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جماعة الصادعون بالحق
تاريخ الجماعة ومنهج الدعوة

جماعـــة »الصادعـــون بالحـــق« هـــي جماعة تدعو البشـــرية اإلـــى لا اإله اإلا الله مـــن جديد، واإلى حقيقـــِة التوحيِد كما فـــي كتاِب الله 
وســـنِة نبيِه صلى الله عليه وســـلم.

تاأسســـت هـــذه الجماعـــة عـــام ١٩٧٣ من ثلة فهمت الحق وتشـــربته مـــن كتاب اللـــه وَتلقْته وفق منهـــج الجيـــل الاأول )منهج التلقي 
للتنفيـــذ والعمـــل وليس للدراســـة والمتاع(، تربـــت عليه، وجاهدت في اتباعه والصبـــر على تكاليفه، والتزمت بالســـنة النبوية في منهجها 
الحركـــي واأســـاليبها فـــي التربية والتزكية والبنـــاء على مدى اأربعين عامـــاً. وراأت الجماعة اأن البشـــريَة تعيُش الاآَن فترًة تشـــبُه في كثيٍر من 

تفصيلاتِها الفترَة التي كانْت تســـبُق مجـــيَء الاأنبياِء.
لقـــد اســـتداَر الزمـــاُن كهيئتـــِه يوَم بعَث اللُه رســـوَلُه صلـــى الله عليه وســـلم اإلى الناِس كافـــًة بلا اإلـــه اإلا الله بعدما انحـــرَف الناُس عن 
التوحيـــِد. ولهـــذا فـــاإن البشـــريَة المعاصـــرَة في حاجٍة اإلى بدايـــٍة جديدٍة للدعوِة وذلـــَك لاأنَّ الاأمَة المســـلمَة بعد اأن حـــاَدْت عن منهِج 
اللـــِه، ونبـــذت كتاَبـــُه وراَء ظهورهـــا، واتخـــذْت مـــن دونـــه اآلهًة في مجـــاِل التلقـــي والتشـــريِع، فحرَّمت ما اأحـــلَّ اللُه واأحلـــْت ما حرمَّ 
اللـــُه قـــد غابـــت عن الوجوِد والشـــهود. وعلى ضـــوء هذا واقتداًء بجماعة رســـول الله صلى الله عليه وســـلم اســـتيقنت هـــذه الجماعة 
دراك الواســـع  ضـــرورة البـــدء بالمرحلة الســـرية، فهـــذه المرحلة هي التي اأتاحت لهـــا تربية الاأفراد وتزكية نفوســـهم، واأتاحت لهم اأيضاً الاإ
والعميـــق للقضيـــة التـــي اآمنـــوا بها دون ضجيج ودون تشـــويش، حتـــى اإذا نضجت هـــذه النواة واأصبحـــت قادرًة على مخاطبة البشـــرية 
علان عـــن هذه الجماعة، لتتجســـد الفكرة في واقع بشـــري يحملها ويطبقهـــا ويتعامل من خلالها  بهـــذا الحـــق، والثبـــات عليه، تم الاإ

الاأحداث والاأوضاع والاأشـــخاص. مع 
جماعـــة الصادعـــون بالحـــق هي جماعٌة لها كيانُها المســـتقُل عن الوســـِط الذي تعيـــُش فيه، ولها قيادتُها المســـتقلُة، والترابـــُط والولاُء 
بيـــن اأفراِدهـــا؛ لتدعـــو النـــاَس -كل النـــاِس- اإلى توحيِد اللـــِه وتحكيِم شـــريعتِه، لا في مجتمعاتِنـــا فقط؛ بل فـــي الاأرِض كلها، حتى لا 
تكـــون فتنـــة ويكـــون الديـــن كله لله، والجماعة في هـــذا تقتدي اقتداًء كامـــلاً واأميناً بالجماعة المســـلمة الاأولى التي اأقامها رســـول الله 
صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، اآخذًة في اعتبارهـــا تلك الاختلافـــات الواضحة بين طبيعة النشـــاأة الاأولـــى وظروفها، وطبيعة النشـــاأة الاأخرى 

ســـلامي على مـــدار التاريخ.  وظروفهـــا، ومحاولـــًة الاســـتفادة في ذلك مـــن تراث العمل الحركي الاإ
يمان بالله وحـــده وبيان هـــذه الحقيقة ومـــا ينبني عليها مـــن تغييرات في  اإن منهـــج دعـــوة جماعـــة الصادعـــون بالحق هـــو الدعـــوة للاإ
حيـــاة النـــاس دون الدخـــول في صـــراع اأو مواجهة مع اأي اأوضاع حولها حتى يتســـنى للنـــاس اأن يروا الاأمر بصورتـــه الصحيحة دون اأن 
ســـلام من اأنـــه صراع من اأجل الســـلطة اأو صـــدام من اأجل الصـــدام، وحتى يرى  يتحـــول فـــي اأذهانهـــم اإلـــى ما يصـــوره لهم اأعداء الاإ
صرار على ســـلوك الطريق اإلى اللـــه دون ضعف اأو هـــوان اأو تردد واأن  النـــاس فيهـــم ســـلامة القصـــد ونصاعة الحق وخلـــوص النية مع الاإ

تظـــل علـــى ذلـــك حتى يقضي اللـــه اأمره ويفتـــح بينهم وبين قومهـــم بالحق وهو خيـــر الفاتحين.
انتشار الجماعة

بالرغـــم مـــن تركيـــز الجماعـــة في بداية نشـــاأتها علـــى الدعوة في مصـــر، اإلا اأن اللـــه قيَّض لها اأفـــراداً اآمنـــوا بهذا الحـــق، وحملوه اإلى 
الاأخرى.  البلـــدان  بعض 

فـــي المرحلـــة الســـرية كانت الدعـــوة قائمة على مبـــداأ اصطفاء الاألفـــراد ودعوتهم دعوة فردية. هـــذا المنهج بطيء ولكنـــه يتيح الفرصة 
لاأن ينـــال المدعـــو -هـــو واأهله واأولاده- درجـــة عالية من اهتمام الجماعة وتربيـــة الجوانب القلبية والتعبدية والفكرية والســـلوكية والحركية. 

ضافـــة اإلى اإدراك حقيقة الصـــراع بين الحق والباطـــل اإدراكا واعيا لخلفيات هذا الصراع واأســـاليبه المتجددة. هـــذا بالاإ
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حفَظهُ اَلّ

الشيخ مصطفى كامل محمد

بالحـــق الصادعـــون  جماعـــة  أميـــر   كلمـــة 

الحمد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
 وبعد. 

الحمد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد...
اإمامهم محمد بن  نحـــن جماعـــة مســـلمة تدعو الناس اإلـــى الدعوة التي جاء بهـــا الاأنبياء جميعـــاً -عليهم الســـلام- و

عبـــد اللـــه صلى الله عليه وســـلم وهـــي  ﴿ اْعُبُدوا اللََّه َمـــا َلُكم مِّْن اإَِلٰـــٍه َغْيُرُهۖ  ﴾. 
نسان كرامته. هذه العبودية التي تنقذ الناس من الخضوع لغير الله رب العالمين، فتحقق للاإ

اإّن هـــذا الحـــق الـــذي تضمنه كتاب اللـــه وهدي محمد صلى اللـــُه عليه وســـلّم.. لياأخذ باأيدي النّـــاس اإلى الخير  و
والرشـــاد وفـــق منهـــج رباني واقعي.. يرفق بهـــم ويراعي قدراتهـــم.. ولا يكلفهم فوق طاقتهم. اإن الـــداء العضال الذي 
تعانـــي منه البشـــرية اليوم واستشـــرى في جســـدها -فـــي مشـــارق الاأرض ومغاربها وكلفها شـــقاًء ومذلًة ومهانـــًة وحيرًة- 
ناشـــئ مـــن نكوصهـــا عـــن العبودية للـــه وحده بلا شـــريك، وقبولها الخضـــوع لغير ســـلطان اللـــه رب العالمين. فمن 
البديهـــي لكـــي تُشـــفى البشـــرية من هـــذا الداء.. اأن تكـــون الدينونة فـــي كل جوانب الحيـــاة لله وحده بـــلا منازع، 
والتوجـــه لـــه وحده بلا شـــريك، والاســـتقامة على منهج رســـوله محمـــد صلى الله عليه وســـلّم. ولكوننـــا نحب الخير 
مـــن قلوبنا لكل الناس، ونشـــفق عليهم من شـــقاء الدنيا وســـوء العاقبة فـــي الاآخرة، وحرصاً منّا علـــى النهوض بواجب 
الدعـــوة والبـــلاغ، وخوفنـــا مـــن عاقبة كتمـــان العلـــم والبينات؛ كان لزامـــاً علينا اأن نصـــدع بهذا الحـــق، ونقدم هذا 
النـــور لنضـــيء للناس الطريـــق، وناأخذ باأيديهـــم برفق، ولا نتنكب الطريـــق ولا نتعجل الخطى، ونحـــن محبون لهم لا 

نريـــد منهم جزاًء ولا شـــكوراً.
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قائمة بالحقجماعة الصادعون بالحق...

لماذا نشاأت جماعتنا
يقــول ربنــا عــز وجــل: ﴿َيــا اأيَُّهــا الرَُّســوُل َبلِّــْغ َمــا اأْنــزَِل 

ــاَلَتُه﴾  ــْل َفَمــا َبلَّْغــَت رَِس ــْم َتْفَع اإِْن َل ــَك َو ــْن َربِّ ــَك ِم اإَِلْي

ــدة: 6٧(. )المائ

اإنــه اأمــر جــازم لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.. 

ــه مــن ربــه كامــلاً.. واألا  اأن يبلــغ للنــاس مــا اأنــزل اإلي

يجعــل حســاباً لاأي اعتبــار مــن الاعتبــارات وهــو يبلــغ 

عــن ربــه.. واللــه يتولــى حمايتــه وعصمتــه. وقــد قــام 

اإبلاغهــا اإلــى  ــاأداء الرســالة و صلــى اللــه عليــه وســلم ب

اأهــل المشــارق والمغــارب.. ثــم ورث مقــاَم البــلاغ 

اأمُتــه مــن بعــده.. فــكان اأجــدر مــن قــام بهــا مــن 

بعــده اأصحابــه رضــي اللـّـه عنهــم.. فبلغــوا عنــه باأمانــة 

ــه عنهــم. ــه.. فرضــي اللّ ــه واأحوال ــه واأفعال جميــع اأقوال

ــن  ــف ع ــر خل ــك خي ــد ذل ــلاغ بع ــذا الب ــم ورث ه ث

علــى  الثقيــل  الواجــب  فبقــي  الصالــح..  ســلفهم 

مــن بعدهــم مــن المؤمنيــن. فــلا فــكاك لهــم مــن 

هــذه التبعــة.. تبعــة اإقامــة حجــة اللــه علــى النــاس 

الاآخــرة..  وعــذاب  الدنيــا  شــقوة  مــن  واســتنقاذهم 

وذلــك بالتبليــغ والاأداء علــى ذات المنهــج الــذي بلــغ 

بــه رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- واأّدى.

اإنــه اأمــر واجــب ولا يجــوز النكــوص عــن حملــه.. ومن 

اأجــل ذلــك نشــاأت جماعُتنــا -جماعــة الصادعــون 

بالحــق-.

النكــوص عــن  لا يجــوز  -الــذي  الواجــب  اإن هــذا 

حملــه- قــد امتــدح ســبحانه مــن يحملــه ويقــوم بــه.. 

ــى خلقــه ويؤدونهــا  ــه اإل ــن يبلغــون رســالة اللّ فهــم الذي

بــكل اأمانــة.. فقــال تعالــى: ﴿الَِّذيــَن ُيَبلُِّغــوَن رَِســاَلاِت 

ـَهۗ  َوَكَفــٰى  ـِه َوَيْخَشــْوَنُه َوَلا َيْخَشــْوَن اأَحــًدا اإِلَّا اللَـّ اللَـّ

ـه َحِســيًبا﴾ )الاأحــزاب: ٣٩(.. بِاللَـّ

وجماعتنــا والحمــد للــه.. قامــت لتبلّــغ رســالة اللــه 

ــه. ــى خلق اإل

يقول عز جل: ﴿اإِنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاآَياِت اللَِّه َوَيْقُتُلوَن 

ِمَن  بِاْلِقْسِط  َياأُْمُروَن  الَِّذيَن  َوَيْقُتُلوَن  َحقٍّ  بَِغْيِر  النَِّبيِّيَن 

 .)2١ عمران:  )اآل  األِيٍم﴾  بَِعَذاٍب  ْرُهم  َفَبشِّ النَّاِس 

لقد نزلت هذه الاآية في بني اإسرائيل.. حين جاءهم 

فقام  فقتلوهم..  وجل  عز  الله  اإلى  يدعونهم  النبيّون 

سلام  بالاإ فاأمروهم  المؤمنين  من  بعدهم  من  اأناس 

فقتلوهم. اإن قتل الاأنبياء من بني اإسرائيل.. لم يمنع 

هؤلاء الصالحين من الاأمر بالقسط واتباع منهج الله.. 

فاأكرمهم الله وجعلهم في صف النبيين.. يبلغون كما 

بلغوا وينالون من التكريم ما نالوا.. فالخوف من القتل 

في  نجد  فاإننا  ولذلك  الحق.  يكتمون  يجعلهم  لم 

اآتاهم  ما  الذين يكتمون  قويًة على  الله حملًة  كتاب 

الله من العلم والهدى ولا يبلغونه للناس. قال تعالى: 

﴿اإِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما اأنزََل اللَُّه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشَتُروَن 

بِِه َثَمًنا َقِليًلاۙ  اأوَلِٰئَك َما َياأُْكُلوَن فِي ُبُطونِِهْم اإِلَّا النَّاَر 

َوَلا ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلا ُيَزكِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب 

األِيٌم﴾ )البقرة: ١٧4(.

لا  الجاهلية..  اإلى  وارتدت  البشرية  انحرفت  فكلما 

يجوز كتمان الحق وما اأنزل الله من الكتاب.. فعندئذ 

يصبح كتمان الحق وعدم بيانه للناس جريمة كبيرة.. 

طريق  اإلى  بيدها  ياأخذ  من  البشرية  تجد  لا  حيث 

النجاة. وتهديد اآخر لمن يكتم الحق ولا يصدع به.. 

ِمن  اْلُقُروِن  ِمَن  َكاَن  ﴿َفَلْوَلا  تعالى  قوله  في  نلمحه 

َقْبِلُكْم اأولُو َبِقيٍَّة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد فِي اْلاأرِْض اإِلَّا َقِليًلا 

ْن اأنَجْيَنا ِمْنُهْم﴾ )هود: ١١6(. اإنها سنة الله في  مِّمَّ

الاأمم.. اإن الاأمة التي يقع فيها تعبيد الناس لغير الله 

-ثم تجد من ينهض لدفع هذا الفساد- هي اأمة ناجية 

لا ياأخذها الله بالهلاك والتدمير.

اأمــا الاأمــة التــي ينتشــر فيهــا الظلــم والفســاد والعبوديــة 

لغيــر اللــه والطاعــة والخضــوع لغيــر منهجــه -ثــم لا 

تجــد فيهــا مــن ينهــض ويدفــع هــذا الشــرك والظلــم- 

ــلاك. ــددة باله ــة مه هــي اأم

مــن اأجــل ذلــك قامــت جماعتنــا -جماعــة الصادعــون 

بالحــق-؛ لاأداء ذلــك الــدور وتلــك الوظيفــة.. لاأن 
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هــذا هــو التكليــف الربانــي لاأنبيائــه بالدعــوة والبلاغ.. 

والصــدع بالحــق.

ثــم هــو الاأمــر الواجــب علــى مــن تبعهــم واآمــن بهــم.. 

يقــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: }اإن اللــه 

اأمــر  اللــه  واإن  طيبــا..  اإلا  يقبــل  لا  طيــب  تعالــى 

ــه المرســلين  ــر ب ــن بمــا اأم المؤمني

ــاِت َواْعَمُلــوا  ــا اأيَُّهــا الرُُّســُل ُكُلــوا ِمــَن الطَّيَِّب فقــال: ﴿َي

ــا  ــا اأيَُّه ــال: ﴿َي ــٌم﴾ وق ــوَن َعِلي ــا َتْعَمُل ــي بَِم ــا اإِنِّ َصالًِح

ــا َرَزْقَناُكــْم﴾{ )رواه  ــاِت َم ــوا ِمــن َطيَِّب ــوا ُكُل ــَن اآَمُن الَِّذي

فــي  جــاء  كمــا  الطيبــات  بــاأكل  فالاأمــر  مســلم(. 

الحديــث.. مــن جملــة الاأوامــر التــي اأمــر بهــا ســبحانه 

ــذه  ــى راأس ه ــي عل ــاً.. وياأت ــن مع ــلين والمؤمني المرس

الاأوامــر؛ اإبــلاغ دعــوة اللــه للنــاس والصــدع بالحــّق.

فقــد روى الحاكــم فــي صحيحــه اأنــه صلــى اللــه عليــه 

ــاس اأن  ــُة الن ــن رجــلاً مهاب ــال: }األا لا يمنع وســلم ق

يتكلــم بالحــق اإذا علمــه، األا اإن اأفضــل الجهــاد كلمــُة 

حــق عنــد ســلطان جائــر{. فالبــلاغ والصــدع بكلمــة 

ــع الرســل واأتباعهــم  ــى لجمي الحــق هــو المهمــة الاأول

ــه وحــده.  ــم ل ــم الحــق وتعبيده ــاس بربه ــف الن لتعري

ــط لتبقــى  ــم تقــم ق ــا المســلمة ل ــاإن جماعتن ــك ف لذل

فــي المرحلــة الســرية للاأبــد.. فهــي مرحلــة مؤقتــة 

هدفهــا الاأساســي اإعــداد الذيــن يحملــون رســالة اللــه 

ليمثلــوا ديــن اللــه تمثيــلا صحيحــا.

لماذا قررت جماعتنا الصدع بالحق؟
اإن البشــرية اليــوم.. تعلــم بوجــود اإلــه واحــد.. وتعلــم 

بوجــود نبــي خاتــم.. وتعلــم بوجــود القــراآن الكريــم واأنــه 

ــاب اآخــر.. كل هــذا تعلمــه البشــرية  ــده كت ــس بع لي

اليــوم.. ولكــن ممــا لا شــك فيــه اأن البشــرية قــد 

ــه. انحرفــت عــن ديــن الل

اإن البشــرية اليــوم.. بحاجــة اإلــى مــن يقــول لهــا مــن 

جديــد: )اعبــدوا اللــه مــا لكــم مــن اإلــه غيــره( اإن 

انحــراف النــاس عــن ديــن اللــه.. ينبغــي معــه التوضيح 

الكامــل.. باأنهــم ليســوا فــي ديــن اللــه.. ومــادام لــم 

ســلامية  يعــد هنــاك نبــي ُيبعــث ومادامــت الحــركات الاإ

القائمــة فــي الاأرض.. لا تــؤدي هــذه الوظيفــة ولا 

مــن  اأصبــح  فقــد  الغايــة..  هــذه  لتحقيــق  تســعى 

الصادعــون  )جماعــة  المســلمة  جماعتنــا  واجــب 

بالحــق(.. اأن تبــادر هــي بالقيــام بذلــك الواجــب مــن 

شــفاق عليهــم  اأجــل حــب الخيــر لــكل النــاس.. والاإ

مــن شــقاء الدنيــا.. وســوء العاقبــة فــي الدنيــا والاآخــرة.

 قامــت الجماعــة: لكي تحقق 
ألوهيــة اهلل وســلطانه يف 
األرض.. ولنصــرة ديــن اهلل عــز 

وجــل.
لتقــول  الجماعــة:  قامــت   
األنبيــاء  قــال  كمــا  للنــاس 
ــا  ــدوا اهلل م ــم.. )اعب ألقوامه

لكــم مــن إلــه غيــره(.
قامــت الجماعــة: لكــي يكــون 
يف  حيــا..  واقعــا  اإلســام 
واقــع  ويف  النــاس..  حيــاة 

األرض.

ملاذا قامت )جماعة 
الصادعون بالحق(..
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ملف العدد  ...
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ــاَر  ــوا اأنَص ــوا ُكونُ ــَن اآَمُن ــا الَِّذي ــا اأيَُّه ــى: ﴿َي ــول تعال يق

اللَّــِه﴾ )الصــف :١4(.. لقــد مــرت الجماعــة بمرحلــة 

الاأفــراد  مــع  المواجهــة  وعــدم  الســرية  مــن  طويلــة 

الطيبــة..  العناصــر  بانتقــاء  فقامــت  والمجتمــع.. 

اإعــداد  للعيــش مــع اللــه.. والحيــاة بديــن اللــه.. و

الرســل والاأنبيــاء..  للقيــام بمهمــة  اأفــراد الجماعــة 

وبعــد هــذه الفتــرة مــن الزمــن.. فــاإن الجماعــة كانــت 

ــه. ــدر الل ــع ق ــى موعــد م عل

اإنــه الموعــد مــع الصــدع بالحــق.. والبــلاغ المبين.. 

ــي  ــل الصــدع بالحــق.. ف ــة قب ــت الجماع ــد كان لق

مرحلــة مــن مراحــل الحركــة بهــذا الديــن.. فكمــا 

كانــت الجماعــة المســلمة الاأولــى علــى عهــد رســول 

ــة  ــن نقط ــلم.. تتحــرك م ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل الل

الصفــر اإلــى نقطــة النهايــة.. فهــذا هــو شــاأن جماعتنــا 

)جماعــة الصادعــون بالحــق(.

اأحكامــاً  اأنــزل  قــد  وتعالــى..  ســبحانه  اللــه  فــاإن 

ــا  ــة بم ــي كل مرحل ــاس ف ــة تحكــم اأحــوال الن مرحلي

يتناســب معهــا.. ثــم بعــد ذلــك ينقلهــم اإلــى حكــم 

ــي اآخــر  ــت الشــريعة ف ــى كمل اآخــر.. وهكــذا.. حت

المطــاف.. وقــام ديــن اللــه فــي الاأرض.

لقــد انبثقــت هــذه الجماعــة اإلــى الوجــود بقــدر مــن 

اللــه.. ومنــذ اللحظــة الاأولــى لتكوينهــا.. كان التصــور 

ســلامي واضحــا لديهــا وطبيعــة الطريــق واضحــة  الاإ

وطبيعــة الجاهليــة مــن حولهــا واضحــة. ومنــذ اللحظــة 

كانــت  اللحظــة..  هــذه  وحتــى  لنشــاأتها  الاأولــى 

الجماعــة تســير بفضــل اللــه تعالــى.. فــي الطريــق 

ــلا  ــاء والمرســلون.. ف ــه الاأنبي ــذي ســار في المرســوم ال

ــق. ــد لهــا اإذن اأن تكمــل مراحــل هــذا الطري ب

حقيقة الواقع ومنهج دعوتنا لتغييره  
ــوم.. بــكل صراحــة: )لســتم علــى  ــاس الي ونقــول للن

شــيء حتــى تقيمــوا ديــن اللــه.. وتخضعــوا لســلطانه 

واأن  حياتكــم..  شــئون  فــي كل  ومنهجــه  ونظامــه 

ذعــان للطاغــوت  تخلعــوا مــن رقابكــم الطاعــة والاإ

والهــوى والعــرف والمصلحــة والتقاليــد(.

ــْم  ــْر َلُك ــِه َيْغِف ــوا بِ آِمُن ــِه َواَ ــَي اللَّ ــوا َداِع ــا اأِجيُب ــا َقْوَمَن ﴿َي

ِمــْن ُذنُوبُِكــْم َوُيِجْرُكــْم ِمــْن َعــَذاٍب األِيــٍم َوَمــْن َلا 

ــِه َفَلْيــَس بُِمْعِجــٍز فِــي اْلاأرِْض َوَلْيــَس  ُيِجــْب َداِعــَي اللَّ

َلــُه ِمــْن ُدونِــِه اأولَِيــاُء اأوَلِئــَك فِــي َضــَلاٍل ُمِبيــٍن﴾ 

 .)٣2 )الاأحقــاف: 

اإن الواقــع مــن حولنــا.. يؤكــد اأنــه يغلــب علــى هــذه 

ون حكــَم اللــه..  المجتمعــات كلِّهــا.. اأنهــم يــردُّ

ويحلِّــون مــا حــرم اللــه ويحرمــون مــا اأحــل اللــه.. فاأيــن 

ــق  ــذا ينطب ــع.. وه ــا الجمي ــد اأبعده ــه؟ لق شــريعة الل

علــى عــوام النــاس وحكاِمهــم.

والجماعــة فــي ذلــك.. لا تقحــم نفســها فيمــا ليــس 

مــن واجبهــا.. ولكــن اللــه ســبحانه وتعالــى اأمرنــا اأن 

نبلــغ دعوتــه واأن نقيــم الحجــة علــى النــاس.. واأن 

ــا هــم  ــة م ــر.. واأن نعرفهــم حقيق ــى الخي ندعوهــم اإل

فيــه.. لينتقلــوا اإلــى ديــن اللــه الحــق.

فــكان لا بــد اأن نصارحهــم بواقعهــم الحقيقــي.. 

وكمــا اأن الطبيــب لا بــد اأن يخبــر المريــض بحقيقــة 

مرضــه لكــي يكــون علــى علــم وهــو ياأخــذ الــدواء.. 

فكذلــك مــن واجبنــا.. بــل نحــن مكلفــون اأن نخبــر 

ــه. ــاس بحقيقــة مــا هــم علي الن

اإن اللــه عــز وجــل يقــول لرســوله صلــى اللــه عليــه 

ــْيٍء  ــى َش ــُتْم َعَل ــاِب َلْس ــَل اْلِكَت ــا اأْه ــْل َي ــلم: ﴿قُ وس

ْنِجيــَل َوَمــا اأْنــزَِل اإَِلْيُكــْم ِمــْن  َحتَّــى تُِقيُمــوا التَّــْوَراَة َواْلاإِ

ــى  ــوله صل ــر رس ــه اأم ــدة: 68(.. فالل ــْم﴾ )المائ َربُِّك

اللــه عليــه وســلم بــاأن يبلــغ مــا اأنــزل اللــه اإليــه.. 

بلاغــا كامــلاً واضحــا.. وكذلــك الواقــع الاآن بالنســبة 

ســلام  ــد تركــوا الاإ ســلام.. فاإنهــم ق لمــن يزعمــون الاإ

ــه  ــوا مــا حــرم الل ــه فاأحل اإلا اســمه.. وتركــوا شــرع الل

وحرمــوا مــا اأحــل اللــه.. بــل شــرعوا لحياتهــم بغيــر اإذن 

ــول لهــم:  ــون اأن نق ــؤلاء نحــن مطالب ــه.. فه ــن الل م

اأنتــم لســتم علــى شــيء.. ولا بــد اأن نصــدع بهــذا.. 

