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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيأعدائهم 
 والبيولوجي األخالقيموت الغرب 

(6) 
اَددا  قااال اهلل العظاايم  َكنأ ْماُددوا  َوَلَقدددأ َهلأ ُُمأ بْالأبَدُيادداْت َومددا وددا ُوا ْليُد أ ُُمأ ُرُلددُك الأُقددُروَ  ْمددنأ قَدددبأْكُنمأ َلَمددا َ َكُمددوا َوجدداَءلدأ

َرأْض ْمنأ بَدعأْدْلمأ ْلاَداأظَُر َويأَف لَدعأَمكُ  رْميَن * ثَُم َجَعكأااُومأ َخالْئَف ْفي األأ َم الأُمجأ ْزي الأَقوأ  .(1)و َ َوذْلَك َ جأ
 كرمية بصائر هامة هذه اآلية الوفي 

 من قواعد عكم المستقبل: مستقبل األمم
علم صعب معقد، هذه اآلية الكرمية متنحنا قاعدة من أهم قواعد علم املستقبل، وعلم املستقبل اّن  البصيرة األولى:

فيااه الباااب وذلااأل ألنااه رااام بالقيااب واقتحاااو للم هااول و  ؛باال يااراه حاارا حدساايا أساسااا  باال قااد ال يعتااعه الاابع  علمااا  
مفتااوع علااى مصااراعيه لتااال االحتماااال  والساايناريوها ، عكااا علاام التاااريا الااذحت يسااتند إ  حااواا  قااد  ققاا  أو 

العلاام ر ريااا  العصاار الااراهن الااذحت ال  تاااط إال إ  ا حااااة احلسااية، أمااا علاام املسااتقبل علااى األحاادا  املعاصاارة أحت 
 ينضبط. فيبدو كأنه نوع من الكهانة املعتمدة على احلدس الذحت ال

ماان أحااا  رااا قاارأ املسااتقبل كمااا يقاارأ أحاادكم كّفااه، وماان  وانّ الصااحيه هااو ان هنالااأل قواعااد  كاام املسااتقبل  نددن  ول
 عرف بعضها تقدو إ  األماو بنفا النسبة.

وإحدى تلأل القواعد اليت تكتف لنا املساتقبل ماا تضامنته هاذه اآلياة التاريفة إذ صارح  بسانة اهلل اعالادة يف ع ّلياة 
اَددا الأُقددُروَ  ْمددنأ قَدددبأْكُنمأ َلَمددا َ َكُمددواأحت وبااالتعبا القاار    ،نااا م للاادمار واكااالل والاااوال والفالظلاا َكنأ فااالظلم  َوَلَقدددأ َهلأ

د اهلل أّكامرتعه وخيم وال مفّر من هالل تلأل األمم اليت تتخذ الظلم اريقاة ومنه اا  يف إاارة وا ون العبااا والابالا، ولقاد 
رْمينَ ه السنَّة إذ قال بعد ذلأل تعا  عمومية هذ َم الأُمجأ ْزي الأَقوأ  .َوذْلَك َ جأ

اتثىن منهاا واي ، ساي  املعلولية بني الظلم واكالل هي عالقة عامة ال  –العّلية اجلدلية ان هذه العالقة  واملهم م ل اظ  ن فم 
كسار وماان ن يانم لعادة أيااو يصاااب نسيفاان عماواه الفقارحت  علاى سابيل املثااال كيلاو  055بدناه كماا لاو حال ح اارا  ياان 

باكلوسة وهكذا، وكذلأل )األسرة( فاهنا ستنهار وتتفكأل أو تفقد سعااهتا باملرة فيما إذا ظلام الااوط جواتاه أو أوالاه أو 
 ظلم أحت منهم اآلخر.

