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وااختيار ااصطفاء فقه -1  

 (          ): قـــال اه تعــــاى
 .[33: ]آل عمران

          ): وقــــــــــــــــال اه تعــــــــــــــــاى
 .[15: ]احج (   

             ): وقـــــــــال اه تعـــــــــاى
 .[62: ]القصص (  

فـإذا ، وجعل لكل مـنهم كـااً خـتص بـه هـو غايـة رفـه، خلق اخلق تبارك وتعاىاه 
 .ما دونه وهكذاإى  فإن عدم ذلك انتقل، الرتبة التي دونهإى  عدم كاله انتقل

 .ار كالشوك واحطب الذي ا يصلح إا للوقودحتى إذا عدم كل فضيلة ص
 .وأكرم إكرام مثله، كالفرس إذا كمل أعد مركب املوك
فإن تقار استعمل ، فإن نزل أعد آحاد اأجناد، فإن نقص قليًا أعد من دون املك

فــإذا عـدم ذلـك اسـتعمل اســتعال ، وإمـا لنقـل الزبـل، اسـتعال احـار إمـا حـول امــدار
، جهـــواً ظلومــًا  خلقـــه اه عــَز وجــَل ضــعيفا ً وهكــذا اآدمــي، لــذبح واإعــداماأغنــام ل

وبلغ كاله ذروته صـار صـاحًا بأحسن الصفات، فإذا كمل  كفورًا عجواً، قتورًا قنوطاً 
                         : فاخــــذه رســــواً ونبيــــاً ، اصــــطفاء اه لــــه

 [. 34 – 33آل عمران: ]                          
، فإن كان جوهره قارًا عن هذه الدرجة صاحًا خافة النبوة رشحه لـذلك وبلغـه إيـاه

            : فــإن كـــان قــارًا عـــن ذلـــك قــابًا لدرجـــة الوايــة رشـــح هـــا
 [.13الشورى: ]           

 حتـى ينتهـي، لعلـم جعـل مـن أهلـهوإن كان من يصلح للعبـادة والعمـل دون امعرفـة وا
                        : درجة عموم امؤمننإى 
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 [.14احجرات: ]
فإن نقص عـن هـذه الدرجـة وم تكـن نفسـه قابلـة ليـء مـن اخـر أصـًا اسـتعمل حطبـًا 

ـــــــار و ـــــــاهووقـــــــودًا للن           ): العيـــــــاذ ب
 .[36: ]فاطر (        

 :ورفها بأمور، واجتباها واصطفاها، ملسو هيلع هللا ىلصواه عَز وجَل أكرم أمة حمد 
. وجعلهــم خـــر أمــة أخرجـــت .وجعلهــم شـــهداء عــى النـــاس ..فجعلهــم اه أمــة وســـطاً 

بيـت اه احـرام..  كعبـةواختار هـم أوسـط جهـات ااسـتقبال وخرهـا وهـي الللناس.. 
وأكملهـا واختار هـم خـر اأديـان . .ملسو هيلع هللا ىلصواختار هم سيد اأنبياء وأفضلهم وهو حمد 

 .وهو اإسام
يـــوم إى  وأعطـــاهم وظيفــة اأنبيـــاء. .وأنــزل علـــيهم خــر الكتـــب وأحســـنها وهــو القـــرآن

                : اهإى  وهــــــــــــــي الــــــــــــــدعوة ..القيامــــــــــــــة
 [.3امائدة: ]         

فمن علم اه منه ، واه عَز وجَل ا يستخدم لدينه والدعوة إليه إا من يقدم نفسه
  :وجعله سببًا هداية الناس، الرغبة والطلب الصادق والتضحية استخدمه اه لدينه

                            
                        

 [.119آل عمران: ]     
أمــا امعــرض فإنــه ا يســتخدم؛ ، والعامــل إنــا يســتخدمه صــاحب العمــل إذا قــدم نفســه

 .أنه ليس عنده الطلب
فيجب أن ، وأمره أن يستخدمها للدين، واه عَز وجَل أعطى كل إنسان طاقات

            : وهكذا، نستخدم البدن لقضاء طلبات الدين
                     

   [.11التوبة: ]                         
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وهذه الثاثة )البدن والفكر والدعاء( استعملت اآن لقضاء طلبات الدنيا وعارها 
                         : وتكميلها

                           
                                    

                              
 [.15 – 14آل عمران: ]      

واصطفى ، فاصطفى من امائكة رساً ، يصطفي من خلقه ما يشاء تبارك وتعاىواه 
: وهو أعلم حيث جعل رسالته كا قال سبحانه، للنبوة والرسالة من شاء من البر

(            ) 
 .[15: ]احج 

الناس بالدين إى  ثم يبعثهم، وبعد ااجتباء وااختيار وااصطفاء يربيهم اه ويبتليهم
                                   : احق

                                            

 [.52مريم: ]
وربـاه عــى ، واصـطفاه عـى النـاس بالرسـالة والتكلـيم، اصـطنعه اه لنفسـه ملسو هيلع هللا ىلصفموسـى 

              :فرعــــــونإى  ثــــــم أرســـــله، اإيـــــان والتوحيـــــد
 [.144اأعراف: ]                     

 :ولكن تلقى قبل ذلك ثاثة أنواع من الربية وهي
 .والربية اإيانية ..والربية اأخاقية ..الربية البدنية

ورأى اإراف ي ألوان ، وعاش حياة القصور، رباه اه ي قر فرعون ملسو هيلع هللا ىلصفموسى 
ولذا ما رب القبطي ربة قتله كا قال ، وتعلم هناك الربية البدنية، الطعام
                              : سبحانه

                                    
 [.15: ]القصص                          

 .ورفع الصخرة عن البئر وحده ي مدين، وفقأ عن ملك اموت
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ليتـدرب عـى حسـن اأخـاق مـع ، وي مدين رباه اه عى حسـن اأخـاق مـع البهـائم
  .نموما من نبي إا ورعى الغ، فرعى الغنم عر سنوات ي مدين، الناس

 :وي ذلك حكم بالغة
، وكذلك الداعي مزاجـه اانتشـار لنرـ اهدايـة، فمزاج الغنم اانتشار لتحصيل امنافع

ومـزاج الـداعي ميـع اأمـة عـى الـدين ، ومزاج الراعي مع الغـنم عـى امـاء والكـأ
 .واهدى

، ايـة هــاورمتهـا والعن، والرفـق هـا، والشـفقة عليهـا، ومـزاج الراعـي الصـر عـى الغـنم
، والشــفقة علــيهم مــن عــذاب اه، وكـذلك الــداعي مزاجــه الصــر عــى اأذى مـن النــاس

                  : ورمتهم واإحسان إليهم
 [.122التوبة: ]                 

، وجنبهــا مــا يتعبهــا ويشــق عليهــا، والراعــي يــورد الغــنم أمــاكن امــاء والعشــب والكــأ
وإبعادها عن مـواطن اهلكـة ، داعي مزاجه السر باأمة ي سبل النجاة واهدىوكذا ال

ـــــــــــــــــــــــــــردى                             : وال
 [.2اجمعة: ]                             

والــذي يرعــى الغــنم تــأي فيــه ، فالــذي يرعــى اإبــل تــأي فيــه صــفة الكــر،  والبيئــة مــؤثرة
 : لـــــذلك الــــذي يكـــــون ي امســــجد تـــــأي فيــــه صـــــفة امائكــــة الـــــذين، التواضــــعصــــفة 

 .[6: ]التحريم (          )
وكذلك ، وبذل امنافع ها، ومزاج الراعي أنه يعيش جل وقته ي خدمة الغنم وحفظها

 ): الراط امستقيمإى  الداعي يعيش كل وقته من أجل هداية البر
          

 .[122: ]التوبة (  
 .م اه موسى الربية اإيانية بقسميها النظري والعميوي طور سيناء علَ 

، وبن اه له أنه اإله الذي ا إله غره، عند الشجرة ملسو هيلع هللا ىلصفالنظري كا كلم اه موسى 
وسيحاسبهم عى ما عملوا يوم ، رهمإى  وأن الناس راجعون، وأمره بعبادته وطاعته

 : ومن طاعة أهل الكفر واأهواء فقال سبحانه، وحذره من ترك ما أمر به، لقيامةا
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 [.16 – 0طه: ]                              
     ): اإيان عمليًا فقال له ملسو هيلع هللا ىلصثم علم اه موسى 

 .[12-11: ]طه (                
فلا ، فأمره بإلقاء عصاه،  عملياً معنى ا إله إا اه ملسو هيلع هللا ىلصفاه سبحانه أراد أن يعلم موسى 

   ): حيــــــــةإى  ألقاهـــــــا جاءهــــــــا أمـــــــر اه فــــــــورًا فتحولـــــــت بــــــــأمر اه
 .[29-10: ]طه (    

تدريبًا له عى اإيان ومام ، ثم أمره بأخذها وهي ضارة، فأمره اه بإلقائها وهي نافعة
ـــــــد اه، الطاعـــــــة ـــــــيعلم أن كـــــــل يء بي ـــــــه ل ـــــــك ل      ): وحـــــــده ا ري

 .[21: ]طه (  
وآيـــة أخـــرى يراهـــا جـــري عمليـــًا لـــيعلم هـــا قـــدرة اه ي الترـــف ي اأشـــياء وتبـــديل 

 .[22 :]طه (          ): أحواها فوراً 
اه فقــال لــه إى  فرعــون يــدعوهإى  ومــا عــرف حقيقــة اإيــان نظريــًا وعمليــًا أرســله اه

         ): الصـــاة الســـام وأخيـــه هـــارون علـــيها
 .[44-43: ]طه (   

        ): فاذا قال موسى وهارون عليها الصاة والسام
 .[45: ]طه ( 

 .[46: ]طه   (          ): فقال اه ها
 وهو يرى فرعون وملكه وجنوده كالبعوضة، فرعون هذا اليقنإى  ملسو هيلع هللا ىلصفذهب موسى 

            ): اهإى  ودعاه
              

 .[49-30: ]القصص  (
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: وأنجى اه موسى وبني إرائيل كا قال سبحانه، فأهلكه اه وأغرقه وقومه ي البحر
                                  

 [.62 – 65الشعراء: ]                             
فسبحان املك القادر الذي أنجى موسى وقومه، وأهلك فرعون وجنوده، بأمر واحد، 

 [.1املك: ]                                       ومكان واحد، ووقت واحد: 
        ): هــو اخــاق العلــيم تبــارك وتعــاىواه 

 .[62: لقصص]ا (       
واختاره فاستوى عليـه ، خلق سبحانه أكر امخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرش

فاسـتوى جـَل جالـه عـى أعظـم امخلوقـات بأوسـع ، بأعظم صفة وأوسـعها وهـي الرمـة
 .[5: ]طه(     ): كا قال سبحانه، الصفات وهي الرمة

 ا َينُْظــرُ  هَإَِن ا»: ملسو هيلع هللا ىلصكــا قــال النبــي  واختــار قلــب اإنســان ليكــون حــًا لنظــره ســبحانه
لُِكمْ إى  َوَلكِْن َينُْظرُ ، ُصَوِرُكْم َوأْمَوالُِكمْ إى  ََ  .()أخرجه مسلم  «ُقُلوبُِكْم َوأْع

فإذا كانت )ا إله إا اه( ي قلب اإنسان ، والقلب صغر جداً ، فالعرش عظيم جداً 
كا أن العرش ائق ، ائقًا بجال اهوصار ذلك القلب ، رجح بالساوات واأرض
             : وخلوه من العيوب، وكاله، بجال اه سبحانه لعظمته

                                  
                              

 [.54اأعراف: ]
وأن تكون خالية من الرك ، ا قلوهم باإيانواه عَز وجَل يريد من عباده أن يزينو

                     : لتكون ائقة بنظر اه جل جاله، والعيوب
                                             

                            

 [.2 – 1احجرات: ]
                                                

 (. 2564برقم ) أخرجه مسلم( 1)



12 

ويمقت العمل ، ويطهره من العيوب، القلب زكيلعمل الذي ياب واه سبحانه ح
                    : الذي يلوث القلب ويفسده

                             
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]     
وأعطاها وظيفة اأنبياء ، خرجت للناسوقد أكرم اه هذه اأمة فجعلها خر أمة أ

         ، وعبادة اه وحده ا ريك له: اهإى  وهي الدعوة، والرسل
                      

 [.119آل عمران: ]                     
هذه اأمة ورمة ، وميع اأمم السابقة هي اآن ي القبور تنتظر جيء هذه اأمة

وجعلها تعمل ، وآخر اأمم؛ لئا يطول عليها زمن اانتظار ،جعلها اه خر اأمم
 .وتؤجر كثراً ، قلياً 

 .وأعاها مضاعفة، وأجورها كبرةرة، مة ذنوها مغفورة، وعيوها مستوفهذه اأ
وتعتر لتتعظ  أحوال اأمم السابقة مع أنبيائهموكشف اه هذه اأمة أعال وفضائح و

وسر عيوب هذه اأمة عن اأمم ، وتقتدي بمن أطاع اه ورسله، بمن خالف أمر اه
 .السابقة

 .وما أشد عنايته ها ..فا أعظم احتفاء اه هذه اأمة
               ؟فمتى تشكر هذا التريف واإكرام

 [.122التوبة: ]                     
كذلك اصطفى بيت آل ، له كا اصطفى امؤمنن عى سائر البرواه جل جا

                           : إبراهيم عى سائر البيوت
                                    

 [.55 – 54النساء: ]          
فقد جعل اه فيهم ، اإطاقفهذا البيت امبارك امطهر أرف بيوت العام عى 

وجعلهم أئمة هدون ، نبي إا من أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلصفلم يأت بعد إبراهيم ، النبوة والكتاب
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                  : يوم القيامةإى  بأمره
 [.13اأنبياء: ]                  

واخذ ، وبدعوهمفكل من دخل اجنة من أولياء اه بعدهم فإنا دخل من طريقهم 
 .منهم اخليلن إبراهيم وحمدًا عليها الصاة والسام

       :وجعل سبحانه صاحب هذا البيت وبانيه إمامًا للعامن كا قال سبحانه
                                           

 .[124: ]البقرة     
، وقبلة هم، الذي جعله قيامًا للناس، ه بناء بيته العتيقجل جاله عى يدياه وأجرى 

فكان ظهور هذا البيت وعارته من أهل هذا البيت ، يوم القيامةإى  وحجًا هم
                                : اأكرمن

                                
                               

 [.120 – 121البقرة: ]                    
  :وأخرج سبحانه من أهل هذا البيت اأمتن العظيمتن

وأمة حمد مام سبعن أمة هم خرها وأكرمها ، ملسو هيلع هللا ىلصوأمة حمد  ملسو هيلع هللا ىلصوهم أمة موسى 
ن إا بالثناء فا يذكرو، وأبقى عليهم لسان صدق وثناء ي العام، عى اه سبحانه

           ملسو هيلع هللا ىلص: براهيم كا قال إ والصاة والسام عليهم، عليهم
                                      

  [.25 – 23الشعراء: ]
فلهم ، وجعل سبحانه خاص خلقه من شقاء الدنيا واآخرة عى أيدي أهل هذا البيت

وهم امنن اجسام ي ، ن إحصاؤها وا جزاؤهاعى الناس من النعم ما ا يمك
 .رقاب اأولن واآخرين من أهل السعادة

وسد سبحانه ميع الطرق بينه وبن العامن فلم يفتح أحد قط إا من طريقهم 
 .وخصهم سبحانه بالعلم با م خص به أهل بيت سواهم من العامن، وباهم

وثوابه ، وأحكامه وأفعاله، وأسائه وصفاته فلم يطرق العام أهل بيت أعلم باه
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       : وخلوقاته ومائكته منهم، ورعه ومواقع رضاه وغضبه، وعقابه
 [.129النحل: ]                             

توحيد اه إى  وخصهم بالدعوة، فسبحان من مع هم علم اأولن واآخرين
وأطاع هم أهل اأرض ما م ، واستخلفهم ها، ضومكن هم ي اأر، وحبته

   : وأيدهم ونرهم وأظفرهم بأعدائه با م يؤيد غرهم، حصل لغرهم
                                            

                                       
 [.132 – 139البقرة: ]                             

وحا هم من آثار أهل الضال والرك واآثار التي يبغضها اه ويمقتها ما م يمحه 
                                : بسواهم

 [.125البقرة: ]                                
فا يزال العام باقيًا ما بقيت ، سببًا لبقاء العام وحفظه عَز وجَل آثارهم اه وجعل

 .آثارهم ي اأرض ورائعهم
وأظهر عى أيدهم من بركات الدنيا واآخرة ما م يظهره عى يدي أهل بيت سواهم 

             ): كا قال سبحانه
 .[54: ]النساء (     

 :عليهم تبارك وتعاىومن بركات اه 
ومنهم  ملسو هيلع هللا ىلصفمنهم من اخذه خليًا كإبراهيم وحمد  ..أن أعطاهم ما م يعط غرهم

ومنهم من آتاه شطر احسن  ملسو هيلع هللا ىلصومنهم الكليم كموسى  ملسو هيلع هللا ىلصالذبيح كإساعيل 
ومنهم من  ملسو هيلع هللا ىلصومنهم من آتاه ملكًا م يؤته أحدًا من العامن كسليان  ،ملسو هيلع هللا ىلصكيوسف 

ورفع اه العذاب العام عن أهل اأرض  ..نوفضلهم عى العام ..رفعه مكانًا علياً 
فأهلكت اأمم السابقة التي عصت بعذاب ااستئصال كقوم نوح  ..هم وببعثتهم

                     : وعاد وثمود وقوم لوط
                             

 [.٠٤العنكبوت: ]                
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، اه التوراة واإنجيل والقرآن رفع اه ها العذاب العام عن أهل اأرض فلا أنزل
وجعل أمته خر ، سيد اأنبياء والرسل ملسو هيلع هللا ىلصوجعل حمدًا ، وأمر بجهاد من خالفهم

، وأهل بيعة الرضوان، واختار منهم أهل بدر، واختار منهم السابقن واأولن، اأمم
   : ومن اأخاق أزكاها، ئع أفضلهاومن الرا، واختار هم من الدين أكمله

                             
 [.٠٤٤التوبة: ]                          

ووهبهم ، وجعلهم خر أمة أخرجت للناس، عى سائر اأمم ملسو هيلع هللا ىلصواختار أمة حمد 
                    : من العلم واحلم ما م هبه أمة سواها

 [.٢اجمعة: ]                                
، سبحانه من اأماكن والباد والبقاع خرها وأرفها وهي البلد احراماه واختار 

                        : ومسجده احرام، وجعل فيها بيته امبارك
   [.٦٩آل عمران: ]       

وا ختى ، وا ينفر له صيد، وا تعضد به شجرة، ا يسفك فيه دم، له حرمًا آمناً وجع
                                   :خاه

 [.٧٥القصص: ]                                       
 :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  وسببًا لدخول اجنة كا، وجعل قصده مكفرًا ما سلف من الذنوب

ََ الُْعْمَرةِ َكَفاَرة  إى  الُْعْمَرةُ » ََ  َبيْ لِـ ُوُر َليَْس لْـمَ ُج الْـَح َوا، نَـُهـ  .()متفق عليه « نَةُ لْـَج َجَزاء  إِا ا َلـهُ ْْ
فهو أفضل بقاع ، وجعل اه سبحانه الصاة ي امسجد احرام بائة ألف صاة

كا أن الفاحة أم وجعل مكة أم القرى، ، القرىوهو ي أم ، اأرض عى اإطاق
 .الكتاب

فخر اأيام عند اه يوم ، واه سبحانه فضل بعض اأيام واللياي والشهور عى بعض
 ، وهو العار من ذي احجة.النحر يوم احج اأكر

ويوم اجمعة أفضل أيام ، وأفضل الشهور شهر رمضان، وأفضل اللياي ليلة القدر 
                                                

 (. 1340( واللفظ له، ومسلم برقم )1113، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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                : ويوم النحر أفضل أيام العام، وعاأسب
 [.٩٦القصص: ]                   

واختصه ، واختار من كل جنس أطيبه، خلق ميع امخلوقات تبارك وتعاىواه 
، وا حب إا الطيب، طيب ا يقبل إا طيباً تعاى  فإنه، وارتضاه دون غره، لنفسه

 .من اأقوال واأعال والكام والصدقات إا الطيبوا يقبل 
 الذي ا يصعد، فله من الكام الكلم الطيب، فالطيب من كل يء هو ختاره تعاى

والتفحش ي ، وهو أشد يء نفرة عن الفحش ي امقال، إا هوتعاى  اهإى 
             : وكل كام خبيث، والبذاء والكذب، اللسان

 [.٠٤فاطر: ]                                
وا حب من اأعال إا أطيبها وهي عبادة اه وحده ا ريك له با رعه 

                                                       : ملسو هيلع هللا ىلصرسوله
 [.٠٠٤الكهف: ]                    

                :سبحانه من الكتب القرآناه  واصطفى
 [.٦٥احجر: ]      

 .سبحان اه واحمد ه وا إله إا اه واه أكر: وهي، واصطفى من الكام أربعاً 
: ُسْبـَحاَن ا ٬اإى  َأَحُب الَكامِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  ، َوا إَلـَه إَا ٬، َواَحـْمُد ٬َأْرَبـع 

َك بَِأي ، َواهُاهُ ُ ُُ ، ا َي ُ َْ  .()أخرجه مسلم «ِهَن َبَدْأَت ـِـَأْك
، وهو سبحانه أعلم بمن يشكره عى نعمه فيختصه بفضله ويمن عليه من ا يشكره

 (   ): واحتال منته، فليس كل حل يصلح لشكره
 .[53: ]اأنعام

ا تليق إا ، بل ها حال خصوصة، هوليس كل أحد أهًا وا صاحًا لتحُمل رسالت
    ): واه وحده أعلم هذه امحال، وا تصلح إا ها، ها

 .[124: ]اأنعام (  
                                                

 (.2131برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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                             :  اه وقال
 [.٥٧احج: ]     

                                    : وقال 
 [.٣٠ – ٣٣آل عمران: ]                

وهي ، واختار هم أوسط الِقبل وأفضلها، ملسو هيلع هللا ىلصقد اختار اه عَز وجَل أمة حمد و
    ): وهم أوسط اأمم وخيارهم كا قال سبحانه، الكعبة

              
                     

 .[143: ]البقرة (                              
وأفضل ، كا اختار هم أفضل الرسل، بل أفضل اأممسبحانه أفضل القِ اه فاختار 
 .وأفضل اللغات، الكتب

، ومنحهم خر اأخاق، وخصهم بأفضل الرائع، وأخرجهم ي خر القرون 
وموقفهم ي القيامة ، وجعل منازهم ي اجنة خر امنازل، وأسكنهم خر اأرض

 .والناس حتهم ،فهم عى تل عال  ، خر امواقف
          ): فسبحان من ختص برمته من يشاء

 .[4: ]اجمعة (
 ج اه هذه اأمة بأربعة تيجان:وقد توَ 
 [.٠٠٤آل عمران: ]            تاج: 

 [.٠٠٣البقرة: ]          وتاج: 
 [.٠٠٣البقرة: ]             وتاج:
 [.٥٦احج: ]                       وتاج: 

 .، وهذه اأمةفهذه اخصائص وغرها من آثار رمة اه وبركاته عى أهل هذا البيت
 سيد أهل هذا البيت كا صى اه عليهوقد أمرنا اه عَز وجَل أن نصي عى  

          ): بحانهومائكته كا قال س
 .[56: ]اأحزاب (    
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أن يبارك عليه وعى آله كا بارك عى تعاى  أن نطلب من اه ملسو هيلع هللا ىلصوأمرنا رسول اه 
آِل  َلـىَوعَ  ،دٍ َحـمَ ُمـ َلـىَصِل عَ  ُهـمَ َلـال» :أهل هذا البيت امعظم ي كل صاة بقولنا

َُ عَ ، دٍ َحـمَ ُمـ ََ َصَلْي َباِرْك  ُهـمَ َلـال، يد  َمـجِ يد  َحـمِ إَِنَك ، آِل إِْبَراِهيمَ  َلـىَوعَ ، إِْبَراِهيمَ  ـىلَ َك
َُ عَ ، دٍ َحـمَ ُمـآِل  َلـىَوعَ  ،دٍ َحـمَ ُمـ َلـىعَ  ََ َباَرْك إَِنَك ، آِل إِْبَراِهيمَ  َلـىَوعَ  ،إِْبَراِهيمَ  َلـىَك

 .()متفق عليه « يد  َمـجِ يد  َحـمِ 
وزادهم ي امأ اأعى تعظيًا ، هل هذا البيت عن بريته أفضل اجزاءفجزى اه أ

 .وصى اه وسلم عليهم صاة دائمة ا انقطاع ها، وتريفاً 
 ؟ونستن بسننهم، ونقتدي هم، وها نتشبه بأهل هذا البيت

                                                       قال اه تعاى: 
 [.٢٠اأحزاب: ]               جئ   

وخصها بالقرب من عرشه فهو ، من اجنان دارًا اصطفاها لنفسهتعاى  وقد اخذ الرب
 .وهي الفردوس سيدة اجنان، سقفها

ََ اجَ » : ملسو هيلع هللا ىلص يالنَب قال نَِة، َوَفْوَقُه إَذا َسأْلُتـُم اهَ َفَسُلوُه الِفْرَدْوَس، َفإَنُه أْوَسُط اَجنَِة، َوأْع
 .()أخرجه البخاري «َعْرُش الَرْحـَمِن، َوِمنْـُه َتَفَجُر أنـَهاُر اَجنَةِ 

، كا اختار من امخلوقات البر، واه عَز وجَل ختار من كل نوع أعاه وأفضله
واختار من اأنبياء ، واختار اأنبياء والرسل من امؤمنن، واختار من البر امؤمنن

واختار من وهم ) نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد (، ، الرسل أوي العزمو
       : أوي العزم اخليلن إبراهيم وحمدًا عليها الصاة والسام

                                        
                               

                                     
 [.٢٧٣البقرة: ]         

واختار من  ..من البر ملسو هيلع هللا ىلصواختار حمدًا  ..واختار سبحانه من امائكة جريل
                                                

 (. 496( واللفظ له، ومسلم برقم )3319، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1423برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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 ..من الباد مكةاختار وواختار من اأراضن السبع العليا..  ..لياالع السبع  السموات
ومن أيام  ..ومن أيام اأسبوع اجمعة ..لة القدرومن اللياي لي ..ومن اأشهر امحرم

ومن اأوقات أوقات الصلوات  ..ومن الليل ثلثه اآخر ..ويوم عرفة ،العام يوم النحر
              ): اخمس

 .[62: ]القصص ( 
وهو ، ومدد آجاهم ،واه حكيم عليم قسم بن العباد معايشهم امتضمنة أرزاقهم

ومن يصلح له ، ذي يقسم فضله بن أهل الفضل عى حسب علمه بمواقع ااختيارال
 .من ا يصلح له

        : وهو سبحانه الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات بعلمه وحكمته
                                
                            

 [.٣٢ – ٣٠الزخرف: ]              
                    : وهو سبحانه أعلم بمواقع اختياره

                            
 [.٠٢٧اأنعام: ]                      

فكانوا صفوته ، اختار منهم من تاب وآمن وعمل صاحاً ، وكا خلق اه العباد وحده
 .وخرته من خلقه، عبادهمن 

وأنه اه ، وكال حكمته وعلمه وقدرته، وهذا ااختيار دال عى ربوبيته ووحدانيته
 : ويدبر كتدبره، وختار كاختياره، فا ريك له خلق كخلقه، الذي ا إله إا هو

                                           
                            

 [.٠٤٣ – ٠٤٢اأنعام: ]
، وجعل فيها البيت امعمور، واختار العليا منها، واه عَز وجَل خلق السموات السبع
وأسكنها ، واختصها بالقرب من كرسيه وعرشه، وجعلها مستقر امقربن من مائكته

 .ملسو هيلع هللا ىلص، منهم خليله إبراهيم من شاء من خلقه
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 .ولو م يكن إا قرها منه تبارك وتعاى،  سائر السمواتفلها مزية وفضل عى
               : وخلق سبحانه الكري وجعله حيطًا بالسموات واأرض

                                          
                                     

 .[255: ]البقرة                                      
واختاره من بن ، وجعله أكر امخلوقات وأوسعها وأعاها، وخلق سبحانه العرش

   ): كا قال سبحانه بصفة الرمة امخلوقات فاستوى عليه
 .[5: ]طه (

، سقفها وجعل عرشه، وفضلها عى سائر اجنان، وخلق سبحانه جنة الفردوس
 .واختارها خرته من خلقه، وغرسها بيده

واختار منهم امصطفن منهم عى سائرهم كجريل ، وخلق سبحانه عام امائكة
                           : وميكائيل وإرافيل

 [.٥٧احج: ]       
 .وجَل فذكرهم سبحانه لكال اختصاصهم واصطفائهم وقرهم من اه عَز 

 .فجريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب واأرواح
         : وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة اأرض والنبات

 [.٦٦البقرة: ]                  
، وإرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه صعق من ي السموات ومن ي اأرض

                 : ام ينظرونفإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قي
                                      

                                

 [.٩٦ – ٩٦الزمر: ]
 :لعبده نوعانتعاى  واختيار الرب

سم غر ما فالواجب عى العبد أن ا ختار ي هذا الق، اختيار ديني رعي :أحدما
           ): اختار له سيده كا قال سبحانه
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 .[36: ]اأحزاب (             
، ورضاه باه رباً ، فاختيار العبد خاف ما اختار اه له مناف إيانه وتسليمه

                         : وبمحمد رسواً ، وباإسام ديناً 
                              

 [.٢٦٧البقرة: ]           
  .اختيار كوي قدري كامصائب التي يبتي اه ها من شاء من عباده: الثاي

وليس ي هذا ، ويدفعها ويكشفها، القدر الذي يرفعها عنهإى  فهذا ا يره فراره منها
بل ، فهذا القدر ا يسخطه الرب، نازعة للقدر بالقدروإن كان فيه م، منازعة للربوبية

وقدر امرض ، وقدر العطش بالرب، يأمر به كا أمر بدفع قدر اجوع باأكل
                        : وهكذا ..بالدواء

 [.٠٥٢البقرة: ]           
فالعبد مأمور ، والذنوب فهو قدر امعائب وا يرضاهاه وأما القدر الذي ا حبه 

            : ومطلوب منه التوبة منها، ومنهي عن الرضا ها، بسخطها
 [.٠٠٤النساء: ]                    

ورع لنا أفضل  ..وأنزل علينا أحسن كتبه ..فاحمد ه الذي أرسل إلينا أفضل رسله
طانا وظيفة اأنبياء والرسل وهي وأع ..وجعلنا خر أمة أخرجت للناس ..رائعه
 ): والنهي عن امنكر كا قال سبحانه ..واأمر بامعروف ..اهإى  الدعوة

            
           

 .[119: ]آل عمران ( 
              وجزيل الثواب: ،حسانفلله احمد وامنة عى عظيم اإ

                                
  [.٣٥ – ٣٩اجاثية: ]
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 والرسالة النبوة فقه -2
            ): قال اه تعاى

               
 .[36: ]النحل (  

         ): وقال اه تعاى
               

 .[25: ]احديد (     
            ): وقال اه تعاى

 .[2: اجمعة] (        
                :اإنس لعبادتهاجن وخلق  تبارك وتعاىاه 

                                          

 [.٧٦ – ٧٩الذاريات: ]
سر عليه وساه يواختار لإنسان منهجًا ل، ي اأرض واختار اإنسان ليكون خليفة

 :وأمرهم أن يقولوا للناس شيئن، خلقه بذلكإى  وأرسل رسله، اإسام
وهذا ، وهذا الكون خالقاً ، وهذا الكون إهاً ، أن يقولوا إن هذا الكون رباً  :اأول

ا بد أن تؤمنوا به ف، فجميع اأشياء واأمور بيد اه رب العامن، ملكاً الكون 
ونحن كغرنا ، أما نحن فا علينا إا الباغ، وتسألونه حاجاتكم، لتستفيدوا من خزائنه

                  ): ليس بأيدينا يء
 .[122: ]اأعراف (             

                             وقال سبحانه:
                                 

 [.٧٠اأعراف: ]                
، خزائن اهداية والرمة، أن يقولوا إن أردتم أن تستفيدوا من خزائن اه :الثاي

فعليكم أن جعلوا حياتكم ، وغرها ما ي خزائن اه، وخزائن اأموال واأرزاق
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 .وأخاق حسنةوتعليم وتعلم، ، وعبادة ودعوة، إيان وتوحيد: لكحياة اأنبياء والرس
ويتواكم ويعزكم كا فعل ذلك مع ، وينركم ويرزقكم، وبذلك يكون اه معكم

                             : اأنبياء
 [.٦٩اأعراف: ]                          

      ): بعوا رسله كا قال سبحانهوإن أردتم أن حبكم اه فات
 .[31: ]آل عمران (         

                            : وقال سبحانه
                              

 [.٠٧٦اأعراف: ]                 
دين ي جتمعاهم ومع الناس عليه كا وأمر اه ميع اأنبياء والرسل بإقامة ال

               ): قال سبحانه
                      

 .[13 : ]الشورى (              
ومن  ..اليقن عى اخالقإى  وأمرهم بنقل فكر الناس من اليقن عى امخلوق

ومن الفكر  ..اليقن عى اإيان واأعال الصاحةإى  ياءواأش لاليقن عى اأموا
 ..طاعة اه ورسولهإى  ومن طاعة النفس والشيطان، الفكر ي اآخرةإى  ي الدنيا

. واخروج من .أحكام وآداب الريعةإى  من عادات وتقاليد القبيلةوالتحول 
             نور التوحيد واإيان: إى  ظلات اجهل واهوى

                                  
 [.٢اجمعة: ]     
 .اهإى  والدعوة ..الدين :أعطاه اه شيئن وكل نبي

، لكن جعل رسالته لعموم البرية، ما أعطى اأنبياء ميعاً  ملسو هيلع هللا ىلصثم أعطى اه حمدًا 
وجعل أمته خر ، خامًا للرسلوجعله ، بل جعله رمة للعامن، بل لإنس واجن

وهي ، وأرف الوظائف وأعاها، وأعطاها وظيفة اأنبياء والرسل، اأمم وآخرها
  ): واأمر بامعروف والنهي عن امنكر كا قال سبحانه، اهإى  الدعوة
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          )  

 .[119: ]آل عمران
، وامؤمن والكافر، والرشيد والسفيه، نهم العاقل وامجنونفم :وبنو آدم درجات

فاأنبياء ، ومهمة اأعى أن يأخذ بيد اأدنى، وأعاهم درجات الرسل ثم أتباعهم
اإيان إى  والرسل أرسلهم اه لرفعوا البرية من التريعات البرية السفلية

           : والفضائل والتريعات واأخاق الساوية
                      
                         
                  

 [.٠٩ – ٠٧امائدة: ]            
وذلك ما ، صار اجميع ي امنحدر ،وشد اأدنى اأعى ،فإذا عكس البر القضية
                     : يريده الشيطان وأتباعه

 [.21النساء: ]             
بل  ،من مساويه علومهواأمي كا ولدته أمه م يأخذ ، ونبيها أمي، وهذه اأمة أمة أمية

                    : أخذها من ربه اأعى
 [.1إبراهيم: ]                
فقد وصله  ،اأمية من معطيات عقول البروإذا كان اه عَز وجّل َقد حرم حمداً ب

         : وملك البر، وهدي البر، بالعلوية التي تعلم البر
 [.113النساء: ]                           

 .كا يعرفون أبناءهم ،وهذا القرآن، وأعداء اإسام يعرفون هذا الدين
، وما فيه من أخاق وآداب، ما فيه من خر وصاحو، يعرفون ما فيه من سلطان وقوة

 .وما فيه من سنن ونظام
ويعلمون أن اأرض ا تسعهم وتسع أهل ، وحسبون هذا الكتاب ألف حساب

                         : الدين
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 [.141 – 146البقرة: ]                          
بنى بني الرجال؟ وكيف ت  ليعرفوا كيف ي   ،ين دراسة دقيقةوهم يدرسون هذا الد

: ويبحثوا عن مقتل هذا الدين كا قال سبحانه، اأخاق؟ ليقوموا بتخريب هذا البناء
(               

              
 .[211: ]البقرة (  

وحولوا الدين من حركة دافعة ، سلمنوقد اجتهدوا وبحثوا حتى خدعوا كثرًا من ام
 .وجعل الدين كله ه، حطم الباطل واجاهلية

وإى ، وإى بحوث نظرية ميتة، حركة ثقافية باردةإى  حولوه بعد جهود وتضحيات
وحولوا  ،وا تزكي القلوب ،ومعلومات تصدع الرؤوس، جدال فقهي أو طائفي فارغ

مع إهام أهله أن عقيدهم حرمة ، لهمفهومات وتصورات مدمرة إى  العقيدة
: وي كل بلد، وي كل ميدان، قها تكر ي كل حظةمع أن أجنحتها وأخا ،مصونة

                                                 
 [.0 – 2الصف: ]                                   

، واإعراض عنه، راغ العقيدة بتصورات أورثت الشك ي دين اهوي النهاية ملؤوا ف
ا ي الزهد ي الدين ونبذه ،  امسلمن ي القاعروهبط كث، غرهإى  وجاوزه
          : بل بتنفر الناس عنه باأقوال واأفعال والصفات، فحسب

                                 
                                  

 [.190البقرة: ]
وينهى عن ، من يأمر بامنكر ،من يتكلمون بألسنتنا ،وقام ي اأمة من بني جلدتنا

 .ويصد عن سبيل اه بلسانه وقلمه وحاله، امعروف
                              قال اه تعاى:
 [.294البقرة: ]                

َذْيَفَة ْبن اْلَيَاِن ري اه عنه عن و وَل اه  قال: ح  َعْن اخَْرِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَاس  َيْسَأل وَن َرس 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=21
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دْ  ه  َعْن الَرر َخَاَفَة َأْن ي  نْت  َأْسَأل  نَا ِي َجاِهلَِية  َوَرٍ َوك  وَل اه، إَِنا ك  : َيا َرس  ْلت  ِرَكنِي، َفق 
؟ َقاَل: ، َفَهْل َبْعَد َهَذا اخَْرِ ِمْن َرٍ : َوَهْل َبْعَد َذلَِك   «َنَعمْ » َفَجاَءَنا اه ِهََذا اخَْرِ ق ْلت 

؟ َقاَل: لْ  «َوفِيِه َدَخن    ،َنَعمْ »  الَرر ِمْن َخْر  ؟ َقاَل:ق  : َوَما َدَخن ه  ْرِ » ت  ََ ُْدوَن بِ َُ َقْوم  
؟ َقاَل:  «َتْعِرُف ِمنُْهْم َوُتنْكِرُ  ،َهْديِي : َفَهْل َبْعَد َذلَِك اخَْرِ ِمْن َرٍ ََ  ،َنَعمْ »  ق ْلت  ُدَعاة  َع

ْم إَِليَْها َقَذُفوُه فِيَها ،َأْبَواِب َجَهنَمَ  ُ ََ : َيا رَ   «َمْن َأَجا ْم َلنَا. َقاَل:ق ْلت  وَل اه، ِصْفه  ُهْم  » س 
ِي إِْن َأْدَرَكنِي َذلَِك؟ َقاَل: «َوَيَتَكَلُموَن بَِأْلِسنَتِنَاِمْن ِجْلَدتِنَا،  ر  : َفَا َتْأم  َاَعَة » ق ْلت  ََ َتْلَزُم 

ْن َه ْم َمَاَعة  َوَا إِمَ  «امُْسلِِمَن َوإَِماَمُهمْ  : َفإِْن َمْ َيك  ؟ َقاَل:ق ْلت  َفاْعَتِزْل تِْلَك اْلِفَرَق » ام 
ََ َذلَِك َشَجَرةٍ َحَتى ُيْدِرَكَك امَ  ُكَلَها َوَلْو َأْن َتَعَض بَِأْصلِ  َُ َع  .()متفق عليه «ْوُت َوَأْن

 والصر عى مشاق الطريق، ولزوم هذا العمل، إن دور اأنبياء وأتباعهم إباغ دين اه
 [.35النحل: ]                 ي سبيل اه: 

وا ، وله سنة إهية ا تتبدل، أما هدى الناس أو ضاهم فهو بيد اه وحده ا ريك له
كا ا يغر منها ضيقه ببعض ، يغر منها رغبة الرسول أو الداعي ي هداية من حب

       ): من يعاند وحارب ويؤذي كا قال سبحانه
                    

 .[35: ]اأنعام (  
                        وقال سبحانه: 

                                     
 [.36النحل: ]         

ما  إنا حسابه عى، وحسابه ليس عى عدد امهتدين، إن شخصه ا اعتبار له ي هذا اأمر
رب الناس فهو إى  وأَمر الناس بعد ذلك، وما التزم وما استقام كا أ مر، أدى وما صر
 .[30: ]اأنعام (                ): العليم احكيم

   ): وهو أعلم بمن يصلح للهداية أو الضالة، وميع اخلق ي قبضته
 [.35]اأنعام:  (       

                                                

 (. 1241(، واللفظ له، ومسلم برقم )3696خاري برقم )، أخرجه البمتفق عليه( 1)
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ة ا جوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بامعرضن عن الدعوة وصاحب الدعو
 .وموجبات اإيان، الذين ا تنفتح قلوهم لدائل اهدى، امعاندين ها

فهؤاء ي ، وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا، إنا جب أن يفرغ قلبه
وهذا كله ، لح أخاقهموتص، ويتفقهوا ي دينهم، بناء كياهم لتزكو قلوهمإى  حاجة
               : جهد بعد جهد الدعوةإى  حتاج

                                 
 [.22الكهف: ]                    

وحن ينمو ، أما الواقفون عى الشق اآخر فجزاؤهم بعد الدعوة اإمال واإعراض
     ): فإن اه جري سنته كا قال سبحانه، احق ي ذاته

 .[12: اأنبياء] (         
                 : وأخذ عليهم العهد وذريته وقد خلق اه آدم

 .[112: ]اأعراف                    
أا حاسبهم عى ما ولكن اه قدر برمته ، دوفطرهم عى التوحي، وزودهم بالعقول

 .وا عى ما وهبهم من العقول، فطرهم عليه من التوحيد
فجعل برمته احجة عليهم الرسالة ، وأنزل عليهم الكتب، بل أرسل إليهم الرسل

                        : كا قال سبحانه
 .[165: النساء[            

 .لفطر والعقول ا تكفي وحدها للهدى دون رسول من اهأن ا تبارك وتعاىعلم اه فَ 
 :عى حن فرة من الرسل والناس إذ ذاك أحد رجلن ملسو هيلع هللا ىلصوقد بعث اه رسوله حمداً 

، بعضه جهول، ودين دارس، أو منسوخ، أو حرف، إما كتاي معتصم بكتاب مبدل
ه وظن أنه وإما أمي من عري وعجمي مقبل عى عبادة ما استحسن، وبعضه مروك

أو غر ذلك ما زينه الشيطان ، أو نار، أو مثال، أو قر، أو وثن، ينفعه من كوكب
                      : وغَربه العباد

                                  
  [.12يونس: ]           
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 .كتابوقد آمن من هؤاء أكثر من آمن من أهل ال
أَنا َسِيُد » :ملسو هيلع هللا ىلصهو اإمام امطلق ي اهدى أول بني آدم وآخرهم كا قال  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

ُ  نْـهُ َوأَوُل َمْن َينَْشُق عَ ، َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ْْ  .() أخرجه مسلم «َوأَوُل َشافٍِع َوأَوُل ُمَشَفعٍ ، اْلَق
لكن ثواب من آمن به وأطاعه ي ، ؤمنوا بهفقد أخذ اه اميثاق عى ميع البر أن ي

فله ، الرائع امفصلة أعظم من ثواب اإيان امجمل الذي أقرت به اأمم السابقة
كا أن ضال ، عليه الصاة والسام نصيب من إيان كل مؤمن من اأولن واآخرين

            :وغواية كل إنسان من اجن واإنس إبليس منه نصيب
                                

                             
 [.21آل عمران: ]      

يشبه زمن طفولة  ملسو هيلع هللا ىلصما قبل بعثة النبي إى  وعهد آدم عليه الصاة والسام وما بعده
 رسواً. من بعده، وهذا م يبعث اه زمن كال اإنسان ملسو هيلع هللا ىلصوزمان رسول اه ، اإنسان
: يوم القيامة كا قال سبحانهإى  بالدين الكامل الشامل الباقي ملسو هيلع هللا ىلصحمد فجاء 

ــ]ام() [. 3:ائدةـ
فإذا اكتمل طوله ، وكلا زاد طوله خاط له أكر، خاط له ثوب صغرمثًا فامولود 

 .أن يموتإى  خاط له ثوب يبقى طوله
 باق، نقص منهفا يزاد فيه وا ي  ، صالح كامل ملسو هيلع هللا ىلصحمد  وهكذا اإسام الذي جاء به

كا قال  ملسو هيلع هللا ىلصوا يقبل اه دينًا سواه بعد بعثة النبي ، أن يرث اه اأرض ومن عليهاإى 
 (             ): سبحانه
 .[25: ]آل عمران

تقر بعد سام هو الدين الذي بعث اه به ميع اأنبياء والرسل، وقد كمل واسواإ
 [.10آل عمران: ]             : ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النبي 

وقد ، وإصاح من فسدت حياته من امسلمن، وقد أرسل اه الرسل هداية الكفار
                                                

 (. 2212برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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وترك عبادة ما ، بعث اه اأنبياء والرسل ليأمروا الناس بعبادة اه وحده ا ريك له
          ): سواه كا قال سبحانه

               
 .[36: ]النحل (     

، فمن آمن من الناس با جاءت به الرسل حصلت له السعادة ي الدنيا واآخرة
فإن اه ما آمنوا به وأطاعوه أحبهم وأيدهم بنره ورزقهم من ، واستفاد من قدرة اه

                    لعلهم يشكرون:  الطيبات
                        

 [.26اأنفال: ]
لكن ، وامطيع والعاي، فااستفادة من امخلوقات يشرك فيها امؤمن والكافر

                        : يمتاز امؤمن بحصول الركة ي رزقه
 [.19اإراء: ]                      

 .والتقوى ..اإيان :ن قدرة اه فلها رطانأما ااستفادة م
      ): قال سبحانه وهي خاصة باأنبياء ومن آمن هم كا

           ) 
 .[06: ]اأعراف

           ): وقال سبحانه

 .[52 -51: ]غافر (          
، وم يؤمن به إا القليل، اه وحده ا ريك لهاإيان وعبادة إى  دعا قومه ملسو هيلع هللا ىلصفنوح 

            : فسأل ربه أن هلك من استكر وكفر فأغرقهم اه باماء
                                         

 [.14 – 19القمر: ]                               
 . من م يستجب له بالريح العقيمأهلك اه ملسو هيلع هللا ىلصوكذا هود 
: سأل ربه أن هلك عدوه فرعون وقومه ما كذبوه فأغرقهم اه ي البحر ملسو هيلع هللا ىلصوموسى 

 [.55الزخرف: ]                 
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    : وقارون ما أعرض عن الدين واستغنى باله خسف اه به وبداره اأرض
                                       

 [.21القصص: ]
، قلب اه عليهم ديارهم، وأروا عى فعل الفاحشة، وقوم لوط ما كذبوا لوطاً 

                  : وحصبهم بحجارة من الساء
 [.15 – 14احجر: ]                

 : عرة عيناً  فدعا اه فخرج هم اماء من احجر اثنتا ملسو هيلع هللا ىلصوعطش أصحاب موسى 
                              

                               
 [.69البقرة: ]      
، اإسام فلم يؤمنوا فدعا عليهم فأخذهم الصيحة مرقنإى  قومه ملسو هيلع هللا ىلصودعا صالح 

 [.12اأعراف: ]                 : فهلكوا ميعاً 
 .فربوا منه، عطش أصحابه فدعا اه فخرج هم اماء من بن أصابعه ملسو هيلع هللا ىلصوحمد 

ول  َورَ  ،َدْيبَِيةِ َعطَِش النَاس  َيْوَم اح   : َقاَل  َعنْه   اهَرِيَ  َجابِر   َعنْ  ِه َبْنَ َيَديْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهس 
ول  َم َأْقَبَل النَاس  َنْحَوه  ، ث  َرْكَوة  َفَتَوَضَأ ِمنَْها  َقال وا:  «؟َما َلُكمْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اه، َفَقاَل َرس 

وَل  النَبُِي َل: َفَوَضَع ، َقاب  إَِا َما ِي َرْكَوتَِك َلْيَس ِعنَْدَنا َماء  َنَتَوَضأ  بِِه َوَا َنْرَ  اهَيا َرس 
ي وِن ، َقاه  ِي الَرْكَوِة َفَجَعَل امَ َيدَ  ملسو هيلع هللا ىلص ور  ِمْن َبْنِ َأَصابِِعِه َكَأْمَثاِل اْلع  ْبنَا اء  َيف  َل : َفَرِ

؟ َقاَل َوَتَوَضْأَنا نْت ْم َيْوَمئِذ  : َكْم ك  ْلت  ِجَابِر  نَا ِماَئَة َأْلف  َلَكَفاَنا، َفق  نَا َمَْس َعْرَ  ،: َلْو ك  َة ك 
 .()متفق عليه  .ِماَئةً 

وهكذا سائر اأنبياء وامؤمنن إنا يستفيدون من قدرة اه باإيان واأعال 
                                 : الصاحة

                                
 [.22 – 21اأنبياء: ]              

                                                

 (. 1256(، واللفظ له، ومسلم برقم )3516، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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 :اأنبياء شيئن تبارك وتعاىى اه وقد أعط
 .والدعاء ..الدعوة

فاحوائج تقى بالدعاء وسؤال الرب الذي يملك كل ، والدعاء ه، فالدعوة للبر
       :بعد فعل اأسباب امروعة، وخزائنه ملوءة بكل يء، يء

                             
 [.126البقرة: ]      
   : واطمئنانًا للكافر، باأموال واأسباب ابتاًء للمؤمناحاجات وأحيانًا تقى 

                             
 [.2 – 1يونس: ]                  

 .وبالدعاء يأي اليقن عى اأعال الصاحة
وعندما نريد  ..لشمس نصيوعندما تكسف ا ..فعندما يتأخر نزول امطر نصي

، أن ونسأله وندعوه، اه دائاً إى  وهكذا ي سائر احوائج نتوجه ..النر نصي
       ): كا قال سبحانه مقاليد اأمور كلها بيده

 .[153: ]البقرة (   
فمن جاء بالعمل ، وامطلوب ي كل عمل أن نقوم بالعمل عى الطريقة التي ورد ها

                                                        : بدون طريقته م يقبل
 [.119الكهف: ]                             

 :ثاثة أمور ملسو هيلع هللا ىلصوامطلوب ي هدي النبي 
 .وتعليم الناس ذلك ..وتعلم اليقن عى سننه ..تعلم سننه

ورفنا بالدعوة ، وأكرمنا بالدين الكامل، علنا خر أمة أخرجت للناسواه عَز وجَل ج
                                 : إليه

 [.194آل عمران: ]     
 ملسو هيلع هللا ىلصجب أن يكون قدوتنا حمد ، ونحقق مراد اه ي عباده، وحتى نؤدي اأمانة

 :ويتحقق ذلك بثاثة أمور
 .ي صورته وشكله ملسو هيلع هللا ىلصأن نتبعه  :اأول
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 .وأخاقه، ومعاراته، ومعاماته، أن نتبعه ي سرته وعبادته :الثاي
والتوكل ، واستسامه له، ويقينه عليه، وي إيانه بربه، أن نتبعه ي ريرته :الثالث
                         : وتفويض اأمر إليه، واخشية منه، عليه

 [.21اأحزاب: ]               جئ                       
إى  ودعوهم، وهو هّم هداية الناس، ملسو هيلع هللا ىلصي الفكر واهم الذي ي قلبه  ملسو هيلع هللا ىلص ونتبعه

 ): النورإى  حتى خرجوا من الظلات، ورمتهم والشفقة عليهم، اه
                

             
 .[152: ]اأعراف ( 

                      وقال سبحان: 
 [.1إبراهيم: ]              

 :واه سبحانه ما بعث اأنبياء صار الناس قسمن
       : وأسسوا حياهم عى الغيب، امؤمنون الذين آمنوا باه :اأول

                                     
 [.5 – 3البقرة: ]                          

فهؤاء احيوان ، وأسسوا حياهم عى امشاهدات، الكفار الذين م يؤمنوا :الثاي
واحيوان يعرف إشارة ، والكافر ميت ا يذكر اه، خر منهم؛ أن احيوان يذكر اه

 .هاوا يؤمن  ،والكافر ا يعرف أوامر خالقه، صاحبه
، والكافر يأكل ما ينفعه وما يره، واحيوان يعرف رزقه وما ينفعه وا يأكل إا الطيب

    ): ويكفر بالنعم وامنعم ها، ويغي امحرمات با حياء
 .[44: ]الفرقان (            

                             : وقال 
                                

 [.110اأعراف: ]        
إى  ومن الكفر ..التوحيدإى  وميع اأنبياء وامرسلن دعوا الناس من الرك
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ااهتام إى  اأموال واأشياءااهتام بومن  ..اخالقإى  ومن امخلوق ..اإيان
         : دار البقاءإى  ومن دار الفناء ..اإيان واأعال الصاحةب

                              
 [.36النحل: ]                       

 .فاجتهدوا عى القلوب واأبدان لتكون حياة الناس مطابقة حياة اأنبياء
 .واجتهدوا عى العيون حتى ترى ما حب اه ورسوله

 .آذان حتى ا تسمع إا ما حب اه ورسولهواجتهدوا عى ا
 .واجتهدوا عى العقول حتى ا تفكر إا فيا حب اه ورسوله
 .واجتهدوا عى اأيدي حتى ا تفعل إا ما حب اه ورسوله

 .واجتهدوا عى اأقدام حتى ا مي إا فيا يري اه ورسوله
ي توحيدهم وإياهم  ااقتداء همفعلينا ، ووظيفتهم الدعوة، فعملهم العبادة

               ): وأخاقهم
 .[09: ]اأنعام (   

                               وقال سبحانه: 
                              

 [.225البقرة: ]     
ومن تبع غره حتى لو ، فيا رعه ثته ا بَد من اتباعهوبعد بع، آخر اأنبياء ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

     ): وعمله غر مقبول كا قال سبحانه، كان نبيًا يعد خالفاً 
 .[25: ]آل عمران (       

ِِ أَحد  ِمْن َهِذِه اأََمِة  ٍد بَِيِدهِ َحـمَ ُمـَواَلِذي َنْفُس » :ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي دِي  َوا وَيـهُ ا َيْسَمُع 
اِي   َ ِْ ُُ  َلـمْ وُت وَ َيـمُ ُثَم ، َن  .()أخرجه مسلم «إِا َكاَن ِمْن أْصَحاِب النَارِ ، بِـهِ ُيْؤِمْن بِالَِذي أْرِسْل

ومنهم من م ، فمنهم من آمن، اه بن أقوامهمإى  وميع اأنبياء قاموا بالدعوة
             : ومنهم من م يستجب، ومنهم من استجاب، يؤمن

                                                

 (. 153برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.36النحل: ]                   

فالذين ، فاه يظهر قدرته بعد تكميل اجهد، وسنة اه أنه بعد كل اجهود تظهر النتائج
 .آمنوا بالرسل أنجاهم اه وأسعدهم ي الدنيا واآخرة

وتارة ، وتارة بالريح،  يؤمن بالرسل من اأمم السابقة تارة باماءوأهلك اه كل من م
    ): كا قال سبحانه ..وتارة باحجارة ..وتارة بالصيحة ..باخسف

             
            

 .[49: ]العنكبوت (
 :وأساليب دعوة اأنبياء واحدة

وإذا احتاجوا لعرض الدين عى ، جاءوا به عى الناسيعرضون أنفسهم وما  :فأواً 
             : الناس أن يبذلوا أمواهم وأنفسهم بذلوها

                       
 [.20 – 22التوبة: ]                                    

ًا كا قال سبحانه عن كل رسول أنه ا يسألون الناس عى دعوهم هم شيئ :وثانياً 
 .[190: ]الشعراء (           ): قال

، إذا عارضهم الناس أو طردوهم أو شتموهم فا جاوبون جهالتهم باجهالة :وثالثاً 
    ): وإنا يصرون عليهم ويدعون هم باهداية كا قال سبحانه

 .[69: ]الروم (        
 .() متفق عليه «ونَ َلـمُ ا َيعْ  َنـُهـمْ اْغِفْر لَِقْوِمي َفإِ  ُهـمَ َلـال» :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وقال

اه بالشفقة والرمة والتواضع واللن ي ميع إى  أهم يدعون الناس :ورابعاً 
 [.191اأنبياء: ]                           : اأحوال
: اه ي ميع اأوقات ليًا وهارًا كا قال نوح إى أهم يقومون بالدعوة :وخامساً 

                                                

 (. 1102(، واللفظ له، ومسلم برقم )3411، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .[6 -5: ]نوح (ۓ           )
وحال الصحة وحال ، حال اأمن وحال اخوف، اه ي ميع اأحوالإى  ويدعون
                       : وحال اإقامة وحال السفر، امرض

 [.192يوسف: ]                     
وأول من ، واأنبياء والرسل هم أول من عرف منافع التوحيد واإيان والطاعات

           : عرف مضار الرك والكفر وامعاي والبدع
 [.113النساء: ]                         

، وت واأسواقاه ي البيإى  ولكال معرفتهم بذلك َيْغَشون الناس لدعوهم
ويصرون عى كل ما ، ويصعدون اجبال، ويقطعون امسافات، ويطرقون اأبواب

 .يصيبهم ي سبيل تنفيذ ما أمروا به
والناس يؤذوهم ، ويبذلون من أجل ذلك أمواهم، ويرمون الناس ويكرموهم

ۓ             : ويصرون عى أذاهم، ويسبوهم فيعفون عنهم
                             

 [.64 – 63الفرقان: ]     
وأهل الباطل ينرون ، رهم بالرمة واللن وحسن اخلقإى  فاأنبياء يدعون الناس

أعلن للناس لرهبوك : باطلهم بطريق الشدة والكر والتسلط كا قال الشيطان لفرعون
                                           : ويرجوك

 [.26 – 24النازعات: ]      
   ): كا قال سبحانه، ثم أمره بقتل أبناء بني إرائيل واستحياء نسائهم

              
 .[4: ]القصص (  

         ): ثم سخر فرعون بموسى قائًا ما حكى اه عنه
 .[52: ]الزخرف ( 

أغرقه اه ي البحر  ،وآذى موسى وبني إرائيل ،ا أوغل ي العناد وااستكبارفل
  ): ويدخلهم النار يوم القيامة، وأغرق معه آله ووزراءه وجنوده وقومه



36 

             
 .[46 -45: ]غافر (  
 [.55الزخرف: ]               وقال سبحانه: 
مع ما أنعم اه عليه بكثرة اأموال واأشياء ، وأفسد بنفسه وماله، وبخلوقارون بغى 

                ): كا قال سبحانه
 .[16: ]القصص (   

                ): فهل استجاب للنصيحة
                  

 .[11 -16 :]القصص (         
               ): كا م يستجيب وإنا

               ) 
 .[12: ]القصص

 ): فلا نصحه قومه وأبى وبغى خسف اه به وبداره اأرض كا قال سبحانه
               ) 

 .[21: ]القصص
ومن مشى وراء الشيطان ، ي الدنيا واآخرةفكل من سار عى هدي اأنبياء سعد 

ولو كان غنيًا كا حصل ، خر ي الدنيا واآخرة ولو كان ملكًا كا حصل لفرعون
                                  : لقارون

 [.112هود: ]
ك وا ليس فيهم امرأة وا ملَ ، وميع اأنبياء والرسل رجال من البر من أهل القرى

وبعثهم من خيار قومهم عى غاية الكال ، اصطفاهم اه واجتباهم، جني وا أعراي
، وهم معصومون ي حمل الرسالة وإباغها، ي اخلقة البرية واأخاق احسنة

إى  بل يسارع النبي، وإن وقعت منهم صغرة ا يقرون عليها، ومن كبائر الذنوب
     ن باب ترك اأوى واأحسن: ومعاصيهم كلها م ،التوبة منها

  [.09اأنبياء: ]                        
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وهم أعرف اخلق ، واستغفارًا له، وتكبرًا له، ومدًا له، وهم أكثر اخلق تعظيًا ه
 .وأحسنهم طاعة له، وأعظمهم توحيدًا له، وأكملهم إيانًا به، باه

وقد جمع اه بن بعثة نبين أو نبي ، أو رسواً وحده، هوقد يبعث اه نبيًا وحد
 .ورسول أو أكثر ي زمن واحد

وكا بعث يعقوب وابنه ، ملسو هيلع هللا ىلصوبعث ي زمنه لوطًا  ،ملسو هيلع هللا ىلصكا بعث سبحانه إبراهيم 
وكا بعث موسى وهارون عليها ، يوسف عليها الصاة والسام ي زمن واحد

داود وابنه سليان عليها الصاة والسام وكا بعث ، الصاة والسام ي زمن واحد
وكا بعث زكريا وحيى وعيسى عليهم الصاة والسام ي زمن ، ي زمن واحد

 [.143البقرة: ]               : واحد
وتفصيل ، وأنزل اه إليهم التوراة فيها هدى ونور، وبنو إرائيل هم أولو العلم اأول

      ): ملسو هيلع هللا ىلصانه عن موسى كل يء كا قال اه سبح
              

 .[145: ]اأعراف (
وهذا ا تتم ،  ملسو هيلع هللا ىلص أوسع علًا ومعرفة من أمة امسيح ملسو هيلع هللا ىلص وهذا كانت أمة موسى

 .ريعة امسيح إا بالتوراة وأحكامها
، امتمم محاسنه، واإنجيل مكمل ها، فإن امسيح وأمته حالون ي اأحكام عليها

     : وغالبه مواعظ وزهد وأخاق وحض عى اإحسان وااحتال والصفح
                                

  [.46امائدة: ]                      
كا قال  الكتب التي قبله، ومهيمنًا عليهاثم جاء القرآن الكريم جامعًا محاسن 

             ): سبحانه
                 

 .[42: ]امائدة (  
، فظهور نبوته تصديق لنبواهم، أعظم الرائع وأكملها ملسو هيلع هللا ىلصوالريعة التي جاء ها حمد 

 .[31: ]الصافات (     ): وشهادة ها بالصدق كا قال سبحانه عنه
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وعادة اه ي ، فمجيئه هو نفس صدق خرهم، يئهوأخروا بمج، فالرسل قبله بروا به
  ): والاحق يصدق السابق كا قال سبحانه، رسله أن السابق يبر بالاحق

                  
 .[6: ]الصف (            

 من أعظم خلق اه ملسو هيلع هللا ىلصوكان موسى ، وخصه بكامه، اصطنعه اه لنفسه ملسو هيلع هللا ىلصوموسى 
 .ستطاع النظر إليهوكان ا ي  ، وبطشًا بأعداء اه، وأشدهم بأسًا وغضبًا ه، هيئة ووقاراً 

 .وتأديب وهذا كانت ريعته ريعة جال وقهر، كان ي مظهر اجال ملسو هيلع هللا ىلصوموسى 
وذوات الظفر وغرها من  ،وحرمت عليهم الشحوم، أمروا بقتل نفوسهم  ملسو هيلع هللا ىلصفأمته 

وملوا من ، وعجل هم من العقوبات ما عجل، وحرمت عليهم الغنائم، الطيبات
      ، لكثرة عنادهم وخالفاهم: اآصار واأغال ما م حمله غرهم

                          
                         
                      
                     

                              
 [.151 – 156اأعراف: ]           

وكان ا ، وكانت ريعته ريعة فضل وإحسان، كان ي مظهر اجال ملسو هيلع هللا ىلصوعيسى 
، والنصارى حرم عليهم دينهم القتال، وليس ي ريعته قتال البتة، يقاتل وا حارب

والرهبانية ، م مشقة وا آصار وا أغالوليس ي ريعته، وهم به عصاة لرعه
      ) :ابتدعوها وم تكتب عليهم كا قال سبحانه

                
 .[21: ]احديد ( 

لتلك  ال واجال، اجامعللج فكان ي مظهر الكال اجامع ملسو هيلع هللا ىلصوأما نبينا حمد 
 .حسانواإ ة والرأفةاللن والرمو ،والعدل والشدة ي اه القوة

، وأمته أكمل اأمم، وريعته ريعة الكال، وريعته أكمل الرائع فهو نبي الكال
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           : وأحواهم ومقاماهم أكمل اأحوال وامقامات
                            

 [.119آل عمران: ]                   
وبالشدة ي موضع ، وبالفضل استحباباً ، يعته بالعدل إجابًا لهولذلك جاءت ر

                       : وباللن ي موضع اللن، الشدة
                                  

 [.23الزمر: ]                          
 .ر الفضل واإحسان ويندب إليهويذك، فيذكر سبحانه العدل ويوجبه

 .وأباح هم كل طيب ونافع، عى أمته كل خبيث وضار ملسو هيلع هللا ىلصوحرم 
 : وما حرمه عى من قبلهم عقوبة هم، وكل ما حرمه اه عى هذه اأمة رمة هم

                                   
                                    

 [.161 – 169النساء: ]
وكمل هم من امحاسن ما فرقه ي اأمم ، وجعلهم سبحانه خر أمة أخرجت للناس

وكمل ي كتابه من ، من امحاسن ما فرقه ي اأنبياء قبله ملسو هيلع هللا ىلصوكمل لنبيهم ، قبلهم
وكمل ي ريعته من امحاسن ما فرقه ي ، امحاسن با فرقها ي الكتب قبله

                        : بلهالرائع من ق
 [.3امائدة: ]   

: واصطفاهم عى اأمم كا قال سبحانه، هذه اأمة شهداء عى الناساه وجعل 
(                  

               
               

 .[12: ]احج (  
وأسجد ، مه أساء كل يءوعلَ  ،ونفخ فيه من روحه، اه سبحانه آدم بيدهوقد خلق 
               : وجعله خليفة ي اأرض، له مائكته
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 [.39البقرة: ]                    

اه يأمر الكائنات ف، فكا أطاع اه ،وحقيقة اخافة أن يأمر اه الكائنات فتطيعه
كا سخر اه ، وامائكة والرياح فتطيعه كا أطاع اه، يأمر البحار واجبال، فتطيعه

وكا سخر نفس اماء فجعله سببًا لنجاة نوح ومن ، اماء لنوح فأغرق اه به أعداءه
                               : آمن معه

                                        
 [.14 – 19القمر: ]                   

وباء واحد  ،لق اثني عر طريقًا يابسًا وي وقت واحدفوكا سخر البحر موسى فان
   : ومن آمن معه ملسو هيلع هللا ىلص وأنجى موسى، وبأمر واحد أغرق اه فرعون وقومه

                                  
                                     

                                    
                                           

 [.62 – 69الشعراء: ]
 : وأان له احديد يفعل به ما يشاء، هوكا سخر اه لداود اجبال والطر تسبح مع

                                   
 [.11 – 19سبأ: ]                            

وسخر له ، وعلمه منطق الطر، وكا سخر اه لسليان الريح عاصفة جري بأمره
                              : اجن

 [.12سبأ: ]                                             
      :وأصحابه ري اه عنهم ملسو هيلع هللا ىلصوأنزل امائكة يقاتلون مع حمد 

                                
                                  

 [.19 – 0فال: اأن]
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وغر ذلك ما أعطى ، فرب الناس وتوضؤوا منه ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج اماء من بن أصابعه 
 .اأنبياء وأتباعهم

هيأ اه له نظاماً ، ويعيش حياة مستقرة، وحتى يكون اإنسان عى بصرة من أمره
، م يتدخل فيه أحد من امائكة وا اأنبياء وا غرهم وساه الدين، شامًا كاماً 

وحفظ حياهم من تأثر ، ليكونوا قدوة للناس، وبعثهم به ،واصطفى لذلك الرسل
                        : الشياطن

                                     
 [.36النحل: ]         
فآمنوا ، بأيدينا يء ونحن ليس، اأمور كلها بيد اه :وهؤاء الرسل يقولون للناس

وأن ، ويقولون كذلك إن أردتم أن يكون اه معكم، بربكم يسعدكم ويقي حاجاتكم
كان  فيكون اه معكم كا، فاجعلوا حياتكم مطابقة حياتنا، تستفيدوا من قدرته وخزائنه

 .[122: ]النحل (       ): معنا كا قال سبحانه
ثم تركه  ،فمنهم من قبل احق، اأمم باحقإى  الرسل تبارك وتعاىوقد أرسل اه 

ثم ضل عنه  ،ومنهم من قبل احق، فهؤاء ي النار، واعتمد عى اأسباب وهم اليهود
         ): فهؤاء ي النار، وهم النصارى

                
 .[62: ]امائدة (      
لكن  ،فهؤاء ي اجنة، وتوكل عى اه ،وأخذ باأسباب ،قومنهم من قبل اح

                   : يعذبون بقدر ما تركوا من احق
                          
                                

 [.33 – 32فاطر: ]       
فهؤاء ي ، وتوكل عى اه ،احقإى  ودعا ،بابوأخذ باأس ،ومنهم من قبل احق

                  : أعى امنازل ي الدنيا واآخرة
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 [.4 – 2اأنفال: ]     

، وبر قومه بالثواب من آمن، ا اها إله إإى  وكل نبي وكل رسول دعا قومه
 .وهو أعلم بمن يصلح ها، ولكن اهداية بيد اه وحده، وبالعقاب من كفر

           : وقال له، اإيانإى  ودعا ابنه، اهإى  دعا ملسو هيلع هللا ىلصفنوح 
 .[42: ]هود        

 .ونسبة النبوة، نسبة اأبوة :وكان عنده نسبتان
وأبوه نبيًا؛ أنه فقد النسبة ، وإن كان عنده نسبة البنوة، ان كفر فهلكولكن ابنه كنع

 .وهي نسبة اإيان باه، اأم
فكان يرى عصمته ، عى اجبل، عى امشاهدات، فكان يقن ابنه عى غر اه

فغرق هو واجبل ، وكان اعتاده عى اجبل ا عى رب اجبل، ونجاته ي اجبل
              ): اه عنهباماء كا أخر 

 .[43: ]هود (           
وهكذا كل من م يقبل دعوة اأنبياء والرسل هم الغرق والدمار واهاك والعذاب ي 

       ): الدنيا واآخرة كا قال سبحانه
 .[50: ]الكهف (

                                  : وقال 

 [.34الرعد: ]
، ل إليهم أجيب إليهاوبا أن اأمم السابقة من طلب منهم آية تدل عى صدق امرَس 

                 : فإن م يؤمنوا بعدها عاجلهم اه بعذاب ااستئصال
 [.2اأنعام: ]                  
ورفها بالدين ، ا اه من عذاب ااستئصالولكون هذه اأمة هي اخامة حفظه

    ): يوم القيامة كا قال سبحانهإى  اهإى  والدعوة، والبقاء
            

 .[119: ]آل عمران (        
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وليأي ، عبادة اه وحده ا ريك لهإى  وقد بعث اه اأنبياء والرسل هداية البرية
 :ومن خزائن اه باإيان والتقوى، ليستفيدوا من قدرته ،طلب اهداية من اهفيهم 

                                           
 [.06اأعراف: ]            

: التي ذكرها اه بقوله، ملسو هيلع هللا ىلصوقد جعل اه وظيفة هذه اأمة وظيفة رسوها حمد 
(           

            
 .[42-45: ]اأحزاب (       

 .فوظيفة كل مسلم ومسلمة تنحر ي هذه امسائل العر امذكورة ي اآية
      ): أسوة وقدوة لكل مسلم كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصورسول اه 

 .[21: ]اأحزاب( جئ          
 :يوم القيامةإى  برية كلهاقدوة لل ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

، اهإى  وي الدعوة، واأخاق، وامعارات، وامعامات، والعبادات، ي اإيان
 :ملسو هيلع هللا ىلصواجهاد ي سبيل اه فهذه حياته، والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف

 .وجهد عى الغر بالدعوة ..جهد عى النفس بالعبادة
           ): وقت للعبادة كا قال سبحانه

 .[4-1: ]امزمل (      
 .[3-1: ]امدثر (             ): ووقت للدعوة كا قال سبحانه

ۓ   اه هارًا: إى  داية ليًا، ويدعو الناساه يدعو لنفسه باهإى  فالداعي
                               

 [.64 – 63الفرقان: ]               
 .ومن تركها خر ..فمن قام هذين اأمرين فاز

          ): قال اه تعاى
 .[3-1: ]العر (   

، أحيانًا بقوله، أحكام ميع اأحوال التي يمكن أن يمر ها اإنسان ملسو هيلع هللا ىلصوقد بن النبي 
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سان من سنن وأحكام يسر عليها اإنسان فا خلو حال من أحوال اإن، وأحيانًا بفعله
 .ورسوله وفق أمر اه

غنيًا أو  ..رجًا أو امرأة ..وأخًا أو قريباً  ..وعًا أو خااً  ..وزوجًا أو زوجة ..أبًا أو ابناً 
راعيًا  ..كبرًا أو صغراً  ..بائعًا أو مشرياً  ..صحيحًا أو مريضاً  ..مقيًا أو مسافراً  ..فقراً 

ضيفًا أو  ..عاماً أو معلًا أو متعلاً  ..عابدًا أو زاهداً  ..مربيًا ومرشداً  ..أو تاجراً 
 .داعيًا أو مدعواً  ..مضيفاً 

: وغر ذلك من اأحوال التي جاء الرع بأحكامها مفصلة كاملة كا قال سبحانه
 .[20: ]النحل (         )

 ،هم إنا هو شفقة عليهمودعوة اأنبياء وجهدهم عى أقوامهم ونصحهم أم
ويفيدون ، يستفيدون من اه، ا يريدون به شيئًا من الدنيا وا من الناس ورمة هم،

          ): ويبتغون اأجر من اه ا من غره، عباد اه
 .[41: ]سبأ (        

اه إى  منهم توجهواوكلا زاد اأذى ، وبقدر أذى أمهم هم تكون شفقتهم عليهم
ويعتذرون عنهم بأهم ا يعلمون كا حكى ، وهدهم، ويتوب عليهم، لرحم أمهم

 ُهـمَ َلـال» :عن أحد اأنبياء أنه ربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .() متفق عليه «ونَ َلـمُ ا َيعْ  َنـُهـمْ اْغِفْر لَِقْوِمي َفإِ 

 ..والعمل برعه ..اهإى  جتهدون عى الناس بدعوهم ..أوقاهم كلها ه
          : وجتهدون أمام رهم ويسألونه اهداية لعباده

 [.٦٤اأنبياء: ]                      
وي الليل يدعون رهم لرمة  ..ويدعوهم إليه، اهإى  ي النهار يوجهون عباد اه

ۓ             : ويدعون هم ويستغفرون هم، عباده وهدايتهم
                             

 [.٩٠ – ٩٣الفرقان: ]     
                                                

 (. 1102(، واللفظ له، ومسلم برقم )3411، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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            :وما أشد عداوة الشيطان هم ؟أا ما أجهل البر
 [.٢٤سبأ: ]                 

وتارة ، وهم تارة يسبوهم، اآخرةما يسعدهم ي الدنيا وإى  اأنبياء يدعوهم
  ): وتارة يقتلوهم، وتارة يطردوهم، وتارة يسخرون منهم، يؤذوهم

 .[14: ]امائدة (      
 .وجاء بجهد الدين ..وكل نبي جاء بالدين

ومن خالفه واستغنى بملكه أو ماله أو جاهه أو جارته أو  ..فمن آمن به فاز وأفلح
، وكا فعل بقوم لوط، ته أهلكه اه كا فعل اه بقوم نوح وعاد وثمودزراعته أو صناع

                    : وكا فعل بفرعون وقومه
                             

 [.٠٤العنكبوت: ]                
 .فإن قام خالف واحد أهلكه اه كقارون

وإن قام قوم  ..وإن قام ماعة أهلك اه اجاعة ..أهلك اه العائلة وإن قامت عائلة
 .وهكذا ..وإن قامت دولة أهلك اه الدولة ..أهلك اه القوم

انظروا لأنبياء السابقن : هذه اأمة باإسام قال همإى  ملسو هيلع هللا ىلصفلا بعث اه حمدًا 
               : كا قال سبحانه كيف كانت عاقبة خالفيهم

                            
 .[36: ]النحل                   

فإن خالفه وآذاه ، فكل من قام خلصًا بالدين وجهد الدين أيده اه بنره وحفظه
أو دولة أهلكهم اه ، أو قرية، أو قوم، أو عائلة، وإن خالفه ماعة، واحد أهلكه اه

         ): وأنجى أولياءه كا قال سبحانه، ى تدمرهموتو
 .[44: ]امؤمنون (            

ينر امؤمنن من هذه اأمة كا نر اأنبياء السابقن الذين  تبارك وتعاىواه 
، رهم ليكشف ما هم من رإى  ويتوجهون، رب العامنإى  يقدمون الشكوى

وهذه سنة ، ونرهم وخذل أعداءهم، فاستجاب هم وأنجاهم، يهم من أعدائهموينج
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     ): وخذان أعدائه كا قال سبحانه ،جارية ي نر أوليائه
            

 .[0-1: ]حمد (
 إى ثم الدعوة، اإيان باه أواً إى  وبذل اجهد إعاء كلمة اه يقوم عى الدعوة

 .القيام باأعال ثانياً 
لتستعد لقبول  ،ي القلوبباه ي احياة امكية إدخال اإيان  ملسو هيلع هللا ىلصوكان جهد النبي 

وجاله ، وذكر أسائه وصفاته وأفعاله، وذلك بتعريف الناس برهم، اأعال
فإذا عرفوه توجهوا إليه وحده ، ليعرفوه ويعظموه ويكروه، وعظمته وكريائه، وماله
اخلق ليشكروه وحمدوه إى  وإحسانهوذكر آائه ونعمه وفضله ، سواهدون 

                    : ويتوجهون إليه ي قضاء حوائجهم
 [.٣٣فصلت: ]                

وذكر وعد اه باجنة من آمن به، وذكر وعيده بالنار من كفر به، لتقبل عى امتثال ما 
 جتناب ما هى اه عنه. أمر اه به، وا

وخذل أعداءه ، وكيف نر اه رسله وأولياءه، وذكر قصص اأنبياء مع أمهم
                       : وأهلكهم

                            
 [.٠٠٠يوسف: ]

وة اجهد عى وق، وي احياة امدنية كان حفظ اإيان وزيادته بسبب قوة اأعال
  .وعى الغر ،النفس

التي هي ثمرة قوة التوحيد واايان، ، ففي مكة كانت قوة ااستعداد لفعل اأوامر
وي امدينة كان تنفيذ اأوامر بالرغبة وامحبة والشوق كالعبادات من صاة وزكاة 

وحسن ، اهإى  والدعوة، وكذلك اجهاد ي سبيل اه، وصيام وحج ونحو ذلك
 .امعامات وامعارات واأخاق واآداب

واستقبلها الصحابة ، شاملة لكل أحوال اإنسان، فنزلت اأحكام ي امدينة كامطر
، وتنافسوا ي امسارعة إليها، وتلذذوا بأدائها، وفرحوا ها، ويقن راسخ، بإيان تام
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كال اانقياد ولرسوله ب، وسلموا أنفسهم ه باإيان والطاعة، واإكثار منها
 :واامتثال فكانوا حقًا أعظم وأفضل نواة خر أمة أخرجت للناس ي كل يء

 .واأخاق ..وامعارات ..وامعامات ..والعبادات ..اإيانالتوحيد وي 
     ): وهذا ري اه عنهم كا قال سبحانه

             
 .[199: ]التوبة (        

، اهإى  واجولة عى الناس لدعوهم، وأهم أعال اأنبياء والرسل العبادة والدعوة
، ويتلو عليهم القرآن، اهإى  يتجول عى الناس ويزورهم ويدعوهم ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

، ويكرم ضيفهم، ويعود مريضهم، ويطعم جائعهم، ويعلمهم السنن واأحكام
، ويشكر محسنهم، بل هديتهم ويثيب عليهاويق، ويكسو عارهم، وجيب سائلهم

، فصلوات اه وسامه عليه عدد نجوم الساء وذرات اأرض، ويعفو عن مسيئهم
عى ما من به علينا  ، ومداد كلاته،وزنة عرشه، ورضا نفسه، واحمد ه عدد خلقه

               : هذا الدين العظيم ،من بعثة هذا الرسول الرحيم
 [.٣٥ – ٣٩اجاثية: ]                              

            ) ؟وهل من شاكر فهل من ذاكر؟
            

 .[164: ]آل عمران (  
         ): وقال سبحانه

 .[122: ]التوبة (    
وما بعث اه ، ن الذي أنزله اه ريعة للعبادوا تصلح أحوال الباد والعباد إا بالدي

وصلحت أحوال بني ، بني إرائيل ي مر أعطاه اه املكإى  ملسو هيلع هللا ىلصيوسف رسوله 
                           : إرائيل

                                  

 [.٧٥ – ٧٩يوسف: ]
، وفسدت معاراهم، وقلت أعاهم ،ف إياهموما أعرضوا عن الدين ضع
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 ،فسلط عليهم فرعون يذبح أبناءهم، فاستجلبوا بذلك غضب اه، وساءت أخاقهم
                  : وهو أذل الناس ،ويستحيي نساءهم

                               

 [.٠القصص: ]
إى  يدعوه ملسو هيلع هللا ىلصاه نبي اه موسى إى  أرسل اه الداعي ،وزاد طغيانه ،وما اشتد أذاه

، وكفر فرعون وجنوده، فآمن بنو إرائيل ،اهإى  فدعاهم، ويدعو بني إرائيل، اه
     ): وأنجى اه موسى ومن آمن معه، فأغرق اه فرعون وجنوده

              
 .[49-32: ]الذاريات (

، وما أحل هم، حكيم عليم جعل الرسل واسطة بينه وبن عباده ي بيان الدين واه
                            : وما حرم عليهم

                               
 [.٠٧٦اأعراف: ]                 

فالرسل بلغت ، غ العلم واهدىوجعل العلاء واسطة بن الرسل وأمهم ي إبا
ورثوا ، فالعلاء ورثة اأنبياء، من بعدهمإى  والعلاء بلغوا ذلك، أمهمإى  ذلك

، واأنبياء م يورثوا دينارًا وا درماً وإنا ورثوا العلم، من بعدهمإى  العلم وبلغوه
 .فمن أخذه أخذ بحظ وافر

ويعلم الناس أمور دينهم ، اه ويتقيه هو الذي يعمل بعلمه وخشى: والعام الرباي
  (            ): كا قال سبحانه

 .[10: ]آل عمران
               ): وقال سبحانه

 .[0: ]الزمر (          
وأمراض القلوب أشد وأخطر من أمراض اأبدان؛ أن غاية مرض البدن أن يفي 

وا شفاء ، الشقاء اأبديإى  وأما مرض القلب فيفي بصاحبه، موتاإى  بصاحبه
 ورباهم وأرسلهم، هذا امرض إا بالعلم اإهي؛ وهذا اصطفى اه اأنبياء والرسل
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        : اأمم باهدى والعلم اإهي الذي به صاح العامإى 
                           

                     
 [.٠٩ – ٠٧امائدة: ]      

وأما العلاء باه وأمره ، وكثر من اأفراد والشعوب واأمم يستغنون عن اأطباء
       : وا يستغنى عنهم طرفة عن، ورعه فهم حياة الوجود وروحه

                            
                            

 [.٣٩النحل: ]
والعلم  راب،الطعام والإى  العلم واإيان أعظم من حاجة البدنإى  وحاجة القلب

 ) :وهذا ساه اه شفاًء كا قال سبحانه، كاماء للسمك إذا فقده مات للقلب
            ) 

 .[51: ]يونس
إى  وا سبيل، عب من عاج اأبدان وأشدوتزكية النفوس باإيان واهدى أص

            : تزكيتها وصاحها إا من طريق اأنبياء والرسل
 [.٩٦العنكبوت: ]            
 ،وإنا بعثهم اه هذه التزكية وواهم إياها، الرسلإى  َلـمفتزكية النفوس البرية مس

فهم امبعوثون لعاج نفوس ، يانًا وإرشاداً وب، وجعلها عى أيدهم دعوة وتعلياً 
           ): اأمم كا قال سبحانه

 .[2: ]اجمعة (         
وقيام ، وقد رع اه سبحانه التوبة وااستغفار ي خواتيم اأعال الصاحة كاحج

لعبد ا بَد له من وبعد كال الوضوء ونحو ذلك؛ أن ا، وبعد صاة الفريضة، الليل
 .والنسيان والتقصر، الغفلة

وقد قام ها النبي ، وما كان إباغ الدين واجهاد ي سبيله من أعظم وظائف الرسل
 : رع له ااستغفار عقيبها بعد أداء ما أمر به فقال له ربه، وأداها كا أمره ربه ملسو هيلع هللا ىلص
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(            
 .[3-1: ]النر (       

وأعانه ووفقه حتى مكن ، فأمره سبحانه أن يسبح بحمد ربه الذي خلقه وهداه واجتباه
، ليلقى ربه طاهرًا مطهرًا من كل ذنب تقصروأن يستغفر ربه من كل ، من أداء ما أمر به

 .فيقدم عليه مرورًا راضيًا مرضيًا عنه
، وا قهار هم ،ليهمليس بمسلط ع، رمة للعامن ملسو هيلع هللا ىلصوقد بعث اه رسوله حمدًا 

وإنا أمره ربه الذي أرسله أن ، وم يبعث ليجرهم عى اإسام أو يكرههم عليه
ر بكامه من خاف وعيده وا  ،وأما من ا يؤمن بلقائه، فهو الذي ينتفع بالتذكر، يذكر

     ): وا يرجو ثوابه فا ينتفع بالتذكر كا قال سبحانه ،خاف وعيده
 .[45: ]ق (         

وقد جرت سنة اه التي ا تتبدل أن العزة والغلبة والنر والتمكن لرسله وأوليائه 
                           : باحجة والقهر
 [.٠٥٣ – ٠٥٠الصافات: ]         

 عدوه كا أهلك اه قتالومن م يؤمر بال، نره عى عدوه قتالفمن أمر منهم بال
: وقوم ثمود بالصيحة، وقوم عاد بالريح، باماء وفرعون وجنوده أهلك قوم نوح

 .[21: ]امجادلة (         )
                        وقال سبحانه: 

 [.٧٦الكهف: ]
هو أليق وكل يء وقع ي وقته الذي ، وله اأمر كله، له اخلق كله تبارك وتعاىواه 

كا إذا وقع الغيث ي أحوج اأوقات ، اأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدى
 .وكا إذا وقع الفرج ي وقته الذي يليق به، إليه

            : عى عباده واقعة ي أليق اأوقات ها فـتعاى  وميع أقدار الرب
 .[3: ]الطاق               

                 ): ائكةوقالت ام
 .[64: ]مريم ( حخ  
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عبادة اه إى  ومن رمة اه العزيز الرحيم بعباده أن أرسل إليهم الرسل يدعوهم
وكلا ضل الناس أو انرفوا عن عبادة ، واجتناب عبادة ما سواه، وحده ا ريك له

 .خالقهمرهم وإى  غره بعث نبيًا يردهمإى  اه
أحوج ما  ملسو هيلع هللا ىلصوبعث سبحانه هودًا ، بعثتهإى  أحوج ما كان الناس ملسو هيلع هللا ىلصفبعث اه نوحًا 

وبعث سبحانه ، بعثتهإى  سأحوج ما كان النا ملسو هيلع هللا ىلصوبعث صاحًا ، هبعثتإى  كان الناس
وبعث عيسى ، كذلك ملسو هيلع هللا ىلصوبعث موسى ، هبعثتإى  أحوج ما كان الناس ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 

   : إرسالهإى  كان أهل اأرضأحوج ما  ملسو هيلع هللا ىلصوبعث حمدًا ، كذلك ملسو هيلع هللا ىلص
                          

 [.٠إبراهيم: ]        
وكانت ، ودل اأمة عى ما ينفعهم ي دينهم ودنياهم وأخراهم، فهدى به من الضالة

             : بعثته أعظم نعمة امتن اه ها عى أهل اأرض قاطبة
                                       

 [.٢اجمعة: ]
 اإيان.. ومن الركإى  النور.. ومن الكفرإى  فأخرجهم اه بسببه من الظلات

الوحدة.. ومن الظلم إى  العلم.. ومن الفرقةإى  التوحيد.. ومن اجهلإى 
 حسان.العدل واإإى  والعدوان

ما إى  ثم هداه، أعطى كل موجود خلقه امختص بهو، واه سبحانه خلق كل يء
                                : خلقه له من اأعال

 [.٣ – ٠اأعى: ]
وهدى اجاد امسخر ما خلق  ..ودفع ما يره ،جلب ما ينفعهإى  فهدى احيوان

 .يوان هداية تليق بهولكل نوع من اجاد والنبات واح ..فله هداية تليق به، له
 .[59: ]طه (                      ) هو

عام الغيب ، ومن تأمل بعض هدايته امبثوثة ي العام شهد بأنه اه الذي ا إله إا هو
، إثبات النبوة بأير نظرإى  وانتقل من معرفة هذه اهداية، والشهادة العزيز احكيم

 .خرهاوأحسن طريق وأ، وأول وهلة
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، وم يركها معطلة، وم يركها سدًى ، فإن من م همل هذه احيوانات وامخلوقات
كيف يليق به أن يرك النوع ، هذه اهداية التي تعجز عقول العقاء عنهاإى  بل هداها

مهمًا ، الذي كرمه اه وفضله عى كثر من خلقه، اإنساي الذي هو خاصة الوجود
ا  ،بل يركه معطاً ، وأفضل غاياته، أقى كااتهإى   هديها، ومعطًا وسدًى 
 ؟هذا من أكر امحال، وا يثيبه وا يعاقبه، يأمره وا ينهاه

وقد نزه اه نفسه عن هذا ، ويتعاى اه عنه، إن هذا ا يليق بجال اه وحكمته
          ): احسبان فقال

 .[116 -115: مؤمنونا] (         
وأمر كل حيوان  ..وأمر كل طائر ي اجو ..فمن م همل أمر كل دابة ي اأرض

 كيف ا هديكم ..غاياها ومصاحهاإى  بل جعلها أمًا وهداها ..يسبح ي البحر
            :وما يسعدكم ي الدنيا واآخرة ،كالكم ومصاحكمإى 

                             
 [.٠٩٠آل عمران: ]                            

وتتم  ..لتحصل لكم اهداية ..وأنزل عليكم كتبه ..بل رمكم فبعث إليكم رسله
          ): عليكم النعمة كا قال سبحانه

 .[3: ]امائدة (     
، ويتواهم وينرهم، له ويصوهم وحفظهمواه عَز وجَل كا حمي أنبياءه ورس

تارة  ملسو هيلع هللا ىلصكا قالوا للنبي ، وسخريتهم هم، كذلك يبتليهم با شاء من أذى الكفار هم
وشتموه وسخروا ، وآذوه وسبوه، وتارة كذاب، وتارة شاعر، وتارة جنون، ساحر

 .وكادوه وحاربوه وكذبوه، منه
وقد علم كل عاقل أها ، وقد برأه اه منها، وهو أبعد خلق اه منها، وربوا له أمثااً 

            ): كذب وافراء وهتان
                      

 .[43-32: احاقة] (   
                                          وقال سبحانه: 
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 [.٣٠اأنعام: ]                      
ولتظهر  ،ة اهليستوجبوا كال كرام ،وي هذا اابتاء بأذى الكفار لأنبياء والرسل

وليتسى هم من بعدهم من أمهم  فيهم الصفات اجميلة من الصر واحلم والعفو،
فرأوا ما جرى عى الرسل واأنبياء صروا ورضوا ، وخلفائهم إذا أوذوا من الناس

 ،ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد هم من النكال العاجل، هم أسواوت
، فيعجل تطهر اأرض منهم، فيمحقهم بسبب بغيهم وعدواهم، والعقوبة اآجلة

وليحصل هم كال اليقن عى قدرة رهم ونره ، وجعل العاقبة لرسله وأتباعهم
       ): لرسله وأوليائه إذا فعلوا ما أمرهم اه به

 .[119: ]يوسف (            
 أي الناس أشد باًء؟ قال: ،قلت يا رسول اه: قال عن سعد بن أي وقاص و
 ُصْلبًا اْشَتَد  نُـهُ َفإِْن َكاَن دِي ،نِـهِ َحَسِب دِي َلـىالَرُجُل عَ  َلـىَفُيْبتَ  ،ُثَم اأَْمَثُل َفاأَْمَثُل  ،اأَْنبَِياءُ »
ِِ دِي ،ُؤهُ َا بَ  َ عَ  نِـهِ َوإِْن َكاَن  ِّ ُح اْلبَ  ،نِـهِ َحَسِب دِي َلـىِرَقة  اْبُت َ ْْ ََ َي َكُه ْتـرُ ُء بِاْلَعْبِد َحَتى يَ َا َف

 .()هأخرجه الرمذي وابن ماج «َخطِيَئة   ْيـهِ اأَْرِض َما َعلَ  َلـىَِ عَ َيـمْ 
 .يوم القيامةإى  ةبريعة كاملة لعموم البري ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء النبي 

 :عمومان ملسو هيلع هللا ىلصولرسالته 
امرسل إليهم فا خرج أحد من الناس بعد بعثته عن عموم إى  عموم بالنسبة :اأول

                            : رسالته البتة
 [.٦٧آل عمران: ]      

علومهم وأعاهم كل ما حتاج إليه العباد ي معارفهم وإى  عموم بالنسبة :الثاي
وإنا ، أحد سواه البتةإى  وأنه ا حاجة، التي ها صاحهم ي معاشهم ومعادهم

                    : ملسو هيلع هللا ىلصمن يبلغنا عنه ما جاء به إى  حاجتنا
                                   

 [.٩٧النساء: ]
                                                

  .(4923وأخرجه ابن ماجه برقم ) ( وهذا لفظه،2302: أخرجه الرمذي برقم )حسن صحيح( 1)
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فا جاء به هو الكاي ، ي اإيان بالرسول فمن م يستقر هذا ي قلبه م يرسخ قدمه
غره من قل نصيبه من معرفته إى  وإنا حتاج، سواهإى  الذي ا حاجة باأمة

              : فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته، وفهمه
                             

 [.٠٠٧النساء: ]     
وترك اأمة عى البيضاء ليلها كنهارها  ملسو هيلع هللا ىلصوتوي ، بالدين الكامل ملسو هيلع هللا ىلصي وقد جاء النب

وما طائر يقلب جناحيه ي الساء إا وقد ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصوتوي ، ا يزيع عنها إا هالك
، أحد سواهإى  وم حوجهم اه، بل علمهم أحكام كل يء، لأمة منه علاً 
     : بيان كل يءما طرق العام ريعة أكمل منها ي ، وريعته كاملة

 [.٦٦النحل: ]                    
كا جب اإيان بعموم ، فيجب عى كل إنسان اإيان بعموم رسالته ي ذلك

                 : وإنسهم وجنهم، امكلفن عرهم وعجمهمإى  رسالته بالنسبة
 [.٢٦سبأ: ]                             

من العلم  أحدفكذلك ا خرج ، فكا ا خرج أحد من الناس عن رسالته البتة
                               : والعمل عا جاء به
 [.٥احر: ]        

إى  من يكملها فهو كمن ظن أن الناس بحاجةإى  ومن ظن أن ريعته ناقصة حتاج
بخر  ملسو هيلع هللا ىلصفقد جاء ، هذا كله خفاء ما جاء به عى من ظن ذلك وسبب، رسول آخر بعده

       : وم جعل اه هم حاجة أحد سواه، الدنيا واآخرة بحذافره
 [.٣امائدة: ]                  

ه عمن فلم جعل اه بعده رسواً؛ استغناء اأمة ب، وهذا ختم اه به ديوان النبوة
                      : ات اه وسامه عليهفصلو، سواه

 [.٠٤اأحزاب: ]     
، هذه اأمة أن جعلهم خر أمة أخرجت للناسإى  ومن فضل اه ورمته وإحسانه

    ): واختار أفضل الرسل منهم كا قال سبحانه، وجعل الرسالة فيهم
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 .[2: معة]اج ( 

، وما أعظم فضل اه حن خاطب اه العبيد بكامه، فالذي يتلوه عليهم هو احق
 .[65: ]احج (           ): يتلوه عليهم رسوله

ولكن العزيز ، وا تطهر وا ارتفع، ولوا فضل اه ورمته ما زكى من اخلق أحد
، ودنس اجاهلية، لركيطهر أرواح الناس من لوثة ا ملسو هيلع هللا ىلصالكريم أرسل رسوله 

، فا ترتكس أرواحهم ي مأة الرذيلة، ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات
ويطهر جتمعهم من الربا ، ويطهر حياهم با جاء به من الدين من الظلم والبغي

 .وينر فيهم العدل واإحسان، والسحت والغش والسلب
وهو مادة التوجيه واإعام ، زهمويعلمهم الكتاب واحكمة الذي به قوام حياهم وع

                              : واإرشاد
                                      

 [.٢٠النور: ]             
وجعل اإنسان مشدود ، وااستقامة عى احق والتواي به أمر عظيم يتطلب الصر

 .وقلة ذات اليد، مضطرب الفؤاد؛ ما يراه من كثرة اأعداء وقلة النار، باأعصا
 ..والصر عى الباء ..والصر عن امعاي ..فا بَد من الصر عى الطاعات

 ..والصر عى بطء النر ..والصر عى جهاد اأعداء والصر عى مشاق الدعوة..
 ..والصر عى ثقلة العناد ..ة الناروالصر عى قل ..والصر عى انتفاش الباطل

 .والصر عى السب والشتم والرب والقتل
: كا قال سبحانهي أكثر من ثانن آية وقد أمر اه رسوله بالصر عى كل ذلك 

 .[69: ]الروم (          )
: نهليحصل هم الفوز والفاح كا قال سبحا ،وأمر أمته كذلك بالصر وامصابرة

(         )  
 .[299: ]آل عمران

ومن ثم أمرنا اه ، وحن يطول اأمد قد يضعف الصر أو ينفذ إذا م يكن هناك زاد
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 .الصر وا ينقطع لفيمتد حب، ويزيد اإيان ،بالصاة التي ها تتجدد الطاقة
ه العون حن يتجاوز ويستمد من، فا بَد لإنسان الفاي الضعيف أن يتصل بربه الكبر

وحينا يثقل عليه ، حينا تواجهه قوى الر الظاهرة والباطنة، اجهد قواه امحدودة
وحينا تثقل عليه جاهدة ، وإغراء امطامع، جهد ااستقامة بن دفع الشهوات

 .وحينا يطول به الطريق وتبعد به الشقة، الطغيان والفساد وهي عنيفة مرة
وهنا ، خالقهإى  فيتوجه القلب امتعب امكدود، اتصال بربههنا ا بَد له من ا

وا ، وا يدعه يقطع الطريق وحده، ويؤيده ويثبته ويؤنسه، يستجيب اه من دعاه
ويوجههم ، بل يمدهم با ينفعهم حن ينفذ زادهم، يركهم لطاقتهم امحدودة

     ): أمرين كا قال سبحانهإى  للحصول عى ذلك
 .[153: ]البقرة (       

ونظام ، والدين الذي بعث اه به اأنبياء والرسل هو منهج احياة الذي أراده اه للبر
 .احياة الذي يربط حياة الناس بمنهج اه

 :فكل دين جاء به الرسل يقوم عى أربعة أصول
به ي ميع  وااستعانة، والتوجه إليه، اإيان باه وحده ا ريك له :اأول

                           : اأحوال
                           

                            

 [.٠ – ٢اأنفال: ]
   : الشعائر التعبدية التي تربط امخلوق بخالقه كالصاة ونحوها :الثاي

                  
 [.٥٥احج: ]        

       : الرائع واأحكام التي تنظم حياة الناس وفق أمر اه :الثالث
 [.٥احر: ]                                

       : وتزكي القلوب، اأخاق العالية التي هذب النفوس :الرابع
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 [.٠٣٠ – ٠٣٣آل عمران: ]
، يقوم عى هذه اأصول اأربعة ميعاً  ،وأرسل به رسله ،فالدين احق الذي يريده اه

عن القيم و، عن الرائع واأحكامو، فا يمكن أن ينفك اإيان عن الشعائر التعبدية
 .ف حياة الناس وفق امنهج اإهيي أي دين يريد أن ير، اأخاقية

وخالف ، وي احياة ،وأي انفصال هذه امقومات يبطل عمل الدين ي النفوس
                : مفهوم الدين الذي أراده اه عَز وجَل 

 [.٢٤٦البقرة: ]                        
، ا يقتر عى امشاعر الوجدانية وحدها، فالدين تنظيم كامل وشامل حياة الناس كلها

وا يقتر عى اجانب التهذيبي لأخاق ، يقتر عى العبادات والشعائر وحدهاوا
 .وا ينفصل فيه اجانب التريعي عن اجانب الروحاي التعبدي اأخاقي، وحده

ًا من وبدون هذه اأمور جتمعة ا يكون دين عى اإطاق كا قال سبحانه حذر
          ): وترك اآخر ،فعل بعضها

                  
 .[25: ]البقرة (   

والسنن  واتباع الرائع، والتخلق بأخاقه، وطاعة رسوله، فتوحيد الرب وعبادته وطاعته
عوج  وما عداه، هذا هو الراط امستقيم، والصر عليه، ذلكإى  والدعوة، التي جاء ها

        ): وضال وانحراف كا قال سبحانه
 .[153: ]اأنعام (          

بل ، يستطيع أن يلتقط الفرد اإنساي ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الدين الذي جاء به رسول اه 
 ؟من أي مستوى؟ ومن أي درجة؟ ومن أي جنس، امجموعة اإنسانية

والسعادة ي الدنيا ، واأمن والطمأنينة، والعاويرفعها لتدرج ي مدارج العز 
          ): واآخرة كا قال سبحانه

                
 .[193: ]آل عمران (             
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ا مجرد ، ولتطاع بإذن اه، احقإى  واه عَز وجَل أرسل الرسل هداية البرية
         ): إقناع كا قال سبحانهاإباغ وا

            
 .[64: ]النساء (   

رع اه مثًا ي القرآن إى  ويتحاكموا، فإذا آمن الناس باه فا بَد أن يعملوا بدينه
بل ا بَد أن يتلقوا حكمه ، وا يكفي أن يتحاكموا إليه ليحسبوا مؤمنن، والسنة

        ): من راضن كا قال سبحانهمسلر 
 .[65: ]النساء (          

وترد امسائل ، وأوي اأمر منهم، ويطيعوا الرسول، وا بَد للمؤمنن أن يطيعوا اه
       ): اه ورسوله كا قال سبحانهإى  التي تشكل

                       
 .[50: ]النساء (  

وكل ريعة ، فريعة اه سلطان من اه، قومه بسلطان مبنإى  وكل نبي أرسله اه
بل ، وما جعل فيها من سطوة عى القلوب، غر ريعة اه ما أنزل اه ها من سلطان

لذلك تستهن القلوب بالرائع ، كلها عذاب وشقاء وإن لوحت با حبه النفوس
وسيطرة ، وا تنفذها إا حت عن الرقيب، القوانن التي يسنها البر أنفسهمو

، وها ي النفوس مهابة وخشية، فأما ريعة اه فالقلوب خضع ها، اجاد القاي
، عبادة اه وحده ا ريك لهإى  أمهم يدعوهمإى  وقد أرسل اه اأنبياء والرسل

وينذروهم ما أعده اه ، ؤمنن الطائعن من نعيم ورضوانويبروهم با أعد اه للم
              : للكافرين والعصاة من جحيم وغضب

 .[165: ]النساء                      
  ): هدف واحد ،وكلهم جاءوا بوحي واحد، وكل اأنبياء تلقوا الوحي من اه

              
           

 .[163: ]النساء (
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موكب من اأنبياء ، فهو موكب واحد يضم هذه الصفوة امختارة من بني البر
ي شتى اأوقات ، وشتى البقاع واأرضن، والرسل من شتى اأقوام واأجناس

 .واأزمان
 زمن. ا يفرقهم نسب وا جنس، وا أرض وا وطن، وا لغة وا لون، وا وقت وا

كلهم آت من ذلك امصدر الكريم، وكلهم حمل ذلك النور اهادي، وكلهم يؤدي 
ذلك إى  اإنذار والتبشر، وكلهم أرسله اه رمة بالعباد، ليأخذ بزمام القافلة البرية

                                   النور:
                               

 [.13الشورى: ]                   
دين اه واحد وهو اإسام الذي أرسل به ميع اأنبياء والرسل، سواء منهم من ف

جاء لعشرة، ومن جاء لقوم، ومن جاء مدينة، ومن جاء لقطر، ثم من جاء للناس 
    ): خاتم اأنبياء، وسيد امرسلنملسو هيلع هللا ىلص أمعن وهو حمد رسول اه 

 [.0]احديد:  (             
                             وقال سبحانه:

 [.22سبأ: ]        
وه احجة البالغة الظاهرة البينة ي اأنفس واآفاق، وقد أعطى اه البر من العقول 

نفس واآفاق، وكان ذلك كافيًا ليؤمنوا ما يتدبرون به دائل التوحيد واإيان ي اأ
باه سبحانه، ولكنه سبحانه رمة منه بعباده، وتقديرًا لغلبة الشهوات عى تلك اأداة 
العظيمة التي أعطاها اه هم وهي العقل، اقتضت رمته وحكمته أن يرسل إليهم 

وحرير  م،الرسل مبرين ومنذرين، يذكروهم ويبروهم، وحاولون استنقاذ فطره
عقوهم من غلبة اهوى، وركام الشهوات التي حجب عنها أو حجبها عن دائل 

 )ملسو هيلع هللا ىلص: اهدى، وموجبات اإيان ي اأنفس واآفاق كا قال سبحانه لرسوله 
 [.2]اأعراف: (             

كفر حتى فاه رؤوف بالعباد، اقتضت رمته بالناس أن ا يؤاخذهم عى الرك وال
رها، فقد تضل إى  يرسل إليهم الرسل، عى الرغم ما أودعه فطرهم من ااجاه
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ل قد وعى الرغم ما أعطاهم من قوة العقل واإدراك، فالعقهذه الفطر بسبب البيئة، 
وعى الرغم ما ي كتاب الكون امفتوح من يضل وينهزم حت ضغط الشهوات، 

 ااستقبال كلها أو بعضها ي كيان اإنسان.آيات بينات، فقد تتعطل أجهزة 
بالرسل واأنبياء مهمة استنقاذ الفطر ما ران عليها من ركام  تبارك وتعاىلقد ناط اه 

الشهوات، واستنقاذ العقول من اانحراف، واستنقاذ البصائر واحواس من 
                               اانطاس:

 [.15اإراء: ]                          
وجعل سبحانه العذاب مرهونًا بالتكذيب والكفر بعد الباغ واإنذار كا قال 

             )سبحانه: 
               

 [.36]النحل:  ( 
يه، كذلك هي تدل وهذه احقيقة كا أها تصور رمة اه هذا اإنسان وفضله عل

يقن، إى  عى أن الفطرة والعقل واحواس والبصائر ا تعصم من الضال، وا هدي
    وا تصر عى ضغط الشهوات ما م تساندها العقيدة، وما م يضبطها الدين:

 [.243البقرة: ]                             
بعباده، فهو الغني الذي له ما ي السموات وما  فاه جل جاله إنا يرسل رسله رمة

ي اأرض، فهو غني عنهم، وعن إياهم به، وعبادهم له، وإذا آمنوا وأحسنوا فإنا 
          )حسنون أنفسهم ي الدنيا واآخرة: 

 [.6]العنكبوت:  ( 
 [.26ان: لق]                             وقال سبحانه:

كذلك تتجى رمته سبحانه ي اإبقاء عى اجيل العاي الظام امرك وهو 
   )القادر عى أن هلكه، وينشئ جيًا آخر يستخلفه كا قال سبحانه: 

             
 [.133]اأنعام:  (  

مة اه، وأن بقاءهم فا ينسى الناس كلهم أهم موجودون بأمر اه، وأهم باقون بر
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                           معلق بمشيئة اه، وأن ما ي أيدهم من سلطان إنا خوهم اه إياه:
                                       

 [.26آل عمران: ]                            
، وما أحد فيا أعطيه من السلطان من قدرة، وأنتم فا أحد ي نشأته ووجوده من يد

بمفلتن أو  أها الكفار لستم بمعجزين، إنكم ي يد اه وقبضته، ورهن مشيئته وقدره، فلستم
 [.56هود: ]                                      مستعصن:

ك لن تعجزوا القوي امتن: ويوم احر ينتظركم، وإنه آت ا ريب فيه، ويوم ذا 
 [.134]اأنعام:  (       )

وسنة اه عَز وجَل مع الناس حن جيئهم الرسالة فيكذبون أن يأخذهم أواً بالراء 
والبأساء، لعل هذا هز قلوهم الغافية فتستيقظ وتستجيب، ولعل امصيبة إذا أصابتهم 

كانوا للحق فإذا م هزهم يد البأساء، اه، واستإى  أخضعت نفوسهم فترعوا
الرخاء وهو أشد فتنة من البأساء، حتى تلتبس عليهم سنة اه وا ينتبهوا إى  وكلهم اه

   )ها، ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم ا يشعرون كا قال سبحانه: 
             

             ) 
 [.05 -04]اأعراف: 

                                        وقال سبحانه:
                                   
                                         

 [.45 – 42اأنعام: ]                           
نظر ون حتى جيء رسوهم فينذرهم ويبن هم، وبذلك يستوفون حقهم وكل قوم ي 

الذي أوجبه اه عى نفسه، بأن ا يعذب قومًا إا بعد الرسالة، وبعد اإعذار هم 
بالبيان، وعندئذ يقي بينهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول كا قال سبحانه: 

 [.41]يونس:  (                     )
واأمر كله ه، وليس أحد من اأمر يء، وعى الرسل واأنبياء والدعاة إباغ دين 
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اه، واهداية بيد اه وحده، يسوقها من يستحقها ويطلبها، ويمنعها من ا يستحقها 
                  )وا يطلبها: 

 [.2]فاطر:  (         
                         :وقال اه تعاى

 [.53اأنعام: ]           
عبادة اه وحده ا ريك له، فمنهم من إى  وميع اأنبياء والرسل دعوا أقوامهم

                       آمن، ومنهم من كذب:
                           

 [.36النحل: ]                     
وهؤاء امكذبون ا يسكتون عن احق وأهله، فيؤذون الرسل وأتباعهم، ويسبوهم 

                                        ويسخرون منهم:
 [.41اأنبياء: ]        

ن ينتر اه وبعد اإنذار الطويل، والتذكر الطويل، والتكذيب الطويل، ا بَد أ
                               أوليائه من أعدائه:

 [.34اأنعام: ]                        
قومه متحديًا هم، متوكًا عى ربه، مستعينًا به وليس معه إا اإيان إى  فيتوجه النبي

 ل أمامها الكثرة، ويعجز أمامها التدبر.بربه، القوة التي تصغر أمامها القوى، وتتضاء
إنه اإيان باه العزيز اجبار، الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكرى امهيمنة عى 

 [.1املك: ]                                        هذا الكون با فيه:
ي القوة احقيقية الكرى وليس هذا التحدي غرورًا وا هورًا وا افتخارًا، إنه حد

للقوة اهزيلة الفانية التي تتضاءل مها كانت أمام أصحاب اإيان كا قال اه 
                )لرسوله: 

                
 [.11]يونس:  ( 

لون بقائي لقومه: إن كان اأمر بلغ منكم مبلغ الضيق، فلم تعودوا تتحمملسو هيلع هللا ىلص قال نوح 
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فيكم، وتذكري لكم بآيات اه، فأنتم وما تريدون، وأنا ماض ي طريقي، ا أعتمد إا 
 عى اه وحده فهو حسبي.

أما أنتم فأمعوا أمركم، وخذوا أهبتكم متضامنن غر مرددين، ثم اقضوا إي، 
 .ونفذوا ما عزمتم عليه بشأي، وا تنظروي وا مهلوي لأهبة وااستعداد

فكل استعدادي هو اعتادي عى اه وحده دون سواه، فهو مواي وناري من 
 بغى عي وآذاي، ولو كانوا ميع أهل اأرض فري هم بامرصاد.

 ؟أرأيت قوة اليقن ي قلوب اأنبياء
ربه، مالئ يديه من إى  إنه التحدي الريح امثر، الذي ا يقوله قائل إا وهو مطمئن

ق كل الوثوق من عدته، حتى ليغري خصومه بنفسه، ويثرهم بمثرات القول قوته، واث
 [.66هود: ]                   عى أن هاموه:
 ؟من القوة والعدد والعساكرملسو هيلع هللا ىلص فاذا كان مع نوح 

 إنه اإيان الذي يصله بربه، الذي بيده املك وهو عى كل يء قدير.
أسوة برسل اه، وأنه ينبغي أن متلئ قلوهم بالثقة باه اه هم إى  وأصحاب الدعوة

  حتى تفيض، وإن هم أن يتوكلوا عى اه وحده، ويقفوا ي وجه الطاغوت أيًا كان:
                                  

 [.113 – 111الصافات: ]
ا عجزًا منه سبحانه عن نرة ولن يرهم الطاغوت إا أذًى يسرًا ابتاء من اه، 

أعدائه، ولكنه اابتاء الذي يمحص القلوب إى  أوليائه، وا تركًا هم ليسلمهم
والصفوف، ثم تعود الكرة للمؤمنن، وحق وعد اه هم بالتمكن كا قال سبحانه: 

 [.111]آل عمران:  (           )
ى قوة الطاغوت ي زمانه، هذا التحدي واه سبحانه يقص قصة نوح وهو يتحد

               )الواضح الريح: 
 [.12]يونس:  (  

إنه ا ينقص أجري بتوليكم وإعراضكم، فإن أجري عى اه، ولن يزحزحني هذا عن 
 عقيدي، فقد أمرت أن أسلم نفي كلها ه.



64 

 ؟وماذا حصل من كفر به آمن به؟؟ وماذا حصل لنوح ومن فاذا كان من أمر اه
(              

 [.13]يونس:  (   
وعجل اه سبحانه إعان نجاة نوح وامؤمنن معه؛ أن نوحًا وامؤمنن معه كانوا 
يواجهون خطر التحدي للكثرة الكافرة، فلم تكن النرة جرد إهاك هذه الكثرة، بل 

مؤمنة من ميع اأخطار، واستخافها ي اأرض تعيد كان قبلها نجاة القلة ا
 تعمرها، وجديد احياة فيها عى منهج اه فرة من الزمان.

هذه سنة اه ي اأرض، وهذا وعده أوليائه، ووعد اه آت ا حالة بنر أوليائه 
                       وخذان أعدائه:

 [.51غافر: ]     
تتوافر القوة من ا حكمون ريعة اه ي قلوهم، وا ي جتمعهم، ولكنها  وقد
هايتها الطبيعية وفق سنة اه، وتتحطم هذه القوة إى  حن، حتى تنتهي اأمورإى  قوة

جانب واحد من السنن الكونية إى  أساس ركن، إنا استندتإى  التي م تستند
                      نتاج:كالعمل والنظام ووفرة اإ

                             
 [.36اأنفال: ]     

وهذه وحدها ا تدوم؛ أن فساد احياة بالكفر وامنكرات والفواحش يقي عليها 
بعد حن حتًا، فإذا ميزت اأمة امسلمة بدينها عن اأمة الكافرة، ومايز الفريقان 

جند الرمن أمام جند الشيطان، كانت قوة اه مع امؤمنن، والقوة اهزيلة مع ووقف 
 امخلوقن.

فيحق وعد اه بنر رسله وأوليائه مع أعدائه مع قلتهم وقلة عددهم، وكثرة عدوهم 
            )وكثرة أسلحتهم فـ: 

 [.240]البقرة:  (
عبادة اه وحده ا ريك له فقال: إى  دعاهمقومه عاد، فإى  أرسله اهملسو هيلع هللا ىلص وهود 

 [.59هود: ] (            )
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فأبوا وأروا عى كفرهم، واغروا با هم عليه من النعيم، وما وهبهم اه من القوة 
            )والبطش والغلظة: 

 [.53]هود:  (  
اه وحده، وااعتاد عليه وحده، إى  ا التوجهوبعد هذا م يبق هود إا التحدي وإ

وإا الوعيد واإنذار اأخر للمكذبن الظامن، فاذا قال هم؟ وبأي يء واجه 
               )؟قوهم

 [.55 -54]هود:  ( 
هم وإن اإنسان ليدهش حقًا لرجل فرد يواجه قومًا غاظًا شدادًا مقى، فيسفه أحام

وعقيدهم، ويقرعهم ويؤنبهم، ثم هيج راوهم بالتحدي، وا يطلب مهلة ليستعد 
 استعدادهم، وا يدعهم يريثون فيفتأ غضبهم.

إنه أمر عجيب أن يقتحم هذا ااقتحام رجل فرد عى قوم غاظ شداد، ولكن 
قلبه، وإذا  ة تزول عندما يعلم اإنسان أنه رسول اه، واه معه، واإيان يمأالدهش

 ؟كان اه معه فلاذا خاف البر
         )إنه يقول بإيان الواثق من ربه: 

 [.55 -54]هود:  (        
ثم جمعوا أنتم وهذه اآهة التي تزعمون أن أحدها مسني بسوء، ثم كيدوي با 

            )تريث وا مهل، فا أباي بكم ميعًا: 
 [.56هود: ] (        

إن ري ورب اخائق قوي قاهر، وهؤاء الغاظ اأشداء من قومه إن هم إا دواب 
 من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتها، ويقهرها بقوته قهرًا.

 فا خوفه من هذه الدواب؟، وما احتفاله ها؟
أمركم لتواجهوا قوة اه سبحانه،  وإن توليتم فقد أديت واجبي ه، ونفضت يدي من

ويستخلف ري قومًا غركم، يليقون بتلقي دعوته، ويستقيمون عى هدايته بعد 
 إهاككم، وا ترونه شيئًا فا لكم به من قوة.

     )واه حافظ دينه وسننه ورسله وأولياءه من اأذى والضياع: 
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                 ) 
 [.51: ]هود

فلا أروا عى كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لرسوهم أنزل اه هم عقوبته، فأرسل 
عليهم الريح العقيم التي ما تذر من يء أتت عليه إا جعلته كالرميم كا قال 

          )سبحانه: 
              ) 

 [.2-6]احاقة: 
   )سبب كفرهم واستكبارهم كا قال سبحانه: وحقت عليهم لعنة اه ب

               
 [.69 -50]هود:  (            

وأمهم، فبلغوا ما أمرهم اه به، ثم توفاهم  مأقوامهإى  وقد بعث اه اأنبياء والرسل
إليهم، وسيسأهم ميعاً  اه، وسوف جمع اه يوم القيامة بن الرسل ومن أرسلوا

       )كا قال سبحانه: 
 [.1 -6]اأعراف:  (    

  )وسوف جمع اه الرسل يوم القيامة ويسأهم ماذا أجبتم كا قال سبحانه: 
 [.190]امائدة:  (              

يتتابعوا عى مداره، وفرقهم سوف جمع اه هؤاء الرسل الذين فرقهم ي الزمان ف
قومه، وكلهم إى  قريته، وفرقهم ي اأجناس فذهب كلإى  ي امكان فذهب كل

 اه بإذنه.إى  يدعون
 سيجمعهم اه عى مشهد من امأ اأعى.. وعى مشهد من الناس أمعن..

ة إنه ااستجواب الذي يراد به امواجهة.. مواجهة البرية برسلها.. ومواجه
امكذبن من هذه البرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبوهم.. ليعلن ي موقف 

 .اإعان أن هؤاء الرسل إنا جاءوا من عند اه بدين اه
فيعلنون أمام رهم الذي أرسلهم أنه أعلم هم وبأمهم، وأعلم بمن أجاهم، وأعلم 

 رة أمور هي:وسوف يسأل الناس كلهم يوم القيامة عن ع ؟بمن عصاهم
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 [.65]القصص:  (  )
 [.02]الشعراء:  (   )

 ومن نبيك؟ ؟وما دينك ؟من ربك وي القر ي سأل اإنسان عن ثاث:
 - وفيه - ي جنازة.. ملسو هيلع هللا ىلصعن الراء بن عازب ري اه عنه قال: خرجنا مع رسول اه 

َ اهُ، َوَيْأتِيِه َمَلَكاِن َفُيـْجلَِسانِـِه فَ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ِِ َيـُقواِن َلـُه: َمْن َرُبَك؟ َفَيـُقوُل: َر
َفَيـُقواِن َلـُه: َما دِْينَُك؟ َفَيـُقوُل: دِْينَِي اإْساُم، َفَيـُقواِن َلـُه: َما َهَذا الَرُجُل اَلِذي ُبـِعَث 

 .()أخرجه أمد وأبو داود «...ملسو هيلع هللا ىلص ٬فِْيُكْم؟ َقاَل: َفَيـُقوُل ُهَو َرُسوُل ا

 سأل عن مس.وي عرصات القيامة ي  
ََ َأْفنَاهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قال  ، َوَعْن َا َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحَتى ُيْسَأَل َعْن ُعُمِرِه فِي

 .()أخرجه الرمذي «َاهُ َوفِيَم أَْنَفَقُه، َوَعْن ِجْسِمِه فِيَم أَبْ  ،ِعْلِمِه فِيَم َفَعَل، َوَعْن َمالِِه ِمْن َأْيَن اْكتََسَبهُ 
      )وي ختام ااستجواب كلمة الفصل من رب العامن: 

                    
 [.110]امائدة:  (

علم اه امحيط بمن يليق هذا اأمر، فالرسالة أمر إى  واختيار الرسل للرسالة موكول
ر كوي من الرب لعبد من عباده، يتصل فيه امأ عظيم كبر، وأمر هائل خطر، أم

اأعى بعام اإنسان امحدود، وتتصل فيه الساء باأرض، والدنيا باآخرة، ويتمثل 
 فيه احق الكي ي قلب بر، وي واقع الناس.

ويتجرد فيه اإنسان من حظ ذاته ليخلص لتحقيق مراد ربه، ويصبح موصواً هذا 
                     بارة كاملة:احق ومصدره صلة م

                           
 [.36النحل: ]                       

وا تتم هذه الصلة إا إذا كان اإنسان صاحًا للتلقي امبار الكامل با عوائق وا 
 موانع، فليس أي أحد يصلح للرسالة والنبوة.

                                                

 (، وهذا لفظه.4153(، وأخرجه أبو داود برقم )12133: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
 (.2411: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 2)
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وحده هو الذي يعلم أين يضع رسالته، وختار ها الذات التي تصلح أن ترسل  واه
               )من بن كافة البر: 

              
 [.124]اأنعام:  ( 

مقام الرسالة هم أواً ا يصلحون هذا اأمر، وهم جهال ا إى  والذين يتطلعون
ة هذا اأمر اهائل، وا يعلمون أن اه وحده هو الذي يقدر بعلمه عى يدركون خطور

                                اختيار الرجل الصالح:
 [.34 – 33آل عمران: ]                    

وقد جعلها اه سبحانه حيث علم، واختار ها أكرم خلقه وأخلصهم، وجعل الرسل 
خر خلق اه، وخاتم ملسو هيلع هللا ىلص حمد إى  م ذلك الرهط الكريم من لدن نوح حتى انتهته

            )النبين: 

 [.16 -15]احج:  (          
وحياة الرسل واأنبياء وأتباعهم ملوءة باابتاء، وذلك لربية قلوهم عى اليقن 

حن سئل من أشد الناس ملسو هيلع هللا ىلص اأحوال كا قال النبي  اه ي ميعإى  والصر، لتتوجه
َفإِْن َكاَن دِينُـُه  ،َفُيْبَتَلـى الَرُجُل َعَلـى َحَسِب دِينِـهِ  ،اأَْنبِيَاُء ُثَم اأَْمَثُل َفاأَْمثَُل » باء؟ فقال:

َ َعَلـى َحَس  ،ُصْلًبا اْشَتَد َبَاُؤهُ  ِّ ِِ دِينِـِه ِرَقة  اْبُت ُح اْلَبَاُء بِاْلَعْبِد  ،ِب دِينِـهِ َوإِْن َكاَن  َ ْْ ََ َي َف
َِ َعَلـى اأَْرِض َما َعَلْيـِه َخطِيَئة    .()أخرجه الرمذي وابن ماجه  «َحَتى َيْتـُرَكُه َيـْم

وكم تبلغ الشدة والكرب والضيق ي حياة الرسل وهم يواجهون الكفار وامركن، 
 العناد.وأهل اإرار واجحود، والعمى وأهل 

ومر عليهم اأيام وهم يدعون فا يستجيب هم أحد إا القليل، وتكر اأعوام 
 والباطل ي قوته وكثرة أهله، وامؤمنون ي عدهم القليلة وقوهم الضئيلة.

إها ساعات حرجة ي حياة الرسل، والباطل ينتفش ويطغى، ويبطش ويغدر، والرسل 
 ذه اأرض، فتهجس ي خواطرهم اهواجس.ينتظرون الوعد، فا يتحقق هم ي ه

                                                

 . (4923وأخرجه ابن ماجه برقم ) ( وهذا لفظه،2302: أخرجه الرمذي برقم )حسن صحيح( 1)
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وما يقف الرسول هذا اموقف إا وقد بلغ الكرب واحرج والضيق فوق ما يطيقه 
البر ي هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب، ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل، 

ًا: وا تبقى ذرة من الطاقة امدخرة، ي هذه اللحظة جيء النر كامًا حاسًا فاص
(                

 [.119]يوسف:  (   
سنة اه ي الدعوات، ا بَد من الشدائد، وا بَد من الكرب، حتى ا تبقى بقية تلك 

من جهد، وا بقية من طاقة، ثم جيء النر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي 
د من عند اه النار العزيز احكيم، يتعلق ها الناس، جيء النر من باب واح

فينجو الذين يستحقون النجاة.. وينجون من اهاك الذي يأخذ امكذبن.. وينجون 
من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم امتجرون.. وحل بأس اه ونقمته 
بامجرمن، فا حسبن أحد أن شأن الدعوة هن، وشأن اإيان سهل، بل ا بَد من 

              )تاء: ااب
                 

 [.214]البقرة:  ( 
وذلك كي ا يكون النر رخيصًا، فتكون الدعوات هزاً، فلو كان النر رخيصًا لقام 
ي كل يوم دعي بدعوة ا تكلفه شيئًا، واأدعياء ا يتحملون تكاليف الدعوة، فا بَد 

ء والصر ي حل الشدائد التي ا يصمد ها إا الصادقون، الذين ا من اابتا
      يتخلون عن دعوة اه ولو ظنوا أن النر ا جيئهم ي هذه احياة:

                                       
 [.41 – 49احج: ]                       

ي كلف اه ورف ها اأنبياء وأتباعهم ليست جارة قصرة اأجل، قد إن الدعوة الت
 أخرى أقرب ربحًا، وأير حصيلة.إى  خر فيركها

اه ي امجتمعات اجاهلية جب أن يوطن نفسه عى إى  إن الذي ينهض بالدعوة
 أنه ا يقوم برحلة مرحة، وا يقوم برحلة مادية قريبة اأجل.

ه أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة وامال، ويملكون إنا ينبغي ل
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اه، باستثارة شهواها، إى  استخفاف العامة، ويملكون تأليب اأمة عى الدعاة
    اه يريدون حرماها من هذه الشهوات:إى  وهديدها بأن أصحاب الدعوة

                                        
 [.26غافر: ]        

اه كثرة التكاليف، وأنه لن ينضم إليها ي أول إى  وجب أن يستيقنوا أن الدعوة
اأمر اأقوام امستضعفة امستخفة الطائشة، إنا ينضم إليها الصفوة امختارة التي 

 تؤثر حقيقة هذا الدين عى الراحة والسامة.
تح بينهم وبن قومهم باحق بعد جهاد يطول أو يقر، وهم وإن كانوا قلة فإن اه يف

، ملسو هيلع هللا ىلصوعندئذ فقط يدخل الناس ي دين اه أفواجًا كا حصل ذلك ي حياة النبي 
        )وأخر اه عنه بقوله: 

 [.3-1]النر:  (           
إى  من الظلات وقد أرسل اه كل رسول بلسان قومه، ليتمكن من إخراج الناس

    النور بإذن رهم، وليبن هم، وليفهموا عنه، فتتم الغاية من الرسالة:
                          

 [.1إبراهيم: ]        
وعى الرسول البيان والباغ، أما ما يرتب عى ذلك من هدى أو ضال فا قدرة له 

   )ا هو من شأن اه الذي وضع اه له سنة عليه، وليس خاضعًا لرغبته، إن
 [.56]القصص:  (          

فمن سار عى درب الضال ضل، ومن سار عى درب اهدى وصل، وهذا وذاك 
    )يتبع مشيئة اه التي رعت سنته ي احياة كا قال سبحانه: 

                
 [.4يم: ]إبراه ( 

اإسام حتى عم اإسام اجزيرة العربية، ومن ثم تكون إى  دعا قومهملسو هيلع هللا ىلص والرسول 
 سائر بقاع اأرض ي كل زمان.إى  ملسو هيلع هللا ىلصمهدًا خرج منه ملة رسالة حمد 

اإسام إى  خارج اجزيرة العربية يدعوإى  بعث برسائلهملسو هيلع هللا ىلص واحقيقة أن الرسول 
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لكن الذي قدره اه له حسب عمره البري الناس كافة، وإى  تصديقًا لرسالته
البرية كافة عن إى  قومه بلساهم، وأن تتم رسالتهملسو هيلع هللا ىلص امحدود أن يبلغ الرسول 

غ لبابلغ مرض وقد كان، وا يزال هذا الدين يأصقاع اأإى  طريق ملة هذه الرسالة
الته بلسان فا تعارض بن رسالته للناس كافة، ورس ،الليل والنهار وي أصقاع اأرض

                        قومه ي تقدير اه، وي واقع احياة:
 [.192يوسف: ]                     

       )ومن رمة اه بعباده أن جعل لكل قوم هاد منهم: 
           

 [.164]آل عمران:  (      
لبر، بدل أن يعتزوا باختيار اه لواحد منهم ليحمل رسالته إليهم، أا ما أعجب ا

فإهم جهالتهم ينكرون هذا ااختيار، وجعلونه مثار ريبة ي الرسل امختارين كا 
                                  قال سبحانه: 

                                   
 [.05 – 04اإراء: ]       

 .الناسإى  وما امانع أن ختار اه برًا رسواً، ويمن عليه ببعثته
منَة اه عليهم ي منحهم إى  والرسل ا ينكرون بريتهم، ولكنهم يوجهون اأنظار

         )ما يؤهلهم حمل اأمانة الكرى: 
                    

 [.11]إبراهيم:  (  
وهي منَة ضخمة ا عى أشخاص الرسل وحدهم، ولكن كذلك عى البرية التي 
تترف باختيار أفراد منها هذه امهمة العظمى، مهمة ااتصال والتلقي من امأ 

            اأعى، وهي منَة كرى عى البرية معاء:
                         

 [.122التوبة: ]
ربى اأنبياء عى التوحيد واإيان والتقوى، فواجهوا الطغيان وتعاى  إن اه تبارك
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 باإيان، وواجهوا الرك بالتوحيد، وواجهوا اأذى بالصر والثبات؛ أهم مطمئنون
  )رهم متوكلون عليه، فا هم بغره من حاجة كا قال الرسل أمهم: إى 

                
 [.12]إبراهيم:  (

موقفه وطريقه، امالئ يديه من وليه وناره، امؤمن بأن اه إى  إها كلمة امطمئن
            الذي هدي السبيل ا بَد أن ينر ويعن رسله وأولياءه:

                                    
 [.52 – 51غافر: ]          

والقلب الذي حس أن يد اه سبحانه تقود خطاه، وهديه السبيل، هو قلب موصول 
         باه القوي العزيز، فا يردد ي امي ي الطريق مها كانت العقبات:

                                                               
 [.46 – 43طه: ]                                    

وماذا هم امسلم حتى ولو م يتم النر ي الدنيا، إذا كان هو قد ضمن هداية السبيل 
 (         )كا قال سبحانه: 

 [.60]العنكبوت: 
                                وقال سبحانه:

 [.22اأنعام: ]
 ؟وماذا خاف القلب اموصول باه؟ وماذا خيفه من أولئك العبيد لربه

عا أوحى اه إليه، ليفري عى ربه ملسو هيلع هللا ىلص وقد حاول امركون ي مكة فتنة الرسول 
غره وهو الصادق اأمن، ولكن اه عصم رسوله من الفتنة، وثبته عى احق، ولو 

  )ركن إليهم فاخذوه خليًا كا قال سبحانه: خى عنه سبحانه ل
             
            

 [.15-13]اإراء:  (      
هي حاوات أصحاب السلطان مع ملسو هيلع هللا ىلص هذه امحاوات التي عصم اه منها رسوله 
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ًا عن استقامة الدعوة، أصحاب الدعوات دائًا، حاولة إغرائهم، لينحرفوا ولو قلي
 ويرضوا باحلول الوسط التي يغروهم ها ي مقابل مغانم كثرة يأخذوها.

ومن ملة الدعوة من ي فتن هذا عن دعوته؛ أنه يرى اأمر هينًا، فأصحاب السلطان 
ا يطلبون منه أن يرك دعوته كلية، إنا يطلبون تعديات وتنازات طفيفة، ليلتقي 

إى  منتصف الطريق، وا ريب أن اانحراف ي أول الطريق ينتهي الطرفان ي
                 اانحراف الكامل ي هاية الطريق:

 [.292البقرة: ]                        
والذي يقبل التسليم أول مرة ا يمكن أن يقف عند ما سلم به أول مرة؛ أن استعداده 

          نقض به عرى اإسام عروة عروة:يد حتى ت  للتسليم يتزا
                                  

                                 
                          

 [.22 – 25حمد: ]                    
اه ي نظر امؤمن هو حق كاآخر، وليس فيها إى  دعوةإن كل جانب من جوانب ال

فاضل ومفضول، وليس فيها روري ونافلة، وليس فيها ما يمكن ااستغناء عنه: 
(              

 [.44 -43]الزخرف:  (
اه، فإذا سلموا ي جزء من الدين فقدوا إى  وأصحاب السلطان يستدرجون الدعاة

وعرف  ومن أعن احكام، ومن أعن الناس،وحصانتهم، وسقطوا من عن اه، هيبتهم 
 تسليم الصفقة كلها.إى  امتسلطون أن استمرار امساومة، ورفع السعر، ينتهيان

إى  والتسليم ي جانب ولو يسر من جوانب الدعوة، لكسب أصحاب السلطان
لطان ي نرة احق صفها إنا هو هزيمة روحية بااعتاد عى أصحاب الس

 والدعوة، وهذا خلل كبر ي ااعتقاد، فاه وحده هو الذي يعتمد عليه امؤمنون
إى  دعوهم، وي ميع أمورهم، وهو نعم اموى، ونعم النصر، فا حاجتناي 
 [.13التغابن: ]                                         ؟غره
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ي أعاق القلوب فلن تنقلب اهزيمة نرًا، لذلك امتن اه عى ومتى دبت اهزيمة 
بأن ثبته عى ما أوحي إليه، وعصمه من فتنة امركن له، ووقاه من ملسو هيلع هللا ىلص رسوله 

الركون إليهم، ورمه من عاقبة هذا الركون، وهو عذاب الدنيا واآخرة مضاعفاً، 
                          وفقدان امعن والنصر:

                              
 [.113النساء: ]                           

هذه الفتنة حاولوا استفزازه من إى  ملسو هيلع هللا ىلصوعندما عجز امركون عن استدراج الرسول 
اأرض أي مكة، ولكن اه أوحى إليه أن خرج هو مهاجرًا، ما سبق ي علمه من 

عنوة وقرًا حل هم اهاك كا ملسو هيلع هللا ىلص دم إهاك قريش باإبادة، ولو أخرجوا الرسول ع
           )قال سبحانه: 

             ) 
 [.11 -16]اإراء: 

وقد جعل اه عَز وجَل هذه سنة جارية ا تتحول؛ أن إخراج الرسل كبرة تستحق 
                                ري:التأديب احاسم الفو

 [.192هود: ]     
وهذا الكون ترفه بأمر اه سنن مطردة ا تتحول أمام اعتبار فردي، فلا م يرد اه أن 
يأخذ قريشًا بعذاب اإبادة كا أخذ امكذبن من قبل، حكمة يعلمها م يرسل 

جوه عنوة، بل أوحى اه إليه باهجرة، ومضت الرسول باخوارق، وم يقدر أن خر
                       سنة اه ي طريقها ا تتحول:

 [.0احديد: ]                            
وصاحب الدعوة غني بربه العزيز اجبار، يعلم أن مواه ناره وا بّد، وا يمكن أن 

اب إا بسلطان اه، وا يمكن أن يستظل يستمد السلطان إا من اه ، وا يمكن أن ه 
        اه:إى  بحاكم أو ذي جاه، لينره ويمنعه، ما م يكن اجاهه قبل ذلك

 [.56هود: ]                                          
ا جندًا وخدمًا فيفلحون، والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان واجاه فيصبحون ه
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ولكنها هي ا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه، إا أن يكون السلطان وخدمه 
   )من جندها، فهي من أمر اه، وهي أعى من ذوي السلطان واجاه: 

 [.29]اإراء:  (          
                               وقال سبحانه:

                           
 [.41 – 49احج: ]          

يري أنبياءه ورسله ويبتليهم؛ لتزكو قلوهم، ويستعدوا أعباء  تبارك وتعاىواه 
الرسالة، سواء كان اابتاء بتكذيب قومهم هم وإيذائهم كا ي قصة نوح وهود، 

 لوات اه وسامه عليهم.وصالح وشعيب، وإبراهيم ولوط ص
أو كان اابتاء بالنعمة كا ي قصة داود وسليان، أو كان اابتاء بالر كا ي قصة 
أيوب، فا بَد من الصر عى تكاليف الرسالة، وأعباء الدعوة، وانتظار نر اه 

                )أوليائه: 
 .[34]اأنعام:  (       

اه فاستعصوا عليه، فضاق إى  قرية نينوى فدعا أهلهاإى  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أرسل اه يونس 
هم صدرًا، وغادرهم مغاضبًا، وم يصر عى معاناة الدعوة معهم، ظانًا أن اه لن 

 يضيق عليه اأرض فهي فسيحة، واأقوام متعددون، والقرى كثرة.
نة فركب فيها مع الركاب، حتى إذا شاطئ البحر فوجد سفينة مشحوإى  وقاده غضبه

كانت ي جة البحر ثقلت، فقال رباها إنه ا بد من إلقاء أحد ركاها ي البحر لينجو 
سائر من فيها من الغرق، فساموا فجاء السهم عى يونس، فألقوه فالتقمه احوت 

 مبارة بأمر اه، واستلمه وضيق عليه أشد الضيق.
ت، ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن احوت، نادى فلا كان يونس ي الظلا

            )ربه كا قال سبحانه: 
 [.21]اأنبياء:  (          

      بربه، وصدق يقينه عليه، استجاب اه دعاءه: ملسو هيلع هللا ىلصكال ثقة يونس ول
 [.22اأنبياء: ]                    
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اه هي أم اأعال، وأجورها أعظم اأجور، فا بَد أصحاها أن إى  ةإن الدعو
  )يتحملوا تكاليفها، وأن يصروا عى التكذيب ها، واإيذاء من أجلها: 

 [.69]الروم:  (        
وتكذيب الصادق الواثق مرير عى النفس حقًا، ولكنه بعض تكاليف الرسالة، فا بَد 

والتأي والرفق واحلم مها واجه الداعية من اإنكار والتكذيب والعتو  من الصر
ۓ              )واجحود: 

 [.33]اأنعام:  (
                                            وقال سبحانه:

 [.35اأحقاف: ]                               
وا بَد من استحياء القلوب بكل وسيلة، وا بَد من حاولة العثور عى العصب 

اخر، ومن إى  اموصل، ومسة واحدة قد حول اإنسان حويًا تامًا من الر
          )النور: إى  اإيان، ومن الظامإى  الكفر

 [.11]احديد:  (   
حب الدعوة أن يغضب؛ أن الناس ا يستجيبون لدعوته، إنه من السهل عى صا

، إنه عمل مريح قد هدأ به الغضب، وهدأ اأعصاب، ولكن أين هي سفيهجر النا
 ؟وما الذي عاد إليها من هجران امكذبن امعارضن ؟الدعوة

إن الداعية أداة ي يد اه، واه أرعى لدعوته وأحفظ، فليؤد هو واجبه ي كل ظرف، 
      )ي كل جو، والبقية عى اه، واهدى هدى اه: و

                  
                

 [.36 -35]اأنعام:  (
                                وقال سبحانه:

 [.12هود: ]                                      
 قوة الدعوة.. وقوة الدعاء. وقد أعطى اه عَز وجَل كل نبي قوتن:

وبحسب قوة الدعاء وااستجابة وااستقامة تكون رعة إجابة الدعاء كا قال 



11 

           )سبحانه: 
             

 [.09 -20]اأنبياء:  (       
ياء كانوا يسارعون ي اخرات فسارع اه ي استجابة الدعاء الصادر منهم، فاأنب

وهم يدعون رهم رغبة ي رضوانه، ورهبة من غضبه، وقلوهم وثيقة الصلة باه، 
 وهم خاشعون ا متكرون وا متجرون.

هذه الصفات وهذا اليقن وهذا العمل استحق زكريا وزوجه أن ينعم عليها باابن 
 الصالح حيى، فكانت أرة مباركة تستحق رمة اه ورضاه.

اأنبياء والرسل أن جتمع الناس عى الدعوة، وأن يدرك الناس ما إى  وأحب يء
        جاءوا به من عند اه فيتبعوه، وأن يؤمنوا برهم ويعبدوه:

                      
 [.122التوبة: ]       

هذا العقبات ي طريق الدعوة كثرة، والرسل بر أجلهم حدود، وهم حسون  ولكن
  )دعوهم بأرع طريق: إى  ويعلمونه، فيتمنون لو جذبون الناس

 [.6]الكهف:  (        
واه عَز وجَل يريد أن مي الدعوة عى أصوها الكاملة، وفق موازينها الرعية، ثم 

 ؤمن، ومن شاء فليكفر، ولو خرت اأشخاص ي أول الطريق.من شاء أن ي
 مفااستقامة عى أصول الدعوة كفيلة أن تثني هؤاء اأشخاص أو من هم خر منه

 ي هاية امطاف.
وجد الشيطان ي تلك الرغبات البرية، وي بعض ما يرجم عنها من ترفات أو 

 وها ي النفوس.كلات فرصة للكيد للدعوة، وإلقاء الشبهات ح
ولكن اه سبحانه حول دون كيد الشيطان، وحكم اه آياته، فا تبقى هناك شبهة كا 

               )قال سبحانه: 
 [.52]احج:  (            

 عبادة اه وحده ا ريك له منذإى  وسنة اه جارية ي إرسال الرسل لدعوة الناس
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، كل قرن يستوي أجله ويمي، وكلهم ي كذبون، ملسو هيلع هللا ىلصبعثة حمد إى  ملسو هيلع هللا ىلصعهد نوح 
      )فتأخذهم سنة اه ي اهاك، ويصرون عرة من بعدهم: 

                
 [.44 -43]امؤمنون:  (     

والدين القويم  وميع اأمم يشغلهم عا جاء به الرسول من اآيات البينات
 )ااعراض عى برية الرسول، وعى وضعه ومكانته بينهم كا قال سبحانه: 

          
           

 [.42-45]امؤمنون:  (
              )وكا قال سبحانه: 

           
 [.05 -04]اإراء:  (  

تهانوا ها وكذبوما لبريتها، فأما آيات اه التي معها، وسلطانه الذي فاس
بأيدها، فكل هذا ا إيقاع له ي مثل تلك القلوب امطموسة، سببه انقطاع الصلة 
بن قلوب هؤاء الكفار الكراء امرفن وبن الوحي اإهي الذي يصل اإنسان 

 بخالقه الكريم.
كل قوم رسواً منهم، ولكن كفار مكة اعرضوا إى  ية أن أرسلومن رمة اه بالبر

              )عليه: 
              

 [.2 -1]الفرقان:  (     
اه، فها كفاه اه ذلك، وحباه إى  ي اأسواق ليكسب رزقه، ويدعو إنه يمي

عمل، أو ألقى إليه كنز يغنيه عن السعي، أو تكون له جنة بامال الكثر من غر كد وا 
 يأكل منها، هذا ما قالوه.

