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7Yها  �لزه

Nنسا�  كل  قلب   5
�ملاضي   ]N حنٌني 
 Ùنقو  5 �لسعيد، 
للزمن  �صٌف  �لقدمية  �حلضا��. 
¨يا  �إلنسا�  كا�  حيث  �لبعيد، 
سعيدã، ال شقيâ �ال حزينâ. حنٌني 
²ر قلوَ| �ملتعبني N[ خياU مفتو�، 
فيه تسلية �تضميد للجر��. ��مٌل 
يتجدI 5 قلو| �ملؤمنني 5 �� هذ� 
عندما   Iيعو سو¤  �لسعيد  �لعصر 
�حلكيم  �ملخّلص  �ملخّلص،   Óيأ

�لعاUI �ملصطفى �لقو7 �ملُنقذ.
فم  عند  �لو�قعة  Iملو�   �� يبد� 
 ،�Iا�، �� �تالتنس �لقا�� �ملفقوXأل�
�� مملكة ساتو�ينا �لو�قعة 5 ���سط 
سكنها  �ل�  عد�  جنة   �� Nيطاليا، 

 hمنا�  Uتز� �ال  كانت   ،�  xI®
 5  .Iسا �ل�  �لفر�Iسية  �حليا� 
�لذ7  �لعصر  �لك  �لقدمي.  �لزمن 

تو��� بفعل خطيئة معينة.
قصة  تظهر  �إلبر�هيمية  �ألIيا�   5�
�لتجربة  �Xا  على   � �لن�   xI®
�لفر�Iسية  �حليا�  Nقامة   5 �لناجحة 
Âطيئة  �نتهت  ��ل�   ،nأل�� على 
 � �هللا  �صية  ¨فظ   T Nنسا�  من 
�غرִדا  �ل�  ��جته  خلف  ��نسا, 

�حلية �ملاكر�.
يعيد  ال  �لعظيم   xإلسال� �لكّن 
 Yتث �ل�  �لقصة   yهذ مسامعنا  على 
�لغضب ��ُحلنق على ®xI � حّتى 
 �Yموسى � 5 �اججته �لشه �N
آلxI � قاU له �نت �لذ7 �خرجتنا 

 Iما ير � xI® من �جلنة، فلم ²د
 �� Uال �� قاN � به على موسى
هذ� �مر قد قّد�y �هللا عليه قبل خلق 

.Tلعا�
 Uَقو  IIير ال  �لكرمي  �لقر®�   �N

�لشاعر حافظ Nبر�هيم:
جنيُت عليِك يا نفسي �قبلي

Rفدعي عتا R� عليِك ج�        
�N �لع»� �ل� يقدمها �لقر®� �لكرمي 
 �  xI® لقصة  ���يته   Uخال من 
ليست  �لفر�Iسية  �حليا�   �� هي 
مستحيلة، �قد حتققت من قبل على 
�لكرمي  ��لقر®�   ،� �لن�   xI® يد 
من  نستعيد  �لذ7  �لطريق  يوضح 
ن�  فكل   ،Iملفقو�  &�Iلفر� خالله 
 �Iهو فرصة جديد� الستعا� ،xI® هو
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 Uيبذ شيطا�  �كل  �لضائع،  �حللم 
 �Iمن �ستعا xI® كل جهد ملنع كل

.Iملفقو� &�Iلفر�

yKيا موسى � 
��I. قصة �لن� ®xI � 5 �لقر®� 
بصو��  �يضا  �لتو���   5� �لكرمي، 
هو  �لقصة  تلك  ��صل  Æا�ية، 
فقد   ،� موسى  �لن�  �®ها  �Òيا 
جاD 5 كتا| (Nبيجر�فا ��بوكريفا 
¨تو7  كتا|  �هو  �لقدمي)،  �لعهد 
 xI® طو6 يونا  لقصة حيا�i على
عنو��  فيه حتت   Dجا �حو�D حيث 
yKيا موسى: ”هذy هي قصة ���ية 
�حيا� ®xI �حو�U�� ،D �ملخلوقا. 
قد �ظهرها �إلله لعبدy موسى، عندما 
تلقى من يد7 �لر| �لو�� �لشريعة 

