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اللراثهة إن اختيار اجلزيرة العربية، أبرضهاا إإساها ا إلاها ا، ل هطو خ هلاب الا هلة ايإا  وياها، إاستاهاو 

احلضهههارية إالرتهههامب الاههههاإية إلياههها، إلةويااههها برتهههالة  اميهههة، لهههيل   رههها  إم   ههها  ة، إإ ههها لتهههل ر 
..  اماازيهههي لياهههلا يهههحم  لو هههاا ة الر يوهههة.. خ هههاوص إتهههااب إ ههها حمب  عواههها يهههحم   ههه ا امختيهههار

 .إاحلهي الر يي م ي ي ه إم ايقلايو

ا، إاإلحاطههههة لهههها، لحمس ههههحمة تههههل  التاهيههههة الرؤيههههة الطقي ههههة ام وههههل  إ را اهههه
 وه   - يهها سهر -إالاالض، إ عهاإ ة اإلقهحمم  هد دطيهط خإ إخهراة اي هة، لرلةهز 

 : ر اوز ثحمث، أييت يف   ط تاا
العقيدة، أو عامل األفـكار والرؤى، اليت تشكل مبجموعها فلسفة احليـاة، أو 

    : الشاكلة الثقافية، اليت تقبع وراء السلوك اإلنساين
، إالت هههلر العهههان لوةهههلن إاإلساههههان إاحليهههاة، إ ههها ي وهههلر  هههد قههههي  (48:اإلتهههراو) 

لضههه س  اهههاة احليهههاة، إلريهههةي امعهههايا إامهههلازيد، الهههمي  ةهههد  هههد الا هههر إالت هههل ، 
 . إامعايرة، إال  لل إالر ض

إالع يههههطة، خإ  هههها، اي ةههههار،  اسههههو إ هههها لههههزال  هههه  ا ههههلر ايتهههها ، الهههه   
يتهحههههههلر حللهههههههه اإلستههههههاة الاةههههههر  إالر ههههههايف، إيريههههههةي يف اللقههههههو سااههههههه الههههههطا   

 الع يهطة .. الاول  ، إا رض احلضار ، إ ليي العهي، خإ ال  اة إامعها، ا ا يهة
تهها  ، إحت هو إقايتاها    المي حتي  رإح اي ة، إلريهةي   واها، إساهي اا امد

ل لك  ا  امااإلة  د  لض اي هة إرقياها احلضهار ،  هها .. احلضارية إالر ا ية
خ هههها اماههههاإلة، إا حههههط بعيههههط،  ههههد امستاههههاو لهههها إا الر ههههل  إالاةههههل  إالع الههههة 

 . إامتتا ام احلضار 
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اإلساهان، إمب طار  ا لةهلن الع يهطة، خإ  ها، اي ةهار، تهويها  س يها   حموهها  لا هرة 
بةيالسته ال  يعية،  ات ي ا  حلاداله ايتوية، إمب طار  ا لةلن الع يهطة تهويهة قها رة 
 وههه  ل هههط  اإلدابهههة الريههها ية إام اعهههة  وههه  ايتههه وة الةههه   يف احليهههاة،  هههد الاريهههلو 
إام هها إاي ههطار ا ر ههة ل ساههان، قهها رة  وهه  حت يههو إساههاسية اإلساههان، مب ههطار  هها 

اههههلض احلضهههههار ، قههههها رة  وهههه  الت هههههاإز، إ ههههح  ا هههههه ، إ هيههههه  لةههههلن  ا وهههههة لوا
 .ال اقاب، إإ ا ة الاا وية يف  رتاب الا لط احلضار ، ل قحمم  د دطيط

يحمحههههك ولههههك إبريههههةي خهههها   اههههط ا لوحههههو ري ههههة ا ههههزاو  الةهههه  ، إل ههههط ر 
خ هههههياؤ ا إ ات انههههها،  اهههههر  خن الع يهههههطة، خإ  ههههها، اي ةهههههار،  هههههل الةايهههههي مبعهههههاإ ة 

ةالية الةهه    اههط ا لةههلن ا زلههة يف الع يههطة، إاإلتههابة هههههههههههههههههههههلةههد اإل .. الااههلض
يف  ا، اي ةار؛ ين ولك  اون رلطخلل يف  رحوهة التيهه إالضهحمل الر هايف، اله   

 . م لطرك  ايته
إالتههاريا احلضههار  العههان، إألريهها اي هههة اماههوهة، بريههةي خهها ، خهها  ههها ط 

ماتهاةة بع يطنا  و   اإز ا زاو ، إوا  اسو   يطنا تهويهة،  و  قطرة اي   ا
إ ا، خ ةار ها  عها ؛ سوههد  هطللل ولهك إاضهحا  يف قللهه لعهاا بعهط ا زلهة الةه   

       : لوهاوهني يف  عر ة خحهط، بةهي إتهارنا 
،  ههاوا  اهها  هها اني ح هها   ههان اإللههان، خإ (931:آل  هههران)    

 ا، اي ةار إال هي ،  اهيحم  بهر ن الا هلة، إحت يهو ال هطرة  وه  الت هاإز إلتهابة  ها، 
 . اي ياو، إ عاإ ة الاالض، حىت لل   رب خ ياؤان

 هههههاوا  هههههان لوع يهههههطة، خإ  ههههها، اي ةهههههار،  ههههه   ايبعههههها  احلضهههههارية، إاإلساهههههاسية، 
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ط   ههطر التو هه  إامدتها يههة، إالر ا يههة،  ههان  ههد اي يههة مبةههان التلقهه  طههليحم   اهه
 ههه   الع يهههطة، إاخت هههار خ إاب التلتهههيي، إ ااهههاة التعا هههي، إالعههههي  وههه  احلراتهههة 
الطاوهههة لاههحم تاا، إامرادعههة اماههتهرة لااهه  خ  ةهه ء خإ س تههة تههلو لةههد خن حتيههط 

إن  هههه   امرادعههههاب ام ولبههههة : رإلساههههان  ههههد اجلهههها ة، بههههي خ رههههر  ههههد ولههههك س ههههلل
ا، اي ةهههار، لت  هههط خ رهههر  ههه  رر يف  هههرتاب الاههه لط رتهههتهرار، إالتا يهههة الطاوههههة لعههه

إا زاو ؛ ين الا لط إا زلة  ا ر خوي إاضد يف  ااة اي ة إ يايهة لعا واها  ه  
 . قيهاا إخ ةار ا

إلعواا سر  خن الاي ي ايتها  يف اهال الع اوهط، خإ  الهه  اي ةهار ابتهطاو ، إ ها 
 ههطرة  وهه   اههيط ا يف اللاقهه   ههد يةههلن يف   ههطر التو هه ، إتههحم ة التلتههيي، إال

إن س ههههاو : إحاهههه اا يف  هههه ا اقههههال خن س ههههلل ،خههههحمل  ز ههههاب ال ريههههر إاتههههت ا ان 
الع يههطة إتههحم تاا  ههد التحيهههز، إحت ي اهها لوعههطل اإلساهههام إامدتههها  ، حههىت  ههه  
اي ههطاو، إإي ههار ال وهه  إلاههوس اإلساههان  وهه  اإلساههان،  ههل اي ههر اي هه  يف  هه ا 

ان بعوههههههه ا هههههطإ ، إ ههههههر  هههههههههههههههههي خن يةهههههلن اإلساههههههههههههههههههههههههةهههههد خن يع اقههههههال، إو م ل
ا ههطإ ، إإقل ههه حتههو اهل ههة  ههاثراب حزبيههة خإ طاوايههة خإ ساهه ية ق ويههة خإ  ااخيههة 

إاخلوهي اله   م ي هي  هد ولهك )!( خإ ألرخيية خإ  رضية،  ل   طر لو ه  الع يهطة 
 هل اله اب إ هل .. ع يهطة إيواها يف اللقهو سااههتلوا  خن يةلن اإلساهان   هطر ال

 )!(  ل امعيار إام يا ، إ ل  لضلم ال يا  إالت ليه  .. ال يهة
إقط يةلن امتت راو احلضهار  لتهاريا اي ه  العهان إ ها ختهالا  هل اله   استاه  
رلةرا  د اماةريد إالعوهاو إا ل رير     احل ي ة، خإ  ه   الاهاة احلضهارية، الهمي 

احلضهارة م لت وه  خإ ل اهر ن إ: قللهه  ه ه( رمحه هللا) اا ايتتاو  الك بد سي خل
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يةهههههلن لواههههها   هههههر ة (   هههههطر التو ههههه )يف تهههههلرة إحههههه  ياههههه س  هههههد الاههههههاو  إم
 الهطيد .. إل هلن ختاهاا يف للديهه الاها  عهل  ع هل  ةيهي، رمعه  العهان.. إ ااادا  

،  هها حتةه   ساهان إحتةه   ةهر ظا رة   رية،  لسية، ادتها يهة، لريهةي حضهارة اإل
إ وههه   ههه ا، ي هههطإ الهههطيد إ  سهههه    هههلم يف . اجلاوبيهههة امههها ة، إلهههتحة  يف  اهههارانا

الا ان الةلم قاسلان  خاتا  رلاةر، اله   ي هلر يف  هطاراب فتواهة،  هد اإلتهحمن 
 . املحط إا خحس اللثاياب ال طاوية

إم  ك  اطان خن الع يطة  اسو  و   طار التاريا إم لزال، لريةي ا هلر 
إبهههارة ام تههههان يف احلهههراك الر هههايف إالتحهههريض احلضهههار ، تهههلاو يف ولهههك الههه يد 
يااترإ ا إيطا علن  ااا، إجيتاطإن يف ال  هان  وه  تهحتاا إ إر ها يف حت يهو 

 وه  اإلساهان، خإ اله يد إسااسية اإلساان إتعا له إختوي ه  د لاوس اإلساان 
يلادال ههها إوهوهههلن  ههها العهههطاإة، إوهههاإللن إتههه اطاا إاتهههت حم ا لوتاهههوس رتههه  

إن اإل ههههةالية، خإ يههههي امعر هههههة : الههههطيد، بريههههىت اللتههههاوي، إإن  اهههها س ههههلل  اهههها
 د خن لةهلن يف يف ممارتة الةااانب الطياية خ رر حضاراي  إألرخييا ،  اسو ةال ا  

ان هههههههرية، حيههال م إساهههههههههلطيايههة والهههاا؛ ين الع هههيطة مز ههة   ريههة بريطة اههههههههههههالع ي
بحم   يطة، خاي   اسو لوك الع يطة، ابتطاو   د اإلساان ال طاو  الهلث  بع اوهط ، 
إ هههرإرا  رلع اوهههط الاههههاإية، إاستاهههاو  رلرتهههالة اخلا هههة الهههمي خو هههو ال ريهههرية  هههد 

 .خ ان هللا بطإن إتاوس ال رير امتت حمل إالةااانب إإضعو اإلساان
إقههط لةههلن ا  ههوة الاااويههة لوهه يد لارتههلن ياربههة الع يههطة، خ هه  إ هها وههاإللن 
ال يههان بعهويههة إخههحمو إإ ههحمو، خإ  هويههة اتههت طال، لت هه د س ههراين  إخ ةههار    هه  
  اوهههط لواههها ، إبههه لك ل اهههتط     اوهههط بطيوهههة خإ  اهههاانب بطيوهههة، خإ آ هههة   هههرية 
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إخل، إي هههههه د ختههههههحا  الا ههههههر إالاواههههههااب إالع اوههههههط  هههههه  .. ت هههههها يةتياتههههههية إاق
 .الةااانب اجلط  إاآل ة اجلط 

لوا ههرة،   حمو تاهها اإل هةالية لياههو  اوههها  يف ط يعههة الع يهطة إخ او ههاا إ ههط  
بهههي قهههط لةهههلن اإل هههةالية  واههها يف الةاهههان، الههه يد ياهههت ولن الع يهههطة،  يهههال لوتههه ل 

لع يهههطة الطيايهههة لتحهههي يواههها لااتههها إ اههها ي  إ هههرإح ب لعهههالي  االههه اب رل هههي ، إل ي ههه
 هد اإلر ها  الاةهر  رته  احلاها   وه   إل اليط الةااانب، إ اط ولهك ياهل  ضهر 

 . الع يطة،  ي  د الةحمن  د الةااسة إس او اا إس اوضاا  حم ا   و  الع يطة
يههههرة إن الا ههههلة اخلا ههههة اخلالههههطة، الههههمي  ههههان يواهههها خرض اجلز : إرإل ةههههان ال ههههلل

العربيهههة، إقا هههطنا ال ريهههرية ايإا إساهههان اجلزيهههرة، إإ هههاو لع ا ههها ل هههة خ هههي اجلزيهههرة، 
تيعالا وههط    ااههلن العههر  إ عاههل    يف اخل هها ، إ ع زنهها ممتههطة إاههر ة ههههههههههههإات

الههههاص ) ههههد حههههطإ  الز ههههان إامةههههان إاي ههههكا  إالةاههههان،  يههههال  توههههك امعيههههار 
ليههه ال اطهي  ههد بهني يطيههه إم  هد خواههه؛ ولهك خسههه  وهه  الاههوي ، اله   م أي( اإل ه 

