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 احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على حمّمد وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني. 

 -أما بعـد :
حلقيقة دينه إدراكاً صحيحاً يشعر ابلعزلة يف البيئة اجلاهلية املعاصرة. إن  فإن املسلم املعاصر املدرك

عقيدته تعّلمه أن هللا هو امللك الواحد القهار الذي جيب أن يُطاع وال يُعصى له أمٌر، ولكن بيئته تقول 
ورؤساء له: ال، هذا قصور يف النظر وقّلة يف العقل، وأن هللا هو ملك يف السماء وإن لألرض ملوكًا 

 يُطاعون وال يُعصى هلم أمر.
إن عقيدته تعلِّّمه أن هللا وحده هو واضع الكتب واملناهج والنظم للحياة البشرية كّلها، ولكن بيئته 
تقول له: ال، إن هذا مجود ورجعية، فآخر كتاب أنزله هللا قد مضت عليه قرون كثرية، ومل يعد صاحلاً 

بّد للعلماء واخلرباء واملتخصِّّصني من أن أيتوا بتشريعات صاحلة فال  لتلبية حاجات احلياة التشريعية،
 للحياة البشرية املتطورة.

إن عقيدته تُعلِّّمه أن هللا وحده هو الذي يضع للناس قيمًا وأخالقًا اثبتة يف مجيع العصور، ولكن 
ران مع الزمن وتتأثّران إن القيم واألخالق ال جيوز أن تكوان اثبتتني، وإمنا مها يتطوّ  البيئة تقول له: ال،

مبستوى املعيشة للبيئة، فما كان عيباً ورذيلة يف بيئة خاصة أو زمن خاص قد ال يكون كذلك يف بيئة 
 أخرى أو زمن آخر .

إن عقيدته تعلِّّمه وجوب التجّمع على آصرة العقيدة، وأن املؤمنني اخوة وأن أكرمهم عند هللا 
فكرة القومية والوطنية رائجة يف العامل وليس هلا بديل يف الواقع  أتقاهم، ولكن البيئة تقول له: ال، إن

 احلاضر فالصومال للصوماليني واملصر للمصريني والعراق للعراقيني .. اخل .
إن عقيدته تعلِّّمه أن املؤمن أخ للمؤمن وأن الكافر عدوٌّ للمؤمن، ولكن البيئة تقول له: ال، إن 

ن هذه الفكرة وأصبح التعامل ممكناً بني أهل امللل املختلفة، وقد اتّفقوا احلياة البشرية قد تطورت كثرياً ع
م التدّخل يف الشئون الداخلية لكل قوم، وعدم الدخول حلدودها دعلى رعاية احلقوق اإلنسانية، وع
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 اجلغرافية بغري إذهنا، وأن يكون هناك سعي إلحياء املوّدة والتعاطف واحلّب بني البشرية كّلها. فلم يعد
 للجهاد يف سبيل هللا جمال يف هذه احلياة العصرية الراقية.

يف بيئته اليت نشأ فيها ألجل ما يف منهجه الفكري والعملي  والعزلة ومن هنا فإن املسلم يشعر ابلغربة
ومنهج البيئة من اختالف وتضاد. وقد أصبح هذا حال املسلم احلقيقي يف البيئات اجلاهلية وقد 

داموا على  اري والعملي بينه وبينها، وعرف استحالة التعاون والتفاهم معهم ماستحكم اخلالف الفك
 عد والشرود عن منهج هللا للحياة.ذلك البُ 

وهذه "دروس يف منهج احلركة اإلسالمية" وضعت لتعني املسلم على معرفة الطريق الصحيح الذي 
وخطوات هذا املنهج املستمدة من  جيب عليه سلوكه ومعرفة األصول الفكرية اليت يقوم عليها منهجه.

 ليكون.  كتاب هللا وسنة نبيه
)أواًل( يف منجى من ضغط اجملتمع اجلاهلي الذي يدعوه إىل السري مع القطيع الضال مهما تكن 

 النتيجة.
 )اثنياً( داعية إىل اخلري خيرج أهل اجلاهلية من الظلمات إىل النور إبذن هللا.

﴿              ﴾ [.213: ]البقرة 
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 الجاهلية( 1)
   كلمة اجلهل هي مصدر "جهِّل جيهل جهاًل". وكلمة اجلهل يراد منها معنيان يف لغة العرب:

 عدم اتّباع العلم -ب   عدم العلم   -أ
﴿ واجلاهل هو الذي ال يعلم حقيقة شيء كما قال تعاىل:            ﴾ 

 [ .273]البقرة: 
﴿: واجلاهل كذلك هو الذي يعلم احلقيقة وال يّتبعها كما يف قوله تعاىل            

   ﴾ :[.67]البقرة 
﴿: وقال تعاىل                        ﴾  :[ .89]يوسف 

﴿ وقال تعاىل:                   ﴾  :[ .33]يوسف 
﴿ وقال تعاىل:                                ﴾  :[.138]األعراف 

وجهِّل عليه: معناه اعتدى عليه وظلمه كما يف احلديث: "اللهم إّّنِّ أعوذ بك أن أضلَّ أو ُأضّل أو 
 أزّل أو أُزّل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو جُيهل عليَّ" ]أهل السنن[ .

 وكما قال الشاعر اجلاهلي }عمرو بن كلثوم{
 اـفنجهل فوق جهل اجلاهلين     علينا  حدٌ لن أـأال ال جيه

 

اصطالح قرآّنّ يراد منه عدم اتّباع ما أنزل هللا من العلم يف العقائد واألحكام واألخالق.  واجلاهلية:
﴿كما قال تعاىل:                           ﴾ [.50ملائدة: ]ا 
﴿وقال تعاىل:               ﴾ :[154]آل عمران. 

﴿: وقال تعاىل                           ﴾ :[ .26]الفتح 
 ﴿وقال تعاىل:          ﴾  :[ 33]األحزاب 

واجلاهلية هي ضّد اإلسالم. ألّن اإلسالم الذي جاءت به رسل هللا هو: اتّباع ما أنزل هللا من العلم 
 يف العقائد واألحكام واألخالق والكفر مبا خيالف هذا العلم من هوى البشر .
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﴿قال تعاىل:                                

     ﴾  :[.256]البقرة 
﴿ تعاىل: وقال                                  ﴾  :الزمر[

17.] 
واإلنسان املسلم قد تكون فيه خصلة من خصال اجلاهلية. وال ينتقض أصل إسالمه بذلك ما مل 
يكن مستحالًّ للمخالفة، ولذا جاز أن يُقال للمسلم املخالف "إن فيه جاهلية" كما تدّل على ذلك 

 األحاديث النبوية: 
 ]متفق عليه[.  : "إّنك امرؤ فيك جاهلية" أليب ذر الغفاري  قال 

 وذلك ملا عرّي رجاًل أبمه وقال: اي ابن السوداء.
ّن: الفخر ابألحساب والطعن يف األنساب : "أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يرتكوهنَ وقال 

 ]مسلم[  واالستسقاء ابلنجوم والنياحة"
كفر، وذلك إذا وهذه األحاديث كاألحاديث اليت تبنّي أن املسلم قد تكون فيه شعبة من شعب ال

 هو ارتكب حمرماً أو ترك واجباً مثل:
 ]متفق عليه[.: "ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" قال 

 ]متفق عليه[ .: "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر"  وقال 
فدّلت األحاديث الصحيحة على أن املسلم قد تكون فيه خصلة من خصال اجلاهلية أو شعبة من 

فمرتكب الكبرية إذاً فيه جاهلية  ;ر. وال فرق بني العبارتني، ألن اجلاهلية هي الكفر ابهللشعب الكف
 أو فيه كفر. وليس املراد من ذلك أنه خرج عن املّلة مبجّرد ارتكابه هلا .

ختار شرائع اجلاهلية على شريعة هللا وترك ما أنزل هللا من العلم يف العقائد أو األحكام أو اأما من 
ق، فال يكون إاّل كافراً خارجًا عن مّلة اإلسالم وإن صّلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن جادل األخال

 عنه ال يكون إالّ جماداًل ابلباطل: 
﴿                              ﴾   :[.56]الكهف 

ابتّباعه وعمله بتشريع  فرفمن اجملادلني عن أهل اجلاهلية من يقول: "إن من صّح اعتقاده ال يك
 غري هللا" .
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ا قليلوا املعرفة ابإلسالم، واألدلّة اليت جتيب عنها كثرية جّداً، ويستطيع  وهي شبهة مضلِّّة ينخدع ِبِّ
وه كثرية، إذا تدبّر النصوص القرآنية واألحاديث املسلم أن يعرف بُعدها عن احلقيقة وضالهلا من وج

مجع عليه املسلمون يف القرون املفضَّلة، ويكفي يف رّد هذه الشبهة وإبطاهلا وجه أالنبوية الصحيحة وما 
 واحٌد من أوجه األدلّة الصحيحة اآلتية :

 

من الذين أخلصوا األلوهية  بنّي القرآن أن املتبِّّع لتشريع غري هللا النابذ لشريعة هللا ليس )أ( منها :
 هلل، وإمنا هو يعبد "إهلاً" و"رابً" غري هللا .

﴿قال تعاىل:                                

                       ﴾  :[ .31]التوبة 
هذا االّّتاذ لألرابب بطاعة العلماء يف التحليل والتحرمي املخالف ألمر هللا كما  وقد فّسر النيب 

 . ثبت يف حديث عدي بن حامت الطائي 
 ﴿وقال تعاىل:                                     

                                     ﴾  :آل عمران[

64.] 
 ﴿ تعاىل: وقال                    ﴾  :[.21]الشورى 

فصرحت اآلايت أبن املّتبع لتشريع غري هللا قد عبد "إهلا" و "رابً" غري هللا، ومل حيّقق التوحيد املأمور 
تغيث به يف جلب املنفعة به، فصار من املشركني، وال فرق بينه وبني الذي يعبد املسيح ابن مرمي ويس

 أو دفع املضرّة. 
وملا وقعت اليهود والنصارى يف هذا النوع من الشرك مل ينفعهم انتساِبم إىل اإلسالم هلل واتّباع مّلة 

 إبراهيم وموسى عليهم السالم.
فدّل ذلك على أن من وقع فيما وقعوا فيه من الشرك من هذه األمة ال ينفعه انتسابه إىل اإلسالم 

، ألنه ليس بني هللا وبني أحد من خلقه نسب، وإمنا يتفاضل الناس يف اإلميان واتّباع مّلة حمّمد  هلل
"أهل التوراة" أصبحوا مشركني بتقدميهم  أنّ و وحتقيق العبودية هلل بال شريك. فإذا عرفت هذا  ،واالستقامة
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مشركني  رآن" سيظلُّون مسلمني غريآراء العلماء على كتاب هللا. فمن اجلهل والغباوة الظّن أبن "أهل الق
 وهم يقّدمون آراء الكفار اجلهال على كتاب هللا يف ابب التشريع والتقنني للعباد .

وإذا عرفت من كتاب هللا أن اتّباع غري هللا يف التشريع شرك خمرج عن املّلة، فاعرف أيضاً أن املشرك 
ل ال يكون أبداً صحيح االعتقاد، وال بّد من أن يكون يف  قلبه من الشّك واالستكبار ما جعله يفضِّّ

شرائع الكفرة على شريعة هللا. وإذا كان هذا التابع لتشريع غري هللا عاملًا ابإلسالم وما جاء به من 
العقائد واألحكام علمًا نظرايً، فإن ذلك ال ينفعه شيئًا وال يصري به مسلمًا حىت يعتقده. فإن هناك 

 االعتقاد اجلازم املنشئ للتطبيق والعمل.فرقاً بني املعرفة النظرية و 
فمن هنا تعرف فساد قوهلم: "إّن من صّح اعتقاده ال يكفر ابتّباعه وعمله بتشريع غري هللا". ألنه 

 ون املستكربون.مع وجود تشريع هللا إالّ الكافرون املشركون الشاكُّ  ال يّتبع ويعمل بتشريع غري هللا
 

 ومنها :]ب[  
، هذه القصة املذكورة يف القرآن يف عّدة مواضع لالتّعاظ واالعتبار، فقد أخربان قصة إبليس الّلعني

هللا أن هذا املخلوق كان قبل كفره مع املالئكة عباد الرمحن املسبِّّحني ابلّليل والنهار، الذين ال يسأمون، 
 كام هللا.وأنه أصبح كافراً خارجاً عن اإلسالم ملا أىب واستكرب عن االنقياد حلكم واحد من أح

﴿قال تعاىل:                                   ﴾
 [ .34]البقرة: 

 ﴿وقال تعاىل:               ﴾  :[61]اإلسراء 
﴿وقال تعاىل:                         ﴾  :[ .19]األعراف 

من أحكامه واّّتذ خالفه  أن من رّد أمر هللا واستكرب عن االنقياد حلكم واحدفدّلت القصة على 
سالم، مهما كانت معرفته ابهلل ومالئكته منهجًا يستحسنه فإنه يصري بذلك كافراً خارجًا عن مّلة اإل

وكتبه ورسله واليوم اآلخر عظيمة، كمعرفة إبليس، فإنه كان ذا معرفة عظيمة ابهلل، وقد خاطب هللا 
 ﴿ ابلربوبية واخللق قائال:   ﴾ :وقال ﴿     .﴾  ًوكان كذلك عارفًا ابملعاد معرتفا

﴿: فقال. ث األجسادبقدرة هللا على بع           ﴾  :[14]األعراف. 
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 ﴿وكان كذلك عارفاً ابملالئكة، وكان من بينهم ملا صدر من هللا األمر ابلسجود آلدم   

                         ﴾  :[.31-30]احلجر 
وهو كذلك عارف ابحلّق الذي أنزله هللا يف كتبه على ألسنة رسله، وكان ومل يزل يف معركة ضّد رسل 

﴿ يريد أن يصرف الناس عن الصراط املستقيم وهو القائل: ،هللا واملؤمنني             

                                         

  ﴾  :[.17-16]األعراف 
احد ومع معرفته هذه لُعن وطُرد من رمحة هللا وصار رأساً يف الكفر ملا أىب واستكرب عن تنفيذ أمر و 

 ذلك للشّر واإلغواء. من أوامر هللا،مث متّحض بعد
فإذا كان ذلك كذلك فكيف يكون املستكربون املعاصرون أحسن حااًل وأكرم مْنزلة من إبليس 
الّلعني، وهم ال يعرفون أصول اإلميان كمعرفته، وال خيالفون أمراً واحداً كما وقع منه، وإمنا هم خيالفون 

مر والنواهي، ويرمونه ابجلمود والعجز عن مسايرة الواقع بلسان احلال أو املقال، كتاب هللا املليء ابألوا
ا من سلطان.  ويستحلُّون قيادة األمم واجلماعات آبراء وكتب ما أنزل هللا ِبِّ

وال شّك يف كون سيئاهتم من سيئات إبليس داعيهم إىل الشرك والضالل. ولكن ينبغي أن ال ننسى 
  أبقّل مما يصرُّون عليه وهم يزعمون أهنم مسلمون.أن عدّو هللا صار كافراً 

وأكله من الشجرة احملّرمة فإهنا تدّل على أن املؤمن قد يغفل وينسى فيقع يف  أما قصة آدم 
 ﴿احلرام وهو ال ينوي الكفر واستحالل احملّرمات، وتدّل على أن هللا يقبل توبة التائبني:    

                             ﴾  :[ .25]الشورى 
واملؤمن الواقع يف احلرام التائب من الذنب يشبه من غشيه ظالم الّليل فحجبه عن رؤية الطريق 

 ﴿من هللا نور يكشف الظلمات فأبصر به الطريق فعاد من قريب.  همث جاء هفعدل عن  

                         ﴾ :[ .201]األعراف 
 

 :ومنها]جـ[  
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 ﴿قول هللا تعاىل عن احلاكمني بغري ما أنزل هللا                    

﴾  :[ .44]املائدة 
واه أو هوى  فقد صرحت اآلية بكفر احلاكم الذي ال يلتفت إىل أحكام هللا وإمنا حيكم بني الناس ِبِّ
غريه، جاعالً ذلك شريعة هلم واجبة االتّباع يف حدود حكمه وسلطانه كما هو واقع من احلكام يف هذا 

صور اختالف يف كفر الداعي إىل اتّباع أحكام التوراة العصر. ومل يكن بني علماء املسلمني يف مجيع الع
املسجيب ملثل هذه الدعوة، بل  أو اإلجنيل اليت أبيدي أهل الكتاب، ونبذ أحكام القرآن. وال يف كفر

 رار من دين اإلسالم الذي تعلمه اخلاصة والعامة .طضإن ذلك كان من املعلوم ابال
يف هذا العصر يرتكون القرآن ويّتبعون النظم والقوانني واحلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل هللا 

املنسلخني من الدِّين الكافرين ابهلل عالنية. واآلية ليست خاصة  ،الوضعية املستوردة من أهل الغرب
ببين إسرائيل كما يظّنه بعض الناس، وإمنا هي تقرير إهليٌّ ال يتقّيد بزمن وال مكان. ولقد مسع حذيفة 

يقول هذه املقالة فرّدها قائاًل: "نعم االخوة لكم بنوا إسرائيل، إن كانت هلم كل مرّة من  بن اليمان 
 ]ابن جرير[.ولكم كّل حلوة، كالّ وهللا لتسلكّن طريقهم قدر الشراك. 

 ﴿وعن إبراهيم النخعي أنه قال عن هذه اآلية:                    

 ﴾ "ا  ]ابن جرير[."نزلت يف بين إسرائيل، ورضي لكم ِبِّ
ا يف هذا الزمن تشبه "الياسق" الذي وضعه "جنكزخان"، والذي  والدساتري الوضعية اليت حيكمون ِبِّ
قال عنه اإلمام ابن كثري يف تفسريه: "فمن فعل ذلك فهو كافٌر جيب قتاله حىت يرجع إىل حكم هللا 

 م سواه يف قليل وال كثري".ورسوله، فال حيكّ 
أما احلاكم املسلم الذي حيكم مبا أنزل هللا وال يعتقد شريعة خمالفة لشريعة هللا إذا جار يف قضية بني 
اثنني فحاىب أحدمها وظلم اآلخر أو عاقب أحداً بشبهة أو ظّن فهو آمث ظامل مرتكب للكبرية وال خيرج 

مقّدمة على شريعة هللا، وعن مثل هذا احلاكم املسلم قال من املّلة حىت يستحّل ذلك ويّتخذه شريعة 
 ]ابن جرير[ .ابن عباس رضي هللا عنهما: "هي به كفٌر وليس كفراً ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله" 

وقال طاوس: "ليس    ]ابن جرير[.  وقال عطاء:"كفٌر دون كفٍر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم"
 [ .]ابن جريربكفر ينقل عن املّلة". 
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حاكمني: تهذه عن احلكم بغري ما أنزل هللا، أما التحاكم إىل شريعة غري شريعة هللا فقد قال هللا عن امل
﴿                                             

        ﴾  :[.60]النساء 
 ﴿إىل أن قال:                                  

              ﴾  :[.65]النساء 
قد نزلت هذه اآلايت فيمن مل يرض حبكم هللا يف قضية معينة، فدّلت على نفاق أولئك القوم، وأن و 

 ما يّدعونه من اإلميان زعم ابطل ال حقيقة له.
ووجهت اآلايت أنظار املؤمنني حنوهم ليكونوا منهم على حذر واحرتاز، وال ينخدعوا بدعاويهم 

 الكاذبة واعتذاراهتم حبسن القصد والنية.
﴿                   ﴾  :[ .69]النساء 

وإذا بنّي هللا نفاق قوم فقد بنّي كفرهم وعدم إمياهنم. إاّل أن للمنافقني أحكاماً خاصة ِبم يُعاملون 
 فقون.وهي ّتالف أحكام الكفار الذين يصرحون ويظهرون وال ينا على أساسها يف الدنيا،

والذين نبذوا كتاب هللا يف هذه اجلاهلية احلديثة ليس كفرهم كفر نفاق، وإمنا هو كفر ظاهر ورّدة 
 صرحية. فهم :

)أواًل( يعلنون أن التشريع يتطور كما تتطور اآلالت والصناعات، ومعىن العمل بكتاب هللا وتلقي 
 ة العصرية.اجلمود والتخّلف عن مسايرة احليا -يف نظرهم–التشريع منه هو 

وال أيمرون بتعّلم ذلك بينما هم يرسلون الطلبة إىل  )اثنياً( ال يتعّلمون كتاب هللا وسنة نبيه 
ا وظّنوها  اخلارج، وينفقون عليهم ليقضوا السنوات يف تعّلم النظم والقوانني البشرية الوضعية اليت افتتنوا ِبِّ

دة وقضاة وحمامني حيتلُّون أمسى املراكز ويُنظر أرقى من شريعة العليم اخلبري، كي يصبحوا بعد ذلك قا
 إليهم بعني التقدير واالحرتام .

)اثلثا( ينتقصون شريعة هللا ويقّلدون الكفار الغربيني يف استنكارهم جلوانب منها كقطع يد السارق، 
 . اخل .ورجم أو جلد الزاّن، وقتل املرتد، وحرمة الراب، واحلجاب، وإابحة الطالق، وتعدد الزوجات ..
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)رابعا( حياربون املسلمني بشراسة ووحشية ويْنزلون عليهم من العقوابت ما ال يْنزلون على اجملرمني، 
 -والكفر مبا خيالفها من املبادئ والنظرايت والنظم-حىت أصبحت الدعوة إىل التمسك ابلكتاب والسنة 

 أخطر اجلرائم اليت تُرتكب يف هذا العصر يف اعتبارهم اجلاهلي .
امساً( يؤمنون ابلقوانني الوضعية العاملية، كميثاق هيئة األمم املّتحدة وقوانني حمكمة العدل )خ

الدولية. هذه القوانني اليت تسوِّي بني الكافر واملسلم والرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات. واليت تنكر 
 اجلهاد إلعالء كلمة الدِّين وتصفه ابالعتداء على حقوق اآلخرين .

اً( يظهرون املوّدة ألهل الكفر بتبادل الزايرات وإقامة احلفالت والتعاون يف كثري من اجملاالت )سادس
كاجملال االقتصادي والعسكري والتعليمي والتعاون كذلك يف إيقاف الزحف اإلسالمي املتزايد. كما 

كافرين يقولون، كل هذه األمور وغريها ّترجهم من صف املنافقني وأحكامهم وجتعلهم يف صف ال
  ﴿ اجملرمني وأحكامهم. وال فرق يف هذا بني احلاكمني واحملكومني:              ﴾

 [ .106]النحل: 
 

 :ومنها]د[  
 ﴿أن هللا تعاىل وصف الشرك ابهلل أبنه ضالل بعيد كقوله:            

﴾  :[ .116]النساء 
﴿                 ﴾ :[ .60]النساء 
﴿                               ﴾  :[ .12]احلّج 

 .ى هللا واتّبع هوى نفسهوبنّي كذلك أن ال أضّل ممن أعرض عن هد
 ﴿فقال:                              ﴾  :القصص[

50.] 
وهدى هللا يشمل ما أنزل هللا من العقائد واألحكام واألخالق فمن رغب عن شيء مما بّينه هللا 

اهلدى أكمل يف غريه مما وضعه الناس من اهلوى، فقد دّلت اآلية على وقوعه يف الضالل  وظّن أن
البعيد الذي هو الشرك ابهلل وأنه مساٍو للذي يدعوا من دون هللا ما ال يضرّه وماال ينفعه، إذ أن قوله 

 ضالالً. ﴾ يُفيد أنه بلغ النِّهاية يف الضالل وأنه أصبح أبعد الضاّلني ﴿تعاىل: 
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﴿وكذلك قد وصف هللا الشرك ابهلل أبنه ظلم عظيم، كقوله تعاىل:          ﴾
 [ .13]لقمان: 

 ووصف املعرض عن اهلدى أبنه بلغ النِّهاية يف الظلم وأنه ال أظلم منه.
﴿ قال تعاىل:                              ﴾  أمل[

 [.22سجد: 
 ﴿وقال تعاىل:                            ﴾  :[.57]الكهف 

 رب خمرج عن مّلة اإلسالم.فُعرف من ذلك أن اتّباع اهلوى وخمالفة اهلدى كفر أك
 

 :ومنها]هـ[  
﴿ يف شأن االتّباع فقال: إن هللا تعاىل خاطب نبيه                   

               ﴾  :[.145]البقرة 
قال هللا تعاىل: ﴿                                   ﴾

 [.120]البقرة: 
﴿وقال هللا تعاىل:                                 ﴾

 [.37]الرعد: 
وهو يف أعلى الدرجات يف مقام النبوة والوحي والقرب من هللا قد خوطب ِبذه  وإذا كان النيب 

اآلايت اليت تتضمن الوعيد والتهديد، وأخرب أنه سيكون من الظاملني أي الكافرين إن فعل ذلك فغريه 
 وى وترك العلم املنَـزَّل من هللا.أوىل أبن يلحقه هذا الوعيد، وأن يوصف ابلظلم والكفر إن اتّبع اهل

كان معصومًا من الضالل والظلم فيكون اخلطاب إذاً ألمته كي ال تتعّرض لغضب هللا   والنيب 
 ابتّباع اهلوى وترك العلم.

ومن الناس من يتردّد أو يتوقّف في حكم الذي يدعى اإلسالم ويشهد الشهادتين 
س بكتاب هللا أو ال يرى بالتحاكم إلى ويصلِّّي ويصوم ولكن ال يرى الحكم بين النا

 غير شريعة هللا بأسا  

 هللا لكن املؤمن إذا تدبّر هذه اآلايت الثالث عرف أن ليس هناك جمال للرتّدد والتوّقف بعد بيان
عند خماطبة هللا إايه ِبذه اآلايت كان أول من أسلم وشهد الشهادتني  الصريح، ويعرف أن النيب 
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كانت كلمة الشهادة مع الصالة والصيام شرطًا مانعًا من تكفري   رف أن لووصّلى وصام هلل، ويع
 ذا األسلوب املتضّمن للوعيد والتهديد.ِبِّ  املستحّل التّباع اهلوى وترك العلم ما خوطب رسول هللا 

 ومنها : [ و]
ه فإنه يصري أن هللا تعاىل بنّي أن املسلم إذا أطاع الكفار يف أمر من األمور وترك طاعة هللا ورسول

 بذلك كافراً مرتداً.
﴿قال تعاىل:                         ﴾  :[.32]آل عمران 
﴿وقال تعاىل:                                     

                                     

﴾  :[.26-25]دمحم 
﴿إلسالم ألهنم قالوا للكفار أولئك املرتدون املذكورون يف اآلايت قد ارتّدوا عن ا     

   .﴾ 
فإذا كان ذلك كذلك فكيف مبن يطيع الكفار يف كل شيء يف مجيع شئون احلياة .. يف العقائد 
والشرائع واألخالق. ويظّن أهنم قد اهتدوا إىل أرقى الشرائع وأفضلها ويعتقد أن هذه الشرائع اليت 

ري بغري مستند من شريعة هللا من أهّم العلوم اليت ّتدم اإلنسانية وتضمن هلا البقاء ابتكرها العقل البش
واإلستقرار واألمن، أليس يكون هو أوىل ابلرّدة عن اإلسالم من هؤالء املذكورين يف اآلية. إّن بيان هللا 

 صريح يف أّن اهلدى يف اتّباع كتابه والضالل يف اإلعراض عنه.
﴿قال تعاىل:                       ﴾ [ :104النحل]. 

   ﴿وقال تعاىل:              ﴾  :[.71]األحزاب 
 ﴿وقال تعاىل:                ﴾  :[.36]األحزاب 

 ]ز[  ومنها :
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أن هللا تعاىل بنّي أن من كره شيئاً من تْنزيله ال يبقى له عند هللا عمل صاحل وأن هللا سيحبط أعماله 
 الصاحلة كلها.

﴿قال هللا تعاىل:                      ﴾  :[.9]حمّمد 
﴿وقال تعاىل:                            ﴾  :[.28]حمّمد 

خالفته  ا ولكّنه كره أية واحدة وجاهر مبِّ فظاهر من اآليتني أن اإلنسان إذا رضي بشريعة هللا وعمل ِبِّ
نئذ كمن مل يعمل بشيء من الشريعة على اإلطالق، وذلك أن هللا سيحبط أعماله هلا فإنه يكون حي

الصاحلة املوفقة للشريعة كلها، فال يكون له عند هللا مثقال ذرّة من خري، ألن كراهية احلّق هي الكفر 
 ابهلل والكفر حمبط لألعمال الصاحلة.

﴿قال تعاىل:                      ﴾  :[.65]الزمر 
فإذا كان ذلك كذلك فكيف مبن كره إتّباع الشريعة كّلها ورماها ابلنقص وعدم القدرة على تلبية 
متطلبات احلياة العصرية، أليس يكون هو أوىل أبن حيبط هللا أعماله الصاحلة كلها إذا كانت له أعمال 

ية واحدة من كتاب هللا. ولو أّن أولئك احلكام املنكرين إلتّباع الشريعة صاحلة من ذلك الذي كره آ
أظهروا التوبة من ذلك وحكموا بني الناس مبا أنزل هللا وأقاموا فيهم الصالة ومجعوا الزكاة وقتلوا اترك 

ستباحوا الصالة ومانع الزكاة وأقاموا احلدود الشرعية، وأمروا جبهاد الكفار، لو فعلوا كل ذلك ولكنهم ا
التعامل ابلراب وحده من غري أتويل وردُّا النصوص الصحيحة من القرآن والسنة، وأعلنوا أهّنم ال يريدون 
أن ينقادوا هلذه النصوص يف هذا الزمن املتطّور لو فعلوا ذلك ما كان هناك جمال للتوقف أو الرتّدد يف 

ة الكتاب كّله منسلخون من الدِّين مجلة احلكم عليهم ابلكفر البواح. فكيف إذاً وهم جماهرون مبخالف
 وتفصيالً.

وليس للمؤمن أن ينخدع مبا يظهره بعض أولئك احلكام الطغاة من شعائر اإلسالم، ألن كراهيتهم 
للشريعة أو لبعض جوانبِّها أمٌر مشهوٌد، وإحباط هللا ألعمال الكارهني لتْنزيله خرٌب اثبٌت مقروٌء. وكيف 

 بنّي هللا أنه أحبطها وأهنا ال تساوي عنده شيئاً.ينخدع بشعائر وأعمال قد 
 إن كراهية أولئك الطغاة ملا أنزل هللا تتجلَّى فيما أييت :
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)أوال(: يف متّسكهم الشديد ابلنظم اجلاهلية الصادرة من الكفار أعداء اإلسالم وتطبيقهم عملياً يف 
 كّل شئون احلياة بفخر وإعتزاز.
الناشئة تربية تضّلهم عن اإلسالم عقيدة ونظامًا وخلقًا وسلوكًا وتزيّن )اثنيا(: يف تربيتهم لألجيال 

هلم سبل الضالل وتظهر هلم اإلسالم جمموعة من التقاليد البالية اليت جيب أن يتحّرر منها اإلنسان 
 املعاصر.

م الشرسة وسحقهم الوحشي لدعاة اإلسالم احلنيف.  )اثلثا(: يف حروِبِّ
﴿قال تعاىل:                               

               ﴾  :[.72]احلّج 
﴿وقال تعاىل:                                         

 ﴾ :[.67]املائدة 
 ﴿وقال تعاىل:                             

                             

             ﴾ :[.22-21]أل عمران 
 

 ]حـ[  ومنها :
كامهم أن هللا تعاىل بنّي يف كتابه أن األمة إذا اّّتذت قادة ومرشدين لنفسها ورضيت أوامرهم وأح

املضادة ألحكام هللا فإهّنا تكون حينئذ أمة ضالة كافرة. وهذا الكفر والضالل يعّم احلاكم واحملكومني 
الذين أظهروا الرضى والقبول وانقادوا ألحكام العبيد ألن هللا تعاىل مل يفّرق بينهم يف ذلك، بل إنه 

 وصف فرعون وجنوده ابخلطيئة واإلستكبار ومل يفّرق بينهم.
﴿عاىل: قال ت                   ﴾ :[.8]القصص 

﴿وقال تعاىل:                  ﴾  :[.39]القصص 
 وكذلك مل يفّرق بينهم يف عذاب الدنيا. 