بتوصية من �ملالw ميخائيل“.
�يتنا�U هذ� �ملخطو6 �حد�Å قصة 
�لتو���   5  .I�� كال�   �  xI®
 ��  7� �لتفاصيل.  من  مبزيد  �لكن 
هي  �لصياغة   yֲדذ  �  xI® قصة 
موسى  �لن�  �®ها  �Òيا  عن  عبا�� 
ُتؤخذ   �� ميكن  ال  �بالتا0   �
�لرÒيا  �ختصر.  �Nمنا  ¬رفيتها، 
قصَة �لن� ®xI � 5 صو�� Æا�ية 
 xتصر�. �عن �ملجا� 5 كالi بليغة
�ألنبياD يقوU �بن سينا ��ه �هللا 5 

�لرسالة �لساIسة من �سائله:
 �� �لن�  على  �ملشتر6   �N ”�قيل 
 DًمياN ��لفاظه   ãمز� كالمه  يكو� 
كتا|   5 �فالطو�  يذكر  �كما 
على  يقف   T َمن   �ّN �لنو�ميس 
معا  �مو� �لرسل T ينْل �مللكو. 

�إلoي“.
�هل   Uحا عن   � �هللا  عّبر  لقد 
�أل�n عند بعثة ن� ¬سب �لطبيعة 
 Uصو�  �� مبع�  فيهم.  �ألصلية 
�هللا  صو��  يصبح   ��  ]N Nنسا� 
�نا&   Iجو� بالضر���  يستتبع   �
 Iيصبحو� صو�� للمالئكة، ��جو

�نا& يصبحو� صو�� للشيطا�.
�ملالئكة  مع    � �هللا   xكال ��  7�
 � xI® للن�  Iم بالسجوo yمر��
�قيامهم بالسجوI له، يع� �� �لنا& 
هم   �� مالئكية  طبائع  oم  �لذين 
يسجد��  سو¤  للمالئكة  صو�� 
لصو�� �هللا � �7 سيطيعو� نبيهم 

�يتبعونه.
 xIآل  Iلسجو� �لشيطا�  �فض  ��ما 
صو��  هم  �لذين   ��  rفيع  ،�
للشيطا�، سو¤ يعصو� صو�� �هللا 

� �هو �لن� �ملرسل oم.
�إلoية  �لثالثة  �لصو�   yهذ�
 Dألنبيا�  7� ��لشيطانية،  ��ملالئكية 
 ]N مستمر�  ��لكافر��،  ��ملؤمنو� 

يوx �لقيامة. فاألنبياD لن ينقطعو� من 
�لكافر��.  �ال  �ملؤمنو�  �ال  �لدنيا 
 xI® من هنا نستطيع �� نفهم قصة�

� مبعنييها �ملا7I ��لر�حا .

9�؟� zانا �هللا � ب|ّ �Uملا
�لذ7  �لعصر   ]N حتن  �مة  كل   �N
عاÙ فيه نبُيها �تعت»y عصرã �هبًيا، 

�يغبطو� َمن عاصرy �عاÙ معه.
� تكمن 5   xI® لن�� �N عظمة 
�نه �إلنسا� �أل�U �لذ7 غر& �حليا� 
 âجعل ®الف� ،nسية على �أل��Iلفر�
من �ألجياU حتنُّ N[ عصرy �لذه�، 
Üن Üنُّ N[ �لعصر �لذ7 عاÙ فيه 
 xيا�  ]N �حُدنا  ¨نُّ  كما   �  xI®
�بيه ��مه عندما كانا على قيد �حليا�. 
 ]N ليلفت �نتباهنا xI® rانا �هللا بËّ�
 &�Iلفر� �Iلطريق �لصحيح الستعا�
�ملفقوI، �هو طريق �ألنبياD ��لوحي 
 &�Iلفر� �Iي، �ال ميكن �ستعاoإل�

�ملفقوI بعيدã عن هذ� �لطريق.

