقوم على أن املالَك احلقَّ هو هللا تعاىل، فال ومبنطوق القرآن فإّن فكر 

إله وال مالك وال متصرف يف الكون واحلياة غري هللا سبحانه وتعاىل. أما اإلنسان فدوره فقط 
ا ربُُّه إليه لكي يعمِّر هذه األرض، فإن  إاالستخالف، أي  نه مؤمتن يقوم على أمانِة عهد 

ن متعاىل حقق اإلنسان الغاية من االستخالف، وإالَّ فإنه بـَُعَد كان إعمارها مبا يرضي هللا 
هللا تعاىل وخان األمانة. ومهما رأيت من علو املباين، وأشكال االزدهار املادي، ومعامل 
اجلمال والتنسيق، ومظاهر التمدن والرقي، فكلها تصبح جوفاء، وال فائدة منها، إن مل يقم 

العاملني. وهذا ما يريده القرآن الكرمي ويؤكد عليه، أي تعمري األرض على تقوى هللا رب 
ملستخِلف، وطاعته، وخشيته   .2استدامة صلة املستخلف 

ملستخِلف فتكون جمرد تركيبات بشرية، أو تركيبات  تمعات اليت تقطع صلتها  أما ا
  ن الغاية من االستخالف.مإعمارية بعيدة 

                                                           
  انظر إلى كتاب المدرسة القرآنية للعالمة المفكر محمد باقر الصدر.  2
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يقوم عليه االستخالف هو رضى هللا تعاىل  القرآن الكرمي أن األساس الذي دّ لذلك ع
وهو وحده املغريِّ النوعّي لرتكيب العالقات اإلنسانية وصلتها خبالقها، لذلك كان 

طرافه األربعة أهمَّ السنن التارخيية وأعظمها.   االستخالف بعناصره أو 
  جتاه والقانون.ـــــــ الشكل الثالث: االجتاه الطبيعي يف حركة التاريخ والتمييز بني اال 3

ة التارخيية يف القرآن الكرمي هي اليت تصاغ على شكل اجتاه طبيعي يف حركة إن السنّ 
ّي، ال يقبل التحّدي من قبل اإلنسان، َمثـَُلُه مثُل  التاريخ وليس على شكل قانون صارم حدِّ

غليان املاء سائر القوانني الكونية والسنن املوضوعية. فاإلنسان مثًال ال ميكنُه أن حيول دون 
لنسبة اإذا تو  إىل فرت شروط هذا الغليان. هنا قانون صارم، والصرامة ال تقبل التحدي. أما 

حركة التاريخ فيمكن أن توجد اجتاهاٌت موضوعيٌة تكون على شيء من املرونة، وميكن أن 
تقبل التحدي على املدى القصري، وليس على املدى الطويل. فمثًال العالقات بني الذكر 
واألنثى يف احلياة اإلنسانية االجتاه الطبيعي واملوضوعي فيها قيام العالقة الزوجية. وهذا االجتاه 

من أجل بقاء النوع البشري. ولكن قد خيرج أفراد أو وتكوينه هو يف صميم تركيب اإلنسان 
و هذه قوم عن هذا االجتاه الطبيعّي كما فعل قوم لوط عندما حتدَّوا هذا االجتاه الطبيعيَّ أ

ة التاريخ اليت قبلت التحدي يف زمان معني، عادت ة الثابتة يف احلياة اإلنسانية. لكن سنّ السنّ 
ن هذه السّنة عملت على حتطيم اّلذين إوانقضَّت على قوم لوط لتزيلهم من الوجود، أي 

لتايل زواُل قوم لوط وهالُك جمتمعهم الفاسد.حت   دَّوها، وكان 
رضه القرآن الكرمي هلذا الشكل من السنن التارخيية هو الديُن واملثال األبرز الذي يع

نفسه الذي هو يف املفهوم القرآين سّنٌة من سنن التاريخ. فعندما يعرض القرآن الديَن يف 
َن الدِّيِن َما َوصَّى بِِه نُوحً  َنا  اصورة تشريٍع إهليٍّ يقول هللا تعاىل: {َشرََع َلُكم مِّ َوالَِّذي أَْوَحيـْ

َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبُـَر َعَلى إِلَيْ  َك َوَما َوصَّيـْ
  ).13اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه} (سورة الشورى: اآلية 



40 
 

بٌت يدخل يف صميم نية يُظهر القرآن الكرمي أن الديَن قانوٌن  اخللق  ويف آيٍة 
َها َال البشري، كما يف قوله تعاىل: {فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفً  َِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ ا ِفْطرََة ا

َِّ َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن} (سورة الروم: اآلية    ).30تـَْبِديَل ِخلَْلِق ا
فطرة يف الناس، طبيعٌة يف صميم تركيبهم وتكوينهم. هكذا خلقهم هللا تعاىل الدين 

على هذه الطبيعة والدين مركوز فيها، فهل ميكن أن ننزع هذا الدين من صلب الطبيعة 
اإلنسانية؟ أبًدا! فكما ال ميكن أن تنزع من اإلنسان أيَّ جزء من أجزائه اليت جتعله كامًال،  

  من نفسه غريزة التدين.كذلك ال ميكن أن تنزع 
من صنع  على مّر التاريخ، وال ابتداًعا فالدين إذن ليس مقولًة حضاريًة مكتسبةً 

اإلنسان ليجّمَل به حياته، بل إن الدين، كما بينه القرآن الكرمي، طبيعٌة يف خلق اإلنسان من 
َها} أي خلقه الذي خلقهم عليه. ولذلك   َِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ صنع هللا تعاىل: {ِفْطَرَة ا

، مثل القانون الطبيعي، ة ليست صارمةة يف الطبيعة البشرية. لكن هذه السنّ كان الدين سنّ 
ال تقبل التحدي، بل ميكن حتديها عن طريق الشرك أو اإلحلاد. إمنا هذا التحدي يكون 

ة هللا تعاىل يف خلقه سوف تعود وتقهر املتحدَي على املدى الطويل، كما ملدى قصري ألن سنّ 
هذا حصل لالحتاد السوفيايت يف عصر احلاضر، ألن سنن التاريخ تفرض القضاء على 

  التحدي، يف كّل أّمة تريد أن تبدِّل خلق هللا الذي ال تبديل له.
َُّ َوْعَدُه َوِإنَّ يـَْومً يقول هللا تعاىل:  ْلَعَذاِب َوَلن ُخيِْلَف ا ِ ِعنَد َربَِّك  ا{َوَيْستَـْعِجُلوَنَك 

َّا تـَُعدُّوَن} (سورة احلج: اآلية  ن السرعة اليت القرآن يتحدث هنا ع ).47َكأَْلِف َسَنٍة ممِّ
ْلَعَذاِب}. أي تتحرك فيها السنّ  ِ ن املشركني كانوا يتحدون رسول إة التارخيية {َوَيْستَـْعِجُلوَنَك 

بتٌة. أما مىت تتحقق هذه ة هللا تعاىل، ومل يدركوا أن وعد هللا هو سنّ هللا، يف سنّ  رخييٌة  ٌة 
عاىل. هم يريدون وقوعه يف زمن قصري، ة، ومىت ينزل العذاب فهذا أمر بيد هللا سبحانه وتالسنّ 

لكن زمَن هللا تعاىل غُري الزمن االصطالحّي الذي يسري عليه الناس يف األرض. فمقدار اليوم 
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اليت نعدها يف هذه األرض أو اليت درج اإلنسان  نيالواحد عند هللا تعاىل كألف سنة من السن
ا. واليوم الذي يريده هللا سبحانه وتعاىل  معرفة اإلنسان، فإن حتدَّى  نمبعيد على حسبا

م يف احلال، فهذا التحدي ال يدوم، والردُّ  نزال العذاب  املشركون وعد هللا تعاىل، وذلك 
نتصار م وتبديل كل  اإلسالم على كل عليه لن يطول. وقد ثبت أن حتديهم قد زال  معتقدا

قوا طعم حالوة اإلسالم، مقومات وجودهم. وكان يف ذلك عذاٌب عظيٌم هلم قبل أن يذو 
م. لقد جاء اإلسالم ليعيَدهم ويعيَد الناَس إىل أويتحسسوا مدى  مهية هذا الدين يف حيا

أصالة طبيعتهم اإلنسانية، ولريدَّهم إىل احلقيقة الكامنة يف أعماق نفوسهم، فإن مل يستجيبوا 
م، ومساُر التاريخ البش ريِّ يشهد على هذه للفطرة وحتدوها فاهلالك ال حمالة حالٌّ 

ت، وأين العروش، وأين دول وأين  احلقيقة... فأين األمم الغابرة، وأين االمرباطور
مسار التاريخ، ويف  حكام؟!... لذلك كان هذا الشكُل عبارًة عن اجتاهاٍت موضوعيٍة يف

  حركة التاريخ ومن ضمنها حركُة اإلنسان على مدار التاريخ.
ومنا هي حركة هادفة، هلا حكمة غائية متطلعة إىل املستقبل، نعم إنَّ حركة التاريخ مبفه

ا ليست حركة سببية فقط ومشدودة إىل سببها، إىل ماضيها، بل هي مشدودة إىل إأي 
غاية هادفة مستقبلية، مبعىن أن املستقبل هو احملرك ألي نشاط من النشاطات التارخيية. 

ود الذهين لإلنسان. من هنا كان دور اإلنسان يف واملستقبل حبقيقته إمنا ُحيرَّك من خالل الوج
  صناعة حركة التاريخ دورًا حاًمسا، إذا ما حرَّكُه املستقبل اهلادف.

  املثل األعلى عند الفرد واجلماعة:
إذن هنالك احملتوى الداخلي لإلنسان، وهذا احملتوى الداخلي يتمثل يف وجوده الذهين 

حية جانًبا فكر  حية أخرى  الذي جيسِّد من  هو الذي يضم تصورات اهلدف، وميثل من 
المتزاج ما بني الفكر  طاقة اإلرادة اليت حتفز اإلنسان وتنشطه للتحرك حنو هذا اهلدف. و
لتصميم واإلرادة، تتحقق فاعلية املستقبل. فالوجود الذهين بذلك ـــــــ أي  والطاقة احليوية، و
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تمع بكل ما يسوده من لفكر واإلرادة ـــــــ هو احلافز  واحملرك واملدار حلركة التاريخ، بل لبناء ا
لعالئق والروابط لتؤلف كال مع أنظمة، وأفكار وتفاصيل، تتضافر بعضها   بعض وتتوثق 

  منسجًما يكوِّن اإلطار الصحيح لعيش اجلماعة البشرية...
سان، ولكن هل هذا نعم إن التفكري واإلرادة مها يف احلقيقة احملتوى الداخلي لإلن

ملباشرة احملتوى الداخلي هو األساس حلركة التاريخ؟ كال، إنَّه ليس كافًيا، بل جيب أن يقرتَن 
لعمل للوصول إىل اهلدف أو السعي له. وعند ذلك يصبح احملتوى الداخلي ومباشرة العمل 

يظهر إال مع املباشرة  ا والمًعا، مها األساس حلركة التاريخ، ألن احملتوى الداخلي يبقى خفي 
  والسعي.

شر األمر: تواله بنفسه. والسعي هو  ومباشرة األمور: هي أن تليها بنفسك، يقال 
  خريًا. وا كان أاملشي السريع، وهو دون الَعْدو، ويستعمل للجدِّ يف األَمر شر 

لعقل. واإل نسان واإلرادة: هي قوة مركبة من رغبٍة أو شهوة أو حاجٍة أو أمٍل حمكومة 
عندما يستخدم عقله للقيام مبباشرة فعله اإلرادي، فإنه ال يعين فقط ما يفعل، بل يشعر أيًضا 

يستعمل كامل قدراته وإمكانياته من أجل بلوغ  مبا يفعل لبلوغ هدف معني، وهو حينئذٍ 
  هدف معني.

والعمل أو السعي الذي يقوم به اإلنسان يتعدى احملتوى الداخلي الذي هو التفكري 
ملباشرة. فمباشرة العمل مع اإلرادة إذن مها أساس حركة التاريخ.   واإلرادة وال يتجسد إال 

ت اليت حترك التاريخ، فإن  وإذا كان احملتوى الداخلي لإلنسان هو الذي جيسد الغا
ت حيددها املثل األعلى لإلنسان يف حياته الفردية، أو املثل األعلى للجماعة  هذه الغا

ت البشرية يف  ا العامة. لذلك كان هذا املثل األعلى هو احملور الذي تدور فيه كل الغا حيا
وتعود إليه كل األهداف. وبقدر ما يكون املثل األعلى للفرد أو للجماعة البشرية صاحلًا 
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ت الفردية واجلماعية صاحلة وعالية. وبقدر ما يكون ذلك املثل األعلى  وسامًيا، تكون الغا
ت املنبثقة عنه حمدودة أو منخفضة أيًضا.حمدوًدا او من   خفًضا تكون الغا

ُد  واملثل األعلى هنا هو الذي يرتبط بنظرة عامة إىل الكون واإلنسان واحلياة، ويتحدَّ
من ِقَبِل كلِّ مجاعة بشرية على أساس وجهة نظرها إىل احلياة والكون. ومن خالل الطاقة 

اجلماعة البشرية إىل احلياة والكون يتكوَُّن فكرها، الروحية اليت تتناسب مع وجهة نظر تلك 
ا، ويتحّدد مصريها.   وتتحقق إراد

  أنواع املثل العليا:
  ة لعلَّ أبرزها ثالثة:كثري واملثل العليا  

ــ النوع األول هو املثل األعلى الذي يستمد تصوره من الواقع. أي من واقع  ـــــ
ا، حبدودها وقيودها،  ها.اجلماعة جبميع شؤو وهو يعين يف احلقيقة جتميد  وأمورها وقضا

الواقع على حاله بدًال من التطلع إىل املستقبل، حبيُث يكون املستقبل مبقتضاه تكرارًا للواقع، 
  ومن هنا تصبح حركة التاريخ حركة رتيبيَّة، أي تكرارًا ملاضيها وتثبيًتا لواقعها.

  ويعود هذا النوع من املثل العليا إىل سببني: 
ا إىل اخلمول.   ـــــــ سبب نفسي داخلي، هو األُلفة للواقع الذي تعيشه اجلماعة وركو

ـــــــ وسبب اجتماعي خارجي، هو تسلط املستكربين والطواغيت الذين يتحكمون يف 
رد وعي  م حفاظًا على مراكزهم ومصاحلهم اليت تتأثر  ا مرتبطة بنظر شؤون اجلماعة وجيعلو

وحماولتهم تغيريه. يف حني أن هدف املتسلطني هو إبقاء اجلماعة أسرية الناس للواقع 
  ملطامعهم.

ن طموح األمة وتطلعها حنو املستقبل، عـــــــ النوع الثاين هو املثل األعلى الذي ينبثق 
ن هذا الطموح الذي إولكن بنظرة جزئية حمدودة ال تستوعب الطريق الطويل للمستقبل. أي 
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ة مثلها كان طموًحا حمدوًدا مقيًدا مل يستطع أن جيتاز املسافات الطويلة، منه انتزعت اجلماع
استطاع أن يكوِّن رؤية مستقبلية حمدودة، انتزع منها الطموُح احملدود مثَله األعلى...  بل

أعلى، إمنا حيوهلا  ومبعىن آخر، إن هذه النظرة اجلزئية املستقبلية عندما حيوهلا اإلنسان إىل مثل
طلق. وهنا يكمن اخلطر، ألن هذا املثل األعلى سوف خيدم اإلنسان يف املرحلة إىل شيء م

له من إمكانيات السعي حنو املستقبل، ولكن سرعان ما يصل هذا السعي  ئاحلاضرة مبا يهيّ 
إىل حدوده القصوى، وحينئٍذ قد يتحول املثل األعلى إىل قيد للمسرية املستقبلية الطويلة أي 

بل إىل جمّمد حلركة اإلنسان. واملثال على ذلك الفكر األورويب يف  إىل عائق عن التطور
ت عصر النهضة األوروبية عندما وضع له مثًال أعلى هو احلرية... فقد رأى أن اإلنسان  بدا
الغريب إنساٌن حمطم مقيد، يف عقائده الدينية وأفكاره كلها نتيجة حكم الكنيسة وتعنتها، متاًما  

ورزقه حبكم أنظمة اإلقطاع. فأراد الفكر األورويب أن حيرر اإلنسان من  كما هو مقيد يف قوته
تلك القيود ليصبح هذا اإلنسان كائًنا خمتارًا، يفعل جبوارحه، ويفكر بعقله، ويتصور ويتأمل 

جزٍة عن اآلخرين.   بذاته، ال أن يتلّقى هذا التصور والتأمل كِصَيٍغ 
  فماذا حصل؟

حملتوى واملضمون لقيمة اإلنسان، حبيث جعل احلرية لقد فات اإلنسان األورويب ا
هدفًا، وهذا صحيح فاحلرية هدف يسعى إليه وجياهد يف سبيل حتقيقه، لكنه صريَّ من هذا 

اج إىل حمتوى وإىل تحياهلدف مثًال أعلى يف حني أنه ال ينبغي أن يكون يف احلقيقة إال إطارًا، 
إىل الويل والدمار. وهو ما تواجهه احلضارة ن حمتواه فسوف يؤدي ممضمون، وإذا ُجرَِّد 

الغربية اليوم اليت صنعت للبشرية كل وسائل الرفاهية ولكن حولتها إىل وسائل دمار، ألن 
اإلطار بقي بال حمتوى أساسي عن الوجود كله، وبال مضمون روحي متعلق بنهاية هذا 

  الكون...
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تينا على ذكرمها سابًقا ومها: املُثل ومن املقارنة بني النوعني من املثل العليا اللذين أ
ن طموٍح حمدود، نالحظ أن املثل من النوع عالعليا املستمدة من الواقع، واملثل العليا املنبثقة 

ن طموح حمدود، عنَّ املَثل األعلى يبدأ منبثًقا إول هي امتداد للمثل من النوع الثاين. أي األ
املثل األعلى إىل واقع حمدود، وحينئٍذ يصبح ولكن حني يتحقق هذا الطموح احملدود، يتحول 

ُد هذا املثل التكراري فإن األمة تتحول إىل شبٍح ألمة. . وعندما يتبدَّ   مثًال تكرار
  وهذا يعين أن األمة يف هذه الفرتة الزمنية مترُّ مبراحل أربع:

من املرحلة األوىل: هي مرحلة فاعلية يكون فيها عطاء وجتديد بقدر ما يكون هلا 
ملستقبل. لكن هذا العطاء، وهذا التجديد، يبقيان قصريَي املدى ألنَّ املثل األعلى  ارتباط 

دة لكل ما أعطاه من مكاسب.   حمدوٌد وسوف يتحول يف حلظة من اللحظات إىل قوة إ
واملرحلة الثانية: هي مرحلة جتميد، ألنَّ املثَل األعلى حني يستنفد طاقته وقدرته     
، يصبح بال حمرك، فتتوقف فاعليته. والقادة الذين كانوا يعطون ويوجهون على على العطاء

ة. ومجهور األمة يتحول إىل مطيعني دأساسه يتحولون إىل سادة وكرباء تنتفي عنهم صفة القيا
  ومنقادين ال إىل مشاركني يف اإلبداع والتطوير.

ام، إذ تتحول السلطة إىل واملرحلة الثالثة: هي مرحلة االمتداد التارخيي ألولئك احلك
ي شكل آخر من أشكال الوراثة. وهذه الطبقة تصبح هي  طبقة تتوارث املقاعد عائليا أو 

مومها الصغرية وإشباع غرائزها نالطبقة املرتفة املنعمة اخلالية من األهداف الكبرية، امل شغلة 
ا العضوية، وهذا ما يؤدي إىل تفتت األمة.   وحاجا

الرابعة: هي املرحلة اليت تفقد فيها األمة والءها حىت للمثال التكراري، واملرحلة 
ا الدمار، وتتمزق، ويذهب   فيسيطر عليها جمرموها، الذين ال يرعون عهًدا وال ذمة، فيحل 

  كل ما أنشأته وقامت به...
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من  هذان مها املثاالن السائدان يف العامل اليوم وهذه هي نتائجهما اليت نشاهدها ونتأمل
ا، وبـُْعدها    ن إنسانية اإلنسان.مقسو

ملثل األعلى احلقيقي، وهو رضوان  أما النوع الثالث من املثل العليا فهو الذي يتمثل 
لنسبة  إلنسان جيب أن يكون غري حمدود، إىل اهللا سبحانه وتعاىل... فاملثل األعلى احلق 

جيب أن يكون مثًال  بلذهنيا لإلنسان، ومن غري نتاج اإلنسان، بل ال ينبغي أن يكون إفرازًا 
أعلى حقيقيا، له قدرته املطلقة وله علمه املطلق وله عدله املطلق. وهذا ال يكون إّال من هللا 

  سبحانه وتعاىل.
  اإلنسان واملثل العليا:
نَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَىل رَبَِّك َكْدحًا َفُمَالقِ يقول هللا تعاىل:  يِه} (سورة {َ أَيـَُّها اْإلِ

). هذه اآلية الكرمية ختاطب اإلنسان، وتنبِّهه إىل ضرورة أْن جيعل هدفًا 6االنشقاق: اآلية 
أعلى لنفسه، بل لإلنسانية ككل، وهذا اهلدف األعلى هو َكْدُحه حنو هللا سبحانه وتعاىل، 

اهدة لتحقيق نيل مرضاة اخلالق عزَّ  جلهد وا ة و ملعا   وجل.أي السري املستمر 
ملسؤولية:   املثل األعلى والشعور 

ا، كان سريُه كلَّما تقدم اإلنسان يف هذا املسار، واعًيا املثل األعلى وعًيا موضوعي 
ستمرار. وهذا هو التقدُّم املسؤول،  ُصعًدا، وسعُيُه هادفًا ألنه يتوخى فيه االرتقاء والتكامل 

 غري هادٍف أو عندما يكون التقدم وهو خبالف التقدم غري املسؤول عندما يكون السري
  منفصًال عن الوعي.

ًرا كيفيا يف مسرية اإلنسان ألنه مينحه لذلك فإن املثل األعلى يف احلقيقة حيدث تغيـُّ 
ملسؤولية. من هنا كان دور دين التوحيد األخَذ بيد اإلنسان إلزالة العوائق كافة،  الشعور 

كل املثل املصطنعة، واملنخفضة، والتكرارية اليت تريد وكان كذلك دعوًة صرحية واضحة إىل نبذ  
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ملسؤولية، ومن َمثَّ مأن جتمد حركة اإلنسان، وتنتزعه من دخيلته حىت تبعده  ن من الشعور 
  الكدح لتحقيق الوصول إىل املثل األعلى الذي هو رضوان هللا تعاىل.

حمل من مسؤولية ومن هنا أيًضا كان التأكيد على دور اإلنسان، مبا ميكن أن يت
للتأثري يف حركة التاريخ، سعًيا وراء هذا املثل األعلى يف حياته. والركيزة األساسية هلذا الدور 
رادته. وكلَّما توافق هذا االختيار مع املثل  هو االختيار عند اإلنسان، بفكره ومشاعره و

ضمن عالقات السنن  األعلى متثل مبواقف إجيابية هلذا اإلنسان، وهي املواقف اليت تستتبع
يت من جنس العمل {ُكلُّ اْمرٍِئ ِمبَا َكَسَب َرِهٌني} (سورة  ا املناسبة. فاجلزاء  التارخيية جزاءا

) كما قال عزَّ وعال. حبيث يكون الختيار اإلنسان موضعه الرئيسي يف 21الطور: اآلية 
التارخيي الذي حتكمه العمل  همة على هذه الساحة. وإنالساحة التارخيية، ومسؤوليته امل

أرضيٍة أوسع من  عينه سنن التاريخ هو كلُّ عمل هادٍف ذي غاية، والذي تكون له يف الوقت
تمع أو أرضية اجلماعة. وبذلك يكون موضوع  حدود الفرد، وأرضية هذا العمل هي عادًة ا

تمع أو األمة أرضية السنن التارخيية العمل الذي يتوخَّى دائًما مثًال أعلى سامًيا يتَّخذ من ا
  ضاقت. وله، سواء اتسعت هذه األرضية أ

  احلاالت التارخيية اليت تصيب األمة:
رتئ مقومات وجودها، فإن التاريخ يدلنا على أن  عندما يتداعى كيان األمة، و

  هنالك إحدى ثالث حاالت ميكن أن تنطبق على هذه األمة:
ا تكون قد  احلالة التارخيية األوىل: أن تتداعى األمة أمام غزو عسكري خارجي، أل

مني حاجاته ومصاحله  ختلت عن وجودها كأمة، وصارت جمموعة أفراد، ال يهم كل فرد إالَّ 
الذاتية. وهذا ما وقع لألمة اإلسالمية بعد أن ختلى املسلمون عن َمثَِلِهم األعلى، وعن والئهم 

م حتت وطأة هذا هلذا املثل األعلى، فوقعوا فريسةَ   غزو التتار لبالدهم، وسقطت حضار
  الغزو اهلمجي.
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أن ينصهَر أفراد األمة وتذوَب شخصيتهم اجلماعية يف مثٍل  احلالة التارخيية الثانية:
ا،  أعلى أجنّيب، يكون طارً أو مستورًدا من خارج بالدهم. ذلك أنَّ األمة عندما تفقد حيو

ا، وتتخلى عن امل ا تبحث عن َمَثٍل ويضعف كيا ا، فإ ـــُُثِل العليا والقيم الرفيعة النابعة من ذا
  أعلى من خارجها تقدم له الوالء, ومتنحه القيادة عليها.

وهذا ما حصل لألمة اإلسالمية عندما رزحت حتت وطأة االستعمار، إذ كان بعض 
ا يبحثون عن مثٍل أعلى مستورٍد من اخلارج حىت يطبقوه يف حيا ة األمة. ومن احلكام قاد

تورك يف تركيا وبعض حكام  املسلمني الذين جنحوا يف ذلك: رضا خان يف إيران، وكمال أ
  العرب.

ذلك أن أولئك احلكام الذين لبسوا ثوب اإلسالم، وفرغت نفوسهم من مفاهيمه، 
م املثَل األعلى ملا يقوم به اإلنساُن األورويبُّ املنت صر، وحياولون راحوا ينشرون يف حياة شعو

. وأهمُّ  أن جيعلوا املسلمني يقدمون الوالء هلذا املثل األعلى الذي استوردوه من أورو
األساليِب اخلبيثِة اليت استعملها املستعمُر األورويبُّ لدعم أولئك احلكام بذُر روِح االنشقاق يف 

ا. فارتفعت را ت القومية اإليرانية، صفوف األمة اإلسالمية، وبثُّ الروِح القوميِة بني شعو
والقومية الرتكية، والقومية العربية. وقد ُعمِّيت تلك احلقيقُة عن أبصار املسلمني وبصائرهم، 

م الذي من دينهم و مفراحوا يساعدون أعوان االستعمار على توطيد الروح القومية بعيًدا  ن ر
خّطُط االستعماريُّ، وراح املثُل أنزل هلم هذا الدين هدى ورمحة هلم وللعاملني أمجعني. وجنح امل

األعلى األورويبُّ ينتقل من بلد إىل آخر من بالد املسلمني، حىت بلغ هؤالء الدرك األسفل 
  من االحنطاط والتقهقر...

أعماق هذه األمة بذور املثل األعلى من  يف غرسأن تعود وت احلالة التارخيية الثالثة:
فاٍق فكريٍة جديدةٍ    تكون على مستوى العصر الذي تعيشه. جديد، وتتمسك به 
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ويبدو أن هذه احلالَة قد عادت إىل ساحة األمة اإلسالمية بفضل هللا تعاىل وبفضل 
ت و  أثناء عصر االستعمار لشعوب األمة يف رواٍد يف الفكر اإلسالميِّ ظهروا يف بدا

عادة غرس وبالدها. وقد بذل أولئك الرواد جهوًدا خملصة، ومنهم من استشهد من أجل إ
يت العمل متوافًقا مع روح العصر ومتناسًبا مع  املثل األعلى يف نفوس املسلمني، وحىت 

  حاجات املسلمني.
  املسار احلقيقي حلركة التاريخ:

ن أصليتان ينبغي أن نتذكرمها  من ويف دراسة حركة التاريخ، ال بد أن تواجهنا قاعد
ن دائًما حىت نضَع هذه احلركة يف نطاقها الصح يح، ونعطيها مسارها احلقيقي. وها

ن مها:   القاعد
  ـــــــ أنَّ خلق األفعال من هللا تعاىل، ألنَّ له وحده األلوهية والرُّبوبية واخللق.

ـــــ أن مباشرة األفعال هي من اإلنسان، ألنه ميلك قدرة املباشرة، وألنه ميلك خاصية  ــ
امتالكه ملكة اإلدراك، تتيحان له فهَم حركة اإلدراك. إن قدرة اإلنسان على املباشرة، و 

  التاريخ، كي يستطيع التأثري يف واقعه، وتغيري هذا الواقع انطالقًا من فهمه هلذه احلركة.
ن حركة التاريخ هي مدار اجلهد اإلنساين منذ فجر  وعلى هذا األساس ميكن القول 

اية هذا الكون... أي  النتاج الكبري، والتجمع  ا ذلكإاخلليقة، وستظل كذلك حىت 
 الضخم لألحداث ـــــــ الغامضة منها والواضحة، املسترتة منها واملعلنة ـــــــ اليت شهدها اإلنسان

مراحل تطوره، ابتداًء من اكتشاف حاجاته األساسية، وحىت بلوغه أقصى درجات  خمتلفيف 
ا ذلك إتقدم والرقي... أي النضوح الفكري الذي أمده، وال يزال ميدُّه، بعناصر وعوامل ال

النتاج والتجمع من إرادة البشرية ونضجها، وذكائها وجهودها، حبيث تتكون احلصيلة النهائية 
للجهد البشري يف كل زمان، عند مفرتق مرحلة من املراحل، لكي تتوثَّب لالنتقال إىل مرحلة 
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من تطور إشارة البدء، أخرى. لذلك فإن هذه احلركة هي اليت تعطي لكل مرحلة من مراحل ال
اية  هلا هي مثلما أنه ال ختام ملحوظًا أو مرئِيا دون أن يكون لديها إشارة للختام، ألنه ال 

  على هذه األرض... ااإلنسان قائمً   ما دامللجهد اإلنساين، 
فاملهم أن حركة التاريخ ال تتوقف، وكذلك تقدم اإلنسان، فهو يف إطارها وضمن 

أيًضا... وتبقى حركة التاريخ مستمرة، ويبقى معها اإلنسان دائرًا يف  مسارها، ال يتوقف
مر هللا تعاىل، ألنَّ إىل ربك املنتهى... ففي  فلكها إىل أن حيني امليعاد، وينتهي كل شيء 
النهاية كل شيء يرجع إىل هللا ـــــــ سبحانه ـــــــ ألن إليه املصري، مهما امتدت األزمان، ومهما 

  ألجيال، وتداولت األمم، ومهما طال عمر الكرة األرضية.تعاقبت ا
  مالءمة حركة التاريخ:

ن  ا وفق ما قدَّر هلا ُهللا تعاىل، فإنَّ هذا اجلر وكما أن حركة التاريخ مستمرة يف جر
يت نتائجه واحدة على البشرية ككل يف  عدة يربز على مراحل، وبطرق متنوعة حبيث ال 

ال واسع واحٍد، وال وف صفٍّ  ق خطة واحدة، وزحف واحد، وظروف واحدة... ذلك أن ا
أمام كل مجاعة، أو شعب، أو أمة، لوضع اخلطط ورسم الطرق، وتعيني األهداف وفق 
اإلمكانيات املتاحة واالحتياجات املطلوبة، وظروف التطور لكل منهم. أي مبعىن آخر أن 

احل والظروف لكل مجاعة بشرية تعي حركة التاريخ تكون عبارة عن مالءمة الطرق واملر 
ا، حىت حتقِّق األهداف  ا، وتعرف كيف تطوِّر ظروف حيا ا، وتستفيد من إمكانيا حاجيا
اليت ترمسها، واآلمال اليت تصبو إليها. فإن كانت هلا القدرة على استيعاب تلك املالءمة 

استخدامها حلركة  وعرفت كيف توظفها لصاحلها، أمكنها الوصول إىل أهدافها عن طريق
نفسها، ال تعلم كيف تبتدئ وال كيف  حولالتاريخ االستخدام الصحيح. وإالَّ بقيت تدور 

ن كل تقدم وتطور، متسري وال  كيف تصل. وبقيت ترسف يف قيود اجلهل والتخلف، بعيدة 
  أي خارج مالءمة حركة التاريخ...
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م ومنت  وحركة التاريخ ال يصنعها، وال ميكن أن يصنعها، فرد أو أفراد مهما عال شأ
أفكارهم، ومهما كان حظهم كبريًا يف العبقرية والسلطان... قد يستطيعون بقواهم اخلارقة أو 
لنسبة إىل غريهم ـــــــ أن  لقدرة الفائقة  شبه اخلارقة ـــــــ ومدلول اخلارقة هنا يعين متيُّزهم 

لتاريخ من خالل سريها املرسوم، يسيطروا على بعض الفرص املوجودة أصًال يف حركة ا
مهم. بل رمبا كانوا هم  لتايل أن يسيطروا على بعض األحداث الكبرية اليت تظهر يف أ و

هرة، لكن ً جناحات  فتعال هذه األحداث، حمققني أحيا غري قادرين،  همالذين يقومون 
ً أخرى، على حتقيق أي شيء، ما دامت الظروف كثرية املفاجآت،  واالحتماالت أحيا

  شديدة التقلُّب، وهذه االحتماالت وتلك الظروف قد ال تكون متوقعة أبًدا عندهم...
وقد يساعد هؤالء العباقرَة ذكاؤهم على أن يسارعوا اخلطى، وأن يقطعوا طريقهم 
وثًبا... لكن املفاجأة تكون عند اخلطوة األخرية اليت تفصلهم عن هدفهم، حيث ال جيدون 

م، وبكل عبقريتهم، وبكل اقتدارهم ـــــــ شيًئا، بل قد   نينكفئمجيدون أنفسهم ـــــــ بكل حسا
م من  يف هوة سحيقة... منزلقنيإىل الوراء أو  دون أن يقدروا على حتقيق شيء من تطلعا
م...   وطموحا

م مل يعرفوا كيف بل وليس ذلك فحسب،  قد يكتشفون ـــــــ بعد فوات الفرصة ـــــــ أ
يت النتائج استخداًما ذكي  يستخدمون الفرص اليت أتيحت هلم ا لتحقيق أهدافهم، حبيث 

ه هدفًا حمسوً ومدروًسا، وله ميقاته املعلوم، وله وسائله وأساليبه حسبو مغايرة متاًما ملا 
م،  مر هللا تعاىل، كانت خارج إطار حسا املالئمة. ذلك أن حركة التاريخ، وهي تسري 

 هلاثهم وراء ما نسجوا، من رغمعلى الملوا خبالف السنن املقدرة هلا. لذلك جندهم، وقد ع
م م إليها قناعات ضالة أدَّت مجيعها يف النهاية  فإ قد وقعوا يف األخطاء الفادحة اليت قاد

  إىل الفشل.
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ومع كثريين غريهم » كارل ماركس«ومع » هتلر«ومع » بليون«وهذا ما حدث مع 
 عرب التاريخ الطويل... فقد تصور كل واحد من هؤالء، أنه قادر مبا ميلك من من السابقني

قوٍة فكرية أو مادية، أن يغريِّ جمرى التاريخ، وأن يتحكم مبصري القارة اليت يعيش عليها، أو 
سره. لكن النتائج جاءت يف النهاية تثبت أنه مل يستطع حتقيق أحالمه، ألنه مل  مبصائر العامل 

ين الذي ُرِمسَْت له...يفقه حر    كة التاريخ، أو مل يتجاوب مع سننها اإلهلية وفق املنهج الر
ن  ما فيلسويف املاركسية ـــــــ كا من كوـــــــ  » ماركس وأجنلز«ومع ذلك ال أحد يُنكر 

لى الذين حركوا األفكار لنيل الثقة حبركة التاريخ. مع أن املاركسية من الوجهة النظرية تقوم ع
لنفس البشرية وحبركة التاريخ.  ا جهالٍة عميقٍة  فهي تصوِّر مجيع الدوافع اإلنسانية على أ

ا تتغّري تبًعا لتغّري  ا تصوِّر حركة التاريخ  جوعة املعدة، والصراع على لقمة العيش. كما أ
ريخ أدوات اإلنتاج... وبذلك تلغي املاركسية أهمَّ مقوِّمات اإلنسان اليت تفرق بني رخيه و  

ت البشرية... وتفرتض أن الناَس  احليوان. مث هي، فجأًة، تتصّور املستقبل ِخْلًوا من كّل ورا
خذ إّال قدَر ما يكفيه...  سيتحّولون مالئكًة خّريين، يُنتج كل منهم أقصى ما يستطيع وال 

اإلنسان جبنة ترغِّبه دون إميان من دون حكومٍة، و من دون رقابٍة و من وكّل هذا جيري بنظرهم 
دون سبب مبينٍّ على حقيقة الواقع... الّلهّم إّال ذلك االنقالب اخلراّيف من أو بناٍر تردعه. أو 

العجيب الذي يتمُّ يف طبائع البشر مبجرد حتطيم العناصر البورجوازية، وتسليم األمر 
... كما يزعمون.   للربوليتار

حلركة التاريخ فنجح فقط بصفته البالغة ولقد حاول ماركس نفسه اكتشاف األمهية 
ثورات بعض  قيادة هذه الصفة، وراح يشرتك يف فيلسوفًا للماركسّية. أما حني أراد أن يتجاوز

، فقد حاق به، وبتلك الثورات، فشل ذريع، ألنه وفًقا ملفهوم حركة التاريخ  بالد أورو
أصبحت مؤاتية لظهور تلك الثورات... ـــــــ حىت ذلك الوقت ـــــــ قد  الفرص الصحيح مل تكن

  وبذلك فشل ماركس يف حماولته اإلفادة من حركة التاريخ وواجه عواقب تعجُّله وتسرُّعه.
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مهندس املاركسية وقائدها، والذي مل تكن إحدى ظواهر حركة التاريخ » لينني«بيد أن 
يف بالده روسيا من صنعه، قد أمكنه أن يُِتمَّ جناح الثورة بقيادته. فقد عاش يف املنفى سنني 

، يعلِّم شعبه من بعيد االمتعاض والرفض، ويعبِّئه ويهيئه بنداءاته وتوجيهاته اليت كان طويلة الرغم من أن تلك التعبئة كانت ضد الطغيان والفساد واجلهل، وأن على لها إليه سرا... و يرس
ورية. إالَّ بعد أن عرف كيف نه مل يستطع أن يبلغ أهدافه الثفإذلك التهيؤ كان ليوم الثورة، 

  يفيد من الفرصة املؤاتية لتلك الثورة.
ا يتها، وأمست أملانيا تواجه ذلك أنه عندما شارفت احلرب العاملية األوىل على 
ا راحت تلعب بكل األوراق املتبقية لديها... وكان خطر تلك األوراق، وأكثرها أ هزميتها، فإ

ا احلرب »... روسيا«و» لينني«احتماًال للنجاح والغلبة:  تلك كانت هي الفرصة اليت هيأ
راها ويسمعها، برجوع لينني إىل بالده، ودخوهلا خفيًة حىت صار يف وسط األحداث، ي

أن » لينني«وحياول أن يكفيها مبا خيدم أغراضه وأهدافه... ولوال تلك احلرب ملا استطاع 
يصنع شيًئا، ولو يف ذلك احلني على األقل. بل وما كان بقادٍر على أن يعود إىل روسيا، 

فلسفة الته، وإقامة حكم جديد أساسه ليخطَو تلك اخلطوات اليت قادت إىل تغيري النظام برمَّ 
ن لينني أفاد من حركة التاريخ يف  املاركسية، وهيكليته االشرتاكية... من هنا ميكن القول 

سرها يف أورو  خضم تفاعالت احلرب العاملية األوىل، واليت كان من نتائجها زوال أنظمة 
  وآسيا وغريمها، وقيام أنظمة أخرى بديلة.

جوانبها، ويقف على مفهوم سننها هو ومع ذلك فإن من يفهم حركة التاريخ جبميع 
عندما فهم بعض جوانبها... فقدرة » لينني«الذي يقدر وحده أن يستفيد منها، كما فعل 

النظر عن النظام الذي أقامه، والفلسفة اليت  غضّ هذا الرجل كقائٍد ومعبٍِّئ ومناضل... ب
ت مادية  النظر عن املاركسية ككل ملا تنطوي غضّ ارتكز عليها هذا النظام، وب عليه من نظر

اوإحلادية وال سيما يف اعتبارها أن حركة التاريخ هي من صنع اإلنسان،  يف  يف حني أ
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النظر عن ذلك كله، فإن قدرة لينني  غضّ من صنع هللا احلكيم اخلبري... نعم بهي احلقيقة 
ذلك أمكنه تكمن يف فهمه لبعض جوانب حركة التاريخ، واحرتامه هلا، واستشرافه توقيتها، ل

ذا كان أكثر توفيًقا من أستاذه  ا، ولعلَّه  أن يفيد من بدء جولة جديدة من جوال
  »...ماركس«

أما على املستوى الدويل فقد تثبـََّتت االشرتاكية كنظام يف مقابل النظام الرأمسايل. مث 
عامة راح ينمو كل من هذين النظامني بزعامة االحتاد السوفيايت للنظام االشرتاكي، وز 

ت املتحدة األمريكية للنظام الرأمسايل، إىل أن توزعت سائر الدول األخرى بني تبعيَّة  الوال
إلسالم عقيدًة  هذا النظام أو ذاَك. وقد وقف املسلمون بني الطرفني كأمة وسط، تدين 
ومنهًجا للحياة، وتسوُد بالَدهم أنظمٌة وضعية فرضها عليها أعداؤهم فرًضا، وذلك نتيجة 

  تفرق كلمتهم ولعدم تفاعلهم مع تعاليم إسالمهم الصحيحة...ل
ر والنتائج املقدَّرة » حركة التاريخ«وهكذا يتأكد لنا أن  آل حركة مستمرة، وتربز 

م اليت يتومهون امتالكها.أصًال من هللا تعاىل، أ     كانت أعمال البشر وقدرا
ت األحداث ونتائجها، وأنه ال إننا نعود فنؤكِّد أن حركة التاريخ هي الدليل ع لى جمر

ميكن ألحٍد أن يتحرَّك وينجح مبحض إرادته إذا مل يكن قد أتى دوُر حترُّكه املفروض يف مرحلة 
َ ُموَسى} (سورة طه: اآلية {فـََلِبْثَت ِسِنَني ِيف أَْهِل َمْديَ معيَّنٍة ال يتمكَُّن من استباقها وال من التأخر عنها. قال تعاىل خماطًبا نبيَّه موسى عليه السالم:  ). أي 40َن ُمثَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر 

  جئَت يف الوقت املقّدر لنبّوتك: مل تستبْقُه ومل تتأّخر عنه.
  لية حركة التاريخ:عفا

لية حركة التاريخ يف مسار احلياة عأما إذا حاولنا اإلملام ـــــــ ولو بنظرة سريعة ـــــــ بفا
عراٍض جزئي لألحداث العامة اليت وقعت يف قاريت آسيا وأفريقيا، البشرية من خالل است
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خالل املدة الزمنية اليت بدأت منذ احلرب العاملية األوىل واستمرت إىل ما بعد احلرب العاملية 
الثانية، لوجد أن أ من زعماء البالد يف القارتني مل يكن صاحب دور جوهري، وحقيقي، 

هي حركة التاريخ اليت شاء هللا تعاىل أن يوظفها بعد احلرب  بل. ومنفرد يف حترير بالده..
العاملية الثانية حلساب شعوب القارتني الكبريتني، حبيث أفضت نتائج تلك احلرب إىل ختليص 
معظم الشعوب من االستعباد واالستعمار العسكري مبا مكَّنها من إقامة دول ذات أنظمة 

 األحوال يف القارتني، وإفساح ريخ، اليت انعكست بتغريُّ معيَّنة... وكل ذلك ضمن حركة التا
ا يف مالطريق أمام الشعوب املناضلة علَّها تنجح يف إبعاد شبح الظلم واالستبداد  ن حيا

  تينك القارتني.
ولو ُعد إىل الوراء قليًال وفق دورة الزمان، لوجد أن ما حصل يف أعقاب احلرب 

نتائج، ال خيتلف كثريًا يف جوهره عما كان قد حصل منذ قرنني الثانية، وما متخَّضت عنه من 
من الزمن يف القارة األمريكية، وال سيما يف أمريكا الشمالية. لقد استفاد بعض زعماء هذه 
البالد من الفرصة الساحنة اليت مكَّنتهم من التخلص من االستعمار اإلنكليزي لبالدهم، 

لناس أمهية التحرر واالستقالل، حىت كانت االستجابة، فقاموا يستنهضون اهلمم، ويصوِّرون ل
دئ األمر ثالث عشرة والية. مث انطلقت املسرية لتنضوي   وعقدت املؤمترات اليت مجعت يف 

ت األخ ادية.  إىلرى، شيًئا فشيًئا، كلُّ الوال لواء العلم االحتادي الذي جعل منها دولة احتِّ
ذلني ين من حركة التاريخ،وراح زعماؤها يقتنصون الفرص، مستفيد اجلهود ملواكبة سري   و

التقدُّم، حىت أوصلوا دولتهم إىل ما هي عليه من القوة والسلطان، وصارت اليوم دولة عظمى 
  ميكن هلا أن تتحكَّم، حقيقًة أو جزافًا، مبصري العامل كّله.

خ، قد أفسحت ات احلاصلة يف العامل، وحبكم مسرية حركة التاريولكن إذا كانت التغريّ 
ا،  ت املتحدة األمريكية، فإ ال لقيام دوٍل عظمى مل تكن موجودة من قبل، كالوال يف يف ا

ت وملكيات سيطرت على أجزاء كبرية من األرض خالل ِحقٍب ااملقابل، قد أزالت  مرباطور
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طرة وامللوك ـــــــ الذين كانوا حيكمون نظرية احلق اإلهلي ب طويلة من الزمان... فعندما اعتقد األ
م قادرون على التحكم برقاب الشعوب، ظهرت حركة التاريخ  م ملكوا زمام األمور، وأ ــــــ أ ـ
ـــــــ وأنه يكون هلا  م هم  ها ـــــــ وليس بقدر بوجٍه آخر لتثبت هلم أن األمر منوط بقدرة من يسريِّ

ا، أن تنعكس يف التبديل والتغيري ا مر رِّ و ملٍك أن أمرباطور احلاصلني، وليس أليِّ ثريها، 
ا يشاء هللا تعاىل، وال السري خبالف ما قدَّره ـــــــ سبحانه ـــــــ ممّ يتسلَّح بقدرته، وال بعبقريته بعيًدا 

مرباطورية الرومان، وذهب حكم كسرى، وهوت املسار حركة التاريخ. فغابت من جراء ذلك 
، واندثرت جبابرة  آسيا. وزالت دول وشعوب غازية كثرية، وبقيت مع ذلك عروش أورو

 ً حركة التاريخ تتفاعل مع األحداث اليت حتصل هنا أو هناك مبا ينفُع حيًنا، أو يضرُّ أحيا
  األفراد واجلماعات.

