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 2007شباط  27حماضرة ألقاها سيلمان سامي اجلوخدار يوم الثالاثء 

 قراءة متقدمة في كيفية تناول التاريخ

 

وإمكانيات كربى، ال بد من أعمال مجاعية فكل شخص لديه نقاط ضعف  لدينا خربات
  .فإذا مت التنسيق بني اجلهود حنصل على عمل جبار ونقاط قوة،

ط األعمال اليت ليست ابلضرورة تفصيلية قد  تصوري، منأمر مفيد يف الذي أطمح له، وهو
 أود أن أعرضها هي مسألة أويل قابل للتوسيع والتفصيل. الفكرة األساسية اليت يكون مشروع

وتفتح لنا  كتاب أو نص مذهل. مقصودي أن هناك كتب نقرأها توثر بنا على مدى احلياة،
من هذا النمط  نقوم مبدئيًا بعملآفاق تدفع الشخص كي يصبح هو الباحث، وبودي أن 

ور االهتمام مبثل هذه األم يصبح مثل شعلة محاس ونور وضياء وأفكار جلية تدفع الناس إىل
األمر هام جدًا وانفع أكثر من أن تكون  والبحث ضمن هذا املنهج املقرتح. يف كتاب مثال

ارها. ما يشغل ابيل معىن ألهنا ليست موضوعة ضمن إط تفصيلة حلقبة زمنية معينة ليس هلا
 .العمل اجلدوى منحالياً هو 

ذي يعاين منها ومن كلمة النيب ستحقق، زمان الغثاء جيلنا احلايل هو ال  أول شيء يف زمان
لكي نبحث  اثنية زمن عام كشهر وكل منا حيس هبذه الصعوبة مل يعد لدينا الوقت الكايف جهة

فالفكرة إذاً هي أن  . أسرع وقت ممكنوجنرب ونفكر بل جيب علينا أن نعطي أفضل نتائج يف
من أن  الصحيح والعمل الصحيح أكثر يكون البحث ملِهم ويدفع كثري من الناس إىل التفكري

  .من طريقة تفكريهم يكون حبثاً يضاف إىل معلوماهتم وإمنا يغري

 .كيف ميكن حتقيق ذلك؟ أبن نعطي للتاريخ معىن

. ميكننا ة أو مملة وجمموعة حوادث فيها للتسليةجيب أن ال يكون التاريخ جمرد مادة جاف
الطريقة نكون قد سامهنا وهبذه  الكرميمن خالل القرآن  إعطاء معىًن للتاريخ ابلنسبة للمسلمني

يف سد فجوة كبرية. كم هناك من أحداث ومواضيع ميكن تصنيفها كمواضيع اترخيية صرفة يف 
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أان وجهة  !؟ ث هو سرد للتاريخ أم االعتبارترى هل املقصود من هذه األحدا .القرآن الكرمي
القرآن الكرمي بدليل  نظري هي أن أوىل الناس للعمل بعلم اآلاثر وابلتاريخ هم املسلمون،

من أوامر يف القرآن الكرمي للنظر ] قل سريوا  واالمتثال ألمر هللا تعاىل، واألمر ابلنظر. كم هناك
رأ مثل هذه اآلية يقول مسعًا وطاعة  تعاىل. من يقواالمتثال ألمر هللا يف األرض فانظروا ... [

التكذيب على  أخالقيات متنعه من أن هللا تعاىل يريدين أن أفهم أمراً معيناً. املسلم لديه ويقول
تكون لديه املنهجية  احلقيقة. ابلتايل فأصلح من يكتب اتريخ هو مسلم حقيقي، شرط أن

التاريخ مبثل هذه النزاهة مثل األمة  قادرة على كتابة والعقل الكايف. ليس هناك أمة يف العامل
  . تعاىلبرأيي خيالف أمر من أوامر هللا اإلسالمية. ومن ال يهتم ابلتاريخ

 .فالنقطة األوىل هي االعتبار من التاريخ

وابلتايل  .طاملا أن حداثً معيناً قد مت وحصل فهو ابلضرورة موافق إلرادة هللا تعاىل :توضيح
وقانون فيمكن القياس عليه  قة طاملا أنه قد مت. وطاملا أنه حقيقةباره قانواًن وحقيميكن اعت

  .ودراسته واستنباط قاعدة منه

أمري وخليفة وليس فكر عوام. يقول أبن األمر أو الواقعة حدثت  ا فكر على مستوىهذ
حدث  وطاملا أنهمعينة وانتهى األمر بل لو مل يشأ هللا تعاىل ذلك ملا مت احلدث  ومتت بطريقة

وابلتايل فيه قوانني وإرادته  .هبذا الشكل فهو مطابق إلرادة هللا تعاىل وإرادته حمكمة سبحانه
املنطلق جيب دراسة التاريخ كمصدر للمعلومات،  ليس فيها فوضى وال عبثية، ومن هذا سبحانه

مجيع السياسيني  الذي نعيشه ومستقبلنا الذي خنطط له. عموماً  نعترب منه ونطبقه على واقعنا
يوجد أي  واألمم املتطورة هتتم وتعترب كثريًا من التاريخ يف ختطيطها املستقبلي. ال املتطورين

السابقة من  عسكري على مستوى عايل يف كلية عسكرية جيدة إال ودرس اخلطط العسكرية
تنباطها وحقائق وعرب ميكن اس أايم هانيبال وحىت اآلن على أساس أن هذه اخلطة حتوي وقائع

 ...مناخية، أخطاء، اخل مثل ردود فعل بشرية، ظروف متنوعة منها. العرب

ترسيخ هذه الفكرة وإعطاء التاريخ معىًن، نفتح أعني الناس على النظر  عندما نتمكن من
 .معىن األحداث التارخيية، فيأخذ شكال آخراً وتتعامل الناس معه وتستنطقه وفهم
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 انت مشوبة أبخطاء معينة. مثالحقيقة إذا ك فة كيفية دراسةواهلامة هي معر  النقطة الصعبة
من األخطاء  جتربة علمية قد متت ولكن الذي قام هبذه التجربة ورفع التقرير ارتكب جمموعة

منه بنتائج صحيحة بل ال بد من  واهلفوات يف تقريره. فإذا أراد عامل دراسة هذا التقرير لن خيرج
ابلعودة إىل وقائع هذه التجربة طاملا أنه بتقرير اثٍن أو  يف التقريرتدقيق هذه املعلومات الواردة 

 إلعادة التجربة. ههنا يصبح التاريخ مع وقائع مادية. اي حبذا لو يتم عرض ليس هناك جمال
  .وصياغة ما تقدم كفكرة ُتطرح ومن مث تشكيل جمموعة عمل تطبق هذه الفكرة

 .إلمرباطور البيزنطيفة واناء األموي وأمر اخلليأوردها ابن عساكر عن ب مثال: القصة اليت
بفريق من البنائني  مفادها أن الوليد بن عبد امللك أرسل إىل هرقل، وبلهجة آمرة، كي يبعث له

بنائني بيزنطيني مسيحيني وهم الذين  لبناء األموي. فامتثل ألمر اخلليفة وأرسل له فريق عمل
سف أهنا راسخة يف اتريخ ابن عساكر. ومع األ قاموا ببناء األموي. هكذا وردت القصة يف

ابلرغم من أن مصدرها ابن عساكر مل يكن مؤرخاً بل حمداثً  أذهان الناس. ليس هلا أي أساس
يف النقل وليس بعيداً عن احلدث أي ال يوجد قرون بينه وبني احلدث، عالوة  ومتعود على الدقة

وابحث  رشنك ابحثة امسها مارغرت فون بأنه دمشقي. يف هناية القرن التاسع عشر هنا على
وأفضل كتاب عن  آخر امسه كريسويل أخذ أحباثها يف بداية القرن العشرين وله كتاب شهري

كنيسة حتولت إىل مسجد أبداً،   العمارة األموية عرض فيه عدة حجج تثبت أبن األموي مل يكن
 .االجتاه يبني هذه احلجج ومن جهيت اتبعت يف هذا

أي أنه إن مل يكن  .وى بكثري من كالم شخصملادية تعترب أقن الوقائع االفكرة هي أ
الفكرة البسيطة اليت اعتمدهتا فون  .التاريخ مؤيدًا بوقائع مادية فيمكن الشك فيه وتصحيحه

هرقل أو اإلمرباطور البيزنطي فريق عمل لبناء  برشن هي ملاذا يكلف الوليد عناء الطلب من
خرة موجود ! أايم والده ومنذ سنني فقط الذي قام ببناء قبة الص عملاملسجد طاملا أن فريق ال

العاملية موجود  فريق العمل الذي قام ببناء قبة الصخرة اليت تعترب من روائع العمارة وليس عقوداً 
بني قبة الصخرة واملسجد األموي.  فلم يطلب غريهم؟ هذا ابإلضافة إىل التوافق والتماثل التام

طي مناذج معربة لتصحيح قطعي لنص يع ل بسيط كيف ميكن لشخص أنوهكذا. هذا مثا
 .ليس له أي أساس
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أوردها عبد اللطيف بغدادي حول حريق مكتبة اإلسكندرية، وهي قصة  قصة اثنية هي اليت
  .ومستخدمة كحربة وقميص عثمان ضد األمة اإلسالمية بشعة جداً 

 مسه عبد اللطيف البغدادي هوميالدي تقريبًا هناك مؤرخ ا 1400-1300 يف األعوام
ذكر قصة حريق مكتبة اإلسكندرية. خالصة القصة أن سيدان عمرو بن العاص يف  أول من

فقيل له مكتبة ! فتحها فوجدها مليئة ابلكتب واملخطوطات  ما هذه رأى املكتبة وقال مصر
ابلفاكس ) الغري إسالمية، )القصة حبد ذاهتا ساذجة( فأرسل إىل سيدان عمر بن اخلطاب

هذا هو إحساسك ابلقصة أن األمر ) (ابلفاكس) عل ابملكتبة فأجابه فوراً يسأله ماذا نف(طبعاً 
يف تلك األايم( إذا كانت هذه الكتب ختالف  مت بلحظات إذا حسبتها كم من الوقت حتتاج

 إذا طابقت القرآن الكرمي فلدينا القرآن فلم االحتفاظ هبا القرآن فهي كفر وجيب حرقها، أما
 ت حاوية على نفائس الرتاث البشري: الكتب الفرعونية، اليواننية،املكتبة كان احرقها. طبعاً 

واخل... فأحرقوها يف  أفالطون، سقراط، ومجيع ما خيطر ابلبال من الرتاث العاملي واملسرحيات
اسم معرب جداً، يهودي  محامات االسكندرية. جاء بعده شخص يسمى ابرهربايوس، وهو

القصة وأعطاها قالبها األخري  ر ليف، أخذ هذهه عراقي، ابر هربايوس مثل ابمتنصر أصل
االسكندرية ملدة ستة أشهر علماً أبن دمشق  ووصف كيف مت احلرق يف األربعة آالف محام يف

من أربعني محاماً، أي أن عدد احلمامات أكثر من عدد  يف عصرها الذهيب مل يكم فيها أكثر
 !البيوت يف االسكندرية

جملة الفيغارو أايم مشكلة سلمان رشدي يف مركز صفحة الغالف  أخذت هذه القصة
عنوان سيء جدًا واستخدمت بطريقة خسيسة ضد املسلمني للدفاع عن  األخرية ووضع هلا

 ذين أحرقوا مكتبة اإلسكندرية أصدروا فتوى لقتلال قائلة: أن هؤالء املسلمني سلمان رشدي
 .املسلمني ند احلاجة للكيد ضدودائماً خيرجون هذه القصة عهذا املسكني )سليمان رشدي( 

االسكندرية قد مت أايم حصار املدينة من قبل يوليوس قيصر وأان  والواقع أن حرق مكتبة
  .على هذا األمر مل يذكرها غريي أبداً  لدي مالحظات
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 لدرجة أهنم يهودية كبرية جداً يف االسكندرية ونفوذها قوي أايم البطاملة ان هناك جاليةك
يسريون مع بقااي  تبنوا احلضارة املصرية، ثقافتهم يواننية وألسباب سياسية وحضارية كانوا

خالفات فكرية وعقائدية أدت إىل  احلضارة املصرية. فاخلالفات بني اليوانن واألقلية اليهودية
أصلها من  اليواننية. قصة ترمجة السبعني للتوراة أحد ملوكهم يطلب ترمجة التوراة إىل أن