 لطائف في مفردة القرو 
                                                           

 .11-11سورة يونا  اآلية  (1)
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بالقاااة، ذلاااأل اناااه كاااان مااان املمكااان  يف اآلياااة التاااريفة ذا  االال  الأُقدددُرو َ ان اختياااار مفاااراة  البصددديرة اليا يددد :
اَدا نا التعوب أو القبائل والعتائر أو األمم أو احلضارا  من قبلكم(، لكنه تعا  عّع باكهلالقول  )ولقد أ َكنأ َوَلَقدأ َهلأ

 فلماذا؟ الأُقُروَ  ْمنأ قَدبأْكُنمأ 
 ميكن لنا ان نستعرض يف هذه الع الة واهني 

 حزاب والعشائرالقرو  لشمل الشعوب واألمم واأل
اجلماعااة املقةنااة يف جماان  بااهيااراا  )القاارن(ان القاارن مفهااوو واساا  يقطااي كافااة تلااأل املفاااهيم السااابقة ذلااأل ان  األول:

ولاذلأل فاناه يعام العتااة، احلااب، التياار، التاعب،  ،انواحد )وسيأيت تدقيق حول هذا التعريف( فاناه ماأخوذ مان االقاة 
مان علاوو املساتقبل  عادة  قاالكرمياة وهكاذا متنحناا اآلياة  ،حادمن اقاةان أفرااهاا يف جمان وااألمة، وغاها فاهنا بأمجعهاا تتضا

ملعرفااة مصااا هااذا احلاااب أو ذال أو هااذه العتاااة أو تلااأل أو هااذا التيااار والت ماا  والنقابااة واال اااا.. ا  فاااهنم إذا صااار 
 الظلم ايدهنم أهلكهم اهلل تعا  اون وأل أو ريب.

 معايا  لكقرو 
ان القرن حبسب تتب  كلما  اللقويني وموارا استعماالته له معنيان، ولننقل هنا ماا قالاه ابان فاارس يف مع ام  ا ي:الي

القااف و الارا  و الناون  أصاالن  ماا قاد يقاال يف هاذا البااب  قاال  ) أهامص عّامقاييا اللقة فانه علاى إاااجه اقياق وقاد 
ّدة  ، واآلخ ر وي ٍ  إ  وي صحيحان، أحد مها يدلُّ على مج    وي  .(1)(ٌ  يْنت أ  بق ّوة وو 

                                                           

  والناون  أصاالن  صاحيحان، أحاد مها يادلُّ علاى ، وكامل كالمه )القاف والرا67ص 0ابن فارس، مع م مقاييا اللقة، اار الفكر  ط (1)
ّدة.  ، واآلخ ر وي ٍ  إ  وي مج    وي  ٌ  يْنت أ  بق ّوة وو 

.  فاألّول  قارن   بني التَّيئني. والق ران  احلبل  ي قر ن به ويئان 
 احل ْبل أيضا . قال ارير  والق ر ن 

 بكُدددددددددددددددددددددددددقأ خكيَفتَداَدددددددددددددددددددددددددا   أ وادددددددددددددددددددددددددَ   ْقيَددددددددددددددددددددددددد 
 

 لبددددددددددداْب والمشددددددددددددود فدددددددددددي قَددددددددددددَر ْ ه ُدددددددددددي لدددددددددددَد  ا 
 

 والق ر ن  ا ع ْيب ٌة صقاة ت ض مُّ إ  اجل عبة الكباة. قال 
كَددددددددددددددَك الادددددددددددددداَس الكَددددددددددددددَبنأ   يددددددددددددددا ابددددددددددددددَن ْلشددددددددددددددام  َهلأ

 

 فنكُُّدددددددددددددددددددددددددمأ يَمْشدددددددددددددددددددددددددي بَقدددددددددددددددددددددددددوس  وقَددددددددددددددددددددددددددَر أ  
 

ب ني بنين  الق ر ن   والق ر ن يف احلاابني، إذا التق ي ا. وهو مقرون  احلاا 
ااا ف ار س بينهمااا بالكساار والفاته الخااتالف الصناافتني. والق اار ان  أن ق رن ااأل يف ا والق اْرن  اانن. وقياس اهما واحااد، وإبَّ لتَّاا اعة  والق اْرن  مثل ااأل يف السن