﴿قال تعاىل:                   ﴾ :[.40]القصص 
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 ومل يفّرق بينهم كذلك يف عذاب اآلخرة:
﴿قال تعاىل:                                    

                                     

 :[.48-47﴾ ]غافر 
ولكن منعهم اإلستكبار وحّب الرائسة  وقد كان فرعون ومالؤه يعلمون أن احلّق مع موسى 

 عن اإلذعان للحّق.
﴿قال تعاىل:                            ﴾ :[.102]اإلسراء 

 ﴿وقال تعاىل:                       ﴾ :[14]النمل 
، ألن اإلميان ليس املعرفة وهذا يدّل على أّن من علم احلّق وأىب اتّباعه ال يعّد من املؤمنني ابحلقّ 

 القلبية وحدها، وليس هو القول مع املعرفة، وإمنا هو قوٌل وعمٌل ونيٌة.
 فمن مل يّتبع احلّق بعد علمه به ال يكون إالّ مكّذابً وله عقوبة املكذِّبني يف الدنيا واآلخرة.

فار يف معصية هللا إال واملسلم قد يكون يف دار غلبت عليها اجلاهلية ولكن ال جيوز له أن يطيع الك
 ما كان يف حدود اإلكراه، وإمنا جيب عليه أن ينكر ذلك املنكر بقدر إستطاعته.

ه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع »كما ورد يف احلديث:  من رأى منكم منكرًا فليغريِّّ
 ]مسلم[. .«فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

 

 ]ط[  ومنها :
ابه مضمون دعوة الرسل عليهم السالم وأخرب أهّنا كانت دعوة إىل عبادة هللا أن هللا تعاىل بنّي يف كت

 وحده واجتناب الطاغوت.
 ﴿قال هللا تعاىل:                        ﴾  :[.36]النحل 

 تبوع املطاع يف معصية هللا.وقد دخل يف مسّمى الطاغوت اإلنسان امل
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قال اإلمام ابن جرير الطربّي: "والصواب من القول عندي يف الطاغوت أنه كل ذي طغيان على 
هللا فُعبد من دونه إما بقهٍر منه ملن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له إنساان كان ذلك املعبود أو شيطاانً 

 [.25البيّان: م/ ص/]جامع أو وثناً أو صنماً أو كان ما كان من شيء" 
من يعرض عن كتاب هللا  ولذلك ال يصّح أن يعّد من املسلمني املستجيبني لدعوة الرسول 

احملكم ويصّر على اتّباع الشرائع الصادرة من هوى البشر، ومن اعتربه مسلماً مع تلّبسه بذلك بسبب 
مني إذا إّدعوا اإلسالم وهم عاكفون ما يّدعيه من اإلسالم هلل لزمه أن يعترب عباد األواثن واألصنام مسل

فال فرق  على عبادة األواثن واألصنام، ألن كليهما عابٌد للطاغوت ومل يستجب لدعوة الرسول 
 بينهم يف احلقيقة.

 

 ]ي[  ومنها :
أن هللا تعاىل بنّي أنه يريد من الناس أن يّتخذوه ملكًا هلم وال يسّمى ملكًا من ال يطاع أوامره وال 

 اهيه. وقد وصف هللا تعاىل نفسه أبنه ملك الناس وامللك احلّق ومالك امللك.جيتنب نو 
 ﴿قال هللا تعاىل:              ﴾ :[2-1]الناس 

﴿وقال تعاىل:            ﴾ :[.114]طه 
﴿وقال تعاىل:            ﴾ :[.1]التغابن 
 ﴿وقال تعاىل:                ﴾ :[.18]املائدة 

 وبنّي أن احلكم واألمر له وحده، وأنه ال حيّل ألحد أن حيكم وأيمر وينهى من تلقاء نفسه.
﴿قال تعاىل:                          ﴾ :[.40]يوسف 

 ﴿وقال تعاىل:          ﴾ :[.54]األعراف 
﴿وقال تعاىل:         ﴾ :[.128]آل عمران 
﴿وقال تعاىل:         ﴾ :[.154]آل عمران 

ا املسرفني.وكذل  ك حّرم طاعة ملوك األرض وجبابرهتِّ
 ﴿قال تعاىل:                     ﴾  :[.152-151]الشعراء 
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 وقد مجع ملن عصاه وأطاع امللوك واجلبابرة من دونه عقوبة الدنيا واآلخرة.
 ﴿ تعاىل: قال هللا                                      

                              ﴾[.97-96: ]هود 
﴿وقال تعاىل:                                    

          ﴾ :[.55-45]الزخرف 
﴿وقال تعاىل:                                          

                ﴾  :[.60-59]هود 
وخطورة األمر ظاهرة من اآلايت القرآنية، وقد تُرك لإلنسان اخليار وله أن يسلك أّي الطريقني شاء، 

أن يطيع امللك احلّق ويّتبع ما شرعه مجلة وتفصيالً ويكفر مبلوك األرض وشرائعهم فهو حينئذ مؤمٌن  إما
مسلٌم حنيٌف. وإما أن يطيع ملوك األرض ويّتبع شرائعهم فهو حينئذ كافٌر مشرٌك عدوٌّ هلل مستحّق 

 لعذاب هللا يف الدنيا واآلخرة.
 ]ك[  ومنها :

 وأمره أن حيكم به بني الناس. نبيه أن هللا تعاىل أنزل كتابه على 
﴿قال تعاىل:                              ﴾ :[.105]النساء 

ذا األمر وحكم بني الناس ابلكتاب واحلكمة مدى حياته واقتدى به خلفاؤه  وقد إمتثل النيب  ِبِّ
شدون ومن جاء بعدهم من األمراء واحلكام. واملسلمون كانو جممعني على هذا الطريق يف عصورهم الرا

 كلها ومل خيرج عنه إال من خرج عن اإلسالم إىل الشرك والكفر ابهلل.
مّتبع لغري  ومن خالف هذا اإلمجاع واختار حكم اجلاهلية على حكم هللا فهو مشاّق للرسول 

 عروف.سبيل املؤمنني ومصريه م
﴿قال تعاىل:                                             

               ﴾  :[.115]النساء 
 

 ]ل[  ومنها
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ثرية صحيحة أنه أمر بقتل اخلوارج وحّرض على ذلك وبنّي ما يف من طرق ك أنه ثبت عن النيب 
ذلك القتل من أجر عظيم عند هللا، وثبت كذلك عن الصحابة رضوان هللا عليهم أهنم أمجعوا على 

، واثبت كذلك أن الفقهاء قتاهلم ومل خيتلفوا فيه ملا ظهرو يف عهد أمري املؤمنني علّي بن أيب طالب 
 هم، فمنهم من رأى تكفريهم مستدالً ببعض األلفاظ الواردة يف األحاديث:قد اختلفوا يف حكم

 ]الرتمذي وأمحد وابن ماجه[.: "شّر القتلى حتت أدمي السماء" قال 
 ]متفق عليه[.: "ميرقون من الدِّين مروق السهم من الرمية" وقال 
 ]متفق عليه[.: "ميرقون من اإلسالم" وقال 
 ]متفق عليه[.قتلّنهم قتل عاد" : "لئن أدركتهم ألوقال 

ومنهم من ال يرى تكفريهم ويقول إهّنم كانوا متأولني، ومنهم من يرى التوّقف وعدم اإلطالق عليهم 
بكفر وال إسالم، ومع هذا فاجلميع مّتفقون على قتاهلم إذا خرجوا واجتمعوا عمالً ابألحاديث الصحيحة 

 وإقتداًء ابلصحابة.
 أولئك اخلوارج الذين وقع اإلمجاع على قتاهلم وقتلهم؟ والسؤال هو ما هي حقيقة

 إذا حبثنا عن حقيقتهم فإننا جند أهّنم قبل ضالهلم:
كانو مسلمني ومن قرّاء املسلمني الذين تعّلموا القرآن من الصحابة الذين كانو ابلعراق، كعبد   )أوال(

 هللا بن مسعود وأيب موسى األشعرّي وغريهم.
م ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، ومل يكونوا مشركني يف مل يطعن أح )اثنياً( د يف إمياهنِّ

 اإلعتقاد والعبادة وال يف اإلتّباع والتشريع.
إهّنم ظّنوا أن مرتكب الكبرية خارج عن اإلسالم واإلميان مبجّرد وقوعه فيها، مث أصبح ذلك )اثلثاً( 

دماء املسلمني وأمواهلم، وأصبحوا من مصادر اخلطر  عقيدة هلم يطبقوهنا على املسلمني، فاستحّلوا
 الذي يهّدد أمن اجملتمع واستقراره. وهذا هو أصل ضالهلم.

وكانوا مع إفسادهم الكبري يف األرض مشهورين ابلشجاعة والفروسية والصدق واإلستماتة يف  )رابعاً(
 سبيل املبدأ، واشتهروا كذلك بكثرة العبادات.

يف حّقهم وما أمجع عليه املسلمون من قتلهم فإنّنا  وم وعرفنا كذلك ما قاله فإذا عرفنا حقيقة الق
 نستنتج من ذلك.
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أن املسلمني املوّحدين الذين ال يشركون ابهلل شيئاً وشهدوا أن ال إله إالّ هللا وأن حمّمداً رسول  )أوال(
ستباحة حمّرم فإهّنم يقاتَلون إذا إجتمعوا واتّفقوا على أمر خمالف لكتاب هللا كرتك واجب أو إ هللا 

 ويُقتلون. 
﴿كما قال تعاىل:                           ﴾ :[. 39]األنفال 

فأولئك اخلوارج إستحّلوا أعراض املسلمني واستحّلوا كذلك دماءهم وأمواهلم، فأحّلت هذه 
أصبحوا شّر القتلى حتت أدمي السماء مع ما إشتهروا به من التمّسك املخالفات الشرعية دماءهم و 

 ألصل اإلسالم والعبادة الكثرية.
إن املخالف للحّق إذا ظّن واعتقد أنه على احلّق وغريه على الباطل ال يكون معذوراً ابجلهل  )اثنياً(

، واعتقدوا الباطل وظنُّوه حّقاً، فلم وال ترفع عنه عقوبة املخالفة، ألن اخلوارج أنكروا احلّق وظنُّوه ابطالً 
 يعذرهم الشرع ابجلهل وإمنا أابح قتلهم.

إن الطواغيت املعاصرين وأتباعهم، الذين نبذوا كتاب هللا كله واستحّلوا قيادة األمم بشرائع مل  )اثلثاً(
ا هللا جاءهْتم من الغربيني الكّفار. إن أولئك الطواغيت والراضني عنهم أشّد ك فرًا وضالاًل من أيذن ِبِّ

دماءهم، ألن األولني خالفوا جزًء من الشريعة واستمسكوا ببقية  اخلوارج الذين أابح رسول هللا 
الشريعة بشّدة وقّوة. أما املعاصرون فقد خرجوا عن الشريعة كّلها وعّدوها من خمّلفات القرون املاضية. 

 بيلهم واّّتذوا كتاب هللا مهجوراً.وظّنوا أن الكّفار أهدى سبياًل وأعدل شريعة، فاتّبعوا س
ولقد كان اخلوارج مع اختالفهم اجلزئي يظّنون أهنم متبعون للشريعة وكانوا يرجون رضى هللا واجلنة 

"الشراة" .. أي الذين شروا أنفسهم ابجلنة ... أما ـأبعماهلم املخالفة للشريعة وكانوا يسّمون أنفسهم ب
بل إهّنم ال  مبا فعلوه من الكفر، ارج فال يطلبون رضى هللا واجلنةاملعاصرون فهم أفسد قلواًب من اخلو 

﴿ كما قال تعاىل:والطلب وهم  غاية تستحّق االهتماميرون رضى هللا واجلّنة                 

            ﴾  :[7]الروم. 
يف شأهنم أصل عظيم يبنيِّّ وجوب التربّؤ والقتال ملن خرج  عن النيب  صحّ  وقصة اخلوارج وما

عن الشريعة واّّتذ خالفها طريقًا يستحسنه، ولو كان ذلك اخلارج ينتسب إىل اإلسالم ويشهد 
 الشهادتني، ويقوم الليل ويصوم النهار ولو كان كذلك جاهاًل يتأول ويظّن أنه على احلّق املبني.
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حجة على الذين جيادلون عن اخلارجني عن الشريعة من املنتسبني إىل اإلسالم، هذا والقصة كذلك 
اجلدال الذي ال يقوم على أصٍل صحيٍح من الكتاب والسنة، وال يبعثه إال اهلوى ورعاية املصاحل 

ّد الدنيوية، أو اجلهل وعدم إدراك حقيقة الدِّين إدراكاً صحيحاً وعدم معرفة أن اإلنسان قد يكفر ويرت
 وهو ينتسب إىل اإلسالم ويشهد الشهادتني.

ذه القصة ملا بنّي كفر املستغيثني بغري هللا من املنتسبني إىل  وقد استدّل اإلمام ابن تيمية رمحه هللا ِبِّ
ممن انتسب إىل اإلسالم من مرق منه  اإلسالم فقال يف الرسالة السنية: "فإذا كان على عهد النيب 

لم أن املنتسب إىل اإلسالم والسنة يف هذه األزمان قد ميرق أيضاً من اإلسالم مع عبادته العظيمة فليع
بل الغلّو يف املسيح، فكل  ألسباب منها الغلّو يف بعض املشايخ، بل الغلّو يف علّي بن أيب طالب 

من غال يف نيّب أو رجٍل صاحل وجعل فيه نوعًا من اإلهلية مثل أن يقول: اي سيدي فالن أنصرّن أو 
غثين أو أرزقين أو أان يف حسبك وحنو هذه األقوال. فكل هذا شرٌك وضالٌل يستتاب صاحبه فإن أ

اتب وإال قتل. وملا ُسئِّل عن قتال الروافض استدّل بقصة اخلوارج وبنّي أهّنم شّر من اخلوارج الذين أمر 
 [.28]الفتاوى: م:بقتاهلم". 

سالم استدّل بقصة اخلوارج وبنّي أهّنم شّر من وكذلك ملا سئل عن قتال التتار املنتسبني إىل اإل
اخلوارج وأهنم إستباحوا دماء املسلمني بغري أتويل وأهّنم أوىل ابلقتل والقتال منهم. ولو أنه كان حّياً 
ورأى ما عليه كثري من املنتسبني إىل اإلسالم كالعلمانيني والدميقراطية واإلشرتاكيني ودعاة التجديد 

لقال قوالً يشبه أقواله يف املتقدمني أو أشّد منه ألّن شريعة هللا ال تتغرّي وحكمها اثبت والتقليد للغربيني 
 إىل يوم القيامة.

ومعه الصحابة للخوارج املارقني وقبله قتال الصديق  إن قتال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
  تصويب أيب بكر الصديق ومعه الصحابة ملا نعى الزكاة. وإمجاع العلماء والفقهاء بعدهم على

وعلي بن أيب طالب يف قتاهلم للخارجني عن الشريعة. إن ذلك القتال وذلك اإلمجاع يكفي ملعرفة 
مذهب السلف الصاحل يف مسألة املنتسبني إىل اإلسالم إذا خرجوا عن الشريعة بتأويل أو بغري أتويل. 

ال إله إال هللا حُرم دمه وماله ودخل اجلنة، ويكفي كذلك ملعرفة بطالن فكرة املرجئة القائلة أبن من قال 
من غري إستثناء ومن غري إشرتاط لشرط من الشروط. والنصوص الدالة على كفر وضالل مّتبع اهلوى 

ذا القدر الذي فيه الكفاية ملن كان قصده إتّباع احلّق.  أكثر من ذلك. ونكتفي ِبِّ
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اليت يعيش فيها، أهي بيئة إسالمية أم هي  ومن األمو الضرورية شرعاً أن يعرف املسلم حكم البيئة
ا. فالبيئة إذا كانت يف  ذه املعرفة، وال يستقيم بدوهنِّ بيئة جاهلية، ألن إتّباعه ملنهج هللا يف احلياة يتعّلق ِبِّ
ميزان هللا بيئة إسالمية منقادة ألوامر هللا وأحكامه فهناك طريق أيمر هللا بسلوكه وحقوق يوجبِّها على 

ته املسلمة، وأحكام يتعامل على أساسها مع األفراد واجلماعات اليت تتألف منها هذه البيئة، املسلم لبيئ
فمثالً يكون واجباً عليه أن يطيع قيادهَتا يف املعروف وأن يصّلي خلفها ويعطيها زكاة ماله ويقاتل حتت 

رسوله للمسلمني على رايتها وينصح هلا وينصرها ويواليها، وأن يؤدي مجيع احلقوق اليت جعلها هللا و 
 . املسلمني كما هي يف كتاب هللا وسنة نبيه 

أما إذا كانت البيئة يف ميزان هللا بيئة جاهلية فاسقة عن أوامر هللا وأحكامه فهناك طريق آخر خيتلف 
م  عن األول كل االختالف أيمر هللا إبتّباعه، هناك الرباءة منهم ومفاصلتهم على العقيدة والكفر بقيادهتِّ

م املطاع، هناك دعوهتم إىل هللا ابلطريقة املبّينة يف كتاب هللا اليت سلكتها رسل هللا ا جلاهلية وطاغوهتِّ
على توايل األزمان، والتآسي أبولئك الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم الذي صربوا على التكذيب 

ا واليت كانت مفروضة عليهم واإلعراض، وعلى املتاعب الكثرية اليت حلقتهم من جرّاء الدعوة اليت قاموا  ِبِّ
 فرضاً.

ومن جهل حكم البيئة ومل يهتّم مبعرفتها فقد جهل الطريق الواجب عليه سلوكه. وجهل كذلك كيفية 
وجهل احلقوق اليت له واليت عليه. وذلك أن هللا تعاىل قد قسم  العمل بكتاب هللا وسنة رسوله 

دة ضالة كافرة، وقيادة مهتدية إسالمية. وجعل للقيادة القيادات اليت حتكم اجملتمعات البشرية إىل قيا
 اإلسالمية حقوقاً على املسلم مل جيعل مثلها للقيادة الضالة الكافرة.

كما أنه أنزل طريقة يتعامل املسلم على أساسها مع أخيه املسلم وأخرى يتعامل على أساسها مع 
كم البيئة أو أخطأ يف حكمها فال بّد تبعاً أهل الشرك وأتباع الطواغيت، فإذا كان اإلنسان ال يدري ح

لذلك من أن خُيطئ يف العمل ابلكتاب والسنة وأن يضع النصوص يف غري موضعها الصحيحة إذا كان 
 جاداً يف إتّباع الكتاب والسنة.

وأقرب مثال لذلك هو أولئك الذين يدعون الناس إىل اجلهاد ضّد النصارى، وهم يف ظّل حكومة 
تعادي اإلسالم وحتارب أهله، فينطلقون من قاعدة كافرة تُعترب دار حرب يف ميزان  جاهلية علمانية

اإلسالم ملالقات أمثاهلم من الكفار، وذلك أهّنم قد فهموا من كتاب هللا أنه أيمرهم ابجلهاد، وفهموا 
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 اإلسالم أن النصارى كفار، لكنهم جهلوا أحكام العلمانيني والدميقراطيني اجلاهلني الذين ينتسبون إىل
وهم خارجون منه خروجًا كاماًل، فأوردهم هذا اجلهل ذلك التصرف الغريب الذي هو تركهم لقتال 
ا الصمود يف  الكفار الذين يلوهَنم إىل الذين ال يلوهَنم فوق أهّنم مل يبلغوا درجة من القّوة يستطيعون ِبِّ

 بّد له من إعداد القّوة املادية واملعنوية، وجه إحدى القّوتني. وال بّد للجهاد من قاعدة حرّة مستقّلة، وال
 كما يؤخذ ذلك من التوجيهات املباشرة للقرآن الكرمي. 

وهذا مثال واحد من أمثلة كثرية متكّررة للتصرفات الصبيانية الناشئة عن اجلهل ابلواقع أو اجلهل 
 ابلتوحيد ولوازمه. ﴿           ﴾ [ .213: ]البقرة 
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 البراءة والمفاصلة( 2)

أول ما جيب على املسلم اّلذي عرف أصل دينه معرفة اتمة وعرف حق هللا اّلذي عليه وعرف الفرق 
اّلذي بني أهل اإلسالم وأهل اجلاهلية هو أن يكون بريئًا من أهل الشرك كرباءته من الشرك. والرباءة 

 املطلوبة هي:  
 ( قطع مواالهتم3( عدم موافقتهم يف منكراهتم )2غضهم يف هللا )(ب1)
 

 )أواًل( بغضهم يف هللا :
املشركون مل يستجيبوا لّرِبم اّلذي يدعوهم إىل صراطه املستقيم صراط التوحيد واإلسالم واستجابوا 

ء الشيطان ولذلك فهم أوليا ،لنداء الشيطان اّلذي يدعوهم إىل صراط اجلحيم صراط الشرك واجلاهلية
عدو هللا الكافر، ومن وَاىَل عدَو هللا فقد جاهر مبعاداةِّ هللا وخروجه عن حزبه املفلح. فُهما حزابن 

ومن مث وجب على  .مران ال يتفقان وال يصطلحانواآل ،متعاداين متضاّدان ولكل منهما آمٌر متبوع
 .م من قلبهيُبغَضهم وتزول موّدهتَ بل إنّه ال يكون ُمؤمناً حىت  ،املؤمِّن أن يبغض املشركني يف هللا

  ﴿ قال تعاىل:                              

                                                  

                                          

     ﴾[22ادلة: اجمل]. 
 ﴿ وهللا سبحانه قد لعن يف كتابه الشيطان فقال:               ﴾ 

 .[117النساء: ]
 ﴿ ولعن كذلك أولياءُه الكفار فقال:              ﴾ [ :64األحزاب.]  

﴿وقَاَل:                               ﴾ [: 18األعراف]. 
  .فمن أحبِّّ امللعونني كان ملعوانً مثلهم. واملرُء مع من أحب، كما يف احلديث الصحيح املتواتر

فمن أحّب الظاملني  . اّلذي عليهم إىل غريه من العبيدواملشركون أيضاً ظاملون، ألهَنم صرفوا حّق هللا
 .فقد أحّب الظلَم ورضى عنه فصار من أهله

  ﴿وقد قال هللا تعاىل:      ﴾[ :140آل عمران.] 
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 ﴿ وقال تعاىل:                   ﴾ [ :113هود] 
 [.الطرباىن] «احلب يف هللا والبغض يف هللا( أوثق عرى اإلميان:» ويف احلديث:

 [.أبو داود] «من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد إستكمل اإلميان»ويف احلديث األخر: 
 أما حمبة اإلميان واإلسالم هلم واحلرص على إنقاذهم من شقوة الُكفر واجلاهلية فهذا حسن مأمورٌ 

وقد كان كّل رسوٍل من ّرسل هللا حريصاً  وجد يف قلوب املؤمنني.وليس هو من املوّدة احملّرمة اليت ال تُ  ،به
﴿ على هداية قومه وإنقاذهم من الضالل واخلسران قائاًلهلم:           ﴾ 

 .[59األْعراف: ]
كني ويعلنون هلم أن العداوة والبغضاء ستستمرُّ بينهم والتزول أبدًاحىت وكانوا مع ذلك يبغضون املشر 

 يؤمنوا ابهلل وحده.
 ﴿ قال تعاىل:                                    

                                       ﴾ [:4املمتحنة]. 
وإمّنا هو عقيدة مكنونة يف قلوب بعضهم وتظهر  ،والشرك ابهلل ليس نظرية جمّردة مستقّلة عن النّاس

ن يبغض املشركني أيف بغضه للشرك ابهلل البد له من  فمن كان صادقاً  .فعالأكات و للواقع يف صورة حر 
 يف دعواه.  ال كان كاذابً إو 

﴿قال تعاىل:                                  ..     

           ﴾ [: 1املمتحنة.] 
. التشابه فيه يورث املودة القلبية نّ ن خيالفوا املشركني يف اهلدي الظاهر ألأوقد شرع هللا للمسلمني 

 .م والركون اليهمبعادهم عن مودهتِّ فشرعت املخالفة إل
﴿ قال تعاىل:                            ﴾[:159االنعام]. 
   ﴿ قال تعاىل:                               

                                   ﴾[:16احلديد.] 
 . [أبو داود] «من تشبه بقوٍم فهو منهم»قال:  ن رسول هللا أعن ابن عمر رضى هللا عنهما 

 [.متفق عليه] «خالفوا املشركني: أحفوا الشوارب واعفوا الّلحي»قال:  وعنه أيضاً: أّن رسول هللا 
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 [متفق عليه]«إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم»: قال :قال رسول هللا عن أىب هريرة 
ألن اليهود والنصارى  ،ين ظاهراً ما عجل الناس الفطريزال الدِّ  ال»قال:  وعنه أيضاً عن النيب 

 .[أبوداود] «يؤخرون
وصيام أهل الكتاب  فصل ما بني صيامنا»: قال قال رسول هللا  وعن عمرو بن العاص 

 [.مسلم] «أكلة السحر
خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف نعاهلم »: قال قال رسول هللا  وعن شداد بن أوس 

 [.أبو داود] «والخفافهم
مل يقعد حىت توضع يف  بع جنازةً تّ اإذا  كان رسول هللا »قال:  وعن عبادة بن الصامت 

« خالفوهم وقال: قال فجلس رسول هللا  ع اي دمحم،هكذا نصن فتعرض له حرٌب فقال: .اللحد
 [.أبوداود]

 .[أهل السنن] «الّلحد لََنْا والشُق لِّغريانَْ » وعن ابن عباس مرفوعاً:
ليس منَّْا من تشبَّه بغريان ال تشبهوا ابليهود وال »وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص مرفوعاً: 

 .[الرتمذي] «وتسليم النصارى اإلشارة ابألكف ،صابعفإّن تسليم اليهود اإلشارة ابأل ،ابلنصارى
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا يوماً قبله »وعن ابن عباس رضى هللا عنهما مرفوعاً: 

 .[مدـأح] «ويوماً بعده
 ،هو من فِّْعل اجملوس" عن حلق القَفْا فقال: -أمحد بن حنبل- أاب عبد هللا قال املروزي: سألتُ 

 ."تشّبه بقوٍم فهو منهمومن 
 م :)اثنياًّ( عدم موافقتهم يف منكراهتِّ 

وأن  ،م من الشرك ابهلل والفسوق عن أمرِّ هللاجيب على املسلم أن ال يوافق املشركني يف منكراهتِّ 
 .يكون بريئاًمنهم إعتقاداً وسلوكاً 

﴿قال تعاىل:                                      

                           ﴾ [ :6-1الكافرون.] 
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﴿وقال تعاىل:                                         

﴾ [ 41س: نيو ]. 
﴿وقال تعاىل:                          ﴾ [: 19األنعام]. 
﴿ وقال تعاىل:                                   

                                            

            ﴾ [: 15الشورى]. 
﴿ وقال تعاىل:                             ﴾[:84األسراء]. 

﴿وقال تعاىل:                                          

﴾ [:27-26الزخرف]. 
، له املتاعب والشدائد وتؤثر يف حياة املسلم وجترُّ  ،عملية يوإمنا ه ،وهذه الرباءة ليست قولية فحسب

 ﴿ وال ّذمة كما قال تعاىل: يتنكر له األقرابء وينقلب األصدقاء إىل أعداء اليرقبون فيه إالً        

                 ﴾ [ :10التوبه]. 
متعّرضاً لألخطار يف كّل  ويكون كاملنبوذ املطرود يف بيئته، ،فتخرج حياته حينئذ عن مسارها املعتاد

ن طبيعة البشر أن ال يصربوا على اإلنتقاد وم. حني، فيقع اإلبتالء املوعود فيصرب املؤمنون ويرتّد املنافقون
م يرون ألهنّ  ،ولوكانت هذه العقيدة شركًا حمضًا والسلوك فسقًا وفجوراً  ،م وسلوكهمعقيدهتِّ  والطعن يف

فكانت مقاومتهم للحق اّلذي جاءت به الرسل  ،ذلك تسفيهًا ألحالمهم وتنقصًا ألابئهم وأجدادهم
 .عليهم السالم دائماً شديدًة وعنيدةً 

﴿قال تعاىل:             ﴾[:108 األنعام]. 
﴿وقال تعاىل:            ﴾[:37التوبه]. 
﴿وقال تعاىل:                                ﴾ [:8فاطر.] 

ويقولون إذا رأوه  ،أبنه شتم آهلتهم وكفر أابءهم وسّفه أحالمهم وكان املشركون يتهمون النيب 
﴿استهزاء            ﴾ [:41الفرقان]. ﴿         ﴾ [:36األنبياء]. 
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 م،م وإغراءاهتِّ بيه أن يكون اثبتاً على احلق ال يتزحزح وال يستجيب إلقرتاحاهتِّ وكان هللا تعاىل أيمر ن
 .وأن يقول احلّق ولو كرهوه

 : ﴿قال تعاىل                   ﴾ [ :14غافر.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                 ﴾ [:94احلجر.] 
: ﴿وقال تعاىل               ﴾ [: 9-8القلم.] 

ألن الثبات واإلصرار على احلق إذا مّت على الوجه الصحيح سيكون صفحًة مقابلة للشرك، وطريقاً 
 ،خرعلى النظر والبحث واملقارنة بينهما، وترجيح أحدمها على اآلفيبعث ذلك الناس  ،معارضًا له

 فيكون ذلك سبباً لقبوهلم دين هللا: ،فيظهر للعقالء حينئذ قبح الشرك وعيوبه وحسن التوحيد ونزاهته
﴿                          ﴾ [:29ص.] 

ا خرياً  ،خطر األمور أن يّشك املسلم يف حقيقة اجلاهليةأومن  وإسالماً وهم اليزالون يف  وأن يظن ِبِّ
وأن ،ألنه ينتج من هذا الشك أن يشك يف طريقه ،يتخذ بعضهم بعضا أراباب من دون هللا ،جاهليتهم

وهذا هو الكفر والضالل . منهموأن يوافقهم ويصطلح معهم ويكون ، يضعف عن الرباءة واملفاصلة
عن أن يدخل هذا الشك اّلذي هو أوىل اخلطوات إىل طريق الكفر  ي هللا نبيه وقد هنَ  .واخلذالن

 ﴿ فقال له: ،وموافقة اجلاهلية يف قلبه                                 

                     ﴾ [:109هود.] 
﴿ وقال تعاىل:                                    

       ﴾ [:17هود]. 
  ﴿ وقال تعاىل:                      

            ﴾[:95-94يونس.] 
﴿ وقال تعاىل:                                        

                                       

﴾ [ :81-79النمل]. 
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"كذلك الينبغى أن تقوم يف نفوس أصحاب الدعوة إىل هللا تلك الشكوك  قال سيد قطب رمحه هللا:
فمن هنا يؤتى الكثري  .اّلسطحية يف حقيقة اجلاهلية وحقيقة اإلسالم ويف صفة دار احلرب ودار اإلسالم

وال دار إسالم  ،م والتقوم فيها شريعتهإنه ال إسالم يف أرض الحيكمها اإلسال ،منهم يف تصوراته ويقينه
 وليس دون اإلسالم االّ  ،الكفر وليس وراء االميان االّ  .اليت يهيمن عليها اإلسالم مبنهجه وقانونة الّ إ

 [.معامل يف الطريق] وليس بعد احلق إال الضالل". ،اجلاهلية
 

 م:)اثلثا( قطع مواالهتِّ 
 حتمل معاّن (وكلمة )ويلّ  .خذ منهم أولياءوأن يتّ  ،ركنيأهل اجلاهلية املش للمسلم أن يوايل ال حيلّ 

والنصرة والطاعة. واملرء قبل إسالمه كانت عشريته أوقبيلته أوجمتمعه أقرب الّناس إىل  القرب واحلبّ 
وهذا هو  .موكان يغضب هلم ويكره مساء هتَ  ،هم ويطيعهم وينصرهم ويرجوا منهم النصرةوكان حيبُّ  ،قلبه

وأن ،سلم املرء وبقيت العشرية أو القبيلة أو اجملتمع يف الشرك ال حيلُّ أن يستمّر والؤه هلم)الوالء( فإذا أ
فمن أعلن  .ماذ املؤمنني أولياء له من دوهنِّ واّتّ  ،مبل عليه قطع مواالهتِّ  ،يكون كما كان قبل إسالمه

مواالته ألهل التوحيد  ومن أعلن .مواالته ألهل الشرك وبراءته من أهل التوحيد كان كافرا مشركا مثلهم
ولكنه أضمر خالف ذلك وواىل املشركني يف السّر كان منافقاً له ما للمنافقني  ،وبراءته من أهل الشرك

  .يف الدنيا واالخرة
﴿قال تعاىل:                                        

                 ﴾ [:23التوبة.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                                      

                     ﴾[:51املائدة.] 
 ﴿  قال تعاىل:                              

 ﴾[:139-138النساء.] 
 ﴿: وقال تعاىل                             

             ﴾ [:28آل عمران.] 
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  ﴿ه تعاىل: قول يف قال اإلمام إبن كثري        من خاف يف بعض البلدان  ي﴾ أ
الدرداء أنه قال  كما قال البخارى عن أيب  ،هم فله أن يتقيهم بظاهره البباطنه ونيتهواألوقات من شرّ 

 ".إان لنكشر يف وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم"
  ".إمنا التقية ابللسان ليس التقية ابلعمل" بن عباس:ا: قال يّ وقال الثور 

وال جيهرون بطعن  ،ينم يف الدِّ ومل ينه هللا املسلمني عن صلة أرحام املشركني الذين ال يقاتلوهنَ 
 .اإلسالم

 ﴿ قال تعاىل:                             

                                          

                               ﴾ [ :9-8املمتحنة] 
﴿ قال تعاىل:                                       

                ﴾ [:15لقمان.] 
﴿قال تعاىل:                                   

           ﴾ [ :12التوبة.] 

