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جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــي جماعــة تدعــو البشــرية اإلــى لا اإلــه اإلا اللــه مــن جديــد 
. واإلــى حقيقــِة التوحيــِد كمــا بّينهــا اللــه ســبحانه فــي كتابـِـه الكريــِم وفصلتهــا ســنة نبيــِه

تاأّسســت هــذه الجماعــة عــام 1٩7٣م مــن ثُلــٍة فهمــت الحــق وتشــّربته مــن كتــاب اللــه عــز 
وجــل، وتلّقتــه وفــق منهــج الجيــل الاأول -منهــج التلقــي للتنفيــذ والعمــل وليــس للدراســة 
والمتــاع- وتربـّـت عليــه وجاهــدت لاتّباعــه والصبــر علــى تكاليفــه، والتزمــت هــدي الســنة 

النبويــة منهجــاً فــي الحركــة والتربيــة والبنــاء والتزكيــة منــذ نشــاأتها. 
ــن  ــٍر م ــي كثي ــرًة تشــبُه ف ــُش فت ــة »الصادعــون بالحــق« اأن البشــريَة الاآن تعي ــن جماع تُوق

ــاِء. أنبي ــت تســبُق مجــيَء الا ــي كان ــة الت ــرَة الجاهلي ــا الفت تفصيلاتِه
»لقــد اســتداَر الزمــاُن كهيئتــِه يــوَم بعــَث اللــُه رســولَُه  اإلــى النــاِس كافــًة بــلا اإلــه اإلا اللــه 
بعدمــا انحــرَف النــاُس عــن التوحيــِد. ولهــذا فــاإن البشــرية المعاصــرة فــي حاجــٍة اإلــى بدايــٍة 
ــِه، ونبــذت  ــَة المســلمَة بعــد اأن حــاَدْت عــن منهــِج الل أم أنَّ الا ــَك لا ــدٍة للدعــوِة وذل جدي
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 بجماعة رســول الله ؛ اســتيقنت جماعــة »الصادعون بالحق« 
أفــراد وتزكيــة نفوســهم،  اأن الصــورة الســرية هــي البدايــة الواجبــة التــي تتيــح لهــا تربيــة الا
دراك الواســع والعميــق للقضيــة التــي اآمنــوا بهــا دون ضجيــج ودون  واأتاحــت لهــم اأيضــاً الاإ
تشــويش، حتــى اإذا نضجــت هــذه النــواة واأصبحــت قــادرة علــى مخاطبــة البشــرية بهــذا 
عــلان عــن هــذه الجماعــة لتتجســد الفكــرة فــي واقــع بشــري  الحــق والثبــات عليــه؛ تــّم الاإ

يحملهــا ويطبقهــا ويتعامــل مــن خلالهــا مــع الاأحــداث والاأوضــاع والاأشــخاص.
جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــي جماعــة لهــا كيانهــا المســتقل عــن الوســِط الــذي تعيُش 
ــِد  ــولاَء بيــن اأفراِدهــا، وغايتهــا هــي دعــوة كل النــاس اإلــى توحي ــه ويتحقــق الترابــط وال في
ــا فقــط بــل فــي الاأرِض كلهــا، حتــى لا تكــون  ــِم شــريعتِه، لا فــي مجتمعاتِن ــِه وتحكي الل
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فتنــة ويكــون الديــُن كلــه للــه. والجماعــة فــي ذلــك تقتــدي اقتــداًء كامــلاً واأمينــاً بالجماعــة 
أولــى التــي اأقامهــا رســول اللــه ، ولهــا منهجهــا الحركــي الــذي ياأخــذ بعيــن  المســلمة الا
أولــى وظروفهــا وطبيعــة النشــاأة  الاعتبــار تلــك الاختلافــات الواضحــة بيــن طبيعــة النشــاأة الا
ســلامي  الاأخــرى وظروفهــا، ومحاولــة الاســتفادة فــي ذلــك مــن تــراث العمــل الحركــي الاإ

علــى مــدار التاريــخ كمــا ينبغــي لاأي حركــة مســلمة راشــدة.
يمــان باللــه وحــده وبيــان  اإن منهــج دعــوة جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــو الدعــوة للاإ
هــذه الحقيقــة ومــا ينبنــي عليهــا مــن تغييــرات فــي حيــاة النــاس؛ دون الدخــول فــي صــراع 
اأو مواجهــة مــع اأي اأوضــاع حولهــا -كمــا كانــت بدايــة جميــع الدعــوات- حتــى يتســنى 
أمــر بصورتــه الصحيحــة دون اأن يتحــول فــي اأذهانهــم اإلــى مــا يصــوره  للنــاس اأن يــروا الا
ــه صــراع مــن اأجــل الســلطة اأو صــدام مــن اأجــل الصــدام،  ســلام مــن اأن لهــم اأعــداء الاإ
صــرار  ــة، مــع الاإ وحتــى يــرى النــاس فيهــم ســلامة القصــد ونصاعــة الحــق وخلــوص الني
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 
أولــى قامــت  وحملــوه اإلــى العديــد مــن البلــدان الاأخــرى. وخــلال المرحلــة الســرية الا
أفــراد ودعوتهــم دعــوة فرديــة. وهــذا المنهــج واإن كان  الدعــوة علــى مبــداأ اصطفــاء الا
أثــر ولكنــه يتيــح فرصــة لاأن ينــال المدعو-واأهلــه واأولاده- درجــة عاليــة مــن اهتمــام  بطــيء الا
ضافــة اإلــى تعميــق فهــم حقيقــة الصــراع بيــن الحــق  الجماعــة وتربيــة جميــع الجوانــب، بالاإ
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 وكذلــك العديــد مــن المقــالات والتســجيلات 
نترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي. المرئيــة والســمعية علــى موقعنــا علــى شــبكة الاإ



ــٌن  ــم ُبْرَهٰ ــْد َجاآَءكُ ــاُس َق ــا ٱلنَّ ــى: ﴿َيٰآاأيَُّه ــه َتَعال ــول الل َيُق
ــا الَِّذيــَن  ِبيًنــا )174( َفاأمَّ بُِّكــْم َواأنَزلَْنــاآ اإِلَْيُكــْم نـُـوًرا مُّ ــن رَّ مِّ
ْنــُه  اآَمُنــوا بِاللَّــِه َواْعَتَصُمــوا بـِـِه َفَســُيْدِخلُُهْم ِفــي َرْحَمــٍة مِّ
 ﴾)175( ْســَتِقيًما  مُّ ِصَراًطــا  اإِلَْيــِه  َوَيْهِديِهــْم  َوَفْضــٍل 

]ســورة النســاء[
خطــاٌب عــاٌم لجميــِع النــاِس دوَن اســتثناٍء مــن الَْمِلــِك 
ِد  الَحــِق الَعليــِم الَخبيــِر الــذي ليــس َكِمثِلــِه شــيٌء المَتَفــرِّ
ــذي  ــاِل، وال ــاِل والجم ــلاِل والكم ــاِت الج ــكِل صف ب
اْبَتعــث رســولَه محمــًدا  بالحــِق ومعــه كلُّ الدلائــِل 
ــًة اأنَّ هــذا الديــَن  الواضحــِة علــى صــدِق نبوءتِــِه وحجَّ
ِمــن عنــِد اللــِه، واأنَّ كتاَبــه القــراآَن اأنزلَــه اللــُه بِِعْلِمــه 
ــٌة ولا  وَشــِهَد لــه بِِصْدِقــِه فــلا يبَقــى بعــد ذلــك ُحجَّ

ــاِس. ُعــذٌر لاأي اأحــٍد مــن الن
ــٌن ُيِضــيُء  ُل هــو القــراآُن، كتــاٌب واضــٌح َبيِّ والنــوُر الُمَنــزَّ
الطريــَق ويهــدي اإلــى النجــاِة، فيــه تفصيــٌل وبيــاٌن لــكِل 
يمــاِن  شــيٍء، حيــُث اأوضــَح فيــه ســبحانُه حقيقــَة الاإ
َزْيــَف الشــرِك  والطريــَق الحــقِّ لعبادتِــِه، واأَبــاَن فيــه 

ــِة. ــداِت الباطل والمعتق
والَْتَزُمــوا  بوحدانيِتــِه،  واأقــرُّوا  اللــَه،  َصدقُــوا  والَِّذيــن 
ــوا منــه وحــَده كلَّ  بَِشــْرِعِه، ولــم ُيشــركوا بــه، وتلقَّ
ــٍم  راٍت وِقي ــداٍت وَتصــوُّ ــن ُمعتق ــم م ــصُّ حياته ــا َيُخ م
وَموازيــٍن واأْخــلاق وُســلوٍك، ونُُســٍك وَشــعائر وِعلاقــاٍت 
وُمعامــلاٍت وَتشــريَعاٍت وَقَوانيــٍن، وكل نُظــِم الحيــاِة 
والَتْرَبِويَّــِة  والَفِنيَّــِة  والَثَقاِفيــِة  والاْقتَصاديــِة  الِسياســيِة 
والاْجِتَماعيــِة والَتْرِفيِهيَّــِة وغيرهــا مــن الُنُظــِم المختلفــِة، 
  وكمــا جــاءَّ فــي كتــاِب اللــِه وَهــْديِّ رســولِِه محمــٍد
اأولئــك هــُم المؤمنــون حقــاً والذيــن يشــملُُهم عطــاُء 

ــِه واإحســانُِه. الل
والاعتصــاُم باللــِه هــَو التــوكُل عليــِه، واللجــوُء اإليــِه، 
ــول  ــَن. يق ــاِت المؤمني ــن صف ــو م ــِه، وه ــاُء ب والاحتم
ابــن قيــٍم الجوزيــِة فــي كتــاِب مــدارِج الســالكيَن بيــَن 
منــازِل اإيــاَك نعبــُد واإيــاَك نســتعين: » ُثــمَّ َيْنــِزُل الَقْلــُب 

ــِزَل الِاْعِتصــاِم. َمن

ــِه،  ــِل اللَّ ــِه، واْعِتصــاٌم بَِحْب ــاِن: اْعِتصــاٌم بِاللَّ ــَو نَْوع َوُه
ــا ولا  ــِه َجِميًع ــِل اللَّ ــوا بَِحْب ــى ﴿واْعَتِصُم ــُه َتعال ــاَل اللَّ ق
ُقــوا﴾ ]اآل عمــران: 1٠٣[ وقــاَل ﴿واْعَتِصُمــوا بِاللَّــِه  َتَفرَّ
ــُر﴾ ]الحــج:  ــَم النَِّصي ــى ونِْع ــَم الَمْول ــم َفِنْع ــو َمْولاك ه

.]7٨
ــُك  التََّمسُّ وهــو  الِعْصَمــِة،  ِمــَن  اْفِتعــاٌل  والِاْعِتصــاُم 
ــوِف،  ــُذوِر والَمُخ ــن الَمْح ــَك ِم ــَك، وَيْمَنُع ــا َيْعِصُم بِم
وِمنــُه  الِاْحِتمــاُء،  والِاْعِتصــاُم:  الِحْمَيــُة،  فالِعْصَمــُة: 

لَِمنِعهــا وِحماَيِتهــا. الَعواِصــَم،  الِقــلاُع:  َيِت  ُســمِّ
أْخَرِويَّــِة َعلــى الِاْعِتصــاِم  نَْيِويَّــِة والا ــعاَدِة الدُّ َوَمــداُر السَّ
ــَك  بِاللَّــِه، والِاْعِتصــاِم بَِحْبِلــِه، ولا نَجــاَة اإلّا لَِمــن َتَمسَّ

ــِن. ــِن الِعْصَمَتْي بِهاَتْي
لالَــِة،  ِمــَن الضَّ َيْعِصــُم  ـُه  نَـّ َفاإ َفاأّمــا الِاْعِتصــاُم بَِحْبِلــِه 
ــى  ــاإنَّ الّســائَِر اإل ــِة، َف ــَن الَهَلَك ــِه َيْعِصــُم ِم والِاْعِتصــاُم بِ
اللَّــِه كالّســائِِر َعلــى َطِريــٍق نَْحــَو َمْقِصــِدِه، َفهــو ُمْحتــاٌج 
ــلا َيِصــُل اإلــى  ــلاَمِة ِفيهــا، َف ــِة الطَِّريــِق، والسَّ اإلــى ِهداَي
لِيــُل  أْمَرْيــِن لـَـُه، فالدَّ َمْقِصــِدِه اإلّا َبْعــَد ُحُصــوِل َهَذْيــِن الا
لالـَـِة، واأْن َيْهِدَيــُه اإلــى الطَِّريِق،  َكِفيــٌل بِِعْصَمِتــِه ِمــَن الضَّ
ــلاَمُة  ــلاِح الَِّتــي بِهــا َتْحُصــُل لـَـُه السَّ ِة والسِّ ِة والُقــوَّ والُعــدَّ

ِمــن ُقطّــاِع الطَِّريــِق واآفاتِهــا.
ـِه ُيوِجــُب لَــُه الِهداَيــَة واتِّبــاَع  فالِاْعِتصــاُم بَِحْبــِل اللَـّ
َة  ــدَّ َة والُع ــوَّ ــُه الُق ــُب لَ ــِه، ُيوِج ــِل، والِاْعِتصــاُم بِاللَّ لِي الدَّ
َة الَِّتــي َيْســَتْلِئُم بِهــا فــي َطِريِقــِه،  ــلاَح، والمــادَّ والسِّ
ــَلِف فــي الِاْعِتصــاِم بَِحْبــِل  ولَِهــذا اْخَتَلَفــْت ِعبــاراُت السَّ

ــى. ــذا الَمْعن ــى َه ــْم اإل ــَد اإشــاَرتِِهْم ُكلِِّه ــِه، َبْع اللَّ
ُكوا بِِديِن اللَِّه. َفقاَل اْبُن َعّباٍس: َتَمسَّ

َوقــاَل اْبــُن َمْســُعوٍد: هــو الَجماَعــُة، وقــاَل: َعَلْيكــم 
ــا  ــِه، واإنَّ م ــَر بِ ــِذي اأَم ــِه الَّ ــُل اللَّ ــا َحْب نَّه ــِة، َفاإ بِالَجماَع
َتْكَرُهــوَن فــي الَجماَعــِة َخْيــٌر ِمّمــا ُتِحبُّــوَن فــي الُفْرَقــِة.«
والِهَدايــُة اإلــى ِصــَراِط اللــِه المســتقيِم هــي الَتْوِفيــُق اإلــى 
العمــِل بالمنهــِج القويــِم فــي الحيــاِة الدنيــا، وهــي طريــُق 
ــِه الُموِصــِل اإلــى  مــن اأنعــَم اللــُه عليِهــم ِمــن اأهــِل طاعِت

جنَِّتــه وِرْضَوانـِـه.



ــدد  ــي تح ــي الت ــول اهلل ه ــدا رس ــه إال اهلل وأن محم ــهادة أن ال إل إن ش
طبيعــة اإلســام، وتصــور اإلســام، ومنهــج اإلســام، وخصائــص هــذا 
الديــن.. فاإلســام كلــه نابــع مــن فهــم حقيقــة ال إلــه إال اهلل فهمــا 
واضحــا، ومــن خــال هــذا الفهــم الواضــح يقــوم البنــاء اإلنســاني كلــه 

علــى هــذه القاعــدة

إن الشــريعة ليســت هــي مجــرد أوامــر ونواهــي، وإنمــا هــي قانــون مــن 
قوانيــن اهلل، وتابعــة لنامــوس اهلل كلــه، وهــي قوانيــن إلهيــة كونيــة، 
وليســت قوانيــن إلهيــة شــخصية لإلنســان، أو خاصــة باإلنســان  فقــط.. 
ولكنهــا تربطــه بالقانــون الكلــي الــذي شــاءه اهلل لهذا الكــون جميعه، 

ولهــذا الوجــود كلــه

إن االلتــزام بشــريعة اهلل هــو مقتضــى االرتبــاط التــام بيــن حيــاة البشــر 
وحيــاة الكــون بمــا أنهــم جميعــا خلــق اهلل وخارجــون مــن يــد اهلل عــز 

وجــل ومحكومــون بربوبيــة اهلل وألوهيتــه

ــن  ــتقلة ع ــريعة مس ــع ش ــا أن تض ــرية كله ــان وال للبش ــوز لإلنس ال يج
اهلل عــز وجــل، ألن هــذا تصــادم وتناقــض مــع الحقيقــة البديهيــة؛ أن 
اإلنســان عبــد هلل، وأن الكــون عبــد هلل، وأن مــن يســير الكــون ينبغــي أن 

يســير اإلنســان

 QR Code ــى  الـــ ــح عل ــم المس يمكنك
ــروح  ــن ش ــادس م ــل الس ــراءة الفص لق

ــق ــي الطري ــم ف ــاب معال كت
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اإنَّ معرفــَة اللــِه هــي اأعظــُم واأرفــُع واأرقــى صــوِر المعرفــِة 
طــلاِق، ومــا المعــارُف الاأخــرى والعلــوُم المتنوعــُة  علــى الاإ
الكثيــرُة اإلا فــرٌع عنهــا، فضــلاً علــى اأنهــا اأصــٌل مــن اأصــوِل 
ــذي  ــو ال ــه ه أن ــه، لا ــاِن كلِّ يم ــل هــي اأصــُل الاإ ــدِة، ب العقي
ــه ســبحانَه،  ــمَّ عبادتُ ــْن ث ــا، وِم ــه ربًّ يمــاِن ب ــى الاإ ــا اإل يقوُدن
ــَك، وهــَي  ــُة الجاحــدُة هــي التــي َتُحــوُل دوَن ذل والجاهلي
التــي َتُصــدُّ عــن ســبيِل اللــِه، وهــي التــي تقطــُع بيــَن جميــِع 

هــذا  وبيــن  نســانيَِّة  الاإ المعــارِف 
ــِر.  الاأصــِل الكبي

ولا تــكاُد اآيــٌة مــن اآيــاِت القــراآِن 
مــن  صفــٍة  مــن  تخلُــو  الكريــِم 
مــن  اســٍم  اأو  ســبحانَه  صفاتِــه 
اأســمائِه الحســَنى، والعلــُم باأســماِء 
اللــِه -جــلَّ ثنــاُؤه- وصفاتـِـه ومعرفــُة 
معانيهــا ُيحــِدُث خشــيًة ورهبــًة في 

قلــِب العبــِد، فمــن عــرَف اأنَّ اللــَه بــكلِّ شــيٍء عليــٍم، واأنَّــُه 
لا َتْخَفــى عليــِه خافيــٌة مــن اأعمــاِل العبــاِد ويؤمــُن بذلــك، 
يكــوُن اأشــدُّ خوًفــا ممــن لا يعلــُم ذلــك ولا يؤمــُن بــه، 
ومــن يعلــُم اأنَّ اللــَه لا ُيعِجــُزه شــيٌء وهــَو علــى كلِّ شــيٍء 
ــْن لا يعلــُم، وهكــذا فــي ســائِر الاأســماِء  قديــٍر اأْتَقــى للــِه ممَّ
ــْن  ــَه ِم ــى اللَّ ــا َيْخَش ــى: ﴿اإِنََّم ــال تعال ــاِت، ولهــذا ق والصف
ِعَبــاِدِه الُْعَلَمــاُءۗ  اإِنَّ اللَّــَه َعِزيــٌز َغُفــوٌر )2٨(﴾ )ســورة فاطــر(. 
آيــِة الكريمــِة هــم اأهــُل  والمقصــود بالعلمــاِء فــي هــذه الا
خــراِج  ، العلــِم الــذي جــاءْت بــه الرســُل لاإ العلــِم الشــرعيِّ
الــذي حــواُه  العلــِم  النــوِر،  اإلــى  الظلمــاِت  النــاِس مــن 
كتــاُب اللــِه العزيــِز، العلــِم باأســماِء اللــِه وبصفاتـِـِه وبشــرِعِه، 
فــكلُّ مــْن كاَن باللــِه اأعلــُم كاَن اأكثــَر خشــيٍة لــه واأمــا مــن 

ــم  ــك العل ــه ذل ــم يورث ــوم الشــرعية ول ــن العل ــيئا م ــاز ش ح
تقــوى للــه وخشــية لــه فوالــى اأعــداء اللــه وحــارب اأوليــاءه 
واأيــد الطاغــوت وســلََّم لــه بتبديــل شــرع اللــه  فليــس مــن 
العلمــاء.. واأيضــاً تشــمل العلمــاء المختصيــن فــي العلــوم 
الدنيويــة مثــل علــوم الطــب والفلــك والكيميــاء وغيرهــا 
يمــان باللــه، فيــزدادوا  بشــرط ان تكــون علــى قاعــدة مــن الاإ
بهــذه العلــوم معرفــة باللــه  وخشــية لــه ســبحانه، اأمــا مــن لم 
يســتفد مــن هــذه العلــوم ولــم يــزده هــذا العلــم اإيمانــا ويقينــا 
بقــدرة اللــه وعظمتــه وجلالــه فليــس اأيضــا مــن العلمــاء.