رتني تأكلهما.  تقرن بني مت 
ار ين مان أخالفهاا. وا  قرَّناة القااا م ني واآلخ 

ار ْ  وضاع  ياديها وراليهاا والق ران   أن تا ْقر ن ح  َّة  بع مرة. والق ر ون من النُّاوس  امل لق ارون  الايت إذا ا 
درْ ينَ  تعا  اهلل  معا . وقوكم  فالن م ْقر ٌن لكذا، أحت مطيٌق له. قال ؛ وهاو القيااس، ألنَّ ُلبأحاَ  اَلذي َلَخَر لَادا لدذا َومدا ُواَدا لَدُ  ُمقأ

ماا قاد تقار ن اا. ومان كالمهام  فاالٌن إذا ااذبا ْتاه ق ريناٌة با ه ر هاا، أحت إذا ق ر نا  نا ْفاا ا نساان، كأ هن معناه أنَّه اوج أن يكون ق رنا  له. والق ر ينة 
 .س يٌف ونا ْبل( به التَّديدة أااق ها. وق ر ينة  الرَّا ل   امرأت ه. ويقولون  ساحمته ق ر ينته وقا ر ونته وقا ر ونه، أحت نفسه. والقار ن   الذحت معه
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 فق  لغ  مفردة القرو 
ان يااراا رااا املعااىن األول أو الثااا ، أمااا الثااا  فساايأيت يف الاادرس القااااو  الأُقددُرو َ  تماال يف اآليااة التااريفة  هقددول:

 ْقة  ن ون  يف جمن واحد(بإذن اهلل تعا ، وأما املعىن األول فنقول قال الراغب يف مفرااته  )والق ْرن   القو 
 .(1)و امل

مان وااوا رباا  أو ااام  ماا، والظاهر ان )القرن( ال يكفي فيه حرا وض  وي  إ  اوار وي  بل ال باد ما  ذلاأل 
واقفة إ  ااواره ماثال  بال هنالاأل رباا ، ياربط بينهاا االسة أو جواته، وليس  الاواة حرا أحت مثال  تقول  )قرينة الرال( 

 ة، وكذلأل جند يف سائر موارا استعماال  القرن بتال اوتقاقاته.هو ربا  الاواي
فانااه لاايا حاارا وااخص الااا إ  اااواره أو ميتااي معااه باال هااو وااخص  قَددرين    ْ  ُددي ودداَ  لدديفمااثال  قولااه تعااا   

ُُمأ ْ ُ ي واَ  ليولذا جند يف تتمة اآلية الكرمية له  اول التأثا عليه والوسوسة  َقرين  * يَدُقوُل َه ْ َ َك َلْمَن   قاَل قاْئل  ْمادأ
فانااه لاايا صاارف اقااةان باال  (1)وكااذلأل مااا ذكااره الراغااب ماان )والق اار ون   الااّنفا لكوهنااا مقةنااة باجلساام( (2)الأُمَصددُدقينَ 

ن( املقصااوا بااه اجلماا  بااني احلااف والعماارة فااان ار الق ااهنالااأل مالبسااة ونااوع تعلااق للاانفا يف الباادن أو حلااول فيااه، وكمااا يف )
، بال حاال قولاه امانهارتبااا  خاصا  بينهما إذ اخل أحدمها يف اآلخر فهما حقيقة ارتبااياة، ولايا حارا تعاقاب جم هنالأل

 .)القوو املقةنون يف جمن واحد( فان اهة ااتماعهم يف جمن واحد اب ان تكون مالحظة كرابط واام 
فقط بال ياراا باه إضاافة إ  ذلاأل  املتعاضادون يف  ال يراا به اجملتمعون يف جمن واحد الأُقُرو َ ذحت نستظهره ان الف
َاا الأُقدُروَ  ْمدنأ قَددبأْكُنمأ فحينئٍذ يطلق عليهم القرن والقرون واآلية التريفة ما ما أو اجملتمعون على وي  أمر  َكنأ َوَلَقدأ َهلأ