 .يهودية كبرية هناك االسكندرية ووجود جالية

ليوليوس قيصر له املصلحة يف حرق املكتبة؟ ال، ابلعكس ألنه تراث هو  وجهة نظري هل
تبنوا الفكر  له. وابلتايل من الذي حرق املكتبة؟ الذين هم ضد الفكر اليوانين، الذين حباجة

  .هماملصري والذين يريدون أن ينسبوا كل شيء إلي

ا أدى إىل حريق الفوضى اليت حصلت أايم حصار اإلسكندرية ودخوهل طبعًا ابلظاهر أن
 للمكتبة، ولكن ابحلقيقة أن الكتب واملخطوطات مل حترتق بل ذهبت ألماكن أخرى كبري جداً 

وهناك أمور كثرية يف  ألنه وبعد فرتة زمنية تظهر إمرأة امسها ماراي اليهودية تعمل ابأللكيمي
 .ة جداً يمي منسوبة إليها. وهي شهري األلك

قبل امليالد، مث أعيد بناؤها مرة أخرى. والذي  47 االسكندرية مت يف عام حريق مكتبة
ميكن  .عليها بشكل هنائي هو اإلمرباطور البيزنطي املسيحي تيودوس األول األكرب قضى

  .هذا مرجع إسالمي وهذه هي الوقائع. وأمثلة أخرى مؤثرة للباحث أن يقول

تفصيلية أكثر  مناذج من هذا النوع بعد ذلك ميكن الدخول يف أمور ويتابع يف إحضار
عصر خلفاء راشدين وعصر أموي اخل... ميكنك أن أتخذ العصر العباسي وتقرأه  ليست جمرد

حنن  أن تعرف أي شيء عن العصر األموي مثاًل، هذا أمر مدرسي وسطحي جداً وعلينا دون
لذي االعتبار. واملسلم ا  كتاب هللا تعاىل علىالتاريخ، وكم من أتكيد يف املسلمون االعتبار من

تعاىل. املسلم الذي ال يفهم املعىن وال ينتبه إىل  ال يعترب أان أعتربه مقصر جداً ابمتثاله ألمر هللا
 بخط املسري الذي جي .يعترب مقصراً جداً حبق نفسه وحبق هللا تعاىل عليه اإلشارة واللفتة اإلهلية

فكرة  معىن ضمن اتباعه هو جتميع أحداث متفرقة يف أماكن عديدة وضعها معًا وإعطائها
 .معينة
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 ما هي كيفية اجلمع املقصودة ؟: سؤال

  .األمر مماثل ملقال طويل أو عدة فصول

معىًن وإبراز ضرورته لثقافة إسالمية حقيقية. جيب معرفة كيفية التعامل  إعطاء التاريخ -1
التاريخ ضروري أم غري ضروري. جيب تبيان هذا  ي هدف. هلالتاريخ وأل مع

 .برّاقة بطريقة الشيء
مناذج من جمموعة أحداث مرتبطة كلها بنفس املعىن. ومن هنا نستخلص الدروس  -2

 .اليت ذكرانها أعاله

ومسودة عمل لكتاب، يف البحث عن األسباب اليت أوصلت ابألمة  مثال لدي أمنية
 :ليه اآلن. وأحد املواضيع يف الكتاب هي فكرةع هي اإلسالمية إىل ما

 .عرب التاريخ كيف أانس تنازلوا وغريهم مل يتنازلوا والنتيجة لكل منهما مثن التنازل" وندرس "

 ليعلم أنه يف عام كذا حصل كذا. أما التاريخ الذي أقرتحه يقرأ التاريخ فقط اإلنسان العادي
للتاريخ. وهناك فرق  ة وتعليمه درساً من خالل قراءتههو حتصيل أيديولوجية ومنهجية يف احليا

وشخص يعرف كيف يستفيد  يف معلومات ميتة إىل معلوماته وعقله،كبري بني شخص يض
  .ويعترب ويعرف كيف يتصرف هبذه املعلومات

قادرة على فهم التاريخ هي قادرة على مواجهة مجيع التحدايت اليت  وأي شخصية سياسية
 توفرت هذه الشخصية السياسية ولديها طاقم عمل ووراءها جيل جديد ا ولوزمانن تواجهنا يف

أيخذوا أماكنهم  وكلهم مهيئون لفهم التاريخ جيداً عندها سيكون لدينا سياسيني حمنكني كي
على القيادة ألن تفكريهم على  ولديهم وعي وفهم للتحدايت اليت تواجه األمة وعندهم القدرة

 .حلضاراتمستوى تفوُّق على ابقي ا

 :هناك آية هامة جداً أشعر حبرقة قلب جتاهها

ْؤِمِننيَ   139آل عمران  ﴾ ﴿ َواَل هَتُِنوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّ
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 .وطاعة ألمر هللا تعاىل] َواَل هَتُِنوا َواَل حَتَْزنُوا ... [ ماذا نقول؟ مسعاً 

 [ هل حنن األعلون اآلن ؟ ال.ْؤِمِننَي ِإن ُكنُتم مُّ ] ... َوأَنُتُم اأْلَْعَلْوَن ... 

 .إذاً فنحن لسنا مؤمنني ! بكل بساطة ودون احلاجة ألي تربير. جيب أن ال خندع أنفسنا

مية هي أن نكون دراويش مساكني ومتواضعني أم أن األمة اإلسال هل يريدان سبحانه
 ر رمحا بينهمنا فقط. ] ... أشداء على الكفاطبعاً يريدان أن نتواضع مع بعض .صاحبة الرايدة

ويف  أما على مستوى األمة فال بد أن تكون األمة اإلسالمية على مستوى حضاري [ ...
 .الطليعة. ال بد من ذلك

لألمة اإلسالمية االعتبار، فنقول أي شخصية على مستوى قيادة حقيقية  نعود إىل قضااي
 .ميكن أن يقود األمة يكن لديه فهم ووعي للتاريخ ال إذا مل

 .ومن ال يعرفون التاريخ أبداً تراهم يتصرفون مثل األطفال الصغار )أوالد(

 التاريخ جمرد تدوين لألحداث وإمنا دروس، خنرج منها بفائدة وعربة ونقول جيب أن ال يكون
 . حياتنا هبذا اخلطأ اثنية أبداً انتهى، إبذن هللا تعاىل لن نقع يف

  .وتكرر نفسها ولكن بقالب خمتلف ن بعض احلوادث تعودهناك انحية أخرى، أ

هناك عالقة بني قصة ابين آدم وإبليس، يوسف وإخوته ؟! يف أول  مثال إن قيل لك هل
ع لن يفكر ولكن يف الواقع أهنا نفس القصة تتكرر بشكل خمتلف مفادها الصرا  األمر الشخص

القصة. هناك  اً أال ننتبه إىل أهنا نفسالسلطة. أبطال القصة يتغريون ولكن من اخلطري جد على
نيويورك أوالد حي ضد  جتري أحداثه يف األحياء الفقرية يف West Side Story فيلم امسه

ً من الطرف اآلخر، طبعًا يُقابل هذا احلب  أوالد حي آخر وفتاة من أحد الطرفني حتب شااب
ة. هذه قصة مماثلة ه القصة السخيفاإلثنان. ما هذ ضة األهل والعصابتني ويف النهاية ميوتمبعار 

 .تغريت الشخصيات فيها ولكن القالب واملوضوع ذاته متاماً لقصة روميو وجولييت
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فإذا تدربنا على  .كذلك بعض األحداث اليت جتري أمامنا يتغري أبطاهلا ولكن احلدث ذاته
 .ر خمتلفحلدث فعندها لن خندع عندما يتكرر أمامنا حدث بقالب آخاستشفاف ديناميكية ا

عواقب  مثال حتت عنوان مثن التنازالت: نضع أمثلة ألانس تنازلوا وألانس مل يتنازلوا ودراسة
اإليقاع الزمين  وفكرة أساسية يف عملنا تطرح وهي الرتكيز على .هذا الشيء على املدى البعيد

كبري جداً   أن ليسوا مدربني على التفكري إبيقاع زمين طويل، وهو خطاملسلمون احلاليو  .الطويل
ذلك لنأخذ سورة الكهف  رغم أن روح القرآن الكرمي تسري وحتث على هذا االجتاه. مثال على

فيها فكرة الزمن. فكرة أانس يفكرون  ونقرأها قراءة ذكية نالحظ أن من الرساالت األساسية
 على جمال زمين أوسع. الذين يضطهدون الفتية احلقيقة هيضمن جمال زمين ضيق يف حني أن 

 .األمور على مدى زمين أبعد أظهرت حقائق بشكل خمتلف .يفكرون ضمن جمال زمين ضيق
يف جمال زمين  كذا األمر ابلنسبة لصاحب اجلنتني يفكر يف جمال زمين ضيق والذي حياوره يفكر

واخلضر. نظرة سيدان موسى  . سيدان موسىأوسع. وطبعًا احلقيقة على الزمن البعيد معروفة
سيدان اخلضر نظرته يف جمال زمين  زمين ضيق كانت خاطئة، يف حني أنكانت ضمن جمال 

عمومًا سورة الكهف فيها قفزات زمانية من  .أوسع كانت انجحة. وكذلك قصة ذي القرنني
ذي القرنني فينتقل النهائي يف آخر الزمان. يكون الكالم عن  املاضي السحيق إىل املستقبل

النظر  رمي جند دائماً عتباً إهلياً علىعرب آايت القرآن الك الزمان أيجوج ومأجوج. فجأة إىل آخر
ولكن جيب أن ال  .ضمن جمال زمين ضيق. لنفرض أن شااًب يُدرِّس التجويد. إنه أمر جيد

شوع يصبح الرتكيز املعاين واخل يصبح هذا األمر حبد ذاته بيت القصيد فبدال من الرتكيز على
مكانه وأن يذكر أبن هذا الشيء اثنوايً  األمر يفعلى تصحيح التجويد. جيب أن يضع هذا 

هذا شيئ اثنوي وهذا اساسي. تصور شخص حافظ  وليس أساسياً. جيب أن يقال للطالب أن
ولكن كل هذه املعاين البسيطة اليت ذكرانها غائبة عن  لسورة الكهف يقرأها بسهولة وسرعة

  !التجويد، فما الفائدة من ذلك؟ هنه ومهه فقطذ

ذكرانها ليست صعبة إطالقًا جيب مساعدة هذا الشاب الذي أمامك  يتفكار الهذه األ
 .له مثل لعبة شطرنج من الذي يربح يف اآلخر الذي حيسبها على املدى البعيد وتقريب الفكرة

قادر  يع الربح. رجل أعمالالعب يلعب كرة القدم، الذي يستطيع أن خيطط هو الذي يستط
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الشاب أساس يف  ي هذايف حياته. هبذه الطريقة فإنك تعطعلى توقع األحداث سوف ينجح 
يوماً ما يف موضع مسؤولية  ختطيط حياته على املدى البعيد وسوف ينجح يف حياته. وإذا أصبح

 .فإنك دربت عقله ليفكر على املدى البعيد

 يب بكر رضي هللا عنه مل يتنازل يف حروب الردة وكانتالتنازالت، سيدان أ عودة إىل مثن
  .نتيجة براقة أهنت مجيع املشاكل يف اجلزيرة العربيةلا

ابلنسبة للمجوس واعتربهم شبهة أهل الكتاب وكانت النتيجة أهنم قتلوه  سيدان عمر تنازل
رؤوسهم برجاً )  لؤلؤة اجملوسي(. أهل الشام تنازلوا لتيمورلنك مثاًل والنتيجة أن جعل من )أبو

اترخينا املعاصر، اآلن أعداؤان  راسة جلميع التنازالت يفبرج الروس(.فمن املفيد إذًا حتضري د
الكتاب ستصبح لديه مناعة ولن يقع يف الفخ  يعرفون نقطة الضعف هذه لدينا من سيقرأ هذا

  .ينسى هذا الدرس ولن

املواضيع وعرضها. بعد ذلك هناك أحباث صعبة جدًا بودي أن أقوم هبا  جيب مجع هذه
وجد شخص غريي يستطيع القيام هبا بل ومع األسف ال ي مشاغل كثرية لدي ولكن بسبب