واللــُه -جــلَّ ِذكــُره- شــرََّف اأهــَل العلــِم الشــرعيِّ علــى 
ــَن  ــَتِوي الَِّذي ــْل َيْس ــْل َه ــٍل: ﴿قُ ــْن قائ ــاَل عــزَّ ِم غيِرهــم، فق
ألَْبــاب  ـُر اأولُــو اْلا َيْعَلُمــوَن َوالَِّذيــَن َلا َيْعَلُمــوَن ۗ اإِنََّمــا َيَتَذكَـّ
ــُه يرفُعُهــم درجــاٍت، فقــاَل  ــَن اأنَّ )٩(﴾ )ســورة الزمــر(، وَبيَّ
ســبحانَه: ﴿َيْرَفــِع اللَّــُه الَِّذيــَن اآَمُنــوا 
ِمنُكــْم َوالَِّذيــَن اأوتُــوا الِْعْلَم َدَرَجاٍت 
ۚ َواللَّــُه بَِمــا َتْعَملُــوَن َخِبيــٌر )11(﴾ 
واأشــرُف  المجادلــة(.  )ســورة 
العلــوِم الشــرعيِة هــو العلــُم باأســماِء 
الُعَلــى  وصفاتِــه  الحســنى  اللــِه 
لَِتَعلُِّقَهــا باأشــرِف َمْعلُــوٍم وهــَو اللــُه 

ســبحانَه وتعالــى.
اإنَّ اللــَه تعالـَـى خلــَق الخلــَق ليعبــُدوُه، كمــا فــي قوله تعالى: 
نــَس اإِلَّا لَِيْعُبــُدوِن )56(﴾ )ســورة  ﴿َوَمــا َخَلْقــُت الِْجــنَّ َواْلاإِ
الذاريــات(. والعبــادُة تســبُقها العلــُم والمعرفــُة، قــال تعالــى: 
﴿َفاْعَلــْم اأنَّــُه َلا اإِلَـٰـَه اإِلَّا اللَّــُه ... )1٩(﴾ )ســورة محمــد(، 
فــلا بــدَّ مــن معرفِتِهــم لــه ســبحانَه، والمعرفــُة المطلوبــُة 
هــي التــي َتظهــُر فــي ســلوٍك وعمــٍل فــي واقــِع الحيــاِة والتــي 

ــُة للــِه تعالــى. تتحقــُق فيهــا العبوديــُة الَحقَّ
وفــي هــذا يقــول ابــن القيــم رحمــه اللــه : "لا يســتقر 
يمــان، حتــى يؤمــن  للعبــد قــدم فــي المعرفــة بــل ولا فــي الاإ
ــة تخــرج عــن حــّد الجهــل  ــّرب ويعرفهــا معرف بصفــات ال
ســلام،  يمــان بالصفــات وتعّرفهــا هــو اأســاس الاإ ــه، فالاإ برب

ــان". يم ــدة الاإ وقاع

-جــلَّ  اللــه  باأســماء  العلــم 
ومعرفــة  وصفاتــه  ثنــاؤه- 
خشــية  يحــدث  معانيهــا 
العبــد قلــب  فــي  ورهبــة 
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كلمــة  واأصــل  )اللــِه(.  اســُم  هــو  بــه  نبــداأ  اســٍم  ُل  واأوَّ
اللــه فــي اللغــه ماخــوذ مــن اإلــه ،، وهــو  المعبــود مــن 
الخلــق ،،  الــذي تحبــه القلــوب ، وتخضــع وتــذل لــه 
ــي شــدائدها، وتدعــوه  ــه ف ــب اإلي ــه وترجــوه، وتني ، وتخاف
فــي مهماتهــا، وتتــوكل عليــه فــي مصالحهــا، وتلجــاأ اإليــه 
وتطمئــن بذكــره، وتســكن اإلــى حبــه، وليــس ذلــك اإلا 
ــراً وعليهــم  للــه وحــده  ،،  فهــو لهــم خالقــاً ورازقــاً ومدب
مقتــدراً ..ومقتضــى ذلــك اأيضــا اأن يكــون هــو المطــاع فــي 
ــلا يطــاع  ــر اأمــره ف ــه ويدب ــذي خلقــه ويرزق ــق ال هــذا الخل

مخلــوق فــي معصيتــه ســبحانه ولا 
ُيســتبدل بشــرعه شــيء مــن اأهــواء 
يحــل  ولا   , وضلالاتهــم  البشــر 
لمخلــوق اأيــا كان اأن يشــاركه فــي 
ذلــك ومــن فعــل ذلــك فقــد نّصــب 
ــه.  ــه اأو مــن دون نفســه اإلاهــا مع

ــُن القيــِم )فاســُم اللــِه دالٌّ  يقــوُل اب
الحســنى  الاأســماِء  جميــِع  علــى 
ــى  ــُه دالٌّ عل نَّ ــلا، فاإ ــاِت الُع والصف
ــاِت  ــوِت صف ــِة لثب َن ــِه الُمَتَضمِّ ِت اإِلهيَّ

لهيــِة  اِدَهــا عنــُه تعالَــى. وصفــاُت الاإ ــِة مــَع نفــِي اأضدَّ لهيَّ الاإ
ــاِل وعــن  ــّزِه عــن التشــبيِه والمث هــي صفــاُت الكمــاِل الُمن
ســائَر  تعالــى  اللــُه  ُيضيــُف  ولهــذا  والنقائــِص،  العيــوِب 
كقولِــه  العظيــِم،  الاســِم  هــذا  اإلــى  الحســَنى  الاأســماِء 
أْســَماُء الُْحْســَنىٰ َفاْدُعــوُه بَِهــاۖ  َوَذُروا الَِّذيــَن  تعالــى: ﴿َولِلَّــِه اْلا
ُيْلِحــُدوَن ِفــي اأْســَمائِِه ۚ َســُيْجَزْوَن َمــا َكانـُـوا َيْعَملُــون)1٨٠( 
أعــراف(. وُيقــاُل "الرحمــُن والرحيــُم والقــدوُس  ﴾ )ســورة الا
ــُم" مــن اأســماِء "اللــه" الُحســَنى  ــُز والحكي والســلاُم والعزي
ــن اأســماِء  ــن اأســماِء "الرحمــِن" ولا م ــُه" م ــاُل "الل ولا ُيق

ــك. ــِز" ونحــِو ذل "العزي
فُعِلــَم اأنَّ اســَم "اللــِه" مســتلزٌم لجميــِع معانــي الاأســماِء 
الحســنى  والاأســماُء  جمــاِل،  بالاإ عليهــا  دالٌّ  الحســنى 
ــُم  ــا اس ــُتقَّ منه ــي اش ــِة الت لهي ــاِت الاإ ــٌن لصف ــٌل وتبيي تفصي
"اللــِه"، واســُم "اللــِه" دالٌّ علــى كونِــه َماألوًهــا معبــوًدا، 

اإليــه  تُؤلُِّهــُه الخلائــُق َمحبــًة وتعظيًمــا وُخضوًعــا وَفزًعــا 
ــِه  ــاِل ربوبيِت ــك مســتلزٌم لكم ــِب، وذل ــِج والنوائ ــي الحوائ ف
واإلهيِتــه  والحمــِد  الملــِك  لكمــاِل  متضمــٌن  ورحمِتــِه، 
وربوبيِتــه ورحمانيِتــه وملِكــه، مســتلزٌم لجميــِع صفــاِت 
كمالِــه اإْذ َيســتحيُل ثبــوُت ذلــَك لمــن ليــَس بحــيٍّ ولا 
ســميٍع ولا بصيــٍر ولا قــادٍر ولا متكلــٍم ولا فعــاٍل لمــا يريــُد 

ولا حكيــٍم فــي اأفعالِــه.
وصفاُت الجلاِل والجماِل اأخصُّ باسِم "اللِه". 

وصفــاُت الفعــِل والقــدرِة والتفــرِد بالُضــرِّ والنفــِع، والعطــاِء 
والمنــِع، ونفــوِذ المشــيئِة وكمــاِل 
القــوِة، وتدبيــِر اأمــِر الخليقــِة اأخصُّ 

باســِم "الــرَِّب".
والجــوِد  حســاِن  الاإ وصفــاُت 
والمنَّــِة،  والحنــاِن  والبــرِّ، 
باســِم  اأخــصُّ  واللُّطــِف  اأفــِة  والرَّ

. " حمــِن لر ا "
ويــرى بعــُض اأهــِل العلــِم -ومنهــم 
بــن  مــاُم  والاإ الطحــاويُّ  مــاُم  الاإ
اأنَّ  اللــِه-  القيــِم عليِهمــا رحمــُة 
هــذا الاســَم هــو اســُم اللــِه الاأعظــُم الــذي اأخبــَر عنــه النبــيُّ 
ــِه اأَجــاَب، وقــد  ــه اإذا ُســِئَل بــه اأعَطــى، واإذا ُدعــَي ب  اأنَّ
أدلــِة علــى ذلــَك  أمــاُم فخــُر الديــِن الــرازيِّ بعــَض الا َذَكــَر الا

منها: 
اأنَّ هــذا الاســَم هــو الاأصــُل فــي اأســماِء اللــِه تعالــى، 	 

ــِه  ــبحانَُه: ﴿َولِلَّ ــول س ــه، يق ــٌة اإلي ــماِء مضاف ــائُر الاأس وس
َفاْدُعــوُه بَِهــا...)1٨٠( ﴾ )ســورة  أْســَماُء الُْحْســَنىٰ  اْلا
ــى هــذا الاســِم،  أعــراف(. اأضــاَف ســائَر الاأســماِء اإل الا
فــِة،  الصِّ مــن  اأشــرُف  الموصــوَف  اأنَّ  المعلــوِم  ومــَن 
أنَّــُه ُيقــاُل اأنَّ "الرحمــُن الرحيــُم الملــُك القــدوُس" مــن  ولا
ــِم،  ــُه" اســٌم للرَّحمــِن الرحي ــِه، ولا ُيقــاُل "الل اأســماِء الل

ــو الاأصــُل. ــِه" ه ــى اأنَّ اســَم "الل ــٌل عل ــذا دلي فه
اأنَّ هــذا الاســَم لــم ُيطَلــْق علــى غيــِر اللــِه تعالَــى، ذلــَك 	 

أوثــاَن لكــْن مــا  اأنَّ مشــرِكي العــرِب كانــوا يعبــدوَن الا

الشــرعية  العلــوم  واأشــرف 
اللــه  باأســماء  العلــم  هــو 
العلــى  وصفاتــه  الحســنى 
معلــوم  باأشــرف  لتعلقهــا 
وتعالــى ســبحانه  اللــه  وهــو 
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ــبحانَه،  ــِه س ــِر الل ــى غي ــَم عل ــذا الاس ــوَن ه ــوا ُيطلق كان
ــْن  ــاألَْتُهم مَّ ــن َس ــه تعالــى: ﴿َولَِئ ــُل علــى ذلــك قولُ والدلي
 ﴾)٣٨( ـُه...  اللَـّ لََيُقولُــنَّ  أْرَض  َواْلا ــَماَواِت  السَّ َخَلــَق 
)ســورة الزمــر( وقــال تعالــى: ﴿َهــْل َتْعَلــُم لَــُه َســِميًّا 

)65(﴾ )ســورة مريــم(.
ــَن... 	  ْحَمٰ ـَه اأِو اْدُعــوا الرَّ قولــه تعالــى ﴿قُــِل اْدُعــوا اللَـّ

ســراء( فقــد خــصَّ هذيــِن الاســميِن  )11٠(﴾ )ســورة الاإ
ْكــِر، وهــذا يــدلُّ علــى اأنَُّهمــا اأشــرُف مــن غيِرِهمــا،  بالذِّ
ثــم اإنَّ اســمَ "اللــِه" اأشــرُف مــن اســمِ "الرحمــن" لســببين:

آيــِة المذكــورِة علــى اســِم 	  َمــُه فــي الا اأولُُهمــا: اأنــه قدَّ
"الرحمن".

وثانَِيُهمــا: اأنَّ اســَم "الرحمــِن" يــدلُّ علــى كمــاِل 	 
ــى كمــاِل  ــدلُّ عل الرحمــِة ولا ي
القهــِر والغلبــِة والعظمــِة والُقدِس 
ــا اســُم "اللــِه" فيــدلُّ  ِة، اأمَّ والِعــزَّ

علــى كلِّ ذلــك.
هــذا الاســُم لــه خاصيــٌة غيــُر 	 

الاأســماِء،  فــي ســائِِر  حاصلــٍة 
وهــي اأنَّ يــاَء النــداِء اإذا دخلــْت 
نَّهــا  فاإ الاأســماِء  ســائِر  علــى 
فــلا  التَّعريــِف؛  "الْــــ"  تُســِقُط 
ــن،  ــا الرَّحَم َيِصــحُّ اأْن نقــوَل: ي

يــا الرَّحيــم، فــي حيــِن اأن "الْــــ" التعريــِف لازمــٌة لاســِم 
"اللــِه" لا َتنَفــكُّ عنــه فــي حالــِة النــداِء ُمطلًقــا.

ومــن الاأحاديــِث النبويــِة التــي تؤيــُد اأنَّ هــذا الاســَم هــو 
ــي: ــا يل ــِم م ــِه الاأعظ اســُم الل

ْبــُن الُْحَصْيــِب الاأســلمّي: )ســمَع النَّبــيُّ 	  ُبَرْيــَدُة  عــن 
ــُه  ــَك اأنــَت اللَّ ــي اأســاألَُك باأنَّ  رجــًلا يقــوُل: اللَّهــمَّ اإنِّ
ــْد، ولــم َيُكــن  ــْد ولــم يولَ مــُد، الَّــذي لــم يِل الاأحــُد الصَّ
ــُه كُُفــًوا اأحــٌد، فقــاَل رســوُل اللَّــِه : لقــد ســاأَل اللَّــَه  لَ
باســِمِه الاأعظــِم، الَّــذي اإذا ُســِئَل بـِـِه اأعَطــى، واإذا ُدِعــَي 
ــو داود  والترمــذي  والنســائي   ــِه اأجــاَب(. )اأخرجــه اأب بِ

ــن ماجــه(. واب

ــوُل 	  ــيُّ  رجــًلا يق ــٍك: )ســِمع النَّب ــن مال ــِس ب ــن اأن ع
ــَه اإلّا اأنــت،  ــك الحمــُد لا اإل ــاأنَّ ل ــي اأســاألُك ب اللَّهــمَّ اإنِّ
ــمواِت  السَّ بديــُع  المنّــاُن  لــك،  شــريَك  لا  وحــَدك 
كــراِم، فقــال: لقــد َســاأل اللــَه  والاأرِض، ذو الجــلاِل والاإ
باســِمه الاأعظــِم الَّــذي اإذا ُســئل بــه اأعطــى واإذا ُدعــي بــه 
ــه(. ــن ماج ــائي  واب ــو داود والنس ــه اأب اأجــاب(. ) اأخرج

عن اأبي اأماَمَة الَباِهلّي اأنَّ رسوَل اللِه  قال:	 
)اســُم اللــِه الاأعظــِم فــي ســوٍر ثــلاٍث مــن القــراآِن فــي البقــرِة 
واآِل عمــراَن وطــه(.  )اأخرجــه الطبرانــي باختــلاف يســير(. 
َر فــي هــذه الاأحاديــِث  وُيلاَحــُظ اأنَّ الاســَم الــذي تكــرَّ
أوِل وَوَرَد  هــو اســُم "اللــِه"، فقــد ورَد فــي الحديــِث الا
".واإنَّمــا كاَن الاأصــُل  ــِة "اللَُّهمَّ ــي بصيغ ــِث الثان ــي الحدي ف
ــاَء  ــوا الي ــا حذف ــَه" فلمَّ ــا الل ــه "ي في
مــن اأوِل الحــرِف زاُدوا الميــَم فــي 
ــي  ــذي ف ــى ال ــَع المعن ــِرِه ليرج اآخ

ــا اللــَه". "ي
ــى  ــا عل ــا مًع ْفَن ــَد اأن تعرَّ ــًرا بع واأخي
ــا اأن  ــي علْين ــِه"، اأَلا َينبِغ اســِم "الل
لــه  نَعلــَم ونوقــن اأنــه هــو وحــده الاإ
الحــق، خالــق هــذا الكــون ومــا 
ــا  ــر هــذا الكــون وم ــر اأم ــه، مدب في
فيــه ، واأن كل مــا فــي الوجــود 
يعبــده ويســبح بحمــده ويخشــاه. واأنــه علينــا اأن نعبــده 
وحــده ونســتقيم علــى شــرعه، فنحكــم  شــريعته ، ونســير 
علــى هــدي نبيــه صلــى اللــه عليــه وســلم، ونتــرك كل اأمــر 
يخالــف اأمــره، وننبــذ كل شــرع يخالــف شــرعه.. واأن 
نرفــض اأي حكــم يخالــف حكمــه، حتــى نســعد فــي الدنيــا 

ــرة. والاآخ
المصادر:

النهــج الاأســمى فــي شــرح اأســماء اللــه الحســنى - . 1 
محمــد الحمــود النجــدي.

اأسماء الله الحسنى - ابن القيم.. 2 

مــا  نعلــم  اأن  لنــا  ينبغــي  األا 
لــه منــا ومــا هــي  يريــده هــذا الاإ
ــه عــز وجــل  ــات األوهيت مقتضي
ونقيــم  لنعبــده حــق عبادتــه 
وحياتنــا  اأنفســنا  فــي  شــرعه 
كلهــا كما يحــب ربنا ويرضى
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ــدَع بالحــِق والبــلاِغ عــْن ربِّ العالميــَن هــي  اإنَّ الصَّ
قامــِة نِظاِم  وظيفــُة الرُّســِل -عليهــم الصــلاُة والســلاُم- لاإ
ــُة كلُّ  ــي وظيف ــاِة، وه ــِع الْحي ــي واق ــِه ف ــِه وُحْكِم الل
مــن اآمــَن بِهــم وســاَر علــى نَْهِجِهــم، يقــوُل تعالــى فــي 
ــٍة اأْخِرَجــْت لِلنَّــاِس  ســورِة اآل عمــراِن: ﴿كُنُتــْم َخْيــَر اأمَّ
َتاأُْمــُروَن بِالَْمْعــُروِف َوَتْنَهــْوَن َعــِن الُْمنَكــِر َوتُْؤِمُنــوَن 
بِاللَّــِه... )11٠(﴾ )ســورة اآل عمــران(، فَخْيريــِة هــذه 
أْمــِر بالمعــروِف والنهــِي عــن المنكــِر،  ــِة فــي الا أمَّ الا
ــٌة َيْدُعــوَن اإِلَــى الَْخْيــِر  نُكــْم اأمَّ ويقــوُل : ﴿َولَْتُكــن مِّ

َوَيْنَهــْوَن  بِالَْمْعــُروِف  َوَياأُْمــُروَن 
ُهــُم  َواأولَِٰئــَك   ۚ الُْمنَكــِر  َعــِن 
)ســورة   ﴾)1٠4( الُْمْفِلُحــوَن 
اآل عمــران(، ويقــوُل ســبحانُه: 
ــن َدَعــا  مَّ ﴿َوَمــْن اأْحَســُن َقــْوًلا مِّ
اإِلَــى اللَّــِه َوَعِمــَل َصالًِحــا َوَقــاَل 
اإِنَِّنــي ِمــَن الُْمْســِلِمين )٣٣(﴾ 
ر  ــذَّ ــا َح ــت(، كم )ســورة فصل
-ســبحانُه- مــن خطــورِة ِكتمــاِن 
الحــِق كمــا جــاَء فــي ســورِة 

ــاِت  َن ــَن الَْبيِّ ــا ِم ــا اأنَزلَْن ــوَن َم ــَن َيْكُتُم ــرِة: ﴿اإِنَّ الَِّذي البق
َوالُْهــَدٰى ِمــن َبْعــِد َمــا َبيَّنَّــاُه لِلنَّــاِس ِفــي الِْكَتــاِب ۙ 
 ﴾)15٩( اللَّاِعُنــوَن  َوَيْلَعُنُهــُم  ـُه  اللَـّ َيْلَعُنُهــُم  اأولَِٰئــَك 
فــي  أدلــِة  الا مــن  الكثيــِر  وغيِرهــا  البقــرة(،  )ســورة 

ــِر. أم ــذا الا ــى وجــوِب ه ــاِب والســنَِّة عل الكت
وَهــِذِه الَْوِظيفــُة َتَتَمثَّــُل فــي دعــوِة النــاِس اإلــى حقيقــِة 
التوحيــِد، اأي الدعــوِة اإلــى تحقيــِق العبوديــِة الخالصــِة 
للــه ســبحانَُه، والاْسِتســلاِم والُخُضــوِع الكامــِل للــِه، 

هــذا  فــي  ــي  والَتَلقِّ َوْحــَده،  َشــْرِعِه  باتَِّبــاِع  وذلــك 
. ــْدي رســولِِه ــِه ومــن َه ــاِب الل الشــرِع مــن كت

ــِة  يمانيَّ ــَوِة الاإ ع ــاِرَب الدَّ ــَرَض تج ــُم َع ــراآُن الكري  والق
ــِة  ــا َزاًدا للاأمَّ مه ــُدن اآَدَم  وقدَّ ــن ل ــي الاأرِض م ف
نــٍة ِمــْن  ــُة علــى بيِّ أمَّ فــي جميــِع اأجيالِهــا كــْي تكــوَن الا
ــك  ــِم وبذل ْخ ــزاِد الضَّ ــك ال ُد بذل ــَزوَّ ــي َتَت ــا وه طريِقه
فــي  الَقصــُص  جــاَء  َثــمَّ  وِمــن  ِع.  المتنــوِّ الرصيــِد 
ع  ــنِة بَِهــِذه الَْوْفــرِة الَمْلُحوَظــِة وبهــذا التنــوُّ القــراآِن والسُّ
 َّ يحــاء. َبْيــَد اأنَّــه لا َيْنَتفــُع بَِهــذا القَصــِص اإلا وبهــذا الاإِ
ــِر  ــِة، واأصحــاُب الِفَط ــِة الَنِقيَّ ــوِب الَتِقيَّ اأصحــاُب القل

ــِويَِّة. ــوِل الَس والُعُق
أْخــُدوِد،  وقصــُة هــذا العــدِد هــي: قصــُة اأصحــاِب الا
القــراآِن  فــي  َوردت  وقــد 
البــروِج،  ســورِة  فــي  الكريــِم 
ــَماِء َذاِت  قــال تعالــى: ﴿َوالسَّ
الَْمْوُعــوِد  َوالَْيــْوِم  الُْبــُروِج )1( 
 )٣( َوَمْشــُهوٍد  َوَشــاِهٍد   )2(
أْخــُدوِد )4(  قُِتــَل اأْصَحــاُب اْلا
ــْم  ــوِد )5( اإِْذ ُه ــاِر َذاِت الَْوقُ النَّ
َعَلْيَهــا قُُعــوٌد )6( َوُهــْم َعَلــىٰ َمــا 
ــوَن بِالُْمْؤِمِنيــَن ُشــُهوٌد )7(  َيْفَعلُ
َوَمــا نََقُمــوا ِمْنُهــْم اإِلَّا اأن ُيْؤِمُنــوا 
ــَماَواِت  بِاللَّــِه الَْعِزيــِز الَْحِميــِد )٨( الَّــِذي لَــُه ُمْلــُك السَّ
أْرِضۚ  َواللَّــُه َعَلــىٰ كُلِّ َشــْيٍء َشــِهيٌد )٩( اإِنَّ الَِّذيــَن  َواْلا
َفَتُنــوا الُْمْؤِمِنيــَن َوالُْمْؤِمَنــاِت ثُــمَّ لَــْم َيُتوُبــوا َفَلُهْم َعَذاُب 
ــوا  ــَن اآَمُن ــِق )1٠( اإِنَّ الِذي ــَذاُب الَْحِري ــْم َع ــَم َولَُه َجَهنَّ
ــاٌت َتْجــِري ِمــن َتْحِتَهــا  الَِحــاِت لَُهــْم َجنَّ َوَعِملُــوا الصَّ
أنَْهــاُرۚ  َذٰلـِـَك الَْفــْوُز الَْكِبيــُر )11(﴾ )ســورة البــروج(. اْلا
وقــد ورَد ذكــر القصــة فــي الســنة مــن خــلال حديــث 
صهيــب  عــن ُصهيــِب اأنَّ رســوَل اللــَه  قــال: 

قصة  اأصحاب الاأخدود

الحــق  اأهــل  بيــن  المعركــة 
واأهــل الباطــل فــي الاأســاس 
نقمــوا  ومــا  عقيــدة،  معركــة 
اأنهــم  اإلا  الحــق  اأهــل  مــن 
اآمنــوا باللــه العزيــز الحميــد، 
بيــن  قائمــة  التدافــع  وســنة 
القيامــة يــوم  اإلــى  الفريقيــن 
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)كاَن َمِلــٌك ِفيَمــن كاَن َقْبَلُكــْم، َوكاَن لــه َســاِحٌر، 
ــْث  ــْرُت، َفاْبَع ــْد َكِب ــي ق ــِك: اإنِّ ــاَل لِْلَمِل ــَر، ق ــا َكِب َفَلمَّ
ُغَلاًمــا  اإلَْيــِه  َفَبَعــَث  ــْحَر،  السِّ اأَعلِّْمــُه  ُغَلاًمــا  اإلَــيَّ 
ــَد  ــَلَك َراِهــٌب، َفَقَع ــِه اإَذا َس ــكاَن فــي َطِريِق ــُه، َف ُيَعلُِّم
ــاِحَر  اإلَْيــِه َوَســِمَع َكَلاَمــُه، فاأْعَجَبــُه، َفــكاَن اإَذا اأَتــى السَّ
ــُه،  ــاِحَر َضَرَب ــى السَّ َذا اأَت ــاإِ ــِه، َف ــَد اإلَْي اِهــِب َوَقَع ــرَّ بالرَّ َم
َخِشــيَت  اإَذا  َفقــاَل:  اِهــِب،  الرَّ اإلــى  ذلــَك  َفَشــَكا 
ــاِحَر، َفُقــْل: َحَبَســِني اأْهِلــي، واإَذا َخِشــيَت اأْهَلــَك  السَّ
ــاِحُر، َفبْيَنمــا هــو َكذلــَك اإْذ اأَتــى  َفُقــْل: َحَبَســِني السَّ
عَلــى َدابَّــٍة َعِظيَمــٍة قــْد َحَبَســِت النَّــاَس، َفقــاَل: اليــوَم 
فاأَخــَذ  اأْفَضــُل؟  اِهــُب  الرَّ اأِم  اأْفَضــُل  ــاِحُر  اآلسَّ اأْعَلــُم 

ــمَّ اإْن كاَن  َحَجــًرا، َفقــاَل: اللَُّه
ــَك ِمــن  اِهــِب اأَحــبَّ اإلَْي ــُر الرَّ اأْم
ابَّــَة  ــاِحِر َفاْقُتــْل هــِذه الدَّ اأْمــِر السَّ
ــا  ــاُس، َفَرَماَه ــَي النَّ ــى َيْمِض حتَّ
النَّــاُس،  َوَمَضــى  َفَقَتَلَهــا، 
اِهــَب فاأْخَبــَرُه، َفقــاَل  فاأَتــى الرَّ
، اأنْــَت  اِهــُب: اأْي ُبَنــيَّ لــه الرَّ
اليــوَم اأْفَضــُل ِمنِّــي؛ قــْد َبَلــَغ 