ا يف النهاية، ال متلك هي  وليس النفع أو الضرر بفعل حركة التاريخ نفسها، أل
يّ مصريها حىت ميكنها أن تتحكم  ا  األسباب واإلمكانيات، وتتيح الفرص  ئملصائر، بل إ

االت، فإن جاءت النتائج ضارة وسلبية، فذلك لسوء مباشرة اإلنسان لألفعال، نتيجة  وا
جهله حلقيقة حركة التاريخ، وإن جاءت النتائج مفيدة وإجيابية، فذلك حلسن مباشرة اإلنسان 

  لتاريخ...لألفعال، من جراء فهمه حلقيقة حركة ا
  حركة التاريخ ومباشرة األفعال:

لقدرة اليت منحه يف ال شك  أنَّ مباشرة األفعال إمنا هي من فعل اإلنسان ولكن 
ها هللا تعاىل... وما جيب أن ينطلق منه اإلنسان هو تلك القاعدة اليت تفرق بني املباشرة  َّ أعماله يف احلياة جيب أن تكون هذه غري السليمة واملباشرة السليمة. فاإلنسان عندما يباشر إ
األعمال متفقة مع أوامر هللا تعاىل ونواهيه حىت تكون املباشرة سليمة وحىت جتيء النتائج 

ّن النتائج إمؤاتية. وإذا كان من الصحيح أنَّ انطالقة مباشرة األفعال هي من اإلنسان، إّال 
  ره سبحانه، يف النهاية، وأراده.يت دائًما وفق إرادة هللا تعاىل وعلى النحو الذي قدَّ 
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أثناء مباشرة اإلنسان لألفعال من املمكن أن تعرتضه عقبات، أو قد حتدث يف ولكن 
له مفاجآت مل تكن يف حسبانه، ومل يكن ينتظرها. فإذا كانت مباشرته قد ارتكزت على 

يت ا أسٍس سليمٍة، لنتائج واعتمدت وسائل وأساليب صحيحة، فإّن االحتمال األكرب أن 
شرها على األسس املبنية على أوامر هللا ونواهيه... أيكو لصاحل هذا اإلنسان    نه يكون قد 

أن هذه املباشرة الصحيحة السليمة هي اليت سوف تؤدي إىل النتائج احلسنة واملفيدة. ومن 
  اىل...هنا تكون النتائج النهائية من هللا املدبّر احلكيم، وعلى النحو الذي أراده سبحانه وتع

نَساِن ِإالَّ َما َسَعى  ت القرآنية الكرمية بقوله تعاىل: {َوَأن لَّْيَس ِلْإلِ وهذا ما تؤكده اآل
َوَأنَّ ِإَىل َربَِّك اْلُمنتَـَهى}  )41(ُمثَّ ُجيْزَاُه اْجلَزَاء اْألَْوَىف  )40(َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرى  )39(

ت  ت بيِّنات تؤكد هذا املعىن. قال تعاىل: )..42ـــــــ  39(سورة النجم: اآل . ومثلها أيًضا آ
َوَصدََّق  )5(فََأمَّا َمن أَْعَطى َواتـََّقى  )4(ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ  )3({َوَما َخَلَق الذََّكَر َواْألُنَثى 

ْحلُْسَىن  رُُه لِْلُيْسَرى  )6(ِ َل َواْستَـْغَىن  )7(َفَسنـَُيسِّ ْحلُْسَىن  )8(َوأَمَّا َمن خبَِ ِ  )9(وََكذََّب 
رُُه لِْلُعْسَرى  َنا لَْلُهَدى  )11(َوَما يـُْغِين َعْنُه َمالُُه ِإَذا تـََردَّى  )10(َفَسنـَُيسِّ َوِإنَّ لََنا  )12(ِإنَّ َعَليـْ

ت  )... أو ليس واضًحا أنَّ السعي لألعمال 13ـــــــ  3َلْآلِخَرَة َواْألُوَىل} (سورة الليل: اآل
ا) مرتوك لإلنسان بفعل اختياره؟(أي مب   اشر

سعي، ألن املشيئة  سبحانه، لمث أليس واضًحا أيًضا أن ال نتيجة حمتومة مهما كان ا
ا النهائية؟ ولكن يبقى اإلمياُن بقدرة هللا سبحانه وعظمته،  ر النتائج بصور وهو تعاىل يقدِّ

ساَس الصلب املتني الذي جيب على والتسليُم حلكمته ومشيئته، الدافَع األول واألخري، واأل
اإلنسان أن يتمثل له، ويعمل مبوجبه... أما إذا تنكَّر لذلك فقد كفر. وقد توعَّد هللا هؤالء 
متالكهم،  الكافرين، الذي يتومهون أن األعمال بيدهم، وأن النتائج اليت يرغبون فيها 

ن إاإلنسان ميلك املباشرة إالَّ  توعََّدهم مبا يستحقون على سوء ظنهم. ويف احلقيقة إذا كان
كفروا   نالنتائج ال ميلكها إال هللا وحده. وهو الذي أخرب يف كتابه الكرمي أن نتائج أعمال الذي



58 
 

م كرماٍد تذروه الريح العاصفة، أو كسراٍب يف أرض جرداء ال ماَء فيها، وذلك يف قوله  بر
ْعَماُهلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الّرِيُح ِيف يـَْوٍم َعاِصٍف الَّ يـَْقِدُروَن ِممَّا {مََّثُل الَِّذيَن َكَفُرواْ ِبَرِِّْم أَ تعاىل: 

). وقوله تعاىل: 18َكَسُبوْا َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو الضََّالُل اْلَبِعيُد} (سورة إبراهيم: اآلية 
ئً {َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُهلُْم َكَسَراٍب بِِقيَعٍة َحيَْسُبُه ال ْدُه َشيـْ َوَوَجَد  اظَّْمآُن َماء َحىتَّ ِإَذا َجاءُه ملَْ جيَِ

ُ َسرِيُع احلَِْساِب} (سورة النور: اآلية  َّ َ ِعنَدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَُه َوا َّ   .3)39ا
ميانه حبقيقة  هذه هي احلقيقة اليت ال مراَء فيها. فاإلنسان يعمل، لكنَّ عمَلُه مرهوٌن 

لنتائج اليت ترتتب على اإلميان والكفر... وجود هللا  لنهاية  تعاىل، أو بكفره بربه، وحمكوم 
، والضالل املبني. فليدرك بل إن جتاهلها هو اجلهُل املطبق وال جمال لتجاهل هذه احلقيقة،

ْلُق اإلنسان عظمة هللا تعاىل، فهو اخلالق، وهو اإللُه، وهو الربُّ العزيز القدير. {َأَال َلُه اخلَْ 
)، كما يقول عن نفسه سبحانه وتعاىل، حبيث ال يعود 54َواَألْمُر} (سورة األعراف: اآلية 

ا أبعد هذا القول من جماٍل ألي وهٍم  ... روي أنه عند نزول هذه اآلية الكرمية، وتالو و متنٍّ
ر من قبل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم على الصحابة الكرام، خرج عبد هللا بن عم

  »...َمن بقي له شيء فليطالب به«رضي هللا عنه يقول للناس: 
  هللا سبحانه ميُِدُّ اإلنساَن من عطائه:

كيًدا على هذه احلقيقة بقوله تعاىل: {ُسْبَحاَن َربِّ السََّماَواِت  ويزيد القرآن الكرمي 
ا َيِصُفوَن  َويـَْلَعُبوا َحىتَّ ُيَالُقوا يـَْوَمُهُم الَِّذي َفَذْرُهْم َخيُوُضوا  )82(َواْألَْرِض َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ ِكيُم اْلَعِليُم}) 83(يُوَعُدوَن  (سورة  َوُهَو الَِّذي ِيف السََّماء إَِلٌه َوِيف اْألَْرِض إَِلٌه َوُهَو احلَْ

ت  ) فسبحان هللا الذي هو يف السماء إلٌه، ويف األرض إلٌه، عمَّا 84ـــــــ  82الزخرف: اآل
ويكابرون حني ال يردون النتائج ألمره سبحانه وتعاىل... إذ كثريًا ما يتوهم  يعاندون،

                                                           
  الِقيعة: األرض الجرداء الخالية. والباء هي حرف جٍرّ بمعنى في.  3
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ن يف األرض خالئق كثريين من بين البشر يسَعْون ويكدون، ويـَْغَنون ويعلون، مث  اجلاهلون 
يتصرفون بال وازع إمياين، وال مناقبية إنسانية، فيعجب اجلاهلون، كيف أّن أولئك اجلاحدين 

سباب الغىن واجلاه، وكيف أنَّ آخرين، من املؤمنني، قد ال املنكرين ميدُّ  هم هللا سبحانه 
حيصلون على ماٍل، وال على جاٍه، وال على غري ذلك من أسباب احلياة... لذلك كان ال بد 
يد الذي فيه تبيان كل  من تصحيح املفاهيم عند َمن ال يتبصَّرون يف القرآن، الكتاب ا

تعجُّب اجلاهلني، وغري اجلاهلني، بتقريره أّن العطاء والرزق من هللا، شيء، والذي ردَّ على 
فهو يعطي من يشاء من عباده مؤمنني وكافرين، وميدُّ من يشاُء منهم وفَق ما يريد، فليس 
عطاء هللا تعاىل حمظورًا... ُكال يعطي، وُكال يعجِّل له... ولكن إىل أين ذلك كله، واملصري 

والنتائج مردُّها إليه عّز وجّل؟ فمن كان يريد الدنيا يُعطى، وَمن كان يُريد بيد هللا تعاىل، 
  فهنالك املصري احملتوم!... اهذه الدنيا... إّال اآلخرة؟ إذً  اآلخرَة يُعطى... ولكن ماذا بعد

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّ  رِيُد ُمثَّ َجَعْلَنا َلُه يقول هللا تعاىل: {مَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
َوَمْن أَرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َهلَا َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأوَلِئَك  )18( امَّْدُحورً  اَجَهنََّم َيْصالَها َمْذُمومً 
دُّ َهـُؤالء َوَهـُؤالء ِمْن َعطَاء َربَِّك َوَما َكاَن َعطَ   )19( اَكاَن َسْعيُـُهم مَّْشُكورً  اء َربَِّك ُكال منُِّ

ت اَحمْظُورً  يقول هللا تعاىل: {َمن َكاَن ). ويف ذلك أيًضا 20ـــــــ  18} (سورة اإلسراء: اآل
َها َوَما َلُه ِيف اْآلخِ  نـَْيا نُؤتِِه ِمنـْ َرِة ِمن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة نَزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

  .)20لشورى: اآلية نَِّصيٍب} (سورة ا
ا مباشرة األعمال.  فكالم هللا تعاىل جيري دائًما على السعي، والعمل واحلرث، واملراد 

جيعل له  حسب، فإنَّ هللا سبحانه يعجل له فيها ما يشاء ملن يريد، ولكنففمن عمل لدنياه 
ل جهنَّم مصريًا. ومن عمل آلخرته وسعى هلا سعيها، وهو مؤمن، كان سعُيُه  مشكورًا و

  اجلزاَء األوىف.
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وحرُث اإلنسان، هو كل ما يباشره من أعمال... فمن كافح صابرًا مثابرًا حمتسًبا 
إلقامة العدل وإحقاق احلق، أمده هللا بعونه وتوفيقه، وزاد يف حسناته أضعافًا مضاعفة، وإن 

ا يف الدنيا، فهي له حتًما يف اآلخرة... وأما من عمل لنفسه،  وقاس احلق والعظمة مل يؤَ
بسيادته، والعدل واخلري مبعاشه ولباسه، فإنه ميكن أن ينال ما أراَد، كلَّه أو بعَضه، لكنه عند 
ُر مبا قاَس به احلق والعدل، وما له يف اآلخرة من نصيب... هكذا هي  هللا وعند املؤمنني يُقدَّ

 ونواهيه فتأيت النتائج طيبة. حياة اإلنسان أمام احلقائق املطلقة، يباشر العمل وفق أوامر هللا
يت ويًال عليه. ومجيُع ذلك مردُُّه ألمر  شره خبالف ما يرضاه هللا تعاىل فإن النتائج  أما إذا 

  هللا. أال له اخللُق واألمر يف السماء ويف األرض، إنه هو احلكيم العليم...
مر هللا سبحانه  نهإويبقى عمل اإلنسان يف ذلك كله ضمن دائرة حركة التاريخ، أي 

، كما تكون للدول واجلماعات أحواهلا  وتعاىل تكون لبين اإلنسان أحوال وأوضاع شىتَّ
  وأوضاعها حيث تندثر مجاعات، كما رأينا، وتقوم أخرى، وحيث تزول دوٌل وتنشأ أخرى...

  حركة التاريخ جند من جنود هللا:
ا جيب تقريره هنا، بل التأكيد وقبل أن ننهي هذا الفصل ال بّد من القول: إنَّ أهم م

عليه، أن حركة التاريخ يف املفهوم اإلسالمي، إمنا هي جنٌد من جنود هللا: {َوَِِّ ُجُنوُد 
َُّ َعِليماً َحِكيمًا} (سورة الفتح: اآلية  ). {َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك 4السََّماَواِت َواْألَْرِض وََكاَن ا

. هم... أو هي كلمة من كلمات هللا، كما يعرب عنها بعض)31دثر: اآلية ِإالَّ ُهَو} (سورة امل
ا جنٌد من جنود هللا أو كلمة من كلماته، فهي أخريًا من صنع هللا، حبيث ال  وسواء قيل إ
مره وبعلمه، ووفق مشيئته املطلقة... ومن هنا   حيدث شيء يف السماء أو يف األرض إالَّ 

مر هللا، فتشهد على تداول األحوال، هم مكان دور حركة التاريخ  ا جتري  رزًا، أل ا، و
النتقال من حال إىل حال، ومن وضع إىل وضع،  ـــــ لألفراد واجلماعات ـــــــ  وتبدل األوضاع ــ
رها إالَّ مبا َشاَء هلا هللا وما قدَّر، ألن األمَر كله، يف النهاية،  من غري أن تتأثر أو أن تنتج آ
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َده. وقد قال تعاىل: {ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن إليه وح
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} (سورة آل  َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوتُِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ

  ).26عمران: اآلية 
سبحانه ـــــــ هو وحده املالك، بال شريك وال منازع. ميلِّك من يشاء من ملكه  فا ـــــــ

ه ملكية إعارة خاضعة لشروط صاحب امللك وأمره، فإذا تصرف  َّ وبقدر ما يشاء. ميلِّكه إ
طًال، وحتّتم على املؤمنني ردُّه يف  املستعري تصرُّفًا خمالًفا لشروط املالك وقع هذا التصرف 

طله وخمالفته لشرط اململِّك صاحب امللك الدنيا.. . أما يف اآلخرة فهو حماسب على 
  األصيل.

وهللا ـــــــ سبحانه ـــــــ هو وحده أيًضا يُِعزُّ من يشاء، ويُذلُّ من يشاء بال معقِّب على 
هو  حكمه، وال ُجمري عليه، وبال راّد لقضائه. فهو ـــــــ سبحانه ـــــــ صاحب األمر كله، وأنه

  القادر على كل شيء، وهو احلكيم اخلبري.
لقسط والعدل، فيؤيت  ويف قيُّوميِة هللا هذه، اخلري كل اخلري، فهو سبحانه يتوالها 
لقسط والعدل. ويعز من يشاء ويذل من يشاء  امللك من يشاء، وينزع امللك ممن يشاء 

يع احلاالت، ومشيئته مطلقة، لقسط والعدل. فبيده اخلري احلقيقي يف مجيع األحوال، ويف مج
  وقدرته مطلقة على حتقيق هذا اخلري، ألنه على كل شيء قدير.

قدرة أو أمر، إال أن  فهل ميكن بعد، أن يكون ألحٍد يف األرض ملك أو سلطان، أو
  يشاَء هللاُ تعاىل؟!...

د وهل تدلّنا حياة اإلنسان إالَّ على هذه احلقيقة املطلقة؟ فكم من شخص وَصَل، بع
الفاقة والقهر، إىل أعلى مراتب الغىن والعّز، وكم من مجاعة ارتقت وارتفعت يف سؤدد احلكم 

، وزالت من الوجود... فهؤالء حكام الرومان وحاشيتهم والسلطان مث هبطت، وتقهقرت
أكرب مثال على ذلك. لقد انصرفوا بعد حروب دامية واحتالالت متعاقبة دامت طويًال، إىل 
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، وإىل املتع واملالّذ، واإلغراق يف مباهج احلياة حىت كان أحدهم، لكثرة املآكل حالة االرختاء
واملشارب أمامه، وقد امتأل شبًعا، يذهب ويتقّيأ حىت يستطيع أن يعود لألكل والشرب من 
جديد... ولكن ها ُهْم أوالء قد أصبحوا يف التاريخ نسًيا منسيا: ذهبت ِسيَـرُهم، وأضحت 

م عليهم، كما دالت على غريهم، وقذفتهم  هباًء منثورًا، بعد قصورهم وأمالكهم أن دالت األ
  يف متاهات النسيان...

ُْوِيل األَْبَصاِر} (سورة آل عمران: اآلية  َرًة ألَّ )... صدق هللا 13{ِإنَّ ِيف َذِلَك َلِعبـْ
  العظيم.
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  الفْصل الَثاين
  َحرَكة الَتارْيخ

  َوالِفكر اإلْسَالمي
  

ت على التاريخ البشري دورات تقّلبت فيها أحوال الناس وتبدلت كثريًا، نعم لقد مرَّ 
ريخ املسلمني، الذي مرَّ ـــــــ جرً على قاعدة احلياة ـــــــ مبراحل و فكان من الطبيعي أن تطا ل 

القوة، ومبراحل الضعف، حبيث ظهرت فيه دول كبرية وقوية، كما ظهرت فيه دويالت هزيلة 
تمعات اليت عرفته  وضعيفة. لكنَّ  ميزته األساسية، أنه يف مجيع مراحله تلك، مل ينفك ميدُّ ا

حة الفرصة للنموِّ اإلنساين » الفكر اإلسالمي«بـــــــ  د الذي مل يتوقف يوًما عن إ املتجدِّ
حلياة واحلضارة، وجعل احلركة متصلًة يف العالقة  ال اللتقاء اإلسالم  واحلضاري، وإفساح ا

تمعات األخرى. وذلك كله مع القدرة على  بني جمتمعه وخمتلف احلضارات والثقافات وا
األخذ والعطاء، ومع احملافظة الدائمة على مقوماته األساسية اليت مل جتِر إضافُة أيِّ شيء 
جديد إليها، بعد أن كانت مفاهيم اإلسالم وعقيدته قد اسُتكملت متاًما، وخطوطه العامة 

طبًعا بفعل النصوص القرآنية  كّله  ، خالل حياة الرسول األعظم. ومتَّ ذلكقد رمست فعًال 
الثابتة، اليت ال يطرأ عليها أي تغيري، أو تبديل، وعلى النحو الذي يكفل للبشرية وجود رسالة 

  إنسانية عاملية خالدة، متتد مع حركة التاريخ إىل النهاية اليت يقّدرها هللا سبحانه.
ريخ اإلسالم مرَّ بعصور خمتلفة، تبدأ ببناء اجلماعة اإلسالمية من هنا ميكن القول  إن 

اليت بناها الرسول حممد صلى هللا عليه وآله وسلم طوال ثالثة وعشرين عاًما يف مكة واملدينة. 
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ة من األرض، ولدى كثري مث توسع اإلسالم عن طريق الفتوحات اليت أدت إىل انتشاره يف بقاع  
 أقوام وشعوب متنوعة.

  صالح الدين وحممد الفاتح:
كان ذلك بفضل قادٍة خملصني، ورجاٍل عظام، عرفهم التاريخ اإلسالمي، وكانوا على 
من حياة فإذا طوينا بضعة قرون من بداية العهد اإلسالمي، أمكننا الوقوف على مثالني بيِّنة من حركة التاريخ وعلى وعٍي لإلفادة من سننها يف حتقيق التوسع ونشر الدين احلنيف. 
أولئك القادة املسلمني الذين أثَّروا يف حركة التاريخ، لصاحل اإلسالم وأهله، ومها: صالح 

  الدين األيويب، وحممد الفاتح العثماين.
ــــــ  536صالح الدين األيويب: ( ـــ/589ـ ـــ ــــــ  1138هـ   م):1191ـ

  يد تكريت.هو صالح الدين يوسف األول، ابن األمري جنم الدين أيوب من موال
نشأ يف بعلبك حيث كان أبوه والًيا عليها حىت السابعة عشرة من عمره، انتقل بعدها 

  إىل دمشق ليعيش مع أبيه يف بالط نور الدين.
  صحب وزيَر اخلليفِة العاضد (الفاطمّي) املدعو شريكوه يف محلتني على مصر.

نه اخلليفة وزيرًا ولقبه مصر، بعد أن عيَّ  وقد متكن صالح الدين من توّيل زمام احلكم يف
  ».امللك الناصر«

رًعا يف  كان صالح الدين أقرب إىل السياسّي منه إىل القائد العسكرّي. وكان 
اختيار معاونيه، إذ اختار لديوانه اثنني من رجال العلم كان يطلق على كل منهما لقب الوزير 

هـــــــ 584أحلق به سنة  ومها: القاضي الفاضل، وعماد الدين الكاتب األصفهاين، الذي
ون حكم صالح الدين يف مصر مصدَر خطٍر على بيت دّ عالقاضي ابن شداد. وكان الفرجنة يُ 
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املقدس، فسعوا إلبعاده والتخلص منه فبعثوا إىل البا وملوك أورو يطلبون النجدة لغزو 
  مصر.

الستيالء على دمياط مث السري إىل القاه رة. وقد حققوا وكانت خطُة الفرجنة تقضي 
ن اعتباراٍت عدًة، منها طول إيف غزوهم بعض االنتصارات على جيش صالح الدين. إالَّ 

مدة الغزو ونقصاُن املؤن لديهم، حالت دون حتقيق انتصارهم النهائي. كما أن حدوث زلزال 
م) ضرب املدن الشامية، اضطر املسلمني والفرجنة إىل إلقاء 1170هـــــــ (565 عامهائل 

دم من املدن. لسالحا   جانًبا واالنصراِف إلعادة بناء ما 
وبعد ذلك قام صالح الدين بعدة غزوات على بالد فلسطني، مما جعل املعارَك دائمًة 
بني جيش صالح الدين وجيوش أمراء اإلفرنج احلاكمني يف بالد املسلمني. وكانت 

رة ألمراء اإلف رة لصالح الدين، و ثريها االنتصارات مداولًة  رنج. لكن املعركة اليت كان هلا 
يف التاريخ اإلسالمي كانت معركة ِحطِّني اليت أعقبها استعادة صالح الدين لبيت املقدس من 

م ( ييدأ ر الصليبية، ورّمم قبة بيت 1187هـــــــ ـــــــ 583الصليبيني وأعوا م) فدمر اآل
رس إثـْــــَر تلك املناسبة العظيمة اليت أقام املقدس واملسجد األقصى، وشيد املستشفيات واملدا

هرًة متجيًدا هلا.   هلا املسلمون يف العامل اإلسالمّي احتفاالٍت 
وعقد صالح الدين مفاوضات ُمضنيٍة مع الصليبيني كان حموَرها أخوه امللك العادل 

ضات هو ختلي وريتشارد األول ملك إنكلرتا. وكان أهمَّ ما اتُِّفَق عليه بنتيجة هذه املفاو 
حلج إىل بيت   دون محل سالح. من املقدس املسيحيني عن بيت املقدس. والسماح هلم 

ستثناء املنطقة الساحلية،  سلطة املسلمني، ل خاضعةوبعد أن صارت بالد فلسطني، 
سهولة أمام الغزاة الطامعني. بقام صالح الدين بتحصني مدينة بيت املقدس لئال تسقط 

نه تويف بسبب املرض وكان ذلك يف إمشق ليتخذها قاعدة حلكمه. إالَّ وعاد بعدها إىل د
  م.1191هجرية  589صفر من عام 
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  حممد الثاين:
ـــــــ  855حكَم السلطاُن حممد الثاين الذي كان سابَع سالطني بين عثمان من عام (

الذكاء، والقدرة  م). متيَّز هذا امللك العثماّين بشدة1481ـــــــ  1451هـــــــ) املوافق (886
على التحمل، والكفاءة يف إدارة شؤون اخلالفة. وكان شاعرًا جميًدا وعلى درجٍة عالية من 
الثقافة. يتقن عدة لغات إىل جانب لغته األم. وكان كرمي النفس، شجاًعا، جسورًا، مقداًما 

  نه بزَّ والده السلطان مراد الثاين مبقدرته العسكرية.إحىت 
  :فتح القسطنطينية

على فتوحات وبسط سلطة اإلسالم عدة خاض حممد الثاين معارك كثرية وأجرى 
ثريه الكبَري يف التاريخ اإلسالمّي جتلَّى بفتح القسطنطينية عاصمة إمناطق شاسعة، إالَّ  نَّ 

  الدولة البيزنطية.
ا املنيعة حجَر عثرٍة أمام تقدم املسلمني، سوارها وحصو  كانت مدينُة القسطنطينية 

ً مغلًقا يف وجوههم، وسد  ا مانًعا أمام اإلسالم وانتشاره يف أورو الشرقية والوسطى. وقد و
حيالفهم. وكادت تقع يف  يكن نَّ احلظَّ ملإحاول كثٌري من قادة املسلمني فتَح القسطنطينية إالَّ 

يزيد األول، لوال إغارُة املغول على بالد املسلمني  يف آسيا الصغرى، يد السلطان العثماين 
يزيد  الكتفاء بعقد صلح مع ملكها على أن يدفع هذا األخري جزيًة ماليًة سنويًة، لفاضطر 

قامة مسجٍد يف املدينة ألداء الصالة، وفتح حمكمٍة شرعيٍة للنظر يف  ويسمح للمسلمني 
هم وأحواهلم الشخصية.   قضا

بل  ،أمام املسلمني فحسب رأى حممد الثاين أنَّ القسطنطينية ال تشكل حجر عثرة
اإلسالم وأهله. وجيهد ملوكها يف إحداث الفنت وتذكية  ضدّ هي البؤرة الرئيسية ملؤامراٍت ُحتاك 

عدة روح الثورة ضّد بالد املسلمني، فصمم على فتح املدينة وإزالة البؤر منها. وقد بعث ب
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ا حقًنا للدماء، وحفاظًا رسائل إىل امرباطورها قسطنطني يطلب إليه أن يسلمه املدينة ِسلمً 
نَّ إعلى األرواح واملمتلكات. وتعهد له بصون املقدسات النصرانية وحقوق أهاليها. إالَّ 

م اال ا. عندها صمم حممد الثاين على فتح مرباطور قسطنطني رفض تلك العروض رفًضا 
ما. مث  الستعدادات الكافية، وجهز اجليوش جتهيزًا  بدأ الزحف على القسطنطينية فقام 

م). وقد دارت 1453املدينة، وضرب عليها احلصاَر يف أوائل شهر إبريل (نيسان من عام 
عارُك بريٌة وحبريٌة بني جيوش املسلمني وحاميتها. واستمات قسطنطني مبعاونة مقاتلني عدة م

ديًة كبريًة من جنوده قدموا لنجدة املدينة يف الدفاع عنها. وتكبَّد املسلمون خسائَر بشريًة وما
. وكان يشجعه على مل ييأس السلطان حممد الثاين فإنذلك من رغم على الخالل احلصار، و 

االستمرار يف حصاره معاونوه املخلصون من القادة العسكريني وعلى رأسهم وزيره زعيوس 
الشيخ آق مشس الدين، واملوىل أمحد الكوراين. وكانت له  وًصاشا، ومن علماء الدين وخص

ذين العاِلمني اللذين ثقة   ا يف حث اجلنود على الصمود والصرب واجلهاد هم مدورًا  أّدكبرية 
يف سبيل اإلسالم حىت حيقق هللا تعاىل هلم النصر. ومما يذكر عن الشيخ مشس الدين أنه كلما 
خطب يف اجلند كان يُردُِّد على مسامعهم حديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 

  ».نَّ القسطنطينية، فلنعم األمري أمريها ولنعم اجليش ذلك اجليشلتفتح«
هذان الوزيران الّصاحلان الصادقان هّيأمها هللاُ تعاىل حملمد الفاتح، كما هّيأ سبحانه من 

وكان كلٌّ من  قبُل، وقد ذكر ذلك، لصالح الدين وزيرين صادقني ملعونته وإسداء املشورة له.
خُذ مبا يشري به وزيراه ويعمل برأيهما... مما كان له األثُر صالح الدين أو حممد الث اين 

الفاعُل يف التاريخ وفيما حقَّق هللا تعاىل على يديه من النصر. ويف ذلك جتسيٌد ملعاين حديث 
ألمري خريًا جعل له وزيَر صدٍق: إْن نسَي «رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  إذا أراد هللا 

  ».ذكَر أعانه ذكَّره، وإنْ 
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 ىوبعد حصار دام ثالثة ومخسني يوًما صابر املسلمون خالهلا وصربوا، ويف شهر مجاد
ر) عام  857 عاماألوىل  لنصر، 1453املوافق لشهر مايو (أ م أنعم هللا تعاىل عليهم 

حيث سقطت القسطنطينية يف أيدي اجليش اإلسالمي، فدخل السلطان حممد الثاين املدينة 
جد يف وسطها، وراح حيثو الرتاب على رأسه، شكًرا لربه على ما أيده به من نصر ظهرًا وس

أثناء معركة اهلجوم األخري. وخبالف ما ذهبت إليه مؤلفاُت يف مؤزر. وكان قسطنطني قد قُِتَل 
لسلطان الفاتح قد أعلن يف جنده، بعد فتح  املؤرخني النصارى فإن حممًدا الثاين الذي لُقِّب 

حلسىن، وعدم االنتقام من أحٍد القسطنطي وامَر مشّددة، وجوَب معاملة أهِل املدينة  نية و
م و  قامة إمنهم، وأبدى التسامح والعفَو مبا يرضي هللا ورسوله. وقد ضمن للنصارى ممتلكا

شعائرهم الدينية. وطلب من رجال الدين انتخاب بطريرك هلم، فاختاروا جورج سكوالريوس. 
ة اليت كانت  نفسها ملراسم الفاتُح بنفسه االحتفال الذي أقيم له وقد حضر السلطانُ  واأل

  تتم عند تتويج امللوك.
وقد حّول حممد الفاتح كنيسة أ صوفيا إىل مسجد للمسلمني. وظل هذا املسجد 
تورك فحّوله إىل متحٍف، وال يزال كذلك حىت اليوم.  قائًما لعبادة هللا تعاىل حىت جاء حكم أ

ن هذا إأطلق حممد الفاتح على املدينة بعد فتحها اسم اسالمبول، أي مدينة اإلسالم، إالَّ 
رخييٌة كربى يف الغرب االسم ُحرِّف  فصار اسطنبول. وكان لسقوط القسطنطينية أمهيٌة 
ريخ القرون الوسطى وعصر  دَّ عَ  والشرق. فقد املؤرخون األوروبيون ذلك احلدث فاصًال بني 

م بقيادة السلطان حممد الثاين وافتتحوا كامل بالد  بعوا مسري النهضة. أما املسلمون فقد 
ر، وب ن، وا ، اليو ، والبوسنة، وألبانيا. ووصلت جيوشهم إىل إيطاليا يف جنويب أورو لغار
  ينا يف وسطها.يوإىل أسوار مدينة ف

نًدا من جنود ج هاتلقد وعى كلٌّ من صالح الدين وحممد الفاتح حركة التاريخ بصف
ا تسري وفق أوامره سبحانه مبا أودع فيها من سنن. ولو مل يسبق أن أ عدَّ كلٌّ هللا تعاىل، وأ
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منهما نفسه وجيوشه إعداًدا كافًيا، وتوّكل على ربّه حق التوكل، ملا جتاوبت معه حركة 
  التاريخ.

إن فهم كلٍّ من هذين القائدين الكبريين لسنن حركة التاريخ، ومباشرته األعمال 
لنتيجة   أن تستجيب له حركة التاريخإىل بنفسه ومبا يتوافق مع تلك السنن، هو الذي أدى 

  ويتحقق له النصر حبول هللا وقوته.
  وبذلك كله برز الدوُر املؤثـُّر الذي يقوم به اإلنسان على الساحة التارخيية.

حماوالٍت عاتيًة  واجه الفكر اإلسالميُّ  فإنذلك التوّسع والتنوّع،  من رغمعلى الولكْن 
أفضت تلك من أجل حتريفه، وإلصاق ما ليس منه فيه، كي ميكن القضاُء عليه... وقد 

إليه من إيقاع العامل اإلسالمي يف براثن الغزو اخلارجي، وال سيما  احملاوالت إىل ما أفضت
الغزو الصلييب، وغزوات التتار، حىت ظهرت يف العامل اإلسالمي ثالث دوٍل: الدولة العثمانية 

  ند...الدولة الصفوية يف فارس، ودولة املغول يف اهلو يف آسيا الصغرى والبالد العربية، 
  تراجع املسلمني وتقدم الفكر اإلسالمي:

ريخ املسلمني. مث جاء االحتالل الغريب بصورة االستعمار  وتتالت ِحَقُب الرتاجع يف 
الربيطاين ـــــــ الفرنسي ـــــــ اإلسباين ـــــــ اإليطايل ـــــــ اهلولندي، لبالد السافر عن طريق الغزو: 

م أشد الو  ا حتكًُّما حاقًدا غامشًا... املسلمني، لينزل  يالت يف األعماق واألرزاق، وليتحّكم 
م االستعمار إقامته لدولة اليهود يف فلسطني،   وكانت أكرب الرزا واملصائب اليت أحلقها 

يبدو أنه مل ضارة اإلسالمية برمَّتها... ولكن، كظاهرة قمع للفكر اإلسالمي، وعامل حمٍو للح
ـــــ وفًقا حلساب حركة التاريخ ـــــــ إذ ها هي مرحلة يقظٍة إسالمية تلوح يف يطل الزمان كثريًا ــ

األفق، بعد بضع عشرات من السنني، حتاول أن تستعيد نفسها، لتعيد بناء الفكر اإلسالمي 
ريخ  مّ هة النبوية الشريفة... إذن فالشيء املمن جديد، على أساس القرآن الكرمي والسنّ  يف 
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لكلمة. ففي حني تسقط املسلمني هو أ ن اإلسالم مل يتوقف كعقيدة، بل ظل يتوسع 
اخلالفة يف بغداد، ويتقلص النفوذ اإلسالمي يف األندلس، يقتحم اإلسالم آفاقًا جديدة يف 

الرغم من سيطرة اهليئات التبشريية املختلفة، اليت على جنوب شرق آسيا، ويف قلب أفريقيا، 
ا ساحًقا فيجذب وحيقق عن طريق التوسع الذايت انتصارً  تسندها احلكومات واالحتالالت،

إىل صفوفه املاليني من املؤمنني به ديًنا حقا، وشريعة كاملة، وحقائق مطلقة... كل ذلك 
تشهد عليه حركة التاريخ وهي تثبت أن الفكر اإلسالمي مل ولن يتوقف أبًدا، بل ظل وسيظل 

، تربز معامل ه يف كل زمان ومكان أشدَّ وضوًحا وأكثَر إشراقًا كلما فكرًا حيا، متحرًكا، قو
  جتددت احلياة بفكرها وأساليبها ووسائلها...

ريخ عاديٌّ يف ظاهره: عرف دولة اإلسالم  وهكذا يتبني أن التاريخ اإلسالمي 
الصحيحة، مث عرف دوًال قوية، ودوًال ضعيفة... لكنَّه يف جوهره كان خمتلًفا عن غريه، ألنه 

وى حركة التاريخ كفكرة حيتضنها وال يتخلَّى عنها، ال لشيء إالَّ ألنه يرى فيها جنًدا من احت
ا كلَّ ما قام به  جنود هللا، تسري وفق مشيئته ـــــــ تعاىل ـــــــ املطلقة لتسجل يف كل دورة من دورا

  الناس، أفراًدا ومجاعات، من أعمال إجيابية وأعمال سلبية...
م وَعْوا مفهوم حركة التاريخ، فانتظموا يف منهجية دّ عسلمني يُ لذلك فإنَّ امل ون أ
ً يف تقدير ما هلا إاألمور كلها إىل هللا ـــــــ سبحانه ـــــــ، إّال  اإلميان يردون نتائج م قصَّروا أحيا

ثري  م عندما ختاذلوا عن فهم سنن الكون وعن العمل مبا يُرضي هللا العظيم  يفمن  حيا
  سوله الكرمي...ور 

ثري  البشر،  يفوأما غريهم، ممَّن مل يدركوا مفهوم تلك احلركة، ومل يقدِّروا ما هلا من 
م يفعلون ما يشاؤون، وحيرِّكون التاريخ كما  فقد انربوا يستكربون ويتعالون، ويف ظنِّهم أ
م وأهوائهم... لكنهم يف احلقيقة، مل يكونوا إّال أدواٍت  يريدون، وينشئون األحداث وفق رغبا

دوار متنوعة إّال  م وإن قاموا  هاية لصاحلهم، أو ا مل تكن لتصبَّ يف النإحلركة التاريخ. إ
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م مل ينتظموا أصًال يف املنهجية اليت ترّد األمر إىل هللا العلي  لصاحل األفكار اليت اعتمدوها، أل
  القدير، واليت تُرجع كل شيء يف النهاية إليه وحده جّل وعال.

رادة هللا سبحانه:   األمر كله منوٌط 
اية كيد على أن األمر كله منوٌط يف  رادة هللا سبحانه  من هنا كان  املطاف 

سره، وما خلق السماوات واألرض، وما اختالف الليل والنهار، وما  وتعاىل. فما الكون 
ح  الشمس والقمر ومها يسبحان يف الفضاء، وما إنزال املاء من السماء، وما تصريف الر

ت بيِّ  بتة والسحاب، وما إنبات احلبَِّة، أو خلق البعوضة... إخل... إالَّ آ نات، ودالئل 
قاطعة، على أن ذلك كله من خلق هللا تعاىل، ويسري وفق ما قدَّر له خالقه وما شاء. بدليل 
قوله تعاىل: {ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف 

َا َوَبثَّ ِفيَها اْلَبْحِر ِمبَا يَنَفُع النَّاسَ  ُّ ِمَن السََّماِء ِمن مَّاء فََأْحَيا بِِه األْرَض بـَْعَد َمْوِ ٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلونَ  َوَما أَنَزَل ا ِر بـَْنيَ السََّماء َواَألْرِض آلَ ِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخِّ } ِمن ُكلِّ َدآبٍَّة َوَتْصرِيِف الرَِّ
رَُه  اوقوله تعاىل: {ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر نُورً  ).164(سورة البقرة: اآلية  َوَقدَّ

ِت لَِقْومٍ  ُل اآلَ حلَْقِّ يـَُفصِّ ِ ُّ َذِلَك ِإالَّ  ِنَني َواحلَِْساَب َما َخَلَق ا  َمَنازَِل لِتَـْعَلُموْا َعَدَد السِّ
َا َذِلَك تـَْقِديُر  ). وقوله تعاىل:5يـَْعَلُموَن} (سورة يونس: اآلية  {َوالشَّْمُس َجتْرِي ِلُمْستَـَقرٍّ هلَّ

ُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدِمي  )38(اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  ْرَ َال الشَّْمُس يَنَبِغي  )39(َواْلَقَمَر َقدَّ
ت َهلَا َأن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َوَال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَكُ   38لٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحوَن} (سورة يس: اآل

  ).40 ـــــــ
ََّ ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبُري}  ََّ يُوِلُج اللَّْيَل} إىل قوله تعاىل: {َوَأنَّ ا وقوله تعاىل: {أَملَْ تـََر َأنَّ ا

  ).30ـــــــ  29(سورة لقمان: اآليتان 
حركة التاريخ، حبيث لو أخذ كل أمٍر  هذه بعٌض من دالالت القرآن الساطعة على

منها، مهما كان كبريًا مثل حركة الشمس والقمر، أو صغريًا مثل إنبات احلبِة يف األرض، 
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حية من نواحي حركة التاريخ اليت  َلوجد أن هذا األمَر الذي هو من صنع هللا تعاىل ميثل 
تاج إىل قدرة هللا تعاىل املهيمنة على ختضع ملشيئة هللا... فإنبات احلبة الواحدة، مثًال، حي

الكون كله تسخِّر أجرامه وظواهره يف سبيل إنبات هذه احلبة وإمدادها بعوامل احلياة من تربٍة 
وماٍء وأشعة وهواء... ويقتصر دور اإلنسان فيها على احلرث والبذر فقط. أما إنبات الزرع 

أَأَنُتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم َحنُْن  )63( رَأَيـُْتم مَّا َحتْرُثُونَ والنمّو فهما بيد هللا تعاىل، لقوله سبحانه: {أَفَـ  ت  اَلْو َنَشاء َجلََعْلَناُه ُحطَامً  )64(الزَّارُِعوَن  ـــــــ  63َفظَْلُتْم تـََفكَُّهوَن} (سورة الواقعة: اآل
65.(  

اشرة فكانت من هذه اآلية الكرمية تلخص أموًرا ثالثة: املباشرة واخللق والنتائج. أما املب
نبات احلبة  حلرث {أَفـَرَأَيـُْتم مَّا َحتْرُثُوَن}. وأما اخللق فهو من هللا سبحانه وكان  اإلنسان 
ا من صنعه  ومنّوها {أَأَنُتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعوَن}. وتبقى النتائج، وهللا سبحانه جيزم 

  }.اَلْو َنَشاء َجلََعْلَناُه ُحطَامً وأن أمرها ال يعود إالَّ إليه تعاىل: {
مكانية  لعناية، فُيِمدُّ كال منهما  نعم إن هللا تعاىل هو الذي يتوىل احلبة أو البذرة 
ًحا، ومع حرارة الشمس لطيفًة أو  التفاعل مع املاء مطرًا أو رطوبًة، ومع اهلواء نسيًما أو ر

ً يُعجب نًعا مثرُه، فريها اإلنسان يف هذه الصورة، الزُّرّاع  الفحًة، حىت تستوَي نبا أو شجرًا 
  أو يف غريها، مما أراَدها هللا تعاىل عليه.

وهنا تربز مشيئة هللا تعاىل يف تسخريه حلركة التاريخ من خالل الدورة الزمنية اليت مترُّ 
ذرة أُُكَلها، على احلبَّة أو البذرة، حبيث إن جاءت عوامل احلياة متوافقة آتت تلك احلبة أو الب

طن األرض فيأخذها السيل  وإن جاءت عوامل احلياة غري مؤاتية هلا، فسوف تتلف احلبَّة يف 
يت عليها  كلها احلشرة الدابّة... وحىت بعد ظهورها فوق سطح األرض، فقد  اجلارف، أو 

كل   ريٌح صرصر، أو حرٌّ شديد، فيتوقف النماء وتيبس األوراق واألغصان واجلذوع، ويصبح
  شيء حطاًما، ويذهب هباًء منثورًا...
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ن مث أليست دورة املياه من تبخٍري، وجتمع سحاب، وبرودة جوٍّ  ، وهطول مطر، وجر
ار لرتجع إىل الربك والبحريات والبحار، كما كانت من قبل، هي من  ماٍء يف السواقي واأل

رى يف تعاقب دورة أروع األمثلة على حركة التاريخ؟ وقس على ذلك سائر األمور األخ
الشمس والقمر، وتعاقب الليل والنهار، لتمدَّ الزمان بدوراته، ولتتعاقب األحداث خالل هذه 

  الدورات!...
وحيصل ذلك كله يف الكون: يف السماء واألرض، وهللا ــــــ سبحانه ـــــــ كل يوم هو يف 

ْرِض ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن} (سورة الرمحن: شأن، لقوله تعاىل: {َيْسأَُلُه َمن ِيف السََّماَواِت َواْألَ 
). أجل، يسأله كلُّ َمْن يف السماوات واألرض من خالئق وكائنات، ألنه ـــــــ 29اآلية 

سبحانه ـــــــ املسؤول وحده وإليه األمر. إنه اإللُه املتعايل، احلي القيوم، الذي يديُر كلَّ شيء، 
عتبار أن يف السؤال توجًُّها من ويدبّر كلَّ شيء. فكان مردُّ ا لسؤال واألمر إليه أمرًا حتميا، 

  خالقه.إىل العبد للخالق، وهذا العبُد حمتاج دائًما 
وهللاُ سبحانه {ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن}، هي أيًضا حقيقة مطلقة تبني أن املشيئة اإلهلية 

يتناول هذا التدبري الوجوَد كله مجلًة،  تتعلق بشؤون اخلالئق وتقدير أمورها وتدبريها. حبيث 
كما يتناوُل كل فرٍد يف هذا الوجود على حدة. فهو يتناول كل خلية، وكل ذرة، وكل عضو 
يف جسٍم أو يف مادة، ويعطي كل شيء خلقه كما يعطيه وظيفته، مث يراقبه وهو يؤدي هذه 

أن عن شأن، وال يندُّ الوظيفة. ومع ذلك فإن صاحب التدبري، العلي العظيم، ال يشغله ش
عن علمه ظاهر وال خاٍف... ومن هذا الشأن شأُن العباد يف األرض من إنس وجّن... وقد 

إن شأن هللا هو إحياء قوم وإماتة آخرين، «قال بعض املفسرين يف تفسري هذه اآلية الكرمية 
 خمتلفو  وعافية قوم وبالء آخرين. وغري ذلك من اإلهالك واإلجناء، واحلرمان واإلعطاء،

  »...األمور األخرى اليت ال حتصى
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وعن أيب الدرداء، عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله تعاىل: {ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو ِيف 
، ويرفع قوًما، ويضع «َشْأٍن} قال:  من شأنه ـــــــ سبحانه ـــــــ أن يغفر ذنًبا، ويفرِّج كرً

  »...آخرين
واحلياة، والغىن والذل، وغفران الذنب، وتفريج الكرب، فالصحة والشفاء، واملوت 

وإعالء الناس وإعزازهم، وحطُّهم وإذالهلم... كلها من شأن هللا تعاىل، ألن هذا الشأن هو 
تعبري عن ميشئته املطلقة... فالناس، وهم عباد هللا يسيحون يف األرض: يغرسون، ويصنعون، 

م كلها حركة... وحيكمون وُحيَكمون، يقاتلون فـََيقتُلون  ويُقتلون، يتقدمون ويتأخرون... حيا
لكن النتائج يف كل أمٍر، ويف كل شأن من ذلك، مردُّها إىل هللا تعاىل. فال عجب إذن إن 
رأينا التنوع واالختالف يف حياة الناس، من أفراد ومجاعات، أو دول وأمم، وعدم اتِّساقهم 

  مجيًعا يف وحدة حياتية...
م ب   ني الناس:مداولة األ

مر هللا تعاىل (ومن  وليس أدلُّ على هذه احلقيقة املطلقة اليت جتعل الوجود كله منوطًا 
ُم  هذا الوجود حياة الناس على هذه األرض) من قوله تعاىل يف سورة آل عمران: {َوتِْلَك األَّ

ُّ الَِّذيَن آَمُنوْا َويـَتَّ  ِخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء} (سورة آل عمران: اآلية نَُداِوُهلَا بـَْنيَ النَّاِس َولِيَـْعَلَم ا
140.(  

  هنا الداللة البالغة على حركة التاريخ...
، إىل أن هذه اآلية الكرمية حتمل يف مدلوهلا يوم نزوهلا، إشارة إىل هموقد ذهب بعض

انتصر املسلمون يف األوىل وُهزم املشركون، مث كانت الّدولة  غزوة بدر، وغزوة أحد، حيث
نتيجًة ملخالفة الرُّماة أوامَر رسول هللا صلى هللا عليه  شركني يف الثانية وُهزم املسلمون قتالياللم

وآله وسلم طمًعا يف الغنيمة، يف حني أن هللا تعاىل، قد كتب النصر يف معارك اجلهاد ملن 



75 
 

ه جياهدون يف سبيله، وال ينظرون إىل أي شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد، مهما كان في
  من الغنيمة...

وقد ذهبوا أن فيها أيًضا حتقيًقا لسنَّة أخرى من سنن هللا يف األرض، وهي مداولة 
ـــــــ فتكون هلؤالء يوًما وألولئك يوًما،  م بني الناس ـــــــ وفًقا ملا يبدو من عمل الناس ونيتهم  األ

  خطاء وينجلي الغبش...مث ُميحَّص املؤمنون ويظهر املنافقون على حقيقتهم، كما تتكشف األ
ومبا أنَّ التمييز يف العباد يكون دائًما بني املؤمنني والكافرين، ومبا أن املداولة ـــــــ لغًة ـــــــ 
تعين نقل الشيء من واحد إىل آخر، فيقال: تداولته األيدي إذا تناقلته. كما يقال: الدنيا 

ُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ غريهم... فإنَّ املعىن ا ُدول أي تنتقل من قوم إىل ملقصود من: {َوتِْلَك األَّ
س فتكون هلم، ونصرفها مرة أخرى عنهم فتكون عليهم...  النَّاِس} هو أننا نُعطيها مرًة أل

م بني املسلمني  ، و فا تعاىل يصرِّف األ ً الكافرين، بتخفيف احملنة عن املسلمني أحيا
... ال بنصرة ً الكفار عليهم، ألن هللا ال ينصر الكفار على املؤمنني،  وبتشديدها عليهم أحيا

إذ إن النصرة تدل على احملبة، وهللا تعاىل ال حيب الكافرين وال الظاملني وال املعتدين...  
كذلك فإن النصر من عند هللا، فهو وحده ميلك الغلبة، والقوة والسلطان... وقد جعَل 

م ء كلمته وإحقاق احلقّ النصر ملن جياهد يف سبيله، ويف سبيل إعال . كما جعل سبحانه أ
الدنيا متقلبة، كي ال يطمئن املؤمن إليها دائًما، وتقل رغبته فيها، أو حرصه عليها، فإذا ترك 
عرض الدنيا وسعى ملرضاة هللا، فإنه يسعى للنصر احلقيقي الذي يقوده لآلخرة ونعيمها 

  الدائم.
م، وتغريُّ لكنَّ مدلول اآلية ال يتوقف عند هذا امل  األحوال فهوم عن مداولة األ

يت السياق القرآين ليكشف للمؤمنني، ولألمة املسلمة، عن جوانب من  واألوضاع، بل 
م بني الناس وما فيها من عٍرب وعظاٍت، ويف  حكمة هللا تعاىل، والغاية املثلى من مداولة األ

م، بقوله تعاىل:  طليعتها متييز املؤمنني من غريهم، وِعْلم هللا ـــــــ ُّ الَِّذيَن سبحانه ــــــــ  {َولِيَـْعَلَم ا



76 
 

آَمُنوْا}، أي يعلمهم مبا يظهر من صربهم على جهاد عدوهم ألنَّ من شيمة املؤمنني الصرب 
ن ما يصيبهم من  ن اجلهاد يف سبيل هللا، واإلميان  ّ على الشدة والبالء، والتضحية والتفاين إ

ذن من هللا...خري فبإذن هللا، و    ما يصيبهم من كرب فمن أيديهم و
م من قبل. فهو  ؤالء املؤمنني، ال يعين أنه سبحانه مل يكن عاملـــًا  وعلُم هللا تعاىل 
م يتميزون  يعلمهم قبل إظهارهم اإلميان، كما يعلمهم بعده. إمنا يعلم قبل إظهارهم اإلميان أ

ذه الصفة وعلمهم املؤمنون. فيكون به، فإذا أظهروه َعِلَمهم متميزين، وعل موا هم أنفسهم 
تيان الغد قبل جميئه،  التغريُّ حاصًال يف املعلوم ال يف العاِمل... ومن قبيل ذلك أن أحد يعلم 
فإذا جاء علم به حاضرًا، وإذا انقضى علم به ماضًيا، فالتغريُّ واحلدوث حيصل يف املعلوم، 

ن يظهرا أامل للغد... إنَّ هللا تعاىل يعلم املؤمن والكافر قبل وهو الغد، ال يف أحد وهو الع
ما متميزَين معروفني للناس. وإذا مل يُذكر الكافر  للناس على حقيقتهما، فإذا ظهرا ومتيَّزا علم 

  يف النص فألنه اسُتغين بذكر أحدمها (املؤمن) عن اآلخر (الكافر)...
ــــ يعلم املؤمنني واملنافقني أو الكافرين والظاملني، ألنه حال فإن هللا ـــــــ سبحانه ـــ يف أيو 

م بني الناس تكشف  ـــــــ سبحانه ـــــــ يعلم ما تنطوي عليه الصدور. لكن األحداث ومداولة األ
املخبوء وجتعله واقًعا يف حياة الناس، وحتوِّل اإلميان إىل عمل ظاهر، كما حتول النفاق أو 

إلبقاء على الصاحل وترك الطاحل، صرُّف املؤمنني، كما حيكمون على تصرُّف الكافرين.... وقد يكون يف الكفر أو الظلم إىل ت هذا احلكم صالح لألمور، إذ تستقيم من جرائه األحوال 
وقد ال يكون هنالك حكم صائب من الناس، فتبقى األمور مغمورة، واحلقائق خمبوءة، وقد 

  األحوال...يرتتب على ذلك فساد األمور وسوء 
م بني افاحلكمة اإلهلية إذً  والباطل،  الناس ما يكشف عن احلقّ  هي: يف مداولة األ

وعن اإلميان والضالل، وما يبني الصالح من الفساد، إْن على صعيد األفراد، أو على 
  مستوى الدول واجلماعات...
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املنافقون، فإنَّ يف وإذا كان هللا تعاىل يعلم عباده، ويعلم َمن منهم املؤمنون، وَمن هم 
ــــــ سبحانه ـــــــ من املؤمنني ُشهداء: {َويـَتَِّخَذ  لغة وهي اختاذ هللا ـ م أيًضا حكمة  مداولة األ

  ِمنُكْم ُشَهَداء}.
ا أمام هللا  م األعمال اليت رأوها وحتقَّقوها، فيشهدون  والشهداء يكونون: إما ملشاهد

  تعاىل...
معارك اجلهاد ذوًدا عن دين هللا فيكونون مستشهدين يف  وإما لَبْذهلم النفس يف

  سبيله...
  هي مجع شاهد، أو مجع شهيد...» الشهداء«ولذا كانت لفظة 

ين احلقّ  الذي  ففي اجلمع األول، هم الشهداء الذين يستشهدُهُم هللا تعاىل على الدِّ
ا يف سبيل إحقاق هذا أنزله للناس، فيؤدون األمانة (الشهادة) بال شبهة وال جدال. يؤدو

ذا احلقّ احلقّ  وجترَّدوا له حىت أرخصوا كل شيء دونه.  ، وتقريره يف دنيا الناس. فهم قد آمنوا 
ذا احلقّ  م تكون على أن حياة الناس ال تصلح وال تستقيم إال  ا كانت من وشهاد ، وأ

الناس... وهللاُ  أجل مكافحة الباطل وطرده من حياة الناس حىت يتحقق منهج هللا يف حكم
  سبحانه وتعاىل، يستشهدهم على ذلك كله، فيشهدون...