يف جماان واحااد باال ألااال ع ْضاااد  أهلاااأل تلااأل القاارون ال جملاارا اقااةاهنمتعااا  يااراا رااا ان اهلل قااد يقااال إبااا  َلَمددا َ َكُمددوا
يف القاااوو  ،عاااااة   ،كماااا هاااو كاااذلألفيماااا اسااات لب غضاااب اهلل تعاااا ،  ومااا اجرة بعضاااهم لااابع  يف الظلااام بعضاااهم بعضاااا  

 لأل استحقوا مجيعا  عذاب ا هالل.لذو الظاملني 
الداللاة علاى ظاهرة قد تكون  فاهنا رناسبا  احلكم واملوضوع ،االلة مفراة القرون بنفسها على ذلأل توقفنا يف ولئن
 عاا ٌ بالفعال وب عا ٌ ب  ظلامفكلهام كااان متاةكا  يف ال َ َكُمدوان ألاال اهنام اكااواناه  إهالكهام ، ويوضاحه ظااهر ذلاأل

اددداُلمأ  َلَمدددا َ َكُمدددواباااالقول والتأيياااد وبعااا  بالرضاااا، واحلاصااال  ان الظااااهر هاااو اهنااام  َكنأ فيعاااوا الضاااما يف  (1)َهلأ
 ااُلمأ َكنأ . (0)ال إ  غاهم أو إ  املركاب مانهم ومان غااهم  ان ن يظلام. فتأمال َ َكُمواإ  نفا الضما يف  َهلأ

 هذا.
                                                           

 .776امتق باو   ص -القر ن، اار القلم، الدار التامية  الراغب األصفها ، املفراا  يف غريب (1)
 .02-01سورة الصافا   اآلية  (2)
 .776امتق باو   ص -الراغب األصفها ، املفراا  يف غريب القر ن، اار القلم، الدار التامية  (1)
 .05سورة الكهف  اآلية  (1)
 قد يكون من باب التقليب، أو غا ذلأل. ذإ (0)
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 ماضي  في الحضارة الغربي  هيضا   اإللالكلَا  
ّنة( العامااة الاايت الّساايف هااذا الاادرس املااواا أبوذاااا  ماان القاارب و خاار ماان التاارس كتاااهد صاادس علااى ) ولاسددتعرض

 ون بتكل عاو.أسسها اهلل تعا  يف األمم والتعوب والقر 
أقاوى القاوى العظماى علاى وااه األرض،  حالياا   دّسافاإن الادول القربياة، وعلاى رأساها الوالياا  املتحادة األمريكياة، ج

القااوة العساكرية املذهلاة والثااروا  االقتصاااية املنقطعاة النظااا  مان حيا والظااهر اناه ن يسابق كااا مثيال يف التااريا املقاارو  
والقارب اضاطل  باأنواع مان أبتا   ،مطلقاا   ةابر ال  ياد عان الظااملني واجلباتعاا  اهلل  ة  نّ س  ، ولكن املبهروالتقدو التكنولواي 

مان أخطار الكتاب الايت صادر  يعاّد أنواع الظلم على مر التاريا.. ويكفي ان نستتهد على ذلأل رقتطفا  من كتااب 
ومااة األمريكيااة، ولاايا ماان يف القاارب نفسااه وهااو كتاااب )مااو  القاارب(.. وم لفااه وخصااية مرموقااة ااادا  ماان بطاان احلك

املعارضااة كااي يااتهم بااالتحيا والالموضااوعية، م لفااه هااو  )سياسااي ومفكاار أمريكااي معااروف، عماال يف منصااب مستتااار 
لثالثااة راسااا  أمااريكيني، وهااو كاتااب لعمااوا صااحايف اائاام يف عاادا ماان الصااحف األمريكيااة، وم سااا لثالثااة ماان أوااهر 