 الة ومن العالقات اليت ال تنقطع بني أهل اإلسالم وأهل اجلاهلية اليت ال تعد من املوا
 ىل الضعفاء واملساكني. إواإلحسان  ،صلة األرحام •
 وتعليمهم دين اإلسالم.  ،م إىل هللادعوهتُ  •
 . ياألخذ والعطاء يف أمور التجارة والتعامل اليوم •

أما اإلجتماع معهم يف املعابد واملساجد وهم ال يزالون مصرين على شركهم وكفرهم للوقوف بني 
 عليه ما أييت: ويدلُّ  ،فهذا ال جيوز ،مم يف صالهتِّ ِبِّ  واإلقتداء ،يدى هللا صفا واحداً 

   ﴿ له تعاىل:و ق                               

             ﴾[: 17التوبة]. 
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﴿ ع قوله تعاىل:م                                 

  ﴾ [ : 28التوبة.] 
﴿قال تعاىل:           ﴾[:6الكافرون.] 

أهل الشرك ال يلتقيان يف أمر من األمور الدينية قبل توبة أهل فدلت اآلية على أن أهل اإلسالم و 
﴿ ين كما قال تعاىل:الشرك من الشرك. والصالة من أهم أمور الدِّ                  

                             ﴾[ :5البينة .]  َّى الّصالة ديناً فسم.  
﴿وقوله تعاىل:                     ﴾ [ :103النساء.] 

فكيف  .فمن صّلى منهم فهو كمن مل يصل.املشركني ليسوا من أهل الّصالة على أنّ  دلُّ ي
﴿ وقد قال تعاىل:. الة خلفهمالصّ  تصحّ          ﴾ 
﴿ ل تعاىل:اوق                                      

          ﴾ [:87يونس.] 
 .أي مساجد (قبلة) :قال املفسرون

وهذه التجربة اليت يعرضها هللا على العصبة "عند هذه اآلية:  "ظالل القرآن"يف وقال سيد قطب 
وقد جيد املؤمنون  ،هي جتربة إميانية خالصة اوإمنّ  ،إسرائيل املؤمنة ليكون هلا فيها أسوة ليست خاصة ببين

 وقد عمت الفتنة وجترب الطاغوت وفسد الناس وانتنت ي،اجملتمع اجلاهل أنفسهم ذات يوم مطاردين يف
 وهنا يرشدهم هللا إىل أمور:.وكذلك كان احلال على عهد فرعون يف هذه الفرتة ،البيئة
وجتمع العصبة املؤمنة اخلرية النظيفة  ،إعتزال اجلاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن يف ذلك( 1)

ا وتنظمها حىت أييت وعد هللا هلا. على نفسها لتطهرها و   تزكيها وتدرِبِّ
فيها ابإلنعزال عن اجملتمع  ( إعتزال معابد اجلاهلية وإّتاذ بيوت العصبة املؤمنة مساجد حتسّ 2)

من التنظيم يف جو  ا نوعاً وتزاول ابلعبادة ذاهتِّ  ،صحيح جٍ ا على هنَ ا لرِبِّّ وتزاول فيها عبادهتَ  ،اجلاهليّ 
 القرآن[. يف ظالل]". العبادة الطهور
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 ﴿ كقوله تعاىل:  .وأن ال يكون من املشركني ،يف القرآن أن يكون من املؤمنني مر النيب وقد أُ 

                         ﴾[:14األنعام.] 
﴿ :وقوله تعاىل            ﴾[:91النمل.] 
: ﴿وقوله تعاىل           ﴾[:104يونس.] 

، يف هذه اآلايت وأشباهها يف القرآن أن يكون من املؤمنني يف "العقيدة" ويف "الوالء" مر وقد أُ 
 ،كان معصوما من ذلك  والنيب  ."الوالء"عن أن يكون من املشركني يف "العقيدة ويف  ي وهنَ 

ا مشركني  ولكن اخلطاب لألمة، كي يعلموا أنّ  من وافق املشركني يف عقائدهم وأعماهلم اليت قد صاروا ِبِّ
من مل يوافق املشركني يف  وليعلموا كذلك أنّ ،   يكن مثلهم مشركا خمالفا للحق اّلذي جاء به دمحم 

 ﴿ مثلهم كما قال تعاىل: ون املؤمنني يكن أيضا كافراً ذلك ولكنه واالهم وواّدهم من د       

       ﴾ [ :51املائدة.] 
فقد خوطب الصحابة رضوان هللا عليهم ِبذه اآلية بعد اهلجرة إىل املدينة بزمن وكانوا مسلمني 

ذلك على أن من واىل  فدلّ  .الشهادة يشهدون الشهادتني ويؤدون الفرائض وجياهدون الكفار ويطلبون
 .املشركني مواالة ظاهرة ال ينفعه تكّلمة ابإلسالم وأداؤه لبعض فرائضه لكفره الظاهر ابهلل

﴿قال تعاىل:              ﴾[ : 51املائدة.] 
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 الدعوة إلى اهلل ( 3)

 رضها هللا على املرسلني واملؤمنني ىل هللا فريضة فإالدعوة 
 ﴿قال هللا تعاىل:                                 

                           ﴾[:23-22اجلن.] 
﴿وقال تعاىل:                                  

                ﴾ [ :216-214الشعراء.] 
 ﴿وقال تعاىل:                                    

                                     

                 ﴾[:68-67املائدة.] 
 ﴿وقال تعاىل:                                        

   ﴾ [:108يوسف.] 
  ﴿وقال تعاىل:                                ﴾

 [.33فصلت:]
﴿وقال تعاىل:                                

       ﴾[:3-1العصر.] 
ومثل ما بعثين هللا به كمثل رجل أتى قومه  يإن مثل»: عن النيب  عن أىب موسى األشعري 

فأدجلوا  ،فأطاعته طائفة من قومه ،أان النذير العراين فالنجاء وإّّنِّ  ،فقال ايقوم إنىن رأيت اجليش بعيىن
 .م فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهمطائفة منهم فأصبحوا مكاهنَ  بتْ وكذَّ  .فانطلقوا على مهلتهم

 [.مسلم] «.بع ما جئت به ومثل من عصاّن وكذب ما جئت به من احلقواتّ  فذلك مثل من أطاعين
م إىل مث ادعه ،زل بساحتهمأنفذ على رسلك حىت تنْ »يوم خيرب:   يّ لعل وقال رسول هللا 

خري من أن  فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال واحداً  .اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق هللا فيه
 [.متفق عليه]«. ر النعميكون لك محُ 
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 حكمةٌ  والقرآنُ  .إصابة احلقّ  يوجيب أن تكون الدعوة إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة: واحلكمة ه
 أن يعتمد عليه الداعية يف أداء وظيفة الدعوة. فيجبُ  .وال يشقى ال يضلُّ  ك بهسَّ من متَ ،أنزهلا هللا للبشر
  ﴿ قال تعاىل:                                ﴾ [ :125النحل.] 

﴿قال تعاىل:              ﴾[ : 45ق]. 
وأن ، ابلكالم البليغ املؤثر الواصل إىل قلب املستمع يأ .وجيب أن تكون الدعوة ابملوعظة احلسنة

وليس .واإل بتعاد عما يثري الغضب والنفور واإلنتصار للّنفس ،يكون اإلظهار للحق ابلرفق والقول اللنيِّّ 
 .اإلسالم خلشية معارضة الناس ونفورهم من احلكمة واملوعظة احلسنة إخفاء حقيقة

﴿قال تعاىل:                                       ﴾ [:44-43طه.] 
هللا  ألنّ  ،دحكام الفرعية قبل قبول الناس للعقيدة والتوحيومن احلكمة عدم عرض التفاصيل واأل

ورسخت يف نفوس  ،زل األحكام واحلدود إال بعد أن إستوفت العقيدة حقها من البيانتعاىل مل ينْ 
 .املؤمنني رسوخا كامالً 

إنك أتتى » ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له: عن ابن عباس رضى هللا عنهما أن رسول هللا 
رسول هللا، فإن هم  هللا وأّن إله إالّ  ة أن الفليكن أول ما تدعوهم إليه شهاد ،قوما من أهل الكتاب

مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك  مهللا إفرتض عليه نّ أأطاعوا لذلك فأعلمهم 
فإن هم أطاعوا لذلك فإايك  ،إىل فقرائهم دّ رتُ ؤخذ من أغنيائهم فَـ هللا إفرتض عليهم صدقة تُ  نّ أفأعلمهم 

 [.متفق عليه]  «.فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب ،املظلوم ق دعوةواتّ  ،وكرائم أمواهلم
حىت إذا  ،أول ما نزل منه سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة والنار" :قالت عائشة اهنع هللا يضر عن القرآن

ال ندع اخلمر :ال تشربوا اخلمر لقالوا ولو نزل أول شيء. اثب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام
 ي[.رواه البخار ] ".ال ندع الزان أبداً  :و نزل ال تزنوا لقالواول .أبدا

 والدعاة إىل هللا يف أوساط اجلاهلية أمامهم جماالن للعمل: 
وهو دعوة أهل اجلاهلية إىل اإلسالم احلنيف اّلذي هو اإلقبال على هللا  :يمجال اخلارجالْ )األول( 

وإنذارهم عواقب  ،عبودات البشرية وغري البشريةواإلعراض عما سواه من امل،وامليل إىل عبادته وحده
 .الكفر والعصيان
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  ﴿ قال تعاىل:                             

                                        

                                            ﴾ 
 [.3-1إبراهيم:]

 ﴿ تعاىل: وقال                                            

                            ﴾[7-6لت:فص.] 
﴿قال تعاىل:                ﴾[ :7الرعد.] 
﴿ وقال تعاىل:                       ﴾[:65 ص.] 

﴿وقال تعاىل:                                     

   ﴾ [:51االنعام.] 
﴿وقال تعاىل:                                 

  ﴾ [ :18غافر.] 
﴿وقال تعاىل:                             ﴾ [:39مرمي.] 

 

وهو اإلهتمام برتبية وتعليم املسلمني حىت تصّح أفكارهم ومشاعرهم  :ي)الثاّن( اجملال الداخل
 وبذل اجلهد حىت يتحّرر كّل فردٍ  ،الذين رابّهم القرآن ،افقة للقرآن ولطريق السلفوأعماهلم، وتكون مو 

واليت قد يكون  ،منهم من األفكار واملشاعر واألعمال اجلاهلية اليت إعتادها يف حياته قبل اإلسالم
 بعض رواسبِّها متبقيا يف نفسه.

   ﴿قال تعاىل:                                  

                           ﴾ [:164آل عمران.] 
﴿وقال تعاىل:                                         

                    ﴾ [:151البقرة.] 
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 ﴿ وقال تعاىل:                                  

   ﴾ [:104أل عمران.] 
املسلمني ما جهلوه من أمور دينهم وكان أيمرهم ابملعروف وينهاهم  مُ علِّّ يُ  وقد كان رسو ل هللا 

 ،م أفراداً ومجاعاتوكان يعظهم وينصحه ،ويصّحح هلم أخطاءهم يف الفكر والشعور والعمل، عن املنكر
 عثته. ويهديهم إىل أرشد أمورهم وما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة، وقد وصفه هللا بذلك يف كتبه قبل بِّ 

﴿قال تعاىل:                             

                                       

          ﴾ [:157األعراف.] 
ىل هللا آمرًا ابملعروف انهيًا عن املنكر إن يكون املسلم الداعية ي أيقتض واإلقتداء ابلرسول 

 .انصحا للمسلمني يعظ الغافل ويعلم اجلاهل
 مثارها إالّ بتوافر الشروط اآلتية: تنجح وال تؤيتِّ  إسالمية ال وتربية األفراد تربيةً 

 

  )األول( املنهج الصحيح:

منه  وحيد اّلذي يستمدُّ وسريته املرجع األول واملصدر ال وهو إّّتاذ القرآن الكرمي وسنة النيب 
 املسلم معرفته حلقائق العقيدة ومنهج احلياة. 

 ﴿ قال تعاىل:                 ﴾[.9إلسراء:]ا 
﴿وقال تعاىل:               ﴾ [:6اجلاثية.] 
﴿وقال تعاىل:           ﴾ [: 50املرسالت.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                                   

                                  ﴾ [:120البقرة.] 
م لن يهدوكم وقد فإهنّ  ،التسألوا أهل الكتاب عن شىء»قال:  أن رسول هللا  عن جابر 

ظهركم ما أوإنه وهللا لو كان موسى حياًّ بني  ،بوا حبقٍّ ن تكذِّ أوإما  قوا بباطلٍ ن تصدِّ أوإنكم إما ،ضّلوا
 [.احلافظ أبو يعلي]«. بعينِّ أن يتّ  له إالّ  لّ ح
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 زل العلم إالّ فإن هللا مل ينْ . واملعرفة للكتاب والسنة وحدها ال تنفع شيًأ مامل يصاحبِّها عمل وتطبيق
 يقول يف وقد كان  .بعلمه صار من أجهل اجلاهلني وأشّدهم إمثاً  م ومل يعملْ فمن علِّ  .للعمل به

«. ستجاب هلايُ  ودعوٍة ال ،ونفس التشبع ،وقلب الخيشع ،ن علم ال ينفعّن أعوذ بك مإاللهم »دعائه 
 [.مسلم]

 

 )الثاىن( القدوة الصاحلة:
فإن مل يكن كذلك  ،ومثااًل حيًا وترمجة حقيقية ملا يدعوا إليه ويقول قدوة صاحلة، وهو كون املريب

م يف املتعلِّّ  نّ إبل  .لتطبيق أوىلم ويعرض عن اوعجز هو عن التطبيق والعمل مبا علمه فألن يعجز املتعلِّّ 
أو  ،يه حجًة جبواز التساهل يف األمر أو صعوبة التطبيق على الوجه األكملعل مربِّّ خذ من فِّ الغالب يتّ 

ليت أالصفات  همّ أو  .وإستقامته ضرورية لنجاح الرتبية اإلسالمية وإذاً فإن صالح املريبِّّ  .إستحالة ذلك
ا املسلمُ ن يتّ أجيب   ية إىل هللا هي:الداع صف ِبِّ
فإن علم التوحيد ولوازمه وما يضاده من الشرك. جيب  ن يكون عاملا مبا يدعوا إليه،أجيب  لم:العِّ ( 1)
وكذلك إذا علم الصالة  ،املشركني إىل التوحيد ولو كان ال يعلم كثرياً من االحكام الفرعية ن يدعوَ أعليه 

عرف ذلك من املسلمني ولو كان ال يعرف أحكام من ال ي مَ لِّّ عَ وأحكامها ونواقضها جيب عليه أن يُـ 
 وعليه أن يسعى دائماً إىل رفع مستواه العلمى. ،الزكاة أو الصيام
﴿ قال تعاىل:                      ﴾ [:11اجملادلة.] 

﴿وقال تعاىل:                ﴾[: 28فاطر.] 
﴿ وقال تعاىل:                     ﴾ [:9الزمر.] 

ال تستهويه  ،زاهداً عن الدنيا ،متورعاً عن الشبهات، ن يكون خملصاً هلل بعملهأجيب  تقوى:ـ( ال2)
 اإلستقامة على الطريق.وال متيل به عن  ،زخارفها

﴿قال تعاىل:              ﴾[: 123التو بة.] 
 .جيب أن يكون رحيماً مبن معه من املؤمنني الرمحة:( 3)

﴿ قال تعاىل:            ﴾[:88احلجر.] 
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 ﴿ وقال تعاىل يف صفة املؤمنني:            ﴾[ :29الفتح.] 
 ﴿ قال تعاىل:                 ﴾[ :54املائدة.] 
 ﴿ قال تعاىل:                                 ﴾[: 159آل عمران] 

ة ن تتوفر فيه الطبيعة اخلرية الرحيمة اهلينة اللينة املعدّ أجيب على الداعية "قال سيد قطب رمحه هللا: 
ولو . معهم ناً ليِّّ  ،فيجب أن يكون رحيما مبن معه .وتتألف حوهلا النفوس ،ألن تتجمع عليها القلوب

ىل كنف إفالناس يف حاجة  وال تتجمع حوله املشاعر. ،لقلوبكان فظا غليظ القلب ما تتألف حوله ا
وحلم ال يضيق جبهلهم وضعفهم  ،يسعهم ىل ودّ إو  ،وإىل بشاشة مسحة ،ىل رعاية فائقةإو  ،رحيم

 ،مهوال يعنيهم ِبِّ  ،ومهموحيمل مهُ  ،ىل عطاءإيف حاجة إىل قلب كبري يعطيهم وال حيتاج منهم  ،ونقصهم
وهكذا كان قلب الداعية  ام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضاء.وجيدون عنده دائما االهتم

 .العظيم دمحم 
وال احتجز  ،وال ضاق صدره بضعفهم البشريّ  ،ما غضب لنفسه قط ،هكذا كانت حياته مع الناس

ووسعهم حلمه  ،عطاهم كل ما ملكت يداه يف مساحة نديةأبل  ،عراض هذه الدنياأمن  لنفسه شيئاً 
 ."ه الكرميطفه وودّ ه وعوبرّ 

 ال جيزى السيئة ابلسيئة ولكن يعفو ويغفر.  ن يكون حليما صبوراً أجيب عليه " لم والصرب:ـحـال( 4)
 ﴿ قال تعاىل:                                

                ﴾ [200-199االعراف.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                                    

                          ﴾ [ 35– 34فصلت.] 
﴿ وقال تعاىل:                       ﴾ [:96املؤمنون.] 
 ﴿ قال تعاىل:          ﴾[ :130طه.] 

 ث( البعد عن املؤثرات اخلارجية:)الثال
 ،مني قراءة ودراسة العقائد واألفكار واملناهج املخالفة ملا جاء به اإلسالمن ال يسمح للمتعلِّّ أ أي

هذه العقائد واألفكار اجلاهلية معادية لإلسالم  قبل إكتمال ونضوج العقيدة اإلسالمية يف نفوسهم. ألنّ 
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ى ذا كان هللا تعاىل ال يرضى للمسلم أن يتلقَّ إاليت يقررها. و  د التشكيك يف االصول اإلميانيةوتتعمّ 
ى ذلك من ه يرضى للمسلم أن يتلقَّ نّ أب فمن اجلهل الظنّ  ،حقائق العقيدة من الكتب السماوية احملرفة

اجللوس يف اجملالس  نّ أمع  هللا. الّ إال يعلمه  من الكفر و النفاق ما يالكتب البشرية األرضية اليت حتتو 
 يكفر فيها ابهلل ال جيوز للمسلم.  اليت

﴿ كما قال تعاىل:                                 

                       ﴾ [ 68االنعام.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                                        

                                        ﴾ 
 [.140النساء:]
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 ( ضرورة ميالد الجماعة  4) 

نوا مجاعًة متعاونة تسعى لتحقيق ألوهية هللا يف األرض وإزالة يكوّ  يإن مجع املسلمني وتوحيدهم ك
لإلنسان فيها  طاعة احلاكمة بغري ما أنزل هللا ليس انفلة من النوافل اليتاألنظمة البشرية، والطواغيت امل

 يتها تظهر لك من وجوه كثرية :  وأمهْ  .يف نظر اإلسالم فريضة دينية هلا أمهية عظيمة يوإمنا ه ،اخليار
وقد أنزل هللا يف  ،يسعى املسلم هي بلوغ رضى هللا ودخول جّنته األجله )األول( إن الغاية اليت

﴿ كتايه صفات أهل اجلّنة يف الدنيا فقال:                                

                                                 

                                             

        ﴾ [:39-36الشورى.] 
   ايت صفات املؤمنني الذين سيدخلون اجلّنة، ومن هذه الصفات:فذكرت اآل

ا راهتِّ اتصدر قر  يهلا أهداف ومصاحل مشرتكة فه فهم مجاعة واحدة، أن أمرهم شورى بينهم،( 1)
 بعد الشورى وتبادل اآلراء.

كة لرّد اإلعتداء يف كل على احلر  ، قادرةٌ واحدةٌ  فهم وحدةٌ  ينتصرون. يم البغم إذا اصاِبَ هنّ إ( 2)
 فعلى املؤمن احلريص على. هلا من يوّجهها وأيمرها فُيسمع ويطاع ألنّ  ،ال خيتلفون وال يتفرّقون، حني

 هلا تلك الصفات. دخول اجلّنة والنجاة من الّنار أن يكون عضواً يف مجاعةٍ 
 [.لرتمذيا] «الّنار يف ذَّ شُ  ذَّ يد هللا مع اجلماعة ومن شَ » وقد جاء يف احلديث:

 النار إالّ  كّلها يف  -األهواء يعين-وأن هذه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني مّلة » :وقال 
 [.وابن ماجه مدـأح] «اجلماعة يواحدة وه
 [.مدـأح]« واجلماعة رمحة والفرقة عذابٌ » :وقال 
 [.أمحد] «فمن أراد منكم حببحة اجلّنة فليلزم اجلماعة» :وقال 

 ،من أمور احلياة اثر رسل هللا عليهم الصالة والسالم يف كل أمرٍ آإبقتفاء  لم مأمورٌ )الثاىن( إن املس
اذ األنصار واألعوان من املؤمنني املستجيبني وقد كان من هديهم إّتّ  .م كانوا على الصراط املستقيمألهنّ 

 م إىل اإلسالم.لدعوهتِّ 
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 ﴿قال تعاىل:                           

              ﴾ [ :52آل عمران.] 
﴿ قال تعاىل:                                   

              ﴾ [:14الصف.] 
﴿ وقال تعاىل:                                    

 ﴾[ :80اإلسراء.] 
﴿تعاىل:  وقال                                  

                            ﴾ [:63-62األنفال.] 
فلما  .غ رسالة ربهيعرض نفسه على القبائل ويطلب منهم أن ينصروه حىت يبلِّّ  ان رسول هللا ك

وأخذ منهم البيعة على أن مينعوه مما مينعون منه نساءهم  اهم )األنصار(ج مَسَّ ر أسلمت قبائل األوس واخلز 
احلق ابلطريقة اليت  أن ينصر هو يذا السبيل الذعليه ِبِّ ف برسول هللا  فمن كان مقتدايً . وأوالدهم

ا رسول هللا  وترك اإلسبال يف اللباس واخلشوع  يإبعفاء اللح ال يتمّ  ديه إن اإلقتداء ِبِّ  نصره ِبِّ
ا املسلم مبفرده.  ال يتمُّ  ديه ن اإلقتداء ِبِّ إ يف الصالة وغري ذلك من األعمال الّشرعية اليت أييت ِبِّ

اً وإن كان ذلك أمراً شاقّ  ،دين هللا على األداين يف نصر احلق وإظهار حىت يسلك املسلم مسلكه 
 فليس هو خمرّي يف ذلك: ،يف ظاهره حيتاج إىل بذل الّنفس واملال

﴿ قال تعاىل:                                    

               ﴾[:36األحزاب.] 
  ﴿ قال تعاىل:                                  

﴾ [:21األحزاب.] 
ة خذه يف األمور الشاقّ قدوتنا يف األمور السهلة اليسرية وال نتّ  هللا خذ رسول فمن النفاق أن نتّ 

تهد يف فهم أهدافه مث ال جنَ  ،سوتنا يف كل شىءأُ  إنه  ه من اجلهل والعجز أن نقول:كما أنّ ،  العسرية
 : عن نفسه  مما قاهلا يه وإليك بعض األحاديث اليت وأحواله وهديه العملى يف كل الشئون.
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عبادى  خلقتُ  وإّّنِّ  .عبداً حاللٌ  هُ تُ لْ كل مال حنَ   هذا: يم ما جهلتم يومكُ مَ علِّّ أُ أن  أمرّن ريبِّّ  إنّ  أال»
م أن وأمرهتْ  ،م أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وحّرمت عليهم ما أحللت هلمحنفاء كّلهم وإهنّ 

بقااي من أهل  م وعجمهم إالّ ِبَ وإن هللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عر . ما مل أنزل به سلطاانً يشركوا يبِّ 
وأنزلت عليك كتاابً ال يغسله املاء تقرؤه انئماً ويقظان،  ،إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلى بك وقال: الكتاب.

قال إستخرجهم كما  ،وإن هللا أمرىن أن اُحّرق قريشاً.فقلت:رب إذًا يثلغوا رأسى فيدعوه خبزةً 
وقاتل مبن أطاعك من  ،وابعث جيشاً نبعث مخسًة مثُلهإستخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك.

 [.مسلم]«. عصاك
ة ل الذلّ عِّ ، وجُ يحتت ظّل رحم يوجعل رزق هللا وحده، دَ بَ عْ الساعة ليُـ  يبني يد بُعثتُ » :وقال 

 [.الرتمذي] .«والصغار على من خالف أمرى
 [.مدـأح]  «نيّب امللحمة نيّب التوبة أان أان»: وقال 
 ي[.جمموعة الفتاو ]  « الّضحوك القتالأان»: وقال 
متفق ]واّلذي نَفسي بيده لوددُت أّن أُقتل يف سبيل هللا مّث أحيا مّث أقتل مّث أحيا مّث أقتل( }:وقال 

 [.عليه
«   هذا حىت تنفرد سالفىت. ولينفذّن هللا أمره يهم على أمر بيده ألقاتلنَّ  يواّلذي نفس» :وقال 

 [.البخاري]
 .مور جبهاد الكفار حىت ال تكون فتنة ويكون الّدين هللأاملسلم م)الثالث(إن 

﴿: قال تعاىل                         ﴾ [39:لافاألن.] 
 املؤمنني. وإالكان خارجا عن صفّ  ،وليس له أن يبخل بنفسه وماله

   ﴿ قال تعاىل:                    ﴾[:111التوبة.] 
ى األوامر من مصدر واحد. اليت تتلقَّ  ،حدة الكلمةاجلماعة املتّ  وهذه الفريضة ال يقدر على أدائها إالّ 

يتم الواجب إال به فهو  ال ما ألنّ  ،فبناؤها يكون واجباً كذلك ف على وجود اجلماعة،فاجلهاد إذاً متوقّ 
له من أن يؤمن بضرورة بناء اجلماعة  بدّ  فمن كان صادقًايف إميانه بفريضة اجلهاد يف سبيل هللا ال واجب.

ولقدكان عدد املسلمني .يف إدعائه لإلميان بفريضة اجلهاد يف سبيل هللا كان كاذابً   وإالّ  .اإلسالمية
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 ﴿ نزلت يبلغ ثالثني ألفاً ملا  كانت تعمل أبمر النيبالعاملني يف اجليوش اإلسالمية اليت     

                 ﴾ [:39التوبة.] 
فكيف له أن  ،للمسلم حىت وإن كانت للمسلمني قوٌة ومنعةٌ  فإذا كان القعود عن اجلهاد ال حيلُّ 

 واإلنضمام إىل مجاعتهم يف وقت مل يعد لديهم قّوة ومنعة وهم يف أشّد احلاجة يقعد عن أتييد املسلمني
ني اليوم الذين حياولون أن يكونوا يكما هو حال املسلمني احلقيق  ،إىل من ينصرهم ويقف إىل جنبهم
ل فليس لنا أن ننخدع أبقوا احلكومات اجلاهلية احملاربة لإلسالم. مسلمني كما أراده هللا هلم يف ظلّ 

الذين إعتادوا أن يقولوا حنن نؤمن بفريضة اجلهاد وال نؤمن بضرورة بناء مجاعة  ،احملتالني املنافقني
عليه  ويردّ  .ممن هان عليه أمر دينه واليصدر إالّ  ،ذا ألنه ظاهر التناقضليس لنا أن ننخدع ِبِّ .إسالميةً 

اّلذي ال حيفظ جهاداً  ي،وسريته وما هو معروف من التاريخ اإلسالم كتاب هللا وسنة رسوله 
 إسالمياً ذا شأن مّت بدون مجاعة وقيادة إسالمية مطاعة. 

املشركني جنود الطاغوت  وإنَّ  .ويقاتلون يف سبيل هللا ي،املسلمني جنود هللا يف التصور اإلسالم إنَّ 
 يقاتلون يف سبيل الشيطان.و 

﴿ قال تعاىل:                                       

               ﴾ [:76 النساء.] 
الشّر فيظل أهل  ،للباطل قت جنود هللا وجنود الطاغوت جمتمعةٌ فلن يكون هناك قتال ودفعٌ فإذا تفرَّ 

 مسيطرين على رقاب العباد.
وفيه حدود اليستطيع إقامتها األفراد املتفرقون  ،)الرابع( إن يف كتاب هللا قوانني دولية وإجتماعية كثرية
رهلم السلطة والتمكني، دِّ فإن فعلوا ذلك وقُ  .مامل جيتمعوا ويوحدوا كلمتهم ويكونوا مجاعة إسالمية

 .ود كما يريده هللافعندئذ يقدرون على إقامة تلك احلد
﴿قال تعاىل:                                  

           ﴾ [:41احلج.] 



ٌ ٌفيٌمنهجٌالحركةٌدروس 

 

43 

ة درجة من القوّ  حىت يبلغوا ،ستطاع يف حتسني أحواهلمواملسلمون مأمورون أبن حياولوا جهدهم امل
ا على إقامة كتاب هللا  ﴿كانوا كالذين نزلت فيهم األية:   وإالّ  ،يقدرون ِبِّ         

                       ﴾ [: 68املآئدة.] 
 فاجلماعة إذاً ضرورية إلقامة كتاب هللا وتنفيذ احلدود واألحكام الكثرية اليت حيتويها.

ه تنقطع املودة واملواالة بينه وبني أقرب أقرآبئه، بل مُ )اخلامس( إن اإلنسان إذا أسلم وحسن إسال
ث ذلك يكن املسلم يف حاجة إىل فإن حد .م يف أكثراألحيان يعادونه وحياولون أن يفتنوُه عن دينهإهنّ 

ويقامسونه املشاكل واملتاعب ، ابحلقّ  يجيد فيهم التوجيه واإلرشاد والتثبيت، والتواص ،ينإخوة يف الدِّ 
فإن وجد املسلم هذه اجلماعة  واليت تنشأ عن الروابط والوسائل املنقطعة بسبب العقيدة. ،اليت تواجهه

سالمه وهو إاليت تالحق املسلم يف أول ،لوساوس الشيطانيةفإنه يكون يف ملجأ ومأمن من كثري من ا
فاجلماعة إذاً ضرورية لصيانة اإلنسان من  ويواجه احملن والشدائد مبفرده. ي،يقاوم ضغط اجملتمع اجلاهل

 .وساوس الشيطان
 [.مدـأح]« فإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني أبعد» وقد جاء يف احلديث:

 [.أبو داود]« ماعة فإمنا أيكل الذئب من الغنم القاصيةفعليكم ابجل» :وقال 
)السادس( إن لدين هللا أعداًء يرتّبصون به وجيتهدون يف حموه وإزالته من قلوب معتنقيه وعقوهلم 

دون يف قتل املئات واآلالف إذا سنحت هلم الفرصة.ويشهد هلذا واليرتدّ  ،ابلقوة واإلغراءوالتعليم الفاسد
 القرآن والتاريخ.
﴿ قال تعاىل:              ﴾[:101النساء.] 