وأما يف اجلمع الثاين، فهم الشهداء املختارون، الذين خيتارهم هللا ـــــــ سبحانه ـــــــ من بني 
اهدين، ويتخذهم عباًدا له ـــــــ سبحانه ـــــــ... فهل بعد هذا االختيار اإلهلي ميكن ا  حتسابا

لعكس هو انتقاُء واختياٌر امل وِت الذي هو شهادٌة يف سبيل هللا مصيبًة أو خسارًة، أم أنه 
لطبع أمسى انتقاء، وأرفع مقام يتكرَّم به اخلالق على عباٍد  وتكرٌمي من اخلالق للمخلوق؟ إنه 
يت هذه الشهادة غري  لنفس... حىت  له صاحلني، منحهم عزة الشهادة عن طريق التضحية 

نَّ دين هللا هو احلقّ خم ن على هذا تلفة يف معناها عن أداء الشهادة  ... فتلتقي الشهاد
  واحًدا ال يتجزأ وإن اختلفت مظاهره... ، ويبقى احلقّ املعىن خدمًة للحقّ 
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وإذا كان هللا تعاىل يثبت يف قوله املبني هذا احلكم العام، فذلك من أجل أن يتميَّز 
كل زمان ومكان، وحىت تتبني جلميع الناس حقيقة املؤمن من زيف   ن الكافرين يفماملؤمنون 

الكافر. وعند هللا تعاىل، يف علمه وعدله، سوف يكون جزاٌء لكلٍّ من املؤمنني أو الكافرين 
  يف اآلخرة على ما فعلوا يف العاجلة.
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  الفْصل الَثالث
  املوِقف الدَّويلْ 
  َوَحركة الَتارْيخ

  
ً للموقف الدويل،  تشكِّل العالقات القائمة بني الدول الفاعلة يف املسرح الدويل، ميزا

بكثرة الدول العاملة على ساحته بل بفاعلّيِة القويِّة منها، مع ذلك املوقف الذي ال يتأثّر 
وضعًفا، العلم أنَّ الدول الفاعلة فيه قليلة. وملا كان واقع كل دولة قابًال للتغري والتبدل، قوًة 

فإن العالقات بني هذه الدول يعرتيها التغّري والتبدل تبًعا لذلك. والعوامل املؤثرة يف هذين 
: منها ما يعود إىل حرب تطيح بدولة، أو بتعديل نظام حكم أو انقالب كثريةالتغّري والتبدل  

ريها ليحل املسرح الدويل، فيندفع غ يفعلى حكم، ومنها ما يعود إىل ضعف الدولة يف التأثري 
حملها. وقد حيدث التغّري والتبدل وقت السلم من خالل عملية التطور التدرجيي للقوى، 

  ن احلروب أفعل يف التغيري.إفتضعف دولة، وتقوى أخرى، إال 
وعلى هذين التغري والتبدل يف أحوال الدولة تتبلور صورة املوقف الدويل، إما يف تغّري 

أنَّ التغّري يف األحوال والقوى للدول إىل طرافها. ونظرًا هيكلية العالقات، وإما يف تبدل أ
  فرتات طويلة.إىل الفاعلة على املسرح الدويل ليس سريًعا، فإن التغري يف املوقف الدويل حيتاج 

ا العسكرية فحسب،  تشمل مجيع الطاقات  بلوقوة الدولة ال تنحصر يف قو
والقدرات املادية والفكرية واملعنوية اليت تستطيع الدولة تعبئتها وحشدها داخل حدودها 
وخارجها. فهي تشمل املبادئ، أو الدور الذي تقوم به حبملها رسالة للعامل، كما تشمل القوة 

  الدبلوماسية.العسكرية، والقوة االقتصادية، واملهارة يف األعمال السياسية، واحلنكة يف 
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وتستعمل الدولة يف صراعها مع غريها على املسرح الدويل وسائَل وأساليَب متعددًة 
ا الفاعلة، أو ما تظنه كذلك، أو ما تسمح األ الدولية  وضاعومتنوعًة من عناصر قو

ستعماله. فقوة املبدأ، والقوة العسكرية، والقوة االقتصادية، يف كلٍّ منها القدرة على تغليب 
املصاحل، واحلفاظ على تلك املصاحل، وإجياد اهليبة واملكانة النافذة للدولة على املسرح الدويل، 
إذ ميكن ترمجة أي منها إىل نفوذ سياسي قوي. لكن القوة العسكرية تبقى أبرز العناصر 
ا حصن الدولة، ورأس منعتها، فهي دائًما تكمن خلف العمل الدبلوماسي  وأفعلها، أل

  اللجوء إليها إذا فشلت الوسائل األخرى.إلمكانية 
والقوة العسكرية ال تنفصل عن إرادة استعماهلا، فقوة اإلرادة زخم هلا، وضعف اإلرادة 
ا العسكرية ضد دولة أخرى عندما يكون  وهن هلا. وتضعف إرادة دولٍة ما يف استعمال قو

التسلح بينهما إىل نوٍع من و عندما يؤدي سباُق أالفارق كبريًا بني قوتيهما العسكريتني، 
توازن القوتني، فال يعود يف مستطاع واحدٍة منهما أن تدّمر األخرى تدمريًا أكيًدا، خوفًا من 
  والدبلوماسية، واألعمال السياسية. االقتصادية،الردِّ املماثل. وهنا تربز أمهية العناصر األخرى يف قوة الدولة، مثل قوة املبدأ، والقوة 

على املسرح الدويل إمنا هو إلجياد مصاحل للدولة، ومحاية تلك املصاحل. وعمل الدولة 
ومتنوعة، منها املبدئي، مثل إجياد الظروف املالئمة لنشر  كثريةومصاحل الدولة خارج حدوها  

املبدأ، ومنها املعنوي مثل احلفاظ على هيبة الدولة وكرامتها ومركزها الدويل، ومنها املادي  
أل ملنافع مثل املواد اخلام كتلك املتعلقة  من مثل املواقع االسرتاتيجية، أو تلك املتعلقة 

  واألسواق التجارية لتصريف الفائض من املنتوجات الصناعية والزراعية.
نوي. فاحليوية هي اليت  أما املصاحل يف حقيقتها فمنها ما هو حيوي، ومنها ما هو 

فورية من أجلها. وتطول قائمة املصاحل تتجّلى عندما تكون الدولة مستعدة لدخول حرب 
سب قوة الدولة وضعفها. فالدولة القوية هي اليت تطول قائمة مصاحلها حباحليوية وتقصر 
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ا على املسرح الدويل. فاملصاحل هي  ا الدولية، وتدخال لتايل قائمة ارتباطا احليوية، وتطول 
ا، وليس ارتباطات الد ولة هي اليت تفرض على الدولة اليت متلي على الدولة ارتباطا

مصاحلها. ويف ضوء اتساع مصاحل الدولة يتحّدد نوع هذه الدولة وحجمها. فالدولة اإلقليمية 
ا مبنطقتها، فتجعل من تلك املصاحل اإلقليمية  ا وارتباطا هي اليت تنحصر مصاحلها واهتماما

ا السياسية. والدولة العظمى هي تلك اليت ال  لتايل ال جماًال لنشاطا حدود ملصاحلها، و
ا ضمن حدوٍد معينة. ا وارتباطا   تنحصر اهتماما

  النظامان: الرأمسايل واالشرتاكي:
لقد تقلبت على العامل عهود طويلة من الظلم واالستبداد، برزت يف الكفر عقيدة، ويف 

ة اإلقطاع وامللكية املطلقة نظاًما. وظلت تلك العهود تسيطر على معظم شعوب الكر 
ألنظمة السياسية اليت كانت سائدة،  األرضية، حىت جاءت األفكار الفلسفية وأطاحت 
ته، فكان من جرائها  مني حر مني مصاحل الفرد و ا أنظمة جديدة تنزع إىل  لرتسي مكا
ً مطلًقا بكفالة الفرد يف ممارسة حقوقه املدنية والسياسية، ويف  نظام الرأمسالية اليت تؤمن إميا

ته األساسية.مح   اية حر
وقامت فكرة الدولة يف الغرب على هذا األساس. ونشأت امللكية الدستورية، 

سية وكّلها جتعل من الشعب مصدرًا للسلطة يف كل شيء.   والدميقراطية الربملانية أو الر
ن عقول املفكرين. فقد راودت تلك الفكرة خميالت  مومل تكن فكرة االشرتاكية بعيدة 

ت متعددة. إالَّ ين منكثري  ا مل تبصر التطبيق إهم، ووضعوا حوهلا املؤلفات اليت احتوت نظر
الثورة اليت قامت يف روسيا على القيصرية يف  الفعلي كنظام ومنهج، وبصورة كاملة، إالَّ بعد

م، وما أدت إليه تلك الثورة من قيام االحتاد السوفيايت الذي 1917ول) األأكتوبر (تشرين 
مؤلفة من عدد من القوميات واجلنسيات املختلفة اللغات » دولة احتادية«عن  هو عبارة
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ن والعادات والتقاليد واملشاعر... وبذلك ظهر نظام احلزب الواحد (احلزب الشيوعي)  واألد
  الذي يعتمد االشرتاكية نظاًما بدًال من الرأمسالية.

طبًقا ألفكار لينني وماركس،  ومل تلبث االشرتاكية أن سيطرت على أورو الشرقية كلها
حبيث تقوم الدولة هناك على فكرة امللكية اجلماعية، وحكم الربوليتار (الطبقة العاملة)، 

لفرد وحريته وتقريره هو ملصاحله. وذلك مبواجهة الرأمسالية   اليت تؤمن 
املبادئ وهكذا استقر يف العامل، وال سيما بعد احلربني العامليتني، نظامان متصادمان يف 

ت  لرأمسالية، وقد تزعمته الوال واألسس واألهداف واملصاحل: النظام األول الذي يدين 
الشرتاكية وقد تزعمه االحتاد السوفيايت... أما  املتحدة األمريكية، والنظام الثاين الذي يدين 

عد أن قامت قي دول العامل الثالث فقد توزعت أنظمتها بني الرأمسالية واالشرتاكية، وذلك ب
منظمة األمم املتحدة حبملة مناهضة لالستعمار، وعملت على إعطاء الشعوب حق تقرير 
مصريها، فحصلت غالبية البلدان اليت كانت مستعمرة على استقالهلا السياسي، ولكن ظلَّ 
لدول املتقدمة، حبيث أصبحت تدور هذه الدول اجلديدة إما يف فلك  معظمها مرتبطًا 

  بية أو يف فلك السياسة السوفياتية.السياسة الغر 
وكان من جراء ذلك أن برز اجلباران: أمريكا واالحتاد السوفيايت، وصارا القوتني 
العظميني يف العامل. كما قامت يف كل منهما فكرة سباق التسلح، اليت أنتجت من األسلحة 

ووية واهليدروجينية التقليدية املتطورة، ومن األسلحة االسرتاتيجية، وال سيما األسلحة الن
زعزعُة أركان الكرة األرضية والقضاء على ما أنشأ اإلنسان  من خاللهوالكيمياوية ما ميكن 

دي  1985فوق سطحها. وقد عربَّ عن ذلك وزير الدفاع األمريكي يف منتصف عام  أمام 
ن القوة التدمريية اإلمجالية للقوة النو  وية ـــــــ وحدها الصحافة الوطين يف واشنطن عندما قال: 

  ـــــــ يف العامل هي أكرب مبليون مرة من القنبلة اليت ألقيت على هريوشيما.
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هذه النظرة اإلمجالية للوضع الدويل تثبت بوضوح أن السيطرة كانت للدول العظمى، 
اليت حصلت على مصادر قواها يف الغالب من ثروات العامل الثالث. ومل يربز يف هذا العامل 

ملشاكل اليت يتخبط فيها مصاحب دور  املذكور ماكه  ت األحداث الدولية، ال هم يف جمر
وال سيما املشاكل السياسية واالقتصادية، مما جعل الوضع الدويل يستمر على تلك احلال. 

ات يف هذا القرن، فبدأ نشهد ظهور حركة جديدة تتجّلى يف يحىت كانت بداية التسعين
لذات، ونزوع دوهلا مجيًعا حنو االنقالب اجلذري على اال شرتاكية، ومن قلب أورو الشرقية 

ذا التحول مدميقراطية رأمسالية، قد تكون بعيدة كل البعد  ن االشرتاكية. وقد كان البادئ 
االحتاد السوفيايت نفسه، صاحب الزعامة يف الكتلة الشرقية، وذلك بفعل سياسة 

ا الزعي» الربيسرتويكا« تشوف«م السوفيايت اليت ينادي  ، واليت غايتها تطوير النظام »غور
أكثر قدرة على تلبية  عرب إصالحات جذرية لألوضاع احلالية، حبيث يصبح هذا النظام

جلديد وحتّقق ما ينتظره  يت دائًما  تطلعات الشعب. وهذا ما جيعلنا نعتقد أن حركة التاريخ 
ته تكون قد ظهرت له يف أ ً قد تفاجئ اإلنسان، ألن بدا عقاب سعيه لتحقيقه، لكنها أحيا

ل...يف املنتظرين وختالف آراء املتوقعني، فتأيت مبا مل يكن    احلسبان، ومبا مل خيطر على 
ونظرة سريعة على الوضع الدولية منذ احلرب العاملية الثانية، تبني لنا ما أنتجته حركة 

  ئ وغري متوقع.مفاج التاريخ على صعيد ما كان منتظرًا، أو ما هو
يت اليوم  فمن األمور اليت كان ينتظرها املفكرون، والسياسيون بصورة خاصة، أن 

ت املتحدة األمريكية بزعامة العامل، وت م زمام قيادته من خالل نظام سلَّ تالذي تتفرَّد فيه الوال
ت  د يرتكز على أمرين: قوةإجياده. وقوام معطيات هذا التفرُّ دويل تعمل وحدها على  الوال

املتحدة وغناها، وتداعي األفكار االشرتاكية، نتيجة فشلها الذريع يف التطبيق، مما يـَُؤول حتًما 
ت املتحدة والتصدي هلا أو الوقوف  إىل ختّلي االحتاد السوفيايت عن دوره التنافسي للوال

  بوجهها يف اهليمنة على الشؤون الدولية.
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لفعل فقد حصل ما كان متوقًعا، وبعد مرور أقل من نصف قرن على تفكري  و
ت احلرب العاملية الثانية ـــــــ فكرة إحالل عامل  روزفلت، الذي سيطرة عليه ـــــــ وهو يراقب جمر
جديد حمل عامل توازن القوى القائم على تكتالت متناحرة، حبيث يتمثل هذا العامل اجلديد 

ا، على أن بعامل واحد  ا وتنوعت مؤسسا يف نطاق هيئة دولية واحدة مهما تعددت أجهز
ت املتحدة، وُيصبح لالحتاد  تكون السيطرة الفعلية على قرارات تلك اهليئة الدولية للوال

ما بريطانيا وفرنسا فال يعدو دورمها النواحي أالسوفيايت الدور الثاين يف تقرير السياسة الدولية. 
  يف الشؤون الدولية...االستشارية 

ت املتحدة واهلدف األمريكي من ذلك كله أن جيسِّد العامل الواحد تفوُّ  ق الوال
حية من نواحي  العسكري والسياسي واالقتصادي، وحيقق هيمنتها الكاملة على كل 

  الشؤون الدولية.
لو  وفكرة العامل الواحد هذه جعلت روزفلت يتقرب من ستالني، ويُظهر تودده له، و 

كان ذلك على حساب حلفائه اآلخرين، وعلى تشرشل حليفه األول بصورة خاصة. 
م، وحتقق حلم روزفلت... ومع أن ستالني وقَّع 1945 عامفأُنِشئت منظمة األمم املتحدة 
ن انتهت احلرب العاملية الثانية ـــــــ حىت أدار ظهره إنه ـــــــ ما إعلى ميثاق األمم املتحدة، إالَّ 

ز اهتمامه على بناء املعسكر للمنظ تمع الدويل، مفضًال أن يركِّ مة الدولية، ولدورها يف ا
ن تدخالت اآلخرين، مما أّدى إىل جتميد فكرة العامل الواحد، ليحل حمله ماالشرتاكي، بعيًدا 

عاملان متصادمان: العامل الرأمسايل والعامل االشرتاكي. وبذلك استقر املوقف الدويل، يف سنوات 
ت املتحدة واالحتاد  ما بعد احلرب الثانية، يف أيدي الدول األربع املنتصرة يف احلرب: الوال

وفرنسا... فكان رؤساء هذه الدول أو من ينوب عنهم جيتمعون يف  السوفيايت وبريطانيا
عية للنظر يف القضا الدولية وإجياد احللول هلا. لكن املوقف الدويل هذا كان قلًقا  مؤمترات ر
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بسبب التناقض الكبري بني مصاحل تلك الدول، وتنافسها احلاّد على النفوذ، حىت غدت ال 
ا على شيء يُذكر...   تتفق يف مؤمترا

وبعد موت ستالني راح زعماء الكرملني يشاكسون أمريكا حيًنا، ويتوددون إليها حيًنا 
بينهما، وجنح آخر، من أجل عقد الصفقات التجارية. وبعد أن اشتدت احلرب الباردة 

االحتاد السوفيايت يف بناء قوته العسكرية اهلائلة، قامت اتصاالت سرية وشاقة بني اجلبارين 
ت املتحدة، فكان لقاء خروتشوف وكنيدي يف مؤمتر فيينا   عاماستجابت بنتيجتها الوال

م تتوًجيا لتلك االتصاالت. وقد مت االتفاق يف ذلك اللقاء على وضع األساس 1961
ن املشاركة يف حل مطانيا وفرنسا يسة الوفاق الدويل بني الدولتني، وإبعاد كل من بر لسيا

ت املتحدة واالحتاد السوفيايت. وكانت تتّم لقاءات  لوال القضا الدولية، وحصر ذلك 
  آخر، بني رئيسيهما أو من ينوب عنهما.إىل ثنائية، من حٍني 

ت  وقد ردت بريطانيا، يف حماولٍة منها للنفاذ لتقرب من الوال إىل السياسة الدولية، 
ا ضمًنا إمعها عن طريق االعرتاف هلا بزعامة العامل الغريب، إالَّ املتحدة، وإقامة عالقات ممّيزة 

، فقد توجهت إىل أورو ظلت تشاكسها حول القضا املتعلقة مبصاحلها اخلاصة. أما فرنسا
ا وِجتد نفسها فيها، كما عمدت  إىل إجياد رادع نووي فرنسي مستقل. ولكن مع لتقوى 

ا إىل حلبة السياسة  ت املتحدة علَّها تفرض عليها إعاد ذلك مل تتوقف عن مناكفة الوال
ا مل تثمر واستمّر املوقف الدوّيل حمصورًا يف قبضيت عمالقني اثنني مها: إالدولية. إالَّ  ن حماوال

ت املتحدة واالحتاد السوفيايت..   .الوال
ت  ومن املتغريات اليت طرأت على املسرح الدويل يف فرتة الوفاق، اعرتاف الوال

لصني الشعبية اليت أخذت مقعدها يف جملس األمن الدويل بدًال من 1972 عاماملتحدة  م 
لس. مث جرى  الصني الوطنية، وأصبحت الدولة اخلامسة ذات العضوية الدائمة يف هذا ا

يكن  م، مما جعل الصني الشعبية دولة عظمى إن مل1978 عامدولتني تطبيع العالقات بني ال
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دوٍر كبٍري يف السياسة  ديةعلى املستوى العاملي، فعلى األقل كدولة إقليمية كربى تطمح إىل 
  الدولية.

وكانت السوق األوروبية املشرتكة قد أنشئت يف أواخر اخلمسينيات للوقوف يف وجه 
ت املتحدة اقتصاد  . وقد حاولت فرنسا أن جتعل من هذه السوق االقتصادية قوة الوال

ا يف منطقة أورو احلرة عام  م إىل 1972سياسية فاعلة. مث كان انضمام بريطانيا وشريكا
هذه السوق، فأدى هذا االنضمام إىل تدعيم مركز بريطانيا الدويل، ومل تكن تُعّد من قبل إال 

  دولة أوروبية فحسب.
ال االقتصادي وإذا كانت ال ، فإسوق األوروبية قد جنحت يف ا ن ذلك مل يعط أورو

ال » جتمع لدولٍ «لية الدولية اليت تريدها، ألن هذه السوق بقيت عبارة عن عوال دوهلا، الفا
توحدها املواقف السياسية. لكن ذلك مل مينع من إعطاء بعض دول هذا التجمع مثل بريطانيا 

  ة السياسية من خالل تنسيق املواقف بني دول السوق.وفرنسا وأملانيا بعض القو 
ات حيث بدأت تظهر على يوبقي الوضع الدويل على هذه احلال حىت بداية الثمانين

االحتاد السوفيايت أمارات الوهن االقتصادي واالجتماعي من جراء فساد املبدأ، وفشل 
اد السوفيايت نفسه به. وهذا النظام، وسباق التسلح، وتكاليف الدور العاملي الذي ألزم االحت

تشوف يف أواخر الثمانين ذا الوهن، وإىل تبّين يما دفع غور  خطة واسعة ات إىل االعرتاف 
إلصالحات أيديولوجية واقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية... وهذه اإلصالحات 

م الكاملة إىل معاجلة املشاكل  أصبحت الشغل الشاغل لقادة الكرملني، فصرفت اهتماما
دد بتفجر االحتاد السوفيايت من داخله. وبذلك احنسرت اهتمامات ةالداخلي تت  ، اليت 

االحتاد السوفيايت الدولية وضعفت أدواته املبدئية واالقتصادية... وتسارعت األحداث من 
تهاء انقالب األوضاع يف االحتاد السوفيايت، إىل زلزال التغيري الكبري يف أورو الشرقية، وان

تشوف... كل ذلك أدى إىل خروج االحتاد  لطا بني ريغان وغور احلرب الباردة بعد مؤمتر 
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لتايل رسم السياسة السوفيايت من املوقف الدويل، وإىل تفرُّ  د أمريكا يف اهليمنة عليه، و
  الدولية...

 وحدث ما كان منتظرًا، وحتقق ما توقعه املفكرون السياسيون. وها هو الدور الذي
ت املتحدة يف أزمة اخلليج يربز يف حقيقته من أصدق الشواهد على ذلك. لقد  تقوم به الوال

يايت عن برز التفرد األمريكي يف املوقف الدويل، كما أبرزت هذه األزمة ختلي االحتاد السوف
ت املتحدة يف صنع القرار الدويل، أي  ن االحتاد السوفيايت حتّول إىل دولٍة إمشاركة الوال

ت املتحدة، بل تسري يف ركبها، بدليل أن بوش ملا وصل إىل نقطة احلرج يف أزمة  تساير الوال
اخلليج ـــــــ بعد استكمال حشد القوات األمريكية ومتركزها هناك، مع أن هذه القوات حتركت 

تشوف إىل قمة هلسنكي إلرغام  العراق على االنسحاب من الكويت ـــــــ جلأ إىل دعوة غور
لطارئة، ليتخذا مًعا قرارًا للسري يف احللول السلمية، وذلك تالفًيا للحرج الذي وصل إليه يف ا

تشوف إّال أن سارع يف تلبية  دعوته إىل استعمال اخليار العسكري. وما كان من غور
ً بنظام دويل جديد،  الدعوة، وبذلك حقق لبوش ما يريده، فيخرج هذا من املؤمتر مناد

ت املتحدة).» نظام سلمي ومستقر آمن«عامل على أساس يتوحد فيه ال   (طبًعا بقيادة الوال
هذا النظام الدويل اجلديد منذ قمة واشنطن اليت عقدت بينه وبني يف وكان بوش يفكر 

تشوف يف  إن اجتماع القمة بني «م. فقد صرّح على أثرها قائًال: 31/5/1990غور
أشعر «وأضاف: »... يدة قد تعيد تشكيل التاريخالقوتني العظميني أفرز عالقة صداقة جد

ا مع كل مسألة مطروحة على مائدة  تشوف لروح الصراحة اليت تعامل  لعرفان لغور
لفعل مرحلًة جديدًة يف عالقاتنا مع االحتاد  دّ املفاوضات، وأع ً على دخولنا  هذا برها

  ».السوفيايت
ت املتحد1990وهكذا ويف عام  ة قد حققت حلمها، ووصلت إىل ما م تكون الوال

ن احلرب العاملية الثانية، أي إىل تفرُّدها بزعامة العامل...   بدأ روزفلت العمَل من أجله، إ
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ت املتحدة وغريها من الدول  ولكن هل يدوم هذا مع ضعف الفارق بني الوال
ن ، ومع هذا التقدم االقتصادي اهلائل الذي توصلت إليه كل مالكربى عسكر  ن اليا

ا االقتصادية؟. رمبا من والسوق األوروبية املشرتكة؟... هذا  دون أن ننسى وحدة أملانيا وقو
ت املتحدة لتصبح دوًال عظمى، وتفرض  أدى هذا األمر بتلك الدول إىل أن تزاحم الوال

ت نفسها عليها من أجل مشاركتها يف املواقف الدولية، ويف صنع القرار الدويل. إن الوال
املتحدة تعمل اآلن على منع وصول تلك الدول إىل هذا الوضع، لتبقى هي وحدها متفردة 

  لسيطرة على العامل وتقرير مصريه.
السوفيايت ويف تقدير أن هذا الوضع املرحلي لن يدوم طويًال، فانصراف االحتاد 

نه دولة عظمى، بل إن ختل يه عن اهتماماته ملعاجلة مشاكله الداخلية ال يسقط االعتبار 
ا من أجل أن يعيد بناء ذاته من جديد، ليعود بعد ذلك إىل الدولية سوف يكون مرحلي 

ت املتحدة  وعندئذٍ الساحة الدولية أقوى مما كان عليه من قبل.  سوف يفرض على الوال
 مشاركته احلتمية يف القرار الدويل. لكن هذا األمر قد ال يكون حتقيقه سهًال على االحتاد

ة العسكرية دولي  ا ا قد انتهت، وأصبح التنافس قائًما يف حقول االقتصاد السوفيايت، ألن ا
ت املتحدة، بل وعن بعض الدول الغربية  والتكنولوجيا، وهو متأخر فيها عن الوال
تشوف، وقادة الكرملني قد أدركوا أن غياب االحتاد السوفيايت عن  األخرى... غري أن غور

تمع ا لدويل واملنظمات الدولية كان أحد أهم األسباب اليت أدت به إىل هذه الدرجة من ا
حسبان القادة السوفيات، كما سوف يعملون يف الضعف. لذلك سوف يكون هذا األمر 

ملصاحل احليوية والقومية على ا لعودة إىل املنظمات الدولية، على أساس اعرتاف اجلميع 
أورو موحدة، وإقامة البيت األورويب املشرتك الذي للجميع... يضاف إىل ذلك قيام 

  سيشكل االحتاد السوفيايت جزًءا منه، وفق النظام الدويل اجلديد...
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تلك هي معظم األوضاع اليت طفت على الساحة الدولية منذ احلرب الثانية، وما كان 
ت املتحدة إىل زعامة العامل قد حتقق...   متوقًعا من وصول الوال

ذه السرعة؟ولكن ما    الشيء املفاجئ أو الذي مل يكن حصوله منتظرًا 
ا أزمة اخلليج وما قد ينشأ عنها من تفاعالت... فقد صرح زعماء العراق، وعلى  إ
إلقدام على  فرتات متباعدة من هذا القرن أن الكويت جزء من العراق، ولوَّح بعضهم 

ا إىل األراضي العراقية. إالَّ  ن تلك التصرحيات والتلميحات كانت إ احتالل الكويت إلعاد
متّر، عابرة حبيث يتناساها العامل سريًعا، مما مل يهيئ األجواء الفكرية الحتالل العراق 

م ودخلت القوات العسكرية العراقية 3/8/1990للكويت... حىت كانت املفاجأة يف 
عامل كله، بل أصبح أراضي الكويت. هذا احلدث العظيم جعل اخلليج العريب حمطَّ أنظار ال

  املوقع اجلغرايف واالقتصادي الذي يتوقف مصري العامل كله على األحداث اجلارية فيه...
فما كان من الشرق والغرب إالَّ أن اجتمعا، واتفقا على العمل املشرتك السرتداد 

عدد الكويت. وُحشدت قوى مثاٍن وعشرين دولة ـــــــ محلت اسم القوات احلليفة ـــــــ يربو 
حدث ما توصلت إليه  جنودها على نصف مليون جندي يف شبه اجلزيرة العربية، جمهزة 

 كا زمام القيادة، وأعلنتها حرً مدمِّرةمصانع األسلحة من املعّدات املتطّورة. وتسلَّمت أمري 
ت حركته حبيث مل يعد قادرًا على املقاومة والصمود، بعد أن على اجليش العراقي، فشلّ 

  اآلالف من جنوده.استسلم 
وانتهى فصل من احلرب بدخول القوات احلليفة الكويت، وبعض أجزاء العراق من 
جهيت الشمال واجلنوب. ودخل العامل يف مأزق جديد نتيجة تشريد ما يقرب من ثالثة 
ت الدول العربية قّوة واقتصاًدا،  ماليني الجئ يف العراق. وأصبح العراق، وهو إحدى كرب

ن ت العرب مجيًعا خيشون على وحدة األراضي  مهّدًدا  يفقَد سيادته على أرضه ومرافقه، و
  العراقية.
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مآزق حرجة تواجه النظام الدويل اجلديد، فهل ينجح هذا النظام يف تاليف النتائج 
ت املتحدة زعيمة العامل إىل مدة من الزمان؟ أم أّن هذا ري اخلط ة لتلك املآزق وتظّل الوال

ح؟!...النظام اجلدي   د سيفشل، وتذهب كل التوقعات بشأنه أدراج الر
واملثال اآلخر الذي فاجأت به حركة التاريخ العامل، هو هذا التحول احلاصل اآلن يف 
ذه السرعة اليت ظهر فيها، وملـــّا ميِض بعد أكثر  أورو الشرقية والذي مل يكن متوقًعا حدوثه 

الرغم من كل املظاهر اليت  على ألنظمة االشرتاكية. فمن سبعني عاًما على التطبيق الفعلي ل
ذه السرعة الكبرية، وعلى  يارها مل يكن مرتقًبا  كانت تنبئ بعدم جناح هذه األنظمة، فإن ا

جور تلك األنظمة حىت  هذه الصورة اليت جرى عليها. إذ ما إن الحت بوادر االنعتاق من
حلر  مني العيش هبت شعوب املنظومة االشرتاكية، تطالب  ية واالنعتاق من نري التحكُّم و

  الكرمي.
على أنه ومهما كان من شأن األحداث املرتقبة أو غري املتوقعة، فقد أثبت الواقع فشل 
النظاَمني الرأمسايل واالشرتاكي على السواء، يف حتقيق املبادئ اليت قام عليها كل نظام منهما،  

ية حوهلما. ذلك أن سلطات املنظومة االشرتاكية مل كما تثبته الدراسات والتحليالت املوضوع
لبقاء على ما هي عليه من التقشف، وشظف العيش،  ا  تعد قادرة على إقناع شعو
واحلرمان والقهر... أي خالفًا ملا كان ميّنيها به النظام االشرتاكي من حببوحٍة ورفاهيٍة ومساواٍة 

  رات والوعود!...الشعوب إالَّ الشعا وحريٍة، مل تنل منها تلك
ت  ومن حلر حية أخرى فإن الرأمسالية مل تكن نظاًما أفضل للناس، لقد وعدت 

لفشل على  الفردية والسياسية ومنح الفرص للجميع، وتكريس الدميقراطية... وها هي حتكم 
ت املتحدة  نفسها بنفسها. يكفي أن نعطي مثاًال على ذلك ما وصلت إليه احلال يف الوال

لذات، زعيمة املنظومة الرأمسالية، حيث يلهث معظم الشعب األمريكي وراء عيش  األمريكية 
) من سكان العامل  %2املئة (يف آمن ومستقر... هذا الشعب املتعب الذي يبلغ عدده اثنني 
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ن  ) من%60املئة (يف و ستني حنكله، يستهلك  خمدرات العامل. وقد اعرتف الرئيس ريغان 
ت املتحدة  املدمنني على املخدرات... والسبب يف ذلك كله طغيان مليوً من  13يف الوال

طحات  رأمسالية احتكارية يف هذه الدولة العظمى، تسلب الفقري لتعطي الغين، وتنشئ 
ت  حرتام احلقوق واحلر االسحاب ليعيش آالف املشردين يف الشوارع، وتنادي   يف حني أ

من أجل استغالل  شعوب العامل الثالث،تبين األجماد على املؤامرات اليت حتيكها لبلدان و 
ثرواته وخرياته لتأمني املصاحل احليوية لكبار الرأمساليني، من األمريكيني أنفسهم، أو من بعض 

  حلفائهم يف أورو أو يف غريها من القارات األخرى...
نعم لقد فشل النظامان اللذان يسودان العامل اليوم: النظام الرأمسايل يف حتقيق سالم 

فسي، وتوازن جمتمعي لشعوبه، كما فشل النظام االشرتاكي الذي كان يعارض النظام ن
مني وفرة السلع الغذائية، واحلاجات الكمالية،  الرأمسايل يف طريقة عيشه، هو أيًضا، يف 

  و خضعت له.أوإشاعة أجواء احلرية للشعوب اليت اعتنقته 
  اإلسالم هو احلّل:

ملعارضة للرأمسالية، فإنه مل يبق إالَّ أما اآلن، وقد ختلى االحتاد ا لسوفيايت عن دوره 
النظام اإلسالمي مؤهًال ليتصدر املعارضة للدول املستعمرة اليت تعيش على خريات بالدها 

صاعًدا بني اإلسالميني فوخريات البلدان املستضعفة. وسوف يكون الصراع مريرًا من اآلن 
ميون لداعي هللا تعاىل، وتفاعلوا مع حركة التاريخ،  والطغاة املستكربين، فإن استجاب اإلسال

ذن هللا تعاىل. وإالَّ فسوف يفشلون، وتذهب رحيهم.وويل للعامل يومئٍذ من صكان هلم الن ر 
ن القيام بدوره على ساحة احلياة األرضية ولو إىل مجراء هذا الفشل الذي قد يبعد اإلسالم 

  حني...
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ت جد لكنَّ ثقتنا  تعاىل كبرية  أمسِّ احلاجة إىل نظام يف ا، ألن اإلنسان 
ا، وترعاه دولة كرمية عادلة، تعرف قدر اإلنسان، وُحتّله يف متكامل، يعيش يف ظله آمًنا مطمئن 

  املرتبة الالئقة به. ولن يكون هذا النظام إال اإلسالم الذي وحده فيه اخلالص.
 سبحانه وتعاىل فيكونوا يف توافق مع وعلى الناس أن خيتاروا بني أن يعيشوا مبنهج هللا

م هم أنفسهم، وبني أن يعيشوا مبنهٍج من صنع البشر فيحيَـْوا يف تصادٍم  سنن الكون وفطر
م اليت فطرهم خالقهم عليها. ومىت انعدم التناسق بني  مع سنن الكون، وخصاٍم مع فطر

م، التسهيالت املادية من رغم على ال الفطرة ومنهج هللا تعاىل فال مفرَّ من تعاسة الناس وشقو
واإلنتاجية اليت توفرها هلم نظمُهم الوضعية... تلك النظم اليت سوف تتحّطم ال حمالة 

  لتعارضها مع سنن الكون، وفطرة اإلنسان...
  ملاذا؟

ألنه مهما ذهب العقل البشري بعيًدا يف البحث والتنقيب، وإعمال الفكر... فلن 
جيد أفضل من نظاٍم هو من عند هللا تعاىل، ولن يكون يف غري النظام اإلسالمي حلٌّ 
ملشكالت البشر... فالنظام الذي يقوم على اإلسالم وحده، هو الذي يعيد هلذا اإلنسان 

له من بعد خو  فه وقلقه أمًنا وطمأنينة، ومن بعد فقره املدقع غىن يف النفس اعتباره، ويبدِّ
واملال، ومن بعد ظلمه وقهره عدًال ومساواة... لقد ُغّيب اإلسالم فرتة من الزمن عن مسرح 

م الزمام يف مقاليد احلكم. ورمبا أراد هللا ـــــــ سبحانه ـــــــ تلك الفرتة سلُّ توعن احلياة الراهنة، 
ً للمؤ  م.امتحا   منني، وصهرًا لنفوسهم كي يغريوا ما فيها ليغري هللا ـــــــ سبحانه ـــــــ ما 

وما إن الحت بوادر الصحوة اإلسالمية، حىت راحت النظم الدنيوية من رأمسالية 
ا والقّيمني عليها، كما تتهاوى مفاهيمها كذلك يف عقول الناس  صحا واشرتاكية، تتهاوى 

م... ولن جيد ا ـــــــ املالذ للشعوب  والنظام احلقّ  لناس إالَّ يف اإلسالم ـــــــ الدين احلقّ وقلو
خذ بيدها إىل ما فيه اخلري والطمأنينة والسعادة احلقيقية.   املنهكة كي 
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ين  أجل! ما من نظام يصلح لبين اإلنسان إال نظام قائم على اإلسالم، ألنه النور الر
إلميان، والراحة، ويسّهل أمامهم اهلادي، الذي يضيء هلم شعاب هذ م  ه احلياة، وميأل قلو

سبل العيش الكرمي... إنه الدين القّيم الذي ارتضاه هللا تعاىل لعباده يف األرض، وبه بعث 
متام نشره  ً ومبشرًا ونذيرًا... وهو سبحانه تكفَّل  لغ أمره. لقد قضى بنصر وبغلبته على كل ما عدانبيَّه حممًدا صلى هللا عليه وآله وسلم هاد ن واألنظمة. وهللا تعاىل  ه من األد
اإلسالم وظهوره على غريه، فال رادَّ إذن لقضائه، ولن تطفئ نوره اإلهلي الغامر نفخٌة من 

  أفواه الكفار املشركني...
إنه عهد من هللا ـــــــ سبحانه ــــــــ على نفسه... ومن أوىف بعهده من رب العاملني؟ قال 

ُّ ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ {يُ  تعاىل: هللا ََْىب ا َفْـَواِهِهْم َو ِ  ِّ  رِيُدوَن َأن يُْطِفُؤوْا نُوَر ا
قِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه ا )32( ْهلَُدى َوِديِن احلَْ ِ } ْلُمْشرُِكونَ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه 

). قال املقداد بن األسود، حول ظهور اإلسالم وانتشاره: 33ـــــــ  32(سورة التوبة: اآلية 
ال يبقى على ظهر األرض بيت َمَدٍر وال «مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول: 

إما يُعّزهم فيجعلهم من َوبٍَر إال أدخله هللا كلمَة اإلسالم، إما بعّز عزيز، وإما بذّل ذليل، فهو 
  ».أهله فيعتزُّوا به، وإما يذهلم فيدينون له

نعم إن هللا تعاىل سوف يُظهر (ينصر) ديَنه رغًما عن الكفار واملشركني مجيًعا. لقد 
م قد استولوا على العقول فأقنعوها  جلور أ لظلم، وحتّكموا يف الناس  حسب الذين حكموا 

م قد س يطروا على املصائر فال خالص للبشر من حكمهم... أجل! لقد بعدالة أنظمتهم، وأ
ـــــــ سبحانه ــــــ رؤوف بعباده، حافظ بدية أنظمتهم... لكن هللا  لدينه الذي ينظم  اعتقدوا 

ين فيعّم الكون، فيغدو دينه  م ومعادهم، فيبعث الفرج من قلب الضيق، وينشر نوره الرّ حيا
م...هو اخلالص لبين البش احلقّ    ر يف دنياهم وآخر
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وتثبيًتا لقضاء هللا تعاىل بغلبة هذا الدين احلنيف على كل ما يريده الكفار واملشركون 
 ً يد، بيا ت قرآنه ا وبالغة ومدلوًال، من إطفاء نوره، وطمس هداه... وتوكيًدا لعظمة آ

ا يف سورة أخرى، ومبا يتناسب مع أجواء ال ا، تكررت النصوص واأللفاظ ذا سورة وغا
َُّ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكافِ  َفْـَواِهِهْم َوا ِ  َِّ ُروَن وذلك بقول هللا تعاىل: {يُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤوا نُوَر ا

ْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرِ  )8( ِ َه اْلُمْشرُِكوَن} ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه 
  ).9ـــــــ  8(سورة الصف: اآليتان 

إنه تكرار ملعظم األلفاظ يف السورتني، مع تنويع يف استعمال الفعل أو املصدر، 
واختالف يف التوكيد وأدواته... وذلك لكي تبعث النصوص الثقة يف نفوس املؤمنني، وتقوِّي 

م، وتشدَّ من عزائمهم، وتؤكد مرة جديد ة أنَّ العزَّة  ولرسوله وللمؤمنني... وهللا من عقيد
  سبحانه موٍف بعهده، منجٌز وعده، والعاقبة للمتقني...

  النظرة اجلزئية السطحية
  والنظرة الشاملة املستنرية للحياة

َُّ َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثَـ  َِّ َال ُخيِْلُف ا فذ ال حمالة: يقول هللا تعاىل: {َوْعَد ا َر وعد هللا 
نـَْيا َوُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن} (سورة  ايـَْعَلُموَن ظَاِهرً  )6(النَّاِس َال يـَْعَلُموَن  َن اْحلََياِة الدُّ مِّ

). عندما هزم الفرُس الروم ُسرَّ املشركون بذلك االنتصار ِلَمْن كانوا 7ـــــــ  6الروم: اآليتان 
ن حزً شديًدا هلزمية الروم الذين كانوا أهل كتاب. جموًسا مشركني أمثاهلم. وحزن املسلمو 

فكان وعُد هللا سبحانه بنصر املسلمني على مشركي مكة، والروم على الفرس املشركني يف 
ِيف أَْدَىن اْألَْرِض َوُهم مِّن بـَْعِد َغَلِبِهْم  )2(، بقوله سبحانه وتعاىل: {ُغِلَبِت الرُّوُم واتسن عبض

َِِّ اْألَْمُر ِمن قـَْبُل َوِمن بـَْعُد َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن  )3(َسيَـْغِلُبوَن  بَِنْصِر  )4(ِيف ِبْضِع ِسِنَني 
} (سورة الروم: َِّ ت  ا ــــــ  2اآل ). ولقد صدق هللا تعاىل وعده ونصر املؤمنني يف معركة 5ـ
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على وعد هللا (فالبضع  تسع بدر، ويف ذلك احلني غلبت الروُم الفرس قبل انقضاء سنوات
  سعة).تيدل على مقدار من الثالثة إىل ال

وذلك النصر ال بد من حتققه يف واقع احلياة، ألن هللا سبحانه وتعاىل ال خيلف وعده. 
فوعده صادر عن إرادته املطلقة، وحكمته البالغة وهو قادر على حتقيقه، وال راّد ملشيئته، وال 

الوجود أال ما يشاء، ووفق ما يريد، {َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال معّقب حلكمه، وال يكون يف 
م يعرفون الكثري. ذلك أنَّ علمهم سطحي  م يعلمون، وأ يتعلق بظواهر احلياة الدنيا وال يتعمق يف فهم سننها الثابتة، وقوانينها األصيلة، وال يدرك يـَْعَلُموَن} ولو بدا يف الظاهر أ

ا املتين َن اْلِعْلِم}  اة خبالقها. {يـَْعَلُموَن ظَاِهرً ارتباطا َلُغُهم مِّ نـَْيا}... {َذِلَك َمبـْ َن اْحلََياِة الدُّ مِّ
م30(سورة النجم: اآلية  يركزون علمهم يف األمور املتعلقة بوسائل معاشهم من طعام  ) أل

م... ذل م وحتقيق رغبا لغهم من بك موشراب، وبوسائل زينتهم وهلوهم ولعبهم إلشباع شهوا
م ما وراءه. مع العلم أن ظاهر احلياة الدنيا  العلم الذي ال يتجاوز الظاهر، وال يرون ببصري
حمدود صغري مهما بدا للناس واسًعا شامًال، يستغرق جهدهم جزًءا منه، وال يستقصونه 

م حتكمه احملدودة. واحلياة الدنيا كلها طرف صغري من هذا الوجود اهلائل،  بكامله يف حيا
لوجود، وال  نواميس وسنن مستكنة يف كيان هذا الوجود وتركيبه. والذي ال يتصل عقله 

لنواميس والسنن اليت تصرِّفه، يظل ينظر وكأنه ال يرى، ويبصر الشكل  تشعر أحاسيسه 
الظاهر واحلركة الدائرة، لكنه ال يدرك ما وراءمها من احلكمة اإلهلية يف ِدّقة الصنعة واإلحكام، 

  وال يتعايش مع حقيقتها السامية.
  الغفلة:

{َوُهْم َعِن اْآلِخرَِة ُهْم َغاِفُلوَن}... فاآلخرة هي حلقة يف سلسلة النشأة، وصفحة من 
صفحات الوجود الكبرية. والغفلة عن اآلخرة جتعل كل مقاييس الغافلني ختتلُّ، وموازين القيم 

تز، فال يتمكنون من تصور احلياة وأحداث ها وقيمها تصوًرا صحيًحا. ويظل علمهم لديهم 
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قًصا، ألن حساب اآلخرة إذا عاش يف تفكري اإلنسان وضمريه يغريِّ ا ظاهرًا سطحي  ا 
  نظرته لكل ما يقع على هذه األرض.