أن ملسو هيلع هللا ىلص واه سبحانه م يرد لأنبياء أشياء تشغلهم عا أرسلهم اه به، فلم يرد لرسوله 
 يكون له كنز، وا أن تكون له جنة؛ أنه سبحانه أراد أن يكون قدوة كاملة أمته.
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العظيمة اهائلة عبادة ودعوة وتعليًا ورمة أمته، ويسعى ينهض بتكاليف رسالته 
           ي الوقت ذاته ي طلب رزقه كا يسعى رجل من أمته:

 [.52الفرقان: ]           
فلم يدع هذا امال يشغله أو يعطله ملسو هيلع هللا ىلص وقد اهال امال بعد اهجرة عى رسول اه 

وجوه الر واخر، وكان فرحه بإنفاقه أعظم من فرح عن إباغ رسالة ربه، فأنفقه ي 
 [.4القلم: ]                 اآخذ له:

كالريح امرسلة ي جوده، وكان أجود ما يكون ي رمضان، وذلك ليستعي ملسو هيلع هللا ىلص وكان 
 عى فتنة امال، ويرخص من قيمته ي النفوس.

ول  ا عن ابن عباس ري اه عنها قال: أْجَوَد النَاِس، َوَكاَن أْجَود  َما ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكاَن َرس 
ه   لر َلْيَلة  ِمْن َرَمَضاَن َفي َداِرس  ، َوَكاَن َيْلَقاه  ِي ك  يل  ون  ِي َرَمَضاَن ِحَن َيْلَقاه  ِجْرِ َيك 

ول  ا ْرآَن، َفَلـَرس  ْرَسَلةِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اْلق  يِح اْلـم   .()متفق عليه . أْجَود  بِاْلـَخْيـِر ِمَن الرر
 قادر أن جعل لرسوله اأموال واجنات والقصور واخزائن، ولكنه سبحانه شاء واه

أن جعل له خرًا من ذلك، وهو ااتصال باه خالق كل يء، ومالك كل يء، 
ومعطي كل يء، والشعور برعايته وإحاطته، وتذوق حاوة ذلك ااتصال الذي ا 

        ) تقاربه نعمة من النعم، وا متاع صغر أو عظم:
              

 [.11 -19]الفرقان:  (    
وفوق هذا فسنة اه ي ميع الرسل أهم يأكلون الطعام، ويمشون ي اأسواق، فهي 

    )سنة مقدرة مقصودة، ها غايتها امرسومة كا قال سبحانه: 
            

 [.29لفرقان: ]ا(      
وأي غرابة ي أكل الطعام وامي ي اأسواق فهذه سنة اه ي ميع البر، فا 
يعرض عى ذلك إا جاهل ا يدرك حكمة اه ي تدبر خلقه، فليصر من يثق باه 

                                                

 (. 2392( واللفظ له، ومسلم برقم )6، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وحكمته ونره، فاه ابتى الرسل بأمهم، وابتى اأمم بالرسل، وابتى اأغنياء 
 الفقراء باأغنياء؛ ليعلم سبحانه من يصر عى هذا اابتاء، وينفذ أمر بالفقراء، وابتى

                           اه فيه:

 [35اأنبياء: ]
من بيده مقاليد اأمور، وقد واجه إى  وا بد للمسلم من الصر، وبث الشكوى

بته اه وأعانه، من الكفر والتكذيب، اأنبياء والرسل من أذى البر ما ا يطيقه إا من ث
 والسخرية وااستهزاء، والرب واأذى، والتحقر والتنفر، والصد واإعراض.

    )وقد حكى اه عن رسوله شكواه لقومه أهم هجروا كتاب رهم: 
 [.39]الفرقان:  (    

ويبرهم، هجروه فلم  لقد هجروا القرآن الكريم، الذي أنزله اه عى عبده لينذرهم
يفتحوا له أساعهم، إذ كانوا يتقون أن جتذهم فا يملكون لقلوهم عنه ردًا، 
وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا احق من خاله، وجدوا اهدى عى نوره، وهجروه 

 فلم جعلوه منهج حياهم.
اءهم به، وتلك سنة اه ي ميع الرساات، فلكل نبي أعداء هجرون اهدى الذي ج

طريق النر عى إى  ويصدون عن سبيل اه، ولكن اه هدي رسله وأتباعهم
           )أعدائهم كا قال سبحانه: 

 [.31]الفرقان:  (
وه احكمة البالغة، فإن بروز امجرمن حرب اأنبياء والدعوات يقوي عودها، 

 ويطبعها بطابع اجد واحزم.
الدعوات للمجرمن هو الذي يميز الدعوات احقة من الدعوات  وكفاح أصحاب

الزائفة، وهو الذي يمحص القائمن عليها، ويطرد الزائغن منهم، فا يبقى بجوارها 
إا العنار امؤمنة القوية امخلصة، التي ا تبتغي مغانم قريبة، وا تريد إا الدعوة 

                 خالصة تبتغي ها وجه اه تعاى:
                          

 [.105آل عمران: ]                         
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ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة، تسلك طرقًا مهدة مفروشة باأزهار، وا يرز ها 
ي الطريق خصوم ومعارضون، وا يتعرض ها امكذبون وامعاندون، لسهل عى 

إنسان أن يكون صاحب دعوة، واختلطت دعوات احق ودعاوى الباطل، كل 
 ووقعت البلبلة والفتنة، ومزقت اأمة شيعًا وأحزاباً.

ولكن بروز اخصوم واأعداء للدعوات هو الذي جعل الكفاح انتصارها حتًا 
 مقضيًا، وجعل اآام والتضحيات ها وقودًا، فا يكافح ويناضل إا أصحاب دعوة

 احق اجادون، الذين يؤثرون الدعوة واحق عى كل يء مها كان.
فا يثبت عى الكفاح امرير واجهد امتواصل إا أصلبهم عودًا، وأقواهم إيانًا، 

ما عند اه، واستهانة با عند الناس، عندئذ تتميز دعوة احق عن إى  وأكثرهم تطلعاً 
قها برجاها الذين ثبتوا عليها، وأولئك هم دعوة الباطل، ومي دعوة احق ي طري

             اأمناء عليها كا فعل امهاجرون واأنصار:
                                     

 [.14اأنفال: ]
والذي يقع غالبًا أن أكثر الناس يقف متفرجًا عى الراع بن امجرمن وأصحاب 

 ثبت أهل احق ومضوا ي طريقهم، قالت الكثرة امتفرجة: الدعوات، فإذا
إنه ا ي مسك أصحاب الدعوة عى دعوهم إا أن وراءها ما هو أغى ما يضحون به  

وأثمن، وعندئذ يتقدمون لروا ما هو العنر الغاي الثمن الذي جاهد هؤاء من 
 أجله، ويقدمون له حياهم.

 ًا ي هذا الدين بعد طول التفرج عى الراع.وعندئذ يدخل امتفرجون أفواج
فمن أجل هذا كله جعل اه لكل نبي عدوًا من امجرمن، وجعل امجرمن يقفون ي 
وجه دعوة احق، وملة الدعوة يكافحون امجرمن، فيصيبهم ما أصاهم وهم 

حانه: ماضون ي الطريق، وهم إحدى احسنين إما النر، وإما الشهادة كا قال سب
(               

 [.52]التوبة:  (        
إن بروز امجرمن ي طريق اأنبياء أمر طبيعي، فدعوة احق إنا جيء ي أواها 
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 لعاج فساد واقع ي اجاعة أو ي البرية:
.. فساد ي القلوب.. وفساد ي اأخاق.. وفساد ي النظم.. وفساد ي احكم

 وفساد ي اأوضاع.
ووراء هذا الفساد العام الطام يكمن امجرمون امفسدون، الذين ينشؤون الفساد من 
ناحية، ويستغلونه من ناحية، والذين تتفق مشارهم مع هذا الفساد، وتتنفس شهواهم 

                                 ي جوه الويء:
                                         

                                
 [.31 – 36اأنفال: ]           

فأمر عادي أن يرز امجرمون لأنبياء وللدعوات دفاعًا عن وجودهم، واستبقاًء للجو 
               الغافل البهيمي الذي يملكون أن يتنفسوا فيه:

                                    
 [.110اأعراف: ]                           

وبعض احرات ختنق برائحة اأزهار العبقة، وا يستطيع احياة إا ي امقاذر، وبعض 
اآسن،  تنقعالديدان يموت ي اماء الطاهر اجاري، وا يستطيع احياة إا ي امس

                                وكذلك امجرمون:
 [.23 – 22اأنفال: ]                       

 )ولكن دعوة احق تنتر ي النهاية؛ أها تسر وفق أمر اه، موافقة للفطرة: 
 [.31]الفرقان:  (   

يستهزؤون باأنبياء والدعاة، واأنبياء م يقروا ي وهناك فئة من الناس يعاندون و
الدعوة، وم يقروا ي احجة، إنا العلة فيهم أنفسهم، فهم جعلون من هواهم إهاً 

                    حجة أو برهان:إى  يعبدونه، وا يرجعون
                                    

 [.59القصص: ]   جئ   
فهذا النوع من الناس غر قابل للهدى، وغر صالح أن يتوكل الرسول بأمره، وا أن 
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       )هؤاء بقوله: إى  حفل بشأنه، وقد أشار اه
 [.43]الفرقان:  ( 

ثم خطو القرآن خطوة أخرى ي حقر هؤاء الذين يعبدون هواهم، فيسوهم 
سمع وا تعقل، ثم خطوة اخطوة اأخرة فيدحرجهم من درجة باأنعام التي ا ت

       )درك أسفل وأحط كا قال سبحانه: إى  اأنعام
 [.44]الفرقان:  (               

بااستقامة عى دين اه الثابت، امستند عى فطرة ملسو هيلع هللا ىلص وقد أمر اه عَز وجَل رسوله 
          )عليها فقال: اه التي فطر الناس 

               ) 
 [.39]الروم: 

وهذا يربط بن فطرة النفس ، فهذا الدين هو العاصم من اأهواء والشهوات والشبهات
 .وكاما من اه، البرية وطبيعة هذا الدين

، ليحكمه ويرفههو الذي أنزل إليه هذا الدين ، واه الذي خلق القلب البري
فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة م ، ا تبديل خلق اه، والفطرة ثابتة والدين ثابت

 .فطرة البر وفطرة الوجود، يردها إليها إا هذا الدين امتناسق مع الفطرة
فقد ، ا عجزًا عن حياة امتاع، لنفسه وأهل بيته معيشة الكفاف ملسو هيلع هللا ىلصوقد اختار النبي 

ومع هذا فقد كان يمي الشهر ، وكثرت الغنائم، له اأرضعاش حتى فتحت 
ولكن ذلك ، مع جوده بالصدقات واهبات واهدايا، والشهران وما يوقد ي بيوته نار

رغبة الذي ، ورغبة خالصة فيا عند اه، كان اختيارًا لاستعاء عى متاع احياة الدنيا
                          :يملك ولكنه يقف ويستعي وختار

                                             
 [.132 – 131طه: ]                 

أن يعيش مثل هذه امعيشة  ،وا من ريعته ،مكلفًا من عقيدته ملسو هيلع هللا ىلصوم يكن الرسول 
وم ، عقيدته وريعته فلم تكن الطيبات حرمة ي، التي أخذ ها نفسه وأهل بيته

وحصل بن يديه مصادفة ، حرمها عى نفسه حن كانت تقدم إليه عفوًا با تكلف
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      :وا انغاسًا فيها، ها وا انشغااً ، وا تشهيًا ها، ا جريًا وراءها، واتفاقاً 
                                   

 [.32اأعراف: ]                          
إا أن ختارها من يريد ، أمته أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه ملسو هيلع هللا ىلص وم يكلف

 .استعاًء عى اللذائذ وامتاع
وعى فضلهن وقرهن ، هن مشاعر البر، كن نساًء من البر ملسو هيلع هللا ىلصولكن نساء النبي 

، اع احياة ظلت حية ي نفوسهنفإن الرغبة الطبيعية ي مت، من ينابيع النبوة الكريمة
ي  ملسو هيلع هللا ىلصفلا رأين السعة والرخاء بعدما أفاض اه عى رسوله وامؤمنن راجعن النبي 

إذ ، إنا استقبلها باأسى وعدم الرضا، فلم يستقبلها بالرضا والرحيب، أمر النفقة
 .متجردة من اانشغال بذلك اأمر، كانت نفسه ترغب أن تعيش فيا اختاره ها

بالتحرر من هواتف ، أن تظل حياته وحياة من يلوذ به عى ذلك اأفق الساميو
وأن تظل القيم اإسامية العالية مثلة ومرمة ي ، شهوات هذه اأرض الرخيصة

 .الذي سيبقى منارة لإسام وامسلمن حتى يرث اه اأرض ومن عليها، بيت النبوة
وإما اه ورسوله والدار اآخرة ، ة الدنيا وزينتهافإما احيا، فنزلت آية التخير لنسائه

          ): كا قال سبحانه
           

 .[20 -22: ]اأحزاب (       
بارتفاع  ملسو هيلع هللا ىلصففرح رسول اه ، فاختارت نساؤه اه ورسوله والدار اآخرة اختيارًا مطلقاً 

 .سامي الويءهذا اأفق الإى  قلوب أزواجه
وحل القدوة لنساء ، وهن أزواجه ملسو هيلع هللا ىلصومكانة أمهات امؤمنن من رسول اه 

يناسب مقامهن ، وعليهن واجبات؛ تبعًا للمكان الذي هن فيه ،وهن حقوق، العامن
       ): كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اه 

 .[39: ]اأحزاب (         
كا أن اأجر يضاعف عى الطاعة والقنوت ، قارفة ضعفنفالعذاب يضاعف للم
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           ): ضعفن كا قال سبحانه
 .[31: ]اأحزاب (   

وي ، وي عبادة اه، عليهن واجبات ي معاملة الناس، وهن لسن كأحد من النساء
النساء ومن عداهن من ، وأمهات امؤمنن أطهر نساء عى وجه اأرض، بيوهن
 .هذه الوسائل والتوجيهاتإى  أحوج

ويقمن ، فعليهن أن يوفن هذا امكان حقه، فللمؤمنات مكانة عالية بن نساء العامن
             ): فيه با يقتضيه

             
              
           

 .[34-32: ]اأحزاب (        
وهذا ما ينبغي أن تكون عليه نساء ، وهذه أوامر نسائه، فهذه حال سيد امرسلن
                  :يوم القيامةإى  امؤمنن بن نساء العامن

 [.21اأحزاب: ]                 جئ                          
هي  ملسو هيلع هللا ىلص وحياة الرسول، نهج إهي تعيشه البرية وفق أمر اهإن النبوة والرسالة م

إى  النموذج الذي يدعو قومه، النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك امنهاج اإهي
فا بَد أن يكون رسوهم من البر؛ ليحقق نموذجًا من احياة ، ااقتداء به وهم بر

                           :يملكون هم أن يتبعوه
                               

 [.152اأعراف: ]                   
  .معروضة أنظار أمته اخاصة والعامة ملسو هيلع هللا ىلصومن ثم كانت حياة الرسول 

امعروضة أنظار  اجميلة وقد سجل القرآن الكريم هذه احياة بوصفها تلك الصفحة
 :ونن والقرأمته عى مدار السن

ودعوته  ..وعباداته ومعاماته ..وحياته اأرية ..وحياته امنزلية ..حياته الشخصية
وأحواله ي  ..وجهاده وغزواته ..ومعاراته وأخاقهه.. وكرمه وإحسانه.. وتعليم
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 ..والنوم واليقظة ..وسننه ي حال اأكل والرب..وصحته ومرضه ..سفره وإقامته
 .وهكذا ..والغنى والفقر ..والسلم واحرب ..واللباس والركوب

وتسر ، وتقتدي ها، لع عى كل ذلك اأجياللتطَ  ،حتى خطرات قلبه سجلها القرآن
        ): يوم القيامة كا قال سبحانهإى  عى هدها

جئ         .[21: ]اأحزاب (   
فيا ، بالنار ومنذرين من عصاه، وقد أرسل اه الرسل مبرين من أطاع اه باجنة
، فيعرضون عنها، وفرصة النجاة، حرة عى العباد تتاح هم فرصة الفوز والفاح

         :ا يتدبروها وا ينتفعون ها، وأمامهم مصارع اهالكن قبلهم
                                  

 [.46ج: اح]                     
ولكنهم جافون ، ويفتح اه هم أبواب رمته بإرسال الرسل إليهم احن بعد احن

                  :ويسيئون اأدب مع اه، أبواب الرمة
                                                

 [.32 – 39يس: ]                       
فا بال اإنسان يرى مصارع الظامن ، إن ي إهاك امكذبن اأولن عظة من يتدبر

               ؟ثم يسر مندفعاً ي ذات الطريق والغرور يمي له، امخزية
                                       

 [.193 – 192هود: ]                       
وليسوا بمروكن وا مفلتن من حساب اه بعد ، اهإى  إن ميع اخلق عائدون

               ): حن
 .[32 -31: ]يس ( 

، وتعللوا به منذ بدء الرساات، إن العجب من أن يكون الرسول براً قاله كل قوم
 .مع هذا يكررون ااعراضوظل البر ، وتكرر إرسال الرسل من البر

أن يكون هو الذي كان دائًا موضع إى  ومن الباء أن يكون أوجب يء وأقربه
            ) ؟فأي سفه فوق هذا، العجب
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 .[05 -04: ]اإراء (   

ويعرف ما يستطيعه ، يدرك كيف يفكر الناس، فا امانع أن يكون الرسول من البر
وتكون هم ، ويكون قدوة هم، يعيش بينهم، البر وما ا يستطيعونه من جهد وعمل

، وبلساهم يتكلم، من جيلهم خرج، بر منهم، وهم حسون أنه واحد منهم، فيه أسوة
                :ويتجاوبون وإياه، ويفهمون عنه، يعرفون لغته

                                        

 [.2اجمعة: ]
أو اختاف طبيعة ، أو اختاف لغته، ومن ثم ا تقوم بينه وبينهم جفوة اختاف جنسه

 .أو تفصيات حياته، حياته
                    : فلم العجب ما خافه هو العجب

 [.5 – 4ص: ]                                         
وأها ، مر بهيشهد أنه بلغها ما أ  ، شاهد عى هذه البرية التي أرسل إليها ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 

، ومنها امنافقون، ومنها الكافرون، وأنه كان منها امؤمنون، استقبلته با استقبلت به
فيؤدي الشهادة كا أدى الرسالة كا قال ، ومنها امفسدون، وكان منها الصاحون

                                      :سبحانه
                                        

 [.42 – 45اأحزاب: ]                       
: يستقبلون ها احق والرسل، وجبلة واحدة، واممكذبون للرسل هم طبيعة واحدة

(                   
 .[53 -52: ]الذاريات (

وجاوز احق  ،وإنا هي طبيعة الطغاة والطغيان، وما تواصوا بيء أهم م يلتقوا
وأن ، واه جل جاله يوجه اأنبياء وأتباعهم أا حفلوا هؤاء امكذبن، ي كل جيل

    ): نوكذب امكذبو، يستمروا بالتذكر مها أعرض امعرضون
 .[55 -54: ]الذاريات (    
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واهدى والضال خارجان عن هذه ، فالتذكر هو وظيفة اأنبياء والرسل وأتباعهم
                   :واأمر فيها ه وحده ا ريك له، الوظيفة

                                         
 [.26 – 21الغاشية: ]          

لتحقيق  ،وأنزل معهم الكتاب واميزان، واه عَز وجَل أرسل رسله بالبينات والراهن
      ): العبودية ه رب العامن كا قال سبحانه

             
 .[25: ]احديد (          

لتقر ي اأرض وي حياة الناس  ،امنفكل الرساات جاءت رمة من رب الع
، والرجال، واأشياء، واأحداث، ميزانًا ثابتًا ترجع إليه البرية لتقويم اأعال

، واختاف اأمزجة، وتقيم عليه حياها ي مأمن من اضطراب اأهواء، والنساء
                       :وتصادم امصالح وامنافع

 [.0احديد: ]                            
وا حيف عى أحد؛ ، ميزانًا عاداً ا حاي أحدًا؛ أنه يزن باحق اإهي للجميع

                   :أن اه رب اجميع
                       

 [.16 – 15امائدة: ]                         
هو الضان الوحيد للبرية من ، وأرسل به رسله، اميزان هو الدين الذي أنزله اههذا 

، والعواطف، العواصف والزازل وااضطرابات التي حيق ها ي معرك اأهواء
                   :وحب الذات، وامنافسة

 [.153اأنعام: ]                      
فيجدون عنده احق والعدل واإنصاف با ، من ميزان ثابت يؤوب إليه البرفا بّد 
                :ليقوم الناس بالقسط وفق مراد اه، حاباة

                                          
 [.50النساء: ]            
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، ومنافع للناس، فكذلك أنزل احديد فيه بأس شديد، وكا أنزل اه الكتاب واميزان
والذين ، اجهاد بالساحإى  وهذه إشارة، وليعلم اه من ينره ورسله بالغيب

أما اه سبحانه فا ، إنا ينرون منهجه ودعوته ودينه، ينرون اه ورسله بالغيب
                  :فإن اه قوي عزيز، نر من أحدإى  حتاج

                         

 [.61الزمر: ]
ل اه كا وكَ إى  ل اأنبياء والرسل بنر اهداية والدعوةوكَ وتعاى  واه تبارك

ل اأرض ، ووكَ ل السحب بنقل امياه وتوزيعها ي العامووكَ ، الشمس باإنارة
إقامة حياة الناس عى منهج اه الذي و، اهإى  فوظيفة الرسل الدعوةباإنبات، 

 ): ليعبد الناس كلهم إهًا واحدًا ا إله إا هو كا قال سبحانه، أرسلهم به إليهم
               
             

 .[36: ]النحل (
، لقيام بذلكوقد رفهم اه با، وهذه اأمة مكلفة با كلف اه به اأنبياء والرسل

           ): وأسوهم اأنبياء كا قال سبحانه
 .[6: اممتحنة] (         

                 ): وقال سبحانه
 .[192: ]يوسف ( 

، فله فيهم أسوة تتبع، فمن كان يرجو اه واليوم اآخر فليتأسى بإبراهيم والذين معه
             :وإقامة الدين ي اأرض، ي الدعوة والعبادة، ة هديوسابق

 [.123النحل: ]                              
، من أراد أن حيد عن طريق القافلة، ومن أراد من هذه اأمة أن يتوى عن هذا امنهج

، ن هذا النسب العريقمن أراد أن ينسلخ م، من أراد أن يقر عن الراط امستقيم
                              : فهو سبحانه، فا باه من حاجة إليه

 .[15فاطر: ]       
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ورعايته وتدبره ، وخلقه هذا الوجود، وقد جاءت الرساات اإهية كلها بوحدانية اه
وإقامة حياهم ، يك لهعبادة اه وحده ا رإى  ودعوة اخلق، لكل كائن ي الوجود

                               :عى منهج اه
                                 

 [.13الشورى: ]                        
حيد فبدا أها م تأت بالتو، وإنا جاء اانحراف عن العقيدة اإيانية من أتباعها

فهذا كله من التحريف الطارئ ا ، أو م تأت هيمنة اه وتدبره لكل كائن، اخالص
 [.14الشورى: ]                          :من أصل الديانة

ويستحيل أن ينزل اه ديناً ، خامة الرسااتإى  فدين اه واحد منذ أول الرساات
                       :خالف هذه القواعد

                               
 [.10آل عمران: ]       

أوسع وأدق وأشمل وأكمل من كل  ملسو هيلع هللا ىلصلكن الرسالة اخامة التي جاء ها حمد 
               :تصور سابق ي الرائع اإهية السابقة

 [.3امائدة: ]           
ومع الرشد البري الذي جاءت هذه ، وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها اأخرة

وتنشئ فيه هذا التصور الكامل الشامل بكل مقتضياته ، الرسالة لتخاطبه وتوجهه
، وفروعه وآثاره؛ ليدرك القلب البري بمقدار ما يطيق حقيقة األوهية وعظمتها

ويعيش ي جال هذه ، رها امشهودة ي الكونويراها ي آثا، ويشعر بالقدرة اإهية
ويراها حيطة بكل ، وبن آثارها التي ا تغيب عن احس والعقل واإهام، القدرة
، وا ينّد عنها يء، حافظة لكل يء، مدبرة لكل يء، مهيمنة عى كل يء، يء

          :واجليل واحقر، والصغر والكبر، سواء ي ذلك القليل والكثر
                                   

                           
 [.54اأعراف: ]       
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وأن ، وطمع ورجاء، وخشية وخوف، وأن يعيش القلب البري ي حساسية مرهفة
شاعرًا ، وهيمنتهشاعرًا بقدرته ، يمي ي احياة معلقًا ي كل حركة وكل خاجة باه

شاعرًا بقربه منه ي كل ، شاعرًا برمته وفضله، شاعرًا بقهره وجروته، بعلمه ورقابته
                                           :حال

                                  
                                              

 [.255البقرة: ]     
فيشاركه ، فيتجه معه مسبحًا بحمد ربه، خالقهإى  وأخرًا يشعر بالوجود كله متجهاً 

       ): فيخضع لريعته وأوامره، مدبرًا بأمره وحكمته، تسبيحه
 .[1: ]التغابن (           

             ) واه سبحانه
 .[21 -26: ]اجن (        

، اهإى  وظيفته الدعوة، وهذا وصفه ي أعى درجاته ومقاماته، فكل رسول عبد ه
عى غيبه  اه فا يظهر، ا يعلمه أحد إا اه، أما الغيب فهو ختص باه دون العامن

فا ، الناسإى  يعاوهم عى تبليغ دعوتهي حدود ما ، إا ما يطلع عليه رسله، أحداً 
، ويكشفه هم بقدر، يكشفه هم ي حينه، كان ما يوحي به إليهم إا غيبًا من غيبه

 .ويراقبهم كذلك، ويرعاهم وهم يبلغونه
، فالرسل الذين يرتضيهم اه لتبليغ دعوته يطلعهم عى جانب من غيبه هو هذا الوحي

وحفظه ، ومصدره، وامائكة الذين حملونه، هوقصصه وأخبار، موضوعه وأحكامه
 [.12يس: ]                      :ي اللوح امحفوظ

وهو سبحانه ي الوقت ذاته حيط هؤاء الرسل باأرصاد واحراس من احفظة 
، ومن وسوسة النفس ومنيها، حموهم من وسوسة الشيطان ونزغه، للحفظ والرقابة

ومن سائر ما ، ومن النسيان أو اانحراف، ي ي أمر الرسالةومن الضعف البر
 .يعرض البر من النقص والضعف

 .إها الرقابة الدائمة الكاملة للرسول وهو يؤدي هذا اأمر العظيم
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            :وا يملك إا أن يؤدي ما أمره به ربه، إنه يتلقى التكليف بالباغ
                             

                              
 [.42 – 45اأحزاب: ]              

ليس مروكًا  ..وكل ما حوله ..وكل ما ي قلبه ..ى الرسولفاه عام بكل ما لد
  :وا مروكًا ما حبه ويرضاه ..وا مروكًا هواه ..وا مروكًا لضعفه ..لنفسه

                                                
 [.5 – 1النجم: ]               

، فهو يعلم ما حوله من احرس والرصد، والرقابة الدقيقة من ربه، هو اجد الصارم هإن
ويعلم من حي عليه ، ويعلم من يراقبه، ويعلم ما هو مسلط عليه من علم وكشف

                 ): له وأفعالهأقوا
 .[61: ]امائدة (          

كا يثر الرهبة حول هذا ، وعى كل مسلم ،ملسو هيلع هللا ىلصإنه موقف يثر العطف عى الرسول 
                            :الشأن اخطر

 [.12 – 19اانفطار: ]
، ومن النار ي اآخرة، يقاظها وخليصها من الر ي الدنياحقًا إن إنذار البرية وإ

إن ذلك كله واجب ثقيل شاق حن ، طريق اخاص قبل فوات اأوانإى  وتوجيهها
               :واً يناط بفرد من البر مها يكن نبيًا رس

                                   
                            

 [.113النساء: ]      
واإرار ، والعتو والعناد، والتمرد واانحراف، فالبرية من الضال والعصيان

وأثقل ما يكلفه إنسان ي هذه احياة ، جعل من الدعوة أصعب يء، وااستكبار
                                                :لوا عون اه وتوفيقه

 [.5 – 1امزمل: ]                                 
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ويوفقهم ، ويربيهم وهدهم، ولكن اه يصطفي وختار من يصلح هداية البرية
 .ويعينهم عى مل اأمانة العظمى

ة نفسه بعد إذ كلفه ويوجهه ي خاص، إن اه عَز وجَل يأمر رسوله بإنذار البرية كافة
                             : تكبر ربه كا قال سبحانهإى  نذارة غره

 [.1 – 1امدثر: ]                                    
وكل ، وكل أحد، فكل يء، فهو وحده الكبر الذي يستحق التكبر، كر ربك وحده

والسموات ، واه وحده هو الكبر، صغر خلوق كل كائنو، وكل قيمة، خلوق
كلها تتوارى وتنمحي ي ، واأحداث واأحوال، واأجرام واأحجام، واأرض

         ): ظال اجال والكال ه الواحد الكبر امتعال
              

          
               

 .[24-22: ]احر (    
، ليواجه نذارة البرية ومتاعبها وأهواها وأثقاها هذا التصور ملسو هيلع هللا ىلصوهو توجيه للرسول 

                          :وهذا النظر، وهذا الشعور
                             

 [.193 – 192اأنعام: ]        
وهو يستشعر أن ربه الذي ، وكل شخصية، وكل عقبة، وكل قوة، فيستصغر كل كيد

دعاه ليقوم هذه امهمة والنذارة هو الكبر الذي بيده كل يء ومشاق الدعوة 
 .وهذا الشعور، استحضار هذا التصورإى  وأهواها ي حاجة دائمة

 .[4: ]امدثر ( ): التطهر كا قال سبحانهإى  ويوجهه ربه كذلك
وهي ألصق يء هذه ، فالطهارة هي احالة امناسبة للتلقي من امأ اأعى

 .وهي رورة مابسة اإنذار والتبليغ، الرسالة
الطهارة الكاملة إى  ومزاولة الدعوة ي وسط التيارات واأهواء حتاج من الداعية

 كي يملك استنقاذ املوثن دون أن يتلوث.
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 )هجران الرك، وموجبات العذاب كا قال له سبحانه: إى  كويوجهه كذل
 [.5]امدثر:  (

واستعظامه  استكثارهعدم امن با يقدمه من اجهد، أو إنكار ذاته، وإى  ويوجهه كذلك
 [.6]امدثر:  (  )كا قال سبحانه: 

ية سيقدم الكثر، وسيبذل الكثر، وسيقوم بالكثر من اجهد والتضحملسو هيلع هللا ىلص وهو 
 والعناء، ولكن ربه يريد منه أا يظل يستعظم ما يقدمه، ويستكثره ويمتن به.

وهذه الدعوة ا تستقيم ي نفس حس با تبذل فيها، فالبذل فيها من الضخامة بحيث 
ا حتمله النفس إا حن تنساه، بل حن ا تستشعره من اأصل؛ أها مستغرقة ي 

تقدمه هو من فضله ومن عطاياه، فهو فضل يمنحها اه الشعور باه، شاعرة بأن كل ما 
                        إياه، وعطاء ختارها له، ويوفقها لنيله:

 [.14 – 13آل عمران: ]                               
      وهو اختيار واصطفاء وتكريم، يستحق الشكر ه ا امن وااستكثار:

                        
 [.113النساء: ]        

 [.1]امدثر:  ( )الصر لربه كا قال له: إى  وأخرًا يوجهه اه
 والصر وصية اه لكل رسول، وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف هذه الدعوة.

اه، امعركة إى  الدعوة فالصر هو الزاد اأصيل ي هذه امعركة الشاقة، وهي
امزدوجة مع شهوات النفوس، وأهواء القلوب، ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم 
شياطن الشهوات، وتدفعهم شياطن اأهواء، وهي معركة طويلة عنيفة، ا زاد ها إا 

               الصر الذي يقصد فيه وجه اه:
 [.299آل عمران: ]            

الذي أرسل به رسله كلهم واحد، وهو اإيان باه وعبادته وتعاى  ومنهج اه تبارك
                وحده ا ريك له، وإقامة احق والعدل بن الناس:

 [.25آل عمران: ]                  
بل، وقد أخذ وكان كل رسول يؤمن بمن قبله، ويوي أمته أن ينروا الرسول امق
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اه اميثاق عى اأنبياء، وكان هذا اميثاق أن كل رسول يأي ي عر رسول آخر 
يؤمن به كا حدث بالنسبة إبراهيم ولوط مثًا، فقد أرسا ي عر واحد، هذا يعالج 

 داًء، وهذا يعالج داًء آخر، وكان كل منها مؤمنًا باآخر.
  أمته باإيان به ونرته وطاعته.وإن م يكن النبي اآخر ي عره أوى

   )فرسالة اه عَز وجَل للبرية، ي جوهرها واحدة كا قال سبحانه: 
 [.36]النحل:  (        

           )وقال سبحانه: 
              

 [.21]آل عمران:  (          
ج اه واحدة منذ أول اخلق حتى هايته، فا يتعصب قوم ملتهم وا منهإى  فالدعوة

            لنبيهم؛ أهم ميعًا يبلغون عن إله واحد منهجاً واحدًا:
 [.٢٧اأنبياء: ]                                 

ا تابع نبي فموكب الرسل موكب واحد متاحم متعاضد متكامل، وا جوز لنبي و
أن يصادم دعوة الرسول الذي يأي بعده، ما دام مصدقًا ما بن يديه، ومزيدًا عليه، 

 وبذلك يزداد موكب اإيان وا ينقص.
 فرب الناس هو اه، وعدو امؤمنن هو الشيطان والكفار ي كل زمان ومكان.

ومبينًا هم  فكل من توى وأعرض عن الرسول اجديد الذي جاء مصدقًا ما معهم،
بعض الذي اختلفوا فيه، فهذا يكون قد حارب موكب اإيان، وفرق امؤمنن، وفسق 

 عن اإيان وخرج عنه.
   )لذلك فكل من أعرض وأعطى ظهره للنبي اجديد يقول اه عنه: 

 [.22]آل عمران:  (      
ا أن نأخذ الكال والفسق هو اخروج عن منهج اه لعباده، وقد أوجب اه علين

 اإياي من مواكب الرسل ميعاً.
بل كل رسول رسول الذي قبله أو سفهه أو أنكره، وما من رسول أتى وهاجم منهج ال

من رسل اه جاء مصدقًا بمن قبله، مبرًا بمن بعده، فمن آمن هذا الرسول، وكفر 
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رساات الساوية بمن قبله من الرسل، فإنا هو هذا خارج عن منهج اه؛ أن ال
          )مصدرها واحد: وجوهرها واحد، 

              
 [.136]البقرة:  (      

أن رفض اإيان بالرسول اجديد له أسباب، وهذه اأسباب هي التي تدفع  واحقيقة
 الذين اعتنقوا منهج الرسول السابق من تصديق الرسول اجديد.

هؤاء قد حرفوا وبدلوا منهج رسوهم لفائدهم، ووضعوا منه ما م يأمر به اه، وما و
 اه افراًء وكذبًا وزوراً.إى  م يقله رسوله، ثم نسبوه

وهذا التحريف والتبديل، هو الذي يمنعهم من اتباع الرسول اجديد؛ أن الرسول 
وضعوها أنفسهم  اجديد جاء بمنهج حق، جردهم من ميزات الدنيا التي

      )اه ظلًا وعدوانًا: إى  ومصاحهم، ونسبوها
                

 [.10]البقرة:  (     
فهل هؤاء من امؤمنن وهم يقدمون أكل الدنيا عى اإيان بالرسول اجديد؟ وهل 

 جوا عن منهج اه؟يمكن أن يقال إن هؤاء بقوا عى إياهم، أم أهم خر
واه سبحانه تكرم عى البرية بإنزال منهج حيط باإنسان ي ميع أحواله، فا 

   )جد ترفًا بريًا إا وله أمر من اه يستوعبه كا قال سبحانه: 
 [.20]النحل:  (       

. وفيه شفاء حيط بحياة اإنسان إحاطة كاملة.ملسو هيلع هللا ىلص فمنهج اه الذي أرسل به رسوله 
 يوم القيامة.إى  للبرية، وحل مسائلها

فا أحد يرك منهج اه وخاتم رسله إا أن يكون له غرض شخي، منهج يوافق 
 هواه، فيرك منهج الساء، ويتبع منهجًا وضعه البر، ولكن ماذا؟

 منه؛ إن اإنسان عادة ا حب أن يتبع مساويًا له، بل ا بد أن يكون الذي يتبعه أعى
أن عنده ما ا يملكه، فيتبعه للحصول عليه، ولكنه يتنازل عن هذا، ويتبع منهجاً 
بريًا من مساو له، وذلك حن تتاقى امصالح واأهواء، وحلل احرام، ويباح كل 
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 منكر، فحينئذ يتبع اإنسان منهج اإنسان.
، والذي يعطي كل فاأمم والشعوب حن ترك منهج اه، الذي هو عدل ا هوى فيه

إنسان حقه، والذي هو أمن وأمان للجميع، حن ترك منهج اه وتتبع منهج البر 
            )فذلك من هوى النفس: 

جئ  [.59]القصص:  (            
ومن عناية اه ببني آدم وكال رمته هم أن أرسل إليهم رسًا مبرين ومنذرين، 

من قص اه علينا أخبارهم، ومنهم من م يقص علينا أخبارهم، وذلك ليعلم منهم 
                   الناس أن هناك مواكب للرسل:

                          
 [.165 – 164النساء: ]                        

 واحدًا فقط كا نور الكون كله بشمس ومن رمة اه بعباده أنه م يرسل رسواً 
 ماذا؟ ،واحدة فقط

أن اه عَز وجَل لو أرسل رسواً واحدًا ي أول البرية بتعاليم من اه، ثم بعد ذلك 
 تعاقبت اأجيال، وأخفى كل جيل جزءًا من رسالة اه لضاعت الرسالة كلها.

هو غر ما أراده اه وتعاى  سبحانه وجئنا يوم القيامة جادلن بأن ما وصلنا عن اه
 سبحانه، وهنا ا يكون احساب عداً.

أرسل مواكب الرسل لتبن وتظهر ما حرف ي الرساات وتعاى  ولكن اه سبحانه
                السابقة، وما أخفي عن الناس، وما ني بقدم العهد:

              
 [.164آل عمران: ]                 

وكل رسول يعالج اأدواء التي حدثت ي زمنه، واانحراف عن منهج اه الذي 
حصل، وكان هناك أكثر من رسول ي وقت واحد كإبراهيم ولوط، ويوسف 

 ويعقوب، وموسى وهارون صلوات اه وسامه عليهم أمعن.
، ملسو هيلع هللا ىلصاء به الرسول اخاتم حمد ثم جاء الكتاب اخاتم وهو القرآن الكريم، الذي ج

العباد كا أنزله اه، ليس فيه إخفاء وا إى  يوم القيامة، ليصلإى  وتكفل اه بحفظه



02 

                    حريف وا تبديل، وا زيادة وا نقص:
 [.42 – 41فصلت: ]                         

 [.0]احجر:  (      )وقال سبحانه: 
     )وميع اأنبياء جاءوا بدعوة التوحيد كا قال سبحانه: 

 [.25]اأنبياء:  (         
                 أما رائعهم فهي ختلفة كا قـال سبحانـه: 

                              
                               

                                             
 [.42امائدة: ]       

أن هناك خالقاً إى  فكل إنسان بفطرته التي فطره اه عليها يستطيع أن هتدي بعقله
خلقه؟  هذا الكون، وهو اه وحده، ولكنه ا يستطيع أن يعرف ما هي مرادات اه من

وا كيف يعبد اه؟ وا كيف يشكر اه عى نعمه؟ وا يعرف ما حب اه؟ وا ما 
وا يعرف ما هو اجزاء عى الطاعات وامعاي؟ وا اليوم اآخر، وا  ؟يبغض اه

 ؟اجنة وا النار
    )ولذلك أرسل اه الرسل لبيان ذلك كله كا قال سبحانه: 

 [.44حل: ]الن (      
فالرسل أرسلهم اه سبحانه مبلغن منهج اه، مفصلن أحكام دينه، مبرين من 
أطاعوه باجنة، منذرين من عصوه بالنار، مثبتن للذين آمنوا أمام أحداث الدنيا 
وتقلباها، وجعلهم أسوة للعباد ي ميع أحواهم ليقتدوا هم، فمن اقتدى فقد 

          )اهتدى كا قال سبحانه: 
                 

 [.152]اأعراف:  (     
 وجاءت رسل اه لتبر خلق اه برمة اه، وإنعامه عليهم ي الدنيا واآخرة.
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فهو سبحانه بعد أن خلق هم النعم ي الدنيا، ثم خلقهم فيها، زادهم فضًا عى فضل 
عموا ها ي اآخرة، فهو سبحانه رمان الدنيا واآخرة، بأن خلق هم اجنة، لين

    )ورسوله رمة للناس ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه: 
 [.191]اانبياء:  (

أن أرسل الرسل من البر، ختارهم منهم، حتى يكون وتعاى  ومن رمة اه تبارك
 الرسول شهيدًا عى من أرسل إليهم يوم القيامة.

ن قالوا إن هذا امنهج كلفنا ما ا نطيق، كانت هذه احجة مردودًا عليها، فإن هذا فإ
امنهج طبقه بر مثلكم وهو الرسول، وم يتحمل فوق ما يطيق، وكان مثًا لكم 

 حتذون به، فالتكليف مناسب للمكلف به.
لوقون البر ملكًا لقال الناس هذا ملك خلوق من نور، ونحن خإى  ولو أرسل اه

 من طن، وله قدرات فوق قدرتنا.
ولكن كون الرسول برًا، وكونه من بن قومه، وكونه يطبق امنهج، يسقط حجة 

              )هؤاء ميعًا: 
           

 [.05-04]اإراء:  (  
إى  ن وهدهمطريق احق واهدى، وتبن للناس أحكام الديإى  والرسل هدي

   )ملسو هيلع هللا ىلص: الطريق امستقيم، وتوضح هم سبله كا قال سبحانه لرسوله 
                 

 [.53-52]الشورى:  (
أما قبول الناس للهدى والدين أو عدم قبوهم له فذلك بيد اه وحده، فهو الذي يعلم 

م من ا يستحق ذلك من ا خر فيه من يستحق اهداية ويطلبها فيسوقها إليه، ويعل
            )فيرفه عنها كا قال سبحانه: 

 [.56]القصص:  ( 
                                  وقال سبحانه:
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 [.23 – 22اأنفال: ]                     
الفاح إنا يكون بطاعة اه ورسوله، وكل  ومدار السعادة ي الدنيا واآخرة وعنوان

الناس باغاً تقوم به احجة، وليس بيده من إى  رسول مأمور أن يبلغ ما أرسل به
هداية الناس يء، وا من حساهم يء، وإنا حاسبهم عى أعاهم من الطاعات 

     )وامعاي عام الغيب والشهادة كا قال سبحانه: 
 [.12]التغابن:  (       

                                   :وقال 
 [.26 – 21الغاشية: ]                                   

أعى إى  وهذا القرآن الكريم فيه كل ما يسعد العباد ي الدنيا واآخرة، وبه يصلون
ا اشتمل عليه من العلوم الريفة، والسنن واآداب، امقامات ي الدنيا واآخرة، م

واأحكام والرائع، واأخاق العالية، والرغيب والرهيب، وأحوال اليوم اآخر، 
                  حتى يستقر أهل اجنة ي اجنة، وأهل النار ي النار:

                                
 [.23الزمر: ]                                  

 فا الذي دهى اأمة حتى أعرضت عنه، ونبذت أحكامه وسننه ورائعه؟
من ربه حق واجب لكل إنسان، فيجب إيصاله ملسو هيلع هللا ىلص إن هذا الدين الذي جاء به حمد 

  )إليه ودعوته إليه، حتى ا تكون فتنة وفرقة وخاف، ويكون الدين كله ه: 
 [.52]إبراهيم:  (            

                       وقال سبحانه:
 [.1إبراهيم: ]              

     )وقد مع اه لأنبياء بن الصديقية والنبوة، كا قال سبحانه: 
 [.41]مريم:  (     

أقواله وأفعاله وأحواله، امصدق بكل ما أمر والصديق كثر الصدق، فهو الصادق ي 
القلب، امؤثر فيه، اموجب إى  بالتصديق به، وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل

                 لكال اليقن، والعمل الصالح الكامل:



191 

 [.33الزمر: ]      
كام امرسل، وتبليغ ما ومع اه هم بن النبوة والرسالة، فالرسالة تقتي تبليغ 

                           جاء به الرسول من الرع دقه وجله:
                                 

 [.61امائدة: ]
والنبوة تقتي إحاء اه إليه، وخصيصه بإنزال الوحي إليه، فالنبوة بينه وبن ربه، 

         )بن اخلق، كا قال سبحانه: والرسالة بينه و
 [.51]مريم:  ( 

والرسالة أعم من النبوة، فكل رسول نبي وا عكس، فالرسول يأي برسالة من ربه، 
ويبلغها للناس، والنبي جدد تلك الرسالة، ويطلق الرسول عى النبي، والنبي عى 

      كلهم أنبياء ورسل: الرسول، وامذكور ي القرآن منهم مسة وعرون
 [.25اأنبياء: ]                                       

ولد يتيًا.. ونشأ مسكينًا.. وعاش فقرًا.. ومع ذلك أمره اه بأمر عظيم، ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 
الناس كافة، وما أعطي إباغ ذلك شيئًا من املك إى  وهو إباغ رسالة اه ودينه

 اأموال واأسباب؛ أن معه معية اه ونرته، التي أيد ها رسله.و
فنره اه عى قوم يقينهم أن الفوز والفاح ي اأموال والدولة، ومعهم قوة 

        اأسباب، ويقينهم أن قضاء احاجات ي أيدي اأوثان واأصنام:
                           

 [.3 – 1النر: ]                   
ووقف أهل اأرض ي وجهه، ولكن اه نره عليهم مع قلة اأسباب؛ أن النر 

  )ليس بيد اأسباب، بل بيد النار وحده ا ريك له كا قال سبحانه: 
 [.51]غافر:  (        

بوصف النبوة ملسو هيلع هللا ىلص مدًا وقد نادى اه ميع اأنبياء والرسل بأسائهم، ونادى ح
 والرسالة.
          )بقوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص فنادى آدم 
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 [.35]البقرة:  (       
                             ونادى نوحًا بقوله:

 [.42هود: ]                  
        )بقوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص ونادى إبراهيم 

 [.195-194]الصافات:  ( 
                بقوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص ونادى موسى

 [.144اأعراف: ]                
                            ونادى زكريا بقوله سبحانه:

 [.1مريم: ]        
                    ونادى حيى بقوله سبحانه:

 [.12مريم: ]
         )بقوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص ونادى عيسى

               
 [.55]آل عمران:  (      

سيد اأولن واآخرين، وأفضل اأنبياء وامرسلن فقد ناداه ربه ملسو هيلع هللا ىلص أما حمد 
تنوهًا بمكانته ، ورسل هابوصف النبوة والرسالة؛ تذكرًا له بعظمة الوظيفة التي أ  

 وقدره.
                  )فقال سبحانه: 

 [.61]امائدة:  (         
                                     وقال سبحانه: 

 [.41 – 45اأحزاب: ]                                     
                منن عند مناداة الرسول باسمه فقال:وهى اه امؤ

 [.63النور: ]           
بن أن يكون عبدًا رسواً، أو ملكًا رسواً، فاختار ملسو هيلع هللا ىلص وقد خر اه رسوله حمدًا 

كان عبدًا كان  إذاالتواضع واافتقار، وأنه إى  العبودية عى املك؛ أها أقرب
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مالكه، ويعظمه وحمده ويثني عليه، ويترف بذكر أسائه وصفاته، افتخاره بمواه و
 وآائه ونعمه وإحسانه، وإذا كان ملكًا كان افتخاره بملكه وعبيده وأمواله.

فالعبودية ه أعظم صفة رف له وأتباعه، وليس عند العبد شغل أو عمل إا امتثال 
 أوامر سيده، وطاعته ي ميع اأحوال.

 [.19]النجم:  (    )ي مقام الوحي: ملسو هيلع هللا ىلص  عنه ولذا قال اه
          )وي مقام اإراء: 

 [.1]اإراء:  (           
 [.1]الفرقان:  (        )وي مقام التنزيل: 

 وميع اأنبياء والرسل أرسلهم اه عَز وجَل بثاثة أشياء، وهي:
 اه.. وبيان الطريق اموصل إليه.. وبيان حال امدعوين بعد قدومهم عليه.إى  الدعوة

 فهذه القواعد الثاث رورية ي كل أمة، عى لسان كل رسول.
فعَرف الرسل رهم عَز وجَل بأسائه وصفاته وأفعاله تعريفًا مفصًا حتى كأن العباد 

 وحيي ويميت، ويفعل ما يشاء: يشاهدونه سبحانه، ويرونه يأمر وينهى، ويعطي ويمنع،
 [.33فصلت: ]                                     

رهم، وهو راطه امستقيم الذي نصبه لرسله إى  وعَرفوا اخلق بالطريق اموصل
        وأتباعهم، وهو امتثال أمره، واجتناب هيه، واإيان بوعده ووعيده:

                           
                            

 [.36النحل: ]
وعَرفوهم با هم بعد الوصول إليه، وهو ما تضمنه اليوم اآخر من اجنة والنار، وما 

        قبل ذلك من احساب، واميزان، واحوض، والراط:
                            

 [.12التوبة: ]                       
                         وقال سبحانه:

 [.62التوبة: ]                 
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فقعد شياطن اإنس واجن عى رأس القاعدة اأوى، فحالوا بن القلوب وبن 
ق خلقه واستواءه عى عرشه تشبيهاً معرفة رها، وسموا إثبات صفاته وعلوه فو

                     وجسيًا، فنفروا عنه من انخدع بمكرهم وكيدهم:
                                                            

 [.0 – 2الصف: ]            
سائه وصفاته وأفعاله، واإعراض وترتب عى ذلك اإعراض عن اه، وعن معرفة أ

م نعمه وإحسانه، واإعراض عن ذكره وحبته، واإعراض عن الثناء يعن معرفة عظ
        سواه:إى  عليه بأوصاف كاله، وانرفت قوى حبها وشوقها وأنسها

                                  
 [.2اطر: ف]                   

وجاء أهل اآراء الفاسدة، واأذواق امنحرفة، والعوائد اجاهلية، فقعدوا عى رأس 
نبيها، وما كان عليه إى  اه، وحالوا بن القلوب وبن الوصولإى  الطريق اموصل

هو وأصحابه، وعابوا من خالفهم ي قعودهم عن ذلك، ورغب عا اختاروه 
عال الصاحة، واشتغلوا باأموال واأشياء، ورغبوا أنفسهم، فركوا اإيان واأ

               بالدنيا عن الدين، وبالعادات والتقاليد عن العبادات والسنن:
                                

 [.21لقان: ]     
لجنة ولقاء اه، وجاء أصحاب الشهوات فقعدوا عى رأس طريق امعاد، وااستعداد ل

وعمروا الدنيا، واتبعوا الشهوات، وقالوا ا نبيع حارًا بغائب، وقالوا للناس خلوا لنا الدنيا، 
 [.35سبأ: ]                      ونحن قد خلينا لكم اآخرة:

ومعرفة أسائه وصفاته وأفعاله، وشهود القلب لذلك، هو مبدأ الطريق  ،فاإيان باه
الوصول، وحرك عزماهم إى  ووسطه وغايته، وهو روح السالكن، واحادي هم

 فروا، ومثر ممهم إذا قروا، فإن سرهم إنا هو عى الشواهد. إذا
فمن ا شاهد له فا سر له وا طلب، وأعظم الشواهد صفات حبوهم وهاية 

            إليه:مطلوهم، وذلك هو العلم الذي رفع هم ي السر فشمروا 
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 [.24 – 22احر: ]                         
ه وا يزال العبد ي التواي وال فتور والكسل حتى يرفع اه عَز وجَل له بفضله ومنـر

                 علًا يشاهده بقلبه فيشمر إليه، ويعمل عليه:
                             
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]         
عدائه، وبن حبته ومعرفته، وبن الرور والفرح به، ورؤيته، فسبحان من حال بن أ

والتمتع بخطابه ي حل كرامته، ودار ثوا به، فلو رآها أهًا لذلك مَن عليها به، وأكرمها 
            به، واه أعلم حيث جعل كرامته، ويضع نعمته:

 .[53اأنعام: ]                        
وقد شاء اه عَز وجَل برمته وحكمته أن ا يأخذ الناس بعهد الفطرة، وهي معرفة 
رهم التي فطرهم اه عليها، وأن ا يأخذهم باآيات الكونية التي تدل عى عظمة اه، 
واستحقاقه احمد، بل مع ذلك أرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ إقامة للحجة، وإباغاً 

                                 لدين اه سبحانه:
 [.0احديد: ]                  

وأرسل اه الرسل لكل قوم، وي كل أرض، فحيثا وجد الناس كانت رمة اه 
 [.24]فاطر:  (      )معهم، وكان رسول اه بينهم: 

    )انه: رمة للعامن، كا قال سبحملسو هيلع هللا ىلص ثم بعث اه حمدًا 
 [.191]اأنبياء:  (

 فعموم العامن حصل هم النفع برسالته:
            فنالوا ها كرامة الدنيا واآخرة:ملسو هيلع هللا ىلص أما أتباعه 

 [.151اأعراف: ]                       
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جل قتلهم وموهم خر هم من حياهم،  فقد وأما أعداؤه امحاربون له، فالدين ع 
كتب عليهم الشقاء، فتعجيل موهم خر من طول أعارهم ي الكفر، فعذاب الكفار 

                     ي النار يوم القيامة عذاب دون عذاب:
 [.22النحل: ]                

وأما امعاهدون له فعاشوا ي الدنيا حت ظله وعهده، وهم أقل رًا بذلك العهد من 
                                           محاربن له: ا

 [.2اممتحنة: ]                  
وأما امنافقون فحصل هم بإظهار اإسام حقن دمائهم، وحفظ أمواهم، وجريان 

 أحكام اإسام عليهم ي التوارث وغره.
سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل اأرض،  وأما اأمم النائية عنه، فإن اه

فأصاب كل العامن النفع برسالته، فصلوات اه وسامه عى من بعثه اه رمة 
للعامن، فهو رمة لكل أحد، لكن امؤمنن قبلوا هذه الرمة، وانتفعوا ها دنيا 

هو رمة هم ي وأخرى، والكفار ردوها وم يقبلوها، ولكن ناهم من بركتها ما 
 [.191اأنبياء: ]                          الدنيا بالسلم وامعاهدة : 

                       حظ للكفار ي اجنة: وأما ي اآخرة فا
 [.56النساء: ]                            

               الصاحة:فلله احمد عى نعمة اإيان واأعال 
 [.53آل عمران: ]            

 [.2آل عمران: ]                                     
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حكمة تعدد بعث الرسل -3  
                        قال اه تعاى: 

                                     
 [.36النحل: ]         

            )وقال اه تعاى: 
 [.165]النساء:  (   

              )وقال اه تعاى: 
               

           

            
           

 [.21-23]اأنعام:  ( 
 خلق البر، واصطفى منهم رسًا مبرين ومنذرين، وأرسلهم تبارك وتعاىإن اه 

خلقه رمة منه؛ ليكملوا ويسعدوا ي الدنيا واآخرة، فأدوا ما أرسلوا به، وبلغوا إى 
      الباغ امبن واحداً بعد اآخر، اأول يبر باآخر، واآخر يصدق باأول:

                                               
 [.6الصف: ]                          

وقد أرسلهم اه عَز وجَل رمة بعباده، ليأمروا الناس بعبادة اه وحده ا ريك له، 
 وإقرار منهج اه ي احياة وحده.

رسله الكرام.. وهذا منهجه العدل.. إنه يواجه البرية هذا موكب اإيان.. وهؤاء 
        عبادة رها ي رحلتها الطويلة عى هذه اأرض:إى  ويوجهها

                              
                                        

 [.25احديد: ]
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طريق، وكلا انحرفت عن راط اه امستقيم، وكلا يواجهها كلا التوت ها ال
تفرقت ها السبل، حت ضغط الشهوات التي يقودها ها الشيطان من خطامها، 

  جهنم:إى  لري حقده وينفذ وعيده، ويمي ببني آدم من خطام هذه الشهوات
                                     

 [.6فاطر: ]
رمة اه جَل جاله تدرك العباد كلا ضلوا، فإذا اموكب الكريم من رسل اه ولكن 

يواجه البرية باهدى، ويلوح ها بالنور، يبرها باجنة، وحذرها من النار، ونزغات 
                       الشيطان الرجيم:

                                  
                                   

 [.213البقرة: ]                     
إن هذا اإنسان امزدوج الطبيعة، العجيب الركيب، ذو فطرة وعقل، وذو جسد 
وروح، خلقه اه قابًا للهدى والضال، واإيان والكفر، يؤمن بربه، ويتعامل معه 

 ه وصفاته، ومشيئته وقدره، وقدرته وجروته، ورمته وفضله.فيعرف أساء
ويتعامل مع امأ اأعى ومائكة ربه.. ويتعامل مع إبليس وقبيله.. ويتعامل مع هذا 
الكون امشهود.. ويتعرف عى سنن اه فيه.. ويتعامل مع اأحياء ي هذه اأرض.. 

    هذه العوام بطبيعته تلك:ويتعامل مع بعضه البعض.. يتعامل مع هذه اآفاق و
                                          

 [.3 – 1اإنسان: ]                                         
وي هذا اخضم امتشابك من العاقات والروابط جري تارخه، وختلف أحواله، 

اهدى والرشاد، واحفظ واإيان، إى  شاربه، فهو بحاجةويتلون سلوكه، وختلف م
والتوفيق والسداد، وقد شهدنا تكريمه ي امأ اأعى، وأمر امائكة بالسجود له، 

    والبارئ العظيم يعلن مياده، ويعلن خافته ي اأرض كا ذكر اه ي كتابه:
                               

 [.39البقرة: ]                             
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ن، وكان سببًا ي خروجه من وشهدنا ضعفه بعد ذلك، وكيف قاده منه عدوه الشيطا
اأرض، وانطاقه بشتى أنواع التعامل عى ظهرها وقد إى  وشهدنا مهبطهاجنة، 

به، مأخوذًا عليه عهد اخافة أن هذه اأرض مؤمنًا بربه، مستغفرًا لذنإى  أهبط اه آدم
 يتبع ما يأتيه من ربه، وا يتبع اهوى وا الشيطان بعد ما ابتاه اه ي اجنة.

ثم مى به الزمن وتقاذفته اأمواج ي اخضم، وتفاعلت تلك العوامل ي كيان ذاته 
 اجاهلية.إى  وي الوجود من حوله، فإذا هو يدلف

ضعف وقد ضعف، إن الشيطان يغلبه وقد غلبه، وا بد من إنه ينسى وقد ني، إنه ي
 اإنقاذ مرة أخرى.

اأرض مؤمنًا مهتدياً تائباً موحدًا، ولكن ها نحن نلتقي به ضااً مفرياً إى  لقد هبط
 ؟مركًا فاذا حصل

لقد تقاذفته اأمواج ي اخضم.. واجتمعت عليه الشياطن من كل جهة.. وداعبته 
                 هيات ي كل وقت.. فني وضل:الشهوات وامشت

                                    
 [.62 – 69يس: ]                  

ولكن رمة ربه ا تفارقه، فمن رمة ربه أا يركه وحده، فيهلك بن هذه اأمواج 
ربه الذي خلقه وصوره، وفطره عى اإيان  إى العاتية، فأرسل إليه الرسل ترده

                                       والتوحيد:
 [.25اأنبياء: ]   

فها هو موكب اإيان يرفع أعامه رسل اه الكرام من النبين وامرسلن، ومنهم نوح 
ويعقوب.. ويونس وهود وصالح.. وإبراهيم ولوط وشعيب.. وإساعيل وإسحاق 

وموسى وهارون.. وداود وسليان وأيوب.. وزكريا وحيى وعيسى.. وحمد.. 
                صلوات اه وسامه عليهم أمعن: 

                              
 [.13الشورى: ]                   

اول بتوجيه اه وتعليمه إنقاذ الركب البري من وهذا اموكب اجليل الكريم ح
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الضال واهاوية التي يقوده إليها الشيطان وأعوانه من شياطن اإنس امستكرين عن 
                        احق ي كل زمان ومكان:

 [.29سبأ: ]     
صلت بن وكم من معارك وخصومات ح ؟فكم من راع حصل بن احق والباطل

وكم جرى بن الرسل الكرام، وبن شياطن اجن  ؟أهل اهوى وأهل الضال
 ؟واإنس، من حروب وجدل وخصومات

 وكل ذلك من أجل سعادة اإنسان ونجاته وخاصه ي الدنيا واآخرة.
وي اختام وبعد اإنذار والتذكر نشهد مصارع امكذبن ونجاة امؤمنن ي كل 

                           مرحلة:
                                     

 [.36النحل: ]       
جاهلية ضالة مشركة، إى  إن البرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة، ثم تنحرف

ا، جانب العوام والعنار التي يتعامل معهإى  وذلك بفعل عوامل ي ذات اإنسان،
                  والبيئة التي يعيش فيها:

 [.10يونس: ]                        
 فطرهم التي كانوا عليها، يردوهمإى  وهنا يأي من الكريم الرمن رسول يرد الناس

               )طاعة رهم وعبادته قائًا لقومه: إى 
 [.59]هود:  ( 

وهذه احقيقة الرعية يقوم عليها الدين كله، ويتعاقب ها الرسل عى مدار التاريخ، 
 وعليها مدار سعادة اإنسان ي كل زمان ومكان.

فكل رسول جيء يقوها لقومه الذين اجتالتهم الشياطن عنها فنسوها وضلوا عنها، 
                   وأركوا مع اه آهة أخرى:

 [.11اأنعام: ]       
وعى أساس ذلك تدور امعركة بن احق والباطل، وعى أساسها يأخذ اه 

                   امكذبن ها، وينجي امؤمنن:
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 [.119يوسف: ]                               
ليعرف الناس رب العامن، لقد جاءت الرسل رسواً بعد رسول بالتوحيد اخالص، 

 ويتوجهوا له بالعبادة أمعن.
مبينن الشعائر والرائع التي أرسلوا ها للبر كمنهج حياة من رب العامن، معرفن 

 هم باهم بعد القدوم عى اه يوم الدين.
لذي تركهم عليه رسوهم الذي قومه بعد انحرافهم عن التوحيد اإى  وكل رسول جاء

وزوجه، ثم ملسو هيلع هللا ىلص فبنوا آدم نشأوا موحدين لرب العامن كا كانت عقيدة آدم سبقه، 
ُُ »انحرفوا بفعل العوامل السابقة كا قال سبحانه ي احديث القدي:  إِِي َخَلْق

ُْ َعَلْيـِهـْم َما ِعَبادِي ُحنََفاَء ُكَلـُهـْم، َوإَِنـُهـْم أَتْتـُهـُم الَشَياطُِن َفاْجَتالَْتـُهـْم َعْن دِينِـِهـْم، وَ  َحَرَم
ِِ َما َلـْم أْنِزْل بِـِه ُسْلطَاًنا ُكوا  ُُ َلـُهـْم، َوأَمَرْتـُهـْم أْن ُيْرِ  .()أخرجه مسلم «أْحَلْل

توحيد رب العامن مرة أخرى فرة طويلة، فا آمن معه إى  دعاهمملسو هيلع هللا ىلص فلا جاء نوح 
ه به امكذبن، وأنجى امؤمنن، إا قليل، ثم جاء الطوفان ما دعا عليهم فأهلك ا

            وعمرت اأرض هؤاء اموحدين لرب العامن:
                                

 [.11 – 16اأنبياء: ]                         
جاء  إذا، حتى اجاهلية كا انحرف من قبلهمإى  حتى إذا طال عليهم اأمد انحرفوا

هود أهلك اه امكذبن لرسوله وهم عاد بالريح العقيم، ثم جاء صالح فأهلك اه 
 امكذبن له بالصيحة.. وهكذا.

         )قومه ليقول هم: إى  ولقد أرسل اه كل رسول
 [.59]هود:  ( 

لظلم، وي ونصح كل رسول قومه، وحذرهم عاقبة ما هم عليه من الرك واجهل وا
كل مرة وقف امأ من علية القوم وكرائهم ي وجه كلمة احق هذه، ورفضوا 
ااستسام لرب العامن، وأبوا أن تكون العبودية ه وحده، وأبوا أن تكون احياة 

                                                

 (2265برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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إى  فصدع كل رسول ي وجه هؤاء الطواغيت، فانقسم قومهعى منهج اه وحده، 
لفتح، ويفصل اه بن اأمة امهتدية واأمة الضالة، مؤمنن وكفار، وعندئذ جيء ا

ويأخذ امستكرين امكذبن، وينجي الطائعن امسلمن كا فعل اه بفرعون 
                           وجنوده:

                                            
                                      

                                         
 [.62 – 69الشعراء: ]      

أمتن إى  وما جرت سنة اه قط بفتح وا فصل وا نر قبل أن ينقسم القوم الواحد
، وقبل أن عى أساس العقيدة، وقبل أن جهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم ه وحده

 يثبتوا ي وجه الطاغوت بإياهم، وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم والراءة منهم.
وهذا ما بينه اه ي القرآن ي حكاية أحوال الرسل مع أمهم.. فمصارع امكذبن 
للرسل جري عى سنة ا تتبدل.. نسيان آيات اه.. وانحراف عن طريقه.. إنذار من 

ى يد رسول.. استكبار عن العبودية ه وحده.. عدم اخضوع لرب اه للغافلن ع
العامن.. اغرار بالرخاء.. واستهزاء باإنذار.. واستعجال للعذاب.. طغيان 
وهديد.. وإيذاء للمؤمنن.. وثبات للمؤمنن.. ومفاصلة عى العقيدة.. ثم امرع 

              الذي يأي وفق سنن اه بعد التبشر واإنذار:
                              

 [.49العنكبوت: ]                      
     وطاغوت الباطل ا يطيق جرد وجود احق، بل يتابع احق ويطارده: 

                                      
                                         

                         
 [.31 – 36اأنفال: ]     

وأهل الباطل ا يطيقون رؤية احق يعيش، وا رؤية ماعة تدين ه وحده، وخرج 
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       )من سلطان الطواغيت كا قال قوم شعيب: 
                

                       
 [.20-22]اأعراف:  (        

 ملة الكفر: إى  فالطواغيت لن يركوا أهل اإيان إا أن يركوا دينهم كلية ويعودوا
                           

                       
 [.211البقرة: ]              

فا بَد من الصر، وخوض امعركة، وانتظار فتح اه بعد امفاصلة، ثم جري سنة اه 
             ) بعد ذلك بالفتح:

 [.20]اأعراف:  (
إن موكب اإيان الذي يسر ي مقدمته رسل اه الكرام سبقه موكب إيان اخائق 

              )ي الكون كله: 
               

 [.54]اأعراف:  (     
إن اإيان هذا اإله العظيم، الذي خلق السموات واأرض، والذي استوى عى 
العرش، والذي جري وتتحرك امخلوقات بأمره، والذي له اخلق واأمر كله، هو 

 الذي يدعو إليه الرسل.
ة هذا اإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة، هي التي يدعون إليها إن الدينون

إى  البرية كافة، كلا قعد ها الشيطان عى راط اه، فأضلها عنه، وردها
 [.29سبأ: ]                             اجاهلية:

ااتساق إى  لكون ه ودعوة البرواه ي القرآن الكريم يكثر من الربط بن عبودية هذا ا
مع الكون امطيع لربه، والذي يعيشون فيه، واإسام ه الذي أسلم له الكون كله، 

                     والذي يتحرك مسخرًا بأمره، مسبحًا بحمده:
 [.44اإراء: ]                                    
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ا هز القلب البري هزًا، ويستحثه من داخله عى أن ينخرط ي سلك وي ذلك م
 اخائق الطائعة لرها، وا يكون هو وحده نشازًا ي نظام الوجود كله.

 إن رسل اه عَز وجَل ا يدعون البرية أمر شاذ، أو مستحيل، أو ضار، إنا يدعوهم
 وز ي فطرة البر.التوحيد الذي يقوم عليه الوجود كله، وامركإى 

إسام الوجه ه... واإيان به.. وعبادته وطاعته.. وتنفيذ أوامره.. مع اخائق 
              )اأخرى: 

                 
ڱ  [.12]احج:  (       

وبلساهم؛ تأليفاً ومن سنة اه عَز وجَل ي إرسال الرسل بعث كل رسول من قومه 
لقلوب الذين م تفسد فطرهم، وتيسرًا عى البر ي التفاهم والتعارف، وإن كان 
الذين فسدت فطرهم يعجبون من هذه السنة فا يستجيبون، ويستكرون أن يؤمنوا 

             )لبر مثلهم: 
 [.4]إبراهيم:  (       

اهدى مها إى  ائكة، وإن هي إا تعلة، وما كانوا ليستجيبواويطلبون أن تبلغهم ام
                               جاءهم من أي طريق:

 [.04اإراء: ]       
     )قومه كا قال سبحانه: إى  ملسو هيلع هللا ىلصنوحًا  تبارك وتعاىأرسل اه 

               ) 
 [.50 ]اأعراف:

التوحيد، وماذا إى  فكيف كان استقبال امنحرفن الضالن من قوم نوح هذه الدعوة
 [.69]اأعراف:  (        )قالوا له؟ 

عبادة اه وحده، وإقامة منهج اه ي احياة، ليكون السلطان كله إى  ملسو هيلع هللا ىلصدعاهم نوح 
بة التكذيب ها ي إشفاق اأخ ه ي حياة الناس كلها، قال هم ذلك، وأنذرهم عاق

احق امبن بالضال امبن، وهكذا يبلغ إى  الناصح إخوانه، ولكنهم رموا الداعي
اهدى هو الضال، هكذا تنقلب إى  الضال من الضال أن حسب أن من يدعوه
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اموازين، وحكم اهوى، ويضل العباد بسبب إغواء الشيطان، وغياب دعوة الرسل، 
                       الدنيا عى الناس:وغلبة حب 

                                                
 [.32 – 39يس: ]            

 فاذا تقول اجاهلية اليوم عن امهتدين هدي اه؟
الكريه بالرضا إها تسميهم الضالن، وتعد من يسقط منهم ي الوحل وامستنقع 

                        والقبول:

 [.14امائدة: ]
وماذا تقول للفتى الذي  وماذا تقول اجاهلية اليوم للفتاة التي ا تكشف عن حمها؟

 يستقذر اللحم الرخيص؟
                     إها تسمي ذلك كله خلفًا ومودًا:

                                         
 [.122اأنعام: ]     

وماذا تقول اجاهلية من يرفع عن جنون اللعب، والفن، واحفات الفارغة 
 واماهي؟

إى  إها تقول إنه جامد، مغلق عى نفسه، وتنقصه امرونة والثقافة، وحاول أن جره
                         الوحل الساقط اهابط مع البهائم:

                                     

 [.2فاطر: ]
وينفي نوح عن نفسه الضال، ويكشف لقومه عن حقيقة دعوته، فهو م يبتدعها من 
أوهامه وأهوائه، إنا هو رسول رب العامن، حمل هم الرسالة، ومعها النصح 

        )من اه ما ا يعلمون:  واأمانة، ويعلم
 [.61]اأعراف:  ( 

 (          )وأرسلت إليكم: 
 [.62]اأعراف: 
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إى  وقد عجب هؤاء امأ أن ختار اه رسواً من البر من بينهم، وحمله رسالة
، فاه أعلم حيث فإذا اختار اه من البر رسواً ! قومه، وما من عجب ي هذا ااختيار

خلقه، ليسعدوا ويفلحوا، إى  جعل رسالته، فيتلقى هذا امختار عنه احق، ويبلغه
           )؟فا العجب ي ذلك

 [.63]اأعراف:  (  
إن الفطرة حن تبلغ حدًا معينًا من الفساد ا تتفكر وا تتدبر، وا تتذكر وا تستجيب، 

نذار وا التذكر، وحينئذ تتحقق سنة اه ي امكذبن امعرضن: وا ينفع معها اإ
(              

 [.64]اأعراف:  (
    فبعاهم هذا كذبوا، وبعاهم اقوا هذا امصر، ولعذاب اآخرة أشد وأبقى:

 [.34الرعد: ]                               
الزمن، وتتابع اأيام، فإذا نحن أمام عاد قوم هود، وقوم عاد من ذرية  ومي عجلة

 نوح والذين نجوا معه ي السفينة، وكانوا يعبدون اه وحده.
فلا طال عليهم اأمد، وتفرقوا ي اأرض، ولعب معهم الشيطان لعبة الغواية، 

اجاهلية مرة ى إ وقادهم من شهواهم وفق اهوى ا وفق ريعة اه، عاد قوم هود
عبادة اه وحده من جديد كا قال سبحانه: إى  أخرى، يستنكرون أن يدعوهم نبيهم

 [.65]اأعراف: (                 )
وقبيلة عاد كانوا باأحقاف، وهي كثبان رملية عى حدود اليمن، وقد أضلهم الشيطان 

اهم واستكروا ي اأرض كا قال اه عنهم: كا أضل قوم نوح، فاغروا بقوهم ودني
(                  

 [.15]فصلت:  (        
 من الغرق واهاك.ملسو هيلع هللا ىلص وم يتدبروا، وم يتذكروا، ما حل بقوم نوح 

وكأنا كر عى امأ الكراء من قومه أن عافبة كفرهم، ملسو هيلع هللا ىلص وحذرهم نبيهم هود 
اهدى، وأن يستنكر منهم قلة التقوى، فراحوا يتهمونه إى  من قومهميدعوهم واحد 

      )بالسفاهة والكذب ميعًا ي غر حرج وا حياء: 
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 [.66]اأعراف:  (       
    )فكشف هم هود عن نفسه، وبن هم العمل الذي أرسل به: 

            
 [.62 -61]اأعراف:  (

النور بإذن رهم تعجب البر من إى  وكلا جاء رسول ليخرج الناس من الظلات
 اختيار اه له من البر.

من قبل، ملسو هيلع هللا ىلص نبيًا هم، كا عجب قوم نوح ملسو هيلع هللا ىلص وقد عجب قوم عاد من اختيار اه هود 
                      يكرر هم ما قاله نوح لقومه من قبل: ملسو هيلع هللا ىلص فإذا هود 

 [.63اأعراف: ]                  
، ملسو هيلع هللا ىلصهم ي اأرض من بعد قوم نوح بنعمة اه عليهم من استخافملسو هيلع هللا ىلص ثم ذكرهم هود 

  )عطائهم قوة ي اأجسام، وقوة ي السلطان والسيطرة فقال: وإ
               

 [.60]اأعراف:  (
بسطة، تستوجب شكر النعمة، واحذر من ونعمة هذا ااستخاف، وهذه القوة وال

 البطر والكفر، واتقاء مصر امجرمن الغابرين.
ولكن النفوس حن تنحرف ا تتفكر وا تتدبر، وا تتذكر، وهكذا أخذت امأ العزة 
باإثم، واختروا اجدل، واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح، وهزأ 

       )وا لنبيهم هود: باإيان واإنذار، فاذا قال
 [.19]اأعراف:  (          

وهكذا استعجل القوم العذاب فرارًا من مواجهة احق، واتباعًا للهوى والشهوات، 
ومن ثم كان اجواب حاسًا وريعاً، فأرسل اه عليهم الريح العقيم، التي تدمر كل 

               يبهم: يء بأمر رها، وبلغهم نوح عاقبة تكذ
                            
                           

 [.12 – 11اأعراف: ]                     
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وجاءهم العذاب رحًا باهواء الذي ا يستغني عنه أحد كا جاء العذاب قوم نوح 
        )ني عنه أحد: باماء الذي ا يستغ

 [.16]فصلت:  (            
لقد نزل هم العذاب الذي ا دافع له، وغضب اه امصاحب له، وانتقم اه من هؤاء 

 امكذبن امعاندين، وأخزاهم ي الدنيا واآخرة.
مرة أخرى بعد إذ م  وأنجى اه هودًا ومن آمن به، وقطع دابر الكافرين، وحقق النذير

ينفع التذكر، وطويت صفحة سوداء من صحائف امكذبن، وبقيت العاقبة للمتقن: 
(             

 [.12]اأعراف:  (
وتتواى اأيام، ومر الدهور، فتأي أمة أخرى، أغواها الشيطان وأضلها عن هدي 

لة، ومشهد من مشاهد اللقاء بن اجاهلية الضاإى  رها، وها هي ذي نكسة أخرى
 احق والباطل، ومرع جديد من مصارع امكذبن بعد اإنذار والتبليغ.

عبادة اه وحده ا ريك له كا إى  ، دعاهم نبيهم صالحملسو هيلع هللا ىلصإهم ثمود قوم صالح 
             )قال سبحانه: 

 [.13]اأعراف:  (     
احجر وما حوله من أرض احجاز بن امدينة وتبوك، وقد  وقبيلة ثمود كانوا يسكنون

بآية بينة تدل عى صدق نبوته، لعلهم إذا رأوها يؤمنون به فقال ملسو هيلع هللا ىلص جاءهم صالح 
               )هم: 

 [.13]اأعراف: (            
والتفكر ي مصائر الغابرين، بالنصــح لقـومـــه بالتــدبر والتذكر ملسو هيلع هللا ىلص ثـم أخـذ صـالــح 

  )والشكر ه عى نعمة ااستخـــاف بعــد أولئـــك الغـابــرين قائــًا هــــم: 
             

 [.14]اأعراف: (            
، وكفرت طائفة، واجه امأ الذين استكروا من قوم ملسو هيلع هللا ىلصفآمنت طائفة من قوم صالح 

     )من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد: ى إ صالح
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 [.15]اأعراف:  (   

فعاد الضعاف باإيان أقوياء، فقد سكب اإيان باه القوة ي قلوهم، فأعلنوا 
 ملسو هيلع هللا ىلص.للمستكرين أهم مؤمنون با جاء به صالح 

ي راحة حمل طابع التهديد، عى الرغم فأعلن امأ امستكرون عن موقفهم 
  )، والتي ا تدع ريبة مسريب: ملسو هيلع هللا ىلصمن البينة التي جاءهم ها صالح 

 [.16]اأعراف:  (       
ثم أتبعوا القول بالعمل، فاعتدوا عى ناقة اه التي جاءهم آية من عنده عى صدق 

هم عذاب أليم، ولكنهم عتوا نبيه، والتي حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذ
            )وهددوا وطغوا: 

 [.11]اأعراف:  (   
  ) ؟فاذا كانت عاقبة امجرمن؟ وماذا نزل هم من العذاب

 [.12]اأعراف:  (     
   )اآن ي ديارهم جاثمون، أما صالح الذي كذبوه وحدوه: إى  وهم

 [.10]اأعراف: (          
          )وقال سبحانه: 

 [.12-11]فصلت:  (       
             )وقال سبحانه: 

 [.45-43]الذاريات:  (       
 وهكذا نزل عذاب اه بكل من طغى وبغى، وجر واستكر، وكذب وتوى.

  )الريح.. وتارة بالرجفة، وتارة بالصاعقة.. وتارة بالصيحة تارة باماء.. وتارة ب
 [.44]يونس:  (        

وهكذا طويت صفحة من صحائف امكذبن الظامن، وحق النذير بعد التذكر عى 
             )امستهزئن: 

 [.150-152]الشعراء:  (  
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 قومه داعياً إى  فرسله اهملسو هيلع هللا ىلص اأيام، فيأي عهد إبراهيم ومي عجلة الزمن، وتتواى 
    )التوحيد، وكانوا يعبدون اأصنام من دون اه كا قال سبحانه: إى 

               
 [.52-51]اأنبياء:  (

 [.53]اأنبياء:  (    )فاذا قال له قومه: 
 [.54]اأنبياء:  (         )فقال هم: 

 [.55]اأنبياء:  (         )فباذا أجابوه: 
 (                   )فقال هم: 

 [.56]اأنبياء: 
تغير امنكر بالفعل؛ ثقة باه ودفاعاً إى  فأقسم إبراهيم أنه سينتقل من امحاجة باللسان

جئ  )عن دينه، فواجه قومه كلهم بقوله:       

 [.52-51]اأنبياء:  (       
   )فلا رجعوا وجدوا أصنامهم التي يعبدوها مكرة قطعاً إا اأكر منها: 

             
 [.61-50]اأنبياء:  (    

 [.62]اأنبياء:  (     )ملسو هيلع هللا ىلص: فلا جاء إبراهيم 
        )ملسو هيلع هللا ىلص:  فاذا قال هم إبراهيم

          
 [.65-63]اأنبياء:  (     

فلا أقروا بعجز أصنامهم، وأها ا تتمكن من الدفاع عن نفسها ا بالقول وا بالفعل: 
(              

 [.61-66]اأنبياء:  (      
ا إظهار الغلبة بأي وجه كان، باانتقام من فعل فلا عجزوا عن حاجة إبراهيم أرادو

 [.62: ء]اأنبيا (      )بأصنامهم ما فعل: 
ربه، فأمر اه النار فورًا أن تكون بردًا وسامًا عى إبراهيم: إى  ملسو هيلع هللا ىلصفتوجه إبراهيم 
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 [.60]اأنبياء:  (      )
باركة ي الشام، ورزقه إسحاق، اأرض امإى  فأحبط اه كيدهم، وأنجى إبراهيم

دينه، يعبدون اه ويفعلون الطاعات، إى  ويعقوب نافلة، وجعل اجميع هداة ودعاة
    )وجتنبون ما هاهم اه عنه كا قال سبحانه: 

         
           

           ) 
 [.13-19]اأنبياء: 

 اأنبياء بعد إبراهيم من نسله، ورفه ببناء البيت مع ابنه إساعيل كا قال ثم جعل اه
              )سبحانه: 

 [.121]البقرة:  (
         من نسله، حيث دعا ربه بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص وجعل سيد اأنبياء حمدًا 

                                 
                              

 [.120 – 122البقرة: ]         
وجعل ملته وريعته دينًا يقتدى به من بعده، وا يعرض عنه إا من سفه نفسه كا قال 

                 )سبحانه: 
             

             ) 
 [.132-139قرة: ]الب

القرية التي كانت تعمل إى  ، وقد أرسله اهملسو هيلع هللا ىلصعاش لوط ملسو هيلع هللا ىلص وي زمن إبراهيم 
            )اخبائث فاذا قال هم: 

            ) 
 [.21-29]اأعراف: 

هو اإراف ي جاوز منهج اه، امتمثل ي ملسو هيلع هللا ىلص واإراف الذي يدمغهم به لوط 
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م ي امتداد رة السوية، واإراف ي الطاقة التي وهبهم اه إياها؛ أداء دورهالفط
فإذا أراقوها ي غر موضع اإخصاب فهي جرد شهوة شاذة؛ البرية ونمو احياة، 

 أن اه جعل لذة الفطرة الصادقة ي حقيق سنة اه الطبيعية.
      )ويتجى اانحراف مرة أخرى ي جواهم لنبيهم: 

 [.22]اأعراف:  (       
إن فطرة اإنسان إذا انحرفت رأت احق باطًا، والباطل حقًا، والقذر نظيفًا، واخبيث 

 طيبًا، والنجس طاهراً.
خرج من القرية إخراجًا، ليبقى فيها امدنسون املوثون، إها اجاهلية ـمن يتطهر ي  

 ترحب بأهل اأدناس واأقذار والنجاسة.التي ا تطيق أن ترى امتطهرين، و
    ) ؟فاذا فعل اه هؤاء امفسدين؟، وماذا حل بديارهم

 [.14]احجر:  (   
الساء، ثم قلبت عليهم، وأتبعوا بحجارة من سجيل، وأمطروا إى  رفعت ديارهم

الدافق مطرًا مهلكًا، مع ما صاحبه من عواصف، فكان هذا امطر امغرق واماء 
لتطهر اأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه، والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه، 

 )وأنجى اه لوطًا وأهله إا امرأته، ودمر العصاة الفاسقن كا قال سبحانه: 
            

 [.24-23]اأعراف:  ( 
حة من صحائف اأقوام ثم سارت عجلة الزمن بأمر اه فجاءت أمة أخرى، وها صف

امكذبة با فيها من إنذار وتكذيب وإهاك، وهم مدين الذين أرسل اه إليهم رسوله 
  )عبادة اه وحده ا ريك له كا قال سبحانه: إى  ، فدعاهمملسو هيلع هللا ىلصشعيبًا 

 [.25]اأعراف:  (            
توفية الكيل إى  ، ويدعوهموقد جاءهم ببينة من ربه تثبت أنه مرسل من عند اه

واميزان، والنهي عن الفساد ي اأرض، والكف عن قطع الطريق عى الناس، وعن 
    )لقومه: ملسو هيلع هللا ىلص فتنة امؤمنن عن دينهم كا قال شعيب 
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 [.26-25]اأعراف:  ( 
كانوا مركن باه، ا يعبدون اه وحده، وكانوا ا يرجعون ي وقوم شعيب 

 رع اه العادل، مع إفسادهم ي اأرض، وقطع الطريق عى سواهم.إى  معاماهم
عبادة اه وحده، وإقرار منهج اه وحده ي حياهم، إى  بدعوهمملسو هيلع هللا ىلص فبدأ شعيب 

ن من قبلهم فيقول هم: ويذكرهم بنعم اه عليهم، وخوفهم عاقبة امفسدي
(          ) 

 [.26]اأعراف: 
كذلك يطلب منهم العدل وسعة الصدر، فا يفتنون امؤمنن عن دينهم الذي هداهم 
اه إليه، وا يقعدون هم بكل راط مهددين هم، وأن ينتظروا حكم اه بن 

   )ملسو هيلع هللا ىلص: عيب الفريقن، إن كانوا هم ا يريدون اإيان كا قال ش
                

 [.21]اأعراف:  (
أعدل خطة، ووقف عند آخر نقطة، ا يملك أن يراجع عنها إى  لقد دعا شعيب قومه

 خطوة، وهي اانتظار والتعايش بغر أذى، وترك كل وما اعتنق من دين.
اأرض مثل ي ماعة  ولكن الطواغيت ا يرضيهم أن يكون لإيان باه وجود ي

 من الناس ا تدين للطاغوت، بل تدين ه.
إن وجود ماعة مسلمة كهذه هدد سلطان الطواغيت، حتى لو انعزلت هذه اجاعة 

 ي نفسها، وتركت الطواغيت حكم اه حن يأي موعده.
إن الطاغوت يفرض امعركة فرضًا عى اجاعة امسلمة، إن وجود احق ي ذاته 

  )زعج الباطل، وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه امعركة مع الباطل: ي
               

 [.22]اأعراف:  (   
فلا تلقى امأ امستكرون عرضه هذا بالتهديد باإخراج من قريتهم، أو العودة ي 
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ملة اخارة التي ملتهم صدع شعيب باحق مستمسكًا بملته، كارهاً أن يعود ي ا
     )ربه سبحانه يدعوه ويستنره: إى  أنجاه اه منها، واجه

                       
                     

 [.20-22]اأعراف:  ( 
مة واأمن، وأي إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة كرى مها اح فيها من السا

               ؟عبودية ر من خضوع اإنسان ما يرعه له إنسان
                                   

 [.66 – 64الزمر: ]                    
وأي عبودية ر من أن يكون لإنسان خطام أو جام يقوده منه كيفا شاء إنسان؟ 

ق هذا فإن حكم الطواغيت يكلف الناس أمواهم التي ا حميها رع، كا وفو
يكلفهم أوادهم، إذ ينشئهم الطاغوت كا شاء عى ما شاء من التصورات، 
واأخاق اهابطة، والتقاليد اجاهلية، فوق ما يتحكم ي طريقة حياهم ذاها، 

يقيم من مامهم فيصبغهم باللون الذي يريد، ويذبحهم عى مذبح هواه، و
 وأشائهم أعام امجد واجاه لذاته.

ثم يكلفهم أعراضهم ورفهم، فيتحكم الطاغوت ي الفتيان والفتيات، ويمهد هم 
شعار؛ ليكسب حبة أرباب الشهوات، وقلوب  أيأسباب اخنا والفجور حت 

                               مرى القلوب: 
 [.59 – 40امائدة: ]            

والذي يتصور أنه ينجو باله وعرضه وحياته، وحياة أبنائه وبناته، ي حكم الطواغيت 
 من دون اه، إنا يعيش ي وهم، أو يفقد اإحساس بالواقع، فا بد من أمرين:

 عبادة اه وحده.. واجتناب عبادة الطاغوت.
 [.36]النحل:  (           )

إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف ي النفس وامال والعرض، ومها تكن تكاليف 
العبودية ه فهي أربح وأقوم، حتى بميزان هذه احياة، فضاً عن وزها بميزان اه عَز 
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          وجَل الذي له ما ي السموات وما ي اأرض:
 [.11 احج:]                        

 إن صاح البرية وفسادها متوقف عى من بيده زمام أمرها من اأمراء والعلاء.
فهم الذين هم اهيمنة كل اهيمنة عى أزمة اأمور، وبيدهم السلطة امطلقة ي تدبر 

حبون  شئون اإنسانية، وتتعلق بأذياهم نفوس اأمة وآماها، ويصوغون احياة كا
فإذا كان هؤاء الزعاء من يؤمنون باه ويرجون ورسوله، ولو كان يغضب اه 

حسابه، فا بد لنظام احياة بأره أن يسر عى طريق من اخر والرشد والصاح، 
كنف الدين، وهذه وظيفة اخليفة كا قال سبحانه: إى  وأن يعود اأرار والفجار

(                  
 [.26]ص:  (            

وأما إذا كانت سلطة الزعامة واإمامة بأيدي رجال انحرفوا عن الدين احق، وعصوا 
اه ورسوله، واتبعوا الشهوات، وانغمسوا ي الفجور والطغيان، فا حالة أن يسر 
نظام احياة تدرجيًا ثم كليًا بقضه وقضيضه عى البغي والعدوان، والفواحش 

، ويدب دبيب الفساد والفوى ي اأفكار والعلوم، واآداب واأخاق، وامنكرات
احق إا  وامعارات وامعامات، وتنمو السيئات ويستفحل أمرها، وماذا بعد

               )الضال: 
جئ  [.59]القصص:  (         

                                      وقال سبحانه:
                                
                                   

 [.44 – 42اأنعام: ]                   
إن أول ما يطالب به اه عباده أن يدخلوا ي عبودية احق كافة، خلصن له الطاعة 

كا ملسو هيلع هللا ىلص يكون حياهم منهج إا ما أنزله اه تعاى، وجاء به رسوله واانقياد، وأن ا 
          )قال سبحانه: 

 [.292]البقرة:  (     
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ثم اإسام يطالبهم مع هذا بإزالة الفساد ي اأرض، واستئصال شأفة السيئات 
 )ل سبحانه: وامنكرات، اجالبة عى العباد غضب اه وسخطه والفتنة كا قا

              

               ) 
 [.195-194]آل عمران: 

وهذه الغايات السامية من ااستقامة والدعوة واإصاح، ا يمكن أن يتحقق منها 
يء ما دامت قيادة البرية وتسير شئوهم ي اأرض بأيدي أئمة الكفر والضال، 

وأنصاره مستسلمون هؤاء، منقادون جروهم، قانعون بذكر اه وتاوة  وأتباع احق
كتابه ي بيوهم أو مساجدهم، منقطعون عن الدنيا وتدبر شئوها، راضون با يتصدق 
عليهم هؤاء اجبابرة من اأموال واإعانات، والتسهيات وامساحات، 

                     والشفاعات وقضاء احاجات:
                                        
                                      

 [.59 – 40امائدة: ]      
ومن هنا يظهر ما لإمامة الصاحة، وإقامة نظام احق، من أمية كرى جعلها من 

 ،جب اه طاعة أوي اأمر من احكام الصاحنغايات الدين وأسسه، ولذلك أو
والعلاء الربانين، إذا حكموا وأمروا با جاء عن اه ورسوله كا قال سبحانه: 

(                  
 [.50]النساء:  (           

إذا تناسى هذه بأي عمل من أعاله، تعاى  وامسلم ا يمكنه أن يبلغ رضا اه
                   الفريضة، وتقاعس عن القيام ها:

                          
 [.10 – 12امائدة: ]                    

فإن غرض الدين احقيقي وهدفه هو حقيق العبودية ه رب العامن ي حياة البرية 
م احق واإمامة الراشدة، وتوطيد دعائم الدين ي اأرض كلها، كلها، وإقامة نظا



121 

حتى يكون الدين كله ه، وينسجم العام البري مع العام الكوي كله ي طاعة اه 
                                   وعبادته سبحانه:

 [.1اجمعة: ]
اه أواً.. فإذا دخل اإيان ي قلوب البر  إى وا يتم ذلك إا وفق سنة اه بالدعوة

اشتاقت قلوهم معرفة اأحكام.. وجاء عندهم ااستعداد لفعل اأوامر، واجتناب 
النواهي.. فإذا حصل هذا وحقق البر العبودية مكن اه هم ي اأرض كا قال 

           )سبحانه: 
              

              ) 
 [.55]النور: 

ومن كان يؤمن باه واليوم اآخر ويؤمن باه ورسوله، ا يمكنه أن يرى بتسلط 
النظام الباطل عى البرية، أو يقعد عن بذل نفسه وماله ي سبيل إقامة الدين احق 

                           ي العام:
 [.15احجرات: ]                  

فكل من يبدو ي أعاله يء من الضعف وااستكانة ي هذا الباب، فاعلم أنه 
 مدخول ي إيانه، مرتاب ي أمره، فكيف ينفعه عمل من أعاله بعد ذلك.

ن يبذل جهده إفراغ ويدين دين احق ا ينتهي عمله، بأوكل من يؤمن باه ورسوله 
إسام فحسب، بل يلزمه بمقتى ذلك اإيان أن يستنفد ميع حياته ي قالب ا

قواه ومساعيه ي انتزاع زمام اأمر من أيدي الكفار والفجار والظلمة الذين حكمون 
بغر ما أنزل اه، ويستعبدون البر، حتى يتسلمه رجال ذو صاح، من يتقون اه، 

أرض اه حكمه ودينه، ورعه  وحكمون با أنزل اه، ويرجون حسابه، ويقوم ي
                الذي ارتضاه لعباده، وأرسل به رسله، وبه صاح الدنيا واآخرة:

                                
 [.49يوسف: ]

إقامة حكم اه ورعه ي اأرض، إنا إى  حن يدعو الناس تبارك وتعاىإن اه 
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 عبودية اه وحده.إى  اذ إنسانيتهم، وحرير رقاهم من العبودية للعبيديدعوهم إنق
 كا يدعوهم إنقاذ أرواحهم وأمواهم من هوى الطواغيت وشهواهم.

إنه يكلفهم أعباء امعركة مع الطواغيت حت رايته، لينقذهم من باء وشدائد أكر 
                            وأكثر وأطول:

                               
 [.49 – 30اأنفال: ]        

           )مدوية حاسمة: ملسو هيلع هللا ىلص لذلك قاها شعيب 
                     )  

 [.20]اأعراف: 
لكال ملسو هيلع هللا ىلص شعيباً  وما أحسن أخاق اأنبياء، وما أحسن آداب أنبياء اه ورسله، إن

إيانه ويقينه عى ربه، بقدر ما يرفع رأسه، وبقدر ما يرفع صوته ي مواجهة طواغيت 
البر من امأ الذين استكروا من قومه، بقدر ما خفض هامته، ويسلم وجهه أمام 

 ربه اجليل الذي وسع كل يء رمًة وعلًا.
 ره، وأمر امؤمنن معه.ربه ي مستقبل ما يكون من أمإى  إنه يفوض اأمر

وليه بالتوكل الواثق، يدعو ربه أن إى  ثم يدع شعيب طواغيت قومه وهديدهم، ويتجه
           )يفصل بينه وبن قومه باحق قائًا: 

 [.20]اأعراف:  ( 
امؤمنن به خوفوهم وهددوهم، ليفتنوهم إى  عندئذ توجه امأ الكفار من قومه

           )ن دينهم كا قال سبحانه: ع
 [.09]اأعراف:  (

اه ليسكتوه، ويرفوه عن الدعوة إما إى  الداعيةإى  فالطواغيت يتوجهون أواً 
 باأذى، أو بشغله با يعطونه من احطام ليكف عن الدعوة.

الطغاة من الوسائل  فإذا استعصم بربه، ومسك بإيانه، وم يرهبه التخويف با يملكه
الذين اتبعوه، يفتنوهم عن دينهم احق بالوعيد والتهديد، ثم إى  واأسلحة، حولوا
                                بالبطش والعذاب:
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 [.122 – 121ف: اأعرا]       
ولكن من سنة اه اجارية، أنه عندما يتمحض احق والباطل، ويقفان وجهًا لوجه ي 
مفاصلة كاملة، جري سنة اه التي ا تتخلف، وهكذا كان لقوم شعيب الكافرين: 

 [.01]اأعراف:  (     )
اء، وهكذا عاقب اه فكل نبي م يؤمر بقتال يتوى اه تدمر أعدائه، وإهاكهم با ش

قوم شعيب بالرجفة واجثوم، جزاء التهديد وااستطالة، وبسط اأيدي باأذى والفتنة 
                                      للمؤمنن:

                                       

 [.193 – 192هود: ]
فار من أهل مدين، وباءوا باهاك واخسار والعذاب، وطويت صفحة هؤاء الك
، وم يندم وم ييأس عى مصرهم األيم بعدما أبلغهم ملسو هيلع هللا ىلصوانفصلوا عن نبيهم شعيب 

            )ونصحهم: 
 [.03]اأعراف:  (   

ياة عبادة اه وحده، وإقامة احإى  البرية، وكلهم يدعونإى  وتواى إرسال الرسل
                       عى منهج اه وحده:

                           
 [.36النحل: ]                     

وأنشأ اه بعد هؤاء امكذبن امعاندين قرونًا آخرين، كل أمة ي وقت مسمى، 
هم يؤمنون وينيبون، فلم يزل الكفر وأجل حدود، وأرسل إليهم رسًا متتابعة لعل

والتكذيب دأب اأمم العصاة والكفرة البغاة، كلا جاء أمة رسوها كذبوه وآذوه، مع 
أن كل رسول أوي من اآيات ما يؤمن عى مثله البر، فأهلك اه هؤاء، وم يبق 
 منهم باقية وصاروا أحاديث يتحدث بأحواهم من بعدهم، فكان ما أصاهم عرة

      )للمتقن، ونكااً للمكذبن كا قال سبحانه: 
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 [.44-42]امؤمنون:  (        

عبادة اه وحده، واجتناب عبادة ما إى  ولقد جاءت هؤاء امكذبن رسلهم تدعوهم
هم م يفدهم هذا، وا أغنى عنهم سواه، وإى ما يسعدهم ي الدنيا واآخرة، ولكن

   )شيئًا، فلم يؤمنوا، فلا كذبوا رسلهم عاقبهم اه لردهم احق: 
              

 [.191]اأعراف:  (
وقد أخر اه أن تلك اأمم التي أرسل اه إليها رسله أكثرهم م يلتزم بوصية اه، وم 

رسل ها رسوله، بل اتبعوا أهواءهم، وأعرض أكثرهم عن هدي ينَقْد أوامر اه التي أ
 اه، وم يستقم عى دينه إا القليل، من سبقت هم من اه السعادة.

وأما أكثر اخلق فأعرضوا عن اهدى، واستكروا عا جاءت به الرسل، فأحل اه هم 
       )من العقوبات امتنوعة ما حل كا قال سبحانه: 

 [.192]اأعراف:  (  
ونزول التوراة رفع اه عذاب ااستئصال عن اأمم امكذبة، ملسو هيلع هللا ىلص وبعد بعثة موسى 

ورع اه لرسله وامؤمنن هم جهاد امكذبن امعاندين، ووعدهم النر عى 
أعدائهم باإيان والتقوى، والتوكل عى اه، وإعداد ما يستطيعون من قوة، وقد فعل 

                  نر أولياءه، وخذل أعداءه:سبحانه ف
                                  

 [.52 – 51غافر: ]      
فقد ذكر اه اأمم امتتابعة عى اهاك، ثم أخر أنه أرسل موسى بعدهم، وأنزل عليه 

        )التوراة فيها اهداية للناس كا قال سبحانه: 
 [.193]اأعراف:  (        

 [.40]امؤمنون:  (     )وقال سبحانه: 
بعد إهاك فرعون انقطع اهاك العام، ورع جهاد ملسو هيلع هللا ىلص فبعد نزول التوراة عى موسى 

        )الكفار بالسيف كا قال سبحانه: 
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 [.43]القصص:  (       
فرعون، وإى قومه بني إى  عبادة اه وحده، وقد أرسله اهإى  قومهدعا ملسو هيلع هللا ىلص وموسى 

إرائيل، فآمن من قومه َمْن آمن، وكفر من كفر، وم يؤمن به إا قليل عى خوف من 
         )فرعون وملئه أن يفتنهم كا قال سبحانه: 

             )  
 [.23]يونس: 

بى واستكر، وآذى موسى ومن آمن معه، فأهلكه اه بأن أغرقه وجنوده وأما فرعون فأ
         )ي البحر كا قال سبحانه: 

 [.49-32]الذاريات:  (          
            وقال سبحانه عن فرعون وقومه:

 [.55الزخرف: ]       
هم فاختلفوا، فلا أطاعوا الشيطان، وعصوا ثم أضل الشيطان من آمن بموسى، وفرق

   )الشقاوة كا قال سبحانه: إى  الرمن تبدلت حياهم من السعادة
             ) 

 [.63]النحل: 
 طوائف:إى  ملسو هيلع هللا ىلصوافرقت بنو إرائيل من بعد موسى 

لشخصية، فمنهم امتشددون ي العبادة، ينكرون البدع، ويرخصون ي حياهم ا
 ويستمتعون بماذ احياة، وا يعرفون بأن هناك قيامة.

وطائفة أخرى فيهم الزهد والتصوف، ينكرون عى من قبلهم التشدد ي العبادة، 
 وجحدهم البعث واحساب، وفيهم غرور واعتزاز بالعلم وامعرفة.

عروفة، وطائفة ثالثة وهم السامريون، يدينون بالكتب اخمسة ي العهد القديم ام
 بالكتب اموسوية، وينفون ما سواها.

وطائفة رابعة يعيشون ي عزلة عن بقية طوائف اليهود، ويأخذون أنفسهم بالشدة 
 والتقشف، كا يأخذون ماعتهم بالشدة والتنظيم.

وغر ذلك من الطوائف التي جمعها البلبلة ي ااعتقاد، وااختاف ي اأعال، 
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                            والتبديل والتحريف:
 [.10آل عمران: ]                        

                              وقال سبحانه:
                                 

 [.10آل عمران: ]
            )  وقال سبحانه:

               
 [.21]البقرة:  (  

من هذا ااختاف وتلك الفرقة التي حصلت ي أهل ملسو هيلع هللا ىلص وقد حذر اه أمة حمد 
            )الكتاب بقوله: 

             
 [.195-194]آل عمران:  (   

وإعراضهم عن الدين احق، أرسل وهذا ااختاف والفرقة، وضال بني إرائيل، 
الدين احق، وإى التوحيد الذي تركوه بعد موسى كا إى  لردهمملسو هيلع هللا ىلص اه هم عيسى 
                 )قال سبحانه: 

 [.6]الصف:  (              
ما جاءهم به:  فلا جاء عيسى لبني إرائيل بالبينات الدالة عى صدق نبوته وصحة

من إبراء اأكمه واأبرص، وإحياء اموتى ونحو ذلك من اآيات، قال هم: قد 
جئتكم بالنبوة والعلم، وأبن لكم صواب وجواب ما اختلفتم فيه من ريعة موسى 

م التوراة، ، وأحكاملسو هيلع هللا ىلص، فجاء عليه الصاة والسام متمًا ومكماً لريعة موسى ملسو هيلع هللا ىلص
جاء بعض التسهيات اموجبة لانقياد له، وقبول ما جاءهم ووجددًا ما ترك منها، 

عبادة اه وحده، وطاعته وامتثال أمره، واجتناب هيه، واإيان إى  به، فدعاهم
        )برسالته وطاعته كا قال سبحانه: 

                 
 .[64-63]الزخرف:  (   
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مقالة باطلة، ملسو هيلع هللا ىلص ذا اختلف اأحزاب من بينهم، كل قال بعيسى فلا جاءهم عيسى ه
ورد ما جاء به إا من هدى اه من امؤمنن الذين آمنوا باه وشهدوا له بالرسالة، 

        )وصدقوا ما جاء به كا قال سبحانه: 
 [.65]الزخرف:  (   

الذي ختلفون فيه، وقد اختلفوا  بني إرائيل ليبن همإى  ملسو هيلع هللا ىلصلقد أرسل اه عيسى 
 ي كثر من ريعة موسى، وانقسموا فرقًا وأحزابًا، ونقضوا العهد.

تقوى اه وعبادته وطاعته فيا جاءهم به من عند اه، وجهر بكلمة إى  فدعاهم عيسى
التوحيد خالصة، وقال هم: إن هذا راط مستقيم، وجاء معه بريعة التسامح 

 ، والعناية بالقلب البري.والتهذيب الروحي
وكانوا ينتظرونه ليخلصهم ما كانوا فيه من الذل حت حكم الرومان، وقد طال 
انتظارهم له، فلا جاءهم أنكروه وشاقوه، وموا أن يصلبوه، وافتخروا بقتله كذباً 

       )وهتاناً كا حكى اه عنهم: 
                   

                       
 [.152-156]النساء:  (

أما امؤمنون من أهل الكتاب باه وكتبه ورسله واليوم اآخر فلهم كغرهم من 
            )امؤمنن أجر عظيم: 

              
 [.162]النساء:  ( 

     ومن آمن معه، ونرهم عى من عاداهم: ملسو هيلع هللا ىلص عيسى  وقد أيد اه رسوله
                                                

                                        
 .[14الصف: ]      

رفعه اه ربه، حيث إى  ملسو هيلع هللا ىلصوآذوهم، ثم ذهب عيسى ملسو هيلع هللا ىلص وطارد اليهود أتباع عيسى 
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بعضها يؤهه.. وبعضها يقول هو ابن  إليه، واختلف أتباعه من بعده شيعًا وأحزابًا:
اه.. وبعضهم يقول: إن اه ثالث ثاثة أحدهم امسيح بن مريم.. وضلوا عن 
 اهدى.. وفعلوا ما استحقوا به الكفر والضال وغضب اه وسخطه كا قال سبحانه:

                              
 [.11امائدة: ]                       

إى  ، وضاعت دعوة الناسملسو هيلع هللا ىلصوضاعت كلمة التوحيد اخالصة التي جاء ها عيسى 
       )اإيان برهم وعبادته خلصن له الدين: 

 [.65]الزخرف:  (    
رهم كفارًا مركن باه كا قال سبحانه: وهكذا انحرفت عقيدة النصارى، وصار أكث

(               
                  

 [.12]امائدة:  (  
                 )وقال سبحانه: 

            
 [.14 -13]امائدة: (      

       )ق ي امسيح بقوله: قول اح ثم بن اه
             
            

 [.16-15]امائدة:  (          
وضل الناس عن اهدى واإيان والتوحيد الذي جاء به اأنبياء بسبب ااختاف 

الذين كفروا وصدوا  والفرقة، والتحريف والتبديل، والكفر والرك من أهل الكتاب،
 )عن سبيل اه، ونقضوا العهد واميثاق، فلا فعلوا ذلك أنكر اه عليهم فقال: 

 [.02]آل عمران:  (          
             )وقال سبحانه: 
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 [.00]آل عمران:  (      
الرسل من قبله، وما زال بحمد  بالتوحيد الذي جاء بهملسو هيلع هللا ىلص ثم أرسل اه رسوله حمدًا 

اه باقيًا صافيًا، وإن كان حوله فرق ضالة عنه، وعام آخر من البرية م يسمعه، وهذا 
      )الدين للبرية كافة كا قال سبحانه لرسوله: 

               
            

 [.152]اأعراف:  (
ذرية إى  نقل النبوة والرسالة من ذرية إسحاق ملسو هيلع هللا ىلصببعثة حمد  عاىتبارك وتإن اه 

، واأمة امسلمة التي تتبع منهجه، مثلة ي الرسالة اأخرة ورسوها، إساعيل
البرية كافة هي امتداد أمر مقرر إى  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسالة اأخرة التي أرسل اه ها حمدًا 

         ): مطرد من قديم كا قال سبحانه
 .[3: ]الشورى (

فمصدر الوحي واحد، فاموحي جميع اأنبياء هو اه العزيز احكيم، واموحى 
 إليهم هم الرسل عى مدار الزمان صلوات اه وسامه عليهم.

وهذه احقيقة حن تستقر ي قلوب امؤمنن تشعرهم بأصالة ما هم عليه من الدين، 
 در هذا الوحي وهو العي العزيز احكيم.مصإى  ووحدة مصدره، وتشدهم

كا تشعرهم بالقرابة بينهم وبن امؤمنن، أتباع الوحي ي كل زمان ومكان، فهذه 
                                 أرهم متد جذورها ي شعاب الزمن:

                      
 [.163ء: النسا]                  

         )الرسل ميعًا: إى  وهذا اإله الذي يوحي وحده
 [.4]الشورى:  ( 

فكل ما ي السموات وما ي اأرض من يء فهو ه، ا يشاركه فيه أحد سواه، وهو 
العي العظيم، فليس هو املك فحسب، ولكنه ملك العلو والعظمة عى وجه التفرد 

                                 كذلك:
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 [.54اأعراف: ]           

أين يتجهون فيا يطلبون أنفسهم من إى  وإذا استقر هذا ي القلوب عرف الناس
                          خر، ومن رزق، ومن كسب:

 [.192اأنعام: ]                       
إن اه جل جاله مالك هذا الكون كله يرفه كيف يشاء، وله الكرياء والعظمة، 

                والعزة واجروت، واجال واجال، وهو العي العظيم:
                                          
                                     

 [.255البقرة: ]                                      
وتكاد السموات تتفطر من روعة العظمة التي تشعر ها لرها، ومن زيغ بعض أهل 

          )اأرض: 
 [.5]الشورى:  (          

والسموات هي هذا اخلق العظيم امرفوع الذي نراه يعلونا حيثا كنا عى ظهر هذه 
 اأرض.

هذه السموات يكدن يتفطرن من فوقهن من خشية اه وعظمته وعلوه، وإشفاقًا من 
انحراف بعض أهل اأرض، ونسياهم هذه العظمة والكرياء التي حسها ضمر هذا 

 د ينشق من أعى مكان فيه.الكون فرتعش وينتفض، ويكا
وامائكة أهل طاعة مطلقة، وهم أوى اخلق بالطمأنينة، ولكنهم دائبون ي تسبيح 
رهم؛ ما حسون من علوه وعظمته، وما خشون من التقصر ي طاعته ومده، 
بينا أهل اأرض جهلهم ينكرون ويكفرون ويركون وينحرفون، فتشفق امائكة 

وجَل، ويروحون يستغفرون أهل اأرض ما يقع ي اأرض من  من غضب اه عزَ 
العزة واحكمة العلو والعظمة، ثم إى  معصية وتقصر ي حق هذا اإله الذي جمع

                         امغفرة والرمة:
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 [.1فر: غا]                 

أما مركز القيادة اجديدة، وموضع الرسالة اأخرة، فهو أم القرى مكة امكرمة، 
وأنزل سبحانه القرآن بلغتها العربية أمر يعلمه ويريده، واه أعلم حيث جعل 

               )رسالته: 
 [.1]الشورى:  (       

                                   وقال سبحانه:
 [.105 – 103الشعراء: ]        

لقد جاء اإسام رمة من اه لينقذ البرية كلها ما وقعت فيه من انحال وفساد 
 واضطهاد، وجاهلية عمياء، ي كل مكان معمور من اأرض.

ود والنصارى، فقد حرفت ريعة اه التي جاء ها أنبياء بني إرائيل من قبل اليه
                       وبدلت وأقصيت من حياة الناس:

 [.2اجمعة: ]                               
وجاء القرآن الكريم مصدقًا ما قبله من الكتب ومهيمنًا عليه، ليهيمن عى حياة 

يوم القيامة كا قال اه إى  اه عى هدًى ونورإى  البرية، ويقودها ي الطريق
             )لرسوله: 

                 
                

 [.42]امائدة:  (          
وهكذا جاء القرآن عربيًا لينذر أم القرى ومن حوها، فلا خرجت اجزيرة العربية من 

ميع إى  اإسام وخلصت كلها لإسام، ملت الراية اإساميةإى  اجاهلية
جهات اأرض، وقدمت الرسالة اجديدة والريعة السمحة للبرية معاء كا قال 

            )سبحانه: 
 [.52]إبراهيم:  ( 
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     )أما اجهة التي يرجع إليها عند ااختاف فهي هذا الوحي الذي 
 [.42]فصلت:  (         

القرآن الذي أنزل اه فيه حكمه القاطع وقوله الفصل، ي أمر الدنيا واآخرة، وأقام 
للناس به امنهج الذي اختاره هم ي حياهم ومعاشهم وأخاقهم، وبَن هم هذا كله 

                         بيانًا شافيًا:
 [.3 امائدة:]

وجعل سبحانه هذا القرآن العظيم كتابًا جامعًا شاماً حياة البر، فإذا اختلفوا ي أمر 
لتقوم ملسو هيلع هللا ىلص رسوله إى  أو اجاه فحكم اه حار بن ي هذا الوحي الذي أوحاه اه

             )احياة عى أساسه: 
 [.19]الشورى:  (  

هو الدين الذي بعث اه به ميع رسله، وهو اإسام،  ملسو هيلع هللا ىلصوالدين الذي جاء به حمد 
    )فالرسالة واحدة، حملها للبرية رسول بعد رسول كا قال سبحانه: 

                 
                  

 [.13]الشورى:  (  
هو ما وى به ملسو هيلع هللا ىلص ؤمنن بمحمد وإذا كان الذي رعه اه من الدين للمسلمن ام

نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ففيم يتقاتل أتباع موسى، وأتباع عيسى؟ وفيم يتقاتل 
وفيم يتقاتل من يزعمون أهم عى ملة  ؟ملسو هيلع هللا ىلصأتباع موسى وعيسى مع أتباع حمد 

ۓ                           ؟إبراهيم من امركن مع امسلمن
 [.61آل عمران: ]                  

   ؟وم ا جتمع الكل ليقفوا حت الراية الواحدة التي حملها رسوهم اأخر
 [.191اأنبياء: ]                       

      ) ؟وم ا يتحدوا لينفذوا الوصية الواحدة الصادرة للجميع
 [.13]الشورى:  (

ومن حوها وهم يزعمون أهم عى ملة إبراهيم وقفوا ولكن امركن ي أم القرى 
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 [.13]الشورى:  (               )من هذه الدعوة موقفًا آخر: 
والتفرق الذي وقع خالفًا لتلك الوصية التي أوى اه ها رسله م يقع عن جهل من 

          أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علم، وقع بغياً وظلًا وحسدًا: 
                                   

 [.14الشورى: ]                           
تفرقوا حت تأثر اأهواء اجائرة، والشهوات الباغية، ولو أخلصوا لعقيدهم، واتبعوا 

ب أخذًا عاجًا جزاء منهجهم، ما تفرقوا، ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم اه بعذا
 بغيهم وظلمهم وتفرقهم، ونقضهم العهد واميثاق.

أجل مسمى، ولوا إى  ولكن كلمة سبقت من العزيز الرحيم، حكمة أرادها بإمهاهم
هذه الكلمة لقي بينهم، فحق احق، وبطل الباطل، وانتهى اأمر ي هذه احياة 

                 :يوم الوقت امعلومإى  الدنيا، ولكنهم مؤجلون
 [.34اأعراف: ]             

فأما اأجيال الذين ورثوا الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من أتباع كل 
نبي فقد تلقوا عقيدهم وكتاهم بغر يقن جازم؛ لوجود اخاف والشك، والغموض 

      )واحرة بن شتى امذاهب كا قال سبحانه: 
 [.14]الشورى:  (     

وما هكذا تكون العقيدة، فالعقيدة جب أن تكون راسخة ي القلب، ظاهرة عى 
                       اجوارح، شاملة منهج احياة:

 [.15احجرات: ]                      
اه، إى  ، ليعرف الناس طريقهمولقد جاءت عقيدة التوحيد عى أيدي الرسل

ويتوجهوا إليه، ويقودوا من وراءهم من البر إليها من غر تردد وا ضال وا 
                                             ارتياب:

 [.25اأنبياء: ]
هم غر رفوا وشكوا، فدة موضع شك، ومثار ريبة، وأهلها انحفأما حن تصبح العقي

 صاحن لقيادة أحد، وهم أنفسهم حائرون.
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فوى وارتياب، وم تعد ها قيادة راشدة إى  وعند هذا احد يتبن أن البرية قد آلت
 تقوم عى هج ثابت قويم.

 النور واهدى والسعادة ي الدنيا واآخرة قد آلتإى  فرسالة اه التي تقود البرية
لذين جاءوا من بعدها تلقوها ي ريبة وشك، وا تستقيم اختاف بن أتباعها، واإى 

 معها قيادة راشدة، وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين اجديد.
فالدين الذي جاء به الرسل صار فريسة العابثن وامتاعبن، ولعبة امنافقن 

اأولون م وامحرفن، حتى فقد شكله، وروحه، وطعمه، ورحه، فلو ب عث أصحابه 
يعرفوه، وأصبحت معاقل اإسام، وأماكن التوحيد واإيان، ومهود العلم 
واحضارة، مرحًا للفوى واانحال وااختال، وسوء النظام، وعسف احكام، 

 واختفت السنن، وظهرت البدع، وعم الظام والضال.
ست ي معنوياها، حمل للعام رسالة، وا لأمم دعوة، وأفلوشغلت اأمة بنفسها ا

ونضب معن حياها، ا ملك مرعاً صافيًا من الدين الساوي، وا نظامًا ثابتًا من 
 احكم البري.

 وصار العام يسر عى شفا جرف هار من الفوى والتمزق؛ أن الذي ينظم
حياة اأمة جفاه أهله، فاهارت حياهم، وأظلمت ديارهم، وصارت مرحًا للعابثن 

وصارت اأمم والقبائل والشعوب تتحارب ، الن، والظامن والضالنوالدج
  وتتناحر، ويأكل بعضها بعضًا، فا دين حكمهم، وا ريعة تعدل بينهم:

                            
 [.1امائدة: ]                 

لنصارى فكانت تعمل عى الفرقة أما النظم التي حرفها أهل الكتاب من اليهود وا
وااهيار بداً من ااحاد والنظام، وغاب الدين احق من حياة اأمة، فتاهت ي 

 والعدوان: يالظلم والبغإى  الظلات، وغرقت ي بحر الشهوات، وجرها الشيطان
                             

                                 
 [.121 – 110النساء: ]        
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وبن مظاهر هذا الفساد الشامل العام الطام.. فاه ا يرك خلقه با دين ينظم حياهم.. 
 ويصلهم برهم.. وجمع كلمتهم.. ويوحد صفوفهم.

الراط امستقيم، هو إى  فأكرم اه البرية كلها ببعثه هاديًا جديدًا، هدي اأمة
      )سيد اأنبياء وامرسلن، الذي أرسله اه رمة للعامن: ملسو هيلع هللا ىلص حمد 

            
 [.164]آل عمران:  (         

فإن أتباع الرسل قبله قد تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم، وأن الذين أورثوا الكتاب 
 من بعدهم كانوا ي شك منه مريب.

تشار الرك والفساد والظلم والفواحش.. وللتبديل والتحريف ي هذا وذاك.. وان
الكتب امنزلة السابقة.. وخلو مركز القيادة البرية من قائد مؤمن راشد ثبت مستيقن 

اه، ويوجه الناس إليه.. لذا أرسل اه الكريم الرحيم رسوله حمداً إى  يعرف طريقه
 )يوم القيامة كا قال سبحانه: إى  كافةالناس إى  بالرسالة اأخرة الكاملةملسو هيلع هللا ىلص 

          ) 
 [.22]سبأ: 
                       اه ما جب عليه بقوله:وبَن 

                                                  
                             

 [.42 – 45اأحزاب: ]
اأمر، وأمره أن يدعو، وأن يستقيم عى ملسو هيلع هللا ىلص رسوله إى  تبارك وتعاىووجه اه 

اأهواء امصطرعة حوله، وحول دعوته الواضحة إى  دعوته، وأن ا يلتفت
التوحيد التي رعها اه للنبين إى  امستقيمة، وأن يعلن جديد اإيان بالدعوة

            )أمعن فقال له سبحانه: 
                 

 [.15]الشورى:  (             
 إها القيادة اجديدة للبرية معاء، القيادة احازمة امستقيمة عى منهج اه، تدعو
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 اه عى بصرة، وتستقيم عى أمر اه دون انحراف، وتنأى عن اأهواء امنحرفةإى 
                            التي هب من هنا وهناك:

 [.192يوسف: ]                 
إها الرسالة الساوية اأخرة التي جاء ها سيد اخلق خر أمة أخرجت للناس، 
، وأنزل عليها القرآن العظيم، وجعله مهيمنًا عى سائر الكتب قبله، فيه تبيان كل يء

                     وتفصيل كل يء:
 [.20النحل: ]     

فجاءت هذه الرسالة العامة امباركة لتعلن وحدة الرسالة، ووحدة الكتاب، ووحدة 
ذلك اأصل إى  أصله الثابت، وترد البرية كلهاإى  امنهج والطريق، وترد اإيان

                )الواحد: 
               

 [.132-131]البقرة:  ( 
جاءت هذه الرسالة لتمي ي طريقها ا تتأثر بأهواء البر، وجاءت لتهيمن فتحقق 

اه كا هو ي حقيقته موحد عى إى  العدالة ي اأرض، وجاءت لتوحد الطريق
كون به شيئًا كا قال سبحانه: مدى الرساات، ليؤمن الناس برهم، ويعبدونه ا ير

(              ) 
 [.25]اأنبياء: 
الصحابة هذا ملسو هيلع هللا ىلص بالدين الكامل، وربى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث حمداً  تبارك وتعاىواه 

الدين، وأقام اجاعة امسلمة التي هيمن وتقود البرية بعد وفاته هذا الدين، وهذه 
سوف تتحمل امسؤولية صفات وخصائص تكون ها صاحة اجاعة امختارة التي 

 للقيادة العملية للبرية، وأهم هذه الصفات:
اإيان.. والتوكل عى اه.. واجتناب كبائر اإثم والفواحش.. والتحى بمكارم 
اأخاق من الصر والرمة واإحسان.. وامغفرة عند الغضب.. وااستجابة ه 

اة.. والشورى الشاملة.. واإنفاق ما رزق اه.. واانتصار ولرسوله.. وإقامة الص
اه.. واأمر إى  من البغي.. والعفو.. واإصاح.. والتواي باحق.. والدعوة
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                     بامعروف.. والنهي عن امنكر:
                             

                            
 [.4 – 2اأنفال: ]     

يوم إى  ملسو هيلع هللا ىلصهذه أهم مقومات اأمة امسلمة التي سوف تتحمل أمانة الدين بعد نبيها 
             القيامة:

                      
 [.112التوبة: ]        

وأواد، وشهوات ولذائذ، وجاه  إن ي هذه اأرض متاعًا جذاباً براقًا، وهناك أرزاق
وسلطان، وهناك نعم آتاها اه لعباده ي اأرض هبة خالصة من الكريم امنان، ا 
تتعلق بطاعة وا معصية، ولكن هذا كله ليس له قيمة ثابتة باقية، إنا هو متاع زائل، 

و مهانة، متاع حدود اأجل، ا يرفع وا خفض، وا يعد بذاته دليل كرامة عند اه أ
                   وا يعتر بذاته عامة رضًا من اه أو غضب: 

                                                
                                 
                                    

 [.49 – 36الشورى: ]                      
ما عند إى  فا عند اه خر ي ذاته، وأبقى ي مدته، ومتاع احياة الدنيا زهيد بالنسبة

 اه ي اآخرة، والعطاء ي الدنيا واآخرة كله من عند اه، ومن فضله وإحسانه.
 ينشأ اإدراك حقيقة هذا هذا ما جب أن يعلمه الذين آمنوا، فعن طريق اإيان باه

الوجود، ومن ثم ينسق امسلم حركته مع حركة هذا الوجود الكبر سامعًا مطيعًا لربه، 
                        وا ينحرف وا يشذ عن طاعة ربه:

                               
 [.12احج: ]           ڱ                              

بارئ الوجود ي طاعة وسام واستسام، وهذه الصفة إى  ويمي مع الوجود كله
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 ازمة لكل إنسان، ولكنها ألزم ما تكون للجاعة امسلمة التي تقود البرية وهدها
 بارئ الوجود.إى 

احرة أو الردد أو  وقيمة اإيان كذلك الطمأنينة النفسية، والثقة بالطريق، وعدم
    رها:إى  اخوف أو اليأس، وهذه الصفات ازمة لأمة التي سوف تقود البرية

                                   
 [.12 – 11الزمر: ]                         

لح، إذ يصبح القلب متعلقًا وقيمة اإيان التجرد كذلك من اهوى واأغراض وامصا
اه، وهو إى  هدف أبعد من ذاته، وحس أن ليس له من اأمر يء، إنا هي دعوة

                  )فيها أجر عند اه: 
 [.41]سبأ:  (

وهذا الشعور ألزم ما يكون من توكل إليه مهمة القيادة، كي ا يقنط إذا أعرض عنه 
أو امعاند من البر، أو أوذي ي الدعوة، وا يغر كذلك إذا ما استجابت له  الشارد

              اأمة، أو دانت له الرقاب، فإنا هو أجر:
 [.33التوبة: ]                    

ولقد آمنت العصبة اأوى من امسلمن إيانًا كامًا أثر ي نفوسهم وأخاقهم 
كهم تأثرًا عجيبًا، وأثر ي غرهم من عارهم، وما زال يؤثر فيمن بعدهم، وسلو

وكانت صورة اإيان ي النفوس البرية قد هتت وغمضت من قبل حتى فقدت 
                      تأثرها ي أخاق الناس وسلوكهم:

                                    
 [.164آل عمران: ]              

أنشأ صورة لإيان حية مؤثرة فاعلة، تصلح ها هذه العصبة ملسو هيلع هللا ىلص فلا جاء رسول اه 
             للقيادة التي وضعت عى عاتقها مسؤولية: 

                            
 [.119آل عمران: ]                 

الذي تلقته هذه اأمة من نبيها حل ميع عقد الرك والكفر؛ فانحلت العقد فاإيان 
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إى  جهاده اأول فلم حتجملسو هيلع هللا ىلص كلها ي ميع شعب احياة، وجاهدهم الرسول 
جهاد مستأنف لكل أمر وهي، وانتر اإسام عى اجاهلية ي البداية، فكان النر 

خيار ي السلم كافة بقلوهم حليفه ي كل معركة، وقد دخل هؤاء الصفوة اأ
 وأرواحهم وجوارحهم كافة.

ا يشاقون الرسول من بعد ما تبن هم اهدى، وا جدون ي أنفسهم حرجًا ما 
       )قى، وا يكون هم اخرة من بعد ما أمر أو هى: 

                 
 [.36]اأحزاب:  (

                                وقال سبحانه:
                              

 [.225البقرة: ]     
حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم، بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم، 
وأصبحوا ي الدنيا رجال اآخرة، ا جزعهم مصيبة، وا تبطرهم نعمة، وا يشغلهم 

يطغيهم غنًى، وا تلهيهم جارة، وا تستخفهم قوة، وا يريدون علوًا ي  فقر، وا
 اأرض وا فسادًا، وأصبحوا للناس القسطاس امستقيم، فري اه عنهم وأرضاهم:

                      
                                 

 [.199التوبة: ]     
أبر هذه اأمة قلوباً، وأعمقها علًا، وأقلها تكلفًا، ملسو هيلع هللا ىلص اب حمد أولئك أصح

وأحسنها أخاقًا، وأزكاها نفوسًا، قوم اختارهم اه لصحبة نبيه، وإقامة رعه، وإباغ 
                                    دينه:

                                      
                               

 [.20الفتح: ]                           
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، َفَلْو أَن أَحَدُكْم أْنَفَق ِمْثَل أُحٍد َذَهًبا، َما َبَلَغ ُمَد » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ِِ ا َتُسُبوا أْصَحا
 (.)متفق عليه «أَحِدِهـْم َوا َنِصيَفهُ 

 .()متفق عليه «َخْيـُر النَاِس َقْرِي، ُثَم اَلِذيَن َيُلوَنـُهـْم، ُثَم اَلِذيَن َيُلوَنـُهـم» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
وكان علمهم باه قبل ذلك باهتًا، وكانوا قبل ذلك يسجدون لأصنام واأوثان، وكانوا 

عة يؤمنون باه كصانع أتم عمله واعتزل، وتنازل عن ملكته أناس خلع عليهم خل
الربوبية، فأخذوا بأيدهم أزمة اأمور، وتولوا إدارة امملكة، وتدبر شئوها، وتوزيع 

                     أرزاقها، وهكذا زين هم الشيطان سوء أعاهم:
                              

 [.21لقان: ]
ن عى أرواحهم ونفوسهم وقلوهم، وا فكانت ديانتهم سطحية طافية، ليس ها سلطا

 تأثر ها ي أخاقهم وسلوكهم.
اه، ا يزيد عى جواب إى  وكان إياهم باه، وإحالتهم خلق السموات واأرض

 تلميذ قيل له: من بنى هذا القر؟
فيسمي ملكًا من املوك دون أن خافه أو خضع له، فكان دينهم عاريًا عن اخشوع 

ئه، وهيبته، وما كانوا يعرفون عن اه ما يولد عظمته ي قلوهم، وا ما حببه ه، ودعا
إليهم، فكانت معرفتهم مبهمة غامضة، قارة جملة، ا تبعث ي نفوسهم هيبة، وا 

                               حبة، وا عبادة:
 [.61العنكبوت: ]         
معرفة عميقة إى  ين أسلموا من هذه امعرفة العليلة الغامضة اميتةفانتقل العرب والذ

واضحة روحية، ذات سلطان عى النفس والروح، والقلب واجوارح، ذات تأثر ي 
           اأخاق والسلوك، وذات سيطرة عى احياة وما يتصل ها:

                           
                            

                                                

 (. 2541( واللفظ له، ومسلم برقم )3613، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.2533( واللفظ له، ومسلم برقم )2652، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 [.11 – 15السجدة: ]                                 
آمنوا باه الذي خلق كل يء، امالك لكل يء، وله اخلق واأمر، وعلموا أنه 
يثيب عى الطاعة اجنة، ويعاقب عى امعصية بالنار، ويبسط الرزق من يشاء 

 يد اأمور ي الساء واأرض.ويقدر، وبيده مقال
وظهر منهم من روائع اإيان واليقن، وقوة الصر والشجاعة، ما حر العقول، وا 

اأبد، وعجز العلم عن تعليله بيء غر اإيان الكامل إى  يزال موضع حرة ودهشة
                     العميق باه سبحانه:

                                 
 [.105آل عمران: ]              

وكان هذا اإيان قوة باعثة، ومدرسة خلقية ونفسية مي عى صاحبها الفضائل 
اخلقية، من رامة إرادة، وقوة نفس، وحاسبتها واإنصاف منها، وكان أقوى وازع 

              عرف التاريخ يزجر النفس عن الزات والسقطات:
                                

                                 
 [.61 – 51امؤمنون: ]      

فإذا سقط اإنسان سقطة أو زّل زلة حيث ا تراقبه عن، وا يعلم به أحد، حول هذا 
معه صاحبه حتى يعرف بجرمه، ويعرض نفسه اإيان نفسًا لوامة، عنيفة، ا يرتاح 

 للعقوبة الشديدة، ويتحملها مرتاحاً مطمئنًا؛ تفادياً من سخط اه، وعقوبة اآخرة:
 [.12املك: ]                                        

وَل اه قال:  وعن أي هريرة  ل  َرس  َو ِي اْلـَمْسِجِد، فَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَتى َرج  نَاَداه  فَقاَل: َيا َوه 
، َفَلـَا َشِهَد َعَلـى َنْفِسِه  ، َفأْعَرَض َعنْـه  َحَتى َرَدَد َعَلْيـِه أْرَبَع َمَرات  وَل اه إِير َزَنْيت  َرس 

، َدَعاه  النَبُِي  ؟» فَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصأْرَبَع َشَهاَدات  َُ » َقاَل: ا، َقاَل: «.أبَِك ُجنُون  . «َفَهْل أْحَصنْ
 .()متفق عليه «اْذَهُبوا بِـِه َفاْرُجـُموهُ » :ملسو هيلع هللا ىلص: َنَعْم، فَقاَل النَبُِي َقاَل 

                                                

 (.1601( واللفظ له، ومسلم برقم )6215، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وكان هذا اإيان الذي أكرمهم اه به حارسًا أمانة اإنسان وعفافه وكرامته، يملك 
نفسه أمام امطامع والشهوات اجارفة، وي اخلوة والوحدة حيث ا يراه أحد، وي 

                    اف أحدًا:سلطانه ونفوذه حيث ا خ
                         

 .]15احجرات: ]
 وكل ذلك ثمرة اإيان ومراقبة اه، واستحضار علمه ي كل مكان وزمان.

وكانوا قبل هذا اإيان ي فوى من اأخاق والسلوك واأفعال، والرك، والظلم 
ان، وا يقرون بنظام، يسرون عى اأهواء، ويركبون والفساد، ا خضعون لسلط

 جاهليات أربع:إى  العمياء، وخبطون خبط عشواء، قد جرهم الشيطان
 حكم اجاهلية.. ومية اجاهلية.. وظن اجاهلية.. وترج اجاهلية.

فأصبحوا اآن ي حظرة اإيان والعبودية ا خرجون منها، واعرفوا ه باملك 
ان، واأمر والنهي، والتحليل والتحريم، بالعبودية ه، والطاعة امطلقة ه والسلط

ورسوله، واستسلموا لرهم، وأصبحوا عبيدًا ا يملكون مااً وا نفسًا، وا ترفًا ي 
 احياة إا ما يأذن اه به ويسمح به.

عطون وا ا حاربون وا يصاحون إا بإذن اه، وا يرضون وا يسخطون، وا ي
                 يمنعون، وا َيِصلون وا يقطعون، إا بإذن اه وفق أمره:

                                 
                                     

 [.163 – 161اأنعام: ]
اختارها اه لقيادة البر ودعوها  هذا اإيان الذي انطبع ي قلوب اجاعة التي

 هذه العقيدة.
ومن مقتضيات هذا اإيان التوكل عى اه، فاإيان باه وحده يقتي التوكل عليه 
وحده دون سواه، وهذا الشعور روري لكل مؤمن، كي يقف رافع الرأس، ا حني 

       اه:رأسه إا ه، مطمئن القلب باه، ا يرجو وا يرهب أحدًا إا
                                   



140 

 [.20 – 22الرعد: ]              
فهذا هو التوحيد ي أكمل صوره، إيان باه وأسائه وصفاته وأفعاله، ويقن أنه ا 

ذنه، ومن يستطيع أحد ي هذا الوجود أن يفعل شيئاً إا بمشيته، وأنه ا يقع يء إا بإ
                  ثم يقر توكله عى ربه، وا يتوجه امؤمن ي فعل وا ترك من عداه:

 [.13التغابن: ]                    
وطهارة القلب ونظافة السلوك من كبائر اإثم والفواحش، أثر من آثار اإيان 

 الصحيح، ورورة من رورات القيادة الراشدة.
يبقى قلب عى صفاء اإيان ونقاوته وهو يقدم عى كبائر الذنوب وامعاي  وما

وا يتجنبها، وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء اإيان، وطمسته امعصية، 
 وذهبت بنوره السيئات.

حتى بلغت ي سلوكها وأخاقها، ولقد ارتفع اإيان ي قلوب تلك العصبة امؤمنة 
ما حار فيه العقول، وتأهلت بذلك لقيادة البرية قيادة غر مسبوقة  ها وأعاها،ملوع

                          وا ملحوقة:
                               

                              
                                  

                                 
 [.٠٤ – ٦احر: ]                        

واه سبحانه يعلم ضعف اإنسان، فجعل احد الذي يصلح به للقيادة، والذي ينال 
معه ما عند اه، هو اجتناب كبائر اإثم والفواحش، ا صغائر اآثام والذنوب كا قال 

 [.31]الشورى:  (         ) سبحانه:
ورمة اه واسعة، فتسع ما يقع من اإنسان من هذه الصغائر؛ أنه أعلم بطاقته، وهذا 
فضل من اه، وساحة ورمة هذا اإنسان، وذلك يوجب احياء من اه، فالساحة 

              خجل، والعفو يثر ي القلب الكريم معنى احياء من العفو:
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 [.16احديد: ]                   
ومن صفات تلك العصبة امختارة أهم إذا ما غضبوا يغفرون، وتأي هذه الصفة بعد 

 الساحة ساحة اه مع اإنسان ي ذنوبه وأخطائه، فتحبب يإى  اإشارة اخفية
                    وامغفرة بن العباد:

                         
 [.14التغابن: ]

واه عَز وجَل ا يكلف نفسًا إا وسعها، وا حملها فوق طاقتها، فهو يعلم أن 
ه وللحق الغضب انفعال بري ينبع من فطرته، وهو ليس رًا كله، فالغضب ه ولدين

 والعدل مطلوب وفيه اخر.
 ومن ثم ا حرم الغضب لذاته، وا جعله خطيئة، ولكنه ي الوقت ذاته يدعوه ربه

أن يغلب غضبه، وأن يغفر ويعفو، وحسب له هذه صفة مثى من صفات اإيان إى 
 امحببة.

ََْضْب » فقال: أوصني، قال:ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى  جاء رجل ا » ِمَرارًا، َقاَل:َفَرَدَد  «.ا َت
ََْضْب   .()أخرجه البخاري «َت

م يغضب لنفسه قط، إنا كان يغضب ه، فإذا غضب ه م يقم لغضبه ملسو هيلع هللا ىلص والرسول 
يء، ولكن هذه درجة عالية، م يكلف اه نفوس امؤمنن إياها وإن كان حببهم 

ما دام اأمر متعلقًا  فيها، إنا يكتفي منهم بامغفرة عند الغضب، والعفو عند القدرة،
                                    باأشخاص:

                                    
 [.43 – 41الشورى: ]               

   )ومن صفاهم ااستجابة لرهم ي كل أمر كا قال سبحانه: 
 [.32شورى: ]ال (       

فأزالوا العوائق التي تقوم بينهم وبن رهم، تلك العوائق الكامنة ي النفس التي منع 
رها، وما يقوم بن النفس ورها إا عوائق من نفسها، عوائق من شهواها إى  الوصول

                                                

 (. 6116برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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                               ونزواها:
 .[19 – 1الشمس: ]         

رها مفتوحاً وموصواً، وحينئذ إى  فإذا خلصت من هذا كله، وجدت الطريق
تستجيب با عائق، وا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى يمنعها، أو شهوة 
تقعدها، وهذه هي ااستجابة، ومن صورها: )وأقاموا الصاة( وللصاة ي هذا الدين 

ام، وهي صورة ااستجابة اأوى مكانة عظمى، فهي الركن الثاي من أركان اإس
ه، وهي الصلة بن العبد وربه، وهي مظهر امساواة بن العباد ي الصف الواحد 
ركعًا وسجدًا ه، ا يرتفع رأس عى رأس، وا تتقدم ِرجل عى ِرجل، وا يعلو 

                          صوت عى صوت:
                            

 [.45العنكبوت: ]
ومن صفات هؤاء اأخيار: أن أمرهم كله شورى بينهم، فقد حملوا مسؤولية الدين، 

الدين، وكل هذه أمور إى  وإقامة الدين، والعمل بالدين، وتعليم الدين، والدعوة
، عقول تفكر وتشاور، ثم تسمع وتطيع، ثم تبار العمل ي اميدانإى  عظام حتاج

إى  فالشورى طابع اجاعة اإسامية التي أمرها اه بإباغ دينه، وتوجيه العباد
رهم، إن الشورى طابع ذاي للحياة اإسامية، وسمة ميزة للجاعة اإسامية 

 امختارة هداية البرية وقيادها.
ي يشاور أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص والشورى من ألزم وأهم صفات القيادة والدعوة، وكان النبي 

       )أمر الدين ونره، وقد أمره ربه بذلك كا قال سبحانه: 
                  

 [.150]آل عمران: (         
أما شكل الشورى فهو مروك للصورة امائمة لكل بيئة وزمان، فالنظم اإسامية 

فية، إنا هي قبل كل يء روح ينشأ كلها ليست أشكااً جامدة، وليست نصوصًا حر
عن استقرار حقيقة اإيان ي القلب، وتكيف الشعور والسلوك هذه احقيقة التي 

 ملسو هيلع هللا ىلص.جاءت عن النبي 
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والبحث ي أشكال اأنظمة واأحكام اإسامية دون ااهتام بحقيقة اإيان 
 لعمل الصحيح ثانيًا: يء، فا بَد من اإيان أواً، واإى  الكامنة وراءها ا يؤدي

                                                              
 [.119الكهف: ]                  

وا بَد للمسلم من اإنفاق فيا يري الرب تبارك وتعاى؛ تطهراً للقلب من الشح، 
د اه، وكل هذه رورية استكال معنى واستعاء عى حب امال، وثقة با عن

اإيان، فإن الدين بذل وترك من أجل مصلحة الدين، وأمر وهي، وحب وبغض، ي 
                        اه:

                                  
 [.20 – 22التوبة: ]               

 بَد من التكافل ي هذا الكفاح وجرائره، وهذا كان من صفاهم: والدعوة كفاح، فا
 [.3]البقرة:  (   )

وكان التكافل بن تلك الصفوة امختارة كامًا، بحيث ا يبقى أحد مال متميز كا 
حدث ي أول العهد امدي هجرة امهاجرين من مكة، ونزوهم عى إخواهم 

هم وأضافوهم ابتغاء وجه اه، فلا هدأت حال اأمة، اأنصار ي امدينة، فأكرمو
وضعت اأسس الدائمة لإنفاق ي الزكاة، فاإنفاق ي عمومه سمة من سات 

          اجاعة امؤمنة امختارة للقيادة هذه الصفات العالية:
                                

                           
 [.4 – 2اأنفال: ]              

صفة اانتصار من البغي، وعدم اخضوع للظلم، وهذا طبيعي ومن صفاهم الكريمة: 
بالنسبة جاعة أخرجت للناس، لتكون خر أمة تأمر بامعروف، وتنهى عن امنكر، 

ية باحق والعدل كا وتغشى أوساط الناس، ومالك الدول، وهيمن عى حياة البر
 [.30]الشورى: (                        )قال سبحانه: 

فمن طبيعة هذه اجاعة ووظيفتها أن تنتر من البغي، وأن تدفع العدوان اجائر 
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            الذي هلك احرث والنسل رمة بالعباد:
 [.13التوبة: ]                

امؤمنن بكف أيدهم عمن يؤذهم من الكفار ي مكة َأْمر  عارض ا يتعلق وَأْمر  
جانب ما فيه من تربية إى  بخصائص اجاعة الثابتة اأصيلة، وله أسبابه اخاصة،

 امسلمن عى الصر، فله وقته وظروفه.
 ا:ولقد كانت هناك أسباب خاصة اختيار أسلوب امسامة والصر ي العهد امكي منه

أن إيذاء امسلمن اأوائل، وفتنتهم عن دينهم، م يصدر عن هيئة مسيطرة، إنا هو 
تعذيب فردي، فالذين يؤذون من أسلم هم غالبًا خاصة أهله، وم يكن أحد جرؤ 

حب أن تقع معركة ي كل بيت بن الفرد امسلم ملسو هيلع هللا ىلص عى إيذائه، وم يكن الرسول 
إانة القلوب من إى  عد، وامسامة كانت أقربمن هذا البيت، والذين م يسلموا ب

 [.100اأعراف: ]                      امخاشنة:
أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة تثور لصاحب احق الذي يقع عليه  :ومنها

استثارة هذه النخوة ي إى  اأذى والظلم، وصر امسلمن عى اأذى كان أقرب
سام وامسلمن، وهذا ما حصل ي حادث الشعب، وحر بني هاشم صف اإ

فيه، فقد ثارت النخوة ضد هذا احصار، ومزقت العهد الذي حوته الصحيفة من 
 الظلم واجور.

السيف، وأعصاب متوفزة ا إى  أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة :ومنها
كان يقتي كبح ماح هذا التوفز  خضع لنظام، والتوازن ي الشخصية اإسامية

الدائم، وإخضاعها هدف، وتعويدها الصر وضبط اأعصاب، مع إشعار النفوس 
 باستعاء العقيدة عى كل نزوة، وعى كل مغنم.

فلهذه ااعتبارات وأمثاها اقتضت سياسة امسامة والصر ي مكة، مع تقرير الطابع 
 ى واعتدى.اأساي من أول يوم باانتصار من بغ

               )ويؤكد هذه القاعدة: 
 [.49]الشورى:  (

مقابلة السيئة بالسيئة كي ا يتبجح الر ويطغى حن ا جد رادعًا يكفه عن اإفساد 
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                           ي اأرض، فيمي وهو آمن مطمئن:
 [.103البقرة: ]                            

هذا هو اأصل مع استحباب العفو ابتغاء وجه اه، وإصاح النفس من الغيظ، وهو 
 استثناء من تلك القاعدة.