 أقوم هبا بنفسي. وأتنمى أن أقوم هبذه األحباث وأن أدعمها بواثئق من املختلف جيب أن
 .املكتبات

اإلرداة  هناك قوى حمركة ابلتاريخ. من جهيت أان ال أنظر إىل التاريخ إال من خالل: سأوضح
خيططون إىل كذا وكذا  ري من الناس يقولون أن السياسينياإلهلية ال يغيب عين هذا أبداً. كث

وغائب عما يفعلون. هذا شرك خفي  وسوف يفعلون كذا وكذا وكأن هللا سبحانه يف عامل آخر
وهناك أسرار إهلية  هللا مهيمن الكلمة اجلواب هي ! هؤالء ينسون أن هللا تعاىل مهيمن. دائماً 

اب ومن ضمنها شخص األمر حباجة إىل األخذ ابألسب هذا .إذا مل يفهمها املرء فلن يفهم شيئاً 
مت ألن هللا سبحانه شاءه أن يتم هبذا الشكل، ولوال املشيئة  يقول أن احلدث التارخيي قد

  .حدث اإلهلية ملا

  طاملا أنه حدث إذاً فهو جزء من احلقيقة،
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  .وابلتايل فهو جزء من النظام الكوين

أو كيميائية يف املخرب، ة متاماً كما أدرس جتربة فيزايئي إذاً يتحتم علي دراسة هذا احلدث
  .وأستنبط منها قوانني حقيقية

 موضوع اثين خط عريض مطروح من أول القرآن الكرمي يف سورة البقرة والذي هو موضوع
موضوع هام جداً ال يقدر عليه إال مسلم، جيب أن نكون على مستوى املسؤولية  .بين إسرائيل

 .ته بشكل حاذقوالقيام بدراس

ورة البقرة وما اهلدف منها؟ ملاذا مسيت ابلذات ابلبقرة. هناك قصص س بداية نقول ملاذا
جربيل هو  جداً فيها فلماذا البقرة ابلذات؟ علماً أبن تسمية السور أمر توقيفي. سيدان عديدة

  .الذي كان يسميها حصراً. فال بد من وجود مقصد إهلي للتسمية

  .وصف البقرة ة هورياً يف هذه القصالذي يستوقفنا كث

َا بَ َقَرٌة  ِلَك ۖ ...[اِرٌض َواَل ِبْكٌر اله فَ ] ... ِإهنه   َعَواٌن َبنْيَ ذََٰ

  لهْوهُنَا َتُسرُّ النهاِظرِيَن ...[َصْفرَاُء فَاِقٌع ] ... بَ َقَرٌة 

َا بَ َقَرٌة     ...[اله ِشَيَة ِفيَها ُۚمَسلهَمٌة َواَل َتْسِقي احْلَْرَث تُِثرُي اأْلَْرَض اله َذُلوٌل ] ... ِإهنه

 حْلَقِّ ۚ ...[] ... قَاُلوا اآْلَن ِجْئَت ابِ 

ومناشي الوقت احلايل: عند اليهود الشرط األساسي لظهور املسيح هو هذه  لنكن واقعيني
ها، أهنم وجدو  ابلضبط مثل الوصف املذكور يف القرآن الكرمي. منذ فرتة غري بعيدة أعلنوا البقرة

ابلنسبة هلم إن وجدوا البقرة  .وقرروا أهنا ال حتقق الوصفوجدوا فيها شعرات بيضاء ولكن 
سنوات فهذا ابلنسبة هلم دليل حتمي جلاهزية  املوصوفة ابلقرآن الكرمي وأصبح عمرها ثالث

حيدث حالياً يف بيت املقدس منذ احتالل القدس وحماوالت هدم  األمر يف استقبال املسيح وما
سجد على وشك ختريبه مع املنطقة كلها لبناء هيكل ابملسجد األقصى، وامل نطقة احمليطةامل

 .كل ذلك ما هو إال حتضري من أجل خروج املسيح املنتظر  سليمن
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 new born أن جمموعة من الربوتستانت يف الوالايت املتحدة امسها كاتب أمريكي ذكر
حه ابلزيت ويقول الكاتب أن الزيت الفئات تكريس املسيح يكون عندهم مبس وغريها من

 وجاهز، ومالبس املسيح جاهزة واتجه وكل شيء جاهز خلروجه. حىت احلجارة اليت جودمو 
 وص وجاهز صديق يل شاهد يف قربصسيبىن هبا اهليكل مقصوصة وجاهزة، والرخام مقص

الفكرة هي ابلتايل جاهزة. و  بواخر انقلة من إيطاليا حتمل مواد البناء للهيكل. فمواد البناء كلها
استعدادهم وجاهزيتهم شرطه هو أن جيدوا  أنه بسرعة قصوى يستطيعون بناء اهليكل. مدى

 .وإىل هذه الفئة وإىل فكرة املسيح أيخذان إىل آخر الزمان هذه بقرة. وابلتايل فإن هذا العنوان

  نتابع يف سورة البقرة

ا ُكنُتْم َتْكُتُموَن * فَ ُقْلَنا اْضرِبُوهُ بِبَ ْعِضَها ۚ  نَ ْفًسا  قَ تَ ْلُتمْ ] َوِإْذ  ُ خُمْرٌِج مه ِلَك فَادهارَْأمُتْ ِفيَها ۖ َواَّلله َكذََٰ
ُ اْلَمْوَتىَٰ   َويُرِيُكْم آاَيتِِه َلَعلهُكْم تَ ْعِقُلوَن [حُيِْيي اَّلله

فعل ذلك للوراثة ويريد أن يتربأ من هذه التهمة وهو يطالب بدم القتيل  الذي قتل النفس
تغيب  عد عن نفسه الشبهات. كما ذكران قبل قليل لو شاهدان القصة بقالب اثٍن هلبي كي

 ..عنك

املسيح احلادثة بقدوم سيدان عيسى يف آخر الزمان، وهو طبعًا ليس  ميكننا تشبيه هذه
 ينتظره اليهود. إذا اسقطت هذه تستطيع إسقاط الثانية أيضاً. امليت سوف ينطق الدجال الذي

املسيح  حلقيقة على لسانه. ابلنسبة لسيدان عيسى هو ليسحجة وستظهر ا ولن يكون ألحد
يدعي أنه املسيح من  املنتظر )الدجال( بل احلقيقي، عندما سيأيت احلقيقي لن يكون للذي

مبظهر آخر. امليت بعد أن يضرب  ابلتايل نرى أن أحداث قصة البقرة تتكرر ولكنحجة. و 
املسيح احلقيقي يكشف الدجال الذي  ة. كذلكببعضها سوف ينطق ولن يكون ألحد حج

يف القرآن الكرمي حنن لسنا متعودين عليها مع  يدعي أبنه املسيح. هذه الشفافية املوجودة
 .األسف، ولكنها موجودة أصالً 

 : فاحتة الكتاب يوجد ثالث فئات من الناسيف
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 .فئة أهل اهلداية، فئة املغضوب عليهم ، وفئة الضالني

يِن * ِبْسِم اَّللِه الرهمْحََِٰن الرهِحيِم * احْلَْمُد َّللِِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي * الرهمْحََِٰن الرهِحيِم * َماِلِك يَ ْوِم الدِّ ] 
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم * ِصرَاَط الهِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ  َك َنْسَتِعنُي * اْهِداَن الصِّ َك نَ ْعُبُد َوِإايه  ِإايه

الِّنَي * [  اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضه

 :إذا اتبعنا القراءة يف سورة البقرة نالحظ أن بدايتها تتكلم عن ثالث فئات أيضاً 

َناُهْم يُنِفُقوَن * َوالهِذيَن يُ ْؤِمُنوَن مبَا أُ ]  اَلَة َوممها َرَزق ْ نزَِل الهِذيَن يُ ْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصه
ن رههبِِّْمۖ  َوأُولََِٰئَك ُهُم إِلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قَ ْبِلَك َواِبآْلخِ  َرِة ُهْم يُوِقُنوَن * أُولََِٰئَك َعَلىَٰ ُهًدى مِّ

 [اْلُمْفِلُحوَن 

  )الفئة األوىل فئة املؤمنني أو أهل اهلداية( 1

 [ِإنه الهِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرهَتُْم أَْم ملَْ تُنِذْرُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن ] 

 بشكل سريع. )الفئة الثانية فئة الكفار( جند وصفاً هلم 2

 [َوِمَن النهاِس َمن يَ ُقوُل آَمنها اِبَّللِه َواِبْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَما ُهم مبُْؤِمِننَي ] 

 هي ة إذاً الفكر  )الفئة الثالثة هي فئة املنافقني حسب الشائع واملعروف لدى املفسرين( 3
  .أن هناك جمموعة أحداث ومعلومات موجودة يف سورة البقرة

 تبدأ األمور اعتباراً من اآلية الكرمية: ] َوِمَن النهاِس َمن يَ ُقوُل آَمنها... [

 هذا موضوع بودي أن نعمل به. الشائع لدى املفسرين هو أن هؤالء هم املنافقون، ولكن
كتاب أسباب النزول غري دقيق متاماً بصدد هذه  .ذلكأان لدي دليل أوسع بكثري على غري 

قطعي ولكنه ميثل وجهة نظر. إذا قاران بني هذه اآلايت وما ذكر  املسألة وليس ابلضرورة كالم
ولكن  زول جند أنه ال يوجد تطابق. اجتهد الرجل وقال أن هذا كان سبب النزول،الن يف أسباب

السبب احلقيقي  د عيان اايم سيدان النيب رأوابدون دليل قوي وقطعي. ال يوجد أشخاص شهو 
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أخرى األسباب املذكورة دقيقة متاماً،  لنزول اآلية، طبعاً هذا الكالم هبذا الصدد ألنه يف أماكن
 .ومتثل فجوة كبرية أما يف هذا املوقع فهي غري صحيحة

َ َوالهِذيَن آَمُنوا خُيَاِدُعوَن ] َوِمَن النهاِس َمن يَ ُقوُل آَمنها اِبَّللِه َواِبْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَما ُهم مبُْؤِمِننَي *  اَّلله
 ِإاله أَنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن [ خَيَْدُعوَن َوَما 

أال تعترب نفسك منهم، .. [ .َوالهِذيَن آَمُنوا ] ...  إذا قرأ هذه اآلايت مؤمن حق وصل إىل
حيرك هذا الكالم استنفارًا لدى القارئ  وض أناملفر  أال يثري هذا الكالم استنفارًا لديك؟ من

تباه وأخذ احلذر. الالفت للنظر أن وحيذران من الناس فالواجب هو االن ألن رب العاملني ينبهنا
النتيجة ستكون  اليت استخدمها سبحانه هي ] خُيَاِدُعوَن [ أي على وزن )يفاعل( وطبعاً  الكلمة

خَيَْدُعوَن ِإاله أَنُفَسُهْم [ وهو يف  نتابع فنجد ] َوَماسلبية لن يتمكنوا من خداعه سبحانه، مث 
بقناها على أهل الكتاب جند أهنا تنطبق عليهم متاماً السابقة وط منتهى الدقة. إذا أخذان اآلية

عون أبهنم مؤمنني. وابلتايل إذا قال لك أحدهم أنه مؤمن كيف يكون حذرك ألهنم منه؟  يده
 .ون أهنم مؤمنونهذا ما يقولونه فعاًل، يقول

 .هل خيدعون هللا؟ طبعاً ال. هم خيادعون والفرق كبري

َا حَنُْن ُمْصِلُحوَن [اأْلَْرِض يف تُ ْفِسُدوا َوِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل  ] هذا أول ذكر لكلمة األرض  قَاُلوا ِإمنه
  .يف القرآن الكرمي. ارتبط ذكرها ابلفساد

  : عودة إىل اآلية الشريفة

َا حَنُْن اأْلَْرِض يف تُ ْفِسُدوا ] َوِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل  ببحث لنفرتض أننا قمنا [ ُمْصِلُحوَن قَاُلوا ِإمنه
الفئة املذكورة تّدعي ذلك فعال يف حني  اترخيي حول هذه اآلية وأعطيناها معىن جند أن هذه

ضارة الغربية التلوث املوجود حاليًا يفوق الوصف، فاحل .أهنم يف الواقع يفسدون يف األرض
أنواع  . احلضارة الغربية والطيور وألوف احليواانت انقرضت بسبب قضت على ألوف احلشرات

 ...موم يف البيئة واألرض واهلواءالس
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ُْم ُهُم  َفَهاُء ۗ َأاَل ِإهنه َفَهاُء ] َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النهاُس قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ السُّ
مم، تقييم اليهود لباقي األ عبارة السفهاء استبدهلا بكلمة " غوييم " هذا َولََِٰكن اله يَ ْعَلُموَن [

 وابلتايل فإن الكالم املذكور يف اآلية الشريفة هو عن .أي أهنم يف مرتبة احليواانت ابلنسبة هلم
  ! اليهود خاصة

َا حَنُْن ُمْستَ ْهزُِئوَن َشَياِطيِنِهْم ] َوِإَذا َلُقوا الهِذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنها َوِإَذا َخَلْوا ِإىَلَٰ  قَاُلوا ِإانه َمَعُكْم ِإمنه
]. 

