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

تاأّسســت هــذه الجماعــة عــام 19٧٣م مــن ثُلــٍة فهمــت الحــق وتشــّربته مــن كتــاب اللــه عــز 
وجــل، وتلّقتــه وفــق منهــج الجيــل ال�أول -منهــج التلقــي للتنفيــذ والعمــل وليــس للدراســة 
والمتــاع- وتربـّـت عليــه وجاهــدت ل�تّباعــه 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 ال�آن تعي ــن جماع تُوق

ــاِء. أنبي ــت تســبُق مجــيَء ال� ــي كان ــة الت ــرَة الجاهلي ــا الفت تفصيلاتِه
»لقــد اســتداَر الزمــاُن كهيئتــِه يــوَم بعــَث اللــُه رســولَُه  اإلــى النــاِس كافــًة بــلا اإلــه اإل� 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 ال� ــَك ل� 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 ال�
دراك الواســع والعميــق للقضيــة التــي اآمنــوا بهــا دون ضجيــج ودون  واأتاحــت لهــم اأيضــاً ال�إ
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 ال�إ

يحملهــا ويطبقهــا ويتعامــل مــن خلالهــا مــع ال�أحــداث وال�أوضــاع وال�أشــخاص.
جماعــة »الصادعــون بالحــق« هــي جماعــة لهــا كيانهــا المســتقل عــن الوســِط الــذي تعيُش 
ــِد  ــول�َء بيــن اأفراِدهــا، وغايتهــا هــي دعــوة كل النــاس اإلــى توحي ــه ويتحقــق الترابــط وال في
ــا فقــط بــل فــي ال�أرِض كلهــا، حتــى ل� تكــون  ــِم شــريعتِه، ل� 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 ال�
أولــى وظروفهــا وطبيعــة النشــاأة  ال�عتبــار تلــك ال�ختلافــات الواضحــة بيــن طبيعــة النشــاأة ال�
ســلامي  ال�أخــرى وظروفهــا، ومحاولــة ال�ســتفادة فــي ذلــك مــن تــراث العمــل الحركــي ال�إ

علــى مــدار التاريــخ كمــا ينبغــي ل�أي 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 ال�
ــه صــراع مــن اأجــل الســلطة اأو صــدام مــن اأجــل الصــدام،  ســلام مــن اأن لهــم اأعــداء ال�إ
صــرار  ــة، مــع ال�إ 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 ال�أخــرى. وخــلال المرحلــة الســرية ال�
أفــراد ودعوتهــم دعــوة فرديــة. وهــذا المنهــج واإن كان  الدعــوة علــى مبــداأ اصطفــاء ال�
أثــر ولكنــه يتيــح فرصــة ل�أن ينــال المدعو-واأهلــه واأول�ده- درجــة عاليــة مــن اهتمــام  بطــيء ال�
ضافــة اإلــى تعميــق فهــم حقيقــة الصــراع بيــن الحــق  الجماعــة وتربيــة جميــع الجوانــب، بال�إ
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 المقــال�ت والتســجيلات 
نترنــت ومنصــات التواصــل ال�جتماعــي. المرئيــة والســمعية علــى موقعنــا علــى شــبكة ال�إ



يقــوُل الحــقُّ _ســبحانَُه وتعالــي_ فــي ســورِة 
ــِل  ــَهاَدًة قُ ــُر َش ــْيٍء اأْكَب ــْل اأيُّ َش ــاِم: ﴿قُ أنع ال�
اإِلَــيَّ  َواأوِحــَي  َوَبْيَنُكــْم  َبْيِنــي  َشــِهيٌد  ـُه  اللَـّ
ــْم  ــَغ اأئِنَُّك ــْن َبَل ــِه َوَم ــْم بِ أنِْذَركُ ــْراآُن لِ� ــَذا الُْق َه
ــْل َل�  ــَرى قُ ــًة اأْخ ــِه اآلَِه ــَع اللَّ ــَهُدوَن اأنَّ َم لََتْش
ــٌه َواِحــٌد َواإِنَِّنــي َبــِريٌء  ــْل اإِنََّمــا ُهــَو اإِلَ اأْشــَهُد قُ

تُْشــِركُوَن)19(﴾.. ــا  ِممَّ
ويقــوُل ســبحانَُه فــي اأواِخــَر الســورِة نفِســها: 
﴿قُــْل َهلُــمَّ ُشــَهَداَءكُُم الَِّذيــَن َيْشــَهُدوَن اأنَّ 
َم َهــَذا َفــاإِْن َشــِهُدوا َفــَلا َتْشــَهْد  ـَه َحــرَّ اللَـّ
ــا  ــوا بِاآَياتَِن ُب ــَن َكذَّ ــَواَء الَِّذي ــْع اأْه ــْم َوَل� َتتَِّب َمَعُه

ُيْؤِمُنــوَن  َل�  َوالَِّذيــَن 
بَِربِِّهــْم  َوُهــْم  آِخــَرِة  بِاْل�

..﴾)150 لُــوَن) َيْعِد
ــَن  أولــى لُتَبيِّ ــُة ال� آي تاأتِــي ال�
الرَّســوِل واإشــهادِه  بــراءَة 
مــن  بالتَّبعيَّــِة  والمؤمنيــن 
صــورٍة  اأيِّ  فــي  ــرِك  الشِّ
مــن صــوِرِه، ســواًء كاَن 

ــَرٰى﴾،  ــًة اأْخ ــِه اآلَِه ــَع اللَّ ــي صــورِة: ﴿اأنَّ َم ف
أوليــاِء مــن دوِن اللــِه: ﴿قُــْل اأَغْيــَر  اأو اتخــاِذ ال�
أْرِض  ــَماَواِت َواْل� ـِه اأتَِّخــُذ َولِيًّــا َفاِطــِر السَّ اللَـّ
اأِمــْرُت  ـي  اإِنِـّ قُــْل  ُيْطَعــُم  َوَل�  ُيْطِعــُم  َوُهــَو 
َل َمــْن اأْســَلَم َوَل� َتُكونَــنَّ ِمــَن  اأْن اأكُــوَن اأوَّ

الُْمْشــِرِكيَن...﴾.
آيــُة ال�أخــرى، لتعلَن براءَة الرَّســوِل  ثــم تاأتــي ال�
ــرِك  الشِّ مــن  بالتََّبِعيَّــِة  والمؤمنيــن  واإشــهاَدِه 
فــي صــورِة التحليــِل والتَّحريــِم، بعــَد بيــاِن 
َمــُه اللــُه علــي المؤمنيــَن مــن المطاِعــِم  مــا حرَّ
والمشــاِرِب، وكمــا يقــول ســبحانه: ﴿قُــْل َل� 
ًمــا َعَلــى َطاِعــٍم  اأِجــُد ِفــي َمــا اأوِحــَي اإِلَــيَّ ُمَحرَّ

ــًة اأْو َدًمــا َمْســُفوًحا  َيْطَعُمــُه اإِلَّ� اأْن َيُكــوَن َمْيَت
ـُه ِرْجــٌس اأْو ِفْســًقا اأِهــلَّ  نَـّ اأْو لَْحــَم ِخْنِزيــٍر َفاإِ

أنعــام:145[ ــِه ...﴾ ]ال� ــِه بِ ــِر اللَّ لَِغْي
ــرِك ال�آخــِر المذكــور فــي ال�يــة..  وهنــاك الشِّ
﴿قُــْل َهلُــمَّ ُشــَهَداَءكُُم الَِّذيــَن َيْشــَهُدوَن اأنَّ 
َم َهــَذا َفــاإِْن َشــِهُدوا َفَلا َتْشــَهْد َمَعُهْم  اللَّــَه َحــرَّ
ُبــوا بِاآَياتَِنــا َوالَِّذيــَن  َوَل� َتتَِّبــْع اأْهــَواَء الَِّذيــَن َكذَّ
آِخــَرِة َوُهــْم بَِربِِّهــْم َيْعِدلُــوَن﴾  َل� ُيْؤِمُنــوَن بِاْل�

ــام:150[ أنع ]ال�
ذا اأردنــا اأن نفهــم لمــاذا يقضــي اللــه -  فــاإ
ســبحانه - بهــذا الحكــم؟ ولمــاذا يعــد الذيــن 
يحرمــون ويشــرعون مــن 
دون اللــه بانهــم مكذبيــن 
مؤمنيــن  غيــر  باآياتــه؛ 
مشــركين  بال�آخــرة، 
غيــره  بربهــم  يعدلــون 
اأن  لنــا  فلابــد  ؟؟؟.. 
فتدبــر  الفهــم.  نحــاول 
حكمــة اللــه فــي شــرعه 
المســلم.. مــن  مطلــوب  اأمــر  وحكمــه 

ــاس  ــى المشــرعين للن ــد حكــم عل ــه ق اإن الل
مــن عنــد اأنفســهم - مهمــا قالوا اإنه من شــرع 
اللــه - باأنهــم يكذبــون باآياتــه. ل�أن اآياتــه - اإن 
كان المــراد بهــا اآياتــه الكونيــة - كلهــا تشــهد 
والخالــق  الواحــد..  الــرازق  الخالــق  باأنــه 
يكــون  اأن  فيجــب  المالــك.  هــو  الــرازق 
وحــده المتصــرف الحاكــم.. فمــن لــم يفرده 
ــه  ــد كــذب باآيات ــة فق - ســبحانه - بالحاكمي
هــذه.. واإن كان المقصــود اآياتــه القراآنيــة، 
فالنصــوص فيهــا حاســمة وصريحــة وواضحــة 
فــي وجــوب اإفــراده - ســبحانه - بالحاكميــة 

اإنَّ هــذا الديــَن ُيَســوِّي بيــن 
ــرِك الواضــِح باتخــاِذ اآلهــٍة  الشِّ
ــرِك  والشِّ اللــِه،  مــع  اأخــرى 
ال�آخــِر الذي يتمثَّــُل في مزاولِة 
والتشــريِع  الحاكميَّــِة  حــقِّ 
للنــاِس، بمــا لــْم يــاأذْن بــه اللــُه



ــة، واتخــاذ شــريعته  ــاة البشــر الواقعي ــي حي ف
وحدهــا قانونــا، وتعبيــد النــاس لــه وحــده 

ــذ والحكــم القاهــر.. بالشــرع الناف
كذلــك حكــم عليهــم - ســبحانه - باأنهــم ل� 
ــذي يؤمــن بال�آخــرة،  ــون بال�آخــرة.. فال يؤمن
ويوقــن اأنــه مــلاق ربــه يــوم القيامــة، ل� يمكن 
اأن يعتــدي علــى األوهيــة اللــه، ويدعــي لنفســه 
حقــه الــذي يتفــرد بــه. وهــو حــق الحاكميــة 
هــذه  ممثلــة  البشــر.  حيــاة  فــي  المطلقــة 
الحاكميــة فــي قضائــه وقــدره، وفــي شــريعته 

وحكمــه..
فــي  عليهــم  حكــم  ثــم 
بربهــم  باأنهــم  النهايــة 
يعدلــون.. اأي اأنــه حكــم 
الــذي  بالشــرك  عليهــم 
الكافريــن..  بــه  وصــف 
كانــوا  لــو  اأنهــم  ذلــك 
موحديــن مــا شــاركوا اللــه 

- ســبحانه - فــي حــق الحاكميــة الــذي تفــرد 
بــه. اأو مــا قبلــوا مــن عبــد اأن يدعيــه ويزاولــه 

راضــون! وهــم 
ومواجهــٌة  هائلــٌة،  لمواجهــٌة  اإنَّهــا  حقــاً 
كذلــك فاصلــٌة، وبيانهــا واضــح ل� غمــوض 
فيــه، ودل�لُتهــا علــى طبيعــِة هــذا الديــِن غيــُر 
خافيــٍة، ل�بــد ان نتنبــه هنــا..  اإنَّ هــذا الديــَن 
ــرِك الواضــِح باتخــاِذ اآلهــٍة  ي بيــن الشِّ ُيَســوِّ
الــذي  ال�آخــِر  ــرِك  والشِّ اللــِه،  مــع  اأخــرى 
ــِة والتشــريِع  يتمثَّــُل فــي مزاولــِة حــقِّ الحاكميَّ
للنــاِس، بمــا لــْم يــاأذْن بــه اللــُه، دوَن اعتبــاٍر 
ــو  ُعونَه ه ــا يشــرِّ ــن اأنَّ م ــم م ــُه ه ُعونَ ــا يدَّ لم
ــون  ــُه َيِصــُم الذيــن يرتكُب شــريعُة اللِه،كمــا اأنَّ

بــون باآيــاِت اللــِه، ول�  هــذه الِفْعَلــَة باأنَّهــم يكذِّ
ــوَن﴾.  ــْم َيْعِدلُ ــْم بَِربِِّه يؤمنــوَن بال�آخــرِة، و﴿ُه
اأْي يجعلُــون لــه اأنــداًدا َتْعِدلُــه. وهــو ذاُت 
ِل اآيــٍة فــي الســورِة  التَّعِبيــِر الــذي جــاَء فــي اأوَّ
ــِذي  ــِه الَّ ــُد لِلَّ ــُروا: ﴿الَْحْم ــَن كف ــا للَّذي وصًف
أْرَض َوَجَعــَل الظُّلَُمــاِت  ــَماَواِت َواْل� َخَلــَق السَّ

ــوَن﴾ ــْم َيْعِدلُ ــُروا بَِربِِّه ــَن َكَف ــمَّ الَِّذي ــوَر ثُ َوالنُّ
هــذا حكــُم اللــِه علــى الذيــن يغتصُبــوَن حــقَّ 
للنــاِس،  بالتشــريِع  ويزاولُونَــه  الحاكميَّــِة، 
ُعونَه هــو  دوَن اعتبــاٍر لدعواُهــم اأنَّ مــا يشــرِّ
ــَس  ــِه. ولي ــن شــريعِة الل م
راأٌي  اللــِه  ُحكــِم  بعــَد 
ــِة  ــي هــِذِه القضيَّ ل�أحــٍد ف

الخطيــرِة. 
 فليحــذْر كلُّ مــن يريــُد 
ِعــي  النجــاَة، وكلُّ مــن يدَّ
ســلاَم، من التفريِق بين  ال�إ
شــرِك العبــادِة والُنُســِك، 
وِشــْرِك الطَّاعــِة والُحْكــِم، ول� ُيعِطــي حــقَّ 
ــِه ، ورســولِِه  ، ســواًء  ــِم لل ــِل والتحري التحلي
كان ذلــك فــي النُُّظــِم والشــرائَع، اأو القيــِم 
وال�أخــلاِق، اأو العــاداِت والتقاليــَد، اأو فــي 

ــاِة. اأيِّ شــاأٍن مــن شــئوِن الحي
الشــورى:  ســورِة  فــي  تعالــى  اللــُه  يقــوُل 
﴿اْســَتِجيُبوا لَِربُِّكــْم ِمــْن َقْبــِل اأْن َياأْتـِـَي َيــْوٌم َل� 
ــُه ِمــَن اللَّــِه َمــا لَُكــْم ِمــْن َمْلَجــاإٍ َيْوَمِئــٍذ  َمــَردَّ لَ
ْن اأْعَرُضــوا َفَمــا  َوَمــا لَُكــْم ِمــْن نَِكيــٍر )4٧( َفــاإِ
اأْرَســْلَناَك َعَلْيِهــْم َحِفيًظــا اإِْن َعَلْيــَك اإِلَّ� الَْبَلاُغ 
ــا َرْحَمــًة َفــِرَح بَِهــا  نَْســاَن ِمنَّ َواإِنَّــا اإَِذا اأَذْقَنــا اْل�إِ
ــاإِنَّ  َمــْت اأْيِديِهــْم َف َئٌة بَِمــا َقدَّ َواإِْن تُِصْبُهــْم َســيِّ

ــوٌر)48(﴾. ــاَن َكُف نَْس اْل�إِ

الذيــن   - يعــد  لمــاذا 
اللــه  دون  مــن  يشــرعون 
غيــر  باآياتــه؟  مكذبيــن   -
ــركين؟  ــرة؟ مش ــن بال�آخ مؤمني
غيــره؟ بربهــم  يعدلــون 
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اإنَّ التعــرَف علــى اللــِه ســبحانه وتقديــَره حــقَّ قــدِرِه، 
ألبــاِب،  أولِــي ال� هــو صميــُم التوحيــِد، وراأُس الحكمــِة ل�
والعلــُم باللــِه واأســماِءِه الحســنى وصفاتـِـِه الُعلــى، ومعرفــُة 
َّ مــن خــلاِل  اإل� يِتــمُّ  معانِيهــا والعمــُل بُِمقتَضاهــا، ل� 
الَوْحــِي، وبتعريــِف اللــِه لنــا بذاتِــِه، واأســماِءِه وصفاتِــِه 
فــي القــراآِن الكريــِم، وكمــا بلََّغَنــا بهــا رســولُُه ، فالعلــُم 
ــاَم  نســاُن مق ــدرَك ال�إ ــي ي ــِه واأســمائِه اأوُل خطــوٍة لَِك بالل

َســيِِّدِه وخالِقــِه، ورازِقــِه وُمدبِّــِر 
اأمــِرِه ســبحانَُه وتعالــى، وِمــْن َثــمَّ 
ــاِن  يم ــى ال�إ ــُم اإل ــذا العل ــوُدُه ه يق
حياتُــُه  وتســتقيُم  الصحيــِح، 
كاإنســاٍن يعــرُف ربَّــُه، ويعــرُف 
هدَفــُه، ومــا ُخِلــَق مــن اأجِلــِه كما 
ــُه  ــْم اأنَّ ــه ســبحانَه: ﴿َفاْعَل فــي قولِ
ـُه﴾ ]محمــد:19[   َل� اإِلَــَه اإِلَّ� اللَـّ
وصفــات "الرحمــُن الرحيــُم" : 
هاتــاِن الصفتــاِن اللتــاِن تســتغرقاِن 

كلَّ معانــي الرحمــِة، وحال�تِهــا ومجال�تِهــا فــي كلِّ شــٍئ 
فــِة  نســاِن والكائنــات، لتؤكِّــَد علــى الصِّ فــي حيــاِة ال�إ
ــى الشــامَلِة ، وتضــَع قاعــدَة  ــِه تعال ــِة الل ــِة لربوبي المتجلَِّي
نســاِن وربِّــِه تَعالــى، رحمــاُن  َلــِة بيــَن ال�إ العلاقــِة والصِّ
آِخــرِة ورحيِمُهمــا، كمــا فــي الحديــِث »...اإنَّ  الُدنيــا ال�
ــو ســبحانَُه الُمختــصُّ  ــي...« وُه ــَبَقْت َغَضِب ــي َس َرْحَمت
اســُم  يجــوُز  ول�  الصفتيــِن،  هاتيــِن  باجتمــاِع  وحــَدُه 
ــُه ســبحانَُه ، مــَع جــواِز اأْن يتَِّصــَف اأحــٌد  َّ ل الرحمــِن اإل�

ـُه رحيــٌم، والرَّحمــُن الرحيــُم كمــا قْلنــا  مــن عبــاِدِه باأنَـّ
تســتغرُق كلَّ معانـِـي الرَّحمــِة وحال�تِهــا ومجال�تِهــا، مــع 
اختــلاٍف بينُهمــا فــي مــدى ال�تســاِع وال�ســتحقاِق لــكلِّ 
ــى كلِّ اإحســاٍن ورزٍق  ــُدلَّ�ِن عل ــا ي ــا، ولغوًي ــٍة منُهم صف
وعطــٍف، ونــداوٍة ومغفــرٍة، وتجــاوٍز مــن اللــِه لعبــاِدِه 
وُهــم فــي قبضِتــِه، محيــٌط بهــم ُمســِلُمُهم وكافُرُهــم 
ــا خالصــٌة  ــارِق، لكنه ــع الف ــواء م ــى الس ــا عل ــي الُدني ف
مضاعفــٌة للمؤمنيــَن يــوَم القيامــِة، واإنَّ اأعظــَم رحمــٍة مــن 
الرحمــِن الرحيــِم علــى المؤمنيــَن فــي الدنيــا توفيُقُهــم 
ســلاِم، واإحاطُتُهــم بالرِّعايــِة مــن اتِّبــاِع الشــيطاِن،  لِلاإ
والوقــوِع فــي الُكفــِر ﴿َولَــْوَل� َفْضــُل اللَّــِه َعَلْيُكــْم َوَرْحَمُتــُه 
ــْيَطاَن اإِلَّ� َقِليــًلا﴾ ]النســاء:8٣[  ،واإنجاؤِهــم  َل�تََّبْعُتــُم الشَّ
ــم اإضــلاِل المســلميَن،  ــن محاول�تِه ــَن، وم ــن الكافري م
ْنُهــْم  ــت طَّائَِفــٌة مِّ ﴿َولَــْوَل� َفْضــُل اللَّــِه َعَلْيــَك َوَرْحَمُتــُه لََهمَّ
]النســاء:11٣[   ـوَك﴾  ُيِضلُـّ اأن 
اللــِه  غضــِب  مــن  نجــاُء  وال�إ
علــى القــوِم الكافريــَن، ونــزوِل 
المحســنيَن،  علــى  الرَّحمــاِت 
ِة  وغيرهــا مــن الرَّحمــاِت الُمختصَّ
بالمؤمنيــَن، ناهيــَك عــن رحماتـِـِه 

ــة بالعالميــَن... العامَّ
ــا  ــَم مًع ــا الكــراُم لَنَتَنسَّ ــوا اأيُّه تعالُ
اســما "الرحمــِن والرحيــِم" فــي 
الكريــِم،  القــراآِن  اآيــاِت  بعــِض 
نفَســُه  وصــَف  كمــا   ، الحــقِّ ربِّنــا  علــى  لنتعــرََّف 
ــِه ســبحانَُه وتَعالــى:  تعالــى، وكمــا بلََّغنــا رســولُنا عــْن ربِّ
ــُم﴾  ــُن الرَِّحي ْحَمٰ ــَو الرَّ ــَه اإِلَّ� ُه

ٰ ــٌد لَّ� اإِلَ ــٌه َواِح ٰ ــْم اإِلَ ﴿َواإِلَُٰهُك
بربِّــِه  القلــَب  المســلم الموصــول  اإن  ]البقــرة:16٣[ ، 
الرَّحمــِن الرحيــِم، الموصــوَل الــرُّوَح بــروِح هــذا الوجــوِد، 
المســبَِّحِة للــِه ربِّ العالميــَن بالوحدانِيَّــِة .. لتفيــَض عليــه 
تلــَك الرحمــُة مــن الرحمــِن، فيشــُعُر بــاأنَّ هنالــك علاقــًة 
اأخــرى بيننــا وبيــن اللــه غيــُر علاقــِة القهــِر والَجفــوِة، التــي 