ِن اْبُتِليــَت فــلا  ِمــن اأْمــِرَك مــا اأَرى، واإنَّــَك َســُتْبَتَلى، َفــاإِ
ــَرَص،  أْب ــَه َوالا أْكَم ــِرُئ الا ــَلاُم ُيْب . َوكاَن الُغ ــيَّ ــُدلَّ َعَل َت
أْدَواِء، َفَســِمَع َجِليــٌس  َوُيــَداِوي النَّــاَس ِمــن َســائِِر الا
لِْلَمِلــِك كاَن قــْد َعِمــَي، فاأَتــاُه بَهَداَيــا َكِثيــَرٍة، َفقــاَل: 
مــا َهاُهَنــا لــَك اأْجَمــُع، اإْن اأنـْـَت َشــَفْيَتِني، َفقــاَل: اإنِّــي 
ــَت  ــَت اآَمْن ْن اأنْ ــُه، فــاإ لا اأْشــِفي اأَحــًدا اإنَّمــا َيْشــِفي اللَّ
باللَّــِه َدَعــْوُت اللَّــَه َفَشــَفاَك، َفاآَمــَن باللَّــِه َفَشــَفاُه اللَّــُه، 
فاأَتــى الَمِلــَك َفَجَلــَس اإلَْيــِه كمــا كاَن َيْجِلــُس، َفقــاَل 
لــه الَمِلــُك: َمــن َردَّ َعَلْيــَك َبَصــَرَك؟ قــاَل: َربِّــي، قاَل: 
ــَك اللَّــُه، فاأَخــَذُه،  ــي َوَربُّ َولَــَك َربٌّ غيــِري؟ قــاَل: َربِّ
ُبــُه حتَّــى َدلَّ عَلــى الُغــَلاِم، َفِجــيَء  َفَلــْم َيــَزْل ُيَعذِّ

ــن  ــَغ ِم ــْد َبَل ، ق ــيَّ ــُك: اأْي ُبَن ــه الَمِل ــاَل ل ــَلاِم، َفق بالُغ
أْبــَرَص، َوَتْفَعــُل َوَتْفَعــُل!  أْكَمــَه َوالا ِســْحِرَك مــا تُْبــِرُئ الا
ـُه،  اإنَّمــا َيْشــِفي اللَـّ اأَحــًدا؛  اأْشــِفي  ـي لا  اإنِـّ َفقــاَل: 
ــِب،  اِه ــى الرَّ ــى َدلَّ عَل ــُه حتَّ ُب ــَزْل ُيَعذِّ ــْم َي ــَذُه، َفَل فاأَخ
اِهــِب، فِقيــَل لــه: اْرِجــْع عن ِديِنــَك، فاأَبى،  َفِجــيَء بالرَّ
َفَدَعــا بالِمْئَشــاِر، َفَوَضــَع الِمْئَشــاَر فــي َمْفــِرِق َراأِْســِه، 
ــمَّ ِجــيَء بَجِليــِس الَمِلــِك  اُه. ثُ ــى َوَقــَع ِشــقَّ ُه حتَّ َفَشــقَّ
فِقيــَل لــه: اْرِجــْع عــن ِديِنــَك، فاأَبــى، َفَوَضــَع الِمْئَشــاَر 
ــمَّ  اُه، ثُ ــقَّ ــَع ِش ــى َوَق ــه حتَّ ُه ب ــِه، َفَشــقَّ ــِرِق َراأِْس فــي َمْف
ــَك، فاأَبــى،  ــَلاِم فِقيــَل لــه: اْرِجــْع عــن ِديِن ِجــيَء بالُغ
َفَدَفَعــُه اإلــى نََفــٍر ِمــن اأْصَحابـِـِه، َفقــاَل: اْذَهُبــوا بــه اإلــى 
َجَبــِل َكــَذا َوَكــَذا، َفاْصَعــُدوا 
َذا َبَلْغُتــْم ُذْرَوَتــُه،  بــه الَجَبــَل، َفــاإِ
واإلَّا  ِديِنــِه،  عــن  َرَجــَع  ْن  فــاإ
َفاْطَرُحــوُه، َفَذَهُبــوا بــه َفَصِعــُدوا 
اللَُّهــمَّ  َفقــاَل:  الَجَبــَل،  بــه 
ــَف  ــْئَت، َفَرَج ــْم بمــا ِش اْكِفِنيِه
بِهــِم الَجَبــُل َفَســَقُطوا، َوَجــاَء 
َيْمِشــي اإلــى الَمِلــِك، َفقــاَل لــه 
ــُه،  ــُم اللَّ ــاَل: َكَفانِيِه ــَك؟ ق ــَل اأْصَحاُب ــُك: مــا َفَع الَمِل
َفَدَفَعــُه اإلــى نََفــٍر ِمــن اأْصَحابِــِه، َفقــاَل: اْذَهُبــوا بــه 
ْن َرَجــَع  ــُطوا بــه الَبْحــَر، فــاإ َفاْحِملـُـوُه فــي قُْرقُــوٍر، َفَتَوسَّ
ــوُه، َفَذَهُبــوا بــه، َفقــاَل: اللَُّهــمَّ  ــِه، واإلَّا َفاْقِذفُ عــن ِديِن
ــِفيَنُة َفَغِرقُوا،  اْكِفِنيِهــْم بمــا ِشــْئَت، َفانَْكَفــاأْت بِهــُم السَّ
ــا  ــُك: م ــه الَمِل ــاَل ل ــِك، َفق ــى الَمِل ــي اإل ــاَء َيْمِش َوَج
َفَعــَل اأْصَحاُبــَك؟ قــاَل: َكَفانِيِهــُم اللَّــُه. َفقــاَل لِْلَمِلــِك: 
اإنَّــَك لَْســَت بَقاتِِلــي حتَّــى َتْفَعــَل مــا اآُمــُرَك بــه، قــاَل: 
ــٍد،  ــٍد َواِح ــي َصِعي ــاَس ف ــُع النَّ ــاَل: َتْجَم ــَو؟ ق ــا ُه َوم
َوَتْصلُُبِنــي عَلــى ِجــْذٍع، ثُــمَّ ُخــْذ َســْهًما ِمــن ِكَنانَِتــي، 
ــْل: باْســِم  ــمَّ قُ ــْوِس، ثُ ــِد الَق ــْهَم فــي َكِب ــمَّ َضــِع السَّ ثُ

بالضــرورة  يعنــي  لا  النصــر 
الكافريــن،  نفــوس  اإزهــاق 
المؤمنيــن  نفــوس  وســلامة 
اإنّمــا يتعلّق النصر  واأموالهــم، و
مــن خــلال تحقيــق الاأهــداف
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ُيســيِطر  وانِْحَطاِطهــا حيــن  بــلا حريَّــة،  وبشــاعِتها 
أرواِح بعــَد ســيطرتِهم علــى الاأجســاِد! الطغــاُة علــى الا

المعركــُة بيــن اأهــِل الحــِق واأهــِل الباطــِل فــي . 2 
الاأســاِس معركــُة عقيــدٍة، ومــا نقمــوا ِمــن اأهــِل الحــِق 
ــِع  ــِد، وســنَُّة الَتَداف ــِز الحمي ــِه العزي ــوا بالل ــم اآمن َّ اأنَُّه اإلا

ــِة . ــوِم القيام ــى ي ــِن اإل ــن الفريقي قائمــٌة بي
أْبَناِء . ٣  يــُة القصــوى لَتْوِعيــِة النــاِس، وتنِشــَئِة الا الاأهمِّ

ألوهيــة  التوحيــِد والشــرِك ، والا َفهــِم معانــي  علــى 
ســلام  والاإ والديــن  والربوبيــة، 
 ،، والــرب  والالــه  والعبــادِة، 
والدعــوِة للــه -ســبحانه- فقــد 
اأصحــاِب  قّصــُة  نــت  َتضمَّ
الاأخــدوِد ِذْكــَر شــخصيَِّة الُغلاِم 
الــذي اآمــَن باللــِه تعالــى، ونََبــَذ 
ــِه،  ــُه لل ــَص عباَدَت ــرَك واأْخَل الشِّ
ُيْؤمــَن  كــي  بنفســِه  ــى  وَضحَّ
وهــذا  باللــِه،  جميًعــا  النــاُس 
ــِم  ــذه المفاهي ــِح ه ــِة وتوضي ــِة التربي ي ــى اأهمِّ ــُدلُّ عل َي
أنّهــا تُْخــِرُج للُمجتمــِع جيــًلا قــادًرا  ســلاميِة ؛ لا الاإ
ــن  ــق للدي ــح وعمي ــم صحي ــِة وفه أمان ــِل الا ــى حم عل
ــد التــي تحــاك ضــد ديــن  ،، ومعرفــة حقيقــة المكائ
أربعــة  اللــه ) يمكــن مراجعــة كتــاب المصطلحــات الا
حلقــات  ومشــاهدة   – المــودودي  الاعلــى  أبــي  لا
مصطلحــات غيــرت معانيهــا وحلقــات مفاهيــم ينبغــي 
لــه ،، وذلــك مــن  اأن توضــح وحلقــات معنــى الاإ

صفحــة الجماعــة علــى الفيــس بــوك (.
باللــِه وحــدُه: حًبــا، وخوًفــا، . 4  القلــوِب  ـُق  َتعلُـّ

نســاِن باأفعــاِل  ورغبــًة، فــلا ينبغــي اأن يتعلَّــَق قلــُب الاإ
ــِر  ــٌة للتغيي ــاِد ُعرَض ــوَب العب أّن قل ــن البشــِر؛ لا اأحــٍد م
ــوُب بخالِِقهــا  ــَط القل ــا ينبغــي اأن ترَتِب ــِب، واإنّم والَتَقلُّ

نَّــَك اإَذا َفَعْلــَت ذلــَك  اللــِه َربِّ الُغــَلاِم، ثُــمَّ اْرِمِنــي؛ فاإ
ــُه  ــٍد، َوَصَلَب ــٍد َواِح ــي َصِعي ــاَس ف ــع النَّ ــي، فَجَم َقَتْلَتِن
عَلــى ِجــْذٍع، ثُــمَّ اأَخــَذ َســْهًما ِمــن ِكَنانَِتــِه، ثُــمَّ َوَضــَع 
ــْهَم فــي َكْبــِد الَقــْوِس، ثُــمَّ قــاَل: باْســِم اللــِه، َربِّ  السَّ
ــْهُم فــي ُصْدِغــِه، َفَوَضــَع  الُغــَلاِم، ثُــمَّ َرَمــاُه َفَوَقــَع السَّ
ــْهِم َفَمــاَت، َفقــاَل  ــَدُه فــي ُصْدِغــِه فــي َمْوِضــِع السَّ َي
ــا  ــَلاِم، اآَمنَّ ــَربِّ الُغ ــا ب ــَلاِم، اآَمنَّ ــَربِّ الُغ ــا ب ــاُس: اآَمنَّ النَّ
بــَربِّ الُغــَلاِم. َفاأتِــَي الَمِلــُك فِقيــَل لــه: اأَراأْيــَت مــا 

ــَزَل  ــِه نَ ــْد َواللَّ ــَذُر؟ ق ــَت َتْح كُْن
بــَك َحــَذُرَك؛ قــْد اآَمــَن النَّــاُس، 
اأْفــَواِه  فــي  أْخــُدوِد  بالا فاأَمــَر 
َواأْضــَرَم  ْت  َفُخــدَّ ــَكِك،  السِّ
النِّيــَراَن، َوقــاَل: َمــن لَــْم َيْرِجــْع 
اأْو  ِفيَهــا،  فاأْحُمــوُه  ِديِنــِه  عــن 
قيــَل لــه: اْقَتِحــْم، َفَفَعلـُـوا حتَّــى 
َصِبــيٌّ  َومعَهــا  اْمــَراأٌة  َجــاَءِت 
لََهــا، َفَتَقاَعَســْت اأْن َتَقــَع ِفيَهــا، 

ـِك عَلــى  نَـّ ــْه، اْصِبــِري؛ فاإ َفقــاَل لََهــا الُغــَلاُم: يــا اأمَّ
.) ــقِّ الَح

ِة اأصحاِب الاأخدوِد:  الُدروُس الُمستفادُة من قصَّ
نســاِن . 1  ــِر الاإ ــه فــي تغيي تِ ــِه وقوَّ يمــاِن بالل ــى الاإ معن

لدرجــِة الاتصــاِل باللــِه وَبــْذِل النفــِس فــي ســبيِلِه، 
يمــاِن علــى الفتنــِة، وانتصــاِر العقيــدِة  واســتْعلاِء الاإ
علــى الحيــاِة، وَتَصبُّــِر المؤمنيــَن حينمــا َيتعرَُّضــوَن 
لــلاأذى والَتْعِذيــِب مــن ِقَبــِل الظالميــَن، فقــد كان 
فــي اإمــكاِن المؤمنيــَن اأن ينُجــوا بحياتِِهــم فــي مقابــِل 
يخســروَن  كانــوا  كــم  ولكــن  يمانِِهــم،  لاإ الهزيمــِة 
آِخــرِة! وكم كانِت البشــريُة  نيــا َقبــل الا اأنفَســُهم فــي الدُّ
كلُّهــا َتخَســُر! كــم كانــوا يخَســروَن وهــم َيقُتلـُـوَن هــذا 
ــدة،  ــلا َعقي ــاِة ب ــادِة الحي ــى َزه ــَر؛ معن ــى الكبي المعن

المجرميــن  اأكابــر  وجــود 
والبطانــة  قريــة  كل  فــي 
الفاســدة حــول الطغــاة اأمــٌر 
واقــع فــي كّل زمــان ومــكان 
والتمحيــص الابتــلاء  لتمــام 
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ــذي  ــلاِم ال ــُف الغ ــك َموق ــى ذل ــد دلَّ عل وحــَده، وق
واإِْبــَراِء  الَمْرَضــى  ِشــَفاِء  القــدرَة علــى  اللــُه  اأعطــاُه 
أْبــَرِص؛ اإذ كان ُيرِجــُع ذلــَك الفضــَل اإلــى  أْكَمــِه والا الا
اللــِه، ولا َيدعــو لاأحــٍد ِمــَن المرَضــى اإلّا بعــَد اأن 
ــِد  ــفاَء بَِي ــوُس اأنَّ الِش ــدِرَك النف ــى تُ ــِه؛ حت ــَن بالل يؤِم

ــِه وحــَده.  الل
وجــوُد اأَكابـِـِر الُمْجِرِميــَن فــي كِل قريــٍة، والِبَطانَــِة . 5 

الفاِســدِة حــوَل الُطغــاِة اأمــٌر واقٌع فــي كلِّ زماٍن ومكاٍن 
ــُة  ــت القّص ن ــْد تضمَّ ــِص، فق ــلاِء والتمحي ــاِم الابت لتم

ِذكــَر َشــخصّيِة الســاحِر، الـّـذي 
اأْعَمالَــه،  لْلَمِلــِك  ُيزيِّــُن  كاَن 
وُيعيُنــه علــى باِطِلــه؛ بهــَدِف 

ــِه.  ــِه وماآربِ ــِق مصالِح تحقي
علــى . 6  التــوكُِّل  ضــرورُة 

فــي  عليــِه  والاْعِتَمــاِد  اللــِه، 
ــُة  ــت ثِق ــد كان ــه؛ فق ــِر كلِّ أم الا
ودلَّ  َعظيمــًة،  باللــِه   الُغــلاِم 
حينمــا  موِقُفــُه  ذلــَك  علــى 

اأخــَذه اأتبــاُع الملــِك اإلــى اأعلــى الَجبــِل؛ َكــي َيقِذفـُـوه 
منــه، فدعــا ربَّــه اأْن يكِفَيــه شــرَُّهم بمــا َشــاَء، وكيفمــا 
ــِرِه.  ــه وَتْدبِي ــه بِقدرتِ ــه دعَوَت ــُه ل ــتجاَب الل ــاَء، فاس َش

أْمــُر بِالَمْعــروِف والنهــِي عــن المنكــِر ِســمٌة . 7  الا
أمــُر  الا ِســيَما  لا  المســلِم،  شــخصيَِّة  فــي  اأصيلــٌة 
بالمعــروِف الاأكبــِر وهــو التوحيــُد، والنهــِي عــن المنكِر 
صــراُر علــى تحقيــِق الهــدِف  الاأكبــِر وهــو الشــرُك، والاإ
مــن الدعــوِة اإلــى اللــِه؛ فقــد َصَبــَر الُغــلاُم علــى ِمحنــِة 
ٍة َفَشــَل فيهــا اأْتَبــاُع  الابتــلاِء والقتــِل، وفــي كلِّ مــرَّ
ــَن  الملــِك ِفــي قْتِلــِه، كان يرجــُع اإلــى الملــِك لُيبيِّ
ــوِة  ــدَف الدع ــَق ه ــى ُيحقِّ ــِه؛ حت ــن َقْتِل ــه عجــَزه ع ل
الُمتَمثِّــَل بظهــوِر الَحــقِّ علــى الَباِطــِل، واإيمــاِن النــاِس 

ــى. ــِه تعال بالل
أعــداِء؛ فقــد اأكَّدت . ٨   بيــاُن حقيقــِة النصــِر علــى الا

ــرورِة  الَنصــَر لا يعنــي بالضَّ اأنَّ  الغــلاِم علــى  قّصــُة 
ــَن  ــَن، وســلامَة نفــوِس المؤمني اإزهــاَق نفــوِس الكافري
ــُق النصــُر مــن خــلاِل تحقيــِق  واأموالِهــم، واإنَّمــا يتحقَّ
ــَق بســبِب مــوِت الغــلاِم اإيمــاُن  الاأهــداِف؛ فقــد تحقَّ
أنَّ فيــه تحقيُق هدِف  ؛ لا القــوِم، وهــذا نَصــٌر بــلا شــكٍّ
الدعــوِة اإلــى اللــِه، كمــا اأنَّ حــرَق المؤمنيــَن فــي 
أنَّــه  الاأخــدوِد، واإزهــاَق اأرواِحِهــم هــو نصــٌر َكِذلَــَك؛ لا
َدَلالَــٌة علــى الَثَبــاِت علــى الَحــقِّ 
والَمْبــَداأِ، وَعــَدِم الَمَواَفَقــِة َعلــى 

الَباِطــِل. 
اإلهيَّــٌة . ٩  ُســنٌَّة  الابتــلاُء 

فاللــُه  ُل؛  تتبــدَّ ولا  تتغّيــُر  لا 
ـــسبحانه- يبَتِلــَي النـّـاَس؛ حتــى 
ــكاذِب،  ــن ال ــَم الصــادَق م يعَل
وَيِميــَز الخبيــَث مــن الطيِّــِب؛ 
فالطريــُق اإلــى الجنّــِة محفوَفــٌة 
ـُه الَْخِبيــَث ِمــَن  بالابتــلاِء، قــال تعالــى: ﴿لَِيِميــَز اللَـّ
الطَّيِّــِب َوَيْجَعــَل الَْخِبيــَث َبْعَضــُه َعَلــىٰ َبْعــٍض َفَيْركَُمــُه 
ــُروَن  ــُم الَْخاِس ــَك ُه ــَم ۚ اأولَِٰئ ــي َجَهنَّ ــُه ِف ــا َفَيْجَعَل َجِميًع

أنفــال(. الا )ســورة   ﴾)٣7(
نســانّيِة، . 1٠  ُد الكامــُل مــن حظــوِظ النفِس الاإ التجــرُّ

ــَر الراهــُب الغــلاَم  ــِه وحــَدُه؛ فقــد اأخب خــلاُص لل والاإ
باأنَّــُه اأفضــُل منــه حينمــا اأعطــاُه اللــُه القــدرَة علــى اإبــراِء 
ــِه،  ــَن لــه اأنَّــه ســُيبَتلى فــي طريــِق دعَوتِ الَمرَضــى، وبيَّ
ُد للــِه فــي شــخصيَِّة الغــلاِم حينمــا  ــَل التجــرُّ كمــا َتَمثَّ
دلَّ الَمِلــَك علــى الطريقــِة التــي ُيمِكُنــُه َقْتَلــُه مــن 
ــَك ســُيَؤدِّي  ــاأنَّ ذل ــِه ب ــِم مــن ِعْلِم ــا علــى الَرْغ ِخَلالِه

اإلــى اإزهــاِق روِحــِه.

ــر  ــة لا تتغّي ــنّة اإلهّي ــلاء ُس الابت
ولا تتبــّدل؛ فاللــه -ســبحانه- 
يعلــم  النــاس؛ حتــى  يبتلــي 
الــكاذب،  مــن  الصــادق 
ــب  ــن الطيِّ ــث م ــز الخبي وَيمي
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سلســلِة  موضوعــاِت  اأحــُد  هــي  البشــريَِّة«  ــُة  »ِقصَّ اإّن 
»وُيَعلُِّمُكــم اللــُه«، والــذي يــدوُر علــى خمســِة محــاوِر، 
وســوَف نتنــاوُل -اإن شــاَء اللــُه- محــوًرا فــي كلِّ َعــَدٍد:

نساِن ودورِه المحوُر الاأوُل: خلُق الاإ
َوَرَدْت قصــُة البشــريِة فــي القــراآِن الكريــِم فــي كثيــٍر مــن 
باأَســاِس  الَوِطيــَدِة  وَعَلاَقِتَهــا  أهِمَيِتهــا  لا نظــًرا  آيــاِت،  الا
ُل  أوَّ العقيــدِة، وســوَف يكــوُن القــراآُن الكريــُم هــو المصــدُر الا
لهــذا الموضــوِع، واأحاديــُث الُمْصَطَفــى الــذي لا ينِطــُق 

عــن الَهــَوى اإْن ُهــَو اإلَّا َوْحــٌي ُيوَحــى.
ــِه.  ــُم باأســوِء مراحِل ــوَم يمــرُّ العال الي
مثــَل  َقــطُّ  البشــريُة  تشــهْد  لــْم 
هــذا الضــلاِل والُبعــِد عــن طريــِق 
ــُر  ــاُد والكف ــمَّ الفس ــث ع ــِه بحي الل
هــذه  زوايــا  ُمعظــَم  والِفْســُق 
علــى  َوجــَب  لــذا  المعمــورِة! 
علــى  وَوجــَب  البــلاُغ،  عــاِة  الدُّ
اأصحــاِب الحــقِّ البيــاُن، وكاَن لا 

ــَد  ــَرْت بع ــي اندث ســلاميِة الت ــِم الاإ ــن اإِيضــاٍح للمفاِهي ــدَّ م ب
ــوَم  ــا الي . وموضوُعن ــِن ربِّهــم الحــقِّ ــاِس عــن دي ــراِض الن اإِْع
ســلاميَِّة  يمــاِن باللــِه والمفاهيــِم الاإ بمثاَبــِة َحَجــِر الاأســاِس للاإ

الاأخــَرى.
وســوَف  نتنــاوُل مجموعــًة مــن النّقــاِط المهمــِة حــوَل بدايــِة 
نســاِن، وعــن تكريــِم اللــِه لهــذا المخلــوِق  خلــِق اللــِه للاإ
الضعيــِف، وعــن الرســالِة التــي ُيؤديهــا، واأهــمِّ المراحــِل 

راعــاِت التــي ُيواِجُهَهــا. واأخيــًرا ســنتناوُل  التــي يمــرُّ بهــا والصِّ
نهايــَة هــذا المخلــوِق ومــا ينتظــُره فــي الداِر الاآخرِة، حســَب 
مــا حكاهــا القــراآُن الكريــُم. فكيــَف عــرَض القــراآُن الكريــُم 

نســاِن؟ بدايــَة خلــِق الاإ
ــٌق  ــي َخالِ ــِة اإِنِّ ــَك لِْلَمَلائَِك ــاَل َربُّ ــُه تعالــى: ﴿َواإِْذ َق يقــوُل الل
ْســُنوٍن )2٨(﴾ )ســورة  ــْن َحَمــاإٍ مَّ ــن َصْلَصــاٍل مِّ َبَشــًرا مِّ

الحجــر(.
ــن  ــُن م ــٍن، والطي ــن طي ــاَن م نس ــَق الاإ ــه َخَل ــا اأنَّ ــا رُبن يخبُرن
نســاِن الجســديِّ  ــُل تركيــَب الاإ العناصــِر الرئيســيَِّة التــي تُمثِّ
وتركيــِب الحيوانــاِت الاأخــرى، واأنَّ ُهنالـِـك اأطــواًرا ومراحــَل 
نســاِن المكتمــِل تُشــيُر اإِليهــا كلمــُة  بيــن مرحلــِة الطِّيــِن والاإِ
نَْســاَن  ــا اْلاإِ آيــة »َولََقــْد َخَلْقَن »ســلالٍة«، كمــا َوَرَدْت فــي الا
ِمــْن ُســَلالٍَة ِمــْن ِطيــٍن«، فــكلُّ ِزيــادٍة علــى هــذا النــصِّ  
نــاِت لــم َتــِرْد فــي  يعتبــُر ضرًبــا مــن الاحتمــالاِت والتََّكهُّ

ــراآِن. الق
ــَف اْرتقــى هــذا  ــه هــو كي ــذي َيطــرُح نفَس ــا الســؤاُل ال  اأم
ــِة اإلــى هــذه الصــورِة  ــِة المعروف ــِه العنصريَّ ــُن مــن طبيعِت الطي
نســانيِة اأخيــًرا؟ فهــذا  المتكاملــِة الحيَّــِة، واإلــى اأفــِق الحيــاِة الاإ
ــزاُل ســرُّ  الســرُّ َيعَجــُز عــن تفِســيِره البشــُر اأجمعــوَن، ومــا ي
أولــى خاِفًيــا،  الحيــاِة فــي الخليَّــِة الا
لا يزعــُم اأحــٌد اأنَّــه اهتــدى اإليــه. 