 ﴿ وقال تعاىل:                       ﴾ [:10التوبة.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                     ﴾ [:217البقرة.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                                   

﴾ [:2املمتحنة.] 
كّل بقعة   الذي حيفظه التاريخ للكفار يف يت قد ُعرف أنه املوقف الطبيعايره اآلتقرّ  يوهذا اّلذ

وكذلك التتار وأفاعيلهم  ،فمذابح الصليبني يف األندلس والشام معروفة تغلبوا على املسلمني فيها.
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وبعد ذهاب سلطان  .لة يف التاريخوعاصمة اخلالفة اإلسالمية مسجّ  يالوحشية يف املشرق اإلسالم
وال يزالون يطاردون املسلمني احلقيقيني  مل تنته بعد احلروب الصليبية، اخلالفة اإلسالميةاملسلمني و 

ون أبمساء املسلمني، الذين هم يف احلقيقة قيادات رمزية خاضعة لنفوذ بواسطة عمالئهم الذين يتسمّ 
﴿املهّدد للدفاع عن اإلسالم  يٌّ فوجود اجلماعة اإلسالمية ضرور  الصليبيني والصهيونيني الكفرة.   

                              ﴾ [:73األنفال.] 

فيجب أن تعرف على التحديد  ،ضرورية يميالد اجلماعة اإلسالمية يف اجملتمع اجلاهل أنّ  إذا عرفتَ 
 .اإلسالمية؟ أهداف اجلماعة يما ه
من سخطه  ةته والنجاللجماعة اإلسالمية جيب أن يكون بلوغ رضى هللا وجنّ  يّن اهلدف الرئيسإ

 وانره.
﴿ قال تعاىل:                                    

                                       

                 ﴾ [:66-63الفرقان.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                          

             ﴾ [:85-83الشعراء.] 
والدعاوى، وإمنا يتحقق ابلعمل  اليتحقق ابألماّن يهذا اهلدف الرئيس ولكن هللا تعاىل أخرب أنّ 
 لدين كّله هلل وأن اجلنة ال يدخلها إال من إشرتاها من هللا بنفسه وماله.والسعي واجلهاد حىت يكون ا

﴿قال تعاىل:                                     
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         ﴾ [ :195-190آل عمران.] 
   ﴿ وقال تعاىل:                         

                                   

                               ﴾[:111التوبة.] 
 ﴿وقال تعاىل:                                ﴾ 

 [.142 آل عمران:]
 ﴿اىل: وقال تع                                     

                                       ﴾ [ :214البقرة.] 
﴿:وقال تعاىل                                    

                                              ﴾
 [.89-88التوبه:]

﴿ وقال تعاىل:                          

    ﴾[33 توبه:ال.] 
إلغاء  فإذا كان هذا ما قّرره هللا يف حمكم كتابه فالبد أن يكون من أهداف اجلماعة اإلسالمية

 وأن تكون وسيلتها يف حتقيق هذا اهلدف: ،اجلاهلية وإحالل اإلسالم حمّلها
 .وتصحيح مفاهيم املنحرفني عنه يالدعوة إىل اإلسالم احلقيق يأان: البيَّ  (1)
واليت تكون أسوة وقدوة لغريها يف  ،بناء اجلماعة اإلسالمية اليت يتمثل فيها منهج هللا يأ احلركة: (2)

ة من الرجال واجلهاد حيتاج إىل إعداد العّدة والقوّ  ،ل راية اجلهاد يف سبيل هللاومحَ  ،تطبيق اإلسالم
 والّسالح واملال. 

﴿كما قال تعاىل:                          

  ﴾ [ :60األنفال.] 
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ألن أول ، آن واحد ان وبناء اجلماعة مرحلتني بينهما فرتة زمنية وإمنا مها عمالن يّتمان يفوليس البيّ 
د كانت اجلماعة ىل لبناء الّتجمع اإلسالمي. وقو من يستجيب للدعوة والبيان سيكون اللبنة األ

ّي وعل ،بن حارثةاوزيد  ،وخدجية،وأىب بكر اإلسالمية األوىل يف وقت من األوقات تتكّون من النيب 
وعبد  ،وسعد ،والزبري ،وطلحة ،مث إستمّرت الدعوة والبيان فأستجاب هلا :عثمان .طالب مهنع هللا يضر يبأبن 

 أو أفرادٌ  ادها. وهكذا كّلما استجاب للدعوة فردٌ نضموا إىل اجلماعة فأزداد عدد أفر اف .الرمحن بن عوف
يكرب أتثريها يف اجملتمع الذي كان أييت  وابلتايل ،اكانت اجلماعة تنموا وتقوى ويكثر أنصارها ودعاهتَ 

واجلماعة  ،انتشاراً  ولكن ذلك مل يكن يزيد الدعوة إالّ  ،برّد فعل عنيف غضبًا لعقائده ونظامه العريق
﴿ كما قال هللا تعاىل:  األوىل جلماعةفكانت ا ،إال قوةًّ                     

                           ﴾ [:29الفتح.] 
 ة. اعة إسالميوهذا هوالطريق الصحيح لنشأة كّل مجَ 

كما إنه يف ذاته دين -ين جيداً أنه جيب أن يعرف أصحاب هذا الدِّ "قال سيد قطب )رمحه هللا(: 
كن فصل حقيقة هذا مع طبيعته، وإنه ال ميُ  كذلك. متوافٍّ   فإن منهجه يف العمل منهج رابّنٌّ  -رابّنٌّ 

  [.معامل يف الطريق]. " الدين عن منهجه يف العمل
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 ات المطلوبة للجماعةالمواصف( 5)

وإنتصار احلّق على الباطل واإلسالم على  ،إن نيل املؤمنني رضي هللا وجّنته وعٌد صادقٍّ من هللا
نة يف حىت تتصف اجلماعة ابلصفات املبيِّّ  وهذه الوعود ال تتحقق اجلاهلية وعٌد صادٌق كذلك من هللا.

حنن مؤمنون دون أن  اعة من الناس قالوا:مجَ  ق ألنّ ا ال تتحقَّ جعلها هللا صفات املؤمنني، إهنّ  ليتاالقرآن 
 يكون اإلميان حقيقة يعلمها هللا من نياهتم وأعماهلم .

 ومن هذه الصفات:
 )األوىل (: )اإلميان ابهلل والتوكل عليه والثقة بوعده(

 جيب أن يكونوا مؤمنني ابهلل إمياانً حقيقياً ابلنّية والقولِّ والعمل .
﴿ قال تعاىل:                 ًوأن يعتقدوا  ،صحيحةً  ﴾ جيب أن يعرفوا هللا معرفة

 والطغيانِّ عبيًد حتَت قهرةِّ يع قـَُوْى الشرِّ ا ومجَ وأن ملوك األرضِّ وجبابرهتِّ  ،أنه هو )امللك الواحد الَقَهاُر(
 بنواصيهم: وهو آخذٌ  ،وسلطانهِّ 

  ﴿قال تعاىل:     ﴾ [:4الزمر.] 
  ﴿وقال تعاىل:          ﴾ [ :65ص.] 

﴿ قال تعاىل:                ﴾  :[16]غافر 
  ﴿وقال تعاىل:             ﴾ [:56 هود.] 

دِّ الَقَهار(. ُهم جنٌدمن جنوداملؤمننَي أعلى سنداً وأعُز جنداً من أعداّئهْم ألنَـّ  إنّ  لِّكِّ الَواحِّ
َ
 )امل

﴿قال تعاىل:           ﴾ [ :7الفتح.] 
 ﴿ وقال تعاىل:        ﴾[:7 املنافقون.] 
﴿ وقال تعاىل:                                  

 ﴾[:44فاطر.] 
 ينصرون. وأعداؤهم أعداُء امللكِّ الواحدِّ القهار، فُهم مغلوبون مقهورون وال

﴿ قال تعاىل:                     ﴾[:21-20اجملادلة.] 
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﴿ وقال تعاىل:                                 ﴾ [:آل عمران 

175.] 
بعد معرفة حقيقة األمر ،خلوف من أولياء الشيطان عن العمل لكتاب هللاقعدهم اأن يُ  فال جيوز

 والفارق الذي بينهم وبني أعدائهم.
﴿ وقال تعاىل:             ﴾[ :76النساء.] 

ه نّ أب الظنّ فال جيوز هلم  ،قوى الشّر أبمرِّ وتوجيه امللك الواحد القهار ضدّ واملؤمنون دخلوا املعركة 
 ،ليس هلم أن يظنوا هذا الظّن الُسوء ابهللِّ  عنهم ويرتكهم وحدهم يقاومون قوى الشّر العاملية، ىسيتخلّ 

 فهو أكرُم وأرحُم وأعدُل من ذلك. 
﴿قال تعاىل:                               ﴾ [:51غافر.] 

   ﴿وقال تعاىل:       ﴾[ :19األنفال.] 
﴿قال تعاىل:       ﴾ [:249 البقرة.] 

﴿ وقال هللا تعاىل:           ﴾ [ :123التوبة.] 
هُ ال خُيلِّف فيجُب الثقة بوعد هللا ألنّ  عّز أولياءه ويذّل أعداءه.يُ  أنه كان دائماً  وقد أ خرب هللاُ يف كتابه

 امليِّعادِّ.
﴿قال تعاىل:           ﴾[:31الرعد.] 

 وجيب على املؤمنني أن يتوّكلوا على هللاِّ:
﴿قال تعاىل:                 ﴾ [:23املائدة.] 
﴿قال تعاىل:                ﴾[:58 الفرقان.] 

 ال ومن كان يعبد هللا فإن هللا حيٌّ ، قد ماتَ  دمحماً  من كان يعبد دمحماً فإنّ " قال أبوبكر الصديق 
 ".ميوت

  ".ماع اإلميانـل جالتوكُّ " وقال سعيد بن جبري:
م سيزدادون معرفًة ابهلل كّلما إزدادوا طاعًة وخضوعًا ألوامره. وأن هللا تعاىل ن يعرفوا أهنّ وجيب أ

 فال يضّلون يف متاهات الشبِّهات والشهوات. .عطيهم نوراً يكشف هلم احلقائقسيُ 
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: ﴿قال تعاىل                     ﴾ [29 ألنفال:ا.] 
﴿وقال تعاىل:                                         

    ﴾ [:28 احلديد.] 
  ﴿ وقال تعاىل:                                

     ﴾[: 213البقرة.] 
 

 )الثانية( )التجمع على آصَرِة العقيدة ( 
جلميع أجناس البشر، على إختالف األلوان  مفتوحةً  عامليةً  جيب أن تكون اجلماعة اإلسالمية مجاعةً 

هللا هو اّلذي أراد أن يتجّمع املؤمنون على آصرة العقيدة، دون أواصر الّلون واللغة والقوم  ، ألنّ والّلغات
 ا :أولياؤه وأعداؤه. أوحزب هللا وحزب الشيطان. وقد فّرق الناس كّلهم إىل فرقتني مهُ  .والقبيلة واحلرفة
﴿قال تعاىل:          ﴾[:10 احلجرات.] 

﴿ال تعاىل: وق           ﴾[:103 آل عمران.] 
 [.متفق عليه] «يسلمه يظلمه وال ال ،املسلم أخو املسلم» وقال رسول هللا 

 .[مسـلم] «وكونو عباد هللا إخواانً »: وقال 
يُقاتل  وقد كاَن  .وإن كان بعيد الدار والَنسبِّ  ،للمؤمن فدّل الكتاب والّسنة على أن املؤمن أخٌ 

يف وقتِّ كانت األنصاُر أحّب الناس  ،وقتَل منهم سبعني من أشرافهم وصناديدهم ببدرٍ  ،قريشًا قومه
ولوال ، شعب األنصار شعبًا لسلكتُ  األنصارُ  شعبًا وسلكتِّ  لو سلك الّناسُ »وقد قال عنهم:  .إليه

 [.البخاري] «{اهلجرة لكنت إمرءاً من األنصار
ومن  ،هم أحّبه هللامنافق، فمن أحبّ  بغضهم إالّ يُ  وال ،مؤمن هم إالّ بُّ حيُ  ال صارُ األن} :وقال 

 [.البخاري] {أبغضهم أبغضه هللا
 .وخاصيت أي: بطانيت [متفق عليه] «وعيبيت يكرش  األنصارُ »: وقال 

مل  والوفاء ابلعهود والصدق عند اللقاء. وذلك ملا كانوا عليه من حسن اإلسالم ونصرةِّ النيّب 
 زلة العالية. تلك املنْ  ولكّن اإلميان رفعهم إىل ،يف عمود الّنسب يكونوا أقرابء النيب 
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 بعد إسالمه. عبداً حبشياً أعتقه أبوبكر  وكان  ،من خواص صحابتة  وكان بالل
 [.الطرباىن واحلاكم] «سلمان مناّ أهل البيت»: يّ عن سلمان الفارس وقال 
 ّي.وخباب وصهيب الروم ،وكان من صحابته عّمار .بنه أسامةارثة و زيد بن حا بُّ حيُ  وكان 

وعند املسلمني بسبب حسن   زلتهم عند النيبوهؤالء الصحابة رضوان هللا عليهم إرتفعت منْ 
 .بعد أن كانوا يف اجلاهلية من العبيد واملوايل ،إسالمهم وجهادهم

، وابط القرابة والنسب إذا إنقطعت رابطة العقيدةلقد تعّلم املسلمون األوائل من القرآنِّ أن ال وزَن لر 
ا هم قرابة النسب واملصاهرة كي يكونوا إخوًة. وإمنّ  معهم العقيدة يف هللا ال يفتقرون إىلوأن اّلذين جتَ 

 ابإلميان ابهلل وحده. إخوةٌ 
 لكفار.بنه مع ااذي أهلك هللا الّ  لألب املؤمن واإلبن الكافر يف قصة نوح  جاء يف القرآن مثالٌ 

﴿ قال تعاىل:                                  

                                                 

      ﴾[:46-45هود.] 
اّلذي إعتزل أابه وقومه ملا أصّروا  بن املؤمن يف قصة إبراهيم لألب الكافر واال وجاء فيه مثالٌ 

 .على الشرك
﴿قال تعاىل:                                                

                                           

                                         

                                                  

﴾ [: 45– 41مرمي.] 
 مرأة لوط. امرأة نوح و اللرجل املسلم وزوجته الكافرة يف قصة  وجاء فيه مثالٌ 

﴿قال تعاىل:                                      

                                   ﴾ [:10 التحرمي.] 
 ة فرعون. أمر ا وجاء فيه مثال للمرأة املؤمنة والرجل الكافر يف قصة "آسية"
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﴿قال تعاىل:                                

                      ﴾[:11 التحرمي.] 
 اب الكهف:للشباب املؤمنني يف البيئة الكافرة يف فتية أصح وجاء فيه مثالٌ 

﴿قال تعاىل:                                        

                                           

                                           

                                         

﴾ [ :16-13الكهف.] 
عوا على آصرٍة غري آصرة ن يتجمّ أعلى أن هللا ال يريد للبشر  وهذه القصص واألمثلة املتنوعة تدلُّ 

 ختالف يف العقيدة تنشأوأن اإل ،ينخذ أقرابءه من أهل الشرك إخوة يف الدِّ سلم ال يتّ ن املأو  ،العقيدة
وهذه حكمُة  من اإلبن واإلبن من األب، وبرآءة الزوج من الزوجة والزوجة من الزوج. ءة األبّ اعنه بر 

 أحكم احلاكمني .
يل بني األشخاص قائماً على أن يكون التفض فيجبُ  ،قيمة اإلميان يإن القيمة العليا يف ميزان هللا ه

ر املؤمنون من كل القيم اجلاهلية اليت كانوا يزنون أساس اإلميان والتقوي والعمل الصاحل. وجيب أن يتحرّ 
 األشخاص واألحداث على أساسها يف جاهليتهم. 

 ،فالنم من بين أو ألهنّ  ،هلم أموااًل كثرية رتم بعض األشخاص ألنَّ م وحيَ عظِّّ إن اإلنسان اجلاهلّي يُ 
م ألهنّ  أو، أو احلمر ،األلوان الُسود يم من ذو أو ألهنّ  ،جمهولني أجدادٍ  م ينتسبون إىلخرين ألهنّ آ وحيتقر

 من الطبقات الفقرية.
  .ذه املوازين والقيم اجلاهليةوال يزُن األشخاص ِبِّ  ،إن اإلسالم ال يعرف هذه التفرقة اجلاهلية

﴿قال تعاىل:                                         

       ﴾[:13 احلجرات.] 
نه كما بيّ   ،ن كان خالياً من كل هذه اإلعتبارات اجلاهليةإو  ،ميزان هللا  يفيّ فاإلنسان الكرمي هو التق

 ىل وهو خري الفاصلني. هللا تعا
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 ﴿وقال تعاىل:                                     

                                  

﴾ [:28-27ص.] 
﴿ وقال تعاىل:                              

                                              ﴾ 
 [.28الكهف :]

 ﴿ قال تعاىل:                                

                                        

                            ﴾ [:53-52 األنعام.] 
﴿وقال تعاىل:                                      

                             ﴾ [:74-73مرمي.] 
﴿وقال تعاىل:                               ﴾ [:58 يونس.] 
﴿ وقال تعاىل:                                   

                 ﴾ [:212البقرة.] 
رّب أْشَعَث أَغبَـَر َمدفُوٍع ابألبـَْوابِّ َلْو أقَسَم على هللا »قال:  أن رسو ل هللا  عن أىب هريرة 

 .[مسلم] «ألبره
 

 )الثالثة( )األخوة يف هللا ( :
هذه األخوة أعلى قدرًا من أخوة النسب كما  علم أنّ اأن املؤمنني إخوةيف شرع هللا. ف إذا عرفتَ 

﴿ قوله تعاىل: يدلُّ           اليت جعلها هللا بني أوليائه  ي﴾ على أن األخوة احلقيقية ه
، ق مع تباعد الناس يف النسبإن اأُلخوة يف هللا تتحقّ  تتعدى إىل غريهم. والا حمصورة فيهم املؤمنني..وأهنّ 

  املؤمنون بعضهم بعضاً. فيتوىّل 
قال تعاىل: ﴿                ﴾ [ :71التوبة.] 
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﴿ قال تعاىل:                                   

                             ﴾[:56-55املائدة.] 
التنفع "ُأخوة  يف هللا" "األخوة فإن إنعدمت "أما "ُأخوة النسب" فمفتقرة إىل "األخوة يف هللا

 جتعل املؤمن ولياً ألخيه يف النسب إذا كان كافراً.  النسب"وحدها،وال
﴿ قال تعاىل:                                       

                 ﴾ [ :23التوبة.] 
﴿: قال تعاىل                                     

          ﴾ [ :144النساء] 
وإن بقيت املصاحبة ابملعروف وصلة الرحم  ،فليس بني املؤمن وبني قريبه ونسيبه الكافر مودة ومواالة

قدراً  هللا أعلى ذلك على أن األخوة يف فدلّ  ... عندما ال يقاتلونه يف الّدين والجيهرون بطعن اإلسالم
 .من ُأخوة النسب والقرابة

األخوة يف  ىأن نقول "حنن إخوة يف هللا" قواًل دون أن تتجلَّ  نعرف أن هللا ال يريد منا أن يوينبغ
 ... إن هللا ال يريد منا ّذلك سلوكنا وعالقاتنا والتعامل اّلذي بيننا

﴿: قال تعاىل                                     

   ﴾ [ :3-2الصف.]  
يف كتاب هللا وسنة نبيه  نةهللا يريد منا أن نراعي حقوق األخوة مراعاًة كاملًة هذه احلقوق املبيّ  إنّ 
. ّا أن نكون كاجلسد الواحد يف التعاطف والرتاحميريد من. 

 ﴿: قال تعاىل          ﴾ [:29الفتح.] 
﴿ وقال تعاىل:                ﴾[:54املائدة] 

شتكي منه عضٌو تداعى امثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا » :وقال 
 [.متفق عليه] «له سائر اجلسد ابلّسهر واحلمى

 [.متفق عليه]« وشبك بني أصابعه .املؤمن للمؤمن كالبنيان يشّد بعضه بعصاُ » : وقال
 [.متفق عليه] «لنفسه بُّ ألخيه ما حيُ  بَّ اليؤمن أحدكم حيت حيُ » :وقال 
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من كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته،  ،يظلمه وال يسلمه ال ،املسلم أخو املسلم»: وقال 
 «ومن سرت مسلماً سرته هللا يوم القيامة  عنه كربة من كرب يوم القيامة،ومن فرّج عن مسلم كربةً فرج هللا

 [.متفق عليه]
كّل املسلم على املسلم حراٌم   .خيذله يكذبه وال خيونه وال ال ،املسلم أخو املسلم» أيضاً: وقال 

 [.يالرتمذ]« من الشّر أن حيقر أخاه املسلم ئٍ حبسب إمر  ،التقوى ها هنا عرضه وماله ودمه.
وكونو .واليبع بعضكم على بيع بعض، والتدابروا ،وال تباغضوا ،والتناجشوا ،ال حتاسدوا»: وقال 

ىل صدره إويشري  .قوى ها هناوال خيذله. التَّ  ،حيقره وال ،يظلمه املسلم ال املسلم أخو عباد هللا إخواانً.
م على املسلم حرام دمه وماله كل املسل  ،حبسب إمرىٍء من الشّر أن حيقر أخاه املسلم ،اتثالث مرّ 
 [.مسلم] «وعرضه

أرأيت  ،فقال رجٌل اي رسول هللا أنصره إذا كان مظلوماً « أنصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً » :وقال 
 [.البخاري] «فإن ذلك نصره ،كيف أنصره؟ قال: حتجزه أو متنعه من الظلم  إذا كان ظاملاً،

:» :وقال  ستنصحك ا وإذا ،قيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبهإذا ل حق املسلم على املسلم ستٌّ
 [.مسلم] «وإذا مات فاتبعه ،وإذا مرَض فُعده ،وإذا عطس فحمد هللا فشمّته ،فانصح له

يف قلوب  أثٌر كبري يف غرس شعور "األخوة يف هللا" وكان لتوجيهات القرآن وتوجيهات النيّب 
﴿ ىل عنهم:اجلماعة املسلمة األوىل فكانوا كما قال هللا تعا                 

                                            

              ﴾ [:9احلشر] 
وهو  والتآلف اّلذي بني املؤمنني إمنا جاء من عند هللا، والتحايب يأن نعرف كذلك أن التآخ يوينبغ
 ﴿ م كما قال تعاىل:ف بني قلوِبِّ اّلذي ألّ                        

       ﴾[:63األنفال.] 
فسيزول تبعاً لذلك  ،الف كتاب هللا ونسوا حظاً منهوعمل الناس بِّ  ،فإذا زال اإلميان من القلوب

قت فيمن وهذه سنة إهلية قد حتقّ  .التآلف والتآخى والتحاىب، وسيحّل حملَّه التباغض والتحاسد والعداء
 قبلنا من أهل الكتب 
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﴿ عاىل:قال ت                                    

                                    ﴾ [: 14املائدة.] 
تهم علماؤهم فلم ينتهوا، ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصى هنَ »قال  وروى الرتمذي أن رسول هللا 

فضرب هللا قلوب بعضهم ببعض ولعنهم  ،م مل يرجعوا عن ضالهلمكلوهم وشاربوهم مع أهنّ آفجالسوهم و 
﴿ د وعيسى ابن مرميو على لسان دا              ﴾  فجلس رسول هللا 

 .«ال واّلذي نفسى بيده حىت أتطروهم على احلق أطراً  وكان متكئاً فقال:
 [.متفق عليه] «لتسوَُّن صفوفكم أوليخالفن هللا بني قلوبكم،عباد هللا» :وقال رسول هللا 

 ،إالقد إستحوذ عليهم الشيطانما من ثالثة يف قرية وال بدٍو التقام فيهم الصالة »أيضاً:  وقال 
 [.أبوداود] «فإمنا أيكل الذئب من الغنم القاصية ،فعليكم ابجلماعة

 ،وأتبعوا سنن اليهود والنصارى ،قت هذه السنة كذلك يف املسلمني ملا نسوا حظاً من كتاب هللاوحتقّ 
وهم الذين  .ألعداءقوا وضعفوا كثرياً عن رّد هجمات افاختلفوا وتفرّ  ،فضرب هللا قلوب بعضهم ببعض

ا كانوا سادة العامل، يوم أن كانوا مؤمنني حقيقيني متآخني يف هللا  ،ودانت هلم مشارق األرض ومغارِبِّ
وكان  ،ه656وكانت عاصمة اخلالفة اإلسالمية يف سنة ،)التتار( املغول يف يدّ  إىل أن سقطت )بغداد(

يل. وكذلك سقطت األندلس والشام يف قبضة ما كان من القتل واإلابدة الوحشية اليت مل يعرف هلا مث
 من القتل واإلابدة والتشريد. فوقع شبه ما وقع يف بغداد، الصليبيني

كما كان احلال يف الشام ومصر   ،مث كان املسلمون ينتصرون كلما عادوا إىل هللا وإىل العمل بكتابه
ماليك، بفضل جهود العلماء وبعدهم أايم دولة امل يف أايم صالح الدين يوسف، ونور الدين حممود.

 وغريهم . "وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،بن عبد السالم كالعزّ " الصلحاء
وتنّكر الكثريون لدينهم وقّلدوا . وقد بلغ الضعف والبعد عن كتاب هللا منتهاه يف القرون األخرية

فأذهلم  .. كغثاء السيلواستمدوا منهم النظم والشرائع ومبادىء العمران واملدنية فصاروا غثاء   الغربيني.
 خرة.الدنيا واآل )العامل الثالث( بعيدين عن عزّ  أو وأصبحوا اليوم يعرفون )ابلعامل املتخلف( .. هللا وأهاهنم

 

 )الرابعة( الطاعة للقيادة
 تقوم النظرية اإلسالمية للحكم والسياسة على القواعد األتية:
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وهو مصدر احلكم والتشريع للمجتمع اإلسالمي  ،إن هللا تعاىل هو امللك احلقيقى هلذا الكون)أ( 
وكّل ما يصدر من هللا من األوامر والنواهي  .وكفر مبلوك وأرابب األرض ،اّلذي رضى ابهلل ملكًا ورابًّ 

جيب أن ميتثل به املسلمون وينفذوُه وهذا األمتثال والتنفيذ هو العبادة املطلوبة وهو معىن )ال إله إال 
 هللا(. 

﴿: قال تعاىل                                

     ﴾[ :40يوسف.] 
ليطيعه الناس يف كل ما يبلغهم عن هللا من كتاب وحكمة.فمن  )ب( إن هللا تعاىل أرسل رسوله 

 .)دمحم رسول هللا( ع هللا ومن عصاه فقد عصى هللا. وهذا هو معىنأطاعه فقد أطا 
﴿قال تعاىل:           ﴾[ :110الشعراء.] 
﴿ قال تعاىل:                  ﴾ [:64النساء.] 

  ﴿ وقال تعاىل:         ﴾ [:80النساء.] 
﴿ وقال تعاىل:                    ﴾ [ :7احلشر.] 

ٌٌ حيمُل الناس على طاعة هللا  )ج( وبعد وفاة النيب  جيب أن يكون للمسلمني أمرٌي أو خليفًة
عندما يكون هو  ،تكون طاعته واجبة ومن طاعة هللا ورسولهو  ورسوله، وخيتاره املسلمون من بينهم ..

 .منقادا لكل ما ثبت عن هللا ورسوله بنٍص صريح
﴿: قال تعاىل                                           

                               ﴾ [ :59النساء.] 
فقد جاء يف  .أن العاصي لألمري املسلم يكون عاصياً هلل ورسوله وعليه إمث عظيم وقد بني النيب 
 األحاديث الثابتة:

طاعة لقي هللا يوم القيامة والحجة له ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة من خلع يداً من »
 [.مسلم] «جاهلية

 ،من أطاعين فقد أطاع هللا ومن عصاىن فقد عصى هللا. ومن يطع األمري فقد أطاعين»: وقال 
 [.متفق عليه] «ومن يعص األمري فقد عصاّن
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 [.البخاري] «حبشٌي كأن رأسه زبيبة وإن استعمل عليكم عبدٌ  ،إمسعوا وأطيعوا»: وقال 
 [.بوداود]أ «ن فارق اجلماعة شرباً فقد خلع اإلسالم من عنقهم» :وقال 

 وقد جاء يف احلديث:، فإن أَمر مبعصية الحيلُّ للمسلم أن يطيعه فيها ،واألمري املسلم ليس مبعصوم
 [.متفق عليه] «.إمنا الطاعة يف املعروف»

أمر مبعصية  فإذا ،عصيةإال أن يؤمر مبِّ  ، وكرهلم السمع والطاعة فيما أحبَّ على املرء املس}واحلديث: 
 [.متفق عليه] {فال مسع وال طاعة

كما جاء يف احلديث:   .ولكن ال جيوز للمسلم أن خيلع يده من الطاعة والبيعة إال إذا رأى كفراً بواحاً 
 [.متفق عليه] «إال أن تروا كفراً بواحا عندكم من هللا برهان»

فإن  ،أطيعوّن ما أطعت هللا ورسوله» ختاره املسلمون ملنصب اخلالفة:املا  قال أبوبكر الصديق 
 «عليكم عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل

)د( وإذا تنازع األمري وغريه يف أمر قد بني حكمه يف نّص صحيح صريح، جيب األخذ ابلقول 
 قول إن مل يكن قوله.املوافق للنّص، وجيب على األمري أن يرجع إىل هذا ال

﴿ كما قال تعاىل:                  ﴾ [ :59النساء] 
يف فهم النّص الوارد فيه. أو كان  فَ لِّ ختُ اأو  ،أما إن مل يكن هلذا األمر املختلف فيه نٌص صريح

 االت اإلجتهادية.فكل هذه احل .اإلختالف فيه قدمياً بني فقهاء املسلمني
لألمري أن حيمل الناس على رأى واحد خيتاره بعد إستشارة أهل العلم. وهذا إذا كان اإلختالف يف 

 فاق كلمتهم. ق وحدة املسلمني وإتّ األمر املعني مما يفرِّ 
أربع  خلف عثمان  ىملا صلَّ  : أكره اخلالف أو كلمة حنوها.كما قال عبد هللا بن مسعود 

 وكان عثمان أمري املؤمنني يومئذ. .ى ركعتنيرأيه أن تصلّ  وكان .ركعات
وكان  ،كتسوية املسلمني يف العطاء  ..ي يطيع أاببكر يف أمور خيالفه فيها يف الرأ كان عمر 

وكان عمر يرى عزله عن  ،وكتأمري خالد بن الوليد يف احلروب عمر يرى تفضيل السابقني يف العطاء.
هما كان يألن كل ،ومل خيالفه املسلمون كما مل خيالفوا أاببكر من قبل الفته.مث عمل برأيه يف خ .القيادة
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 ،إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران»جمتهداً. مأجوراً على كل حال كما جاء يف احلديث: 
 [.متفق عليه]« وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجرٌ 

ّتالف خمالفة  يوه ،مية للحكم والسياسيةالقواعد اليت تقوم عليها النظرية اإلسال أهمّ  يوهذه ه
عله وجتَ  ،التشريع للعباد البشر حقّ  ياليت تعط،أساسية كل النظرايت اجلاهلية للحكم والسياسية والتشريع

 من دون هللا.  "وأرابابً "عل البشر آهلًة جتَ  يأ ،مصدر السلطات

سواء اّدعوا اإلسالم  ،اهلية احلديثةواملسلم احملافظ لدينه ليس أمامه جمال للتفاهم واإلصطالح مع اجل
والعمل يف تكوين اجلماعة املسلمة اليت تعترب اخلطوة األوىل يف بناء  يوليس أمامه إال السع أو مل يّدعوه.

 اجملتمع اإلسالمي الكبري القائم على األصول اليت قّررها هللا ورسوله. 