لعــل هــذا يجعلهــم ينقــذون اأنفســهم مــن النــار حيــن 

يعلمــون منــا ذلــك.. فالجماعــة )جماعــة الصادعــون 

بالحــق(.. تدعــو النــاس اإلــى ديــن اللــه.. ولكــن 

لكــي يكــون النــاس فــي ديــن اللــه.. ينبغــي لهــم اأن 

يكفــروا بالطاغــوت.. واأن يخلعــوا كل الاأنــداد.. واأن 

ــن..  ــي حياتهــم عــن رضــا ويقي ــه ف يقيمــوا شــرع الل

ــَلا  ــا عــز وجــل: ﴿َف ــا ولكنــه قــول ربن وليــس هــذا قولن

ــْم َتْعَلُمــوَن﴾ )البقــرة: 22(..  ــَداًدا َواأْنُت ــِه اأْن ــوا لِلَّ َتْجَعُل

ــر: ٣(. ــُص﴾ )الزم ــُن اْلَخالِ ي ــِه الدِّ ﴿اأَلا لِلَّ
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موقف البشرية من الدعوة اإلى الحق
كان موقــف البشــرية مــن دعــوة الرســل فــي بداياتهــا 

يكــون  اأن  نتوقعــه..  مــا  وهــذا  عــراض  والاإ الرفــض 

موقــف البشــرية مــن دعــوة الجماعــة.. ســيتهمنا القــوم 

ــا مــن التكفيرييــن.. واأنــه  ــا قطبيــون واأنن والحــكام باأنن

ليــس لدينــا العلــم الشــرعي.. واأننــا لســنا مــن شــيوخ 

الاأزهــر.. بــل ســيقولون عنــا اأننــا خــوارج هــذا العصــر.

صلــة  لهــا  ليــس  قضيتنــا..  ولكــن 

يعــرف  كمــا  فالخــوارج  بالخــوارج.. 

علــى  خرجــوا  اأنــاس  هــم  الجميــع.. 

ــه  مــام الحــق الــذي يحكــم بشــرع الل الاإ

ــم هــم  ــي الاأرض.. ث ــه ف ــن الل ــم دي ويقي

يريــدون اأن يجبــروه علــى مخالفــة كتــاب 

اللــه وســنة رســوله.

ــا وعلــى  فهــل ينطبــق هــذا علــى جماعتن

بالعكــس..  والمجتمعــات..  النــاس 

جماعُتنــا تطالــب كل مــن خــرج عــن 

ــن  ــه وم ــرع الل ــل ش ــن عط ــه وم ــن الل دي

اأحــل مــا حــرم اللــه وحــرم مــا اأحــل اللــه.. 

كل هــؤلاء.. الجماعــة تدعوهــم اإلــى اأن 

ــه. ــن الل ــودوا لدي يع

شبهة استخدام الدين في 
السياسة والوصول للحكم

وســيتهمنا القــوم والحــكام.. باأننــا نريــد 

بــاب  مــن  السياســة  اإلــى  ندخــل  اأن 

الديــن.. واأننــا نريــد الوصــول اإلى الســلطة 

والحكــم.

صــدق  بــكل  الجماعــة..  هــدف  اإن 

للــه  العبوديــة  تحقيــق  هــو  ويقيــن.. 

بالبــراءة مــن الشــرك.. وتبليــغ دعــوة اللــه اإلــى النــاس 

لا تريــد منهــم جــزاًء ولا شــكوراً.. ولا تطلــب مغنمــاً 

ــاس لهــذه الدعــوة..  ــو اســتجاب الن ولا ســلطة.. فل

نالــوا ســعادة الدنيــا ونعيــم الاآخــرة.. واإن اأبــى النــاس 

ذلــك.. فســوف نصبــر علــى دعوتنــا.. حتــى يحكــم 

اللــه بيننــا وبيــن قومنــا بالحــق وهــو خيــر الحاكميــن.. 

اأمــا الحديــث عــن الســلطة والسياســة والوصــول اإلــى 

ســلام غيــُر  الحكــم.. فالســلطة والسياســة فــي الاإ

ســلام  ذلــك تمامــاً.. اإن السياســة والحكــم فــي الاإ

ــه عــز وجــل..  ــاس بشــرع الل اأن يســوس الحاكــم الن

ــه..  ــن الل ــى دي ــاظ عل ــاس بالحف ــح الن ــة مصال ورعاي

اإقامتــه بيــن النــاس فــي عالــم الواقــع.. يقــول تعالــى:  و

ــْم  ــي اْلاأرِْض َفاْحُك ــًة فِ ــاَك َخِليَف ــا َجَعْلَن ــا َداُووُد اإِنَّ ﴿َي

ــِع اْلَهــَوى﴾ )ص: 26(..  ــاِس بِاْلَحــقِّ َوَلا َتتَِّب ــَن النَّ َبْي

ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــوله صل ــل لرس ــز وج ــول ع ويق

﴿ثُــمَّ َجَعْلَنــاَك َعَلــى َشــرِيَعٍة ِمــَن اْلاأْمــِر َفاتَِّبْعَهــا َوَلا 

َتتَِّبــْع اأْهــَواَء الَِّذيــَن َلا َيْعَلُمــوَن﴾ )الجاثيــة: ١8(.. 

ويقــول ســبحانه فــي قــول جامــع: ﴿َلَقــْد اأرَْســْلَنا رُُســَلَنا 

لَِيُقــوَم  َواْلِميــَزاَن  اْلِكَتــاَب  َمَعُهــُم  َواأْنزَْلَنــا  بِاْلَبيَِّنــاِت 

ـاُس بِاْلِقْســِط﴾ )الحديــد: 25(. النَـّ

والسياســة..  للحكــم  ســلامي  الاإ المفهــوم  وبهــذا 

بهــذا  هــي  تقــوم  اأن  الجماعــة..  عنــد  يســتوي 

ــي  ــة مســلمة تبتغ ــه اأي جماع ــوم ب الواجــب.. اأو تق

اإقامــة دينــه.. اأو يقــوم بهــذا الواجــب..  رضــى اللــه و

المســلمون. يختــاره  مســلم  حاكــم 

ــاً.. الحاكــم  ــاس جميع ــه جــاء ليحكــم الن ــن الل فدي

فــي  وكبيــرة..  صغيــرة  كل  فــي  والمحكــوم.. 

ــة  ــات الدولي ــية والعلاق ــة والسياس ــم الاقتصادي اأحواله

وفــي الحــروب وفــي الاأخــلاق وفــي التعليــم والفــن 

ســلام ديــن جــاء ليحكــم كل شــيء. والثقافــة.. فالاإ

موقف البشرية
ــوة  ــن دع ــرية م ــف البش موق
الرســل واألنبيــاء هــو ســوء 
والتكذيــب  واالســتهزاء  األدب 
الباطــل.. بــل  واإلصــرار ىلع 
واإليــذاء والتعذيــب والقتــل..

﴿ َوَقاَل اْلََلُ ِمن َقْوِمِه الَِّذيَن 
اْلِخَرِة  ِبِلَقاء  ُبوا  َوَكذَّ َكَفُروا 
ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  يِف  َوَأْتَرْفَناُهْم 
َيْأُكُل  ْثُلُكْم  مِّ َبَشٌر  ِإلَّ  َهَذا  َما 
ا  ِممَّ َوَيْشَرُب  ِمْنُه  َتْأُكُلوَن  ا  ِممَّ
َبَشرًا  َأَطْعُتم  َوَلِئْن   · َتْشَرُبون 
.﴾ لََّخاِسُروَن  ِإذًا  ِإنَُّكْم  ِمْثَلُكْم 

)املؤمنون: 33-34(

ا َتُقوُل َوِإنَّا َلَنَراَك ِفيَنا َضِعيًفا  مَّ ﴿ َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثيًرا مِّ
َوَلْوَل َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك َوَما َأنَت َعَلْيَنا ِبَعِزيٍز  ﴾

 )سورة هود: 91(
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اإن الجماعــة.. حيــن تصــدع بالحق.. لا تصنع 

عــداوات ومواجهــات مــع النــاس.. فهــي لا تريــد 

ذلــك ولا تحبــه.. ولكــن هــذا هــو موقــف النــاس 

﴿َوَقــاَل  تعالــى:  يقــول  الحــق..  مــن  الدائــم 

الَِّذيــَن َكَفــُروا لِرُُســِلِهْم َلُنْخرَِجنَُّكــْم ِمــْن اأرِْضَنــا 

ــم  ــم: ١٣(.. اإنه ــا﴾ )ابراهي ــي ِملَِّتَن ــوُدنَّ فِ اأْو َلَتُع

ــن  ــوا ع ــرد اأن يتوقف ــلهم مج ــن رس ــون م لا يطلب

دعوتهــم.. ولكنهــم يطلبــون منهــم اأن يعــودوا 

فــي ملتهــم واأن يندمجــوا معهــم فــي حياتهــم 

المجتمــع..  ذلــك  فــي  يذوبــوا  واأن  الجاهليــة 

وهــذا بالطبــع يرفضــه الرســل واأتباُعهــم.. فمــا 

ينبغــي لمســلم اأن يندمــج ويــذوب فــي التجمــع 

اللــه  ديــَن  تمامــاً  ينافــي  فهــذا  الجاهلــي.. 

عــز وجــل الــذي ارتضــاه لعبــاده. اأضــف اإلــى 

ذلــك.. اأن حكــم الجماعــة علــى المجتمــع 

والواقــع.. وعلــى النــاس والحــكام.. لا يقــود اإلــى 

رهــاب لســبب واضــح وبســيط.. وهــو  العنــف والاإ

ــه  ــة الاســتضعاف.. والل ــي مرحل اأن الجماعــة ف

ــوا  عــز وجــل قــال للمؤمنيــن وهــم فــي مكــة ﴿ُكفُّ

ــَلاَة﴾ )النســاء: ٧٧(.. وقــد  اأْيِدَيُكــْم َواأِقيُمــوا الصَّ

كانــوا فــي مثــل الحــال الــذي عليــه الجماعــة 

اليــوم  ونحــن  مســتضعفين..  فكانــوا  اليــوم.. 

مســتضعفون.. فنحــن الاآن نكــفُّ اأيدَينــا امتثــالاً 

لقــول ربنــا عــز وجــل. وحتــى اليــوم لــم يقــع مــن 

اأفــراد الجماعــة اأي تصرفــات اأو مواقــف تــدل 

رهــاب.. لاأن الجماعــة تدعــو  علــى العنــف اأو الاإ

النــاس بالحكمــة والموعظــة الحســنة. وهنــاك 

ســبب اآخــر.. وهــو اأكثــر اأهميــة... اأن الجماعــة 

لا تريــد اأن تصــدَّ النــاَس عــن معرفــة الحقيقــة 

رهــاب..  باإشــغالهم بالعنــف اأو مــا ُيســمى بالاإ

فــلا شــك اأننــا حيــن نكــف اأيدينــا.. ونصبــر 

ــه  علــى الاأذى.. ونِصــرُّ علــى تبليــغ الحــق وبيانِ

اإلــى اأن يســمَع منــا  للنــاس.. فهــذا ســيؤدي 

ــاأي  ــلا تتغبــش ب ــوا الحقيقــة ف ــاس.. واأن يعرِف الن

بهــا  ياأمرُنــا  ولا  نحبهــا  لا  خاطئــة  ســلوكيات 

ديننــا. ولكــن هنــاك وقفــة مهمــة؛ اإن هــذا لا 

يعنــي بــاأي حــال مــن الاأحــوال اأن الجماعــة 

تُســِقط الجهــاد مــن منهجهــا ومــن حســاباتها.. 

فهــذا مــن المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة.. ولكــن 

للجهــاد وقتــه وللجهــاد ظروفــه. فنحــن طالمــا 

ــا قلــة فــي هــذا المجتمــع  كنــا مســتضعفين وكن

ــر  فاإننــا لــن نرفــع ســلاحا ولا يــدا.. ولكــن اإذا يسَّ

ــم  ــًة تحمــي هــذا الحــق وتقي ــه للجماعــة دول الل

شــريعة اللــه فــي هــذه الدولــة.. كمــا حــدث 

هــذه  فــاإن  الاأول..  المســلم  المجتمــع  فــي 

الدولــة ســتتصرف بمقتضــى الدولــة المســلمة.. 

وسيتهمنا 
القوم والحكام.. 
بالتهمة الجاهزة 

يف كل عصر 
ويف كل وقت.. 

اإلرهاب.

رهاب شبهة ال�إ
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 فما ينبغي 
لمسلم أن 

يندمج ويذوب 
في التجمع 
الجاهلي.. 

فهذا ينافي 
تمامًا دينَ ال 
عز وجل الذي 
ارتضاه لعباده.

فيكــون مــن حــق هــذه الدولــة المســلمة اآنــذاك.. 

اأن تحمــي حدودهــا وتدافــع عــن مواطنيهــا.. 

ـغ مبادئهــا.. بالضبــط كمــا تفعــل كل  واأن تبلِـّ

الــدول.. ولكــن ليــس الاآن مجــال الحديــث عــن 

ــك. ذل

نظــرة  اأن  اإلــى  هنــا..  شــارة  الاإ تجــب  ولكــن 

الجماعــة اإلــى الجهــاد.. هــي مــا قررتــه نصــوص 

كتــاب اللــه وســنة رســوله عليــه الصــلاة والســلام 

ــة الجهــاد. عــن حقيق

نســان  ســلام.. يعنــي تحرير الاإ اإن الجهــاد فــي الاإ

مــن كل الطواغيــت ومــن كل الضغــوط التــي 

تمنعــه مــن ســماع الحــق. اأمــا بعــد ذلــك.. 

ســلام يحــرص  فــلا اإكــراه فــي الديــن. ولذلــك فالاإ

ــع وصــول كلمــة الحــق  ــا يمن ــة كل م ــى اإزال عل

اإلــى النــاس.. لكــي يختــاروا باأنفســهم وبحريتهــم 

الكاملــة اأن ينضمــوا اإلــى هــذا الديــن.. اأو يَظلٌّــوا 

علــى مــا هــم عليــه اإذا اآثــروا العيش فــي المجتمع 

المســلم الــذي تهيمــن عليــه شــريعة اللــه ونظــام 

ــه..  ســلام.. لاأن هــذه الاأرض هــي اأرُض الل الاإ

يحكمهــا بدينــه وشــرعه ونظامــه ومنهجــه.
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كيـــف نعيـــش مـــع القـــرآن )1(
الحمد هلل وحده.. والصالة والسالم ىلع من ال نبي بعده.. وبعد...

منــذ فتــرة طويلــة ونحــن نقــرأ كتــاب اهلل، وقــد نختمــه يف شــهر أو أقــل أو أكثــر.. ولكــن كــم عشــنا حقيقــة 

معــه، وكــم أحسســنا بــه، وكــم تذوقنــاه؟

قــد يتوهــم البعــض عندمــا نتحــدث عــن الحيــاة مــع القــرآن أننــا فعــاًل نعيــش يف هــذا األفــق وىلع هــذا 

املســتوى، والحقيقــة أن الشــعور الــذي يشــعر بــه اإلنســان أنــه مــا زال يتجــول يف الســفح، وأنــه يف مرحلــة 

استشــراف أفــق رفيــع، وهــو قــد يــرى قمــة الجبــل، ولكنــه حقيقــًة ال يــزال يف الســفح.

الشوق إلى اهلل وكلماته مفتاح الطريق

إننــا جميعــا بحاجــة إلــى االرتفــاع إلــى هــذا املســتوى الســامق كيــف نشــتاق وكيــف نحــب، وال شــك أنهــا 

ــه، فعندمــا تتجــه  ــى اهلل وكلمات درجــة مــن درجــات التوفيــق أن يكــون يف قلــب اإلنســان هــذا الشــوق إل

أشــواقنا إلــى كلمــات اهلل فهــذا رقــي وعــروج إلــى اهلل، وهــو مفتــاح الطريــق، والبحــث يف كيفيــة الوصــول 

هــو يف ذاتــه معــراج ومرتقــى كريــم. وفــرق بيــن األمنية والشــوق، وبيــن املكابــدة واملعايشــة. وهــذه محاولة 

مســتمرة منــا جميعــا ليرانــا اهلل ونحــن منشــغلون بكتابــه، فيباهــي بنــا مالئكتــه، وإن كنــا لــم نرتــق الجبــل 

ــه. وكمــا قــال ذلــك الصحابــي لرســول اهلل: أمــا إنــي ال أحســن دندنتــك وال دندنــة  بعــد، فنحــن نحــوم حول

معــاذ. فقــال لــه )مــا تقــول أنــت يف صالتــك؟( قــال: أتشــهد وأقــول: اللهــم إنــي أســألك الجنــة وأعــوذ بــك 

مــن النــار. قــال )حولهــا ندنــدن(.

التقرب إلى اهلل والتعرف عليه هو الدخل للحياة مع القرآن

واملدخــل إلــى الحيــاة بالقــرآن ال بــد أن يكــون بالتقــرب إلــى اهلل، وتهيــؤ النفــس لكــي تعــرف اهلل، فالقــرآن 

ــإن الرفعــة  ــي ف ــك، وإذا نشــأ اإليمــان األّول ــة واالســتعداد لذل ــه القابلي ــب ليــس لدي ــا يف قل ال ينشــئ إيمان

والســمو ال تأتــي إال مــن املجاهــدة، واملعايشــة، والتطلــع، والســعي للوصــول إلــى األفــق العالــي.

أمــا أن يعيــش اإلنســان كمــا يعيــش الغافلــون فســيظل يعيــش يف الســفح، ولــن يتــذوق مــا يتذوقــه الذيــن 

يتطلعــون إلــى األفــق العالــي أو يعيشــون فيــه.

فمــا الــذي يجعــل اإلنســان كذلــك.. إنــه هــو نفســه وقلبــه، فحينمــا يــرى اهلل أن العبــد منشــغل بــه ومتطلــع 

إليــه، وأنــه يحــاول محــاوالت جــادة وصادقــة، فــإن اهلل ييســر لــه طريــق الصعــود 

﴿ َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم   َتْقواُهْم ﴾ )محمد :1( .

فالعبــرة تأتــي مــن إحســاس الفــرد أنــه املســئول األول، واملطاَلــُب األول أن يختــار طريــق اإليمــان، عــن علــم 

إنه لقرآن كريم 
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ــه  ــإن اهلل يعطي ــه، ف ــه وإصــراره، رغــم عجــزه وضعف ــم اهلل إلحاحــه وصدق ــإذا عل ــال، ف ــة وانفع وعــن رغب

القــوة، ويســهل لــه مــا يعينــه ىلع الوصــول، ألن اهلل يحــب عبــده اللحــوح، الــذي يدعــوه والــذي يشــكو إليــه.

فالعبــد الــذي يرغــب يف الصعــود، ويحــس أنــه عاجــز لضعفــه وكثــرة املغريــات حولــه، ولكنــه كلمــا وقــع 

وســقط كلمــا صــرخ أكثــر واســتجار بــاهلل والتجــأ إليــه، فهــذا لعلــه يصعــد ويســبق مــن يعبــد اهلل وهــو بــال 

شــوق وال انفعــال.

 

الخطوة األولى : تصحيح القلب ثم السعي إلى اهلل

فاألمــر أواًل وأخيــرًا أن يصحــح اإلنســان قلبــه ثــم يســعى إلــى اهلل، فهــذه هــي الخطــوة األولــى، وهــي أهــم 

مــن الحديــث عــن تجربــة أي إنســان مــع القــرآن. فاإلنســان ال يســتفيد مــن أي شــيء مــا لــم يقــرر مــن ذات 

ــْمَع َوُهــَو َشــِهيٌد  نفســه االنطــالق، وكمــا يعبــر القــرآن ﴿ ِإنَّ يِف َذِلــَك َلِذْكــَرى مِلَــْن َكاَن َلــُه َقْلــٌب َأْو أَْلَقــى السَّ

﴾ )ق : 37(، ﴿ َواَل َتُكوُنــوا َكالَِّذيــَن َقاُلــوا َســِمْعَنا َوُهــْم اَل َيْســَمُعوَن﴾ )األنفــال: 21(  ( وليــس الــذي ينقــص النــاس 

املعرفــة، فاملعرفــة تعيــن بعــد تقريــر االنطــالق، فمــا لــم يكــن اإلنســان منشــغاًل بالقضيــة التــي تحدثــه 

فيهــا ســيتأثر قليــاًل باملوعظــة ثــم يعــود إلــى مــا كان عليــه. فالقلــب يعمــل فيمــا هــو منشــغل بــه حقيقــة.

واإلنســان عندمــا يعيــش مــع القــرآن بصــدق ال بــد أن يجــد ثمــرة ذلــك، ال بــد أن يجــد شــيئا مــن أثــر القــرآن 

ــه روح، وإذا  ــان في ــرآن روح واإلنس ــرآن، فالق ــروح الق ــه ب ــل روح ــه، فتتص ــه، ويف كيان ــه، ويف قلب يف نفس

لــم توجــد عوائــق بيــن الروحيــن ســيتصالن، فــإذا كانــت روحــك طليقــة ســتجد أن هنــاك لقــاء ُيْحــِدث يف 

نفســك شــيئا تتذوقــه وال تســتطيع أن تعبــر عنــه، وإذا كان األمــر كذلــك ســتجد أن هنــاك نــورًا للقــرآن يضــيء 

حســك وقلبــك.. قــد ال تجــد مــا تعبــر بــه عــن هــذه املشــاعر إال أنــك هــادئ وراض، فالســكينة التــي يســكبها 

القــرآن هــي أثــر مــن آثــاره، وقــد تنقــل مــا تحســه بكلمــات متعــارف عليهــا، ولكنــك ال تســتطيع أن تعّبــر أو 

ث إال بمــا تعــارف عليــه البشــر، وكل مــا تتذوقــه بنفســك ال تســتطيع أن تنقلــه إلــى النــاس إال مــن قبيــل  تحــدِّ

التقريــب والبيــان. وهــذا األمــر نلحظــه يف مجــال املاديــات، فأنــت ال تســتطيع أن تنقــل إلنســان وصــف طعــم 

شــيء لــم يعرفــه مــن قبــل ولــم يتذوقــه، وأحســن طريقــة أن تعطيــه هــذا الشــيء ليتذوقــه بنفســه. فــإذا 

كان العجــز حاصــاًل يف وصــف أمــور ماديــة، فمــا بالــك يف األمــور املعنويــة.

فاملطلــوب مــن كل منــا أن يتــذوق بنفســه، فالتــذوق أمــر ال يوصــف. وهــذا يتمشــى مــع طبيعــة البشــر، فقــد 

خلقهــم اهلل أفــرادًا ويحشــرهم أفــرادًا، كل واحــد لــه طابعــه   الخــاص. فالبشــر يتفقــون يف الشــكل العــام، 

ولكــن الشــكل العــام شــيء، وحقيقــة كل منــا شــيء آخــر.
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» عن ابي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه 
قال: بدأ اإلسام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى 
للغرباء « رواه مسلم، زاد جماعة من أئمة الحديث يف 
رواية أخرى: قيل: يا رسول اهلل! من الغرباء؟ قال: الذين 
يصلحون إذا فسد الناس، ويف لفظ آخر: يصلحون ما 
أفسد الناس من سنتي، ويف لفظ آخر: هم النزاع من 
القبائل، ويف لفظ آخر: هم أناس صالحون قليل يف 

أناس سوء كثير.



برنامج حواري مسلســـل يبث عبـــر الموقع الصومالي للجماعة على الفيســـبوك لإلجابة 
على تســـاؤالت المتابعين وقد تمت ترجمة البرنامج وســـيبث مدبلجـــا باللغة العربية 

إن شاء اهلل

هل تعتقدون أن 
أفراد جماعتكم 

هم وحدهم 
السلمون؟

ما الذي دفعكم 
للصدع الن؟ 

يف هذا الوقت 
بالتحديد؟

لاذا كنتم يف سرية؟ 
أل يعني هذا أنه ل 
زالت لديكم أجندات 

مخفية؟

لاذا تركزون ىلع 
الحاكمية؟

 أليست هي فتنة 
الخوارج؟ 

بماذا تحكم جماعة 
الصادعون بالحق 
ىلع شعوب ما 
يسمى بالعالم 

اإلسامي؟

ما هو منهج 
جماعة الصادعون 
بالحق يف الدعوة 

إلى اهلل؟



التصور اإلسالمي ...
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الحمــد للــه وحــده.. والصــلاة والســلام علــى مــن لا 

نبــي بعــده.. محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم.. وبعــد.

سلام ال�أول ركن ال�إ
اإلا  اإلــه  لا  اأن  ســلام: شــهادة  الاإ فــي  الاأول  الركــن 

ــة  اللــه.. واأن محمــداً رســول اللــه.. ومعناهــا: العبودي

ــه  ــى الل ــه -صل ــي عــن رســول الل ــه وحــده.. والتلق لل

عليــه وســلم- فــي كيفيــة هــذه العبوديــة.

والقلــب المؤمــن المســلم هــو الــذي تتمثــل فيــه هــذه 

يمــان  القاعــدة.. وكل مــا بعدهــا مــن مقومــات الاإ

ســلام هــو مقتضــى لهــا..  فاللــه عــز وجــل  واأركان الاإ

ــاً. ــا كان خالصــاً صواب ــن العمــل اإلا م ــل م لا يقب

وتتمثــل قاعــدة العبوديــة فــي التصــور الاعتقــادي.. 

كمــا تتمثــل فــي الشــعائر التعبديــة.. كمــا تتمثــل فــي 

الشــرائع فكلهــا ســواء.

لذلــك فالمجتمــع المســلم.. هــو المجتمــع الــذي 

قاعــدة  فهــي  وحــده..  للــه  العبوديــة  فيــه  تتمثــل 

لمنهــج حيــاة كامــل تقــوم عليــه حيــاة الاأمــة المســلمة 

بحذافيرهــا فــي معتقــدات الاأفــراد وتصوراتهــم.. كمــا 

تتمثــل فــي شــعائرهم وعبادتهــم.. كمــا تتمثــل فــي 

نظامهــم الاجتماعــي وتشــريعاتهم وقوانينهــم.. واأي 

ــب يتخلــف عــن الوجــود..  ــب مــن هــذه الجوان جان

ــك  ــن الوجــود.. وذل ــلام نفســه ع س ــف الاإ ــد تخل فق

لتخلــف ركنــه الاأول وهــو الشــهادتين. 