آلخرة ويعمل هلا مع آخر يعيش هلذه الدنيا وحدها  ومن َمثَّ ال يلتقي إنسان يؤمن 
أمور هذه الدنيا، وال يتفقان  هذا وذاك يف تقدير أمر واحد من وال ينظر ما وراءها. ال يلتقي

ا. فلكل منهما ميزان،  يف حكم واحد على حادثة أو واقعة، أو حالة أو شأن من شؤو
ولكل منهما زاوية للنظر، ولكل منهما ضوٌء يرى عليه األحداث والوقائع، واألحوال 

ذلك يدرك ما وراء الظواهر من روابط وسنن والشؤون... هذا يرى ظاهرًا من احلياة الدنيا، و 
ونواميس شاملة للظاهر والباطن، والغيب والشهادة، واملوت واحلياة، واملاضي واحلاضر 

  واملستقبل، وعامل الناس، والعامل األكرب الذي يشمل األحياء وغري األحياء...
ويرفعها فيه إىل  هذا هو األفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل اإلسالم البشرية إليه،

إلنسان.   املكان الكرمي الالئق 
  املوقف الدويل والصهيونية:

ملاذا حيصُل ما حيصُل يف أورو الشرقية؟ وهل حيدث ذلك بصورة عفوية أم أن هناك 
  من يعمل على هدم تلك األنظمة خدمًة ملصاحله؟

األحداث  هذه وهل صحيح ما يُتداول من أن أصابع الصهيونية العاملية هي اليت حترك
تت على األبواب؟» إسرائيل الكربى«ألهداف وأغراض ختدم مصاحلها؟ وأن    حًقا 

سره همة جد مإن السنوات القادمة قد تشهد تطورات  ا... لذلك، ولكي يعَي العامل 
ما جيري، يف العامل اإلسالمي بصورة خاصة، ال بد من معرفة حقيقة الصهيونية، واألهداف 

  ها.اليت تسعى إلي
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ملعلومات اليت تضمنتها  وإلظهار حقيقة الصهيونية وفضح ما ختطط له فإننا نستعني 
عدة مؤلفات ظهرت لكتَّاب وصحفيني أمريكيني، ومنها ِكَتاب (النبوءة والسياسة ـــــــ 
اإلجنيليون العسكريون يف الطريق إىل احلرب النووية). هذا الكتاب هو مجلة حتقيقات 

، وقام برتمجته إىل »غريس هالسل«وأفكار نقلتها الصحفية األمريكية ومشاهدات وحوادث 
، »مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية«العربية األستاذ حممد السماك. وقد أخذته على عاتقها 

وقررت وضعه بني أيدي املسلمني لالطالع عليه، ورؤية اخلطر الذي يتهددهم، بل يتهدد كل 
  ملسلمني...الناس من النصارى واليهود وا

إن املسلمني هم اجلماعة املعنية يف األصل، والتخطيط الصهيوين يستهدفهم، وفيه 
م. وهذا ما يستدعي حثهم على التفكري جبدية  أخطار كثرية على وجودهم وتراثهم وثروا
ملواجهة تلك األخطار، وإعداد العدة ملا يفرضه عليهم دينهم ودنياهم، وذلك ألجل اتقاء 

م، وتغيري منط تفكريهم، وحتّوهلم إىل دعاة وجماهدين، ما الشر قبل استفحاله، علَّ   يف صحو
ال سيما أن هللا ـــــــ سبحانه وتعاىل ـــــــ و حيول دون حصول الكارثة املرتقبة يف إفناء البشرية... 

قد وضع على عاتق اجلماعة اإلسالمية هداية الناس، وحماربة الفساد، وخدمة اإلنسان يف كل 
اة... وهذا من شأنه أن يـُْفِشَل ـــــــ حبول هللا ـــــــ كل املخططات اهلدامة، واملكائد جماالت احلي

  املرتبصة، واألهداف امللتوية، سواء تلك اليت تعمل هلا الصهيونية أو غريها.
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  الفْصل الرابع
  الّصهيونية

  َوَحركة التَّاريخ
 

  الصهيونية
ـــ من مدينة واشنطن ـــــــ عن تعريفه ــــ» مارك رو نرونسكي«عندما ُيسأل الكاتب 

اية املنفى وجتّمع كل اليهوديعّرف الصهيونية  همبعض«للصهيونية، فإنه يقول:  ». ا 
ويربهن عن ». حركة سياسية توسعية استعمارية أدت إىل خلق دولة إسرائيل«لكنها برأيه: 
لقول:  النظر عن  غضّ ولة إسرائيل بالصهيوين كل من يوافق على أعمال د دّ أ أع«رأيه 

  ».مدى خطورة أو خطأ هذه األعمال
، وهو قائد إرهايب أدين بتهمة التخطيط الغتيال رؤساء »موشيه لفينغر«أما احلاخام 

ت العرب يف إسرائيل وتدمري قبة الصخرة، فإنه يعّرف الصهيونية بقوله:  الصهيونية «البلد
ى أساس األوامر اإلهلية، إن ما يهّم فقط هو عل بلهي حركة ال تفكر على أساس عقالين، 

  ».وعد هللا إلبراهيم كما هو مدون يف كتاب سفر التكوين
والصهيونية يف حقيقتها هي حركة مسيحيني قبل أن تكون حركة سياسية لليهود. وقد 

دف إليها هي جتميع اليهود من  لعنصرية. والغاية الرئيسية اليت  أحناء  خمتلفاتسمت دائًما 
ـــــــ كما يّدعي أنصارها وحمازبوها دّ العامل، يف فلسطني، لتحقق ما تع ه نبوءات التوراة واإلجنيل 

لذكر أّن  ن الصهيونية نوع من  ONUـــــــ » منظمة األمم املتحدة«ـــــــ. واجلدير  ـــــــ أقرَّت 



99 
 

» عبارة عن إله مزيف«ا فيصف الصهيونية » توينيب«أنواع العنصرية. أما املؤرخ الربيطاين 
نة وثنية«أو  ا د   ».أ

عطاء فكرة واضحة عن  ا كفيلة  وحنن نكتفي بتلك اآلراء حول معىن الصهيونية، أل
  حقيقة هذه احلركة الدولية واملآرب اليت تسعى إليها.

  جذور الصهيونية:
قبل قرون  الربوتستانتية، أي ولدت فكرة الصهيونية يف األصل بني أحضان املسيحية

مؤسس الصهيونية السياسية. وكانت أنشودة مسيحية قبل أن تصبح » هرتزل«من دعوة 
أحد أبرز القادة الصهاينة اليهود األمريكيني يف  » كينني«حركة سياسية يهودية، كما يقول 

  كتابه (خط الدفاع اإلسرائيلي).
دى بعودة اليهود  إىل فلسطني حتت لذلك فإن األصوليني املسيحيني كانوا أول من 

  »...فلسطني أرض بال شعب لشعب بال  أرض«شعار 
أما موقف الكنيسة الكاثوليكية فقد كان إىل عهد قريب مغايرًا لذلك االعتقاد، إذ  
لسيد املسيح عليه السالم واعتنقوا النصرانية.  كانت ترفض التصاحل مع اليهود إال إذا اعرتفوا 

فلسطني من منطق الهويت صرف. وهذا ما عربَّ عنه  وقد رفضت فكرة الكيان الصهيوين يف
م يف حماولة منه 1903عام » هرتزل«عندما ذهب إليه » بيوس العاشر«بوضوح البا 

ملوافقة على مشروع استيطان اليهود يف فلسطني، فأجابه البا بصراحة:  لقد «إلقناعه 
ستقرار أصبحت القدس مقدسة لعالقتها حبياة السيد املسيح. وحنن ال  نطيق وال نسمح 

ليهودية. وملاذا اإلصرار على  اليهود هناك. اليهود ال يعرتفون مبخّلصنا وحنن ال نعرتف 
لقد دمر هيكلكم إىل األبد. فلعلكم تريدون إعادة بنائه وتقومون  القدس  سيد هرتزل؟
 ».كما اعتدمت أن تفعلوا يف املاضي؟   ملذابح وتقدمي الضحا
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ن الفاتيكان معرتف ذلك كان مو  قف الكنيسة الكاثوليكية. أما اليوم فيمكن القول 
لوجود الصهيوين، ومل يعد يطالب بتدويل القدس كما كان يلح على ذلك يف ضمني  ا 

كد املوقف الكاثوليكي اجلديد يف البيان الذي صدر عام  السابق. م عن 1973وقد 
كد يف تراجع اللجنة األسقفية الفرنسية الكاثوليكية اخل لعالقات مع اليهودية. كما  اصة 

توصيات ندوة احلوار اإلسالمي املسيحي  من 21و 20الفاتيكان عن التصديق على البندين 
اليت عقدت يف طرابلس يف ليبيا بعد أن كان الوفد املسيحي قد وقعهما، وقد جاء فيهما: 

ن السماوية ن20البند « ما يفرقان : إن اجلانبني ينظران إىل األد ظرة احرتام. وعلى هذا فإ
رية عدوانية أجنبية عن فلسطني وعن كل صالصهيونية حركة عن كونبني اليهودية والصهيونية  

 والعدل، واحلرص على السالم واإلميان حبقّ  : إن التزام احلقّ 21البند ». «منطقة الشرق
كيد احلقوق للشعب  الوطنية الشعوب يف تقرير مصريها، حيمل كال اجلانبني على 

كيد عروبة مدينة القدس ورفض مشروعات  ره، وعلى  الفلسطيين، وحقه يف العودة إىل د
  »...التهويد والتقسيم والتدويل، واستنكار كل مساس حبرمة األماكن املقدسة

ويف األساس، فإن التغيري يف الفكر املسيحي جتاه اليهود، قد بدأ منذ القرن السادس 
احلركة اإلصالحية الربوتستانتية تعمل على إحياء نصوص التوراة، وتقوم  عشر عندما راحت

ليهود تفسريًا حرفي  ا ال يتطابق مع املعاين احلقيقية للتوراة، وذلك يف بتفسري النصوص املتعلقة 
لتهويد تلك النصوص وجعلها يف متناول الشعوب املسيحية. ومنذ أوائل القرن السابع  ةلو حما

م شعب ممّيز. وسيطر عليهم عشر راح الرب  وتستانت الغربيون ينظرون إىل اليهود على أ
يء الثاين للسيد املسيح عليه  ن عودة اليهود إىل فلسطني شرط لتحقيق ا االعتقاد 
ّن هذا ما يريده هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ ألن املسيح عليه السالم حيمل  السالم. كما كانوا يعتقدون 

والسالم، وأّن النصارى املخلصني سوف يعيشون مع السيد املسيح يف فلسطني معه اخلالص 
ألف سنة يف سعادة وسالم قبل يوم القيامة طبًقا لبعض التفسريات احلرفية لسفر رؤ يوحنا 
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ـــــــ السياسية ـــــــ  الالهويت. ولقد أدى تيار الصهيونية املسيحية هذا إىل قيام احلركة الصهيونية 
  اليهود على االلتفاف حوهلا. وتشجيع

مل يكن متشّدًدا يف إجياد كيان صهيوين يف » هرتزل«وهنالك مراجع كثرية تؤكد أن 
بقعة ـــــــ. غري أن  فلسطني، بل كان يريد جتميع اليهود يف بقعة معينة من األرض ـــــــ أيّ 
رض فلسطني، وراحوا يشدون أزر  ه، ويقدمون لليهود الصهاينة املسيحيني هم الذين أقنعوه 

» هرتزل«أهدى إىل » وليم بالكستون«أنواع املساعدات من أجل ذلك... فاملبشر  خمتلف
وضع عليها عالمات تشري إىل عودة اليهود إىل األراضي  نسخة عن الكتاب املقدس بعد أن

  يف القدس.» هرتزل« تزال معروضة إىل جانب ضريح الاملقدسة. وهذه النسخة 
زل يف سويسرا عام ويف املؤمتر األ ول للحركة الصهيونية الذي عقد يف مدينة 

فصاح هذا » وليام هشلر«قاعة املؤمتر بصحبة القس الربوتستانيت » هرتزل«، دخل 1897
تمعني بقوله:  استفيقوا  أبناء إسرائيل فالرب «قائًال: حييا امللك. وخطب يف الصهاينة ا

  »...طنييدعوكم للعودة إىل وطنكم القدمي فلس
رخيي  ا أيًضا أن الكنيسة الربوتستانتية مل تتوقف، منذ القرن السادس عشر ومن الثابت 

الوسائل وال سيما تقدمي الدعم  مبختلفامليالدي، عن العمل من أجل دعم تلك الفكرة 
وللقارئ أن «املايل وتشجيع هجرة اليهود إىل فلسطني. يقول حاييم وايزمن يف مذكراته: 

ليز ملساعدة اليهود وشدة عطفهم على أماين اليهود يف كيسأل: ما أسباب محاسة اإلن
ــ ليز ـــــــ وال سيما من كان منهم من املكذلك أّن اإلن نفلسطني؟ واجلواب ع درسة القدمية ـــــ

لتوراة. وتديّن اإلن ثرًا  ليز هو الذي ساعد يف حتقيق آمالنا ألن كهم أشد الناس 
ليزي املتّدين يؤمن مبا جاء يف التوراة من وجوب عودة اليهود إىل فلسطني. وقد قدمت كاإلن

  ».ليزية يف هذه الناحية أكرب املساعداتكالكنيسة اإلن
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يد أن الكنيسة الربوتستانتية تنطلق من فكرة دينية حبتة تقوم وهذا ما يؤكد من جد
يء الثاين للسيد املسيح عليه السالم، ال يتحقق إال بعودة مجيع اليهود إىل  على أّن ا

لكيان  فلسطني. لذلك العرتاف بدولة إسرائيل أو  مل تكن لديها منذ البداية مشكلة 
إقامة هذا الكيان وإضفاء على نت هي اليت تعمل الصهيوين بعد إنشائه. بل على العكس كا

الشرعية الالهوتية املسيحية عليه من خالل تفسريات الهوتية كاذبة تّدعي أن الكيان 
 داخل الكنيسة الصهيوين هو استمرار لدولة إسرائيل القدمية... بل إن هناك تيارًا قو 

لنصرانية  لفعل فنحن الربوتستانتية يدعو إىل عدم تبشري اليهود  م ما زالوا شعًبا خمتارًا. و أل
اليوم ال نسمع عن أي تبشري مسيحي بني اليهود، بينما على العكس حنن نسمع عن تبشري 
ا حركة  ن احلركة الربوتستانتية اليت ادعت أ يهودي بني النصارى... بل إن هناك من يقول 

ا وجدت يف إصالحية مل تقم إّال بفعل اليهود ولصاحلهم؟ وقد ساعد  الكثريها على النجاح أ
من املسيحيني مؤيدين فاستخدمتهم ملصلحتها، ولكن حتت ستار األفكار الدينية اليت توائم 
ما بني العهد القدمي والعهد اجلديد، وذلك عن طريق إدخال نصوص، وحذف أخرى، 

د أو أثر يف وتعديل غريها، حبيث تطمس النصوص التوراتية احلقيقية وال يعود هلا من وجو 
  العامل.

ت  وهذا ما أثبتته الدراسات والوقائع... لقد ُعقدت مناظرة يف لوس أجنلس يف الوال
، »جيمس سواغارت«والقس األمريكي » أمحد ديدات«املتحدة بني أخينا يف اإلسالم السيد 

ا:  يء الثاين للسيد املسيح عليه السالم، وكان عنوا ... كلمة اإلجنيل«وهو من املبشرين 
جيل » ديدات«فأثبت السيد ». هللا لرباهني الواقعية أن يف نسخ األ ألدلة احلسّية، و

املتداولة بني أيدي الناس اختالفات كثرية، وأنه ليست هنالك نسخة واحدة مثل األخرى. 
بل إن النسخة الوحيدة اليت قامت بتمحيصها جمموعة من الباحثني واملفكرين املسيحيني، 

ت أفضل دَّ مخسني شخًصا من خمتلف املذاهب املسيحية، واليت عُ  حنوون معهم يف ذلك وتعا
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نسخ اإلجنيل وأدقها وأصدقها، قد دخل عليها بعد ذلك كثري من احلذف واإلضافة... مما 
جيل املتداولة ليست هي الكتب املنزلة من هللا عز وجل...   يؤكد أن اإلجنيل أو األ

نَّ » سواغارت«وقد حاول السيد  ن يف القرآن اختالفًا وذلك عندما قال  أن يّدعي 
القرآن يذكر يف سورٍة من سوره أن يوًما عند هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ مقداره مخسون ألف سنة، ويف 

احلقيقة، وكلف » سواغارت«سورة أخرى يذكر أن مقداره ألف سنة... ولو عرف السيد 
األقل، لوجد أن ليس هنالك فيما اّدعاه أي اختالف. نفسه عناء البحث، أو القراءة على 

  ونوضح ذلك مبا يلي:
َُّ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت  5و 4يقول هللا تعاىل يف اآليتني  من سورة السجدة: {ا

ن ُدونِهِ  ٍم ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكم مِّ َّ نَـُهَما ِيف ِستَِّة َأ  ِمن َوِيلٍّ َوَال َشِفيٍع َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
يَُدبُِّر اْألَْمَر ِمَن السََّماِء ِإَىل اْألَْرِض ُمثَّ يـَْعرُُج إِلَْيِه ِيف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف  )4(أََفَال تـََتذَكَُّروَن 

  َسَنٍة ممَِّّا تـَُعدُّوَن}.
ما، تدل بوضوح على اخللق  إن سياق هاتني اآليتني الكرميتني، واألجواء اليت حتيط 

مث على تدبري شؤون هذا اخللق. فاخلالق العظيم هو الذي يرعى شؤون خالئقه، وقد أحاط 
علمه بكل شيء، فال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماوات. ويف تدبريه ـــــــ سبحانه 

ـــــــ اليت ال حتصى وال تعّد ـــــــ ما جيعل تص ّرف أي منها يف نية أو قول ـــــــ لشؤون تلك اخلالئق 
أو فعل خاضًعا ملشيئة املدبّر وحكمته. ومن فضل هللا تعاىل على عباده أن يعلمهم يف القرآن 
مر هذا التدبري السّين اجلليل، حىت يوقن كل خملوق أنه أمام مسع خالقه وبصره، وأنه  الكرمي 

يدرك املخلوق مقدار أمهية تدبري خالقه،  ط برعايته ـــــــ جل جالله ـــــــ وبواسع رمحته. ولكيو حم
يوضح له النص القرآين أن هذا التدبري يكون حبفظ اإلنسان ورزقه. واألمر بذلك ينزل من 

ــــــ يف يومٍ  ـــــــ سبحانه ـ من الزمان، هو يف حسبان بين البشر  السماء إىل األرض مث يرجع إليه 
مهم األرضية... وإىل هذ ا ذهب ابن عباس رضي هللا عنه بقوله: يوازي ألف سنة من أ
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{َكاَن ِمْقَدارُُه  ينزل األمر والتدبري يف دار الدنيا من لدنه ـــــــ سبحانه ـــــــ مث يعرج إليه يف يوٍم «
َّا تـَُعدُّوَن} يف الدنيا   ».أَْلَف َسَنٍة ممِّ

لِّْلَكاِفريَن َلْيَس  )1(ٍع أما يف سورة املعارج فيقول هللا تعاىل: {َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواقِ 
َِّ ِذي اْلَمَعارِِج  )2(َلُه َداِفٌع  َن ا تـَْعرُُج اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح إِلَْيِه ِيف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني  )3(مِّ يًال  )4(أَْلَف َسَنٍة  يـَْوَم َتُكوُن  )7( اَونـَرَاُه َقرِيبً  )6( اإِنـَُّهْم يـََرْونَُه بَِعيدً  )5( فَاْصِربْ َصْربًا مجَِ يمً  )9(َوَتُكوُن اْجلَِباُل َكاْلِعْهِن  )8(السََّماء َكاْلُمْهِل  يٌم محَِ يـَُبصَُّرونـَُهْم يـََودُّ  )10( اَوَال َيْسَأُل محَِ َوَفِصيَلِتِه الَِّيت تـُْؤويِه  )12(َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه  )11(اْلُمْجرُِم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ بَِبِنيِه 

يعً  )13( ت  اَوَمن ِيف اْألَْرِض مجَِ   ).14ـــــــ  1ُمثَّ يُنِجيِه} (سورة املعارج: اآل
ت الكرمية، بل ومن أجواء سورة املعارج كلها، أن اليوم املقصود  واضح من هذه اآل

لنسبة إىل الكافر... هذه األه وال اليت يالقي فيها اإلنسان هو يوم القيامة لشدة أهواله 
م هذه  خمتلفالكافر  املصاعب وأشّد أنواع العذاب يف مدة مقدارها مخسون ألف سنة من أ

الدنيا. وهذا بيان للكافرين لو يعون حقيقته ألقلعوا عن كفرهم، ولقضوا ما بقي لكل منهم 
 عليه من صالة أخفَّ «من عمر يف طلب العفو والغفران... أما املؤمن فيكون ذلك اليوُم 

كما جاء يف احلديث الشريف. فعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا » مكتوبة يصليها يف الدنيا
قيل  رسول هللا يوم كان مقداره مخسني ألف سنة... ما أطول هذا اليوم؟ فقال «عنه قال: 

 يكون والذي نفسي بيده إنه ليخفَّف على املؤمن حىت«رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 
  ».أخفَّ عليه من صالة مكتوبة يصلِّيها يف الدنيا

فأي ». املعارج«و» السجدة«سوريت  تلك هي املقاصد من النصوص القرآنية يف
اختالف بني النصني؟ ال، ليس يف القرآن أي اختالف على اإلطالق ألنه من عند هللا 

ِّ َلَوَجُدوْا تعاىل:  ). 82} (سورة النساء: اآلية اَكِثريً   اِفيِه اْخِتَالفً {َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْريِ ا
  وللعاقل أن ينظر ويعي وحيكم...
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جيل ما  بعد هذا التوضيح نعود إىل البحث يف احلركة الصهيونية اليت طبعت من األ
وإخفائه، لُتحلَّ حملَّه » العهد القدمي«خيدم مطامعها القريبة والبعيدة وذلك بعد طمس 

ن تعاليم السماء اليت وردت يف التوراة موأغراضها الدنيوية بعيدًة كل البعد  ليفاٍت تتوافق
  واإلجنيل والقرآن...

  هدف الصهيونية العاملية:
الوعد «مل يعد خافًيا على أحد أن ما تسعى إليه الصهيونية العاملية هو حتقيق 

اسي اليت حيمل يستوي يف العمل ألجل هذا اهلدف الصهيونية ذات املفهوم السي». اليهودي
لواءها الربوتستانت األصوليون، والصهيونية ذات املفهوم الديين اليت تعين اليهود يف العامل 

ا لدى كوسره قبل غريهم... وهذا الوعد هو عادة جتميع اليهود على أرض فلسطني،  
لصهيونية وها هو العامل الغريب نفسه يشهد على ما تقوم به احلركة ا»... أرض امليعاد«اليهود 

ن ات يف يلرتا، مث راحت تتمركز ومنذ السبعينكبفرعها املسيحي اليت كانت متمركزة يف البدء 
. هذه احلركة تدعو إىل دعم  ت املتحدة األمريكية، وبعض دول أورو » دولة إسرائيل«الوال

د من الفرات إىل النيل، وذلك بعد متكني اليهو » إسرائيل الكربى«من أجل حتقيق مشروع 
من السيطرة على القدس، وإعادة بناء اهليكل حمل املسجد األقصى، ألن ذلك يف زعم 
الصهيونية ومناصريها هو الشرط الالزم للمجيء الثاين للسيد املسيح عليه السالم. هلذا 

(املسيحية) اليت تقول بعودة املسيح  السبب حصل هذا التزاوج بني فكرة الصهيونية الالهوتية
م اليت يغرق فيها، وفكرة الصهيونية عليه السالم  نية من أجل ختليص العامل من اآل

قامة دولة يهودية على  السياسية (اليهودية) اليت تطمع يف حتقيق احللم التارخيي لليهود 
ا كما يدَّعون. وألجل ذلك هم يزّورون »أرض امليعاد« ، أي األرض اليت وعدهم هللا تعاىل 

  ئق التارخيية...الكتب السماوية واحلقا
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ن عند خط التقاطع الذي جيمع  ن الفكر و تسعة ماليني يهودي ـــــــ حنوتتالقى ها
هر يف اليوم بعد انتفاضة أورو الشرقية ما يشري إىل هذا التجميع الذي راحت بوادره تظمليوً يف العامل كله ـــــــ على أرض إسرائيل الكربى. أو ليس يف هجرة اليهود  14من أصل 

  اهلجرة املنظمة لليهود إىل أرض فلسطني؟
  ولكن ما وسيلة ذلك وفًقا للفكر الصهيوين؟

  هي الوسيلة لتحقيق هدف الصهيونية احلرب النووية
آخر «يف كتابه » هول لندسي«هذا السؤال املطروح املسيحي الصهيوين  نجييب ع
إن هللا قضى علينا أن خنوض غمار حرب نووية »: «هول لندسي«فيقول » أعظم كرة أرضية

ن هذه الكرة األرضية، بكل ما حتفل به اليوم أ» لندسي«وهذا يعين حبسب آراء ». هرجمدون
يها يف القريب العاجل. وقد كان هذا يف علم هللا من عمراٍن ومدنية وحضارة سوف يقضى عل

إن هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ يعرف أن ذلك سيحدث. «تعاىل منذ البداية، كما يّدعي لندسي قائًال: 
إنه يعرف ذلك منذ البداية األوىل. لكن هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ اخفى خمططه عن باليني البشر الذين 

واستناًدا إىل لندسي ») النبوءة والسياسة«ن (وكما تقول هالسل يف أما اآل». عاشوا قبلنا
فإن هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ يكشف عن خمططه إىل لندسي، وإىل اآلخرين أمثال جريي «نفسه: 

ت روبرتسون الذين يبشرون   ».بنظرية هرجمدون فالويل، وجيمس سواغارت، و
يف اللغة العربية معناها اجلبل، » هار« ؟ إن كلمةماذا تعين هرجمدون لغو  ولكن

، ورجال وًصاهو اسم مكان يف أرض فلسطني. ويزعم املبشرون اإلجنيليون خص» جميدو«و
ا وًماالفكر الصهيوين عم يف » جميدو«، أن احلرب النووية القادمة سوف يكون ميدا

ش غازية... الذي حصلت فيه معارك كثرية سابقة من قبل جيو نفسه فلسطني. وهو املكان 
يقول أحدهم ويدعى ». أننا نتحرك بسرعة حنو مأساة نووية«ومن تلك التبشريات 

خذ زمام التاريخ البشري. أما »: كاليد« فقد » بيلي غراهام«لقد ُكتَب السيناريو. فا 
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إن العامل يتحرك اآلن بسرعة كبرية حنو هرجمدون. وإن اجليل احلايل من : «1970قال عام 
ًسا  »: «غراهام«ويف مناسبة أخرى يقول ». يكون آخر جيل يف التاريخ الشباب قد إن أ

ا تقع إىل الغرب من األردن بني اجلليل والسامرة يف  كثريين يتساءلون أين تقع هرجمدون؟ إ
بليون هذا املكان العظيم مرة قال: إن هذا املكان سيكون  سهل جزريل. وعندما شاهد 

تاريخ. ذلك أن الكتاب املقدس يعلمنا أن آخر احلروب وأكربها مسرًحا ألعظم معركة يف ال
  ».يف التاريخ سوف ختاض يف هذا املكان من العامل: الشرق األوسط

بليون  ا إىل  ا نبوءة اإلجنيليني العسكريني، اليت ينسبو بليون!... بل إ ا نبوءة  إ
رد  حىت يكون هلا وقعها املؤثر يف النفوس. أليس يف ذلك حتريف واضح للكتاب املقدس إذ 
بليون ذلك املكان خطرت بباله تلك النبوءة؟!...   أن رأى 

حيث يربط يف كتابه (آخر أعظم كرة أرضية) نشوب » هول لندسي«ونعود إىل 
إن دولة إسرائيل هي اخلط التارخيي «بقيام دولة إسرائيل فيقول: » هرجمدون«احلرب النووية 

ستقبل. وقبل أن يصبح اليهود أمة مل يكشف عن شيء، أما اآلن ملعظم أحداث احلاضر وامل
وقد حدث ذلك فقد بدأ العد العكسي حلدوث املؤشرات اليت تتعلق جبميع أنواع 
النبوءات... وألنه جيب أن تظهر هنالك دوائر لقوى سياسية معينة، واستناًدا إىل النبوءات، 

ز م  وًصاألوسط، وخصاهتمامه على الشرق ا فإن العامل كله سوف يركِّ على إسرائيل يف األ
  ».األخرية

فهل إن هذه احلشود من أساطيل الدولة، وآالف الطائرات ومئات اآلالف من اجلنود 
اليت حتتشد اليوم يف مياه اخلليج وعلى أرضه، بعدما أقدم العراق على احتالل الكويت يف 

ا يف احل1990آب  قيقة خمططات توضع يف م، هي ما يدل على نبوءات لندسي؟! أم أ
ا حتت ستار  ا ألّن مصدرها » نبوءات«اخلفاء، ويصار إىل إعال الدينية، حىت يقتنع الناس 

  إهلي؟!...



108 
 

إن اجليل الذي ولد منذ «م: 1985 وتروي الكاتبة هالسل أن (لندسي) قال هلا عام
لينا أن م سوف يشهد العودة الثانية للسيد املسيح. ولكن قبل هذا احلدث ع1948عام 

جوج ومأجوج، والثانية يف هرجمّدون. واملأساة سوف تبدأ هكذا:   خنوض حربني: األوىل ضد 
لتحالف مع السوفيات سوف يهامجون إسرائيل ويف كتاب آخر (للندسي) ». كل العرب 

مليون جندي من الشرق،  200ل عن قفكروا يف ما ال ي«امسه (العامل اجلديد القادم) يقول: 
مرباطورية الرومانية املستحدثة أخرى من قوات الغرب، يقودها أتباع املسيح من االمع ماليني 

(أورو الغربية)... إن عيسى املسيح سوف يضرب أوًال أولئك الذين دنسوا مدينته القدس. 
مث يضرب اجليوش احملتشدة يف جميدو أو هرجمدون. فال غرابة أن يرتفع الدم إىل مستوى أجلمة 

ت  200اخليل مسافة  ألدوات احلربية واحليوا ميل من القدس. وهذا الوادي سوف ميأل 
إن األمر يبدو وكأنه ال يصدق! إن العقل «ويقول (لندسي) أيًضا: ». وجثث الرجال والدماء

البشري ال يستطيع أن يستوعب مثل هذه الالإنسانية من اإلنسان لإلنسان، ومع ذلك فإن 
ا يف ذلك اليوم... وعندما تصل احلرب هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ مي ّكن طبيعة اإلنسان من حتقيق ذا

الكربى إىل هذا املستوى، حبيث يكون كل شخص تقريًبا قد قتل، حتني ساعة اللحظة 
ر الكامل. ويف هذه الساعة سيتحول  العظيمة، فينقذ السيد املسيح اإلنسانية من االند

ألف يهودي على قيد  144يحية. وسيبقى فقط اليهود الذين ينجون من الذبح إىل املس
  »...احلياة بعد معركة هرجمدون

هذه بعض معتقدات (لندسي) عن هرجمّدون... فما هي آراء غريه من املبّشرين 
ذه احلرب؟   الصهاينة 

إن كلمة هرجمدون تثري اهللع يف «م: 1984يقول (جريي فالويل) يف قداٍس له عام 
تكاك أخري، وبعد ذلك فإن هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ سوف يزيل نفوس الناس. سيكون هناك اح

ته:  إن التدمري سيرتافق مع حرارة «الكوكب (أي الكرة األرضية)... ويقول بطرس يف كتا
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سيتحرك عدو املسيح حنو الشرق األوسط  عالية وانفجار ضخم... خالل مأساة هرجمدون
  هس األقداس، ويطلب من العامل كله أن يعبدو ويضع متثاًال لنفسه يف املعبد اليهودي، قد

(نالحظ كيف أن املبشرين ». املخلصني يف هذا الوقت كإله... وسيذبح املاليني من اليهود
مما يشي ». دون غريهم من الشعوب األخرىمن بح اليهود يف ذاملسيحيني الصهاينة يركزون 

ت املشبوهة  من هذا التحريف وأقلها استدرار لدس على اإلجنيل وحتريفه حىت تتحقق الغا
العطف على اليهود، وتقدمي املساعدات هلم، واالنصياع ألهوائهم...) مث يتابع فالويل قائًال: 

لكن فئة قليلة منهم سوف تنجو، وسيتوىل الرب بطريقة خارقة إخفاءهم من أجل نفسه «
ــــــ احلمراء ـــــــ الوردية طوال ثالث سنوات ونصف من احملنة، بعضهم سيكون يف مدينة البرتاء ــ

  ».(يف األردن). أ ال أعرف كيف، لكن هللا سيحفظهم، ألن اليهود هم شعب هللا املختار
إن ساحة معركة هرجمدون «وينقل (فالويل) عن إصحاح زكر وإصحاح إسحاق: 

ميل. وتصل إىل  200و حناجلنوب مسافة  سوف متتد من جميدو يف الشمال إىل أيدوم يف
ميل تقريًبا.  100لبحر األبيض املتوسط يف الغرب، وإىل تالل موهاب يف الشرق مسافة ا

وستكون مدينة القدس هي النقطة املركزية للمنطقة كلها. وستتجمع يف هذه املنطقة املاليني 
دون شك) من أجل وقوع من مليون  400الكثرية من الرجال (حبيث يصل عددهم إىل 

أن امللوك يف جيوشهم  14/3وجاء يف اإلصحاح «نية. ويتابع فالويل: املأساة النهائية لإلنسا
سيأتون من الشمال واجلنوب ومن الشرق والغرب. وبشكل درامي مثري سيكون هذا الوادي 

  وادَي القرار حول مصري اإلنسانية.
ملاذا ستدور املعارك هنا؟ وملاذا يقود أعداء املسيح جيوشهم يف العامل ضد املسيح 

  اإلله؟
م يكرهون سيادة هللا، فاملعركة دائًما كانت من الشيطان ضد املسيح. تلك  أوًال: أل

  هي املسألة.
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يت بسبب تضليل الشيطان.   نًيا: ألن هذه األمم سوف 
لثًا: بسبب كراهية األمم للمسيح شيء ما سيحدث خالل هذه املعركة: سيجف 

  ».) وسيتم تدمري القدس12/16ر الفرات (إصحاح 
إن جون ـــــــ حنا ـــــــ رأى وحًشا يف منامه، «: هاسويقول (فالويل) يف تلك اخلطبة من قدّ 

ورأى ملوك العامل جبيوشهم جمتمعني لشن حرب ضد اإلله املسيح الذي يبدو يف رؤ جون 
ً أبيض. و  ايتها، وماليني األموات على بنرجًال ميتطي حصا يما تقرتب هرجمّدون من 

ما يف  األرض، فإن اإلله املسيح سيضرب الوحش والنيبَّ الكذاب (املعادي للمسيح) ويلقي 
ر تغلي فيها احلجارة. وسيذبح املسيح كل أعدائه اآلخرين الذين ينجون من  حبرية من 

  ».هرجمدُّون
أن هرجمّدون «مث إن (جريي فالويل) وهو يدّرس النبوءات التوراتية ـــــــ اإلجنيلية يؤكد: 

ا حقيقة مركبة. لكنهي حقي ا  ناقة. إ م العامة (جنتيل) أل اية أ ا ستكون  نشكر هللا أ
  ».بعد ذلك سوف تعدُّ املسرح لتقدمي امللك الرب املسيح بقوة وعظمة

ويعتقد (فالويل) أن الوقت مل يعد طويًال حلدوث هرجمدون. إذ إنه يف املقابلة الصحفية 
ا معه صحيفة  ميزلوس أجنل«اليت أجر أعتقد أننا واصلون «م قال: 1981يف آذار » س 

سنة أخرى،  50إىل املأزق. إن كل التاريخ يصل إىل الذورة، وأ ال أعتقد أنه بقي أمامنا 
م الكاملة   ».إنين ال أعتقد أن أطفايل سيعيشون حيا

  ولنا أن نتساءل عن مدى صحة نظرية احلرب املدّمرة أو هرجمدون؟
ا املسيحيون األصوليون. وهم يعتنقون فكرة إن هذه النظرية ــ ـــــ وكما رأينا ـــــــ يبشر 

أن هللا ـــــــ عز وجل ـــــــ ال ينظر إىل «ومآهلا كما خيرب بذلك الدكتور (وال فورد) » التدبريية«
م ينقسمون فئتني: اليهود والعامة (جنتيل).  مجيع أبنائه بنظرة واحدة. بل ينظر إليهم على أ
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نية هي خطة مساوية إ ن  خطة أوىل هي خطة أرضية من أجل اليهود، وإن  خطة 
للمسيحيني املخلصني... أما بقية شعوب األرض من مسلمني وبوذيني وغريهم من أصحاب 

  »!!!... غري املخلصني، فالتدبريية ال تشملهمنياالعتقادات، واملسيحي
ا الغين و » التدبريية«إن هذه  الفقري، والشهري والصعلوك، من املسيحيني اليت يؤمن 

واليهود األصوليني (الصهاينة) تؤكد أن الناس الذين يعيشون اليوم على الكرة األرضية هم 
اية العامل، وقيام احلرب النووية املدمرة... وكثري من التدبرييني حيّددون الذين سوف يشهدون 

ت روبرتسون) أعلن وأكد يف التاسع تواريخ معّينة لقيام هذه احلرب. فالتلفزيوين ا إلجنيلي (
م من االجتياح اإلسرائيلي للبنان، أنه 1981من حزيران  اية عام «م، أي بعد ثالثة أ مع 

م ستكون هناك قيامة على األرض. إن هذه القيامة ستكون يف االحتاد السوفيايت 1982
م أولئك الذين سيخوضون املغامرات العسكرية  أساًسا.  م إ وسوف يضربون... يف األ

سبب يف قيام أمٍر ما. هذا ما سوف تاألخرية عندما تتجمع إسرائيل من األمم سوف ت
حيدث. إين سوف أضع صنارة هنا يف أفواه القوى املؤتلفة اليت سيقودها شخص يدعى 
خذ اآلن  (هاجوج) يف أرض (مأجوج) (بالد االحتاد السوفيايت)... إن هذا األمر كله 

اية عام مكان أن أمرًا   يف م ال شك1982ه... إنه ميكن أن حيدث يف أي وقت. ولكن مع 
  »...كهذا سوف حيدث مما حيقق نبوءة حزقيال

اية عام  م لتدمر احلرب 1982ولنا أن نالحظ هنا كيف أن هذا املبشر قد حدَّد 
وهل حصلت معركة هرجمدُّون؟  م فهل قامت القيامة؟1991النووية العامل. وها حنن يف عام 

ه إليه، هو دعوة هذا املبشر، ومجيع التدبرييني أمثاله، إىل بُّ نلكّن الشيء اخلطري الذي جيب الت
ار، يلعجتميع اليهود من العامل كلِّه يف فلسطني... إنَّ هذا هو ما تعمل  ه الصهيونية، ليَل 

د من مجيع أمم األرض هلدف سياسّي وهي تؤاخي بذلك بني النزعة اليهودية يف جتميع اليهو 
وهو إقامة الدولة اليهودية يف فلسطني، والنزعة املسيحية الربوتستانتية يف حتقيق هذا التجميع 
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يء الثاين للسيد املسيح عليه السالم. تلك هي الغاية  هلدف ديّين إذ إنه يؤدي إىل ا
من املعتقدات الدينية سبًال  ها يف مجيع األقطار. وهم يتخذونيلعالسياسية اليت يعملون 

  لتضليل الناس وجعلهم يصدقون مبا حييكون هلم من املكائد واألضاليل...
ن الفساد ظهر يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي  ً مطلًقا  حنن املسلمني نؤمن إميا

ـــــــ  سبحانه الناس. وأن هذا الفساَد سوف يُقضى عليه من قبل أولياء  تعاىل خملصني، يضع 
ـــــــ على عاتقهم ختليص الناس من الشرور، وتطهري األرض من الفساد... وكما يعتقد 

ن هللا تعاىل سوف يظهر أو خيرج » مسيح خملِّص«املسيحيون بظهور  كذلك حنن نعتقد 
أحد أحفاد الرسول حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، وسوف يكون إىل جانبه أخوه عيسى 

ن األخرى، فيعم بذلك  سالم، ليظهر هللا تعاىل دينه احلقّ ابن مرمي عليه ال على مجيع األد
السالم يف العامل ويتحقق العدل. أما مىت؟ وأين؟ فال أحد من البشر يعلم ذلك، ألنه يف علم 
الغيب، الذي اختص به هللا تعاىل نفسه وحجبه عن عباده مجيًعا... لذلك فإن أي تدليل 

مور مادية،  على حدوث هذا التحّول يف حداث حتصل، إمنا هو نوع من الدجل العامل  أو 
  أو اخلرافة اليت جيب أن يبتعد عنها العاقل املدرك، واملفكر الرصني...

  قد تبّني الرشد من الغّي:
خذ إال مبا ورد يف كتاب هللا املبني، ويف األحاديث الصحيحة عن  وعلى املسلم أالَّ 

م مثاًال يوّضح كيفية التأويل للمعتقدات املسيحية واليهودية، وما رسوله الكرمي. وها حنن نقدّ 
الذي » الوحش«يقابلها يف املعتقد اإلسالمي، حىت يتبّني الرشد من الغي... هذا املثال هو 

دابَُّة «العقيدة اإلسالمية  ويقابله يف. »هرجمدون«يستدل به التدبرييون على حدوث  قد وقف معها » كاليد«لسل) كيف أن مرافقها السيد تروي الكاتبة (غريس ها»... األرض
ن مميًال  15ميًال من حيفا و 20(على بعد » جميدو«على أرض املدينة اليت كانت تسمى 

شاطئ البحر املتوسط) وراح يشرح هلا كيف أن تلك األرض سوف تكون ساحة املعركة 
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سفر «لذي ورد ذكره يف ا» الوحشُ «األخرية الكربى. ومن األدلة، اليت يسوقها على ذلك، 
إن الوحش يعين أنه سيكون هناك احتاد قوّي من عشر «للقديس يوحنا. قال هلا: » الرؤية

م األخرية. اآلن حنن نعرف أننا  دول أوروبية او جمموعات من األمم سوف تظهر يف األ
م األخرية ألننا رأينا قيام هذا اال ــ وهو ما ندعوه حتاد من دول أوروبية قوية ـــــنعيش يف األ

ـــــــ ومن خالل دراسة النبوءات  موعة األوروبية االقتصادية  السوق األوروبية املشرتكة أو ا
خرب مسبًقا عن مجيع هذه التطورات. أيستطيع الواحد منا أن يرى كيف أن هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ 

أن هذه املعركة سوف حتدث قريًبا إن كل ما نقرأه عما حيدث يف العامل اليوم يشري بوضوح إىل 
موعة » الوحش«هكذا يفّسر (كاليد) تعبري »... جًدا الذي ورد يف سفر الرؤ على أنه ا

اية العامل!!...   االقتصادية األوروبية أو السوق األوروبية املشرتكة، وقيامها دليل على 
م... أما الد» أسفارهم» «نبوءات«تلك هي  ابّة اليت تقابل ورؤى حكامهم ورجاال

من سورة النمل. قال  82عند املسلمني فقد ورد ذكرها يف القرآن الكرمي يف اآلية » الوحش«
َن اْألَْرِض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس َكانُوا  تَِنا َال تعاىل: {َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َهلُْم َدابًَّة مِّ َ ِ

  يُوِقُنوَن}.
ن خروج الدابة هو من عالمات الساعة. ولكن  إذن حنن نتفق مع التفكري القائل 

ملعاصي،  يت  ماذا يعين خروجها؟ إن هذا اإلنسان ليقتل، ويسرق، ويظلم، ويكذب... إنه 
ـــــــ مل يؤاخذ الناس على أفعاهلم تلك،  ويفعل املنكرات... ومع ذلك فإن هللا ـــــــ سبحانه وتعاىل 

ل عليهم العذاب املاحق يف دار الدنيا. لقد جعل هلم موعًدا لن ُخيلفوه هو يوم ومل ينز 
كل ما يفعله اإلنسان، فإن هللا تعاىل غفور   من رغمعلى الاحلساب الذي ال مفرَّ منه... و 

رحيم، تواب على عباده، يرتك هلم الفرصة يف احلياة الدنيا للعودة إليه، واإلميان مبا أنزله، 
يرضيه تعاىل... ويف ذلك التوبُة النصوُح ملن يغلب فيه استعداُد اخلري على استعداد والعمل مبا 

  الشر، فيعود عن غّيه وحيسب حساب لقاء ربه يف اآلخرة.
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ا احلقة خروج الدابة من األرض. وخروجها  وعندما تقرتب الساعة، فإن من عالما
لغة، هي أنه لن تقبل بعد اليوم توبُة مشرك أو كافر. فقد انتهت الفرص اليت  يكون حلكمة 

القول على اآلخرين، الذين مل يتوبوا من قبل، أن ال تقبَل منهم  منحها هللا تعاىل للناس، وحقّ 
ب التوبة  توبة بعد ذلك، وإمنا يقضى عليهم مبا هم فيه. عند هذا الوقت، وعندما يقفل 

ـــــــ ُخيرج هللا  تعاىل للناس الدابة تكلمهم... وال خيفى أن مبشيئة هللا تعاىل ــــــ القرتاب الساعة 
الدواب ال تتكلم أو ال يفهم منها شيء. لكنهم يومئٍذ يسمعون كالم تلك الدابة، ويفهمون 
ت هللا  قرتاب الساعة. وقد كانوا من قبل ال يؤمنون  ا اخلارقة املنبئة  عنها، ويعلمون أ

ليوم املوعود... هذا  ا إهو تفسري اإلسالمي لظهور الدابة... أي تعاىل، وال يصدقون 
ت  أمارة من أمارات الساعة، اليت خيرجها هللا تعاىل من األرض كخارقة حّية تُنبئ بصدق آ

  ربنا العظيم، وتدلنا على أن يوم القيامة آٍت ال ريب فيه، وأن كل نفس مبا كسبت رهينة.
شوب حرب نووية مدمرة، تتذرع نعلى ونستخلص مما تقدم أن الصهيونية تعمل اليوم 

والغريب يف »... هرجمدون«ا حرب قدسية، وردت يف التوراة واإلجنيل. وتلك هي معركة 
ن السيد املسيح عليه السالم هو الذي سيكون بطل هذه  األمر أن التدبرييني يعتقدون 

ه مع !. وهذا ما يؤكده السيد (كاليد) يف حوار احلرب، وسوف يقضي على معظم الناس
مؤلفة كتاب (النبوءة والسياسة) ـــــــ الذي نستقي منه معظم معلوماتنا عن التدبرييني وعن 

ــــــ إذ تسأله السيدة هالسل:  هل يفسر النصوص التوراتية على أن املسيح كقائد «الصهيونية ـ
ستعماله األسلحة النووية؟أ فيجيب كاليد:  »على سوف يدمر القوى املتحالفة ضده 
نعم... ويف الواقع ميكن لنا أن نتوقع أن يوجه املسيح الضربة األوىل. سوف يكشف عن «

ر  »... اليت تسببها القنبلة النيوترونيةنفسها سالح جديد. وهذا السالح سيكون له اآل
نية:  نعم إن «جييب كاليد: » هل املسيح نفسه سيوجه الضربة األوىل؟«وعندما تسأله 

عود إىل األرض إلعادة إقامة حكم هللا ولتحقيق السالم العاملي. وسوف يتوىل زمام ييح ساملس
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وماذا عن «وعندما تسأله: ». قيادة العامل. وسوف يقوم بذلك كله من مركز قيادته يف القدس
إنَّ ثلثي اليهود الذين يعيشون «جييب كاليد:  » الشعب اليهودي الذي يعيش يف إسرائيل؟

مليون ونصف املليون  13و حن. هنالك 89/13لون. وقد ورد ذلك يف زكر هنا سوف يقت
ماليني يهودي سوف يقتلون يف هذه املعركة ـــــــ  9يهودي يف العامل اليوم، وإن هللا خيرب أن 

أي أكثر من كل اليهود الذين قتلوا على أيدي النازية ـــــــ. سوف يسيل الدم حبيث إن هللا 
خلمر ا ». ميل فإن الدم سوف يصل إىل أجلمة اخليل 200ملعصور. وعلى مدى يشبهه 

إن هللا يفعل ذلك بصورة أساسية من أجل شعبه القدمي اليهود... لقد «ويضيف كاليد: 
ملسيح   حّدد فرتة السنواِت السبِع هذه ليطهِّر اليهود وليحملهم على رؤية النور واالعرتاف 

  ».كمخّلصهم
إنين أعرتف أن تفسريه هذا يربكين. هل اختار هللا اليهود من «وتعلق الكاتبة قائلة: 

  ».بني كل شعوب العامل ليكونوا أصفياءه، فقط من أجل أن يبيد معظمهم؟
  أهداف الصهيونية:

نتبّني أن كل الطاقات والقوى اليت حتشدها الصهيونية العاملية إمنا  وهكذا ميكن لنا أن
األول: مجع اليهود يف فلسطني إلقامة إسرائيل الكربى. ترمي إىل حتقيق هدفني اسرتاتيجيني: 

  والثاين: إعادة بناء هيكل سليمان.
  مجع اليهود يف فلسطني.اهلدف األول: 

ا » هالسل«تقول  مليون أصويل  40إن أكثر من »: «السياسة والنبوءة«يف كتا
ن هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ يفضل اليهود على الغرب، ن اليهود هم شعب هللا  إجنيلي يؤمنون  و

ـــــــ الكون أعطى بركته لليهود... «وتنقل عن أحدهم قوله: ». املختار عندما خلق هللا ـــــــ تعاىل 
من أجل ذلك فإن اليهود هم أفضل من مجيع الناس، وقد أراد منذ أول األمر أن حيصلوا 
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ـــ هذا األمر ومنح تلك األرض على ملكية األرض املقدسة. ولقد حسم هللا ـــــــ تعاىل ــــ
  ».لليهود

م وحنن املسلمني ال ميكننا تقبُّ  ل تلك املعتقدات ألن قرآننا يبطل ادعاء اليهود 
ِّ َوَأِحبَّاُؤُه » شعب هللا املختار« وذلك يف قوله تعاىل: {َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى َحنُْن أَبـَْناء ا

ِِّ ُمْلُك ُقْل فَِلَم يـَُعذِّبُُكم  َّْن َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمن َيَشاُء َو ِبُذنُوِبُكم َبْل أَنُتم َبَشٌر ممِّ
نَـُهَما َوإِلَْيِه اْلَمِصُري} (سورة املائدة: اآلية    ).18السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

تيه الباطل القرآن الكرمي يدحض هذه االدعاءات الباطلة. وهو كتاب هللا  الذي ال 
ن هللا تعاىل منح  من بني يديه وال من خلفه. واإلجنيليون األصوليون ماضون يف معتقدهم 