فيجب أن يكون واقعها ترمجة  الكبري.واجلماعة اإلسالمية الناشئة تعترب صورة مصغرة للمجتمع 
ا ال تستحق من هللا العون وجيب أن يكون مفهوماً لديها أهنّ . صحيحة لإلسالم عقيدًة وخلقاً وسلوكاً 

وحىت  ،اإلعتقاد والعمل وحىت تتخلص من النفاق يف ،د لهوتتجرّ  حىت ّتلص عملها هلل والتاييد والنصر
ولكن  ،ال إكراماً لشخصٍ  صحيحة ا طاعةً وحىت تطيع قيادهتَ  .وتبغض من تبغضه هلل ،حتّب من حتّبه هلل

 ،ذين يعرفون قدرها.. ويعرفون أهّنا أمانةا الّ إبتغاء وجه هللا وطاعة هلل ولرسوله. وجيب أن ّتتار لقيادهتَ 
إنكم ستحرصون على اإلمارة وستكون ندامة يوم » وأهّنا يوم القيامة خزٌى وندامة كما يف احلديث

 [.البخاري] «القيامة
لها ويوّدون فيهابون محَ  .وهذه اخلشية من حماسبة هللا ،فال يقوم هلذا األمر إال الّذين هلم هذه املعرفة

جتدون الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم »كما جاء يف احلديث:   أن غريهم كفاهم.
له. وجتدون شّر الناس ذا الوجهني اّلذي  ةوجتدون خيار الناس يف هذا الشأن أشدهم كراهي .. إذا فقهوا

 [.متفق عليه] «هؤالء بوجه وهؤالء بوجه أييت
إان وهللا » كما جاء يف احلديث  أو حرص عليها.. ،وجيب أن ال خيتاروا للوالية والقيادة أحداً سأهلا

 [.متفق عليه] «أو أحداً حرص عليه ،هّذا العمل أحداً سأله ال نويّل 
واملسئوليات اليت يضعها  ،ة معرفته حبقيقة األمر وخطورتهذا احلرص دليل على قلّ ألن هذا السؤال وه

 على عاتقه.. واليت يكون وراءها السؤال واحلساب اإلهَلي الدقيق.
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اي  مث قال: .فضرب بيده على منكيب ،اي رسول هللا أال تستعملين قال أبوذر :قلت:»ويف احلديث: 
ى اّلذي عليه ها وأدّ من أخذها حبقّ  إالّ  ،ا يوم القيامة خزى وندامةهنّ ا أمانة وإوإهنّ  ،إنك ضعيف ،أابذر
 [.مسلم] «فيها

 تَ نْ عِّ فإنك إن أعطيتها عن غري مسألة أُ  ، عبد الرمحن بن مسرة ال تسأل أإلمارةاي» ويف احلديث
 [.متفق عليه]« إليها كلتَ وإن أعطيتها عن مسألة ُو  ،عليها
 

 )اخلامسة(: اجلهاد يف سبيل هللا
حىت ال تكون فتنة ويكون الّدين كله  ،إن هللا تعاىل أوجب اجلهاد يف سبيل هللا على عبادة املؤمنني

وكل ما يبذله املسلم من جهود  .هو بذل اجلهد املستطاع يف سبيل هذه الغاية هلل. ومعىن اجلهاد:
 يف ميزان اإلسالم. "هللا اجلهاد يف سبيل"عمال إلعالء كلمة هللا وإلظهار دينه على األداين تعترب من أو 

كي تكون كلمة   ،وأن يبذل كل منهم ما يف وسعه ،وجيب أن تكون نّية اجلهاد صادقة عند املسلمني
 مبراحل خمتلفة ال وقد مّر اجلهاد اإلسالمي يف حياة النيب  .لينال رضى هللا وجنته هللا هي العليا ..

 من معرفتها: بدّ 
 

 املرحلة األوىل:
: أي دعوة أهل الشرك إىل اإلسالم وإىل شهادة أن الإله إال هللا وأن جة والبياناجلهاد ابحل يوه

ُ ن اّلذي كان يُ آوإمساعهم القر  ،دمحماً رسول هللا ويريهم ما  هلم عقائدهم وأعماهلم الشركية الفاسدة .. بنيِّّ
ك كانوا يؤذون ولذل ،يف هذه العقائد واألعمال من كفر أبنعم هللا. وكانت هذه الدعوة شديدة عليهم

 يف جهاده . وكان هللا أيمر نبيه أبن يستمرّ  وأصحابه. النيب 
﴿ قال تعاىل:                ﴾ [: 52الفرقان.] 

 ،سالميف هذه املرحلة تربية األفراد الذين استجابوا لإل وكان من اجلهاد اّلذي قام به رسول هللا 
وتزكية عقائدهم ومشاعرهم وسلوكهم وإعدادهم حلمل األمانة وتبليغ الرسالة ..وكانت )دار  ،وآمنوا به

يف هذه املرحلة دعاة اإلسالم  هم النيب وقد كان الذين رابّ  األرقم( املركز اّلذي كانوا جيتمعون به.
 ،وعمر ،وكان منهم أبوبكر ّي،ظام عاملصورة ن أقاموا دين هللا يف نوهم الذي ،وقادة املسلمني فيما بعد
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وأبو  ،ومصعب بن عمري ،وعبد الرمحن بن عوف ،وسعيد ،وسعد ،والزبري ،وطلحة ،وعليّ  ،وعثمان
 ،وبالل ،وعمار ،وعبد هللا بن مسعود ،طالب وجعفر بن أيب ،وعثمان بن مظعون ،عبيدة بن اجلراح
 ماً حلكمةٍ وكان اجلهاد ابليد يف هذه املرحلة حمرّ  .وغريهم ،وأبو حذيفة بن عتبة ،حذيفة وسامل موىل أيب

 يعلمها هللا.
 واإلعراض عن اجلاهلني.  ،وكان املؤمنون مأمورين ابلصرب على أذى املشركني

﴿ قال هللا تعاىل:                ﴾ [:77النساء.] 
 ﴿ وقال هللا تعاىل:                   ﴾ [ :4اجلاثية.] 
﴿ وقال هللا تعاىل:                    ﴾ [ :89الزخرف.] 
 ﴿ وقال هللا تعاىل:                              

                ﴾ [: 200-199األعراف.] 
﴿ وقال هللا تعاىل:                               

   ﴾ [:63 الفرقان.] 
﴿وقال تعاىل:                 ﴾ [ :72الفرقان.] 

﴿وقال تعاىل:                                              

   ﴾ [:55القصص.] 
 

 املرحلة الثانية
 : وقد مّر أبدوار ثالثة:اجلهاد ابلسيف والسناني وه

 يه:وذلك ملا نزلت اآل ،ومل يكن واجباً  ،وكان مأذوانً فيه )الدور األول(
﴿                                           

                                        

                                      

                                 ﴾ [:41-39احلج.] 
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اليت  ،يبعث سراايه ليقطعوا طرق التجارة على قريش وبعد نزول هذا اإلذن كان رسول هللا 
ظلمت املسلمني وأخرجتهم من دايرهم بغري حق إال أن يقولوا "ربنا هللا" حىت قتلت الّسرية اليت قادها 

مث كانت غزوة  .ب من السنة الثانية للهجرةيف آخر شهر رج "يّ عمروبن احلضرم" "عبد هللا بن جحش"
واليت إنتصر فيها املسلمون إنتصارًا حامسًا على أعدائهم  ،"بدر الكربى" يف رمضان من هذه السنة

 املشركني.   
فرض اجلهاد ابلسيف على املسلمني ضدَّ الذين يقاتلوهنم من املشركني دون الذين ال  ()الدور الثاّنِّ 

 يقاتلوهنم.
﴿: قال تعاىل                               ﴾

 [.19البقرة: ]
وأن يبدؤا  ،حىت ال تكون فتنة يف األرض ،فرض على املسلمني جهاد املشركني كافة )الدور الثالث(

 ألحكام اجلهاد اّلذي نزلت به سورة "براءة".  يوهذا هو احلكم النهائ .مم مث الذين يلوهنَ مبن يلوهنَ 
﴿ قال تعاىل:                                  

﴾ [ :123التوبة.] 
 ،.. وسار عليه اخللفاء الراشدون يف آخر حياته عليه النيب  وهذا هو احلكم األخري اّلذي سار
اّلذي أصاب املسلمني  يقبل الضعف التدرجي ،يع عصور القوةومن بعدهم من أمراء املسلمني يف مجَ 

 .مبفعل ذنوِبِّ 
وصار  .وأسلمت قبائل العرب ،بعد أن دانت له اجلزيرة العربية كلها وقد تويف رسول هللا 

وملا  .. الذين أبوا أن يستجيبوا للدعوة اإلسالمية ،عظيمة تستعّد لقتال الروم والفرس ةللمسلمني قوّ 
َ وَ   أبوبكر اخلالفة إشتغل حبروب أهل الرّدة يف السنة األوىل من خالفته.  يلِّ

 ،ففتح املسلمون العراق .وم الفرس والروموجَّه اجليوش إىل ّتُ  ،مث بعد اإلنتصار يف هذه احلروب
وقد بدأت احلروب يف الشام بني  أبوبكر  وتويفّ  .تها احلرية بقيادة خالد بن الوليدودخلوا عاصم
 وانتصر املسلمون يف معركة يرموك.  ،املسلمني والروم
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بقيادة سعد بن  "القادسية"إنتصر املسلمون يف معارك كثرية أمهها  ويف خالفة عمر بن اخلطاب 
ة الفرس وفّر ملك الفرس. مث إستوىل املسلمون عاصم "املدائن"وعلى أثرها سقطت  ،أىب وقاص

 إيران. يومجيع أراض، وأرمينيا ،وأذربيجان ،خراسان
ويف خالفة . وفتحوا مصر بقيادة عمرو بن العاص  ،وكذلك استوىل املسلمون على الشام كلها

ون على وأنتصر املسلم ،بقيادة معاوية بن أىب سفيان "جزيرة قربص"إستوىل املسلمون على  عثمان 
مشال  وكذلك هزم املسلمون مجوع الرببر يف ."ذات الصوارى"ـالروم يف معركة حبرية عظيمة مسيت ب

 ".جرجري"وقتل ملكهم  ،أفريقيا
 ومل يكن املسلمون يف حروِبم يقبلون من الكفار إال واحدة من ثالث:

 )األوىل( اإلسالم، فإن أبوا عرضوا عليهم
 ستعانوا ابهلل وكانت)الثانيـة( اجلـزية، فإن أبوا إ

 )الثالثـة( القـتال.
حىت أصبحت "الدولة اإلسالمية" أقوى دولة يف  ،وكان املسلمون غالبًا ينتصرون على أعدائهم

 يقرنه األول اهلجر  وقد دخل اإلسالم يف منها .. لٍ جَ عنها كان على وَ  هِّ دِّ عْ بُـ ومن مل خيضع هلا لِّ  .العامل
 ي.اليوم جزءاً من العامل اإلسالم -السوفيت يمن أراض يوه-النهر بالد اهلند. وأصبحت بالد ما وراء 

 .من مراكز احلضارة اإلسالمية "مسرقند"و "البخاري"وأصبحت مدن 
 وأصبحت فيما بعد من أهمّ  ،يف طاعة الدولة اإلسالمية يف هذا القرن "األندلس"وكذلك دخلت 

هـ 898حىت سقطت غرانطة  ذلك مثامنائة سنةوبقيت ك .. املراكز العلمية واحلضارية للعامل اإلسالمي
 الصليبيني اإلسبان. يف زمن الضعف والتفّرق. ييف أيد

فيها حتريض للمؤمنني ليؤدوا هذه  ،ية فريضة اجلهاد يف سور وآايت كثريةمهْ ُز أَ رْبِّ والقرآن الكرمي يُـ 
 خرة إال بقيامها.الدنيا واآل ال ينالون عزّ  اليت ،الفريضة

﴿ قال تعاىل:                                     

                         ﴾[: 216البقرة.] 
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﴿ وقال تعاىل:                                    

      ﴾ [ :39األنفال.] 
﴿وقال تعاىل:                                     

                                

                                          

                                      

                                     

                                     

                         ﴾ [:33-29التوبة.] 
 ﴿وقال تعاىل:                                   

                                       

                                               

                                            

                  ﴾ [:76-74 النساء.] 
﴿وقال تعاىل:                         

   ﴾ [: 251البقرة.] 
ُ األحاديث اليت حتّض على اجلهاد وتُ  رتْ وكذلك كثُ   فضله:  بنيِّّ

قيل  ،«إميان ابهلل ورسوله» أي العمل أفضل؟ قال: :ل رسول هللا ئِّ سُ  :قال عن أىب هريرة 
 [.متفق عليه] «.حج مربور»قال:  قيل مث ماذا؟، «اجلهاد يف سبيل هللا»مث ماذا؟ قال: 

الصالة على »: قال إىل هللا تعاىل؟ قال قلت اي رسول هللا أي العمل أحبّ  بن مسعود اعن 
 [.متفق عليه]«. جلهاد يف سبيل هللاا»: قلت مث أي؟ قال. «وقتها
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 فقال: أي الناس أفضل؟ قال: قال: أتى رجٌل إىل رسو ل هللا  وعن أىب سعيد اخلدري 
 ،مؤمن يف شعب من الشعاب يعبد هللا» :مث من؟ قال قال: ،«مؤمن جياهد بنفسه وماله يف سبيل هللا»

 [.متفق عليه] «ويدع الناس من شرّه
متفق ] «لغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها» قال:  أن رسول هللا وعن أنس 

 [.عليه
 رابط يوم وليلة خري من صيام شهٍر وقيامه.» يقول: مسعت رسول هللا  قال: وعن سلمان 
 [.مسلم] «وأمن الفتان ،عليه رزقه يَ رِّ جْ عليه عمله اّلذي كان يعمل، و أُ  يَ رِّ جْ وإن مات فيه أُ 

 ،«ال تستطيعونه» قال: ؟قال: قيل ايرسول هللا ما يعدل اجلهاد يف سبيل هللا يرة هر  وعن أيب
كمثل   ،مثل اجملاهد يف سبيل هللا» كل ذلك يقول ال تستطيعونه. مث قال:  ،تني أوثالثفأعادوا عليه مرّ 

 [.متفق عليه] «يفرت من صالة والصيام ال ،الصائم القانت آبايت هللا
 :ىكلم يف سبيل هللا إال جاء يوم القيامة وكلمه يدميُ  ما من مكلومٍ » : قال رسول هللا :وعنه قال

 [.متفق عليه] «الّلون لون دٍم والريح ريح مسك
ومن خلف  ،سبيل هللا فقد غزا من جهز غازايً يف» قال: أن رسول هللا  وعن زيد بن خالد 

 [.متفق عليه] «غازايً يف سبيل هللا يف أهله بري فقد غزا
ما أغربت قدما عبٍد يف سبيل هللا فتمّسه » :قال قال رسول هللا  عبد الرمحن بن جبري  وعن

 [.البخاري] «النار
من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه ابلغزو مات على »: قال قال رسول هللا  وعن أىب هريرة 

 [.مسلم] «شعبة من النفاق
أن يرجع إىل الدنيا وله ما على ما أحد يدخل اجلنة حيب » قال: أن النيب  وعن أنس 

 .«ملا يرى من الكرامة ،اتقتل عشر مرّ  أن يرجع إىل الدنيا فيُ األرض من شىء إال الشهيد، يتمىنَّ 
 [.متفق عليه] «ملا يرى من فضل الشهادة»ويف رواية:  

 :نواصيها اخلري إىل يوم القيامة اخليل معقوٌد يف» قال: أن رسول هللا  وعن عروة البارقى 
 [.متفق عليه] «واملغنم األجر
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من إحتبس فرسًا يف سبيل هللا إمياانً ابهلل وتصديقاً » :قال قال رسول هللا  وعن أىب هريرة 
 [.البخاري] «يف ميزانه يوم القيامة ،وبوله ،وروثه ،وريّه ،فإن شبعه،بوعده

فقد  أو ،س مينمث تركه فلي يمن علم الرم»: قال رسول هللا  :قال وعن عقبة بن عامر 
 [.مسلم] «عصى

 ال إنَّ أوأعدوا هلم ما استطعتم من قّوة، » وهو على املنرب يقول: وعنه قال مسعت رسول هللا 
 [.مسلم] «ية الرمالقوّ  أال إنّ ي، ة الرمالقوّ  أال إنّ  ي،ة الرمالقوّ 

 لمجاهدين يفها هللا لأعدّ  ،اجلنة مائة درجة يف إنّ »قال:  رسول هللا  أنّ  هريرة  وعن أيب
 [.البخاري]« ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض ،سبيل هللا

والشهيد هو املسلم املقتول يف سبيل . وقد بـَنّي القرآن كذلك ما للشهيد عند هللا من فضل وكرامة
جلها أل اليتم قد انلوا الغاية وقد أخرب هللا أن الشهداء أحياء. وأهنّ  .الكفرة واملشركني يأبيد هللا ..

 رضى هللا واجلنة. يوه ،أسلموا وجاهدوا
 ﴿ قال تعاىل:                           ﴾ [ :154البقرة.] 

 ﴿ وقال تعاىل:                                         

                                        

                        ﴾[ 171-169آل عمران.] 
﴿ وقال تعاىل:                                         

                                                  

            ﴾ [ :7-4دمحم.] 
﴿وقال تعاىل:                                           

             ﴾ [:158-157 آل عمران.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                             
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              ﴾ [ :142-139آل عمران.] 
مترات كّن  فألقى ،اجلنة يف»تلت؟ قال: اي رسول هللا إن قُ  أين أان قال رجل: :قال عن جابر 

 [.مسلم] .«لَ تِّ مث قاتل حىت قُ  ،يديه يف
ملا يرى من  ،اتقتل عشر مرّ  أن يرجع إىل الدنيا فيُ الشهيد يتمىنَّ  أنّ »م املتقدّ  ويف حديث أنس 

 [.متفق عليه] «فضل الشهادة
يغفر هللا للشهيد كّل »قال:  وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضى هللا عنهما أن رسول هللا 

 .[مسلم] «ينب إال الدَّ ذن
غه هللا منازل من سأل هللا الشهادة بصدٍق بلّ »: قال قال رسول هللا  وعن سهل بن حنيف 

 [.مسلم] «وإن مات على فراشه ،الشهداء
و أما من غازية »: قال رسول هللا  :وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضى هللا عنهما قال

 متَّ  وما من غازية أو سرية ّتفق وتصاب إالّ  .أجورهم يلوا ثلثا قد تعجّ كانو   سرية تغزو فتغنم وتسلم إالّ 
 [.مسلم]« هلم أجورهم

 ) السادسة( اإلنفاق يف سبيل هللا
 ووصفهم بصفة اإلنفاق.  هللا تعاىل أيمر املؤمنني ابإلنفاق والبذل من أمواهلم. نّ إ

﴿ قال تعاىل:                       ﴾ [ :7احلديد.] 
﴿وقال تعاىل:                                 ﴾ [:البقرة 

267.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                                ﴾[ آل

 [.92عمران: 
﴿ قال تعاىل:                         ﴾ [:3البقرة.] 

 

 ووجوه اإلنفاق كثرية، منها:
 الزكاة:)أ( 
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وهي مال معني جيب على املسلم أن يؤديه من ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه احلول. والزكاة ركن 
 املمتنع من أدائها مسلماً. ا هللا ابلصالة والتوحيد ..وال يعدّ قرهنَ  ،من أركان اإلسالم

﴿ قال تعاىل:                          ﴾[:11التوبة.] 
﴿وقال تعاىل:                                        

     ﴾ [ :5البينة.] 
ف يف زكاة ماله ويعطيها ملن يشاء إذا كان وليس ألحد أن يتصرَّ  .سلمنيوالزكاة تدفع إىل إمام امل

 .عهد النيب  يف م(وكانت الزكاة جتمع يف بداية السنة )احملرّ  .للمسلمني إمامٌ 
 

 اإلنفاق يف سبيل هللا  -ب 
وهو  ،تها ينفقه حبسب قدر وإمنّ  ،وليس له مقدار معنّي  ،وهو ما ينفقه املسلم بنية اجلهاد يف سبيل هللا

ى أن األمر حيتاج منه إىل أن يبذل ماله كله كما فعل أبوبكر أا ر مبَّ فرُ  ،يّقدر الظروف احمليطة ابملسلمني
 غزوة تبوك. يف 

وإمنا يبخل ابملال  .أبن يبذل نفسه يف سبيل هللا ال يكون بذل املال عليه شديداً  يواملؤمن اّلذي رض
 ز املؤمن من املنافق. ما مييّ  سبيل هللا من أهمّ  اق يفمن بل ابلنفسِّ قبل ذلك. ولذا فإن اإلنف

 ﴿قال تعاىل:                               

                                        

  ﴾ [:45-44 التوبه.] 
 ن آوقد أمر هللا ابجلهاد ابملال مع النفس يف مواضع من القر 

﴿ قال تعاىل:                                 

    ﴾ [: 41التوبة.] 
﴿ قال تعاىل:                                  

                                ﴾[ :11-10الصف.] 
﴿: قال تعاىل                       ﴾ [:195 البقرة.] 
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 ﴿وقال تعاىل:                                       

                    ﴾[: 261البقرة.] 
﴿وقال تعاىل:                             

                                         

      ﴾ [: 35-34التوبة.] 
ه مضاعفاً وكأن هللا إستقرض من املؤمن ماله ليوفيه حقّ  .وقد مّسى هللا املال املنفق يف سبيله ابلقرض

وله خزائن السموات واألرض وله  ،ألن هللا ال خيلف امليعاد ،املنفق وذلك كي يطمئنّ  يوم القيامة..
 .خرةاألوىل واآل

  ﴿ قال تعاىل:                               ﴾[: 11احلديد.] 
  ﴿ وقال تعاىل:                                  

        ﴾[:245البقرة.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                             ﴾ [:17 التغابن.] 

 ىلإوكانوا أيتون ابملال  إلنفاق ..اىل إوقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم يستجيبون لدعوة هللا 
كان أبو طلحة أكثر   قال: .. عن أنس بن مالك  يث يرى أن املصلحة فيهليضعه ح النيب 

 وكان النيب  ،وكانت مستقبلة املسجد "،بريحاء"أمواله إليه  وكان أحبّ  ،األنصار ابملدينة ماالً 
 .يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب
 ﴿: قال أنس فلما نزلت قوله تعاىل                ﴾ 

 ﴿قال أبو طلحة ايرسول هللا إن هللا يقول:                  ﴾  ّوأن أحب 
فضعها اي رسول هللا حيث أراك  ،ها وذخرها عند هللا تعاىلأرجوا برّ  ،ا صدقة هللوإهنّ  "بريحاء" إيلّ  أموايل

أن جتعلها  وقد مسعت، وأان أرى رابحٌ  ، بخ، ذاك ماٌل رابٌح ذاك مالٌ بخ»: فقال رسول هللا  .هللا
 [.متفق عليه] «عمه فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين ،األقربني. فقال أبو طلحة أفعل ايرسول هللا يف
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 ﴿ية هذه اآل حضرتين قال عبد هللا بن عمر:               ﴾ " ُما  فذكرت
 أعود يف فلو أّّنِّ  .حرّة لوجه هللا يفقلت ه ،رومية  من جارية يلفلم أجد شيئاًء أحّب إيلّ  ،هللا أعطاّن

 [.أبو بكر البزار]" ء جعلته هلل لنكحتهايش
 يالذ يمن سهم يرسو هللا مل أصب ماالً قط هو أنفس عند اي قال: ويف الصحيحني أن عمر 

 "إحبس األصل وسّبل التمرة" :قال .به فما أتمرّن ،هو بيرب
  ﴿: ملا نزلت هذه األية بن مسعود اقال                       ﴾

 :قال ،الدحداح نعم اي أاب ا القرض؟ قال:وأن هللا لرييد منّ  ،: ايرسول هللايقال أبو الدحداح األنصار 
. وله حائط فيه ستمائة خنلة يحائط أقرضت ريب فإّن :قال فناوله يده. :قال ،يدك ايرسول هللا أرّنِّ 

أخرجى  قال: .!لبيك قالت: !أم الدحداح اي فجاء أبو الدحداح فناداها وأم الدحداح فيه وعياهلا. قال:
 .فقد أقرضته رىب 
ا وأن رسول هللا ا قالت له :ربح بيعك اي أاب الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبياهنَ ويف رواية: أهنّ 

 :[.ابن أىب حامت] «الدحداح كم من عذق رّداح يف اجلنة أليبِّ » قال 
فقال  .فقال هذه يف سبيل هللا ،بناقة خمطومة قال: جاء رجل إىل النيب  وعن ابن مسعود 

ا يوم القيامة سبُع مائة انقة كلها خمطومة»: رسول هللا   [.مسلم] «لك ِبِّ
وإن  ،ء ابملدّ يفيج ،فينطلق أحدان فيحامل ،أيمر ابلصدقة هللا  كان رسول» وعنه أيضاً:

 [.مدـالبخاري وأح] «لبعضهم اليوم مائة ألف
. قلت: يق فوافق ذلك مااًل عندأن نتصدّ  أمران رسول هللا »قال:  عن عمر بن اخلطاب 

 ؟ألهلك قيتَ ما أب فقال رسول هللا  .بنصف مايل فجئتُ  -إن سبقته يوماً -اليوم أسبق أاببكر 
هلم هللا  أبقيتُ  قال: ؟ألهلك بكر ما أبقيتَ  اي أاب فقال: ،قلت: مثله. وأتى أبوبكر بكل ما عنده

 [.أبو داود والرتمذي] «فقلت ال أسبقه يف شىء أبداً  .ورسوله
 وقال: فجهزه عثمان. .من جهز جيش العسرة فله اجلنة»قال:  أّن رسول هللا  عن عثمان 

 [.البخاري] «فحفره عثمان .وله اجلنة من حفر بئر رومة
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فقال عثمان  ،على جيش العسرة ثُّ وهو حيَ  رسول هللا  وعن عبد الرمحن بن خباب قال شهدتُ 
ا يف سبيل هللا. مث حّض على اجليش يَّ رسول هللا عل بن عفان: اي فقال  ،مائة بعري أبحالسها وأقتاِبِّ

ا  عليَّ  عثمان: فقال عثمان: اي رسول  ،مث حض على اجليش .يف سبيل هللامائتا بعري أبحالسها وأقتاِبِّ
ا يف سبيل هللا. فنَ  هللا عليَّ  ما على عثمان »: وهو يقول زل رسول هللا ثالمثائة بعري أبحالسها وأقتاِبِّ

 [.الرتمذي]   «ما عمل بعد هذه شىءٌ 
ف دينار حني أبل وعن أنس وعبد الرمحن بن مسرة رضى هللا عنهما أن عثمان جاء إىل النيب 

ما ضّر عثمان ما عمل » ها ويقول:بُ يقلِّّ  فجعل رسول هللا  ،فنثرها يف حجره ،جهز جيش العسرة
 [.الرتمذي واحلاكم].  تنيمرّ  «بعد اليوم

فإن إنفاق  ،وعند ما يكون اجلهاد يف مرحلته األوىل حيث ال وجود للدولة وبيت املال والغنائم
 د هللا.املسلم ملاله من أفضل القرابت عن

 ﴿ قال تعاىل:                                

                 ﴾ [:10احلديد.] 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحٍد ذهباً ما  ،وا أصحايبال تسبّ »ويف احلديث الصحيح: 
 .«بلغ مّد أحدهم وال نصيفه

 

 .)ج( اإلنفاق على ذوى القرىب واملساكني واليتامى وإبن السبيل
 وهذا أيضاً من وجوه اإلنفاق املأمور به.

﴿ قال تعاىل:                                     

                        ﴾[: 215البقرة.] 
﴿ قال تعاىل:                                

   ﴾[:177 البقرة.] 
ورجل آاته  .طه على هلكته يف احلقرجٌل آاته هللا مااًل فسلَّ  ،الحسد إال يف إثنتني» ويف احلديث:

ا ويُ  يفهو يقض هللا حكمةً   [.متفق عليه] «هامُ علِّّ ِبِّ
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 .هم أعط منفقاً خلفاً فيقول أحدمها:اللّ  ،زالنفيه إال ملكان ينْ صبح العباد من يوم يُ  ما»: وقال 
 [.متفق عليه] «هم أعط ممسكاً تلفاً خر: اللّ ويقول اآل
وما تواضع أحٌد هلل إال  .اً عفٍو إال عزّ بوما زاد هللا عبدًا  .من مالٍ  صدقةٌ  ما نقصتْ »: وقال 
 [.مسلم] «رفعه هللا 
عن ميينه وعن  ،إال من قال ابملال هكذا وهكذا ،ون يوم القيامةإن األكثرين هم األقلُّ »: وقال 

 [.مسلم] «ماهم مشاله ومن خلفه ..وقليلٌ 
 «خالعٌ  وجبٌ  هالعٌ  شّر ما يف املرء شحٌّ » :وقال 
 [.متفق عليه] «ال ئاً قط فقال:يش رسول هللا  لَ ئِّ ما سُ » :جابر بن عبد هللا وقال 
 ]أبو داود/ مسند أمحد/ البيهقّي/ ابن أيب شيبة/ ابن خزمية[. «.لى فرسن جاء عإو  للسائل حقٌّ »: وقال 
  .[البخاري ومسلم]« وأعوذ بك من اجلب والبخل»يقول يف دعائه:  وكان 

عطاه. أتى الرجل فأف ،ئت فالانً إولكن  ،عطيكأما  يعند فقال: ما ،فسأله النيب  تى رجلٌ أ
 [.محدرواه مسلم وغريه واللفظ أل] «جر فاعلهأمثل فله  على خريٍ  من دلّ » فقال رسول هللا 

 الشحّ  نّ أو  ،الكرم والسخاء من صفات املؤمنني الصادقني نّ أتعلم  ومن هذه النصوص الصحيحة
 والبخل من صفات الكافرين واملنافقني.

﴿: قال تعاىل                                

                                       

                                              

                                          

 ﴾[ :40-37النساء.] 
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 ســنن ثابتة( 6)

خراج إهللا, مثل: إختالف الليل والنهار، و  ةمبشيئ يف وجتر ال تتخلّ  ةإهلية كوني هناك سنناً  نّ أكما 
 فالكها، ونزول القمر يف منازله،أ، ودورة الكواكب والنجوم يف يّ خراج املّيت من احلإو  ، من املّيتيّ احل

اٍلانث. فهناك أيضاً سنن إهلية إجتماعية ال تتخّلف، ار احلياة بوالدة الذكور واوتعاقب األجيال، واستمر 
 وجترى يف حياة الناس مبشيئة هللا. ومن هذه السنن:

 

 : ( وجود اإلميانأ)
﴿ هو الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها كما قال تعاىل: ميانُ اإل            

                  ﴾ [ : 30الروم.] 
 [.متفق عليه] «.يولد على الفطرة كّل مولودٍ » :وكما قال 

أسكنه هللا وملا  من أنبياء هللا، كان نبياً   دم آوزوجته مؤمنني, بل إّن  دم آوقد خلق هللا 
 .ىل ذرّيتهإ زل )اهلدى(األرض وعده أبنه سينْ 

﴿: قال تعاىل                                    

    ﴾ [: 38البقرة.] 
 .ن تنطمسأوقد ويف هللا بعهده، وكان يرسل رسله كّلما كادت معامل احلّق 

﴿ ل تعاىل:قا             ﴾[44منون: ؤ امل.] 
الكتب السابقة كالتوراة واالجنيل  تْ ن تغريَّ أبعد  ىل البشرية كافةً إأرسله هللا  خرهم دمحم آوكان  
ا من التحريفأمبا  اأو  .صاِبِّ يف ذلك الوقت يف غاية الضالل  وكان الناسُ  .صبحت غري قابلة لالهتداء ِبِّ
 .نزل هللا عليه القرآن, ووعد حبفظه من التبديل والتحريفأهل الكتاب. وقد أبقااي من  جلهل. إالّ وا

 [.9احلجر: ]﴾        ﴿ قال تعاىل:
 الّساعة. بيل قيام ىل قُ إ أن وجود أهل احلق من املؤمنني سيكون مستمراً   خرب النيبأوقد 

يضّرهم من خذهلم وال من  ظاهرين على احلّق، ال ال تزال طائفة من أميت»احلديث:  فقد جاء يف
 [.متفق عليه] «أمر هللا وهم ظاهرون يتخالفهم، حىت أي
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 [.رواه مسلم]« رض هللا هللااأل قال يفتقوم الساعة حىت ال يُ  ال»: وقال 
 [.احلاكم] «هل اجلاهليةأوهم شّر  ،خللقعلى شرار ا الّ إال تقوم الساعة » :وقال 

زالة إلتبذل  ليتأيع اجلهود اجلّبارة نك ستعرف أن مجَ إميان "سنة اثبتة" فن وجود اإلأفاذا عرفت 
 ميان واإلسالم من الوجود سوف تبوء ابلفشل واخليبة.اإل

 

 )ب( وجود الكفر :
فصار  ن يكون مع الساجدين،أيس بلإمر هللا أىب أل متثاالً إ. دم ملا سجد املالئكة كّلهم آل

له، أعطاه هللا ما سأن ميهله إىل قيام الساعة. فأولكّنه سأل هللا  ،عدو هللا ذا ااٍلابء واالستكبار كافراً ِبِّ 
﴿ فقال عندئذ:                                     

     ﴾[ : 40-39احلجر.] 
﴿ وقال تعاىل:            ﴾[ :118النساء.] 
﴿ وقال تعاىل:                                          

   ﴾[62سراء: اإل.] 
  ﴿وقد وقع ما ظّنه إبليس. فقال تعاىل:                        

﴾ [ :20سبأ.] 
  ﴿ وقال تعاىل:                 ﴾ [ : 62يـس.] 