معنى التصور ال�عتقادي
التصــور  هــو  ســلامي..  الاإ الاعتقــادي  التصــور  اإن 

دراك البشــري مــن تلقيــه لحقائــق  الــذي ينشــاأ فــي الاإ

ــه  العقيــدة مــن مصدرهــا الربانــي.. والــذي يتكيــف ب

نســان فــي اإدراكــه لحقيقــة ربــه.. ولحقيقــة نفســه..  الاإ

ولحقيقــة الكــون الــذي يعيــش فيــه.. ولحقيقــة الحيــاة 

التــي ينتســب اإليهــا.. ثــم يكيــف علــى اأساســه تعاملــه 

مــع هــذه الحقائــق جميعــاً.. تعاملــه مــع ربــه تعامــلاً 

تتمثــل فيــه عبوديتــه للــه وحــده.. وتعاملــه مــع الكــون 

ونواميســه ومــع الاأحيــاء وعوالمهــا.. ومــع اأفــراد النــوع 

البشــري وتشــكيلاته تعامــلاً يســتمد اأصولــه مــن ديــن 

اللــه كمــا َبلََّغَهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.. 

تحقيقــاً لعبوديتــه للــه وحــده فــي هــذا التعامــل.. وهــو 

بهــذا يشــمل نشــاط الحيــاة كلــه.

المجتمع المسلم
لذلــك فــاإن المجتمــع المســلم.. هــو المجتمــع الــذي 

ــن  ــاس لا تدي ــن الن ــات م ــراد ومجموع ــن اأف يتكــون م

ولا  والتصــور..  الاعتقــاد  فــي  اللــه  لغيــر  بالعبوديــة 

ــادات والشــعائر..  ــه فــي العب ــر الل ــة لغي ــن بالعبودي تدي

ولا تديــن بالعبوديــة لغيــر اللــه فــي النظــام والشــرائع.. 

فهــي تنظــم حياتهــا كلهــا علــى اأســاس هــذه العبوديــة 

ــلا شــريك.  الخالصــة للــه وحــده ب

المجتمع الجاهلي
وفــي المقابــل.. فــاإن المجتمــع الجاهلــي هــو كل 

مجتمــع غيــر المجتمــع المســلم.. فهــو كل مجتمـــع 
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هــذه  متمثلــة  وحــده..  للــه  عبوديتــه  يخلــص  لا 

العبوديــة فــي التصــور الاعتقــادي.. اأو فــي الشــعائر 

التعبديــة.. اأو فــي الشــرائع القانونيــة.. وبهــذا التعريــف 

الموضوعــي تدخــل فــي اإطــار »المجتمــع« الجاهلــي 

جميــع المجتمعــات القائمــة اليــوم فــي الاأرض فعــلاً.

• تدخــل فيــه المجتمعــات الشــيوعية.. باإلحادهــا فــي 

اللــه وباإنــكار وجـــوده اأصــلاً.. وباإقامــة نظــام العبوديــة 

فيهــا للحــزب.

• وتدخــل فيــه المجتمعــات الوثنيــة -وهــي مــا تــزال 

ــة- تدخــل  ــن واأفريقي ــان والفلبي ــد والياب ــي الهن قائمــة ف

فيــه بتصورهــا الاعتقــادي القائــم علــى تاأليــه غيــر الله.. 

وبتقديــم الشــعائر التعبديــة لشــتى الاآلهــة والمعبــودات 

ــة  ــة اأنظم ــه باإقام ــا.. وتدخــل في ــد باألوهيته ــي تعتق الت

وشــرائع المرجــع فيهــا لغيــر اللــه وشــريعته.

والنصرانيــة  اليهوديــة  المجتمعــات  فيــه  وتدخــل   •

هــذه  فيــه  تدخــل  جميعــاً..  الاأرض  اأرجــاء  فــي 

المجتمعــات.. بتصورهــا الاعتقــادي المحــرَّف الــذي 

لا يفــرد اللــه -ســبحانه- بالاألوهيــة بــل يجعــل لــه شــركاء 

فــي صــورة مــن صــور الشــرك ســواء بالبنــوة اأو بالتثليــث 

وتدخــل فيــه كذلــك بشــعائرها التعبديــة ومراســمها 

الاعتقاديــة  التصــورات  مــن  المنبثقــة  وطقوســها 

الضالــة. المنحرفــة 

• واأخيـــراً يدخل فـــي اإطار المجتمـــع الجاهلـي.. تلك 

المجتمعــات التـــي تزعــم لنفسهـــا اأنهــا »مســلمة«.. 

نظــام  فــي  وحــده  للــه  بالعبوديــة  تديــن  لا  لاأنهــا 

ــر اللــه.. فتتلقــى مــن  ــة غي حياتهــا.. فتديــن بحاكمي

هــذه الحاكميــة نظامهــا وشــرائعها وقيمهــا وموازينهــا 

وعاداتهــا وتقاليدهــا.. وكل مقومــات حياتهــا تقريبــاً.. 

وكمــا اأنــه -ســبحانه- قــد وصــف اليهــود والنصــارى مــن 

قبــل بالشــرك والكفــر والحيــدة عــن عبــادة اللــه وحــده 

ــه لمجــرد اأن  ــاً مــن دون ــان اأرباب ــار والرهب واتخــاذ الاأحب

جعلــوا للاأحبــار والرهبــان مــا يجعلــه الذيــن يقولــون عــن 

اأنفســهم اأنهــم »مســلمون« فهــذه كتلــك؛ خــروج مــن 

العبوديــة للــه وحــده.. 

اإليــه  ترجــع  اأن  يجــب  الــذي  ال�أصــل 
ية لبشــر ا

الحيــاة  اإليــه  ترجــع  اأن  يجــب  الــذي  الاأصــل  اإن 

ــاة..  ــه ومنهجــه للحي ــن الل ــو دي ــا ه البشــرية بجملته

ــع  ــا واق ــح البشــر.. اأم ــا ُيصل ــم م ــى يعل ــه تعال لاأن الل

البشــر ونظرياتهــم ومذاهبهــم فهــي تفســد وتنحــرف.. 

وتقــوم علــى علــم البشــر الذيــن لــم يؤتــوا مــن العلــم اإلا 

قليــلاً.. اإن ديــن اللــه ليــس غامضــاً.. ومنهجــه للحيــاة 

ليــس مائعــاً.. واأصــول الاجتهــاد والاســتنباط محــددة 

ــك. ــة كذل ومعروف

فليــس لاأحــد اأن يقــول لشــرع يشــرعه: هــذا شــرع 

اللــه.. اإلا اأن تكــون الحاكميــة العليــا للــه معلنــة.. 

واأن يكــون مصــدر الســلطات هــو اللــه ســبحانه لا 

ــن  )الشــعب( ولا )الحــزب( ولا الســلطة ولا اأحــدا م

البشــر. 

شبهة اأن الدين للواقع
ويســاء  فهمهــا  يســاء  للواقــع«  »الديــن  كلمــة  اإن 

اســتخدامها كذلــك.. نعــم اإن هــذا الديــن للواقــع.. 

عليــه  ليوافــق  كان  اأيــا  الواقــع  يواجــه  لا  فالديــن 

ويبحــث لــه عــن ســند منــه.. اإنمــا يواجــه الواقــع ليزنــه 

بميزانــه.. فيقــر منــه مــا يقــر.. ويلغــي منــه مــا يلغــي.. 

وينشــئ واقعــاً غيــره اإن كان لا يرتضيــه.. فمصلحــة 

البشــر متضمنــة فــي شــرع اللــه.. فــاإذا بــدا للبشــر ذات 

يــوم اأن مصلحتهــم فــي مخالفــة مــا شــرع اللــه لهــم.. 

فــاإن هــؤلاء البشــر: هــم اأولاً: واهمــون.. وهــم ثانيــاً: 

كافــرون.. فمــا يدعــي اأحــد اأن المصلحــة فيمــا يــراه 

ــى لحظــة واحــدة  ــم يبق ــه.. ث ــاً لشــرع الل ــو مخالف ه

ــه.  علــى ديــن الل

ســلام.. لا يتحقــق فــي حيــاة الفــرد اأو المجتمــع  اإن الاإ

اإلا بشــهادة التوحيــد: )لا اإلــه اإلا اللــه، محمــٌد رســول 

مــن  الاأول  فالجــزء  وعمــل..  قــول  واأنــه  اللــه(.. 

الشــهادة: يتمثــل فــي عبــادة اللــه وحــده بــلا شــريك.. 

اأمــا الجــزء الثانــي: فهــو التلقــي عــن رســول اللــه صلــى 

ــاأركان  ــادة.. ف ــة هــذه العب ــه وســلم فــي كيفي ــه علي الل

ســلام كلهــا تقــوم علــى هــذه الشــهادة بجزئيهــا  الاإ

معــاً.

يمــان بملائكــة اللــه وكتبــه ورســله واليــوم الاآخــر  فالاإ

والقــدر خيــره وشــره وكذلــك الصــلاة والــزكاة والصيــام 

والمعامــلات  والحــرام  الحــلال  ثــم  والحيــج.. 

اإنمــا  ســلامية كلهــا..  الاإ والتشــريعات والتوجيهــات 

ــه وحــده.. وبشــرط اأن  ــة لل ــدة الطاع ــى قاع ــوم عل تق

يكــون المرجــع فــي هــذه الطاعــة كلهــا.. هــو مــا 

بلغــه لنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم عــن رب 

العالميــن.

وينطــق  بلســانه  يقــول  لمــن  قيمــة  فــلا  وهنــا 

ومدلولهــا  معناهــا  يــدرك  اأن  دون  بالشــهادتين.. 

اللــه  لشــرع  خاضــع  عبــد  فالمســلم  الصحيــح.. 

ونظامــه اأيــاً كانــت تفصيلاتــه.. لا لشــيء ســوى اأنــه 

مــن عنــد اللــه مالــك الملــك والملكــوت.. وكلمــا هــم 

باأمــر ذهــب اإلــى منهــج اللــه مــن خــلال كتابــه وهــدي 

ــه..  ــزم علي ــا ع ــه فيم ــر الل ــم اأم ــم.. ليعل رســوله الكري

ثــم يعمــل بمــا يقضــي بــه اللــه فــي ســعادة وطماأنينــة.

ســلام هــو الطريــق اإلــى  والمســلم علــى يقيــن اأن الاإ

لتطبيقــه  يســعى  لذلــك  بالجنــة..  للفــوز  الاآخــرة 

فــي حياتــه العامــة والخاصــة ولا يرضــى بــه بديــلاً 

ــذا الوضــوح..  ــاطة وه ــذه البس ــع.. وبه ــي المجتم ف

اللــه.. محمــد رســول  اإلا  اإلــه  )لا  تصبــح شــهادة 

اللــه(.. قاعــدة لمنهــج شــامل تقــوم عليــه حيــاة الاأمــة 

المســلمة..

 ومــن اأجــل ذلــك فــاإن القــراآن الكريــم نــزل علــى قلــب 

ــة  ــه دول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: ليقيــم ب

مســلمة.. ولينظــم بــه شــؤون تلــك الدولــة المســلمة.. 

وليربــي بــه ضمائــر واأخــلاق وعقــول اأفــراد تلــك الدولــة 

المســلمة.. ثــم يحــدد بــه روابــط وعلاقــات تلــك 

الدولــة المســلمة مــع ســائر الــدول مــن حولهــا.. حقــاً: 

لا اإلــه اإلا اللــه منهــج حيــاة.

هــل يكفــي النطــق 

اهلل«  إل  إلــه  »ل  بـــ 

لكــي يكــون قائلهــا 

مســلما؟
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الحمــد للــه وحــده.. والصــلاة والســلام علــى مــن لا 

نبــي بعــده.. محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم.. وبعــد.

هــذه  فــي  شــيئا  يكــون  اأن  يملــك  لا  نســان  الاإ اإن 

ولا  فاعلــة،  قــوة  يكــون  اأن  يســتطيع  ولا  الاأرض، 

ــاة، ولا  ــي الحي ــي ف ــه دور اإيجاب يســتطيع اأن يكــون ل

ــه،  ــا الل ــا اأراده ــة وجــوده كم ــق غاي يســتطيع اأن يحق

ــة،  ــه بحقيقــة الاألوهي ــه وعقل اإلا اأن يمتلــئ حســه وقلب

ولذلــك فــاإن الشــعور الــذي يخــرج بــه العبــد مــن قــراءة 

ــه -ســبحانه-  القــراآن الكريــم.. هــو الشــعور بوجــود الل

ــه وجــوٌد  ــذي لا يماثل ــك.. وجــوُده ال وبحضــوره كذل

اآخــر مــن وجــود الاأشــياء والاأحيــاء الحادثــة الفانيــة.. 

ــي اأي حــال..  ــي اأي وضــع وف ــم.. ف وحضــورُه الدائ

وفــي اأي لحظــة مــن ليــل اأو نهــار.. اإنهــا حقيقــة 

ــة.. اإنهــا  ــا بينهمــا مــن علاق ــة.. وم ــة والعبودي الاألوهي

ــه. ــد ورب ــن العب ــة بي العلاق

حقيقة ال�ألوهية
ــة  ــم ينشــغلون بحقيق ــاً بشــتى اتجاهاته ــاس جميع الن

الاألوهيــة.. بعضهــم يراهــا قريبــة الفهــم.. واآخــرون 

بخطــاأ  وصوابــا  بباطــل  حقــا  يخلطــون  متخبطــون 

ســمتهم التناقــض.. ويــؤدي بهــم ذلــك اإلــى الكــذب 

ــاك ملحــدون نفضــوا  ــراأي.. وهن ــة ال ــراء وفجاج والافت

اأيديهــم مــن مســاألة الخالــق ورفضوهــا وعاشــوا ليومهــم 

ســكون  فــي  الفنــاء  اإلا  شــيئا  بعــده  ينتظــرون  لا 

ْنَيــا َنُمــوُت  وصمــت.. وقالــوا: ﴿اإِْن ِهــَي اإِلَّا َحَياتَُنــا الدُّ

بَِمْبُعوثِيــَن﴾ )المؤمنــون: ٣٧(..  َنْحــُن  َوَمــا  َوَنْحَيــا 

ولكــن هــذه الحقيقــة الثقيلــة ترغــم الجميــع علــى 

التدبــر والتفكــر وتدفــع كل اإنســان اأن يتخــذ موقفــا 

ويحــدد طريقــا ويســعى اإلــى هــدف.. وممــا لا شــك 

ــي  ــى الحــق ف ــدي اإل ــاس يهت ــن الن ــا م ــاإن فريق ــه ف في

هــذه المســاألة ويفهمــون اأبعادهــا ومقتضياتهــا.. ويضــل 

ــقِّ اإِلَّا  ــَد اْلَح ــاَذا َبْع الاآخــرون ضــلالات شــتى.. ﴿َفَم

ــَلاُلۖ ﴾ )يونــس: ٣2(. الضَّ

ــدار انشــغال  ــي م ــة ه ــذه القضي ويجــب اأن تكــون ه

الخلــق جميعــا واهتمامهــم لكــي يســتطيعوا اأن يقومــوا 

غايــة  ويحققــوا  الحقيقــة  هــذه  متطلبــات  باأعبــاء 

وجودهــم وغايــة خلقهــم فيحققــوا بذلــك مــراد الخالــق 

الداريــن  اللــه وبســعادة  العظيــم.. ويفــوزوا برضــوان 

وصحبــة النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن

ــَه َوالرَُّســوَل فاأولئــك َمــَع الَِّذيــَن اأْنَعــَم   ﴿َوَمــن ُيِطــِع اللَّ

ــَهَداِء  َوالشُّ يِقيــَن  دِّ َوالصِّ النَِّبيِّيــَن  ــَن  مِّ َعَلْيِهــم  ـُه  اللَـّ

الِِحيــَن َوَحُســَن اأوَلِٰئــَك َرفِيًقــا * َذٰلِــَك اْلَفْضــُل  َوالصَّ

ــِه َعِليًمــا﴾ )النســاء: ٧0-6٩(. ــٰى بِاللَّ ــِهۚ  َوَكَف ــَن اللَّ ِم

لقــد اآن لنــا اأن نعلــم مــا تســتحق هــذه الحقيقــة مــن 

تقديــر واهتمــام وانشــغال.. اإنهــا يجــب اأن تتصــدر 

وحدهــا متفــردة كل المشــهد واأن تحــوز علــى كل 

مــا نملــك مــن قــوى الوعــي والاعتــراف والتقديــس 

جــلال والانشــغال.. ينبغــي اأن تحــوز علــى كل  والاإ

اأن ينصــب كل تفكيرنــا  ذرة مــن حياتنــا.. ينبغــي 

واإجلالنــا وخوفنــا وخشــيتنا  وحبنــا  وشــعورنا  ووعينــا 

ورجاءنــا واأملنــا وثقتنــا وخضوعنــا وســجودنا وركوعنــا للــه 

رب العالميــن.. فــلا شــيء فــي هــذا الوجــود يســتحق 

اأن ننشــغل بــه واأن ياأخــذ مــن كياننــا اأو طاقاتنــا اأي 

قــدر ولــو كان مثقــال ذرة اإلا اأن يكــون مــن متطلبــات 

ــا ...  ــا اإليه ــة اأو مؤدي ــذه الحقيق ه

السبيل اإلى ال�نشغال بالله عز وجل في 
كل وقت 

ــه  ــن اأن ــم اليقي ــن ث ــة وم ــة كامل ــه معرف ــة الل اأولاً: معرف

ــق كل شــيء وحاكــم كل شــيء وصاحــب  ــه خال الل

الملــك والملكــوت.. وهــذا اليقيــن لا يكــون بالعقــل 

اإنمــا ينبغــي اأن يســكن القلــب ويمــلاأه حتــى  فقــط و

تتشــكل بــه كل حركــة وكل شــعور وكل كلمــة.. فــلا 

يلابســه شــك. وحيــن يتحقــق ذلــك ينطلــق المؤمــن 

اإلــى غايتــه وهــو ســعيد مطمئــن ليحقــق مــراد ربــه 

وبهــذا تتحقــق عبوديتــه الخالصــة للــه رب العالميــن.

من تراث الجماعة 
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 ثانيــاً: العيــش مــع اللــه.. مــن خــلال الانشــغال 

نســان  فالاإ وتجنــب ســخطه..  اللــه..  يرضــي  بمــا 

مطبــوع علــى الانشــغال بمــن ُيعظـّـم ويحــب ويجــل.. 

ــض  ــم اإزاء بع ــم البشــر بعضه ــي عال ــذا يحــدث ف وه

نســان اأن  وهــم كائنــات كثيــرة ومتغيــرة ويســتطيع الاإ

يســتبدل واحــدا منهــم باآخــر.. ولكــن الاأمــر مــع اللــه 

ليــس كذلــك.. فاللــه هــو الــذي ليــس كمثلــه شــيء 

وهــو الــذي خلقنــا بيديــه.. خلقنــا لنعبــده وطلــب 

منــا اأن نخلــص لــه ولا نعبــد ســواه ولا نشــرك فــي 

محبتــه اأحــدا.. فحــق علينــا اأن نحســن الانشــغال بــه 

فترتبــط بــه قلوبنــا ونحبــه ونشــتاق اإليــه ونرضيــه وننشــغل 

لــه ســبحانه  الخالصــة  عبوديتنــا  نحقــق  وبهــذا  بــه 

ــه  ــذا الانشــغال بالل ــره، وه ــد عــن كل شــيء غي ونزه

عــز وجــل.. هــو الــذي يمــد العبــد بالطاقــة علــى 

التكاليــف كلهــا.. وعلــى حــب هــذه التكاليــف ومــن 

ثــم يســعى العبــد اإلــى طاعــة اللــه فــي كل مجــال ولــو 

كان صعبــا.. وهــذا الانشــغال باللــه عــز وجــل هــو 

ــا  ــوا م ــن صدق ــاده رجــالا مؤمني ــن عب ــع م ــذي يصن ال

عاهــدوا اللــه عليــه فيبذلــون اأنفســهم فــي ســبيل اللــه.

ثالثــا: محبــة اللــه عــز وجــل والشــوق اإليــه ســبحانه وهــو 

الــذي ليــس كمثلــه شــيء.. وهــو الــذي يتصــف بــكل 

صفــات الكمــال والجمــال وهــو المنعــم بــكل النعــم.. 

الــرؤوف بعبــده.. يحبــه ويرضــى عنــه ويرضيــه.. فــاإن 

النفــس الطاهــرة التقيــة العابــدة تنطلــق فــي طريــق 

المحبــة للــه والشــوق اإلــي اللــه والتلــذذ بذكــره والاأنــس 

ــه والفــرح  ــه.. والراحــة فــي الســجود بيــن يدي بمناجات

بذكــره وتســبيحه.

ــن  ــات العابدي ــى مقام ــن اأعل ــو م ــة ه ــام المحب اإن مق

المؤمــن  علــى  يهــوّن  الــذي  وهــو  المخلصيــن.. 

ابتــلاءات الاأرض ومتاعبهــا.. لاأن اللــه وعــد المتقيــن 

اأن يجعــل حياتهــم ميســرة حيــث قــال عــز وجــل:

 ﴿. . . َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن اأْمرِِه ُيْسًرا﴾.

وفــي الحديــث القدســي رواه البخــاري.. يقــول رســول 

اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: }اإن اللــه تعالــى قــال: 

مــن عــادى لــي وليــاً فقــد اآذنتــه بالحــرب، ومــا تقــرب 

اإلــي عبــدي بشــيء اأحــب اإلــى ممــا افترضــت عليــه، 

ــه،  ــى اأحب ــل حت ــي بالنواف ــدي يتقــرب اإل ــزال عب ــا ي وم

فــاإذا اأحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبصــره 

الــذي يبصــر بــه، ويــده التــي يبطــش بهــا، ورجلــه التــي 

ــه، ولئــن اســتعاذني  يمشــي بهــا، واإن ســاألني لاأعطين

ــرددي  ــه ت ــا فاعل ــرددت عــن شــيء اأن ــه، ومــا ت لاأعيذن

عــن نفــس المؤمــن، يكــره المــوت واأنا اأكره مســاءته{.

رابعــا: الخــوف والخشــية مــن اللــه.. فالمســلم علــى 

ــة والجــلال والكمــال..  يقيــن مــن تفــرد اللــه بالاألوهي

ــة  ــه حــق الخشــية ويمتلــئ رهب فينبغــي اأن يخشــى الل

وخشــوعا حيــن يذكــره ويقــف بيــن يديــه.. وهــذا هــو 

حــال العبــد الــذي يعــرف مقــام ســيده العظيــم الجليــل 

فاإنــه بقــدر مــا ياأنــس اإليــه ويحبــه ويكــدح فــي اإرضائــه 

جــلال والحــذر مــن  فاإنــه يمتلــئ بالخشــية والرهبــة والاإ

غضــب مــولاه والخــوف مــن اأن يطلــع مــولاه منــه علــى 

شــيء يكرهــه.. وهكــذا يجتمــع فــي القلــب المحبــة 

جــلال وبهــذا تتــم العبوديــة  والشــوق مــع الخشــية والاإ

للــه عــز وجــل.

