
                                                                        

  

  

  

  .. وھةـمشب.. دس ـر الى القـیـشـوصلة ال تـب                  العـــروبة جسد روحھ االسالم                

  

  
  

                                

     

     

 

                                      

                                      

  

  

  

  

و االنتخابت عد كل ھذه المدة من عمر الثورة ب
تتجاوز م قرارات لو ال ،الحكومة من بعدھا و

بر عن أزمة حقیقیة ـیعما الشعارات ، وھو
القادرة على احداث حكم في غیاب الحلول لل

 البروبقاندا، ویدا عن المزایدات ـتغییر فعلي بع
         5.التفاصيل ص   ...السیاسیة 

  

  : كلمة القدس  
  ) 6.. ( عـن العـروبة واالسالم..بعض الكالم    

العروبة في النھایة ھي ذلك الوضع الذي انتھى الیھ تطور مجتمعنا 
یة ـرقـالع ر بین جمیع مكوناتھـن التفاعل الحرنا مـق 14ربي بعد ـالع

، القبلیة و الشعوبیة التي تكونت على مر العصور ، وعلى  نیةـو االث
مجتمع یضم كل من  فھو.. الخلیج المحیط وامتداد الوطن العربي بین 

یره في صنع نسیجھ الحضاري في ـاسھم مع غعاش في ربوعھ و
ظل االسالم الذي اسھم بدوره في توحید تلك المكونات التي وجدھا 

آداة للتواصل و التفاعل ة العربیة اللغ فيبدورھم فوجدوا .. الفاتحون 
حتى صاروا على مدى تلك الحقب الطویلة امة واحدة ، لھا ماض و 

  ... حاضر و مستقبل ، وآمال مثل غیرھا من االمم 
أما االسالم فھو دین ذلك المجتمع الذي بدأ جنینا في دولة المدینة منذ 

ل لھا دستورا وجع یم صلى هللا علیھ وسلم ،ان بناھا الرسول الكر
ینظم الحیاة بین جمیع مكونات تلك الدولة الناشئة التي أرسى اسسھا 

معـبرا في نفس الوقت عن تعدد المنـتـمـیـن .. على االنتماء للوطن 
دینیا وعـرقـیا ، فكان ذلك ایذانا بقـبول االسالم  للتعایش و االختالف 

ا عـندما ممھدا الطریق للوحدة التي قامت على ذلك االساس الحق
تفاعلت في ظل تمددت دولة االسالم و شملت شعوبا كثیرة و قبائل 

لغة  منحھم و بذورھا بینھم ،  زرع المحبة و االخوة الدینیة التي
  ..حتى صاروا أمة مسلمة للتواصل القرآن 

في یدافعون عن العـروبة مدى قرون طویلة  ھكذا عاش اجدادنا على
الن  ، روبةـالع االسالم  في ظلكما یدافعـون عن ظل االسالم ، 

ه بالشوائب التي عرفتھا تشوّ ـة السویة التي لم تشخصیتھم الحضاری
، ھة للتاریخ المفاھیم المشوّ  لیھا تلكلم تتسرب ا و...المدنیة الحدیثة 

نتماء الى الطبیعي باال مة على اساس شعورھماما تكونت لدى العان
تناقض او التعارض بینھما االحساس بالفلم تعرف .. الوطن و الدین 

ث لم تماما مثلما حصل التفاعل بین العروبة و االسالم تاریخیا حی ..
رة فریدة في تاریخ ـاال في ظل االسالم ، كظاھ تتكون االمة العربیة 

  ...الشعوب و االدیان 
للصراع بین مكوناتھا  وم من تاجیجولعل ما تشھده أمتنا العربیة الی

خطة  الحضاریة التي استقرت بھا امة مكتملة التكوین ، انما ھي 
دأ وال تنتھي اال بالدمار بصراعات تب مدروسة یراد بھا الھاءھم جمیعا

عداؤنا الذینا خططوا لھا باحكام حیث ال ینتصر فیھا اال ا... و الخراب 
ال السؤو.. لسواء لعمالء و الجھالء على حد اانساق وراءھا اثم  ،

بل ـیف نقـكھو : ربي على نفسھ ـكل ع ھان یطرح الذي یجب الملحّ 
  ..بینما ینام بیننا الصھاینة آمنین ؟ الداخلي ال ـتـتـاالق

  ددـالع
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  ) بن رشد ( رة باالدیان ھي التجارة الرائجة في المجتمعات التي ینتشر فیھا الجھل االتج *

  ) .علي الوردي ( في كل شیئ  رهـ، ازداد یقـینا بانھ افضل من غـیباوة ـكلما ازداد االنسان غ *

   ) .نیلسون ماندبال ( الكذب مع الرجولة ، و قلة االدب مع االنوثة : اثنان ال یجتمعان ابدا  *

  ا لم ندفن الوحدة في التراب لو أنن*                                               

   لو لم نمزق جسمھا الطري بالحراب   

  یون و االھداب ـلو بقیت في داخل الع

  ) .نزار قباني (  ..لما استباحت لحمنا الكالب 
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  :افقي 
  ) .معّرفة ( بلد عربي  ) 1
  .حرف  –أماكن الستخراج بعض الثروات  ) 2
  ) .بدون آخرة ( وقع تداولھ بكثرة   –حرف  ) 3
  .ثلثي لیت  –من یقول الشعـر  ) 4
  .وضع اعالنا  –عكس مشكل  ) 5
  .لطبخ الشاي  وعاء )6
  .عین جاریة  –اسم أحد الخلفاء الراشدین  ) 7

