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جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــي جماعــة تدعــو البشــرية اإلــى لا اإلــه اإلا اللــه مــن جديــد واإلــى حقيقــِة التوحيــِد كمــا بّينهــا اللــه 
ــه الكريــِم وفصلتهــا ســنة نبيــِه ملسو هيلع هللا ىلص. ســبحانه فــي كتابِ

تاأّسســت هــذه الجماعــة عــام 19٧٣م مــن ثُلــٍة فهمــت الحــق وتشــّربته مــن كتــاب اللــه عــز وجــل، وتلّقتــه وفــق منهــج الجيــل الاأول 
-منهــج التلقــي للتنفيــذ والعمــل وليــس للدراســة والمتــاع- وتربّــت عليــه وجاهــدت لاتّباعــه والصبــر علــى تكاليفــه، والتزمــت هــدي 

الســنة النبويــة منهجــاً فــي الحركــة والتربيــة والبنــاء والتزكيــة منــذ نشــاأتها. 
تُوقــن جماعــة »الصادعــون بالحــق« اأن البشــريَة الاآن تعيــُش فتــرًة تشــبُه فــي كثيــٍر مــن تفصيلاتِهــا الفتــرَة الجاهليــة التــي كانــت تســبُق 

أنبياِء. مجــيَء الا
»لقــد اســتداَر الزمــاُن كهيئتــِه يــوَم بعــَث اللــُه رســولَُه ملسو هيلع هللا ىلص اإلــى النــاِس كافــًة بــلا اإلــه اإلا اللــه بعدمــا انحــرَف النــاُس عــن التوحيــِد. ولهــذا 
أمــَة المســلمَة بعــد اأن حــاَدْت عــن منهــِج اللــِه، ونبــذت  أنَّ الا فــاإن البشــرية المعاصــرة فــي حاجــٍة اإلــى بدايــٍة جديــدٍة للدعــوِة وذلــَك لا
كتاَبــُه وراَء ظهورهــا، واتخــذْت مــن دونــه اآلهــًة فــي مجــاِل التلقــي والتشــريِع، فحّرمــت مــا اأحــلَّ اللــُه واأحلــْت مــا حــرمَّ اللــُه؛ قــد 

غابــت عــن الوجــوِد والشــهوِد«.
وعلــى ضــوء هــذا واقتــداء بجماعــة رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص؛ اســتيقنت جماعــة »الصادعــون بالحــق« اأن الصــورة الســرية هــي البدايــة الواجبــة 
دراك الواســع والعميــق للقضيــة التــي اآمنــوا بهــا دون ضجيــج  أفــراد وتزكيــة نفوســهم، واأتاحــت لهــم اأيضــاً الاإ التــي تتيــح لهــا تربيــة الا
عــلان عــن  ودون تشــويش، حتــى اإذا نضجــت هــذه النــواة واأصبحــت قــادرة علــى مخاطبــة البشــرية بهــذا الحــق والثبــات عليــه؛ تــّم الاإ

هــذه الجماعــة لتتجســد الفكــرة فــي واقــع بشــري يحملهــا ويطبقهــا ويتعامــل مــن خلالهــا مــع الاأحــداث والاأوضــاع والاأشــخاص.
ــن  ــولاَء بي ــط وال ــق التراب ــه ويتحق ــُش في ــذي تعي ــا المســتقل عــن الوســِط ال ــا كيانه جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــي جماعــة له
اأفراِدهــا، وغايتهــا هــي دعــوة كل النــاس اإلــى توحيــِد اللــِه وتحكيــِم شــريعتِه، لا فــي مجتمعاتِنــا فقــط بــل فــي الاأرِض كلهــا، حتــى 
أولــى التــي اأقامهــا  لا تكــون فتنــة ويكــون الديــُن كلــه للــه. والجماعــة فــي ذلــك تقتــدي اقتــداًء كامــلاً واأمينــاً بالجماعــة المســلمة الا
أولــى وظروفهــا  رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، ولهــا منهجهــا الحركــي الــذي ياأخــذ بعيــن الاعتبــار تلــك الاختلافــات الواضحــة بيــن طبيعــة النشــاأة الا
ســلامي علــى مــدار التاريــخ كمــا  وطبيعــة النشــاأة الاأخــرى وظروفهــا، ومحاولــة الاســتفادة فــي ذلــك مــن تــراث العمــل الحركــي الاإ

ينبغــي لاأي حركــة مســلمة راشــدة.
يمــان باللــه وحــده وبيــان هــذه الحقيقــة ومــا ينبنــي عليهــا مــن تغييــرات  اإن منهــج دعــوة جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــو الدعــوة للاإ
فــي حيــاة النــاس؛ دون الدخــول فــي صــراع اأو مواجهــة مــع اأي اأوضــاع حولهــا -كمــا كانــت بدايــة جميــع الدعــوات- حتــى يتســنى 
ســلام مــن اأنــه صــراع مــن  أمــر بصورتــه الصحيحــة دون اأن يتحــول فــي اأذهانهــم اإلــى مــا يصــوره لهــم اأعــداء الاإ للنــاس اأن يــروا الا
صــرار  اأجــل الســلطة اأو صــدام مــن اأجــل الصــدام، وحتــى يــرى النــاس فيهــم ســلامة القصــد ونصاعــة الحــق وخلــوص النيــة، مــع الاإ
علــى ســلوك الطريــق اإلــى اللــه دون ضعــف اأو هــوان اأو تــردد، واأن تظــل علــى ذلــك حتــى يقضــي اللــه اأمــره ويفتــح بينهــم وبيــن 

قومهــم بالحــق وهــو خيــر الفاتحيــن.

نشــاأت الجماعــة وبــداأت دعوتهــا فــي مصــر ثــم قيَّــض اللــه لهــا اأفــراداً اآمنــوا بهــذا الحــق وحملــوه اإلــى العديــد مــن البلــدان الاأخــرى. 
أفــراد ودعوتهــم دعــوة فرديــة. وهــذا المنهــج واإن كان بطــيء  أولــى قامــت الدعــوة علــى مبــداأ اصطفــاء الا وخــلال المرحلــة الســرية الا
ضافــة  أثــر ولكنــه يتيــح فرصــة لاأن ينــال المدعو-واأهلــه واأولاده- درجــة عاليــة مــن اهتمــام الجماعــة وتربيــة جميــع الجوانــب، بالاإ الا
اإلــى تعميــق فهــم حقيقــة الصــراع بيــن الحــق والباطــل. هــذا فضــلا عــن اأن ذلــك المنهــج هــو منهــج اإقامــة المجتمــع المســلم فــي 
كل زمــان ومــكان كمــا اأيقنــا بفضــل اللــه عــز وجــل. تجــدون تفصيــل دعوتنــا ومنجهنــا مــن خــلال شــروح كتــاب معالــم فــي الطريــق 
نترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي. وكذلــك العديــد مــن المقــالات والتســجيلات المرئيــة والســمعية علــى موقعنــا علــى شــبكة الاإ
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم

قرائي الاأعزاء اأبعث اإليكم سلاماتي الحارة واأشواقي الهائلة.
اأما بعد...

تغمرنــي واأنــا اأهــم بكتابــة هــذه المقالــة مشــاعر كثيــرة مليئــة بالفــرح والطماأنينــة بــاأن مــّن اللــه علينــا بــاأن نكــون مــن جنــده 
أنبيــاء صلــوات اللــه وســلامه عليهــم اأجمعيــن بمهمــة الصــدع  أنــه اختارنــا لاأن نَخلـُـف الا الصادقيــن وعبيــده الصالحيــن، لا

بالحــق.
والصــدع اأيهــا الاأحبــاب واجــب وتكليــف ربانــي امتــن اللــه بــه علــى البشــرية لكــي ُيبلغهــم بمــا يريــده منهــم ســبحانه. وهــو 
نــَس  ســبحانه خلقنــا لعبادتــه واإقامــة الحــق فــي الاأرض لكــي ننقــذ البشــرية مــن الضــلال والفتــن ﴿َوَمــا َخَلْقــُت الِْجــنَّ َواْلاإِ
نســان، وخّصهــم بتبليــغ  اإِلَّا لَِيْعُبــُدوِن﴾ الذاريــات: 56، فالعبوديــة مطلــب ربانــي ومعتقــد اإلهــي شــّرف اللــه بهــا بنــي الاإ
نســان عــن هــذه  نســان مــع بقيــة الكــون الــذي ُيســّبح للــه ســبحانه فــلا َيشــّذ الاإ الحــق للبشــرية كلهــا حتــى يتوافــق بنــي الاإ
العبوديــة التــي اأكــرم اللــه بهــا كل المخلوقــات مــا عــدا اإبليــس اللعيــن الــذي اأبــى ورفــض هــذه العبوديــة، اأمــا بقيــة الكــون 
ــُه الَْحْمــُد َوُهــَو َعَلــى كُلِّ َشــْيٍء  ــُه الُْمْلــُك َولَ أْرِض لَ ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اْلا ــِه َمــا ِفــي السَّ ُيســّبحون بحمــد ربهــم ﴿ُيَســبُِّح لِلَـّ

َقِديــٌر﴾ التغابــن: 1.
وهــذه المقالــة اأكتبهــا بمناســبة مــرور ثــلاث ســنوات علــى قيامنــا بالصــدع اســتجابة للتكليــف الربانــي بتبليــغ هــذا الحــق، 
ولا َيِحــل لاأحــد مــن المســلمين الذيــن يشــهدون اأن لا اإلــه اإلا اللــه واأن محمــدا رســول اللــه اأن يتخلــف عــن هــذا الواجــب 
ــِه َوَيْخَشــْونَُه َوَلا َيْخَشــْوَن  أمــر اللــه ســبحانه حيــث قــال: ﴿الَِّذيــَن ُيَبلُِّغوَن ِرَســاَلاِت اللَـّ واإلا يكــون مــن المقصريــن العاصيــن لا
َنــاِت َوالُْهــَدٰى ِمــن َبْعــِد  ــِه َحِســيًبا﴾ الاأحــزاب: ٣9، وقــال: ﴿اإِنَّ الَِّذيــَن َيْكُتُمــوَن َمــا اأنَزلَْنــا ِمــَن الَْبيِّ ــَه َوَكَفــى بِاللَـّ اأَحــًدا اإِلَّا اللَـّ

ــُه َوَيْلَعُنُهُم اللَّاِعُنــوَن﴾ البقرة: 159. َمــا َبيَّنَّــاُه لِلنَّــاِس ِفــي الِْكَتــاِب اأولَــٰـِئَك َيْلَعُنُهــُم اللَـّ
ونحــن نعلــم اأن اأداء واجــب تبليــغ الحــق قــد يكلــف المســلم حياتــه، ويمــلاأ حياتــه بالمتاعــب والابتــلاءات، ولكن المؤمن 
لا يخشــى اإلا اللــه، وهــو مشــتاق اإلــى الجنــة التــي يخلــد فيهــا فــي النعيــم المقيــم اأبــدا، واإلــى النجــاة مــن عــذاب جهنــم 
الخالــد للاأبــد، وبذلــك تنتهــي حيــاة المؤمــن بنعمتيــن جليلتيــن؛ اإرضــاء اللــه ورؤيــة وجهــه الكريــم، والنعيــم الخالــد اأبــدا 
فــي جنــة فيهــا مــا لا عيــن راأت ولا اأذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر والنجــاة مــن عــذاب دائــم، فكيــف ُيضّيــع 

نســان هذيــن الهدفيــن العظيميــن؛ رؤيــة اللــه ومرضاتــه والخلــود للاأبــد فــي نعيــم مقيــم؟! الاإ
اإن فرحتــي لا توصــف، واأنــا اأدعــوا اللــه عــز وجــل اأن يجعلنــا مــن عبــاده الصادقيــن الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه 

ونمــوت علــى ذلــك وقــد رضــي اللــه عنــا.. اللهــم اآميــن.
أنبيــاء، فنســاأل اللــه اأن يثبتنــا جميعــا فــلا نرتــد عــن ديــن  وختامــا اأبلغكــم جميعــا فرحــي بــاأن اختارنــا اللــه لنقــوم بمهمــة الا

اللــه اأبــدا ولا عــن الصــدع بالحــق حتــى نلقــى اللــه مهمــا لقينــا مــن المتاعــب.
ــُه َوَرُســولُُه َوَمــا  ــُه َوَرُســولُُه َوَصــَدَق اللَـّ أْحــَزاَب َقالـُـوا َهـــَذا َمــا َوَعَدنـَـا اللَـّ ــا َراأى الُْمْؤِمُنــوَن اْلا ولنتذكــر قــول اللــه تعالــى: ﴿َولَمَّ
ــْم  ــوا لَُك ــْد َجَمُع ــاَس َق ــاُس اإِنَّ النَّ ــُم النَّ ــاَل لَُه ــَن َق ــبحانه: ﴿الَِّذي ــه س ــِليًما﴾ الاأحــزاب: 22، وقول ــا َوَتْس ــْم اإِلَّا اإِيَمانً َزاَدُه

ــُل﴾ اآل عمــران: 1٧٣. ــَم الَْوِكي ــُه َونِْع ــُبَنا اللَـّ ــوا َحْس ــا َوَقالُ ــْم اإِيَمانً ــْوُهْم َفَزاَدُه َفاْخَش
واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين.



للبشــرية  تحــول  نقطــة  وفــي  خالــدة،  تاريخيــة  لحظــة  فــي 
جمعــاء؛ مــنَّ اهلل ســبحانه وتعالــى علــى تلــك البشــرية فأرســل 
لهــا رســول اهلل هللا ىلص ليعلمهــا الكتــاب والحكمــة ويزكيهــا، 
ويرفعهــا مــن ســفح الجاهليــة الســحيق الــذي تعيــش فيــه، 
ــق عــال وضــيء ينيــر لهــا دربهــا لتفــوز بخيــري 

ُ
ف
ُ
يرفعهــا إلــى أ

الدنيــا واآلخــرة. ولكــن البشــرية اآلن فرحــت بمــا عندهــا مــن 
العلــم وأعرضــت عــن هــذا الخيــر الــذي أراده اهلل لهــا؛ فعــادت 
مــرة أخــرى إلــى ظــام الجاهليــة وبؤســها وشــقائها. ورغبــة فــي 
 إلنقاذهــا مــن ُظلمــات 

ً
تحقيــق الخيــر للبشــرية جمعــاء وســعيا

الجاهليــة وردهــا مــرة أخــرى إلــى روضــة اإلســام فــإن جماعــة 
بعنــوان  الجديــد  برنامجهــا  لكــم  تقــدم  بالحــق  الصادعــون 

. »ويعلمكــم اهلل« 
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منا في تلك»  إَنّ صدعنا لم يكن صدعًا لبالدنا فقط وإنما كان للعالم أجمع لنبلغ هذا الحق الذي ارتضاه اهلل للناس أجمعين.. لقد قَدّ
 السنوات الماضية سلسلة شروح معالم في الطريق وسلسلة واقع البشرية اليوم.. واليوم نقدم للبشرية جمعاء سلسلة جديدة بعنوان
»...»ويعلمكم اهلل» والتي يقوم فيها إخوة متحاورون ببسط وتوضيح عشر قضايا إسالمية هامة

 بتلك الكلمات ُيقدم الشيخ مصطفى كامل محمد -أمير جماعة الصادعون بالحق- لسلسلة ويعلمكم اهلل وما تحويه من قضايا هامة
 ومصيرية في حياة كل من يبحث عن الحق بعد أن نجح أعداء اإلسالم في إفراغ المفاهيم اإلسالمية من محتواها وأقنعوا الناس
 أن اإلسالم ما هو إال عقيدة قابعة في الضمير وليس شرطًا أن يكون اإلسالم منهجًا يحكم الحياة وشرعًا يتبعه الناس ويطبقونه
!!في واقع حياتهم

ة كبيرة بين فهم الصحابة رضوان اهلل عليهم والسلف الصالح وبين كثير من الناس اليوم في فهم المصطلحات اإلسالمية ومعرفة  هَوّ
 مدلولها وكيفية تطبيق اإلسالم في واقع الحياة، وهذا واضح جلٌيّ فيما نراه في الواقع من حولنا، فلو عقدنا مقارنة بين ما وصل إليه
.الصحابة رضوان اهلل عليهم وما وصل إليه حال الناس اليوم سُندرك آثار تلك الهوة التي ال تخفى على عاقل

 في تلك الحلقة األولى من الموضوع الرابع من سلسلة "ويعلمكم اهلل" سيتم العرض الكامل وبالتفصيل لمفهوم الدين وكيف فهم
الصحابة هذا المعنى وطبقوه في واقع حياتهم.. فتابعونا

 لقد أوضح لنا القرآن الكريم قصة بداية الخلق، وبداية الصراع بين الحق والباطل، وحقيقة هذا الصراع؛ هذا الصراع الذي سيستمر حتى يرث
 اهلل األرض ومن عليها ويعود الجميع إلى اهلل تعالى لُيحاَسبوا على ما فعلوه في حياتهم. ولقد أوضح اهلل سبحانه وتعالى لإلنسان
 كيف يستطيع أن يخرج منتصرًا من هذا الصراع، ولكنه سبحانه ولحكمة يعلمها ترك لإلنسان حرية اختيار طريقه وتحديد مصيره إما طريق
.الحق ويكون مصيره جنات النعيم أو طريق الباطل ويكون مصيره جهنم وبئس المصير

 تلك المواضيع وغيرها ُيناقشها أعضاء من جماعة الصادعون بالحق من خالل تلك الحلقة الحوارية األولى من الموضوع الثاني "قصة
البشرية".. فتابعونا

 ما هي قصة هذا الوجود؟ ومن هو اهلل سبحانه وتعالى وكيف نتعرف عليه؟ وما هي حاجة اإلنسان ليتعرف على خالقه ورازقه اهلل
 سبحانه وتعالى؟ ما هي الوظيفة التي خلق اهلل اإلنسان ألجلها؟ وما الحكمة في أن ُيرسل اهلل للبشرية على مدار التاريخ أكثر من مائة
وعشرين ألفًا من األنبياء؛ أليس خلق السماوات واألرض دليال كافيا على وجود اهلل سبحانه وتعالى؟

 هذه األسئلة وغيرها ُيناقشها أعضاء من جماعة الصادعون بالحق من خالل تلك الحلقة الحوارية مجيبين عليها ليوضحوا للناس قضية
هامة جدًا في اإلسالم وهي "أساس العقيدة اإلسالمية".. فتابعونا

 إن شهادة أن ال إله اهلل لهي الحقيقة األولى والحقيقة الكبرى والحقيقة األساسية، واإلنسان ال يقولها إال عن علم ويقين، وهي على
..ِعظمها ليست مستعصية على الفهم. فهي نفي وإثبات: نفي كل األلوهية عن أحد سوى اهلل وإثباتها هلل وحده
 وعندما ُدعي العرب إلى شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل قال أحدهم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "هذا أمر
."تكرهه الملوك

فلماذا قال هذا الكالم إن كانت مجرد كلمة؟ وكيف فهم العرب معنى هذه الشهادة فهمًا واضحًا صحيحًا وكيف فهمها الناس اليوم؟
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الحمــد للــه والصــلاة والســلام علــى مــن لا نبــي بعــده 
واأشــهد اأن لا اإلــه اللــه واأن محمــدا صلــى اللــه عليــه وســلم 

ــد... ــا بع ــده ورســوله اأم عب
ــُه  جــاء فــي صحيــح البخــاري اأن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »َكاَن اللَّ
ــَق  ــمَّ َخَل ــاِء ثُ ــى الَْم ــُه َعَل ــُه َوَكاَن َعْرُش ــْيٌء َقْبَل ــْن َش ــْم َيُك َولَ
َشــْيٍء...«  كُلَّ  ْكــِر  الذِّ ِفــي  َوَكَتــَب  أْرَض  َواْلا ــَمَواِت  السَّ

الحديــث رواه البخــاري.
ــة  ســلامية هــي الحقيق ــدة الاإ ــي العقي ــة ف ألوهي ــة الا اإن حقيق
أولــى والكبــرى والاأساســية والفاعلــة، فاللــه هــو الاأول  الا
والاآخــر، وهــو الظاهــر والباطــن، وهــو الخالــق والــرزاق، وهــو 
المعــز المــذل، وهــو المحيــي المميــت، وهــو النافــع الضــار، 

واللــه هــو الــذي يحــول بيــن المــرء 
وقلبــه، وهــو الذي يجيــب المضطر 
ــه  ــاه ويكشــف الســوء، والل اإذا دع
ــذات الصــدور، وهــو  ــم ب هــو العلي
ســبحانه اإلــه واحــد قــوي قــادر عزيز 
ــو  ــى ه ــه ســبحانه وتعال ــر، والل قاه

أبــدي، وكل شــيء عــدا اللــه جــلَّ وعــلا مخلــوق  أزلــي الا الا
حــادث فــاٍن.