والعفو ا يكون إا مع امقدرة عى جزاء السيئة بالسيئة، فهناك يكون للعفو وزنه 
 ووقعه ي إصاح امعتدي وامسامح سواء.

 لعفو جاء ساحة، وم جيء ضعفًا خجل ويستحي.فامعتدي حن يشعر بأن ا
والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو، فالعفو عندئذ خر هذا وهذا، وا كذلك عند 

 الضعف والعجز.
أما العفو عند العجز فهو ر ي طمع امعتدي، ويذل امعتدى عليه، وينر البغي 

 والفساد ي اأرض.
يئة السيئة، وا يعتدي، ليس عليه من جناح، والذي ينتر بعد ظلمه، وجزي بالس

وهو يزاول حقه امروع، فا أحد عليه من سلطان، وا جوز أن يقف ي طريقه 
أحد، إنا الذين جب الوقوف ي طريقهم هم الذي يظلمون الناس، ويبغون ي 

            )اأرض بغر احق: 
 [.42-41شورى: ]ال (            

إن اأرض ا تصلح وفيها ظام ا يقف له الناس؛ ليكفوه ويمنعوه من ظلمه، وفيها 
 باغ جور وا جد من يقاومه ويقتص منه.

واه عَز وجَل يتوعد الظام الباغي بالعذاب األيم، ولكن عى الناس كذلك أن يقفوا 
                         له، ويأخذوا عليه الطريق:

 [.4القصص: ]                                 
أما حن يكون الصر والساحة مع امقدرة استعاًء ا استخذاًء، وجمًا ا ذاً فهو 

 [.43]الشورى:  (       )حمود: 
 لبرية بعد نبيها،هذه أهم صفات امؤمنن التي ترسم طابعًا ميزًا للجاعة التي تقود ا

 [.36]الشورى:  (        )وترجو ما عند اه وهو خر وأبقى 
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أا ما أعظم فضل اه عى عباده، أية رعاية؟، وأية رمة؟ وأية مكرمة؟، وأية عناية 
 [.65احج: ]                   ؟هذا اإنسان من الرب الكريم

كبر، الغني احميد، يتلطف في عنى هذه اخليقة الضئيلة العي ال تبارك وتعاىإن اه 
امساة باإنسان، فيوحي إليها الوحي، ويرسل إليها الرسل، إصاح أمرها، وإنارة 
طريقها، ورد شاردها، وهي وغرها أهون عى اه من البعوضة عى اإنسان حن 

     )ملكه العريض الواسع الذي ا حيط به سواه: إى  تقاس
                    

 [.52]الشورى:  (   
                           وقال سبحانه:

 [.19اإراء: ]                
نور خالص خالط بشاشته ملسو هيلع هللا ىلص فهذا الكتاب العزيز، الذي أنزله اه عى حمد 

أن هتدي به با يعلمه من حقيقتها، ومن خالطة هذا النور  القلوب التي يشاء اه ها
                                ها:

                                  
 [.23الزمر: ]             

إى  و هديواسطة لتحقيق مشيئة اه با يعلمه با ي قلوب عباده، فهملسو هيلع هللا ىلص والرسول 
امالك الذي له ما ي إى  الراط امستقيم الذي تلتقي عنده امسالك؛ أنه الطريق

السموات وما ي اأرض، والذي تصر اخائق كلها إليه وتلتقي عنده، وهو يقي 
 [.26 – 25الغاشية: ]                      فيها بأمره:

اختار للعباد أن يسروا فيه.. ليصروا إليه ي النهاية  طريقه الذيإى  وهذا النور هدي
 مهتدين طائعن.

وي العصبة امؤمنة ملسو هيلع هللا ىلص وقد وكل اه للقيادة اجديدة للبرية مثلة ي رسالة حمد 
 )الراط امستقيم كا قال سبحانه: إى  هذه الرسالة، أمانة قيادة البرية

                  
 [.53-52]الشورى:  (
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أا ما أعظم هذه اأمانة.. وما أشد تبعاها.. وما أعظم أجر من أداها.. وما أسعد 
                     البرية التي تقبلها:

                             
                                  

 [.32 – 39فصلت: ]                  
إن اه عَز وجَل بعث كل رسول بكلمة التوحيد، ولقد عرفت البرية كلمة التوحيد 

 اأرض.إى  ملسو هيلع هللا ىلصمن أول يوم نزل فيه آدم 
عرفتها عى لسان نوح وهود وصالح وغرهم من الرسل واأنبياء صلوات اه 

 الكلمة، ويعيش ها وها. وسامه عليهم الذين م يتصل هم عقب يقوم عى هذه
ولكن هذه الكلمة م تستقر ي اأرض إا من بعد إبراهيم، فلا عرفتها عى لسان 
إبراهيم ظلت متصلة ي أعقابه، وله أكر قسط ي إقرار هذه الكلمة ي اأرض، 

              اأجيال من بعده عن طريق ذريته وعقبه: إى  وإباغها
                                        

 [.22 – 26الزخرف: ]       
ولقد قام ها من بعده رسل كان منهم ثاثة من أوي العزم، وهم موسى وعيسى 

 وحمد صلوات اه وسامه عليهم.
وم يبعث اه نبيًا بعد إبراهيم إا من ذريته ونسله، ووى ها إبراهيم بنيه من بعده 

            )ا قال سبحانه: ك
 [.132]البقرة:  (   

وقام عليها من بعده رسل من نسله يتصلون ا ينقطعون، حتى كان آخرهم وسيدهم 
وأفضلهم ابنه اأخر من نسل إساعيل، وأشبه أبنائه به، خاتم اأنبياء، وسيد 

أخرة الكاملة الشاملة ، قائل كلمة التوحيد ي صورها املسو هيلع هللا ىلصامرسلن، حمد 
                             للبرية كافة:

                                
 [.152اأعراف: ]                 
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)ا إله إا اه( التي جعل احياة كلها تدور حول هذه الكلمة، وجعل  تلك الكلمة:
  كل نشاط لإنسان وكل تصور، وكل ترف.ها أثرًا ي

هذا إى  فهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم باقية ي عقبه، هذه هي تأي
إبراهيم، وإى ملة إى  اجيل عى لسان واحد من عقبه، فكيف يستقبلها من ينتسبون

 ؟إبراهيم
يهم العمر.. ونسوا ملة لقد بعد هم العهد.. ومتعهم اه جيًا بعد جيل.. حتى طال عل

إبراهيم.. وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة.. واستقبلوا صاحبها أسوأ 
 استقبال.

وقاسوا الرسالة الساوية بامقاييس اأرضية فاختل ي أيدهم كل ميزان كا قال 
             )سبحانه: 

 [.39-20]الزخرف:  (    
احق والسحر، وإنا هي دعوى، وكفار قريش هم أول من يعلم وفرق كبر بن 

  )بطاها، وما كان كفار وكراء قريش ليغيب عنهم أنه احق كا قال سبحانه: 
 [.33]اأنعام:  (     

، الذي أرسله اه إليهم حامًا احق والنور ملسو هيلع هللا ىلصوقد اعرضوا عى اختيار اه محمد 
 [.31]الزخرف:  (         )كا قال سبحانه: 

من ذؤابة قريش، ثم من ذؤابة بني هاشم، وهم ي العلية من ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان رسول اه 
العرب، كا كان معروفًا بحسن اخ لق، والصدق، واأمانة قبل بعثته، قد مع امجد 

                     من أطرافه:
 [.122التوبة: ]               

م يكن زعيم قبيلة، وا رئيس عشرة، ي بيئة تعتز بمثل هذه القيم القبلية، ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه 
واه أعلم حيث جعل رسالته، ولقد اختار اه ها من يعلم أنه ها أهل، ولعله سبحانه 

فاختار  قوة من خارج حقيقتها، م يشأ أن جعل هذه الرسالة سندًا من خارج طبيعتها، وا
جًا ميزته الكرى حسن اخلق، وهو من طبيعة هذه الدعوة، وسمته البارزة ها ر

 [.4القلم: ]                 التجرد لعمله، وهو من حقيقة هذه الدعوة:
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وم خره زعيم قبيلة، وا رئيس عشرة، وا صاحب جاه، وا صاحب ثراء، كي ا 
ه الدعوة النازلة من الساء، ولكي ا تلتبس قيمة واحدة من هذه القيم اأرضية هذ

 تزدان هذه الدعوة بحلية من حي هذه اأرض ليست من حقيقتها ي يء.
ولكي ا يكون هناك مؤثر مصاحب ها خارج عن ذاها امجردة، ولكي ا يدخلها 

 طامع، وا يتنزه عنها متعفف.
يهم القرآن مستنكراً رد علملسو هيلع هللا ىلص فلا اعرضوا عى اختيار العليم اخبر لرسوله حمد 

        )هذا ااعراض عى رمة اه واختياره: 
               

 [.32]الزخرف:  (    
لبني إرائيل، فاه خالق البر وحده، وهو ملسو هيلع هللا ىلص وكانت قيادة البرية قبل بعثة النبي 

     )الذي يرع هم وحده، ويرسل هم من شاء وحده: 
 [.16]اجاثية:  (       

فكانت فيهم التوراة ريعة اه.. وكان فيهم احكم إقامة ريعة اه.. وكان فيهم 
النبوة بعد رسالة موسى وكتابه للقيام عى الريعة والكتاب.. وكثر فيهم اأنبياء 

الطيبة.. الكثرة وتتابعوا فرة طويلة.. فكانت ملكتهم ونبواهم ي اأرض امقدسة 
 اخرات بن النيل والفرات.. وفضلهم اه عى أهل زماهم بطبيعة احال.

وكان مظهر هذا التفضيل اأول اختيارهم للقيادة بريعة اه، وإيتائهم الكتاب 
واحكم والنبوة، وآتاهم اه ريعة بينة فاصلة حاسمة، ا غموض فيها وا لبس، وا 

 ااختاف.إى   يكن هناك ما يدعوعوج وا انحراف، وم
وما حصل اخاف بن بني إرائيل عن غموض ي اأمر، وا عن جهل باحكم، 
إنا كان ذلك عن حاسد بينهم، ونزاع وظلم، مع معرفة احق والصواب، وكان 
الواجب أن يشكروا هذه النعم التي أنعم اه ها عليهم، ويقوموا ها عى أكمل 

جتمعوا عى احق الذي بينه اه هم، ولكنهم عكسوا اأمر، فعاملوها الوجوه، وأن 
 بعكس ما جب.

وافرقوا فيا أمروا بااجتاع عليه عى الرغم ما مّن اه عليهم به من العلم اموجب 
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لعدم ااختاف، وإنا ملهم عى ااختاف والتفرق البغي والظلم من بعضهم 
              )عى بعض: 

 [.11]اجاثية:  (            
يوم إى  وبذلك انتهت قيادهم ي اأرض، وبطل استخافهم وأمرهم بعد ذلك

                             القيامة:
 [.161اأعراف: ]                

إى  رض لرسالة جديدة، ورسول جديد، يرداخافة ي اأ تبارك وتعاىثم كتب اه 
كم ريعة اه ا أهواء البر ي حياة البرية معاء كا  ريعة اه استقامتها، وح 

            )قال سبحانه: 
                

 [.10-12]اجاثية:  (
 وهكذا يتمحض اأمر:

اء الذين ا يعلمون.. وليس هناك من فرض ثالث.. وا فإما ريعة اه.. وإما أهو
طريق وسط بن الريعة اإهية، واأهواء البرية.. وما يرك أحد ريعة اه إا 

                               ليحكم اأهواء:
 [.59القصص: ]                                 جئ   

 دا ريعة اه هوى هفو إليه الذين ا يعلمون.فكل ما ع
    )ملسو هيلع هللا ىلص وكل ما جاء به القرآن الكريم، وكل ما جاء به الرسول 

 [.29]اجاثية:  (  
فهذا الكتاب العظيم فيه تبيان كل يء، فيه اهداية واإنارة، فهو بذاته بصائر كاشفة، 

                  وهو بذاته هدى، وهو بذاته رمة:

 [.132آل عمران: ]
ربه، وعندئذ يصبح القرآن له نورًا وهدى إى  وحن يستيقن القلب ذلك يعرف طريقه

                     ورمة هذا اليقن:
 [.20النحل: ]     
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أحوال اأمم السابقة مع رسلهم، وهو ملسو هيلع هللا ىلص إن اه عَز وجَل يعرض عى رسوله حمد 
آخر الزمان، ووكلت إليه إى  اه ي اأرض كلهاإى  تهت إليه أمانة الدعوةالذي ان

 يوم القيامة.إى  رها ي العام كلهإى  هداية البرية
لفه رسول، يعرض عليه ربه بالتفصيل أحوال اأنبياء مع  واضطلع بأكر عبء ك 

والعفو عنهم، أمهم؛ لرى ي حياة اأنبياء الرمة باخلق، واإحسان إليهم، 
                والشفقة عليهم، والصر عى أذاهم، واللطف هم:

 [.129هود: ]                          
ويرى كذلك جهد اأنبياء وتضحيتهم من أجل إعاء كلمة اه، وإقرار حقيقة اإيان 

            عبادة رهم:إى  ي اأرض، وتوجيه اخلق
 [.09اأنعام: ]                                

ويطلع منها عى عناد البرية أمام دعوة احق، وفساد القيادة الضالة، وغلبتها عى 
القيادة الراشدة، ثم رمة اه بعباده بإرسال الرسل ترى كلا فسدت أحوال البر، 

         )كا قال سبحانه:  وضلوا عن طريق اإيان واهدى
 [.44]امؤمنون:  (            

وتعرض تلك اأحوال العجيبة كذلك عى اأمة امسلمة عامة، فهي الوارثة لدعوة 
، وللمنهج اإهي امنبثق من هذه الدعوة؛ لرى صور ملسو هيلع هللا ىلصاه ي اأرض بعد رسوها 

دعوة، واإرار والثبات من ميع اأنبياء وامرسلن؛ اجهاد والكفاح، والربية وال
                                      أقرار حقيقة اإيان ي اأرض:

                           
 [.111يوسف: ]            

الشامل ي ذلك احن:  كا ترى فيها عناية اه بالقلة امؤمنة، وإنجائها من اهاك
(                

 [.119]يوسف:  (   
وتعرض آيات القرآن كذلك تلك اأحوال عى الكفار وامركن، لروا فيها مصر 
أسافهم امكذبن، ويدركوا نعمة اه عليهم ي إرساله إليهم رسواً رحيًا هم، م 
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      حن:إى  وذلك ما يقدره من الرمة هم يدع عليهم باهاك الشامل،
                         
                            

 [.49العنكبوت: ]       
 [.65]احج:  (          )حقًا: 

ليهم.. وآاؤه نَِعم اه تنزل عى خلقه كل آن.. ورسله تتواى عليهم.. وكتبه تنزل ع
معروضة عليهم، وهم يقابلون ذلك بالعناد واإعراض وااستكبار.. واه يمهلهم 

                           لعلهم يتوبون ويرجعون إليه:
 [.243البقرة: ]      

ه ترى هذه البرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من اه، امتجلية ي استقرار إرادت
سبحانه ي إرسال رسله ترى بعد العناد واإعراض وااستكبار من هذا اخلق 

 ؟الضعيف اهزيل
ثم تلك اجهود اموصولة منذ عهد نوح، وتلك التضحيات النبيلة التي م تنقطع عى 

ـمدار التاريخ من رسل ي   حرقون بالنار، أو ي نرون كفر هم، أو ي ستهزأ هم، أو ي 
ـهجرون اأهل والديار من أجل إعاء كلمة اه؟ أو خرجون من بامناشر، أو يَ 

                    ديارهم بغر حق؟
 [.13إبراهيم: ]                     

وأصحابه وأتباعه من جهود قل أن يثبت ها أحد، ثم تتواى ملسو هيلع هللا ىلص وما بذله حمد 
القائمن عى الدعوة من بعده ي كل  اجهود امضنية، والتضحيات امذهلة من

 : نعم.واجواب ؟أرض، وي كل جيل
فإن استقرار حقيقة اإيان باه ي اأرض، وإقامة منهجه ي حياة الناس، يساوي كل 
هذا اجهد، وكل هذا الصر، وكل هذه امشقة، وكل هذه التضحيات النبيلة امطردة 

           ن ومكان:من الرسل وأتباعهم الصادقن ي كل زما
                         

 [.105آل عمران: ]                                
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فاحياة بدون اإيان وبدون ريعة اه ضال وظام، وفساد وطغيان، وبغي 
          )وعدوان، وظلم وفسق، وشقاء وعناء: 

           
 [.164]آل عمران:  (     
                            وقال سبحانه:

                                     
                                                          

 [. 126 – 123طه: ]
وا تستقيم حياها إا باتباع منهج اه، وحكيم رعه ي ميع  وا تسعد البرية

          )اأمور، ونبذ ما سواه: 
 [.153]اأنعام:  (        

فإذًا ا بَد من أداء اأمانة، والقيام بالوظيفة؛ ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، 
، ويسمع الناس كام رهم، ويذكروه بألسنتهم، ويدخل اإيان كل بيت، وكل قلب
         )ويطيعوه ويعبدوه وحده ا ريك له 

 [.52]إبراهيم:  (   
وا بَد من جهد بري إقرار حقيقة اإيان ي عام اإنسان، هذا اجهد اختار اه له 

هم هم امؤمنون صفوة من عباده هم اأنبياء والرسل، وقلة ختارة من أتباع
 الصادقون.

اختارهم عَز وجَل إقرار حقيقة اإيان ي اأرض، وهي أمانة ا بَد أن يؤدوها.. 
                  فنعم الرجال.. ونعم العمل.. ونعم اجزاء:

 [.194آل عمران: ]                     
ذاته، ومن أرضه وسائه، ومن كل هذا  إن هذه احقيقة العظيمة أكر من اإنسان

آفاق إى  الكون الكبر، وقد أثبت الواقع التارخي امتكرر أن النفس البرية م تبلغ
    الكال امقدر ها بأية وسيلة كا بلغتها باستقرار حقيقة اإيان باه فيها:
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 [.4 – 2اأنفال: ]                    

هذه اآفاق بوسيلة أخرى كا ارتفعت هذه الوسيلة، إى  وأن احياة البرية م ترتفع
ذلك أن الفرات التي استقرت فيها هذه احقيقة ي اأرض، وتسلم أهلها كوأثبت 

ة ي التاريخ، بل كانت حلًا أكر من اخيال، ولكنه قيادة البرية، كانت قمة سامق
 متمثل ي واقع بحياة الناس.

وأصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص وقد حقق هذا امستوى العاي من احياة واأخاق ي حياة النبي 
ونالوا بذلك رضا رهم، ورضوا عنه، وجزاهم عى تلك الطاعة والعبودية اجنة كا 

        )قال سبحانه: 
               

 [.199]التوبة:  (  
إنه ا يمكن أن ترتقي البرية وا أن ترتفع عن طريق علم، أو فلسفة، أو فن، أو 

امستوى الذي وصلت إليه عن طريق استقرار حقيقة اإيان باه إى  مذهب، أو نظام
 ي نفوس الناس، وحياهم، وأخاقهم.

ادة امؤمنن الصادقن م ينفعها يء من ذلك كله، بل وحن فقدت البرية قي
               أقل من مستوى البهائم الضالة:إى  انحدرت

                                    
 [.110اأعراف: ]                           

وإنسانيتها، كا غرقت ي الشقاء النفي، بل انحدرت قيمها وأخاقها، وموازينها 
واحرة الفكرية، واأمراض العصبية، عى الرغم من تقدمها احضاري ي سائر 

 اميادين، ومرغها ي الشهوات ي كل حن.
وست عرض البرية، وما زال أكثرها معرضًا عن اهدى ودين احق، كا أعرضت عن 

مد وغرهم من اأنبياء وامرسلن دعوة نوح وإبراهيم، وموسى وعيسى، وح
      )صلوات اه وسامه عليهم: 

 [.194-193]يوسف:  (         
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احق إى  وستذهب مع القيادات الضالة امضلة، الظامة الكافرة، وستعذب الدعاة
، ليعلم اه أنواعًا ختلفة من العذاب، وتنكل هم ألوانًا من النكال، ابتاًء من اه

       )الصادق من الكاذب، وامؤمن من امنافق: 
 [.35]اأنبياء:  (    

                                   وقال سبحانه:
 [.3 – 2العنكبوت: ]                       
واستهزأت،  ا بامنشار، وسخرتستفعل ذلك كا ألقت إبراهيم ي النار، ونرت زكري
ۓ               وكفرت وكذبت باأنبياء والرسل عى مدار التاريخ:

                                     
                                   

 [.34 – 33اأنعام: ]        
اه ا بَد أن مي ي طريقها كا أراد اه؛ أها إى  وةولكن دين اه باق، والدع

يوم القيامة، وهي كرامة اه للبرية معاء: إى  احل الوحيد لفاح وسعادة البرية
(                 

 [.164]آل عمران:  (         
             واه سبحانه أرسل رسله، وتكفل بإظهار دينه:

 [.33التوبة: ]                      
وحسن اخلق أحسن ما يتحى به البر، وأعظم ما يؤثر ي النفوس، فامقصود من 

اخلق، وهذا امقصود ا يتم إا إذا مالت إى  البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف اه
د ا يتم إا إذا كان حسن اأخاق، قلوهم إليه، وسكنت نفوسهم لديه، وهذا امقصو

رحيًا كريًا، يتجاوز عن ذنوهم، ويعفو عن إساءهم، ويصفح عن زاهم، 
 وخصهم بوجوه الر والشفقة، واإكرام واإجال.

فلهذا وجب أن يكون الرسول أحسن الناس أخاقًا، ليؤثر ي قلوب الناس، وأنه 
ا وصفه الذي خلقه وأرسله بقوله: كذلك كملسو هيلع هللا ىلص حل قدوة، وقد كان رسول اه 

 [.4]القلم:  (   )
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                )وقوله سبحانه: 
                 

 [.150]آل عمران:  ( 
الثقلن اإنس واجن، إى  خاتم اأنبياء وامرسلن، بعثه اه رسواً ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 

كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص بدين برائع الرسل قبل حمد واإنس واجن كانوا متع
(            

                
 [.139]اأنعام:  (

إى  الثقلن هو اختصاصه بالبعثةإى  بالبعثةملسو هيلع هللا ىلص وعى هذا فيكون اختصاص النبي 
    :طائفة خصوصة منهمإى  بعضهم، ومن قبله كان ي بعثإى  ميعهم ا

 [.191اأنبياء: ]                       
واجن كاإنس مثابون معاقبون حسب أعاهم، وهم مأمورون بالرائع ي الدنيا، 

 )ولذلك استحقوا الدرجات ي اآخرة حسب أعاهم كا قال سبحانه: 
 [.10]اأحقاف:  (        

                     وقال سبحانه عن اجن:
 [.15 – 14اجن: ]                       

الناس، فهم يتلقون الوحي من اه، ويبلغونه إى  والرسل مأمورون بإباغ ما أرسلوا به
             )للناس كا قال سبحانه: 

 [.10]اأنعام:  (                
                   بحانه عن أنبيائه ورسله:وقال س

 [.30اأحزاب: ]                
 البر يتم بواحدة من ثاث:إى  وكام اه
 الوحي الذي يلقيه اه ي النفس مبارة، فتعرف أنه من اه عَز وجَل. اأوى:
 ملسو هيلع هللا ىلص.اه موسى  أن يكلم اه النبي من وراء حجاب كا كلم الثانية:
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الرسول بإحدى إى  أن يرسل اه رسواً وهو املك، فيوحي بإذن اه ما يشاء: الثالثة
 الطرق اآتية:

 ما كان يلقيه املك جريل ي َرْوع الرسول وقلبه من غر أن يراه. إحداها:
أتيه أن يتمثل املك للرسول رجًا، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، كا كان ي الثانية:

 عى صورة دحية الكلبي أحد الصحابة.
أن يأتيه ي مثل صلصلة اجرس، وهو أشده عليه، حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً  الثالثة:

 اأرض.إى  ي اليوم الشديد الرد، وحتى أن راحلته من شدته لترك به
ه أن أن يرى املك ي صورته التي خلقه اه عليها، فيوحي إليه ما شاء االرابعة: 

 مرتن:ملسو هيلع هللا ىلص يوحيه، وهذا وقع للنبي 
   )مرة ي اأرض.. ومرة عند سدرة امنتهى ي الساء كا قال سبحانه: 

 [.15-13]النجم:  (     
                          فهذه صور الوحي وطرق ااتصال باأنبياء:

                                         
                                   

                                                  
 [.53 – 51الشورى: ]                  
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 حكمة موت الرسل -4
               )قال اه تعاى: 

              ) 
 [.144]آل عمران: 

             )وقال اه تعاى: 
 [.35-34]اأنبياء:  (         

أحكم احاكمن، خلق ما يشاء وختار، حيي ويميت، ويعز ويذل،  تبارك وتعاىاه 
 ويكرم وهن، وهدي ويضل.

 الليل والنهار، وخلق الشمس والقمر. خلق السموات واأرض، وخلق
وخلق امائكة والشياطن، وخلق اإنس واجن، وخلق الطر واحيوان، وخلق 

                              اجاد والنبات:
 [.192اأنعام: ]                   

يوم إى  إنسان.. ومنها ما أبقاهأجل ثم يموت كاإى  ومن خلوقاته عَز وجَل ما يبقى
 القيامة كالشيطان وذريته.. وه ي ذلك حكم منها:

أن اه عَز وجَل جعل الشيطان حنة للعباد، خرج به الطيب من اخبيث، ووليه من 
 عدوه، فأبقاه سبحانه ليحصل الغرض امطلوب بخلقه.

آخر الدهر، ولو إى  اأرضومنها أن حكمته جل وعا اقتضت بقاء أعدائه الكفار ي 
ملسو هيلع هللا ىلص أهلكهم البتة لتعطلت احكم الكثرة ي إبقائهم، وكا امتحن اه بالشيطان آدم 

 امتحن به أواده من بعده.
ومنها أن الشيطان ما كان ا نصيب له ي اآخرة وقد سبق له طاعة وعبادة جزاه ها 

ه استغل هذا البقاء إفساد العباد آخر الدهر، ولكنإى  ي الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها
           )وإضاهم كا قال اه عنه: 

        
 [.23-10]ص:  ( 
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ومنها أن إبقاء الشيطان م يكن كرامة ي حقه، فإنه لو مات لكان خرًا له، وأخف 
، وخاصمة من ينبغي لعذابه، وأقل لره، ولكنه ما غلظ ذنبه باإرار عى امعصية

التسليم حكمه، وإضال عباده، كانت عقوبة هذا الذنب أعظم عقوبة، فأ بقي ي 
الدنيا، وأ مي له؛ ليزداد إثًا عى إثم ذلك الذنب، فيستوجب العقوبة التي ا تصلح 

 لغره، فيكون رأس أهل الر ي العقوبة كا كان رأسهم ي الر والكفر.
أتباعه عداً ظاهرًا، وحكمة إى  النار يبدأ به فيه، ثم يري منه فكل عذاب ينزل بأهل

                           بالغة:
                               

 [.121 – 110النساء: ]          
، وا يصلح ومنها أن اه سبحانه علم أن ي ذرية آدم من ا يصلح مساكنته ي داره

إا ما يصلح له الشوك والروث فأبقاه له، فكأنه قال له: هؤاء أصحابك وأولياؤك 
فاجلس ي انتظارهم، وكلا مر بك واحد منهم فشأنك به، فلو صلح ما مكنتك منه، 

        )فأنا وي الصاحن، وأنت وي امجرمن: 
         ) 

 [.199-00]النحل: 
حل إى  وأما إماتة اأنبياء وامرسلن فلم يكن ذلك هواهم عى اه، ولكن ليصلوا

 كرامته، ويسرحوا من نكد الدنيا وتعبها، ومقاساة أعدائهم وأتباعهم.
 وموت اأنبياء والرسل أصلح هم ولأمة:

سيا  أما هم فلراحتهم من الدنيا، وحوقهم بالرفيق اأعى ي أكمل لذة ورور، ا
وأما اأمم فيعلم أهم م يطيعوهم بن البقاء ي الدنيا واللحاق به، وقد خرهم رهم 

ي حياهم خاصة، بل أطاعوهم بعد ماهم كا أطاعوهم ي حياهم، وأن أتباعهم 
م يكونوا يعبدوهم، بل يعبدون اه بأمرهم وهيهم، واه هو احي الذي ا يموت، 

 حكمة ومصلحة هم ولأمم.فكم ي إماتتهم من 
واأنبياء من البر، واه عَز وجَل م خلق البر ي الدنيا عى خلقة قابلة للدوام، بل 
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جعلهم خائف ي اأرض، خلف بعضهم بعضًا، فلو أبقاهم لفاتت امصلحة 
           واحكمة ي جعلهم خائف، ولضاقت هم اأرض:

                                    
 [.165اأنعام: ]         

فاموت كال لكل مؤمن، ولوا اموت ما طاب العيش ي الدنيا، وا هناء أهلها 
     )ها، فاحكمة ي اموت كاحكمة ي احياة فسبحان 

 [.2]املك:  (   
حركاته يثر ذلك ي نفس  وشعور اإنسان بأن الشيطان عدوه، وأنه حي راصد
              اإنسان احذر من الفخ الذي ينصبه الشيطان لإنسان:

 [.111طه: ]                
وقد جعل اإسام امعركة الرئيسية بن اإنسان والشيطان، ووجه قوى امؤمن كلها 

         حانه: لكفاح الشيطان والر الذي ينشئه ي اأرض كا قال سب
                                      

 [.6 – 5فاطر: ]                       
والشيطان قد أعلن احرب عى بني آدم، وا نجاة لإنسان إا بالوقوف حت راية 

يوم إى  ع أوزارهااه وحزبه ي مواجهة الشيطان وحزبه، وهي معركة دائمة ا تض
القيامة؛ أن الشيطان ا يمل هذه احرب التي أعلنها منذ لعنه اه وطرده، فعى 
امؤمن أن ا يغفل عنها، وا ينسحب منها، وهو يعلم أنه إما أن يكون وليًا ه، وإما أن 

                            يكون وليًا للشيطان:
                                   

 [.12 – 16اأعراف: ]                    
  )ومن كان اه مواه أفلح ونجا، ومن كان الشيطان مواه خر وهلك: 

 [.110]النساء:  (        
، ثم إذا بلغ أجلإى  واأنبياء والرسل من البر، وسنة اه ي البر أن يعيش اإنسان
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          )أجله مات كا قال سبحانه: 
           ) 

 [.35-34]اأنبياء: 
 كل إنسان من البر من مسة أمور:إى  وقد فرغ اه

 من أجله.. ورزقه.. وأثره.. وعمله.. وشقي أو سعيد.
فإذا ماتوا بعد الباغ فإن واأنبياء والرسل جاءوا برسالة من رهم وبلغوها للناس، 

الدين واهدى الذي جاءوا به باق ي اأمة تعمل به، وتعلمه وتدعو إليه، والعلاء هم 
ورثة اأنبياء، واأنبياء م يورثوا دينارًا وا درمًا وإنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ 

                                      بحظ وافر:
                                 

 [.144آل عمران: ]
ربه ثم يموت، فإذا انحرف الناس عن دين اه بعث اه  ةوكان كل رسول يؤدي رسال

    عبادة اه وحده ا ريك له:إى  احق، ويدعوهمإى  رسواً آخر يرد الناس
 [.25اأنبياء: ]                                         

، وجعله آخر اأنبياء والرسل، وجعل أمته خلفه ي ملسو هيلع هللا ىلصثم بعث اه رسوله حمدًا 
                      يوم القيامة:إى  وظيفته

                          
 [.119آل عمران: ]           
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 اهإى  فقه الدعوة -1
                 )قال اه تعاى: 

 [.192]يوسف:  ( 
            )وقال اه تعاى: 

 [.33]فصلت:  (
           )وقال اه تعاى: 

 [.125]النحل:  (             
            )وقال اه تعاى: 

 [.194]آل عمران:  (  
ه وفضله َرف هذه اأمة وأكرمها بالدين، وجعلها خر أمة  تبارك وتعاىاه  بمنـر

أخرجت للناس، واصطفاها واجتباها من بن اأمم، وأعطاها وظيفة اأنبياء والرسل، 
اه، واأمر بامعروف، والنهي عن امنكر كا قال سبحانه: إى  وهي الدعوة

(              
 [.194]آل عمران:  (

 :وعى كل مسلم ومسلمة واجبان
إصاح نفسه بالعبادة.. وإصاح غره بالدعوة، وا يتم ذلك إا بالعلم واإيان، فمن 

  )قام ها فاز، ومن أخل بواحد منها خر كا قال سبحانه: 
           ) 

 [.3-1]العر: 
        امسلم عبد ه وحده، وليس عند العبد عمل إا امتثال أوامر سيده:و

 [.32آل عمران: ]                    
 وأوامر اه عز وجل تدور عى أربعة أصول:

اه.. والعبادة.. وتعلم الدين وتعليمه.. وأعال الر التي تكون سببًا إى  الدعوة
            ن وللداعي إليه:محبة الناس للدي
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 [.12 – 11احج: ]
أم اأعال، وبسبب الدعوة يدخل الناس ي دين اه أفواجًا،  اه هيإى  والدعوة

 ووقت امسلم كله ي امتثال أوامر ربه ي العبادة والدعوة:
                              ففي النهار قيام بالدعوة كا قال سبحانه:

 [.1 – 1امدثر: ]                                    
                                       وقال سبحانه: 

                                
 [.19 – 1امزمل: ]       

شبه الدعوة بالسباحة، فلو غفل السباح عن احركة يغرق، وكذلك الداعي إذا غفل 
 عن الدين والدعوة غرق ي شئون الدنيا.

                    وي الليل يقوم بالعبادة والدعاء أمام ربه كا قال سبحانه: 
                                                   

 [.5 – 1امزمل: ]     
 [.26]اإنسان:  (      )وقال سبحانه: 

وااستغفار  والبكاء والترع، وتعظيم الرب وتسبيحه، ففي الليل جهد أمام اه بالدعاء
 من الذنوب، وشكر امنعم، وطلب العون واهداية له ولغره.

وي النهار جهد عى عباد اه بالدعوة بتكبر الرب ليعظموه، وبذكر نعمه وآائه 
 .معصيته ليشكروه، وبذكر وعده لرغبوا ي طاعته وعبادته، وبذكر وعيده ليحذروا من

واه عَز وجَل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليظهر احق ويبطل الباطل كا قال سبحانه: 
(             

 [.33]التوبة:  (
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         نها اه سبحانه بقوله:ووظيفة هذه اأمة رجااً ونساء بيَ 
                       

                           

 [.11التوبة: ]
واه قادر عى إظهار احق، وإبطال الباطل، با جهد أحد، ولكنه سبحانه وكل الرسل 
وأتباعهم باهداية، كا وكل الشمس باإنارة، واأرض باإنبات، والسحب بحمل 
  الغيث وتفريقه ي الباد، فجعل سبحانه الدعوة سببًا للهداية، ورف ها اإنسان:

                                    
 [.192يوسف: ]     

فإذا جاهد الرسل وأتباعهم بأمواهم وأنفسهم، وبذلوا أوقاهم وجاههم، وضحوا 
بشهواهم وحبوباهم، من أجل الدين، أظهر اه احق، وأبطل الباطل، ونر 

                       أولياءه، وخذل أعداءه:
                           

 [.41 – 49احج: ]             
اه رسالة كل مسلم، وهو فيها أجر عند اه، يبلغ دين ربه، ويتوكل عليه إى  والدعوة

                        وحده، وينال أجره منه وحده:
 [.194آل عمران: ]               

ْوكل إليه مهمة القيادة، كي ا يقنط إذا أعرض عنه  وهذا الشعور ألزم ما يكون من ت 
َمْن علم اه أنه ا يصلح، أو أوذي ي الدعوة، وا يغر إذا استجابت له اجموع، 

ره وأنصت له الناس، أو دانت له الرقاب، فإن هذا كله بإذن مالكه، وإنا هو أجر، وأج
           )عى من أرسله وأمره كا قال سبحانه: 

 [.145]الشعراء:  ( 
                          :وقال 

 [.33التوبة: ]         
وامسلم إذا قام بالدعوة حصلت له اهداية، وحصل له اأجر، وإن م يستجب له 
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 (          )الناس كا قال سبحانه: 
 [.60]العنكبوت: 

      فإن استجاب له الناس فله أجر آخر، وإن م يستجيبوا له فأجره عى اه:
 [.41سبأ: ]                                        

ه، وا بَد أن تتوفر ي الداعي صفات اإيان والتقوى ليؤثر ي غره، ويكون اه مع
كالفرشاة ا بَد أن متلئ بالصبغ أواً، ثم يصبغ ها اجدار، وحينئذ تكون سبباً 
 لتلوينه، وتغير صورته، وكامال فمن ليس ي جيبه مال ا يستطيع اإنفاق عى غره.
فكذلك الداعي ا بَد أن تكون فيه صفات اإيان والتقوى، فمن ليس عنده إيان وا 

 ؟ينر ما ا يملك تقوى وا أعال كيف
وقيمة اإنسان وتأثره بصفاته وأخاقه، ا باله ونسبه، واه سبحانه اشرى أهل 

           الصفات، أهل اهيئات:
                 

 [.112التوبة: ]               
اج من الطعام وقد تكفل اه من يبلغ دينه ي مشارق اأرض ومغارها بكل ما حت

والراب، والسكن وامركب، واأجر واحفظ ي الدنيا واآخرة، فاه ي عون 
 العبد ما دام العبد ي عون أخيه.

ِِ َحاَجتِـهِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ِِ َحاَجِة أِخيِه َكاَن اهُ   .()متفق عليه «َمْن َكاَن 
دلة بالتي هي أحسن كا اه تكون باحكمة، واموعظة احسنة، وامجاإى  والدعوة

           )قال سبحانه: 
 [.125]النحل:  (              

هي التذكر بفضل اه ونعمه عى عباده.. والتذكر بعظمة اه واموعظة احسنة 
وجاله.. والرغيب ي العمل الصالح لنيل الدرجات العى من اجنة.. والرهيب 

 ار للنجاة من عذاها.من الن
                                                

 ( واللفظ له. 2529( ومسلم برقم )2442، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وساحة اإيان والتقوى ملوءة بكل خر، وبكل بر، وبكل عمل صالح حبه اه 
                               ملسو هيلع هللا ىلص: ورسوله 

                       
                          
                          

 [.111البقرة: ]           
وساحة الكفر والرك ملوءة بكل ر، وبكل إثم، وبكل معصية، وبكل فاحشة، 

                                  وبكل ظلم ونحو ذلك ما يبغضه اه ورسوله:
                                   

 [.30النور: ]      
اه انحلت العقدة الكرى، عقدة الرك والكفر، وما إى  ما قام بالدعوةملسو هيلع هللا ىلص والنبي 

 انحلت هذه العقدة الكرى، انحلت العقد كلها.
جهاد مستأنف لكل أمر وهي إى  جهاده اأول، فلم حتجملسو هيلع هللا ىلص وهكذا جاهد الرسول 

 لكل واحد من أصحابه.
ارحهم، ا يشاقون الرسل بعد ما تبن فلا آمنوا دخلوا ي السلم كافة بقلوهم وجو

هم اهدى، وا جدون ي أنفسهم حرجًا ما قى، وا يكون هم اخرة من بعد ما 
                                أمر وهى:

                              
 [.225البقرة: ]     

 ؟ا خيفه؟ وماذا خيفه إذا كان اه معهاه من ذإى  والداعي
         )فرعون: إى  فحن أرسل اه موسى وهارون

 [.46-45]طه:  (       
والداعي يقوم بالدعوة والباغ، وليس له من أمر اهداية والضالة يء، فاه يعلم من 

فإذا قى بقضائه هكذا أو  يستحق اهداية فيهديه، ومن يستحق الضالة فيضله،
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             )هكذا، فا مبدل ما شاء: 
 [.23]الزمر:  (   

                   بيد اهادي وحده: فالرزق بيد الرزاق وحده، واهدى
 [.56القصص: ]                 

 أتينا طائعن، وهذا اخلق والسموات واأرض أكر من خلق الناس، قالتا لرها
 الصغر من البر الذي يدب عى اأرض مع سائر الدواب الطائعة..

يأكل من رزق اه.. ويسكن ي أرض اه.. ويكفر باه.. ويعارض رسل اه.. ويسخر 
 [.34إبراهيم: ]             هم.. ويستهزئ بآيات اه:

   ) ؟اض وااستهزاء وااستكبارفاذا يكون جزاء هذا الكفر واإعر
 [.13]فصلت:  (     

            ) ؟وماذا ينتظر هؤاء من العقوبات
 [.34]الرعد:  (   

      وهذا اإنذار امخيف يناسب شناعة اجرم وقبح الذنب من اإنسان:
 [.192 هود:]                               

 والسنن الكونية ها أصول وأهداف، والسنن الرعية كذلك ها أهداف وأصول.
فالشجرة ها زينة وهي اأوراق واأزهار، ولكن امقصد من الشجرة الثمرة، 
والشجرة إنا جاءت من البذرة، والبذرة ا بَد ها من بيئة، وهي اأرض واماء 

 ، ثم تكون الثمرة.واهواء والضوء، وبعد ذلك تظهر الشجرة
وكذلك اإنسان زينة قلبه باإيان، وزينة جسده باأعال الصاحة، ورى اه هو 

    )الغاية وامقصد من الدين كا قال سبحانه: 
             

 [.199]التوبة:  (        
باإيان، واإيان ا يأي إا وذلك ا يكون إا بطاعة اه ورسوله، وذلك ا يتم إا 

بالدعوة، وا بَد لإيان من بيئة صاحة يزداد فيها اإيان، وحفظه من النقصان، 
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تتمثل فيها أوامر اه من العبادة، والدعوة، والتعليم، واتباع السنن النبوية، واآداب 
    اإسامية، والتحي باأخاق الكريمة، وكل ما يري اه ورسوله:

                        
                         

 [.11التوبة: ]      
 فكال اآدمي وسعادته وفاحه ي الدنيا واآخرة بخمسة أمور:

اه.. ثم يأي اإيان.. ثم تأي طاعة اه ورسوله.. ثم يأي رى إى  الدعوة اأوى:
                              دخوله اجنة:اه عنه.. ثم 

 [.33فصلت: ]       
اه ضعف اإيان.. وإذا ضعف اإيان رغبت النفس ي إى  وإذا أملنا الدعوة

معصية اه ورسوله.. وإذا عى العبد اه ورسوله غضب اه عليه.. وإذا غضب اه 
سبحانه للعصاة والكفار الشقاء ي الدنيا، والنار ي  أنزل عقوبته بمن عصاه، وعقوبته

                                اآخرة:
 [.115النساء: ]                

ااستقامة عى الدين، وتنفيذ إى  اه يدعو الناس عى اختاف طبقاهمإى  والداعي
حكام كونوا كنبي اه سليان لتدخلوا اجنة، وا فيقول لل ،أوامر اه فيا هم فيه

وا لتدخلوا اجنة، ملسو هيلع هللا ىلص ويقول للوزراء كونوا كيوسف عون فتدخلوا النار، تكونوا كفر
ويقول للتجار كونوا كتجار امهاجرين لتدخلوا اجنة، تكونوا كهامان فتدخلوا النار، 

 وا تكونوا كقارون وقوم شعيب فتدخلوا النار.
فتدخلوا  الزراعة كونوا كاأنصار لتدخلوا اجنة، وا تكونوا كقوم سبأويقول أهل 

                    ويقول للعامة واخاصة: النار، 
                                           

 [.22 – 21البقرة: ]                          
امسجد؛ أنه بيت اه، وحل أداء فرائض اه، وكذلك الفقر نحرمه وامسلم حرم 

 ونكرمه؛ أنه حل صدقاتنا وزكاتنا فا نحقره.
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وهكذا الكافر وامرك والعاي هؤاء عبيد اه، وهم حق الرمة والدعوة، 
كان ا حقر أحداً أن يبلغه رسالة ربه، فامسلم يرى الكافر غريقاً ملسو هيلع هللا ىلص والرسول 

               تهد عليه لعل اه أن يرمه وينقذه من النار:وج
 [.52إبراهيم: ]                    

 فروح الدين اليقن، وروح الرسالة الرمة.
ملسو هيلع هللا ىلص: والشفقة والرمة أعظم ساح أعطيه اأنبياء والرسل كا قال سبحانه لرسوله 

 [.191]اأنبياء:  (    )
فقة والرمة خلق اه تكون وتنمو بكثرة اجهد للدين حتى تصبح كاأمواج ي والش

البحار بعضها فوق بعض، فتنبعث أمواج الشفقة والرمة بقدر اجهود والتضحيات 
         )عى خلق اه سبحانه: 

 [.122]التوبة:  (    
ال واأشياء والفكر فيها، وحسن وإذا كان مسؤولية أهل الدنيا تفقد املك واأمو

 رعايتها، والقيام عليها، فمسؤولية أهل الدين:
هي تفقد اإيان واأعال الصاحة.. وكيف تأي فينا وي حياة الناس.. وكيف 
يتحقق مراد اه من عباده فيعبدوه وحده ا ريك له.. وكيف يتحقق مراد اخلق من 

، لينالوا رضاه، ويفوزوا بجنته، وينجوا من رهم فيتوجهوا إليه ي ميع حوائجهم
وماذا  ؟وماذا خلقهم ؟عذابه... وتعريف الناس برهم وخالقهم.. وما هو حقه عليهم

وبيان طريق السعادة وطريق الشقاوة... وتعريف اخلق با حب رهم  ؟يريد منهم
... وحسن ليفعلوه... وتعريفهم با يبغض ليجتنبوه... وتعليمهم اآداب اإسامية

امعارات وأحسن اأخاق... وتعريفهم بنعم اه ليشكروه... وتعريفهم بأسائه 
وصفاته، وأفعاله وخزائنه ليعظموه وحمدوه ويسألوه.. وإخبار الناس با أعد اه من 

          الكرامة من أطاعه.. وما أعد من العذاب من عصاه:
 [.20النحل: ]                
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وكيف يقي اإنسان حياته عى طريقة اأنبياء وامرسلن، ا عى طريقة البهائم 
                                والشياطن:

 [.09اأنعام: ]            
 اه... وما هم بعد القدوم عى اه يوم القيامة.إى  وتعريف الناس بالطريق اموصل

مر الناس بتكميل حبوبات رب العامن ي الدنيا من اإيان، والطاعات وأ  
والعبادات، وامعامات، وحسن امعارات، وحسن اأخاق، حتى يكمل اه هم 
ي اآخرة ما حبون من امطاعم وامشارب وامساكن وامابس واأزواج 

                           واحور:
                                  

 [.25البقرة: ]                
فمسؤولية كل فرد من امسلمن عظيمة، ووظيفته كبرة، وعمله مستمر دائم ما دام حيًا 

                )كا قال سبحانه: 
 [.192]يوسف:  (  

ه عظيمة، وحياته عند اه غالية؛ أنه مؤمن باه، ويقيم أمر اه، ومكانة امسلم عند ا
اه، ولذا توعد اه من قتل مؤمنًا بغر حق متعمدًا بأشد إى  ويعبد اه، ويدعو

      )العقوبات كا قال سبحانه: 
 [.03]النساء: (         

قام عند اه، فمكانة امسلم عظيمة، وبحسب امكانة تكون امسؤولية، ويكون ام
                          ومسؤوليته كذلك عظيمة:

                             
 [.195 – 194آل عمران: ]                

هم إليه رهم، وحببهم إليه، ويردإى  وا أحب عند اه من امسلم الذي يدعو الناس
            )كا قال سبحانه: 

 [.33]فصلت:  (
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اه ي مشارق اأرض ومغارها إى  فأعظم الواجبات بعد اإيان والتقوى الدعوة
 حتى ا تكون فتنة، ويكون الدين كله ه، ي كل أرض اه.

اصة.. اأغنياء والفقراء.. لذا فواجبنا ميعًا رجااً ونساًء.. كبارًا صغارًا.. العامة واخ
والسادة والعبيد.. والعرب والعجم.. أن نقوم بالدين، ونستقيم عليه، ونقيم الدين 
وندعو إليه ي العام حتى يكون الدين كله ه، وينعم الناس هذا الدين الكامل الذي 

   )كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص رضيه اه هم، وأرسل به رسوله حمدًا 
 [.52]إبراهيم:  (          

ما يسعدها ي الدنيا واآخرة إى  اه.. ونر الدين.. وهداية البريةإى  والدعوة
فكر مستمر.. وعمل دائب.. وهم مذيب.. وسر إى  عمل عظيم وكبر.. حتاج

والشهوات..  اأقدام.. وإيام اأبدان.. وبذل اأموال.. والتضحية باأنفس واأوقات
ر عى امشاق.. وحمل اأذى.. وذلك كله من أجل إعاء كلمة اه ونر دينه والص

 ي اأرض، وإزالة الباطل الذي أفسد حياة الناس.
   )وهذا العمل العظيم جزاؤه عند اه عظيم كا قال سبحانه: 

           
             

 [.20-22]التوبة:  (
أن نجتهد أواً عى أنفسنا حتى تكون حياتنا مطابقة حياة النبي  ة الفكر والعملوبداي
ي ره وسرته، وعباداته ومعاماته، ومعاراته وأخاقه، وسائر أحواله كا قال ملسو هيلع هللا ىلص 

                )سبحانه: 
 [.21]اأحزاب:  ( جئ

الرسول ا ذات الرسول، والناس  فامقصود صفات الرسول ا ذات الرسول، وأعال
          يتأثرون من الصفات واأخاق، ا من اأبدان والذوات:

                     

 [.152اأعراف: ]
فكل إنسان له ذات، لكن ليس مع كل إنسان الصفات واأخاق العالية، وإنا فضل 
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صاحة، والصفات العالية، ا بالذات أو اه امسلم عى غره باإيان واأعال ال
      )اللون، أو اجنس، أو اللغة، أو اجاه، كا قال سبحانه: 

               ) 
 [.13]احجرات: 

والصفات التي حبها اه، واأعال التي حبها اه، واأقوال التي حبها اه، أظهرها 
كملها ي حياة سيد اأنبياء وامرسلن، فعلينا التخلق ها، ودعوة اه ي اأنبياء، وأ

             الناس إليها:
                      

 [.112التوبة: ]        
فإذا جاءت فينا الصفات واأعال التي حبها اه كان اه معنا، وإذا كان اه معنا فا 

ا نرجو إا إياه، وا نخاف إا منه، وا نتوكل إا عليه، وا نحتاج أحد سواه، ف
            نستعن إا به، وا نسأل إا إياه، وهو موانا ونارنا:

                                  
                             

 [.12احج: ]                                
ثم ننظر ونتفكر ي العام البري.. وي العام اإسامي.. وي العام اجاهي.. 
لنعرف حجم العمل.. وحجم التقصر.. ونعلم مساحة الكفر.. ومساحة اإسام.. 
ومقدار العدل.. ومقدار الظلم.. وحجم الصاح.. وحجم الفساد ي اأرض، ونضع 

أيدينا وأمام أعيننا.. ونجعل ذلك هّم قلوبنا، وشغل أبداننا.. فنحن  العام بن
    )مسؤولون عن إباغهم الدين ومأمورون به كا قال سبحانه: 

 [.52]إبراهيم:  (        
ائَِب، َفإَن الَشاِهَد َعَسى أْن ُيَبِلَغ َمْن هُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ََ  «َو أْوَعى َلـُه ِمنْـهُ لُِيبَِلغ الَشاِهُد اْل

 .() متفق عليه
                                                

 (. 1610(، واللفظ له، ومسلم برقم )61، أخرجه البخاري برقم )همتفق علي( 1)
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رمة للعامن، وهذا الدين رمة للعامن، وهو حق ملسو هيلع هللا ىلص النبي  وقد بعث اه 
  لكل إنسان ي العام، ا بَد من أدائه إليه، وإيصاله له، واساعه إياه، ودعوته إليه:

                                        
 [.61امائدة: ]                   

إن حجم امسؤولية كبر واسع، طويل اأمد، فا بَد من الفكر والعلم والعمل، 
 وتصور أحوال اأمم ي اأرض:

 ؟وكم قرية ي العام ؟وكم مدينة ي العام ؟وكم بلد ي العام ؟فكم قارة ي العام
وكم مسلم ي  ؟وكم كافر ي العام ؟العاموكم بيت ي العام؟ وكم إنسان ي 

وكم تائه  ؟وكم ضال ي العام ؟وكم غافل ي العام ؟وكم جاهل ي العام ؟العام
 ؟وكم حتار ي العام ؟ي العام

وكم عاص ه  ؟وكم مطيع ه ي العام ؟وكم مبتدع ي العام ؟وكم مرك ي العام
 ؟وكم من فاسق ي العام ؟وكم من مظلوم ي العام ؟وكم ظام  ي العام ؟ي العام
 ؟الباطل ي العامإى  وكم داع   ؟احق ي العامإى  وكم داع  

إى  إن هذه اأمم والشعوب واأفراد، والقارات وامدن والقرى، كلها حتاج
 رسالتن:
 )ا إله إا اه( إصاح قلوها باإيان واليقن والتوحيد. اأوى:

)حمد رسول اه( إصاح أبداها وعباداها ومعاماها ومعاراها  ثانية:ال
وأخاقها، فا بَد من احركة والقيام واجهد والتضحية والسر ي اأرض لنعرف 
حجم امرض الكبر الذي تفشى ي البرية، وهو الرك والكفر وامعاي 

 والفواحش، واإثم والبغي والظلم والفساد.
رهم، إى  اه، ليعود الناسإى  وم فورًا بعاج هذا الداء الذي عَم وطَم، بالدعوةثم نق

                   ويتوبوا إليه، ويؤمنوا به وحده ا ريك له:
 [.22سبأ: ]                     

إى  ن يدعوهماه، فجاءهم مإى  فقد جاء الباطل ي حياة اأمة، أهم تركوا الدعوة
الباطل، ويقول هم إن السعادة والنفع والر ي امخلوقات واأشياء، وأن امخلوق 
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يفعل ما يريد، وله أن يقي حياته كالبهائم كيف شاء، وهذه دعوة الباطل، وهي 
توجب غضب الرب، ومنع نزول النر، وتسبب الشقاء، وحول بن امرء 

                                  والسعادة:
                                             

 [.126 – 123طه: ]                              
 [.213الشعراء: ]                             وقال سبحانه:

لق وحده، وهو الفّعال ما يشاء، وهو الذي أما دعوة احق فهي أن نعلم أن اه هو اخا
بيده كل يء، وما سواه مها كان ليس بيده يء، فله سبحانه اخلق واأمر وحده، 

                    لكن اه عَز وجَل يفعل من وراء اأسباب:
                                

 [.193 – 192نعام: اأ]            
فذاته وقدرته سبحانه مغيبة وراء اأسباب ابتاء وامتحانًا، وبسبب ضعف الدعوة 
ضعف اإيان، فجاء اليقن عى امخلوقات واأسباب، وصار تعامل الناس معها 

 اه سبحانه، فأصاهم بسبب ذلك التعب والشقاء.إى  بدون اللجوء
اأسباب وأذله ها، ثم عاقبه إى  سباب وكله اهرب اأإى  فكل من م يرض بالتوجه

          )عى ذلك كا قال سبحانه: 
 [.44]اأنعام:  (         

أسباب امتحاناً فاه عَز وجّل هو الفعال وحده ا ريك له، ولكنه أخفى قدرته وراء ا
وقدرته يفعل ما يشاء، ويظهر ما يشاء،  عَز وجَل بحكمته وعلمهوابتاًء للعباد، فهو 

 وخفي ما يشاء، وقد أظهر سبحانه أربعًا، وأخفى أربعًا:
أظهر امخلوقات وحجب نفسه.. وأظهر الدنيا وأخفى اآخرة.. وأظهر قيمة 
 اأشياء.. وأخفى قيمة اأعال.. وأظهر اأبدان واأجساد وأخفى اأرواح والعقول.

 :اه أصيبت بآفتنإى  واأمة إذا تركت الدعوة
ذهاب الدين من حياها تدرجيًا حتى ا يبقى منه إا بعض الشعائر واآداب.. وصار 

                 :اليهود والنصارى أئمتها ي أمور حياها كلها
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 [.292البقرة: ]                        
، َوذَِراًعا بِِذَراٍع، َحَتى َلْو َسَلُكوا َلتََتبُِعَن َسنََن مَ » ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبيو ٍ ْْ ا بِِش ً ْْ ْن َقْبَلُكْم ِش

وَل ا .«ُجْحَر َضٍب َلَسَلْكتُـُموهُ  ْلنَا: َيا َرس  وَد َوالنََصاَرى؟ ٬ق   .()متفق عليه «َفَمنْ » قال:، اْليَـه 
ام ما عرفوا حقيقة اإيان، وقاموا بالدعوة، صار إماَمهم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب النبي  إم 

ي ميع أحواهم، فسعدوا وأسعدوا، فري اه عنهم ورضوا ملسو هيلع هللا ىلص اهدى حمد 
                                   عنه:

                                            

 [.2 – 1البينة: ]
 وكل إنسان يملك ثاثة جواهر:

 لوقت.النفس.. وامال.. وا
هذه الثاثة، وبذلوها للدين، لتكون كلمة اه هي العليا، ملسو هيلع هللا ىلص وقد جاد أصحاب النبي 

         ويكون الدين كله ه، فأثمر ذلك هدايتهم وهداية الناس:
                             

 .[٥٠اأنفال: ]             
النور، ومن إى  ج كثر من الناس من الظلاتوأصحابه وأتباعه خرملسو هيلع هللا ىلص وبجهد النبي 

إى  السنة، ومن الضالإى  اإيان، ومن البدعةإى  التوحيد، ومن الكفرإى  الرك
            رمة اه ورضاه:إى  اهدى، ومن غضب اه

                               
                                        

 [.193آل عمران: ]
من فكر وقول، ملسو هيلع هللا ىلص وجهد الدعوة ا يؤي ثمرته حتى يكون حسب ما جاء به الرسول 

                                                       وعمل وأخاق:
 [.21اأحزاب: ]               جئ   

اه اجتهد عى ثاثة أصناف من الناس: إى  ة والسامفأول ما دعا عليه الصا
                                                

 (. 2660(، واللفظ له، ومسلم برقم )3456، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 الرجال، والنساء، والشباب.
ه من النساء خدجة وأول من استجاب ل، فأول من استجاب له من الرجال أبو بكر 

 .عي  الشبابوأول من استجاب له من ري اه عنها، 
تدون به، وأول ما انتقل إليهم فآمنوا باه ورسوله، وازموا رسول اه يتعلمون منه، ويق

 منه جهد الدعوة قبل العبادة، فقاموا به خر قيام قبل نزول اأحكام.
اه إى  من اإيان واليقن، وذلك بالدعوةملسو هيلع هللا ىلص وما قاموا به هو ما تعلموه من النبي 

اليقن عى اخالق وحده.. ومن اليقن إى  لنقل فكر الناس من اليقن عى امخلوق
اليقن عى اإيان واأعال الصاحة.. ومن العادات إى  موال واأسبابعى اأ

عارة إى  السنن واأحكام الرعية.. ومن عارة الدنياإى  والتقاليد اجاهلية..
         اإيان والتوحيد:إى  اآخرة.. ومن الرك والكفر..

                       
 [.11التوبة: ]                           

اه، باجولة عى الناس وزيارهم، إى  وأهم أعال اأنبياء والرسل الدعوة
 اه.إى  وغشياهم ي جالسهم وبيوهم لدعوهم

يغشى الناس ي جالسهم، ويذكرهم باه، ويدعوهم إليه، ويتلو ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 
                   ا يصيبه من أذاهم:عليهم القرآن، ويصر عى م

                                
 [.34اأنعام: ]        

َيا َأُيـَها النَاُس ُقوُلوا: َا إَِلـَه » يتجول ي سوق ذي امجاز عى الناس ويقول:ملسو هيلع هللا ىلص وكان 
ْم  َقاَل: َوَأب و َجْهل   «إِاَ اه ُتْفلِـُحوا َرَنك  ، ا َيغ  : َيا َأُيـَها النَاس  ول  َيـْحثِي َعَلْيـِه الُتـَراَب َوَيق 

َزى. َقاَل: َوَما َيْلَتفِ  وا الَاَت َواْلع  ك  ْم َوَتْتـر  وا آلِـَهتَك  ك  ـِريد  لَِتْتـر  ْم، َفإَِنَا ي  ت  َهَذا َعْن ِدينِك 
ول  اه   .()أخرجه أمد. ملسو هيلع هللا ىلصإَِلْيـِه َرس 

فعل فِْعله أصحابه ي مكة، وي امدينة، وي احر والسفر، وي الليل والنهار، و
             وي البيوت واأسواق، حتى أظهر اه دينه:

                                                

 (. 16693: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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 [.33التوبة: ]                      
 له: اه بقوإى  فرعون لدعوتهإى  وأمر اه موسى وهارون عليها السام أن يذهبا

                                                            
 [.46 – 43طه: ]                                        

التوحيد.. وتغير القلوب.. وتغير إى  تغير فكر الناس من الركملسو هيلع هللا ىلص وكان هُم النبي 
 ل.. وتغير البيئة.. وتكميل اإيان واأعال الصاحة.اليقن.. وتغر العم

وليس مه تغير اأشياء، وا مع اأشياء، وا الفكر ي اأشياء، وا اتباع الشهوات 
          واملذات، وا قتل اأوقات باأخبار واحكايات:

                      
 [.122التوبة: ]     

 بأربعة أشياء:ملسو هيلع هللا ىلص اه عَز وجّل رسوله وقد أمر 
 أن يتعلم الوحي.. وأن يعمل به.. وأن يعلمه.. وأن يقيم الناس عليه.

، فبالدعوة يأي اإيان، وإذا جاء ملسو هيلع هللا ىلصوهذه امسؤوليات انتقلت إلينا بعد وفاة الرسول 
 اإيان جاءت الرغبة ي اأعال والطاعات، والنفرة من امعاي وامنكرات، وما

إى  ، فلا دعا الناسملسو هيلع هللا ىلصضعف اإيان والعمل بالدين ي عهد نوح أرسل اه نوحًا 
اه جاء اإيان والدين، فلا مات ضعف اإيان ثم ضعفت اأعال، وبقي العلم 

 اإنساي وحده فجاء الكفر.
رهم، والعمل إى  وهكذا كلا ضعف اإيان والعمل بعث اه رسواً يدعو الناس

خاتم اأنبياء ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا بعث اه رسواً بعد رسول، حتى بعث حمدًا  برعه،
اه فجاء اإيان والدين ي اأمة، ومن أول يوم أقام اأمة عى إى  وامرسلن فدعا
                    اه، قبل نزول اأحكام:إى  اإيان والدعوة

 [.192يوسف: ]                         
ووضع اليء ي غر موضعه ظلم، والترف ي ملك الغر بغر إذنه ظلم، وعدم 
أداء اأمانة ظلم، وامسلم عليه حق وهو عبادة اه وحده ا ريك له، وله حق وهو 

إى  احياة الطيبة ي الدنيا، ودخول اجنة إذا أدى حق اه، وعليه واجب وهو الدعوة
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اه، فإذا م يستعمل نفسه ي ميدانه، وم يؤد اأمانة، إى  انه الدعوةاه، فامسلم ميد
              فهو ظام لنفسه ولغره، وسوف حاسب عى ظلمه:

                                    
                      

 [.13 – 12اأحزاب: ]              
 اه نوعان:إى  وجهد الداعي

وجهد عى امسلم ضعيف اإيان ليقوى ى الكافر حتى يأي عنده اإيان، جهد ع
إيانه، وحسن أعاله، فإذا زاد إيانه جاءت عنده الرغبة ي اأعال الصاحة كلها 

                من عبادة، ودعوة، وتعليم، وحسن خلق وغرها:
 [.194آل عمران: ]                       

اه عى منهاج النبوة واجبة عى كل مسلم ومسلمة بحسب ما لديه من إى  والدعوة
اه، وحيي السنن، ويميت البدع، وينر احق، إى  اإيان والعلم الرعي، يدعو

الر وحذر وخذل الباطل، ويكون قدوة لغره، يفعل اخر ويدعو إليه، وينتهي عن 
                      منه كا قال سبحانه:

 [.125النحل: ]                             
أما من يملك قسطًا من احاس مع خلو من الفقه الرعي، أو يقول فسد الزمان 

مته، أو من العزلة، أو من قعد يبكي وصلح ي نفسه، وأعرض عن آام أإى  ويدعو
رمى الناس بالكفر ويأس من اإصاح، أو من قنع من اإسام بالزهديات، وكف عن 

 النزول ي الساحات، وغشيان الناس ي أماكنهم وأسواقهم.
منهج النبوة؛ ليزول إى  دعوة وعودةإى  فهؤاء وأمثاهم ومن ي حكمهم بحاجة

               عنهم اخطر، وتنتفع اأمة هم:
                        

 [.11التوبة: ]                    
أما من أعرض عن الدعوة وركض وراء امال واجاه، واتبع الشهوات وأضاع 

                   اأوامر، فهؤاء نعوذ باه من رورهم:
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 [.45 – 44اأنعام: ]              

اخلق، أهم أعال الدين، وحتى تكون إى  واإحسان ،والعبادة، والتعليم ،والدعوة
مقبولة عند اه ا بَد أن تقوم عى امحبة واإخاص وامتابعة، فيجب دعوة الناس 

 تنفر، حتى تنرح ها صدورهم، إليها باللن والرفق والرمة واحكمة من غر
 [.4القلم: ]                 وترغب فيها نفوسهم، وتتحرك ها جوارحهم:

أجل مسمى، فليحذروا معصيته ي إى  وميع اأمة عال يعملون ي دار املك
     )كونه، وخالفة أمره ي ملكته، فإن أخذه أليم شديد: 

 [.192ود: ]ه (       
دينه، إى  أن جعل امسلم هدفه ي الدنيا عبادة اه، والدعوةومن أهم أصول الدعوة 

          ذلك:إى  فيصلح نفسه بأوامر اه ورسوله، ويدعو الناس
                               

 .[3 – 1]العر: 
، وعرف أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصق النبوية التي فعلها النبي وأن ختار ي إباغ دين اه لعباده الطر

عليها، وعلمهم إياها، وأمرهم ها، من بذل امال والنفس والوقت لنر دين اه، 
              والتضحية بكل ما يملك من أجل إعاء كلمة اه:

                          
 [.15احجرات: ]      

السنة خرات كثرة، وكنوز ختلفة، وسر عبقة لأنبياء، فيأخذ الداعي وي القرآن و
منها ليفلح ي دعوته، وأن يستمر ي إباغ الدين والعمل به وتعليمه ي أي حال 
ومها كانت اأحوال، ي الليل والنهار، وي حال العر والير، وي حال الصحة 

سوق، وي حال اإقامة والسفر، وامرض، وي حال اأمن واخوف، ي البيت وال
وا تؤثر عليه التغرات والتقلبات اجوية وامكانية وااجتاعية، وا يعبأ بأي 
 عارض أو معرض، أو كائد أو حاسد، فإن اه معه يسمع ويرى، وهو حامل رسالة اه

     )خلقه، فليؤد الرسالة، ويبلغ ما أمر به، واه يعصمه من الناس: إى 
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 [.61]امائدة:  ( 

وأن يستمر الداعي ي دعوته، ويبلغ دين اه، وا يأخذ عى ذلك أجرًا من أحد، فقد 
              تكفل اه بأجرته، فعليه الصر، وانتظار العقبى احسنة:

 [.41سبأ: ]                                
وأن جعل هذا الدين والعمل به والدعوة إليه مقصد حياته، ويواصل العمل حتى يبلغ 

كا ملسو هيلع هللا ىلص هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، فا تفلت منه حظة ي غر طاعة اه ورسوله 
                                           قال سبحانه:

                                  
 [.163 – 161اأنعام: ]                

إن كل ما يراه اإنسان من ظاهرة التمسك بالكتاب والسنة، وحسن ااستقامة، والرغبة 
ي الدين لدى بعض الناس، إنا ذلك ثمرة جهود العلاء والدعاة امخلصن، فا 

هذه الثار الطيبة فحسب، بل جب أن نقوم نحن بزرع إى  نكتفي بالفرح والنظر
بساتن جديدة كا فعلوا حتى يعم اإسام أقطار اأرض، فتلك أمانة حملناها، وحق 

 علينا جب أداؤه لكل إنسان، حتى يكون الدين كله ه.
فامسلم لو صام هاره، وقام ليله، وقرأ القرآن كله ي يوم، وتصدق بآاف الرياات 

درجة ما يصل إليه الدعاة من اأجر إى  ميًا، فإنه ا يصل بعمله الفردي هذايو
                         والثواب، والصاح واإصاح:

 [.33فصلت: ]            
فالدال عى اخر كفاعله، حيث ينال هؤاء الدعاة أجور امدعوين الذين اعتنقوا 

إى  َمْن َدَعا» ملسو هيلع هللا ىلص:فيه واستقاموا عليه بتبليغهم إياه كا قال النبي اإسام، أو رغبوا 
 ُهًدى، َكاَن َلـُه ِمَن اأْجِر ِمْثُل أُجوِر َمْن َتبَِعُه، ا َينُْقُص َذلَِك ِمْن أُجوِرِهـْم َشْيئًا، َوَمْن َدَعا

  «اا َينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثاِمِهـْم َشْيئً  َضاَلٍة، َكاَن َعَلْيـِه ِمَن اإْثِم ِمثُْل آَثاِم َمْن َتبَِعُه،إى 
 .() أخرجه مسلم

                                                

 (. 2614برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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فالدعاة مشاركون ي أجور مئات األوف من امصلن، والصائمن، واحجاج 
واآمرين بامعروف، والناهن  ، وامعلمن وامتعلمن،وامعتمرين، وامجاهدين

       دعوين يء:عن امنكر، ي أنحاء العام من غر أن ينقص من أجور ام
                                     

 [.٥٠ – ٥٣آل عمران: ]           
         )وكا أن اه أمر بعبادته بقوله: 

 [.21]البقرة:  ( 
      )دينه بقوله: إى  فكذلك أمر سبحانه بالدعوة

                  
 [.125]النحل:  (

 فكا أن العبادة أمر اه، فكذلك الدعوة أمر اه، وكل منها جب أداؤه، فالدين خطوتان:
خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. وحركة ي إصاح النفس.. وحركة ي إصاح 

                           الغر:
 [.3 – 1لعر: ا]              

وذلك فضل اه يؤتيه من يشاء، وإحسان منه لعباده، وا يستطيع أحد أن يؤدي شكر 
إَِذا َماَت اِإْنَساُن » ملسو هيلع هللا ىلص:هذه النعمة، فإن عمل العبد ينقطع بعد موته كا قال النبي 

ْو ِعْلـٍم ُينَْتَفُع بِـِه، َأْو َوَلٍد َصالِـٍح اْنَقَطَع َعنْـُه َعَمُلـُه إِاَ ِمْن َثَاَثٍة: إِاَ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أَ 
 .()أخرجه مسلم «َيْدُعو َلـهُ 

يوم إى  اهإى  اه يستمر أجره وثوابه ما بقي وتناسل من دعاهمإى  ولكن الداعي
           )القيامة، ولذلك قال سبحانه: 

 [.33]فصلت:  ( 
                              وقال سبحانه:

 [.194آل عمران: ]         
                                                

 (.1631برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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اه؛ أهم صاروا قانعن بالعمل الصالح إى  وكثر من امسلمن اليوم تركوا الدعوة
أو بعضه، فنشأ من ذلك أن ضعف إياهم، ثم قلت طاعاهم، وكثرت معاصيهم، 

وأعرض عن أوامر اه حتى خرج بعضهم من الدين بالكلية، ومرغ ي الشهوات، 
                        ورعه، كا قال سبحانه: 

                                       

 [.69 – 50مريم: ]
والفرق بيننا وبن الصحابة ر ي اه عنهم، أن الصحابة ما آمنوا رأوا الدين غالياً 

جدًا، فقدموا أوامر الدين عى أوامر الكسب، واشتغلوا  جدًا، ورأوا الدنيا رخيصة
بزيادة اإيان واأعال الصاحة، فغزوا ي سبيل اه ورزقهم اه من الغنائم، وفتح 

             هم بركات الساء واأرض، وري اه عنهم، ورضوا عنه:
                             

 [.10 – 12الفتح: ]                        
واجتهدوا وبذلوا أنفسهم، وأمواهم، وأوقاهم إعاء كلمة اه، ونر دينه، فزاد 

              إياهم، ونزلت اهداية عى أهل اأرض:
                              

 [.41 – 49: احج]                   
وكثر من امسلمن اليوم رأوا الدنيا غالية جدًا، والدين رخيصًا جدًا، فقدموا أوامر 
الكسب عى أوامر الدين، واشتغلوا عا أراد اه منهم من اإيان واأعال الصاحة 
با قسم هم من اأرزاق، فحصل هم الشقاء والتعب والذلة، بسبب اإقبال عى ما 

 س، واإعراض عا حبه الرب.حبه النف
                        : وما حبه النفس

                         
 [14ل عمران: آ ]             

             وما حبه الرب:
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 [.112لتوبة: ا ]        

               :وما حبه الرب
               
              
                        

 [.35أحزاب: ا ]      
لتحاق انشغال بامخلوق وامصنوع، واإعراض عن اخالق، وعن أوامره، واا

               جهنم:إى  بجامعة إبليس التي جر ها الناس
                         

 [.121 – 110لنساء: ا ]                               
 [.6لفاحة: ا ]            وأفضل اأسئلة:
 [.2امدثر:  ] ( )وأفضل اأوامر 

                                         وأفضل اأوامر إصاح النفس:
 [.4 – 1مزمل: ا ]                           

اه أول إى  اه أم اأعال، وأوامر الدعوة عىحيا الدين كله، والدعوة  وبذلك
اأوامر، وأوامر الكسب آخر اأوامر، وإذا تعارض اأمران ي وقت قدمنا أوامر 

                 الدعوة عى أوامر الكسب:
                    
                             

 [.24لتوبة: ا ]          
والصحابة ري اه عنهم ما قدموا أوامر اجهد والدعوة عى أوامر الكسب نقصت 

    اأموال واأشياء، وبامقابل زاد اإيان،وزادت اأعال الصاحة:
                              

 [.14أنفال: ا ]                
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 ونحن ما قدمنا أوامر الكسب عى أوامر الدعوة جاء أمران:
زادت اأموال واأشياء.. ونقص اإيان واأعال الصاحة، والصحابة ما قاموا 

وهم باأعال الصاحة، وخلت اه امتأت قلوهم باإيان وامتأت بيإى  بالدعوة
 من كثرة اأموال واأشياء، وانتر اخر ي العام.

اه، امتأت بيوتنا باأموال واأشياء، وأقفرت من إى  ونحن ما تركنا الدعوة
اأعال الصاحة إا من رحم اه، وانتر الر ي العام، وأقبل الناس عى سنن 

                 ويدعون إليها:اليهود والنصارى يعملون ها 
                                     

 [.191 – 199ل عمران: ا]                              
اه ضعف اإيان، ثم ضعف العمل بأوامر الدين، فجاء فينا إى  وبسبب ترك الدعوة

 نصارى:صفتان من صفات اليهود وال
ااهتام بجمع اأموال، وهذا فيه تشبه باليهود الذين غضب اه عليهم  اأوى:
                     ولعنهم:

 [.03لبقرة: ا ]            
ااهتام بتكميل الشهوات، وهذا فيه تشبه بالنصارى الذين ضلوا عن احق  الثانية:

                عليهم ولعنهم: وأضلوا الناس عنه، فغضب اه
                                   

 [.51مائدة: ا]     
واجهد موجود ومستمر إما للدنيا وإما للدين، وسبب اخران اجهد ي غر حله، 

 ى اآخرة:واتباع اهوى وترك اهدى، وتقديم ما يفنى عى ما يبقى، وإيثار الدنيا ع
                                             

                                                   
 [.13 – 4ليل: ال]             

 وطريق احق له عامات منها:
به..  من يمي فيه.. وااستهزاءامي فيه بامكاره.. وإثارة الشبهات والشكوك حول 
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                   والسخرية منه.. وسب وشتم من يمي فيه: 
 [.53 – 52الذاريات: ]                                      

                                          وقال سبحانه:
 [.34اأنعام: ]                      

ومنها اابتاء بالراء والراء.. والشدة والرخاء.. ليعلم اه الصادق من الكاذب.. 
 )ويعلم هل يشغله ذلك عن احق، والعمل به، والدعوة إليه، والصر عليه: 

                 
 [.3-2]العنكبوت:  (   

بقول اللسان.. وحركة القدم.. وكتابة القلم.. وحسن العمل.. وحسن  ونر الدين يتم
اأخاق.. وبذل امال والنفس والوقت من أجل الدين.. وحسن التدبر.. وكثرة 

                         الدعاء.. وقوة اليقن:

 [.60العنكبوت: ]
 وجهد الداعي نوعان:

ل، وأهله أرع انقيادًا كمن جتهد عى الفساق جهد عى فاسد اأخاق، وهذا سه
ومن يزي أو يرق أو يرب اخمر ونحوهم من أهل الشهوات بالرغيب ي اجنة 
وما فيها من الشهوات، والرهيب من النار، وبيان عظمة اه، وذكر آائه ونعمه ونحو 

ى الطاعات، ذلك، فإن القلوب تلن بالتذكر والوعظ فتقلع عن امعاي، وتقبل ع
                         وترغب ي التوبة:

                            
                         

 [.4 – 2اأنفال: ]      
جهد أقوى كاجهد عى أصحاب اأفكار إى  وجهد عى فاسد الفكر، وهذا حتاج

 شبهات واأهواء ونحوهم من أهل الكتاب.الرديئة، وأهل ال
 اه ي ميع أوساط الناس، ويدعوهمإى  فعى ميع امسلمن أن يقوموا بالدعوة



105 

اه باحكمة واموعظة احسنة، والرمة والشفقة، ي ميع اأوقات، وي إى 
                        سائر اأقطار:

 [.125النحل: ]                              
 احق واهدى:إى  وكذا نجتهد ي دعوة سائر الناس

الراغبن والطالبن.. والشاردين وامعرضن.. والغافلن واجاهلن، وا نشغل أنفسنا 
ن البيئة  بمن يعارضنا ويؤذينا، بل ندعو اه هم، ونحسن الظن هم، ونرفق هم، ونكور

تي تظهر فيها اأعال والصفات واأخاق وهم يأتون إليها، وإن يرد اه الصاحة ال
ي امدينة منقادة طائعة راغبة ي ملسو هيلع هللا ىلص النبي إى  هم خرًا يأت هم كا جاءت الوفود

                     اإسام من كل مكان:
                                  

 [.22الكهف: ]              
اه، إى  يعلمنا بامخالفن وامعارضن حسن الصر، والتوجه تبارك وتعاىواه 

اه إى  فالبيئة امخالفة تري الداعي وتزكي قلبه، وكلا زادت امعارضة زاد التوجه
ائف من أهل الطملسو هيلع هللا ىلص وااستعانة به، والتوكل عليه، فتأي نرة اه كا حصل للنبي 

                     من التكذيب فدعا ربه فاستجاب له:
 [.00 – 01احجر: ]                           

وَل ا وقالت عائشة ري اه عنها: َيا ؟ ، ٬َرس  د  َهْل أَتى َعَلْيَك َيْوم  َكاَن أَشَد ِمْن َيْوِم أ ح 
ُُ ِمْن َقوْ »قال:  ُُ َلَقْد َلِقي ُُ ِمنْـُهـْم َيْوَم اْلَعَقَبِة، إِْذ َعَرْض ، َوَكاَن أَشَد َما لَِقي ُُ ِمِك َما َلِقي

ُُ َوأَنا َمْهـُموم  إى  َنْفِس َعَلـى اْبِن َعْبِدَيالِيَل ْبِن َعْبِدُكاٍل، َفَلـْم ُيـِجْبنِي َما أَرْدُت، َفاْنَطَلْق
، َفإَِذا أَنا بَِسَحاَبٍة َقْد َعَلـى َوْجِهي، َفَلـْم أْسَتِفْق إِا َوأنَ  ِِ ُُ َرْأ ا بَِقْرِن الَثَعالِِب، َفَرَفْع

يُل، َفنَاَداِي َفقال: إَِن اهَ ِ ْْ َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك  عَز وَجَل  أَظَلْتنِي، َفنََظْرُت َفإَِذا فِيَها ِج
َُ فِيِهـْم،  َلَك، َوَما َرُدوا َعَليَْك، َوَقْد َبَعَث إَِلْيَك َمَلَك  ََ ِشْئ َفنَاَداِي قاَل: اْلـِجبَاِل، لِتَْأُمَرُه بِ

، ُثَم قال: َيا ُمـَحـَمُد، إَِن اهَ َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك  َ َّ َمَلُك وأنا َمَلُك اْلـِجبَاِل، َفَسَلـَم َع
، ، وَقْد َبَعَثني َرُبَك إَِلْيَك لَِتْأُمَرِي بِأمْ اْلـِجَبالِ  َُ ََ ِشْئ َُ أْن ُأْطبَِق َعَلْيـِهـُم ِرَك، ِمـ إِْن ِشْئ
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؟  ول  ا َفقالاأْخَشَبْنِ َبْل أْرُجو أْن ُيـْخِرَج اهُ ِمْن أْصابِـِهـْم َمْن َيْعُبُد اهَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َلـه  َرس 
ُك بِـِه َشْيًئا  .()متفق عليه «َوْحَدُه، ا ُيْرِ
        يعبدوا اه وحده ا ريك له: اه حتىإى  والداعي يدعو الناس

                              
                                 

 [.36النحل: ]
والعام يعلم الناس كيف يعبدون اه، ويعرفهم با أمر اه به من الطاعات، ويرغبهم 

                     من امعاي وامحرمات:فيه، وحذرهم عا هى اه عنه 
                                        

 [.10آل عمران: ]                     
اه أعظم واجبات الدين، ولذلك فهي واجبة عى كل مسلم ومسلمة إى  والدعوة

            )كا قال سبحانه: 
 [.194]آل عمران:  (  

 ي مكة قبل امسائل واأحكام؛ أها مسؤولية اأمة.ملسو هيلع هللا ىلص وبدأ ها النبي 
 وأعظم وظائف الدين:

 اه.. والتعلم والتعليم.. والتذكر والوعظ.. والفتوى.إى  الدعوة
                  مسؤولية العلاء، فمن علم حكًا أفتى به: فاإفتاء

 [.43النحل: ]     
 )واجب عى كل مسلم إخوانه امسلمن كا قال سبحانه:  والتذكر والوعظ

 [.55]الذاريات:  (   
            والتعلم والتعليم عام جميع اأمة، كل حسب قدرته:

 [.10آل عمران: ]               
             ناس:وهذه واجبة عى كل مسلم لعموم ال ،والدعوة

                                                

 ( واللفظ له. 1105(، ومسلم برقم )3231قم )، أخرجه البخاري برمتفق عليه( 1)
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 [.194آل عمران: ]                          
والفوز والسعادة ي الدنيا واآخرة بالدين الكامل ا ببعضه، باإيان واأعال 

                 الصاحة، بالعبادة والدعوة، بالعلم والعمل:
 [.292البقرة: ]                        

فالعابد فقط جهده عى نفسه، وعنده عاطفة إنكار امنكر، والداعي جهده عى نفسه 
اإيان، إى  وعى غره، وعنده عاطفة تغير امنكر، ونقل حياة اإنسان من الكفر

 طاعة ربه ورسوله.إى  الطاعات، ومن طاعة هواه ونفسهإى  ومن امعاي
 .اه فأعاله كالبحر العظيم إى  رة، أما الداعيطفالعابد فقط أعاله كالق

إى  نبياء وهو الدعوةواه عَز وجَل اجتبى هذه اأمة من بن اأمم، وتَوجها بتاج اأ
              اه، واأمر بامعروف، والنهي عن امنكر:

                            
 [.119آل عمران: ]                 

وكثر من الناس رمى هذا التاج، وَتَوج نفسه بتاج اليهود والنصارى، مع احطام 
                            واتباع الشهوات:

 [.115النساء: ]                    
 والواجب عى كل مسلم أن يتعلم شيئن:

 وهي الدين الكامل.ملسو هيلع هللا ىلص ة.. وحياة النبي وهو الدعوملسو هيلع هللا ىلص جهد النبي 
ليست موجودة، فا يكون ي ملسو هيلع هللا ىلص وإذا كانت الدعوة موجودة ي اأمة، وحياة النبي 

                     الدعوة فاح، وا تنزل هداية وا نر:
 [.3 – 2الصف: ]                          

اه: كونوا مثلنا؛ أن حياهم إى  للناس إذا دعوهمكانوا يقولون ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب النبي 
، ولذلك ري اه عنهم، وجعلهم نواة خر أمة أخرجت ملسو هيلع هللا ىلصكانت مثل حياة النبي 

                   ن هم ي اأرض:مكَ وللناس، 
                         

 [.41 – 49احج: ]                 
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   )فهم خر القرون، وخر الرية، وخر الناس للناس كا قال سبحانه: 
             

 [.119]آل عمران:  (        
وهذا الفساد ي اأمة سببه ترك جهد الدعوة، الذي يزيد اإيان وحرك اجوارح 

داية عى اخلق، فإذا للطاعات، وحجزها عن امحرمات، ويكون سبباً لنزول اه
قامت الدعوة ظهر احق، وبطل الباطل، ودخل الناس ي دين اه أفواجًا، وصار من 

         الصاحن مصلحون، ومن الفجار أبرار، ومن الغافلن ذاكرون:
 [.60العنكبوت: ]                

 ومدار جهد اأنبياء وامرسلن يقوم عى أمرين:
 كون اه معنا.. وكيف اه يدخلنا اجنة.كيف ي

 وللحصول عى هذين الشيئن كان اأنبياء يقومون بأمرين:
 تعليق القلوب باه، وذلك باإيان باه سبحانه. اأول:
               تعليق اأجساد باه، وذلك بالعمل الصالح: الثاي:

                        
 [.01النحل: ]     

فالعمل الصالح ا ينفع إا إذا كانت هناك عاقة باه، وهي اإيان، واإيان ا ينفع 
إذا م تظهر ثمرته عى اجوارح، وهي العمل الصالح الذي جاء به اأنبياء، واأنبياء 

لكًا، ا يدعون الناس لرك اأموال واأشياء، بل يدعوهم استعاها حسب أمر اه م
أو جاهًا، أو مااً، أو عمًا، وسليان عليه الصاة والسام جعل اه عى كرسيه 

اه واستغفر وأناب إى  اأسباب، ولكن توجهإى  جسدًا يدبر ملكه فتنة، فلم يتوجه
  )مع أن عنده املك وامال، فأعطاه اه ما طلب منه كا قال سبحانه: 

                 
              

         )  
 [.30-34]ص: 
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وإذا قمنا هذين اأمرين اإيان واأعال الصاحة فاه عَز وجَل يعطينا كل يء، 
الركة والعزة واخافة، فالصحابة ري اه عنهم ما سلموا القلب واجسد ه 

        ، وجعل اأموال وامالك حت أقدامهم:ري اه عنهم وأعزهم
 [.0امائدة: ]                   

 اه أصول وأوامر.إى  وكا أن للعبادات أصواً وأوامر، فكذلك للدعوة
 ومن أصول الدعوة:

ى، ولكن اه غنيًا أو فقرًا، حاكًا أو حكومًا، ذكرًا أو أنثإى  أن ندعو كل إنسان أواً:
  باحكمة واموعظة احسنة، وحسن القول، وحسن اخلق، وإنزال الناس منازهم:

 [.110البقرة: ] ی                          
 اه ي كل مكان، ي امدن والقرى، وي اأسواق والبيوت وغرها:إى  ندعو ثانيًا:

                                  

 [.52إبراهيم: ]
اه ي كل وقت ليًا وهارًا، صباحًا ومساًء، فالعبادة كالصاة إى  نقوم بالدعوة ثالثًا:

والصيام واحج ها أوقات، لكن الدعوة مروعة كل وقت، وي كل مكان، ولكل 
                                        جيل:

 [.192: يوسف]     
نقوم بالدعوة ي ميع اأحوال، ي حال اأمن واخوف، وي حال الشدة  رابعًا:

والرخاء، وي حال الغنى والفقر وهكذا، وا نأخذ عى ذلك أجرًا أن أجرنا عى 
 [.190الشعراء: ]                             اه:

 إحسان فنتحى بأحسن الصفات وندعو الناساه بصفة اإى  نقوم بالدعوة خامسًا:
أحسن الصفات، وا نسأل الناس أجرًا كالشمس طبعها النور، وتعطي الناس النور إى 

 [.4القلم: ]                 با أجر:
الدين بالشفقة والرمة، ونتحمل منهم كل أذى ي سبيل إى  ندعو الناس سادسًا:

             طي ابنها اللبن وتتحمل منه كل أذى:إعاء كلمة اه كاأم تع
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 [.150آل عمران: ]                        
اه هذه اأصول تعرض لأذى، فعليه أن يصر ويعفو، إى  وإذا قام الداعي بالدعوة

يكون هينًا لينًا رحيًا، وا يكون فظًا غليظ القلب لئا ينفر وا يغضب وا جادل، و
                                  منه الناس:

                                         
                                                     
 [.35 – 33فصلت: ]

ويكون قدوة حسنة ي صورته وسرته وريرته، يقلل من جهد الدنيا، ويكثر من جهد 
اه، وإى القيام بأوامر اه، وإى طاعة اه ورسوله، ويكون أسبق إى  الدين، يدعو

                       ذلك:إى  الناس
                               

 [.134 – 133آل عمران: ]           
يعرض الداعي دعوته عى الناس مع التواضع، وا حقر أحدًا من الناس، ويدعو 

اإيان واأعال إى  للناس باهداية، وحب للناس ما حب لنفسه، يدعو الناس
      الصاحة ويكون أسبقهم إليها، وأحسنهم أداء ها، وحافظة عليها:

                       
 [.122التوبة: ]       

إى  وكا أن للوضوء نواقض، وللصاة نواقض، ولإسام نواقض فكذلك للدعوة
 اه نواقض.

 اه ورسوله بالوظيفة أو اأجرة .بيع كام  :الرياء وعدم اإخاص... ومنها منها:
 ية اجاهلية والعصبية كمن يدعوم :النفس وحب الشهرة.. ومنهاإى  الدعوة :ومنها
حزب أو طائفة أو ماعة وا يقبل الدعوة من غره، واه أمرنا أن ندعو إليه، وا إى 
                                   غره:إى  ندعو

 [.192يوسف: ]          
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 ة أشياء:وكل من ترك أصول الدعوة، ودعا عى هواه، ابتي بخمس
تزكية النفس.. احرص عى اجاه وامنصب.. احتقار اآخرين.. النظر ي عيوب 

        اه.. اإنفاق عى شهواته وعدم اإنفاق عى الدين:إى  الدعاة
 [.112هود: ]                           

ن، فمن قام ها حفظه اه اه، أهم اأوامر بعد اإياإى  وعبادة اه، والدعوة
              وأسعده ونره وجعله سببًا هداية العام:

                            
 [.41 – 49احج: ]                   

ترك ذريته بواد  غر ذي زرع، ليقيموا الصاة، حيث أسباب اموت ملسو هيلع هللا ىلص وإبراهيم 
باب احياة مفقودة، فحفظهم اه، وأخرج من هذه الذرية سيد اأولن موجودة، وأس

     )واآخرين، وخر أمة أخرجت للناس كا قال إبراهيم: 
               

 [.31]إبراهيم:  (     
                       ملسو هيلع هللا ىلص:ومن دعاء إبراهيم 

                                 
                           

 [.120 – 122البقرة: ]
واه عَز وجَل أخفى ي امجاهدة اهداية، وحصول الركات، والرزق احال، 

      )واحفاظة، والرقي ي الدين كا قال سبحانه: 
 [.60]العنكبوت:  (   

اية وهاية كالصاة بدايتها التكبر وهايتها التسليم، وكذلك الدعوة، وكل عمل له بد
أن إى  اهإى  أن يموت، فكذلك عليه الدعوةإى  فكا أن امسلم عليه الصاة

                                        :يموت
 [.192يوسف: ]     

أم اأعال كلها، فإذا قامت الدعوة نزلت اهداية،  فالعبادة أعظم اأعال، والدعوة
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وجاءت العبادات وامعامات، وامعارات واأخاق العالية، وحصلت السعادة 
                       للعباد ي الدنيا واآخرة:

                              
                                  

 [.32 – 39فصلت: ]                  
لقد اجتهد شياطن اإنس واجن عى هذه اأمة، ليحولوا بينها وبن رها ودينها 

 ، فربوها بثاثة معاول:ومصدر عزها
وسننه من حياة امسلمن، وترغيبهم ي حياة اليهود ملسو هيلع هللا ىلص طرد حياة النبي  اأول:

ه عليهم ولعنهم، وحياة البهائم الضالة، والشياطن امضلة والنصارى الذين غضب ا
              املعونة، وإشغاهم بالشهوات عن اأوامر:

                         
                           

 [.211البقرة: ]
اه، إى  بة العلاء، والدعاةمن حياة اأمة، وحارملسو هيلع هللا ىلص طرد جهد النبي  الثاي:

واآمرين بامعروف والناهن عن امنكر، واهامهم با ليس فيهم، والتضييق عليهم، 
                       والقضاء عليهم، وإماتة جهدهم حسيًا ومعنويًا:

                                                              
 [.0 – 2الصف: ]        

الباطل، وإى زينة الدنيا، وإى تكميل الشهوات، إى  إحياء ومساندة الدعوة الثالث:
وإى مع اأموال بأي وسيلة، وإى اإنفاق عى النفس ا عى الدين، وإضاعة 
اأوقات واأموال ي اللعب واللهو، وإشغال الناس بتكميل وحسن امطاعم 

         ارب وامابس وامساكن وامراكب، وخويف الناس من الدين:وامش
                                        

 [.51القصص: ]                         
هذا جهد الباطل عى احق ي كل زمان ومكان، وبسبب ترك الدعوة نال اأعداء ما 
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        اد أحوال امسلمن وإضاهم ورفهم عن دينهم:نالوه من إفس
                                     

 [.129البقرة: ]                            
واأم إذا فر منها ابنها تضطرب حتى يعود إليها، ونحن ا بَد أن نتفكر ونجتهد ونعمل 

 اه.إى  ي الدعوةملسو هيلع هللا ىلص ودينه ورعه، وإى جهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص حياة النبي إى  أمةلتعود ا
واابن إذا كان مريضاً اضطرب أبواه حتى يشفى، وإذا أصيب ميع اأواد بمرض 

 ؟فاذا تكون حال أبوهم ،خطر
كثر من امسلمن بمرض ترك الدين، وترك الدعوة إليه، فكيف يأي عندنا  لقد ابتي

اه، وإحياء أوامر اه ي ميع إى  الفكر والعمل إعادة اأمة جهد الدعوةاهم و
                               ؟اأمة، وي ميع شعب احياة

                                        
                                       

 [.11 – 16احديد: ]
واأمة اآن أصابتها أمراض خطرة، وكبرة، وكثرة جدًا، غرت صورها، وبدلت 
سعادها شقاء، وأمنها خوفًا، وعزها ذاً، فا بَد من الدعوة والدعاء ي ميع 

اه ظهر إى  اه، وإذا قامت اأمة بالدعوةإى  اأوقات واأحوال حتى تعود اأمة
نترت الفضائل ي العام، وإذا تركت اأمة الدعوة واشتغلت بالدنيا ظهر احق، وا

                       الباطل وانترت الرذائل ي العام:
 [.41الشورى: ]                          

رجااً  واخر والر اموجودان ي العام إنا ما ثمرة حركة الناس ي العام
 ونساًء، إن حركوا بخر انتر اخر ي العام، وإن حركوا بر انتر الر ي العام.
وكثر من امسلمن يعرفون أحكام الدين، وا يعرفون أوامر جهد الدين وهي 
الدعوة؛ أهم يشعرون أهم غر مسئولن وا مكلفن بالدعوة، وإنا هي واجب 

 العلاء منهم.
هل الذي عَم وطَم، وانتر بسببه كل ر وباء وفساد، فإن الدعوة واجبة وهذا من اج
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 عى كل مسلم كا أن الصاة واجبة عى كل مسلم.
وكا أن أوامر الصاة ا تتغر، فكذلك أوامر الدعوة ا تتغر، وقد أكمل اه لنا ذلك 

                       ملسو هيلع هللا ىلص:وبينه ي كتابه وسنة رسوله 

 [.11اأحزاب: ]
وساح الدعوة اأخاق العالية، فنكرم كل أحد، ونتحمل اأذى من كل أحد، وا 

اإسام، وقد إى  نجرح أحدًا، وندعو لكل أحد باهداية، وندعو ميع طبقات اأمة
 اإسام:إى  ملسو هيلع هللا ىلصدعا النبي 

من النساء، فأسلم أبو بكر من الرجال، وعي من الصغار، وزيد من امواي، وخدجة 
 اه من أول يوم.إى  وشعر كل واحد من هؤاء أنه مسئول عن الدعوة

اه فأسلم منهم ستة من إى  اجتهد عى اخواص واأغنياء فدعاهم فأبو بكر 
 العرة امبرين باجنة.

 احرم، أنه من أهل البيت.إى  اجتهد عى أقرانه، وعى الزائرين وعي 
 جتهد عى أقرانه من العبيد واماليك.ا وزيد بن حارثة 

وخدجة ري اه عنها اجتهدت عى النساء، فأسلم عى يدها فاطمة بنت اخطاب 
التي كانت سببًا ي إسام أخيها عمر، وأسلمت عى يدها سعدى بنت كريز التي 

، وكاما من اخلفاء الراشدين، ومن كانت سببًا ي إسام عثان بن عفان 
 ة امبرين باجنة.العر

وإذا بذلنا للدين ما نستطيع، اه يرزقنا ويير لنا ما ا نستطيع، كا أنزل امائكة 
                  يقاتلون مع امؤمنن ي بدر: 

                                 
 [. 19 – 0اأنفال: ]                    

   )، ونر أولياءه، وخذل أعداءه: بوأرسل الريح واجنود عى اأحزا
              )  

 [.25]اأحزاب: 
وكا نتفكر حل مسائل الدنيا، كذلك جب أن نتفكر حل مسائل البرية ي الدنيا 
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 يم اموصلالراط امستقإى  النور، وهدايتهاإى  واآخرة، وإخراجها من الظلات
                                  :النعيم امقيمإى 

                                  
 [.150آل عمران: ]     

إى  وكلا جاءت علينا اأحوال وامسائل وامشاكل ي جال الدعوة ا ننظر
عاء، ونقدم الشكوى إليه، فهو الذي بيده تغير اه بالدإى  اأحوال، بل نتوجه

                              اأحوال، وبيده النر والتمكن:
 [.51 – 59الذاريات: ]                      

 ؟وباذا أمر ماذا فعل ي تلك احال؟ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أمر إى  وننظر مع ذلك
كفار ي بدر ي قلة من امؤمنن، وقلة من العدة، وخالفة الملسو هيلع هللا ىلص كا قاتل النبي 

             اأحوال، فنره اه وخذل أعداءه وأمده بجند من امائكة: 
 [.123آل عمران: ]                

 ملسو هيلع هللا ىلص.وكا أنفذ أبو بكر جيش أسامة مع خالفته لأحوال التي أعظمها موت النبي 
بكر اجيوش حرب امرتدين مع خالفته ي الظاهر لتلك اأحوال..  وكا أخرج أبو

                                         وهكذا:
 [.3 – 2الطاق: ]                              

فاه مع وقبل ذلك وعى ذلك سار اأنبياء وامرسلون صلوات اه وسامه عليهم، 
                اأنبياء وأتباعهم حفظهم ويؤيدهم وينرهم:

                                  
 [.52 – 51غافر: ]        

، وألقاه ي النار، كان مع إبراهيم كال ملسو هيلع هللا ىلصفالنمرود ما مع احطب إحراق إبراهيم 
اه الذي بيده كل يء إى  للنار ومن أشعلها، بل توجهاإيان والتقوى، فلم يلتفت 

اه إى  اأسباب وامخلوقات، بل توجهإى  أن ينجيه، فأنجاه اه من النار، وم يتوجه
    مبارة، فوجه اه النار بأمره مبارة أن حفظه وا تره كا قال سبحانه:
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 [.13 – 62اأنبياء: ]          

 أن ينقل بعض أرته، هاجر وابنها إساعيلملسو هيلع هللا ىلص أن اه أمر إبراهيم  واامتحان اآخر:
ويضعهم بواد  غر ذي زرع، حيث أسباب اهاك موجودة، وأسباب احياة مكة، إى 

مفقودة، أمر يريده اه، فامتثل إبراهيم أمر ربه، وأسكنهم بواد غر ذي زرع، وراح 
وتركهم فحفظهم اه، وساق الناس إليهم، وأنبع اماء هم، وجبى هم الثمرات من 

                                    كل مكان:
                                                         
 [.126البقرة: ]

بأن جعله إمامًا للناس، وجعله أمة ي العبادة ملسو هيلع هللا ىلص وأكرم سبحانه خليله إبراهيم 
ل والدعوة، وجعل اأنبياء من بعده من ذريته، فهو أب اأنبياء من بعده، وخلي

               )الرمن: 
           ) 

 [.31]إبراهيم: 
ما بلغ ابنه إساعيل السعي أن  ملسو هيلع هللا ىلصأن اه عَز وجَل أمر إبراهيم  واامتحان الثالث:

         )يذبحه كا قال سبحانه: 
                    

           
 [.196-191]الصافات:  (     

اه أن يبار فاستسلم إبراهيم لذبح ابنه، وسلم إساعيل رقبته للذبح، وكان قضاء 
عان كال الطاعة واانقياد أمر ربه مع خالفته للطبيعة اأب ذبح اابن إ

                                واأحوال:
 [.121 – 129النحل: ]                   
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فحفظه اه، وحفظ ابنه، وأبقى إساعيل، وأخرج من نسله سيد امرسلن، وبعثه 
 [.191اأنبياء: ]                           رمة للعامن:

قياد أمر فا أعظم هذا الباء، وما أعظم تلك الطاعة.. وما أعظم ذلك التسليم واان
                                                اه:

 [.124البقرة: ]         
وأمته الدين، ملسو هيلع هللا ىلص واه عَز وجَل أعطى اأنبياء الدين، وجهد الدين، وأعطى حمدًا 

 وجهد الدين.
أحكام  كة، ثم جاءتوأول اأوامر بعد التوحيد واإيان هي أوامر الدعوة ي م

 ومسائل الدين ي امدينة.
اه من النبين وامرسلن، وما واجهوه من إى  وتفصيل أصول الدعوة والدعاة

أقوامهم فصله اه ي القرآن، وهو من أول ما نزل، وهو غالب سور القرآن التي ذكر 
 اه فيها جهد اأنبياء والرسل.

امدينة إى  وفصلها ي السنة النبوية بعد اهجرةملسو هيلع هللا ىلص وتفصيل أحكام الدين بينها النبي 
 كأحكام الصاة والزكاة والصيام واحج وغرها من العبادات وامعامات.

وأول الشهداء شهداء الدعوة ي سبيل اه كا حصل لسمية ويار وغرهم ي مكة 
 قبل اهجرة وقبل مروعية القتال ي سبيل اه، وقبل نزول اأحكام.

حيد واإيان والعبادة والدعوة هي أعظم حقوق اه عى عباده، فيجب تذكرهم فالتو
هذه احقوق ميعًا ي ميع اأوقات، وي ميع اأماكن، وي ميع اأحوال 

                )كا قال سبحانه: 
 [.192]يوسف:  (  

ثبات اليقن عى اخالق الذي وإنفي اليقن عى امخلوق،  وأعظم أصول الدعوة:
                             بيده كل يء:

                                 
 [.54اأعراف: ]                
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    ي ميع اأحوال واأعال:ملسو هيلع هللا ىلص ونفي ميع الطرق وإثبات طريقة النبي 
                                    

 [.1احر: ]
السنن النبوية.. ومن إى  اآخرة.. ومن العادات والتقاليدإى  وتوجيه الناس من الدنيا

تكميل اإيان واأعال الصاحة.. ومن حبوبات إى  تكميل اأموال والشهوات
ن.. ومن جهد غر جهد الديإى  حبوبات الرب.. ومن جهد الدنياإى  النفس

               ملسو هيلع هللا ىلص:جهد الرسول إى  الرسول
                              
                                  
                             

 [.12 – 11احج: ]                              
 عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله.ملسو هيلع هللا ىلص اه بيقن النبي إى  وندعو

 يوم القيامة.إى  هداية العام كلهملسو هيلع هللا ىلص ونجتهد عى الناس بنية النبي 
 حيثا كنا.ملسو هيلع هللا ىلص ونقوم ي ميع اأحوال بأعال النبي 

ه، أو ، أو أمر بملسو هيلع هللا ىلص، فا نفعل إا ما فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلصونؤدي ميع اأعال بطريقة النبي 
                                                        أقره أو رعه:

 [.21اأحزاب: ]               جئ   
 فإذا فعلنا ذلك وقمنا بالدعوة هذه اأصول اأربعة:

 ونية النبي.. وأعال النبي.. وطريقة النبي.ملسو هيلع هللا ىلص.. يقن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص لتكميل تربية العبد، وامتحان صدقه وصره كا حصل للنبي جاء اابتاء من اه 

وأصحابه من اجوع واخوف واأذى، والسب والشتم وااستهزاء، وامكر والكيد 
                       وغر ذلك:

                                                 
 [.151 – 155البقرة: ]                  

فلا صروا ه، واستقاموا عى دينه، وتوكلوا عى رهم، وامتثلوا أوامره، بدل اه 
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أحواهم، وأذهب عنهم اجوع واخوف وامرض، وأعزهم ونرهم، واستخلفهم 
ي اأرض، وخذل أهل الباطل، ودخل الناس ي دين اه أفواجًا، وأكمل اه الدين، 

         )النعمة كا قال سبحانه: وأتم 
 [.3]امائدة:  (  

 فخلف هذه اأمور اأربعة من العباد.. أربع كرامات من رب العباد وهي:
نرة اه عَز وجَل.. والتمكن ي اأرض.. ونزول اهداية.. والفوز باجنة والنجاة 

                                   من النار:
                           

 [.41 – 49احج: ]      
                     وقال سبحانه:

                                
 [.12التوبة: ]      

 فدين اإسام عند اه عظيم، ومكانة امسلم كذلك عند اه عظيمة.
مسؤولية امسلم جاه الدين عظيمة، والواجب عى كل مسلم ومسلمة أربع و

 تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. وإباغ الدين. مسؤوليات:
م الدين، والعمل بالدين، لإنسان نفسه، ليعرف امسلم رع ربه، ويقوم بامتثال فتعلُ 

 أوامر اه ورسوله، ويؤدي ذلك بعلم.
لدين والتذكر بمواعظه لعموم امسلمن ليفعلوا الطاعات، وجتنبوا وتعليم ا

 [.55الذاريات: ]               امعاي:
وإباغ الدين حق واجب عى كل مسلم ومسلمة، يؤديه لعموم الناس، ليدخلوا ي 

       )الدين، وتقوم عليهم احجة كا قال سبحانه: 
 [.52راهيم: ]إب (       

                         وقال سبحانه:
 [.165النساء: ]            

ليهتدوا ويدخلوا ي اإسام، وعى امؤمنن  كان عى الكفارملسو هيلع هللا ىلص وجهد النبي 
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 )بالتذكر والتعليم والوعظ، ليستقيموا عى أوامر اه عَز وجَل كا قال سبحانه: 
                

 [.125]النحل:  (        
 [.55]الذاريات:  (    )وقال سبحانه: 

وجهدنا اآن ينبغي أن يكون عى امسلمن أواً، لتكون حياهم كحياة اأنبياء 
والصحابة، وأخاقهم كأخاق اأنبياء والصحابة، ويقينهم كيقن اأنبياء والصحابة، 

                 كر ا تبليغ:وهذا تذ
                    

 [.11التوبة: ]                  
فإذا قامت اأمة عى اجهد، واستقامت عى أوامر اه، وجاءت فيها الصفات التي 

افة باأقوال حبها اه، واأعال التي أمر ها اه، سهل عليها تبليغ الدين للناس ك
         )والصفات واأعال كا قال سبحانه: 

 [.33]فصلت:  (    
      وأعظم الصفات التي حبها اه، وتؤثر ي الناس هي:

                
 [.112التوبة: ]                     

        الصفات امذكورة ي سورة اأحزاب: وكذا
                  
             
                                 

 [.35اأحزاب: ]            
اه حلت بامسلمن امصائب، وكثرت امعاي، وظهرت إى  وبسبب ترك الدعوة

ين ظهره، واتبع فيهم صفات اليهود والنصارى، فارتد بعضهم عن اإسام، ووى الد
     )سنن اليهود والنصارى الذين حذرنا اه منهم بقوله: 
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 [.191 -199]آل عمران:  (           
وأول ما خرج من حياة اأمة اليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله.. ثم 

طاعة النفس والشيطان والكفار.. ثم خرج الدين خرجت طاعة اه ورسوله، وجاءت 
                 من حياة مهور كبر من امسلمن:

                             
 [.290 – 292البقرة: ]                       

لدين والدعوة إليه أول ما علم اأمة بعد التوحيد واإيان أوامر اجهد لملسو هيلع هللا ىلص والنبي 
 ي مكة من أول يوم، ثم علمهم ي امدينة بعد اهجرة أحكام الدين.

ولكن اأمة اآن نسيت وتركت اجهد للدين، وجهلت أوامر اجهد التي فصلها اه 
أكثرها الدين، وأقبلت ي القرآن ي قصص اأنبياء، وبينها الرسول عمليًا، فخر 

وتتمرغ ي الشهوات.. وتضيع اأوقات باللهو واللعب: جمع اأموال.. عى الدنيا 
(                

 [.44]اأنعام:  (   
                                  :وقال 

 [.69 – 50مريم: ]                              
اه.. فإن م يستجيبوا إى  بالرتيب: الدعوةأصول دعوة الكفار ملسو هيلع هللا ىلص وقد بن النبي 

              طالبناهم باجزية.. فإن أبوا قاتلناهم، ليكون الدين كله ه:
 [.103البقرة: ]                                               

َُ َعُدَوَك ِمنَ إِ ِ»...  يوي أمراءه:ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي  كَِن َفاْدُعُهـمْ  َذا َلِقي َثاِث إى  اْلـُمْرِ
إى  ِخَصاٍل )أْو ِخاٍل(، َفأَيُتـُهَن َما أَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمنْـُهـْم َوُكَف َعنْـُهـْم، ُثَم اْدُعُهـمْ 

إى  ِل ِمْن َداِرِهـمْ الَتـَحوُ إى  اإْساِم، َفإِْن أَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمنْـُهـْم َوُكَف َعنْـُهـْم، ُثَم اْدُعُهـمْ 
ُهـْم أَنـُهـْم، إِْن َفَعُلوا َذلَِك، َفَلـُهـْم َما لِْلـُمَهاِجِريَن َوَعَلْيـِهـْم َما  ْ ِْ َعَلـى َداِر اْلـُمَهاِجِريَن، َوأْخ

ُهـْم أَنـُهـْم َيُكوُنوَن َكأ، اْلـُمَهاِجِرينَ  ْ ِْ ْعَراِب اْلـُمْسلِـِمَن، َفإِْن أَبْوا أْن َيَتـَحَوُلوا ِمنْـَها، َفأْخ
نِيَمِة َواْلَفْيِء  ٬َيـْجِري َعَلْيـِهـْم ُحْكُم ا ََ ِِ اْل اَلِذي َيـْجِري َعَلـى اْلـُمْؤِمنَِن، َوا َيُكوُن َلـُهـْم 

، إِا أْن ُيـَجاِهُدوا َمَع اْلـُمْسلِـِمَن، َفإِْن ُهـْم أَبْوا َفَسْلـُهـُم اْلـِجْزَيَة، َفإِنْ  ء  ْ ُهـْم أَجاُبوَك  ََ
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 .()أخرجه مسلم «َوَقاتِْلـُهـمْ  ٬َفاْقَبْل ِمنْـُهـْم َوُكَف َعنْـُهـْم، َفإِْن ُهـْم أَبْوا َفاْسَتِعْن بِا
اه أصالة، فإذا م يقبل الناس إى  والصحابة ري اه عنهم كانت أمامهم الدعوة

تكون فتنة ويكون الدين كله  الدعوة طالبوهم بدفع اجزية، فإن أبوا قاتلوهم حتى ا
ثم جاء بعد من قدم القتال عى الدعوة، فخاف املوك والكفار، ورفعت النرة ه، 

اأسباب واأشياء، وصار امسلمون كالكفار ي إى  من اه، فتوجهت القلوب
                 ااعتاد عى اأسباب فغلب من أسبابه أقوى:

 [.63النور: ]                   
وصار امسلمون اآن أذلة لتغر اليقن والرتيب، وكثرة امعاي والذنوب، وقوة 

الدين، ويستقيموا عليه إى  أسباب اأعداء، وا يرفع اه عنهم هذا الذل حتى يرجعوا
          )ويدعوا إليه كا قال سبحانه: 

 .[06]اأعراف:  (       
                              :وقال 

                           
 [.41 – 49احج: ]      

ومسؤولية اأنبياء وأتباعهم أعظم مسؤولية، فالرؤساء والعامة يتفكرون لأحوال 
 الدنيوية وحلها قبل اموت.

    برية كلها قبل اموت، وبعد اموت:بينا فكر اأنبياء كيف تصلح أحوال ال
                     

 [.122التوبة: ]           
وإذا كان العاِم سبب لبقاء أعال الدين، فإن الداعي سبب لبقاء الدين، فبسبب ترك 
تعليم الدين انترت ي اأمة البدع، وعم اجهل، وصار كثر من امسلمن يقرف 

 حرمات، ويرك الطاعات، ويعبد اه عى جهل وضال، فهذا تقصر العام:ام
 [.03 – 02احجر: ]                            

وبسبب ترك الدعوة حلت باأمة عقوبات ومصائب، وتسلط أهل الر والباطل، 
                                                

 (. 1139برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ادة فأقفلت كثر من امساجد، والتي م تقفل عطلت عن أعال امسجد من العب
 والدعوة والتعليم، وبقيت مكانًا تؤدى فيها الصاة ثم تقفل.

وملئت اأسواق بالسلع، وأماكن اللهو باماهي، وأماكن اللعب باألعاب، وغشى 
الناس أسواق الفساد والشهوات وأماكن اللهو واللعب، واشتغلوا بالدنيا عن الدين، 

 رجااً ونساًء، ليًا وهارًا.
ساجد من جهد الدعوة إا ما رحم ربك، فأغلقت إا لصاة وخلت كثر من ام

فريضة، وما خلت امساجد من اأعال تبعتها البيوت فصارت خالية من اأعال 
الصاحة إا ما رحم ربك، ملوءة باأشياء امباحة وامحرمة التي تصد عن ذكر اه 

                                       وعن الصاة:
                                         

 [.11 – 16احديد: ]                              
خلت امساجد من حلقات الذكر والتعليم، والشورى والتفكر هداية البرية، وخلت 

اللهو واللعب.. وتكميل البيوت كذلك، وجلس الناس جالس الغيبة والنميمة.. و
                             شهوات النفس:

 [.29سبأ: ]
 ؟وكم يربحونوماذا يبنون؟ وماذا يعملون؟  وتشاوروا ماذا يأكلون؟

وصاروا يتعلمون ما يقيمون به دنياهم، وتتلمذ كثر منهم عى أيدي من غضب اه 
جاؤوا بحياة اليهود والنصارى وأفكارهم عليهم ولعنهم من اليهود والنصارى، ف

وأعاهم، ووضعوها ي صحن اإسام وسفرته، ودعوا الناس إليها باسم العلم، 
فقعد الناس عليها وهم مطمئنون، يتلذذون بطعمها وحاوها، ولو كانت تغضب اه، 

     )وتوجب لعنته، وجلب سخطه، وتسبب عقوبته: 
             

          ) 
 [.10 -12]امائدة: 

وصار الفكر والعمل عند هؤاء باإماع كيف تزيد اأموال واأشياء، ا كيف يزيد 
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 اإيان واأعال، وماذا يريد الناس، ا ماذا يريد اه.
وصارت حياة اليهود والنصارى وسائر الكفار تنقل إلينا، بل تفرض علينا، وحياتنا 

               ننا ا تنقل إليهم، وا تعرض عليهم:ودي
 [. 24حمد: ]       

وبدأ كثر من امسلمن خرجون من الدين بسبب ضعف اإيان واليقن، وقلة 
العلاء والدعاة وامصلحن، والكفار ينفرون من الدين، فزادت الدنيا، ونقص الدين، 

      وأعرضوا عن اخالق ودينه ورعه:وتعلق كثر من الناس بامخلوق، 
                                  

 [.110اأعراف: ]                               
اه فتحت أبواب الدخول ي الدين، وإذا فقدت الدعوة فتحت إى  وإذا قامت الدعوة

اليقن عى إى  خرج اليقن من اإيان واأعال، أبواب اخروج من الدين، وبدأ
                   اأموال واأسباب واأشياء:

                                 
                              

 [.25 – 24اأنفال: ]       
اخل اخر كلها، فيدخل اإيان واليقن اه فتحت مدإى  وإذا قامت الدعوة

واإخاص، ويدخل الصر والعفو واإحسان، وتدخل الرمة والشفقة والتقوى، 
 ويدخل الكفار والعصاة ي اهداية والطاعة.. وجتمع الناس عى احق واهدى.

وإذا م تقم بالدعوة فتحت مداخل الر كلها، فيدخل كل ر بكل لون، ي كل وقت، 
 ل نفس، وإذا دخل كل ر خرج كل خر، فيخرج من اإنسان كل يء ميل.ولك

خرج اإيان واليقن والتقوى، واأعال الصاحة، واأخاق احسنة، حتى ي 
             النهاية خرج الناس من دين اه أفواجًا كا دخلوه أفواجاً:

                                      
 [.45 – 44اأنعام: ]                      

والفقه ي الدين، واإنذار بالدعوة، متازمان، ومن غلب هذا عى ذاك، أو ترك هذا 
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من أجل ذاك، فقد ضل عن الصواب، وكان كمن له ِرجل  أطول من اأخرى، فا 
                            يستقيم له امي: 

                               

 [.122التوبة: ]
              )وقال سبحانه: 

                
 [.15]الشورى:  (            

ف من الناس، اه بثاثة أصناإى  بحكمته ابتى عباده الذين يدعون تبارك وتعاىواه 
 وكل صنف له أتباع، وله من الكام والدعوة ما يناسبه:

من عرف احق فعاداه حسدًا وبغيًا كاليهود، أو عرف احق وضل عنه  اأول:
         )كالنصارى كا قال سبحانه: 

               
 [.190]البقرة:  (          

ساء وأهل اأموال، الذين فتنتهم دنياهم وشهواهم، ما يعلمون أن احق الرؤ الثاي:
  )يقيدهم بأوامره، ويمنعهم من كثر ما أحبوه وألفوه، كا قال سبحانه: 

                 
جئ  [.59]القصص:  (     

م عى حق، وهم عى الذين نشأوا ي باطل وجدوا عليه أسافهم، يظنون أه الثالث:
 (       )باطل، وهؤاء هم اأكثرون: 

 [.19 -60]الصافات: 
                 )وهؤاء: 

 [.119]البقرة:  (     
 اه كا أها مسئولية اأمة كلها، فهي كذلك حاجة اأمة كلها، فالدعوةإى  والدعوة

         )كا قال سبحانه: اه سبب للهداية إى 
 [.60]العنكبوت:  (
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ی   )اه أمان لأمة من العذاب واهاك كا قال سبحانه: إى  والدعوة
 [.111]هود:  (    

  )وكا أن العبادة أمر اه جب امتثاله من كل مسلم كا قال سبحانه: 
 [.21]البقرة:  (        

   )الدعوة أمر اه جب القيام به من كل مسلم كا قال سبحانه:  فكذلك
                

 [.125]النحل:  (     
اه أن يتعرف عى امدعوين، وأن يراعي إى  وعى الداعي حن يقوم بالدعوة

 ناس ثاثة أقسام:أحواهم، فاه سبحانه جعل مراتب الدعوة بحسب مراتب اخلق، وال
رض عليه احق اعرف به واتبعه، فهذه يدعى باحكمة بحسن بيان  اأول: من إذا ع 

             اخلق:إى  احق، ومقاصد الرع، وبيان إحسان الرب
 [.33فصلت: ]                        

والعمل به، فهذا حتاج مع  من إذا سمع احق اعرف به، لكنه ا يرع لقبوله الثاي:
اموعظة احسنة، بالرغيب ي اجنة، والتحذير من النار، ليعلم ثواب إى  البيان

الطاعات فيقبل عليها، ويعلم عقوبة امعاي فيحذر منها، وينرح صدره للعمل 
                                   الصالح:

 [.36 – 31النبأ: ]                                  
رض عليه احق ا يعرف به وا يقبله، بل يرده بالشبهات، فهذا  الثالث: من إذا ع 

 جادل بالتي هي أحسن حتى تزول شبهته، ولينكشف احق.
        )وقد بن اه ذلك كله بقوله سبحانه: 

               
 [.125حل: ]الن (

 والدين ا ينتر وا حفظ إا بأمرين:
 اه.. واجهاد ي سبيل اه.إى  الدعوة

فالدعوة أواً لعموم الناس، ثم اجهاد ي سبيل اه من عاند وأبى إا الكفر والصد 
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وأصحابه ري ملسو هيلع هللا ىلص عن سبيل اه، أو آذى امسلمن أو اعتدى عليهم كا فعل النبي 
                              اه عنهم:

 [.0التحريم: ]     
وهذا واجب امسلمن ي كل زمان ومكان، فاتباع امهاجرين واأنصار ليس فقط 

 بأداء العبادات، وترك امحرمات.
         اه كا قال سبحانه:إى  بل يكون مع ذلك ااقتداء هم ي الدعوة

                               
 [.125النحل: ]              

    )قتداء هم ي اجهاد ي سبيل اه كا قال سبحانه: واا
             

 [.49 -30]اأنفال:  (          
 اه:إى  الدعوةإى  وميع طبقات اأمة حتاجون

 الدخول ي اإسام واخروج من الكفر.إى  كون ي دعونفالكفار وامر
اه ببيان أحكام الدين الصحيحة، والرغيب ي إى  وامبتدعة والعصاة ي دعون

        اأعال الصاحة، والرهيب من اأعال السيئة لعلهم يتوبون:
 [.1احر: ]                                

الدعوة ليزيد إياهم، ولتحسن أعاهم، ولتتحرك قلوهم إى  باد حتاجونوالع  
 [.55الذاريات: ]               لدعوة غرهم:

       الدعوة ليعملوا بعلمهم، وينروا علمهم ي اأمة:إى  والعلاء حتاجون
 [.10آل عمران: ]                          

اه، ليزيد إياهم ويكمل، فيتوبوا من ذنوهم، وحسنوا إى  مؤمنن ي دعونوعامة ا
 أعاهم، وحفظوا إياهم لئا ينقص.

 .وطبقة الفقراء، وطبقة أهل الباء وهكذا صفة احكام، وطبقة التجار،
اه، والتذكر، واأمر بامعروف، والنهي عن إى  فليس أحد يستغني عن الدعوة

النصح واإرشاد، ا امؤمن وا الكافر، وا العام وا اجاهل، وا امطيع امنكر، و
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                                   وا العاي:
 [.192يوسف: ]          

          وكل يدعو بحسب حاله.. وكل ي دعى بحسب حاله:
 [.132آل عمران: ]        

اه جب أن نخرج من قلوبنا عاطفة اانتقام من الناس مها إى  ا بالدعوةوإذا قمن
                                 فعلوا بنا وآذونا:

 [.34اأنعام: ]                        
فق فامريض إذا زاد مرضه واشتد أحيانًا يرب الطبيب الذي يعاجه، والطبيب يش

 [.5امعارج: ]                 عليه، ويواصل عاجه، ويسهر من أجله:
وهكذا أعداء اأنبياء وأعداء امسلمن، بسبب شدة مرضهم وجهلهم، يسبون اأنبياء 
والدعاة وامسلمن ويؤذوهم ويقاتلوهم، واأنبياء وأتباعهم كلا زاد اأعداء ي 

          )ا اه هم: أذاهم زادوا شفقة عليهم، ودعو
                 

 [.150]آل عمران:  (      
 ما ربه امركون حتى أدموه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول:ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي 

 .()متفق عليه «الَلـُهـَم اْغِفْر لَِقْوِمي َفإَِنـُهـْم ا َيْعَلـُمونَ »
 ذه اأمة خر أمة أخرجت للناس َتَوجها اه بتاجن:وما كانت ه
وهو تاج اإيان، والعبادات، وامعامات وامعارات  صفة اأمة:أحدما: 
             واأخاق:

                      
 [.112التوبة: ]        

ر بامعروف، والنهي عن امنكر، ، واأماهإى  وهو تاج الدعوة عمل اأمة:الثاي: 
                        والنصح للخلق:

                                                

 (. 1102(، واللفظ له، ومسلم برقم )3411، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 [.119آل عمران: ]       

واأمة إذا تركت الدين فقد قطعت صلتها باه، وأحلت بنفسها عقاب اه.. وإذ تركت 
اها، وجاء الفساد ي اأمة وي العام كله.. وانتر اه خرج الدين من حيإى  الدعوة

الظام مكان النور.. والرك مكان التوحيد.. وامعاي مكان الطاعات.. وأوجب 
               ذلك غضب اه وسخطه ولعنته كا قال سبحانه: 

                            
                         

                            
                           

 [.21 – 12امائدة: ]                          
وإن آفة أهل العلم والدعوة، حن يقصدون بعملهم غر وجه اه من طلب مال أو جاه 

  وجارة خارة ا عقيدة حارة دافعة:أو منصب، فحينئذ يصبح الدين حرفة 
 [.161آل عمران: ]                             

إى  فهنا يقولون بأفواههم ما ليس ي قلوهم، ويأمرون باخر وا يفعلونه، ويدعون
الر وهملونه، وينهون عن الر ويقتحمونه، فهؤاء قد ضلوا وأضلوا، وهم حسبون 

                               يء:  أهم عى
 [.3 – 2الصف: ]               

اه، وبعضهم اكتفى بالعبادة عن إى  وكثر من امسلمن جهل أنه مكلف بالدعوة
د عن العمل به،وبعضهم يؤدي وبعضهم اشتغل بالعلم وتعليمه، وقعالدعوة، 

وبعضهم ليس معه من الدين إا اسمه فا عبادة وا  العبادات، وجل وقته للشهوات،
                 دعوة، والناس ي ذلك طبقات ودرجات:

 [.292البقرة: ]                        
، ويعرف أنه مسؤول عن الدين ملسو هيلع هللا ىلصولكي يعرف كل إنسان ربه ودينه وأعال رسوله 

ربه ويتوب إليه، وحب دينه، ويرى جهد رسوله، ا  إى ونره ي العام، ولكي يعود
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من العبادات والدعوة ملسو هيلع هللا ىلص: بَد من تكوين بيئة صاحة يرى فيها امسلم أعال الرسول 
  والتعليم واآداب والسنن القولية والفعلية، وحسن امعارات واأخاق:

                         
                       

 [.11التوبة: ]          
 وي البيئة اإيانية الذاكرة يكرمنا اه بخمس كرامات:
 ي الدين.. وننر الدين: نرقىنتعلم الدين.. ونعمل بالدين.. ونثبت عى الدين.. و

                            
                                  

 [.22الكهف: ]       
فإذا دخل اإنسان ي هذه البيئة الصاحة زاد إيانه، وتغر فكره، وحسنت أعاله، 
وأقبل عى الطاعات، وترك امعاي، وصار عابدًا داعيًا، معظًا لربه، متثاً 

جد خلقه، كا حصل ذلك كله ي امدينة ي امسإى  أوامره، شاكرًا لنعمه، حسناً 
، وي بيوت أصحاب النبي، فكل من دخل تلك اأماكن ملسو هيلع هللا ىلص النبوي، وي بيوت النبي 

تأثر با فيها من اإيان واأعال، واكتسب السنن واأحكام واآداب، فعمل ها، 
       )ودعا إليها كا قال سبحانه: 

 [.110]التوبة:  (
                                 وقال سبحانه:

                               

 [.122التوبة: ]
وا بَد من التدرج ي إيصال هذه اأصول لكل إنسان، ولكل جاهل، ولكل ضال، 
ولكل عاص، ولكل معاند، ولكل مستكر، فلا تكونت بيئة اإيان واأعال 

وطاعتها ه ورسوله، ثم دخل الناس الصاحة ي امدينة جاءت الوفود تعلن إسامها 
                       ي دين اه أفواجًا:

 [.3 – 1النر: ]                               
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 الدين والعمل به والدعوة إليه ها أصول، ويتم ذلك با يي:إى  وعودة الناس
 التأليف.. ثم التعريف.. ثم التكليف.

فنؤلف قلوب الناس بالثناء عليهم، وذكر حاسنهم، وإنزاهم منازهم، وهدي هم ما 
حبون، ونكرمهم ونحرمهم ونوقرهم، وبذلك حبوننا، فيسمعون كامنا، ويتأثرون 

 [.4القلم: ]                 بصفاتنا، ويرغبون ي ديننا:
ليعظموه، ثم نبن كثرة نعمه عى ثم نبن هم عظمة اه، وعظمة أسائه وصفاته، 

عباده، وميل إحسانه إليهم، خاصة هذا الدين الذي مَن اه به عى عباده، ليشكروه 
                              ويطيعوه ليزيدهم من فضله:

                                     
                            

                                          
 [.24 – 22احر: ]       

ثم نبن حاجة البرية اماسة للدين، ليسعدوا ي الدنيا واآخرة ثم نبن فضائل 
اه، وفضل اخطوات ي سبيل اه، وجهود اأنبياء ي نر دين اه، إى  الدعوة
                                  الناس ي جهد اأنبياء: ونرغب

 [.21اأحزاب: ]                       جئ   
فإذا عرف الناس ذلك جاءت عندهم الرغبة ي العمل بالدين والدعوة إليه، والصر 

                                       عى ذلك:
 [.10حمد: ]        

اه زاد إيانه، ونزلت اهداية عليه وعى العباد، وجاءت إى  فإذا قام امسلم بالدعوة
عنده الرغبة ي التضحية ي سبيل اه بنفسه وماله، وأوقاته وشهواته، وبلده وأواده، 

     )وأصحابه: ملسو هيلع هللا ىلص وكل ما يملك كا فعل ذلك النبي 
            

 [.20 -22]التوبة:  (           
ثم تأي ي قلبه رمة الناس، والشفقة عليهم، واإحسان إليهم، والدعاء هم، ثم يرى 
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               عيانًا مظاهر رمة اه لعباده، وفضله عليهم:

 [.191اأنبياء: ]
 داية:وأهم أصول دعوة اأنبياء التي تنزل بسببها اه

اإيان واليقن، والتقوى واإخاص، وااستقامة عى أوامر اه، والتوكل عى اه، 
والصر عى كل أذى، والعفو والصفح، والرمة والشفقة، وامتثال أوامر اه ي 

    اه، وعدم سؤال الناس اأجرة عليها:إى  ميع اأحوال، والقيام بالدعوة
                                  

                         
 [.4 – 2اأنفال: ]                    

اه بالعزة؛ لعلمهم أن اه معهم إى  وأصحابه ري اه عنهم يدعونملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 
، وأهم ا وهو مواهم، ويمشون باانكسار والتواضع؛ لعلمهم أن اهداية بيد اه

يملكون شيئًا، ويرمون الناس ويشفقون عليهم، ويرفقون هم، لعلهم هتدون 
               فينجون من عذاب اه؛ أهم يعلمون م يعلم أولئك :

                                    
 [.150آل عمران: ]                      

ي معاجة تقاليد اجاهلية من مر وزنى، ومير وربا، من أول ملسو هيلع هللا ىلص وم يبدأ النبي 
اأمر؛ أها إنا تقوم عى جذور اعتقادية فاسدة، فعاجها من فوق السطح قبل عاج 

                                  جذورها جهد ضائع: 
                               

 [.35اأنعام: ]        
                 شهادة أن )ا إله إا اه(: إى  بالدعوةملسو هيلع هللا ىلص وإنا بدأ 

 [.192يوسف: ]                           
ول  اه  عن معاذ ري اه عنه أنه قال:و ِِ َقْوًما مِ » :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَثنِي َرس  َأْهِل  نْ إَِنَك َتْأ

َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك  اه،َوَأِي َرُسوُل  اه،َشَهاَدةِ َأْن َا إَِلَه إَِا إى  َفاْدُعُهمْ  اْلكَِتاِب 
ِِ ُكِل َيْوٍم َوَلْيَلةٍ  اهَفَأْعلِْمُهْم َأَن  َْس َصَلَواٍت  ََ َض َعَلْيِهْم  َ ََ َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك  ،اْف
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ِِ ُفَقَرائِِهمْ  اهَأْعلِْمُهْم َأَن فَ  ُد  َ َُ َض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِيائِِهْم َف َ ََ َفإِْن ُهْم  ،اْف
مْ   اهَفإَِنُه َلْيَس َبْينََها َوَبْنَ  ،ظُْلومِ ، َواَتِق َدْعَوَة امَ َأَطاُعوا لَِذلَِك َفإَِياَك َوَكَرائَِم َأْمَواِلِ

 .()متفق عليه «َجاب  حِ 
وطالت فرة إنشاء ا إله إا اه ي القلوب حتى بلغت ثاثة عر عامًا ي مكة، تم 
فيها تعريف الناس بإههم احق، وبيان أساء اه وصفاته وأفعاله، وتعبيدهم له، 
وتطويعهم لسلطانه، وتذكر الناس بنعم اه عى عباده، وبيان ثواب أهل الطاعة، 

        ب أهل امعصية، واطمأنت القلوب وأسلمت نفسها ه: وعقا
                                  

 [.20 – 22الرعد: ]            
حتى إذا خلصت نفوسهم ه، وأصبحوا ا جدون أنفسهم خرة إا ما ختاره اه، 

ستعدت نفوسهم للطاعة وتنفيذ أوامر اه، وجاءت فيهم حبة اه ورسوله ودينه، وا
بدأت التكاليف با فيها الشعائر التعبدية وتفصيل أحكامها وأوقاها ومقاديرها ي 

                            امدينة: 
 [.2اجمعة: ]                           

واأخاق،  وامعامات وامعارات باداتوعندئذ بدأت تنقية رواسب اجاهلية ي الع
بدأت ي الوقت الذي يأمر اه بأمر فيطيع العباد با جدال، بل نزلت أوامر الدين ي 
امدينة كامطر فاستقبلوها بالطاعة التامة، وتلذذوا بأدائها وتنفيذها، وقالوا سمعنا 

 )ا ما اختاره اه: وأطعنا ه ورسوله؛ أهم أسلموا وجوههم ه، فا ختارون إ
                   

 [.36]اأحزاب:  (      
عندهم ااستعداد للسمع والطاعة ء يان ي قلوب الصحابة ي مكة، جافلا جاء اإ
                               ه ورسوله: 

                              
 [.225البقرة: ]     

                                                

 (، واللفظ له. 10( ومسلم برقم )1305، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 امدينة صار الناس ثاثة أصناف: إى  ملسو هيلع هللا ىلصوما هاجر النبي 
إما مؤمن.. وإما كافر.. وإما منافق يظهر اإسام، ويبطن الكفر، بخاف ما كانوا وهو 
بمكة، فلم يكن هناك منافق، وم يكن من امهاجرين منافق، وإنا كان النفاق ي 

 ئل اأنصار.امدينة ي قبا
فإن مكة كانت قبل الفتح بيد الكفار وهم زعاؤها، فا يؤمن وهاجر إا من هو 
مؤمن حقًا، وامدينة آمن ها أهل الشوكة والزعامة، فصار للمؤمنن ها عزة ومنعة 
باأنصار، فمن م يظهر اإسام من الكفار انكشف أمره، وبطل كيده ومكره، فظهر 

إظهار اإيان وشعائره مع أن قلوهم م تؤمن: إى  فقونالنفاق، واحتاج امنا
(                 

 [.191]التوبة:  (        
         رسوله بمجاهدة الكفار وامنافقن معاً:  هذا أمر اه 

 [.13التوبة: ]                  
ى الرخص، فبدل الوضوء التيمم عند احاجة، والفطر بدل وميع العبادات مركبة ع

الصيام ي السفر، وقر الصاة ومعها ي السفر، والصاة للمريض قائًا، فإن م 
               وهكذا:  ستطع فعى جنبيستطع فقاعدًا، فإن م ي

 [.226البقرة: ]
 [.6 -5رح: ]ال (                ) وقال سبحانه: 

    )اه فهي مركبة عى العزيمة كا قال سبحانه: إى  أما الدعوة
                  
               

 [.12]احج:  (           
                            وقال سبحانه: 

 [.52 – 51فرقان: ال]           
وحاجة البرية للدين أعظم من حاجتهم للطعام والراب، بل أعظم من اهواء 
والتنفس؛ أهم بفقد اهواء والتنفس يفقدون احياة الدنيا، وبفقد الدين خرون 
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                   الدنيا واآخرة، وأي خران فوق هذا؟
                              

 .[121 – 110النساء: ]                      
فا بَد من اانتشار ي اأرض إباغ دين اه، ونر السنن واأحكام بن الناس، 
ومقاتلة من يصد عن سبيل اه، حتى ا تكون فتنة ويكون الدين كله ه.. كا قال 

              )سبحانه: 
 [.41]التوبة:  (   

            سام حق لكل الناس، فيجب أن يوصل إليهم: واإ
 [.52إبراهيم: ]                      

اه ي كل مكان، وعرض دعوته وما جاء به من إى  ملسو هيلع هللا ىلصومن أجل ذلك دعا النبي 
نة.. وأنذر الناس الدين عى أهل مكة.. وأهل اموسم.. وأهل الطائف.. وأهل امدي

كافة.. والعامن قاطبة. وجاهد بنفسه، وغزا بنفسه، وأرسل البعوث والرايا، إعاء 
كلمة اه، ونر دينه، وقمع امعتدين، ودفع عدوان الظامن. وكذلك فعل الصحابة 

اه، مبلغن دين اه، إى  معه، ومن بعده، فساروا ي مشارق اأرض ومغارها دعاة
     سنن رسول اه، جاهدين ي سبيل اه، ا خافون ي اه لومة ائم:  معلمن

                           
 [.15احجرات: ]            

َباَدَة ْبِن  َعنْ و وَل : قال ري اه عنه الصامتع  َعَى الَسْمِع َوالَطاَعِة  ملسو هيلع هللا ىلص اهَباَيْعنَا َرس 
ْرِ َواْلي ْرِ ، َوامَ  الْ ِي  ، نَْشِط َوامَ ــع  نَاِزَع اْأَْمَر َأْهَله  ْكَرِه ، َوَعَى َأَثَرة  َعَلْينَا َوَعَى َأْن َا ن 

وَل بِاحَ  نَاَوَعَى َأْن َنق   .()متفق عليه  .َلْوَمَة َائِم   اهَا َنَخاف  ِي  ،قر َأْينََا ك 
اه، جاهدين ي سبيل اه، ي مشارق اأرض  إى ومضوا ي هذا السبيل داعن

ومغارها، حتى مات أكثرهم ي غر مكان مولده، فعلوا ذلك كله امتثااً أمر رهم: 
(            )  

 [.52]إبراهيم: 
                                                

 (، واللفظ له. 1190ومسلم برقم )( ، 1100، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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فعقبة بن نافع مات ي اجزائر.. وأبو لبابة ي تونس.. وأبو أيوب اأنصاري ي 
طلحة اأنصاري ي جزائر الروم.. وقثم بن عباس ي سمرقند..  أسطنبول.. وأبو

وقتيبة بن مسلم الباهي ي فرغانة.. وعبدالرمن الغافقي ي فرنسا.. والنعان بن 
مقرن ي هاوند.. وعي بن أي طالب ي الكوفة.. والراء بن مالك ي تسر.. 

. وعبداه بن رواحة ي واحارث بن هشام ي الرموك.. وأبو عبيدة ي اأردن.
مؤتة.. وخالد بن الوليد ي مص.. وسلان الفاري ي امدائن.. وبال ي 
دمشق.. وأنس بن مالك ي البرة.. وجعفر بن أي طالب ي مؤتة.. وعبدالرمن 
بن سمرة ي خراسان.. وعمرو بن العاص ي مر.. ورحبيل بن حسنة ي 

        م، وغر هؤاء كثر: اأردن.. وسهيل بن عمرو ي الشا
                               

 [.14اأنفال: ]           
له عرة أبناء، سبعة منهم قبورهم ي باد ملسو هيلع هللا ىلص والعباس بن عبدامطلب عم رسول اه 

 شتى ووادهم ي مكة:
ليمن.. وقثم ي سمرقند.. الفضل ي الشام.. وعبداه ي الطائف.. وعبيداه ي ا

                    وعبدالرمن ومعبد ي إفريقيا: 
 [.21احديد: ]             

لِيَُبِلغ الَشاِهُد » حجة الوداع أكثر من مائة ألف، فلا قال هم:ملسو هيلع هللا ىلص وحج مع النبي 
ائَِب، َفإَن الَشاِهَد َعَسى أْن ُيَبِلَغ َمْن ُهَو أ ََ  .()متفق عليه «ْوَعى َلـُه ِمنْـهُ اْل

خرجوا بأمواهم وأنفسهم، وتركوا أوادهم وبادهم، إعاء كلمة اه، ونر دين 
اه، وإزاحة الباطل من اأرض، وما دفن منهم ي امدينة إا ما يقارب عرة آاف، 

اه عنهم  والباقون ماتوا جاهدين مسافرين مبلغن لدين اه ي أنحاء اأرض، فري
          )أمعن: 

              
 [.20 -22]التوبة:  (    

                                                

 (. 1610( واللفظ له، ومسلم برقم )61، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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والصحابة اجتاعية عى كل فرد كالعبادة، ثم بقيت ملسو هيلع هللا ىلص وكانت الدعوة ي عهد النبي 
أفراد من اأمة، واقترت عى قلة من الناس، إى  العبادة اجتاعية، وحولت الدعوة

 ثرت عقيدة اأمة، وفسد يقينها، واهتز أمنها، وكثرت جراحها.فتأ
فضعف اإيان.. وبسبب ضعف اإيان ضعفت الطاعات.. ثم ضعف العلم والذكر 
والتذكر.. ثم تأثرت اأخاق.. ثم تغرت امعارات.. وساءت امعامات.. 

 وتغرت النيات.
ضعف، بل أخذ مكان كل صفة وم يقف اأمر عند هذا احد من التأثر والنقص وال

 ضدها عند كثر من امسلمن:
فكان مكان قوة اإيان ضعف اإيان.. ومكان قوة اأعال ضعف اأعال.. 

اأموال إى  اه الدعوةإى  ومكان حسن اأخاق سوء اأخاق.. ومكان الدعوة
ورسوله  واأشياء.. ومكان جهد الدين جهد الدنيا.. ومكان تكميل ما حبه اه

 تكميل ما حبه النفس. 
 حتى ظهر ي اأمة من يأمر بامنكر، وينهى عن امعروف، عى كافة امستويات.

وركب أكثر اأمة مراكب اللهو واللعب والغفلة وااشتغال بالدنيا كا هو واقع ريح 
 ي العام اإسامي، فضًا عن العام اجاهي.

ااة وا خوف، وا والفواحش عانية با مب واقتحم كثر من امسلمن امعاي
                          اء: حياء وا استخف

 .[63التوبة: ]              
فهل ت رك هذه اجراح تنزف امعاي والذنوب والكبائر التي تغضب اه وتسبب 

سر وراء الشياطن سخطه، وتوجب لعنته، وحل بنا نقمته؟ وهل ترك اأمة ت
                     ؟جهنمإى  وامجرمن با هدى

                             
 [.121 – 110النساء: ]                   

وإذا كان العام اآن ما يقارب سبعة مليارات إنسان، أكثرهم با إيان وا هدى، 
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جهنم؛ أهم كفار يعيشون إى  يًا أكثر من ثاثائة ألف إنسانويموت منهم يوم
                            كالبهائم والشياطن با هدى: 

 [.12حمد: ]     
وماذا  اه؟إى  ومن امسئول عن التقصر ي دعوهم فمن امسئول عن هؤاء؟

إن مسؤولية البرية كافة يتحملها  خرت البرية ما قرنا ي إباغها الدين؟
امسلمون كافة، فقد اجتباهم اه، وأكمل هم الدين، وأتم عليهم النعمة، وأخرجهم 

            للناس بأعظم دين، وأرف وظيفة كا قال سبحانه:
                            

 .[119]آل عمران:                    
                ؟ومن امسئول عن خيانة اأمانة الكرى

                                    
                    

 [.13 – 12اأحزاب: ]              
  [.34 اإراء:]                  ؟ومن امسئول عن نقض العهد

                      سبحانه:  وقال
 [.01النحل: ]                            

أخ ي الدين والنسب وهو امسلم.. وأخ ي النسب ا ي  إن لكل مسلم أخوين:
 الدين وهو الكافر، ولكل منها حق عليه.