  :عمودي 
  .حرف  –) مفرد ( موسیقى و غناء اندلسي  )1
  .اوجاع  –ناسخ )  2
  .عكس بحـر  –بھ لمعان  ) 3
  .الھضم عند بعض الحیوانات  )4
  .عضو االبصار  –مرض للعین عند االنسان  ) 5
 .المعـّرف الثاني للشخص  –حرف  )6 
  .حرف  –عالم فیزیائي مشھور  ) 7



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عرب أمربكا                                                                                                                               

  

  
 ما ھو ؟. یني راتھ و ال عینك ـك ، ال عشیئ بیني و بین *

      

  

 . مادتةمدرس العلوم ال یعرف أي معلومات عن : قال الطفل ألمة 
  ت؟ـوكیف عرف: األم

 .  بـن نجیـونح ألنة دائما یسأل:الطفل 

  

  

  رض لك رزقا ؟ـقن أال: لھ وقال "حمص "على ) نھما ـرضي هللا ع( ى عمر بن الخطاب سعیدا بن عامر الجمحي ـولّ   
           " . حمص " ثم مضي إلى  ي ،وما أفعل بھ یا أمیر المؤمنین ؟ فإن عطائي من بیت المال یزید عن حاجت: قال 
اكتبوا لي أسماء : ، فقال لھم " حمص " وفد على أمیر المؤمنین بعض من یثق بھم من أھل رة من الزمن ، ـتـبعد فو 

  . حاجتھم فقرائكم حتى أسدّ 
                                         ! ید بن عامر ؟ـومن سع: وسعید بن عامر ، فقال ... فالن وفالن : فرفعوا كتابا فإذا فیھ 

  .أمیرنا : قالوا 

                                                                                                                      ! أمیركم فقیر ؟: قال 
  .  إنھ لیمر علیھ األیام الطوال وال یوقد في بیتھ نار نعم ، ووهللا: قالوا 

بعث : اقرؤوا علیھ السالم مني ، وقولوا لھ : ، ثم عمد إلى ألف دینار فجعلھا في صرة وقال  تأثر عمر شدید التاثرف
ر ـفإذا ھي دنانینظر إلیھا ـة فجاء الوفد لسعید بالصرّ . ین بھ على قضاء حاجاتك ـإلیك أمیر المؤمنین بھذا المال لتستع

  ..فقراء الثم وزعھا على  أخذ الدنانیر غیر أن سعیدا قد ...



 

   !.. صاحبة الجھالة

 .أحمد مطر
  

ّكـرُت في نْشِر َمقالْ  َ ً، ف                                                                                                َمـّرة
ِـال لْ                                                                                                       َعـن مآسي اال حت

ِ الَحَجـِر األعـَزلِ                                                                                              َعـْن ِدفـاع
ّضـالْ  ِ أرباٍب الن ـع َ                                                                                           !  َعـن مدف

ـورةِ  ّ ّذي یُحـَرُق في الث ْفـِل ال ّ                                                                                                                   َوَعـِن الط

جالْ  ّروِة أشباهُ الرِّ َْغـرَق في الث    !  كي ی

                                                                                  ***
َّب الَمسئوُل أوراقـي ل َ                                                                                        :  َوقالْ  ، ق

ِـْب أإ نـ َ ِعـايَّ ِعباراٍت تُثیُر اجـتـ                                                                                  لال نف
ـالً  َ ـْف  :  َمث ّ )                                                                                                                             مآسـي( َخف

ِـَم ال تَكتَُب                                                                                                  ؟) ماسـي ( ل
                                                                                                         )  ُمواسـي ( أو 
                                                                                                       )  أماسـي(  أو 

ُھـا                                                                            !  الحاِضـُر إحراٌج ألصحاِب الكراسيَشْكل
ْ ( حذ ِِف إ                                                                                                                              .. )  َزلَ ـاألعـ

                                                                              زِل الّسالطینـفاألْعـزُل تحریٌض على َعـ
ِّ اإل نِعـزا لْ ـَوتَع                                                                                          !  ریٌض بَخـط

  

  
  

ـعَ  ( إحـذ ِفِ  َ                                                                                                 ..  )  المـْد ف
ـَع عكي  َ ِقاـتَْدف  .  لْ نَك اإل عت

ـِة الّسلـمِ  َ  نْحـُن في مرَحل
ِتالْ  لِم الق َم في السِّ   َوقـْد ُحـرِّ

  )  األربـابَ  ( حـذ ِِف إ
  

  !  ال ربَّ ِسـوى هللاِ الَعظیِم الُمتَعـالْ 
  

***  
  

ْفـلَ  (إحـذ ِِف  ّ   ..  )  الط
  

ُعْ  ُ الِجـدِّ في ل َحُسـُن َخْلط   یالْ ـبِ العِ ـفال ی
  

َ  ( إحـذ ِفِ  ـوَرة ّ   )  الث
  

   !  فاألوطـاُن في أفَضـِل حالْ 
  

َ  (إحـِذ ِف  ْرَوة ّ َ  (و  )الث   )  األشبـاه
  

  !  ، یا ھذا، یُقـالْ  رفـما ُكلُّ الذي یُع
  

لُت  ُ ّـي لسُت إبلیسَ : ق   إن
  

  وأنتُْم ال یُجاریُكـْم ِسـوى إبلیس

  .. في ھذا المجـالْ 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

              