ااب إللاتي احلضاراب، ، لا ي  ويهه إتهابة هالرة   د ل طن العولن إل لر الاوا
إاحههطة؛  هه   الا ههلة اخلا ههة بت ربتاهها التارخييههة احلضههارية يف  اهه س الههلح ، لعتهه   ههد 

  الهه اب إتههل  خ هه  اإل ةههاانب الههمي نهه و إساههان اجلزيههرة معههاإ ة امس ههحمة تههل 
، إخ  ههه  ال هههطراب الةا اهههة الهههمي لتوةاههها  ا و ههها   هههد   يهههطة التلحيهههط الهههمي (اآلخهههر)

حتهي امااإاة، إللق  لاوس اإلساان  و  اإلساان، إلو ه  ييه  خسهلام اللثايهاب، 
إلو   الةااانب الهمي لةهد خن ل هلن رته  الهطيد، إلاهل  الاها  خ هان هللا إ  ا لهه 

 . بطإن إات ة
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. التــــار خ اههه   - يهههها سههههر -الهههمي ي ههههلن  وياههها الااههههلض  كيـــاة الثانيــــةالر خ ههها 
فالتـــار خ اـــو التجســــيد العملـــ  للعقيـــدة، أو لعــــامل األفكـــار، أو اـــو التجلــــ  

واـو الـكاكرة اعمعيـة .. واالستجابة للقيم واألفكار يف سائر األنشطة اإلنسانية
ختـــحل احلقيقـــ  املرتاكمـــة ل، ـــة، وســـجل حركتهـــا، و ـــر ة  ســـتقبلها، أو اـــو امل

، إقههطرنا  وهه  ال اههاو للمبــا و واألفكــار و ــدى هابليتهــا للتطبيــم ون ــيبها  نــه
احلضهههار  ابتهههطاو ، إ عههههاإ ة الااهههلض احلضههههار   اهههط ا لتعههههرض اي ههه  ل تههههابة خإ 

 .الا لط، لا ب خإ آلخر
إالتههاريا لههيل  ههي ا   اا ههحم   ههد  هها، اي ةههار، إطههار  العههان، إإن بههطا  يههه 

إاخلرإة إامساحمب يف بعض ايحيان، إسري ب  و  دلاس هه بعهض بعض اجلالح 
س األب الالو المي م لو ال خن لتضاول إل يب، لعطن لل ر امريرإ ية العويا ل ي  
الع يههههطة إ ههههها، اي ةههههار يف تهههههياةتاا؛ ين الع يهههههطة  هههه  رإح التهههههاريا إ رلةهههههز 

إل هههنيمو  هههلاطد لط  هههه،  ااههها لاهههتهط ال هههي  إامهههلازيد الهههمي ل هههلن الاعهههي ال ريهههر ، 
اإلتهههابة، إحتهههط  ختههه ا  ال  هههلر إ هههلاطد الت  ههها ، إل هههل   اهههاة التهههاريا 

 .إحتهياا، إل ني ت يي اخلرإة إ عاإ ة الاالض
إالتهههاريا لههههاد ال  هههارة لاديههههال، يف حاضهههر ا إ اههههت  واا، إخيتهههزل خ هههههارا  يف 
  هههههر، إ ههههار  يف  ربههههة، إ ههههل لههههرا    عههههريف يديههههال يف ديي، يههههال ي هههه   وهههه 

 .خ تار  د ت  ل ،  ي  ر اماض  إياتريرر آ اة امات  ي
إالتههاريا ي لقهه  اإلساههان  وهه  قهههة الت ربههة التارخييههة لا هه ، إيتح ههو برتههيط ا، 
إلةموههد  ههد اتههت راو قههاسلن احلر ههة امدتها يههة إا تريهها ه، ولههك ال ههاسلن الهه   ياههت   

هر بةيايهة تا اي  ، إي هني  ا ويهة الاهاد يف ايساهل إاآل هاة، إيا هط  اطرا  ها، إي  مو
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 .التعا ي  عاا، إو ر  د ال اوة  ااا، إالعطإل  د لاكا ا
إن التاريا بيان، إ عر ة، إ و ، إا تطاو إا الااد الاا وة يف : إخحمتة ال لل

احليهاة إايحيهاو، إ ه ة إ ل  ههة مبهد ته و  هد اي هه ، إإقايهة حضهارية  هد إتههارب 
 . الا لط

اي يهة إالطملهة إالهطإر ايتها  يف لوههل إتهاوي إحيال  ان لوتاريا     
الاالض احلضار  إل ليب امااة ال ريهرية إحت يهو اللقايهة،   هط دعهي اإلتهحمن 

بحم  اجلزيرة )ألريا اي ة، إ و  ايخص ال   لريةي إاس وو  د  ا س اللح  
، إإ ا م ي ت ر  وه  ألريا الارتة الز اسية إامةاسية اخلا  مبا س اللح ( العربية

خإقاههو  عر ههة  الههلح  إساههانن  هه   اما  ههة اما وههو،  وهه  قهههة الت ربههة ال ريههرية، 
إدعوو رتيط امااة التارخيية لا  ، بةي  ا  ياا، ألرخيا  حلهوة اللح  اخلامت، 
 و  الرة   د اختحمر الز ان إامةهان، إبه لك ا توةهو خرض الهلح  امكهزإن 

  هههههو الز ههههان إامةههههان، إ ههههة ي ال  ههههص التههههارخي  العههههان إاجلهههه إر الضههههاربة يف
ر بتضههههاريل الاههههه لط إالااهههههلض،  ههههه ال ههههرآم، الههههه   لرههههي ألريههههها الا ههههلاب، إي  مو

ي هههي  اهه س الههلح  إ ههد ( ال ههرآن)اماههاحة التع ايههة اي هه  يف س ههل  الههلح  
ثههه  اماههوهني بريههةي  ههان، ليتحر ههلا  وهه  بياهههة، إياتريههر لا اماضهه  بةههي  هه  ، 

ي  رإا امات  ي  ا ا ، إيعيطإا ال ااو إ و تاد هللا المي م حتايب لي وحلا اللاق  إ 
خحطا ، إلةلن  اط   ال طرة  و  امساتاح إامستاام بت ار  اآلخريد، التارخيية 

إن التاريا اإلساهام استاه  إا  اه س الهلح  :  ااا إامعاترة، حىت لاةا  س لل
 .ابتطاو  

:  ل التاريا اإلساام،   ة إ  او ، قال لعاا  تاريا اجلزيرة يف خبعا   احل ي ية
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، حيال ، يرض هللا (934-931:آل  هران)    

ي ي     اما  ة، ق وة اي ة اماوهة بريةي خا ، خن ل ت ر  و  التاريا 
 . اخلا ، إإ ا طوب إلياا التح و رلتاريا العان

إقههههط م ساههههت ر  بعههههط ولههههك خن أييت اي ههههر اإل هههه ،  وهههه  الههههرة   ههههد ا ههههتحمك 
س ههل  الههلح  اخلههامت إبياسههه الا ههل ، ي وههب الاهها يف ايرض، إالتلةههي يف التههاريا 
العهههههان، إالتهههههزإ  رل هههههلاسني امدتها يهههههة، إالتح هههههو إ راك الاهههههاد الاا وهههههة يف احليهههههاة 

 (. الارض احلضار )إايحياو 
ا ههههههههههههههلة ايإلههه ، إلهههعاليهاا بههطخب بهتاريههههههههههههههههههههههرة بههطخ ألرخياهها رلا ههههههههههههههإن خرض اجلزي

حمن،  اهههط ا ختهههةد وريتهههه بهههلا    ةهههة امةر هههة، إحهههط  ههههههههههههههههههههههخيب ايس يهههاو،  ويهههه الا
       : ا ههطر، إرتهه  اماههار، إقههص هللا ولههك ب للههه

؛ إاستاهههههههو (31:إبهههههههرا ي ) ...        
            : إلياههههها الا هههههلة اخلا هههههة

اإاة هههههههههههه؛ إ ياهههههها ب ههههه  خإل بيههههههو لع يهههههطة التلحيههههههط إاما(84:ايحهههههزا )  
: إإي ار لاهوس اإلساهان  وه  اإلساهان ، إ اهط ا خل يهو اللثايهاب كهيه  خ هةا ا

، (19:آل  ههههران)            
        : إإلياها استاهو إراثهة التلحيههط

 (.14:احلج)
خن  ه   ايرض، خرض : إ اا قضية قط يةلن  د امايهط لاهو الا هر إلياها، إ ه 

اجلزيههههههرة العربيههههههة، خإ خرض الا ههههههلة إ اهههههه س الههههههلح ، إضهههههها ة إا خ هههههها  ا وههههههو التههههههاريا 
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لتهيهز  إن تهلا ا  هد خرض اإلتحم   إا تطا   بةي خز اسه إخقاليههه إردالهه، إم خ ها 
 .اإلتحمن أب ا  اسو الل او مرحوة الااة إبااو اي لوة إتاة ديي خا ال رإن

إالااة الا ليهة، رةه  خ ها حو هة يف ألريها اي هة اماهوهة، إم خ ها حو هة  تهيهزة؛ 
إبياسه،  د خهحمل يييهط الهلح   ي ا لريةوو  و   ني اللح  إحر ة امع لن 

 ههرتة الههط لة، : إة ههو ييهه  اماههاحاب التارخييههة إاإلساههاسية مبهها يف ولههكإلاههطيط ، 
إاقتهههه  إالطإلهههة، إالاهههرية إالعوايهههة، إالضهههع  إال هههلة، إالتهةهههني، إالا هههر إا زلهههة، 

إخل، ابتههطاو   ههد اخل ههلاب ايإا .... إباههاو اقتههه ، إاملاداههة، إامعا ههطة، إاحلههلار 
إا تهام ،  ي ولك  و  خرض اجلزيهرة، ابتهطاو   هد  لوا لة إحىت بااو اي لوة،  هام  

      : ، إإتهههههههلم  إا قللهههههههه لعهههههههاا  :قللهههههههه لعهههههههاا
،  اهه   رحوههة ايتههلة إال ههطإة، ي هها الاههرتة امع ههل ة، اماههط ة رلههلح  (3:اماوههطة)

 .إامايطة به، إا داسب  ل ا حو ة يف التاريا
 ههاوا  ههان ألريهها اإلتههحمن، خإ ألريهها اماههوهني  يههها بعههط  رحوههة الاههاة، يريههةي 
 هههه ة إ  ههههة،  ههههان  ههههرتة الاههههاة العهويههههة يف اجلزيههههرة  رههههي ايتههههلة إال ههههطإة، إ  ههههطر 

إليل ولك   هس، .. التريري ، إامعيار لتحليي الاةر إا  عي، خإ الع يطة إا  هي
رخلايهة، إا داسهب قهي   لهه الرتهلل بي لعت  الااة     اه  ال هرن اله    هاط 

اللح ، خإ  عر ة الهلح ، امردعيهة الريهر ية لةهي  هرتاب التهاريا اإلتهحم   إاحلاضهر 
 . إامات  ي اإلتحم  

لتاهههزيي ال ههي  يف الةتهها  إالاههاة  وهه  إاقهه  الاهها ، ( الاههاة) الت ربههة التارخييههة 
إخ هههاوص إساهههان بهههحم  إحت هههو ل  ي اههها، إاملتهههزان لههها،  هههد خهههحمل  ز هههاب ال ريهههر 
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اجلزيرة العربية، خإ إساان اما  ة، اله   خ وتهه خ او هه إتهااله ين يةهلن  اه س 
الهههلح  إيوهههه إإ هههاو  إخ هههلوة ل  ي هههه، لعتههه  لةوياههها   هههد داسهههب، إ هههل خ هههي  ههه ا 
التةويهه  مبهها لتوههك  ههد خ ههاوص إتههااب لا وههه معههاإ ة امس ههحمة، إلريههرياا   ههد 

لورتههالة اخلا ههة إمحواهها إا العهها،، إ هه ا  ههرر   ههي ، داسههب آخههر مختيههار  يههحم  
 . إ و  قطر خ ي العزن ييت العزاو ، إييت  و  قطر الةران امةارن

خن ايرض الهههمي خس تهههو  ههه ا الع هههاو،  - يهههها لعههه   - الت ربهههة احلضهههارية لعههه  
  وهه   اههتل  اإلساههاسية ييعهها ،  ا وههة معههاإ ة اإلخههراة خلهها خ ههة، لاههت س  الع ههاو
اإلساههههههام إن  هههههه  خحاههههههاو التعا ههههههي  هههههه  ال ههههههي ، إا تههههههطب بت ربتاهههههها التارخييههههههة، 

 . إا ترياو وانا إ ا حمنا، إ ااإليانا  ا  العا،
إن  هلض خ  اتهه  (: رمحه هللا) اوا قواا    رؤية اماةر الة ا  الك بد سي 

م تهههطاو  ر هههلن إا حهههط   ههها بتهههل ا ظهههرإر إ هههرإط  هههيحم   ايإل، خ ر اههها خ يهههة ا
 . رلت ربة التارخيية احلضارية إإ ةان ولك

     :  هههههاجلزيرة ابتهههههطخب  ياههههها الا هههههلة إاختتههههههو يف خرضهههههاا
؛ إاجلزيهههههههرة خ ضهههههههي  إلياههههههها (91-94:اي وههههههه )      