       ر: فحق امسلم النصيحة، واأمر بامعروف، والنهي عن امنك
                          

 [.3 – 1العر: ]        
                   اه، والعمل برع اه: إى  وحق الكافر دعوته

 [.192يوسف: ]                         
ي أول واجب، وأعظم ، بل هملسو هيلع هللا ىلصاه واجبة عى كل فرد من أمة حمد إى  والدعوة
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واجب بعد اإيان والعبادة، عى ميع اأمة، وي ميع اأحوال، لكل الناس، 
 فمن تركها وشغل نفسه بغرها فهو آثم مقر ي وظيفته، ومسؤول عن تقصره: 

                                    
                             

 [.0 – 6اأعراف: ]                              
واه عَز وجَل حتج عى احكام واملوك إذا تركوا الدعوة بسليان عليه الصاة 

 ربه.إى  والسام، فلم يشغله ملكه عن الدعوة
حمد وعيسى عليها الصاة وحتج سبحانه عى الفقراء إذا تركوا الدعوة بم

اه بأغنياء الصحابة كأي بكر إى  حتج عى اأغنياء إذا تركوا الدعوةووالسام، 
 والزبر وغرهم ري اه عنهم. عوفوعمر، وعثان وعبد الرمن بن 

 وهكذا.ملسو هيلع هللا ىلص.. اه بأيوب إى  وحتج عى امرى إذا تركوا الدعوة
هم التاجر، والناس ختلفون ي قدراهم ووظائفهم فمنهم املك، ومنهم الوزير، ومن

ومنهم الطبيب، وهذه الوظائف الصغرى وقتها قليل، ومنافعها حدودة، فا تعطى 
 كل الوقت، وكل الفكر، وكل العمل.

 أما الوظيفة الكرى لكل مسلم ومسلمة مها كان فهي مركبة من أمرين:
 .اه إى  الدعوة الثاي:.. عبادة اه  اأول:

 الثانية إصاح الغر. ففي اأوى إصاح النفس.. وي
وكل عمل فيا سوى ذلك فهو خران حقق عى صاحبه كا قال سبحانه: 

(         
 [.3-1]العر:  (  

   فهاتان النسبتان ازمتان لكل مسلم ومسلمة ي ميع اأحوال: 
                        

                         
 [.11التوبة: ]      

وقد قسم اه الغني الكريم أرزاق العباد، وجعل ها أسبابًا دينية ودنيوية تنال ها، 
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 فطلب امعاش وكسب الرزق ا مانع منه، بل هو فريضة بعد أداء فرائض الدين: 
                                     

                                   
 [.19 – 0اجمعة: ]                       

ولكن نقوم بالكسب بجوارحنا، ونعتمد عى اه ي حصوله بقلوبنا، فإن اه هو 
                                    الرازق الذي ارازق سواه: 

 [.13التغابن: ]
 وي قلوبنا دائًا العبودية ه، بامتثال أوامر اه ي التجارة، والدعوة فنقوم بالكسب

 اه ي كل وقت.إى 
فاإسام حق لكل فرد ي اأمة، والناس حتاجون إليه، وا بَد من عرضه عليهم، 
فاإسام لكي يقبله الناس ا بَد من إحسان عرضه عى الناس ي مساجدهم وبيوهم 

ريق العبادات.. وحسن امعامات.. وميل امعارات.. وحسن وأسواقهم عن ط
                                    اأخاق: 

                              
 [.150آل عمران: ]       

هم بإحسانه وبيان عظمة رهم وجاله ليعظموه.. وذكر نعمه وآائه ليشكروه.. وتذكر
 وفضله ليحبوه وحمدوه.. وبيان رعه وأحكامه ليتقربوا به إليه.. وذكر منازل 
 أهل الطاعة ي اجنة ليقبلوا عى الطاعات.. وذكر منازل أهل امعصية ي النار، 

                              ليحذروا معصيته: 
 [.33فصلت: ]       

والسنن واآداب قوليًا وعمليًا ليعبد الناس رهم عى بصرة.. ويقبلوا وبيان الفضائل 
                                     عى طاعته حبن له معظمن له: 

 [.10آل عمران: ]     
وعلينا أن نتكلم مع الناس حسب عواطفهم وحاجتهم ا حسب عواطفنا، فكل من 

 ًا هو ي الغالب مقتنع به خراً كان أو راً.لزم عمًا أو سلك طريق
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فالكافر والعاي يبن له حسن عمله، ويبن له اأحسن منه، ويذكر بمحاسنه، 
         وميل أفعاله، ويكرم ويدعى له، ويذكر بربه ونعمه: 

 [.191اأنبياء: ]          
   لرمة والرفق: فالكافر والعاي كالغريق الذي جب إنقاذه باحكمة وا

                     
 [.122التوبة: ]           

وبمثل هذه اأخاق ينرح صدره، ويتأثر قلبه، وينفتح عقله، فيستعد لساع احق 
    )النور: إى  والدعوة إليه، وخرج من الظلاتوقبوله والعمل به 

                    
 [.2]فاطر:  (   

رهم ودينه بالتي هي أحسن.. ونقلهم باحكمة إى  وهل الدعوة إا توجيه الناس
احق.. إى  اإيان.. ومن الباطلإى  التوحيد.. ومن الكفرإى  والرمة من الرك

 اأحسن.إى  احسن.. ومن احسنإى  ومن القبيح
مراها، والعبادة خاصة بالنفس، والدعوة عامة فالدعوة أم اأعال، والعبادة من ث

للبرية، ولذلك بن اه أصول الدعوة ي القرآن مفصلة؛ أها وظيفة اأمة الكرى: 
 [.20النحل: ]                        

اه عقبات تعوقه أو تثبطه أو تقطعه، فا بَد من معرفتها، إى  ولكن يعرض للداعي
عاجها، واحذر منها، وهي خطوات الشيطان التي يسلكها ليضل اخلق عن  ومعرفة

                          احق، ويرفهم عن الدين: 
 [.6فاطر: ]           

اه جاءه العدو األد )اليأس( ففتت من مته ما يراه إى  فأواً إذا قام الداعي بالدعوة
 كفر، وكثرة الطغاة والعصاة.من سعة مساحة ال

             )وعاجه بقوله سبحانه: 
 [.11]احديد:  (

ثم يشن )حب الظهور( هجومه، فيهوي برباته عى رأس اهمة ويطرحها عى 
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 اأرض، فيحرق العمل لفقده اإخاص.
          )وعاجه بقوله سبحانه: 

                 
 [.2]امائدة:  (   

اميدان مفسد اأعال، وهادم البنيان)داء ااستعجال(، فتنقلب اأعال إى  ثم يرز
 )عى عقبيها، لعدم استوائها ووضعها ي غر حلها. وعاجه بقوله سبحانه: 

 [.299]آل عمران:  (         
مستبد( الذي يبدد أعال اإنسان وأعال ثم يتصدى للدعوة )الرأي الشخي ا

 اجاعة، ويسبب رفع نرة اه عنهم، ومكن اأعداء منهم.
                        وعاجه بقوله سبحانه: 

                                       
 [.50النساء: ]      

دي( فيهتم بنفسه، وهمل غره، فا يتاسك له بناء، وا تثمر ثم يرز )التفكر اانفرا
   له شجرة، وإنا خر الناس أنفعهم للناس وعاج ذلك كله بقوله سبحانه: 

                                    

 [.2]امائدة: 
سانحة لتقليد الساحة عدو آخر ماكر وهو )التقليد( فيجد الفرصة إى  ثم خرج

الكساى والقاعدين، وبه يقصم ظهر اهمة، فيكثر القاعدون، فتراكم الظلات، 
 وتزداد اجهاات، وتنبت البدع، وختفي السنن.

        )وعاجه بقوله سبحانه: 
 [.41]التوبة:  (        

ان الثقة بالنفس، فينشأ ثم يلوح العدو الغدار وهو )التسويف( الناجم عن العجز، وفقد
 الغد، ثم ينسيه الشيطان إياها.إى  معه تأجيل اأعال الصاحة اأخروية من اليوم

                  وعاجه بقوله سبحانه: 
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 [.134 – 133آل عمران: ]                

 اه(.إى  لحد وهو )التدخل فيا هو موكول أمرهثم يدخل الساحة العدو ام
             )وعاجه بقوله سبحانه: 

                 
 [.15]الشورى:  (             

 فليس للعبد أن يتأمر عى سيده، وإنا واجبه تنفيذ أوامر سيده، وطاعة مواه:
                           

 [.46اأنفال: ]     
وأخرًا يقبل داء )حب الراحة والدعة( الذي هو أم امصائب، وعاجه بقوله سبحانه: 

(           
 [.41-30]النجم:  (

وهذه الدار دار امجاهدة والعمل، والناس ي جهاد إما لدينهم وإما لدنياهم، وأحسن 
 )جهاد ما ثمرته كبرة نافعة باقية، وهو اجهاد ي سبيل اه إعاء كلمة: ا

 [.60العنكبوت: ] (        
                              : وقال 

 [.52 – 51الفرقان: ]         
عبدون اه، وكا أن اه، فالعام يعلم الناس كيف يإى  وإذا كان الداعي يدعو الناس

كل مسلم مأمور بالعبادة، فهو كذلك مأمور بالدعوة، ومأمور بالتعلم والتعليم، 
                حسان: اإومأمور ب

  [.11احج: ]                 
اه، وإى العام الذي يعلمهم إى  الداعي الذي يدعوهمإى  والناس حتاجون

                            أحكام دينهم: 
 [.52إبراهيم: ]      
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                                     وقال سبحانه: 
                                                      

 [.10آل عمران: ]     
وى خاصة بمن اختارهم اه لذلك من العلاء أن الفت والفرق بن الدعوة واإفتاء:

والفقهاء الذين مكنهم من العلم بالسنن واأحكام، وأعطاهم القدرة عى احفظ، 
ووفقهم للفقه ي الدين، فهؤاء العلاء يعلمون الناس، وجيبون من سأل عن 

                               اأحكام، ومشكات امسائل: 
                           

 [.122التوبة: ]      
وكثر من الصحابة كانوا خافون من الفتوى ويتدافعوها مع غزارة علمهم، وكال 
معرفتهم بدينهم، وم يكن فيهم مفت إا قلة كابن عمر وابن عباس، وعي ومعاذ، 

 وابن مسعود وغرهم ري اه عنهم.
 فهي عامة لكل فرد من اأمة رجااً ونساًء، فالدعوة لعموم الناس، اهإى  أما الدعوة

                          والنصيحة لعموم امسلمن، والفتوى خاصة بالعلاء: 
 [.43النحل: ]       

ومن الناس من اختلط عليه اأمر فظن أن الدعوة خاصة بالعلاء والفتوى مباحة لكل 
اء عظيم، وقول عى اه با علم، وذلك قرين الرك، بل هو أخطر منه أحد، وهذا ب

               )كا قال سبحانه: 
 [.33]اأعراف:  (             

 فلنسأل القرآن لينكشف الصواب، ويتميز احق من الباطل.
      )ففي الفتوى نسأل العلاء كا قال سبحانه: 

 [.43]النحل:  (
        )والدعوة وظيفة كل فرد من اأمة كا قال سبحانه: 

 [.192]يوسف:  (          
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    )والعبادة واجبة عى كل فرد من اأمة كا قال سبحانه: 
 [.21]البقرة:  (      

 فعلينا القيام بثاثة أمور:
 ملسو هيلع هللا ىلص.ياتنا تابعة حياة النبي أن نجعل ح اأول:
 اه لعموم البرية.إى  بالدعوةملسو هيلع هللا ىلص أن نقوم بجهد النبي  الثاي:
ملسو هيلع هللا ىلص اه، كا أقام النبي إى  وهو الدعوةملسو هيلع هللا ىلص أن نقيم اأمة عى جهد النبي  الثالث:

 الصحابة عى ذلك من أول يوم.
الذي جب  اه وإن كانت إحسانًا للبرية، فهي ي نفس الوقت حقهمإى  والدعوة

          )إيصاله إليهم، وإباغهم إياه: 
 [.52]إبراهيم:  (  

اه ضعف فيها اإيان، وقلت الطاعات، وكثرت إى  واأمة ما تركت الدعوة
 امعاي، وجاء فيها صفتان من صفات اليهود والنصارى:

وشغل الفكر والبدن ااهتام بجمع اأموال بأي وسيلة، وي كل وقت،  اأوى:
 بذلك كاليهود الذين لعنهم اه.

ااهتام بتكميل الشهوات، وإضاعة اأوامر، وشغل الفكر والبدن بذلك  الثانية:
                    : كالنصارى الذين ضلوا عن احق

 [.51امائدة: ]                                
 عى قسمن:ملسو هيلع هللا ىلص ي زمن النبي  وكان الناس

 أمة اإجابة وهم امسلمون.. وأمة الدعوة وهم الكفار.
 ثم أقبل كثر من امسلمن عى الدنيا، بسبب ترك الدعوة، فصار الناس عى ثاثة أقسام:
أمة اإجابة وهم امسلمون.. وأمة نيابة وهم امسلمون الذين يقومون بالدعوة.. وأمة 

 امرتدون.دعوة وهم الكفار و
فالواجب اآن أن نجتهد عى من ترك وظيفة الدعوة من امسلمن، حتى يكون 
اجميع أمة نيابة، ثم نجتهد عى أمة الدعوة وهم الكفار، إذا ظهرت صفات اإسام 

     وعباداته وأخاقه ي امسلمن، والتي هي سبب للهداية: 
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 [.112التوبة: ]                     

جعل هذا الدين العظيم أمانة عندنا نقوم به، وندعو إليه، فا بَد من  تبارك وتعاىواه 
أهلها، ووضعها ي أماكنها، وهي قلوبنا، وقلوب إى  حفظ هذه اأمانة، وأدائها

                 الناس، وأبداننا، وأبدان الناس: 
                                

                     
 [.13 – 12اأحزاب: ]        

اه ي ميع إى  ومن فضل اه عَز وجَل عى هذه اأمة أن أكرمها بوظيفة الدعوة
اأوقات، وي ميع اأماكن، ولكل الناس، فبالدعوة يزيد اإيان، ويقوى اليقن، 

ر الطاعات، وتقل امعاي، وتزيد اأجور، وهتدي الناس، ويزيد اخر، ويقل وتكث
   )الر، وتصلح أحوال البرية ي الدنيا واآخرة، كا قال سبحانه: 

               
 [.11-19]اأحزاب:  (   

 الظروف واأحوال.اه ي ميع إى  وأصحابه بالدعوةملسو هيلع هللا ىلص ومن أجل ذلك قام النبي 
ي حال العر والير.. وي حال اأمن واخوف.. وي حال الشدة والرخاء.. وي 
حال احر والرد.. وي حال الصحة وامرض.. وي حال السفر واإقامة.. وي حال 

 الغنى والفقر.
الدعوة، بل ملسو هيلع هللا ىلص أبو طالب وزوجته خدجة ي مكة م يرك ملسو هيلع هللا ىلص فحن مات عم النبي 

امدينة، مع هديد قريش له، إى  هد والعمل، وهاجر من أجل الدينضاعف اج
                    وسعيهم ي قتله: 

 [.122التوبة: ]               
وماتت ابنته رقية ي امدينة، وهو جاهد ي سبيل اه ي غزوة بدر، وقتل عمه مزة 

كرت رباعيته ي أحد، وق تل سبعون من ي وجهه وملسو هيلع هللا ىلص بن يديه ي أحد، وجرح 
 أصحابه بن يديه ي أحد، فصر وم يرك الدعوة والقتال ي سبيل اه.
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 ورمى امنافقون زوجته عائشة بالفاحشة، فا منعه كل ذلك عن القيام بالدعوة.
ساحر كذاب، وتارة شاعر، وتارة جنون.. وطردوه ملسو هيلع هللا ىلص وقبل ذلك قال الكفار عنه 

.. ومكروا به، وكادوه، وسخروا منه.. ثم عزموا عى قتله.. ليموت وسبوه وآذوه
         )الدين الذي جاء به كا قال سبحانه: 

 [.39اأنفال: ] (        
   )واه عَز وجَل يثبته ويطمئنه ويؤيده، ويأمره بالصر كا قال سبحانه: 

 [.69]الروم:  (       
وتوالت عليه تلك امصائب وغرها، ولكن هّم الدين، وإقامته ونره وإباغه شغله 
عن تلك امصائب، فأظهر اه دينه، وكانت العاقبة له وللمؤمنن به، فصلوات اه 
وسامه عى أنبياء اه ورسله، الذين بعثهم اه رمة للعامن، فبلغوا الرسالة، وأدوا 

، وجاهدوا ي اه حق جهاده، وصروا عى كل ما أصاهم ي اأمانة، ونصحوا اأمة
    )سبيل إعاء كلمة اه، ونر دينه، أولئك رسل اه: 

 [.30]اأحزاب:  (            
اه، وغشى الناس ي بيوهم وأسواقهم داعيًا ومعلًا إى  وكل من قام بالدعوة

جعله سببًا هداية العام، وبجهده يتغر العام كا تغر للناس، فاه يستخدمه لدينه، و
 بجهد اأنبياء والصحابة.

فتحيا الفرائض واأوامر.. وحيا السنن واآداب ي حياة الناس.. وحيا ي اأمة 
الشعور بمسئولية الدين.. وتصلح عباداهم ومعاماهم.. وتصلح معاراهم 

.. وتدخل السنن.. وخرج البدع.. وتتهيأ وأخاقهم.. وتصلح بيوهم وأسواقهم
القلوب للحق.. وحصل فيها ااستعداد جميع أعال الدين.. ويرزق اه الداعي قوة 
اليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته.. وجعل أعال الدين كلها حبوبة لديه.. 

قلوب  ويرى نرة اه معه.. ويطوي بساط الباطل من حوله.. وجعل له امحبة ي
يوم القيامة وحصل له إى  الناس، ويكتب له مثل أجور كل من دعاه واهتدى بسببه

 (         )اهداية، وتنزل بسببه: 
 [.60]العنكبوت: 
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 ؟اهإى  وأي منافع حصل للدعاة وامدعوين بسبب الدعوة ؟وأي بركات ؟فأي خر
 .[4: ]اجمعة(               )

وكم ي صحائف أعاهم من  ؟اهإى  وكم اأرباح التي حصل عليها الدعاة
وكم حجم  امهتدين وامصلن وامنفقن، والصائمن واحجاج وامعتمرين؟

             ؟اهإى  اخسارة التي خرها من ترك وظيفة الدعوة
                                

 [.٠٤٧ – ٠٤٠آل عمران: ]                          
وكم يقع ي النار من البر بسبب  ؟اهإى  وكم ينجو من البرية من النار بركة الدعاة

 ؟اهإى  ترك الدعوة
ولكن الشياطن جاءهم فاجتالتهم عن ، إن اه عَز وجَل فطر عباده عى التوحيد

فا بَد ، اه ضلوا وأضلواإى  وبسبب ترك الدعوة، وء أعاهموزينت هم س، دينهم
               : وفاطرهم مرهإى  من بذل كل جهد ليعود الناس

                                              
                                       

 [.٠٥ – ٠٩احديد: ]       
 :إن الكافر والعاي كالغريق ا بَد له من عمليتن

 .إخراج اماء منه :والثانية ..إخراجه من اماء :اأوى
البيئة الصاحة التي فيها إى  وكذلك الكافر والعاي نخرجه من البيئة الفاسدة

وجاءت ، ي قلبه فإذا دخل اإيان، واأخاق احسنة ،اإيان واأعال الصاحة
عاجناه بإخراج الشهوات وحب الدنيا من  ،عنده حبة اإيان واأعال الصاحة

وحب ، التي يسهل فيها فهم الدين ،ثم نزكيه باإيان ولزوم البيئات الصاحة، قلبه
              : والعمل بالدين، الدين

                        
 [.٥٠التوبة: ]                    
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 :يؤثر ي قلوب الناس إذا توفرت له ثاث قوى ملسو هيلع هللا ىلصواحق الذي جاء به حمد 
 ،وقوة جاذبة وهي العمل الصالح ..وقوة ضابطة وهي العلم ..قوة دافعة وهي اإيان

                           : وحسن اخلق
                          

                               
 [.٠ – ٢اأنفال: ]

 :وينتر احق بن الناس بصنفن من الناس
ويركون ديارهم وأعاهم ، أناس مؤمنون يضحون بأمواهم وأنفسهم :اأول

 .إعاء كلمة اهي سبيل اه وخرجون ، وكل ما يملكون، وأهلهم
، مؤمنون يبذلون أمواهم وأوقاهم وكل ما يملكون من أجل إعاء كلمة اه أناس :الثاي

                       ونرة دين اه: 
                             
                                

                                   

 [.٦ – ٦احر: ]
 يوم القيامة.إى  ضية باقيةلنرة من أجل إقامة الدين سنة مافاهجرة وا

 : واآخرون اأنصار ..فاأولون امهاجرون ..وأناس يبذلون ه ..أناس يركون ه
                           

   [.٥٠اأنفال: ]                      
فأولئك وأولئك باإيان والبذل  ..وتاج التضحية ..عامة الصدق بذل والركفال

: كا قال سبحانه ورضوا عنه والرك من أجل إعاء كلمة اه ري اه عنهم
(           

              
 .[199: ]التوبة (

ليكون ، اأخاق والصفات اه تتطلب التحي بأحسنإى  وكال شخصية الداعي
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   : فضًا عن حبة اه لذلك، ومن ثم دخوهم فيه، سببًا ي حبة الناس للدين
                                       

 [.٠٧٦آل عمران: ]                              
ُُ » :ملسو هيلع هللا ىلصمكارم اأخاق كا قال متمًا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بعث اه رسوله حمدًا  ََ ُبِعْث إَِن

 .() أخرجه أمد والبخاري ي اأدب امفرد «ِق َا ْخ اأَ  لِـَح َصا ـمَ مِ أُ 
 :اهإى  ومن أهم تلك اأخاق التي ينبغي أن يتحى ها الداعي

وينره فيتيقن أن اه معه يؤيده ، اليقن عى ذات اه وأسائه وصفاته وأفعاله :أواً 
                        : وأمية نرها بن الناس، واليقن التام بصاحية دعوته، وحفظه

 [.٠٣التغابن: ]             
 : وخيانة هم، جناية عليهم ،وملهم عليها، بل يرى أن عدم عرضها عى الناس

                            

 [.٢٥اأنفال: ]
 وها حيا ، وحل مشاكل العام، واليقن عى أها السبيل الوحيد لسعادة اأمة

 .السنن واأوامر الرعية
والتضحية بكل ما يملك ، وبذلك الشعور يصبح قادرًا عى التفاي ي سبيل نرها

          ): من أجلها كا قال سبحانه
 .[15: ]احجرات (         

وامعارات ، والقدوة احسنة ي العبادات وامعامات، حسن اأخاق :ثانياً 
، واجود واإكرام، والعفو واحلم، والصدق والصر، واأخاق كالرمة والشفقة

ومقابلة السيئة باحسنة كا قال ، والعدل واإحسان، والتواضع، والرفق واحياء
                                   : سبحانه

                                                     
 [.٣٧ – ٣٣فصلت: ]                                        

                                                

 (. 216)برقم وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد ، (2052: أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
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واإقبال عى ، وذلك بالتجاي عن الدنيا وحطامها وشهواها، ااهتام بالروح :ثالثاً 
وترعاً ، وفعل الطاعات حبة ه وتعظيًا له، ها وتزكيتها بذكر اهالنفس وتطهر

               : واجتناب امحرمات طاعة أمره، إليه
 [.٠٤ – ٥الشمس: ]                        

 :وهي نوعان ،الشجاعة: رابعاً 
وا هاب أحدًا ،  لومة ائمشجاعة القلب التي حمله عى أن ا خاف ي اه :اأول

                               : سواه كا قال سبحانه
 .[115: ]آل عمران      

ويصدع ، ويرح بعقيدته، شجاعة العقل التي حمله عى أن جاهر برأيه :الثاي
ما  ويضحي بنفسه وماله وكل، ويعيش من أجله، باحق الذي يؤمن به ويدعو إليه
                             : يملك من أجله كا قال سبحانه

 [.٦٩ – ٦٠احجر: ]                         
وهم به قدوة ، هي كذلك وظيفة اأمة ،ملسو هيلع هللا ىلصاه كا هي وظيفة الرسول إى  والدعوة

، جهده ي إباغ الدين ملسو هيلع هللا ىلصكا هم به قدوة ي العبادة وقد بذل الرسول  ،ي الدعوة
وا ، وا سبيًا إا سلكها، فلم يدع وسيلة للدعوة إا استفاد منها، ونر الرسالة

 .وا مناسبة إا كان له نصيب فيها، فرصة سانحة إا شق طريقه إليها
يدنو البعيد  ..وا بعيدًا إا شد الرحال إليه ..فلم يذر قريبًا إا عرض عليه اإسام

 .ا يكل وا يمل ..حدوه اأمل فيجد ي العمل ..ذلل الصعاب لعزيمتهوت ..همته
وا  ..وا كيد حاسد ..وا سخرية شامت ..وا صدود بعيد ..ا يثنيه جهم قريب

 .وا طغيان جبار ..وا أذى باغ ..ظلم مستكر
 ودعا عامتهم وخاصتهم ..واجتمع بوفودها ي امواسم ..نفسه عى القبائل ملسو هيلع هللا ىلصعرض 

حتى  ..وم يأل جهدًا وم يدخر وسعاً  ..واللطف واللن، اإسام بالرمة والشفقة إى
ظهر اه دينه.. وأ ..وقويت شوكته ..وقامت دولته ..وعز اإسام وأهله ..ظهر أمر اه

              : ورفعت أعامه ..وكملت رائعه
 [.٠٢٦التوبة: ]                     
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والرفق هم واللن ، رمة الناس ،وأعظمها نفعاً  ،وأبلغها أثراً  ،أقوى ساح الدعوةو
وظلًا  ..ففرعون أشد خلق اه طغيانًا وكفراً ، ويعملوا بأحكامه، ليقبلوا الدين، معهم
 (   ): نازع اه ي الربوبية ، وقال ما م يقله إبليس ..وكراً 

 .[24: ]النازعات
 .[32: القصص] (     ): األوهية فقال ونازع اه ي

        ): وادعى ما ا يملك وكفر بنعمة اه فقال
 .[52 -51: ]الزخرف (             

       ): واستكر ورد أمر اه كا قال اه عنه
 .[30: ]القصص (    

اه بالقول اللن كا قال إى  سى وهارون بدعوتهومع هذا كله جاء أمر اه مو
                                                           : سبحانه

                                               
                                        

 [.٠٥ – ٠٣طه: ]                
سبب إقامة الدين ي حياة اأمة  ،اه عى منهج اأنبياء وامرسلنإى  والدعوة

                                          : وتأثرها به، وقبوها له
 [.٢٠اأحزاب: ]                    جئ   

أو  ،أو القوةأو الساح  حياة اأمة عن طريق احكومة أو اأموال أما إقامة الدين ي
فهذا من أساليب الشياطن واليهود الذين ، ا عن طريق الدعوةاخروج عى احكام، 

ومنذ ذلك ، بالسيف يسعون ي اأرض فسادًا كا خرجوا عى عثان بن عفان 
         : الوقت والسيف يعمل ي امسلمن ا ي أعداء امسلمن

 [.٩٣النور: ]                          
وحصل للمسلمن ولعلاء ودعاة امسلمن من اأذى والسجن والطرد والقتل بسبب 

ولن يصلح آخر هذه اأمة إا با ، وما زال حصل، هذا الفكر ما يندى له اجبن
           ): صلح به أوها
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 .[19-66: ]النساء (        
اه انتر الدين إى  يعلمون أن امسلمن إذا قاموا بالدعوةواليهود وما كان الكفار 

فقالوا أشغلوا ميع امسلمن ي أنحاء اأرض ، وسلبوا ملكهم ومكانتهم، ي العام
وتبقى الدنيا ي أيدينا نلعب فيها ، هوات حتى ينرفوا عن الدعوةباأموال والش

 .وبمن فيها كيف نشاء
وأخذوا ، وأوقدوا نار احرب بينهم من أجلها، وأشغلوا بعضهم ببعض من أجلها

         : أمواهم وأعطوهم أسلحة هلك ها بعضهم بعضًا من أجل الدنيا
 [.٩٠امائدة: ]                           

وا يبالون بعلوم ، ولذلك الكفار ا يعبأون بمساجد امسلمن ما دامت ا أعال فيها
، وا هتمون بعبادة امسلمن ما دامت ا روح فيها، امسلمن ما داموا ا يعملون ها

 لسنتهم ا من قلوهم.أوا خافون من دعاء امسلمن ما دام من 
 ،وكر مفتاح الدين، اهإى  حولون بن امسلمن وبن الدعوة إنا مهم كيف

                          : الذي يفتح اه به القلوب والبلدان
                                                 

 [.٦ – ٦الصف: ]      
بيئة إجاد و، ي كل بلد ستثار اأموالولذلك اجتهد اأعداء ي تكوين بيئة ا

، وي كل بيت، وي كل شارع، وي كل قرية، وي كل مدينة، ي كل مكان، الشهوات
ويستغنوا ويلهوا ها عن اإيان واأعال ، حتى يشغلوا الناس باأموال والشهوات

 اه، وتعليم رع اه.إى  ، والدعوةالصاحة
وتغر فكر كثر من ، يشهده الطر واحيوان واإنسان وصار واقعاً ، وقد فعلوا ذلك

وصار ، ثم تغرت طريقة حياهم، ثم تغرت أعاهم، ثم تغرت عواطفهم، امسلمن
 :جهنمإى  السريسرون خلفهم ولو كان ، أئمتهم اليهود والنصارى ا اأنبياء والصاحن
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 [.٠٤٠ – ٠٤٤آل عمران: ]        

، وشكله وسائر جوارحه ،وصار امسلم معرضًا لأخاق السيئة ي سمعه وبره
 .وقام سوق الباطل ي صحن اإسام وبساطه

ن ال، اه ي كل مكانإى  أن نقوم بالدعوة: واحل بيئة اإيان ، بيئة الصاحةونكور
فا يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح ، واإعال الصاحة كا كَونوا البيئة الفاسدة

 والدعوة ،جوارحنا وحركها بطاعتهقلوبنا ووإذا غرنا ما ي قلوبنا غر اه ، به أوها
                                           : دينهإى 

 .[11: ]الرعد                  
وهكذا امسلم يعطل ، ومن اشتغل بوظيفة الكناسن ا يطمع براتب الساطن

 : والعزة ي الدنيا ،ويطمع بمرافقة اأنبياء ي اجنة ،اهإى  ويرك الدعوة ،اأوامر
                      

 [.٠٢٦ة: التوب]             
اه جب أن يكون ملوءاً رمة وإيانًا وعلًا كا كان قلب النبي إى  وقلب الداعي

 .كذلك ملسو هيلع هللا ىلص
بل دعا هم ودعا ، م ينتقم منهم ،وسبوه وربوه وطردوه ،فحن آذاه أهل الطائف

اه يصر إى  لقريش أن خرج اه من أصاهم من يوحد اه ويعبده وهكذا الداعي
تم لب ماله، وأوذي إذا ش  وا تأي ي ، وا يتأثر إذا سجن وأهن، ويتحمل إذا ط رد وس 

          : بل تزداد ي قلبه الشفقة والرمة عى العباد، قلبه عاطفة اانتقام
 [.٠القلم: ]      

 :وتؤدي ثاث وظائف ،اه كالشمس التي تأخذ النور من خزائن اهإى  والداعي
وهي تقوم بتوزيع  ..امغربإى  هذا النور عى الدوام من امرق فهي متحركة

وهي تعطي النور وا تأخذ أجرًا مقابل  ..ميع ما تأخذ من اه عى ميع اخلق
 [.٣٦يس: ]                                     : النور

ويقوم بالدعوة ، ها وحيفكذلك الداعي يأخذ العلم من الكتاب والسنة وذلك من 
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ويأمرهم بعبادة اه وحده ا ، التوحيد واإيانإى  ويدعو ميع الناس ..ليًا وهاراً 
أن أجره عى اه كا قال كل  ،اه وا يأخذ من الناس أجراً إى  ويدعو ..ريك له

             ): رسول لقومه
 .[145-143: ]الشعراء(     

والدعوة حفظ ، فالطعام حفظ البدن وزيادة نموه، الدعوة كالطعام نحتاجه كل يومو
                                     : اإيان وزيادته

   [. ٣٦يس: ]
، إزالة الرر والظلم عنا وعن الناس ،وأما اجهاد فهو كالدواء نحتاجه عند الرورة

وتنزل بسببها اهداية عى ، الدعوة التي يزيد ها اإيان إى فإذا زال الرر عدنا
                                       : اخلق

 [.٠٤٦يوسف: ]     
وجهاد ، وتعليم الناس أمور دينهم، اهإى  وجهاد اللسان حسن لذاته وهو الدعوة

وقمع ، في إليه من حفظ الدين وأهلهوذلك ما ي، السنان وهو القتال حسن لغره
واخاذ ، ومعرفة الصادقن من الكاذبن، ومحيص امؤمنن من امنافقن، امعتدين
: وإقامة احق مكان الباطل كا قال سبحانه، وإزالة الظلم عن اخلق، الشهداء

(               ) 
 .[103: ]البقرة
وخلقهم للطاعة حتى تنتر طاعة اه ، جن واإنس لعبادتهخلق ا تبارك وتعاىواه 

وتكون الترفات ي اأنفس واأموال صحيحة ، ملسو هيلع هللا ىلصي العام عى طريقة رسوله 
       : اهإى  وا يتم هذا امقصود العظيم إا بالدعوة، ي العام

 [.٧٢إبراهيم: ]                           
وندعو ، فنستقيم عى الدين، أمانة أمرنا اه بأدائها ،واجهد من أجله ،ينوهذا الد

ونجاهد ي سبيل اه إعاء كلمة اه ، الناس إليه بالرمة والشفقة وحسن اخلق
                  : بأموالنا وأنفسنا
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 [.٥٦ – ٥٥احج: ]                         
ثم تنزل ، ثم تأي التيسرات ي حياتنا، نزل اه الركات ي أموالنا وأنفسناوعندئذ ي  

       : ال سبحانهاهدايات فيصر العدو بسبب الدعوة صديقًا كا ق
                                      
                                     

   [.٠٤٠ – ٠٤٣آل عمران: ]                       
 ): اه جاءت العداوة وامصائب كا قال سبحانهإى  وإذا تركنا الدعوة

            
             

 .[14: ]امائدة (
واشتغل الناس باأموال واأشياء والدعوة إليها بدل العمل بالسنن والدعوة إليها كا 

              ): قال سبحانه
 .[44: ]اأنعام (     

                  اه استحق اللعن: إى  ومن ترك الدعوة
                                

 [.٠٩٤ – ٠٧٦البقرة: ]                       
ولكن  ،فإن م توجد طلباته بقي احق، له طلبات وأعامه واحق حتى تظهر حقائقه

إعاء  ،حسب مقتى احقفإذا بذلنا اأنفس واأموال ، وأعامه ا تظهر حقائقه
 .فاه ينزل احقائق ويظهرها فوراً  ،كلمة اه

والظام  ..والعاي مطيعاً  ..وامبغض حباً  ..والكافر مؤمناً  ..فيصر العدو صديقاً 
         : اخرإى  الر داعإى  والداعي ..عاداً 
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 [.٣٧اأحزاب: ]        

 .وحسن تعهدها ،أهلهاإى  وأمرنا بإيصاها، واه أعطانا هذه اأمانة، فالدين أمانة
ثم نتحرك للدين لنر اهداية ي ، فأواً نجتهد عى أنفسنا حتى يأي الدين ي حياتنا

                                    : العام حتى ينتر اخر ي العام
                                      
                                 

                                    

 [.٢٢ – ٠٦الرعد: ]
يام هذه امسئوليات اه يصلح العام كا وبالق، ومسئولية غرنا، فعلينا مسئولية أنفسنا

، زال الفسادو جاء التوحيد واايان، حيث ملسو هيلع هللا ىلصأصلح اه أحوال اأمة ي عهد النبي 
         : وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوزال الرك بسبب جهد النبي ، وزالت اجاهلية

                                         
 [.٢عة: اجم]       

وا جعله سببًا هداية ، وكل داع  ا تكون حياته مطابقة لدعوته فاه ا يستخدمه
                    : وعا صيته ،وإن ارتفع صوته ،الناس

 [.٣ – ٢الصف: ]                          
فالذين عادوا ، خالفه ويدعو لهويرفق بمن ، اه ا بَد أن يصر عى اأذىإى  والداعي

آمنوا ثم هاجروا ثم قاتلوا ، ورفق هم، ودعا هم، وآذوه ما صر عليهم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
لشدة  ،ملسو هيلع هللا ىلصثم كادوا أن يتقاتلوا عى وضوئه ، الكفار الذين فيهم آباؤهم وأبناؤهم

 .وللدين الذي جاء به ،حبتهم له
وأجرها  ،فتلك مسئولية عظمى ،هوكلفه بنره وامحافظة علي ،ومن أعطاه اه الدين

  ): ويسأل عن أدائها كا قال سبحانه، ولكنه سيحاسب عليها، عظيم
 .[1 -6: ]اأعراف (         
والداعي إذا ترك الدعوة ، وصاحب الدكان إذا أغلق دكانه حصل نقصان ي البلد
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فكم حصل ، ار جهنمنإى  ومشى ألوف من الناس كل حظة، حصل نقصان ي الدين
                 ؟برك الدعوة من اخران له ولغره

 [.٢ – ٠العر: ]
   ): النار من اخلق بسبب تأجيل الباغ أو القعود عنهإى  وكم ذهب

 .[52: ]إبراهيم (          
أن الصاة ا تسمى كا ، والعبادة ا تسمى عبادة وا تكون مقبولة إا مع التوحيد

 .صاة وا تكون مقبولة إا مع الطهارة
 .كاحدث إذا جاء ي الصاة أبطلها، فإذا دخل الرك ي العبادة فسدت

فقد أرك  ،أو دفع ر ،فمن دعا غر اه طالبًا منه ما ا يقدر عليه إا اه من جلب خر
                      : وحبط عمله كا قال سبحانه، ي عبادة اه

                              

   [.٩٩ – ٩٧الزمر: ]
 :عى قسمن ملسو هيلع هللا ىلصوكان الناس قبل بعثة النبي 

كعبدة اأوثان وهم امركون والكفار  ،كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد :اأول
 .وامجوس

 .رى والصابئونوهم اليهود والنصا، سعيد وشقيإى  منقسمون :الثاي
      ): وقد ذكر اه عَز وجَل النوعن بقوله

              
 .[62: ]البقرة (   

         ): وقال سبحانه
 .[11: ]احج (             

 :فذكر سبحانه ست أمم
حيث ، شقي وسعيدإى  منقسمةوأربع ، وما امجوس وامركون، اثنتان شقيتان

 .وعد أهل اإيان والعمل الصالح منهم باأجر كا خصهم ي اآية اأوى
وهذه أمة قبل اليهود ، والسعيد والشقي، فعلم أن الصابئن فيهم امؤمن والكافر
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 .وصابئة مركون ..صابئة حنفاء :وهم نوعان، والنصارى
وهو الدين احق الذي ، اً إا واحد ملسو هيلع هللا ىلصثة النبي وهذه اأديان الستة ا يقبل منها بعد بع

       ): يوم القيامةإى  لعموم البرية ملسو هيلع هللا ىلصجاء به حمد 
 .[25: ]آل عمران (     

وليس له هّم ي ، ونور قلبه باإيان ،والداعي احق هو من رح اه صدره لإسام
ما فيه سعادهم ي الدنيا إى  لبريةوأن يدل ا، احياة إا أن يستقيم عى أوامر اه

       : والسر عى منهج اأنبياء وامرسلن، اهإى  واآخرة بدعوهم
 [.٣٣فصلت: ]                             

ليتطلع إليها البر ي مكاها ، فوق هامات اأرض والناس ساموأن يركز راية اإ
 .احياة الباقية امطلقةإى  رهم من احياة الفانية امحدودةويمدوا أبصا، العاي

 .وها أجر خاص، وها هدف خاص، فحياة امسلم حسب أمر مواه ها لون خاص
وذلك كله من أجل ، وصر وثبات، وحنة وابتاء، وجهاد وكفاح، فهي إيان وعمل

، ه الذي يملك كل يءاه وحده ي ميع اأحوال؛ أنإى  وتوجه، إعاء كلمة اه
          : وبيده خزائن كل يء

                 
 [.٠٠٢التوبة: ]               

هكذا سنة اه التي قد خلت ، ثم جيء النعيم ..ثم جيء النر ..ثم جيء الرضا من اه
 .[23 :]الفتح (            ): ي عباده

                          سبحانه: وقال 
 [.٠٦الفتح: ]                  

 .ويتحمل كل أذى، يبذل كل خر، اه مبارك أينا كانإى  والداعي
 ،وكالغيث أينا حل نفع، فهو كاأرض ي طرح عليها كل قبيح وا خرج منها إا كل مليح

   : وكالراج حرق نفسه لييء للناس، مهوكالشمس هتدي الناس بنور عل
 [.٣٣فصلت: ]                                 

اه وإى سنة رسول اه خلصًا جعله اه سببًا جمع اأمة كلها إى  والذي يدعو
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، ماعته يمزق اأمة كلهاإى  نفسه وإى طريقته أوإى  والذي يدعو، عى الدين
يفني بعضها بعضًا كامركن الذين حذرنا اه منهم ، علها فرقاً وأحزابًا متناطحةوج
           ): بقوله

 .[32 -31: ]الروم (   
                       وكأهل الكتاب كا قال سبحانه: 

                           
 [.٠٤٧ – ٠٤٠آل عمران: ]                    

اه مركبة من عدة أعال كالطعام الذي يقدم للناس مركب من عدة إى  والدعوة
  : ليست كامًا فقط، اه مركبة من عدة أشياءإى  وهكذا الدعوة، أشياء

 ..وفيها التعليم ..واأخاق ..وامعارات ..وامعامات ..والعبادات ..فيها اإيان
 .وفيها الدعاء والذكر ..وفيها اجوات والزيارات ..وفيها الشورى

 ،ثم تثمر ،فالدعوة تنبتمع أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصحسب ترتيب النبي فإذا وجدت هذه اأشياء 
          : ويكون الدين كله ه، ويزول الباطل، ثم يظهر احق، ثم تتسع

                                    
 [.٠٧٦آل عمران: ]                          

، اه جمع اأمة عى اهدى كالروح جمع البدن واجوارح عى احياةإى  والدعوة
وكذا الدعوة إذا خرجت من حياة اأمة فسد ، فإذا خرجت الروح أنتن اجسد ومزق

                        : امجتمع ومزق
                                           

                                   
 [.٠٤٠ – ٠٤٣آل عمران: ]                       

فلم يكن هناك فاصل زمني ، ولذلك كانت من أول يوم، اه وظيفة اأمةإى  والدعوة
بينا كان هناك فاصل زمني طويل بن اإيان ونزول اأحكام ، اإيان والدعوةبن 

 .والفرائض
اه من أول يوم فجاء بستة من العرة امبرين باجنة مع أن أحكام إى  فأبو بكر دعا
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 .الدين م تنزل إا بعد ثاثة عر عامًا ي امدينة
 .ن أول يوم قبل نزول اأحكاماجتهدت عى النساء م ملسو هيلع هللا ىلصوخدجة زوج رسول اه 

، وكان ي صحيفتها عمر، فقد اجتهدت عى فاطمة بنت اخطاب فأسلمت
، وكان ي صحيفتها عثان، واجتهدت عى سعدى بنت كريز خالة عثان فأسلمت

 .وكاما من اخلفاء الراشدين
عى أم الفضل  تواجتهد، واجتهدت عى سمية أول شهيدة ي اإسام فأسلمت

 .فجهد الرجال مع جهد النساء قام ي وقت واحد، وغرهن، لمتفأس
فكذلك خدجة سبقت نساء اأمة ي كل ، وكا أن أبا بكر سبق اأمة ي كل يء

 ..وسبقت ي اإنفاق ي سبيل اه ..وسبقت ي الدعوة ..سبقتهن ي اإيان، يء
 ..اه عَز وجَل  وهي أول من جاءها سام خصوص من ..وهي أول من سمع القرآن
 ..وهي من أكمل النساء ..وهي أول أزواجه وأم أواده ..ملسو هيلع هللا ىلصوأول من صى مع النبي 

 .وأول من بر ببيت ي اجنة
َرْيَرَة عن أي  وَل ملسو هيلع هللا ىلص يل  النَبَِي : َأَتى ِجْرِ  قال ه  ، َهِذِه َخِدَجة  َقْد  اهَفَقاَل : َيا َرس 

اب  ، َفإَِذا ِهَي َأَتْتَك َفاْقَرْأ َعَلْيَها الَساَم ِمْن  َأَتْتَك َمَعَها إَِناء  فِيِه إَِدام  َأْو َطَعام  َأْو َرَ
َها بَِبْيت  ِي اجََنِة ِمْن قَ  ْ ا َوِمنري ، َوَبرر َ  .() متفق عليه .فِيِه َوا َنَصَب  ا َصَخَب  ،َصب  َرهر

والواجب إلزام الكفار باإسام إذا ، اه واجبة عى كل مسلم ومسلمةإى  والدعوة
كانت ا تؤخذ منهم اجزية؛ أن اإسام فيه سعادهم ونجاهم وفاحهم ي الدنيا 

                       : وهم جهلون ذلك ،واآخرة
 [.٦٧آل عمران: ]          

وكا يلزم اإنسان ، فإلزام اإنسان باحق الذي فيه اهدى والسعادة خر له من الباطل
، فإلزام الكفار بتوحيد اه، باحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو الرب

ه فيجب عى والدخول ي اإسام أوى وأوجب؛ أنه حق اه عى عباد، واإيان به
                        واباغ الناس:  كل فرد أداؤه

 [.٧٢إبراهيم: ]          
                                                

 (.2432( واللفظ له ، ومسلم برقم )3229أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه، (1)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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إا إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود ، وأن فيه سعادهم ونجاهم ي الدنيا واآخرة
 :فهؤاء جاء الرع بأهم خرون عى الرتيب، والنصارى ونحوهم كامجوس

 .أو القتال ..أو دفع اجزية ..إسامإما ا
قاتل الكفار ي اجزيرة وم  ملسو هيلع هللا ىلصوأما غرهم فا يقبل منهم إا اإسام؛ أن النبي 

     ): يقبل منهم إا اإسام كا قال سبحانه
             

 .[5: ]التوبة (     
 سب قدرته.اه واجبة عى كل اأمة، كل حإى  والدعوة

: وقد أمر اه عَز وجَل كل مسلم ومسلمة بإباغ الدين كا أمرهم بالعمل بالدين بقوله
 .[52: ]إبراهيم(            )

َوا عني بلِ » :ملسو هيلع هللا ىلصكل مسلم ومسلمة بتبليغ البرية عنه ولو آية كا قال  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي 
 .() أخرجه البخاري «ولو آية

 خفيف. (ولو آية)تريف..  (عني)وليف.. تك (بلغواــ)ف
نحور اأعداء؛ أن إى  الناس أفضل من تبليغ السهامإى  وسننهاإسام  وتبليغ دين

وأما تبليغ السنن واأحكام فا يقوم به إا ، الرب بالسهام جيده كثر من الناس
                     : ورثة اأنبياء وخلفاؤهم

                          
 [.٠٠٤آل عمران: ]           

َ » :من بلغ عنه ولو حديثًا بقوله ملسو هيلع هللا ىلصوقد دعا  َُ هُ  َشْيئًا ِمنَا َسِمعَ  اْمَرأً  هُا َن ََ ََ  َفَبَل  َك
 .()أخرجه أبو داود والرمذي «َساِمعٍ  ِمنْ  َأْوَعى ُمَبِلغٍ  َفُرَب  ،َسِمعَ 

، والشيطان عدو لإنسان، الباطلإى  والشيطان يدعو، احقإى  وامسلم يدعو
    ): فيجب أن يكون اإنسان عدوًا للشيطان كا قال سبحانه

 .[6: ]فاطر (         
                                                

 (. 3461برقم ) رجه البخاريأخ( 1)
 . ( وهذا لفظه2651ه الرمذي برقم )وأخرج، (3669: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 2)
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فإن م يستطع ، وأعظم ما يدعو إليه الشيطان أن حول بن بني اإنسان وبن اإسام
 :د ي سبيل اه بأربع خطوات وهيحال بينه وبن الدعوة واجها

 .ثم القعود ..ثم التثاقل ..ثم الربص ..الردد
 ): بأن جعله شاكًا حتارًا ي دينه وي عمله كا قال سبحانه :فالَدد

            
 .[45: ]التوبة (

: حانهوهو التعلق با سوى اه ودينه من حبوبات النفس كا قال سب :ثم الَبص
(          

            
 .[24: ]التوبة (           

 ) :الدعة والسكون كا قال سبحانهإى  وهو التكاسل واميل :ثم التثاقل
                

             

             
 .[30 -32: لتوبة]ا (   

 : وهو نتيجة ما سبق كا قال سبحانه، واجهاد ي سبيل اه ،ثم القعود عن الدعوة
(             

 .[46: ]التوبة (  
اه، وتعليم إى  والدين كله قيام بن يدي اه بالعبادة، وقيام بن يدي الناس بالدعوة

                  : خلق اهإى  رع اه، وااحسان
                                    

 [.٠٧الشورى: ]                           
ابتليت  ،واأعال الصاحة ،اإيانإى  والدعوة ،اهإى  واأمة ما تركت الدعوة

              : ى اأشياءالدنيا وإى اأموال وإإى  بالدعوة
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 [.٠٧ – ٠٠اأنعام: ]                    
وتعرف قيمة اأشياء  ..تعرف قيمة امال وا تعرف قيمة اإيانبرك الدعوة فصارت 

وتعرف قوة  ..وا تعرف قيمة اآخرة وتعرف قيمة الدنيا ..وا تعرف قيمة اأعال
 .وتعرف شهوات النفس وا تعرف أوامر الرب ..امخلوق وا تعرف قوة اخالق

     ): فجاءت بسبب ذلك امصائب والعقوبات كا قال سبحانه
            

 .[06: ]اأعراف (
وليس قضية غصب ، اإدراكوهو قضية اقتناع بعد البيان و، واإيان فضل من اه

                           : وإكراه وإجبار كا قال سبحانه
                            حخ   

 .[256: ]البقرة
وقد جاء الدين خاطب اإدراك البري كله بكل قواه وطاقاته ي غر قهر حتى 

 .اإذعانإى  مشاهدها إجاءً  باخوارق امادية التي قد تلجئ
وإذا كان هذا الدين ا يواجه احس البري باخارقة امادية القاهرة فهو من باب 

أو مزاولة ، أوى ا يواجهه بالقوة واإكراه ليعتنق هذا الدين حت تأثر التهديد
             : وا اقتناع ،وا إقناع ،الضغط القاهر واإكراه با بيان

                                        

 [.٣ – ٢اإنسان: ]
وترك ، واحرام إرادته وفكره ومشاعره، وي هذا امبدأ يتجى تكريم اه لإنسان

وحميله تبعة عمله وحساب ، أمره لنفسه فيا ختص باهدى والضال ي ااعتقاد
 .فعه وما فيه نجاته وسعادته شفقة عليه ورمة بهوإن كان الواجب إلزامه با ين، نفسه

والكفر هو الغي ، وحرص عليه ،واإيان هو الرشد الذي ينبغي لإنسان أن يتوخاه
 .ويتقي أن يوصم به ،الذي جب عى اإنسان أن ينفر منه

وما  ،وما توفره من السعادة ي الدنيا واآخرة، وحقًا فا يتدبر اإنسان نعمة اإيان
وما تزجيه للقلب البري من طمأنينة ، نحه لإدراك البري من تصور واضحم
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وما حققه ي اأمة من ، وما تثره ي النفس من رغبات ي كسب اأجور، وسام
 .نظام سليم

ما يتدبر اإنسان هذه النعم الكرى إا وجد فيها الرشد والفاح الذي ا يرفضه إا 
إى  وحرية الدعوة، فالذي يسلب إنسانًا حرية ااعتقاد ،الغيإى  سفيه يرك الرشد
 .إنا يسلبه إنسانيته ابتداءً ، العقيدة الراشدة

وهو أفضل منهج رضيه اه للمجتمع ، أفضل اأديان وأكملها وأشملهااإسام و
ويبن أصحابه قبل غرهم أهم منوعون من ، اإنساي ينادي بأن ا إكراه ي الدين

 .اس عى هذا الدينإكراه الن
   ): وحذيرهم من خالفته، وترغيب الناس فيه، ولكن عليهم نره وبيانه

                
 .[256: ]البقرة (حخ       

شهادة تؤيد حق هذا الدين ي ، وكل مسلم مطلوب منه أن يؤدي شهادة هذا الدين
 .للبروتؤيد اخر الذي حمله ، البقاء

ولكنه ا يمكن أن يؤدي هذه الشهادة حتى جعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه 
                   : ومن حياته صورة حية هذا الدين

                                  
                               

                             
                              

 [.٠٠ – ٠امؤمنون: ]         
، صورة يراها الناس فرون فيها مثًا رفيعًا يشهد هذا الدين باأحقية ي الوجود

        : وباخرية واأفضلية عى سائر ما ي اأرض من نظم
                       

 [.٥٠التوبة: ]                           
 .ويسعى لبقائه ومكينه ونره، ونظام جتمعه ،وجعل من الدين قاعدة حياته
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ويؤثر اموت ي سبيله عى احياة ي ظل جتمع آخر ا حكم بأمر اه ي حياة 
وهي أعز ما حرص عليها ، ة ذاهافذلك شهادة بأن هذا الدين خر من احيا، البرية
                                             : اأحياء

                               
 [.٠٩٣ – ٠٩٠اأنعام: ]                
هت مهمة الرسول فقد انت ،ومتى قام الرسول بإباغه، وعهد امؤمن هو ابتداء مع ربه

وكذلك كل ، ملسو هيلع هللا ىلصفهي باقية ي عنق امؤمن بعد الرسول ، وانعقدت البيعة مع اه، ملسو هيلع هللا ىلص
 [.٣٠اإراء: ]                : ملسو هيلع هللا ىلصأتباع الرسول 

: حية ناطقة، فا بَد لكل مسلم أن يؤدي هذه الشهادة العظيمة للدين مسموعة مرئية
 .[53: ن]آل عمرا (            )

 ): وكاتم ما أمره اه ببيانه، ومن م يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه
 .[223: ]البقرة(            

ولكنه  ،أو قام ها ي نفسه، ثم سار ي نفسه غر سرة اإساماإسام فأما إذا ادعى 
، إيثارًا للعافية ،نهج اه ي احياةوم جاهد إقامة م، م يؤدها ي امجال العام

 .وأدى شهادة ضد هذا الدين، فقد قر ي شهادته، وإيثاراً حياته عى حياة الدين
        : نسأل اه السامة والعافية، وتنفرهم منه ،شهادة تصد اآخرين عنه

                                
 [.٦٩ – ٦٧يونس: ] 

ودعوهم إليه باحكمة ، وترغيبهم فيه، جب اأنبياء وأتباعهم بيان احق للناسووا
      : وجادلة امعارضن وامعاندين بالتي هي أحسن، واموعظة احسنة

                               
 [.٠٢٧النحل: ]                

امباهلة إى  دعي هؤاء ،مخالف إا امكابرة والعنادوأبى ا ،فإذا ظهر احق جلياً 
                ): كا قال سبحانه
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            ) 
 .[61: ]آل عمران

 .اه أن ينزل لعنته عى الكاذب من الفريقنإى  فيبتهل اجميع
إنا هي ، هذا الدين وما كانت البينة هي دائًا التي حتاج إليها من يصدون عن

صد الناس عن اتباع احق الواضح الذي ا خفاء تامصالح وامطامع واأهواء التي 
          ): وتقديم اهوى عى اهدى، فيه

 .[23: ]آل عمران (    
                           وقال سبحانه: 

 [.٧٤القصص: ]         جئ                           
غر ، اإيانإى  من احق الواضح ما يدعواإسام فالكفار وامعاندون جدون ي 

   ): ولكن للهوى وامصلحة ،أهم يكفرون ا لنقص ي الدليل
 .[33: اأنعام] (     

            ): وقال سبحانه
 .[14: ]النمل (

ومنهج اه ي احياة مستقل ي ذاته عن الذين ، بقاءإى  والدين، فناءإى  كلهم والبر
 .حملونه ويؤدونه للناس من الرسل والدعاة عى مدار الزمن

فإن مات أو قتل فاه ، خلقهإى  جاء ليبلغ رسالة اه، رسول من عند اه ملسو هيلع هللا ىلصوحمد 
                    : وكلمته باقية ا موت، باق ا يموت

 [.٦احجر: ]
وما ينبغي أن يرتد امؤمنون عى أعقاهم إذا مات النبي أو الداعية الذي جاء ليبلغهم 

              ): هذه الكلمة أو قتل
               

 .[144: ]آل عمران (
فدعاها ، وأبقى من الداعية، عيةوأكر من الدا، فالدعوة والدين أقدم من الداعية
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ويبقى أتباعها موصولن ، وتبقى هي عى مدى اأجيال والقرون ،جيئون ويذهبون
   : وهو سبحانه باق يتوجه إليه امؤمنون ي كل حال، بالذي أرسل ها الرسل

                                      
 [.٣٤الروم: ]                          

فاه غني عن ، وانقابه لن ير اه شيئاً ، ومن انقلب عى عقبيه فإنا هو اخار
، وفيمن حوله ،وسيلقى جزاءه من الشقوة واحرة ي ذات نفسه، الناس وعن إياهم

ويذوق الناس وبال خالفتهم رع اه ، وتعوج اأمور كلها، وتفسد احياة واأخاق
            ): الدنيا قبل اآخرةي 

 .[115: ]النساء (        
                               وقال سبحانه: 

                                

 [.٢٥يونس: ]
، فيشكرون اه عليه باتباعه ،أما الذين يعرفون مقدار نعمة الدين الذي منحهم اه إياه

             : فيسعدهم به جزاء عى شكرهم ي الدنيا واآخرة
                               

                            

 [.٩٠ – ٩٢يونس: ]
ن عن تعلقهم أراد اه أن يفطم امسلم ،قتل ي أحد ملسو هيلع هللا ىلصوحن أشيع أن حمدًا 
وأن جعل ارتباط امسلمن باه ، وأن يصلهم باه مبارة، ملسو هيلع هللا ىلصالشديد بشخص النبي 

والثبات ، ملسو هيلع هللا ىلصفهم وإن مات حمد أو قتل فهم بايعوا اه عى طاعة حمد ، مبارة
 .وإباغه للناس، عى دينه بعد موته

 ،اه ي اأرضوحاول حقيق منهج  ،وكلا مت اأمة أن تتحرك وتوسع هذا الدين
 .كلا جمعت عليها وسائل الكيد والفتنة من امنافقن وامركن وأهل الكتاب

وأحيانًا ي أصول الدين  ..وأحيانًا ي أهل الدعوة ..أحيانًا ي أصول الدعوة
         : وبعثرة جهودها ..وتشويه أهدافها. .وذلك لتمزيق أوصاها ..ورائعه
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 [.٦ – ٦الصف: ]                                   

، واه عَز وجَل يوجه امؤمنن معرفة أعداء الدين الراصدين له ي الزمان وامكان
                   : وعد اهإى  ويبث ي القلوب الطمأنينة

                                        
                                                       

                                   
 [.٠ – ٠امنافقون: ]                               

وحن يصيبها ، وحن تعوي حوها بالدعاية، تناوشها الذئاب باأذىفتعرف حن 
ومن ثم تستبر باابتاء ، أها سائرة عى طريق احق، اأذى واابتاء والفتنة

     : وإساعها ما يكره وما يؤذي، واادعاء الباطل عليها، واأذى
                                

                                 
 [.٣٧ – ٣٠احج: ]              

  ) :ويصغر عندها اابتاء واأذى كا قال سبحانه، وتلزم الصر والتقوى
           

            ) 
 .[126: ]آل عمران  

وعى ، ويندس ي صفوفهم منافقون، موقد يدخل بن امسلمن من يريد الكيد ه
، امسلم أن يعلم أن عن اه عى هذه الطوائف التي تبيت وتكيد ومكر بامسلمن

             ): واه هم بامرصاد
 .[29 -10: ]الزخرف (  

                                وقال سبحانه: 

 [.٠٥ – ٠٧الطارق: ]
أن هذه الطائفة إى  ويسكب ي قلبه الطمأنينة، وشعور امسلمن بذلك يثبت امؤمن
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واه كافيه ، وليعرض ويتغاى عا يبدو منهم، فليأخذهم بظواهرهم، لن ترهم
              ): منهم

 .[21: ]النساء (            
القرآن لروا ما فيه من تكريم اإنسان والعناية به كا قال  ثم يرشد القرآن هؤاء بتدبر

 (             ): سبحانه
 .[22: ]النساء

وهيأ الفرصة أهل الكتاب أن يدخلوا ي ، اهإى  واه عَز وجَل أمرنا بدعوة الناس
                     : الدين

                     
                            
                   

 [.٠٩ – ٠٧امائدة: ]      
وهم عى اإسام فأعطاهم الفرصة أن يعيشوا ي امجتمع اإسامي حت راية 

طعام امسلمن جعل و، وجعل طعامهم حًا للمسلمن، دينهم سوى جزيرة العرب
وليظل ، وامؤاكلة وامشاربة، وذلك ليتم التزاور والتضايف، كحًا هم كذل

وجعل العفيفات من نساء أهل الكتاب وهن ، امجتمع كله ي جو من الر والساحة
حل الزواج منهن كنساء ، امحصنات بمنزلة امحصنات من نساء امسلمن

 .امسلمن إذا أعطيت هن أجورهن بالنكاح الرعي
وهيئة الفرصة للدخول ي ، مع امخالفن لهاإسام عى ساحة وهذا وذاك يدل 

، فرغبوا فيا نفروا عنه، فروا أخاق الدين وسننه عملياً ، حن تتم اخلطةاإسام 
         ): بعد أن يعرفوه ويروه واه حكيم عليم

                
              

 .[5: ]امائدة (      
               ): وقال سبحانه
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 .[0 -2: ]اممتحنة (           

 :أن يبلغ ما أنزل إليه كامًا كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر اه عَز وجَل رسوله حمدًا 
(                    

 .[61: ]امائدة (       
، وا يؤخر منه شيئًا مراعاة للظروف، ا يستبقي منه شيئاً ، هكذا يبلغ كل ما أنزل إليه

 .أو واقع امجتمع، أو جنبًا لاصطدام بأهواء الناس
من فليصدع بكلمة احق واه يتوى مايته وعصمته ، وإن م يفعل فا يكون قد بلغ

        ؟ومن كان اه له عاصًا فاذا يملك له العباد امهازيل، الناس
 [.٦٧ – ٦٠احجر: ]                     

وليقل ، كلمة )ا إله إا اه( جب أن تبلغ كاملة فاصلة من أول يوم، إن كلمة احق
ا بَد أن ، ئها ما يفعلوليفعل من شاء من أعدا، من شاء من امعارضن ها كيف شاء

 ): القلوب ي قوة ونفاذ كا قال سبحانه لرسولهإى  يصدع ها الداعي لتصل
 .[2 -1: الكافرون] (    

مكامن القلوب التي يكمن إى  وكلمة احق ي العقيدة حن يصدع ها الداعي تصل
ة ي أن تستجيب له وهي القلوب التي قد يطمع صاحب الدعو، فيها ااستعداد للهدى

 .لو داهنها ي بعض احقيقة
بل أمر اه ، والقوة واحسم ي إلقاء كلمة احق ي العقيدة ا يعني اخشونة والفظاظة

                                  : رسوله بالدعوة باحكمة واموعظة احسنة
                                                           

 [.٠٩ – ٠٣طه: ]              
فقد وصف ، وامادة امبلغة يء آخر، فوسيلة التبليغ يء ،وا تعارض ي ذلك

، وبن أهم عى الباطل امحض، وفاصلهم ي اأمر، الرسول الكفار بصفتهم
 .احق امحضإى  ودعاهم

، ول أهل الكتاب أهم ليسوا عى يء من الدين واإيانوأمره ربه عَز وجَل أن يق
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       ): بل ليسوا عى يء أصًا كا قال سبحانه
                

 .[62: ]امائدة (        
وليس صفات تورث  ..وا كتبًا تقرأ وترتل ..أن الدين ليس كامًا يقال باللسان

والعبادة اممثلة ي ، منهج يشمل العقيدة ي القلب، نا الدين منهج حياةإ، وتدعى
والعبادة التي تتمثل ي إقامة نظام احياة كلها عى أساس هذا امنهج ، الشعائر
                          : اإهي

 [.٠٧٣اأنعام: ]              
لرف الرسول وما م يكن أهل الكتاب يقي أن  ملسو هيلع هللا ىلصمون الدين عى قواعده هذه ك 
حتى يمتثلوا ، وليسوا عى يء أصًا من هذا القبيل، يواجههم بأهم ليسوا عى دين

 .أوامر اه التي جاءت ي كتبه امنزلة
وعناداً ، أن تزيد كثرًا منهم طغيانًا وكفراً إى  ومواجهة الكفار هذه احقيقة ستؤدي

وأا يأسى عى ما يصيبهم من الكفر ، ذا م يمنع من مواجهتهم هاولكن ه، وجاجاً 
 .بسبب مواجهتهم ها، والضال والرود، والطغيان

وأن ترتب عليها آثارها ي ، وأن حكمته سبحانه تقتي أن يصدع بكلمة احق
وهلك من ، ويضل من يضل عن بينة، فيهتدي من هتدي عن بينة ،النفوس البرية

         ) :عن بينة َي وحيا من ح، نةهلك عن بي
                   

 .[64: ]امائدة (      
، ويطلعه عى حكمة اه ي هذا امنهج، واه عَز وجَل يبن للداعي هذا منهج الدعوة
فازدادوا طغياناً إذا هاجتهم كلمة احق ، ويسي قلبه عا يصيب الذين ا هتدون

وا خر ، فهم يستحقون هذا امصر البائس؛ أن قلوهم ا تطيق كلمة احق، وكفراً 
                             : ي أعاقها وا صدق

                                   
 .[٥٠البقرة: ]                      
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، ليظهر ما كمن فيها وما بطن ،بكلمة احقتلك النفوس فمن حكمة اه أن تواجه 
        : ولتستحق جزاء الطغاة والكفار، ولتجهر بالطغيان والكفر

                              
 [.٠٢اأنفال: ]       

إا  ،قد أقام احجة ه عى الناس وا يكون ،وصاحب الدعوة ا يكون قد بلغ عن اه
وا يكون قد أقام احجة ه عى الناس إا إذا أبلغهم حقيقة ، إذا أبلغهم عن اه

فهو قد ، ووصف هم ما هم عليه من الباطل با جاملة وا مداهنة، الدعوة كاملة
 وأن ما هم عليه، يغرهم وخدعهم ويرهم إن م يبن هم أهم ليسوا عى يء

 .مامًا غر ما هم عليه يء آخرإى  وأنه هو يدعوهم، باطل كله من أساسه
    ): فالناس جب أن يعرفوا من الداعية أين هم من احق الذي يدعوهم إليه

 .[42: ]اأنفال (            
 ،داعيةاه ينبغي أن يكون ي اأسلوب الذي يبلغ به الإى  والتلطف ي دعوة الناس

أما اأسلوب ، فاحقيقة جب أن تبلغ إليهم كاملة، ا ي احقيقة التي يبلغهم إياها
                        : فيكون باحكمة واموعظة احسنة

                                 

 [.٩٥امائدة: ]
، أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة اماديةوإذا رأينا اليوم رأينا أهل الكتاب هم 

ورأينا كذلك أصحاب الوثنيات يعدون بمئات اماين ، وأصحاب الكلمة امسموعة
 .وقوى مدمرة، ورأينا أصحاب امذاهب امادية هم أعداد كثرة، ي اأرض

 .وكلمة هؤاء وهؤاء وأولئك مسموعة نافذة
، يء؛ أهم ا يقيمون كتاب اه امنزل إليهموبامقابل نرى امسلمن ليسوا عى 

 .وليس هم كلمة مسموعة فضًا عن أن تكون نافذة
والرذيلة ، والباطل مكان احق، فا أعظم اأمر وما أخطره إذا ساد الظام مكان النور

 .مكان الفضيلة
وواجب صاحب الدعوة هو ، إن واقع الناس كله ليس بيء ما م يقم عى دين اه
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وكا بدأت الدعوة اأوى بتبليغ ، وا ضخامة الباطل، ا تره كثرة الضال، واجبه
فلن ، كذلك ينبغي أن تستأنف بمثل ذلك ،أهل اأرض قاطبة أهم ليسوا عى يء
                        : يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها

 [.٢٠اأحزاب: ] جئ                                      
ومع أن نر اه للحق آت ا ريب ، اه شاق حفوف بامكارهإى  وطريق الدعوة

وهو ، إا أن هذا النر إنا يأي ي موعده الذي يقدره اه وفق علمه وحكمته ،فيه
                  : غيب ا يعلم موعده أحد إا اه

                          
 [.٠٠ – ٠٤احج: ]                 
 :وامشقة ي هذا الطريق مركبة من أمرين

جانب إى  ،التكذيب واإعراض اللذين تقابل ها الدعوة ي أول اأمر :اأول
              : احرب واأذى اللذين يعلنان عى الدعاة ي كل مكان

                                  
 [.٣٠اأنعام: ]        

احق الذي تذوقه وعرف إى  الرغبة البرية ي نفس الداعية ي هداية الناس :الثاي
               : واحاس للحق والرغبة ي استعائه، طعمه وحاوته

                                           
 [.٣٧اأنعام: ]                

وليس عليه أن يبعث اموتى ، والداعية عليه أن يقوم بالدعوة ويصر عى اأذى
ومن جانب آخر فإن نر اه آت قريب ، هذا من جانب، وهدهم فذلك من شأن اه

            : وبقدر اه، ولكنه جري وفق سنة اه، ا ريب فيه
                                     

 [.٠٠٤يوسف: ]
، من ناحية جيء النر ي النهاية، وكلاته ا تتبدل، وكا أن سنة اه ا تستعجل

        : فكذلك هي ا تتبدل وا تستعجل من ناحية اموعد امرسوم
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 [.٩٢اأحزاب: ] جئ                       
ولو كانوا هم ، واه سبحانه ا يعجل النر؛ أن اأذى والتكذيب يلحق بالدعاة

 .الرسلاأنبياء و
وصره عى ، وتسليم نفسه لقدر اه با عجلة، فإن استسام صاحب الدعوة لربه

 نركل ذلك مطلوب من وراء تأجيل ال، ويقينه ي العاقبة با شك، اأذى با ملل
                       : موعده امرسومإى 

 [.٠٥٣ – ٠٥٠الصافات: ]           
       : والصر عى امشاق، وعى الداعي إباغ الدين للناس كافة

                        
 [.٣ – ٠العر: ]          

واهدى والضال ، ارج عن حدود واجبه وطاقتهأما هدى الناس أو ضاهم فهو خ
                              : يتبعان سنة إهية ا تتبدل

 [.٧٩القصص: ]     
، ليعبدوا اه فيه وحده با ريك، وبيت اه عَز وجَل ي مكة أول بيت وضع للناس

وإليه حج ، دعوة عامة من قبلوم تكن ، ومنه خرجت الدعوة العامة أهل اأرض
 ): البيت الذي خرجت منه الدعوة واهدايةإى  ليعودوا، امؤمنون هذه الدعوة

 .[06: ]آل عمران (           
اه ا ينبغي أن يعلق قلبه وأمله وعمله بامعرضن عن الدعوة امعاندين إى  والداعي

 .ض بعد الدعوة والباغفهؤاء جزاؤهم اإمال واإعرا، ها
وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا ، وإنا جب عى الداعي أن يفرغ قلبه

             ): وأقبلوا
                  

 .[22: ]الكهف ( 
، وهم باإيانلتمتلئ قل، بناء كياهم كله بالدين الذي دخلوا فيهإى  فهؤاء ي حاجة

وا ترك ، وتظهر فيهم أحسن اأخاق، وتتحرك جوارحهم باأعال الصاحة
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 [.٣٧اأنعام: ]             : مصلحة متحققة مصلحة متومة
فيقذف باحق عى الباطل فيدمغه فإذا ، وحن ينمو احق ي ذاته فإن اه جري سنته

 [.٦٠اإراء: ]                               : هو زاهق
 .ويدافع عنه ،والطبيعة التي خلق اه الناس ها أن كل من عمل عمًا فإنه يستحسنه

وإن كان يعمل السيئات استحسنها ، فإن كان يعمل الصاحات استحسنها ودافع عنها
 .هذه طبيعة ي اإنسان، ودافع عنها

 فإن سب آهتهم ا يؤدي هم، ة امركنفا يسب آه، فعى الداعي أن يدرك ذلك
 .وا يزيدهم إا عنادًا وكفراً ، اهدىإى 

ساع ما يكرهون من إى  بل قد جرهم، فا للمؤمنن وهذا الذي ا جدوى وراءه
             ): عظيمسب رهم ال

 .[192: ]اأنعام (            
فيستجيب للدعوة أناس ، اهإى  يقوم الرسول أو الداعي بالدعوة وسنة اه جارية أن

فمنهم من يفتن ، يتعرضون لأذى والفتنة من اجاهلية احاكمة ي أرض الدعوة
ومنهم من ينتظر حتى ، ومنهم من يصدق ما عاهد اه عليه فيقي نحبه شهيداً ، ويرتد

                      :حكم اه بينه وبن قومه باحق
 [.٢٣اأحزاب: ]                 

ويمكن هم ي اأرض حقيقاً ، وجعل منهم ستارًا لقدره، وهؤاء يفتح اه عليهم
 .لوعده بنر من ينره والتمكن له ي اأرض

وحقق مراد ، وينفذ حكم اه ي عباده عى هذه اأرض، ليقيم ملكة اه ي اأرض
                          :  ي عبادهاه

                               
                                     

 [.٧٧النور: ]      
فاه وحده هو الذي ، وليس عليهم هداية الناس، وليس عى الرسل إا الباغ امبن

أو أدركهم اأجل قبل ، وسواء حقق اه وعده لرسله من مصر القوم، يةيملك اهدا
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وحساهم بعد ذلك ، فهذا أو ذاك ا يغر من طبيعة مهمته وهي الباغ، حقيق وعد اه
           ): عى اه كا قال سبحانه

 .[49: ]الرعد ( 
                            وقال سبحانه: 

 [.٧٠النور: ]                           
فليس هم أن يستعجلوا النتائج  ..اه أن يتأدبوا ي حق اهإى  وبذلك يتعلم الدعاة

وا أن يستعجلوا وعيد اه  ..وليس هم أن يستعجلوا هداية الناس ..وامصائر
وليس هم أن يقولوا دعونا كثرًا فلم  ..مهتدينوا أن يستعجلوا وعد اه لل ..للمكذبن

: ولقد صرنا طويًا فلم يأخذ اه الظامن بظلمهم ونحن أحياء ..يستجب لنا إا القليل
                          

 [.٢٤٤آل عمران: ]
عبيد أما حساب الناس ي الدنيا واآخرة فهذا ليس من شأن ال، إن عليهم إا الباغ

                      : إنا هو من شأن اه وحده

 [.٢٩ – ٢٧الغاشية: ]
وعمل الدعاة  ملسو هيلع هللا ىلصوهو عمل الرسول ، والباغ هو القاعدة الكرى ي نر هذا الدين

   : وأعى ذروته ،وهذا الباغ أول مراتب اجهاد، وعمل اأمة قاطبة، من بعده
                                       

 [.٩٥امائدة: ]               
إى  فإن اجاهلية ا بَد أن تواجه الدعاة ،اإيان وعبادة اه وحدهإى  وإذا اجه الناس

ومن ثم جيء مرحلة ، ثم باإيذاء وامكافحة، اه امبلغن لدينه باإعراض والتحدي
فينر اه ،  ي حينها نتاجًا طبيعيًا للتبليغ الصحيح ا حالةاجهاد ي سبيل اه

           ): وخذل أعداءه، أولياءه
 .[31: ]الفرقان (

                              وقال سبحانه: 
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 [.٠٠ – ٠٤احج: ]          

ا لشخص ، سبيل اهإى  ويقرر أها دعوة، والقرآن الكريم يبن ميع أصول الدعوة
 .فليس للداعي من دعوته إا أنه يؤدي واجبه ه وأجره عى اه، الداعي وا لقومه

والقدر الذي يبينه هم ي كل ، يدعو باحكمة والنظر ي أحوال امخاطبن وظروفهم
 يأمرهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس أدائها باإيان وا، مرة حتى ا يثقل عليهم

                                    : واليقن

 [.٣٣فصلت: ]
وينوع ي هذه الطريقة تارة ببيان عظمة اه ، وختار الطريقة التي خاطبهم ها

وتارة بالرهيب من  ..نةوتارة بالرغيب باج ..وتارة ببيان نعمه وآائه ..وجاله
وتارة بالنظر ي اآيات  ..النظر ي اآيات الكونيةإى  وتارة بدعوة العقول ..النار

وتستحي من العزيز ، وحمد الكريم، وتارة بإثارة العاطفة لتعظم العظيم ..الرعية
 .وهكذا ..وا تقرف جرماً  ..فا تعي له أمراً  ،الكريم

، ا بالزجر والتأنيب ي غر موجب، تدخل القلوب برفق والدعوة باموعظة احسنة
وتشحن النفوس بالغضب ، وا بفضح اأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية

 [.٥٣آل عمران: ]                            : والعناد
القلوب  ويؤلف، فالرفق ي اموعظة والتلطف بالناس كثرًا ما هدي القلوب الشاردة

                : ويأي بخر من الزجر والتأنيب والتوبيخ، النافرة
                                    

 [.٠٧٦آل عمران: ]                    
 ،با حامل عى امخالف، كا تكون الدعوة باجدل بالتي هي أحسن إذا لزم اأمر

ويشعر أنه ليس ، الداعيإى  حتى يطمئن امدعو، وا تقبيح لعمله، وا ترذيل له
 .احقإى  ولكن اإقناع والوصول، هدفه هو الغلبة ي اجدل

، وهي ا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إا بالرفق، فالنفوس البرية ها كرياؤها وعنادها
 .عن الرأي تنازاً عن هيبتها واحرامها وكياها فهي تعتر التنازل، حتى ا تشعر باهزيمة
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، ويشعر امجادل أن ذاته مصونة، واجدل باحسنى هو الذي يطامن من هذا الكرياء
        ): وقيمته كريمة، ورأيه حرم

                
 .[125: ]النحل (

أن اه هو اأعلم بمن إى   القرآنولكي يطامن الداعي من ماسته واندفاعه يشر
والتكلف ي ، فا رورة للجاجة ي اجدل، وهو اأعلم بامهتدين، ضل عن سبيله

       ): واأمر بعد ذلك ه، إنا هو الباغ والبيان، القول
 .[30: ]اأنعام (  

، واموعظة احسنة ،سانهذا هو منهج الدعوة السليم ما دام اأمر ي دائرة الدعوة بالل
 .واجدل باحجة والرهان

: فأما إذا وقع ااعتداء عى أهل الدعوة وعى دينهم فإن اأمر يتغر كا قال سبحانه
(            ) 

 .[126: ]النحل
عى أن ا ، ودفعًا لغلبة الباطل، إعزازًا لكرامة احق ،فااعتداء عمل مادي يدفع بمثله

دين العدل اإسام التمثيل والتفظيع فإى  وز الرد عى ااعتداء حدودهيتجا
                         : والرمة

 [.٦٤النحل: ]              
والدعوة ، فا هون ي نفوس الناس، والدفع عن الدعوة حفظ ها كرامتها وعزها

وامؤمنون باه ، رك دعوته مهينة ا تدفع عن نفسهاواه ا ي، امهينة ا يعتنقها أحد
           : وهم ا يقبلون الضيم وهم دعاة ه، خر الناس

 [.٦امنافقون: ]                
وقيادة ، وحقيق العدل بن الناس، ثم إهم أمناء عى إقامة احق ي هذه اأرض

                   : الطريق القويمإى  البرية
                          

 [.٠٠٤آل عمران: ]             
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 .ويعتدى عليهم فا يردون، فكيف ينهضون هذا كله وهم هانون فا يعاقبون
العفو والصر حتى يكون إى  يدعواإسام ف ،ومع تقرير قاعدة القصاص بامثل

وحن يكون العفو فيها والصر ، ووقف العدوان ،دفع الر امسلمون قادرين عى
 .أعمق أثراً 

فأما إذا كان الصر والعفو هينان الدعوة ويرخصاها فالقاعدة اأوى هي اأوى 
                                     : واأجدر

 [.٠٦٠البقرة: ]                        
، فإنا عليه واجبه يؤديه،  الداعي أا حزن إذا رأى الناس معرضن ا هتدونوعى

 : يمضيه وفق سنته ي فطرة النفوس واستعدادها، واهدى والضال بيد اه وحده
                                             

 [.٣٧اأنعام: ]                              
واه حافظه من  ،وعليه أا يضيق صدره بمكرهم وكيدهم وحيلهم فإنا هو داعية ه

           ): فعليه بالصر، كل مكر وكيد
          )  

 .[122 -121: ]النحل
، ربهويبطئ عليه النر ابتاء ثقته ب، وقد يقع اأذى عى الداعي امتحان صره

 (       ): ولكن العاقبة مضمونة ومعروفة
 .[122: ]النحل

             : ويمكرون به، ومن كان اه معه فا عليه من يكيدون له
 [.٩٤الروم: ]              

بل يكونون دعاة ، إن الذين يؤمنون باه وبا جاء به الرسل ا يقفون عند حد اإيان
وأن جادلوا الكفار باحجة عسى أن ، اهدايةإى  وحاولون أن جذبوا غرهم، له

                          : يؤمنوا باه
 [.٠٧احجرات: ]                  
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 :فإذا اهتدى الكفار والعصاة كان له أجران، اهإى  فامسلم يقوم بالدعوة
وأجر عى من اهتدى من ، واستمرار الباغ عن اه لعباده، امستقيم أجر لبيان الطريق

 الباغ والبيان. أجر وإن م هتدوا أو يتوبوا فله، الكفار أو تاب من العصاة
     : وموكب امؤمنن مستمر ي نر اهداية بعد الرسل كا قال سبحانه

                                 

 [.٠٤٠آل عمران: ]
يتحمل ، لكنه صابر م يغلق دكانه، ن ويذمون بضاعتهكاوالناس يسبون صاحب الد

 .منهم كل يء من أجل أن يكسب من ورائهم
فالصر ، اه إذا م يتحمل الناس فإنه ا يكون سببًا هدايتهمإى  وكذلك الداعي

كل هذه أبواب ، فقةوالرمة والش، والرفق واحلم، واإحسان والتواضع، والعفو
                        : اإسامإى  عظيمة يدخل منها الناس

                                 
 [.٠٧٦آل عمران: ]               

 واه سبحانه قد رف هذه اأمة كلها بالدعوة والعبادة.
 ثنان: ااهإى  والقائمون بالدعوة

فهذا يقول للناس كا قال ؤمن عام قد رزقه اه العلم واإيان والتقوى، اأول: م
                               مؤمن آل فرعون: 

                                  
                                           

 [.٠٤ – ٣٦غافر: ]                   
 الثاي: مؤمن مهتد، لكنه ليس كاأول، فهذا يقول للناس كا قال صاحب يس:

                                
 [.٢٠ – ٢٤يس: ]           

 فأمرهم باتباع من فيه صفتان: عدم أخذ اأجر عى الدعوة، واهداية.
ورجع كثر من ، البرية أول مرةإى  ستدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدينلقد ا
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ف حياهم فأركوا مع اه أربابًا أخرى ترر ، اجاهلية التي كانوا عليهاإى  الناس
 :وقوانينها اأرضية، برائعها البرية

اه سبحانه  إفرادإى  ،ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد للدخول فيه
ونبذ كل ما ، وتلقى منهج احياة كله من اه وحده ا ريك له، باألوهية والعبودية

أما الذين ينفقون أمواهم ي البحوث ، اه كا بينها اه ورسولهإى  سواه بالدعوة
فنحسب أهم لو أنفقوا ، وي اأحكام الفقهية التي ا مقابل ها من الواقع، النظرية
لنشأ عن  ملسو هيلع هللا ىلصأوقات ي إعادة إنشاء امجتمع امسلم الذي كان عى عهد النبي هذه ا

 .ذلك دخول فئات ي هذا الدين من جديد كا دخل الناس فيه أول مرة
ثم حتاج هذا امجتمع معرفة ، وجتمع مسلم، وينشأ عن ذلك خافة راشدة
معرفة اأحكام التي تنظم عاقاته فيا إى  كا حتاج، اأحكام التي تنظم عاقته بربه

                    : وعاقاته مع غره، بينه
 [.٠إبراهيم: ]                

فهو كذلك يأمر بإعداد القوة واحركة واجهاد ، كا يأمر بالصر واانتظاراإسام إن 
                              : إعاء كلمة اه

                           
 [.٠٠ – ٠٤احج: ]          

تتمثل ، عقيدة جردة ي نفوس أصحابه، فا يمكن أن يقف كامنًا منتظرًا طول اأمد
 .وي أخاق سلوكية فيا بينهم، ي شعائر تعبدية ه

يكون واقعًا ، تمع إسامي متميزإنشاء ج ،بل ا بد له مع ذلك أن يواصل اخطى
 : وأن يزيل العوائق التي منعه من إقامة رع اه ي أرضه، مشهودًا ي احياة

                         
                       

 [.٥٠التوبة: ]          
ائس لكثر من امسلمن الذين م وما أكثر امهزومن ي هذا الزمان أمام الواقع الب

من اإسام وأمام اهجوم اماكر عى أصل اجهاد ي ، إا اسمهاإسام يبق هم من 



213 

فهؤاء حاولون أن جدوا ي النصوص امرحلية مهربًا من احقيقة التي ، أعدائه
 ،لتحرير الناس كافة من عبادة العباد ،يقوم عليها اانطاق اإسامي ي اأرض

وحطيم الطواغيت والقوى التي تقهرهم عى ، عبادة اه وحدهإى  وردهم ميعاً 
 .غر رعهإى  والتحاكم، عبادة غر اه

             ): فيقولون إن اه يقول
 .[61: ]اأنفال ( 

             ): ويقول
 .[109: ]البقرة (

وعقد معاهدة مع هود امدينة ، ديبية مع امركنعقد صلح اح ملسو هيلع هللا ىلصوأن النبي 
ما دام هو آمنًا ي ، وا عليه أن يعبد بقية البر ما يعبدون من دون اه، ومركيها

                    : ربه
                         
                            

 [.٢٠: التوبة]     
والتي ، وأمام القوى امعادية لإسام، وهذا سقوط مليه اهزيمة أمام الواقع البائس

     : وسوء ظن باه سبحانه، وذلك سوء ظن باإسام، ا طاقة هم ها
                             

                        
 [.٠٧ – ٠٣التوبة: ]                  

وهذا ، تواجه واقعًا معيناً  فهذه النصوص السابقة التي يلجأون إليها نصوص مرحلية
وي هذه احالة تطبق هذه ، الواقع امعن قد يتكرر وقوعه ي حياة اأمة امسلمة

 .النصوص امرحلية؛ أن واقعها يقرر مناسبتها
 .وأن هذه هي هاية خطوات هذا الدين، نىولكن ليس معنى هذا أن هذه هي غاية ام

حتى تتمكن ، وإزالة العوائق من طريقها، إنا عى اأمة أن تسعى ي حسن ظروفها
 .ي النهاية من تطبيق اأحكام النهائية الواردة ي هذه القضية
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                      : فالنصوص اأخرة تقول
                                

                                
                                        

 [.٣ – ٠التوبة: ]        
       ): وتقول ي شأن الكفار

 .[36: ]التوبة (    
         ): وتقول ي شأن أهل الكتاب

              
 .[20: ]التوبة (     

فهم اآن مؤقتًا غر مكلفن ، فإذا كان امسلمون اليوم ا يملكون حقيق هذه اأحكام
وهم ي اأحكام امرحلية سعة يتدرجون ، وا يكلف اه نفسًا إا وسعها، بتحقيقها

، ام اأخرة فيا بعد حن يستطيعون تنفيذهاتنفيذ هذه اأحكإى  حتى ينتهوا، معها
 .ولكن عليهم أا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص امرحلية

اه قد جدون أنفسهم ذات يوم مطاردين ي امجتمع إى  وامؤمنون والدعاة
 وهنا يرشدهم اه، وفسد أكثر الناس، وجر الطاغوت، وقد عمت الفتنة، اجاهي

            ): احلإى 
 .[21: ]يونس (    

وجمع العصبة امؤمنة اخرة عى ، اعتزال اجاهلية بنتنها وفسادها ورها ما أمكن
 .نفسها لتطهر وتزكو حتى يأي وعد اه

، واخاذ بيوت العصبة امسلمة مساجد، ولزوم امساجد واعتزال معابد اجاهلية
وتزاول فيها ، وحس فيها باانعزال عن امجتمع اجاهي، يها أوامر اهمتثل ف

 .عبادها لرها عى هج صحيح
يء يستحق منه ، إن وجود القلة امؤمنة ي اأرض يء عظيم ي ميزان اه تعاى

 .سبحانه أن يدمر اجاهلية التي تعارضها وتؤذها
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وترث ، ويرعاها حتى تسلم وتنجو كا يستحق منه سبحانه أن يكأ هذه البذرة
                  : وتعمرها حسب أمر اه، اأرض

 [.٠٥٣ – ٠٥٠الصافات: ]                  
والتي تعاي ، إن هذه العصبة امسلمة التي تواجه اجاهلية الشاملة ي اأرض كلها

، والتعذيب والتنكيل، ذى وامطاردةكا تعاي اأ، الغربة ي هذه اجاهلية والوحشة
 .إها تستحق أن يسخر اه ها القوى الكونية اهائلة، والسحق والقتل

وأن ، وأن تعرف مصدر قوها وتلجأ إليه، وما عليها إا أن تثبت وتستمر ي طريقها
وأن تثق أن وليها قدير ا يعجزه يء ي اأرض وا ي ، تصر حتى يأي اه بأمره

وأها متى ، أعدائه إا فرة اإعداد واابتاءإى  وأنه ا يمكن أن يرك أولياءه، ءالسا
فاه حكيم يري بالباء ، اجتازت هذه الفرة فإن اه سينرها ويمكن ها با ريب

                       : الداعي وامدعو معاً 
 [.٠٠٤سف: يو]                          

وعندما ، وما آمن معه إا القليل، ربه ألف سنة إا مسن عاماً إى  ملسو هيلع هللا ىلصلقد دعا نوح 
، ويسخرون منه، ويفرون عليه، والقوم يطاردونه ويزجرونه، هربإى  جأ نوح

           ): ويكذبونه كا قال سبحانه

 .[19 -0: ]القمر (    
واه ، ويدعو ربه أن ينتر لعبده امغلوب، علن أنه مغلوبربه يإى  عندما جأ نوح

، عظيمةعندئذ أطلق اه القوى الكونية ال، ويرى ما يفعل به، يسمعه ويراهالقادر 
  ) :ليكون ي خدمة ونرة عبده امغلوب ،وأرسل جنديًا من جنوده

 .[12 -11: ]القمر (          
وقد استحقت أن يغر اه ها امألوف من ، ة غالية عند اهإن هذه العصبة امؤمن

وأهلك كل ، وأن جري ها ذلك الطوفان الذي يغمر كل يء، ظواهر هذا الكون
 .ومكن ها ي اأرض، حي

وبينا كانت تلك القوى الكونية تزاول عملها ي إهاك القوم امكذبن كان اه مع 
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        ): نرسوله وعباده امؤمنن امغلوب
 .[14 -13: ]القمر ( 

 (     ): فهل يتعظ بذلك الطرفان امؤمن والكافر
 .[15: ]القمر

، بعدوا من احياة ومن رمة اه سواءواست  ، لقد طوى الطوفان امكذبن من قوم نوح
        : ملسو هيلع هللا ىلصإجابة لدعوة نوح  وم يبق عى اأرض من الكافرين دياراً 

                                       
  [.٢٥ – ٢٩نوح: ]   جئ    

                      هاك الظامن: وبعد إ
 [.٠٠هود: ]                      

ي وسنته الت، حقيقًا لوعده سبحانه، واستخلفهم ي اأرض، وامؤمنون أنجاهم اه
                ): ا تتبدل

 .[42: ]هود (    
   ): وكذب الرسل ،واتبع اهوى ،وتلك سنة اه ي كل من ترك اهدى

           
              

 .[30-31: ]الفرقان (
 أن اه تاركه للجاهلية وهو يدعوأن يظن اإسام إنه ا ينبغي أحد يواجه اجاهلية ب

                                  : اهإى 
                           

 [.٠٠ – ٠٤احج: ]      
فيظن أن اه تاركه هذه ، قوى اجاهليةإى  كا ا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية

 .خلقهإى  وهو يؤدي رسالته، الذي يستنر به، سب إليهالقوى وهو عبده امنت
اه إى  ولكن الداعي، وإن قوى اجاهلية والكفر ملك من قواها ما خيف به الناس
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 :فالقوى ليست متكافئة وا متقاربة، قوة اه التي ملك الكون وما فيهإى  يستند
 [.٠٢٣ن: آل عمرا]                             

وقد تطول فرة اابتاء أمر يريده اه كا لبث نوح ي قومه ألف سنة إا مسن 
واه مع امؤمنن امتقن ، اه قبل أن يأي اأجل الذي قدره اهإى  عامًا يدعوهم

        ): يكلؤهم وينرهم كا قال سبحانه
            ) 

 .[52 -51: ]غافر
اه عليهم أن يؤدوا واجبهم كامًا بكل ما ي طاقتهم من إى  والذين يسلكون السبيل

   : ثم يدعون اأمور ه ي طمأنينة وثقة باه، ويستقيموا عى أوامر اه، جهد
                                                

 [.٣ – ٢الطاق: ]                   
وأن جأروا ، النار امعن الذي بيده كل يءإى  غلبون عليهم أن يلجأواوعندما ي  

      ): ملسو هيلع هللا ىلص إليه بالدعاء كا جأر عبده الصالح نوح
              

 .[14-19: ]القمر (       
  ) :واستغاث بربه كا قال سبحانه، بالدعاء يوم بدر ملسو هيلع هللا ىلصوكا جأر حمد 

            
               )  

 .[19 -0: ]اأنفال
، ويتوكل عى ربه، ويستقيم عى أوامر اه، فامسلم يبذل ما يملك من جهد وطاقة

       ): ثم ينتظر فرج اه القريب، ويتوجه إليه وحده
            

 .[11 -16: ]اأنبياء (    
دعا ربه وتوجه  ،وأرادوا إحراقه بالنار ،اه فلم يستجيبواإى  وإبراهيم ما دعا قومه

      ): النارإى  فلا ألقوه ي النار وجه اه أمره، إليه
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 .[19 -60: اأنبياء] (    
البحر لينجيه من الكرب استجاب اه له كا قال ويونس ما دعا ربه ي ظلات 

                ): سبحانه
             

 .[22 -21: ]اأنبياء (  
فيها الصدق ، اه هي استجابة الفطرة السليمة لدعوة احق امستقيمةإى  والدعوة
 .ايةوااستقامة واحرارة لنر اهد، والبساطة

فلم يطق عليها ، فمتى استشعر القلب حقيقة اإيان حركت هذه احقيقة ي قلبه
          ): سكوتاً 

 .[21 -29: ]يس (      
ويرى اجحود ، اه ا يقبع ي داره بعقيدته وهو يرى الضال من حولهإى  فالداعي
 .ويرى الظلم والطغيان والفساد، والفجور

قومه إى  وسعى به، وحرك ي شعوره، ا الرجل سعى باحق الذي استقر ي قلبهفهذ
 .وهم يكذبون وهددون، ناصحًا هم

وي كفهم عن ، احقإى  جاء من أقى امدينة يسعى ليقوم بواجبه ي دعوة قومه
 .وي مقاومة اعتدائهم اأثيم الذي يوشك أن يصبوه عى امرسلن، البغي

ولكنها العقيدة احية تدفعه ، الرجل م يكن ذا جاه وا سلطان والذي يظهر أن
    ): وجيء به من أقى امدينة ناصحًا لقومه

  [.21 -29]يس:  (      
وإا فا ، إن الذي يدعو هذه الدعوة وهو ا يطلب أجرًا وا يبتغي مغنًا إنه لصادق

 ؟بي تكليفًا من اهالذي حمله عى هذا العناء إن م يكن يل
، مل هّم الدعوة وجاهة الناس بغر ما ألفوا من العقيدةإى  وما الذي يدفعه

وا ، وهو ا جني من ذلك كسباً ، والتعرض أذاهم ورهم واستهزائهم وتنكيلهم
 .يطلب منهم أجراً 

              : وعن أسباب إيانه فيقول، ثم يتحدث عن نفسه هو
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 [.٢٠ – ٢٢يس: ]                          

 ؟ما الذي حيد ي عن عبادة ري
فا تنحرف عنه إا بدافع ، الذي فطرها تتجه إليه أول ما تتجهإى  فالفطرة جذوبة

، ق ي النهايةاخالإى  وهو حس كذلك أن امخلوق يرجع، آخر خارج عى فطرها
والذي إليه ، فلم ا أعبد الذي فطري، مصدره اأصيلإى  كا يرجع كل يء

 .فمن حقه أن يعبدوه وا يعبدوا معه غره، امرجع وامصر
   ): ثم يقرر الداعي ي وجه قومه امكذبن امهددين قائًا هم

 .[25: ]يس (
فهذا ، ومن كل تكذيب، ل هديدقال ذلك أن صوت الفطرة ي قلبه أقوى من ك

           ): الداعي جزاؤه اجنة
 .[21 -26: ]يس (  

فأما الطغيان الذي واجهه فكان أهون عى اه من أن يرسل عليه امائكة لتدمره فهو 
   ): وأمدت أنفاسهم، فا كانت إا صيحة واحدة رعت القوم، ضعيف

                 
 .[20 -22: ]يس (

      ): وما أشد تكذيبهم لرسله، فا أعظم جهل العباد برهم
               

 .[32-39: ]يس (     
فلها كذلك أعداء ، التوحيد التي بعث اه ها رسله كا أن ها أنصاراً إى  إن الدعوة

ويومون الناس أن وراء هذه الدعوة خبيئًا غر ، ويقاومون أهلها ،يقلبون احقائق
امدركون ما وراء هذه الدعوة ، وأهم هم الكراء العامون ببواطن اأمور، ظاهرها
      : وهذا يعجبون من دعوة التوحيد اخالصة؛ أها خطر عليهم، من خبئ

                                              
 [.٧ – ٠ص: ]     
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إنا هو يء آخر يراد ، فليس ما جاءوا به هو الدين احق، فا يغر الناس هذه الدعوة
ومن حسنون فهم ، يء ينبغي أن يدعه الناس أربابه، من وراء هذه الدعوة

       ): فليطمئن الناس؛ أن الكراء ساهرون عى مصاحهم، امخبآت
 .[6: ص] (         

وأن ما ، وأهم أحرص عى مصاحهم، ثم يموهون عى الناس بأهم يعرفون الدين
       ): جاء به هؤاء ليس التوحيد الذي يعرفه الناس من قديم

 .[1: ]ص (  
وأسطورة العزير قد ، فعقيدة التثليث قد شاعت عند النصارى، هكذا قالت قريش

   ): وما منحرفتان عن التوحيد اخالص، ت عند اليهودشاع
            

           ) 
 .[39: ]التوبة

 .ه عند أهل الكتاب الصفكفار قريش كانوا يقولون ما سمعنا هذا التوحيد اخ
 :واه عَز وجَل بعث اأنبياء وأرسل الرسل بأمرين

 .باهداية وااستقامة ..ةبالدعوة والعباد
 .وكلهم صر، وكلهم ابتي، وكلهم عانى، وكلهم سار ي هذا الطريق

كل حسب درجته ي سلم اأنبياء ، وطابعهم ميعاً ، وكان الصر هو زادهم ميعاً 
                                 : وامرسلن

 [.٣٠نعام: اأ]                      
مفعمة ، لقد كانت حياهم صلوات اه وسامه عليهم كلها جربة مفعمة باابتاءات

بعد الصر عى ، وكانت حكًا للصر عى النعاء، وحتى الراء كانت ابتاء، باآام
           : الصر وااحتالإى  وكلتاما ي حاجة، الراء

                               
 [.٢٦الكهف: ]                          

فحياهم صفحات من اابتاء والصر ، وقد اختار اه هم هذه احياة وإها لكذلك
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  ؟لتسجل كيف تنتر الروح اإنسانية عى اآام والرورات، معروضة للبرية
وكيف تتجرد من الشهوات ، ض؟وكيف تستعي عى كل ما تعتز به ي اأر

وختاره عى كل ، وتنجح ي امتحانه، وكيف خلص ه، وامغريات من أجل اه؟
                              ؟يء سواه

 [.٧البينة: ]          
والعلو  ااستعاءإى  هذا هو الطريق: ثم لتقول للبرية ي النهاية قواً عمليًا رحاً 

   ): اه دعوة واستقامة وصرإى  هذا هو الطريق، باحق الذي يريده اه
 .[40: ]هود ( 

 ): وعى امؤمنن بالرسل وأتباعهم مثل ذلك الصر والتقوى كا قال سبحانه
 .[299: ]آل عمران (        

، النفس البرية وجهلها اه ي مواجهة التواءاتإى  إن النهوض بواجب الدعوة
وحرصها عى ، واستكبارها أن يقال إها كانت عى ضالة، واعتزازها با ألفت

كل ، إله واحدإى  وعى مركزها الذي قد هدده الدعوة، وعى مصاحها، شهواها
 .البر أمامه سواء

: ولكن شأنه عظيم، إن النهوض بواجب الدعوة ي مواجهة هذه الظروف أمر شاق
(            ) 
 .[33: ]فصلت 

 وتصعد ي مقدمة الكلم الطيب، إن كلمة الدعوة هي أحسن كلمة تقال ي اأرض
ومع ااستسام ه الذي  ،ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة، الساءإى 

يغ ليس للداعية فيها شأن إا التبل، فتصبح الدعوة خالصة ه، تتوارى معه الذات
                                   : والبيان

 [.٣ – ٢الزمر: ]   
، أو بسوء اأدب ،أو باإنكار، وا عى الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته باإعراض

فالصر ، فليس له أن يرد بالسيئة، ويرجو من ربه احسنى، فهو إنا يتقدم باحسنة
فتنقلب ، اهدوء والثقةإى  يرد النفوس اجاحة ،ة الر بالروعدم مقابل ،والتسامح
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 ): امحبةإى  ومن العداوة، اللنإى  ومن اجاح، الواءإى  من اخصومة
                

 .[35 -34: ]فصلت (          
، حياءإى  تبجحوال، سكينةإى  والغضب، وداعةإى  وبذلك ينقلب اهياج

 .ساحةإى  والشدة، تواضعإى  وااستكبار
قلب كبر يعطف ويسمح وهو قادر عى اإساءة إى  غر أن تلك الساحة حتاج

 .اإحسان ي نفس اميء ضعفاً  بححتى ا يص، والرد
فهي ي ، ودفع السيئة باحسنة والساحة والصر درجة عظيمة ا يلقاها كل إنسان

وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به اه عى عباده الذين حاولون ، الصرإى  حاجة
 .[35: ]فصلت (           ): فيستحقون

وضيق ، وقد يلقي الشيطان ي الروع قلة الصر عى اإساءة، والغضب قد ينزغ
وحينئذ ا بَد من ااستعاذة باه من الشيطان الرجيم الذي ، الصدر عن الساحة

        ): قلب اإنسانإى  يستغل الغضب فينفذ منه
 .[36: ]فصلت (   

، نعيم اجنةإى  اه ا يطلب من الناس أجرًا عى اهدى الذي ينتهي همإى  والداعي
: وحسبه ذلك أجراً ، إنا هي مودته وحبه هم لقرابتهم منه، وينأى هم عن عذاب النار

(                      
 .[23: ]الشورى (

                       نال من العظيم: واأجر العظيم إنا ي  
   [.٠٤٦الشعراء: ]     

بل إها ، ليس هو جرد تناول اأجر عى اهداية، فا أعظم فضل اه عى عباده
          : والشكر ثم هي بعد هذا كله امغفرة، الزيادة والفضل

 [.٩٦العنكبوت: ]              
وهو الذي وهبهم التوفيق عى ، ويعظم هم اأجور، واه غفور شكور يشكر عباده

 .ويشكر هم بعد هذا وذاك، ويغفر هم السيئات، ثم هو يزيد هم احسنات، اإحسان
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ز اإنسان عن معرفته ومتابعته الذي يعج، وامعروف واإحسان، فيا للجود والفيض
                          : فضًا عن شكره

 [.٢٠٣البقرة: ]      
اه ليتساحوا مع الذين ا إى  يوجه عباده امؤمنن والدعاة تبارك وتعاىواه 

    ): مع امخالفن امحرومن كا قال سبحانه، يرجون أيام اه
 .[14: ]اجاثية(          

، هذا توجيه كريم من الكريم للذين آمنوا ليتساحوا مع الذين ا يرجون أيام اه
 .وتسامح القوة وااستعاء، الصر والصفحوتسامح ، تسامح امغفرة والعفو

حرماهم من ذلك النبع ، يستحقون العطف أحياناً ، فالذين ا يرجون أيام اه مساكن
 وحرماهم كذلك ، وااحتاء بركنه، والطمأنينة إليه، نبع اإيان باه، يالصا

          : وبأسائه وصفاته وأفعاله، من امعرفة احقيقية باه
 [.٠٤٥اأنبياء: ]           

أوى ، ويتمتعون برمته وفيضه، وامؤمنون الذين يملكون كنز اإيان وذخره
 .و من أولئك امحرومن من نزوات وماقات هذا من جانببامغفرة ما يبد

ومن جانب آخر ليرك هؤاء امؤمنون اأمر كله ه يتوى جزاء امحسن عى 
وحسب هم العفو وامغفرة عن اإساءة ي سجل ، واميء عى إساءته، إحسانه

 .احسنات
       ): وهناك اجزاء عى العمل، اهإى  عائد وكل  

 .[15: ]اجاثية (     
، وحتمل اإساءة الفردية امتكررة، ويرتفع شعوره، وبذلك يتسع صدر امؤمن

فهو ، والنزوات احمقاء من اجاهلن وامطموسن ي غر ضعف وي غر ضيق
                                 : أكر وأفسح وأقوى

                                  
 [.٠٧٦آل عمران: ]     

وحامل بلسم الشفاء ، وهو حامل مشعل اهدى للتائهن امحرومن من النور
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واأمر ه ، ا يصيبه من وزر اميء يء ،وهو جزي بعمله، للمحرومن من النبع
     ): وإليه امرجع وامآب واحساب والعقاب، ي النهاية

 .[26 -25: ]الغاشية (
وقد أوصاه ربه بالصر والثبات ي ميع اأحوال كا ، هو خاتم النبين ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 .[69: ]الروم(          ): قال سبحانه
ليكون هو صاحب احصاد ، وقد سبقته جارب النبين أمعن ي حقل الرسالة

فيعينه هذا عى عبئه الثقيل ، الزاد اأخر وصاحب، وصاحب الرصيد اأخر، اأخر
ا جيل واحد وا  ..وعبء هداية اأجيال كلها ..عبء هداية البرية ميعها، الكبر

وكل  ،وعبء إمداد البرية بعده بكل أجياها، قرن واحد كا كانت مهمة الرسل قبله
ال وأوضاع بمنهج دائم ثابت صالح لتلبية ما جّد ي حياها من أحو ،أقوامها

                    : وجارب
 [.٠٢٦التوبة: ]               

حتى يأي موعده ي الوقت الذي يريده  ،إن مشقة الدعوة هي مشقة الصر حكم اه
                                            : بحكمته

                                     

 [.٠٤ – ٥امزمل: ]
 :مشقات كثرةاه إى  وي طريق الدعوة

ومشقات انتفاش الباطل  ..ومشقات االتواء والعناد ..مشقات التكذيب والتعذيب
ثم  ..ومشقات افتتان الناس بالباطل امزهو امنتر فيا تراه العيون ..وانتفاخه

وعد إى  ولزومها احق راضية مستقرة مطمئنة ..كلهمشقات إمساك النفس عن هذا 
 .ا ترتاب وا تردد ي قطع الطريق مها كانت مشقات الطريق ..اه احق

وبذلك أوى ، عزم وصر ومدد من اه وتوفيقإى  وهو جهد ضخم مرهق حتاج
   ) :أن يصر كا صر أولو العزم من الرسل قبله بقوله ملسو هيلع هللا ىلصاه حمداً 

                    
 .[35: ]اأحقاف (      
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               ): وقال سبحانه
              

                  
 .[35 -34: ]اأنعام (     

مستمرة دائًا ، ومواكب الدعوة، نأن جعل مواكب اإيا تبارك وتعاىومن رمة اه 
 .وتعلمهم إياه، وترغبهم فيه، وحثهم عليه، وتعرفهم بمنهج اه، تذكر الناس برهم

ويأمرهم بعبادة ، اهإى  أن يواجه الداعي الناس بالدعوة، فأساس امنهج اإياي
           : اه وحده ا ريك له كا ي قصة أصحاب القرية

                                     
                                       

 [.٠٧ – ٠٣يس: ]
 ،بل هربوا بدينهم، أما موكب اإيان ي سورة الكهف فإهم م يواجهوا قومهم

              : وفروا بعيدًا عن الكفار كا قال اه عنهم
                                         

 [.٠٤ – ٦الكهف: ]           
إنا هم يمثلون امنهج اإياي ، هؤاء الفتية الذين آمنوا برهم فزادهم اه هدى

 ؟فهل ي هذا تناقض، واستمراره
 .ومرة هرب ويفر بدينه ..يبقى اإنسان مرة جادل

 .فاحكمة ي امثلن واحدة وإن اختلف اأسلوب، ن هذا عن احكمةأ: واجواب
جاداً هم حتى آخر ، فاه سبحانه يريد أن يبقي امنهج اإياي مواجهاً للكفار

ولكنه ي الوقت نفسه ا يريد من امنهج اإياي إذا واجه قوة ستقي عليه ، حظة
ثم يعود مرة ، مكان آخرإى  أن يفر بدينهإنا عليه ، أن يستسلم ويركها تقي عليه

 .أخرى بعد أن يكون قد قوي واستطاع امواجهة
بل ا ، أو أن يعتزلوا، اه أن هربوا من امجتمعإى  واه عَز وجَل ا يريد من الدعاة
: يس وأن تظل الدعوة مستمرة كا ي قصة صاحب، بَد أن يبقوا وأن يقولوا كلمة احق
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 [.٢٠ – ٢٤يس: ]           

إى  واه سبحانه ي سورة الكهف قد حدد رطن ا ثالث ها ليفر اإنسان بدينه
      ): ويبدأ بالدعوة من جديد بقوله، مكان آخر

 .[29: ]الكهف (      
 :م سيواجهون أحد أمرينفالفتية امؤمنون إذا بقوا فإه

وي هذه احالة ، ويقتلوهم عى رؤوس اأشهاد، إما أن يرموهم علنًا أمام الناس
 .ينتهي موكب اإيان من هذه البلدة

وي هذه احالة فامؤمنون ، عبادة اأصنامإى  وإما أن جروهم علنًا عى أن يعودوا
وتلك ، اإيان كا ارتدوا همويرتدون عن ، الذين يكتمون إياهم سيقتدون هم

 .وبذلك يتوقف موكب اإيان فرة، فتنة
أو امحافظة عليه حتى يقوى ، فاأساس واأصل استمرار موكب اإيان بامواجهة

 .[13: ]الكهف (     ): ثم يعود
 :هؤاء الفتية وجدوا أن بقاءهم ي امجتمع الكافر سيعرضهم أحد شيئن

وي هذه احالة قتلهم ا يفيد امنهج؛ ، وحرم امنهج من يدعو إليهإما أن يقتلوا 
 .أن امنهج حتاج موكب إياي يتحرك به

، الكفر واإحادإى  ودعاة، وإما أن يكرهوا عى الكفر فيصبحوا فتنة للذين آمنوا
 .ودعاة له، ومؤمنن به، وي هذه احالة حرم امنهج اإياي من حاملن له

ليعودوا مرة أخرى وهم أكثر ، مكان آخرإى   هذه احالة ا بَد أن يفروا بدينهموي
، امدينةإى  ثم هاجر، وأرادوا قتله اختفى ي الغار ملسو هيلع هللا ىلصفحن آذى الكفار النبي ، قوة

           : وأراد أهلها قتله، ثم عاد فاحًا للبلد التي أخرجته
                                  

                          
                     

 [.٠٤التوبة: ]         
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بل هو يأخذ بأسباب الدنيا ، ا همل أمور الدنيا ويركهااإسام وموكب اإيان ي 
            ): واآخرة كا قال سبحانه

 .[0: ]اجمعة (           
وما كان ااشتغال بالتجارة وامكاسب مظنة الغفلة عن ذكر اه أمر اه باإكثار من 

          ): ذكره كا قال سبحانه
 .[19: ]اجمعة (    

 .[20: ]الفتح (             ): وقال سبحانه
مواجهة الكفر واإحاد إى  يان يسعى دائاً وبذلك يعلم امؤمن أن موكب اإ

وأن الكفار لعجزهم عن ، وأن هذا اموكب اإياي ا يتوقف أبداً ، باحجة والرهان
                : القوة والعنفإى  احجة والرهان واإقناع يلجأون

                              
                           

 [.٠٢٦ – ٠٢٥اأعراف: ]                  
فاه إذا تركهم ي غيهم فأنه كتب عى ، وهؤاء الكفار ليسوا بمعجزين ي اأرض

واه قادر ، وليس لقوهم وعلو شأهم، نفسه أن يرك اإنسان ختارًا أن يؤمن أو يكفر
، وأن هدي الناس ميعًا با دعوة أحد، حد من البرعى أن ينر دينه دون معونة أ

، ليثيبهم ها ي اآخرة ،ولكن مواكب اإيان رمة من اه سبحانه لعباده امؤمنن
          ): ويدخلهم اجنة، ويرفع درجاهم

 .[6: ]العنكبوت (
 :والدعاة بن البر صنفان

 .الباطلإى  ودعاة ..احقإى  دعاة
ودعاة .. اهإى  فدعاة احق هم اأنبياء والرسل وأتباعهم من امؤمنن الذين يدعون

           : الباطل هم إبليس وذريته وأتباعه من شياطن اإنس واجن
 [.٩فاطر: ]                          

 .يوم القيامةإى  كلهم قائمون بالدعوة ..وهؤاء ..وهؤاء
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 .النارإى  وهؤاء يدعون ..اجنةإى  ؤاء يدعونه
انقطع ، وعدد أهل النار، واكتمل من شاء اه من عدد أهل اجنة، حتى إذا بلغ اأجل

 .امياد والنسل
ولكن ، وعلم من يصلح للنار واإهانة ..وقد علم اه من يصلح للجنة والكرامة

هؤاء وهؤاء كا قال إى  اطنإقامة احجة أرسل اه رسًا من اإنس والشي
             ): سبحانه

               
 .[36: ]النحل ( 

 .[23: مريم] (        ): وقال سبحانه
واصطفى اه سبحانه من الناس من يدعو إليه من اأنبياء والرسل وأتباعهم كا قال 

              ): سبحانه
          ) 

 .[24 -23: ]السجدة
 ): آل فرعونعن النار كا قال سبحانه إى  وجعل من أهل الر من يدعو

 .[41: ]القصص (        
              ): وقال سبحانه عن الكفار

 .[221: ]البقرة (    
 .يوم القيامةإى  ،النارإى  ،الباطلإى  ن دعاةفإبليس وذريته باقو

ولكن اه جعل أمته ، فات ملسو هيلع هللا ىلصوختمهم اه بنبينا حمد ، أما الرسل واأنبياء فاتوا
: يوم القيامة كا قال سبحانهإى  ومبلغة لدين احق، خر أمة أخرجت للناس نائبة عنه

(                  
 .[192: ]يوسف (

                    وقال سبحانه: 
                            

 [.٠٠٤آل عمران: ]       
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ولآخرة  ..وللدنيا دعاة ..وللنار دعاة ..وللجنة دعاة ..وللباطل دعاة ..فللحق دعاة
      ) :ولكل ثوابه أو عقابه ..دعاة

            
 .[16-14: ]الروم (     
  ؟وإى أي دار يعمل ويدعو ؟وعى أي طريق يسر ؟فلينظر العبد من أي الدعاة هو

                                       
 [.٠٩٣ – ٠٩٢آل عمران: ]                   

 .ي آن واحد ،ملسو هيلع هللا ىلصوجهد النبي ،  ملسو هيلع هللا ىلص نبيإن الواجب عى اأمة أن تتعلم حياة ال
 .وا بَد لكل مسلم أن خطوما، وخطوة للدعوة، خطوة للعبادة :والدين خطوتان

وتضحيات  ..وبكاء اخاشعن ..خطوات امجتهدينإى  ونر الدين حتاج
         : وأخاق اأتقياء ..ودماء الشهداء ..ومداد العلاءالصادقن.. 

                              
 [.٠٧احجرات: ]     

وصارت اأمة خاف من بطش الرؤساء ، اه ضعف اإيانإى  وبسبب ترك الدعوة
                        العزيز اجبار:  وا خاف من بطش اه، واأمراء

                         
 .[٢٣ر: اح]        

 [.٠٣التوبة: ]                           وقال سبحانه: 
 وامطلوب من امسلم استعال ميع الصاحيات والطاقات لنر اهداية والدعوة

ولكن اأعداء جعلوا الرجل وامرأة ماكينات لاستمتاع ، ي العام اهإى 
 ونر اهداية، ًا لإيان واأعال الصاحةواه يريد منها أن يكونا ح، والشهوات

                والنور ي العام: 
                        

 [.٥٠التوبة: ]                  
والطاعة ا ، عدم الطاعةإى  وكل مشاكل العام ميعها تعود، ومزاج امسلم الطاعة
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البذل والرك من إى  ، والدعوة حتاجواإيان ا يأي إا بالدعوة، نتأي إا باإيا
                   أجل إعاء كلمة اه: 

                                    
                                

 [.٢٤ – ٠٦التوبة: ]   جئ   
وي الدعوة م يفكر ، الناس ي العبادة كالصاة حرص عى الصف اأول وكثر من

  .والتضحية باأموال واأوقات ،أن يمي خطوة فضًا عن خطوات
وأحوال أكثر ، وتدبر الرذائل ،وتظهر الفضائل، فمتى يظهر احق ويزول الباطل

 ؟امسلمن هكذا
مشغولون ، اهإى  ن الدعوةوأكثر امسلمن قعود ع ،ومتى تفتح أبواب اهداية

                     ؟اأموال واأشياءإى  بالدعوة
                    
                             

 [.٢٠التوبة: ]          
، العصاةثم حرمنا احزن عى ، اه حرمنا احزن عى الكفارإى  وبسبب ترك الدعوة

، ثم سبقناهم ي مع اأموال، والركوع للشهوات، فحلت بنا ثم انتقلت إلينا صفاهم
                  العقوبات ي أنفسنا وأموالنا وبادنا: 

                                        
  [.٠٧ – ٠٠اأنعام: ]              

، ويزهق الباطل، اه كان كل يوم يظهر احقإى  نت اأمة قائمة بالدعوةوما كا
ي مكة دخل الناس ي دين اه  ملسو هيلع هللا ىلصوبسبب دعوة النبي ، ويدخل الناس ي الدين

   ): وبعد كال التضحية دخلوا ي دين اه أفواجا كا قال سبحانه، أفراداً 
          

 .[3-1: ]النر (     
، وتعليم الدين، امدينة لنر اهدايةإى  والصحابة ري اه عنهم خرجوا من مكة
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وا ، وإكال الشهوات ،ونحن نخرج من بيوتنا وديارنا لطلب الدنياونر الدين، 
 ؟فكيف نكون رمة للعامن، وتعليم أحكامه، وإباغ الدين، نخرج لنر اهداية

                    : مة ميع خلق اهإن رمة اه لنا مروطة بر

 [.٠٤٥اأنبياء: ]
، ا حت هواه وشهواته، وامطلوب من امسلم أن يعيش حياته حت أوامر اه

فالصاة من الدين ، وكاما مطلوب من امسلم، وجهد الدين أوامر، فللدين أوامر
 .راه من الدين وها أوامإى  والدعوة، وها أوامر

لكن مع هذا  ..وي كل وقت ..وبكل طاقة ..فعى امسلم أن يقوم بالدعوة بكل قوة
               : ويتوكل عى اه ..ويستغفر اه ..يدعو اه

                                           
 [.٠٠٣ – ٠٠٢هود: ]                     

، وحسن اخلق، قامت الدعوة عى اأصول الرعية جاء اإيان والتقوى وإذا
، وفتحت أبواب امداخل ي التوحيد واإيان، ونزلت اهداية والرمة عى اأمة

 فدخل الناس ي دين اه أفواجاً.
 وما تركت اأمة الدعوة فتحت أبواب امخارج، فخرج كثر من الناس من التوحيد 

 ،اجهد للدنياإى  امعاي، ومن اجهد للدينإى  ومن الطاعاتالرك، إى 
               فذاقت اأمة وبال أمرها، وحرمت طمأنينتها: 

                                 
                                                      

 [.٠٢٩ – ٠٢٣طه: ]                
واه عَز وجَل أعطانا ااستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة كا جاءت عن النبي 

 .فقط اه؛ أنه صار قانعًا بالعمل الصالحإى  ولكن أكثر امسلمن ترك الدعوة، ملسو هيلع هللا ىلص
، وحده كل ذلك بيد اه ..وحفظ الدين ..وإظهار الدين ..ونرة الدين ..ونر الدين

               : لكن نحن مأمورون بالدعوة واجهد للدين
 [.٠٤٠آل عمران: ]                       
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والبحر ا يقارن  ..كل الناسنفسه ووالداعي ميدانه  ..فالعابد فقط ميدانه نفسه
     : والشمس ا تقارن بالشمعة، واجبل ا يقارن بالذرة، بالقطرة

                              
 [.٢٤٦البقرة: ]     

إنقاذ نفس من السقوط ي حفرة أو بحر أو  ،ومن العجب أننا نقطع صاة الفريضة
البر من اين آاف ام وهو ترك، لكننا تركنا ما هو أعظم منه، وهذا واجب، نار

نار إى  ويذهبون، ي كل حظة ،عصيانوالفسوق وال والرك يردون ي أودية الكفر
                           : جهنم بعد موهم

                             
 [.٠٩٤ – ٠٧٦البقرة: ]                 

والصحابة ما قدموا جهد الدين عى جهد الدنيا جاءت امنافع والركات 
ونحن ما قدمنا جهد الدنيا عى جهد الدين جاءت ، ونزلت اهدايات، توالفتوحا
           : وانترت فينا امعاي، وحلت بنا امصائب، إلينا الذلة

                                            
                                      

 [.٠٥ – ٠٩احديد: ]              
لكن ، وحل مشاكل اأمة جب علينا سؤال القرآن واحديث لنأخذ العاج منها

 غر مستعدين للتعامل ، امصيبة أن الذي بيده كل يء أكثر الناس معرضون عنه
 (ى         ): وطاعة أوامره، معه

 .[21 -29: ]اانشقاق
                                       وقال سبحانه: 

 [.٧٠ – ٧٤الذاريات: ]            
إن اأمة إذا م تسلك طريق اأنبياء وامرسلن م يبق ها إا حياة البهائم والطواغيت 

                             : والشياطن
 [. ٠٠٧النساء: ]                  
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فإن ، أجر واهداية وإن م يستجب الناسااه إذا قام بالدعوة حصل له إى  إن الداعي
         ): استجابوا له فله مثل أجرهم

 .[60: ]العنكبوت (
ا َينُْقُص َكاَن َلـُه ِمَن اأْجِر ِمْثُل أُجوِر َمْن َتبَِعُه،  ُهًدىإى  َمْن َدَعا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و

َكاَن َعَلْيـِه ِمَن اإْثِم ِمْثُل آَثاِم َمْن َتبَِعُه، ا  َضاَلةٍ إى  َذلَِك ِمْن أُجوِرِهـْم َشْيئًا، َوَمْن َدَعا
 .() أخرجه مسلم «اَينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثاِمِهـْم َشيْئً 

وامصيبة أن  ،وبقية الوظائف كوظيفة اخدم، اه كوظيفة املكإى  إن وظيفة الدعوة
ويطمع مع ، عن وظيفة اأنبياء وامرسلنوالزبالن أكثر الناس اشتغل بوظيفة اخدم 
                   : ذلك بمنازل اأنبياء والصديقن

                        
 [.٥٤ – ٩٦النساء: ]                

ن جتهد ي معرفة استخدام كل آلة؛ أنه يعرف قيمتها ومن امؤسف حقًا أن اإنسا
، وا يعرف كيف يستخدم نفسه ااستخدام السليم الذي يري به مواه، ومنافعها

                     : وذلك جهله بخالقها وقيمتها ومنافعها وما أعده اه ها
 [.٠٦حمد: ]                         

وإذا قمنا بجهد الدعوة جاءت ، بة الدنيا خرج من القلب عظمة اه وعظمة الدينوح
وا يستطيع ، وسهل علينا امتثال أوامر اه عَز وجَل ، وعظمة دينه ،ي قلوبنا عظمة اه

 .الداعي إخراج عظمة غر اه من قلوب الناس حتى خرج عظمة غر اه من قلبه
ويعظم ذلك ي ، فرون الباطل له صوات وجواتوقد يضعف إيان أهل احق 

 .وتتابع أذاهم للمؤمنن، وشدة إعراضهم، ما يرونه من بطش أهل الباطل، نفوسهم
بالصر عى أذى  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أمر اه رسوله ، وهنا ا بَد للمؤمنن من الصر والدعاء

ليحصل له وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعن عليه بالتسبيح بحمد ربه ، الكفار
   ): كا قال سبحانه، وتقر عينه بعبادة ربه، ويطمئن قلبه، الرضا من ربه

                                                

 (. 2614برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .[139: ]طه ( 

           ): وقال سبحانه
 .[00-01: ]احجر (    

فيؤخذ ، ا من احكمةوا بَد عند القيام ه، اه أعظم وظائف امسلمإى  والدعوة
وبسبب لينه ي ، تلن ي الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي ، الناس باللن والرفق ا بالشدة والعنف

 .صلح احديبية صار اأمان وااختاط بن امسلمن وامركن
 :الدينإى  فرأى امركون ي امسلمن صفات جذبتهم

 .اقواأخ ..وامعارات ..وامعامات ..والعبادات ..اإيان
                          : طائعن راغبناإسام فدخلوا ي 

                                 
 [.٠٧٦آل عمران: ]             

وامسلمون منذ تسع عرة سنة ، ففي السنة السادسة من اهجرة كان صلح احديبية
وبعد الصلح دخل الناس ي دين اه ، ألف ومسائة إا قلياً  كانوا ا يزيدون عى

فكان فتح مكة بعد سنتن ي السنة الثامنة من اهجرة وامسلمون يزيدون ، أفواجاً 
ثم بعد سنتن ي السنة العارة عام غزوة تبوك كان امسلمون أكثر ، عى عرة آاف

 .من ثاثن ألفاً 
من امسلمن أكثر من مائة  ملسو هيلع هللا ىلصعرة حج مع النبي  ثم بعد سنة ي السنة احادية

 .وعرين ألفًا من امسلمن
َمل الرسول  ..وأصول الدعوة وأحكامها ..وما أكمل اه أصول الدين وأحكامه

ثم ، وأمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب، اأمة مسئولية الدين ي حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص
النعمة ودخول الناس ي دين اه أفواجاً كا قبض اه رسوله بعد كال الدين ومام 

          ): قال سبحانه
 .[3-1: ]النر (        
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 :مسئوليات أربعملسو هيلع هللا ىلص  وبقيت عى اأمة من بعده 

 .الدينإى  والدعوة ..وتعليم الدين ..والعمل بالدين ..تعلم الدين
 :اه حصلت بسببه مصلحتانإى  دعوةاأمصار والقرى للإى  والداعي إذا ذهب

وتعينه ، وحسن أعاله، مصلحة الداعية بوجود البيئة التي يزيد فيها إيانه :اأوى
                    : عى امتثال أوامر اه

                                  
 [.٢٦الكهف: ]              

ويرون ، فيتأثرون ها، مصلحة اأمة بوجود بيئة اإيان والعلم واأعال :نيةالثا
            : ويستفيدون من مواعظها ،أحواها

                     
 [.٥٠التوبة: ]                         

 :يمي ويعطي ثاره بأموراه إى  وجهد الدعوة
 ..واإلفة وامحبة ..والرفق واللن ..والتيسر والتبشر ..واهدوء والتدرج ..ن والتوكلباليق

                 حسان:.. والرمة واإوالتوقر واإكرام
                           

 [.٠٣٠ – ٠٣٣آل عمران: ]                
، واحكمة ا تأي إا بالطلب الصادق من العبد، دعوة البروا بَد من احكمة ي 

وهيجان القلب بمحبة نجاة الناس من ، والرغبة ي زواها، وحزنه عى معاي البر
   : وامتاء القلب برمة الناس، وااستعانة باه وااستغاثة به، عذاب جهنم

 [.٠٤٥اأنبياء: ]                       
فكل يء له وقت حدد إا الدعوة ، اهإى  بَد من استعال كل اأوقات للدعوةوا 

واجهاد له ، واحج له وقت، والصوم له وقت، فالصاة ها وقت، فهي كل وقت
، وا جهد التجارة، ولكن ا نرك التجارة، أما الدعوة والذكر فلها كل وقت، وقت
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                     : اهإى  لكن نؤخر ذلك حتى يعود الناس
 [.٠٤٦يوسف: ]                       

 :وللداعي حالتان
من  ملسو هيلع هللا ىلصكا حصل للنبي  ،وسخريتهم منه ،وإيذائهم له ،حالة إدبار الناس عنه :اأوى

 ، فصر حتى أظهر اه دينه.كفار قريش وأهل الطائف
فيدعوه فيستجيب له كا نزل ملك اجبال  ،ربهإى  وي هذه احالة يزداد توجهه

              من أهل مكة والطائف:  لنرة الرسول من آذاه
                                   

 [.٠٠٤يوسف: ]
كا حصل من أهل  ،وفرحهم بقدومه ،واستجابتهم له ،حالة إقبال الناس عليه :الثانية

 :وي هذه احالة جب عليه أمران ،قبال الرسول وامهاجرينامدينة ي است
واستغفاره ، وجعله سببًا هدايتهم، ومع الناس، شكر اه الذي هيأ له ذلك :أحدما

                        : من التقصر
 [.٣ – ٠النر: ]                             

، نفسهإى  الدعوةإى  اهإى  وحوله من الدعوة ،لئا يغَره الشيطان تفقد نيته :الثاي
فالدعوة من ، وينسى الذي علمه وأرسله وأعانه، وغزارة علمه ،ويعجبه بحسن أسلوبه
          : واهداية يء آخر من اه وها أجرها، امخلوق وها أجرها

                               
                               

 [.٠٠٣النساء: ]          
     ): أن يلقى ربهإى  والدعوة وظيفته، فالعبادة عمل امسلم

 .[192: ]يوسف (             
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 إى ثاثة أقسام، وهي : ملسو هيلع هللا ىلصوتنقسم حياة النبي 
من اأخاق واآداب  ملسو هيلع هللا ىلصل ما كان يتحى به الرسول : طريقة حياة، وهي كاأول

 [ . ٠القلم:]            والسنن والفضائل الرعية : 
 فرائض حياة ، وهي ميع العبادات واحقوق والواجبات الرعية.: الثاي
: مقصد حياة، وهي الدعوة إى اه ، وتعليم رع اه، واأمر بامعروف، الثالث

 منكر.والنهي عن ا
رب  فدعا الناس إى توحيد رمة للعامن، ملسو هيلع هللا ىلصأرسل اه رسوله حمدًا وقد

العامن، وعبادة اه وحده ا ريك له، واجتناب عبادة ما سواه من اأصنام واأوثان 
                              وغرها كا قال سبحانه: 

                                          
 [ . ٠٦-٠٧:اأحزاب]                        
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 امنكر عن والنهي بامعروف اأمر فقه -6
         ): قال اه تعاى

              
 .[119: ]آل عمران (   

            ): وقال اه تعاى
 .[194: ]آل عمران (  
ََ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي   َلـمْ َفإِْن ، نِـهِ َيْسَتطِْع َفبِلَِسا َلـمْ َفإِْن ، ُه بَِيِدهِ ِيـرْ َمْن َرأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْليُ
نِ ، بِـهِ َيْسَتطِْع َفبَِقلْ  ََ  .()أخرجه مسلم «َوَذلَِك أْضَعُف اِإي
 .عات وكل خرهو التوحيد واإيان والطا :امعروف
 .هو الرك والكفر وامعاي وكل ر :وامنكر

وما وظيفة اأنبياء ، سهان من سهام اإسام ،والنهي عن امنكر ،اأمر بامعروف
 .فهم خر اأمم إذا قاموا بذلك، وقد رف اه ها هذه اأمة، والرسل

، ا وظيفة اأمةوم، من أعظم أصول الدين ،والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف
    ): فها واجبان عى كل مسلم ومسلمة كا قال اه عَز وجَل 

 .[194: ]آل عمران (          
والنهي عن امنكر؛ أن هذه وظيفته التي رفه ها  ،وامسلم يقوم باأمر بامعروف

 .لواأجر اجزي ،ووعده عى ذلك الثواب العظيم، وكلفه ها، ربه
 :امتثااً أمر اه ورسوله ،والنهي عن امنكر ،وامسلم يقوم باأمر بامعروف

 ..وإما خوف العقاب عى تركها ..إما رجاء الثواب الذي حصل له عند القيام ها
وتارة النصيحة للمؤمنن والرمة هم  ..وتارة الغضب ه عى انتهاك حارمه

وتارة حمل العبد عى القيام ها  ..ض لعقوبة اهوإنقاذهم ما وقعوا فيه من التعر
وتارة لرؤية الشيطان  ..وأنه أهل أن يطاع ويذكر ويشكر، إجال اه وتعظيمه وحبته

 : امعاي والفواحش فيغار اإنسان عليهمإى  ويسوقهم، يتاعب بالعباد
                                                

 (. 40برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.٥٠التوبة: ]          
وإكرامهم ، والدعاء هم، والناهن عن امنكر ،والواجب شكر اآمرين بامعروف

 ،أو أهدى إليك هدية، فمن نبهك عى وجود عقرب ي بدنك، والوقوف معهم
 .ا أن متعض منه، وتدعو له، وترى عنه، فعليك أن تشكره

إى  من أعظم العبادات التي يتقرب ها العبدن امنكر روف، والنهي عواأمر بامع
 ربه، وتصلح ها أحوال اأمة.