ــه ومــن  ــى خلــق الكــون بمــا في ــة اإل لهي رادة الاإ واتجهــت الاإ
والجــن-  نــس  الاإ عــدا  -فيمــا  المخلوقــات  فيــه، وجميــع 
مفطــورة علــى العبــادة والطاعــة المطلقــة للــه رب العالميــن.
ـِذي َخَلــَق  يقــول جــلَّ وعــلا: ﴿قُــْل اأئِنَُّكــْم لََتْكُفــُروَن بِالَـّ

أْرَض ِفــي َيْوَمْيــِن َوَتْجَعلـُـوَن لَــُه اأنْــَداًدا َذلـِـَك َربُّ الَْعالَِميــَن  اْلا
َر ِفيَهــا  )9( َوَجَعــَل ِفيَهــا َرَواِســَي ِمــْن َفْوِقَهــا َوَبــاَرَك ِفيَهــا َوَقــدَّ
ــَتَوى  ــمَّ اْس ــائِِليَن )10( ثُ ــَواًء لِلسَّ ــاٍم َس ــِة اأيَّ ــي اأْرَبَع ــا ِف اأْقَواَتَه
ــَماِء َوِهــَي ُدَخــاٌن َفَقــاَل لََهــا َولـِـْلاأْرِض ائِْتَيــا َطْوًعــا اأْو  اإِلَــى السَّ

ــَن )11(﴾ فصلــت: 11-9. ــا َطائِِعي ــا اأَتْيَن ــا َقالََت َكْرًه
أْرُض َوَمــْن ِفيِهــنَّ َواإِْن ِمــْن  ــْبُع َواْلا ــَماَواُت السَّ ﴿تَُســبُِّح لَــُه السَّ
ــُه  َشــْيٍء اإِلَّا ُيَســبُِّح بَِحْمــِدِه َولَِكــْن َلا َتْفَقُهــوَن َتْســِبيَحُهْم اإِنَّ

ســراء: 44. َكاَن َحِليًمــا َغُفــوًرا﴾ الاإ
أْرِض ِمــْن َدابَّــٍة  ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اْلا ﴿َولِلَّــِه َيْســُجُد َمــا ِفــي السَّ
َوالَْمَلائَِكــُة َوُهــْم َلا َيْســَتْكِبُروَن )49( َيَخافُــوَن َربَُّهــْم ِمــْن 

ــُروَن )50(﴾ النحــل: 50-49. ــا ُيْؤَم ــوَن َم ــْم َوَيْفَعلُ َفْوِقِه
نســان خلقــة  لهيــة اإلــى خلــق الاإ رادة الاإ وقــد اتجهــت الاإ
خاصــة، ومنحــه القــدرة علــى التفكيــر والاختيــار، وتكريمــه 
يقــول ســبحانه  المخلوقــات،  مــن  وتفضيلــه علــى كثيــر 
ْمَنــا َبِنــي اآَدَم َوَحَمْلَناُهــْم ِفــي الَْبــرِّ َوالَْبْحــِر  وتعالــى: ﴿َولََقــْد َكرَّ
ــْن َخَلْقَنــا  ْلَناُهــْم َعَلــى َكِثيــٍر ِممَّ َبــاِت َوَفضَّ َوَرَزْقَناُهــْم ِمــَن الطَّيِّ

ســراء: ٧0. َتْفِضيــًلا﴾ الاإ
نســان كثيــرة، منهــا اأن اللــه نفــخ فيــه  ومظاهــر تكريــم اللــه للاإ
مــن روحــه، واأســجد لــه الملائكــة، ومنحــه دور الخلافــة فــي 
الاأرض، وعمــارة الاأرض علــى عهــد اللــه وشــرطه، ومنحــه 
رادة  الاإ وقــدرة  المعرفــة،  اإرادة 
ــه وشــهواته  التــي يضبــط بهــا رغبات
ويســتعلي بهــا علــى هــذه الرغبــات 
ــا لا  ــاً له والشــهوات فيظــل حاكم
بهــا كالحيــوان، فهــذه  محكومــاً 
نســان« التــي يفتــرق  خاصيــة »الاإ
نســان، ومنحــه  بهــا عــن الحيــوان ويتحقــق بهــا فيــه معنــى الاإ
القــدرة علــى التفكيــر والاختيــار، ومنحه القــدرة على التعامل 
ــون  ــع الك ــل م ــى، والتعام ــبحانه وتعال ــه س ــع الل ــر م المباش
ــى،  ــه ســبحانه وتعال ــى الل ــه اإل ــه، واأرســل الرســل لهدايت كل
وكتــب ســبحانه علــى نفســه الرحمــة اأن يقيــل عثرتــه ويقبــل 
نســان. لهــي للاإ توبتــه، وغيــر ذلــك مــن مظاهــر التكريــم الاإ

سلامية 1- اأساس العقيدة ال�إ

العقيــدة  فــي  ألوهيــة  الا حقيقــة 
ــى  أول ــة الا ســلامية هــي الحقيق الاإ
والفاعلــة والاأساســية  والكبــرى 
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ــي  ــف ف ــرده هــذا- ضعي ــى كل تف نســان -عل ــع هــذا فالاإ وم
بعــض جوانــب تكوينــه، حتــى ليمكــن قيادتــه اإلــى الشــر 

والارتــكاس اإلــى الــدرك الاأســفل 
مــن خطــام شــهواته، ومــن هــذه 
الجوانــب ضعفــه تجــاه حــبِّ البقاء 
وحــب الملــك، وهــو يكــون فــي 
اأشــد حــالات ضعفــه واأدناهــا حيــن 
يبعــد عــن هــدي اللــه ويستســلم 

لهــواه، اأو يستســلم لعــدوه العنيــد الــذي اأخــذ علــى عاتقــه 
ــواءه. اإغ

ــس  ــط اآدم وزوجــه واإبلي ــى اأن يهب ــه ســبحانه وتعال وشــاء الل
اإلــى الاأرض ليــدور الصــراع بينهمــا حتــى يــرث اللــه الاأرض 
ومــن عليهــا. لقــد هبطــوا جميعــاً اإلــى الاأرض؛ اآدم وزوجــه، 
واإبليــس وقبيلــه؛ هبطــوا ليصــارع بعضهــم بعضــاً، وليعــادي 
بعضهــم بعضــاً، ولتــدور المعركــة بيــن طبيعتيــن وخليقتيــن: 
ــتعداد  ــا ممحضــة للشــر، والاأخــرى مزدوجــة الاس اإحداهم
للخيــر والشــر، وليتــم الابتــلاء ويجــري قــدر اللــه بمــا شــاء. 
ــَب علــى اآدم وذريتــه اأن يســتقروا فــي الاأرض وُيمكّنــوا  وكُِت
فيهــا، ويســتمتعوا بمــا فيهــا اإلــى حيــن، واأن يحيــوا فيهــا 
ويموتــوا، ثــم ُيخرجــوا منهــا فُيبعثــوا ليعــودوا اإلــى ربهــم 

ــة الكبــرى. ــة الرحل ــاره فــي نهاي ــه اأو ن فيدخلهــم جنت
نســان األا يتركــه لفطرته وحدها  وقــد اقتضــت رحمــة اللــه بالاإ

ــه  ــه وحــده، واأن ُيرســل اإلي ولا لعقل
نــذار والتذكيــر، وهــذه  الرســل للاإ
هــي صخــرة النجــاة بالنســبة لــه، 
النجــاة مــن شــهواته بالتخلــص مــن 
هــواه والفــرار اإلــى اللــه، والنجــاة من 
عــدوه الــذي يخنــس ويتــوارى عنــد 

ــى يســتعلي  ــه حت رادت ــات لاإ ــه. وهــذه كلهــا مقوي ذكــره لرب
علــى ضعفــه وشــهواته. ومــن رحمــة اللــه بــه كذلــك اأن 
جعــل بــاب التوبــة مفتوحــاً لــه فــي كل لحظــة، فــاإذا نســي 
ثــم تذكــر، واإذا غــوى ثــم تــاب، وجــد البــاب مفتوحــاً لــه 

وقبــل اللــه توبتــه واأقــال عثرتــه. فــاإذا اســتقام علــى طريقه بدل 
اللــه ســيئاته حســنات، وضاعــف لــه مــا شــاء، ولــم يجعــل 
أولــى لعنــة مكتوبــة عليــه  خطيئتــه الا
هنالــك  فليســت  ذريتــه،  وعلــى 

ــة. ــة اأو موروث ــة اأبدي خطيئ
هــي  الشــيطان  مــع  والمعركــة 
المعركــة الرئيســية، اإنهــا بيــن عهــد 
يمان  اللــه وغوايــة الشــيطان، بين الاإ
ــوى  ــع اله ــة م ــا المعرك ــل، اإنه ــن الحــق والباط ــر، بي والكف
رادة، ومــع  باتبــاع الهــدى، ومــع الشــهوات باســتعلاء الاإ
ــاءه  ــود الشــيطان اأولي ــذي يق ــي الاأرض -ال الشــر والفســاد ف
اإليــه- باتبــاع شــريعة اللــه الُمصِلحــة لــلاأرض. والمعركــة 
فــي الضميــر والمعركــة فــي الحيــاة الواقعيــة متصلتــان لا 
نســان هــو  منفصلتــان، فالشــيطان وراءهمــا جميعــاً، والاإ
نفســه ميــدان المعركــة وهــو نفســه الكاســب اأو الخاســر 
ــاس  ــي الاأرض لتخضــع الن ــي تقــوم ف فيهــا. والطواغيــت الت
لحاكميتهــا وشــرعها وقيمهــا وموازينهــا، وتســتبعد حاكميــة 
اللــه وشــرعه والقيــم والموازيــن المنبثقــة مــن دينــه اإنمــا هــي 
نــس التــي توحــي لهــا شــياطين الجــن، والمعركــة  شــياطين الاإ

ــع الشــيطان نفســه. ــا هــي المعركــة م معه
وهكــذا تتركــز المعركــة الكبــرى الطويلــة فــي المعركــة مــع 
الشــيطان ذاتــه ومــع اأوليائــه، ويشــعر المســلم وهــو يخــوض 
المعركــة مــع هــواه وشــهواته، اأو 
مــع اأولياء الشــيطان مــن الطواغيت 
مــع  اأو  واأتباعهــم،  الاأرض  فــي 
ــذي  الشــر والفســاد والانحــلال ال
ينشــئونه فــي الاأرض مــن حولهــم، 
يشــعر المســلم وهــو يخــوض هــذه 
المعــارك كلهــا اأنــه اإنمــا يخــوض معركــة واحــدة جديــة 
ضاريــة، لاأن عــدوه فيهــا ُمِصــرٌّ مــاٍض فــي طريقــه، واأن 
الجهــاد مــاٍض اإلــى يــوم القيامــة فــي كل صــوره ومجالاتــه.
ألوهية  نســان يســتطيع التعامــل مع حقيقــة الا وكمــا قلنــا اإن الاإ

ــر والمعركــة  ــي الضمي المعركــة ف
ــان لا  ــة متصلت ــاة الواقعي فــي الحي

ــان منفصلت

هــي  نســاني  الاإ الوجــود  غايــة 
ســبحانه  للــه  العبوديــة  تحقيــق 

لــى وتعا
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كل كبيــرة وصغيــرة فــي الحيــاة-، لا بمفهومهــا الهزيــل 
ســلام فــي اأذهــان النــاس اليــوم وهــو  الــذي رســخه اأعــداء الاإ
حصرهــا فــي الشــعائر التعبديــة فقــط، فالعبوديــة تتمثــل فــي 
التصــور الاعتقــادي، كمــا تتمثــل فــي الشــعائر التعبديــة، 

كمــا تتمثــل فــي الشــرائع القانونيــة ســواء.
لا  مــن  للــه وحــده  فليــس عبــداً 
ســبحانه:  اللــه  بوحدانيــة  يعتقــد 
﴿َوَقــاَل اللَّــُه لا َتتَِّخــُذوا اإِلََهْيــِن اْثَنْيِن 
يَّــاَي َفاْرَهُبــوِن  اإِنََّمــا ُهــَو اإِلَــٌه َواِحــٌد َفاإِ
ــَماَواِت  السَّ ِفــي  َمــا  َولَــُه   )51(
يــُن َواِصبــاً اأَفَغْيــَر  أْرِض َولَــُه الدِّ َواْلا
ـِه َتتَُّقــوَن﴾ النحــل: 51-52، وليــس عبــداً للــه وحــده  اللَـّ
مــن يتقــدم بالشــعائر التعبديــة لاأحــد غيــر اللــه -معــه اأو مــن 
ــِه  ــي لِلَّ ــاَي َوَمَماتِ ــِكي َوَمْحَي ــي َونُُس ــْل اإِنَّ َصلاتِ ــه-: ﴿قُ دون
ُل  َربِّ الَْعالَِميــَن )162( لا َشــِريَك لَــُه َوبَِذلـِـَك اأِمــْرُت َواأنـَـا اأوَّ
أنعــام: 162-16٣، وليــس عبــداً للــه وحــده  الُْمْســِلِميَن﴾ الا
مــن يتلقــى الشــرائع القانونيــة مــن اأحــد ســوى اللــه عــن 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص: ــو رســول الل ــه وه ــه ب ــا الل ــذي َبلََّغَن ــق ال الطري
يــِن َمــا لَــْم َيــاأَْذْن  ﴿اأْم لَُهــْم ُشــَرَكاُء َشــَرُعوا لَُهــْم ِمــَن الدِّ
الشــورى: 21، ﴿َوَمــا  ـُه﴾  اللَـّ بِــِه 
ُســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا نََهاكُــْم  اآَتاكُــُم الرَّ
ــا  ــر: ٧، واأيم ــوا﴾ الحش ــُه َفانَْتُه َعْن
جانــب مــن هــذه الجوانــب تخلــف 
ســلام  عــن الوجــود فقــد تخلــف الاإ

نفســه عــن الوجــود.
نســان فــي هــذه الاأرض مبتلــى  والاإ
بــكل اأنــواع الابتــلاءات، يقــول عــز وجــل: ﴿َهــْل اأَتــى َعَلــى 
ــوًرا )1( اإِنَّــا  ــْم َيُكــْن َشــْيًئا َمْذكُ ْهــِر لَ نَْســاِن ِحيــٌن ِمــَن الدَّ اْلاإِ
ــِميًعا  ــاُه َس ــِه َفَجَعْلَن ــاٍج نَْبَتِلي ــٍة اأْمَش ــْن نُْطَف ــاَن ِم نَْس ــا اْلاإِ َخَلْقَن
ــا َكُفــوًرا )٣(﴾  ــا َشــاِكًرا َواإِمَّ ــِبيَل اإِمَّ َبِصيــًرا )2( اإِنَّــا َهَدْيَنــاُه السَّ
ــُه  ــُه َفاأْكَرَم ــَلاُه َربُّ ــا اْبَت نَْســاُن اإَِذا َم ــا اْلاإِ نســان: 1-٣، ﴿َفاأمَّ الاإ
ــَلاُه َفَقــَدَر  ــا اإَِذا َمــا اْبَت ــي اأْكَرَمــِن )15( َواأمَّ َمــُه َفَيُقــوُل َربِّ َونَعَّ

أزليــة اأكبــر مــن مجــال  -وهــي فــي طبيعتهــا الكليــة المطلقــة الا
اإدراك الكينونــة البشــرية الجزئيــة المحــدودة الفانيــة-، ولكــن 
نســان منهــا مــا يصــّح بــه تصــوره، ومــا يســتقيم  حْســُب الاإ
بــه فكــره، ومــا ينصلــح بــه ضميــره، ومــا تنتظــم بــه حياتــه، 
ومــا يعــرف بــه حقيقــة مركــزه ودائــرة ســلطانه ومقتضيــات 

نســان  ألوهيــة. والاإ عبوديتــه لهــذه الا
ــى اإدراك هــذا القــدر عــن  ــادر عل ق
المطلقــة  الكليــة  الحقيقــة  تلــك 
أزليــة، القــدر الــذي لا يصــح لــه  الا
تصــور، ولا يســتقيم لــه فكــر، ولا 
ينصلــح لــه ضميــر، ولا تنتظــم لــه 

ــاة، ولا يقبــل منــه عمــل اإلا حيــن يصلــح اإدراكــه لهــا،  حي
واإلا حيــن يقــوم خلقــه وســلوكه وحياتــه واأوضاعــه وشــرائعه 
وقوانينــه وقيمــه وموازينــه ونشــاطه فــي الحيــاة كلــه علــى 

اأســاس هــذه العقيــدة.
نســان لا يملــك اأن يكــون شــيئا فــي واقــع هــذه الاأرض،  والاإ
دور  لــه  يكــون  واأن  فاعلــة  قــوة  يكــون  اأن  يســتطيع  ولا 
ــا  ــا اأراده نســاني كم ــة وجــوده الاإ ــق غاي ــي، واأن يحق اإيجاب
اللــه؛ اإلا اأن يمتلــئ حســه وضميــره وقلبــه وعقلــه وكينونتــه 

ألوهيــة، واإلا اأن  كلهــا بحقيقــة الا
ــذه  ــن ه ــه م ــط موقف ــرف بالضب يع
العبيــد  ســائر  وموقــف  الحقيقــة، 
منهــا، وموقفــه كذلــك مــن اإخوانــه 

ــد. العبي
نســانية  والمســلم مكلــف بصفته الاإ
اللــه  -بعهــد  الاأرض  خلافــة 

وشــرطه-، ومكلــف باإنشــاء واقــع فــي الاأرض غيــر واقــع 
ــق  ــرطه، ويحق ــه وش ــد الل ــى عه ــوم عل ــع يق ــة، واق الجاهلي

وشــريعته.  اللــه  منهــج 
نســاني هــي تحقيق  ومــن هــذا يتضــح لنــا اأن غايــة الوجــود الاإ
العبوديــة للــه ســبحانه وتعالــى؛ العبوديــة بمفهومهــا الشــامل 
ــي تشــمل  ــة -والت ــة العبودي ــه كلم ــدل علي ــذي ت ــل ال الكام

المســلم مكلــف باإنشــاء واقــع في 
الاأرض غيــر واقــع الجاهلية - واقع 
ــرطه،  ــه وش ــد الل ــى عه ــوم عل يق
وشــريعته اللــه  منهــج  ويحقــق 

