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اإلــى حقيقــِة التوحيــِد كمــا بيّنهــا اللــه ســبحانه فــي كتابـِـه  جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــي جماعــة تدعــو البشــرية اإلــى لا اإلــه اإلا اللــه مــن جديــد و

الكريِم وتفصيلها في سنة نبيِه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

تاأّسســت هــذه الجماعــة عــام 1٩٧3م مــن ثُلــٍة فهمــت الحــق وتشــرّبته 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 

والتربية والبناء والتزكية منذ نشاأتها. 

تُوقن جماعة »الصادعون بالحق« اأن البشريَة الاآن تعيُش فترًة تشبُه في كثيٍر من تفصيلاتِها الفترَة الجاهلية التي كانت تسبُق مجيَء الاأنبياِء.

وعلــى ضــوء هــذا واقتــداء بجماعــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم؛ اســتيقنت جماعــة »الصادعــون بالحــق« اأن الصــورة الســرية هــي البدايــة 

ــوا بهــا دون ضجيــج ودون  ــي اآمن ــة الت ــق للقضي دراك الواســع والعمي ــة نفوســهم، واأتاحــت لهــم اأيضــاً الاإ ــراد وتزكي ــة الاأف ــح لهــا تربي ــي تتي ــة الت الواجب

عــلان عــن هــذه الجماعــة  ــّم الاإ ــه؛ ت ــات علي ــة البشــرية بهــذا الحــق والثب ــادرة علــى مخاطب ــواة واأصبحــت ق تشــويش، حتــى اإذا نضجــت هــذه الن

لتتجسد الفكرة في واقع بشري يحملها ويطبقها ويتعامل من خلالها مع الاأحداث والاأوضاع والاأشخاص.

جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــي جماعــة لهــا كيانهــا المســتقل عــن الوســِط الــذي تعيــُش فيــه ويتحقــق الترابــط والــولاُء بيــن اأفراِدهــا، وغايتهــا هــي 

دعــوة النــاس -كلِّ النــاِس- اإلــى توحيــِد اللــِه وتحكيــِم شــريعتِه، لا فــي مجتمعاتِنــا فقــط بــل فــي الاأرِض كلهــا، حتــى لا تكــون فتنــة ويكــون الديــُن 

كلــه للــه. والجماعــة فــي ذلــك تقتــدي اقتــداًء كامــلاً واأمينــاً بالجماعــة المســلمة الاأولــى التــي اأقامهــا رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- ولهــا 

ــار تلــك الاختلافــات الواضحــة بيــن طبيعــة النشــاأة الاأولــى وظروفهــا وطبيعــة النشــاأة الاأخــرى  منهجهــا الحركــي الخــاص الــذي ياأخــذ بعيــن الاعتب

ســلامي علــى مــدار التاريــخ كمــا ينبغــي لاأي حركــة مســلمة راشــدة. والاأمثلــة  وظروفهــا، ومحاولــة الاســتفادة فــي ذلــك مــن تــراث العمــل الحركــي الاإ

علــى ذلــك كثيــرة علــى مــدار تاريــخ دعــوات الرســل والاأنبيــاء واأتباعهــم وهــي سلســلة مســتمرة لــم تــزل اإلــى يــوم القيامــة تبلــغ عــن اللــه عــز وجــل 

وتدعــو النــاس اإلــى العــودة اإلــى دينــه ومنهجــه ونظامــه الــذي افترضــه ســبحانه علــى النــاس رحمــة بهــم واســتنقاذا لهــم مــن شــقوة الدنيــا وعــذاب 

الاآخرة.

يمــان باللــه وحــده وبيــان هــذه الحقيقــة ومــا ينبنــي عليهــا مــن تغييــرات فــي حيــاة النــاس  اإن منهــج دعــوة جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــو الدعــوة للاإ

وذلــك دون الدخــول فــي صــراع اأو مواجهــة مــع اأي اأوضــاع حولهــا -كمــا كانــت بدايــة جميــع الدعــوات- حتــى يتســنى للنــاس اأن يــروا الاأمــر بصورتــه 

ســلام فــي كل زمــان ومــكان مــن اأنــه صــراع مــن اأجــل الســلطة اأو صــدام  الصحيحــة دون اأن يتحــول فــي اأذهانهــم اإلــى مــا يصــوره لهــم اأعــداء الاإ

صــرار علــى ســلوك الطريــق اإلــى اللــه دون ضعــف  مــن اأجــل الصــدام، وحتــى يــرى النــاس فيهــم ســلامة القصــد ونصاعــة الحــق وخلــوص النيــة، مــع الاإ

اأو هوان اأو تردد، واأن تظل على ذلك حتى يقضي الله اأمره ويفتح بينهم وبين قومهم بالحق وهو خير الفاتحين.

نشــاأت الجماعــة وبــداأت دعوتهــا فــي مصــر ثــم قيَّــض اللــه لهــا اأفــراداً اآمنــوا بهــذا الحــق وحملــوه اإلــى العديــد مــن البلــدان الاأخــرى. وخــلال المرحلــة 

الســرية الاأولــى قامــت الدعــوة علــى مبــداأ اصطفــاء الاأفــراد ودعوتهــم دعــوة فرديــة. وهــذا المنهــج واإن كان بطــيء الاأثــر ولكنــه يتيــح فرصــة لاأن ينــال 

ضافــة اإلــى تعميــق فهــم حقيقــة  المدعــو درجــة عاليــة مــن اهتمــام الجماعــة وتربيــة الجوانــب القلبيــة والتعبديــة والفكريــة والســلوكية والحركيــة، بالاإ

الصــراع بيــن الحــق والباطــل. هــذا فضــلا عــن اأن ذلــك المنهــج هــو منهــج اإقامــة المجتمــع المســلم فــي كل زمــان ومــكان كمــا اأيقنــا بفضــل اللــه 

عــز وجــل. تجــدون تفصيــل دعوتنــا ومنجهنــا مــن خــلال شــروح كتــاب معالــم فــي الطريــق وكذلــك العديــد مــن المقــالات والتســجيلات المرئيــة 

نترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. والسمعية على موقعنا على شبكة الاإ
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بسم الله الرحمن الرحيم
اإننــا فــي جماعــة الصادعــون بالحــق نحمــد اللــه الــذي هدانــا لهــذا الحــق ووفقنــا لفهمــه والعمــل بــه، ولقــد بذلنــا جهدنــا مــا اســتطعنا فــي 
اأن نقــدم هــذا الحــق للاأمــة -بــل للبشــرية جميعــاً- ومرجعنــا ودليلنــا فــي ذلــك هــو كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم وســيرة 
الاأنبيــاء الكــرام عليهــم الســلام. نحــن ندعــو النــاس اإلــى هــذا الحــق الــذي لا يملــك اأحــد اأن يختلــف معنــا فيــه اإذا كان صادقــاً مــع 
نفســه وصادقــا مــع اللــه عــز وجــل، ولقــد اأدركنــا اأن عــلاج هــذه الاأمــة لــن يكــون اإلا بــاأن ترجــع رجوعــاً صادقــاً اإلــى ربهــا عــز وجــل. فنحــن 

ندعو الناس اإلى قضية واحدة )اعبدوا الله مالكم من اإله غيره(.
ســلام ونعيــم هــذا الحــق، ثــم تولـّـت عنــه واســتبدلته بصيــغ اأخــرى صنعهــا البشــر؛  اإن الاأمــة التــي عاشــت ردحــاً مــن الزمــن فــي نعيــم الاإ
هــذه الاأمــة بــل والبشــرية كلهــا فــي حاجــة ماســة اإلــى اأن تبلــغ بهــذا الحــق لكــي تــدرك الخطــر الــذي يحيــق بهــا وتعلــم طريقــة الشــفاء 

والنجاة من هذا الشقاء.
ســلام لــم يعــد يحكــم اأي بقعــة علــى الاأرض، فهــذه المجتمعــات البشــرية بجملتهــا -حتــى تلــك المجتمعــات  اإننــا علــى يقيــن مــن اأن الاإ
ســلام يومــاً- ارتــّدت عــن ديــن اللــه وحكمــت بغيــر مــا اأنــزل اللــه. ولذلــك قــام الصادعــون بالحــق ليدعــو اإلــى الديــن  التــي نعمــت بالاإ
الحــق ويبلغــوا عــن اللــه عــز وجــل كمــا كان مــن قبلهــم مــن الرســل والاأنبيــاء واأتباعهــم، ولينــذروا قومهــم ويحذروهــم مــن المصيبــة التــي 

يحملونها ويعيشون فيها.
ومنــذ اأن صدعنــا بالحــق فــي اأبريــل 201٧م تلقينــا تفاعــلاً متباينــاً مــن النــاس وهــذا طبيعــي لاختــلاف عقــول النــاس واختــلاف ثقافاتهــم، 
فرحــب البعــض بمــا قلنــا واســتنكر الكثيــر غيرهــم. ولــم يكــن هــذا مفاجئــاً لنــا لاأننــا نعلــم اأن اأي فكــرة جديــدة علــى النــاس وخصوصــا 
ــاأن ُيصدقــوا كل  اإذا كان لهــا هــذا التغييــر الضخــم فــي حياتهــم ومــا األفــوه؛ لا بــد اأن تقابــل بهــذا التبايــن. ونحــن لا نطالــب النــاس ب
اإنمــا نعلــم اأن النــاس سيتشــككون فينــا وفــي اأغراضنــا وحتــى فــي هــذه الدعــوة، وهــذه ســنة الدعــوات  كلمــة نقولهــا مــن اللحظــة الاأولــى، و
علــى مــدار الاأزمــان فــي الحقيقــة. وهــذا يطمئننــا ويجعلنــا نســتيقن مــن الطريــق، فســنة الدعــوات وجميــع الاأنبيــاء مــا كان اأقوامهــم يقبلــون 
عليهــم منــذ اللحظــة الاأولــى بــل واأعرضــوا عنهــا واســتهزاأوا بهــا وقاوموهــا. والســنة الجاريــة تظهــر اأن القليــل فقــط هــو الــذي يســتجيب 
للدعــوة فــي اأول الاأمــر ويظــل هــذا فتــرة مــن الزمــن تطــول اأو تقصــر حســب علــم اللــه وحكمتــه، ثــم يفتــح اللــه بيــن كل نبــي وقومــه ويدخــل 
النــاس بعــد ذلــك فــي ديــن اللــه اأفواجــا. ونحــن نــدرك اأن النــاس لــن يتغيــروا بســرعة واأنهــم يحتاجــون اإلــى زمــن غيــر قصيــر لكــي يفهمــوا 
هــذه الدعــوة التــي ندعوهــم اإليهــا ولكــي يدركــوا حجــم التغيــر الــذي يريــده اللــه منهــم وهــو تغيــر هائــل ولا شــك لاأنهــا نقلــة بعيــدة تنقلهــم 

من حياة العبودية لغير الله اإلى حياة العبودية لله وحده لا شريك له.
لذلــك ليــس علينــا فــي هــذه المرحلــة التــي نعيشــها وبعــد مــرور تلــك الفتــرة منــذ اأن صدعنــا اإلا اأن نســتمر فــي التركيــز علــى الاأصــل الكبيــر 
والــذي دعــا اإليــه الاأنبيــاء جميعــا، وهــو قاعــدة التوحيــد التــي تعبــر عنهــا شــهادة اأن لا اإلــه اإلا اللــه واأن محمــدا رســول اللــه. لا بــد اأن 
يــدرك النــاس جميعــاً فــي كل بقــاع الاأرض اأن قاعــدة الحيــاة البشــرية لا بــد اأن تقــوم علــى هــذه القاعــدة، واأنــه لا ســلطان فــي هــذا الكــون 

وفي هذه الاأرض وفي حياة البشر اإلا لله وحده.
ســلام هــو مجــرد النطــق بــلا اإلــه اإلا اللــه والقيــام ببعــض العبــادات؛ ليــس الاأمــر كذلــك، بــل الحقيقــة هــي  فكثيــر مــن النــاس يظــن اأن الاإ
نــس اإلا ليعبــدون(. ولا بــد اأن يــدرك النــاس اأن العبــادة هــي مطلــق  نــس لعبادتــه )ومــا خلقــت الجــن والاإ اأن اللــه عــز وجــل خلــق الجــن والاإ
الخضــوع والانقيــاد والاستســلام الكامــل للــه عــز وجــل فــي كل اأمــور الحيــاة )العقيــدة فــي الضميــر – الشــعائر والنســك التعبديــة – الشــرائع 

والنظم التي تنظم حياة الناس(.
وســنة اللــه الماضيــة كذلــك هــي اأن الدعــاة ليســوا مســؤولين عــن النتائــج وعــن اإقبــال النــاس علــى ديــن اللــه، فاللــه ســبحانه هــو الــذي 
يهــدي ويضــل كمــا بيّــن فــي كتابــه الكريــم. ونحــن مــا علينــا ســوى اأن ندعــو النــاس اإلــى اأن يخلصــوا النيــة واأن يدركــوا حقيقــة لا اإلــه اإلا 
اللــه واأن يســتقيموا علــى اأمــر اللــه، وحينــذاك ســوف يحســون بالطماأنينــة والرضــا والســعادة فــي الدنيــا وينجــوا ويســعدوا فــي الاآخــرة – وعــدا 

من الله العظيم الرحيم الكريم. واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين.
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﴿َيــا اأيَُّهــا الَِّذيــَن اآَمُنــوا اتَُّقــوا اللَّــَه َحــقَّ تَُقاتـِـِه َوَلا 
َتُموتُنَّ اإِلَّا َواأْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾

﴿َيــا اأيَُّهــا النَّــاُس اتَُّقــوا َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن 
َنْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوَبــثَّ ِمْنُهَمــا 
رَِجــاًلا َكِثيــًرا َونَِســاًء َواتَُّقــوا اللَّــَه الَّــِذي َتَســاَءلُوَن 

بِِه َواْلاأرَْحاَم اإِنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾
ـَه َوقُولُــوا َقــْوًلا  ﴿َيــا اأيَُّهــا الَِّذيــَن اآَمُنــوا اتَُّقــوا اللَـّ
َســِديًدا، ُيْصِلــْح َلُكــْم اأْعَماَلُكــْم َوَيْغِفــْر َلُكــْم 
ــَه َورَُســوَلُه َفَقــْد َفــاَز َفــْوًزا  ُذنُوَبُكــْم َوَمــْن ُيِطــِع اللَّ

َعِظيًما﴾
اأما بعد..

لَِيْعَلُمــوا اأنََّمــا  لُِيْنــَذُروا بِــِه َو ــاِس َو ﴿َهــَذا َبــَلاٌغ لِلنَّ
كََّر اأولُو اْلاأْلَباِب﴾ ُهَو اإَِلٌه َواِحٌد َولَِيذَّ

عقيَدَتنــا  فيــه  لهــم  نبيــُن  للنــاس  بــلاٌغ  هــذا 
ــرى والحقيقــِة الاساســيِة  ــا للحقيقــِة الكب وتصورَن
لهــذا الديــِن.. حقيقــِة الشــهادِة وحقيقــِة لا اإلــه 
اإلا اللــه، هــذِه الحقيقــُة التــي جــاَء بهــا الاأنبيــاُء 

سلاَم في حياِة الناِس. جميعاً ليقيموا بها الاإ
فنحــُن جماعــٌة مــن المســلميَن نشــهُد اأْن لا اإلــه 
اإلا اللــه واأن محمــدا رســوُل اللــه، مــنَّ اللــُه علينــا 
التوحيــِد  حقيقــِة  الحقيقــِة...  هــذِه  بــاإدراِك 
واأنَّ  اللــه  اإلا  اإلــه  لا  اأْن  شــهادِة  والشــهادِة، 
ــن  ــَق م ــم يب ــاٍن ل ــي زم ــه، ف ــوُل الل ــدا رس محم
ُب  الشــهادِة اإلا الكلمــاُت بينمــا الواقــُع يكــذِّ
حقيقَتهــا، وحيــاُة النــاِس تخالــُف مدلوَلهــا... 
ســلاِم اإلا اســُمُه، ولا مــَن  زمــاٍن لــم يبــَق مــن الاإ

القراآِن اإلا رسُمُه.