رتيط التاريا ال رير ؛ إاجلزيرة  ا س الهلح   توهك الهاص اإل ه  الاهوي  إ طللملهه 
إ هههلاطد سزإلهههه إحر تهههه، إ هههل الهههاص الههه   م أيليهههه ال اطهههي  هههد بهههني يطيهههه إم  هههد 

مي  رهههي خواهههه؛ إاجلزيهههرة  توهههك الت ربهههة التارخييهههة احلضهههارية؛ إاجلزيهههرة  توهههك الاهههرتة الههه
امعيار لواعي التارخي ، إاجلزيرة ب    وه  خرضهاا اي هلوة، بةهي لريهةيحمله إل لرالهه 

 .إحامله امتال ة
 ا  ب لك  وه  ا وة، إن    خ ر و  ااإليتاا الرتالية، معهاإ ة امس هحمة، 
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إإي ال الرمحة لوعامني، حيهال م ي هود آخهر  ه   اي هة إم مبها تهود بهه خإ ها، خإ  
 . ال إ ان  ار ا  رة، اإل ان  الك رمحه هللا ها ق

إ هل .. فقـه الواهـعيف ال اهاو إالااهلض احلضهار  إ ها لتهرهي يف  والركياة الثالثة
اي ر ال اوب  اليلن  د الةرا  د   ااا إ ةران، إم بط خن سعرتر ابتطاو  رلت  ا 

وعـــامل أئـــيائه  الواهـــع بكـــل  كوعتـــه، بعـــامل أفكـــار ، يف ا هههتحمك خ إالهههه، ولهههك خن
و نتجاتـــه،  شـــكل بع حـــد بعيـــد ســـرة املاتـــ  و ســـتقبله وا تـــدا  ، فاحلاتـــر 

..  ستقبل املات ، وبعد  و دا ، واو يف الوهت نفسه  شكل  ات  املستقبل
  ههاا ة اماههت  ي إال ههلرة الههمي سريههط ا لوهاههت  ي ي ههطخ رخاهها إساهه اا  ههد خيههلط 

 رإتهههه إاإلتهههارب الهههمي حل هههو بهههه، احلاضهههر، إي اتريهههرر  ههها اماضههه  بةهههي  ههه   إ 
با ب الع ز  د حاد التعا هي  ه  ال هي ، حهىت لريهة ي احلاضهر  وه  ال هلرة الهمي 

 .  ل  وياا
ال وههو الاههل ، حيههال  خإ -إن تههد التع هها - اههادل الت يهها إال وههو احلضههار 

ةي ا   ال   ي ا  ا هة، هل م إ رض ،  ل ال   ي   إرا ة الت يا، إيريهههههال وو ت
إجيههه  ال اقههة، إياههرت  الاا ويههة، إيههط   لو حههال  ههد  ههلاطد اخلوههي إحتطيههط  ههلاطد 
ال  هههلر إختههه ا  الت  ههها؛ يهههطر  ال هههلا ر امدتها يهههة إيتعهههرر إا ختههه الا، إم 
ي ت ههههر  وهههه   عاجلههههة آ،ر هههها الاههههو ية، إإ هههها يت ههههاإز إا  عر ههههة الاههههاد إايتهههه ا  

لل إا  راتههة  هه   الاههاد إ يايههاب إقههلاسني احلر ههة امدتها يههة الههمي حتةهاهها، إيتحهه
لاكا ا، إالتعرر  و  تاد امطا عهة إ يايهة لاعيواها، إ  ال هة تهاة باهاة، خإ قهطر 

 .ب طر
إلههههيل ولههههك  حاههههب، إإ هههها التعههههرر  وهههه  اإل ةههههاانب بةههههي خبعا  هههها اما يههههة 
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إامعاليهههة، إا ر هههاب امدتها يههههة، إل ههههي  اخل ههههس إالههه ا ج حلر ههههة اقتهههه ، إإضهههه  
امحموههههة حلر هههة اي هههة، ضههههد إطهههار اإل ةهههاانب، بعيهههطا   هههد اي ايهههاب؛ إإن   ايإ يهههة

 اسههههو اي ايههههاب  هههه  الههههمي خت ههههب اخليههههال إحتههههرك احلههههها  إلاريهههه  احلهههها ز إلرتهههه  
 . الاضاو، ال   لتحرك  د خحمله اإل ةاانب بطإن ااز ة إ طر  ا

 هههههاب إم  هههههك خن  راتهههههة اللاقههههه  بةهههههي  ةلانلهههههه، إحتويوهههههه، إالتعهههههرر إا ا ر 
امدتها ية خإ الااد المي حتةهه، ، لعط قضية خاضهعة لوت  هي إالتهه  إالريهعاراب 
امر ل ههههة، إإ هههها ختهههه د لهههه لك  وههههلن إخ إاب  ريههههة إخت  ههههاب  عر يههههة يف العوههههلن 
امدتها يههة بةههي  رإ اهها، إا داسههب  هها ل تضههيه الطراتههة  ههد  هويههاب امتههت راو 

ااملهههه، إبعهههط ولهههك  وهههه لةهههد خن إاماهههد امدتهههها   إاإلح هههاو، بةهههي  رإ هههه إ 
لتل ر لطياا الرؤية الةا وة إالطقي هة إاملضهل ية للضهعه يف الاهياة التهارخي  امااتهب 
لا ههة، بةههي لضارياههه إ احايالههه، تهه لطا  إ لضهها ، إ ههد ة ال يههان بعهويههة ام اربههة، 

 .امات  يلوتح و رخل ة إالع ة التارخيية المي لعني  و  إب ار العحمة إلطا ياب 
طيط ال ريهههو ههههههههههههإن  هويهههة الااهههلض، إر ن   هههلة التكوههه ، إ عاجلهههة اخلوهههي، إلا

ي، لت وهههههههب العهههههههل ة إا  اهههههههاة الاهههههههاة، بةهههههههي  راحواههههههها إ  اواههههههها  ت هههههههههههههههههإا اما
إل لرانا، ولك خن الااة خبول  ا     ا     او إ ليي لاهزيي لواص اخلالط اقر  

ان، خاتههة إخن  عههاإ ة الااههلض  وهه  خرض الا ههلة سااههاا،  ههد حههطإ  الز ههان إامةهه
إامقتههههطاو، اي ههههر الهههه     إ ههههد خههههحمل إساهههها ا، إضهههها ة إا خن الاههههاة يههههي الت تهههه

ي تضهه  إضهه   هه ا احلاضههر خإ  هه ا اللاقهه  يف  لضههعه  ههد  اههاة الاههاة، إ ههد ثههه م 
م لةههد حتطيههط  لقهه  امقتههطاو  ههد خههحمل اإل ةههاانب امتاحههة إال ههرإر ا ي ههة، إو 
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خن لةلن  رحوة ال هلة إالتهةهني إاقا هطة لهطرو الاهل يف الاهاة،  ه  يهي امقتهطاو 
قتههه  يعههيء  رحوههة امتتضههعار إالتكوهه ، بههي امقتههطاو مبههط لههه خإم   ههد حتطيههط 
 لقهه  احلاضههر  ههد  اههاة الاههاة ال ليوههة، ابتههطاو   ههد بههطو اخل ههلاب ايإا  ههد بههطو 

إاستاههاو  رللتههلل إا باههاو اي ههلوة إحت يههو ،       : الهلح 
.... حالة الةههال، بةهي  ها بيااهها  هد  اعردهاب،  هد س هر إ زلهة، إ  هلة إ إلهة

 .إخل
إلريههتط احلادههة خ رههر  هه  رر  اهها،  اههط ا يةههلن التاةهها يف إ هها ة إخههراة اي ههة 
ربهة إ ا يت   و  خرض الا لة سااهاا إيف إطهار إساها ا، بةهي  ها لتوهك  هد رتهيط  

حضارية ألرخيية لريةي  عا،  طاية، إ اد اي هي رل هطرة  وه   عهاإ ة ال اهاو لااهو 
 .الت ربة  و  ايرض ساااا إإساا ا إ ااخاا إخرضاا إد ا ا

إ اههها قضهههية لةههها  لةهههلن  اهههوهة حضهههارية، ل وهههلرب ستي هههة متهههت راو التههههاريا 
إ لاثي ههههه، إ هههه  خن  احلضههههار  اإلتههههحم  ، إضهههها ة إا  لا يههههط هللا تهههه حاسه إلعههههاا

خوهههل  الرتهههالة، خإ خوهههل   ههها، اي ةهههار، يعههه   ر  ههها  هههد حهههطإ  الز هههان إامةهههان، 
إقههههطرنا  وههههه  اإلستههههاة يف  هههههي ز ههههان إ ةهههههان، إوا خحاههههاا التعا هههههي  عاهههها، إولهههههك 

 .بت ريط ا  د قيل  الز ان إامةان، إللليط ا يف  ي ز ان إ ةان
 ههههي  اإلتهههحم ية إقههههطرنا  وهههه  إ ههه ا اخلوههههل  مب هههطار  هههها ي هههطة  وهههه  تهههحم ة ال

امتههت ابة لوهاههت طاب إامت ههااب يف ألريهها ال ريههرية؛ ين الرتههالة خا ههة إخالههطة، 
مب طار  ا ي طة خيضا   و   عهاإ ة إستهاة اي هة الهمي لضه و  له   ال هي  إإخراداها 

إالتهههاريا  ههها ط  وههه  خن اقتهعهههاب اإلتهههحم ية  هل ههها   وهههها .. لواههها   هههد دطيهههط
  ةي  ب حم  اجلزيرة؟ ..  ي    ال ي  حت و  ا الاالض إالريال خحااو التعا



 
 
 
 
 
 
 
                               لتكونوا شهداء على الناس           

 مر عبيد حسنهالشيخ األستاذ ع

 

 -421 -

إ هههد اي يهههة مبةههههان اإل هههارة إا سل يهههة خ إاب الت ههههل  إال يههها  للاقههه  اقتههههه  
إحتطيط  لاطد اخلوي  يه، حىت م ل يء الااان، إلتاها ر اآلراو، إلهتحة  اي هلاو، 

تح يههو العهه ة، إيف املضهه  إ ههد ة إضهه  اقتههه  بةههي حالههه يف الاههياة التههارخي ، ل
امااتب مااة الااة، لتح يهو ال هطإة، ولهك خن ال هي  إخ إاب الت هل  إال حهال يف 

 . اإلتحمن   طر ا  عر ة اللح  إليل خ لاو ال رير
 ت هل  اقتههه  إ هها يههت   ههد خههحمل  عايرلهه رل ههي  اإلتههحم ية، إقياتههه  وهه  ختههلله 

خ ةههار ، إحتطيههط  ههلاطد اإلتههابة لولتههلل إا   احلضههارية، إالا ههر إليههه  ههد خههحمل  هها،
 يايههة التعا ههي  هه  ال ههي  إلاهههزيواا  وهه  اللاقهه   ههه  ضههلو ولههك، إإم  يهه  يتاهه  لاهها 
حتطيط اخلوهي إاختيهار سهلم امعهايا اماهتكط ة؟   ضهية امعهايا  وه  ةايهة  هد اي يهة، 

 .الاويهةين اخلوي يف امعيار ي ل  إا الالالج امكتوة إالاتاوج ةا 
إسههه بعههط حتطيههط  هلاطد اخلوههي إختهه ابه،  ههد خههحمل تههاة هللا يف : له لك س ههلل

اخلوهههو إقهههاسلن الاههه لط إالااهههلض احلضهههار ، إإضههه  اللاقههه  يف تهههياقة التهههارخي  
لا ة، إحتطيط  لضعه  د  ااة الااة، لتحطيط  لاطد امقتطاو إ ياياله، ل طخ 

 هههد خهههحمل تهههاد التهههطرة إامطا عهههة،  هويهههة التاههههزيي إالتاهههطيط، إ عاجلهههة اخلوهههي، 
إالا ر إا اللاقه  يف ضهلو ال هي ، إالتعا هي  ه  ال هي  إ يايهاب لاههزيواا لوهعادوهة 

 . د خحمل اللاق 
خ ا ياإلة ل ل  اقته  إحتطيط إتارله  د خحمل تياة ألرخي  ةا ألرخيه، خإ 

لل هة  د خحمل ختلل حضهارية ةها حضهارله،  ه لك سهلم  هد لةهريل الاه لط إ 
التكوههه ، إو م لةهههد خن ي  ههها  إاقههه  اتهههه  إوههها   ب ههها تهههياقه التهههارخي  إختهههلله 
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احلضههارية إقيهههه الرابتههة،  هه ا  وهه  الههرة   ههد ا رتا اهها خن اللاقهه  اليههلن بههطخب لاهها   
.. ب ههاعه اهل ههة ا ت ههاراب  اخويههة إخارديههة بعههط خن  هها  العهها، ي هها إاقعهها  إاحههطا  

خيضههها  إضهههعه يف الاهههياة الهههطإب، إخخههه  ولهههك بعهههني  لههه لك  طراتهههة اللاقههه  لت وهههب
 . ام ت ار، يثاا  إيثرا  

إ هه  ولههك،  عهويههاب التحههطيال إالااههلض إالت ههار  العطيههطة، الههمي دههاوب  ههد 
خهههارة ال هههي  إالت ربهههة التارخييهههة إامعا لهههة امدتها يهههة لا هههة روب رلاريهههي،  هههها خن 