ــكل  ــى ثقــة ب ــد اأن يكــون عل خامســا: والمســلم لا ب

مــا يعــده اللــه بــه.. فاللــه لا يقــول اإلا الحــق ولا 

يصــدر عنــه اإلا الصــدق والوفــاء فــاإذا وعــده شــيئا وثــق 

بوعــده وركــن اإليــه واأيقــن بــه وتعامــل فــي الحيــاة علــى 

ضوئــه.. واللــه وعــد عبــاده المؤمنيــن وعــودا كثيــرة 

ــذي لا  ــم.. ال ــه الحكي ــم وهــو كتاب ــراآن الكري ــي الق ف

ياأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه..  نذكــر 

ــرا: بعضهــا ذكــرا عاب
فهــو وعدهــم: اإن اأطاعــوه.. اأن يحبهــم ويقربهــم اإليــه 
ويدافــع عنهــم وينصرهــم ويثبتهــم ﴿اإِنَّ اللَّــَه ُيَدافـِـُع َعــِن 

الَِّذيــَن اآَمُنــوا﴾ )الحــج:٣8(
وهو وعدهم: بجنة عرضها السماوات والاأرض

َعرُْضَهــا  ـٍة  َوَجنَـّ بُِّكــْم  رَّ ــن  مِّ َمْغِفــَرٍة  اإَِلــٰى  ﴿َســابُِقوا   
ــِه  ــوا بِاللَّ ــَن اآَمُن ْت لِلَِّذي ــدَّ ــَماِء َواْلاأرِْض اأِع ــرِْض السَّ َكَع

)الحديــد:2١(.  ﴾ َورُُســِلِه ۚ
ومــن  كــرب  كل  مــن  ينجيهــم  اأن  وعدهــم:  وهــو 
اْلُمْؤِمِنيــَن﴾  َنْصــُر  َعَلْيَنــا  ــا  َحقًّ ﴿َوَكاَن  ضيــق  كل 

)الــروم:4٧(.
وهــو وعدهــم: اأن رزقهــم مضمــون لا يملــك اأحــد 
المســاس بــه ﴿َوَمــا ِمــن َدابَّــٍة فـِـي اْلاأرِْض اإِلَّا َعَلــى اللَّــِه 

ــاٍب  ــي ِكَت َها َوُمْســَتْوَدَعَهاۚ  ُكلٌّ فِ ــُم ُمْســَتَقرَّ ــا َوَيْعَل رِْزقَُه
ــٍن﴾ )هــود: 6(. ِبي مُّ

وهــو وعدهــم: اأن الاأجــل محــدد بلحظــة معينــة لا 
ــَر  تتقــدم ولا تتاأخــر فالاأقــدار كلهــا بيــده ﴿َوَلــن ُيَؤخِّ
اللَّــُه َنْفًســا اإَِذا َجــاَء اأَجُلَهــاۚ  َواللَّــُه َخِبيــٌر بَِمــا َتْعَمُلــوَن﴾ 

)المنافقــون: ١١(.
وهــو وعدهــم: اأنهــم اإذا اأنفقــوا شــيئاً فــي ســبيله فاإنــه 
يخلفــه عليهــم.. ﴿َوَمــا اأنَفْقُتــم مِّــن َشــْيٍء َفُهــَو ُيْخِلُفــُه 

اِزِقيــَن﴾ )ســباإ: ٣٩(.  ۖ َوُهــَو َخْيــُر الرَّ
سادســاً: وكمــا يثــق المســلم فــي وعــود اللــه ســبحانه 
اأيضــاً.. فهــو واقــع لا  ينبغــي اأن يثــق فــي وعيــده 
محالــة.. ولــن نتتبــع كل الوعيــد ولكــن يكفــي اأن 

ــد: ــذا الوعي ــول بعضــاً مــن ه نق
فاللــه ســبحانه: يتوعــد مــن يكفــر بــه اأو يشــرك اأو 
ــُروا  ــَن َكَف يخالــف عــن اأمــره بالعــذاب الشــديد ﴿الَِّذي

َلُهــْم َعــَذاٌب َشــِديٌدۖ ﴾ )فاطــر: ٧(. 
ــاأن العاصيــن والكافريــن لهــم  واللــه ســبحانه: يتوعــد ب
حيــاة شــقية معذبــة ﴿َوَمــْن اأْعــرََض َعــن ِذْكــرِي َفــاإِنَّ َلــُه 

َمِعيَشــًة َضنــًكا﴾ )طــه: ١24(.
واللــه ســبحانه: يتوعــد اأن يخــذل مــن لا يطيعــه اأو 
ــا﴾  ْنَي ــاِة الدُّ ــي اْلَحَي ــْزَي فِ ــُه اْلِخ ــُم اللَّ يخشــاه ﴿َفاأَذاَقُه

)الزمــر: 26(.  
ــوام  ــن الاأق ــام الشــديد م ــه ســبحانه: يتوعــد بالانتق الل
ــِهۖ   ــا بَِذنِب ا اأَخْذَن ــُكلًّ الذيــن كذبــوا رســله وعصوهــم ﴿َف
ــُه  ــْن اأَخَذْت ــا َوِمْنُهــم مَّ ــِه َحاِصًب ــْلَنا َعَلْي ــْن اأرَْس َفِمْنُهــم مَّ
ــْن  ــِه اْلاأرَْض َوِمْنُهــم مَّ ــْن َخَســْفَنا بِ ْيَحــُة َوِمْنُهــم مَّ الصَّ
اأْغَرْقَنــاۚ  َوَمــا َكاَن اللَّــُه لَِيْظِلَمُهــْم َوَلِٰكــن َكانـُـوا اأنُفَســُهْم 

ــوت:40(. ــوَن﴾ )العنكب َيْظِلُم

ويقــول عــز وجــل يف وصــف هــذه 

ــِكي  ــي َوُنُس ــْل ِإنَّ َصَاِت ــة: ﴿ُق الحال

ِ َربِّ اْلَعاَلِيــَن  َوَمْحَيــاَي َوَمَماِتــي هلِلَّ

ــا  ــْرُت َوَأَن ــك ُأِم ــُه وبذل ــِريَك َل · َل َش

 ِ اهللَّ َأَغْيــَر  ُقــْل   · ِميَن  ْســلِ اْلُ ُل  َأوَّ

ــا َوُهــَو َربُّ ُكلِّ َشــْيٍء . . .﴾. َأْبِغــي َربًّ

)سورة األنعام:164-162(
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 وهكــذا فوعــد اللــه حــٌق لا مــراء فيــه.. وكذلــك وعيــد 

اللــه واقــع لا شــك فيــه.. وعلــى العبــد اأن يحــذر 

غضــب اللــه وســخطه واأن يحتــاط لنفســه ويحــذر 

تلــك النــار التــي تنتظــر العاصيــن والكافريــن.. ومــا 

اأدراك مــا هــو عذابهــا ﴿َوَمــا اأْدَراَك َمــا ِهَيــْه * َنــاٌر 

.)١-١١0 )القارعــة:  َحاِمَيــٌة﴾ 

ســابعاً: اإذا عــرف المســلم مقــام اللــه الجليــل العظيــم 

ــاً واأن  ــه جميع ــزة لل ــن اأن الع ــه اأن يوق ــه ينبغــي علي فاإن

العبــد لــن يكــون عزيــزاً منتصــراً غالبــاً اإلا بالالتجــاء 

اإلــى اللــه والاســتناد عليــه والاعتــزاز بجنابــه ســبحانه..  

لِْلُمْؤِمِنيــَن  لِرَُســولِِه َو ُة َو لِلَّــِه اْلِعــزَّ يقــول اللــه عــز وجــل ﴿َو

 ..)8 )المنافقــون:  َيْعَلُمــوَن﴾  َلا  اْلُمَنافِِقيــَن  َوَلِٰكــنَّ 

ــاۚ ﴾  ُة َجِميًع ــزَّ ــِه اْلِع َة َفِللَّ ــزَّ ــُد اْلِع ــن َكاَن ُيرِي ــول ﴿َم ويق

)فاطــر: ١0( ويقــول ﴿َكَتــَب اللَّــُه َلاأْغِلَبــنَّ اأَنــا َورُُســِلي 

ــة: 2١(. ــٌز﴾ )المجادل ــوِيٌّ َعزِي ــَه َق ۚ اإِنَّ اللَّ

ــه  ــه وعبوديت ــه بدين وحقيقــة العــزة اأن يشــعر المؤمــن اأن

اأجمعيــن.. ولا يوهنــه غلبــة  الخلــق  اأعــز  للــه هــو 

ــه لاآت ﴿اإِن  ــاإن نصــر الل ــاً ف ــم مؤقت ــن وظهوره الكافري

ْثُلــُه﴾ )اآل  َيْمَسْســُكْم َقــرٌْح َفَقــْد َمــسَّ اْلَقــْوَم َقــرٌْح مِّ

للمتقيــن.  فالعاقبــة   ..)١40 عمــران: 

يتعــدى  اأن  يغــار  الجليــل  العظيــم  اللــه  اإن  ثامنــاً: 

العبــد حــدوده واأن يرتكــب الفواحــش ومــا نهــى عنــه، 

كمــا اأنــه غيــور يحــب اأن يخلــص قلــب عبــده لــه 

ــك يغضــب  ــه.. فمــن اأجــل ذل ــلا يشــاركه اأحــد في ف

المســلم ويكــره مــن يقترفــون الفواحــش والخطايــا.. 

ــه.. اأو  ــدى اأحــد حــدود الل ــاأن يتع ــق صــدره ب ويضي

اأن يكفــر ويشــرك باللــه.. فيجــب اأن يغــار المســلم 

ــي الاأرض  ــه ف ــا يغضــب الل ــة كل م زال واأن يســعى لاإ

ليكــون الديــن كلــه للــه وتكــون الاألوهيــة كلهــا للــه.. 

ــه  ــه لاأجل ــا الل ــا خلقن ــذا م ــا وه ــه اأحــد فيه ــلا ينازع ف

اأن نعبــده وحــده واأن نبلــغ النــاس دينــه وندعوهــم اإليــه 

واأن نجاهــد فــي ســبيل اللــه لا تاأخذنــا فــي ذلــك 

ــم.  ــة لائ لوم

تاســعاً: علــى المســلم األا يخــاف اإلا اللــه ولا يخشــى 

غيــره ولا يعمــل حســاباً لاأي قــوة مــن قــوى الاأرض 

ــده ســبحانه وهــي صفــة اأساســية مــن  لاأنهــا كلهــا بي

صفــات الذيــن يبلغــون رســالات الله اأنهم يخشــونه ولا 

يخشــون اأحــد اإلا اللــه.. وكان قــول المؤمنيــن حينمــا 

ــوا لكــم فاخشــوهم..  ــد جمع ــاس ق ــم اأن الن ــل له قي

فقالــوا: حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل. 

عاشــراً: الخلــوص للــه رب العالميــن.. الخلــوص الذي 

يجعــل المؤمــن.. لا يــرى اإلا وجــه اللــه تعالــى.. 

الخلــوص للــه رب العالميــن الاأول والاآخــر والظاهــر 

والباطــن الــذي ليــس كمثلــه شــيء.. الخلــوص الــذي 

يجعــل المؤمــن يحيــا فــي كل لحظــة مــع كتــاب اللــه 

ليرتشــف الحــق والشــفاء والنــور والثبــات والعلــم والحــق 

والقــوة واليقيــن مــن كلمــات اللــه العلــي الجليــل الــذي 

َلــْت  يقــول فــي كتابــه ﴿ِكَتــاٌب اأْحِكَمــْت اآَياتـُـُه ثـُـمَّ فُصِّ

ِمــن لَّــُدْن َحِكيــٍم َخِبيــٍر﴾ )هــود: ١(، ويقــول ســبحانه: 

ْنــُه  ﴿ِكَتــاٌب اأنــزَِل اإَِلْيــَك َفــَلا َيُكــن فـِـي َصــْدرَِك َحــرٌَج مِّ

لُِتنــِذَر بِــِه وذكــرى لِْلُمْؤِمِنيــَن﴾ )الاأعــراف: 2(.

ــه.. اأن تنشــاأ  ــوص لل يمــان وهــذا الخل ــع الاإ ومــن تواب

ــه اأو بمعنــى اأدق اأن يكــون  الاأمــة الواحــدة العابــدة لل

ــه فــي الاأرض  ــه، اأي الســلطة كلهــا لل ــه لل ــن كل الدي

وفــي حيــاة البشــر كمــا هــي فــي بقيــة هــذا الكــون.. 

مــن هنــا يكــون اإرســال الاأنبيــاء لدعــوة البشــرية كلهــا 

للدخــول فــي الســلم كافــة -اأي يكونــوا مســلمين للــه 

رب العالميــن- ومــن هنــا كان البــلاغ والصــدع بكلمــة 

الحــق هــو جوهــر عمــل الاأنبيــاء ومــن تبعهــم باإحســان. 

والمؤمنــون وهــم فــي ســعيهم الحثيــث اإلــى تحقيــق 

ــة  ــة الجاهلي ــي مدافع ــم ف ــاء معاناته ــي اأثن ــة وف العبودي

ــة واحــدة تواجــه  ــا.. يحســون اأنهــم اأم والصــراع معه

ــس والمســتنقع  ــي الظــلام الدام البشــرية المتخبطــة ف

الاآســن.. وهــم يمارســون اأجمــل مــا فــي هــذه الحيــاة 

والعــزة..  واليقيــن  ســلام  والاإ يمــان  الاإ مــذاق  بعــد 

ســلام  الاإ يصنعهــا  التــي  الاأخــوة  حقائــق  يمارســون 

ــاده..  ــه جــل وعــلا ويمــن بهــا علــى عب ويباركهــا الل

بِِنْعَمِتــِه  ﴿َفاأْصَبْحُتــم  تعالــى:  قولــه  فــي  كمــا جــاء 

تتحقــق  لا  نعــم   ..)١0٣ عمــران:  )اآل  اإِْخَواًنــا﴾ 

الراقــي  الصافــي  الحــب  الاأخــوة ومشــاعر  مذاقــات 

ــا  ــي يصنعه ــة الت يماني ــار الواســع اإلا بالاأخــوة الاإ يث والاإ

هــذا الديــن فــي قلــوب اأوليائــه. 

حقيقة العبودية
واللــه عــز وجــل قــد اأخبرنــا فــي كتابــه العزيــز اأنــه 

ســبحانه قــد خلقنــا لعبادتــه يقــول عــز وجــل فــي ســورة 

نــَس اإِلَّا لَِيْعُبُدوِن﴾  الذاريــات: ﴿َوَمــا َخَلْقــُت اْلِجــنَّ َواْلاإِ

)الذاريــات: 56(.. والعبــادة التــي اأمرنــا اللــه عــز وجــل 

بهــا تقتضــي اأيضــاً المحبــة للــه عــز وجــل.. 

ــي  ــَه َفاتَِّبُعونِ ــوَن اللَّ ــْم تُِحبُّ ــْل اإِن ُكنُت ــى: ﴿قُ ــول تعال يق

َغُفــوٌر  ـُه  َواللَـّ ُذنُوَبُكــْمۗ   َلُكــْم  َوَيْغِفــْر  ـُه  اللَـّ ُيْحِبْبُكــُم 

..)٣١ عمــران:  )اآل  رَِّحيــٌم﴾ 

 فتتضمــن العبــادة معنــى الــذل والحــب معــاً فــلا بــد 

اأن يجتمــع فــي العبــد الــذل مــع حبــه للــه عــز وجــل.. 

وقــد عــرف العلمــاء العبــادة: باأنهــا اســم جامــع لــكل 

مــا يحبــه اللــه ويرضــاه مــن الاأقــوال والاأعمــال الباطنــة 

والظاهــرة.. وهــذا التعريــف يشــمل كل شــيء.. وبهــذا 

فــاإن شــرع اللــه كلــه يدخــل فــي مضمــون العبــادة.

لهمــا..  بالــولاء  اإلا  لا يكــون  اللــه ورســوله  وحــب 

اإتبــاع اأمرهمــا.. }ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد حــلاوة  و

يمــان: اأن يكــون اللــه ورســوله اأحــب اإليــه ممــا  الاإ

ســواهما، واأن يحــب المــرء لا يحبــه اإلا للــه، واأن 

يكــره اأن يعــود فــي الكفــر كمــا يكــره اأن يقــذف فــي 

النــار{ رواه البخــاري.

بالعبــادة  وجــل  عــز  اللــه  يفــرد  اأن  المســلم  فعلــى 
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والخضــوع والطاعــة والتــوكل والخــوف والرجــاء والحــب 

والكــره.. ومــن اأعطــى منهــا شــيئاً لغيــر اللــه فقــد اأشــرك 

باللــه غيــره.. وفــي وصــف اأهــل الكتــاب.. يقــول 

ــن ُدوِن  تعالــى: ﴿اتََّخــُذوا اأْحَباَرُهــْم َوُرْهَباَنُهــْم اأْرَباًبــا مِّ

ــا  ــُدوا اإَِلًٰه ــُروا اإِلَّا لَِيْعُب ــا اأِم ــَم َوَم ــَن َمْرَي ــِه َواْلَمِســيَح اْب اللَّ

ُيْشــرُِكوَن﴾  ــا  ُهــَوۚ  ُســْبَحاَنُه َعمَّ اإِلَّا  اإَِلٰــَه  لَّا  َواِحــًداۖ  

)التوبــة:٣١(.

وفــي المســند وصححــه الترمــذي عــن عــدي بــن 

حاتــم فــي تفســير هــذه الاآيــة.. لمــا ســاأل النبــي صلــى 

اللــه عليــه وســلم عنهــا فقــال عــدي: مــا عبدوهــم.. 

فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: }اأحلــوا عليهــم 

الحــرام وحرمــوا عليهــم الحــلال فاأطاعوهــم وكانــت 

هــذه عبادتهــم اإياهــم{.

ولقــد اأرســل اللــه الرســل واأنــزل الكتــب.. لتقريــر األوهيــة 

اللــه فــي الاأرض.. وتعبيــد الخلــق لــه.. ولــم يقــل 

هــؤلاء الرســل اإلا قــولاً واحــداً وهــو ﴿. . . اْعُبــُدوا اللَّــَه 

ــْن اإَِلـٰـٍه َغْيــُرُهۖ ﴾.. فالاأنبيــاء لــم ياأتــوا للخلــق  َمــا َلُكــم مِّ

ليخبروهــم بوجــود اللــه فهــذه قضيــة مركــوزة فــي الفطــرة 

ــي  ــوا مســار البشــرية ف ــاء لكــي يعدل ــاء الانبي ــا ج اإنم

تعاملهــا مــع اللــه.. وفــي اإعطــاء اللــه حقــه بالعبوديــة 

لــه والخضــوع لســلطانه والتلقــي منــه وحــده فــي شــئون 

حياتهــم كلهــا.. فعبــادة اللــه تكــون بطاعتــه فيمــا اأمــر 

واجتنــاب مــا نهــى اللــه عنــه.. وطاعتــه تكــون باتبــاع 

رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم.. ولهــذا لا يقبــل اللــه 

ــص  ــاً.. والخال ــا كان خالصــاً صواب ــن العمــل اإلا م م

اأن يكــون للــه.. والصــواب اأن يكــون علــى ســنة رســوله 

ســلام التــي اأرســل  صلــى اللــه عليــه وســلم، وحقيقــة الاإ

ــه.. هــي اأن يستســلم  ــزل بهــا كتب ــه بهــا رســله واأن الل

العبــد للــه لا لغيــره واأن يخضــع لــه لا لســواه فــي 

كل شــئون حياتــه صغيرهــا وكبيرهــا علــى الســواء.. 

فالمستســلم لــه ولغيــره يكــون مشــركاً باللــه عــز وجــل.. 

واأمــا الممتنــع عــن الاستســلام لــه فهــو مســتكبر ومــن 

اســتكبر عــن عبــادة اللــه.. فقــد كفــر باللــه عــز وجــل.

والمســلم عليــه اأن يتوجــه للــه عــز وجــل ويســتغني عــن 

كل مــا ســواه بالحــب للــه والــولاء لدينــه وتفريــغ القلــب 

ــه  ــق اإلا ب ــه ســبحانه وعــدم التعل ــا لا يرضي مــن كل م

ــه واأعطــى  ــه واأبغــض لل ــن اأحــب لل ــو م ــه ه ــد الل فعب

للــه ومنــع للــه. 

فمــن ســمح لاأحــد -غيــر اللــه- اأن يســتعبد قلبــه صــار 

عبــداً لغيــر اللــه حتــى ولــو كان المســتعِبد للقلــب 

ــك.. روى  ــر ذل صــورة مباحــة كزوجــة اأو اأولاد اأو غي

البخــاري وابــن ماجــة.. عــن رســول اللــه صلــى اللــه 

تعــس  الدرهــم..  قــال: }تعــس عبــد  عليــه وســلم 

عبــد الدينــار.. تعــس عبــد القطيفــة.. تعــس عبــد 

اإذا ِشــْيك فــلا اْنَتَقــش  الخميصــة.. تعــس وانتكــس و

اإن اأعطــي رضــي واإن ُمنــع ســخط{. 

والعبــد يغــار علــى حرمــات اللــه فياأمــر بالمعــروف 

وينهــى عــن المنكــر.. وهــذه هــي خيريــة هــذه الاأمــر..

ــٍة اأْخرَِجــْت   يقــول اللــه عــز وجــل: ﴿ُكنُتــْم َخْيــَر اأمَّ

اْلُمنَكــِر  َعــِن  َوَتْنَهــْوَن  بِاْلَمْعــُروِف  َتاأُْمــُروَن  ـاِس  لِلنَـّ

.)١١0 عمــران:  )اآل   ﴾ ـِهۗ  بِاللَـّ َوتُْؤِمُنــوَن 

اإيمانهــم  تعميــق  اإلــى  يحتاجــون  البشــر جميعــاً  اإن 

فــي  مهمتهــم  اأن  ويعلمــوا  الواحــد..  اللــه  باألوهيــة 

هــذه الاأرض.. العبوديــة الكاملــة الشــاملة للــه رب 

العالميــن.. واآيــة هــذه العبوديــة هــو التســليم المطلــق 

ــو  ــرة.. فل ــرة وكبي ــي كل صغي ــى ف ــبحانه وتعال ــه س لل

اأردت اأن اأشــرب شــربة مــاء اأعلــم اأن يــدي لــن تمتــد 

اإلــى هــذا الكــوب اإلا اأن يــاأذن اللــه.. ولا اأســتطيع 

اأن اأرفعهــا اإلــى فمــي اإلا اإذا اأذن اللــه.. وهــذا اليقيــن 

ــا  ــي حياتن ــكل ذرة ف ــل ب ــكل شــيء ب ــط ب ــذي يحي ال

هــو الــذي يحقــق العبوديــة للــه، ولناأخــذ مثــلاً لذلــك 

موقــف اإبراهيــم وابنــه اإســماعيل عليهمــا الســلام حينمــا 

راأى اإبراهيــم رؤيــا فــي المنــام اأنــه يذبــح ابنــه واللــه 

ــْرَناُه  يقــص علينــا القصــة فــي ســورة الصافــات : ﴿َفَبشَّ

ــيَّ  ــا ُبَن ــاَل َي ــْعَي َق ــُه السَّ ــَغ َمَع ــا َبَل ــٍم * َفَلمَّ ــَلاٍم َحِلي بُِغ

ــاِم اأنِّــي اأْذَبُحــَك َفانُظــْر َمــاَذا َتــرَٰىۚ   اإِنِّــي اأرَٰى فِــي اْلَمَن

َقــاَل َيــا اأَبــِت اْفَعــْل َمــا تُْؤَمــُرۖ  َســَتِجُدنِي اإِن َشــاَء اللَّــُه 

ــا اأْســَلَما َوَتلَّــُه لِْلَجِبيــِن * َوَناَدْيَنــاُه  ابِرِيــَن * َفَلمَّ ِمــَن الصَّ

لِــَك  ـا َكَذٰ ْؤَيــاۚ  اإِنَـّ ْقــَت الرُّ اأن َيــا اإِْبَراِهيــُم * َقــْد َصدَّ

َنْجــزِي اْلُمْحِســِنيَن﴾ )الصافــات: ١0١-١05( .

نعــم.. اإنــه التســليم والعبوديــة للــه.. اإنــه الخضــوع 

اإبراهيــم واإســماعيل  اللــه.. مــن  والاستســلام لاأمــر 

الســلام. عليهمــا 

فعلينــا اأيهــا النــاس.. اأن نقــرر لكــي نكــون عبيــداً للــه 

عــز وجــل.. اأننــا لــن نطيــع اإلا اللــه فــي اأمرنــا كلــه ولــن 

نخضــع اإلا لــه ســبحانه ولــن نتلقــى فــي شــئون حياتنــا 

كلهــا اإلا مــن شــرعه ودينــه.. ثــم نمضــي بعــد ذلــك 

ــا  ــا.. مطعمن ــا كله ــي حياتن ــة ف ــذه العبودي ــق ه لنحق

وكرهنــا  وحبنــا  واأحزاننــا  واأفراحنــا  وملبســنا  ومشــربنا 

ــه عــز وجــل..  ــال رضــا الل ــا.. لكــي نن ــا وبرائن وولائن

ونفــوز بجنتــه وفــي جــواره فــي الاآخــرة. 

واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين.

العبودية يف اللغة:

 هي الذل والخضوع 

والطاعة والتباع.

ومحبة اهلل..
شرط للعبادة.. 

فالعبادة كما عرفها 
العلماء:

 هي تمام الحب
 مع تمام الخضوع.



جيل قرآنى فريد 

لكي نصل لستوى ذالك الجيل الفريد

 
ــة  ــرات الجاهلي ــن كل مؤث ــرد م ــد إذًا.. أن نتج ــا ب ·    ف

ــا. ــتمد منه ــا ونس ــش فيه ــي نعي الت

·    ل بــد إذًا.. أن نرجــع إلــى النبــع الخالــص الــذي اســتمد 
منــه الصحابــة.. كتــاب اهلل وهــدي رســوله صلــى اهلل 

عليــه وســلم.

·    ل بــد إذًا.. حيــن نرجــع إلــى هــذا النبــع الصــايف.. أن 
نرجــع إليــه بشــعور التلقــي للتنفيــذ والعمــل.. ل بشــعور 

الدراســة والتــاع.

·    ل بــد إذًا.. أن نرجــع إليــه لنعــرف مــاذا يطلــب منــا أن 
نكــون.. لكــي نكــون.

·    ثــم أخيــرًا.. ل بــد لنــا مــن التخلص من ضغــط الجتمع 
ــا  ل نحــن قيمن ــه وتقاليــده.. وأل ٌنعــدِّ الجاهلــي وتصورات

وتصوراتنا.



بعض ما قال السلف الصالح عن الرعيل الألول 

يقول ابن القيم الجوزية رحمة اهلل عليه:
وملــا كان التلقــي عنــه صلــى اهلل عليــه وســلم ىلع 
ــطة، وكان  ــر واس ــوع بغي ــطة ون ــوع بواس ــن: ن نوعي
ــازوا  ــن ح ــه الذي ــّظ أصحاب ــطة ح ــال واس ــي ب التلق
ــع  ــال طم ــد، ف ــتولوا ىلع األم ــباق، واس ــات الس قصب
ــرز  ألحــد مــن األمــة بعدهــم يف اللحــاق، ولكــن املب
مــن اتبــع صراطهــم املســتقيم، واقتفــى منهاجهــم 
ــم ذات  ــن طريقه ــدل ع ــن ع ــف م ــم، واملتخل القوي
ــه يف  ــع التائ ــك املنقط ــمال، فذل ــن وذات الش اليمي
بيــداء املهالــك والضــالل، فــأي خصلــة خيــر لــم 
يســبقوا إليهــا؟ وأي خطــة رشــد لــم يســتولوا عليهــا؟ 
ــا  ــاة عذًب ــن الحي ــن عي ــاء م ــد وردوا رأس امل ــاهلل لق ت
صافًيــا زالال وأيــدوا قواعــد اإلســالم فلــم يدعــوا ألحــد 
بعدهــم مقــاال، فتحــوا القلــوب بعدلهــم بالقــرآن 
واإليمــان، والُقــرى بالجهــاد بالســيف والســنان، وألقــوا 
إلــى التابعيــن مــا تلقــوه مــن مشــكاة النبــوة خالًصــا 
ــى اهلل  ــم صل ــن نبيه ــه ع ــندهم في ــا، وكان س صافًي
ــنًدا  ــن س ــن رب العاملي ــل ع ــن جبري ــلم ع ــه وس علي

ــا. ــا عالًي صحيًح
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سلامي ومنهج الحركة صنوان  التصور ال�إ
ل� ينفصلان

اإن الدعــوة اإلــى ديــن اللــه.. موكــٌب متصــٌل علــى 

ــالة  ــي برس ــكلُّ رســول ياأت ــخ البشــري.. ف ــق التاري طري

التفاصيــُل  تنوعــت  واإن  اللــه،  عنــد  مــن  التوحيــِد 

والتشــريعاُت حْســب حاجــات الاأمــم والاأجيــال.. ثــم 

يقــع الانحــراف عِقــَب كلِّ رســالٍة ويبُعــد النــاس نهائيــاً 

ــه. ــن الل عــن دي

وهنــا تجــيء رســالة جديــدة مــن عنــد اللــه تجــدد 

ــي مــا عِلــق بهــا مــن  للنــاِس عقيــدَة التوحيــد وتنقِّ

انحرافــات.. اإلــى اأن ختــم اللــه تعالــى هــذا الموكــَب 

ســلام دينــاً للنــاس كافًة  ســلام..  فاأصبــح الاإ برســالِة الاإ

فــي كل زمــاٍن ومــكاٍن.. واآخــر حلقــٍة فــي الدعــوة اإلــى 

ديــن اللــه.