حقيقُة دعوتِنا
ــه فــي اأبســِط معانيهــا  ــه اإلا الل فشــهادُة اأْن لا اإل
واأجلاهــا -وكمــا نعتقُدهــا كمــا جــاَءت علــى 
ــوَد  ــه لا معب ــي اأن ــِلِه- تعن ــِه ورس ــاِء الل ــاِن اأنبي لس
ــِه  ــَم اإلا لل ــلطاَن ولا ُحْك ــَه، ولا س بحــقٍّ اإلا الل
ــراِد  ــى اإف ــوُم عل ــهادِة تق ــُة الش ــبحانه.. فصح س
اللــِه بهــا اعتقــاداً فــي الضميــِر، وعبــادًة فــي 
الشــعائِر، وشــريعًة فــي واقــِع الحيــاِة. فالــذي 
يشــهُد هــذِه الشــهادَة عليــِه اأن ينخلــَع مــن كلِّ 
الاأنــداِد والشــركاِء، ويعبــَد اللــَه وحــَدُه ويســلَم له، 
قــال تعالــى ﴿َفَمــْن َيْكُفــْر بِالطَّاُغــوِت َوُيْؤِمــْن 
بِاللَّــِه َفَقــِد اْسَتْمَســَك بِاْلُعــْرَوِة اْلُوْثَقــى َلا اْنِفَصــاَم 
َلَهــا َواللَّــُه َســِميٌع َعِليــٌم﴾.. والطاغــوُت هــو كلُّ 
وكلُّ  اللــِه،  ســلطاِن  مــن  يســتمدُّ  لا  ســلطاٍن 
حكــٍم لا يقــوُم علــى شــريعِة اللــِه، وكلُّ عــدواٍن 
. والعــدواُن علــى ســلطاِن اللــِه  يتجــاوُز الحــقَّ
ُه  ــدواِن واأشــدُّ ــو اأشــنُع الع ــِه ه ــِه وحاكِميَّت واألوهيَّت
عليــه  اللــه  اللــه صلــى  رســول  قــال  طغيانــا. 
ــا  ــَر بم ــه، وكف ــه اإلا الل ــال لا اإل ــن ق وســلم: }م
يعبــُد مــن دوِن اللــِه دخــَل الجنــَة{... وهــذا 
ــْوا حياَتُهــم كلَّهــا مــن  يقتضــي مــن البشــِر اأن يتلقَّ
اللــه ســيِدهم ومولاُهــم وحاكِمهــم، واأن يتوجهــوا 
ــِد -مــن صــلاٍة  ــكل شــعائِر التعب ــه ســبحانه ب اإلي
ــْوا منــه وحــدُه  وزكاٍة وصيــاٍم وحــٍج ونســٍك- ويتلقَّ
ســبحانه منهــَج حياتِهــم، الــذي ينظــُم اأحكاَمُهم 
وتعاملاتِِهــم  وموازيَنُهــم  وقيَمُهــم  وقوانيَنُهــم 
واأخلاَقهــم وســلوَكهم، كمــا قــال تعالــى ﴿قـُـْل اإِنَّ 

ـِه رَبِّ  َصَلاتِــي َونُُســِكي َوَمْحَيــاَي َوَمَماتِــي لِلَـّ
اْلَعاَلِميــَن، َلا َشــرِيَك َلــُه َوبَِذلـِـَك اأِمــرُْت َواأَنــا اأوَُّل 
ــى  يــِن َمــا َوصَّ ــَن الدِّ اْلُمْســِلِميَن﴾، ﴿َشــرََع َلُكــم مِّ
ــِه  ــا بِ ْيَن ــا َوصَّ ــَك َوَم ــا اإَِلْي ــِذي اأْوَحْيَن ــِه نُوحــاً َوالَّ بِ
ــَن َولا  ي ــوا الدِّ ــى اأْن اأِقيُم ــى َوِعيَس ــَم َوُموَس اإِْبَراِهي
قُــوا فِيــِه﴾ ، والديــُن هــو النظــاُم والشــريعُة  َتَتَفرَّ

والملُة.
فنحــُن نؤمــُن اأنَّ شــهادَة اأْن لا اإلــه اإلا اللــه تعنــي 
توحيــَد اللــِه جــلَّ وعــلا بــكلِّ اأســمائِِه الحســنى 
ــِة  ــه العلــى، وبــكلِّ خصائــِص الاألوهي وكلِّ صفاتِ

والربوبيِة.
لقــد نــزَل القــراآُن علــى قلــِب رســوِل اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم لينشــئ بــه اأمــًة، وليقيــَم بــه 
دولــًة، ولينظــَم بــه مجتمعــاً، وليربِــَي ضمائــَر 
واأخلاقــاً وعقــولاً، وليحــدَد بــِه علاقــَة اأفــراِد ذلــك 
المجتمــِع فيمــا بيَنهــم، وعلاقــَة تلــَك الدولــِة مــَع 
ســائِر الــدوِل، وعلاقــَة تلــَك الاأمــِة بشــتى الاأمــِم، 
ويكــوَن مــردُّ هــذا الاأمــِر كلِّــِه اإلــى مصــدٍر واحــٍد، 
اإلــى جهــٍة واحــدٍة.. اإلى  اإلــى ســلطاٍن واحــٍد، و و
اللــِه رِب العالميــَن، فذلــَك هــو الديــُن القيــُم 
كمــا هــَو فــي حقيقِتــِه عنــد اللــِه وكمــا عرَفــُه 

المسلموَن يوَم اأن كانوا مسلمين.
ــَو  ــه ه ــاِن، ولكنَّ ــن الاأدي ــاً م ــَس دين ســلاُم لي فالاإ
ْســَلاُم﴾  اْلاإِ ـِه  اللَـّ ِعْنــَد  يــَن  الدِّ ﴿اإِنَّ  الديــُن... 
والجماعــُة المســلمُة ليســت حزبــا مــن الاأحــزاب 
ولا فريقــا مــن النشــطاِء السياســييَن فــي بلــٍد مــا، 
اإنمــا هــي الجماعــُة  اأو فــي فتــرٍة زمنيــٍة معينــٍة. و
البشــريُة التــي تعيــُش وفــَق منهــِج اللــِه الحــِق 
وتدعــو باقــي البشــريِة اإليــه، وتفاصُلُهــم دوَنــُه، 
وتواِجُهُهــم مــن اأجلــه.. }لا تــزال طائفــة مــن 
مــن  لا يضرهــم  الحــق ظاهريــن  علــى  اأمتــي 

خالفهم حتى ياأتي اأمر الله{.
ونكــرر مــرًة اأخــرى اأن شــهادَة اأْن لا اإلــه اإلا اللــه 
بالاألوهيــِة  وتعالــى  ســبحانُه  اللــِه  اإفــراَد  تعنــي 
منهــِج  وَتلقــي  والســلطاِن،  والقوامــِة  والربوبيــِة 
الحيــاِة وشــريعِتها ونظاِمهــا وموازيِنهــا وقيِمهــا منــه 
ــُه  ل ــُه ســبحانه هــو الاإ ــه. فالل وحــَدُه لا شــريك ل
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الواحــُد لا شــريَك لــه فــي األوهيتــِه، كمــا اأنــُه هــَو 
ــِه،  ــه فــي خلِق ــُق الواحــُد لا شــريَك ل ــُه الخال الل
وهــَو اللــُه المالــُك الواحــُد لا شــريَك لــُه فــي 
ملِكــِه. ولذلــَك حتمــاً فاإنــه لا ُيقضــى شــيء اإلا 
اإذنــه. فالخالــُق لــكل شــيٍء المالــُك  بشــرعه و
وصاحــُب  الحــقِّ  صاحــُب  هــو  شــيٍء  لــكلِّ 
يرتضيــِه  الــذي  المنهــِج  تقريــِر  فــي  الســلطاِن 
لخلقــِه وملكــِه، وهــو الــذي ُيَشــرُِّع فيمــا يمِلــُك 
اإلا  ــُذ حكُمــُه و وهــو الــذي يطــاُع شــرُعه وينفَّ
فهــو الخــروُج والمعصيــُة والكفــُر... اإنــه هــَو 
الــذي يقــرُر الاعتقــاد الصحيــَح للقلــِب كمــا 
ــاِة ســواءٌ بســواٍء...  يقــرُر النظــاَم الصحيــَح للحي
والمؤمنــوَن بــه هــم الذيــن يؤمنــون بالعقيــدِة التــي 
يقررُهــا ويتَِّبعــوَن النظــاَم الــذي يرتضيــه، هــذه 

كتلك سواءٌ بسواٍء...
يعبدونــه  الشــرائِع كمــا  باتبــاِع  يعبدونــه  وهــم 
باإقامــِة الشــعائِر بــلا تفرقــٍة بيــن الشــريعِة والشــعيرِة 
فكلاهمــا مــن عنــِد اللــِه الــذي لا يحــقُّ لاأحــٍد 

اأن يكوَن له سلطاٌن في ملكِه اأو عباِدِه.
ســلاُم  ومــن َثــمَّ فــاإن الحكــَم بمــا اأنــزَل اللــُه هو الاإ
والحكــَم بشــريعِة اللــِه هــَو الديــُن، ديــُن كلِّ نبــٍي 

لاأنُه ديُن اللِه ولا ديَن سواُه.
قــال تعالــى ﴿اإِِن اْلُحْكــُم اإِلَّا لِلَّــِه اأَمــَر األَّا َتْعُبــُدوا 
ــاِس  ــَر النَّ ــُم َوَلِكــنَّ اأْكَث ــُن اْلَقيِّ ي ــَك الدِّ ــاُه َذلِ اإِلَّا اإِيَّ

َلا َيْعَلُموَن﴾.
اإنــُه لا بــدَّ اأن يعلــَم النــاُس اأنــُه لا ينفُعُهــم اأن 

يتخــذوا لاأنفســهم شــرائَع تشــابُه شــريعَة اللــِه، اأو 
هــا اإذا هــم نســبوها  حتــى شــريعَة اللــه نفَســها بنصِّ
اإلــى اأنفســهم ووضعــوا عليهــا شــاراتِهم، ولــم 
وهــا اإلــى اللــِه ولــم يطبقوهــا باســم اللــه اإذعانــا  يردُّ
بهــذه  وبتفــرده  باألوهيتــه  واعترافــا  لســلطانه 
ــاَد مــن حــقِّ  الاألوهيــة، التفــرِد الــذي يجــرُد العب

ــه،  ــا لشــريعِة الل ــِة اإلا تطبيق الســلطاِن والحاكمي
تقريرا لسلطان الله في الاأرض.

فــي  ينحصــُر  لا  اللــِه  شــريعِة  اإلــى  والتحاكــُم 
ــِم الاأســرِة  ــِن تنظي ــي قواني ــِة، اأو ف ــِن العام القواني
ــِب  ــل يشــمُل كلَّ جوان ــِث والحــدوِد، ب والمواري
الخاصــِة والعامــِة مــن  فــي مجالاتِهــا  الحيــاِة 
اجتماعيــٍة  وعلاقــاٍت  ولبــاٍس  وشــراٍب  طعــاٍم 
وتعامــلاٍت بشــتى اأنواِعهــا وقيــٍم وموازيــَن ومناهــِج 
فــي  وسياســيٍة  دوليــٍة  علاقــاٍت  ومــن  تفكيــٍر، 
اقتصاديــٍة  ونظــٍم  والحــرِب  الســلِم  حــالاِت 
ــَتمدَّ مــن  ــٍة. فــكلُّ هــذه لا بــد اأن تُْس واجتماعي
ــاُب والســنُة...  ــو الكت ــِل ؛ وه ــا الاأصي مصدرِه
ولذلــك فــاإن الحكــَم الــذي يقــررُه اللــُه ســبحاَنه 

وتعالــى فــي قولــه تعالــى ﴿َوَمــْن َلــْم َيْحُكــْم بَِمــا 
ويقــول  اْلَكافِــُروَن﴾،  ُهــُم  َفاأوَلِئــَك  ـُه  اللَـّ اأْنــزََل 
ــُم  ــَك ُه ــُه َفاأوَلِئ ــزََل اللَّ ــا اأْن ــْم بَِم ــْم َيْحُك ــْن َل ﴿َوَم
الظَّالُِمــوَن﴾، ويقــول ﴿َوَمــْن َلــْم َيْحُكــْم بَِمــا اأْنــزََل 
ــذه اأوصــاٌف  ــُقوَن﴾ -وه ــُم اْلَفاِس ــَك ُه ــُه َفاأوَلِئ اللَّ
مترادفــٌة تــرُد كثيــرا بمعنــى الكفــِر فــي القــراآِن 
، ذلــك لاأن  ــِم- هــو حكــٌم بدهــيٌّ طبيعــيٌّ الكري
يعلنــوَن  اللــُه  اأنــزل  بمــا  َيحكمــون  لا  الذيــن 
رفَضهــم لاألوهيــِة اللــِه ســبحانه، ومــن ثــم رفَضهم 
فــراِد اللــِه ســبحانه بهــذِه الاألوهيــِة، يعلنــون هــذا  لاإ
يعلنــوُه  لــم  ولــو  وواقِعهــم  بعمِلهــم  الرفــَض 
ــِة  ــن لغ ــُر م ــِع اأكب ــُة العمــِل والواق ــم. فلغ باأفواِهِه
بالكفــِر  القــراآُن  يصُمهــم  ثــم  ومــن  اللســاِن، 
ــِه  ــِة الل ــم لاألوهي ــِم والفســِق بســبِب رفِضه والظل
حيــَن يرفضــوَن حاكميَتــه المطلقــَة، ويجعلــوَن 
لاأنفِســِهم خاصيــَة الاألوهيــِة الاأولــى فيشــرِّعون 
مــن عنــد اأنفِســِهم مــا لــم يــاأذْن بــه اللــُه. وعلــى 
المنبــُع  وتحــدَد  المصــدُر،  َر  تقــرَّ فقــد  ذلــَك 
ومنهــَج  النــاُس تصوراتِهــم  منــه  يتلقــى  الــذي 
ــوم  ــى ي ــم ونظــاَم مجتمِعهــم وشــرائَعهم اإل حياتِِه
َر اســتقراُر هــذ الديــِن بــكلِّ اأصولــِه  القيامــة. وتقــرَّ
وفروعــِه الاعتقاديــِة والتعبديــِة والتشــريعيِة، فــلا 
تعديــَل فيهــا ولا تغييــَر. فقــد تــم هــذا الديــُن 
ــكارِه  ــِه كاإن ــُل اأي شــيٍء في ــُرُه. وتعدي وانتهــى اأم
اإنــكاٌر لمــا قــررُه اللــُه مــن تماِمــِه  ـُه  ـِه لاأنَـّ كلِـّ
وكمالِــِه ﴿اْلَيــْوَم اأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم َواأْتَمْمــُت 

     اإن البشريَة 
المعاصرَة في حاجٍة اإلى 

بدايٍة جديدٍة للدعوِة
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نحُن جماعٌة من المسلميَن نشهُد اأْن لا اإله اإلا الله 
واأن محمــداً رســوُل اللــه، َمــنَّ اللــُه علينــا بــاإدراِك حقيقــِة التوحيــِد والشــهادِة 
ُب  فــي زمــاٍن لــم يبــَق مــن الشــهادِة اإلا الكلمــاُت، بينمــا الواقــُع يكــذِّ

حقيقَتها، وحياُة الناِس تخالُف مدلوَلها
ْســَلاَم ِديًنــا﴾،  َعَلْيُكــْم نِْعَمِتــي َورَِضيــُت َلُكــُم اْلاإِ
ومــن ثــم فــاأيُّ اإنــكاٍر لهــذه الاأصــوِل اأو الفــروِع 
ــٍه اأو  ــه، واأي فق ــذي لا جــداَل في ــُر ال ــو الكف ه
اجتهــاٍد صحيــٍح ومقبــوٍل لمواجهــِة مســتجداِت 
الحيــاِة هــو مــا كان قائمــا وملتزمــا بهــذه الاأصــوِل 

والفروِع.
ولذلــك فاإننــا نــرى مــن خــلاِل هــذه الحقيقــة اأن 
ــن  ــٍر م ــي كثي ــرًة تشــبُه ف ــُش الاآَن فت البشــريَة تعي
ــبُق مجــيَء  ــْت تس ــي كان ــرَة الت ــا الفت تفصيلاتِه
الاأنبيــاِء. لقــد اســتداَر الزمــاُن كهيئتــِه يــوَم بعــَث 
اللــُه رســوَلُه صلــى اللــه عليــه وســلم اإلــى النــاِس 
ــاُس  ــا انحــرَف الن ــه، بعدم ــه اإلا الل ــلا اإل ــًة ب كاف
عــن التوحيــِد، ووقعــوا فــي براثــِن الشــرِك والكفــِر، 
الدعــاِة  علــى  فيجــُب  الشــياطيُن،  واجتالتهــم 
ســلوَك  يســلكوا  اأن   .. الحــقِّ دعــاِة  الاآَن.. 
ــاِء فــي اأن  الاأنبيــاِء، ويكــوَن دورُهــم كــدوِر الاأنبي
يخرُجــوا النــاَس اأولاً مــن الظلمــاِت اإلــى النــوِر 
ــى  ــِد، ومــن التمــرِد عل ــى التوحي ومــن الشــرِك اإل
ذعــاِن لســلطانِِه، اأْي اأنَّ  ســلطاِن اللــِه اإلــى الاإ
البشــريَة الاآَن فــي حاجــٍة اإلــى اأن ُيعــرَض عليهــا 
ســلاُم مــن جديــٍد، بمــا فــي ذلــَك تلــَك  الاإ
ــِة  المجتمعــاُت التــي كانــت تعيــُش تحــَت مظل

سلاِم من قبُل. حكِم الاإ

حقيقُة الجاهليِة واأعداِء الله
اإلــى فهــِم  اللــُه ســبحانه وتعالــى  لقــد هدانــا 
الاآن  بجملِتهــا  البشــريُة  تعيُشــه  الــذي  الواقــِع 
حيــُث حــادت البشــريُة عــن التلقــي مــن اللــِه عــز 
ومناهــَج  تصــوراٍت  وفــق  الحيــاِة  اإلــى  وجــل 

ــي  ــروا اأن التلق ــِهم واعتب ــا البشــُر لاأنفِس اصطَنَعه
ــِه تخلــٌف، اأو هــَو اإرٌث تاريخــٌي مرهــوٌن  مــن الل

بظروفِِه، للبشريِة اأن تتخلَص منُه اإذا شاءت.
ــِه  ــداِء الل ــٍل لاأع ــٍد طوي ــاُج كي ــهُّ نت ــك كَل اإن ذل
ـروا  فدبَـّ تبَعهــم  ومــن  والنصــارى  اليهــوِد  مــن 
وخططــوا ونفــذوا ونجحــوا فــي اإفســاِد تصــوراِت 
اإنهاِكهــا والســيطرِة عليهــا  اإرهاِقهــا و البشــريِة و
ــا  ــا وفكري ــا وعســكريا وسياســيا واجتماعي اقتصادي

واإعلاميا حتى ساقوها بعيدا عن ديِن الله.
ونحــُن نــدرُك جيــدا حقيقــَة المعركــِة القائمــِة 
بيــن الحــِق والباطــِل، مســتلهميَن ذلــك مــن 
تعليــِم اللــِه للمســلميَن كمــا ورَد فــي كتــاِب اللــِه 
عــز وجــل، وكمــا تبيــَن بجــلاٍء مــن خــلاِل اإدراِك 
الرســوِل صلــى اللــه عليه وســلم وقيادتــِه للجماعِة 
المعاديــِة  التيــاراِت  وســَط  الاأولــى،  المســلمِة 
والمتنوعــِة التــي واجهــت الجماعــَة المســلمَة اأوَل 
اأنهــا معركــٌة بيــن الكفــِر  مــرٍة، ونــدرُك تمامــاً 
يحاربــون  اإنمــا  اللــه  اأعــداَء  واأن  يمــاِن،  والاإ
ولتمســِكهم  بربهــم،  يمانِهــم  لاإ المؤمنيــَن 
بعقيدتِهــم ﴿َوَمــا َنَقُمــوا ِمْنُهــْم اإِلَّا اأْن ُيْؤِمُنــوا بِاللَّــِه 
ــوا عــن حربِِهــم  اْلَعزِيــِز اْلَحِميــِد﴾، واأنهــم لــن يُكفُّ
اإلــى  اإســلاِمهم  اإلا اأن يرِجُعــوا عــن  للمؤمنيــَن 
َيَزالُــوَن  اللــُه منــُه ﴿َوَلا  اُهــم  الــذي نجَّ الكفــِر 
اإِِن  ِديِنُكــْم  َعــْن  وُكــْم  َيرُدُّ ـى  َحتَـّ ُيَقاتُِلوَنُكــْم 
اْســَتَطاُعوا﴾، وكمــا قــال اأســلافُهم لنبيِِّهم شــعيب 
ــَن  ــَعْيُب َوالَِّذي ــا ُش ــَك َي ــه الســلام ﴿َلُنْخرَِجنَّ علي
ــا﴾،  ــي ِملَِّتَن ــوُدنَّ فِ ــا اأْو َلَتُع ــْن َقْرَيِتَن ــَك ِم ــوا َمَع اآَمُن
ــا  ــلاًء يوم ــفورا وج ــزداُد س ــي ت ــُة الت ــذِه المعرك ه
بعــد يــوٍم، بعــد اأن ظلــت لعقــوٍد طويلــٍة تــدوُر فــي 