اإنَّ رحمــَة اللــِه تتمثَّــُل فــي شــريعِة 
ــاِن،  نس ــِة ال�إ ــِة لهداي ــِه، المنزَّل الل
ــِب،  ــزاِل الكت اإن باإرســاِل الرُّســِل و
ووضــوِح  ال�آيــاِت،  وتفصيــِل 
الطريــِق الــذي ســُيوِصل المؤمنيــَن 
ــي  ــودوِد، ف ــِم ال ــى ربهــم الرحي اإل
دارِ رحمِتــِه فــي جنــاِت النعيــِم
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َعــاِة، وعلــى الطبيعــِة  آلهــةِّ المدَّ تفتِريهــا الجاهليــُة علــى ال�
اإنَّ تلــَك الرَّحمــَة مــن  الباطشــِة الَمنزوعــِة الرَّحمــِة . 
ــًة  ــُه خالِص ــعْت كلَّ شــٍئ، وســيجعلُها الل الرحمــِن، وِس
للمؤمنيــَن يــوَم القيامــِة ﴿َوَرْحَمِتــي َوِســَعْت كُلَّ َشــْيٍء 
َكاَة َوالَِّذيــَن ُهــم  ۚ َفَســاأْكُتُبَها لِلَِّذيــَن َيتَُّقــوَن َوُيْؤتُــوَن الــزَّ

أعــراف:156[ بِاآَياتَِنــا ُيْؤِمُنــوَن﴾ ]ال�
وفــي الحديــِث الصحيــِح عــن اأبــي هريــرَة اأنَّ رســوَل 
اللــِه  قــاَل: »َجَعــَل اللَّــُه الرَّْحَمــَة ِمَئــَة ُجــْزٍء، فاأْمَســَك 
أْرِض ُجــْزًءا واِحــًدا،  ِعْنــَدُه تِْســَعًة َوتِْســِعيَن، َواأنْــَزَل فــي ال�
َفِمــْن ذلــَك الُجــْزِء َتَتراَحــُم الَخلائـِـُق، حتـّـى َتْرَفــَع الّدابَّــُة 

ــَيَة اأْن  حاِفَرهــا عــن َولَِدهــا، َخْش
تُِصيَبــُه« متفــٌق عليــِه

-التــي  اللــِه  رحمــِة  اآثــاِر  ومــن 
نســاِن  ال�إ بهــذا  لهــا  حــدوَد  ل� 
الــِة علــى اســِمِه  الضعيــِف، الدَّ
الرحمــِن الرحيــِم- تلــَك الفيــوُض 
قبــَل  ـت  تجلَـّ الَّتــى  النِّعــِم  مــن 
فــي  المتمثَِّلــُة  ال�نســاِن،  خلــِق 
تســخيِر كلِّ الطاقــاِت الموجــودِة 
الفســيِح،  الكــوِن  هــذا  فــي 

نســاِن، ومنهــا تســخُير ال�أرَض  المتراِمــي ال�أطــراِف للاإ
ــرًة للانتفــاِع بهــا، وكذلــك  التــي جعَلهــا ممهــَدًة ُميسَّ
ــاُح والبحــاُر،  ي الســماُء والشــمُس والقمــُر، والنجــوُم والرِّ
ــِه - ســبحانَه  ــِه واآياتِ ــي مخلوقاتِ ــاُم وباق أنع ــحُب وال� والسُّ
ــى  ــِه عل ــِة الل ــْن رحم ــاٌر م ــا اآث ــا به ــدٍة منه ــكلُّ واح - ف
ــا  َر لَُكــم مَّ ذلــك المخلــوِق، يقــوُل ســبحانَُه: ﴿َوَســخَّ
ْنــُه ۚ اإِنَّ ِفــي  أْرِض َجِميًعــا مِّ ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اْل� ِفــي السَّ
ــال  ــة:1٣[، وق ــُروَن﴾ ]الجاثي ــْوٍم َيَتَفكَّ ــاٍت لَِّق آَي ــَك َل� لِ َذٰ
ــاَح  َي تعالــى فــي ســورِة الــروِم: ﴿َوِمــْن اآَياتِــِه اأن ُيْرِســَل الرِّ
ْحَمِتــِه َولَِتْجــِرَي الُْفْلــُك بِاأْمــِرِه  ــن رَّ ــَراٍت َولُِيِذيَقُكــم مِّ ُمَبشِّ
ــروم:46[،  ــُكُروَن﴾ ]ال ــْم َتْش ــِه َولََعلَُّك ــن َفْضِل ــوا ِم َولَِتْبَتُغ
اإِلَــى  ــورِة ﴿َفانُْظــْر  السُّ نفــِس  مــن  اآخــَر  وفــي موضــٍع 

أْرَض َبْعــَد َمْوتَِهــا﴾  ـِه َكْيــَف ُيْحــِي اْل� اآَثــاِر َرْحَمــِت اللَـّ
نســاِن كلَّ  ]الــروم:50[، ثُــمَّ اإّن اللــَه ســبحانَه هَيــاأ للاإ
الظــروِف الُمعيَنــِة للقيــاِم بــدوِر الخلافــِة: ﴿َوِمــْن َرْحَمِتــِه 
َجَعــَل لَُكــُم اللَّْيــَل َوالنََّهــاَر لَِتْســُكُنوا ِفيــِه َولَِتْبَتُغــوا ِمــْن 
ــْل َمــْن  َفْضِلــِه َولََعلَُّكــْم َتْشــُكُروَن﴾ ]القصــص:٧٣[، ﴿قُ
َيْكَلُؤكُــْم بِاللَّْيــِل َوالنََّهــاِر ِمــَن الرَّْحَمــِن َبــْل ُهــْم َعــْن ِذْكــِر 

أنبيــاء:42[ ]ال� ُمْعِرُضــوَن﴾  َربِِّهــْم 
لــِة لهدايــِة  ــُل فــي شــريعِة اللــِه، المنزَّ اإنَّ رحمــَة اللــِه تتمثَّ
نســاِن، باإرســاِل الرُّســِل واإنــزاِل الكتــِب، وتفصيــِل  ال�إ
آيــاِت، ووضــوِح الطريــِق الــذي ســُيوِصل المؤمنيــَن اإلــى  ال�
الــرؤوِف  البــرِّ  الــودوِد،  الرحيــِم 
فــي  رحمِتــِه  داِر  ِفــي  الرحيــم 
جنــاِت النعيــِم ، َيجبــُر تقصيَرهــم 
فــي الدنيــا، ويتجاوُز عن ضعِفهم 
بتلــَك  ويعاملُهــم  وزل�تِهــم، 
﴿َجنَّــاِت  الرحيمــِة  الصفــاِت 
ــُن ِعَبــاَدُه  ْحَمٰ َعــْدٍن الَِّتــي َوَعــَد الرَّ
ــا﴾  ــُدُه َماأْتِيًّ ــُه َكاَن َوْع ــِب ۚ اإِنَّ بِالَْغْي

]مريــم:61[
 يقــوُل تعالــى ﴿َوَمــا اأْرَســْلَناَك اإِلَّ� 
أنبيــاء:10٧[، فُرُســُل اللــِه عليهــم  َرْحَمــًة لِْلَعالَِميــَن﴾ ]ال�
أقواِمهــم وللبشــريِة جمعــاَء ﴿اأْمــًرا  الســلام كانــوا رحمــًة ل�
ِمــْن ِعْنِدنَــا اإِنَّــا كُنَّــا ُمْرِســِليَن )5( َرْحَمــًة ِمــْن َربِّــَك اإِنَُّه ُهَو 
ــِب  ــزاُل الكت ــُم)6(﴾ ]الدخــان[ واأيضــاً اإن ــِميُع الَْعِلي السَّ
الحيــاَة  ينظــُم  الــذي  النامــوِس  بمثابــِة  كانــت  والتــي 
ــت:2[  ــِم﴾ ]فصل ــِن الرَِّحي ــَن الرَّْحَم ــٌل ِم ــريَّة ﴿َتْنِزي البش
ــًة  ــاُب اإِلَّ� َرْحَم ــَك الِْكَت ــى اإِلَْي ــو اأْن ُيْلَق ــَت َتْرُج ــا كُْن ﴿َوَم
ِمــْن َربِّــَك﴾ ]القصــص:86[ وعلََّمــُه ســبحانَُه مــا لم يكْن 
ــاَن  نَْس ــَق اْل�إِ ــْراآَن )2( َخَل ــَم الُْق ــُن )1( َعلَّ ــْم ﴿الرَّْحَم يعل
فاللــُه ســبحانَُه  الَْبَيــاَن )4(﴾ ]الرحمــن[،  َعلََّمــُه   )٣(
نســاِن الطريــَق، وجعــَل لــُه منهًجــا ونظاًمــا يســيُر  اأبــاَن للاإ
عليــه، ولــْم يترْكــه بــلا دليــٍل يتخبَّــُط وســَط ظلمــاِت 

ــِن،  ــن الرحم ــَة م ــَك الرَّحم اإنَّ تل

وســيجعُلها  شــٍئ،  كلَّ  وِســعْت 

يــوَم  للمؤمنيــَن  خالِصــًة  اللــُه 

القيامــِة ﴿َوَرْحَمِتــي َوِســَعْت ُكلَّ 

ــوَن  ــَن َيتَُّق ــاأْكُتُبَها لِلَِّذي ــْيٍءۚ  َفَس َش

ُهــم  َوالَِّذيــَن  َكاَة  الــزَّ َوُيْؤتُــوَن 

ِباآَياتَِنــا ُيْؤِمُنــوَن﴾ ]ال�أعــراف:156[
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ويكْلــُه  ذلــَك  عنــاَء  يكلِّْفــُه  ولــم  والضــلاِل،  الجهــِل 
دراِكــِه القاصــِر، وعلِمــِه المحــدوِد ونــزواِت نفِســِه، بــْل  ل�إ
جعــَل لــُه شــريعًة ربَّانيــًة، صالحــًة لــكلِّ زمــاٍن ومــكاٍن، 
ــى:  ــوُل تعال ــق، يق ــِه المطل ــِه وعْدلِ ــِم الل ــى عل قائمــًة عل
ــا الَِّذيــَن اآَمُنــوا بِاللَّــِه َواْعَتَصُمــوا بـِـِه َفَســُيْدِخلُُهْم ِفــي  ﴿َفاأمَّ
ــَتِقيًما﴾  ــا ُمْس ــِه ِصَراًط ــْم اإِلَْي ــٍل َوَيْهِديِه ــُه َوَفْض ــٍة ِمْن َرْحَم
ُســوَل  ]النســاء:1٧5[ ويقــوُل اأيضــاً: ﴿َواأِطيُعــوا اللَّــَه َوالرَّ
ــِه  ــاُن بالل يم ــران:1٣2[ فال�إ ــوَن﴾ ]اآل عم ــْم تُْرَحُم لََعلَُّك
ســبحانَه وطاعِتــِه وطاعــِة رســولِِه عليــه الصــلاُة والســلاُم 

مــن اأســباِب الحصــوِل علــى رحمــِة اللــِه.
ــي  ــِن ف ــَة الرحم ــَر صف ــٍة ذَك ــِر اآي ــي غي ــى ف ــَه تعال اإن الل

الكافريــَن،  تكذيــِب  معــرِض 
الخجــَل  فيهــم  ليســتجيَش 
الرحمــِن  غضــِب  مــن  والرَّهبــَة 
علــى مــن جحــَد تلــك الرَحمــاِت 
الهائلــَة، ومــع ذلــك فــاإنَّ الرحمَن 
بــل  رحمِتــِه،  مــن  ُيقنُِّطُهــم  ل� 
عــن  الكــفِّ  علــى  ُيَشــجُعُهم 
اإليــِه  أْوَبــِة  وال� والكفــِر،  الشــرِك 
ســبحانه:  يقــول  ســبحانَُه، 
ــَك  ــن َقْبِل ــْلَنا ِم ــْن اأْرَس ﴿َواْســاأْل َم
ُدوِن  ِمــن  اأَجَعْلَنــا  ُســِلَنا  رُّ ِمــن 

فكيــَف  ]الزخــرف:45[ .  ُيْعَبــُدوَن﴾  اآلَِهــًة  الرَّْحَمـٰــِن 
عــراِض  ــُن عليهــم ويرحُمُهــم بال�إ ــُل النــاُس مــن يتحنَّ يقابِ
ْحَمـٰــِن ُمْحــَدٍث  ــَن الرَّ ــن ِذْكــٍر مِّ والُكفــِر؟ ﴿َوَمــا َياأْتِيِهــم مِّ

ُمْعِرِضيــَن﴾  ]الشــعراء:5[. َعْنــُه  َكانُــوا  اإِلَّ� 
ــِق  ــِم بتحقي ــا الرحمــِن الرحي لِهن ــنا ل�إ  فهــْل اأســَلْمنا اأنفَس
ــُة  ــُه وحــَدُه دوَن ســواُه، وهــي الغاي ــِة الخالصــِة ل العبوديَّ

ــا؟ ــدُة لوجوِدن الوحي
وهــل شــكرنَاُه علــى نعِمــِه العظيمــِة والمتواليــِة علينــا، 
ســلاِم  بتحقيــِق التوحيــِد الخالــِص والكفِر بالطاغوِت، وال�إ

لــربِّ العالميــَن، لنســعَد فــي الدنيــا وال�آخــرِة؟

ــن  ــراٍد نجحــُد هــذه الرَّحمــَة م ــاٍت واأف ــا كمجتمع اأم اأنَّن
ــِة الَِّتــي قــاَل اللــُه فيهــا  أمــِم الجاهليَّ الرحمــِن، ونكــوُن كال�
ــٍة َقــْد َخَلــْت ِمــن َقْبِلَهــا  لِــَك اأْرَســْلَناَك ِفــي اأمَّ : ﴿َكَذٰ
ــُروَن  ــْم َيْكُف ــَك َوُه ــا اإِلَْي ــِذي اأْوَحْيَن ــُم الَّ ــَو َعَلْيِه ــٌم لَِّتْتلُ اأَم
ــِن قُــْل ُهــَو َربِّــي َل� اإِلَـٰـَه اإِلَّ� ُهــَو َعَلْيــِه َتَوكَّْلــُت َواإِلَْيــِه  ْحَمٰ بِالرَّ

ــد:٣0[. ــاِب﴾  ]الرع َمَت
والعجيــُب اأنَّهــم يكفــروَن بالرَّحمــِن العظيــِم الّرحمــِة، 
رحمِتــِه  واستشــعاِر  بذكــِرِه  القلــوُب  ــُن  تطمئِّ الــذي 
الُكبــرى، فــاإذا كاَن اللــُه هــو الغنــيُّ ذو الرحمــِة، ورحمُتــه 
ــى كلِّ  ــُض عل ــي تفي ــِة ربَّ ــَن رحم ــْل اإنَّ خزائ ــعٌة، ب واس
َّ اأنَّهــا ســتكوُن للمؤمنيــَن  شــيٍء فــي هــذا الوجــوِد، اإل�
الذيــن  القيامــِة،  يــوَم  حصــًرا 
اآمنــوا بــِه وحــَده بــلا شــريٍك، 
وخضُعــوا  وحــَده  واأطاعــوُه 
لــُه، وكفــُروا بالطَّاغــوِت، ولــْم 
اأو  ال�عتقــاِد  فــي  بــه  يشــركُوا 
الشــعائَر اأو الشــرائَِع والُخضــوِع، 
ســيدخْلُهم  مــن  هــْم  هــؤل�ِء 
فــي رحمِتــِه وجنِتــِه، واإنَّ هــذه 
الهدايــَة لهــؤل�ِء المؤمنيــَن لهــَي 
اأعظــُم رحمــٍة ادخَرهــا لُهــم يــوَم 
ــال:  ــُه اإْذ ق ــِة، وصــدَق الل القيام
ــٌر  لِــَك َفْلَيْفَرُحــوا ُهــَو َخْي ــِه َفِبَذٰ ــِه َوبَِرْحَمِت ــْل بَِفْضــِل اللَّ ﴿قُ
ــا َيْجَمُعــوَن﴾ ]يونــس:58[. ففــي هــذا اليــوِم الرَّهيــِب  مَّ مِّ
ســتْغُمُر الرحمــُة المســلميَن المؤمنيــَن المخلصيــَن، فتْجُبُر 
قــاَل : »لــْن يدخــَل  قصوَرُهــم وتقصيَرُهــم، كمــا 
ــه؟  ــوَل الل ــا رس ــَت ي ــوا: ول� اأنْ ــِه، قال ــَة اأحــٌد بعمِل الجنَّ

َّ اأْن يتغمدنِــَي اللــُه برحمِتــِه«. قــاَل: ول� اأنــا اإل�
أمــِرِه، ول�  َّ ل� يــَن، ول� نخضــُع اإل� فهلـُـمَّ بنــا نخلــُص للــِه الدِّ
نُطيــُع اأحــًدا غيــَرُه، ول� نعبــُد اأحــًدا ســواُه، ول� نشــرُك بــه 
ــِه  ــَر مــن خــرَج مــن رحمــِة الل شــيًئا، فقــد خــاَب وخِس

الَِّتــي وســَعْت كلَّ شــٍئ.

هاتــاِن  الرحيــُم":  "الرحمــُن 
كلَّ  تســتغرقاِن  اللتــاِن  الصفتــاِن 
وحال�تِهــا  الرحمــِة،  معانــي 
فــي  شــٍئ  كلِّ  فــي  ومجال�تِهــا 
والكائنــات،  نســاِن  ال�إ حيــاِة 
المتجلَِّيــِة  فــِة  الصِّ علــى  ــَد  لتؤكِّ
الشــامَلِة،  تعالــى  اللــِه  لربوبيــِة 
َلــِة  والصِّ العلاقــِة  قاعــدَة  وتضــَع 
تَعالــى،  وربِّــِه  نســاِن  ال�إ بيــَن 
رحمــاُن الُدنيــا ال�آِخــرِة ورحيِمُهمــا
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هــل وقفــت الجاهليــة العربيــة ضــد دعــوة #ل�_اإله_اإل�_اللــه مــن اجــل #الكلمــة اأم مــن اجــل #معناها_ومدلولهــا_
ومقتضاها؟ 

لــو كان مــن اجــل مجــرد التلفــظ بهــا لقالهــا عــم الرســول صلــوات اللــه وســلامه عليــه عندمــا قــال لــه: قلهــا ياعــم، 
كلمــة اشــفع لــك بهــا عنــد اللــه.. فلمــاذا رفــض ابــو طالــب ان يقولهــا لــو كان مجــرد القــول هــو المطلــوب منــه؟! 
بــل ل�نــه كان مــن البديهــي فــي حســه ان القضيــة تكمــن فيمــا يترتــب علــى النطــق بهــذه الكلمــة مــن انقــلاب فــي 
حيــاة ال�نســان وكيانــه وول�ءاتــه ومعتقداتــه؟  فهــل ل� اإلــه ال� اللــه التــي ينطــق بهــا اكثــر مــن مليــار انســان )ال� مــن 
رحــم اللــه( بــلا ادراك لمعناهــا ول� التــزام واقعــي بمقتضاهــا، هــل تنفعهــم فــي شــيء؟! ولعــل قائــل يقــول.. نعــم 
تنفعهــم فــي الدنيــا فتثبــت لهــم صفــة ال�ســلام.. واقــول وكيــف تثبــت لهــم صفــة ال�ســلام وظاهــر واقعهــم يناقــض 

مقتضاياتهــا؟!

نصيحــة محــب: ل� تقبــل ال�أعمــال اإل� بالتوحيــد وليــس مفتــاح للجنــة اإل� ل� اإلــه اإل� اللــه ول� اأنيــس اإل� ذكــر اللــه ول� 
يمــان ول� بــاق اإل� اللــه فالعمــر اإلــى اإنتهــاء والدنيــا اإلــى فنــاء والصحــة اإلــى اإعتــلاء فبــادر فال�أعمــال  حيــاة اإل� حيــاة ال�إ
بخواتيمهــا... اعبــدوا اللــه مالكــم مــن اإلــه غيــره... اعبــدوا اللــه واجتنبــوا الطاغــوت... اعبــدوا اللــه ول�تشــركوا 
بــه شــيئا... اأســتغفر اللــه واأتــوب اإليــه... اإســتصحب نــور القــراآن واإلتــزم بشــرع اللــه واعملــوا صالحــا واســتنوا بســنة 

رســول اللــه طريــق الصــراط المســتقيم ودينــه القويــم وســددوا وقاربــوا واتقــوه 
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د. فتحي جودة

Ragab Abdulla

يتفــرد اللــه تعالــى وحــده بالعلــم الشــامل المحيــط لــكل دقائــق الوجــود الهائــل - غيبــه وشــهوده - كمــا يعلــم مــا فــي 
أنفــس، والــذي يثيــر فــي النفــس -  أنفــس والضمائــر، هــذا العلــم الــذي ل� يملكــه اإل� خالــق هــذا الكــون وتلــك ال� ال�
أنــس باللــه، كمــا تدفــع للاســتقامة علــى اأمــره والخــوف مــن  اإن هــي استشــعرت تلــك المعيــة والمراقبــة - مشــاعر ال�
حســان كاأًنهــا تــراه ســبحانه، اأمــا مــن فقــد تلــك المعيــة فقــد ضــاع وَبُعــد  معصيتــه حتــى تصــل بالبعــض لمرتبــة ال�إ

عــن خالقــه ومصــدر وجــوده وضــل ضــلال�ً بعيــدا...
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Saleh ElMaadawy
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ــلِّ ال�أعمــاِل واأفَضِلهــا،  ــى مــن اأَج ــِه تعال ــى الل قالدعــوُة اإل
واأكثِرهــا قُربــًة ومثوَبــًة عنــَدُه ســبحانَُه، فهــي وظيفــُة رســِل 
ــه  ــَر ب ــا اأم ــن بم ــَر المؤمني ــْد اأم ــَه ق ــا، واإنَّ الل ــِه  جميًع الل
الُمرســليَن، واأْوَجــَب علــى المســلميَن البــلاَغ، وَحْمــَل 
أنبيــاِء رســولِنا  ُســِل وال� ــِم الرُّ الدعــوَة للنــاِس كافّــًة بعــد َخاَت
أمــُر بالمعــروِف والنهــُي عــن المنكِر،  ــٍد  فاأصبــَح ال� ُمَحمَّ
ســلاِم اإلــى يــوِم القيامــِة،  يمــاُن باللــِه واجًبــا علــى اأمــِة ال�إ وال�إ
ــٍة اأْخِرَجــْت  أمــِة ﴿كُنُتــْم َخْيــَر اأمَّ وهــي ســبُب خيريَّــِة هــذه ال�
ــاِس َتاأُْمــُروَن بِالَْمْعــُروِف َوَتْنَهــْوَن َعــِن الُْمنَكــِر َوتُْؤِمُنــوَن  لِلنَّ

ــِه﴾ ]اآل عمــران:110[.  بِاللَّ
وشــرًفا،  فضــًلا  بذلــك  وكفــى 
ذلــك  علــى  ل�لَــِة  للدَّ اأجــُد  ول� 
اأبلــَغ مــن قولِــِه تعالــى:  ﴿َوَمــْن 
ــن َدَعــا اإِلَــى اللَّــِه  مَّ اأْحَســُن َقــْوًل� مِّ
َوَعِمــَل َصالًِحــا َوَقــاَل اإِنَِّنــي ِمــَن 
الُْمْســِلِميَن﴾ ]فصلــت:٣٣[. اأي 
ــا  ــوًل� ممــن دَع ل� اأحــَد اأحســُن ق
اإلــى توحيــِد اللــِه وطاعِتــِه. لذلــك 
مــن  خلِقــِه  صفــوَة  اللــُه  اختــاَر 
البشــِر، ليكونـُـوا ُرســًلا واأنبيــاَء مــن 
ــِة  ــِق الغاي ــَن اإلــى تحقي ــه، َداِعي ِقَبِل