�لفر�9{   j9ستعا�  o# �لسبيل 
�ملفقو9

 Uلسبيل للوصو� �لتعاليم �إلoية هي 
N[ �لفر�N ،&�I كل ن� يرسله �هللا 
 &�Iلفر�  �Iالستعا فرصة  هو   �
 � xI® تتكر� معه قصة� ،Iملفقو�
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�عناصرها هي:
جنة   – مالئكة  Nنسا�-   – Nله 

– شيطا� – شجر� �رمة
�إلله يصطفي �إلنسا� �يوحي Nليه 
�يأمر  �جلنة،  تؤسس  �ل�  بالشريعة 
�ملالئكة �لسما�ية ��أل�ضية باإلميا� 
 UفشاN yIلشيطا� �جنو� Uبه. �¨ا�
ينتصر  �لن�  �لكّن  �لن�،  مساعي 

.&�Iعليه �يؤسس �لفر
�ملؤسس  �لن�  �فا�  من  فتر�  �بعد 
�ملحرمة  �لشجر�  من  �تباعه  يأكل 
�vرجو� من �جلنة. عندئذ vلق �هللا 
� ®Iمâ جديدã �تبد� فرصة �خر� 

.Iملفقو� &�Iلفر� �Iالستعا

نو% � 
 yعصر xI® لقد كا� نو� � هو
 ،Iملفقو� &�Iلفر� �Iملكلف باستعا�
 xI® مبحا�بة yIلشيطا� �جنو� xقا�
�جلديد، �لكّن ®xI �جلديد-�7 نو� 
�- �نتصر عليه، �بعد �حلته 5 
 �IًدÆ Iلطوفا�، �ستعا� xلسفينة يو�
 5 قومه   Ùعا�  ،Iملفقو�  &�Iلفر�

.âسني عامÇ الN جلنة �لف سنة�
�لشجر�  من  �كلو�  �لكنهم 
 wلشر�� �خلطيئة  شجر�  �ملحرمة- 
�جلنة.  من  �خرجو�  �لو�حد-  باهللا 
فخلق �هللا � ®Iمâ جديدã ليمنحهم 

 &�Iلفر�  �Iالستعا �خر�  فرصة 
.yلذ7 فقد��

موسى � 
فقد  ®خر،   Uمثا  � موسى   5�
جديد،   xI® �يضا  هو   � كا� 
�فرصة جديد�. �جنح موسى � 
5 مهمته �تلقى �لو�� �لشريعة �ل� 
مر�  Nسر�ئيل   rلب  &�Iلفر� تعيد 
�َنَُّهْم  ﴿َ�َلْو   �  Uقا كما  �خر�، 
 Uَُنِز� َ�َما  َ��ِإلجنِيَل  �لتَّْوَ��َ�  َ�َقاُمو� 
َفْوِقِهْم  ِمْن  َألَكُلو�  َ�بِِّهْم  ِمْن  Nِلَْيِهْم 
َ�ِمْن َتْحِت َ�ْ�ُجِلِهْم﴾ (�ملائد� ٦٧). 
�لشجر�  من  Nسر�ئيل  بنو  ��كل 
 ãجديد âمI® ملحرمة فبعث �هللا فيهم�
 ]N ،ãجديد âمI® È ãجديد âمI� È
�� فسد�� متامT� â تعد فيهم بقيُة 
 xI® ]N من صال�، فانتقلت �ملهمة
ُمَحّمد  �هو  �خر�  �مة  من  جديٍد 

.�

ُمَحّمد � 
 ��ّIُ �لكرمي،  ��لن�  �لعظيم،   xIآل�
�لقر®�  تلقى  �ملقيم،  ��لنعيم   hلتا�
 &َ�Iبكل قوٍ� �لفر yIلكرمي ��ستعا�
 ]N yلقدمي، ��ستمر. �جلنة من بعد�
�� �كل �لناُ& من �لشجر� �ملحرمة 
�هللا  �ضي  �لر�شدين   Dخللفا� �قتلو� 

�لف   ]N  &�Iلفر� فضا�  عنهم، 
عاx �� يزيد.

