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ــي  ــوث ــح ــد عــبــدالــمــلــك بــــدرالــــديــــن ال ــي ــس ــل ـــــــى ل ـــرة األول ـــاض ـــح ـــم ــي نــــص ال ــوث ــح ــد عــبــدالــمــلــك بــــدرالــــديــــن ال ــي ــس ــل ـــــــى ل ـــرة األول ـــاض ـــح ـــم نــــص ال
ـــــــ ـــــــه ـــف ١٤٤٠١٤٤٠ه ـــري ـــش ـــوي ال ـــب ـــن ـــد ال ـــول ـــم ــة مــــحــــاضــــرات ال ــل ــس ــل ـــف ضـــمـــن س ـــري ـــش ـــوي ال ـــب ـــن ـــد ال ـــول ـــم ــة مــــحــــاضــــرات ال ــل ــس ــل ضـــمـــن س

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العاملني وأشهد أن ال إله إال الله امللك الحق املبني 
ــيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيني اللهم صل  وأشهد أن س
عىل محمد وعىل آل محمد وبارك عىل محمد وعىل آل محمد كما 
ــم إنك حميد مجيد  ــت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهي صليت وبارك
ــائر  وارض اللهم برضاك عن أصحابه األخيار املنتجبني وعىل س

عبادك الصالحني.
أيها اإلخوة واألخوات السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

بمناسبة اقرتاب ذكرى مناسبة املولد النبوي الرشيف حرصنا 
ــتفيد من  ــبات املاضية أن نس ــا يف العام املايض وكما يف املناس كم
ــتلهم منها أعظم  ــة مهمة جدا نس ــذه الذكرى باعتبارها محط ه
ــدروس والعرب التي نحن يف أمس الحاجة إليها يف واقع حياتنا،  ال
ــع هذه الحياة  ــم ما نواجهه يف واق ــالم وبحك بحكم انتمائنا لإلس
من مشاكل ومن تحديات وما نتحمله من مسؤوليات، وإذا جئنا 
ــول الله محمد صلوات الله  ــبة تذكرنا برس إىل أي ذكرى أو مناس
ــالمه عليه وعىل آله فال شك أنها ستكون املناسبة األهم يف ما  وس
ــالمية  ــتفيده منها من دروس وعرب عالقتنا كأمة إس يمكن أن نس
تنتمي إىل اإلسالم بالرسول من موقعه كرسول صلوات الله عليه 
ــة إيمانية  ــاط مهم جدا عالق ــه عالقة وارتب ــول الل وعىل آله كرس
ــادات  ــاس التعليمات والتوجيهات واإلرش ــاط قائم عىل أس وارتب

وعىل أساس العقيدة والرشيعة وما يتصل بذلك.
ــؤون حياتنا ونحن يف أمس  عالقة الهداية التي تمتد إىل كل ش
ــم يكن البديل ولن  ــتفادة منها واالرتباط بها وإال ل ــة لالس الحاج

يكون البديل إال الضالل وإال الضياع وإال التيه. 
ــادة الدروس التي ألقيناها يف  ــذا العام حرصنا أوًال عىل إع يف ه
العام املايض ملا تضمنته من مواضيع مهمة جدا بحسب الظروف 
ــها والتحديات التي نواجهها ثم عىل أساس أن نكمل  التي نعيش
ــز عىل بعض  ــك الدروس ونرك ــى بنا املطاف يف تل ــن حيث انته م
ــات املباركة من كتاب الله املجيد  ــع املهمة وعىل ضوء اآلي املواضي
ــتهدي به ونستفيد منه ونسرتشد به ونعود إليه  الكريم الذي نس
ــوات الله عليه  ــول صل ــتفيد منه يف معرفة الرس كأهم مصدر نس
ــا يف مضمونها يف  ــة يف طبيعته ــالة اإللهي ــىل آله ومعرفة الرس وع
ــارف التي نحتاج إليها  ــر ما يتصل بذلك من املع دالالتها إىل آخ
ــاء الله يف هذه املحارضة عىل  ــنحرص إن ش ــلمني ولذلك س كمس
ــورة الجمعة، يقول  ــث عىل ضوء اآليات املباركة من أول س الحدي
ــِبُّح ِلَلِّه َما  ــن الرحيم [ُيَس ــم الله الرحم ــبحانه وتعاىل بس الله س
وِس اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم (1)  ــُدّ ــا ِيف اْألَرِْض اْلَمِلِك اْلُق ــَماَواِت َوَم ِيف الَسّ
يِهْم  ــمْ َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيزَِكّ ْنُه ــوًال ِمّ ِيّنَي رَُس ُهَو اَلِّذي َبَعَث ِيف اْألُِمّ
ِبنٍي  ــي َضَالٍل ُمّ ــَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِف ــاَب َواْلِحْكَم ــُم اْلِكَت َوُيَعِلُّمُه
ــُز اْلَحِكيُم (3)  ــوا ِبِهْم � َوُهَو اْلَعِزي ا َيْلَحُق ــْم َلَمّ ــَن ِمْنُه (2) َوآَخِري
ــُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم (4)  ــاُء � َوالَلّ ــَك َفْضُل الَلِّه ُيْؤِتيِه َمن َيَش ِل َذٰ
ــِل اْلِحَماِر َيْحِمُل  ــَمّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَث ُلوا الَتّْورَاَة ُث ــُل اَلِّذيَن ُحِمّ َمَث
ُبوا ِبآَياِت الَلِّه � َوالَلُّه َال َيْهِدي  ــَفارًا � ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم اَلِّذيَن َكَذّ أَْس
ــورة املباركة بالحديث عن التسبيح  اِلِمنَي] ابتدأت الس اْلَقْوَم الَظّ
ــا يف األرض  ــماوات وم ــبح لله ما يف الس ــبحانه وتعاىل يس ــه س لل
ــماوات وما يف األرض لتسبيح  ــامل لجميع ما يف الس ــتنفار ش اس
الله سبحانه وتعاىل تنزيهه وتقديسه عن كل عيب عن كل نقص 
ــبحانه وتعاىل الذي هو  ــبيح لله س يف مقام ربوبيته وكماله والتس
ــن كل نقص يف  ــه وتنزيهه ع ــيته وكمال ــة عىل تنزيهه وقدس دالل
مقام إلوهيته يف مقام ربوبيته يمتد إىل موضوع مهم جدا ويتصل 
ــياق بمواضيع يف غاية األهمية موضوع الهداية للعباد  يف هذا الس
ــا وطبعا النصوص  ــري إىل البعض منه ــن جوانب متعددة سنش م
ــتفيده  ــعة الهداية وما يمكن أن نس ــعة الداللة واس ــة واس القرآني
منها أو نقدمه منها هو بال شك يشء محدود فيما فيها من الهدى 
ــع جدا فيما يمكن أن نستفيده فيما قد قدم من قبلنا فيما  الواس
ــبات  ــتفيده مجددا يف أي مناس يقدم من بعدنا فيما يمكن أن نس