م األرض من النيل إىل الفرات... ومن هذا املنطلق فال فرق بنظر الصهاينة  اليهود وذر
من ذرية واحدة، وجيب أن يعودوا مجيًعا ـــــــ مسيحيني ويهوًدا ـــــــ بني يهودي وآخر. فهم مجيًعا 

إىل فلسطني. يستوي يف ذلك مثًال مناحيم بيغن، ذو األصل البولندي، الذي وَصَل إىل 
منصب رئيس الوزراء يف دولة إسرائيل، مع أي يهودي من الفالشا يف احلبشة، او مع أي 

نته دولة يهودي كان يعيش على أرض فلسطني... من هنا ندرك أمهية قانون اهلجرة الذي س
إسرائيل، والذي مينح جنسيتها ألي يهودي (من أم يهودية) أو ملن حتّول إىل اليهودية، ويفتح 

يت ويستوطن يف إسرائيل.   أمامه الباب على مصراعيه لكي 
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  يف خدمة الوطن القومي اليهودي املسيحيون الصهاينة

ل هؤالء املسيحيني  بعة من حلمهم التارخيي، فما  وإذا كانت لليهود مطامع 
العداوة  من رغمعلى الاإلجنيليني الذين يبذلون كل جهد ألجل جتميع اليهود يف فلسطني 

والبغضاء اليت تنطوي عليها نفوس النصارى واليهود جتاه بعضهم بعًضا... بل ومن الغريب 
نت اإلجنيليون هم الذين ابتدعوا حركة تشجيع اليهود لالنتقال إىل ا أن يكون الربوتستاحق 

فلسطني وذلك قبل ثالثة قرون من املؤمتر اليهودي الصهيوين األول. وتعطي السيدة 
لقول: » هالسل« م بدأ الربوتستانت كتابة 1600 عامإنه يف منتصف «األدلة على ذلك 

ن على مجيع اليهود مغادرة أورو إىل فلسطني. فقد أعلن (أوليفر كرمويل)  معاهدات تعلن 
بصفته راعًيا للكومنولث الربيطاين: أنَّ الوجود اليهودي يف فلسطني هو الذي ميّهد للمجيء 

م أعلن الربوتستانيت األملاين (بول فلجن هوفر): أن اليهود 1655 عامالثاين للمسيح. ويف 
ملسيح على أنه مسيحهم مب م حثَّ 1839 عامبة جميئه الثاين. ويف سناسوف يعرتفون 

م ي ا يف ون دورًا رئيسي ؤد(اللورد أنطوين أشلي كوبر) مجيع اليهود على اهلجرة إىل فلسطني أل
يء الثاين للسيد املسيح. وقد قال ببساطة ـــــــ تضيف الكاتبة ـــــــ: إن  اخلطة اإلهلية حول ا

دون من تعمًال هذا النص: إنَّ أرض فلسطني بالد أرض فلسطني هي يف متناول اليد، مس
شعارًا هلم وهم يرددون: دون بالد. وهو النص الذي رفعه اليهود الصهاينة من أُمٍَّة ألمة 

ثريه كمن أجل ذلك راح اللورد اإلن»... أرض بال شعب لشعب بال أرض« ليزي ميارس 
ملرستون، وزير اخلارجية آنذاك، لفتح  لفعل على عمه اللورد  قنصلية بريطانية يف القدس. و

م أن عليه، بصورة خاصة، أن حيمي اليهود 1839أعلن وزير اخلارجية الربيطاين عام  فقد
مرباطورية العثمانية... ويف الذين يعيشون يف فلسطني، وقد كانت يف ذلك الوقت جزًءا من اال

 الشرق األوسط ـــــــ إىل ري تشرشل ـــــــ ضابط األركان الربيطانية يفنم كتب ه1841 عام
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ني اليهود يف لندن، قائًال: ال أستطيع أن أخفي ل، وكان رئيس جملس املمث»موسى مونتغيور«
م 1845 عامعليك رغبيت اجلاحمة يف أن أرى شعبك حيقق مرة أخرى وجوده كشعب... ويف 

 فلسطني ، من مكتب املستعمرات يف لندن، إقامة دولة يهودية يف»دوارد بتفوردإ«اقرتح 
رد أن يصبح اليهود قادرين على حبتكون  ماية بريطانيا العظمة على أن ترفع عنها الوصاية 

نفسهم...   االعتناء 
كان املسيحيون ـــــــ يف   سنةأنه ملدة مئة ومخسني » هالسل«وهكذا تستنتج السيدة 

، مث بعد ذلك وبد لدرجة األوىل، ويف مناطق أخرى من أورو رجة كبرية يف أمريكا ـــــــ بريطانيا 
املدافعني الوحيدين عن الصهيونية. وقد عمل الربوتستانتيون بكل قواهم على حث اليهود 

لتوجه إىل فلسطني والعيش منفصلني عن العامة (جنتيل)... إن عبارة املسيحيني على ا
ية. لكن الكاتبة الصهاينة أو اجلنتيل الصهاينة قد تعين صهيونية ذات دوافع توراتية أو الهوت

ا » رجينا شريف« إلضافة » الصهيونية غري اليهودية«ترى غري ذلك يف كتا عندما تقول: 
ً سياسية... وإن هذه األسباب كانت منذ  إىل عامل النفوس فإن للمسيحيني الصهاينة أسبا

  »...البداية أكثر أمهية من االعتقادات الدينية
يهود الصهاينة اليوم ينسبون الفضل إىل املسيحية على أنَّ ال» هالسل«وتؤكد السيدة 

م الصهيونية يف حتقيق هدفهم يف إجياد دولة يهودية. وهي تستشهد على ذلك  على مساعد
تنياهو«خبطاب السفري اإلسرائيلي لدى األمم املتحدة  شباط  6الذي ألقاه يف » بنجامني 

كان هناك شوق قدمي يف تقاليد   لقد«م، أمام املسيحيني الصهاينة، وقد قال فيه: 1985
تفجَّر من  سنة اليهودية للعودة إىل أرض إسرائيل. وهذا احللم الذي كان يراود منذ ألفي

ت هؤالء من اإلن ليز واألمريكان أثَّرت بصورة كخالل املسيحيني الصهيونيني... إن كتا
رخييني أمثال لويد جورج، وأرثر بلفور، يفمباشرة  وودر ويلسون يف مطلع هذا  تفكري قادٍة 

القرن. إنَّ الكتاب املقدس ذكر هؤالء الرجال. إن حلم اللقاء العظيم أضاء شعلة خيال 
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ا يف إرساء القواعد السياسية والدولية إلحياء الدولة وا دورًا رئيسي أدهؤالء الرجال الذين 
ثري املسي«وتعلق الكاتبة على ذلك قائلًة: ». اليهودية الساسة  يفحيني الصهاينة وهكذا فإن 

الغربيني هو الذي ساعد اليهودية الصهيونية احلديثة على حتقيق هدفها يف إعادة والدة 
  »...إسرائيل

وكما حث املسيحيون الصهاينة األوائل اليهود على التوجه إىل فلسطني فإن 
ما يتعدى  حيثون اليهود على الذهاب إىل» جريي فالويل«املسيحيني الصهاينة اليوم أمثال 

ر الفرات يف الشرق حىت النيل يف  فلسطني، وأن يطالبوا بكل األراضي العربية اليت متتد من 
ميز ـــــــ تلغرام«م إىل صحيفة 1973شباط  6يف » فالويل«الغرب. فقد صرَّح  يف » كوريو 

، وتركيا، والع«تكساس:  ربية أنه يفضل أن يصادر اإلسرائيليون أجزاء من العراق، وسور
رك هللا أمريكا  السعودية، ومصر، والسودان، وكل لبنان واألردن والكويت... مث أضاف: لقد 

 ّ   ». مع هللا يف محاية إسرائيل اليت هي عزيزة عليهألننا تعاو
ن  وترى الكاتبة أن كل املسيحيني الذين يؤمنون حبق اليهود يف فلسطني يعتقدون 

ا قبل أن يتمكن املسيح من العودةامتالك كل األرض اليت«على اليهود  وهم ».  وعدهم هللا 
اليت تعين (كما هي مستعملة اليوم يف إسرائيل) امتالك » الفداء«يروِّجون ألجل ذلك بعبارة 

أراضي العامة ـــــــ جنتيل ـــــــ يف إسرائيل الكربى سواء من خالل الشراء الشرعي، أو الشراء 
ن هنالك نصوًصا توراتية تنقل عن هللا ـــــــ عّز القسري، أو املصادرة. كما يع تقد كثري منهم 

) 110ومن قبيل تلك النصوص املقطع (»... أقصى العنف كسياسة إهلية اختياره«وجّل ـــــــ 
واملقطع ». يهوه وهو يسحق الرؤوس وميأل األرض جبثث غري املؤمنني«الذي يتحدث عن 

لقبض على األطفال البابليني وإلقائهم فوق «) الذي 137( يعرب عن الرغبة يف االنتقام 
فهل »... هكذا ـــــــ يقول أحدهم ـــــــ جيب على اإلسرائيليني أن يعاملوا العرب»... «الصخور

سني عام نستغرب بـَْعُد قياَم الي ملذابح، مثل مذحبة دير  م، أو قصف مدرسة 1948هود 
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م، أو مذحبة 1982لألطفال يف اإلمساعيلية، أو اإلشراف على مذحبة صربا وشاتيال عام 
  م؟!.1990املسجد األقصى يف القدس يف شهر تشرين األول 

مل تلك هي بعض النماذج عن تفكري الصهيونية املسيحية واليهودية يف كيفية تعا
لقوة والعنف لتحقيق إقامة إسرائيل الكربى من  اليهود مع العرب، وضرورة احتالل أراضيهم 

  الفرات إىل النيل.
  إعادة بناء هيكل سليمان.اهلدف الثاين: 

مل يعد خافًيا، ووسائل اإلعالم تردد بني احلني واآلخر، أن هنالك إرهابيني يف دولة 
يض املسجد األقصى وهدمه، وذلك ضمن سياسة إسرائيل يقومون مبحاوالت حثيثة لتقو 

يهودية مدروسة غايتها هدم األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية يف القدس إلعادة بناء 
  اهليكل اليهودي، أو هيكل سليمان عليه السالم كما يزعمون.

واليهود ينظرون إىل هذا األمر من زاوية حتقيق حلمهم التارخيي يف إعادة بناء مسجد 
يمان عليه السالم، يف حني أن الصهيونية املسيحية تنظر إىل هذا األمر من زاوية دينّية. سل

ففي اعتقادها أن هدم املسجد األقصى سوف يثري حفيظة األمة اإلسالمية، ويدفعها لشن 
مجعه، وحيدث الزلزال النووي املدمِّر، مما يؤدي  ئرة العامل  حرب مقدسة ضد إسرائيل، فتثور 

  خل املسيح عليه السالم!...إىل تد
هذا ما يتومهه املسيحيون املتطرفون من اإلجنيليني، وهم يدفعون اليهود للقيام به، 

هول «وذلك بتقدميهم لإلرهابيني يف إسرائيل كل دعم مادي ومعنوي... وهذا ما يدعو إليه 
مل مل يبق سوى حدث واحد ليكت«إذ يقول: » آخر أعظم كرة أرضية«يف كتابه » لندسي

ا التارخيية، وهو إعادة بناء اهليكل  املسرح متاًما أمام دور إسرائيل يف املشهد العظيم من مأسا
القدمي يف موقعه القدمي. وال يوجد سوى مكان واحد ميكن بناء اهليكل عليه استناًدا إىل 

  »...قانون موسى يف جبل مور حيث شيد اهليكالن القدميان
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قد مت بناؤه يف القدس عام » لندسي«ين يتحدث عنهما يقال إن أحد اهليكلني اللذ
ق.م. واآلخر شيد عام 587البابليني عام  ييدأق.م. وقد دمر هذا اهليكل على 950
ب.م. ولكن من الثابت أن مجيع 70الرومان يف عام  ييدأق.م. ودّمر على 515

ا علماء  رالدراسات اليت أجريت لتحديد مكان هذين اهليكلني، واليت قام  أثناء  يف اآل
الرغم من ذلك فإن النظرية اليهودية، على التنقيب عنهما، مل تتوصل إىل تعيني هذا املكان. و 

ما كا مشيدين يف املكان الذي يوجد فيه اآلن املسجد األقصى يف  ومن يساندها، ترى أ
القدسية  القدس. فالغاية إذن هي هدم هذا الرتاث الديين اإلسالمي الذي ميثل ما ميثل من

ين احلرمني الشريفني بعد مكة املكرمة، وهو املكان الذي يربط إىل النسبة  ملسلمني. فهو 
ا العظيمة يف حياة  بني اإلسراء واملعراج: املعجزة اليت يؤكدها القرآن الكرمي واليت هلا دالال

  الناس...
ست يف حقيقتها ويف اعتقاد أن عملية إعادة بناء اهليكل مكان املسجد األقصى لي

ا خامت النبيني حممد صلى هللا عليه  إّال هدم ما ميثله هذا املسجد من معتقدات مساوية جاء 
وآله وسلم. فهل يستفيق املسلمون من غفلتهم ويدركون ما ختطط له الصهيونية هلدم املسجد 

كل واحد األقصى؟ ومل ال يكون ذلك حافزًا هلم على تدارك األمر قبل وقوعه حىت ال يكون  
منهم مسؤوًال عند ربه؟!. إنه نداء حتذيري نوجهه إىل املسلمني كافة، ويف كل أقطار األرض: 
تت على وشك الزوال، فأعدوا العدة  ركم املقدسة يف فلسطني  هلموا أيها املسلمون، إن د

ر، وإّال  ا... أعّدوا ما استطعتم من قوٍة لصون هذه الد فإن للدفاع عن فلسطني ومقّدسا
ا إىل عدوِّكم واقع ال حمالة... وال حول وال قوة إال  العلي العظيم!!!   ذها
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  ال حقَّ لليهود يف فلسطني:

ته الكرمية   وحنن، عندما نوجه هذا النداء، يد الذي تدحض آ إمنا نعتمد على قرآننا ا
دون من رض فلسطني كل ادعاءات اليهود واملتطرفني اإلجنيليني. إذ ال حقَّ لليهود يف أ

طل، وهو جمرَُّد َوْهٍم اختلقوه  شعبها اإلسالمي، ألن معتقدهم يف اإلرث التارخيي معتقد 
هيأوا لذلك منذ  ألغراٍض دنيوية. وقد ظهرت أغراضهم يف احتالل أراٍض عربية، بعد أن

م نهم القومي اليهودي يف فلسطني عاطالقرن السادس عشر امليالدي حىت أمكنهم إقامة و 
حتالل أجزاء من أراضي مصر1967م. مث قاموا بعد سنوات، أي عام 1948 وسور  م 

م قام اليهود وأمام مسع العامل وبصره بغزو لبنان واحتالل أول 1982واألردن. ويف عام 
إىل اجلنوب حيث أقاموا ما يسمى  واتعاصمة عربية ـــــــ بريوت ـــــــ مث انكفأوا بعد بضع سن

، وهو يف احلقيقة احتالل إسرائيلي ألجزاء من أرض لبنان، ومبعاونة »دوديلشريط احل«
عمالء لليهود يقدمون هلم الطاعة والوالء على حساب مصلحتهم الوطنية، وكرامتهم 

  الشخصية...
ن  م قوم ضعاف، و وقد قام اليهود بذلك كله، وهم يرددون على مسامع العامل 

ميهم يف البحر!... حىت إذا افتضحت حقيقة هذه األكذوبة العرب يريدون القضاء عليهم ور 
م وأعلنوا رفضهم للمؤمتر الدويل  اليت استفادوا منها ردًحا من الزمن، كشَّر اليهود عن أنيا

ا للصراع العريب ـــــــ الذي ميكن، بنظرهم، أن ينهي مشكلة الشرق األوسط، ويضع حد 
  استمراره حىت حتقق مطامعها مجيعها...» إسرائيل«اإلسرائيلي، الذي تريد 

حللول السلمّية معهم، نقول:  وإىل الذين ما زالوا يشككون يف نوا اليهود، ويؤمنون 
ليعتربوا من أفعاهلم، أو لِيفكروا يف أقواهلم فريَوا احلقيقة كما هي. وآخر هذه األقوال ما ورد 

حلرف 20/11/1990على لسان رئيس حكومتهم إسحق شامري بتاريخ  م. لقد قال 
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لضّفة الغربية وقطاع غزة للمهاجرين اليهود الذين حيّق  الواحد: إن على إسرائيل االحتفاظ 
رة  هلم اإلقامُة يف بالد إسرائيل من البحر ر األردن، ولو أّدى ذلك إىل إ املتوسط إىل 

تمع الدويل برّمته.   استياء ا
رخيهم الطو  يل، أساليب متنوعة من اخلداع، والدهاء، وقد استعمل اليهود، عرب 

ستخدامهم ملعظم العامل املسيحي، وذلك مبا أدخلوا على التوراة  واخلبث. كما برز ذكاؤهم 
جيل من نبوءات كانت من صنع أيديهم، افرتوها افرتاًء ليؤثروا  العقل املسيحي  يفوعلى األ

لضالل والبهتان، فيسري وراءهم العامل امل ه من فيسيحي مقدًما هلم كل ما يرغبون ويغّلفوه 
ليز، مث بعد أن كدعم مادي ومعنوي... لذلك جند اليهود اعتمدوا منذ البداية على اإلن

ا،  ظهرت أمريكا كقوة عظمى، وال سيما بعد احلربني العامليتني يف هذا القرن، ارمتوا يف أحضا
وامر من ساس كثريينلكي يستمدوا منها العون واملدد... لكن ال مترون  تهم ما زالوا 

 دّ ع، وهو أستاذ يف اجلامعة العربية يف فلسطني، ويُ »إسرائيل شاهاك«وهذا ما يربزه  ليز.كاإلن
قًدا لسياسة  إن طبيعة الصهيونية هي البحث «التوسعية، عندما يقول: » إسرائيل«نفسه 

لرتا اليت كليهود) إىل إنالسياسيون (ا نتوجه الصهيونيو  الدائم عن حام ومعيل. يف البداية
ت املتحدة األمريكية، ويعتمدون كلي  ا قدمت هلم ذلك. اآلن يتوجه الصهيونيون إىل الوال

. ولقد أقاموا هذا احللف مع اليمني املسيحي اجلديد الذي يربر أي  ومعنو عليها، ماد 
  عمل عسكري أو إجرامي تقوم به إسرائيل.

 واألمريكيني أن التدفُّق غري احملدود لباليني الدوالرات وأدرك قليل من اإلسرائيليني
ا.  ا وُخيَفُِّف من طموحا يرى  يف حنياألمريكية سوف يؤذي إسرائيل حبيث يعطِّل قدرا

حتالف اليمني اليهودي مع اليمني املسيحي أن على األمريكيني أن يواصلوا إرسال املزيد من 
  ».املساعدات إىل دولة إسرائيل
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  الدعم األمريكي لدولة الصهاينة:

ت  لقد وضعت الدولة العربية ُنصَب عينيها ثالثة أهداف تريد حتقيقها من الوال
» خامت ـــــــ مطاطي«املتحدة األمريكية وهي: الدعم املايل، جعل الكونغرس األمريكي جمرد 

  للموافقة على أهدافها السياسية، الدعم العسكري.
يونية جبناحيها اليهودي واملسيحي تعمل للحصول على خمتلف ويف احلقيقة: إن الصه

ت املتحدة » إسرائيل«أنواع الدعم لدولة  ومن خمتلف دول العامل، لكنها جتعل من الوال
خذ عّينات من كتاب  ا األساسية هلذا الغرض. و للتدليل » النبوءة والسياسة«األمريكية ركيز

ت املتحدة  على الدعم األمريكي و مثانية حنللدولة العربية. فمن الناحية املالية تقدم الوال
حو أربعة عشر نآالف دوالر لكل عائلة من مخسة أشخاص. حبيث تقدر املساعدات املالية ب

  يوًما يف السنة. 365ا وعلى مدى مليون دوالر يومي 
 عنه عضو مجهوري ّرب أما من حيث دعم الكونغرس األمريكي لسياسة الدولة العربية فيع

ال توجد «إذ يقول: » بول فنديل«سابق يف جلنة العالقات اخلارجية يف الكونغرس وهو السيد 
فرصة أمام الشعب األمريكي ليصوت على موضوع إرسال ماليني الدوالرات كمساعدات 

دون من فإن الكونغرس يصوت » إلسرائيل«خارجية. وفيما يتعلق بصفقات املساعدة 
كثرية ساحقة على إرسال الكميات من األموال اليت حتتاجها إسرائيل... إن اللويب استثناء و

ا، فهو  اليهودي هو الذي يُِعدُّ بطاقته، وهو حيصل على كل الطلبات املالية اليت يتقدم 
  »...يطلب ما يريد والكونغرس يصوت على إعطائه

على بناء قوة غري حمدودة وأما الدعم العسكري فإن التحالف اليهودي املسيحي يعمل 
وغريها من األسلحة االسرتاتيجية، وترتّكز يف كل من دوليت أمريكا  قوامها األسلحة النووية
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لس العاملي الكنائسي«وإسرائيل... تقول جملة  و عشرة ماليني مسيحي يف حن الذي ميثل» ا
ر  املئة من كل يف سني إن مخ: «1984الشرق األوسط، يف عددها الصادر يف نيسان ـــــــ أ

ملال واألسلحة  األسلحة املنتجة يف العامل تذهب إىل الشرق األوسطـ، وقد أُغرقت إسرائيل 
لرتا، أو ك تضاهي كال من أملانيا، أو إنحىت صارت دولُة الثالثة ماليني يهودي مارًدا عسكر 

ا ال بالغ عددهم مئة فرنسا منفردة، وتتحدى إحدى وعشرين دولة عربية جمتمعة بسكا
 ً   ».ومخسني مليو

م حصل 1956يف عام »: «ستيفن غرين«السيد » االحنياز«ويقول مؤلف كتاب 
قنبلة ذرية  38من األورانيوم. وهي كمية كافية لصنع  اوندً  752موالون لدولة إسرائيل على 

زية األمريكية  خابرات املركويف تقرير لوكالة امل». من حجم القنبلة اليت ألقيت على هريوشيما
أن تل أبيب قادرة على إنتاج أسلحة نووية من دون «م: 1986كشف عنه يف عام 

  »...قنبلة نووية 20إىل  12دعاية... وهي متلك ما بني 
ت  نه أنشئ يف الوال أما الدعم املعنوي فحّدث عنه وال حرج إذ يكفي القول 

لة اليهودية يف فلسطني... وميلك أعضاء إجنيلية موالية للدو  و مئتني ومخسني منظمةحناملتحدة 
من هذه املنظمات أكرب حمطات تلفزيونية تبشريية يف أمريكا، ومجيعها توّجه العقول لالقتناع 
م. وهكذا يتبني لنا كيف أن العامل  بنبوءات الهوتية تصّب يف مصلحة اليهود ودعم كيا

ــــــ وخص ــ يقدم للدولة العربية يف فلسطني كل أشكال املسيحيني املتطرفني فيه ـــــ وًصااملسيحي ـ
الدعم، الذي لواله ملا كان لليهود هذه القدرة على احتالل األراضي العربية، والعبث 
ألراضي املقدسة اإلسالمية على هواهم. وهو الدعم الذي ال يهّددون به العرب واملسلمني 

في كتاب (املثلث القدري: األمريكيني منهم. ف ال سيمابل النصارى أنفسهم، و  ،فحسب
ت املتحدة، إسرائيل والفلسطينيون) يقول األستاذ يف معهد ماساتشوتستس  الوال

ت املتحدة بصورة إنَّ سالح إسرائيل السرّ »: «نعوم كومسكي«للتكنولوجيا  ي ضد الوال
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ا ميكن أن تتصرف ( دولة متوحشة) خطرية على كخاصة، وضد الغرب بصورة عامة، هو أ
  ».حراق النفط، بل قادرة على البدء حبرب نوويةإا، غري طبيعية، قادرة على جريا

  إسرائيل وحركة التاريخ:
وبعد هذا كله هل ميكن القول: إن ما وصلت إليه الدولة اليهودية يف فلسطني هو 
ا، كي يتحقق حلم  ذن ر تعبري عن إحدى سنن هللا تعاىل اليت تعتمد عليها حركة التاريخ 

ستيالئهم على أراٍض عربية، ومن مثَّ هل يّتبعون الّسبَل القومية اليت جتعلهم يستأهلون  اليهود
ا هللا تعاىل هذه األراضي؟.   أن يورثهم 

هذا التساؤل، من إبراز بعض جوانب حياة اليهود وما حفلت  نال بد، قبل اإلجابة ع
ؤوا بغضب من  به من تصرفات معادية لألنبياء والرسل، وما تضمره نفوسهم من الشر حىت 

  هللا تعاىل، وضربت عليهم الذلة واملسكنة إىل يوم الدين.
يورد القرآن الكرمي، ويف كثري من سورة املباركة النصوص اليت حتفل مبا أنعم هللا تعاىل 

نية » بين إسرائيل«على  ومبا أمدَّهم به من عون.كما تتضمن تلك النصوص التوجيهات الر
م ل م، وخشيته، ومحده على نعمه اليت ال حتصى. يقول تعاىل: هلم، ودعو لوفاء بعهودهم لر

 َّ َي {َ َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُروْا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوْا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم َوِإ
  ).40فَاْرَهُبوِن} (سورة البقرة: اآلية 
أفاضها تعاىل على بين إسرائيل، وعلى مدار عهود من الزمان: ومن تلك النعم اليت 

ختليصهم من طغيان فرعون وظلمه، وتظليل الغمام فوقهم، وإنزال املن والسلوى عليهم من 
السماء، وتفجري املاء من الصخر حىت يشربوا... إىل كثٍري من فضائل هللا تعاىل ونعمه، اليت 

  ة دائمة...تستدعي االمتنان والشكر واحلمد بصور 



127 
 

م مل يراعوا عهًدا  تعاىل، ومل يالمس  م هذه؟ إ ولكن كيف قابل اليهود نعَم رِّ
م اإلميان الصادق، فكلما كان هللا تعاىل يردهم عن االحنرافات املتوالية اليت يقعون فيها   قلو

وها كانوا يقعون يف كانوا يعودون إليها. وكلما كان يعفو ـــــــ جل جالله ـــــــ عن معصيٍة ارتكب
خطيئة جديدة، وكلما كان ينجيهم ـــــــ سبحانه ـــــــ من عثرة كانوا يقعون يف حفرة... ونفوسهم 

يها عن محل  تظّل هي هي يف التوائها وعنادها، بل يف إصرارها على االلتواء والعناد... ويف
ا ومع أنبيائها، حىت التكاليف، ونكوهلا عن األمانة، ونكثها للعهود، ونقضها  للمواثيق مع ر

ليهود أن يقتلوا أنبياءهم بغري احلقّ تل ت خالقهم، ويعبدوا العجل، بلغ احلال  ، ويكفروا 
فوا يف حقِّ هللا تعاىل، ويرفضوا االنقياد لنبيهم موسى عليه السالم إذ يطلبون منه  ن يروا أوجيدِّ

م وهم يدخلون القرية، فيقولون غري ما هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ جهرًة... مث خي الفون ما أوصاهم به ر
أُمروا به، ويعتدون يف السبت، وينَسْون ميثاق الطور، وجيادلون يف ذبح البقرة الذي أمر هللا 
تعاىل به لكشف القاتل وإظهار قدرة هللا تعاىل على اإلحياء والبعث... وبعد أجيال طويلة 

يت  يبعث هللا تعاىل هلم املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم ليبعدهم عن الضالل والفساد. و
ملعجزات واخلوارق احلسّية، فيحيي املوتى، ويشفي األبرص واألكمه  هللا تعاىل على يديه 

، بل سعوا إىل قتله لوال أن ذن هللا... ومع ذلك مل يؤمنوا به (من األمراض املستعصية)
ذى... من أجل ذلك بّني هللا من  السماء ربُّه تعاىل منهم، ورفعه إىل هعصم دون أن ميسُّوه 

ملفسدين، احملرِّفني لكالم هللا تعاىل، والناقضني  تعاىل يف القرآن الكرمي أوصافهم حيث ينعتهم 
لرُُّسِل َوآتَـ  ِ َنا ِمن بـَْعِدِه  َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ َنا لعهودهم، كما يف قوله تعاىل: {َوَلَقْد آتـَيـْ ُه ِبُروِح اْلُقُدِس أََفُكلََّما َجاءُكْم َرُسوٌل ِمبَا َال تـَْهَوى أَنُفُسكُ يـْ َ ُم ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيَِّناِت َوأَيَّْد

بـُْتْم َوَفرِيقاً تـَْقتـُُلوَن} (سورة البقرة: اآلية    ).87اْسَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيقاً َكذَّ
غشية، وعقوهلم أما استكبارهم على األنبياء والرسل م مغطاة  ، فدعواهم أن قلو

م إليه. لكن عاقبة ذلك كانت  مطموس عليها فهم ال يفقهون ما يقولون هلم أو ما يدعو
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م بكفرهم يعمهون، وقليل منهم هم املؤمنون، كما يقول الباري  لعنة من هللا تعاىل عليهم، أل
َّ ِبُكْفرِِهْم فـََقِليًال مَّا يـُْؤِمُنوَن} (سورة البقرة: اآلية عّز وجّل: {َوقَاُلوْا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبل لَّعَ  نَـُهُم ا

88.(  
  اليهود والرسالة اإلسالمية:

وها هي األزمان تتطاول، ويبعث هللا تعاىل حممًدا صلى هللا عليه وآله وسلم خامتًا 
دّس واملكيدة للنبيني، فال يّتبعه اليهود، بل على العكس يشنون عليه حرً شعواء يف ال

نزله ربُّه عليه. إذ ملا نزلت أوالنفاق، وحياولون قتَلُه... مث يتمادون يف الكيد له فيهزأون مبا  َّ قـَْرضً اآلية الكرمية:  ). قال 245} (سورة البقرة: اآلية اَحَسنً  ا{مَّن َذا الَِّذي يـُْقِرُض ا
ُ اليهود ساخرين: إن هللا فقري يستقرض منا، وحنن أغنياء. ف ّ َع ا نزل قوله تعاىل: {لََّقْد مسَِ

َّ َفِقٌري} (سورة آل عمران: اآلية  نه ذو حاجة يريد أن إ)، أي 181قـَْوَل الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ ا
يستقرض منا... إنه عنت اليهود، فلّله ملك السماوات واألرض، وهو الغين العزيز. وهل  

ته الكرمية إّال تلطًفا منه ــــ ـــ سبحانه ـــــــ يف الدعوة إىل اإلنفاق، حىت ينفق الناس مما كانت آ
م الغين احلميد، بوجوه الرب والتقوى، ومبا ينفع الناس، فال يبقى بينهم فقراء، يعيشون  رزقهم ر

إلضافة إىل ما يف ذلك من منفعة للعباد، فإن أي إنفاق من هذا القبيل  عالة على الغري... و
وللمقرض األجر والثواب على عمله. فحمًدا للخالق  ة قرض له.نزلمبهو عند هللا تعاىل 

  العظيم، واملدبّر احلكيم، ذي الرمحة الواسعة، والعطاء اجلزيل!...
هم الوعيد احلقّ  ن ذلك التعّنت اليهودي مل ينفع أصحابه بشيء، فقدإإالَّ  بقوله  أ

َلُهُم األَنِبيَ  َذِلَك  )181(اَء ِبَغْريِ َحقٍّ َونـَُقوُل ُذوُقواْ َعَذاَب اْحلَرِيِق تعاىل: {َسَنْكُتُب َما قَاُلواْ َوقـَتـْ
َّ لَْيَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبيِد} (سورة آل عمران: اآليتان  َمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ ا ). 182ـــــــ  181ِمبَا َقدَّ

السيئات هو اجلزاء الذي يستحقونه على كفرهم. إنه تعاىل سوف يكتب كلَّ تلك   هذا
ً حمرقًا يف  ا يف صحائف أعماهلم وأقواهلم، وسوف تكون عاقبتهم عذا والذنوب اليت يرتكبو
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النار امللتهبة (ألن ما مل يلتهب ال يسمى حريًقا). وهم قد استحقوا هذا العقاب نتيجة 
، أفعاهلم، ألنه لو وقع عليهم من غري جرم سابق لكان ظلًما، وهللا تعاىل يتنزّه عن الظلم

َّ لَْيَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبيِد} (سورة آل عمران: اآلية    )...182{َوأَنَّ ا
إمنا هو إبراز حلقيقة وضع اليهود، فهم عبيد هللا » للعبيد«إن هذا التعبري القرآين: 

م جلَّ وعال. ويف جتديفهم هذا  تعاىل، وهذا ما يزيد يف شناعة جرمهم عندما جيّدفون على ر
جتاه سيدهم وخالقهم ورازقهم. فكيف جتيز نفوس خملوقة مرزوقة من خالق رازق سوء أدٍب 

َّ َفِقٌري َوَحنُْن أَْغِنَياء} (سورة آل عمران: اآلية    ).181أن تقول: {ِإنَّ ا
م الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ما اّدعوه بقوهلم:  ومن املساوئ اليت ارتكبوها أ

َّ َعِهَد إِلَيْـ  َُْكُلُه النَّاُر} (سورة آل عمران: اآلية {ِإنَّ ا ٍن  ْتِيَـَنا بُِقْرَ َ َنا َأالَّ نـُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحىتََّ 
)... هذا ما ادَّعوه وطالبوا به الرسول الكرمي. لكن الرّد جاءهم من العزيز اجلبار: {ُقْل 183

لَِّذي ْلبَـيَِّناِت َوِ ِ ن قـَْبِلي  فَِإن ) 183(قـُْلُتْم فَِلَم قـَتَـْلُتُموُهْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَني  َقْد َجاءُكْم ُرُسٌل مِّ
ْلبَـيَِّناِت َوالزُّبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنِري} (سورة آل  ِ ن قـَْبِلَك َجآُؤوا  بُوَك فـََقْد ُكذَِّب ُرُسٌل مِّ َكذَّ

  )...184ـــــــ  183عمران: اآليتان 
ية ومحلها هلم اإلجنيل، كما محلها هلم القرآن نعم لقد محلت هلم التوراة، دعوة اهلدا

ا. لذلك  تون  ت والرباهني اليت  الكرمي... لكنهم كانوا يكذبون الرسل وال يصدقون اآل
فلكي يؤكد أن ما ورد يف التوراة » صفة املنري» «الكتاب«فإن القرآن املبني عندما يطلق على 

دي هملن يشتبه عليه، مثلما أنه ي ينري طريق احلقّ  منريًا ساطًعا، وهو اأو يف اإلجنيل كان حق 
ا...إىل احلقّ    ... ومع ذلك فقد كذَّب اليهود تلك البّينات ومل يؤمنوا 

إنَّ نفوس اليهود مل تتغري على مّر األزمان، وظلوا على استكبارهم وكفرهم وضالهلم. 
م يف  م ضامنون على هللا تعاىل اجلَنة، فال يعذ م وحدهم أحباء هللا تعاىل، وأ م يّدعون أ إ

ًما قليلة. ويدحض القرآن الكرمي ذلك الوهم بقوله عّز وجّل: {َوقَاُلوْا لَ  ن َمتَسََّنا النار إالَّ أ
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مً  َّ ِّ َعْهدً  االنَّاُر ِإالَّ َأ ِّ َما  امَّْعُدوَدًة ُقْل َأختََّْذُمتْ ِعنَد ا ُّ َعْهَدُه أَْم تـَُقوُلوَن َعَلى ا فـََلن ُخيِْلَف ا اُر اَآلِخَرةُ ). وبقوله تعاىل: 80َال تـَْعَلُموَن} (سورة البقرة: اآلية  ِعنَد  {ُقْل ِإن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
ِّ َخاِلَصًة مِّن ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَُّوْا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَني  َمْت  )94(ا َوَلن يـََتَمنـَّْوُه أََبداً ِمبَا َقدَّ

لظَّاِلمَني} (سورة البقرة: اآلية  ِ ُ َعِليٌم  ّ   ).95ـــــــ  94أَْيِديِهْم َوا
مر هللا تعاىل رسو  له حممًدا صلى هللا عليه وآله وسلم أن يفّند مبثل هذا الوضوح 

ًما معدودة، فكيف ذلك؟  ن النار لن متسَّكم إالَّ أ م... تقولون أيها اليهود  لليهود ادعاءا
نتم تقولون أهل اختذمت بذلك عهًدا عند هللا حىت ال خيلف هللا تعاىل عهده؟! إنه حمض افرتاء. 

ً وال تعلمون اآل تا ا أحباء هللا ر اليت ترتتب على هذا القول... مث إن كنتم حق ذلك زورًا و
وحدكم من دون سائر الناس، وأن اجلنة خالصة لكم، فَِلَم ال تتمنون املوت حىت تذهبوا إىل 

ا ينتظره مثل اجلنة، فإنه يسعى إليه. ودار احلياة الدنيا هم ماجلنة... إن من يعتقد أن شيًئا 
ء، والسبيل املوصل إىل اجلنة هو املوت، فتمنوا املوت إن كنتم مهما طالت ليست بدار بقا

م أعلم  م ال يتمنون املوت أبًدا أل صادقني يف ادعائكم... لكن احلكمة اإلهلية تربهن لنا أ
ا إىل النار ال إىل اجلنة. م، اليت مصري أصحا   مبا يرتكبون من املفاسد واآل

لظويف أي  املني. واليهود هم أشد الناس ظلًما ألنفسهم مبا  حال فإن هللا تعاىل عليم 
كسبت أيديهم وفًقا للعدل اإلهلي حيث إن كل نفس مبا كسبت رهينة: فمن يعمل مثقال 

  ا يره...ذرة خريًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر 
بعد أن كشفنا ما كان عليه اليهود يف ماضيهم وما هم عليه يف حاضرهم من مساوئ، 

وي عليه نفوسهم من غلٍّ وحقد وأوهام، ال بد من العودة إىل طرح القضية وبّينا ما تنط
الكربى اليت تواجهنا حنن املسلمني اليوم. وهي هذه الدولة اليهودية اليت أقيمت على أجزاء 

ديدها الدائم لنا بوجود  لعيش اآلمن يف حياتنا. هنا قد يطالعنا هذا أمن أراضينا، و و 
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ليهود عن الفساد والظلم حىت يورثهم هللا تعاىل أرضنا، وهو سبحانه السؤال: هل ختّلى ا
  املالك احلقيقي املطلق، يورث األرض من يشاء من عباده املتقني؟
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  الفْصل اخلَاِمسْ 
  الِورَاثَة

  َوَحركة الَتارْيخ
  الوراثة واإلرث:

َيٍة من شخص  عقد وال ما آخر من غري إىل الوراثة أو اإلرث يف اللغة هو انتقال قـُنـْ
جيري جمرى العقد، فيقال للقنية املوروثة: مرياث وإرث. وهذا ما تنطبق عليه أيًضا مضامني 
القوانني الوضعية حول اإلرث واملواريث، حبيث ينتقل املرياث إىل الورثة الشرعيني أو 

  املستحقني له وفًقا لكل نظام قانوين، تطبِّقه هذه الدولة أو تلك.
م يطبقون أحكام القرآن الكرمي يف اإلرث، مع بعض االختالفات يف  أما املسلمون فإ

تهدين حول كيفية توزيع األنصبة على الورثة الشرعيني.   تفسري ا
لنصوص القرآنية فإن هللا تعاىل هو مالك امللك، يؤيت امللك من يشاء وينزع  وعمًال 

تعاىل. لقد فطر  هو ملك  امللك ممَّن يشاء. وبذلك فإن ما يف الكون كله، والوجود كله،
سبحانه السماوات واألرض، وأوجد خالئق فيها، وكلها تتصرف وتنشئ، وحتيا وتزول، وفًقا 

  ملشيئة هللا تعاىل املطلقة.
م، يسرحون ويعملون يف ملك هللا  والناس على هذه األرض هم بعض خالئق ر

اُألخروي. لذلك جيب أالَّ وجودهم  علىالواسع مبا خيدم وجودهم األرضي، ومبا يُعينهم 
م هم املالكون احلقيقيون ألي متاع أو مال أو حقّ  ، أو أن هلم يستقّر يف أذهان الناس أ
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حقوَق ملكيٍة دائمة هنا أو هناك. إن هي إّال ملكية آنية، مؤقتة، ولكن بوكالة من املالك 
 احلقيقي الذي هو هللا سبحانه وتعاىل...

  وامللك  وحده اإلنسان وكيل على ما حيوزه،
صحيح أن الناس يعملون، ويْشقون يف سعيهم، لكي ميتلكوا الدور واملباين واملنشآت 
يت بعدهم، من جيل إىل جيل، وفًقا ملقاييسهم األرضية. إالَّ  ا ملن  واألراضي، ومن مثَّ يورثو

ي هذه البشرية ن ذلك كله يبقى سبًبا الستمرار احلياة البشرية وفًقا لسنن هللا تعاىل، وسعإ
ا... فاألرض إذن، مبن عليها، هي ملك   ملالءمة أوضاعها وحتسني طرائق عيشها وحيا

ِّ تعاىل، وهو ـــــــ سبحانه ـــــــ يورثها من يشاء من عباده، بدليل قوله تعاىل:  {ِإنَّ اَألْرَض ِ
  ).128ِقَني} (سورة األعراف: اآلية يُورِثـَُها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّ 

 ما من إنسان، بعد هذا النص القرآين، يستطيع أن يّدعي ملكيته ألرٍض أو بناٍء أو
ا كّلها  تعاىل. واإلنسان هو وكيل، أي  أي شيء آخر على هذه الكرة األرضية أل

الك هو الذي أنه ملك له، واملالك املتصّرف هو هللا تعاىل. وامل مستخلف، على ما يعتقد
يورث ملكيته ملن يشاء، لذلك فإن هللا تعاىل يورث األرض من يشاء من عباده وفق حكمته 

هلم املكنة  السَّنية، وسننه يف خالئقه... وإذا ما ُوجد يف األرض طغاة، جبارون، يتومهون أن
م غري مزحزحني عنها، فصاحب األرض ومالكها ـــــــ جلّ  هو الذي  ـوعال ــــــ يف األرض، وأ

  يقرر مىت يطردهم منها ويستخلف فيها قوًما آخرين!...
  ة هللا تعاىل:وراثة األرض جتري وفًقا لسنّ 

مهما طال الزمن أم قصر، فال خياجلّن قلوَب هؤالء »... العاقبة للمتقني«وتبقى 
قني خالدين.  م  املتقني قلٌق على املصري، وال خيدعهم تقّلُب الذين كفروا يف البالد فيحسبو
إن عاقبة هؤالء وخيمة ال حمالة. والعاقبة احلسىن هي للمتقني، الذين خيافون هللا تعاىل، 
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ا، وسوف تكون هلم  طاعته، فينشرون احلقّ ويعملون ب والعدل واخلري على الربوع اليت حيّلون 
ُنَّ َعَلى  الوراثُة يف النهاية، حىت ولو كانوا من املستضعفني. يقول تبارك وتعاىل: {َونُرِيُد أَن منَّ

ًة َوَجنَْعَلُهُم الْ    ).5َوارِِثَني} (سورة القصص: اآلية الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َوَجنَْعَلُهْم أَئِمَّ
ا سنّ  فئة مستضعفة يف األرض ويريد هللا  ة هللا تعاىل اليت جتري حاكميتها على أيّ إ

ء لقوة والوراثة والرمحة. فهؤالء الذين يبدو لألقو م ضعفاء، ال بد تعاىل أن مينَّ عليها   من أ
بعني، أن تتغري أحواهلم عندما ميّن هللا تعاىل عليهم ف يجعلهم أئمة وقادة بعد أن كانوا عبيًدا و

م وصالحهم... حىت إذا غريوا ما يف أنفسهم،  ا بفعل إميا ويورثهم األرض عندما يستحقو
وبطروا واستكربوا، فإن هللا تعاىل يعود ويورثها لغريهم وفًقا لسننه الثابتة اليت ال تبديل فيها وال 

  حتوُّل...
). ويقول عّز 28آَخرِيَن} (سورة الدخان: اآلية  اْوَرثـَْناَها قـَْومً يقول هللا تعاىل: {َوأَ 

  ).59وجّل: {َوأَْوَرثـَْناَها َبِين ِإْسَرائِيَل} (سورة الشعراء: اآلية 
ن على ما أورثه هللا تعاىل لبين إسرائيل بعد زوال فرعون  إن هاتني اآليتني الكرميتني تدالَّ

م إَلُؤُه يعيشون يف رغد من العيش والنعيم، إالَّ وملئه وجنده... فقد كان فرعون ومَ  ن طغيا
م، وأشركوا  ر النهائي... لقد أفسدوا يف األرض، وعصوا ر م إىل االند م قد أدى  وجربو

دون أن من به، فكان أن حلَّ عليهم قضاء هللا تعاىل، فنزع عنهم امللك، وأورثه قوًما آخرين، 
م، و  دون أن حيزن عليهم أهل السماوات واألرض، لقوله تعاىل: {َكْم تـَرَُكوا ِمن من يعبأ 

َكَذِلَك   )27(َونـَْعَمٍة َكانُوا ِفيَها فَاِكِهَني  )26(َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرٍِمي  )25(َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
ْرُض َوَما َكانُوا ُمنَظرِيَن} (سورة َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماء َواْألَ  )28(آَخرِيَن  اَوَأْورَثـَْناَها قـَْومً 

ت  )... لقد ذهب أولئك الطغاة وتركوا ما كانوا فيه من نعيم... 29ـــــــ  25الدخان: اآل
ت  م أحد. ولو أدرك هؤالء اجلبارون ما يف هذه اآل َس على ذها ذهبوا إىل غري رجعة، ومل 

م على هللا ت م املباركة من إحياء، َألحّسوا هوا عاىل، وعلى هذا الوجود كله. ولعلموا أ
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دون أن تربطهم بذلك كله من يعيشون يف الكون منفصلني عن حقائقه ونواميسه وسننه، 
  ، رابطة اإلميان الصادق!..الرابطة احلقّ 

وأورثها قوًما آخرين: أورث النعيم، واملقام الكرمي، ورغد العيش، لقوٍم كان فرعون 
م،  م سوء العذاب واملهانة... أورث ذلك كلَّه َوَمَلُؤُه يستضعفو   ».بين إسرائيل«ويسومو

» بين إسرائيل«والثابت يف التاريخ أن فرعون عاش يف مصر، كما من الثابت أيًضا أن 
قد خرجوا من مصر، فلم يرثوا ملك فرعون وكنوزه يف تلك البالد. لكن هللا ـــــــ سبحانه وتعاىل 

لك فرعون، فيكون املقصود نوَع امللك والنعمة، وليس املكاَن أو ـــــــ أورثهم ملًكا مثل م
م حكم فرعون الطاغية. وهذا ما يوّضح لنا أن  األرَض اليت عاشوا عليها ردًحا من الزمن أ
م. فقد شاء  م وال بعملهم أو إميا هللا تعاىل قد أورثهم ذلك، رمبا بسبب ضعفهم وليس بقدر

القهر واالستعباد والظلم، فأزال الطغاة، وأنعم على سبحانه أن يعّوضهم عن عذاب 
  املستضعفني...