 "إن. يب. سي" و"سي. إن. إن"(.برامف التلفايون يف أكع قناتني أمريكيتني 
أو خالقااااي واملااااو  األبيولااااواي الدميوغرايف بنااااوعني مااان املااااو   املااااو  الااايناااذر رااااو  القاااارب يف هااااذا الكتاااااب وهاااو 

ضااارحت، ويقااول عاان األول  )إن املااو  املقباال مرياا  و يااف، ألنااه وبااا  وماارض ماان صاان  أياادينا وماان صااناعة أفكارنااا، احل
ذا املاو  أساوأ بكثاا مان الوباا  األساوا الاذحت قتال ثلا  ساكان أوروباا يف القارن الرابا  وليا بسبب خاراي،  ا اعل ه

و)فوفقا لإلحصا ا  احلديثة، فقد هبط معدل اعصوبة عند املرأة األوروبية إ  افل واحد لكل امراة، علماا أن  !تر(ع
اون احلاادي  عاان جيااااة عااداهم.  احلااااة تاادعو إ  معاادل افلااني كحااد أا  لتعااوي  وفيااا  السااكان املواااواين اآلن،

مليااون نساامة حبسااب  627وإذا بقياا  معاادال  اعصااوبة احلاليااة علااى مااا هااي عليااه، فااإن سااكان أوروبااا البااال  عااداهم 
إ  أقااال مااان الثلااا ( فهاااو إذن أساااوأ مااان  أحت مالياااني يف هناياااة هاااذا القااارن 256و سيتقلصاااون إ  2555إحصاااا  عااااو 

 الطاعون الذحت أصاب أوروبا يف القرن الراب  عتر، لكنه وبا  من صن  البتر ورأل إرااهتم!. 
 م شرات موت الغرب هخالقيا  وبيولوجيا  

 املو  األخالقي واحلضارحت، وهاو السابب األسااس للماو  البيولاواي أيضاا  فتادل علياه الكثاا مان ا حصاا ا  وهما
 واألرقاو 
)فقد ارتف  الرقم السنوحت لعمليا  ا اهااض يف الوالياا  املتحادة مان ساتة  الف حالاة سانويا عااو  اإلجُاض -1
 بعااد أن  ااه با اهاااض واعتااع  عمليااة قتاال األانااة حقااا للماارأة  ميااه الدسااتور! 1567ألااف عاااو  755إ   1577

الدفاع عن نفسه مث تقتله بدون رحة متذرعا  بألف عذر وعذر! وأحت ظلم وارو أعظم من ان جد أمامأل انينا  ال ميكنه 
ح ته الواقعياة ولكن الواق  هو ان وذلأل كمن يقتل التيا الطاعن يف السن أو املرأة الع وج متذرعا  بألف عذر وعذر، 
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 هي انه أقوى من اجلنني أو التيا الكبا وانه ميتلأل حق تقرير مصا اآلخرين وحياهتم!
 مليون ونصف حالة إاهاض يف العاو الواحد(. وبعد عتر سنوا ، وصل الرقم إ 

 (.1575)فقد بل  عدا حاال  االنتحار بني املراهقني األمريكيني ثالثة أضعاف ما كان  عليه عاو  ا  تحار -2
(، فقد بل  أكثر من ستة ماليني فقط )عدا مدمين املخدرا  )املدمنني وليا املتعاانيفإن   دما  المخدرات -4

   املتحدة وحدها!(.وخص يف الواليا
يف  20فيبلاا  رقمااا  مااذهال  إذ يقااول  )أمااا نساابة األافااال غااا التاارعيني، فهااي تبلاا  اليااوو  همددا عدددد هو د الز ددا -3

املائة من العدا ا مجايل لألافاال األماريكيني، ويعايل ثلا  أافاال أمريكاا يف منااجل اون أحاد األباوين "إماا بادون األب 
و"( ونالحا  ان امل لاف أمريكاي معاروف وقاد عاّع بااألوالا غاا التارعيني أحت مان اون عقاد وهو القالب، وإما بادون األ