وبالتأكيد أيضا بحسب الظروف واملراحل وبحسب املناسبات.
ــبحانه وتعاىل حكى عن نفسه بعض األسماء الحسنى  الله س
ــم فهو جل  ــدوس العزيز الحكي ــياق امللك الق ــذا الس ــة يف ه املهم
ــأنه املنزه واملقدس من أن يرتك عباده عبثا أن يخلق هذا الكون  ش
ــيح العجيب الكبري العظيم املتقن يف غاية اإلتقان واإلحكام  الفس
ــان عىل  ــن البرشي الذي هو اإلنس ــق هذا الكائ ــداع وأن يخل واإلب
ــم لهذا اإلنسان هدفا بدون  هذه األرض بدون هدف بدون أن يرس
ــرية حياته ويرتك البرشية يف حالة  ــان يف مس أن يرعى هذا اإلنس
ــددة وال واجبات وال أهداف  ــؤولية مح من العبث والفوىض ال مس
ــرية  ــادات تضبط لهم مس ــات وإرش ــم وال توجيه ــرية حياته ملس
ــة من الرصاع والفوىض  ــون يف هذه الحياة يف حال حياتهم فيعيش
ــم منهج لضبط  ــم له ــات واالختالفات والتباينات ال يرس والنزاع
ــاد  ــم عىل الخري والرش ــون هناك ما يدله ــم وال يك ــرية حياته مس
ــاب وال جزاء وال ثواب وال  والصالح لحياتهم وال يكون هناك حس
ــاب. الله منزه عن أن يفعل ذلك أبدا وكذلك منزه عن أن تكون  عق
ــاده طريقة بعيدة عن الحكمة أو بعيدة عن  طريقته يف هداية عب
ــري إليه يف اآلية  ــية أو بعيدة عن العزة وهذا أيضا ما سنش القدس
ْنُهْم هو  ــوًال ِمّ ِيّنَي رَُس ــَث ِيف اْألُِمّ ــذه اآلية [ هو اَلِّذي َبَع ــي تيل ه الت
ــؤوليته كإاله وكملك وعزيز  ــأنه من مقام ربوبيته ومن مس جل ش
ــوال منهم وهنا  ــث يف األميني رس ــأنه الذي بع ــو جل ش ــم ه وحكي
يجدر بنا أن نستفيد من هذا النص املبارك أننا يف واقعنا البرشي 
ــاكل ومحن وأزمات وهموم وتضاربات ورؤى  فيما نعيشه من مش
ــا البرشي يجب أن نعي أن  ــة واضطرابات كبرية يف واقعن متناقض
ــاكلنا وصالح حياتنا إنما يكون بالعودة  ــبيل نجاتنا وحل مش س
ــم  ــبحانه وتعاىل يف ما يقدمه لنا لريس ــه والتطلع إىل الله س إىل الل
ــأنه مسؤولياتنا يف هذه الحياة سبيل الخري سبيل  لنا هو جل ش
ــاكلنا  ــالح حياتنا وحل مش ــذي فيه ص ــبيل الفالح ال ــاة س النج
ــأنه هو  ــا أن نتطلع إىل الله باعتباره جل ش ــي حياتن يف كل مناح
ــأنه  ــبيل إىل ذلك إال بالعودة إليه وهو جل ش ــدر لذلك ال س املص
يبتدئنا أصال ال تكون املسألة مثال مرتوكة إىل أن نطالبه أن نعمل 
ــع ككائنات برشية ونعمل مظاهرات يف  مظاهرات يف األرض نتجم
كل أنحاء األرض يا الله نحن نتظاهر ملاذا ال ترشدنا ملاذا ال تدلنا 
ــاكلنا عىل ما نصلح بِه حياتنا عىل ما يضبط  عىل ما بِه حٌل مش
ــىل كل ما يتصل  ــذه الحياة ع ــا كمنهج وكنظام له ــرية حياتن مس
بواقع حياتنا التي نعيشها، ال، الله سبحانه وتعاىل يبتدئ عباده 
ــالم  ــان منذ آدم عليه الس ــذ بداية وجودهم أول ما خلق اإلنس من
ــبحانه وتعاىل  أتى إليه وحي الله توجيهات الله تعليمات الله س
ــأنه يبتدئ عباده وعىل طول مسرية التاريخ منذ آدم  فهو جل ش
ــالم وأتت األجيال تلو األجيال من البرش ويرتافق معها  عليه الس
ــة إىل الواقع البرشي  ــيء الهداية اإللهي ــزول الهدى اإللهي مج ن
ــة منه وفق  ــم الهداي ــي إليه ــاده بالهداية وتأت ــدئ عب ــه يبت فالل
ــيته  ــنته التي هي مرتبطة بحكمته بعزته بقدس طريقته ووفق س
ــاىل وهو مرشوعه  ــبحانه وتع ــاىل ثم ما يأتي منه س ــبحانه وتع س
لعباده يف أرضه من موقعه يف امللك والربوبية واأللوهية هو معنٌي 
ــس له عالقة  ــؤونهم ولي ــس فضوليا يتدخل يف ش ــر عباده لي بأم
ــد الله أن يفرض علينا يف  ــم فيأتي البعض مثال يقول ملاذا يري به
ــات وأوامر ونواهي وغري  ــا معينا ويقدم لنا توجيه حياتنا منهج
ــا إلهنا وهو  ــي بأمرنا ألنه ربنا ملكن ــأنه املعن ــك، ال، هو جل ش ذل
ــه أن يكون له  ــى عزته وتقتيض حكمت ــك العزيز والحكيم تأب كذل
ــه إن يرتكنا همًال وتقتيض  ــا تدخل كامل تأبى عزت ــع حياتن يف واق
ــم لنا  ــه الخري لنا فريس ــؤوننا ملا في ــل يف كل ش ــه أن يتدخ حكمت
ــذه الحياة كان بذلك فالحنا وخالصنا  ــا إذا رسنا عليه يف ه منهج
ــا يف اآلخرة هو  ــك فوزنا يف الدنيا وفوزن ــالح حياتنا وكان بذل وص
ــه وحكمته الذي بعث  ــيته وعزت ــأنه من موقع ملكه وقدس جل ش
ــالته هذه برحمته بحكمته  ــوال ويتسم منهجه ورس يف األميني رس