ــاس..  ــاة الن ــي الاأرض وفــي حي ــه ف ــِن الل ــَة دي اإن اإقام

يقــوم علــى اأمريــن لا يمكــن فصــُل اأحِدهمــا عــن 

الاآخــر.. فِكلاهمــا مــن عنــد اللــه.

الاأمــر الاأول: المبــادُئ والمفاهيــُم التــي تخــصُّ كل 

اآخــَر:  اأو بلفــظ  الديــن..  قضيــة مــن قضايــا هــذا 

التصــور.

الاأمــر الثانــي: الوســائُل والطــرُق المطلوبــة لتحقيــق هــذا 

الديــن فــي الاأرض وفــي حيــاة النــاس.. اأو بلفــظ اآخــَر: 

منهــج الحركة.

ــه..  ــد الل فهمــا اأمــراِن لا ينفصــلاِن وِكلاهمــا مــن عن

ــِة  قام ــٌج لاإ ــه.. ومنه ــد الل ــن عن ــن م تصــوٌر لهــذا الدي

ــه. ــد الل ــن.. اأيضــاً مــن عن هــذا الدي

اأن  ويجــب  الاأهميــة..  غايــة  فــي  الحقيقــُة  هــذه 

تفهَمهــا وتِعيهــا جيــداً كلُّ جماعــة مســلمٍة تســعى 

الاأرض. فــي  اللــه  لتطبيــق شــرع 

اإنــه لا يجــوُز ولا َيِصــحُّ اأن تاأخــَذ الجماعــُة المســلمُة 

التصــوَر بمــا يحملــه مــن مفاهيــَم واأفــكاٍر ومبــادَئ 

لديــِن اللــه مــن عنــد اللــه.. ثــم تاأخــَذ منهــَج الحركــِة 

ــن مصــدر  ــه.. م ــِن ووســائِل وطــرِق تحقيق ــذا الدي به

ــك!!!  ــى يكــون ذل ــه.. فاأنّ ــَر الل اآخــَر غي

ــه الصــداُم مــع النفــِس  ــرُة والتخبــط.. اإن ــه اإذن الحي اإن

والنــاِس والمجتمــع.. اإنــه عــدٌم التوفيــِق فــي الطريــق.. 

اإنــه عــدُم الاســتحقاِق لمعيَّــة اللــه وتاأييــده وعونــه.. 

ــه عــز وجــل  ــا الل ــي اأكرمن اإنهــا المتاهــة.. المتاهــُة الت

بالخــروج منهــا.. نحــن الذيــن نتمســك بديــن اللــه.

هــذه هــي الحقيقــُة التــي يبيُِّنهــا لنــا القــراآُن الكريــم 

فــي قصــِص الرســِل والاأنبيــاء صلــوات اللــه وســلامه 

عليهــم جميعــاً.

ــُت بِــِه  ﴿َوُكـــلاًّ نَُّقــصُّ َعَلْيــَك ِمــْن اأنَبــاء الرُُّســِل َمــا نَُثبِّ

فُــَؤاَدَك َوَجــاءَك فِــي َهـــِذِه اْلَحــقُّ َوَمْوِعَظــٌة َوِذْكــرَى 

لِْلُمْؤِمِنيــَن﴾.

منهج
 الحركة

 بهذا الدين
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ــا قصــَص الرســل  ــم.. يقــصُّ علين ــِه الكري ــاُب الل فكت

ــان: ــة والبي ــرة والموعظ ــاء.. للعب والاأنبي

ــه..  ــُن كلُّ ــذا الدي ــه ه ــذي يرتكــز اإلي ــاُن التصــوِر ال بي

ــه عــز وجــل. ــِد لل ــدُة التوحي وهــو عقي

وبيــاُن منهــِج تحقيــِق ديــِن اللــه فــي حيــاة النــاس وفــي 

واقــع الاأرض.. وهــو مــا يطلــُق عليــه العلمــاء.. منهــُج 

الحركــِة بهــذا الديــن.

اإذاً.. فمنهــج الحركــة بهــذا الديــن ليــس متــروكاً للهوى 

البشــري.. ولكنــه منهــٌج  التفكيــِر  اأو  اأو المصلحــِة 

ربانــٌي يتلقــاه اأصحــاب الحــق والدعــاُة اإلــى اللــه.. 

مــن منهــج الحركــة بهــذا الديــن فــي حيــاة الرســل 

والاأنبيــاء.. ومــن ســيرة رســولنا صلــى اللــه عليــه وســلم.

سلام قصة البشرية ومنهج اإعادة ال�إ
البشــرية..  عرفتهــا  عقيــدٍة  اأوُل  هــو  ســلاَم  الاإ اإن 

والجاهليــة حالــٌة طــراأت علــى البشــريِة بعــد معرفــة 

فتفَســُد  والاأنبيــاء..  الرســل  اأيــدي  علــى  ســلاِم  الاإ

العقيــدة والتصــور، كمــا يفســد المجتمــع والحيــاة، 

وذلــك بالطاعــة والعبوديــة لغيــر اللــه ســبحانه.. ســواًء 

ــٍم اأو لكوكــب اأو لحاكــم  ــُة لصن ــت هــذه العبودي اأكان

اأو لزعيــِم القبيلــة.. فكلُّهــا انحــراٌف عــن التوحيــد اإلــى 

ســلام اإلــى الجاهليــة. الشــرك، وخــروج مــن الاإ

وحيــن تبلــغ هــذه الجاهليــة مداهــا.. يبعــث اللــه 

هــم  للنــاس رســولا ليخرَجهــم مــن هــذه الجاهليــة ويردَّ

ــٌق مــن قومــه  ســلام.. فيســتجيب للرســول فري ــى الاإ اإل

ويؤمنــون بمــا اأرســل بــه.. وبذلــك تتكــون الجماعــة 

المســلمة بقيــادة الرســول.

مــن  فريــٌق  للرســول  يســتجيب  لا  المقابــل..  وفــي 

قومــه.. فيكفــروَن بمــا جاءهــم بــه، ويظلُّــون مشــركين 

اللــه.. ويبَقــون علــى حالهــم داخــل  يعبــدون غيــر 

تلــك  وفــي  قيادتــه..  وتحــت  الجاهلــي  المجتمــع 

اللحظــة التــي تفاصــل فيهــا الجماعــُة المســلمٌة قوَمهــا 

ــه بقــدره  ــذ يتدخــل الل ــد.. عندئ علــى حقيقــة التوحي

ــي الجماعــَة المســلمة..  فُيهلــَك الاأمــَة المشــركة وينجِّ

فــاإن اللــه ســبحانه لا يفِصــُل بيــن المســلمين وعدوهــم 

ــِة  ــد الصــدع بالحــق ومفارق ــن المشــركين.. اإلا بع م

اإعــلاُن الطاعــِة  ــه مــن الشــرك.. و القــوم لمــا هــم علي

ــه وحــده. والخضــوِع لل

مــدار  علــى  الجاريــة  الســنَّة  هــذه  تســتمر  وهكــذا 

تاريــخ دعــوة الرســل والاأنبيــاء.. وهــذا هــو منهــج اللــه 

قامتــه فــي الاأرض.. وفــي  للحركــة بهــذا الديــن ولاإ

حيــاة النــاس. اإن هــذه الســنة الربانيــة.. تبيــن بوضــوٍح 

ــزام بالتصــور والمنهــج معــاً لتحقيــق هــذا  ضــرورَة الالت

الديــن.. واأن يكــون ِكلاهمــا مــن عنــد اللــه.. وليــس 

ــن اأي مصــدر اآخــَر ســواه. م

سيرة الرسول صلي الله عليه شاهدة 
باتباعه المنهج الرباني

وحيــن ننظــُر اإلــى ســيرة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وتاأكيــداً..  تــزداُد هــذه الحقيقــُة وضوحــاً  وســلم.. 

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل وذل

اللــه  يبــداأ رســوُل  اأن  اللــه..  لقــد شــاءت حكمــُة 

صلــى اللــه عليــه وســلم اأولــى ُخطواتــه بدعــوة النــاِس 

اأن يشــهدوا اأن لا اإلــه اإلا اللــه واأن محمــداً رســول 

ــًة  ــاً كامل ــَة عشــَر عام ــزُل ثلاث ــراآن يتن ــه.. وظــلَّ الق الل

فــي مكــة يتحــدث عــن قضيــة التوحيــد.. قضيــُة 

العقيــدة.. دون اأن يدخــَل فــي التفريعــات المتعلقــة 

بنظــام الحيــاة.. مــن اأجــل بنــاء العقيــدة وتمكينهــا فــي 

ــه  ــى الل ــه صل ــت برســول الل ــي اآمن ــة الت نفــوس العصب

عليــه وســلم.. ثــم بــداأ َيدخــُل عصبــٌة مــن النــاس فــي 

هــذا الديــن.. وتــزداُد هــذه العصبــة المؤمنــة يومــاً بعــد 

يــوم.. وبــداأت هــذه العصبــُة فــي الدعــوة اإلــى عبــادة 

اللــه وحــده ونبــذ عبوديــة مــن ســواه.. وهــي تــزاول 

نوعــاً مــن العزلــة الشــعورية فــي المجتمــع الجاهلــي 

لاأنهــا قــررت اأن تقيــَم حياتَهــا كلَّهــا علــى اأســاس 

ــم فــي حياتهــا كلِّهــا  توحيــد اللــه عــز وجــل واألا ُيحكَّ

اإلا اللــه.. وبــداأت الحركــة بهــذا الديــن فــي مواجهــة 

ــه  ــى الل ــه صل ــادة رســول الل ــة مــن حولهــا بقي الجاهلي

عليــه وســلم.. وطالــت تلــك الفتــرة.. والمســلمون 

فــي مكــة ليــس لهــم ســلطاٌن علــى اأنفســهم ولا علــى 

لهــم  يكــن  ولــم  فيــه..  يعيشــون  الــذي  المجتمــع 

حيــاٌة مســتقلٌة داخــل هــذا المجتمــع بحيــث ينظمــون 

ــزِل  ــم ين ــك ل ــن اأجــل ذل ــه.. وم ــريعة الل ــم بش حياته

اللــه تعالــى لهــم فــي هــذه الفتــرة لا تنظيمــاٍت ولا 

ــه فــي  ــد الل ــزَل لهــم مــن عن ــذي ن اإنمــا ال شــرائَع.. و

هــذه الفتــرة هــو العقيــدة والخلــق المنبثــق منهــا.. فلمــا 

اأَذن اللــه لرســوله بالهجــرة اإلــى المدينــة.. صــارت لهــم 

دولــٌة فــي المدينــة.. وعندئــذ تنزّلــت عليهــم القوانيــن 

المســلَم  المجتمــَع  بهــا  ينظّمــون  التــي  والشــرائع 

الجديــد.. والــذي تتكفــل لــه الدولــة بالوجــود والبقــاء 

ــوة وســلطان. ــا لهــا مــن نفــوذ وق ــكل م ب

هــذه هــي ســيرة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.. 

بيــن  والترابــط  التــلازَم  يــرى بوضــوٍح  اإليهــا  والناظــر 

ــاب  ــه كت ــزَل ب ــذي ن ــن وال ــة التصــور لهــذا الدي حقيق

قامــة المجتمــع المســلم  اللــه.. وبيــن منهــِج الحركــِة لاإ

بواســطة الجماعــة المســلمة الاأولــى وعلــى يــد خاتــم 

ــاء. الرســل والاأنبي

خطوات منهج الحركة بهذا الدين
اإلــى حقيقــة  فالخطــوُة الاأولــى تبــداأ بدعــوة النــاس 

ــاء العناصــِر  ســلام، واصطف ــي الاإ ــد للدخــول ف التوحي

ولكــي  الموحديــن  المؤمنيــن  مــن  ليكونــوا  الطيبــِة 

يلتحقــوا بالصــف المســلم تحــت قيــادٍة راشــدة.. 

ويقــَف المشــركون الذيــن يطيعــون غيــَر اللــه صفــاً 

اآخــر تحــت قيــادٍة جاهليــة. وربمــا تطــول هــذه الفتــرة 

ثــم يكــوُن الصــدُع  اللــه وتقديــره..  حْســب علــِم 

ــم يتحقــق  ــون المشــركين.. ث بالحــق ويفاصــُل المؤمن

لهــم..  والتمكيــن  المؤمنيــن  بنصــر  اإمــا  اللــه  وعــُد 

يقدرهــا  صــورة  بــاأي  اأو  شــهداء..  باصطفائهــم  اأو 

ســبحانه.

هــذه هــي ســيرُة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.. 

ليســت فقــط لجيــٍل مضــى وزمــٍن فــات.. ولكــْن لــكّل 

ــي  ــان وف ــي كل زم ــه.. ف ــن الل ــوة لدي اأصحــاِب الدع

كل مــكان.. واألا يكــون لهــم بديــلا عنهــا.. وهــي 

تمثــل الحلقــَة الاأخيــرَة فــي دعــوة الرســل والاأنبيــاء.

ــى  ــاج اإل ــوم.. تحت ــَة الي ــاِت القائم ــذه المجتمع اإن ه

ســلام مــن جديــد والخــروِج مــن هــذه  الدخــول فــي الاإ

الجاهليــة النكــدة التــي ارتــّدت اإليهــا وهــذا تبعــٌة ثقيلــٌة 

ــه  ــا تعلّمت ــق م ــِة الحــق.. وف ــق جماع ــى عات ــع عل تق

مــن منهــج الحركــة.. فــي تاريــخ الرســل والاأنبيــاء. 



مــع  الحلــول  أنصــاف  يقبــل  ل  اإلســام  إن   «
الجاهليــة. ل مــن ناحيــة التصــور، ول مــن ناحيــة 
األوضــاع النبثقــة مــن هذا التصــور.. فإما إســام 

ــة. وإمــا جاهلي
 وليــس هنالــك وضــع آخــر نصفــه إســام ونصفه 
فنظــرة  ويرضــاه..  اإلســام  يقبلــه  جاهليــة، 
اإلســام واضحــة يف أن الحــق واحــد ل يتعــدد، 
وأن ماعــدا هــذا الحــق فهــو الضــال. فهمــا غيــر 

ــزاج. ــن للتلبــس والمت قابلي
 وأنــه إمــا حكــم اهلل وإمــا حكــم الجاهليــة، وإمــا 

شــريعة اهلل، وإمــا الهــوى.. «

ال إله إال ال منهج حياة

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة © لجماعة الصادعون بالحق



ً

على جميع مواقع التواصل االجتماعي  للجماعة

عمل محاضرا بجامعة
 أم القرى لمدة 25 عاما

كلية الدعوة وأصول 
الدين  

التقى باألستاذ سيدقطب
في سجن مزرعة طرة 

عام1962م

   أسس جماعة الصادعون ن 
بالحق عام 1973م وأعلن 

عنها عام 2017م . 

من مواليد القاهره 
عام 1936 م  1354هـ



المنهج اإلسالمي ...

www.sdahaqq.com
28

مجلة الصادعون بالحق - العدد األول | 11- أغسطس - ٢01٩ / 10 - ذو الحجة - 1440

خضوع اإلنسان والكون كله

للناموس اإللهي
اأودعــه  اللــه..  خلــق  مــن  كلــه  الوجــود  هــذا  اإن 

-ســبحانه- قوانينــه التــي يتحــرك بهــا.. وهــذا النامــوس 

لهــي ينســق بيــن مفــردات هــذا الوجــود كلهــا..  الاإ

ــود.. خاضــع  ــذا الوج ــاً.. وه ــا جميع ــم حركاته وينظ

لمشــيئة اللــه التــي تدبــره.. ومستســلم لهــذا النامــوس 

الــذي ينســقه.. بحيــث لا يخطــر لــه فــي لحظــة 

واحــدة اأن يخالفــه.. 

ــَماِء َوِهــَي  يقــول عــز وجــل: ﴿ثُــمَّ اْســَتَوى اإَِلــى السَّ

لِــْلاأرِْض اِْئِتَيــا َطوًْعــا اأْو َكْرًهــا َقاَلَتــا  ُدَخــاٌن َفَقــاَل َلَهــا َو

ــه..  ــَن﴾ )فصلــت: ١١(.. فهــو لهــذا كل ــا َطائِِعي اأَتْيَن

كــون صالــح لا يدركــه العطــب والفســاد اإلا اأن يشــاء 

اللــه.

نســان مــن هــذا الوجــود الكونــي.. والقوانيــن التــي  والاإ

تحكــم فطرتــه ليســت بمعــزل عــن ذلــك النامــوس 

نســان  الــذي يحكــم الوجــود كلــه. ولقــد خلــق اللــه الاإ

نســان..  ــذا الاإ ــك فه ــذا الوجــود- لذل ــق ه ــا خل -كم

ــام  ــه الجســمي للنامــوس الع ــة كيان خاضــع مــن ناحي

ــد وفــق النامــوس  نســان ُيوَل ــه.. فالاإ الــذي ســنَّه اللــه ل

ــولادة..  ــه لمــدة الحمــل وظــروف ال الــذي وضعــه الل

ثــم هــو يتنفــس ويتحــرك ويحــس فيتاألــم ويفــرح ويجــوع 

ــوس  ــق نام ــش وف ــه يعي ــاأكل ويشــرب.. اإن ويعطــش وي

اللــه عــن غيــر اإرادة منــه ولا اختيــار.. شــاأنه فــي هــذا 

شــاأن هــذا الوجــود وكل مــا فيــه ومــن فيــه.. فــي 

الخضــوع المطلــق لمشــيئة اللــه وقــدره وناموســه.. 

نســان. ــلااإرادي فــي الاإ وهــذا مــا يســمى بالجانــب ال

نســان.. فلقــد اختــار اللــه  رادي فــي الاإ اأمــا الجانــب الاإ

ســلام«.. لتنظيــم  نســان »ديــن الاإ عــز وجــل.. لهــذا لاإ

راديــة تنظيمــاً متناســقاً مــع حياتــه الطبيعيــة..  حياتــه الاإ

ولذلــك فديــن اللــه -علــى هــذا الاأســاس- مــا هــو اإلا 

لهــي العــام الــذي يحكــم فطــرة  قطــاع مــن النامــوس الاإ

نســان.. وفطــرة الوجــود العــام.. وينســقها كلهــا  الاإ

جملــًة واحــدة، اإن ديــن اللــه الــذي اختــاره للبشــر.. 

الــذي  العالميــن..  رب  مــن  ديــن  ربانــي..  ديــن 

يخضــع لــه الكــون كلــه.. ديــن لتنظيــم حيــاة البشــر ﴿

اليــوم اأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم َواأْتَمْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمِتــي 

ْســَلاَم ِديًنــا﴾ )المائــدة: ٣(.. لذلــك  َورَِضيــُت َلُكــُم اْلاإِ

فــاإن الالتــزام بهــذا الديــن الربانــي يحقــق التناســق بيــن 

القوانيــن التــي تحكــم فطــرة البشــر والقوانيــن التــي 

تحكــم حياتهــم الظاهــرة.. ويحقــق التناســق بيــن حياة 

نســان وحركــة الكــون الــذي يعيــش فيــه.. ومــن اأجل  الاإ

ذلــك.. يصبــح الالتــزام بهــذا الديــن الربانــي.. واجبــاً 

لتحقيــق ذلــك التناســق وصيانــة للحيــاة مــن كل اأنــواع 

الفســاد.. وذلــك لاأن البشــر فــي رحــاب ديــن اللــه.. 

يعيشــون فــي ســلام مــع اأنفســهم.. وســلام مــع هــذا 

ــة  ــن تطابــق حرك ــاأ هــذا الســلام.. م ــون.. وينش الك

البشــر مــع حركــة الكائنــات والكــون مــن حولهــم.. ﴿

ْســَلاُم﴾. ــِه اْلاإِ يــَن ِعْنــَد اللَّ اإِنَّ الدِّ

ال�رتباط الوثيق بين دين الله والعلوم 
المتعلقة بالنواميس الكونية

ــي..  ــن ربان ــاره للبشــر.. دي ــذي اخت ــه ال ــن الل اإن دي

ــه الكــون  ديــن مــن رب العالميــن.. الــذي يخضــع ل

كلــه.. ديــن لتنظيــم حيــاة البشــر ولذلك فهنــاك ارتباط 

وثيــق.. بيــن هــذا الديــن الربانــي.. وبيــن ســائر العلــوم 

المتعلقــة بالنواميــس الكونيــة.. اإنهــا كلهــا تــؤدي اإلــى 

اللــه حيــن لا يســتخدمها الهــوى المنحــرف للابتعــاد 

عــن اللــه.. فالعلــم الربانــي.. يتعلــق بالقوانيــن الطبيعية 

وتســخيرها فــي طاعــة اللــه وفــي خلافــة الاأرض.. 

بالضبــط كتعلقــه بالعقيــدة والفرائــض والشــرائع.. لكــن 

العلــم الــذي ينقطــع عــن ديــن اللــه.. ليــس هــو العلــم 

الــذي يعنيــه القــراآن ويثنــي علــى اأهلــه بقولــه تعالــى: ﴿

اإِنََّمــا َيْخَشــى اللَّــَه ِمــْن ِعَبــاِدِه اْلُعَلَمــاُء.. اإِنَّ اللَّــَه َعزِيــٌز 

َغُفــوٌر﴾ )فاطــر: 28(.
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وشيجة العقيدة هي الوشيجة الوحيدة 
التي تربط الناس في دين الله 

ــي..  ــن ربان ــاره للبشــر.. دي ــذي اخت ــه ال ــن الل اإن دي

ــه الكــون  ديــن مــن رب العالميــن.. الــذي يخضــع ل

كلــه.. ديــن لتنظيــم حيــاة البشــر ولذلــك فليــس هنــاك 

ــه.. وشــيجة  ــاس فــي الل ــط الن اإلا وشــيجة واحــدة ترب

دار  هــي  واحــدة  داراً  اإلا  هنــاك  وليــس  العقيــدة.. 

ســلام..  الاإ

نســان ويخلصــه مــن  ســلام ليرفــع الاإ لقــد جــاء الاإ

وشــائج الاأرض والطيــن.. ومــن وشــائج اللحــم والدم.. 

فــلا وطــن للمســلم اإلا الــذي تقــام فيــه شــريعة اللــه.. 

فتقــوم الروابــط بينــه وبيــن ســكان هــذا الوطــن.. علــى 

اأســاس الارتبــاط فــي اللــه.. فــلا جنســية للمســلم اإلا 

عقيدتــه التــي تجعلــه عضــواً فــي »الاأمــة المســلمة«..

ــة للمســلم اإلا تلــك التــي تنبثــق مــن العقيــدة  ولا قراب

ــه واأخــاه  ــاه واأم ــة المســلم اأب ــه.. فليســت قراب ــي الل ف

وزوجــه وعشــيرته.. مــا لــم تنعقــد الاآصــرة الاأولــى اآصــرة 

العقيــدة.. فــاإذا لــم تنعقــد فــلا ولاء ولا مناصــرة.. ﴿

اإِنَّ  ــي َو ــْن اأْهِل ــي ِم ــاَل رَبِّ اإِنَّ اْبِن ــُه َفَق ــوٌح َربَّ ــاَدى نُ َوَن

وَْعــَدَك اْلَحــقُّ َواأْنــَت اأْحَكــُم اْلَحاِكِميــَن * َقــاَل َيــا 

ــٍح﴾  ــُر َصالِ ــٌل َغْي ــُه َعَم ــَك اإِنَّ ــْن اأْهِل ــَس ِم ــُه َلْي ــوُح اإِنَّ نُ

)هــود: 46-45(.

الوشــائج  تنقطــع جميــع  العقيــدة..  تفتــرق  فحيــن 

والروابــط.. وشــيجة الاأبــوة كمــا فــي قصــة نــوح.. 

وشــيجة البنــوة كمــا فــي قصــة اإبراهيــم.. وشــيجة 

الاأهــل والعشــيرة كمــا فــي قصــة اأصحــاب الكهــف.. 

ورابطــة الزوجيــة كمــا فــي قصــص امراأتــي نــوح ولوط.. 

وامــراأة فرعــون. ﴿َضــرََب اللَّــُه َمَثــًلا لِلَِّذيــَن َكَفــُروا اِْمــَراأَة 

ــا  ــْن ِعَباِدَن ــِن ِم ــَت َعْبَدْي ــا َتْح ــوٍط َكاَنَت ــَراأَة لُ ــوٍح َواْم نُ

َصالَِحْيــِن َفَخاَنَتاُهَمــا َفَلــْم ُيْغِنَيــا َعْنُهَمــا ِمــَن اللَّــِه َشــْيًئا 

اِخِليــَن* َوَضــرََب اللَّــُه َمَثــًلا  َوِقيــَل اْدُخــَلا النَّــاَر َمــَع الدَّ

آَمُنــوا اِْمــَراأَة فِرَْعــْوَن اإِْذ َقاَلــْت رَبِّ اْبــِن لـِـي ِعْنــَدَك  لِلَِّذيــَن اَ

ِنــي ِمــَن  ِنــي ِمــْن فِرَْعــْوَن وََعَمِلــِه َوَنجِّ َبْيًتــا فـِـي اْلَجنَّــِة َوَنجِّ

ــم: ١0-١١(. ــَن﴾ )التحري ــْوِم الظَّالِِمي اْلَق

وشــيجة  انعقــدت  فحينمــا  ذلــك..  مقابــل  وفــي 

المهاجريــن  بيــن  العلاقــة..  توطــدت  العقيــدة.. 

والاأنصــار.. فــاإذا هــم اأهــل واإخــوة. واتصلت الوشــيجة 

بيــن المســلمين العــرب واإخوانهــم: صهيــب الرومي.. 

واختفــت  الفارســي..  وســلمان  الحبشــي..  وبــلال 

تمامــاً عصبيــة القبيلــة.. وعصبيــة الجنــس.. وعصبيــة 

يمانيــة. الاأرض.. وجــاء بــدلاً عنهــا.. الاأخــوة الاإ

المجتمع المسلم والمجتمع الجاهلي
ــي..  ــن ربان ــاره للبشــر.. دي ــذي اخت ــه ال ــن الل اإن دي

ــه الكــون  ديــن مــن رب العالميــن.. الــذي يخضــع ل

كلــه.. ديــن لتنظيــم حيــاة البشــر ولذلــك فالمجتمــع 

الجاهلــي.. هــو كل مجتمــع تتمثــل فيهــا عبوديــة 

يشــرعون  اأربــاب  بعضــه  مجتمــع  للبشــر..  البشــر 

وبعضــه عبيــد يطيعــون.

وفــي هــذا المجتمــع الجاهلــي.. تقــوم العلاقــات بيــن 

الجنســين علــى اأســاس الهوى والنــزوة.. وتتخلى المراأة 

عــن وظيفتهــا الاأساســية فــي رعايــة الجيــل الجديــد.. 