، وهــي عبــادُة اللــِه  نــُس والجــنُّ التــي ُخلــَق مــن اأجِلهــا ال�إ
عــاَة اإلــى  وحــَده ل� شــريَك لــه، ونْبــُذ مــا ســواُه، وخــصَّ الدُّ

ــرِة. ــا وال�آخ ني ــي الدُّ ــِر ف ــِم ال�أج ــى بعظي ــِه تعال الل
وفــي هــذا المقــاِل نســلُِّط الضــوَء علــى مؤِمــِن اآِل ياســيَن، 
َقــْت فيهــم صفُة  عــاِة اإلــى اللــِه، الذيــن تحقَّ كواحــٍد مــن الدُّ
ســلاِم  ــِة للــِه، والذيــن اأدركُــوا حقيقــَة ال�إ العبوديَّــِة الحقَّ

ومعنــاه.
ــَة الْقريــِة التــي اأرســَل اللــُه  يقــصُّ علينــا القــراآُن الكريــُم قصَّ

ُســِل، ليدُعوُهــم اإلــي عبــادِة اللــِه وحــَده،  لهــا ثلاثــًة مــن الرُّ
فكفــُروا واأراُدوا اأْن يبِطُشــوا بهــم، فمــا كاَن من هذا الرَُّجِل 
ــا، األ�  ــَق مــن اأْجِلَه ــُه التــي ُخِل ــَم وظيفَت ــِن الــذي َفِه المؤِم
وهــي العبوديَّــُة للــِه والقيــاُم باأمــِر اللــِه، ولــذا َفــْوَر اأْن َســِمَع 
ــِه  ــِن الل ــَرِة دي ــم ونُْص ــَراِم هــبَّ لُنْصَرتِِه ــِل الِك ُس بهــؤل�ِء الرُّ
كمــا جــاَء فــي قولِــه تعالــى: ﴿َوَجــاَء ِمــْن اأْقَصــى الَْمِديَنــِة 
ــوا  ــِليَن )20( اتَِّبُع ــوا الُْمْرَس ــْوِم اتَِّبُع ــا َق ــاَل َي َرُجــٌل َيْســَعىٰ َق
ــَي َل�  ــا لِ ــُدوَن )21( َوَم ْهَت ــم مُّ ــًرا َوُه ــاألُُكْم اأْج ــن لَّ� َيْس َم
اأْعُبــُد الَّــِذي َفَطَرنـِـي َواإِلَْيــِه تُْرَجُعــوَن )22( اأاأتَِّخــُذ ِمــن ُدونـِـِه 
ــُن بُِضــرٍّ لَّ� تُْغــِن َعنِّــي َشــَفاَعُتُهْم َشــْيًئا  ْحَمٰ اآلَِهــًة اإِن ُيــِرْدِن الرَّ
ِبيــٍن )24( اإِنِّــي  َوَل� ُينِقــُذوِن )2٣( اإِنِّــي اإًِذا لَِّفــي َضــَلاٍل مُّ
ــاَل  ــَة ۖ َق ــِل الَْجنَّ ــَل اْدُخ ــَمُعوِن )25( ِقي ــْم َفاْس ــُت بَِربُِّك اآَمن
َيــا لَْيــَت َقْوِمــي َيْعَلُمــوَن )26( بَِمــا َغَفــَر لـِـي َربِّــي َوَجَعَلِنــي 
ِمــَن الُْمْكَرِميــَن )2٧( َوَمــا اأنَزلَْنــا 
ــٍد  ــن ُجن ــِدِه ِم ــن َبْع ــِه ِم ــىٰ َقْوِم َعَل
ُمنِزلِيــَن  كُنَّــا  َوَمــا  ــَماِء  السَّ ــَن  مِّ

ــس[.   )28(﴾ ]ي
هــذا  دَفــَع  الــذي  مــا  لَعْمــِري 
فــي  ــاِكَن  السَّ الــَح،  الصَّ ُجــَل  الرَّ
اأقصــى المدينــِة، اأن يغامــَر ويتكبََّد 
للمصاِعــِب  ويتعــرََّض   ، المَشــاقَّ
كلمــَة  ليقــوَل  ــهادِة،  الشَّ حتَّــى 
الحــقِّ لقوِمــِه -فــي وجــوِد ثلاثــِة 

ُرُســٍل ِكــَراٍم؟!
ما هذا اليقيُن والفهُم والحبُّ لديِن اللِه تعالى؟

مــا هــذا الموقــُف الــذي َخلَّــَدُه اللــُه تعالــى فــي قراآنـِـِه اإلــى 
يــوِم القيامــِة؟

نعــم... اإنَّهــا العقيــدُة الصادقــُة فــي اللــِه، اإنَُّه مقــاُم العبوديَِّة 
ــِه،  ــى وَعَظمِت ــِه تعال ــِة الل ــاَم األوهيَّ ــَم واأدَرَك مق نســاٍن َفِه ل�إ

نَيــا وال�آخــرِة. واأدَرَك حقيقــَة الدُّ
ــِه  عــوَة فاســتجاَب لهــا، بعــَد رؤيِت فهــذا الرجــُل ســمَع الدَّ
دل�ئــَل الحــقِّ والمنِطــِق، وحينمــا استشــَعَر قلُبــُه حقيقــَة 

قصُة "ُمؤِمِن اآِل ياسين"

لقــد اختــار اللــه صفــوة خلقــه مــن 
البشــر ليكونــوا رُســًلا واأنبيــاء مــن 
ــة  ــق الغاي ــى تحقي ــن اإل ــه داعي قبل
نــس  التــي ُخلــق مــن اأجلهــا ال�إ
ــه وحــده  ــادة الل ــي عب والجــن وه
ل� شــريك لــه ونبــذ مــا ســواه، 
ــى  ــه تعال ــى الل ــاة اإل وخــّص الدع
بعظيــم ال�أجــر فــي الدنيــا وال�آخرة
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َكــْت هــذه الحقيقــُة فــي ضميــِرِه، فلــْم ُيِطــْق  يمــاِن تحرَّ ال�إ
عليــه،  المفــروَض  الواجــَب  واستشــَعَر  ُســُكوًتا،  عليهــا 
كيــف ُيطيــُق قعــوًدا، وُرُســُل اللــِه ُمحاَرُبــوَن، وهــو ل� 

ينصُرُهــم ويؤازُرُهــم؟!
ــَلاَل من حولِِه  ولــْم يقبــْع فــي داِرِه بعقيدتـِـِه، وهــو يــَرى الضَّ
والُجُحــوَد والُفُجــوَر، ولكنَّــُه َســَعى بالحــقِّ الذي اســتقرَّ في 
بــوَن ويْجَحــُدوَن  ضميــِرِه، َســَعى بــه اإلــى قوِمــِه وهــم ُيكذِّ
ُدون، وجــاَء مــن اأقصــى المدينــِة يســَعى؛  ــُدوَن ويهــدِّ ويتوعَّ
ِهــم  ، وفــي َكفِّ ــِه اإلــى الحــقِّ ــه فــي دعــوِة قوِم ليقــوَم بواِجِب
أثيِم الذي يوِشــُكوَن  عــن الَبْغــي، وفــي مقاوَمــِة اعتدائِِهــم ال�
ِة واجتهــاٍد  ــوَّ ــوُه علــى الُمرســِليَن. واأســَرَع بــكلِّ ق اأن يصبُّ
عــوِة اإلــى اللــِه ولــْم ينتظــْر دابَّــًة  ليقــوَم بواجِبــِه فــي الدَّ

ـْل  يتعلَـّ ولــم  ول�ســيارًة،  تحِملُــُه 
بمرِضــِه وضعِفــِه، ول� بخوِفــِه مــن 
البْطــِش، ول� خــاَف اأْن يجتمــَع 
ــم  ــُه، ول ــِة ويؤذونَ ــِه اأهــُل القري علي
َرَرْيــِن، ول� اأنَّ  يفكــْر فــى اأقــلِّ الضَّ
ٌم علــى جلــِب  درَء المفاِســِد ُمَقــدَّ
ــْر اأنَّ حالَــَة  المصالِــِح، ولــْم يفكِّ
ـوَرِة ضــدَّ الظُّْلــِم ســتؤدِّى بــه  الثَـّ
ــْجِن، بــل َغَمــَر  ــِل اأو السَّ اإِلــى القْت

ــِه. ــُه حــبُّ اللــِه وحــبُّ دعوتِ قلَب
ــُة فــي ضميــِرِه تدفُعــه، وتجــيُء بــه مــن  اإنَّهــا العقيــدُة الحيَّ
ــاَل  ــِة اإلــى اأقَصاَهــا، صائًحــا فــي قومــه: ﴿َق اأقَصــى المدين

ــْوِم اتَِّبُعــوا الُمْرَســِليَن﴾ ]يــس:20[. ــا َق َي
اإنَّ الــذي يدُعــو مثــَل هــذه الدعــوِة، وهــو ل� يطلـُـُب اأجــًرا، 

ول� يبتِغــي مغَنًمــا، اإنَّــُه لصــادٌق.
واإِلَّ� فمــا الــذي يحملـُـُه علــى هــذا العنــاِء اإْن لــْم يكــْن ُيلبِّــي 

تكليًفــا مــن اللِه؟
ْعــوِة، وُمَجاَبَهــِة النــاِس  مــا الــذي يْدَفُعــُه اإلــى َحْمــِل هــمِّ الدَّ
أذاهــم وشــرِّهم  ــرُِّض ل� ــدِة، والتََّع ــن العقي ــوا م ــا األُِف ــِر م بغي
واســتهزائِهم وتنكيِلهــم، وهــو ل� يْجِنــي مــن ذلــك كســًبا، 

ــًرا  ــاألُُكْم اأْج ــن لَّ� َيْس ــوا َم ــًرا؟ ﴿اتَِّبُع ــم اأج ــُب منه ول� يطلُ
ــُدوَن﴾ ]يــس:21[.   ْهَت َوُهــم مُّ

وهداُهــم واضــٌح فــي طبيعــِة دعوتِِهــم. فهــم يدُعــون اإلــى 
ــى  ــوَن اإل ــٍج واضــٍح، ويدُع ــى نه ــوَن اإل ــٍد، ويدُع ــٍه واح اإل
ــى  ــَدوَن اإل ــم مهت ــوٌض. فه ــا ول�غم ــٌة فيه ــدٍة ل� خراف عقي

ــٍق مســتقيٍم. ــى طري ــليٍم، واإل ــٍج س نه
ــِه هــو، وعــن اأســباِب  ُث اإليهــم عــن نفِس ــم عــاَد يتحــدَّ ث
فيــه  اســتيقظْت  التــي  الفطــرَة  فيهــم  ويناشــُد  اإيمانِــه، 

ــِليِم: السَّ الفطــريِّ  بالبرهــاِن  فاقتنعــْت 
ــوَن )22(  ــِه تُْرَجُع ــي َواإِلَْي ــِذي َفَطَرنِ ــُد الَّ ــَي َل� اأْعُب ــا لِ ﴿َوَم
ــِن  ــرٍّ لَّ� تُْغ ــُن بُِض ْحَمٰ ــِرْدِن الرَّ ــًة اإِن ُي ــِه اآلَِه ــن ُدونِ ــُذ ِم اأاأتَِّخ
ـي اإًِذا لَِّفــي  َعنِّــي َشــَفاَعُتُهْم َشــْيًئا َوَل� ُينِقــُذوِن )2٣( اإِنِـّ
ِبيــٍن )24(﴾ ]يــس[. اإنَُّه  َضــَلاٍل مُّ
تســاؤُل الفطــرِة الشــاعَرِة بالخالِِق، 
ــى مصــدِر وجوِدهــا  المشــدوَدِة اإل
اأْعُبــُد  َل�  لِــَي  ﴿َوَمــا  الوحيــِد. 
تُْرَجُعــوَن﴾  َواإِلَْيــِه  َفَطَرنِــي  ـِذي  الَـّ
يحيــُد  الــذي  ومــا  ]يــس:22[ 
 ، بِــي عــن هــذا النَّْهــِج الطبيعــيِّ
َل  الــذي يخُطــُر علــى النَّفــِس اأوَّ

ــُر؟ ــا يْخُط م
الــذي  اإلــى  الِفَطــَر مجذوبــًة  اإنَّ 
َل مــا تتَِّجــُه، فــلا تْنَحــِرُف عنــه  َفَطَرهــا، تتَِّجــُه اإليــِه اأوَّ
ــُن  ــُل الُمْؤِم ُج ــا. والرَّ ــى فطرتِه ــٍع اآخــَر، خــارٍج عل اإلَّ� بداِف
ــر عنــه هــذا التَّعِبيــَر  يحــسُّ هــذا فــي قــراَرِة نفِســِه، فُيعبِّ

ـٍف ول� لَــفٍّ ول� تعقيــٍد! الواضــَح البســيَط، بِــلا تكلُـّ
اِدَقــِة الصافيِة كذلــك اأنَّ المخلوَق  وهــو َيُحــسُّ بفطرتـِـِه الصَّ
ــِة، كمــا يرجــُع كلُّ شــيٍء  ــي النّهاي ــِق ف ــى الخال يرجــُع اإل

اإلــى مصــدِرِه ال�أصيِل،﴿واإِلَْيــِه تُْرجُعــوَن﴾.
ويتســاءُل لــَم ل� اأعبــُد الــذي فطرنـِـي، والــذي اإليــه المرجــُع 
فهــو  اإليــه.  هــم  رجعِتِهــم  عــن  ُث  ويتحــدَّ والمصيــُر؟ 
ــِه اأْن يعبُدوُه.ثــم يســتعرُض  خالُقُهــم كذلــك، ومــن حقِّ

فــي  الحيــة  العقيــدة  اإنهــا 
ضميــره تدفعــه وتجــيء بــه مــن 
اأقصــى المدينــة اإلــى اأقصاهــا.. 
صائحــًا فــي قومــه : ﴿َقــاَل َيــا 
 )20( الُمْرَســِليَن  اتَِّبُعــوا  َقــْوِم 
اأْجــًرا  َيْســاأُلُكْم  لَّ�  َمــن  اتَِّبُعــوا 
]يــس[  ﴾)21( مُّْهَتــُدوَن  َوُهــم 
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ــوا الحــقَّ ويتَّبُعــوه.  ــُه مــن الرَِّضــى والكرامــِة، ليعرفُ اآتــاُه ربُّ
ــَماِء  ــَن السَّ ﴿َوَمــا اأنَزلَْنــا َعَلــىٰ َقْوِمــِه ِمــن َبْعــِدِه ِمــن ُجنــٍد مِّ

ــس:25[ ــَن﴾ ]ي ــا ُمنِزلِي ــا كُنَّ َوَم
ــا الطغيــاُن فــكاَن اأهــوَن  يمــاِن، فاأمَّ هــذا كان جــزاَء ال�إ
ــو  ــَرُه، فه ــَة لتدمِّ ــه الملائك ــَل علي ــن اأْن ُيرِس ــِه م ــى الل عل
َذا  ــاإِ ــَدًة َف ــًة َواِح ــْت اإِلَّ� َصْيَح ــٌف: ﴿اإِن َكانَ ــٌف ضعي ضعي

ُهــْم َخاِمــُدوَن﴾ ]يــس:29[
ــِة  ، واإقام ــِق بالحــقِّ ــَر التَّصدي ــا غي ــلِم واجًب ــى الُمس اإنَّ عل
ــٌة  ــٌج، حرك ــدٌة ومنه ــلاَم عقي س الشــعائَر والنســِك، اإنَّ ال�إ
ــروِف   ــٌر بالمع ــاٌد، اأم ــٌل وجه وعم
ونهــٌي عــن المنكــِر، فــلا تــكاُد 
ســلاِم فــي قلــِب  تســتقرُّ حقيقــُة ال�إ
مؤمــٍن مخلــٍص اإلَّ� وانطَلــَق يدُعــو 
اإليهــا وينُصُرهــا ويؤازُرهــا، ليكــوَن 
الديــُن كلُّــه للــِه، وفــَق منهــِج اللــِه 

. ــولِِه ورس
ـُه  اللَـّ اأَخــَذ  ﴿َواإِْذ  تعالــى:  قــال 
ُننَُّه  ِميَثــاَق الَِّذيــَن اأوتُوا الِْكَتــاَب لَُتَبيِّ
ــُذوُه َوَراَء  ــُه َفَنَب ــاِس َوَل� َتْكُتُمونَ لِلنَّ
ُظُهوِرِهــْم َواْشــَتَرْوا بـِـِه َثَمًنــا َقِليــًلاۖ  َفِبْئــَس َمــا َيْشــَتُروَن﴾ ]اآل 
عمــران:18٧[. وقــال رســوُل اللــه  مؤكِّــًدا علــى اأصالــِة 

أمــِر بالمعــروِف والنهــِي عــن الُمنكــِر فــي ديــِن اللــِه. ال�
فقــال: »والَِّذي نَْفِســي بَِيــِدِه، لََتاأُْمُرنَّ بالَْمْعــُروِف، ولََتْنَهُونَّ 
ــا  ــْم ِعَقاًب ــَث َعَلْيُك ــه اأْن َيْبَع ــَكنَّ اللَّ ــِر، اأْو لَُيوِش ــِن الُمْنَك َع
ِمْنــُه، ثُــمَّ َتْدُعونَــُه َفــلا ُيْســَتجاُب لَُكــْم« رواه الترمــذي 
َوقــاَل: حديــٌث حســٌن. وقــال النبــيِّ : »اأْفَضــُل الِْجَهــاِد 
َكِلَمــُة َعــْدٍل عنــَد ُســْلَطاٍن جائٍِر« رواه اأُبــو داود والترمذي. 

َوَقــاَل: حديــٌث حســٌن.
أْحَمِســّي:  عــْن اأبـِـي عبِداللَّــه طــاِرِق بــِن ِشــهاٍب البَجِلــيِّ ال�
ــْرِز:  ــي الَغ ــُه ف ــْد َوضــَع ِرْجَل ــيَّ  وَق اأنَّ رجــًلا ســاأَل النَِّب
»اأيُّ الِْجهــاِد اأْفَضــُل؟ َقــاَل: َكِلَمــُة حــقٍّ ِعْنــَد ُســْلَطاٍن 

ــٍح. ــٍر«. َرَواُه النســائيُّ باإســناٍد صحي جائِ

آَخــُر المخالِــُف للمنهــِج الفطــريِّ المســتقيِم.  النهــُج ال�
ًنــا: ﴿اأاأتَِّخــُذ ِمــن ُدونِــِه اآلَِهــًة اإِن ُيــِرْدِن  فيــراُه ضــلاًل� بيِّ
ــُن بُِضــرٍّ لَّ� تُْغــِن َعنِّــي َشــَفاَعُتُهْم َشــْيًئا َوَل� ُينِقــُذوِن﴾  ْحَمٰ الرَّ

]يــس:2٣[
يدُعــو  الــذي  الفطــرِة  َيــَدُع منطــَق  ــن  ِممَّ اأضــلُّ  وهــل 
المخلــوَق اإلــى عبــادِة خالِِقــه، وينحــرُف اإلــى عبــادِة غيــِر 
؟ وهــل  الخالــِق بــدوِن ضــرورٍة ول� دافــٍع وبــدوِن وجــِه حــقٍّ
ــن ينحــرُف عــن الخالِــِق اإلــى اآلهــٍة ضعــاٍف، ل�  اأضــلُّ ِممَّ
يحمونَــُه ول� يدفعــوَن عنــه الضــرَّ حيــَن يريُد بــه خالُقه الضرَّ 

ــي  ــِه؟ ﴿اإِنِّ ــِه وضلالِ بســبِب انحراِف
ِبيــٍن )24( اإِنِّــي  اإًِذا لَِّفــي َضــَلاٍل مُّ
ــَمُعوِن )25(﴾  ــْم َفاْس ــُت بَِربُِّك اآَمن

]يــس[
يمــاِن  ال�إ بكلمــِة  األَقــى  وهكــذا 
واأشــَهَدُهم  المطمئنَّــِة،  الواثقــِة 
اأن  اإليهــم  ُيوِحــي  وهــو  عليهــا، 
ـه ل�  اأنَـّ يقولُوهــا كمــا قالهــا، اأو 
ــَل  ــون. ﴿ِقي ــاذا يقولُ ــي بهــم م ُيبالِ
اْدُخــِل الَْجنَّــَةۖ  َقــاَل َيــا لَْيــَت َقْوِمــي 

َيْعَلُمــوَن )26( بَِمــا َغَفــَر لـِـي َربِّــي َوَجَعَلِنــي ِمــَن الُْمْكَرِميــَن 
]يــس[  ﴾)2٧(

ــوُه اأن  ــْم يمِهلُ ــم ل ــك اأنَُّه ــَد ذل ــِة بع ــياُق القصَّ ــي س ويوِح
ــا  ــًة اإنَّم ــذا صراح ــن ه ــيًئا م ــُر ش ــوُه، واإْن كاَن ل� ُيذَك قتلُ
نيــا ومــا فيهــا، وعلــى القــوِم ومــا  ــتاُر علــى الدُّ ُيْســَدُل السِّ
هــم فيــه، ويرفُعــُه لنــرى هــذا الشــهيَد الــذي جهــَر بكلمــِة 
، ُمتَِّبًعــا صــوَت الفطــرِة، وَقــَذَف بهــا فــي وجــوِه  الحــقِّ
مــن يملُكــون التَّهديــَد والتنكيــَل، نــراُه فــي العالَــِم ال�آخــِر، 
ــاِم  ــُق بمق ــٍة تلي ــه مــن كرام ــُه ل ــَر الل َخ ــا ادَّ ــى م ــُع عل ونطَّل

ــِص الشــهيِد. ــجاِع المخل ــِن الشُّ المؤِم
 نــَرى الرجــَل المؤمــَن وقــد اطََّلــَع علــى مــا اآتــاُه اللــُه 
ــَب  ــُه، طيِّ ــُر قوَم ــِة -يذك ــرِة والكرام ــن المغف ــِة م ــي الجنَّ ف
ــى لــو يــراُه قوُمــُه ويــَرْوَن مــا  القلــِب، َرِضــيَّ النَّْفــِس، يتمنَّ

فهــذا الرجــل ســمع الدعــوة 
مــا  بعــد  لهــا  فاســتجاب 
راأى فيهــا مــن دل�ئــل الحــق 
والمنطــق. وحينمــا استشــعر 
يمــان تحركــت  قلبــه حقيقــة ال�إ
فــي ضميــره  الحقيقــة  هــذه 
ســكوتًا عليهــا  يطــق  فلــم 
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الحضــارة هــي كل مــا يحقــق إنســانية اإلنســان ويرتقــي بها فــي الدنيا، 
وذلــك فــي التصــور والعقيــدة والســلوك والقيــم والعالقــات واإلنتــاج 
ــالم  ــى األرض. وهــذا ال يتحقــق إال باإلستس وكل النشــاط اإلنســاني عل