الخفــاِء، هــذه المعركــُة التــي هــي فــي جوهرهــا 
منهــٍج  وبيــَن  وعقيــدٍة،  عقيــدٍة  بيــن  صــراٌع 
ومنهــٍج، بيــَن  معســكراِت الكفــِر مــن يهــوٍد 
ونصــارى ووثنيــٍة ورافضــٍة ومدعــي اإســلاٍم مــن 
عمــلاَء واأتبــاِع اليهــوِد والنصــارى وبيــَن اأصحــاِب 

العقيدِة الصحيحِة.
ــِه لهــم  ــاِء الل ــي ظــلِّ اصطف اإنَّ اليهــوَد عاشــوا ف
ردحــا طويــلا مــن الزمــان، وتوالــى عليهــم ركــٌب 
ــذه  ــوا به ــم انحرف ــاِء ث ــِل والاأنبي ــن الرس ــارٌك م مب
عرقــٍي  تميــٍز  اإلــى  المتميــزِة وحولوهــا  العلاقــِة 
مقيــٍت، فعصــوا رســَلهم مــن اأجــِل ذلــك وقتلــوا 
الاأنبيــاَء وحرَّفــوا ديــَن المســيِح عليــِه الســلام، 
ونــاَدْوا باألوهيتــه وتنكبــوا الطريــَق المســتقيَم حتــى 
لعَنُهــم اللــُه واأخرَجُهــم مــن دائــرِة اصطفائِــه، 
واأرســَل محمــدا الرســوَل الخاتــَم، فــازدادوا حنقــا 
اإثمــا وضــلالا. فدبــروا لــه المكائــَد  وانحرافــا و
وحاربــوه. واعتبــروُه خــارَج نطــاِق النبوِة والرســالِة، 
وناصبــوه عــداًء دفينــا خفيــا وظاهــرا، فعاثــوا فــي 
المجتمعــاِت  فــي  وتغلغلــوا  فســادا،  الاأرض 
ومراكــز  الحكــِم  اأنظمــَة  واخترقــوا  البشــريِة، 
عــلاِم ومعقــَل البابويــِة، واســتغلوا  الاقتصــاِد والاإ
ــِخ لكــي  ــي كل مراحــِل التاري ــرى ف ــوى الكب الق
ينقضــوا علــى البشــريِة فــي النهايــِة بادعائهــم 
اأنهــم اأصحــاُب الديــِن الحــّق ومــن عداهــم مــن 
اأنجــاٌس  اأشــراٌر  حميــٌر  )الجوييــم(  الاأممييــن 
واأن  واســتئصالُهم،  وســحُقهم  قتُلهــم  يجــب 
البشــريَة الاآَن لا بــد اأن تناصرَهــم للعــودِة اإلــى 

اأرِض الميعاِد انتظارا للمسيِح المخلِص.
ــى  ــاإن البشــريَة المعاصــرَة فــي حاجــٍة اإل ولهــذا ف
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ــا  ــا وعمِلَن وســلم. فنحــُن نســتمُد شــرعيَة وجوِدَن
ــل  ــا، ب ــه اإيان ــا وتكليِف ــِه لَن ــِر الل ــن اأم ــا م ودعوتَِن
ــي كلِّ  ــاِن وف ــذا الزم ــي ه ــا ف للمســلميَن جميع
زمــاٍن ﴿قـُـْل اإِنِّــي َلــْن ُيِجيَرنـِـي ِمــَن اللَّــِه اأَحــٌد َوَلــْن 
ــه  ــن الل ــا م ــًدا، اإلا بلاغ ــِه ُمْلَتَح ــْن ُدونِ ــَد ِم اأِج
ورســالاته﴾.. ﴿اْدُع اإَِلــى َســِبيِل َربِّــَك بِاْلِحْكَمــِة 
ــِة اْلَحَســَنِة﴾ هــذا بعــَد اأن غابــت اأمــةُّ  َواْلَمْوِعَظ
ســلاِم عــن الشــهوِد، وخلــت الســاحُة مــن  الاإ
الدعــاِة علــى منهــِج الانبيــاء.  هــذه الشــرعيُة 
ســلاِم.. مــن شــريِعِته ومــن  ها مــن الاإ نســتمدُّ
نظاِمــِه، لا مــن شــريعِة الجاهليــِة ومن نظاِمها... 
عــن  المســتقُل  كيانُهــا  لهــا  الجماعــُة  هــذِه 

ما هو واقع   
الناس اليوم؟

ــَك لاأنَّ  ــا- وذل ــدٍة للدعــوِة -كمــا قلن ــٍة جدي بداي
الاأمــَة المســلمَة بعــد اأن حــاَدْت عــن منهــِج 
اللــِه، ونبــذت كتاَبــُه وراَء ظهورهــا، واتخــذْت من 
والتشــريِع،  التلقــي  مجــاِل  فــي  اآلهــًة  دونــه 
فحرمــت مــا اأحــلَّ اللــُه واأحلــْت مــا حــرمَّ اللــُه قــد 

غابت عن الوجوِد والشهوِد.

منهُج دعوتِنا
هــذا  لتحقيــِق  الجماعــُة  هــذه  قامــت  ولهــذا 
الهــدِف الجليــِل، وهــذِه الغايــِة العظمــى، وهــي 
دعــوُة النــاِس اإلــى لا اإلــه اإلا اللــه مــن جديــٍد 
ــِه الكريــِم  اإلــى حقيقــِة التوحيــِد كمــا فــي كتابِ و
وفــى ســنِة نبيــِه المصطفــى صلــى اللــه عليــه 

قيادتُهــا  ولهــا  فيــه،  تعيــُش  الــذي  الوســِط 
ــا لتدعــو  ــن اأفراِده ــولاُء بي ــُط وال المســتقلُة والتراب
ــِم  ــِه وتحكي ــِد الل ــاِس- اإلــى توحي ــاَس -كَل الن الن
شــريعتِه، لا فــي مجتمعاتِنــا فقــط بــل فــي الاأرِض 
-كلَّ الاأرِض- حتــى لا تكــون فتنــة ويكــون الديــن 
كلــه للــه. ونحــن فــي هــذا نقتــدي اقتــداًء كامــلا 
واأمينــا بالجماعــة المســلمة الاأولــى التــي اأقامهــا 
رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- اآخذيــن في 
اعتبارنــا تلــك الاختلافــات الواضحــة بيــن طبيعــة 
النشــاأة الاأولــى وظروفهــا وطبيعــة النشــاأة الاأخــرى 
وظروفهــا، ومســتفيدين فــي ذلــك مــن كل تــراث 
ســلامي علــى مــدار التاريــخ،  العمــل الحركــي الاإ
ســلامي  ــم الاإ ســلامي والعل ــاج الفكــر الاإ وكل نت
والعلــم البشــري كلــه.. فــلا بــد اأن نبــداأ مــع 
البشــرية مــن النقطــة التــي بــداأ منهــا رســول اللــه 
ــى  ــا واأن نســير عل ــه وســلم تمام ــه علي ــى الل صل
نفــس الخطــوات التــي ســار عليهــا، مــع اإيماننــا 
ــه عــز  ــال الل ــغ تمامــه كمــا ق ــن بل اأن هــذا الدي
وجــل ﴿اليــوم اأكملــت لكــم دينكــم واأتممــت 
ســلام دينــا﴾.  عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم الاإ
ولذلــك فاإنــه لزامــا علينــا اأن نلتــزم بمبــداأ التــدرج 
الــذي التــزم بــه الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم 
ــي  حينمــا اأســس الاأمــة المســلمة اأول مــرة، والت
مــرت بخطــوات ومراحــل مختلفــة حتــى وصلــت 
اإلــى ذلــك التمــام والكمــال الــذي ذكــره اللــه فــي 

كتابه.
اأهميــُة قضيــِة المرحليــة فــي  ومــن هنــا تنبــع 
ــب عــن  ــي تغي ــن والت ــذا الدي منهــج الحركــة به
ســلامي.  كثيــر مــن العامليــن فــي الحقــل الاإ
فهــذا المنهــُج يتحقــق مــن خــلال حركــٍة ذاِت 

مراحــَل، لــكل مرحلــة خصائُصهــا ومقتضياتُهــا، 
ــا اأن  ــا كم ــوازي معه ــيُّ المت ــا الحرك ــا فقُهه وله
ــَة،  ــا المرحلي ــق اأهداَفه ــي تحق ــائَلها الت ــا وس له
وكل ذلــك منضبــٌط بالقواعــِد الشــرعيِة والاأصــوِل 
ــِة المســتقاِة مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله  الثابت

صلى الله عليه وسلم.
مــن  يبــدو  واضحــٍة  بســاطة  فــي  والموضــوع 
خــلال اإدراكنــا للهــدف الــذي تقــوم مــن اأجلــه 
الجماعــُة المســلمُة، وهــو دعــوُة النــاس اإلــى اللــه 
ــلا شــريك، ويعطــوه الســلطاَن  ــدوه وحــده ب ليعب
الكامــَل علــى حياتهــم، ولذلــك كانــت الخطــوة 
الاأولــى فــي حركــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
اأهلــه  مــن  اإليــه  الاأقربيــن  دعــوُة  هــي  وســلم 
ومعارفــه، دعــوًة فرديــًة فــي كتمــان، وتــم بذلــك 
تكويــن نــواة الجماعــة المســلمة الاأولــى التــي 
امتــلاأت قلــوُب اأفراِدهــا وعقولُهــم بهــذا الحــق 

واستقينوه.
ــداء بجماعــة  ــى ضــوء هــذه الخطــوات واقت وعل
رســول اللــه صلــى اللــه عليه وســلم بداأنا نســتيقن 
اأنهــا الصــورُة التــي اأتاحــت لنــا تربيــَة الاأفــراِد 
والعميــَق  الواســَع  دراَك  والاإ نفوِســهم  وتزكيــَة 
ودون  دون ضجيــج  بهــا  اآمنــوا  التــي  للقضيــة 
النــواُة،  هــذه  نضجــت  اإذا  حتــى  تشــويش، 
واأصبحــت قــادرًة علــى مخاطبــة الجاهليــة بهــذا 
عــلاُن عــن هــذه  الحــق، والثبــاِت عليــه، يتــم الاإ
الجماعــِة، لتتجســد الفكــرُة فــي واقــع بشــري 
يحملهــا ويطبقهــا ويتعامــل مــن خلالهــا مــع 

الاأحداث والاأوضاع والاأشخاص.
ــت  ــى الانترن ــا عل ــي موقعن ــة »مــن نحــن« ف بقي

يمكن متابعتها من الQR code اأدناه...

يمكنكم قراءة بقية »من نحن« في 

نترنت من  موقع الجماعة على الاإ

QR Code خلال المسح على

يمكنكم كذلك مشاهدة حلقات 

»من نحن« في قناتنا على اليوتيوب 

QR Code من خلال المسح على
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سلام  كيف تقوم اأمة ال�إ
مرة اأخرى؟

ســلام مــرة اأخــرى اإلا  لــن تقــوم اأمــة الاإ
بمــا قامــت بــه اأول مــرة علــى يــد 
ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــه صل رســول الل
ــى  ــوة الاأول ــه الدع ــداأت ب ــا ب اإلا بم و
فــي  اليــوم  الدعــوة  تبــداأ  اأن  وهــو 
مواجهــة الجاهليــة الضاربــة بجذورهــا 
بالحقيقــة  الاأرض  اأنحــاء  كل  فــي 
التــي  الكبــرى  والحقيقــة  الاأولــى 
والاأرض  الســماوات  عليهــا  قامــت 
ُيدعــى  واأن  التوحيــد  وهــي حقيقــة 
الذيــن  حتــى  النــاس  كل  النــاس 
ســلام كمــا  ينســبون اأنفســهم اإلــى الاإ
دعــا كل نبــي ورســول قومــه قائــلاً 
ـٰـٍه  ــْن اإَِل ــَه َمــا َلُكــم مِّ ــُدوا اللَّ لهــم )اْعُب
َغْيــُرُه(. وكمــا دعــا رســول اللــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم البشــرية اأول مــرة 
اإلــى لا اإلــه اإلا اللــه ثلاثــة عشــر عامــاً 
ــم يتجــاوز هــذه  ــة فــي مكــة، ل كامل
تفصيــلات  اإلــى  المباركــة  الدعــوة 

النظام اأو مفردات الشريعة.
اإنــه لا بــد اأولاً وقبــل كل شــيء مــن  و
الاأمــر بالمعــروف الاأكبــر وهــو الدعــوة 
اللــه ســبحانه وتعالــى  اإلــى توحيــد 
لشــريعته  والانقيــاد  والخضــوع 
كل  علــى  المطلقــة  ولحاكميتــه 
الحيــاة  جوانــب  مــن  جانــب 
مــن  كذلــك  بــد  ولا  نســانية،  الاإ
وهــو  الاأكبــر  المنكــر  عــن  النهــي 

باللــه والخضــوع  والكفــر  الجاهليــة 
للطواغيــت واتبــاع شــرائع واأحــكام 
وقيــم واأخــلاق مــا اأنــزل اللــه بهــا مــن 
الربانيــة  الشــريعة  وتــرك  ســلطان 

المنزلة.
ــى  ــوم هــذه الدعــوة عل ــد اأن تق ولا ب
والشــرح  والواضــح  المبيــن  البــلاغ 
اإكــراه  اأو  عنــف  بــلا  المســتفيض 
التزامــا بهديــه صلــى اللــه عليــه وســلم 
فــي دعوتــه، مــع احتســاب الاأجــر 
ــى، وكذلــك  ــه ســبحانه وتعال مــن الل
عــراض  الصبــر والاحتمــال علــى الاإ
والصــد والتكذيــب والاســتهزاء حتــى 
مــن بعــض الذيــن يعملــون فــي حقــل 

العمل الدعوي.
لا  حتــى  الاآتــي  نوضــح  اأن  ونريــد 
ــاس؛  ــى بعــض الن ــور عل ــس الاأم تلتب
اأن المســلمين اليــوم مطالبــون كاأفــراد 
ــه  ــا حرم ــه وم ــه الل ــا اأحل ــزام بم بالالت
التزامــاً كامــلاً فــي حــدود طاقاتهــم 
واإمكانياتهــم واأن يلتزمــوا بالاأحــكام 
وصيــام  وزكاة  صــلاة  مــن  الفرديــة 

وحج اإلى اآخره.

اأمــا الاأحــكام العامــة المرتبطــة بقيــام 
ســلام ونظامــه مثــل الجهــاد  ــة الاإ دول
وتوزيــع الفــيء والغنائــم وتاأمين الُســبل 
وجمــع الــزكاة وصرفهــا فــي مصارفهــا 
ــاس  ــن الن ــدل بي ــة الع اإقام الشــرعية و
وتطبيــق الحــدود والاأمــر بالمعــروف 
كل  وتطبيــق  المنكــر  عــن  والنهــي 
مفــردات الشــريعة الربانيــة المنزلــة؛ 
ســلام  فــكل هــذا يتــم بعد اأن تقوم للاإ
دولــة ونظــام حينمــا يقــّدر اللــه ذلــك 
الاأرض  مــن  مــكان  اأي  فــي  الاأمــر 

كيفما يشاء وحينما يشاء.
ســلام واأحكامــه لا تطبــق  فشــريعة الاإ
اإلا فــي واقــع ونظــام اإســلامي رضــي 
اإلهــا وحاكمــا ومشــرعا  و ربــا  باللــه 
ومحلــلا ومحرمــا فــي كل شــاأن مــن 
ورضــي  والخاصــة،  العامــة  شــؤونه 
ســلام منهجــا ونظامــا يضبط  بديــن الاإ
نســانية كلهــا،  وينظــم واقــع الحيــاة الاإ
ورضــي بمحمــد صلــى اللــه عليــه 
ــه  ــا عــن رب ــا ورســولا ومبلغ وســلم نبي
شــريعة ربانيــة لا يســع اأحــداً الخــروج 

عليها.
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الحلقة ال�أولى: من هو الله سبحانه وتعالى وكيف نشعر به؟

﴿َواأْوَحــى فـِـي ُكلِّ َســَماء اأْمَرَهــا﴾ فصلــت: 12، اأي وضــع لهــا قوانينهــا التــي ستســير عليهــا، وفــي ســورة يــس وقفــات تتعلــق 
بحركــة الليــل وحركــة النهــار وحركــة الشــمس والقمــر، فيقــول اللــه ســبحانه وتعالــى ﴿َواآَيــٌة لَُّهــْم اللَّْيــُل َنْســَلُخ ِمْنــُه النََّهــاَر َفــاإَِذا 
ــْمُس  ْرَنــاُه َمَنــازَِل َحتَّــى َعــاَد َكاْلُعرُْجــوِن اْلَقِديــِم، َلا الشَّ ــْمُس َتْجــرِي لُِمْســَتَقرٍّ لََّهــا َذلـِـَك َتْقِديــُر اْلَعزِيــِز اْلَعِليــِم، َواْلَقَمــَر َقدَّ ْظِلُمــوَن، َوالشَّ ُهــم مُّ
لهيــة  ــٍك َيْســَبُحوَن﴾ يــس: 3٧-40، تشــعر بالقوانيــن والنواميــس والاأوامــر الاإ ــي َفَل ــُل َســابُِق النََّهــاِر َوُكلٌّ فِ ــْدرَِك اْلَقَمــَر َوَلا اللَّْي َينَبِغــي َلَهــا اأن تُ
لــه العظيــم واضــح وجلــي. والاآيــات تتحــدث عــن اإســلام هــذا الوجــود  واضحــة وجليــة، فــاإذن هنــاك استســلام وخضــوع لهــذا الكــون لهــذا الاإ
نســان فــوق هــذا الكــون، ومــن رحمــة اللــه ســبحانه وتعالــى لــم يتــرك  وتســبيح الســماوات والاأرض، فاأتــت الحلقــة الاأخيــرة تتعلــق باختبــار الاإ
اإنمــا اأرســل لــه مئــات الرســل واأنــزل كتبــاً كثيــرة جــدا حتــى يهتــدي اإلــى هــذه القضيــة المهمــة التــي خلــق مــن  نســان لعقلــه واأفــكاره، و الاإ
اأجلهــا وهــي عبــادة اللــه ســبحانه وتعالــى، ويتاآلــف مــع هــذا الكــون ويتاآنــس مــع هــذا الكــون ويتجــه للــه ســبحانه وتعالــى فــي عبــادة واستســلام 

د. مهدي ال�أخضر

لــه العظيــم خالــق كل شــيء وموجــد كل شــيء، واأي شــيء فــي هــذا الكــون مــن اإنســان اأو حيــوان اأو  اللــه ســبحانه وتعالــى الاإ

طائــر اأو بحــار اأو ســماوات اأو كواكــب -كل شــيء- موجــود بــاإرادة مــن اللــه ســبحانه وتعالــى الــذي يقــول للشــيء كــن فيكــون، 

لــه العظيــم؟ اللــه  وفــي نفــس الوقــت يريــد اللــه ســبحانه وتعالــى منــا اأن نعبــده حــق عبادتــه. كيــف ونحــن لــم نــره؟ كيــف ونحــن لــم نــر هــذا الاإ

ــا َفرَّْطَنــا فِــي الِكَتــاِب ِمــن َشــْيٍء﴾ الاأنعــام: 38، فيــه كل شــيء. ثــم اللــه ســبحانه  ســبحانه وتعالــى اأنــزل اإلينــا هــذا الكتــاب؛ القــراآن الكريــم ﴿مَّ

يمــان باللــه  نســان ميــل فطــري اإلــى الاإ ــَق َوُهــَو اللَِّطيــُف اْلَخِبيــُر﴾ الملــك: 14. اإذن اأولا فــي الاإ ــُم َمــْن َخَل نســان ﴿اأَلا َيْعَل وتعالــى خالــق هــذا الاإ

سبحانه وتعالى.