ميــدان  نفســه  هــو  نســان  الاإ
المعركــة وهــو نفســه الكاســب اأو 

فيهــا  الخاســر 
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ــِن )16( َكلَّا ....﴾ الفجــر:  ــي اأَهانَ ــوُل َربِّ ــُه َفَيُق ــِه ِرْزَق َعَلْي
ــر،  ــى والفق ــى بالصحــة والمــرض، بالغن ــو مبتل 15-1٧، فه
ــي يتعــرض  ــلاءات الت ــواع الابت ــة اأن بالقــوة والضعــف، وكاف

نســان فــي هــذه الحيــاة الدنيــا. لهــا الاإ
وحيــدا  نســان  الاإ يتــرك  األا  وتعالــى  ســبحانه  اللــه  وشــاء 
فــي مواجهــة هــذه الابتــلاءات وفــي صراعــه الدائــم مــع 
الشــيطان، فاأرســل لــه الرســل لُيعينــوه وُيوجهــوه وُيوضحــون 
لــه طريــق النجــاة، وجعــل ســبحانه طاعــة الرســل مــن طاعــة 
نســان فــي  اللــه، وهــي الســبيل الوحيــد الــذي ينجــي الاإ
هــذه الحيــاة، وفــي نهايــة هــذه الحيــاة ســتعود البشــرية اإلــى 

بارئهــا ســبحانه وتعالــى تحمــل مــا 
ــة المرســومة  ــوال الرحل كســبت ط
ــرد  مــن حســنات وســيئات، كل ف
ــرداً، وســيضع  ــه ف ــيعود بحصيلت س
وســيقف  الميــزان،  اأمــام  حملــه 
يرتقــب فــي خشــية ووجــل، كل 
فــرد علــى حــده يلاقــي حســابه، 
ويلقــى جــزاءه، وفــي النهايــة فريــق 

ــي الســعير. ــق ف ــة وفري ــي الجن ف
ســلام يقــرر بوضــوح اأن هنــاك وجوديــن؛ وجــود الخالــق  فالاإ
ــد،  ــه ســبحانه ووجــود العبي ــن، وجــود الل ووجــود المخلوقي
وجــودان متمايــزان تمامــا، وجــود اللــه عــز وجــل الــذي 
ــي  ــات ولا ف ــي صف ــي الوجــود؛ لا ف ــه شــيء ف ــس كمثل لي
اأفعــال ولا فــي ســلطان، فلــه المثــل الاأعلــى فــي الســماوات 
ــه  ــي الســماء اإل ــذي ف ــر، وهــو ال أم ــق والا ــه الخل والاأرض، ل
وفــي الاأرض اإلــه. ووجــود اآخــر مخلــوق؛ ذلــك كل مــا 
عــدا اللــه ســبحانه وتعالــى، خاضــع لقدرتــه وتصرفــه، فــكل 
مــن فــي الســماوات والاأرض لــه قانتــون. وهــذا الوجــود 
المخلــوق يتصــف بالحــدوث؛ نشــاأ بعــد عــدم ويفنــي بعــد 
وجــود، وكل ذلــك باأمــر اللــه ومشــيئته، وكل مــا فــي الكــون 
نســان  يقــف فــي مقــام العبوديــة للــه الحــق ســبحانه. والاإ
ذلــك المخلــوق الــذي خلقــه اللــه بيديــه، خلقــه ككل 

اإِلَّا  نــَس  َواْلاإِ الِْجــنَّ  َخَلْقــُت  لعبادتــه: ﴿َوَمــا  المخلوقــات 
لَِيْعُبــُدوِن﴾ الذاريــات: 56.

واللــه ســبحانه وتعالــى خلــق داريــن دار الدنيــا للابتــلاء 
والاختبــار، ودار الاآخــرة للحســاب والجــزاء، وخلــق الجنــة 

ــار لمــن عصــاه. ــه والن ــن اأطاع لم
ــم مــن يؤمــن  ــا ليعل ــي الدني ــاده ف ــي عب ــه عــز وجــّل يبتل والل
ـِذي َخَلــَق الَْمــْوَت َوالَْحَيــاَة لَِيْبلَُوكُــْم  بــه ومــن يكفــر ﴿الَـّ
اأيُُّكــْم اأْحَســُن َعَمــلاً َوُهــَو الَْعِزيــُز الَْغُفــوُر﴾ الملــك: 2، فاأمــام 
نســان فــي هــذه الاأرض طريقــان؛ طريــق الهــدى، وطريــق  الاإ
الضــلال، وطريــق الهــدى واحــد لا يتعــدد، وطــرق الضــلال 
كثيــرة متناثــرة ﴿َواأنَّ َهـــَذا ِصَراِطــي 
ــُبَل  ُمْســَتِقيماً َفاتَِّبُعــوُه َولاَ َتتَِّبُعــواْ السُّ
َذلُِكــْم  َســِبيِلِه  َعــن  بُِكــْم  َفَتَفــرََّق 
َتتَُّقــوَن﴾  لََعلَُّكــْم  بِــِه  اكُــم  َوصَّ

أنعــام: 15٣. الا
ــة  ــو ســبحانه وضــع اأجــلا لنهاي وه
هــذه الدنيــا وتــرك النــاس فيهــا كٌل 
ــود  ــم يع ــا يشــاء ث ــار لنفســه م يخت
النــاس جميعــا اإليــه ســبحانه وتعالــى 
ليحاســبهم علــى اأعمالهــم فــي الدنيــا ويجازيهــم بهــا اإمــا 

ــار. ــة اأو الن الجن
سلامية. وعلى هذا الاأساس تقوم العقيدة الاإ

مــكان القــارئ الكريــم الاطــلاع علــى حلقــة حواريــة  وباإ
حــول هــذا الموضــوع علــى قناتنــا علــى اليوتيــوب وهــو 
ــه( والتــي يقدمهــا  حلقــة فــي سلســلة دروس )ويعلمكــم الل

خــوة فــي جماعــة الصادعــون بالحــق. عــدد مــن الاإ

يمكنكم الاطلاع على فيديوهات 

سلسلة »ويعلمكم الله« من خلال 

QR Code الـ

ليــس عبــداً للــه وحــده )مــن لا 
ســبحانه  اللــه  بوحدانيــة  يعتقــد 
- مــن يتقــدم بالشــعائر التعبديــة 
مــن  اأو  -معــه  اللــه  غيــر  لاأحــد 
الشــرائع  يتلقــى  مــن  دونــه- 
ــه( ــن اأحــد ســوى الل ــة م القانوني
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فــي  البــدء  نقطــة  تحديــد  اإن  اأولا: 
اأهــم  هــي  اللــه  اإلــى  الدعــوة  طريــق 
قضيــة مفصليــة فــي منهــج الدعــوة؛ 
الحكــم  اأن  القضيــة  بهــذه  ونعنــي 
علــى واقــع البشــرية اليــوم -مــن حيــث 
ــي  ســلام- ه ــا للاإ ــا اأو مخالفته موافقته
ــي لا يجــب ولا  ــة الاأساســية الت القضي
يصــح تجاوزهــا حتــى تاأخــذ حقهــا مــن 

والتاأصيــل. والتوضيــح  البيــان 
ــرة  ــة الهامــة والخطي ــاً: هــذه القضي ثاني
ُحِســمت بالنســبة لنــا حســماً يقينيــاً 
-بمــا اســتقر فــي عقيدتنــا مــن النصوص 
القراآنيــة الكريمــة والاأحاديــث النبويــة 
الشــريفة المتواتــرة والقطعيــة الدلالــة 
أمــة  ومــا اتفــق عليــه علمــاء هــذه الا
المعتبريــن- مــن اأن هــذه المجتمعــات 
البشــرية القائمــة اليــوم قــد عــادت اإلــى 
ــت  ــد اأن غاب ــرة اأخــرى بع ــة م الجاهلي
وعــن  الوجــود  عــن  ســلام  الاإ اأمــة 
الشــهود فتــرة ليســت بالقليلــة، وبعد اأن 
ــم  ســلام عــن الُحكــم، وَحَك ــي الاإ نُّح
الحــكام بغيــر مــا اأنــزل اللــه واســتبدلوا 
القوانيــن الوضعيــة  التــي مــا اأنــزل اللــه 
بهــا مــن ســلطان بشــرع اللــه، وتحاكــم 

نقطة البدء ومرحلية الدعوة
النــاس اإلــى هــذه التشــريعات الجاهليــة 
لهــا  تكــون  بــاأن  ورضــوا  قبلــوا  بــل 

ــم. ــي حياته ــة ف المرجعي
ثالثاً: اإن اعتقادنا بجاهلية المجتمعات 
القائمــة اليــوم لا ينفــي وجــود اأفــراد 
داخــل  منتشــرة  مســلمة  وجماعــات 
هــذه المجتمعــات ولكنهــا بــلا ســلطان 
حقيقــي علــى نفســها اأو غيرهــا اأو علــى 

الواقــع مــن حولهــا.
اأن  اأيضــاً  ينفــي  لا  هــذا  رابعــاً: 
ــه  ــا اأحلّ ــزام م ــون بالت المســلمين مطالب
وبالتــزام  حّرمــه  مــا  وباجتنــاب  اللــه 
ســلام  ــة التــي قّررهــا الاإ التبعــات الفردي

الحيــاة. جوانــب  كل  فــي 
خامســاً: مــن اأجــل كل مــا ســبق كان 
مــن حيــث  تبــداأ  اأن  للدعــوة  بــد  لا 
ــاع منهــج رســول  ــرة باتب ــداأت اأول م ب
ــه  ــى الل ــه اإل ــه فــي دعوت ــه ملسو هيلع هللا ىلص وهدي الل
ــداأ الدعــوة  ســبحانه وتعالــى، اأي اأن تب
اليــوم بدعــوة النــاس جميعــاً اإلــى فهــم 
اإلا  اإلــه  لا  حقيقــة  والتــزام  ومعرفــة 
اللــه والانقيــاد لــكل مقتضياتهــا بعــد 
اأن انحســرت فــي حيــاة النــاس اإلــى 
مجــرد قــول باللســان وشــعائر تعبديــة لا 

ــم. ــى حياته ــا عل ــلطان له س
اللــه ملسو هيلع هللا ىلص  بــداأ رســول  لقــد  سادســاً: 

دعوتــه ببيــان وتوضيــح مقتضيات لا اإله 
اإلا اللــه ومــا يترتــب عليهــا مــن كونهــا 
نســانية  منهــج كامــل شــامل للحيــاة الاإ
ــي  ــزل ف ــم تن ــه ل كلهــا، بالرغــم مــن اأن
هــذه الفتــرة اأيــة اأحــكام اأو تشــريعات، 
ــق  ــى تعمي ــز الاأساســي عل وكان التركي
ــا  ــق به ــا يتعل ــد وم ــة التوحي ــم قضي فه

ــا واأحــكام. مــن قضاي
ســابعاً: لقــد بــداأت الدعــوة برســول 
اإليــه  انحــاز  ثــم  وحــده،  ملسو هيلع هللا ىلص  اللــه 
مــن اآمــن بــه مــن الرجــال والشــباب 
والموالــي والنســاء، وبذلــك تكونــت 
أولــى والتي تربت  الجماعــة المســلمة الا
علــى كتــاب اللــه وســنة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص 
وتوجيهاتــه. ولقــد تحملــت فــي ســبيل 
ــذاء والاســتهزاء  ي هــذه الدعــوة مــن الاإ
والتشــريد  والمطــاردة  والتكذيــب 
مــا هــو معــروف -ومــا فُعــل برســول 
اللــه ملسو هيلع هللا ىلص مــن اأهــل الطائــف معــروف 
ومشــهور كذلــك- ولــم تطلــب لنفســها 
مناصــب دنيويــة اأو امتيــازات خاصــة 
اإلا اأن يســتجيب النــاس لدعــوة ربهــم، 
يطلــب  لــم  ملسو هيلع هللا ىلص  اللــه  رســول  حتــى 
الســلطة لنفســه اأو لاأحــد مــن اأصحابــه 
المشــركون  فــاإن  العكــس  علــى  بــل 
ــن  ــر م ــه الكثي ــن عرضــوا علي ــم الذي ه
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الامتيــازات ولكنــه رفــض ملسو هيلع هللا ىلص.
ثامنــاً: فــي تلــك الفتــرة المكيــة لــم 
أولــى  الا المســلمة  الجماعــة  تمــارس 
اأي نــوع مــن الاعتــداء اأو القتــل علــى 
وقــع  ممــا  الرغــم  علــى  المشــركين 
واحتســبوا  صبــروا  ولكنهــم  عليهــم، 
الربانــي  بالمنهــج  التزامــاً  وتحملــوا 
الــذي اأمــروا اأن يلتزمــوا بــه، وذلــك 

آتيــة: الا للاأســباب 
بيــن  النــزاع  لموضــع  تحريــراً   -1   
لا  وحتــى  والمشــركين،  المســلمين 
بيــن  بيــت  كل  فــي  مقتلــة  تحــدث 

واأخيــه. الاأخ  اأو  وابنــه  الاأب 
  2- لــم يكــن للمســلمين فــي هــذا 
تحميهــم،  ســلطة  اأو  دولــة  الوقــت 
وكمــا جــاء فــي حديــث عبــد الرحمــن 
ــى رســول  ــا ذهــب اإل ــن عــوف عندم ب
اللــه ملسو هيلع هللا ىلص هــو وبعــض اأصحابــه وقالــوا يــا 
رســول اللــه كنــا اأهــل عــّز فــي الجاهليــة 
فلمــا اأســلمنا اأصبحنــا اأذلــة فهــل تــاأذن 
لنــا بالقتــال، قــال لا تقاتلــوا اأو كمــا 
ــْم  قــال ملسو هيلع هللا ىلص، وقــد قــال اللــه تعالــى ﴿األَ
ــوا اأْيِدَيُكــْم  َتــَر اإِلَــى الَِّذيــَن ِقيــَل لَُهــْم كُفُّ
َكاَة﴾ النســاء:  ــَلاَة َواآتـُـوا الــزَّ َواأِقيُمــوا الصَّ

.٧٧
  ٣- يقــول ابــن عبــاس رضــى اللــه 
ــى ﴿اأِذَن  ــه تعال ــي تفســير قول ــا ف عنهم
َواإِنَّ   ۚ ُظِلُمــوا  بِاأنَُّهــْم  ُيَقاَتلُــوَن  لِلَِّذيــَن 
لََقِديــٌر﴾ الحــج:  نَْصِرِهــْم  َعَلــىٰ  ـَه  اللَـّ
٣9. يقــول: »واإنمــا شــرع اللــه تعالــى 
أنهــم  أليــق بــه، لا الجهــاد فــي الوقــت الا
المشــركون  كان  بمكــة  كانــوا  لمــا 

اأكثــر عــددا، فلــو اأمــر المســلمون وهــم 
اأقــل مــن العشــر بقتــال الباقيــن لشــق 
ــرب  ــع اأهــل يث عليهــم. ولهــذا لمــا باي
رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص ليلــة العقبــة وكانــوا 
نيفــاً وثمانيــن قالــوا: يــا رســول اللــه 
األا نميــل علــى اأهــل الــوادي -يعنــون 
اأهــل منــى- ليالــي منــى فنقتلهــم؟ فقــال 
رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص )اإنــي لــم اأؤمــر بهــذا(، 
فلمــا بغــى المشــركون واأخرجــوا النبــي 
ــه،  ــن اأظهرهــم وهمــوا بقتل ملسو هيلع هللا ىلص مــن بي
وشــردوا اأصحابــه شــذر مــذر، فذهــب 
منهــم طائفــة اإلــى الحبشــة واآخــرون 
ــة  ــة، فلمــا اســتقروا بالمدين ــى المدين اإل
واجتمعــوا  ملسو هيلع هللا ىلص  اللــه  رســول  وافاهــم 
عليــه وقامــوا بنصــره، وصــارت لهم دار 
ــؤون اإليــه؛ شــرع  اإســلام ومعقــلاً يلج
آيــة  اللــه جهــاد الاأعــداء فكانــت هــذه الا
اأول مــا نــزل فــي ذلــك«. تفســير ابــن 

كثيــر، ســورة الحــج، ص٣٣٧.
  4- اإن مــن حكــم هــذا الصبــر مــا 
تبــدى بعــد ذلــك مــن دخــول اأفــراد 
ــن  ــن المعادي ــن اأشــد المعاندي ــوا م كان
ســلام.  الاإ فــي  الجديــدة  للدعــوة 
وعمــر بــن الخطــاب وحمــزة بــن عبــد 
ــة ناصعــة  المطلــب وغيرهمــا هــي اأمثل

تدلــل علــى ذلــك.

تاســعاً: اأن اســتخدام القــوة والعنــف 
دولــة  ســلام  للاإ تقــوم  اأن  وقبــل  الاآن 
ونظــام، وقبــل اأن يتحــرر موضــع النــزاع 
ســبيل  وتســتبين  الصفــوف  وتتمايــز 
المجرميــن؛ هــو صــدٌّ عــن ســبيل اللــه. 
لقــد فُعــل بســمية مــا فُعــل، وفُعــل باأبــي 
بكــر مــا فُعــل، ومــن قبلهــم رســول اللــه 
ملسو هيلع هللا ىلص وغيرهــم مــن اأصحابــه؛ فلــم يرفعــوا 
ســيفاً اأو يغتالــوا اأحــداً مــن صناديــد 
قريــش ليــس عجــزا اأو خوفــا ولكــن 

ــم. ــلامي القوي ــج الاس ــاً بالمنه التزام
اإن الجهــاد هــو ذروة ســنام  عاشــراً: 
ســلام، فــلا بــد اأن يثــوب النــاس اإلى  الاإ
التوحيــد اأولاً ويخضعــوا للــه ســبحانه 
وشــرعه،  لحكمــه  وينقــادوا  وتعالــى 
ســلام مــن جديــد وتقــام  وتُبعــث اأمــة الاإ
ســلام ونظامــه، فمــا لا يتــم  دولــة الاإ
الواجــب اإلا بــه فهــو واجــب. حيــن 
ذلــك يكــون الجهــاد فــي الوقــت الــذي 

ــى. ــه ســبحانه وتعال ــدره الل يق
مرحليــة  هــي  تلــك  عشــر:  حــادي 
ــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــا رســول الل ــي طبقه ــوة الت الدع
ــم  ــى اأخــرى ول ــة عل ــدم مرحل ــم تتق ول
يعتســف خطــوة قبــل وقتهــا المناســب 
ــي  ــي ف ــج الربان ــاً بالمنه ــاً والتزام تطبيق

الدعــوة.