إن هللا تعاىل، وفًقا لسننه يف خلقه، يورث األرض من يشاء من عباده. فإن َصُلَح أمر 
حسن،  كثر، ويفيض عليهم  هؤالء العباد، وساروا على اإلميان والتقوى، فإنه تعاىل ُميدُّهم 

م، وأنكروا نعمته  كان هؤالء العباد، و أ  حيثما عاشوا... أما إذا فسد أمرهم، وعصوا ر
  أنه سينزع عنهم امللك، ويورثه لقوم آخرين...يف وفضله، فال شك 

وبعد ذلك ِحبَِقٍب طويلة من الزمان بعث هللا تعاىل حممًدا صلى هللا عليه وآله وسلم 
اليهود حييَـْوَن يف رغد من العيش،  ا ورسوًال للناس كافة يف قلب اجلزيرة العربية حيث كاننبي 

واألمان، والسيطرة االقتصادية يف كل الربوع اليت وجدوا فيها. وملا أحّسوا أن مصاحلهم املادية 
لبوا عليها وأدخلوا املشركني يف صراع مع َمحََلِتها. لقد أراَد  ال تتماشى مع الدعوة اإلسالمية 

ه صربوا وصابروا، وسالحهم اإلميان والتقوى، الوقوف يف وجه اإلسالم، لكن أتباع اليهود
ة هللا تعاىل يف خلقه، وهي السّنة اليت ال تتبدل وال تتحول لقوله أن تتأكذ سنّ  من فكان ال بد
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َِّ َحتِْويًال} (سورة فاطر: اآلية  َِّ تـَْبِديًال َوَلن جتََِد ِلُسنَِّت ا ). 43تعاىل: {فـََلن جتََِد ِلُسنَِّت ا
رهم وأرضهم للمسلمني املستضعفني، وكان ال ب د من زوال النعمة عن اليهود، وتوريث د

رِِهْم ِألَوَِّل  َ املتقني. يقول هللا تعاىل: {ُهَو الَِّذي َأْخرََج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمن ِد
َُّ ِمْن َحْيُث ملَْ احلَْْشِر َما ظََننُتْم َأن َخيُْرُجوا َوظَنُّوا أَنـَُّهم مَّانَِعتُـهُ  ُهُم ا َ َِّ فََأ َن ا ْم ُحُصونـُُهم مِّ

 َ َْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنَني فَاْعَتِربُوا  ِ  أُوِيل َحيَْتِسُبوا َوَقَذَف ِيف قـُُلوُِِم الرُّْعَب ُخيْرِبُوَن بـُُيوتـَُهم 
َُّ َعَلْيِهمُ  )2(اْألَْبَصاِر  نـَْيا َوَهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعَذاُب النَّاِر َوَلْوَال َأن َكَتَب ا بـَُهْم ِيف الدُّ َالء َلَعذَّ  اجلَْ

ََّ َوَرُسوَلهُ  )3( َنـَُّهْم َشاقُّوا ا ِ ت َذِلَك  ). نعم إن وراثة األرض 4ـــــــ  2} (سورة احلشر: اآل
َنا ِيف الزَّبُوِر  هي لعباد هللا، املستضعفني املؤمنني، أو لعباده الصاحلني. يقول تعاىل: {َولََقْد َكتَـبـْ

  ).105ِمن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُوَن} (سورة األنبياء: اآلية 
هو التوراة  اأما الزبور فهو إما الكتاب الذي أوتيه داود عليه السالم، فيكون الذكر إذً 

سبقت الزبور. وإما أن يكون وصًفا لكل كتاب  اليت أنزلت على موسى عليه السالم واليت
املنهج  على أنزله هللا تعاىل وفيه أحكام من الذكر الذي هو اللوح احملفوظ، والذي حيتوي

  الكلي لكل سنن هللا تعاىل يف الوجود.
ًة لوراثتها، وأن هذه حال فاملقصود هو أن هللا تعاىل قد أودَع يف األرض سنّ  أيّ  يفو 

  باده الصاحلني {أَنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُوَن}.الوراثة تكون لع
ولقد اتفق معظم املفسرين أن عباد هللا الصاحلني هم أصحاب النفوس الصاحلة، اليت 

منهجها على اإلميان والعمل الصاحل. وقد ذهب آخرون إىل أنَّ مفهوم النص ال يقتصر  يقوم
إىل إصالح األرض من حيث العمارة والزراعة  حسب، بل يتعداهفعلى صالح النفوس 
  السبل اليت تعني على التقدم واالزدهار. عوالصناعة والتجارة ومجي

ن عباد هللا الصاحلون، ال بد من ويف تقّصي املدلول القرآين ملعرفة ما حقيقة الوراثة، ومَ 
تخلف آدم عليه الرجوع إىل االستخالف وما املقصود منه. وذلك يظهر لنا أن هللا تعاىل اس
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ا وإصالحها، وغرسها وتنميتها، واستخدام الكنوز  السالم وذريته يف األرض من أجل عمار
ا إىل الكمال، علًما  والطاقات املرصودة فيها، واستغالل الثروات الظاهرة واملخبوءة، والبلوغ 

  ر هلا هللا تعاىل يف علمه...وعمًال، وفق ما قدَّ 
  ر:املنهج اإلهلّي لبين البش

ولقد وضع هللا تعاىل للبشر منهًجا كامًال متكامًال للعمل مبوجبه يف هذه األرض، 
وهذا املنهج يقوم على اإلميان والعمل الصاحل. ويف القرآن الكرمي، الرسالة األخرية لبين البشر، 
فصَّل هللا تعاىل هذا املنهج، وشرّع له األحكام اليت تقيمه، وتكفل التناسق والتوازن بني 

ا خ ا، واالنتفاع بطاقا طواته... يف هذا املنهج ليس املقصود عمارة األرض، واستغالل ثروا
فحسب، بل ال بد، مع ذلك كله، من العناية بنفس اإلنسان، ليبلغ هذا اإلنسان كماله 
املقدر له يف هذه احلياة، فال يتصرف بدافع هواه يف وسط احلضارة املادية الزاهرة، وال يهبط 

نسانيته، يف الوقت الذي يرتفع فيه إىل أعلى الذر إىل الد يف استغالل موارد الثروة  ىرك 
  الظاهرة واملخبوءة.

ا على العمل املبدع. ويف الطريق إىل  اال بد إذً  من التوازن بني صالح النفس وقدر
هذا التناسق وبلوغ هذا التوازن، قد يغلب على األرض جبارون وظلمة وطغاة. وقد يغلب 

ار حيسنون استغالل قوى األرض عليها كفار فجّ  ا مهج وبرابرة ومتخّلفون. وقد يغلبعليه
ا ويقيمون العمران والتمدن واحلضارة، لكن ذلك يبقى استغالًال ماد  قًصا، ما دام وطاقا  

غري مرتبط برضى هللا تعاىل يف خالئقه، ألن املطلوب يف اإلنشاء والبناء والتنمية واالزدهار، 
خري اإلنسان ونفعه. فما جتدي كل املدنيات واحلضارات  يفستخدام واالستغالل، الرتكيز واال

إن كان الناس يظلمون بعضهم بعًضا، ويعتدون على حقوق بعضهم بعًضا، وخيالفون أوامر 
فإنه ال يرضي هللا  ،هللا تعاىل يف التعامل؟!. لذلك، ومهما بلغ تقدمهم املدين أو احلضاري

  يكن فيه صالح للعباد.تعاىل إن مل 
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  شرط الوراثة: اإلميان بسنن الكون والعمل مبوجبها عن فهم:
ة هللا تعاىل مؤكدة أن الوراثة احلقة إمنا تكون للعباد الصاحلني الذين لقد جاءت سنّ 

لسنن الكونية والعمل الصاحل مبوجبها عن فهم ودراية. فال يفرتق هذان  جيمعون بني اإلميان 
م.العنصران يف كي م وال يف حيا   ا

م، وهو العمل الصاحل، والنهوض  وما على أصحاب اإلميان إال أن حيققوا مدلول إميا
ته: {َأنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُوَن}، بتبعات اخلالفة، ليتحقق وعد هللا تعاىل وجتري سنّ 

  فاملؤمنون العاملون هم العباد الصاحلون...
من قبل، وما » بين إسرائيل«رمي خري األدلة على ما أورث هللا تعاىل: ويف القرآن الك

  ته تعاىل يف خلقه...من بعد وفًقا لسنّ » املسلمني«أورث 
َ َشِديُد اْلِعَقاِب} (سورة احلشر:  َّ َ َفِإنَّ ا َّ   ).4{َوَمن ُيَشاقِّ ا

أهل الكتاب الذين   واملقصود هنا يف هذا النص القرآين هم بنو النضري من اليهود. فهم
م شاقوا هللا تعاىل رهم يف املدينة، أل ورسوله، خمالفني ما هو مكتوب  كفروا، وأُخرجوا من د

يف التوراة واإلجنيل، من التصديق ببعث حممد صلى هللا عليه وآله وسلم والدخول يف الدين 
  الذي يدعو إليه...

يف قوله تعاىل: {َوأَنَزَل الَِّذيَن  وكذلك األمر فيما حلَّ ببين قريظة من اليهود، وذلك
ْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف ِيف قـُُلوُِِم الرُّْعَب َفرِيقً  َِْسُروَن  اظَاَهُروُهم مِّ تـَْقتـُُلوَن َو َرُهْم َوأَْمَواَهلُْم َوأَْرضً  )26( اَفرِيقً  َ َُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  ملَّْ َتَطُؤوَها اَوَأْورََثُكْم أَْرَضُهْم َوِد وََكاَن ا

  ).27ـــــــ  26} (سورة األحزاب: اآليتان اَقِديرً 
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فاألمر يف تلك احلاالت كلِّها كان  تعاىل. فهو ــــــ سبحانه ـــــــ الذي أخرج الذين  
رهم، وهو ــــــ سبحانه ـــــــ الذي أنزل الذين ظاهروا املشر  كني من كفروا من أهل الكتاب من د

م...   أهل الكتاب من حصو
لقد عاهد الرسوُل صلى هللا عليه وآله وسلم بين قريظة وكتب عليهم املواثيق، حىت إذا 
صروا  جاءت األحزاب وحاصرت املدينة تريد غزوها، نكث بنو قريظة تلك العهود و

نصر على األحزاب مما شكل أشد األخطار على املسلمني. حىت إذا قّيض هللا تعاىل هلم ال
أعدائهم، كان ال بد من حماكمة بين قريظة على خيانتهم، وكان احلكم فيهم من سعد بن 
معاذ، سيد األوس والضامن لبين قريظة أنفسهم. وبعد أن نفذ فيهم احلكم قال له الرسول 

لقد حكمت مبا حكم هللا تعاىل من فوق سبع «األعظم الذي ال ينطق عن اهلوى: 
  »...مساوات

رهم وأمواهلم للمسلمني، بعد أن كذبوا الرسول وهكذا  أورث هللا تعاىل أرضهم ود
صلى هللا عليه وآله وسلم، وشاّقوه، ونكثوا عهده، وحاربوا اإلسالم حرً شعواء ال هوادة 

  فيها...
ا سنّ  ة هللا تعاىل اليت ال تتخّلف، ومشيئته املطلقة اليت ال تتوقف... لقد كان أجدر إ
م أن يدفعهم تفكروا يف مصارع اخلالني من قبلهم، ووراثتهم هلم. وكان حر ليهود أن ي  

ذلك إىل االهتداء، وإىل وعي سنن هللا تعاىل يف خلقه، حىت ال يقعوا يف الغفلة والضياع، 
فيأتيهم العثار، واهلالك والتشتت... وهذا ما هو مطلوب من املسلمني اليوم: أن يعودوا إىل 

م، وأن يتبع م بعدما ختّلفوار على مدار عصور  وا قرآنه، ليستعيدوا ما ضاع منهم وما فا
  عديدٍة: فكرًا، وسياسة، وعمًال...
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  والعاقبة للمتقني:

فالقرآن الكرمي يدلّنا، مبا ال ريب فيه، على أن هللا تعاىل يورث األرض ملن يشاء  اإذً 
ذاب، إن هم عصوا، واعتدوا، من عباده. لكن هؤالء الذين يرثون ليسوا مبنأى عن الع

رضوا عن اإلميان والصالح، وعن طاعة هللا تعاىل والعمل مبا يرضيه. وحىت لو كان ظاهرهم عوأ
َيَة هذه األرض عند  م من املسلمني، فا ـــــــ سبحانه وتعاىل ـــــــ ينقل منهم قـُنـْ يوحي 

ا عليها، إىل قوم آخرين..   .ارتكاب الذنوب، وإصرار أصحا
وقد يقف املسلمون أمام هذه احلقيقة متسائلني: هل إن هللا تعاىل قد أورث أراضيهم 
م ما ينبئهم ويعطيهم البيان الشايف هلذا  املقدسة يف فلسطني لليهود؟ إنَّ يف رجوعهم إىل قرآ

مجيًعا األمان، التساؤل، والتفسري الكايف هلذا الوضع... فا ــــــ سبحانه وتعاىل ـــــــ يَِعُد الناَس 
والطمأنينة، والرضوان والفالح يف الدنيا واآلخرة إذا هم أخلصوا العبودية  ـــــــ جلَّ جالله ـــــــ 
وابتعدوا عن كل ما يلّوث احلياة ويهدر كرامة اإلنسان. لذلك يقول موسى عليه السالم 

ِِّ يُورِثـَُها مَ  ن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَني} لقومه يف كتاب هللا تعاىل: {ِإنَّ اَألْرَض 
  )...128(سورة األعراف: اآلية 

{َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَني}... هنا مدار البحث. إنَّ عاقبة االستخالف، وعاقبة السيادة 
فسهم على األرض، وعاقبة الوراثة، ال تكون دائًما وأبًدا إالَّ للمتقني، أي الذين حيفظون أن

م. فهذه سنّ  ة إهلية يف بين البشر، وقد ثبتت حقيقتها وصدقها يف خمتلف من املعاصي واآل
األمكنة وعلى مدار الزمان كله... فكم أهلك هللا تعاىل من أمم غابرة، بعد أن فجرت 
وفسقت وأفسدت يف األرض، كما حصل لقوم نوح، وعاد، ومثود، ولوط وغريهم... وغريهم. 

ليت ال تبديل هلا تبقى منطبقة على واقع املسلمني الراهن، وعلى احتالل اليهود وهذه السّنة ا
طرح هذه القضية، ومن منطلق قرآين  نألراضيهم وإقامة دولة فيها. لذلك فإن اجلواب ع
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الوراثة  ما دامتحبت، هو أنه لن تكون لليهود وراثة يف األراضي اإلسالمية املقدسة، 
ن هذه موا عرب التاريخ البشري وحىت اليوم هم أبعد الناس للمتقني، واليهود كما أثبت

  التقوى...
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  الفْصل الَساِدس
  َوبَنو إسَرائِيل املْسِلمون

  َوَحركة الَتارْيخ
  

 املسلمون وبنو إسرائيل:
حكام تربز يف صلب حركة التاريخ وهي  لقد خصَّ هللا ـــــــ سبحانه ـــــــ اجلماعة املسلمة 

م... وتظهر هذه األحكام يف سورة اإلسراء بقوله تتحرك بنتيجة  تعاقب األزمان، وتداول األ
َنا ِإَىل َبِين ِإْسرَائِيَل ِيف اْلِكَتاِب لَتُـْفِسُدنَّ ِيف اَألْرِض َمرَّتـَْنيِ َولَتَـْعُلنَّ ُعُلو   )4( اَكِبريً   اتعاىل: {َوَقَضيـْ

ِر وََكاَن  اْم ِعَبادً فَِإَذا َجاء َوْعُد أُوالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيكُ  َ ٍَْس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخَالَل الدِّ لََّنا أُْوِيل 
َْمَواٍل َوبَِنَني َوَجَعْلَناُكْم َأْكثـََر نَِفريً ) 5(مَّْفُعوًال  اَوْعدً  ِ ُكم  َ َ َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْد  اُمثَّ َرَدْد

نُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَها فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخرَِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ِألَ  )6(
ُوْا َما َعَلْوْا تـَْتِبريً  َعَسى َربُُّكْم َأن يـَْرَمحَُكْم  )7( اَولَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه أَوََّل َمرٍَّة َولِيُـتَـربِّ

 َ ت اَوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن َحِصريً  َوِإْن ُعدمتُّْ ُعْد   ).8ــــــ  4} (سورة اإلسراء: اآل
م  ت القرآنية تبني إخبار هللا تعاىل لبين إسرائيل، وإعالمهم يف الكتاب، أ هذه اآل

  وذرِّيتهم سوف يفسدون يف البالد اليت يسكنون، مرتني...
لبأس  فإذا َحَصَل هذا الفساد يف املرة األوىل، بعَث هللاُ تعاىل عليهم عباًدا له يتمتعون 

ويقاتلوهم على الشديد على األعداء، والقوة الكافية حملاربتهم، لكي جياهدوهم على كفرهم، 
رهم، ويقتلون منهم ويشرِّ  م، فيجوسون خالل د ون كل من يستحق القتل دعتّوهم وجربو
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ريد... هذا وْعٌد من هللا ـــــــ سبحانه ــــــ مفعول، مؤكد وكائن، ألن هللا ـــــــ سبحانه ـــــــ ال والتش
م ذلك  خيلف امليعاد... ويتحقق الوعد، وخيسر اليهود كلَّ شيء... لكنهم بعد أن حيلَّ 

ون العزم ويش ذون اهلمم، حالويل العظيم، يصربون على أذاه، مث يتهيَّأون من جديد، ويوطدِّ
ويسلكون سبيل العمل متكاتفني، وهدفهم بناء أنفسهم من جديد مهما امتّد الزمن، ومهما 

  بلغت التضحيات يف سبيل الوصول إىل هذا اهلدف.
ولكن!... هل ينفع ذلك كله اليهود، وقد شرط القرآن عليهم اإلحسان؟ اإلحسان 

الة هلم ولغريهم... ويقرتن شرط ألنفسهم مبا ينفعهم وال يضر اآلخرين، ومبا يؤمن العد
أن يتحقق، وهو اإلساءة ألنفسهم... فإن  من اإلحسان إن مل يتحقق، بشرط آخر ال بد

رها عليهم ومتتدُّ إىل غريهم، مبا حتمل من القسوة والظلم، ومن  ذه اإلساءة اليت تقع آ قاموا 
م السوء ال حمالة... ذلك ق ضاء هللا سبحانه وال رادَّ االستكبار واالستعالء، فلسوف حيل 

  لقضائه.
ن  شرط بقاء اليهود أصحاب  » اإلحسان«حنن مع هذه احلقيقة القرآنية اليت تقول 

كيان قوي، وذوي سلطان يف األرض، لقوله تعاىل: {ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ِألَنُفِسُكْم َوِإْن 
ذا نبئ حىت اآلن ) وليس ما ي7َأَسْأُمتْ فـََلَها} (سورة اإلسراء: اآلية  ن اليهود يعملون 

مبختلف  اإلحسان... فها هم يسيطرون على أكرب شركات االحتكار يف العامل، ويتعاملون
ا تدمري العامل...  أنواع الر واالستغالل، ويتعاونون مع منتجي األسلحة الفتاكة اليت من شأ

لمني يف فلسطني ويف غريها من وهم يف منطق االعتداء أكثر الناس اعتداًء على حقوق املس
األراضي العربية، ويعملون على هدم املسجد األقصى يف القدس بعد اّختاذها عاصمة 
لقوة ومبختلف أساليب العنف والظلم النتفاضة  لدولتهم. أضف إىل ذلك كّله مناهضتهم 

يني حماولة الستعادة الفلسطين الشعب الفلسطيين يف أرضه، وذلك بغية القضاء على أيّ 
ا إساءات فوق » اإلحسان«ة... فهل هذه األعمال املشينة هي من بحقوقهم السلي أم أ
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إساءات؟ لقد أصبحت حياة اليهود سلسلة مرتابطة من اإلساءات، ونشر الفساد يف 
  األرض، فهل هذا ما يريده هللا تعاىل من مفهوم داللة اإلحسان؟!. حاَش  أن يريد ذلك!.

حلقيقة القرآنية اليت ال َلْبَس فيها؟ وهل ميكن هلم أن ولكن، هل يقتنع اليه ود 
  والفحشاء وعن نشر الفساد يف األرض؟ والعدل، وأن يبتعدوا عن السوء يستقيموا على احلقّ 

إن اإلسالم يؤكد أن عباد هللا الذين سوف يدخلون املسجد األقصى يف القدس، قبل 
يت يوٌم يعون فيه حقيقة قضيتهم، وحقيقة ما  يوم القيامة، هم من املسلمني الذين سوف 

م هللا تعاىل إليه. فكما أفلحوا يف نشر اإلسالم ديًنا  تعاىل على األرض  كانت   حنيانتد
لتقوى، فسوف ترجع إىل نفوس كثري منهم هذه التقوى اليت يريدها هللا  نفوسهم مفعمة 

  اِقَبُة لِْلُمتَِّقَني}.تعاىل وجيعلها الشرط األساسي للعاقبة األخرية {َواْلعَ 
َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء  َذََّن َربَُّك لَيَـبـْ َ يقول هللا تعاىل: {َوِإْذ 

). وقد جاء 167اْلَعَذاِب ِإنَّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِّحيٌم} (سورة األعراف: اآلية 
حداٍث سوف تقع يف  معظم التفاسري أن هذه اآلية إخباريف  وإعالم من هللا تعاىل 

املستقبل، وهي من املغيَّبات اليت ال يعلمها أحٌد من الناس. ويف هذه اآلية أيًضا معىن القسم 
ن اليهود مهما تكتلوا، ومهما بلغوا من القوة، ومهما علوا، فإنَّ عاقبتهم إىل ذلٍّ  منه تعاىل 

م. ومهما رأت العني من حاهلم وتش تت، وأنه ال استعالء هلم، وال دولة تبقى جامعة شتا
إىل نصابه. فليس أصدق من  اليوم، إن هي إالَّ فرتة عارضة من فرتات التاريخ، مث يعود احلقّ 

  هللا تعاىل حديثًا؟ وال أصدق من هللا تعاىل قيًال؟
ُّ ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل َوبـََعثْـَنا ِمنُهُم اثـَْينْ ويف بيان أوضح يقول هللا تعاىل: {َوَلَقْد  َأَخَذ ا

ُتُم الزََّكاَة َوآَمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُمتُوُهْم  اَعَشَر نَِقيبً  ُّ ِإّينِ َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصََّالَة َوآتـَيـْ َوقَاَل ا
َّ قـَْرضً  َُكفِّ  اَحَسنً  اَوأَقْـَرْضُتُم ا َرنَّ َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوألُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ألَّ

يثَاقـَُهْم َلعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا  )12(َفَمن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك ِمنُكْم فـََقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيِل  فَِبَما نـَْقِضِهم مِّ
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َّا ذُكُِّروْا ِبِه َوَال تـَزَاُل َتطَِّلُع َعَلَى َخآئَِنٍة  اَكِلَم َعن مََّواِضِعِه َوَنُسوْا َحظ قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُحيَرُِّفوَن الْ  ممِّ ُهُم} (سورة املائدة: اآليتان  نـْ ُهْم ِإالَّ قَِليًال مِّ نـْ   )..13ـــــــ  12مِّ
جيعله امليثاق الذي أخذه هللا تعاىل عليهم وختلوا عن كل ما » بنو إسرائيل«لقد نقض 

ـــــــ معهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم هللا تعاىل. واللعنة تعين الطرد واإلبعاد من  ـــــــ سبحانه 
اخلري نتيجة للسخط، وهي يف اآلخرة عقاب شديد. أما يف الدنيا فاللعنة من هللا تعاىل على 

لشر ... فهل يعقل قوم هي انقطاع رمحته وتوفيقه عنهم... وهي من اإلنسان لإلنسان دعاء 
  أن يسود اليهود األرض واللعنة اإلهلية تالحقهم؟!.

ريخ اليهود البعيد والقريب، بل حاضرهم، أصدق األنباء على ما يف طبعهم وقوام  إنَّ 
م من الفساد واإلفساد يف األرض...   حيا

م خيدعون حىت تكون هلم الغلبة، ويتوحشون  ر ضالالت اليهود وفسادهم أ فمن آ
م، ليأم م تلك، نوا يف بيو ويتعصَّبون ليدافعوا عن وجودهم، إىل أن صار أمرهم، نتيجة تصرفا

أمرًا غري طبيعي، يدفع الناس إىل النفور من معايشتهم، وجيهدون يف قطع عالقات التواصل 
م  لفهم... وها هي مظاهر حيا لفون أحًدا وال أحد  م خلق آخر، ال  معهم، حىت لكأ

كل عصر ومصر عاشوا فيه، حيث كانت مفاسدهم تنعكس دائًما على   تثبت ذلك يف
م  غريهم. فما إن يستظهرون حىت يسارعوا إىل العتوِّ والظلم، وإىل زرع الفنت بعالقا

م... لذلك   م وخريا واملؤامرات، وحماولة الغلبة والسيطرة على بقية الشعوب، وعلى مقدرا
آمرين خمادعني. وكان يف علم هللا ـــــــ سبحانه ـــــــ ما يتأصَّل كانوا دائًما معتدين ظاملني، أو مت

م ليُـْفِسُدنَّ يف األرض يف نفوسهم من شرور، فكان إعالمه ـــــــ  سبحانه ــــــ هلم يف الكتاب، أ
 مرََّتني... وعاَد اإلعالُم نفُسُه يف القرآن الكرمي يؤّكد للناس مجيًعا مبا ُوعد به بنو إسرائيل يف

  الكتاب.
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م إىل الفساد تتالزُم مع سوء  لكنَّ هذا اإلعالم القرآين مرتبط بوعيد، وهو أنَّ عود
اهدين،  املنقلب عليهم، إذ سوف تعود اجلماعة نفسها من عباد هللا املؤمنني، الصادقني، ا

م سوء العذاب. ويؤكد النص القرآين على  رهم وتنزل  ذات «لكي جتوس خالل د
ا ألداء » اجلماعة اليت تسوم اليهود العذاب يف املرة األخرى، ألنَّ هذه اجلماعة اختارها رُّ

هذه املهمة، وأوكل إليها أن تقتصَّ من املفسدين، وجتتثَّ الفساَد الذي نشروه يف األماكن 
اليت عمروها. مث تعود هذه اجلماعة وتدخل املسجد كما دخلته أوَّل مرَّة، بعد أن تدمِّر كل ما 

  اموا تدمريًا...أق
اهلالك الذي حيلُّ  من رغمعلى السبحان هللا العزيز الذي وسعت رمحته كل شيء، إذ 

ن يعتربوا، ويوقنوا بوعد هللا، ويؤمنوا به ر عزيزًا  فإن العليَّ القديَر ينبِّههم، ببين إسرائيل
التنبيه اللطيف  حكيًما، ويلتزموا بكتابه وسنَّة رسوله، فريمحهم...ولكن إىل جانب هذا

م إن مل يعتربوا، ومل يرعووا، فهم يف النهاية كافرون، ومصري  يت الوعيد والتهديد  الرحيم، 
  الكافرين معروف: إنه جهنم وبئس املصري...
اليت جتتثُّ فساَد بين إسرائيل مرَّتني، » اجلماعة«ولقد َجِهَد الباحثون يف تقصِّيهم عن 

الكرمي بلفظ (عباًدا لنا). هذا التعبري الذي ينسجم مع الدور الذي واليت عربَّ عنها القرآن 
ن ذلك حدث يف التاريخ عندما أفسدوا يف األرض أول إفقالوا  يوكل إليهم من هللا تعاىل...

وجنوده فقتلوهم وسبوا نساءهم » جالوت«مرة بقتل زكر عليه السالم فبعث عليهم 
ن ذلك حصل على يد أحد ملوك الفرس، أو إلوا أيًضا وأوالدهم، وخرَّبوا بيت املقدس... وقا

بل نبوخذ نصَّر، أو على يد أحد ملوك الرومان وامسه  نطياخوس... حبيث أعلى يد ملك 
وقاموا بقتل اليهود وسيب أعداد كبرية منهم، غزا ملوك من تلك الشعوب بيت املقدس، 

اهليكل، وما حوله من  وأخذهم عبيًدا إىل بالدهم. وكان ذلك يتم كل مرة بعد هدم
  عمران!...
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من سورة  4أما حنن فنرى أن عباد هللا املقصودين يف النص القرآين الكرمي (يف اآلية 
ربعة أمور:   اإلسراء) هم غري أولئك الذين ذُكروا... وندلل على ذلك 
َنا ِإَىل َبِين ِإْسَرائِيَل ِيف  اْلِكَتاِب}. فقد ورد عن األمر األول: يقول هللا تعاىل: {َوَقَضيـْ

املفسرين أنَّ الكتاب املقصود هو التوراة... وحنن نرى أن كتاب التوراة املقصود هو ما جاء 
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهًدى 2ذكره يف اآلية ( ) من سورة اإلسراء يف قوله تعاىل: {َوآتـَيـْ

  وِين وَِكيًال}...لَِّبِين ِإْسرَائِيَل َأالَّ تـَتَِّخُذواْ ِمن دُ 
َنا ِإَىل َبِين 4أما الكتاب املقصود يف اآلية ( ) من سورة اإلسراء يف قوله تعاىل: {َوَقَضيـْ

} فهو القرآن. ولفظة اَكِبريً   اِإْسرَائِيَل ِيف اْلِكَتاِب لَتـُْفِسُدنَّ ِيف اَألْرِض َمرَّتـَْنيِ َولَتَـْعُلنَّ ُعُلو 
ـــــــ تدل على العموم، فمن املمكن أن يكون الكتاب هو هنا ـــــــ يف هذه اآل» الكتاب« ية 

التوراة أو أن يكون هو القرآن الكرمي. والذي حيّدد ذلك هو القرينة. ونستدل على هذه 
ت الواردة يف أواخر سورة اإلسراء حيث يقول هللا تعاىل: {فَِإَذا َجاء َوْعُد  القرينة من اآل

َنا ِبُكْم لَِفي رً  )104( افً اآلِخرَِة ِجئـْ حلَْقِّ نـََزَل َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّ حلَْقِّ أَنزَْلَناُه َوِ  اَونَِذيرً  اَوِ
)105(  ً ُقْل آِمُنوْا بِِه أَْو َال  )106( فـََرقْـَناُه لِتَـْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تَنزِيًال َوقـُْرآ

َويـَُقوُلوَن  )107( اِذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم ِمن قـَْبِلِه ِإَذا يـُتـَْلى َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلَألْذقَاِن ُسجَّدً تـُْؤِمُنوْا ِإنَّ الَّ  هو القرآن » الكتاب«ُسْبَحاَن َربَِّنا ِإن َكاَن َوْعُد َربَِّنا َلَمْفُعوًال}. فالقرينة هنا تدل على أن 
طلع السورة، وبدليل أنه يذكر القرآن صراحة اليت وردت يف م» وعد اآلخرة«بدليل ذكر 

 ً مناص  اليهود والنصارى، الذين يقولون إن القرآن هو من عندهللا تعاىل وأمنا يَِعُد به حمقق الفـََرقْـَناُه}، وبدليل {ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم ِمن قـَْبِلِه} وهؤالء هم أهل الكتاب من  {َوقـُْرآ
عاىل واقع حتًما وال حيول شيء يف الدنيا، مهما عظم، دون وقوعه منه، ألن وعد هللا ت

  ونفاذه.
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الواردة يف اآلية الرابعة من سورة » الكتاب«واستناًدا إىل ذلك كله نرى أن لفظة  
لقرآن الكرمي لوجود القرينة عليها يف أواخر السورة.   اإلسراء إمنا ختتص 

 ،هي املعنية يف اآلية الرابعة املذكورة» توراةال«على أن  بعضهم، إذا أصرَّ كّله  وبعد هذا
نه  غضّ ب يد قد وصفه هللا تعاىل  ها، فإن القرآن ا » الكتاب«النظر عن القرائن اليت سرد

تُُه} (سورة فصلت: اآلية  َ َلْت آ   ).3يف قوله عز وجل: {ِكَتاٌب ُفصِّ
لكتاب التوراة أ لقرآن قد تضمن احلكم فاملهم أن ا» القرآن« ووسواء كان املقصود 

عن  يخفالذي قضى به هللا تعاىل إىل بين إسرائيل. وهذا احلكم، الذي ورد يف التوراة وأُ 
 خيفى بعُد والقرآن بني ظهرانينا لقوله تعاىل: {ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَُقصُّ َعَلى َبِين الناس، جيب أّال 

  ).76وَن} (سورة النمل: اآلية ِإْسرَائِيَل َأْكثـََر الَِّذي ُهْم ِفيِه َخيَْتِلفُ 
ليهود، حتقيًقا لقضاء هللا تعاىل فيهم، سيقع ال حمالة  أن  ما دامإن ما سوف حيّل 

القرآن الكرمي يؤكد وقوعه. وهذا ما يثبته قول هللا تعاىل: {َ أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا 
ُ َلُكْم َكِثريً  ِّ نُوٌر وَِكَتاٌب  ايـُبَـنيِّ َن ا َّا ُكنُتْم ُختُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو َعن َكِثٍري َقْد َجاءُكم مِّ ممِّ

هنا، الوارد ذكره يف آخر اآلية » الكتاب«). وواضح أن 15مُِّبٌني} (سورة املائدة: اآلية 
عث رسوَلُه حممًدا صلى هللا الكرمية، هو القرآن الكرمي. ويف هذه اآلية يذكر هللا تعاىل أنه قد ب

عليه وآله وسلم ليبّني ألهل الكتاب (اليهود والنصارى) كثريًا مما كانوا خيفونه مما جاء يف 
التوراة واإلجنيل. ومن ذلك الذي ُأخفي وجوُب اتِّباع حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، 

ر أهل الكتاب من اليهود والدخوُل يف الدين الذي يدعو إليه. ومنه أيًضا ما سيؤول إليه أم
والنصارى يف الدنيا واآلخرة إن هم مل يؤمنوا ببعث حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ومل يصدقوا 

  القرآن الكرمي ويعملوا به...
اليت أتى على ذكرها القرآن الكرمي يف  »وعد اآلخرة«ومن الرباهني اليت تدل على 

لي تمعني من هود لفيفً أواخر سورة اإلسراء أن جييء هللا تعاىل  ا. واللفيف من الناس يعين ا



149 
 

أماكن شىت، أو من مجاعات خمتلفة، لذلك يقال: جاؤوا ومن لفَّ لفَّهم، أي جاؤوا مع من 
} (سورة النبأ: ا أيًضا بقوله تعاىل: {َوَجنَّاٍت أَْلَفافً انضمَّ إليهم... ويتأكد هذا املعىن لغو 

ا بعضها ت أش)، أي بساتني التفّ 16اآلية  ا...  على بعضجارها وتكاثفت أغصا لكثر
َنا ِبُكْم َلِفيفً  أن  }: جئنا بكم مجاعات مجاعات حىت تكثروا بعداوبذلك يصبح معىن: {ِجئـْ

ردة حيث يتوافد اليهود إىل  لعني ا دولة «ينضمَّ بعضكم إىل بعض... وهذا ما نراه اليوم 
من االحتاد السوفيايت ودول أورو  وًصاالعامل وخصملئات واأللوف، من كل بلدان » إسرائيل

الشرقية كلها... وهذا ما تعمل له منذ مدة طويلة الصهيونية املسيحية السياسية، والصهيونية 
م يتخذون من نبوءات التوراة واإلجنيل سبيًال لتجميع اليهود  اليهودية الالهوتية، وقد رأينا أ

و تسعة ماليني شخص. وبعد ذلك، وحبسب حن ، لكي يصبح عددهم»امليعاد«يف أرض 
حيث يقضى فيها على اليهود، فال » هرجمدون«نظرية اإلجنيليني األصوليني، حتصل حرب 

هم  على يبقى منهم سوى مئة وأربعة عشر ألف شخص فقط هم الذين يتولون دفن مو
اليهود، ويتحولون  أسبوع من الزمان... مث يظهر السيد املسيح يف جميئه الثاين، فيؤمن به مدى

» النبوءة والسياسة«إىل نصارى، حبيث ينتهي املعتقد اليهودي يف العامل. وهذا ما يورده كتاب 
  كما حتدثنا عنه سابًقا...

ت راسًخا يف أذهان املاليني من املسيحيني واليهود.وبسببه  ويبدو أن هذا االعتقاد 
جري اليهود إىل فلسطني . وهي هجرة منظمة منذ سنوات طويلة، جند هذا الدعم الدويل يف 

  تقوم على إجراءات مدروسة. منها:
ـــــــ جواز السفر الذي متنحه السلطات يف االحتاد السوفيايت للمهاجر اليهودي. وهو  1

دون أن يكون صاحبه قد  من جواز خاص ال يصلح إال لسفرٍة واحدة. وميكن استعماله
شرية دخول إىل دولة أخرى،  دولة «هذا املهاجر مدفوًعا للتوجه إىل  مما جيعلحصل على 

  اليت تستقبله فور نزوله من الطائرة، وتؤمن له املأكل.» إسرائيل
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، ورومانيا وبولندة  2 ـــــــ تربع خطوط الطريان يف بعض دول أورو الشرقية مثل هنغار
متني، لنقل املهاجرين اليهود إىل فلسطني، ويتم نقلهم عرب عملية مدروسٍة بد قة وسرّيٍة 

مني مصاحلها الذاتية من خالهلا. كثريةوذلك حتقيًقا ملآرب     تتوخى الدول اليت تشارك فيها 
ة كثري ـــــــ اختاذ اإلدارة األمريكية قرارًا بتقييد انتقال اليهود املهاجرين إليها بقيود   3

الشرقية. وذلك  يت وأورووصعبة، فُرِضت بعد إطالق حرية اهلجرة لليهود من االحتاد السوفيا
ت املتحدة » دولة إسرائيل«يهدف إىل جعل املهاجرين يتوجهون إىل  وليس إىل الوال

  األمريكية.
ن خططهم قد حتقق نتائجها  وإذا كان وهم املخططني لتلك األمور جيعلهم يعتقدون 

ات ءنية يف نبو فتقوم دولة إسرائيل الكربى يف حلم اليهود التارخيي، ويعود السيد املسيح 
دة قوة اليهود واحتالهلم  اإلجنيليني األصوليني، فإننا نقول هلم أن ذلك قد يتحقق من حيث ز
أراضي عربية جديدة، وإقامة الكيان اليهودي الذي جيمع معظم يهود العامل... لكن النتائج 

كثرية سكان األرض، وذلك نتيج ا غري مضمونة، إذ سيحل الفناء  ة حرب اليت يتوخو
أن هنالك امتالًكا ملخزون   وًصاخصو أن تقع بسبب انتشار الفساد والظلم،  من نووية ال بد

التاريخ  بدءسالح اخرتعه اإلنسان، منذ  كبري من األسلحة النووية. وقد ثبت أنه ما من
سوف تقع الكارثة على البشرية  وحىت يومنا هذا، إالَّ استعمل استعماًال كامًال. وعندئذٍ 

ا، هو كيف يرضى اليهود أن ، وليس على اليهود وحدهم... ولكن ما نستغربه حق مجعاء
اليت ترّوج هلا الصهيونية » النبوءات« يف حني أنجيتمعوا من كل أقطار األرض يف فلسطني، 

ن اجتماعهم هو الشرط الالزم للقضاء عليهم؟.   تقول 
 تعاىل إىل بين إسرائيل من خالصة القول إّن يف القرآن الكرمي إخبارًا عما قضى هللا

حكم عندما يرتكبون الفساد يف األرض مرتني. ويف علمه وحده ـــــــ سبحانه ـــــــ ما سيكون 
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عليه مآهلم أو مصريهم يف مقبل الزمان من عمر الكرة األرضية. ولعله هو الزمان الذي 
  نشهده اليوم...

عباد  تعاىل. وحىت تنطبق عليهم هم » بين إسرائيل«األمر الثاين: إن الذين يقاتلون 
 اجيب أن يكونوا من املؤمنني  الواحد األحد، غري مشركني به. فهم إذً » عباد «لفظة 

من أهل عقيدة التوحيد، وعليهم أن يقاتلوا من أجل إعالِء كلمة هللا حىت الشهادة. ولوال 
م ـــــــ سبحانه ــــــ ن الصفتان ملا اصطفاهم رُّ ـ واختارهم لقتال قوٍم ما ُعرفوا على مدار ها

م شعب هللا املختار، وهلم  م يتومهون  التاريخ إالَّ أعداًء ألنبياء هللا، وللعباد مجيًعا، أل
م ومطامعهم... السيادة على سائر الشعوب، وهلم احلقّ    يف استعبادها، وإخضاعها إلراد

بعَثها هللا تعاىل لتهزم بين إسرائيل وجتوس  واألمر الثالث: هو أن اجلماعة املؤمنة اليت
ـــــــ لبين  رهم، جيب أن تكون هي اجلماعة نفسها اليت سوف يردُّ هللا ـــــــ سبحانه  خالل د
بل، أو  إسرائيل الكرَّة عليها... ومل نعلم يف التاريخ أن اليهود حاربوا أهل فارس، أو أهل 

م النيب الرومان، واحتلوا بالدهم، وانتصروا ع ليهم... فاليهود ومنذ خروجهم من مصر أ
ا إالَّ عندما امتثلوا ألوامر هللا تعاىل يف ظل  موسى عليه السالم مل يؤسسوا هلم دولة يُعتدُّ 

م. ومنذ ذلك الوقت، مل يُعرف أنه قامت لبين إسرائيل دولة، بل مل يكن باألنبياء و  قياد
م، إالَّ ما  أنشأوا من وحداٍت آهلة يف شبه جزيرة العرب كما يف عندهم جمتمع معني خاص 

م، بعد ظهور اإلسالم،  املدينة وخيرب، أو يف اليمن على عهود بعض ملوك محري... غري أ
م على العيش يف ظل دولة اإلسالم اليت   عدم استجابتهمإىل ونظرًا  هلذا الدين وعدم قدر

كانت أول دولة عادلة أقامت شرع هللا على األرض بقيادة رسول هللا حممد صلى هللا عليه 
وآله وسلم... هلذه األسباب مجيعها خرجوا من اجلزيرة العربية، فارحتلت مجاعة منهم إىل 

، وذهبت أخرى إىل بيت املقدس يف فلسطني... كذلك كانت تعيش  أذرعات يف سور
  مجاعات منهم يف بلدان شىت من أحناء العامل...
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لكرَّة على اجلماعة اإذً   نفسها فالرتكيز هو على معاودة اليهود لبناء أنفسهم، وقيامهم 
فكيف ميكن أن  ،دولة، وقوة، وجيش اليت بعّثها هللا عليهم أول مرة... فإن مل تكن هلم

  الكرَّة؟يعاودوا تلك 
جيب أن يكون هلا استمرارية، وطبًعا ال تكون هذه االستمرارية  نفسها مث إن اجلماعة

ا  لعقيدة والرسالة. مث جيب أن تكون عقيد لقيادات، بل جيب أن تكون  ألشخاص، وال 
ن استمرارية ، كي يتوافق إعدادها وتربيتها مع وعد هللا ـــــــ سبحانه ـــــــ املوعود... كذلك فإاحلقّ 

ا، ووحدة هذه العقيدة، تؤكدان استمرارية بين إسرائيل بسبب  العقيدة للجماعة املؤمنة 
ا: أال وهي اليهودية... هذه اليهودية اليت تطبعهم بطابعها  وحدة العقيدة اليت يدينون 

يكون النظر عن األفراد، والقادة واحلكَّام... وهكذا جيب أن  غضّ اخلاص كجماعة معيَّنة، ب
م يف املرََّتني، اجلماعة  من خالل وحدة العقيدة اليت هي عليها، نفسها عباُد هللا الذين يقاتلو
  واستمرارية هذه اجلماعة عرب هذه العقيدة...

ر اليت حتصل فيها األحداُث، جيب أن تكون  همًة يف نظر مواألمر الرابع: هو أن الدِّ
ر اليت ينشئون فيها  م... ا أو ُحكًما خاص كً العمران، ويقيمون عليها ملاليهود إذ هي الد ا 

ا األرض دّ ة لبين إسرائيل، إذ هم يعهمّ مأرض » فلسطني«ومل يكن يف األرض كلِّها غري  ون أ
ا يف التوراة. وسواء أصحَّ اعتبارهم أم مل يصح، فقد أثبت التاريخ أنَّ ت عهم هم طلُّ اليت وعدوا 

دوًما ألرض فلسطني. وقد ُعرض عليهم إقامة دولٍة هلم يف إفريقيا  وأنصارهم احملرضني هلم كان
أو يف غريها، فلم يرضوا بذلك، وأصرُّوا على الرجوع إىل فلسطني من أجل إعادة بناء هيكل 

بيت  لكونسليمان، يف بيت املقدس، زاعمني أنه كان قائًما حيث املسجد األقصى. 
ر، كان مقر  ا لغالبية أنبياء هللا تعاىل: إبراهيم، وإسحق، ا أو ممر املقدس، أو ما جاوره من الد

، وحيىي، وعيسى ـــــــ عليهم السالم ـــــــ ولذا فهو  ويعقوب، وشعيب، وداود، وسليمان، وزكر
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أحناء  خمتلفميثل يف نظر اليهود الركيزة لبناء دولة جيتمعون فيها، بدل أن يظلوا مشردين يف 
  األرض...

ر شيء ا يفوالرتكيز  ا املسرح الذي سوف تملد عليه حركة التاريخ ـــــــ ؤدي هم، أل
ا ـــــــ دورًا  جوار يف هًما يف بقعة الشرق األوسط من العامل، وحتديًدا يف فلسطني و مذن ر

الذي يعّينه القرآن الكرمي كما يدلُّ النص القرآين يف قول هللا  نفسه بيت املقدس. وهو املكان
). واملسجد يف 7لَِيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه أَوََّل َمرٍَّة} (سورة اإلسراء: اآلية {وَ تعاىل: 

ت السابقة اليت وردت يف نفسه هذا النص هو املسجد  الذي جرى اإلخبار عنه يف اآل
ملعجزة اخلارقة اليت حصلت للرسول  حلدث العظيم، بل  مطلع سورة اإلسراء وفيها إخبار 

مد صلى هللا عليه وآله وسلم عندما أسرى به ربه سبحانه من املسجد احلرام يف مكة حم
املكرمة إىل املسجد األقصى يف بيت املقدس. ويثبت السياق القرآين هذه احلقيقة يف تالزم 
ت وتتابعها، إذ يقول هللا تعاىل يف مطلع سورة اإلسراء: {ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه  اآل

تَِنا ِإنَّهُ لَ  َ رَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آ َ َن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي  ُهَو  ْيًال مِّ
  ).1السَِّميُع الَبِصُري} (سورة اإلسراء: اآلية 

رك ُهللا حوَلُه، لكي يكون املكان الدائم والثابت الذي يراه  فاملسجد األقصى قد 
ِت هللا، وقدرته سبحانه، ومجيل بركاته. ومن  م العني، فيتخذه دليًال على عظيم آ اإلنساُن 
دالالت بركات هذا املكان حصول معجزة املعراج فيه وهي معجزٌة كبريٌة يف معانيها البعيدة، 

تِِه البيِّ  ة. وقد شاء هللا سبحانه أن يُرَي نبيَُّه املصطفى من آ نات مما مل يره ويف مراميها اخلريِّ
أَحٌد من العاملني، فيستدلُّ الناُس بذلك على وجود ِهللا سبحانه وتعاىل، وعلى حكمته يف 

  خلقه، وإخضاِعِه هؤالء اخللق مجيًعا للقوانني اليت يرمسها هلم، وللنُّظم اليت يُنزهلا عليهم...
ن ذلك كان وأما احلكمة من اإلسراء واملعراج، فتتجلَّى، وفق مفهومنا البشري، 

ً استثنائي  ت دورة الزمان، وال ترصُدُه حركة التاريخ. لكنَّ ارتباطه  يفا، ال يدُخُل حد حسا
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لذات، يعطي هلذا املسجد أمهية خاصًة يف سري حياة  ملسجد األقصى  ببيت املقدس، و
ل واملؤمنني، واليت البشرية، إذ جيعُلُه هللا تعاىل شاهًدا على األحداث اليت جتري بني بين إسرائي

م بني الناس... كما جعله شاهًدا على  اإلسراء «تعربِّ عن تقّلب حركة التاريخ ومداولة األ
ما من حركة التاريخ، ومن دورة الزمان...» واملعراج   نفال

وهنا تتجلى عظمة القرآن وهي تُثبُت حكمة هللا تعاىل يف خلقه، ويف مشيئته سبحانه  
ت ل قوم يعقلون، ليدركوا أنَّ كلَّ أمٍر مردُّه إىل هللا، وكل شيء مصريه ملشيئة كيف يبني اآل

، ووكيًال...  اهللا. وال جمال إذً  إلنكار الناس هذه احلقيقة، وال جمال الختاذهم من دونه ر
ذلك ما يوصي به عباده يف مجيع الرساالت السماوية، كما فعل مع بين إسرائيل عندما أوحى 

   يتخَذ بنو إسرائيل من دون هللا وكيًال!...موسى عليه السالم أالَّ  إىل النيبِّ 
ق ذلك كله على الواقع الذي حصل، والذي تثبته أحداث التاريخ، بوإذا أرد أن نط

و السنة احلادية عشرة ملبعث الرسول حنلتبّني لنا بوضوح أن اإلسراء حصل من مكة املكرمة 
 رته إىل املدينة املنورة بسنتني، ويف وقت مل يكن قدصلى هللا عليه وآله وسلم أي قبل هج

  نشب فيه أي قتاٍل بني املسلمني واليهود بعد...
ملواثيق مع  ... وكان يف املدينة من أمر اليهود ما كان، عندما مل يراعوا العهود ونكثوا 

ه، حىت قاتلهم، رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، مث راحوا يتآمرون، ويـَُؤلُِّبون الناَس علي
ر منهم إالَّ نفٌر قليل،  رهم يف خيرب وحوهلا، وفرَّق مجوعهم، حبيث مل يبَق يف تلك الد وغزا د

  أقرَّه الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم على البقاء، شرط عدم التآمر على اإلسالم وأهله...
ت بعده فتوحات وانتقل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم إىل الرفيق األعلى، واستمر 

م اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه...   اإلسالم، ودخل املسلمون املسجد األقصى أ
ْ له فساُدُهم يف األرض، مبا  ومن يتقصَّ أخبار اليهود يف بالد العرب واملسلمني، يتبنيَّ

ألخدود، مث  حاكوا من دسائس على أهل جنران حىت قتلوهم تلك املقتلة العظيمة وأحرقوهم 
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تتبنيَّ له فتنتهم بني األوس واخلزرج يف يثرب، وما أوقعت دسائسهم من قتلى بني الفريقني ـــــــ 
ـــــ مث يظهر له إصرارهم الشديد على حماربة اإلسالم والكيد  وكل ذلك كان قبل اإلسالم ــ

  لرسوله الكرمي صلى هللا عليه وآله وسلم.
حىت استشرى يف بالد العرب حيث كانوا وكان اليهود قد نشروا الفساد من حوهلم 

يعيشون يف رغٍد من العيش... مث جاَء اإلسالم فأراَد هللا سبحانه اجتثاَث ذلك الفساد فإِذن 
ن يقاتلهم ليسوَء وجوههم، مث تعقَّبهم املسلمون إىل بيت  ر...املقدس حيث متَّ الفتح، ونشر اإلسالم رايته يف تلنبيِّه صلى هللا عليه وآله وسلم    لك الد
م، ويطبَّق حكم اإلسالم يف فلسطني حيث املسجُد األقصى، ويستمر  وتتعاقب األ
اية اخلالفة العثمانية... ويف تلك احلقبة الطويلة كان اليهود، يف كل  احلكم اإلسالمي حىت 

على  أحناء األرض، يعدُّون العدَّة سرا، ويتهيَّأون للعودة إىل فلسطني، أي إلعادة الكرَّة
يت نكبة احلرِب العاملية األوىل على اخلالفة العثمانية اليت كانت  املسلمني... وحيني الوقت، و

قامة وطٍن قومي لليهود يف 1917آخر دولة إسالمية. ويكون وعد بلفور الربيطاين عام  م 
م فلسطني. وتفعل السياسة الربيطانية فعلها، وتُنتدب بريطانيا على فلسطني لتحقيق احلل

  اليهودي...
وسخَّر اليهود االنتداَب الربيطاين خلدمتهم فتّم اغتصاب فلسطني وإنشاء الدولة 
رهم. وحتقق احللم اليهودي وقامت  اليهودية، على أشالء العرب املسلمني وفوق أرضهم ود

  فاضح بني احلركة الصهيونية والدولة الربيطانية... ؤم بتواط1948 عامالدولة العربية 
 اليهود اليوم ما زالوا يستقوون ويستعلون، وما زالوا يتكربون ويظلمون املسلمني وها ُهمُ 

م، وغزو بالدهم، وما زالوا  دمي عمرا م، و حتالل أراضيهم، وتدمري منشآ من حوهلم 
االحتالل اإلسرائيلي يف فلسطني أمرَّ العذاب،  يف ظليذيقون املسلمني الذين يعيشون 

م احلال إىل  ت. وقد وصلوأشّدها اإلجراءات التعسفية الظاملة وميارسون عليهم أقسى
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األمس القريب يف اقتحام املسجد األقصى عليهم وهم يصّلون، فارتكبوا جمزرة راح ضحيتها 
  م).1990ول األهـــــــ (تشرين 1411ول األجمموعة من املسلمني. وكان ذلك يف شهر ربيع 

لبت قوى الشر على وهكذا ميكن أن خنلص إىل قناعٍة راسخ ٍة وهي أنه مهما 
لرجال واألموال والسالح، فإنَّ {َوْعُد  املسلمني، ومهما قّدمت هذه القوى من دعٍم لليهود 
اآلِخرَِة} الذي قضاه هللا تعاىل إليهم يف الكتاب سوف يتحقق ال حمالة وسوف جيوس {ِعَباُد 

َِّ} ـــــــ تعاىل ـــــــ خملصون له الدين،  رهم ويدّمرون ترسانتهم احلربية، ويهدمون ما ا خالل د
  عمرته أيديهم.