د. عماد عثمان 

اللــه عــز وجــل هــو الملــك الجليــل القــادر المقتــدر العظيــم المحيــط الرحيــم الخبيــر الــودود القديــر الجبــار المقتــدر الخالــق 

المنعــم الباســط ســبحانه وتعالــى، كل هــذه صفــات اللــه عــز وجــل، واللــه عــز وجــل -فــي القــراآن الكريــم الــذي اأنزلــه وحفظــه 

لنــا- يعرفنــا بنفســه، ومــن خــلال اآيــات اللــه عــز وجــل اللــه ســبحانه وتعالــى يدلنــا علــى األوهيتــه ســبحانه وتعالــى وعلــى صفاتــه وعلــى اآلاءه 

ونعمــه علــى الخلــق وعلــى بديــع صنعــه، ويدلنــا علــى اآيــات اللــه فــي الكــون وفــي الســماوات وفــي الاأرض وفــي الــزرع وفــي النبــات وفــي خلــق 

ــُروَن﴾ النحــل: 1٧. فاللــه  نســان، اللــه ســبحانه وتعالــى هــو الخالــق ليــس مــن خالــق ســواه ﴿اأَفَمــن َيْخُلــُق َكَمــن لاَّ َيْخُلــُق اأَفــلا َتَذكَّ هــذا الاإ

عــز وجــل هــو المنعــم وهــو المتفضــل وهــو الهــادي وهــو الــذي اأنطــق الخلــق كلهــم وهــو الــذي يمــن عليهــم بنعمــه واآلاءه ويرعاهــم ويحفظهــم 

ويكفل لهم هذه الاأرض التي فيها من الموافقات الهائلة ما يعين هذا المخلوق على المعيشة في هذه الاأرض.

د. عبد الرحمن سعيد

نســان تحــس  نســان مخلــوق بيــد اللــه ســبحانه وتعالــى ونفــخ اللــه فيــه مــن روحــه، ولا بــد اأن كل ذرة فــي كيــان هــذا الاإ الاإ

يََّتُهــْم َواأْشــَهَدُهْم َعَلــى  اإِْذ اأَخــَذ َربُّــَك ِمــن َبِنــي اآَدَم ِمــن ُظُهورِِهــْم ُذرِّ بالخالــق ســبحانه وتعالــى، واللــه ســبحانه وتعالــى يقــول ﴿َو

يَّــًة  اأنُفِســِهْم اأَلْســُت بَِربُِّكــْم َقالـُـوْا َبَلــى َشــِهْدَنا اأن َتُقولـُـوْا َيــْوَم اْلِقَياَمــِة اإِنَّــا ُكنَّــا َعــْن َهــَذا َغافِِليــَن، اأْو َتُقولـُـوْا اإِنََّمــا اأْشــرََك اآَباُؤَنــا ِمــن َقْبــُل َوُكنَّــا ُذرِّ

مِّــن َبْعِدِهــْم اأَفُتْهِلُكَنــا بَِمــا َفَعــَل اْلُمْبِطُلــوَن﴾ الاأعــراف: 1٧2-1٧3. فهــذا ميثــاق الفطــرة الــذي اأخــذه اللــه علــى ذريــة اآدم بعــد اأن خلــق اللــه 

اآدم عليه السلام.

د. نبيل ل�شين
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ما هي الحقيقة ال�أساسية في هذا الكون؟

هــي الحقيقــة الاأساســية اأو الاأم التــي تقــوم عليهــا كل الحقائــق، لاأنهــا مرتبطــة باللــه عــز وجــل، بالخالــق الــذي خلــق هــذا الكــون، 
نســان وخلــق  خلــق هــذا الكــون بســمائه واأرضــه ومــا بينهمــا، خلــق ســبع ســماوات طباقــا وخلــق مــن الاأرض مثلهــن، خلــق الاإ
الحيــوان والنبــات والاأشــجار والبحــار، خلــق الليــل والنهــار والشــمس والقمــر، هــذا الخالــق الجبــار حقيقتــه حقيقــة كبيــرة جــدا ﴿َوُهــَو الَّــِذي فـِـي 
ــَماء اإَِلــٌه َوفِــي اْلاأرِْض اإَِلــٌه َوُهــَو اْلَحِكيــُم اْلَعِليــُم﴾ الزخــرف:84. اللــه عــز وجــل خلــق كل هــذا، ولــو نظرنــا اإلــى حجــم الاأرض بالنســبة لهــذا  السَّ
الكــون فــلا تمثــل اإلا هبــاءة، حجــم الاأرض بالنســبة للمجموعــة الشمســية والمجموعــة الشمســية بالنســبة للمجــرة وحجــم المجــرة بالنســبة لملاييــن 
المجــرات فــي الفضــاء وفــي الســماء الاأولــى فقــط، وباقــي الســماوات ممــا لا نعلــم عنــه شــيئاً اإلــى الســماء الســابعة وســدرة المنتهــى، فحقيقــة 
نســان بســيطة جــدا ولا تســاوي شــيئاً، اللــه عــز وجــل هــو الــذي خلــق كل هــذا، اللــه عــز وجــل هــو الاأول والاآخــر، الاأول الــذي لــم يكــن قبلــه  الاإ
نســان فــي اأحســن تقويــم، وهــو الــذي مهــد هــذه الاأرض لتكــون صالحــة  شــيء والاآخــر الــذي ليــس بعــده شــيء، اللــه عــز وجــل هــو الــذي خلــق الاإ

للحياة وجميع الكواكب الاأخرى على ما نعلم ليس فيها حياة وليست ممهدة للحياة والله عز وجل هو الذي فعل هذا.

ســلام الــذي يريــده اللــه ســبحانه وتعالــى منــا، كمــا اأســلم الوجــود واتبــع نواميــس اللــه، فنحــن مطالبيــن -حتــى  وخضــوع. وهــذا هــو مفهــوم الاإ
ــا. الملفــت للنظــر اأن  ــد ربن ــى- اأن نتناســق مــع هــذا الوجــود ونعب ــاد والخضــوع لاأمــره ســبحانه وتعال ــادة ومعناهــا الطاعــة والانقي نحقــق العب
نســان الــذي يتدبــر فــي هــذا الكــون يشــعر بالعدالــة  لــه عليــم وعلمــه اأحــاط بــكل شــيء، الاإ نســان المتدبــر للكــون يستشــعر اأن هــذا الاإ الاإ
والقــدرة والتــوازن فــي هــذا الكــون، الــذي يتدبــر فــي هــذا الكــون يستشــعر الرحمــة فــي كل اأنحــاء الوجــود مــن حولــه، الــذي يتدبــر فــي الكــون 
لــه لاأنــه عليــم ولاأنــه رحيــم ولاأنــه قديــر ولاأنــه  نســان لاأن يحــب هــذه الاإ يستشــعر القــدرة والحكمــة فــي كل شــيء. فهــذا الاســتنتاج يدفــع الاإ
كريــم، فيجــد هــذه الاآيــات واضحــة فــي الكــون مــن حولــه، ثــم تاأتــي الاآيــات فــي الكتــب تؤكــد هــذه المعانــي، فعندمــا يجتمــع الاأمــران 
ســلام  لــه العظيــم وبهــذا يتحقــق الاإ نســان الشــخصية النموذجيــة المثاليــة التــي تقــوم باأســمى اآيــات التبجيــل والتعظيــم لهــذا الاإ فتشــكل مــن الاإ

نسان من اأجلها. ويتحقق مفهوم العبادة التي خلق الاإ

اأ. اأحمد فاروق

نســان اأو اأي كائــن -كائنــا  ثــم اأن هــذه الحقيقــة هــي حقيقــة ضخمــة وكبيــرة جــدا جــدا لا يســتطيع العقــل البشــري اأو الاإ
مــن كان- اأن يحيــط بهــا علمــا، اإنمــا اللــه ســبحانه وتعالــى اأعطــى لنــا جــزءاً مــن هــذه الحقيقــة اأو جانبــاً اأو جوانــب مــن 

نسان. هذه الحقيقة هي التي تستقيم بها حياة الاإ

د. عماد عثمان

نســان اأن يعلمــه، لاأنــه لــن يصلــح لــه تصــور ولا حيــاة ولا  لكــن هنــاك جــزء مــن هــذه الحقيقــة يســره اللــه ســبحانه وتعالــى للاإ
منهــج فــي هــذه الحيــاة اإلا اإذا كان هــذا الجــزء واضــح بالنســبة لــه، فبالتالــي اللــه ســبحانه وتعالــى عرفنــا حقيقــة الاألوهيــة مــن 
خــلال اآيــات اللــه ســبحانه وتعالــى المبثوثــة فــي الكــون ومــن خــلال اأيضــا طريقــة تعامــل الاأنبيــاء مــع اللــه ســبحانه وتعالــى وشــعورهم بهــذه 

الحقيقة في حياتهم.

م. عاطف عرابي

سلام والاألوهية -  تجدون فيديو الاإ

الجزء الاأول بالمسح على 

QR Code الـ
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اإن الدعوة اإلى الله حين تقفز على قضية لا اإله اإلا الله .. فهي             
فضلاً على اأنها تخالف المنهج الرباني .. فهي تبني بناًء بلا قاعدة 

ــلات  ــي تفصي ــا ف ــل دخولن ــه؟ قب ــه اإلا الل ــلا اإل ــدء ب ــاذا الب لم
الموضــوع.. يجــب اأن نتطــرق بالحديــث عــن اأن اأي جماعــة 
اإســلامية.. تقفــز علــى قضيــة لا اإلــه اإلا اللــه.. فهــي -فضــلا 
ــدة. ــلا قاع ــاًء ب ــي بن ــي- تبن ــج الربان ــف المنه ــا تخال ــن اأنه ع
ســلام هــو اأول دعــوة عرفتهــا البشــرية وعاشــت بهــا منــذ اآدم  فالاإ
عليــه الســلام.. اأمــا الجاهليــة فهــي حالــة مرضيــة طارئــة علــى 
البشــرية.. وفــي هــذه الحالــة المرضيــة تفســد العقيــدة.. كمــا 
يفســد المجتمــع والحيــاة.. وذلــك بالطاعــة والعبوديــة لغيــر اللــه 

سبحانه.
وحيــن تبلــغ هــذه الجاهليــة مداهــا فــي الانحــراف والبعــد عــن 
ــن هــذه  ــم م ــاس رســولاً لُيخرجه ــه للن ــث الل ــه.. يبع ــن الل دي
ســلام.. ولــذا فقــد جــاء  الجاهليــة ويردهــم اإلــى دعــوة الحــق الاإ
ــَه َمــا َلُكــْم ِمــْن  ــُدوا اللَّ ــْوِم اْعُب ــا َق كل رســول بدعــوة واحــدة ﴿َي
اإَِلــٍه َغْيــُرُه﴾. هــذه الدعــوة التــي يقــول عنهــا بعــض النــاس 
اليــوم.. اإن جماعــة الصادعــون بالحــق.. ليــس لهــا قضيــة اإلا 

هذه الدعوة ولا تردد غيرها.
لقــد شــاءت حكمــة اللــه.. اأن تكــون قضيــة توحيــد اللــه عــز 
وجــل والعبوديــة لــه ســبحانه.. هــي القضيــة التــي تتصــدى لهــا 
الدعــوة منــذ اليــوم الاأول لرســالة خاتــم الاأنبيــاء والمرســلين 
ــج  ــم يعال ــراآن الكري ــل الق ــد ظ ــلم.. ولق ــه وس ــه علي ــى الل صل
مــن  لغيرهــا  يتجاوزهــا  لا  ثلاثــة عشــر عامــاً  القضيــة  هــذه 

التفريعات والاأوامر والتكاليف.
ســلامية كلهــا والموجــودة علــى  لذلــك فــاإن الجماعــات الاإ
ــه..  ــن الل ــى دي ــك اأصحــاب الدعــوة اإل الســاحة الاآن.. وكذل

ــلاً اأمــام هــذه الحقيقــة.. هــذه الحقيقــة  يجــب اأن يقفــوا طوي
هــذه  بالحــق..  الصادعــون  جماعــة  اإليهــا  تدعوهــم  التــي 
الحقيقــة التــي تعتبــر ســنة ربانيــة علــى مــدار تاريــخ الرســل 
اإنهــا  اأجمعيــن..  عليهــم  وســلامه  اللــه  صلــوات  والاأنبيــاء 
حقيقــة: اأن تكــون البدايــة بالعقيــدة.. البدايــة بحقيقــة التوحيــد 
للــه.. البدايــة بشــهادة لا اإلــه اإلا اللــه.. وتوضيــح المدلــول 

الصحيح لهذه الشهادة.
اإن الدعــوة اإلــى اللــه حيــن تقفــز علــى قضيــة لا اإلــه اإلا اللــه.. 
فهــي فضــلاً علــى اأنهــا تخالــف المنهــج الربانــي.. فهــي تبنــي 
ــج  ــم.. يعال ــراآن الكري ــل الق ــد ظ ــك فق ــدة. لذل ــلا قاع ــاًء ب بن
قضيــة )اعبــدوا اللــه مــا لكــم مــن اإلــه غيــره(.. قضيــة )لا اإلــه 
اإلا اللــه(.. بالرغــم مــن اأن هــذه الدعــوة لــم تكــن هــي اأيســر 
الســبل اإلــى قلــوب العــرب.. لاأنهــم كانــوا يعرفــون مــن لغتهــم 
ــي  ــذا يعن ــه( واأن ه ــه اإلا الل ــة )لا اإل ــى كلم ــه( ومعن ــى )اإل معن
ــه علــى النــاس..  ــزع الســلطان الــذي يزاولون بالنســبة لهــم.. ن
ــى  ــه اإل ــراء والحــكام.. ورد الســلطان كل ــان والاأم ــه الكه ويزاول

الله.
لقــد كان باســتطاعة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم اأن يثيرهــا 
ــرب لاســتخلاص  ــل الع ــع قبائ ــة.. فيســعى لتجمي ــة عربي قومي
مبراطوريــات المســتعمرة الرومــان فــي  اأرضهــم المغتصبــة مــن الاإ
الشــمال والفــرس فــي الجنــوب.. وكان باســتطاعته صلــى اللــه 
عليــه وســلم اأن يرفعهــا رايــة اجتماعيــة ويثيرهــا حربــاً علــى 
ــل بالعــدل.. وكان  ــاس والقبائ ــن الن ــروة بي ــع الث الاأشــراف لتوزي
باســتطاعته اأن يعلنهــا دعــوة اإصلاحيــة تتنــاول تقويــم الاأخــلاق 
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وتطهيــر المجتمــع مــن الظلــم والفاحشــة..  ولكــن ليــس هــذا 
هو الطريق.

اإن تقريــر العقيــدة هــو البدايــة.. ثــم يتبعــه مــا بعدهــا.. وهــذا 
مــا حــدث بالفعــل.. وبفضــل اللــه ورحمتــه.. فلّمــا تقــررت لا 
اإلــه اإلا اللــه.. تطهــرت الاأرض مــن الفــرس والرومــان.. وتطهــر 
المجتمــع مــن الظلــم.. وتطهــرت النفــوس وارتقــت الاأخــلاق 

وساد العدل.
لقــد تــم هــذا كلــه لاأن الذيــن قامــوا بالدعــوة اإلــى اللــه.. واأقامــوا 
ديــن اللــه فــي الاأرض وفــي دنيــا النــاس.. اأقامــوه اأولاً فــي 
حياتهــم.. وكانــوا لا ينتظــرون جــزاًء فــي الدنيــا حتــى ولــو كان 

انتصــار  هــو  الجــزاء..  هــذا 
دعــوة الحــق علــى اأيديهــم. 
واأصبــح كل مــن قــام بهــذه 
اللــه..  ديــن  اإلــى  الدعــوة 
لديــن  اســتجابوا  والذيــن 
ــع  ــح الجمي ــد اأصب ــه.. لق الل
الاأمانــة  هــذه  علــى  اأمنــاء 
نتيجــة  فــكان  الكبــرى.. 
ذلــك اأن مّكــن اللــه لهــم فــي 
دينــه  بهــم  واأقــام  الاأرض.. 
ومنهجــه..  وشــرعه  ونظامــه 

في الاأرض وفي دنيا الناس.
اإن الســر فــي ذلــك هــو اأن 
ــى قاعــدة  ــوم عل ــه يق ــن الل دي
اأصيلــة.. وهــي اأن اللــه هــو 

اأيها الدعاة اإلى الله.. واأيها 
المخلصون لدين الله.. اإن القلوب 
يجب اأن تخلص اأولاً لله.. وتعلن 
عبوديتها لله وحده.. وذلك بقبول 

شرعه وحده ورفض كل شرع سواه.. 
قبل مخاطبتها باأي تفصيل عن ذلك 

الشرع يرغبها فيه

استسلامه لمراد الله.. اأياً كانت التفصيلات.
لذلــك يظــن البعــض ويقــول.. اأن هــذه الحقيقــة التــي تعلنهــا 
جماعــة الصادعــون بالحــق.. وهــي عــدم القفــز علــى قضيــة لا 
اإلــه اإلا اللــه.. هــي حقيقــة صحيحــة ولكنهــا كانــت صالحــة 
واآتــت ثمارهــا فــي الجيــل الاأول.. اأمــا اليــوم فيــرون اأن عــرض 
ســلام وتشــريعاته علــى النــاس والمجتمــع..  تفصيــلات نظــام الاإ
هــو اأفضــل وســيلة تيســر للنــاس طريــق الدعــوة.. وتحببهــم 

وترغبهم في هذا الدين.. فيقبلون عليه.
ــه.. اإن  ــن الل ــا المخلصــون لدي ــه.. واأيه ــى الل ــاة اإل ــا الدع اأيه
القلــوب يجــب اأن تخلــص اأولاً للــه.. وتعلــن عبوديتهــا للــه 
وحــده.. وذلــك بقبول شــرعه 
شــرع  كل  ورفــض  وحــده 
ســواه.. قبــل مخاطبتهــا بــاأي 
تفصيــل عــن ذلــك الشــرع 

ُيرّغبها فيه.
الاأول  الجانــب  هــو  وهــذا 
بالعقيــدة..  البــدء  لاأهميــة 
هــذه  علــى  القفــز  وعــدم 