اَلَلَة اِبهْلَُدىَٰ َفَما َرحِبَت اْشرَتَُوا ] أُولََِٰئَك الهِذيَن  َاَرهُتُْم الضه  َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن [ جتِّ

 رةجتا –الحظ الكلمات املستخدمة : اشرتوا 

ا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اَّللهُ   َوتَ رََكُهْم يف بُِنورِِهْم ] َمثَ ُلُهْم َكَمَثِل الهِذي اْستَ ْوَقَد اَنرًا فَ َلمه
وظلمات. هناك أفكار رمزية كبرية جدًا وهامة  -الحظ عباريت نور  اله يُ ْبِصُروَن [ظُُلَماٍت 

 .حتلق

ديدة، حىت تمر عن الفئة ذاهتا على مدى آايت عنتابع يف اآلايت فنجد أن الكالم مس
 :نصل إىل اآلية الشريفة

اذا قال سبحانه مل [ َلَعلهُكْم تَ ت هُقونَ اْعُبُدوا َربهُكُم الهِذي َخَلَقُكْم َوالهِذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم  اَي أَي َُّها النهاسُ ]
مباشرة مع ما جاء  بهًا يربطهاأيها الناس وليس اي أيها املؤمنون مثال؟ إذا كان القارئ منت اي

هؤالء الفئة الذين ضلوا سبحانه وتعاىل يعطيهم فرصة  َمن يَ ُقوُل آَمنها... [َوِمَن النهاِس ]  قبلها
 .للعودة عن ضالهلم ويدهلم على اهلداية

َماءَ ِفرَاًشا وَ اأْلَْرَض ] الهِذي َجَعَل َلُكُم  َماِء بَِناءً َوأَنَزَل ِمَن  السه َأْخرََج ِبِه ِمَن الثهَمرَاِت َماءً فَ السه
 رِْزقًا لهُكْم ۖ َفاَل جَتَْعُلوا َّللِِه أَنَداًدا َوأَنُتْم تَ ْعَلُموَن [ 

 .هذا اثين ذكر لألرض يف القرآن الكرمي وأول واثين ذكر للسماء
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احِلَاِت َأنه هَلُْم َجنهاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر ۖ ُكلهَما رُ  ِر الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصه زُِقوا ] َوَبشِّ
َنا ِمن قَ ْبُل ۖ َوأُُتوا بِِه ُمَتَشاهِبًا ۖ َوهَلُْم ِفيَها أَ  َذا الهِذي ُرزِق ْ َها ِمن مَثَرٍَة ّرِْزقًا ۙ قَاُلوا هََٰ َرٌة ۖ َوُهْم ِمن ْ ْزَواٌج مَُّطهه

َ اَل َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثاًل مها بَ ُعوَضًة  ِفيَها َخاِلُدوَن[ هذه عودة إىل فئة املؤمنني. ] ۞ ِإنه اَّلله
ا  ا الهِذيَن آَمُنوا َفَما فَ ْوقَ َها ۚ َفَأمه فَ يَ ُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد َن َكَفُروا الهِذيفَ يَ ْعَلُموَن أَنهُه احلَْقُّ ِمن رههبِِّْم ۖ َوأَمه

ُ هِبَََٰذا َمَثاًل ۘ ُيِضلُّ ِبِه َكِثريًا َويَ ْهِدي ِبِه َكِثريًا ۚ َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإاله   [اْلَفاِسِقنَي اَّلله

 .فئة اإلميان وفئة الكفر وفئة الفاسقني

ُ بِِه َأن يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن يف ِميثَاِقِه ِمن بَ ْعِد يَنُقُضوَن َعْهَد اَّللِه ] الهِذيَن  َويَ ْقطَُعوَن َما أََمَر اَّلله
قراءة القرآن الكرمي  متعود على هنا توضيح ملا سبق. شخص لََِٰئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن [  أُو اأْلَْرِض ۚ

اليهود. نالحظ أن اللهجة يف سورة  حيس مباشرة أبن هذه التصرفات واحلركات هي تصرفات
للهوية ولكن الدائرة تضيق شيئاً فشيئاً. الحظوا عبارة  البقرة تبدأ بشكل دبلوماسي دون توضيح

م السابق. واثلث ذكر يفسدون يف األرض. جيب ربط هذه اآلية ابلكال اق. ومرة أخرىميث
تعاىل والثالث  هذا املوقع. أول ذكر يف األرض كان سلبياً والثاين إجيايب بركات من هللا لألرض يف

  .سليب فيه اإلفساد يف األرض

ا يف  يًعا مُثَّ اْستَ َوىَٰ اأْلَْرِض ] ُهَو الهِذي َخَلَق َلُكم مه َماِء  ِإىَل مجَِ   َۚسْبَع مَسَاَواتٍ َفَسوهاُهنه السه
الحظوا تتايل سليب وإجيايب مع  رابع ذكر لألرض يف هذا املوقع إجيايب، َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم [

يف املرة اخلامسة أصبحت سبع مسوات. خامس  .مفرد مزدوج. يلي ذلك الذكر الرابع للسماء
  .يوجد خط ومقصد إهلي من وراء هذا األمر أي مخس سبعات .7 مساء 5 مساء سبعة

أعظم احلقائق؟ ال إله إال هللا. هي أعظم ذكر وأعظم احلقائق. السبب  تعليق صغري: ما هي
فاعلم  ] أهنا أعظم احلقائق ألنه قيل لسيدان النيب صلى هللا عليه وسلم يف كتاب هللا أين قلت

فاشهد. وابلتايل هناك يقيناً علٌم يفوق التصور يف هذه العبارة.  له ومل يقال أنه ال إله إال هللا [
عبارة  إال هللا تفوق التصور. إذا سألت أي شيخ يقول لك أبن ) ال إله إال هللا ( علوم ال إله

 :تتضمن نفي وإثبات

 .)ال إله( نفي، )إال هللا( إثبات
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 5 ه ( –ل  –ا  –ا  –) ال إله ( مخسة أحرف ) ل 

 7 ه ( –ل  –ل  –ا  –ا  –ل  –سبعة أحرف ) ا   () إال هللا

  .ضمن العبارة 7و  5كذلك هناك جمموعة ترتيبات أحرف 

  :مثال فيما هو متعارف عليه عن األحرف النارية واملائية لدينا

 ( ه ل لا ا  له ا  لا ا  ل) 

 .أحرف انرية7  أحرف مائية و5 

 .5 لشريفة. ترقيمها ابلتنزيلة اما هي أشهر سباعية يف القرآن الكرمي ؟ الفاحت

 21أمساء هلل تعاىل. استخدم هللا تعاىل يف الفاحتة الشريف  5  آايت الفاحتة ورد 7  يف
 .حرف غري مستخدمة )سواقط الفاحتة(أ7  حرفاً من األجبدية، أي أن هناك

وال مثل هذه األمثلة نالحظ من خالهلا أن األمر له معىن ومقصد إهلي  هناك جمموعة كبرية
نفهم هذه اإلشارة.  عبثية يف اإلرادة اإلهلية. الحظنا إذاً وجود إشارة واحلمد هلل ويبقى أن يوجد

معىًن لشيء مل يستكمله بعد  أمر موجود، األدب والقاعدة يقتضي عدم االستعجال يف إعطاء
ولعل جانباً وإمنا حيتفظ هبا ويقول عسى  مالحظة حقيقية ال يلقي هبا ولكن بنفس الوقت هذه

  .همهاأن يفتح هللا عليه وييسر له ف

لقد أحببت من خالل قراءتنا هلذه اآلايت الكرمية أن ألفت النظر عن هذا األمر وهذه 
 .النقطة عسى أن يفتح هذا األمر أبواابً كبرية جداً 

وفة جدًا يف القرآن الكرمي مل متر حىت اآلن من خالل عبارة السموت واألرض عبارة مأل
 .ورة البقرة، بل أتت كل واحدة على حدىقراءتنا لس

يُ ْفِسُد ِفيَها َخِليَفًة ۖ قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمن اأْلَْرِض ] َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيّنِ َجاِعٌل يف 
ُس َلَك ۖ قَاَل ِإيّنِ أَْعلَ َوَيْسِفُك الدَِّماءَ  هنا املرة اخلامسة ُم َما اَل تَ ْعَلُموَن [ َوحَنُْن ُنَسبُِّح حِبَْمِدَك َونُ َقدِّ



17 

 

اجلزم يف أهنا إجيابية أو سلبية، بل حنس أهنا جامعة. عندما  اليت تذكر فيها األرض. ال نستطيع
 سابقة والشاهدينعبارة )يفسد فيها( لن تستغرب بعد ما مره معنا يف اآلايت ال تقرأ اآلن

يف ذهنك  ة وبداية السورة ليست حاضرةالسابقني يف ذهنك. يف حني عندما تقرأ هذه اآلي
 .من املفسرين فسوف يشكل عليك األمر. ال خيفى عنكم أن هذه اآلية أشكلت على كثري

 سؤال: هل اإلفساد ميكن ختصيصه عن بين إسرائيل بشكل خاص أم أنه على العموم؟

 .إلفساد على العموم ولكين ال أود أن افصل هذا املوضوع اآلناجلواب: ال، ا

ا أَنَبَأُهم أبَِمْسَاِئِهْم قَاَل أملَْ أَُقل لهُكْم ِإيّنِ أَْعَلُم ] قَاَل اَي آَدمُ  ُهم أبَِمْسَاِئِهْم ۖ فَ َلمه َغْيَب  أَنِبئ ْ
َماَواِت َواأْلَْرضِ   َوأَْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن [ السه

 مرات األرض 5ت واألرض بعد ذكر أول موضع ترد فيه عبارة السموا الحظوا أن يف هذا
 السماء. من هنا تسري السموات واألرض معاً. سبحان هللا هذا الشيء موجود مرات 5و 

 أستطيع كتمان علم وشيء آخر ولكين أحسست أبين ال حنن هنا بصدد موضوع .ويقيين
  .النظر عما يعنيه هذا الشيء مالحظ يف القرآن الكرمي بغض

ينِّ  ا أَيْتِيَ نهُكم مِّ يًعا ۖ فَِإمه َها مجَِ َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهَداَي َفَمن تَِبَع ُهًدى ] قُ ْلَنا اْهِبطُوا ِمن ْ
ِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ۛ ِفيِه ۛ  ُهْم حَيَْزنُونَ  لِّْلُمتهِقنَي ُهًدى [. كلمة هدى تذكران ببداية السورة ] ذََٰ

فيها توضيح للفاحتة الشريفة. الفاحتة شبيهة بسيمفونية تتصاعد تتصاعد حىت  [ بداية السورة
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم [ هذا هي الذروة وبيت القصيد يف اْهِداَن تبلغ الذروة يف اآلية الشريفة ]  الصِّ

الفاحتة. وابلتايل تفصيل وشرح موضوع اهلداية يبدأ يف بداية سورة البقرة. هناك كلمات تعترب 
 فاتيح. الكلمة املفتاح هي كلمة هدى اليت تتكرر كثرياً ابستمرار.م

[ هم أهل اهلداية وأهل اإلميان. ماذا نتوقع أن َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن ] ... 
 يكون الكالم اآلن على أي فئة ؟ الكافرين حسب الرتتيب يف السورة.