فإن كانت ، وعى اآمر بامعروف والناهي عن امنكر أن يصر عى إهانة الناس له
والنهي عن  ،واأمر بامعروف، اهإى  إهانتهم تعود لكوي مشاركًا ي الدعوة

نزل القرآنإى  فأحيل ذلك الشخص ،امنكر فهو ، الذي استخدمني ي هذه امهمة، م 
                              : عزيز حكيم

                           
 [.٠٠ – ٠٤احج: ]          

وإنا ، فهذا أيضًا ا خصني، وإن كان كامه من نوع حقر وإهانة لشخي بالذات
فهو الذي يدافع عنه كا قال الرجل ، مالكهإى  وإهانة اأسر تعود، سرأنا كاأ

            ): الصالح الناصح لقومه
           ) 

 .[45 -44: ]غافر
 :ما يي وجب عى من يقوم باأمر بامعروف والنهي عن امنكر

وحال ، والعلم بحال امأمور، بينهاوالتمييز ، العلم بامعروف وامنكر :أواً 
                                : امنهي

                                                     

 [.٥٦آل عمران: ]
 وما كان الرفق، فاه رفيق حب الرفق ي اأمر كله، الرفق بالناس حال أدائها :ثانياً 
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واللن يقطع أعظم ما يقطع ، وا كان العنف ي يء إا شانه، ي يء إا زانه
                                      : السيف

                                  

 [.٠٧٦آل عمران: ]
    ): سبحانهاحلم والصر عى اأذى من الناس كا قال  :ثالثاً 

 .[19: ]امزمل (    
                           وقال سبحانه: 

 [.٩٤الروم: ]
 .والصر بعده ..والرفق معه ..العلم قبل اأمر والنهي :فا بَد من هذه الثاثة

لنهي لكن اأمر بامعروف قبل ا، كاما ازم ،والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف
وحبون اه  ،وبه يستقيم الناس عى الدين، واأمر بامعروف هو اأصل، عن امنكر

 ليعظموه عظمة أساء اه وصفاته وأفعاله ورسوله ودينه، فيبن الداعي للناس
عد اه ليحبوه وحمدوه، ويبن هم وويكروه، ويبن هم عظمة نعمه وإحسانه 

ل أوامره، ويبن هم وعيد اه للكفار والعصاة بالنار ليقبلوا عى فع للمؤمنن باجنة
 ليجتنبوا كل ما هى اه عنه. 
وأقبلوا عى ، وتركوا الطاعات، وغشوا امحرمات، فإذا ركب الناس الفواحش

َمْن َرأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا » :ملسو هيلع هللا ىلصوجب تغير هذه امنكرات كا قال النبي ، امعاي
 ََ نِ ، بِـهِ َيْسَتطِْع َفبَِقلْ  َلـمْ َفإِْن ، نِـهِ َيْسَتطِْع َفبِلَِسا َلـمْ َفإِْن ، ُه بَِيِدهِ ِيـرْ َفْلُي ََ  «َوَذلَِك أْضَعُف اِإي

 .()أخرجه مسلم
 :ولتغير امنكر ثاث درجات

إذ جعل اه له ، أو من ينيبه عنه، وهذا خاص بوي اأمر، تغير امنكر باليد :اأوى
             : ضوع الرعية لهوخ، القوة والسلطان واجاه

                                
 [.٠٠ – ٠٤احج: ]                   

                                                

 (. 40برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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، وذلك يشمل حاكم الدولة، فكل من مكنه اه ي اأرض لزم عليه تغير امنكر باليد
 .واأب ي منزله، تهوامدير ي مصلح، والقائد ي جيشه، والقاي ي حكمته

، ويكون بالقول احسن، وهذا خاص بالعلاء والدعاة، تغير امنكر باللسان :الثانية
ا خشى ي اه ، يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اه، واموعظة احسنة، والكلمة الطيبة

                         : لومة ائم
 [.٠٢٧النحل: ]                            

وهو ي الوقت ، وآخر امراتب، وهذا أضعف اإيان، تغير امنكر بالقلب :الثالثة
وا يسقط ، ولذا جب عى كل مسلم ومسلمة من العامة واخاصة، نفسه مهم جداً 

                       : عن امكلف ي كل زمان ومكان
 [.٠٤٠آل عمران: ]               

 :واإنكار بالقلب يكون كالتاي
التمني وهو أن يتمنى أن لو يستطيع أن يزيل هذا  ..بغض امعصية التي رآها أو سمعها

وأن هدي قلب ، والدعاء بأن يدعو اه أن يزيل هذا امنكر ..امنكر بيده أو لسانه
                        : الراط امستقيمإى  صاحبه

 [.٠٢املك: ]                
 :والنهي عن امنكر أربعة أحوال ،ولأمر بامعروف
وتارة ا يصلح  ..وتارة يصلح اأمر والنهي ..وتارة يصلح النهي ..فتارة يصلح اأمر

 [.٥٣آل عمران: ]                            : ا أمر وا هي
وإذا اشتبه اأمر ، وينهى عن امنكر مطلقاً ، فيؤمر بامعروف مطلقاً  وأما من جهة النوع

                   : استبان امؤمن حتى يتبن له احق
 [.٠٣النحل: ]                    

 :وامنافع التي جب عى امسلم بذها نوعان
: ل حاجة الفقراء وامساكن ونحوهممنها ما هو حق امال كالزكاة الواجبة ي اأموا
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 [.٩٤التوبة: ]
فإن بذل منافع البدن جب عند احاجة ، ومنها ما هو واجب حاجة عامة الناس إليها

واجهاد ي سيبل ، نهم بالعدلواحكم بي، وأداء الشهادة، وإفتاء الناس، كتعليم العلم
 : وإنقاذ اإنسانية من مهلكة ونحو ذلك، واأمر بامعروف والنهي عن امنكر، اه
                                 

 [.٠٤٠آل عمران: ]     
ننهى وأمرنا أن ، ونحبه ونرضاه ونحب أهله ،وقد أمرنا اه عَز وجَل أن نأمر بامعروف

ففي امخلوقات والصفات ، عن امنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهم
وكل ذلك بقضاء اه ، وفيها ما نحبه ونرضاه، واأعال ما نبغضه ونسخطه ونكرهه

                         : وقدره
 [.٦٤النحل: ]              

فكيف ا يكرهها من أمره اه  ،يكرهه وهو امقدر هاوإذا كان اه يبغض السيئ منها و
                              ؟أن يكرهها ويبغضها

 [.٥احر: ]          
يبغضه ويسخطه كا  وبغض كل ما، ما حبه ويرضيه عى حب كلر اه عباده فطوقد 

                                  : قال سبحانه
                            

 .[1: ]احجرات      
واأمر والنهي غر ، يقتي سلطة تأمر وتنهى ،والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف

: وقد مع اه بينها ي قوله سبحانه، واأمر والنهي سلطان، فالدعوة بيان، الدعوة
(              

 .[194: ]آل عمران (
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 :تبدأ ،واإصاح درجات
، لتكون زهرة فواحة بالروائح الطيبة، بإصاح النفس وتزكيتها باأخاق العالية :أواً 

               : من م يقرب منها تأثر برائحتها الطيبة
 [.٠٤ – ٥الشمس: ]                        

امجتمع إى  من الفرد حتى تنتقل هذه اأخاق الكريمة، ثم إصاح امجتمع :ثانياً 
     : وتتزين ها القبائل، وتتجمل ها اأر، فتدخل البيوت، فردًا فرداً 

                  
             

                             
 [.٣٧حزاب: اأ]                  

هم نواة هذا  ،وعاها وجارها ،ليكون حكامها ووزراؤها، ثم إصاح الدولة :ثالثاً 
   :وامتثل أوامر اه ورسوله ي كل حال، امجتمع الذي آمن باه ورسوله

                                   
 [.٠٠ – ٠٤احج: ]                       

  .ثم إصاح امجتمع ،فإصاح أحوال امملكة ا يتم إا بعد إصاح النفس
فلا آمنت ، يان واأخاقعى التوحيد واإ النفوس ي مكة ملسو هيلع هللا ىلصوقد ربى النبي 

 .وقامت الواية ي امدينة الرعية، نزلت اأحكام ،واستعدت للطاعة ،القلوب باه
واأمر بامعروف ، اهإى  مة كا بعث اأنبياء بالدعوةوقد بعث اه عَز وجَل هذه اأ

 : والتوجيه كا قال سبحانهوالتعليم والتعلم ، والتبشر واإنذار، والنهي عن امنكر
                            

                         
 .[119: ]آل عمران      
                          وقال سبحانه: 

 [.٥٦آل عمران: ]
وا قيمة ، رىوكثرًا ما يقع ثناء الناس عى البناء واأصباغ دون اأساس؛ أنه ا ي  
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                        : للبناء لوا اأساس
 [.٦٥النحل: ]                  

وينسون اأنبياء والرسل الذين هم ، ى العام أو الداعيةوكذلك كثرًا ما يثني الناس ع
وهداهم ، وأنزل عليهم الكتب، بل ينسون رهم الذي أرسل إليهم الرسل، سبب اهداية

     ؟فاعتروا يا أوي اأبصار، فا يذكرونه وا حمدونه، راطه امستقيم
                                

 [.٠٣ – ٠٠اأحزاب: ]                     
فهل  ،والنهي عن امنكر واجبن عى كل مسلم ومسلمة ،وإذا كان اأمر بامعروف

   ): واه يقول للعاي أن يأمر بامعروف وينهى عن امنكر
 .[44: ]البقرة (        

              ): ويقول
 .[3 -2: ]الصف (  

 :فإن امسلم مأمور بشيئن، نعم: واجواب
 .وترك امعاي ،فعل الطاعات :أحدما
 .أمر غره بفعل الطاعات وترك امعاي :والثاي

 .واإخال بأحد اأمرين ا يقتي اإخال باآخر، وكال العبد بالقيام ها معاً 
وهي الناس ، فعل امحرم ،مع بينهاومعنى اآيتن تنبيه وحذير للمسلمن لعدم اج

 .فضاً عن العام أو الداعي إى اه، فضاً عن امسلم، فهذا ا يليق بالعامل، عنه
فإن اجاهل يقدم عى ، التعريف ،والنهي عن امنكر ،ومن آداب اأمر بامعروف

       :فيجب تعريفه بلطف، فإذا عرف أقلع عنه ،اليء ا يظنه منكراً 
 [.10آل عمران: ]                               

ِِ الُدْنَيا َواآِخَرةِ » ومنها سر العيوب والقبائح: ، َستَـَرُه اهُ  ًَ  .() أخرجه مسلم «َوَمْن َستَـَر ُمْسلِـ
 

                                                

 (. 2600برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 وي اجهر بذكر العيوب والسيئات مفسدتان كبرتان:
ومن ينسب إليهم ، بن من جهرون بالسوءأن ذلك جلب العداوة والبغضاء  اأوى:

  ، وقطع صلة اأرحام:وسفك الدماء، وقد يفي إى جحد احقوق، هذا السوء
                                               

                                     
 [.11احجرات: ]            

، فيقتدي بعضهم بعض، أن اجهر بالسوء بن الناس يؤثر ي نفوس السامعن الثانية:
                :أو يقلد فاعل السوء ي عمله، فيجهر بالسوء مثله

                                       

 [.10النور: ]
      ):  قال سبحانهواجهر بالسوء مباح للمظلوم للرورة كا

 [.142]النساء:  (         
 وامعروف قسان:

    :وباطن كاإيان والتوحيد ونحوما.. ظاهر كالصاة والزكاة ونحوما
                                  
                         

 [.4 – 2اأنفال: ]                    
 وامنكر قسان:

            :وباطن كالرك والكر والنفاق.. ظاهر كالقتل والزنا والفواحش
                                                  

 [.33اأعراف: ]                  
 وإنكار امنكر له أربع حاات:

 .أن يزول وخلفه ضده اأوى:
ل بجملته الثانية:  .أن يقل وإن م يز 
 .أن يزول وخلفه مثله الثالثة:
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 .أن يزول وخلفه ما هو ر منه الرابعة:
            :والرابعة حرمة، والثالثة موضع اجتهاد، فاأوليان مروعتان

 [.43النحل: ]            
ليحصل بذلك من امعروف ما حبه  ،وتغير امنكر ،ار امنكربإنك ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر النبي 

 ، ويزول ما يكرهه اه ورسوله.اه ورسوله
ِيـْرُه بَِيِدهِ، َفإِْن َلـْم َيْسَتطِْع َفبِلَِسانِـِه، َفإِْن َلـْم » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ََ َمْن َرأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْليُ

نِ َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِـِه، َوَذلَِك أ ََ  .()أخرجه مسلم «ْضَعُف اِإي
فإنه ا ، وأبغض إى اه ورسوله منه، فإذا كان إنكار امنكر يستلزم ما هو أنكر منه

وهذا كاإنكار عى املوك والواة ، وإن كان اه يبغضه ويمقت أهله، يسوغ إنكاره
      :فإن ذلك أساس كل ر وفتنة إى آخر الدهر، باخروج عليهم

 [.63النور: ]                            
ي قتال اأمراء الذين يؤخرون الصاة عن وقتها، ملسو هيلع هللا ىلص وقد استأذن الصحابة رسول اه 

 «ا، َما أَقاُموا فِيُكُم الَصاَة، ا َما أَقاُموا فِيُكُم الَصاةَ » وقالوا: أفا نقاتلهم؟. فقال:
 .()أخرجه مسلم

ْ َعَلْيـهِ  َمنْ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  ِْ اً  ،َرأى ِمْن أِمِرِه َشْيئًا َيْكَرُهُه َفْلَيْص ْْ َعَة ِش ََ َفإَِنـُه َمْن َفاَرَق اْلـَجـ
َت، إِا َماَت ِميَتًة َجاِهلَِيةً  ََ  .() متفق عليه «َف

ومن تأمل ما جرى عى اإسام من الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا 
 .فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكر منه، الصر عى منكر وعدم، اأصل العظيم

وم  ،وألوان الرك ي أول بعثته ،يرى بمكة أكر امنكرات ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسول اه 
 .يستطع تغيرها بيده مع بغضه ها

، وصارت دار إسام عزم عى تغير البيت ورده عى قواعد إبراهيم، بل ما فتح مكة
من عدم احتال قريش  ،رته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منهومنعه من ذلك مع قد

                                                

 (. 40برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 1255برقم ) أخرجه مسلم( 2)
 (. 1240( واللفظ له، ومسلم برقم )1954، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)



391 

 .لقرب عهدهم باجاهلية، لذلك
ُِ َفُهِدَم،  ،يا عائشة» ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َلْوا أَن َقْوَمِك َحِديُث َعْهٍد بَِجاِهلَِيٍة؛ أَمْرُت بِالَْبْي

ُُ فِيِه َما أْخِرَج ِمنْـُه، َوأْلَزْقُتـُه بِاأْرِض، َوَج  ُُ َلـُه َباَبْنِ َفأْدَخْل قِّيًا َوَباًبا َغربّيًا،  ،َعْل َباًبا َرْ
ُُ بِـِه أَساَس إِْبَراِهيمَ  َْ  .()متفق عليه «َفَبَل

ما يرتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ، وهذا م يأذن ي اإنكار عى اأمراء باليد
 .واضطراب اأمن ،من سفك الدماء

لعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق ي
وسباق  ،كالرماية ملسو هيلع هللا ىلصاه ورسوله  ما هو أحب إى إا إذا نقلتهم منه إى، والبصرة

 .اخيل ونحوما
وإذا رأيت الكفار امقاتلن يربون اخمر فا تنكر عليهم؛ أن اه عَز وجَل إنا حرم 

 ،وهؤاء يصدهم اخمر عن قتل النفوس، لصاةأها تصد عن ذكر اه وعن ا ،اخمر
                :وهكذا، وأخذ اأموال، وسبي الذرية

                                
 [.125النحل: ]      

، أوجب احرج وامشقة، غلط عظيم عى الريعة وقد وقع بسبب اجهل بذلك
 .وما ي علم أن الريعة ا تأي به، ما ا سبيل إليهوتكليف ، وحصول الفتن

، ووظيفة هذه اأمة، وظيفة اأنبياء والرسل ،والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف
، فا بَد من يقوم ها من العلم لئا يقع فيا حرم اه، والقيام ها من أرف اأعال
إفتاء عمي  ،والنهي عن امنكر ،عروففإن اأمر بام، ويوقع عباد اه فيا حرم اه

 .تثره أحوال الناس وفشو امعاي بينهم، بدون سؤال
وتنهى عن  ،وتأمر بامعروف، وماعة تدعو إى اخر ،وا بَد من سلطة ي اأرض

والنهي عن  ،واأمر بامعروف، فالدعوة إى اه تعود بالناس إى خالقهم، امنكر
وليقبلوا عى ما حبه اه ويعرفونه ،  لئا يقعوا فيا حرم اهصيانة للمؤمنن ،امنكر

                                                

 (. 1333(، واللفظ له، ومسلم برقم )1526، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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         ): ويدعون إليه كا قال سبحانه
 [.194آل عمران: ] (     

وليس جرد وعظ ، وأمر وهي، وبناء وتكوين، ومنهج اه ي اأرض إيان وعمل
                     :وإرشاد وبيان فقط فهذا شطر

                             
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]     
لتستقيم ، والنهي عن امنكر، واأمر بامعروف، والشطر اآخر الدعوة إى اخر

أن يعبث ها كل ذي وتصان حياة اجاعة اخرة من ، احياة البرية عى منهج اه
             :وكل ذي مصلحة، وكل ذي شهوة، هوى

                     
 [.11التوبة: ]                         

تكليف ليس باهن وا  ،والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف، والدعوة إى اخر
وإى اصطدامه بشهوات ، وما يتطلبه من جهد وصر وبذلباليسر إذا نظرنا إى طبيعته 

 .وغرور بعضهم وكريائهم، ومصالح بعضهم ومنافعهم، الناس ونزواهم
وفيهم .. وفيهم احاكم امتسلط.. وفيهم اجبار الغاشم.. وفيهم اجاهل الغافل

حل وفيهم امن.. وفيهم امسرخي الذي يكره ااشتداد.. اهابط الذي يكره الصعود
وفيهم امنحرف الذي يكره .. وفيهم الظام الذي يكره العدل.. الذي يكره اجد

وفيهم من حب امنكر ويفعله وينره .. وفيهم من يكره امعروف.. ااستقامة
                               :ويدافع عنه

                           
 [.41 – 49احج: ]          

، إا أن يسود فيها امنهج اإهي ،بل ا تفلح البرية قاطبة، وا يمكن أن تفلح اأمة
وهذا ما يقتي سلطة للخر ، وامنكر منكرًا حارباً ، ويكون امعروف معروفاً 

                     :وللمعروف تأمر وتنهى وتطاع
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 [.40امائدة: ]                    

لتقوم عى هذا ، واأخوة ي اه ،ومن ثم فا بَد من ماعة تتاقى عى اإيان باه
وهؤاء هم ، ثم بقوة احب واإلفة، اأمر العسر الشاق بقوة اإيان والتقوى

         ): امفلحون كا قال سبحانه
 [.194]آل عمران:  (     

أكرمها ي نفس الوقت ، واه عَز وجَل بقدر ما كلف هذه اأمة هذا الواجب العظيم
: وأفردها بمكان خاص ا تبلغ إليه أمة أخرى كا قال سبحانه، ورفع مكاها ومقامها

(           
              

 [.119]آل عمران:  (
فهذه اأمة أخرجها اه للناس لتكون طليعة، ولتكون ها القيادة با أها خر أمة، واه 
يريد أن تكون القيادة واإمامة للخر ا للر ي هذه اأرض إى أن تقوم الساعة، 
م ومن ثم فهي مثل حياة اأنبياء والرسل، وا ينبغي ها أن تتلقى من غرها من أم

اجاهلية، إنا جب عليها أن تعطي هذه اأمم ما لدها، وأن يكون لدها دائًا ما 
من ااعتقاد الصحيح.. والفكر الصحيح.. والنظام الصحيح.. والعلم  تعطيه

 الصحيح.. والعمل الصحيح.. واخلق امليح.
وي منر ، ئاً فهذا الواجب حتم عليها أن تكون ي الطليعة دائًا وي مركز القيادة دا

                           :التوجيه واإرشاد دائاً 
 [.52إبراهيم: ]        

وأن تقوم عى صيانة حياة ، وأول متطلبات هذا امكان أن تدعو الناس إى خالقهم
وأن تكون ها القوة التي مكنها من اأمر بامعروف ، البرية من الر والفساد

فهي خر أمة أخرجت للناس بعملها ي حفظ احياة البرية من ، نهي عن امنكروال
لتتحقق ، مع اإيان الذي حدد امعروف وامنكر، وإقامتها عى امعروف، امنكر

، ويتحقق مراد اه من خلقه، الصورة احسنة التي حب اه أن تكون احياة عليها
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                :آخرةوحصل للبرية السعادة ي الدنيا وا
                                   

 [.132 – 131البقرة: ]                       
وأن ، وأن تتعاون عى الر والتقوى، وعى اأمة امسلمة أن تتضامن فيا بينها

منها أمة مستقلة منفصلة عن اأمم وأن هتدي هدى اه الذي جعل ، تتواى باحق
 .وا يرها بعد ذلك أن يضل الناس حوها ما دامت قائمة عى الدين واهدى، غرها

وليس معنى هذا أن تتخى اأمة امسلمة عن تكاليفها ي دعوة الناس كلهم إى 
 .واهدى هو دينها وريعتها، اهدى

وأن حاول ، تدعو الناس كافة إليه بقي عليها أن، فإذا هي أقامت نظامها ي اأرض
                             :هدايتهم إليه

                                     
 [.152اأعراف: ]                 

وبن  ولتحول بينهم، لتقيم العدل بينهم، وبقي عليها أن تبار القوامة عى الناس كافة
 .الضال واجاهلية التي منها أخرجتهم

، ا يضرها من ضل إذا اهتدت ،وكون اأمة امسلمة مسؤولة عن نفسها أمام اه
والنهي عن  ،وذلك ا يعني أها غر حاسبة عى التقصر ي اأمر بامعروف

             :ثم ي اأرض ميعاً  ،فيا بينها أواً  ،امنكر
 [.03 – 02احجر: ]                

وأول امنكر ، وحكيم رعه ي كل يء، وأول امعروف وأعظمه اإسام ه
                              :وحكيم غر رعه ي خلقه، وأعظمه الكفر باه

 [.49يوسف: ]                       
وا يصلح إا ، أن هذا الدين ا يقوم إا بجهد وجهادفعى امسلم أن يدري ويعلم 

                       وصر: ونصح ،بعلم وعمل
 [.3 – 1العر: ]                  

وإخراج ، وإقامتهم عليه، وا بَد هذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه
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وإقامة ، ولتقرير ألوهية اه ي اأرض، رب العباد الناس من عبادة العباد إى عبادة
 .وإقامة الناس عليها، ريعة اه ي اأرض

وبالقوة حن تكون القوة ، ا بَد من جهد باحسنى حتى تنتر اهداية ي البرية
وتعطل دين اه أن يعمل به ي ، الباغية ي طريق الناس هي التي تصدهم عن اهدى

                              :ملكه
                               

 [.49 – 30اأنفال: ]      
       ): وينال الظام جزاءه، وبذلك ترأ ذمة امؤمنن

             ) 
 [.195]امائدة: 

   ): ه وعبادته كا قال سبحانهوامؤمن يفرح دائًا باإيان باه وطاعت
 [.52]يونس:  (      

، وهداية الضال، ونصح من زل، وهو كذلك مستعد دائًا لتنبيه الغافل، وتذكر الناي
حسب استطاعته، فاذا يبقى من الر والفساد  ،ي كل زمان ومكان، وعى أي حال

ِيـْرُه » ملسو هيلع هللا ىلص:ي إذا كان كل مسلم يؤدي هذه الوظيفة كا قال النب ََ َمْن َرأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُي
نِ  ََ  .()أخرجه مسلم «بَِيِدِه، َفإِْن َلـْم َيْسَتطِْع َفبِلَِسانِـِه، َفإِْن َلـْم َيْسَتطِْع َفبَِقْلبِـِه، َوَذلَِك أْضَعُف اِإي

 إن كال كل يء بأمرين:
ن لنكمله ي بحانه أكمل لنا الدي، فاه سأن يبلغ ي تلك الصفة شأوه البعيد اأول:
                     وحياة الناس: حياتنا

 [.3امائدة: ]    
 .ويطبعه بطابع نفسه، أن تستحكم فيه تلك الصفة حد جعله يؤثر ي غره الثاي:

 .وكاله الثاي أن يرد غره، فالثلج مثًا كاله اأول برودته ي ذاته
 .وكاها الثاي بإحراق غرها، ها اأول بشدة حرارها ي ذاهاوالنار كا

                                                

 (. 40برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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وكاله الثاي ، فكذلك الكال اأول للرجل الصالح أن يبلغ قمة الصاح ي حد ذاته
                    :أن يكون مصلحًا لغره بتأثره فيه

 [.3 – 1العر: ]                     
للحق فهو عى الكال اأول من  ،كاماً ي طاعته ،إذا كان راسخًا ي إيانه فامؤمن

                     :حيث اتصافه بصفة اإيان
                             
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]     
وهيب به ، الصفة واستحكمت لدرجة أنه بدأ يدعو غره إى احقفإذا قويت فيه تلك 

فإنه يرقى ، والسر ي طاعة اه من خال سلوكه امثاي وأخاقه الكريمة، إى اتباعه
           :إى الكال الثاي بإصاح غره

                 
 [.112التوبة: ]               

 كاان:فلإيان 
مطيعًا أحكامه وأوامره إى ، خاشعًا له، أن يكون امؤمن ي حد ذاته متقيًا ه أولَ:

 ): معتصًا بحبله امتن بكل ما له من قوة كا قال سبحانه، آخر أنفاس حياته
 [.192]آل عمران:  (          

كا قال ، ناهيًا عن امنكر ،معروفآمرًا با، أن يكون امؤمن داعيًا إى اخر الثاي:
             ): سبحانه

 [.194]آل عمران:  ( 
 وهذا النوع من الكال عى مراتب متفاوتة:

فالشمعة وامصباح، والقمر والشمس، كل هذه أدوات تنوير وإضاءة، فالشمعة ا تنر إا 
وييء القمر واأرض وما حوها، وتيء  حجرة صغرة، بينا امصباح ينر بيتًا كبراً،

                          الشمس عاماً كبراً:
 [.5يونس: ]                                 
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فإنه يدخل ي مرتبة الكال ، وكذلك امؤمن إذا جعل قلب غره يستنر بنور اإيان
 .إا أدنى مراتب هذا الكال ولكن ا يكون ذلك، الثاي

ثم هناك مراتب أخرى ختلف بعضها عن بعض باختاف أبعادها وفق قيامه بالدعوة 
 .أو أمة من اأمم، أو قطر من اأقطار، أو شعب من الشعوب، ي نطاق فئة من الفئات

فا يسمح بوجود ، وأعى مراتب هذا الكال أن تكون دعوته تشمل العام بأره
ويشمر عن ساق جده ،  ناحية من امعمورة إا ويتجا  جنبه عن امضجعامنكر ي

أو ، وا يعد نفسه ختصاً بأمة أو قطر أو رقعة من اأرض، محوه واستئصال شأفته
 .جنس من اأجناس

واستفراغ ، وقد بن اه عَز وجَل أن غاية امسلم هي عبادة اه وحده ا ريك له
: قصاه إى أقصاه متبعًا للريعة اإهية الغراء كا قال سبحانهجهده جعل العام من أ

(             
           

 [.119]آل عمران:  ( 
واإحسان إى ، والتقرب إليه، رف من طاعة اهاسم جامع لكل ما ع   وامعروف:

 .وكل ما ندب إليه الرع ما حبه اه ويرضاه، الناس
حه الرع وحرمه وهى عنه من اأقوال واأعال واأعيان وغرها بَ ـكل ما قَ  امنكر:و

 .ما يغضب اه ويسخطه
وينقذه من  ،ومن حق امسلم عى أخيه أن ينصحه وهديه إى مصالح دنياه وآخرته

لسعيهم ي مصالح آخرهم  ،وهذا كانت اأنبياء والرسل أولياء امؤمنن، مضارها
                     :هم إليهاوهدايت

 [.122التوبة: ]               
وإضاهم عن  ،لسعيهم ي إفساد إياهم وأعاهم ،وإبليس وذريته أعداء امؤمنن

                                                   :ذلك
 [.59الكهف: ]                          

بل ، ولو كان ا يفيد ي ظنه، وا يسقط اأمر بامعروف والنهي عن امنكر عن أحد



314 

        ): واهداية والقبول بيد اه، جب عليه اأمر والنهي
 [.00]امائدة:  (   

                         وقال سبحانه:
 [.56ص: القص]       

وذلك ، وبا ينهى عنه ،من كان عامًا با يأمر به ،وينهى عن امنكر ،ويأمر بامعروف
 .ختلف باختاف الناس واأشياء

وامحرمات امشهورة كالزنا ، فإن كان من الواجبات الظاهرة كالصاة والصيام
 .فكل امسلمن علاء بذلك، واخمر ونحوما

وا هم  ،م يكن للعوام مدخل فيه ،اأفعال واأحكاموإن كان من دقائق اأقوال و
أما امختلف فيه ما ، ثم العلاء إنا ينكرون ما أ مع عليه، بل ذلك للعلاء، إنكاره

                     :م يرد فيه دليل فا إنكار فيه
                                         

 [.111 – 116النحل: ]          
: وظيفة كل مسلم ومسلمة كا قال سبحانه ،والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف

(           
              

 [.11]التوبة:  ( 
وي كل  ،ي كل حال ،وينهى عن امنكر ،ويأمر بامعروف ،وامسلم يدعو إى اه

           :وي بيته وسوقه، ي إقامته وسفره، كل مكان وي ،زمان
 [.194آل عمران: ]                            

نَا َمـجَ إَِنَا ِهَي ، َما َلنَا ب دٌ : َفقالوا .«إَِياُكْم َواْلـُجُلوَس َعَلـى الُطُرَقاِت » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و الِس 
َوَما َحُق : قالوا. «َفأْعطُوا الَطِريَق َحَقَها ،َفإَِذا أَبْيُتـْم إِا اْلـَمـَجالَِس »: قال. َدث  فِيَهاَتـحَ نَ 

ِ »: الَطِريِق؟ قال َِ َوأْمر  بِاْلـَمْعُروِف، َوَنـْهي  َعِن  ،َوَرُد الَسامِ  ،َوَكُف اأََذى ،َغُض اْلَب
 .()متفق عليه «اْلـُمنَْكرِ 

                                                

 (. 2121(، واللفظ له، ومسلم برقم )2465، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وأحبه الناس ، وذكره با جب عليه، ف شد ظهر امؤمنوامسلم إذا أمر بامعرو
وانبعث له من ، وذكر الغافل، وإذا هى عن امنكر أرغم أنف امنافق، ودعوا له

                        :امؤمنن من يؤازره ويعينه
 [.2امائدة: ]                   

فليوطن نفسه عى الصر عى  ،هى عن امنكروين ،ومن أراد أن يأمر بامعروف
فمتى شعر بذلك م جد ، وليتيقن أن اه معه، وليثق بالثواب من اه تعاى، اأذى

وهذا عمل اأنبياء والرسل ، وإصاح غره ،واشتغل بإصاح نفسه، مس اأذى
              ): وأتباعهم

 [.11]لقان:  (   
والنهي  ،وعند اأمر بامعروف، والعمل باأحكام ،تلفون ي قبول اإيانوالناس خ

 .عن امنكر ا بَد من مراعاة ذلك
 فالناس أربعة أقسام:

 .عام باأحكام، قوي اإيان اأول:
فهذا ليس له عذر، فإذا وقعت منه معصية ينكر عليه بقوة، ويعامل معاملة أشد، لئا يكون 

الثاثة الذين خلفوا ي غزوة تبوك مسن ملسو هيلع هللا ىلص عصية، كا اعتزل النبي قدوة لغره ي ام
 ليلة، وأمر الناس هجرهم ما تركوا اخروج لغزوة تبوك، مع كال إياهم وعلمهم.

 .جاهل باأحكام، قوي اإيان الثاي:
وإزالة امنكر ، وبيان خطر اقراف امعاي، فهذا يدعى مبارة ببيان احكم الرعي

 .ي وقع فيهالذ
وَل ا ري اه عنها َعْن اْبِن َعَباس   ، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َأَن َرس  ل  َرَاى َخاَتـًا ِمْن َذَهب  ي َيِد َرج 

ِل لَفقيَل لِ ، «اٍر فيْجَعُلـَها ِ َيِدهِ َرةٍ ِمْن نَ َيْعَمُد َأَحُدُكْم إى َجـمْ » َفنََزَعه  َفَطَرَحه  َوَقاَل: رج 
ول  ا ْذ َخاَتـَمَك ملسو هيلع هللا ىلص ٬َبْعَدَما َذَهَب َرس  ه  َأَبًدا َوَقْد َطَرَحه   ٬ا َوا :َقاَل  .هِ اْنَتِفْع بِ  : خ  ذ  ا آخ 

ول  ا  .()أخرجه مسلم .ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرس 
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 .عام باأحكام، ضعيف اإيان الثالث:
ويتوب ، ليزيد إيانه فيطيع ربه، فهذا يدعى بالرفق واللن باحكمة واموعظة احسنة

                                     :من معصيته
                              

 [.150آل عمران: ]       
َنا، ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِي أ َماَمَة. َقاَل: إَِن َفًتى َشاًبا َأَتى النَبَِي و وَل اه، اْئَذْن ِي بِالزر ، َفَقاَل: َيا َرس 

، َقال وا: َمْه َمْه، َفَقاَل:َفَأْقبََل اْلَقْوم  َعلَ  وه   َفَدَنا ِمنْـه  َقِريًبا، َقاَل: َفَجَلَس، َقاَل: «اْدُنـهْ » ْيـِه َفَزَجر 
، «َوَا النَاُس ُيـِحُبوَنـُه أِ َُمَهاتِـِهـمْ » َقاَل: َا، َواه َجَعَلنِي اه فَِداَءَك، َقاَل: «؟َأُتـِحُبـُه أِ ُِمَك »

وَل اه َجَعَلنِي اه فَِداَءَك، َقاَل: «؟ـِحُبـُه ِاْبنَتَِك َأَفتُ » َقاَل: َوَا النَاُس » َقاَل: َا، َواه َيا َرس 
َوَا » َقاَل: َا َواه، َجَعَلنِي اه فَِداَءَك، َقاَل: «؟َأَفُتـِحُبـُه أِ ُْختَِك » َقاَل:، «ُيـِحُبوَنـُه لَِبنَاتِـِهـمْ 

َقاَل: َا، َواه َجَعَلنِي اه فَِداَءَك،  «؟َأَفُتـِحُبـُه لَِعَمتَِك » َقاَل:، «وَنـُه أِ ََخَواتِـِهـمْ النَاُس ُيـِحبُ 
تِـِهـمْ » َقاَل: ََ َقاَل: َا َواه َجَعَلنِي اه  «؟أَفُتـِحُبـُه لِـَخاَلتَِك » َقاَل: ،«َوَا النَاُس ُيـِحُبوَنـُه لَِع

 .«َوَا النَاُس ُيـِحُبوَنـُه لِـَخاَاتِـِهـمْ » :فَِداَءَك، َقاَل 
قال: َفَلـْم . «الَلـهَم اْغِفْر َذْنَبـُه، َوَطِهْر َقْلَبـُه، َوَحِصْن َفْرَجهُ » َقاَل: َفَوَضَع َيَده  َعَلْيـِه َوَقاَل:

ء   ْن َبْعد  َذلَِك اْلَفَتى َيْلَتِفت  إَِلـى َيْ  .()أخرجه أمد  .َيك 
 .جاهل باأحكام، ضعيف اإيان رابع:ال

فهذا نصر عليه، ونرفق به، ونعرفه بعظمة من يعصيه، ونعلمه احكم بالرفق واللطف، 
 مع اأعراي الذي بال ي امسجد.ملسو هيلع هللا ىلص وا نوبخه وا نزجره وا نعنفه كا فعل النبي 

وِل اقال:  عن أنس  ، َفَقاَم َيب ول  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َبْينََا َنْحن  ِي اْلـَمْسِجِد َمَع َرس  إِْذ َجاَء أْعَراِيٌ
وِل ا ول  املسو هيلع هللا ىلص ٬ِي اْلـَمْسِجِد، َفَقاَل أْصَحاب  َرس  ا » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬: َمْه َمْه. قال: قال َرس 

وَل ا. «ُتْزِرُموُه، َدُعوهُ  وه  َحتَى َباَل، ث َم إَِن َرس  إَِن َهِذِه » َدَعاه  َفَقاَل َلـه :ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َفَتـَرك 
ََ ِهَي لِِذْكِر ااْلـَمَساِجَد ا  ٍء ِمْن َهَذا الَْبْوِل َوا اْلَقَذِر، إَِن ْ ََ َعَز َوَجَل،  ٬َتْصُلـُح لِ
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، َفَشنَـه  َعَلْيـِه. .«َوالَصاةِ، َوقَِراَءةِ اْلُقْرآنِ  ًا ِمَن اْلَقْوِم، َفَجاَء بَِدْلو  ِمْن َماء   قال: َفأَمَر َرج 
 .() متفق عليه

القلوب واجوارح، وإزالتها ا بَد من خلية وحلية، ببيان  فامعاي آفات تصيب
 .عظمة اه، وعظمة كتابه، وعظمة أوامره، وعظمة اليوم اآخر

وبيان خطر امعاي والسيئات عى النفس، وعى امجتمع، وعى اأمة، وبيان 
 وقبح ،فضل الطاعات والفضائل وحسن التحي ها، وبيان خطر امعاي والرذائل

 .التلوث ها
فهل نقوم بوظيفة اأنبياء وامرسلن، ونبتعد عن وظيفة الشياطن واملحدين كا قال 

             )سبحانه: 
               

 [.195 -194]آل عمران:  (  

                                                

 (، واللفظ له. 225(، ومسلم برقم )210، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 فقه النصيحة -7
            )ملسو هيلع هللا ىلص: عن نوح تعاى  قال

 [.62 -61]اأعراف:  (               
      )ملسو هيلع هللا ىلص: عن هود تعاى  وقال

 [.62 -61]اأعراف:  (          
ِِ َتَوادِ ْلـمُ َمَثُل ا» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َسِد، إَِذا ْلـَج ، َمَثُل اِهـمْ َوَتَعاُطفِ  ِهـمْ ُحـمِ اَتـرَ وَ  ِهـمْ ْؤِمنَِن 

، َتَداَعى ُعْض  نْـهُ اْشَتَكى مِ   .() متفق عليه «ىلْـُحـمَ َسِد بِالَسَهِر َوالْـَج َسائُِر ا َلـهُ و 
الواجب عى امسلمن كافة التعاون عى الر والتقوى، وأن ينصح بعضهم بعضًا؛ 

 .أهم كاجسد الواحد، وامؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
 ة أنواع:والنصيحة التي ينبغي لكل مسلم أن يؤدها مس

فالنصيحة إما أن تكون ه.. أو لكتابه.. أو لرسوله.. أو أئمة امسلمن.. أو لعامتهم.. 
ْلنَا: لِـَمْن؟ قال:. «الِديُن النَِصيَحةُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َمِة ئِ لَِلـِه َولِكَِتابِـِه َولِـَرُسولِـِه َوأ» ق 

 .() أخرجه مسلم «اْلـُمْسلِـِمَن َوَعاَمتِـِهـمْ 
هي وصف اه جل جاله با هو أهله، واخضوع له ظاهرًا وباطنًا،  فالنصيحة ه:

والرغبة ي حابه بفعل الطاعات، والرهبة من مساخطه برك امعاي، وبذل اجهد 
              :ي رد العاصن إليه، وتقديم حقه عى حق غره

                           
 [.15احجرات: ]     

اإيان بأن القرآن كام اه ا يقدر عى مثله أحد، وتعظيمه،  والنصيحة لكتابه:
وتاوته حق تاوته، والتصديق با فيه، وحفظ حدوده، والعمل بموجبه، ونر 

                      :علومه، والدفاع عنه، والدعوة إليه
 [.155اأنعام: ]     

                                                

 (، واللفظ له. 2526(، ومسلم برقم )6911، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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تكون بالتصديق برسالته، واإيان بجميع ما جاء به، وطاعته ي  لنصيحة لرسوله:وا
أمره وهيه، ونرته حيًا وميتًا، وإعظام حقه، وتوقره، وإحياء سنته، وبعث دعوته، 
ونر ريعته، ومعاداة من عاداه، وموااة من وااه، والتخلق بأخاقه، والتأدب 

        :وأصحابه، والدفاع عن سنتهبآدابه، وحبته وحبة أهل بيته 
                       

 [.152اأعراف: ]
تكون بمعاونتهم عى احق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به،  والنصيحة أئمة امسلمن:

وم يبلغهم من أوتنبيههم وتذكرهم برفق ولطف با نسوه، وإعامهم با غفلوا عنه 
اخروج عليهم ما م يفعلوا كفرًا بواحًا، وتأليف قلوب الناس  حقوق امسلمن، وترك

لطاعتهم ي غر معصية اه، والصاة خلفهم، واجهاد معهم، وأن ا يغروا بالثناء 
 .الكاذب عليهم، وأن يدعى هم بالصاح، وهذا بناء عى أن امراد باأئمة اخلفاء

بقبول ما رووه، وتقليدهم ي اأحكام، وإن فر اأئمة بالعلاء، فتكون النصيحة هم 
وإحسان الظن هم، ونصحهم فيا أخطأوا فيه، فا نؤثم وا نعصم، وتوقرهم 

                :وإكرامهم، والتأدب ي حسن التلقي عنهم
                                            

 [.50النساء: ]            
تكون بإرشادهم مصاحهم ي آخرهم ودنياهم، وكف  والنصيحة لعامة امسلمن:

اأذى عنهم، وسر عوراهم، وجلب امنافع هم، وأمرهم بامعروف، وهيهم عن 
امنكر، والرفق هم، والشفقة عليهم، والرمة هم، وتوقر كبرهم، ورمة 

وعظة احسنة، واإحسان إليهم، صغرهم، وتعليمهم أمور دينهم، وخوهم بام
 .وعدم غشهم، وأن حب هم ما حب لنفسه من اخر، ويكره هم ما يكره لنفسه

 .()متفق عليه «ا يؤمن أحدكم حتى يب أخيه ما يب لنفسه» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
والنصيحة إنا تكون من ي قلبه بعض حياة حس ها، فهو مريض غافل أو مغفول 
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 ما اأخرى.احديشد بعضه بعضًا، وكاليدين تغسل إ للمؤمن كالبنيان، فامؤمن عنه
   )فقد سد عى نفسه طريق النصيحة:  ،وعظمت فتنته ،فأما من مات قلبه

                  
 [.41]امائدة: ( جئ        

 الركات.والنصيحة حق وواجب للمسلم عى امسلم ما فيها من اخر و
ُ   لِـمِ ْس ْلـمُ ا َلـىعَ  لِـمِ ْس ْلـمُ َحُق ا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  وَل ا. «ِس َن َيا َرس  إَِذا » قال: ؟٬ِقيَل: َما ه 

اهَ َلِقيَتـُه َفَسِلـْم َعَلْيـِه، َوإَِذا َدَعاَك َفأِجْبـُه، َوإَِذا اْسَتنَْصَحَك َفاْنَصْح َلـُه، َوإَِذا َعَطَس َفَحـِمَد 
 .()أخرجه مسلم «َوإَِذا َمِرَض َفُعْدُه، َوإَِذا َماَت َفاَتبِْعهُ ، ـهُ َفَسِمتْ 

والنصيحة تكون من الفرد إى الفرد، ومن الفرد إى امجتمع، ومن امجتمع إى 
الفرد، ومن الراعي للرعية، ومن الرعية للراعي، ومن اأعى إى اأدنى، ومن اأدنى 

سبق، ومن نبي إى نبي كا نصح موسى أخاه إى اأعى، ومن نبي لقومه كا 
           )هارون: 

 [.142]اأعراف:    (
يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه، ولكن امسلم للمسلم ناصح، ملسو هيلع هللا ىلص وموسى 

وقد تلقى هارون النصيحة، وم تثقل عى نفسه، فالنصيحة إنا تثقل عى نفوس 
يريدون أن ينطلقوا منه، وتثقل عى نفوس امتكرين اأرار؛ أها تقيدهم با 

 .الصغار، الذين حسون ي النصيحة تنقصًا أقدارهم
 .ليظهر أنه كبر ،إن الصغر حقًا هو الذي يبعد عنه يدك التي متد لتسانده

إن مكن منهج اه ليسود ي اأرض ليس بمجرد الوعظ واإرشاد والبيان فقط، بل 
 .هذا شطر

من حياة  ،ر اآخر القيام بسلطة اأمر والنهي، لتحقيق امعروف، ونفي امنكروالشط
          )البرية كا قال سبحانه: 

 [.194]آل عمران:  (    
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والنصيحة هي الدعاء إى ما فيه الصاح، والنهي عا فيه الفساد، وإخاص امحبة 
 .ناس لك من خاف اه فيكللغر بإظهار ما فيه صاحه، وأنصح ال

واجتناب معصيته، ومن  ،وأول النصح أن ينصح اإنسان نفسه بحملها عى طاعة اه
                          :غش نفسه فقلا ينصح غره

                                 

 [.39الروم: ]
وإن كان ي ذلك يء يره، فا يرك  ،نصحستنصح أن يبذل غاية الوحق عى من أ  

       )امعلوم للمظنون واه حافظه كا قال سبحانه: 
 [.29]القصص:  (          

والتواي باحق والصر واجب عى كل مسلم ومسلمة، فصاح أمر امسلم 
ق والتواي بالصر، باإيان والعمل الصالح، وصاح أمر اأمة كلها بالتواي باح

وترك امحرمات، وحمل البايا واأذى ي كل حال،  ،ويتم ذلك بأداء الطاعات
    )سبيل الفاح والنجاة كا قال سبحانه: فقط وهذا 

         )  
 [.3-1]العر: 

 وجب عى اأمة عامة، وعى ملة الكتاب والسنة خاصة، نصح اأمة فيا ينفعها
وحذيرها ما يرها، فإن الكتاب ا ينطق حتى ينطق به، والسنة ا تعمل حتى يعمل 

 .ها، وا يليق بالعاقل أن يقول ما ا يفعل
وا ينبغي للطبيب أن يداوي امرى با يرئهم ويمرضه، فإنه إذا مرض اشتغل 

عاج ليقوى ها عى  ،بمرضه عن مداواهم، ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة
       )امرى، وخر الناس أنفعهم للناس: 

 [.3 -2]الصف:  (          
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 فقه الداية -8
            )قال اه تعاى: 

 [.51]يونس:  ( 
             )وقال اه تعاى: 

 [.56]القصص:  ( 
 (         )وقال اه تعاى: 

 [.60]العنكبوت: 
القرآن الكريم بصائر جميع الناس، فهو بصرة وتبرة، وموعظة وتذكرة، وهدى 

 .ورمة، وبيان وشفاء
فهو هدى للعامن، وموعظة للمتقن، وشفاء للعامن، وهدى للمتقن، وشفاء 

                   :للمؤمنن، وموعظة للعامن
 [.20النحل: ]       

 .فهو ي نفسه هدى ورمة، وشفاء وموعظة
فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي حصل به الشفاء، 

 .وإن م يستعمله فهو دواء له بالقوة لكنه م يستعمله، فهو دواء له بالفعل
، وامحل القابل وكذلك اهدى، فالقرآن هدى بالفعل من اهتدى به، واهادي هو اه

 .هو قلب العبد، والذي حصل به اهدى هو القرآن
فامحل القابل هو قلب العبد امتقي امنيب إى ربه، فإذا هداه اه فكأنه وصل أثر فعله 
إى حل قابل فتأثر به، فصار له هدى وشفاء، ورمة وموعظة، بالوجود والفعل 

 [.31ق: ]                               والقبول:
وإذا م يكن امحل قابًا وصل إليه اهدى فلم يؤثر فيه كا يصل الغذاء إى حل غر 
قابل لاغتذاء، فإنه ا يؤثر فيه شيئًا، بل ا يزيده إا ضعفًا وفسادًا إى فساده كا قال 

              )سبحانه: 
 [.22]اإراء:  ( ڭ
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ولعدم فعل .. ولعدم آلة اهدى تارة.. هتداء يكون لعدم قبول امحل تارةفتخلف اا
 .الفاعل وهو اهادي تارة

 .وا حصل اهدى عى احقيقة إا عند اجتاع هذه الثاثة
           )وقد قال سبحانه: 

 [.23]اأنفال:  (
قلوهم وإفهامها ما ينفعها،  عنهم مادة ااهتداء وهو إساع تبارك وتعاىفقطع اه 

لعدم قبول امحل فإنه ا خر فيه، فإن اإنسان إنا ينقاد للحق باخر الذي فيه، 
 .وحبته له، وحرصه عليه، وهؤاء ليس ي قلوهم يء من ذلك

فوصل اهدى إليها ووقع عليها كا يصل الغيث النازل من الساء عى اأرض 
مسك ماًء وا تنبت كًأ، فا هي قابلة للاء وا للنبات،  الغليظة العالية، والتي ا

 .فاماء ي نفسه رمة وحياة ولكن ليس فيها قبول له
وفساد القصد،  ،وي هؤاء مع عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي الكر واإعراض

                          :وم يعملوا به ،فلو فهموا م ينقادوا وم يتبعوا احق
                                        

 [.1 – 6البقرة: ]         
ا هدى توفيق وإرشاد، فلم يتصل  ،وإقامة حجة ،فاهدى ي حق هؤاء هدى بيان

فصار  ،وأما امؤمنون فاتصل اهدى ي حقهم بالرمة، اهدى ي حقهم بالرمة
          :ة، وأولئك هدى با رمةالقرآن هم هدى ورم

 [.132آل عمران: ]        
 .والرمة امقارنة للهدى ي حق امؤمنن نوعان: عاجلة وآجلة

فأما العاجلة فا يعطيهم اه ي الدنيا من حبة اخر والر، وذوق طعم اإيان 
ور هداه، ويمشون به ي وحاوته، والفرح والرور هذا اهدى، فهم يتقلبون ي ن

                                         :الناس
 [.122اأنعام: ]                               

 فهم أشد الناس فرحًا با آتاهم رهم من اهدى، وقد أمرهم رهم أن يفرحوا 
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         )بفضله ورمته بقوله سبحانه: 
 [.52]يونس:  (

    :ملسو هيلع هللا ىلصوفضل اه ورمته هو العلم واإيان والقرآن واهدى واتباع الرسول 
                                 

 [.12 – 11الزمر: ]                         
كان نصيبه من والرمة التي حصل من حصل له اهدى تكون بحسب هداه، فكلا 

                 :كان حظه من الرمة أوفر ،اهدى أتم
                        

 [.156اأعراف: ]       
واإنسان كلا اتسع علمه اتسعت رمته، وقد وسع ربنا كل يء رمة وعلًا، فهو 

د من نفسه، كا هو أعلم بمصلحة سبحانه أرحم من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعب
                           :العبد من نفسه

 [.1غافر: ]                 
وينقص حظها من والعبد جهله بمصالح نفسه وظلمه ها يسعى فيا يرها ويؤمها، 

مها، وهذا غاية وثوابه، ويبعدها من قربه ورمته، وهو يظن أنه ينفعها ويكر كرامة اه
                                       :اجهل والظلم

 [.53يوسف: ]
أعلم بامحل الذي يصلح للهدى والرمة، فهو الذي يؤتيها العبد كا تعاى  والرب

         )قال سبحانه عن عبده اخر: 
 [.65]الكهف:  (  

        :ه ي قلب من شاء من عباده من يصلح لذلكواهداية نور يقذفه ا
 [.53اأنعام: ]     

.. فكذلك للهداية عامات.. وللمرض عامات.. وكا أن للصحة عامات
 .وللضالة عامات
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 ومن عامات اهداية:
والتوكل عى اه ي ميع .. والتوجه إليه ي ميع اأحوال.. اإقبال عى اه

والتجاي عن دار .. واإنابة إى دار اخلود.. وااستعانة به ي كل يء.. راأمو
وأن يرى السعادة وامنفعة ي امتثال أوامر .. وااستعداد للموت قبل نزوله.. الغرور

ويرى اخر والنجاة ي اإيان واأعال .. والشقاء وامرة ي خالفتها.. اه
واخسار ي .. ويرى الفاح ي الدين..  ترك ذلكويرى الر واهاك ي.. الصاحة

                                :خاف الدين
                                        

 [.5 – 1البقرة: ]                     
ل علمه وحكمته، فا بد للعبد من واه عليم حكيم يضع اأشياء ي مواضعها، لكا

 العلم بأمرين:
            :أن اه وحده تفرد باخلق واأمر واهداية واإضال أحدما:

                                    
                              

 [.54اأعراف: ]
منه سبحانه عى وجه احكمة والعدل ا بااتفاق، وا  أن ذلك كله وقع الثاي:

بمحض امشيئة امجردة عن وضع اأشياء مواضعها، بل بحكمة اقتضت هدى من 
اه  لِـمَ اه أنه يزكو عى اهدى ويقبله، ويشكره عليه، ويثمر عنده، وإضال من عَ  لِـمَ عَ 

          : يثمر عندهأنه ا يزكو عى اهدى وا يقبله، وا يشكر عليه، وا
                              
                         
                                 

 [.126 – 124التوبة: ]           
           فاه أعلم حيث جعل رسالته أصًا ومراثًا كا قال سبحانه: 
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 [.124اأنعام: ]
وم يطرد سبحانه عن بابه وم يبعد من جنابه من يليق به التقريب واهدى واإكرام، 

                   :بل طرد من ا يليق به إا الطرد واإبعاد
                            

 [.125اأنعام: ]                        
 ؟فإن قيل: م خلق من هو هذه امثابة

قيل: أن خلق اأضداد وامتقابات هو من كال ربوبيته كالليل والنهار، واحر 
 .والرد، واخر والر، والنعيم واجحيم، والر والفاجر

(               
 [.53]اأنعام:  (

ومكن من أسباب اهداية ببعثة الرسل، وإنزال الكتب،  ،واه عَز وجَل أقام احجة
         )وإعطاء السمع والبر والعقل: 

 [.3 -2]اإنسان:  (        
 واه سبحانه تفضل عى بني آدم بأمرين ما أصل السعادة:

د يولد عى الفطرة، فالنفس بفطرها إذا تركت كانت حبة ه، أن كل مولو أحدما:
 :تعبده ا ترك به شيئًا، ولكن يفسدها من يزين ها الفساد من شياطن اإنس واجن

                                       
 [.39الروم: ]                            

ا أن حيا احياة الطيبة فتعبد اه، ومتى م حيا هذه احياة الطيبة والنفس سعاده
 .كانت ميتة، وكان ما ها من احياة الطبيعية موجبًا لعذاها

ُُ ِعَبادِي ُحنََفاَء كُ » قال اه عَز وجَل ي احديث القدي:  ْتـُهـمُ أتَ  َنـُهـمْ ، َوإِ َلـُهـمْ إِِي َخَلْق
ُْ َعلَ نِـِهـمْ َعْن دِي ْتـُهـمْ ْجَتالَ الَشَياطُِن َفا ُُ  ْيـِهـمْ ، َوَحَرَم ُكوا  ْتـُهـمْ ، َوأَمرَ َلـُهـمْ َما أْحَلْل أْن ُيْرِ

 .()أخرجه مسلم «ُسْلَطاًنا بِـهِ أْنِزْل  َلـمْ ِِ َما 
                                                

 (. 2265برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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هدى الناس هداية عامة با جعل فيهم من العقل، وبا أنزل إليهم تعاى  أن اه الثاي:
                  :كتب، وبا أرسل إليهم من الرسلمن ال

                             
 [.115 – 114النساء: ]             

ففي كل واحد ما يقتي معرفته باحق وحبته له، وقد هداه اه إى ما ينفعه، وجعل 
 .ي فطرته حبة ذلك

وأرادته فذلك من مام إنعام اه عليها، وإا فهي بطبعها ا والنفس إن علمت احق 
 .بَد ها من مراد معبود غر اه، ومرادات سيئة تركبت من كوها م تعرف اه وم تعبده

 (\         )قال اه تعاى: 
 [.3-1]اأعى: 

 لناس معرفة ربه.فسبحانه من هدى الشمس لإنارة، وهدى اأرض لإنبات، وهدى ا
واهداية إى الراط امستقيم أغى يء ي خزائن اه، ولذلك أمرنا اه عَز وجَل 

       بطلب اهداية منه ي كل صاة، بل ي كل ركعة بقوله سبحانه:
 [.1 – 6الفاحة: ]                            

 [.2]البقرة:  (          )وقد بن اه مصدر اهداية بقوله: 
               وبن اه وقت نزول هذا امصدر بقوله:

 [.125البقرة: ]             
         )وبن مكان اهداية بقوله: 

 [.06]آل عمران:  ( 
        )وبن طريق احصول عى اهداية بقوله: 

 [.60عنكبوت: ]ال ( 
     )وبن لنا أسوة أهل اهداية وهم اأنبياء والرسل بقوله: 

             ) 
 [.09]اأنعام: 

     )وبن لنا أن مالك اهداية هو اه وحده ا ريك له بقوله: 
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 [.56]القصص:  (         
ية، ويعرف قدرها، ويعمل ها، ويشكر ربه عليها، فاه هدي من يعلم أنه يصلح للهدا

 .ويضل من يعلم أنه ا يصلح للهداية، وا يعرف قدرها، وا يقوم بواجبها
فهو سبحانه العليم احكيم الذي يضع اليء ي موضعه، ويعطي العطاء من هو 

          ): ويشكره أهله، ويعلم أنه يستحقه ويقدره
 .[1]القلم:  (

واهداية بيد اه، هدي من يشاء، ويضل من يشاء، ولكن اه جعلنا سببًا للهداية كا 
جعل الشمس سببًا لإنارة، ووكلنا بنر الدين ي العام كا وكل السحب بحمل 

ينزل امطر حيث شاء، وينزل  ،امياه وتوزيعها ي العام، واه يفعل ما يشاء بقدرته
                       :اهداية عى من يشاء

                                       
 [.21 – 26البقرة: ]                

وما م يشأ م  ،ليعلم العباد أن ما شاء اه كان ،وتتأخر النتائج ،وقد حصل اأسباب
، وا إله غره، وأن ما سواه ليس بيده يكن، وأن اأمور كلها بيده، وأنه ا رب سواه

          ، فاهداية بيد اهادي وحده، كا أن الرزق بيد الرازق وحده:يء
 [.56القصص: ]                          

محمد عنده كل أسباب اهداية وم هتد؛ أن عنده العصبية ملسو هيلع هللا ىلص فأبو طالب عم النبي 
وم  ،ولذلك قبله اه ،العصبية لدين حمد ا محمد عنده ل ا لدين حمد، وبا

يقبل أبا طالب، وآسية زوج فرعون عندها كل أسباب الغواية واهتدت، لكال رغبتها 
            :ي الدين، وكراهيتها حياة الساطن الظامن

                                  
 [.11التحريم: ]                

واليهود عندهم كل أسباب اأمن من احصون واآات واأموال فلم منعهم، 
 .وأتاهم العذاب من حيث م حتسبوا

عنده كل أسباب اخوف ي بيته بمكة، وي الغار، وي طريق اهجرة، ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 
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له ي اأرض، وخذل  ومع ذلك م خف؛ أن اه معه، فأنجاه وأعزه وأظهر دينه ومكن
                       امعاندين له:

                                    
                   

 [.49التوبة: ]                        
خذل امركن و، ونر اه رسوله وامؤمنن معه ي بدر مع قلة العدد والعدة

                    :والكفار ي بدر مع كثرة العدد والعدة
 [.123آل عمران: ]       

 ؟إذا كنا مهتدين فكيف نسأل اه اهداية فإن قيل:
أن امجهول لنا من احق أضعاف امعلوم، وما ا نريد فعله هاونًا وكساً  فجوابه:

ه أو دونه، وما ا نقدر عليه كا نريده كذلك، وما نعرف ملته مثل ما نريده أو أكثر من
 .وا هتدي إى تفاصيله فأمر يفوت احر، ونحن حتاجون إى اهداية التامة

ومن كملت له هذه اأمور كان سؤال اهداية له سؤال التثبيت والدوام، وفوق هذا 
اط امستقيم، الذي هو طريق اإنسان حتاج إى سؤال اهداية يوم القيامة إى الر

 .اجنة، فمن سار عليه ي الدنيا، هدي هناك إى الراط امستقيم اموصل إى اجنة
واهدى من اه كثر ي اآفاق واأنفس، لكن ا يبره إا بصر، وا يعمل به إا 

      :أا ترى أن نجوم الساء يبرها البراء، وا هتدي ها إا العلاء، اليسر
                             
                                       

                        

 [.164البقرة: ]
أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأوضح السبل، وأزاح العلل، ومكن  تبارك وتعاىواه 

        :ة باأساع واأبصار والعقول، وهذا عدلهمن أسباب اهداية والطاع
                                                 

 [.2اجمعة: ]         
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                         وقال سبحانه:
                                     

 [.36النحل: ]         
ووفق من شاء من عباده بمزيد عناية، وأراد سبحانه من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا 
فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخى بينه وبن نفسه، وم يرد سبحانه 

إما جزاء منه للعبد عى إعراضه عنه،  أن يوفقه، فقطع عنه فضله، وم حرمه عدله:
               ، فهو أهل أن خذله ويتخى عنه:وعدم ذكره وشكره

 [.11الكهف: ]                    
ما يعلم منه أنه ا يعرف قدر نعمة اهداية، واه يعلم  ،أو ا يشاء له اهداية ابتداء

                           وأنتم ا تعلمون: 
 [.01 – 06يونس: ]                   

وهدانا .. وكرمه ي أحسن تقويم نرـهخلقنا بم.. واه سبحانه ذو فضل عى العامن
ثم هدانا بنصب الدائل الكونية والنفسية .. بإعطاء احواس اخمس الظاهرة والباطنة

وأنعم .. وإنزال الكتب.. ثم هدانا بإرسال الرسل.. الدالة عى كال قدرته وعظمته
ثم هدانا أعظم هداية بكشف احجاب .. ينا بآات العلم من السمع والبر والعقلعل

ثم أعاننا ووفقنا للعمل .. وظهر الباطل باطاً .. فظهر احق حقاً .. عن احق والباطل
     :ثم وفقنا لتعليم احق والدعوة إليه وأعاننا عى ذلك.. وترك الباطل ،باحق

                         
 [.12النحل: ]        

                                       وقال سبحانه:
                                 

 [.2 – 6ق: ]        
َواِت ُد، مِ ْلـَحـمْ َرَبنَا َلَك ا َلـُهـمَ ال» فلله امنَة والفضل، وله احمد والشكر: ََ ْلُء الَس

ََ َوِمْلُء اأَْرِض، َوَما َبيْ  ٍء َبْعُد، أْهَل الَثنَاِء َوانَـُهـ ْ ََ َُ ِمْن  ِد، ا َمانَِع ْلـَمـْج ، َوِمْلُء َما ِشْئ
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 ََ ، َوا ُمْعطَِي لِـ َُ ََ  أْعَطيْ ، َوا َينَْفُع َذا الِـ َُ  .()أخرجه مسلم «ّد ْلـَج ِد ِمنَْك اْلـَج  َمنَْع
 ول عى اهداية ا بد من اجهد، واجهد ي الدين عى ثاثة أقسام:وللحص

 .جهد عى النفس فقط، وهذا جهد الصاحن -1
 .جهد عى النفس والقرابة أو العشرة أو القوم، وهذا جهد امرسلن -2
وهذا أعاها وهو جهد سيد امرسلن  ،وعى عموم البرية ،جهد عى النفس -3

                        :كل مسلم ومسلمةوهو مطلوب من ملسو هيلع هللا ىلص 
 [.192يوسف: ]                     

وكل عبد مضطر إى أن هديه اه الراط امستقيم، فعليه أن يطلب اهداية من ربه، 
       :إا هذه اهداية ،وا وصول إى السعادة ،فإنه ا نجاة من العذاب

 [.60العنكبوت: ]                  
وإما من  ،وم يعملوا به ،فمن فاتته فهو إما من امغضوب عليهم، الذين عرفوا احق

 )وضلوا عنه، وهذا اهدى ا حصل إا هدى اه:  ،الضالن الذين عرفوا احق
 [.112]اأعراف:  (         

 كل وقت ما أ مر به ي ذلك الوقت من علم أن يفعل العبد ي والراط امستقيم:
وعمل، وجتنب ما هي عنه، فهو حتاج حصول ذلك له إى طلب اهداية ي كل 

 .وقت، واحاجة إى اهدى أعظم من احاجة إى طلب النر والرزق
وأعظم نعم اه عى عباده نعمة اهداية إى الدين، والذي يستخدمه اه لدينه والدعوة 

، هو الذي م تبق عنده أي عاطفة غر عاطفة اهداية، فا تكون عاطفته الكرى إا إليه
للدين وهداية الناس، ولكن هذه العاطفة ا تأي إا بالتضحية بكل يء من أجل 

 .إعاء كلمة اه
 وكال التضحية من أجل الدين يتم بسبعة أمور:

.. من والشهوات.. والدار.. جاهوا.. وامال.. والوقت.. واأهل.. التضحية بالنفس
            :كا فعل ذلك اأنبياء والصحابةأجل إعاء كلمة اه 

                                                

 (. 412(  )411برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.15احجرات: ]     

السبعة لكل أحد، أما تضحيات الصحابة ري اه عنهم فكانت هذه  فهذه اأمور
عندما يرسلهم ي جهات ملسو هيلع هللا ىلص دهم بالتضحية بفراق النبي اأمور، ثم سبقوا من بع

 اأرض.
أما تضحيات اأنبياء والرسل فكانت كا سبق، ثم التضحية بفراق امناجاة من أجل 

                           :دعوة اخلق إى اه 
                           

                                 
 [.105آل عمران: ]              

وجعله سببًا هداية الناس كا قال  ،فمن ضحى بكل ذلك من أجل الدين هداه اه
 [.60]العنكبوت:  (         )سبحانه: 

                                 وقال سبحانه:
 [.53 – 52الشورى: ]                                     

ومن رمة اه بعباده ولطفه هم أن جعل طرق اهداية كثرة متنوعة، لتفاوت عقول 
 .الناس وأذهاهم وبصائرهم

فمنهم من هتدي فورًا بنفس ما جاء به وما دعا إليه الرسول أو الداعي من غر أن 
َمل من الصحابة كالصديق  يطلب منه برهانًا خارجًا عن  .ذلك، كحال الك 

ومنهم من هتدي بمعرفته بحال الرسول أو الداعي، وما فطر عليه من كال اأخاق 
واأوصاف واأفعال، وأن عادة اه أا خزي من قامت به تلك اأوصاف كا قالت 

ُُ عَ » حن قال ها:ملسو هيلع هللا ىلص خدجة ري اه عنها للرسول  َفَقاَلْت . «َنْفِس  َلـىَلَقْد َخِشي
: َكا َوا ـْخِزيَك اه  أَبًدا، إَنَك َلَتِصل  الَرِحـَم، َوَتـْحـِمل  اْلَكَل، َوَتْكِسب   ٬َخِدَجة  َما ي 

وَم َوَتْقِري الَضيَْف  ِعن  َعَلـى َنَوائِِب اْلـَحقر  ،اْلـَمْعد   .() متفق عليه .َوت 
                                                

 (. 169( واللفظ له، ومسلم برقم )3، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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فاحتاجوا إى اخوارق واآيات  ،ثر اخلقوهذه امقامات من اإيان عجز عنها أك
فآمن كثر منهم عليها، وأضعف الناس إيانًا من كان إيانه صادرًا  ،امشهودة باحس

فهذا  ،عن امظهر أو النر، وأضعف من هؤاء إيانًا من إيانه إيان العادة وامنشأ
 .دين العوائد، وهو أضعف يء

وهم حسن هذا الدين وكاله وجالته، وخواص اأمة ولباها ما شهدت عق
وشهدت قبح ما خالفه ونقصه، خالط اإيان به وحبته بشاشة قلوهم، وهذا الرب 
من الناس هم الذين استقرت أقدامهم عى اإيان، وهم أبعد الناس عن اارتداد 

                 :عنه، وأحقهم بالثبات عليه إى يوم لقاء اه
                             

                            
 [.4 – 2اأنفال: ]         

وأشفقن منها، وملها اإنسان،  ،واأمانة التي أبت السموات واأرض أن حملنها
 .هي أمانة اهداية وامعرفة، واإيان باه عن قصد وإرادة، وجهد واجاه

ل ما عدا اإنسان أهمه ربه اإيان به، وااهتداء إليه، ومعرفته وعبادته وطاعته، فك
                    :بغر جهد منه، وا قصد، وا إرادة، وا اجاه

 [.3 – 1اأعى: ]             
إى إرادته، واإنسان وحده هو الذي وكله اه إى فطرته، وإى عقله، وإى معرفته، و

 .وإى إجاهه، وإى جهده الذي يبذله للوصول إى اه بعون من اه
 )وهذه أمانة ملها، وعليه أن يؤدها أول ما يؤدي من اأمانات كا قال سبحانه: 

               
 [.12]اأحزاب:  (  

                                وقال سبحانه: 
 [.52النساء: ]                                          

هي العلم باحق مع قصده، وإيثاره عى غره، فامهتدي هو العامل باحق  واهداية:
امريد له، واهداية أعظم نعم اه عى العبد، ومن أجل هذا أمرنا اه عَز وجَل أن 
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 . الراط امستقيم كل يوم وليلة ي صلواتنا اخمس والنوافلنسأله اهداية إى
فالعبد حتاج إى معرفة احق الذي يري اه ي كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفه 
فهو حتاج إى من يلهمه قصد احق، فيجعل إرادته ي قلبه، ثم إى من يقدره ويعينه 

 [.15فاطر: ]                                      :عى فعله
ومعلوم أن ما جهله العبد أضعاف ما يعلمه، وأن كل ما يعلمه أنه حق ا تطاوعه نفسه 
عى إرادته، ولوا إرادته لعجز عن كثر منه، فهو مضطر كل وقت إى هداية تتعلق 

 .باماي واحال وامستقبل
، إن كان حسنًا شكر اه عليه، لهفهو حتاج إى حاسبة نفسه عى عمأما اماي: 

 .وإن كان مسيئًا فيتوب إى اه منه ويستغفره
فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته، فيحتاج أن يعلم ما هو متلبس  وأما اهداية ي احال:

 ؟به من اأفعال هل هو صواب؟ أم خطأ
 .ق الصحيحفحاجته إى اهداية منه أظهر، ليكون سره عى الطري وأما امستقبل:

ومن أحاط علًا بحقيقة اهداية وحاجة العبد إليها، علم أن الذي م حصل له منها 
تعاى  أضعاف ما حصل له، وأنه ي كل وقت حتاج إى هداية متجددة ا سيا واه

خالق أفعال القلوب واجوارح، فاإنسان كل وقت حتاج إى أن خلق اه له هداية 
 .التي منع موجب اهداية خاصة، ورف اموانع

كل منها مانع من وصول أثر اهداية  ،فالوساوس واخواطر وشهوات الغي ي قلبه
                   :إليه، فإن م يرفها اه عنه م هتد هدًى تاماً 

 [.11اأنعام: ]         
 .حاجة للعبد وحاجة العبد إى هداية اه له مقرونة بأنفاسه، وهي أعظم

 واهداية ها أربع مراتب:
احيوان واآدمي و النبات اهداية العامة، وهي هداية كل خلوق من امرتبة اأوى:

      )إى مصاحه التي يقوم ها أمره كا قال سبحانه: 
 [.3-1]اأعى:  (   
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        )وحن قال فرعون موسى: من ربكا يا موسى؟: 
 [.59]طه:  (

ثم هداها إى ما خلقت له من اأعال، فخلق الشمس وهداها  ،فخلق اه امخلوقات
اأرض لإنبات، وخلق الرجلن وهداما للمي، وخلق العينن هدى  لإنارة، و

.. وهداما لإبصار، وخلق اأذنن وهداما للسمع، وخلق اللسان وهداه للكام
 ..وهكذا

هداية البيان والدالة واإرشاد إى احق، وهي التي أقام اه ها احجة  انية:امرتبة الث
   )عى العباد، وأرسل ها رسله، وأمر ها عباده كا قال سبحانه: 

 [.11]فصلت:  (          
 [.52]الشورى:  (    )ملسو هيلع هللا ىلص: وقال سبحانه لرسوله 

 .وهذه ا تستلزم اهداية التامة
هداية التوفيق واإهام، وهي اموجبة لاهتداء كا قال سبحانه:  امرتبة الثالثة:

(             )  
 [.56]القصص: 

اهداية ي اآخرة إى طريق اجنة أو إى طريق النار، كا قال سبحانه  امرتبة الرابعة:
                )عن أهل اجنة: 

 [.43]اأعراف:  (           
                          وقال سبحانه عن أهل النار: 

 [.24 – 22الصافات: ]                      
 :وأكمل الناس هداية أعظمهم جهادًا، وأفرض اجهاد

 .دنياوجهاد ال.. وجهاد الشيطان.. وجهاد اهوى.. جهاد النفس
فمن جاهد هذه اأربعة ي اه هداه اه سبل رضاه اموصلة إى جنته، ومن ترك هذا 

 .اجهاد فاته من اهدى بحسب ما عطل من اجهاد
وا يتمكن العبد من جهاد عدوه ي الظاهر إا إذا جاهد هذه اأعداء ي الباطن، فمن 

 .ه عدوهن ر عليها ن ر عى عدوه، ومن ن رت عليه ن ر علي
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  )وقد علق سبحانه اهداية باجهاد الذي ا ينقطع كا قال سبحانه: 
 [.60]العنكبوت:  (       

والواجب عى اأمة ووظيفتها دعوة الناس إى اه، وتعليمهم أحكام دينهم، ولكن ا 
                 يلزم من ذلك حصول اهداية، فإن ذلك وغره بيد اه:

                                     

 [.14 – 13آل عمران: ]
وا يلزم من العلم بكون اليء سببًا مصلحة العبد وروره أن يقبله، أو يستجيب له، 

 فقد يمنعه مانع من قبوله والعمل بمقتضاه وذلك أسباب كثرة، فللهداية موانع أمها:
                               :لعبد وقلة إدراكهضعف معرفة ا اأول:

 [.10حمد: ]                
عدم اأهلية، فقد يعرف اإنسان اليء، لكن امحل غر قابل للتزكية، فإذا  الثاي:

 أو كان مريضًا م  ،كان القلب قاسيًا حجريًا ا يقبل التزكية وا تؤثر فيه النصائح
                          :ع بكل علم يعلمهينتف

 [.31ق: ]     
عنهم، حبة اأهل والعشرة، فرى أنه إذا اتبع احق وخالفهم أبعدوه وطردوه  الثالث:

 :وأهلهم وأخرجوه من بن أظهرهم، وهذا سبب بقاء كثر من اخلق عى الكفر بن قومهم
                        

                        
 [.24التوبة: ]                                    

حبة الدار والوطن، فرى أن ي دخوله ي اإسام خروجه عن داره ووطنه  الرابع:
 .إى دار الغربة

نًا عى آبائه وأجداده من خيل أن ي اإسام ومتابعة الرسول إزراًء وطع اخامس:
              :وذمًا هم، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن اإسام

                                      
 [.119البقرة: ]     
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متابعة من يعاديه من الناس للرسول، وسبقه إى الدخول ي دينه، فتحمله  السادس:
لعداوة له عى معاداة احق وأهله، وهذا كا جرى لليهود مع اأنصار، فلا هذه ا

        :أسلم اأنصار ملتهم معاداهم هم عى البقاء عى كفرهم
                                    

 [.09البقرة: ]                  
ا حسد أو كر، وهو داء اأولن واآخرين، وهو الذي منع قيام مانع وهو إم السابع:

إبليس من اانقياد لأمر، وهو الذي منع اليهود ومنع أبا جهل وعبد اه بن أي من 
، لكن ملهم الكر واحسد عى ملسو هيلع هللا ىلصاإسام، فهؤاء م يرتابوا ي صدق النبي 

                                  :الكفر به
                                      

 [.20البقرة: ]
مانع الرياسة واملك، فقد ا يكون ي قلبه حسد وا كر، ولكن يضن بملكه  الثامن:

             :ورياسته كحال هرقل، وملك القبط، وهو داء فرعون
                                      

 [.4القصص: ]     
                         وقال سبحانه عن قريش:

                                           

 [.51القصص: ]
مانع الشهوة وامال، وهو الذي منع كثرًا من أهل الكتاب وغرهم من  التاسع:

م ومآكلهم التي تصر إليهم من قومهم، كاأحبار اإيان خوفًا من ذهاب أمواه
         :والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اه

                       
                          

 [.34التوبة: ]             
نشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب عى حكم مانع اإلف والعادة وام العار:
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 ،الطبيعة، فيربى عى يء، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه
       :فيعر عليه اانتقال عنه، وهذا هو الغالب عى اأمم ،وأن يسكنه مكاها

                                            
                                        

 [.1 – 4ص: ]                 
كذلك  ،والدعوة إى اه أقوى سبب حصول اهداية، فكا نجتهد لكسب امعاش

علينا أن نجتهد لكسب اإيان، وقد خلقنا اه ي دار اأسباب، فجعل اماء سببًا 
واء، والطعام سببًا للشبع، فكذلك جعل سبحانه الدعوة سببًا حصول اهداية لإر

                         :للداعي وامدعو

 [.60العنكبوت: ]
ولكن سببية إرواء اماء ليست يقينية فقد يروي وقد ا يروي، ولكن حال أن جتهد 

 .اإنسان جهد الدعوة وا حصل له اهداية
وعدم التأثر من غره، فنعتقد  ،اهليقن عى اهداية: هي لزوم الراط امستقيم، واو

أن امخلوقات كلها صغرها وكبرها من النملة حتى جريل ا تنفع وا تر إا بأمر 
                          :اه وإذنه وإرادته

                                 
 [.54اأعراف: ]                

    :وكا أن النملة ا طاقة ها إا بأمر اه، فكذلك جريل ا قوة له إا بأمر اه
                                              

 [.56هود: ]
كان اإيان قويًا كانت أعال الدين  وقوة فكر اهداية لأمة ثمرة قوة اإيان، فكلا

 .، وتعليم وإحسان من عبادة ودعوةقوية 
 كر هداية اأمة تكون بحسب قوة اإيان وضعفه.ودرجات ف

                :فإذا زاد اإيان زادت العبادات وقويت
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 .]11 - 15السجدة: [                                

وإذا زاد اإيان تفكرت ميع اأمة هداية كل فرد من اأمة، فإن نقص تفكرت اأمة 
 .. فإن نقص تفكر الفرد وحده هداية اأمة.. لأمة بوجه عام

 .أو اأمة فإن نقص م يتفكر الفرد أو اأمة هداية الفرد
الصحابة ري اه وكان   اأنبياء، وهذه أدنى الدرجات، واأوى أعاها، وعليها كان

                        :عنهم
                                  

 [.20 – 22التوبة: ]               
: فكره يدور عى ثاي دوائر فقد كان، ملسو هيلع هللا ىلصه وأوسع اخلق فكرًا ي اهداية رسول ا
وما .. وقريته.. وقومه.. وعشرته.. وأهله.. فكان يفكر ويسعى ي هداية نفسه

 .والعام.. والناس.. حوها
        )ففكره لنفسه وأهله كا قال سبحانه: 

               ) 
 [.6]التحريم: 

 [.214]الشعراء:  (  )ل سبحانه: وفكره لعشرته كا قا
           )وفكره لقومه كا قال سبحانه: 

 [.3]السجدة:  ( 
                وفكره لقريته وما حوها كا قال سبحانه: 

                              
 [.02اأنعام: ]       

       )ا قال سبحانه: كوفكره هداية الناس 
 [.22]سبأ:  (     

  (    )كا قال سبحانه:  كله وفكره للعام
 [.191]اأنبياء: 
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وثمرة هذا الفكر العظيم الواسع وتنفيذه نزول اهداية، ودخول الناس ي دين اه 
 [.60العنكبوت: ]                         أفواجًا:

                         وقال سبحانه:
 [.3 – 1النر: ]                             

، ا بَد أن نفكر دائًا ي كل وقت وأخاقه وأعالهملسو هيلع هللا ىلص وحتى يأي فينا فكر الرسول 
.. ناسوال.. وملكتنا.. وقريتنا.. وقومنا.. وعشرتنا.. وأهلنا.. ي هداية أنفسنا

ۓ         :وندعو اه لنا ولغرنا باهداية.. ونقوم بالدعوة.. والعام
                                    

 [.64 – 63الفرقان: ]       
وهذا كا أنه وظيفتنا ومسؤوليتنا فبه يزيد إياننا، وتزداد أعالنا، ويزيد أجرنا وثوابنا، 

         )نا ونرتنا: وبه تكون عزت
 [.60]العنكبوت:  (
                               وقال سبحانه:

                           
 [.41 – 49احج: ]          

فإنا  فهذه الثانية تبدأ بالنفس، وتنتهي بالعام، وعى قدر النية يكون الثواب واأجر،
                   :اأعال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى

 [.33فصلت: ]                  
لنفسه  فمن قام بن يدي ربه ليًا باكيًا قانتا، مسبحًا بحمده، مستغفرًا من ذنبه، داعياً 

ومعلًا هم، وحسنًا ولغره باهداية، أقامه اه بن يدي خلقه هارًا داعيًا إى اه، 
                               إليهم:

 [.10اإراء: ]
ومن قام بالدعوة هارًا بن يدي اخلق، أكرمه اه بالقيام بن يديه ليًا مكرًا له، حامدًا 

                                   له:

 [.30اأحزاب: ]
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 ،بل ننظر كم م نعمل ما نستطيع ر واهم والعمل ا ننظر كم عملنا،اد الفكوحتى يزد
            بلغنا الدين للناس، بل ننظر كم م نبلغ:  وا ننظر كم

 [52إبراهيم: ]                      
، وا الناسبل ننظر كم م يقم بذلك من  ،قام بالدعوة والتعليم والعبادة وا ننظر كم 

 .كم م يتب ننظر كم اهتدى، بل ننظر كم م هتِد،
وحتى يقبلنا اه ويستخدمنا لدينه ا بَد أن نخرج من مراد النفوس إى مراد املك 

ومن اليقن عى امخلوق إى .. ومن دائرة اأقوال إى دائرة اأعال.. القدوس
السنن واآداب اإسامية.. ومن حب  اليقن عى اخالق.. ومن العادات والتقاليد إى

وحب اإيان واأعال الصاحة.. ومن ملسو هيلع هللا ىلص.. اأموال واأشياء إى حب اه ورسوله 
اأموال واأشياء إى  جهد الدنيا إى جهد الدين وجهد امرسلن.. ومن الدعوة إى

 .الدعوة إى اإيان واأعال
      )ئج: وإذا تغر الفكر، تغر العمل، وتغرت النتا

                
 [.29-10]السجدة:  (          

 واهداية درجات:
وأعاها أن يكون اإنسان معرضًا عا سوى اه، مقبًا بكليته عى ربه متثًا جميع 

نه وفكره عى ربه، أوامره، راضيًا بقدره، مؤمنًا به، مستسلًا له، مقبًا بكلية قلبه وبد
 .بابنه إساعيلملسو هيلع هللا ىلص بحيث يصر لو أمر بذبح ولده أطاع كا فعل إبراهيم 

، ولو أمر بأن يصر عى ملسو هيلع هللا ىلصولو أمر بأن ينقاد ليذبحه غره أطاع كا فعل إساعيل 
والنهي عن امنكر  ،واأمر بامعروف ،القتل والشق نصفن ي سبيل الدعوة إى اه

 .وزكريا عليها الصاة والسامأطاع كا فعل حيى 
    :ملسو هيلع هللا ىلصويصر عى اإحراق بالنار ي سبيل إعاء كلمة اه كا فعل إبراهيم 

                                      
 [.52مريم: ]                                      

ه، وهدى به الناس، وبقدر اجهد تنزل اهداية، ومن اجتهد إعاء كلمة اه هداه ا
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وإذا قل اجهد أو عدم خرجت اهداية أو ضعفت وقَلت، فتخرج اهداية أواً من 
امعامات، من التجارة، من امعارات، فيتعامل الناس ويتعارون بطريقة اليهود 

 .والنصارى، ويكتسبون كذلك
الدين تدرجياً، فا يبقى من اإسام إا اسمه،  ثم خرج اهداية من العبادات، ثم ينتهي

وا من القرآن إا رسمه، ويتى ولكن ا يعمل به، وتظهر ي اأمة سنن اليهود 
 والنصارى، وختفي سنن الدين وأحكامه، وا يثبت عى اإسام إا طائفة، من الغرباء.

ََ َبَدَأ، َوُهَو َيْأِرُز َبْنَ اإَِن اِإْساَم َبَدَأ َغِريًبا َوَسَيُعو» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ْسِجَدْيِن ْلـمَ ُد َغِريًبا َك
ََ َتْأِرُز ا ِِ ُجْحِرَهاْلـَح َك  .()أخرجه مسلم «َيُة 

ثم ظهرت ي ، فإذا جاء جهد الدعوة إى اه جاءت اهداية أواً إى العبادات
 .ثم ظهرت ي شعب احياة عامة، امعامات

 .أي اهداية من اه للمسلمن والكفاروبمقدار جهدنا للدين ت
 :وجهد اأنبياء قسان

 .وجهد عى اأصحاب.. جهد عى الكفار
ولكن ، والدعوة أنفسنا أواً ، وإى بني إرائيل، أرسله اه إى فرعون ملسو هيلع هللا ىلصفموسى 

 .فا يرقى ي العمل، ويدعو غره، لكثرة الطلبات اإنسان يغفل وينسى نفسه
           لرهم: به تركيزًا، ولغره تذكرًا با أقروافالدعوة للداعي 

 [.112اأعراف: ]   
                 فاأصل أن الدعوة حاجتنا ومسؤوليتنا:

 [.60العنكبوت: ]        
   ): كا أن التجارة للتاجر ..واأمر بامعروف لآمر.. فالدعوة للداعي

 [.6]العنكبوت:  (       
وحسن .. وتصلح معاماتنا.. وتقوى عباداتنا.. وبقوة الدعوة وامجاهدة يزيد إياننا

           :وتنزل اهداية علينا وعى غرنا.. معاراتنا وأخاقنا
 [.60العنكبوت: ]              
                                                

 (. 146برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ن احصول عليه سهاً ومن رمة اه أن كل يء تكون حاجة الناس إليه أشد يكو
 .كاماء واهواء والطعام

ولذلك جعلها اه أسهل يء ي ، وكذلك البرية أحوج ما تكون إى الدعوة إى اه
أما اأحكام ففيها صعوبة خص اه ها من شاء من ، يستطيعها كل مسلم، الدين

 .العلاء والفقهاء
، وبالعبادة تزكو النفوس، زول البدعوت، وبالتعليم يصح العمل، فبالدعوة تنزل اهداية

                 :وتستقيم عى أوامر اه
 [.11احج: ]                 

وجعله ، وقد سمى اه عَز وجَل العلم الذي بعث اه به رسوله نورًا وهدى وحياة
ه من اهدى ونورًا ما حصل ب، روحًا؛ ما حصل به من حياة القلوب واأرواح

               ): والرشاد
 [.122]اأنعام:  (          

فإذا حل النور بظاهر اجسم كساه من اجال واجال وامهابة ، والنور ظاهر وباطن
وإذا حل النور بالباطن اكتسى من اخر والعلم ، واحسن بحسب ما كي من النور

 وحسن اخلق بحسب ذلك النور. والرمة واهداية
من هذا النور النصيب الوافر ظهر ي ماله الظاهر  ملسو هيلع هللا ىلصوما كان ليوسف الصديق 

 ، فقد أعطاه اه شطر اح سن.والباطن
، فهو أمل اخلق ظاهرًا وباطناً ، له من هذا النور أكمل نصيب ملسو هيلع هللا ىلصورسول اه 
وكان كامه كله ، مر ليلة البدرلؤ القلقًا، فكان وجهه يتأأ تألقًا وخ  وأحسنهم َخ 

 وحسن فكان أكمل اخلق ي نور، وخرجه نوراً ، ومدخله نوراً ، وعمله نوراً ، نوراً 
 [.4القلم: ]                 :الظاهر والباطن

وتركوا أهلهم وديارهم ، واأنبياء والصحابة ما ضحوا بأمواهم وأنفسهم وأوقاهم
 .انترت اهداية بن الناس ،من أجل إعاء كلمة اه

والفاح ا حصل إا بركوب ، واهداية ا حصل إا ببذل اجهد من أجل الدين
           :قطار اإيان واأعال الصاحة
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 [.112التوبة: ]               

أما أن يركب ، ا ينزل منهافمن أراد مكة فلركب ي السيارة التي تذهب إى مكة و
             :إى الشام وهو يريد مكة فهذا ا يصل إليها أبداً 

 [.144البقرة: ]                       ڭ
أما أن يركب الكفر ، وهكذا اإنسان باإيان واأعال الصاحة يصل إى اجنة

ومن سلكها ، ا يصل إى اجنة أبداً  فهذا، وامعاي والكبائر ويستبدها بأوامر اه
                         :فإنا توصله إى النار

 [.12حمد: ]                                       
، وإذا جاءت اهداية جاء اإيان، وا حصل اهداية إا ببذل اجهد ابتغاء مرضاة اه

وإذا امتثلنا أوامر اه ، ن سهل عى العبد امتثال أوامر اه ورسولهوإذا جاء اإيا
وأدخلنا اجنة ي ، وإذا ري اه عنا أسعدنا ي الدنيا، ري اه عنا ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 
                     :اآخرة

                                       
 [.199التوبة: ]       

 والواجب عى كل مسلم أمران:
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأن يكون جهده كجهد النبي .. أن تكون حياته كحياة النبي

، ملسو هيلع هللا ىلص، يوم كيومه قلبًا وقالباً ، صورة وريرة ملسو هيلع هللا ىلصفعلينا أن نجعل حياتنا كحياة النبي 
 لق كخلقه.. وهكذا.كعبادته، ودعوة كدعوته، وخ   م ككامه، وعبادةوليل كليله، وكا

ومن جعل بيته كبيت ، جعله اه سببًا هداية البرية ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فمن اتصف بصفات 
               :جعل اه بيته سببًا هداية البرية ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                         
                     

 [.152اأعراف: ]      
والنهي عن ، واأمر بامعروف، ي الدعوة إى اه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وعلينا أن نقوم بجهد
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.. حياة النبي: واجهاد ي سبيل اه فامطلوب من كل مسلم، ونصح اخلق، امنكر
               ): وجهد النبي

 [.21]اأحزاب:  (جئ 
وزاد .. لعصاة والكفاراه نزلت اهداية علينا وعى غرنا من ا ىوإذا قمنا بالدعوة إ

        :وزال الباطل من حولنا.. وصلحت أحوالنا.. وزادت أعالنا.. إياننا
                                   

 [.62 – 66النساء: ]          
 ): بل ذلك عى اه سبحانه كا قال سبحانه، وليست مسؤوليتنا أن نكر الباطل

 [.12]اأنبياء:  (             
                        وقال سبحانه:

 [.33التوبة: ]           
وإعداد ما نستطيع من ، وطاعة اه ورسوله، لكن علينا امتثال أوامر اه ي كل حال

: وخذان أعدائه.. ليائهومن سنته نر أو، واه يفعل ما يريد، وفعل ما نستطيع، قوة
(          

 [.14]التوبة:  (
وهو كا هدى امؤمنن قادر عى هداية ، هو اهادي وحده تبارك وتعاىواه 

  (        ): الضالن كا قال سبحانه
 [.140]اأنعام: 

ليس ظلًا؛ و، ولكن حكمته سبحانه اقتضت إبقاءهم عى ضاهم عداً منه تعاى
ا سيا إذا ، فإذا منعه أحدًا م يعد ظاماً ، أن إعطاء اإيان واهدى حض فضله

عطائهم جة ببعثة الرسل، وأنزل الكتب، وإ، وقد أقام احكان امحل غر قابل للنعم
                           العقول والسمع والبر:

                                          
 [.31 – 20اإنسان: ]            

واأنبياء بعثهم ، واه عَز وجَل ا يعطي نعمة اهداية إا عى قدر طلب العبد وجهده
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وإذا كان جهدنا ه فإن اه ، اه ليجتهدوا عى عباد اه ليأي فيهم طلب اهداية من اه
وإذا كان جهدنا لغر اه فإن اه ا يفتح أبواب اهداية أمامنا ، هدايةيفتح لنا أبواب ا
 (         ): كا قال سبحانه

 [.60]العنكبوت: 
 .وامجتهد وغر امجتهد، أما الدنيا فإن اه يعطيها الطالب وغر الطالب

وهكذا تفتح ، باب آخرفكل باب من اهداية وراءه ، واهداية ها بداية وليس ها هاية
                    :أبواب اهداية حسب اجهد حتى اموت

 [.54احج: ]     
وبسبب هذا النور هتدي الناس ، نور اهدى ملسو هيلع هللا ىلصواه سبحانه جعل ي سنن حمد 

        :فإذا فقد هذا النور عاش الناس ي الظلات، إى الراط امستقيم
                           

 [.115 – 114النساء: ]                         
، فكا أن اإنسان واحيوان والسيارة كل يمي بسام بحسب النور الذي عنده

فإن م يكن عنده هذا ، فكذلك امسلم يعيش ويمي بحسب نور اهداية الذي عنده
، ومن سار ي الظلات فإما ع غره بسبب فقد النورواصطدم م، النور اضطربت حياته

      ): كا قال سبحانهأن هلك نفسه، أو هلك غره 
                 

 [.122]اأنعام:  ( 
، وتقوى أعاله، وللمحافظة عى هذا النور ا بَد للعبد من بيئة صاحة يزيد فيها إيانه

    :وتأي ي حياته السنن واآداب الرعية، خاقهوتتحسن فيها أ
                        
                         

 [.11التوبة: ]      
    ): وقد أمرنا اه عَز وجَل بلزوم هذا البيئة كا قال سبحانه

 [.110]التوبة:  (      
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 الس الذكر واإيان يكرمه اه بعر كرامات:فالذي حر ج
.. وحفهم امائكة.. وتغشاهم الرمة.. فعى أهل جالس الذكر تنزل السكينة

وينادهم مناد انرفوا مغفورًا لكم قد بدلت سيئاتكم .. ويذكرهم اه فيمن عنده
عام وتستيء قلوهم وترق حتى ترى م.. ويوقظهم اه من سنة الغفلة.. حسنات
ويعطيهم اه القوة لضبط نفوسهم من اانزاق ي طريق النقائص .. قدرة اه
                   :وحبهم اه عَز وجَل .. والرذيلة

 [.60العنكبوت: ]      
ٍُ ِمْن ُبُيوِت و ..» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ِِ َبْي َوَيتََداَرُسوَنُه  اه،َيْتُلوَن كَِتاَب  اهَما اْجَتَمَع َقْوم  

ُْ َعَليِْهُم الَسكِينَةُ  َةُ ، َبْينَُهْم إَِا َنَزَل ْْ فِيَمْن  اهَوَحَفتُْهُم امََائَِكُة ، َوَذَكَرُهُم  ،َوَغِشَيتُْهُم الَر
 .()أخرجه مسلم «ِعنَْدُه 

 أربعة أقسام:ملسو هيلع هللا ىلص والناس ي اهدى الذي جاء به رسول اه 
وفهموا ، وهم اأئمة الذين عقلوا عن اه كتابه، سام ظاهرًا وباطناً َمْن َقبِل اإ اأول:
 .وبلغوه إى اأمة، فعملوا به، مراده

، فرعى الناس فيه، فأنبتت الكأ والعشب الكثر، فهؤاء كاأرض التي قبلت اماء
فهؤاء بمنزلة اأرض التي أمسكت اماء ، وأداه لغره، ودوهم من حفظه وضبطه

 .فوردوه وربوا منه، للناس
 من رده ظاهرًا وباطنًا وكفر به، وهؤاء نوعان: الثاي:
 .. وأئمة الكفر ومقلدوهم.وأتباعهم السادة

ْيِث الَْكثِِر أَصاَب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ََ َمثَُل َما َبَعثَنِي اهُ بِـِه ِمَن الْـُهَدى َوالِْعْلـِم، َكَمَثِل اْل
ءَ  ،ة  َفَكاَن ِمنْـَها َنِقيَ  ،أْرًضا ََ ُِ اْلـ ُِ اْلَكا َواْلُعْشَب الَْكثِرَ  ،َقبَِل ُْ ِمنْـَها  ،َفأْنَبَت َوَكاَن

ءَ  ،أَجادُِب  ََ ُِ اْلـ ُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا ،أْمَسَك ُْ ِمنْـَها  ،َفنََفَع اهُ بِـَها النَاَس، َفَرِ َوأَصاَب
ََ ِهَي قِيَعان  ا ُتـْمِسُك  ،َطائَِفًة أْخَرى ِِ دِيِن  إَن ُُ َكًأ، َفَذلَِك َمثَُل َمْن َفُقَه  ِ َماًء َوا ُتنْب

َوَلـْم َيْقَبْل ُهَدى  ،َوَمَثُل َمْن َلـْم َيـْرَفْع بَِذلَِك َرأًْسا ،َوَنَفَعُه َما َبَعَثنِي اهُ بِـِه َفَعلِـَم َوَعَلـمَ  ،٬ا
ُُ بِـهِ  ٬ا  .()متفق عليه «اَلِذي أْرِسْل

                                                

 (. 2600برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 2222( واللفظ له، ومسلم برقم )10، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 نوعان:وهؤاء ، وهؤاء هم امنافقون، وكفر به باطناً  ،ب ل اهدى ظاهراً َمْن قَ  الثالث:
: وهؤاء أخطر من الكفار، وأتباعهم من امقلدين، وأقر ثم أنكر، من أبر ثم عمي

 [.3]امنافقون:  (          )
: اه عنهم وهم الذين آمنوا بمكة الذين قال، وكتمه ظاهراً  ،من آمن به باطناً  الرابع:

(               
              ) 

 [.25]الفتح: 
ومنهم مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم ، ملسو هيلع هللا ىلصومنهم النجاي الذي صى عليه النبي 

 .إيانه
واه عَز وجَل أعلم بامحل الذي يصلح لغرس شجرة التوحيد فتثمر باحمد 

رست فيه م تثمر، ذي ا يصلح لغرسهامن امحل ال، والشكر فكان غرسها ، فلو غ 
وهو أعلم ، فهو سبحانه أعلم حيث جعل رسالته، هناك ضائعاً ا يليق باحكمة

                         :بالشاكرين
 [.53اأنعام: ]           

       ): احكمة يعلمها وا نعلمه.. ومنع هذا.. فأعطى سبحانه هذا
 [.19]العنكبوت:  (  

وا  ..وا هدى إا بحكمة.. وا منع إا بحكمة.. فهو سبحانه ما أعطى إا بحكمة
  ): وما عمرت الدنيا واآخرة واجنة والنار إا بحكمته.. أضل إا بحكمة

 [.2]التن:  ( 
وإضال من ، ية من هدىواه عَز وجَل ما عدل عن موجب العدل واإحسان ي هدا

 .وم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب واهدى واإكرام، وم يطرد عن بابه، ضل
، وحكمته ومده تأبى تقريبه وإكرامه، بل طرد من ا يليق به إا الطرد واإبعاد

 .وجعله من أهله وخاصته وأوليائه
، وحبة له، وشكرًا له عليها ،ولو علم سبحانه ي الكفار خرًا وقبواً لنعمة اإيان

 .هداهم إى اإيان، واعرافًا ها
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 [.53]اأنعام:  (         ): وهذا ما قالوا للمؤمنن
 [.53]اأنعام:  (        ): بقوله اه أجاهم

            :ويشكرون اه عليها ،وهم الذين يعرفون قدر نعمة اإيان
 [.13سبأ: ]            

فبحمده ، وحال احرمان، وحال العطاء، فاه عَز وجَل أعلم بمواقع الفضل
                 :وبحمده وحكمته منع وأضل، وحكمته أعطى وهدى

 [.6يوسف: ]
، انقلب امنع ي حقه عطاءً ، وملقه، والتذلل له، فمن رده امنع إى اافتقار إى اه

فمن أعطاه اه فمحله قابل ، انقلب العطاء ي حقه منعاً  ،وقطعه عنه، ه عطاؤهومن شغل
ومن ، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، ومن منعه فأن حله غر قابل للعطاء، للعطاء

 .وا يلومن إا نفسه، جاء بغر إناء رجع باحرمان
به عى لسان رسوله  وكتابه هو اهدى الذي هدي.. واهادي هو اه تبارك وتعاى

            :وامهتدي هو الذي اهتدى باهدى بإذن اهادي وتوفيقه.. ملسو هيلع هللا ىلص
 [.11اأنعام: ]                

 .وآلة.. وقابل.. فاعل :فها هنا ثاثة أشياء
وهو  ،واآلة هو الذي حصل به اهدى، والقابل قلب العبد، فالفاعل هو اه سبحانه

 .امنزلالكتاب 
فإذا هداه اه فكأنه وصل أثر ، هو قلب العبد امتقي امنيب إى ربه فامحل القابل

       :فصار له هدى وشفاء ورمة وموعظة، فعله إى حل قابل فتأثر به
                               

 [.54احج: ]               
كا يصل الغذاء إى حل ، باً وصل إليه اهدى فلم يؤثر فيهوإذا م يكن امحل قا

وهكذا القرآن . بل ا يزيده إا ضعفًا ومرضاً ، فإنه ا يؤثر فيه شيئاً ، غر قابل لاغتذاء
      ): وخسارة للكافرين كا قال سبحانه، شفاء للمؤمنن

 [.22]اإراء:  (ڭ       
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وإما .. وإما لعدم آلة اهدى تارة.. إما لعدم قبول امحل تارةفتخلف ااهتداء يكون 
 .لعدم فعل الفاعل وهو اهادي تارة

 .وا حصل اهدى عى احقيقة إا عند اجتاع هذه اأمور الثاثة
نه من اإقبال عليه كا قال ، وإذا أعرض العبد عن ربه جازاه بأن يعرض عنه فا يمكر

             ): سبحانه
 [.121]التوبة:  (        

، فلا انرفوا بفعلهم رف اه قلوهم عن القرآن وتدبره؛ أهم ليسوا أهًا له
 .فامحل غر صالح وا قابل

فانرافهم اأول كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته إقباهم؛ أنه ا صاحية فيهم وا 
فانرفت قلوهم با فيها من اجهل والظلم عن ، ذعانفلم ينلهم القبول واإ، قبول

 .فجازاهم عى ذلك رفًا آخر غر الرف اأول، القرآن
 : كا جازاهم عى زيغ قلوهم عن اهدى إزاغة غر الزيغ اأول كا قال سبحانه

 [.5]الصف:  (             )
خر فيهم يدخل بسببه اإيان إى وأهم ا ، فهؤاء ليس عندهم قابلية لإيان

، ثم أخر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوهم يمنعهم من اإيان لو أسمعهم، قلوهم
        ): وهو الكر والتوي واإعراض كا قال سبحانه

 [.23]اأنفال:  (   
 .والثاي مانع عن اانقياد واإذعان، فاأول مانع عن الفهم

عاقبه اه بإن جعله ، وأر عى ذلك، وم ينقد أمره ،ما عى ربه تعاى وإبليس
، بأن جعله داعيًا إى كل معصية ،فعاقبه عى معصيته اأوى، داعيًا إى كل معصية

      :وصار هذا اإعراض والكفر منه عقوبة لذلك اإعراض والكفر السابق
                             

 [.34البقرة: ]
 .كا أن من ثواب احسنة احسنة بعدها، فمن عقاب السيئة السيئة بعدها

 فاه هو الذي رفهم وجعلهم معرضن؟: فإن قيل
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وهج هم ، وفتح هم الباب، فمكنهم، هم دائرون بن عدله وحجته عليهم: قيل
وجعل ، سنة رسلهودعاهم عى أل، وأنزل عليهم الكتب، وأرسل إليهم الرسل، الطريق

، وأسباب السعادة، وأسباب الشقاء، والنافع والضار، هم عقواً ميز بن اخر والر
                       :وجعل هم أساعًا وأبصاراً 

 [.0احديد: ]                            
واشتغلوا بالشهوات عن .. واستحبوا العمى عى اهدى.. فآثروا اهوى عى التقوى

 .اأوامر
وعبادة .. ومعصيتك آثر عندنا من طاعتك.. الرك أحب إلينا من توحيدك: وقالوا

، فأعرضت قلوهم عن رهم وخالقهم ومليكهم.. سواك أنفع لنا من عبادتك
        :وتلك حجته عليهم، فهذا عدله فيهم، وانرفت عن طاعته وحبته

                              
                           

 [.36النحل: ]
، َفَسَده اه عليهم اضطراراً ، فهم سدوا عى أنفسهم باب اهدى إرادة منهم واختياراً 

وأدخلهم من الباب الذي استبقوا ، وواهم ما تولوه، وخاهم وما اختاروا أنفسهم
 :إذ ا طارق يطرقه منهم، الباب الذي تولوا عنه وهم معرضونوأغلق عنهم ، إليه

                                    
 [.11فصلت: ]       

 .َلقهم عى غر هذه الصفةَلـخَ ولو شاء ربك ، وا أحسن من فعله، فا أقبح من فعلهم
، والطيب واخبيث، والظلمةوالنور ، خلق العلو والسفل، ولكنه سبحانه حكيم عليم

 .وامائكة والشياطن، والنافع والضار
أحكم احاكمن :  ، وتعاىوتبارك اه أحسن اخالقن، فسبحان احكيم العليم

 [.3-2]اأعى:  (     )
 [.6]الفاحة:  (  ): واهداية امسؤولة ي قوله سبحانه

 .التوفيق واإهامو، هي طلب التعريف والبيان واإرشاد
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فكل عبد ا حصل له اهدى التام امطلوب إا بعد معرفة ستة أمور، وهو حتاج 
 إليها حاجة ا غنى له عنها، وهي:

 ،مرضيًا له ،معرفة العبد ي ميع ما يأتيه ويذره بكونه حبوبًا للرب تعاى اأول:
ذا العلم وامعرفة يء فإن نقص من ه، وكونه مبغوضًا له مسخوطًا فيجتنبه، فيؤثره

                                 :نقص من اهداية التامة بحسبه
 [.10حمد: ]              

ومريدًا لرك ، عازمًا عى فعله، أن يكون مريدًا جميع ما حب اه منه أن يفعله الثاي:
فإن ، طوره بالبال مفصًا أو جماً بعد خ ،عازمًا عى تركه، ميع ما هى اه عنه

    :نقص من إرادته لذلك يء نقص من اهدى التام بحسب ما نقص من اإرادة
                                       

 [.65النساء: ]             
 :ن هداه بحسبهفإن نقص من فعله يء نقص م، أن يكون قائًا به فعًا وتركاً  الثالث:

                         
                       

 [.11التوبة: ]          
 .ويتبعها ثاثة أخرى هي من مامها وكاها، فهذه أصول اهداية

فهو حتاج إى هداية ، وم هتد إى تفاصيلها، دي إليها ملةأمور ه   أحدها:
 كاإيان باه ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر والقدر خره وره. فيهاالتفصيل 
لتكمل ، فهو حتاج إى مام اهداية فيها، أمور هدي إليها من وجه دون وجه الثاي:

 كأرار اخلق واأمر، والتدبر والتريف، وأحكام الريعة. له هدايتها
فهو حتاج إى استمرار ، ن ميع وجوههااأمور التي هدي إليها تفصيًا م الثالث:

 .اهداية والدوام عليها
فهو ، وهو أمور وقعت منه عى غر جهة ااستقامة، ويتعلق باماي أمر سابع

 .وتبديلها بغرها، حتاج إى اهداية ليتداركها بالتوبة منها
             واهد بنا، واجعلنا  سببًا من اهتدى: فاللهم اهدنا



353 

                                
 [.1 – 2الفاحة: ]                            

فحينئذ يكون سؤاله اهداية سؤال تثبيت ، وإذا كانت هذه امراتب حاصلة به بالفعل
 وما م يفعله، لكن أنى حصل عى الكال وما جهله العبد أضعاف ما يعلمه، ودوام

 [.3النر: ]                         :أضعاف ما فعله؟
، والعبد مفتقر إى اهداية ي كل نفس ي ميع ما يأتيه وما يذره أصًا وتفصياً 

فليس له أنفع وا هو إى يء أحوج من ، وثباتًا ودوامًا إى اموت، وعلًا وعماً 
 .سؤال اهداية

وأن يثبت قلوبنا ، ن هدينا وميع امسلمن راطه امستقيمفنسأل اه عَز وجّل َأ
       ): واه ا خيب من سأله ودعاه، عى دينه

 [.54]احج:  (
ومن يضلل ، ومن هده اه فا مضل له، وهدي من يشاء، واه سبحانه يضل من يشاء

 .دار إهانتهومن يصلح ل، وهو أعلم بمن يصلح لدار كرامته، فا هادي له
فاهداية ، والعبد هو الضال أو امهتدي، واهدى واإضال بيد اه وحده ا بيد العبد

          :وااهتداء والضال فعل العبد وكسبه، واإضال فعله سبحانه
 [.11الكهف: ]                         

فأهل ، ا مع مراد أنفسهم، الديني منهمواه سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده 
           :فاستحقوا كرامته، طاعته آثروا اه ومراده عى مرادهم

                                    
                                                      

 [.126 – 123ه: ط]                  
، وعلم اه سبحانه أهم ا يؤثرون مراده البتة، أهل معصيته آثروا مرادهم عى مرادهف

، فظهر بأمره وهيه ما قدره عليهم، فأمرهم وهاهم، وإنا يؤثرون أهواءهم ومرادهم
          بعدله: فعاقبهم بظلمهم ،فقامت عليهم بامعصية حجة عدله

 [.123النساء: ]                         
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 ؟وحال بينهم وبينه ،كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من اهدى: فإن قيل
، وبيان الرسل هم، حجته سبحانه قائمة عليهم بتخليته بينهم وبن اهدى: قيل

وأقام هم أسباب اهداية ، وإراءهم الراط امستقيم حتى كأهم يشاهدونه عياناً 
              :وم حل بينهم وبن تلك اأسباب، وباطناً  ظاهراً 

                                        

 [.3 – 2اإنسان: ]
أو كونه بناحية من اأرض م ، أو صغر سن، ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل

        يوم القيامة: هفإنه ا يعذب حتى يقيم عليه حجت، تبلغه دعوة رسله
                                       

 [.15اإراء: ]     
 .وم حل بينهم وبينه، من هذا اهدى فاه سبحانه اهادي م يمنع أحداً 

وهو سبحانه وإن قطع عن الكفار توفيقه، وم يرد من نفسه إعانتهم، واإقبال بقلوهم 
إليه، فلم حل بينهم وبن ما هو مقدور هم، وإن حال بينهم وبن ما ا يقدرون عليه، 
 وهو فعله ومشيئته وتوفيقه، فهذا غر مقدور هم، وهو الذي منعوه، وحيل بينهم وبينه.

 واهداية إى الراط امستقيم والتوفيق لذلك بيد اه وحده كا قال سبحانه 
                 ): ملسو هيلع هللا ىلصلرسوله 

 [.59]سبأ:  ( 
 والناس قسان:

 ، أن أرضه زاكية طيبة.وينتفع به، يقبل اإنذار، حي قابل لانتفاع
، وا قابلة خر البتة، وا ينتفع به؛ أن أرضه غر زاكية، ميت ا يقبل اإنذارالثاي و

ا بمجرد كونه غر ، يهوتكون عقوبته بعد قيام احجة عل، فيحق عليه القول بالعذاب
                     :بل أنه غر قابل وا فاعل، قابل للهدى واإيان

 [.19 – 60يس: ]                                 
، فعى الرسول بكونه غر قابل للهدى، فلا أرسل اه إليه رسوله فأمره وهاه
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ليه القول أنه ا يؤمن ولو جاءه الرسول كا قال فحق ع، فعوقب بكونه غر فاعل
 [.33]يونس:  (           ): سبحانه

        واه أعلم بخلقه، فمن ا يستحق اهداية فإن اه ا هديه أبدًا:
                                       

 [.01 – 06يونس: ]
، ومن م يؤمن باه فهو امشاق للحق امعادي للهدى، اهتدىومن آمن باه فقد 

وا عليه من ، وا عليه من شقاق من ا هتدي وا يؤمن، فامؤمن وحده امهتدي
: وهو كافيه وحسبه، فاه سيتواهم عنه، وا عليه من جدله ومعارضته، كيده ومكره

                                  
                                       

 [.132 – 131البقرة: ]
 وليس ي احياة إا اجاهان اثنان:

.. وإما ضال.. إما هدى.. وإما اتباع خطوات الشيطان.. إما الدخول ي السلم كافة
 .وإما جاهلية.. إما إسام

فهو ا شك داخل ي ، سه لربه وريعتهوا يسلم نف، فمن ا يدخل ي السلم بكليته
وقد دعا اه عباده امؤمنن إى الدخول ، سائر عى خطوات الشيطان، حلف الشيطان
   ): وحذرهم من اتباع خطوات الشيطان بقوله، ي السلم كافة

            ) 
 [.292]البقرة: 

عن سبيل اه بعدما ضلوا ضااً  وليس من سنة اه أن يغفر للكفار الذين يصدون
 .وقطعوا عى أنفسهم كل طريق للمغفرة، بعيداً 

وقد قطعوا عى أنفسهم كل ، وليس من شأن اه أن هدهم طريقًا إا طريق جهنم
، فأبعدوا فيه وأوغلوا، ورفوا أنفسهم عن كل طريق إا طريق جهنم، طريق للهدى

والظلم والصد ، ارهم عى الكفر والضالواستحقوا اخلود امؤبد ي جهنم بإر
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   ): بحيث ا يرجى هم بعد هذا اإرار واإبعاد مآب، عن سبيل اه
                

 [.160-162]النساء:  (    
وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهرها ، وسنة اه سبحانه أن هدي من جاهد ليبلغ اهدى

        ): حانهكا قال سب

 [.19-1]الشمس:  (     
ومن عطل أجهزته الفطرية ، فإن اه ا هديه ،وا يطلبه ،وأما من ا يتجه إى اهدى

ومن أمر اه أن هدي ، فكل يء بأمر اه، ابتداًء جعل اه بينهم وبن اهدى حجاباً 
وي آذاهم ، امعرضن أكنة أن يفقهوه ومن أمر اه أن جعل عى قلوب، من جاهد

                         :وقرًا أن يسمعوه

 [.60العنكبوت: ]
                                     وقال سبحانه:

                             
 [. 51الكهف: ]      

 عَز وجَل، ولكنها جيء ي موعدها، ا يعجلها عن هذا اموعد أن الدعاة واهداية بيد اه
 اأبرياء امخلصن يتلقون اأذى والتكذيب، وا أن امجرمن الضالن يؤذون الطيبن.

وا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة امخلص امتجرد من ذاته 
ويئس عى ما هم فيه من ضال ، هدايتهمإنا يرغب ي هداية قومه حبًا ي ، وشهواته
ا يعجلها عن موعدها ، وعى ما ينتظرهم من دمار وعذاب ي الدنيا واآخرة، وشقوة

                                            :يء من ذلك كله
                               

 [.53 – 40القمر: ]            
ولنزول اهداية ، فلنزول امطر أسباب وأوقات، فإن اه ا يعجل لعجلة أحد من خلقه

    ): وا مبدل لكلاته، وا يعلم ذلك إا اه وحده، أسباب وأوقات
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 [.35]اأنعام:  (       

فليس الذي ينقص هو اآية التي تدهم ، هم بآيةفهدى الناس ا يتوقف عى أن تأتي
 :فلو شاء اه جمعهم عى اهدى، عى احق فيا تقول

وإما بتوجيه ، إما بتكوين فطرهم من اأصل عى أن ا تعرف سوى اهدى كامائكة
وإما بإظهار خارقة ، وجعلها قادرة عى استقبال هذا اهدى وااستجابة إليه، قلوهم

              :وكلها يقدر اه عليها، أو بغر ذلك، اقهمتلوي أعن
                                     
                                             

 [.6 – 2الشعراء: ]                    
وأعطاه استعدادات ختلفة ، ظيفة معينةولكنه سبحانه حكمته خلق اإنسان لو

                       :وموجبات اإيان، يستقبل ها دائل اهدى
                                           

 [.2 – 6ق: ]                    
، ولكنه أمرهم باهدى، عنده ولذلك م جمع اه الناس عى اهدى بأمر تكويني من

وتلقي اجزاء العادل ي ، أو الكفر وامعاي، وترك هم اختيار اإيان والطاعات
                              :هاية امطاف

                              
                             

 [.39 – 20الكهف: ]       
 فريقان:ملسو هيلع هللا ىلص والناس ي استقبال الوحي الذي جاء به الرسول 

فهو ، وهؤاء يستجيبون للهدى، فريق حي وأجهزة ااستقبال فيه حية عاملة مفتوحة
       :وتستجيب له فوراً  ،عندها من القوة والوضوح بحيث يكفي أن تسمعه
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 [.11 – 15السجدة: ]                                            
ليس ، ومن ثم ا يتأثر وا يستجيب، ا يسمع وا يستقبل، وفريق ميت معطل الفطرة

 الذي ينقص هذا إنا، فدليله كامن فيه، الذي ينقصه أن هذا احق ا حمل دليله
    :وقيام أجهزة ااستقبال فيها بمجرد التلقي، الفريق من الناس هو حياة الفطرة

                                    
 [.110اأعراف: ]                             

إنا يتعلق أمرهم بمشيئة ، انوا جال معهم للره، وهؤاء ا حيلة للرسول فيهم
  ): وإن شاء م يبعثهم ي هذه الدنيا، إن شاء بعثهم فسمعوا واستجابوا، اه

 [.36]اأنعام:  (         
واإنسان بل البرية كلها كلا تركت ، وهدى اه هو اهدى، واه سبحانه هو اهادي

كلا ، تبدلت به شيئًا من عند أنفسهاأو اس، أو انحرفت عن يء منه، هذا اهدى
           :وضلت عن سواء السبيل، وركبت الشقاء، خبطت ي التيه

                                
 [.115النساء: ]     

وبعض طاقاته ، وقد وهب اه اإنسان القدرة عى التعرف عى بعض ما ي الكون
وترقية هذه احياة لنفع البرية وفق الرع ، فاع ها ي خافته ي اأرضلانت، وقواه

                                    :اإهي
 [.29لقان: ]                                              

عرفة احقائق امطلقة ي هذا لكن هذا اإنسان ذاته غر موهوب من اه القدرة عى م
ومنها غيب عقله ، وا عى اإحاطة بأرار الغيوب التي تلفه من كل جانب، الكون
 .وهذا ااجاه، وما يدفعه للعمل هذا اانتظام، بل غيب وظائف جسمه، وروحه

من عقيدة ، ومن ثم حتاج هذا اإنسان إى هدى اه ي كل ما ختص بوجوده وحياته
 .مأ حياته بمنهج ربه وهداه، شعائر ورائعو، وخلق

: وكلا فاء هذا اإنسان إى هدى ربه اهتدى؛ أن هدى اه هو اهدى كا قال سبحانه
(                  
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 [.11]اأنعام:  (      

واستبدل به شيئاً من ، انحرف بعض اانحرافأو ، وكلا بعد اإنسان كلية عن هداه
                      :وماذا بعد احق إا الضال، عنده ضل

                                  
                                   

 [.32 – 31يونس: ]     
فهو ، ن يريد السعادة ي الدنيا واآخرة أن يستسلم لرب العامنهذا فا بَد لكل إنسا

، والعام السفي، فالعوام كلها ي العام العلوي، وحده الذي استسلم له العامون
                 :مطيعة له، خاضعة له، منقادة له، كلها مستسلمة له

                                   
 [.44اإراء: ]

فا الذي جعل اإنسان يشذ من بن العامن عن ااستسام هذا الرب الذي أسلم له 
                       :من ي السموات ومن ي اأرض؟

 [.2 – 6اانفطار: ]                        
هو مضطر ي وجوده وبقائه ورزقه إى ف، واإنسان ي تركيبه العضوي مستسلم لربه

    ): املك سبحانه كا استسلمت لربه كافة امخلوقات فهو، ربه
 [.23]آل عمران:  (     

وهو ، بتى فيهلي   ،رك له اخيار فيهفلم يبق لإنسان إا أن يستسلم ي اجانب الذي ت  
استسلم فيه استسام كيانه  ولو، اختيار اهدى أو الضال، جانب ااختيار فيه

وأفلح ي ، وسعد جسمه وروحه، وانتظم تكوينه وسلوكه، العضوي استقام أمره
                             :دنياه وآخرته

                                  
 [.24 – 22لقان: ]                           

فأوى له أن يقدم بن ، ر إليه اخائقوهو الذي ح  ، وكيف ا يستسلم العبد لربه
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قبل أن يقف وإياهم ، وأن يستسلم له اليوم استسام العامن، يدي احر ما ينجيه
 [.03 – 02احجر: ]                      :أمامه مسؤولن

خرة مقفلة عن ميع البرية إا عن أهل اإيان وميع أبواب السعادة ي الدنيا واآ
       ): والتقوى فهي مفتوحة هم كا قال سبحانه

           
            
 [.32-39]فصلت:  (       

والذي ، هو الذي خلق السموات واأرض، ؤمر اخلق بااستسام لهواه الذي ي  
 ):فلاذا ا يستجيبون له وهم يعلمون أنه ا ريك له، لق يملك وحكمخ

                
 [.125]النساء:  (

وي التغير .. ومشيئته مطلقة ي اخلق واإبداع.. واه سبحانه القادر عى كل يء
لذي يقول به للخلق وقوله احق سواء ي القول ا.. وي التريف والتدبر.. والتبديل

أو ي القول الذي خر .. أو ي القول الذي يأمر به بااستسام له وحده.. كن فيكون
أو .. أو القول الذي خر به عن اخلق والنشأة.. به عن اماي واحار وامستقبل

 .ي القول الذي خر به عن نفسه وأسائه وصفاته وأفعاله
    ): حانه خالق كل يءوهو سب، قوله احق ي هذا كله

                  
 [.13]اأنعام:  (       

.. وهذا الرمن.. وهذا الكريم، وهذا القوي.. وهذا املك.. وهذا اإله.. فهذا الرب
ومن يتبعون ، أوى أن يستسلم له وحده من يركون به ما ا ينفع وا ير من خلقه

                                      :قول غره
                                        
                              

 [.24 – 22احر: ]                                    
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، يب امحجوب كا يعلم هذا الكون امشهوديعلم الغ، وهو سبحانه عليم بكل يء
وا يند عنه شأن من ، الذي ا خفى عليه خافية من أمر العباد، عام الغيب والشهادة

                :ويتقوه، ويعبدوه، فأوى هم أن يسلموا له، شؤوهم
 [.192اأنعام: ]                                 

وأمور العباد الذين ، سبحانه احكيم اخبر الذي يرف أمر الكون الذي خلقه وهو
                                 :يملكهم ي الدنيا واآخرة باحكمة واخرة

 [.1املك: ]       
، ويفيئوا إى هداه وحده، ويستسلموا لتوجيهه ورعه، فأوى للعباد أن يسلموا له

      ): جوا من التيه والضال إى نور اهدى واإيانوخر
              

               
 [.24-22]لقان:  (   

ولكنه ، ولو شاء أن يلزمهم اهدى ألزمهم، واه عَز وجَل هو الذي خلق اخلق
ويلقى ، وتركه ختار طريقه، هدى وللضالسبحانه خلق اإنسان هذا ااستعداد لل

ولكنها ، جزاء اختياره ي حدود امشيئة امطلقة التي ا يقع ي الكون إا ما جري به
                      :ا ترغم إنسانًا عى اهدى أو الضال

                                          
 [.31 – 20اإنسان: ]              

وليؤدي دوره ي هذا الوجود كا ، وخلق اه اإنسان عى هذا النحو حكمة يعلمها
 (        )قدره اه له باستعداداته وترفاته: 

 [.140]اأنعام: 
ا فإهم ، ويدعوهم إى اإيان، ولو حر اه كل يء ي هذا الكون يواجه الناس

واه سبحانه م يشأ لبعض الناس؛ أهم ا جاهدون ي اه ، يؤمنون إا أن يشاء اه
 .وهذه هي احقيقة التي جهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب، ليهدهم إليه

إنا الذي ، إنه ا ينقص الذين يلجون ي الضال أنه ا توجد أمامهم دائل وبراهن
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         :أدى إى رد احق، طل ي الفطرةوع، ينقصهم آفة ي القلب
                                   

 [.110اأعراف: ]                             
وجاهدون ي اه من أجل احصول ، واهدى جزاء ا يستحقه إا الذين يتجهون إليه

 (         ): عليه كا قال سبحانه
 [.60]العنكبوت: 

 ،وما شاء كان، وكل يء بيده وحده، العليم با ي القلوب، واه وحده عام الغيوب
             ): وما م يشأ م يكن

 [.111]اأنعام:  (         
فاحق .. ة عى احقا تتعلق بالراهن واأدل.. واهدى والضال.. فاإيان والكفر

ويطمئن ، وله من السلطان عى القلب البري ما جعله يقبله.. هو برهان ي ذاته
                     :ويرضخ له، إليه

                              
 [.16 – 15امائدة: ]                

وموجبات اإيان كامنة ي ، بن القلب واحق ولكنها امعوقات اأخرى التي حول
فيجب أن تتجه امحاولة إذًا إى ذلك القلب ، وي احق كذلك بذاته، القلب ذاته

                  :لعاجه من آفاته ومعوقاته
 [.60العنكبوت: ]        

قد اقتضت مشيئة ف، ومشيئة اه سبحانه هي امرجع اأخر ي أمر اهدى والضال
 .اه أن تبتي البر بقدر من حرية ااختيار والتوجه ي اابتداء

فمن استخدمه ي ااجاه ، وجعل اه سبحانه هذا القدر موضع ابتاء للبر وامتحان
فقد اقتضت مشيئة اه أن يأخذ بيده ، والرغبة فيه، القلبي إى اهدى والتطلع إليه

                        :ويعينه وهديه إى سبيله

 [.13الشورى: ]
فقد اقتضت ، والصدود عن دائله وموجباته، ومن استخدمه ي الرغبة عن اهدى
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       :وأن يدعه يتخبط ي الظلات، وأن ينساه، وأن يبعده، مشيئة اه أن يضله
                              

                                    

 [.125اأنعام: ]
        ): ومرد اأمر كله إى اه ي النهاية

                ) 
 [.112]اأنعام: 

هو سبحانه الذي شاء أا هدهم؛ أهم م يأخذوا ، فاأمر كله مقيد بمشيئة اه
حانه الذي شاء أن يدع هم هذا القدر من ااختيار عى سبيل وهو سب، بأسباب اهدى

وهو الذي يضلهم إذا اختاروا ، وهو سبحانه الذي هدهم إذا جاهدوا للهدى، اابتاء
              ): الضال

 [.20-26]التكوير:  (      
فهم ، ت قهره وسلطانه سواءوهم ميعاً ح، والطائعون والعصاة ي قبضة اه سواء

وفق مشيئته التي جرت بتلك السنن ي ، ا يملكون ميعًا أن حدثوا شيئًا إا بإذن اه
ولكن امؤمنن يطابقون وجمعون ي القدر امروك هم لاختيار ، تريف العباد

، وي تكوينهم العضوي ،امفروض عليهم ي ذوات أنفسهم، بن اخضوع القهري
اخضوع ااختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناء عى امعرفة واهدى وبن 

 [.5البقرة: ]                       :وااختيار
واجانب  ،وبذلك يعيشون ي سام مع أنفسهم ذاها؛ أن اجانب القهري فيها

    :عقل العقاءفامؤمنون باه أ، وربًا واحداً  ،يتبعان ناموسًا واحداً  ،ااختياري
                                

 [.12 – 11الزمر: ]                         
وا ، وأما العصاة والكفار فهم مقهورون عى اتباع ناموس اه الفطري الذي يقهرهم

الذي ترك هم بينا ي اجانب ، يملكون أن خرجوا عنه ي تكوينهم اجسمي
شاذون عن طاعة ، ااختيار فيه هم ناشزون عى سلطان اه امتمثل ي منهجه ورعه



364 

                            :اه من بن سائر اخلق
                                 

 .[12احج: ]                               
وهم بعد هذا كله ي قبضة اه ا يعجزونه ي ، وهم أشقياء ي انفصام شخصيتهم

وهم أعجز أن يكون هم ، فالسلطان كله ه، وا حدثون شيئًا إا بقدره وإذنه، يء
فا يؤذون أولياء اه إا ، فكيف يكون هم عى امؤمنن سلطان، ي ذواهم سلطان
 [.192]البقرة:  (        ): با شاء اه بإذن اه

فيسمعون وا ، وحواس بعض الناس وجوارحهم مطموسة ااتصال بعقوهم وقلوهم
فهي معطلة ا تؤدي حقيقة .. وينظرون وا يميزون ما نظروا.. يعقلون ما سمعوا

      ): فهؤاء ي النار كا قال سبحانه، وظيفتها
                    

 [.110]اأعراف:  (       
وترك اخلق مقتى  ،ولكن اه سن سنة، واأساع واأبصار والعقول بيد اه وحده

فإذا هم عطلوها حقت ، ليهتدوا ها ،وأعطاهم اأساع واأبصار والعقول، السنة
         :ولقوا جزاءهم عداً ، عليهم سنته التي ا تتخلف وا حاي أحداً 

 [.44الروم: ]                
وا يتأم من العناد الصفيق ، فا يضيق الداعي إذا كذبه الناس وهو يدعوهم إى احق

وا قصور فيا ، فليس إباؤهم عن تقصر منه ي اجهد، بعد تكرار البيان واإعام
                              :معه من احق

 [.194اأنعام: ]       
وما يفتح العيون ، والعمي الذين ا يبرون، ولكن هؤاء كالصم الذين ا يسمعون

داخل ي اختصاص اه  ،والداعية فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة، واآذان إا اه
                                  :سبحانه وحده

 [.23 – 22اأنفال: ]                     
فاأمر كله ه ، ولو كان رسواً  ،فكل عبد من عباد اه ا قدرة له خارج جال العبودية



365 

     : وي العام السفي ،وي العام العلوي، الواحد القهار ي الدنيا واآخرة
                                     
                              

 [.54اأعراف: ]     
فهو الذي حكم عى العباد بأن هذا مهتد ، واه جل جاله أعلم بعباده من أنفسهم

 [.1]القلم:  (          ): وهذا ضال
وتقرير ، بهوهو صاحب احق ي وزن الناس ، وهو سبحانه اهادي الذي أنزل اهدى

 [.32]النجم:  (         ): ومن هو الضال، من هو امهتدي
فهي تنشئ ، ا يعرفها إا من ذاقها، واهداية إى اإيان نعمة كرى بل هي أجل النعم

            :وتطلق فيه نورًا بعد الظلات، ي القلب حياة بعد اموت
 [.11احجرات: ]                                  

بحس آخر م يكن يعرفه قبل هذه ، وتصور كل يء، حياة يعيد ها تذوق كل يء
يبدو كل يء حت أشعته جديدًا كا م يبد  من قبل قّط لذلك القلب  ، ونوراحياة

       ): احي هو الذي نوره اإيان كا قال سبحانه
                 

 [.122]اأنعام:  (
فإذا دخل اإيان ي ، فالقلوب إذا م يدخلها اإيان واهدى فهي ميتة مظلمة
وأنست ، فاطمأنت بذكره، القلوب اهتزت وحركت بالذكر والعبادة والطاعة مواها

ها وفاض من، وأرقت أرواح امؤمنن هذا النور وأضاءت، وتلذذت بعبادته، بقربه
وتكشف ، وتطمئن اخائف، وتلتقط الشارد، هدي الضال، النور مي به ي الناس

          :وحقق مراد اه ي أرضه وعباده، معام الطريق للبر
                                
                           

 [.4 – 2ل: اأنفا]              
  :بميت جاثم ي الظلات فهل يستوي هذا احي الذي أنار اه قلبه باإيان
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 [.190التوبة: ]                                  

          :وها سعادته وفاحه، واهدى والرشاد ما غاية كال العبد
                                 

                              

 [.64 – 62يونس: ]
وهو صاحب ، والعمل الصالح، والراشد امهدي هو الذي زكت نفسه بالعلم النافع

 والناس ي هذا أربعة أقسام:، اهدى ودين احق
وصفوة اه من ، وهؤاء ورثة اأنبياء، راشد ي قصده وعمله، مهتد ي علمه اأول:
      :فهم اأكثرون عند اه قدراً ، وهم وإن كانوا اأقلن عدداً ، عباده

                                   
 [.12 – 11الزمر: ]                       

وهم خالفو ، وهؤاء أر اخلق، غاو ي قصده وعمله ،ضال ي علمه الثاي:
 [.55اأنفال: ]                         :الرسل واأنبياء

ومن ، وهؤاء هم اأمة الغضبية اليهود، غاو ي قصده وعمله، مهتد ي علمه الثالث:
 .وم يعمل به ،تشبه هم من عرف احق

لكنه يتعبد عى جهل وهو ا يشعر كالنصارى ، ه اخروقصد، ضال ي علمه الرابع:
، واأولون هم امنعم عليهم بمعرفة احق ومن تشبه هم من ضل عن معرفة احق

                              والعمل به:
                              

 [.1 – 2الفاحة: ]             
وأكمل اأنبياء ي ذلك سيدهم ، أكمل اخلق ي اهداية والرشد هم اأنبياءو

: الذي زكى اه عقله وقلبه ولسانه وكتابه ودينه كا قال سبحانه، ملسو هيلع هللا ىلصوأفضلهم حمد 
                                                

 [.6 – 1نجم: ال]                           
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، وا يمكن أن حصل اهداية أحد من البر إا بالوحي الذي أرسل اه به رسله
 .فالناس ا هتدون إى حقائق اإيان بمجرد عقوهم دون نصوص الوحي

فلو وزن عقله بعقوهم ، أكمل عقول أهل اأرض عى اإطاق ملسو هيلع هللا ىلصوعقل رسول اه 
 ): لكتاب وا اإيان كا قال سبحانهوهو قبل الوحي ا يدري ما ا، لرجحها

                    
 [.52]الشورى:  (       

: فإذا كان أعقل اخلق عى اإطاق إنا حصل له اهدى بالوحي كا قال سبحانه
(                 ) 

 [.59]سبأ: 
 ؟داء إى حقائق اإيان بالعقل دون الوحيفكيف حصل من دونه ااهت

 ونعم اه عى العباد كثرة، وأجلها وأعظمها نعمة اهداية إى احق.
 وواجب العباد الثناء عى رهم امنعم ها، والثناء نوعان:

 .وسعة العطاء، والر واإحسان، وهو وصف ربه باجود والكرم عام:
 مه نوعان:التحدث بنعمه، والتحدث بنعواخاص: 

واإخبار ، التحدث بذكر نعمه امادية من اأرزاق واأواد واأموال ونحوها أحدها:
 .بوصوها من جهته

وتعليم ، وتبليغ دينه، بالدعوة إى اه، التحدث بنعمه الروحية وهي الدين الثاي:
   ): والتحدث ها كا قال سبحانه ،وكاما نعمة مأمور بشكرها، اأمة

 [.11]الضحى:  (
وهو ، فهو موت، إن الكفر انقطاع عن احياة احقيقية اأزلية اأبدية التي ا تفنى

وهو انطاس ي أجهزة ااستقبال ، انعزال عن اخالق امالك للوجود كله فهو موت
 .وااستجابة فهو موت

وختم عى اجوارح ، والكفر حجاب للروح عن امعرفة وااطاع فهو ظلمة
         :وتيه ي أودية الضال فهو ظلمة، عر فهو ظلمةوامشا
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 [.122اأنعام: ]                     

 ؟وما امرك ؟وما الكافر
 .إن هو إا نبتة ضالة ا وشائج ها ي تربة هذا الوجود وا جذور

قدم عى ربه  إذاوما هو مصره ، تكون حاله إذا نسيه ربه وأعرض عنه وكيف
 ؟والنور حوله يفيض ما الذي يمسك به ي الظلات ؟بمعاصيه

فقد أودع اه ي فطرة هذا اإنسان ، الذي يمسك به أن هناك تزيينًا للكفر والظلمة
     :لمة أو النوروابتاه باختيار الظ، وحب الظام، ااستعداد امزدوج حب النور

 [.1الكهف: ]                          
ثم إن هناك ، ولج ي الظام حتى ا خرج منه، فإذا اختار اإنسان الظلمة زينت له

ويزينون ، شياطن اإنس واجن يوحي بعضهم إى بعض زخرف القول غروراً 
  (        ): للكافرين ما كانوا يعملون

 [.122]اأنعام: 
وا ، والقلب الذي ينقطع عن احياة واإيان والنور يسمع ي الظلمة للوسوسة

          :حس وا يميز اهدى من الضال ي ذلك الظام العميق
                                  

 [.112اأنعام: ]               
فكاما ، والقلب اخبيث يشبه اأرض اخبيثة، اأرض الطيبةوالقلب الطيب ك

 .ثمر ، ومؤت  القلب والربة منبت زرع
وآثارًا ي واقع  ،وأعااً بعد ذلك، واجاهات وعزائم، القلب ينبت نوايا ومشاعر

 ): ومذاقاته وأنواعه، واأرض تنبت زرعًا وثمرًا ختلفًا أكله وألوانه، احياة
                 

 [.52]اأعراف:  (
 .تنزل عى القلب كا ينزل اماء عى الربة، وامواعظ والنصائح، فاهدى واآيات
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 .وزكا وفاض باخر والركات، فإن كان القلب طيبًا كالبلد الطيب تفتح واستقبل
وفاض ، قساوإن كان القلب فاسدًا ريرًا كالذي خبث من الباد واأماكن استغلق و

 .وإخراج الشوك واأذى كا خرج اأرض النكدة ذلك، بالر والنكر والفساد
، وزين هم ما انحرفوا إليه، وإذا انحرف الناس عن التوحيد واإيان أغواهم الشيطان

           وجرهم إى جهنم: فصار وليهم الذي يرف عليهم ويرفهم
                                    

 [.62 – 69يس: ]                        
وضل أهل الكتاب عا جاءهم .. وما ضل أهل اجاهلية عن التوحيد وانحرفوا عنه

 ملسو هيلع هللا ىلص من العلم.. وانحرفوا وبدلوا وكتموا.. واختلفوا ي دينهم.. أرسل اه رسوله حمداً 
ويفصل فيا وقع .. ويبن هم احق من الباطل.. لينقذ البرية من الرك والكفر

 ): وليكون هدى ورمة من يؤمنون به.. بينهم من خاف ي عقائدهم وكتبهم
               

              
 [.64-63]النحل:  (

ف بن هي الفصل فيا شجر من خا ،فوظيفة الكتاب اأخر والرسالة اأخرة
وعبادة اه وحده ا ، إذ اأصل هو التوحيد، أصحاب الكتب السابقة وطوائفهم

                         :ريك له
                                     

 [.36النحل: ]         
،  صورة من الصوروكل ما شابه من رك ي، وكل ما طرأ عى التوحيد من شبهات

وليكون هدى ورمة من استعدت قلوهم ، جاء القرآن ليجلوه وينفيه ،كله باطل
                         :لإيان وتفتحت لتلقيه

 [.52إبراهيم: ]          
يمن به عى من يعلم أنه يشكر عليه  تبارك وتعاىواهداية إى اإيان فضل من اه 

              ): يقوم بحقه كا قال سبحانهو
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 [.11]احجرات:  (      
   ): وبالصر واليقن تنال اإمامة ي الدين كا قال سبحانه

 [.24]السجدة:  (        
هدون غرهم بذلك ، مهتدون ي أنفسهم، فهؤاء علاء بالرع وطرق اهداية

 .فهم ي أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة الصديقن، اهدى
واأذى ، والدعوة إى اه، وإنا نالوا هذه الدرجة العالية بالصر عى التعلم والتعليم

 .وااسرسال ي الشهوات ،وكف النفس عن امعاي، ي سبيله
وإنا وصلوا ، وجب للعملوهو العلم التام ام، ووصلوا ي اإيان إى درجة اليقن

 :وأخذوا امسائل من أدلتها امفيدة لليقن، إى اليقن؛ أهم تعلموا علًا صحيحاً 
                               

 [.15احجرات: ]              
آثره فمن اهتدى هدي اه بأن علم احق وتفهمه و، واهدى فضل من اه عى عبده

فإن أعرض  ،ومن ضل عن اهدىكلهم،  غني عن عبادهتعاى  واه، عى غره فلنفسه
وا ير اه شيئًا كا قال ، فإنا يضل عى نفسه، أو عن العمل به ،عن العلم باحق

               ): سبحانه
 [.192]يونس:  (         

 ينه احق من أربع جهات هي :اإنسان إى د واه هدي
بأن هدي اه اإنسان إى احق عن طريق ساع القرآن ، أو  اهدى البياي،اأوى: 

ساع كلمة ، أو خطبة ، أو قراءة القرآن ، أو كتاب ، وهذا ي حال اأنس والراحة ، 
 وهذا هو اأصل ، فإذا سمعت احق فعليك أن تستجيب له بعد العلم به.

                         ) :تعاى  هقال ا -1
 .[24 /اأنفال] (                            

                     ) :تعاى  وقال اه -2
                                      

 .[22-21 /البقرة] (                      
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فإذا م يستجب اإنسان للدعوة البيانية فاه برمته ي ـخضعه  التأديب الربوي،الثانية: 
بأسلوب آخر اسمه : التأديب الربوي ، بامرض ،أوالفقر، أو اخوف ، أو الشدة ، أو 

 .امصائب ؛ ليتوب إى ربه بعد أن أصابته الشدائد
                     ) :تعاى  قال اه

                                                
 .[151-155 /البقرة] (                  

فإذا م يستجب وقد جاءه اهدى ، وم يتب وقد جاءه  ،اإكرام ااستدراجيالثالثة: 
كرام ااستدراجي بالغنى الباء ، فإن الرمن الرحيم هديه إليه بأسلوب آخر هو اإ

وكثرة اأرباح ، وكثرة اأواد ، وإقبال الدنيا عليه ، والعافية والقوة ، لعله يشكر من 
 أنعم عليه.