 "سنة"جيال. فهذه بعض األ وغلبتهم الظاهرة يف "الكفار"ن يستغرب وجود أ ذاً إوليس للمؤمن 
 معهم . هوطريقة تعامل ،يقفه منهم يى من هللا املوقف الذن يتلقَّ أمّنا عليه إو  مبشيئة هللا وعلمه، يجتر 

ففرض  ".مّنا"آترب إميان الذين قالوا ن خيَ أولكّنه يريد  ،نتصار عليهمعلى اإل نّه قادرٌ أخربان هللا أوقد 
 .عليهم دخول املعركة ملالقاة جحافل الشيطان

﴿ قال تعاىل:                       ﴾ [: 4دمحم.] 
﴿ وقال تعاىل:                      ﴾ [ :76النساء.] 
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 : ) ج ( تعاقب اإلسالم واجلاهلية
نبياء ونزول حياة األ ضالل الناس عن صراط هللا املستقيم تدرجييا، فهو يفإعمل الشيطان هو  نّ إ

ن تزيني الكفر والشرك والعصيان قلوب املؤمنني سبيال. ويعجز ع الوحى، أضعف ما يكون. وال جيد أىل
 فيكون مغلواب يف هذه الفرتة. هلم،

ولكنه كّلما  غري قادرين على كسر جيوش اإلميان.،ميادين املعركة ويكون أولياؤه كذلك مغلوبني يف
 ،ن يستميل بعضهم وخيرجهم عن الصراطأمد عليهم، بعد غيبة األنبياء وقّلة العلماء، استطاع طال األ

واستحالل خمالفة الكتاب، مث يزدادون مع مرور الزمن  يمث ابستحالل املعاص. والفواحش ياصابملع والً أ
ويكونون قّلة  ،مرهمأهل اإلميان مغلوبني على أفيكون  ،حىت تكون هلم الغلبة الظاهرة والكلمة النافذة

ىل إن الظلمات رسل رسله بعد ذلك ليخرجوا الناس محتت سلطان الكفر واجلاهلية. وكان هللا الرحيم يُ 
فيتضاءل ،منني على أعدائهمؤ ة للمفتكون الكرّ  ،جانب اإلميان يم الناس فيقو فيستجيب لدعوهتِّ  النور.

ستأصلهم. وهذا التعاقب بني اإلسالم ان مل يكونوا مهلكني بعذاب من هللا إالشيطان وتقّل جنوده. 
 هاتني احلالتني. ىعن احد خارجة يّ ال تتخلف. وال تكون حياة أي جمتمع بشر  "سنة"واجلاهلية 

اّل هللا، مث وقع إيعلمها  مهتدية عّدة قرون ال دم آلقد سارت احلياة البشرية يف طريقها بعد 
ىل اإلسالم إىل العودة إيدعوهم ،  فارسل هللا نوحاً  ،االنتكاس والوقوع يف الكفر والشرك واجلاهلية

 األول اّلذي كان قبل هذه اجلاهلية.
 ﴿ قال تعاىل:                                

     ﴾ [ :14سورة العنكبوت.] 
﴿جناهم من الطوفان أن أرض بعد فانتهي أمر اجلاهلية واستخلف هللا املؤمنني يف األ   

                  ﴾ [: 15العنكبوت.] 
اجلاهلية واخلروج عن  وقبائل، مث وقعوا يف مماً أُ صبحوا أو  ،رضوعمروا األ ،ر املؤمنونوبعد ذلك كثُ 
ألّن قصصهم مع  ،وّكل الّرسل ،ممخبار األأخرى. ومل يقصص هللا تعاىل علينا كل أصراط هللا مرّة 

 إىل عادٍ  رسل هوداً أنّه أخربان هللا أخرين. من ذلك. وسكت عن اآل فقّص علينا طرفاً .ةقوامهم متشاِبِّ أ
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وجعلهم خلفاء ، واملؤمنني ى هوداً وجنَّ  أهلكتهم، رسل عليهم رحياً أف فكفرو به ومبا جاء به من عند هللا.
 األرض.

﴿قال تعاىل:                                     ﴾
 [.7احلاقة: ]

﴿وقال تعاىل:                                     ﴾
 [.58هود : ]

 هلكهم بصيحة،أوأنّه  .فكفروا به ومبا جاء به من احلق ،ىل مثودإ رسل صاحلاً أنه أ يضاً أخربان هللا أو 
 وجعلهم خلفاء األرض. ،ى املؤمنني مع نبيهم صاحلوجَنَّ 

﴿ قال تعاىل:                                      

                               ﴾[:67-66هود.] 
عداءهم أا فاهلك هللا وْ بُـ ذِّ اّلذين كُ  -عليهم السالم-قصة شعيب ولوط وموسى وغريهم  خربان أيضاً أو 

 ستأصلهم .االكفرة بعذاب 
فنصره هللا  ب اّلذين من قبله من الرسل.ذِّ ب كما كُ ذِّ فكُ  خري دمحما مث أرسل هللا تعاىل رسوله األ

 ،سلمت العرب والعجمأمث  اإلسالم طائعني وكارهني. حىت دخلوا يف ،املعارك فهزمهم يف ،على أعدائه
وأصبحت جنود إبليس ذليلة مغلوبة، ولكن  ،وساد املسلمون األرض .واسعاً  نتشاراً إوانتشر اإلسالم 

وأنه سيخرج  طريقها، تعاقب اإلسالم واجلاهلية ستكون جارية يف ن سنة هللا هذه يفأخرب أ النيب 
ما  يالثوب حىت ال يدر  يمة متنبئون ومرتدون. وستدرس معامل اإلسالم كما يدرس وشمن هذه األ

 .وال نسك، ولكن ال تزال طائفة من أمته ظاهرين على احلّق حىت تقوم الساعة صالة وال صيام
ا ريتُ األرض فأُ  يل ىن هللا زو إ»ويف احلديث:  سيبلغ ما  ّن ملك أميتأو  ،مشارق األرض ومغارِبِّ

 ،ن ال يهلكها بسنة عامةأ ألميت ريبِّّ  لتُ أس ّّنِّ إزين األمحر واألبيض، و الكنْ  عطيتُ أمنها، و  زوى يل
 ذا قضيتُ إ ىنِّّ إ: اي دمحم قال يل ن ريبإمن سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، و  اً  يسلط عليهم عدوّ وال

من سوى  اً ّلط عليهم عدوّ أسوال  عامةٍ  هلكهم بسنةٍ أأعطيتك ألمتك أن ال  ، وإّّنِّ نه ال يردّ إف قضاءً 
، وحىت ك بعضاً حىت يكون بعضهم يهل ،قطارهان أبولو اجتمع عليهم مَ  ،نفسهم فيستبيح بيضتهمأ

مل يرفع  ميتأيف  السيفُ  عَ ضِّ ذا وُ إني. و األئمة املضلِّّ  ميتأخاف على أا منّ إيكون بعضهم يسىب بعضا، و 
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 وحىت تعبد قبائل من أميت ،ابملشركني ميتأىل يوم القيامة. وال تقوم الساعة حىت يلحق قبائل من إعنها 
ٌّ يزعم أنه نَ ابون ثالثون كلهم كذَّ   ميتأُ  األواثن. وأنه سيكون يف . وال يبعد ان خامت النبيني ال نيبأو  يبِّ

 [.ابو داود، ومسلم] «مر هللا تعاىلأ يتعلى احلق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم حىت أي ميتأتزال طائفة من 
وذو اخللصة " .«اخللصة يليات نساء دوس على ذأتقوم الساعة حىت تضطرب  ال»ويف احلديث: 

 [.متفق عليه] "اجلاهلية ون يفكانوا يعبد  ليتأطاغية دوس 
 

 :)د( اخلديعة الكربى 
ضّلها: "تعالوا أ ليتأمم الكثرية فلم يكن يقول لأل ،خبيثٌ  ماكرٌ  ن الشيطان عامل فاسد، وعدوٌّ إ

 بٌ عْ ه طريق صَ نّ أه يعلم نّ ، مل يكن يقول هلم ذلك. أل"كفروا ابهلل. واكفروا بنبيكم. وتربءوا من اإلسالمأ
 ه الناس.يقبل . المكشوفٌ 

ذا كان إال سّيما  ،جدادهاأن تتربأ من طريقة أسالفها و أعليها  بُ ن البشرية يصعَ أويعلم كذلك 
 .عن األابءِّ  الناس يتوارثها األبناءُ وتركوا العلم واحلكمة بني . من هللا يوا الوحنبياء تلقَّ أ ولئك األجدادأ

ىل إحيرمها اإلسالم، وهلا منفعة عظيمة.وما ا كان يبتدع هلم البدعة ويقول هلم: هذه حسنة، وال منَّ إو 
 ىل الشرك.إم ن البدعة كانت تؤول ِبِّ إذلك من القول.مث 

وكيف عبدوا َودًّا  ث عن ضالل قوم نوح هللا عنهما. وهو يتحدّ  يكما قال ابن عباس رض
الشيطان  هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى": قال: ويغوث ويعوق ونسراً  وسواعاً 

عبد حىت ومّسوها أبمسائهم ففعلوا ومل تُ  ،كانوا جيلسون فيها أنصاابً   اليتنصبوا إىل جمالسهم أإىل قومهم أن 
 [.البخاري] "إذا هلك أولئك وُنسي العلم عبدت

حنن كفران ابهلل. وكفران " ّن هؤالء الذين عبدوا األنصاب والتماثيل مل يكونوا يقولون:أفمن املعروف 
﴿ا كانوا كما قال هللا تعاىل عنهم وعن أمثاهلم: منّ إو  ،"وتربأان من اإلسالم بنبينا.       

                ﴾ [ :30األعراف.] 
ملتقون. وأصبحوا كافرين وهم م حزب هللا وأولياؤه افقد أصبحوا أولياء الشياطني، وهم يزعمون أهنّ 

ىل إتعاليم األنبياء وهم ينتسبون  كان أهمّ   يم مؤمنون، وأصبحوا خارجني عن التوحيد الذظّنون أهنّ ي
 األنبياء .



ٌ ٌفيٌمنهجٌالحركةٌدروس 

 

77 

﴿ قال لقومه: وقد أخربان هللا تعاىل أن شعيبا                      

                             ﴾[ : 89هود.] 
قوامهم أّن أم كانوا معرتفني بنبوة نوح وهود وصاحل ولوط، ومعرتفني كذلك فيبدوا من الّسياق أهنّ 

م ون أهنّ يطان الكربى، كانوا يظنّ ثري خديعة الش. ولكّنهم كانوا مع ذلك واقعني حتت أتكانوا كفاراً 
، وهم يكفرون بشعيب  ،م موافقون لطريقة رسل هللاهنّ أوهم ينكرون التوحيد، ويظّنون  "مؤمنون"

 .زل به سلطاانً ويشركون ابهلل ما مل ينْ 
م من أظلم ، مع كوهنِّ قوايً  م ألنبياء هللا إذاً فكان إنتساِبَ ، م كانوا من ذرّية إبراهيم وقد قيل إهنّ 

 الظاملني.
 . قوم فرعون وهم من أعىت األمم. كانوا يعرتفون بنبوة يوسف  القرآن. أنّ  وأخربان هللا كذلك يف

 ﴿الرجل املؤمن قال لقوم فرعون:  القرآن أنّ  فجاء يف              

                               ﴾ [ : 34غافر.] 
جاء  ليتأوكانوا مع ذلك ينكرون رسالته  رسله هللا،أ رسوالً  كان نبياً   كانوا يعرتفون أبن يوسف 

ايت وعلموا آلم مهتدون، فلما جتّلت هلم احلقيقة ورأوا اهنّ أم كانوا حيسبون الهنّ  بتجديدها موسى 
 ستئصال.خذهم هللا بعذاب االأف موسى على احلّق عاندوا وكفروا علوا واستكباراً  أنَّ 

م مهتدون ، وهم حيسبون أهنّ وكذلك اليهود أنكروا اإلسالم والتوحيد اّلذي جاء به املسيح 
و على ه م على مّلة إبراهيم واسحاق ويعقوب وموسى عليهم السالم، ومل يدروا أّن عيسى وأهنّ 

اخلديعة "م كانوا واقعني حتت أتثري م هم اخلارجون عن الصراط املستقيم، ألهنّ مّلة أولئك الرسل وأهنّ 
 ."الكربى

عائهم لعيسى، ومتسكوا كوا ابدّ سَّ ومتَ  ،ومل يستجيبوا له وكذلك الّنصارى أنكروا دعوة النيب 
م هم اخلارجون عن ليهما السالم،وأهنّ براهيم وعيسى عإعلى مّلة   ّن دمحماً أأبانجيلهم. ومل يدروا 

 ."اخلديعة الكربى"ثري أالصراط املستقيم بت
سالم ويّدعون اإلميان ينتسبون لإل قواماً أهذه السّنة جارية يف طريقها، نرى  وها حنن اليوم نرى أنّ 

بكتاب  نكروا احلكمأ، خرجوا عن اإلسالم و "اخلديعة الكربى"ثري ولكنهم وقعوا حتت أت،  بنبوة دمحم 
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عنيفة، وأعلنوا جهرة إمياهنم ابلدميقراطية واالشرتاكية والقوانني  هللا، واستهزءوا ابملؤمنني وحاربوهم حرابً 
ال إله إال هللا دمحم رسول هللا( كما قال أهل )م يقولون هنّ أعلنون ذلك وهم يزعمون واألداين البشرية، يُ 

، وهم ينكرون رسالة اإلسالم احلنيف "عيسى رسول هللا"أو  "هللا موسى رسول هللا الّ إله إال "الكتاب: 
ا دمحم  ليتأ  فيها ملوسى وعيسى عليهم السالم. وهو موافقٌ  جاء ِبِّ

حىت لو دخلوا  ،لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القّذة ابلقّذة»إذ قال:  وصدق رسول هللا 
 [.متفق عليه] «فمن؟» ، قالوا ايرسول هللا اليهود والنصارى؟ قال:«لدخلتموه جحر ضبٍّ 

من هذه  واحدةٍ  للحنيفية مّلة األنبياء، وكلّ  مم كافرة مشركة، منكرةٌ ثالث أُ  لقد واجه النيب 
ا. وهم   كما أرسل دمحماً ،أرسله هللا ابحلنيفية يالذ براهيم إا على مّلة األمم كانت تزعم أهنّ  ِبِّ

  ﴿ نزل هللا تعاىل:أاليهود والنصارى واملشركون العرب. ف                 

                ﴾[ :67أل عمران.] 
املؤمن  يدّل على أنّ  والفصل الراّبّن وهذا البيان القرآّن .املعروف من هذه األمم  وموقف النيب

ا يّدعية أهل الشرك ني احلنيفية وبني الشرك ابهلل. ليس له أن ينخدع مبِّ يعرف الفرق اّلذي ب يالذ
 يوهم ينكرون التوحيد والدعوة إىل احلنيفية. إن املؤمن إذا أبتل ،والضالل من اإلستقامة على اإلسالم

 يدِبِّ  يما تضمنته رساالت األنبياء، عليه أن يقتد همّ نبياء وهم يكفرون أبىل مّلة األإأبقوام ينتسبون 
 ياألنبياء ومواقفهم من أمثال أولئك املنخدعني بديعة إبليس الّلعني. أما من كان ال يعرف الفرق الذ

ن إواألكاذيب، ف يع بني الضّدين وإخندع ابلدعاو فال عجب فيه إذا مجَ  ،بني احلنيفية وبني الشرك ابهلل
 ايته لقوم يعلمون. آمّنا فّصل إهللا تعاىل 

﴿قال تعاىل:               ﴾[ : 11التوبة.] 
 

 :)هـ( بروز الشياطني 
لألمم  يوإصدار األوامر والنواه ،ومن السنن الثابتة. أن يقف القادة والّرؤساء الذين ميلكون الّسلطة

م، عن دعوهتِّ إذا مل يتنازلوا  ،أو الّسجن ي،أو النف ،وأن يهددوهم ابلقتل ،وجه دعاة احلقّ  الضالة يف
 كما كانوا من قبل هذه الدعوة.  ،أقوامهم ويندجموا يف
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﴿ قال تعاىل:                                  

                                           

                   ﴾[:113-112االنعام.] 
﴿ وقال تعاىل:                                  

                      ﴾[ : 31-30الفرقان.] 
﴿ وقال تعاىل:                                     

     ﴾[ :132االنعام.] 
﴿ وقال تعاىل:                                           

              ﴾ [ :35-34سبأ.] 
﴿ وقال تعاىل:                    ﴾ [ : 116الشعراء.] 
﴿ :وقال تعاىل                   ﴾ [:97 الصافات.] 

﴿ وقال تعاىل:                   ﴾ [:167 الشعراء.] 
﴿ وقال تعاىل:                    ﴾ [ : 29الشعراء.] 

ىل احلّق وكيف يفسدون إكيف يصرفون "العامة" عن االستماع   وأولئك األكابر من اجملرمني يعرفون
كما   راد من ورائها اإلستيالء على السلطة. وقلب نظام احلكم"هذه الّدعوة يُ  نَّ إم "القلوب، يقولون هلَ 

﴿ تية:ايت اآلاآل هُ حُ ضِّّ وَ تُـ                             

            ﴾[ :26غافر.] 
﴿وقال تعاىل:                                              

       ﴾[ :78يونس.] 
﴿ وقال تعاىل:                       ﴾[ : 127االعراف.] 
﴿ وقال تعاىل:                              ﴾[:6 ص.] 
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من اإلميان ضعيف الّنظر، وعلمه ال يتجاوز حدود هذه الدنيا، وال يعرف  ن األنسان اجلاهل اخلايلإ
أرفع  سبيلها، وال يعرف مقاماً  اجلهود واألوقات يف لَ ذَ بْ أن تُـ  قيمة أعلى من املكاسب الدنيوية تستحقّ 

ّن من بلغ هذا أم وأمواهلم. ويرى الناس وأبداهنِّ  والسيطرة على أرواح ،كرم من اإلستيالء على امللكأو 
وزواهلا من  ،الشيطان عن رؤية حقيقة الدنيا وقصر عمرها هاملنصب بلغ النعيم والسرور، لقد حجب

وال  ،وال يهرمون ،وتونوكرامة أهلها الذين ال ميَ  ،كذلك عن رؤية اجلّنة ونعيمها اخلالد  هقريب. وحجب
 .وال يبتئسون ،يسقمون
﴿ عاىل:قال ت                             ﴾[ :7الروم.] 

قال عن رسل هللا موسى وعيسى م الضّيقة كان أهل اجلاهلية يصّدقون ما يُ لعلمهم القليل ونظرهتِّ 
 من عزم السري يف لك لينالوا الراحة واملتاع. وكلّ ا يريدون املمنّ إم هنّ أودمحم صلوات هللا وسالمه عليهم من 
 .مما قد قيل للّرسل الكرام، ألن سّنة هللا ال تتّخلف يءقال له شطريق أولئك الّرسل ال بّد له من أن يُ 

 

 :)و( ثبات املؤمنني 
 ي،النف أو ،شوا التهديد ابلقتلوأن ال خيَ  ،وأن يثقوا بوعد هللا ،ميانن يثبت أهل اإلأومن سنة هللا 

وقد قّص هللا  .اهلدى غري مبالني بوعيد أكابر اجملرمني دعوة الضاّلني إىل أو احلبس. وأن يستمّروا يف
 .للمؤمنني على مدار التاريخ. ومن ذلك سوةٌ املؤمنني ما هو أُ كتابه من مواقف   علينا يف

 ﴿ قال هللا تعاىل:                                      

                                             

 ﴾[ : 71يونس.] 
﴿ ىل:قال تعا                                        

                                            

                                                 

      ﴾ [:56-53هود.] 
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﴿وقال تعاىل:                                 

                                       

                                                  

                                                   

      ﴾ [:73-70طه.] 
﴿ وقال تعاىل:                                               

                ﴾ [: 126-125االعراف.] 
ظّل الكعبة. فقلنا:  د بردة يفوهو متوسِّّ  شكوان إىل رسول هللا »قال:  عن خباب بن األرت 

األرض فيجعل  له يف ؤخد الرجل فيحفركم يُ أال تستنصر لنا. أال تدعوا لنا. فقال: قد كان من قبل
وميشط أبمشاط احلديد ما دون حلمه  جعل نصفني.سه فيُ أفيوضع على ر  ،مث يؤتى ابملنشار ،فيها

من صنعاء إىل حضرموت  ه ذلك عن دينه. وهللا ليتمّن هللا هذا األمر حىت يسري الراكبُ ما يصدُّ  ،وعظمه
 [.البخارى] «نكم تستعجلونولك ،ال خياف إال هللا والذئب على غنمه

ن أ يفما يزيد عل .مكة ه وأابه يعذبون العذاب الشديد يفوأمّ  يرى عماراً  وكان رسول هللا 
 موعدكم اجلّنة. نَّ إيقول: صربا آل ايسر 

 

 : )ز( إهالك املكذبني
ّق صرارهم على احلإوعندما يبلغ طغيان اجملرمني وكراهيتهم للحق منتهاه، ويبلغ ثبات املؤمنني و 

 إهالك اجملرمني وإجناء املؤمنني. سنة هللا يف يتمنتهاه، عندئذ أت
﴿ قال تعاىل:                                   

                                           

                                                    

                                         

                        ﴾ [ : 14-11إبراهيم.] 
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 ﴿ وقال تعاىل:                                  

                                                    

                                                          

                                                

                      ﴾ [ : 91-88األعراف.] 
﴿ قال تعاىل:                                       

               ﴾[ :47الروم.] 
 

 :)ح( اإلبتالء 
زعمهم  ن يظهر املنافقني والكاذبني يفأم، و ن ميّحص صفوفهأاملؤمنني، و  يمن سنة هللا، أن يبتل

عترب رمحة على النفوس يُ  باً عْ ن كان صَ إم. فاإلبتالء و كي الينخدعوا ِبِّ   ،لعباده املؤمنني ةً محْ لالميان، رَ 
ا بلغوا ب الدنيا. ورمبُّ من نعم هللا على عباده املؤمنني، ولواله المتألت صفوفهم ابملنافقني وطالّ  ونعمةً 

م يتكلمون بكالم املؤمنني ويعملون ما يشبه دون أن يشك فيهم أحد ألهنّ  ،ة والتوجيهمراكز القياد
، فيعلم املؤمنون يّ ال خيطئ. يضع كل فرد موضعه احلقيق ومقياساً  بتالء ميزاانً فجعل هللا اإل أعماهلم.

 م، من يتعاونون معهم ومن حيرتزون منهم.قون ِبِّ ثم ومن ال يمن يثقون ِبِّ 
  ﴿ قال تعاىل:                              

                          ﴾[:3-1العنكبوت.] 
﴿ وقال تعاىل:                                  

                                         

           ﴾  [:11-10العنكبوت.] 
﴿ وقال تعاىل:                                             

                          ﴾[ :11احلج.] 
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﴿وقال تعاىل:                               ﴾ [ :31دمحم.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                               

                      ﴾ [ :16التوبة.] 
   ﴿وقال تعاىل:                               ﴾ [ :179أل عمران.] 
خراج الضعفاء إبتلى هللا املؤمنني هو متحيص صفهم، و أألجله  يّن الغرض الذأايت فظهر من اآل

أولياءه املؤمنني أبنواع من الشدائد، كاخلوف واجلوع  ي أنه يبتلواملنافقني من بينهم. وهللا تعاىل بنيَّ 
 نقص األموال واألنفس. ومالقاة أذى األلسنه واأليدى من املشركني.و 

﴿قال تعاىل:                                

                                            

             ﴾ [ : 157 -156البقرة.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                              

                              ﴾  [ : 186آل عمران.] 
 ﴿ وقال تعاىل:                                     

                                ﴾ [ : 214البقرة.] 
 سط النعمة والسالمة واألمن من االبتالءوبنّي هللا كذلك أن ب

﴿ قال تعاىل:                       ﴾ [:35االنبياء .] 
ذا إميان قلبه. أن يظهر منه الفرح والفخر والبخل مل ّتالط بشاشة اإل ينسان الذن من طبيعة اإلإ

. وأن يظهر منه اهللع واجلزع واليأس عند املكارة والشدائد. وهذه من صفات أسبغ هللا عليه من نعمه
 .الكفار، وقد نفاها هللا عن املؤمنني املصّلني

  ﴿ قال تعاىل:                            

    ﴾[ : 22-19املعارج.] 



ٌ ٌفيٌمنهجٌالحركةٌدروس 

 

84 

ا خرج عن اإلسالم مبَّ ني من جيزع وييأس من روح هللا ورُ يظهر من املصلِّّ  بتالء ابلشرّ ذا نزل اإلإولكن 
مبا بتالء ابخلري. يظهر منهم من مينع ويبخل ويفرح بضرة الدنيا الفانية، ورُ ذا نزل اإلإمجلة. وكذلك 

أو  خالصاً  ال منافقاً إميان واّتصف بصفات الكفار فهو ال يكون اإلعى دّ إهللا. ومن  تنّكر الخوانه يف
ق مبعرفة املؤمنني ألولئك املنافقني والضعفاء قد حتقّ  بتالء يكون عندئذٍ والغرض من اإل .ميانمن ضعفاء اإل

 .املنخرطني يف صفوفهم
ن إ ،للمؤمن الإوليس ذلك ألحد  ،ّن أمره كّله خريإعجبا ألمر املؤمن »عن املؤمن:  وقد قال 

 [.مسلم] «له فكان خرياً  ،ن أصابته ضرّاء صربإله، و  اء شكر فكان خرياً صابته سرّ أ
أهل  ،عنها اخلبث ي، وينفازلزهليُ  شديداً  بتالءً إيريد هللا هلا اخلري والكرامة، يبتليها  ليتاواجلماعة 

 النفاق ومرضى القلوب. 
الرجل  يبياء مث الصاحلون مث األمثل. فاألمثل، يبتلاألن الّناس بالءً  أشدّ » األحاديث: وقد جاء يف

وما يزال  .دينه رقّة حّفف عنه ن كان يفإبالئه، و  يف دَ يْ زِّ  دينه صالبةً  ن كان يفإف ،على حسب دينه
 [.دمحْ أالرتمذي، ابن ماجه، ]« على ظهر األرض ليس عليه خطيئة يالبالء ابلعبد حىت ميش

فله  يفمن رض ،بتالهمإ قوماً  ذا أحبّ إن هللا تعاىل إبالء، و ن عظم اجلزاء مع عظم الإ» :وقال 
 [.الرتمذى] «ومن سخط فله السخط ،الرضى

بتالئه لعباده. ويظهر كل إق ما أراده هللا من ته ويبطئ النصر. يتحقّ وعندما يشتّد البالء وتطول مدّ 
واحدة قبل االبتالء  لون مجاعةً وينقسم األفراد اّلذين كانوا ميثّ  ميان.ودرجته من اإل ،على حقيقته فردٍ 

 تية :ىل األقسام اآلإوالتمحيص 
 )األول( املؤمنون اخللص 

سبيل هللا. وهم  بذل النفس واملال يف دوا يفوهم الذين أخلصوا النّية وصدقوا يف العمل. ومل يرتدّ 
. وأولئك وتسليماً  اانً ميإال إمل يزدهم  ،بتالء انجحنيإ. وخرجوا من كل اانً ميْ إبتالءات الذين ازدادوا ابإل

ا. ومثال ذلك املهاجرون واالنصار، يقوم عليه كياهنَ  يوالعنصر الذ ،للجماعة هم القاعدة الصلبة
 هّنم مل ينهزموا أمام األحزاب:إوأهل بيعة الرضوان،  ،وأهل بدر ،أصحاب بيعة العقبة
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﴿ فقال تعاىل:                                   

                                             

           ﴾ [ :23-22االحزاب.] 
     ﴿وهم الذين قال هللا عنهم ملا ابيعوا حتت الشجرة:           

                                   ﴾ [ : 18الفتح.] 
﴿وقال عنهم يوم حنني وجهادهم فيه:                          

                                       

                           ﴾ [ : 26-25التوبة.] 
 ﴿وقال تعاىل عنهم يف غزوة العسرة )تبوك(:              

                                                

  ﴾[ :117التوبة.] 
﴿وقال تعاىل:                            

       ﴾ [:100التوبة.] 
 

 ) الثاّن ( ضعفاء من غري نفاق خالص 
ال تعّوقه الشبهات  .راسخاً  مكتمالً  حىت يكون قوايً  ،النفوس تدرجيياً  يف يينمو ويقوِّ  ميانُ اإل

وكثرة  ،ايت هللا. وداوم على قراءة القرآنآ ر والتفكري يفالتدبّ  لم يفن اجتهد املسإة. فوالشهوات املضلّ 
ن غفل وهلا إ، و مستمرّ  ازدايد ومنوّ  ميانه يكون يفإّن إف ،العبادات والذكر، والزم أهل الصالح والعلم

ىل إا حتّول مبَّ ، ورُ ميانه ينقص تدرجيياً إن إف ،هل الغفلة والنفاقأوصاحب  ،واشتغل عن القرآن والذكر
 .كافرٍ   ىل مرتدٍ إو أ ،منافق خالص
أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف  قلبٌ  ،ربعةٌ أوالقلوب »: حديث عن النيب  وجاء يف

ما أو . فسراجه فيه نور ،جرد فقلب املؤمنما القلب األأمصفح. ف وقلبٌ  ،منكوس وقلبٌ  ،مربوط بغالفه
وأما  .نكرأعرف احلّق مث  ،لب املنافق اخلالصما القلب املنكوس فقأو  القلب األغلف فقلب الكافر.
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ب، ومثل النفاق ها املاء الطيّ ومثل اإلميان فيه كمثل البقلة ميدّ  ،ميان ونفاقإفيه  القلب املصفح فقلبٌ 
 [.مدـح]أ«   خرى غلبت عليهاملادتني غلبت على األ يّ فأ ،ها القيح والدمّ كمثل القرحة ميدّ 

الضعف. ولكّن هذا الضعف كما يبدوا  ماعة ضعفاء متفاوتون يفاجل ن يكون يفأ ذاً إ يفمن الطبيع
ا. يالقلب البشر  رّ ميَ  من احلديث مرحلةٌ  كأهل   خالصاً  ويكون مؤمناً  ،ىل أعلىإن يتجاوزها أ وال بدّ  ِبِّ

 . خالصاً  سفل فيكون منافقاً أىل إالقسم األول، أو يتجاوزها 
م، مياهنِّ إ مّر به أفراد كانوا جاّدين يف يالذ يالبشر من الضعف  القرآن والسنة والسرية صوراً  وجتد يف

نسان الغالب ال خيلوا اإلِّ  ينالوا رضى هللا واجلنة. ويف يىل األفضل واألكمل كإوكان هللا تعاىل يدعوهم 
اإلسالم، والطريق هو اإلهتمام برتبيتهم  لد ونشأ يفذا وُ إوكذلك  ،سالمهإِّ من هذا الضعف يف بداية 

 والتعقيب على ما حيدث منهم مما ال يقبله اإلسالم.  ومتابعة أحواهلم
﴿ :اييت أومما سجله القرآن من حاالت الضعف م                   

                                        ﴾[ : األنفال

5-6.] 
﴿قال تعاىل:                                       

              ﴾ [ : 155أل عمران.] 
﴿قال تعاىل:                                    

                                              

                                  ﴾[: 268-267البقرة.] 
﴿وقال تعاىل:                                     

 ﴾  [ : 15النور.] 
﴿وقال تعاىل:                                         

           ﴾ [ :11اجلمعة]. 
: ﴿وقال تعاىل                                   

    ﴾ [ :102التوبة.] 
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كانت تظهر من واقع اجلماعة املسلمة األوىل، وكانت أحوال   يّ وهذه احلاالت من الضعف البشر 
الرتبية، ولكن كان هناك مسلمون  بذل يفكانت تُ   اليتبفضل اجلهود  ن مستمرّ سُّ حتَ  يف س دائماً االن
 فلم تكن اجلماعة اإلسالمية يف ،ارستمر ىل مزيد من الرتبية إبإىل اجلماعة. وحيتاجون إدد ينضمون جُ 

داخل اجلماعة، فريفع  املتنوع يعمل عمله يف بتالء هللا املستمرّ إبسبب ذلك. وكان  مستوى واحد دائماً 
 خرين.آويضع  قواماً أ

 

 )الثالث ( املنافقون 
منا كانوا إِّ احلقيقة منهم، و  عداد املسلمني وهم ليسوا يف ودخلوا يف ،موا ابإلسالمتكلّ  وكانوا أقواماً 

 ،على املسلمني ن تدور الدائرة يوماً أيرعون مصاحلهم الدنيوية ومراكزهم االجتماعية. وكانوا ينتظرون 
م وما فعّرف املؤمنني مساهتَ  ،مايت كثرية بشأهنِّ آو  نزل هللا سوراً أروا من تكاليف اإلسالم. وقد يتحرّ  يك

 زون به عن املؤمنني الصادقني من صفات وأعمال.يتميّ 
 ملنافقون كانوا على نوعني :وا

وقد دخل اإلميان يف قلوِبم، ولكن ملا اِّبتالهم  ،منوا ابهلل ورسوله حقيقةآ)النوع األول(: وهم قوم 
ت قلوِبم وانفقوا وكانوا كما قال تعاىل هللا ابخلوف واحلروب واجلوع ونقص االنفس والثمرات، ارتدّ 

﴿عنهم:                                            

                 ﴾ [ :18 -17البقرة.] 
 ﴿وقال تعاىل:               ﴾[66 ة:التوب.] 