نســانيِة  ــاِة الاإ ــُز هــذه الحي واأمــا تميُّ
الكاملِة بمافيها من اإدراٍك وطاقاٍت 
جميًعــا،  الخلائِــِق  عــن  متميــزٍة 
ٌق حاِســٌم فاِصــٌل َظَهــَر  فهــو َتَفــوُّ
ــُز  نســاِن. هــذا التميُّ ــِق الاإ ــُذ خل من
لا َتــَزاُل نظريــاُت البشــِر تتخبَّــُط 
نســاِن بخصائِصــه  َد الاإ آَن اأن تنكــَر تفــرُّ حولَــه ولا تمِلــُك الا
َلــَة الُمَباِشــَرَة  منــذ نشــاأتِه، كذلــك لا تســتطيُع اأن تُْثِبــَت الصِّ
َر«  نســاَن »تطــوَّ ــٍن اآخــٍر يزعمــوَن اأنَّ الاإ ــَن اأيِّ كائ ــه وبي بيَن
عنــه. كمــا اأنهــا لا تســتطيُع نفــَي الاحتمــاِل الاآخــِر، وهــو 
َلــٌة منــُذ الَبــدِء واإْن كاَن بعُضَهــا اأرَقــى  نشــاأُة الاأجنــاِس منفصَّ
داً منــُذ البــدِء  نســاِن متفــرِّ مــن بعــٍض ثــم نشــاأُة هــذا الاإ
َد بهــذا التفســيِر  ــُر لنــا هــذا التفــرُّ اأيضــاً. والقــراآُن الكريــُم يفسِّ

قصة البشرية -1 

اأِ  ــي اأســو ــُم ف ــرُّ العال ــوَم يم الي
ــْم تشــهْد البشــريُة  ــِه؛ ل مراحِل
الضــلاِل  هــذا  مثــَل  َقــطُّ 
اللــِه طريــِق  عــن  والُبعــِد 
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ْيُتُه َونََفْخــُت ِفيــِه ِمــن رُّوِحــي  َذا َســوَّ المجمــِل البســيِط: ﴿َفــاإِ
َفَقُعــوا لَــُه َســاِجِديَن )2٩(﴾ )ســورة الحجــر(.  فهــِذه روُح 
أفـُـِق الســامي منــُذ  اللــِه َتْنُقــُل هــذا المخلــوَق الوضيــَع اإلــى الا
َبــْدِء التكويــِن، وتجعلُــُه المخلــوَق المتميــَز الــذي تُــوَكُل 
اإليــه الِخلافــُة فــي الاأرِض بحكــِم َتفــرُِّد خصائِِصــه وســماتِه.
ِل  نســاِن من عناصِر هذا الطِّيِن اللَّزِج المتحوِّ وكاَن َخلُق الاإ
ــه  ــْت بيَن ق ــي فرَّ ــِة الت ــم مــن النفخــِة الُعلوي ــى َصلصــاٍل، ث اإل
ــي  ــانيِة الت نس ــه الاإ ــُه َخصائَص ــاِء، ومنحْت ــائِر الاأحي ــن س وبي
اأفَردْتــُه منــذ نشــاأتِه عــن كلِّ الكائنــاِت الحيَّــِة، فســلَك طريًقا 
غيــَر طريِقهــا ُمنــُذ الابِتــَداِء، بينمــا َبِقَيــْت هــي فــي مســتواها 

اه! الحيوانــيِّ لا تتعــدَّ
ــٍم  ــِن َتْقِوي ــي اأْحَس ــاَن ِف نَس ــا اْلاإِ ــْد َخَلْقَن ــى: ﴿لََق ــول تعال يق
آيــُة عنايــَة اللــِه بخلــِق هــذا  )4(﴾ )ســورة التيــن(، توضــُح الا

نســاِن َبْدًء ِمَن التقويِم الحســِن،  الاإ
واللــُه ســبحانَُه وتعالــى اأحَســن كلَّ 
نســاِن  شــيٍء خَلَقــه، فتخصيــُص الاإ
هنــا وفــي مواضــَع قراآنيــٍة اأخــَرى 
بُِحْســِن التركيــِب وحســِن التقويــِم 
ــٌل  َتَفضُّ فيــه  التعديــِل،  وُحســِن 

ــوِق. ــٌة بهــذا المخل وعناَي
وكذلــَك تبــدو لنــا عنايــُة اللــِه باأمــِر 
ــن  ــه م ــا ب ــى م ــوِق عل ــذا المخل ه
ضعــٍف، وعلــى مــا يقــُع منــه مــن 

ــَد  ــه شــاأنًا عن ــَح اأنَّ ل انحــراٍف عــن الفطــرِة وفســاٍد، لُتوضِّ
اللــِه، ووزنًــا فــي هــذا الكــوِن. وتتضــُح كذلــَك هــذه العنايــُة 
ــي  ــِع، ســواٌء ف ــى هــذا النحــِو البدي ــه عل ــه وتركيِب ــي خلِق ف
تكويِنــه الجســديِّ البديــِع، اأو فــي تكويِنــه العقلــيِّ الفريــِد، 

ــِب. ــه الروحــيِّ العجي اأو فــي تكويِن

نساِن والغايِة من  كيَف ربَط القراآُن بين خلِق الاإ
خلِقِه؟ )الخلافُة والعبادُة(

نــَس اإِلَّا لَِيْعُبُدوِن  يقــوُل اللــُه تعالَــى: ﴿َوَمــا َخَلْقــُت الِْجنَّ َواْلاإِ
آيــُة تعطيَنــا َفْهًمــا دقيًقــا  )56(﴾ )ســورة الذاريــات(، هــِذِه الا
ــادُة  ــِب هــى عب ــِن العجي ــذا الكائ ــِق ه ــَة وراَء خل ــاأنَّ الغاي ب

أهــمُّ التــي تربـِـُط هــذا  أولــى والا اللــِه وحــَده، وهــي الوظيفــُة الا
 ، نســاَن بهــذا الكــوِن العظيــِم، اأن يكــوَن هنــاَك عبٌد وربٌّ الاإ
ــِد كلُّهــا  ــاُة العب ــن تســتقيَم حي ــد. ول ــد، وربٌّ ُيعَب ــٌد َيعُب عب
آيــَة تحتــوي  اإلا علــى اأســاِس هــذا الاعتبــاِر فقــط. اإنَّ هــذِه الا
دًة لوجــوِد  علــى حقيقــٍة هائلــٍة، وهــي اأنَّ هنالــك غايــًة محــدَّ
اهــا فقــد  نســاِن فــي هــذِه الاأرِض، فمــن قــاَم بالوظيفــِة واأدَّ الاإ
ــَر فيهــا اأو تكاَســَل عنهــا  ــَق غايــَة وجــوِده، ومــن قصَّ حقَّ
فقــد َغفــَل عــن غايــِة وجــوِده، واأصبــَح بــلا وظيفــٍة، وباَتــْت 

حياتُــُه بــلا هــدٍف.
كذلــك يتبيــُن لَنــا اأنَّ مدلــوَل العبــادِة لا بــدَّ اأن يكــوَن 
نــُس  اأوســَع واأشــمَل مــن مجــرِد اإقامــِة الشــعائِر، فالجــنُّ والاإ
لا يقضــوَن حياَتهــم فــي اإقامــِة الشــعائِر، واللــُه لا يكلُِّفهــم 
هــذا فقــط، بــل يكلُِّفهــم األوانًــا اأخــرى مــن النشــاِط تســتغرُق 
ــَك  ــرُف كذل ــم. ونع معظــَم حياتِه
مــن  المطلــوِب  النشــاِط  حــدوَد 
نســاِن التــي هــي الخلافــُة فــي  الاإ
ــا مــن  الاأرِض، وهــي تقتضــي األوانً
عمــارِة  فــي  الحيويــِة  النشــاطاِت 
ِقواَهــا  علــى  والتعــرُِّف  الاأرِض، 
وطاقاتِهــا وذخائَرهــا ومكنوناتِهــا، 
وتحقيــِق اإرادِة اللــِه في اســتخداِمها 
فيَهــا.  الحيــاِة  وترقيــِة  وتنميِتهــا 
كمــا تقتضــي الخلافــُة القيــاَم علــى 
لهــيِّ الــذي  شــريعِة اللــِه فــي الاأرِض لتحقيــِق المنهــِج الاإ

ــا. ــذا الكــوِن الفســيِح حولَن ــع ه يتناســُق م
ــه  ــي هــذه الاأرِض وهــو يشــعُر اأن نســاُن ف ــُش الاإ ــٍذ يعي عندئ
جــاَء للقيــاِم بوظيفــٍة مــن ِقَبــِل اللــِه تعالــى، هــي طاعــُة اللــِه 
ــا اإلا  ــه مــن ورائِه ــَة ل ــه فيهــا ولا غاي ــَب ل ــِه، لا َمطَل وعباَدتِ

الطاعــَة، وجــزاؤه عنــَد اللــِه.
يقــوُل ســبحانَه وتعالَــى: ﴿َواإِْذ َقــاَل َربّــَك لِْلَملاَئَِكــِة اإِنّــي 
ــُد  ــن ُيْفِس ــا َم ــُل ِفيَه ــواْ اأَتْجَع ــًة َقالُ أْرِض َخِليَف ــي الا ــٌل ِف َجاِع
ِفيَهــا َوَيْســِفُك الّدَمــاآَء َونَْحــُن نَُســّبُح بَِحْمــِدَك َونَُقــّدُس لـَـَك 
َقــاَل اإِنّــَي اأْعَلــُم َمــا لاَ َتْعَلُمــوَن )٣٠(﴾ )ســورة البقــرة(، 
ــُر عنــه القــراآُن الكريــُم فــي قصــِة اآدَم -كمــا  اأبــرُز مــا ُيَعبِّ

الســؤاُل الــذي يطــرُح نفَســه: 
الطيــُن  هــذا  اْرتقــى  كيــَف 
العنصريَّــِة  طبيعِتــِه  مــن 
ــورِة  ــذه الص ــى ه ــِة اإل المعروف
اإلــى  و الحيَّــة،  المتكاملــِة 
نســانيِة الاإ الحيــاِة  اأفــِق 
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تصميِمهــا وهندســِتها اإمــكاُن قيــاِم الحيــاِة علــى الاأرِض، 
نســاِن بالخلافــِة. واإمــكاُن قيــاِم الاإ

نساِن لا يقتصُر فقط على تعامِله مع الاأرِض،  كذلك دوُر الاإ
اَهــا لهــذا الكــوِن الفســيِح. هــذا المخلــوُق كائــٌن  واإنمــا يتعدَّ
ــِه ومــن فيــِه ومــا فيــِه، فهــو يتعامــُل  يتعامــُل مــع الكــوِن كلِّ
ــِه، كمــا يتعامــُل مــع المــلاأِ الاأعلــى مــن الملائكــِة،  مــع ربِّ
ومــع الجــنِّ والشــياطيِن، ومــع نفِســِه واســتعداداتِِه الفطريــِة 
والنفســيِة، ومــع ســائِر الاأحيــاِء الاأخــرى، ومــع طاقــاِت 
ــٌز للتعامــِل معــه،  ــِة. والكــوُن ُمجهَّ ي الكــوِن الظاهــرِة والخفِّ
ــاأٌ بوســائِل التعامــِل مــع الكــوِن ومــع  نســاَن ُمهي كمــا اأنَّ الاإ
وعقــٍل  روٍح  مــن  اللــُه  َرَزقــه  بمــا  وذلــك  الكــوِن،  ربِّ 
وحــواسٍّ وِقــًوى وطاقــاٍت تُناســُبُه وتســاعُدُه فــي التعامــِل مــع 

مــا ُيحيــُط بــِه. 
ــي الاأرِض  ــِن ف ــُة هــذا الكائ وخلاف
اللــِه  بعهــِد  وُمقيــدٌة  مشــروطٌة 
ــِه: اأن يســتقيَم هــذا الكائــُن  وميثاِق
وشــريعِته،  ومنهِجــِه  ُهــداه  علــى 
ــه وحــدَه،  ــَة ل ــَص العبودي واأن ُيخِل
عــَي شــيًئا مــن خصائــِص  واألَّا يدَّ
ــه  ــَل ســعَيه كلَّ ــِة، واأن يجع ألوهي الا
هــذا  فــي  اســتخلَفه  الــذي  للــِه 
ــي  ــه وف ــي ذاتِ ــِه ف ــَج الل ــَم َمنه ــِض، واأن ُيحكِّ ــِك العري الُمْل
ــْت  ــْت حياتُــه كلُّهــا للفســاِد، وتعرضَّ حياتِــه، واإلَّا تعرضَّ
اأعمالُــه كلُّهــا للُبطــلاِن، وتعــرََّض للخســراِن فــي الدنَيــا 

ولِعــَذاِب اللــِه فــي الاآخــرِة. 

ْنَساِن َوَدْورِِه: َتَخبُُّط َنْظَرِة الَجاِهِليَِّة فِي اأْصِل الاإِ
نســاِن ووضــوَح الغايــِة وتحديــَد  بعــَد اأن اســتعَرضنا خلــَق الاإ
الهــدِف مــن خلِقــه مــن خــلاِل اآيــاِت القــراآِن الكريــِم، 
ــُط نظــرِة الجاهليــِة  ننتقــُل اإلــى الصــورِة المغايــرِة وهــي َتخبُّ

نســاِن ودوِره. ــي اأصــِل الاإ ف
اإن كلَّ الجاهليــاِت التــي مــرَّْت عْبــَر العصــوِر كانــْت تتخبَّــُط 
ــُة  أمثل ــه ودوِره، والا ــاِن وحقيقِت نس ــيِرها لاأصــِل الاإ ــي تفس ف

الدالــُة علــى ذلــَك كثيــرٌة ومنهــا:

ــِة- هــو القيمــُة الكبــرى التــي يعطيهــا  آي وردْت فــي هــذه الا
نســاِن ولــدوِرِه فــي الاأرِض، ولمكانِتــِه فــي نظــاِم  ســلاُم للاإ الاإ
هــذا الكــوِن وللِقَيــِم التــي يــوَزُن بهــا، ثــم لحقيقــِة ارتباِطــِه 
بعهــِد اللــِه وحقيقــِة هــذا العهــِد الــذي قامــْت الخلافــُة علــى 

ــِه.  اأساِس
نســاِن  ســلاُم للاإ وتظهــُر تلــك القيمــُة الكبــرى التي يعطيها الاإ
عــلاِن الجليــِل فــي المــلاأِ الاأعلــى الكريــِم فــي  فــي هــذا الاإ
اأنَّــُه مخلــوٌق ليكــوَن خليفــًة فــي الاأرِض، كمــا يبــدو اأيًضــا 
فــي اأمــِر الملائكــِة بالســجوِد لــه، وفــي طــرِد اإبليــَس الــذي 

اســتكبَر واأَبــى، وفــي رعايــِة اللــِه لــُه اأوًلا واأخيــًرا.
نســاِن، تنبثــُق جملــُة اعتبــاراٍت  ومــن خــلاِل هــذِه النظــرِة للاإ
آيــِة وهــي اأنَّ  ذاَت قيمــٍة كبيــرٍة نســتنبُطَها مــن تلــَك الا
نســاَن ســيُِّد هــذه الاأرِض، ومــن اأجِلــِه َخَلــَق اللــُه كلَّ  الاإ

شــيٍء فيَهــا، فهــو اإذن اأعــزُّ واأكــرُم 
واأغَلــى مــن كلِّ شــيٍء مــاديٍّ ومــن 
كلِّ قيمــٍة ماديــٍة فــي هــذه الاأرِض، 
اأو  ُيســتْعَبَد  اأن  اإذن  يجــوُز  ولا 
ُيســتَذلَّ لقــاَء توفيــِر قيمــٍة ماديــٍة اأو 
، كمــا هــو الحــاُل في  شــيٍء مــاديٍّ
اأســماليِة والشــيوعيِة التــي  النُُّظــِم الرَّ
نســاِن، فــلا  ــُل المــادَة علــى الاإ تَُفضِّ

يجــوُز اإذن اأن يكــوَن ثمــُن المــادِة هــو ســلُب قيمــٍة مــن 
نســانيِة. ــِه الاإ قيِم

نســاِن فــي  آيــِة الكريمــِة اأنَّ دوَر الاإ كذلــك يتَِّضــُح لنــا مــن الا
ل فــي اأشــكالِها  ــر ويبــدِّ الاأرِض هــو الخلافــُة، فهــو الــذي ُيغيِّ
ــا.  ــا وِرْحلاتِه ــا، وهــو الــذي يقــوُد اتِّجاهاتِه وفــي ارتباطاتِه
نتــاِج هــي التــي  نتــاِج ولا توزيــِع الاإ وليســت وســائُل الاإ
ُرُه المذاهــُب  نســاَن وراَءَهــا ذليــًلا ســلبيًّا كمــا تُصــوِّ تقــوُد الاإ
ــُرُه،  نســاِن وتُصغِّ ــُر مــن دوِر الاإ الماديــُة المعاصــرُة التــي تُحقِّ

ــُرُه. آلــِة وتكبِّ ــُم دوَر الا بقــدِر مــا تعظِّ
نســاَن بخلافِتِه في الاأرِض  اإنَّ النظــرَة القراآنيــَة تجعــُل هــذا الاإ
عامــًلا ُمهًمــا فــي نظــاِم الكــوِن، فخلافُتــه فــي الاأرِض تتعلَّــُق 
يــاِح ومــع الاأمطــاِر  بارتباطــاٍت شــتَّى مــع الســماواِت ومــع الرِّ
رٌة، ملحــوٌظ فــي  ومــع الشــموِس والكواكــِب، وكلُّهــا ُمَســخَّ

، عبــٌد َيعُبــد،  هنــاَك عبــٌد وربٌّ
تســتقيَم  ولــن  ُيعَبــد؛  وربٌّ 
حيــاُة العبــِد كلُّهــا اإلا علــى 
فقــط اأســاِس هــذا الاعتبــارِ 
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نســاَن  غريقيــِة التــي كانــْت َتــرى الاإ مــا ُذِكــَر فــي الاأســاطيِر الاإ
ا للاآلهــِة ُينازُعَهــا الســلطَة والمعرفَة. نـِـدًّ

وفــي العهــِد الرومانــيِّ -الــذي ُيعَتَبــُر هــو الاأســاُس الحقيقــيُّ 
ــُه وشــهواتِِه،  ــُد ذاَت نســاُن َيعب ــِة- كان الاإ أوروبي للحضــارِة الا
ــه،  ــم يكــْن َيســمُح للاآلهــِة بالتدخــِل فــى تصريــِف حياتِ ول
وانتشــرْت المقولــُة: »َدْع مــا لَِقْيَصــَر لَِقْيَصــَر َومــا للــِه للــِه«.
ــِة تــمَّ وســُم  ــِة الروماني ــُة علــى الدول ولمــا ســيطرْت النصراني
ــى جــاَء الُمخلِّــُص الَمســيُح الــذي  نســاِن بالخطيئــِة، حتَّ الاإ
، والابــُن، والــروُح المقدســُة، حْســَب  هــو ثلاثــٌة: الــربُّ

ــَر المســيُح عــن  مــا يعتقدونَــُه! فكفَّ
هــذِه الخطيئــِة، ولكــنَّ هــذا لــم 
نســاِن، فقــد كان  َيرفــْع َجبيــَن الاإ
عليــه اأن يعيــَش فــي ذلٍّ وهــواٍن 
وعــذاٍب طــواَل حياتـِـِه لكــي يلحــَق 

ــراَن.  ــاَل الُغف ــِص، وين بالمخلِّ
وقــد ثــارْت اأوروبــا علــى الكنيســِة، 
ــداأْت فــي  ــِن وب وخلعــْت رداَء الدي
ــورِة علــى كلِّ شــيٍء، وجعلــْت  الث

نســاُن حــرٌّ فــي تصريِف  العقــَل اإلًهــا ُيْعَبــُد مــن دوِن اللــِه، فالاإ
حياتـِـه حريَّــًة تامــًة. 

ومــع بدايــِة القــرِن التاســَع عشــَر، جــاءْت الفلســفُة الوضعيَّــُة 
لــُه! فهــي التــى تُنِشــُئ هــذا العقــَل،  تُعِلــُن اأنَّ المــادَة هــي الاإ

نســاِن مــا تــراُه!. وهــي التــي َتْطَبــُع فــى حــسِّ الاإ
نســاِن، حيــُث تقــوُم  ثــم جــاَء »دارويــن« بنظريــِة حيوانيَّــِة الاإ

نســاَن اأصلـُـُه حيــواٌن! نظريــُة دارويــن علــى اأســاِس اأنَّ الاإ
ــلَّ  ـْت محَّ أثنــاِء ظهــرْت فكــرُة التطــوِر وحلَـّ وفــي هــذه الا
العقيــدِة، واندفــَع العلمــاُء ومــن  َمبــَداأِ  اأو  الثبــاِت  فكــرِة 
نســاُن  ورائِِهــم الجماهيــُر ليقولــوا اأنَّ كلَّ شــيٍء يتطــوُر، فالاإ

ــوُر!  ــُر  يتط ــو الاآخ ــُن ه ي ــك الدِّ ُر، وكذل ــوَّ ــد يتط ــُه ق ذاتُ
رْت فــي تفكيــِر البشــريِة! اإنَّهــا ليســْت  واأنَّ فكــرَة اللــِه تطــوَّ
ُرَهــا  ُرَهــا الديــُن وتصوِّ فكــرٌة اأزليــًة ثابتــًة كمــا كان ُيصوِّ
َر،  الكنيســُة. لقــد تطــورْت مــن قبــُل، ويمكــُن اليــوَم اأن تتطوَّ
كانــْت عبــادًة للوالــِد وعبــادًة للطوطــِم وعبادًة لِقــوى الطبيعِة 
المختلفــِة وعبــادًة للاأوثــاِن، ثــم صــارْت عبــادًة للــِه، ولكنَّهــا 

َر! يمكــُن اأن تكــوَن عبــادًة لاأيِّ شــيٍء  ُيمكــُن اأن تتطــوَّ
اآخــَر. مــاذا لــو اأصبحــْت عبــادًة للطبيعــِة؟!