ــة بالعلم  ــنى بالرحمة بالحكم ــمائه الحس ــع أس ــة بطاب مطبوع
ــس مجرد مقرتحات  ــره، فليس فضوليا ولي ــري والعزة إىل آخ بالخ
مرتوكة ملزاجنا إن نحن رغبنا أن نعمل بها فال بأس وإن لم نرغب 
ــا وطبيعيا ال بل املرشوع اإللهي هذا  نرتكها ويكون املوضوع عادي
ــبحانه وتعاىل الرب امللك للسموات  هو ملزم، ملزم ألنه من الله س
ــالة اإللهية  ــم نقبل بهذه الرس ــم نعمل ول ــاس وإذا ل واألرض وللن
ــاك عواقب وخيمة  ــاب وهناك جزاء هن هناك عقاب وهناك حس
ــدي الله  ــراض عن ه ــدي الله واإلع ــض له ــة للرف ــب وخيم عواق
ــبحانه وتعاىل يف الدنيا ويف اآلخرة، ثم كذلك هناك نقطة مهمة  س
ــالة اإللهية ليست مجرد توجيهات  جدا أن الهدي اإللهية والرس
جافة ومنفصلة عن الله سبحانه وتعاىل ومرشوعا ينزل إىل البرش 
ــر هكذا إن أخذوا به  ــم لهم طريق الخري والفالح ثم يرتك األم يرس
استفادوا وإن لم يأخذوا به يعاقبون يف الدنيا واآلخرة هذا املنهج 
ــبحانه وتعاىل يف  ــل بالله س ــالة اإللهية تتص ــي وهذه الرس اإلله
ــرشوع تفاعيل إن صح التعبري  ــره يعني املرشوع اإللهي هو م تقدي
ــم يفصل هذا  ــبحانه وتعاىل ل ــه القيوم املدّبر والله س ــل بالل يتص
ــا رؤية جميلة  ــال ويقدم إلين ــل فينا جمي ــج عنه يعني يفع املنه