القضية.
الجانــب الثانــي هــو: اإن دين 
يقبــل  لا  ســلام  الاإ اللــه 
اأنصــاف الحلــول.. فالدعــوة 
تقــوم  اأن  يجــب  اللــه  اإلــى 
علــى اأســاس اأن الحــق واحــد 
لا يتعــدد.. واأن مــا عــدا هــذا 

لــه الواحــد ولا معبــود ســواه.. ولا طاعــة لغيــره.. لذلــك  الاإ
ســلام وكل تشــريعاته تخضــع لهــذا الاأصــل  فــكل تنظيمــات الاإ
الكبيــر.. فــاأي نجــاح فــي اأي مجــال اجتماعــي اأو اأخلاقــي اأو 
ــن ينفصــل  ــه ولا وزن حي ــة ل اقتصــادي اأو حضــاري.. لا قيم

عن هذا الاأصل الكبير.
ومــن اأجــل ذلــك كلــه.. فحيــن تســتقر عقيــدة )لا اإلــه اإلا اللــه( 
فــي اأعمــاق النفــس.. فقــد اســتقر معهــا فــي نفــس الوقــت 
النظــام والمنهــج الــذي تتمثــل فيــه. والدليــل علــى ذلــك.. اأن 
ســلام اأول  الرجــل العربــي كان يفقــه هــذا المعنــى حيــن جــاء الاإ
مــرة فــي الجزيــرة العربيــة.. وبخاصــًة اأنــه فــي ذلــك الوقــت لــم 
تتنــزل نســك ولا شــرائع ولا تكاليــف.. ولكنــه كان يعلــن 

اإمــا حكــم البشــر..  الحــق هــو الضــلال.. فاإمــا حكــم اللــه و
ســلام لكــي يربــت علــى شــهوات  ومــن اأجــل ذلــك لــم يــاأت الاإ
واأوضاعهــم  واأنظمتهــم  تصوراتهــم  فــي  الممثلــة  النــاس.. 
اإقامــة  وعاداتهــم وتقاليدهــم.. اإنمــا جــاء باإلغــاء هــذا كلــه.. و
المتميــزة ﴿اأَفُحْكــَم  الخاصــة  اأسســه  البشــرية علــى  الحيــاة 
ــِة َيْبُغــوَن َوَمــْن اأْحَســُن ِمــَن اللَّــِه ُحْكمــاً لَِقــْوٍم ُيوِقُنــوَن﴾  اْلَجاِهِليَّ

المائدة: 50.
فاإمــا حكــم الجاهليــة ونظامهــا.. اأو حكــم اللــه ونظامــه.. 
وليــس هنالــك وضــع ثالــث نصفــه اإســلام ونصفــه جاهليــة يقبله 
ســلام الواضحــة اإلــى  ســلام ويرضــاه.. وهــذه هــي نظــرة الاإ الاإ
ــى  ــوة اإل ــي الدع ــة ف ــة فاصل ــذه نقط ــه.. وه ــن الل ــوة لدي الدع
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سلام..  اإن دين الله الاإ
لا يقبل اأنصاف الحلول.. فالدعوة اإلى الله.. 
يجب اأن تقوم.. على اأساس اأن الحق واحد 

لا يتعدد.. واأن ما عدا هذا الحق فهو 
اإما حكم البشر..  الضلال.. فاإما حكم الله و

سلام.. لكى  ومن اأجل ذلك لم ياأتي الاإ
يربت على شهوات الناس 

الله.
ســلامية كلهــا والموجــودة علــى  لذلــك فــاإن الجماعــات الاإ
ــه..  ــن الل ــى دي ــك اأصحــاب الدعــوة اإل الســاحة الاآن.. وكذل
يجــب اأن يقفــوا طويــلاً اأمــام هــذه النقطــة الفاصلــة فــي الدعــوة 
ــوة  ــن الق ــة م ــذه النقط ــي اأن تكــون ه ــه.. وينبغ ــن الل ــى دي اإل
ســلام للناس..  والوضــوح فــي نفوســنا نحــن وهــم حيــن نقدم الاإ
ل  ســلام حيــن يفيئــون اإليــه ســيبدِّ بحيــث يســتيقن النــاس اأن الاإ
ــم  ــع تصوراته ــم.. ســيبدلها ليرف ــم واأوضاعه ــم وحياته تصوراته
ويرفــع اأوضاعهــم.. ويجعلهــم اأقــرب اإلــى المســتوى الكريــم 
نســان.. وهــو فــي الوقــت ذاتــه لــن يســلبهم  اللائــق بحيــاة الاإ
شــيئاً مــن التقــدم العلمــي والحضــاري.. بــل ســيدفعهم بقــوة 

اإليه واإلى كل خير.
اإن الدعــوة اإلــى اللــه.. دعــوة واضحــة صريحــة.. لذلــك لا 
ســلام للنــاس علــى اأنــه لــن ُيعــّدل فــي  يجــوز اأن نقــدم الاإ
حياتهــم ســوى تغييــراً طفيفــاً هنــا وتعديــلاً طفيفــاً هنــاك.. بــل 
نعلــن لهــم اأن الجاهليــة التــي هــم فيهــا بــؤس وشــقاء.. واللــه 

يريد اأن يرحمهم ويسعدهم.
ــز  ــدة وعــدم القف ــدء بالعقي ــة الب ــث.. لاأهمي ــب الثال ــا الجان اأم
علــى هــذه القضيــة.. فهــو اأن النفــس البشــرية فيهــا الاســتعداد 
للانتقــال الكامــل مــن نظــام حيــاة اإلــى نظــام حيــاة اآخــر اأعلــى 
منــه واأكمــل واأنظــف.. لاأن هــذا اأكثــر منطقيــًة واأكثــر اإقناعــاً.. 
بالكفــر  حقيقتهــا  فــي  المســاألة  ترتبــط  حيــن  وخصوصــاً 

يمان.. والشرك والتوحيد. والاإ
ســلامية كلهــا الموجــودة علــى  الاإ فــاإن الجماعــات  لذلــك 
ــه..  ــن الل ــى دي ــك اأصحــاب الدعــوة اإل الســاحة الاآن.. وكذل
يجــب اأن يقفــوا اأمــام هــذه المســاألة.. وينبغــي اأن يكون واضحاً 
اأن الطريــق الاأيســر فــي الحقيقــة.. هــو انتقــال النــاس كليــًة مــن 
هــذا الواقــع البعيــد عــن ديــن اللــه اإلــى ديــن اللــه.. وتحقيــق 
مــراد اللــه.. لاأن الترقيــع فــي الثــوب البالــي يزيــده ســوءاً.. فــلا 

بد من تبديله بثوب جديد.
ــة الواســعة  ــر هــذه الُنقل ــي اأول الاأم ــاس ف ــد يكــره الن نعــم.. ق
ــاس كرهــوا  ســلام.. ولكــن الن ــى الاإ ــة اإل الشــاملة مــن الجاهلي
ســلام..  مثــل هــذا واأشــفقوا منــه فــي اأول العهــد بالدعــوة اإلــى الاإ
بــل عذبــوا اأهلــه عذابــاً شــديداً وهــم ضعــاف فــي مكــة.. ثــم 

عادوا اإلى الحق.
ســلام اإلــى  اإننــا نجــد بعــض الدعــاة اإلــى اللــه.. يقــدم الاإ
ــرة  ــلام!(.. وم س ــة الاإ ــوان )ديمقراطي ــرة تحــت عن ــاس.. م الن

ســلام!(.. ومــرة بــاأن الاأوضــاع  تحــت عنــوان )اشــتراكية الاإ
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة القائمــة فــي مجتمعهــم.. 
ســلام اإلا اإلــى تعديــلات طفيفــة ليحــل  لا تحتــاج مــن الاإ
مشــاكلهم.. فيخــدرون عاطفــة النــاس ويطمئنونهــم.. اأن ديــن 
اللــه لــن يمــس حياتهــم واأوضاعهــم وتصوراتهــم وقيمهــم.. اإلا 
ــم  ــي تجعله ــة الت ــينات الجزئي ــلات والتحس ــن التعدي ــل م بقلي

من عباد الله المخلصين!
ــي  ــك فه ــى الحــق.. لذل ــوة اإل ــي دع ــه ه ــى الل ــوة اإل اإن الدع
دعــوة لا تقبــل مجــاراة الجاهليــة.. اأو التاأثــر بضغــط التصــورات 
الاجتماعيــة الســائدة بيــن النــاس.. بــل هــي دعــوة تقــوم علــى 
فــي  يمــان  بالاإ والاســتعلاء  مــودة..  فــي  بالحــق  الصــدع 
تواضــع.. فهــذه هــي طريقــة الدعــوة اإلــى ديــن اللــه.. وهكــذا 

سلام. ينبغي اأن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الاإ
لذلــك نؤكــد بــاأن القفــز علــى قضيــة لا اإلــه اإلا اللــه.. فضــلاً 
علــى اأنــه يخالــف كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه 
وســلم.. فهــو وســيلة تبنــي بنــاًء بــلا قاعــدة.. ســواًء فــي حيــاة 

الفرد.. اأو في واقع المجتمع.
ومــا زال للحديــث بقيــة.. فنســتكمل فــي العــدد القــادم اإن 

شاء الله.

تجدون فيديو البدء بلا اإله اإلا الله  

QR Code بالمسح على الـ
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كيــف تُْدِخــل شــهادة ل� اإلــه اإل� 
سلام؟ الله قائلها في ال�إ

اإنَّ الــذي َيْنِطــُق بِـــشهادة لا اإلــه اإلا اللــه 
ــَذا  ــَق لَِه ــُه لا َخالِ ــط اأنَّ ــا فق ــُد به وَيقِص
َبْعــَد  َيْشــَهُد  َلــْم  اللــه،  اإِلا  الَكــوِن 
ســلام  الاإ بَِهــا  َيْدُخــُل  التــي  الَشــهادَة 
ـُه: لا َمْعُبــوَد بحــق ولا  ـى ُيِقــرَّ بِاأنَـّ َحتَـّ
ُمَطــاَع ولا َحاِكــَم ولا مشــرع فـِـي َحَيــاِة 

النّاِس اإِلا الله..
والدليــل علــى هــذا اأن مشــركي العــرب 
ــق للســموات  ــه لا خال ــوا ُيقــرون باأن كان
ــْن  ــاأْلَتُهْم َم ــْن َس ــه: ﴿َوَلِئ والاأرض اإلا الل
َلَيُقولُــنَّ  َوالاأرَْض  ــَماَواِت  السَّ َخَلــَق 

َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليُم﴾ الزخرف: ٩..
ــو  ــم ه ــذي خلقه ــاأن ال ــرِّون ب ــوا ُيق وكان
َخَلَقُهــْم  َمــْن  َســاأْلَتُهْم  ﴿َوَلِئــْن  اللــه: 
َلَيُقولـُـنَّ اللَّــُهۖ  َفاأنَّــٰى ُيْؤَفُكــوَن﴾ الزخــرف: 

..8٧
ولكنهم رفضوا اأن يقولوا هذه الكلمة!

ــه تريــد منهــم  ــه اإلا الل فلــو كانــت لا اإل
قــرار باأنــه لا خالــق ولا رازق اإلا  فقــط الاإ
اللــه -كمــا يفهــم الكثيــر ممــن ينتســبون 

سلام اليوم- لقالوها.. للاإ
ولكنهــم رفضــوا لا اإله اإلا الله واســتكبروا 
عــن قولهــا ورفضــوا قبولهــا، بــل وحاربــوا 

اأهلها..
والســبب اأن لا اإلــه اإلا اللــه تريــد منهــم 
اأن تكــون العبوديــة فــي حياتهــم خالصــة 

للــه وحــده بــلا شــريك.. وهــم يعلمــون 
تعنيــه  الــذي  مــن مدلــول لغتهــم مــا 
كلمــة العبــادة والعبوديــة.. ويعلمــون مــن 
واقــع حالهــم الفــرق الهائــل بيــن الســيد 
والعبــد.. فالعبــد ليــس لــه اإلا اأن يســمع 
بــلا  ســيده  بــه  ياأمــره  مــا  ويطيــع 

اعتراض..
اإلا  اإلــه  »لا  فكلمــة  الســبب،  ولهــذا 
اللــه« تريــد مــن كل واحــد منــا اأن يكون 
الســلطان كلــه للــه فــي جميــع جوانــب 

حياته بلا استثناء..
فعندمــا جاءهــم رســول اللــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم ودعاهــم اإلــى قــول »لا اإلــه 
)وكذلــك  ســادتُهم  َفِهــَم  اللــه«،  اإلا 
عبيُدهــم( اأنَّ عليهــم جميعــا اأْن يكونــوا 
عبيــدا للــه رب العالميــن.. فالعبــادة فــي 
والتذلــل  الخضــوع  تعنــي  اللغــة 

والانقياد..
المعنــى؛  هــذا  يؤكــد  الحــال  وواقــع 
الســلطان  حقيقــة  يعلمــون  فالســادة 
الــذي يزاولونــه فــي المجتمــع ويسوســون 
العبيــد..  مــع  ويمارســونه  النــاس  بــه 
والعبيــد يعلمــون جيــدا اأنهــم ليــس لهــم 
ــاد  ــة للســادة والانقي ــة المطلق اإلا الطاع
لاأوامرهــم بــلا اعتــراض اأو امتعــاض.. 
ولهــذا الســبب عندمــا جاءهــم رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم بــلا اإلــه اإلا 
ســتقلب  اأنهــا  جميعــا  علمــوا  اللــه، 

حياتهــم كلهــا.. ولهــذا ﴿َكانـُـوا اإَِذا ِقيــَل 
  ـُه َيْســَتْكِبُروَن  َلُهــْم لا اإَِلٰــَه اإِلا اللَـّ
لَِشــاِعٍر  اآلَِهِتَنــا  َلَتارُِكــو  ـا  اأئِنَـّ َوَيُقولُــوَن 

َمْجُنوٍن﴾ الصافات: 36-35.
اإنَّ لا اإله اإلا الله تريد منا:

اإلا  ◾ والُنُســك  بالدعــاء  نتوجــه  األا 
لله..
األا نتوكل اإلا على الله.. ◾
األا نتحاكم اإلا لشرع الله.. ◾
األا نعطــي حــق التحليــل والتحريــم  ◾

اإلا الله..

وهنا ل� بد من وقفة مهمة:
اإنَّ الكثيــر ممــن ينطقــون بــلا اإلــه اإلا 
لعاداتهــم  الطاعــة  حــق  ُيعطــون  اللــه 
وقبائلهــم وعشــائرهم وحكامهم وملوكهم 
اأو لــدور الاأزيــاء والموضــات اأو لاأهوائهــم 
بــدون اأي اكتــراث هــل الاأمــر الــذي 
اأم  حــلال  اللــه(  )غيــر  فيــه  اأطاعــوا 

حرام..
مجــال  جعلــوا  اأنهــم  هــو  والســبب 
جوانــب  فــي  محصــوراً  للــه  طاعتهــم 
اأحــكام  مثــل  حياتهــم  مــن  محــدودة 
لحــم  اأكل  وعــدم  والطــلاق  الــزواج 

الخنزير وعدم شرب الخمر..
اأمــا المســاحة الكبــرى مــن حياتهــم فــلا 
يكترثــون فيهــا اأصــلا بمــا حرمــه اللــه اأو 
حللــه.. لاأن المرجــع فيهــا هــي مــا قــرره 
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شــيخ  اأو  والمجتمــع  الاآبــاء،  مــوروث 
القبيلــة، اأو دور الاأزيــاء، اأو الاأهــواء.. 

وهذا هو الكفر بعينه..
نقــول اإن هــذا كفــر واضــح لا لبــس فيــه 
لاأنهــم بهــذا الفعــل قــد اأعطــوا حــق اللــه 

لغير الله..
وهكــذا فقــد جعلــوا غيــر الله ربــا ومعبودا 
لهــم مــن دون اللــه.. كمــا قــال اللــه 
ــُذۤو۟ا  عــن اليهــود والنصــارى اأنهــم ﴿ٱتََّخ
اأۡحَباَرُهــۡم َوُرۡهَبــٰـَنُهۡم اأۡرَبابــاً مِّــن ُدوِن ٱللَّــِه 
اإِلا  اأِمــُرۤو۟ا  َوَمــۤا  َمۡرَیــَم  ٱۡبــَن  َوٱۡلَمِســیَح 
لَِیۡعُبــُدۤو۟ا اإَِلـٰــهاً َوٰ ِحــدࣰۖا لاۤ  اإَِلـٰــَه اإِلا ُهــَوۚ 

ا ُیۡشرُِكوَن﴾ التوبة: 31.. ُسۡبَحـَٰنُهۥ َعمَّ
وهــذا حــال الكثيــر مــن النــاس اليــوم 
لاأنهــم -ومــع قولهــم لا اإلــه اإلا اللــه- اإلا 
ــب  ــي جوان ــه ف ــة لل ــوا الطاع ــم جعل اأنه
ــوا الطاعــة  محــدودة مــن حياتهــم وجعل
لغيــر اللــه فــي جوانــب كثيــرة جــدا مــن 
حياتهــم لغيــر اللــه.. وكل هــؤلاء لــن 
تنفعهــم لا اإلــه اإلا اللــه ولــو قالوهــا مليون 

مرة!
فالذيــن رفضــوا النطــق بــلا اإلــه اإلا اللــه 
يعلمــون  كانــوا  العــرب،  الكفــار  مــن 
جيــداً اأنهــا تريــد منهــم عــدم اتبــاع مــا 
ــب  ــي كل جوان ــه اآباءهــم ف وجــدوا علي
الجانبيــن  فــي  خاصــة  حياتهــم 
الاعتقــادي وقضيــة التحليــل والتحريــم 

كما تبينها الاآيات القراآنية التالية:
ــٍة  ــٰى اأمَّ ــا َعَل ــا اآَباَءَن ــا َوَجْدَن ــوا اإِنَّ ﴿.. َقالُ
اإِنَّــا َعَلــٰى اآَثارِِهــْم ُمْهَتــُدوَن﴾ الزخــرف:  َو

.22

القراء الكرام:
لا بــد اأن نكــون علــى بينــة مــن اأمــر 

ديننا وحقيقة اعتقادنا ومنهج حياتنا..
فهنــاك فــرق هائــل بيــن اأن تصبــح لا اإلــه 
اإلا اللــه مجــرد كلمــة لا تريــد مــن الناس 
ــر  ــق ولا مدب ــه لا خال ــدوا اأن اإلا اأن يعتق
لاأمــر الكــون اإلا اللــه.. وبيــن اأن يعتقدوا 
ــه لا اأحــد  ضافــة لهــذا المعنــى( اأن )بالاإ

يستحق اأن ُيعبد اإلا الله..
وعندمــا نقــول اأنــه لا اأحــد يســتحق اأن 

ُيعَبد من دون الله يعني:
لــه  ◾ اأن نتوجــه  اأحــد يســتحق  لا 

بالدعاء وحده اإلا الله..
لا اأحــد يســتحق اأن يطــاع اأمــره  ◾

وشرعه اإلا الله..
لا اأحــد لــه الحــق اأن ُيَشــرَِّع لنــا اإلا  ◾

بما اأذن به الله..
هــذا ليــس محصــورا فــي قانــون الاأحــوال 
الشــخصية فقــط ولكــن فــي كل جوانب 

الحياة؛
في الزواج والطلاق والميراث.. ◾
فــي الاقتصاد والتجــارة والتعاملات  ◾

المالية والبنكية..
مــع  ◾ والعلاقــات  السياســة  فــي 

الدول..
في الولاء والبراء.. ◾
في السياحة والترفيه.. ◾
في الاأدب والفن والمسرح.. ◾
في اللباس والزي و»الموضة«.. ◾

في التربية والسلوك.. ◾
وهكــذا تصبــح لا اإلــه اإلا اللــه منهــج 
حيــاة لاأنهــا تتطلــب اإعــادة تشــكيل كل 
كــي  جديــد  مــن  الحيــاة  جوانــب 
تصطبــغ بصبغــة واحــدة هــي صبغــة 

الله
ــِه  ــَن اللَّ ــُن ِم ــْن اأْحَس ــِهۖ  َوَم ــَة اللَّ ﴿ِصْبَغ
ِصْبَغــًةۖ  َوَنْحــُن َلــُه َعابِــُدوَن﴾ البقــرة: 

..138
لهــذا الســبب اأرســل اللــه الرســل.. ومــن 
اأجــل هــذا يكــره النــاس -فــي كل زمــان 
ومــكان- كل دعــوة تدعوهــم اإلــى اإفــراد 
اللــه وحــده بالعبوديــة والطاعــة والخضوع 
والاستســلام.. وهكــذا يتبيــن لنــا الفــرق 

الهائل بين المعنيين..
الحقيقــة  هــذه  اإبــلاغ  اأجــل  ومــن 
للنــاس، واقتــداء بدعــوة الاأنبيــاء، قامــت 
لتدعــو  بالحــق  الصادعــون  جماعــة 
النــاس مــن جديــد اإلــى لا اإلــه اإلا اللــه 
ــي  ــا ف ــا وكل مقتضياته ــم بمعناه لتعرّفه
بهــم.. وعــدم  الرفــق  مــع  حياتهــم.. 
تعجــل الخطــوات.. وبــدون القفــز علــى 

المراحل..
ودافعنــا هــو حــب الخيــر لــكل النــاس.. 
شــفاق عليهــم مــن ضنــك الدنيــا..  والاإ

وسوء العاقبة في الاآخرة.
اللهم اهد قومي فاإنهم لا يعلمون...