 

  

  

 ..تسمع جعجعة وال ترى طحینا : قانون تحصین الثورة  ⊳⊳

بر ـیعما تتجاوز الشعارات ، وھو مقرارات لو ال ،الحكومة من بعدھا  االنتخابات وبعد كل ھذه المدة من عمر الثورة و
الفارغة ، و البروبقاندا السیاسیة یدا عن المزایدات ـالقادرة على احداث تغییر فعلي بعفي غیاب الحلول عن أزمة حقیقیة 

االدوار ، فـیكیّـف جزأ المراحل وحیث انحصرت أھداف الثورة عـند االئتالف الحاكم في عـزل انتقائي ی ..من أي محتوى 
نقطة انطالق ك 1989من أفریل  اعتبار الثانيي الفصل الثاني بفقانون التحصین للمنفعة قبل كل شیئ على غرار ما جاء 

یھا ـمن حكم الرئیس المخلوع في محاولة مكشوفة لمسح الفترة التي شاركت ف حوالي سنتینأي بعد ..  زل ـالعتاریخ ل
ّعت على المیثاق الوطني في قصر قرطاجة النھضة في االنتخابات ، بعد ان وحرك كما شھد القانون العدید من ..  ق
ب والمسؤولین في مجلس المستشارین و منھم محافظ البنك المركزي الذي ـرؤساء الشع ـرات على غرار استثناء الثغ
  ..السنة الماضیة تزكیتھ من طرف الحكومة و نوابھا في المجلس التأسیسي وسط انتقادات شدیدة  توقع

في اصدار قانون تحصین الثورة بصورتھ الحالیة الى جانب امكانیة  الى حد اآلنمحاسبة التجمعـیـیـن و لعل اختصار
دولة المؤسسات التي كلي لبر عن ذلك قادة أحزاب الترویكا ، و في ظل ھیمنة حزبیة و غیاب ـمقایضتھ باالعتذار كما ع

یر فیھا ـغنفس المنظومة االستبدادیة التي ال تت تضع حدا لتدخل االفراد و أھوائھم ، فاننا نسیر بالفعل في طریق انتاج
نا یمكن طرح عدة اسئلة على الحكومة و المجلس ـھو.. ـریمنة من حزب الى آخـل فـیھا الھـتقـنـمنظومة الحكم بقدر ما ت
  : ، فضال عن أنصارھم المتحمسین لھذا القانونالتاسیسي الموالي لھا 

                                                                                                                    ب ؟ ـللشع راعتذاتقدیم رد ـن من الحیاة السیاسیة أو بمجـییـض التجمعھل یقتصر تحصین الثورة على اقصاء بع - 
 ؟ الى حد اآلن من المحاسبة فیستمر غلق ملفات الفساد ، ویفلت المذنبون ،  تغییب العدالة االنتقالیة الى متى یتواصل -
؟ .. ن الثورة بمساومة رجال االعمال الفاسدین الذین تضاءل عددھم من عددة مئات الى بضع عشرات فقط ھل سنحصّ  -
؟ أین حقوق المواطن في  أین التنمیة و العدالة االجتماعیة بین االفراد و الجھات ؟ این المشاریع ؟ أین التشغـیل -

  الصحة و التعلیم ؟ 

  الضامنة الستقاللیة المؤسسات و الحریات ؟ أین الفصل بین السلطات ؟ أین الھیئات 

  ؟.. أین الضمانات الحقیقیة لنجاح االنتخابات في المستقبل و وضع حد لالستبداد 

    تسمع جعجعة: المستحقة أن أنصار قانون تحصین الثورة یعملون وفق المثل القائل  ني غیاب كل ھذه االھدافـاال یع
   ؟..نا ـیـال ترى طحو



  

  ) .  6( قـصة  العلمانیـة
 . عصمت سیف الدولة. د

 عودة إلى الوطن 
   

" . الدولة "و  الفصل بین الدین دین یفرض على المؤمنین بھ. قوالً ، أو كان ذا منطق یمكن فھمھ Jفات كان مع كل ما
یتبعھا ویدیرھا نفر من المؤمنین خّصھم الدین ذاتھ بسلطان ) الكنیسة ( وینشىء للقیام على شؤون الدین مؤسسة دینیة 

فتصبح تلك المؤسسة ذات قوة منفصلة ومستقلة عن مؤسسة أخرى ذات قوة منفصلة ) رجال الدین ( دیني على الناس 
في المجتمع الواحد ، فیثیر ھذا االزدواج في ممارسة السلطة خالفاً أو صراعاً بین طرفیھ تكون ) الدولة ( ومستقلة 

وتضیق حیاة الشعوب باستبداد المتصارعین وبآثار الصراع إلى أن تقوم ثورة . الغلبة لمن ھو أقوى في زمانھ ومكانھ 
مالقیصر : " أن تتجاوز حدود المبدأ الدیني األصیل ب - یوماً  -التي سمحت لكل منھما " القوة " تجرد كالً منھما من 

فینتھي الصراع وتبقى المؤسسة الدینیة ورجالھا قائمین على أمور . وترد كالً منھما إلى حدوده " . لقیصر وما   
والدولة . " لغاء كل ھذا والدین باق كما ھو بدون انكار أو ا. ورجالھا قائمین على أمور الدنیا " الدولة " وتبقى . الدین 