حسنة وخالص وانتهت املسألة عند هذا الحد، ال.
املرشوع اإللهي هو مرشوع تفاعيل يبقى مرتبطا بالله سبحانه 
ــنذكر  وتعاىل يف كل الجوانب يف كل املجاالت يف كل االتجاهات وس
بعض األمثلة عىل ذلك، مثال نجد يف القرآن الكريم األمر بالجهاد 
ــري لنا عزة  ــا فيه خ ــو أمر بم ــبحانه وتعاىل وه ــه س ــبيل الل يف س
ــو لصالحنا فيه  ــا وداللة عىل عمٍل ه ــة لنا دفٌع للرش عن ــا كرام لن
ــق للخري لنا لكن هل  ــا ودفٌع للرش عنا فيه تحقي ــع للظلم عنه دف
ــرب الله يقول  ــالة أك ــذا الحد، ال، املس ــألة فقط عند ه ــون املس تك
ــالة يرتبط بها تدخل إلهي تدبري  [إن تنرصوا الله ينرصكم] املس
ــبحانه وتعاىل يقول [َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل  إلهي، نالحظ مثال الله س
ــاىل عندما تتجه أمة  ــبحانه وتع ــِه َجِميًعا وََال َتَفرَُّقوا] والله س الَلّ
ــذا التوجيه  ــون لينفذوا ه ــن البرش يجتمع ــاس م ــوم أو أي ن أو ق
ــني قلوبهم  ــبحانه وتعاىل فيؤلف ب ــه س ــي كيف يتدخل الل اإلله
ــأنه القائل [َوأََلَّف َبنْيَ ُقُلوِبِهْم � َلْو أَنَفْقَت َما ِيف اْألَرِْض  هو جل ش
ــْم] والقائل  ــَه أََلَّف َبْيَنُه ــَنّ الَلّ ــنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلِٰك ــَت َب ا أََلّْف ــا َمّ َجِميًع
ــنْيَ ُقُلوِبُكْم  ــَداًء َفأََلَّف َب ــْم إِْذ ُكنُتْم أَْع ــِه َعَلْيُك ــَت الَلّ ــُروا ِنْعَم [َواْذُك
ــأنه يف  ــا] كيف أن الله يتدخل جل ش ــِه إِْخَواًن ــم ِبِنْعَمِت َفأَْصَبْحُت
ــه يتدخل عىل  ــول توجيهات ــه بتطبيق هديه لقب ــاه نتج كل اتج
ــاىل يمدنا  ــبحانه وتع ــك التوجيه فيمدنا س ــا لذل ــاس تنفيذن أس
ــرَٰى آَمُنوا َواَتَّقْوا  ــام بما يقتضيه [َوَلْو أََنّ أَْهَل اْلُق بمدده يف كل مق
َماِء َواْألَرِْض] يأتي التدخل اإللهي  َن الَسّ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبرََكاٍت ِمّ
ــالة اإللهية ال ينفصل عن  مع الهدى هذا فاملرشوع اإللهي والرس
الله ليست مجرد توجيهات طيبة وإرشادات جميلة ينزلها إلينا 
ــب ايجابيتها يف الحياة بحسب بل يرتبط  ــتفيد منها بحس ونس
ــذه ونطبقه من تعليمات الله  ــة الله وبتدبريه ويكون ملا ننف بقومي
ــبحانه وتعاىل  ــر يف تدبري الله يف تدخل الله س ــبحانه وتعاىل أث س
ــألة  ويمتد بهذا إىل كل مجاالت الحياة كل واقع الحياة وهذه مس

مهمة جدا مسألة مهمة جدا.
ــة الرفض  ــة اإلعراض حال ــلبي حال ــتوى الس ــك عىل املس كذل
ــبحانه وتعاىل أيضا  ــه واإلعراض عن هدي الله س لتوجيهات الل
ــقاء  ــبحانه وتعاىل الش يرتتب عليها عقوبات عقوبات من الله س
ــة عقوبات إلهية يف الدنيا وعقوبات يف اآلخرة،  الضنك يف املعيش
ــبحانه  ــري الله س ــي يتصل بتدب ــرشوع إله ــة م ــالة اإللهي فالرس
ــح التعبري من  ــيل ترتبط به إجراءات إن ص ــاىل ومرشوع تفاع وتع
ــراءات كثرية من جانب  ــبحان تعاىل وترتافق معه أيضا إج الله س
ــبحانه وتعاىل وهذه سمة مهمة من  الله أمور كثرية يفعلها الله س
مرشوع اإللهي يجب أن نستوعبها جيدا وتمثل أهمية كبرية جدا 
يف انجذاب اإلنسان إىل هذا املرشوع اإللهي وإدراكه ألهميته ألنه 
يمثل صلة ما بيننا وبني الله نحظى من خاللها برعاية واسعة من 
ــاة واإلعراض كذلك يرتتب عليه مخاطر  الله يف كل مجاالت الحي
ــبحانه وتعاىل، هو الله  ــديدة من جانب الله س كبرية وعقوبات ش
ــه بتدبريه بقوميته والذي  ــبحانه وتعاىل بملكه برحمته بحكمت س
ــث يف األميني،  ــوال منهم بع ــث يف األميني رس ــه بع ــه وحكمت وبعزت
ــها املجتمع البرشي ما  ــها العرب ويعيش ــة التي كان يعيش الحال
قبل بعث رسول الله صلوات الله عليه وعىل آله بالرسالة اإللهية 
إىل الناس، كانت حالة رهيبة جدا، الواقع العام الذي يعيشه البرش 
كان واقعا سلبيا وسيئا بكل ما تعنيه الكلمة، واقعا ظالميا وواقعا 
ــاكل، يف الساحة  ــاد والجور، ومأزوما باملش ممتلئا بالظلم والفس
ــديدة والجهالة  ــي يتصف باألمية الش ــة كان الواقع العرب العاملي
ــرث جهال واألكرث  ــي، كان املجتمع األك ــع العرب ــة، املجتم والبدائي
ــدي اإللهي إىل هذا  ــداوة إن صح التعبري، وأتى اله ــة واألكرث ب أمي
ــع ويف هذا عرب عظيمة ودروس مهمة جدا، أن عظمة هدى  املجتم
ــح املجتمع البرشي ويرتقي  ــبحانه وتعاىل أنه يبني ويصل الله س
ــتوى، أضعف  ــو كان يف أهبط مس ــى ل ــتوى حت ــه إىل أرقى مس ب
مستوى، عندما نجد أن املجتمع العربي الذي كان مجتمعا أميا 
ــك ثقافة وال يمتلك معرفة وال يمتلك وعيا واألمية العربية  ال يمتل
ــة، فتقل مثال  ــراءة والكتاب ــت فقط أمية يف الق ــاملة، ليس أمية ش
أنهم كانوا يعانون أزمة يف هذا الجانب فحسب، ال يستطيعون أن 
يقرأون، ليست أمة متعلمة تقرأ الكتب، وحالة نادرة يف أوساطهم 
وكذلك أمة ال تسطيع الكتابة والكتابة يف أوساطهم حالة بسيطة، 
ــول  ــك عندما بعث الرس ــية، ولذل ــألة الرئيس ــن هذه املس ــم تك ول
ــالة  صلوات الله عليه وعىل آله، لم يكن املوضوع الرئييس يف الرس
ــكل رئييس  ــة أن يكون له برنامج محو أمية يتجه فقط وبش اإللهي
إىل أن يتعلم الناس كيف يكتبون وكيف يقرأون وانتهى املوضوع، 
ــألة هذا، األمية األكرب من ذلك واألخطر بكل ما تعنيه  لم تكن املس
ــا صحيحا وال  ــة صحيحة، وال فهم ــم ال يمتلكون رؤي ــة أنه الكلم
ــم الوعي، املعرفة  ــياء كثرية جدا، ينقصه ــة صحيحة يف أش معرف
ــور التي تتصل  ــرة الصحيحة تجاه معظم األم ــة، النظ الصحيح
ــة منها يف  ــائل الديني ــؤوليتهم، ويف مختلف املس ــم بمس بحياته
ــورات مغلوطة، ومفاهيم  ــة، لديهم أفكار خاطئة كثرية، تص املقدم