بُوا َوالهِذيَن َكَفُرو فعال نتابع ]  ِِباَيتَِنا أُولََِٰئَك َأْصَحاُب النهاِر ۖ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن [ بعد ا وََكذه
 اذُْكُروا ... [اَي َبيِن ِإْسرَائِيَل ذلك نتوقع ذكر الفئة الثالثة. نتابع ] 
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 صبح واضحاً. القرآن الكرمي يقول لنا يف هذا املوقع )بسالمة فهمك اي مسلم(انتهى األمر وأ
 –إفساد يف األرض  –جتارة  –العبارات )ميثاق يل. نفس وكالم طو  .من هم الفئة الثالثة

 اخل...( –ال تشرتوا  –أوفوا بعهدي 

 سورة قضية اإلفساد يف األرض وأيخذ أبعاداً كبرية جدًا خيالية يف موضوع حساس جداً 
 يعرف هذه السورة ابسم اإلسراء وامسها فعال 1967طبعًا حنن جيلنا جيل حرب  .اإلسراء

اشهر اسم هلذه  القدمية فكان امسها سورة بين إسرائيل، بل أما يف املصاحفسورة اإلسراء. 
التسمية. فكرة اإلفساد تعود يف  السورة هو سورة بين إسرائيل. حنن غري متعودين على هذه

يريدان هللا تعاىل أن نفهمه وإذا مل نفهمه فنحن مثل  ا بسورة بين إسرائيل، هناك معىن وأمرذروهت
يوجد خط مفتوح يف  .األمر ليس بكيفنا ورغبتنا جيب أن نفهم .قيمة الغثاء وليس لنا أي

سورة البقرة جيب متابعته وفهمه. خط يسري، هناك ثالث فئات أهل هداية واإلميان، أهل كفر، 
يف هذه السورة ويغيب عن األذهان  شكل كبرينالحظ أن الفئة الثالثة مفصلة ب .لثةوفئة اث

مدى عشرين آية مرة واحدة. وميتد هذا األمر حىت  أننا نقرأ عن نفس الفئة أحيااًن ميتد على
ُلو ] َوات هبَ ُعوا مَ يصل إىل :  َياِطنُي ا تَ ت ْ مركزية وأساسية  هذه اآلية  ... [ُمْلِك ُسَلْيَماَن ۖ َعَلىَٰ الشه

 ة بقدر ما هي هامة. األساس املرجع هو هذا، واملربر أان كمسلماألسف هي مهمل مع جداً 
حتتم عليه أن أمتثل  ملاذا أتعرض هلذا املوضوع، ألن لدي إيعاذات وأوامر يف كتاب هللا تعاىل

مسلم مبقولة  حقيقي. ال ميكن أن خُيدَع وأن أفهم. ال أحد يستطيع أن جيابه اليهود سوى مسلم
إىل هنا وتذكر( مثال الوعد يف أرض امليعاد يف التوراة مل يكن  له تعاىل شعب هللا املختار. )نقول

النيل  وإمنا لسيدان ابراهيم. طبعاً يف الرتاث اإلسالمي ال يوجد أرض امليعاد من لسيدان موسى
لسيدان ابراهيم هو سيدان  إىل الفرات وهي احلجة اليت حيملها اليهود ويسوقون هلا. االبن البكر

الذي يرث كل شيء )احلال كذلك يف القانون  يهود لديهم مسألة االبن البكر ألنه هوامسعيل وال
امسعيل على يد والوعد ملن حتققت بلمح البصر ؟ لذرية سيدان  الربيطاين(. هذه النبوءة واملقولة

 .وابلتايل اليهود منتظرين هذه النبوءة وقد حتققت!على يد املسلمني .املسلمني
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 ي إذا عرفنا أن نصيغ هذه الفكرة بشكل جيد، وهناك أانس مقتنعونأيديولوج على مستوى
املصرية وهذا شيء  ابلتوراة، ويؤمنون أن سيدان امسعيل موجود، سيدان امسعيل هو ابن الزوجة

 !سارة. فأيهما أكثر حتضراً ؟ داً وسيدان اسحق على علو قدره ومقامه ابن بدويةفاخر ج

  .أبهله من البدو إىل مصر وهذا أتكيداً ودليل ذلك هو أن سيدان يوسف أتى 

 نتأثر كثرياً هبذه األمور ولكن صدقوين أحياانً حججاً صغرية مثل هذه قادرة صحيح أننا ال
  . رأساً على عقبعلى أن تقلب عقل وتفكري أشخاصاً 

 .سيدان أبو بكر رضي هللا عنه مل يقبل التنازل وكان سيدان عمر أول من دفع مثن التنازل

أبعاد كبرية يف أورواب عن شخص مغريب امسه عمر اهتم أبنه قتل سيدة  قصة أخذتهناك 
 فرنسا كان يعمل لديها حدائقي، عملوا منها قضية كبرية، كتبت بدمها الذي كان يف جنوب

إمالئي  قصة اتفهة، وكان هناك خطأOmar m'a tué "مسفوحاً على األرض "عمر قتلين
القصة كلها مركبة  هبذا الشكل. الذي استوقفين هو أن tuer فاضح يف هذه اجلملة فقد كتبت

أحسست كم هو اسم عمر بغيض  ومفربكة، وقد انتقوا اسم عمر خصيصاً هلذا األمر. عندها
احلضارة الغربية مثاهلا عمر إذا ذكرت هذا  ك أمساء إسالمية بغيضة يفوهنا ابحلضارة الغربية

لشيء. اسم عمر يف احلضارة الغربية بغيض الحظوا هذا ا .االسم ثالث مرات يغمى عليهم
ملاذا، ماذا فعل هلم سيدان عمر وما هي مشكلة سيدان عمر وماذا فعل  جدًا يكرهونه، ترى

  هلم؟

 ؟ما هي مشكلة سيدان عمر إذاً 

 .يف أايمه مت فتح القدس. انتهى األمر أصبح واضحاً 

ابلنسبة هلم مثل مكة ابلنسبة  الكربى ابلنسبة لليهود. بدون تشبيه القدس القدس هي العقدة
خاص.  لديهم شعائر يف دينهم ال ميكن أن تتم إال يف القدس ويف هيكل سليمن بشكل .لنا

طواف اإلفاضة.  ، كذلك هل يتم احلج دونحنن مثال هل ميكن أن نطوف يف غري مكة املكرمة
 .افرتض أنه ال يوجد مكة، فهل يكون هناك حج؟ ال
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  .ة بغية التقريب إىل أذهانكم. ما معىن القدس ابلنسبة لليهودأان أضرب لكم هذه األمثل

ميكن إقامتها إال يف القدس ابلنسبة هلم، ويف هيكل سليمن. لديهم قناعة  هناك شعائر ال
 بح هيكل سليمن يف القدس فوجوده سيعطي للحاخامات قدرات السيطرة روحياً إذا أص أبنه

أحداث العصر  .هناك معركة دائمة من أجل القدس على العامل. لديهم هذه اخلرافة. ابلتايل
اليهود عيد هو ذكرى القضاء  الروماين أول األمر قضية سيب اببل وجود اليهود يف اببل، وعند

)سفر إستري( غري هامان املذكور  Esther لتوراة وهو بطل قصة إستريعلى هامان املوجود يف ا
عن  Esther ابة رئيس الوزراء. استطاعتالفرس مبث يف القرآن وإمنا كان قائد جيوش ملك

اليهود وحربهم األكرب يف ذاك الوقت أن تتوصل إىل ملك الفرس  طريق احلاخام مردخاي كبري
 من هامان الذي كان من العماليق أي عريب. عموماً واستطاعت التخلص ابحليلة  وتتزوجه،

العراق من قبل اجليوش  لدخول إىلاليهود حيبون القيام بعمليات انتقامية يف هذا العيد ابلذات. ا
ألحداث معينة. مثال أان استوقفتين قصة  وافق هذا التاريخ. الحظ أن لديهم انتقاء التواريخ

ى السلفادور اللندي، قصف القصر اجلمهوري يف عل كانت مناسبة القضاء  1974أيلول  11
 .2001أيلول يف  11بباله أن يطابق بني هذه املناسبة و سانتياغو تشيلي. ال أحد خيطر

هو  2001أيلول  11والذي وراء أحداث  .الذي طلب هذا األمر هو برجينسكي وكسنجر
الفاتيكان ؟! الكل هل خيطر ببال أحد أن كسنجر اجتمع مع البااب يف  .برجينسكي وكسنجر

أن  كسنجر كان اايم نيكسون وأنه مل يعد موجودًا على الساحة السياسية. الواقع  يعتقد أن
اتفاقيات السالم مؤمتر  ال زال فعااًل جداً ومل يصبح من التاريخ العتيق إطالقاً. قضية كسنجر

 .اسباتاخل ... من هذه املن .السالم يف مدريد، الفكرة طرد املسلمني من األندلس

اختيار حلظات اترخيية معينة، هناك قضية اليهود وحماوالهتم الستعادة  حنن بصدد موضوع
إستري  آذار. نستنتج أن ابن 4ستري والقضاء على هامان، وذكراها يف تبدأ بقضية إ القدس

 أتت من هذا الزواج تعترب أصبح ملك الفرس وابلتايل هذا يوضح أموراً كثرية. إذاً الساللة اليت
خالل متابعة األحداث نالحظ أن هناك نوع  يهودية، ألن األوالد يتبعون األم عند اليهود. من

والفرس. هذا هو التاريخ الذي يهمين ليس التاريخ الظاهر وإمنا   اليهودمن التوافق اخلفي بني



21 

 

 وراء الكواليس. هذا هو التاريخ الذي بودي أن نعمل به حنن، من خالل اتريخ ما التاريخ من
 .وراء الكواليس يتم ربط القصة كلها. جند أنه موجود يف حلقات ضمن مسلسل

عودة إىل املاضي جند هريود ليس يهودايً  عمر إذًا هي القدس. نعود: مشكلة سيدان
اليت كان فيها حكم شبه ذايت بعد ذلك كان هناك حكم روماين وحصلت  % يف الفرتة100

ً يف الستينات ميالدي ضد الرومان فقضى عليهم الرومان عام  ثورة كبرية  ومت ختريب 70جدا
الروماين قبل  ت اإلمرباطوراهليكل الثاين ومسحوا القدس عن بكرة أبيها. مباشرة بعد ذلك ما

واثئق اترخيية تثبت أبن اليهود  كانت كبرية جداً يف روما. هناك  أقل من سنة واجلالية اليهودية
كانوا على دين هللا، أان أمسيهم النصارى أو   هم الذين اضطهدوا املسيحيني األوائل الذين

يتمكنوا من الفوز الرومان فعمدوا  عرفوا أنه ابلطرق العسكرية لن هناك جالية يف روما احلواريني،
عندما  .السم واخلداع واغتيال الشخصيات، وهذا هو أسلوهبم املعتاد خفية عن طريق إىل طريق

هوالء الناس قالوا  جاءت الفتوحات اإلسالمية ورأوا ما رأوا وأن القدس أصبحت حتت أيدي
ذا قرن. مل نستطع القضاء على بعد ك يف أنفسهم أبن اللحظة التارخيية قد جاءت. اآلن أو رمبا

سنقدر على هؤالء. إذا قطعنا رأس هذه الدولة فسوف   واألابطرةالرومان البيزنطيني احملنكني
عمر والذي قتله جهات خارجية بعيدة جدًا وطبعًا هناك مثن  تنهار ابلكامل. قتل سيدان

 رو بن العاص أما سيدانسيدان عثمان وسيدان علي. مث فشلوا يف قتل سيدان عم التنازل. مث قتل
جداً، ومنذ ذلك احلني  ألنه كان بديناً ولكن جرحه كان بليغاً معاوية والذي حاولوا قتله مل ميت 

املسجد ألنه مل خيرج للصالة  أصبح حيمي نفسه. عمرو بن العاص اشتبهوا بشخص غريه يف
اشتبهوا قصة جدي سليمان جوخدار،  فقتلوا شخصًا آخر ظنا منهم أنه هو. وهذه نفس

س يقولون: قتلوا الشيخ سليمان النا بشخص آخر وقتلوه. وكان ميشي يف الطريق فسمع
الشخص. ملاذا حاولوا قتله ألنه كشف أالعيبهم.  اجلوخدار وذهب فوجد الناس تنظر إىل ذاك