 ãجديد âمI® فال يبعث �هللا � فيهم�
ليمنحهم فرصة �خر� كما فعل مع 
 Yخ �تبا�  �هم  قبلهم  من  �ألمم 

�ملرسلني؟
 �Iستعا�  5  Dألنبيا� Ôيع  جنح  لقد 
 T� � xُI® لذ7 �سسه� &�Iلفر�
 ]N يفشل منهم ��حد. أل� �لطريق

�لفر�I& هو �لوحي �إلoي.

 j9الستعا �لبشرية  �ملحا�ال$ 
�لفر�9{ �ملفقو9

 xقيا من  �لعصو�  من  v Tل عصر 
 &�Iلفر�  �Iالستعا يسعو�   Uٍجا�
هو  ما  منها   ،bش بد��فع   Iملفقو�
�لن   ،rيI هو  ما  �منها  Iنيو7 
�لتا�يخ،  �عما,   5  ãبعيد نذهب 
من   Uمبثا نكتفي  سو¤  �لكننا 

�لعصر �حلديث.

كا�K ماKكس
 xعا  5 ُ�لد  �لذ7  ما�كس   Uكا�
x١٨١٨ ��سس �لشيوعية �ملا�كسية 
�الجتماعية  بالعد�لة   ãIعو� ��طلق 
�لطبقا.،  من   Uٍخا �مبجتمع 
�بد�لة �لُعّماU. ظهر ما�كس كما 
�ألسطو�يني  �ملنقذين  Ôيع  ظهر 
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 UIلعا� بصبغة  �لتا�يخ، مصطبغا   5
��ملصطفى ��ملبّشر.

 Y5 كتابه �ألساط IلياN سياYم Uيقو
��ألحالx ��ألسر��: 

”��N �لعذ�با. ��آلآلx �ل� يكابدها 
 5 ãYتغي Åملنقذ مدعو� أل� ُتحد�
للعاT. على هذ�  �لبنية �إلنطولوجية 
طبقا.  بد��   âتمعÆ فإ�  �لنحو، 
عنه  ينتج  �ما  ما�كس،  Nليه  يدعو 
من ���Uٍ للتوتر�. �لتا�vية، ²د له 
�سطو��   5  âصو�ب �ألكثر  �لسابقة 

�لعصر �لذه�“. 
فهل جنح ما�كس 5 حتقيق ما قاx من 
�جله؟ هل جنحت �فكا�y �نظرياته 
 Tلعا�  �Iسعا �جل  من  �سسها  �ل� 
�حتقيق �ملسا��� ��حلرية بني �لبشر؟

 T عوته ألنهI 5 ينجح ما�كس T
يكن مؤيدã بالوحي �إلoي.

حسن �لبنا
على  نضربه  �لذ7  �لثا    Uملثا��
 Iملفقو�  &�Iلفر�  �Iستعا� �ا�ال. 
باجلهد �لبشر7 فقط هو حسن �لبنا 

�Ôاعة �إلخو�� �ملسلمني.
 xعا  5  Iملولو� �لبنا  ��د  حسن 
�ملسلمني   Uحو��  ���  ،x١٩٠٦
�ملتدهو�� من حوله، ���� 5 نفسه 
�لرجل �لذ7 يصلح لقيا�I �ملسلمني 