لةرهههها  ههههد الضهههههلر إالتكوهههه ، يههههاإمب الااههههلض يف الههههطاخي اإلتههههحم   ا رتا هههها ا
إب يههو  ههادزة  ههد ام تههطا  إحت يههو اخلوههل  أببعهها   ام ولبههة، لعههطة ختهه ا ، م اههال 
ل  ر ا  اا، لةد حاب لوك ا هاإمب خ ها احتا هو رإل ةهان اله ايت لا هة، إإن  
  زب  د التلليط، بياها الت ار  ال ا  هة  هد اخلهارة اإلتهحم    هاإزب إخته  و 

امكتوههههه ،  هههههحم امر هههههاو ح هههههو ( اآلخهههههر)اي ويهههههة إخل هههههو باااهههههاا  وههههه  اإل ةهههههان إ 
الاالض، إم امسةااو تا   رلرتق ،  حمبط  د حتطيط اخلوي إاترت ا  الهطإر الرتهاب 

 . د خحمل ال ي  اإلتحم ية إامااة التارخيية
ة، الة اخلا هههههههههههههههلهههه لك  اساههههان اجلزيههههرة العربيههههة، خرض الا ههههلة ايإا، إإارث الرت

 ههط ل ق ههي ةهها  لحمتتريههعار مباههاإليته احلضههارية إالر ا يههة إالطيايههة، خإم  ليعهه  والههه 
 . ، إ د ة وهي اخلا لوعامنيإي ل   االه بتح يو  اا ة الرتلل  ويه 

ان، المي  اسو  ا س اللح ، إيحم  حلهي اخلا لوعها،، ههولك خن ايرض إاإلسا
س و ههههو رإلتههههحمن إا الاهههها ، إ اسههههو يههههحم  ل اههههاو إال ا ههههطة ال ريههههرية ايإا الههههمي ا

اي لوة حتو  ني الا لة، إخس تو ديي خا ال رإن، إخست هو خداهة الهط لة ايإا، 
 هههه   ا وههههة ب  يعههههة احلههههال معههههاإ ة اإلستههههاة  وهههه   اههههتل  الاةههههر إالاعههههي إن  هههه  
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إتههههلمبو ار ،  ل ههههو وانهههها، ههههههههههههههههههههخحاههههاو التعا ههههي  هههه  رتههههيط ا إإ ةا هههها احلض
، (983:ال  هههههرة)      :  وياههههها  ههههاا ة الرتهههههلل 

          : إ هههد ة اس و ههههو لوهاهههها ة رلع ههههاو اإلساههههام
،  يال لطرك بطقة خن ختوياا  د إ راك بعط ا الرتاب، إاساحالا  هد (14:احلج)

 إن  عيههار، إختوياهها  ههد  إر هها يف ( اآلخههر)الاههاحة، إحتل هها إا يههيق لوتو هه   ههد 
 عاجلهههة ايز هههة اإلساهههاسية، مبههها  توهههك  هههد قهههي  إ عهههايا إساهههاسية بعيهههطة  هههد التحيهههز 

حلضههارة اإلساههاسية خيضهها  إاتههتحةان الاههل إالتع ههب، تههلر يهها   إا لاههاق  خز ههة ا
         :يف ايرض،  ها  لعهاا ي ههلل

 (.13:ايساال)      
 العههها، يعهههام  هههد الااههها  إاإل اههها ، باههه ب ةيههها  ال هههي  العا لهههة الهههمي حت هههو 
اماهههههاإاة إلاهههههرت  إساهههههاسية اإلساهههههان، لههههه لك  اماهههههاإلية   يههههههة، إالع هههههاو   هههههي ، 

 . إالرلا   و  اترت ا  الطإر الرتاب العام    ي  خيضا  
( اآلخهههر) هههاوا  هههان اماهههوهلن  ا هههة  اهههاإلني  هههها حهههي لههه ، إ اهههاإلني  ههها  

ب  يعههههههة التةويهههههه  إط يعههههههة الرتههههههالة إ اميتاهههههها إإساههههههاسيتاا، بعيههههههطا   ههههههد اإلقويهيههههههة 
إالتع هههب،  هههان خرض الا هههلة، خإ اجلزيهههرة العربيهههة، إإساهههان الا هههلة، إ اههه س إحياههها، 

 . إإ او حر تاا ايإا، إلاان خ الا لواا ، ل  د امااإلية رلاا ة له آ ط
د العا،، أبرضاا إإساا ا إز ا ا إلاها ا، إن اختيار     اما  ة  : إلعواا س لل

ل ههههطو خ ههههلاب الا ههههلة ايإا  وياهههها، إاستاههههاو اللراثههههة احلضههههارية إالرتههههامب الاهههههاإية 
إلياهها، إخ ههاا برتههالة الا ههلة اخلا ههة، الههمي استاههو إلياهها ختههلل الرتههامب الاهههاإية، 
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 ر خ هاوص إتهااب إ ان لةويااا إخ الا لوعا،، ليل   را  إم   ها  ة، إإ ها لتهل 
    : إ ا حمب  عواا يحم    ا امختيار إ    اماهة العامية

      : ، إ هههه ا ال ههههلل الر يههههي(941:ايس يههههاو) 
إاحلهههههي الر يههههي م ي ي هههههه إم ..  اماازيههههي لياههههلا يههههحم  لو هههههلل الر يههههي(.. 5:امز ههههي)

 .(1)«خيار  ن خيارأع ...»: ي لل اي طاو ايقلايو،  الرتلل 
      : ل لك لةد لاا خن سوهد يف قللهه لعهاا

، بعض اآل هاة إايبعها  الهمي  ةااها  هد اتهت اسة بعهض خبعها  حهطإ  (928:ايسعان)
اماههاإلية إاماهههة إاي ويهههة إخ ههاوص ال يهها ة امر هههلزة يف خرض الا ههلة، الههمي لا واههها 

 . لحمض حمم بطإر ا الرتاب
     : ااههههههههههههامهههطللل ايقهههر  ل للههههه لعإلههه د  هههان 

،  ههههد بههههني تههههاور اخلوههههو، مهههها يتهتهههه  بههههه  ههههد إ هههها يا ههههرر عههههل اختيههههار الرتههههلل 
خ ههاوص إتههااب إ ههزااي لا وههه  هه   اماهههة، امعهه  الهه   خ ر تههه الاههيطة خطجيههة 

ا  ازإ ها  خاواهها   اههط ا دهاو  الهلح   عهها  إلياه اهنع هللا يضر با رنها إ ريهرنا لرتهلل هللا 
ار إالعلاقهب الاههويهة، يف هههههههههه ا  امختيههههههههههههههههممها م  اهط لههه بهه،    ر هو ط يعههة اماههة إخت

ـــْر، ... »: ضهههلو اخل هههاوص إال هههااب الهههمي يتهتههه  لههها،  ر تهههو إطه سهههو إقالهههو أَْبِش

                                                 
ـنههه  إن هللا احطههههمن مهههإ ولهههد إـهههرا، ي إسههههنا     واحهههطمن مهههإ : )وفههه  حهههح م م هههه ي ..أخرجهههل الحهههابي والب   ههه ( 1)

وأخهر   ؛(،اشهيإسنا    ـن  كنانة  واحطمن مإ ـن  كنانة قريشًا  واحطمن مإ قريش ـن  ،اشهي  واحهطمان  مهإ ـنه  
أنهها ب ـههإ  بههد هللا ـههإ  بههد النط هها  إن هللا خ هه  الخ هه  فه، نهه  فهه  خ ههر خ  ههل  وج،  ههي : )اإلمههاأ أدنههد  نههل 

فرقت إ فه، ن  ف  خ ر فرقة  وخ   ال بائ  فه، ن  ف  خ ر قب  ة  وج،  ي ـ وتًا فه، نه  فه  خ هر،ي ـ تهًا  فخنها خ هركي 
 (.أدند أخرجل اإلماأ( )ـ تًا وخ ركي نم اً 
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ِِ  ِبنـ ـَّلَل لََتِ ــلز الــر ِحَم، َوَتْ ــدزَتز احْلَــِد َ ، َوَ ِْمــلز  ــَوا ِ ز أَبَــَدا، فـَ ْزْاِ ــَّلَل ا ِِ  ال  ــَوا فـَ
 .(1)« اْلَكل ، َوَتْكِسبز اْلَمْعدزوَم، َوتـَْقِري الض ْيَف، َوتزِعنيز َعَلى نـََواِئِب احْلَم ِ 

إلهه د  ههان ..  هههه هللا إ يهه    هه   اماهههة ..  ههان يايهه   اهه  طاللتههه   الرتههلل 
 اسهه ي هطة خيضها   وهه  امةهان، اجلزيهرة العربيهة، الهمي اختار ها هللا  ههد  ولهك لورتهلل 

بهههني تهههاور اي ةاهههة، لتةهههلن  اههه س الهههلح ، خإ خرض الا هههلة، إ ةهههان ال  وهههة إاللداهههة، 
      (:بيههههو التلحيههههط) إا ههههلر الهههه   ي ههههلر بههههه الاهههها  

            ،(1:الريههههههههههههههههههلر )
 (. 19:آل  هران)         

ه هللا لعههههاا ههههههههط إتاههههههههاو خيهههارا   ههههد خيهههار، إقههههههههههههههد،  اختيهههار الرتهههلل 
، إاخههههههتيار اجلزيههههههرة العربيهههههة  اههههه س (8:ال وههههه )    : ب للهههههه

الههلح  مهها  ههان  ويههه خ واهها  ههد الاهه ااي الاااههية إاخل ههاوص اخلو يههة  ههد  ههرن، 
إ  ا ة، إس ي، إتطة، إإ او، إس هرة لوه وهلن، إحاهد اجلهلار، إالرتهالة إ ها 
داوب لتح يو ام تهال إالةهال     ايخهحمة، إم خ ل  هو  ولك  هد قهلل 

 .(2)«بمنا بعثت ألمتم  كارم األخالَت»:  رتلل هللا
 ها ي طة خيضها   وه  اإلساهان، اله   لريهةوو  اهه ال ا هطة ال ريهرية ايإا، 
إاتههت ام  رههي ال ههي  إام هها ي الاهههاإية يف سااههه، إسزم هها  وهه  اللاقهه  بةههي  ةلانلههه 
 ههد خههحمل  ز الههه، إحا اهها  ههد الت ههطيي إالتحريهه  إامست هها ، إب هه   ههد خحملههه 

 .اي لوة ال   يرا امقتطاو
                                                 

 .أخرجل البخاري ( 1)
 أخرجل البخاري ( 2)
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إي ههطة خيضهها   وهه  الز ههان إالوح ههة التارخييههة، الههمي اختههاب لوتاهههزيي  إن تههاور 
 . ايز اة

   ، (2:يلته )     : إي طة خيضا   و  الواهان

،  الو هههة العربيهههة مبههها  توهههك  هههد قهههطراب  اووهههة  وههه  (915:الريهههعراو)   
 اههههههتل  ايلاهههههها  إامعههههههام إاماههههههر اب إامرتا  ههههههاب إال ههههههطرة  وهههههه  الاهههههههل إالتلليههههههط 
إامرل او،  اسو  ا وة لت  د إ او  لوهع زة ال ياسية، امع زة اخلا ة،  تةلن إ هاو  

 اخل هها   عياهها   وهه   اهه  إلااهها لوتع هها، إخ اة لوتاةهها، إيةههلن  عاههل  العههر  يف
 هههطللمب  هههحمن هللا اخلهههامت، إيةهههلن خ هههي اجلزيهههرة العربيهههة إل هههة قهههريء إخ واههها طهههرة 
امل هههال إالتلاتهههي  ههه   هههحمن هللا إ اههههه، إيةهههلن خ واههها إ اهاههه  ح هههة يف ال يهههان 

 (.928:ايسعان)     إ.. إالتااا
عهها   اههاإليتاا يف  هه ا اجلعههي،  اههي هتاههط لههاعو  ختهه ا   هه ا اجلنع ههي، إسههطرك خب

إرتالتاا  د   ا اجلنع هي، إ لقعاها  اميها   هد  ه ا اجلنع هي، إخ هلرة سةلتهاا  هد  ه ا 
 اجلعي؟ 

إن دعهي الرتهالة اخلا هة يف  ه ا املقه ، إاختيهار  ه ا اإلساهان : سعل  إا ال لل
 و   هد اخلهالو  يحم   ا ابتطاو ، إقطرله  و  امس حمة لا إا العامني، إ ا داو  د

 ل دنع ي قاو   و   و  إ عر ة، إليل   را  إم .. رخل اوص إال ااب إاما حمب
 .   ا  ة

ل ههط  ههرر العههر  يف اجلزيههرة، ق ههي اإلتههحمن الةرهها  ههد ال ههي  اإلساههاسية،  ر ههلا 
الريههههلر    يهههههة تياتههههية إادتها يههههة، إ ههههاسلا يتههههطاإللن الههههرخ ، إ اسههههو  ار الاههههطإة 

ريههال ا  لوتههطاإل إالتريههاإر إاختههاو ال ههرار، إم ةههرإ يف ولههك حيههال م امريههالرة يههحم   
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 .يزاللن  و  ب ااي  وة إبرا ي   ويه الاحمن
 هها  ر ههلا س ههرة ام وههلن إإقه  ال وهه ،  و ههط لوهههل العهر  ق ههي اإلتههحمن إداههة 
اخلا، إلعاقطإا إلعا طإا إحتالالا  و  س رة ام ولن إر  احلهو إا تهاح ه، إم خ ل 
 وهههه  ولههههك  ههههد   ههههط   حلوهههه  الاضههههلل، الهههه   مت يف  ار   ههههط هللا ابههههد دههههط ان 