تجدون المقال في الصفحة الرسمية 
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نسان حقيقة فردية ال�إ

كل واحــد مــن البشــر مملكــة ومؤسســة شــديدة الاختــلاف مــع الاآخريــن، ولا يحيــط بــكل اأســراره اإلا اللــه، ولذلــك 
نســان بهــذه الصــورة تبــرز حقيقــة كبيــرة؛ وهــي اأنــه مكشــوف  هــو مــن ثــم شــخص مجهــول علــى الخلــق. اإن فرديــة الاإ
اأمــام خالقــه وحــده منــذ خلقــه الاأول حتــى مرجعــه النهائــي، يعلــم اللــه عنــه كل خافيــة ﴿َيْعَلــُم َخائَِنــَة اْلاأْعُيــِن َوَمــا 
ــرَّ َواأْخَفــى﴾ طــه: ٧. ولذلــك فهــو فــي الحقيقــة فــي قبضــة  ــُدوُر﴾ غافــر: 1٩، وهــو ســبحانه ﴿َيْعَلــُم السِّ تُْخِفــي الصُّ
الاألوهيــة.. ومــن ثــم فالمؤمــن الــذي يــدرك ذلــك يجــد نفســه دائــرا فــي فلــك العبوديــة، يعيــش مــع اللــه كل لحظــة، 
وكل فكــرة، وكل شــعور، خوفــا وطمعــا، وحبــا وشــوقا. وبهــذا يتحقــق معنــى التوحيــد الحــق، حيــث لا يبقــى فــي 
نســان باللــه ربطــا مصيريــا  حياتــه اإلا اللــه، اأمــا الخلــق فهــم رفقــاء الغربــة. وهــذه حقيقــة عجيبــة حيــث اأنهــا تربــط الاإ
نســان، كمــا  لهيــة، والقوامــة علــى الوجــود كلــه، بمــا فيــه ذلــك الاإ فــي كل لحظــة، وهــذا تصديــق لمعنــى الهيمنــة الاإ
نســان مــع خالقــه وحــده فــي كل لحظــة، وفــي كل  اأنهــا تحقــق معنــى العبوديــة باأجلــى معانيهــا، حيــث يتعامــل الاإ
خاطــرة، وكل حركــة، ويتعامــل مــن خــلال ذلــك مــع المخلوقيــن الاآخريــن، كرفقــاء طريــق، وكغربــاء فــي هــذا الوجــود 

الرحيب، ريثما يجتمعون هناك عند الله في الجنة.
نســان بهــذا التصــور، ُيحيــل الحيــاة اإلــى تواصــل مــع اللــه فــي شــكل العبوديــة الحقــة، فتتحقــق  اإن فكــرة فرديــة الاإ
نســاني، ليتحقــق الكمــال البشــري، لــولا المنغصــات  التقــوى التــي تجمــع النــاس فــي الاأفــق الاأرقــى مــن التعامــل الاإ
الناتجــة مــن النقــص البشــري، ومــن خطفــات الشــيطان. وصــدق اللــه العظيــم ﴿َفَمــْن اتََّبــَع ُهــَداَي َفــلاَ َيِضــلُّ َولاَ 
 َوَمــْن اأْعــرََض َعــْن ِذْكــرِي َفــاإِنَّ َلــُه َمِعيَشــًة َضنــًكا َوَنْحُشــُرُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة اأْعَمــى﴾ طــه: 123-124   اإلــى  َيْشــَقى 
 َواأْن  ــْيَطاَن اإِنَّــُه َلُكــْم َعــُدوٌّ ُمِبيــٌن  اآخــر الاآيــات. وقولــه تعالــى ﴿اأَلــْم اأْعَهــْد اإَِلْيُكــْم َيــا َبِنــي اآَدَم اأْن لاَ َتْعُبــُدوا الشَّ
ا اإِنََّمــا َيْدُعــو  ــْيَطاَن َلُكــْم َعــُدوٌّ َفاتَِّخــُذوُه َعــُدوًّ اْعُبُدونـِـي َهــَذا ِصــَراٌط ُمْســَتِقيٌم﴾ يــس: 60-61. وقولــه تعالــى ﴿اإِنَّ الشَّ

نسان في اآفاق الكمال العالية. ِعيِر﴾ فاطر: ٧. فلولا تلك المنغصات لعاش الاإ ِحْزَبُه لَِيُكونُوا ِمْن اأْصَحاِب السَّ
ــة اأو صفــات مشــتركة تجمــع  ــاك ملامــح عام ــه فقــط، لكــن هن ــون دائمــا بالل ــا متصل ــراداً، ولكنن ــش اأف ــا نعي فكلن
المؤمنيــن: يحبــون اللــه، يحلــون الحــلال، يحرمــون الحــرام، ياأمــرون بالمعــروف، وينهــون عــن المنكــر، ويجاهــدون 

في الله... الخ. لكن لا يعرف بعضهم عن بعض كل شيء.

 كيف نعيش مع القراآن )2(
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كل واحــد منــا يعيــش بنفســه ولنفســه مــع اللــه، كل منــا مرتبــط باللــه وحــده ارتباطــاً شــديداً، ويســتطيع بذلــك اأن 
يكــون لــه مــع اللــه معاملــة خاصــة وعلاقــة خاصــة، فليحســن اســتعمال هــذه الخصوصيــة. وعلاقتنــا باللــه لا بــد اأن 
نســاني كلــه، وهــذه العلاقــة تشــعرك اأنــك  تكــون عميقــة وليســت ســطحية، ولا بــد اأن تشــمل مســاحة الكيــان الاإ
لهيــة. والعبوديــة الحقــة هــي اأن تاأنــس  لســت بعيــداً عــن اللــه فــي اأي حــال مــن اأحوالــك، وهــذا هــو معنــى المعيــة الاإ

بوجوده عز وجل معك في اأي وقت، واأن تستغني به في كل وقت.
ــات  ــج وتذوق ــي بثمــار ونتائ ــه ياأت ــل هــذه المشــاعر، فاإن ــل هــذا القلــب، الممتلــئ بمث ــى مث ــي القــراآن اإل فعندمــا ياأت
نســان اأحيانــاً عــن التعبيــر عــن مدلــول اآيــة مــن اآياتــه، خــذ مثــلاً قــول اللــه ﴿اآلــر،  لمعانــي ودلالات اآياتــه، فيعجــز الاإ
َلــْت ِمــْن َلــُدْن َحِكيــٍم َخِبيــٍر﴾ هــود: 1. فلــو وقفــت اأمــام هــذه الاآيــة ســاعات فلــن  ِكَتــاٌب اأْحِكَمــْت اآَياتُــُه ثُــمَّ فُصِّ
تســتطيع اأن تســبر غورهــا، كل كلمــة فيهــا وكل عبــارة مقصــودة، وكل اإيمــاءة اأو اإشــارة ذات هــدف. ﴿اأْحِكَمــْت 
ــر مــا قــال اللــه عــز وجــل ولــم يعــد لــك بعــد ذلــك اإلا اأن تخضــع واأنــت  ــُه﴾ ليســت قابلــة اأن يقــول اأحــد غي اآَياتُ
مطمئــن اأنهــا اآيــات محكمــة حقــاً ثــم مفصلــة صدقــاً ﴿ِمــْن َلــُدْن َحِكيــٍم َخِبيــٍر﴾، فكــم ســتحس بجــلال هــذه الاآيــة، 
فلــو عشــت مــع كل اآيــة بهــذا التدبــر العميــق، ســتجد عنــدك مــن الغنــى، ومــن الوفــرة، ومــن اليقيــن، ومــن الفــرح، 
مــا لا يســتطيع اأن يتحملــه قلبــك، ولكــن لتحقــق ذلــك كــم تحتــاج مــن الجهــد والصبــر والمجاهــدة لكــي تصــل 

اإلى مثل هذا المذاق.
هــذا مثــال واحــد لكيــف نعيــش ونتــذوق، وكيــف اأن جــلال الاألوهيــة يمــلاأ كل اآيــة، كاأنــك تســمع صــوت اللــه. 
وهــذا كلــه لا تحســه ولا تدركــه واأنــت غافــل. تحســه عندمــا تقــرر األا تعيــش اإلا للــه، واألا تخــاف اإلا مــن اللــه، ولا 
ترجــو اإلا اللــه. عندئــذ تكــون قــد وقفــت علــى بدايــة الطريــق الصحيــح، وبذلــك تتقــرر فــي حياتــك الحقائــق الكبــرى 

من خلال القراآن، وتصبح كل اآية من اآياته معراجاً يعرج بك اإلى الله.
اقــراأ اأي اآيــة تجــد اأنهــا معــراج يعــرج بــك اإلــى اأعلــى، وتقــرر لديــك الحقائــق الكبــرى فــي حياتــك. اأمــا عندمــا تقــراأ 
لبشــر فتحــس اأنــك تســتطيع اأن تراجــع مــا يقــول، اأمــا القــراآن فــلاأن اللــه هــو القائــل لهــذه الكلمــات، ولاأنــه روح مــن 

اأمر الله فاإنه يقطع عليك هذا السبيل.
ونستكمل الحديث عن اآفاق العيش مع القراآن في العدد القادم اإن شاء الله.
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ثم خلف خلف       
اأضاعوا الصلاة واتبعوا 

الشهوات.. وانسلخ اأكثر 
المسلمين من هذا     

الدين القيم !!

ــه..  ــى الل ــه كــذب عل ــراء وجــود شــركاء لل وافت
ومنها الزعم باأن لله ولدا.. كقوله تعالى:

ــُه  ــًدا ُســبحاَنُه ُهــَو الَغِنــيُّ َل ــُه َوَل ــوا اتََّخــَذ اللَّ ﴿قالُ
ــماواِت َومــا فِــي الاأرِض اإِن ِعنَدُكــم  مــا فِــي السَّ
ـِه مــا لا  ِمــن ُســلطاٍن بِهــذا اأَتقولــوَن َعَلــى اللَـّ
ــِه  ــى اللَّ ــروَن َعَل ــَن َيفَت ــل اإِنَّ الَّذي  قُ َتعَلمــوَن 

الَكِذَب لا ُيفِلحوَن﴾ يونس: 68-6٩.
ومــن الشــرك اأيضــا قــول الكفــار بتحريــم اأكل 

بعــض الاأنعــام واســتحلال 
وقتــل  منهــا..  المحــرم 
مــلاق  الاأبنــاء خشــية الاإ
ومــن  الفقــر..  مــن  اأي 
بعــض  اســتحلال  ذلــك 
وتحريــم  الحــرم  الاأشــهر 
مــا  وهــو  بعضهــا.. 
)النســيئة(..  يســمونه: 
وكذلــك اســتحلال اأخــذ 
مثــل  اأنــه  بزعــم  الربــا 

البيع.
هــذا  فــي  )خاصــة  الصارخــة  الاأمثلــة  ومــن 
الزمــان( فــي موضــوع التحليــل والتحريــم: الكفــر 
بحــق اللــه تعالــى فــي التشــريع كمــا فــي ديــن 
الديمقراطيــة.. فحــق التشــريع فــي ذلــك الديــن 
ــه..  مقصــور حتمــا علــى الشــعب مــن دون الل
ويســتبعد اأي تشــريع للــه مالــم يقــره الشــعب 

ويسمح به!!
الســلطة..  هــو مصــدر  الشــعب  اأن  يزعمــون 
فــكل تشــريع لا يكــون باســم الشــعب باطــل.. 
ــه  ــر مــا يقــره الشــعب فــي قوانين وكل حكــم بغي
باطــل بطلانــا مطلقــا؛ ولــو كان هــو حكــم اللــه 
الشــعب بتطبيقــه.. مثــل  لــم يســمح  الــذي 
ــوط  ــوم ل ــا وعمــل ق ــا والزن ــات الســرقة والرب عقوب

وغير ذلك!!
ــه اإلــى اأن اللــه  ســوف ننتب
وتعالــى يجعــل مــن جريمة 
الكــذب عليــه مــن اأعظــم 
الجرائــم.. بــل هــي عيــن 

الكفر والشرك الغليظ:
ــِن افَتــرى  ﴿َوَمــن اأظَلــُم ِممَّ
ـِه َكِذًبــا اأولِئــَك  َعَلــى اللَـّ
َربِِّهــم  َعلــى  ُيعرَضــوَن 
هــُؤلاِء  الاأشــهاُد  َوَيقــوُل 
الَّذيــَن َكَذبــوا َعلــى َربِِّهــم 
َعَلــى  ـِه  اللَـّ َلعَنــُة  األا 

الظّالِميَن﴾ هود: 18.
ــد  ــى والحم ــذا المعن ــع به ــرة تقط ــات كثي والاآي

لله رب العالمين.
للاطــلاع علــى بقيــة سلســلة المنشــورات.. 
بــدر  الشــيخ  الاطــلاع علــى صفحــة  برجــاء 

الدين عبد اللطيف على الفيسبوك.

تجدون المقال في الصفحة الرسمية 

للشيخ بدرالدين عبداللطيف 

QR Code بالمسح على الـ

اإن الذين يفترون على الله الكذب 
ل� يفلحون

تشــريع الحــلال والحــرام بغيــر اإذن مــن اللــه 
افتراء:

﴿َولا َتقولــوا لِمــا َتِصــُف األِســَنُتُكُم الَكــِذَب هــذا 
ــِه الَكــِذَب  ــى اللَّ ــروا َعَل َحــلاٌل َوهــذا َحــراٌم لَِتفَت
لا  الَكــِذَب  ـِه  اللَـّ َعَلــى  َيفَتــروَن  الَّذيــَن  اإِنَّ 

ُيفِلحوَن﴾ النحل: 116.
لــو تتبعنــا الاآيــات القراآنيــة الكريمــة التــي تنعــت 
ــا  ــى لوجدن ــه تعال المشــركين بالكــذب علــى الل
ــى  ــه.. والكــذب عل ــتهان ب ــددا لا يس ــا ع منه
اللــه يصفــه اللــه تعالــى بالافتــراء.. والافتــراء هــو 
ــف  ــر مخال ــي اأم ــا ف ــد الكــذب زورا وبهتان تعم

للواقع..
والاآيــة الكريمــة التــي ذكرناهــا هنــا تتحــدث عــن 
ــه..  ــف تشــريع الل تشــريٍع لحــلاٍل وحــراٍم يخال
فاللــه ســبحانه وتعالــى هــو الــذي يملــك وحــده 
ــبحانه  ــو س ــان.. فه نس ــذا الاإ ــريع له ــق التش ح
يملــك وحــده حــق التشــريع لهــذا الكــون كلــه 
بمــا فيــه وكل مــن فيــه؛ بمــا اأنــه هــو الــذي 
نســان  خلقــه مــن عــدم ورزق كل مــن فيــه.. والاإ
والجــان جــزء مــن هــذا الكــون؛ فهــم يعيشــون 

فيه..
الواقــع صلــب  فــي  والتحليــل والتحريــم همــا 
الديــن ومادتــه الاأساســية.. فمــن اأحــل وحــرم 
فقــد شــرع للنــاس دينــا.. فالديــن هــو مجموعــة 

متكاملة من الحلال والحرام.
اإذا قــال اللــه تعالــى: ﴿اعبــدوا اللــه مالكــم مــن 
ــره﴾ فقــد طلــب مــن البشــر طلبيــن فــي  ــه غي اإل
وقــت واحــد.. اأولهمــا: عبــادة اللــه وحــده لا 
شــريك لــه.. فهــذا اأمــر واجــب الاتبــاع والطاعــة 
يعبــد غيــر  اأن  لاأحــد  فــلا يحــل  المطلقــة.. 
اللــه.. وثانيهمــا هــو نهــي عــن عبــادة غيــر 

الله.. فهذا يقطع بتحريم عبادة غير الله.
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وعد الله للمؤمنين حق ولكن بشروط
اإن وعــد اللــه حــق.. ﴿َوَمــْن اأْوَفــى بَِعْهــِدِه ِمــَن اللَّــِه﴾ التوبــة: 111.. ﴿وَْعــَد 

اللَِّه َلا ُيْخِلُف اللَُّه وَْعَدُه َوَلِكنَّ اأْكَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن﴾ الزمر: 20.
ســلام.. ســواء كان  اإن اللــه عــز وجــل.. وعــد اأن نهايــة المطــاف ســتكون للاإ
ذلــك علــى اأيــدي طائفــة مــن المؤمنيــن اأو علــى يــد المهــدي فــي اآخــر 
الزمــان.. ومــا يفعلــه الاأعــداء اليــوم.. اإنمــا هــم يحرثــون فــي البحــر.. واأنهــم 

مهزومون.. واأن الحق سينتصر لا محالة.
ــة: 21.. ﴿  ــٌز﴾ المجادل ــوِيٌّ َعزِي ــَه َق ــِلي اإِنَّ اللَّ ــا َورُُس ــنَّ اأَن ــُه َلاأْغِلَب ــَب اللَّ ﴿َكَت
اإِنَّ ُجْنَدَنــا  َوَلَقــْد َســَبَقْت َكِلَمُتَنــا لِِعَباِدَنــا اْلُمرَْســِليَن، اإِنَُّهــْم َلُهــُم اْلَمْنُصــوُروَن َو

َلُهُم اْلَغالُِبوَن﴾ الصافات: 1٧1.
ولكــن هــذا النصــر وهــذه الغلبــة.. لهــا شــرط وهــو: ﴿َيــا اأيَُّهــا الَِّذيــَن اآَمُنــوا اإِن 
َتنُصــُروا اللَّــَه َينُصْرُكــْم َوُيَثبِّــْت اأْقَداَمُكــْم﴾ محمــد: ٧. فــاإذا لــم تفعــل الجماعة 
المســلمة ذلــك.. فقــد يتاأخــر عليهــا النصــر.. وقــد لا يغيــر اللــه عــز وجــل مــن 
الاأحــداث اأو لا يصنــع مــن الاأحــداث مــا يــؤدي اإلــى النصــر.. فبالتالــي مــن 
المبــادئ الثابتــة: اأن ينصــر المؤمنــون اللــه عــز وجــل، فــاإذا نصــروه فهــم 
منتصــرون اإن شــاء اللــه فالمطلــوب مــن الجماعــة المســلمة.. اإفــراغ الجهــد 

والطاقة.. لكي تكون مستحقة لمعية الله ولاصطفاء الله ولنصر الله.