و بعــَد موجــِة الاندفــاِع وراَء التطــوِر والابتعــاِد عــن مفهــوِم 
ــد« مــن  ــِد »فروي ــى ي ــُة عل ــُة القاضي ــِن، جــاءْت الضرب الدي
أوُل  جانــٍب و«كارل ماركــس« مــن الجانــِب الاآخــِر. الا
نســاِن كلَّهــا اإلــى الميــوِل الجنســيِة، ويصــورُه  َيــُردُّ دوافــَع الاإ
ــا  ــِخ كلِّه راِت التاري ــُردُّ تطــوُّ ــي َي ــي شــهواتِه، والثان ــا ف غاِرًق
نســاَن مخلوًقــا ضئيــًلا ســلبًيا لا  ُر الاإ اإلــى الاقتصــاِد، ويصــوِّ

ــِه الاقتصــاِد. ــُه ولا قــوَة اأمــاَم اإل حــوَل ل
تخبــِط  مــن  يســيٌر  نــزٌر  وهــذا 
نســاِن  للاإ نظَرتِهــا  فــي  الجاهليــِة 
نظــرٌة  الاأرِض، وهــي  فــي  ودوِرِه 
ــا عــن نظــرِة  ــا كليًّ ــُف اختلاًف تختل
نســاَن  الاإ كرَّمــْت  التــي  ســلاِم  الاإ
ورفعــْت مــن شــاأنِِه ليقــوَم بــدوِر 
الاأرِض. فــي  اللــِه  الخليفــِة عــِن 

ونظــرُة الجاهليــِة فــي كلِّ العصــوِر 
ــًة  ــْن تكــوَن اإلَّا محاول ــم تكــْن ول ل
ِه اإلــى  نســاِن عــن طريــِق اللــِه ، ومحاولــِة َشــدِّ لتضليــِل الاإ
ُه عــن طريــِق  ُمخَتلــِف الطــرِق الشــيطانيِة التــي تُبعــُدُه وَتصــدُّ
نــِس  اللــِه وعــن شــرِع اللــِه وعــن هــدِي اللــِه، فشــياطيُن الاإ
، لا ينفكــوَن عــن اإغــواِء البشــِر  ِمثلُُهــم ِمثــَل شــياطيِن الجــنِّ

والســيِر بهــم اإلــى طريــِق الضــلاِل والانحــراِف.
نســاِن اإلَّا بالرجــوِع اإلــى شــرِع اللــِه  ولــن يســتقيَم حــاُل الاإ
ــا  ــي الدنَي ــِه، فيســَعَد ف ــى طريِق ــِه والســيِر عل ــِدِه وميثاِق وعه

ويفــوَز فــي الاآخــرِة.

نستكمُل الموضوَع في الاأعداِد القادمِة باإذِن اللِه تعالى. 
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فــي  الكائــِن  هــذا  وخلافــُة 
ومقيــدٌة  مشــروطٌة  الاأرِض 
اأن  وميثاقِــِه؛  اللــِه  بعهــِد 
يســتقيَم هــذا الكائــُن علــى 
وشــريعِته ومنهِجــِه  ُهــداه 
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َعــْن عبُداللــِه بــن مســعود  قــال: »خــطَّ رســوُل 
اللــِه  خطًّــا بيــِده ثــم قــال: هــذا ســبيُل اللــِه 
مســتقيًما، وخــطَّ خطوًطــا عــن يميِنــه وشــمالِه، 
ثــم قــال: هــذه الســبُل ليــس منهــا ســبيٌل اإلا عليــه 
شــيطاٌن يدعــو اإليــه، ثــم قــراأ: ﴿َواأنَّ َهــَذا ِصَراِطــي 
ــم  ــرََّق بِك ــُبَل َفَتَف ــوا السُّ ــوُه َوَلا َتتَِّبُع ــَتِقيًما َفاتَِّبُع ُمْس
رواه  أنعــام(«.  الا )ســورة   ﴾)15٣( َســِبيِلِه  َعــْن 

اأحمــد والنســائي.
آيــِة الواردِة  قــاَل ابــُن القّيــِم َحــْوَل َهــَذا الحديِث، والا
ــَع  ــبيَله، وَجمَّ ــى- س ــبحانُه وتعال ــَد -س ــه: »فَوحَّ في
أنَّهــا كثيــرٌة ومتعــددٌة«... اإلــى  ــُبَل المخالفــَة لا السُّ

اأنَّ  »والمقصــوُد  قــاَل:  اأن 
نـّـه  الطريــَق اإلــي اللــِه واحــَدٌة فاإ
الحــقُّ المبيــُن، والحقُّ واحٌد، 
َمْرِجُعــُه اإلــي اللــِه الواحــِد. اأمــا 
ــٌر  ــَو كثي ــُل والضــلاُل فه الباط
، فــكلُّ مــا  لا ينحصــُر ولا ُيعــدُّ
ِســَوى الحــقِّ باطــٌل وضــلاٌل، 
وكلُّ طريــٍق اإلــي الباطــِل فهــو 

طريــٌق باطــٌل. 
هــَو  المســتقيُم  ــراُط  فالصِّ

ســبيُل اللــِه المتمثِّــُل فــي اتبــاِع مــا اأمــَر اللُه ورســولُه، 
ــا نهــى اللــُه ورســولُه، فَمــْن فَعــَل ذلــك  والُبعــِد عمَّ
ــاُع الصــراِط  ــالًكا الصــراَط المســتقيَم، فاتِّب كاَن َس
لذلــك  ـه،  كلِـّ يــِن  بالدِّ الاأخــَذ  يعنــي  المســتقيِم 
يدعــو المســلُم ربَّــه لهدايِتــه وتوفيِقــه لهــذا الصــراِط 
ــَراَط الُْمْســَتِقيَم )6( ِصَراَط  المســتقيِم: ﴿اْهِدنَــا الصِّ
الَِّذيــَن اأنَْعْمــَت َعَلْيِهــْم َغْيــِر الَْمْغُضــوِب َعَلْيِهــْم َوَلا 

الِّيــَن )7(﴾ )ســورة الفاتحــة(. الضَّ

ــن ســاَر  ــُق َم ــاِء وطريُقهــم، وطري أنبي فهــَو صــراُط الا
ــم  ــم، ووفََّقُه ــُه عليِه ــَم الل ــن اأنَع ــم ِممَّ ــى نهِجه عل
اإلــى هــذا المنهــِج القويِم،واأمــا صــراُط المغضــوِب 
ــَس  ــه لي ــا، اإن ــٌف تماًم ــَن فهــو ُمختل ــم والضالي عليِه
ُب  تتشــعَّ التــي  قــُة  المتفرِّ ــبُل  السُّ اإنــه  بمســتقيٍم، 

ــماٍل. ــٍن وِش ــِه عــن يمي ــي التِّي ــلَّ ف لُتِض
يقــول اللــه تعالــى: ﴿األَــْم اأْعَهــْد اإِلَْيُكــْم َيــا َبِنــي اآَدَم 
ِبيــٌن )6٠( َّــُه لَُكــْم َعــُدوٌّ مُّ ــْيَطاَن اإِن اأن لَّا َتْعُبــُدوا الشَّ
ْســَتِقيٌم )61(﴾ )ســورة  ــَذا ِصــَراٌط مُّ َواأِن اْعُبُدونـِـي َهٰ

يــس(.
قــال العبــاُس بــُن عبــِد المطلــِب: )واللــِه مــا مــاَت 
ــبيَل نهًجــا واضًحــا،  رســوُل اللــِه  حتَّــى َتــَرَك السَّ
ـَق،  َم الحــراَم، ونََكــَح وَطلَـّ اأحــلَّ الحــلاَل، وحــرَّ

ــالََم(.  ــاَرَب وس وح
ــٌة،  ــِه واضحــٌة، بّين فســبيُل الل
مســتقيمٌة، لا اعوجــاَج فيهــا، 
وهــي تبــداأ اأوًلا بالاعتقــاِد فــي 
القلــِب باإخــلاِص العبوديــِة للِه 
بالطاغــوِت  والكفــِر  وحــَده، 
قامــِة  فــي كلِّ صــَوِره، وثانًيــا باإ
الاأرِض،  فــي  اللــِه  شــرِع 
كلِّ  فــي  الشــريعِة  وتحكيــِم 
وثالثــاً  الحيــاِة،  مجــالاِت 
ــِه  ــِه بهــا لل ــِة والتوجُّ ــِة الشــعائِر التعبدي قام ــًرا باإ واأخي
وحــَده دوَن غيــرِه، وهــذه الشــروُط الثلاثــُة مجتمعــٌة 

هــي مدلــوُل شــهادِة التوحيــِد)لا اإلــَه اإلا اللــَه(.
واإنَّ المتاأمــَل فــي واقــِع المجتمعــاِت اليــوَم في شــتى 
بقــاِع الاأرِض يجــُد اأنَّ ُجــلَّ هــذه المجتمعــاِت قــد 
ــِه  ــن دوِن الل ــِه واتخــذْت م ــِن الل ــْت عــن دي انحرف
صــارْت  أعــراُف  والا والتقاليــُد  فالعــاداُت  اأرباًبــا، 
أزيــاِء  والا الُموَضــِة  حتــى  اللــِه،  دوِن  مــن  اأرباًبــا 

والحــقُّ واحــٌد، َمْرِجُعــُه اإلــي 
الباطــُل  اأمــا  الواحــِد؛  اللــِه 
لا  كثيــٌر  فهــَو  والضــلاُل،  
فــكلُّ   ، ُيعــدُّ ولا  ينحصــُر 
باطــٌل  الحــقِّ  ِســَوى  مــا 
اإلــي  طريــٍق  وكلُّ  وضــلاٌل، 
باطــٌل طريــٌق  فهــو  الباطــِل 

)واأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه(
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اللــِه،  دوِن  مــن  تُْعَبــُد  صــاَرْت  والفــنِّ  والكــرِة 
ــُه  ــِة، هــذا كلُّ ــِة والَقوِميَّ ــِة الَقَبِليَّ ناهيــَك عــن العصبيَّ
ــن  ــاُد م ــلاُد والعب ــه الب ــْت ب ــا ابُتِلَي ــي م ــِة اإل بالاأضاف

ــِم اإلــي قوانيــٍن ومناهــٍج  التََّحاكُ
ودســاتيٍر وضعيــٍة ســواٌء كانــْت 
مــن  شــيوعيًة  اأو  ديمقراطيــًة 
اللــُه  اأنــزَل  مــا  البشــِر  صنــِع 
بهــا مــن ســلطاٍن، فــكلُّ هــذه 
مــن ُســُبِل المجرميــَن -وغيُرهــا 
كثيــٌر- ممــا انحــرَف بالنــاِس 
عــن ســبيِل اللــِه المســتقيِم. 
ــِذِه  َهٰ ﴿قُــْل  تعالــى:  يقــوُل 

ـِه ۚ َعَلــىٰ َبِصيــَرٍة اأنَــا َوَمــِن  َســِبيِلي اأْدُعــو اإِلَــى اللَـّ
ـِه َوَمــا اأنَــا ِمــَن الُْمْشــِرِكين  اتََّبَعِنــي ۖ َوُســْبَحاَن اللَـّ

يوســف(. )ســورة   ﴾)1٠٨(
ــى وضــوِح ســبيِل  ــَد عل ــُة التاأكي آي تتضمــُن هــذِه الا
، فهــي  ــَن المــلاأِ ــاِء وظهــوِره، والجهــِر بهــا بي أنبي الا
ليســْت فــي اأنفــاٍق اأو ســراديٍب، فهــَو ســبيٌل واضــٌح 
ــلاِط  ــٍل للاخت ــُر قاب ــِرِه، وغي ــُس بغي محــدٌد، لا يلتب

والتقــارِب مــع الباطــِل؛ بــل 
ــاإذا هــو زاهــٌق. يدفعــه ف

وهــو ســبيٌل واحــٌد هــو الحــقُّ، 
ــُط  ــل تحي ــُره، ب ولا ســبيَل غي
ــه  ــَرٌة، قاطعــٌة عن ــُبٌل َكِثي ــه ُس ب
َشــٌة، وهــَو مــن  ــٌة مَشوَّ مضطِرَب

ــِه  ــي قولِ ــاُء ف ــه. والي ــا مســتقيٌم لا اعوجــاج في بيِنه
ــا،  ــن اأجِله ــُش ويمــوُت م ــُه يعي ّ ــُد اأن »ســبيلي« تفي
ونلمــُح فيهــا اأيًضــا اأنهــا »ســبيلي« قبــَل اأْن تكــوَن 
ســبيَل غيــِري، فهــذا المعنــى يــدلُّ علــى اأنَّــُه لا بــدَّ 
مــن ُســلوِكِه هــَو لِهــَذا الســبيِل، والتزاِمــِه بــه، قبــَل 

ــِه. دعــوِة غيــِرِه اإِلَْي

ــُه وحــَده،  ــاِس ل ــُد الن ــِه هــي تعبي ــى الل والدعــوُة اإل
وهــي الغايــُة الُعظمــى فــي هــذا الســبيِل. وتدبُّــُر اأنهــا 
دعــوٌة اإلَــى اللــِه »اأدُعــو الــى اللــه« لا اإلــى النفــِس، 
فهــي  الحــزِب،  اإلــى  ولا 
خاليــٌة مــن حظــوِظ النفــِس 
ومــن حظــوِظ الخلــِق، وهــى 
المناهــِج  جميــِع  مــن  بــراٌء 
هــي  والبصيــرُة  الاأرضيــِة، 
كلُّ مــا يحتاُجــه الداعيــُة فــي 
ــِه ســواٌء كان  الدعــوِة اإلــى الل
اأو  محًضــا،  شــرعيًّا  ِعْلمــاً 
ــِم  ــه الشــرُع كالعل ــُر ب ــا ياأم م
البصيــرُة  وهــذه  والاأســاليِب،  والوســائِل  بالواقــِع 
فريضــٌة مــن الفرائــِض، فعلــى الداعيــِة اأن يكــون 

متبصــًرا بــكل مــا يدعــو اإليــه.
وحــاُل مــن َيْحِمــُل هــذه الدعوَة هو كمــاُل التقديِس 
والتعظيــِم والتنزيــِه للــِه ســبحانه وتعالــى، فــلا خــوَف 
اإلا منــه ولا محبــَة اإلا لــه. بــل اإِنَّ غايــَة الدعــوِة 
هــي تنزيــُه اللــِه وتعظيُمــه بعبادتـِـه وحــَده لا شــريَك 
لــه »وســبحان اللــه«. وفــي 
علــى  تاأكيــٌد  الدعــوِة  هــذه 
خــلاِص للــِه، والبــراءِة مــن  الاإ
ــرِك صغيــراً كان اأو كبيــراً،  الشِّ
الُمشــركيَن  مــن  والبــراءِة 
ــَن المشــركيَن«،  ــا م ــا اأن »وم
آيــِة اأن ســبيَل اللــِه يحفُظهــا اللــُه  ويتاأكــُد مــن هــذه الا

ــا. ــُظ الســالكيَن فيه ــه يحف ــا اأن ــا، كم ويرَعاه
ــزاُل  ــِه : لا َت ــاَل رســوُل الل ــال: )ق ــان ق عــن ثوب
ُهــْم  ، لا َيُضرُّ تــي ظاِهِريــَن عَلــى الَحــقِّ طائَِفــٌة ِمــن اأمَّ
ــة:  ــي رواي ــِه وف ــُر الل ــَي اأْم ــى َياأْتِ ــْم، حتَّ ــن َخَذلَُه َم

ــَك(. )اأخرجــه مســلم(. ــْم َكذل وُه

واقــِع  فــي  المتاأمــَل  اإنَّ  و
فــي  اليــوَم  المجتمعــاِت 
يجــُد  الاأرِض  بقــاِع  شــتى 
المجتمعــاِت  هــذه  ُجــلَّ  اأنَّ 
ــِه  ــِن الل ــن دي ــْت ع ــد انحرف ق
واتخــذْت مــن دوِن اللــِه اأرباًبــا

ــه  ــِه يحفُظهــا الل اأن ســبيَل الل
يحفــُظ  اأنــه  كمــا  ويرَعاهــا، 

الســالكيَن فيهــا



»تــراث الصادعــون« تـُـراث قائــم علــى كتــاب اللــه وســنة رســوله صلى 

ــذ  ــون بالحــق -من ــة الصادع ــارت جماع ــد س ــلم؛ فلق ــه وس ــه علي الل

قيامهــا منــذ نيِّــف واأربعيــن عامــًا- فــي خطيــن متوازييــن فــي اآن واحــد 

يمانيــة لاأفــراد الجماعــة وخــط الدعــوة والبــلاغ  »خــط التربيــة الاإ

ــوََّن  ــى َتَك ــن؛ حت ــن الخطي ــي هذي ــارت ف ــن«. وس ــن رب العالمي ع

لديهــا تــراث ضخــم يحتــوي علــى كثيــر مــن القضايــا الهامــة والمعالــم 

الواضحــة لــكل مــن يبحــث عــن الحــق ويســير فــي الطريــق اإلــى اللــه 

ســلام، والمنهــج الصحيــح  عــزَّ وجــل. بدايــة مــن الفهــم الصحيــح للاإ

للدعــوة اإلــى اللــه، ومــرورًا بكافــة القضايــا التــي تهــم الســائرين فــي 

معــراج العبوديــة اإلــى اللــه ســبحانه وتعالــى. وقــد راأت الجماعــة بعــد 

اأن اأخرجهــا اللــه للبشــرية اأن تنشــر هــذا التــراث طاعــة لــه ســبحانه 

بعــدم كتمــان الحــق، ورغبــة فــي الخيــر للبشــرية كلهــا فــي دنياهــم 

ــًا، وَبعــدت عــن  ــه ســبحانه جانب ــت شــرع الل ــد اأن نحَّ واآخرتهــم بع

دينــه ومنهجــه.

https://www.facebook.com/sdaahaqq
https://www.youtube.com/c/جماعة_الصادعون_بالحق
https://twitter.com/sdaahaqq
https://soundcloud.com/sdaahaqq
https://t.me/sdaahaqq
https://www.instagram.com/sdaahaqq
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فًا وأربعين عامًا. حتى شاء اهلل عزَّ وجل أن يخرجها للبشرية ِلُتَبّلُغها رسالة ربها وُيخرج  وسلم؛ فتربت عليه فترة طويلة من الوقت ُتقارب نيِّ
 بها من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اهلل وحده، وتصحح لهم المفاهيم التي غابت عنهم، وتحمل لهم الخير كله والنور كله على
 الحقيقة ال على المجاز. وأدركت الجماعة أن هذا التراث الضخم الكبير ليس حكرًا عليها وإن كان من انتاجها، ورأت ــ استجابة ألمر اهلل
 سبحانه بعدم كتمان العلم، ورغبة حقيقية في هداية الناس لهذا الحق وهذا الخير- فقد رأت الجماعة أن تنشر للناس مقتطفات من هذا
 .التراث القيم الذي نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

اِس ِفي اْلِكَتاِب ُأولِئَك َيْلَعُنُهُم اهللَُّ َوَيْلَعُنُهُم اُه ِللنَّ نَّ َناِت َواْلُهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّ ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِّ  يقول اهلل تعالى: }ِإنَّ الَّ
ِعُنوَن )159({ البقرة .اللَّ
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 اهلل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فليس هناك شيء في الوجود أعظم من اهلل، فهو سبحانه يستحق أن نتوجه له بقلوبنا
 وعقولنا وأنفاسنا. فهو سبحانه الذي خلقنا من العدم وهو الذي كرَّمنا وأعطانا وأحيانا. فحينما يعلم العبد كل هذا عن ربه سبحانه؛ فل
 بد أن يعبده حق عبادته. فاهلل خلقنا لنكون عبيدًا له وحده دون سواه، لنكون له وحده ال لغيره، أصفياء له سبحانه؛ فهو عزَّ وجل يريد من
 الناس أن يكونوا دائمًا عبيدًا له وحده، فل يكون هناك شيء من أنفسنا لغيره سبحانه؛ فاهلل ال يقبل الشريك. وهذا هو معنى التوحيد،
د اهلل، وأن يكون اهلل هو الواحد في حياتنا، هو صاحب السلطان الواحد في حياتنا، هو المحبوب الواحد في حياتنا، هو  معنى أن نوحَّ
 المرهوب الواحد في حياتنا. فاهلل سبحانه يريد عباده لنفسه، يريدهم ليعرفوه، يريدهم ليحبوه. ومن هنا تتحقق لهم السعادة في
 .قلوبهم وهذا أكبر جزاء يناله العبد في األرض، أن يكون قلبه سعيدًا تحوطه السكينة ويملؤه الرضا
ُهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )97({ النحل{ َبًة َوَلَنْجزَِينَّ ُه َحَياًة َطيِّ ن َذَكرٍ َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَّ .َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّ
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لقد خلق اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان لغاية واحدة وهي تحقيق العبودية له وحده سبحانه. وكل المعوقات التي تعيق اإلنسان عن 
ِتَك  تحقيق هذه الغاية يصنعها هو بنفسه وليست هي التي تجبره، حتى الشيطان كان عالمًا بذلك منذ اللحظة األولى }َقاَل َفِبِعزَّ
ُه َلْيَس َلُه  ُهْم َأْجَمِعيَن )82( ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن )83({ ص. فالشيطان لم ُيعَط سلطانا على القلوب وال على النفوس }ِإنَّ ْغِوَينَّ أَلُ
ِذيَن ُهْم ِبِه ُمْشرُِكوَن )100({ النحل. ْوَنُه َوالَّ ِذيَن َيَتَولَّ َما ُسْلَطاُنُه َعَلى الَّ ُلوَن )99( ِإنَّ ِهْم َيَتَوكَّ ِذيَن آَمُنوا َوَعَلى َربِّ ُسْلَطاٌن َعَلى الَّ
الشيطان ضعيف، ولكن اإلنسان هو الذي يمده بالقوة، وهو الذي يعطيه مقاده، وهو الذي يجري وراءه. وال يملك -الشيطان- أن يجبرك 
على أن تبتعد عن منهج اهلل، وال يملك أن يجبرك على ترك طريق اهلل، فليس للشيطان أي قوة يجبرك بها على أي شيء. واإلنسان 
القوي العاقل الصادق الُمريد هلل، الذي يعرف حقيقة الشيطان، ويعرف مراد اهلل، ويعرف مقام اهلل، ويعرف الجزاء الذي ينتظره إذا أطاع 
اهلل، ويعرف المصير المفزع الذي ينتظره إذا عصى اهلل، هذا اإلنسان ال يملك معه الشيطان شيئًا.