خم ي  هه  يف  ةههة : لتحههال ، ق ههي ال عرههة، إ ههان  ضهههلن  هه ا اإحضههر  الرتهههلل 
لهه ا التلدههه اخلههام بعههط ال عرههة،    وههلن إم إلههر  لههه ظحم تههه، حههىت خ هها  الرتههلل 

لقد ئهدت فـ   ار عبد هللا بن جدعـان حلفـاَ  ا أحـب أن   بـه  ـر »: إقهال
ــــت ــــه يف اإلســــالم ألجب ــــت ب ــــو  عي ــــن عم، ول إمبههههط خن سههههطرك خن  هههه ا .. (1) «ال

 .اة  رير قران  ل ري ا  التحال  إ ا  ان ق ي مخ
 احلايايهة،  وهة تهيطان إبههرا ي ، ، لا  ه  يف اجلزيهرة العربيههة، إب يهو  اهاك اهل ههة 
يبههو  ههد اللثايههاب ييعاهها،  وهه  ي  واهها   واهها، إاتههتهرب يف رحوههة الت  ههي إال حههال 
 هههههد احل ي هههههة إامخت هههههار لوع اوهههههط الاهههههاوطة، حهههههىت خن العهههههر  إ تهههههالا ق هههههي اإلتهههههحمن 

 ههل اإلساههان ال وههو، الهه   ، ي  ههي رللاقهه ،  - ههد بعههض اللدههل -ال رلضههحمل، إالضهه
إيريههعر رل ربههة  يههه إ ههطن اللتههلل إا ا ههطر، إياههتهر رل حههال، لهه لك  اههل وههاإل 
التاتههههيء  ههههد احل ي ههههة إياههههع  لولتههههلل إا ا ههههطر، حههههىت دههههاوب  عر ههههة الههههلح ، 

 .إح  و اللتلل إا ا طر ام ول ،  ةاسو ضالة الضالني رإلتحمن
حمل، إدطإا ضالتا  رإلتحمن، إ  سه  ان بيهاا ، ههههههههههه العر  ال يد إتالا رلض

 .خب او ا  إتاان ، إبني اإلتحمن بع يطله إقيهه، للا ط إالت او

                                                 

 .أخرجل اـإ اسحاق واـإ ،شاأ وغ ر،ي(  1)



 
 
 
 
 
 
 

بالد الجزيرة »البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي 

 «العربية

 

 -422 -

إ و    ا،  و  يةد العر  ق ي اإلتحمن  د اقتهعاب الاا اة الرا هطة، إإ ها  
..  اسلا  د اقتهعاب الطياا ية امتحر ة ال و ة  د اللاق ، ال احرة  د امري اي وه 

حههىت   هها ة ايإ،ن الههمي  اسههو لريههةي إراثههة ادتها يههة، ، لةههد   اعههة،  ةهه   ههد 
 لقههه  وههههي  ممب عهههل  ههه ا ام ههها ، إسةتاههه   اههها مبلقههه  إاحهههط لعوهههه يريهههةي 

زيهههرة العربيهههة ق هههي اإلتهههحمن، إولهههك  اهههط ا ان هههه ة ل طحملهههة  ااههها  وههه  احلهههال  هههه  اجل
إ رههاا   هها نههل   هه    -و ههب خحههط   إا إثاههه يتع ههط  اههط   لدههط ثعو هها  ي ههلل  ويههه 

 اةتههههها  لههههه لك إخحهههههل ر هههههلان  -الا هههههيوة  هههههد احليهههههلاانب ال هههههلل  وههههه  الا هههههب
 : إامتت  ار لاااه إ  وه إ را ته،   ال

  ويه الرعالب ل ط  ان  د رلو   خر ٌّ ي لل الرعو ان برخته
اله   لر ه   هد   ها ة  إم  عرة يف ولهك،   هط إته  هللا ته حاسه الرتهلل 

ايإ،ن إ هههان  اوههه  التاةههها إاخلهههرإة إا اخلهههحمو إال حهههال  هههد احل ي هههة، إتهههاه هللا 
رلضحمل  د احل ي ة، رة  ال حال  ااا، حيال م لت ل   ري     احل ي هة الةه   

     : حمل، قههال لعههااإم  ههد طريههو الههلح ، خإ ياههتهر الضهه
 (.7:الضح )

إ د داسب آخر، لعت  اجلزيرة العربية  د ال حم  المي ب يو يف  ا    د الته ثر 
رلههههطايانب ايخهههههر ، إ ا ههههو اليال يهههههة إالا هههههراسية  وهههه   لا ريهههههاا إ، ل هههههي إا 
 ه اهههها، إ، لةههههد   اعههههة إلساهههها ا،   ههههاو اختيههههار اجلزيههههرة العربيههههة  ههههد  وهههه  إ ههههد 

 .إاتتح اقاب إتااو إ  رة تويهة ا حمب 
إقههههط يةههههلن  ههههد اي ههههلر الحم تههههة ح هههها ، خن العههههر  بريههههةي خخههههص،  ههههاسلا ق ههههي 
اإلتههحمن يعههاسلن  ههد   ههطة الز ا ههة، إإ ههةالية الاههو ة، إخن الةرهها  ههد العههطاإاب 
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إال ههرا اب، لةهد لااهها ا  وه  خ هها  اسهو باهه ب الاههزام  وهه   إالرهارابإاحلهرإ  
 د بعض اللدل  يريةي ظا رة تحيمة، إو  يه  لةهد  وه   الاو ة إالاالو، إ  ا

العهلن خن ي  ي اإلساان   د إساان  روهه، خن يةهلن لهه  ويهه حهو الاهيا ة إالتريهري  
إالاو ان، خاتة إخن الاا ، يللطإن  تااإيد، إيا رإن ل عضا  إ     جيواههلن 

زة  ههههد  وهههه   اوههههطة  اههههتطيرة، رمتهههه حمح الطبول اتهههه ، إخسههههه م حههههو يحههههط مبيهههه
 اآلخر؟

إلعههههي  هههه   الع ويههههة  هههه  إحههههط    ل ههههاب الت  ههههي إال ابويههههة م تاههههاة اإلتههههحمن، 
إال  هههلل بهههه؛ يسهههه تههههل  بهههني الاههها  خ هههان هللا، إخل هههه  الةاهههاانب، إاللاتههه اب بههههني 

لوك اللتهاطاب الهمي لتحهلل لت ه د ( ط  ة ايح ار إردال الطيد)اإلساان إبني ربه 
إن ولهههك  هههان الاههه ب الهههرويل لعهههطن : د خن س هههللإتهههيوة لحمتهههت حمل إامبتهههزاز، إلةههه

استريهههار الهههطايانب الاهههاوطة ق هههي اإلتهههحمن، حيهههال ،  هههط  اهههط   ال  هههلل للدهههل   ههه   
اللتههههاوس، ولههههك خن قههههي  التريههههري  يف اإلتههههحمن ل اههههتهط  ههههد هللا إلياههههو  ههههد ال ريههههر، 

  .إخل... إالع ا ة   ار  بطإن إتاطة بريرية، إامااإاة خ ان هللا  تح  ة لو هي 
إن امتههت راو لتههاريا العههر  يههطلي  وهه  خسههه  : إقههط م يةههلن  اههت رر  خن س ههلل

 وههها  هههرتب الع يهههطة يف سالتههها  إ   هههو خقههطار التهههطيد يف حيهههان ، بهههرز ال هههرام 
 وهههه  الز ا ههههاب إاخلحم ههههاب؛ إإن العههههر ، ، يتلحههههطإا ألرخييهههها  إم رإلتههههحمن؛ إإن 

  اإلتهههحم ية ، لهههز    إم  رقهههة ييههه  ال رإحهههاب إال هههطاوي ال ا  هههة  هههد خهههارة ال هههي
لا ب ههي  الاهههاو  وههد ي  وههلا  ةهه   إ ههتاأل  إلااز هها   وهه  الز ا ههة؛ إإ هه  إوا ، و  ةنه هه

 .قي  ال رير خ را   إي  ولا رخلضلم  ا
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وهههو إساهههان  إم يتاههه  اقهههال لوهضههه  يف التت ههه  إامتت  هههاو لوحهههال الهههمي خ م
إاماههاإلية الع يهههة،  وهه  الههرة   ههد خ هها اجلزيههرة  هه ا اجلعههي إ هه   اماهههة الة ههاة 

لةوي  إخ  او إ ااإلياب  د اخلوو خيعني، إرتالة إا العا،، إم خ ا  د إدهه 
آخر لريري ،  ولم اما حمب إال ااب إاخل اوص ما  ان التةويه  إاجلعهي  هد 

إدهاو التهاريا ي هطة  ه   اي ويهة، إخن  ه ا اجلعهي  هان يف .. هللا ت حاسه إلعاا
وه،  ةان الع هاو الة ها إالتاهام الة ها، إم ي اهت ر  اخلها  هد  عطسهه، إ يه  ي

 . م يةلن ولك إ ل  د هللا العوي  اخل ا
 هههر  )حت  هههو يف قا هههطنا ال ريهههرية ايإا  - هههها ختهههوااا-إن ال هههي  اإلتهههحم ية 

 هههد خهههحمل  ز هههاب ال ريهههر، حيههال  هههاسلا يف  اهههتل  اجلعهههي اإل ههه ،  ح  هههلا ( اجلزيههرة
ست ههههار رإلتههههحمن،  وهههه  الههههرة   ههههد  ههههي ال ههههرإر ال ههههع ة، إمحوههههل  إا العههههامني، ام

 اههتل  ني تههاد هللا ام ههر ة يف احليههاة إايحيههاو، إلتوةههلن ال ههطرة الههمي  احههتا  إاي هها 
 اههههههتل  امطا عههههههة   عر ههههههة الههههههلح   وهههههه  لاههههههكا الاههههههاد امدتها يههههههة إامرل ههههههاو إا

 .احلضارية
إامت  هههي يف  اههه س الهههلح  إبهههحم  اجلزيهههرة العربيهههة، امتت ههه  ل اهههاو اي هههلوة الههه   
تههلر يةههلن يههي ختههلة لو ريههرية حههىت قيههان الاهها ة  وهه  ايتههعطة امتعههط ة ابتههطاو  

، يههههر  خن اي ههههلوة      : إا قللههههه لعههههاا   :  ههههد
ييعاههها، إقهههطن  هههاوة إالتعا هههي  ههه  ال هههي  اإلتهههحم ية اتهههتل ب احلهههامب اإلساهههاسية 

 :جلهي  خسلام امتت ارب إاملادااب،  و   اتل  إساان اجلزيرة العربية
إبعضهها  ر هه  ..  و إالههراي ةههههههههههههه  عضهها  ختههرم إا اإللههان إ ههان لههه  ضههي الا

رايههة املاداههة إالعههطاو تههالاب إتههالاب، حههىت إوا  هها ختههو  قاههز رإلتههحمن قاههزاب 
 . اله  د الز ان ل تحمن، إ لمض لا  اسل ية، است ر  ياا 
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و  تهه اا  إخبههلا   وهه  الةاههر، إقههطن خ لودهها  وتهه   مرههي ههههههههههإ ههد الاهها   ههد خت
 .    احلال ضهد ايترة

 .إبعضا  ختو    اا  إيف تد  ت ط ة  ةان له  د الع او  ا  ان
إ هههااد  هههد ختهههوهو إ هههادرب .. إ هههد الاههها   هههد ختهههو  إزإدتهههه  وههه  الةاهههر

 .إداا  و  الةارإز 
 -إ   حالهة لوحهو رل ريهر-إ اا   د ةو ته الريالة يف  لق  ضع  إساام 

 (. امرخة امكزإ ية)إ اا   د ترة (..  ا ز إال ا طية) زىن 
 .إ اا   د لعرض م تحاانب يف اإلتحمن  ااة دطا  إت  إاحتهي
 .إ اا   د ساط ت   إس و بةوهة الةار إاحتاك رإللان يف قو ه

 .إ اا   د ختو   د اجلاا  إلراقي إ د ة خ رك خ    إاتت ار إخان  
 (. حاطب بد خيب بوتعة)إ اا   د إق  يف اخلياسة   إرتلله 

 .إةا ولك  د احلامب
إن خبعا  بااو اي لوة ا تط إا اجللاسب الاهو ية، : ل لك قط م يات ر  ال لل
 .لتةلن  ليحم  لةياية التعا ي  عاا

 د اي لر الهمي لت وهب الةرها  هد التاةها إالت  هي، لتريهةي ارلةهازا  يف إلعي 
تيعا   راحهههههي باهههههاو اي هههههلوة إامرهههههي، هههههههههالااهههههلض احلضهههههار ، إ ههههها لتهرهههههي يف ات

إاإلحاطههة بههه  ههد ييهه  اجللاسههب، ولههك خن الريههاو  يف ايو ههان، حههىت  اههط بعههض 
ايب ال   يت و  الاها  إليهه، اماةريد، خن اي لوة  ل ال لرة امرالية إالاعي اإلجي
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إ هه ا بههطإن  ههك  ههد ال ضههااي إاي ههطار ايتاتههية .. إوههاإللن   اربتههه إيا الههه
ل رح اي لوة، إاتهتط اوه يف الرتبيهة إالر ا هة، لةهد  هري ة  هطن ل ييهب اجللاسهب 