اليقين باأن النصر من عند الله
اإن هــذا النصــر وهــذه الغلبــة بيــد اللــه.. فهــي فقــط.. متوقفــة علــى كلمتــه 

سبحانه.. باأن يقول كن فيكون.
اإن داوود عليــه الســلام اســتطاع اأن يهــزم جالــوت فــي المعركــة وبســرعة.. مــع 
اأن ميــزان القــوى عكــس ذلــك.. واأيضــا اإبراهيــم عليــه الســلام.. فــي طوافــه 
فــي الاأرض كلهــا.. كانــت تقابلــه عقبــات كثيــرة جــدا.. وكان اللــه يذللهــا 
ــن  ــا يلي ــب م ــن الاأعاجي ــه م ــع ل ــكان ســبحانه يصن ــا ف ــه كان رباني ــه.. لاأن ل

قلوب الطغاة ويخيفهم منه.. وهو فرد اأعزل لا يملك شيئا.
ولذلــك.. فيقيــن الاأنبيــاء يقيــن عميــق.. بحيــث اأنهــم كانــوا دائمــا مســتيقنين 
ــد اأن يتحقــق مهمــا اأظلمــت الاأمــور اأمامهــم لكنهــم  ــه لا ب ــه.. واأن بوعــد الل

يعلمــون.. اأن اللــه قــادر علــى اأن يفعــل مــا يشــاء.. كمــا حــدث فــي اأمــر شــق 
البحر لموسى عليه السلام.

اإن ســنة اللــه عــز وجــل فــي الاأمــم الماضيــة.. هــي اأن دمرهــا اللــه عــز وجــل.. 
وللكافريــن اأمثالهــا.. فلنتاأمــل كيــف فعــل عــز وجــل مــع قــوم نــوح وعــاد وقــوم 
صالــح واأصحــاب مديــن وبنــي اإســرائيل.. فحينمــا يعاقــب اللــه يعاقــب بعدل، 
ويعاقــب لاأن النــاس يســتحقون العقــاب بعــد اأن اأملــى لهــم واأعطاهــم كل مــا 
طلبــوه ولكنهــم لا يريــدون اأن يهتــدوا.. لذلــك فــلا ننظــر اإلــى عقــاب الاأمــة 
التــي كانــت مســلمة يومــاً مــا اأو الاأمــة المعاصــرة.. اأن هــذا اأمــر صعــب اأو اأمــر 
مســتغرب.. اأبــداً.. هــذا اأمــر طبيعــي يســير مــع منهــج اللــه ومــع ســنة اللــه فــي 
العقــاب والتعامــل مــع الكافريــن والعصــاة والفاســقين المتبجحيــن.. فالتبجــح 
صفــة مــن صفــات الكفــر باســتمرار، فعندمــا نــرى جــدال قــوم لاأنبيائهــم نجــد 

باللــه  والاســتهزاء  التبجــح 
شــيء..  وبــكل  وبالنبــي 
وهــذا التبجــح قائــم اليــوم ولا 

بد من العقاب.

الحقد التاريخي والقضاء 
على المسلمين

يمثــل  التاريخــي  الحقــد 
لضــرب  كبيــرا  دافعــا 
عــن  ناهيــك  المســلمين.. 
الاقتصاديــة  الدوافــع 
اأحــداث  وقبــل  والدنيويــة.. 
11 ســبتمبر كان اأعــداء ديــن 
الضحــك  يحاولــون  اللــه.. 

علــى النــاس.. ويعمــوا عليهــم اأهدافهــم ويغمــوا عليهــم خططهــم.. لكــن بعــد 
ــه لا داعــي للخجــل والكســوف ... فمــا  ــوا اأن ــاع هــذا الحــدث اأعلن اصطن
حــدث فــي اأفغانســتان وبالعــراق ومــا يحــدث فــي الشــرق الاأوســط بعــد ثــورات 
ــاأن هــؤلاء  ــاد ب ــع مــن الاعتق ــي.. شــيء ســافر جــداً.. وهــذا ناب ــع العرب الربي
النــاس لا بــد اأن ُيقتلــوا واأن ُيعذبــوا ولا بــد اأن يداســوا بالاأقــدام.. وكمــا راأينــا 
ــام  مــاذا فعلــوا فــي القــدس حيــن دخلوهــا.. قتلــوا 80 األــف مســلم فــي الاأي
الثلاثــة الاأولــى مــن دخــول الصليبيــن فهــذه عقيــدة موروثــة رغــم اأنهــم يبــدو 
عليهــم اأنهــم اأصبحــوا لا دينييــن وعلمانييــن، لكــن هــذه ليســت حقيقــة، هــم 
يفصلــون بيــن تصرفاتهــم فــي حياتهــم وبيــن صلتهــم بالمســلمين التــي تنبــئ 

عن الحقد التاريخي والكراهية التاريخية.
ســلامية..  اإن بعــض النبــوءات عنــد اأعــداء ديــن اللــه.. تتطابق مع النبوءات الاإ
ــون اأن المســيح ســياأتي وســيقتل  ولكنهــم يفســرونها كمــا يشــاءون فهــم يعرف
ســلام.. وســيقتل اليهــود.. وسيســلم كثيــر مــن  الكافريــن وســيحكم العالــم بالاإ

﴿َكَتَب اللَُّه َلاأْغِلَبنَّ اأَنا َورُُسِلي

 اإِنَّ اللََّه َقوِيٌّ َعزِيٌز﴾
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ســلام.. هــم  النصــارى وســيكون الديــن كلــه للــه وســتخضع الاأرض كلهــا للاإ
يقولــون هــذا.. ولكــن يقولــون باســم المســيحية، فــكاأن النبــوءات واحــدة 
لكنهم يفســرونها كما يريدون ويعتقدون اأن المســيح ســياأتي ليقتل المســلمين 
ــي ســيدخل المســيحية..  ــث الباق ــي اليهــود، والثل ــل ثلث عــن اآخرهــم.. ويقت
ويحكــم المســيح الاأرض األــف عــام بالمســيحية، فهــم عندهــم عقيــدة.. 

وعندهم رغبة في هذا.. واإصرار على ذلك.
فقــد قــال اللــه عنهــم ﴿الَِّذيــَن اآَتْيَناُهــُم اْلِكَتــاَب َيْعرِفُوَنــُه َكَمــا َيْعرِفُــوَن اأْبَناءُهــْم 
ــوا  ــوَن﴾ الاأنعــام: 20، فقــد كان ــْم َيْعَلُم ــوَن اْلَحــقَّ َوُه ــْم َلَيْكُتُم ْنُه اإِنَّ َفرِيقــاً مِّ َو
يعرفــون اأن الرســول حــق.. ولكنهــم لــم يؤمنــوا بــه وكادوا لــه شــر كيــد، وهــم 
الاآن حتــى لــو علمــوا اأن المســلمين علــى حــق واأنهــم ســينتصرون لــن يخضعــوا 
اأن  يعرفــون  كانــوا  فهــم 
عليــه  اللــه  صلــى  محمــدا 
وســلم ســينتصر واأنــه سينشــر 
العالــم  نصــف  واأن  دينــه 
ســيكون معــه واأن اليهــود لــن 
ورغــم  قائمــة،  لهــم  تقــوم 
ذلــك لــم يخضعــوا وقاتلــوا 
فــي كل مواقعهــم، قاتلــوا فــي 
قريظــة  وبنــو  قينقــاع  بنــي 
رغــم  النضيــر  وبنــي  وخيبــر 
اأن  يعلمــون  جميعــا  اأنهــم 
النبــي الحــق،  محمــد هــو 
فمعرفتهــم بالحــق لا تعنــي 

اأن يتوقفوا عن الحرب.

قصة الصراع بين الحق والباطل
اإن قصــة الصــراع بيــن الحــق والباطــل.. بــداأت منــذ خلــق اآدم.. لقــد امتنــع 
اإبليــس عــن الســجود واأخــذ يتوعــد واأخــذ علــى نفســه العهــد باإغــواء بنــي اآدم 
ــك الوقــت واأخــذت تتنامــى.. وســتكون  ــذ ذل ــداأت المعركــة من ــا.. وب جميع
اأشــر فتنــة فــي الاأرض هــي فتنــة الدجــال الــذي ســيغري بــه الشــيعة فيعتبرونــه 
المهــدي المنتظــر وســيغري بــه اليهــود فيعتبرونــه هــو المســيح الــذي وعــدوا بــه 
وســيغري بــه المســيحيين فيعتبرونــه هــو المســيح، فالفتنــة القادمــة فتنــة الدجال 

ستكون اأكبر فتنة وبعدها تنتهي قصة البشرية.
نســان  ــي هــذا الخضــم.. موقــف معــروف وهــو اأن الاإ نســان ف اإن موقــف الاإ
مســؤول عــن نفســه واأنــه مســؤول عــن تحريــر موقفــه اأمــام اللــه عــز وجــل واأن 
عليــه اأن يســير ضــد التيــار مهمــا كلفــه ذلــك مــن تعــب ومــن مشــاكل، وهــذا 
هــو الــذي ينجيــه اأمــام اللــه عــز وجــل.. ليــس المطلــوب مــن الجماعــة 
المســلمة.. اإقامــة دولــة اإســلامية الاآن.. ولكــن المطلــوب الثبــات علــى هــذا 
الديــن.. واأن تقــوم الجماعــة بــكل مــا تســتطيع مــن اأجــل نصــر هــذا الديــن.. 
ثــم يكتــب اللــه لهــا مــا يشــاء.. واأي قضــاء يقضيــه اللــه عــز وجــل فهــو قضــاء 

عادل ورحيم وكريم.

المستقبل لهذا الدين
اإن المســتقبل لهــذا الديــن.. ولكــن حيــن يقــوم اأصحابــه بمــا هــم مســتيقنون 
ــه  ــة الل ــتحقوا ولاي ــى يس ــه حت ــن الل ــا بي ــم وم ــا بينه ــو اإصــلاح م ــه.. وه من
واصطفائــه.. وهــذا هــو المطلــوب.. ليــس مطلوبــاً مــن الجماعــة المســلمة.. 
اأن تجهــز جيشــا ولا طائــرات ولا صواريــخ ولا قنابــل، هــذا ليــس باإمكانهــا، 
وليــس هــذا مــن تكاليــف اللــه لهــا.. ولكــن اســتدعاء نصــر اللــه لهــا.. 

بنصرها له سبحانه.
القضيــة الاآن: هــي خلــوص النفــس مــن حظــوظ النفــس.. ومــن كل وســاوس 

الشيطان.. ثم انتظار قدر الله ومشيئته.
 اإن شــاء اختــار اأفــراد الجماعــة شــهداء.. واإن شــاء مكــن لهــذه الجماعــة فــي 
الاأرض ونصــر بهــا هــذا الديــن.. واإن شــاء جمــع اإليهــا النــاس لتاأخــذ باأيديهــم 
فــي طريــق الهــدى.. واإن شــاء ظهــر المهــدي لتكــون هــي اأول مــن يتبعــه.. 

التوقعات كثيرة والله بيده الاأمر.
ــوا  ــْد ُكِذُب ــْم َق ــوا اأنَُّه ــُل َوَظنُّ ــَتْيَئَس الرُُّس ــى اإَِذا اْس هــذا هــو المســتقبل.. ﴿ َحتَّ
ــَي َمــْن َنَشــاُء َوَلا ُيــرَدُّ َباأُْســَنا َعــِن اْلَقــْوِم اْلُمْجِرِميــَن﴾  َجاَءُهــْم َنْصُرَنــا َفُنجِّ
يوســف: 110.. تلــك ســنة اللــه فــي الدعــوات.. لا بــد مــن الشــدائد.. ثــم 
ــن يســتحقون النجــاة مــن الهــلاك  ــه فينجــو الذي ــد الل يجــيء النصــر مــن عن

الذي ياأخذ المكذبين.. وينتصر دين الله.. لاأن المستقبل لهذا الدين.
روى البخــاري عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: }واللــه ليتمــن 
هــذا الاأمــر، حتــى يســير الراكــب مــن صنعــاء اإلــى حضرمــوت لا يخــاف اإلا 

الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون{.
﴿َواللَُّه َغالٌِب َعَلى اأْمرِِه َوَلِكنَّ اأْكَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن﴾.

﴿ َحتَّى اإَِذا اْسَتْيَئَس الرُُّسُل َوَظنُّوا اأنَُّهْم َقْد ُكِذُبوا 

َي َمْن َنَشاُء َوَلا ُيرَدُّ َباأُْسَنا َعِن  َجاَءُهْم َنْصُرَنا َفُنجِّ

اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن﴾

تجدون مقال المستقبل لهذا الدين 

QR Code بالمسح على الـ
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تجدون المقال في الصفحة 

الرسمية لشيخ بشير شيخ محمد  

QR Code بالمسح على الـ

اأول�:
اإن الاأنبيــاء والرســل عليهــم الصــلاة والســلام لــم يكونــوا 
تحريــم  عــن  بالحديــث  لاأقوامهــم  دعوتهــم  يبــدؤون 
الســكر اأو الزنــا اأو الغــش اأو العصبيــة اأو نحــو ذلــك مــن 
اأولاً  التوحيــد  لهــم  يقــررون  كانــوا  اإنمــا  و الاأمــور.. 
ويجعلونــه منطلقــاً لدعوتهــم.. ثــم ينتقلــون مــع الذيــن 
يؤمنــون بدعوتهــم اإلــى معالجــة كبــرى المشــكلات 

التي يعايشها ذلك المجتمع الذي يبعثون فيه...
ــى  ــم -صل ــى خاتمه ــم اإل ــن اأوله ــبيلهم م ــو س ــذا ه فه

الله عليه وسلم- الذي اأنزل عليه قوله تعالى:
ــْا  ــَرٍة اأَن ــى َبِصي ــِه َعَل ــى اللّ ــو اإَِل ــِبيِلي اأْدُع ــِذِه َس ــْل َه ﴿قُ

َوَمِن اتََّبَعِني...﴾ يوسف: 108.
فقــد كان هــذا المنهــج هــو المنهــج الــذي ســار عليــه 

-صلوات الله وسلامه عليه- في دعوته..
روى البخــاري بســنده عــن عائشــة -رضــي اللــه عنهــا- 
قالــت: »اإنمــا نــزل اأول مــا نــزل منــه ســورة مــن المفصــل 
ــى  ــاس اإل ــاب الن ــى اإذا ث ــار، حت ــة والن ــا ذكــر الجن فيه
ســلام نــزل الحــلال والحــرام، ولــو نــزل اأول شــيء: لا  الاإ
تشــربوا الخمــر. لقالــوا: لا نــدع الخمــر اأبــداً. ولــو نــزل: 
لا تزنــوا. لقالــوا: لا نــدع الزنــا اأبــداً. لقــد نــزل بمكــة 
اإنــي لجاريــة  علــى محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم و
ــاَعُة اأْدَهــى َواأَمــرُّ﴾  ــاَعُة َمْوِعُدُهــْم َوالسَّ ــِل السَّ األعــب ﴿َب
ــا  ــرة والنســاء اإلا واأن ــت ســورة البق ــا نزل القمــر: 46، وم

عنده«.
واأخــرج ابــن بطــة بســند جيــد عــن ابــن عبــاس رضــي 
ــَع  اللــه عنهمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿لَِيــْزَداُدوا اإِيَماًنــا مَّ

اإِيَمانِِهْم﴾ الفتح: 4:
»اإن اللــه بعــث نبيــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- بشــهادة 
اأن لا اإلــه اإلا اللــه، فلمــا صــدق بهــا المؤمنــون زادهــم 
الصــلاة، فلمــا صدقــوا بهــا زادهــم الــزكاة، فلمــا صدقــوا 
ــه زادهــم الحــج،  ــوا ب ــام، فلمــا صدق بهــا زادهــم الصي
فلمــا صدقــوا بــه زادهــم الجهــاد، ثــم اأكمــل لهــم 
دينهــم فقــال تعالــى: ﴿اْلَيــْوَم اأْكَمْلُت َلُكــْم ِديَنُكْم...﴾ 

المائدة: 3.
ثانيا:

لــم يكــن البدايــة بالتوحيــد خــاص بالاأنبيــاء والرســل 
عليهــم الصــلاة والســلام بــل كان الرســول صلــى اللــه 
عليــه وســلم يوصــي اأصحابــه اأن يبــدؤوا بتلــك البدايــة 

سلام. نفسها اإذا اأرسلهم اإلى قوم ليدعوهم اإلى الاإ

اأخــرج البخــاري بســنده عــن ابــن عبــاس -رضــي اللــه 
عنهمــا- اأنــه قــال: }قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم لمعــاذ بــن جبــل حيــن بعثــه اإلــى اليمــن: اإنــك 
ســتاأتي قومــاً اأهــل كتــاب، فــاإذا جئتهــم فادعهــم اإلــى اأن 
ــه،  ــداً رســول الل ــه واأن محم ــه اإلا الل يشــهدوا اأن لا اإل
فــاإن هــم اأطاعــوا لــك بذلــك فاأخبرهــم اأن اللــه تعالــى 
قــد فــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي كل يــوم وليلــة، 
فــاإن هــم اأطاعــوا لــك بذلــك فاأخبرهــم اأن اللــه تعالــى 
قــد فــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن اأغنيائهــم فتــرد فــي 

فقرائهم{.
فكمــا نــرى اأرشــد الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم معــاذا 
األا ينتقــل اإلــى اأمــر اآخــر غيــر التوحيــد حتــى يطيعــوا 
ويقبلــوا اأن يشــهدوا اأن لا اإلــه اإلا اللــه واأن محمــدا عبــده 
ورســوله صلــى اللــه عليــه وســلم. ثــم اأرشــده صلــى اللــه 
عليــه وســلم األا يخبرهــم عــن الــزكاة حتــى يطيعــوه فــي 

اأمر الصلوات الخمسة في اليوم والليلة.
هــذه الاأوامــر الدقيقــة اإن دلــت علــى شــيء فاإنهــا تــدل 
علــى اتبــاع منهــج الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم فــي 
بــدء الدعــوة بالتوحيــد. واألا خيــار للداعــي اإلــى اللــه فــي 
هــذا اإلا اأن يكــون شــخصا يتبــع هــواه بغيــر هــدى مــن 

الله.
ـۡم َیۡســَتِجیُبو۟ا َلــَك َفٱۡعَلــۡم اأنََّمــا  قــال تعالــى: ﴿َفــاإِن لَـّ
ــِن ٱتََّبــَع َهــَواُه بَِغۡیــِر  َیتَِّبُعــوَن اأۡهَوۤاَءُهــۡمۚ َوَمــۡن اأَضــلُّ ِممَّ
ــِلِمیَن﴾  ٰ ــۡوَم ٱلظَّـ ــِدی ٱۡلَق ــَه َلا َیۡه ــِهۚ اإِنَّ ٱللَّ ــَن ٱللَّ ــدࣰى مِّ ُه

القصص: 50.
للاطــلاع علــى بقيــة سلســلة المنشــورات.. برجــاء 
الاطــلاع علــى صفحــة شــيخ بشــير شــيخ محمــد علــى 

الفيسبوك.