 QR Code امسح  الـ
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)الحلقة الثانية(

ــم  ــه( اأن الفطي ــى اأم ــم اإل ــى )اآَل الفطي ــي معن ــه. فف ل ــى الاإ ــق معن ــي تحقي ــع ف ــرة تجتم ــاٍن كثي ــاك مع هن
أنــه تعــّود علــى  )المفطــوم اأو الرضيــع( متعلــق باأمــه، فعندمــا ُيمنــع مــن الرضاعــة يظــل متعلقــا جــداً باأمــه لا
نســان هــذا المعنــى. هــذا معنــى  الرضاعــة، فيبقــى مشــتاقا ومتعلقــا بهــا جــدا لا يمكــن اأن يتركهــا، ينبغــي اأن ُيحّقــق الاإ
أمــر اأنهــا كلمــة تُقــال اأو معــاٍن تُحفــظ. وبهــذا  نســان باللــه حبــاً وشــوقاً. فليــس الا واحــد مــن المعانــي، فــلا بــد اأن يتعلــق الاإ
نســان يتقــرب لــه ســواء بالدعــاء اأو بالخــوف اأو بالرجــاء. يجــب  لــه الــذي ُيعبــد والاإ ألوهيــة بمعنــى اأنــه الاإ عّرفنــا معنــى الا
نســان كلــه بعقلــه وبجوارحــه  ــر مــن التعلــق مــن الطفــل، بحيــث يكــون الاإ اأن يكــون التعلــق باللــه ســبحانه وتعالــى اأكب
وحياتــه كلهــا متعلقــا باللــه ســبحانه وتعالــى حبــاً وشــوقاً وحيــاء وتوقيــراً وتســبيحاً. ولذلــك يقــول اللــه ســبحانه وتعالــى 
عــن العــرب اأنهــم كانــوا يعرفــون اللــه بمعنــى صفاتــه، اأن اللــه ســبحانه وتعالــى قــوي وعظيــم وخالــق ورازق ومدبــر، فهــذه 
أنهــم لــم يــؤدوا العبوديــة للــه، لــم يــؤدوا الخضــوع والخشــوع والخــوف والطاعــة  صفــات اللــه، لكــن لمــاذا لــم تنفعهــم؟ لا
للــه ســبحانه وتعالــى، فالمعرفــة المجــردة باللــه لا تكفــي، اأيــن اأنتــم مــن هــذا الــرب؟ اأيــن اأنتــم مــن اأداء حــق اللــه وحــق 
لــه؟ مــا هــي مقتضيــات  لــه فــي اأن يكــون هــو المعبــود؟ واأيــن قلوبكــم وعقولكــم وجوارحكــم مــن الاستســلام لهــذا الاإ الاإ

ألوهيــة؟ معرفــة معنــى الا

د. محمد جسرها

لــه العظيــم، ثــم تُقبــل علــى اأمــره ونهيــه واأنــت محــٌب  حينمــا تعــرف مقــام اللــه عــز وجــل؛ تُجــل هــذا الاإ
ــاِرُق  أمــر، وتخــاف اأن تُغضبــه عــز وجــل لجلالــه وعظمتــه. ولهــذا شــواهد كثيــرة منهــا ﴿َوالسَّ لهــذا الا
ــِد ُظْلِمــِه  ــاَب ِمــن َبْع ــَن اللّــِه َواللّــُه َعِزيــٌز َحِكيــٌم )٣8( َفَمــن َت ــَكالاً مِّ ــا َكَســَبا نَ ــواْ اأْيِدَيُهَمــا َجــَزاء بَِم ــاِرَقُة َفاْقَطُع َوالسَّ
ُب  أْرِض ُيَعــذِّ ــَماَواِت َوالا ــُك السَّ ــُه ُمْل ــْم اأنَّ اللّــَه لَ ــْم َتْعَل ــِه اإِنَّ اللّــَه َغُفــوٌر رَِّحيــٌم )٣9( األَ ــوُب َعَلْي ــاإِنَّ اللّــَه َيُت ــَح َف َواأْصَل
َمــن َيَشــاء َوَيْغِفــُر لَِمــن َيَشــاء َواللـّـُه َعَلــى كُلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر )40(﴾ المائــدة: ٣8-40، فبمعرفتــك بمقــام اللــه عــز وجــل 
لــه  أمــر الاإ أمــر وهــذا الحكــم، ثــم تلتــزم بــه اســتجابة لا وبُملــك اللــه تعــرف اأن هــذا الُحكــم مــن اللــه، فُتعظـّـم هــذا الا
العظيــم الــذي يعلــم مــا ُيصلــح الخلــق ومــا يحقــق لهــم الصــلاح فــي حياتهــم. اأيضــاً فــي ســورة الشــورى، يطلــب اللــه 
عــز وجــل منــا اأولاً اأن نــرد اأمرنــا كلــه للــه عــز وجــل، ثــم ُيعّرفنــا بمقامــه ســبحانه وتعالــى ومقومــات وصفــات هــذه 

د. عبد الرحمن سعيد

نســان والكــون وكل شــيء. واللــه ســبحانه  نســان فقــط، بــل خلــق الاإ لــم يخلــق اللــه ســبحانه وتعالــى الاإ
أْرَض َوَجَعــَل الظُّلَُمــاِت َوالنُّــوَر ثُــمَّ الَِّذيــَن  ــَماَواِت َوالا ـِذي َخَلــَق السَّ وتعالــى يقــول ﴿الَْحْمــُد لِلّــِه الَـّ
أنعــام: 1، فالبشــر يســاوون الخلــق بالخالــق فهــم َيعِدلــون.. يعدلــوا الخلــق بالخالــق  َكَفــُرواْ بَِربِِّهــم َيْعِدلُــوَن )1(﴾ الا
ــاس  ــاء فالن ــا دائمــا ظــلام اأو دائمــا ضي ــن واأن الدني ــر موجودي ــل غي ــا اأن النهــار واللي ــو تخيلن وُيســاوونهم ببعــض. فل
لــن تســتطيع اأن تعيــش اأو تنــام ولا يوجــد وقــت للعمــل اأو للراحــة، كل هــذا تدبيــر، فمــن الــذي خلــق هــذا الكــون 
أمــر؟ ﴿األاَ لَــُه الَْخْلــُق  وَدبـّـره؟ اإنــه اللــه ســبحانه وتعالــى. األا يســتحق هــذا الخالــق العظيــم المدبــر اأن يكــون لــه حــق الا

ــُر﴾ الاأعــراف: 54. أْم َوالا

م. طارق بكر
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أمــر ﴿َوَمــا اْخَتَلْفُتــْم ِفيــِه ِمــن َشــْيٍء َفُحْكُمــُه اإِلَــى اللَّــِه َذلُِكــُم اللَّــُه َربِّــي َعَلْيــِه َتَوكَّْلــُت َواإِلَْيــِه  ألوهيــة حتــى نلتــزم بهــذا الا الا
ــْن اأنُفِســُكْم اأْزَواًجــا َوِمــَن  أْرِض َجَعــَل لَُكــم مِّ ــَماَواِت َواْلا آيــة التاليــة تُوّضــح ﴿َفاِطــُر السَّ اأنِيــُب )10(﴾ مــن هــو اللــه؟ الا
أْرِض َيْبُســُط  ــَماَواِت َواْلا ــُه َمَقالِيــُد السَّ ــِميُع الَبِصيــُر )11( لَ ــْم ِفيــِه لَْيــَس َكِمْثِلــِه َشــْيٌء َوُهــَو السَّ أنَْعــاِم اأْزَواًجــا َيْذَرُؤكُ اْلا
ــا بنفســه  ــٌم )12(﴾ الشــورى: 10-12، فهكــذا اللــه عــز وجــل ُيعّرفن ــُكلِّ َشــْيٍء َعِلي ــُه بِ َّ ــِدُر اإِن ــن َيَشــاء َوَيْق ْزَق لَِم ــرِّ ال

أمــر  لــه ونُقــّدر هــذا الا وصفاتــه وجلالــه لُنــدرك عظمــة هــذا الاإ
لــه العظيــم. اأيضــاً فــي مطلــع ســورة يونــس  الــذي ياأمرنــا بــه هــذا الاإ
ــا  ــا ليدلن ــا واأنــه اأرســل رســولاً لن ــا اللــه عــز وجــل بمــراده من ُيخبرن
علــى الطريــق، وفــي نفــس الوقــت ُيعّرفنــا اأيضــاً بصفاتــه وعظمتــه 
ــز  ــه ع ــر الل ــى اأم ــي ونســتقيم عل ــر الربان أم ــذا الا ــة ه ــدرك عظم لن
ــاِب الَْحِكيــِم  ــاُت الِْكَت ــَك اآَي وجــل، يقــول اللــه عــز وجــل ﴿الــر تِْل
ْنُهــْم اأْن اأنــِذِر النَّــاَس  )1( اأَكاَن لِلنَّــاِس َعَجًبــا اأْن اأْوَحْيَنــا اإِلَــى َرُجــٍل مِّ
ــِر الَِّذيــَن اآَمُنــواْ اأنَّ لَُهــْم َقــَدَم ِصــْدٍق ِعنــَد َربِِّهــْم َقــاَل الَْكاِفــُروَن  َوَبشِّ
ِبيــٌن )2(﴾ يونــس: 1-2، هــذا اأمــر اللــه، يســاأل  اإِنَّ َهــَذا لََســاِحٌر مُّ
اللــه عبــاده هــل هــذا اأمــر عجــب؟ اللــه خالــق الوجــود! لمــاذا لا 
ــى خلقــه لُيعّرفهــم بمــراده وُينذرهــم وُيحّذرهــم؟  يرســل رســولاً اإل

ِبيــٌن )2(﴾ قمــة  آيــة يقــول اللــه عــز وجــل ﴿َقــاَل الَْكاِفــُروَن اإِنَّ َهــَذا لََســاِحٌر مُّ فمــاذا كان رّد الكافريــن؟ فــي تكملــة الا
ــَق  أمــر ومقــام اللــه ورّد فعــل هــؤلاء الكافريــن. ثــم يقــول اللــه عــز وجــل ﴿اإِنَّ َربَُّكــُم اللّــُه الَّــِذي َخَل التناقــض بيــن الا
َّ ِمــن َبْعــِد اإِْذنـِـِه َذلُِكــُم اللـّـُه  أْمــَر َمــا ِمــن َشــِفيٍع اإِلا ــُر الا أْرَض ِفــي ِســتَِّة اأيَّــاٍم ثُــمَّ اْســَتَوى َعَلــى الَْعــْرِش ُيَدبِّ ــَماَواِت َوالا السَّ
آيــة كيــف اأن اللــه عــز وجــل ُيعّرفنــا بنفســه اأولاً،  َربُُّكــْم َفاْعُبــُدوُه اأَفــلاَ َتَذكَّــُروَن )٣(﴾ يونــس: ٣، اأراأيتــم فــي هــذه الا
ثــم ُيخبرنــا باأننــا مطلــوب منــا العبوديــة لــه ســبحانه لنســتقيم ولُنــدرك عظمتــه، ثــم يخبرنــا عــز وجــل بعــد ذلــك بالنهايــة 
الَِحــاِت بِالِْقْســِط  َّــُه َيْبــَداأ الَْخْلــَق ثـُـمَّ ُيِعيــُدُه لَِيْجــِزَي الَِّذيــَن اآَمُنــواْ َوَعِملـُـواْ الصَّ ــا اإِن ﴿اإِلَْيــِه َمْرِجُعُكــْم َجِميًعــا َوْعــَد اللـّـِه َحقًّ
ــْن َحِميــٍم َوَعــَذاٌب األِيــٌم بَِمــا َكانـُـواْ َيْكُفــُروَن )4(﴾ يونــس: 4، فهــذا هــو اللــه ســبحانه  َوالَِّذيــَن َكَفــُرواْ لَُهــْم َشــَراٌب مِّ
وتعالــى. كان مــن حقــه عــز وجــل اأن ياأمرنــا اأمــراً بــلا توضيــح وبــلا اإرشــاد، لكــن اللــه رحيــم بخلقــه ُيعينهــم علــى اأن 

يعرفــوه ثــم يســتقيموا علــى اأمــره وُيطيعــوه فــي كل مــا ياأمرهــم بــه ســبحانه وتعالــى.

هــل تعــرف حبــة القمــح التــي تاأكلهــا بســهولة؟ هــذه حبــة واحــدة فقــط، تحتــاج اإلــى مئــات الموافقــات 
مــن المنــاخ والحــرارة اأو البــرودة والريــاح والشــمس واأشــياء كثيــرة، مئــات الموافقــات مــن اأجــل اأن تنتــج 
الحبــة الواحــدة فقــط، فلننظــر كــم حبــة تُنتــج فــي العالــم باأســره، لا يقــوم بهــذا اإلا اإلــه عظيــم، هــذا بالنســبة للقمــح 
َذا اأنَزلَْنــا َعَلْيَهــا الَْمــاء اْهَتــزَّْت َوَرَبــْت َواأنَبَتــْت ِمــن كُلِّ َزْوٍج َبِهيــٍج )5(﴾ الحــج: 5، مــا هــذه الحبــة التــي  وحــده. ﴿َفــاإِ
َذا اأنَزلَْنــا َعَلْيَهــا الَْمــاء اْهَتــزَّْت َوَرَبــْت  تضعهــا فــي الاأرض وتســقيها بقليــل مــن المــاء ثــم تنبــت؟ انظــر اإلــى تعبيــر اللــه ﴿َفــاإِ

َواأنَبَتــْت ِمــن كُلِّ َزْوٍج َبِهيــٍج )5(﴾.

د. عماد عثمان

يمكنكم االطالع على 

فيديوهات سلسلة )اإلسالم 

QR Code واأللوهية( من خالل الـ

ــز وجــل  ــه ع ــام الل ــك لمق بمعرفت
أوامــر  ولُملــك اللــه تعــرف اأن الا
والاأحــكام مــن الله، فُتعظّم اأوامره 
واأحكامــه، ثــم تلتــزم بها اســتجابة 
لــه العظيــم الــذي  أمــر هــذا الاإ لا
يعلــم مــا ُيصلــح الخلــق ويعلــم مــا 
يحقــق لهــم الســعادة فــي حياتهــم   
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ســلام الــذي ياأمــر بتحكيــم شــرع اللــه فــي كل اأمــور الحيــاة فــي القوانيــن  ثمــة اإســلام حقيقــي بــات غائبــاً! وهــو ذلــك الاإ
والتصــورات والقيــم والموازيــن والمعامــلات بحيــث يعيــش المســلم بذلــك الديــن فــي كل تفاصيــل واقعــه لا ينفصــل 

لــه الواحــد الاأحــد.  المعتقــد عــن الواقــع ولا النظريــة عــن التطبيــق فيكــون خضوعــاً كامــلا وحقيقيــاً لســلطان الاإ
ســلام  وهنــاك اإســلام مزيــف! اأصبــح ســائداً فــي كافــة اأرجــاء البــلاد التــي كانــت فــي يــوم مــا اإســلامية، وهــو ذلــك الاإ
الــذي يقبــع فــي زاويــة ضيقــة فــي الحيــاة اإمــا فــي خانــة الديانــة فــي شــهادة الميــلاد، واإمــا فــي صــلاة اأو حــج اأو صيــام، 
ثــم يقــف عنــد هــذا الحــد ولا يدخــل اأبــدا فــي شــئون الحيــاة. فالتحاكــم يكــون للقوانيــن الوضعيــة، والقيــم تكــون 
قيمــاً جاهليــة؛ اإمــا قوميــة اأو عصبيــة اأو عنصريــة، والمعامــلات تكــون نفعيــة لا ترجــع لحــلال اأو لحــرام بــل لمنطــق 

 QR Code امسح  الـ
للوصول للحساب 
September 26, 2019على الفيسبوك .

Ashraf Kolaib

مسلمون ولكن!!
اأنا مسلم.. ولكني لا اأوافق على بعض اأحكام الشريعة!

اأنا مسلم.. ولكني لا اأقراأ القراآن ولا اأتعلمه!
سلام اإلا اإذا قبله عقلي اأولاً! اأنا مسلم.. ولكني لا اأصدق خبراً في الاإ

سلام بحياتي الشخصية وقراراتي! اأنا مسلم.. ولكني اأرى اأنه لا دخل للاإ
اأنا مسلمة.. ولكني نادراً ما اأصلي ولا اأرى للحجاب فائدة!

اأنا مسلم.. ولكني لا اأرى شريعة الله مناسبة لهذا الزمان!
اأين الخلل في كل هذه الصور المنتشرة في واقعنا اليوم؟

ســلام بشــهادة الميــلاد، لا يعرفــون  اإن كل هــذه الصــور وغيرهــا ظهــرت فــي هــذا العصــر؛ لاأن معظــم الذيــن ورثــوا الاإ
ســلام هــو الاستســلام للــه وحــده وشــرعه فــي كل  ســلام ابتــداًء، ولــم يفقهــوا جوهــره والغايــة منــه. اإن الاإ حقيقــة الاإ

مناحــي الحيــاة.. والحقيقــة اأن رفــض حكــٍم واحــٍد مــن اأحــكام اللــه هــو نفســه تــرك ديــن اللــه كلــه ســواًء بســواْء.
ســلام.. اإذ كيــف يؤمــن  والجــدال فــي هــذه الحقيقــة هــو اأعظــم دليــل علــى اأن واقــع كثيــر مــن النــاس بعيــد عــن الاإ

ســلام!!! نســان باللــه مشــرعاً وحاكمــاً ثــم يرفــض شــيئا مــن شــرعه؟ بــل ويصــر اأنــه مــازال علــى ديــن الاإ الاإ
ن َبْعِد َذٰلَِك ۚ َوَما اأولَِٰئَك بِالُْمْؤِمِنيَن﴾ التوبة: 4٧ ْنُهم مِّ ﴿َوَيُقولُوَن اآَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َواأَطْعَنا ثُمَّ َيَتَولَّىٰ َفِريٌق مِّ

اللهم اهد قومي...

 QR Code امسح  الـ
للوصول للحساب 
June 5, 2020على الفيسبوك .

AbdelRahman Gesraha



www.sdahaqq.com17 (مجلة الصادعون - العدد الثالث | سبتمبر 2020م | صفر 1442هـ)(مجلة الصادعون - العدد الثالث | سبتمبر 2020م | صفر 1442هـ)

المصلحــة الفرديــة فقــط، والاأخــلاق تخضــع لقانــون الغــاب، ومنطــق القــوة هــو الــذي يفــرض وجهــة الســيطرة ودفــة 
ســلام! الحقــوق. ثــم بعــد ذلــك يدعــي الــذي يعيــش بهــذا الديــن الممســوخ والنظــام المشــوه اأنــه علــى ديــن الاإ

فاأين دينونته لله في واقع حياته؟ واأين اإيمانه باأن الله اإله مستحق للطاعة؟ واأين كفره بالطاغوت وتبراأه منه؟
اإنه محض زعم!