 .الاو ية المي را  و  راحي ال ااو
 هههد خهههحمل  ز هههاب إييت خ يهههة إ  ههههة ولهههك اي هههلوة إامرهههي خسهههه إ ههها حت هههو 

ال رير، بةي  ا يعرتيا   د ضع  إ تلر إ الاب إخ هلاو  ه   هد ط يعهة د وهتا ، 
إللم     اجللاسب الاو ية يف امري إبااو اي لوة مها اتهتحو خن يةهلن يهي اقتهطاو 

إلههل اقت ههر اي ههلوة  وهه  .. لو ريههر، الهه   جيههر   وههيا  الضههع  إاخل هه  إاخل ي ههة
 .ية ما تود خن يةلن يحم  لتعاط  ال ريراجللاسب امرالية اإلجياب
إن اي هلوة اله   لريهةي  وه  خرض الهلح  إحت هو  هد خهحمل :  د  اا س هلل

 ز هههاب ال ريهههر،  هههرض لةهههي احلهههامب ال ريهههرية، إقهههطن خ لهههة لةيايهههة التعا هههي  عاههها، 
 . ليةلن اي لوة  راليا  إإاقعيا  يف اللقو سااه

 ههه ن ال هههطريني، اي هههلوة اي رهههي، إقهههط يةهههلن  هههد امايهههط اللقهههلر إالت  هههي يف 
ِ َ اط َلَع ِبَع َأْاِل َبْدٍر فـََقاَل اْعَملزوا َ ـا  »: ال يد    خ رن خوو هللا  و  هللا َلَعل  ا

ََُفـْرتز َلكزـمْ  َقـْد  َقـْد َوَجبَـْت َلكزـمز اْعَن ــةز َأْو فـَ تزْم فـَ الل هزـم  ِبْن تـزْهِلــَّلْل ...»، (1)« ِئـ ـْ
 .( 2)« اْلِعَ ابََة ِ ْن َأْاِل اإِلْسالِم ال تـزْعَبْد يف اأَلْرضِ َاِكِ  

    امةاسة اخلاتهة الع يهة لو طريني ، ختردا   د  ل   بريرا  ياها    ها ياهال 
ال رير، إ اا لتهري الع ههة إيتح هو اإل  هاز يف  اهيط ام ها ي يف اللاقه  اإلساهام 

 . إ د خحمل  ز اب ال رير

                                                 

 .أخرجل البخاري  (1)
 .أخرجل م  ي (2)
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ل هههطريلن يف قاههههة ال اهههاو  إلاهههاز لا، إا هههرت  بعضههها  الضهههع   و هههط اختوههه  ا
إحهههك الهههاال إالاههههزإم ال ريهههر ، حهههىت إتهههي اي هههر إا تهههلو العحمقهههة إ اههها  واب 

اختوااها يف ةاهاو  بهطر : ال ني، ي لل   ا ة بد ال ا و، خحط الا  او يف بيعة الع  هة
إ، ..  إرتهههللهحهههىت  ههها ب لاهههلو خخحمقاههها  اههههز اا هللا  اههها، إدعهههي خ هههر قاههههتاا  

ي ت ر ولك  و  امختحمر يف قاههة ال اهاو ، إإ ها ا تهط ي رهر  هد حالهة إ رحوهة 
 .بني يط  اإل طا  لوهعر ة إبعط استااواا

إامت  ههي يف آايب ايساههال ي  ههر  ههاوة  ههد الضههع  ال ريههر ، إ يهه  استريههوو 
  اآلايب اإلساههان  ههد ضههعاه، إخههو بههه إا الههطرداب العوهه ، ليةههلن ولههك  رل هه

 .لةي  او 
ةر ني، إدا للا الرتلل  هههلاداة  هههردلا لوههههههاو ، إخهههلن  ه  ال اههو  ال طريهههههتههاخ
  ل ني   ،    ا يااقلن إا املب إ ه  يا هرإن، إلل هلا خن  احلو  د بعط  ايف

 .الا ر إ ا يتح و ب لن  إحةهتا  إلطبا   بعيطا   د امط  اإل  
ي ههلل .. إلعهي إث هاب اآلايب لوت  هي  ياها و هو بعههض الهطممب الهمي خ هران إلياها

               : هللا لعههههاا
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 (.6-1:ايساال)         
إن  ههههه   ايرض، بهههههحم  اجلزيهههههرة العربيهههههة،  اههههه س : إ وههههه  العههههههلن لةهههههد ال هههههلل

هاسية هههههههههههههههامب اإلساهههههههههههههههههتل  ا ييهه  احلهههههههههان يههي التاهههزيي، اتههههه ، إ هه ا اإلساهههههههههههههههههههاللح
 ههه ا اي هههلوة الههه   ة ههه  ييهههه  .. إ ههها يعهههرض  ههها،  ةهههان اي هههلوة لةههههي حالهههة

اماههاحاب ال ريههرية يف  ههي ال ههرإر،  ههحم للدههط حالههة إساههاسية إم إيلدههط  هها يههي 
 . اقتطاو يف  ااة الا لة

ل ههط اتههتل ب باههاو اي ههلوة يف بههحم  اجلزيههرة العربيههة،  اهه س الههلح ، يف لاههههزيي 
إالاهههههاة، ييهههه  اهههههامب احليهههههاة، يف الههههزإاة، إالهههههرإابس ايتهههههرية، ال ههههي  يف الةتههههها  

إال ههحمة، إال اههار، إاخلوهه ، إايخ ههاو، إالةاههاراب، إ حمقههاب اجلههلار، إ ههحمة  هها 
يوحهو لها  هد إتههارب،  هها  هرض يسهلام  ههد ل  ي هاب الريهلر  إإ ارة اخلحم ههاب 

خيب بةهر إ ههر إ اهط اختيهار  الاياتية يف ت ياة ب  تها طة بعهط إ هاة الرتهلل 
إ رههههان ك،  هههها قهههطن  هههاوة لوهعا هههطاب إالعاهههل  امدتها يهههة إالل،وهههو الطإليهههة 
إامدتها يههة،  ههد  رههي تههحياة امطياههة، إتههود احلطي يههة، إ عا ههطاب اجلههلار،  ههها  
 اسههو قضههااي اجلاههلح إا الاههو  إالعههطل إاي ههد، إ ههرإط احلههر  إخ الهها إخ ههطا اا، 

اا لهههههههة اخل هههههههلن إآليهههههههاب التعا هههههههي  عاههههههه ، يف ضهههههههلو اآلايب إاا هههههههطة اي هههههههطاو إ 
 . إايحا يال، خ رر  د خن حت  

ألريههها الا هههلة ال ليهههي، إخت هههي ( خ هههلوة ال هههطإة)تل ب ولهههك اجليهههي ههههههههل هههط ات
اة ال ريهههههاة  وههههه  هإختهههههل لةهههههي احلهههههامب ال ريهههههرية إاإلساهههههاسية، الهههههمي لعهههههرض ماههههه

جيهههايب، إ يايهههة التعا هههي  عاههها  هههد ايتهههعطة امتعهههط ة،  وههه  اماهههتل  الاهههوي إاإل
خهههحمل  عر هههة الهههلح ،  اهههل خإل  هههد داهههط اإلتهههحمن يف حيالهههه، إسزلهههه  وههه  إاقههه  
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له لك،  هان .. الاا ، لي  د  ليي  طاية إت يي  هي لاديال  و   هر الع هلر
 .اخل لرة  ي اخل لرة  اط ا يتيه الطليي إيضي

ا  ههههههههههههطيهههههو إ هههههر بههههد اخل هههةر ال ههههههههههههولههههك خن ايرض الههههمي خس هههههتو خر به 
إ و  بد خيب طالب إ رهان بد  اان إخر   يطة إخالط بد اللليط ك، إخس تو 

إ اورية باو خيب بةر هنع هللا يضر، إخطجية باو خليهوط رضه  هللا   اطهة باو دمحم 
بههد  ههااد ييعهها ، خس هههتو خيضهها  خر داههي إخر  ههب إ   ههة ابههد خيب  عههيس إاللليههط 

ام ههاة إخن  ههب إ اههط باههو  ت ههة، إةهها ولههك  ههد العتههاة اي ههطاو الهه يد إاداههلا 
الط لة اإلتحم ية بةي اللتهاوي،  ةهان الا هر  هد خهحمل  ز هاب ال ريهر إاطهرا  

إالريههر  ههد لههلازن اخلهها، إ هه   تههاة  ههد تههاد احليههاة .. الاههاد إالاههلا يل احلياليههة
 .المي خض   ا اماوهلن

ماوهلن ايإاوهي،  هد خهحمل ال هرإر ال هع ة إامعهاانة إ ة ا لريةي العر ، ا
الة ههاة، إ ههرإا بةههي خ ههةال امعههاانة إامعهها اة، إخهه إا احليههاة بةههي خبعا  هها، ليتهه  ولا 
حلهي اإلتحمن إا العا،  وه، بةي إ ةالياله إظرإ هه إلطا يالهه إخقاليههه إ ااخالهه، 

 : ، لع اا   د احلالإ د  اا تطقو  يا  قللة الريا ر دمحم إق ال رمحه هللا
 لي  و  ي  او  ختط     إ ا اإلتحمن يف ال حرا ا تاط 

ل ط  اسلا تالة ال الة، إ ةولا اي لوة اله   يرها امقتهطاو  وه  التهاريا 
 عو  ال عيط .. ال ليي حىت يرث هللا ايرض إ د  وياا،  و  فتو  ايتعطة

  يهزة   هطرية التريهري  إالتااهيج الايات  ، لعس خيهة  رحوهة  هد ألريها اماهوهني
: بعههههط  رحوههههة الاههههاة الا ليههههة  هههها خ  يههههو اخلحم ههههة الرا ههههطة، ي ههههلل الرتههههلل 
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ـا َوَعض ــوا ...» ِد َن، مَتَس ــكزوا ِ َـ ِد ِ نَي الر اِئــ اِء اْلَمْهــ َْزَلَفــ ن ِة ا ــ ن يِت َوسز ــ َعلَــْيكزْم ِبسز
كِ  ا ِ لنـ َواِجــــ َهــــ ، حههههىت ، للتهههه  خيههههة  ههههرتة تياتههههية رلر ههههط إام تهههههال (1)« َعَليـْ

إالةهال  وىهطار التاريا،  و  الرة   د  طن اس  ام اخلا ضي ا  إالاها ا ، إم 
 ههرتة اخلواههاو الرا ههطيد، إ هه ا لههه  مملههه الةرههاة، إ، يةههد ولههك  وهه  اماههتل  

امعهههريف الاياتههه    هههس إإ ههها  وههه  اماهههتلايب يعيههها ، ايخحمقههه  إامدتهههها   إ 
 ... إاماا  

إضا ة إا خن ديي ال حابة ال    از برضه  هللا، إب ريهر بعضها  رجلاهة إ ه  
، إ هههههههتد ال ههههههها        :  وههههههه  قيهههههههط احليهههههههاة، ي هههههههلل لعهههههههاا

      : متههههههههههتهرار اخلهههههههههها إاتههههههههههتط او الرضهههههههههها ب للههههههههههه لعههههههههههاا
 »:  ،   ا اجليهي باةهر  إ عوهه إالتزا هه، د عهي خها ال هرإن، قهال (8:ال ياة)

رز الن اِس هـَْرين  ْرَع  »: ، إقال(2) «...َخيـْ َقـ ْرَع فـَ ـِد  َ َم هـَـ ِِْ هـزـرزوِن َب ْن َخـ بزِعْثتز ِ ـ
ْرِن ال ــِكي كزْنــتز ِفيــهِ  َن اْلَقــ  يههها ، إم يعهه  ال ههرن  اهها اماوههة  ههان (3)«َحــ   كزْنــتز ِ ــ

، إإ ا يع  خن اتت حا    ا اجليي بااههه لو هي  اإلتهحم ية، إتهاله (4)خحاب
تهرار ههههههههالعهويههههة، يريههههةي امردعيههههة إيههههام اخلايههههة لةههههي اماههههو ، الههههمي ل تضهههه  رت

تههحيد خن الةرهها  ههد اماوهيهههد  ههه  .. يههاإمب ام اربههة  عههه إامتههتاطاو لطيههه
                                                 

 .أخرجل أـو داود (1)
 .أخرجل البخاري  (2)
 .أخرجل البخاري  (3)
ثالثههون  :  شههرون سههنة  وق هه : مدتههل  شههر سهن إ  وق هه : األمههة تهخت   ،ههد األمههة  ق هه : ال ههرن : جها  فهه  ل ههان ال،ههر  (4)

أ،ه  كه  امهان  : وفه  الن اةهة.. ثنانون  و،و م دار التوسط ف  أ نار أ،  الزمان: سب،ون  وق  : ستون  وق  : وق  
والهيي ة هع  نههدي   هللا : قها  األا،هري .. ،ه  امهإ وادههدأ : وال ههرن مهإ النها  - ن،نهن الحهحبة  -مهخخو  مهإ اتقتهران 

ثههي  -ة،نهه  أحههحاـ  -خ ههركي قرنهه  : والههدل     ههن ،ههيا قههو  النبهه  .. أ  ههي  أن ال ههرن أ،هه  كهه  مههد  كههان ف  هها نبهه 
دار ل هان ال،هر   : ـ هروت)ط .الييإ ي ون ي ة،ن  التا ، إ؛ انظر اـإ منظور  ل ان ال،ر  النح ط  النه د الثاله،  د

 .77ص( ت.د
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  لر التكو  ، يت اإزإا  ملة اإلخ ار  ههد احلطيههال، إ، ياتريهعرإا  ها  يهه  هد 
التةويهه  لةههي  اههو ، لياههتل ب خبعهها  لوههك اخلايههة إخ او ههاا، إ ههد ة وههاإل 

ل هط إتهي اي هر رإل هان  الهك رمحهه هللا، لاهزيواا  و  حياله إحياة اتهعهه، حهىت 
خ ان  ار ا  رة، يف لرلي هه م ها ر التريهري  خن قهطن  ههي خ هي امطياهة يف اتهتا اط 

 . إل رير احلة  الرير    و  بعض الا ل  ال اية
إلهيل خقههي  ههد ولههك يف  ملتهه، ولههك الاضههي الة هها إاميهزاب اخلاتههة الههمي  ههاز 

ا هها ايإاوههي، حيههال  ههاسلا  اههرتة ال ريههو بههني إداههة لهها ال ههطريلن، خداههة الههط لة إرد
الةاههر إإداههة اإللههان، حههىت خن  عر ههة بههطر خيههو  ههد هللا بيههلن الارقههان،  ههها  ههل 

          : ال لعهههههههههههههههههااههههههههههههههههههههههههههههههههلن، قهههههههههههههههههههههههههه عو
، إب يو ق تاا قرآان  يتو   و  الهز د إخ لودها  (71:ايساال)  ...