ــت صحيحة، وخرافات كثرية، مساحة واسعة  مغلوطة كثرية ليس
ــات، ومفاهيم  ــن خراف ــت عبارة ع ــم كان ــورات واملفاهي ــن التص م
ــرف بهم يف واقع حياتهم، وضياع يف هذه الحياة، ال هدف وال  تنح
مسرية صحيحة يتحركون عىل أساسها، وهذه األمية كانت قائمة 
يف الواقع العام البرشي، يعني لدى غريهم من األمم، ولكنهم كانوا 
ــرث أمية من غريهم، واألمم األخرى واألقوام اآلخرون كان لديهم  أك
ــا كانت لديهم  ــدر متفاوت، يعني البعض أيض ــكلة وبق نفس املش
ــي كان املجتمع  ــب، ولكن املجتمع العرب ــن الضالل الرهي حالة م
ــرث أمية، األكرث أمية واألكرث بدائية وجهال، أتى هذا الهدى إىل  األك
هذا املجتمع، غري واقع هذا املجتمع بشكل كامل، وكان التغيري يف 
هذا املجتمع من خالل هذا الهدى، من خالل هذا املرشوع اإللهي 
ــال يمكن أن يعتمد  ــع الحكيم والصحيح الذي فع ــامل الواس الش
عليه لتغيري حقيقي وتغيري مثمر، وتغيري مصلح، وتغيري مضمون 
نحو األفضل، فأتى هذا الهدى إىل هذه األمة بما تعيشه من أمية، 
ــم املغلوطة  ــات واملفاهي ــتبدل بالخراف ــا تماما، تس ــري واقعه ليغ
ــة من نور الله، من  ــكار والتصورات الباطلة مفاهيم صحيح واألف
ــارف صحيحة،  ــكار صحيحة، مع ــه، أف ــالة الل ــدي الله من رس ه
ــادات صحيحة،  ــات صحيحة، إرش ــات صحيحة، تعليم توجيه
ــيتغري واقع  ــو األفضل، وس ــكل جذري نح ــري يف واقعها بش فتتغ
ــدرك أن هذه التجربة التي  ــكل تام، ولذلك علينا أن ن حياتها بش
ــرد نظرية قدمت يف كتاب، بل طبقت  ــت بالفعل، ولم تكن مج وقع
ــذه األمة  ــري واقع ه ــريا جذريا، غ ــرت تغي ــع وأثم ــىل أرض الواق ع
ــائر األمم،  ــة وبدائية إىل أن ارتقت وتفوقت عىل س ــي كانت أمي الت
ــا أصبحت أرقى نموذج  ــت إليها بقية األمم لرتى فيها أنه وتطلع
ــا من ثقافة،  ــا من فكر، يف ما لديه ــع األرض فيما لديه ــم يف واق قائ
ــا لديها من معالم يف هذه الحياة، من اهتمامات من تصورات،  فيم
ــول الله  ــا تحمله من مرشوع يف هذه الحياة، وتحت قيادة رس فيم
ــو تحرك بهذا املرشوع  ــول الله ه صلوات الله عليه وعىل آله، رس
ــدودة تغري هذا  ــرتة زمنية مح ــة بعد ف ــنوات معين ــي بعد س اإلله
الواقع ليكون هو الواقع األرقى آنذاك يف األرض بكلها، وليكون ذلك 
العربي هنا أو هناك يف تلك املنطقة أو تلك الذي كان رأسه مليئا 
ــة، وكانت نظرته يف هذه الحياة إىل  بالخرافات، واملفاهيم الخاطئ
واقعها ومشاكلها وأمورها، وكانت كذلك مفاهيمه تجاه الكثري من 
ــور مغلوطة وخاطئة وخرافية قد أصبح متنورا، لديه مفاهيم  األم
ــة، لديه نظرة صحيحة لديه اهتمامات صحيحة، وطبعا  صحيح
ــتجابة بقدر  هذا بقدر تفاعل من تفاعل مع هدى الله، بقدر االس
ــا كان هناك من ارتباط، من عالقة بهذا الهدى، من تفاعل وتأثر  م