                                          ): تعاى  قال اه -1
 .[56-55 /امؤمنون] (      

                     ): تعاى  وقال اه -2
                           ) 

 .[12 /النحل]
فإذا م يستجب اإنسان ه وقد جاءه اهدى ، وم يتب وقد  ،القصم الربايالرابعة: 

جاءه الباء، وم يشكروقد جاءته النعاء ، فهذا آخر إنذار له ، وبعده القصم الرباي 
م ااستجابة بعد الدعوة ، وعدم التوبة بعد الباء ، وعدم الشكر بعد قيام احجة؛ لعد

 بعد اإكرام.
                     )قال اه تعاى:  -1

                             
 .[49 /العنكبوت] (              

                             )وقال اه تعاى:  -2
                                    

 .[45-44 /اأنعام] (      
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                    )وقال اه تعاى:  -3
 .[12-11 /فصلت] (                           

 مستقيم. من تشاء إى راط ، إنك هدياهدنا واهد بنا، واجعلنا سبباً من اهتدى اللهم
الذي ا طريق يوصل إى اه إا ، وهداه ي كتابه امنزل، واه عَز وجَل هو اهادي

فإذا م ، والتوفيق منه لإقبال عى كتابه، منه؛ أنه ا طريق يوصل إليه إا توفيقه
     ): حصل هذا فا سبيل إى اهدى كا قال سبحانه

                
 [.23]الزمر:  (              

ويزيدهم حبًا للضالة عقوبة هم عى ، واه سبحانه كا يمد الظامن ي ضاهم
        ): عى اهدى كا قال سبحانه الضال اختيارهم

 [.5]الصف:  (  
واهدى يشمل العلم النافع ، عليهم ورمتهكذلك يزيد اه امهتدين هداية من فضله 

فكل من سلك طريقًا ي العلم واإيان والعمل الصالح زاده اه ، والعمل الصالح
  ): ووهب له أمورًا أخر ا تدخل حت كسبه، ويره له، وسهله عليه، منه

 [.16]مريم:  (           
 [.11حمد: ]                  وقال سبحانه:

 وللهداية أسباب وعامات منها:
  (         ): اإيان كا قال سبحانه-1

 [.54]احج: 
 ): كا قال سبحانه نفاقاً عليًا وجهادًا وإعبادة ودعوة، وت بذل اجهد للدين-2

 [.60]العنكبوت:  (        
  (         ) :ااعتصام باه كا قال سبحانه-3

 [.191]آل عمران: 
      )اتباع ما حبه اه ويرضاه كا قال سبحانه: -4
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 [.16-15]امائدة: (      
 (        ): اإنابة كا قال سبحانه-5

 [.13]الشورى: 
 [.6]الفاحة:  (  ): الدعاء كا قال سبحانه-6
                     : العلم والعمل كا قال سبحانه-1

                              
 [.12 – 11الزمر: ]            

              :كا قال سبحانه اتباع الرسول -2
 [.152اأعراف: ]                 

                 : قال سبحانهكا  طاعة الرسول-0
 [.54النور: ]                   

                          : توفيق اه وعونه كا قال سبحانه-19
 [.46النور: ]       

 وللضالة أسباب وعامات منها:
          ): عدم اإيان كا قال سبحانه-1

 [.194]النحل:  ( 
 [.116]النساء:  (       ): الرك كا قال سبحانه-2
 [.61]امائدة:  (     ): الكفر كا قال سبحانه-3
 [.144]اأنعام:  (     ): الظلم كا قال سبحانه-4
           ): كا قال سبحانه.. الفسق-5

 [.29]التوبة:  ( 
         ): عدم إرادة اه هدايته كا قال سبحانه-6

 [.31]النحل:  (     
 [.3]الزمر:  (           ): كا قال سبحانه.. الكذب-1
 [.22]غافر:  (         ): اإراف كا قال سبحانه-2
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 (           ): كا قال سبحانه: الزيغ-0
 [.5]الصف: 

 (       ): كثرة امعاي كا قال سبحانه-19
 [.36]اأحزاب: 

      ): عدم الرغبة ي اهدى كا قال سبحانه-11
 [.11]فصلت:  (       

فأهل اإيان ، وموته وظلمته مادة كل ر فيه، وحياة القلب ونوره مادة كل خر فيه
: وأهل الضال ي الظلمة وضيق الصدر كا قال سبحانه، صدري النور وانراح ال

(                 
            ) 

 [.125]اأنعام: 
وكانت ، واإنابة والتوكل، وما كان القلب حل اإيان وامحبة والعلم وامعرفة

 .هذه اأشياء إنا تدخل ي القلب إذا اتسع ها
وإذا أراد ضاله ، فدخلت فيه وسكنته، ورحه، ذا أراد اه هداية عبد وسع صدرهفإ

، فا جد حًا يدخل فيه، فإذا سمع ذكر اه اشمأز قلبه، وأحرجه، ضَيق صدره
    ): فيعدل عنه وا يساكنه ويرتاح بذكر غره كا قال سبحانه

              
 [.45]الزمر:  (

وكلا أفرغت فيه اليء ضاق إا القلب ، وكل إناء فارغ إذا أدخل فيه اليء ضاق به
 .وهذا من آيات قدرة الرب تعاى، اللن فكلا أفرغ فيه اإيان والعلم اتسع وانفسح

ورحه من ، وتضييقه من أهم أسباب الضال، فرح الصدر من أعظم أسباب اهدى
 .قموتضييقه من أعظم الن، أجل النعم

وإذا قوي ، فامؤمن منرح الصدر منفسحه ي هذه الدار عى ما ناله من مكروهها
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فإذا بعثه اه يوم ، إيانه كان عى مكارهها أرح صدرًا منه عى شهواها وحاها
فرح الصدر كا أنه ، القيامة رأى من انراح صدره وسعته ما ا نسبة ما قبله إليه

             :وأساس كل خر، أصل كل نعمة سبب اهداية فهو با ريب
 [.52يونس: ]                 

فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة النور ، وسبب رح الصدر نور يقذفه اه فيه
ويمنع هذا؛ أنه احكيم  ،واه يعطي هذا، وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاق، وضعفه

وأدرى بمن يشكر ، وهو أعلم حيث جعل رسالته، منالعليم با ي صدور العا
فليس كل ، وأدائها إى اخلق ،فكا أنه ليس كل حل أهًا لتحُمل الرسالة عنه، نعمته

                :حل أهًا لقبوها والتصديق ها
 [.53اأنعام: ]                    

وكل صاح ي ، العام وجد أن كل طمأنينة ي النفسومن تدبر أحوال نفسه وأحوال 
وكل ر ي العام وفتنة ، ملسو هيلع هللا ىلصوطاعة اه ورسوله  ،فسببه توحيد اه وعبادته، اأرض

ومعصية اه ورسوله ، وخالفة أوامر اه، وباء وقحط وتسليط عدو فسببه الرك باه
وهى عن إفسادها ، دهوباأمر بتوحي، ودينه ملسو هيلع هللا ىلصفإن اه أصلح اأرض برسوله ، ملسو هيلع هللا ىلص

         ): ملسو هيلع هللا ىلصوخالفة رسوله ، بالرك به
 [.41]الروم:  (     

                           وقال سبحانه:
                              

 [.56 – 55اأعراف: ]
بل هو أبلغ أنواع ، م من الرمنكحسن اإحسان واإنعا ،فحسن الريعة ي العقول

 .وهذا ساه اه نعمة وفضًا ورمة، اإحسان واإنعام
 .وهذا ساه اه نعمة وفضًا ورمة، بل هو أبلغ أنواع اإحسان واإنعام

وبن ، وأخر سبحانه أن الفرح به خر من الفرح بالنعم امشركة بن اأبرار والفجار
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         ): ال سبحانهكا ق، اإنسان واحيوان
 [.52]يونس:  ( 

وبن أن جزاء من فعل ذلك النار كا ، وعاب عى الكفار تبديلهم نعمة اإيان بالكفر
             ): قال سبحانه

 [.20-22]إبراهيم:  (   
 فالناس قسان:

، ملسو هيلع هللا ىلصعوا ما جاء به الرسول واتب، أهل اهدى والبصائر الذين عرفوا احق أحدها:
 ،الذين صدقوا الرسول ي أخباره، والعمل الصالح ،وهؤاء هم أصحاب العلم النافع

أضاء هم ، وم يضيعوها بالشهوات ،وأطاعوه ي أوامره، وم يعارضوها بالشبهات
       :فرأوا ي نوره أهل الظلات ي الظلات ،نور الوحي امبن

                                  
 [.122اأنعام: ]                            

والظلم اه ورسوله،  الذين معوا بن اجهل با جاء به، أهل اجهل والظلم الثاي:
             ): باتباع أهوائهم

 [.23]النجم:  ( 
                               وقال سبحانه:

 [.59القصص: ]                                 جئ   
 وهؤاء قسان:

فهؤاء ، وهم أهل اجهل والضال، الذين حسبون أهم عى علم وهدى أحدما:
، وينرون الباطل، ويعادون أهله، أهل اجهل امركب الذين جهلون احق ويعادونه

وهؤاء أعاهم كراب بقيعة حسبه ، وهم حسبون أهم عى يء، لهويوالون أه
                     :وهم الذين قال اه فيهم، الظمآن ماء
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 [.196 – 193الكهف: ]       

                                  وقال سبحانه:
 [.30النور: ]                           

بحيث أحاط هم من كل ، وهم امنغمسون ي اجهل، أصحاب الظلات الثاي:
، ة الكفروظلم، فهم ي ظلمة اجهل، بل هم أضل سبياً ، فهم بمنزلة اأنعام، وجه

قوله ، وظلمة اإعراض عن احق الذي بعث اه به رسله، وظلمة الشك، وظلمة الظلم
        ): فهو يتقلب ي الظلات، وعمله ظلمة، ظلمة

                      
 [.49]النور:  (  

 ): كا قال سبحانه فمن سلكه أوصله إى اه، واهدى هو الراط امستقيم
 [.41]احجر:  (   
 [.51آل عمران: ]                      وقال سبحانه:

وا يتم  ،وما أرف الوسائل والغايات، والغاية الوصول إى اه، فالطريق اهدى
      :وامطلوب منه ،للعبد حصيل مصالح دنياه وآخرته إا بتوحيد طلبه

                           
 [.153اأنعام: ]        

 .وتوحيد الطريق اموصلة.. وتوحيد الطلب.. واهدى التام يتضمن توحيد امطلوب
وتوحيد .. وتوحيد الطلب يعصم من امعصية.. فتوحيد امطلوب يعصم من الرك

                    :الطريق يعصم من البدعة
                                       

                       

 [.152اأعراف: ]
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          :والشيطان إنا ينصب فخه هذه الطرق الثاثة ليصطاد ابن آدم
                                  

                                        

 [.21النور: ]
وقنا برمتك ، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم اهدنا فيمن هديت
 .إنك تقي وا يقى عليك، وارف عنا ر ما قضيت

وارف ، اللهم اهدنا أحسن اأخاق واأقوال واأعال ا هدي أحسنها إا أنت
 .ف عنا سيئها إا أنتا ير، عنا سيئها

 .ل الرشاديوالسداد وسلوك سب والتقى، اللهم إنا نسألك اهدى
واجن  ،أنت احي الذي ا يموت، اللهم إنا نعوذ بعزتك ا إله إا أنت أن تضلنا

 .واإنس يموتون
 [.2]آل عمران:  (               )
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 اابتاء فقه -9
  (         ): قال اه تعاى

 [.31]حمد: 
 (            ): وقال اه تعاى

 [.1]الكهف: 
فمن ، جرت سنته ي عباده امؤمنن أن يبتليهم عى حسب إياهم تبارك وتعاىاه 

 .زيد ي بائه ،ازداد إيانه
 .ه الباءوإن كان ي دينه رقة خفف عن، فإن كان ي دينه صابة شدد عليه الباء

وأشد الناس باء اأنبياء ثم اأمثل فاأمثل، ي بتى الرجل عى حسب دينه كا سئل 
َفُيْبَتَلـى الَرُجُل َعَلـى  ،ُثَم اأَْمَثُل َفاأَْمَثُل  ،اأَْنبَِياءُ » أي الناس أشد باء، فقال:ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

َ َعَلـى  ،َاُؤهُ َفإِْن َكاَن دِينُـُه ُصْلًبا اْشَتَد بَ  ،َحَسِب دِينِـهِ  ِّ ِِ دِينِـِه ِرَقة  اْبُت  َوإِْن َكاَن 
َِ َعَلـى اأَْرِض َما َعَلْيـِه َخطِيَئة   ُح اْلَبَاُء بِاْلَعْبِد َحَتى َيْتـُرَكُه َيـْم َ ْْ ََ َي   «َحَسِب دِينِـِه َف

 .() أخرجه الرمذي وابن ماجه
طلب الصر، والصر التام يقوم عى وعى حسب إيان العبد يكون ابتاؤه، وذلك يت

 ثاثة أركان:
 .وصر عى أقدار اه، وصر عن معاي اه، صر عى طاعة اه

وذلك ا يكون إا بعد ، وا يتم ذلك للعبد إا بمعرفة اجزاء والثواب والعقاب
 .فهو وحده الكاي، وعدم االتفات إى ما سواه، واليقن عى اه ،معرفة اإيان

، أعانه ووفقه واستخدمه ،فمن علم اه منه الصدق والعزيمة والرغبة ي إرضاء اه
وعوضه بخر من ذلك ي الدنيا ، وما قدم من عمل، وَقبِل ما بذل من نفس ومال

                     :واآخرة
 [.299آل عمران: ]      

                                                

 .(4923وأخرجه ابن ماجه برقم )(، وهذا لفظه، 2302: أخرجه الرمذي برقم )حسن( 1)
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فنالوا منهم وسّبوهم أعاضهم  ،أعدائهم فاأنبياء والرسل ما بذلوا أعراضهم ي اه
وجعل هم أطيب الثناء ي الساء واأرض كا ، من ذلك بأن صى عليهم ومائكته

            ): قال سبحانه
 [.56]اأحزاب:  ( 

شكر اه له ذلك بأن مكن له ي اأرض ، ما احتمل ضيق السجن ه ملسو هيلع هللا ىلصويوسف 
        ): ء كا قال سبحانهيتبوأ منها حيث يشا

 [.56]يوسف:  (          
أعاضه اه عنها متن الريح  ،ما عقر اخيل غضباً َ ه إذ شغلته عن ذكره ملسو هيلع هللا ىلصوسليان 

                          : كا قال سبحانه
                                      

 [.30 – 36ص: ]
شكر اه هم ذلك بأن جعلهم أحياء  ،وما بذل الشهداء أبداهم ه حتى مزقها أعداؤه

وتأكل من ثارها كا  ،وأعاضهم عنها طرًا خرًا ترد أهار اجنة، عند رهم يرزقون
                               : قال سبحانه

                                     
 [.119 – 160آل عمران: ]              

أعاضهم  ،وخرجوا منها إعاء كلمة اه، وما ترك الصحابة ري اه عنهم ديارهم
          :وجعلهم ملوكها وأمراءها، وفتحها عليهم، اه عنها أن ملكهم الدنيا

                             
                                    

 [.55النور: ]                           
، أعاضهم اه عنها بأن أنفقت كنوز كرى وقير، وما بذلوا أمواهم ي سبيل اه

               :حت أقدامهم وبن أيدهم وأموال اليهود
 [.21اأحزاب: ]                   

أعاضهم اه بأن ري عنهم  ،وشدة بطشهم ،وما صروا عى غضب أعداء اه
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      ): ورضوا عنه كا قال سبحانه
             

 [.199]التوبة:  (       
أعاضهم  ،اه ونر دينهوما حملوا اخوف وامرض واجوع من أجل إعاء كلمة 

فسارت الضعينة من العراق إى اليمن ا خاف إا ، اه باأمن التام ي الدنيا واآخرة
        ): وهداهم اه إى ما ينفعهم كا قال سبحانه، اه

 [.22]اأنعام:  (    
فا شاء اه كان مه، وعل وإذنه ،وكل ما جري ي هذا الكون واقع بمشيئة اه وإرادته

 .وما م يشأ م يكن مها يكن، مها كان
 تنقسم إى أربعة أقسام: تبارك وتعاىوإرادة اه 

وهو ما وقع ي الوجود من اأعال ، ما تعلقت به اإرادتان الكونية والرعية اأول:
ادة كون وأراده إر، فأمر به وأحبه ورضيه، فإن اه أراده إرادة دين ورع، الصاحة

                       :ولوا ذلك ما كان، فوقع
                           
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]     
، وهو ما أمر اه به من اأعال الصاحة، ما تعلقت به اإرادة الدينية فقط الثاي:

      :وعى ذلك اأمر الكفار والفجار، اع ذلك اأمر امؤمنونفأط
 [.21البقرة: ]                      

 :وهذه قد يقع مرادها وقد ا يقع، وقعت أو م تقع، فهذه اإرادة حبها اه ويرضاها
 [.20الكهف: ]                      

وهو ما قدره اه وشاءه من احوادث ، اإرادة الكونية فقط ما تعلقت به الثالث:
وم اه م يأمر ها  ، فإن امعايواأحوال التي م يأمر ها كامباحات وامعاي

وما م يشأ م  ،فا شاء اه كان، ولوا مشيئة اه وقدرته وخلقه ها ما كانت، حبها
 [.62الزمر: ]                          :يكن
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فهذا ما م يكن وم يقع من أنواع ، وا هذه اإرادة ،ما م تتعلق به هذه اإرادة الرابع:
 .امباحات وامعاي

             :وامؤمن يبتى عى قدر ما حمله إيانه من وارد الباء
                                   

                                           
                            

 [.226البقرة: ]
 والباء الذي يصيب امؤمن نوعان:

والصر عن ، باء بمخالفة دواعي النفس والطبع كالصر عى الطاعات أحدما:
والناس فيه ، ليه إا اأنبياء والصديقونفإنه ا يصر ع، وهذا من أشد الباء، امعاي

                        :درجات متفاوتة
                               

 [.50 – 52العنكبوت: ]
، الباء الذي جري عى العبد بغر اختياره كامرض واجوع والعطشالثاي: 

 :لثمرات ونحو ذلك كا قال سبحانهواخوف ونقص اأموال واأنفس وا
(            

             
 [.151-155]البقرة:  (     

ا سيا إذا علم أنه ا ، بل يصر عليه الر والفاجر، والصر هنا ا يتوقف عى اإيان
 .فإن م يصر اختيارًا صر اضطراراً ، معول له إا الصر

واإلقاء  ،با فعل به إخوته من اأذى ملسو هيلع هللا ىلصوهذا كان بن ابتاء نبي اه يوسف الصديق 
وبن ابتائه بمراودة امرأة له وهو ، والتفريق بينه وبن أبيه ،وبيعه بيع العبيد، ي اجب

ا يعرفه إا ، فرق عظيم ،وهي الداعية إى ذلك ،شاب عزب غريب بمنزلة العبد ها
 .الباءمن عرف مراتب 

وكان ، وذات منصب، وكانت امرأة ميلة، عزبًا غريباً ، فإن يوسف كان شابًا مياً 
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وكانت شديدة العشق ، وهي الطالبة، وأغلقت اأبواب، وحت حكمها، ي دارها
 .قد امتأ قلبها من حبه، وامحبة للرجل

اابتاء  وا ريب أن هذا اابتاء أعظم من، فهذا اابتاء الذي صر معه يوسف
إذ كاما ، بذبح ولده إساعيل ملسو هيلع هللا ىلصبل هو من جنس ابتاء اخليل إبراهيم ، اأول

   ): ومفارقة حكم طبعه، ودواعي النفس والشهوة، ابتاء بمخالفة الطبع
 [.196]الصافات:  ( 

، وامرض الذي أصاب أيوب، وهذا بخاف البلوى التي أصابت يونس ي البحر
، وخوفًا منه، وحياء منه، وا يطيعها حبًا له، هوة وهو حبسها هفمن له داعية وش

 .فهوأفضل من ا داعية له وا شهوة، وتوقرًا له
، وانقيادهم أتم، وعبادهم أكمل، ولذا كان صاحو البر أفضل من امائكة

 [.12 املك:]                                ودرجاهم أعى:
 يمتحن كل إنسان ي ثاثة مواطن: تبارك وتعاى واه

 .وي امحر.. وي القر.. ي الدنيا
وذلك  ،باخر والر، بالراء والراء: يكون اابتاء واامتحان بشيئن: ففي الدنيا

 ): وامؤمن من امنافق، واجازع من الصابر، ليعلم اه الصادق من الكاذب
                  

 [.3-2]العنكبوت:  (    
 [.35]اأنبياء:  (      ): وقال سبحانه

 .ومن جزع وعى خر.. فمن صر وأطاع اه فاز
 ؟من نبيك ؟من ربك؟ ما دينك : يكون اامتحان بثاثة أشياء:وي القر

وديني ، اهري : وعمل بدينه أجاب بقوله، وعرف رسوله، فمن عرف ربه ي الدنيا
ا ، هاه، هاه: ومن م يعرف ذلك أجاب بقوله، ففاز باجنة، ملسو هيلع هللا ىلصونبي حمد ، اإسام

 .فله النار، أدري
 أما ي امحر فيكون اامتحان والسؤال عن سبعة أشياء:

 ؟وعن ماله من أين اكتسبه ؟وعن شبابه فيا أباه ؟فيسأل العبد عن عمره فيا أفناه
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 ؟ماذا عمل بهوعن علمه  ؟وفيم أنفقه
ََ َأْفنَاهُ »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي  َوَعْن ِعْلـِمِه  ،َا َتُزوُل َقَدَما َعبٍْد َيْوَم الِْقَياَمِة َحَتى ُيْسَأَل َعْن ُعُمِرِه فِي
 .()مذي والدارميأخرجه الر« َوَعْن ِجْسِمِه فِيَم أَْبَاه ،َوَعْن َمالِـِه ِمْن َأْيَن اْكتََسَبـُه َوفِيَم أَْنَفَقهُ  ،فِيَم َفَعَل 

 ؟وماذا أجبتم امرسلن ؟ماذا كنتم تعبدون ويسأل الناس ميعًا عن أمرين:
 [.65القصص: ]                   قال تعاى:

                                          وقال سبحانه:

 [.03 – 02الشعراء: ]
، ورمته وسعت كل يء، وهو أرحم الرامن، بصر واه عَز وجَل بعباده خبر

                 :وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها
                         

 [.156اأعراف: ]     
ولو علم العبد ، فاه يعلم أن مصلحة العبد تتحقق هنا، فإذا أصيب اإنسان بمصيبة

والواجب والائق بالعبد أن ، ولكنه جهله يشكو ويتسخط،  عى ذلكذلك حمد اه
وَسي َوفره أجره إن صر ، فاه أعلم بمصلحته، يمي مع أقدار ربه سواء رته أو ساءته

                               : أو شكر
 [.216البقرة: ]                                

، أليس اإنسان إذا أصيب بمرض ي بدنه ذهب إى الطبيب ليجري له عملية
ويدفع للطبيب ، وحصل الشفاء، لتزول العلة، ويستخرج من بدنه اأشياء الفاسدة

 .ولكنه يتحملها حسن عاقبتها، مع أن اجراحة تؤمه، مقابل ذلك مبلغًا من امال
ويدرك ، تستحق من العبد احمد والشكر ،فكذلك امصائب تطهر للعبد من الذنوب

                          :هذا من حقق معنى ا إله إا اه
 [.51التوبة: ]             

وأهل اخر من أهل .. والصادقن من الكاذبن.. وفيها مييز للمؤمنن من امنافقن
                                                

 . (543وأخرجه الدارمي برقم ) (، وهذا لفظه،2411: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
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 [.31حمد: ]                       :الر
      :ويكفر سيئاته، ويضاعف حسناته، وبالصر عليها يرفع اه درجات العبد

                               

 [.06النحل: ]
وا ردهم عن ، ا إزالة ما مع امؤمنن من اإيان، هذه فائدة امحن وامصائب

      :وامحن محص ا هلك، ؤمننفا كان اه ليضيع إيان ام، دينهم
                                         

 [.19الزمر: ]            
ولكن اخر أن يزيد .. ويعظم جاهه.. وليس اخر لإنسان أن يكثر ماله وولده

وإن أساء .. مد اهفإن أحسن .. ويعظم حلمه.. ويزداد عمله.. ويكثر علمه.. إيانه
                        :وإن أعطي شكر اه، استغفر اه

                                   

 [.31سبأ: ]
 وا خر ي الدنيا إا أحد رجلن:

 .رجل أذنب ذنبًا فهو يتدارك ذلك بتوبة نصوح
            :صاحةورجل يسارع ي اخرات واأعال ال

                               
                     
                                   

                               
                              

 [.136 – 133آل عمران: ]
 وامؤمن يموت بن حسنتن:

                 :وحسنة أخرها.. حسنة قدمها
 [.46الكهف: ]                
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، فقد جعل اه كل ما عى اأرض زينة ها، والزينة ي كل يء ليست هي امقصد
       ): ولكن امقصود منه اابتاء كا قال سبحانه

 [.1لكهف: ا ] (   
ولباس اجنود ليس فيها زينة؛ أها ليست ، واألوان زينة، فالثياب لسر العورة

 .بل امقصود اخشونة والعمل، مقصودة
إنا امقصود احبوب ، وزينة النبات واأشجار من اأوراق واأزهار ليست مقصودة

قد خلق اه اأسباب و، إنا امقصود اآخرة، وكذلك الدنيا ليست مقصودة، والثار
وإنا يميل إليها الغافلون من اأطفال والرجال ، وليس فيها النجاة، لابتاء وهي زينة

                :ومن م يعرف مقصد حياته، والنساء
                                 

 [.22الكهف: ]                    
          نة يء، وامقصد يء، وامطلوب لباس اإيان التقوى:فالزي

                              
 [.26اأعراف: ]     

 واأعال الصاحة، فا عى اأرض زينة ها، وأما زينة امؤمن فهي اإيان،
                                          واأخاق العالية:

                            
 [.2 – 1احجرات: ]                      

وتعلق باأسباب  ،ومن ني الطاعة، فإذا بذل اإنسان اأسباب أجل طاعة اه فاز
                           :خر

 [.3 – 1العر: ]              
فاأنبياء يرشدون أمهم إى ، وبيان امقصد اأعى ،لذلك مست احاجة للدعوة

    ): فكل نبي قال لقومه، امقصد وهو عبادة اه وحده ا ريك له
 [.24]هود:  (     

ل قدم أوامره عى ك.. ويفيقدم اه عى كل مطلوب.. وأوامره مقصودة.. فاه مقصود
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                                        حبوب: يء
 [.51 – 59الذاريات: ]            

فكل من ، وترك امقصد، جرون الناس إى التعلق بالزينات والشياطن ولكن الكفار
                   .؟:تعلق بالزينات ،ني امقصد

                       
                                 
                                  

 [.15 – 14آل عمران: ]                
 [.10]القصص:  (     ): فقارون

              :فقد خسف اه بقارون وبداره اأرض، وهذه فتنة ور
 [.21القصص: ]                                         

         ): وفتن أهل الدنيا با يغضب اه فقالوا
 [.10]القصص:  (

 واأحوال وامصائب تأي عى اأمة بسببن:
وبسبب ضعف اإيان الذي يؤدي إى التقصر ي .. بسبب امعاي والذنوب

      ): كا قال سبحانه، اأعال واأوامر
 [.39]الشورى:  (   

            ): وقال سبحانه
 [.06]اأعراف:  (     

ويتلقى العباد ذلك كل ، والشدة والرخاء، واه سبحانه يبتي عباده بالراء والراء
 .حسب طبيعته واستعداده وعلمه

 .ولكن آثاره ي النفوس ختلف بحسب اختاف الرؤية وامعرفة، احدفاابتاء و
 فالشدة مثًا تسلط عى شتى النفوس:

وترعاً ، فأما امؤمن الواثق باه وحكمته ورمته فتزيده الشدة التجاًء إى اه
                          :وخشية
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 [.151 – 155البقرة: ]                  
 :وخرجه من الصف إخراجاً ، وأما الفاسق أو امنافق فتزلزله وتزيده من اه بعداً 

                                           
 [.11احج: ]                   ڭ  

 والرخاء يسلط عى شتى النفوس:
               :فأما امؤمن التقي فيزيده الرخاء يقظة ومدًا وشكراً 

                                     
 [.10 – 15الذاريات: ]                         

فالفاسق أو ، ويضله اابتاء، ويتلفه الرخاء، وأما الفاسق أو امنافق فتبطره النعمة
امنافق كشجرة انفصلت من شجرة احياة فتعفنت وفسدت وهكذا امثل يربه اه 

وهدي به كثرًا ، يضل به كثرًا من ا حسنون استقبال ما جيئهم من اه، للناس
       ): من يدركون حكمة اه ي تدبره كا قال سبحانه

                 
               

 [.26]البقرة:  (    
وجعل قلبه حل كنوزه من ، واختاره من بن سائر الرية، وقد خلق اه اإنسان

واحياء واإخاص وجعل بدنه حل ظهور ، وامحبة والتعظيم، اإيان والتوحيد
      :واأخاق التي أمر ها اه عَز وجَل العبودية والسنن واآداب 

                                  
                           

 [.4 – 2اأنفال: ]                
وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأعظمه ، وجعل قلبه حل نظره سبحانه

واخلود ي ، والفوز باجنة، ورضاه عنه، وهو النظر إى وجهه سبحانه ،وأفضله
                     :النعيم امقيم
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 [.12التوبة: ]      

خل وابتاه بعدوه إبليس يد، والغفلة ،والغضب ،ولكنه سبحانه مع ذلك ابتاه بالشهوة
 .عليه من هذه اأبواب الثاثة

 .ثاثة مسلطون آمرون، وهوى اإنسان عى العبد.. ونفس اإنسان.. فيتفق الشيطان
فا تزال اجوارح ي ، واجوارح آلة منقادة، فيبعثون اجوارح ي قضاء وطرهم

                                 :طاعتهم
                                      

 [.6 – 5فاطر: ]
                                       وقال سبحانه:

 [.53يوسف: ]
 .ولكن اقتضت رمة اه أن أعانه بجند آخر يقاوم هذا اجند الذي يريد إهاكه

، ابل عدوه الشيطانوأيده بملك كريم يق، وأنزل عليه الكتب، فأرسل إليه الرسل
وجعل له مقابل اهوى ، وجعل له مقابل نفسه اأمارة بالسوء نفسًا مطمئنة تأمره باخر

نوراً وبصرة وعقًا يرده عن الذهاب  ،والنفس اأمارة ،احامل له عى طاعة الشيطان
              :وامحفوظ من حفظه اه تعاى، إى اهوى امهلك

                                  
 [.21النور: ]                                    

 وامصائب التي حصل للعباد قسان:
 .وإما عقوبة وعذاب.. فهي إما ابتاء وتربية

 فإذا غضب اه عى أحد أهلكه بعذاب الغرق أو القذف، أو اخسف أو الصعق أو غرها
       ): كا قال سبحانه عن اأمم التي كذبت رسل اه

             
 [.49]العنكبوت:  (         

: ثم إن صر اجتباه وهداه كا قال سبحانه، وإذا ري اه عى أحد ابتاه با شاء
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(            
             

 [.151-155]البقرة:  (     
 وأنواع امصائب امذكورة ي القرآن مس:

مصائب الكشف لأنبياء والرسل.. ومصائب الرفع والدفع للمؤمنن.. ومصائب 
 الردع والقصم للكفار وامركن.

 تباع اهدى أو اهوى.، وهو ثمرة اوكل من عمل عماً فإنه يستحسنه ويدافع عنه
والذي يعمل السيئات يستحسنها ، لصاحات يستحسنها ويدافع عنهافالذي يعمل ا

، وإن كان عى الضال رآه حسنًا كذلك، وإن كان عى اهدى رآه حسناً ، ويدافع عنها
                ): وكل يدعو إى ما يستحسنه

 [.192]اأنعام:  (  
هم شياطن اإنس ، أتباع اأنبياءويقفون باأذى ، والذين يقفون بالعداوة لكل نبي

 .واجن ي كل زمان ومكان
، إنا هم ي قبضة اه، إن هؤاء الشياطن ا يفعلون شيئًا من هذا كله بقدرة ذاتية فيهم

، وتطهر قلوهم، من محيص هؤاء اأولياء، وهو يبتي هم أولياءه أمر يريده
             :ءوامتحان صرهم عى احق الذي هم عليه أمنا

 [.35اأنبياء: ]              
 ): وكف عنهم هؤاء اأعداء، فإذا اجتازوا اامتحان كف اه عنهم اابتاء

                
 [.112]اأنعام:  (       

أن يتشيطنوا اقتضت أن يرك لشياطن اإنس واجن  تبارك وتعاىوحكمة اه 
 ): ليبتليهم ي القدر الذي تركه هم من ااختيار والقدرة بعد ساعهم احق

                   
             

 [.39-20]الكهف:  (          
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 ،وهؤاء الشياطن خليق بامؤمن أن يستهن هم مها بلغت قوهم الظاهرة
ولكنه ، وعى بساط ملكه، وحت قهره وأمره، فهم ي قبضة اه، وسلطاهم امدعى

             ): اابتاء
 [.3-2]العنكبوت:  (        

 .ويؤهلون أمانة اخافة ي اأرض، واابتاء روري لكل من حملون دعوة اه
بل اه إى ء عى اإغراء هو أول اختبار وجه من قوقد كان اختبار اإرادة وااستعا

 (          ): لهآدم وحواء فلم يصمدا 
 [.115]طه: 

     ): وملك ا يبى ،واستمعا إغراء الشيطان بشجرة اخلد
             

                  
 [.36-35]البقرة:  ( 

وكذلك بنوا إرائيل حن طلبوا من موسى أن جعل هم يوم راحة يتخذونه عيدًا 
ثم كان اابتاء لربيهم ، فجعل هم يوم السبت، وا يشتغلون فيه بالكسب، للعبادة

وكيف ينهضون ، ويعلمهم كيف تقوى إرادهم عى امغريات واأطاع، اه
             :بعهودهم حن تصطدم هذه امغريات واأطاع

                         
 [.163اأعراف: ]                                     

وذلك ابتاء من ، ويوم ا يسبتون ا تأتيهم، فكانت احيتان تأتيهم يوم سبتهم رعاً 
 ): م اه قردة خاسئنوم يصمد فريق من بني إرائيل هذا اابتاء فمسخه، اه

 [.166]اأعراف:  (         
 وتواجه امسلم ي حياته عقبتان:

 ..وعقبة خارجية.. عقبة داخلية
وذلك ، أهم من اقتحام امعارك ،واانتصار عليها.. ومواجهة العقبة الداخلية
 عى العدو ومن انتر، والرياء والنفاق، والشح والبخل، باانتصار عى هوى النفس
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  ): سهل عليه اانتصار عى العدو اخارجي كا قال سبحانه، الداخي
               

              
 [.12-11]البلد:  (    

                             وقال سبحانه:
 .[19 – 1الشمس: ]           

ابتي بااشتغال با يره  ،ومن سنة اه عَز وجَل أن كل من ترك ما ينفعه مع اإمكان
رم اأول  .وح 

 واأصنام. ابتلوا بعبادة اأوثان.. فامركون ما زهدوا ي عبادة الرمن
 .ابتلوا باانقياد لكل مارج العقل والدين.. وما استكروا عن اانقياد للرسل

 .أذهم اه باانقياد لكل مبطل.. عن اانقياد للحقوما استكروا 
 وما تركوا اتباع كتب اه امنزلة هداية العباد.. ابتلوا باتباع أرذها وأخسها وأرها للعقول.

ابتاهم بإنفاقها .. وما ترك امحاربون ه ورسوله إنفاق أمواهم ي طاعة الرمن
 .ي طاعة الشيطان

وي ، أهاهم اه بمن يذهم ي الدنيا من أعدائهم.. ه ورسلهوما أهانوا آيات ا
                              :اآخرة بالعذاب امهن

 [.123النساء: ]     
 .ومن ترك شيئًا ه عوضه اه خرًا منه

ل إعاء من أج ،وتركوا أمواهم وأهلهم ،فامهاجرون اأولون الذين هجروا أوطاهم
.. واأنصار الذين نروا دين اه وبذلوا أمواهم وأنفسهم ي سبيل اه كلمة اه

، واجنة ي اآخرة، والعز والتمكن ي اأرض، عوضهم اه الرزق الواسع ي الدنيا
                عنهم، ورضوا عنه:وري اه

                                    
 [.199التوبة: ]                

وهب اه له إساعيل .. ما اعتزل قومه وما يعبدون من دون اه ملسو هيلع هللا ىلصوإبراهيم 
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               :وم يبعث نبيًا من بعده إا من نسله، وإسحاق ويعقوب
                                    

 [.59 – 40مريم: ]          
وحفظها من الوقوع عى ، وصر وعصم نفسه، ما ابتي بامرأة العزيز ملسو هيلع هللا ىلصويوسف 

، عوضه اه بأن مكن له ي اأرض.. وطلب السجن ليبعد عن الفتنة، امرأة العزيز
            :واستمتع با أحل اه له من اأموال والنساء والسلطان

                               
 [.21يوسف: ]     

.. نر هم من رمته.. وأهل الكهف ما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون اه
                     :وجعلهم سببًا للهداية

                                 
 [.14 – 13الكهف: ]     

واصطفاها ، ونفخ فيه من روحه، أكرمها اه.. ما أحصنت فرجهاومريم ابنة عمران 
                    :وجعلها وابنها آية للعامن، وطهرها

 [.12التحريم: ]                         
عوضه اه من حبته وعبادته واإنابة .. ومن ترك ما هواه نفسه من الشهوات ه تعاى

 .يه ما يفوق لذات الدنيا كلهاإل
وزين ، وخلق اموت واحياة، واه عَز وجَل خلق العام العلوي والعام السفي

 .ليختر خلقه أهم أحسن عماً ، اأرض با عليها لابتاء واامتحان
وخلق ، فيوافق الغاية التي خلق هو ها، من يكون عمله موافقًا محاب الرب تعاى

أمره بوامتحن خلقه ، وهي عبوديته سبحانه امتضمنة محبته وطاعته، مأجلها العا
   ): ليبلوهم أهم أحسن عمًا كا قال سبحانه، وقدره الكوي ،الرعي

            
 [.1]هود:  ( 
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                                         :وقال سبحانه
 [.2 – 1املك: ]            

 (            ): وقال سبحانه
 [.1]الكهف: 

وي اخر ، وهذا اابتاء هو ابتاء صر العباد وشكرهم ي حال الراء والراء
                           :والر

 [.35اأنبياء: ]
والصر عى ، أعظم اابتائن ،قدرةواجاه وال ،واابتاء بالنعم من الغنى والعافية

 .طاعة اه أشق الصرين
، قد يكون أعظم النعمتن ،وأذى اخلق ،وقبض الدنيا ،والنعمة بالفقر وامرض

          :وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر عى أضدادها
                                 

                                            
 [.151 – 155البقرة: ]       

غر أن الشكر والصر حالتان ازمتان ، وينعم ببائه ،فالرب عَز وجَل يبتي بنعمه
 .ا يستغني العبد عنها طرفة عن، وقضائه وقدره، للعبد ي أمر الرب وهيه

وأما .. رك إا بصر وشكروامحظور ا ي  . .فامأمور ا يؤديه العبد إا بصر وشكر
امقدور فمتى صر العبد عليه اندرج شكره ي صره كا يندرج صر الشاكر ي 

                                        :شكره
 [.31لقان: ]                    

، َوَلْيَس َذاَك أَحٍد إِا لِْلـُمْؤِمِن إِْن َعَجبًا أْمِر اْلـُمْؤِمِن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و إَِن أْمَرُه ُكَلـُه َخْيـر 
اُء َشَكَر، َفَكاَن َخْيـًرا َلـهُ  َ َْ ، َفَكاَن َخْيـًرا َلـهُ  ،أَصاَبْتـُه  َ َْ اُء َص َ ََ  .()أخرجه مسلم «َوإِْن أَصاَبْتـُه 

       :وهيه واه سبحانه خلق السموات واأرض ليبتي عباده بأمره
                                                

  (.2000) برقم( أخرجه مسلم 1)
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 [.22اجاثية: ]                      جئ   
وقدر عليهم اموت .. فأحياهم ليبتليهم بأمره وهيه.. وخلق اموت واحياة ليبتليهم

 .الذي ينالون به عاقبة ذلك اابتاء من الثواب والعقاب
عى حبوبات ربه  أهم يقدم شهوات نفسه، وزين هم ما عى اأرض ليبتليهم به

 ؟وأوامره
فأظهر هذا اابتاء علمه السابق ، وابتاهم بالنعم وامصائب، وابتى بعضهم ببعض

 .فيهم موجودًا عيانًا بعد أن كان غيبًا ي علمه
ما علمه  فأظهر ابتاء آدم ، فابتى سبحانه أبوي اإنس واجن كًا منها باآخر

واستمر هذا اابتاء إى يوم القيامة كا قال ، منه وأظهر ابتاء إبليس ما علمه، منه
                          : سبحانه

 [.35اأنبياء: ]
 واه عَز وجَل ابتى عباده بأمرين:

 .وأمر ا حيلة فيه.. أمر فيه حيلة
                   :فا فيه حيلة ا يعجز عنه

 [.16التغابن: ]                      
                          :وما ا حيلة منه ا جزع منه

                                           
 [.23 – 22احديد: ]                                

فإذا أصيب ، مستورة ا يراها إا أولو األبابونعم اه ي الباء الذي يصيب الناس 
وإذ كانت .. وإذ م تكن أعظم منها.. اإنسان بمصيبة فليحمد اه إذ م تكن ي دينه

.. وإذ يرجو الثواب عليها.. وإذ م حرم الرضا ها.. ي الدنيا وم تكن ي اآخرة
             ه :وينال ثواها كا قال سبحان.. وها تكمل عبودية الصر

                                        
 [.19الزمر: ]      

        والنعم امادية هي النعم الظاهرة.. وامصائب القدرية هي النعم الباطنة:
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 [.29لقان: ]                                      

فكم حصل بالنعم وامصائب للعباد من توبة جديدة، وعمل صالح جديد، وشكر 
 جديد، وتعظيم للرب، وحب للرب، واستغفار للرب.

وكم  ،وكم تاب من فاسق ،وكم ذَكر من غافل ،وكم هدى اه بامصائب من ضال
                   :، وكم صلح من فاسدتعلم من جاهل

 [.216البقرة: ]                              
           وكم رفع اه بامصائب من الدرجات، وكم غفر من الذنوب:

 [.11التغابن: ]                                   
وهو الشيطان وعساكره من ،  يفارقه طرفة عنوقد ابتى اه عَز وجَل اإنسان بعدو ا

فاحرب سجال بينه وبن القلب الذي هو حل معرفة اه ، شياطن اإنس واجن
                              :وحبته وعبوديته

                                        

 [.6 – 5فاطر: ]
 :وأمده بجند من امائكة ا يفارقونه،  أمر هذه احرب مع النفس والشيطانفواه اه

                                        
                                                      

 [.11 – 19الرعد: ]                                   
، وأنزل عليه كتابه، ملسو هيلع هللا ىلصفأرسل إليه رسوله ، ثم أيده سبحانه بجند آخر من وحيه وكامه

                     :وعدة إى عدته، فازداد قوة إى قوته
 [.0احديد: ]                              

وباإيان ، وناصحة له، وبامعرفة مشرة عليه، وأمده سبحانه بالعقل وزيرًا له ومدبراً 
     :أولياءهتعاى  وباليقن حتى كأنه يعاين ما وعد اه، مثبتًا له ونارًا ومؤيداً 

                         
 [.12النحل: ]        
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 شيطان.مع النفس وال ثم أمده سبحانه بالقوى الظاهرة والباطنة خوض هذه احرب
واليدين والرجلن .. واللسان ترمانه.. واأذن صاحبة خره.. فجعل العن طليعته

، ويسألون اه أن يقيه السيئات.. وأقام مائكته وملة عرشه يستغفرون له.. أعوانه
 .وتوى سبحانه الدفاع عنه، ويدخله اجنات

، وجبال اليقن، اإيان فاأنبياء كانوا جبال، وحسب قوة اإيان تكون قوة اابتاء
وابتاؤنا اليوم ا يكون كابتاء الصحابة فضًا عن ، ثم يليهم الصحابة.. وجبال الصر

                           :ولكن ا بَد من اابتاء، اأنبياء
 [.3 – 2العنكبوت: ]                               

 .حسب قوة اإيان وضعفه ،ومن بعدهم ابتاء.. وللصحابة ابتاء.. اءفلأنبياء ابت
ُه ِمْن  ،ِحَجاُبـُه النُورُ » واه سبحانه: ُ َِ َلْو َكَشَفُه أَْحَرَق ُسبَُحاُت َوْجِهِه َما اْنتَـَهى إَِلْيـِه َب

 .() أخرجه مسلم «َخْلِقهِ 
وكل مال ، ن ماله سبحانهم ،وي العام السفي ،فكل مال ي العام العلوي

 .ونور ي امخلوقات ا يساوي ذرة من مال اخالق ونوره وجاله
ولو كشف حجاب النور ، وإذا كانت سبحات وجهه اأعى ا يقوم ها يء من خلقه

فا الظن بجال ذلك الوجه ، عن تلك السبحات أحرق العام العلوي والسفي
                    :وجاله ومالهالكريم وعظمته وكريائه وكاله 

                                          
                                            

 [.255البقرة: ]                           
جعله سبحانه ، بحجاب من نور خلوق فالرب سبحانه قد احتجب عن خلوقاته

حجب نور وجهه الكريم وجاله وماله عن وصوله إى امخلوقات حيث ا 
                               :حتمله

                                   
                                                

 (. 112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.143: اأعراف]
ونعيم اجنة امخلوق بالنسبة إى نعيم معرفة امعبود وحبته سبحانه كنسبة نعيم 

فأكر نعيم أهل اجنة النظر إى وجهه سبحانه والفوز ، الدنيا إى نعيم اجنة امخلوق
                         :برضاه

                                  

 [.12التوبة: ]
ومن رمة اه بالناس أهم ا يرونه ي الدنيا، لكن يرون صفاته وأفعاله، ولو رأى 

يعًا، ما عصاه أحد، وخروا له سجداً م الناس رهم ي الدنيا بذاته وجاله وماله
ما يرونه من عظمته وجاله وماله، ولبطل أمر التكليف باأمر والنهي، وما يعقبه 

      ثواب والعقاب، وهذا يناي احكمة التي خلق اه اخلق أجلها:من ال
 [.22 اجاثية:]                      جئ 

                                  أما يوم القيامة فيكرم اه امؤمنن به برؤيته:

 [.23 – 22القيامة: ]
                          هم: ةبحجب الكفار عن رؤيته عقوـوي  

 [.11 – 15امطففن: ]                            
أهم يؤمن به ويعرفه ، ليبلو بذلك إياهم ،وقد احتجب سبحانه عن خلقه ي الدنيا

 [.12املك: ]                                        :بالغيب وم يره
واه عَز وجَل جزي العباد عى إياهم بالغيب؛ أن اه عَز وجَل لو تبدى خلقه 

كا أنه م يكفر به عندها ، وجى هم ي الدنيا م يكن إيان الغيب هناك معنى
 .وا عصاه عاص، كافر

ى وإ، ودعاهم إى اإيان به بالغيب، احتجب عنهم ي الدنيا تبارك وتعاىولكنه 
وحق القول عى ، ليؤمن به من سبقت له منه السعادة، معرفته واإقرار بربوبيته

وا  ،ولو جى خلقه سبحانه آمن به من ي اأرض ميعًا بغر رسل، الكافرين
 .وم يعصوه طرفة عن، وا دعاة ،كتب
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وأقر ، هوآمن برؤيت، فإذا كان يوم القيامة جى سبحانه من آمن به وصدق رسله وكتبه
ليزدادوا بالنظر ، بصفاته التي وصف ها نفسه حتى يروه عيانًا؛ مثوبة منه هم وإكراماً 

 .وبرؤيته فرحاً وروراً ، إى من عبدوه بالغيب وم يروه نعياً 
فحرموا رؤيته ي اآخرة كا ، وحجب عنه الكفار يومئذ؛ أهم م يؤمنوا به ي الدنيا

 .حرة وثبوراً حرموها ي الدنيا ليزدادوا 
وزين اأرض با ، وخلق اموت واحياة، واه عَز وجَل خلق العام العلوي والسفي

من يكون عمله موافقًا محاب الرب ، عليها ابتاء واختبار العباد أهم أحسن عماً 
وهي عبوديته امتضمنة ، وخلق أجلها العام، فيوافق الغاية التي خلق هو ها، تعاى

 .وهو مواقع حبته ورضاه، وهي العمل اأحسن، وطاعته محبته
ليبلوهم أهم ، وامتحن خلقه بن أمره وقدره، وقدر سبحانه مقادير خالفها ابتاء منه

        ): أحسن عمًا كا قال سبحانه
 [.1]هود:  (        

                                          : وقال سبحانه
 [.2 – 1املك: ]            

 فانقسم اخلق ي هذا اابتاء إى قسمن:
وحركوا حيث ، ووقفوا حيث وقف هم اأمر الرعي، داروا مع أوامره وحابه قسم

ودفعوا القدر ، موا اأمر عى القدروحكَ ، واستعملوا اأمر ي القدر، حركهم اأمر
        :فهؤاء هم الناجون، واتباعاً مرضاته، أمر اه امتثااً ، بالقدر

                                 
                                           

 [.151 – 155البقرة: ]          
ه ويرضاه، وبن ما قدره : عارضوا بن اأمر والقدر، وبن ما حبه اوالقسم الثاي

ففرقة كذبت بالقدر حافظة عى اأمر، واإيان بالقدر أصل  وقضاه، ثم افرقوا:
                   اإيان باأمر، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه إيانه:

 [.11التغابن: ]                           



499 

    ): وهم الذين قالوا، وهؤاء من أكفر اخلق، روفرقة ردت اأمر بالقد
                   

 [.35]النحل:  (       
وم تبال وافق اأمر ، ودانت به، ونزلت بنزوله، فسارت بسره، وفرقة دارت مع القدر

واحرام ما حرمته ، فاحال ما حل بيدها قدراً ، بل دينها القدر، الرعي أو خالفه
      :وهؤاء أيضًا كفار، وبر وفاجر، وهم مع من غلب من مسلم وكافر، قدراً 

                               
 [.22 – 21اأعراف: ]                               

وم تدن به، ولكنها اسرسلت معه، وفرقة وقفت مع القدر مع اعرافها بأنه خاف اأمر، 
م عليه اأمر، وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعاً لأمر، فهؤاء مفرطون.  وم حكر

وهؤاء كلهم مؤمون بشيخهم إبليس فإنه أول من قدم ، وهم بن عاجز وعاص ه
      ): حيث قال، وعارضه به، القدر عى اأمر الرعي

 [.30 ]احجر: (    
 .واحتج عى ربه بالقدر، فرد إبليس أمر اه بقدره

، فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر إرسااً كونياً ، وانقسم أتباعه أربع فرق كا سبق
 (        ): فالقدر دينهم كا قال سبحانه

 [.23]مريم: 
 :ه أهل القدروأمرهم أن حاربوا ب، وبعث اه الرسل باأمر الرعي، فدينهم القدر

                               
                             

 [.36النحل: ]     
وأصحاب ، حتى يردوهم إى اأمر الرعي ،فأصحاب اأمر حرب أصحاب القدر

   : القدر حاربون أصحاب اأمر الرعي حتى خرجوهم منه كا قال سبحانه
                                   

 [.31 – 36الزخرف: ]          
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                                 وقال سبحانه :
                                         
                                

 [.31 – 36اأنفال: ]           
وإبليس ، وحكيم اأمر عليه، مع إياهم بالقدر ،فالرسل وأتباعهم دينهم اأمر

                   :ودفع اأمر به، وأتباعه دينهم القدر
                                           

 [.190التوبة: ]       
 كات العام العلوي والعام السفي وما فيها موافقة لأمر:وحر

وهو ، وإما اأمر الكوي الذي قدره وقضاه.. إما اأمر الديني الذي حبه اه ويرضاه
                        :سبحانه قدره حكمة وغاية ميدة

                           
 [.12احج: ]                                     

وحب التوابن وإن كره ، وإن كره معاي العباد ،فهو سبحانه حب امغفرة
وحب امقاتلن ي سبيله وإن كره أفعال من جاهدونه ، معاصيهم التي يتوبون منها

          ): كا قال سبحانه
 [.4]الصف:  (

                               حانه:وقال سب
 [.216البقرة: ]                                  

، وهو حب أساءه وصفاته، فهو سبحانه الكامل ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله
و وهو عف، وحب الرماء، فهو رحيم حب الرمة، وحب ظهور آثارها ي خلقه

 .وهكذا.. وحب العافن عن الناس، وحب العفو، عن امذنبن
 ،وطرحه ببابه ،ومعه عليه ،فإن رده ذلك اابتاء إى ربه، وإذا ابتى اه عبده بباء

                             :فهو عامة سعادته وإرادة اخر به
 [.11التغابن: ]                 
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ض عنها أَجّل ِعَوض وأفضله، والشدة براء ا دوام ها وإن طالت ور ، فتقلع عنه وقد ع 
 .وهو رجوعه إى اه بعد أن كان شاردًا عنه

  ): ونفرت منها نفسه، فهذه البلية له عن النعمة وإن ساءته وكرهها طبعه
                  

 [.216]البقرة:  (
وأنساه ذكر ، بل رد قلبه عنه ورده إى اخلق، يرده ذلك الباء إليه سبحانهوإن م 

 .فهو عامة شقاوته وإرادة الر به ،والراعة إليه، ربه
 .ومرحه وفرحه، وسلطان شهوته، أقلع عنه الباء رده إى حكم طبيعته إذافهذا 

وعدم التوجه  ،واإعراض عن شكر اه، وجاءت طبيعته عند القدرة باأر والبطر
                   ): إليه

 [.11]احج:  (ڭ        
وبلية اأول تطهر له ورمة وتكميل ، فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص ي حقه

                  : ورفعة كا قال سبحانه
                                         

                              

 [.151 – 155البقرة: ]
فا ، خلق النفوس وفيها خبأ كامنًا يعلمه سبحانه منها، عليم بخلقه تبارك وتعاىواه 

فإذا ظهر للعيان ترتب ، بَد أن يقيم أسبابًا يظهر ها خبأ النفوس الذي كان كامنًا فيها
 .ن السعادة والشقاوةعليه أثره م

 وكال قدرته وعلمه ،ليعلم العباد كال عظمته ،وخلق سبحانه السموات واأرض
        ): كا قال سبحانه فيؤمنوا به، ويعبدوه وحده

 [.12]الطاق:  (                
به وجله ويعظمه من فيظهر من يطيعه وح، وخلق سبحانه العام السفي ليبلو عباده

 .يعصيه وخالفه
 .فا بد من خلق أسبابه، وهذا اابتاء واامتحان يستلزم أسباباً حصل ها



493 

وهذا ما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها فعل ذلك كا قال 
             ): سبحانه

 [.2-1]الكهف:  (  
للخر .. للحق والباطل.. خلق اإنسان وجعله قابًا لإيان والكفر واه عليم حكيم

                       :للطاعات وامعاي، والر
 [.3 – 2اإنسان: ]                               

وبحسب العلم واأوامر التي .. وبحسب امذكر له.. وبحسب البيئة التي يعيش فيها
                   :يميل إى هذا أو ذاك ..صل إليهت

 [.26يونس: ]                     
 والقلوب واجوارح ها مرفان:

 .ومرف مذموم.. مرف حمود
 فامحبة مثًا من أعال القلوب وها مرفان:

 .وحبة ما حبه اه، هوحبة أوامر ا، وهو حبة اه ورسوله ،مرف حموداأول: 
واأشخاص ، وهو حبة ما يبغضه اه من اأعال واأقوال ،مرف مذمومالثاي: 

 .واأخاق واأحوال، واأماكن
 .ومرف مذموم.. وكذلك اجوارح ها مرف حمود

 .وامذموم استعاها ي معصية اه.. فامحمود استعاها ي طاعة اه
رف امحمود الذي يري اه حهم تعمل إما ي امفقلوب الناس وجوار

ی      :وإما ي امرف امذموم الذي يغضب اه عَز وجَل .. وجَل عّز َ
                                 

 [.12الرعد: ]                         
  ): لشيطان وصاحبه خاروامذموم ل.. وصاحبه رابح ،فامحمود ه

 [.110]النساء:  (        
وتقديم اأوامر عى .. والكفر بالطاغوت ،والدين كله يتمثل ي اإيان باه

.. وتقديم مراد اه عى مراد النفس.. وتقديم احقوق عى كل حبوب.. الشهوات
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                       :وربط العواطف بأوامر اه
                               

 [.39الروم: ]
وبالفرح ، وقد ذمه اه باليأس والكفر عند اامتحان بالباء، واإنسان ظلوم كفار

      ): فقال سبحانه، والفخر عند اابتاء بالنعاء
           

 [.19-0]هود:  (      
فذلك من أعظم أسباب خذانه له وخليه  ،إذا علم اه سبحانه هذا من قلب عبدو

 .وهي نعمة اإسام، فإن حله ا تناسبه النعمة امطلقة التامة، عنه
            ): واه عَز وجَل عليم بكل يء

 [.19]احج:  (       
ثم ، وما هم إليه صائرون، وما هم عاملون، همعلم سبحانه قبل أن يوجد عباده أحوا

اأمر ب ، وابتاهمليظهر معلومه الذي علمه فيهم كا علمه ،أخرجهم إى هذه الدار
والثواب ، فاستحقوا امدح والذم، با أظهر معلومه منهم، واخر والر، والنهي

    :السابقبا قام فيهم من اأفعال والصفات امطابقة للعلم اإهي ، والعقاب
                                                    

 [.14 – 13املك: ]
وأنزل ، فأرسل إليهم رسله، وم يكونوا يستحقون ذلك وهي ي علمه قبل أن يعملوها

كيف : لئا يقولوا، وإقامة للحجة عليهم، ورع رائعه؛ إعذارًا إليهم، عليهم كتبه
 ؟وهو ا يدخل حت كسبنا وقدرتنا، اقبنا عى علمك فيناتع

فلا ظهر علمه فيهم بأفعاهم حصل الثواب أو العقاب عى معلومه الذي أظهره 
        :فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، اابتاء وااختبار

                                           
                                             

 [.61يونس: ]                   
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وبا ركب فيهم من ، ابتاهم با زين هم من الدنيا ،وكا ابتاهم بأمره وهيه
                          :الشهوات

                           
 [.14آل عمران: ]         
 .وهذا ابتاء بقضائه وقدره.. فذلك ابتاء برعه وأمره

يتمتع ي خفارة ذنوب وقد اقتضت حكمة العزيز احكيم أن يأكل الظام الباغي و
 .فذنوبه من أعظم أسباب الرمة ي حق ظامه، ني عليهامظلوم امج

ما أفلح من  ،ولو صدق السائل، خفارة كذبه كا أن امسؤول إذا رد السائل فهو ي
وامختلس ي خفارة ، وامنتهب، والناصب، وقاطع الطريق، وكذلك السارق، رده

 .ولو أدوا ما ه عليهم فيها حفظها اه عليهم، منع أصحاب اأموال حقوق اه فيها
حيوانات حتى أن ا، ومكن اجناة والبغاة، وكذلك تسليط العام بعضهم عى بعض

، العادية عى الناس ي أمواهم وأرزاقهم وأبداهم تعيش ي خفارة ما كسبت أيدهم
    ): ولوا ذلك م يسلط عليهم منها يء كا قال سبحانه

 [.39]الشورى:  (     
، يرف اهدى واإيان عن قلوب الذين يرفون الناس عنه، واه بصر بالعباد
                     : صدوا عباده عنهفصدهم عنه كا

 [.5الصف: ]      
فلا ، إذا منعوا الزكاة وحرموا امساكن ،وحبس الغيث عن عباده ويبتليهم بالقحط

         :منع اه عنهم مادة القوت والرزق وهو الغيث ،منعوا امساكن حقهم
                               

 [.06اأعراف: ]        
، ويمحق اه أموال امرابن ويتلفها كا فعلوا بأموال الناس وأكلوها بالباطل

فعوقبوا إتافًا بإتاف كا جوزي امتصدقون ، وأتلفوها بالربا، وحقوها عليهم
           ): بأضعاف كا قال سبحانه

 [.216]البقرة:  (
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وم يؤخذ ، اه سبحانه العدو عى العباد إذا جار قوهم عى ضعيفهمويسلط 
فيسلط اه عليهم من يفعل هم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم ، للمظلوم حقه من ظامه

 .وا يظلم ربك أحداً ، سواء بسواء
منذ قامت الدنيا إى أن يطوي اه اأرض ويعيدها كا بدأها كا تعاى  هذه سنة اه

 (             ): سبحانهقال 
 [.123]النساء: 

وآخرها هداية .. وأوسطها صر ويقن وتوكل.. والربية اإهية أوها ابتاء وامتحان
  ): وعاقبتها اجنة ورضوان رب العامن كا قال سبحانه.. ونر ومكن

            
 [.12وبة: ]الت (           

                               وقال سبحانه:
                           

 [.41 – 49احج: ]          
ليستوجبوا كال  ..ابتى اأنبياء با شاء من أذى الكفار هم تبارك وتعاىواه 
.. وليتسى هم من نزل إذامن ر ويتوجهوا إى رهم ي كشف ما هم  ..كرامته

فرأوا ما جرى عى الرسل .. لفائهم إذا أوذوا من الناسبعدهم من أمهم وخ
ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد اه .. صروا ورضوا وتأسوا هم.. واأنبياء

.. فيمحقهم اه بسبب بغيهم وعداوهم.. والعقوبة اآجلة، هم من النكال العاجل
                          :ل تطهر اأرض منهمويعج

 [.22النحل: ]           
                       وقال سبحانه:

                                                   
 [.151 – 155البقرة: ]                    

         : ن بعض حكمة اه ي ابتاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم همفهذه م
 [.69الروم: ]                  
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 .يبتى الرجل عى حسب دينه، وأشد الناس باء اأنبياء ثم اأمثل فاأمثل
 .بمعارضة قومهم هم، كا ابتى اه ميع اأنبياء

وكا ابتاه بذبح ولده  ،وألقوه ي النار ،بقومه الذين كذبوه ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم  اه وكا ابتى
                           ، فصر فنجا وأفلح:إساعيل

                                
 [.122 – 129النحل: ]            

وبني ، والسحرة الذين بارزوه، بفرعون وقومه الذين كذبوه ملسو هيلع هللا ىلصموسى  اه وكا ابتى
 ، فصر ونجا وأفلح.إرائيل الذين اختلفوا عليه

 بامرض، وذهاب اأهل، فلا أظهر كال الصر كشف عنه ره.ملسو هيلع هللا ىلص وكا ابتى أيوب 
 .وأرادوا قتله وصلبه، باليهود الذين كذبوه ملسو هيلع هللا ىلصوكا ابتى عيسى 
وإخراجه ، مطاردته وإرادة قتلهو، وتكذيبهم له، بأذى الكفار له ملسو هيلع هللا ىلص وكا ابتى حمداً 

               :ومع الناس واأموال لقتاله والقضاء عى دينه وأتباعه، من مكة
                                   
                                            

 [.3 – 1حمد: ]                                 
ومعوا اأحزاب  ،ونقضوا عهودهم معه، وكادوا له، وكا ابتاه باليهود الذين قاتلوه

 .ووضعوا السم ي اللحم له، وسحروه، حربه
 )ودخل الناس ي دين اه أفواجاً ، وخذل أعداءه، فصر حتى أظهر اه دينه

                   
 [.34]اأنعام:  (   

 والباء الذي يصيب العبد ي اه ا خرج عن أربعة أقسام:
 .أو ي أهله ومن حب.. أو ي عرضه.. أو ي ماله.. فهو إما أن يكون ي نفس العبد

 .أو بتأمها بدون التلف، الذي ي نفسه إما أن يكون بتلفها تارةالباء و
  :وأشد هذه اأقسام امصيبة ي النفس،  اهفهذا جموع ما يبتى به العبد ي
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 [.126آل عمران: ]            

وكلا نقص يء من ، وامؤمن كلا نقص يء من ذاته جعله عارة لقلبه وروحه
 .دنياه جعله زيادة ي آخرته

، إن زاد ي حصول ذلك، وجاهه ورياسته، ولذته وروره، ان بدنه ودنياهفنقص
 .وذخرًا له، وخرًا له، كان رمة به ،وتوفره عليه ي معاده

، أو ترك واجب ظاهر أو باطن، وإا كان حرمانًا وعقوبة عى ذنوب ظاهرة أو باطنة
 .فإن حرمان خر الدنيا واآخرة مرتب عى هذه اأربعة

 .وتارة بامصائب.. حكيم عليم يبتي عباده تارة بالنعم بارك وتعاىتواه 
فمن وسع اه عليه وإن كان إكرامًا له ي الدنيا فا يدل عى أنه كريم عنده من أهل 

 .كرامته وحبته
بل يوسع سبحانه ابتاء ، وسقوط منزلته عنده ،ومن قر اه عليه فا يدل عى إهانته له

    ): ويبتي بالنعم كا يبتي بامصائب،  ابتاء وامتحاناً ويقر، وامتحاناً 
                

 [.16-15]الفجر:  (
ويبتليه ، وبنعمة جلب له نعمة أخرى، وهو سبحانه يبتي عبده بنعمة جلب له نقمة

 .وبنقمة جلب له نقمة أخرى، كذلك بنقمة جلب له نعمة
 .ونقمه سبحانه فهذا شأن نعمه

  ): ملسو هيلع هللا ىلصفالكرامات امتحان وابتاء كاملك والسلطان وامال كا قال سليان 
                  ) 

 [.49]النمل: 
، كا أن امحن بلوى منه، وكفر الكفور ،فالنعم ابتاء من اه يظهر ها شكر الشكور

  :ومن كفر سلبه إياه، من شكر زاده اهف، فهو يبتي بالنعم كا يبتي بامصائب
                           

 [.1إبراهيم: ]
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وإن سخط ، فإن صر أعطي أضعاف ما فاته من الرزق، وإذا ابتى اه اإنسان بالفقر
 ه من الرزق إاما قدر اه له.، ولن يأتفله السخط

       دين وأعظمها:فالصر والذكر والشكر من أجل مقامات ال
 [.152البقرة: ]           

الَلـُهـَم  ،َوإَِنا إَِلْيـِه َراِجُعونَ  َما ِمْن َعْبٍد ُتِصيُبـُه ُمِصيَبة  َفَيُقوُل: إَِنا لَِلـهِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و
ِِ َخْيـًرا ِمنْـَهاأَ  ِِ ُمِصيَبتِي َوأْخلِْف  ِِ  إِا ،ُجْرِي  َوأْخَلَف َلـُه َخْيـًرا  ، ُمِصيبَتِـهِ أَجَرُه اهُ 

 .() أخرجه مسلم «اِمنْـه
 وهذا احديث يتضمن أصلن عظيمن:

واملك يترف ي ملكه كيف ، أن العبد وأهله وماله ملك ه عَز وجَل  أحدما:
                      :أما العبد فا يترف إا بإذن مالكه ووفق أمره، شاء

 [.1املك: ]                  
فليفكر با يقدم به عى ربه من ، أن مصر العبد ومرجعه إى اه مواه احق الثاي:

                            :اإيان واأعال الصاحة
 [.112هود: ]       

وليعلم ، و أعظم منهاوأها أخف ما ه، ولينظر إى مقدار اأجر عى امصيبة إن صر
 .وما أخطأه م يكن ليصيبه، علم اليقن أن ما أصابه م يكن ليخطئه

 :وبه يتسى عا أصابه، وأنفعه له ي عاجلته وآجلته، ومعرفة هذا أبلغ عاج للمصاب
                                        

 [.19الزمر: ]                  
سوى العبودية العامة التي  ،عى كل أحد عبودية بحسب مرتبته تبارك وتعاىوه 

                  ، فاه هو املك، والكل عبيده:َسّوى بن عباده
 [.192اأنعام: ]                     

سوله ما ليس عى نر السنة والعلم الذي بعث اه به رفعى العام من عبودية 
                                                

 (. 012برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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          :وعليه من عبودية الصر عى ذلك ما ليس عى غره، اجاهل
 [.10آل عمران: ]                     

والصر عى ذلك ، ومل الناس عليه، وعى احاكم من عبودية إقامة احق وتنفيذه
                                  :ما ليس عى امفتي

                                    
 [.26ص: ]      

بيده ولسانه ما ليس عى  ،والنهي عن امنكر ،وعى القادر عى اأمر بامعروف
                              :العاجز عنها

 [.194آل عمران: ]         
  الشجاع من عبودية القتال ي سبيل اه ما ليس عى العاجز الضعيف:وعى القادر 

                                           
                                        

 [.6 – 4حمد: ]                            
       آداء احقوق والواجبات ما ليس عى العاجز عن ذلك:وعى القادر عى

                                     
 [.01التوبة: ]                       

      :وعى الغني من عبودية أداء احقوق التي ي ماله ما ليس عى الفقر
 [.105البقرة: ]                                                    

 القرآن، قراءةو ،حسن هم القيام بنوع من الذكروقد غر الشيطان أكثر اخلق بأن 
فلم ، وعطلوا هذه العبوديات النافعة، واانقطاع ،والزهد ي الدنيا ،والصيام ،والصاة

                         :حدثوا أنفسهم بالقيام ها
                                     

 [.21النور: ]                    
وتارك ، فإن الدين هو القيام ه با أمر به، وهؤاء عند ورثة اأنبياء من أقل الناس ديناً 

      رتكب امعاي:حقوق اه التي جب عليه أسوأ حااً عند اه من م
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 [.292البقرة: ]     

رأى أن أكثر ، وبا كان عليه هو وأصحابه، ومن له دراية ومعرفة با بعث اه به رسوله
                  :من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً 

                           

 [.15احجرات: ]
وسنن ، ودينه يرك، وحدوده تضاع، وأي دين وأي خر فيمن يرى حارم اه تنتهك

              ، ساكت اللسان؟:وهو بارد القلب، رسوله يرغب عنها
                           

                           

 [.10 – 12امائدة: ]
، وهي موت القلوب ،قد بلوا ي الدنيا بأعظم بلية، ن عن اهموهؤاء مع سقوطهم 

 :وانتصاره للدين أكمل ،فالقلب كلا كانت حياته أتم كان غضبه ه ورسوله أقوى
                                      

 [.122اأنعام: ]                           
ونقص من ، وامتحاها بامخاوف والشدائد واجوع، وا بَد من تربية النفوس بالباء

كا  ، ليعلم اه الصادق من الكاذب، وامؤمن من امنافقاأموال واأنفس والثمراث
           ): قال سبحانه

            
 [.151-155]البقرة:  (       

كي يعز الدين عى النفوس ، ا بَد من هذا اابتاء الظاهر امكشوف لكل الناس
كلا بذلوا من  ،فكلا تأموا ي سبيله، بمقدار ما أدوا ي سبيله من تكاليف وصر

         :يء، كان أعز عليهم من كل وكلا بذلوا من أجله، أجله
                              

 [.14اأنفال: ]            
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وكذلك لن يدرك اآخرون قيمة الدين وعظمته إا حن يرون ابتاء أهله وصرهم 
وحينئذ سيقولون لو م يكن عند هؤاء من اخر أكر وأعظم ، عى الباء من أجله

           :وا صروا عليه، ما قبلوا هذا الباء ،ما ابتلوا به
 [.299آل عمران: ]                

وعندئذ ، مندفعن إليه، مقدرين له، وعندئذ ينقلب امعارضون للدين باحثن عنه
  ، وهذا ما حصل ي عر النبوة:جيء نر اه ويدخل الناس ي دين اه أفواجاً 

                            
 [.3 – 1النر: ]                         

                :ليصلب عود أهل احق ويقوى ويشتد ،وا بَد من الباء
                                

 [.34اأنعام: ]        
تز فحن ه، وبحصول الشدائد وامحن حصل التوجه واالتجاء إى اه وحده

وا يرى حواً إا ، فا يرى قوة إا قوته، اأسناد كلها يتوجه القلب إى اه وحده
    :وهذه هي العبودية التي يريدها اه من عبده، وا ملجأ إا إليه، حوله

                                  
                         

 [.4 – 2اأنفال: ]                    
إن هؤاء ي صلوات اه ورمته وهدايته جزاء عى التضحية باأموال واأنفس 

 .وجزاء عى القتل والشهادة.. وجزاء عى اخوف واجوع والشدة.. والثمرات
وأرجح من ، أرجح من النر، فهذا العطاء من اه أثقل ي اميزان من كل عطاء

                 :وأرجح من شفاء غيظ الصدور، التمكن
                                            

 [.151 – 155البقرة: ]       
 .فهذا طريق َمْن يريد اه استخاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بن البر أمعن

ه ي امكذبن لرسله أن يأخذهم بالبأساء ومن سنة ا، وسنة اه جارية وفق ما يشاء



413 

          ): كا قال سبحانه، والراء
 [.04]اأعراف:  (   

وأن يرقق ، أن من طبيعة اابتاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خر يرجى
، خالقهم القهار وأن يتجه بالبر الضعاف الغافلن إى، القلوب التي طال عليها اأمد

  :ويعلنون هذا الترع عن عبوديتهم له، ويطلبون رمته وعفوه، يترعون إليه
                                            

 [.41الروم: ]      
، وهو القوي وهم الضعفاء، فهو الغني وهم الفقراء، وليس باه حاجة لعبادة العباد

ويصلح حياهم ، إنا يصلحهم هم ،العباد وإعان عبوديتهم هولكن ترع 
                                     :ومعاشهم كذلك

 [.15فاطر: ]
حرروا من العبودية .. فمتى أعلن الناس عبوديتهم ه حرروا من العبودية لسواه

وأهوائهم التي تقعدهم عن  وحرروا من شهواهم.. للشيطان الذي يريد أن يغوهم
 .وحرروا من العبودية للعبيد أمثاهم.. طاعة اه

واستحيوا أن يغضبوا اه بنية أو عمل وهم .. استحيوا أن يطيعوا خطوات الشيطان
                      :يتجهون إليه ي الشدة ويترعون

                            
 [.12 – 11الزمر: ]            

لذلك اقتضت سنة اه ومشيئته أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبيًا فتكذبه بالبأساء 
ب، استحياء لقلوهم باأم، والراء وخر مفجر لينابيع اخر ، واأم خر مهذر
    ) :وخر موجه إى ظال الرمة لعلهم يرعون، امستكنة

             ) 
 [.05]اأعراف: 

واأمن مكان .. والعافية مكان الر.. والير مكان العر.. فإذا الرخاء مكان الشدة
 .إنا هو ي احقيقة اختبار وابتاء، وكثرة وامتاء، وإذا هو متاع ورخاء.. اخوف
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ويترع ، فيتجه إليه ،فإنه يذكر صاحبه باه، واابتاء بالشدة قد يصر عليه الكثرون
                   :فيجد ي رحابه فسحة، بن يديه

                                           
                              

 [.151 – 155البقرة: ]
، وامتاع يلهي، يني فالرخاء، فأما اابتاء بالرخاء فالذين يصرون عليه قليلون

                                           :والثراء يطفي
 [.2 – 6العلق: ]

، وحاله الكر وحالة ااستخفاف وااستهتار، فالثراء والغنى يولد حالة قلة امبااة
 وا خوفًا من أمر، فا جدون ي أنفسهم حرجًا من يء يعملونهوالفسق، 
             :خاصة حن يطول هم العهد ي اليسار والنعمة، يصنعونه

                                      
 [.45 – 44اأنعام: ]                      

ويقرفون كل كبرة تقشعر ها ، ويبطشون كذلك ي استهتار، فهم يتنعمون ي ير
فكل يء يصدر منهم عفوًا با ، وا لوم الناس، وهم ا يتقون غضب اه، داناأب

ومن ثم حسبوها مي ، وهم ا يفطنون لسنة اه ي الكون، حرج وا مبااة
وقد أخذنا دورنا ، وقالوا قد مس آباءنا الراء والراء، هكذا جزافًا با سبب معلوم

 .كذا يظنونه، وجاء دورنا ي الراء، ي الراء
وثمرة للنسيان واللهو والطغيان جيء العاقبة وفق ، عندئذ وي ساعة الغفلة السادرة

 [.05]اأعراف:  (    ): السنة اجارية
فتنة ااختبار واابتاء بالراء ، هكذا جري سنة اه أبدًا وفق مشيئته ي عباده

                                     :والراء
                                 

 [.4 – 2العنكبوت: ]           
      ): أما الطرف اآخر لسنة اه اجارية فكا قال سبحانه
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           ) 
 [.06]اأعراف: 

لفتح اه عليهم بركات ، ارواتقوا بدل ااستهت، فأهل القرى لو آمنوا بدل التكذيب
فيض ، من فوقهم ومن حت أرجلهم، هكذا مفتوحة با حساب، الساء واأرض

                     :غامر من كل مكان
                               

                                 

 [.66 – 65امائدة: ]
ا ، قد ينظر بعض الناس فرى من يقول إهم مسلمون مضيقًا عليهم ي الرزقو

 .جدون إا اجدب وامحق
ويرى ي امقابل أمًا ا يؤمنون باه وا يتقونه مفتوحًا عليهم ي الرزق والقوة 

 .والنفوذ
                 :هي السنة اجارية التي ا تتخلف فيتساءل وأين

 [.124 – 123طه: ]                      
 .ولكن هذا وذلك وهم  خيله ظواهر اأحوال

إهم ا خلصون ، ا مؤمنون وا متقون، إن أولئك الذين يقولون إهم مسلمون
 .وأن حمدًا رسول اه، وا حققون ي واقعهم شهادة أن ا إله إا اه، عبوديتهم ه

عون هم، ون رقاهم لعبيد منهم يتأهون عليهمإهم ي الواقع يسلم وما أولئك ، ويرر
                             :بامؤمنن

                                        
 [.14احجرات: ]

عبيد ربه الذي وا جعل عبدًا من ال، فامؤمن حقًا ا يدع عبدًا من العبيد يتأله عليه
                       :يرف حياته برعه وأمره

                                    
 [.66 – 64الزمر: ]           
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وفاضت عليهم بركات الساء ، ويوم كان امسلمون مؤمنن حقاً دانت هم الدنيا
                :بالنر والتمكن ي اأرضوحقق هم وعد اه ، واأرض

                                          
 [.3 – 2الطاق: ]             

وهو ، وهو اابتاء بالنعمة، فهذه هي السنة، وأما أولئك امفتوح عليهم ي الرزق
 .ه وبن الركات التي َيِعدها اه من يؤمنون ويتقونوفرق بين، أخطر من اابتاء بالشدة

وكان معه الصاح واأمن والرضا ، فالركة قد تكون مع القليل إذا أحسن اانتفاع به
 .والراحة

.. بركات ي النفوس.. إن الركات احاصلة مع اإيان والتقوى بركات ي اأشياء
، بركات تنمي احياة وترفعها.. بركات ي طيبات احياة.. بركات ي امشاعر

          :وليست جرد وفرة امال مع الشقوة والردي واانحال
                                  

 [.55التوبة: ]
 ؟ولكنها تعيش ي شقوة ،فكم من أمة غنية

    ): وابتاء يعقبه نكال، يرقبه مستقبل نكد، فهي ي حار نراه
 [.191]يونس:  (   

 ): فقد يكون مقدمة للعقوبة كا قال سبحانه، فالعطاء ليس دائًا دليل رى
                 

 [.44]اأنعام:  ( 
وبكل يء ، إن شعور اإنسان بأنه مبتى ومتحن بأيامه التي يقضيها عى اأرض

ويعطيه ، ه مناعة ضد ااغرار واانخداع والغفلةيمنح، وبكل متاع يتاح له، يملكه
ومن التكالب عى هذا امتاع الذي هو ، وقاية من ااستغراق ي متاع احياة الدنيا

                     :ومتحن فيه ،مسؤول عنه
 [.35اأنبياء: ]      

ف ي ملك أ ديل من مالكيه إذ يدرك أنه مستخل، مسة قوية للقلب البري بتاءإن اا
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وأنه هو بدوره زائل عن هذا ، وأجي عنه أهله الذين سبق هم أن مكنوا فيه، اأوائل
        ): وحاسب عى ما كسب فيه، املك

             
 [.14-13]يونس:  (       

شديد ، شديد احذر، التوقي وشعور اإنسان بالرقابة التي حيط به جعله شديد
          :شديد الرغبة ي النجاة من هذا اامتحان، الرغبة ي اإحسان

                                     
 [.1النساء: ]                         

 إن احياة ي اإسام حياة متكاملة القواعد واأركان:
 .وطريقة حياة.. وأخاق.. وعبادة.. دةعقي

، وما يسعدهم وينجيهم، فالذي خلق البر سبحانه أعلم با يصلحهم وما يصلح هم
     ): فأكرمهم به كا قال سبحانه ،وما ينفعهم وما يرهم

 [.3]امائدة:  (       
اإسامي بمنتجات طعمون احياة اإسامية والنظام يقول من ي   العظيم والقرآن

       ): أخرى ونظام آخر من صنع البر
                 

 [.25]البقرة:  (      
 إن سعادة اإنسان ي الدنيا واآخرة تكون بمعرفة سبعة أصول:

ول عبد اه بموجبه.. ومعرفة الرسمعرفة الرب الذي يعبده.. ومعرفة القرآن الذي ي  
ومعرفة عدوه الشيطان  ..قتدي به.. ومعرفة النفس ماذا تريد، وماذا يريد اه منهاالذي ي  

د.. ومعرفة اآخرة التي سيخلد رفة الدنيا التي يعيش فيها إى أمالذي يرصد له.. ومع
 فيها إى اأبد.

           فإذا عرف ذلك، وعبد اه بموجبه، فاز وسعد ي الدنيا واآخرة:
                                     

 [.0الزمر: ]                  



412 

                                  وقال سبحانه:
 [.12الطاق: ]                             

 ان:إن هذا اإنسان الذي خلقه اه له ي حياته حالت
، ويوم وادته، ونوعه، أحوال هو مقهور جبور أن يسلم فيها ه كوجوده اأوى:

 ولونه وشكله، وطوله وعرضه، ومرضه وصحته، وحركة قلبه ومعدته وروحه، ونحو ذلك.
أن تسلم ه ، وجبور عليه، بل أنت مكره فيه، وكل ذلك وأمثاله ا تستطيع أن تفعله

        :سواء أردت أو م ترد، اه ي ميع ذلكوجري عليك قدر ، فيا يريد
 [.2اإنسان: ]                    

يسلم ، وهي ما أعطاه اه فيها إرادة أن يفعل أوا يفعل، أحوال هو فيها ختار الثانية:
 .أو ا يسلم

نفع أو ير.. فهو ختار أن يؤمن أو يكفر.. أو يطيع أو يعي.. أو يعدل أو يظلم.. أو ي
 [.3اإنسان: ]                             وهو حاسب عى اختياره:

يعطيهم ، فاه عَز وجَل جعل ي حياة بعض خلوقاته كاإنس واجن مناطق ااختيار
ا ، مقهورون عليها، ومناطق هم مكرهون فيها، فيه احرية ي أن ختاروا ما شاءوا

          :وأنفذها فيهم، وتكفل ها، بل اختارها اه هم، ااختيار هم فيه
                                   

                           
 [.54اأعراف: ]       

ولو كان لإنسان هنا إرادة ، فقد حدث لإنسان يء أو يمرض أو يقع له ما يكرهه
 .ا يستطيع دفعه، ولكنه مقهور أمر اه فيه، ة منع حدوثه ما دام يكرههحر

 .وما دام يكره شيئًا ا يستطيع دفعه فهو مكره وجبور أن يسلم ه سبحانه فيا أراد
 من له اخلق واأمر. ففي مثل هذه اأمور اإنسان مسلم ه كرهًا با اختيار

، فيستطيع أن يصي ويصوم، ه طوعًا باختياره بينا ي أمور الدين اإنسان مسلم
                :ويستطيع أا يفعل ذلك، ويتصدق ويذكر اه

 [.20الكهف: ]       
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عبد له كا ، مسلم له، وكل ما ي السموات واأرض خاضع ه عَز وجَل مقهور بأمره
         ): قال سبحانه

 [.23ن: ]آل عمرا (  
وامطلوب من اإنسان أن ، فكل من ي السموات واأرض أسلم ه جَل جاله

، ويسلم حركته ااختيارية فيه ه سبحانه، ينسجم مع الكون كله ي التسليم ه سبحانه
  :فيا يكرهه وا يقدر عليهو ي خلقه وأمره، كا أسلم ه، وهي طاعة أمره ورعه

                                      
                                  

 [.12احج: ]                  
وهي ، فهو أسلم ه ي اأمور التي له اختيار فيها، فامؤمن أسلم ه ربه ي كل اأمور

 .ا اختيار ما قدره اه عليهوأسلم ي اأمور التي ليس له فيه، طاعة اه ورسوله
 .وفيا ا يقدر عليه، فأسلم قيادته ه طوعًا وكرهًا فيا يقدر عليه

فهو يكفر باه ، أما الكافر الذي رفض أن يسلم قيادته ه ي اأمور التي له فيها اختيار
فهو ، تيارولكنه يسلم ه قهراً أو كرهًا فيا ليس له فيه اخ، باختياره الذي منحه اه له

، فهو والكون كله ي قبضة اه، مقهور وجبور عى ااستسام ه كباقي امخلوقات
    ): وكل من ي السموات واأرض عبيد ملك املوك كا قال سبحانه

           
 [.05 -03]مريم:  ( 

 .علم با ينفعه ويصلحهفهو أ، ويطيع أمره، فليس للعبد إا أن يسلم ويذعن مالكه
فالسموات واأرض قالتا أتينا ، وكل الكون خلقه اه وسخره وقهره عى تنفيذ ما يريد

    :ولو أها م تأت طائعة جاءت مكرهة مقهورة أمر رها، طائعن إجااً لرها
                                

                                              
 [.11 – 0فصلت: ]                                         

وخان ، فمن استغل ااختيار الذي أعطاه اه له ي الدنيا، وكل اخلق راجعون إى اه
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، موتولن يدفع عن نفسه ا، فلن يفلت، وترك منهج ربه، وخرج عن الدين، اأمانة
وحاسب عى ما اختار كا قال ، وستنتهي فرة ااختيار، ولن يعطي لنفسه اخلود

 [.26-25]الغاشية:  (      ): سبحانه
 [.49مريم: ]                     وقال سبحانه:

: إن جامع امؤمنن ختلف عن جامع الكافرين ماديًا ومعنويًا كا قال سبحانه
 [.36 -35]القلم:  (      )

وسلطاها ، تقف باها وماها، جامع الكفار تقف بمغرياها الفخمة الضخمة
 :والكر واإراف، وتقف باللذائذ وامتاع، وتوفر امغانم، حقق امصالح، وجاهها

 [.12حمد: ]                                  
وتسخر ، هزأ بامال وامتاع، ن فتقف بمظهرها الفقر امتواضعأما جامع امؤمن

، وا مصلحة توفرها، ا باسم لذة حققها، وتدعو الناس إليها، من اجاه والسلطان
                           :وا قربى من ذي سلطان

 [.3 – 2الزمر: ]           
معتزة ، عاطلة من كل زينة، هم جردة من كل زخرفولكن باسم العقيدة تقدمها إلي

                            :بعزة اه دون سواه
 [.5البينة: ]            

ا ملك أن تأجرهم عى ذلك ، بل تقدمها إليهم ومعها امشقة واجهد واجهاد.. ا
 .كله شيئًا ي هذه اأرض
         : وجزاؤه اأو  يوم احساب، إنا هو القرب من اه

                                    
 [.22 – 21اأنعام: ]     
 [.13مريم: ]                    وقال سبحانه:

 أم الفقراء الذين يلتفون حوله؟ ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالكراء الذين ا يؤمنون بمحمد 
أن تقف العقيدة جردة من الزينة .. إنه اامتحان.. إنه اابتاء. .إها حكمة اه

ي هذه  وا زخرف وا فخامة، ا أهة وا زينة، عاطلة من عوامل اإغراء، والطاء
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          الدنيا، واموعود اأكر هو اجنة ورضوان اه:
                            

 [.12التوبة: ]                     
، ومن دون ما تواضعوا عليه، ليقبل عليها من يريدها خالصة ه من دون الناسوذلك 

ومن ، وينرف عنها من يبتغي امطامع وامنافع، وتعارفوا عليه من قيم ومغريات
ومن يركض وراء امنصب ، ومن يطلب امال وامتاع، يشتهي الزينة والزخرف

              ): واجاه
 [.13]مريم:  ( 

 [.35سبأ: ]                      وقال سبحانه:
استدرجهم اه ، وأعرضوا عنه إى غره، وإذا غفل الناس عا جاء به اأنبياء من احق

        ): من النعم إى النقم كا قال سبحانه
                

 [.45-44]اأنعام:  (     
وإمدادهم باأموال والبنن ي فرة ، فهم حسبون أن اإماء هم بعض الوقت

 ) ااختبار، مقصود به امسارعة هم ي اخرات، وايثارهم بالنعمة والعطاء:
 [.56-55]امؤمنون:  (            
لشدة سكرهم وغفلتهم با وراء امال  ،ولكنهم ا يشعرون، تاءإنا هي الفتنة وااب

   ): وعقاب ينتظرهم ي النار، ور مستطر، والبنن من مصر قادم
              ) 

 [.55]التوبة: 
ا يفيدهم اابتاء ، والذين تنكبوا الطريق، وامركون الذين ا يؤمنون باآخرة

فإن أصابتهم النعمة حسبوها إكرامًا هم عى حسن ،  اابتاء بالنقمةوا ،بالنعمة
            ): عملهم كا قال سبحانه

 [.56-55]امؤمنون:  ( 
، وم يرجعوا إى اه، وم تستيقظ ضائرهم، وإن أصابتهم النقمة م تلن قلوهم



422 

حتى يأتيهم العذاب الشديد يوم ويظلون كذلك ، ليكشف عنهم الر، يترعون له
           ): فإذا هم حائرون يائسون، القيامة

 .[16-15]امؤمنون:  (       
                          وقال سبحانه:

 [.01 – 06يونس: ]                   
فكذلك اابتاء .. واأعال درجات.. والرسل درجات.. وإذا كان اإيان درجات

درجات.. وأشده ما خص اه به أنبياءه ورسله.. فهم أعظم الناس ابتاء.. وأكملهم صراً.. 
 بتاء.م صفاهم، ويطهرها للناس بذلك ااوأوفرهم أجراً.. يكشف اه  بابتائهم عظي

َفُيبْتََلـى ، اأَْمثَُل َفاأَْمَثُل  اأَْنبِيَاُء ُثمَ » :عن أشد الناس باء قال ملسو هيلع هللا ىلصوحينا سئل النبي 
َ  ،َفإِْن َكاَن دِينُـُه ُصْلبًا اْشتََد َبَاُؤهُ  ،الَرُجُل َعَلـى َحَسِب دِينِـهِ  ِّ ِـِه ِرَقة  اْبُت ِِ دِين َوإِْن َكاَن 

ِـهِ  َِ  ،َعَلـى َحَسِب دِين ُح الَْبَاُء بِالَْعبِْد َحتَى َيتْـُرَكُه َيـْم َ ْْ ََ َي  « َعَلـى اأَْرِض َما َعَليْـِه َخطِيَئة  َف
 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه

وبذل كل ، إنا هو ااستسام ه بالطاعة والعبودية، فاإيان ليس كلمة تقال باللسان
                    :من أجل ذلك ،وترك كل يء، يء

                         

 [.15: احجرات]
: فا كاد يأنس به حتى ابتي بذبحه، فإبراهيم خليل الرمن ابتي بذبح ابنه إساعيل

(               )  
 [.192]الصافات: 

، وهذا يكفي، ولكنها إشارة من ربه، وا أمرًا مباراً ، إها إشارة وليست وحيًا رحاً 
                        :فلبى دون أن يعرض أو يسأل

 [.121 – 129النحل: ]                          
، بل استجاب مطمئنًا راضيًا واثقاً أنه يؤدي واجبه، وم يلبر ي انزعاج وا جزع
                                                

 .(4923وأخرجه ابن ماجه برقم ) (، وهذا لفظه،2302: أخرجه الرمذي برقم )حسن( 1)
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        :ليخلص منه وينتهي ،فيؤديه ي اندفاع وعجلة ،والذي ا هوله اأمر
 .[15هود: ]         

فاه ا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إى ، إن اأمر شاق عى النفس جداً 
إنا يطلب إليه أن يتوى ذبح .. وا يطلب إليه أن يكلفه أمرًا تنتهي به حياته.. امعركة
 .ابنه بيده

ويطلب إليه أن ، ويعرض عى ابنه هذا العرض، وهو مع هذا يتلقى اأمر هذا التلقي
 .هيرى فيه رأي

كالذي ، إنا يعرض اأمر عليه، إنه ا يأخذ ابنه عى غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي
وابنه ينبغي ، ربه يريد فليكن ما يريد، فاأمر ي حسه هكذا، يعرف امألوف من اأمر

ا قهرًا وا اضطرارًا؛ لينال هو اآخر ، وأن يأخذ اأمر طاعة واستساماً ، أن يعرف
 .ويتذوق حاوة التسليم أمر ربه، هو اآخر وليسلم، أجر الطاعة
ولذة التطوع التي ، أن يتذوق حاوة اإيان ملسو هيلع هللا ىلصحب ابنه إساعيل  ملسو هيلع هللا ىلصإن إبراهيم 

                                         :ذاقها
                                     

                                     

 [.132 – 139البقرة: ]
   )؟ فاذا كان من أمر الغام الذي يعرض عليه الذبح تصديقًا لرؤيا رآها أبوه

 [.192]الصافات:  (         
 .ولكن ي رى كذلك ويقن، لقد تلقى اأمر ا ي طاعة فحسب
ونسبة الفضل إليه ي إعانته عى ، عى ضعفه ثم هو اأدب مع اه بااستعانة به

 .ومساعدته عى الطاعة، التضحية
إْن هو أعانه عى ، إنا أرجع الفضل كله ه، وم يأخذها شجاعة، فلم يأخذها بطولة

 .وأصره عى ما يراد به، ما ي طلب إليه
 [.193]الصافات:  (   ): ثم يزيد الباء بدفعه إى التنفيذ

والغام استسلم ، لقد كب إبراهيم ابنه عى جبينه ليذبحه، أعظم هذا اابتاءأا ما 



424 

 .وقد وصل اأمر إى أن يكون عياناً ، للذبح فا يتحرك اقتناعاً 
وتسليم ، وطمأنينة ورى، ثقة وطاعة، فهذا هو اإسام ي حقيقته، لقد أسلا

 .نبي عن اإيان العظيموكاما ا جد ي نفسه إا هذه امشاعر التي ت، وتنفيذ
القاصد ، إنا هو ااستسام الواعي امتعقل، إها ليست الشجاعة وا ااندفاع

بل هنا الرضا اهادي امتذوق حاوة ، امطمئن ما يكون، العارف با يفعل، امريد
 .الطاعة

، يلوم يبق إا أن يذبح إبراهيم ابنه إساع، وهنا كان إبراهيم وإساعيل قد أسلا
 .وتزهق روحه، ويسيل دمه

نه ي هذا اميزان من بعد ما وضع اأب واب، وهذا أمر ا يعني شيئًا ي ميزان اه
وم يبق إا اأم ، فاابتاء قد تم، كل ما أراده اه منها عى مهاروحها وعز

 .واجسد الذبيح، وإا الدم امسفوح، البدي
وا يريد دماءهم وأجسادهم ي ، ب عباده باابتاءواه عَز وجَل ا يريد أن يعذ

ذلك فأثمر ، فاعترما قد أديا، فلا علم اه من إبراهيم وإساعيل صدقها، يء
 (           ) الصدق والنجاة:

 [.195-194]الصافات: 
ا تكنه عن بحيث ا يبقى ي النفس م، فاه عَز وجّل ا يريد إا اإسام وااستسام

ولو كانت هي ، ولو كان هو اابن فلذة الكبد، أو حتفظ به دونه، أو تعزه عن أمره، اه
 .النفس واحياة

، ذبح من حم ودم، فهذا ينوب عنه ذبح آخر، فلا بذا ذلك وم يبق إا اللحم والدم
 وهذا، ذبح بدل إساعيلي  ، ويفدي اه هذه النفس التي أسلمت وأدت بذبح عظيم

.. ومضت بذلك سنة النحر ي اأضحى تذكراً هذا احادث العظيم، جزاء امحسنن
ومال .. ومال التسليم.. ومال الطاعة.. الذي جلت فيه حقيقة اإيان

                         :وكال التضحية.. ومال البذل.. الرمة
 [.124البقرة: ]                              

إنا يريد أن تأتيه نفوسهم طائعة ملبية ، وليعرف العباد أن اه ا يريد أن يعذهم بالباء
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 .وا تتأى عليه، ا تقدم بن يديه، مؤدية مستسلمة، وافية
واحتسبها ها وفاًء ، فإذا علم اه منها الصدق ي هذا أعفاها من التضحيات واآام

: ذكر باخر عى تواي اأجيال والقرونفهي ت  ، وفداها وأكرمها، نهاوَقبِل م، وأداءً 
(              

 [.111-196]الصافات:  (        
 ومن ضحي با يملك من أجل الدين نره اه، وخذل أعداءه فوراً.

لدين، فكان أمة ضحى بنفسه، وماله، وولده، وزوجه، وبلده، من أجل ا ملسو هيلع هللا ىلصفإبراهيم 
  ي التوحيد واإيان، وأمة ي اليقن والتوكل، وأمة ي العبادة والدعوة إى اه:

                                   
 [.161اأنعام: ]       

ي النار ، فوهب اه احياة فورًا.. وضحى باله  بنفسه حن ألقي ملسو هيلع هللا ىلص ضحى إبراهيم
اه اه بناء البيت اه فجعل اأنبياء من بعده من نسله.. وضحى بالبلد وأعطمن أجل 

.. وضحى بالولد إساعيل فأحيا اه الولد، وأخرج من نسله حمداً العتيق ي مكة
سيد اأنبياء والرسل.. وضحى بأم الولد هاجر فحفظها اه وجعلها أمًا للعرب،  ملسو هيلع هللا ىلص

                   ها بن الصفا وامروة: وجعل خطواها نسكًا يتعبد الناس ه
 [.129النحل: ]                  

فكان يعيش ي نعمة من امال ، ليمتحن صره ملسو هيلع هللا ىلصوقد ابتى اه عَز وجّل نبيه أيوب 
 .واأهل والصحة

 وسلبه اأهل واأواد حتى م يبق له إا.. فسلبه اه امال حتى م يبق لديه يء
ونفخ .. وابتاه بامرض حتى أصبح ا خدم نفسه، ثم سلبه اه الصحة.. زوجه

 .الشيطان ي جسده حتى تقرح ثم تقيح
ولكنه ا يباي به ، ويذكره بامال واأهل والعافية، والشيطان يأي إليه ي كل حال

 [.44]ص:  (              ): صابرًا ه كا قال اه عنه
، فاعرضت مرة عى أيوب، وذكرها بحاها اأوى، ء الشيطان إى زوجة أيوبثم جا

وكانت امرأته ، فلا شفاه اه، وحلف ليربنها مائة سوط، فعلم أن الشيطان سَول ها
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صاحة حسنة إليه أفتاه اه أن يرها بضغث فيه مائة شمراخ ربة واحدة لير بيمينه 
                ): كا قال سبحانه

 [.44]ص:  (
، وصر عى هذا الباء كله، فشكاه إى ربه، فكان ما أصاب أيوب بسبب الشيطان

فأمره أن يرب اأرض برجله لينبع منها ، أنه كمل مراتب العبودية لربه ،فشفاه اه
 َز وجَل.ماء يغتسل منه ويرب، فيذهب عنه الر، ففعل وذهب عنه الر، وشفاه اه ع

وعافاه ي بدنه لكال صره ، وأغناه وأعطاه مااً عظياً ، ووهب له أهله ومثلهم معهم
ی       ): وقوة يقينه عى ربه كا قال سبحانه، عى الباء

              
 [.43-41]ص:  (      

 ن اهفإوا أن من صر عى الر فيعلم، أولو العقول بحالة أيوب ويعتروا فليتعظ
عى الباء  ملسو هيلع هللا ىلصكا صر أيوب ، ويستجيب دعاءه إذا دعاه، يثيبه عاجًا وآجاً تعاى 

، وشفاه وأغناه فنعم العبد، فاستجاب له، وشكا إى ربه وأناب إليه، لوجه اه تعاى
 [.44]ص:  (         ): ونعم الرسول، ونعم الصابر
وأكثر ، وتزوجوا النساء؛ أهم قدوة للناس، وأكلوا الطعام، لوا اأسبابواأنبياء فع

     :وقد جعل اه لكل يء سبباً ، وقاموا بسنن العبادة، اأمة تركوا سنن العادة
                                        

 [.32الرعد: ]          
 اتب:وجهد الدعوة له ثاث مر

 ..الثمرة.. الربية.. البداية
 .والثمرة بالنرة ونزول اهداية.. والربية باأحوال واابتاء.. فالبداية بالدعوة

             :فكل باء يصيب العباد ا كاشف له إا اه الكاي الشاي
                                                    

 [.12 – 11اأنعام: ]            
، وبحسب قوة الباء تكون قوة الصر، وكل باء يصيب العبد حتاج إى صر
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           : وبحسب قوة الصر تكون كثرة اأجر كا قال سبحانه
                                       
 [.19الزمر: ]         

 كال الصر يكون بثاثة أمور:و
 الصر عى الطاعات، والصر عى امعاي، والصر عى الباء واأذى وهو أعظمها.

 وقوة الصر عى الباء تنشأ من عدة أسباب:
 .شهود جزاء امصيبة وثواها أحدها:
 .شهود تكفرها للسيئات وحوها ها الثاي:
وأها مقدرة مسطورة ي أم الكتاب قبل أن ، اشهود القدر السابق اجاري ه الثالث:
                      :فجزعه ا يزيده إا عذاباً ، خلق

 [.11التغابن: ]                 
، أو الصر والرضا وهذا أكمل، شهوده حق اه عليه ي تلك البلوى وهو الصر الرابع:

                        :أو الصر والشكر وهذا أعى
 [.51التوبة: ]           

فشغله شهود هذا السبب بااستغفار ، علمه أن امصيبة أصابته بسبب ذنبه اخامس:
 .الذي هو أعظم اأسباب ي دفع تلك امصيبة

وأن العبودية تقتي ، واختارها وقسمها، أن يعلم أن اه قد ارتضاها له السادس:
                  :ضاه با ري له به سيده ومواهر

 [.62التوبة: ]     
احكيم ، ساقه إليه العليم بمصلحته، أن يعلم أن هذه امصيبة هي دواء نافع له السابع:

  لينال عظيم اأجر: فليصر عى جرعه، الرحيم به، الذي يضع اليء ي موضعه
                         

                                               
 [.151 – 155البقرة: ]                  

أن يعلم أن ي عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال اأم ما م  الثامن:
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    :عاقبته وحسن تأثره بل ينظر إى، فا ينظر إى مرارة الدواء، حصل بدونه
                                          

 [.216البقرة: ]                        
وإنا جاءت لتمتحن صره ، أن يعلم أن امصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله التاسع:
 ؟ن أولياء اه وحزبه أم افيتبن حينئذ هل يصلح استخدامه وجعله م، وتبتليه

وجعل ، وألبسه مابس الفضل، وخلع عليه خلع اإكرام، فإن ثبت اصطفاه واجتباه
 .أولياءه وحزبه خدمًا له وعونا له

وتضاعفت عليه امصيبة ، وصفع قفاه، وإن انقلب عى وجهه ونكص عى عقبيه طرد
                         :وهو ا يشعر

 [.3 – 1العر: ]                
أن يعلم أن اه يري عبده عى الراء والراء، والنعمة والباء، فيستخرج منه  :العار

 عبوديته ي ميع اأحوال، فإن العبد حقًا من قام بعبودية اه عى اختاف اأحوال.
وإن ، ه خر اطمأن بهفإن أصاب، الذي يعبد اه عى حرف، وأما عبد الراء والعافية

ولو علم ، فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته، أصابته فتنة انقلب عى وجهه
العبد أن نعمة اه عليه ي الباء ليست بدون نعمة اه عليه ي العافية لشغل قلبه 

                                         :ولسانه بشكره
 [.11احج: ]               ڭ          

 والشكر : ،فإن قويت أثمرت الرضا، فهذه اأسباب ونحوها تثمر الصر عى الباء
 [.4]اجمعة:  (          )

قدر ميع ما جري ي ، وبكل يء عليم، واه جل جاله عى كل يء قدير
واأحوال كا قال ، وامصائب، أعالواأقوال وا، الكون من اأرزاق واآجال

                 ): سبحانه
               

 [.23-22]احديد:  (    
فاه سبحانه قدر ما يصيب العباد من امصائب قبل أن خلق ويرأ اأنفس وامصائب 
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منها  نه يسر عليه، وحكمته البالغة التيوأخر أن مصدر ذلك قدرته عليه، وأ، واأرض
قبل  حزن عباده عى ما فاهم إذا علموا أن امصيبة فيه بقدره وكتابته، وقد كتبت أا

 [.59 – 40القمر: ]                                                                                  :خلقهم
لعلمهم أن  ،وم يفرحوا باحاصل، هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليهفإذا علموا ذلك 

فكيف يفرح بيء قد قدرت امصيبة فيه ، امصيبة مقدرة ي كل ما يقع عى اأرض
 .قبل خلقه

أو حصول مكروه أو .. وما كانت امصيبة تتضمن فوات حبوب أو خوف فواته
وعى .. ة امحبوب بعد حصولهنبه باأسى عى الفائت عى مفارق.. خوف حصوله

وجد عى توطن النفس مفارقته قبل  إذاونبه بعدم الفرح به .. فوته حيث م حصل
 .وعى الصر عى مرارها بعد الوقوع.. وقوعها

وأن ما أصابه منها م ، فإذا تيقن العبد أها مكتوبة مقدرة، وهذه هي أنواع امصائب
وأنزها ، وخف ملها، م يكن ليصيبه هانت عليه وإَن ما أخطأه منها، يكن ليخطئه

                                 :منزلة احر والرد
 [.11التغابن: ]       

ويتولد .. يمده شدة الطمع واحرص.. وخوف ي القلب، واجزع ضعف ي النفس
وعلم ، أن امقدر كائن وا بدَ ومتى آمن العبد بالقدر علم ، من ضعف اإيان بالقدر

وإا فاجزع عناء ، فلم جزع وم يفرح، أن امصيبة مقدرة ي احار والغائب
 .ومصيبة ثانية، حض

وإنا يرحم اه من عباده ، أما رقة القلب فإها ناشئة من صفة الرمة التي هي كال
وأبعدهم من اجزع؛ ، وأغزرهم دمعاً ، وكان رسول اه أرق الناس قلباً ، الرماء

 .وأقرب اخلق إى اه أعظمهم رأفة ورمة، لكال معرفته ورمته
، وامتأ من حبة اه وإجاله رق، واليقن بالوعد، أرق فيه نور اإيان إذافالقلب 

 ): فراه رقيق القلب رحيًا بكل خلوق، وسكنت فيه الرمة والرأفة
          

 [.122وبة: ]الت (  
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، وا جوز للعباد أن يرضوا بكل مقي مقدر من أفعال العباد كالكفر وامعاي
فليس أحد أن يسخط ما أمر ، ولكن عى الناس أن يرضوا بكل ما أمر اه به ورعه

                           :اه به ورعه
 [.65النساء: ]                         

مثل أن ، وينبغي لإنسان أن يرى با قدره اه عليه من امصائب التي ليست ذنوباً 
، فإن الصر عى امصائب واجب، أو ذل أو أذى اخلق له، يبتليه بفقر أو مرض
 [.5]امعارج:  (    ): والرضا ها مروع

وعدم ، لرعيةوعى امسلم ي ميع اأحوال ي الراء والراء لزوم اأوامر ا
وبسبب اأحوال ا نغر اأوامر ، وبسبب اأوامر نتحمل اأحوال، التأثر باأحوال
         ): ويكشف ما حل بنا، ليكون اه معنا

 [.129]آل عمران:  (    
، وكل ما قدره اه وقضاه من أنواع اابتاء واامتحان واآام لأطفال واحيوانات

كله جار عى مقتى ، ومن ا ثواب وا عقاب عليه، خارج عن التكليفومن هو 
 .احكمة

وله ، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة، وصفاته كاملة، فالرب سبحانه أساؤه حسنى
، وهو أحكم احاكمن، وكل خر فمنه وله وبيده، عى ذلك كل مد ومدح وثناء

                                :وأرحم الرامن
                                     

                               
                                            

 [.24 – 22احر: ]
ور ، ه إليهوإن كان ي مفعواته فهو خر بإضافت، والر ليس إليه بوجه من الوجوه

فيختص ، واأمر قسمة بن فضل اه وعدله، أو وقع به ،بإضافته إى من صدر منه
 .وهو امحمود عى هذا وهذا، ويقصد بعذابه من يشاء، برمته من يشاء

ولكل ، واخبيثون مقصودون بعذابه، فالطيبون من خلقه خصوصون بفضله ورمته
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وله ، وكٌل مستعمل فيا هو مهيأ له، انواحد قسطه من احكمة واابتاء واامتح
خلقهم للخرات فهم ها تعاى  فإنه، وكل ذلك خر ونفع ورمة للمؤمنن، خلوق
                               :عاملون

                            
 [.110 – 112هود: ]

ل حسنة ، وانقلب ي حقهم دواء، هم رمةفإذا واقعوا معصية عاد ذلك علي وب در
      ): واحسنات اماحية كا قال سبحانه، بالتوبة النصوح

                 

             
 [.19-62]الفرقان:  (          

وأراهم عزته ي ، وعصمتهم إليه، هوأن قلوهم بيد، أنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله
وأشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص ، وبره وإحسانه ي عفوه ومغفرته، قضائه

                              :والظلم واجهل
 [.192اأنعام: ]                   
ويعف ، ن م يغفر هموأنه إ، وافتقارهم وذهم بن يديه، وأشهدهم حاجتهم إليه

                       :فليس هم سبيل إى النجاة أبداً ، عنهم
 [.53النحل: ]         

، عرفوا بذلك عظيم قدرته، ثم عصوه بمشيئته وقدرته، فإهم ما عزموا أا يعصوه
م وتاب فدعوه فأجاه، وسنة مغفرته هم، وكريم حلمه عنهم ،وميل سره إياهم

وأشهدهم مده ، فلا تابوا إليه واستغفروه عرفهم رمته وسعة مغفرته، عليهم
، وكرمه ي أن خى بينهم وبن امعصية فنالوها بنعمته وإعانته، وبره العميم، العظيم

بل تداركهم بالدواء الثاي الشاي ، ثم م خل بينهم وبن ما توجبه من اهاك والفساد
اآثار التي توجبها امعصية من امحن والباء والشدائد رمة  وجعل تلك، فرمهم

             :ونيل الزلفى والكرامة عنده سبحانه، وسبباً إى علو درجاهم، هم
 [.65احج: ]       



432 

ورقاهم بآثارها إى ، وذل العبودية ،فأشهدهم العزيز احكيم باجناية عزة الربوبية
                          :كرامتهونيل  ،منازل قربه

                                                        
 [.54 – 53الزمر: ]                      

وهو الذي يربيهم ، وأعلم با يصلحهم ،أرحم بعباده من أنفسهم تبارك وتعاىواه 
جعل اه ذلك اليء منشأ  ،فمتى مال قلب العبد إى ما سوى اه، با ينفعهم

وي ذلك سعادته ، فحينئذ ينرف وجه القلب عن امخلوق إى اخالق، لآفات
 .ونجاته وفاحه

فبقي آدم مع ، جعلها اه حنة عليه حتى زالت اجنة ،ما تعلق قلبه باجنة ملسو هيلع هللا ىلصفآدم 
 .ذكر اه سبحانه

حتى بقي يعقوب مع ذكر ، أوقع الفراق بينها ملسو هيلع هللا ىلصبيوسف  ملسو هيلع هللا ىلصوما استأنس يعقوب
 .احق سبحانه

، من أهل مكة ي النرة واإعانة صاروا من أشد الناس عليه ملسو هيلع هللا ىلصوما طمع حمد 
وم ، حتى صار اعتاده وتوكله باليقن عى ربه وحده، فا أوذي نبي مثل ما أوذي

               ، فنره اه وأظهر دينه:يلتفت إى ما سواه
 [.22الفتح: ]                        

وهذا احق ، خلق السموات واأرض ليبتي عباده بأمره وهيه تبارك وتعاىواه 
                       :الذي خلق به خلقه

 [.22اجاثية: ]         جئ   
وقدر عليهم ، فأحياهم ليبتليهم بأمره وهيه، يضاً اموت واحياة ليبتليهم أ اه وخلق

           :اموت الذي ينالون به عاقبة ذلك اابتاء من الثواب والعقاب
                                                         

 [.2 – 1املك: ]        
 :سبحانه وات ليبتليهم به، أهم يؤثر ذلك عليهوزين هم ما عى اأرض من أشياء وشه

 [.1الكهف: ]                              
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             :وابتاهم بالنعم وامصائب، وابتى بعضهم ببعض
 [.35اأنبياء: ]              

د أن كان غيبًا ي علمه ا يعلمه بع، فأظهر هذا اابتاء علمه السابق فيهم موجودًا عياناً 
                                     :إا هو

 [.3 – 2العنكبوت: ]                     
ما علمه  ملسو هيلع هللا ىلص فأظهر ابتاء آدم، فابتى سبحانه أبوي اإنس واجن كاً منها باآخر

   ): فلهذا قال سبحانه للمائكة، منهوأظهر ابتاء إبليس ما علمه اه ، منه
 [.39]البقرة:  (  

فابتى اأنبياء والرسل ، وا زال ماضيًا إى يوم القيامة، واستمر هذا اابتاء ي الذرية
 .وابتى أمهم هم، بأمهم

ولذا قال  ،ويظهر ما كان كامنًا ي النفوس، وهذا اابتاء واامتحان تظهر احقائق
 (         ): هسبحان
 [.29]الفرقان: 

 [.35]اأنبياء:  (      ): وقال سبحانه
وأن اه ، وأكثر الناس ا يعرف با كان عليه أواً من نقص وجهل وفقر وذنوب

 .وأنعم عليه بذلك ظاهرًا وباطناً ، سبحانه نقله من ذلك إى ضد ما كان عليه
ثم نقله ي ، سان عى مبدأ خلقه الضعيف من اماء امهنولذا ينبه اه سبحانه اإن

وينطق ، حتى جعله برًا سويًا يسمع ويبر، أطباق خلقه وأطواره من حال إى حال
 ): كا قال سبحانه، ويصول وجول، ويأمر وينهى، ويعلم ويتحرك، ويبطش

 [.30-32]امعارج:  (              
ا حسن به مع ذلك أن يركهم ، ب اإله الذي خلقهم ما يعلمونفهو سبحانه الر

وا يعجز سبحانه مع ذلك أن ، وا ينزل عليهم كتاباً ، ا يرسل إليهم رسواً ، سدى
ويبعثهم إى دار يوفيهم فيها أعاهم من خر أو ، خلقهم بعد ما أماهم خلقًا جديداً 

، ويكذبون رسله، وهم يكذبون اه فكيف يطمع هؤاء الكفار ي دخول اجنة، ر
 .وهم يعلمون من أي يء خلقهم، ويعدلون به خلقه
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بحيث لو ، وعدم قبوله للنعمة، وسبب اخذان هم عدم صاحية امحل وأهليته
كا قال سبحانه عن قارون ، وإنا أوتيته أي أهله ومستحقه، وافته النعم لقال هذا ي

                   ): حن
 [.12]القصص:  (          

 ): رأى ما أوتيه من املك من فضل اه عليه ومنته كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصوسليان 
                    

 [.49]النمل:  ( 
هذا من وإذا علم اه ، أما قارون فرأى ذلك من نفسه واستحقاقه وأنه أهله وحقيق به

فإن حله ا تناسبه النعمة ، قلب العبد فذلك من أعظم أسباب خذانه وخليه عنه
 .امطلقة التامة

فأسباب ، وأسباب التوفيق ِمن َجْعل اه ها قابلة للنعمة.. فأسباب اخذان من النفس
كا خلق أجزاء اأرض هذه قابلة .. وهو اخالق هذه وهذه.. التوفيق منه ومن فضله

 .وهذه ا تقبلها.. وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة.. وهذه غر قابلة له.. نباتلل
وتوحيده ونصح ، وإجاله وتعظيمه، وخلق اأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره

 .وهو احكيم العليم، بل لضده، وخلق اأرواح اخبيثة غر قابلة لذلك.. عباده
هايات إا عى جر من اابتاء واإنسان ا يصل إى أسمى الغايات وأكمل الن

وهذا اجر لكاله يشبه اجر الذي ا سبيل إى دخول اجنة إا ، واامتحان
 .بعبوره

، فصورته صورة ابتاء وامتحان، وكم ه من نعمة ورمة ومنحة فيا يبتي به عباده
ف فكم ه من نعمة جسيمة ومنَة عظيمة جنى من قطو، وباطنه فيه رمة ونعمة

 .اابتاء واامتحان
والتوبة ، وما آلت إليه حنته من ااصطفاء وااجتباء، ملسو هيلع هللا ىلصفتأمل حال أبينا آدم 

وهي إخراجه من اجنة ، فلوا تلك امحنة التي جرت عليه، ورفعة امنزلة، واهداية
وبعث اأنبياء والرسل ، ما وصل إى ما وصل إليه من التكريم، وتوابع ذلك

 .اهدين من نسلهوامؤمنن وامج
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وما آلت إليه حنته وصره عى قومه تلك القرون ، ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل حال أبينا الثاي نوح 
وجعل العام من ، وأغرق أهل اأرض من الكفار بدعوته، حتى أقر اه عينه، كلها

 .وجعله من أوي العزم الذين هم أفضل الرسل، بعده كلهم من ذريته
، وخليل رب العامن، وأبو اأنبياء، إمام احنفاء ملسو هيلع هللا ىلصم ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهي

وأمر سيد اأنبياء ، ما بذل نفسه وما يملك ه ونرة دينه اخذه اه خليًا لنفسه
وجازاه سبحانه عى تسليمه ولده أمر اه أن بارك ، أن يتبع ملته ملسو هيلع هللا ىلصوالرسل حمد 

 .وكَثره حتى مأ السهل واجبل، ي نسله
انه جواد كريم من ترك لوجهه أمرًا أو فعله لوجهه بذل اه له أضعاف ما تركه فاه سبح

 .وجازاه بأضعاف ما فعله أجله أضعافًا مضاعفة، من ذلك اأمر أضعافًا مضاعفة
، ووافق عليه الولد أباه، بادر أمر اه ملسو هيلع هللا ىلصإساعيل  بذبح ولده ملسو هيلع هللا ىلص فلا أمر اه إبراهيم

، فداه بذبح عظيم، وعلم اه منها الصدق والوفاء، وكاما ري وسلم أمر ه
 .وبارك ي نسلها حتى ملؤوا اأرض، وأعطاما املك والنبوة

 .و)بنو إساعيل(.. )بنو إرائيل(: وجعل من نسلها هاتن اأمتن العظيمتن
 والثناء اجميل عليه عى ألسنة ميع الرسل واأمم، مع ما أكرمه اه به من رفع ذكره

      ): وي السموات بن امائكة، من بعده
 [.111-190]الصافات:  (   

وما آلت إليه حنته وفتونه من أول وادته إى منتهى ، ملسو هيلع هللا ىلص ثم تأمل حال الكليم موسى
ورفعه ، وكتب له التوراة بيده، واصطنعه لنفسه، وقربه منه، حتى كلمه اه تكلياً ، أمره

لتحمله الشدائد وامحن العظام ، واحتمل له ما ا حتمل لغره، تإى أعى السموا
 .ثم مع بني إرائيل، ومقاساة اأمر الشديد مع فرعون وقومه، ي اه

حتى ، واحتاله ي اه ما حمله منهم، وصره عى قومه ملسو هيلع هللا ىلص ثم تأمل حال امسيح
، قطعهم ي اأرضو، وانتقم من أعدائه، وطهره من الذين كفروا، رفعه اه إليه

 .وسلب ملكهم وفخرهم إى آخر الدهر، ومزقهم كل مزق
واحتاله ما م حتمله ، وصره ي اه، وسرته مع قومه ملسو هيلع هللا ىلص ثم تأمل حال نبينا حمد

وخوف ، وإقامة وظعن، وغنى وفقر، من سلم وحرب، وتلون اأحوال عليه، نبي قبله
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به وأوليائه وأصحابه بن يديه كا وقتل أحبا، وتركه من أجل اه كل يء، وأمن
د وغرها  .حصل ي أ ح 

واافراء ، والسحر والكذب، وأذى الكفار له بسائر أنواع اأذى من القول والفعل
وهو ي ذلك كله صابر عى ، والسخرية منه ومن دينه وأتباعه، وااستهزاء به، عليه

فلم يؤَذ نبي ما أوذي  ،ليؤمنوا باه ويستعطفهم، ويرحم عباد اه، يدعو إى اه، أمر اه
ِِ ا»: ملسو هيلع هللا ىلص كا قال  ُُ ِِ ا ،َوَما ُيـَخاُف َأَحد   ٬َلَقْد ُأِخْف  ُُ  ،َوَما ُيْؤَذى َأَحد   ٬َولََقْد ُأوذِي

ِِ َولِبَِاٍل َطَعام  َيْأُكُلـُه ُذو َكبِ  َ َثَاُثوَن ِمْن َبْنِ َيْوٍم َوَليَْلٍة َوَما  َّ ُْ َع ء  َوَلَقْد َأَت ْ ََ ٍد إِاَ 
 .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «ُيَواِريِه إِْبُط بَِالٍ 
.. وجعله سيد الناس كلهم ي الدنيا واآخرة.. وقرن اسمه باسمه.. فرفع اه ذكره

وكانت تلك امحن واابتاء عن .. وأعظمهم جاهاً .. وجعله أقرب اخلق وسيلة
 .وساقه ها إى أعى امقامات.. وفضاً  وهو ما زاده اه ها رفاً .. كرامته

يسوقه ، كل له نصيب من امحنة واابتاء، وهذا حال ورثته من بعده اأمثل فاأمثل
 .اه ها إى كاله بحسب متابعته له

ما تتقار عقول ، فكم ه من احكم ي ابتائه أنبيائه ورسله وعباده امؤمنن
وصل إى امقامات امحمودة والنهايات  وهل وصل من، العامن عن معرفته

 .الفاضلة إا عى جر امحنة واابتاء
ونصيب كل عبد من الرمة عى قدر نصيبه من اهدى، وأكمل امؤمنن إياناً 

           )أعظمهم رمة، كا قال سبحانه: 
 [.20]الفتح:  (

ته، وقد وسع ربنا كل يء رمة وامؤمن كلا اتسع علمه باه ودينه اتسعت رم
وعلًا، وهو سبحانه أرحم بالعبد من نفسه، وأعلم بمصلحة العبد من نفسه، ومن مام 
رمة أرحم الرامن تسليط أنواع الباء عى العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتاؤه له 
ه وامتحانه ومنعه من كثر من أغراضه وشهواته من رمته به، ولكن العبد جهل

                                                

 (. 151وأخرجه ابن ماجه برقم ) (، وهذا لفظه،2412: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 1)
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  )وظلمه يتهم ربه بابتائه، وا يعلم إحسانه إليه بابتائه وامتحانه: 
                     

 [.216]البقرة: (     
 م العليم، العزيز الرحيم بعباده.يفسبحان احك

إيان من لية.. جلبت أهلها خراً كثرًا فكم من نعمة.. وكم من مصيبة.. وكم من ب
جديد.. ومن توبة جديدة.. ومن طاعات جديدة.. ومن تعظيم جديد للرب.. ومن 

                          جهد جديد.. ومن حب جديد: 
                                          

 [.29لقان: ]             
                         وقال سبحانه: 

 [.51التوبة: ]         
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 الشورى فقه -11
                ): قال اه تعاى

                 
 [.150]آل عمران:    (
          ): وقال اه تعاى

 [.32]الشورى:    (
 .هام الرأي السديد مصلحة الدينهي استل الشورى:

والدين ، وهي شعار هذه اأمة، ملسو هيلع هللا ىلصوسنة من سنن النبي ، والشورى جزء من الدين
 .وتظهر سننه وآدابه ي الناس، لينتر ي العام، حتاج إى الشورى

واختيار ااجاه السليم من اآراء وااجاهات ، تقليب أوجه الرأي ومهمة الشورى:
 .امعروضة

التنفيذ ي عزم ، وجاء دور التنفيذ، انتهى اأمر إى هذا احد انتهى دور الشورىفإذا 
 .ويكل أمر العواقب إليه، وي توكل عى اه يصل اأمر بقدر اه، وحسم

، ومعاودة تقليب الرأي من جديد، وا جال بعدها للتأرجح والردد، فللشورى وقتها
  ): والتأرجح الذي ا ينتهي، ائمفهذا مآله الشلل والسلبية وتوهن العز

 [.150]آل عمران:  (           
بل جب أن ، فا ينبغي أن يقع ااعتاد عليه، وإذا حصل الرأي امتأكد بامشورة

 .يكون ااعتاد عى إعانة اه وتسديده وعصمته ي ميع اأمور
وي ، بادات امتقرب ها إى اهوالشورى ي أمور الدين والدعوة واجهاد من الع

 :الشورى من الفوائد وامصالح الدينية والدنيوية ما ا يمكن حره
وذلك ، ورفعة درجتهم، فمشاورة الرسول أو الداعي للمؤمنن توجب علو شأهم

 .وخلوصهم ي طاعته، وحسن انقيادهم إليه، يقتي شدة حبتهم له
ومقدار ، ومقدار حبهم للدين، أفهامهموبالشورى ت علم مقادير عقول الناس و

 .فيستخدمهم للدين كل حسب منزلته، استعدادهم للقيام بالدين
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وأهم ، وعند اخلق، ومشاورة امسلمن ي أمور الدين تشعرهم بأن هم قدرًا عند اه
واملك العظيم ا يشاور ي امهات العظيمة إا خواصه ، مسؤولون عن الدين

 .وبذلك جود عقوهم بأنفس اآراء وأصوها ،وامقربن عنده
وإزالة ما يصر ي النفوس من آثار سوء ، وي الشورى تسميح خواطر امؤمنن

وشاورهم ي حادثة  ،فإن من له اأمر عى الناس إذا مع أهل الرأي والفضل، الفهم
وا فبذل، وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم، اطمأنت نفوسهم وأحبوه ،من احوادث

 .لعلمهم بسعيه ي مصالح امسلمن، جهدهم ومقدورهم ي طاعته
فصار ي ذلك زيادة ، وي ااستشارة تنور اأفكار بسبب إعاها فيا وضعت له

 .للعقول
وإن ، فإن امشاِور ا يكاد خطئ ي فعله، ومنها ما تنتجه الشورى من الرأي امصيب
وا ، وما ندم من استخار، نه فعل ما يمكنهأخطأ أو م يتم له مطلوب فليس بملوم؛ أ

 .خاب من استشار
 وللشورى آداب:

والعفو ، واللن وامحبة، والرمة والشفقة، فأساس الشورى اأمانة والنصيحة
 .وخفض اجناح للمؤمنن، ومع القلوب عى اهدى، والصفح عن اإساءة

ونحرمهم .. جميعونحب اخر لل.. فنعطي الرأي بأمانة وصدق مصلحة الدين
ونلن هم .. ونوقرهم حتى نستفيد من استعداد الناس خدمة الدين ونره وتعليمه

حتى جتمع القلوب عى اإيان وا تنفر من العمل.. وحتى ا يضيع ااستعداد 
 اموجود ي اأمة.. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة فنستفيد من كل واحد بحسبه:

 [.150]آل عمران:  (              )
 (   ): ملسو هيلع هللا ىلصونعفو ونستغفر أهل الشورى كا قال اه لنبيه 

 [.150]آل عمران: 
فإن قروا فيه ، فلهذا امنصب حق عليهم، فالعفو عن منصب النبوة الذي قروا فيه

                  : فاعف عنهم تأليفًا لقلوهم
 [.0 – 2الفتح: ]                 
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 .لعل اه سبحانه أن يغفر هم بدعائك هم، وااستغفار هم عن تقصرهم ي حق اه
فإذا .. حتى يصر اأمر نقياً .. واه يعفو عن حقه.. فأنت تعفو عن حقك يا حمد

 [.150]آل عمران:  (  ): فاآن، واه غفر هم، عفوت عنهم
 .وهم سيتحملونه بعدك.. همأن الدين كله مسؤوليت

 ونستخدم أسلوب التأليف ي الشورى:
 ماذا ترى يا أبا حمد؟ ؟ماذا تقول يا فان ؟ماذا ترون ؟كيف ترون

.. بامسؤولية تعظيًا للدين.. وإجااً حملته.. وتأليفًا لقلوهم.. لتخدم الدين.. وتشعر
 .وتنهض بأعبائها عى الدوام

، فا نشذ عن أهل الشورى ونخالفهم، نا ااجتاع وعدم التفرقواه عَز وجَل يريد م
وما ، ويؤلف قلبه حتى يعود إى اجاعة، وإذا انقطع أحد تبعه غره يلتمس له العذر

إليهم  فذهب أبو بكر ، وغره عن البيعة باخافة تأخر عي  بويع أي بكر 
هم أبو بكر أن تكون البيعة ي فطلب من، ورغبهم ليبايعوا؛ أنه صار خليفة فرضوا

ليكون امجتمع سويًا مستقيًا ، لئا يكون ي قلوب الناس عليهم يء ،امسجد
 .فحروا وبايعوا، ا طمعًا ي الواية والتسلط، كأسنان امشط

ومن ليس عنده القدرة؛ ، من عنده القدرة، وي الشورى نشاور ميع من حر
فنأخذ رأهم لوجود ااستعداد ، ا من أهل الرأيولكن ا يؤخذ الرأي إ، للتأليف
 ، وسابقتهم ي الفضل.عندهم

ولكننا بحاجة إى استعدادهم خدمة ، ويكون عندنا ااستغناء عن أموال الناس
لينشطوا ويرغبوا غرهم ي ذلك كا ، فنبن مناقبهم وفضائلهم ي خدمة الدين، الدين

مر وعثان وعي، والزبر وسعد ومعاذ مناقب أصحابه أي بكر وعملسو هيلع هللا ىلص بن الرسول 
تدى هم.  وأي عبيدة وغرهم رضوان اه عليهم، وي ذلك إظهار محاسن أصحابه ليق 

 .فنظهر حاسن أصحابنا ونجمعها ونعلنها خدمة الدين
خاصة من هم قدم ، ونقدمهم ي الرأي وامكان، ونوقر ونحرم أهل الشورى

ونعرف هم ، سهم وأمواهم وأوقاهم خدمة الدينمن بذلوا أنف، صدق ي الدين
، ونعتني هم أكثر من غرهم؛ أهم حملون امسؤولية وهم حت الشورى، فضلهم
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، وبسببهم ينتر اإيان وتنتر اأعال ي العام، وهؤاء يفيدون ميع اأمة
 .وأجرهم عند اه عظيم، فحقهم كبر

فليس امؤمن بالطعان ، والسب والشتم، للمزونجتنب ي ميع اأحوال الطعن وا
 .وا الفاحش وا البذيء، وا اللعان

، ومصلحة امسلمن، ونقدم الرأي ونشر به عى أساس اأمانة مصلحة الدين
              : نقدمه ونحن مستعدون للقيام به، ومصلحة اإنسانية

 [.3 – 2الصف: ]                                
، ونجلس ي الشورى ونحن مستعدون للقيام بأي عمل من أعال الدين نكلف به

ولكل ، فإنا اأعال بالنيات، وذلك ليحصل لنا أجر ذلك العمل وإن م نكلف به
 .امرئ ما نوى

وا نكتم ، وا رأيه، وا نحقر أحداً ، ونسمعها كلها، ونحرم اآراء ي الشورى
تكون ، وقوة اهم، وشدة احب، وبقدر صفاء القلب، نقدمه خدمة للدينبل ، الرأي

 .وقوة التضحية، وقوة العمل، قوة الرأي
فاإرار وااستكبار مرضان ، وااستكبار عى غرنا ،ونتجنب اإرار عى آرائنا

ۓ      ): ي قوم نوح الذين أهلكهم اه بعدما شكاهم نوح إى ربه
               

 [.1-5]نوح:  (    
، واستكروا عن احق الذي جاء من اه، أروا عى رأهم الباطل ملسو هيلع هللا ىلص فقوم نوح

 .واه يلهمنا الصواب منها، ونسمع من اآخرين، فنقول رأينا بصدق
بل يكون عنده ااستعداد إن أخذ منه  ،عدم اإعجاب بالنفس أو الرأي: ومن اآداب

.. أخراً  ويسأله عمر  ،جلس خلف امجلس وكان عي أو م يؤخذ،  الرأي
 ؟ماذا ترى يا أبا احسن

وإن م يأخذوا ، فإن أخذ أهل الشورى برأي أحدنا استغفَر اه؛ أنه قد يكون خطأ
 .وبذلك يسلم ويطرد العجب عن نفسه، برأيه جزم بأن رأي غره أصوب منه
 .مع احرام آراء اآخرين ،الدين بحرية كاملة ونقدم اآراء ي الشورى مصلحة
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ثم فصل  ،اآراء ي أسارى بدر ملسو هيلع هللا ىلصوتارة نسمع اآراء ثم يأي الفصل كا سمع النبي 
ثم فصل  ،وكا سمع اآراء ي اخروج إى قريش ي أحد، بأخذ الفدية وإطاقهم

 .باخروج إليهم
وفصل ، ي حفر اخندق برأي واحد كا أخذ برأي سلان  ملسو هيلع هللا ىلصوتارة يفصل النبي 

 .به؛ أنه ا يعرفه غره
ونستلهمه الرأي ، نتوجه إليه وحده ي الشورى، ونتوجه إى اه ي ميع أمورنا

كالبدن حتاج إى كل ، فالدين حتاج إى رأي كل فرد، السديد خدمة الدين
 [.13 التغابن:]                                     : اجوارح

فاجميع عليهم مسؤولية .. والتعليم والشورى.. فنطلب اجميع ي الدعوة واجهاد
 [.32الشورى: ]         :الدين

 ثم نتفكرعى اأمر،  فنجتمع، واجتاع القلوب ي الشورى، وينبغي توحيد الفكر
 .ثم نقوم بالعمل، ثم نتفقفيه، 

فهكذا أعال الدين ، وعة قطع وأجهزةفاماكينة تؤدي وظيفتها وهي مكونة من جم
وإذا حصلت الفرقة جاء ، ا تزيد إا بااجتاع، وتعليم وجهاد، من عبادة ودعوة

، اخللها كا أن اآلة بفقد جزء منها حصل ، اخلل والنقص كا حصل ي أ حد
 أو ينعدم. ويقل اإنتاج، ويتغر الصوت

، نقبلها حمًا لأمانة، وا نتأخر عنها، هاوا نفزع من، ونقبل امسؤولية مها كانت
فنحن ا ، ونعجز عنها ،فنوكل إليها ،وا نقبلها من باب احرص عليها، وأداء ها

، ونتحملها بنية نفع امسلمن، فاه يعيننا عليها، نطلبها ولكن مصلحة الدين نتحملها
                         : ولنكون سببًا لدخوهم اجنة

                              
 [.225البقرة: ]           

واأحوال وامسائل التي تظهر بسبب اجهد ، والدين النصيحة، وامستشار مؤمن
 .والدعوة ا بد من إظهارها ي الشورى ليتم حلها

، ي عندهم الفكر ي حلهافيأ، بل ت ظهر ليعلم ها أهل الشورى، وا تكتم امسائل
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 .وتبقى مطمئنة مستعدة أي عمل، وتزول من النفوس
، وسوء الفهم، وكتان امسائل واأحوال عن أهل الشورى يؤدي إى سوء الظن

 .ثم يأي اانقطاع واحرمان.. ثم تأي الفرقة.. فتأي الغيبة، وسوء العمل
 .سينا أن نخرك فساحنان: وإذا حصل سوء الفهم بسبب النسيان نعتذر ونقول

فنجلس ، من أهم اأعال وأجلها، والشورى من أجل الدين، والتفكر من أجل الدين
 ؟ونتشاور ي جال الدعوة كيف تنر اهداية ي العام، من أجل الدين يومياً 

، ثم يكون بعد ذلك التنفيذ فوراً ، وأخذ الرأي السديد ،وبعد ساع اآراء يكون الفصل
                            : ر العمل ي العاموبذلك ينت

                                   
 [. 150آل عمران: ]         

لتنفيذ ما فصل به ي هذه  ،والوقت ،وامال ،وبعد الشورى ننفق ما عندنا من اجهد
                           : امشورة

                           
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]
، واانفاق برها صدقهم وحبتهم فإذا اتفقوا أنفقوا عى ما اتفقوا عليه ما رزقهم اه

 لدينهم.
ويتشاورون كل يوم من  مع كبار الصحابة ري اه عنهم يتفكرون ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

 كرام الوفود القادمة للمدينة.، وإأجل الدين ونر اهداية ي العام
أثناء خافته ي امسجد  يتشاورون مع عمر  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ستة من أصحاب النبي 

وما يقارب من ثاثن ألفًا من ، النبوي من أجل الدين ونره واجهاد من أجله
، فكانت امسائل واأحوال تأي من اخارج، امامسلمن كانوا ي احركة ي الع

تارة للمهاجرين ، حملها أهل الشورى وعمر ، من اميدان ي أنحاء اأرض
، وبذلك ري اه عنهم ورضوا حسب أمية اأمر، وتارة لبعضهم، واأنصار كلهم

                      عنه: 
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 [.199التوبة: ]     

وبذلك انتر اإسام، واتسعت الفتوحات، ودخل الناس ي دين اه أفواجًا؛ أن ي 
 الصحابة كلهم ثاثة أشياء:

 .ملسو هيلع هللا ىلصوجهد حمد .. وحياة حمد... فكر حمد
.. فانتر التوحيد واإيان.. والعلم والعمل.. واأخاق واآداب.. والسنن واأحكام

فكذلك الدعوة  كلها ي وقت واحد.. أهم تيقنوا أنه كا أن العبادة عى ميع اأمة..
                               : عى ميع اأمة

 [.33فصلت: ]     
، وا يليق إظهاره ،فكل ما جري ي الشورى ما ا يصلح نره، وامجالس باأمانة
ونتوجه إى ، ونير اأمور، ونتطاوع وا نختلف، ونبر وا ننفر ،فا نظهره للناس

                               :اه بالدعاء ي حل ميع امسائل
 [.65غافر: ]             

، ي ميع شعب ي العام كله ،حتى حيا الدين كله، ونستمر فيه، ونقوم بالعمل
  ، والناس هم حقوق:والرب له حقوق، فالعمل عظيم، من التقصرونستغفر احياة، 

                                  
                              

                            
 [.12احج: ]               

والتقصر حاصل ي هذا ، وفيا خص غره، نفسه والعبد عليه واجبات فيا خص
                                 :وهذا

 [.119النساء: ]
وندعو لبعضنا باإعانة ، ونعفو ونصفح عن بعضنا، والتوبة واجبة، فااستغفار ازم

، ونستمر عى ذلك ونبادر إى ما أمرنا به، ونكل أمورنا إليه، اه ىونتوجه إ، والتوفيق
              )حتى نلقى اه: 
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 [.15]الشورى:  (            

ا  ،وترامهم وحاهم وكال عقوهم، وامؤمنون اجتاعهم وتآلفهم وتوادهم
 .هميستبد أحد منهم برأيه ي أمر من اأمور امشركة بين

، وتشاوروا ، اجتمعوا لهفإذا أرادوا أمراً من اأمور التي حتاج إى إعال فكر ورأي
: وبادروا إى تنفيذه كا أخر اه عنهم بقوله، حتى إذا تبن هم الرأي السديد أخذوا به

 [.32]الشورى: (   )
ن مسائل وفيا أشكل عليهم م، وجب عى الواة مشاورة العلاء فيا ا يعلمون

ومشاورة وجوه ، ومشاورة وجوه اجيش فيا يتعلق باحروب والغزوات، الدين
 .الناس فيا يتعلق بمصالح امسلمن

 .أهل الرأي من أصحابه ي أمور عامة وخاصة ملسو هيلع هللا ىلصوقد استشار النبي 
 ..وي النداء للصاة.. فاستشارهم ي شأن امنر

 ي غزوة بدر أربع مرات:ملسو هيلع هللا ىلص واستشار 
وشاورهم ما علم .. صحابه ري اه عنهم ي اخروج إى عر قريشأ ملسو هيلع هللا ىلصشاور 

الرابعة ي  ملسو هيلع هللا ىلصوشاورهم .. ي امنزل يوم بدر ملسو هيلع هللا ىلصوشاورهم .. بخروج قريش لقتاله
 .أسارى بدر

أصحابه ي اخروج إى أحد لقتال قريش، وشاور أصحابه ي غزوة ملسو هيلع هللا ىلص وشاور 
 اخندق مرتن:

 .عليه سلان بحفر اخندق فحفرهفأشار ، ي كف كيد اأحزاب اأوى:
ويرجعوا فأبى ، استشارهم ي مصاحة امركن عى ثلث ثار امدينة الثانية:

 .امسلمون إا قتاهم
 ..وشاورهم ي حصار الطائف.. وشاور أصحابه عام احديبية

 .وغر ذلك كا ورد ي السنة.. وشاور عليًا وأسامة ي أمر عائشة ي قصة اإفك
أما ما ورد فيه نص من الكتاب أو السنة فا ، ى جاها فيا م ينزل فيه وحيوالشور

      ): فإنه واجب ااتباع كا قال سبحانه، جال للشورى فيه
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 [.36]اأحزاب:  (

ولكن ، ة اأمةبل الواحد منا عنده استعداد لكاف، واأمة فيها ااستعداد لنر الدين
         :ضاع ااستعداد ي الغفات والشهوات وحب الدنيا

                       
 [.11التوبة: ]                           

وكم كان صفاء قلب ، ي الدين تلهم ي القلوب حسب صفاء القلوب الصائبة واآراء
 كا ي احجاب وأسارى بدر وغرها. رأيهعمر فينزل الوحي حسب 

والكبر يستشر الصغر؛ أن اأمر يعود إى الكبر، وتؤخذ الشورى من يقوم بالعمل، ا 
 من ا يقوم بالعمل وا يعرفه، ونأخذ الرأي من اجميع، فمن م نستره كيف نستخدمه.

أنه يشوش  ،يئاً وا نحدث ش، بل نعمل بالسنن كا وردت ،وا نجتهد ي العمل
حذيفة أن يذهب إى عسكر امركن ي غزوة اأحزاب  ملسو هيلع هللا ىلصكا أمر النبي ، اآخرين

الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوي صلح احديبية أمر النبي ، فذهب وجاء باخر، وا حدث شيئاً 
بأشياء وصروا عى ما جاء ي الصلح، فكان بعدها الفتح اأعظم ودخول الناس ي دين 

واطف ولو كانت حسنة فإها ا تقدم عى اأوامر، وا بد من احاد اه أفواجاً، والع
 الفكر، واجتاع القلوب عى امنهج الصحيح، لتنزل الرمة، وحصل التوفيق.