التي أبدعتھا اوروبا القرن الثامن عشر ، والتي أعفت الشعوب " العلمانیة "فیقال ھذه ھي . باقیة بدون إیمان أو كفر " 
فھیأت لھا مقدرة أوفر على " الدولة " من عبء التضحیات الجسیمة التي كانت تدفعھا في الصراع بین الكنیسة و 

حقاً وتلك بعض آثارھا ، ولكن من حیث وضع العالقة بین " العلمانیة " ل نعم ھذه ھي التقدم العلمي والحضاري فنقو
اعطوا مالقیصر لقیصر وما   " منذ أن قال السید المسیح " مسیحیاً " في موضعھا الصحیح " الدولة " الكنیسة و 

 .  أو رّدھا الیھ" 
ً عظیماً للشعوب المسیحیة انتصر الدین ،  . وانتصرت بھ الشعوب ، كالھما وكان ذلك نصرا

نى مجرد عن أصلھا الدیني وظروفھا ـمع" العلمانیة " ولكن ھل یمكن أن یكون لدعوة  .  كل ھذا مفھوم أو قابل للفھم
أو في مجتمع كھنوتي كھانة شاملة مثلما كان في . . التاریخیة ؟ ھل یمكن أن یكون لھا معنى في مجتمع بال دین مثالً ؟ 

ولكنھ الینشىء للدین مؤسسة خاصة تقوم " والدولة " أو في مجتمع یفصل دینھ بین الدین . مثالً آخر ؟  الیھودیة ،
ً ؟ أما ع" للعلمانیة " ھل یمكن أن یكون . على شؤونھ ، مثالً ثالثاً ؟     ندنا فدعوةـمعنى في مجتمع غیر مسیحي ، أخیرا

إال أن تكون دعوة تحمل أعالم النصر الذي حققتھ . نعدام مضمونھ ال" كالم فارغ " العلمانیة في أي من ھذه المجتمعات 
 . " للعلمانیة" یھ ـیھا في مجتمع المجال فـفي المجتمعات المسیحیة لتستر بھا أھدافاً تخف" العلمانیة " 

ً من تلك المجتمعات  لعلمانیة ا" " "بث دعوة ـالتي اشرنا الیھا بقصد كشف ع" النموذجیة " لیس وطننا العربي واحدا
ً عن أصلھا الدیني وظروفھاالتاریخیة " والواقع انھا مجتمعات افتراضیة الوجود لھا ، إذ الوجود لمجتمع بال دین . بعیدا

ً " ولیس ثمة أكثر. أیاً كان المجتمع ، وأیاً كان الدین  من مجتمع الملحدین ذاتھ ، إذ " تعصبا دینیا " بل نقول " تّدینا
على أي حال فإن وطننا العربي مجتمع تتعدد فیھ األدیان . ن الملحدین یقوم فیھم بوظیقة أي دین إال دی" االلحاد " لیس 

بل . فیھ الیكون عابثاً في كل األحوال " العلمانیة " ، وتتعدد فیھ المذاھب من كل دین ؛ وبالتالي فإن ترویج دعوة 
 . العربیةیتوقف حالھ من العبث والجد على المخاطبین بھا من ابناء أمتنا 

" رجال دین "   بـولكل مذھ. بھا المتعددة ـویتفرقون انتماء إلى مذاھ. فكثیر من ابناء أمتنا العربیة یدینون بالمسیحیة 
في وطننا العربي مجاالً ، تطرح فیھ دعوة ، وتقام فیھ حدود ، " للعلمانیة " ، وبالتالي فإن " كنیسة " ومؤسسة دینیة 

" . أعطوا ما لقیصر لقیصر وما   " : " العلمانیة " مة المبدأ المسیحي الذي قامت علیھ لتظل الكنائس جمیعاً ملتز
ّرضوا مجتمعنا العربي إلى مثل الصراع بین الكنیسة ـإذا حاول رجال الدین من أیة كنیسة أن یع. . . ولكن متى ؟ 

اطرة أو قیاصرة أن یمدوا ن یحلمون بأن یكونوا أبأو إذا ما حاول الذی. الكاثولیكیة وبین األباطرة والملوك واألمراء 
وأرجو أال یخطىء أحد فھم  - إن ھذا یعني تماما . من أي قیصر على ما   عتداءاطاتھم إلى داخل الكنائس الأصابع س

الیعلم أحد " بیة ـثورة شع" قھ الشائك إلى حیث ترّده إلى حدوده یإن أیا من الطرفین یشق طر -ن بھ ـیـمانقول أو یستھ
تقد أن ـولست اع. لھا ـإال من أشع" تشوي " تنة لن ـانھ لیس لعباً بالنار فقط بل ھو إشعال ف. من اآلن أین تقف حدودھا 

. یعتقد أن جزاء مخالفة تعالیم السید المسیح ستكون نار جھنم فقط " العقل " ھناك رجل دین مسیحي على أقل قدر من 
لیھا أصابعھ بدون أن تقطع در من العقل یعتقد أن ضمائر المسیحیین وكنائسھم متاحة لیمد إأو أن ھناك حاكماً على أقل ق