إذا عرفنا اهلل الذي ليس كمثله شيء، والذي ال أول له وال آخر؛ عرفنا أنه البد أن يكون علمه وقدرته وسلطانه شيئًا آخر غير ذلك العلم 
الذي نعرفه وال نستطيع أن نعلمه أو نصفه. اهلل عزَّ وجل يقول للشيء كن فيكون، خلق هذا الكون كله بكلمة كن. وحينما نتفكر 
في مقام األلوهية نجد أن اهلل سبحانه َغِنيٌّ ِغَنًى ال نستطيع أن نعرفه، وقادر قدرة ال نستطيع أن نعرفها، يقول للشيء كن فيكون. 
فل شك أن اهلل سبحانه وتعالى قادر قدرة ال يستطيع اإلنسان أن يتفكر فيها وال أن يقترب من مشارفها، وأنه سبحانه عالم علم ال 
يستطيع اإلنسان أن يتخيله. هذا هو اليقين البسيط العميق الصادق، وهذا اليقين العميق الصادق ينبغي أن يدفعنا إلى الطاعة والخضوع 
واالستسلم هلل سبحانه في حياتنا كلها.
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لقد عرفت األرض جاهليات كثيرة، عرفتها في دورات تاريخية مكررة. ففي فترة من تاريخ البشرية كانت تتنزل من اهلل رسالة، يحملها من 
عند اهلل رسول. وكانت كل رسالة تضيء ما حولها، وتقدم للناس اإلسلم ممثًل في العبودية هلل وحده. وتقوم على هذا اإلسلم جماعة 
كثيرة، أو قليلة، ويدمر اهلل على المكذبين، ويأخذهم بذنوبهم وُيخلي وجه األرض منهم. كما يقص اهلل سبحانه علينا من أمر قوم نوح، 
وقوم هود، وقوم صالح وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون وملئه: }َفُكّلً َأَخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهْم َمْن َأَخَذْتُه 
ْرَض َوِمْنُهْم َمْن َأْغَرْقَنا َوَما َكاَن اهللَُّ ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن{ ]العنكبوت/40[. ْيَحُة َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اأْلَ الصَّ
وفي يومنا هذا؛ لقد تسربت الجاهلية من جديد إلى المجتمعات التي كانت يومًا ما تعيش تحت مظلة اإلسلم وتحكم به حتى تحولت 
إلى مجتمعات جاهلية، حيث تم تنحية شريعة اهلل عن الحياة، ورد أمر الناس إلى الدساتير والقوانين التي يصنعها البشر للبشر. ثم انتهى 
األمر إلى أن تعم الجاهلية وجه األرض كلها، كما كانت تعم وجه األرض من قبل في دورات التاريخ المتكررة.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJqI9Tk-GrDS98WzcjlYyw1hc8eTtcEm4
https://youtu.be/boC0WJ6_bKY
https://youtu.be/OmUT-Ygzk0w
https://youtu.be/0D9d3xf_F9M
https://youtu.be/HnYJ2TCXCwU
https://youtu.be/ijIiQPVQRi0
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ســلاُم  هــْل يمكــُن اأْن يعــوَد الاإ
َتهــٍدي  الِتــي  أمــِة  الا بــدوِن 

؟ لحــِق با
ــْن  ﴿َوِممَّ تَعالــى:  اللــُه  يقــوُل 
ــِه  ــُدوَن بِالَْحــقِّ َوبِ ــٌة َيْه ــا اأمَّ َخَلْقَن
ــوا  ُب ــَن َكذَّ ــوَن )1٨1( َوالَِّذي َيْعِدلُ
ــْن َحْيــُث  بِاآَياتَِنــا َسَنْســَتْدِرُجُهم مِّ
ــْمۚ  ــي لَُه ــوَن )1٨2( َواأْمِل َلا َيْعَلُم
 ﴾)1٨٣( َمِتيــٌن  َكْيــِدي  اإِنَّ 

أعــراف(. الا )ســورة 
اإنَّ البشــريَة مــا كانــْت لتســتحَق 
هــذا التكريــَم لــْو لــْم َتكــْن فيهــا 
ــروِف-  ــِك الظ ــي اأحل ــاً -وف دائم
تلــَك الجماعــُة التي ُيســميَها اللُه 
ســلامِي  الاإ بالمصطلــِح  )اأمــًة( 
التــي  الجماعــُة  وهــَي  ــِة،  للاأمَّ
تديــُن بعقيــدٍة واحــدٍة، وتتجمــُع 
اآِصَرتِهــا، وتديــُن لقيــادٍة  علــى 
تلــَك  علــى  قائمــٍة  واحــدٍة 
أمُة الثابتُة على  العقيــدِة، فهــذِه الا
الحــِق العاملــُة بــِه فــي كلِّ حيــٍن 
ــي  ــِه ف ــِة الل أمان ــُة لا ــَي الحارس ه

)اأمة( يهدون بالحق
ــى  ــِدِه عل الاأرِض، الشــاهدُة بعه
ــُة  ــا ُحجَّ ــوُم به ــي تق ــاِس، الت الن
الِيــَن الُمَتَنكِّريــَن  اللــِه عَلــى الضَّ
ــُن  لعهــدِه فــي كِل جيــٍل، و ُيَبيِّ
)َيهــدوَن  أمــِة:  الا هــذِه  صفــَة 
بالحــقِّ وبــِه يعدلــوَن(. اإنَّ ِصفــَة 
ينقطــُع  لا  التــي  أمــِة  الا هــذِه 
وجوُدَهــا مــَن الاأرِض -اأيــاً كاَن 
عَدُدَهــا وفــى اأيِّ وقــٍت- اأنهــْم 
، فهــْم دعــاٌة اإلــى  يهــدوَن بالحــقِّ
الحــقِّ لا َيْســُكُتوَن عــِن الدعــوِة 
بــِه واإليــِه، ولا َيَتَقْوَقُعــوَن علــى 
بالحــِق  َيْنــَزُووَن  ولا  اأنُفِســهْم، 
الــذي يعِرفُونَــُه، ولكنَّهــْم َيهــدوَن 
بــه َغيَرُهــْم فلهــم قيــاَدٌة فيمــْن 
عــن  الضاليــَن  مــن  َحولَهــْم 
هــذا الحــِق الُمَتَنكِّريــَن لذلــَك 
اإيجابــٌي  عمــٌل  ولهــْم  العهــِد، 
 ، لا َيقتِصــُر علــى معرفــِة الحــقِّ
ــِه  ــِة ب ــى الهداي اإنَّمــا َيَتَجــاَوُزوُه اإل
والدعــوِة اإليــِه والقيــادِة بِاســمِه 
فَيَتَجــاَوُزوَن  يعدلــون،  وبــِه 
ــى  ــِه اإل ــَة ب ــَة الحــقِّ والهداي معرف
تحقيــِق هــذا الحــقِّ فــي حيــاِة 
بيَنهــم  بــِه  والُحكــِم  النــاِس 

تحقيًقــا للعــدِل الــذي لا يقــوُم 
ــا  ، فم ــذا الحــقِّ ــِم به اإلا بالحك
جــاَء هــذا الحــُق ليكــوَن مجــرَد 
ولا  وُيــدَرُس،  ُيعــرُف  علــٍم 
اأو  بــِه،  ُيهــَدى  وعــٍظ  ُمجــرَد 
اأو  المكتبــاُت  بهــا  تَُزيَّــُن  كُُتًبــا 
ــا  ــِم، اإنم ــي الماآتِ ــى ف ــَل تُْتَل َتراتِي
جــاَء هــذا الحــُق لَِيْحُكــَم اأمــَر 
النــاِس كُلَّــُه، َيْحُكــُم تصوراتِهــْم 
ــا  ــا وُيَقيُِّمَه ُحَه ــَة فُيَصحِّ الاعتقادي
َشــَعائَِرُهُم  وَيْحُكــُم  ِوْفَقــُه، 
الَتَعُبِدَيــَة، َفيجَعلَُهــا ترجمــًة عنــه 
ــِه، وَيْحُكــُم  ــِد بربِّ ــِة العب فــي ِصَل
ــا  ــُم نَِظاَمَه ــَة فُيِقي ــُم الواِقِعيَّ َحَياَتُه
َواأْوَضاَعَهــا ِوْفــَق َمنَهِجِه َوَمَبادئِِه، 
ــِه  ــا بشــِريعِتِه وَقوانِيِن وَيقِضــي فيَه
ــِريَعِة،  ــذِه الَش ــن ه ِة م الُمســَتَمدَّ
وَتقالِيِدِهــم  َعاَداتِهــم  وَيحُكــُم 
وســلوِكهم،  واأخلاِقهــم 
َراِت  فُيِقيُمَهــا كُلََّهــا علــى الَتَصــوُّ
منــُه،  الُمســَتَمَدِة  الَصِحيحــِة 
تفكيِرِهــم  مَناِهــَج  وَيْحُكــُم 
كلَّهــا،  وثقافاتِهــم  وُعلوَمهــم 
وَيضِبُطهــا بمواِزيِنــه، وبِهــذا كلِّــِه 
فــي حيــاِة  الحــقُّ  ُيوَجــُد هــذا 
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ــوُم الَعــدُل الــذي لا  النــاِس، وَيُق
َيُقــوُم اإلا بهــَذا الحــقِّ الــذى جــاَء 
 ، مــن عنــِد اللــِه وبلََّغــُه رســولَه
أمــُة بعــَد  وهــذا مــا تزاولـُـه تلــك الا
التَّعِريــِف بالحــِق والِهَدايــِة بــِه.

ــِن واضحــٌة  ــذا الدي ــَة ه اإنَّ طبيع
لا تحتمــُل التلبيــَس، ُصْلَبــٌة لا 
تقبــُل التمييــَع، والذيــن ُيْلِحــُدوَن 
ًة  فــي هــذا الديــِن َيِجــُدوَن مَشــقَّ
فــي تحويِلــِه عــن طبيعِتــِه هــذه 
مــن  وهــم  ْلَبــِة،  الصُّ الواضَحــِة 
اإليــِه  ُهــوَن  ُيَوجِّ ذلــَك  اأجــِل 
وَحَمــلاٍت   ، َتــِكلُّ لا  ُجُهــوًدا 
فــي  وَيســتخدموَن  َتْنقِطــُع،  لا 
تحريفــِه عــن وجَهِتــِه وفــي تمييــِع 
وكلَّ  الوســائِِل  كلَّ  طبيعِتــِه 
فــي  الَتجــارِب  وكلَّ  الاأجهــزِة 
كلِّ مــكاٍن علــى وجــِه الاأرِض 
التــي  الاأوضــاِع  طريــِق  عــن 
كلِّ  فــي  وَيْكُفلُونََهــا  ُيِقيُمونََهــا 
بَِقــاِع الاأرِض، وهــم ُيَســلُِّطوَن 
هــذا  علمــاِء  مــن  الُمحترِفيــَن 
الَكِلــَم  الديــِن عليــِه؛ ُيحرفــوَن 
مــا  ـوَن  وُيِحلُـّ مواِضِعــِه،  عــن 
ُعــوَن مــا شــرََّعُه،  َم اللــُه، وُيَميِّ حــرَّ
وُيباِركُــوَن الُفجــوَر والَفاحَشــَة، 
ويرَفعــوَن عليهــا رايــاِت الديــِن 
َيســتدرُجوَن  وهــم  وعناويَنــُه، 
فــي  والغارِقيــَن  الَمخدوِعيــَن 
يــِة والَعلمانِيَّــِة الماأخوِذيــَن  المادِّ
ــوا  ــا لُيحاِول ــا و اأوضاِعه بَنظريَّاتَِه

ســلاِم فــي التشــبُِّه  اســتدراَج الاإ
بهــذه النظريــاِت وهــذه الاأوضاِع 
ورفــِع شــعاراتَِها اأو الاقتبــاِس مــن 
ــا،  ــا وشــرائِِعَها ومناِهِجَه نظرياتِه
ــذي  ــلاَم ال س ُروَن الاإ ــوِّ ــم ُيَص وه
َيْحكــُم الحيــاَة حاِدًثــا تاريخيًّــا 
اإَِعاَدتُــُه،  ُيمِكــُن  ولا  َمَضــى 
وُيِشــيُدوَن بعظمــِة هــذا الماِضــي 
المســلميَن  َمشــاِعَر  ُروا  لُيَخــدِّ
ثــم ليقولــوا لهــم -فــي ظــلِّ هــذا 
اليــوَم  ســلاَم  الاإ اإنَّ  التخديــِر- 
نفــوِس  فــي  يعيــَش  اأن  يجــُب 
ــريعًة  ــادًة لا ش ــدًة وعب ــِه عقي اأهِل
وَحْســُبُهم  وَحْســُبُه  ونظاًمــا، 
ذلــَك الَمْجــُد التاريِخــيُّ القديــُم، 
هــَذا واإلا فــاإنَّ علــى هــذا الديــِن 
محكوًمــا  فيصبــَح  َيَتَطــّوَر،  اأْن 
وَيْبُصــُم  ُيِقــرُّ  البشــِر،  بواِقــِع 
يقدمونَــُه  مــا  كلِّ  علــى  لهــم 
وقوانيــٍن،  تصــوراٍت  مــن  لــُه 
وهــم يضعــوَن للاأوضــاِع التــي 
ُيِقيُمونََهــا فــي العالــِم الــذي كاَن 
ــاٍت تاأخــُذ شــكَل  اإســلاميًّا نظري
لَتُحــلَّ محــلَّ  والديــِن  العقيــدِة 
لــوَن  يــِن القويــِم، وُينزِّ ذلــَك الدِّ

ــلَّ  ــدَرَس لَيُح ــى وُي ــا ُيتَل ــا قُراآنً لَه
العظيــِم،  القــراآِن  ذلــَك  محــلَّ 
طبيعــِة  تغييــَر  يحاولــوَن  وهــم 
يحاولــوَن  كمــا  المجتمعــاِت، 
تغييــَر طبيعــِة هــذا الديِن كوســيلٍة 
هــذا  َيِجــُد  لا  حتــى  اأخيــرٍة 
للهدايــِة  َتْصلُــُح  قلوًبــا  الديــُن 
ــى  ــاِت اإل ــوَن المجتمع لُ ــِه َفُيَحوِّ ب
فُتــاٍت َغــارٍق فــي وحــِل الِجنــِس 
مشــغوٍل  والُفجــوِر  والَفاحشــِة 
اإلا  بلُقمــِة العيــِش، لا يِجُدَهــا 
كــي  والَجهــِد  والُعســِر  بالكــدِّ 
لا َيِفيــَق بعــَد اللُقَمــِة والجنــِس 
ليســتمَع اإلــى هــًدى اأو يفــيَء اإلى 
الضاريــُة  المعركــُة  اإنهــا  ديــٍن. 
التــي  أمــِة  والا الديــِن  مــع هــذا 
ــِدَل  ــه، وتُحــاوُل اأن َتع ــِدي ب َتْه
تُســَتْخَدُم  التــي  المعركــُة  بــِه، 
فيهــا َجميــُع الوســائِل بــلا َتحــرٍُّج 
و بــلا ِحســاٍب، والتــي تُجنَّــُد 
لهــا الُقــَوى والِكفايــاُت واأجهــزُة 
أمــُة التــى َتهــِدى  عــلاِم، والا الاإ
ــٌر اأرضــٌي  بالحــقِّ ليــس لهــا نصي
ولكنهــا  معيــٌن،  ولا  ســنٌد  ولا 

تركــُن اإلــى ُركــٍن شــديٍد.
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ــِت النــاُر بالشــهواِت، والجنــُة  ــِت الجنــُة بالمــكاِرِه، وُحفَّ ُحفَّ
ــِه،  ــا لل ــا مخلًص ــن كان صادًق ــا اإلا م ــن ينالَه ــٌن، ل ــا ثم له
ففــي هــذِه الَفَقــَرِة نَقــُف مــَع مواِقــٍف لياســٍر وزوجِتــه ُســَميَِّة 
اللــه عنُهــم جميًعــا،  َرِضــَي  ياســِر  بــن  ــاِر  َعمَّ وولِدِهمــا 
خــلاِص  ــدِق والاإ حيــث كانــْت مواِقُفُهمــا تشــهُد لهمــا بالصِّ
؛ فقــد َشــِهَد لهــم رســوُل اللــِه  بــاأنَّ  والثبــاِت علــى الحــقِّ

لهــم الجنــَة.
ولََقــْد كاَن قــدوُم ياســٍر قــدًرا مــن اأقــداِر اللــِه؛ حيــُث لم يكْن 
قدوُمــه اإلــى مكــَة للتجــارِة كمــا كان شــاأُن رجــاِل القافلــِة، 
واإنَّمــا َقــِدَم اإليهــا هــو واأخــواُه الحــارُث ومالــُك ليبَحثــوا عــن 
ــٍر.  ــى اأث ــه عل ــوا لَ ــم يِقُف ــُذ ســنواٍت، ول ــُدوه من ــم َفَق اأٍخ له

وقــد انطَلــَق الفتيــُة الثلاثــُة يبحثــوَن 
مــكاٍن،  كلِّ  فــي  اأخيهــم  عــن 
ويســاألوَن عنــه كلَّ جماعــٍة، حتــى 
اخَتَلفــت  لِقائِــه؛  مــن  َيِئُســوا  اإذا 
ِوجهاتُهــم، اأمــا الحــارُث ومالــُك، 
ــِع  ــِة ومراب ــِع الطفول ــى مرات ــادا اإل فع
َبــا فــي اليمــِن الســعيِد، واأمــا  الصِّ
ياســُر فَجَذَبْتــه مكــُة اإليهــا، واأْغَرْتــه 

بــاأن يتخــَذ لنفِســه منهــا َمقامــاً ووطنــاً، لــم َيعلــْم ياســُر بــن 
عامــر الِكنانــي حيــَن اتَّخــَذ قــراَره هــذا اأيَّ مجــٍد كُِتــَب لــه، 
ولــم يكــن يــدِري اأنــه َدَخــَل التاريــَخ مــن اأوســِع اأبوابـِـه، واأنَّــه 
َســياأْتي مــن ُصْلِبــه فًتــى یــزداُن بــه َمفــرُق الدنيــا كلَّمــا اأحبَّــْت 
ــَة  ــي مك ــه ف ــْن ل ــم َتُك ــًرا ل ــَر اأنَّ ياس ــاِس، غي ــَن للنَّ اأن تتزيَّ
ــٍب  ــدَّ لغري ــكان لا ب ــُه، ف ــرٌة تمَنُع ــِه، ولا اأس ــٌة تحِمي عصبي
ــَن  ــَف ســيًدا مــن ســاداِت القــوِم؛ ليتمكَّ ــه مــْن اأْن ُيَحالِ مثِل
مــن الحيــاِة اآمًنــا مطمئًنــا فــي ذلــَك المجتمــِع الــذي لا 
مــكاَن فيــه للضعفــاِء، فمــا كان منــه اإلا اأن حالــَف اأبــا 

ــَي. ــرِة المخزوم ــن المغي ــَة ب ُحذيف
ــِل  ــِم الشــمائِل، ونبي ــي ياســٍر مــن كري ــَة ف ــو حذيف ــراأى اأب ف
َجــه مــن اأَمــٍة لــه تُْدَعــى ُســَميََّة  َبــُه اإليــه؛ فَزوَّ الخصائــِل، مــا َحبَّ
ــِرَح  بنــَت خيــاٍط. فــكاَن اأوَل ثمــراِت هــذا الــزواِج غــلاٌم َف

أبــواِن اأعظــَم الفــرِح، وَدَعــَواُه عمــاًرا، وقــد تضاعفــْت  بــه الا
َرُه اأبــو حذيفــَة واأعَتــَق رقبَتــُه. فرحُتهــم بــه حيــن حــرَّ

عاشــِت الاأســرُة فــي َكنــِف بنــي مخزوٍم عيشــًة هانئــًة راضيًة، 
أيــاُم تمضــي والســنوُن تمــرُّ، فــاإذا بياســٍر وســميَة  وجعلــِت الا
ــلَء  ــاًبا م ــُح ش ــاٍر يصب ــِن، واإَذا بعم َرْي ــْيَخْيِن ُمَعمِّ ــدواِن َش يغ
الســمِع والبصــِر، ثــم اأشــَرَقِت الاأرُض بنــوِر ربِّهــا، وانبثــَق 
ــرِّ، ومــلاأُه  ــِر والب ــَر الكــوَن بالخي ــاٌء َغَم ــاِح مكــَة ضي مــن بَِط
أمــيُّ يصــدُع برســالِة  حســاِن، فلقــْد قــاَم النبــيُّ الا بالعــدِل والاإ
ربِّــه، وينــذُر قوَمــه ويبِشــُرهم، ويدعوهــم اإلــى عــزِّ الدنيــا 

وســعادِة الاآخــرِة.
وممــا ســبَق نستشــرُف اأن اللــَه ســبحانَه وتعالــى هــو الفاعــُل 
نســاِن كلِّهــا، فمــا كاَن انتقــاُل ياســٍر اإلــى  أمــوِر الاإ ــُر لا والمدبِّ
مكــَة اإلا قــدًرا مــن اأقــداِر اللــِه، والمؤمــُن عليــه اأن يؤمــَن 
يمــاِن الســتِة. أنــه ركــٌن مــن اأركاِن الاإ ِه لا بالقــدِر خيــِره وشــرِّ

ثــم ســمَع عمــاُر بــن ياســٍر اأخبــاَر الدعــوِة الجديــدِة مــن 
اأفــواِه النــاِس ففتــَح لهــا ســمَعه، 
وقلَبــه وعقَلــه، لكنــه حيــن وجــَد 
ــٌل،  ــٌل ضئي ــا قلي ــه عنه ــا َيِصلُ اأن م
ــًة، قــال  متضــارٌب لا يــرِوي لــه ُغلَّ
فــي نفِســه: َوْيَحــَك يــا عمــاُر، مــا 
والمــورُد  تظمــاأ  يجعلُــَك  الــذي 
ــا اإلــى صاحــِب  ــٌب؟! هيَّ ــَك قري من
الرِّســالِة، هيَّــا اإلــى محمــِد بــِن عبــِد 
ــاأ اليقيــُن، مضــى عمــاُر بــن  ــه النب اللــِه فعنــَده وعنــَد اأصحابِ
أرقــِم، وهنــاك  أرقــِم بــن اأبــي الا ياســٍر مــن ســاعِته اإلــى داِر الا
َســِعَد بلقــاِء النبــيِّ صلــواُت اللــِه وســلاُمه عليــِه، وســِمَع مــن 
ــه  ــَرَع قلَب ــِه مــا اأْت ــن َهْديِ ــى ِم ا، وَوَع ــؤاَده هــزًّ ــه مــا هــزَّ ف قولِ
ــَه اإلا  ــَدُه لــه وقــال: اأْشــَهُد اأنَّ لا اإِلَ ِحكمــًة ونــوًرا، فَبَســَط َي

ــولُه. ــُدُه َوَرُس ــَك َعْب ــُه، واأشــهُد اأنَّ الل
ــا  ــا عــن الحــقِّ وراغًب نســاُن يجــُب عليــه اأن يكــوَن باحًث فالاإ
فــي الوصــوِل اإليــه؛ وهنــا نجــُد عمــاَر بــِن ياســٍر لــم يركــْن اإلى 
مــا يصــُل اإلــى مســاِمِعِه مــن النــاِس واإنمــا خــرَج بنفِســه باحًثــا 
ســلاِم. عــن رســوِل اللــِه ليســمَع منــٌه مباشــرًة، فهــداُه اللــُه للاإ

ــِه ســمّيَة فدعاها اإلى  ــاُر بــُن ياســٍر بعــَد ذلــَك اإلــى اأمِّ توّجــَه عمَّ
ســلاِم؛ فمــا اأســرَع اأن اســتجابْت لدعوتـِـه، حتــى لكاأنَّهــا  الاإ
ــى  ــِه ياســٍر، فدعــاُه اإل ــى اأبي ــم اتجــَه اإل ــى موعــٍد، ث ــُه عل مع

ــا  نســاُن ثابًت ــوُت الاإ ــا يم عندم
ــاُل  ــقِّ ين ــِه الح ــِن الل ــى دي عل
الشــهادَة، وهــذا هــو النصــُر 

الحقيقــيُّ

ُسَمّيُة وياِسُر 
رضي اللُه عنُهما
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ــه،  ــه، فلــْم يُكــْن اأبــوه اأقــلَّ اســتجابًة مــن اأمِّ مــا َدَعــا اإليــه اأمَّ
ــوِر باإســلاِم هــِذِه الاأســرِة المباركــِة  ــى موكــِب الن فانَضــمَّ اإل
ثلاثــُة كواكــَب مــا يــزاُل ضياُؤهــا يغُمــُر قلــوَب المؤمنيــَن اإلــى 
يوِمنــا هــذا، وســيظلُّ كذلــك -بــاإذن اللــه- حتــى يــرَث اللــُه 

الاأرَض ومــن عليهــا.
، وحقيقــَة المهمــِة المناطــِة  وِمــْن ُهَنــا نـُـدِرُك الالتــزاَم بالحــقِّ
نســاِن مــن ِقَبــِل اإلِهــِه وخالِقــِه للدعــوِة اإلــى اللــِه، حيــُث  بالاإ
كاَن عمــاٌر حريًصــا علــى اأداِء هــذه المهمــِة التــي َتْنَشــاأ 
ــَداأ بدعــوِة  ، فَب ــِه الحــقَّ ــَن الل فــي المســلِم مــا اأن َيْدخــَل دي
أقربيــَن، وكان حريًصــا علــى اإخراِجهــم مــن َظــلاِم الباطــِل  الا
ــه.  ــَلاأ بــه قلُب الــذي يعيشــون فيــه اإلــى نــوِر الحــقِّ الــذي امَت
ومنــذ تلــك اللحظــة الفارقــة التــي اآمــن فيهــا الثلاثــة باللــه، 
وامتــلات نفوســهم بحــب اللــه واأخلصــت قلوبهــم لديــن 
باللــه وحــده مــن قلوبهــم   يمــان  الاإ اللــه.. فقــد تمكــن 

وكفــروا بــكل مــا ُيعبــد مــن دون 
الطغــاة  وجــه  فــي  ووقفــوا   اللــه 
العتــاة مــن المشــركين متحمليــن 
اأنــواع  شــتى  ذلــك  ســبيل  فــي 
النفســي  ضطهــاد  والاإ العــذاب 