السلطان عبد احلميد. هذه اخلربة يف العائلة جعلت هناك شخصاً  مثل قصة األرمن وقصته مع
  .التارخيي على حقيقته وليس ابلرواية الرمسية يرى احلدث

معاوية وفشلوا، هم يكرهون سيدان معاوية كثريًا بقدر فشلهم يف قتله.  ل سيدانحاولوا قت
كان   والدي كان يروي يل أن سيدان معاوية كان يداري شاب صغري على الربكة قليالً  .الحظ
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يزيد هذا الغالم  ض العطااي منه. أايمخيرج دائماً وقت مرور موكب سيدان معاوي كي أيخذ بع
يعرتضه أحد، فاقرتب مرة من يزيد  تاداً على االقرتاب من اخلليفة دون أنأصبح شاابً وكان مع

حلم معاوية قتل الغالم". أان أستشف من هذه القصة " فقتلوه فوراً، وقيلت العبارة الشهرية اليت
اً مبجرد أن اقرتب شخص من اخلليفة قتل أايم يزيد كانت شديدة جد أبن التشديدات األمنية

  .يسممونه هنم خافوا من حماولة اغتياله وهددوه إن مل يفعل ما يريدون فسوفتردد أل فوراً بال

العباسي أخرجوا جثث األمويني من القبور ومنهم جثة هشام بن عبد امللك  أايم االنقالب
ابلزرنيخ ألن  جداً أنه مات متسمماً  غري متفسخة وصلبوه. طبعاً األمر ابلنسبة يل جلي وكانت

يف غزوة خيرب أعطي قطعة  جلثث وكان يستخدم يف التحنيط. سيدان النيبالزرنيخ مينع تفكك ا
  .صلى هللا عليه وسلم شاة مسممة. هذه القصة حدثت، وبطلها سيدان الرسول

و قاعدة الف ابء، هذا ه .االعتبار يكون يف قول أن رأس األمة ال أيكل أي شيء
ة هواري بوداين وجورج بومبيدو صغري  معلومة science et vie الدرس. مثال يف جملة علمية

النادر للغاية. ما معىن هذا؟ السم عملية مكشوفة يف حني  وشاه إيران ماتوا بنفس نوع السرطان
 طبعاً يكفي أن يالحظ األمر ويربط بني هؤالء الثالثة أهنم ماتوا بنفس نوع .أن السرطان خفي

طريق بعض  نواع سرطاانت عنالسرطان، كيف؟ حاليًا تبني لنا أن هناك إمكانية إلاثرة أ
 ...الفريوسات أو بعض املواد املشعة اخل

  .إايك إن كنت أمرياً أو خليفة أن ميسك أي طبيب غري مسلم ثقة :وابلتايل قاعدة

حصلت معنا إبذن هللا  عندما يتناول هذه املعلومات يعترب ويصبح واعياً ومجيع املقالب اليت
  .تعاىل لن تتكرر

 املدارس الكربى مثل البوليتكنيك وغريها هي اليت خترج الشخصيات اليت ستحكم فرنسا فيها
ثل هذه م البالد. الوالايت املتحدة حتسد فرنسا بغيظ على هذا األمر ألهنم ليس لديهم

يكتفون هبذه اجلامعات  اجلامعات. هذه اجلهات هي اليت تريب الشخصيات اليت ستحكم، وال
هذه الشخصيات ويعملون معهم  بل هناك أندية خاصة عندما جيدون شخصيات مميزة أيخذون

غري موجودة يف اجلامعات. يتعود من  يف ظروف قاسية جدًا ويتعرضون لضغوط نفسية كبرية
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ذكياء ويفكر ويقاوم وأمامه جمموعة وطاقم من األ ي ليايل وأايم وأوقات صعبةخالهلا أن يقض
هم شعلة ذكاء. لذلك ال يستطيع أن يكون غبياً. تصرفاته تكون  ويعتاد أبن الناس الذين حوله

 .يعاشر أانساً من مستوى معني يعتاد وال يستطيع أن يهبط مبستواه إىل أدىن حمكمة. من

أن يعاشر اإلنسان أشخاصًا من مستوى عايل كي ال يهبط مستواه  وابلتايل من املهم
 .ذو املستوى العايل ينعكس على املرء وينبهه، أي خطأ صغري ال يغتفر معهم حمليطالفكري. ا

لوالديت مرة سأنزل  ت املهاجرين عمري أربع سنوات تقريباً، قلتأذكر عندما كنت صغرياً يف بي
أحسست أنين غيب جداً. فتصور هذا  !إىل األسف. فجاوبتين: وهل ميكن أن تنزل إىل األعلى

أن ترى شخص فتقول له أنت هنا ! هذا األمر  ارات تعكس ختلفاً عقلياً مثلالضبط. هناك عب
 .ن املشكلة أن ذلك يؤدي إىل ارختاءولك من شدة اللطف لدى الناس وظرفهم،

كل القادة الذين قتلوا سيدان عمر، سيدان عثمان، سيدان علي، سيدان   نعود إىل الفكرة،
سريع  ص الرائع، مات يقيناً ابلسم. تواتر األمورسيدان عمر بن عبد العزيز ذاك الشخ معاوية،

بسرعة كبرية كانوا يقضون  تتابعةللغاية، ابلكاد يبقى أحدهم سنتني أو ثالثة مث يقتل. أمور م
ضعفاء أو ليسوا على قدر املسؤولية، مما  على األشخاص اجليدين واستبداهلم بغريهم فاشلني أو

وه يف فرنسا ومل خنرج عن املوضوع وإمنا ال زلنا يف صلب طبق يؤدي إىل اهنيار تلقائي. هذا األمر
روب الصليبية ما زالوا خيربون إىل األرض نفس اجلماعة الذين حركوا احل موضوع اإلفساد يف

ننظر  مل يستطيعوا ختريب هذه الدولة وأقوى حماوالهتم كانت القرامطة. هذه أحداث اآلن و
  .إليها من منظار آخر

وذبح مجيع احلجيج كل من يف مكة مث اقتالع احلجر األسود  حصل هجوم على مكة
ة الفاطمي للضغط على اخلليفة اخلليفة العباسي توسل واستجدى اخلليف .واحتفاظهم به

  سنة، 22إلعادة احلجر األسود وأعيد بعد  القرمطي

فاألمر هو  بدأت احلروب الصليبية عندما بدأت األمور الحتالل بيت املقدس تفشل. إذاً 
 .التلمود ظهرت شخصيات فرسان اهليكل وهم تسعة من فرنسا لديهم معلومات من .تتمة

إىل التلمود غري  د يعرف القراءة والكتابة الذي يستطيع الوصولمن هو ذا الفرنسي الذي ابلكا
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التسعة إذًا يهود. حىت اآلن  شخص حاخام كبري، بدليل الوصول إىل نص التلمود فهؤالء
توزع حصراً ألانس معينني بواسطة اكتتاب وآخر  راؤه يف املكاتب وإمنا نسخالتلمود ال ميكن ش

نسخة توزع حصرًا على جامعة  10000أذكر.  على ما 1991طبعة للتلمود كانت عام 
الفالنية فقط ال يباع التلمود بسبب األسرار املوجودة فيه. أساس  كذا أو املدرسة التلمودية

ُلو املوجودة فيه هو  الشريعة َياِطنُي ] َوات هبَ ُعوا َما تَ ت ْ امسه تلمود  [ ... ُمْلِك ُسَلْيَماَن ۖ َعَلىَٰ الشه
بدأت احلروب الصليبية عندما قضى صالح  .الكرمية تشري إىل هذا األمر وابلتايل فاآلية .اببل

القاهرة. من الالفت للنظر أن احلمالت الصليبية توجهت إىل  الدين األيويب على الفاطميني يف
محالت صليبية إىل مصر. أليس غريباً أن يتوجهوا للقاهرة؟ هل يريدون القدس  أواًل. مخس مصر

 .يصبح له معىن مصر؟! هنا التاريخ أم

مسلسل إذا ربط بينها تظهر احلركة واملعىن. مثل جمموعة صور متالحقة،  هناك حلقات مثل
فاحملاولة  .ويظهر املعىنحركت هذه الصور بسرعة مناسبة تظهر احلركة اليت كانت خفية  إذا

 وهي اسرتاتيجية جداً  الكربى كانت أايم الفاطميني واحلروب الصليبية. عندما سقطت مصر
بيت املقدس(  –لديهم هو )مصر  ألن ابب الدخول إىل بيت املقدس هو مصر. السيناريو

هكذا األمور يف  Exodus اهلجرة الكربى مثل أايم سيدان يوسف وسيدان موسى وبعدها
استطاعوا الدخول إىل فلسطني عن طريق مصر. عندما  وابلفعل. فلسطني ←قوهلم مصر ع

إذا كان ) األسود لدى القرامطة ملبادلته ابلقدس متت إعادته احلجر مل يعد هناك مربر لبقاء
وهناك أمر يريبين كثريًا ولدي شكوك وهو أن احلجر األسود ليس  .(فعاًل قد أعيد هو ذاته

قطعة 13  قيقي. ما يلفت النظر هو أنه عندما كسره القرمطي انكسر إىلاحل احلجر األسود
يوجد  وهذا األمر استوقفين كثرياً. وعندما أعادوه الرقم كالسيكي لدى اليهود، 13  !! ملاذا؟

فقد قتلوا مجيعاً.  أي إثبات أبنه هو احلجر األسود ألنه مل يكن هناك أي شاهد من أهل مكة
كثرياً هو احلادثة الشهرية حملاولة   على احلادثة. وكذلك ما يستوقفين سنة 22وخاصة أنه مضى 

عليه وسلم ابلقدس. قاموا حبفر نفق كي يسرقوا جسد  استبدال جثمان سيدان النيب صلى هللا
 .الشريف سيدان النيب من قربه
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 آلنوالربتغال هلا قصة )علمًا أبن الربتغال كانت كلها إسالمية(، لن أفصل ا يف الربتغال،
على كورنيش  امة فقط، وقصص كثرية يل تعليقات حوهلا. يوجدكثرياً ولكن سأذكر النواحي اهل

يف البحر هو  )الساحل( مدينة لشبونة نصب تذكاري ضخم جدًا على شكل سفينة داخلة
على جدة،  من خطط هذا الشخص اهلجوم Enrique le conquérant إنريكه الفاتح

 .مقايضته ابلقدس ل وأخذ جثمان سيدان النيب من أجلالوصول إىل املدينة، والدخو 

 جداً اتفاقية بني تيمورلنك وملك اسبانيا تقضي أبن جيتاح تيمورلنك كل وهناك قصة قيمة
مليون مثقال ذهيب،  املنطقة ويصل إىل القدس فيسلمها إىل ملك إسبانيا وابملقابل يعطيه امللك

داث القدس. هناك جمموعة أح لذهب لشراءنفهم من خالهلا جنون إسبانيا للحصول على ا
استوقفته مشايخ األزهر كانوا أوروبيني  من بينها محلة انبليون على مصر. وهو أن شخص

أصبحوا مشايخ األزهر وأحدهم شيخ األزهر وهو أورويب.  دخلوا يف اإلسالم وترفعوا إىل أن
لكتاب انبليون عندما كتب  مصر كانت األمور جاهزة، والقصة الشهرية عندما جاء انبليون إىل

بشيخ  الرمحن الرحيم من حممد انبليون بوانابرت ..( شك هذا الشخص املصري كثرياً  "بسم هللا
جيش انبليون ومتوجه  األزهر فراقبه واتبعه إىل أن رآه يف إحدى الليايل يرتدي مالبس ضباط

 Saint ه األايم يسموهناهلم. حىت هذ مع انبليون ابجتاه عكا. عكا مدينة هامة جداً ابلنسبة
Jean d'Acre. املناطق. يف هذه األثناء كانت األمور سيئة  كذلك حيفا وغريها من هذه

يزال قنصالً فما الذي أحضره إىل مصر يف هذه الفوضى وهذه  جداً يف فرنسا وكان انبليون ال
 نياً أخذوه ووضعوهطبعاً إىل أن نظريت الشخصية أن انبليون كان عميالً بريطا الظروف، ابإلضافة