البخــاري   روي         
بســنده عن عائشــة -رضي 
ــه عنهــا- قالــت: )اإنمــا  الل
نــزل اأول مــا نــزل منه ســورة 
مــن المفصــل فيهــا ذكــر 
اإذا  حتــى  والنــار،  الجنــة 
ســلام  ثــاب النــاس اإلــى الاإ
نــزل الحــلال والحــرام، ولو 
نــزل اأول شــيء: لا تشــربوا 
الخمــر. لقالــوا: لا نــدع 
الخمــر اأبــداً. ولــو نــزل: لا 
نــدع  لا  لقالــوا:  تزنــوا. 

الزنا  اأبداً(
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تحرير النفس اأمام الله
يجــب علــى كل فــرد اأن يعمــل بجــد.. لكــي 
يحــرر نفســه اأمــام اللــه.. كل يــوم ياأتــي عليه.. 
عليــه  ياأتــي  ولــن  ســيموت  اأنــه  يتخيــل 
بذنوبــه  اللــه؟  يلقــى  كيــف  الصبــاح.. 
ومعاصيــه.. وبعــده عــن اللــه.. وعــدم الرجــوع 

اإلى شرعه في كل شئون حياته!
النــوم..  قبــل  ذلــك  علــى  نفســه  يحاســب 
يمكــن اأن يمــوت وهــو نائــم ويجــد اأمامــه اللــه 
ــه حســابه.. نحــن لا نضمــن اأن نعيــش  فيوفي
لحظــة واحــدة.. الــذي يضمــن اأنــه ســيعيش 
لليــوم التالــي واأنــه ســيفعل ويفعــل ويفعــل.. 
لا  الدنيويــة  المكاســب  هــذه  ســبيل  وفــي 
يحاســب نفســه ولا يصحــح قلبــه.. غفلتــه 

ستؤدي به اإلى الهاوية.
فمــا دمنــا اإلــى هــذا الحــد مــن اليقيــن بالمــوت 
فــي اأي لحظــة، فلمــاذا نؤجــل صلاحنا ونؤجل 
خلاصنــا اإلــى الغــد؟! لا بــد مــن تحريــر قلوبنــا 
ومــن  الهــوى  ومــن  الشــهوات  حــب  مــن 
الطاغــوت.. اإن الحيــاة مــع اللــه اأمتــع مــن كل 

لذة على الاأرض.
ــاب  ــن ب ــة ولا م ــاب المبالغ ــن ب ــس م هــذا لي
ــل  ــن التاأم ــد م ــة.. لا ب ــا حقيق اإنم ــع و التصن
والتفكــر.. فــي صفــات اللــه وفــي اأســماء اللــه 
وعظمــة  لهــي  الاإ الوجــود  وفــي  الحســنى 

الاألوهيــة.. كيــف نتفكــر فــي هــذا الوجــود 
ــة  الرحــب.. لكــي ننتقــل اإلــى عظمــة الاألوهي
التــي تســيطر علــى كل هــذا الوجــود المذهــل 

المترامي في اأبعاده واأحجامه واأسراره.
بذلــك..  يعيشــوا  اأن  النــاس  اســتطاع  لــو 
لــذات  كل  مــن  اأمتــع  هــذا  اأن  ســيجدوا 
الاأرض.. وســيضع اللــه فــي قلوبهــم حــلاوة لا 
يجدوهــا فــي اللعــب مــع الاأولاد اأو نــكاح 
الزوجــات اأو الاســتمتاع بالاأمــوال.. كل هــذه 
شــهوات رخيصــة تصغــر اأمــام الحيــاة مــع اللــه 
عــز وجــل ... ورغــم ذلــك فاللــه عــز وجــل لــم 
يحرمنــا مــن هــذه الشــهوات واأباحهــا لنــا.. 
ــذه الشــهوات اأو اأن نجــد  ــى ه لكــن اأن تطغ
ــن  ــن ركعتي ــى م ــل واأحل ــذه الشــهوات اأجم ه
خالصتيــن للــه، اأو تبتــل بالذكــر مــع اللــه عــز 
وجــل فــي لحظــة صفــاء لحظــة الســحر اأو 
الذكــر بعــد صــلاة الفجــر حتــى تبــزغ الشــمس 
... هــذه الاأعمــال هــي اأجمــل واأحلــى واأثــرى 
واأغنــى شــيء يعملــه العبــد فــي يومــه لا بــد اأن 
ــد  ــه ق ــه.. لاأن ــع الل ــاة م نســان الحي ــد الاإ يجي
يمــوت بعــد لحظــات.. فيقــول ﴿رب َلــْولا 

ْرَتني اإَِلى اأَجٍل َقرِيٍب﴾ المنافقون: 10. اأخَّ

العمل والخوف من النهاية
فمــا دمنــا قــد اأعطانــا اللــه هــذا العلــم.. فلــم 
ــه  ــا الل ــد اأعطان ــا ق ــا دمن ــق اإلا العمــل.. وم يب
هــذا التحذيــر.. فلــم يبــق اإلا الخــوف مــن 
فــي جهنــم..  الخلــود  النهايــة... فلنتصــور 
ــيء مخيــف جــدا.. فهــل يطيــق اأي فــرد  ش
ــا البقــاء فــي جهنــم لمــدة ســنة واحــدة لا  فين
يمــوت ولا يحتــرق.. وكلمــا نضجــت الجلــود 
عنهــم  يخفــف  لا  غيرهــا،  جلــودا  ُبدلــت 

العذاب ولا يفتر.
نحــن  وهــل  مســتعدون..  نحــن  هــل 
موحــدون.. لكــي ننجــو باأنفســنا.. فلنقــف 
ــول  ــة.. يق ــات القراآني ــذه الاآي ــى ه ــلاً نتمل قلي

تعالى:

  ِديِنــي  َلــُه  ُمْخِلًصــا  اأْعُبــُد  ـَه  اللَـّ ﴿قُــِل 
َفاْعُبــُدوا َمــا ِشــْئُتْم ِمــْن ُدونـِـِه قـُـْل اإِنَّ اْلَخاِســرِيَن 
الَِّذيــَن َخِســُروا اأْنُفَســُهْم َواأْهِليِهــْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة 
 َلُهــْم ِمــْن  اأَلا َذلـِـَك ُهــَو اْلُخْســَراُن اْلُمِبيــُن 
ــٌل ،  ــْم ُظَل ــْن َتْحِتِه ــاِر َوِم ــَن النَّ ــٌل ِم ــْم ُظَل َفْوِقِه
َذلـِـَك ُيَخــوُِّف اللَّــُه بِــِه ِعَبــاَدُه َيــا ِعَبــاِد َفاتَُّقــوِن 
 َوالَِّذيــَن اْجَتَنُبــوا الطَّاُغــوَت اأْن َيْعُبُدوَهــا 
  ــْر ِعَبــاِد  َواأَناُبــوا اإَِلــى اللَّــِه َلُهــُم اْلُبْشــرَى َفَبشِّ
اأْحَســَنُه  َفَيتَِّبُعــوَن  اْلَقــْوَل  َيْســَتِمُعوَن  الَِّذيــَن 
ــو  ــْم اأولُ ــَك ُه ــُه َواأوَلِئ ــُم اللَّ ــَن َهَداُه ــَك الَِّذي اأوَلِئ

اْلاأْلَباِب﴾ الزمر: 18-14.

اأين مكاني هناك؟
 وهل عملي يرضى عنه الله؟

هــل فكرنــا فــي ذلــك.. هــذا اأمــر مخيــف 
جــدا.. اإن اأحــداً لا يتحمــل نــار الاأرض.. 
ــار الاآخــرة.  ــي لا تســاوي شــيئا بالنســبة لن الت
نــاأكل  كيــف  شــديد  بــذكاء  نفكــر  نحــن 
وكيــف نشــرب وكيــف نعمــل وكيــف نكســب 

ولا يسعفنا ذكاؤنا في التفكير في الاآخرة..
جابــة علــى هذيــن الســؤالين:  فهــل نســتطيع الاإ
اأيــن مكانــي هنــاك؟ وهــل عملــي يرضــى عنــه 

الله؟
ــة وكل  ــد كل دقيق ــاك؟: لا ب ــي هن ــن مكان اأي
ثانيــة اأختــار مــاذا اأريــد.. فــاإذا كان هدفنــا 
الجنــة فــلا بــد اأن نفعــل كل مــا يــؤدي بنــا اإلــى 
اإلا نكــون  رضــى اللــه.. والفــوز بالجنــة.. و

كاذبين.

   اإن الحيــاة مــع 
اللــه اأمتــع مــن كل 

لذة على الاأرض
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 ،32 فاطــر:  اْلَكِبيــُر﴾  اْلَفْضــُل  ُهــَو  َذلِــَك 
قالت: نحن من الظالمين لاأنفسهم!

المستقبل ليس على هذه ال�أرض
ــذه الاأرض.. اإن  ــى ه ــس عل اإن المســتقبل لي
المســتقبل هنــاك ... اإن مســتقبل الاأرض.. 
نســان كثيــرا لاأن اللــه  يجــب األا يشــغل بــال الاإ
ــا  ــرف نصيبن ــرره.. ونحــن لا نع ــذي يق ــو ال ه
مــن هــذا المســتقبل.. ﴿قـُـْل َلــْن ُيِصيَبَنــا اإِلَّا َمــا 

َكَتَب اللَُّه َلَنا﴾ التوبة: 51.
ــار.. فــلا  ــة اأو الن فالمســتقبل الحقيقــي: الجن
بالجنــة  وننشــغل  بالاآخــرة  ننشــغل  اأن  بــد 
كل  فــي  للــه  بالعبوديــة  وننشــغل  والنــار.. 
لحظــة.. وســتاأتي الاأمــور الاأخــرى تباعــا.. 
محــدد..  والاأجــل  مضمــون..  فالــرزق 
والمصائــب والابتــلاءات كذلــك مكتوبــة.. 
ــي  ــٍة فِ ــن مُِّصيَب ــاَب ِم ــا اأَص ــى: ﴿َم ــول تعال يق
ــن  ــاٍب مِّ ــي ِكَت ــُكْم اإِلَّا فِ ــي اأنُفِس اْلاأرِْض َوَلا فِ
ـِه َيِســيٌر..  َقْبــِل اأن نَّْبَراأَهــا اإِنَّ َذلِــَك َعَلــى اللَـّ
لَِكْيــَلا َتاأَْســْوا َعَلــى َمــا َفاَتُكــْم َوَلا َتْفرَُحــوا بَِمــا 
ـُه َلا ُيِحــبُّ ُكلَّ ُمْخَتــاٍل َفُخــوٍر﴾  اآَتاُكــْم َواللَـّ

الحديد: 22.
اأمــور الدنيــا كلهــا مضمونــة.. ســواء الخيــر اأو 
المصائــب.. لكــن المطلــوب منــا.. اأن نعمــل 

من اأجل الاآخرة.
ــَوفِّ  ــا نُ ــا َوزِيَنَتَه ْنَي ــاَة الدُّ ــُد اْلَحَي ــْن َكاَن ُيرِي ﴿َم
ــا َلا ُيْبَخُســوَن  ــْم فِيَه ــا َوُه ــْم فِيَه ــْم اأْعَماَلُه اإَِلْيِه
آِخــَرِة اإِلَّا   اأوَلِئــَك الَِّذيــَن َلْيــَس َلُهــْم فـِـي اْلاَ
النَّــاُر َوَحِبــَط َمــا َصَنُعــوا فِيَهــا َوَباِطــٌل َمــا َكانـُـوا 

َيْعَمُلوَن﴾ هود: 16-15.

مــن كان يريــد الحيــاة الدنيــا وزينتهــا فعمــل لهــا 
ــي هــذه  ــه ف ــه يلقــى نتيجــة عمل ــا، فاإن وحده
الدنيــا؛ ويتمتــع بهــا كمــا يريــد -فــي اأجــل 
محــدود- ولكــن ليــس لــه فــي الاآخــرة اإلا النار، 
ــم يحســب  ــدم للاآخــرة شــيئا، ول ــم يق ــه ل لاأن
لهــا حســابا، فــكل عمــل الدنيــا يلقــاه فــي 
الدنيــا.. ولكنــه باطــل فــي الاآخــرة لا يقــام لــه 
فيهــا وزن فهــو حابــط، ونحــن نشــهد فــي هــذه 
الاأرض اأفــرادا اليــوم وشــعوبا واأممــا تعمــل لهــذه 
ــلا يجــوز اأن  ــا.. ف ــا فيه ــال جزاءه ــا، وتن الدني
نعجــب ولا اأن نســاأل: لمــاذا؟ لاأن هــذه هــي 

سنة الله في هذه الاأرض.
ولكــن التســليم بهــذه الســنة ونتائجهــا لا يجــوز 
اأن ينســينا اأن هــؤلاء كان يمكــن اأن يعملــوا 
نفــس مــا عملــوه -ونفوســهم تتطلــع للاآخــرة 
وتراقــب اللــه فــي الكســب والمتــاع- فينالــوا 
ــيئا،  ــا ش ــا لا يبخســون منه ــاة الدني ــة الحي زين

وينالوا كذلك متاع الحياة الاأخرى.
ــرعه  ــده.. والخضــوع لش ــه وح ــة لل اإن العبودي
ونظامــه.. والعمــل للحيــاة الاآخــرة.. لا يقــف 
فــي ســبيل العمــل للحيــاة الدنيــا.. بــل اإنــه هــو 
ــه ورضــى  ــى الل ــع الاتجــاه اإل ــو.. ولكــن م ه
اللــه.. اإن مراقبــة اللــه فــي العمــل لا تقلــل مــن 
مقــداره ولا تنقــص مــن اآثــاره؛ بــل تزيــد وتبــارك 
طيبــا  الكســب  وتجعــل  والثمــر،  الجهــد 
اإلــى هــذا  ثــم تضيــف  بــه طيبــا،  والمتــاع 
ــم  ــاع والنعي ــا.. المت ــاة الدني ــاع فــي الحي المت

في الاآخرة.
ــام هــذه  ــة مــع النفــس.. اأم اأجــل.. اإنهــا وقف

الظاهرة في حياة الاأمم وفي حياة الاأفراد.

هــل عملــي يرضــى عنــه اللــه؟ كلمــا اأقــدم 
نيــة..  اأو  ســلوك  اأو  شــعور  اأو  كلمــة  علــى 
يجــب اأن اأســاأل: هــل هــذا يرضــي اللــه فــاإذا 
اإذا كان لا يرضــي  كان يرضــي اللــه.. اأفعلــه و
ــت نفســي ضاغطــة  ــو كان ــه.. ول ــه لا اأفعل الل
ــِت مــا لا  ــّي.. فاأقــول لهــا تذكــري اإذا فعل عل
يرضــي اللــه.. ســتدخلين جهنــم.. فاأيهمــا 

اأصلح لك؟
فلــو كان هــذان الســؤالان حاضريــن اأمامنــا 
ــر  ــن المشــاعر غي ــك ســيمنعنا م ــا.. فذل دائم
المقبولــة عنــد اللــه.. مشــاعر الحنــق ومشــاعر 
الحســد ومشــاعر الحقــد، ومشــاعر الظلــم، 
ــاء  ــة اأو اإخف ــاء الحقيق ــر الحــق، اإخف ــول غي ق
ذلــك سنحاســب  الحقيقــة... كل  نصــف 
عليــه ونذهــب اإلــى جهنــم! وجهنــم ليســت 
لعصــاة  اأيضــا  ولكــن  للكافريــن..  فقــط 

الموحدين.
عندمــا ســمعت عائشــة رضــي اللــه عنهــا قولــه 
تعالــى: ﴿ثُــمَّ اأْوَرْثَنــا اْلِكَتــاَب الَِّذيــَن اْصَطَفْيَنــا 
َوِمْنُهــم  لَِّنْفِســِه  َظالِــٌم  َفِمْنُهــْم  ِعَباِدَنــا  ِمــْن 
ــِه  ــاإِْذِن اللَّ ــَراِت بِ ــابٌِق بِاْلَخْي ــْم َس ــٌد َوِمْنُه ْقَتِص مُّ

بالجنــة  وننشــغل  بالاآخــرة  ننشــغل  اأن  بــد  لا 
كل  فــي  للــه  بالعبوديــة  وننشــغل  والنــار.. 
تباعــا..  الاأخــرى  الاأمــور  وســتاأتي  لحظــة.. 
محــدد..  والاأجــل  مضمــون..  فالــرزق 

والمصائب والابتلاءات كذلك مكتوبة
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