بل أن تقوم في دولتھ مؤسستان متوازیتان متنافستان على ممارسة ـباً ، أي شعب ، یقـأو أن ھناك شع. على األقل 
 . " الدولة" الصراع بین الكنیسة و السلطة ، باسم الدین أو باسم الدنیا ، بعد كل ما تعلمتھ الشعوب من تاریخ 

ّ " نؤمن بما یسمى  ال نقل مع القائلین إن من حسن حظ ھذه األمة العربیة التي ننتمي الیھا أن اغلبیة ـومع ذلك فل" الحظ
المسیحیین من أبنائھا یتبعون الكنیسة االورثوذكسیة ، وھي كنیسة تمیزت منذ نشأتھا بصرامة التزامھا تعالیم السید 

مقاومة باسلة ، ما   ولقد قاومت الكنیسة القبطیة االورثوذكسیة بالذات. سیح وصالبة موقفھا ضد االضافات البابویة الم
وقدمت فداًء الیمانھا مئات الشھداء ، یساندھا شعب مصر فیما . أراده لھا باباوات روما من آراء مبتكرة في المسیحیة 



                . أو مملوكة ملكیة خاصة ، لقیاصرة روما  نت مصر تابعة تحرر وطني حینما كااعتبر في التاریخ حركة 
وفي ظل التبعیة لالمبراطوریة البیزنطیة استطاع موقفھا المبدئي الثابت أن یحفظ للكنیسة االورثوذكسیة عامة التزامھا 

فخال تاریخھا من . من استفزاز الدیني بإعطاء ما لقیصر لقیصر وما   بالرغم مما كان بعض األباطرة یرتكبونھ 
ولو كانت مجرد تقالید مستقرة لكان . انھا لیست مجرد تقالید ، ولكنھا تقوى " . الدولة " صراع یذكر بین الكنیسة و 

لدعوة العلمانیة في مجتمع كانت كنیستھ الرئیسیة على مدى  - إذن - فیم الترویج : من شأن الناس في ظلھا أن یتساءلوا 
  ولم تزل ؟" والدولة " سة مبدأ الفصل بین الكنیسة تاریخھا حار
  وفي االسالم

الذي قسم الناس إلى أربعة اقسام وقرر لكّل منزلة ) براھما ( لیس االسالم كدین : " من قبل قال جمال الدین االفغاني 
وتذكر غیرھم بالتحقیر  من كمال الفطرة الیجاوزھا ، والھو كالیھودیة التي تخاطب شعب اسرائیل بالكرامة واالجالل

واالھانة ، والھو كالمسیحیة التي تذھب إلى أن رؤساء الدین أقرب إلى هللا من سائر البشر ، وان كل نفس وإن بلغت من 
ومن ) . الرد على الدھریین " ( الكمال مابلغت ، لیس فیھا ما یؤھلھا إلى التقرب إلى هللا بغیر وساطة الرئیس الدیني 

قلب السلطة الدینیة واالتیان علیھا من أساسھا  -وما أجلھ من أصل _ من أصول االسالم : " محمد عبده بعد قال االمام 
لم یدع االسالم ألحد . ھدم االسالم بناء تلك السلطة ومحا أثرھا ، حتى لم یبق لھا عند الجمھور من أھلھ اسم وال رسم . 

ً ، بعد هللا ورسولھ سلطاناً على عقیدة أحد ، والسیطرة ع لى ایمانھ ، على أن الرسول علیھ السالم كان مبلغاً ومذكرا
 ً ولم یجعل ألحد . }  22: الغاشیة { ) فذكر إنما أنت مذكر ، لست علیھم بمسیطر ( قال هللا تعالى . المھیمناً وال مسیطرا

رقیب علیھ ، فما بینھ وبین من أھلھ أن یحل وال أن یربط الفي األرض وال في السماء ، بل االیمان یعتق المؤمن من كل 
ولیس لمسلم مھما عال كعبھ في السماء ، على آخر ، . هللا سوى هللا وحده ، یرفع عنھ كل رق إال العبودیة  وحده 

وتواصوا بالحق وتواصوا : ( قال تعالى في وصف المفلحین . مھما انحطت منزلتھ فیھ ، إال حق النصیحة واالرشاد 
روف وینھون عن المنكر وأولئك ـولتكن منكم امة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمع: ( وقال . }  3: العصر { ) بالصبر 

ر من كل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم ـفلوال نف: ( وقال . }  104: آل عمران { ) ھم المفلحون 
 -ن یتناصحون ، ثم ھم یقیمون امة تدعو إلى الخیر فالمسلمو. }  122: التوبة { ) . إذا رجعوا إلیھم لعلھم یحذرون 

وتلك األمة لیس لھا علیھم إال الدعوة والتذكیر . نھ ـت عـي إذا انحرفویرّدونھا إلى السبیل الس - وھم المراقبون علیھا 
عقیدة  واالنذار ، والیجوز لھا وال ألحد من الناس أن یتتبع عورة أحد ، وال یسوغ لقوي وال لضعیف أن یتجسس على

أحد ، ولیس یجب على مسلم أن یأخذ عقیدتھ أو یتلقى أصول مایعمل بھ عن أحد إال عن كتاب هللا وسنة رسولھ صلى هللا 
 .  " علیھ وسلم

لكل مسلم أن یفھم عن هللا من كتاب هللا ، وعن رسولھ من كالم رسولھ ، بدون توسیط أحد من سلف وال خلف ، وإنما  "
حصل من وسائلھ ما یؤھلھ للفھم ، كقواعد اللغة العربیة وآدابھا وأسالیبھا ، وأحوال العرب یجب علیھ قبل ذلك أن ی