والبدنــي..
النفــِر  اإســلاِم  طــاَر خبــُر  وعندمــا 
مخــزوٍم،  بنــي  اإلــى  الثلاثــِة 
ــا،  ــزوا َغْيًظ ــا وتميَّ استشــاُطوا َغَضًب
نَُّهــْم عــن اإســلاِمهم اأو  واأْقَســُموا لَيُردُّ

أبوْيــِن وَفَتاُهمــا  لُيوِرُدنَّهــم مــوارَد الهَلَكــِة، فجعلـُـوا ياأخــذوَن الا
اإلــى بطحــاِء مكــَة، وُيلِبُســونَهم ُدروَع الَحديــِد، وَيْصَهُرونَهم 
باأِشــَعِة الشــمِس، ويمنعــوَن عنهــم المــاَء، ويتعاقبــوَن عليهــم 
وَيِبَســت  الحلــوُق،  منهــم  ــْت  جفَّ اإَِذا  حتــى  بالضــرِب، 
َقت الجلــوُد، وســالت الدمــاُء، َتركوهــم فــي  العــروُق، وتشــقَّ
َة فــي غــداِة اليــوِم التالــي. ذلــك اليــوِم لُيِعيــُدوا معهــم الَكــرَّ

  ــى علــى لســاِن رســولِه وقــْد بشــرَّهم اللــُه ســبحانَه وتعالَ
بونَهــم ذلــك العــذاَب،  عندمــا َمــرَّ بهــم ذاَت يــوٍم وهــم ُيَعذِّ
فَحــزَّ فــي نْفِســه اأنــه لا يملــُك لهــم قــوًة ولا نصــًرا، َوَوقــَف 
عليهــم وقــاَل: "صبــًرا اآل ياســٍر فــاإنَّ َمْوِعَدكُــم الَجنَّــُة" 
ــاِخَصُة،  الشَّ العيــوُن  وَقــرَِّت  َبــُة،  المعذَّ النفــوُس  فَهــَداأت 

ــٌة. ــامٌة راضي ــُدوَدَة ابتس ــوَه الَمك ــِت الوج وَعَل

 ، ــَك بطريــِق الحــقِّ فِمــْن هــذا الموقــِف نجــُد الثبــاَت والتمسُّ
وعــدَم الخــوِف مــن ِقــوى الجاهليــِة التــي ليــَس لهــا اأيُّ 
ــُر علــى الابتــلاِء  ــه. والصب تِ ــِه وقُوَّ ــًة بَســَنِد الل حســاٍب مقارن
ــا  ــِه حرًص ــِق الل ــرُك طري ــا ت ــِه هــو النجــاُة، اأم ــي ســبيِل الل ف

ــلاُك. ــو اله ــِة فه ــدِم المواجه ــِة والســلامِة وع ــى العافي عل
أمــُر بالشــيخيِن الكبيريــِن، فاأمــا ســميُة فمــرَّ بهــا  ولــم َيُطــْل الا
ــْتِم، واأْســَمَعها  ُب، فَشــَتَمها اأْقــَذَع الشَّ اأُبــو جهــٍل وهــي تُعــذَّ
َد ُرْمَحــُه، وطعنهــا بــه  ــْه لــه، فجــرَّ َقــواِرَص الــكلاِم، فَلــْم َتاأَْب
ــا،  ــن َظهِره ــِح م ــُة الرم ــا، فخرجــت حرب ــفِل بطِنه ــي اأس ف
ســلاِم، وحْســُبها بذلــك  فكانــت اأوَل مــِن اْسُتْشــِهَد فــي الاإ
ــَو  ــِب، وه ــاَت تحــَت التعذي ــا ياســٌر فم ــًة ومجــًدا، واأم رفع

ــُه واأن محمــًدا رســوُل اللــِه.   ــه اإلا الل يشــهُد اأنَّ لا اإل
ــاُل  ــِه الحــقِّ ين ــِن الل ــا علــى دي نســاُن ثابًت فعندمــا يمــوُت الاإ

. الشــهادَة، وهــذا هــو النصــُر الحقيقــيُّ
ربِّ  مــن  البشــارُة  اإنَّهــا  نعــم 
فــاإنَّ  اآل ياســِر  العالميــَن. فصبــًرا 
الثمــُن  وهــي  الجنــُة،  موعَدكُــم 
الــذي ياأخــُذه المســلُم مقابــَل بــذِل 
ــه. ــه وديِن ــِل عقيدتِ ــن اأج ــِه م نفِس
ــَه يــا ســميَة التــي لا تبالِــي  ــَه الل الل
ــُه مــن اإيــذاِء المشــركيَن،  بمــا لاقْت
أهــِل  لا نبراًســا  اإلا  َتكــوَن  فلــْن 
لا  الرجــاِل  مــن  فكــم   ، الحــقِّ
يســتطيعوَن اأن يقفــوا هــذا الموقــَف 

أنهــم رجــاٌل بــدوِن رجولــٍة اأي بــدوِن عقيــدٍة. لا
واللــَه اللــَه يــا ياســَر، كــم كنــَت بطــًلا قويًّــا تتحمــُل تعذيــَب 
ولَــِدك ومــوَت زوِجــَك ومــع ذلــك لســانَُك لا يفتــُر عــن 
ــهاَدِة،  ُب وَتْلَقــى اللــَه واأنــت فائــٌز بالشَّ ، وتَُعــذَّ النطــِق بالحــقِّ

فِنعــَم البيــُت اأنتــم اآل ياســِر، فــاإِنَّ موعَدكــم الجنــُة.
يمــاِن فــوَق اأنــِف الشــرِك، واســتعلاُء الحــقِّ  اإنــه اســتعلاُء الاإ
ــَل  ــَك الباطــُل الَجســَد النحي ن َمل ــلاإِ ــِف الباطــِل، ف ــى اأن عل
ــُر  ــاِر وَيْصِه ــِرُق فــي الن ــُد، وَيْح ُب وَيْجِل لياســٍر وســميَة ُيعــذَّ
يــَن،  فــي الشــمِس فلــْن يمِلــَك روَحهمــا التــي ُزفَّــت اإلــى عليِّ
وارتفعــت فــوَق اأوهــاِق العــذاِب تُِضــيُء الطريــَق للســالكيَن 
َمــَدى  علــى  بالحــقِّ  وللناطقيــَن  اِر،  الفــوَّ الَزِكــيِّ  ِم  بالــدَّ

ــاِن. أزم الا

بطريــق  والتمســك  الثبــات 
الحــق وعــدم الخــوف من قوى 
ــة التــي ليــس لهــا اأي  الجاهلي
حســاب مقارنــة بســند اللــه 
وقوتــه، والصبــر علــى الابتــلاء 
فــي ســبيل اللــه هــو النجــاة 
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ــْن  ــا َفَل ــَلاِم ِديًن ْس ــَر اْلاإِ ــِغ َغْي ــْن َيْبَت ــى: ﴿َوَم ــول تعال يق
ُيْقَبــَل ِمْنــُه )٨5(﴾ )ســورة اآل عمــران(. اإنَّ ِملكيــَة 
اللــِه ســبحانَُه وتعالــى لهــذا الوجــوِد الــذي خلَقــُه 
َرٌة  َر كلَّ شــيِء فيــِه، حقيقــٌة ُمقــرَّ واأبدَعــُه ورعــاُه، وقــدَّ
َتنِطــُق بهــا الفطــرُة الســليمُة، وتُؤكُدهــا البديهيَّــاُت 
ــى كُلَّ  ــِذي اأْعَط ــُه ﴿الَّ ــو الل ــُه ه ــَك باأنَّ ــلَّمُة، ذل الُمَس
َشــْيٍء َخْلَقــُه ثُــمَّ َهــَدى )5٠(﴾ )ســورة طــه(، هــو 
ــَماِء َمــاًء لَُكــْم ِمْنــُه َشــَراٌب  اللــُه ﴿الَّــِذي اأنْــَزَل ِمــَن السَّ
ْرَع  َوِمْنــُه َشــَجٌر ِفيــِه تُِســيُموَن )1٠( ُيْنِبــُت لَُكــْم بـِـِه الــزَّ
ــَراِت اإِنَّ  ــْن كُلِّ الثََّم ــاَب َوِم أْعَن ــَل َواْلا ــوَن َوالنَِّخي ْيُت َوالزَّ
ــُم  َر لَُك ــخَّ ــُروَن )11( َوَس ــْوٍم َيَتَفكَّ ــًة لَِق آَي ــَك َلا ــي َذلِ ِف

ــْمَس َوالَْقَمــَر  اللَّْيــَل َوالنََّهــاَر َوالشَّ
َراٌت بِاأْمــِرِه اإِنَّ  َوالنُُّجــوُم ُمَســخَّ
آَيــاٍت لَِقــْوٍم َيْعِقلـُـوَن  ِفــي َذلـِـَك َلا
أْرِض  )12( َوَمــا َذَراأ لَُكــْم ِفــي اْلا
َذلِــَك  ِفــي  اإِنَّ  األَْوانُــُه  ُمْخَتِلًفــا 
كَّــُروَن )1٣( َوُهــَو  آَيــًة لَِقــْوٍم َيذَّ َلا
َر الَْبْحــَر لَِتاأْكُلـُـوا ِمْنــُه  الَّــِذي َســخَّ
لَْحًمــا َطِريًّــا َوَتْســَتْخِرُجوا ِمْنــُه 
ــَك  ــَرى الُْفْل ــونََها َوَت ــًة َتْلَبُس ِحْلَي
َمَواِخــَر ِفيــِه َولَِتْبَتُغــوا ِمــْن َفْضِلــِه 

أْرِض َرَواِســَي  ــي اْلا َولََعلَُّكــْم َتْشــُكُروَن )14( َواألَْقــى ِف
اأْن َتِميــَد بُِكــْم َواأنَْهــاًرا َوُســُبًلا لََعلَُّكــْم َتْهَتــُدوَن )15( 
َوَعَلاَمــاٍت َوبِالنَّْجــِم ُهــْم َيْهَتــُدوَن )16( اأَفَمــْن َيْخلُــُق 
وا نِْعَمــَة  َكَمــْن َلا َيْخلـُـُق اأَفــَلا َتَذكَّــُروَن )17( َواإِْن َتُعــدُّ
اللَّــِه َلا تُْحُصوَهــا اإِنَّ اللَّــَه لََغُفــوٌر َرِحيٌم )1٨(﴾ )ســورة 

النحــل(.
اللــِه لهــَذا  لائــُل علــى ملكيَّــِة  الدَّ تتزاَحــُم  وهكــذا 
الُوُجــوِد كلِّــِه، واأنَّــُه الخالـِـُق َوحــَدُه الــذي لا ُيشــاركُُه 

ــدُّ  اأحــٌد فــي ُملِكــِه الُمتَصــِرُف فــي كلِّ شــيٍء، ولا يِن
عــن علمــِه شــيٌء، ولا يخــرُج علــى ســلطانِِه شــيٌء، 

ــِه شــيٌء. ــن األوهيِت ــَتْغِني ع ولا َيس
لــُه العظيــُم العزيــُز الحكيــُم -خالــُق هــذا الوجوِد  هــذا الاإ
ــِه وحــَدُه  أمــِر فيــِه- األيــَس مــن حقِّ ومالِكــِه وصاحــُب الا
َر لهــذا الوجــوِد  اأْن َيْحكــَم هــذا الُوُجــوَد؟! واأْن ُيقــرِّ
َد لــُه غايَتــُه  ولــكلِّ شــيٍء فيــِه شــرَعُه وقانونَــُه ويحــدِّ

وســلوَكُه؟!.
ــَد الصحيــَح عــن هــذا التســاؤِل..  اإنَّ الجــواَب الوحي
هــو بلــى، اإنَّ اللــَه وحــدَه صاحــُب هــذا الحــِق، واإنَّ 
اأيَّ اعتــداٍء علــى هــذا الحــقِّ هــو اعتــداٌء علــى األوهيــِة 
ــِه َوحَدُه  ِتــِه؛ ذلــَك اأنَّ الــذي َيملـُـُك مــن َحقِّ اللــِه وربوبيَّ
 َّ َر، وهــي قضيــٌة لا يجــاِدُل فيهــا اإلا اأن َيْحُكــَم واأن يقــرِّ
ــاُع  ــا اتِّب مَّ ــٌد، فاإ جاهــٌل اأو جاِح
ُر  اللــِه فــي كل ِّمــا َيُحكــُم وُيقــرِّ

واإلا فهــي الجاهليــُة.
ــَو  : ﴿َوُه ــزَّ وجــلَّ ــُه ع ــوُل الل يق
ــَماِء اإِلَــٌه َوِفــي  ـِذي ِفــي السَّ الَـّ
)ســورة   ﴾)٨4( اإِلَــٌه  أْرِض  اْلا
الزخــرف(، فاللــُه وحــَدُه هــو 
هــذِه  قوانِيــَن  وضــَع  الــذي 
ــو  ــِه، وه ــا تحِوي الســماواِت وم
الــذي  –ســبحانٌَه-  كذلــَك 
ــَن هــذِه الاأرِض و مــا عليهــا، و كمــا اأنــه  وضــَع قوانِي
ــُه  ل ــُه فــي الســماِء فهــو كذلــك الاإ ل -ســبحانَُه- هــو الاإ

الاأرِض. فــي 
فاإذا كانْت الســلطُة للِه  في حياِة الناِس باعتباِرِهم 
ــؤلاِء  ــِه، كان ه ــَن لل ــِه وَمملوكي ــِق الل ــن َخل ــا م ِقطاًع
ــا اإذا  النــاُس خاضعيــَن للــِه معترفيــَن بــِه طائعيــَن لــُه، اأمَّ
ــاِس،  ــاِة هــؤلاِء الن ــي حي ــِه ف ــِر الل ــت الســلطُة لِغي كان
كان هــؤلاِء النــاُس خارجيــَن علــى اللــِه متمرديــَن عليــِه 

اإسلام اأو جاهلية 

تكــوَن  اأن  ــا  اإمَّ البشــريَة؛ 
ــيٍء  ــي كلِّ ش ــِه ف ــًة لل خاضع
اإمَّــا  فهــَي مســلمٌة لرِبَهــا، و
خاِضَعــٍة  غيــَر  تكــوَن  اأن 
للــِه فهــي كافــرٌة بــِه، ومــن 
جاهليــٍة فــي  فهــَي  ثــمَّ 
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عاصيــَن لــُه، ويصبــُح اعترافُهــم باأنَّــُه خالــُق الســماواِت 
ــًة عليهــم لا لهــم  والاأرِض وخالــُق كلِّ شــيٍء؛ ُحجَّ
أنهــم ُرغــَم اإقراِرهــم  ومدعــاًة اإلــى ِعقابِهــم، ذلــك لا
لــِه لهــذا الوجــوِد -وهــم قطــاٌع منــه-  بملكيــِة هــذا الاإ
نهــم يخرُجــوَن علــى  وباأنــه خالُقــُه والمتصــرُف فيــه فاإ

ســلطانِِه، ويجعلــوَن الســلطَة فــي حياتِهــم لغيــرِه. 
ــي  ــِه ف ــَن الل ــًة م ــا منزوع ــت الســلطُة كلُّه وســواٌء كان
ــي  ــى ف ــِه ُمنحًّ ــاِس، وســواٌء كاَن ســلطاُن الل ــاِة الن حي
ــاإنَّ  ــن شــيٍء اآخــَر، ف ــُه وبي ــْرَكٌة بين ــاِة البشــِر اأو ِش حي

ــَك اأنَّ الســلطَة  ــياٌن ذل ــَر ِس أم الا
للــِه وحــدُه  اأن تكــوَن  ينبغــي 

دوَن شــريٍك.
قضيــُة  القضيــُة،  هــي  هــذه 

جاهليــٍة. اأو  اإســلاٍم 
للــِه  الســلطاُن  يكــوَن  اأْن  ــا  اإمَّ
ــِه وحــَدُه،  ــُة لل وحــَدُه، والِقواَم
فــي  وحــَدُه  للــِه  والحكــُم 
شــيٍء  كلِّ  فــي  النــاِس  حيــاِة 

ــا اأْن يكــوَن  ســلاُم. واإمَّ فــي حياتِهــم، فهــذا هــو الاإ
الســلطاُن لاأحــٍد غيــِر اللــِه اأو مَعــُه والحكــُم لغيــِر اللــِه 

الجاهليــُة. هــي  فهــذه  مَعــُه،  اأو 
ــا اأن تكــوَن  اإنهمــا حالتــاِن تتناوَبــاِن الحيــاَة البشــريَة، اإمَّ
ــا  خاضعــًة للــِه فــي كلِّ شــيٍء فهــَي مســلمٌة لربَِهــا، واإمَّ
اأن تكــوَن غيــَر خاِضَعــٍة للــِه فهــي كافــرٌة بــِه، ومــن َثــمَّ 

فهــَي فــي جاهليــٍة.
أمــَر كمــا نــراُه بديهــًة مــن البديهيــاِت  ذلــَك اأنَّ الا
يمارُســُه النــاُس فــي حياتِهــم الخاصــِة، كمــا يمارســونه 
فــي حياتِهــم العامــِة. فهــم ُيعطــوَن الَحــقَّ فــي التصرِف 
الكامــِل لمــن َيملُــُك، وكلُّ اإنســاٍن يتصــرُف فيمــا 
ــُه  ــى اأن يناِزَع ــي يراهــا، وياأَب ــِة الت ــى الطريق ــُك عل َيملُ
اأحــٌد فيمــا َيملـُـُك، اأو يتدخــَل اأحٌد فــي تعديِل تصرٍف 

مــن تصرفاتـِـه. وكذلــك فــي حياتِهــم العاَمــِة، فالملــوُك 
أباطــرُة الذيــن يزعمــوَن اأنهــم َتَملَُّكــوا هــذا الشــعَب  والا
ــي  ــاُس حــقَّ التصــرِف ف ــم الن ــذِه الاأرَض يعطيه اأو ه
ــروَن  أمــوِر، وي ــِر الا ــَن وتقري ُملِكهــم وحــقَّ ســنِّ القواني

أنهــم ملــوٌك!! هــم الطبيعــيِّ لا ذلــك مــن حقِّ
أمــَر فــي حقيقِتــِه ليــَس كذلــك، ذلــك  غيــَر اأّن هــذا الا
لاأن الُملــَك الحقيقــيَّ للــِه وحــَدُه، وكُل شــيٍء عــداُه 
ــْل  : ﴿قُ ــُه عــزَّ وجــلَّ ــوٌك، يقــوُل الل ســبحانَُه فهــو ممل
ــْم  ــْل اأَفاتََّخْذتُ ــِل اللَّــُه قُ أْرِض قُ ــَماَواِت َواْلا َمــْن َربُّ السَّ
ِمــْن ُدونِــِه اأْولَِيــاَء َلا َيْمِلُكــوَن 
ا قُــْل  أنُْفِســِهْم نَْفًعــا َوَلا َضــرًّ لِا
ــُر  أْعَمــى َوالَْبِصي َهــْل َيْســَتِوي اْلا
اأْم َهْل َتْســَتِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر 
ـِه ُشــَرَكاَء َخَلُقــوا  اأْم َجَعلُــوا لِلَـّ
َكَخْلِقــِه َفَتَشــاَبَه الَْخْلــُق َعَلْيِهــْم 
قُــِل اللَّــُه َخالـِـُق كُلِّ َشــْيٍء َوُهــَو 
ــاُر )16(﴾ )ســورة  الَْواِحــُد الَْقهَّ

الرعــد(.
فالَمِلــُك هــو اللــُه، وكلُّ شــيٍء َمملــوٌك للــِه ســبحانَُه، 
نســاَن اأوَل مــرٍة جعَلــُه خليفــَة  واللــُه حيــَن خلــَق الاإ
فــي الاأرِض، يحكــُم بحكــِم اللــِه، ويقيــُم فــي الاأرِض 
ا فــي الاأرِض يفعــُل فيهــا  كلمــَة اللــِه، ولــم ُيْطِلْقــُه حــرًّ

مــا يشــاُء حْســَب هــواُه وَتَبًعــا لرغباتِــِه.
: ﴿َواإِْذ َقــاَل َربُّــَك لِْلَمَلائَِكــِة اإِنِّــي  يقــوُل اللــُه عــزَّ وجــلَّ
ــرة(،  ــًة )٣٠(﴾ )ســورة البق أْرِض َخِليَف ــي اْلا ــٌل ِف َجاِع
ــوا  ــا اْهِبُط ــِه ســبحانَُه ﴿قُْلَن ــَق بقولِ ُر لهــم الطري ــَم يقــرِّ ث
ــا َياأْتَِينَُّكــْم ِمنِّــي ُهــًدى َفَمــْن َتِبــَع  مَّ ِمْنَهــا َجِميًعــا َفاإِ
ُهــَداَي َفــَلا َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َوَلا ُهــْم َيْحَزنُــوَن )٣٨( 
ــاِر  ُبــوا بِاآَياتَِنــا اأولَِئــَك اأْصَحــاُب النَّ َوالَِّذيــَن َكَفــُروا َوَكذَّ

ــرة(. ــُدوَن )٣٩(﴾ )ســورة البق ــا َخالِ ــْم ِفيَه ُه
والقضيــُة بحذافيِرَهــا معروضــٌة فــي القــراآِن الكريــِم 

النــاس  يكــون  حيــن  اأنــه 
اللــه،  لشــريعة  خاضعيــن 
رافضيــن  بحكمــه،  ملتزميــن 
شــرعه،  غيــر  شــرع  لاأي 
فاإنهــم يكونــون فــي ديــن اللــه
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-باعتبــاِرِه كلمــَة اللــِه الاأخيــرَة للبشــريِة- عرًضــا واضًحا 
بلســاٍن عربــيٍّ مبيــٍن، ولــم يترْكَهــا اللــُه  غامضــًة اأو 

ُمبهمــًة فضــًلا عــن بداهِتَهــا وجلائَِهــا.
آيــاِت القراآنيــِة التــي تعرَضــْت  ونذكُــُر هنــا بعــَض الا
لهــذِه القضيــِة الخطيــرِة التــي يــدوُر عليهــا َخلــُق هــذا 
، وتقــوُم عليهــا حياتُــُه وعليهــا يكــوُن  نســانيِّ الكائــِن الاإ
آيــاِت  ِرَضــى اللــِه عنــُه اأو ُســْخُطُه، نَعــِرُض هــذِه الا
ــِه  ــيِّ -بجلائِ ــِظ القراآن ــَن لِلَّف ــِق عليهــا تاركي دوَن التعلي
ووضوِحــِه- ولكلمــاِت اللــِه -بجلالَِهــا وهيمنِتَهــا- تقريَر 

أمــِر الجليــِل والحقيقــِة الهائلــِة. هــذا الا
يقــوُل عــزَّ شــاأنُُه: ﴿َوَمــا اْخَتَلْفُتْم 
ِفيــِه ِمــْن َشــْيٍء َفُحْكُمــُه اإِلَــى 
َعَلْيــِه  َربِّــي  ـُه  اللَـّ َذلُِكــُم  ـِه  اللَـّ
 ﴾)1٠( اأنِيــُب  َواإِلَْيــِه  َتَوكَّْلــُت 

الشــورى(. )ســورة 
ــْم  ــَرُعوا لَُه ــَرَكاُء َش ــْم ُش ﴿اأْم لَُه
يــِن َمــا لَــْم َيــاأَْذْن بـِـِه اللَّــُه  ِمــَن الدِّ

َولَــْوَلا َكِلَمــُة الَْفْصــِل لَُقِضــَي َبْيَنُهــْم َواإِنَّ الظَّالِِميــَن 
ــٌم  )21(﴾ )ســورة الشــورى(. ــَذاٌب األِي ــْم َع لَُه

ـِه اأَمــَر األَّا َتْعُبــُدوا اإِلَّا اإِيَّــاُه َذلِــَك  ﴿اإِِن الُْحْكــُم اإِلَّا لِلَـّ
ــوَن )4٠(﴾  ــاِس َلا َيْعَلُم ــَر النَّ ــُم َولَِكــنَّ اأْكَث ــُن الَْقيِّ ي الدِّ

ــورة يوســف(. )س
﴿اإِنَّــا اأنَْزلَْنــا اإِلَْيــَك الِْكَتــاَب بِالَْحــقِّ لَِتْحُكــَم َبْيــَن النَّــاِس 

بَِمــا اأَراَك اللَّــُه )1٠5(﴾ )ســورة النســاء(.
ــِزَل  ــا اأنْ ــوا بَِم ــْم اآَمُن ــوَن اأنَُّه ــَن َيْزُعُم ــى الَِّذي ــَر اإِلَ ــْم َت ﴿األَ
اإِلَْيــَك َوَمــا اأنْــِزَل ِمــْن َقْبِلــَك ُيِريــُدوَن اأْن َيَتَحاَكُمــوا اإِلَــى 
ــْيَطاُن  الطَّاُغــوِت َوَقــْد اأِمــُروا اأْن َيْكُفــُروا بِــِه َوُيِريــُد الشَّ

اأْن ُيِضلَُّهــْم َضــَلاًلا َبِعيــًدا )6٠(﴾ )ســورة النســاء(.
ــاِت  آي ــذِه الا ــي اآخــِر ه ــِة ف ــِه الَعِليَّ ــْم بذاتِ ــى اأْن ُيقِس اإل
اإذ يقــوُل ســبحانَُه: ﴿َفــَلا َوَربِّــَك َلا ُيْؤِمُنــوَن َحتَّــى 
ِفــي  َيِجــُدوا  َلا  ثُــمَّ  َبْيَنُهــْم  َشــَجَر  ِفيَمــا  ُيَحكُِّمــوَك 

ا َقَضْيَت َوُيَســلُِّموا َتْســِليًما )65(﴾  اأنُْفِســِهْم َحَرًجا ِممَّ
)ســورة النســاء(.