والصحبة ا تنفع إا مع ، والربية تكون بالصحبة، واه هو امري، ونحن أداء
 .وكذلك امشورة، سامة الصدر

وتنشط اأفكار ، وامشورة جمع القلوب، مصلحة الدينوامشورة عمل اجتاعي 
 ، وتؤلف بن القلوب، وتثمر كال امحبة واأخوة.ي قلوب الدعاة

 ونجعل الشورى عماً اجتاعيًا بأمرين:
فالذي ا حر ي ، ونحر ي الشورى، ونؤخر أشغالنا، أن نضحي بأوقاتنا اأول:

حر وجتهد اه يلهمه امراشد هداية  والذي، الشورى كالذي ا حر الصاة
 (         ): اأمة كا قال سبحانه

 [.60]العنكبوت: 
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وجتمع عى الدعوة والصيام واحج،  فاأمة جتمع ي العبادات ي الصاة
 ، ليقوم الدين وينتر ي العام.فنحر ي الشورى كا نحر ي الصاة، بالشورى

ويترف كل واحد حسب ، شاور ي الدعوة ميعًا؛ لئا تكون اأحزابأن نت الثاي:
 [.32الشورى: ]         :هواه

    :والركة تنزل.. وامانع يزول.. ففي أي عمل اجتاعي احوائج تقى
                                    

 [.2امائدة: ]
والدعوة ا مي إا ، عبادة وشورى، دعوة وتعليم، بوةوأعال الدين فيها نور الن

                                                              :بمزاج النبوة
 [.21اأحزاب: ]               جئ   

ونتجنب اإرار عى الرأي؛ أن الذي ير عى رأيه جد ي نفسه أنه هو اأحق 
 .والرأي حق العمل ا حق اإنسان، ملبالع

واستعداد ، واستعداد اإنفاق، واه عَز وجَل يريد هذا العمل استعداد الرأي السديد
            :لينتر اخر ي العام كله، واستعداد التعليم، الدعوة

                            
 [.15احجرات: ]     

         )بَد من احيطة ي العمل كا قال سبحانه: وا 
 [.29 -10]الكهف:  (           

، وبعضهم جعله ترك العمل بالكلية، وبعض الناس جعل ااحتياط جاوز اأمور
 .وهذا خروج عن ااعتدال

  :عتدال والتلطففاأعال ااجتاعية كالدعوة واجهاد والتعليم ا بَد فيها من اا
 [.13آل عمران: ]                            

وجهد الدعوة إى اه ليس  ،وي مزاج اأنبياء اللن والرمة والشفقة عى اخلق
            :بل هو حقهم الذي جب إيصاله إليهم، إحسانًا للبرية

 [.52هيم: إبرا]                      
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كا أن اإنسان إذا تفرغ خدمة ، وإذا تفرغنا جهد الدين اه يغنينا بفضله عمن سواه
                                 با يعطيه: السلطان فهو يغنيه

 [.3 – 2الطاق: ]                                      
فنقوم بكل عمل ، وقلة ااحتساب، وضعف اإيان، ل فساد اليقنوسبب ترك اأعا

                :باليقن التام عى أن اأمور كلها بيد اه وحده
 [.13التغابن: ]       

فنتعلم اإيان بالنظر ي اآيات ، واإيان بالغيب هو اأصل، واإيان ا هاية له
            :آنية التي تبن عظمة اه وقدرتهالكونية واآيات القر

                                     
 [.2 – 6ق: ]                         

 [.24حمد: ]                     وقال سبحانه:
وبقدر ، وااستفادة من خزائنه، جَل وامقصود من تقوية اإيان امتثال أوامر اه عَز و

 .قوة اإيان تأي شعب اإيان من التقوى والتوكل واخوف والرجاء وامحبة
وبكثرة امال يتمتع بكثرة ، وبقوة اإيان يتمتع اإنسان بكثرة اأعال الصاحة

                          :اأشياء التي تعقب احرة والتعب
                                     

 [.113 – 112هود: ]                 
فالدعوة اانفرادية يكون معها ، والعمل ااجتاعي أقوى من العمل اانفرادي

والدعوة ااجتاعية تنزل معها اهداية ، التكذيب والرد وااستهزاء غالباً العجب و
                                :والنرة

                              
 [.195 – 194آل عمران: ]         

      وطلب العلم لغر اه يولد الفتنة، ويمزق اأمة، ويورث الكر واجدل والفرقة:
 [.5 البينة:]                          

                        وقال سبحانه:
 [.115اأعراف: ]         
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 اه سبيل ِ اإنفاق فقه -11
                ): قال اه تعاى

 [.262]البقرة:  (        
        )وقال اه تعاى: 

 [.214]البقرة:    (        
فالنفوس الريفة طبعها البذل ، الكرم واإنفاق من أسمى الصفات امحمودة

 .واإنفاق والعطاء
، وتنفق أجود امال، دوام ااقتداء ملسو هيلع هللا ىلصوللرسول ، فهي تعطي اه الطاعة والتقوى

 .وأحسن القول، وأمل اأخاق
 [3 ]البقرة: (       )وقد مدح اه امؤمنن بأهم: 

، وله خزائن السموات واأرض، له ملك السموات واأرض تبارك وتعاى واه
                :ومراث السموات واأرض ملكه وراجع إليه

 [.49مريم: ]     
ووجههم لرفها ي سبيل اه فيا ، وقد استخلف اه عباده فيا أعطاهم من اأموال

 [.1احديد: ]                  :يرضيه وفيا حبه
وأنفقوها ، وقد بذل السابقون اأولون من امهاجرين واأنصار أمواهم ي سبيل اه

   ): كا بذلوا أنفسهم كا قال سبحانه، من أجل إعاء كلمة اه
            

              
 [.20 -22]التوبة:  (

من أعظم عامات اإيان، وهؤاء  ،واجهاد ي سبيل اه ،ل اهفاإنفاق ي سبي
ي فرة الشدة قبل فتح مكة، حن كان  ،بذلوا أمواهم وأنفسهم ي ساعة العرة

 .اإسام غريبًا حارًا من كل جانب، مطاردًا من كل عدو، قليل اأنصار واأعوان
 :طمع ي عوض من اأرض وا رياءا تشوبه شائبة من ، وكان هذا البذل خالصًا ه
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 [.15احجرات: ]              

لقد كان بذاً يرجون ثوابه مية ونرة هذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها عى كل 
جاءوا بعد ما أصبح الذين  ىوما بذلوه من ناحية الكم كان قلياً بالقياس إ، يء

 .الفتح يملكون أن يبذلوه
ولكنه الباعث وما يمثله من حقيقة اإيان ، ولكن الكم ليس هو الذي يرجح باميزان

               ): كا قال سبحانه
 [.19]احديد:  (                 

وليس ي اأفق ، واأنصار قلة، إن الذي ينفق ويقاتل ي سبيل اه والعقيدة مطاردة
غر الذي ينفق ويقاتل والعقيدة ، وا رخاء وا أمن، وا رمة سلطان، ظل منفعة

 .والنر والغلبة قريبة امنال، واأنصار كثرة، آمنة
، ا جد عى اخر أعواناً ، عميق الثقة والطمأنينة باه وحده، ذلك متعلق باه مبارة

 [.19 ]احديد: (   )صار، فدرجات هؤاء متفاوتة: وهذا له عى اخر أن
ورد ذلك التفاوت وهذا ، فقد أحسنوا ميعًا عى تفاوت ما بينهم ي الدرجات

وما وراء أعاهم من ، اجزاء باحسنى للجميع إى ما يعلمه اه من تقدير أحواهم
 .نبحقيقة ما يعملوتعاى  ومعرفته، وحسن نواياهم، قوة عزائمهم

وتلك مسة موقظة للقلوب ي عام النوايا امضمرة، وراء اأعال الظاهرة، وهي 
إَِن اهَ ا َينُْظُر إَِلـى » ملسو هيلع هللا ىلص:التي تناط ها القيم، وترجح ها اموازين كا قال النبي 

لُِكمْ  ، َوَلكِْن َينُْظُر إِلَـى ُقُلوبُِكمَوَأْمَوالُِكمْ  ُصَوِرُكمْ  ََ  .()ممسل أخرجه« َوَأْع
، وعمل بالدين، والسابقون اأولون من امهاجرين واأنصار هم أول من اعتنق الدين

ففضلهم ، وجاهد من أجل الدين، وأنفق عى الدين، ودعا إى الدين، الدين َلـموع
وجزاؤهم عند اه ، ومكانتهم عند اه عظيمة، وحقهم عليها كبر، عى اأمة عظيم

         ): عظيم
                                                

 (. 2564برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 [.199]التوبة: (    

                         وقال سبحانه:
 [.15احجرات: ]                    

، َفَلْو أَن أَحَدُكْم أْنَفَق ِمْثَل أُحٍد َذَهًبا» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ِِ  َما َبَلَغ ُمَد  ،ا َتُسُبوا أْصَحا
 .()متفق عليه «َوا َنِصيَفهُ  ِهـمْ أَحدِ 

      ): القلوب لإحسان والبذل بقوله اه جل جاله يدفعو
 [.245]البقرة:  (          

                     وقال سبحانه:
                               

 [.134 – 133ن: آل عمرا]           
   ): إن اه الغني احميد يقول للعباد الفقراء امحاويج، إنه هتاف مؤثر آر

             
 [.245]البقرة:  (

 .إن تصور امسلم أنه وهو الفقر الضئيل يقرض ربه كفيل بأن يطر به إى البذل طراناً 
وهم ، ي امي منهم؛ أن السداد مضمونإن الناس يتسابقون عادة إى إقراض الثر

 .ااعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري امي
 ؟الذي له ما ي السموات وما ي اأرض، فكيف إذا كانوا يقرضون الغني احميد

، ولكنه يعدهم عليه اأضعاف الكثرة، وا يكلهم اه سبحانه إى هذا الشعور وحده
          ): والنعيم امقيم، واأجور الكبرة

 [.12]احديد:  (             
يوجه عباده دائًا  تبارك وتعاىاه ، ولعظم أجر اإحسان إى اخلق واإنفاق عليهم

   ): إى اإحسان واإنفاق ي سبيل اه كا قال سبحانه لعباده امؤمنن
                                                

 (. 2541(، واللفظ له، ومسلم برقم )3613، أخرجه البخاري برقم)عليه متفق( 1)
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 [.16 ]التغابن: (

فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مبارة ، فاه سبحانه يأمرهم أن ينفقوا اخر أنفسهم
السعيد من ، ويرهم شح النفس باء مازماً ، ويعدها اخر هم حن يفعلون، لذواهم

 .والوقاية منه فضل من اه يعقبه فاح، خلص منه ويوقاه
يسمي إنفاقهم قرضًا له يضاعفه ، م ي اإنفاقوحبيبًا ه، وترغيبًا للمؤمنن ي البذل

 ): وحلم عليه حن يقر ي شكره ،ويشكر امقرض، ويغفر به ذنوهم، هم
 [.11]التغابن:  (           

ثم ، وهو ينشئ العبد.. وما أعظمه.. وتبارك اه الغني احميد القوي العزيز ما أكرمه
ثم يشكر لعبده الذي أنشأه ، عطاه قرضًا حسنًا يضاعفه لهثم يسأله فضل ما أ، يرزقه

    :وأعطاه، ويعامله باحلم ي تقصره هو عن شكر مواه الذي خلقه ورزقه وهداه
 [.243البقرة: ]                             

، حسانواجهاد واإنفاق واإ، إن هذه اآفاق العليا من اإيان والصاة والزكاة
، ليتطلع هذا امخلوق ويدرج إى الكال امستطاع، مفتوحة دائًا لكل مسلم

حبه  وحاول اارتفاع درجة بعد درجة، حتى حقق كال العبودية مواه، ويلقاه با
 [.26امطففن: ](     ): فيجازيه با حبه ويتمناه، ويرضاه

الصاة واإنفاق؛ أن الصاة متضمنة للقيام  ي القرآن بنتعاى  وكثرًا ما جمع اه
كا قال سبحانه ي وصف ، والنفقة متضمنة لإحسان إى امخلوق، بحق امعبود

 [.3]البقرة:  (       ): امتقن
              :فالدين ركنان: عبادة احق، واإحسان إى اخلق

                      
                              

 [.36النساء: ]         
كا أن عنوان ، وسعيه ي نفع امخلوق، فعنوان سعادة العبد طاعته وإخاصه للمعبود

 : فا إخاص وا إحسان كا قال سبحانه، شقاوة العبد عدم هذين اأمرين منه
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(           
 [.1-4ن: ]اماعو ( 

مع قريب أو جار أو مسكن أو يتيم ، وكل ما أنفقه امسلم من نفقة واجبة أو مستحبة
بل ، فاإنفاق ا ينقص الرزق، خلفه عى من أنفقهتعاى  فاه، أو حتاج أو غر ذلك

 ): وقد وعد باخلف للمنفق الذي يبسط الرزق من يشاء ويقدر بقوله، يزيده
 [.30]سبأ:  (        

وأثاهم بنيتهم ، مته عفا عن العاجزين، ومن مغفرته ورواه غفور رحيم جواد كريم
      ): اجازمة ثواب القادرين الفاعلن كا قال سبحانه

                
 [.01]التوبة:  (     

 :ته ي العبادة واأعال الصاحةشهوا اه وامسلم إذا أنفق ماله ي سبيل اه جعل
                                          

                                       

 [.10 – 15الذاريات: ]
 وإذا قام امسلم بالدعوة إى اه أكرمه اه بثاثة أشياء:

والراحة بدون .. واحصول عى اأشياء بدون امال.. احصول عى امال بغر تعب
                              :اأسباب

 [.06اأعراف: ]                          
وحبة كل ما حبه ، اه يرزقه حسن امتثال أوامر اه، وكل من أنفق ماله وحبوباته ه

                              :اه
                         

                                                   

 [.11 – 15السجدة: ]
والدعاة إى اه.. وأئمة العدل.. وأهل اجهاد  ..العلاء وأهل اإحسان امتعدي هم

فهؤاء هم املوك ي ، ذل اأموال ي مرضاة اهي سبيل اه.. وأهل الصدقة وب
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الدنيا واآخرة، وصحائف حسناهم متزايدة، تكتب فيها احسنات وهم ي بطون 
                   اأرض ما دامت آثارهم ي الدنيا:

                              
                          
                         

 [.111البقرة: ]                
 واأيدي ثاث:

 .ويد السائل السفى.. ويد امعطي التي تليها.. فيد اه العليا
    :والسفى هي السائلة، والعليا هي امنفقة، واليد العليا خر من اليد السفى

 [.53النحل: ]                            
، َواْلَيُد اْلُعْليَا اماْلَيُد اْلُعْليَا َخْر  ِمْن اْلَيِد الُس » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ََ ََ  ،نِْفَقةُ ْف َوالُسْف

 .()متفق عليه «الَسائَِلةُ 
وهو ما أخذه العبد ي اجهاد ي ، وأرف امال وأجله وأفضله ما اختاره اه لرسوله

 .اه برحه وسيفه من أعداء اه الذين كان مال اه بأيدهم ظلًا وعدواناً  سبيل
فإذا رجع إى ، فإن اه خلق امال ليستعان به عى طاعته وعبادته وفعل ما حب

، أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق هم؛ أهم هم أهله الذين يتعبدون اه به
           ) :ويشكرونه عليه كا قال سبحانه

 [.6]احر:  (              
                               وقال سبحانه:

 [.32 اأعراف:]                                    
يده كا قال إنا يترف ي ملكه ترف العبد الذي ا يترف إا بأمر سملسو هيلع هللا ىلص والنبي 

ََ أَنا َقاِسم   » ملسو هيلع هللا ىلص:  .()متفق عليه «َواهُ ُيْعطِي ،إَن

                                                

 ( واللفظ له. 1933( ، ومسلم برقم )1420، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 1931( واللفظ له، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)



455 

فإنه عبد حض من كل ، وأجل ذلك م يورث، ملسو هيلع هللا ىلصوذلك من كال مرتبة عبوديته 
 .والعبد ا مال له فيورث عنه، وجه لربه عَز وجَل 

فهو أغنى ، وأرف أنواع الفقر، بن أعى أنواع الغنى ملسو هيلع هللا ىلصوقد مع اه سبحانه لنبيه 
وهذا أكمل اه له مراتب الكال فصلوات اه ، وأعظمهم افتقارًا إليه، الناس بربه

 [.4القلم: ]                 :وسامه عليه عدد كل ذرة ي الكون
شكرًا ه ، وقد أمرنا اه عَز وجَل باإنفاق من الطيب من اأموال واأشياء والثار

، وأداء حقوق العباد، وتزكية للنفوس، وتطهرًا لأموال ،عى سهولة حصيله
ن اإنفاق من الرديء ومن اخبيث من اأموال ، وهانا عومواساة للفقراء وامساكن

ونفع ذلك عائد علينا كا قال ، وامطاعم؛ أنه غني عنا وعن صدقاتنا وأعالنا
            ): سبحانه

                  
 [.261]البقرة:   (ڭ

 .واأخاق الكريمة ،ومع هذا فهو ميد عى ما يأمر به من اأوامر احميدة
    :ونعيم اأرواح، وحياة النفوس، فعلينا أن نمتثل أوامره؛ أها قوت القلوب

                   
 [.11احج: ]   

قليلها ، يعلم بجميع نفقات العباد واجبها ومستحبها، ءواه عَز وجَل عليم بكل ي
ويعلم ما صدرت عنه هل هو ، فا خفى عليه يء منها، طيبها ورديئها، وكثرها

 ؟اإخاص أم غره
وإن ، جازى عبده عليها بالثواب العظيم، فإن صدرت عن إخاص وطلب مرضاة اه

فإنه ظام قد ، د بذلك رى امخلوقأو قص، م ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات
  ): واستحق العقوبة البليغة كا قال سبحانه، وضع اليء ي غر موضعه

             ) 
 [.219]البقرة:  

                                   وقال سبحانه:
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 [.114 ساء:الن]                            
وأما إذا م تؤت الصدقات الفقراء ، وصدقة الر عى الفقر أفضل من صدقة العانية

فإن كان ي إظهارها ، فرجع ي ذلك إى امصلحة، فالر ليس خرًا من العانية
وإا فالر أفضل؛ حاية ، فهو أفضل ،وحصول ااقتداء ونحوه، إظهار شعائر الدين

         ): انهاإخاص كا قال سبح
             ) 

 [.211]البقرة: 
ومضاعفة ، واإحسان إى امحتاج، وتكفر للسيئات، وي الصدقات دفع للعقاب

                 :وابتغى ها وجه اه، إذا كانت طيبة ،اأجر
 [.11التغابن: ]                

         ): اد الرمن أهمومن صفات عب
 [.61]الفرقان:   ( 

وإمال ، فإذا أنفقوا النفقات الواجبة وامستحبة م يرفوا فيدخلوا ي قسم التبذير
فإنفاقهم وسط بن ، وم يقروا فيدخلوا ي باب البخل والشح، احقوق الواجبة
                                   :اإراف والتقتر

                                            
 [.13 – 4الليل: ]                              

وفيا ينبغي عى ، والنفقات الواجبة، والكفارات، يبذلون ي الواجبات من الزكوات
               :الوجه الذي ينبغي من غر رر وا رار

                             
 [.21 – 26اإراء: ]               

والذي  ،وقد بن اه اإنفاق الذي حبه، وا ينفع الكافر البتة، واإنفاق ينفع امؤمن
             ): ينتفع به العبد ي اآخرة بقوله

 [.02مران: ]آل ع  (   
فا يبلغ العباد مقام الر اموصل إى اجنة إا إذا قدموا حبة اه عى حبة اأموال 
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 .وحسن تقواهم، وبر قلوهم، وذلك عامة إياهم الصادق، فبذلوها ي مرضاته
، واإنفاق ي حال حاجة امنِفق إى ما أنفقه، ويدخل ي ذلك إنفاق نفائس اأموال

وينقص من ، وبحسب إنفاق اإنسان للمحبوبات يكون بره، ال الصحةواإنفاق ي ح
 .بره بحسب ما نقص من ذلك

حبوبًا للنفس أم غر ، واإنفاق ي مرضاة اه يثاب عليه العبد سواء كان قليًا أو كثراً 
 .وأعظم ثواباً ، لكن الكثر امحبوب أكثر أجراً ، حبوب

        :وهو بكل يء عليم، فعواه يثيب عى الكل حسب النية والن
                                           

 [.261البقرة: ]             
 وامنفقون قسان:

وحفظوها ما يبطلها أو يفسدها ، الذين ينفقون أمواهم ي سبيل اه وطاعته اأول:
             ): أو ينقصها وهؤاء

 [.262]البقرة:  (           
الذين ينفقون أمواهم ي سبيل اه ولكن يبطلوها بامن واأذى وإليهم  الثاي:

           ): اإشارة بقوله
                

 [.264]البقرة:  (             
ينفقون أمواهم ي سبيل اه ابتغاء مرضاة اه، منرحة له صدورهم، سخية  وامؤمنون

       )به نفوسهم كا قال سبحانه: 
             

 [.265]البقرة:   (       
، وينروا الباطل ،ليبطلوا احق، أما الكفار فينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل اه

غلبون ي وي  ، وتكون عليهم حرة، ليهم هذه النفقة لشدة مسكهم بالباطلوخف ع
    ): عذبون ي اآخرة بأشد العذاب كا قال سبحانهوي  ، الدنيا
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 [.36]اأنفال:   (   

وأجر ، جه اهواه سبحانه يريد من امؤمنن أن ينفقوا أمواهم ي سبيل اه ابتغاء و
وأجرًا وثوابًا ي اآخرة ي ، ذلك عائد عى امنفق بركة وزيادة ي ماله ي الدنيا

                                  :اجنة
 [.262البقرة: ]                       

 والناس قسان:
 .بخل بالهومنهم من ي.. منهم من ينفق ماله ي سبيل اه

ومرضاته عن رور وفرح بالبذل  وينفقه ي سبيل اه، فامؤمن حقاً يبذل ماله
وهذا إنا يبخل عى ، ومن الناس من يبخل باله لشدة حرصه عى الدنيا، والعطاء

           ): نفسه كا قال سبحانه
                

 .[32]حمد:   (    
، جدونه أحوج ما كانوا إليه، فا يبذله الناس إنا هو رصيد مذخور هم ي اآخرة

    وعملوه: فا جدون إا ما أنفقوه، من كل ما يملكون يوم حرون جردين
                                   

 [.41 – 30النجم: ]
وإنا ، وإنا يقللون من رصيدهم، أنفسهمفإذا بخلوا بالبذل فإنا يبخلون عى 

 [.1اإراء: ]                :حرمون أنفسهم بأيدهم
ويريد ، ويريد هم الوفر، فاه عَز وجَل ا يطلب منهم البذل إا وهو يريد هم اخر

فاه  ،وما هو ي حاجة إى ما ينفقون، وما يناله يء ما يبذلون، هم الكنز والذخر
 .الغني وهم الفقراء

وهو الغني ، وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقون منها، فهو الذي أعطاكم أموالكم
وأنتم الفقراء ي ، الغني عن أجوركم امذخورة ي اآخرة، عا أعطاكم ي الدنيا
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                                    :وي احالن ،الدارين

 .[15فاطر: ]
فا لكم من قدرة عى يء من الرزق إا أن هبكم .. أنتم الفقراء إى رزقه ي الدنيا

وما أنتم .. فهو الذي يتفضل به عليكم.. وأنتم الفقراء إى أجره ي اآخرة.. إياه
 ؟وفيا اإمساك ؟وفيم الشح ؟ففيم البخل إذاً .. بموفن شيئاً ما عليكم

ومن ، هو من عند اه، كم من أجر عى ما تنفقونوكل ما ينال، وكل ما ي أيديكم
                              :فضل اه عَز وجَل 

 [.14 – 13آل عمران: ]                         
وإذا ، فإنا يمنع عن نفسه اأجر والثواب ببخله، ومن بخل عن اإنفاق ي سبيل اه

، وقهرهم أهل الباطل، باإنفاق ي سبيل اه تغلب العدو عليهم بخل امسلمون
 .وذهب عزهم وأمواهم وربا أنفسهم

  ): أما عقوبة التوي عن اإيان والتقوى وترك اإنفاق ي سبيل اه فهي
 [.32]حمد:  (      

    باغ دين اه:اإنفاق ي سبيل اه، إعاء كلمة اه، وإ :وأعظم أبواب اإنفاق
                                     

 [.261البقرة: ]                    
وهم الوالدان ، أعظمهم حقًا عليك، وأحقهم بالتقديم ،وأوى الناس باإنفاق عليه

 .الواجب برما وامحرم عقوقها
عى حسب ، تاف درجاهم اأقرب فاأقربومن بعد الوالدين اأقربون عى اخ

 .فاإنفاق عليهم صدقة وصلة، القرب واحاجة
 .فهم ي مظنة احاجة، واليتامى وهم الصغار الذين ا كاسب هم

فينفق ، الذين أسكنتهم احاجة ،وأرباب الرورات ،وامساكن وهم أهل احاجات
 .عليهم لدفع حاجاهم وإغنائهم
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فيعان بالنفقة التي توصله إى ، غريب امنقطع به ي غر بلدهوابن السبيل وهو ال
                         :مقصده

                          
 [.36النساء: ]                        

ى واه جازي كل منفق ع، وكذلك اإنفاق ي ميع أنوع الطاعات والقربات
، وعظم وقعها ونفعها، وشدة احاجة إليها، وكثرة نفقته وقلتها، حسب نيته وإخاصه

          ): وي ذلك يقول سبحانه
             )  

 [.215]البقرة: 
، بمن أنفق بعد ذلك وقاتل ،وقاتل ي سبيل اه ،وكا ا يستوي من أنفق قبل فتح مكة

ستوي العبد امملوك الذي ا يملك من امال والدنيا شيئًا باحر الغني فكذلك ا ي
      ): فهو ينفق منه رًا وجهراً ، الذي رزقه اه رزقًا حسناً 

                 
 [.15]النحل:  (      

 ): انهواإنفاق ي الراء والراء من أعظم صفات امتقن كا قال سبح
           

             
 [.134-133]آل عمران:  (

وهو طاعة ، وقد أمر اه رسوله أن يأمر امؤمنن ويرغبهم با فيه صاحهم وسعادهم
واإحسان إى اخلق واإنفاق ، رهم بإقامة الصاة التي تنهى عن الفحشاء وامنكر

      ): وت كا قال سبحانهي سبيل اه قبل ام
 [.31]إبراهيم:  (              
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 وانحراف اإنسان ي ماله يكون بأحد أمرين أو ها معًا:
 ،بل ا يناله منه إا الرر امحض، إنفاقه ي الباطل الذي ا جدي عليه نفعاً  اأول:

وإخراجها للصد عن ، عى طاعة اه كإنفاقه ي امعاي والشهوات التي ا تعن
                 ، أو إنفاقه رياء ا ه:سبيل اه

 [.32النساء: ]                           
كمن يمنع الزكاة والنفقات  ،إمساك ماله وكنزه وعدم بذله وإنفاقه ي سبيل اه الثاي:

    ، ويأمر الناس بالبخل:لنفقة ي سبيل اهوا ،الواجبة للزوجات واأقارب
                       

 [.31النساء: ]             
         ): قال اه تعاىو

            
          )  

 [.35-34]التوبة: 
 وأفضل جهات اإنفاق ي سبيل اه:

ثم اإنفاق عى النفس واأهل ، واجهاد ي سبيل اه ،من أجل الدين ونرهاإنفاق 
ثم مواساة الفقراء وامساكن من عموم امسلمن ، واأقارب امحتاجن، واأواد

                       :با حتاجونه من امال
                           

                            
 [.4 – 2اأنفال: ]     

واجهاد ، ي طاعة اه ومرضاته كالدعوة إى اه، وامسلم إذا أنفق ماله ي سبيل اه
ويضاعف له اأجر ، فاه خلف عليه ما أنفق ،وسائر القربات والطاعات، ي سبيله
فاه واسع ، إى أضعاف كثرة واحسنة بعر أمثاها إى سبعائة ضعف، وامثوبة
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وهو عليم بمن يستحق هذه امضاعفة من ، وا حفيه سائل، ا ينقصه نائل، العطاء
         ): ا يستحقها كا قال سبحانه

                ) 
 [.261]البقرة: 

ََ ، إِا َمَلَكاِن َينِْزاِن، َفَيُقوُل أَحُد َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح اْلِعَباُد فِيهِ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي   َلـُهـمَ : الُهـ
 .()متفق عليه «ِسًكا َتَلًفاُمـمْ أْعِط  َلـُهـمَ أْعِط ُمنِْفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل اآَخُر: ال

ومن رمة اه بعباده، وحبه هم، وحبه لزيادة أجورهم أنه هداهم وأمرهم هداية 
م وأمرهم باإنفاق ما أعطاهم، وأحسن إليهم وأمرهم باإحسان الناس إليه، وأعطاه

                   إى أنفسهم وإى الناس:
                            

 [.134 – 133آل عمران: ]                

                                                

 (، واللفظ له. 1919رقم )(، ومسلم ب1442، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 والنِة الجرة فقه -12
                ): قال اه تعاى

                )  
 [.199]النساء: 

          ): وقال اه تعاى
 [.14]اأنفال:    (        

 اهجرة ي سبيل اه ربان:
فاه عَز وجَل ، بالبدن ملسو هيلع هللا ىلصوهجرة إى اه ورسوله .. هجرة إى اه ورسوله بالقلب

واختصهم ، بته ومعرفته وتوحيده ي قلوب من اختارهم لعبوديتهغرس شجرة ح
                     :وفضلهم عى سائر خلقه، بنعمه

                                       
 [.5 – 3البقرة: ]           

وصالح ، ن طيب القولوا تزال هذه الشجرة خرج ثمرها كل وقت بإذن رها م
                     ، وحسن اخلق:العمل

                               
                            
                                

 [.21 – 24إبراهيم: ]                    
 ل واحد من هؤاء ي كل وقت هجرتان:فلك

والتفويض ، والتوكل واإنابة والتسليم، هجرة إى اه بالطلب وامحبة والعبودية
 .واخوف والرجاء، واافتقار

ي حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون ميع  ملسو هيلع هللا ىلصوهجرة إى رسول اه 
 .حاب اه ومرضاتهحركات العبد وسكناته موافقة لرعه الذي هو تفصيل 

 .وسائقه، وقائده، وقدوته، وإمامه، وحده دليله ملسو هيلع هللا ىلصواخذ رسوله 



464 

والتخلق ، وأفرد رسوله بمتابعته وااقتداء به، فوحد اه بعبادته وحبته وخوفه ورجائه
ُْ ِهْجَرُتـُه إَِلـى ا»: فهذه اهجرة بالقلوب، والتأدب بآدابه، بأخاقه  َوَرُسولِـِه، ٬َفَمْن َكاَن

ُْ ِهْجَرُتـُه لُِدْنيَا ُيِصيُبـَها ٬َفِهْجَرُتـُه إَِلـى ا أِو اْمَرأةٍ َيَتَزَوُجَها، َفِهْجَرُتـُه  ،َوَرُسولِـِه، َوَمْن َكاَن
 .()متفق عليه «إَِلـى َما َهاَجَر إَِلْيـهِ 

، ومن مكان إى مكان، فهي اهجرة ي سبيل اه من بلد إى بلد، أما اهجرة باأبدان
وا يتمكن من إظهار ، وحيط به الظلم، حن يشتد عليه اأذى، ومن قوم إى قوم

 .والعمل برعه، ويتمكن من إظهار دينه، فيهاجر إى بلد يأمن فيه عى نفسه، دينه
فاهجرة ي سبيل اه ليست هجرة للثراء، أو هجرة للنجاة من امتاعب، أو هجرة 

 ي عرض من أعراض الدنيا الفانية.لتكميل اللذات والشهوات، أو هجرة أ
حيث ، ومن هاجر هذه اهجرة ي سبيل اه جد ي اأرض مراغًا كثرًا أعداء اه

 .وجهاد أعداء اه ومراغمتهم، يتمكن من إقامة دين اه
وا يعدم احيلة والوسيلة للنجاة ، فا تضيق به اأرض، كا جد سعة وفسحة

                                      :والرزق واحياة
                                        

 [.199النساء: ]
ولكن ضعف النفس وحرصها وشحها خيل إليها أن وسائل احياة والرزق مرهونة 

 .لو فارقتها م جد للحياة سبياً ، ومقيدة بظروف، بأرض
الكاذب حقيقة أسباب الرزق، وأسباب احياة، وأسباب النجاة، هو الذي وهذا التصور 

جعل النفوس تقبل الذل والضيم، وتسكت عى الفتنة ي الدين، ثم تتعرض لذلك 
 )امصر البائس، مصر الذين توفاهم امائكة ظامي أنفسهم كا قال سبحانه: 

                   
               

                
 [.00-01]النساء:  (  

                                                

 (، واللفظ له. 1091(، ومسلم برقم )54، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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بل ، وتركها من امحرمات، فاهجرة عند حصول اأذى والظلم من أكر الواجبات
وتفويت ، وفتنة امؤمنن وظلمهم، من الكبائر؛ ما ي تركها من تكثر سواد الكفار

وا يستثنى من ذلك إا ، اهر الكفار عى امؤمننوربا ظ، اجهاد مع امؤمنن
وا ، الذين ا قدرة هم عى اهجرة، امستضعفن من الرجال والنساء والولدان

 .فهؤاء عسى اه أن يعفو عنهم ويعذرهم لعدم قدرهم، هتدون سبياً 
ًا، وسيجد يعد كل من هاجر ي سبيل اه أنه سيجد ي اأرض منطلق تبارك وتعاىواه 

 فيها سعة، وسيجد اه معه ي كل مكان يذهب إليه، حييه، ويرزقه، وينجيه، وحفظه.
ثم أدركه اموت قبل الوصول  ،وقد ضمن اه اأجر لكل من هاجر إى اه ورسوله

           ): إى غايته بقتل أو غره كا قال سبحانه
                     

 [.199]النساء:  ( 
أجر اهجرة.. وأجر الوصول إى دار اإسام.. وأجر احياة ي  يوفيه اه أجره كله:

 ؟دار اإسام.. فاذا بعد ضان اه من ضان
وكان اه ، والرمة ي احساب، ومع ضان اأجر كامًا التلويح بامغفرة للذنوب

 .غفورًا رحياً 
يقبض فيها امهاجر الثمن كله منذ اخطوة اأوى ي ، حة دون شكإها صفقة راب

                     :اهجرة
                               

 [.199التوبة: ]       
ولو أقام ، وا عاقة له هجرة أو إقامة، واموت هو اموت ا يتقدم وا يتأخر

فا  ،وخر الصفقة الرابحة، خرج من بيته جاءه اموت ي موعدهامهاجر وم 
       :بل هناك امائكة تتوفاه ظامًا لنفسه، وا رمة، وا مغفرة، أجر

                                  
                                                   

 [.12لنساء: ا]
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وعا حبون من أجل ، وتعروا عا يملكون، والذين هاجروا من ديارهم وأمواهم
، كم يكون ثواب وانتقلوا عنها أجل طاعة الرمن، وتركوا اأوطان واخان، اه

                                 هؤاء:
                              

                                
 [.105آل عمران: ]      

وقد عانوا الظلم ... وكل ما تركوا.. هؤاء يرجون ي اآخرة عوضًا عن كل ما خلفوا
               ): وفارقوه

 [.42-41]النحل: (           
ثوابًا عاجًا ي الدنيا من الرزق الواسع، والعيش اهني،  بن:فذكر هم سبحانه ثوا

 الذي رأوه عيانًا بعدما هاجروا وانتروا عى أعدائهم وفتحوا البلدان.
وحصل عليه امؤمنون ي اجنة ي اآخرة كا ، واأجر اآخر أكر وأعظم وأدوم

            ): قال سبحانه
          جئ    
 [.22-29]التوبة:  (         

ومن كل ما تعتز به وحرص ، إن اهجرة ي سبيل اه جرد من كل ما هفو إليه النفس
وإيثار ، وسائر أعراض احياة الدنيا، واأموال والديار، عليه من اأهل واأواد

هو خر ما ي اأرض ، ما عنده وتطلعًا إى، ابتغاء رضوان اه، العقيدة عى هذا كله
 .ميعاً 

ومفارقة امحبوبات من اأهل واأموال ، فالذين معوا بن اإيان واهجرة
وباذا  ؟فاذا أعد اه هؤاء، وجاهدوا ي سبيل اه، طلبًا مرضاة رهم، واأوطان
                ) ؟وعدهم

              
               

 [.105]آل عمران:   (
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وقطب رحي ، هذه الثاثة هي عنوان سعادة العبد، واإيان واهجرة واجهاد
 .وها ي عرف ما مع العبد من الربح واخران، العبودية

وكيف تسأل عن يء هو الفاصل بن أهل السعادة ، فأما اإيان فا تسأل عن فضيلته
 .وأهل اجنة وأهل النار، لشقاوةوأهل ا

وإذا عدم منه م يقبل منه رف ، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعال اخر منه
                     :وا فرض وا نفل، وا عدل

 [.01النحل: ]                      
 .رضا اه تعاى وأما اهجرة فهي مفارقة امحبوب امألوف من أجل

 .ونرة لدينه، وأهله وخانه تقربًا إى اه، فيرك امهاجر وطنه وأمواله
فهذا اجهاد هو أعظم أنواع اجهاد، وهو الواجب اأكر، ليخرج الناس من الظلات 

                        إى النور بالدعوة إى اه :
 [.52 – 51ان: الفرق]                

والسعي التام ي نرة ، فهو بذل اجهد ي مقارعة اأعداء بمعنى القتال وأما اجهاد
وجزاؤه ، وهو ذروة اأعال الصاحة، وقمع دين الشيطان وعبدة اأوثان، دين اه

، وخذان عباد اأصنام، وهو السبب اأكر لتوسيع دائرة اإسام، أفضل اجزاء
 وامال. ويكون باللسان والسنان، وأمن امسلمن

فجدير هؤاء أن يكونوا هم ، فمن قام هذه الثاثة عى مشقتها كان بغرها أشد قياماً 
 ): الراجون رمة اه؛ أهم أتوا بالسبب اموجب للرمة كا قال سبحانه

               
 [.212]البقرة:    (

، أما بعد فتح مكة فلم تعد هجرة من مكة إى امدينة؛ واهجرة كانت قبل فتح مكة
 ،أها صارت دار إسام، فمن جاهد ي سبيل اه وعمل بدينه كان له حكم اهجرة

، َوإَِذا  ،ا ِهْجَرَة َبْعَد اْلَفْتـِح » ملسو هيلع هللا ىلص:وكان له ثواها كا قال النبي  َوَلكِْن ِجَهاد  َونَِية 
 .()تفق عليهم« اْسُتنِْفْرُتـْم َفاْنِفُروا

                                                

 (. 1353(، واللفظ له، ومسلم برقم )2123، أخرجه البخاري برقم)متفق عليه( 1)
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  ): ويبقى حكم اهجرة سارياً من باد الكفر إى باد اإسام
                

       )  
 [.50 -52]احج: 

وضحوا ، مستعدين لكل مصر، فقد خرج هؤاء من ديارهم وأمواهم ي سبيل اه
فتكفل سبحانه هم بالعوض ، ينهونر د، بكل أعراض احياة ابتغاء رضوان اه

 .وهو رزق أكرم وأجزل من كل ما تركوا، وهو الرزق احسن، الكريم عا فقدوه
فيير هم ، فتعهد هم بأن يدخلهم مدخًا يرضونه، وقد خرجوا خرجًا يري اه

ويمكنهم من ااستياء عى أمواها ، ويفتح هم البلدان، دخول الديار التي قصدوها
وأما ، هذا ي الدنيا، وهذا ما حصل للمهاجرين السابقن، ا عوضًا عا فقدوهوخراه

 .ي اآخرة فلهم اجنة
وبا يري نفوسهم ، واه سبحانه العليم با وقع عليهم من ظلم ومن أذى

احليم الذي يعصيه اخائق ، العليم بجميع اأمور ظاهرها وباطنها، ويعوضها
بل يواصل هم ، ا يعاجلهم بالعقوبة مع كال قدرته وعلمهوهو ، ويبارزونه بالعظائم

  :ثم يوي الظام وامظلوم اجزاء اأو  ،حليم يمهل، ويسدي إليهم فضله، رزقه
                                

 [.42إبراهيم: ]       
تنوا ي دينهم، اشتد اأذى عى امؤمنن إذاإنه  فعليهم ، ملكوا أن يعبدوا اهوم ي، وف 

 .أن ينجوا بدينهم باهجرة إى أرض اه الواسعة
فأحب بقعة منها هي التي جدون فيها السعة لعبادة اه  ،وما دامت اأرض كلها ه

     ): فليهاجروا إليها، وإظهار شعائر دينه، وحده دون سواه
 [.56]العنكبوت: (     

فا داعي للخوف من خطر ، واه ا يؤخر نفسًا إذا جاء أجلها، وتوكل نفس ذائقة ام
 [.51]العنكبوت:  (       ): فاآجال مقدرة، اهجرة

، وهؤاء امهاجرون ي سبيل اه فراراً بدينهم مهاجرون إى اه ي أرضه الواسعة
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وهم عباده ، القيامةوهم عائدون إليه ي يوم ، من أجل إعاء كلمة اه ونرة دينه
 ؟فلاذا اخوف والقلق، الذين يؤوهم إليه ي الدنيا واآخرة

فإذا فارقوا وطنهم فلهم ي ، ومع هذا فاه الكريم ا يدعهم إى هذا اإيواء وحده
فليصروا عى ما ، وإذا فارقوا الدنيا فلهم ي اجنة عوض أعظم وأدوم، اأرض سعة

فهو مواهم الذي سيحقق هم ما ، وحسنوا الظن به، وليتوكلوا عى اه، يناهم
        ): وعدهم به ي الدنيا واآخرة

              
 [.50 -52]العنكبوت:  (

وا داعي كذلك لقلق امهاجرين عى الرزق بعد مغادرة الوطن وامال وجال 
 ): نسان يطلبه كا يطلبه أجلهفإن رزق اإ، وأسباب الرزق امعلومة، العمل

 [.69]العنكبوت: (              
قادرهم ، قد تكفل بأرزاق اخائق كلهم قوهم وضعيفهم تبارك وتعاىفاه 

ضعيفة ، ضعيفة القوى، وعى ظهر اأرض، فكم من دابة ي اأرض، وعاجزهم
 :يسخر ها الرزق ي كل وقت بوقتهوا يزال اه ، ا حمل رزقها وا تدخره، العقل

                                      
 [.6هود: ]       

القائم برزقكم كا قام بخلقكم ، فكلكم عيال اه، فاه يرزق هؤاء الدواب وإياكم
فا خفى عليه ، العليم بأحوالكم، ودعائكم، وهو السميع أقوالكم، وتدبركم

 .وا هلك دابة من عدم الرزق بسبب أها خافية عليه، خافية
وهو يرى مليارات الدواب تدب عى ، وكيف يقلق امؤمن عى الرزق عند اهجرة

وا تعرف ، وا هتم به، وا حمله، وا جمعه، وهي ا حصل رزقها، وجه اأرض
ه يرزقها وا يدعها ومع هذا فإن ا، وا كيف حتفظ به لنفسها، كيف توفره لنفسها

 .أو ي أعاي اجبال، أو ي قعر البحار، سواء كانت عى ظهر اأرض ،موت جوعاً 
وإن خيل إليهم أهم خلقون رزقهم ، فكذلك اه هو الذي يرزق الناس حيثا كانوا

 .وهذه اهبة ذاها رزق من اه، فاه الذي وهبهم وسيلة الرزق وأسبابه، وجمعونه
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الرزاق ذو القوة امتن، القادر الذي قدر لكل خلوق رزقه: كميته ونوعيته، فسبحان 
                                ومكانه وزمانه:

                                    
 [.32 – 31يونس: ]                          

فهم عباد اه مهاجرون إى أرض اه ، عى الرزق عند اهجرة فا جال للقلق
واه يرزقهم حيث كانوا كا يرزق كل دابة وهي ا حمل ، الواسعة من أجل اه

 .ولكن اه يرزقها وا يدعها، رزقها
وا تنقطع اهجرة ، وا هجرة بعد الفتح من مكة إى امدينة أها صارت دار إسام

                                      :وبةحتى تنقطع الت
                                        

 [.199النساء: ]
 وقد وقع ي صدر اإسام هجرتان:

وي احبشة كان هم إيواء ، هجرة امسلمن إى احبشة فرارًا من أذى قريش اأوى:
 .ينتر الدين هناكفلم ، با نرة

وي امدينة كان اإيواء ، وامسلمن من مكة إى امدينة ملسو هيلع هللا ىلصهجرة الرسول  الثانية:
         :بتهيئة الفرصة للدعوة فانتر الدينمن اأنصار والنرة 

                             
 [.14اأنفال: ]             

وهذه اهجرة ، وإتيان ما حبه ويرضاه، من هجران ما يكرههواهجرة إى اه تتض
            :تقوى وتضعف بحسب داعي امحبة ي قلب العبد

                                    
 [.12 – 11الزمر: ]                

، دار الكفر إى دار اإسامومن العجيب أن اإنسان يوسع الكام ي اهجرة من 
وبا ا تتعلق به ي ، وهذه هجرة عارضة، وي اهجرة من مكة التي انقطعت بالفتح

 .العمر أصاً 
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والتي هي واجبة عى مدى ، وأما اهجرة إى اه ورسوله باإيان واأعال الصاحة
، عراض عا خلق لهوما ذاك إا لإ، صل فيها علًا وا إرادةا ح   ،اأنفاس واأزمان

 .وااشتغال با ا ينجيه وحده عا ا ينجيه غره
وانتكس ، وغشيت بصرته، وهذه حال من ضعفت معرفته بمراتب العلوم واأعال

 .وآثر الفاي الرخيص عى الباقي النفيس، فقدم اأدنى عى اأعى، قلبه
حن .. رء فيها إى اآخرةحن ا ينظر ام.. وهذه احياة الدنيا ليست إا هو ولعب

فا .. حن يصبح امتاع فيها هو الغاية من احياة.. تكون هي الغاية العليا للناس
فهي احياة الفائضة .. وليعمل للحياة اآخرة.. ينخدع العبد بزينتها ويلهو بلعبها

      ): وبكل ألوان النعيم، والبقاء واخلود، باحيوية والرضا
 [.64]العنكبوت:    (          

ولو كانوا يعقلون ما رغبوا ، فلو كان اخلق يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عى اآخرة
                     :عن دار احيوان إى دار اللهو واللعب

                                    
                                   

                                              
                                           

 [.21 – 29احديد: ]
أما الذين يعلمون حال الدارين فا بَد أن يؤثروا اآخرة عى الدنيا باإيان باه 

                 :ذل كل يء ي سبيل مرضاتهوب، وطاعته
                          
                               

 [.11 – 15السجدة: ]                                
جرة البدنية مبنية واه، واهجرة ي سبيل اه هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية

وااقتداء ، فمن هاجر إى اه ورسوله باإيان والعبودية ه، عى اهجرة القلبية
وسهل عليه فراق ، هانت عليه اهجرة البدنية ،وم يتمكن من القيام بذلك ،برسوله
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 ، واهدف إما كبرًا أو صغر.وما هاجر أحد إا من أجل هدف، اأهل والدار وامال
ُْ ِهْجَرُتـُه إَِلـى اإَنَ اأعَُل بالنِيِة، وإَنَ امرٍئ َما َنَوى، »: ملسو هيلع هللا ىلصنبي قال ال  ٬َفَمْن َكاَن

ُْ ِهْجَرُتـُه لُِدْنَيا ُيِصيُبـَها ٬َوَرُسولِـِه، َفِهْجَرُتـُه إَِلـى ا أِو اْمَرأةٍ  ،َوَرُسولِـِه، َوَمْن َكاَن
 .()متفق عليه «اَجَر إَِلْيـهِ َيَتَزَوُجَها، َفِهْجَرُتـُه إَِلـى َما هَ 

، والعمل برعه، وعبادته، وهجرة اأنبياء وأتباعهم كانت من أجل إعاء كلمة اه
 ملسو هيلع هللا ىلصويوفقهم وهدهم كا قال إبراهيم ، حفظهم ويرزقهم، وهم يسرون ي رعاية اه

 [.26: ]العنكبوت (        )
  ): إى اأرض امباركة ي الشام فلا م يستجب له قومه هاجر من العراق

 [.00: ]الصافات   (   
وترك وراءه كل ، وأهل بيته ووطنه، ترك أباه وقومه، وترك كل يء وراءه ملسو هيلع هللا ىلصفهاجر 

، طارحاً وراءه كل يء، وهاجر إى ربه متخففًا من كل يء، عائق وكل شاغل
 .وسرعى خطاه، موقنًا أن ربه سيهديه، مسلًا نفسه لربه

إها ، ومن يقن إى يقن، ومن وضع إى وضع، إها اهجرة الكاملة من حال إى حال
َمل من الناس  .اهجرة الكرى التي ختار اه ها الك 

: اجه يسأله الذرية امؤمنة واخلف الصالح، فاجه إى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه
 [.199: ]الصافات (     )

وجاء إى ربه بقلب ، عاء عبده الصالح الذي ترك كل يء وراءهواستجاب اه د
 [.191: ]الصافات(     ): سليم

 ليتبن صفاء، ابتاه اه به ملسو هيلع هللا ىلصبالغام احليم وهو إساعيل  ملسو هيلع هللا ىلصوما رزق اه إبراهيم 
 .وكال حبته لربه وخلته، ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم  توحيد وإيان

واخلة ، وهو خليل الرمن، به حبًا شديداً فإن إساعيل ما وهبه اه إبراهيم أح
                  :وهو منصب ا يقبل امشاركة، أعى أنواع امحبة

 [.129النحل: ]              
                                                

 (، واللفظ له. 1091(، ومسلم برقم )54، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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، أراد اه أن يصفي وده، فلا تعلقت شعبة من شعب قلب إبراهيم بابنه إساعيل
: ن من زاحم حبه حب ربه كا قال سبحانهفأمره أن يذبح ويقطع بالسك، وختر خلته

(                 
 [.192-199: ]الصافات (        

وباراً ، فقال إساعيل صابرًا حتسبًا مرضيًا لربه، ا بَد من تنفيذهتعاى  فأْمر  اه
 [.192: ]الصافات (          ): بوالده

ابنه  ، اأب جازم عى ذبحوسلا أمر اه، يم ليضجع ابنه إساعيل للذبحفقام إبراه
 .وخوفًا من عقابه، امتثااً أمر ربه، وثمرة فؤاده

ورضا ، وهانت عليه نفسه ي طاعة ربه، واابن إساعيل قد وطن نفسه عى الصر
، ضجعه فيذبحهَفَتَل إبراهيم ابنه إساعيل عى جبينه لي، وحان وقت التنفيذ، والده

وقد انكب لوجهه لئا ينظر إبراهيم إى وجه إساعيل وقت الذبح فرمه ويشفق 
 .فا ينفذ أمر ربه ،عليه

وم ، وفعل ما أمر به جازماً ، وي تلك احال الشديدة نادى اه إبراهيم وأخره بصدقه
     ): يبق إا إمرار السكن عى حلقه كا قال سبحانه

             
 [.196-193: ]الصافات (

وزال ما ي القلب من ، وعزم عى ذبحه، وآثره عى هواه، فلا قَدم إبراهيم حب اه
     ): فلهذا قال سبحانه، امزاحم بقي الذبح ا فائدة فيه

 [.191 -196: ]الصافات (  
ورعته لتنفيذ أمره ، اعته وحبته لربهوكال ط، فلكال إيان إبراهيم وكال يقينه

فهو عظيم من ، وفداه بذبح عظيم، وري عنه، حفظ اه له ابنه، بذبح أحب يء إليه
ومن جهة أنه ، اجليلة تومن جهة أنه من ملة العبادا، جهة أنه كان فداء إساعيل

 .نهبذبح كل حب يزاحم حب اه ويشغل ع، كان قربانًا وسنة إى يوم القيامة
وأبقى ، أثنى اه عى إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلصوبعد هذا الباء وحسن الطاعة واانقياد من إبراهيم 

وهذا جزاء الكريم للمحسنن ي عبادة اه ومعاملة ، له الذكر احسن إى يوم القيامة
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وجعل هم العاقبة والثناء احسن؛ لكال إياهم ، خلقه أن يفرج عنهم الشدائد
         ): نهبرهم كا قال سبحا

          
 [.113-192: ]الصافات(          

والقربى ، وأوار النسب، وإلف امكان، وامؤمن حقًا ا يقعد به حب الوطن
وعجز فيها عن اإحسان ، والصحبة ي دار عن اهجرة منها إذا ضاقت به ي دينه

ولون من ، رض ي هذه احالة مدخل من مداخل الشيطانفاالتصاق باأ، والعبادة
الرك اخفية ي قلب وذلك مدخل من مداخل ، اخاذ اأنداد ه ي قلب اإنسان

                )اإنسان: 
 [.19: ]الزمر(          

وأن ترك مألوف ، يعلم أن اهجرة من اأرض عسرة عى النفس تبارك وتعاىواه 
تكليف صعب عى ، واستقبال احياة ي أرض جديدة، ووسائل الرزق، احياة
، ومن ثم يفتح اه عى الصابر عى ذلك أبواب العوض عن الوطن واأرض، الناس

 .عطاء من عنده بغر حساب، واأهل واإلف
يتولد ، لقلبوإنا هو نور وحركة دافعة ي ا، واإيان ليس كلمة تقال باللسان فقط

 ، وقوة البذل والرك من أجل اه.منها أحسن اأقوال واأعال واأخاق
 .وهذا اإيان ا يأي وا يتم وا يقوى إا بالتضحية بكل يء من أجله

 من أجل إعاء كلمة اه.. وترك كل يء.. بذل كل يء: والتضحية مركبة من أمرين
 ي اأرض.

واأموال ، امحبوبات وامألوفات من الديار واأوطان فامهاجرون هجروا وتركوا
، وبذلوا اأنفس واأموال واأوقات رغبة ي اه، واأحباب واأهل، والشهوات

 .وإعاء لكلمة اه، ونرة لدين اه، وحبة لرسول اه
، والعبادات الشاقة، فهؤاء هم الصادقون الذين صدقوا إياهم بأعاهم الصاحة

وأحقهم بكل فضيلة؛ أهم معوا بن اهجرة ، أسبق الناس إى اإيان وهم
         ): والنرة كا قال سبحانه
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 [.2: ]احر (          
، طوعاً وحبة واختياراً  ملسو هيلع هللا ىلصوهم اأوس واخزرج الذين آمنوا باه ورسوله : واأنصار

حتى ، وتبوؤا دار اهجرة واإيان، ر واأسودومنعوه من اأم، ملسو هيلع هللا ىلصوآووا رسول اه 
ويسكن بحاه ، ويلجأ إليه امهاجرون، صارت موئًا ومرجعًا يرجع إليه امؤمنون

 نفلم يزل أنصار الدي، إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب ورك ور، امهاجرون
ة ويؤووهم ي امدين، واأنصار حبون من هاجر إليهم، يأوون إى اأنصار

حتى انتر اإسام ، ويعلموهم الدين، ويطعموهم ويستقبلوهم بامحبة واإيثار
 ، حتى فتح امهاجرون واأنصاروينمو قليًا قلياً ، وجعل يزيد شيئًا فشيئاً ، وقوي

 .والبلدان بالسيف والسنان، القلوب بالعلم واإيان والقرآن
وإيثار مع ، إيان وحبة، قهموما أحسن أخا، فا أمل هذه الصفات ي اأنصار

     ): وبذل با بخل وا شح كا قال اه عنهم، احاجة
               

 [.0: ]احر   (           
وهذا محبتهم ه ، ونر دينه، فهم حبون من هاجر إليهم من أجل إعاء كلمة اه

 .أحبوا من نر دينهو، ولرسوله أحبوا أحبابه
وخصهم به من ، وهؤاء اأنصار ا حسدون امهاجرين عى ما آتاهم اه من فضله

وانتفاء الغل واحقد ، لسامة صدور اأنصار، الفضائل وامناقب التي هم أهلها
 .واحسد عنها

، اإيثار ،وميزوا ها عى من سواهم ،ومن أوصاف اأنصار التي فاقوا ها غرهم
وبذها للغر ، وهو اإيثار بمحاب النفس من اأموال وغرها، و أكمل أنواع اجودوه

 .بل مع الرورة واخصاصة، مع احاجة إليها
ودينه مقدمة عى شهوات النفس تعاى  وحبة ه، وهذا ا يكون إا من خلق زكي

 .ولذاها
َريَرَة  اً ِمَن اأَنَصاِر َباَت  َعْن َأي ه  ـه  َوقوت  أَن َرج  وت  ْن ِعنَْده  إا ق  ، فَلـْم َيك  بِـِه َضيْف 

ِمي الّصبَيةَ  ي لِلَضْيِف ما عنَْدِك، َقاَل:  ،ِصْبَيانِـِه، َفَقاَل اْمَرَأتِـِه: َنور اًج، َوَقرر َواطِفئي الرر
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 .()متفق عليه «(      ) َفنزَلْت هِذِه اآََيَة:
ومن وقي شح نفسه سمحت نفسه بامتثال أوامر ، نفسه ومن رزق اإيثار فقد وقي شح

 .منرحًا ها صدره، ففعلها طائعًا منقاداً ، ملسو هيلع هللا ىلصاه ورسوله 
 .وسمحت نفسه برك ما هى اه عنه وإن كان حبوباً للنفس

 .مرضاته ءوسمحت نفسه ببذل اأموال ي سبيل اه وابتغا
 .دنيا واآخرةوبذلك حصل للعبد الفوز والفاح والسعادة ي ال

فهذان الصنفان الفاضان الزكيان هم الصحابة الكرام واأئمة اأعام من امهاجرين 
، الذين حازوا من السوابق وامناقب والفضائل ما سبقوا به من بعدهم، واأنصار

، وقدوة امتقن، وسادات امسلمن، فصاروا أعيان امؤمنن، وأدركوا به من قبلهم
 .ون ثم اأنصاروأفضلهم امهاجر

: ويتخلق بأخاقهم، ويأتم هداهم، وحسب من بعدهم من الفضل أن يسر خلفهم
(            

 [.19: ]احر (          
وبدروها ، هم الذين سبقوا هذه اأمة، والسابقون اأولون من امهاجرين واأنصار

امهاجرين  اد، والدعوة واأعال الصاحة، منإى اإيان واهجرة، والنرة، واجه
إذا ، والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة فمن بعدهم إى يوم القيامة، واأنصار

 .اتبعوهم بإحسان ي اأفعال واأقوال اقتداًء منهم بالسابقن اأولن
، لنرةفهؤاء هم امؤمنون حقًا؛ أهم صَدقوا إياهم با قاموا به من اهجرة وا

وجهاد أعدائهم من الكفار وامنافقن من أجل ، واموااة بعضهم لبعضوالدعوة 
        ): إعاء كلمة اه كا قال سبحانه

 [.14: ]اأنفال(              
هم ، امهاجرون.. واأنصار.. والذين اتبعوهم بإحسان: فهؤاء اأصناف الثاثة

 عنهم ورضوا عنه، وأعد هم اجنات ي اآخرة، وقد ذكرهم اه الذين ري اه
                                                

 ( واللفظ له. 2954(، ومسلم برقم )3102جه البخاري برقم)، أخرمتفق عليه( 1)
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   )بصفاهم وأعاهم ا بأنساهم ومناصبهم فقال سبحانه: 
             

 [.199: ]التوبة(           
، أصل من أصول الدين ،وإقامة دين اه ،فاهجرة والنرة من أجل إعاء كلمة اه

وبذلك يقوم الدين ، ومن سار عى هدهم إى يوم القيامة، وعمل اأنبياء وامرسلن
، وتظهر السنن واآداب الرعية ي اأمة، وتنتر اهداية ي أنحاء اأرض، ي العام

 .وي عبد اه وحده ا ريك له، ويظهر احق، ويزول الباطل
وهؤاء هم أهل اإسام ، امجتباةفهؤاء اأصناف الثاثة هم أصناف هذه اأمة 

 .جعلنا اه وإياكم منهم، الذين هم أهله
النرة من أجل إعاء كلمة وسنة وهذا نعلم أن سنة اهجرة من أجل إعاء كلمة اه، 

 اه، سنة باقية وماضية ي هذه اأمة إى أن تقوم الساعة.
إليه أعظم عمل يقوم به أهله، والدين أعظم نعمة أنعم اه ها عى عباده، والدعوة 

مهاجرون يتحركون ويمشون به ي اأرض إباغًا لدين اه، وأنصار يستقبلوهم ي 
 كل مكان وزمان، ويكرموهم ويؤثروهم عى أنفسهم من أجل اه.
ۓ       وهؤاء.. وهؤاء.. يقومون بأمرين: الدعوة إى اه، وعبادة اه:

                               
 [.64 – 63الفرقان: ]             

    وبذلك ينتر الدين، ويرى اه عنهم، وحصل هم الثواب العظيم:
                             

 [.199التوبة: ]                         
من كل مسلم إى التضحية بكل يء من أجل وإباغ هذا الدين إى العام حتاج 

تضحية بامال.. وتضحية بالنفس.. وتضحية باأهل.. وتضحية بالوقت..  الدين:
 وتضحية بالديار.. وتضحية بالشهوات.. وتضحية باجاه.

 فأهل مكة كانوا جارًا فركوا كل يء وهاجروا إى امدينة من أجل الدين.
َفنَْر  هذا الدين ، ركوا كل يء وقاموا بنرة دين اهوأهل امدينة كانوا مزارعن ف
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وامهاجرون واأنصار ما صدقوا ، قائم عى اهجرة والنرة من أجل إعاء كلمة اه
 .وري اه عنهم ورضوا عنه، وعملوا نر اه بسببهم هذا الدين ي العام

واأمر ، ة إى اهي اإيان واأعال الصاحة والدعو ملسو هيلع هللا ىلصونحن خلفاء النبي 
 .بامعروف والنهي عن امنكر

 إحياء الدين.. وإحياء جهد الدين. وواجبنا ي هذا الزمان
 فامطلوب من كل مسلم ومسلمة جهدان:

        ، ي ميع شعب احياة:ي العام كله ،جهد إحياء الدين كله
 [.52إبراهيم: ]                           

ليكون كل إنسان ي العام عابداً ، ي الدعوة إى اه ملسو هيلع هللا ىلصوجهد إحياء جهد النبي 
                          :داعيًا إليه.. معلًا لدينه.. لربه

 [.192يوسف: ]                   
ل ، وترك اأهوالشهوات ،وامال، والنفس ،وذلك يتطلب منا التضحية بالوقت
، عليهم وسامه كا فعل اأنبياء صلوات اه واأوطان من أجل إعاء كلمة اه،

                       :والصحابة ري اه عنهم
 [.15احجرات: ]                      

              فمن أحب أن يكون مع هؤاء فليقم بعملهم:
 [.110توبة: ال]        

، وكثر من امسلمن اليوم بدؤوا خرجون من الدين إى حياة اليهود والنصارى
 ؟فكيف نحفظ الدين ي هؤاء

، َوذَِراًعا بِِذَراٍع، َحَتى َلْو » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ٍ ْْ ا بِِش ً ْْ َلَتَتبُِعَن َسنََن اَلِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم، ِش
ِِ ُجْحِر َضٍب اتَ  وَل ا .«َبْعتُـُموُهـمْ َدَخُلوا  ْلنَا: َيا َرس  وَد َوالنََصاَرى؟ ،٬ق  َقاَل:  آْلَيـه 

 .()متفق عليه «َفَمنْ »
واليوم كم نقص من الدين ي حياة كثر ، م يتحمل نقص عقال من الدين أبو بكر 

 ؟من امسلمن
                                                

 واللفظ له.  ،(2660(، ومسلم برقم )3456، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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هم لرد اجتهد عليهم أبو بكر ، وارتدت القبائل عن الدين ،ملسو هيلع هللا ىلصما توي الرسول 
وكان فكره وفكر امهاجرين واأنصار ، وحفظ الدين ي حياة امسلمن، إى الدين

 .ملسو هيلع هللا ىلصحفظ الدين ي اأمة كا كان ي عهد النبي 
انطلق هؤاء ، وتاب من ارتد من امسلمن، وما رجع الناس إى الدين الكامل

، ة لنر الدينوكان فكر اأم، ثم جاء عهد عمر ، وهؤاء لنر الدين ي باد الكفر
 .فكانت الفتوحات اإسامية ي الشام والعراق ومر وغرها
ونجتهد عى امسلمن ، وهكذا وقتنا اآن يشبه زمن أي بكر فنقوم بالدعوة إى اه

وبذلك يرى الكفار ، حتى يعودوا إى الدين والصفات التي كانت ي القرن اأول
ويأي اليوم الذي يدخل الناس ، ل دخوهم فيهفيسه ،اإسام قائًا ي حياة امسلمن

 .واخلفاء الراشدين ملسو هيلع هللا ىلصي الدين أفواجًا كا دخلوه أفواجًا ي عهد الرسول 
، فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة، واأصل ي دين اه أن يكون السيف تابعًا للكتاب

وسيف ، هدي فقوام الدين بكتاب، كان أمر اإسام قائاً ، وكان السيف تابعًا لذلك
          :وكفى بربك هادياً ونصراً ، وذلك رع اه، ينر

                                
 [.25احديد: ]                                    

 وتارة ،وكان السيف تارة يوافق الكتاب، وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصر
  :وفسدت أحوال الناس، جاء من ااضطراب وامصائب بحسب ذلك، خالفه

                           
 [.292البقرة: ]             

وااقتداء ، وهو اتباع القرآن والسنة، وا يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها
      :وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصنبي وهو القرن الذي كان فيه ال، بخر القرون

                        
                             

 [.11التوبة: ]
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وبسبب ترك الدعوة رفع اه .. والدعوة موعودها النرة.. العبادة موعودها اجنةإن 
                 :وبقيت العبادة صورة با روح.. النرة

                       
 [.41 – 49احج: ]                 

نحن تركناه أو أعطيناه أقل ، كل الوقت هو الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصفالعمل الذي أعطاه الرسول 
أقل الوقت هو نوافل العبادات نحن أعطيناه  ملسو هيلع هللا ىلصوالعمل الذي أعطاه النبي ، الوقت

 .أكثر الوقت
د وهو ـون بامقصــم ا يرجعــولكنه، ادةــة للعبـمك بيت اه ي ىـإل ونــلمون يأتـوامس
 إا القليل منهم. وةــالدع

                 فالدين خطوتان: خطوة للدعوة.. وخطوة للعبادة:
 [.33فصلت: ]                    

                                                         وقال سبحانه:
 [.5 – 1امزمل: ]                        

                                                وقال سبحانه:
 [.1 – 1امدثر: ]                  
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 اه سبيل ِ اجهاد فقه -13
           ): قال اه تعاى

 [.15: احجرات]  (       
 [.52: ]الفرقان(        ): وقال اه تعاى
           ): وقال اه تعاى

 [.14: ]النساء (           
 لفظ اجهاد له معنيان:

، والنصيحة، لدعوة إى اهبا، ونر دينه، بمعنى بذل اجهد إعاء كلمة اه أحدما:
: كا قال اه سبحانه ي اآيات امكية، والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف

 [.60: ]العنكبوت(             )
          ): وقال سبحانه

 [.52 -51: ]الفرقان  (   
 .بذل اجهد ي نر دينهو، فهذا كله وما ي معناه كله بمعنى الدعوة إى اه

كا  إقرار دين اه ي اأرض، وصد عدوان امعتدين اجهاد بمعنى القتال الثاي:
    ): هو غالب اآيات امدنية كقوله سبحانه

 [.41: ]التوبة (           
           ): وقوله سبحانه

 [.212: ]البقرة (     
 .واجهاد بمعنى القتال حسن لغره.. هاد بمعنى الدعوة حسن لذاتهفاج

وأنزل كتبه ، وأرسل رسله إباغ رعه إى عباده، فاه خلق اخلق لعبادته وطاعته
فمن استجاب فآمن باه وعمل برعه فهو من ، ليهتدي ها الناس إى رهم

بل رعايته ي امجتمع ومن أبى اإسام فعليه أن يدفع اجزية مقا.. امؤمنن
كافر  ،مؤذ ظام، فإن أبى اإسام وأبى دفع اجزية فهذا مستكر معاند.. اإسامي
 .جب قتاله حتى يكون الدين كله ه، عاص غر مطيع، غر شاكر
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 .وله أحوال.. وله أوقات.. وله أوامر.. فالقتال ي سبيل اه له أسباب
واإسام جاء ، ل وقت لكل مسلم ومسلمةوالدعوة إى اه مروعة ومفتوحة ك

 .هداية الناس ورمتهم ودعوهم لعبادة اه وحده ا ريك له
راً .. فالدعوة إى اه واجبة عى امسلمن ي ميع اأوقات واأحوال لياً وهاراً 

أعطاها  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي ، حال اإقامة وحال السفر.. حال اأمن وحال اخوف.. وجهاراً 
                        :وهي مسؤولية اأمة بعده، وقتأكثر ال

 [.192يوسف: ]                     
، بل هو واجب لدفع عدو عن امسلمن، أما اجهاد ي سبيل اه فيرع عند اللزوم

حتى ا تكون ، ورفع الظلم عنهم، وماية امسلمن، ونر مظلوم، وقتال معاند
                                   :ويكون الدين كله ه، نةفت

 [.103البقرة: ]                          
وإساعيل ، وإبراهيم ولوط، وهود وصالح، دعا إى اه وم يقاتل ملسو هيلع هللا ىلصفنوح 

، الوم يؤمروا بقت، ميع هؤاء اأنبياء دعوا إى اه، وموسى وعيسى، وإسحاق
 .وقاتل داود من أنبياء بني إرائيل

وما أوذي ، ثم َمَن اه عى هذه اأمة بخاتم اأنبياء وامرسلن فدعا إى اه
   : وامؤمنون معه أذن اه هم بالقتال بعد اهجرة إى امدينة كا قال سبحانه

                             
                                            

                             
 [.49 – 30احج: ]        

وما أظهر اه دينه، وأعز أهله، وصارت هم دار ي امدينة، وقويت شوكتهم، عظم ذلك 
يوفهم وركبوا عى الكفار، فزاد رهم وظلمهم، وعظم كيدهم وطغياهم، فحملوا س

امسلمن  خيلهم، للقضاء عى اإسام وأهله والدعاة إليه، واجتمع امركون كافة إبادة
  )كافة، فحينئذ رع اه للمسلمن قتاهم كا قال سبحانه: 

 [.36: ]التوبة (         
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، مإى القتال بسبب ظلم الكفار ه ملسو هيلع هللا ىلصوكلا احتاج امسلمون ي عهد النبي 
إعاء كلمة اه كا  ،ورغبهم فيه ،وأمرهم به، رعه اه هم، وصدهم عن سبيل اه

            ): قال سبحانه
 [.14: ]النساء(             

ومنعهم من الصد ، وصد عدواهم، لرد كيد الكفار ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاهد امسلمون مع النبي 
وفتح مكة ، واحديبية وخير، واأحزاب، در وأحدعن سبيل اه كا حصل ي ب

      ): والطائف وغرها كا قال سبحانه
             

 [.20 -22: ]التوبة (          
فا سلمن كافة كا فرض عليهم الصاة، وقد فرض اه اجهاد ي سبيل اه عى ام

     ): إا من عذر كا قال سبحانه حل أحد أن يتخلف عنه
 [.109: ]البقرة(          

             ): وقال سبحانه
 [.216: ]البقرة(                 

وكذلك ، فإذا م يوجد مطر ا يوجد نبات وا حيوان، والدعوة إى اه كامطر للنبات
والصيام ، وا العبادات كالصاة والزكاة، لدعوة ا يعرف الناس اإيانإذا م توجد ا

 .وا يعرفون امعامات واآداب واأخاق والسنن واأحكام، واحج وغرها
والدعوة .. له وقت ، والقتالواحج له وقت.. والصيام له وقت.. فالصاة ها وقت

يفة كل فرد من اأمة كا قال وهي وظ، ها كل الوقت أها أم اأعال إى اه
                  ): سبحانه

 [.192: ]يوسف (
 جهاد داخي.. وجهاد خارجي. واجهاد نوعان:

 جهاد النفس.. وجهاد اهوى.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الدنيا. فاجهاد الداخي:
طن اإنس واجن باللسان فهو جهاد اأعداء والكفار من شيا: جيأما اجهاد اخار

، وجهاد القلوب مقدم عى واجهاد الداخي مقدم عى اجهاد اخارجي، والسيف
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نره اه عى عدوه  ،فإذا انتر امسلم عى عدوه الداخياد اأبدان، جه
 .انتر عليه عدوه اخارجي ،وإذا انتر عليه عدوه الداخي، اخارجي

وامتثال ، والتوجه إليه ي ميع اأمور، والتوكل عليه، فيجب علينا ااعتاد عى اه
كا جب علينا أا نتأثر من ، واجتناب ما يكره، وفعل ما يرضيه وحبه، أوامره

فالكل ، والقوات وغرها من امخلوقات واأسباب، واأشياء، اأشكال واأموال
                                :ي قبضة اه

 [.192اأنعام: ]                 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصوماذا حب اه ورسوله  ؟ملسو هيلع هللا ىلصوإنا نتفكر ماذا يريد اه ورسوله 

وينرنا عى أعدائنا؛ ، عند لقاء أعدائه فنفعله لرى اه عنا ملسو هيلع هللا ىلصوماذا فعل رسول اه 
                         :أنه تكفل بنر رسله وأتباعهم

 [.51غافر: ]         
 ملسو هيلع هللا ىلص: واجهاد ذروة سنام اإ سام، ومنازل أهله أعى امنازل ي اجنة كا قال النبي

ِِ اْلـَجنَِة ِماَئَة َدَرَجةٍ » ِِ َسبِيِل ا ،إَِن  ََ َبْنَ  ،٬أَعَدَها اهُ لِْلـُمـَجاِهِديَن  َما َبْنَ الَدَرَجَتْنِ َك
ِء َواأْرض، َفإِذَ  ََ  -ا َسأْلُتـُم اهَ َفاْسألُوُه اْلِفْرَدْوَس، َفإَِنـُه أْوَسُط اْلـَجنَِة، َوأْعَلـى الْـَجنَِة الَس

 .()أخرجه البخاري «َوِمنْـُه َتَفَجُر أْنـَهاُر اْلـَجنَةِ  ،َفْوَقُه َعْرُش الَرْحـَمنِ  -َراهُ أُ 
ي الذروة  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول ، وأهل اجهاد ي سبيل اه هم اأعلون ي الدنيا واآخرة

.. فجاهد ي اه حق جهاده بالقلب واجنان.. عى أنواعه كلها ملسو هيلع هللا ىلص، وقام العليا منه
وأعظمهم عند اه ، فلهذا كان أرفع العامن ذكراً ، والسيف والسنان.. والدعوة والبيان

   ): وأمره اه عَز وجَل باجهاد من حن بعثه فقال، قدراً 
 [.52: الفرقان]   (   

 .وإباغ القرآن، فهذه آية مكية أمره اه فيها بجهاد الكفار باحجة والبيان
وكفروا ، وأرادوا قتله، وظلموه وسبوه، وآذاه الكفار، ثم ما استمر ي الدعوة إى اه

، وبالغوا ي ظلمهم وطغياهم، وصدوه عن امسجد احرام، وصدوا عن سبيل اه، به
                                                

 (. 2109برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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نع منه ثاثة عر عامًا ي ، فرهم وركهموأروا عى ك أذن اه له بالقتال بعد أن م 
                 : فلا بلغ اأذى والظلم أشده، مكة

                                       
                              

 [.49 – 30احج: ]                      
فجاهد عليه الصاة والسام بعد اهجرة إى امدينة حتى ا تكون فتنة ويكون الدين 

    ): امتثااً أمر ربه الذي قال له، ويعبد اه وحده ا ريك له، كله ه
 [.0: ]التحريم   (         

، ونر دين اه ،كله إعاء كلمة اه، وبالسيف والسنان، واجهاد بالقلب واللسان
وذلك يتطلب بذل النفس وامال ، ويكف عنهم الر، ليحصل اخر جميع البرية

          :والتضحية بكل يء من أجل إعاء كلمة اه، والوقت
                                  

                             
 [.12احج: ]                                  

 وحقيقة امجاهدة تكون بثاثة أشياء:
، ورطه أن يكون خالصًا ه، عبادة ودعوة، أن نكمل العمل من أوله إى آخره اأول:

                     :ملسو هيلع هللا ىلصموافقًا لسنة رسول اه 
 [.292البقرة: ]                    

فنقدم حاجات الدين عى حاجات ، التضحية بالبذل والرك من أجل الدين الثاي:
        :واأهم عى امهم، والدعوة عى ميع اأعال، النفس

                              
 [.15احجرات: ]     

وبذلك ، وإقامة الناس عليه، وااستمرار فيه، العملااستقامة عى هذا  الثالث:
      ): حصل لنا السعادة ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه
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 [.32-39: ]فصلت (        

اية لنا وجميع وحصل اهد، وحسن العمل، وهذه امجاهدة اه يرزقنا اإخاص
(            )الناس كا قال سبحانه: 

 [.60: ]العنكبوت
                                 وقال سبحانه:

 [.53 – 52الشورى: ]                                     
بدر م يتفكروا من  والصحابة ري اه عنهم حن واجهوا الكفار ي ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

وما زالوا يدعون ، بل هم اجتهدوا كيف يكون اه معنا، سيكون معهم الفرس أو الروم
: اه ويبكون حتى نزلت عليهم نرة اه مع قلتهم وقلة ما معهم كا قال سبحانه

 [.123: ]آل عمران(                                   )
وهي سبب ، أعال الصاحة عدة امجاهدين ي سبيل اهفاإيان والدعاء وا

أو باللسان وهو الدعوة إى اه كا ، نرهم سواء كان جهادهم بالسيف وهو القتال
 [.41: ]الروم (    ): قال سبحانه

                                وقال سبحانه:
 [.113 – 111الصافات: ]       

امادية،  وإعداد القوة ،قد أمر اه عباده امجاهدين ي سبيله بالشجاعة اإيانيةو
 ،والتخلص من قيد الشهوات، والسعي ي جلب اأسباب امقوية للقلوب واأبدان

، وكال التقوى، ليواجهوا اأعداء بكال اإيان، والثبات والصر، وسيئ اأخاق
             :  قال سبحانهوكال الصر فيحصل هم النر كا

                            
                                    

                            

 [.41 – 45اأنفال: ]
وإعاء . .وإرهاب للكافرين.. وقوة لقلوب امؤمنن.. وي ذلك كله نرة لدين اه
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                     :وإظهار لدينه.. لكلمة اه
                              

 [.69اأنفال: ]                         
وقد بن اه ي القرآن الكريم أن امجاهدين ي سبيل اه إذا خلصوا من ثاث آفات 

، وقهر هم اأعداء ،فحصل هم النر من اه ،ل اإيان والتقوىحصلوا عى كا
 .وهدى هم من شاء من عباده

آفة اأخاق السيئة.. وآفة الشهوات.. وآفة اليقن عى امشاهدات،  وهذه اآفات هي
فا بَد أن ينقوا وهذبوا وينخلوا، لتخرج منهم هذه اآفات، وحصلوا عى كال 

 الذي حصل به النر.اإيان والتقوى 
 .وخرج ما يبغض اه وخذل به، ي ما حب اه وينر بهفإذا مت التنقية بق

، فا بَد من التحي باأخاق احسنة من اإيان والتقوى، منخل الصفات فاأول:
والتخلص من اأخاق السيئة من الكفر والكر واحسد والعجب ، والصدق والتوكل

 وغرها. والغرور
فاختاره اه وبعثه ملكًا عى قومه من بني ، طالوت كان فقرًا يسقي اماء بالِقَربف

      ): ولكنهم م يقبلوه بسبب كرهم وحسدهم، إرائيل
                

                
 [.241: ]البقرة(          

 ،د ردوا بسبب أخاقهم السيئة ما اختار اه هم واصطفاه عليهمفأنى ي نر هؤاء وق
فا بَد أن يتخلقوا باأخاق الطيبة التي حبها اه.. ويتخلصوا من اأخاق السيئة 

 التي يبغضها اه، ولكن هذا ا يكفي، فا بَد أن يمروا بمنخل آخر وهو:
فا ، والنفس ها حبوبات وأوامر ،فاه له حبوبات وأوامر، منخل الشهوات الثاي:

فالنر ينزل واهداية حصل بامتثال ، بد من تقديم ما حبه اه عى ما حبه النفس
ومن قدم شهواته عى أوامر اه ، فمن قدم أوامر اه عى شهواته فاز ون ر، أوامر اه

ِرم كا رب أكثر جيش طالوت من النهر الرب امنهي عنه فح   ، رموا اخرخر وح 
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وكان ي عدم صرهم عن اماء ، ونكصوا عن قتال عدوهم، ورجعوا عى أعقاهم
وحصل به ، ساعة واحدة أكر دليل عى عدم صرهم عى القتال الذي سيتطاول

وكان ي رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكًا عى ، امشقة الكبرة
وسار مع طالوت من اغرف غرفة بيده ، قعد من رب كثراً ف، اه وثباتًا وترعًا إليه

           ): كا قال سبحانه
                  

 [.240: ]البقرة (
وحسن اأخاق، وتقديم ما حبه اه عى ما حبه النفس ا يكفي، فا بَد من منخل 

 ثالث آخر وهو:
فمن ، وغره ليس بيده يء، فاه سبحانه بيده كل يء، هداتمنخل امشا الثالث:

ومن كان يقينه عى امشاهدات ، وجعله سببًا هداية الناس، كان يقينه عى اه نره
: وامصنوعات واأعداد أذله اه ها وهزم بسببها كا قال سبحانه عن طالوت وجيشه

(              
              

 [.240: ]البقرة (    
فامؤمنون الذين أطاعوا أمر اه، وم يربوا من النهر الرب امنهي عنه، وساروا مع 

 طالوت حرب عدوه صاروا فريقن:
ا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؛ أهم : فريق ما رأوا قلتهم وكثرة عدوهم قالوا

 .وكثرة عددهم وساحهم، لعدوتأثروا بامشاهدات من كثرة ا
أما الفريق اآخر فهم أهل اإيان الثابت واليقن الراسخ فقالوا مثبتن لباقيهم 

      ): وآمرين هم بالصر، ومطمئنن خواطرهم
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 [.251-240: ]البقرة (      
 .والتخي عن الصفات السيئة، للتحي باأخاق احسنة فالتصفية اأوى:
 .لتقديم أوامر اه عى شهوات النفس والتصفية الثانية:
، والتوكل عليه وحده ي ميع اأمور، لتحصيل اليقن عى اه والتصفية الثالثة:

                :أشياء وامشاهداتوعدم االتفات مطلقًا إى ا
 [.13التغابن: ]       

 .وجعله سببًا هداية الناس، فمن نجح ي هذه اابتاءات الثاثة نره اه عَز وجَل 
وإذا كادنا اأعداء وغلبونا ، والتقوى والصر سبب حفظ امؤمنن من كيد اأعداء

  ): م تكن ي قلوبنا كا قال سبحانهعلمنا أن حقيقة التقوى والصر 
              

 [.129: ]آل عمران   (      
فإن كان يقينها معاً عى اأسلحة ، وإذا تقابلت طائفتان من الناس ي ميدان اجهاد
 .والصر اأدوم، والرأي اأصوب، والرجال غلبت الطائفة التي معها اأشياء اأكثر

ويقن اأخرى عى اأسباب واأشياء نزلت نرة ، وإن كان يقن إحداما عى اه
: وهلكت اأخرى ودمرت كا حصل ي بدر كا قال سبحانه، اه عى من توجه إليه

 [.123: ]آل عمران(              )
                ق وحده:افالنر بيد النار وحده، كا أن الرزق بيد الرز

                               
 [.169آل عمران: ]

 واجهاد نوعان:
 .وهذا امشارك فيه كثر، جهاد باليد والسنان اأول:
، وهو جهاد اأئمة، وهذا جهاد اخاصة من أتباع الرسل، جهاد باحجة والبيان الثاي:

  :وطول مدته، وكثرة أعدائه، دة مؤنتهوش، لعظم منفعته، وهو أفضل اجهادين
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 [.12احج: ]       

ى اأسباب رفع اه النرة وي ميدان اجهاد ي سبيل اه كلا تركزت اأنظار ع
    ): كا حصل للمؤمنن ي بداية غزوة حنن كا قال سبحانه

             
             

             
 [.26 -25: ]التوبة(   

ميع اأمور،  عى اه، وحسن التوجه إليه ي تكون عى مقدار التوكل ةومقدار النر
                 والتفويض إليه، والتسليم له، وعدم االتفات إى ما سواه: 

                                          
 [.3 – 2الطاق: ]           

 وتواجه امسلم ي حياته قوتان:
 .وقوى طبيعية.. قوى إنسانية
 سلم من القوى اإنسانية، أن القوى اإنسانية نوعان:وموقف ام

 قوة إنسانية مهتدية:: اأوى
      :وإقامة احق، ويتعاون معها عى نر اخر ،وهذه جب أن يؤازرها

 [.2امائدة: ]                                
 قوة إنسانية ضالة:: الثانية

فإن استكرت ، فإن أبت ألزمت بدفع اجزية، ها إى اإساموهذه جب عليه دعو
وم تذعن وم تستجب فعليه أن يكافحها وحارها حتى ا تكون فتنة ويكون الدين 

                              :كله ه
                               

 [.49 – 30اأنفال: ]      
فهي بضاها عن ، وا هولن امسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية
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كا ينفصل جرم ضخم ، تفقد قوها احقيقية، قوة اه عَز وجَل ، مصدر قوها اأول
عى حن تبقى أية ، ويفقد ناره ونوره، فا يلبث أن ينطفئ ويرد، من جرم ملتهب

ومن كان اه معه فمعه كل ، وحرارها ونورهاذرة متصلة بمصدرها امشع قوها 
                 :ومن م يكن اه معه فليس معه يء، يء

                                   
 [.165البقرة: ]                    

كاخسوف والزازل  ،بتاء أحياناً وا، أما القوى الطبيعية التي يرسلها اه عقوبة أحياناً 
كا قال  والتوبة إليه، والترع إى اه ،فموقفه منها ااتعاظ وااعتبار، والراكن
                                        سبحانه:

                                   

 [.43 – 42اأنعام: ]
واجهاد ، وكاما مطلوب من العبد، ال مقدم عى اجهاد بالنفسواجهاد بام

      :وكاما مطلوب من العبد، باللسان مقدم عى اجهاد بالسيف
                             

 [.15احجرات: ]        
 .()والنسائي أخرجه أبوداود«ِسُكْم َوأَلِسنَتُِكمْ ِركَِن بَِأْمَوالُِكْم َوأَنفُ ـَجاِهُدوا امُْش »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و

وإن كان ا يقدر ، فمن كان له مال وهو يقدر عى اجهاد بنفسه وجب عليه اجميع
 .بنفسه وله مال وجب عليه اجهاد باله

  ): فإن كان ا يقدر بامال وا بالنفس فاحرج عنه مرفوع كا قال سبحانه
               

 [.01: ]التوبة (          
فإذا تركته اأمة وأقبلت عى الدنيا ، واجهاد فريضة من فرائض اه إذا قامت أسبابه

               ): هلكت كا قال سبحانه
 [.105: ]البقرة (

                                                

 (.3906(، وهذا لفظه،  وأخرجه النسائي برقم )2594:أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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هم بحسب وجب عى امسلمن أن يقوموا با أمرهم اه به من جهاد أعدائ
وا يركنوا  ،وأن يتوكلوا عى اه وحده وا ينظروا إى قوهم وكثرهم، استطاعتهم

ووهنهم عن لقاء ، ومن أسباب إدالة العدو عليهم، فإن ذلك من الرك اخفي، إليها
 بل نتوكل عى اه وحده، ولكن ا نركن إليها، العدو؛ أن اه أمرنا بفعل اأسباب

     ): كا قال سبحانه أسباب بجوارحنال ابقلوبنا، ونفع
 [.23: ]امائدة (

فإن امسلمن يقاتلون ، وا با أعطوه من القوة والعدة، وعلينا أا نغر بأهل الكفر
أعاهم  ،وعلم اه منهم الصدق واإخاص ،فإن أصلحوها وصلحت، بأعاهم

، ونواصيهم بيده، هم عبيدهفاخلق كل، ونرهم عى عدوهم وأذل أعداءهم وخذهم
 ): وخذل أعداءه، ينر أولياءه، والعزيز الذي ا يغلب، وهو القوي الذي ا يقهر

                  
 [.169: ]آل عمران (

وي ، وعذبه ي دنياه باأموال واأواد، ومن كفر سلط اه عليه العذاب والشقاء
              ): اآخرة بالنار

 [.55: ]التوبة (    
                                  :وقال 

 [.101 – 106آل عمران: ]       
إنا ، واه عَز وجَل أمر امؤمنن أن جاهدوا الكفار ا طمعًا ي أرضهم وأمواهم

وأجل كف ظلمهم وإراحة ، لمواجاهدوهم أجل إنقاذهم من النار إن أس
: امسلمن من رهم وتطهر اأرض من ركهم وكفرهم كا قال سبحانه

(              
             

 [.49 -30: ]اأنفال (
 وقد رع اه القتال ي اإسام وأذن به لتحقيق أهداف كثرة:

، حفظهم من اأذى والفتنة التي كانوا يساموهاو، الدفاع عن امؤمنن أحدها:
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              :وليكفل هم اأمن عى أنفسهم وأمواهم ودينهم
 [.36التوبة: ]                      

 ،فقد جاء اإسام هذا اخر، تقرير حرية الدعوة بعد تقرير حرية العقيدة الثاي:
ثم من شاء بعد البيان أن يؤمن أو ، غه إى أساعها وقلوهاويبل، ليهديه للبرية كلها

 [.20الكهف: ]                       :يكفر
فمن وقف ي وجه من يقوم بذلك، ومنع الناس من ااستاع للدين واحق، أو صدهم 
  :عنه، فهذا جب قتاله، أنه منع الناس من قول احق، وساع احق، والعمل باحق

 [.103 البقرة:]                                           
، ومتثل أوامره وحده، ليعبد اه وحده ا ريك له، إقامة خافة اه ي أرضه الثالث:

                     :وتقرير ذلك ومايته
 [.0امائدة: ]      

وهو الذي يقرر حرية اإنسان جاه أخيه ، امنزل من عند اه ةيافاإسام هو نظام اح
 .ويلغي من اأرض عبودية البر للبر، يقرر عبودية اه، واإنسان

فا بَد له من أهل يبذلون جهدهم لتعريف الناس ، وهذا الدين ا يقوم إا بجهد وجهاد
 .وردهم إليه، وتعليمهم إياه، به

ى حن يكون الضالون أفرادًا ضالن حتاجون إى اإرشاد ا بَد من جهد باحسن
                          :واإنارة

 [.125النحل: ]                            
، وبالقوة حن تكون القوة الباغية ي طريق الناس هي التي تصدهم عن اهدى

              :ق ريعة اه أن تقوموتعو، وتعطيل دين اه أن يوجد
 [.103البقرة: ]                                               

فاإيان زاده وهو الذي ، وعدة اإنسان ي احياة واجهاد والقتال هي اإيان
سباب أو سواء كانت معه اأ، وبه حصل له النر واأمن، وهو الذي حفظه، حركه
                                :م تكن

 [.22اأنعام: ]
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فهم أقوى اخلق؛ أن اه معهم حفظهم ، فاأنبياء وامؤمنون معهم قوة اه
    )كا قال اه عنه:  أي بكر ي الغار ملسو هيلع هللا ىلصوينرهم كا قال النبي 

 [.49: التوبة] ( 
عف خلق اه وأخوفهم؛ أن اه ليس معهم، فهم كالفأرة أمام والطواغيت والكفار أض

اأسد.. بل كاحرات.. بل هم صم بكم عمي.. بل هم أموات أمام اأحياء.. وأنى 
                )يفعل اميت باحي شيئاً: 

 [.122: ]اأنعام (            
   ): وخوفنا الشيطان منهم، ا اه همفلا خفناهم وم نخف اه أذلن

 [.115: ]آل عمران (       
 .والكفار بسبب كفرهم كالفأر.. فامؤمنون لقوهم كاأسود

كالفأرة أمام  ملسو هيلع هللا ىلصونمرود أمام إبراهيم .. ففرعون أمام موسى كالفأرة أمام اأسد
واليهود ي .. اأسدوجيشه كالفأرة أمام  ملسو هيلع هللا ىلصوأبو جهل وجيشه أمام حمد .. اأسد

 .كالفأرة أمام اأسد ملسو هيلع هللا ىلصامدينة وخير أمام الرسول 
فآاف من الفئران ا تقف ، أمام امسلمن كالفأرة.. وقير وجيشه.. وكرى وجيشه
 ؟فكيف إذا كانت اأرض ملوءة باأسود.. أسد واحد حي

 ؟السببمليون أسد فا  ومسائة ونحن اليوم فأرة مسنة معتلة تتحكم ي ألف
وإذا كان اأسد صورة جاءت إليه ، وأسود اأمس حقائق، أن أسود اليوم صور السبب:

ثم بالت عليه؛ أنه ، وركبت عليه، وأكلت أنفه ومزقت بدنه، احرات والفئران
                       :صورة ا خاف منه

                             
                           

 [.4 – 2اأنفال: ]       
فصيحة واحدة من أسد حي ، ويوم كانت اأسود حقائق كا ي عهد النبوة والصحابة

       ): يفزع ها ميع من ي الغابة
 [.2: ]امنافقون (



405 

أن تؤمن ، القوة وأهم ما تصنعه هذه، وا بَد لإسام من قوة ينطلق ها ي اأرض
فتنون وا ي  ، صدون عنهافا ي  ، الذين ختارون هذه العقيدة عى حريتهم ي اختيارها

، رهب أعداء هذا الدين فا يفكرون ي ااعتداء عى دار اإساموأن ت  ، بعد اعتناقها
، وتظلم العباد، وأن حطم هذه القوة كل قوة ي اأرض تتخذ لنفسها صفة األوهية

      ): وتصد عن سبيل اه ،الناس بغر ما أنزل اهوحكم 
 [.103: ]البقرة(            

فاه ، وم يؤذوهم، وم خرجوهم من ديارهم، أما الكفار الذين م يقاتلوا امسلمن
: عَز وجَل ا ينهى عن برهم وصلتهم واإحسان إليهم من أقارهم كا قال سبحانه

(                    
               

 [.0 -2: ]اممتحنة (        
وأهانوهم ، تسلط اأعداء عى امسلمن ،واجهاد ي سبيل اه ،وبسبب ترك الدعوة
ضعيف وال، القوي فيه متحكم هواه َلـم  فإى اه امشتكى من َعا، وأذلوهم ي ديارهم

                :وامصلح غافل عن وظيفته، فيه اه  عن خالقه
                                              

                                       
 [.11 – 16احديد: ]       

ى اه ظامون؛ أهم م يؤدوا احق الذي وامسلمون الذين م يقوموا بالدعوة إ
والكفار ظامون؛ أهم م يقبلوا احق الذي ، وهو دعوهم إى اه، للبرية عليهم

                           :ملسو هيلع هللا ىلصأرسل اه به رسوله 
 [.52إبراهيم: ]        

                                 وقال سبحانه:
 [.61امائدة: ]                         

فا الدعاء يستجاب ، والظلم مكان العدل، فكانت النتيجة انتشار الباطل مكان احق
، والديار تستباح، والدماء تسفك، والظلم يزداد، وا اهداية تنزل، من ظام
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        ): وهذا كله من فعل البر، والعقوبات تنزل
 [.44: ]يونس ( 

 ؟وما هي عقوبتهم ؟وما هو جزاء الظامن
          عدم اهداية كا قال سبحانه:  أما ي الدنيا فجزاؤهم

                                       
 [.10التوبة: ]            

                                       : عدم الفاح كا قال سبحانهو
 [.21اأنعام: ]           

 (      ): اهاك كا قال سبحانهو
 [.50: ]القصص

          ): اأخذ بالعذاب كا قال سبحانهو
 [.192: ]هود   (  

 [.149: عمران ]آل (     ): عدم حبة اه هم كا قال سبحانهو
                      :لعنة اه هم كا قال سبحانهو

 [.10 – 12هود: ]                               
             : وأما ي اآخرة فلهم عذاب جهنم كا قال سبحانه

                                 
 [.20الكهف: ]                            

 والعام اإنساي قسان:
 .وأنصار الباطل.. وأنصار احق.. وأولياء الشيطان.. أولياء الرمن

فلم يرع اه جهادًا وا قتااً إا ضد أولياء ، واجهاد ي اإسام رمة من اه لعباده
             :من كانواو، أينا كانوا، وأنصار الباطل، الشيطان

                                 
 [.16النساء: ]     

ورمة اإنسانية إى يوم القيامة؛ ، كانت مصدر سعادة البرية ملسو هيلع هللا ىلصفغزوات النبي 
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: أو ماية آمن، أو صد ظام، أو قمع معتد، أو دفع صائل، أها إما ي نر حق
(                 

 [.216: ]البقرة(             
ورد اه ها كيد ، أعز اه ها اإسام وأهله، بنفقات حدودة، غزوات معدودة

      :وحصل ها من امنافع ما سعدت به البرية إى يوم القيامة، الظامن
                             

 [.14النساء: ]                     
وظلم ، فهي حروب إبادة وإهانة، أما احروب امدمرة التي يشنها الكفار امتسلطون

      :يأكل فيها القوي الضعيف ظلًا وعدواناً ، للضعفاء والفقراء، وإذال
                                  

                               
                             

 [.49 – 30احج: ]        
، ووقودها دماء البر وأمواهم، تأكل اأخر واليابس تلك احروب ولذلك

وابتاء ، وهذه احروب عقوبات للكفار، والرعب واخوف، وعاقبتها اهاك والدمار
                                  :للمسلمن

 [.6 – 4حمد: ]                              
 .والشيطان يستزهم وهزمهم ها، والعدو إنا يدال عى امسلمن بسبب ذنوهم

 .أو جاوز حد، تقصر ي حق: نوعان والذنوب
وطلب النر من يملكه وهو اه عَز ،  اهوالتوكل عى، والنر منوط بالطاعة

          ): فلذلك بن اه صفة أوليائه بقوله، وجَل 
             

 [.142 -141: ]آل عمران (            
وحصل ، وترتفع النرة، وتقع العقوبة، فبسبب الذنوب وامعاي حصل التوي

فتكون تلك الذنوب جندًا عى ، الذنوب أشد عى امسلمن من أعدائهمف، اهزيمة
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 ): امسلمن يزداد ها عدوهم قوة عليهم كا قال سبحانه للمؤمنن ي أحد
            
              

               
 [.152: ]آل عمران (  

 .أو جند عليه.. جند لهفإن أعال العبد 
َية من ، وامعصية معها اخذان، فالطاعة معها النر وا بَد للعبد ي كل وقت من َرِ

ويبعث إليه ، فهو يمد عدوه بأعاله من حيث يظن أنه يقاتله ها، نفسه هزمه أو تنره
َية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه قدموا ولو فهم الناس هذا ما أ، َرِ

           :فهي هلكهم ي الدنيا قبل اآخرة، عى امعاي
 [.39الشورى: ]                 

 :ويتعامى يشعر فأعال العبد تسوقه قرًا إى مقتضاها من اخر والر، والعبد ايشعر أو
 [.123النساء: ]                                  

بعثه له الشيطان واستزله به ، ففرار اإنسان من عدوه وهو يطيقه إنا هو بجند من عمله
          ): كا قال سبحانه

 [.155: ]آل عمران (            
واه سبحانه سنته جارية بنر امؤمنن وخذان الكافرين، لكن اه أحيانًا يبتي 

عدوهم عليهم، وقهره هم، وي ذلك منافع ومصالح وحكم وأرار امؤمنن بغلبة 
استخراج عبوديتهم ه.. وذهم له.. وانكسارهم له.. واستغاثتهم به.. وسؤاهم  منها:

 له النر عى عدوهم.. وعدم االتفات إى ما سواه.
دائًا  ولو كانوا، لبطروا وأروا، قاهرين غالبن، ولو كان امسلمون منصورين دائاً 

 .وا كانت للحق دولة، ما قامت للدين قائمة، مقهورين مغلوبن
فإذا ، وكوهم مغلوبن تارة، فاقتضت حكمة العزيز احكيم أن رفهم بن غلبهم تارة

 ،وإذا غلبهم عدوهم ترعوا إى رهم، غلبوا عدوهم أقاموا دين رهم وشعائره
 .واستغفروه وتابوا إليه، وأنابوا إليه
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ولو كانوا ، ك لو كانوا منصورين دائًا لدخل معهم من ليس مقصده الدينوكذل
 .مقهورين مغلوبن دائًا م يدخل معهم أحد

ليتميز بذلك من ، وعليهم تارة، فاقتضت حكمته سبحانه أن تكون هم الدولة تارة
 .ومن ليس له مراد إا الدنيا واجاه، يريد اه ورسوله

وي ، ب من عباده تكميل عبوديتهم عى الراء والراءوكذلك اه عَز وجَل ح
كا ا تستقيم اأبدان وا تصح إا ، فا يستقيم القلب بدوها، حال العافية والباء

                :واجوع والعطش، والراحة والتعب، باحر والرد
                                     

 [.34اأنعام: ]
 ): ويطهرهم من الذنوب كا قال سبحانه، وكذلك اه عَز وجَل يمحصهم بذلك

               
              

 [.141 -149: ]آل عمران ( 
وهو ، وجهاد امنافقن أصعب من جهاد الكفار، وجهاد النفس أعظم من جهاد الغر

فهم  ،والقائمون به وإن كانوا اأقلن عدداً ، وورثة الرسل ،اأمةجهاد خواص 
وأعظم اجهاد كلمة احق عند من خاف سطوته وأذاه ، اأعظمون عند اه قدراً 

                          :كالسلطان اجائر
 [.0التحريم: ]         

كان ، عى جهاد العبد نفسه ي ذات اهوما كان جهاد أعداء اه ي اخارج فرعًا 
 .وأصًا له ،جهاد النفس مقدمًا عى جهاد العدو ي اخارج

وجاهدها ، وترك ما هيت عنه، لتفعل ما أمرت به :فإن العبد ما م جاهد نفسه أواً 
إذ كيف يمكنه جهاد ، م يمكنه جهاد عدوه ي اخارج، ي اه لتستقيم عى أوامر اه

م جاهده وم ، متسلط عليه، وعدوه الذي بن جنبيه قاهر له، واانتصاف منه عدوه
                      :وهو نفسه اأمارة بالسوء، حاربه ي اه

 [.53يوسف: ]                       
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 فهذان عدوان قد، فا يمكنه اخروج إى عدوه حتى جاهد نفسه عى اخروج
وهو واقف ، وبينها عدو ثالث ا يمكنه جهادما إا بجهاده، امتحن العبد بجهادما

وا يزال خيل له ما ، بينها يثبط العبد عن جهادما وخذله ويرجف به وهو الشيطان
حتى يقعده ، وفوات اللذات وامشتهيات، ي جهادما من امشاق وترك احظوظ

ثم يوقعه ي الكبائر ، ه بامباحات والشهواتثم يشغل، عن اجهاد ي سبيل اه
                ، ثم خرجه من الدين بالكلية:وامحرمات

                                    
 [.21النور: ]                              

ويضحون بأمواهم وأنفسهم ي ، إعاء كلمة اه ،والذين خرجون ي سبيل اه
وأحسنهم ، وأطهرهم نفوساً ، وأزكاهم أرواحاً ، هم عادة أكرم الناس قلوباً ، سبيل اه

وهم وإن ماتوا أو قتلوا ي سبيل اه فهم أحياء عند رهم يرزقون كا ، طاعة واستقامة
              ): قال سبحانه

                
             ) 
 [.111-160: ]آل عمران

من ربه إى كافة  ملسو هيلع هللا ىلصواإسام هو الدين الكامل العظيم الشامل الذي جاء به حمد 
     ): وا يقبل اه من أحد دينًا سواه كا قال سبحانه، العامن

 [.25: ]آل عمران (       
وليكون ، لدين ليكون قاعدة للحياة اإنسانية ي اأرض كلهاوقد رع اه هذا ا

ولتقوم اأمة امسلمة بدعوة البرية وقيادها إى رها ، منهجًا عامًا للبرية بأمعها
ورفعها إى هذا امستوى العاي من احياة الذي ، وفق النهج اإهي الذي فيه كل خر

    :هذه النعمة التي ا تعدها نعمة ومتيعها، ا تبلغه إا ي ظل هذا الدين
                         
                   

 [.16 – 15امائدة: ]            
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وا يعتدي عليها الدين،  اذه تفقد البرية كل فاح ونجاح حن حرم من وا ريب أن
احيلولة بينها وبن ما أراده ها خالقها من و، معتد بأكثر من حرماها من هذا اخر

                    :الرفعة والسعادة ي الدنيا واآخرة
                               

 [.30 – 32البقرة: ]      
َبَلغ إليها الدعوة إى هذا الدين اإه ي ومن ثم كان من حق البرية معاء أن ت 

وأن ا تقف عقبة أو سلطة ي وجه تبليغ هذا الدين الشامل لكافة الناس إا عظيم، ال
                                                :حطمت

 [.103البقرة: ]              
هذا  وأيضًا من حق البرية أن ي رك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارًا ي اعتناق

                :ا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة، الدين
                                 
                             

 [.39 – 20الكهف: ]                   
م يكن له أن يصد الدعوة عن امي فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد الدعوة والبيان 

 إى الناس. ي طريقها
كان من حقهم أا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل  ،فإذا اعتنقها من هداهم اه إليها

 .وا بصد الناس عن اهدى، وا باإغراء، ا باأذى، الفتنة
ضاناً  ،لفتنةوعى إمام امسلمن أن يدفع عنهم بالقوة كل من يتعرض هم باأذى وا

وماية ، وإقرارًا منهج اه ي احياة، وكفالة أمن الذين هداهم اه، حرية العقيدة
 .للبرية من احرمان من ذلك اخر العام

وإباغها للناس ي  ،وعى امسلمن حطيم كل قوة تعرض سبيل الدعوة إى اه
وأن يستمروا ي اجهاد حتى ، عنهاوتفتن الناس ، أو هدد حرية اعتناق العقيدة، حرية

ا بمعنى إكراه ، ويكون الدين ه، تصبح الفتنة للمؤمنن غر مكنة لقوة ي اأرض
بحيث ا خشى أن ، ولكن بمعنى استعاء دين اه ي اأرض، الناس عى اإيان



592 

ه وا خاف قوة ي اأرض تصده عن دين اه أن يدين ب، يدخل فيه من يريد الدخول
، وبحيث ا يكون ي اأرض وضع أو نظام حجب نور اه وهداه عن أهله، أو يبلغه

   ): ويفتنهم عنه بكل باطل كا قال سبحانه، ويضلهم عن سبيل اه
 [.103: ]البقرة (            

عل اه فقد ج، واه عَز وجَل يريد لعباده أن يعيشوا ي ظل اإسام ي أمن وسام
البيت احرام واحة لأمن والسام ي امكان.. وجعل اأشهر احرم واحة لأمن 
والسام ي الزمان.. تصان فيها الدماء واحرمات واأموال.. وا يمس فيها حي 
بسوء.. ومن أبى أن يستظل هذه اخيمة.. وينعم بتلك الواحة.. وأراد أن حرم 

 هو منها.. ويكف ره عن البرية. امسلمن منها.. فجزاؤه أن حرم
ولكنها فريضة واجبة اأداء؛ أن فيها خرًا كثراً ، واجهاد ي سبيل اه فريضة شاقة

                   :بل للبرية كلها، للمسلمن كافة
                                      

 [.216البقرة: ]     
ومنها  فرائض واأوامر منها ما هو سهل حبوب للنفس كالنكاح وأكل الطيبات والصيد،وال

ومصالح  ما هو شاق مبغوض للنفس وكريه امذاق كالقتال ي سبيل اه، ولكن وراءه حكم
 يراه النظر اإنساي القصر. هون مشقته، وتسيغ مرارته، وحقق به خراً خبوءاً قد ا

وهذا يفتح لقلب اإنسان ، ووراء امحبوب راً ، ء امكروه خراً فمن يدري فلعل ورا
ترتب العواقب فيه عى  ،عامًا آخر غر العام امحدود امشهود الذي تبره عيناه

 .غر ما كان يظنه ويتمناه
وأن ، فا تستشعر النفس حقيقة السام إا حن تستيقن أن اخرة فيا اختاره اه

ويكون من ورائه اخر ، فالقتال ليس إا مثًا ما تكرهه النفس، اخر ي طاعة اه
                             :الكثر

 [.51التوبة: ]       
وأين ، ا يدري أين يكون اخر، فاإنسان ضعيف حدود العلم والقدرة والرؤية

 .يكون الر
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وا يودون ذات ، ر يطلبون عر قريش وجارهالقد كان امؤمنون الذين خرجوا ي بد
وجهاً  ،با استعداد عدوهم ولقاهم، ولكن اه جعل القافلة تفلت، الشوكة والقتال

ورفع راية ، فكان النر الذي دوى باجزيرة العربية، لوجه بامقاتلن من قريش
ؤمنون وفرح ام، وهشم رأس الباطل الذي حاد اه ورسوله، اإسام وامسلمن

وزاد إياهم برهم الذي مكنهم من ، وهاك أهل الباطل، ونزول امائكة، بنر اه
         ): القتل واأر والظفر بالغنائم

             
 [.1: ]اأنفال (

فأين تكون القافلة من هذه اخرات والركات التي حققها اه ي بدر وأكرم ها 
  ) :أنفسهم من اختيار اه هم وأين يكون اختيار امسلمن ؟لمنامس

                     
 [.216: البقرة] (    

ظلموا احق فأنكروه.. وظلموا أنفسهم فأوردوها  ،والكافرون هم الظامون حقاً 
وهم عن اإيان.. وموهوا موارد اهاك.. وظلموا الناس فصدوهم عن اهدى.. وفتن

عليهم الطريق.. وخدعوهم بالباطل.. وحرموهم اخر الذي ا خر مثله.. خر 
                 اإيان والسلم والرمة والطمأنينة:

                                               
 .[110اأعراف: ]              
 ): وماذا ينتظرهم من عذاب اه األيم.. همفا أشد ظلمهم.. وما أعظم كيد

                 
 [.36: ]فاطر (

وحاربون منهج اإيان أن .. إن الذين حاربون حقيقة اإيان أن تستقر ي القلوب
جتمع وتظهر عى وحاربون ريعة اإيان أن تستقر ي ام.. يستقر ي احياة

وأخطر امفسدين ، وأظلم الظامن ها، هؤاء هم أعدى أعداء البرية، اجوارح
وكفرهم ، وإبعادهم من رمة اه، وإفساد أدياهم، لسعيهم ي غش اخلق، حياها
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                          :باه ورسوله
                           

                                
 [.34 – 33امائدة: ]                       

ومن استمر منهم عى ، من آمن منهم وتاب وأصلح فاه يتوب عليه الكفار فهؤاء
كفره ومات وم يرجع إى ربه وم يؤمن به فهو جدير بلعنة اه ولعنة خلقه وعذابه كا 

            ): قال سبحانه
 [.162 -161: ]البقرة (          

ومن واجب البرية لو رشدت أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم 
ليسريح الناس  ،وأن ترصد حرهم كل ما ملك من اأنفس واأموال، الذي يزاولونه

                                           :من رهم وطغياهم
 [.103البقرة: ]                  

، ويأمرها به لرفع ظلمهم للبرية، وهذا هو واجب اأمة امسلمة الذي يندها إليه رها
  ): واه نارهم عليهم كا قال سبحانه، وصد عدواهم عى امسلمن

              
 [.123: ]التوبة (

وإى أن ترشد البرية وتعقل جب عى أهل اإيان الذين اختارهم اه وحباهم 
واإيان ، ليحل احق مكان الباطل، بنعمة اإيان أن يطاردوا الباطل ي كل مكان

                 :والعدل مكان الظلم، مكان الكفر
 [.0م: التحري]                  

فلم جن أحد عى البرية جناية ، فا بَد من اجهاد لكر شوكة الباطل امعتدي
 ): وحول بينها وبينه، أعظم من حرمها من هذا الدين الذي فيه كل خر

 [.12: ]التوبة (        
، الظلمبه يدفع اه عن امؤمنن اأذى والفتنة و، واجهاد ي اإسام ريعة ازمة

                   :وبه يتم تقرير حرية الدعوة
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 [.151 – 159النساء: ]
، ويبلغه إى أساعها وقلوها، فقد جاء اإسام هذا اخر ليهديه إى البرية كلها

       ): ا وأخاقهاويزين به حياه
            

          
         

 [.16 -15: ]امائدة (
وا إكراه ي  ،ويدفع اجزية ،ومن شاء فليكفر، فمن شاء بعد البيان والباغ فليؤمن

              ): الدين كا قال سبحانه
 [.256: ]البقرة (حخ            

لكن جب أن تزول العقبات من طريق إباغ هذا اخر للناس كافة كا جاء من عند 
وأن ، وأن تزول احواجز التي منع الناس أن يسمعوا ويقتنعوا، اه للناس كافة

 .ينضموا إى موكب اهدى إذا أرادوا
وفوق هذا يقوم ، ص ويقرره وحميهوجاء اإسام كذلك ليقيم ي اأرض نظامه اخا
، حتى من ا يعتنق عقيدة اإسام، نظام أخاقي كريم تكفل فيه احرية لكل إنسان

وحفظ فيه حقوق كل ، حتى الذين ا يعتنقون اإسام، وتصان فيه حرمات كل أحد
  :إنا هو الباغ والبيان، وا يكره فيه أحد عى اإسام، إنسان من مسلم وغره

                                  

 [.52إبراهيم: ]
، وبعث به رسوله إليهم، وأنزله عليهم، فهذا الدين العظيم الذي أكرم اه به خلقه

، من حقه أن جاهد ليحطم قوة الباطل التي تناصبه العداء، وارتضاه للبرية معاء
 .وتنفرهم منه، الناس عنه وتصد، وحرم الناس منه، وتكيد له بغر حق

ليعلن نظامه اإهي الرفيع ي ، ويبيد هذه احرة السامة، فليسحقها اإسام سحقاً 
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لزم أحدًا إا بالطاعة ا ي  ، ثم يدع الناس ي ظله أحراراً ، ويدعو الناس إليه، اأرض
سان وامالية والسياسية التي تتضمن العدل واإح، لرائعه ااجتاعية واأخاقية

                          :لكل البر
 [.09النحل: ]              

 ،فهو وإن كان حب هم اإيان فهو ا يلزمهم به، أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار
، يزاولوها وفق عقائدهم، وأما أحواهم الشخصية فهم فيها أحرار، وا يكرههم عليه
                   :ويصون هم حرماهم، هم حقوقهمواإسام يكفل 

                                           

 [.2اممتحنة: ]
، وليس كل جاهد ي سبيل اه يرزق الشهادة، وامجاهدون ي سبيل اه كثر

 .ذهم لنفسه سبحانهويتخ ،ختارهم اه من بن امجاهدين، فالشهداء ختارون
وتكريم ، إنا هو تكريم وانتقاء وتريف، ستشهد امسلمفليست رزية وا هوان أن ي  

            ): من الرب لعبده
              

 [.141 -149: ]آل عمران (      
وت ي سبيل إعاء فيؤدون الشهادة بجهادهم حتى ام، وهؤاء شهداء يتخذهم اه

وبذلوا .. وإحقاق احق وتقريره ي حياة البرية هؤاء الذين جردوا للحق، كلمة اه
لعلمهم أن .. وأعزوه حتى أرخصوا كل يء من أجله.. أمواهم وأنفسهم من أجله

 .حياة الناس ا تصلح وا تستقيم إا هذا احق والنور
وتكون شهادهم هي هذا اجهاد حتى ، يستشهدهم اه عى هذا كله فيشهدون

            ): اموت
 [.15: احجرات] (       

وهم ، إا إعاء كلمة اه ي اأرض كلها َهـمّ وامجاهدون ي سبيل اه ليس هم 
فا تضعف نفوسهم ، ونرهم عى عدوهم، وهدايته هم، يشعرون بمعية اه معهم

وا تضعف قواهم عن ااستمرار ، والشدة واجراح، الباء والكرب حينا يصيبهم
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، ويواجهون اهول الذي يذهل النفوس، وهم حن يواجهون اأعداء، ي الكفاح
ولكن لتطلب العفو وامغفرة عن ، يتوجهون إى اه ا لطلب النر أول ما تطلب

 .النر عى اأعداءقبل أن تطلب الثبات و، ولتعرف بالذنب واخطيئة، التقصر
، متوكلة عليه وحده ،عارفة بحقه، واثقة بنره ،فيا ها من نفوس مطمئنة إى وعد رها

        ): وذلك لكال اإيان والتقوى ي قلوهم
                

               
 [.141 -146: ]آل عمران (

م يطلبوا ثواب الدنيا وا ، بل م يطلبوا جزاء وا ثواباً ، وا نعمة وا ثراءإهم م يطلب
 .ثواب اآخرة

بينا هم يقاتلون ، وما أزكى تلك النفوس والقلوب، فا أمل هذا اأدب مع رهم
والنر عى ، وتثبيت اأقدام ،ي سبيله م يطلبوا منه سبحانه إا غفران الذنوب

 .الكفار
وا أنفسهم شيئًا أعطاهم اه كل يء يتمناه طاب الدنيا وطاب وما م يطلب

وأحسنوا ، وأحسنوا العمل، فقد أحسنوا اأدب، وشهد هم باإحسان، اآخرة
: وأكر من الثواب كا قال سبحانه، وهو أكر من النعمة، وأعلن حبه هم، اجهاد

 [.142: ]آل عمران (                )
 ؟فوق هذا اأدب من امجاهدين ي سبيل اه يءفهل 

              :وهل فوق هذا اإكرام هم من رب العامن يء؟
                             

 [.14النساء: ]            
مة اه إعاء كل ،إن امسلم حن خرج للجهاد ي سبيل اه إنا يقاتل ي سبيل اه

ولتمتيع البرية بخرات هذا ، ولتمكن منهجه من تريف احياة البرية، ي اأرض
فاإسام ا يعرف قتااً إا ي هذا ، وصد عدوان امعتدين، وعرضه عليهم، امنهج
                              :السبيل
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 [.20التوبة: ]          

وا ، وا يعرف اإسام القتال للمجد والفخر، ليس ي اإسام قتال من أجل الغنيمة
                                 :يعرف القتال للسيطرة والقهر

 [.103البقرة: ]                            
وا لاستياء عى .. استياء عى اأرضإن امسلم ي اإسام ا يقاتل ل

.. وا مجد بيت.. وا يقاتل مجد شخص.. وا لاستياء عى الثروات.. السكان
إنا يقاتل ي سبيل اه إعاء .. وا مجد دولة.. وا مجد جنس.. وا مجد طبقة

فمن ، منوصد عدوان الظا، وماية امؤمنن، ومكن منهجه ي احياة، كلمة اه
 .ينال بذلك مقام الشهداء عند اه، قتل ي هذا السبيل فهو شهيد ي سبيل اه

وهم عى ذلك فضل ، فليقاتل ي سبيل اه من يريد أن يبيع الدنيا ويشري ها اآخرة
ومن يغلب ي سبيل اه كا قال ، سواء من يقتل ي سبيل اه، وأجر من اه عظيم

           ): سبحانه
 [.14: ]النساء (          

وهو حوي امال وما ، وأين غنيمة امال من فضل اه ؟فأين الدنيا من اآخرة
                                     :سواه؟

 [.14 – 13آل عمران: ]                 
ووطنه الذي جاهد من أجله هو البلد .. عنها هي عقيدته إن راية امسلم التي حامي

وأرضه التي يدافع عنها هي دار اإسام التي تتخذ اإسام .. الذي تقام فيه ريعة اه
تنضح به .. وكل تصور آخر للوطن غر هذا هو تصور غر إسامي.. منهجًا للحياة

                        :اجاهليات وا يعرفه اإسام
 [.25آل عمران: ]          

 وامقاتلون ي ساحات القتال فريقان يقاتلون حت رايتن ختلفتن:
وإقامة ، وإقرار ريعته ي اأرض، الذين آمنوا يقاتلون ي سبيل اه لتحقيق منهجه

غر  لتحقيق مناهج شتى، والذين كفروا يقاتلون ي سبيل الطاغوت، العدل بن الناس
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        ):وإقرار رائع شتى غر ريعة اه، منهج اه
             )  

 [.16: ]النساء
                             :ويقف الذين آمنوا مستندين إى واية اه ومايته ورعايته

 [.13التغابن: ]         
  :وشتى مناهجهم، إى واية الشيطان بشتى راياهم ويقف الذين كفروا مستندين

                                                 
 [.0 – 2الصف: ]                              

ويقيم ، متوكلن عى اه الذي تكفل بنر من ينر دينه، فعلينا مقاتلة أولياء الشيطان
         ): ه كا قال سبحانهرع

            
 [.41 -49: ]احج (     

 فاجهاد ي سبيل اه رمة للبرية كلها:
وإنشاء قوة .. وإقامة نظامه العادل ي ربوع العام.. فبه يتم إقرار منهج اه ي اأرض
ومنع أن .. ق احدود دون دعوة اهمنع أن تغل.. عليا ي هذه اأرض ذات سلطان

ومنع أن .. حال بن الناس وبن ااستاع للدعوة ي أي مكان عى سطح اأرض
    :والكف عن مطاردته ي رزقه أو نشاطه حيث هو، فتن أحد عن دينهي  

                                          
 [.216البقرة: ]                        

، وحرب اه ورسوله التي يقوم ها أعداء الدين متحققة باحرب لريعة اه ورسوله
 :وللدار التي تنفذ فيها ريعة اه ورسوله، وللجاعة التي ارتضت ريعة اه ورسوله

                                  
 [.19 – 0التوبة: ]                          

إنا يرفع ، ا يعاقب العاي وامجرم بالسيف وحده، واإسام دين العدل والرمة
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            :سيف العقوبة ويصلته لرتدع من ا يردعه إا السيف
 [.191اأنبياء: ]          

فإذا ردع ، القلوب وتزكيتها وتربية، فأما اعتاده اأول فعى دعوة الناس إى اخر
، أخذ طريقه إى القلوب يستجيش فيها مشاعر التقوى، بالعقوبة التي تزجر عن الفساد

   ): وحثها عى اإيان واجهاد ي سبيله كا قال سبحانه
         ) 

 [.35: ]امائدة
الف منهج اه بالبيان واإسام ا بَد له أن ينطلق ي اأرض إزالة الواقع امخ

 واجهاد جتمعن:
         :وتنفيذ رعه ي عباده، جهاد باللسان لتقرير منهج اه ي اأرض

                               

 [.194آل عمران: ]
والتي ، وجهاد بالسيف إزالة حكم الطواغيت الذين حكمون الناس بغر ريعة اه

، واعتناق الدين الذي َمَن اه به عى عباده ،بينهم وبن ااستاع إى البيانحول 
                      :وإقامة منهج اه ي اأرض كلها

                                         
 [.36اأنفال: ]     

فإن اجهاد ، لتصورات وامذاهب الضالةوإذا كان البيان باللسان يواجه العقائد وا
وما معًا يواجهان الواقع البري ، بالسيف كذلك يواجه القوى امادية الرسة

                :وانتزاعه من العبودية لغره، بجملته لرده إى ربه
                                 

 [.15النساء: ]                          
 واجهاد ي اإسام له بابان:

؛ أن جرد وجود الدين كمجتمع باب خرج منه ليدافع امهامن لإسام اأول:
ا بد أن يدفع امجتمعات اجاهلية من حوله ، احاكمية فيه ه وحده، إسامي مستقل
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إذ ا يمكن التعايش ، عن نفسهوهنا ا بد له أن يدافع ، دفاعًا عن وجودها ذاته، لسحقه
               :بن احق والباطل

 [.36التوبة: ]              
، لنر الدين ي العام ،أن اإسام ذاته ا بَد أن يتحرك إى اأمام ابتداءً  الثاي:

أرض للر وا يرك البرية ي ا، وإنقاذ اإنسان ي العام من العبودية لغر اه
                             :والفساد والعبودية لغر اه

 [.61امائدة: ]                             
إن اإسام جاء ليقرر ألوهية اه ي اأرض، وعبودية البر ميعاً إله واحد، فمن 

يخاطب وجدان اأفراد وعقوهم، دون حواجز حقه أن يزيل العقبات كلها من طريقه، ل
 وا موانع مصطنعة، وبعد ذلك من شاء من اأفراد أن يؤمن، ومن شاء أن يكفر.

وا نظام ، فاإسام ليس نحلة قوم، إن من حق اإسام أن يتحرك ابتداء ي كل اجاه
، أنينةحقق هم اأمن والسعادة والطم ،ونظام للعام كله، ولكنه منهج إله، وطن

، ويقطع دابر اجور والفساد ي اأرض، ويقي عى منابع الر والعدوان
وا يريدون  ،ويقوم بذلك رجال يؤمنون باه واليوم اآخر، وااستغال اممقوت

          ): علوًا ي اأرض وا فساداً 
 [.52: ]إبراهيم (  

ويقطع دابر ، ويبطل الباطل ويزهقه، ثبتهوباجهاد ي سبيل اه حق اه احق وي
وتظهر قوة ، وتعلو معها كلمة اه، وتعلو راية اإسام، وخضد شوكتهم، الكافرين

وتعلم أن النر ليس بالعدد وليس ، وتقيس قوها احقيقية إى قوة أعدائها، اأمة
وأن ، ة العبادوبقوته التي ا تقف ها قو، إنا هو بقدر اتصال القلوب باه، بالعدة

 .يكون هذا كله عن جربة واقعية ا عن جرد تصور واعتقاد قلبي
وأها ملك ي كل زمان وي كل مكان أن تغلب ، لتوقن كل عصبة مؤمنة أن اه معها

ومها ، ومها يكن عدوها من الكثرة، خصومها وأعداءها مها تكن هي من القلة
من كثرة العدة؛ أن النر من عند اه  ومها يكن عدوها، تكن هي من ضعف العدة

               :وهم مؤمنون جاهدون ي سبيل اه، وحده
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 [.21 – 25التوبة: ]
وا تستقر هذه احقيقة ي القلوب كا تستقر بامعركة العملية امرئية الفاصلة بن 

 ): كا جى ذلك كله ي غزوة بدر كا قال سبحانه، قوة اإيان وقوة الطغيان
 [.123: ]آل عمران (         

وتكشف عن ، فيها أصول النر واهزيمة تتمثل، إن غزوة بدر لتمي مثًا لأمة
 .اأسباب احقيقية ا اأسباب الظاهرية امادية، أسباب النر واهزيمة

وي بدر ، ملسو هيلع هللا ىلصظهرت فيها قوة ا إله إا اه كا ظهرت ي أ حد قوة حمد رسول اه 
ه رفع ا ملسو هيلع هللا ىلصفلا عى الرماة أمر الرسول ، وي أحد أظهر اه سنته، أظهر اه قدرته

 ، وي غزوة حنن أظهر اه سنته، ثم أظهر قدرته.فامعاي سبب كل هزيمة، النر
فهي آية ، كتاب مفتوح تقرؤه اأجيال ي كل زمان ومكان ملسو هيلع هللا ىلصإن غزوات رسول اه 

 .وسنة  من سننه اجارية ي خلقه ما دامت السموات واأرض، من آيات اه
وأن يمضوا ي طاعة ، ا يستبقوا منه بقيةوحسب امسلمن أن يبذلوا ما ي طوقهم ف

، حسبهم هذا لينتهي دورهم، واثقن بنر اه ي أي معركة مع الباطل ،أمر اه
 .وجيء دور القدرة التي ترفهم وتدبرهم وملك الكون كله

وتثبت ي ، لتطمئن قلوها ،وحسب العصبة امؤمنة أن تشعر أن جند اه معها
: حيث ا يملك النر غره، نر كا جيء امطر من اه وحدهثم جيء ال، امعركة

(           

                   
 [.19 -0: ]اأنفال (

أمر يستحق معية اه ، عظيم مؤمنة إعاء كلمة اه أمر كبرإن خروج العصبة ا
وخذل  ،وينر أولياءه، ويبطل الباطل ،ليحق احق، مائكته وامؤمنن ي امعركة
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              ): أعداءه
          

            ) 
 [.13 -12: ]اأنفال

وأن يسلط ، أن ينر اه امؤمنن ،وا مصادفة عابرة ،ليست فلتة عارضة ،إها سنة اه
              :اده امؤمننعى أعدائهم الرعب وامائكة وعب

 [.51غافر: ]                    
وحولون دون منهج ، يصدون عن سبيل اه، شاقوا اه ورسوله إنا ذلك أن الكفار

 ): وي اآخرة عذاب النار، فلهم ي الدنيا الرعب واهزيمة، اه للحياة
 [.14: ]اأنفال (    

 ) ؟ومن يكن اه معه فمن ذا يقف له،  امؤمنن بالنر عى أعدائهموقد وعد اه
                

 [.21 -29: ]امجادلة (
واستقرت هذه ، والذي وقع بالفعل أن اإيان والتوحيد قد غلبا عى الكفر والرك

بعد كل ما وقف ي ، ضودانت ها البرية ي كثر من أنحاء اأر، العقيدة ي اأرض
 .وبعد الراع الطويل مع الكفر والرك واإحاد، طريقها من عقبات الرك والوثنية

فإن العقيدة ، وإذا كانت هناك فرات عاد فيها الرك واإحاد ي بعض بقاع اأرض
فضًا عى أن فرات اإحاد إى زوال مؤكد؛ أها غر ، ي اه ظلت هي امسيطرة

                               :للبقاءصاحة 
                           

 [.41 – 49احج: ]          
بل ا بد ، فليست الغلبة والنر بمجرد وجود اأسباب، وه اأمر من قبل ومن بعد
          ): فـ، أن يقرن ها القضاء والقدر

 [.240: ]البقرة (  
ولكن من فضله وجوده ، ومالك كل يء ،خالق كل يء تبارك وتعاىواه 
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فاستخلص سبحانه ، وإحسانه اشرى من امؤمنن أنفسهم وأمواهم بأن هم اجنة
 .لنفسه أنفس امؤمنن وأمواهم فلم يعد هم منها يء

 .ي سبيل اهم يعد هم خيار أن يستبقوا منها بقية ا ينفقوها 
ومشرها أن يترف ها ، إها صفقة مشراة، م يعد هم خيار أن يبذلوا أو يمسكوا

ا يلتفت ، سوى أن يمي ي الطريق امرسوم، وليس للبائع فيها من يء، كا يشاء
وااستسام  ،وليس للعبد إا الطاعة والعمل، فهو عبد ملوك، وا يتخر وا جادل

            ): واانقياد
             

                
 [.111: ]التوبة (  

وكف ، والطريق هو اجهاد والقتل والقتال إعاء كلمة اه.. فالثمن هو اجنة
 .والنهاية هي النر أو الشهادة التي بعدها اجنة.. وإزالة الفساد، العدوان
وو  ها فهو ، فمن بايع هذه البيعة، ن هم الذين اشرى اه منهم فباعواوامؤمنو

           ، وهؤاء هم:امؤمن احق
                 

 [.112التوبة: ]               
وهو مالك ، وإا فهو واهب اأنفس واأموال، ومن رمة اه أن جعل للصفقة ثمناً 

                              :موال وكل ما ي الكوناأنفس واأ
 [.129امائدة: ]      

وقد جعل ، ا تسقط عنه إا بسقوط إيانه، ازمة ي عنق كل مؤمن وهي بيعة عظيمة
  ): كا قال سبحانه، اه مناط احساب واجزاء هو النقض أو الوفاء هذه البيعة

 [.34: إراء]ا (     
وقد قبلها ، وقد حولت هذه البيعة من فورها ي القلوب امؤمنة إى واقع مشهود

، وحولوها إى صورة منظورة عجيبة، وتلقوها للعمل امبار ها، ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 
 .ا إى صورة متأملة حكي وا ترى
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 ؟ا من داروكم هجروا من أجله ؟وكم أنفقوا من مال ؟فكم بذلوا من أجلها من نفس
وكم  ؟وكم بذلوا من أوقات ؟وكم تركوا من أهل وأواد ؟وكم تركوا من شهوات

                 :وكم صروا وتأموا ؟جاعوا وأوذوا
 [.14اأنفال: ]                                 

      ): لقد وّفوا وصدقوا، فلله درهم ؟وكم قاتلوا وقتلوا
 [.23: ]اأحزاب (             

ول  او وَن ِي َغَداة  َباِرَدة ، ملسو هيلع هللا ىلص ٬َخَرَج َرس  وَن َواأنصار َيـْحِفر  َهاِجر  إَِلـى اْلـَخنَْدِق، َفإَِذا اْلـم 
ـْم، َفَلـَا َرأى َما بِـِهـْم ِمَن ال ـْم َعبِيد  َيْعَمل وَن َذلَِك َلـه  ْن َلـه  وِع، قال: َفَلـْم َيك  نََصِب َواْلـج 

: َنْحن   َفقالوا ،«ةْر لِأْنَصاِر َواْلـُمَهاِجرَ َفاْغفِ  ة،رَ الَلـُهـَم إَِن اْلَعْيَش َعْيُش اآِخ » ـِجيبَِن َلـه  م 
ـَحـَمَدا وا م   .()متفق عليه .َعَلـى اْلـِجَهاِد َما َبِقينَا أَبَدا، اَلِذيَن َباَيع 

ركوا كل يء، من أجل إعاء كلمة اه، حتى ري اه عنهم لقد بذلوا كل يء، وت
                   ورضوا عنه:

                                       
 [.199التوبة: ]         

 جاريةفهي سنة ، منذ كان دين اه، فاجهاد ي سبيل اه بيعة معقودة ي عنق كل مؤمن
       )ا تستقيم احياة بدوها كا قال سبحانه: 

 [.251: البقرة] (       
ا بَد أن ينطلق ي طريقه ي ميع  ملسو هيلع هللا ىلصإن احق الذي أرسل اه به رسوله حمدًا 

 .وردهم إى العبودية ه وحده، لتحرير البر من العبودية للعباد، اأرض
بل ا بَد أن يقطع عليه ، ا بَد أن يقف له الباطل ي الطريقواحق إذا سار ي اأرض ف

    ): بل ا بَد أن هامه ي عقر داره كا قال سبحانه، الطريق
               

 [.36: ]اأنفال (   
                                                

 (1295(، واللفظ له، ومسلم برقم )2234البخاري برقم )، أخرجه متفق عليه( 1)
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فأهل الباطل يقاتلون أهل احق حسدًا وبغيًا من عند أنفسهم لردوهم إى الكفر 
           ): الضال كا قال سبحانهو

             
 [.211: ]البقرة (        

وما دام ي اأرض عبودية لغر .. وما دام ي اأرض باطل.. فا دام ي اأرض كفر
يعة ي والب.. فاجهاد ي سبيل اه ماض.. وترفه عن ربه.. تذل كرامة اإنسان.. اه

     :وإا فأين اإيان والوفاء والبيعة؟.. عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء
                                

 [.25البقرة: ]                               
ُز، َوَلـْم ُيـَحِدْث بِـِه نَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و َْ  «ْفَسُه، َماَت َعَلـى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاقَمْن َماَت َوَلـْم َي

 .()أخرجه مسلم
وأخذ اجنة عوضًا وثمنًا كا وعد اه ي ، فليستبر من بذل نفسه وماله ي سبيل اه

                                :كتبه امنزلة
                                     

 [.119 – 160آل عمران: ]              
 ؟ويستعيض اجنة، وما الذي فات امؤمن الذي يسلم ه نفسه وماله

والغبن يوم ، وامال إى فوت، فالنفس إى موت، بل ربح كل يء، واه ما فاته يء
                                    :التغابن

                                        
                               

 [.19 – 0التغابن: ]     
وفق سنة رسول اه ، حسب أمر اه، أا ما أعظم هذا اإنسان امؤمن وهو يعيش ه

رير وح، وتقرير دينه، وينتر إذا انتر إعاء كلمة اه، جاهد ي سبيل اه، ملسو هيلع هللا ىلص
                                                

 (. 1019برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 ، ليؤدي لدينه شهادة بأن دينهويستشهد إذا استشهد ي سبيله، عباده من العبودية لسواه
                 :وميع ما فيها ،خر عنده من احياة

                                 
 [.14النساء: ]      

فهو بيع يدعو ، ورضوان ربه عليه، اجنةفإذا أضيف إى ذلك كله الدرجات العالية ي 
      ): وفوز ا ريب فيه وا جدال، إى ااستبشار

 [.111: ]التوبة (    
ولكن اجهاد ي سبيل اه ليس ، إن اجهاد ي سبيل اه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن

ن امتمثل ي مشاعر إنا هو قمة تقوم عى قاعدة من اإيا، جرد اندفاعة إى القتال
 .وأعال صاحة، وأخاق عالية، وشعائر

هم قوم ، والذين تتمثل فيهم حقيقة اإيان، وامؤمنون الذين عقد اه معهم البيعة
  )حملون أفضل الصفات اإيانية وأحسنها وأعاها، وهؤاء امؤمنون هم: 

      
          ) 

 [.112: ]التوبة
وعليهم أن يتقوا اه فيا عاهدوا ، أهل هذه البيعة عليهم أن يفوا ها ليدخلوا اجنةإن 

   ): وا يتخلفوا عن اجهاد مع امجاهدين الصادقن، اه عليه
 [.110: ]التوبة (      

أهل امدينة الذين  ملسو هيلع هللا ىلصوهم ي عهده ، وماة هذا الدين، وا يليق بأهل هذه الدعوة
 .ومن حوهم من القبائل التي أسلمت، وبايعوا واستعدوا، واآووا ونر

وليس هم أن يؤثروا أنفسهم عى ، وهؤاء أن يتخلفوا عن رسول اه.. ا يليق هؤاء
                         : نفسه كا قال سبحانه
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 [.121 – 129التوبة: ]     

وي ، ي احر أو الرد، ورد كيد اأعداء، إعاء كلمة اه ،فاخروج ي سبيل اه
وا حل أحد ، أمر مطلوب من كل مسلم، وي العر أو الير، الشدة أو الرخاء

 .ملسو هيلع هللا ىلصالتأخر عنه ي كل زمان أو مكان من يريد التأي برسول اه 
فضًا عن اأمر ، يوجبه احياء من رسول اه وامؤمنن امجاهدين بوهو واج

         ): الصادر من اه بقوله
 [.41: ]التوبة (       

   ): ومع ذلك فاجزاء عى هذا اخروج ي سبيل اه ما أسخاه
              

                 
            

 [.121 -129: ]التوبة (      
.. وعى النصب جزاء.. إن اه عَز وجَل كريم يعطي امجاهدين عى الظمأ جزاء

يكتب به .. وعى كل نيل من العدو جزاء.. وعى اخطى جزاء.. وعى اجوع جزاء
 .وحسب به من امحسنن.. للمجاهد عمل صالح

.. وعى اخطوات لقطع الوديان أجر.. وكذلك عى النفقة الصغرة والكبرة أجر
 .أجر كأحسن ما يعمل امجاهد ي احياة

وما أعظم فضله .. وما أوسع رمته لعباده.. ذا العطاء من رب العامنأا ما أجزل ه
.. ويره لنا.. ووفقنا للعمل الصالح.. واشرانا.. وهدانا.. ورزقنا.. خلقنا: عليهم

وضاعف لنا .. ورفنا بالدعوة إليه.. وأكرمنا باإسام.. وحببه إلينا.. وأعاننا عليه
          ): ووعدنا عى ذلك اجنة.. اأجر

 [.4: ]اجمعة (
إن العبادة أمانة.. وإن دعوة الناس إى اه أمانة.. وإن تعليم الناس أمانة.. وإن اجهاد ي 

 :عنها أمناء.. ونحن مسئولونملسو هيلع هللا ىلص سبيل اه أمانة.. ونحن فيها خلفاء.. وعليها بعد النبي 
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 [.52النساء: ]                          

 .ويكون الدين كله ه ،حتى ا تكون فتنة ،فعلينا ميعًا أن نقوم بأداء هذه اأمانات
وكثر عدد الرجال امستعدين للجهاد ي سبيل ، وإذا اتسعت رقعة اأرض اإسامية

وغرها ما ، والتجارة، عارة اأرضو، فقد آن أن توزع اجهود ي اجهاد، اه
يصار إليها إذا صار الواقع كذلك كا ، فهذه مرحلة أخرى، حتاجه امجتمع امسلم

             ): قال سبحانه
 [.122: ]التوبة (         

لتتفقه ، ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة عى التناوب، فامؤمنون ا ينفرون كافة
وتنذر الباقن ، هذه الطائفة ي الدين بالنفر واخروج واجهاد واحركة هذه العقيدة

من قومها إذا رجعت إليهم با رأته وما فقهته من هذا الدين ي أثناء اخروج واجهاد 
، ونزول اهداية عى اخلق، وخذانه أعدائه، كنر اه أوليائه، من ثمرات اإيان

وانفاق البحر موسى ، وتسخر امخلوقات كنزول امائكة ي بدر، ياتوظهور اآ
 ،ملسو هيلع هللا ىلصوالتقاء ماء اأرض والساء لنرة نوح ، وانبجاس احجر باماء موسى، ملسو هيلع هللا ىلص

 .وغر ذلك من اآيات، وإهاك أعدائه
فالذين خرجون للجهاد ي ، ا يفقهه إا من يتحرك به، فهذا الدين كله جهد وعمل

، با يتكشف هم من أراره ومعانيه، وإعاء كلمة اه هم أوى الناس بفقههسبيل اه 
 .وبا يتجى هم به من آياته وتطبيقاته العملية ي أثناء احركة به

وها ، فهذه اأمة خر أمة أخرجت للناس ها عمل وهو عبادة اه وحده ا ريك له
عليها مسئولية وهي الدعوة إى اه و، أخاق تتزين ها بن الناس وهي أوامر الدين

                    :وإعاء كلمة اه ي اأرض
                          

 [.119آل عمران: ]             
وأثنى عليهم بأفعاهم امطلوبة منهم كا قال ، لذلك وصف اه امؤمنن بأعاهم

           ): سبحانه
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                ) 

 [.15 -14: ]اأنفال
 فامؤمنون صنفان:

 .ويدعون إى اه ي أرضه، مهاجرون جاهدون بأمواهم وأنفسهم ي سبيل اه
 .وأنصار يؤوون وينارون امهاجرين واخارجن ي سبيل اه

وأعى كلمته حتى دخل الناس ي دين ، فن من امؤمنن أظهر اه دينهوهذين الصن
                         :اه أفواجاً 

 [.3 – 1النر: ]                             
وهجرة ، دعوة وجهاد، وهذا عمل اأمة إى يوم القيامة من كان يرجو رمة اه

    ): يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها وا، ونرة
            )  

 [.212: ]البقرة
ويزول ، وباهجرة والنرة من أجل إعاء كلمة اه ونر دينه تنتر اهداية ي العام

والفوز بجنته ، وحصل هم رضوانه، وتنزل رمة اه عى عباده، الباطل من اأرض
        ): ال سبحانهكا ق

               
 [.199: ]التوبة (  

فهم الذين حتاجون أن يتلقوا من  ،أما الذين يقعدون عن اجهاد ي سبيل اه
وا وصلوا من ، وا فقهوا فقههم، خرجوا؛ أهم م يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا

فلينفر اجميع إعاء ، إليه هؤاء اخارجون من أجلهأرار هذا الدين إى ما وصل 
                         كلمة اه عى التناوب:

                          
                            

 [.30 – 32التوبة: ]                      
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إى الذهن أن الذين يتخلفون عن الغزو واجهاد والدعوة واحركة هم ولعله يتبادر 
فإن اجهد واجهاد وامجاهدة قوام ، ولكن هذا وهم، الذين يتفرغون للتفقه ي الدين

، ويضحون من أجله بكل يء، ومن ثم ا يفقهه إا الذين يتحركون به، هذا الدين
            :وجاهدون لتقريره ي حياة الناس

 [.41التوبة: ]                                
وخطة اجهاد ومداه بينها اه ورسوله ، واجهاد ي سبيل اه ماض إى يوم القيامة

وقتال ، بالدعوة إى اه، وقد سارت عليها الفتوحات اإسامية، وخلفاؤه من بعده
بداية بمن يلون دار اإسام ، لطغاةالظامن من امستكربن وامعاندين وا

    ): وجاوروها مرحلة مرحلة كا أمر اه امؤمنن بذلك بقوله
            ) 

 [.123: ]التوبة
ثم كان ، كانت غزوة تبوك عى أطراف الروم، فلا أسلمت اجزيرة العربية أو كادت

، فاتسعت رقعة اإسام، وي باد الفرس ،انسياح اجيوش اإسامية ي باد الروم
 .متاسكة اأطراف، فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة اأرجاء

 .ثم فتح اأندلس وما جاورها، وباد ما وراء النهر، ثم كان فتح مر وشال أفريقية
، وقيادة واحدة، وهكذا صارت دولة اإسام هذا احجم الكبر حت راية واحدة

، وحقق وعد اه للمؤمنن بالنر وتدعو إليها، وتعمل ها ،تقول كلمة التوحيد
                             والتمكن:

                                  
                                       

 [.55النور: ]
وأعرض كثر من الناس عن الدعوة إى .. لضعف اهم والعم.. فلا ضعف اإيان

وقدموا .. واشتغلوا بحاجات دنياهم عن حاجات دينهم.. اه واجهاد ي سبيل اه
 ونزلت هم العقوبات.. هانوا عى اه وعى خلقه، شهوات النفس عى أوامر الرب

                     :جزاء خالفتهم أوامر اه كم نزلت بمن قبلهم
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 [.45 – 42اأنعام: ]                    

وتقويض هذا البنيان تدبر خبيث ماكر عى مزيق وحدة امسلمن، وعمل اأعداء ب
وأقاموا احدود امصطنعة فيا بينهم عى ، ففرقوا أهل التوحيد، الكبر ومزيقه

أو عى أساس بيع احكم مقابل ، أو عى أساس القوميات، أساس تلك البيوت
                                      :رب اإسام وأهله

                                                   
 [.0 – 2الصف: ]

وستظل هذه الشعوب التي جعل منها اإسام أمة واحدة ي دار اإسام وراء فواصل 
ستظل ضعيفة مهينة مقهورة إا أن تثوب إى ، اأجناس واللغات واأنساب واألوان

وبذلك حصل ها ، ياهاوتتبع خطى رسول اه ي ح، وتعمل برع خالقها، دينها
                       :العز والنر والتمكن

                        
 [.41 – 49احج: ]             

هو اأمر اأخر الذي جعل  ،إن اأمر بقتال الذين يلون امسلمن من الكفار
وليس ، هو اأصل الذي ينبثق منه اجهاد ،لهاليشمل اأرض ك اإنطاق هذا الدين

 .هو جرد الدفاع كا كانت اأحكام امرحلية أول العهد
وطرد الطواغيت امغتصبة ، فاجهاد ي اإسام جهاد لتقرير ألوهية اه ي اأرض

ومن فتنته بالقوة عن أن يدين ، جهاد لتحرير اإنسان من العبودية لغر اه، لسلطان اه
، وجهاد لتغليب منهج اه اهادي عى مناهج العبيد الظامة، لتوحيد ه وحدهبا

     ): وإخراج البرية من الظلات إى النور بإذن رهم كا قال سبحانه
             

 [.251: ]البقرة (           
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البرية كلها من عبادة العبيد إى ومن ثم ينبغي له أن ينطلق ي اأرض كلها لتحرير 
 .عبادة اه وحده ا ريك له

َحَمًدا ـأُِمْرُت أَْن ُأَقاتَِل النَاَس َحتَى َيْشَهُدوا َأْن َا إَِلَه إَِا اه َوَأَن مُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  
ْم َفإَِذا َفَعُلوا َعَص  ،َوُيْؤُتوا الَزَكاةَ  ،َوُيِقيُموا الَصَاةَ  ،َرُسوُل اه ُموا ِمنِي دَِماَءُهْم َوَأْمَواَلُ
ََ اه ،إَِا بَِحِقَها ْم َع ُ َُ  .()متفق عليه «َوِحَسا

بل لضان حرية ااعتقاد التي ، واجهاد ي سبيل اه ليس إكراه الناس عى العقيدة
، وفرضوا عى الناس من العقائد وامذاهب ما ا يقبله عقل، انتهكها أعداء هذا الدين

وعن الدعوة ، وعن تعليمه، وعن العمل به، وفتنوهم بشتى الوسائل عن ساع احق
                                :إليه

                              
 [.20التوبة: ]      

وأضلتهم ، ومن هنا ينطلق اإسام بالسيف ليحطم هذه اأنظمة التي قهرت العباد
 ؟ثم ماذا.. ويدمر هذه القوى التي حميها، وأفسدت حياهم

ثم يرك الناس بعد ذلك أحرارًا حقًا ي اختيار العقيدة التي يريدوها إذا كانوا أهل 
وإن شاءوا ، إن شاءوا دخلوا ي اإسام وهم ما للمسلمن وعليهم ما عليهم، كتاب

وكفالة عاجزهم ومريضهم ي ، مايتهم بقوا عى عقائدهم وأدوا اجزية مقابل
                          :وا إكراه ي الدين، حضن اإسام

                            
 [.256البقرة: ]   حخ   

وإن كانوا كفارًا أو مركن، فالواجب جهادهم حتى يؤمنوا باه وحده، لينجوا من 
  عز وجل.عذاب اه

وحكمه الرايات ، إن امسلمن اليوم هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه امذاهب واأهواء
وإن امسلمن لن يستطيعوا أن يفقهوا أحكام هذا الدين ، القومية واجنسية والعنرية

                                                

 (. 22(، ومسلم برقم )25، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .وهم ي مثل ما هم فيه من اهزال
 بأمواهم وأنفسهم من إنه ا يفقه أحكام هذا الدين إا الذين جاهدون ي سبيل اه

              :لي عبد اه وحده ا ريك له ي اأرض، أجله
                        

 [.15احجرات: ]        
والتعامل مع عداد الرسائل العلمية النظرية، ، واانشغال بإوحفظ ما ي بطون الكتب

والتضحية من ، ا يؤهل لفقه هذا الدين، حياةالنصوص ي غر حركة تغر طريقة ا
                        :أجله

                            
                                   
                            

 [.12 – 11: احج]                       
فشغلوهم به عن اخروج إى ساحات .. وهذا ما خدع به الكفار كثرًا من امسلمن

وزيادة .. فأثمر ذلك ذل امسلمن وهواهم.. وميادين الدعوة ي العام.. اجهاد
    :وردة كثر من امسلمن عن دينهم.. الظلم واجهل والضال ي العام

                                      
                                    

 [.191 – 199آل عمران: ]      
وذلك بسبب ترك امسلمن للدعوة  ؟وكم ضل ي العام ؟فلله كم خر العام
                            :واجهاد ي سبيل اه

                             
 [.169 – 150البقرة: ]                 

أم ا بد من  ؟فهل يكفي أن تسكب العرات عى هذه اجراحات الدامية األيمة
حركة قوية إنقاذ البرية من هذا الدمار الشامل الذي يأكل اأخر واليابس ي كل 

ت ي الصن.. وجراحات ي روسيا.. جراحات ي البوسنة.. وجراحا، حن
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وجراحات ي العراق والشام.. وجراحات ي ليبيا واليمن.. جراحات بدأت ولن 
  تندمل إا بالعودة إى اه، وا يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها:

                                    
                         

 [.41 – 49احج: ]      
احكام والواة..  امواجهات.. وهذه الصدامات.. ضد اهرات.. وهذهظإن هذه ام

لرب وامنافقن ليست من اإسام ي يء.. بل هي من صنع اليهود والنصارى 
                                          اإسام وأهله:

 [.0 – 2الصف: ]                                          
لدعاء، اإسام دعوة إى اه باحكمة، واموعظة احسنة، امقرونة بالرمة وا

                         يب والرهيب:وتذكر باه مقرون بالرغ
                                 

 [.150آل عمران: ]               
                                     وقال سبحانه موسى وهارون:

                                                        
 [.46 – 43طه: ]          

وماذا حصدت  ؟وماذا تركت بعدها من الدمار ؟ماذا جنت تلك امظاهرات عى اأمة
 ؟وكم أتلفت من اأموال والبيوت وامساكن ؟وكم سفكت من الدماء ؟من اأنفس

 ؟هكت بسببها اأعراضوكم انت  
       ثم عادت اأمور بسبب خالفة أوامر اه إى ما هو أشد وأعنف:

                               
 [.115النساء: ]          

                              وقال سبحانه:
 [.63النور: ]       
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                                  وقال سبحانه:
 [.1احر: ]      

م أن حاربوا والغلظة التي أمر اه ها امجاهدين ي سبيله تكون عى الذين من شأه
 .وي حدود اآداب العامة هذا الدين، وحدهم

ويسبقه نبذ ، أو القتال، أو دفع اجزية، إنه قتال يسبقه إعان وخير بن قبول اإسام
 ،فمن أبى أن جيب دعوة اه، العهد إن كان هناك عهد ي حالة اخوف من اخيانة

    ): بحانهفهذا جاهد ويغلظ له كا قال س ،وينقاد حكمه
 [.0]التحريم: (         

ول  ا قال: َكانَ  عن بريدة و ، أْوَصاه  ِي ملسو هيلع هللا ىلص٬َرس  َية  ، إَِذا أَمَر أِمًرا َعَلـى َجْيش  أْو َرِ
َم قال:  ٬َخاَصتِـِه بَِتْقَوى ا ْسلِـِمَن َخْيـًرا، ث  ِِ ٬اْغُزوا بِاْسِم ا»َوَمْن َمَعه  ِمَن اْلـم  َسبِيِل ، 

َِْدُروا َوا َتـْمثُُلوا َوا َتْقُتُلوا َولِيًدا، َوإَِذا ٬، َقاتُِلوا َمْن َكَفَر بِا٬ا ُلوا َوا َت َُ ، اْغُزوا َوا َت
كَِن َفاْدُعُهـْم إِلَـى َثاِث ِخَصاٍل )أْو ِخاٍل(، َفأَيُتـُهَن َما أَجاُبوَك  َُ َعُدَوَك ِمَن الْـُمْرِ َلِقي

ِمنْـُهـْم َوُكَف َعنْـُهـْم، ُثَم اْدُعُهـْم إَِلـى اإْساِم، َفإِْن أَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمنْـُهـْم َوُكَف  َفاْقَبْل 
ُهـْم أَنـُهـْم إِ  ْ ِْ ْن َفَعُلوا َعنْـُهـْم، ُثَم اْدُعُهـْم إَِلـى الَتـَحُوِل ِمْن َداِرِهـْم إِلَـى َداِر اْلـُمَهاِجِريَن، َوأْخ

 .َفَلـُهـْم َما لِْلـُمَهاِجِريَن َوَعَلْيـِهـْم َما َعَلـى اْلـُمَهاِجِرينَ  َذلَِك 
ُهـْم أَنـُهـْم َيُكوُنوَن َكأْعَراِب اْلـُمْسلِـِمَن، َيـْجِري َعَلْيـهِ  ْ ِْ ـْم َفإِْن أَبْوا أْن َيَتـَحَوُلوا ِمنْـَها َفأْخ

، إِا أْن اَلِذي َيـْجِري َعَلـى اْلـُمْؤِمنِنَ  ٬ُحْكُم ا ء  ْ ََ نِيَمِة َواْلَفْيِء  ََ ِِ اْل ، َوا َيُكوُن َلـُهـْم 
 ُيـَجاِهُدوا َمَع الْـُمْسلِـِمَن، َفإِْن ُهـْم أَبْوا َفَسْلـُهـُم الْـِجْزَيَة، َفإِْن ُهـْم أَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمنْـُهـمْ 

 .()أخرجه مسلم «َقاتِْلـُهـمْ وَ  ٬َوُكَف َعنْـُهـْم، َفإِْن ُهـْم أَبْوا َفاْسَتِعْن بِا
ِِ َقْوًما ِمْن أْهِل اْلكَِتاِب، » معاذًا إى اليمن فأوصاه بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص وأرسل النبي  إَِنَك َتْأ

، َفإِْن ُهـْم أَطاُعوا لَِذلَِك، َفأْعلِـْمُهـْم ٬َفاْدُعُهـْم إَِلـى َشَهاَدةِ أْن ا إَِلـَه إِا اهُ َوأِي َرُسوُل ا
ِِ ُكِل َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفإِْن ُهـْم أَطاُعوا لَِذلَِك، أَن اهَ  اْفَتـَرَض َعَلْيـِهـْم َخـْمَس َصَلَواٍت 

ِِ ُفَقَرائِِهـْم، َفإِْن ُهـْم أَ َفأْعلِـْمُهـْم أَن اهَ اْفَتـَرَض َعَلْيـِهـْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن  ْغنَِيائِِهـْم َفُتـَرُد 
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 ٬َكَرائَِم أْمَوالِـِهـْم، َواَتِق َدْعَوَة اْلـَمظُْلوِم َفإَِنـُه َلْيَس َبْينَـَها َوَبْنَ اوَك، َفإَِياَك أَطاُعوا لَِذلِ 
 .()متفق عليه «ِحَجاب  

ا بَد ها من ماية ، إن العبادات والشعائر والرائع اإهية التي تنظم حياة البرية
، ومنعهم من ااعتداء عى حرية العقيدة ،تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل اه

ومكن امؤمنن العابدين العاملن ، وحرمة الشعائر، وأماكن العبادة، وحرية العبادة
الكفيل بتحقيق اخر ، امتصل باه، من حقيق منهاج احياة القائمة عى العقيدة

 .للبرية كافة ي الدنيا واآخرة
ليدفعوا عن أنفسهم وعن  ،اهجرة ي قتال امركنومن ثم أذن اه للمسلمن بعد 

وليحققوا أنفسهم ولغرهم حرية ، عقيدهم اعتداء امعتدين بعد أن بلغ أقصاه
    ): ي ظل دين اه كا قال سبحانه ،وحرية الدعوة، وحرية العبادة، العقيدة

 [.30: ]احج (        
عمل ي هذه اأرض، وامعركة مستمرة بن اخر والر، إن قوى الر والباطل والضال ت

 واهدى والضال، والراع قائم بن قوى اإيان، وقوى الطغيان، منذ خلق اه اإنسان.
ويملك ، ويرب غر متورع، وهو يبطش غر متحرج، والباطل مسلح، والر جامح

 .حت له قلوهموعن احق إن تفت، أن يفتن الناس عن اخر إن اهتدوا إليه
وحرسها ، وتقيها من الفتن، فا بَد لإيان واخر واحق من قوة حميها من البطش

    ): وقد أمرنا اه بذلك ي قوله، من اأرار والبغاة والطغاة
              
               

 [.69: ]اأنفال (
ّل أن يرك أهل اإيان واخر واحق عزاً تكافح قوى الطغيان وم يشأ اه عَز وج