المــادي«..  نتــاج  »الاإ فــي  طاقتهــا  تنفــق  لكــي 

ويكــون المفهــوم الاأخلاقــي منحصــر فــي المعامــلات 

الاقتصاديــة والسياســية فــي حــدود مصلحــة الدولــة.. 

ــذ يكــون »التخلــف الحضــاري«. وعندئ

اأمــا المجتمــع المســلم.. فهــو المجتمــع الــذي تمثــل 

فيــه العقيــدة رابطــة التجمــع الاأساســية.. وتصبــح هــذه 

العقيــدة هــي جنســية المســلم.. وفــي هــذا المجتمــع 

المســلم تكــون. »الاأســرة« هــي قاعــدة المجتمــع.. 

ــن  ــى اأســاس »التخصــص« بي وتقــوم هــذه الاأســرة عل

الزوجيــن فــي العمــل.. وتكــون رعايــة الجيــل الناشــئ 

هــي اأهــم وظائــف الاأم.. ويكــون الجهــاد لنصــرة ديــن 

اللــه وشــريعته لا لاأي هــدف مــن الاأهــداف.. ويكــون 

النصــر تحــت رايــة العقيــدة.. وهــذا هــو المجتمــع 

المتحضــر بــكل المقاييــس.

وفي مقابل دين الله 
وفــي مقابــل ديــن اللــه.. اأهــواء البشــر.. فعندمــا يتخــذ 

غيــر ديــن اللــه.. شــريعًة لحياتــه  نســان.. دينــاً  الاإ

مســتمدة مــن الهــوى وليــس مــن ديــن اللــه.. فاإنــه 

بذلــك يحيــد عــن الحــق الكامــن فــي اأعمــاق فطرتــه 

تحــت تاأثيــر هــواه.. وعندمــا لا يستســلم للــه استســلام 

هــذا الوجــود الخاضــع لمــولاه.. فعندئــٍذ يقــع الشــقاق 

ــراد  ــن الاأف ــع الشــقاق بي ــه.. ويق نســان وفطرت ــن الاإ بي

والجماعــات والاأمــم.. كمــا يقــع بيــن البشــر والكــون 

مــن حولهــم فتنقلــب قــواه وذخائــره.. اإلــى وســائل 

ــن اأن تكــون وســائل عمــران  ــدلاً م ــر وشــقاء.. ب تدمي

نســان..  ﴿َوَمــْن اأْعــرََض َعــْن ِذْكــرِي َفــاإِنَّ  وســعادة للاإ

َلــُه َمِعيَشــًة َضْنــًكا﴾ )طــه: ١24(.. فحينمــا يحــدث 

خــروج عــن شــرع اللــه.. يحــدث هــذا الضنــك.

نســان..  ــا يتخــذ الاإ ــه.. وعندم ــن الل ــل دي ــي مقاب وف

دينــاً غيــر ديــن اللــه.. يقع الصــراع والخــوف والهلع.. 

وعــدم البركــة وعــدم الاأمــن التــي تعيشــها الشــعوب 

التــي اأوغلــت فــي عصيــان اللــه عــز وجــل.. ﴿َوَلَعــَذاُب 

آِخــَرِة اأَشــدُّ َواأْبَقــى﴾ )طــه: ١2٧(.. عــذاب خالــد  اْلاَ

فــي نــار جهنــم ومــن اأجــل ذلــك كلــه.. لا يجــوز 

نســان ولا للبشــرية.. اأن تضــع شــريعة مســتقلة..  للاإ

عــن هــذا الديــن الربانــي.. لاأن هــذا تصــادم وتناقــض 

نســان عبــد للــه.. والكــون عبــد  مــع الحقيقــة.. اإن الاإ

نســان..  للــه.. واأن مــا ُيَســِير الكــون ينبغي اأن ُيَســِير الاإ

اللــه..  فكلاهمــا مــن مصــدر واحــد.. مــن عنــد 

فكمــا اأن الكــون عبــد للــه وحــده.. ولا يدعــي اأحــد 

ــِير الكــون وُيَســِير  ــه ُيَس ــه خلــق هــذا الكــون.. اأو اأن اأن

نســان.. لــم يخلــق نفســه  الاأفــلاك.. فكذلــك الاإ

لكــي يصنــع لنفســه شــريعة مــن دون اللــه، اإن الالتــزام 

ــي  ــاة الســعيدة ف ــق الحي ــي.. يحق ــن الربان ــذا الدي به

الدنيــا والاآخــرة.. يحقــق الطماأنينــة والحيــاة الســعيدة 

نســان  نســان وبيــن نفســه.. وبيــن الاإ فــي الدنيــا بيــن الاإ

ــل اأن تكــون  ــن الكــون.. قب ــه وبي ــاس.. وبين ــن الن وبي

مجــرد نجــاة لــه مــن الحســاب فــي الاآخــرة.

ــٌن  ــَو ُمْؤِم ــى َوُه ــٍر اأْو اأْنَث ــْن َذَك ــا ِم ــَل َصالًِح ــْن َعِم ﴿َم

َفَلُنْحِيَينَّــُه َحَيــاًة َطِيَبــة﴾ )النحــل: ٩٧(.. ثــم يتــم تمــام 

هــذه الســعادة.. وتبلــغ كمالهــا فــي الــدار الاآخــرة.. ﴿

الَِحــاِت اأنَّ َلُهــْم َجنَّــاٍت  آَمُنــوا وََعِمُلــوا الصَّ ــِر الَِّذيــَن اَ وَبشِّ

َتْجــرِي ِمــْن َتْحِتَهــا اْلاأْنَهــاُر ُكلََّمــا ُرزِقـُـوا ِمْنَهــا ِمــْن َثَمــَرٍة 

رِْزًقــا َقالـُـوا َهــَذا الَّــِذي ُرزِْقَنــا ِمــْن َقْبــُل َواأتـُـوا بـِـِه ُمَتَشــابًِها 

َخالِــُدوَن﴾  فِيَهــا  َوُهــْم  ــَرٌة  ُمَطهَّ اأْزَواٌج  فِيَهــا  َوَلُهــْم 

)البقــرة: 25(.
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الحق والباطل
بيـــن الصـــراع 

اإن موضــوع المعركــة مــن صلــب العقيــدة اإذ يمثّــل 

الصــراع الدائــم بيــن الحــق والباطــل، بيــن الحــق الذي 

قامــت بــه الســماوات والاأرض والباطــل الطــارئ، اإنهــا 

معركــة بيــن اأوليــاء اللــه مــن الرســل واأتباعهــم تســاندهم 

ــا وكفــى باللــه  الملائكــة ومعهــم اللــه وكفــى باللــه ولي

نصيــرا وبيــن اأوليــاء الشــيطان ومعهــم اإبليــس يســاندهم 

ويوجههــم ويحرضهــم.

هــذه المعركــة بــداأت منــذ اأن خلــق اللــه اآدم واأمــر 

اســتكباراً  اإبليــس  فاأبــى  لــه  يســجدوا  اأن  الملائكــة 

واســتعلاًء علــى اأن يســجد لبشــر ُخلــق مــن طيــن، 

وبعــد طــرده مــن رحمــة اللــه عاهــد اللــَه اأن يغــوي 

ويضــل ذريــة اآدم ﴿َقــاَل رَبِّ بَِمــا اأْغَوْيَتِنــي َلاأَزيَِّنــنَّ َلُهــْم 

ــُم  ــاَدَك ِمْنُه ــَن * اإِلَّا ِعَب ــْم اأْجَمِعي ــي اْلاأرِْض َوَلاأْغوَِينَُّه فِ

تِــَك  َفِبِعزَّ ﴿َقــاَل   )40-٣٩ )الحجــر:  اْلُمْخَلِصيــَن﴾ 

)82 )ص:  اأْجَمِعيــَن﴾  َلاأْغوَِينَُّهــْم 

ْرَتــِن  ْمــَت َعَلــيَّ َلِئــْن اأخَّ ــَذا الَّــِذي َكرَّ  ﴿َقــاَل اأَراأْيَتــَك َهٰ

يََّتــُه اإِلَّا َقِليــًلا * َقــاَل  اإَِلــٰى َيــْوِم اْلِقَياَمــِة َلاأْحَتِنَكــنَّ ُذرِّ

اْذَهــْب َفَمــن َتِبَعــَك ِمْنُهــْم َفــاإِنَّ َجَهنَّــَم َجَزاُؤُكــْم َجــَزاًء 

ســراء: 62- 6٣(. ــوًرا﴾ )الاإ ْوفُ مَّ

 وهنــا اأخبــر اللــه اآدم اأن اإبليــس عــدو لــه ولزوجــه ويريــد 

بهــم الخــروج مــن الجنــة والشــقاء كمــا قــال اللــه 

ــَك  لَِزْوِج ــَك َو ــُدوٌّ لَّ ــَذا َع ــا اآَدُم اإِنَّ َهٰ ــا َي ــى: ﴿َفُقْلَن تعال

ــِة َفَتْشــَقٰى﴾ )طــه: ١١٧(. ــَن اْلَجنَّ ــَلا ُيْخرَِجنَُّكَمــا ِم َف

وبعــد اأن نســي اآدم ووقــع فــي المحــذور لــم يكابــر 

اإنمــا رجــع اإلــى اللــه تائبــا نادمــا، فعفــا اللــه عنــه وغفــر  و

ــى الاأرض وحــذر  ــس اإل اإبلي ــه و ــو وزوج ــه ه ــه واأهبط ل

ذريــة اآدم مــن اإبليــس وعرفهــم اأن اإبليــس هــو عدوهــم.

ۖ  َفاإِمَّا  ﴿َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعاۖ  َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ

َوَلا  َيِضلُّ  َفَلا  ُهَداَي  اتََّبَع  َفَمِن  ُهًدى  نِّي  مِّ َياأْتَِينَُّكم 

َيْشَقٰى * َوَمْن اأْعرََض َعن ِذْكرِي َفاإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا 

َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأْعَمٰى﴾ )طه: ١2٣-١24( 

ــا  ــْيَطاُن َكَم ــُم الشَّ ــي اآَدَم َلا َيْفِتَننَُّك ــا َبِن ــال اأيضــا ﴿َي ق

ــراف :2٧(. ــِة﴾ )الاأع ــَن اْلَجنَّ ــم مِّ ــرََج اأَبَوْيُك اأْخ

ومــن هنــا تلــوح طلائــع المعركــة الكبــرى التــي لا 

تهــداأ لحظــة طــوال المرحلــة بيــن هــذا العــدو المجاهــر 

بالعــداوة وبنــي اآدم جميعــا، وهنــا بــداأت المعركــة فــي 

الاأرض ولا ينبغــي لحظــة اأن ننســى اأن اأي معركــة مــع 

الباطــل اإنمــا هــي جــزء مــن هــذه المعركــة.  

وتعالــى  ســبحانه  اللــه  قــدر  مــن  المعركــة  وهــذه 

ــن  ــه الصادقي ــم الل ــز الخبيــث مــن الطيــب، وليعل ليمي

الحــق  طريــق  يختــار  مــن  اللــه  وليعلــم  والمنافقيــن 

ــه  ــى الل ــن اإل ــع الرســل الداعي الواضــح المســتقيم ويتب

ومــن يتبــع الشــيطان ويعــرض عــن ذكــر اللــه.
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ــَلا  ــَداَي َف ــَع ُه ــِن اتََّب ــًدى َفَم ــي ُه نِّ ــم مِّ ــا َياأْتَِينَُّك ﴿َفاإِمَّ

َيِضــلُّ َوَلا َيْشــَقٰى * َوَمــْن اأْعــرََض َعــن ِذْكــرِي َفــاإِنَّ َلــُه 

ــٰى﴾ ــِة اأْعَم ــْوَم اْلِقَياَم ــُرُه َي ــًكا َوَنْحُش ــًة َضن َمِعيَش

 )طه: ١2٣-١24(.

نــس   فجعــل اللــه هــؤلاء الشــياطين واأتباعهــم مــن الاإ

قــدره  مــن  وهــذا  واأتباعهــم  للرســل  اأعــداًء  والجــن 

ــوه  ــا فعل ــك م ــو شــاء رب ــه فل ــى وحكمت ســبحانه وتعال

ا  لـِـَك َجَعْلَنــا لـِـُكلِّ َنِبــيٍّ َعــُدوًّ كمــا قــال تعالــى: ﴿َوَكَذٰ

ــٍض  ــٰى َبْع ــْم اإَِل ــنِّ ُيوِحــي َبْعُضُه ــِس َواْلِج ن ــَياِطيَن اْلاإِ َش

ـَك َمــا َفَعُلــوُهۖ   زُْخــرَُف اْلَقــْوِل ُغــُروًراۚ  َوَلــْو َشــاَء َربُـّ

لَِتْصَغــٰى اإَِلْيــِه اأْفِئــَدُة الَِّذيــَن َلا  َفَذْرُهــْم َوَمــا َيْفَتــُروَن * َو

ْقَترِفـُـوَن﴾  لَِيْقَترِفـُـوا َمــا ُهــم مُّ لَِيرَْضــْوُه َو ُيْؤِمُنــوَن بِاْلاآِخــَرِة َو

)١١-١١٣2 )الاأنعــام 

ــى  ــق عل ــس ينطب ن ــياطين الاإ ــظ ش ــرى اأن لف ونحــن ن

ــا  ــياطين لم ــاع الش ــن اأتب ــم م ــن غيره ــر م ــود اأكث اليه

جبلــوا عليــه مــن الالتــواء والمكــر والكيــد لهــذا الحــق 

ــداء  ــة الع ــن راي ــه وهــم الحاملي والصــد عــن ســبيل الل

لهــذا الديــن منــذ بعثــة الرســول عليــه الصــلاة والســلام 

ــه فــي ماضيهــم. ــوا اأعــداء هــدى الل كمــا كان

ــه  ــه علي ــؤون بقدومــه -صلــى الل ــوا يتنب فمــع اأنهــم كان

وســلم- اإلا اأنهــم بعــد بعثتــه كفــروا بــه وعــادوه وحاربــوه 

حســدا مــن عنــد اأنفســهم وهــذه الحقيقــة ســجلها 

ــا َجاَءُهــْم ِكَتــاٌب  القــراآن الكريــم اإذ قــال تعالــى:  ﴿َوَلمَّ

ــُل  ــن َقْب ــوا ِم ــْم َوَكانُ ــا َمَعُه ٌق لَِّم ــدِّ ــِه ُمَص ــِد اللَّ ــْن ِعن مِّ

ــا َعَرفـُـوا  ــا َجاَءُهــم مَّ َيْســَتْفِتُحوَن َعَلــى الَِّذيــَن َكَفــُروا َفَلمَّ

َكَفــُروا بـِـِه َفَلْعَنــُة اللَّــِه َعَلــى اْلَكافِرِيــَن * بِْئَســَما اْشــَتَرْوا 

ــزَِّل  ــا اأن ُيَن ــُه َبْغًي ــزََل اللَّ ــا اأن ــُروا بَِم ــُهْم اأن َيْكُف ــِه اأنُفَس بِ

ــاُءوا  ــاِدِهۖ  َفَب ــْن ِعَب ــاُء ِم ــن َيَش ــٰى َم ــِه َعَل ــن َفْضِل ــُه ِم اللَّ

ــٌن ﴾ ِهي ــَذاٌب مُّ ــَن َع لِْلَكافِرِي ــٍبۚ  َو ــٰى َغَض بَِغَضــٍب َعَل

ــرة: ٩0-8٩( )البق

ــش  ــق قري ــى الرســول عــن طري وكان اليهــود يرســلون اإل

ــن ذي  ــروح وع ــن ال ــؤالهم ع ــل س ــة مث ــئلة تعجيزي اأس

هجــرة  بعــد  المشــركين  مــع  وقفــوا  كمــا  القرنيــن. 

عليــه  يحرضــون  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  الرســول 

اأبرموهــا  التــي  والمواثيــق  العهــود  وينقضــون  القبائــل 

مــع الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم، كمــا حاولــوا 

ــه وســلم عــدة مــرات  ــه علي ــى الل ــال الرســول صل اغتي

اإلــى اأن تــم اإجلاءهــم واســتئصالهم مــن المدينــة مــن 

يهــود بنــي قينقــاع وبنــي نضيــر وبنــي قريظــة، كمــا 

تــم التخلــص مــن رؤســائهم الــذي كانــوا يؤلبــون عليــه 

القبائــل مثــل كعــب بــن الاأشــرف وســلام بــن اأبــي 

الحقيــق وكذلــك يهــود خيبــر. 

ــه اأن الشــيطان كان يشــارك  شــارة اإلي ــا تجــدر الاإ ومم

مشــاركة شــخصية عضويــة فــي المعركــة مــع المؤمنيــن 

ــال  ــة اغتي وفــي تاأليــب المشــركين عليهــم وفــي محاول

الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم، فقــد شــارك اجتمــاع 

قريــش فــي دار النــدوة قبــل هجــرة الرســول صلــى اللــه 

عليــه وســلم فــي كيفيــة التخلــص مــن الرســول صلــى 

ــا  ــة صــاح عندم ــة العقب ــي بيع ــه وســلم.  وف ــه علي الل

ســلامية بينمــا المشــركون  راأى تكــوّن نــواة الدولــة الاإ

نائمــون غافلــون، وفــي غــزوة بــدر حــرض القبائــل وقــال 

اإنــي  لقريــش: »لا غالــب لكــم اليــوم مــن النــاس و

بليــس دور مباشــر وحضــور فــي  جــار لكــم«، وكان لاإ

ســلام  التخطيــط والتوجيــه للمعركــة المشــبوبة علــى الاإ

ــد  ــم يتقاع ــه ول ــس عمل ــزل اإبلي ــم يعت والمســلمين، ول

فــلا نســتبعد اإذاً اأن يقــوم اليــوم بهــذا الــدور وبحضــور 

شــخصي.

ثــم كان لليهــود الــدور الكبيــر فــي الفتنــة التــي وقعــت 

فــي عهــد اأميــر المؤمنيــن عثمــان بــن عفــان رضــي 

اللــه عنــه، اإذ قامــوا بتكويــن شــبكات ســرية تقــوم 

ــة.   ــى الخليف ــل الاأمصــار عل ــن اأه ــاء م ــب الغوغ بتاألي

ثــم كانــت محاولــة ابــن ســباأ فــي اأن يلعــب دور بولــس 

ســلام الــذي جــاء بــه عيســى  اليهــودي فــي تحريــف الاإ

عليــه الســلام، فبــداأ ابــن ســباأ بفكــرة الوصيــة والرجعــة 

والعصمــة بــل واألوهيــة علــّي بــن اأبــي طالــب رضــي الله 

عنــه وتحــدث عــن رجوعــه واأنكــر موتــه.  ثــم كانــت 

المؤامــرة التــي اأدت اإلــى قتــل اأميــر المؤمنيــن علــي 

بــن اأبــي طالــب رضــي اللــه عنــه، وكانــت تهــدف 

اإلــى قتلــه وقتــل معاويــة وعمــرو بــن العــاص رضــي اللــه 

ــة  ــدي يهودي ــاك اأي ــا، ولا ُيســتبعد اأن تكــون هن عنهم

وراء هــذه المؤامــرة واأنهــا متصلــة بمؤامــرات اغتيــال 

ــه  ــان رضــي الل ــن عف ــان ب ــاب وعثم ــن الخط ــر ب عم

عنهمــا.

ــوا  ــى اأن قام ــن اإل ــذا الدي ــودي له ــد اليه ــتمر الكي واس

ســلامية ومحوهــا مــن الوجــود بعــد  باإســقاط الخلافــة الاإ

اأن اأقامهــا الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم قبــل اأربعــة 

عشــر قــرن.  كمــا اأقامــوا الدولــة العبيديــة الباطنيــة علــي 

يــد عبيــد اللــه القــداح اليهــودي والــذي ادعــى نســب 

اآل البيــت، كمــا كان لهــم دور كبيــر فــي بــدء الحروب 

الصليبيــة، فقــد كان القســيس جريجــوري الــذي اأعلــن 

الحــرب الصليبيــة ضــد المســلمين يهــودي الاأصــل.

سنتحدث يف 
هذه السلسلة عن 
حقيقة الصراع بين 

الحق والباطل
و هدف اليهود من 

مخططاتهم 
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صفحات من تاريخ الحركة اإلسامية في الصومال

المقّدمة

مــن  نســجل صفحــات  الكتــاب،  هــذا  ثنايــا  فــي 

ســلامية الصوماليــة )تاريــخ الحركــة  تاريــخ الصحــوة الاإ

التــي  الصحــوة  هــذه  الصومــال(؛  فــي  ســلامية  الاإ

انطلقــت شــرارتها الاأولــى فــي اأواخــر القــرن العشــرين. 

ــي  ــي دفعتن ــدء، اأســتعرض الاأســباب الت ــادئ ذي ب وب

اإلــى كتابــة هــذا التاريــخ فــي هــذا التوقيــت بالــذات، 

ذلــك التاريــخ الــذي عاصرتــه وكنــت مــن شــهود عيانــه 

ــه.  ــب اأحداث ــى اأغل عل

دوافع الكتابة عن هذا التاريخ 
ســلامية المباركــة التــي نهضــت فــي  هــذه الصحــوة الاإ

الصومــال -والتــي لا يــزال تاأثيرهــا قويــا حتــى الاآن- 

ــي  ــا ومشــتغلين ف ــا نحــن كمؤسســين له تســتحق من

قضياهــا طــوال هــذه الفتــرة؛ تســتحق منــا تســجيل 

للجيــل  اإلهــام  مصــدر  لتكــون  ووقائعهــا،  اأحداثهــا 

ــال  ــك الاأجي ــه وكذل ــه وانتماءات ــكل توجهات الحاضــر ب

القادمــة. 

وممــا لا شــك فيــه اأن هــذه الاأجيــال ســتجد فــي 

صفحــات هــذا التاريــخ تجــارب كثيــرة تحتــوي علــى 

اإيجابيــات ينبغــي الاســتفادة منهــا كمــا تحتــوي علــى 

فــاإن  اأخــرى  ســلبيات ينبغــي تجنبهــا. ومــن جهــة 

تســجيل كل فتــرة مــن تاريــخ الاأمــة حــق مــن حقوقهــا، 

الاأســباب  تهتــم بمعرفــة  القادمــة ســوف  فالاأجيــال 

والدوافــع وراء تلــك الاأحــداث، ولكــن الســؤال الوجيــه 

هنــا هــو؛ لمــاذا تاأخــر تســجيل هــذا التاريــخ حتــى 

ــذه اللحظــة. ه

ســلامية واجهــت ولا  والجــواب هــو اأن الصحــوة الاإ

تــزال تواجــه حربــا شــعواء مــن الداخــل والخــارج منــذ 

اأن  اإلــى يومنــا هــذا. وقــد اســتلزم ذلــك  تاأسيســها 

ســلامية باأهــم اأحداثهــا وتجارَبهــا  تحتفــظ الحركــة الاإ

ــة.  ــباب اأمني ــان لاأس ــي الكتم ــي ط ف

وفــي الســنوات الاأخيــرة، بــداأ كتــاب كثيــرون مختلفــو 

المشــارب والاتجاهــات الحديــث عــن هــذه الصحوة، 

وبعــض هــؤلاء لــم يكــن مــن اأعضــاء هــذه الصحــوة. 

كمــا اأن بعضهــم كان اتصالــه بالحركــة فــي وقــت 

متاأخــر. وحتــى اإذا كان مــن الاأوائــل فربمــا لــم يكــن 

قريبــا مــن مصــادر القــرار فيهــا. 

وعلــى الجانــب الاآخــر، فقــد صــدرت بعــض الكتابات 

مــن اأعــداء هــذه الصحــوة لاأغــراض متعــددة. وعندمــا 

تقــراأ مــا كتبــه هــؤلاء النــاس، ســوف تجــد مغالطــات 

واأخطــاء كثيــرة لاأحــداث تلــك الفتــرة. كمــا تجــد اأن 

بعــض كتاباتهــم تفتقــر اإلــى النزاهــة والصــدق. فكثيــر 

نترنــت مملــوءة  مــن المقــالات التــي تنشــر فــي الاإ

بالاأخطــاء التاريخيــة. ولهــذا فــاإن العدالــة التاريخيــة 

تحتــم عليّنــا -نحــن الذيــن عاصــروا تلــك الاأحــداث- 

ــت  ــواء كان ــات س ــاء والمغالط ــك الاأخط ــح تل تصحي

ــر مقصــودة.  مقصــودة اأو غي

هنــاك اأيضــا دافــع شــخصي لكتابــة هــذا التاريــخ فــي 

هــذا الوقــت بالــذات، وهــذا الدافــع هــو تقــدم العمــر 

والخــوف مــن نســيان اأشــياء كثيــرة، وضيــاع تجــارب 

مفيــدة كان يجــب تســجيلها قبــل الرحيــل مــن هــذه 

الــدار. 