  ليقوم مبهمة معينة ليحقق مآرب بريطانية أي أنه بطل مصطنعيف هذا املوقع 

ألول درس من دروس ماكيافيلي: تريد أن تقوم حبرب لتغنم من ثروات  أي تطبيق مسلكي
 كانت احلرب ستكلفك أكثر من الغنائم بكثري فما الفائدة منها؟! إذا أردت أن  عدوك فإذا

الثمار  أجلك مث أتيت يف اآلخر لقطفقتصادية، دع غريك يقوم ابحلرب من تكون حربك ا
  .كلها

 حلملة انبليون كان قد بدأ رمبا منذ أن كان انبليون رضيعاً. انظر إىل الثورة إذًا فالتخطيط
خطة  الفرنسية وإىل امللك لويس اخلامس عشر بداايت حكمه جتد أن األمور تسري بشكل
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السابق. وأقول  ذا التخطيط عنلى املستوايت. حالياً هبط مستوى هحمكمة جهنمية وعلى أع
 .تفكريهم. سوف نتكلم هبذا املوضوع أبنه آن اآلن وقتنا لنتحرك ألهنم يعانون من احندار مستوى

األمري فؤاد كان ابن امللك فاروق، من كل هذا امللكوت مل خيرت إال زوجًا يهودية من 
  .األلزاس

كي يعطوا ذريعة   ة النصارىطوش اً يف سوراي وبيت املقدس، وهوحدث أمر كبري هام جد
مثن التنازل االتفاقيات بني  للتدخل )قميص عثمان(. وضعوا مسمار جحا يف لبنان ندخل يف

إعطاء امتيازات لفرنسا يف لبنان ! وملاذا نعطي  فرانسوا األول والسلطان سليمان القانوين على
مانية قوية، ولكن روكسالن سليمان القانوين كانت الدولة العثأايم  !لفرنسا هذه االمتيازات ؟

ألن أمه  هي كانت املسيطرة على احلكم آنذاك إذًا ابن سليمان القانوين كان يهودايً  اليهودية
القانوين أما ابنه البكر  يهودية وأول جيل لبين عثمان من املاجنني سكري مخري، هو ابن سليمان

القائد املظفر إبراهيم ابشا بسبب قتله وقتل  دة اجليش وكلهم حيبونهكان رائعًا وبطاًل يف قيا
  .روكسالن مؤامرة حاكتها

للورانس  Boss – Chief خططت لتقسيم الدول العربية وهي القائد جرترود هي اليت
اجتمعت مع شيوخ العشائر معها  1913تصوري، مستواها أعلى منه. عام  العرب حسب

لدى  نس العرب وكان ضابطاً مست اخلرائط مجيعها ، مث جاء لوراهائلة من الذهب ور  كميات
وبعون هللا تعاىل نطردهم  القائد اللورد اللميب حاكم مصر. أستغفر هللا إبذن هللا هذه لن تتكرر

هل كان احتالل  .فلسطني ← سيناء ←دائماً مصر  الحظ نفس السيناريو .من هذه البالد
. هل حصل إنزال حبري على الشواطئ الفلسطينية؟ ال مصر فلسطني من سوراي؟ ابداً بل من

فلسطني. خرق الصف العريب مت عن طريق السادات يف مصر. كل  - سيناء -بل مصر 
واألفكار واألفالم املاجنة جاءت عن طريق مصر. هناك شيء رمزي يف هذه  االحنالل اخللقي

 .يف مسلسل فتأخذ معىن النظرة املوحدة ال تؤخذ كحدث حبد ذاته، بل حلقة هذه .اللفتة
ال يلدغ من جحر مرتني. إذا لدغ  املؤمن كيٌس فطنْ  .والنتيجة غفر هللا لنا وآلابئنا وألجدادان

الشخص كيس فطن فهو ليس مؤمناً. كفاان نضحك  مرتني فهو ابلتايل ليس مؤمناً. إن مل يكن
أتثر الناس كثرياً وكانوا  حنن مبؤمنني. مثال عند حرب العراق نا مؤمنني وماعلى أنفسنا، نظن أن
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 حيصل معنا هذا الشيء. ألسنا مسلمني نصوم ونصلي... فقلت هلم أعطوين آية يسألوين ملاذا
  .واحدة من القرآن الكرمي فيها وعد للمسلمني ابلنصر! ال يوجد

وابلتايل  .وال يوجد أي وعد ابلنصر للمسلمنيالنصر يف القرآن الكرمي وعود للمؤمنني حصراً 
 .نا مؤمنني حقا لنصران هللا تعاىللو ك

أعطينا جو عام، نقول ما هو املرض؟ ما هو اهلدف؟ أان أقوم بشيء  من خالل ما تقدم
أن خترج أمة  سار يف هذا الطريق ولكن حسب ما أحتاجه. أان رغبيت هي ليس ألن غريي

ه هو لشخص فما هي الفجوات املوجودة. الذي ذكران .وهذا الذلسيدان حممد من هذا املأزق 
  .قد حدد حاجاته مسبقاً وملاذا

تعاىل حني يقول] ال قوة إال ابهلل [،: يقيناً جيب عدم الشك أبداً يف  هل تشك بكالم هللا
 .التطبيق أقول اآلن ] وما توفيقي إال ابهلل [، جيب وضع هذه اآلية موضع الكالم هذا

نان واألردن والسعودية الكويت كان يكتب قوانني العمل كاملة لدولة للب  محه هللاوالدي ر 
تصحيح  قطر، كله من عمل الوالد. كان يكتبه وكان عند مراجعته للمسودة ال جيد أي ليبيا

كان يراه كان يتساءل   وكأن شخص ميلي عليه إمالء. تطبعه السركرية وأتيت به ألدققه. عندما
هذا الشيء كان بسر قال يل أن  .أان فعال كتبت هذا؟ ومبنتهى التواضعهل هذا معقول هل 

  :دعاء جدك الذي علمين إايه

  .اللهم نور يل بصرييت بنورك وعلمين من علمك

وأنت طالب من هللا تعاىل املزيد ] وقل رب زدين علما [ جيب أن ال  إذا دخلت يف عمل
كتاابً   ، حنن قد تعودوان يف املدارس أن منسكتستغين أبدًا عن هللا سبحانه وتعاىل تكتفي وال

منسك الكتاب ونتوجه  والصحيح أن -استغفر هللا  -حت به حنتاً وندير ظهران لرب العاملنيونن
أكرب ونور ومدد لنفهم احلقيقة. إذا  إىل هللا تعاىل ونسأله سبحانه أن يعطينا ملكات عقلية

املا أن هللا سبحانه هو الذي ينور بصريتك. إطالقاً ط عملت هبذه العقلية ال يلزمك أي شيء
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لوحدها. إذا دخلت إىل غرفة فيها مكتبة عامرة، وكانت الغرفة يف  ر تنكشف أمامكاألمو 
 .فماذا ستسفيد من املكتبة؟ ال شيء. أما إذا كان هناك نور فإنك تستفيد منها ظالم دامس

 .أساس العمل الناجحهذا هو  كذا األمر ابلنسبة لعمل بوجود نور من هللا تعاىل

 يلي ولكن شيء عملي، هو أن يستنجد قلب املرء ابهلل تعاىلأعتربه أمر تكم ما أطلبه وال
 .ليمده ابلنور، وإبذن هللا ميدك هللا تعاىل مبدده ويفتح املوضوع أمامك

عبارة عن أفكار وأنت تستطيع جتسيدها يف الواقع. أان أحب قبل  ما ذكرانه اآلن هو
وضع  يت مسألة التفاصيل. جيبضوع ما وتفاصيل أمر، رؤية اإلطار العام له مث أتمو  الدخول يف

 .املوضوع ضمن إطاره كي أيخذ معىن

 :اختصاراً للجلسة نراجع النقاط األساسية التالية اليت ذكرانها

أان كمسلم ملاذا أضيع وقيت يف قراءة التاريخ. يف الواقع هذا  .إعطاء معىن للبحث التارخيي
أمور  ىل ليس يف العبادات فقط بل هناكهللا تعاىل يف كتابه الكرمي. امر هللا تعا ألمر امتثال

 :أخرى مثل قوله تعاىل

ِبنيَ  [ (137) ]َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ اْلُمَكذِّ
 آل عمران

َرِة َخرْيٌ ]...أَفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَلَداُر اآْلَخِ 
 ([ يوسف109لِلهِذيَن ات هَقْوا أََفاَل تَ ْعِقُلوَن )

ِبنَي )  ([ النحل36]َفِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

َا اَل تَ ْعَمى  ]أَفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ َتُكوَن هَلُْم قُ ُلوٌب يَ ْعِقُلوَن هِبَا َأْو َآَذاٌن َيْسَمُعونَ  هِبَا فَِإهنه
 ([ احلج46اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الهيِت يف الصُُّدوِر )

 ([ النمل69]ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنَي )
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َ َعَلى ُكلِّ ]ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدأَ اخلَْ  ُ يُ ْنِشُئ النهْشَأَة اآْلَِخَرَة ِإنه اَّلله ْلَق مُثه اَّلله
 ([ العنكبوت20َشْيٍء َقِديٌر )

ُهْم قُ وه  ًة ]َأَوملَْ َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكانُوا َأَشده ِمن ْ
ُ لَِيْظِلَمُهْم َوَأاَثُروا اأْلَرْ  َض َوَعَمُروَها َأْكثَ َر ممها َعَمُروَها َوَجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَ يَِّناِت َفَما َكاَن اَّلله

 ([ الروم9َوَلِكْن َكانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن )

ُل َكاَن َأْكثَ رُُهْم ُمْشرِِكنَي ]ُقْل ِسريُوا يف اأْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الهِذيَن ِمْن قَ بْ 
 ([ الروم42)

ُهْم ق ُ  وهًة ]َأَوملَْ َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم وََكانُوا َأَشده ِمن ْ
َماَواِت َواَل يف اأْلَ  ُ لِيُ ْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء يف السه  ([ فاطر44ْرِض ِإنهُه َكاَن َعِليًما َقِديرًا )َوَما َكاَن اَّلله

]َأَوملَْ َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الهِذيَن َكانُوا ِمْن قَ ْبِلِهْم َكانُوا ُهْم َأَشده 
ُ ِبُذنُوهِبِْم َوَما َكاَن هَلُْم ِمَن اَّللِه ِمْن َواٍق ) ُهْم قُ وهًة َوَآاَثرًا يف اأْلَْرِض َفَأَخَذُهُم اَّلله  ([ غافر21ِمن ْ

ُ َعَلْيِهْم وَ  لِْلَكاِفرِيَن ]أَفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َدمهَر اَّلله
 ([ حممد10أَْمثَاهُلَا )

أن ال نكون  اثنياً  .ب تبيان أن هذا الشيء وهو قراءة التاريخ ليس مضيعة للوقتجي أوالً 
كيف يؤخذ التاريخ وكيف   مسامهني فيه فقط وإمنا جيب أن نصبح أسياد التاريخ، ونعلم الناس

  .ينظر إليه وكيف تتحقق الناس من التاريخ

لى فهمه. لدينا معطيات يستطيعوا هم فهمه ورؤيته حنن املسلمون قادرون ع الشيء الذي مل
فقط وإمنا  القرآن الكرمي، لدينا خط وقدرة على استنباط املعلومة الدقيقة. ليس إسهاماً  يف

 .املسلمني. ونفتح هذا الباب يذهب إىلإثبات أبن الصدارة لنا. من أراد أن يتعلم التاريخ فل

اء األمة اإلسالمية العربة والدرس ونستفيد من أخط نبحث عن . اجلدوى، الفائدة، والعربة
إبذن هللا تعاىل. كفى، أتخران كثرياً. يتحصل لدينا وعي، ويعلم مدى  وال نقع فيها مرة أخرى
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ابنكسار شديد،  فيطلب العفو واملغفرةوآابئه إذا استغفر لنفسه وللمسلمني واملسلمات،  تقصريه
 .الشيءخالل هذا  ال نستطيع أن نتخطى األزمة اخلانقة اليت حنن فيها إال من

 .دون أشياء أساسية مهملة ومرتوكة. مسائل أساسية يف القرآن الكرمي مرتوكة ما فائدة الفقه
قصص  ت عليهامنها مسألة التاريخ وغريها، ُحكي عن األمة اإلسالمية كالم كذب ورُكب