إنَّ هللا تعاىل ال خيلف وعده، فهو سبحانه عندما أتى على ذكر الوعد األول يف اآلية 
َْسٍ  امن سورة اإلسراء، فقال: {فَِإَذا َجاء َوْعُد أُوالُمهَا بـََعثْـَنا َعَلْيُكْم ِعَبادً  5رقم   لََّنا أُْوِيل 

ِر وََكاَن َوْعدً  َ مَّْفُعوًال}. وعندما أتى على ذكر وعد اآلخرة يف  اَشِديٍد َفَجاُسوْا ِخَالَل الدِّ ، قال سبحانه على لسان أهل العلم من أهل 108أواخر هذه السورة املباركة يف اآلية رقم 
  وًال}.{َويـَُقوُلوَن ُسْبَحاَن رَبَِّنا ِإن َكاَن َوْعُد َربَِّنا َلَمْفعُ الكتاب 

ستعمال  فال خوَف إذن على األمة اإلسالمية مما يتوعدها به العامل كّله، سواء 
  ا هو أشّد فتًكا منها...مباألسلحة النووية أو 

م ميلكون ما هو  إن اخلوف على املسلمني إمنا يكون من أنفسهم ال من غريهم، أل
واملتفقة مع الفطرة. وهذه العقيدة هي أشد قوة، ميلكون العقيدة الصحيحة املبنيَّة على العقل 

الرابطة الوحيدة اليت تصل اإلنسان بربّه حق االتصال. كيف ال، والقرآن الكرمي جزٌء منها، 
  وهو حبل هللا املمدود: من متسك به جنا ومن ابتعد عنه سقط وهوى...

كته وكتبه والعقيدة هي ما عقد عليه القلب. والعقيدة اإلسالمية هي اإلميان  ومالئ
ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر، خريمها وشرمها. فيكون القرآن من العقيدة، وهو الكتاب 

  أن حترِّفه أيدي البشر، ألّن هللا سبحانه قد أحاطه بعنايته. عالذي مل تستط
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ا املسلمون، عليهم أن يعرضوها على الناس عرًضا حسًنا، ال أن  والعقيدة اليت يؤمن 
َ الرُّْشُد ِمَن يفرضوها ف م بقوله تعاىل: {َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن َقد تـَّبَـنيَّ رًضا سيًئا، بذلك أمرهم رّ

  ).256اْلَغيِّ} (سورة البقرة: اآلية 
ا الناس ملكتهم وما ميلكون. إذً  فبني أيدي املسلمني منهج واضح لعقيدة  افإذا آمن 
َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس} (سورة آل متكاملة، إذا أحسنوا تطبيقه على أنفسهم كان وا {َخيـْ

  )، وإذا أحسنوا َعْرَضُه على اآلخرين ازدادوا مبن اهتدى منهم قّوة وعدًدا.110عمران: اآلية 
بتعادهم عن دينهم، ألن هذا الدين  وبناًء عليه ال يكون اخلوف على املسلمني إال 

م. وقد أثبت املسلمون األوائل احلنيف الذي ارتضاه هللا تعاىل هلم هو سّر  م وعماد نصر قو
ت اليت دمروها، بقوةذلك، حيث إن اال م مرباطور وصدق عزميتهم، كانت أكثر منهم  إميا

ًسا.   قوة وأشد منهم 
ذه احلقيقة وعملوا هلا، ألن هللا تعاىل هو  اإذً  فال خوف على املسلمني إن هم آمنوا 

يد َُِنوا ، فال مناص من أن يتحقق ما فيه. قال تعاىل: حلقّ  معهم. وقد أنزل قرآنه ا {َوَال 
  ).139َوَال َحتَْزنُوا َوأَنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني} (سورة آل عمران: اآلية 
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  الفْصل السَّابع
  الوقاِئُع واألحَداُث تشهدُ 

نَّه احلَقّ   للقرآن 
بتة، ومن هذه احلقائق حقيقة التوحيد ومدارها كّل ما ورد يف القرآن الكرمي حقائ ق 

يتخذ صاحبة وال ولًدا... وما بعد ذلك  اإلميان  الواحد األحد الفرد الصمد، الذي مل
فشرك  تعاىل ـــــــ والعياذ  ـــــــ فال يغاِل الناس يف دينهم، وال يصرفنَّهم عن هذا احلق 

ة إمنا هو  تعاىل. وكل من يف السماوات واألرض إالَّ آيت صارف، ألن رجوعهم يف النهاي
  الرمحان عبًدا...

والقرآن الكرمي هو كتاب هللا املبني. وإنه لَْلحق من ربكم مثلما أنكم تنطقون. يقول 
رً  حلَْقِّ نـََزَل َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّ قِّ أَنزَْلَناُه َوِ حلَْ ً  )105( اَوَنِذيرً  اهللا تعاىل منزّله: {َوِ  َوقـُْرآ

ـــــــ  105فـََرقْـَناُه لِتَـْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تَنزِيًال} (سورة اإلسراء: اآليتان 
106.(  

حلق ليكون آية دائمة، ونزل مفرقًا ليقرأ على مهل يف الزمن  القرآن الكرمي نزل 
ت مل جياوزهن «عنه:  الطويل. قال ابن مسعود رضي هللا كان الرجل منا إذا تعلم عشر آ

ن   ».حىت يعرف معانيهن والعمل 
قِّ أَنزَْلَناُه}... وأنزله ـــــــ سبحانه  ولقد أنزل هللا تعاىل هذا القرآن قائًما على احلقّ  حلَْ {َوِ

حلَْقِّ نـََزَل}. فاحلقّ  احلقّ  ـــــــ ليقرّ  قوامه،  غايته، ومن احلقّ  مادته واحلقّ  يف األرض ويثبته {َوِ
حلقّ  موس الوجود كله، يشري إليه ويدل عليه وهو  اهتمامه. إنه احلقّ  و األصيل الثابت يف 
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ذا احلقّ  سداه وحلمته، واحلقّ  طرف منه. فاحلقّ  الذي  مادته وغايته، والرسول مبشر ومنذر 
  جاء به.

ة ليحدثها عن القيم اليت ينبغي هلا أن حترص والقرآن الكرمي يتوجه إىل اجلماعة املسلم
عليها، وتضحي من أجلها. وحيدثها عن املصاعب واملتاعب واآلالم اليت تعرتضها، والعقبات 
لصرب والتقوى والعزم واالحتمال.  ا أن تتحلَّى  الكؤود اليت جيب عليها اقتحامها، ويهيب 

َا ومن تلك التوجيهات القرآنية لألمة املسلمة قوله  هللا تعاىل: {ُكلُّ نـَْفٍس َذآئَِقُة اْلَمْوِت َوِإمنَّ
نـَْيا ِإالَّ تـَُوفـَّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْجلَنََّة فـََقْد فَاَز َوما اْحلََياُة ا لدُّ

َلُونَّ ِيف أَْمَواِلُكْم  )185(َمَتاُع اْلُغُروِر  َوأَنُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِمن لَتـُبـْ
َوِإن َتْصِربُوْا َوتـَتـَُّقوْا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُموِر} (سورة آل  اقـَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوْا أًَذى َكِثريً 

  ).186ـــــــ  185عمران: اآليتان 
الَّ تغيب عن البال، وأن تستقرَّ يف النفس، أن احلياة على هذه من احلقائق اليت جيب أ

ايتها حتًما عن طريق املوت. وال أحد يفّر  يت  جل مسًمى، مث  األرض موقوتة، حمدودة 
اهدين والقاعدين، و من هذا املصري، من هذا املوت الذي يطا ل الصاحلني والطاحلني، ا

لعقيدة، واملستذلني كا لعبيد... ميوت ذوو االهتمامات الكبرية واألهداف املستعلني 
السامية، كما ميوت السخفاء التافهون الذين يعيشون من أجل املتاع القليل الرخيص. الكل 
ميوتون... كل نفس تذوق املوت وتفارق هذه احلياة، وال فرق بني نفس ونفس يف جترع هذه 

صري األخري، املصري الذي يفرتق فيه كل على اجلميع. إمنا يكون الفارق يف املالكأس الدائرة 
إنسان عن اآلخر، واملصري املخيف الذي يستحق أن حيسب له ألف حساب. {َفَمن ُزْحزَِح 

بذاته يصور معناه جبرسه، وكأمنا للنار » زحزح«َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْجلَنََّة فـََقْد فَاَز}. ولفظ 
حاجة إىل من يزحزحه، أي يف جماهلا، فهو  جاذبية تشد إليها من يقرتب منها ويدخل يف
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يبعده قليًال، ليخلصه من جاذبيتها الشديدة! فمن أمكنه أن يُزحزح عن جمال النار، وُيستنَقذ 
  من جاذبيتها، ويدخل اجلنة فقد فاز...

، وهي صورة اجلاذبية للنار! أليست للمعصية  ا الصورة ذات احلركة شدا وجذً إ
حاجة إىل من يزحزحها عن جاذبية املعصية؟ بلى. وهذه هي يف س جاذبية؟ أليست النف

ـــــــ حىت مع احملاولة واليقظة الدائمة ـــــــ يظل أبًدا مقصًرا...  زحزحتها عن النار. أليس اإلنسان 
  إال أن تدركه رمحة هللا تعاىل؟ بلى.

ا مت نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر}... إ اع، لكنه ليس متاع احلقيقة، وال متاع {َوما اْحلََياُة الدُّ
ا متاع الغرور، متاع اخلداع، متاع الغفلة والنسيان. وعندما تستيقن  الصحو واليقظة. إ
ا حكاية احلرص على احلياة اليت ال يوجد فيها  النفس البشرية هذه احلقيقة ُخترج من حسا

ث ما يعرتضها من مكاره... وعندئٍذ حيدّ  لِتَـَقبُِّل كل إال القليل، الزهيد الزائل، وتستعد عندئذٍ 
َلُونَّ ِيف أَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن  هللا تعاىل املؤمنني عما ينظرهم بقوله عز وجل: {لَتـُبـْ

  ).186َعْزِم األُُموِر} (سورة آل عمران: اآلية  َوتـَتـَُّقوْا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َوِإن َتْصِربُواْ  االَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوْا أًَذى َكِثريً 
ا سّنة العقيدة والدعوة، اليت أرادها هللا العلي العظيم، لتكون إحدى السنن اليت  إ

ل األموال واألنفس... وال بد و ترتكز عليها حركة التاريخ: ال بد من البالء، وهذا البالء يطا
من األنبياء  وًصا، وهذا األذى جيب أن يقابله صرب ومقاومة واعتزام، وخصمن األذى

واألولياء والصاحلني. خيرب بذلك رسوُل الرمحة صلى هللا عليه وآله وسلم عندما سئل: من أشد 
الناس بالًء  رسول هللا؟ فقال: النبيون مث األماثل فاألماثل.ويُبتلى املؤمن على قدر إميانه 

عمله بالؤه، ومن ضعف إميانه وسخف  وحسن عمله: فمن صح إميانه وحسن عمله اشتد
لشهوات...  ملكاره بينما حفت النار  قّل بالؤه... هذا هو الطريق إىل اجلنة، وقد ُحفَّت 
إنه هو الطريق إلنشاء اجلماعة وتربيتها كي تنهض بتكاليف الدعوة، وليثبت على هذه 
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ا عوًدا، ولكي تعزَّ عليهم هذه الدعوة وتغلو، بقدر ما يصيبهم يف  الدعوة أصلب أصحا
ن عنٍت وبالء، وبقدر ما يضحون يف سبيلها من عزيز وغاٍل، فال يفرِّطون فيها بعد سبيلها م

  ذلك، مهما قويت الشدائد.
لدعوة إىل  ويبقى هذا التوجيه القرآين رصيًدا للجماعة املسلمة كلما مهت أن تتحرك 
هذه العقيدة، أو حاولت تطبيق منهج هللا احلكيم يف األرض، أو كلما اجتمع عليها 

  حاب الكيد والفتنة لتشويه أهدافها وصّدها عن سواء السبيل.أص
وميضي السياق القرآين ليكشف عن مواقف أهل الكتاب يف خمالفتهم عهد هللا تعاىل 
 ُ ّ ِِْم ملا ائتمنهم عليه حني ُيسألون عنه: {َوِإَذ َأَخَذ ا هم الكتاب، ونـَْبِذِهْم له، وِكْتَما يوم آ

 اوتُوْا اْلِكَتاَب لَتُـبَـيِّنـُنَُّه لِلنَّاِس َوَال َتْكُتُمونَُه فـَنَـَبُذوُه َورَاء ُظُهورِِهْم َواْشتَـَرْوْا ِبِه َمثَنً ِميثَاَق الَِّذيَن أُ 
  ).187قَِليالً فَِبْئَس َما َيْشتَـُروَن} (سورة آل عمران: اآلية 

ليهود. ويف سورة آل عمران تبيان لكثري من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم، وخباصة ا
م للحقّ  لباطل إلحداث  وأبرز تلك األفاعيل واألقاويل: كتما الذي يعلمونه، وتلبيسه 

ن قبله، ويف تصديقه  البلبلة والتشكيك يف صحة اإلسالم، ويف وحدة األسس بينه وبني األد
هلا، وتصديقها له... وكانت التوراة بني أيديهم يعلمون منها أن ما جاء به حممد صلى هللا 

م منه التوراة.ليه وآله وسلم حقّ ع   ، وأنه من ذات املصدر الذي جاء
واآلن يبدو هذا املوقف منهم بشًعا غاية البشاعة، حني يبّني هللا سبحانه أنه أخذ 

م نه أو خيفو نعليهم العهود وهو يعطيهم الكتاب أن يبينوه للناس، ويبلغوه، وال يكتمو  ه... وأ
ا اإلنسان نبذوا هذا العهد مع هللا تعاىل ، حيث يتمثَّل إخالفهم للعهد حبركة حسية يقوم 

قَِليًال} هو َعَرٌض من أعراض  ا{فـَنَـَبُذوُه َورَاء ظُُهورِِهْم} وال يكتفون بذلك {َواْشتَـَرْوْا ِبِه َمثَنً 
مثٌن قليٌل حىت ولو كان ملك هذه الدنيا، ومصلحة شخصية مادية لألحبار والكهنة. وكله 
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الدهور! فما أقل هذا مثًنا لعهد هللا! وما أقل هذا املتاع حني يقاس مبا عند  األرض وعلى مر
  هللا تعاىل! فبئس ما يشرتون.

َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس  نية لألمة اإلسالمية قوله تعاىل: {ُكنُتْم َخيـْ ومن التوجيهات الر
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر وَ  ْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ِ رً َُْمُروَن  ِّ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْ ِ ُم  اتـُْؤِمُنوَن  هلَّ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَرُُهُم اْلَفاِسُقوَن  نـْ َر  )110(مِّ َ َلن َيُضرُّوُكْم ِإالَّ أًَذى َوِإن يـَُقاتُِلوُكْم يـَُولُّوُكُم اَألُد
  ).111ـــــــ  110 ُمثَّ َال يُنَصُروَن} (سورة آل عمران: اآليتان

لقرآن صاروا  ويف هذا ما يدل على أن أولئك الناس الذين اعتنقوا اإلسالم وعملوا 
ملعروف  ا بني األمم، وهي األمة اإلسالمية. ومن خصال هذه األمة األمر  أمة هلا كيا

 كون واجلوهر يف والنهي عن املنكر، واإلميان  العلي العظيم... وهذه اخلصال هي الشرط
ـــــــ املبين لغري » أخرجت«األمة اإلسالمية خري أمة أخرجت للناس. وهذا التعبري بكلمة 

ا  الفاعل ـــــــ يكاد يدل على اليد املدبّرة اللطيفة، اليت أخرجت هذه األمة إخراًجا، ودفعت 
اءه إال دفًعا إىل الظهور من غياهب الغيب، ومن وراء الستار السرمدي الذي ال يعلم ما ور 

ا  م الغيوب... إ مسرح احلياة  لكنها يف احلقيقة تعّرب عن حركة ُخترج على» كلمة«هللا عالَّ
ً على أعماهلا خاص أمة هلا صفات خاصة، ودور خاص، كما أنَّ هلا مقاًما خاص  ا. ا، وحسا

  وهذا ما جيب أن تدركه األمة اإلسالمية.
سيما أهل الكتاب منهم، فلو آمنوا، لكان أما غري األمة اإلسالمية من الناس، وال 

، واعرتفوا مبا دّلت عليه كتبهم ذلك اإلميان خريًا هلم يف الدنيا واآلخرة. ولقد آمن بعضهم حبقّ 
اية  من بعث خامت النبيني، والدعوة إىل اإلسالم ديًنا وحيًدا منذ آدم عليه السالم وحىت 

 بن سالم وأصحابه من أهل التوراة، البشرية. ومن أولئك الذين آمنوا بذلك عبد هللا
والنجاشي وأصحابه من أهل اإلجنيل. وتطالعنا األخبار، قدميًا وحديثًا، عن إميان أفراد من 
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م يظّلون فئًة قليلة العدد، ويظلُّ أكثرهم من الضالني اخلارجني ع  لىالنصارى، ومع ذلك فإ
  طاعة هللا تعاىل.

صلى هللا عليه وآله وسلم إىل يثرب ـــــــ املدينة  وقد عمد اليهود، عندما هاجر الرسول
تباعه، وتعاونوا مع املشركني على ذلك. ويؤك القرآن الكرمي أن  داملنورة ـــــــ إىل اإلضرار به و

ذلك الضرر لن يكون ضرًرا عميًقا، وال يستطيع أن يتناول أصل الدعوة، ولن يؤثر يف كينونة 
م.األمة اإلسالمية. إمنا هو أذً    ى عارٌض يف الصدام، وأملٌ ذاهٌب مع األ

  لكن التعقيب القرآين على ذلك يرسم النتيجة احلامسة:
ُؤوا بَِغَضٍب  َ َن النَّاِس َو ِّ َوَحْبٍل مِّ ْن ا {ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوْا ِإالَّ ِحبَْبٍل مِّ

ِّ َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلمَ  َن ا ِّ َويـَْقتـُُلوَن اَألنِبَياَء ِبَغْريِ مِّ ِت ا َ ِ َنـَُّهْم َكانُوْا َيْكُفُروَن  ِ ْسَكَنُة َذِلَك 
  ).112َحقٍّ َذِلَك ِمبَا َعَصوا وََّكانُواْ يـَْعَتُدوَن} (سورة آل عمران: اآلية 

مجاع املفّسرين. كما أن احلبل من الن اس واحلبل من هللا سبحانه هو عهده وميثاقه 
لعهد منهم على وجه الذمة أو غريها من وجوه األمان.   يكون 

وقد بّينا تلك املعاصي اليت كان يرتكبها اليهود بصورة خاصة من أهل الكتاب، حىت 
ن يكونوا أذالء أينما وجدوا، وأّال   جيدوا نصريًا يدفع عنهم قضى حكم هللا تعاىل عليهم 

هذا الذل، أو يرفعه بعض الناس عنهم، ولكن  الذل، إال أن يشاء هللا ذلك فريفع عنهم
لفرتات معينة، ألنَّ غضب هللا تعاىل حاّل عليهم واملسكنة تعيش يف ضمائرهم، وتكمن يف 
مشاعرهم. ومنذ أن ضرب هللا تعاىل عليهم هذا العقاب الدنيوي عاشوا يف احلياة أذالء، 

إذا غدا استدرار العطف  مساكني يستجدون عطف األمم اليت يعيشون بني ظهرانيها، حىت
م... ومن كانت هذه  م، وجنحوا فيه، اختذوا الذلَّة واملسكنة سبيًال يف تنفيذ مآر ديد
خصاهلم، وقتل األنبياء وتكذيبهم، والفساد بني الناس فعاهلم، فال ميكن أن تكون هلم الغلبة 

  يف النهاية!... حاش  أن يكتب هلم ذلك!.
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قائق القرآنية، مبا هدا إليه ربنا تعاىل، فلكي نزيل وحنن عندما نتلمس تلك احل
الغشاوة عن قلوب الناس، فيعوا تلك احلقائق، ولكي ندل املسلمني على الطريق فيعرفوا 
موقعهم بني األمم. وحنن يف ذلك كله ال ننكر أن معظم دول العامل تقف حىت اليوم إىل 

باب القوة من األسلحة احلديثة، وبكل جانب اليهود، تؤازرهم وتناصرهم ومتدُّهم بكل أس
أنواع املساعدات من األموال وغريها حىت صار هلم ذلك النفوذ القوي. ويكفي للتدليل على 

ون لقرارات  م ال  ، وهي متثل دول العامل يف القرن العشرين. تلك »هيئة األمم«نفوذهم أ
ا، وهي تدعوهم لالعرت  حلقوق املشروعة للشعب القرارات اليت تصدر عن خمتلف أجهز اف 

لقوة ألهلها العرب  الفلسطيين من مسلمني ومسيحيني، وإىل إعادة األرض اليت احتلوها 
املشردين، أو لالنسحاب من األراضي اليت ميارسون فيها أبشع مظاهر االحتالل الظامل 

ل اليهود الفاسد الغاشم... فهل ميكن بعد كل هذا الدعم، وبعد كل هذا التغاضي عن أفعا
  اإلجرامية من قبل الدول الكربى، أن يكونوا أكثر نفريًا ممَّا هم عليه اآلن؟!.

إن تلك األحداث املتعاقبة عرب ِحَقٍب من الزمان، تثبت يف رأينا، أن املسلمني كأمٍَّة، 
هم الذين اختارهم هللا تعاىل لقتال اليهود من أجل اجتثاث فسادهم يف األرض. لذا فقد 
م أعداٌء للعرب  وجب أالَّ يظَننَّ أحٌد من املسلمني أن اليهود يقاتلون الفلسطينيني فقط، وأ

... ال، إن اليهود هم أعداء املسلمني مجيًعا أينما وجدوا. ومل ُخيِف بعض زعمائهم حسبف
كستان«هذه احلقيقة عندما قالوا:  وإذا رضيت إسرائيل أن »... إنَّ أْمَن إسرائيل يصل إىل 

النسحاب من أي أرض لبنانية أو  ا تقبل  تنسحب من سيناء مقابل سالم تزعمه، أو أ
ة وأخصها ضغط املقاومة اإلسالمية همّ مإن ذلك لن حيصل إالَّ بفعل عوامل عربية احتلتها ف

عليها، وتدهورها االقتصادي، وعدم مالءمة الظروف الدولية لصاحلها. وسوف يكون ذلك 
إسرائيل «أرض عربية أو إسالمية ضمن مشروع  ا، مث تعود بعده للتوسع واحتالل أيّ مرحلي 

  ».الكربى
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طوا إىل مستقبلهم فأعدوا العدَّة ملواجهة املطامع اليهودية، وخطّ فهالَّ نظر املسلمون 
ال سيما أن عند أعدائهم االستعداد الدائم، والنظرة و ملستقبلهم مستجيبني لنداء هللا ورسوله؟ 

  كون عليه حاهلم يف املستقبل القريب والبعيد!تالواعية ملا س
هل ، قوًما ال يغلبون، همبعض واليهود ليسوا، كما يتوهم بل هم قوم جبناء وليسوا 

حرب، والقضاء عليهم ليس صعًبا ولو كانوا أكثر نفريًا من املسلمني. ألن هللا سبحانه قد 
هم سوء العذاب إىل يوم القيامة لكفرهم وإفسادهم يف مذَّن أن ُيَسلَِّط عليهم من يسو 

َعَثنَّ َعَلْيهِ  ََذََّن رَبَُّك لَيَـبـْ ْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء األرض حيث قال: {َوِإْذ 
  ).167اْلَعَذاِب} (سورة األعراف: اآلية 

هم وإفسادهم،  وما يشاهد اليوم من قيام دولة هلم، ومن علوهم وصلفهم، وشدة تكربُّ
لدعم املايل والعسكري والسياسي من أمريكا إمنّ  مظاهر القوة اليت تبدو منهم ومن ا كان 

العرتاف من قبل روسيا وَمنوالدول  يدور يف فلكها عند قيام  الغربية املستعمرة. وكذلك 
ذن هللا. وسيكون قطعه وتدمُري دولة اليهود على يد األمة  دولتهم. لكن هذا الدعم سينقطع 

ت البينات يف سورة  اية املطاف، كما تدلنا على ذلك اآل اإلسالمية إن شاء هللا تعاىل يف 
ن القرآن الكرمي. وكما يدلنا على ذلك أيًضا حديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله اإلسراء م

ال «وسلم الوارد يف صحيح مسلم، إذ يروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال: 
تقوم الساعة حىت يـَُقاِتَل املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمون حىت خيتبئ اليهودي من وراء 

فيقول احلجر والشجر:  مسلم!  عبد هللا! هذا يهودي خلفي، فتعاَل احلجر والشجر، 
  ».فاقتْلهُ 

لرجوع إىل اإلسالم: جيب اإلفادة من حركة   التاريخ 
ا ـــــــ ذات أمهية خاصة يف حياة املسلمني، حبيث  ذن ر من هنا تربز حركة التاريخ ـــــــ 

  دة من مسارها...جيب أن يعرفوها حق املعرفة حىت ميكنهم اإلفا
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لقد قلنا: إن حركة التاريخ، يف املفهوم اإلسالمي، هي جند من جنود هللا أو هي كلمة 
م بني الناس،  من كلمات هللا. وهي حتًما من صنع هللا، وقد سخَّرها سبحانه لتداول األ

ملسلمني أن يَعوا حركة التار  يخ هذه وتداول األزمان بني الدول واجلماعات... فكان حر 
م، ُهْم،  م، أل دون من حىت تعود الدولة هلم، ال أن تظل الدولة عليهم. وهذا من شأ

لعودة إىل إسالمهم الصحيح، إغريهم، املوعودون به... إالَّ  نَّ الدولة لن تكون هلم إالَّ 
وامر هللا ونواهيه، والسري على خطى رسوهلم الكرمي والسري وفق تعاليمه ... احلقة، والعمل 

من هنا كان الوعي اإلسالمي، والفكر اإلسالمي، وااللتزام اإلسالمي، ضرورات ملحَّة 
ملعاين والصفات اليت  سباب املنعة والقوة، ويزودهم  للمسلمني حىت ميدَّهم إسالمهم 

م يف تطبيقه، وأخريًا يف تركهم له... فقدوها من او   جراء 
هي من صنع هللا تعاىل  بلست من صنع البشر وإذا كنا قد أكد أن حركة التاريخ لي

ً بفعل الشخص  فإننا نؤكد أيًضا أن هذه احلركة قد جيعلها هللا ـــــــ عز وجل ـــــــ تتأثر أحيا
ثر ال بفعل  ً بفعل اجلماعة. وقد ال يكون منها، يف كثري من األحيان، أي  الواحد، وأحيا

، ومل كان الشخص، أو اجلماعة، على حقٍّ   األشخاص وال بفعل اجلماعات... ولكن إذا
 احلنين مل تستجب لتحركهم آنيا، ويف يهملوا أمرًا من أموِر التحرك، فإنَّ حركة التاريخ، وإ

ا سوف تتأثر بفعل هذا التحرك، وسوف ينمو هذا التأثر ويتفاعل حىت يُؤيت إ، إّال نفسه
ذلك الشخص، أو تركته  ْت قيمة األثر الذي خلََّفهُ أُكَلُه، وجتين قطاَفُه عندئٍذ اجلماعُة اليت وعَ 
يت يأمه تلك اجلماعة إذا شاء هللا تعاىل ذلك. وال ة لعامل الزمن، إن طال أو قصر، فسوف 

  ذلك الوعي بفضل الذين أثَّر حتركهم يف حركة التاريخ...
  الدور الكبري لبعض العظماء يف حياة الناس:

أو حترك أولئك العظام الذين ولنأخذ شواِهَد، على مدى األثر الذي خيلِّفه عمُل 
اصطفاهم هللا تعاىل حلمل رساالته ونشرها، أو الذين اختارهم سبحانه، من بعد املرَسلني، 
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لنصرة هذه الرساالت، حىت نتبني كم كان كبريًا دور أولئك العظماء، وكم كان أثرهم أكرب، 
  ما ثبت يف التاريخ البشري.يف حياة الناس ك

صحيح أن األنبياء امليامني، وعباَد هللا الصاحلني هم نفٌر فريٌد يف النوع البشري. وقد 
م إىل عباده.  مأل هللاُ تعاىل عقوهلم حكمًة وبصائرهم نورًا، كي يقدروا على إيصال رساالت رِّ

سره...م كانوا أيًضا أصحاَب كفاءة يف تسيري األحداث كما إإالَّ  ا العالَـــُم    شهد هلم 
ويربز السيد املسيح، عيسى بن مرمي عليه السالم أحد أولئك القادة العظام. وقد كان 
دوره ـــــــ وهو من أعظم مفاخره ـــــــ أنَه أمدَّ حركة التاريخ بقبس نوراٍينّ، وإشعاع فكري يعجز 

ي تغيري على عنه الوصف... فالسنون اليت عاشها نبيا، ومعلًما،  ِت  ومرشًدا، وإن مل 
تمع يف وقته، إالَّ  ين الذي إصعيد ا ن جذبتهم إىل الدِّ ت عقيدة كثريين من الناس  ا غريَّ َّ

بُعث به فاعتنقوه... لكنَّ ميزة السيد املسيح عليه السالم األساسية تكمن يف ذلك التأثري 
تمع الروحي العظيم الذي خلَّفه يف تالمذته وحواريي ه... وفيما عدا ذلك، أي على صعيد ا

فيه َنيبُّ هللا عيسى عليه السالم، فقد تركه كما كان يوم أن جاء ليعّلمه الذي عاش 
على حد تعبريه عليه السالم. واخلراُف هذه هي كناية » خرافًا ضالَّة«نه تركه إويرشده... أي 

ع معهم من قبله دعوة أيِّ نيبٍّ أو رسول. عن اليهود الذين مل تنفع معهم دعوتُُه، مثلما مل تنف
م من أجل أهوائهم ومطامعهم اليت كانت تتنازع  بون أنبياءهم، أو يقتلو م كانوا دائًما يكذِّ أل

ىب عليهم اإلميان حبقيقة ما أنزل هللا سبحانه وتعاىل على رسله، بل  ا كانت إنفوسهم، و
  لِّ هدايٍة وخري.ن كُ مو » احلق«ن متشدهم إىل الضالل بعيًدا 

وإذا كانت تعاليم السيد املسيح مل ُحتدث على عهده ذلك التغيري اجلذري يف جمتمعه، 
ما بعد يف العامل كله، فليس ذلك ألنَّ تلك التعاليم تنقصها احلقائق  والذي أحدثته يف

ريدون هداية، املطلقة، بل ألنَّ اليهود الذين توّجه إليهم بتعاليمه كانوا ال يريدون حقائق، وال ي
تمع  إذ ال يشدُّهم شيٌء إالَّ هذه احلياة الدنيا بزخرفها وزينتها!... ولذا فإن عدم تغيري ا



168 
 

اليهودي، يومئٍذ، ال ينتقص من مقام السيد املسيح عليه السالم أبًدا، وال من دوره العظيم، 
م. أ ما هو عليه السالم بل النقص كان كامًنا يف نفوس أولئك اجلماعة، واخللل يف نظام حيا

  ا عظيًما حنو اخلري واحملبة والسالم.يف جماالت البشرية الرحبة، وموجهً  رائًدا كبريًا دُّ فيع
ً أن يقوَل كلمات أو أن يضيء مشعات لكي ميهد الطريق للتغيري  ويكفي الرائَد أحيا

الدنيا الذي سيحصل يف ميقات يوٍم معلوم... فاملسيح عيسى بن مرمي عليه السالم منح 
ه ومواعظه، بكلماٍت أُوحيت إليه فقاهلا، وبشمعات أضاءها من  تعاليمه، واستودَعها وصا
قبس نور هللا تعاىل. وقد اختزنت حركة التاريخ ذلك كّله ليوم التغيري الشامل الذي راحت 

لنيب حممد صلى هللا عليه وآ ئيّ  له وسلم فرصته، وجتمع أسبابَُه ومِربّراته على أساس البشارة 
اليت أعلنها السيد املسيح عليه السالم ومل َيَدْعها طيَّ الكتمان... أعلنها مبلء فيه بشارًة 
جٍز أيًضا َيصلُح لكلِّ  مٍّ  للخالص التامِّ الناجز الذي ينبغي أن َيْطَلَع على العامل بنظاٍم 

ً لإلنسانية يف مع اشها ومَعاِدها، ما دام زماٍن ومكاٍن، وُيصلح الفرد واجلماعة، ويكون أما
  لإلنسانية أثر على وجه هذه األرض...

  بشارة السيد املسيح تتحقق:
خلَّفه السيُد املسيُح عليه السالم، ومن خالل الرسالة السماوية اليت  لعلَّ أعظم أثرٍ 

لذات، كانت بشارته مبحمد صلى هللا عليه وآله وسلم {َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرميََ  َ َمحََل  َِّ إَِلْيُكم مَُّصدِّقً   رً  اَبِين ِإْسَرائِيَل ِإّينِ َرُسوُل ا َِْيت ِمن  الَِّما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوُمَبشِّ ِبَرُسوٍل 
  ).6بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَُد} (سورة الصف: اآلية 

د مع دورة التاريخ. وقد حتققت البشارة وأتى امليقات املوعود فعًال وكأنه كان على موع
وبُعث الرَّسوُل صلى هللا عليه وآله وسلم فحمل رسالة اإلسالم اليت قدَّم فيها حلركة التاريخ  

ا، الذي وضع حدود الفصل بني احلقّ    والباطل... كتاب هللا، وقرآن السماء وفرقا
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جه، يهوي ئوانطلق حممد صلى هللا عليه وآله وسلم من صحيح مبد ه وسالمة 
ل إصالحه على رموز الكفر والشِّرك ليجتثها يف كل مكان وَصَل إليه، ويقضي عليها مبعاو 

والعدل. بْيَد أن عمله ذلك مع جليل قدره، وعمل  إىل األبد، ولُيقيم على أنقاضها بناء احلقّ 
املسلمني من بعده الذي اقتصر على أماكن معينة من الكرة األرضية، مل يتوسع إىل سائر 

ها، ألنه كان عمًال حمدوًدا يف هدم صروح الوثنية واجتثاثها بصورة كاملة، ولكن بقاعها وأطراف
نه مل يبلغ مداها... إذ إنَّ الرسول إميكن اعتباره أنه افتتح عمليَّة التقويض واهلدم الشامل إالَّ 

مر ربه، ومبا صدر عنه توافًقا مع األمر السينِّ  العظيم صلى هللا عليه وآله وسلم ، مبا فعله 
لنسبة  من رغمعلى الو  حبقٍّ أنه كان أكثر  دّ عمر الزمان، يُعإىل ِقَصِر املدة اليت عمل فيها 

ن إالناس وعًيا وعلًما حبركة التاريخ، وأكثر الناس إدراًكا ألمهيتها يف مسار الركب البشري... و 
ذا االسم احلديث...   مل تكن تسّمى حركة التاريخ يومذاك 

كافيًة وافيًة حبقِّ رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، فقدرُه وليست هذه الكلمة  
الرفيع العايل، فوق كل مقال، ألن دورة حياته احتوت على دورٍة للتاريخ بكاملها. فسريته 
الشريفة يف مجيع مراحل الدعوة: يف مرحلة ابتدائها ومرحلة انطالقها، ومرحلة تركيزها يف 

ك: من معركة بدر إىل معركة أحد، ومن معركة األحزاب إىل ر ملعااملدينة... ودوره العظيم يف ا
لناس، وما شهده معركة حنني...  وكيفية إقامته للنظام، وتثبيت دعام احلكم... وصالته 

الناس منه ومسعوه، قوًال وفعًال وإقراًرا... كلها تشكل مواقف متكاملة يف حياة رسول هللا 
يت مجيعها مرتابطة حبيث كا صلى هللا عليه وآله وسلم، ره، اليت  ن لكل موقف مدلوالته وآ

مة للتاريخ كما شاءها هللا تعاىل... مث لتكون حياة الرسول صلى هللا عليه وآله  وتؤلف دورة 
وسلم القدوة احلسنة جلميع املؤمنني إىل يوم القيامة. ولذا نسمع قوَلُه تعاىل يدّوي دائًما يف 

ََّ أمساعنا: {َلَقْد َكاَن لَ  َ َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر ا َّ َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو ا ُكْم ِيف َرُسوِل ا
  ).21} (سورة األحزاب: اآلية اَكِثريً 
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ولنأخذ مثاًال على تلك القدوة مبا يربز عند الرسول العظيم من فهم سياسي وعسكري 
أثناء ممارسته للحكم يف يف كرمة، وبعد مبعثه وهجرته، و أثناء إقامته يف مكة امل يف واقتصادي

  املدينة املنوَّرة...
لقد قضى الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم يف مكة املكرمة ثالَث عْشرَة سنة يقابل 
لدعوة إىل  لصفح، والطغيان  لسكينة، واالنتقام  لسالم، ويواجه األعاصري  احلرب 

رًُّ من مواجهة أعدائه املشركني، وال استسالًما  دّ عالعدل... وال ميكن أن تُ  مواقفه تلك 
ا اجلائر، ألنه يعرف صلى هللا عليه وآله وسلم أن االستشهاد  لطغيان قريش واعرتافًا بسلطا

التخلِّي عن يف كلمة هللا أعلى املراتب اليت يناهلا املؤمن. لذلك مل يفكر يوًما   يف سبيل إعالء
َيُدْر أبًدا يف خلده اهلروُب من املواجهة... بل إنه على العكس، كان قائًدا أداء واجبه، ومل 

  حكيًما جييد فنَّ التوقيت، كما جييد فنَّ الصرب، واالحتمال، وسياسة النـََّفِس الطويل...
اهلجرة يف وبعد بيعة العقبة الثانية من قبل قادة أهل املدينة بدأ الرسول احلكيم يفكر 

ة لذلك. وكان من الطبيعي بعد اكتمال عناصر اإلعداد أن تستجيب إىل املدينة،  ويعدُّ العدَّ
لفعل...   حركة التاريخ لتطّلِعه، وهذا ما حصل 
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  امتثال حركة التاريخ هلجرة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم:

نه يف الوقت نفسه منهاج قومي للسلوك إاإلسالم كدين هو عقيدة التوحيد، إال 
يف خمتلف جوانب احلياة اإلنسانية. لذلك جنده يتناول دوائر ثالً يتداخل بعضها البشري 

  .4ببعض، وهي: دائرة اإلنسان، والدولة، واحلضارة
أما دائرة اإلنسان، فقد أمكن للرسول حممد صلى هللا عليه وآله وسلم أن جيتازها هو 

نفوس أولئك األتباع من املسلمني وأتباُعُه وهم بعد يف مكة املكرمة. وذلك مبا أُشربت به 
األوائل من القيم واملثل العليا، ومبا َوَعْتُه عقوُهلم من مدركات وأبعاد ملختلف جوانب الوجود. 
ا مجيًعا، فينقلها الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم إىل  ت البّينات تتنزَّل  وقد كانت اآل

خذ مبجامع قلو م حىت لتصبح الكيان الذي يعيش فيه كل املسلمني، لتنطبع يف عقوهلم، و
  واحد منهم.

جتيازهم دائرة اإلنسان،  من رغمعلى الو  ذلك النجاح العظيم الذي حّققه املسلمون 
م مل يستطيعوا الولوَج إىل الدائرة الثانية وإقامة دولة إسالمية هلم يف مكة... وقد كانت فإ

تمعية  ااألسباب والعوامل اليت تعيق ذلك كثرية جد  من النواحي السياسية والعسكرية وا
واالقتصادية والدينية... وهذا ما كان جيعل دائرة اإلنسان، لو ظلت الدعوة حمصورة يف مكة، 

احتماالت الفشل أو الضياع، بسبب إمكانيات األعداء املادية  ختلفمرتوكة أو معرضة مل
انت قادرة على سحق األفراد املسلمني إن هم ا، وكا، وكبريًة جد واملعنوية اليت كانت كثرية جد 

م. ألن الفرد، كما اجلماعة،  دون دولة قادرة، ال من ظلوا بال دولة حتمي وجودهم وكيا
                                                           

الحضارة هي مجموعة مفاهيم عن الكون والحياة واإلنسان. وتكون إما من عند هللا تعالى، أو ناجمة عن   4
دةٍ، مدنيةً معينةً بوسائلها المحدثة، أو مظاهر كثيرة للتمدن يوجدها  عبقرية اإلنسان. وال بد من أن تنتج كلُّ حضارٍة محدَّ

  اإلنسان بما ينشئ ويكتشف من وسائل مادية.
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ألعباء اليت يفرضها كيان الدولة ملصلحة اتميكنهما ممارسة املهم ، والقيام حىت النهاية 
ا اجلماعة ـــــــ أو األفراد ـــــــ متثل  إذا كانت القيم واألخالق اليت تؤمن وًصااإلنسان، وخص

  رفًضا قاطًعا للقيم السائدة.
لذلك كان من الضروري إجياد أرضية جديدة صاحلة لتحرك املسلمني عليها، لكي 

  اخلارجية... وضاعميكنهم االنتقال إىل الدائرة الثانية قبل أن تسحقهم األ
  يف مسار حركة التاريخ ىهجرة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم حمطة كرب 
تلقى األمر من ربه، قراره التارخيي  واختذ رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وقد

هلجرة من مكة إىل يثرب... وانقضى بذلك عهد، وبدأ عهد... وكان بدء هذا العهد 
 م). يف622أيلول  24قبل اهلجرة (املوافق  13التارخيي يوم الثاين عشر من ربيع األول 

أرض يثرب. وكان قد هاجر إليها املسلمون،  ذلك اليوم املبارك حطَّ رسول اإلسالم رحاله يف
أفراًدا ومجاعات. وبدأ ذلك العهد اجلديد يف حياة املسلمني، الذي مل يشهد إنشاء دولة 

ـــــــ فقط، بل شهد كذلك قدرة فاإلسالم  حسب، وال محاية املسلمني ـــــــ يف دائرة اإلنسان 
 لك الدولة على صنع حضارة جديدة هي من دواعي الشرف لإلنسان يف كل األزمان.ت

ا قامت نتيجة مباشرة لتطبيق شريعة هللا تعاىل على األرض، يف  ويكفي تلك احلضارة فخرًا أ
ٍم، وهيكلية متكاملة... يف وقٍت كان فيه معظم الناس يف العامل يغرقون يف حبور من  بناٍء 

أنواع الصراعات السياسية والعسكرية، وينتحلون ألنفسهم  خمتلفويعيشون  الظالم واجلهل،
متخّلفة ومناهج يف احلكم والعمل  خمتلف املذاهب واألفكار املتضاربة حول عقائٍد دينيةٍ 

  فاسدة...
هنا تظهر حركة التاريخ وتقوم بدور مميز... لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

اك أن حركة اإلنسان يف التاريخ ال ميكن أن تستقيم، وتصل إىل وسلم يدرك متام اإلدر 
ا، وجبميع جوارحه، إىل ربه تعاىل، حبيث يتلّقى ا كلي ن اإلنسان متوجهً أهدافها، إال إذا كا
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وبصرُه وفؤاُده، وعقُله وحسُّه، من هللا العلي القدير صدق التفكري والشعور، وحقيقة مسُعه، 
ه جيعل اإلنسان قادرًا على القيام حبركته، وجيعل هذه احلركة التوجه والتوكل. وذلك وحد

  تتحقق وتنتصر...
نه  إالرغم من أن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم كان يعيش هذا التوّجه، إال على و 

لعمل  ن هذا التوجه وحده ال يكفي، بل ال بد من أن يقرتن  م  كان على إدراك 
ن يتحمل اإلنسا ن املسؤولية كاملة، ويرسم اخلطط السديدة لتوجهه. أي أن اإلنساين، أي 

دون هذا من يتوىل اإلنسان صياغة حرية اختياره مبا يتوافق مع قدر هللا تعاىل وسننه، ألنه 
ــــــ بني مشيئة الرب العلي واختيار اإلنسان املدرك العامل ـــــــ لن حتدث أي حركة  التوافق ـ

م... لذلك جند رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، بعد جادة، ولن يتحقق أي هدٍف عظي
أن عزم على اهلجرة، وقام برسم اخلطة، وهيأ اإلمكانيات اليت توصله إىل هدفه... جنده يتوجَّه 
إىل ربه تعاىل بدعاء مجيل، حيكي صدق العزم والنية، وصدق اإلخالص والتوجه، قائًال: 

ً {رَّبِّ أَْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق  } انَِّصريً  َوَأْخرِْجِين ُخمْرََج ِصْدٍق َواْجَعل يلِّ ِمن لَُّدنَك ُسْلطَا
  ).80(سورة اإلسراء: اآلية 

تلك هي التفاعالت اليت عاشها نبيُّنا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم خالل فرتة 
للتاريخ، مته، فتظهر حركة جديدة وجيزة من حياته، كانت كافية لكي حترك التاريخ البشري برّ 

هي تعبري عن كلمة هللا تعاىل يف عليائه، ومنهج جديد للناس سوف يبقى على الزمان منارة 
  والعدل واخلري يف دنيا البشر... هداية للحقّ 

  عناصر حركة التاريخ:
إن أي هدف عظيم يسعى اإلنسان لتحقيقه جيب أن يكون متوافًقا مع حركة التاريخ 

  بعناصرها الثالثة:
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ن النتائج مهما كانت إمنا هي من صنع هللا تعاىل. العنصر  األول: هو اإلميان املسبق 
  ل ملا يريد: إن شاء أعطى ووفَّق، وإن شاء نزع ومنع...عفهو سبحانه فا

العنصر الثاين: هو السببية التارخيية، وتكون بتهيئة األسباب اليت توجه األحداث يف 
 ً ً حيوية إنسانية. وقد تكون  هذه الوجهة أو تلك... وقد تكون أسبا مادية طبيعية، أو أسبا

جمموعة من السنن اليت تنتظم فيها حركة الكون واحلياة واإلنسان، حبيث تفرض حتمية قانونية 
معينة على بعض األحداث أو حتميات أخرى على أحداث غريها. ويف التطبيق العملي جند 

فرت لتكون يثرب هي األرضية الصاحلة اليت تنشأ اتو  يف اهلجرة النبويّة أن األسباب املادية قد
م املهاجرين من مكة هم إعليها الدولة اإلسالمية، وأن يكون أبناؤها األنصار مع  خوا

امل اإلنسانية اليت تبذل أقصى اجلهود لتحقيق اهلدف املنشود، وأن العو  والطاقات البشرية أ
ية والعوامل اإلنسانية فيتحقق بناء الدولة ة هللا تعاىل لتوفق ما بني األسباب املاديت سنّ 

ا والعاملني    بنائها.على املرجوة من املؤمنني 
العنصر الثالث: مباشرة األفعال من اإلنسان، ألن اخلالق ـــــــ سبحانه وتعاىل ـــــــ قد 

رخيه الفردي واجلماعي، اعت ماًدا َمَنَح، منذ البدء، الكائن البشري حرية االختيار لكي يصنع 
يت على  على ما يف خلقه من قوى العقل، واإلرادة واالنفعال، واحلس، واحلركة. وعندما 
إلرادة. إذ إن كلَّ عمٍل  ية املصحوبة  ذكر مباشرة اإلنسان للعمل، فإمنا نقصد املباشرة اجلدِّ

لتايل فهو خار اال تتو  َج حركة فر فيه اإلرادة عند املباشرة اجلدية يكون عمًال غري هادف، و
التاريخ، ال يؤثّر وال يغّري، سواٌء حنو األحسن أو حنو األسوأ. وكل عمل تنتفي منه اإلرادة 

ثَري من جرائه على الساحة  يغيب عنه اهلدف ويكون عمًال ال جدوى منه، وال قيمة له، وال 
  التارخيية.