مع هذا الهدى وبهذا الهدى.
ــع األمي العربي  ــة كبرية جدا يف الواق ــت نقلة هائلة، نقل فحدث
ــك ثقافة هي  ــدا إىل أمة تمتل ــة ومتدنية ج ــة أمية فظيع ــن حال م
أرقى ثقافة، تمتلك وعيا هو أرقى وعي، بني يديها نور الله وهديه 
وتعليماته التي ال يساويها يشء يف كل الدنيا، فهذه النقلة الهائلة 
ــم الله بها،  ــبحانه أنع ــن الله س ــة عظيمة م ــرية تمثل نعم والكب
ــه البرشية يف هذا العرص من أمية، يف هذا الزمن  والحظوا ما تعيش
ــها كعرب يف املقدمة  ــكلة األمية التي نعيش ال يمكن أن يعالج مش
قبل كل الشعوب وقبل كل األمم، ثم من حولنا بقية األمم، نعيش 
ــن األمية، غري أمية الكتابة وغري أمية  حالة رهيبة وفظيعة جدا م
القراءة، املفاهيم الظالمية والخاطئة املنترشة بشكل كبري، والتي 
ــور كبري يف املناهج  ــن ينرشها، والتي لها حض ــا من يروج لها م له
ــائل اإلعالم ويف األنشطة التثقيفية  ــمية ويف وس التعليمية الرس
ــدا، ال يمكن أن  ــع ج ــف أنواعها، حضور واس ــة بمختل والتعليمي
تتغري هذه األمية التي جعلت األمة يف حرية ويف تخبط وانعكست 
ــان يف نفسه،  ــلبية عىل واقع الحياة وعىل واقع اإلنس بآثارها الس
ــيل، االهتمامات  ــة، الواقع العم ــة الحالة األخالقي ــة الرتبوي الحال
ــائدة، وهي ثقافة جعلت  ــرت، تأثرت بالثقافة الس الترصفات، تأث
ــة حينما ال يمتلك الناس  ــديدة، أمي األمة يف حالة من األمية الش
ــيدة التوجه  ــة الصحيحة، الرؤية الرش ــرة الصحيحة، الرؤي الفك
ــودة يف واقع األمة  ــرة الواعية إىل األمور، هذه مفق الصحيح، النظ
ــدى الله، إال الرجوع إىل  ــد كبري، وال يمكن أن يعالجها إال ه إىل ح

هذا الهدى.
ــة األوىل وغري  ــبق يف الجاهلي ــذا الهدى الذي أنقذنا يف ما س ه
الواقع بشكل جذري هو فقط الكفيل يف الجاهلية األخرى بإنقاذ 
ــة حتى تمتلك من  ــالها من هذه الحال ــة واالنتقال بها وانتش األم
ــؤون حياتها  ــع حياتها يف ش ــة صحيحة، رؤية يف واق ــد رؤي جدي
ــا، رؤية صحيحة،  ــاكلها إلصالح وضعه يف مواقفها، ملعالجة مش
ــاىل، " ُهَو  ــبحانه وتع ــة، من هدى الله س ــة رؤية رباني ــة إلهي رؤي
ــبحانه  ــوال، الله س ْنُهْم"، بعث رس ــوًال ِمّ ِيّنَي رَُس اَلِّذي َبَعَث ِيف اْألُِمّ
ــه املجتمع  ــذي عانى من ــري الواقع ال ــوكل مهمة تغي ــاىل لم ي وتع
ــول  ــي واملجتمع البرشي من حوله، البرشية بكلها، ألن رس العرب
ــط إىل العرب، يف املقدمة كبيئة  ــه هو إىل الناس كافة، وليس فق الل
ــالة اإللهية  ــة انطلقت فيها التعاليم اإللهية وأتت إليها الرس أولي
لتنطلق من خاللها إىل بقية العالم، لم يوكل املهمة اإلنقاذية أمام 
ذلك الواقع املأزوم والظالمي الذي يعاني فيه الناس، ال يمتلكون 
ــك الوضع وإلصالح ذلك  ــى الفكرة الصحيحة للخروج من ذل حت
ــوكل هذه املهمة مثال إىل زعيم وطني، فيقول مثال هو  الواقع، لم ي
ــذي بعث يف األميني زعيما وطنيا، أو زعيما قوميا، أو مثال يقول  ال
ــأي تعبري من التعبريات  ــو الذي بعث يف األميني عاملا دينيا أو ب ه
ــرشي يف هذا الزمن وقبل هذا  ــرى، عندما نتأمل يف الواقع الب األخ
ــرشي دائما ما يكون  ــد أن الواقع الب ــن عرب التاريخ بكله، نج الزم
متأثرا بأشخاص معينني كرموز، ويعتمد عليهم يف ما صدر منهم 
ــن رؤى وأفكار، الواقع البرشي قائم  ــن تعليمات أو يف ما تبنوه م م
ــاس ولو تأتي اليوم لتتأمل الواقع البرشي يف أنحاء  عىل هذا األس
ــيا إىل  ــن أمريكا إىل الصني إىل روس ــرب والرشق م ــورة يف الغ املعم
ــة يتجه الناس  ــي إىل بقية البلدان العربي ــا إىل الواقع العرب كوري
ــا يحملونه من  ــا يتعمدونه من نظام فيم ــم يف م ــؤون حياته يف ش
ــا ينظرون من  ــم أمرهم، يف م ــدون عليه لنظ ــورات فيما يعتم تص
ــاس رؤى معينة من هنا أو  ــن حولهم عىل أس ــه إىل الواقع م خالل

هناك، أفكار من هنا أو هناك تتبع أو تنبع من خالل رموز معينني 
منهم، فالقوم هناك مثال يعتمدون الفلسفة الشيوعية ولها رمزها 