فظّلوا  ،من ظاهرهم وا شيئاً م. ولكّنهم مل يغريِّّ مياهنِّ إم وكفروا بعد كانوا مرتدين قد ارتّدت قلوِبِّ 
كثري يدّل على   يءحن منهم شن كان يظهر للمؤمنني عند الشدائد واملِّ إمعدودين من املسلمني، و 

 نفاقهم .
مقتنعني به. رعاية للمصاحل واملراكز  ظهار اإلسالم وهم غريإىل إضطّروا أوهم قوم  (:)النوع الثاّن

سالمه بعد وقعة بدر إعلن أ ي الذكانت هلم يف العشرية والقبيلة، كما كان حال عبدهللا بن أيبّ   ليتا
، ولكّن هللا تعاىل رّد كيده يف حنره  وكان يضمر الكيد والشّر للنىب  .قد توّجه( )هذا أمرٌ  وقال:

 م. ء يف اإلسالمثاله أذالّ أصبح هو و أو 
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 أن جياهد املنافقني ابحلجج والبيان: مر هللا نبيه أوقد 
﴿قال تعاىل:                                   ﴾

 [.73التوبة:]
﴿ وقال تعاىل:                          ﴾[ : 63النساء.] 
﴿ وقال تعاىل:                        ﴾ [:81النساء.] 

 .قه هللا للتوبة ويتربّأ من النفاق وخيلص عمله هللوكان منهم من يوفّ 
 ﴿قال تعاىل:                                    

                  ﴾ [ :146النساء.] 
 

 )الرابع(: املرتدون 
من يشاء إىل صراطه املستقيم، وهو القادر على أن  يذي يهدوهللا هو الّ  ،إن اإلميان منحة إهليةٌ 

 يسلب اإلميان من القلوب .
﴿ قال تعاىل:             ﴾ [ :213البقرة.] 

﴿وقال تعاىل:                                       

                 ﴾[ :87-86اإلسراء.] 
﴿وقال تعاىل:                 ﴾ [ :27إبراهيم.] 
﴿وقال تعاىل:                                    

                                                      

                                    ﴾ 
 [.176-175راف:عأل]ا

﴿  ن يرتّد قلبه بسبب ذنوبه كما قال تعاىل:أن املؤمن العارف ابهلل خيشى إ         

                   ﴾   [ : 63النور.] 
 ﴿قال ابن كثري:       م من كفر أو نفاق أو بدعة. يف قلوِبِّ  ي﴾ أ 
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﴿ وقال تعاىل:                  ﴾[ :24االنفال.] 
ب القلوب مقلِّّ  هم اياللّ » دعائه: علم املؤمنني ابهلل وأتقاهم له يقول يفأوهو  وكان رسول هللا 

  «على دينكيب ت قلبِّّ ث
 .[الرتمذي ومسلم]  «ّبتهثإن شاء قلبه وإن شاء  ،القلوب بني أصبعني من أصابع هللا نَّ إ» . قال:لَ ئِّ وملا سُ 

﴿دعائه:  يف هللا إبراهيم  وقال نيب              ﴾[ : 35إبراهيم.] 
 [.ابن جرير]قال إبراهيم التيمي: "من أيمن البالء بعد إبراهيم " 

مث  عاملاً  ،صحاب موسىأمن  ية األعراف كان رجالً آ وقد قيل إن املنسلخ عن آايت هللا املذكور يف
 كفر بعد إميانه. 

 تية: كان هناك من إرتّد عن اإلسالم ممن أسلم كما دّلت عليه األخبار اآل   حياة النيب ويف
،  فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنىب  كان رجل نصرانياً " قال: عن أنس 
 هُ ، فدفنوه، فأصبح وقد لفظتْ . فأماته هللا"ما كتبت له إالّ  دٌ حممّ  يما يدر ". فكان يقول: فعاد نصرانياً 

 .دمحم وأصحابه ملا هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا لُ عْ ، فقالوا: هذا فِّ األرضُ 
ل دمحم وأصحابه نبشوا عن صاحبنا ملا هرب منهم فألقوه عْ . فقالوا: هذا فِّ األرضُ  هُ فأصبح وقد لفظتْ 

فعلموا أنّه ليس  األرضُ  هُ ألرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظتْ ا فحفروا له وأعمقوا له يف .خارج القرب
 [.متفق عليه] "من الناس فألقوه

 مَ دِّ من األنصار أسلم مث إرتّد وحلق ابملشركني، مث نَ  كان رجلٌ "عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال: 
﴿زلت من توبة؟ فنَ  هل يل ىل قومه: أرسلوا إىل رسول هللا إفأرسل          

              إىل قوله ﴾﴿   النسائى ] "﴾، فأرسل إليه قومه فأسلم
 [.وابن جرير

  ﴿قال تعاىل:        ﴾  
  ﴿  قوله: ائنني الذين ذكرهم هللا يفاخل ونزلت هذه اآلية يف  :يّ قال اإلمام الطرب     

    ُابملشركني من عبدة األواثن  قَ ق( وحلِّ ريْ بَـ بن األُ  ةَ مَ عْ ﴾، ملا أىب التوبة من أىب منهم، وهو )ط
 [.278/ 4جامع البيان: م ]ودينه.  لرسول هللا  مرتّدا مفارقاً  ،مبّكة
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وأما عبيد هللا بن جحش، فأقام على ما هو عليه من االلتباس حىت "هشام(: سرية )ابن  وجاء يف
فلما قدمها  ،سفيان( مسلمة مراته )أّم حبيبة بنت أيباأسلم، مث هاجر مع املسلمني اىل احلبشة ومعه 

صحاب رسول أب رُّ ميَُ  -رحني تنصَّ -. كان عبيد هللا بن جحش "ر وفارق اإلسالم ومات نصرانياً تنصَّ 
 ،وأنتم تلتمسون البصر ،أبصران ي:أ "،فقحنا وصأصأمتُ "رض احلبشة فيقول: أوهم هناك من   هللا

 سفيان بن حرب(. مرأته )أُم حبيبة بنت أيبابعده على  هللا  ومل تبصروا بعد. وخلف رسولُ 
 دخل مّكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر. فلّما نزعه جاءه رجلٌ  ّن رسول هللا "أ: وعن أنس 

 [.متفق عليه]  «.أقتلوه»ق أبستار الكعبة، فقال: متعلِّّ  "اِّبن خطل"ال: فق
بقتل إبن خطل، ألنه  منا أمر إِّ هو عبدهللا بن خطل، و : "ي"فتح البار  قال احلافظ اِّبن حجر يف

 ،وكان معه موىل خيدمه ،من األنصار وبعث معه رجالً  ،مصّدقاً  فبعثه رسول هللا  ،كان مسلماً 
، فنام واستيقظ ومل يصنع له شيًئا، ويصنع طعاماً  ن يذبح تيساً أفأمر املوىل  ،زالً زل منْ فنَ ، وكان مسلماً 

 .جاء رسول هللا ، وكانت له قينتان تغنيان ِبِّ فعدا عليه فقتله، مثّ إرتّد مشركاً 
حيث إرتد عن اإلسالم غالب من أسلم من قبائل  ،ة املشهورةوقعت الردّ  رسول هللا  وملا تويف

م متنوعة، فمنهم من إرتّد إىل عبادة األواثن واألصنام، ومنهم من إعتقد نبوة ، وكانت رّدهتُ العرب
  وسجاح. - حياة النيب  تل يفوقد قُ -، يواألسود العنس ،وطليحة ،ابني املتنبئني، كمسيلمةالكذَّ 

هللا عليهم على  وقد قضى الصحابة رضوان وأقّر ابلتوحيد والصالة. ،اء الزكاةمتنع عن أدَّ اومنهم من 
 احلروب املعروفة حبروب املرتدين. مدى سنة واحدة يف هذه الفتنة املستطرية يف

 

 :)ط( االستبدال 
ومن سنة هللا أن يقع االستبدال، ومعىن ذلك أّن من اِّرتّد أو انفق ال يّضر اإلسالم، وأّن هللا يستبدل 

 فتْ عُ و انفقت أو ضَ أرتّدت ااجلماعة" إذا وكذلك " ،وأسرع إىل اخلريات مياانً إِّ به من هو أفضل منه 
 ون وال ينافقون وال يضعفون عن اإلستقامة.ال يرتدُّ  بقومٍ  يتأن هللا تعاىل سيإستقامة، فعن اإل

﴿ قال تعاىل:                                             

                                           

       ﴾    [ : 54املائدة.] 
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 ﴿وقال تعاىل:                                      

     ﴾[ :39التوبة.] 
﴿وقال تعاىل:                                

                                       ﴾ 
 [.38دمحم : ]

﴿ وقال تعاىل:                                

         ﴾ [:5التحرمي.] 
 

 :)ي( التفسري اإلسالمي للتاريخ 
يارها إهنْ ا وضعفها و وراء قيام الدول وقوهتِّ  يه حياة اجلماعات، واليت ومن الّسنن الثابتة اليت تعمل يف

 كتابه. فأخرب :  نها هللا تعاىل يفما بيَّ 
نه يريد أن تعمل بعهد هللا وميثاقه. إِّ ف األرض. ة وعّددا ومّكنها يفذا أعطاها هللا قوّ إِّ ّن األمة )أ( إِّ 

 ليتأن تشرع الشرائع أ ذاً إهلا  فال حيلّ . مالكة امللك يوليست ه ،األرض تعلم أهّنا مستخلفة يف يوه
ا من عند نفسها. مل أيذن هللا  ِبِّ
هللا ال يقطع منها  نَّ إعلى موافقة أمره. ف ألمر هللا، واستقامتْ  ذلك، وخضعتْ  ن فعلتْ إهّنا )ب( إِّ 

 بل يزيدها ويضاعفها هلا ما دامت على ذلك. هُ مَ عَ نِّ 
 ن هللا سينتقم منها يفإِّ األرض. ف وطغت وأفسدت يف ،واهاِبِّ  ن مل تفعل ذلك وحكمتْ إِّ )ج( و 

 زل عليها عذاابً أو ينْ  ،يارهاهنْ إل ويسّلط عليها من يشاء من عباده، فيكونون سبباً  ،خرةل اآلالدنيا قب
 صلها.أمن عنده يست

 ة على ذلك:ايت الدالّ ليك اآلإِّ و 
﴿قال تعاىل:                              ﴾ [ :14يونس.] 

 ﴿وقال هللا تعاىل:                                 

                                             

                           ﴾ [:17-15سبأ.] 
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﴿ وقال تعاىل:                                    

                                      

           ﴾  [:113-112 النحل.] 
﴿وقال تعاىل:                                      

            ﴾ [:96االعراف.] 
﴿ وقال تعاىل:                             

                                            ﴾ [ :املائدة
65-66.] 

 ﴿ وقال تعاىل:                    ﴾ [ :7إبراهيم.] 
﴿ وقال تعاىل:                       ﴾ [ :6األنعام.] 

 ﴿: قال تعاىل                        ﴾[ :15-14الشمس.] 
﴿ قال تعاىل:                        ,         

                   ﴾   [ :12-10نوح.] 
تتوب إىل  يوالشدائد ك نِّ حَ مِّ لْ خذها ابَِّ فإن هللا أي ،بلغت الدعوة اإلسالمية أمة ومل تستجب هلا وإذا

 سيفتح هلا أبواب فإن هللا مع الشدائد واحملن. وإن ثبتت على كفرها ،هللا. فإن اتبت كان خريًا هلا
 ابلنعماء أخذها بغتة فإذا هم مبلسون .   تْ حَ حىت إذا إسرتسلت وفرِّ  ،اخلريات

 ﴿ قال تعاىل:                                    

                                            

                                         

 ﴾[44-43 :نعاماأل.] 
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ومعرفة سنة هللا هذا متنع من اإلغرتار مبا يظهر من الدول الكافرة من الرتف وأنواع اخلريات. وهم 
العباد ما يشاءون على  يإذا رأيتم هللا تعاىل يعط» احلديث: كما جاء يف.  مصّرون على ضالهلم وكفرهم

﴿ مث تال «هلم معاصيهم فإمنا ذلك استدراج منه         ﴾.» [مدـأح.] 
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 زاد الطريق( 7)

إن هذا الطريق الذي شرعه هللا للمؤمنني أن يسلكوه طريق حيتاج إىل بذل النفس واملال طريق 
ق أوجب هللا هذا الطري وال مفّر لسالكه من مالقاة احملن والشدائد. إنَّ  ،حمفوف ابألخطار واألعداء

م ابلبعث واجلزاء. وكأنَّ م أبلوهية هللا وعبودية البشر، واختبار إمياهنِّ واختبار إمياهنِّ  ،سلوكه البتالء املؤمنني
لكم األنفس واألموال. واعتقدمت كذلك  هللا يقول هلم: "إذا اعتقدمت أّّنِّ إهلكم وأنتم عبادي، وأّّنِّ وهبتُ 

اعتقدمت كّل ذلك فابذلوا األنفس واألموال يف سبيلي، وال تبخلوا  على البعث واجلزاء. إذا أّّنِّ قادرٌ 
   ﴿واسلكوا هذا الطريق الذي فيه ذهاب النفس واملال.  ،بشيء من ذلك    

               ﴾   :[.111]التوبة 
 ،يعلم املعرضني عن أمره الذين أهلتهم احلياة الدنيا ،راتب الناس يف االستجابة لندائهوهللا تعاىل يعلم م

﴿ ومل يبق هلم وقت يتعّرفون به الطريق الذين                   ﴾  
 [.19]احلشر: 

ون يف أن سعادهتم يف سلوك هذا الطريق على مشّقته يف الذين يشكُّ  ،ويعلم املرتدِّّدين املنافقني
﴿ الظاهر                              ﴾ :[.45]التوبة 

ا يف سبيله رجاء اجلنة واملغفرة ويبذلوهنَ  ويعلم هللا املؤمنني الصادقني الذين ال يبخلون أبنفسهم وأمواهلم
﴿إبذنه، والذين ال يشكُّون يف أّن سعادهتم يف الدنيا واآلخرة يف اتّباع أمر هللا. الذين يقولون:     

                     ﴾  :[.53]آل عمران 
﴿: ويقولون                                      ﴾  
 [.147]آل عمران: 

إن هللا تعاىل يعني أولئك املؤمنني الصادقني الذين يستعينون به يف وظيفة العبادة، فُيعطيهم الزاد 
ذي يكفيهم يف رحلتهم، ويرشدهم إىل املصدر الذي جيدون عنده دائما العون واملدد. ومن العبادات ال

 اليت جعلها هللا زاداً للمؤمنني وأمرهم ابحلرص عليها واالستزادة منها ما أييت :
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 :  التقوى
﴿قال تعاىل:                         ﴾  :[.197]البقرة 
﴿وقال تعاىل:                                       

       ﴾  :[.29]األنفال 
 ﴿ وقال تعاىل:                                    

   ﴾    :[.3-2]الطالق 
 ﴿ وقال تعاىل:              ﴾  :[4]الطالق. 
﴿ وقال تعاىل:                      ﴾   :[ .90]يوسف 
﴿وقال تعاىل:             ﴾   :[.123]التوبة 

 

 الصرب :
﴿قال تعاىل:                           ﴾   :[.153 ]البقرة 

  ﴿وقال تعاىل:                          ﴾    :[.249]البقرة 
﴿وقال تعاىل:                                 ﴾  آل[

 [.120عمران: 
﴿ وقال تعاىل:                                ﴾ آل[

 [.200عمران:
 .]مسلم[ «والصرب ضياء»: وقال 

 ]متفق عليه[. «عطاء خرياً وأوسع من الصرب أحدٌ  وما أعطي»وقال أيضاً: 
 

 الدعاء :
﴿قال تعاىل:                             

  ﴾ :[.60]غافر 
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﴿ وقال تعاىل:                                         

        ﴾ :[.186]البقرة 
 ﴿وقال تعاىل:                            ﴾

 [.9]األنفال: 
  ﴿ وقال تعاىل:                                          

                                 ﴾  آل[
 [.148-147عمران: 

﴿وقال تعاىل:                                    

                   ﴾  :[.251-250]البقرة 
﴿وقال تعاىل:                            

                                            

                              ﴾  :[.26-25]طه 
﴿وقال تعاىل:                                      

                                 ﴾   :[25-24]القصص. 
  ﴿وقال تعاىل:                                  

                    ﴾   :[.202-200]البقرة 
اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت »: النيب  عنومن األدعية املأثورة 

، اللهم اغفر يل هزيل وجّدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي  ]متفق عليه[. «أعلم به مينِّّ
هدك ووعدك ما اللهم أنت ريبِّّ ال إله إاّل أنت خلقتين وأان عبدك وأان على ع»: وأنه قال 

فغفر يل فإنه ال يغفر  ،وأبوء بذنيب أعوذ بك من شّر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليَّ  ،استطعتُ 
 ]البخاري[. «الذنوب إالّ أنت

 ،ال إله إاّل هللا رب العرش العظيم ،ال إله إاّل هللا العظيم احلليم»وكان يقول عند الكرب واخلوف: 
 ]متفق عليه[. «األرض ورب العرش الكرميال إله إالّ هللا رب السماوات ورب 
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وأصلح يل شأّن كّله ال إله  ،اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني»: وأنه قال 
 ]أبو داود/أحـمد[.  «إالّ أنت

 .]أبو داود[ «اللهم إان جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم» :وقال 
]أبو  «أجول وبك أصول وبك أُقاتلاللهم أنت عضدي وأنت نصريي بك »: وقال 

 ]البخاري[. «حسبنا هللا ونعم الوكيل» داود/الرتمذي[.
 

 الصالة :
 ﴿ قال هللا تعاىل:                           ﴾   :البقرة[

153.] 
﴿وقال تعاىل:                                       

            ﴾  :[.45]البقرة 
 .مد[ـ]أح «فزع إىل الصالةإذا حزبه أمر ٌ  وكان رسول هللا » ويف احلديث:

 ]أحـمد[. «وكانوا إذا فزعوا فزعوا إىل الصالة»ويف احلديث: 
ا.  ومن رمحة هللا لعباده أن جعل الصالة ركناً من أركان اإلسالم، وال يصّح إسالم املرء إالّ ِبِّ

: ﴿قال هللا تعاىل                         ﴾  :[.11]التوبة 
 ]مسلم[. «إنَّ بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة»ويف احلديث: 

 وهي أعظم الفرائض بعد التوحيد.
﴿قال تعاىل:                                        

     ﴾  :[.5]البّينة 
﴿وقال تعاىل:                     ﴾ :[.72-71]األنعام 
﴿وقال تعاىل:                             ﴾  :[.14]طة 

وتنقسم الصالة إىل فرائض ونوافل، وجيب أن تصّلى الفرائض يف اجلماعة ويؤخذ الوجوب من األدلّة 
 اآلتية: 
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﴿ قال تعاىل:                                  

                   ﴾ :[.44-43]البقرة 
: ﴿فقول هللا تعاىل        ﴾ أي وجوب الصالة يف اجلماعة عند ، أفاد الوجوب

 املقدرة.
اعة مع وجود اخلوف من العدّو، فكيف جيوز ترك مني مجَ أن يصلِّّي ابملسل وكذلك أمر هللا النيب 

 الصالة يف اجلماعة مع وجود األمن من األعداء.
﴿قال تعاىل:                                       

                                         ﴾ 
 [.102]النساء: 

أثقل الصلوات على املنافقني صالة العشاء وصالة »: قال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة 
 [.متفق عليه]«  حبواً ا ولو ا ألتومهميهالفجر ولو يعلموا ما ف

مث أنطلق  ،مث آمر رجالً فيصلِّّي ابلناس ،ولقد مهمُت أن آمر ابلصالة فتقام» : وقال رسول هللا
 ]متفق عليه[. «عليهم بيوهتم ابلنار قَ إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرِّ  معهم حزم من حطبٍ  يف رجالٍ 

 ،تلك صالة املنافق ،تلك صالة املنافق ،تلك صالة املنافق»قال:  أن النيب  وعن أنس 
 ]مسلم[. « قليالً لس يرقب الشمس حىت إذا كانت بني قرّن الشيطان قام فنقر أربعاً ال يذكر هللا فيها إالّ جيَ 

 والصالة هلا شروط ال تصحُّ إالّ ابستكماهلا، وهي :
 اإلسالم: ألن عمل املشرك والكافر مردود. (1)

﴿ قال تعاىل:                   ﴾  :[.27]التوبة 
 العقل: فاجملنون ال تكليف عليه حىت يربأ . (2)

]أبو  «رفع القلم من ثالثة النائم حىت يستيقظ، واجملنون حىت يفيق، والصغري حىت يبلغ»ويف احلديث: 

 داود/النسائي[.
﴿ الطهارة من احلدث: لقوله تعاىل: (3)                       

                          ﴾ :[.7]املائدة 
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﴿وقوله تعاىل:                                       

            ﴾  :[.43]النساء 
 إزالة النجاسة: وتزال من البدن والثوب واملكان . (4)

﴿ قال تعاىل:     ﴾  :[.4]املدثر 
 .«تنَـّزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه»ديث: ويف احل

يت إحداان حتيض يف الثوب كيف تصنع"؟ أفقالت: أر  ويف احلديث: "جاءت امرأة إىل النيب 
 .]متفق عليه[« وتنضحه وتصلِّّي فيه، حتتُّه مث تقرصه ابملاء» قال:

فلما قضى بوله  نهاهم النيب فزجره الناس ف ،ل يف طائفة املسجدافب جاء أعرايبٌّ »ويف احلديث: 
 ]متفق عليه[. «بذنوب من ماء فأهريق عليه أمر النيب 

 ﴿ قال تعاىل: سرت العورة :            ﴾  :[31]األعراف. 
 ]أبو داود[. «يك فإن الفخذ عورةذغّط فخ»ويف احلديث: 
 ]متفق عليه[. «دكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءال يصلِّّ أح»ويف احلديث: 
 ]أبو داود/الرتمذي[. «ال يقبل هللا صالة حائض إالّ بمار»ويف احلديث: 
قال:إذا  : أتصلِّّي املرأة يف درع ومخار بغري إزار؟أن أم سلمة اهنع هللا يضر سألت النيب »ويف احلديث: 
 ]أبو داود[.« يهايغطِّّي ظهور قدم، كان الدرع سابغاً 
 ".مارٌ ـوخ وجلبابٌ  "ال بّد للمرأة من ثالثة أثواب تصلِّّي فيها: درعٌ  وقالت عائشة:

﴿لقوله تعاىل:  دخول الوقت : (5)                           

        ﴾:[.103 ]النساء 
﴿ وقوله تعاىل:                                 

 ﴾ :[.78]اإلسراء 
«. الصالة على وقتها». قال: أي األعمال أحبُّ إىل هللا  ويف احلديث: سألُت النيب 

 [.مسلم]
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اي حمّمد الصالة بني " :يف أول الوقت ويف آخره، فقال النيب  أمَّ  ويف احلديث: أن جربيل 
 ]أمحد/النسائي/الرتمذي[. "هذين الوقتني

 ﴿ لقوله تعاىل: استقبال القبلة: (6)                     

  ﴾   :[.144]البقرة 
ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً حنو بيت املقدس مث ُصرفنا  ويف احلديث: صلَّينا مع النيب 

 ]مسلم[. حنو الكعبة 
﴿وقال تعاىل:             ﴾   :[. 239]البقرة 

 .]البخاري[ ستقبليها""مستقبلي القبلة أو غري م قال ابن عمر رضي هللا عنهما:
 التمييز : وحّده سبع سنني . (7)

]أحـمد/أبو  «واضربوهم عليها لعشٍر وفرِّقوا بينهم يف املضاجع ،مروا أبناءكم ابلصالة لسبع»للحديث: 

 داود[.
ا . النية : وحملُّها القلب ومل يسنّ  (8)  التلفظ ِبِّ

 فق عليه[.]مت« إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى»ويف احلديث: 
 وأقواله اليت منها ما أييت: من أفعال النيب  ذُ خَ ؤْ والصالة هلا كيفية خاصة تُـ 

 ]البخاري[. «صلُّوا كما رأيتموّن ُأصلِّّي» (1)
 ]متفق عليه[. «إذا قمت إىل الصالة فكربِّّ » (2)
فإن أىب  ،إذا صّلى أحدكم إىل شيء يسرته من الناس وأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه» (3)
 ]متفق عليه[. «اتله فإمنا هو شيطانفليق
 ]أبو داود[. «إذا صّلى أحدكم فليصلِّّ إىل السرتة وليدن منها» (4)
 ]متفق عليه[. "يستفتح الصالة ابلتكبري كان رسول هللا " (5)
 ]متفق عليه[. "إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت يكوان حبذو منكبيه مث يكربِّّ  كان النيب " (6)
 ]أحـمد/الرتمذي[. "مىن على اليسرى على صدره فوق املفصليضع الي النيب  رأيتُ " (7)
 ]متفق عليه[. «ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب» (8)
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اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب، »وكان يقول يف االستفتاح:  (9)
من خطاايي ابملاء والثلج اللهم نقِّّين من خطاايي كما يُنقَّى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسلين 

 ]متفق عليه[. «والربد
﴿يستفتح الصالة ابلتكبري والقراءة بـ كان رسول هللا  (10)        ﴾. 
 ]مسلم[. "وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه ولكن بني ذلك" (11)
مث يقول:  ، حني يركعمث يكربِّّ  ،إذا قام إىل الصالة يكربِّّ حني يقوم وكان رسول هللا " (12)

 ]متفق عليه[. «"ربّنا ولك احلمد»مث يقول وهو قائم:  ،حني يرفع صلبه من الركوع «دهمسع هللا ملن محَ »
 ]أحـمد/مسلم[. "«سبحان ريّب العظيم»كان يقول يف ركوعه " (13)
﴿ملا نزلت  (14)           قال لنا النيب ﴾ « أحـمد/أبو داود[. «ركوعكماجعلوها يف[ 
 ،وإذا ركع فاركعوا ،فإذا كرّب فكرّبوا ،فال ّتتلفوا عليه ،إمنا ُجعل اإلمام ليؤمَتَّ به»: قال  (15)

وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا  ،وإذا سجد فاسجدوا ،وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد
 ]متفق عليه[. «جلوساً أمجعون

 ]متفق عليه[. «.ارجع فصلِّّ فإنك مل تصلِّّ »مآنينة: لتارك الط وقال  (16)
 ]مسلم[." إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي قائماً  وكان " (17)
 ]أحـمد[. «قيم صلبه بني ركوعه وسجودهال ينظر هللا إىل صالة رجٍل ال يُ »: وقال  (18)
فإذا أراد أن  ،يكربِّّ  مث،إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت يكوان حذو منكبيه وكان النيب " (19)

مسع هللا ملن محده ربنا ولك »وقال:  ،وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ،يركع رفعهما مثل ذلك
 ]البخاري/مسلم[.«" احلمد
واليدين  -وأشار بيده إىل أنفه- أُمرُت أن أسجد على سبعة أعظم على اجلبهة»: وقال  (20)

 ]متفق عليه[. «والركبتني وأطراف القدمني
 ]متفق عليه[. «سبحان ريب األعلى»يقول يف سجوده:  وكان  (21)
﴿ملا نزلت  (22)          ﴾  قال رسول هللا «اجعلوها يف سجودكم.» 

 ]أحـمد/أبو داود[.
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 «فقمن أن يستجاب لكم ،وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء ،موا فيه الربأما الركوع فعظِّّ » (23)
 ]مسلم[.

 ]مسلم[. «يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا من الدعاء أقرب ما» (24)
 ]متفق عليه[. «اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» (25)
 ]متفق عليه[. "كان إذا صّلى فرج بني يديه حىت يبدو بياض إبطيه" (26)
مث يكرّب حني  ،مث يكرّب حني يسجد ،مث يكربِّّ حني يرفع رأسه ،مث يكربِّّ حىت يهوي ساجداً » (27)

 «ويكرّب حني يقوم من الثنتني بعد اجللوس .مث يفعل ذلك يف صالته كّلها حىت يقضيها ،يرفع رأسه
 ]متفق عليه[.