ُر  وصــدق اللــه العظيــم، يقــول وقولــه الحــق، ويقــرِّ
ُرُه هــو الُحْكــُم، وَمــْن شــاَء فليؤمــْن ومــن شــاء  ومــا ُيَقــرِّ

فليكفــْر.
ولا بــد قبــل اأن نختــَم هــذا الحديــَث اأْن نوضــَح 

اأمريــِن:
اأوُلُهمــا: اأنَّــه حيــَن يكــوُن النــاُس خاضعيــَن لشــريعِة 
غيــِر  شــرٍع  لاأي  رافضيــَن  بحكمــِه  ملتزميــن  اللــِه 
ــَن  ــا حي ــِه. واأمَّ ــِن الل ــي دي ــون ف ــم يكون نه ــرِعِه، فاإ ش
يكــوُن النــاُس خاضعيَن لشــريعٍة 
ــَن  ــَر ملتزمي ــِه غي ــَر شــريعِة الل غي
ــن  ــِه رافضي ــِه وُحكم بشــرِع الل
ــون  ــؤلاء يكون ــه، فه ــرِع الل لش

ــوِت. ــِن الطاغ ــي دي ف
ــه  يمــاِن ب ــُه يشــترُط فــي الاإ والل
ــوِت،  ــَر بالطاغ -ســبحانه- الكف
والكفــِر  لــه  والخضــوِع  –ســبحانه-  طاعِتــه  اأي: 

بالطاغــوِت ورفــِض طاعِتــه.
يــِن َقــْد َتَبيَّــَن  يقــول عــز وجــل: ﴿َلا اإِْكــَراَه ِفــي الدِّ
ْشــُد ِمــَن الَْغــيِّ َفَمــْن َيْكُفــْر بِالطَّاُغــوِت َوُيْؤِمــْن بِاللَّــِه  الرُّ
َفَقــِد اْسَتْمَســَك بِالُْعــْرَوِة الُْوْثَقــى َلا انِْفَصــاَم لََهــا َواللَّــُه 

ــٌم )256(﴾ )ســورة البقــرة(. ــِميٌع َعِلي َس
أْمِر  ويقــول ســبحانه: ﴿ثُــمَّ َجَعْلَنــاَك َعَلى َشــِريَعٍة ِمــَن اْلا
َفاتَِّبْعَهــا َوَلا َتتَِّبــْع اأْهــَواَء الَِّذيــَن َلا َيْعَلُمــوَن )1٨(﴾ 

)ســورة الجاثيــة(.
وهــو -ســبحانه- ينفــي عــن اأهــِل الكتــاِب اأنهــم علــى 
ــوراَة  ــى يقيمــوا الت ســلاِم، حت يمــاِن والاإ شــيٍء مــن الاإ
نجيــَل ومــا اأنــِزَل اإليهــم مــن ربِّهــم، ُرغــَم مــا كانــوا  والاإ
ُيِقيمونَــه فــي حياتِهــم مــن اأشــكاِل التعبــِد والاأخــِذ 

ببعــِض الاأحــكاِم الشــرعيِة فــي اأموِرِهــم.

الســلطَة ينبغــي اأن تكــوَن للــِه 
هــذه  شــريٍك.  دوَن  وحــدُه 
هــي القضيــُة، قضيــُة اإســلاٍم 

اأو جاهليــٍة
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يماَن حيــَن لم ياأخذوا  ولكنــه -ســبحانه- نََفــى عنهــم الاإ
أمــَر كلَّــه مــن اللــِه وحــَده. وتوعدهــم بالخــزي فــي  الا
الدنيــا والعــذاب فــي الاآخــرة بســبب اإيمانَهــم ببعــِض 
ــا  ــْل َي الكتــاِب وكُْفَرهــم ببعــض، يقــول ســبحانه: ﴿قُ
اأْهــَل الِْكَتــاِب لَْســُتْم َعَلــى َشــْيٍء َحتَّــى تُِقيُمــوا التَّــْوَراَة 
نِْجيــَل َوَمــا اأنْــِزَل اإِلَْيُكــْم ِمــْن َربُِّكــْم )6٨(﴾ )ســورة  َواْلاإِ

المائدة(.
الِْكَتــاِب  بَِبْعــِض  ﴿اأَفُتْؤِمُنــوَن  وجــل:  عــز  ويقــول 
َوَتْكُفــُروَن بَِبْعــٍض َفَمــا َجــَزاُء َمــْن َيْفَعــُل َذلِــَك ِمْنُكــْم 
وَن اإِلَــى  نَْيــا َوَيــْوَم الِْقَياَمــِة ُيــَردُّ اإِلَّا ِخــْزٌي ِفــي الَْحَيــاِة الدُّ
ــوَن )٨5(﴾  ــا َتْعَملُ ــٍل َعمَّ ــُه بَِغاِف ــا اللَّ ــَذاِب َوَم اأَشــدِّ الَْع

ــرة(. ــورة البق )س
منــُه  ــْوا  َيَتَلقَّ اأْن  البشــِر  مــن  يريــُد  -ســبحانه-  فاللــُه 
يجعلــوا  اأْن  اأي:  حياتِهــم،  فــي  اأمــٍر  كلَّ  وحــَدُه 

فــي  وحــَدُه  للــِه  الســلطاَن 
ــِه وحــَدُه  ــَة لل ــم، والِقواَم حياتِه
هــو  اللــَه  واأنَّ  اأموِرهــم،  فــي 
صاحــُب الحــقِّ -وحــَدُه- فــي 
ــم،  َر لهــم اأمــَر تصوراتِه اأْن يقــرِّ
وقيِمِهــم وموازيِنهــم، وعاداتِهــم 
ونُســِكِهم  وتقاليِدهــم، 

وقوانيِنهــم  وســلوِكهم،  واأخلاِقهــم  وشــعائِرهم، 
ــِة  ــِة والتربوي ــم الاقتصادي وتشــريعاتِهم، واأنظمــِة حياتِه
حيــَن  واأنهــم  وغيرهــا،  والسياســيِة  والاجتماعيــِة 
ياأخــذوَن فــي شــيٍء ِمــن هــذا مــن غيــِر اللــِه -ولــو 
نهــم يكونــوَن فــي قبضــِة الطاغــوِت،  شــيئاً ضئيــلاً- فاإ

بُحْكِمــه. وَيُســوقُهم  لــه  ُيَعبُِّدهــم 
والطاغــوُت فــي حيــاِة البشــِر هــو كُل ســلطاٍن غيــِر 
اللــِه، ســواء كان هــذا الســلطاُن ســلطاَن  ســلطاِن 
فــرٍد اأو جماعــٍة اأو كان هــوى فــرٍد اأو اأهــواَء النــاِس 
َيجــِذُب  شــيٍء  كلُّ  هــو  الطاغــوَت  اإّن  مجتِمعــًة، 

ــِة  ــي طاع ــه ف ــه وُيدِخلُ ــِة ربِّ ــًدا عــن طاع نســاَن بعي الاإ
والهــوى. الشــيطاِن 

ــي الخضــوِع  ــًلا ف ــِه ُمَتمثِّ ــاُن بالل يم ــمَّ كان الاإ ــن َث وم
لحكمــِه واأمــِرِه، والكفــُر بالطاغــوِت متمِثــًلا فــي رفِض 

حكِمــِه واأمــِرِه.
ســلاُم والجاهليــُة  ــّي الاإ والاأمــر الثانــي: هــو اأنَّ حالََت
اأو  بتطــوٍر  ولا  مــكاٍن  ولا  بزمــاٍن  مرَتِبَطتيــِن  ليســتا 
ــُل البشــريُة بينهمــا  ــاِن تتنِق ــٍف، واإنمــا ُهمــا حالت تخل
بصــرِف النظــِر عــن الزمــاِن اأو المــكاِن اأو درجــِة التقدِم 
ســلاَم  المــادِي اأو بســاطِته، ذلــك لاأن الجاهليــَة اأو الاإ
ــم، ســواٌء  ــِد وربِِّه ــن العبي ــِة بي تعكســاِن صــورَة العلاق
فــي القديــِم اأو الحديــِث، وســواٌء فــي طوِرهــم الِبدائــيِّ 

ــِث. اأو طوِرهــم الحدي
فــاإن كانــت صــورةُ العلاقــِة هــذه هي الخضــوُع للِه عزَّ 
ــي منــه وحــَدُه فــي  ، والتلقِّ وجــلَّ
ــُه اإليــِه  كلِّ اأمــوِر الحيــاِة، والتوجُّ
ــاِة كلِّهــا  وحــَده فــي اأمــوِر الحي
ســلاُم  الاإ هــو  فهــذا  كذلــك، 

وهــؤلاِء هــم الُمســِلُموَن.
واإن كانــت صــورُة هــذه العلاقِة 
حكــِم  لغيــِر  الخضــوُع  هــي 
ــَده،  ــه وح ــِة لل ــِد الســلطاِن والِقوام ــدُم توحي ــِه وع الل
فهــذه هــي الجاهليــُة وهــؤلاِء هــم الكافــروَن الظالمــوَن 

الفاســقوَن.
ذلــك لاأنَّ هــِذه القضيــَة مــن القضايــا التــي لا ُيصيُبهــا 
ألوهيُة واحدٌة  التغِيِيــُر ولا التعديــُل فــي حيــاِة البشــِر. فالا
ــُزوُل، واللــه هــو الحــيُّ الباقــي،  ــٌة لا َتُحــوُل ولا َت ثابت
أوُل والاآخــُر والظاهــُر والباطــُن، وهــو خالــُق  وهــو الا
أمــَر ويصــرُِّف  ــُر الا هــذه البشــريِة، وهــو -ســبحانه- يدبِّ
َّ عبيــًدا، وهكــذا اإلــى  آيــاِت، والعبيــُد لــن يكونــوا اإلا الا

يــوِم الديــِن.

ــيٍء  ــو كلُّ ش ــوَت ه اإّن الطاغ
ــًدا عــن  نســاَن بعي يجــذُب الاإ
فــي  وُيدُخُلــه  ربِّــه،  طاعــِة 

الشــيطان والهــوى طاعــِة 
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َد اللــُه تعالــى المهمــَة الوحيــدَة التــي ُخِلقنا  لقــد حــدَّ
نحــُن البشــُر مــن اأجِلهــا، األا وهــي عبــادُة اللــِه 
ــا  ــال ســبحانه: ﴿َوَم ــُث ق ــلا شــريٍك، حي وحــَده ب
نْــَس اإِلَّا لَِيْعُبــُدوِن )56(﴾ )ســورة  َخَلْقــُت الِْجــنَّ َواْلاإِ
ــه  ــوَن كلَّ ــى الك ــُه تعال َر الل ــخَّ ــد س ــات( .وق الذاري
نســاِن حتَّــى يقــوَم  والســمواِت والاأرَض لهــذا الاإ
ــاأ له الاأســباَب ليكوَن  َدِة، وهيَّ بتلــك المهمــِة المحــدَّ
عبــًدا مخلًصــا عبوديَتــه للــِه وحــَدُه بــلا شــريٍك. 
ــَماَواِت َوَمــا  ــا ِفــي السَّ َر لَُكــم مَّ قــال تعالــى: ﴿َوَســخَّ

ْنــُه اإِنَّ ِفي  أْرِض َجِميًعــا مِّ ِفــي اْلا
ــُروَن  ــْوٍم َيَتَفكَّ ــاٍت لَِّق آَي ــَك َلا لِ َذٰ
)1٣(﴾ )سورة  الجاثية(. وقال 
ــا  ــن كُلِّ َم ــم مِّ تعالــى: ﴿َواآَتاكُ
وا نِْعَمــَت  َســاألُْتُموُه ۚ َواإِن َتُعــدُّ
نَســاَن  اللَّــِه َلا تُْحُصوَهــاۗ  اإِنَّ اْلاإِ
ــاٌر )٣4(﴾ )ســورة  لََظلُــوٌم َكفَّ
صفحــاِت  وفــي  اإبراهيــم(. 
ــى  ــوِن الفســيِح تتجل ــذا الك ه
ــِة علــى ذلــك  ــِه الدال ــاُت الل اآي

نســاِن،  التســخيِر وتلــك الرحمــِة والاهتمــاِم بهــذا الاإ
الــذي كرَمــُه اللــُه وعلَمــُه الاأســماَء كلَّهــا، واأعطــاُه 
حريــَة الاختيــاِر ليصــَل لمراتــِب العبوديــِة المختــارِة 
ِة للــِه ربِّ العالميــَن فيرَفَعــُه اللــُه وُيســِكَنُه داَر  الُحــرَّ

ــًة. ــاًة طيب ــُه حي ــه وُيحِيَي كرامِت
ــَن  ــِة م ــِم العظيم ــرِة والنِّع ــاِت الباه آي ــك الا ــن تل وم

نســاِن، اأْن جعــَل لــه زوًجــا مــن نفِســه ليقــوَم  اللــِه للاإ
ــَم نفَســه واأســرَته  ــه، وُيقي ــوِط ب ــِة المن ــدوِر الخلاف ب
ومجتمَعــه وفــَق مــراِد اللــِه ربِّــه وســيِده وخالِقــه، 
يقــوُل اللــُه  فــي ُمحَكــِم التنزيــِل: ﴿َيااأيَُّهــا النَّــاُس 
ـِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نَْفــٍس َواِحــَدٍة  اتَُّقــوا َربَُّكــُم الَـّ
َوَخَلــَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَبــثَّ ِمْنُهَمــا ِرَجــاًلا َكِثيــًرا 
ــاَم  أْرَح ــِه َواْلا ــاَءلُوَن بِ ــِذي َتَس ــَه الَّ ــوا اللَّ ــاًء َواتَُّق َونَِس
اإِنَّ اللَّــَه َكاَن َعَلْيُكــْم َرِقيًبــا )1(﴾ )ســورة النســاء(. 
والخلافــُة فــي الاأرِض واإقامــُة ديــِن اللــِه تعالَــى، 
هــي  التــي  الزوجيــِة  وقاعــدِة  الاأســرِة  مــَن  َينَشــاأ 
أفــراِد والمجتمعــاِت،  القاعــدُة الاأساســيُة لتكويــِن الا
بتلــَك  كبيــًرا  اهتماًمــا  ســلاُم  الاإ اهتــمَّ  فقــد  لــذا 
القاعــدِة، وجعــَل لهــا شــاأنًا عظيًمــا ومقاًمــا جليــًلا، 
ــا  ــى لن ــُه تعالَ ــد َوصــَف الل وق
العلاقــَة  تلــَك  وبيَّــن طبيعــَة 
الزوجيــَة وَدوَرهــا فــي التنشــئِة 
والتربيــِة علــى قاعــدِة العبوديــِة 
ــى شــرِطه  ــِة عل ــِه، والخلاف لل
وشــرِعه فــي مواضــَع كثيــرٍة 
ــِث  ــِز واأحادي ــه العزي ــن كتابِ م
ســلاُم يهــدُف  نبِيــه ، فالاإ
الرابطــِة  تلــَك  تعزيــِز  اإلــى 
ويســعى  والرحــِم،  الاأســريِة 
لتقِوَيِتهــا و ِصلِتهــا، و يتوعــُد بالغضــِب و اللَّعنــِة 
ويضبــُط  الاأســرِة  حيــاَة  وينظــُم  يقطُعهــا،  لمــن 
ُد وظيفَتهــا فــي تربيــِة  العلاقــَة بيــن الجنســيِن، ويحــدِّ
ــى الفطــرِة  ــِة عل ــاِل المســلمِة المؤمن ــداِد الاأجي واإع
التــي فطــَر اللــُه النــاَس عليهــا، فهــي تحتــُل فــي 
ســلامِي قاعــدًة كبيــرًة مــن قواعــِد المنهــِج  النظــاِم الاإ

دوُر الاأسرِة 
في تحقيِق العبوديِة للِه

بذاتــه  يتولــى  اللــه  اإن 
ــاة هــذا  ــم حي -ســبحانه- تنظي
علــى  شــراف  والاإ الكائــن، 
المســلمة  الجماعــة  تنشــئة 
ــه،  تنشــئة خاصــة تحــت عيني
العظيــم  للــدور  اإعدادهــا  و
الــذي قــدره لهــا فــي الوجــود
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لهــِي الاأصيــِل للخلافــِة البشــريِة الســويَِّة، والتــي  الاإ
بهــا تكــوُن موصولــًة باللــِه ســبحانَه وتعالــى مباشــرًة، 
ــاِس،  ــي الن ــيئِته ف ــه ومش ــه وِحكمِت راَدتِ ــًة باإ موصول
قامــِة الحيــاِة علــى هــذا النحــِو الــذي  ومنَهِجــَه لاإ
ـم فهــي موصولــٌة  رُه واأراَده للبشــريِة، ومــن ثَـّ قــدَّ

بغضِبــه ورضــاه، وعقابِــه وثوابِــه. 
ــِر  أم ــَة هــذا الا نســاُن المؤمــُن جدي ــذا يستشــعُر الاإ ل
وخطورتـِـه، فنظــاُم الاأســرِة هــو نظــاٌم ربانــٌي خــاٌص، 
ينبثــُق مــن َمِعيــِن الِفطــرِة، وتبــدو هــذه الحقيقــُة 
ـا  اإِنَـّ النَّــاُس  ﴿َيااأيَُّهــا  تعالــى:  قولِــه  فــي  واضحــًة 
ُشــُعوًبا  َوَجَعْلَناكُــْم  َواأنَْثــى  َذَكــٍر  ِمــْن  َخَلْقَناكُــْم 

 ﴾)1٣( لَِتَعاَرفُــوا  َوَقَبائِــَل 
رادُة  فــاإ الحجــرات(.  )ســورة 
اللــِه هــي التــي جــاءت بهــم 
وخطَّــت  العالــِم،  هــذا  اإلــى 
لهــم طريــَق الحيــاِة فيــه، واللــُه 
ــُر اأمَرُهــم  وحــَده هــو الــذي يدبِّ
وحــَده  وهــو  تدبيــٍر،  خيــَر 

َد لهــم المنهــَج، واأن  صاحــُب الحــقِّ فــي اأن يحــدِّ
َع لهــم اأنظَمَتهــم وقوانيَنهــم، واأن يضــَع لهــم  يشــرِّ
قيَمهــم وموازيَنهــم، وهــو وحــَده الــذي يرِجعــوَن 
ــه  ــه وموازيِن ــى قيِم ــه وشــريعِته واإل ــى منَهِج ــه واإل اإلي
عنــد الاختــلاِف فــي كل شــاأٍن مــن هــذه الشــؤوِن.

َصلَُحــت  فــاإن  للمجتمــِع؛  القلــِب  بمثابــِة  اإنهــا 
الاأســرُة َصلـُـَح المجتمــُع واإن َفَســَدت الاأســرُة فســَد 
َر اللــُه تعالــى المســلمين فقــال:  المجتمــُع، لــذا حــذَّ
ــاًرا  ــوا اأنُْفَســُكْم َواأْهِليُكــْم نَ ﴿َيــا اأيَُّهــا الَِّذيــَن اآَمُنــوا قُ

ــم(.  ــاَرُة )6(﴾ )التحري ــاُس َوالِْحَج ــا النَّ َوقُوُدَه
ســلاُم تلــك اللَِّبَنــَة الاأساســيَة فــي  لقــد اأحــاَط الاإ

المجتمــِع برعايــٍة ملحوظــٍة، وذلــك ِمــن خــلاِل 
ووضــِع  الاأخــلاِق،  مــن  عظيــٍم  ســياٍج  وضــِع 
ُل لــه نفُســُه الَمَســاَس  العقوبــاِت الرادعــِة لمــن تُســوِّ
بهــا لِعلِمــه -ســبحانَه- بُخطــورِة ذلــك البنــاِء الاأصيِل 

ــِع.  ــي المجتم ف
نــِس خطــورَة تلــَك  ويعلــُم الشــياطيُن مــن الجــنِّ والاإ
نســاِن  الحَلقــِة الاأساســيِة فــي تشــكيِل عقيــدِة الاإ
ِهــِه وعباَدتِــه، لــذا كان تدميــُر اأواصــِر الاأســرِة  وَتَوجُّ
المســلمِة هدًفــا للشــياطيِن حتــى َتفقــَد البشــريُة 
نحــُن  وهــا  آمــَن،  الا التربــوَي  الَمْحضــَن  ذلــك 
ــًرا عــن  نــرى حــاَل البشــريِة اليــوَم وقــد َبُعــَدت كثي
والكبيــرِة  العظيمــِة  المهمــِة 
ــا اللــه مــن اأجِلهــا  التــي َخلقَن
اأفــراًدا وجماعــاٍت، وَحَرَمــت 
ــًرا  ــًرا كثي ــها خي البشــريُة نفَس
بعــدِم طاعِتهــا للــِه، واأخــذت 
اللــِه،  لمــراِد  مغايِــًرا  طريًقــا 
واتََّبعــت خطــواِت الشــيطاِن 
ــَن،  ي أَمرَّ ــوَم الا ــي الي ــي تعان ــُه، فه ــَم الل ــن َرِح اإلا م
ــَقاِق فيمــا بينهــا، كمــا تعانــي  تُعانـِـي مــن َمــرارِة الشِّ
ــَقاِق عــن اأمــِر ربِّهــا، وليــس لهــا مــن  مــن مــرارِة الشِّ
ــِج  ــى منه ــودِة اإل ــِة اإلا بالع ــبيٍل للســعادِة الحقيقي س
ربِّهــا والســيِر علــى ُهــَداُه لَتحَظــى بِرضــاُه فــي الدنيــا 
دوِر  تفعيــِل  اإعــادِة  مــن  َمحيــَص  ولا  والاآخــرِة. 
ــاِل فــي  الاأســرِة المســلمِة لتقــوَم بالــدوِر الكبيــِر والفعَّ
ــِة للــِه وحــَدُه، وذلــك  تحقيــِق مفهــوِم العبوديــِة الحقَّ
ــِة  ــى َمعرف ــِئ عل ــا الداِف ــي َمحَضِنه ــا ف ــِة اأبنائِه بتربي
اللــِه وطاعِتــه -ســبحانَه- بــلا شــريٍك عقيــدًة وشــعائَر 

ــا. ــا واأخلاًق وشــرائَِع ونُُظًم

وقــد اأثبتــت التجــارب العمليــة 
غيــر  اآخــر  جهــاز  اأي  اأن 
يعــوض  لا  الاأســرة  جهــاز 
عنهــا؛ ولا يقــوم مقامهــا، بــل 
ــن اأضــرار مفســدة ــو م لا يخل