:  وهه  خرض امعر ههة وتهه   لةههي الع ههلر، إحاهه اا  اهها خن سهه  ر ب ههلل الرتههلل 
.. (1)«الل هزـم  ِبْن تـزْهِلـَّلْل َاـِكِ  اْلِعَ ــابََة ِ ـْن َأْاـِل اإِلْسـاَلِم ال تـزْعبَــْد يف اأَلْرضِ ...»

 ال طريلن  ه  رتهي اخلهحم   هد اللثايهة إالع ل يهة، اله يد ختاهلا لههه، إرخهلا   هه، 
ِ َ اط لَـَع  »: إخةرإا رلتزا ه إا يلن ال يا ة، إ د  اا داوب قللة الرتلل  َلَعل  ا

تزْم فـََقْد َوَجَبْت َلكزمز اْعَن ةز َأوْ  ََُفـْرتز َلكزـمْ  ِبَع َأْاِل َبْدٍر فـََقاَل اْعَملزوا َ ا ِئ ـْ َقـْد   فـَ
إ ي  امو ال طريلن إم س و اجلزيهرة إختهحمر .. ، إ     اهزلة م لطاسياا  اهزلة(2)«

 إساا ا، ال يد  ان      ا الاضي إ  ا الا و؟ 
ولههههك خسههههه  ههههد امعههههرإر خن  اههههاك  عههههارك يف التههههاريا اإلتههههحم    اسههههو خ رههههر 

                                                 

 .أخرجل م  ي (1)
 .أخرجل البخاري  (2)
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.. بههطر، إ هه  ولههك  ههان ل ههطر  هها لههيل ل ا هها إة  ههد  عر ههةاط ضههر هههههههههههحااي إخ هههههههههههض
ط لتعهههطيي اللداهههة هههههه اهههي لهههارض الهههمي خس تهههو ال هههطريني خن لعهههاإ  اإلس هههاب  هههد دطي

 إمحي اخلا إاتتريعار امااإلية؟ 
 .إالاهاوة يف ولك  راة، بي    خ رر  د خن حت  ،  و  ايتعطة امتعط ة

إاآل،ر إالاهها الههمي لا ههط  إم يتاهه  اقههال  اهها متت  ههاو اآلايب إايحا يههال
امعههام الة ههاة امر ههلزة يف  هه ا اجليههي، يههي ايتههلة إال ههطإة إالههراي ة ايإا، ليةههلن 
 ااراب  هط  إلساهان اجلزيهرة بريهةي خها  إلوهاهو  خياهها  هان بريهةي  هان؛ ين 
    ايرض الهمي  اسهو  اه س الهلح  إإ هاو احلر هة ايإا، إ ه ا اجليهي اله   لهر  

 ههههه   ايرض،  هههههل خ ههههه    هههههطر ل  هههههان إالطملهههههة  وههههه  اإل ةهههههان  إلريهههههةي  وههههه 
احلضههار  إال ابويههة لوااههلض، ولههك خن اتتريههرار  هه ا اماضهه   ههل الاهه يي اللحيههط 
لت ههليب احلاضههر إل ههل   اههاله، إإب ههار اماههت  ي، إباههاو إرا ة الت يهها، إام تههطاو 

 .إا تااه
ا  هههد التاةههها إالت  هههر إلعهههي  هههد اي هههلر الحم تهههة ح ههها ، الهههمي لاهههتط   الةرههه 

إالت  ههي يف ام ههز ، خن اإلتههحمن ، يت ههاإز بههحم  اجلزيههرة العربيههة إم بعههط ا تهههال باههاو 
 ".امعيار"اي لوة 

إن باههاو اي ههلوة ا تهه  ،  وهه  اماههتلايب :  اههي ساههت ي  بعههط ولههك خن س ههلل
إإن ل  يهههو ييعههها ، اختههها لهههه إ هههان يوهههه إساهههان اجلزيهههرة العربيهههة  إن تهههاور اخلوهههو، 

اإلتهههحمن إلاههههزيوه  وههه  إاقههه  الاههها ،  وههه  ايتهههعطة امتعهههط ة،  هههان اقتهههطاو  إيتهههيا  
 إ  اربة    ولك اي لوة ال   لر   و   ني الا لة؟ 



 
 
 
 
 
 
 
                               لتكونوا شهداء على الناس           

 مر عبيد حسنهالشيخ األستاذ ع

 

 -422 -

، (باههاو خ ههلوة امقتههطاو)إلعههي  ههد اي يههة مبةههان، خن سريهها إا خن  رحوههة الاههاة 
ا ههتهوو  وهه   ااتههر  ههد ةهها العههر ،  ههد خ رههال تههيطان بههحمل احل ريهه ، إتههايب 
الرإ هه ، إتههوهان الاارتهه ، إةهها  ، ك، ممههد  ههان  هه    ههاو  تهيههز، إ إر ررز يف 

يف ال ههه ، إالتحههههي، إالريهههلر ، إاجلاههها ، إالع هههاو امريهههار ة، إ هههاسلا  هههاوة لحمقتهههطاو 
بريههةي  ههان، اي ههر الهه   يا ههط خن اإلتههحمن إلهه د  ههان لاههاسه  ربيهها ، إقا طلههه ال ريههرية 
ايإا العههر ، الههمي  اسههو يههحم  لوتاهههزيي إباههاو اي ههلوة، إد را يتههه اجلزيههرة العربيههة، إم 

خ  هه  إم يبهيض  وه  ختهل  خن رتالته إسااسية إ امية، م  ضهي  ياها لعهريب  وه  
 .إم رلت ل  إالعهي ال احل

لوهوههلك إاي ههراو، إ  ههلن  إا اإلتههحمن، إال ريههاور   ههها خن  راتههوة الرتههلل 
خ ها  اإلتهحمن ختحابه  د بوهل  اإلتهحمن لوعها،، إضها ة إا خن  المي برير لا 

إا، يهطل  وه  خن رتهالة ق ي قهيان الطإلة إاقته   ان إسااسيا   اميا   ا  اخل لاب اي
 ههه   إساهههان يههها د ب هههي   ههه ا .. اإلتهههحمن رتهههالة إساهههاسية، لةهههي إساهههان حيرهههها  هههان

الهههطيد، ي ههه د  لاطاههها   اميههها  يف خ هههة اإلتهههحمن، يتهتههه    هههلة ايخهههلة الةا وهههة، الهههمي 
 .يتح و لا  ي  او ، حىت إلل ، يةد ااإرا  احلرن

، لت هههاإر الهههط لة إاحلهههلار ( او اي هههلوةباههه)ا ة إا خن  رحوهههة الاهههاة هههههههههههههإض
    : إاإلقاام إا املاداة إال تال، بي  ان التزا اا قلله لعاا

، إا خن قا ههو الطإلههة إاقتههه ، إ هه  ولههك  ههان (77:الااههاو) ... 
اجلاهها  ر ا  لوعههطإان، إ  ا هها   ههد اتههتهرار سريههر الههط لة إالع يههطة، إي ياهها  حلريههة 

ان، إ، يههههةد ا تهههطاو ،  ههههههههإإي ا ههها  ل  ههرا  إلاهههوس اإلساههان  وههه  اإلساام ت هها ، 
 ههها خسههه ، يةههد قههرار  ههر  خإ اهل ههة خإ يا ههة إإ هها  ههان قههرار الطإلههة اماههوهة، 
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إ ههههان اي ههههرا  يف  رحوههههة اي ههههلوة يههههطر لن خن خ هههها  ال تههههال إاجلاهههها   اهههههلط 
 يعهوهلا  هد  ه ا اخل ها  خن رلاو ة اماوهة، إليل ري را ، إخن س يب اي را 

 و  إقا ة الاو ة اماوهة المي ل لن مب تضياله، حيال إن امكاطر تلر لةلن  
  ههههاة إوا ح ههههي العههههه ال  ههههه  التعا ههههي  ههههه   رههههي  ههههه   ايحةههههان الريهههههر ية، إ، 
لاتل ب  رحوة اي لوة، إي ل  امقتطاو، إسن  ب اي را  خسااا  بهطيحم   هد 

إخ  ل هههها احلههههو يف ممارتههههة تههههو اب الطإلههههة اماههههوهة يف إ ههههحمن الطإلههههة اماههههوهة 
 .احلر  إايقضية إلااي  الع لرب

إن  هه   ايرض، خرض اجلزيههرة العربيههة، مبهها  توههك  ههد تهه و لههه  مملههه إإ ههاراله 
الة اة  و  إ ةاسية الاالض،  ا لهزال مبها ح ا ها هللا  ا وهة معهاإ ة الااهلض إال يها ة 

ا و الهههه، إإ ههه  رتهههالته، إاتهههتل ب ألرخيهههه، إاتتريهههعر  اهههاإليته  هههد إوا إ ههه  إساههها  
 . تاا ة امات  ي، ال   يةتاب  ر ية الااب لوهاض 

إن إ ةههههاانب الااههههلض الههههمي  توةاهههها خرض اجلزيههههرة العربيههههة، قوههههب العهههها، إق وههههة 
اماههوهني، لا واهها معههاإ ة الااههلض إالتح ههو رل عههط الرتههاب إالههطإر اماههلط لهها، إا 

خ ران إليه  هد العههو التهارخي ، إالعههي الهراي  ، إاجليهي اله    هةي إم  داسب  ا
 . يزال ايتلة إال طإة إ  طر اإل ان

إحا اا خن سريا  اا إا  ا لزخر به اجلزيرة العربية  د اإل ةان احلضار   وه  
اماههههتل  الرإحهههه  إامهههها   إالعهههههو الر ههههايف، إالت ربههههة احلضههههارية التارخييههههة، إ ا وههههو 

التلحيههط، الههمي خ واههو اماهههاإاة اإلساههاسية إخإقاههو التهييههز إلاههوس اإلساهههان    يههطة
 و  اإلساان،  ا يا واا لحمض حمم بهطإر  هام  إإساهام إوا إ هو وانها إخ ر هو 

 (.اآلخر)رتالتاا إاتتريعرب  ااإليتاا  ا  ساااا إ
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اهههههها إن اي هههههه  ب يه: إالرؤيههههههة التارخييههههههة إاللاقعيههههههة لر ههههههطان إا ل ريههههههر احل ي ههههههة
إ  اوهههط ا، خإ  ههها، خ ةار ههها، إ  هههلل خبااواههها إ عهههاليتا ، إلهههيل أب هههياواا  اهههها 

إعههد م سريههط لهه ا خن س هههس اجلاسههب امهها   ح ههه، خإ خن سضههعه يف .. لةطتههو
  ابهههي اجلاسههههب الاةهههر  الر ههههايف الرإحهههه  اإللهههام، إسههههطخي يف  ههه   الرااويههههة الههههمي 

اخليهار ال هعب،  هحم قيههة لع يهطة خ ةو احلضاراب ألرخييا ، إسض  اإلساان خ هان 
خإ  ةههر خإ ث ا ههة ل اهه س  ههد حاههالا ال عههط امهها   خإ لت ههاإز  خإ حتههاإل إل ههاو ؛ 
يسههه بعههض اإلساههان، إدههزو  ههد   رلههه إ إا عاهها، إخحههط  رلةههزاب حيالههه، إلةههد 

إن اخل هههلرة  ههه  يف التهههل   خن اإل ةهههان امههها  ، خإ لةهههطيل اي هههياو يف : س هههلل
اسهههو  اهههتلر ة،  ليهههي  لضهههه، إخن زاي ة امتهههتاحمك إالا هههي اقتهههه ، حهههىت لهههل  