اإنه اإسلام مزيف لا يغني عنه من الله شيئا!
يقــول تعالــى ﴿األَــْم َتــَر اإِلـَـى الَِّذيــَن َيْزُعُمــوَن اأنَُّهــْم اآَمُنــوا بَِمــا اأنْــِزَل اإِلَْيــَك َوَمــا اأنـْـِزَل ِمــْن َقْبِلــَك ُيِريــُدوَن اأْن َيَتَحاَكُمــوا اإِلَــى 

ــْيَطاُن اأْن ُيِضلَُّهــْم َضــَلاًلا َبِعيــًدا﴾ النســاء: 60. الطَّاُغــوِت َوَقــْد اأِمــُروا اأْن َيْكُفــُروا بـِـِه َوُيِريــُد الشَّ

وقفة مع اآيات من سورة القمر:
ُبــِر )4٣( اأْم َيُقولـُـوَن نَْحــُن َجِميــٌع ُمْنَتِصــٌر )44( َســُيْهَزُم  اُركُــْم َخْيــٌر ِمــْن اأولَِئُكــْم اأْم لَُكــْم َبــَراَءٌة ِفــي الزُّ قــال تعالــى ﴿اأكُفَّ

ــاَعُة اأْدَهــى َواأَمــرُّ )46(﴾. ــاَعُة َمْوِعُدُهــْم َوالسَّ ُبــَر )45( َبــِل السَّ الَْجْمــُع َوُيَولُّــوَن الدُّ
آيــات التــى تحدثــت عــن مصــارع المكذبيــن بدايــة مــن قــوم نــوح اإلــى فرعــون وقومــه ومــا  آيــات جــاءت بعــد الا هــذه الا

حــل بهــم مــن العــذاب والنــكال.
ثــم يتجــه الحديــث اإلــى المكذبيــن بالرســول ملسو هيلع هللا ىلص فيقــول: واأنتــم يــا كفــار قريــش، مــا يمنعكــم مــن مثــل ذلــك المصيــر؟ 
اأكفاركــم خيــر مــن اأولئكــم؟ ومــا ميــزة كفاركــم علــى اأولئكــم؟ اأم لكــم بــراءة فــي الزبــر؟ فلســتم خيــرا مــن اأولئكــم، 
وليســت لكــم بــراءة فــي الصحائــف المنزلــة، وليــس هنالــك اإلا لقــاء المصيــر الــذي لقيــه الكفــار مــن قبلكــم فــي الصــورة 

التــي يقدرهــا اللــه لكــم.
ســلام غريبــا كمــا بــداأ فنقــول للبشــرية اليــوم: واأنتــم اأيهــا النــاس يــا مــن تركتــم ديــن  والاآن وقــد اســتدار الزمــان وعــاد الاإ
اللــه ومنهجــه ونحيتــم شــريعته عــن التحاكــم اإليهــا واأفســدتم فــي الاأرض، مــا يمنعكــم مــن مثــل ذلــك المصيــر؟ ومــا 
أقــوام الذيــن كذبــوا رســلهم، فلســتم خيــرا مــن اأولئكــم وليســت لكــم بــراءة فــي القــراآن  الفــرق بينكــم وبيــن هــؤلاء الا
ــى  ــا اأْهــَل الِْكَتــاِب لَْســُتْم َعَلــى َشــْيٍء َحتَّ ــْل َي الــذي اأنــزل علــى محمــد ملسو هيلع هللا ىلص اإلا كمــا قيــل لاأهــل الكتــاب مــن قبــل ﴿قُ
ــه  ــذي لقي ــر ال ــاء المصي ــك اإلا لق ــدة: 68، وليــس هنال ــْم﴾ المائ بُِّك ــن رَّ ــم مِّ ــِزَل اإِلَْيُك ــا اأن ــَل َوَم نِجي ــْوَراَة َواْلاإِ ــوا التَّ تُِقيُم
ســلام فتقيمــوا شــرعه وتلتزمــوا اأحكامــه  الكفــار مــن قبلكــم فــي الصــورة التــي يقدرهــا اللــه لكــم اإن لــم ترجعــوا اإلــى الاإ

فــي كل شــؤون حياتكــم صغيرهــا وكبيرهــا.
ــاَعُة اأْدَهــى َواأَمــرُّ﴾ القمــر: 46-45،  ــاَعُة َمْوِعُدُهــْم َوالسَّ ُبــَر )45( َبــِل السَّ وليــس هنالــك اإلا ﴿َســُيْهَزُم الَْجْمــُع َوُيَولُّــوَن الدُّ

فاعتبــروا يــا اأولــي الاأبصــار.

 QR Code امسح  الـ
للوصول للحساب 
May 31, 2020على الفيسبوك .

حسين السيد
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اإسلامنا حياتنا وروحنا
ســلام، العلــم   فــلا معنــى لحياتنــا بــدون الاإ

ــا. اإســلامنا هــو  ــه وفقهــه ضــرورة لحياتن ب

ــا  ــة لربن ــة الخالصــة والنقي ــة الكامل العبودي

الرحمــن الرحيــم.

ونــور  حياتنــا،  ومنهــج  ديننــا  ســلام  الاإ

ولــن  ولــم  صدورنــا.  وشــفاء  اأبصارنــا، 

ولا  اســترزاق  مشــروع  يومــا  نتخــذه 

ــى ســلم  ــا عل ــدرج به مشــروع سياســة نت

الســلطة السياســية!! وعلــى هــذا؛ فالعلــم 

ــف  ــا، واإلا كي ــه وفقهــه جــزء مــن حياتن ب

وكيــف  حياتنــا؟  فــي  اللــه  مــراد  نفهــم 

نتجنــب مــا يكــره اللــه فــي حياتنــا؟

ســلام  ــا لا بــد اأن يتعلــم الاإ كل واحــد فين

هــذا  ومــن  واأخلاقــا،  وشــريعة  عقيــدة 

المنطلــق نربــي اأنفســنا واأهلينــا واأولادنــا 

ســلام حياتنــا. ســلام لاأن الاإ علــى الاإ

ســلام نجــده فــي كتــاب ربنــا وســنة  الاإ

ســلام  الاإ المحفوظــة.  الصحيحــة  نبينــا 

ليــس محتكــرا لرجــال معينيــن كخريجــي 

ســلامية،  الجامعــات التــي تحمــل اســم الاإ

اأو كالذيــن يســمون اأنفســهم برجــال الدين 

ــد الســلطات السياســية. ــدول وعن ــي ال ف

مــن قــال لا يمكــن تعلــم شــرع اللــه دون 

حمــل شــهادات مــن تلكــم الجامعــات 

ــى  ــة تُمَل التــي تعمــل علــى سياســات معين

عليهــا فــي كثيــر مــن مناهجهــا مما يســمى 

ــة؟ أعــراف العالمي ــة والا المنظمــات الدولي

هــل علماؤنــا الاأجــلاء وســلفنا الصالــح 

ــوا  ــات، اأم َتَلَق ــذه الجامع ــي ه ــوا ف تخرج

ــة  أم ــن الا ــن م ــاء الصالحي ــن العم ــم م العل

ســلامية؟  الاإ

اللــه  هدانــا  اأن  منــذ  ديننــا  نتعلــم  كنــا 

ســلام، وســنواصل التعلــم  وتنعمنــا بنــور الاإ

ــا  ــذي هــو حياتن ــا ال ــن ربن ــي دي والتفقــه ف

ــه فضــلا  ــي دار كرامت ــا ف ــى ربن ــى نلق حت

منــه ورحمــة. اإننــا لــم ولــن نزعــم اأننــا 

ــم، ولكــن  ــون العل ــوا كل فن ــاء اأحاط علم

ــا اأفضــل واأعظــم  ــا تعلمن ــز باأنن ــول ونعت نق

ــدة؛  ــو العقي ــى الاطــلاق، األا وه ــم عل عل

األا نعبــد اإلا اللــه، ولا نشــرك بــه شــيئا، 

مــن  اأربابــا  بعضــا  بعضنــا  يتخــذ  ولا 

ليســت  الاأصنــام  اأن  فهمنــا  اللــه.  دون 

بالحجــارة فقــط، ولكــن الاأصنــام كل مــا 

يعبــد مــن دون اللــه ســبحانه، حجــرا كان 

معنويــا.  اأو  كان  محسوســا  اعتبــارا،  اأو 

فهمنــا معنــى الطاغــوت الــذي هــو كل 

مــن تجــاوز بــه العبــد حــده مــن متبــوع 

اأو معبــود اأو ُمطــاع، فهــو الــذي يقحــم 

نفســه فــي مقــام لا يملــك مــلاأه اأبــدا؛ 

ألوهيــة والربوبيــة، فيزعــم اأن لــه  مقــام الا

الحــق فــي اأن يضــع لعبــاد اللــه قوانيــن مــن 

هــواه اأو مــن وحــي شــياطين غيــره.

ــا  ــر اأولادن مــن اأجــل ذلــك لــم يدخــل اأكث

الكليــات  اســم  تحمــل  التــي  الكليــات 

أننــا لا نريــد اأن يضطــر اأولادنــا  الشــرعية، لا

ــي، اأو العمــل  للعمــل مــع القضــاء الجاهل

مــع الهيــاكل الدينيــة التــي تتعــاون مــع 

النــاس عــن  أنظمــة الطاغوتيــة وتصــد  الا

ديــن اللــه. ولقــد قطعنــا مــع اأنفســنا األا 

نتخــذ الديــن وســيلة للاســترزاق.

الديــن  يتعلمــوا  اأن  الدعــاة  فــي  الاأصــل 

عليــه  ويتربــوا  اأظفارهــم،  نعومــة  منــذ 

طيلــة حياتهــم فــي هــذه الدنيــا، ويتخــذوا 

أنفســهم حرفــة يســتخدمونها فــي كســب  لا

ــع.  ــي المجتم ــم ف ــز مكانته ــم وتعزي رزقه

ــه  ــؤدي واجبات ــرم، ي ــة اإنســان محت فالداعي

هــذا  فــي  الاأصليــة  ووظيفتــه  الدعويــة 

الكــون األا وهــي عمــارة الاأرض بالخيــر 

والخلــق النبيلــة اأي الخلافــة.

 QR Code امسح  الـ
للوصول للحساب 
على الفيسبوك

رحمه اهلل



(مجلة الصادعون - العدد الثالث | سبتمبر 2020م | صفر 1442هـ)(مجلة الصادعون - العدد الثالث | سبتمبر 2020م | صفر 1442هـ)

عبــادة اهلل وحــده هــي دعــوة جميــع األنبيــاء ألقوامهــم )ومــا أرســلنا 
مــن قبلــك مــن رســول إال نوحــي إليــه أنــه ال إلــه إال أنــا فاعبــدون( بهــذه 

البســاطة يكــررون علــى أقوامهــم هــذا العــرض

الجاهليــات كلهــا واحــدة، فالجاهليــة هــي حالــة مرضيــة ترفــض 
االهتــداء بهــدي اهلل، ووضــع تنظيمــي يرفــض الحكــم بمــا أنــزل اهلل. 

ــخ ــدار التاري ــى م ــتركة عل ــمات مش ــا س ــا له ــي كله وه

ــا  ــام، كم ــر اإلس ــام غي ــة وكل نظ ــن وكل نحل ــي كل دي ــة ه الجاهلي
ــج اهلل  ــن منه ــد ع ــن تحي ــرية حي ــا البش ــون فيه ــي تك ــة الت ــا الحال أنه
وديــن اهلل ســبحانه وتعالــى، وهــي كل وضــع وكل حالــة ترفــض فيها 

البشــرية االهتــداء بهــدي اهلل، وترفــض الحكــم بمــا أنــزل اهلل

القاعــدة النظريــة التــي يقــوم عليهــا اإلســام علــى مــدار التاريــخ 
البشــري هــي »شــهادة أن ال إلــه إال اهلل« أي إفــراد اهلل ســبحانه وتعالــى 
ــا  ــراده به ــة.. إف ــلطان والحاكمي ــة والس ــة والقوام ــة والربوبي باأللوهي
اعتقــادًا فــي الضميــر، وعبــادة فــي الشــعائر، وشــريعة فــي واقــع 

ــاة الحي

اإلســام لــم يكــن مجــرد اعتقــاد وجدانــي، أو اقتنــاع عقلــي، أو حتــى 
مجــرد مشــاعر مهومــة.. تظــل قابعــة فــي القلــوب، أو فــي العقــول 
ــا  ــكل م ــاني ب ــع اإلنس ــذي المجتم ــرة تغ ــة ظاه ــً وحرك ــه واقع ولكن

يحتاجــه هــذا الكائــن العضــوي مــن وظائــف الحيــاة جميعــً
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ــرة عــن  ــة والاأخي ــة الثاني ــذه الحلق ــي ه ــا ف نســتكمل حديثن
اأهميــة البــدء بقضيــة التوحيــد؛ قضيــة لا اإلــه اإلا اللــه. فقــد 
ذكرنــا فــي الحلقــة الســابقة الجوانــب الثلاثــة لاأهميــة البــدء 
بالعقيــدة، وعــدم القفــز علــى هــذه القضيــة، وذلــك فــي 

ــاس. ــة الن مجــال الفــرد، وفــي مخاطب
ــدء  ــة الب ــددة لاأهمي ــب المتع ــث عــن الجوان ــم بالحدي ونخت
القفــز علــى هــذه القضيــة فــي منهــج  بالعقيــدة، وعــدم 

الدعــوة والبــلاغ.
ســلام جــاء ليحكــم الحيــاة فــي الواقــع،  اإن ديــن اللــه الاإ

َيعلمهــا  نظريــات  مجــرد  وليــس 
وَيفقههــا وَيحفظهــا النــاس. لذلــك 
أوامــر  فهــو لا يتنــزل بالتكاليــف والا
والنظــم  والتشــريعات  والنواهــي 
والقوانيــن اإلا لحــالات واقعــة فعــلاً 
فــي مجتمــع يعتــرف بســلطان اللــه 
المجتمــع  يقــوم  فحيــن  وحــده، 
المستســلم  المجتمــع  المســلم؛ 
اللــه، عندئــذ  لســلطان  الخاضــع 
ــي وضــع  ــن ف ــداأ هــذا الدي فقــط يب
النظــم وفــي ســن الشــرائع والقوانين 
ــاة هــذا المجتمــع،  التــي تنظــم حي

ــام المجتمــع المســلم الاأول  ــن ق ــط كمــا حــدث حي بالضب
ــة. ــي المدين ف

فينبغــي اأن يكــون مفهومــاً لاأصحــاب الدعــوة، ولجميــع 
قامــة ديــن  ســلامية، اأنهــم حيــن يســعون لاإ الجماعــات الاإ
اأن تكــون البدايــة بالعقيــدة،  اللــه فــي المجتمــع يجــب 
ــه  ــه اإلا الل ــة بشــهادة لا اإل ــد، البداي ــة التوحي ــة بحقيق البداي
ردُّ  وهــو  الشــهادة؛  لهــذه  الصحيــح  المدلــول  وتوضيــح 
الســلطان للــه وحــده فــي نظــام المجتمــع، فــاإذا دخــل فــي 
هــذا الديــن عصبــٌة مــن النــاس، فهــذه العصبــة ُيطلــق عليهــا 
ــح  اســم »المجتمــع المســلم«، وهــو المجتمــع الــذي َيصلُ

ســلام وشــرائعه وحــدوده. لمزاولــة نظــام الاإ

ُيســمون  ومــن  ســلام  الاإ حقــل  فــي  يعملــون  الذيــن  اإن 
بالدعــاة؛ لا يبــدؤون بقضيــة التوحيــد -قضيــة لا اإلــه اإلا 
اللــه- ويتصــورون اأن هــذا الواقــع الجاهلــي هــو الاأصــل الــذي 
يجــب علــى ديــن اللــه اأن ُيطابــق نفســه عليــه! واأن ُيغّيــر فــي 
اأحكامــه ليلاحــق حاجــات هــذا المجتمــع ومشــكلاته، تلك 
المشــكلات التــي نبعــْت اأصــلاً مــن مخالفــة هــذا المجتمــع 

ســلام مــن نظــام المجتمــع. لديــن اللــه، ومــن اإخــراج الاإ
والحقيقــة هــي اأن ديــن اللــه هــو الاأصــل الــذي يجــب علــى 
البشــرية اأن تطابــق نفســها عليــه، واإن ديــن اللــه ياأبــى اأن 
يكــون مطيــًة لتلبيــة مــا يحتــاج اإليــه 
ــن  ــن دي ــارد ع ــع الش ــذا المجتم ه
اللــه. فهــل هــان ديــن اللــه فــي 
اإلــى هــذا  الدعــاة  نفــوس هــؤلاء 

الحــد؟!
ســلامية لا  اإن بعــض الجماعــات الاإ
يبــدؤون بقضيــة التوحيــد -قضيــة لا 
اإلــه اإلا اللــه- ويظنــون اأن النظــام 
يمكــن  واأحكامــه  ســلامي  الاإ
المجتمــع  هــذا  علــى  تطبيقهــا 
العضــوي  بتركيبــه  الجاهلــي 
واأخلاقــه  وبقيمــه  الحاضــر، 
الحاضــرة! ويظنــون واهميــن اأن يتدرجــوا فــي تطبيــق شــرع 
اللــه ونظامــه وحــدوده فــي هــذا المجتمــع بــكل مــا فيــه مــن 
ــن  ــو دي ــا ه ــات لا يكــون مرجعه مؤسســات ووزارات وهيئ

ونظامــه. وشــرعه  اللــه 
ســلامية كذلــك لا يبــدؤون بقضيــة  واإن بعــض الجماعــات الاإ
ســلام  ــون الاإ ــن ُيقدم ــه- وحي ــه اإلا الل ــة لا اإل ــد -قضي التوحي
للنــاس يبــدؤون بمجــاراة النــاس فــي عاداتهــم وتقاليدهــم 
ــه، والســير معهــم خطــوات فــي اأول  البعيــدة عــن شــرع الل
الطريــق، اأمــلاً فــي جــذب واســتمالة قلــوب النــاس اإلــى 
ســلام كمــا يتخيــل كثيــٌر منهــم، مــع اأن هــذا معنــاه اإعــلان  الاإ

ــق. ــذ اأول الطري ــازلات من ــم التن الهزيمــة وتقدي

)الحلقة الثانية(

جــاء  ســلام  الاإ اللــه  ديــن  اإن 
ليحكــم الحيــاة فــي الواقــع، ليــس 
بمجــرد نظريــات َيعلمهــا وَيفقهها 
فالتكاليــف  النــاس.  وَيحفظهــا 
أوامــر والنواهــي والتشــريعات  والا
والنظــم والقوانيــن لــم تتنــزل اإلا 
لحــالات واقعــة فعــلاً فــي مجتمــع 
وحــده اللــه  بســلطان  يعتــرف 
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ســلامية الاأخــرى لا  وكذلــك نجــد بعــض الجماعــات الاإ
ــم  ــه- ولكنه ــه اإلا الل ــة لا اإل ــد -قضي ــة التوحي ــدؤون بقضي يب
والاأحــكام  بالنصــوص  يتمســكون  المقابلــة  الجهــة  فــي 
ــاس والمجتمــع،  ــع الن ــل م ــي التعام ــن ف ــذا الدي ــة له النهائي
بــل وُيقيمــون طريقتهــم واأســلوبهم فــي اإقامــة ديــن اللــه 
ــاس علــى هــذا المنهــج، دون اأن  ــا الن فــي الاأرض وفــي دني
ســلام والتــي جــاءت مــن  ُيدركــوا الاأحــكام المرحليــة فــي الاإ
عنــد اللــه ودون اأن يدركــوا طبيعــة هــذه الاأحــكام المرحليــة 
ســلام، والتــي جــاءت مناســبة للواقــع ولترتفــع بــه مــن  فــي الاإ

ــي هــو فيهــا. النقطــة الت
ســلامية هــو اأبعــد  وهــذا الفريــق الاأخيــر مــن الجماعــات الاإ

ــاء  أنبي ــوة الرســل والا ــن دع ــٍق ع فري
عليهــم الســلام بســبب اأنــه يقفــز 
-قضيــة  التوحيــد  قضيــة  علــى 
الخضــوع والاستســلام للــه اأولاً- 
ــى الوصــول اإلــى  فينتقــل مباشــرة اإل
ُســدة الحكــم، واإزالــة العوائــق فــي 
والنتيجــة  بالقــوة،  الدعــوة  طريــق 
اأن اأول مــن يقــف فــي طريــق هــذا 
الفريــق ويصّدهــم هــم الجماهيــر 
اأنفســهم الذيــن حــاول هــذا الفريــق 
اأمــر  طاعــة  علــى  ُيجبروهــم  اأن 
ــا  ــق شــرعه، فضــلاً عم ــه وتطبي الل

تســببوا فيــه مــن تشــويٍه لديــن اللــه الحنيــف، وصــدٍّ للنــاس 
ــه. ــبيل الل ــن س ع

اإن هــذا المنهــج الــذي يعتمــده هــذا الفريــق مــن الجماعــات 
ســلام، ولا يمكــن اأن  ســلامية هــو دور »الجهــاد« فــي الاإ الاإ
ــة المســلمة، وبعــد  ــام الدول ــاك جهــاٌد اإلا بعــد قي يكــون هن
قيــام المجتمــع الــذي عــاش بحقيقــة التوحيــد وتربــى علــى 
العقيــدة، فاأصبــح خاضعــاً مستســلماً للــه حريصــاً علــى اإقامــة 
ديــن اللــه فــي كل شــاأٍن مــن شــؤون الحيــاة، وفــي واقــٍع 
طاهــٍر ونظيــٍف مــن رواســب الماضــي -رواســب الجاهليــة-.