والعبوديــة  الكاملــة  هلل، لذلــك فاإلســالم هــو الحضــارة 

 QR Code ــى  الـــ ــح عل ــم المس يمكنك
لقــراءة الفصــل الســابع مــن شــروح 

كتــاب معالــم فــي الطريــق

ــي  ــريعة ف ــدة والش ــه العقي ــع تحكم ــو مجتم ــلم ه ــع المس المجتم
جميــع تفاصيــل الحيــاة، فــال يتخلــف نشــاط واحــد فــي حيــاة اإلنســان 

عــن هــذا  الديــن

المجتمــع الجاهلــي هــو الــذي قــد يؤمــن بوجــود اهلل وقــد يــؤدي 
ــاب  ــم بكت ــض الحك ــع ينق ــه مجتم ــة ، ولكن ــعائر التعبدي ــض الش بع

اهلل ويرفــض شــريعته

ــي  ــذه  ه ــون ه ــده، تك ــع هلل وح ــي مجتم ــة ف ــون الحاكمي ــن تك حي
الصــورة الوحيــدة التــي يتحــرر فيهــا البشــر تحــررًا حقيقــً وكامــاًل مــن 

ــر  ــة للبش العبودي

ــروح  ــي ال ــا وه ــان العلي ــص اإلنس ــالء خصائ ــي إع ــارة ه ــة الحض مهم
والفكــر واإلرادة ، ال خصائــص اللــون والجنــس واألرض

مــن مقومــات الحضــارة مــن المنظــور اإلســالمي )التحــرر(، ويأتــي 
التحــرر هنــا بمعنــى )تحــرر اإلنســان مــن  العبوديــة لغيــر اهلل( 

المجتمعــات الجاهليــة هــي مجتمعــات متخلفــة أخالقيــً وروحيــً، 
ــً  ــة مادي ــدت متقدم ــى وإن ب حت
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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:

المحور الثاني: الصراُع بين اآدَم و اإبليَس
نســتكمُل معكــم الموضــوَع الثانـِـي مــن سلســلِة )وُيَعلُِّمُكــم 
ــِة البشــريَِّة، وهــو يتنــاوُل خمســَة محــاوَر،  اللــُه( بعنــواِن قصَّ
َل فــي العــدِد الســابِق، وســوَف  أوَّ وقــد تناَولْنــا المحــوَر ال�
ــِة البشــريَِّة فــي هــذا العــدِد،  نتنــاوُل المحــوَر الثانــي مــن قصَّ

ــراِع بيــن اآدَم عليــه الســلاُم، واإبليــَس. وهــو بعنــواِن الصِّ

الفصُل ال�أوَُّل: وقفٌة مع 
المعصيِة ال�أوَلى

تناولْنــا فــي العــدِد الســابِق بدايــَة 
ســلاِم  نســاِن وتاأصيــِل ال�إ خلــِق ال�إ
باأصــِل  وربِطهــا  القضيَّــِة  لهــِذِه 

العقيــدِة. 
ــٍة  ــن زاوي ــنعرُض القصــَة م ــوَم س الي
التــي  ال�أحــداُث  وهــي  اأخــرى، 
اأعقَبــت خلــَق اآدَم عليــه الســلاُم، 

عندمــا اأعلــَن اللــُه ســبحانَه للمــلاإِ ال�أعلــي اأنَّــُه ســيجعُل فــي 
ــا  ــَن ال�أســراِر م ــُه م ــُه وَوَهَب َم ــَق اآدَم وكرَّ ــًة، َخل ال�أرِض خليف
رفَعــُه بهــا علــى الملائكــِة، وَهَبــُه ســرَّ المعرفــِة كمــا َوَهَبُه ســرَّ 
رادِة المســتقلَِّة التــي تختــاُر الطريــَق، ثــمَّ اأمــَر الملائكــَة اأْن  ال�إ
أمــُر الجلــُل، وحدثــْت  يســجُدوا لــُه، وعندهــا...، حــدَث ال�

ــي الكــوِن. ــٍة ف ُل معصي اأوَّ
آَدَم َفَســَجُدوا  يقــوُل تعالــى: ﴿واإِْذ قُْلَنــا لِْلَمَلائَِكــِة اْســُجُدوا لِ�
اإِلَّ� اإِْبِليــَس اأَبــىٰ َواْســَتْكَبَر َوَكاَن ِمــَن الَْكاِفِريــَن﴾ ]البقــرة:٣4[

يخبُرنــا اللــُه عــزَّ وجــلَّ بــاأنَّ الملائكــَة ســجَدت امتثــال�ً للاأمــِر 
َّ اإبليــَس الــذي لــم يكــْن مــن جنــِس  الُعْلــِويِّ الجليــِل، اإل�
الملائكــِة، اإنَّمــا كاَن معهــم . فلــو كا َن منهــم لمــا عصــى.

ــمًة فــي عصيــاِن اللــِه ســبحانَه،  ُهنــا َتظهــُر خليقــُة الشــرِّ مجسَّ
ثــِم،  ِة بال�إ أهِلــِه، والعــزَّ وال�ســتكباِر عــن معرفــِة الفضــِل ل�
بليــُس قــد امتنــَع عــن تنفيــِذ اأمــِر  وال�ســتغلاِق عــن الفهــِم. فاإ
اللــِه ســبحانَه وعَصــاُه. فمــا الــذي حــاَك فــي صــدِرِه؟ ومــا 
ــو  ــِه، وه ــِة ربِّ ــن طاع ــُه م ــه فمنَع ــْيَطَر علي ــذي س ُر ال ــوُّ الَتَص
يعــرُف اأنَّــه ربُّــُه وخالُقــُه، ومالــُك اأمــِرِه واأمــِر الوجــوِد كلِّــِه؟!

يحدثُنــا اللــُه فيقــوُل: ﴿َقــاَل َمــا َمَنَعــَك األَّ� َتْســُجَد اإِْذ اأَمْرتُــَك 
ــٍن﴾  ــن ِطي ــُه ِم ــاٍر َوَخَلْقَت ــن نَّ ــي ِم ــُه َخَلْقَتِن ْن ــٌر مِّ ــا َخْي ــاَل اأنَ ۖ َق

]ال�أعــراف:12[
ــه.  اعتقــَد اإبليــُس اأنَّــُه اأفضــُل مــن اآدَم، فاســتكبَر وعَصــي ربَّ
ــِه  ــَل لنفِس ــِر، وجع أم ــع ال� ــا م ــِه راأًي ــُس لنفِس ــَل اإبلي ــد جع لق
ــُد  ــَن يوَج ــرى، وحي ــا ي ــَق م ــه وف ــم نفَس ــي اأْن ُيَحكِّ ــا ف حًق
ويبُطــُل  النظــُر،  ينقطــُع  الجــازُم  أمــُر  وال� القاطــُع،  النــصُّ 
الَتْفكيــُر، وَتَتعيَّــُن الطاعــُة، وَيتحتَّــُم 
ــُه اللــُه لــم  التنفيــُذ. اأمــا اإبليــس لعَن
يكــْن ينقُصــُه اأْن يعلــَم اأنَّ اللــَه هــو 
المدبِّــُر  الــرازُق  المالــُك  الخالــُق 
الــذي ل� يقــُع فــي هــذا الوجــوِد 
ذنـِـه وقــَدِرِه، ولكنَّــُه لــم  شــيٌء اإل� باإ
أمــَر كمــا صــدَر اإليــه، ولــم  ُيطــْع ال�
ــه. ــِد نفِس ــن عن ــْذُه بمنطــٍق م ُينفِّ

َخَلْقَتِنــي  ْنــُه  مِّ َخْيــٌر  اأنَــا  ﴿َقــاَل 
ِطيــٍن﴾ ِمــن  َوَخَلْقَتــُه  ـاٍر  نَـّ ِمــن 
ِه، ــاُه لتــوِّ ]ال�أعــراف:12[، فــكاَن الجــزاُء العاجــُل الــذي تلقَّ
ــَر ِفيَهــا َفاْخــُرْج  ﴿َقــاَل َفاْهِبــْط ِمْنَهــا َفَمــا َيُكــوُن لَــَك اأن َتَتَكبَّ

اِغِريــَن﴾ ]ال�أعــراف:1٣[ اإِنَّــَك ِمــَن الصَّ
فِعْلُمــُه باللــِه لــم ينفْعــُه، واعتقــاُده بوجــوِدِه وصفاتِــِه لــم 
ــى اأمــَر اللــِه، ثــمَّ يجعــُل لنفِســِه  ينفْعــه، وكذلــك كلُّ مــْن يتلقَّ

قصة البشرية -2 

اأفضــل  انــه  اإبليــس  اعتقــد 
وعصــي  فاســتكبر   اآدم  مــن 
اإبليــس  جعــل  لقــد  ربــه.. 
لنفســه راأيــا مــع ال�أمــر. وجعــل 
لنفســه حقــا فــي اأن يحكــم 
هــو يــرى  مــا  وفــق  نفســه 
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أمــِر، فهــذا هــو الكفــُر، والبعــُد عــن اللــِه. نَظــًرا فــي هــذا ال�

اإغواؤه للبشِر الفصل الثاني: عداوُة الشيطاِن و
بليلــُس لــم يكــْن  اإنَّــُه الكفــُر اإذْن مــع العلــِم ومــع ال�عتقــاِد، فاإ
ينقُصــُه العلــُم، ولــْم يكــْن ينقُصــُه ال�عتقــاُد، وهــذا اأمــٌر 
ــَس،  ــي اإبلي ــُدبُّ ف ــُد ي ــداأ الحس ــا ب ــن هن ــًدا. وم ــٌر ج خطي
ــه الســلاُم،  ــَس واآدَم علي ــَن اإبلي ــُة بي أزليَّ ــداوُة ال� ــاأْت الع ونش
ــَك َولَِزْوِجــَك  ــُدوٌّ لَّ ــَذا َع ــا اآَدُم اإِنَّ َهٰ ــا َي يقــوُل تعالــى: ﴿َفُقْلَن
ــَقىٰ﴾ ]طــه:11٧[. هــذه  ــِة َفَتْش ــَن الَْجنَّ ــا ِم ــَلا ُيْخِرَجنَُّكَم َف
َرُه مــن  ِه، ويحــذِّ ــَه اآدَم اإلــى عــُدوِّ رعايــٌة مــن اللــِه، اأْن يَنبِّ
ــن الســجوِد  ــاِع ع ــِه، وال�متن ــوِزِه وعصيانِ ــَب نش ــْدِرِه َعِق غ

ــُه. ــَره ربُّ ــا اأم آدَم كم ل�
 يقــوُل تعالــى: ﴿َوقُْلَنــا َيــا اآَدُم اْســُكْن اأنــَت َوَزْوُجــَك الَْجنَّــَة 

َوكَُلا ِمْنَهــا َرَغــًدا َحْيــُث ِشــْئُتَما َوَل� 
ــَجَرَة َفَتُكونَــا ِمــَن  ــِذِه الشَّ َتْقَرَبــا َهٰ

ــرة:٣5[ ــَن﴾ ]البق الظَّالِِمي
وزوَجــه،  اآدَم  اللــُه  َم  كــرَّ لقــْد 
واأِذَن  الجنَّــِة،  فــي  واأســكَنُهَما 
ــْت  ــاِع الحــلاِل، فاأبيَح لهمــا بالمت
ــجرًة  َّ ش ــِة اإل� ــاِر الجنَّ ــا كلُّ ثم لُهَم
واحــدًة، واأوصاُهمــا بال�متنــاِع عــن 
ال�لتــزاِم  ُبــدَّ مــن  المحظــوِر، ول� 
والُبعــِد عن المحظــوِر، واأْن يتدرََّب 

ــا فيهــا ل�  ــاِت والشــهواِت، فيظــلُّ متحكًم ــِط الرغب فــي ضب
رادُة هــي مفــرُق الطريــِق، وبهــا  تابًعــا لهــا كالحيوانــاِت، فــال�إ

نســاُن عــن ســائِر المخلوقــاِت.  يتميَّــُز ال�إ
لقــْد ُطــِرَد ابليــُس مــن الجنَّــِة، وُطــِرَد مــن رحمــِة اللــِه، 
ــْت عليــه اللعنــُة، وكُِتــَب عليــه الــذلُّ والهــواُن. ولكــنَّ  وَحقَّ
يَر العنيــَد ل� ينَســى اأنَّ اآدَم هــو ســبُب الطــرِد والغضــِب،  الِشــرِّ

ــَم .  ــِس دوَن اأْن ينتق ــِرِه البائ ول� يستســلُم لمصي
َوَعــْن  َخْلِفِهــْم  َوِمــْن  اأْيِديِهــْم  َبْيــِن  ــن  مِّ آتَِينَُّهــم  َل� ﴿ثُــمَّ 
ۖ َوَل� َتِجــُد اأْكَثَرُهــْم َشــاِكِريَن﴾  اأْيَمانِِهــْم َوَعــن َشــَمائِِلِهْم 

أعــراف:1٧[ ]ال�
ــٌم علــى الغوايــِة،  بليــُس مِصــرٌّ علــى اإضــلاِل العبــاِد، وُمصمِّ  فاإ

ويتعهــُد بذلــَك فــي حضــرِة اللِه ســبحانَُه. 
ــُم  ــو يعل ــِث، وه ــوِم البع ــى ي ــَرُه اإل ــُه اأْن ُيْنِظ ــُس ربَّ ســاأَل اإبلي
راِدِة اللــِه وَقــَدِره، ولقــْد  اأنَّ هــذا الــذي يطلُبــُه ل� يقــُع اإل�ّ بــاإ
نظــاِر، ولكــْن ) اإِلَــىٰ َيــْوِم  اأجاَبــُه اللــُه اإلــى طلِبــه فــي ال�إ
ــٍح خبيــٍث اأنَّــُه  الَْوْقــِت الَْمْعلُــوِم(، ثــمَّ اأعلــَن اإبليــُس فــي تبجُّ
َمــُه  ســُيِضلُُّهم، ووَعــَد بــاأْن ُيْغــِوي ذلــك المخلــوَق الــذي كرَّ
اللــُه، والــذي كاَن ســبًبا فــي ماأســاِة اإبليــَس ولْعِنــِه وطــْرِده ! 
آدَم  ـُه ســيقعُد ل�  يظهــُر لَنــا مــن ذلــك اأنَّ اإبليــَس وعــَد باأنَـّ
ــه كلَّ مــن  ــِه المســتقيِم، يصــدُّ عْن ــى صــراِط الل ــُه عل وذريَت
يمــاِن  َيُهــمُّ منهــم باجتيــاِزِه، والطريــُق اإلــى اللــِه هــو طريــُق ال�إ
ي اإلــى رضــى اللــِه، واأنَّــه ســياأتِي البشــَر  والطاعــاِت، الُمــَؤدِّ
ــن َبْيــِن اأْيِديِهــْم َوِمــْن َخْلِفِهــْم َوَعــْن  مــن كلِّ جهــٍة: )مِّ
يمــاِن  اأْيَمانِِهــْم َوَعــن َشــَمائِِلِهْم( للحيلولــِة بينهــم وبيــَن ال�إ
بليــَس مــا  والطاعــِة، فاأجــاَب اللــُه ل�إ

ــُه.  طلَب
اإنَّ مشــيَئَة اللــِه ســبحانَُه اقتَضــْت 
يُشــقُّ  نســاَن  ال�إ هــذا  يتــرَك  اأْن 
فطرتِــِه  فــي  جعــَل  بمــا  طريَقــُه، 
مــن اســتعداٍد للخيــِر والشــرِّ، وبمــا 
ُه  وهَبــُه مــن عقــٍل ُمرِجٍح، وبمــا اأمدَّ
مــن التذكيــِر والتحذيــِر علــى اأيــدي 
والتقويــِم  الضبــِط  ومــن  ُســِل،  الرُّ
بهــذا الديــِن. كمــا اقتَضــْت مشــيَئُة 
ــي  ــِرَع ف ــَة، واأْن يْصَط ــَة والغواي ــى الهداي ــا اأْن يتلقَّ ــِه اأيًض الل
كيانِــِه الخيــُر والشــرُّ، واأْن ينتِهــَي اإلــى اإحــدى النهايتيــِن، 
فتتحقــُق عليــه ســنُة اللــِه ومشــيئُته بال�بتــلاِء، ســواًء اهتــدى 

. اأو ضــلَّ
غــواِء،  ــِه فرصــَة ال�إ بليــَس واأعوانِ وقــد جعــَل اللــُه ســبحانَه ل�إ
آدَم وذريَتــُه فرصــَة ال�ختيــاِر تحقيقــاً للابتــلاِء. ومــْن  وجعــَل ل�
ــرُّ  ــَه وُيِق ــرُف الل ــو يْع ــُه وه ــد يتَِّبُع ــَن البشــِر ق ــَس ِم ــُع اإبلي يتَِّب
ــي  ِع ــِه وقضــاَءُه، ويدَّ ــَة الل ــُض حاكمي ــُه يرف ــِه؛ ولكنَّ باألوهيِت
اأنَّ لــُه الحــقَّ فــي اإعــادِة النظــِر فــي اأوامــِر اللــِه، وفــي تحكيــِم 
ــد  ــُه ق ــا اأنَّ ــا، كم ــدِم تنفيِذه ــا اأو ع ــي تنفيِذه ــو ف ــِه ه مْنِطِق
ــُه عــن ال�هتــداِء اإلــى اللــِه اأصــلاً، وهــذا وذلــك  يتَِّبُعــُه ليضلَّ

فعلــم ) اإبليــس ( باللــه لم ينفعه، 
ــم  ــه ل ــوده وصفات ــاده بوج واعتق
ينفعه..  وكذلك كل من يتلقى 
اأمــر اللــه، ثــم يجعــل لنفســه 
فهــذا  ال�أمــر  هــذا  فــي  نظــرًا 
اللــه الكفــر والبعــد عــن  هــو 
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ــُه اإلــى الشــرِّ وال�رتــكاِس اإلــى الــدرِك ال�أســفِل  ليمكــُن قيادتُ
لِهــا ضعُفــه تجــاَه ُحــبِّ البقــاِء،  بســبِب شــهواتِِه وفــي اأوَّ
وضعُفــُه تجــاَه حــبِّ الملــِك. وهــو يكــوُن فــي اأشــدِّ حــال�ِت 
ضعِفــِه واأْدناهــا حيــن يبعــُد عــن هــدي اللــِه، ويستســلُم 
ِه العنيــِد، الــذي اأخــَذ علــى عاتِقــِه  لهــَواُه، اأو يستســلُم لعــدوِّ
ــن  ــيلًة م ــدُع وس ــكلُّ ول� َي ــٍد، ل� َي ــٍد جهي ــي جه ــواَءه ف اإغ

الوســائِل.
ــِه  ــُه لفطرتِ َّ يترَك نســاِن، األ� ــِه بال�إ ــُة الل ــك اقتضــْت رحم لذل
وحَدَهــا، ول� لعقِلــِه وحــَدُه، ولكنَّــُه ســبحانَُه اأرســَل اإليــه 
نــذاِر والتذكيــِر، وهــذه هــي صخــرُة النجاِة بالنســبِة  الرســَل للاإ
لــه، النجــاِة مــن شــهواتِه بالتخلــِص مــن هــواُه والفــراِر اإلــى 
ه الــذي يخنــُس ويتــوارى عنــد ذكــِرِه  اللــِه، والنجــاِة مــن عــدوِّ

ــه. ــه وعقابِ ــه وثوابِ ــِر رحمِتــه وغضِب ــِه، وَتَذكُّ لَربِّ
رادتـِـِه، حتــى يســتعلَي علــى ضعِفــِه  يــاٌت ل�إ وهــذه كلُّهــا مقوِّ
وشــهواتِِه. وقــد كاَن اأوُل تدريــٍب 
لــه فــي الجنَّــِة هــو فــرُض المحظــوِر 
رادِة واإبراِزهــا  عليــه، لتقويــِة هــذه ال�إ
غــراِء والضعــِف.  فــي مواجهــِة ال�إ
واإذا كاَن قــد فشــَل فــي التجربــِة 
أولــى، فقــد كانــت هــذه التجربــُة  ال�

رصيــًدا لــه فيمــا ســَياأتِي!
و كاَن اإبليــُس اللعيــُن يعلــُم اأنَّ اللــَه 
قــد نهاُهمــا عــن هــذه الشــجرِة، 
فــي  ثُْقَلــُه  لــه  النهــَي  هــذا  واأنَّ 
علــى  اســتعاَن  فقــد  نفَســْيِهما، 
زعزعِتــِه اإلــى جانــِب مداعبــِة شــهواتِهما بتاأميِنِهمــا مــن هــذه 
الناحيــِة، فحلــَف لهمــا باللــِه اإنَّــُه لهمــا لناصــٌح، وفــي نُْصحِه 

ـي لَُكَمــا لَِمــَن النَّاِصِحيــَن(!  لصــادٌق: )َوَقاَســَمُهَما اإِنِـّ
افعــِة والَقســِم  نِســَي اآدُم وزوُجــُه تحــَت تاأثيــِر الشــهوِة الدَّ
ــى  ــذي ل� يمكــُن اأْن َيُدلَّهمــا عل ُهمــا ال ــُه عدوُّ ِر، اأنَّ المخــدِّ
ــا  ــُه، ســواًء عرَف ــا طاعُت ــًرا عليِهَم ــا اأم ــَه اأمَرُهم ــٍر، واأنَّ الل خي
ــن  ــدِر م َّ بق ــُه ل� يكــوُن شــيٌء اإل� ــا، واأنَّ ــْم يعرَفاه ــُه اأم ل علََّت
ْر لهمــا الخلــوُد، والملــُك الَّــِذي ل�  اللــِه، فــاإذا كاَن لــْم ُيقــدَّ
ــا  ــْت ثمرتُه ــُة واآت ــْت الُخدع ــْن تمَّ ــال�ُه، و لك ــْن ين ــى فل َيبل

كلاهمــا اتبــاٌع للشــيطاِن، جــزاُؤه جهنــُم وبئــَس المصيــُر ! 