خاصة في زمان البعثة ، وما كان الناس علیھ زمن النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحي 
إلى مایعده لفھم الصواب من السنة والكتاب  فإن لم تسمح لھ حالھ بالوصول. ، وشيء من الناسخ والمنسوخ من اآلثار 

أن یطالب المجیب بالدلیل على مایجیب بھ سواء كان السؤال في  -بل علیھ  -ولھ . فلیس علیھ إال أن یسأل العارفین بھما 
(  "ند قوم بالسلطة الدینیة بوجھ من الوجوه ـأمر االعتقاد أو في حكم عمل من األعمال ، فلیس من االسالم مایسمى ع

 .  )  1902من رسائلھ إلى رشید رضا عام 
 لماذا ، إذن ، الترویج للعلمانیة ؟

 النفاق 
ولما كان مصدر مشروعیة أي نظام ھو . ھ ألن للعلمانیة نظاماً ، ولالسالم نظاماً ، وھما الیتفقان في أكثر من وج  

البقاء على اإال ب -بدون إكراه - القبول العام ، وكان أغلب الشعب العربي مسلمین ، فإن قبولھم نظام العلمانیة الیتحقق 
في أكثر  لتخلو الحیاة العربیة لنظام الیتفق" للجمیع " واستبعاده نظاماً للحیاة في الوطن الذي ھو "  " االسالم دیناً 

 .  وھذا ھو النفاق طبقاً لمعاییر الصدق والكذب في مخاطبة شعب عربي مسلم. من وجھ مع االسالم نظاماً 
 .  نضرب مثالً من مصر

ً بقائد حملة االحتالل الفرنسي عام  ، وال بخلیفتھ " حامي حمى االسالم " نابلیون  1793ولسنا نرید أن نذّكر أحدا
وفرض بالقوة على  1882مینو ، فإن االحتالل االنكلیزي لم یلبث أن داھم مصر عام "  عبد هللا" المنافق الجنرال 

 ً كان نوبار . الشعب العربي المسلم نظاماً بدیالً عن نظام إسالمي كان قد عاش في ظلھ راضیاً أكثر من ثالثة عشر قرنا
ً س( رئیساً للوزراء ، وكان قد استخدم أمیناً على سره " االرمني " باشا  فرنسیاً كان یعمل محامیاً في ) كرتیرا

ّفھ بأن یضع لشعب مصر قوانین جدیدة ، فلم یضع شیئاً من عنده إال قلیالً ، بل . االسكندریة اسمھ االستاذ مانوري  فكل
ر وھكذا أعاد االنكلیز إلى مص" . قانون نابلیون " نقل من الفرنسیة إلى الفرنسیة مجموعة القوانین الفرنسیة المسماة 

نابلیون نظاماً بعد أن كانوا قد أخرجوه منھا حطاماً ، ألن العداء بینھما لم یكن أصالً بسبب النظام المفروض ، بل كان 
صدرت القوانین باللغة الفرنسیة ، ثم ترجمت إلى العربیة ، ثم نفذت في . رغبة كل منھما بأن یفرضھ لیحقق بھ مصالحھ 

 . 1883عام 



                                            الحق في الحریة ، الحق في المساواة ، الحق في ( وقانون نابلیون یعرف الحق ، اقراراً بھ ، 
الحق إال على مضمون عینّي  والنظام االسالمي الیعرف. سواء توفر لصاحبھ مضمون الحق فعلیاً أم ال ) الخ . . . التملك 

وقانون نابلیون یطلق تملك األرض بدون حدود ، والنظام االسالمي یقصر ملكیة األرض على . یمارسھ صاحبھ فعالً 
وقانون نابلیون یطلق حریة استعمال الحقوق بدون قیود ولو اتلفھا االستعمال أما استعمال . االنتفاع دون الرقبة 

) الفاعل المباشر ( وقانون نابلیون یحّمل مرتكب الفعل الضار . مي فمحدود بصالح المجتمع الحقوق في النظام االسال
) الفاعل غیر المباشر ( وحده مسؤولیة تعویض المضرور ، والنظام االسالمي یزید فیحمل المتسبب في الضرر 

" الیحمي المغفلین " نون نابلیون وقا. مع الفاعل المباشر ، وفي بعض الحاالت ، دونھ ) الضمان ( مسؤولیة التعویض 
" الربا " ثم إن قانون نابلیون یحل . . . ، والنظام االسالمي یحمي ذا الغفلة المغبون أو ضحیة الغش والتدلیس 

 .  واالسالم یحرمھ تحریماً قطعیاً ، كما حرمتھ كل األدیان
 ً ً " رم منذ أن قال أرسطو إن النقود التلد ثم ح" عقالً " كان الربا محرما منذ أن حرمھ الیھود فیما بینھم وأجازوه " قبلیا

ثم عاد محرماً في المسیحیة وبقي كذلك إلى . عداء الغیر بدون حّد أو قید : في اقراض غیرھم اتساقاً مع القاعدة القبلیة 
االمبراطور منتصف القرن الثالث عشر ، حین تحول البابا إنوسنت الرابع إلى منظم جیوش وقائد حروب التنقطع ضد 