ــوا اأْيِدَيُكــْم  اإن اللــه عــز وجــل قــال للمؤمنيــن فــي مكــة: ﴿كُفُّ
ــَلاَة﴾ النســاء: ٧٧، فحيــن تكــون الجماعــة  َواأِقيُمــوا الصَّ
المســلمة ليــس لهــا ســلطان علــى نفســها ولا علــى الواقــع 
الــذي تعيــش فيــه، فهــي فــي مرحلــة الاســتضعاف، وتكــون 

فــي مثــل الحــال الــذي كانــت عليــه الجماعــة المســلمة 
أولــى علــى عهــد رســول اللــه ع، فقــد كانــوا مســتضعفين،  الا
ــدي لاأن  أي ــّف الا ــر ك ــل باأم ــذه الحــال يجــب العم ــي ه وف
هــدف الجماعــة المســلمة فــي كل وقــت هــو دعــوة النــاس 
للدخــول فــي ديــن اللــه، والطاعــة والخضــوع لــه ســبحانه. 
ويجــب اأن تــؤدي الجماعــة المســلمة هــذا الــدور بالحكمــة 
وعطــف  ويقيــن وحــب  ثقــة  وفــي  الحســنة،  والموعظــة 

واإشــفاق.
مرحلــة  وفــي  للنــاس،  أولــى  الا الدعــوة  مرحلــة  ففــي 
أيــدي والصبــر علــى  الاســتضعاف، لا شــك اأن كــّف الا
ــاس  ــه وتوضيحــه للن ــغ الحــق وبيان ــى تبلي ــر عل الاأذى والصب
ــاس  ــي تجعــل الن مــن الاأســباب الت
يســمعون، واأن يعرفــوا حقيقــة ديــن 
بوضــوح  منهــم  يطلبــه  ومــا  اللــه 
وجــلاء، دون الغبــش الذي يحدث 
والســلوكيات  العنــف  نتيجــة 
الخاطئــة التــي لا ياأمــر بهــا ديــن 

ســلام. الاإ اللــه 
بنفــس  الحلقــات  هــذه  ونختــم 
وهــي  بهــا،  قدمنــا  التــي  البدايــة 
ــه  ــى الل ــى الدعــاة اإل ــه يجــب عل اأن
ــا  ــي اأمرن ــة الت ــزام بهــذه الطريق الالت
ــلام،  س ــه الاإ ــا دين ــغ به ــه اأن نُبلّ الل
هــذه الطريقــة التــي تتمســك بهــا جماعــة الصادعــون بالحق، 
ــخ الرســل  ــدار تاري ــى م ــة عل ــنة رباني ــي س ــة ه ــذه الطريق ه
أنبيــاء صلــوات اللــه وســلامه عليهــم اأجمعيــن؛ اإنهــا البــدء  والا
بالعقيــدة، البــدء بشــهادة األا اإلــه اإلا اللــه، وتوضيــح المدلــول 
الصحيــح لهــذه الشــهادة كمــا ُيريدهــا اللــه عــز وجــل. نســاأل 
اللــه ســبحانه وتعالــى اأن يوفقنــا لاأن نبلــغ عنــه بالمنهــج 

ــاس. ــع الن ــدي للحــق جمي ــنّه وارتضــاه واأن يه ــذي س ال

يمكنكم الاطلاع على فيديو البدء 

بلا اإله اإلا الله  )الحلقة الثانية( من 

QR Code خلال الـ

اإن عــدم البــدء بقضيــة التوحيــد 
والتمســك  اللــه«  اإلا  اإلــه  »لا 
النهائيــة  والاأحــكام  بالنصــوص 
اإدراك  عــدم  هــو  الديــن  لهــذا 
فــي  المرحليــة  للاأحــكام 
مــن  جــاءت  والتــي  ســلام،  الاإ
جــاءت  والتــي  اللــه،  عنــد 
يناســبه ومــا  للواقــع  مراعــاة 
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الدعوة اإلى الله
هكــذا ســنة اللــه فــي الدعــوات. يكــذب بهــا اأهــل الباطــل ويتهمــون اأهــل الحــق زورا وبهتانــا. وليــس لاأهــل الحــق اإلا 

أمــر اللــه وعمــلا بمــا كلفهــم اللــه بــه مــن اإنــذار اأقوامهــم لعلهــم يهتــدون. اأن يصبــروا اتباعــا لا
ــه عليهــم اأهــل  ــكار مــا يفتري ــل واإن ــرد الجمي ــلا  يكــون منهــم اإلا ال ــذاء والاســتهزاء ف ي ومهمــا تعــرض اأهــل الحــق للاإ

ــن اأقوامهــم. ــه بينهــم وبي ــح الل ــى يفت ــر والاحتســاب حت الضــلال والصب
ن َقۡبِلَك لََعلَُّهۡم َیۡهَتُدوَن﴾ السجدة: ٣. ن نَِّذیٍر مِّ ۤا اأَتاُٰهم مِّ بَِّك لُِتنِذَر َقۡوًما مَّ ﴿اأۡم َیُقولُوَن ٱۡفَتَراُهۚ َبۡل ُهَو ٱۡلَحقُّ ِمن رَّ

June 30, 2020 .
Samir Ali  QR Code امسح  الـ

للوصول للحساب 
على الفيسبوك

يحصر عيسى عليه السلام دعوته في هذه الكلمات:
ــي َوَربَُّكــْم﴾ المائــدة: 11٧، ويكاأنــه يقــول اإنــه لــم ُيؤَمــر بِغيِرهــا  ــَه َربِّ ﴿َمــا قُْلــُت لَُهــْم اإِلَّا َمــا اأَمْرَتِنــي بِــِه اأِن اْعُبــُدوا اللَـّ

ولــم يُقــل غيرهــا.
أمــر بعبــادة اللــه ينحِصــُر فــي صلــواٍت وشــعائر تــؤدى اأم اأنــه يشــمل الحيــاة كلهــا اعتقــاداً وَقــولاً وعمــلاً؟ ﴿قُــل  فهــل الا

أنعــام: 162. ــِه َربِّ العالَميــَن﴾ الا اإِنَّ َصلاتــي َونُُســكي َوَمحيــاَي َوَمماتــي لِلَـّ

October 19, 2019 .
Dr-Yousuf El-Shekeil  QR Code امسح  الـ

للوصول للحساب 
على الفيسبوك

ُه النــاُس عليــه، ويتحاكمــون اإلــى هــذا التشــريع المخالــف، ثــم يصلــي ويصلــون  يعمــل بهــذا التشــريِع الجديــد، ويقــرِّ
هــم معــه، ويصــوم ويصومــون اأيضــاً، ثــم يحســبون اأنُهــم علــى خيــر!!!

بل وينصحُهم الناصحون بزيادة الصدقات والخشوع في الصلاة وبِر الوالدين وتحّري ليلة القدر.
ــِه َتفَتــروَن )59(  ــُه اأِذَن لَُكــم اأم َعَلــى اللَـّ ــُه لَُكــم ِمــن ِرزٍق َفَجَعلُتــم ِمنــُه َحراًمــا َوَحــلاًلا قُــل اآللَـّ ﴿قـُـل اأَراأيُتــم مــا اأنــَزَل اللَـّ
ــَه لـَـذو َفضــٍل َعَلــى النـّـاِس َولـــِكنَّ اأكَثَرُهــم لا َيشــُكروَن﴾  ــِه الَكــِذَب َيــوَم الِقياَمــِة اإِنَّ اللَـّ َومــا َظــنُّ الَّذيــَن َيفَتــروَن َعَلــى اللَـّ

يونــس: 60-59

 QR Code امسح  الـ
للوصول للحساب 
June 18, 2017على الفيسبوك .

Asim AL Sawy
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)َبَلىٰ َمْن اأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه اأْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َوَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزنُوَن(
ذعان لله سبحانه وتعالى... خبات والاإ اإنها مثوبة تستحق منّا الاإ

أوامره،  شرف كبير اأن تُسلم نفسك لله ولا
وتطيعه في كل مناحي وتفاصيل الحياة...

#لا_اإله_اإلا_الله

January 13, 2020 .
Trainer Abdulrahman Alsabri  QR Code امسح  الـ

للوصول للحساب 
على الفيسبوك

ليس نافلة ولا تطوعاً!!
يمان اأو فلا اإيمان. اإن الاحتكام اإلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعاً ولا موضوع اختيار، اإنما هو الاإ

ــُه َوَرُســولُُه اأْمــًرا اأن َيُكــوَن لَُهــُم الِْخَيــَرُة ِمــْن اأْمِرِهــْم َوَمــن َيْعــِص  قــال تعالــى ﴿َوَمــا َكاَن لُِمْؤِمــٍن َوَلا ُمْؤِمَنــٍة اإَِذا َقَضــى اللَـّ
ِبيًنــا﴾ الاأحــزاب: ٣6. ــَه َوَرُســولَُه َفَقــْد َضــلَّ َضــَلاًلا مُّ اللَـّ

أْمِر َفاتَِّبْعَها َوَلا َتتَِّبْع اأْهَواَء الَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن﴾ الجاثية: 18. َن اْلا وقال تعالى ﴿ثُمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة مِّ
اأمر واضح صريح!!!

 QR Code امسح  الـ
للوصول للحساب 
May 27, 2020على الفيسبوك .

Omar Wael

لقــد خلــق اللــه النــاس ليكونــوا اأحــرارا لا يدينــون بالعبوديــة لاأحــد مــن خلقــه، ولا ينزلــون عــن حريتهــم هــذه لطاغيــة 
ولا رئيــس ولا زعيــم  فهــذا منــاط تكريمهــم، فــاإن لــم يصونــوه فــلا كرامــة لهــم عنــد اللــه ولا نجــاة....

نســانية، وهــي تديــن لغيــر اللــه مــن عبــاده، والذيــن  ومــا يمكــن لجماعــة مــن البشــر اأن تدعــي الكرامــة، وتدعــي الاإ
يقبلــون الدينونــة لربوبيــة العبيــد وحاكميتهــم ليســوا بمعذوريــن اأن يكونــوا علــى اأمرهــم مغلوبيــن، فهــم كثــرة والمتجبــرون 
قلــة  ولــو اأرادوا التحــرر لضحــوا فــي ســبيله بعــض مــا يضحونــه مرغميــن للاأربــاب المتســلطين مــن ضرائــب الــذل فــي 

النفــس والعــرض والمــال...

July 18, 2020 .
Mohamed Ali Raage  QR Code امسح  الـ

للوصول للحساب 
على الفيسبوك



على جميع منصاتنا

مدبلج باللغة العربيةمدبلج باللغة العربية

اآلن



 المرحليــة هــي حركــة ذات مراحــل، كل مرحلــة لهــا وســائل مكافئــة
 لمقتضياتهــا وحاجاتهــا الواقعيــة، وكل مرحلــة تســلِّم إلــى المرحلــة
ــه ال ــا أن ــردة. كم ــات مج ــع بنظري ــل الواق ــن ال يقاب ــا. فالدي ــي تليه  الت

يقابــل مراحــل هــذا الواقــع بوســائل متجمــدة

ــى ــه مت ــي األرض، وأن ــل ف ــق والباط ــش الح ــنة اهلل أن ال يتعاي ــن س  م
ــر ــن، وتحري ــة اهلل للعالمي ــة ألوهي ــام بإقام ــه الع ــام بإعان ــام اإلس  ق
 اإلنســان مــن العبوديــة للعبــاد؛ رمــاه المغتصبــون لســلطان اهلل فــي

األرض ولــم يســالموه قــط

 إن المســلم قبــل أن ينطلــق للجهــاد فــي المعركــة عليــه أن يخــوض
هــواه مــع  الشــيطان،  مــع  نفســه،  فــي  األكبــر  الجهــاد   معركــة 
 وشــهواته، ومــع كل دافــع إال العبوديــة هلل، وتحقيــق ســلطان اهلل

فــي األرض وطــرد ســلطان الطواغيــت المغتصبيــن لســلطان اهلل

ــلمين، أي ــلطان المس ــا س ــق فيه ــي يتحق ــدار الت ــي ال ــام ه  دار اإلس
 تحكــم بشــريعة اإلســام، ســواء أكان المســلمون فيهــا أغلبيــة أو
 أقليــة. ويدخــل فيهــا أيضــا كل داٍر دخلت فــي ذمة المســلمين، والتزم

ــو لــم يكــن فيهــا مســلمون  اهلهــا أحــكام اإلســام ول

 دار الحــرب هــي الــدار التــي ال ُتحَكــم بشــريعة اإلســام، وتنقســم إلــى
ــٍد، ــمى دار عه ــاٌق وتس ــليمن ميث ــن المس ــا وبي ــٍر بينه ــمين؛ دار ُكف  قس
ودار ُكفــٍر ليــس بينهــا وبيــن المســلمين ميثاٌق وتســمى دار كفــٍر أصلية
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الطريق لتذوق القراآن
ــة، وبعــد اأن نتعامــل مــع  ألوهي ــم لا نتــذوق القــراآن اإلا بعــد اأن نتعــرف علــى مقــام الا ــه، ومــن ث القــراآن كلام الل

ــة والرجــاء. ناب جــلال والاإ ــة والاإ ــه مــن الحــب والشــوق والخشــية والرهب ــرة ب ــة بمــا هــي جدي لهي ــذات الاإ ال
ألوهيــة وطلاقــة مشــيئتها فــي مقابــل محدوديــة هــذا المخلــوق، ويحتــاج  أمــر يحتــاج اإلــى معرفــة واإدراك ماهيــة الا والا
اإلــى صــدق فــي التوجــه ينبــع منــه شــوق وخشــية واإجــلال، ويحتــاج اإلــى الحيــاة مــع اللــه فــي كل لحظــة فــي 

تــوازن يشــمل كل شــيء وفــي ســعي لتحقيــق منهــج اللــه كمــا يريــد اللــه.
ألوهيــة، فالحيــاة مــع القــراآن هــي حيــاة مــع  حســاس بمقــام الا وهــذه هــي الحقيقــة؛ التعامــل مــع القــراآن مرتبــٌط بالاإ

اللــه، فبقــدر مــا نــدرك هــذا المقــام بقــدر مــا نُجــلُّ القــراآن ونتفاعــل مــع كلماتــه واآياتــه.
وبقــدر مــا نعيــش مــع اللــه بقــدر مــا نســتفيد مــن القــراآن. وفــي نفــس الوقــت طريقنــا اإلــى معرفــة اللــه هــو القــراآن، 
يمــان قبــل القــراآن«، فبالقــراآن  نعــرف اللــه مــن خــلال كلماتــه ســبحانه، وكمــا كان الصحابــة يقولــون: »اأوتينــا الاإ

يمــان تفتحــت لهــم اآفــاق القــراآن، واستكشــفوا اأســراره ومعانيــه. ازدادوا معرفــة وقربــاً وخشــية، وبالاإ
نســاني مفطــوٌر علــى اأن يتعامــل مــع اللــه، واأن يتــذوق نعمــاءه بقــدر مــا ُيجاهــد نفســه فــي مشــاعره  والقلــب الاإ
وليــس فــي اأعمالــه فقــط، لاأن النيــة قبــل العمــل، فبغيــر نيــة صحيحــة يكــون العمــل باطــلا غيــر مقبــول، وكذلــك 

نــه يكــون عمــلا ضعيفــا لا يحمــل شــحنُة للانطــلاق. العمــل اإذا كان بــدون نيــة متوهجــة مشــتاقة فاإ
فــلا بــد اأن يكــون القلــب مفعمــاً بالشــوق، واأن تكــون النيــة قويــة كــي تصلــح اأن تدفعــه للانطــلاق والخــروج مــن 

اأســر الطيــن واأســر الشــهوات.
 Ú ســلامي يبــداأ مــن قلــب المؤمــن، فقلــب واحــد هــو بدايــة الطريــق، وحينمــا اآمــن قلــب محمــد اإن المــد الاإ

وهــو قلــب رجــل واحــد، انطلــق بــه اإلــى اأصحابــه فاآمنــوا بــه وكانــوا فاتحــة خيــر للبشــرية كلهــا.
ألوهيــة بقــدر مــا تمتلــئ قلوبنــا بالشــوق اإلــى اللــه  أمــر هنــا، بقــدر مــا نســتطيع اأن نتفكــر فــي مقــام الا وكذلــك الا
نســان علــى  ــه الاإ ــه ب ــن الل ــذي ُيعي ــد ال ــه-، بَغــضِّ النظــر اأن نصــل اأو لا نصــل، فهــذا هــو الرصي ــٌر ب -وهــو جدي
ــه اأي التفــات،  ــره الل ــب كاذب لا ُيعي ــال فهــذا قل ــع عــدم الانشــغال والانفع ــكلام باللســان م ــا ال الوصــول، اأم
ــرت ندمــت وخجلــت وصرخــت،  ــاإن كنــت تُجاهــد وتســقط، وكلمــا تعث ــى القلــوب، ف ــع عل ــه هــو المطل والل
فهــذه كلهــا اإيجابيــات يراهــا اللــه مــن عبــده، فيرحــم جراحــه واآلامــه، ويســتخرج مــا فــي نفســه مــن عبوديــة، كــي 

يصعــد ويصــل اإليــه.
حســاس بالحاجــة العميقــة اإلــى اللــه والتعــرف عليــه والتضــرع اإليــه والاســتغناء بــه ياأتــي مــن التاأمــل الطويــل  اإن الاإ
نســان، وحقيقــة المــوت، وحقيقــة اليــوم الاآخــر.. عندئــذ  ألوهيــة، وحقيقــة هــذا الوجــود، وحقيقــة الاإ فــي حقيقــة الا
حســاس بالحاجــة اإلــى اللــه، فينطــرح العبــد علــى بــاب اللــه، ويلــج عبــر هــذا البــاب اإلــى  ــر فــي النفــس الاإ يتَفجَّ

القــراآن العظيــم؛ كتــاب اللــه.
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المجاهدة الحقيقية والصبر الطويل
والحيــاة مــع القــراآن تحتــاج اإلــى مجاهــدة حقيقيــة، تنشــاأ ابتــداء مــن اإحســاس عميــق بحاجتــك اإلــى اللــه، وبــدون 
حســاس بتفاهــة الدنيــا وقزامــة  العيــش بهــذه الحالــة النفســية التــي تدفعــك للتضــرع اإلــى اللــه والاتصــال بــه، والاإ
الباطــل مهمــا كان متضخمــاً، واأن القــراآن منجــاة مــن الضيــاع؛ دون التََّلبُّــس بهــذه الحالــة النفســية لا تســتطيع اأن 
تنعــم بالحيــاة مــع القــراآن. اإن العبــد اإذا عــاش بهــذه الحالــة النفســية المرفرفــة، وبهــذه الاأشــواق الدافقــة تخــف فــي 
ميزانــه كل قــوى الاأرض، ويــذوق حــلاوة الاســتغناء باللــه عمــن ســواه، ويجــد اأن لا ملجــاأ ولا منجــى مــن اللــه اإلا 
اإليــه. ومــن هنــا ســيتذوق حــلاوة هــذا الدعــاء العميــق المتمثــل فــي قــول الرســول الكريــم Ú }اأســاألك بــكل اســم 
هــو لــك ســميت بــه نفســك اأو اأنزلتــه فــي كتابــك اأو علمتــه اأحــدا مــن خلقــك اأو اســتاأثرت بــه فــي علــم الغيــب 
عنــدك اأن تجعــل القــراآن ربيــع قلبــي ونــور صــدري وجــلاء حزنــي وذهــاب همــي{، اأخرجــه اأحمــد وابــن حبــان 

فــي صحيحــه.
وبقــدر مــا تكــون المجاهــدة بقــدر مــا تعــرج اإلــى اللــه ســبحانه وتعالــى. والمجاهــدة هــي الطريــق الوحيــد للنجــاح 
فــي الدنيــا والاآخــرة. والمجاهــدة هــي مقاومــٌة واســتعلاٌء علــى كل مــا يثقلــك ويجذبــك اإلــى الاأرض، وتحــرٌر مــن 