�عبو�  كبوִדم،  من  ֲדم   hللخر�
�ليَم  �لّيم ֲדم كما ع» موسى � 
ببN rسر�ئيل. �سس Ôاعة �إلخو�� 
��ضع   x١٩٢٨  xعا  5 �ملسلمني 
�صوله  كانت  عشرين.  �صوال  oا 
 -yلعشرين �خطاباته-5 �جهة نظر�
 Tلعا� Iمتثل �لتعاليم �ل� سو¤ تقو
 ãلبنا مرشد� �لنو�. عاÙ حسن   ]N
 xمت �غتياله 5 عا bمعلما التباعه ح�

.x١٩٤٩
��ستمر. �جلماعة من بعدy، مرشًد� 
�ل�  �لتعاليم   yهذ�  .ãمرشد vلف 
من   hخر  ،Tللعا  ãنو� فيها   ���
��إل�هابيو�  �لتكفYيو�  عباDִדا 
 5  ،ãIفسا  nأل��  5 عاثو�  �لذين 
�حلة �Nهاٍ| طاU مد�ها، من �قصى 

�أل�N n[ �قصاها.
 x٢٠١٣ xكانت �لنهاية 5 عا �� ]N
مبا تو�[ من �حد�Å سياسية �طاحت 
 ]N مصر   5 �لسلطة  قمة  من  ֲדم 

غياهب �لسجو�.

@ساط' �ملنقذ
 �� لنا  يتضح  �ملثالني  هذين  من 
�سطو�� �ملنقذ �حلكيم �لبطل T �تِف 
من �لعاT، بل ال تز�U جتدI 5 كل 
بعيدã عن �حي �هللا  ��N كا�  عصٍر 
�. �تنشأ �سطو�� �ملنقذ 5 نفو& 

�لنبو�، �ير�� 5  �شخا� يريد�� 
�لكنهم  يستحقوXا،  �Xم  �نفسهم 
ألنفسهم،  منحها  يستطيعو�  ال 
 ،Dألنبيا� ���I� تشبه ã���I� فينتحلو�
�¨يطو� �نفسهم ֲדالة من �لقد�سة 
ال تقبل �لنقد، �هالٍة من �لعصمة ال 
تقبل �خلطأ، �ير�� �� �فكا�هم هي 

.Tلسبيل �لوحيد إلنقا� �لعا�
يفعلو� هذ� �كأXم قد حصلو� على 
تفويض oNي لتنفيذ �فكا�هم �ل� ال 

حتتمل �خلطأ.
 Iملفقو� &�Iلفر� �Iا�لة �ستعا� �N
 Uيتحو �إلoي،  �لوحي  عن   ãبعيد
�السطو�7  �لفكر   �Iستعا�  ]N
 UIلعا� �لشع�  �لبطل  ظهو�   Uحو
يقضي  سيفه  بقو�  �لذ7  ��حلكيم، 
مملكة  �لشيطا� �يؤسس  قو�  على 

.nهللا على �أل��
ِفي  ِلسåَبٍإ  َكاَ�  ﴿َلَقْد   �  Uقا
 Uٍَمْسَكِنِهْم ®َيٌة َجنََّتاِ� َعْن َيِمٍني َ�ِشَما
َلُه  َ��ْشُكُر��  َ�بُِّكْم   ,ِ�ْ�ِ ِمْن  ُكُلو� 
َفَأْعَرُضو�   * َغُفوٌ�   ٌّ|�َ�َ َطيَِّبٌة  َبْلَدٌ� 
ْلَناُهْم  َفَأْ�َسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل �ْلَعِرxِ َ�َبدَّ
َخْمٍط  ُ�ُكٍل  َ�َ��َتى  َجنََّتْيِن  ِبَجنََّتْيِهْم 
 * َقِليٍل  ِسْدٍ�  ِمْن   Dٍَ�َشْي َ��َْثٍل 
َ�َهْل  َكَفُر��  ِبَما  َجَزْيَنـاُهْم  َ�ِلَك 
(سبأ  �ْلَكفçوَ�﴾  Nِالَّ  ُنَجـا7�ِ 
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