ار " لجأ البابا إلى التّجار . فریدریك الثاني ، الذي نفاه من روما ، فلجأ إلى لیون ، فأفلست الكنیسة  ّ مستدیناً " الشط
فأفتى بالتفرقة بین ما إذا كان االقراض بفائدة من أجل االستھالك الشخصي . دیوناً فادحة في مقابل فتوى بإباحة الربا 

" ریجین برنود . . ( فحرم األولى وأحل الثانیة ) استثمار( عملیات تجاریة أو صناعیة " ویل لتم" وبین ماإذا كان 
ولقد جاءت حركة التنویر والنھضة والعلمانیة بعد ذلك " تاریخ المذاھب السیاسیة" وجاك دروز -   "أصول البرجوازیة 

جوھر نظام  -على وجھ  -فھي . دھا مقدسة فاستغنت عن الكنیسة وكل ماصدر عنھا إال ھذه الفتوى ، فھي ماتزال عن
العلمانیة الفردي الربوي أو حجر االساس فیھ ، وما یزال المنافقون في االقطار العربیة یرفعون على دولھم رایة االسالم 

ن ثم یبیحو" رئاء الناس " ، ویدّسون في دساتیرھم أن االسالم دین الدولة ، أو أن الشریعة االسالمیة مصدر التشریع 
 .  الربا ویرددون فتوى البابا انوسنت الرابع

إزاء ھذا التعارض بین قانون نابلیون والنظام االسالمي احتال المستعمرون على الشعب العربي المسلم بأن تركوا لھ 
ً " االحوال الشخصیة " نظامھ االسالمي في  وھكذا عرف الشعب  . مع أن قانون نابلیون ینظم االحوال الشخصیة أیضا

األھلي " ازدواج السلطة القضائیة حین عرف القضاء  -ألول مرة في تاریخھ الطویل منذ الفتح العربي  -لعربي المسلم ا
 .  " الشرعي" والقضاء " 

 ً أراد المستعمرون أن یوھموا الشعب بأن قانون العقوبات . أما في مجال الجرائم والعقوبات فقد كان النفاق اكثر فجرا
" التعذیر " الشرعي ، فیما ھو مباح لھ شرعاً من تحدید عقوبات " ولي األمر " نابلیون یمثل إرادة  الذي استعاروه من

. فقدموا قانونھم إلى الشعب في مصر بما جاء في المادة األولى من قانون االصدار  .، على مایقول بعض المجتھدین 
تقع على أفراد الناس بسبب ما یترتب علیھا من  من خصائص الحكومة ان تعاقب على الجرائم التي: " تقول المادة 

تكدیر الراحة العمومیة ، وكذلك على الجرائم التي تحصل ضد الحكومة مباشرة وبناء على ذلك قد تعینت في ھذا القانون 
ص درجات العقوبة التي ألولیاء األمر شرعاً تقریرھا وھذا بدون إخالل بأي حال من األحوال بالحقوق المقررة لكل شخ

یخشون الفشل في تطبیق " السعید مصطفى السعید فیقول إنھم كانوا . ویعلق أستاذنا د " . بمقتضى الشریعة االسالمیة 
القانون الجدید الختالف ظروف المجتمع المصري في ذلك العھد عن المجتمع األوروبي اختالفاً كبیراً ، وألنھ حل محل 

الشریعة االسالمیة مما دعا الشارع إلى أن یبرر اصداره في المادة األولى  قوانین ترجع في أساسھا لحد كبیر إلى أحكام
في مجتمع . . . وھكذا أصبح الزنا مباحاً ، والخمر مباحاً ، والمیسر مباحاً ، والكذب مباحاً ) شرح قانون العقوبات " . ( 

  .  أغلبیتھ من المسلمین بالرغم من أنھا محرمات علیھم في النظام االسالمي
 . فلنتأمل ولیتأمل معنا من یرید

وما كان یھم ) . رأسمالي ( ربوي ) لیبرالي ( العلمانیة لیست مع الدین أو ضد الدین بل ھي بوابة نظام فردي ... 
ر جمیعاً ، أن نبني المسجد والكنائس أو نھدمھا ، ان تتعدد الزوجات ـالعلمانیین ، والیھمھم اآلن ، أن نؤمن جمیعاً أو نكف

ر ، أن تطول اللحى أو تقصر ، أن یشیع الفسق أو تشیع التقوى ، أن یتحجب النساء ـالتتعدد ، أن تكبر العمائم أو تصغأو 
. الخ ، كل ھذا مباح في العلمانیة لمن یختاره ، مادام االسالم كنظام للحیاة قد استبعد فأفسح مكاناً لنظامھم . . أو یسفرن 

" الفائدة " ولقد بدأوا فحددوا لما أسموه . ن أن أباحوا الربا وجعلوه نظاماً فرضوه كفاھم عن كل حالل وحرام في كل دی
ً عالیاً ، وأجازوا استحقاق فوائد على الفوائد ولو تجاوزت أصل رأس المال  فاستصدروا في . ولكن ھذا لم یكفھم . سعرا

ً "  1900دیسمبر / كانون الثاني  24 ً عالیا " ( المالیة المشتغلة بتسلیف النقد على رھونات البیوتات " ستثناء اب" أمرا
یھا بذور العلمانیة ـباً ، وھم یبذرون فـید الحد األقصى للفائدة ، فارتھنوا مصر أرضاً واذلوھا شعـمن ق) البنوك 