قيــود وعلائــق الاأرض.
ــيء  ــق مل ــا، والطري ــا ثقله ــا، والشــهوات له ــا جاذبيته ــالاأرض له ــة مريحــة؛ كلا، ف ــذا نزه ــى ه ــق اإل ــس الطري ولي

ــه واأشــواكه. ــق واأوجاع ــه ُينســي اآلام الطري ــى الل بالاأشــواك، ولكــن الشــوق اإل
أمــر -كمــا قلنــا- يحتــاج اإلــى مجاهــدة حقيقيــة، ويحتــاج اإلــى صبــر طويــل، والعمــر كلــه طريــق المؤمــن اإلــى  فالا

نســان عمــره كلــه. اللــه، فالســير فــي هــذا الطريــق يســتغرق مــن الاإ
نســان  أمــر وفترنــا قليــلاً. فــاإذا صــدق الاإ فــاإذا فهمنــا هــذا فســوف نظــل بالبــاب نطرقــه دائمــاً، حتــى واإن طــال الا
صــرار علــى طــرق البــاب بــكل اأدوات الطــرق،  -حتــى واإن غفــل غفــلات- فســيعود، فالعبــرة بصــدق القلــب، والاإ
فيرانــا اللــه فــي كل اأحوالنــا، فيعلــم اأننــا صادقــون وحريصــون، نســتغل النعمــة، ونســتغل المصيبــة، فيرانــا اللــه فــي 
كل حــال راغبيــن فيــه، راضيــن بقــدره، وهــذا هــو معنــى التوحيــد؛ نوحــده فــي كل المقامــات؛ بالصبــر والرضــا 
والرجــاء والخــوف والتــوكل. فليــس التوحيــد هــو مجــرد الاعتقــاد بــاأن اللــه واحــد، واأن اللــه خالــق، الــخ... ولكــن 
َّ لقلــة مــن النــاس تحــررت قلوبهــم  اأن يتحــول هــذا كلــه اإلــى يقيــن. ولذلــك لا يتحقــق التوحيــد الصافــي الخالــص اإلا

مــن كل شــرك؛ شــرك الرغبــة وشــرك الهــوى وشــرك المــزاج، الــخ...
الطريــق طويــل وليــس ســهلاً، ولا بــد اأن يكــون كذلــك لاأن نهايتــه جــوار رب العالميــن، وســماع كلماتــه مباشــرة، 
ذاً هــو اأمــر عظيــم وصعــب وضخــم وشــاق، وليــس مجــرد رحلــة نتعــب فيهــا قليــلاً  والنظــر اإلــى وجهــه الكريــم. فــاإ
نســان اأن يقبــل ذلــك  أمــر اأكبــر مــن ذلــك بكثيــر، فثمــن الجنــة كبيــر، وعلــى الاإ ثــم نجــد اأنفســنا فــي الجنــة. الا
ــَن  ــا ﴿َوالَِّذي ــا، وُييســر الطريــق وُيقوين ــم اإذا علــم صدقن ــه، يتكــرم الكري ــة، ثــم يخفــف اللــه عن وَيْصــدق فــي الرغب

اْهَتــَدْوا َزاَدُهــْم ُهــًدى َواآَتاُهــْم َتْقواُهــْم﴾ ســورة محمــد: 1٧.
نحــن نطــرق ولا نســتعجل، والعجلــة هــي جــزء مــن عــدم الاأدب مــع اللــه. نحــن نســاأل ونطلــب، واللــه ُيعطينــا 
فــي الوقــت الــذي يريــد، ولا نحاكــم قــدر اللــه: لمــاذا تاأخــر؟ لا بــد اأن نبــداأ بدايــة صحيحــة، ونتفكــر فــي حقيقــة 
هــذا الوجــود، ونُحــدد مكاننــا منــه بالضبــط، ليــس ذلــك مــن خــلال المعرفــة النظريــة، ولكــن مــن خــلال المعانــاة 

والعمــل، كيــف نفهــم ونتــذوق ونعيــش هــذه الحقائــق.
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هــذا هــو الــذي يفتــرق فيــه العارفــون عــن الذيــن يعيشــون فــي الســفح ويرضــون بالــدون، ولا يريــدون اأن يتعبــوا اأو 
اأن يرتفعــوا. لا بــد مــن الســير الجــاّد والمصــّر.

ــن  ــج، وم ــق ســيقطع بالســير }مــن خــاف اأدل ــه اأن الطري ــا بجــد ســنصل. وهــي ســنة الل ــداأ، واإذا بداأن ــا اأن نب علين
اأدلــج بلــغ المنـــزل{، اأخرجــه الترمــذي والحاكــم مــن حديــث اأبــي هريــرة. فــاإذا ســرت صادقــاً فــي الطريــق الصحيــح 
ــّي ذراعــاً  ــه ذراعــاً ومــن تقــرب اإل ــّي شــبراً تقربــت اإلي ــه }مــن تقــرب اإل ــاده الســائرين اإلي ــه يفــرح بعب فســتصل، والل
تقربــت اإليــه باعــاً، ومــن اأتانــي يمشــي اأتيتــه هرولــة{ متفــق عليــه مــن حديــث اأبــي هريــرة، ويكــون الصــدق الــذي 
أمــر حينئــذ ســهلاً، فالقلــب اإن لــم يكــن صادقــاً فســيظل واقفــا، يحــوم  فــي القلــب هــو زادك اإلــى اللــه، وســيكون الا

وهــو لا يتحــرك مــن مكانــه، حيــث لــم يكــن هنــاك الصــدق الــذي يعينــه علــى الوصــول.
واإذا كنــت ســائرا فــي طريــق اللــه فــلا تمــّل ولا تيــاأس، فقــد تقــراأ القــراآن اأيامــاً واأشــهراً فــلا تتاأثــر. واللــه يعــرف قــدر 
قلبــك ويعــرف طاقــة هــذا القلــب، وكــم يحتمــل مــن العطــاء. ثــم اإن اللــه يمتحنــك: هــل اإذا فاتــك هــذا الطعــم 
تهجــر القــراآن؟ اأم تظــن اأن اللــه قــلاك؟ اأم تــزداد تضرعــاً وتعلقــاً واســتغفاراً؟ رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص حينمــا توقــف عنــه الوحــي 
فتــرة، كان يذهــب اإلــى قمــم الجبــال ليلقــي نفســه منهــا، ثــم يرجــع، حتــى اأتــاه الوحــي مــرة اأخــرى، فكانــت هــذه 
الفتــرة فتــرة حرجــة، لكــي يعــرف ويــدرك معنــى وقيمــة وطعــم القــراآن وطعــم الصلــة، ولمــا حــرم واصطلــى بالحرمــان، 

جــاءه القــراآن مــرة اأخــرى، فهــداأ واطمــاأن وســكن.
فقــد يحرمــك اللــه صلتــه ليــرى مــدى شــوقك وتطلعــك وصبــرك، وســيكون لــك فرحــة جديــدة اأن تعــود اإليــك هــذه 

الصلــة باللــه.
ونحــن كبشــر اإذا كنــا نحتــرم المحاولــة فنراهــا عمــلاً اإيجابيــاً، فاللــه جــل وعــلا اأكــرم مــن البشــر، فعلينــا اأن نحــاول 
المــرة تلــو المــرة، حتــى اإذا ِمــت ولــم تكتمــل ُيكتــب لــك عــدد المحــاولات، وقــوة كل محاولــة، ونســب النجــاح. 
المهــم كلمــا ســقطت ارجــع وقــل: ربــي اإنــي ظلمــت نفســي ظلمــاً كثيــراً واإنــه لا يغفــر الذنــوب اإلا اأنــت فاغفــر لــي. 
أنــه ضعيــف، فينــدم ويتــوب ويســتغفر، لكــن اإيــاه اأن يســتهين ولــو  نســان مئــات المــرات لا فــلا تيــاأس. وقــد يســقط الاإ

مــرة واحــدة، وعليــه اأن ُيديــم الطــرق وســُيفتح لــه اإن شــاء اللــه.
فالحياة مع القراآن تحتاج اإلى تدبر وتاأني وصبر. اإياك والعجلة واأنت على باب الله.

ــراآن  ــدت الق ــي: كاب ــت البنان ــاً واحــداً؛ يقــول ثاب ــة ذنب ــه يجاهــدون الســنوات الطويل ــاد الل ــون مــن عب وكان العارف
ــه عشــرين ســنة. ــم تنعمــت ب عشــرين ســنة ث

وقــد كان داأب الصالحيــن دائمــاً العمــل مــع الصبــر والبــكاء والخشــية والرجــاء، يقــول ســبحانه: ﴿َوالَِّذيــَن ُيْؤتـُـوَن َمــا 
 Ú اآَتــوا َوقُلُوُبُهــْم َوِجَلــٌة اأنَُّهــْم اإِلَــى َربِِّهــْم َراِجُعــوَن﴾ المؤمنــون: 60. ســاألت عائشــة رضــي اللــه عنهــا رســول اللــه
آيــة: هــل هــم الذيــن يشــربون الخمــر ويســرقون؟ قــال }لا يــا ابنــة الصديــق، ولكنهــم الذيــن يصومــون  عــن هــذه الا
ويصلــون ويتصدقــون وهــم يخافــون األا يقبــل منهــم، اأولئــك الذيــن يســارعون فــي الخيــرات{، اأخرجــه الحاكــم فــي 

المســتدرك وصححــه علــى شــرط الشــيخين.
وقــد كان اأبــو بكــر رضــي اللــه عنــه يقــول: واللــه لــو كانــت اإحــدى قدمــاي فــي الجنــة والاأخــرى خارجهــا مــا اآمــن 

مكــر اللــه. هكــذا حيــاة مــع اللــه خالصــة حتــى دخــول الجنــة.
عندمــا ســاأل معاويــة ضــراراً اأن يصــف علــي بــن اأبــي طالــب قــال: »راأيتــه فــي جــوف الليــل يتملمــل تملمــل الســليم، 

ويقــول: »يــا دنيــا غــري غيــري، قــد طلقتــك ثلاثــاً«. الســليم: الــذي لدغتــه حيــة.
ونستكمل الحديث عن اآفاق العيش مع القراآن في العدد القادم اإن شاء الله.
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حقيقة الشرك ومظاهره في واقعنا 
المعاصر

الشــرك لــه حقيقة واحــدة واإن تعددت 
صوره.

الشــرك اأن تعبــد مــع اللــه اإلهــاً اآخــر اأو 
ربــاً اآخــر.

اآخــر  اإلهــاً  اللــه  مــع  تعبــد  اأن  فاأمــا 
ــاء اأو  ــه بالدع ــي التوج ــل ف ــذا يتمث فه
ــه لجلــب  ــر الل ــح لغي الســجود اأو الذب

نفــع اأو دفــع ضــر.
َذا َرِكُبــوا ِفــي  ودليلــه قولــه تعالــى: ﴿َفــاإِ
يَن  ــَه ُمْخِلِصيــَن لَــُه الدِّ الُْفْلــِك َدَعــُوا اللَـّ
اُهــْم اإِلَى الَْبرِّ اإَِذا ُهْم ُيْشــِركُوَن  ــا نَجَّ َفَلمَّ
ــن  ــح ع ــث الصحي ــي الحدي )65( وف
ــض  ــه بع ــال ل ــا ق ــه ملسو هيلع هللا ىلص لم رســول الل
مــن معــه: )اجعــل لنــا ذات اأنــواط(؛ 
قــال: }اللــه اأكبــر، قلتـــم والــذي نفــس 
ــوم موســى  ــال ق ــا ق ــده كم ــد بي محم
﴿اجَعــل لَنــا اإِلـــًها َكمــا لَُهــم اآلَِهــٌة﴾{، 

رواه الترمــذي.
اآخــر  ربــاً  اللــه  مــع  تتخــذ  اأن  واأمــا 
اللــه  اإعطــاء غيــر  فــي  فهــذا يتمثــل 
والتحريــم  والتحليــل  التشــريع  حــق 
وشــيوخ  والرؤســاء  الحــكام  مــن 
ــات  ــاء والبرلمان آب ــل ومــوروث الا القبائ
والمؤسســات  والهيئــات  والاأحــزاب 

وغيرهــا. الدوليــة 
أدلة من الكتاب والسنة: الا

عــن  وتعالــى  تبــارك  الحــق  يقــول 
﴿اتََّخــذوا  والنصــارى:  اليهــود 
اأحباَرُهــم َوُرهبانَُهــم اأرباًبــا ِمــن دوِن 
ــروا  ــا اأِم ــَم َوم ــَن َمرَي ــِه َوالَمســيَح اب اللَـّ
اإِلّا لَِيعُبــدوا اإِلـــًها واِحــًدا لا اإِلـــَه اإِلّا ُهــَو 
ُســبحانَُه َعّمــا ُيشــِركوَن﴾ التوبــة: ٣1. 
آيــة تبيــن اأن اليهــود والنصــارى  هــذه الا
وقعــوا فــي الشــرك من وجهيــن: الوجه 
اأحبارهــم ورهبانهــم  اتخــذوا  الاأول: 
اأربابــاً مــن دون اللــه، والوجــه الثانــي: 
ــن  ــاً م ــم رب ــن مري اتخــذوا المســيح اب

دون اللــه.
ــه:  ــة علي جاب ــد الاإ ــذي نري والســؤال ال
ــاً  ــم اأرباب ــود اأحباره ــف اتخــذ اليه كي
مــن دون اللــه؟ وكيــف اتخذ النصارى 
رهبانهــم اأربابــاً مــن دون اللــه؟ وكيــف 
اتخــذ النصــارى المســيح بــن مريــم 

ربــاً مــن دون اللــه؟
نجــد اإجابــة هــذا الســؤال فــي الحــوار 
الــذي دار بيــن رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص وعدي 
بــن حاتــم الــذي تنصــر فــي الجاهليــة. 
وعندمــا اأَســَرُه المســلمون، جــاءوا بــه 
آية  اإلــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وســمعه يقراأ هــذه الا
﴿اتََّخــذوا اأحباَرُهــم َوُرهبانَُهــم اأرباًبــا 

ــِه َوالَمســيَح ابــَن َمرَيــَم  ِمــن دوِن اللَـّ
َومــا اأِمــروا اإِلّا لَِيعُبــدوا اإِلـــًها واِحــًدا لا 
اإِلـــَه اإِلّا ُهــَو ُســبحانَُه َعّمــا ُيشــِركوَن﴾، 
قــال عــدي: قلــت يــا رســول اللــه اإنهم 
لــم يكونــوا يعبدونهــم. قــال: }األيــس 
كانــوا اإذا حرمــوا عليهــم شــيئا حرموه، 

واإذا اأحلــوا لهــم شــيئا اأحلــوه؟{
}فتلــك  قــال:  نعــم،  قلــت:  قــال: 

اإياهــم{ عبادتهــم 
ــف اتخــذ النصــارى المســيح  ــا كي اأم
ربــاً مــن دون اللــه -اأو معه- فباعتقادهم 
اأنــه ابــن اللــه اأو اأنــه ثالــث ثلاثــة اأو اأنــه 

هــو اللــه!
آيــة  اإن تفســير رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص لهــذه الا
يبحــث  مــن  لــكل  الدلالــة  واضــح 
ــدي  ــداء به ــي الاهت ــن الحــق ويبتغ ع
ــي اأن كل مــن  الصــادق المصــدوق ف
يتبــع مشــرعاً فيمــا اأحــّل وحّرم بتشــريع 
اأو نظــام يخالــف مــا شــرعه اللــه فهــو 
ــه  ــا ل ــه متخــذه رب ــه مشــركا ب ــد ل عاب
ولا  العالميــن،  رب  اللــه  دون  مــن 
ــل  ــن يفع ــى اأن م ــد عل ــن التاأكي ــد م ب
هــذا فحكمــه كالــذي يعبــد الصنــم اأو 

ــن ســواء بســواء. يســجد للوث
وممــا ُيوِقــُع النــاَس فــي الشــرك الــذي 
يســتحقون بــه العــذاب فــي الاآخــرة 
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ــم  ــا ل ــم فيم ــادة وطاعته ــم للس اتباعه
ــاب  ــن كت ــل م ــه. والدلي ــه الل ــاأذن ب ي
الَِّذيــَن  اأ  َتَبــرَّ ﴿اإِْذ  الحــق:  قــول  اللــه 
اتُِّبُعــوا ِمــَن الَِّذيــَن اتََّبُعــوا َوَراأُوا الَْعــَذاَب 
 )166( أْســَباُب  اْلا بِِهــُم  َوَتَقطََّعــْت 
ًة  َوَقــاَل الَِّذيــَن اتََّبُعــوا لَــْو اأنَّ لََنــا َكــرَّ
ــَك  لِ ــا َكَذٰ ُءوا ِمنَّ ــرَّ ــا َتَب ــْم َكَم اأ ِمْنُه ــرَّ َفَنَتَب
ــُه اأْعَمالَُهــْم َحَســَراٍت َعَلْيِهــْم  ُيِريِهــُم اللَـّ
َوَمــا ُهــم بَِخاِرِجيــَن ِمــَن النَّــاِر﴾ البقــرة: 
الحــق: ﴿َوَقالُــوا  وقــول   .16٧-166
َوكَُبَراَءنَــا  َســاَدَتَنا  اأَطْعَنــا  ـا  اإِنَـّ َربََّنــا 
اآتِِهــْم  َربََّنــا   )6٧( ــِبيَلا  السَّ َفاأَضلُّونَــا 
ِضْعَفْيــِن ِمــَن الَْعــَذاِب َوالَْعْنُهــْم لَْعًنــا 

 .68-6٧ الاأحــزاب:  َكِبيــًرا﴾ 
الثبــوت  قراآنيــة قطعيــة  باآيــة  ونختــم 
وقطعيــة الدلالــة فــي حكــم اللــه علــى 
مــن يطيــع اأهــل الباطــل فــي بعــض 
وا َعَلــى  أمــر فقــط: ﴿اإِنَّ الَِّذيــَن اْرَتــدُّ الا
ــن َبْعــِد َمــا َتَبيََّن لَُهــُم الُْهَدى  اأْدَباِرِهــم مِّ
لَُهــْم  َواأْمَلــى  لَُهــْم  َل  َســوَّ ــْيَطاُن  الشَّ
)25( َذلـِـَك بِاأنَُّهــْم َقالـُـوا لِلَِّذيــَن َكِرُهــوا 
ــِض  ــي َبْع ــُنِطيُعُكْم ِف ــُه َس َل اللَـّ ــزَّ ــا نَ َم

ــُه َيْعَلــُم اإِْســَراَرُهْم﴾ محمــد:  أْمــِر َواللَـّ اْلا
آيــة صريحــة الدلالة  25-26. وهــذه الا
ــي  ــو ف ــر ول ــى اأن طاعــة اأهــل الكف عل
أمــر هــو ردة عن دين الله ﴿اإِنَّ  بعــض الا
ــاذا  ــم﴾ لم ــى اأْدَباِرِه وا َعَل ــدُّ ــَن اْرَت الَِّذي
ــم  ــردة واعتبره ــم بال ــه عليه ــم الل حك
المؤمنيــن  ِعــَداِد  مــن  انتقلــوا  قــد 
ــوا  أنهــم ﴿َقالُ ــن؟ لا ــَداِد المرتدي ــى ِع اإل
ــُه َســُنِطيُعُكْم  َل اللَـّ لِلَِّذيــَن َكِرُهــوا َمــا نَزَّ
أْمــِر﴾ انظــر معــي مــرة  ِفــي َبْعــِض اْلا
اأخــرى: الســبب لاأن هــذه الطاعــة ِفــي 
أمــر، فمــا بالنــا واأصحــاب  بعــض الا
الســلطان فــي بلادنــا يتبعــون ويطيعــون 
اللــه  اأعــداء  مــن  ويتلقــون  ويلهثــون 
أمــر؟ اإنهــم يتلقــون منهــم  فــي كل الا

سياســاتهم ونظــام اقتصادهــم ونظــام 
حكمهــم وفلســفاتهم واآدابهــم واأدبهــم 
يهــم وموضاتهــم  واإعلامهــم وفنهــم وُعرِّ
علاميــة  الاإ وبرامجهــم  ومســابقاتهم 
كل  والمنحطــة،  والهابطــة  التافهــة 
ــن  ــم نجــد م ــم، ث ــه منه شــيء يتلقون
ــر، فهــل  يتحــرج مــن وصمهــم بالكف
لاأحــد قــول بعــد قــول اللــه ورســوله؟

متــى نفقــه حقيقــة الشــرك ونســتبين 
المشــركين؟! ســبيل 

ــَتبيَن  ــاِت َولَِتس آي ــُل الا ــَك نَُفصِّ ﴿َوَكذلِ
أنعــام: 55 َســبيُل الُمجِرميــَن﴾ الا

لَِتُكــوَن لنــا معالــم فــي الطريــق اإلــى 
اللــه عــز وجــل.