الفصل الثالث: الذنُب ال�أوُل ل�آدَم وتوَبُته
ــداُن المعركــِة الخالدِة،المعركــِة  ــا وبعــد اأْن انكشــَف مي هن
بيــن خليقــِة الشــرِّ فــي اإبليــَس، وخليفــة اللــِه فــي ال�أرِض 
نســاِن، التــي  اآدَم وذريتــه , المعركــِة الخالــدِة فــي ضميــِر ال�إ
ــِه  رادتِ نســاُن باإ ــا يســتعصُم ال�إ ــُر بمقــداِر م ينتصــُر فيهــا الخي
ــِه، وينتصــُر فيهــا الشــرُّ بمقــداِر مــا يستســلُم  وعهــِدِه مــع ربِ

ــِه. نســاُن لشــهوتِِه، وَيْبعــُد عــن ربِّ ال�إ
ــه  ــا اآدَم علي ــواِء اأبيَن ــي اإغ ــَس ف آَن َدوَر اإبلي ــاوُل ال� ســوَف نتن

الســلاُم....
بــداأ اإبليــُس فــي تنفيــِذ مــا وعــَد بــِه، ل�أســباٍب تتعلــُق بطبيعــِة 
نســاَن ذو اإزدواجيــٍة في طبيعِتِه؛  نســاِن، ول�أنَّ هــذا ال�إ هــذا ال�إ
مســتعٌد للاتجاهيــِن علــى الســواِء، وفيــه نقــاُط ضعــٍف معينــٍة 

ُيقــاُد ِمنهــا مــا لــْم يلتــزْم باأمــِر اللــِه 
فيهــا. ومــن هــذه النقــاُط يمكــُن 
اإصابُتــُه ويمكــُن الدخــوُل اإليــِه، اإنَّ 
لــه شــهواٍت معينــٍة ومــن شــهواتِِه 

يمكــُن اأْن يقــاَد ! 
هــذه  يداعــُب  اإبليــُس  وراَح 

 : ِت ا لشــهو ا
لَُهَمــا  ﴿َفَوْســَوَس  تعالــى:  يقــول 
ــْيَطاُن لُِيْبــِدَي لَُهَمــا َمــا ُووِرَي  الشَّ
َمــا  َوَقــاَل  َســْواآتِِهَما  ِمــن  َعْنُهَمــا 
ــَجَرِة  ــِذِه الشَّ نََهاكَُمــا َربُُّكَمــا َعــْن َهٰ

 )20( الَْخالِِديــَن  ِمــَن  َتُكونَــا  اأْو  َمَلَكْيــِن  َتُكونَــا  اأن  اإِلَّ� 
أعــراف[ َوَقاَســَمُهَما اإِنِّــي لَُكَمــا لَِمــَن النَّاِصِحيــَن )21(﴾ ]ال�

ووسوســُة الشــيطاِن واإغــواُءُه يعتمــداِن علــى نقــاِط الضعــِف 
نســاِن، واأنَّ هــذا الضعــَف يمكــُن اتِّقــاُؤُه  الفطريَّــِة فــي ال�إ
ــَس للشــيطاِن ســلطاٌن علــى المؤمــِن  كــِر، فلي يمــاِن والذِّ بال�إ
الذاكــِر، ومــا يكــوُن لكيــِدِه الضعيــِف حينئــٍذ مــن تاأثيــٍر، 
ــِة: وهــي حــبُّ  ــِة رغباتِِهمــا العميق اإنَّمــا جاَءُهمــا مــن ناحي

ــِك. ــاِء، وحــبُّ المل البق
ــى  ــِه، حت ــِب تكويِن ــِض جوان ــي بع ــٌف ف ــُن ضعي ــذا الكائ ه

لتــزام والبعــد عــن  ل� بــد مــن ال�إ
المحظــور..  واأن يتــدرب علــى 
ضبــط الرغبــات والشــهوات.. 
فيظــل متحكمــا فيهــا ل� تابعــا 
رادة  فــال�إ كالحيوانــات،  لهــا 
هــي مفــرق الطريــق وبهــا يتميــز 
نســان عــن ســائر المخلوقــات ال�إ
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الُمــرَّة. لقــد اأنزلَُهمــا الشــيطاُن بهــذا الغــروِر مــن طاعــِة اللــِه 
ــا. ــٍة ُدني ــى مرتَب ــِه، فاأنزلَُهمــا اإل ــى معصيِت اإل

وحيــَن ذاَك عاَتَبُهمــا ربُّهمــا: ﴿َونَاَداُهَمــا َربُُّهَمــا األَــْم اأنَْهُكَمــا 
ــْيَطاَن لَُكَمــا َعــُدوٌّ  ــل لَُّكَمــا اإِنَّ الشَّ ــَجَرِة َواأقُ َعــن تِْلُكَمــا الشَّ

ِبيــٌن﴾ ]ال�أعــراف:22[. مُّ
وســمَعا هــذا العتــاَب والتاأنيــَب مــن ربِِّهمــا علــى المعصيــِة، 
نســاَن ينســى وُيخطــُئ،  ــاِل النصيحــِة. لكــنَّ ال�إ ــى اإغف وعل
ــزُم دائمــاً  ــُه ل� يلت ــه الشــيطاُن، اإنَّ ــا يدخــُل من واإنَّ فيــه ضعًف
ــُه،  ــرُف زلََّت ــاأُه، ويع ــدرُك خط ــه ي ــاً، ولكنَّ ول� يســتقيُم دائم
وينــدُم ويطلــُب العــوَن مــن ربِّــِه والمغفــرَة، فهــو يثــوُب 

ــحُّ كالشــيطاِن فــي  ــوُب، ول� َيِل ويت
المعصيــِة، ول� يكــوُن طلُبــُه ِمــْن 
ــِة.  ــى المعصي ــوُن عل ــِه هــو الع ربِّ

ــْم  ــا اأنُفَســَنا َواإِن لَّ ــا َظَلْمَن ــاَل� َربََّن ﴿َق
ِمــَن  لََنُكونَــنَّ  َوَتْرَحْمَنــا  لََنــا  َتْغِفــْر 

أعــراف:2٣[ ]ال� الَْخاِســِريَن﴾ 
ــراَف والنــدَم وال�ســتغفاَر،  اإنَّ ال�عت
وال�ســتعانِة  ْعــِف  بالضَّ والشــعوَر 
بِــِه، وطلــِب رحمِتــِه مــع اليقيــِن 
 َّ اإل� َة  قــوَّ ول�  لــه  حــوَل  ل�  ـُه  باأنَـّ
بعــوِن اللــِه ورحمِتــِه، واإلَّ� كاَن مــن 

ــواَب  ــه اأب ــه ب ــُح ل ــِه ويفت ــُه بربِّ الخاســريَن، فهــذا الــذي يِصلُ
ومغِفَرتِــِه. رحمِتــِه 

ـَذِة  اإنَّ قصــَة الشــجرِة المحرَّمــِة، ووسوســِة الشــيطاِن باللَـّ
ونســياِن العهــِد بالمعصيِة،والصحــوِة مــن بعــِد الُســْكَرِة، 
َدُة  والنــدِم وطلــِب المغفرِة،اإنَّهــا هــي تجربــُة البشــريَُّة المتجــدِّ
جميًعــا  للبشــِر  تربيــًة  التجربــُة  هــذه  وكانــت  َرُة،  المكــرَّ
َخــَرِة  واإعــداًدا لهــم لمــا ســياأتِي. كانــت اإيقاًظــا للُقــوى الُمدَّ
فــي كيانـِـِه. كانــت تدريًبــا لــه علــى مكابــدِة الغوايــِة ومعرفــِة 
، وال�لتجــاِء بعــد  ــة، وتجــرُِّع الندامــِة ووضــوِح العــدوِّ العاقب

ــِن. أمي ــى المــلاِذ ال� ــك اإل ذل
ــَفت خصائُص  أولــى قد تمَّت، وتكشَّ وهنــا تكــوُن التجربــُة ال�
نســاِن الُكبــرى، وعرَفهــا هــو وذاَقهــا، واســَتَعدَّ بهــذا التنبيِه  ال�إ
لخصائِِصــِه الكامنــِة لمزاولــِة مهاِمــِه فــي الخلافــِة، وللدخــوِل 

ِه. فــي المعركــِة التــي ل� تهــداأ اأبــًدا مــع عــدوِّ
يقــوُل تعالــى: ﴿َقــاَل اْهِبُطــوا َبْعُضُكــْم لَِبْعــٍض َعــُدوٌّ ۖ َولَُكــْم 

ــىٰ ِحيــٍن﴾ ]ال�أعــراف:24[ أْرِض ُمْســَتَقرٌّ َوَمَتــاٌع اإِلَ ِفــي اْل�
ــرِّ  ــى مق ــَط اإل ــوِق اأْن يهب ــذا المخل ــِه به ــُة الل ــْت رحم اقتَض
ًدا بهــذه التجربــِة التــي ســيتعرُض لمثِلهــا طويــلاً  خلافِتــِه، ُمــزوَّ
اســتعداًدا للمعركــِة الدائمــِة فــي هــذه ال�أرِض، لقــد هبطــوا 
ــوا  ــُه، هبُط ــُس وقبيلُ ــُه، واإبلي ــى ال�أرِض اآدُم وزوجُت ــاً اإل جميع
ليصــارَع بعُضهــم بعضــاً، وليعــاِدَي بعُضهــم بعضــاً، ولتــدوَر 
المعركــُة بيــن طبيعتيــِن وخليقتيــِن: اإحداهمــا محــُض للشــرِّ، 
وال�أخــرى مزدوجــُة ال�ســتعداِد للخيــِر والشــرِّ، وليتــمَّ ال�بتــلاُء 

ويْجــِرَي قــدُر اللــِه بمــا َشــاَء.
وبهــذا انتقلــْت المعركــُة الخالــدُة 
ميــداِن  ال�أصيــِل  ميدانِهــا  اإلــى 
عقالِهــا  مــن  وانطلقــْت  ال�أرِض، 
ــُر، وعــرَف  ل� تهــداأ لحظــًة ول� تفت
نســاُن منــذ فجــُر التاريــِخ طريــَق  ال�إ
وُســُبَل ال�نتصــاِر، وعــرَف كيــَف 
ينكِســُر اإذا اختــاَر لنفِســِه الُخســارَة 

وال�نكســاَر.
والخلاصــُة.. اإنَّ الشــيطاَن عــدوٌّ 
لــُدوٌد للبشــِر، فاأقَصي غايــِة ال�أعداِء 
ال�آخريــَن القتــُل، اأمــا الشــيطاُن فغايُتــُه اأْن يجعَلهــم فــي 
ــاِر، اإذْن المعركــُة مــع الشــيطاِن هــي المعركــُة الرئيســيُة،  النَّ
ــع  ــدى، والمعركــُة م ــاِع الُه ــع الهــوى باتَِّب ــا المعركــُة م اإنَّه
رادِة، والمعركــِة مــع الشــرِّ والفســاِد  الشــهواِت باســتعلاِء ال�إ
فــي ال�أرِض الــذي يقــوُدُه الشــيطاُن، والمعركــُة فــي النَّفــِس 
ُمنفصلَتــاِن،  ل�  ُمتِصلتــاِن  الواقعيَّــِة  الحيــاِة  وفــي  البشــريَِّة 

ــاً. ــا جميع ــيطاُن وَراَءُهَم والش
واإلــى العــدِد القــادِم بمشــيئة اللــه ) قصــُة البشــريَُّة (...

...) الثالــِث  )المحــوُر 
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سلسلة »ويعلمكم الله« من خلال 

QR Code الـ

ومــن البشــر مــن يتبــع اإبليــس  
وهــو يعرف الله ويقــر باألوهيته.. 
اللــه  حاكميــة  يرفــض  ولكنــه 
وقضائــه.. ويدعــي اأن لــه الحــق 
اأوامــر  النظــر فــي  اإعــادة  فــي 
اللــه.. وفــي تحكيــم منطقــه هو 
ــا ــدم تنفيذه ــا اأو ع ــي تنفيذه ف
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ــم و نحــن بصــدد  ــداأ اأول� باإيضــاح اأســاس مه ــد ان نب ل�ب
اْرتَضــى  اللــَه ســبحانه  اأنَّ  وهــو:  الحديــث  هــذا  تنــاول 
ــَن علــى وجــِه  ســلاُم. فــلا دي ــَن الحــقِّ وهــو ال�إ للبشــريِة دي
ــُن  ــو دي ــلاِم، وه س ــِن ال�إ ــَر دي ــى غي ــَه تعال ــُه الل ال�أرِض يقبلُ
ــى:  ــوُل تعال ــِخ، يق ــداِر التاري ــى م ــِل عل ُس ــاِء والرُّ أنبي كلِّ ال�
ُســوًل� اأِن اْعُبــُدوا اللَّــَه َواْجَتِنُبــوا  ــٍة رَّ ﴿َولََقــْد َبَعْثَنــا ِفــي كُلِّ اأمَّ
ــْت َعَلْيــِه  ــْن َحقَّ ــْن َهــَدى اللَّــُه َوِمْنُهــم مَّ الطَّاُغــوَتۖ  َفِمْنُهــم مَّ
ــُة  ــَف َكاَن َعاِقَب ــُروا َكْي أْرِض َفانُظ ــي اْل� ــيُروا ِف ــُة ۚ َفِس َلالَ الضَّ

بِيــَن﴾ ]النحــل:٣6[ .  الُْمَكذِّ
أديــاِن الســماويَِّة، ليــَس لــُه اأصــٌل  ونَُه اليــوَم بال� ومــا يســمُّ

عنــَد اللــِه، يقــوُل ســبحانه: ﴿اإِنَّ 
ْســَلاُم﴾ ]اآل  ـِه اْل�إِ يــَن ِعنــَد اللَـّ الدِّ

عمــران:19[ 
ــُن لَنــا رســولُنا الكريــُم  ومــْن هنــا يبيِّ
 اأركاَن هــذا الديــِن، والــذي ل� 

َّ بِهــا. يقــوُم اإل�
فعــْن اأبِــي عبــِد الرحمــِن عبــِد اللــِه 
رضــي  الخطَّــاِب  بــْن  عمــِر  بــْن 
النِبــيَّ  ســمعُت  قــاَل:  عنــه  اللــُه 
ْســَلاُم عَلــى   يقــوُل: »ُبِنــَي ال�إ
َخْمــٍس: َشــَهاَدِة اأْن ل� اإلَــَه اإلَّ� اللَّــُه 

َكاِة،  ــزَّ ــاِء ال ــَلاِة، واإيَت ــاِم الصَّ ــِه، واإَق ــًدا َرســوُل اللَّ واأنَّ ُمَحمَّ
، وَصــْوِم َرَمَضــاَن« رواُه البخــاريُّ ومســلٌم. والَحــجِّ

 فــاول هــذه ال�أركان الشــهادتان - َشــَهاَدِة اأْن ل� اإلَــَه اإلَّ� 
ــًدا َرســوُل اللَّــِه.  والشــهادتاِن اعتقــاٌد وقــوٌل  اللَّــُه واأنَّ ُمَحمَّ
بالقلــِب، ولهــا  باللِّســاِن وتصديــٌق  اإقــراٌر  وعمــٌل، فهــي 
ــَذ بالنُّطــِق فقــْط دوَن  مقتضيــاٌت ولــوازُم، ل� يمكــُن اأْن تنفَّ
َّ بتحقيِقهــا  ســلاِم اإل� ــُد فــي ال�إ العمــِل بهــا، ول� يدخــُل العب
ــا اأنَّــُه ل� معبــوَد بحــقٍّ  نســاُن حقًّ يمــاِن بهــا، ليشــهَد ال�إ وال�إ
ُســُل جميًعــا علــى  َّ اللــَه، وهــي الكلمــُة الَِّتــي دَعــا اإليهــا الرُّ اإل�

ــلاِف شــرائِِعهم. اخت
اللــِه  ســوى  ــا  عمَّ ألوهيــِة  ال� نَْفــُي  الشــهادتيِن:  وحقيقــُة 

قــراُر برســالِة محمــٍد  تعالــى، واإثباتُهــا للــِه تعالــى وحــده، وال�إ
 واتباُعــه.

اللــَه  بــاأنَّ  يمــاَن  ال�إ اللــُه" تعِنــي  اإل�ّ  اإلــَه  اإنَّ شــهادَة "األ� 
ـُه ربُّ العالميــَن، ل� شــريَك لــه  هــُو المعبــوُد الحــقُّ، واأنَـّ
ـُه  أمــُر" واأنَـّ فــي ُملِكــِه وَخلِقــِه واأمــِرِه، "اأَل� لــُه الخلــُق وال�
يمــاُن  أْن ُيعبــَد ويطــاَع اأمــُرُه، ويقتِضــي هــذا ال�إ المســتِحقُّ ل�
ــاِد  ــي ال�عتق ــريٍك ف ــلا ش ــَدُه، ب ــِه وح ــُد لل اأْن يخضــَع العب
والشــعائِر والشــرائِع، وســائِر مناحــي الحيــاِة كلِّهــا ﴿قُــْل 
ــِه َربِّ الَْعالَِميــَن  ــاَي َوَمَماتِــي لِلَّ اإِنَّ َصَلاتِــي َونُُســِكي َوَمْحَي
ُل الُْمْســِلِميَن  )162( َل� َشــِريَك لَــُه ۖ َوبَِذٰلـِـَك اأِمــْرُت َواأنَــا اأوَّ

أنعــام[    ]ال�  ﴾)16٣(
ــي  ــِة، وه ــاُس الملَّ ــِن، واأس ي ــي اأصــُل الدِّ ــُة ه ــِذِه الكلم فه
يمــاِن بهــا، واعتقــاِد مْعناَهــا،  العــروُة الوثَقــى، ول� ُبــدَّ مــَن ال�إ
اللــُه،   َّ اإل� بحــقٍّ  معبــوَد  ل�  ـُه  واأنَـّ
وهــذا ال�عتقــاُد يقتِضــي الخضــوَع 
أوامــِر، وتــرَك  ــاَم للــِه، وطاعــَة ال� التَّ
، الــذي  ــِه الحــقِّ النَّواِهــي طاعــًة لل
اآمْنــَت باأنَّــُه معبــوُدَك الحــقُّ، وهــي 
حيــُث  ال�أركاِن،  باِقــي  اأســاُس 
بــاأْن  ــُه،  حقَّ تــؤِدي  اأْن  تقتِضــي 
تُاألَِّهــُه وَتعُبــَدُه بصلاتـِـَك وصياِمَك، 
وجهــاِدَك  ــَك،  وحجِّ وزكاتِــَك 
بهــا  تخــصُّ  عباداتِــَك،  وســائِر 
وحــَدُه،  وتعبــُدُه  ســبحانَُه  الــربَّ 

ترُجــو ثواَبــُه وتخشــى عقاَبــُه.
ــِه"  ــوُل الل ــداً رس ــُه واأنَّ محم َّ الل ــَه اإل� اإنَّ "شــهادَة اأنَّ ل� اإل
يمــاَن باللــِه وبرســولِِه، واإخــلاَص العبــادِة للــِه  تقتضــي ال�إ
ــِدِه تعالــى علــى  ــَق بــكلِّ مــا جــاَء مــن عن وحــَده، والتصدي
ــدٍة  ــْن كلِّ عقي ــرَؤ م ــَر بالطاغــوِت، والتب رســولِِه ، والكف
ســلاِم، وطاعــَة اللــِه تعالــى وطاعــَة رســولِِه،  ومنهــٍج ســوى ال�إ
واتِّباَعــُه وتحكيَمــُه في كلِّ شــؤوِن الحيــاِة، والقياَم بالفرائِض 
والواجبــاِت وال�نتهــاِء عــن المحرَّمــاِت، والتوبَة وال�ســتغفاَر، 
والرجــوَع اإلــى اللــِه تعالــى، وُمــوال�ِة المؤمنيــَن والتبــرَؤ مــن 
أمــَر بالمعــروِف والنهــَي عــِن المنكــِر، ودعــوَة  الكافريــَن، وال�
يــَن عــن ســبيل اللــِه. ــاِس اإلــى ديــِن اللــِه، وجهــاَد الصادِّ النَّ

وجــِه  علــى  ديــَن  فــلا 
تعالــى  اللــَه  يقبُلــُه  ال�أرِض 
وهــو  ســلاِم،  ال�إ ديــِن  غيــَر 
والرُُّســِل  ال�أنبيــاِء  كلِّ  ديــُن 
التاريــِخ، يقــوُل  علــى مــدارِ 
ــِه  ــَد اللَّ ــَن ِعن ي تعالــى:﴿اإِنَّ الدِّ
عمــران:19[ ]اآل  ْســَلاُم﴾  اْل�إِ

سلاُم على خمٍس" حديُث "ُبِنَي ال�إ
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َق بــكلِّ مــا اأخبــَر بــِه اللــُه ســبحانه  فالمؤمــُن يجــُب اأْن يصــدِّ
ــِه اأو علــى لســاِن رســولِِه ، تصديقــاً جازمــاً ل�  فــي كتابِ
ــَن اأنَّ كلَّ  ــُه يجــُب اأْن يؤم ــا اأنَّ ــَب.  كم ــه ول� ري شــكَّ في
ــِه اللــُه ســبحانَُه فهــو باطــٌل، مهمــا  ــَر ب مــا يخالــُف مــا اأخب
لـُـوه اأو زيَُّفــوُه. قــال اللــُه تعالــى: ﴿َوَمــْن  زيََّنــُه اأصحاُبــُه وجمَّ
ـِه َحِديًثــا﴾ ]النســاء:8٧[ ،وقاَل تعالــى:  اللَـّ ِمــَن  اأْصــَدُق 

ــًلا﴾ ]النســاء:122[ . ــِه ِقي ــَن اللَّ ــْن اأْصــَدُق ِم ﴿َوَم
 ، ســلاَم هــَو الديــُن الحــقِّ المؤمــُن يجــُب اأْن يؤمــَن بــاأنَّ ال�إ
ــن  ــاَل تعالــى: ﴿َوَم ــٌة فاســدٌة، ق ــاَن ال�أخــرى باطل أدي واأنَّ ال�
آِخــَرِة ِمَن  ْســَلاِم ِديًنــا َفَلــن ُيْقَبــَل ِمْنــُه َوُهــَو ِفــي اْل� َيْبَتــِغ َغْيــَر اْل�إِ

عمــران:85[ ،  ]اآل  الَْخاِســِريَن﴾ 
ِديــٍن  كلِّ  مــْن  يتبــراأ  اأْن  فعليــِه 
َّ مــن  وعقيــدٍة، ومنهــٍج ومبــداإٍٍ اإل�
ســلاِم، عقيــدًة ومنهًجــا  ال�إ ديــِن 
ودســتوًرا، قــاَل اللــُه تعالـَـى: ﴿َفَمن 
ـِه  بِاللَـّ َوُيْؤِمــن  بِالطَّاُغــوِت  َيْكُفــْر 
َفَقــِد اْسَتْمَســَك بِالُْعــْرَوِة الُْوْثَقــىٰ َل� 
انِفَصــاَم لََهــا ۗ َواللَّــُه َســِميٌع َعِليــٌم﴾ 

]البقــرة:256[ .
ــِه ورســولِِه،  كمــا اأنَّ مــْن اآمــَن بالل
، واأنَّ اللَه  ــَن اأنَّ وعــَد اللِه حــقٌّ وتيقَّ
ــواَب  ــَر والث ــَب ال�أج ــْد رتَّ ــى ق تعال
 ، ــِة رســولِِه ــِه وطاع ــى طاعِت عل
ــِر  أوام ــى ول� ــِرِه تعالَ أوام ــاِل ل� وال�متث