ن مباشرته لأل عال تبقى مرتبطة ارتباطًا وثيًقا فجيب على اإلنسان إذن أن يؤمن 
ودائًما مبا يشاء هللا تعاىل يف خلق األحداث واألفعال وتصريفها. ويف اهلجرة النبويّة يربز 



175 
 

لتصورات الصحيحة، واإلعداد الكامل من قبل الرسول صلى هللا عليه  االختيار اإلنساين 
ت جناحها.   وآله وسلم، وهذا ما قّدم حلركته يف اهلجرة ضما

ا أن الرسول األعظم صلى هللا عليه وآله وسلم قد أخذ بتلك وهكذا يبدو جلي 
حبّق  دّ عالعناصر مجيعها يف صياغة حركة هجرته، لضمان األهداف اليت عمل ألجلها، فهو يُ 

ًجا جديًدا َمتثََّل يف رسالة  من أكثر القادة فهًما حلركة التاريخ. لقد وضع مر ربّه  للبشرية 
ن سائر حضارات العامل اليت سبقت... وقد يكون مإقامة حضارة إسالمية متميزة اإلسالم، و 

هذا هو السبب يف مغاالة بعض املؤرخني املسلمني، وهم يعزون اإلجنازات العظيمة اليت 
حققها حممد صلى هللا عليه وآله وسلم إىل ما أمدَّه به ربّه من املعجزات واخلوارق، اليت 

  وساعدته يف محل الدعوة، وحتقيق أهدافها...أظهرت شخصيته املميزة، 
املستشرقني منهم، ما ذهب إليه أولئك  وًصاوقد اختذ الباحثون الغربيون، وخص

بشع محلة على اإلسالم ورسوله، وابتداع امل املؤلفون من سلمني، سبيًال هلم كي يقوموا 
نه مول العظيم، وتُبعد األقاويل والتفسريات الضالة املضللة اليت تنال من شخصية هذا الرس

  أهم خصاله يف الصدق واألمانة وهو يتلقى وحّي ربه، ويبّلغه إىل الناس بشريًا ونذيرًا.
حممًدا صلى هللا عليه وآله  ولو أنصف الباحثون، مسلمني وغري مسلمني، لوجدوا أن

ملعجزات، بل كان حيدث الناس خلوارق ويدعو  بكل  وسلم مل يكن يف أداء رسالته حيدِّث 
نه مكلف بدعوة اإلسالم حىت تستقيم احلياة على سريها  نه بشر مثلهم، و صدق ووضوح 

حلقّ  والعدل واخلري، وأنه يعمل مبقتضى الوحي  القومي، وأنه مرسل من هللا تعاىل للناس كافة 
لواقعية مع استنارة وهدي، أعن كل خيال أو خارقة. بل لقد اتسمت ماإلهلي بعيًدا  ماله 

عداد األسباب فك ي أمر من األمور يتوكل أوًال على هللا تعاىل، مث يباشر  ان إذا أراد القيام 
دي ربه يف  والسبل اليت حتقق له ما يعمل ألجله... كل ذلك من غري أن يتواىن عن التفكري 
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َُّ} )23( ا{َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإّينِ فَاِعٌل َذِلَك َغدً قوله تعاىل:  (سورة الكهف:  ِإالَّ َأن َيَشاَء ا
  ).24ـــــــ  23اآليتان 

ومن أجل إثبات صوابية التفكري عند رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وحسن 
خذ مثاًال أحداث القتال اليت جرت بينه وبني  االستعداد والتهيؤ، وصدق املباشرة واإلقدام، 

ي  قتال حىت ينزل اإلذن له بذلك من هللا تعاىل. وبعد أن يدرك أن أعدائه. فهو أوًال مل يبدأ 
ال مناص من مواجهة العدو، كان يعد للحرب كل ما حتتاجه من عتاٍد، ويستخدم كل ما 
تفرضه من خطط ـــــــ وفًقا ملقتضيات عصره ـــــــ. وبعد ذلك االستعداد، ينظم جيشه أدّق 

  له وخطط، مث يباشر القتال... تنظيم، ويصدر إليه األوامر وفق ما رسم
وهو يف ذلك كله كان جيمع بني أمرين مهمني: صحة التوجه إىل ربه العلي القدير، 
ه الشخصية الفّذة يف القيادة ويف فهم األحداث وتسيريها... لذلك استطاع  واستخدام مزا

ستثناء حممد صلى هللا عليه وآله وسلم أن ينتصر على أعدائه يف كل الغزوات اليت قاد ها، 
غزوة واحدة فقط، هي غزوة أحد. لقد عصى الرماة يف هذه الغزوة أوامر نبيهم وقائدهم 
ألوامر اليت أعطيت هلم ملا فشلت تلك  م تقيدوا  فحولوا انتصار املسلمني إىل هزمية، ولو أ

لو أغفل الغزوة. وذلك إن دلَّ على شيء، فإنه يدّل على أن حممًدا صلى هللا عليه وآله وسلم 
ـــــــ على األقل ـــــــ، أو أنه مل  قواعد احلرب، أو أمهل فنون القتال اليت كانت معروفة يف وقته 

، ملا أمكنه حتقيق انتصاراته. ولكانت كافة  يتخذ، هو ومعاونوه، وجوه احليطة واالستعداد
ت رايته خفاقة احلال تبدلت بغري احلال: فما انتصر اإلسالم، وال انتشرت رسالته، وال ارتفع

  على وجه األرض...
ن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قد وضع  وانطالقًا من ذلك كله ميكن القول 
يت هذه الدراسة جديًة، وال تالمس  لنا منهجية واضحة يف دراسة حركة التاريخ، حبيث ال 

االعتبار  يفذا أخذت حقيقة الصلة ما بني اإلنسان وربه، وما بني اإلنسان والطبيعة، إالَّ إ
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ا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم جمتمعة،  دون إغفال من العناصر الثالثة اليت عمل 
  اإلطالق...واحد منها على 

خذ بعضها  وهذا يبدو مغايرًا ملا قامت عليه املذاهب التفسريية للتاريخ حيث كان 
ثًال التفسري امليتافيزيقي للتاريخ مل العوامل األخرى. ومن قبيل ذلك مهبعامل أو أكثر وي

الذي تطور إىل تفسري الهويت والذي ساد التفكري األورويب خالل القرون الوسطى، أو 
ملادية التارخيية...   التفسري الفردي (البطويل)، أو التفسري الطبيعي للتاريخ وقد بلغ ذروته 

ينيب، وكيسرلنج، والناقد  ويبدو أن بعض فالسفة التاريخ املعاصر (أمثال استبنجلر، وتو 
كولن ولسون) قد أدركوا عدم صوابية املناهج التفسريية للتاريخ، لعدم اعتمادها على العوامل 

، فجاء، من جراء نقدهم، التفسُري احلضاري الذي يتسم 5الثالثة املكوِّنة للحركات التارخيية
التزان واملوضوعية والشمولية، وذلك الستناده إىل نظرة كلية وإدراك عميق  إىل حد بعيد 

ن أن تصنعه ملقومات احلدث التارخيي...وقد أعلن هؤالء الفالسفة أن احلدث التارخيي ال ميك
رخيية ال بد  قوة واحدة، ألنَّ أيّ  أن تكون نتيجة للتالقي واالنسجام بني: مشيئة من حركة 

غفال أي عنصر منها إمنا هو هللا تعاىل، واختيار اإلنسان، وعمل الطبيعة مبا فيها الزمن، وإن إ
ألسس احلقيقية حلركة التاريخ... إالَّ  النجاح الذي أصابه هؤالء  من رغمعلى النه، و إجهل 

الفالسفة، فإن حبوثهم ظّلت تكتنفها النظرة الذاتية، واضطراب التجربة النفسية اليت المسوا 
  مناهجهم. يفا أحداث التاريخ، فضًال عن التأثريات العلمية 

ن احلركة إمنا تصدر عن صراع  فإذا أخذ مثًال مذهب هيغل وماركس جنده يقول 
ة. فهو كثري حسب، بل يتخذ أشكاًال  فالنقيضني، يف حني أن الصراع ال يكون بني نقيضني 

                                                           
  ـ فهم السنن الكونية، والحياتية، والنفس اإلنسانية.ــ  5

  ـــ مباشرة اإلنسان بالعمل بناًء على الفهم المستنير لهذه السنن.   
  ـــ ترك النتائج  تعالى بعد التوكل عليه.   
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قد يبدو إرادة ذاتية تسعى للتآلف ما بني أعماق نفس اإلنسان واحمليط اخلارجي من قوله، أو 
ان والوجود كله. أو قد يكون الصراع حشًدا للطاقات والقوة، بني أعماق نفس اإلنس

وتنظيمها حىت تستجيب للدعوات الكربى. أو قد يكون الصراع هو البحث اجلاد الذي 
رخيهم.   حيرك األفراد واجلماعات لتحقيق مصائرهم وصنع 

ا ليست نتاًجا لصراع بني نقيضني ب قدر ما وإذا عد إىل حركة اهلجرة الرسولية جند أ
هي استجابة داخلية، مقرونة بعمل خارجي لنداء علوي. وقد كان من أهدافها حتقيق التآلف 

صادرًا عن خالقه الذي  كونهبني الفرد وحميطه اإلسالمي، وبني اإلنسان املسلم والوجود كله  
ا حشدت طاقات  يعبده، وهو هللا تعاىل صانع هذا الوجود، ومدبّر كل شيء فيه. مث إ

ني لالستجابة إىل نداء عقيدة التوحيد، وجعلت اجلماعة اإلسالمية تسعى لتحقيق املسلم
ريخ جديد، هلا وللبشرية مجعاء. لذلك مل تعش اجلماعة اإلسالمية  مصري جديد، وصنع 
صراًعا بني نقيضني بقدر ما عاشت صراعات شىت: دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية 

  والتجميع بدًال من عملية التجاذب والتصارع. ونفسية، معتمدة عملية التوحيد
رخيي تُعّد اهلجرة  فإنلذلك   ً ا حققت الفصل بني الذل واملهانة، بني العزة هم ما حد

  والكرامة، بني التفّسخ والتجمع، بني اإلسالم التصوري النظري واإلسالم التطبيقي العملي.
بعملية التواصل واالستمرار، فإن اهلجرة وإذا كان من شأن حركة التاريخ أن تقوم دائًما 

ا حممد صلى هللا عليه وآله وسلم أكرب مثال على حركة التاريخ يف ذلك التواصل  اليت قام 
أخوة  أخوة األنصار واملهاجرين، أم أكانوا الذي تالقى فيه الناُس إخوًة يف اإلسالم، سواء

اإلسالم. ومن ذلك املنطلق كان اإلسالم وال لواء وا إىل الوافدين من أقطار اجلزيرة كلها وانضو 
  يزال عنصر التواصل الدائم ما بني السماء واألرض، وما بني املؤمنني أمجعني.

وهذا ما أدركه رسول اإلسالم حممد صلى هللا عليه وآله وسلم عندما وعى حركة 
ثريها وتفاعلها يف مسار الدعوة. وهذا ما هو  مطلوب أن التاريخ، واستطاع أن يفيد من 
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نَّ اإلسالم متقدم يف مجيع امليادين  يَِعَيُه اليوم املسلمون ويعملوا به. إذ عليهم أن يدركوا 
ت واملناهج اليت انبثقت عن اإلنسان يف عامل احلضارة.   الفكرية، وعلى خمتلف األفكار والنظر

هم شدُّ ولكن إذا كان اإلسالم متقدًما، فإن املسلمني متأخرون عنه، لذلك وجب علي
سالمهم، وخيرجوا به الناس من  العزائم، وتقوية اإلرادات، وتسريع اخلطى حىت يلحقوا 

م ال يبقون عبًئا ظلمات اجلهل إىل نور احلقّ  ، ومن ظالم الكفر إىل نور اإلميان، وبذلك فإ
م بدَل أْن يتقدموا به. شرط أن  على اإلسالم، الذي حيملهم بدل أن حيملوه، ويتقدم 

لدعوة إليه عاملني، ويف سبيليكو  ملال  نوا برسالته مقتنعني، وألوامره منصاعني، و ترسيخه 
ذلني ومضحِّني.   واألنفس 

م يف جماالت احلياة،  نعم إننا جند اإلسالم اليوم، هو الذي حيمل املسلمني ويتقدم 
ى األضاليل خمرتقًا كل املواجهات اليت تعرتضه، والدسائس اليت حتاك ضده، منتصرًا عل

طيل اليت حيكت حوله والشراك اليت تنصب له، داعًيا إليه النفوس اخلرية الطيبة اليت ال  واأل
ا ورمحته... نعم إن على املسلمني وعَي هذه  تتواىن عن تلبية هذا النداء بفضل هدي ر

الذين كانوا احلقيقة، ومحَل اإلسالم دعوًة ورسالًة إىل الناس كافة، كما محله السادة األوائل 
  للمسلمني وللناس مجيًعا أن يقولوا: صورة صادقة عن اإلسالم، فحقّ 

إن املسلمني األوائل كانوا فعًال حاملني لواء اإلسالم. أما اليوم فريى املسلمون 
أنُفُسهم، والناُس مجيًعا يرون، أنَّ الصورة مهتزّة، والفرق واضح واالختالف ظاهر بني اإلسالم 

نقول: إنَّ اإلسالم يف عصر هذا، هو الذي حيمُل املسلمني، وهم عبٌء واملسلمني، لذا 
ً راسًخا يف اجلنان ودعوًة هاديًة لبين البشر على مّر العصور  عليه، بدل أن حيملوه هم إميا
واألزمان. وهللا سبحانه أراد أن يكون هذا الدين رمحًة للعاملني وأن يكون ديَن الدنيا واآلخرة 

  مًعا.
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رك حممد صلى هللا عليه وآله وسلم أن اإلسالم يتجاوب مع الفكر اإلنساين لقد أد
رخيًا جديًدا ومشرِّفًا. وبذلك  ويليب طموحاته اخلرية، لكي يصنع األفذاُذ من بين اإلنسان 

حركة التاريخ على حقيقتها وقدَّرها حق قدرها... ومن هنا ميكن فهم موقفه بعدم  ىوع
واحتماله العذاب واألذى مع املسلمني، بصرب مجيل،  مكة، إعالن احلرب على قريش يف

موقنني أنه سوف حيني الوقت الذي ميتلكون فيه أسباب القوة. ولو أنه أقدم على مواجهة 
املشركني ضعيًفا أعزَل َلكان قضي عليه وعلى أتباعه املستضعفني، وَلكان اإلسالم ُخِنَق يف 

ة لتفجري هذه الدعوة الفكرية من أجل كثري ة و ذلك أن قريًشا قامت مبحاوالت جاد مهده.
ت قريش ومدرًكا أبعاد ما  القضاء عليها، لكنها فشلت ألن الرسول العظيم كان واعًيا لغا

  ترمي إليه...
ا،  ج احلركات اإلسالمية اليوم. فهذه احلركات جاّدة خملصة يف دعو ذلك خبالف 

 ختّطط لعملها ختطيطًا يضمن له أسباب لكنها ال تعي واقعها وظروفها بصورة كافية، وال
ا ال تعلم أنَّ االستعمار الغرّيب يرصد حترّكها. وهو جاهز، يف كل وقت،  النجاح.كأ

ا، وقبل أن تصل إىل أهدافها. وعندما  لالنقضاض عليها وإجهاضها قبل أن تستكمل عّد
ا مل تكن ق يت رّدات فعلها ارجتالّية ضعيفة أل لصدام  ، ومل تِع  ديبدأها  نضجت بعُد فكر

ا. ويكون إخفاقها هو النتيجَة احلتميَة هلذا  حركة التاريخ ومالءمتها للظروف احمليطة 
ا هي تعاليُم اإلسالم،  الصدام.وحينئذٍ  يت االستعمار، ويقّدم رّداِت فعلها للعامل على أ

  هي ِفعال املسلمني...طة وسائله اإلعالمية السمعية منها والبصرية: هذه اويقول بوس
لنهي  ليد، وال تفّرق بني ذلك وبني العمل  وقد تقوم مجاعة مؤمنة تريد إزالة املنكر 
ليد ُيشرتط فيها االستطاعة وأّال تكون فتنة. والفتنة أكرب وأشد من  عن املنكر. فإزالة املنكر 

عليه وآله وسلم:  أمور تتعلق جبور احلاكم أو فساد بعض الرعية لقول الرسول صلى هللا
يضاف إىل ذلك أن ». األمري اجلائر خٌري من الفتنة. وكلٌّ ال خَري فيه. ويف بعِض الشرِّ خيار«
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التدبري اإلهليَّ قضى بعدم املواجهة يف مكة ما بني املسلمني واملشركني، وكان حر برسول هللا 
لسنيَّة... وهذا أيًضا يدخل يف صلى هللا عليه وآله وسلم أن ينفذ أمر ربه ويعمل وفق مشيئته ا

ها هللا تعاىل كيفما يشاء.   وعيه ملفهوم حركة التاريخ اليت يسريِّ
وإذا كان مكُث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قصريًا يف لقائه أو يف استقباله 

ثباته ـــــــ حلركة التاريخ، اليت تزوَّدت من النور الذي بعثه هللا تعاىل به، كما تزوَّدت من عزميته و 
ا سوف تصطحب معها، من بعده، زحف اإلسالم: ديًنا وحضارًة وثقافة، حىت تضع يف  فإ
رحابه حنو ملياٍر من البشر، وحىت تنقل حضارته إىل أورو اليت كانت غارقة يف ظلمات 

ما بعد، ومن خالل أفكار اإلسالم ونور   اجلهل والتخلف واالستبداد... مث لكي تستأنف يف
ا ومسعاها حنو ختليص البشرية مجعاء كتاب ه ـــــــ سواء اعرتف العامل بذلك أم مل يعرتف ـــــــ مسريَ

ا حنو التقدم. ا، واالندفاع    من أدرا
لقد كان دور الرسول حممد صلى هللا عليه وآله وسلم من خالل حركة التاريخ دورًا 

 يف تربيته للجماعة اإلسالمية ا وعظيًما... ولعلَّ أهم خصائص هذا الدور تتبنيَّ هم م
األوىل... تلك الرتبية اإلميانية الرائعة اليت مكَّنتها من أن حتمل اإلسالم، وتنطلق من قلب 
جزيرة العرب حىت تبلغ به أطرافًا بعيدة من األرض شارفت حدود فرنسا يف أورو وحدود 

  الصني يف آسيا...
التوسع يف خالل تلك الفرتة القصرية،  وقد يعجب الناس من قدرة املسلمني على هذا

نتشار... لكنَّ هذا العجب يزول إذا ما تذكَّروا عملية ووصوهلم إىل ذلك املدى الواسع يف اال
البناء اليت أجراها حممد صلى هللا عليه وآله وسلم من خالل تعاليم القرآن، ومن خالل 

إلسالم دينً التوحيد، و  إعطائه للحياة مفهوًما جديًدا يقوم على فكرة ا حقا... ومن اإلميان 
مث من خالل اإلخالص  يف النية والعمل على حدٍّ سواء، حىت لَُيقدم املسلم على 
التضحية، وبذل النفس عن قناعة ورًضى... فكان من الطبيعي أن يكون ذلك التحوُّل 
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سالم وانتشاره النفسي يف مجاعة املسلمني األوىل أهمَّ مصدر، وأكَرب عامل، على توسع اإل
  السريع.

لكنَّ عظمة اإلسالم احلقة ال تربز يف قدرته على التوسع الذايت، بقدر ما تتبنيَّ يف 
قدرته على حتقيق ذلك االنصهار النفسيِّ والفكريِّ بني خمتلف القبائل واألمم والشعوب 

إلسالم عقيدًة ومنهًجا. فهي، ومنذ دخوهلا اإلسالم، كوَّ  نت أمًة واألجناس اليت دانت 
ا السُّبل أو اختلفت  تدي بكتاٍب واحٍد جيمعها على أحكامه، مهما تفرقت  واحدًة 
وامر إلٍه واحٍد أحٍد ال تشرك به، وال تضل سبيل اهلداية الذي قادها إليه  متر  األمصار... و

أمم رسوهلا األكرم حممد صلى هللا عليه وآله وسلم... وهذا ما ال جنده عند أمة أخرى من 
  األرض.

ذلك كان دور اإلسالم بفضل هللا تعاىل، وبفضل رسوله احلكيم صلى هللا عليه وآله 
وسلم الذي بعثه ـــــــ سبحانه ـــــــ هًدى ورمحة للعاملني... وهو الرسول الذي راعى حركة التاريخ 

ت  هللا يف حياته، وترك ألجيال أمته أن تقتدي به، حبيث تراعي هذه احلركة من خالل آ
دي لليت هي أقوم، واليت من مجلة أحكام هدايتها أنَّ هللا تعاىل ميسك بزمام  تعاىل، اليت 
م بني الناس، فتكون الدولة يوًما هلذه اجلماعة من الناس، ويوًما  حركة التاريخ وهو يداول األ

مر هللا تعاىل ومبقتض ى مشيئته جلماعة أخرى... وتتعاقب األزمان، وتظل املداولة قائمة، 
  املطلقة...

  دور اإلنسان وحركة التاريخ:
  ولكن إذا كان كل شيء منوطًا مبشيئة هللا تعاىل، فما دور اإلنسان يف وجوده؟

يرتتب عليه فهُم اإلنسان حلركة التاريخ، ودورُه الكامل يف نطاق هذه  مّ همنه َلسؤاٌل إ
  احلركة.
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خالل هذه اخلصائص، ومهما كان عظيًما، أن حيقق مجيع تطلعاته، أو رغباته يف هذه مميِّزة، ونتساءل هل ميكنه من وهنا نتوقف قليًال لنرى ما عند اإلنسان من خصائص 
  احلياة؟

لُغ أمره، وإمنا جعل لكلِّ شيء قدرًا...   حنن نقول: ال... ألن هللا 
ى ورمبا يسأل سائل: أما كان هللا تعاىل قادًرا على أن يـَْنُصَر موسى عليه السالم عل

دون أن يهاجَر إىل َمْدَيَن ويقضَي فيها عشر سنوات يف رعي الغنم، بعيًدا من فرعون يف مصر 
  من بين إسرائيل؟ ن مجاعتهم

ـــــــ قادر على كلِّ شيء. وقد كان فرعون عدو  ا ملوسى وجنيب: نعم إن هللا ـــــــ سبحانه 
عدو وينتصر عليه امتثاًال ألمر عليه السالم، وكان على موسى عليه السالم أن جياهد هذا ال

ُلَو بـَْعَضُكم بِبَـْعٍض َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبي ُهْم َوَلِكن لِّيَـبـْ َُّ َالنَتَصَر ِمنـْ ِل هللا تعاىل: {َوَلْو َيَشاُء ا
َِّ فـََلن ُيِضلَّ َأْعَماَهلُْم} (سورة حممد: اآلية    ).4ا

ا مستكربًا عاتًيا يف حينه، ألن أواَن قتاله مل عدو  وهكذا مل يشأ هللا تعاىل أن جياهد نبيُّه
يكن قد حاَن بعد، فهاجر إىل َمْدَيَن، حىت إذا عاَد منها إىل مصر قال له ربُّه: {ُمثَّ ِجْئَت 

َ ُموَسى} (سورة طه: اآلية    )...40َعَلى َقَدٍر 
ندما نضج والقدر الذي جاء حبسبه موسى عليه السالم هو الوقت املقدَّر له، أي ع

يأت الظروف واألحوال يف مصر، بعد أن بلغ  واستعدَّ، وابتلي فثبت وصرب. وعندما 
العذاب ببين إسرائيل مداه، على يد الطاغية فرعون... ففي الوقت الذي قدَّره هللا تعاىل 

هو أيُّ إرادة يف له يء نبيِّه موسى عليه السالم جيء به من أرض َمْدَيَن من غري أن يكون 
يء، وال يف احتساب املهمة اليت سُينتدب إليها... لكّن مشيئة هللا  تقدير ميقات هذا ا
ا مشيئة ربّه الذي كان قد اصطفاه لنفسه خالًصا مستخلًصا، معدا  تعاىل جاءت به... إ
للرسالة والدعوة، حبيث ال يكون له يف نفسه، أو أليٍّ من أهله، أو ألحٍد آخر فيه شيء... 
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كلِّيته  تعاىل، صنعه سبحانه على عينه، وأرسله كي يؤدَي املهمة اجلسيمة اليت بل هو ب
توازن بني الكفر واالستعباد والظلم، وبني اإلميان والتحرر والعدل، مث تدلُّ اإلنسان أيها 

أن  من خيتار، وأيها أنفع له، وأيها أبقى وأصلح... وهذا القدر املقدور من هللا تعاىل ال بد
اية املطاف، يغري ا يف حني ألحوال، فُيهزم فرعون وبطانته وجيشه، ويغرقهم هللا سبحانه يف 

م من كل ما كانوا فيه يتخبطون، ويهني   يكون النصر الكامل لبين إسرائيل أن ن أجناهم رُّ
م...   كرامتهم، وحيطم كيا

ـــــــ هو الذي بدَّل األحوال و  . نعم إن هللا ـــــــ سبحانه وتعاىل  جعَل الظروف كلَّها تتغريَّ
ن متكافئتني وال متقاربتني يف عامل الواقع. يف هذا الطرف كان موسى  ذلك أنه مل تكن القو
عليه السالم وقومه ضعافًا جمّردين من كل أسباب القوة املادية، ويف الطرف اآلخر كان فرعون 

ء مالكني لكل أسباب القتال واحلرب. ومل يكن من س بيل إىل خوض معركة وجنده أقو
مادية. من هنا كان تدخل العناية اإلهلية لكي ينتصَر اإلمياُن ويُهزَم الكفر، ولكي تـَُنكََّس راية 

مر هللا القدير، وبال جهد بذله بنو إسرائيل...الباطل وترتفَع راية احلقّ   ،  
مع   احلقيقة مل حيصليف وإذا كان هذا قد حصل مع النيب موسى عليه السالم، فإنه 

كل نيبٍّ أو رسول. وذلك من أجل أالَّ يرتك اإلنساُن األمور تسري على عواهنها ويتسلَّح فقط 
مبشاعر اإلميان، مث َيِكل إىل هللا تعاىل أن يقوم عنه بكل شيء، حىت ولو كان هذا الشيُء 

موره اخلاصة، وشؤونه الذاتية... فهذا التوكل أبَعُد ما يكون عمَّا أراَدهُ  هللا تعاىل  متعلًقا 
لعمل املخلص اجلادِّ، ومن َمثَّ أمرهم  ن يتوكلوا على هللا ويرتكوا لعباده. لقد طالبهم أوًال 

ن عمل إلقدرة اإلهلية... إالَّ إىل اأمٍر يعود  النتائج إليه تعاىل... إذ مما ال شك فيه أنَّ كلَّ 
إلنساين، حىت يرجَو بعد ذلك اإلنسان جيب أن يتوافق مع مشيئة هللا، ومع دوره يف وجوده ا

  التوفيق من هللا، وحتقيق ما يسعى إليه...
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مر هللا ـــــــ لتبّدل  ومن خالل حترُّك اإلنسان، وما يقوم به، تقف حركة التاريخ ـــــــ 
م بني الناس. وهذا التحّرك  ما أن يكون إاألوضاع، وتغريِّ األحوال، يف سعيها حنو مداولة األ

سواء  ،و اتِّباع خط الكفر، مهما كانت أشكال هذا الكفرأباع منهج اإلميان، على أساس اتّ 
نتصار البطل على احلقّ  ن، أو بطغيان املادة على الروحانية، أو  ... ظهر مبظاهر عبادة األو

الضالالت على اهلداية، ويعم فيها الفساد يف  هاوما إىل ذلك من املظاهر املادية اليت تسود
  ينتشر...دنيا األرض و 

ن ترقب ظهور عباٍد أولعل أهمَّ اخلصائص اليت وضعها هللا يف حركة التاريخ أنه أمرها 
م على أن يشهدوا بوحدانيته، ويعِظّموا شعائره، وينصروا كلمته...  ، قد عاهدوا رَّ خملصني 

اليت وأن متُِدَّهم عندئٍذ بكل عون، وترفَدهم بكل مساعدة حىت يتمكنوا من حتقيق الغاية 
ا  م فإن على حركة التاريخ ـــــــ بتوجيه من رّ يسعون إليها... فإن مل يستطيعوا ذلك يف حيا

يت اليوم الذي أسبحانه ـــــــ  ن حتفظ األثر الذي تركوه من بعدهم، وأن تعمل على نشره حني 
ثريه يف الناس ولو بعد زمن طويل...   يظهر فيه 

يت دور  إذن فحركة التاريخ ال ميكن أن مر هللا سبحانه وبتقديره. مث  تعمل إالَّ 
  اإلنسان يف مسار وجوده مبا حيقِّق مشيئة العناية اإلهلية...

ن اإلنسان ال ميلك أن يفعل إولكن إذا كان كل شيء منوطًا مبشيئة هللا تعاىل، حىت 
ِإالَّ  )23( اٍء ِإّينِ فَاِعٌل َذِلَك َغدً {َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشيْ شيًئا يف غده إالَّ أن يشاء هللا، لقوله تعاىل: 

َُّ} (سورة الكهف: اآلية  ، ا) فهل ينتفي دور اإلنسان؟ وأي شيء، إذً 24ـــــــ  23َأن َيَشاَء ا
  يثاب اإلنسان عليه أو يعاقب؟

هما ومؤثرًا من خالل مباشرته لألفعال. فإْن هو أحسن ماحلقيقة أنَّ لإلنسان دورًا 
} (سورة َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها )9(هو أساء فعليها، و{َقْد أَفْـَلَح َمن زَكَّاَها فلنفسه، وإن 

حسب، بل ينعكس على ف). لكن عمل اإلنسان ال يكون لنفسه 10ـــــــ  9الشمس: اآليتان 
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ره لتطا سرها... فالذي اخرتع الذرة مثًال و مجاعته، وعلى جمتمعه، وقد متتد آ ل البشرية 
األصل استعماهلا لصاحل البشرية وخريها. لكن غريه أخذ يستعملها سالًحا فتاًكا  قدَّر يف

لتدمري والفناء... دد مصري البشرية    رهيًبا، قد يكون من أهمِّ األسلحة اليت 
لفعل، أن يتخذ احلقّ  والسعي  من هنا وجب على اإلنسان فاعًال كان أو متأثرًا 

 تعاىل. وال فرق بعد ذلك، إن وصل أم مل يصل إىل هذا للخري هدفًا له مث يرتك النتائج 
م لنا  اهلدف، ألنه يـَُعدُّ من أهل احلقّ  واخلري... وهذا ما تدلنا عليه حركة التاريخ اليت تقدِّ

ة على أنَّ حركاٍت إصالحيًة، وأفكارًا سامية قامت يف أحيان كثرية، وكان أبطاهلا كثري شواهد  
، والعمل لصاحل البشرية، ومع ذلك فهم مل يبلغوا أهدافهم، احلقّ رواًدا حقيقيني يف مضامري 

لكنهم وفقوا ملا قاموا من أجله، وهو مرضاة هللا سبحانه وتعاىل... كما تبني لنا حركة التاريخ 
يف سب ُعرفهم، وُعرِف املضلَّلني يف مفهوم احلقائق، حبأن أشخاًصا كثريين سجلوا انتصارات 

م حني أن رها  كنمل ت انتصارا طلها، وانعكست آ إالَّ أصداء جوفاء سرعان ما ظهر 
احملتومة على من اتبعهم وسار وراء ضالهلم. والسبب يف ذلك، هو أنَّ حركة التاريخ ترقب 

م وتتَّخذ منهم أدواٍت لتسجيل وقائعها، كي ُتربز نزعة الشّر عند  أهل الشرّ  الناس يف تصرفا
  برار الصاحلني...منهم، وتربز نزعة اخلري عند األ

  شهادة احلسني عليه السالم وحركة التاريخ:
ريخ امل سلمني على وتربز حركة احلسني بن علي عليه السالم من أروع الشواهد يف 

عدم االستجابة، مبا آلت إليه من نتائج آنية وظرفية، للهدف الذي سعى إليه احلسني عليه 
ا أخسرته املعركة،  ا السالم، حبيث تبدو حركة التاريخ وكأ كانت يف احلقيقة أكرب   يف حني أ

يف جانب، والباطل يف جانب آخر. وهذا يعربِّ عن مضمون  عوٍن له على إظهار احلقّ 
َأَال وهو االرتقاء إىل أقصى درجات فيها اإلنسان دوره يف وجوده:  ؤديحلقيقة املطلقة اليت يا
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السموِّ حىت يبلغ الشهادة يف سبيل هللا، أو اهلبوط يف أدىن درجات االحنطاط حىت ولو بلغ 
  ُمْلًكا زائًفا، أو اعتلى عرًشا فانًيا...

كتب وصيته قبل خروجه من   لقد كان مقصد احلسني عليه السالم واضًحا عندما
  إىل أخيه حممد بن احلنفية وقال فيها: املدينة املنورة

بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم هذا ما أوصى به احلسني بن علي إىل أخيه حممد بن احلنفية. «
حلقِّ  إن احلسني يشهد أن ال إله إّال هللا، وحده ال شريك له، وأنَّ حممًدا عبُده ورسولُه جاء 

نة حقٌّ، والناَر حقٌّ، والساعة آتية ال ريب فيها، وأن هللا يبعث من يف عنده، وأن اجلمن 
  القبور.

وإين مل أخرج َأِشًرا وال َبِطرًا، وال ُمْفِسًدا وال ظاملــًا، وإمنا خرجُت لطلب اإلصالح يف 
ى عن املن َ ملعروف وَأ كر، وأسَري بسرية أُمَّة جدِّي صلى هللا عليه وآله وسلم. أريد أن آُمَر 

حلقّ  جدِّي وأيب علي بن أيب طالب. فمن قبلين بقبول احلقّ  ُ أوىل  ، ومن ردَّ عليَّ هذا فا
أصُرب، حىت يقضَي هللا بيين وبني القوم وهو خري احلاكمني. وهذه وصييت إليك  أخي، وما 

  ».توفيقي إالَّ  عليه توكلت وإليه أنيب
وأهل بيته وصحُبه من مكة املكرمة حىت نزل كربالء من  وخرج احلسني عليه السالم

ستني للهجرة. وهنالك قُتل أهُل بيته وأصحابه واحًدا تلَو  عامأرض العراق يف الثاين من احملرم 
اآلخر. مث كان مصرعه عليه السالم بعدهم، يف وقعة بقيت نصف بياض النهار، يف العاشر 

  من حمرم من تلك السنة.
، وُنصرة دين هللا، فسقط سني بن علي عليه السالم إال إلحياِء احلقّ نعم ما خرج احل

يزيد  يف حني أنبوجه الباطل، شهداَء يف سبيل هللا.  هو وأهله وأصحابه يف معركِة احلقّ 
يتوىلَّ أمَر اخلالفِة كما ظنَّ أو  دون أنمن عرَش ملٍك زائل،  يزيد، فاعتلى انتصروا وأعوانُهُ 

  ة التاريخ موقفها من هذا املنتصر، ومن ذاك الشهيد!...توهَّم... وكان حلرك
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فأما املنتصر يف القتال، يزيد بن معاوية، فقد كان أداة حلركة التاريخ حبيث أفرزته مثاًال 
لرجال هم، يف كل عصر، أهُل الظلم والفساد، وأعواُن الباطل والضالل، يستعملون القوة 

  الدنيا بال أثَر هلم، اللَّهم إالَّ ما يدّل على سواِد هويتهم، وسوء فعاهلم...طيَّة... ولكن إىل حني... مث يذهبون بعده من هذه املادية سالًحا، ويتَّخذون من السلطان م
أما سيد الشهداء احلسني بن علي عليه السالم، والشهداُء األخيار من آله وصحبه، 

أن تُنبَت ثوراٍت  من بة ال بدفقد أودعت فيهم حركة التاريخ، وعلى مدار الزمان، بذوًرا طيِّ 
على الباطل، وللعدل على  بوجه الظاملني املفسدين تكون عاقبة النصر فيها دائًما للحقّ 

  الظلم، وللحرية والصالح على القهر والفساد...
  املقاومة اإلسالمية وحركة التاريخ:

ر احلركات اإلسالمية املخلصة وعلى رأسها ح ركة احلسني وها هو العامل يشهد اليوم آ
عليه السالم يف صحوٍة إسالمية بدأت بشائرها تطلُّ، وعالئمها تلوُح، ونورها يتوهَّج يف 
ر هذه احلركة يف الوقفة البطولية اجلريئة اليت تقفها  العقول واألفئدة... كذلك يشهد العامل آ

لصهيونية املقاومة اإلسالمية يف جنوب لبنان وعاصمته صيدا، ويف البقاع الغريب، بوجه ا
ذن هللا ـــــــ للمقاومة الباسلة اليت استفادت من طبيعة  الشرسة، حيث تنتصر حركة التاريخ ـــــــ 

اإلقليمية والدولية اليت متنحها بشكل غري مباشر  وضاعالساحة اللبنانية املتحركة، ومن األ
ت منذ قيامها تتباهى حرية احلركة، فانربت تقاوم الدولة اليهودية املتغطرسة اليت ما انفكَّ 

جبيشها زاعمة أنه ال يقهر... مما جيعل حركة املقاومة حركة مباركة تلّقن اليهود كّل يوم دروًسا 
  ال تُنسى يف البطوالت والتضحيات...

م أن 1982استطاعة املقاومة بعد اجتياح لبنان عام يف ولنا أن نتساءل: هل كان 
يتخذوا من النّيب صلى  غية حاقدة مثل اليهود، لو مليصرب أفرادها ويصابروا ويقاوموا طائفة 

م يف سبيل هللا؟  هللا عليه وآله وسلم وأهل بيته األبرار وأصحابه األخيار قدوة هلم فيما أصا
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ٍت موجعة قاتلة، تدل على  لقد تلقَّى املسلمون من اليهود يف ذلك االجتياح املخزي ضر
وتظهر صالفتهم وتكربهم وإجرامهم اليت اعتادوا احلقد الدفني يف نفوسهم ضد املسلمني، 

ملخازي مبزيد من القتلى  رخيهم. وقد جاؤوا اآلن يتوجون هذا التاريخ املليء  عليها طوال 
ألسرى املكلومني، عدا ترويع األطفال والشيوخ والنساء، بل  املظلومني، أو ملء املعتقالت 

زل وتدمريها، وقطع أشجار البساتني وحرقها، وقتلهم يف أكثر األحيان عمًدا، وسرقة املنا
هيك عن انتهاك حرمات بيوت العبادة وتدنيسها...   وانتهاب املواشي واملمتلكات... 

هذه األعمال العدوانية واإلرهابية رفضها املسلمون غاضبني، فراحت مقاومتهم 
ته، بنداء ا مللهوف، وصرخة اإلسالمية تتصدَّى للجيش الصهيوين الغاصب وتردُّ إليه ضر

مه على أرضها الطاهرة جحيًما ال يطاق.   املظلوم حىت جعلت أ
م، وأعلنوا عن تنفيذ ما زعموه  سياسة القبضة «وفقد زعماء الدولة الصهيونية صوا

دًة يف التقتيل والتعذيب واألسر والتهدمي، واعتماَد سياسة األرض » احلديدية اليت تعين ز
ملواد الكيماوية، ومنع وصول املواد احملروقة، بل وصل األمر  ليهود إىل تلويث مياه الشفة 

ا  الغذائية إىل اجلائعني، أو املساعدة إىل اجلرحى من أي مصدٍر أتت، حىت ولو جاء 
الصليب األمحر... إىل جانب منعهم مراسلي الصحف ووسائل اإلعالم العربية واألجنبية من 

م الشاذة، وينقلوا صور خمازيهم البشعة إىل  الدخول إىل املنطقة احملتلة، كيال يصوِّروا تصرفا
العامل. بل لقد جلأوا أخريًا إىل َسْجِن وقتل بعض أولئك الصحفيني واملراسلني الذين كانوا 
خارج املنطقة اليت يتواجد جيشهم الغاشم فيها ليطمسوا معامل إجرامهم وحيولوا بني العامل وبني 

وحشي... وعلى هذا النهج من سياسة العدوان راح اليهود وعمالؤهم رؤية عملهم الرببريِّ ال
لسكان املسلمني،   شد أنواع املتفجرات إىل األماكن املكتظة  يرسلون السيارات املفخخة 

الضاحية اجلنوبية ملدينة  يف» بئر العبد«يف جنوب لبنان ويف حملة » معركة«كما فعلوا يف بلدة 
م الكراه م املدعومة حبرًا ية حد بريوت. بل بلغت  م وآليا ًال من د ا جعلتهم يوجهون أر
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لبنان أبشع جمزرة بربرية  يف جنوب» الزرارية«ا، وآالفًا من جنودهم كي ينفِّذوا يف بلدة وجو 
زرة عن هدم  مل فاقت بفظاعتها جمازر الربابرة والنازية والفاشستية... حبيث يتورعوا يف تلك ا

ت فوق السيارات اليت كانت تقل الناس اهلاربني  البيوت على لد ا، والسري  رؤوس أصحا
م.   من وحشيتهم وطغيا

رمة جاء عنيًفا من املقاومة اإلسالمية، وهي تستجيب  لكنَّ الردَّ على هذه األعمال ا
َّ َحقَّ تـَُقا تِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن} لنداء هللا تعاىل: {َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا ا

). فشرع أفراد املقاومة يقدمون على املوت مسلمني، 102(سورة آل عمران: اآلية 
ني  م وشجاعتهم، جما ميا القبضة «مستجيبني ألوامر هللا تعاىل، حىت أذهلوا العامل 

اليت ترمز إىل مقاومة أهل الباطل مهما عال ، »القبضة احلسينية« هم بـــــــ لعدوّ » احلديدية
م... واليت أرادوها مبشيئة هللا العلي القدير، وبربكة رسوله العظيم،  م وعظمت قو شأ
ومبنهجية مجيع الشهداء األبرار امليامني من املسلمني، أن تسحق الباطل وجتتث مفاسد أهله 

  من بين يهود.
نان لنداء هللا تعاىل. وقد حصل ذلك منذ غزو لقد استجابت املقاومة اإلسالمية يف لب

م هلذا البلد العريب واحتالل أجزاء واسعة منه وصوًال حىت عاصمته 1982 عاماليهود 
ا... أبريوت. وكان يف اعتقاد اليهود  م احلربية اليت قاموا  ن ذلك الغزو هو أسهل عمليا

هللا تعاىل ما عاهدت عليه،  ولكن غاب عنهم أن بني اللبنانيني نفوًسا إسالمية، صدقت
ت القاتلة، حىت أمكن هلا أن تطهر  فقامت، وبعد مدة وجيزة من الغزو، تكيل لعدوها الضر
معظم األرض اليت احتلتها إسرائيل. وذلك بفعل استجابة املقاوم اللبناين املسلم لنداء ربه... 

بتة، فعندما يستجيب اإلنسان لنداء احلقّ  وميتثل ألوامر ربه ونواهيه، فإنه ، وهذه سنَّة إهلية 
ا، إن عاجًال  من بذلك يتجاوب مع حركة التاريخ اليت ال بد مر ر أن تتجاوب بدورها معه 

لتغيري. فإن جاء التجاوب مقتصًرا على األفراد فقط فسيكون من  مأ لتأثري أو  آجًال، سواء 
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جلماعة هنا األمة جرائه التأثري... ولكن إن كانت االستجابة من اجلماعة ــ ـــــ واملقصود 
اإلسالمية ـــــــ فسيكون من جرائها التغيري حبول هللا تعاىل وقوته. وهذا ما حصل متاًما مع 
املقاومة اإلسالمية يف لبنان، إذ اقتصر العمل على جهود األفراد، فأمكنهم أن يؤثروا يف 

ا. لكن هذا التأثري فقد األرض اليت كان الغزاة، وأن يدفعوهم لالنسحاب من معظم وا حيتلو
زمخه يف النهاية، ومل يتحقق التغيري، أي االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من أرض لبنان، ألن 

، فلم تتجاوب معها حركة التاريخ بصورة  ا مع نداء احلقّ األمة اإلسالمية مل تتجاوب عملي 
لشريط احل   دودي...كلّية، وظلت إسرائيل متارس احتالهلا فيما يسمى 

ثريي  وهذا أيًضا ما نشهده اآلن يف فلسطني حيث أفراد االنتفاضة يقومون بدور 
على الكيان الصهيوين، فإن استمر هذا التأثري وكانت هنالك استجابة من اجلماعة (األمة 
 اإلسالمية) ملساعدة االنتفاضة ودعمها، فسوف يكون هناك حبول هللا ـــــــ تعاىل ـــــــ تغيري يف

  الواقع الراهن الذي فرضه اليهود على الشعب الفلسطيين خالل نصف قرن من الزمن.
على أنَّ مثل تلك الوقفة الشريفة اليت وقفتها املقاومة اإلسالمية يف لبنان، واملطلوب 

ا أن تكون أ ن تقفها من جديد سواء يف لبنان، أو يف فلسطني من خالل االنتفاضة، حريٌّ 
ضة إسالمية جديدة تنشر راية نواًة ملقاومة شام طل، لتنشئ  رًا حترق كل جور و لة تتوقد 

اإلسالم خفاقة عالية، كما نشرها املسلمون األوائل، تالمذُة رسول اإلسالم حممد صلى هللا 
عليه وآله وسلم. وكما يرجتى أن ينشرها مجيُع الذين يؤمنون برسالة حممد صلى هللا عليه وآله 

ض من أجلها عظماء وسلم. هؤالء هم و  حدهم الذين يعرفون حقيقَة القضية اليت 
يد الذي خلَّفوه على ساحة  ا، والرتاَث ا املسلمني، ومسّو الروح العالية اليت اندفعوا 

  التاريخ...
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  صرخة موجهة إىل قادة املسلمني:

اإلسالمية فتحّرَك وأخريًا نطلقها صرخًة مدّويًة عّلها تصُل إىل أمساع مجيع القيادات 
فيهم أخّوة اإلسالم، وحتمَلهم على مواجهة هذا الواقع املزري الذي يعيشه املسلمون اليوم 
حبالة من تفكك الُعرى، واستالب اإلرادة: من ضعفهم كانت قّوُة أعدائهم، ومن فقرهم كان 

  غىن مستغّليهم...
لية الرعايِة هلذه األمة، َوْلتأُخْذ فـَْلتَـنـَْهض هذه القياداُت مبا محّلها هللا تعاىل من مسؤو 

يد، وسّنِة رسوله الكرمي، ومستفيدًة  دى كتاب هللا ا ا وخريُها، مستنريًة  بيدها ملا فيه عّزُ
من كّل ما توّفره هلا حركُة التاريخ من متغّرياٍت: حملّيٍة وإقليمّيٍة ودولّيٍة، واضعًة ُنصَب أعينها 

  بعد عقيدِة التوحيد اليت هي املقّدُس األول... 6ي املقّدس الثاينوحدَة األمة اإلسالمية اليت ه
إّن وحدَة األمِة اإلسالميِة هي اجلامُع الوحيد الذي وصل ما بني املسلمني عرب 

 من رغمعلى الاملشرتك الذي التقى حوله املسلمون، من سّنٍة وشيعة،  العصور، وهي اهلدف

                                                           
  دس؟المقدس الثاني: هو وحدة الكلمة. ووحدة الكلمة تصون المقدس األول الذي هو العقيدة. ولماذا هو مق  6

ـــ ألنه أمٌر من هللا تعالى. وكل أمٍر من هللا سبحانه وتعالى ورد في القرآن المجيد أو على لسان رسوله الكريم 
  هو مقدس.

يعً قال تعالى: { ِّ مجَِ   ).103(آل عمران: اآلية  }َوالَ تـََفرَُّقواْ  اَواْعَتِصُمواْ ِحبَْبِل ا
  ).46} (سورة األنفال: اآلية واْ َوَتْذَهَب رُِحيُكمْ َوالَ تـََناَزُعواْ فـَتَـْفَشلُ وقال تعالى: {
) فالرسول 159} (سورة األنعام: اآلية لَّْسَت ِمنـُْهْم ِيف َشْيءٍ  اِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوْا ِدينَـُهْم وََكانُوْا ِشيَـعً وقال تعالى: {

  الكريم يتبرأ منهم.
َ َربُُّكْم فَاْعُبُدونِ ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة وقال تعالى: { ). فتكون وحدة األمة 92} (سورة األنبياء: اآلية َواِحَدًة َوَأ

  مقدسة ألن كالم هللا سبحانه وتعالى هو قدسي.
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م حول أموٍر أخرى... وهو ما قصده اإلمام علّي عليه السالم  م ونزاعا كانت   حنيخالفا
  ».ألسلِّمنَّ ما سلمْت أموُر املسلمني«تشتد األمور على املسلمني ويكون بعضها متعلًقا به: 

ون على وحدِة األّمة يكونون قد استجابوا ألوامر هللا وعندما يستجيب القادُة ويعمل
م قد جتاوبوا معها، وتكون العزُّة هلم يف الدنيا تعاىل. عن دئٍذ تعمل حركُة التاريخ ملصلحتهم أل
  واآلخرة.

  أخذ هللا بيدهم ملا فيه عزُة اإلسالم وخُري املسلمني.
ا يُداول  تلك هي حركة التاريخ، مبفهومنا اإلسالمي... حركٌة تتفاعل مع األزمان، و

م بني الناس، فرت  بط أخرى، وتنشأ دول وتزول أخرى، وتفىن هللا تعاىل األ تقي أمم و
 يمجاعات وتولد أخرى... مث يكون الفناء يف النهاية للجميع، وال يبقى إالَّ وجه ربك، ذ

  اجلالل واإلكرام.
  

  
  