 مد  وال مسيحي فهم أوالا جنا بالصراحة.
ل والاذوبان واالهنياار )وقاد تنااقص كثااا  تحلّابادأ  بال ،مامي اللبنة األساسية األو  يف حياة كافاة األهو  واأللرة -5

  يف الاواط. أعداا التبان والتابا  الراغبني
ومن الطبيعي جملتم  يسمه باحلرية اجلنسية الكاملة، ويتيه املساكنة بني الرال واملرأة اون أحت رابط وارعي أو قاانو  
يف بي  واحد، وخوف الراال مان قاانون األحاوال التخصاية الظاان، حاني تأخاذ الاوااة نصاف ثروتاه يف حالاة الطاالس، 

ون جواط بسبب حااتها إ  رال يقف معها و ميهاا، ناهياأل عان احلاااة البيولواياة واضطرار املرأة للقبول باملساكنة بد
 ، أن يصل ككذا هناية!

أما قضية التذوذ اجلنسي وقانون الاواط بني أبنا  اجلنا الواحد، فحد  وال حارط حيا  بلقا  حادا ن يكان  كناا 
 حرا ختيله يف السابق!

دة أو  يف البيا  األباي  متتاي يف تظااهرة لاا )مثلياني(  بادا  تعاافهاا وقد كانا  هايالرحت كلنتاون املتع رفاة أول ساي
 م  قضيتهم ومطالبهم املتروعة!(.

)إن هااذه هااي إحصااا ا  حتماا  ماانحط وحضااارة   يقااةيلخااص الكاتااب األمريكااي هنايااة القاارب يف عبااارة اقوأخاااا   
ياااة اون فضااايلة وال وااااوا للفضااايلة بقيااااب  تضااار ومتاااو ، وإن بلااادا مثااال هاااذا ال ميكااان أن يكاااون حااارا. فاااال وااااوا للحر 

 .(1)ا ميان(
اَدا الأُقدُروَ  ْمدنأ قَددبأْكُنمأ َلَمدا َ َكُمدواوهكذا يت لى لنا بوضوع مرة أخرى قولاه تعاا    َكنأ وا هاالل، كماا  َوَلَقددأ َهلأ

إال اهنااا رحلااة وأخاارى تاادراي وقااد تسااتمر رحلااة السااقو  عتاارين ساانة أو  سااني ساانة  ،عااياف ارة  هااو معلااوو، لألماام تاا
 سقو  وامار وهالل ال حمالة.

                                                           

 القرب(. املقتبسا  السابقة كلها حبسب تلخيص بع  الباحثني لكتاب )مو  (1)
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 لو !ذو  المتخاذْ  حن الماقْ 
املسالمني اجلهاة الوحيادة الايت ميكنهاا ان تعارض أ اى باديل إنساا  متارس علاى القارب راا  اننا حننيف األمر  والم لم

سااااانية وساااااة أئمااااة اكاااادى ا ن وحكومااااة ا ماااااو علااااي  بتلكااااه ماااان ساااااة وضااااا ة متاااارقة )كحكومااااة الرسااااول 
ورااا بتلكاه ماان كناوج معرفيااة ال نظاا كاا يف الكااون كلهاا، كاانهف البالغاة والصااحيفة السا ااية و ااف  (يادةالنموذاياة الفر 

)من  وباملناقبيا ، إضافة إ  القر ن الكرمي، إال اننا بدل ان نتحلى باعلق ا سالمي الرفي  العقول عن  ل الرسول 
( بادل وحلاموعلام  ،ا ومهاة ونتا ،ا صافا  ووفاوإيثاار وصادس و  وإمياان،وإتقاان  ةيّة واخاو وواور  ،سانوإحوإنصاف عدل 

تارخيناا املتارس وفقادنا مثاليتناا بال أصابه الكثاا مناا يلها  ورا  القارب الباائا يف حاد  ، أحت الكثاا مناا،ذلأل كله، أمهلناا
يهم باااوذط األسااارة الساااعيدة اكانئاااة .. وبااادل ان نااار وكاااأهنم الاااام ثل واألباااوذط وااابابنا يتطلعاااون إلااايهم بعااا  ذاتاااه.. وأصااابه