 عيهههار ارل اوهههه، إ يهههزان  خوهههه  ا هههر حضهههارله، حهههىت إلهههل ةههها  اإلستهههاة إللقههه  
اإلبههههطام إاس اهههه ب  ا ويههههة اإلساههههان، باهههه ب ضهههههلر  هههها، اي ةههههار إبههههرإز العوههههي 

 . إاإلتارب يف  ياية التعا ي  عاا
  الرإح إا رك لعا، اي هياو، إلعواها س هلل إن ال ي  إالر ا ة إالع يطة إاإللان  

إن اجلزيرة العربية محوو رتالة إسااسية إحضارية بو و خسلار ها إ عاماها ا ا يهة :  اا
امهههههارخني  لةهههههد خن يلتههههه  خسهههههه  إن حهههههط الةاهههههار، لطردهههههة  اهههههر  عاههههها بعهههههضالطسيا أبتر ا إ   مما  توك بعط  د  ا، اي هياو إاي هلال إال اقهاب اما يهة إم  ها 
الاتلحههاب اإلتهههحم ية الهههمي خردهههو  هههد اجلزيهههرة بهههطإا   اقت ههها ية  ا يهههة، يف ياإلهههة 
لواههههي رة  وهههه  خههههااب الهههه حم  اماتلحههههة،  ةاسههههو اجلزيههههرة يف  لقهههه  الع ههههاو لوعهههها، 

 . بع يطنا إقيهاا إ عر ة إحياا إخ لوة إساا ا
ةههاانب اما يههة  ةيهه  إوا ادتهعههو  هها  هه   ال اقههاب الرإحيههة ا ا يههة  هه  اإل 
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 ا اووة، إخحااو امض حمم مباهتاا، إخ ر و بعط ا الرتاب العام ؟ 
إن التهههل   أبن امرلةهههز  هههل اإل ةهههان امههها   وهههلمول اي هههة  هههد إاقههه  الع هههاو إا 
 لقهه  ايخههه ، إ ههد  لقههه  اإلستهههاة إا إاقهه  امتهههتاحمك إاتههتاا  اي هههياو، إتهههي رة 

ةي خ ههلرة، يف اللقههو الهه   ختهه د ههههههههههيهها  إم لريالتههل   خن  هه   اي ههياو بري ههة ث ا 
هههتند وههههي رتهههالة خإ ث ا هههة  ات يهههه لةهههد بريهههةي خاههه ،   هههد اماهههوهاب خن  هههي   اه 
 ياا   بع الة اإلساهان إل ييهب اي ةهار، إضها ة إا خن ةيها   ها، اي ةهار خيهرة 

إجيعوا  بطل  ختحابه  د  اورة التاا ي الر ايف إاماا ة احلضارية إالتطاإل امعريف،
ولك يحم  لواااايب احلضارية، إولل اقته   د  ريك حضهار  إا زبهلن  هار ، 

، يلظاهه لاالضهه إإستادهه يف (اآلخهر)إب لك يتحلل امهال إاإل ةهان امها   ل هاحل 
 . ا  وة الاااوية

إم  ك خن بحم  اجلزيهرة العربيهة ختتوه  ألرخييها   هد ةا ها  هد تهاور ايرض، لهيل 
مههها  اسهههو يهههحم  لهههه  هههد الهههاص اإل ههه  الاهههوي  اخلالهههط، إال يهههان الا هههل  امع هههلن،   هههس 

إالتاههههزيي لو هههي   وههه  إاقههه  الاههها ، ولهههك خن  هههي ح هههة ر هههي حتههههي ألرخيههها  إ ةهههرا  إ ههه ة 
إ ملة، إ ي ةار إد ي إتاي إ  رة إ عب إب ر إ او إطريو إ هلطد إبيهو، يا هو 

 .  ا رة إجيط  امعام ال او ةإياتط   الل   إيرا الاا وية إوي  ال 
الههاص اخلالههط الهه   استاهه  إليههه  - ههها ختههوااا-إن بههحم  اجلزيههرة العربيههة  توههك 

ألريهها الا ههلة، إ توههك اإلرث التههارخي  لوا ههلة، إ توههك ال يههو احلههران ق وههة اماههوهني يف 
العا،، حيال ي طخإن  ار   إسرياطا  رلتلدهه إلياها، إيتهابعلن اللداهة مخهل  هراب 
يل يا ، لت    الي  ة  اتهرة إامعام حاضهرة، إخيتتههلن يهل ا  رلتلدهه إلياها خيضها ، 
إي هههرإن  وههه   ههه ا التلدهههه حهههىت بعهههط امهههلب  يلضهههعلن ب  هههلر    تهههلداني تهههل  
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ال  وة، إ   ب لك إ ا يتلدالن تل  الع يطة، إاتتهرار ل ه يتاا رلع ها ة اليل يهة، 
 .  ا ة( الةع ة)حىت د عي الت  ي يف ال يو احلران 

إ ههه  م يتلداهههلن إا خ هههياو إإثايهههاب، إ ههها يتلداهههلن إا خ ةهههار إقهههي  إث ا هههاب 
رت ا  إإ ا ة هههههههههههههيتلدالن تل  ا طر اي و ، يف ياإلة لحمت.. إير اب ادتها ية

ولههههههك خن امريههههههرإ ية العويهههههها يف بههههههحم  اجلزيههههههرة العربيههههههة تههههههلر ل  هههههه  لو ههههههي  ! الت  ههههههي
حهههىت خن الريهههي ان،  هههد اإلسهههل إاجلهههد قهههط يههه ل،  هههها خخههه ان ال ههها ة .. اإلتهههحم ية

ام طإة،  د الايي  د  ه   ال ي ، إ د محوة     ال ي ، لةد ولهك م يعه  الةه  
ــْيطَاَن »: قههال ابر هنع هللا يضر خن رتههلل هللا إالتلقهه ،  ههالتحرت  اههتهر،  عههد دهه ِبن  الش 

ــنَـهزمْ  ََ َأْن  ـَْعبزــَد ز اْلمزَ ــل وَن يف َجاِ ــَرِة اْلَعــَرِِف َوَلِكــْن يف الت ْنــرِ ِ  بـَيـْ .. (1)«هَــْد أَ ِــ
ََ َأْن  ـزْعبَـَد يف بـَلَـدِكزمْ ... »: إيف ح ة الل ام قال َاـَكا  َأال ِبن  الش ـْيطَاَن هَـْد أَ ِـ

أَبَــــَدا َوَلِكــــْن َســــَيكزونز لَــــهز طَاَعــــةت يف بـَْعــــِ  َ ــــا َ َْتِقــــرزوَن ِ ــــْن َأْعَمــــاِلكزْم فـَيَـْرَتــــى 
 ةيههه  عاتهههر  ههه ا التحهههرت  هههد خهههحمل التا هههه .. إا هههاإمب  اهههتهرة.. (2)«...ِ َـــا

 خل لرله، إإ طا  العطة ملاداته إإ را ه؟ 
  حتريهك الاها  يف خطهرار الهطسيا يل يها ، إن امعام المي حتهواا الةع ة قا رة  وه

 ةيهه  ساههتل ب  هه   ..  هه ا اي ههر الهه   ، يتح ههو ييههة   يههطة خإ  ةههر خإ ث ا ههة
 احلر ة؟ إ ي  سر ط ا لت وغ خ طا اا؟ إ ي  س ل  ا إا اخلا، إ   رتيط دا ز؟
إن اماهههههو  جيتاهههههط يف يههههه  امهههههال، إلهههههل  وههههه  حاههههها  سا تهههههه إاتهههههتاحم ه 

ان إامةههان بياههه إبههني  اهه س الههلح ، إيهه  ب إا احلههج، ليكت ههر  اهها ة الز هه
                                                 

 .أخرجل م  ي (1)
 .أخرجل الترميي  والن ائ   واـإ ماجل  إ  نرو ـإ األدوص  ود نل األلبان  (2)
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ي لر رل يو  ةل حر ة .. لا  ال يو، إيعيء يف رحابه، إيارتد  ألرخيه
الطإران إحر ة   ار  الاا ة، ليارتد  اماض  إيعيء خدلاو ، إجيط  العزن، 

 .إيت ط  يف   وه إسااه إتول ه
إن  هههه   املاقهههه   هههه  الههههرح  الرإحههههه  إالر ههههايف إالع يههههط ، الهههه   يعههههط إيعيهههههط 

ــْم  »: الههطاخوني إليههه، ال اتههطيد لههه رحلههج إالعهههرة، بههلم ة دطيههطة َل َ  ِِِ  فـَ ــْن َحــ  َ
ـــهز  ـــْوِم َوَلَدْتـــهز أز   ـــْم رََجـــَع َكيَـ  هههاجلزيرة يهههي لوت طيهههط إالت هههط  .. (1)« ـَْرفزـــْ  َومَلْ  ـَْفسز

 ة، إ طيط العزن إالعزلة، إ رادعة الاال إ ح  الاا وية ل قهحمم  هد إإ ا ة اللم
 . دطيط، اس حمقا   د اإلساان امللل  اجلطيط

إن  ههه ا الرتهههيط العهههام  امتحهههرك لههه   ال هههي  إ ههه   اي ةهههار،  ادهههة إا إ ههها ة 
الا ههر إالت  ههي، ل  هها ة  ههد حر تههه ل ههاحل اإلساههان  ههد خ ههي ال  وههة، إخق ههط بهه لك 

اجلزيههرة العربيههة،  وهه  الههرة   ههد خن ال  وههة  وههك لوهاههوهني ييعهها ،   ههط دعواهها خ ههي 
    : لاو العههها    ياههها إال ههها ، ب للهههه لعهههاا هههههههههللا لواههها ، ت

               
 .، إم خن امااإلية  اا خ  (52:احلج) 

 ههههاوا خب ههههران  هههه   ال اقههههاب الرإحيههههة إالاةريههههة إالر ا يههههة ا اووههههة، إ هههه   ال ههههي  
الاهاإية ا ا ية، المي حترك يي  خطهرار الهطسيا تهل  اجلزيهرة، إخب هران  ها ح ها هللا 
به بحم  اجلزيهرة العربيهة  هد ال اقهاب إاخله اب إاإل ةهاانب اما يهة، الهمي حتهرك   وهة 

اهها، خ ر اهها الههطإر امهةههد إاماههلط بهه حم  اجلزيههرة العربيههة احلضههارة العاميههة إل هه   لراث
 .  اط ا لةلن يف  اتل  ألرخياا إإتحم اا إ  ر ا

                                                 

 .«من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه»: متم     ل  وال مظ ل بخاري  وف  رواةة لن  ي (1)
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إلعهههي  هههد خ ههه  ام ل هههاب إالعلا هههي اما وهههة  ههه ا الهههطإر الرتهههاب، إامتهههت اار 
احلضهههار ، إاتهههرت ا  الاا ويهههة، إضههها ة إا  ههها خ هههران إليهههه  هههد اإل ةهههان احلضهههار  

إدهههههل   لا هههههي  ريهههههرت ة، إ هههههاسل  تهيهههههز، إساهههههيج ادتهههههها   امههههها   إالرإحههههه ، 
 تهاتهههك، إد را يههها إاحهههطة ل ري ههها ، اي هههر الههه   ، يتهههل ر لوةرههها  هههد املاقههه  الهههمي 

 . حتاإل اليلن خن ل   د را يا ث ا ية  ةرية لوتعليض  د اجل را يا ال ريرية
دتها يههة إال ريههرية،  إن بهحم  اجلزيههرة العربيهة  توههك اجل را يها الاةريههة إالر ا يهة إام

 .  ها اجل را يا التارخيية خيضا  
 الع يههطة إاحههطة، إالعهها اب إاحههطة، إاللحههطاب امدتها يههة إاحههطة، إالتهههاريا 
إاحهههط، إالعهههطإ إاحهههط، إالا هههان امدتهههها   إالت اليهههط إالعههها اب إاحهههطة، إسعههه  هللا 

   يهههة  ل ههلرة إ هه خلرة، إداههلر التلاتههي إالع ههاو  لدههل ة، إاماههاإلية خ ههان هللا
،  ههاوا للقهه  الههرخ   ههد التاةهها  اههلر ل ههيء (اآلخههر)إ  ههاة،  ههد الهه اب إ ههد 

تاان احللا  إلتاا ر، إإوا للق  ال وب  د الضا    الريرايني إلتلق  احلياة، 
 . إاجلزيرة ألرخييا  يف  لق  ال وب إ لطد الرخ   د العا، اإلتحم   إالعا،

الاياتهه  إالر ههايف إالاههر   إاماتاههايت إالاههاال الة هها ام ههرإح  وهه  اماههتل  
 :  و      ايرض خاتة
  د عد يف التاريا؟ 

 إخيد عد يف اللاق  امعاتر؟
 إ اوا سريط خن سةلن يف امات  ي؟ 
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 إ ي  ع و إرا لاا يف الت يا إخ طا اا يف اللاق ؟
  وياا، لات  ي إس  د  اطاو  و  الاا ؟  ي  س ل   اا ة الرتلل 

   : لياههههو رم  ههههاو، إإ هههها رلع ههههاو، اتههههت ابة ل للههههه لعههههاا ال ضههههية 
      . 