ــي تســعى  ــلامية الت س ــة الاإ ــاإن الحرك ــوم ف ــى العم وعل

ســلام وتطبيقــه تطبيقــا ســليما ستســتفيد  عــادة الاإ لاإ

ــه  ــه، كمــا يســتفيد من ــاب اإن شــاء الل مــن هــذا الكت

ــة.  ــذه الاأم ــخ ه ــون باأحــداث وتاري المؤرخــون المهتم

اأحــاول كتابــة هــذا التاريــخ الــذي اســتمر  وعندمــا 

قرابــة نصــف قــرن )4٧ عامــا بالضبــط(؛ اأجــد صعوبــة 

ــا  ــب الموضوعــات والاأحــداث بســبب كثرته ــي ترتي ف

وتشــعب موضوعاتهــا. فكلمــا اأقــرر الاكتفــاء بتســجيل 

حــدث معيــن فــي موضــوع مــا؛ تتــراءى لــي اأحــداث 

اأخــرى اأكثــر اأهميــة فــي الموضــوع نفســه، فاأتحيــر فــي 

ــار اإحداهــا علــى الاأخــرى.  اختي

وفــي الحقيقــة فــاإن هــذا التاريــخ يمثــل كفاحــا طويــلا 

ســلام الصحيــح  عــادة الاإ بــذل فيــه جهــود جبــارة لاإ

ــه.  وتطبيق

تنبيه!! 
اأود اأن اأنبــه قــارئ هــذه الصفحــات اإلــى ظاهــرة ســوف 

يلاحظهــا فــي ثناياهــا، فاأحيانــا عندمــا اســتعرض وقائــع 

حادثــة مــا، ربمــا اســتطرد فاأذكــر تاأثيــر هــذه الحادثــة 

تجــاه  الشــخصية  تجربتــي  فاأســجل  نفســي،  فــي 

هــذه القضيــة. وهنــا يحــدث تداخــل بيــن مــا ينبغــي 

ــن تســجيل  ــرات الشــخصية وبي ــي المذاك تســجيله ف

اأحــداث التاريــخ العــام للحركــة. ولكــن يصعــب اأحيانــا 

ــة الشــخصية والاأحــداث العامــة؛  ــن التجرب ــق بي التفري

فهــذه الاأحــداث تتــم مــن خــلال حركــة اأفــراد هــم 

ــون  ــا يقوم ــى م ــع عل ــه الوقائ ــدور علي ــذي ت المحــور ال

بــه مــن تصرفــات ومــا يختلــج فــي نفوســهم مــن 

وبيــان  الحــدث  تصويــر  فلضــرورة  واأفــكار.  مشــاعر 

تداعياتــه، ينبغــي تقديــم مثــال واقعــي مــن خــلال 

مشــاعر واســتجابات اأحــد اأشــخاصه المباشــرين. وهنــا 

ينبغــي األا يغيــب عــن اأذهاننــا اأننــا حتــى عندمــا نضطــر 

فــي  الفضــل  فــاإن  الشــخصية؛  تجاربنــا  ذكــر  اإلــى 

ــة الشــخصية لهــذه  ــرد فــي التجرب ــات التــي ت يجابي الاإ

الحركــة لا لاأشــخاصنا. فنحــن اأبنــاء هــذه الحركــة 

التربويــة  برامجهــا  خــلال  مــن  التــي صنعتنــا  فهــي 

المؤثــرة التــي لهــا الفضــل -بعــد اللــه- فــي انتشــالنا مــن 

وهــدة الجاهليــة. فــكل تجربــة شــخصية لاأحــد اأفرادهــا 

هــي تــراث عــام ينبغــي تســجيله ضمــن انجــازات هــذه 

ــة المباركــة.   الحرك

المنهــج  هــو  الدراســة  لهــذه  المختــار  والمنهــج 

ــذا البحــث  ــة ه ــو الاأنســب لطبيع ــه ه التاريخــي، لاأن

تغطــي  متسلســلة  تاريخيــة  اأحداثــا  يتنــاول  الــذي 

فتــرة زمنيــة معينــة. لــذا ينبغــي اأن تبــداأ رحلتنــا مــع 

ســلامية فــي  هــذه الاأحــداث مــن بدايــات الحركــة الاإ

ــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي  الصومــال فــي نهاي

حتــى نصــل اإلــى وقتنــا الحاضــر، لكــي تبــدو لنــا صــورة 

تأليف : الدكتور عثمان عبد اهلل 
روبلي
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تــام مــن خــلال اســتعراض  هــذه الحركــة بوضــوح 

ظــروف النشــاأة ومعانــاة المخــاض، مــرورا بمراحــل 

تخطــي  علــى  ســاعدت  التــي  والعوامــل  تطورهــا 

العقبــات الكثيــرة فــي مراحلهــا المختلفــة، وانتهــاء 

الراهنــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.  بعــرض حالتهــا 

منهجي في توثيق اأحداث هذا التاريخ:
ســلامية فــي الصومــال فــي  لقــد تاأسســت الحركــة الاإ

اأواخــر عــام ١٩68م. وقــد انضممــت اإليهــا فــي عــام 

١٩٧١م، فكانــت هنــاك فتــرة ثلاثــة ســنوات )١٩68-

١٩٧١م( ســبقت انضمامــي للحركــة.

وبخصــوص اأحــداث هــذه الفتــرة، فقــد اعتمــدت على 

مصــادر موثقــة تتمثــل فــي روايــات الاأشــخاص الذيــن 

ســبقوني فــي هــذه الحركــة وكانــوا مــن مؤسســيها. 

ومــن اأهــم المصــادر التــي ســاأعتمد عليهــا فــي روايــة 

األفــه  الــذي  القيــم  الكتــاب  الفتــرة،  تلــك  تاريــخ 

الاأخ العزيــز عبــد القــادر حاجــي محمــود اأو موســي 

ــاب  ــذا الكت ــة- واســم ه ــذه الحرك -اأحــد مؤسســي ه

فــي  ســلامية  الاإ اليقظــة  تاريــخ  مــن  »صفحــات 

الصومــال: رؤيــة مــن الداخــل«. كمــا ســاأقتبس اأيضــا 

ــود  ــم شــيخ محم ــد الرحي ــر عب ــه الاأخ الكبي ــا كتب مم

مالنجــور بخــط يــده، واأيضــا مــن تســجيلاته الصوتيــة. 

والمعــروف اأن الاأخ عبــد الرحيــم هــو اأحــد الثلاثــة اأو 

ــل الذيــن وضعــوا حجــر الاأســاس لهــذه  الاأربعــة الاأوائ

الحركــة المباركــة. 

ضافــة اإلــى ذلــك، فبمــا اأن انضمامــي اإلــى الحركة  وبالاإ

كان فــي وقــت مبكــر؛ فــاإن اأحــداث الفتــرة التــي 

ســبقت انضمامــي لهــا، كانــت اأخبارهــا مــا زالــت 

متداولــة فــي اأوســاطنا. فكنــا نســمع هــذه الاأخبــار 

ــا  ــت تداعياته ــد كان ــبقونا، فق ــن س ــا الذي ــن اإخوانن م

مــا زالــت جاريــة فــي الســاحة، فيكثــر الحديــث عنهــا 

فــي كل مناســبة. لذلــك فاإننــي عندمــا قــراأت كتابــات 

الاأخويــن عبــد القــادر وعبــد الرحيــم لــم اأعثــر فيهــا 

ــزر اليســير.  ــة اإلا الن ــات اإضافي ــى معلوم عل

اأمــا الاأحــداث التــي وقعــت منــذ التحاقــي بالحركــة 

ــي الاأحــداث  ــا هــذا، فقــد كنــت مــن مراقب ــى يومن اإل

ــن علــى مجرياتهــا،  ــة عــن كثــب ومــن المطلعي اليومي

حــدث  بــكل  اأحاطــت  التــي  بالظــروف  والعارفيــن 

واأســبابه وتطوراتــه ونتائجــه النهائيــة. 

ومــن المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا اأيضــا فــي روايــة 

الجــزء الخــاص بالســيرة الذاتيــة للشــيخ محمــد معلــم 

حســن -رحمــه اللــه- الكتــاب الــذي األفــه الدكتــور 

عبــد القــادر معلــم محمــد جيــدي عــن تاريــخ الشــيخ 

ــرا  ــدا كبي ــذل جه ــب ب ــم حســن. فالكات ــد معل محم

فــي تجميــع الاأحــداث التــي مــّر بهــا الشــيخ محمــد 

معلــم حســن. هــذا الشــيخ الــذي كنــت مــن تلامذتــه 

المنتظميــن فــي حلقــات تفســيره الشــهيرة ابتــداء مــن 

ــتثناء  ــام ١٩٧5 )باس ــي ع ــجنه ف ــى س ــام ١٩٧0 اإل ع

ــة  ــي حمل ــارك ف ــن ش ــت مم ــث كن ــبعة اأشــهر حي س

ــوادي(. ــة فــي الاأريــاف والب محــو الاأمي

اإلــى التحــري الدقيــق فــي كل مــا  والــذي يدعونــا 

نســجله مــن اأحــداث هــذا التاريــخ؛ هــو اأن تلــك 

الاأحــداث كانــت اأعمــالا قــام بهــا اأشــخاص معينــون. 

ــوق  ــي حق ــا ف ــح اإجحاف ــاأنها يصب ــي ش ــاأ ف ــاأي خط ف

صانعيهــا، فالتاريــخ اأمانــة فــي عنق مســجليه يحاســبون 

عليهــا فــي الاآخــرة. لــذا عزمــت علــى نفســي الابتعــاد 

ــه. ــم اأتاأكــد من ــة شــيء ل عــن كتاب

اأســاأل اللــه العلــي القديــر اأن يعيننــي علــى التحــري 

الدقيــق فــي تســجيل هــذه الاأحــداث واأن يجنبنــي 

الزلــل والخطــاأ، اإنــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر.



  إلى اإلسام 
              من جديد 

المراحل  التاليـــة تتنـــاول  القصيـــدة    
التي مـــرت بهـــا دعـــوة المصطفى – 
صلـــى اهلل عليـــه وســـلم – بـــدءأ من 
مرحلة االســـتضعاف في مكـــة وانتهاء 
اإلســـامية  الدولـــة  بنـــاء  بالمرحلـــة 

. لممكنة ا
   الهدف من هـــذه األبيات تنبيه الدعاة 
فيعتقدون  الطريـــق  يعتســـفون  الذين 
أن الـــذي ينقص الناس هـــو فقط قيام 
الدولـــة اإلســـامية التي تفـــرض على 
النـــاس تطبيق الشـــريعة اإلســـامية، 
المجتمعات  هـــذه  أن  يغفلـــون  فهؤالء 
قد ابتعدت عـــن حقيقة ديـــن اهلل، لذا 
فهم فـــي حاجة إلى مـــن يدعوهم إلى 
اإلســـام من جديـــد، وكل محاولة غير 

البـــدء بدعـــوة هؤالء إلى اإلســـام من 
اإلســـامية،  الدعوة  تخـــدم  ال  جديـــد 
بـــل تســـاهم في تأخيـــر قيـــام الدولة 
في  وقد تساهم  المنشـــودة،  اإلسامية 
زيادة األعداد المنتســـبة إلـــى الصحوة 
اإلســـامية ولكنها لن توصـــل أبدا إلى 
تكويـــن المجتمـــع اإلســـامي النظيف 
الدولـــة  لقيـــام  نـــواة  الـــذي يكـــون 
الهـــدف من وراء  التي هي  اإلســـامية 

 . كله  اإلســـامي  العمل 
     إن عـــدم فهـــم الواقـــع الذي يعيش 
الحاضر هو  فـــي عصرنـــا  النـــاس  فيه 
تعاني  التـــي  المشـــكات  أهـــم  مـــن 
الحركـــة اإلســـامية، وكذلـــك  منهـــا 
الـــذي تحتاج  العاج  عدم فهم نوعيـــة 

إخراج  يتـــم  فهـــل  إليـــه مجتمعاتنـــا، 
النـــاس مـــن واقعهم الجاهلـــي بمزيد 
مـــن الخطـــب والمواعـــظ أم إنهم في 
اإلســـام  إلى  دعوتهـــم  إلـــى  حاجـــة 
مـــن جديد؟؟ اإلســـام الـــذي هو ذلك 
الحياة. جوانب  لجميع  الشـــامل  المنهج 

  إن ذمتنـــا ال تبـــرأ أمـــام اهلل وأمـــام 
البشـــرية حتـــى نبلغهـــا هـــذا الدين 
بصورتـــه الصحيحة.  فا بـــد من رؤية 
واضحـــة لحقيقة هـــذا الواقـــع وكذلك 
األولويات حتى ال  لفقـــه  معرفة واضحة 

نتخبـــط وال نعتســـف الطريق.
 هـــذه القضايا هي التي أحـــاول التعبير 

عنها في هـــذه األبيات

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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إنَّ الطـريَق إلى إقامـِة دولٍة 
         ميزاُنـها شرُع اإللِه اُلحـكِم 

لهو الوحيُد خاَل ألِف طـريقٍة                             
ـما واألنُجِم  ِبيُل إلى السَّ                     وهو السَّ
وهو الطريق وإن تطاوَل عمـُره                          
                      نهُج الخافِة والطـريِق األقـوِم  
إن الصـحابَة والنبيَّ محمـدًا                 
                           يا رب صـلِّ عليِه ثم وسـلم  

كانوا بواعـَث أمـٍة خيريـٍة
                         كانوا فـوارَس ديِننا اُلَتـَعلَِّم 
كانوا أوائَلنا وفيـهم قـدوٌة                  
                       والوحُي فيهم قوُل ربِّ ُملِهـِم 
تِبُعوا الرسوَل وكلُّهم قد آمنوا                         
                     فمشوا ىلع نـهِج اإلله األعظم 
كانت بدايُتـه نداءا شامـا                           
                         عم األقـاصَي ُعربه واألعجـِم  
ثم النداُء غـدا لِل محمـٍد               
                       فغدوا جميـعا آَل بيٍت مسـلٍم  
وتلته مرحلُة اصطفاٍء خالـٍص                               
                           كان التحرُُّك فيه سرًا ُمكتـٍم  
فهناك آمن ُجلُّ من قد آمنوا      
                              وهنا َتـَربَّوا من إلـٍه أعلـٍم 
كانوا يقومون الليالَي كّلـَها                        
ِم                          ل يهجعون مع الُهُجوِع النُّـوَّ
رُّ كان ِلغايـٍة محمـودٍة                    والسِّ
                         ِلُتراَغ عيُن الجاهـليِّ اُلظِلـِم  

واللـه لو رأُوا النبيَّ وحزَبـه                 
                           يتحـّركون بديِن ربٍّ أعظـِم 
ألتوهُم قتـًا وفتكا صاِرمـا               

                   وقضوا ىلع أصِل الُهدى والُبرُعِم 
فِلحكمِة الرَّبِّ العليِم تستَّروا               

عوا يف داِر ابِن األرقـِم                            وتجمَّ

حتى إذا َكثـُُروا وصاروا ُثلًَّة   
                من أربعيَن وأسلم ابُن الَحنَتِم  
جاء النـداُء إلى محمـَد ثانيا                
                        اصَدع بأمِري ل َتـِني أو ُتحِجِم 
يا أيَُّها الناُس الكثيُر تجمعـوا         
                             ثم انِصتوا لكاِم ربٍّ أكـرِم  

قال اإللُه تقدست أسـماؤه  
         إنـي أنا اللـُه العليُم األحكـِم 
إني خلقتُكـُم ألمٍر واحـٍد                            
                       لعبادتي وحدي وُدون األْصُنـِم 
ل تشركوا بي عادًة منِسيَّـًة                       
                         أو قوَل شيٍخ أو عظيٍم أقـدِم 

أو َترَهُبوا خلقا ضعيفا مثَلكم    
                        ل ، بل أنيبوا من ضاٍل ُمفِحٍم 
وبعثُت أحمَد فيكُم فلُه اسمعوا    

                         وله أطيعوا بالَجنـاِن وبالَفـِم 
قد كان قبلكُم قرونـا كثرة                         
ُب بالرسوِل وَتهُجـِم                          أمما ُتكـذِّ
َفَنَظْرُتُهـم دهرًا فلما أعرضوا                          
                     كان الصيُر إلى الهـاِك ُمَحتَّـِم 
والسلمون من الهاِك َنَجوا ويف    

                      يوِم الِقيامـِة يف نعيٍم ُمْنَعـٍم 
ل َتْقَتُدوا بالغـاِبريَن وأْسلمـوا                                             
                             فاألمُر للـِه العِلّي األعظـِم 
بـُوا         إل تكونوا مسلمـيَن ُتَعذَّ
                      أو ُتسلموا فِإلى الُعا واَلْغًنـِم 

تكملة الشعر في األعداد 
القادمة...
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ركن المرأة
المرأة المسلمة ودورها في الدعوة إلى ال

ــه وســلم،  ــه علي ــى الل ــدرس ســيرة المصطفــى صل ــذي ي اإن ال
يــدرك بوضــوح دور المــراأة المســلمة فــي تحمــل اأعبــاء دعوتــه، 
واأنهــا كانــت ركنــا اأساســيا فــي بنيــان دعوتــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم. لاأن التاريــخ اأثبــت نمــاذج مــن الشــخصيات النســائية 
التــي ســاهمت بفضــل اللــه وتقديــره فــي دعــم ســيدنا محمــد 
صلــى اللــه عليــه وســلم. ومــن اأبــرز هــذه الشــخصيات الســيدة 
ــى زوجــات  ــه عنهــا فهــي اأول ــد رضــي الل خديجــة بنــت خويل
المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم. وقــد شــكلت معالــم بــارزة 
ســلامية، وفــي الوقــوف معــه فــي المواقف  فــي مســيرة الدعــوة الاإ
الحرجــة. فقــد كانــت مشــجعة ومؤيــدة ومشــاركة وداعمــة 

بمالهــا وبراأيهــا وبجاههــا، ووقفــت معــه بالــراأي والمشــورة.
وفي هذه المقالة نورد موجز تاريخها.. ونماذج من مواقفها.

 موجز تاريخها 
فهــي خديجــة بنــت خويلــد بــن اأســد بــن عبــد العــزى بــن هــي 
ــن قصــي  ــزى ب ــد الع ــن عب ــن اأســد ب ــد ب ــت خويل خديجــة بن
القرشــية الاأســدية، زوج النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم، واأم 

ــن.  المؤمني
ولــدت بمكــة، ونشــاأت فــي بيــت مجــد وشــرف ورياســة. 
فنشــاأت علــى التخلــق بالاأخــلاق الحميــدة، واتصفــت بالحــزم 

ــرة. ــة بالطاه ــي الجاهلي ــب ف ــت تلق ــة. فكان ــل والعف والعق
تزوجــت قبــل زواجهــا برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
مرتيــن باثنيــن مــن ســادات العــرب: عتيــق بــن عائــذ المخزومــي 

ــة هنــد بــن زرارة التميمــي.  واأبــي هال
كانــت ذات مــال وتجــارة، تســتاأجر الرجــال لتجارتهــا وتبعثهــا 
ــد اللــه كــرم اأخلاقــه  اإلــى الشــام. وبلغهــا عــن محمــد بــن عب
وصدقــه واأمانتــه، فعرضــت عليــه الخــروج فــي مالهــا اإلــى الشــام 
مــع غلامهــا ميســرة، فقبــل وخــرج فــي تجارتهــا وعــاد باأربــاح 
ــزة،  ــه المتمي ــرة. واأخبرهــا ميســرة عــن كــرم اأخلاقــه وصفات كبي

فرغبــت فــي الــزواج منــه، وعرضــت صديقتهــا نفيســة بنــت منيــة 
عليــه الــزواج مــن خديجــة فقبــل وتزوجهــا. وكان عمــره خمســة 

وعشــرين عامــاً وعمرهــا اأربعيــن.
ولــم يتــزوج عليهــا غيرهــا طيلــة حياتهــا، وولــدت لــه: القاســم 

وعبــد اللــه وزينــب ورقيــة واأم كلثــوم وفاطمــة.
ولمــا ُبعــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم كانــت خديجــة 

اأول مــن اآمــن بــه.
توفيــت قبــل الهجــرة بثــلاث ســنوات فــي شــهر رمضــان، ودفنت 

مجلة الصادعون بالحق - العدد األول | 11- أغسطس - ٢01٩ / 10 - ذو الحجة - 1440



بالحجــون فــي مكــة، وحــزن عليهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم حزنــاً شــديداً، فســمي ذلــك العــام بعــام الحزن.

مواقف متميزة للسيدة خديجة رضي ال عنها
 عــن عائشــة اأم المؤمنيــن اأنهــا قالــت: )اأول مــا بــدئ بــه رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم مــن الوحــي الرؤيــا الصالحــة فــي 

النــوم، فــكان لا يــرى رؤيــا اإلا جــاءت مثــل فلــق الصبــح(.

ثم ُحبّب اإليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنُّث فيه قبل 
اأن ينزع اإلى اأهله ويتزود لذلك، ثم يرجع اإلى خديجة فيتزود 
الملك  الحق وهو في غار حراء، فجاءه  لمثلها. حتى جاءه 
فقال: اقراأ، قال: ما اأنا بقارئ، قال: )فاأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد، ثم اأرسلني، فقال: اقراأ، فقلت: ما اأنا بقارئ، 
َربَِك  بِاْسِم  ﴿اْقراأْ  فقال:  اأرسلني  ثم  الثالثة،  فغطني  فاأخذني 
نَساَن ِمْن َعَلٍق * اْقراأْ َوَربَُّك الاأْكَرُم﴾(. الَِّذي َخَلَق * َخَلَق الاإِ

فرجــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم يـــرجف فــؤاده، 
ــوه  ــد، فقــال: زّملونــي، فزّمل فدخــل علــى خديجــة بنــت خويل
حتــى ذهــب عنــه الــروع، فقــال لخديجــة واأخبرهــا الخبــر: 
ــه،  ــت خديجــة: كلا والل ــى نفســي(. فقال )لقــد خشــيُت عل
 ، ــكلَّ ــداً، اإنــك لتصــل الرحــم، وتحمــل ال ــه اأب مــا يخزيــك الل
وتكســب المعــدوم، وتقــري الضيــف، وتعيــن علــى نوائــب 

الحــق.
فانطلقــت بــه خديجــة حتــى اأتــت بــه ورقــة بــن نوفــل بــن اأســد 
بــن عبــد العــزى ابــن عــم خديجــة، وكان امــرٌئ قــد تنّصــر فــي 
الجاهليــة، وكان يـــكتب الكتــاب العبرانــي، وكان شــيخاً كبيــراً 
قــد عمــَي. فقالــت لــه خديجــة: يــا ابــن عــم اســمع مــن ابــن 
اأخيــك، فقــال لــه ورقــة: هــذا النامــوس الــذي نــزّل اللــه علــى 
موســى، يــا ليتنــي فيــه جذعــاً، ليتنــي اأكــون حيــاً اإذ يخرجــك 
قومــك، فقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: )ومخرجــيَّ 
هــم؟( قــال: نعــم؛ لــم يــاأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه اإلا 
عــودي )وفــي روايــة: اأوذي( واإن يدركنــي يومــك اأنصــرك نصــراً 

مــؤزراً، ثــم لــم ينشــب ورقــة اأن توفــي.
ــاً  ــا جانب ــدء الوحــي، ينقــل لن هــذا الحديــث الشــريف، عــن ب
ــا  ــا– ووقوفه ــا واأرضاه ــه عنه ــن اأخــلاق خديجــة –رضــي الل م
اإلــى جانــب النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ومناصرتــه، والشــّد 

ــن اأزره. م
ــد اأن  ــكل زوجــة تري ــدوة ل ــة، فيهــا ق اإنهــا تقــف مواقــف متتالي
تقتــدي بســيدة نســاء اأهــل الجنــة، فــي حســن اســتقبالها 
لزوجهــا حيــن عودتــه اإلــى بيتــه، والتهدئــة مــن روعــه وتطمينــه 
اإلــى اأن اللــه تعالــى مــا يخزيــه اأبــداً، وتاأكيــد هــذا مــن طــرف 

ــة. ــة المحب ــه الزوجــة الوفي ــث تســعى اإلي ثال
كان الموقــف الاأول حيــن اســتجابت خديجــة رضــي اللــه 
تعالــى عنهــا اإلــى طلــب النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم اأن 
تزّملــه، فزملتــه حتــى ذهــب عنــه الــروع، واطماأنــت نفســه، 
ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــى بيت ــاد اإل ــد اأن ع ــاعره، بع ــداأت مش وه

وســلم داخــلاً عليهــا وفــؤاده يرجــف.
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  قال  حين  الثاني  الموقف  وجاء 
لخديجة رضي الله عنها: )لقد خشيت على نفسي(. فكيف 
تمسح من نفسه هذه الخشية؟ وكيف تشيع مكانها الطماأنينة؟ 
هل تكتفي بدعوته اإلى ترك هذه الخشية بقولها: لا تخَش على 
نفسك شيئاً؟ وهل يكفي هذا القول لتزول من نفسه صلى الله 

عليه وسلم الخشية وتشيع فيها الطماأنينة؟

37
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اإنهــا –رضــي اللــه عنهــا– تنفــي هــذه الخشــية بالاعتمــاد علــى 
خلقــه الكريـــم صلــى اللــه عليــه وســلم )اإنــك لتصــل الرحــم، 
، وتكســب المعــدوم، وتقــري الضيــف، وتعيــن  ــَكلَّ وتحمــل ال
ــى لا  ــه تعال ــاإن الل ــه؛ ف ــن هــذا ُخلق ــب الحــق(، وَم ــى نوائ عل
يخزيــه اأبــداً. خلــق رفيــع، يجعــل خديجــة رضــي اللــه تعالــى 
عنهــا تقســم باللــه اأنــه ســبحانه لا يمكــن اأن ُيخزيــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم، ومــن َثــم فلتنجــِل الخشــية وتتبــدد، ولتحــل 
محلهــا الطماأنينــة والســكينة فــي قلــب النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم.
ــي  ــا ف ــه عنه ــة رضــي الل ــن خديج ــث م ــف الثال ــي الموق وياأت
ــا  ــم له ــن ع ــى اب ــه وســلم اإل ــه علي ــى الل ــي صل ــا بالنب انطلاقه
ــد  ــب(، فق ــاء اأن يكت ــا ش ــة م ــل بالعبراني نجي ــن الاإ ــب م )يكت
يكــون قــادراً علــى تفســير مــا لقيــه النبــي صلــى اللــه عليــه 
وســلم فــي غــار حــراء، ويزيــده مــن ثــم طماأنينــة اإلــى اأن مــا اأتــاه 
ــن تكــون  ــه عنهــا– حي ــس اإلا الحــق. وهــا هــي –رضــي الل لي
مــع النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم عنــد ورقــة بــن نوفــل تقــول 
قــولاً تؤكــد فيــه اأدبهــا العظيــم: )يــا ابــن عــم! اســمع مــن ابــن 

ــك(. اأخي

 ويظهر هذا الاأدب في اأمرين:
١- اأنهــا –رضــي اللــه عنهــا– لــم تحــّدث ابــن عمهــا ورقــة بــن 
نوفــل بمــا جــرى مــع زوجهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بــل 
ــه وســلم نفســه، حتــى لا  تركــت ذلــك للنبــي صلــى اللــه علي
يفوتهــا شــيء مــن حديثــه صلــى اللــه عليــه وســلم اأو تزيــد فيــه. 
وحتــى تتــرك لــه صلــى اللــه عليــه وســلم يعبــر بنفســه عمــا لقيــه 
ــة  ــده راحــة وطماأنين ــلا شــك ممــا يزي ــي غــار حــراء، وهــذا ب ف

ورضــاً.
2- لــم تخاطــب النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم موجهــة الطلــب 
اإليــه: حــّدث عّمــك بمــا جــرى لــك. بــل وجهــت الخطــاب 
ــي  ــك( وف ــن اأخي ــل بقولهــا: )اســمع مــن اب ــن نوف ــة ب ــى ورق اإل
هــذا تكريــم للنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم؛ فالطلــب مــن 
اأحــد الطرفيــن اأن يســمع لا شــك فــي اأن فيــه تكريمــاً للطــرف 
ــة  ــد مــن طماأنين ــي اأن هــذا يزي المتحــدث. ولا شــك اأيضــاً ف
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم حيــن يجــد مــن يســمع لــه 
باهتمــام؛ مؤكــداً لــه اأن الــذي نــزل عليــه هــو النامــوس الــذي 