رســولِِه ، َيلَزُمــُه ال�ستســلاَم الكامــَل لشــريعِة اللــِه تعالَــى، 
ــاً  ــُه اأْن يكــوَن موافق ــٍل يعملُ ــي كلِّ عم ــُد ف ــُن يجته فالمؤم
ــى:  ــُه تعالَ ــاَل الل ــى وســنَِّة رســولِِه . ق ــِه تعالِ ــاِب الل لكت
ــُه  ــَم اللَّ ــَن اأنَْع ــَع الَِّذي ــَك َم ــوَل َفاأولَِٰئ ُس ــَه َوالرَّ ــِع اللَّ ــن ُيِط ﴿َوَم
الِِحيــَن ۚ  ــَهَداِء َوالصَّ يِقيــَن َوالشُّ دِّ يــَن َوالصِّ ــَن النَِّبيِّ َعَلْيِهــم مِّ
ــِه  ــوُل الل ــاَل رس ــا﴾ ]النســاء:69[  وق ــَك َرِفيًق ــَن اأولَِٰئ َوَحُس
ــا  ــوا: ي ــى، قال ــن اأَب ــَة اإِلَّ� َم ــوَن الَجنَّ ــي َيْدُخلُ ت : »كُلُّ اأمَّ
َرُســوَل اللَّــِه، َوَمــن َياأَْبــى؟ قــاَل: َمــن اأَطاَعِنــي َدَخــَل الَجنَّــَة، 

. ــى« رواُه البخــاريُّ ــْد اأَب ــي فَق ــن َعَصانِ َوَم
ــا  ــى م ــِه اأْن يحتكــَم اإل ــِه وجــَب علي ــَن بالل ــُن اإَذا اآم والمؤم
اأنــزَل اللــُه علــى رســولِِه ، فــي شــؤوِن حياتـِـِه كلِّهــا. قــاَل 

ــَك َفاْعَلــْم اأنََّمــا َيتَِّبُعــوَن  اللــُه تعالَــى: ﴿َفــاإِن لَّــْم َيْســَتِجيُبوا لَ
ــَن  ــًدى مِّ ــِر ُه ــَواُه بَِغْي ــَع َه ــِن اتََّب ــلُّ ِممَّ ــْن اأَض ــْم ۚ َوَم اأْهَواَءُه
اللَّــِهۚ  اإِنَّ اللَّــَه َل� َيْهــِدي الَْقــْوَم الظَّالِِميــَن﴾ ]القصــص:50[  
وقــاَل تعالَــى: ﴿األـَـْم َتــَر اإِلَــى الَِّذيــَن َيْزُعُمــوَن اأنَُّهــْم اآَمُنــوا بَِمــا 
اأنــِزَل اإِلَْيــَك َوَمــا اأنــِزَل ِمــن َقْبِلــَك ُيِريــُدوَن اأن َيَتَحاَكُمــوا اإِلَــى 
ــْيَطاُن اأن  ــُد الشَّ ــِه َوُيِري ــُروا بِ ــُروا اأن َيْكُف ــْد اأِم ــوِت َوَق الطَّاُغ
ــْوا اإِلَــىٰ َمــا  ُيِضلَُّهــْم َضــَلاًل� َبِعيــًدا )60( َواإَِذا ِقيــَل لَُهــْم َتَعالَ
ــَك  وَن َعن ــَن َيُصــدُّ ــَت الُْمَناِفِقي ُســوِل َراأْي ــى الرَّ ــُه َواإِلَ ــَزَل اللَّ اأن
ــَك َل�  ــَلا َوَربِّ ــى: ﴿َف ــاَل تعالَ ــُدوًدا )61(﴾ ]النســاء[ وق ُص
ــمَّ َل� َيِجــُدوا  ــىٰ ُيَحكُِّمــوَك ِفيَمــا َشــَجَر َبْيَنُهــْم ثُ ــوَن َحتَّ ُيْؤِمُن
ــَت  ــا َقَضْي مَّ ــي اأنُفِســِهْم َحَرًجــا مِّ ِف
ــِليًما﴾ ]النســاء:65[  ــلُِّموا َتْس َوُيَس

واإنَّ القلــَب اإَذا امتــلاأ اإيمانــاً، فــاإنَّ 
ذلــَك يقتِضــي اأْن تنبعــَث الجــوارُح 
بال�أعمــاِل الصالحــِة، وبال�جتهــاِد 
والواجبــاِت  الفرائــِض،  اأداِء  فــي 
والطاعــاِت، وفــي ال�نتهــاِء عمــا 
وال�بتعــاِد  تعالَــى،  اللــُه  حرَّمــُه 
عــن كلِّ مخالفــٍة شــرعيٍة، ومــْن 
يتجنــَب  ول�  الفرائــَض  يــؤِدي  ل� 
الفواحــَش والمحرمــاِت، ويتظاهــُر 
يمانِــِه، فــلا شــكَّ اأنَّ الشــيطاَن  باإ
خدَعــُه وزيَّــَن لــُه ســوَء عمِلــِه، فلــْو 
يمــاِن لصلُــَح  اأنَّ قلَبــُه صلُــَح بال�إ
جســَدُه كلَّــُه بــاأداِء الفرائــِض وِفعــِلِ الطاعــاِت، ولكــْن فســَد 
ــِه : » ... األ� واإنَّ  ــاَل رســوُل الل ــه، ق ــُه ففســَد عملُ قلُب
ــُه،  ــَح الَجَســُد كُلُّ ــًة، اإذا َصَلَحــْت، َصَل فــي الَجَســِد ُمْضَغ
واإذا َفَســَدْت، َفَســَد الَجَســُد كُلُّــُه، األ� وهــي الَقْلــُب« متفــٌق 

ــِه علي
اإَقــاِم   ..« ســلاِم:  ال�إ اأركاَن  باقــي  اأنَّ  اإلــى  نصــُل  وهَنــا 
ــا  ، وَصــْوِم َرَمَضــاَن« كلَِّه َكاِة، والَحــجِّ ــزَّ ــاِء ال ــَلاِة، واإيَت الصَّ
فرائــٌض وواجبــاٌت وطاعــاٌت مبنيَّــٌة على اأســاِس الشــهادتيِن، 
ــي ال�أركاِن، وكاَن  ــْت باق ــْت الشــهادتاِن صلُح َذا صلُح ــاإ ف
أوامــِر اللــِه واكتمــاًل� ل�أركاِن  ذلــَك دافًعــا للطَّاعــِة وتنفيــًذا ل�

ســلاِم. ال�إ

ســلاِم: »..  اأنَّ باقــي اأركاَن ال�إ
َكاِة،  ــزَّ ــاِء ال اإيَت ــَلاِة، و ــاِم الصَّ اإَق
َرَمَضــاَن«  وَصــْوِم   ، والَحــجِّ
وواجبــاٌت  فرائــٌض  كلَِّهــا 
وطاعــاٌت مبنيَّــٌة علــى اأســاِس 
صُلحــْت  َذا  فــاإ الشــهادتيِن، 
باقــي  صُلحــْت  الشــهادتاِن 
دافًعــا  ذلــَك  وكاَن  ال�أركاِن، 
اللــِه  ل�أوامــِر  وتنفيــًذا  اعــِة  للطَّ
ســلاِم ال�إ ل�أركاِن  واكتمــاًل� 



»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 ل�أفــراد الجماعــة وخــط الدعــوة والبــلاغ  »خــط التربيــة ال�إ

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 .الاَّلَّ
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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؛ فاَّل
 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، فاَّل 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. 
فاَّل 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 
واالستساَّلم 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 اإلساَّلم ممثاًَّل في العبودية هلل وحده. وتقوم على هذا اإلساَّلم 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: }َفُكاَّّلً َ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 اإلساَّلم 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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ــرُف  ــه ط ــن ل ــدرُك كلُّ م ــكاُد ي ي
قاعــدَة  اأنَّ  الديــِن،  بهــذا  اإلمــاٍم 
الديــِن الُكبــرى ومحــوَرُه ال�أصيــَل 
تتمثَّــُل فــي اأنَّ ل� اإلــَه اإلَّ� اللــُه، واأنَّ 
محمــًدا رســوُل اللــِه، والحكُم بما 
اأ عــن  اأنــزَل اللــُه هــو جــزٌء ل� يتجــزَّ
ــن  ــاٌس م ــٌن اأس ــِن، ورك ــذا الدي ه
اأركاِن التوحيــِد ﴿اِإِن الُْحْكــُم اِإلَّ� 
ــِه اأَمــَر األَّ� َتْعُبــُدوا اِإلَّ� اِإيَّــاُهۚ  َذٰلـِـَك  لِلَـّ
ــُم َولَــٰـِكنَّ اأْكَثَر النَّاِس َل�  يــُن الَْقيِّ الدِّ
َيْعَلُمــوَن﴾ ]يوســف:40[. و"اإِلَّ�" 
آيــِة الكريمــِة َوَرَدْت بعــد  فــي ال�
النفــِي "اإِْن" فـــ "اإِلَّ�" هنــا للحصــِر 
والقصــِر، اأْي اأنَّ الحكــَم محصــوٌر 
وتعالــى  ســبحانه  للــِه  ومقصــوٌر 

دوَن ســواُه.
هــو  اللــُه  اأنــزَل  بمــا  والحكــُم 
الديــُن  وهــو  ــُة،  الحقَّ العبوديَّــُة 
العمليَّــُة  الصــورُة  وهــو  ــُم،  القيِّ
التوحيــِد،  لحقيقــِة  والتطبيقيَّــُة 
واإنَّ تنحيــَة الحكــِم الشــرعيِّ عــن 
الحيــاِة يعنــي تنحيــَة العبوديَّــِة للــِه، 
-واإِْن  الصحيــِح  الديــِن  واإنهــاَء 

اإِِن الُحْكُم اإلَّ� للِه
ــُر-  ــْت المناب ــْت الشــعائُِر وُبنَي اأقيَم
وكلُّ كتــِب ال�أصــوِل تُفَتَتــُح ببــاِب 
"الُحكــِم والحاكــِم"، لتقريــِر اأنَّ 
الحاكــَم هــو اللــُه ســبحانَُه وحــَدُه 
دوَن ســواُه، والرســوُل صلَّــى اللــُه 
عليــه وســلََّم اإنَّمــا يحُكــُم بمــا اأنزَل 
ا  اللــُه اإليــه، ســواٌء كاَن وحًيــا متلُــوَّ
)القــراآُن الكريــُم(، اأو وحًيــا غيــَر 
متلـُـوٍّ )الســنَُّة الشــريفُة(. والخليفــُة 
ٌض  ســلاميَِّة ُمَفــوَّ فــي الشــريعِة ال�إ
تختــاُره  التــي  ــِة  أمَّ ال� ِقَبــِل  مــن 
ل�  لهيَّــِة،  ال�إ ــريعِة  الشَّ بتنفيــِذ 
بوضــِع شــريعٍة مــن عنــِدِه تصطــدُم 
ــو فــي جــزٍء  مــع هــذه الشــريعِة ول
واأهــُل  والعلمــاُء  منهــا.  صغيــٍر 
ُمجتهــُدون  هــم  والَعْقــِد  الِحــلِّ 
لهيَّــة،  ال�إ النصــوِص  فــي  بالنظــِر 
لمحاولــِة معرفــِة الحكــِم الشــرعيِّ 
تواجــُه  التــي  المشــاكِل  فــي 
ــِة. ــم اليوميَّ ــي حياتِِه المســلميَن ف

اســٌم  وهــو  الَحَكــُم.  هــو  واللــُه 
مــن اأســمائِِه، وصفــًة مــن صفاتـِـِه. 
بالتشــريِع  الحــقَّ  عــى  ادَّ فمــن 
ــَة  ألوهيَّ ــي ال� ِع ــا يدَّ ــُد؛ اإنَّم ــا يري بم
واإْن  ســلوًكا  ويزاولُهــا  عمــًلا، 
كاَن ل� ينطــُق بهــا لفًظــا، وســواًء 

طبقــٌة  هــو  ِعــي  الُمدَّ هــذا  كاَن 
ـه،  اأو الشــعُب كلَـّ مــن الشــعِب 
اأو  اأو منظمــٌة عالميَّــٌة  اأو حــزٌب 
محليَّــٌة، اأو هيئــٌة اأو فــرٌد، فالنتيجــُة 
ــِه  ــقِّ الل ــزاُع ح ــي انت ــدٌة؛ وه واح
فــي التشــريِع للنــاِس، وهــذا شــرٌك 
ُيخــِرُج اأصحاَبــُه مــن ديــِن اللــِه 
لَُهــم  َشــَرُعوا  ُشــَرَكاُء  لَُهــْم  ﴿اأْم 
يــِن َمــا لَــْم َيــاأَْذن بـِـِه اللَّــُه﴾  ــَن الدِّ مِّ
َياِطيَن  ]الشورى:21[ ، ﴿َواِإنَّ الشَّ
لَُيوُحــوَن اِإلَــىٰ اأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدلُوكُْمۖ  
َواِإْن اأَطْعُتُموُهــْم اِإنَُّكْم لَُمْشــِركُوَن﴾ 
أنعــام:121[. فطاعــُة التشــريِع  ]ال�
البشــريِّ الوضعــيِّ وهــي الدســاتيُر 
والقوانيــُن الوضعيَّــِة فــي الوضــِع 
َضــا القلبــيِّ -هــو  الحالــيِّ مــع الرِّ
شــرٌك ُيخــِرُج صاحَبــُه مــن الِملَّــِة. 
الخلافــِة  داُر  َســَقَطْت  اأْن  ويــوَم 
ببغــداَد بيــِد التتــاِر ســنَة 656م، 
ثــمَّ اأراَد هول�كُــو تطبيــَق شــريعِة 
جنكيــز خــان الياســِق، ومعناهــا 
ــِة  أمَّ السياســاُت الملكيَّــُة علــى ال�
ــا  ــَف العلمــاُء موقًف ســلاميَِّة -وق ال�إ
ــٍة حاســمٍة  رادٍة حازم ــاإ ــا وب واضًح
اأماَمهــا، فاأفتــوا بكفــِر مــن يحكــُم 

ــِق. ــى الياس ــُم اإل ــن يتحاك وم
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تــرَك  "فمــن  كثيــٍر:  ابــُن  وقــاَل 
علــى  َل  المنــزَّ الُمْحَكــَم  الشــرَع 
خاَتــِم  اللــِه  عبــِد  بــن  محمــٍد 
أنبيــاِء، وتحاَكــَم اإلــى غيــِرِه مــن  ال�
ــَر،  ــْد كف الشــرائِع المنســوخِة -فق
فكيــف بمــْن تحاَكــَم اإلــى الياســِق 
ــذا  ــه؟! ل� شــكَّ اأنَّ ه ــُه علي َم وقدَّ
المســلميَن"  باإجمــاِع  ــُر  ُيكفَّ
كثيــٍر.  ل�بــِن  والنهايــُة  )البدايــُة 

ص:118(. ج:1٣. 
اأضــواِء  تفســيِر  فــي  وجــاَء 
مــن  وُيفهــُم  البيــاِن:]ص:259[ 
﴿َوَل�  كقولِــِه:  آيــاِت،  ال� هــذِه 
اأَحــًدا﴾  ُحْكِمــِه  ِفــي  ُيْشــِرُك 
ُمتَِّبِعــي  -اأنَّ  ]الكهــف:26[ 
َعُه  ِعيَن غيــَر مــا شــرَّ اأحــكاِم المشــرِّ
اللــُه اأنَُّهــم مشــركوَن باللــِه، وهــذا 
اآيــاٍت  ُمَبيًَّنــا فــي  المفهــوُم جــاَء 
ــَع تشــريَع  ــِه فيمــن اتََّب ــر، كقولِ اأَخ
المْيَتــِة  اإباحــِة  فــي  الشــيطاِن 
ــِه: ﴿َوَل�  ــا ذبيحــُة الل ــوى اأنَّه بدع
ــِه  ــُم اللَّ ــِر اْس ــْم ُيْذَك ــا لَ ــوا ِممَّ َتاأْكُلُ
ــَياِطيَن  ــٌق َواإِنَّ الشَّ ــُه لَِفْس َّ ــِه َواإِن َعَلْي
لَُيوُحــوَن اإِلـَـى اأْولَِيائِِهــْم لُِيَجاِدلُوكـُـْم 
َواإِْن اأَطْعُتُموُهــْم اإِنَُّكْم لَُمْشــِركُوَن﴾ 
أنعــام:121[، فصــرََّح باأنَُّهــم  ]ال�
وهــذا  بطاعِتهــم،  ُمشــِركوَن 
واتبــاُع  الطاعــِة  فــي  شــراُك  ال�إ
التَّشــريِع المخالــِف لما شــرََّعه اللُه 
تعالــى هــو المــراُد بعبــادِة الشــيطاِن 
اأْعَهــْد  ﴿األَــْم  تعالــى:  قولِــِه  فــي 
اإِلَْيُكــْم َيــا َبِنــي اآَدَم اأن لَّ� َتْعُبــُدوا 

ِبيــٌن  ـُه لَُكــْم َعــُدوٌّ مُّ ــْيَطاَن  اإِنَـّ الشَّ
ــَذا ِصــَراٌط  )60( َواأِن اْعُبُدونـِـي  َهٰ
ْســَتِقيٌم)61( ﴾ ]ســورة يــس[،  مُّ
ــَم:  ــِه اإبراهي ــى عــن نبيِّ ــه تعال وقولـِ
ــْيَطاَن اإِنَّ  ﴿َيــا اأَبــِت َل� َتْعُبــِد الشَّ
ــِن َعِصيًّــا﴾  ْحَمٰ ــْيَطاَن َكاَن لِلرَّ الشَّ
تعالــى:  وقولِـــِه  ]مريــم:44[، 
﴿اإِن َيْدُعــوَن ِمــن ُدونِــِه اإِلَّ� اإِنَاًثــا 
ِريــًدا﴾  َواإِن َيْدُعــوَن اإِلَّ� َشــْيَطانًا مَّ
]النســاء:11٧[، اأي: مــا يعبــدوَن 
اإل� شــيطانًا، اأي: وذلــك باتبــاِع 
ى اللــُه تعالــى  تشــريِعِه، ولــذا َســمَّ
الذيــن ُيطاُعــون فيمــا َزيَُّنــوا مــن 
قولِــه  فــي  شــركاء،  المعاِصــي 
لَِكِثيــٍر  َزيَّــَن  لِــَك  ﴿َوَكَذٰ تعالــى: 
اأْوَل�ِدِهــْم  َقْتــَل  الُْمْشــِرِكيَن  ــَن  مِّ
أنعــام:1٣٧[. ُشــَرَكاُؤُهْم...﴾ ]ال�
ــديِّ  ــذا لع ــيُّ  ه ــَن النَّب ــد بيَّ وق
ــا  ــُه، لمَّ ــُه عن ــِم رضــَي الل ــن حات ب
ســاألَُه عــن قولـِـِه تعالــى: ﴿اتََّخــُذوا 
ــن  مِّ اأْرَباًبــا  َوُرْهَبانَُهــْم  اأْحَباَرُهــْم 
ـِه﴾ ]التوبــة:٣1[، فبيَّــن  ُدوِن اللَـّ
ـوا لهــم مــا حــرَّم  اأحلُـّ اأنَُّهــم  لــه 
ُمــوا عليِهــم مــا اأحــلَّ  اللــُه، وحرَّ
واأنَّ  ذلــك،  فــي  فاتبعوُهــم  اللــُه 
ذلــك هــو اتخاُذُهــم اإيَّاُهــم اأرَباًبــا.

أدلَّــِة فــي هــذا: اأنَّ  وِمــن اأصــرِح ال�
اللــَه جــلَّ وَعــَلا فــي ســورِة النســاِء 
َبيَّــَن اأنَّ مــن يريــُدون اأن يتحاكُمــوا 
ــُب  اإلــى غيــِر مــا شــرََّعه اللــُه ُيتعجَّ
ــم اأنَُّهــم مؤمنــون، ومــا  مــن زعِمِه
يمــاَن  اإلَّ� ل�أنَّ دعواُهــم ال�إ ذلــك 
مــع اإرادِة التَّحاكُــِم اإلــى الطاغــوِت 
بالغــًة مــن الكــذِب ما يحُصــُل منه 
الَعَجــُب. وذلــَك فــي قولـِـِه تعالَــى: 
﴿األَــْم َتــَر اإِلَــى الَِّذيــَن َيْزُعُمــوَن اأنَُّهْم 
اآَمُنــوا بَِمــا اأنــِزَل اإِلَْيــَك َوَما اأنِزَل ِمن 
ــى  َقْبِلــَك ُيِريــُدوَن اأن َيَتَحاَكُمــوا اإِلَ
ــُروا  ــُروا اأن َيْكُف ــْد اأِم ــوِت َوَق الطَّاُغ
ــْيَطاُن اأن ُيِضلَُّهــْم  بِــِه َوُيِريــُد الشَّ
]النســاء:60[  َبِعيــًدا﴾  َضــَلاًل� 

انتهــى.
ــي  وبهــذِه النصــوِص الســماويَِّة الت
َذَكْرنَــا، يظهــُر غايــَة الظُّهــوِر اأنَّ 
ــَة  ــَن الوضعيَّ ــوَن القواني ــَن يتَّبُع الذي
علــى  ــيَطاُن  الشَّ َعَها  شــرَّ التــي 
َعُه  األســنِة اأوليائـِـِه، ُمخالَِفــًة لما شــرَّ
اللــُه جــلَّ وعــَلا علــى األســنِة ُرُســِلِه 
ل�  ـه  اأنَـّ عليِهــم،  اللــِه  صلــواُت 
ــرِكِهم اإلَّ�  ــم وِش ــي كفِرِه َيشــكُّ ف
مــن َطَمــَس اللــُه بصيرَتــُه، واأعمــاُه 

ــوِر الوحــِي. عــن ن

يمكنكم المسح على  

الـ QR Code للوصول 

للحساب على الفيسبوك



(مجلة الصادعون - العدد الخامس | يناير 2023م | جمادى اآلخرة 1444هـ)(مجلة الصادعون - العدد الخامس | يناير 2023م | جمادى اآلخرة 1444هـ)26

أنَصــاِر  لـُـوَن ِمــَن الُْمَهاِجِريــَن َواْل� أوَّ ــابُِقوَن اْل� يقــول تعالــى ﴿َوالسَّ
ــُه  ــوا َعْن ــْم َوَرُض ــُه َعْنُه ــَي اللَّ ــاٍن رَِّض ــم بِاإِْحَس ــَن اتََّبُعوُه َوالَِّذي
أنَْهــاُر َخالِِديــَن ِفيَهــا اأَبــًدا  َواأَعــدَّ لَُهــْم َجنَّــاٍت َتْجــِري َتْحَتَهــا اْل�

َذٰلـِـَك الَْفــْوُز الَْعِظيــُم﴾ ]التوبــة:100[.
ــى  نتاأسَّ اأْن  تعالــى  اللــُه  ياأمُرنَــا  الكريمــِة  آيــِة  ال� هــذِه  فــي 
بالصحابــِة الكــراِم، والتابعيــَن لهــم باإحســاٍن، لنكــوَن فــي 
ــاِت  ــي جن ــه ف ــِه ورضوانِ ــوَز برضــى الل ــَن ونف ــِب المؤمني َرْك