بل الناس ـن ، ولما كان من المحال مخادعة كل الناس كل الوقت ، فقد كان البد ، لكي یقـییـلمانـون من أبنائھا عـنبتـویست
وذلك عن طریق دعوة فكریة یقوم " الوطن " ، ولیس نظاماً للحیاة في "  " ناعھم بأن االسالم دین ـنظامھم ، من اق

تاد عامة المسلمین أن ـوحبذا لو كان الداعیة من علماء الدین االسالمي الذین اع. رب المسلمین ـمن الع" دعاة " بھا 
   . وقد كان..  .  المذھب العلماني" إمام " ا یقولون ، لیكون یستمعوا الیھم ویثقوا في صحة م

 .روبة و االسالم ـمن كتاب عن الع  
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  ..درجة من درجات التكریم  االختالف ،
  ..لقھ تفضیال وفضلھ على كثیر مما خ) االنسان ( آدم  بن  لقد خلق هللا

ِي ﴿ : تعالى یقول  َاھُْم ف ِي آَدَم َوَحَمْلن َن َا ب ْمن َْد َكرَّ َق َا البر و البحر و رزقناھم من الطیبات َول َْقن ْن َخل مَّ ِیٍر مِّ َى َكث َاھُْم َعل ْلن َضَّ َوف

                                                                                                                   . ) 70/ اإلسراء ( ﴾ تَْفِضیالً 

د هللا على ھذا االنسان المفضل عن  المتأمل في،  لكن  ال یعلمھ اال ھو لتفضیل الذي یقصده هللا و خص بھ عبادهمطلق ا

متصور  ..متذكر .. مفكر  ..یستحق االنتباه ھو ملكة التفكیر ، اذ االنسان كائن عاقل عنده ھم شيء أبقیة خلقھ ، نجد  ان 

.. و بقدر اجتھاده اما فاشل في مسعاه .. منفذ لھا بالعمل على مسؤولیتھ .. لول مبدع للح.. فاھم  للواقع  و الظروف ،  ..

 :باختصار ..  )11/ الرعد ( ) ان هللا ال یغـیر ما بقوم حتى یغـیـروا ما بأنفسھم ﴿ما بنفسھ ر لما حولھ وـیـفمغ.. او ناجح 

الموجودات و ..لذلك ھو افضل الكائنات ) ..  جدل االنسان  –مت سیف الدولة عص( ، متطور االنسان كائن  حر، جدلي 

و ھي ارقى درجات التكریم ، ، بسبب تلك الملكات التي منحھم ایاھا ر مختلفین  ـجمیعا ،  فقضى سبحانھ ان یكون البش

ضعیفھم و بسمینھم و أصواتھم ألوانھم  و أاال ب أحدھم عن اآلخر زمیّ یت، ال وا كذلك الصبحوا كالقطعان النھم لو لم یكون

ھذه الصفات  ، صار مسؤوال ذي خصھ هللا بلبینما االنسان ا.  نى، وكذلك اآلخرة ـو لفقدت الحیاة الدنیا أي مع... الخ 

في  احر اخلق انسان حین:  خلقھ مع حكمة هللا  و عدلھ  یره ، فتطابقت عظمة هللا فيـن اعمالھ بما فضلھ هللا بھ عن غـع

ل بین لھم وفصّ  حین بعث الرسل و، فاقام علیھم الحجة  سبحانھ بان اتى لعباده بالبرھان اد ،  ثم ز مفكرا اعمالھ ، عاقال

كان ما في السماوات وما في االرض  ووان تكفروا فان   ﴿ :قال تعالى نھم جمیعا ،  ـب ، وھو الغني  عب و رغّ ، ورھّ 

تركھم ثم ) ..  15/ االسراء ( ) و ما كنا معذبیـن حتى نبعث رسوال ( : قال  و .. ) 131/ النساء ( ﴾ نیا حمیدا ـهللا غ

  :رار ما جاء في القرآن الكریم ـعلى غ.. یختارون مصیرھم ، وبذلك استحق  كل انسان ان یحاسب على ما كسبت یداه 

 ) . 281/ البقرة (  )واتقوا یوما ترجعون فیھ الى هللا ثم توفى كل نفس ما كسبت و ھم ال یظلمون ( 

  ) . 25/ آل عمران ( ) فكیف اذا جمعـناھم لیوم ال ریب فـیھ ووفیت كل نفس ما كسبت و ھم ال یظلمون  ﴿

َ َسِریُع اْلِحَساِب  ﴿ ِنَّ ّهللا َْت إ ا َكَسب َْفٍس مَّ ُ ُكلَّ ن َْجِزي ّهللا ِی   ) . 51/ ابراھیم (  ﴾ل

  ) . 15/ طھ (  ) بما تسعى  ان الساعة آتیة أكاد أخفـیھا لتجزى كل نفس ﴿

﴿  ٌ َة َْت َرِھین َِما َكَسب َْفٍس ب   ) . 38/ المدثر (   ﴾ ُكلُّ ن

  ) . 30/ آل عمران () یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء  ﴿

  ) . 49الكھف ( ) ووجدوا ما عملوا محضرا و ال یظلم ربك أحدا  ﴿

 ) . 286/ البقرة ( ﴾ ال یكلف هللا نفساً إال وسعھا لھا ما كسبت وعلیھ ما اكتسبت  ﴿

 .صدق هللا العظیم                                                                                                