ــه الســلام. ــزل علــى موســى علي ن
هــذه ثلاثــة مواقــف متتاليــة؛ وقفتهــا خديجــة –رضــي اللــه 

عنهــا– للتخفيــف عــن زوجهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
حيــن عــاد اإليهــا وقلبــه يرجــف، بعــد اأن نــزل عليــه جبريــل عليــه 

ــاأول الوحــي فــي غــار حــراء. الســلام ب
فمــاذا تســتفيد المســلمة المعاصــرة، مــن مواقــف الســيدة 
خديجــة –رضــي اللــه تعالــى عنهــا– فــي مواســاتها لزوجهــا 

النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم؟
اأولاً: اأن تحســن الزوجــة المســلمة اســتقبال زوجهــا حيــن يعــود 
ــل  ــاً، ب ــاً اأو قلق ــاً اأو متعب ــه ضائق ــق اإذا وجدت ــلا تضي ــا، ف اإليه
علــى العكــس، تهــرع اإليــه، وتلبــي طلباتــه مهمــا كانــت، دون 
اأن تســاأله عــن ســبب ضيقــه اأو تعبــه اأو قلقــه فــور عودتــه اإلــى 

بيتــه.
ــه التــي يخــرج بهــا  ــاً: اإذا مــا اســتقر فــي بيتــه، وخلــع ثياب ثاني
فضــاء لهــا بســبب  ولبــس ثيــاب البيــت، فقــد يبــادر هــو اإلــى الاإ
صغــاء، فــلا  كــدره اأو ضيقــه، فــاإذا فعــل، فعليهــا اأن تحســن الاإ
فضــاء لهــا بمــا ســبب لــه  اإذا لــم يبــادر هــو اإلــى الاإ تقاطعــه. و
ــن اأن تســاأله، ولكــن بلهجــة  ــاأس م ــلا ب ــق اأو الكــدر، ف الضي
تشــعره فيهــا باإشــفاقها عليــه، وقلقهــا مــن شــاأن حالــه التــي عــاد 

عليهــا.
ثالثــاً: اإذا وجــدت الزوجــة اأن فــي اإمكانهــا اأن تســاعد زوجهــا 
فــي حــل المشــكلة التــي ســببت له الضيــق، فلتبــادر اإلى ذلك، 
فاإنهــا –اإن فعلــت– ســتخفف كثيــراً عــن زوجهــا، وســيقدّر لهــا 
مبادرتهــا خيــر تقديــر. سيشــعر الــزوج، بعــد هــذا اأن فــي بيتــه 

جوهــرة ثمينــة، بــل اأثمــن مــن جواهــر الدنيــا جميعهــا.
ــدة  ــا المســلمة المتزوجــة، التاأســي بالسيـ فهــلا حاولــت، اأختن

ــه عنهــا واأرضاهــا؟! خديجــة رضــي الل
اأمــا الموقــف رابــع فدعونــا نراهــا فــي ذلــك الموقــف الــذي 
حــدث يــوم تنــادت قريــش بعــزل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
وحصــاره مــع اأهلــه بنــي هاشــم وبنــي المطلــب، والتضييــق 
عليهــم فــي شــعب اأبــي طالــب، ومنــع الطعــام وكل مقومــات 

ــاة عنهــم. الحي
ــي  ــى ف ــا اأن تبق ــه عنه ــرض الســيدة خديجــة رضــي الل ــم ت فل
دارهــا المترفــة تنعــم برغــد العيــش، مــع اأنهــا ليســت معنيــة 
بهــذه المقاطعــة، لقــد كان ذلــك بيدهــا لــو اأرادت، ولهــا 
فــي عشــيرتها بنــي اأســد قــوة ومنعــة. ولكنهــا اآثــرت ان تلحــق 
ــه  ــه- ورضــي الل ــه وســلامه علي ــوات الل ــب -صل ــا الحبي بزوجه
ــة والســتين  ــم تمنعهــا ســنها وهــي تخطــو نحــو الثالث عنهــا. ول
ــى مــن  اإل ــى الراحــة و مــن متابعــة الجهــاد، وكانــت بحاجــة اإل
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ــف  ــي رجــال عشــيرتها، وكي ــا ف ــر موقفه ــد اأث ــا. ولق ــي به يعتن
ــت  ــي كان ــك المــراأة العظيمــة الت ــرم تل يرضــون اأن تجــوع وتُح
ــم يكــن  ــر مــا ل ــر والخي ــات عشــيرتها مــن الب تغــدق علــى بيوت
يفعلــه كبــار اأغنيائهــم وحتــى كبــار كرمائهــم. فاندفــع بعضهــم 
ــن  ــم ب ــا حكي ــن اأخيه ــو اب ــا ه ــام ســرا. وه ــا الطع يحمــل اإليه
حــزام بــن خويلــد يحمــل اإليهــا القمــح، ومــرة يلقــاه اأبــو جهــل 
فيحــاول منعــه ويتماســك الرجــلان، ويراهمــا اأبــو البختــري بــن 
هشــام ـــوهو ابــن عــم خديجــةـ فيتصــدى لاأبــي جهــل ويضربــه 
ــديدا.  ــا ش ــؤه وطئ ــم يط ــى الاأرض ث ــه اإل ــف ويشــجه ويلقي بعن
ولــم تكــن الســيدة الطاهــرة -رضــي اللــه عنهــا- تســتاأثر بالطعــام 
اإنمــا توزعــه علــى جميــع مــن فــي الِشــعب،  الــذي يرســل اإليهــا و
ولا تنــال منــه اإلا اأقــل مــن اأي فــرد منهــم. لقــد اأثـّـرت فيهــا هــذه 
المعانــاة مــن الحصــار، والخــوف علــى الرســول الكريــم صلــى 
اللــه عليــه وســلم، واأثّــر هــذا كلــه فــي صحتهــا لكنهــا كانــت 

تتماســك حرصــا علــى موقــف الرســول الحبيــب.
واســتمر الحصــار المريــر ثــلاث ســنوات، اإلــى اأن اأذن اللــه 
فاأرســل علــى الصحيفــة الظالمــة تلــك الاآيــة التــي عرفــت باأنهــا 
ــزل الوحــي  ــه، ون ــا اإلا اســم الل ــق فيه ــم تب ــة فاأكلتهــا ول الاأرَض

ــه وســلم يعلمــه بذلــك. ــه علي ــه صلــى الل علــى رســول الل
وخــرج المســلمون مــن الحصــار، وهــم اأمضــى عزيمــة واأشــد 
قــوة، فلــم يزدهــم الحصــار اإلا اإيمانــا واإصــرارا علــى الُمضــّي في 
الدعــوة. وكان اأثــر الحصــار ســيئا علــى قريــش، فقــد تســامعت 
بــه العــرب وزاد اإعجابهــم بالمســلمين وثباتهــم مــع نبيهــم. فــزاد 
ســلام، وخرجــت )الطاهــرة( منهكــة  عــدد الداخليــن فــي الاإ
القــوى متهالكــة البــدن قــد جــاوزت الخامســة والســتين اأو 
ــه الصــلاة  ــرت واحتســبت تدعمــه وتشــجعه علي كادت، وصب

والســلام.

ومن صفاتها
اأنهــا كانــت زوجــة وفيــة.. ورفيقــة درب.. لــم يخترهــا الرســول 
اإنمــا هــي اختارتــه لتتــزوج منــه بعــد  صلــى اللــه عليــه وســلم، و
مــا راأت منــه تلــك الاأمانــة.. وتلــك الرفعــة.. وذلــك النقــاء 
ــا ميســرة  ــث خادمه ــد حدي ــه بع ــا اأحســت ب ــم م ــاء، ث والصف
بعــد عودتــه مــن رحلــة الشــام، ومــا ذكــره لهــا مــن اأمــور غيــر 
عاديــة لــم يعرفهــا الغــلام، ورواهــا علــى ســجيته ببــراءة وصــدق. 
ولكنهــا هــي التــي تعمقــت فــي ذلــك، واأحســت باأبعــاد شــاأن 
نســان، وكل ذلــك يؤكــد علــى رجاحــة عقلهــا. اإن  هــذا الاإ

ــا  ــا اختاره اإنم ــة، و ــن صدف ــاأت م ــم ت ــة ل ــراأة العظيم ــذه الم ه
اللــه عــز وجــل لتكــون بجــوار المصطفــى صلــى اللــه عليــه 
وســلم، تشــجعه وتدثــره وتزملــه، وتصدقــه الــراأي، وتخلــص لــه 

ــاء المســيرة. ــى تحمــل اأعب ــه عل المشــورة، وتعين
وكانــت جــزءا اأساســيا فــي بدايــة حيــاة المصطفــى صلــى اللــه 
عليــه وســلم، وفــي مراحــل تنزيــل القــراآن، واأثنــاء تحنثــه فــي غــار 
حــراء، وعندمــا بــداأ القــراآن يتنــزل عليــه. ثــم كان مــا كان مــن 
ذلــك الحــب العظيــم فــي قلبــه صلــى اللــه عليــه وســلم لهــذه 
الســيدة الكريمــة، واأخــذ يعلــن علــى المــلاأ بعــد وفاتهــا اأنــه عــام 
الحــزن، ثــم اأعلــن علــى المــلاأ مــرة اخــرى: »اإنــي اأحبهــا، وقــد 
ــال عنهــا  ــا اأحبهــا واأحــب مــن يحبهــا«، وق رزقــت حبهــا، فاأن
ــي اإذ  ــا، صدقتن ــرا منه ــه خي ــي الل ــا اأبدلن للســيدة عائشــة: »م
ــي  ــاس، ورزقن ــي الن ــا اإذ حرمن ــاس، وواســتني بماله ــي الن كذبن

اللــه منهــا الولــد اإذ لــم يرزقنــي مــن غيرهــا«.
ــا ســبقت اإرادة  ــذه الســيدة اإنم ــول اإن ه ــا يمكــن الق ــن هن وم
اللــه، فاختارهــا زوجــة لنبيــه ووزيــرا، ومعينــا ومشــيرا، وســندا 
اأول  نســائه بحضــور  بيــن  مــن  ونصيــرا. واختصهــا وحدهــا 
الوحــي، واأول الاصطفــاء، واأول نــزول القــراآن. وكانــت اأولــى 
المجاهــدات، واأولــى الصابــرات، واأولــى البــاذلات. اإن حيــاة اأم 
المؤمنيــن خديجــة تاريــخ مشــرف ومشــرق لســيدة.. طاهــرة.. 
ــا لتكــون  ــز وجــل فاختاره ــه ع ــا الل ــة.. اأكرمه ــريفة.. فاضل ش
بجــوار النبــي الكريــم والرســول العظيــم، واأكرمهــا عــز وجــل 
ســلام. وكانــت  بســمعة عطــرة وســيرة فاضلــة فــي الجاهليــة والاإ
ــه عنهــا ذات حســب ونســب وجمــال وعفــة ومــودة  رضــي الل
ــة، فكانــت اأول مــن اأســلم  واأخــلاق وعقــل راجــح وهمــة عالي
وصــدق واآمــن برســول اللــه صلــى اللــه عليــه واآلــه وســلم حتــى 
اأنهــا بّشــرته وهــداأت مــن روعــه حيــن جــاءه الوحــي اأول مــرة، 
وعــاد الــى بيتــه مشــفقا علــى نفســه ممــا ســمع وراأى وهــو 

ــي. ــي.. دثرون ــي.. دثرون ــي.. زملون ــول: زملون يق
خديجــة بنــت خويلــد قــدوة لــكل مســلمة بمــا قدمتــه لســيدنا 
محمــد صلــى اللــه عليــه واآلــه وســلم، وهــي اأولــى اأمهــات 
المؤمنيــن. وقفــت معــه واأيدتــه وشــجعته ونصرتــه وثبتتــه واأعطتــه 
ــه  ــه ودعمت ــاده ودعوت ــده وجه ــي جه ــى المضــي ف ــه عل واأعانت

بــكل مــا تملــك.
إنها خديجة.. إنها الصديقة...
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سلام اأول مرة في الجزيرة العربية..  اإنه يوم اأن جاء الاإ

الله  الصحابة رضوان  الفريد -جيل  الجيل  تكون هذا 

سلام  الاإ تعاليم  ترجم  الذي  الجيل  ذلك  اإنه  عليهم- 

اإلى واقع.. وارتفع بهذا الواقع اإلى درجة المثال 

ٍة اأْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾ )اآل عمران: ١١0(. ﴿ُكنُتْم َخْيَر اأمَّ

واأصبــح هــذا الجيــل المتفــرد منــارة لــكل مــن يحــاول 

مــن الاأجيــال التاليــة اأن يصعــد لمســتوى تلــك القمــة 

الســامقة..  اإنــه حقــاً خيــر ســلف وذلــك تصديقــاً 

ــي،  ــاس قرن ــر الن ــه وســلم: )خي ــه علي ــى الل ــه صل لقول

ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم يجــيء قــوم 

تســبق شــهادة اأحدهــم يمينــه ويمينــه شــهادته( »رواه 

البخــاري«. 

جيــل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم جيــل فريــد لا 

يفســره -فقــط- وجــود الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم 

بيــن اأظهرهــم.. فالدعــوة للنــاس كافــة وغيــُر مقتصــرٍة 

علــى حيــاة الرســول عليــه الصــلاة والســلام.. اإن قــراآن 

هــذه الدعــوة بيــن اأيدينــا وحديــث الرســول صلــى اللــه 

عليــه وســلم وهدُيــه العملــي وســيرته الكريمــة.. كلهــا 

ــة،  ــدي الصحاب ــت باأي ــا كان ــك كم ــا كذل ــن اأيدين بي

ــة واقتصــروا  ــه الصحاب ــذي اســتقى من ــع ال ولكــن النب

ــع  ــود الينابي ــن وج ــم م ــراآن.. بالرغ ــُع الق ــو نب ــه ه علي

غريقيــة  والاإ الرومانيــة  الحضــارات  مثــل  الاأخــرى 

ــد والصيــن. ــية وحضــارة الهن والفارس

وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  اللــه  رســول  كان  لقــد 

يريــد صنــع جيــل خالــص القلــب والعقــل والتصــور 

ــر  ــر اآخــر غي ــن مــن اأي مؤث والشــعور.. خالــص التكوي

الكريــم. القــراآن  يتضمنــه  الــذي  لهــي،  الاإ المنهــج 

لذلــك فــاإن جيــل الصحابــة اســتقى مــن ذلــك النبــع 

وحــده.. فــكان لــه فــي التاريــخ ذلــك الشــاأن الفريــد.. 

ثــم لّمــا اختلطــت الينابيــع تخــرج علــى تلــك الينابيــع 

المختلطــة.. ســائر الاأجيــال بعــد ذلــك الجيــل.. فلــم 

يتكــرر ذلــك الجيــل الفريــد.

ــوا يقــرؤون القــراآن  ــم يكون ــل الاأول الفريــد.. ل اإن الجي

التــذوق  بقصــد  ولا  والاطــلاع..  الثقافــة  بقصــد 

والمتــاع.. لــم يكــن اأحدهــم يتلقــى القــراآن ليســتكثَر 

بــه مــن زاد الثقافــة.. لمجــرد الثقافــة.. اإنمــا كان 

ــه  ــه عــز وجــل ليعمــل ب ــَر الل يتلقــى القــراآن ليتلقــى اأم

فــور ســماعه.. بالضبــط كمــا يتلقــى الجنــديُّ فــي 

الميــدان »الاأمــر اليومــي« ليعمــل بــه فــور تلقيــه.. 

ومــن ثــمَّ لــم يكــن اأحُدهــم ليســتكثر منــه فــي الجلســة 

اإنمــا يســتكثر مــن  اأنــه  الواحــدة لاأنــه كان ُيِحــس 

واجبــات وتكاليــف يحملهــا علــى عاتقــه.

ــح  ــذ.. كان يفت ــي للتنفي ــذا الشــعور.. شــعور التلق ه

لجيــل الصحابــة مــن القــراآن اآفاًقــاً.. لــم تكــن لُتفتــح 

لهــم لــو اأنهــم قصــدوا اإليــه بشــعور البحــث والدراســة 

اإلسام في جيل الصحابة
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والاطــلاع فقــط.. لاأن القــراآن لا يمنــح كنــوزه اإلا 

ــئة للعمــل. ــة المنِش ــروِح المعرف ــه ب ــُل علي لمــن ُيقب

ــو الــذي صنــع  ــذ والعمــل ه ــي للتنفي اإن منهــج التلق

الجيــل الاأول.. ومنهــج التلقــي للدراســة والمتــاع هــو 

ــه. ــال التــي تلي الــذي خــرَّج الاأجي

هنــاك اأيضــاً عامــل مهــم ســاهم فــي صناعــة ذلــك 

ســلام  الجيــل الفريــد.. لقــد كان الرجُل حين يدخل الاإ

يخلــع علــى عتبتــه كل ماضيــه فــي الجاهليــة.. ويشــعر 

اأنــه يبــداأ عهــداً جديــداً.. وكان يقــف مــن كل مــا 

عهــده فــي جاهليتــه موقــف المســتريب الشــاّك الحــذر 

المتخــوف.

وفــي تلــك اللحظــة.. كانــت تنشــاأ عزلــٌة شــعورية 

ــه وحاضــره  ــي جاهليت ــن ماضــي المســلم ف ــٌة بي ٌكامل

ــه  ــي صلت ــة ف ــة كامل ــا عزل ــاأ عنه ــلامه.. تنش ــي اإس ف

بالمجتمــع الجاهلــي مــن حولــه وروابطــه الاجتماعية.. 

ــة واتصــل  ــه الجاهلي ــن بيئت ــا م ــد انفصــل نهائًي فهــو ق

ســلامية ومنحهــا ومنــح قيادتهــا كلَّ ولائِــه  ببيئتــه الاإ

وطاعِتــه وتبعيتــه.. ولــم يعــد لضغــط التصــور الجاهلــي 

ــن ســبيل. ــه م ــي علي ــع الجاهل ــد المجتم ولا لتقالي

فــلا بــد اإذاً.. لكــي نصــل لمســتوى ذلــك الجيــل 

ــة التــي  ــرات الجاهلي الفريــد.. اأن نتجــرد مــن كل مؤث

ــا. ــا ونســتمد منه ــش فيه نعي

ــه  ــة الل ــاج تربي ــو نت ــد ه ــي الفري ــل القراآن ــذا الجي اإن ه

ــت  ــي حظي ــة الت ــة المؤمن ــذه الفئ ــى له ــبحانه وتعال س

بهــذا اللقــاء الكريــم بينهــا وبيــن وحــي اللــه وبينهــا وبيــن 

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم.. تلــك الفتــرُة 

التــي التقــت فيهــا الاأرض بالســماء، فعاشــوا فتــرة مــن 

الزمــن تحيطهــم بمشــاعٌر واأحاســيس قلمــا تتكــرر فــي 

تاريــخ البشــرية مــرة ثانيــة. 

النــاس..  مــن  جيــلاً  الدعــوة  هــذه  خرَّجــت  لقــد 

ــن  ــًة م ــاٍت اآتي ــوا كائن ــم يكون ــًة، ول ــوا ملائك ــم يكون ل

الســماء، اأو مــن كهــف، اأو مــن كوكــٍب بعيــد.. هــم 

جيــٌل مــن النــاس.. كمثــل كلِّ النــاس فــي كل وقــت 

ــاً ولا  وفــي كل زمــان وفــي كل مــكان.. فليســوا عجب

اإنمــا هــم جيــٌل مــن النــاس..  عجيبــًة فــي التاريــخ.. و

اســتطاعوا بفضــٍل مــن اللــه.. وبمعونــة مــن رســوله 

صلــى اللــه عليــه وســلم.. وبالعوامــل التــي ذكرناهــا.. 

اســتطاعوا واســتحقوا اأن يكونــوا جيــلاً مميــزاً.. واأن 

يكونــوا جيــلاً متفوقــاً.. واأن يكونــوا جيــلاً يســتحق اأن 

يثنــي اللــه ســبحانه وتعالــى عليــه.. واأن يثنــي عليــه 

رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم..  فهــم جيــٌل مــن 

النــاس. وهــذا يعنــي اأن كل النــاس لــو اأرادوا اأن يكونــوا 

كذلــك فســينجحون.. اإذا اســتوفوا كل الشــروط.. 

ــط  ــك الره ــا ذل ــي خطاه ــوات الت ــك الخط ــوا تل واقتف

العظيــم الــذي التقــى بالقــراآن.. والتقــى برســول القــراآن 

صلــى اللــه عليــه وســلم.. واســتطاع اأن يحقــق مــا لــم 

نســان وحتــى  تحققــه فئــة مــن البشــر منــذ اأن خلــق الاإ

ــا. تنتهــي هــذه الدني

فلــم تــاأِت اأمــةٌ كتلــك الاأمــة.. ولــن ياأتــي جيــلٌ كذلك 

الجيــل.. ولــن ياأتــي طــراٌز مــن النــاس كذلــك الطراز. 

نســان  الاإ تجعــل  مبهــرة..  صــورة  اأنهــا  شــك  فــلا 

الصــادق َمُشــوقاً اإلــى اأن يعيــش مثلمــا عــاش ذلــك 

الجيــل.. ويتمنــى لــو اأنــه كان فــرداً من ذلــك الجيل.. 

ويتمنــى اأن ينجــح فــي اأن يحقــق بعــض مــا حققــه 

ذلــك الجيــل.. وليــس كل مــا حققــه.. لاأن مــا حققــه 

ذلــك الجيــل كان شــيئاً عجيبــاً ... وشــيئاً ضخمــاً 

ــخ البشــرية مــن  ــي تاري ــم تحــدث ف جــداً.. وصــورة ل

ــن تتكــرر مــن بعــد.  ــل.. ول قب

وعندمــا نقــول اإنــه جيــٌل مــن النــاس.. فهــذا يعنــي اأننــا 

ــى اآثارهــم.. واأن نســعى للوصــول  ــاأن نقتف ــون ب مطالب

اإلــى هــذا الاأفــق.

صحيــح اأنــه لــن يســتطيع جيــٌل مــن الاأجيــال اأن يلحق 

مســتحيلاً  يبــدو  فالــذي  العظيــم..  الجيــل  بذلــك 

هــو اأن يتحقــق جيــٌل باأكملــه بهــذا العــدد الكبيــر 

الضخــم فــي وقــت واحــد علــى ذلــك المســتوى.. 

ولكــن ذلــك لا يمنــع اأن يصــل بعــض الاأفــراد مــن 

النــاس.. اأو عشــرات مــن النــاس اإلــى ذلــك المســتوى 

الفريــد.. وهــذا يعطــي اأمــلاً لاأصحــاب الهمــم العاليــة 

ولاأصحــاب النفــوس الكبيــرة اأن تحــاول اأن تقتفــى 

يســتطيعون  لعلهــم  الخطــوات  وهــذه  الاأثــر  ذلــك 

اأن يصلــوا اإلــى اأن يكونــوا اأفــراداً مــن ذلــك الجيــل 

الســامق.

اْلُمَهاِجرِيَن  ِمَن  اْلاأوَّلُوَن  ابُِقوَن  ﴿َوالسَّ تعالى:  يقول 

َعْنُهْم  اللَُّه  رَِّضَي  بِاإِْحَساٍن  اتََّبُعوُهم  َوالَِّذيَن  َواْلاأنَصاِر 

اْلاأْنَهاُر  َتْحَتَها  َتْجرِي  َجنَّاٍت  َلُهْم  َواأَعدَّ  َعْنُه  َورَُضوا 

َخالِِديَن فِيَها اأَبًداۚ  َذٰلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾ 

)التوبة: ١00(..

ومــن  المهاجريــن  مــن  الســابقون  هنــاك  اإذن.. 

ــي  ــن اتبعوهــم باإحســان.. فف ــاك الذي الاأنصــار.. وهن

مــن  واأفــذاٌذ  اأفــراٌد  بعَدهــم  ياأتــي  اأن  اإذن  مــكان  الاإ

اإليــه  مــا وصــل  اإلــى  اأن يصلــوا  يســتطيعون  النــاس 

هــؤلاء الســابقون مــن المهاجريــن والاأنصــار.. وبذلــك 

ــس..  ــاب التناف ــل ب ــل.. ولا ُيقَف ــاب الاأم ــل ب لا ُيقَف

ــك  ــق ذل ــى تحقي ــاب الســعي للوصــول اإل ــل ب ولا ُيقَف

الاأفــق اإذا كانــت لنــا همــة عاليــة.. وكانــت لنــا اإرادة 

غالبــة.. وكان لنــا حــرص علــى بلــوغ ذلــك الاأفــق 

ــة.. رضــوان  ــؤلاء الصحاب ــه ه ــذي وصــل اإلي ــع ال الرائ

اللــه عليهــم اأجمعيــن.. فــلا شــك اأن كثيــرا مــن 

الخيــر الموجــود فــي البشــرية الاآن.. هــو مــن اآثــار هــذه 

النخبــة المتميــزة مــن البشــر.. والتــي تركــت بصماتهــا 

علــى تاريــخ البشــرية مــن بعدهــا وحتــى اليــوم فــي كل 

مجــالات الحيــاة.





الكاتب يف سطور

من مواليد القاهرة يناير 1936م املوافق شوال 1354  .

حصل ىلع ليسانس آداب من كلية اآلداب من جامعة القاهرة .

عمل محاضرًا بجامعة أم القرى ملدة خمس وعشرين عاما بكلية الدعوة وأصول الدين .

التحق بجماعة اإلخوان املسلمين عام 1952م وكان عمره ستة عشر عاما .

حكم عليه بالسجن لعشر سنوات عام 1955م .

التقى عام 1962 باألستاذ سيد قطب يف سجن مزرعة طرة وتلقى منه وتتلمذ ىلع يديه . 

تم اعتقاله مرة ثانية عام 1965 ملدة سبع سنوات وخرج من السجن يف أواخر عام 1971م .

أعلن عن الجماعة للعالم يف أبريل عام 2017م . 

أسس جماعة الصادعون بالحق بعد أن رفضت جماعة اإلخوان املوافقة ىلع الفكر الجديد الذى عرضه األستاذ سيد 
قطب وذلك عام 1973م .

تجدونه ىلع 
املوقع الرسمي 

للجماعة
www.sdahaqq.com
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