 أكذب وهتم ابطلة جيب علينا تبيان احلقيقة

ق بني عرب وأعراب. إذا كتبتها يف التاريخ تعديل اخللل يف فهم الفر  جيب من خالل فهم
وابلواقع يف الغرب تصورهم  .ARABE .الالتينية حنصل على نفس الكلمة متاماً  األحرف

  .العرب هو يف احلقيقة عن األعراب عن

على بعض الشباب من جيلنا وقلت هلم لو أن أعرايب جاء عند سيدان  ربقمت بعدة جتا
س بشخص أصيل جداً طبيعي على الفطرة. فقلت له انطباعك؟ فقيل له أنه حي النيب فما هو

كانوا مثل   إبمكانه أن يكون قدوة ببساطته وشهامته اخل... ؟ هذا عكس املعىن. األعراب هل
ور. اإلشكال أن يكون تصوران ََ حلقة درس يف أحد   حنن كذلك. مثال شاب داخل يفالنه

الصحابة؟ مع األسف تصوره  املساجد ما هو مثله األعلى؟ الصحابة. ترى ما هو تصوره عن
إن وضع الطاقية البيضاء وأرخى حليته  غري صحيح، الصحابة مل يكونوا هكذا. ألنه يعتقد أنه

ك ابداً. ال يوجد صحايب جيلس يف الصحابة ليسوا كذل .ولبس الكالبية فهو مثل الصحابة
وة صغرية تفوه هبا النقود. العريب يف مكة أو املدينة إذا صدرت منه هف جامع ويدفع له الناس

حاله( يف  جملس أو غريه، ويصبح مثال وأضحوكة العرب كلهم، إذا مل يكن متمكنًا )قد يف
أذكياء وأقوايء على املستوى  سعمله، يف لسانه، يف زكائه، يف قتاله. وابلتايل فالصحابة هم أان

 .الدراويش الغضني االجتماعي واالقتصادي واحلريب وليسوا من

أن شرحها وفهمها لتغيري تصور املسلمني أواًل مث الغربيني عن العرب  جيبهذه املعطيات 
واألمر ليس  الفاحتني األوائل هذه الصورة اليت خنتصرها ابخليمة واجلمل وأهنم بداوة املسلمني

  .كذلك إطالقاً 
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اليت بودي أن يعمل هلا حبث إلعادة كتابة هذا التاريخ من خالل معطيات  هذا من املواضيع
ة بريطاني هذا األمر له مسامهة وأتثري فعال جدًا يف الدعوة. هناك سيدة والدهتا .حةصحي

ال تسمع أخباراً  ، طبعاً هي2001أيلول  11جاءت لعندي وقد اهتزت نفسياً بعد أحداث 
أهنا على وشك أن  أتت لعندي يف رمضان وقالت .CNN أو BBC ابللغة العربية ولكن

 terrorists أهنا تسمع أننا إرهابيني ها أتيت لزايريت. فذكرت يلترتد. وكان هناك أسباب جعلت
واإلمشئزاز وكل االهتامات اليت ال أحد يقدر أن يرد  ة جعلها تشعر ابلقرفوبن الدن والقاعد

املغلوط عن الصحابة. قالت يل أبهنا صائمة يف ذلك اليوم ولكنها  عليها، وخاصة التصور
لغد، وأن هذه آخر سنة ستصوم هبا وبكت أمامي. جلست من أهنا ستصوم يف ا ليست متأكدة

 .درجة 180معلومات بسيطة انقلبت رأساً على عقب  ربع ساعة واستعرضت أمامها معها
حججاً  فبكت مرة أخرى وقالت كيف كنت أفكر هبذا الشكل. املقصد هو لو أنين أعطيتها

أن ترتد عادت إىل  على وشك كالسيكية اعتيادية الزدادت نفوراً. هذه اإلنسانة اليت كانت
السابقة عن الصحابة أال  ججاإلسالم حبماس بفضل ربع ساعة ومن خالل إعطائها هذه احل

 .تساوي هذه ذهباً 

الكثريين من خرية الشباب الذين طفشوا بسبب أمور يروهنا. الدرويش  يوجد من أمثاهلا
اخلارجي فمع  فتحاً على العاملعلى نفسه ميكن أن ال يكون لديه مشكلة أما من كان من املنغلق

 .األسف يوجد عنده إشكال كبري يف التصور عن الصحابة

صغرية ميكنك أن تذكر الناس هبا، الصحابة مل يكتشفوا احلضارة ألول مرة  بضعة معلومات
أعمال  فيها بالد. اين ذهبت رحلة الشتاء والصيف؟ وهي ابلنسبة هلذا الزمان مثل رجل فتحوا

جيداً، كذلك كان شكل  يسافر كل عام إىل طوكيو أو لندن أو غريها ويعرفها سعودي أو كوييت
  .حضارات العامل  القرن السادس والسابع امليالدي فيها أعظمبالدان يف

 تعترب ابلنسبة للتجارة الدولية؟ املركز. مكة كانت أساسية جدًا يف جتارة مكة ماذا كانت
البيزنطية. وإذا أخذت  رة الرومانية ووريثتها احلضارةاحلصلبان. احلصلبان أساسي جداً يف احلضا

اجتياز إيران. هناك قضااي طرق آمنة  جتد اهلند قريبة جداً بعدخريطة ونظرت إىل مضيق هرمز 
العربية ألسباب اسرتاتيجية وألسباب ضرائب ابهظة أيضاً.  وطرق خطرية، جتارة متر عرب اجلزيرة
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 ب املنخفضة هذه األمور بدأان ننساها حالياً. إذًا جتارةالطرق ذات الضرائ لذا كانوا يفضلون
تلك األايم.  والصيف ميرون من خالها على أعظم املدن يف العاملكبرية جدًا رحلة الشتاء 

خسفت بزلزال يف القرن الثالث  أنطاكية كانت أعظم مدينة على اإلطالق يف العامل تلك األايم،
بصرى، جرش، اخل... كل طريقهم يف رحلة  يا وعمان،امليالدي، كذلك مدينة دمشق وفيالدلف

احلضارية يف العامل يروهنا أثناء رحلتهم. تصور أن آاثر  املالشتاء والصيف كان يضم أعظم املع
عظيمة فما ابلك يف تلك األايم. من انحية أخرى، يف سورة الروم قوله  هذه املدن حىت اآلن

 :تعاىل

( يف ِبْضِع 3ِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن )( يف أَْدىَن اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن بَ عْ 2( ُغِلَبِت الرُّوُم )1]امل )
( بَِنْصِر اَّللِه يَ ْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو 4ِسِننَي َّللِِه اأْلَْمُر ِمْن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعُد َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن )

 ([5اْلَعزِيُز الرهِحيُم )

 معناها؟ هذا يعين أن املسلمني هم على علم ابألحداث العاملية ألهنا تؤثر ما غلبت الروم
لتعاطف املسلمني  م. هذه املعلومة أستخدمها كثريًا يف الدعوة ألن فيها من جهة إثباتعليه

ومطلعني على األحداث العاملية.  مع املسيحيني، ومن جهة أخرى تعين أهنم موجودين يف مدينة
والذهب واحلرير للرجال. املسك احلقيقي انقرض  سبة لتحرمي أواين الفضةكذلك األمر ابلن

حممي. وهو حيوان اندر جداً بني الغزال واملاعز ال يتواجد سوى  احليوان الذي ينتجهحالياً ألن 
املسك  .اهليماالاي. وابلتايل فمصدر املسك الوحيد يف العامل هو جبال اهليماالاي يف جبال

اهليماالاي. واملصدر الوحيد  ه اصطناعي. فاملصدر الوحيد للمسك يف العامل هواملوجود حالياً كل
يستوردون البارفان والعطور من اهليماالاي واحلرير  ر يف العامل الصني. وابلتايل فإن أهل مكةللحري

هل يقال عنهم بدو ؟! سيدان  Christofle من الفضة والذهب من الصني، وأيكلون أبوان
 والسالم عندما ذهب إىل املدينة أقام يف )فيال( بناء من طابقني. هكذا جيب الةالنيب عليه الص

املخطط  أخذ األمر. هل نصب خياماً وصلى أم أنه رسم خمطط املسجد النبوي شخصياً. هذا
األموي على نفس  لكل املساجد الناجحة يف العامل. املسجد Archetype يعترب منوذجاً 

 وسلم الذي خطه النيب صلى هللا عليهخمطط املسجد النبوي الشريف 
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... الصحابة الكرام. هل يعترب هؤالء بدواً الفسطاط، الكوفة وغريها من الذي خطط مدينة
انخذ  .هذه املعلومات تقلب الصورة رأساً على عقب ومن الضروري جداً أن نقوم هبا ؟! مجلة

كانت برلني   جودة؟ هلميالدي، أورواب، ابريس، هل كانت لندن مو  600واقع العامل عام 
املستوى. مل يكن الرومان  هوومدريد موجودتني؟ ماذا كان الواقع، وكيف كان الناس، وما 

قوت وفيزيقوت وفاندال وكلها قبائل  قد ذهبت، كان هناك قبائل 467موجودون. روما منذ 
يدان النيب. رفقاً ابملقارنة مع احلال يف العامل اإلسالمي أايم س مهجية. كيف كان الواقع يف العامل

إيران حىت  لزجاجية تلك األايم؟ منعبارة معربة جداً. من الذي كان يستخدم األواين ا ابلقوارير
للبحر األبيض املتوسط  الصني ال يوجد أثر للزجاج. الزجاج كان موجودًا يف احلوض الشرقي

السوريني املوجودين موجوداً يف روما بسبب  حصراً، مناطق حتت التأثري الفينيقي. الزجاج كان
 ئًا مألوفًا يف تلك األايم مثل يف أايمناابلقوارير ألن القوارير ليست شي يف روما. إذا عبارة رفقاً 

األايم  أانس كان لديهم قوارير يف تلك .cristal de Bohème هذه رفقا ابلكريستال
م احلضاري واملعيشي؟! مستواه ومعتادون عليها وإال ملا ضرب سيدان النيب هذا املثال ترى ما هو

ئه وأصوله تغيرياً كبرياً. هناك أمور كثرية لنفسه وآلاب هذه املعلومة على بساطتها تغري نظرة املسلم
 .هبا من خالل دراسة التاريخ جداً جيب أن نقوم

للموضوع أقول صادقاً أنه من روح القرآن الكرمي. عرض املوضوع على  هذا العرض الدائري
ب عرض إسالمي. مثال إنسان يذهب إىل احلج هناك شعائر ولكن فيها هو أسلو  شكل حلقة

 عبة املشرفة؛ هل تستطيع أن ترى أوجه الكعبة كلها مع بعض وأنت واقفهناك الك .رموز
تشاهد ثالثة أوجه.  أمامها؟! طبعاً ال. إبمكانك أن ترى إما وجه واحد أو اثنني. إذا ارتفعت

تؤخذ كرمز. كي تستطيع رؤية مجيع  حلركة. هذه املسألةكيف السبيل لرؤية اخلمسة وجوه؟ اب
اجلهات. إذا أخذت وجه واحد فقط واقرتبت منه  يبه من مجيعأوجه أمر ما جيب عليك تقل

جتد أنك ترى جزء صغري منه فقط، فإذا وقفت على هذا اجلزء  كثريًا بغية اكتشافه فبالنهاية
 يعلم عن هذا اجلزء فقط سوى من خالله فمن أييت بعدك لن ودونت معلومتك كلها

  .ء ابلكل فيضيع املعىنما دونته له. ولن تكون لديه إمكانية ربط هذا اجلز 

 تصور أن شخص آخر واقف من الطرف الثاين وقام بنفس الشيء الذي فعلته
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وحتاور معك النتيجة مثل حوار الطرشان. ألنه يعرف أنه أمام الكعبة ويقول أنه يرى كذا، 
  .....أنك ترى كذافتقول له أنت 

صواب أن تقوم جبولة شاملة كل األجزاء معًا لتظهر احلقيقة كاملة وال  إذًا البد من وضع
 األمر ليتكون لديك رؤية كلية ومن مث وضع خطة عمل. مثال كخطة عمل لدينا هذا على

والدراسة  اخلط من مقطع سيدان عمر بن اخلطاب والسيناريو الذي ذكرته، جدير ابلتفصيل
  .....انبليون موعة احملاوالت اليت من ضمنها محلة انبليون، نظرة على كل حروبجم

 
 