 QR Code امسح  الـ
للوصول للحساب 
على الفيسبوك
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المعنــى اللغــوي لكلمــة الحــق: لهــذه الكلمــة معــان كثيــرة 
فــي اللغــة: ومنهــا الصــدق، والثبــوت، والصحــة.

الحــق كلمــة عظيمــة جليلــة، وهــي اســم مــن اأســماء اللــه 
الحســنى، فهــو ســبحانه الحــق ودينــه حق ووعــده حق وقوله 
حــق وقضــاؤه حــق واأفعالــه كلهــا فــي مخلوقاتــه وجميــع 
اأقــداره فيهــم حــق، وبالحــق خلــق اللــه الســماوات والاأرض، 

ــه  وبالحــق اأرســل رســله واأنــزل كتب
لهدايــة البشــرية اإلــى الديــن الحــق، 
وبالحــق يٌميتهــم وبالحــق يٌحييهــم 
ويبعثهــم، وبالحــق يقــوم الحســاب 
وُينصــب الميــزان وُيضــرب الصراط 

وُيقضــى بيــن الخلائــق.
ــُه ِديَنُهُم الَْحــقَّ َوَيْعَلُموَن  يقــول ســبحانه: ﴿َيْوَمِئــٍذ ُيَوفِّيِهــُم اللَـّ

ــَه ُهــَو الَْحــقُّ الُْمِبيــُن﴾ النور: 25. اأنَّ اللَـّ
نََّك الَِّذيــَن  ــِه َحــقٌّ َوَلا َيْســَتِخفَّ ويقــول: ﴿َفاْصِبــْر اإِنَّ َوْعــَد اللَـّ

َلا ُيوِقُنــوَن﴾ الــروم: 60. 
َوالاأرَض  ــماواِت  السَّ َخَلــَق  ـذي  الَـّ اأيضــا: ﴿َوُهــَو  ويقــول 
ــُك  ــُه الُمل ــقُّ َولَ ــُه الَح ــن َفَيكــوُن َقولُ ــوُل كُ ــوَم َيق ــقِّ َوَي بِالَح

َيــوَم ُينَفــُخ ِفــي الّصــوِر عالـِـُم الَغيــِب 
ــُر﴾  ــُم الَخبي ــَو الَحكي ــهاَدِة َوُه َوالشَّ

أنعــام: ٧٣. الا
ويقــول: ﴿َوبِالَحــقِّ اأنَزلنــاُه َوبِالَحــقِّ 
ــًرا  ُمَبشِّ اإِلّا  اأرَســلناَك  َومــا  نَــَزَل 

.105 ســراء:  الاإ َونَذيــًرا﴾ 
ــا  ويقــول اأيضــا: ﴿َوَجــاَءْت َســْكَرُة الَْمــْوِت بِالَْحــقِّ َذلِــَك َم

ــُد﴾ ق: 19. ــُه َتِحي ــَت ِمْن كُن
و)كلمــة الحــق( يقــذف اللــه بهــا فــي وجــه الباطــل فُتزلزلــه 
وتُحطــم اأركانـَـه وتقهــره وتُهلــك كيانــه، يقــول تعالــى: ﴿َبــل 
نَقــِذُف بِالَحــقِّ َعَلــى الباِطــِل َفَيدَمُغــُه َفــاإِذا ُهــَو زاِهــٌق َولَُكــُم 

أنبيــاء: 18. الَويــُل ِمّمــا َتِصفــوَن﴾ الا
ومــن شــرف )كلمــة الحــق( اأنَّ رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص َجَعَلهــا مــن 

اأعظــم الجهــاد حيــث قــال ملسو هيلع هللا ىلص: }اإِنَّ ِمــْن اأْعَظــِم الِْجَهــاِد 
ــٍر{ اأخرجــه الترمــذي. ــْلَطاٍن َجائِ ــَد ُس ــْدٍل ِعْن ــَة َع َكِلَم

ــة خطيــرة جليلــة، لا بــّد مــن القيــام  اإنهــا َتِبَعــة ثقيلــة، وَمَهمَّ
ــر  ــه، وتُحمــى مــن التغيي بهــا، لُتْحفــظ معاقــد الديــن ومعاقل

والتكديــر مــوارده ومناهلــه.
ــه  ــول الل ــه رس ــد علي ــا عاه ــد كان الصــدع بالحــق مم ولق
ــادة  ــن عب ــه الكــرام، فع ملسو هيلع هللا ىلص صحابت

عنــه  اللــه  رضــي  الصامــت  بــن 
قــال: »بايعنــا رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص علــى 
المنشــط  فــي  والطاعــة  الســمع 
أمــر اأهلــه،  والمكــره، واألا ننــازع الا
ــول بالحــق حيثمــا  ــوم اأو نق واأن نق
ــد  ــه. وق ــق علي ــم« متف ــة لائ ــه لوم ــي الل ــا، لا نخــاف ف كن
ضــرب رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتــه اأروع صــور الشــجاعة 
ــن  ــن كان م ــة الذي أم ــلف الا ــك س ــي ذل ــم ف ــة، وتبعه الحق
نــكار، والقــول  عادتهــم التعــرض للاأخطــار والتصريــح بالاإ
ــالاة بذهــاب المهــج ولا  ــر مب ــن غي ــوا م بالحــق حيثمــا كان
ــى  ــن اأنفســهم عل ــوال، موطّني أم ــف الا ــدان ولا تل أب ــذاء الا اإي
كل مــا يصيبهــم فــي ســبيل الصدع 
بالحــق واإنــكار المنكــر، محتســبين 
ذلــك عنــد اللــه تعالــى، فبذلــك 
اأمــة  خيــر  ســلام  الاإ اأمــة  جعلــت 
ــكار  ن ــت باإ ــاس، وقام اأخرجــت للن
المنكــرات، محتســبة الاأجــر علــى 
اللــه ســبحانه وتعالــى، فلهــا تاريــخ مشــرف مجيــد فــي 

الصــدق والجــراأة والصــدع بالحــق.
ــون  ــن ُيبلّغ ــم الذي ــه الكري ــي كتاب ــى ف ــه تعال ــدح الل ــد م ولق
رســالاته بــكّل اأمانــة وصدق لا تمنعهــم لومة اللائمين، فقال 
ــْونَُه َوَلا  ــِه َوَيْخَش ــاَلاِت اللَـّ ــوَن ِرَس ــَن ُيَبلُِّغ جــل وعــلا: ﴿الَِّذي
ــِه َحِسيًبا﴾ الاأحزاب:٣9. ــَه َوَكَفى بِاللَـّ َيْخَشْوَن اأَحًدا اإِلَّا اللَـّ
ــه  ــاق الــذي اأخــذه الل اإن الصــدع بالحــق هــو العهــد والميث

كلمــة الحــق.. يقــذف اللــه بهــا 
فــي وجــه الباطــل فُتزلزلــه وتُحطــم 

اأركانَــه وتقهــره وتُهلــك كيانــه

قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم )اإِنَّ ِمــْن اأْعَظــِم الِْجَهــاِد 
َكِلَمــَة َعــْدٍل ِعْنــَد ُســْلَطاٍن َجائـِـٍر(
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ــلاه: ﴿َواإِْذ  ــي ع ــه جــل ف ــي قول ــاء ف ــى العلم ــز وجــل عل ع
ــاِس َوَلا  ــُه لِلنَّ ُننَّ ــاَب لَُتَبيِّ ــوا الِْكَت ــَن اأوتُ ــاَق الَِّذي ــُه ِميَث ــَذ اللَـّ اأَخ
َتْكُتُمونَــُه َفَنَبــُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهــْم َواْشــَتَرْوا بـِـِه َثَمًنــا َقِليــًلا َفِبْئَس 
َمــا َيْشــَتُروَن﴾ اآل عمــران: 18٧، قــال ابــن كثيــر رحمــه اللــه 
ــك -اأي رســالة  ــة: »كتمــوا ذل آي ــى هــذه الا ــق عل ــي التعلي ف
محمــد ملسو هيلع هللا ىلص- وتعّوضــوا عمــا ُوعــدوا عليــه من الخيــر في الدنيا 
والاآخــرة بالــدون الطفيــف والحــظ الدنيــوي الســخيف، 
فبئســت الصفقــة صفقتهــم، وبئســت البيعــة بيعتهــم، وفــي 
ــٌر للعلمــاء اأن يســلكوا مســلكهم، فيصيبهــم مــا  هــذا تحذي

اأصابهــم، وُيســَلك بهم مســَلكهم، 
فعلــى العلمــاء اأن يبذلــوا مــا فــي 
ــدال  ــع، ال ــم الناف ــن العل ــم م اأيديه
علــى العمــل الصالــح، ولا يكتمــوا 
منــه شــيًئا« وقــال قتــادة رحمه الله: 
»هــذا ميثــاق اأخــذه اللــه علــى اأهــل 

العلــم، فمــن علــم شــيًئا فلُيعلِّمــه، واإياكــم وكتمــان العلــم، 
فــاإن كتمــان العلــم َهَلكــة« اأخرجــه الطبــري فــي تفســيره.

فــي  هــو  اإنمــا  حســان  والاإ والنفــع  أمــان  والا الســلامة  اإن 
التبليــغ وعــدم كتمــان الحــق، قــال اللــه جــل فــي عــلاه 
ا  لنبيــه ومصطفــاه محمــد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿قُــْل اإِنِّــي َلا اأْمِلــُك لَُكــْم َضــرًّ
ــْن  ــِه اأَحــٌد َولَ ــْل اإِنِّــي لَــن ُيِجيَرنِــي ِمــَن اللَـّ َوَلا َرَشــًدا )21( قُ
ــِه َوِرَســاَلاتِِه  ــَن اللَـّ اأِجــَد ِمــن ُدونـِـِه ُمْلَتَحــًدا )22( اإِلَّا َبَلاًغــا مِّ
ــَه َوَرُســولَُه َفــاإِنَّ لَــُه نَــاَر َجَهنَّــَم َخالِِديــَن ِفيَهــا  َوَمــن َيْعــِص اللَـّ

اأَبــًدا﴾ الجــن: 21-2٣، وقــال جــل 
ــا  ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ ــا اأيَُّه وعــلا: ﴿َي
ـْم  لَـّ َواإِن  بِّــَك  رَّ ِمــن  اإِلَْيــَك  اأنــِزَل 
ــُه  َتْفَعــْل َفَمــا َبلَّْغــَت ِرَســالََتُه َواللَـّ
ــَه َلا  َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس اإِنَّ اللَـّ
َيْهــِدي الَْقــْوَم الَْكاِفِريــَن﴾ المائــدة: 

ــة:  آي ــه عــن هــذه الا ــه عن ــاس رضــي الل ــن عب 6٧، يقــول اب
فــي هــذا تاأديــب للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص وتاأديــب لحملــة العلــم مــن اأمتــه 

ــريعته. ــن ش ــيئا م ــوا ش األا يكتم
اإن كتمــان العلــم والحــق مــع اليقيــن بــه وصــف مذمــوم 
ــن مــن علامــات  ــه المبي ــه فــي كتاب وفعــل منكــر، ذكــره الل

ــا اأْهــَل  المغضــوب عليهــم والضاليــن، قــال اللــه تعالــى: ﴿َي
الِْكَتــاِب لـِـَم َتْلِبُســوَن الَْحــقَّ بِالَْباِطــِل َوَتْكُتُمــوَن الَْحــقَّ َواأنُتــْم 

َتْعَلُمــوَن﴾ اآل عمــران: ٧1.
وقــال ســبحانه: ﴿َوَلا َتْلِبُســوا الَْحــقَّ بِالَْباِطــِل َوَتْكُتُمــوا الَْحــقَّ 
َواأنُتــْم َتْعَلُمــوَن﴾ البقــرة: 42، وقــال اأيضــا: ﴿الَِّذيــَن اآَتْيَناُهــُم 
ْنُهــْم  الِْكَتــاَب َيْعِرفُونَــُه َكَمــا َيْعِرفُــوَن اأْبَناَءُهــْم َواإِنَّ َفِريًقــا مِّ

لََيْكُتُمــوَن الَْحــقَّ َوُهــْم َيْعَلُمــوَن﴾ )البقــرة 146(
ــم والتقــى،  ــا اأهــل العل ــا اأنصــار الحــق ودعــاة الهــدى، ي في
يــا اأتبــاع ســيد الــورى محمــٍد ملسو هيلع هللا ىلص، قومــوا بمــا اأوجــب اللــه 
ربكــم  رســالة  وبلِّغــوا  عليكــم، 
اإليكــم، اأنبئــوا النــاس بمــا اأوجبــه 
واإخــلاص  توحيــده  مــن  عليهــم 
غيــره،  دون  وحــده  لــه  العبوديــة 
أنبيــاء جميعا  ونــادوا فيهــم بدعــوة الا
ــه  ــن اإل ــا لكــم م ــه م ــدوا الل اأن اعب
ــه اإذا اســتجابوا،  ــه ورضوان ــي رحمــة الل ــره، ورّغبوهــم ف غي
ــروا  ــم، وتّذك ــه اإذا انتق ــدة نقمت ــه وش ــن عذاب ــم م وحّذروه
قــول المصطفــى  ملسو هيلع هللا ىلص: }لاأن يهــدي اللــه بــك رجــلاً واحــًدا 
خيــر لــك مــن ُحمــر النعــم{ اأخرجــه البخــاري فــي الجهــاد، 
علّمــوا جاهَلهــم، وِعظــوا غافلهــم، وانصحــوا معرَضهــم، 
أمــر  وجادلــوا ُمبطلهــم، ولتكــن الدعــوة همكــم، وشــعيرة الا
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وظيفتكــم، ونشــر التوحيــد 
اإلــى الراحــة،  الخالــص ديدنكــم ونهمَتكــم، ولا تركنــوا 
ولا تخلُــدوا اإلــى الدعــة والمتــاع 
أمــر عظيــم وجليــل  القليــل، فــاإن الا
وثقيــل، وبّينــوا ولا تكتمــوا، وابذلوا 
ــد  ــعكم فق ــدوا ُوس ــم، وانِف ُجهدك
بلغــت  حتــى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرســول  بلّــغ 
بواجــب  وقــام  الحلقــوم،  روحــه 

ــه ملسو هيلع هللا ىلص. ــي حيات ــق ف ــر رم ــى اآخ ــان حت ــوة والبي الدع

.. وفــي الحلقــات القادمــة اإن شــاء اللــه نبــداأ فــي اســتعراض 
موكــب الصادعــون بالحــق عبــر التاريــخ.

العهــد  هــو  بالحــق  الصــدع 
ــز  ــه ع ــذه الل ــذي اأخ ــاق ال والميث

العلــم اأهــل  علــى  وجــل 

والنفــع  أمــان  والا الســلامة  اإن 
ــغ  ــي التبلي حســان اإنمــا هــو ف والاإ

الحــق كتمــان  وعــدم 
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 ال إلــه إال اهلل« لــم تكــن يومــً مــا مجــرد كلمــة تقــال، ولــم تكــن يومــً«
ــاة ــج حي ــً منه ــت دائم ــا كان ــاس، ولكنه ــا الّن ــوة يّدعيه ــرد دع ــا مج  م

متكامــل

 الحكــم قضيــٌة واضحــة، يقــول اهلل عــّز وجــّل )إن الحكــم إال هلل( فــا
ــي كل ــٌم إال اهلل ف ــا َحَك ــر اهلل.. ف ــٌم لغي ــاك ُحْك ــون هن ــوز أن يك  يج

شــيء، وهــذه هــي قضيــة التوحيــد

 المجتمــع المســلم هــو الــذي تتمثــل فيــه تلــك القاعــدة: »ال إلــه إال اهلل،
 محمــد رســول اهلل«.. ومــا يترتــب علــى هــذه القاعــدة مــن مقتضيــات.
ــع ــذا المجتم ــون ه ــن أن يك ــا يمك ــع ف ــي مجتم ــل ف ــم تتمث ــإذا ل  ف

مســلمً

 ليــس التوحيــد بــأن تعتــرف بــأن اهلل موجــود، هــذا يعتــرف بــه الكافــر
ــي كل ــه هلل ف ــلطان كل ــل الس ــن يجع ــن المؤم ــواء، لك ــن س  والمؤم
 شــيء؛ صغيــرًا كان أم كبيــرًا، فيمــا يعلــم وفيمــا ال يعلــم وتتشــكل

ــى ــذا المعن ــه به حيات

ضمائرهــم تخلــص  أن  البــّد  اإلســام،  النــاس  يّدِعــي  أن  يكفــي   ال 
الشــرك معنــى  يدركــوا  وأن  اهلل،  لغيــر  العبوديــة  مــن   -حقيقــة- 
 ومعنــى التوحيــد، ويدركــوا معنــى ال إلــه إال اهلل، ويشــهدوها بالمعنى

الصحيــح، ويتخلصــوا -حقيقــة- مــن العبوديــة لغيــر اهلل
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تاريــخ الحركــة اإلســالمية فــي الصومال...تاريــخ مهــم جــدًا ينبغــي الوقــوف عنــده كثيرًا...فلقــد 
بــدأت الحركــة اإلســالمية فــي الصومــال بعــد أن وصــل الحــال بالنــاس أنهــم يســتحون أن يذكــروا 
حتــى اســم اهلل عــز وجل...فبــدأت هــذه الحركــة منــذ عــام 1٩٦8...واســتمرت حتــى يومنــا هــذا...

و "د/ عثمــان عبــداهلل روبلــي" مــن مؤسســي هــذه الحركــة فــي الصومــال وشــاهد علــى هــذا 
التاريــخ علــى مــدار الخمســين عامــًا الماضية...فيســرد لنــا هــذا التاريــخ ُمبينــًا... 

رت هذه الحركة على واقع الناس في الصومال؟       كيف أَثّ
      ومــا هــي التطــورات التــي حدثــت فــي هــذه الحركــة منــذ نشــأتها فــي عــام 1٩٦8 وحتــى 

يومنــا هــذا؟ 
أســئلة كثيــرة وأحــداث هامــة علــى مــدار الخمســين عامــًا الماضيــة نتحــدث عنهــا فــي هــذه 

الحلقــات...

لمشــاهدة   QR Code الــــ  علــى  امســح 

حلقــات "خمســون عامــًا مــن الدعــوة"

في قناتنا على اليوتيوب

مدبلج باللغة العربية
خمسون عامًا من الدعوة