فالن، هناك الرأسمالية ولها رموزها فالن وفالن.
ــا هم فيه من  ــوم عليها حياة الناس فيم ــاك رؤية معينة تق هن
ــم فيها فالن،  ــدا يرتبطون بها ورمزه ــور كثرية ج ــام وواقع وأم نظ
ــان مفكر إنسان  ــان متفلسف، إنس زعيم وطني زعيم قومي إنس
ــرشي، واليشء العجيب  ــألة معروفة يف الواقع الب منظر، هذه مس
ــم دائما  ــة البرشية أنه ــرشي ويف التجرب ــد يف الواقع الب ــك تج أن
ــبث إىل حد كبري،  ــك وتش ــون بتفاعل كبري جدا، وتمس ــا ينطلق م
ــة اعتمدوا  ــة أو رؤية معين ــرة معين ــدم فك ــز معني ق ــون برم مؤمن
ــة أو يف نظامهم،  ــم، أو يف مواضيع معين ــؤون حياته ــا يف ش عليه
ــون بها، ويمجدون  ــبثون بها يؤمن ــون لتلك الرؤية يتش ويتعصب
ــك الفكرة أو ذلك املرشوع  ــك الرمز، ويعتربون تلك الرؤية أو تل ذل
ــه يف هذه الحياة،  ــل مرشوعا راقيا ال أرقى من ــذي قدمه أنه يمث ال
ــري عىل أساسه، والتمسك به يف هذه  وأنه ينبغي االلتزام به والس
ــذي يعتمدون  ــه وهكذا يصبح هو ال ــل عىل أساس ــاة، والعم الحي
ــكل كبري، وعندما  ــذه الحالة دائمة يف الواقع البرشي بش عليه، ه
ــل مثال يف حال الكثري من الرموز الذين فعل البرش معهم هذا  نتأم
ــم بأطروحاتهم،  ــم، بأفكاره ــم بنظرياتهم برؤاه ــل، آمنوا به الفع
ــا، والبعض  ــا والتزموا به ــا وتفاعلوا معه ــوا فيه ــا وذاب واعتنقوه
ــوا بها، هو يراها  ــديدة ملاذا لم يقبل يتجه إىل اآلخرين بعدائية ش
ــد أن كثرياً  ــذه الحياة، وتج ــذه الحياة واألصلح له ــي األقوم له ه
ــلبي،  من تلك الرموز كانت يف واقعها النفيس والبرشي يف واقع س
البعض مثًال كان طاغية والبعض كان جاهًال والبعض كان متأثراً 
ــة والثقافة  ــن املعرف ــني، يمتلك قليًال م ــع مع ــة بواق ــة معين بثقاف
ــلبي جداً يف  ــه رصيد س ــض مثًال كان ل ــًال، البع ــه يمتلئ جه لكن
ــم الرموز الذين  ــلباً معظ ــلوكي وأدائه العميل، واقعاً س واقعه الس
ــبثوا  ــم واعتنقوا أفكارهم وتش ــم البرش فآمنوا برؤاه ــد عليه اعتم
بأطروحاتهم وساروا عليها يف هذه الحياة معظمهم سيئون، كثري 
منهم، وكثري منهم إما كان طاغية إما كان ظاملاً إما كان جاهًال إما 
ــع الحياة أو ينطلق من  ــداً عن واقع الحياة، جاهًال بواق كان مبتع
ــخصية أو فئوية أو قومية يف إطار محدود  اعتبارات مصلحية ش
ــخيص وثقافة  جداً وضيق ونابعة من رؤية معينة متأثرة بواقع ش

معينة.
ــرب من؟  ــه يأتي ع ــه وهدي ــاىل فمرشوع ــبحانه وتع ــه س ــا الل أم
ــول، رسول  والخالص للبرشية واإلنقاذ للبرشية أتى عرب من؟ رس
ــداً ونقاط  ــة ج ــذا دروس مهم ــاىل، ويف ه ــبحانه وتع ــه س ــن الل م