اللهم اغفر يل وارمحين واجربّن وارفعين وعافين واهدّن »وكان يقول يف اجللسة بني السجدتني:  (28)
 .]الرتمذي/أبو داود/ابن ماجه[ «وارزقين

هره حىت يقع رسول أحٌد مّنا ظَ  ، مل حينِّ «دهمسع هللا ملن محَ »إذا قال  وكان رسول هللا  (29)
 ]متفق عليه[. .مث نقع سجوده بعده ،ساجداً  هللا 
]متفق  «إذا أمن اإلمام فأمّنوا فإنه من وافق أتمينه أتمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه» (30)

 عليه[.
 هُ تُ سَ لْ جَ فَ  هُ تُ دَ جْ سَ ه فاعتداله بعد ركوعه فَ قيامه فركعت فوجدتُ  ، الصالة مع دمحم  رمقتُ " (31)

 ]متفق عليه[. "فسجدته فجلسته ما بني التسليم واالنصراف قريباً من السواءبني السجدتني 
 [.عليه متفق]". ما خال القيام والقعود قريباً من السواء"ويف رواية: 

 ]البخاري/مسلم[." وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن" (32)
شّهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمىن على اليمني وعقد ثالاثً وكان إذا قعد للت (33)

 [.مسلم]. ومخسني، وأشار أبصبعه السبابة
ام. أبصبعه وقبض أصابعه كلها وأشار :ويف رواية  [.مسلم] اليت تلي اإلِبِّ

 ،وجعل حد مرفقه األمين على فخذه األمين ،"وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى (34)
 [.أمحد]فحلق حلقة" مث قبض بني أصابعه 

ام ا" .مث رفع إصبعه ،وأشار ابلسبابة ،ويف رواية: "حلق ابلوسطى واإلِبِّ  ]أحـمد[. فرأيته حيرِّكها يدعوا ِبِّ
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 ]أبو داود[.    وكان يشري أبصبعه إذا دعا ال حيرّكها" " (35)
 ]مسلم[.   "وأشار ابلسبابة ومل جياوز بصره إشارته"  (36)
السالم عليك أيها النيب  ،هلل والصلوات والطيبات ال تقولوا هكذا ولكن قولوا: التحيات» (37)

أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حمّمداً  ،السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني ،ورمحة هللا وبركاته
 ]متفق عليه[. «.عبده ورسوله

 كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  ،هم صلِّّ على حمّمد وعلى آل حمّمدقولوا: اللّ » (38)
كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك   ،إنك محيد جميد. وابرك على حمّمد وعلى آل حمّمد

 ]متفق عليه[. «محيد جميد
اللهم إّّن أعوذ بك من عذاب القرب ومن عذاب »يدعوا يف صالته:  وكان رسول هللا  (39)
 [.متفق عليه]« الدجالومن فتنة املسيح  ،ومن فتنة احمليا واملمات ،النار

 ]متفق عليه[. «فليخرت من املسألة ما شاء»وقال: 
اللهم » :إذا قام إىل الصالة يكون آخر ما يقول بني التشّهد والتسليم وكان رسول هللا  (40)

اغفر يل ما قّدمُت وما أّخرُت وما أسررُت وما أعلنُت وما أسرفُت وما أنت أعلم به ميّن أنت املقّدم 
 ]مسلم[. «وأنت املؤّخر ال إله إالّ أنت

هم إّّن قل اللّ » :: علِّّمين دعاًء أدعو به يف صاليت. قال أاب بكر قال لرسول هللا  أن (41)
ظلمُت نفسي ظلماً كثرياً وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إّنك أنت الغفور 

 .]متفق عليه[ «الرحيم
 ،مر والعزمية على الرشداللهم إّّن أسألك الثبات يف األ»يقول يف صالته  وكان النيب  (42)

وأستغفرك  ،وأعوذ بك من شّر ما تعلم ،وأسألك من خري ما تعلم،وأسألك قلبًا سليمًا ولساانً صادقاً 
 ]النسائي[. «ملا تعلم

 .مد/أبو داود/الرتمذي[ـ]أح «وحتليلها التسليم، وحترميها التكبري، مفتاح الصالة الطهور» (43)
اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت »ثالاثً وقال وكان إذا انصرف من صالته استغفر هللا  (44)

 [.النسائي]« اجلالل واإلكراماي ذا 
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له امللك وله احلمد  ،ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له»وكان يقول يف دبر كل صالة مكتوبة:  (45)
وهو على كّل شيء قدير. اللهم ال مانع لِّما أعطيَت وال معطيَّ لِّما منعَت وال ينفع ذا اجلّد منك 

 ]متفق عليه[. «جلدّ ا
 ]متفق عليه[. «ون وحتمدون دبر كل صالة ثالاثً وثالثني مرّةون وتكربُِّّ حتسبِّّ » (46)

له امللك وله احلمد وهو على كل شيء  ،ويقول يف متام املائة "ال إله إاّل هللا وحده ال شريك له
 ]مسلم[.قدير" 

احلمد وهو على كل شيء  له امللك وله ،ال إله إاّل هللا وحده ال شريك له»وكان يقول:  (47)
 ،له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ،وال نعبد إالّ إايه ،ال إله إالّ هللا ،ال حول وال قّوة إالّ ابهلل .قدير

 ]مسلم[.. «ال إله إالّ هللا خملصني له الدِّين ولو كره الكافرون
جي ربه، كما جاء يف احلديث: ألّن املصلِّّي ينا .وجيب أن تكون القراءة يف الصالة بتدبّر وأتنّ  (48)

  ﴿ولعبدي ما سأل، فإذا قال  ،قسمُت الصالة بيين وبني عبدي نصفني)قال هللا تعاىل:   

    :قال هللا "محدّن عبدي"، فإذا قال ﴾﴿   ﴾  قال هللا: "أثىن علّي
﴿ عبدي"، فإذا قال      قال هللا: "جّمدّن عبدي"، فإذا قال ﴾﴿         

   ﴾ ولعبدي ما سأل"، فإذا قال ،قال هللا: "هذا بيين وبني عبدي ﴿       

                         ﴾ ولعبدي  ،قال هللا: "هذا لعبدي
 ]مسلم/النسائي[. (ما سأل

 

 وأفضل الصالة بعد الفريضة صال الّليل.
 ﴿ قال هللا تعاىل:                          ﴾ [.79: ]اإلسراء 

 ﴿ وقال تعاىل:                 ﴾  :[.26]اإلنسان 
﴿ وقال تعاىل:                                     

                            ﴾    :[.9]الزمر 
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 ﴿ وقال تعاىل:                                         

                     ﴾  :[.17-15]آل عمران 
﴿ وقال تعاىل:                                      ﴾  

 [.16]آمل السجد:
﴿وقال تعاىل:               ﴾ :[.17]الذارايت 

تصنع  يقوم من الّليل حىت تتفّطر قدماه، فقلُت له ملَِّ  عن عائشة اهنع هللا يضر قالت: "كان النيب  (1)
]متفق   «أفال أكون عبداً شكوراً »قال:  "وقد غفر لك ما تقّدم من ذنبك وما أتّخر؟ ،هذا اي رسول هللا

 عليه[.
 ]متفق عليه[. «أال تصليان؟»طرقه وفاطمة ليالً فقال:  أن النيب  وعن علّي  (2)
عم الرجل عبد هللا لو نِّ "»قال:  وعن سامل بن عبد هللا بن عمر مهنع هللا يضر عن أبيه أن رسول هللا  (3)

 ]متفق عليه[.د ذلك ال ينام من الّليل إالّ قليالً. قال سامل: فكان عبد هللا بع «.كان يصلِّّي من الّليل
اي عبد هللا ال » وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (4)

 ]متفق عليه[.. «تكن مثل فالن، كان يقوم الليل فرتك قيام الليل
ذلك رجل »: انم ليلة حىت أصبح قال رجلٌ  قال: ذُكر عند النيب  وعن ابن مسعود  (5)

 ]متفق عليه[. «ابل الشيطان يف أذنيه
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثالث »قال:  أن رسول هللا  وعن أيب هريرة  (6)
يضرب على كل عقدة عليك ليل طويٌل فارقد، فإذا استيقظ فذكر هللا تعاىل احنلَّْت عقدة، فإن  ،عقد

ب النفس،وإالّ أصبح خبيث النفس فأصبح نشيطاً طيّ ،هاتوّضأ احنّلت عقدة، فإن صّلى احنّلْت عقده كلّ 
 ]متفق عليه[. «كسالن

وأفضل الصالة بعد . أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا احملّرم»قال:  وعنه أن رسول هللا  (7)
 ]مسلم[. «الفريضة صالة الّليل

الصبح  فإذا خفت ،صالة الّليل مثىن مثىن»قال:  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب  (8)
 ]متفق عليه[. «فأوتر بواحدة
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 ]متفق عليه[. كان ينام أول الّليل ويقوم أخره فيصلِّّي  وعن عائشة اهنع هللا يضر أن النيب  (9)
فلم يزل قائمًا حىت مهمُت أبمر  ،ليلةً  "صلَّيُت مع النيب  قال: وعن ابن مسعود  (10)
 عليه[. ]متفق.  هُ عَ مهمُت أن أجلس وأدَ  :قال ، قيل وما مهمَت؟"سوءٍ 
 ]مسلم[. «طول القنوت» :أي الصالة أفضل؟ قال سئل رسول هللا  قال: وعن جابر  (11)
مسلم يسأل  إن يف الّليل لساعة ال يوافقها رجلٌ »يقول:  وعنه قال: مسعت رسول هللا  (12)

 ]مسلم[. «وذلك كّل ليلة ،هللا تعاىل خرياً من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إايه
إذا قام من اللّيل افتتح صالته بركعتني خفيفتني"   قالت: "كان رسول هللا وعن عائشة اهنع هللا يضر (13)

 ]مسلم[.
 ،من انم عن حزبه أو عن شيء منه»: قال: قال رسول هللا  وعن عمر بن اخلطاب  (14)

 ]متفق عليه[. «ا قرأه من الّليلله كأمنَّ  بَ تِّ فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر كُ 
 .على صالة النوافل اليت كان يداوم عليها رسول هللا  اوم املسلمُ واألفضل أن يد

يصلِّّي هلل  ما من عبدٍ »يقول:  عن أم املؤمنني أم حبيبة اهنع هللا يضر قالت: مسعُت رسول هللا  (15)
 ]مسلم[.  «تعاىل يف كّل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعاً غري الفريضة إالّ بىن هللا له بيتاً يف اجلنة

وركعتني  ،ركعتني قبل الظهر  صليُت مع رسول هللا» مر رضي هللا عنهما قال:وعن ابن ع (16)
 ]متفق عليه[. «وركعتني بعد العشاء ،وركعتني بعد املغرب ،وركعتني بعد اجلمعة ،بعدها
 ]البخاري[.وركعتني قبل الغداة"  ،كان ال يدع أربعاً قبل الظهر  عن عائشة اهنع هللا يضر أن النيب  (17)
على شيء من النوافل أشّد تعاهداً منه على ركعيت الفجر"  : "مل يكن النيب وقالت اهنع هللا يضر (18)

 ]متفق عليه[.
بني كل آذانني صالة، بني كل آذانني »: قال: قال رسو هللا  وعن عبد هللا بن املغفل  (19)

 ]متفق عليه[. «.ملن شاء»قال يف الثالثة . «صالة، بني كل آذانني صالة
 ذلك أبعد من الرايء. ألنَّ  ،لنوافل يف البيتواألفضل أن تكون ا

 ،فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته ،فصلُّوا أيها الناس يف بيوتكم»ويف احلديث:  (20)
 ]البخاري[. «إالّ املكتوبة
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أيمر ابّّتاذ املساجد يف البيوت كما جاء يف احلديث: "كنا نؤمر ابّّتاذ املساجد  وكان  (21)
 ]أبو داود[." بَ يَّ طَ وتُ  فَ ظَّ نَ يف الدور وأن تُـ 

ويف الصحيح: أن أاب بكر ابتىن مسجدًا بفناء داره وكان يصلِّّي فيه ويقرأ القرآن فينقذف  (22)
 ]البخاري[.  .عليه نساء املشركني وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون عليه

 

 الصوم
﴿قال تعاىل:                                           

﴾   :[.183]البقرة 
﴿وقال تعاىل:        ﴾   :[.35]األحزاب 

 «.أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا احملّرم»: قال رسول هللا  قال: وعن أيب هريرة  (1)
 ]مسلم[.

يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم  : "مل يكن النيب وقالت عائشة اهنع هللا يضر (2)
 ]متفق عليه[.شعبان كله". ويف رواية: "كان يصوم شعبان إالّ قلياًل". 

ما من أايم العمل الصاحل فيها »: وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (3)
. قالوا اي رسول هللا وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال: -لعشريعين أايم ا-. «أحّب إىل هللا من هذه األايم

 ]البخاري[. «.خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إالّ رجلٌ  ،وال اجلهاد يف سبيل هللا»
يّكفر السنة املاضية »عن صوم يوم عرفة، قال:  رسول هللا  لَ ئِّ قال: سُ  عن أيب قتادة  (4)

 ]مسلم[. «والباقية
 ]متفق عليه[. صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. رسول هللا  ي هللا عنهما: أنّ عن ابن عباس رض (5)
يكّفر السنة »عن صيام يوم عاشوراء. فقال:  لَ ئِّ سُ  أن رسول هللا  وعن أيب قتادة  (6)

 ]مسلم[.  «.املاضية
ذلك يوم ُولدُت فيه »عن صوم يوم االثنني. فقال:  لَ ئِّ سُ  أن رسو هللا  وعن أيب قتادة  (7)
 ]مسلم[. «. فيهيّ بعثُت، أو أنزل عل ويوم
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 أيمران بصيام أايم البيض ثالثة عشر، قال: "كان رسول هللا  وعن قتادة بن ملحان  (8)
 ]أبو داود[.وأربع عشر، ومخس عشر." 

يفطر من الشهر حىت نظنُّ أن ال يصوم منه، ويصوم  قال: "كان رسول هللا  وعن أنس  (9)
 وال انئما إاّل رأيته" ،وكان ال تشاء أن تراه من الّليل مصلِّّياً إاّل رأيته حىت نظنُّ أن ال يفطر منه شيئاً.

 ]البخاري[.
 

 ذكر هللا
﴿قال تعاىل:                           ﴾   :[.42-41]األحزاب 

﴿وقال تعاىل:                     ﴾ :[.152]البقرة 
﴿وقال تعاىل:                         ﴾   :[.45]العنكبوت 
 ﴿وقال تعاىل:                             

     ﴾  :[.205]األعراف 
﴿ وقال تعاىل:            ﴾ :[45]األنفال. 

 ومما ورد يف فضل الذكر من األحاديث ما أييت:
 .]البخاري[  «الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربّه كمثل احلّي وامليتمثل » (1)
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن )سبحان هللا وحبمده » (2)

 ]متفق عليه[. «سبحان هللا العظيم(
مما طلعت عليه  أحّب إيلَّ  ،وهللا أكرب ،وال إله إاّل هللا ،واحلمد هلل ،ألن أقول سبحان هللا» (3)

 ]مسلم[. «الشمس
له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف  ،من قال" ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له» (4)

وكانت له حرزاً  .يت عنه مائة سيئةوُكتبت له مائة حسنة وحمُ  ،يوم مائة مرّة كانت له عدل عشر رقاب
]متفق  «.مما جاء به إالّ رجل عمِّل أكثر منهمن الشيطان يومه ذلك حىت ميسي، ومل أيت أحد أبفضل 

 عليه[.
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؟ «أال أدّلك على كْنز من كنوز اجلنة»: قال: قال رسو هللا  وعن أيب موسى األشعرّي  (5)
 ]متفق عليه[.«.  ال حول وال قّوة إالّ ابهلل» قال: بلى اي رسول هللا، فقلُت:
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 ( احتماالت الطريق8)

وأن  ،أن يسلكوا الطريق كما أمر هللا عليهم أن يتربءوا من أهل الشرك واجلاهليةاملسلمني عليهم  إنَّ 
وأن يصربوا على األذى والفنت  ،ويتآخوا يف هللا ،يدعوهم إىل اإلسالم، وأن جيتمعوا على آصرة العقيدة

بذلوا األنفس املتنّوعة اآلتية من قِّبل أهل الشرك والضالل. وعليهم أن جياهدوا يف هللا حّق جهاده، وأن ي
وعليهم بعد ذلك أن يستسلموا لقدر  .حىت ال تكون فتنة ويكون الدِّين كّله هلل،واألموال يف سبيل هللا

وأنه هو الذي حيدِّد نتيجة الصراع القائم بني أوليائه  ،هللا ويعلموا أن هللا يفعل ما يريد، وأن النصر بيده
وبذلوا أقصى  ،م إذا أّدوا ما عليهمكله هلل. إهنّ ولكن األمر   ،وأعدائه .. وليس هلم من األمر شيء

وملن تكون الدائرة  ،ّمهم حينئذ نتيجة الصراعفال هتَ  ،وفازوا برضى هللا وجنته ،فقد انلوا مرادهم، جهدهم
 يف هذه اجلولة.

 قال سيـد قطب يف كتاب "معامل يف الطريق":
ول طبيعة الدعوة إىل هللا، وموقف ح ،آخر تطلقه قصة أصحاب األخدود وسورة الربوج هناك إشعاعٌ 

 الداعية أمام كل احتمال. 
 اايت يف األرض خمتلفة للدعوات .. لقد شهد اتريخ الدعوة إىل هللا مناذج منوعة من هنِّ 

ة العدد، جمرد لالقلياملؤمنة شهد مصارع قوم نوح، وقوم هود، وقوم شعيب، وقوم لوط، وجناة الفئة 
ر أن هللا سبحانه جني دوراً بعد ذلك يف األرض واحلياة. وهذه النماذج تقرّ النجاة. ومل يذكر القرآن للنا
بني الطغاة بقسط من العذاب يف الدنيا، أما اجلزاء األوىف فهو ل للمكذِّ وتعاىل يريد أحيااًن أن يعجِّّ 

 مرصود هلم هناك. 
 األرض فرتة وشهد اتريخ الدعوة مصرع فرعون وجنوده، وجناة موسى وقومه، مع التمكني للقوم يف

كانوا فيها أصلح ما كانوا يف اترخيهم. وإن مل يرتقوا قط إىل االستقامة الكاملة، وإىل إقامة دين هللا يف 
 األرض منهجاً للحياة شامالً .. وهذا منوذج غري النماذج األوىل. 

تصار وان وشهد اتريخ الدعوة كذلك مصرع املشركني الذين استعصوا على اهلدى واإلميان مبحمد 
املؤمنني انتصارًا كاماًل، مع انتصار العقيدة يف نفوسهم انتصارًا عجيباً. ومت للمرة الوحيدة يف اتريخ 

 البشرية أن أقيم منهج هللا مهيمناً على احلياة يف صورة مل تعرفها البشرية قط، من قبل وال من بعد. 
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 منوذج أصحاب األخدود ..  -كما رأينا-وشهد 
ظهوراً يف سجل التاريخ اإلمياّن يف القدمي واحلديث. وما يزال يشهد مناذج  قلّ وشهد مناذج أخرى أ

 ترتاوح بني هذه النهاايت اليت حفظها على مدار القرون. 
 .من النموذج الذي ميثله حادث األخدود، إىل جانب النماذج األخرى. القريب منها والبعيد ومل يكن بدّ 
يف  الكافرون! ذلك ليستقرّ فيه نجو فيه املؤمنون، وال يؤخذ من هذا النموذج الذي ال ي مل يكن بدّ 

اية كهذه النهاية يف طريقهم إىل هللا. وأن ن إىل هنِّ وْ عَ دْ م قد يُ أهنّ  -أصحاب دعوة هللا- نياملؤمن حسّ 
 ا أمرهم وأمر العقيدة إىل هللا! ليس هلم من األمر شيء، إمنّ 

هم أن خيتاروا هللا، وأن يؤثروا العقيدة على احلياة، وأن وا واجبهم، مث يذهبوا، وواجبإن عليهم أن يؤدُّ 
م وأبعدائهم، كما يفعل وأن يصدقوا هللا يف العمل والنية. مث يفعل هللا ِبِّ  ،يستعلوا ابإلميان على الفتنة

اية من تلك النهاايت اليت عرفها اتريخ اإلميان، أو إىل غريها م إىل هنِّ بدعوته ودينه ما يشاء. وينتهي ِبِّ 
 ا يعلمه هو ويراه. مم

وا وقبضوا األجر املعلوم! وليس هلم لُ م أجراء عند هللا. أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا، عمِّ إهنّ 
 ]هذا هو الطريق[.  وال عليهم أن تتجه الدعوة إىل أي مصري، فذلك شأن صاحب األمر ال شأن األجري!

استخالفهم يف األرض، ولكن هللا هو الذي حيدِّد وعد هللا قاطٌع يف انتصار املؤمنني و  هذا مع أنّ 
 وحيدِّد اجليل الذي يتّم هذا النصر أبيديهم. ،الوقت املناسب هلذا النصر

﴿ قال تعاىل:                                     

                                            

                         ﴾   :[.55]النور 
 ﴿ال تعاىل: وق                                    

     ﴾ :[.173-171]الصافات 
 ﴿ وقال تعاىل:                             

                             ﴾  :[.107-105]األنبياء 
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 ﴿ وقال تعاىل:                                    

       ﴾ :[.20]اجملادلة 
 ﴿ وقال تعاىل:                                        

              ﴾  :[.47]الروم 
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 ( مزالق الطريق9)

اخلوف: إن إحساس اإلنسان ابخلوف عند مالقاة اخلطر شعوٌر فطريٌّ يعرتي كل إنسان حىت 
 األنبياء والصاحلني.

﴿قال تعاىل:                          ﴾  :[.68-67]طه 
﴿ وقال تعاىل:                               

  ﴾  :[.31]القصص 
 وقال تعاىل:﴿                           ﴾  :[.18]الكهف 

﴿ وقال تعاىل:                              

                     ﴾   :[.26]األنفال 
 واخلوف املذموم الذي ال يقبله الشرع نوعان:

فيكون اإلنسان  ،ابعتقاد قدرته على إنزال الشّر على من يريد ،)األول( عبادة غري هللا ابخلوف
اًل من غري هللا  اتقاء شرّه وهذا من الشرك االعتقادي.يسعى إلرضائه و  ،الذي اعتقد ذلك خائفاً وجِّ

﴿قال تعاىل:                                         

                                          

                                                 

      ﴾  :[56-53]هود. 
  ﴿وقال تعاىل:                                  

                                  

                                             

       ﴾   :[.82-80]األنعام 
)الثاّن( وهو ترك الواجب أو فعل احملّرم ألجل اخلوف من الناس، وفاعل ذلك إذا مل يكن مكرهاً 

 على ذلك يكون آمثاً مرتكباً للحرام ابختياره.
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 وشروط اإلكراه هي:
 ف القتل أو الضرب الشديد.أن خيا (1
 رام.أن يكون فورايً أو جرت العادة بعدم ّتّلف عقوبة القتل أو الضرب إذا مل يفعل احل (2

: "إن به املشركون فتكّلم ابلكفر، فقال له النيب ملا عذَّ  وأصل ذلك هو قصة عمار بن ايسر 
 " .دْ عُ عادوا فَـ 

 ﴿ وأنزل هللا تعاىل:                              

                     ﴾ :[.106]النحل 
 ،أو أن يفعل احلرام الذي ال يتعّدى ضرره إىل غريه، كأكل امليتة ،وز ملن أكره أن يتكّلم ابلكفروجيَ 

وإتالف  ،تل النفسوما شابه ذلك. وال جيوز له أن يفعل ما يتعّدى ضرره إىل غريه كق ،وشرب اخلمر
ال يظلمه وال يسلمه"  أخو املسلمُ  وما شابه ذلك. كما جاء يف حلديث: "املسلمُ  ،والزىن ،الغري لما

 ]متفق عليه[.
وينحرف احنرافًا فاحشًا بسبب اخلوف، وذلك أنه يرى القّوة  ،ومن الناس من يقع يف مزلق خطري

ة املسخَّرة حلرب اإلسالم، واليت تدعمها الدول الكربى واحلركات السريّة والعلني ،اهلائلة اجلبارة للكفار
لضعف والضآلة. فيزيّن له الشيطان أن افيشعر أمامهم ابخلوف و  ،ابألموال واألقالم ووسائل اإلعالم

ولدى  ذه الطريقة املهزومة.معتقدًا استحالة العمل لإلسالم إاّل ِبِّ  ،الف الشريعة من جوانب كثريةخيُ 
 بّه ما يصّده عن ذلك الطريق امللتوي. فهو يعلم:ان ر املؤمن من بيَّ 

 )األول( إن هللا إذا أراد انتصار اإلسالم على اجلاهلية فإن ذلك واقٌع ال حمالة. 
﴿قال تعاىل:                                   

                                   ﴾  :القصص[

5-6.] 
فإرادة هللا هذه كانت من وراء انتصار موسى وبين إسرائيل على فرعون وقومه. فتفيد اآلية أن إرادة 

ؤمنني عليهم أن يكونوا مؤمنني حقيقيني معظِّّمني ألوامر هللا وشرعه هللا تتحّقق على كل حال، وأن امل
 آخذين ابألسباب كي ينصرهم هللا على أعدائهم وميكنهم يف األرض.
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فإن هللا إذا أراد لإلسالم النصر والتمكني فإن ذلك سيتّم وال يقدر اإلنس واجلّن على إيقاف قدر 
زمن من األزمان وجولة من اجلوالت فإن ذلك ال أييت وال إهلّي مرسوم. وإذا مل يرد لإلسالم ذلك يف 

 يتحّقق بطريق مل أيذن به هللا. فاالستقامة إذاً ضروريّة للمؤمنني مهما تكن نتيجتها يف قدر هللا.
وأن يقع  ،ثاّن( إن هللا تعاىل قد بنّي يف كتابه احلاالت اليت للمؤمن فيها أن خيالف بعض الشريعةال)

 ﴿ يف قوله تعاىل: اإلكراه وحالة االضطرار يف احملظور كحالة                  ﴾ 
 [.173]البقرة: 

 فيها اخلروج عن الشريعة أو عن بعضها لبّينها هللا تعاىل.وإذا كانت هناك حالة أخرى جيوز للمسلم 
إىل ذلك املستوى إال حني تضعف معرفته بربِّّه ثالث( إن اخلوف من البشر ال تنتهي ابإلنسان ال)

 وما وصف به نفسه، فاهلل تعاىل هو القائل عن نفسه :
﴿         ﴾ :[.16]الربوج 
﴿          ﴾  :[.18]األنعام 
﴿          ﴾ :[.1]التغابن 
﴿                 ﴾ :[8 ]األنفال. 
﴿            ﴾  :[.58]الذارايت 

فيعبد ربه وإن كره الكارهون.  ،ه بصفاته فلن يكون لغريه سلطان على نفسهفإذا عرف اإلنسان ربَّ 
﴿            ﴾  :[.19]العلق 

 

 االستعجال :
سّبب فشاًل واحنطاطًا للحركة، فمن الناس من حيّب أن يستعمل قد يُ  خطريٌ  إن االستعجال مزلقٌ 

هل قّوته وخطره، فينهزم من هلا ويواجه عدّواً جيَ  مل يستعدّ  القّوة أمام كل صعوبة تواجهه، فيدخل معركةً 
. فيجب االحرتاز من هذا الصنف املتهّور املستعجل، والقبض على يديه وتعليمه الصرب واألانة قريب

 السمع والطاعة للنظام اجلماعي.و 
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زاماً إذا جّد هنْ وقد أخربان هلل تعاىل يف كتابه إن أشّد الناس محاسة وطلباً للقتال قد يكونون أسرعهم اِّ 
 اجلّد :

 ﴿قال تعاىل:                                          

                                                  

                                 ﴾  :[.77]النساء 
﴿وقال تعاىل:                                             

                                             

                                               ﴾
 [.246]البقرة: 

اسة واندفاعًا وهتورًا قد قال سيد قطب رمحه هللا تعاىل يف )ظالل القرآن( : "إن أشّد الناس محَ 
هذه قد تكون القاعدة  ياراً وهزمية عندما جيد اجلّد وتقع الواقعة، بل إنّ هنْ واِّ  يكونون هم أشّد الناس جزعاً 

 ،ذلك أن االندفاع والتهور واحلماسة الفائقة غالبًا ما تكون منبعثة من عدم التقدير حلقيقة التكاليف
قّلة احتمال الضيق  ،ا قد تكون منبعثة عن قّلة االحتمالكما أهنّ   ،ال عن شجاعة واحتمال وإصرار

ذه فتدفعهم قّلة االحتمال إىل طلب احلركة والدفع واالنتصار. حىت إذا وجهوا ِبِّ  ،واألذى واهلزمية
ياراً، على حني التكاليف كانت أثقل مما قدروا وأشّق مما تصوروا، فكانوا أول الصف جزعاً ونكوالً واهنْ 

 ،ت ويعّدون لألمر عّدتهيثبت أولئك الذين كانوا ميسكون أنفسهم وحيتملون الضيق واألذى بعض الوق
ون فيصربون ويتمهلون ويعدّ  .ومدى احتمال النفوس هلذه التكاليف ،ويعرفون حقيقة تكاليف احلركة

وال يعجبهم متهلهم ووزهنم ، لألمر عدته. واملتهورون املندفعون املتحمِّسون حيسبوهنم إذ ذاك ضعافاً 
وأّي الفريقني أبعد نظراً كذلك. وهذا ما يصوره  ،لألمور. ويف املعركة يتبنّي أي الفريقني أكثر احتماالً 

﴿لنا هللا تبارك وتعاىل:                                  

                                ﴾ :[.77]النساء 
 التنطع والغرور
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وأن يكون شديداً يف أمر هللا ال خياف  ،إن هللا تعاىل أوجب على املؤمن أن أيخذ كتاب هللا بقّوة
 يف هللا لومة الئم.

 ﴿ قال تعاىل:            ﴾[145ألعراف: ]ا. 
﴿ وقال تعاىل:         ﴾ :[.12]مرمي 

﴿وقال تعاىل يف صفة املؤمنني:                         

         ﴾  :[.45]املائدة 
عل للمندوابت فيجعل أوامر هللا كلها واجبة، وال جيَ  ،طئ يف الشّدة والقّوة املطلوبةناس من خيُ ومن ال

 عل النواهي كّلها حمّرمة، ويغفل عن املكروهات اليت ال أيمث فاعلها.اليت ال أيمث اتركها مكاانً، وجيَ 
وأن  بدون زايدة وال نقصان، إن القّوة املطلوبة هي أن حتافظ احلدود واألوامر والنواهي كما أنزل هللا

 ّب أن تؤخذ رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وأن هللا حيُ  ،تعرف أن هناك عزائم ورخص
 ."ل النفس على العزمية يف موطن الرخصةمحَ " :هو والتنّطع

 ]مسلم[. «أال هلك املتنطّعون، ثالاثً »: وقال رسول هللا 
حدود االعتدال يف أخذ األوامر والنواهي. واملتنّطع يكون  واملتنطِّّعون هم املتعمِّقون الذين جياوزون

 مع احنرافه مغروراً معجباً بنفسه حمتقراً للمؤمنني، سريع الوقوع يف أعراضهم. 
)اعدل فإنك مل تعدل(، وهو الذي  والتنّطع هو الذي جعل أحد اخلوارج يقول لرسول هللا 

ويستحلُّون دماءهم. فيجب أن تعرف  ،ان هللا عليهمجعلهم يكّفرون املبّشرين ابجلنة من الصحابة رضو 
ومن أخطر األسباب الداعية إىل االختالف والتفّرق يف  ،التنّطع والغلّو يف الدِّين من مزالق الطريق

 اجلماعة املسلمة الواحدة.
 رتمذي[.]أحـمد/ال «فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلّو يف الدِّين ،إايكم والغلّو يف الدِّين»: وقد قال 
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 ( ِنهاية الطريق10)

اية الطريق واملصري الذي ينتظر املكذِّبني من املأل واملستضعفني  إن هللا تعاىل يكشف للمؤمنني هنِّ
م وإن ظنُّوا أهنّ  ،وتصمد يف وجه الطغيان حني تعلم أن أعداءهم مغلوبون على كل حال ،لتقّوي قلوِبم

 احلّق. قد انتصروا يف الدنيا وقتلوا دعاة
﴿قال تعاىل:                                     

                                          

                                         

                                       

                       ﴾  :[.51-48]األعراف 
﴿ وقال تعاىل:                                  

                                            

                                       

                                         

                    ﴾ :[33-31]سبأ. 
﴿ وقال تعاىل:                                     

                                             

                                          

                                       ﴾ 
 [.35-27: ]الصافات

﴿وقال تعاىل:                                  
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                                    ﴾ :الشعراء[
90-102.] 

: ﴿وقال تعاىل                                   

                   ﴾ :[.64-62]ص 
﴿ وقال تعاىل:                                   

                                            

                               ﴾  :إبراهيم[
22.] 

﴿ وقال تعاىل:                                      

                                          ﴾ 
 [.68-66]األحزاب: 

﴿ وقال تعاىل:                                 

                                                

                                       

﴾  :[.36-29]املطّففني 
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   ......................................................... )د( اخلديعة الكربى 
   .......................................................... )هـ( بروز الشياطني 
   ........................................................... )و( ثبات املؤمنني 

   .........................................................  )ز( إهالك املكذبني
   ................................................................ بتالء)ح( اال

  ..............................................  )األول( املؤمنون اخللص
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  ..................................  )الثاّن( ضعفاء من غري نفاق خالص
  ...................................................  )الثالث( املنافقون

  .............................................................  )ط( االستبدال
  ...............................................  )ي( التفسري اإلسالمي للتاريخ

   ..................................................................... ( زاد الطريق 7)
   .............................................................. ( احتماالت الطريق 8)

   ................................................................... ( مزالق الطريق 9)
   ...................................................................... اخلوف

   .................................................................. االستعجال
  ..............................................................  والغرورالتنطع 

اية الطريق 10)    .................................................................. ( هنِّ

 
 

 