، ومان أهام األساباب انناا أمهلناا التقياد بقولاه ا سالمية.. اقتفونا أثرهم.. فاجااا  نسبة الطالس فيناا كماا اجااا  لاديهم
ُُمأ ذلْدَك َه أودىتعا    َفظُدوا فُددُروَج ْمايَن يَدُغضُّوا ْمدنأ هَبأصدارْْلمأ َوَيحأ دمأ ْ َ  الكَد  ُقلأ ْلكأُم أ ُُ داَدُعوَ  * َوقُدلأ َل َ  َخبيدر  ْبمدا َيصأ

ُُنَ  َفظأددَن فُدددُروَج ددَن ْمددنأ هَبأصددارْْلَن َوَيحأ ْمادداْت يَدغأُضضأ  األاهاااةعااع لألفااالو للصااور و النظاارا  املساامومة فهااي إذا   (1)ْلكأُم أ
االخاتال  الفااحل يف كال إضاافة إ  )الفيا بول، انستقراو و...(  ميتلكها كل وخصغا  كل مكان حال صار اليت 

عااد الساابب األول يف اهنيااار األساار والعالقااا  الرمااة.. فباادل ان نااريهم النمااوذط العملااي املتاارس لإلسااالو مكااان، والاايت ت
ا ذلااأل كلااه باالسااتبداا  نّااوجانااا األماار خرابااا  علااى خااراب عناادما ع ...هاام، صاارنا نلهاا  ورا البياا  األاهااار وأهاال 

باملدرسااة واجلامعاااة واحلاااوجة  بااد ا  مااان البياا  مااارورا   ، إال مااان عصاامه اهلل تعاااا ،والدكتاتوريااة الااايت أصاابح  كاملتأصااالة فينااا
بقولااه ، ولااو النااقص املتاّوه النسايعملهام  كوماا   ااا اعلهام ميتلكاون امتياااجواألحاااب والنقاباا  والعتااائر وصاوال  للح

دددُرُلمأ ُشدددور تعاااا    ُُمأ   َوَهمأ ددداَد فخسااارنا، إال مااان  (ا األخالقيااابتلاااأل )فأصااابحنا حنااان ال نعمااال راااذه وال نلتااااو  (2)بَديدأ
اَدا الأُقدُروَ  ْمدنأ السانَّة ا كياة  ، ال  اه اهلل،الادنيا واآلخار فكناا علاى أثارهم  ان تتاملهم ، اعصمه اهلل تع َكنأ َوَلَقددأ َهلأ

ددرْ  َم الأُمجأ ددْزي الأَقددوأ ْماُددوا َوددذْلَك َ جأ ُُمأ بْالأبَدُيادداْت َومددا وددا ُوا ْليُد أ ُُمأ ُرُلددُك كأادداُومأ ميَن * ثُددَم َجعَ قَدددبأْكُنمأ َلَمددا َ َكُمددوا َوجدداَءلدأ
َرأْض ْمنأ بَدعأدْدْلمأ ْلاَداأظُدَر َويأدَف لَدعأَمكُدو َ  تتاهد األماّر مان املاّر نفساه.. فهاال  علاى كثرهتاا وهااهي بالاناا َخالْئَف ْفي األأ

م  َحتَدى يُدَغيُددُروا مد  اهلل ماا بنااكاي يقاّا    ماا بأنفساناوهال نقاّا  من سباتنا العميق العميق؟ نفيق ا ْ َ  الكَدَ    يُدَغيُددُر مدا ْبَقدوأ
م  ُلوأءا  َفال َمَرَد َل ُ  مأ َوْ ذا َهراَد الَكُ  ْبَقوأ ُْ  .(1)بْأَ دأُفْس

 وآخر دعوا ا ا  الحمد هلل رب العالمين وصكى اهلل عكى محمد وال  الطيبين الطالرين
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