وإيجابيات عظيمة جداً ال توجد يف أي اعتبار آخر:
أوًال: الرسول وهنا يتحدث عن رسول الله محمد (صلوات الله 
عليه وعىل آله) وهذه سنة إلهية والرسول محمد هو آخر الرسل 
خاتم النبيني وقبله الكثري من الرسل يف الُحقب البرشية املاضية، 
ــي، وصناعة إلهية يصطفيه الله  ــول يحظى بإعداد إله أوًال الرس
ــة والنهوض  ــاً لحمل هذه املهم ــاىل ويعّده خصيص ــبحانه وتع س
بهذه املسؤولية، يعّده عىل املستوى الذهني والنفيس فيمتلك يف 
ــتوى هذه  ــيس والذهني من املؤهالت ما يجعله يف مس واقعه النف
ــؤولية والنهوض  ــؤولية فيكون أرقى إنسان لحمل هذه املس املس
ــي القدرات  ــتوى الذهن ــىل املس ــيس ع ــتوى النف ــىل املس ــا، ع به
ــبحانه  ــية وامللكات التي يعطيه الله س الذهنية والقدرات النفس
وتعاىل، ولهذا قال عن موىس عليه السالم (َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِيس) 
ــق والتكوين، يف عملية  ــى يف عملية الخل ــذا اإلعداد يدخل حت ه
ــوًال  ــذي يريده رس ــذا املخلوق ال ــح ه ــه يمن ــن أن ــق والتكوي الخل
ــيتحمل هذه  ــان الذي س ــالت معينة يحتاج إليها هذا اإلنس مؤه
ــؤولية، ألنها مسؤولية كبرية وعظيمة ومهمة ولها مواصفات  املس
ــان من  ــالت ومعايري خاصة، خاصة بها تفوق واقع أي إنس ومؤه
ــذه املهمة ولم يصطفيه لهذه املهمة  ــرش ممن لم يخلقه الله له الب
ــق والتكوين، ثم  ــذا أوًال يف عملية الخل ــة، ه ــم يعده لهذه املهم ول
ــى بعناية خاصة ورعاية  ــك يف اإلعداد والرتبية اإللهية يحظ كذل
ــم صفوة البرش  ــل واألنبياء ه ــة ولذلك عادًة ما يكون الرس خاص
ــجّلهم يف الحياة  ــرش ويكون س ــى البرش أطهر الب ــري البرش أزك خ
ــزاً وصالحاً  ــاً وطاهراً ومتمي ــلوكي والعميل نظيف ــم الس ورصيده
ــداد إلهي  ــة ويحظون بإع ــة اإللهي ــون بالعصم ــليماً ويحظ وس
ــي النبي ال يكون يف  ــول أو يأت ــاص، وبالتايل عندما يأتي الرس خ
ــة البرش فال يكون محكوماً  ــه النفيس متأثرا بما يتأثر به بقي واقع
ــية التي يعاني منها  ــخصية وال االعتبارات النفس باملصالح الش
ــة الناس وهو  ــا يتأثر به بقي ــال ينطلق من خالل م ــة الناس ف بقي
يؤدي رسالة الله، فليؤدي الرسالة اإللهية بتجرد تام غري خاضع 
أو متأثر بأي اعتبارات أخرى خارج مضمون هذه الرسالة خارج 
ــذا الهدى وما تحمله  ــدى خارج ما يدل عليه ه ــون هذا اله مضم
ــن يلتزم بتلك  ــو يكون أول م ــات، بل إنه ه ــن مضامني وتوجيه م
ــن يتحرك من موقع القدوة  ــالة من يؤمن بها من يتأثر بها م الرس
ــا والعمل بها  ــا والتأثر بها والتطبيق له ــا وااللتزام به يف تطبيقه
وااللتزام بها، فيمثل هو يف واقعه أرقى نموذج لحمل تلك الرسالة 

عقيدة فكرة روحيًة التزاما عملياً وسلوكياً إىل آخره.
ــم، ويمثل هذا عامًال  ــا ال يوجد يف غريه ــل بم ولهذا يمتاز الرس
ــد إىل الرسل وأن ننشد إىل رسول الله  جاذباً فيفرتض بنا أن ننش
ــزة التي لن  ــه) ونحن ندرك هذه املي ــوات الله عليه وعىل آل (صل
ــد غريهم، بقية الناس مثًال قد  ــل واألنبياء عن نجدها يف غري الرس
ــف أو مفكر  يتجه الناس إىل زعيم وطني أو زعيم قومي أو متفلس
ــف كيف  هنا وهناك يف الرشق والغرب لكن كيف كان ذلك املتفلس
كان ذلك الزعيم الوطني، ذلك الزعيم القومي كيف كانت نفسيته 
روحيته رصيده السلوكي اهتماماته اتجاهاته، هل يمتلك ذرة من 
الرحمة التي تحىل بها الرسل واألنبياء، وهم أرحم الناس بالناس 
ــاء ذلك الصفاء تلك  ــد الله، هل يمتلك تلك الحكمة ذلك النق بع
ــبحانه وتعاىل  ــك املواصفات الكثرية والكثرية، فالله س الطهارة تل
ــي أو إىل  ــة إىل زعيم وطن ــة اإلنقاذية موكول ــذه املهم ــم يجعل ه ل
ــف هنا أو متفسلف  ــخصية هناك أو متفلس ــخصية هنا أو ش ش
ــن األحبار، املجتمع آنذاك  ــاك، كذلك لم يرتكها مثًال إىل حرب م هن
فيه أحبار من بني إرسائيل ممن يقدمون أنفسهم عىل أنهم أتباع 
ــة من النصارى لم يجعل  ــالة اإللهية، أو كذلك مثًال قساوس للرس
ــألة اإلنقاذية هذه مرتوكة إىل قس هناك أو إىل حرب من أحبار  املس
ــهم  من بني إرسائيل هناك فيقول إليك هذه املهمة، ألنهم بأنفس
ــًال قد تحولوا  ــة كانوا يف واقعهم أص ــي من أحبار وقساوس من بق
ــيئون  ــة يف الواقع البرشي، أحبار س ــكلة القائم ــزء من املش إىل ج
ــتوى حمل املسؤولية ولو خارج مستوى أداء  لم يعودوا هم بمس
ــون حالة االنحراف  ــالة اإللهية، باتوا يعيش ــل كأتباع للرس الرس
ــكلة وباتوا هم مساهمني سلباً يف  والتحريف وباتوا جزءا من املش
ــودوا ملتزمني بهدى الله وال  ــة وأحبار لم يع ذلك الواقع، قساوس
ــوا يتحركون فيها بمنطلقات وتأقلموا مع  بتعليمات الله وأصبح

ذلك الواقع فكانوا جزءا من مشكلته.
ــاء الله يف الغد  ــدار، ونتم الحديث إن ش ــي اليوم بهذا املق نكتف

عىل ضوء هذه اآليات املباركة.
ــا يرضيه عنا  ــاىل أن يوفقنا وإياكم مل ــبحانه وتع ــأل الله س نس
ــوله  ــالته واالقتداء برس ــا لالهتداء بهديه واإلتباع لرس وأن يوفقن

(صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله).
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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