النعيــِم.
هــؤل�ء الصحابــُة كانـُـوا هــم الجيــُل 
القراآنــيُّ الفريــُد، الــذي َخــَرَج مــن 
بيــِن دفََّتــْي القــراآِن الكريــِم، وربَّاُهــم 
ــراآُن،  ــم الق ــزَل عليه ــيُّ ، ون النب
ففِهُمــوا ديــَن اللــِه فهًمــا عميًقــا، 
واآمُنــوا بــه اإيمانًــا ل� يتزعزُع، فكانُوا 
ــلمِة  ــِة المس ــلٍف للاأمَّ ــَر س ــم خي ه
حتــى قيــاِم الســاعِة، وحــريٌّ بنــا اأْن 
نتتبَّــَع ِســَيَرُهم ونســيَر علــى نهِجِهــم 

ونقتــِدَي بهــم.
تعالــوا نعيــُش لحظــاٍت مــع اأحــِد 
هــؤل�ِء الصحابــِة الكــراِم لنتقــدَي 
لهــذا  الوصــوَل  ونحــاوَل  بــه، 
الســاِمي،  يمانــيِّ  ال�إ المســتوى 

ــِهَد  ــف َش ــٍد ، وكي ــن زي ــٍب ب ــِف حبي ــى موق ــَف عل ونق
فيــه. قلَبــه واستْشــَرى  اأنَــاَر  الــذي  الحــقِّ  علــى 

قــد َصلُــَب  ســلاُم  ال�إ التاســعِة للهجــرِة كاَن  ــَنِة  السَّ ففــي 
عــوُدُه، وَقِوَيــْت شــوكُتُه ورَســَخْت دعائُِمــُه، فَطِفَقــْت وفُــوُد 
َحــاَل مــن اأنحــاِء الجزيــرِة اإلــى يثــرَب، للقــاِء  العــرِب تشــدُّ الرِّ
رســوِل اللــِه  ، واإعــلاِن اإســلاِمها بيــن يديــِه، ومبايعِتــِه 
علــى الســمِع والطاعــِة، وكاَن فــي جملــِة هــذِه الوفــوِد وفــُد 

ــي نجــٍد. ــَة، القــادُم مــن اأعال ــي حنيف بن
 ، ــِه ــوِل الل ــِة رس ــي مدين ــي حواِش ــُه ف ــُد ِجَمالَ ــاَخ الوف اأن
ـَف علــى رحالِــِه رجــًلا ُيدَعــى )ُمســيلمَة بــن حبيــٍب  وخلَـّ

(، وَمَضــى اإلــى النبــيِّ ، واأعلــَن اإســلاَمه واإســلاَم  الحنفــيِّ
ــكلٍّ  ــر ل ــم، واأَم ــِه، فاأكــرَم الرَّســوُل  ِوَفاَدتِِه ــن يدي ــِه بي قوِم
منُهــم بعطيَّــٍة واأَمــَر لصاِحِبِهــم الــذي خلَُّفــوُه فــي رحالِِهــم 

ــه. ــم ب ــِل مــا اأمــَر لُه بمث
لــْم يكــْد يبلــُغ الوفــُد منازلـَـه فــي نجــٍد حتَّــى ارتــدَّ مســْيَلَمَة بن 
ســلاِم، وقــاَم فــي النــاِس ُيعلــُن لهــم اأنَّــُه نبــيٌّ  حبيــب عــن ال�إ
مرســٌل، اأرســَلُه اللــُه اإلــى بنــي حنيفــَة، كمــا اأرِســَل محمــٌد بــن 
ــوَن حولَــُه مدفوعيــَن  عبــِد اللــِه اإلــى قريــٍش، فطفــَق قوُمــُه يلتفُّ
ــى اإِنَّ  ــُة. حتَّ ــا العصبي ــتَّي، كان اأهمه ــَع ش ــَك بدواف ــى ذل اإل
رجــًلا مــن ِرَجاَل�تِِهــم قــال: اأشــهُد اأنَّ محمــًدا لصــادٌق، واأنَّ 
اَب ربيعــٍة اأحــبَّ اإلــيَّ مــن  اٌب، ولكــنَّ كــذَّ مســيلمَة لكــذَّ

صــاِدِق ُمَضــْر.
ــَظ  ــِوَي ســاِعُد مســيلمَة وَغلُ ــا َق ولمَّ
  ــِه ــوِل الل ــى رس ــَب اإل ــُرُه، كَت اأم
مســيلمَة  مــن  فيــه:  جــاَء  كتاًبــا 
رســوِل  اإلــى محمــٍد  اللــِه  رســوِل 
ــد...  ــا بع ــَك، اأم ــلاٌم علي ــِه، س الل
أمــِر معَك،  نِّــي قــْد اأشــَرْكُت فــي ال� فاإِ
ولقريــٍش  ال�أرِض  نصــَف  لَنــا  واإنَّ 
قريًشــا  ولكــنَّ  ال�أرِض،  نصــَف 
قــوٌم يعتــُدون. وَبَعــَث الكتــاَب مــع 
ــا َقــَراأ النبــيُّ  رُجَليــِن مــن رجالـِـه، فلمَّ
 الكتــاَب قــاَل للرجليــِن: "ومــا 

تقــول�ِن اأنتمــا؟!"
فاأَجاَبا: نقوُل كما قاَل.

اأنَّ  لــوَل�  واللــِه  لُهَما:"اأَمــا  فقــاَل 
ُســَل ل� تقُتــُل لضرْبــُت ُعنَقْيُكمــا، ثــم كتــَب اإلــى مســيلمَة  الرُّ

رســالًة جــاَء فيهــا:
"بسِم اللِه الرَّحمِن الرَّحيِم..

اَب.. ٍد رسوِل اللِه اإلى مسيلمَة الكذَّ ِمْن ُمحمَّ
ــلاُم علــى مــن اتََّبــَع الُهــَدى.. اأمــا بعــُد؛ فــاإنَّ ال�أرَض للــِه  السَّ

يورثُهــا مــن يشــاُء مــن عبــاِدِه، والعاقبــُة للمتقيــَن"
ــَدَب لحمــِل الرســالِة بطــَل  وبعــَث الرِّســالَة مــع الرجليــِن، ونَ
ــباِب،  ِتنــا "حبيــُب بــن زيد"، وكان يومئٍذ شــابًّا ناضَل الشَّ قصَّ

ــِة راأِســِه اإلــى اأخمــِص قدميــِه. مكتمــَل الفتــاَء مؤمًنــا مــن قمَّ
مضــى حبيــُب بــن زيــٍد اإلــى مــا اأمــرُه رســوُل اللــِه  غيــَر واٍن 

 "َحِبيٌب بن زيٍد"

هــم  كانُــوا  الصحابــُة  هــؤل�ء 
ــُد، الــذي  ــيُّ الفري ــُل القراآن الجي
َخــَرَج مــن بيــِن دفََّتــْي القــراآِن 
 ، النبــيُّ  وربَّاُهــم  الكريــِم، 
ــوا  ــراآُن، ففِهُم ــم الق ــزَل عليه ون
ــوا  ديــَن اللــِه فهًمــا عميًقــا، واآمُن
بــه اإيماًنــا ل� يتزعــزُع، فكانُــوا 
هــم خيــَر ســلٍف للاأمَِّة المســلمِة 
وحــريٌّ  الســاعِة،  قيــاِم  حتــى 
ِســَيَرُهم ونســيَر  نتتبَّــَع  اأْن  بنــا 
بهــم ونقتــِدَي  نهِجِهــم  علــى 
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ول� متريِّــٍث، ترفُعــُه النجــاُد وتحطُّــُه الوهــاُد، حتــى بلــَغ ديــاَر 
بنــي حنيفــَة، فــي اأعالـِـي نجــٍد، ودفــَع الرســالَة اإلــى مســيلمَة، 
ــَخ  ــى انتف ــا حت ــا جــاَء فيه ــى م ــُف عل ــا كاَد مســيلمُة يق فم
ــًة وحقــًدا، وبــدا الشــرُّ والغــدُر علــى قســماِت  صــدُرُه ضغين
ــَد، واأْن ُيؤَتــى  وجِهــِه الدميــِم ال�أصفــِر، واأمــَر بحبيــٍب اأْن ُيَقيَّ
َر مســيلمُة  ــا كاَن الغــُد تصــدَّ بــه اإليــه ُضَحــى اليــوِم التالـِـي، فلمَّ
ــن  ــَت م ــِه وعــن شــمالِِه الطواغي ــَل عــن يميِن ــه، وجع مجلَس
ُخــوِل عليــِه، ثــمَّ اأمــَر بحبيــٍب  ــِة بالدُّ كبــاِر اأتباِعــِه، واأِذَن للعامَّ

ــي  ــُف ف ــو يْرس ــِه وه ــه اإلي ــيَء ب فِج
قيــوِده.

ــْمَع والطَّاَعــَة  فممــا ســَبَق نجــُد السَّ
رســوِل  أوامــِر  ل�   َحِبيــٍب  مــن 
ْد وهــو يعلــُم  اللــِه  ، ولــم يتــردَّ
ــن  ــِة عــدوٍّ م ــُه ســيذهُب لمواجه اأنَّ
ُد  اأعــداِء اللــِه ورســولِِه، وقــد يتفــرَّ
بــه، فلــْم يصْبــُه الَوَهــُن، ولــْم يصْبــُه 
ــًذا اأمَر رســوِل  الخــوُف، ومضــى منفِّ

ــِه. ــِلًما مستســِلًما لل ــِه  ُمْس الل
وســَط  زيــٍد  بــن  حبيــٌب  وَقــَف 
ــدِة  ــوِع الحاشــدِة الحاق ــذِه الجم ه
مشــدوَد القامــِة، مرفــوَع الهامــِة، 

أنــِف، وانتصــَب بينهــا كريــٍح ســمهريٍّ اأحكــَم  شــامَخ ال�
المَثَقُفــوَن تقويَمــُه. فالتفــَت اإليــِه مســيلمَة وقــال: اأتشــهُد اأنَّ 

محمــًدا رســوَل اللــِه؟
فقاَل: نعم اأشهُد اأن محمًدا رسوَل اللِه.

فتميََّز مسيلمُة غيًظا وقاَل: وتشهُد اأنِّي رسوُل اللِه؟ 
فقــاَل حبيــٌب فــي ســخريٍة ل�ذعــٍة: اإنَّ فــي اأُذنـِـي صَمًمــا عــن 

ســماِع مــا تقــوُل.
فامتَقــَع وجــُه مســيلمَة، وارتجفــْت شــفتاُه ِحْنًقــا، وقــاَل 
ــى  ــًة مــن جســِدِه، فاأهــَوى الجــلاُد عل لجــلَّاِدِه: اقطــْع قطع
حبيــٍب بســيِفِه، وَبَتــَر قطعــًة مــن جســِدِه، فتَدْحَرَجــْت علــى 

ال�أرِض!
ــؤاَل نفَســُه: اأتشــهُد اأنَّ محمــًدا  ثــمَّ اأعــاَد مســيلمَة عليــه السُّ

رســوُل اللــِه؟
قاَل: نعْم اأشهُد اأن محمًدا رسوُل اللِه.

قاَل: وتشهُد اأنِّي رسوُل اللِه؟

قــاَل: قلــُت لــَك: اإنَّ فــي اأُذنِــي صَمَمــا عــن ســماِع مــا 
تقــوُل، فاأَمــَر بــاأْن تُْقَطــَع مــن جســِدِه قطعٌة اأخــَرى، فُقِطَعْت، 
وتدْحَرَجــْت علــى ال�أرِض حتــى اســتوْت اإلــى جانــِب اأْخِتَهــا، 
والنــاُس شــاخُصوَن باأبصاِرِهــم اإليــه، مذُهولـُـوَن مــن تصِميِمــِه 

وعنــاِدِه.
ــِة واأمــاَم  يمــاِن اأمــاَم الجاهليَّ ــُه ال�ســتعلاُء بال�إ ــُر.. اإِنَّ ــُه اأكب الل
الطواغيــِت، فلــْم يهتــْز قلــُب حبيــٍب بــن زيــٍد اأمــاَم هــذه 
شــامًخا  كاَن  واإنََّمــا  يتزعــزْع،  ولــْم  الحاضــرِة،  الجمــوِع 
ه  يهــزُّ ل�  الــذي  يمانِــِه  باإ مســتعلًيا 
ريٌح، ووَقَف شــاهًدا برســالِة محمٍد 
، وســاخًرا مــن اأيِّ ادعــاٍء اآخــَر، 
مهمــا كاَن التهديــُد، ومهَمــا واَجــَه 
مــن تعذيــٍب، حتــى مــع تقطيــِع 
جســِدِه، فقــْد بــاَع نفَســُه وجســَدُه 
للــِه ســبحانُه وتعالــى، ولذلــك نــاَل 
رَضــى اللــِه، ونــاَل الشــهادَة فــي 

ــِه. ســبيِل الل
ومَضــى مســيلمَة يســاأُل، والجــلَّاُد 
يقطــُع، وحبيــٌب يقــوُل: اأشــهُد اأنَّ 
ــاَر  ــى َص ــِه، حتَّ ــوُل الل ــًدا رس محم
مقطََّعــًة  بَِضًعــا  نصِفــِه  مــن  نحــَو 

منثــورًة علــى ال�أرِض ونصُفــُه ال�آخــُر كتلــًة تتكلــُم!!
  ــي ثــم فاضــْت روُحــُه وعلــى شــفتْيِه الطَّاِهَرَتْيــِن اســُم النبِّ

. ــٍد رســوِل اللــِه الــذي بايَعــُه ليلــَة العقبــِة، اســُم محمَّ
، فاأُذنَُك  نعــم يــا حبيــُب... اإنَّ لســانََك لــْن ينطلــَق اإلَّ� بالحــقِّ
ل� تســمُع، ولــْن تســمَع اإل� الحــقَّ، ولــْن تمــوَت اإلَّ� علــى 

الحــقِّ فَرِضــَي اللــُه عنــَك.
اإنَّــُه قلــٌب مــن القلــوِب المؤمنــِة التــي تهــزاأ بتهِديــِد الطُّغيــاِن 
وباســتعلاِء  القويَّــِة،  يمــاِن  ال�إ بكلمــِة  وواجهْتــُه  الجائــِر، 
يمــاِن الواثــِق، مضــى هــذا المشــهُد ليعلــَن اســتعلائَُه علــى  ال�إ
قيــوِد ال�أرِض وســلطاِن ال�أرِض، ومــا يملــُك القلــُب البشــريُّ 
ِة  يمــاِن وقــوَّ عــلاِن القــويِّ اإلَّ� فــي ظــلاِل ال�إ اأْن يجهــَر بهــذا ال�إ

ــدِة. العقي
ــَن الُْمْؤِمِنيــَن ِرَجــاٌل َصَدقـُـوا َمــا َعاَهــُدوا اللَّــَه َعَلْيــِه َفِمْنُهــم  ﴿مِّ
لُــوا َتْبِديــًلا﴾  ــن َينَتِظــُر َوَمــا َبدَّ ــن َقَضــىٰ نَْحَبــُه َوِمْنُهــم مَّ مَّ

]ال�أحــزاب:2٣[.

يمــاِن اأمــاَم  ـُه ال�ســتعلاُء بال�إ اإِنَـّ
الطواغيــِت،  واأمــاَم  الجاهليَّــِة 
فلــْم يهتــْز قلــُب حبيــٍب بــن 
الجمــوِع  هــذه  اأمــاَم  زيــٍد 
يتزعــزْع،  ولــْم  الحاضــرِة، 
مســتعلًيا  شــامًخا  كاَن  اإنََّمــا  و
تقطيــِع  مــع  حتــى  باإيمانِــِه، 
نفَســُه  بــاَع  فقــْد  جســِدِه، 
وجســَدُه للــِه ســبحانُه وتعالــى
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ــْن ُهــَو َقانِــٌت اآنَــاَء اللَّْيــِل  يقــوُل اللــُه تعالــى: ﴿اأمَّ
ــِه  ــَة َربِّ آِخــَرَة َوَيْرُجــو َرْحَم ــا َيْحــَذُر اْل� َســاِجًدا َوَقائًِم
قـُـْل َهــْل َيْســَتِوي الَِّذيــَن َيْعَلُمــوَن َوالَِّذيــَن َل� َيْعَلُمــوَن 

ــاِب﴾ ]الزمــر:9[. ألَْب ــو اْل� ــُر اأولُ ــا َيَتَذكَّ اإِنََّم
نســاُن علــى اللــِه، واأســَلَم لــه  اإِنَّــُه متــى مــا تعــرََّف ال�إ
نســاِن باللــِه جــلَّ  ــَق اتصــاُل قلــِب ال�إ وجَهــُه، وتحقَّ
جلالُــُه، الواحــِد ال�أحــِد الــذي ليــس كمثِلــِه شــيٌء 
ها،  ــعادُة وشــفاُء الروِح وســُموِّ َقْت له السَّ -اإل� وتحقَّ
ووصَلــْت لغايــِة التَّكريــِم والتشــريِف واأعَلــى مراتــِب 

َرِة للبشــِر. فعــِة المقــدَّ العلــِم واليقيــِن والرِّ
ُد  اإنَّــُه اللــُه جــلَّ جلالـُـُه، المتفرِّ
ألوهيَّــِة، ومــا عــداُه عبيــٌد  بال�
﴿اإِْن  شــاملًة:  عبوديَّــًة  لــه 
ــَماَواِت  السَّ ِفــي  َمــن  كُلُّ 
ــِن  ْحَمٰ الرَّ اآتِــي  اإِلَّ�  أْرِض  َواْل�
ــرُد  ــم:9٣[ المتف ــًدا﴾ ]مري َعْب
ــِك  ــِة، والمل ــِة والعظم بالربوبيَّ
والســلطاِن، فــلا يوجــُد هنــاك 
شــيٌء فــي الوجــوِد اأعظــَم مــن 
ــِه ســبحانه، هــو اأهــٌل دوَن  الل

ــَه لــه بقلوبَِنــا وعقولَِنــا واأنفاِســَنا،  ســواُه اأْن نتوجَّ
ــا وخشــيًة،  رَغًبــا  خضوًعــا وتاأليًهــا وتعظيًمــا، وحبًّ
ورَهًبــا، فهــو ســبحانه الــذي خلَقَنــا مــن العــدِم وهــو 
َمَنــا واأعطانَــا واأحيانَــا ﴿َيــا اأيَُّهــا النَّــاُس  الــذي كرَّ
ــُر  ــٍق َغْي ــْن َخالِ ــْل ِم ــْم َه ــِه َعَلْيُك ــَت اللَّ ــُروا نِْعَم اْذكُ
ــَو  ــَه اإِلَّ� ُه ٰ أْرِض َل� اإِلَ ــَماِء َواْل� ــَن السَّ ــم مِّ ــِه َيْرُزقُُك اللَّ

تُْؤَفُكــوَن﴾ ]فاطــر:٣[. ـىٰ  َفاأنَـّ
 فحينمــا نعلــُم كلَّ هــذا عــن ربنِّــا ســبحانَه وتعالــى، 
ــلا شــريٍك،  ــه ب ــَدُه حــقَّ عباِدتِ ــا اأن نعب ــدَّ لن ــلا ُب ف

العبــادِة بمعناهــا الشــامِل، اعتقــاًدا وتصــوًرا بالقلِب، 
ــاداِت، وشــرائَع وتحاكــَم  ــي العب وشــعائَر ونســًكا ف
ــُغ  ــا وســلوًكا يصِب ــاِة كلِّهــا، واأخلاًق ــِع الحي ــي واق ف

الوجــداَن وال�أركاَن.
واللــُه ســبحانه خلَقَنــا لنكــوَن عبيــًدا لــه وحــَده دوَن 
ســواُه، لنكــوَن لــه وحــَدُه ل� لغيــِرِه، اأصفيــاَء لــه 

ســبحانَُه.
وهــو ســبحانَُه يريــُد مــن النــاِس اأن يكونـُـوا دائًمــا لــه 
وحــَده عبيــًدا، فــلا يكــوُن هنــاك شــيٌء مــن اأنفِســَنا 
ــريَك، وهــذا هــو  لغيــِرِه ســبحانَه فاللــُه ل� يقبــُل الشَّ
ــَه، اأْن يكــوَن  ــَد الل ــى اأْن نوحِّ ــِد، معن ــى التوحي معن
اللــُه هــو المعبــوُد وصاحــُب الســلطاِن الواحــِد فــي 
حياتِنــا، هــو المحبوُب الواحُد 
فــي حياتِنــا، هــو المرهــوُب 
فاللــُه  حياتِنــا.  فــي  الواحــُد 
ــاَده  ــُد عب ــى يري ســبحانه وتعال
ليعرفُــوُه،  يريُدُهــم  لنفِســِه، 
اإِنَّ  ﴿قُــْل  ليحبُّــوُه.  يريُدُهــم 
َوَمْحَيــاَي  َونُُســِكي  َصَلاتِــي 
ـِه َربِّ الَْعالَِميــَن﴾  َوَمَماتِــي لِلَـّ

أنعــام:162[. ]ال�
لنــا  ــُق  تتحقَّ هنــا  ومــن   
ــُد  ــُه العب ــُر جــزاٍء ينالُ ــُة، وهــذا اأكب الســعادُة الحقيقيَّ
ــه ســعيًدا  ــِة، اأن يكــوَن قلُب ــوَم القيام ــي ال�أرِض وي ف

َضــا. الرِّ ويملــُؤُه  الســكينُة  تحوُطــُه 
ــُه  ــُه َواللَّ ــِد َقْلَب ــِه َيْه ــن ُيْؤِمــن بِاللَّ يقــول تعالــى: ﴿َوَم

ــن:11[. ــٌم﴾ ]التغاب ــْيٍء َعِلي ــُكلِّ َش بِ
َيْلِبُســوا  َولَــْم  اآَمُنــوا  ﴿الَِّذيــَن  تعالــى:  ويقــول 
ْهَتــُدوَن﴾  أْمــُن َوُهــم مُّ اإِيَمانَُهــم بُِظْلــٍم اأولَِٰئــَك لَُهــُم اْل�

أنعــام:82[. ]ال�
أْمــِر  ل� فــي صحيــح مســلم: »َعَجبــاً    ويقــول

َسَعاَدُة الُقُلوِب

نســاُن  ـُه متــى مــا تعــرََّف ال�إ اإِنَـّ
لــه  واأســَلَم  اللــِه،  علــى 
ــَق اتصــاُل قلــِب  وجَهــُه، وتحقَّ
جلاُلــُه،  جــلَّ  باللــِه  نســاِن  ال�إ
ليــس  الــذي  ال�أحــِد  الواحــِد 
َقــْت  وتحقَّ -اإل�  شــيءٌ  كمثِلــِه 
واليقيــن  والرضــا  ــعادُة  السَّ لــه 
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َحــٍد  أِ الُْمْؤِمــِن اإِنَّ اأْمــَرُه كُلَّــُه لـَـُه َخْيــٌر، َولَْيــَس َذلـِـَك ل�
ــراً  ــَكاَن َخْي ــَكَر َف اُء َش ــرَّ ــُه َس ــن: اإِْن اأَصاَبْت َّ لْلُمْؤِم اإِل�

ــُه«. ــراً لَ ــَكاَن خْي ــَر َف اُء َصَب ــرَّ ــُه َض ــُه، َواإِْن اأَصاَبْت لَ
ــن  ــتطيُع م ــا يس ــَذَل كلَّ م ــو َب ــادُّ ل ــاُن الج نس  فال�إ
ا  -، وكاَن جــادًّ اأســباٍب لمعرفــِة ربِّــِه -عــزَّ وجــلَّ
ــه  أمــوِر التــي تجعلُ فــي البحــِث والعمــِل فــي كلِّ ال�
ســبحانَُه  اللــُه  ســيهِديِه   ، وجــلَّ عــزَّ  للــِه  عبــًدا 
وتعالــى اإليــه كمــا وعــَد ربُّنــا ﴿َوالَِّذيــَن َجاَهــُدوا 
ــَه لََمــَع الُْمْحِســِنيَن﴾  ــا لََنْهِدَينَُّهــْم ُســُبَلَنا ۚ َواإِنَّ اللَّ ِفيَن

]العنكبــوت:69[.
كلِّ  الكراُم...علــى  اأيُّهــا 
يعــرَف  اأْن  ُيريــُد  منَّــا  فــرٍد 
حــقَّ  وتعالــى  ســبحانَه  اللــَه 
المعرفــِة، حتــى يعبــَده حــقَّ 
العبــادِة -اأْن يبحــَث فــي القراآِن 
وفــي ســيرِة خاتــِم  الكريــِم، 
الُمرَســِليَن ، يبحــَث كيــف 
ــِه عــزَّ  ــًدا لل ــاُء عبي أنبي عــاَش ال�

، وكيــف َدَعــْوا النــاَس جميًعــا بدعــوٍة واحــدٍة  و جــلَّ
أزمنــِة واللغــاِت ﴿اْعُبــُدوا اللَّــَه َمــا  علــى اختــلاِف ال�
ــْن اإِلَـٰـٍه َغْيــُرُه﴾ ﴿َوَمــا اأْرَســْلَنا ِمــن َقْبِلــَك ِمــن  لَُكــم مِّ
ُســوٍل اإِلَّ� نُوِحــي اإِلَْيــِه اأنَّــُه َل� اإِلَـٰـَه اإِلَّ� اأنـَـا َفاْعُبــُدوِن﴾  رَّ
ُقــوا ذلــك فــي حياتِِهــم،  أنبيــاء:25[ وكيــَف حقَّ ]ال�
ــف  ــَيَرُهم عليهــم الســلاُم، وكي ــَل ِس ــا اأن نتاأمَّ فعلين
ــِخ  ــي تاري ــَن، فف الحي ــن الصَّ ــم م ــْن بعَدُه ــم َم َتِبَعُه
الصحابــِة وفــي تاريــِخ التابعيــَن نعــرُف كيــف كانـُـوا 
مــع  يعيشــون  اللــِه، كيــف كانُــوا  مــع  يعيشــوَن 
ــم  ــٍة تاأتيِه ــوَن كلَّ كلم ُق ــوا يطبِّ ــف كانُ ــراآِن، كي الق
ــاِت  ــٍة مــن جزئي ــِه عــزَّ وجــلَّ فــي كلِّ جزئيَّ مــن الل

حياتِهــم ﴿اإِنَّ َربِّــي َرِحيــٌم َوُدوٌد﴾ ]هــود:90[.
ــِه  ــًدا لل ــُد اأْن يكــوَن عب ــذي يري نســاِن ال ــدَّ للاإ ل� ُب

ــَق كلَّ مــا  اأْن يقــراأ واأْن يتعــرََّف، ثــم يحــاوَل اأْن يطبِّ
َقــَراأُه علــى واِقِعــِه واأْن يعيــَش معــه، واأْن يدعــَو اللــَه 
اأْن يهدَيــُه اأْن يعــرَف ربَّــه وخالَقــه ورازَقــه -ســبحانَه 
ــَق كلَّ مــا يحبُّــُه اللــُه  وتعالــى- حــقَّ المعرفــِة واأْن يطبِّ
ويرضــاُه فــي حياتـِـِه كلِّهــا؛ ال�جتماعيَّــِة وال�قتصاديَِّة 
ــِة  َق طعــَم العبوديَّ ــذوَّ ــِة حتــى يت والسياســيَِّة والفكريَّ
ـَه اأْعُبــُد  ، يقــول تعالــى: ﴿قُــِل اللَـّ للــِه عــزَّ و جــلَّ

ُمْخِلًصــا لَّــُه ِديِنــي﴾ ]الزمــر:14[.
-حقيقــِة  الحقيقــِة  طعــَم  َق  يتــذوَّ لــْن  وال�نســاُن 
أمانــيِّ فقــط،  ألوهيَّــِة والعبوديَّــِة للــِه عــزَّ وجــلَّ -بال� ال�
واإنمــا  الهزيــِل!!  بالعمــِل  اأو 
المتواِصــِل،  الجــادِّ  بالعمــِل 
َيِجــدَّ  اأْن  نســاِن  للاإ ُبــدَّ  ل� 
ويتعــَب مــن اأجــِل الوصــوِل 
ــَق العبوديَّــَة للــِه  اإلــى اأْن يحقِّ
، التــي تســتحقُّ اأن  عــزَّ وجــلَّ

نتعــَب مــن اأجِلهــا.
يقــول  فــي هــذا المعنــى: 
»لــْو اأنَّ َرُجــًلا ُيَجــرُّ علــى َوْجِهــِه ِمــْن َيــْوِم ُولـِـَد اإلــى 
ــوَم  ــَرُه ي ــِه، لَحِق ــاِة الل ــي َمْرَض ــا ف ــوُت َهَرًم ــْوِم َيُم َي
الِقَياَمــِة«.رواُه اأحمــٌد والبخــاريُّ فــي التاريــِخ، فهلمَّ 
ــا، ونفهــَم مــراَد اللــِه منَّــا،  بنــا نكــوُن عبيــًدا للــِه حقًّ
ونعمــَل بــه؛ لننــاَل رضــى اللــِه ورضوانـِـه، فيقــوُل لنــا 
ــْوَم  ــُم الَْي ــْوٌف َعَلْيُك ــاِد َل� َخ ــا ِعَب ــُم: ﴿َي ــا الرحي ربُّن

ــْم َتْحَزنُــوَن﴾ ]الزخــرف:68[. َوَل� اأنُت
نســاِن- ينبغــي األَّ� يكــوَن لنــا هــدٌف  ونحــُن -بنــي ال�إ
 ، ــَق عبوديََّتَنــا للــِه عــزَّ وجــلَّ ول� غايــٌة اإل� اأْن نحقِّ
ــنَّ  ــُت الِْج ــا َخَلْق ــُه ويرضــى. ﴿َوَم ــا يحــبُّ الل كم
ْزٍق  ــن رِّ نــَس اإِلَّ� لَِيْعُبــُدوِن )56( َمــا اأِريــُد ِمْنُهــم مِّ َواْل�إِ
زَّاُق ُذو  َوَمــا اأِريــُد اأن ُيْطِعُمــوِن )5٧( اإِنَّ اللَّــَه ُهــَو الــرَّ

ِة الَْمِتيــُن )58(﴾ ]الذاريــات[. الُْقــوَّ

الشــامِل،  بمعناهــا  والعبــادِة 
ــِب،  ــاًدا وتصــوًرا بالقل هــي اعتق
وشــعائَر ونســًكا فــي العبــاداِت، 
واقــِع  فــي  وتحاكــَم  وشــرائَع 
الحيــاِة كلِّهــا، واأخلاًقــا وســلوًكا 
وال�أركان الوجــداَن  يصِبــُغ 
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بعــَد اأْن حــاَدت البشــريُة عــن ديــِن اللــِه بتنحيــِة شــرِعِه 
ونظاِمــِه للحيــاِة، تغيَّرْت اأُســُس المجتمعــاِت وخصائِصها، 
ــُف  ــمَّ تحري ــَد اأْن ت ــَداأ، بع ــا كمــا ب ســلاُم غريًب ــَح ال�إ واأصب
ســلاِم الناصعــِة التــي اأنزلَهــا اللــُه فــي  وتســطيُح مفاهيــِم ال�إ
ــى  ــا عل ــذا كاَن لزاًم ــى رســولِِه محمــٍد ، ل ــِه، وعل كتابِ
ــِم ال�أساســيَِّة  ــَك المفاهي ــاِن تل ــى بي المســلميَن العمــل عل
ــد؛ ليكــوَن  ســلاِم مــن جدي ــِة بعــِث ال�إ ســلاِم، ومحاول للاإ
منهًجــا لحيــاِة النَّــاِس وفــي واقِعهــم ومجتمعاتِهــم، ويكــوَن 

ـُه للــِه، اأساُســُه كلمــُة  الديــُن كلُـّ
اللــُه"،   َّ اإل� اإلــَه  "ل�  التوحيــِد 
الرَّســوِل  واتِّبــاُع  القــراآُن  ونبُعــُه 
الشــهادِة  شــطِر  لتحقيــِق   ،

الثَّاني"محمــٌد رســول اللــه".
اإنَّ ديــَن اللــِه منهــٌج كامــٌل للحيــاِة 
النَّــاُس  ليقــوَم  شــمولِها،  بــكلِّ 
ــَق عهــِد  ــِة فــي ال�أرِض وف بالخلاف
اللــِه  ـُه شــرُع  أنَـّ اللــِه وشــرِعِه ول�
العليــِم، ﴿اأَل� َيْعَلــُم َمــْن َخَلــَق َوُهَو 
اللَِّطيــُف الَْخِبيــُر﴾ ]الُملك:14[، 

فقــْد عنــي بنشــاأِة المجتمــِع المســلِم وخصائــِص هــذا 
المجتمــِع. 

فــي هــذا المقــاِل نُْلِقــي الضــوَء علــى جــزٍء اأصيــٍل مــن 
للنَّشــِئ،  ُل  أوَّ ال� المحضــُن  ال�أســرُة؛  وهــو  المجتمــِع 
أولــى للمجتمــِع، والتــي تقــوُم فــي المجتمــِع  واللَّبنــُة ال�
ــِة بيــَن الرجــِل والمــراأِة، بعــَد  المســلِم علــى اأســاِس الزوجيَّ
ســلاِم، واأصبحــت المــراأُة تحَظــى  اأْن كرَمُهمــا اللــُه بال�إ
ــَة  ســلاِم، َكْونَهــا مربيَّ نســانيَِّة الُفْضلــى فــي ال�إ بالمكانــِة ال�إ
والتربيَّــِة،  أمومــِة  وال� الزوجيَّــِة  باأمــوِر  والقائمــَة  ال�أجيــاِل 
بالعنايــِة والتعليــِم  فاأخــَذت حقوَقهــا كاملــًة، وحِظيــت 
والمســئوليَِّة، حســَب مــا فطَرهــا اللــُه تعالــى، واأودَع فيهــا 

ــِة  مــن قــدراٍت وطاقــاٍت، واأنقَذهــا مــن تصــوراِت الجاهليَّ
ــَح اللــُه حقوَقهــا وواجباتِهــا،  وضغــوِط الجاهليَّــِة، ووضَّ
ِة  َد حقــوَق الرَّجــِل وواجباتِــِه فــي اإطــاِر المــودَّ كمــا حــدَّ

والرَّحمــِة. 
ســلاُم بصيانــِة ال�أســرِة وروابِِطهــا مــن كلِّ  لقــد عنــي ال�إ
ُشــْبهٍة ومــن كلِّ َدَخــٍل، وحياَطِتهــا بــكلِّ اأســباِب الســلامِة 
ِة والثبــاِت لُيقيــَم عليهــا بنــاَء المجتمــِع  وال�ســتقامِة، والقــوَّ

المتماســِك الســليِم النظيــِف العفيــِف.

القران و بناء ال�سرة
اإنَّ القــراآَن يبِنــي ال�أســرَة ليشــكَِّل منهــا مجتمًعــا، يقــوُم 
علــى اأمانــِة ديــِن اللــِه فــي ال�أرِض، ومنهِجــِه فــي الحيــاِة، 
ونظاِمــِه فــي النَّــاِس، ولــْم يكــْن بدٌّ 
ــا  ــراًدا، ويبِنَيه ــها اأف ــَي نفوَس اأْن َيبِن
جماعــًة، ويبِنَيهــا عمــًلا واقعيًّــا، 

كلَّهــا فــي اآٍن واحــٍد.
فــي  فالمســلُم ل� ُيْبنــى فــرًدا اإل�ّ 
ســلاُم  ال�إ ُر  ُيتصــوَّ ول�  جماعــٍة، 
جماعــٍة  محيــِط  فــي   َّ اإل� قائًمــا 
منظَّمــٍة ذاَت ارتبــاٍط وذاَت نظــاٍم 
منــوٍط  اجتماعــيٍّ  هــدٍف  وذاَت 
فــي الوقــِت ذاتـِـه بــكلِّ فــرٍد فيهــا،  
لهــيِّ فــي  ــِة هــذا المنهــِج ال�إ قام ل�إ

الضميــِر، وفــي العمــِل علــى اإقامِتــِه فــي ال�أرِض. 
ــى قواعــِد الفطــرِة  ــُه للاأســرِة عل ســلاُم تنظيَم ــاَم ال�إ ــْد اأق لق
ــا، والــذي  ــَر هــذا الموضــوَع اأساســيًّا وهامًّ ــِة، واعتب لهيَّ ال�إ
نســانيَِّة فــي مجراهــا  يترتــُب علــى تنظيِمــِه جريــاُن الحيــاِة ال�إ
ــا  ــى انحراِفه ــُب عل ــا يترت ــِح، كم ــاِدِئ الصال الفطــريِّ اله

فســاٌد فــي ال�أرِض كبيــٌر.
وممــا ُيلاَحــُظ اأنَّ القــراآَن يربــُط ربًطــا دقيًقــا بيــن هــذه 
الكبيــِر  ِل  أوَّ ال� ال�أصــِل  وبيــن  وال�أحــكاِم،  التنظيمــاِت 
يمــاِن؛ اأنَّ هــذه التنظيمــاِت وال�أحــكاِم صــادرًة مــن  للاإ
ألوهيَّــِة  اللــِه، وهــي مقتضــى األوهيِتــِه، فاأَخــصُّ خصائــِص ال�
الحاكميــُة، والتشــريُع للبشــِر، ووْضــُع ال�أســِس التــي تقــوُم 

ال�أسرُة 
سلاِم في ال�إ

بصيانــِة  ســلاُم  ال�إ عنــي  لقــد 
ال�أســرِة ورواِبِطها من كلِّ ُشــْبهٍة 
ومــن كلِّ َدَخــٍل، وحياَطِتها بكلِّ 
اأســباِب الســلامِة وال�ســتقامِة، 
ِة والثبــاِت لُيقيــَم عليهــا  والقــوَّ
المتماســِك  المجتمــِع  بنــاَء 
العفيــف النظيــِف  الســليِم 
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عليهــا حياتُهــم وارتباطاتُهــم.
ــُه اإلى هذه  ُر دوًمــا هــذا ال�رتبــاَط الدقيــَق، وينبِّ والقــراآُن يكــرِّ
شــارَة  ُر كذلك ال�إ ألوهيَّــِة، ويكــرِّ الخاصيَّــِة مــن خصائــِص ال�
اإلــى صــدوِر هــذه التنظيمــاِت عــن العليــِم الحكيــِم، وهــي 
لِهــيِّ  أمــُر فــي هــذا المنهــِج ال�إ اإشــارٌة ذاَت مغــَزى، فال�
ـِه هــو قبــَل كلِّ شــيٍء اأمــُر العلــِم الشــامِل الكامــِل،  كلِـّ
ــُة  لهيَّ والحكمــِة الُمدركــِة الُمبصــَرِة. هــذه الخصائــُص ال�إ

فــلا  نســاُن،  ال�إ يفتقُدهــا  التــي 
يصلــُح بعدهــا اأبــًدا لوضــِع المنهِج 
نســاِن. ومــن  ــاِة ال�إ ال�أساســيِّ لحي
ــي  ــاِن ف نس ــقوُة ال�إ ــت َش ــا كان هن
ال�أرِض، كلَّمــا حــاَد عــن منهــِج 
يتخبــُط  وراَح  الحكيــِم،  العليــِم 
ــه  ــُم اأنَّ ــٍل، ويزُع ــلا دلي ــِه ب ــي التِّي ف
اأْن  وَهــَواه،  وطْيِشــِه  قادٌربجهِلــِه 
يختــاَر لنفِســِه ولحياتِــه خيــًرا ممــا 

ــُه! ــاُره الل يخت
أمــُر ال�آخــُر الذي يؤكِّــُده القراآُن  وال�

نســاِن،  ــى ال�إ ــُر عل ــِه هــذا اأيَس ُرُه، هــو اأنَّ منهــَج الل ويكــرِّ
ــا  ــي يريُده ــِج الت ــن المناه ــى الفطــرِة م ــرَب اإل واأخــفَّ واأق
نســاِن  البشــُر وَيْهوونَهــا، واأنَّــُه مــن رحمــِة اللــِه بضعــِف ال�إ
ــه  ــَدُة عن ــُه الِحي ــذي تُكلُِّف ــه هــذا المنهــَج، ال َع ل اأْن يشــرِّ

عَنًتــا ومشــقًة، فــوَق مــا تكلُِّفــُه مــن هبــوٍط وارتــكاٍس.
 ، ونــرى مصــداَق هــذه الحقيقــِة فــي واقــِع البشــِر التاريخــيِّ
وهــي حقيقــٌة واضحــٌة فــي هــذا الواقــِع ، لــول� اأنَّ الهــوى 
َيْطمــُس القلــوَب،  وُيعمــي العيــوَن، عندمــا تريــُن الجاهليــُة 

علــى القلــوِب والعيــوِن!
اإنَّ الناَس يعرفون مشــاعَرُهم تجاَه الجنِس ال�آخِر، وتْشــغُل 
اأعصاَبُهــم ومشــاعَرُهم تلــَك الصلــُة بيــن الجنســيِن، وتدفــُع 
ُك نشــاَطهم تلــَك المشــاعُر المختلفــُة  خطاُهــم، وتحــرِّ
أنمــاِط وال�تجاهــاِت بيــن الرجــِل والمــراأِة، ولكنَّهــم قلَّمــا  ال�
يتذكــروَن يــَد اللــِه التــي خلَقــت لهــم مــن اأنفِســهم اأزواًجا، 
واأودَعــت نفوَســهم هــذه العواطــَف والمشــاعَر، وجعلــت 
فــي تلــك الصلــِة ســكًنا للنفــِس والعصــِب، وراحًة للجســِم 

والقلــِب، واســتقراًرا للحيــاِة والمعــاِش، واأنًُســا لــلاأرواِح 
والضمائــِر، واطمئنانًــا للرجــِل والمــراأِة علــى الســواِء.

ــاِت  ــذه العلاق ُر ه ــُق يصــوِّ ــُف الرقي ــيُّ اللطي ــُر القراآنِ والتعبي
اأعمــاِق  تصويــًرا ُموحًيــا، وكاأنَّمــا يلتقــُط الصــورَة مــن 
، يقــوُل تعالى: ﴿َوِمــْن اآَياتِِه اأْن َخَلَق  القلــِب واأغــواِر الحــسِّ
ــْن اأنُفِســُكْم اأْزَواًجــا لَِّتْســُكُنوا اإِلَْيَهــا َوَجَعــَل َبْيَنُكــم  لَُكــم مِّ
آَيــاٍت لَِّقــْوٍم َيَتَفكَّــُروَن﴾  لِــَك َل� ًة َوَرْحَمــًة ۚ اإِنَّ ِفــي َذٰ ــَودَّ مَّ

]الــروم:21[.
اإنَّ ال�أصــَل فــي التقــاِء الزوجيــِن 
أنــُس  هــو الســكُن وال�طمئنــاُن وال�
الســكوُن  ـَل  لُيظلِـّ وال�ســتقراُر، 
الــذي  المحضــِن  جــوَّ  أمــُن  وال�
تنمــو فيــه الفــراُخ الُزغــُب، وينتــُج 
فيــه المحصــوُل البشــريِّ الثميــُن، 
الناشــُئ  الجيــُل  فيــه  ــُل  وُيَؤهَّ
ِن البشــريِّ  التمــدُّ تــراِث  لحمــِل 
ضافــِة اإليــه. ولــْم يجعــْل هــذا  وال�إ
العابــرِة  ـذِة  اللَـّ لمجــرِد  ال�لتقــاَء 
ــا،  ــقاًقا ونِزاًع ــم يجعْلــه ِش ـُه ل ــا اأنَـّ ــزوِة العارضــِة، كم والنَّ
تكــراًرا  اأو  والوظائــِف،  ال�ختصاصــاِت  بيــن  وَتعارًضــا 
للاختصاصــاِت والوظائــِف، كمــا تتخبَّــُط الجاهليــاُت فــي 

القديــِم والحديــِث ســواء!
فالمــراأُة تلتِقــي مــع الرجــِل فــي عمــوِم الخصائــِص البشــريَِّة 
-رغــَم كلِّ اختــلاٍف فــي تفصيــلاِت هــذه الخصائــِص- 
َيِشــي بَوحــدِة التصميــِم ال�أساســيِّ لهــذا الكائــِن  ممــا 
رادِة المبدعــِة لهــِذه  أنثــى. وِوحــَدِة ال�إ ؛ الذكــِر وال� البشــريِّ
ــن نَّْفــٍس َواِحــَدٍة ثُــمَّ  النفــِس الواحــدِة بِشــقْيها ﴿َخَلَقُكــم مِّ
أنَْعــاِم َثَمانَِيــَة اأْزَواٍج  ــَن اْل� َجَعــَل ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َواأنــَزَل لَُكــم مِّ
ــن َبْعــِد َخْلــٍق ِفــي  َهاتُِكــْم َخْلًقــا مِّ ۚ َيْخلُُقُكــْم ِفــي ُبُطــوِن اأمَّ
لُِكــُم اللَّــُه َربُُّكــْم لَــُه الُْمْلــُك ۖ َل� اإِلَـٰـَه اإِلَّ�  ُظلَُمــاٍت َثــَلاٍث ۚ َذٰ

ــوَن﴾ ]الزمــر:6[. ُهــَو ۖ َفاأنَّــىٰ تُْصَرفُ
ــي  ــُه ف ــزواِج ، وعبادتُ ــي ال ــِه ف ــادُة الل ــادُة .. عب ــا العب اإنَّه
أنســاِل. عبــادٌة فــي كلِّ حركــٍة وفــي كلِّ  المباشــرِة وال�

خطــَرٍة.

نســاِن  ومــن هنــا كانت َشــقوُة ال�إ
فــي ال�أرِض، كلَّمــا حــاَد عــن 
منهــِج العليــِم الحكيــِم، وراَح 
يتخبــُط فــي التِّيــِه بــلا دليــٍل، 
ويزُعــُم اأنَّــه قــادٌر بجهِلــِه وطْيِشــِه 
لنفِســِه  يختــاَر  اأْن  وَهــَواه، 
ولحياتـِـه خيــًرا ممــا يختــارُه اللُه!