وعمق ، وتغلغل احق ي الفطر، والباطل والر اعتادًا عى قوة اإيان ي النفوس
 .اخر ي القلوب
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، وتزيغ الفطر، وتفتن النفوس، فالقوة امادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب
 .واه أعلم بقلوب الناس ونفوسهم، ية مدى تنتهي إليهوللطاقة البر، وللصر حد

ويتهيأون ، ومن ثم م يشأ اه أن يرك امؤمنن للفتنة إا ريثا يستعدون للمقاومة
واه ، لرد العدوان ،وعندئذ أذن هم ي القتال، ويتمكنون من وسائل اجهاد، للدفاع

             ): سيتوى الدفاع عنهم فهم ي مايته
 [.32: ]احج ( 

وامؤمنون ، فهم خذولون حتاً ، واه سبحانه يكره أعداء امؤمنن لكفرهم
: ونره إياهم كا قال سبحانه، فليطمئنوا عى ماية اه هم، مظلومون غر معتدين

 [.30: ]احج (            )
والدفع ، وأماكن العبادة، ه حاية العقيدةفا بَد للمسلمن من اجهاد ي سبيل ا

 : فا أرحم اه بعباده إذ رع هم اجهاد ي سبيل اه، عنها؛ لئا تنتهك حرماها
                              

 [.49احج: ]                           
والصلوات أماكن .. والبَِيع للنصارى عامة.. هبانوالصوامع أماكن العبادة امنعزلة للر

 .وامساجد أماكن العبادة للمسلمن.. العبادة لليهود
، ا يشفع ها ي نظر الباطل أن اسم اه يذكر فيها، وهذه اأماكن كلها معرضة للهدم

أي دفع ماة العقيدة أعدائها الذين ، وا حميها إا دفع اه الناس بعضهم ببعض
 .ويعتدون عى أهلها، هكون حرماهاينت

إا أن يدفعه احق بمثل ، فالباطل متبجح ا يكف وا يقف عن العدوان ما وجد حق
بل ، وا يكفي احق أنه احق ليقف عدوان الباطل عليه، القوة التي يصول ها وجول

مأمور وهي سنة رعية ، وترهب أعداءه، وتدافع عنه، حميه التي ا بَد له من القوة
          ): ها كا قال سبحانه

                 
 [.69: ]اأنفال (      

وا ينتر بغر ، وا يتحقق ي اأرض بغر جهاد، إن هذا الدين ا يقوم بغر حراسة
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                      :وا يبقى عزيزًا منيعًا بغر جهاد، دعوة
 [.52 – 51الفرقان: ]                  

وماية ريعته من .. وماية أهله من الفتنة.. وتأمن الدعوة.. جهاد لتأمن العقيدة
                        :الفساد

 [.15احجرات: ]                  
وكان هم قرهم من رهم كا قال ، ومن ثم كان للشهداء ي سبيل اه مقامهم

                               : سبحانه
                                     

 [.119 – 160آل عمران: ]              
ٍ » عن الشهداء ي سبيل اه:ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي  ُْ ِِ َجْوِف َطْيـٍر ُخ ، َلـَها َقنَادِيُل أْرَواُحُهـْم 

ُح ِمَن اْلـَجنَِة َحْيُث َشاَءْت، ُثَم َتْأِوي إَِلـى تِْلَك اْلَقنَادِيِل، َفاَطَلَع  َ ْْ ُمَعَلَقة  بِاْلَعْرِش، َت
ٍء َنْشَتـِهي؟ َوَنْح  ؟إَِلْيـِهـْم َرُبـُهـِم اِطاَعًة، َفَقاَل: َهْل َتْشَتـُهوَن َشْيًئا ْ ََ ُح َقاُلوا: أَي  َ ْْ ُن َن

ََ َرأْوا أَنـُهـْم َلْن ُيْتـَرُكوا ِمْن   أنْ ِمَن اْلـَجنَِة َحْيُث ِشْئنَا، َفَفَعَل َذلَِك بِـِهـْم َثاَث َمَراٍت، َفَلـ
ِِ َسبِيلَِك َمَرةً  ُيْسأُلوا، َقاُلوا: َيا َرِب  ِِ أْجَسادَِنا َحَتى ُنْقَتَل   ُنِريُد أْن َتـُرَد أْرَواَحنَا 

ََ َرأى أْن َلْيَس َلـُهـْم َحاَجة  ُتـِرُكوا  .()أخرجه مسلم «أْخَرى، َفَلـ
 وأصناف اخلق مسة:

 .والكفار.. وامقتصدون.. والشهداء.. والصديقون.. امتصدقون
وبذلوا أمواهم ي ، فامتصدقون هم امؤمنون الذين أكثروا من الصدقات الرعية

، م بغاية ما يمكنهمع هوبذل النف، حسان إى اخلقوجّل عملهم اإ، طرق اخرات
احسنة بعر أمثاها إى ، فهؤاء يضاعف هم اأجر، خاصة بذل امال ي سبيل اه

   ): وهم اجنة يوم القيامة كا قال سبحانه، سبعائة ضعف
 [.12: ]احديد (        
واليقن ، والعلم النافع، والعمل الصالح، والصديقون هم الذين كملوا مراتب اإيان
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 .وفوق مرتبة عموم امؤمنن، فمرتبتهم دون مرتبة اأنبياء، الصادق
وبذلوا أمواهم وأنفسهم ي ، إعاء كلمة اه ،والشهداء هم الذين قاتلوا ي سبيل اه

                    :فاستشهدوا ي سبيل اه، سبيل اه
                        

 [.19 – 60النساء: ]                
إا أنه حصل منهم تقصر ، وتركوا امحرمات، وامقتصدون هم الذين أدوا الواجبات

وإن حصل هم عقوبة ، فهؤاء مآهم إى اجنة، وحقوق عباده، ببعض حقوق اه
                           :عى التقصر

 [.32فاطر: ]                        
   ): ومآهم النار، وكذبوا برسله وآياته، هم الذين كفروا باه والكفار

               
 [.10]احديد:  (    

إى اه كا قال بل دعوة ، واجهاد ي أول اإسام كان للدعوة إى اه حيث ا قتال
 [.52: الفرقان] (      ): سبحانه

        : ففي مكة قيل للمسلمن ي أول اإسام كفوا أيديكم كا قال سبحانه
                                             
                                         

 [.11النساء: ]                            
  ): وي امدينة بعد اهجرة كان جهاد امنافقن باللسان كا قال سبحانه

 [.0: ]التحريم (          
كا قال  من كافة الكفار وأوذي امسلمون ،ثم كان اجهاد بالسيف ما عز اإسام

 [.30: ]احج (          ): سبحانه
   : وكان اإذن بالقتال أواً من آذى امسلمن وقاتلهم كا قال سبحانه

                             
 [.49 – 30اأنفال: ]                             
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، كون فتنة ويكون الدين كله هحتى ا ت، ثم أذن اه للمسلمن بقتال امركن كافة
        ): كا قال سبحانه

 [.36: ]التوبة (   
           ): وقال سبحانه

 [.30: ]اأنفال (     
 والسام الذي يدعو إليه اإسام يقوم عى أمرين:

 .أن تنقطع الفتن التي تاحق امسلمن ي كل أرض اأول:
 ولو بقي بعض الناس غر مسلمن. أن يكون الدين كله ه ي:الثا

 .وتلذذ بمبارها، وإذا قوي اإيان سهل عى العبد امتثال أوامر اه كلها
 .فإذا اجتمع للعبد قوة اإيان مع قوة البدن فذلك الذي حبه اه ي ميدان اجهاد

 .وي كل خرفامؤمن القوي خر وأحب إى اه من امؤمن الضعيف 
ِِ ُكٍل ِمَن ام ْؤِمُن الَقِوُي َخْر  َوَأَحُب إى اهما»  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قال ْؤِمِن الَضِعيِف ، َو
ََ َما َينَْفُعَك  ،َخْر   ء  َفَا َتُقْل  َوَا َتْعَجْز ، َوإِنْ  ، َواْسَتِعْن بِاهاْحِرْص َع ْ ََ : لَْو َأَصاَبَك 

ُُ َكانَ  ، َفإَِن َلْو َتْفَتُح َعَمَل َوَما َشاَء َفَعَل  : َقَدُر اه، َوَلكِْن ُقْل َكَذا َوَكَذا َأِي َفَعْل
 .()مسلمه أخرج «الَشْيَطانِ 

والرجل الشجاع يفتك بالعدو ويمزق صفوفه، فإن جرح فإنه ا يقوم له يء فراه 
 ء.بعدها هائجًا مقدامًا كاأسد إذا جرح فإنه ا يطاق، وا يقف له ي

أما الرجل الضعيف ي إيانه وبدنه فا إقدام له، فإن جرح وى هاربًا واجراحات ي 
أكتافه، فا هو ي الصف مستقيًا، وا عند اجراحة صابرًا، وذلك ما ا حبه اه بل 

         )يبغضه ويسخطه كا قال سبحانه: 
             

 [.16 -15: اأنفال] (        
 وامجاهد ي سبيل اه له حاات:

فإما أن يقصد دفع العدو.. وذلك إذا كان امجاهد مطلوبًا والعدو طالبًا.. وقد يقصد 
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 الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبًا والعدو مطلوبًا.. وقد يقصد كا اأمرين.
    ل اه، وله أجر ما نوى:واأقسام الثاثة امؤمن مأمور فيها باجهاد ي سبي

                               
 [.14النساء: ]                     

وجهاد الدفع أشد وأصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه دفع الصائل، 
بة، وهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، لكن دفع الصائل عى الدين جهاد وقر

 ودفع الصائل عى النفس وامال مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد.
فا  ،وهذا يتعن عى كل أحد، وأعم وجوباً  ،فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب

 .يرغب عنه إا اجبان امذموم رعًا وعقاً 
هي وجهاد الطلب اخالص ه يقصده سادات امؤمنن الذين يقاتلون لتكون كلمة اه 

فهذا يقصده خيار الناس ، وأما اجهاد الذي يكون فيه امسلم طالبًا مطلوباً ، العليا
 .ويقصده أواسطهم للدفع وحبة الظفر، إعاء كلمة اه ودينه

وأمره اه سبحانه ، وقد بعث اه عَز وجَل رسوله باهدى ودين احق فدعا إى اه
، يدعوهم بعد ظهور احجة إى امباهلة وأمره أن، بجدال الكفار بالتي هي أحسن

         : وإنا جعل السيف ناراً للحجة، وهذا قام الدين
                                

 [.٢٧احديد: ]                                    
، ملسو هيلع هللا ىلصرسوله وأتباع رسوله وهو سيف ، وأعدل السيوف سيف ينر حجج اه وبيناته

وأصحابه ، ي جدال الكفار عى اختاف مللهم إى أن توي ملسو هيلع هللا ىلصوم يزل رسول اه 
  ): وكل ذلك من أجل إعاء كلمة اه كا قال سبحانه، قاموا بذلك من بعده

                
 [.125: ]النحل (      

، وأولياء الشيطان ،هاد ي هذه الدار بن أولياء الرمانوقد أقام اه سبحانه سوق اج
فيقاتلون ي سبيل اه فَيقتلون ، واشرى من امؤمنن أنفسهم وأمواهم بأن هم اجنة

كتبه وهي التوراة واإنجيل والقرآن  عظموأخرأن ذلك وعد مؤكد عليه ي أ ،وي قتلون
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           ): كا قال سبحانه
             

                
 [.111: ]التوبة ( 

  )وقد وصف اه هؤاء امجاهدين الذين اشراهم بأحسن الصفات فقال: 
       

 [.112: ]التوبة (         
لذي هو أحب وم يسلط اه عَز وجَل هذا العدو وهو الشيطان عى عبده امؤمن ا

، وأهله أرفع اخلق عنده درجات، امخلوقات إليه إا أن اجهاد أحب يء إليه
                   : وأقرهم إليه وسيلة

 [.٣٧امائدة: ]              
وجاهدة النفس ، والدعوة إى الدين احق، واجهاد بذل اجهد ي قتال الكفار

 .والشيطان والفساق
، ثم ثم عى تعليمها، ثم عى العمل ها، فأما جاهدة النفس فعى تعلم أمور الدين

وما ، وأما جاهدة الشيطان فعى دفع ما يأي به من الشبهاتعى الصر عى ذلك، 
 .وأما جاهدة الكفار فتقع باليد وامال واللسان والقلب، يزينه من الشهوات

                 : لسان ثم القلبوأما جاهدة الفساق فباليد ثم ال
 [.٩العنكبوت: ]           

 .وأا خاف ي اه لومة ائم، هو استفراغ الطاقة فيه وحق اجهاد
َباَدَة ْبِن الَصاِمِت عن  وَل اهَبايَ  : َقاَل  ع  ْرِ الَعَى الَسْمِع َوالَطاَعِة ، ِي  ملسو هيلع هللا ىلص ْعنَا َرس  ي 

َناِزَع الوَ  ، َوامَنَْشِط َوامَْكَرِه، َو َأَا ن  ْرِ وَم بِاحْمَر َأْهَله  ، َوَأْن َنق  اأَ ع  َا وَل َأْو َنق  قر َحْيث 
. نَا َا َنَخاف  ِي اه َلْوَمَة َائِم   .() متفق عليه ك 

 سام اجهاد أربعة:وأق
 .وجهاد امنافقن.. وجهاد الكفار.. وجهاد الشيطان.. جهاد النفس

                                                

 (.1190( واللفظ له ، ومسلم برقم )1100أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه، (1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16293
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وا ، وعدو اإنسان اخارجي الكفار وامنافقون، وعدو اإنسان الداخي هو النفس
وذلك بدفع ما يأي به من الشبهات ، يمكن جهادما إا بجهاد الشيطان والتصدي له

                : وما يزينه من الشهوات
 [.٥٣التوبة: ]           

                           وقال سبحانه:
 [.٩فاطر: ]       

 وجهاد الكفار وامنافقن مراتبه أربع:
 .والنفس.. وامال.. واللسان.. بالقلب

 .وجهاد امنافقن أخص باللسان، وجهاد الكفار أخص باليد
 د أرباب الظلم والبدع وامنكرات عى ثاث مراتب:وجها

جهاد باليد إذا قدر.. فإن عجز انتقل إى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه كا قال النبي 
ِيـْرُه بَِيِدِه، َفإِْن َلـْم َيْستَطِْع َفبِلَِسانِـِه، َفإِْن َلـْم َيْستَطِْع َفبِقَ » ملسو هيلع هللا ىلص: ََ ْلبِـِه، َمْن َرأى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا َفْلُي

نِ  ََ  .()أخرجه مسلم «َوَذلَِك أْضَعُف اِإي
فإنا جاهد نفسه؛ أن نفعه  ،وعدوه الكافر وامنافق ،ومن جاهد نفسه وشيطانه

  ): واه غني عن العامن كا قال سبحانه، وثمرته عائدة إليه، راجع إليه
 [.6: ]العنكبوت (        

ي حتاج فيها العبد إى جهاد؛ أن نفسه تتثاقل بطبعها عن وميع اأوامر والنواه
 .وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كا ينبغي، وشيطانه ينهاه عنه، اخر

ويبتغوا إليه الوسيلة ، وحذروا من سخطه وغضبه، فعى امسلمن أن يتقوا اه
، وإعاء كلمته، دينه وجاهدوا ي سبيله لنرة، والتقرب إليه، وحسن عبادته، بطاعته

 ): لتحصل هم السعادة ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه ،وابتغاء مرضاته
           

 [.35: ]امائدة (
                                                

 (. 40برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ِِ اْلـَجنَِة ِماَئَة » ملسو هيلع هللا ىلص:وللمجاهدين ي سبيل اه أجر عظيم كا قال رسول اه  إَِن 
ِِ َسبِيِل اأَعَدَها اهُ لِْلـُمـَجاهِ  ،َدَرَجةٍ  ِء َواأْرض،  ،٬ِديَن  ََ ََ َبْنَ الَس َما َبْنَ الَدَرَجَتْنِ َك

َفْوَقُه َعْرُش  -َراهُ أُ -َفإَِنـُه أْوَسُط اْلـَجنَِة، َوأْعَلـى اْلـَجنَِة  ،َفإَِذا َسأْلُتـُم اهَ َفاْسأُلوُه اْلِفْرَدْوَس 
 .()أخرجه البخاري «اُر اْلـَجنَةِ َوِمنْـُه َتَفَجُر أْنـهَ  ،الَرْحـَمنِ 

ِِ َسبِيِل ا» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َخْيـر  ِمَن الُدْنَيا َوَما َعَلْيـَها، َوَمْوِضُع َسْوِط  ٬ِرَباُط َيْوٍم 
ِِ َسبِيلِ  أِو  ،٬ا أَحِدُكْم ِمَن اْلـَجنَِة َخْيـر  ِمَن الُدْنَيا َوَما َعَلْيـَها، َوالَرْوَحُة َيـُروُحَها اْلَعْبُد 

ْدَوُة، َخْيـر  ِمَن الُدْنَيا َوَما َعَلْيـَها ََ  .()أخرجه البخاري «اْل
وهم ، ومنازل أهله أعى امنازل ي اجنة، فاجهاد ي سبيل اه ذروة سنام اإسام

 .اأعلون ي الدنيا واآخرة
د النفس فجها، وجهاد أعداء اه ي اخارج فرع عى جهاد العبد نفسه ي ذات اه

 .مقدم عى جهاد العدو ي اخارج وأصل له
وحارها ي ، وترك ما هيت عنه، فا م جاهد العبد نفسه أواً لتفعل ما أمرت به

 من الكفار وامنافقن. م يمكنه جهاد عدوه ي اخارج، اه
 : متسلط عليه ،وعدوه الذي بن جنبيه قاهر له، إذ كيف يمكنه جهاد عدوه وكره

                                           
 [.٧٤القصص: ]                    جئ   

وبينها عدو ثالث ا يمكنه ، فالنفس والكفار عدوان امتحن اه العبد بجهادما
 ،فهو واقف بينها يثبط العبد عن جهادما، جهادما إا بجهاده وهو الشيطان

، وا يزال خيل له ما ي جهادما من امشاق وترك احظوظ، ل ويرجف بهوخذ
                         : وفوت اللذات وامشتهيات

                                  
 [.٩٢ – ٩٤يس: ]         

                               وقال سبحانه:
                                                

 (. 2109برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (. 2202برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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 [.٢٠النور: ]             
 إما بالقلب.. وإما باللسان.. وإما بامال.. وإما باليد. وجنس اجهاد فرض عن

: كل أحد بحسبه كا قال سبحانه، فعى كل مسلم أن جاهد بنوع من هذه اأنواع
 [.52: ]الفرقان (       )

 .وهو جهاد الدعوة وتبليغ الدين إى الناس، فهذا أعظم اجهاد
  ): وقد أمرنا اه عَز وجَل بأن نجاهد ي اه حق جهاده كا قال سبحانه

                   
 [.12: ]احج (    

       ): هوأمرنا كذلك أن نتقيه حق تقاته كا قال سبحان
 [.192: ]آل عمران (    

وذلك ختلف باختاف ، هو ما يطيقه كل عبد ي نفسه، وحق جهاده، وحق تقاته
 .والغنى والفقر، والعلم واجهل، أحوال امكلفن ي القدرة والعجز

وبالنسبة إى ، بالنسبة إى القادر امتمكن العام يء ،وحق اجهاد، فحق التقوى
 .لعاجز اجاهل الضعيف يء آخرا

كا جعل ، بل جعله واسعًا يسع كل أحد، فا جعل اه عى أحد ي الدين من حرج
وما ، وأغناه من فضله، ورزقه ما حتاجه، فكلف العبد با يسعه، رزقه يسع كل حي

              : جعل عى عبده ي الدين من حرج بوجه ما
 [.٠٩التغابن: ]                          

      ): وجاهدوا ي اه حق جهاده، فاتقوا اه حق تقاته
 [.12: ]احج (   

ابتاهم اه بأن يوقع بينهم  ى اه،الدعوة إ، ووإذا ترك امسلمون اجهاد ي سبيل اه
اشتغلوا باجهاد ي سبيل فإن الناس إذا ، العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كا هو واقع

وجعل بأسهم عى عدو اه ، وأَلف بينهم، مع اه قلوهم عاء كلمة اه، وإاه
                                 : وعدوهم
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 [.٠٤٣آل عمران: ]                    

ويذيق بعضهم بأس بعض ، إذا م ينفروا ي سبيل اه عذهم اه بأن يلبسهم شيعاً و
            )كا قال سبحانه 

              
           

 [.30-32: التوبة] (         
 ): العباد كا قال سبحانه وقد يكون بأيدي، والعذاب قد يكون من عند اه مبارة

                  
 [.65: ]اأنعام (        

 وأعظم ميادين اإصاح والتوجيه واأمن ثاثة:
 .وميدان اجهاد ي سبيل اه.. وميدان التعليم.. ميدان الدعوة

أو ي واحد منها؛ أنه ، هاوالكفار والشياطن والطغاة أشد ما تكون عليهم إذا كنت في
 واخوف. وباجهاد يزول الباطل، وبالعلم يزول اجهل، بالدعوة تنزل اهداية

ويزول حكم أهل ، وي عبد اه الذي يستحق العبادة، وهذه الثاثة يكون الدين كله ه
 .الباطل من اأرض

   فقال ي الدعوة:  جازمًا، ودعا كل فرد للقيام به، سام أمر هذه الثاثة أمراً واإ
                                

 [.٠٢٧النحل: ]                  
                   : وقال ي التعليم

 [.٥٦آل عمران: ]
                             اجهاد:وقال ي 

    [.٥٦احج: ]     
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 النِ فقه -14
 [.1: ]حمد (        ): قال اه تعاى

          ): وقال اه تعاى
 [.51: ]غافر (

حسب ما جاء به ، وامتثل أوامره، اه تبارك وتعاى من سنته اجارية أن من آمن به
 .خرةويرزقه اجنة ي اآ، فإنه ينره ويؤيده ويعزه ي الدنيا ،ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

وينساه كا ، فإنه خذله ويشقيه ي الدنيا، وكذب رسله، وم يستجب له، ومن كفر به
  ) :كا قال سبحانه، وله ي اآخرة عذاب النار، وجعل معيشته ضنكاً ، نسيه

            
 [.51 -56: ]آل عمران (         

                  وقال سبحانه: 
                             

 [.٦٥ – ٦٥احج: ]      
 ؟وتغلب القوة احق، فلم ينتر الكفار عى امسلمن.. إذا كان احق يعلو: فإن قيل
كا ا يلزم أن تكون ، إنه ا يلزم أن تكون كل وسيلة من وسائل كل حق حقاً : فيقال

 ،الباطلة باطاً، فكل حق مغلوب لباطل مغلوب بوسيلتهكل وسيلة من وسائل كل باطل 
 [.٧٥الروم: ]                أن سنة اه:  ؛ا مغلوب بذاته

إا أن هذا ليس أمرًا ، جب أن تكون كل صفة من صفات امسلم مسلمة مثله: وثانياً 
صفاته كافرة أو وكذا الكافر أو الفاسق ا يشرط أن تكون ميع ، واقعًا وا دائاً 

 .فاسقة
وهذه ، لدى امسلم ،وصفة مسلم يتصف ها كافر تتغلب عى صفة غر مروعة

، كا حصل الوسيلة يتغلب الكافر عى امسلم الذي حمل صفة غر مروعة
                للمسلمن ي غزوة أحد: 
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 [.٢٦١آل عمران: ]                          

يرى ثوابه وعقابه غالبًا ي الدار  ،والعاي ها ،أن مطيع اأوامر الرعية: وثالثاً 
 .غالبًا ما يرى ثوابه وعقابه ي دار الدنيا ،والعاي ها ،ومطيع السنن الكونية، اآخرة

وكل حق أصبح وسيلة ، فكذلك ثواب السعي الغنى، ب الصر النرفكا أن ثوا
                   : لباطل فسينتر عى باطل أصبح وسيلة حق

 [.٢١١النساء: ]               
فإن اه يسلط عليه الباطل ، أن احق إذا كان مشوبًا بيء آخر أو مغشوشاً : ورابعاً 
: ولتظهر مدى قيمة سبيكة احق الثمينة جداً ، و احق نتيجة التدافعحتى يصف، مؤقتاً 

                              
                       
                              

                               
 .[١٥ – ١٦: التوبة]          

واه عَز وجَل يبتي عباده امؤمنن أحيانًا بغلبة عدوهم عليهم، وي ذلك منافع 
 :منها وحكم عظيمة

ولو كانوا ، فلو كانوا منصورين دائًا لبطروا وأروا، وذهم له، استخراج عبوديتهم ه
 .مغلوبن دائًا ما قامت للدين قائمة

فإذا غلب عليهم عدوهم ، الغلبة هم وعليهم فاقتضت حكمة اه أن رفهم بن
، وأمروا بامعروف، وإذا غلبوه أقاموا شعائره ودينه، ترعوا إى رهم واستغفروه

 .وهوا عن امنكر
ولو كانوا ، أهم لو كانوا منصورين دائًا لدخل معهم من ليس قصده الدين: ومنها

 .مغلوبن دائًا م يدخل معهم أحد
وعليهم تارة؛ ليتميز بذلك من ، عليم اخبر أن تكون هم الدولة تارةفاقتضت حكمة ال
 .ومن يريد الدنيا واجاه، يريد اه ورسوله
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وي ، أن اه سبحانه حب من عباده تكميل عبوديتهم عى الراء والراء: ومنها
، ردفكا ا تستقيم اأبدان إا باحر وال، ولكل حالة عبودية، حال العافية والباء

 .فكذلك ا تستقيم القلوب إا بالراء والراء
ويعلم امؤمنن من ، ويتخذ منهم شهداء، واه بذلك يمحصهم وخلصهم وهذهم

       ): والصادقن من الكاذبن، الكافرين
              

             
 [.142-149: ]آل عمران ( 

فلو كان لدينا ماء ي مكان عال وفتحناه ، ار التضحية للدين تكون نرة اهوبمقد
، أما لو فتحناه قليًا فيعبئ اخزان ي يومن، فإنه يمأ اخزان ي ساعة، عى اآخر

 .إنا ي مقدار الفتحة، فليس اخلل ي حجم اخزان
وأصحابه ري  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ف، وهكذا وه امثل اأعى نرة اه تنزل بمقدار التضحية

 :ة أشياءتاه عنهم ضحوا بس
 .. فنرهم اه: وديارهم .... وذرياهموشهواهم.. وأوقاهم.. وأنفسهم.. بأمواهم

                               
                        

 [.٧٢ – ٧٤احج: ]        
                       : م نرة اه إا بعد مس عرة سنةومع ذلك م تنزل عليه

                                    
 [.١٧اأنعام: ]        

 .بل نطلبها فوراً ، ونحن اآن نضحي قليًا ونطلب النرة كالصحابة
 .فإذا أردنا اخزان يمتلئ نزيد الفتحة قلياً 

، ونرك كل يء ذا أردنا اإسام ينتر نضحي قليًا بالنفس وامال والوقتوهكذا إ
تظهر ي العام نضحي بكل ما  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا أردنا أعال الرسول ، من أجل إعاء كلمة اه

وإذا أردنا الصفات واأخاق العالية تنتر نضحي كا ضحى اأنبياء ، نملك
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إخاص.. ودعوة باللسان.. وجهاد بالسنان.. عبادة ب :والصحابة من أجل إعاء كلمة اه
ورمة وشفقة عى اخلق.. واستغفار وبكاء.. وتضحية باأنفس واأموال.. واأوقات 
والشهوات، وامناصب والديار.. مع ااستقامة عى أوامر اه، والدعاء والبكاء، وصدق 

 اه. اليقن والتوكل عى
، وشدة أذاه لبني إرائيل، طشه وإرافهوشدة ب، ما رأى أحوال فرعون ملسو هيلع هللا ىلصوموسى 
، أمره اه أن يصلح نفسه ومن معه بامتثال أوامر اهى اه فلم يستجيب، ودعاه إ

  ): كا قال سبحانه، ثم تأي النرة من اه بعد ذلك، وااستقامة عليها
              

 [.21: ]يونس (
: وأَمن هارون، راض من فرعون وملئه دعا عليهمفلا رأى موسى القسوة واإع

(               
              ) 

 [.22: ]يونس
وااستمرار ي الدعوة كا قال ، وأمرما بااستقامة عى الدين، فأجاب اه دعوها

 (          ): سبحانه
 [.20: ]يونس

              ى وقومه، وخذل فرعون وجنوده:فنر اه موس
                            

                                  
                              

 [.٢١٥ – ٢١٥اأعراف: ]
حصل هم النر وإن وإذا اجتمع ي امؤمنن امجاهدين ي سبيل اه سبع صفات 

 قلوا وكثر عدوهم، وهذه الصفات هي:
الثبات.. ذكر اه.. طاعة اه ورسوله.. عدم ااختاف والتنازع.. الصر.. التواضع.. 

 )اإخاص.. دعوة الناس إى سبيل اه، وإعاء كلمة اه، كا قال سبحانه: 
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 [.41-45: ]اأنفال ( 

ومتى ف قدت أو ف قد بعضها زال من النر ، فهذه سبع صفات حصل ها النر
 ، كا حصل للمسلمن ي غزوة أحد.بحسب ما نقص منها

وصار ها أثر عظيم ي النر كا حصل ي غزوة ، وإذا اجتمعت َقَوى بعضها بعضاً 
 .رهابدر وغ

، وما اجتمعت هذه الصفات ي الصحابة ري اه عنهم م تقم هم أمة من اأمم
                   : ودانت هم الباد والعباد، وفتحوا الدنيا

                              
                                        

 [.٦٦النور: ]            
آل اأمر إى ما آل من الذلة ، وضعف اإيان، وما تفرقت فيمن بعدهم وضعفت

 .وعليه التكان، واه امستعان، فنسأله امغفرة، واهوان
 .فهذه عوامل النر عى اأعداء إى يوم القيامة

وما ، ريقن أغلبهافأثبت الف، فأما الثبات عند لقاء العدو فهو بدء الطريق إى النر
فا مدد له من رجاء ي اه يثبت ، يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاي أشد ما يعانون

           : وأهم لو ثبتوا حظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار، أقدامه وقلبه
                              

 [.٢٥٤آل عمران: ]     
النر أو الشهادة كا : امؤمنن أن يفروا وقد وعدهم اه إحدى احسنينفا يليق ب

            ): قال سبحانه
           ) 

 [.52: ]التوبة
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، وقوة لقلوب امؤمنن، فالثبات ي ميدان القتال أمام الكفار فيه نرة لدين اه
ودخول ، ذر من أكر الكبائر يوجب غضب اهوالفرار من غر ع، وإرهاب للكافرين

، وإحباط نفوس امؤمنن، وتقوية قلوب الكافرين، ما فيه من خذان الدين، النار
          ): وهذا حذر اه منه بقوله

             
 [.16 -15: ]اأنفال (       

وهو يؤدي وظائف ، فهو التوجيه الدائم للمؤمن، اأعداء وأما ذكر اه كثرًا عند لقاء
والقدير الذي ا يعجزه ، إنه ااتصال بالقوي الذي ا ي غلب، شتى ي ميدان اجهاد

 .والثقة بالنار الذي ينر أولياءه، يء
فهي معركة ه لتقرير ألوهية ، وهو ي الوقت ذاته استحضار حقيقة امعركة وبواعثها

فهي معركة لتكون كلمة اه هي ، طيم الطواغيت امغتصبة هذه األوهيةوح، اه
     : وا لاستعاء الشخي أو القومي، وا للمغنم، ا للسيطرة، العليا

                     
 [.٧١ – ٧٢اأحزاب: ]                     

فتبطل ، ل امؤمنون امعركة مستسلمن ه ابتداءوأما طاعة اه ورسوله فلكي يدخ
 .أسباب النزاع التي أعقبت اأمر بالطاعة

وإا حن يكون اهوى هو ، فا يتنازع الناس إا حن تتعدد جهات القيادة والتوجيه
                   : الذي يوجه اآراء واأفكار

 [.٥٦النساء: ]                                 
وإذا عى الناس اه ، سلموا من أعداء اه ورسوله ،فإذا استسلم الناس ه ورسوله

 .وحلت هم العقوبة، نزلت هم اهزيمة ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 
وهي طاعة قلبية عميقة سببها اإيان ، فالطاعة من أقوى أسلحة النر عى اأعداء

 .القرية ي اجيوش التي ا جاهد ه ا جرد الطاعة، والغرة لدينه، باه
وما ، وما كانت الطاعة ه ورسوله تامة ي بدر نر اه امؤمنن وخذل أعداءهم

ونزل ، ارتفعت النرة ملسو هيلع هللا ىلصوعى الرماة أمر الرسول  ،نقصت الطاعة ي أ حد
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ثم ما حصل من بعض امسلمن ما ، فالنر نزل ي أول القتال، بامسلمن ما نزل
     ): صل ارتفعت النرة كا قال سبحانهح

             
              

            )  
 [.152: آل عمران]

وأما الصـر فهو الصـفة التي ا بَد منها خوض امعـركة مع العـدو الداخـي والعـدو 
       ): كا قال سبحانه، يدان القتالي ميدان النفس وي م، اخـارجي

 [.46: ]اأنفال ( 
 .هي الضان للصابرين بالفوز والفاح، وهذه امعية من اه

بفخرها وكريائها حاد ، أما اخروج للقتال بطرًا ورئاء الناس فقد خرجت به قريش
فنهى ، ر واهزيمةواانكسا، فعادت ي آخر اليوم بالذل واخيبة، اه ورسوله ي بدر

       ): اه امؤمنن أن خرجوا كذلك بقوله
 [.41: ]اأنفال (          

خلصن أعاهم له .. أما امؤمنون فيخرجون للجهاد ي سبيل اه متواضعن ه
 وتقرير.. لتقرير ألوهية اه سبحانه ي حياة البر.. متوكلن عليه وحده.. وحده

.. وتستعبد الناس.. وحطيم الطواغيت التي تغتصب حق اه.. عبودية العباد ه وحده
وماية حرمات الناس وكراماهم .. وحرير كل إنسان من العبودية لغر اه

                             : وحرياهم
 [.٦البينة: ]          

 كالطغاة ا خرجون، امسلمن للجهاد ي سبيل اه فهذه مقاصد اإسام من خروج
باستخدامها هذا ااستخدام ، والتبطر بنعمة القوة، لاستعاء عى العباد واستعبادهم

                  : والفخر والكر واخياء، امنكر
                                   

 [.٧القصص: ]
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وإقامة منهج اه ي .. سام هدف من النر إا حقيق طاعة اه ورسولهفليس لإ
واقتاع جذور الفساد .. ورفع الظلم عن اخلق.. وإعاء كلمته ي اأرض.. احياة

             ): ي اأرض كا قال سبحانه
 [.103: ]البقرة (          

أو اإسام ، بًا كثرة تصد عن اإسام الضعيفإن بروز قوة اإسام ليستهوي قلو
 .امجهول القوة والنفوذ

، حن تكون اأمة امسلمة بادية القوة ،وإن الدعوة إى اإسام لتسر بقوة ي اأرض
                  : عزيزة اجناب، مرهوبة اجانب

 [.٥١البقرة: ]       
 ،اعة امسلمة م يكن يعدها وهي ي مكة قلة قليلةعى أن اه سبحانه وهو يرى اج

وم يكن يأمرها إا أمرًا واحدًا وهو ، إا وعدًا واحدًا وهو اجنة ،مستضعفة مطاردة
 .الصر

فلا أن صرت وطلبت اجنة وحدها دون الغلب آتاها اه النر والعزة والغلب 
              : بحانهمع اجنة ي اآخرة كا قال س ،والتمكن ي الدنيا

                          
                                          

 [.٦٦النور: ]                   
                    وقال سبحانه: 

                                
 [.٥١: التوبة]      

ومثلت ي ، وقد وعد اه عباده امؤمنن أنه متى استقرت حقيقة اإيان ي نفوسهم
وجردًا ه ، ونظامًا للحكم، منهجًا للحياة، واقع حياهم عبادة ه ي ميع أحواهم

       : فسيجعل اه هم العز والنر والتمكن، ي كل خاطرة وحركة
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   [.٧٢ – ٧٤احج: ]                       

ودفع الباطل ، دائهوخذان أع، فسنته سبحانه نر أوليائه، ويدفع عنهم تسلط الكفار
 [.141: ]النساء (      ): باحق فإذا هو زاهق

ََ أَنا َقاِسم  َواهُ ُيْعطِي، َوَلْن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ِِ الِديِن، َوإَن َمْن ُيـِردِ اهُ بِـِه َخْيـًرا ُيَفِقْهُه 
هُ ٬َمُة َقائَِمًة َعَلـى أْمِر اَتَزاَل َهِذِه اأُ  ُ ُُ َ أْمُر ا، ا َي ِِ  .()متفق عليه «٬ـْم َمْن َخالََفُهـْم، َحَتى َيْأ

وإما ي يقن، إما ي ال، وا تلحق اهزيمة بامؤمنن إا وهناك ثغرة ي حقيقة اإيان
: بنية اجهاد ي سبيل اه، وإعداد القوة ي كل حن، ومن اإيان أخذ العدة، العمل

                             
 [.٥٤اأنفال: ]   

فاإيان صلة ، وأا نطلب العزة إا من اه، ومن حقيقة اإيان أا نركن إى اأعداء
       : وانعزال عنها، والكفر انقطاع عن تلك القوة، باه القوي العزيز

                                             
 [.٢٢١ – ٢٢١: هود]                           

ولن تستطيع قوة حدودة مقطوعة أن تغلب قوة موصولة بمن يملك بقوته هذا الكون 
                                  : ميعاً 

 [.٢٥٤آل عمران: ]           
أن حقيقة اإيان قوة حقيقية ثابتة ذات أثر  :والفرق بن حقيقة اإيان ومظهر اإيان

ي النفس، وفيا يصدر عنها من القول والعمل، وهي كفيلة حن تواجه حقيقة الكفر 
امقطوعة عن اه أن تقهرها، ولكن حن يتحول اإيان إى مظهر، فإن حقيقة الكفر 

يء أقوى من تغلبه إذا هي صدقت مع طبيعتها، وعملت ي جاها؛ أن حقيقة أي 
                        مظهر أي يء: 

 [.٢٦احجرات: ]                    
                                                

 (. 1931(، واللفظ له، ومسلم برقم )11، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ويفتح بصرهم عى ، إن انتصار امسلمن قد يرد بعض امركن إى اإيان
ويرون ، ويرون أن قوًة غر قوة البر تؤيدهم، نرونحن يرون امسلمن ي  ، اهدى

 .وهذا ما حصل وحصل فعاً ، اإيان ي مواقفهم آثار
وينال اإسام ، وأجر هداية الضالن بأيدهم، وعندئذ ينال امجاهدون أجر جهادهم

   ): هؤاء امهتدين التائبن، قوة جديدة تضاف إى قوته
        

 [.15 -14: التوبة] (            
ولكن قد يبتى ، له كتب النر أوليائه إذا توفرت فيهم روط النرواه جَل جا

، وقد تكون للباطل صولة تكون فتنة لقلوب امؤمنن، وينجو أهل الباطل، أهل احق
 .وهزة معرفة مقدار إياهم

أي فا وجه هذا؟  ؟أنى هذا: حتى قال امسلمون، وقد وقع بالفعل ي غزوة أ حد
                            : فقال سبحانه

                                  
                                        
                                 

 [.٢٥٥ – ٢٥٦آل عمران: ]              
ناجياً ي معركة من امعارك.. وبقاءه منتفشاً فرة من الزمان.. ليس معناه إن ذهاب الباطل 

 أن اه تاركه.. أو أنه من القوة بحيث ا ي غلب.. أو بحيث ير احق رراً باقياً قاضياً.
وبقاءه ضعيف احول فرة من .. وإن ذهاب احق مبتى ي معركة من امعارك

 .كا.. أو أنه مروك للباطل يقتله ويرديه.. يه أو ناسيهليس معناه أن اه جاف.. الزمان
، يمي للباطل ليمي إى هاية الطريق، إنا هي حكمة وتدبر من العزيز احكيم

 .ولينال أشد العذاب باستحقاق، وليحمل أثقل اأوزار، ولرتكب أبشع اآثام
.. اابتاء ويثبت ويعظم اأجر من يمي مع، ويبتى احق ليميز اخبيث من الطيب
 .وينقي الصف من امنافقن امندسن

فباعوه واشروا به  ،وكان مبذواً هم، وهؤاء الكفار كان اإيان ي متناول أيدهم
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                      : الكفر عى علم وعن بينة
 [.٢٥البقرة: ]        

وا ، الكفر ليستنفدوا رصيدهم كلهومن هنا استحقوا أن يركهم اه يسارعون ي 
          ): يستبقوا هم حظًا من ثواب اآخرة

 [.116: ]آل عمران (              
، وا حفل هم، فا تبال هم، ومنفذ أمره من دوهم، ومؤيد أهله، فاه نار دينه

وحصول العذاب األيم ي ، ياوهم إنا يرون أنفسهم بفوات اإيان ي الدن
م جعل هم حظًا ي الدنيا ، ومن هواهم عى اه وسقوطهم من عينه، اآخرة

 وفق إليه أولياءه؛ لِـَا فخذهم وم يوفقهم ، وا حظًا ي اآخرة بالثواب، باإيان
        : وا قابلن للرشاد، لعلمه بأهم غر زاكن عى اهدى

 [.٢٥٦البقرة: ]                    
واه ، وإنا يرون أنفسهم، والذين اختاروا الكفر عى اإيان لن يروا اه شيئاً 

وأعد له من ارتضاه ، وقد قيض لدينه من عباده اأبرار اأزكياء سواهم، غني عنهم
         ): الصادقن ؤمننلنرته من ام

 [.111 :]آل عمران (  
                  وقال سبحانه: 

                      
 [.٥٢التوبة: ]              

متعن ي .. والعيون قد ترى أعداء اه وأعداء احق مروكن ا يأخذهم العذاب
.. قلوب هؤاءما يوقع الفتنة ي .. وامال واجاه.. ظاهر اأمر بالقوة والسلطة
ما جعل ضعاف اإيان يظنون باه غر احق ظن .. وقلوب الناس من حوهم

ويرخي له .. حسبون أن اه سبحانه يرى عن الر والباطل فيمي له.. اجاهلية
 ؟وإا فلم تركه اه ينمو ويكر ويغلب.. أو حسبون أن الباطل حق.. العنان

وليس ، يغلب عى احق ي هذه اأرض بقوته أو حسبون أن من شأن الباطل أن
 [.١٦سبأ: ]                     : هناك من قوة تغلبه
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فإنه إذا كان اه ا ، واأمر ليس كذلك قطعاً ، وظٌن باه غر احق، باطل ْهـم  وهذا وَ 
ستمتعون به وإذا كان اه يعطيهم حظًا ي الدنيا ي، يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه

وإنا هو الكيد .. إذا كان اه يأخذهم هذا اابتاء فإنا هي الفتنة، ويلهون فيه
          ): وإنا هو ااستدراج البعيد.. امتن

 [.112: ]آل عمران (        
                             وقال سبحانه: 

 [.٦٦التوبة: ]              
، ولو كانوا يستحقون أن خرجهم اه من غمرة النعمة باابتاء اموقظ ابتاهم

وسارعوا ي الكفر ، فاشروا الكفر باإيان، ولكنه ا يريد هم خرًا خبث نفوسهم
        : وقدموا بأعاهم السيئة إى مساكنهم ي النار، واجتهدوا فيه

                           
                   
                                
                                 

 [.٧٢امائدة: ]                             جئ
، واستقرت جذور العقيدة ي اأرض، وخذل أعداءهم وأتباعهمولقد نر اه رسله 

وعى الرغم من ، وقام بناء اإيان وظهر نوره ي العام عى الرغم من ميع العوائق
     : وعى الرغم من التنكيل بالدعاة وامجاهدين، تكذيب امكذبن

                                         
                          

 [.١١ – ١١التوبة: ]     
وبقيت العقيدة ، وذهبت سطوهم ودولتهم، ولقد ذهبت عقائد الكفار وامركن

 .التي جاء ها الرسل تسيطر عى قلوب الناس وعقوهم
وأحسن وأنقى ما يسيطر عى ، وما تزال عى الرغم من كل يء هي أظهر وأبقى
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                           :البر ي أنحاء اأرض
   [.١٢الفتح: ]            

وتغليب فكر غره ، وكل امحاوات التي بذلت محو اإسام الذي جاء به الرسل
أو ي ، سواء ي دار اإسام، قد باء كل ذلك بالفشل، وكل مكر، وكل كيد، عليه

ولدينه ، امؤمنن بالنر والتمكنوحقت كلمة اه لعباده ، اأرض التي نبع منها
         ): بالبقاء

 [.113-111: ]الصافات (
ويتجرد ها ، خلص فيها اجند، وهي كذلك متحققة ي كل دعوة.. هذا بصفة عامة

                              ى اه: إ الدعاة
 [.٦١ – ٦٢غافر: ]                           

ومها قامت ي ، إن هذه العقيدة غالبة منصورة مها وضعت ي سبيلها العوائق
وقوى الدعاية ، ومها رصد ها الباطل من قوى احديد والنار، طريقها العراقيل

، أن الذي يظهرها وحفظها هو القوي الذي ا وقوى احرب وامقاومة، واافراء
 [.٥٥هود: ]                  يغلب: 

والذي ، ثم تنتهي إى الوعد الذي وعده اه رسله، وإْن هي إا معارك ختلف نتائجها
                  اخلف ولو قامت قوى اأرض كلها ي طريقه: 

                                    

 [.١٧اأنعام: ]
، هذا الوعد سنة من سنن اه الكونية، نر والغلبة والتمكن للمؤمننإنه الوعد بال

 .سنة ماضية كا مي هذه الكواكب والنجوم ي دورها امنتظمة
وكا تنبثق احياة ي .. وكا يتعاقب الليل والنهار ي اأرض عى مدار الزمان

، حققها حن يشاء، اهولكنها مرهونة بتقدير ، اأرض اميتة التي ينزل عليها اماء
 .وقد تتحقق ي صورة ا يدركها البر، وقد تبطئ ولكنها ا خَلف أبداً 

ـهوقد  عدهم لنر وتدور عليهم الدائرة؛ أن اه ي  ، زم جند اه ي معركة من امعاركي 
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 .واه حكيم عليم، ليؤدي النر ثاره ي جال أوسع، ي معركة أكر
نشطت  ،واستنارت به ،إذا استقر ي القلوب، وجوهر ثمن، مإن اإيان كنز عظي

                  : وهانت عليها التضحية، للعبادة
                            

                                     
 [.٢٥ – ٢٦السجدة: ]                      

فإن اإيان ، ا اكتملت حقيقة اإيان ي نفوس الذين ا يملكون قوة سواهافإذ
وا يرغب ي ، وا يرهب وعيده ،ا خشاه وا يرجوه، يستعلن ي وجه الطغيان

                                     : يء ما ي يده
   [.٦٥هود: ]            

         ): انفإذا قال الطغي
 [.11: ]طه (    

               ): قال اإيان
 [.13 -12: ]طه (         

 .وهو احفيظ، فهو النار، واه مع امؤمنن ضد أعدائهم
 [.62: ]اأنبياء (      ): فالكفار ما

        ) ؟وبالنار ،وهمبراهيم، إفاذا فعل اه ب
          

 [.11-60: ]اأنبياء (
أو يكرهوهم عى ؟وما ذنب الرسل والدعاة إى اه حتى خرجهم الكفار من ديارهم

          )؟اتباع ملتهم
 [.13: ]إبراهيم ( 

     )؟وماذا فعل بأعدائه فاذا قال اه لرسله؟
 [.14 -13: ]إبراهيم (          

، وعندما بلغت امعركة بن اإيان والطغيان ي عام القلب إى هذا احد العاي
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وتنكس راية الباطل با جهد من أهل ، تولت يد القدرة راية احق لرفعها عالية
  ): والري لياً ، فلم يتكلف أصحاب اإيان سوى اتباع احق، اإيان

                 
 [.10-11: ]طه (          

موسى وقومه ، ذلك أن القوتن م تكونا متكافئتن وا متقاربتن ي عام الواقع
فا سبيل ، وفرعون وجنوده يملكون القوة امادية كلها، ضعاف جردون من القوة

 .إى خوض معركة مادية أصاً 
القادر عى كل يء إدارة امعركة، فأنجى اه موسى وقومه، وأغرق فرعون  هنا توى

 وجنوده بأمر واحد، وباء واحد، ي آن واحد، ولكن تم ذلك بعد كال اإيان ي القلب.
ويستحيي ، وحن كان بنو إرائيل يؤدون ريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم

            : قضهم عهد اهم تنزل عليهم نرة اه؛ لن، نساءهم
                                        

 [.٧القصص: ]     
واستعدوا احتال التعذيب ، ولكن ما استعلن اإيان ي قلوب الذين آمنوا بموسى

 أيدهم اه، ودون اتقاء للتعذيب، جهروا بكلمة اإيان ي وجه فرعون دون حرج
 ): وأعلن النر الذي تم قبل ذلك ي اأرواح والقلوب كا قال سبحانه، بنره

              
              

              
 [.62-61: ]الشعراء (      

ولو ، ر من اه هذا اإيانفلرتقب الدعاة الن، إنه بكال اإيان يكون كال النر
 ): والطغاة يملكون امال واجند والساح، كانوا جردين من عدة اأرض

                 
 [.41: ]الروم (

نَْية اأمة امؤمنة م تنضج بعد نضجها  والنر قد يبطئ عى امؤمنن أحيانًا؛ أن ب 
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فلو نالت النر حينئذ ، وم حشد بعد  طاقتها، وكاها وم يتم بعد  مامها، امطلوب
               : لفقدته وشيكًا؛ لعدم قدرها عى مايته طوياً 

 [.٧٧ – ٧١الزخرف: ]                         
وآخر ما ملكه ، وقد يبطئ النر حتى تبذل اأمة امؤمنة آخر ما ي طوقها من قوة

     : فا تستبقي عزيزًا وا غاليًا ا تبذله هينًا رخيصًا ي سبيل اه، رصيد من
                           

 [.٢٦احجرات: ]            
فتدرك أن هذه القوى وحدها ، وقد يبطئ النر حتى جرب اأمة امؤمنة آخر قواها

وتفويض ، بل إنا ينزل النر بعد بذل كل الطاقة، بدون سند من اه ا تكفل النر
 .اأمر كله إى اه

         : وقد يبطئ النر لتزيد اأمة امؤمنة صلتها باه
 [.٥٥احج: ]                        

وقد يبطئ النر أن اأمة امؤمنة م تتجرد بعد ي كفاحها وبذها وتضحياها ه 
أو تقاتل شجاعة أمام .. أو مية لذاها.. تقاتل مغنم حققهقد فهي ، عوتهولد

              : وي سبيله، واه يريد أن يكون اجهاد له وحده.. أعدائها
 [.١ – ١الزمر: ]                       

يريد اه أن ، خر وقد يبطئ النر أن ي الر الذي تكافحه اأمة امؤمنة بقية من
 .ويذهب وحده هالكاً ، جرد الر منها ليتمحض خالصاً 

، وقد يبطئ النر أن الباطل الذي حاربه اأمة امؤمنة م ينكشف زيغه للناس ماماً 
فتظل له جذور ي نفوس اأبرياء الذين م ، ورورة زواله، وم يقتنعوا بعد  بفساده

 .تنكشف هم احقيقة
ويذهب غر مأسوف عليه من ، أن يبقى الباطل حتى ينكشف عاريًا للناسفيشاء اه 

وقد يبطئ النر أن البيئة ا تصلح بعد  استقبال احق واخر والعدل الذي ، أحد
، فلو انترت للقيت معارضة من البيئة ا يستقر ها معها قرار، مثله اأمة امؤمنة

 .ن حوله استقبال احق الظافر واستبقائهفيظل الراع قائًا حتى تتهيأ النفوس م
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، فتتضاعف التضحيات، من أجل هذا كله ومن أجل غره ما يعلمه اه قد يبطئ النر
فهم ، وحقيق النر هم ي النهاية، مع دفاع اه عن الذين آمنوا، وتتضاعف اآام

     ): وامجاهدون إعاء كلمته، وماة ريعته، أهل دينه
             

 [.41 -49: ]احج (        
فكذبوه ، ولبث فيهم ألف سنة إا مسن عاماً ، قومه إى اإسام ملسو هيلع هللا ىلصوقد دعا نوح 

، وما م جد منفذًا إى تلك القلوب اجامدة امتحجرة، وما آمن معه إا قليل
عندئذ توجه ، ه إا من قد آمنوأوحي إليه أنه لن يؤمن من قوم، وسخروا منه وآذوه

               ): يشكو إليه ما لقيه من تكذيب، بالدعاء إى ربه وحده
            

                
 [.15-0: ]القمر (            

وهم احياة ، إى هذا احدوتقسوا قلوهم ، إنه عندما يتجمد اأحياء عى هذا النحو
عندئذ إما أن ، باحركة إى اأمام ي طريق الكال امرسوم فتجدهم عقبة ي الطريق

واأمر اأول هو ، وإما أن تدعها احياة ي مكاها ومي، تتحطم هذه امتحجرات
 .الذي حدث لقوم نوح

اه أن تطيح هم من  فشاءت إرادة، وي أول الطريق، ذلك أهم كانوا ي فجر البرية
             ): أول الطريق

                 
 [.21: ]امؤمنون (    

، ومضت سنة اه ي تطهر الطريق من العقبات امتحجرة، وهكذا شاءت إرادة اه
الطوفان الذي  وأراد اه أن يكون العاج هو، لتمي احياة ي طريقها امرسوم

لتعاد بذرة احياة السليمة من ، ويغسل الربة، وجرف كل يء، جتث كل يء
وحفظ بذور احياة السليمة كيا ، وجعل اه الفلك وسيلة للنجاة من الطوفان، جديد

                            : يعاد بذرها من جديد
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 [.٧٢ هود:]                    
وقد شاء اه عَز وجَل أن يصنع نوح الفلك بيده؛ أنه ا بد لإنسان من اأخذ 

فامدد والنر ا ، وبذل آخر ما ي طوقه ليستحق امدد من ربه، باأسباب والوسائل
 .الذين ينتظرون وا يزيدون عى اانتظار واأماي، يأي القاعدين امسرخن
وهي ، دء بعملية التطهر الشاملة لوجه اأرض من هؤاءوجعل اه لنوح عامة للب

ليسارع نوح فيحمل ي السفينة بذور احياة من كل  زوجن ، خروج اماء من التنور
وهم ، وأهله إا من سبق عليه القول منهم، اثنن من أنواع احيوان والطيور والنبات

وهي إهاك امكذبن بآيات ، ةوسنته النافذ ،فاستحقوا كلمة اه، الذين كفروا وكذبوا
 .اه بالغرق الذي ابتلعهم

فسنة اه ماضية ا ، وا حاول إنقاذ أحد، وأمر اه نوحًا أا جادل ي أمر واحد
 .وا تنحرف عن طريقها من أجل خاطر وي وا قريب، حاي أحداً 

:  امؤمننونر ،من ربه جاء أمر اه بإغراق امكذبن ملسو هيلع هللا ىلصوتنفيذًا ما طلبه نوح 
(            

             ) 
 [.11 -16: ]اأنبياء

فأمر اه نوحًا أن يشكر ربه ، وخذل أعداءه ،وإها لنعمة كرى أن ينر اه أولياءه
 ): وأن يستهديه لسلوك الراط امستقيم كا قال سبحانه، عى هذه النعمة

 [.22: ]امؤمنون (              
 وابتاء اه لعباده أنواع وألوان:

.. وابتاء للتأديب.. وابتاء للتوجيه.. وابتاء لأجر.. وابتاء للشكر.. ابتاء للصر
 .وابتاء للتقويم.. وابتاء للتمحيص

 .ألوان من اابتاء له ولقومه وأبنائه القادمن ملسو هيلع هللا ىلصوي قصة نوح 
والبغي حن يتمرد ا ، ر حن يتمحض حمل سبب هاكه ي ذاتهوسنة اه أن ال

 .حتاج إى من يدفعه من البر
وحن ، واستطال بجروت احكم والسلطان، فحن بغى فرعون عى بني إرائيل
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 .فكانت النهاية واحدة، واستطال بجروت العلم وامال، بغى قارون عليهم
فلا م تكن هناك قوة ، أخذه اليم هو وجنودهوذلك ، هذا خسف اه به وبداره اأرض

تعارضها من قوى اأرض الظاهرة فحينذاك نر اه أولياءه مبارة فوضع حدًا للبغي 
         : حينا عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد، والفساد

                              
                          

 [.٧٤العنكبوت: ]
 ،ويقف اخر عاجزًا حسراً ، ويسفر الفساد ،فدل هذا عى أنه حن يتمحض الر

عندئذ تنزل نرة اه رحة متحدية با ، والفتنة بامال ،خشى من الفتنة بالبأسـوي  
وترب ، لتضع حدًا للر والفساد، وا سبب من قوى اأرض، ستار من اخلق

وتنر ، غيان والبغي ربة مبارة عندما يعجز عن رها البرالظلم والط
ومكن للمعذبن الذين ا حيلة هم وا ، امستضعفن الذين ا حول هم وا قوة

                ): وقاية
 [.30 -32: ]احج (        

وهو ما جهله الكثرة ، داع إليه إن هذا ما جب أن يعلمه كل جاهد ي سبيل اه وكل
 .امركة الباغية الطاغية

           ): ففرعون طغى
          

 [.49 -30: ]القصص ( 
وم يغن ، فخسف اه به وبداره اأرض، أما قارون فقد جاء أمر اه مبارة ي إهاكه

  ): ألقاه ي اليم هو وجنودهف، كا أغرق اه فرعون، عنه ماله وا علمه
              ) 

 [.21: ]القصص
كا انتهى ، وهكذا انتهى سلطان العلم وامال مع البغي والبطر وااستكبار بالبوار

 .سلطان احكم واجروت والعلو ي اأرض
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ويوم القيامة هم من وأ تبعوا ي هذه الدنيا لعنة ، وذلك ابتلعته اأرض، هذا ابتلعه اماء
             : فبعدًا لقوم ا يؤمنون، امقبوحن

                               
 [.٧١ – ٧٢القصص: ]     

: وعاقبها عى قدر جرمها كا قال سبحانه، فأخذ اه كل أمة من اأمم امكذبة بذنبها
(              

              
 [.49: ]العنكبوت ( 

وغناه التام عن ، وما كان وما ينبغي وما يليق باه تعاى أن يظلم أحدًا؛ لكال عدله
، ولكن هؤاء ظلموا أنفسهم فمنعوها حقها التي خلقها اه من أجله، ميع اخلق

وأشغلوها ، عهاوهؤاء وضعوها ي غر موض، فهي خلوقة لعبادة اه وحده
فروها أعظم الرر من حيث ظنوا ، بالشهوات وامعاي عن اإيان والطاعات

                                    : أهم ينفعوها

 [.٢٤١هود: ]
 .ويقف اخر عاجزاً ، فهذه نرة اه أوليائه حن يتمحض الر
فإن اه جل جاله ينر أهل  ،طغيان الباغيأما حن يقف اإيان القوي ي وجه ال

ولكن حت ستار من اخلق كا قال ، ويظهر قدرته، وخذل أهل الطغيان، اإيان
         ): سبحانه

 [.14: ]التوبة (  
              ): وقال سبحانه

 [.11: ]اأنفال (         
       ار الذي جيب من دعاه ي ميدان العمل: واه سبحانه الن

                              
                                  

 [.٢٤ – ٩اأنفال: ]
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وفيه قوة واحدة هي قوة اه .. إن ي هذا الكون إله واحد ا ريك له وهو اه وحده
 .مة واحدة لإنسان هي قيمة اإيان باهوفيه قي.. وحده

ومن كانت ، فمن كان اه وحده هو إهه ومعبوده فهو أسعد الناس ي الدنيا واآخرة
ومن كانت قوة اه ، قوة اه معه فا خوف عليه ولو كان جردًا من كل مظاهر القوة

           : هعليه فا أمن له وا طمأنينة ولو ساندته ميع القوى ي الكون كل
                             

 [.٢٥٤آل عمران: ]      
ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه يء ، فمن كانت له قيمة اإيان فله اخر كله

كا ، ومن هنا تقعد قيمة احكم والسلطان عن قيمة اإيان واأعال الصاحة، أصاً 
    ): م وامال عن قيمة اإيان واأعال الصاحةتقعد قيمة العل

               
                 

 [.29-12: ]السجدة (      
واختاف  ،وقد جعل اه سبحانه انتصار احق سنة كونية كخلق السموات واأرض

وقد تأي ي موعدها ، طئ حكمة يعلمها اهقد تب، سنة ا تتخلف، الليل والنهار
                                    : حسب سنة اه

 [.١ – ١الطاق: ]                                  
وما عداها من قوة ، وقوة الرب هي القوة، واه تبارك وتعاى هو القوي العزيز وحده

فهو كالعنكبوت ، من تعلق به أو احتمى به خذله اه به، لق فهو هزيل واهناخ
فهي وما حتمي به سواء كا قال ، الضعيفة حتمي ببيت من خيوط واهنة واهية

          ): سبحانه
 [.41: ]العنكبوت (          

 ؟ليعرف الناس أين يتوجهون، لوجودإنه ا بَد للبر من معرفة حقيقة القوى ي هذا ا
                     : ومن يعبدون؟ ؟وعى من يتوكلون

 [.٢٤١اأنعام: ]                           
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وحسبوها القوة القادرة التي تعمل ي هذه ، فا خدعهم قوة احكم والسلطان
ليكفوا عن أنفسهم  ،ويرضوها، عون منهاوخشوها ويفز، فيتوجهون إليها، اأرض

                      : أو يضمنوا أنفسهم ماها، أذاها

 [.١١اإراء: ]
، وأقدار احياة، فيحسبوها القوة امسيطرة عى أقدار الناس، وا خدعهم قوة امال
   :  حسبونويتسلطوا عى الرقاب كا، ليستطيلوا ها، فيسعون للحصول عليها

                                    
   [.١٥سبأ: ]                  

وأصل سائر القوى التي ، فيحسبوها أصل القوة، وا خدعهم قوة العلم اإنساي
                         : يصول وجول ها من يملكها

                                       
 [.٥ – ٧الروم: ]                                       

أو  ،أو اجاعات ،سواء كانت ي أيدي اأفراد، فا خدعهم هذه القوى الظاهرة
 .ويتهافتون عليها كا يتهافت الفراش عى النار ،فيدورون حوها، الدول

، من ا بَد أن يعلم أن القوة الوحيدة التي خلق سائر القوى الصغرة والكبرةإن امؤ
  ): إنا هي قوة اه وحده، وتسخرها حيثا تريد كا تريد، وملكها وتوجهها

 [.66: ]هود (   
وا بَد كذلك أن يتيقن امؤمن أن االتجاء إى تلك القوى مها كانت كالتجاء 

 .بيت العنكبوتالعنكبوت إى 
وا وقاية ها ، ا ماية ها من تكوينها الرخو، فالعنكبوت حرة ضعيفة رخوة واهنة

، فهو سبحانه القوي، وإا ركنه القوي، وليس هناك إا ماية اه، من بيتها الواهن
              : وكل قوة ي العام العلوي والعام السفي من قوته

 [.٧٢فاطر: ]                                                 
وأصحابه ري  ملسو هيلع هللا ىلصوالتي رسخت ي قلب النبي ، وهذه احقيقة اإيانية العظمى

وداست ها عى ، كانت ها أقوى من ميع القوى التي وقفت ي طريقها ،اه عنهم
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   : واحصون ودكت ها امعاقل، كرياء اجبابرة والطغاة ي اأرض
 [.٧٤احج: ]                  
قوة اه وحدها هي ، وعمرت كل قلب مؤمن، لقد استقرت هذه احقيقة ي كل نفس

وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل مها عا ، وواية اه وحدها هي الواية، القوة
غيان والتنكيل ومها ملك من وسائل البطش والط، ومها جر وطغى، واستطال

    ): إها أضعف من العنكبوت وبيتها الواهن، واإرهاب
 [.41: ]العنكبوت ( 

وإن امؤمنن عامة، والعلاء والدعاة وامجاهدين خاصة، الذين يتعرضون ي كل 
وقت للفتنة واأذى، ولإغراء واإغواء، جديرون أن يقفوا أمام هذه احقيقة 

ظة، وهم يواجهون القوى امختلفة من بن أيدهم ومن الضخمة، وا ينسوها ح
هذه ترهم وحاول أن تسحقهم.. وهذه تستهوهم وحاول أن تشرهم، ، خلفهم

     )وكلها خيوط العنكبوت ي حساب اه، والقوة كلها ه ميعًا: 
 [.165: ]البقرة (         

                        وقال سبحانه عن عاد قوم هود: 
                                       
                                 

 [.٢٥ – ٢٦فصلت: ]                  
ليل ويسأله مغفرة ذنوبه كا قال خ، وامؤمن دائًا يسأل ربه أا جعله فتنة للكفار

 [.5: ]اممتحنة (             ): الرمن
إذ يقولون لو كان اإيان حمي ، أي ا تسلط الكفار علينا فيكون ي ذلك فتنة هم

 .وفتنة لنا بتسلطهم علينا، أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم
الطغاة  ويتسلط، وهي شبهة كثرًا ما حيك ي الصدور حن يتمكن الباطل من احق

       : حكمة يعلمها اه ي فرة من الفرات ،عى أهل اإيان
                                         

 [.١٢٥البقرة: ]              
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ولكن هذا ا يمنعه أن يدعو اه أا يصيبه الباء الذي جعله ، وامؤمن يصر لابتاء
 .ة وشبهة حيك ي الصدورفتن

، إدراكًا منه مستوى العبادة التي يستحقها منه ربه، واغفر لنا: ملسو هيلع هللا ىلصثم يقول إبراهيم 
ويمجد جاله ، وعجزه ببريته عن بلوغ امستوى الذي يكافئ به نعم اه وآاءه

ومن ، ليكون ي شعوره وي طلبه أسوة من معه، فيطلب امغفرة من ربه، وكرياءه
                                                : بعدهيأي 

                                      
 [.4: ]اممتحنة   

وحذر ، واه سبحانه يطمئن رسله وأولياءه أنه سبحانه سيتوى حرب هؤاء الكفار
تعني شيئًا أمام جروت اجبار العظيم القهار أعداءه وهم كاهباءة امنثورة التي ا 

                 ): قائاً 
 [.45 -44: ]القلم (

الضعيف ، إن اجبار القهار يكشف عن خطة احرب مع هذا امخلوق امعاند اهزيل
عل وج، فاه سبحانه يمي هؤاء امغرين بامال والبنن واجاه والسلطان، الصغر

                              : هذه النعمة فخهم
                                    

 [.٧٦ – ٧٧اأنعام: ]      
فهو سبحانه يستدرجهم إى ، فهذه سنة اه ي احرب بينه وبن أعدائه امخدوعن

 .ويمهلهم ويكيد هم با شاء، العقوبة
، وأصحابه وأتباعه من امعركة بن اإيان والكفر ملسو هيلع هللا ىلصوهذا وذلك خي اه النبي 

وهي حربه مع أعدائه التي يتواها بذاته ، فهي معركته سبحانه، وبن احق والباطل
 .وتدبره

وللمؤمنن دورًا ي هذه احرب  ملسو هيلع هللا ىلصواأمر كذلك ي حقيقته مها بدا أن للنبي 
 .ره اه هم هو طرف من قدر اه ي حربه مع أعدائهإن دورهم حن يي، أصاً 

وهو ي احالن ، وهو ي احالن فعال ما يريد، فهم أداة يفعل اه ها أو ا يفعل
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 .فنعم اموى ونعم النصر، يتوى امعركة بذاته وفق سنته التي يريد
فكانت فيه ، يءي مكة وامؤمنون معه قلة ا تقدر عى  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا النص نزل والنبي 
 .وامال والبنن، والفزع واخوف للمغرين بالقوة واجاه، الطمأنينة للمستضعفن

ومن معه  ملسو هيلع هللا ىلصوشاء اه أن يكون للرسول ، ثم تغرت اأحوال واأوضاع ي امدينة
 .من امؤمنن دور ظاهر ي امعركة

م ي مكة قلة وه، ولكنه سبحانه هنالك أكد هم كذلك ذلك القول الذي قاله هم
                      : مستضعفون

 [.١٥اأنفال: ]                      
         ): فقال هم وهم منترون ي بدر

              ) 
 [.11: ]اأنفال

                       : وقال بعد أن أمدهم بامائكة ي بدر
                                       

                                       
 [.٢١٢ – ٢١٥آل عمران: ]

، حقيقة أن امعركة معركته سبحانه، وذلك كله ليقر ي قلوب امؤمنن هذه احقيقة
وليكتب هم ، فإنا ذلك ليبليهم منه باء حسناً ، وأنه حن جعل للمؤمنن فيها دوراً 

 .هذا الباء أجراً 
وهو ، وأما حقيقة النر فهو الذي يكتبه، أما حقيقة احرب فهو سبحانه الذي يتواها

ليست هي اأداة ، وهم حن خوضوها أداة لقدرته، سبحانه جرها هم وبدوهم
 .الوحيدة ي يده

، ة ي قلب امؤمن ي حالتي قوته وضعفه عى السواءوهذه حقيقة تسكب الطمأنين
                : ويتوكل ي جهاده عى اه، ما دام خلص قلبه ه

                           
 [.١٩ – ١٢الرعد: ]        
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إنا هو ، لواحق والباط، ليست هي التي تنره ي معركة اإيان والكفر فقوة العبد
       : اه الذي يكفل له النر بعد قيام العبد بأسبابه التي أمره اه ها

                                          
                           
                              

 [.٧٢ – ٧٤احج: ]                       
وضعف العبد ا هزمه كذلك؛ أن قوة اه من ورائه، وهي التي تتوى امعركة، وتكفل 
له النر، ولكن اه يمي ويستدرج، ويقدر اأمور ي مواقيتها، وفق مشيئته وحكمته، 

                                     ووفق عدله ورمته: 

 [.٢١لتغابن: ا]
سواء كان امؤمن أمامه ي حالة  ،كا أها حقيقة تفزع قلب العبد الكافر وخيفه

إنا هو اه الذي ، فليس امؤمن هو الذي ينازله وحاربه، ضعف أم ي حالة قوة
                    : يتوى امعركة بقوته وجروته

 [.٢١١آل عمران: ]     
  وما هذه اهباءة امنثورة أمام قدرة اه وجروته؟ ؟امتعوسالكافر لبائس فا هذا ا

                                         
 [.١١احر: ]                

، فهو ي الفخ الرهيب امفزع امخيف، إن اه يمي له ويستدرجه من حيث ا يعلم
وهذه العدة هي ذاها ، فهذه القوة هي ذاها الفخ، وته وعدتهولو كان ي أوج ق

               ): امصيدة
 [.45 -44: ]القلم ( 

          : فذلك ي علم اه امكنون ؟ومتى تتوفر أسبابه ؟أما متى يكون النر
 [.٦٤ – ٧٩القمر: ]                                   
، وعلينا العمل.. وعى اه النر، وعلينا اجهاد.. وعى اه اإجابة، فعلينا الدعاء

                 : وعى اه اهداية، وعلينا الدعوة.. وعى اه اأجر
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 [.٥٧ – ٥١آل عمران: ]
 [.4: ]اجمعة (          )وقال سبحانه: 

وأمام هذه احقيقة يوجهنا اه إى الصر والتقوى، الصر عى الدعوة، والصر عى 
 اه، والصر اجهاد، والصر عى أوامر اه، والصر عى أقدار اه، والصر عن معاي

عى التواءات النفوس، والصر عى اأذى والتكذيب.. والصر عى السخرية 
                           وااستهزاء: 

 [.٥٤الروم: ]
فيحصل للمؤمنن ، الصر ي هذا كله حتى حكم اه ي الوقت امقدر كا يريد

         ): الفوز والفاح
 [.299: ]آل عمران (

أن  ،وجهاد أعدائه ،والدعوة إليه ،وقد وعد اه امؤمنن إذا نروا اه بالقيام بدينه
     ): ويثبت أقدامهم كا قال سبحانه ،ينرهم عى عدوهم

             
 [.0-1: ]حمد (   

وجهاد من ، والدعوة إليه، وإعاء كلمته، فعى امؤمنن باه أن يقوموا بنرة دينه
                       :عانده ونابذه باأنفس واأموال كا قال سبحانه

                                           
 [.14: الصف]                                  

ينركم عى عدوكم كا نر من ، ودعاة دينه، أنصار اهكونوا  ملسو هيلع هللا ىلصفيا أمة حمد 
 .ويظهركم عى عدوكم كا أظهر من كان قبلكم، قبلكم

 إن ميع اأنبياء دعوا أمهم إى ثاثة أشياء:
 .والنصيحة.. واإخاص.. التوحيد

 ،فااستقامة الكاملة، وضحوا بكل ما يملكون من أجل الدين تضحية كاملة
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وذلك خاص باأنبياء وأتباعهم من ، معها نرة كاملة من اه ،لةوالتضحية الكام
                  : وهي سنة جارية ا تتبدل، امؤمنن

 [.٥حمد: ]     
سواء كان نبيًا أو خليفة أو من ، فنرة اه دائًا إى يوم القيامة أهل اإيان والتقوى

 .أو أمةفردًا أو ماعة لمن، سسائر ام
 :اه يفصل بأمرين، وكال التضحية، وكال ااستقامة، وبعد بذل كل يء

 .وخذان أعدائه الكافرين.. نر أوليائه امؤمنن
، ونصحهم بطاعة اه ورسوله، وإخاص العبادة ه، دعا قومه إى التوحيد ملسو هيلع هللا ىلصفنوح 

هاك الكافرين كا قال وإ، فلا م يستجيبوا وم يؤمنوا جاء أمر اه بنجاة امؤمنن
               ): سبحانه

 [.49: ]هود (           
وما م يستجيبوا له جاء أمر اه بإهاكهم كا قال ، دعا قومه عادًا كذلك ملسو هيلع هللا ىلصوهود 
              ): سبحانه

                
 [.69-52: ]هود (              

: وما م يستجيبوا له أهلكهم اه كا قال سبحانه، دعا قومه إى اه ملسو هيلع هللا ىلصوصالح 
(               

           
 [.61 -66: ]هود (

، من النار فأنجاه اه ،وأشعلوا النار إحراقه ،دعا قومه إى اه فأبوا ملسو هيلع هللا ىلصوإبراهيم 
      ): وجعلها بردًا وسامًا عليه كا قال سبحانه

           
 [.11-62: ]اأنبياء (        

وقلبها  ،وما م يستجيبوا رفع اه ديارهم إى الساء، دعا قومه إى اه ملسو هيلع هللا ىلصولوط 
        ): عليهم كا قال سبحانه
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           ) 
 [.23 -22: ]هود

             ): قال لقومه ملسو هيلع هللا ىلصوشعيب 
              

 [.24: ]هود (  
   )نزل هم أمر اه كا قال سبحانه:  ،وسخروا منه ،وما م يستجيبوا له

              
 [.05 -04: هود] (           

وما م يستجب أغرقه اه وقومه ي البحر كا ، دعا فرعون ومأه إى اه ملسو هيلع هللا ىلصوموسى 
                              : قال سبحانه

                                       
                                    

                                           

 [.٥٢ – ٥٢الشعراء: ]
فلا م يستجيبوا له أظهر ، دعا بني إرائيل إى اه وااستقامة عى الدين ملسو هيلع هللا ىلصوعيسى 

                        : اه من آمن به عى من خالفه كا قال سبحانه
                                           

 [.14: الصف]                                 
وما أعرضوا عنه ، فلم يؤمن منهم إا القليل ،دعا قومه قريشًا إى اه ملسو هيلع هللا ىلصوحمد 
ه فأعز اه دينه ورسول ،وهاجر إى امدينة ،حفظه اه ،ثم آذوه وأرادوا قتله، وسبوه

ثم أظهره اه عى ميع أعدائه ودخل مكة فاحًا معه امهاجرون ، وامؤمنن
      ): ودخل الناس ي دين اه أفواجًا كا قال سبحانه، واأنصار

         
 [.3-1: ]النر (       

د الدعوة وانشغل الناس بموته، ومن يكون خليفة بعده، وقف جهملسو هيلع هللا ىلص وما مات النبي 
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 فنقص الدين، وحصلت ي اإسام مس مصائب:
.. وارتد كثر من قبائل العرب.. وترك قوم الصاة.. ومنع قوم الزكاة.. ارأب النفاق

                         : واجتمع اأعداء لغزو امدينة
                                     

 [.٢٧٧آل عمران: ]       
 .ما لو نزل باجبال الراسيات هاضها ونزل بأي بكر الصديق 

فوقف هذه الفتن ، ثبته اه ،وكال تضحيته ،ويقينه عى ربه ،ولكن لكال إيانه
              : العظام موقف امؤمن الواثق من نر اه

 [.١١الزمر: ]        
عى الرغم من خالفته اأحوال ، بإنفاذ جيش أسامة  بكر  فأمر اخليفة أبو

ومانعي  ،وأمر ميع الصحابة ري اه عنهم أن خرجوا حرب امرتدين، الظاهرة
، فخرجوا ميعًا وم يبق ي امدينة إا اأطفال، وإقناعهم بالرجوع إى دينهم، الزكاة

 .وأمهات امؤمنن، والنساء
 .لكن حفظ الدين من النقصان أهم وأعظم، منن مهمةإن حراسة أمهات امؤ

وجهز اجيوش إى كل ، جهاد امرتدين فعقد األوية ورح اه صدر أي بكر 
وبعد ثاثة أشهر تم ، وخرج الصحابة إكال ما نقص من الدين بسبب الردة، ناحية

، أوامرهمتثلن ، ورجع الناس إى الدين عابدين ه، القضاء عى هذه الفتن
جاءت ي  ،وبعد توبتهم ورجوعهم إى حظرة اإسام، جاهدين ي سبيل اه

، نفوسهم الرغبة ي اجهاد ي سبيل اه؛ تكفرًا ما سلف منهم من امعاي
وكانت ي ، فسارعوا امتثال أمره، فأرسلهم أبو بكر فورًا لفتح العراق والشام

ت العراق والشام وخراسان والسند وغرها صحائفهم مع بقية الصحابة ميع فتوحا
 .من باد ما وراء النهر

، أكمل اه به ما نقص من الدين ،وكال إيانه الصديق  فبسبب تضحية أي بكر
        : وجعلهم من امجاهدين ي سبيل اه، ورد به امرتدين إى امؤمنن

 [.٥١آل عمران: ]                    
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، فتح اه به الفتوح ،وكال تضحيته، لكال إيانه وتقواه وهكذا عمر بن اخطاب 
 ي اأرض. وإقامة العدل ،وجعله سببًا للهداية، وَمَر اأمصار

ورغبته ي أن ، وصدق تضحيته، وهكذا عمر بن عبدالعزيز رمه اه بسبب استقامته
واستغنى ، واستقام الناس، من ي البادفعم اأ، أصلح اه به أحوال اأمة، يطاع اه

وامتأت اخزائن باأموال من صدقة وزكاة حتى م جد من ، الفقراء واأغنياء
مع التضحية  ،ومت النرة الكاملة، بل أصلح اه به ما بن السباع والبهائم، يأخذها
وعدت  ،فلا مات تغرت أحوال اأمة، مع أن حكمه كان سنتن تقريباً  ،الكاملة

 .السباع عى البهائم
                : وكل رجل ذو مة حيي اه به أمة

 .[١٧٩البقرة: ]              
فحفظه ، وإحياء السنة، واإمام أمد بن حنبل رمه اه ضحى بنفسه من أجل الدين

 .وقمع البدعة، ونر به السنة، اه
ان عى يد الراهب، ثم ضحى بنفسه من أجل الدين وهكذا الغام الذي تعلم اإي

تضحية كاملة، فجعله اه سببًا هداية الناس، وترك دين املك الضال، وبكال 
َكاَن َملِك  » ملسو هيلع هللا ىلص:تضحية من آمن به وأطاعه أزال اه الباطل وأحق احق كا قال النبي 

 ََ ، َفَلـ َ فِيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َوَكاَن َلـُه َساِحر  َِ ُت، َفاْبَعْث إِ ْ ِْ َ َقاَل لِْلـَملِِك: إِِي َقْد َك ِْ  َك
، َفَقَعَد  ِِ َطِريِقِه، إَِذا َسَلَك َراِهب   ُغاًما أَعِلـْمُه الِسْحَر، َفَبَعَث إَِلْيـِه ُغاًما ُيَعِلـُمُه، َفَكاَن 

الَساِحَر َمَر بِالَراِهِب َوَقَعَد إَِلْيـِه، َفإَِذا أَتى  َوَسِمَع َكاَمُه، َفأْعَجَبـُه، َفَكاَن إَِذا أَتى ،إَِلْيـهِ 
 ، ِّ َُ الَساِحَر َفُقْل: َحَبَسنِي أْه َبـُه، َفَشَكا َذلَِك إَِلـى الَراِهِب، َفَقاَل: إَِذا َخِشي َ ََ الَساِحَر 

َُ أْهَلَك َفُقْل: َحَبَسنِي الَساِحرُ    .َوإَِذا َخِشي
ََ ُهَو َكَذ  ُِ النَاَس، َفَقاَل: اْلَيْوَم أْعَلـُم آلَساِحُر َفَبْينَ لَِك إِْذ أَتى َعَلـى َداَبٍة َعظِيَمٍة َقْد َحَبَس

أْفَضُل أِم الَراِهُب أْفَضُل؟ َفأَخَذ َحَجًرا َفَقاَل: الَلـُهـَم! إِْن َكاَن أْمُر الَراِهِب أَحَب إَِلْيَك ِمْن 
ََ النَاُس، َفأَتى  أْمِر الَساِحِر َفاْقُتْل َهِذهِ  َ النَاُس، َفَرَماَها َفَقَتَلـَها، َوَم ِِ الَداَبَة، َحَتى َيـْم

َُ الْيَْوَم أْفَضُل ِمنِي، َقْد َبَلَغ ِمْن أْمِرَك َما  ُه، َفَقاَل َلـُه الَراِهُب: أْي ُبنََي، أْن َ َْ الَراِهَب َفأْخ
ُئ اأْكَمَه َواأْبَرَص أَرى، َوإَِنَك َسُتْبتََلـى، َفإِِن ابْ  ِ ْْ َُاُم ُي ، َوَكاَن اْل َ َّ َُ َفا َتُدَل َع ُتلِي
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َوُيَداِوي النَاَس ِمْن َسائِِر اأْدَواِء، َفَسِمَع َجلِيس  لِْلـَملِِك َكاَن َقْد َعِمَي، َفأَتاُه بِـَهَداَيا 
َُ َشفَ  ََ َكثَِرةٍ، َفَقاَل: َما َهاُهنَا َلَك أْجـَمُع، إِْن أْن يَْتنِي، َفَقاَل: إِِي ا أْشِفي أَحًدا، إَِن

َُ بِا َُ آَمنْ   .، َفَشَفاُه اه٬َُدَعْوُت اهَ َفَشَفاَك، َفآَمَن بِا ٬َيْشِفي اهُ، َفإِْن أْن
ََ َكاَن َيـْجلُِس، َفَقاَل َلـُه اْلـَملُِك: َمْن َرَد َعَلْيَك  َك؟ َقاَل:  َفأَتى اْلـَملَِك َفَجَلَس إَِلْيـِه َك َ َِ َب

ِِ َوَرُبَك اهُ، َفأَخَذُه َفَلـْم َيَزْل ُيَعِذُبـُه َحَتى َدَل َعَلـ ، َقاَل: َوَلَك َرب  َغْيـِري؟ َقاَل: َر ِِ ى َر
ُئ ا ِ ْْ َُاِم، َفَقاَل َلـُه اْلـَملُِك: أْي ُبنََي! َقْد َبَلَغ ِمْن ِسْحِرَك َما ُت َُاِم، َفِجيَء بِاْل أْكَمَه اْل

ََ َيْشِفي اهُ، َفأَخَذُه َفَلـْم َيَزْل أَوَتْفَعُل َوَتْفَعُل، َفَقاَل: إِِي ا  ،َواأْبَرَص  ْشِفي أَحًدا، إَِن
ُيَعِذُبـُه َحَتى َدَل َعَلـى الَراِهِب، َفِجيَء بِالَراِهِب، َفِقيَل َلـُه: اْرِجْع َعْن دِينَِك، َفأَبى، َفَدَعا 

ِِ َمْفِرِق َرْأِسِه، َفَشَقُه َحَتى َوَقَع ِشَقاُه، ُثَم ِجيَء بَِجلِيِس بِاْلـمِ  ْئَشاِر، َفَوَضَع الْـِمْئَشاَر 
ِِ َمْفِرِق َرأِْسِه، َفَشَقُه بِـِه َحَتى  اْلـَملِِك َفِقيَل َلـُه: اْرِجْع َعْن دِينَِك، َفأَبى، َفَوَضَع اْلـِمْئَشاَر 

َُاِم َفِقيَل َلـُه: اْرِجْع َعْن دِينَِك، َفأَبى، َفَدَفَعُه إَِلـى َنَفٍر ِمْن  َوَقَع ِشَقاُه، ُثمَ  ِجيَء بِاْل
ُتـْم ُذْرَوَتـ َْ ُه، أْصَحابِـِه َفَقاَل: اْذَهُبوا بِـِه إَِلـى َجَبِل َكَذا َوَكَذا، َفاْصَعُدوا بِـِه اْلـَجَبَل، َفإَِذا َبَل

إِا َفاْطَرُحوُه، َفَذَهُبوا بِـِه َفَصِعُدوا بِـِه اْلـَجَبَل، َفَقاَل: الَلـُهـَم! اْكِفنِيِهـْم َفإِْن َرَجَع َعْن دِينِـِه، وَ 
َِ إَِلـى اْلـَملِِك  ، َفَرَجَف بِـِهـُم اْلـَجَبُل َفَسَقُطوا، َوَجاَء َيـْم َُ ََ ِشْئ   .بِ

يِهـُم اهُ، َفَدَفَعُه إَِلـى َنَفٍر ِمْن أْصَحابِـِه، َفَقاَل َلـُه اْلـَملُِك: َما َفَعَل أْصَحاُبَك؟ َقاَل: َكَفانِ 
ِِ ُقْرُقوٍر، َفَتَوَسُطوا بِـِه اْلَبْحَر، َفإِْن َرَجَع َعْن دِينِـِه َوإِا  َفَقاَل: اْذَهُبوا بِـِه َفاْحـِمُلوُه 

ََ ِشئْ  ِرُقوا، َفاْقِذُفوُه، َفَذَهُبوا بِـِه، َفَقاَل: الَلـُهـَم! اْكِفنِيِهـْم بِ ََ ، َفاْنَكَفأْت بِـِهـُم الَسِفينَُة َف َُ
َِ إَِلـى الْـَملِِك، َفَقاَل َلـُه اْلـَملُِك: َما َفَعَل أْصَحاُبَك؟ َقاَل: َكَفانِيِهـُم اهُ، َفَقاَل  َوَجاَء َيـْم

ِّ َحَتى َتْفَعَل َما آُمُرَك بِـِه، َقاَل: وَ  َُ بَِقاتِ ِِ لِْلـَملِِك: إَِنَك َلْس َما ُهَو؟ َقاَل: َتـْجـَمُع النَاَس 
ِِ َكبِِد  ًَ ِمْن كِنَاَنتِي، ُثَم َضِع الَسْهـَم  َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتْصُلُبنِي َعَلـى ِجْذٍع، ُثَم ُخْذ َسْهـ

َُ َذلَِك ٬اْلَقْوِس، ُثَم ُقْل: بِاْسِم ا َُاِم، ُثَم اْرِمنِي، َفإَِنَك إَِذا َفَعْل َقتَْلَتنِي، َفَجـَمَع  ، َرِب اْل
ًَ ِمْن كِنَاَنتِـِه، ُثَم َوَضَع الَسْهـَم  ِِ َصِعيٍد َواِحٍد، َوَصَلَبـُه َعَلـى ِجْذٍع، ُثَم أَخَذ َسْهـ النَاَس 

ِِ ُصْدِغِه، ٬ِِ َكْبِد اْلَقْوِس ُثَم َقاَل: بِاْسِم ا َُاِم، ُثَم َرَماُه َفَوَقَع الَسْهـُم  َفَوَضَع ، َرِب اْل
َت  ََ ِِ َمْوِضِع الَسْهـِم، َف ِِ ُصْدِغِه    .َيَدُه 

َ اْلـَملُِك َفِقيَل  ِِ َُاِم، َفأ َُاِم، آَمنَا بَِرِب اْل َُاِم، آَمنَا بَِرِب اْل َلـُه:  َفَقاَل النَاُس: آَمنَا بَِرِب اْل
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َُ َتـْحَذُر؟ َقْد َوا َُ َما ُكنْ ِِ أْفَواِه ! َنَزَل بَِك َحَذرُ ٬أَرأْي َك، َقْد آَمَن النَاُس َفأَمَر بِاأْخُدودِ 
َم النَِراَن، َوَقاَل: َمْن َلـْم َيـْرِجْع َعْن دِينِـِه َفأْحـُموُه فِيَها، أْو قِيَل َلـُه:  ،الِسَكِك َفُخَدْت  َ َْ َوأ

ُْ أْن َتَقَع فِيَها، َفَقاَل َلـَها  ،اْقَتـِحـْم، َفَفَعُلوا َحَتى َجاَءِت اْمَرأة  َوَمَعَها َصبِي  َلـَها َفَتَقاَعَس
ي، َفإَِنِك َعَلـى اْلـَحِق  ِ ِْ َُاُم: َيا أَمِه اْص  .()أخرجه مسلم «اْل

فحتى حصل اأمة عى النرة والعزة ا بَد من التضحية الكاملة لتحصل النرة 
                       : واهداية للبرية، لأمة

 [.٥حمد: ]
فالشجرة ا تثمر إا بعد ، والذي ا يثمر ا خر فيه، واليء الذي ا يكمل ا يثمر

 ، ومعية اه.فإذا كمل إيان العبد كانت معه نرة اه، كاها
ـجولكن الداعي ا ي قتل حتى ، والعابد والقاعد قد ي قتل من قَِبل الكفار ري اه عى ي 

فهو وإن مات فصحائفه مأ ، ه كا آمن الناس بعد مقتل الغاميديه شيئًا يبقى بعد
 .بحسنات هؤاء

يان والتقوى، فتح له أبواب اانتصار ه له أبواب النر عى نفسه باإومن فتح ا
 عى عدوه بالغلبة والتمكن.

       ): ونرة اه تكون من نر اه كا قال سبحانه
 [.1: ]حمد (  

 مؤمنون ينرون اه بأمرين:وا
وأن يكون اه ، فا ترك به شيئًا ظاهرًا أو خفياً ، أن تتجرد نفوسهم ه وحده اأول:

، وأن حكمه ي رغباها وشهواها، ومن كل ما حب وهوى ،أحب إليها من ذاها
 .فهذا نر اه ي ذوات النفوس ،ورها وعانيتها، وحركاها وسكناها

ونر اه يتحقق بنر ريعته ، أن ه عَز وجَل ريعة ومنهاجًا للحياة الثاي:
 .فهذا نر اه ي واقع احياة ،وحكيم أمره ي كل يء، ومنهاجه

وإنا كانت كذلك معركة ي ميدان ، وغزوة أحد م تكن معركة ي اميدان وحده
 .النفس البرية

                                                

 (. 3995برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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فتلك ، أسلحة وخيل ورجال فحسبوامعارك احربية ي اإسام ليست معركة 
عام ، عام السلوك، عام اإيان، إنا امعركة الكرى ي عام القلب، معركة جزئية

ْؤثر ، ملسو هيلع هللا ىلصوتتلقى منه ومن رسوله ، لتتعلق القلوب والنفوس باه وحده، اأخاق وت 
 .عى كل يء مها كان ،ملسو هيلع هللا ىلصوما حبه اه ورسوله ، ملسو هيلع هللا ىلصطاعة اه ورسوله 

ا تنتر ي امعارك احربية إا حن تنتر ي امعارك الشعورية والنفوس 
ْؤثر طاعة رها عى كل ما سواه، واأخاقية  .وت 

والذين تولوا يوم التقى اجمعان ي أ حد إنا استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا من 
ركة والذين انتروا ي معارك العقيدة مع اأنبياء هم الذين بدؤوا امع، الذنوب

َدة النر، بالدعاء وااستغفار من الذنوب  .وصدق اللجوء إى اه وطاعته فتلك ع 
وما أن ضعف ، ففي غزوة أحد نر اه امؤمنن ي البداية، وقدر اه وراء أفعال البر

امسلمون وتنازعوا وعصوا وانرفوا جمع الغنائم إا ورف اه قوهم وبأسهم 
ورف امقاتلن عن ، ورف الرماة عن ثغرة اجبل، وانتباههم عن امركن

: ووقع كل هذا مرتبًا عى ما صدر منهم كا قال سبحانه، اميدان فاذوا بالفرار
(           

              
             

 [.152: ]آل عمران (      
فرفهم  ،ومييز الصفوف، ه ليبتليهم لتمحيص النفوسوما حدث هم مدَبر من ا

، ولقد عفا اه عن امؤمنن لضعفهم وعدم إرارهم عى اخطيئة، عنهم ليبتليهم
 .واه ذو فضل عى امؤمنن، وثباهم عى دينهم، وحسن نيتهم

والصحابة ري اه عنهم وإن كانوا خر أمة أخرجت للناس إا أهم بر فيهم 
حد؛ أهم ي دور الربية ولذلك حصل منهم ما حصل ي أ  ، عف والنقصالض

مسلمون أمرهم ه ، ولكنهم جادون ي أخذ هذا اأمر، وي أوائل الطريق، والتكوين
                               : مواهم
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 [.٢٥٥ – ٢٥٥آل عمران: ]
أن يعفو عنهم ويستغفر  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر نبيه ، ومن ثم رمهم اه وعفا عنهم وم يطردهم

                          : ويشاورهم ي اأمر؛ تربية هم، هم
                                 

 [.٢٦٩آل عمران: ]             
إى مراء اأسد  ملسو هيلع هللا ىلصوخرجوا مع رسول اه ، فعاد إليهم اإيان ي اليوم الثاي

     ): متعقبن كفار مكة فزادهم إيانًا كا قال سبحانه
                

            

               ) 
 [.114-112: ]آل عمران

وحوسبوا كا حاسب الرجال الكبار ، وما كروا واكتملت تربيتهم تغرت معاملتهم
فالقوم ي ، للنفر الثاثة امتخلفن عن غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلصكا ي مؤاخذة اه ورسوله 

 .حيث بلغت فيهم الربية شأوًا بعيداً ، أ حد غر القوم ي تبوك
ولكن كان فيهم دائًا ، ذلك فيهم الضعف والنقص واخطأ والنسيانوهم مع 

                 : ااستغفار والتوبة والرجوع إى اه
                                           

 [.٢٢٢التوبة: ]                      
وا .. ربية واابتاء ا يعد امؤمنن بالنر ي الدنياواه عَز وجَل ي مواطن ال

وا يعدهم بيء من اأشياء ، وا يعدهم بالتمكن ي اأرض.. يعدهم بقهر اأعداء
       : إنا يعدهم شيئًا واحدًا هو اجنة كا قال سبحانه، ي هذه احياة

                            
                       

 [.٢٢٢التوبة: ]                              
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                    وقال سبحانه: 
 [.٩امائدة: ]       

ومن كل ، ومن كل غاية، التجرد امطلق من كل هدف، وهذا هو اأصل ي الدعوة
 .وبا مقابل من أعراض هذه اأرض، أداء فقطفهذه العقيدة عطاء ووفاء و، مطمع

ليس ي ، ولكن كل هذا ليس داخًا ي البيعة، ثم يقع النر والتمكن والعزة والغنائم
 .ليس فيها إا اأداء والوفاء والعطاء واابتاء، الصفقة مقابل ي هذه الدنيا

وعى ، ع والراءوعى هذا كان البي، عى هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة ي مكة
 .هذا يسر الدعاة إى اه إى يوم القيامة

.. ملسو هيلع هللا ىلصوأجسادهم مزينة بسنن رسول اه .. فإذا كانت قلوب امؤمنن متوجهة إى اه
 .جاءهم نرة اه الغيبية.. وفعلوا ما أمروا به من اأسباب

باب معهم تذكر؛ ا أس، فالصحابة ري اه عنهم ي بدر نرهم اه مع أهم قلة أذلة
                : أن قلوهم متوجهة إى اه بكال اإيان والتقوى

 [.٢١١آل عمران: ]           
وي حنن مع كثرهم هزمهم اه وسلط عليهم اأعداء؛ أن قلوب بعضهم متوجهة 

، جاء النر كاماً ف، ففي بدر اتباع كامل للدين.. إى اأسباب حن أ عجبوا بكثرهم
 .ثم جاء النر كاماً ، ثم جاء ااتباع، وبسببه ارتفعت النرة، وي حنن اتباع ناقص

            ): كا قال سبحانه
            

            
 [.26 -25: ]التوبة (      

.. والذلة ها أسباب.. والعزة ها أسباب.. بابواهزيمة ها أس.. والنر له أسباب
 .. واجنة ها أسباب.. والنار ها أسباب.واهاك له أسباب.. والنجاة ها أسباب

.. تكون باإيان الكامل.. والنجاة الكاملة.. والعزة الكاملة.. فالنر الكامل
     ): والتضحية الكاملة كا قال سبحانه.. وااتباع الكامل
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 [.41 -49: ]احج (        
 .ومدار ذلك كله عى الصر واليقن

وإن كان مبطًا م ، فإن كان صاحبه حقًا كان منصورًا له العاقبة، والصر منصور أبداً 
 .يكن له عاقبة

متوكاً  ،ستعينًا بهوم يقم باه م ،ولكن قام بنفسه وقوته، وإذا قام العبد ي احق ه
فله من اخذان وضعف النرة ، بريئًا من احول والقوة إا به، عليه مفوضًا إليه

                       : بحسب ما قام به من ذلك

 [.١١اإراء: ]
فا يقوم له  ،إذا َمَن اه ها عى عبده، وكال الصر، وصدق اليقن، فتجريد التوحيد

وقد تكفل ، وهو مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر اأعداء؛ أن اه معه، البتةيء 
وا ينبغي له اانتقام  ،ومن قام ه حتى أوذي ي اه فعليه الصر، والتمكن له، بنره

           ): كا قال لقان ابنه
 [.11: ]لقان (      

 .وعبادك امؤمنن، سنة نبيكو، وكتابك، اللهم انر دينك
            ) اللهم

 [.141: ]آل عمران (
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 اخافة فقه -11
             ): قال اه تعاى

                 
 [.39: ]البقرة (

          ): وقال اه تعاى
 [.165: أنعام]ا (           

، واملك احق هو الذي يملك الكون كله خلقًا وتدبراً ، اه تبارك وتعاى هو املك
، ويكرم وهن، ويثيب ويعاقب، ويأمر وينهى، ويعطي ويمنع، فهو الذي خلق ويرزق

                              : ويعز ويذل
                                  

 [.٦٧اأعراف: ]             
وأ نزلوا ، أنزل سبحانه الثقلن اإنس واجن إى دار جري عليهم فيها هذه اأحكام

وبذل ، وجهاد وصر، فإن اإيان قول وعمل، كذلك إى دار يكون إياهم فيها تاماً 
 .النعيم وهذا كله إنا يكون ي دار اامتحان ا ي دار، وترك

وله ، وأعلم بذلك مائكته، واه سبحانه قى بحكمته أن جعل ي اأرض خليفة
 .ي ذلك حكم وغايات ميدة

وكان ذلك ، فلم يكن بٌد من إخراجه من اجنة إى دار َقَدر سكناهم فيها قبل أن خلقه
 .التقدير واخروج بأسباب وحكم

وخليته بينه وبن عدوه حتى وسوس ، فمن أسبابه النهي عن اأكل من تلك الشجرة
         : وخليته بينه وبن نفسه حتى وقع ي امعصية، إليه باأكل

                                
                                  

                                                 

 [.١٥ – ١٦البقرة: ]
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 ملسو هيلع هللا ىلصآدم  وكانت تلك اأسباب موصلة إى غايات حمودة مطلوبة ترتبت عى خروج
ومن تلك ، علت غايات حكم أخرج   ،ثم ترتب عى خروجه أسباب أخر، من اجنة

 .إليها عى أكمل الوجوه الغايات َعوده
ض احكمة البالغة التي صادرة عن ح ،وتلك اأسباب وغاياها ،فذلك التقدير

، فا خلق اه ذلك باطاً ، وأهل الدنيا واآخرة، حمده عليها أهل السموات واأرض
          ): وا دبره عبثًا كا قال سبحانه

               
 [.39: ]البقرة (    

 امائكة من أمر هذا اخليفة ما ثم أظهر اه عَز وجَل من علمه وحكمته ما خفي عى
فجعل سبحانه من نسل هذا اخليفة من رسله وأنبيائه وأوليائه ، م يكونوا يعلمونه

وأحبائه من يتقرب إليه بأنواع التقرب، ويبذل نفسه ي حبته ومرضاته، ويسبح 
ذكره بحمده آناء الليل، وأطراف النهار، ويذكره قائًا وقاعدًا وعى جنبه، ويعبده وي

 ويشكره ي الراء والراء، والعافية والباء، والشدة والرخاء.
، ومعاداة بني جنسه وغرهم له، وغلبات اهوى، يعبده سبحانه مع معارضة الشهوة

 .واجهاد ي سبيله، فا يصده ذلك عن عبادته وشكره والتقرب إليه
 .ارض وامانعوعبادة البر مع امع، فعبادة امائكة با معارض وا مانع

وأراد اه سبحانه كذلك أن يظهر للمائكة ما خفي عليهم من شأن ما كانوا يعظمونه 
     : وا يعرفون ما ي نفسه من الكر واحسد والر وهو إبليس ،وجلونه

 [. ١٧البقرة: ]                             
فا بد من إخراج ذلك ، س ا يعلموهاكامن ي النفو ،وذلك الر ،فذلك اخر

 .لكي ت علم حكمة أحكم احاكمن ي مقابلة كل منها با يليق به، وإبرازه
وسبق ي حكمه وحكمته تفضيل آدم ، واه عَز وجَل ما خلق خلقه أطوارًا وأصنافاً 

، جعل عبوديتهم أفضل وأكمل من عبودية غرهم، وذريته عى كثر من خلق تفضياً 
                    : فكانت العبودية أفضل أحواهم

 [.٥٤اإراء: ]                    
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وكان ها لوازم وأسباب ، وأحبها إى اه ،وما كانت العبودية أرف أحوال بني آدم
 كان من أعظم احكمة أن أ خرجوا إى دار جري عليهم، مروطة ا حصل إا ها

                   : فيها أحكام العبودية وموجباها
                                            

 [.١٩ – ١٢البقرة: ]            
فكان إخراجهم من اجنة تكمياً هم، وإمامًا لنعمته عليهم، مع ما ي ذلك من 

     ، وحبوبات الرب سبحانه: حقيق حبوبات الرب تعاى
                

 [.٢٢١التوبة: ]                     
ومغفرة .. وإغاثة اللهفات.. وتفريج الكربات.. فإنه سبحانه حب إجابة الدعوات

وإذال من .. وإعزاز من يستحق العز.. ودفع البليات.. وتكفر السيئات.. الزات
وجعلهم .. ورفع خلقه عى بعض.. وجر الكسر.. ونر امظلوم.. لذليستحق ا
 .لي عرف قدر فضله وخصيصه من شاء.. درجات

أن خرجهم إى دار حصل فيها تلك  ،ومده الكامل ،فاقتى ملكه التام
وإن كان لكثر منها طرق وأسباب يكرهها كالذنب الذي يصلح بعده ، امحبوبات
 .التي حبها اهوالتوبة ، ااستغفار

واستخدام الكنوز ، لقد استخلف اه آدم وذريته ي اأرض لعارها وإصاحها
والبلوغ ها إى ، واستغال الثروات الظاهرة وامخبوءة فيها، والطاقات امودعة فيها

                      : الكال امقدر ها ي علم اه
 [.١٩البقرة: ]       جئ                        

منهجًا يقوم ، وقد وضع اه للبر منهجًا متكامًا يعملون عى وفقه ي هذه اأرض
 :وي الرسالة اأخرة للبر فَصل اه هذا امنهج، عى اإيان والعمل الصالح

                                
                           

 [.٢٥٦ – ٢٥٧النساء: ]      
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هو ، واانتفاع بطاقاها، واستغال ثرواها، وي هذا امنهج ليست عارة اأرض
ليبلغ اإنسان  ،مع العناية بقلب اإنسان ،ولكن امقصود هو هذا، وحده امقصود

                       : كاله امقدر له ي هذه احياة
 [.٦٢ – ٦٥الذاريات: ]                                  

الدرك بإنسانيته  وا هبط إى، فا ينتكس حيوانًا ي وسط احضارة امادية الزاهرة
 .وهو يرتفع إى اأوج ي استغال موارد الثروة الظاهرة وامخبوءة

وقد .. وقد يغلب عليها مج وغزاة.. وقد يغلب عى اأرض جبارون وظلمة وطغاة
ولكن .. يغلب عليها كفار فجار حسنون استغال اأرض وطاقاها استغااً مادياً 

الذين ، والوراثة اأخرة هي لعباد اه الصاحن، هذه ليست سوى جارب الطريق
فا يفرق ي كياهم وا ي ، والعمل الصالح، جمعون ي حياهم بن اإيان

     ): وهذه سنة اه ي وراثة اأرض، م هذان العنرانحياه
           

 [.196 -195: ]اأنبياء (
فهي الوارثة ، ي أي أمة من اأمم ،ونشاط العمل ،وحيثا اجتمع إيان القلب

فاميزان ، ولكن حن يفرق هذان اأمران، وي أي زمان ،لأرض ي أي مكان
                : واحياة ختل ،يتأرجح

                                     
 [.٢٦البقرة: ]               

حن همل اأخذ ها من يتظاهرون  ،وقد تقع الغلبة لآخذين بالوسائل امادية
، دافع إى العمل الصالحوحن تفرغ قلوب امؤمنن من اإيان الصحيح ال، باإيان

 : والقيام بتكاليف اخافة التي وكلها اه إى هذا اإنسان، وإى عارة اأرض
                        

 [.١٤٢البقرة: ]             
سيصر ي النهاية ثم ومن ، ا خلد وا يبقى، وجدير بمن كان شأنه أن ينتهي ويمي

، من كان هذا شأنه جدير به أن حسن ثواءه القليل، اسبه عى ما قال وفعلإى من ح
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     : ويقدم بن يديه ما ينفعه ي مثواه اأخر، ويرك وراءه الذكر اجميل
                                   

 [.٢٢احر: ]
     ): شيئاً  وا يدفع أحد عن أحد، فلن حمل أحد عن أحد شيئاً 

                    
 [.30: ]فاطر ( 

، ويدرك غاية وجوده، واأموال واأواد ملهاة ومشغلة للعبد إذا م يستيقظ القلب
فأودع ي ، ونفخ فيه من روحه، ويشعر أن له هدفًا أعى يليق بامخلوق الذي كرمه اه

     : ل العبودية لربه ي حدود طاقته البريةروحه الشوق إى حقيق كا
                                       

 [.١٥سبأ: ]             
، ا لتلهيه عن ذكر اه، ليقوم باخافة ي اأرض ،اأموال واأوادربه وقد منحه 

      ): انوااتصال بامصدر الذي تلقى منه ما هو به إنس
 [.0: ]امنافقون (           

، فهو اخار حقاً ، ويلهه ذلك عن ذكر اه، فمن يغفل عن ااتصال بذلك امصدر
، واستخلفه ي اأرض، سمة اإنسان الذي كرمه اه، وأول ما خره هو هذه السمة

 .ن إنساناً فهي موقوفة عى ااتصال بامصدر الذي صار به اإنسا
       : ومن خر نفسه فقد خر كل يء مها يملك من مال ومن أواد

 [.٢٦الزمر: ]                                
لكنها خافة مقيدة ، وقد بن اه عَز وجَل أن وظيفة اإنسان ي اأرض هي اخافة

 .لعبادة لهوطاعته وإخاص ا، حددة بالتلقي عن اه
وأمره  ،[26: ]ص (     ): كا بر اه تعاى داود بقوله

     ): وهاه بقوله،  [26: ]ص (    ): بقوله
            ): وأنذره بقوله،  [26: ]ص (   

 [.26: ]ص ( 
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            : ثم هي خافة مسئولة كا قال سبحانه
                             

                             
 .[٩ – ٥اأعراف: ]               

ُكُلُكْم َراٍع، َوُكُلُكْم َمْسئُول  » ملسو هيلع هللا ىلص:وامسؤولية تشمل الصغر والكبر كا قال النبي 
ِِ أْهلِـِه َوُهَو َمْسُئول  َعْن َعْن َرِعَيتِـِه، اإَماُم َراٍع َوَمْسئُول  َعْن رَ  ِعَيتِـِه، َوالَرُجُل َراٍع 

ِِ َماِل َس  ُِ َزْوِجَها َوَمْسُئوَلة  َعْن َرِعَيتِـَها، َواْلـَخادُِم َراٍع  ِِ َبْي ِيِدهِ َرِعَيتِـِه، َواْلـَمْرأُة َراِعَية  
ِِ َماِل أبِيه َوَمْسئول  َعْن » قال:قال: َوَحِسْبت  أْن َقْد . «َوَمْسُئول  َعْن َرِعَيتِـهِ  َوالَرُجُل َراٍع 

 .()متفق عليه «َرِعَيتِـِه، َوُكُلُكْم َراٍع َوَمْسُئول  َعْن َرِعيَتِـهِ 
وإحسانه ، وما أعظم إكرامه له، وما أحسن احتفاءه به، وما أعظم عناية اه باإنسان

 .وتريفه عى ما سواه، إليه
وسخر له ما ي السموات وما ، وعلمه البيان، سان ي أحسن تقويمفقد خلق اه اإن

وأرسل ، وهي نعم ا تعد وا حى، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ي اأرض
 ): وأسكنه اأرض، وفضله عى كثر من خلقه، وأنزل عليه الكتب، إليه الرسل

              
 [.19: ]اإراء ( 

ويفعل كل ما .. يعيش كيف شاء.. ا أمر وا هي.. ق اه اإنسان عبثًا وسدىم خل
: وأمامه حساب وعقاب وثواب.. وله حقوق.. كا بل عليه واجبات.. يشاء

 [.115: امؤمنون] (         )
 ؟وما امطلوب منه ؟وما هي وظيفته ؟فا هي واجباته

   ): ا ريك له كا قال سبحانهلقد خلق اه اإنسان لعبادته وحده 
               

 [.52-56: ]الذاريات ( 
                                                

 (. 1220له، ومسلم برقم )(، واللفظ 203، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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   :ينفذ أوامر اه حسب مرضاته كا قال سبحانه ،وخلقه ليكون خليفة ي اأرض
(                

 [.165: ]اأنعام (      
    ): ااستخاف والعبادة ي قوله سبحانهوقد مع اه بن الغايتن 

           
                

 [.55: ]النور (         
.. وأن يصلحوها ا أن يفسدوها.. وشأن اخلفاء أن يعمروا اأرض ا أن خربوها

: د والبغي كا قال سبحانها سبباً للفسا، وأن جعلوها وسيلة للبناء وفعل اخر
(               

 [.11: ]القصص (              
         ): وخلقه ليكون داعيًا إى اه كا قال سبحانه

 [.192: ]يوسف (         
وبيان ما يكرهه ، ويرضاه وبيان ما حبه اه، وخلقه ليكون معلًا للبرية أوامر رها

                                 : ويسخطه كا قال سبحانه
                                             

 [.10: ]آل عمران         
           : وخلقه ليكون صاحًا ومصلحًا لغره كا قال سبحانه

                            
 [.119: ]آل عمران                    

وأحسن ، وأحسن اأقوال، يتحى بأحسن الصفاتعاداً حسنًا، وخلقه ليكون ملكًا 
وأفضل امنازل ، وأعطاه أحسن امناصب ي الدنيا، ويؤدي أعظم الوظائف، اأعال

          ): ي اآخرة كا قال سبحانه
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 [.33-39: ]فصلت (   

ى يوم خلفاء اأرض، خلف بعضهم بعضًا إ فسبحان من كرم بني آدم، وجعلهم
 القيامة.

عى ي مصالح دينهم ويس، وا بَد هؤاء اخلفاء ي اأرض من خليفة حكم بينهم
                  : ويقي حوائجهم، ويرعى شئوهم، ودنياهم

                                   
                                       

 [.٦٤ – ٧٩امائدة: ]            
ولو أن اأمة إذا ابتليت من ، لأمة عى اخليفة حقوقو، وللخليفة عى اأمة حقوق

م يلبثوا أن يرفع اه ذلك  ،ودعوا اه ونصحوا ،السلطان بيء صروا واستقاموا
وتسفك ، فتحصل الفرقة والفتنة، ولكنهم يفزعون إى السيف فيوكلون إليه، عنهم
                          : ويأكل بعضهم بعضاً ، الدماء

                                     
 [.٥٢ – ٥٥النساء: ]                          

وحصل للمستضعفن وامظلومن ، فباإيان والصر والتقوى تنزل نرة اه
    ): وتدمر أعدائهم كا قال سبحانه ،التمكن ي اأرض

            
              

 [.131: ]اأعراف (
 أربعة أمور: نفشأن اخلفاء الراشدي

              : والدفاع عنه.. والدعوة إليه.. والعمل به.. إقامة احق
                                        

 [.٢٤٥ – ٢٤٦النساء: ]               
، وأهل الشهواتوامنافقن،  أما من كان غاية مطلوبه غر اه وعبوديته من امركن
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وحقيق ، هم إقامة رياستهمبل م، الذين ا غاية هم وراءها، وأصحاب الرياسات
 .أو رمة أو قسوة، أو عدل أو ظلم، من حق أو باطل، بأي طريق كان ،شهواهم

وداسوه  ،ارضًا ي طريق شهواهم ورياستهم طحنوهفهؤاء إذا جاء احق مع
 .وذبحوه بأيدهم، وحاربوه بأمواهم وألسنتهم، بأرجلهم

.. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه ي الطريق.. فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل
 .وحادوا عنه إى طريق أخرى

، لسكة واخطبةفإذا م جدوا منه بدًا أعطوه ا، وهم مستعدون لدفعه بحسب اإمكان
                         : وعزلوه عن الترف واحكم والتنفيذ

                                                              
 [.٩ – ٢الصف: ]      

ذعنن وأتوا إليه م، صالوا به وجالوا ،وكان ي مصلحتهم ،وإن جاء احق نارًا هم
 .وانتصارهم به، بل موافقته أغراضهم وأهواءهم، ا أنه حق

        :وما أولئك بامؤمنن، وما أجهلهم برهم ودينه ورعه.. فا أظلم هؤاء
                                  
                                      

                                             
                                               

                                        
  [.٦٢ – ٧٥النور: ]     

حرًا إذا حق هم أعظم الناس ندامة واخارجون عن طاعة اه ورسوله وهؤاء 
 . وبطل الباطل ،احق

ثم يشتد ظهوره .. ثم يقوى عند رحيلهم منها والقدوم عى اه.. ويظهر هذا ي الدنيا
وخر ، وينكشف كل اانكشاف يوم اللقاء إذا فاز امتقون.. وحققه ي الرزخ

                         : وعلموا أهم كانوا كاذبن، امبطلون
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 [.١٢ – ١٤اأنعام: ]        

، وا سيا إذا حروا ي صور الذر، فإذا كشف الغطاء تبن هم فساد ما كانوا عليه
، كا صغروا أمر اه، إهانة هم وحقراً وتصغراً  ،ميطؤهم أهل اموقف بأرجله

 .وحقروا عباده ي الدنيا
ِِ ُصَوِر الِرَجالِ ـيُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  وَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْمَثاَل الَذِر  ُ ِْ َشاُهـُم  ،ْحَرُ اْلـُمتََك َْ َي

ِِ َج  ،الُذُل ِمْن ُكِل َمَكانٍ   ،َتْعُلوُهـْم َناُر اأَْنَيارِ  ،َهنََم ُيَسَمى ُبوَلَس َفُيَساُقوَن إِلَـى ِسْجٍن 
 .()أخرجه أمد والرمذي «ُيْسَقْوَن ِمْن ُعَصاَرةِ َأْهِل النَاِر طِينََة اْلـَخبَال

، بل هي أعى مرتبة يعطاها العبد ي الدين، واإمامة ي الدين من الرتب العالية
 :كا قال سبحانه، ي اجنةولذلك كان جزاؤه عليها الغرف العالية 

                               
                              

 [.٥٥ – ٥٧الفرقان: ]              
وأن تكون .. حب أن يطاع ربه فا يعى.. امحب له.. امعظم له.. فالناصح ه

.. وأن يكون العباد متثلن أوامره.. دين كله هوأن يكون ال.. كلمته هي العليا
                : مسلمن له.. جتنبن نواهيه

 [.٢١٢التوبة: ]                   
، بل يسأل ربه أن جعله للمتقن إمامًا يقتدي به امتقون، الدين فهو حب اإمامة ي

لصرهم وكال يقينهم كا ، اه أئمة ي الدينكا اقتدى هو بامتقن الذين جعلهم 
          ): قال سبحانه

 [.24: ]السجدة (
، فيعامل اخلق بحسن اخلق، وجب عى وي اأمر أن يتحى بمكارم اأخاق

 .ويتقي ر الشياطن بااستعاذة منهم، ويتقي ر اجاهلن باإعراض عنهم
                                                

 (، وهذا لفظه. 2402وأخرجه الرمذي برقم )، (6611: أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
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 ثة أحوال:ولوي اأمر مع الرعية ثا
وا بَد من تفريط .. ومن أمر يأمرهم به.. فإنه ا بَد له من حق عليهم يلزمهم القيام به

 .وعدوان يقع منهم ي حقه
فأمر أن يأخذ من احق الذي له عليهم ما سمحت به نفوسهم، وسهل عليهم بذله، وهو 

ف، وهو امعروف وأمر أن يأمرهم بالعر، العفو الذي ا يلحقهم ببذله رر وا مشقة
وأمر أن يقابل ، الذي تعرفه العقول السليمة، وتقر بحسنه ونفعه من أمور الدين والدنيا

 جهل اجاهلن منهم باإعراض عنه دون أن يقابله بمثله، فبذلك يكتفى رهم.
         ): قال اه تعاى

 [.299 -100: ]اأعراف (       
 نوعن:والشياطن عى 

ـرنوع  ـرونوع ا .. ى عيانًا وهو شيطان اإنسي   .ى وهو شيطان اجني 
والعفو والدفع ، أن يكتفى من ر شيطان اإنس باإعراض عنه ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أمر اه نبيه 
كا قال ، وأن يكتفى من ر شيطان اجن بااستعاذة باه منه، بالتي هي أحسن

               ): سبحانه
              

 [.36 -34: ]فصلت (          
وليست وراثة ، واه سبحانه هب اإمامة من يستحقها باإيان والعمل الصالح

 .والقوم ،واجنس ،والدم ،ودعوى القرابة، أصاب وأنساب
حقق اأمن والعدالة إْن هي إا دعوى اجاهلية إذا كانت عارية من اإيان الذي 

                : والرمة ي ميع اأمة
 [.٥١اأنبياء: ]                    

وكل ظام سواء ظلم نفسه بالرك، أو ظلم الناس بالبغي والصد عن سبيل اه، فهو 
 امة:منوع من اإمامة، واإمامة اممنوعة عى الظامن تشمل كل معاي اإم

وإمامة الدعوة .. وإمامة ااقتداء.. وإمامة الصاة.. وإمامة اخافة.. إمامة الرسالة
 .وإمامة العلم والعمل.. والتوجيه
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وانحرفوا عن ، وقد أبعد اه اليهود ونحاهم عن القيادة واإمامة ما ظلموا وفسقوا
                            : منهج اه

                         
 [.٥٩ – ٥٢امائدة: ]              

وأبعدهم ، أقصاهم اه وطردهم ولعنهم ،فلا نبذوا ريعة اه وأقصوها عن احياة
                ): عن اإمامة والقيادة

 [.124: ]البقرة (      
بطر من ـوام   ومن ثم ، وا يدركون مصدر اإنعام، ا يقدرون نعمة اهلك ي طغي وي 

ويضلون عن السبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به ، يضعون الكفر موضع الشكر
             ): مهتدين كا قال سبحانه

                 
              ) 

 [.252: ]البقرة
ويؤمن بربه الذي جعل ي ، ويشكر نعمة اه، ينبغي هذا املك أن يعرف باه فكان

فبسبب ، ولكنه ركب هواه وتعنت وأنكر وطغى بسبب أن آتاه اه املك، يده السلطان
: وادعى العبد لنفسه ما هو من اختصاص الرب، النعمة والعطاء جاء اجدل وامراء

 [.٢ – ٥العلق: ]                                         
ورفع حياة اجاهلية البهيمية إى ، الدين العظيم اواه عَز وجَل أكرم هذه اأمة هذ

 .إى مدارج العز والعلياء ،ونقلها من مواطن الذل واهوان، احياة اإنسانية الكريمة
الذي هم أفاضوه عى البرية و، هذا التكريم جاءهم هدية ومنَة من لدن رهم الكريم

               ): بعد ذلك
          ) 

 [.164: ]آل عمران
، هو الذي جعل للعرب رسالة قيمة يقدموها للعام ،واإسام وحده ،واه وحده

حياة وهم الذين قدموا ها نظامًا لل، وا البرية كيف حرم اإنسانَلـموهم الذين عَ 
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                       : اإنسانية الراقية
                            

 [.٢٢٤آل عمران: ]       
هو بطاقة الشخصية التي َتقَدم .. وآدابه وأخاقه.. وكان هذا اإسام بشعائره ورائعه

 .دة واإمامةوسلمهم القيا ،فعرفهم واحرمهم ،ها العرب للعام
ليست هم رسالة غرها يتعرفون ها عى ، وهم اليوم وغدًا ا حملون إا هذه البطاقة

                        ، ويعرفونه ها: العام البري
 [.٦١إبراهيم: ]          

، مهموماها فتعرفهم البرية وتكر ،وهم إما أن حملوها كا استلموها بجاها
، وا يعرف هم أحد، وإما أن ينبذوها فيعودوا مًا كا كانوا من قبل ا يعرفهم أحد

                  : وا يقدرهم أحد
 [.٢٧٥النساء: ]                

وأكر .. وامسلمون أكر أمة حمل أكر رسالة.. إن لكل أمة من اأمم الكبرة رسالة
وهي التي تنفرد ي .. وهي التي تقدم أكر منهج.. لتي حمل أكر رسالةأمة هي ا

                     : اأرض بأرفع مذهب ي احياة وأحسنه
 [.٢٤٢يوسف: ]                       

 وعهد اخلفاء، وقد سعدت البرية أيا سعادة حن قبلت هذه الرسالة ي عهد النبوة
                  : وعهد التابعن هم بإحسان، الراشدين

 [.١١فصلت: ]                  
وا ، فا بال أكثر امسلمن اليوم ا حسنون عرض الرسالة ا بالقول وا بالفعل

  ): ولعلهم زهدوا فيه فذلوا وهانوا عى اه وعى خلقه، يرغبون ي ذلك
              

 [.62-66: النساء] (  
رائيل ما تركوا أمر الرسالة سلط اه عليهم فرعون وجنوده، حتى أرسل اليهم وبنو إ
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                       : ملسو هيلع هللا ىلصموسى 
 [.٧٩البقرة: ]                    

وأن تكون كلمة اه هي ، ين كله هومقصود ميع الوايات ي اإسام أن يكون الد
 ي كل زمان ومكان. وأن حكم برع اه ي كل أمر وحالة، العليا

واأمر .. واجهاد ي سبيله.. والدعوة إى اه.. وحصل ذلك بطاعة اه ورسوله
واستعال أهل اخر والصدق والعدل ي ميع .. والنهي عن امنكر، بامعروف
                  : با أنزل اه واحكم، الوايات

 [.١٤٢البقرة: ]                      
وميع الوايات الكرى والصغرى ي اإسام هي وايات رعية ومناصب دينية 

، خلصًا عمله ه، من عمل فيها بعلم وعدل، ها أوامر من رب العامن كالعبادات
                : فهو من اأبرار الصاحن ملسو هيلع هللا ىلص مقتديًا فيه برسول اه

 [.١ – ١الزمر: ]                     
: الظامن ومن عمل فيها بجهل وظلم، متبعًا هواه ومعرضًا عن مواه، فهو من الفجار

                                           
 [.٦٤القصص: ]       جئ                

      ): فاأول مأجور والثاي مأزور كا قال سبحانه
 [.14 -13: ]اانفطار (

وجب عى كل من وي شيئًا من أمور امسلمن أن يستعمل ي كل موضع أصلح من 
                      يقدر عليه من أهل التقى والقوة واأمانة: 

 [.١٥لقصص: ا]
 واجتاع القوة واأمانة ي الناس قليل، والواجب ي كل واية اأصلح بحسبها:

فيقدم ي إمارة اجيش الرجل امسلم القوي الشجاع وإن كان فيه فجور عى الرجل 
 .العاجز الضعيف وإن كان أميناً 

فينبغي أن ، ثاً إذا كان خلقه يميل إى اللن م ،واخليفة أو اإمام أو امسئول أيا كان
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لق نائبه يميل إى الشدة ليعتدل اأمر  .يكون خ 
ويقدم ي القضاء ، دم اأمن حفظ اأموالق   وإذا كانت احاجة إى اأمانة أشد

                      : وهكذا.. اأعلم اأكفأ ذو الورع
 [.٦٢النساء: ]                                                    

 .ومعرفة اأصلح تتم بمعرفة مقصود الواية ووسيلة ذلك
حتى يقوم  ،فالواي الذي قصده الدين دون الدنيا يقدم ي وايته من يعينه عى ذلك

 ويصلح ما ا يقوم الدين إا به من أمر دنياهم وهو نوعان:، الدين
 امفسدين. عتدينوعقوبة ام.. َقْسم امال بن مستحقيه

فإنا هم ، وليس لواة اأمر أن يقسموا اأموال بحسب أهوائهم كا يقسم امالك
بل عليهم أن يضعوها ويقسموها ، ليسوا مَاكاً  ،ونوابه ووكاؤه ملسو هيلع هللا ىلصأمناء الرسول 

                               : حسب أمر اه ورسوله
                                      

 [.١٥ص: ]      
 وأعظم ما يستعن به واة اأمور ي قضاء حوائجهم عدة أمور أمها:

واإحسان إى اخلق .. والتوجه إليه ي قضاء احوائج، والتوكل عليه، اإخاص ه
ن وغره م.. والصر عى اأذى.. وإغاثة املهوف ..بامال كاهدية والصدقة

: وترك اأر والبطر.. وخالفة اهوى.. وكظم الغيظ.. والعفو عن الناس.. النوائب
                        

                               
 [.٢١٧ – ٢١١آل عمران: ]       

 والناس ي هذه احياة أربعة أقسام:
وهؤاء الرؤساء ، والفساد ي اأرض، الناسالذين يريدون العلو عى  اأول:

فهؤاء رار اخلق كا قال ، واملوك امفسدون ي اأرض كفرعون وحزبه
            ): سبحانه
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 [.4: ]القصص (       
وقطاع الطرق  با علو كالراق وامجرمن ،الذين يريدون الفساد ي اأرض الثاي:

                     : فلة الناسمن س وغرهم
                             
                              

 [.١٧ – ١١امائدة: ]                           
جاه يريدون أن با فساد كالذين عندهم دين أو مال أو  ،الذين يريدون العلو الثالث:

 [. ١٦سبأ: ]                     : يعلو به عى الناس
وهم ، وهؤاء هم خيار اخلق، وا فساداً  ،الذين ا يريدون علوًا ي اأرض الرابع:

وأذل غرهم من ، أعى اه منزلتهم كا أعلوا أوامر اه ودينه ي حياهم، أهل اجنة
         ): د كا قال سبحانهيريدون العلو والفسا

 [.23: القصص] (      
، وكل خليفة أو إمام أو أمر أو مسئول فهو مسئول أمام اه عن أقواله وأفعاله

                             : وحاسب عى ترفاته
 [.١٥اإراء: ]                 جئ   

والعامة ، واأمراء والعال، ا يستحقه رعًا من الواة والرؤساء فكل من أخذ ما
 ): والغلول من امحرمات والكبائر التي حرمها اه ورسوله، واخاصة فهو غاّل 

                     
 [.161: ]آل عمران (

وسنة  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول وجب عى اخلفاء واأمراء من كانوا وحيث كانوا لزوم سنة ا
        : والتمسك ها، اخلفاء الراشدين ي ميع أعاهم وأمورهم

                                     
 [.٥٦النساء: ]          

ولزوم السنة التي سار ، وااقتداء بأي بكر وعمر ري اه عنها خاصة فيا فعاه
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وذلك أن أبا ، ة كلهم أبو بكر وعمر وعثان وعي ري اه عنهمعليها اخلفاء اأربع
وسلا من التأويل ي الدماء ، بكر وعمر ري اه عنها ساسا اأمة بالرغبة والرهبة

 .واأموال
ود   ول   َعْن اْبِن َمْسع  ِِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : َقاَل َرس   ،اْقَتُدوا بِالَلَذْيِن ِمْن َبْعِدي ِمْن أَْصَحا
ِِ َبْكٍر َوُعَمَر   .()أخرجه الرمذي «َأ

وتأول ي ، غَلب الرهبة وعي ، وتأول ي اأموال، غَلب الرغبة وعثان 
وعثان ، وأبو بكر وعمر ري اه عنها كمل زهدما ي الرياسة واأموال، الدماء

 .وعي كمل زهده ي اأموال، كمل زهده ي الرياسة
َغَداِة َمْوِعَظًة َبْعَد َصَاِة الْ  َيْوًما ملسو هيلع هللا ىلص اهول  َوَعَظنَا َرس   :َقاَل   اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيةَ  َعن

ي ون   ل   ،َبلِيَغًة َذَرَفْت ِمنَْها اْلع  ل وب  َفَقاَل َرج  ع   :َوَوِجَلْت ِمنَْها اْلق  َودر  ،إَِن َهِذِه َمْوِعَظة  م 
وَل  د  َوإِْن َعبْ  َوالَسْمِع َوالطَاَعةِ  اهُأوِصيُكْم بَِتْقَوى  »: َقاَل  اه؟َفَاَذا َتْعَهد  إَِلْينَا َيا َرس 

  َِ َا  ،ورِ ـْحَدَثاِت اْأُمَوإَِياُكْم َومُ  ،َفإَِنُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َيَرى اْختَِاًفا َكثًِرا ،َحَب ََ َفإِ
َعُضوا  ،ْهِدِينَ اُخَلَفاِء الَراِشِديَن امَ  َفَمْن َأْدَرَك َذلَِك ِمنُْكْم َفَعَلْيِه بُِسنَتِي َوُسنَةِ  ،َضَاَلة  
 .()أخرجه أمد والرمذي « ا بِالنََواِجذِ َعَليْهَ 

أفضل ملوك هذه اأمة، فإن اأربعة قبله )أبو بكر وعمر وعثان وعي(  ومعاوية 
 .كانوا خلفاء نبوة، وهو أول املوك، وكان ملكه ملكًا ورمة

ِِ اهُ الْ  ،ِخَاَفُة النُُبَوةِ َثَاُثوَن َسنَةً » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي    «ـُمْلَك َأْو ُمْلَكُه َمْن َيَشاءُ ُثَم ُيْؤ
 ()أخرجه أبو داود والرمذي

وا ، وا ماله، ا لقومه وا هواه، وامسلم ي ميع أحواله يسلم وجهه ه
فالذي يسلم نفسه لربه يكون ي راحة ، ويقتدي برسوله ي ميع أحواله، لشهواته

         ): ملسو هيلع هللا ىلص وطمأنينة كا قال اه إبراهيم

                                                

 (. 3295: أخرجه الرمذي رقم )صحيح( 1)
 (. 2616وأخرجه الرمذي برقم ) (،11142برقم ) أمد: أخرجه صحيح( 2)
 . (2226ه الرمذي برقم )وأخرج (، وهذا لفظه،4646: أخرجه أبو داود برقم )حسن صحيح( 3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=143
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=143
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2676#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2676#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2676#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2676#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2676#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2676#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&bookhad=2676#docu
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 [.132 -131: ]البقرة ( 

 .فجاءت له حينذاك نرة اه، فلا أمره اه بذبح ابنه سلم وامتثل
، بل اخافة الراشدة ما كانت عى منهاج النبوة، وليست اخافة كلها حمودة

افة مع ذلك أن يأمر اه بل اخ، وليست اخافة فقط امتثال أوامر اه ي منطقة معينة
عبدي أطاعني ، عبدي كان ي فكوي له: فيقول ها، الكائنات كلها أن تطيع من أطاعه

هذه هي ، واإنسان واحيوان، واجبال والرياح، فتطيعه امياه والبحار، فأطيعوه
         : اخافة كا حصل لأنبياء والصحابة وسادة امتقن

                                         
 [.٥٤ – ٥٢اأنبياء: ]       

فمن ، بل يسلمها للذي يسلم نفسه ه تعاى، وهذه اخافة ا يسلمها اه أي أحد
لكنه ، فاه ا يسلم كائناته لغر امسلم، سلم نفسه ه حقًا سلم له ما شاء من الكائنات

 : ثم حاسبه عليه يوم القيامة، بل يرزقه ما كتب له، فرها حرمه الرزق بسبب ك
                              

                                        
 [.١١ – ١٢البقرة: ]              

       ): فا عبث وا ظلم وا حسد، فكل يء بقدر
               

 [.55-54: ]النساء (           
                                    وقال سبحانه: 

                               
 [.٦١ – ٧٩القمر: ]          

وبا رعه  ،با أنزل اه وحكم بن الناس، واحاكم امسلم هو الذي يؤمن باه
                             : رسول اه
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 [.٧٩امائدة: ]     

 .وتارة يكون فاسقاً .. وتارة يكون ظاماً .. ومن م حكم با أنزل اه فتارة يكون كافراً 
، فيكون كافراً  ،وهو فاسق؛ أنه خرج عن طاعة اه.. الكافر ظام؛ أنه جحد حق اهو

أو ، أو اعتقد أن حكم غر اه مثل حكم اه، إذا اعتقد جواز احكم بغر ما أنزل اه
        ): اعتقد أن حكم غر اه أحسن من حكم اه

 [.44: ]امائدة (
وأنه أنفع للباد ، تقد أن احكم با أنزل اه أحسن اأحكامويكون ظامًا إذا اع

ولكن مله البغض أو احسد للمحكوم عليه حتى ، وأن الواجب تطبيقه، والعباد
      ): فهذا ظام لنفسه وغره، حكم بغر ما أنزل اه

 [.45: ]امائدة (  
، أنه أعطاه رشوة ،كم لشخصويكون احاكم فاسقاً إذا حكم هوى ي نفسه كأن ح

مع اعتقاده بأن حكم اه هو اأمثل والواجب ، أو لكونه قريبًا أو صديقًا ونحو ذلك
  (        ): فهذا فاسق، اتباعه
 [.41: ]امائدة

بل كأن ، وقد جعل اه سبحانه ملوك العباد وأمراءهم وواهم من جنس أعاهم
 .وكهم وواهمأعاهم ظهرت ي صورة مل

وإن جاروا جارت ، وإن عدلوا عدلت عليهم ملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم
 .وإن ظهرت فيهم صفات امكر واخديعة وااحتيال فواهم كذلك، عليهم ملوكهم

منعت ملوكهم وواهم ما  ،وإن منعوا حقوق اه لدهم من زكاة وصدقات وبخلوا ها
 .خلوا به عليهموب، هم عندهم من احق

، أخذت منهم ملوكهم ما ا يستحقونه ،ما ا يستحقونه هوإن أخذوا من يستضعفون
 .وربت عليهم امكوس والرائب

فعاهم ظهرت ي ، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه املوك منهم بالقوة
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من يكون وليس ي احكمة اإهية أن يوي عى اأرار الفجار إا ، صورة أعاهم
 .من جنسهم فحيثا تكونوا يوَل عليكم

فلا ، وما كان الصدر اأول من هذه اأمة خر القرون وأبرها كانت واهم كذلك
 .شابوا شابت هم الواة

وحكمة اه جَل جاله تأبى أن يوي علينا ي مثل هذه اأزمان مثل معاوية وعمر بن 
وواة من قبلنا عى ، واتنا عى قدرنا بل، عبدالعزيز فضًا عن أي بكر وعمر

وإذا غرنا ما بأنفسنا غر اه بنا وغر ما ، وكل من اأمرين موجب للحكمة، قدرهم
                     ): حولنا

 [.11: ]الرعد (     
، ء واأمراءوأولو اأمر هم العلا، وجب عى اأمة طاعة اه ورسوله ي كل يء

فكا أن ، فطاعتهم تبع لطاعة العلاء، واأمراء إنا يطاعون إذا أمروا بمقتى العلم
وصاح العام ، فطاعة اأمراء تبع لطاعة العلاء، طاعة العلاء تبع لطاعة الرسول
وهذا أمرنا اه بطاعتهم ، والناس كلهم تبع هم، وفساده بصاحها أو فسادما

                 ): بقوله
 [.50: ]النساء (            

وي أمور احياة كلها بأحواها ، إن قضية التلقي وااتباع ي شعائر الدين ورائعه
وعى ، إها جهة الرسل امبلغن عن رهم، لذلك كله جهة واحدة فقط، وأوضاعها

احساب واجزاء باجنة أو النار كا قال أساس ااستجابة للرسل أو عدمها يكون 
                                  : سبحانه

                                
 [.١٥ – ١٦اأعراف: ]          

وهذا هو رطه ي اخافة عنه ي أرضه التي ، هذا هو عهد اه وميثاقه آدم وبنيه
ليؤدي  ،ومكنه فيها، واستخلف فيها هذا اجنس من اخلق، لقها وقدر فيها أقواهاخ

وي ، وإا فإن عمله رد ي الدنيا ا يقبله اه، وذلك العهد ،دوره وفق هذا الرط
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                       : اآخرة وزر جزاؤه جهنم
                                   

                                                 
 [.٢١٥ – ٢١١طه: ]     

واأرض ه يورثها من ، إن املك واخلق واأمر ي هذا الكون ه وحده ا ريك له
: وا خشون أحدًا سواه كا قال موسى لقومه، والعاقبة من يتقون اه، يشاء من عباده

(              
 [.122: ]اأعراف (   

وهو اه الذي بيده ، ووي واحد ،إنه ليس أصحاب الدعوة إى اه إا ماذ واحد
ي ، فعليهم أن يصروا ويتقوا حتى يأذن الوي بالنرة، ملكوت السموات واأرض

                : الوقت الذي يقدره بحكمته وعدله
                         

 [.٧٢ – ٧٤احج: ]                   
 .وا يعلمون اخر، فهم ا يطلعون الغيب، وعليهم أا يعجلوا

واه يورثها من يشاء ، وما فرعون وقومه وغرهم إا نزاء فيها، وإن اأرض كلها ه
      ): ل اه سبحانهكا قا، وفق سنته وحكمته، من عباده

                    
 [.26: ]آل عمران (

فصاحب اأرض ، غر مزحزح عنها ،فا يظن امؤمن أن الطاغوت مكن ي اأرض
 .ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم عنها

اعن إى رب فا خالج قلوب الد، طال الزمن أم قر، والعاقبة ا ريب للمتقن
فيحسبون  ،وا خايل هم تقلب الذين كفروا ي الباد، العامن قلق عى امصر

             ): أهم باقون
 [.101 -106: ]آل عمران ( 
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يبتي اه ها من ، وها أحكام وأوامر، واخافة ي اأرض عبادة كغرها من اأعال
أم .. ويقيمون أوامرها ؟هل يؤدون حقها ؟يف يعملونلينظر ك، شاء من عباده

              : لقومه ملسو هيلع هللا ىلصما قال موسى ، يتسلطون ها عى العباد
                         

 [.120: ]اأعراف             
ة ي فله سبحانه سن، وسنة اه تبارك وتعاى جري وفق وعده للصابرين وللجاحدين

وله سنة ي استخاف امؤمنن الصابرين امستعينن باه .. إهاك الطاغوت وأهله
               : ويدفع هذا إى هذا لتجري هم سنة اه إى ما يريد.. وحده

                                          
 [.١ – ١الطاق: ]             

وهو روري لكل من ، وا بَد من اابتاء وااختبار قبل ااستخاف ي اأرض
        : ويؤهلون أمانة اخافة ي اأرض، حملون دعوة اه

 [.١٢حمد: ]              
ه من َقْبل إى آدم  جر وقد كان اختبار اإرادة وااستعاء عى اإغراء هو أول اختبار و 

، وملك ا يبى ،واستمعا إغراء الشيطان ها بشجرة اخلد، زوجه فلم يصمدا لهو
                      : ثم تابا وتاب اه عليها

                                 
                                         

 [.١٥ – ١٦البقرة: ]                            
قبل أن يأذن  ،وجتازه كل ماعة، ثم ظل هو ااختبار الذي ا بَد أن جتازه كل مسلم

 .اه ها بأمانة ااستخاف ي اأرض
لتقوى إرادهم عى  ،فقد ابتى اه عَز وجَل جند طالوت بعدم الرب من النهر

       : فتصمد للعدو وامشاهدات هواتامغريات واأطاع والش
                                            



501 

                                   
                              

                                 

 [.١٧٩البقرة: ]
وابتى سبحانه أهل التوبة من بني إرائيل بظهور احيتان يوم السبت الذي هو راحة 

فجاءهم احيتان يوم ، وا يشتغلوا بيء من شئون امعاش، هم ليتفرغوا للعبادة
، فغلبت شهواهم إرادهم فاحتالوا عليها، سهلة الصيد، السبت قريبة امأخذ
            : اأحد وأخذوها يوم، وحبسوها يوم السبت

                         
 [.٢٥١اأعراف: ]                         

          ): فجعلهم اه قردة خاسئن كا قال سبحانه
 [.166: ]اأعراف (  

 لتفلت من ظاهر النصوص.وما أكثر احيل عندما تلتوي القلوب، وتقل التقوى، ويراد ا
إنا حرسه القلوب النقية التي تستقر فيها تقوى اه ، إن احكم ا حرسه نصوصه

                        : ومراقبته ي الرر والعلن، وخشيته
 [. ٢١املك: ]     

هم  ويمكن ،وقد وعد اه الذين آمنوا وعملوا الصاحات أن يستخلفهم ي اأرض
ولن خلف اه ، ووعد اه واقع، ووعد اه حق، ويبدهم من بعد خوفهم أمناً ، فيها

، ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال سبحانه وفعل ومكن للمؤمنن ي اأرض ي عهد رسول اه ، وعده
  ): وعهد من اقتفى أثرهم كا قال سبحانه، وعهد أصحابه ري اه عنهم

            
               

 [.55: ]النور (           
إن حقيقة اإيان الذي يتحقق به وعد اه للمؤمنن حقيقة ضخمة تستغرق النشاط 
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                : وتوجه النشاط اإنساي كله، اإنساي كله
                             

                            
 [.٧ – ١اأنفال: ]         

وبناء وإنشاء ، فا تكاد تستقر ي القلب حتى تعلن عن نفسها ي صورة عمل ونشاط
 ،واستسام أمره، وهي طاعة ه، ا يبتغي به صاحبه إا وجه اه، كله موجه إى اه

وا ميل ، وا شهوة ي القلب، ا يبقى معها هوى ي النفس، ي الصغرة والكبرة
           :ملسو هيلع هللا ىلصإا وهو تبع ما جاء به رسول اه ، ي الفطرة

                               
 [.١٤الروم: ]                    

وحركات ، وخلجات قلبه، خواطر نفسه، فهو اإيان الذي يستغرق اإنسان كله
يتوجه هذا كله إى ، وسلوكه مع ربه ي أهله ومع الناس، تات جوارحهولف، جسمه

                                     : ربه
                               

 [.٢٥١ – ٢٥٢اأنعام: ]                
جه إى غر اه بعمل أو شعور هو لون فالتو، وأقوال وأفعال، والرك مداخل وألوان

                    : من ألوان الرك باه
 [.٢٦١اأنعام: ]                    

 : وتلك حقيقة اإيان، ذلك أن اإيان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر اه به
                       

 [.٥٥احج: ]          
إنا ، أما حقيقة ااستخاف ي اأرض فليست جرد املك والقهر والغلبة واحكم

وحقيق امنهج ، هي هذا كله عى رط استخدامه ي اإصاح والتعمر والبناء
وتصل عن طريقه إى مستوى الكال امقدر ، الذي أنزل اه للبرية كي تسر عليه
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 .اه بااستقامة عليهوتري ، ها ي اأرض
.. ا عى اهدم واإفساد ،إن ااستخاف ي اأرض قدرة عى العارة واإصاح

وقدرة عى اارتفاع .. ا عى الظلم والقهر ،وقدرة عى حقيق العدل والطمأنينة
ا عى اانحدار بالفرد واجاعة إى مدارج  ،بالنفس البرية والنظام البري

                               : احيوان
                                              

 [. ٦٤ – ٧٩امائدة: ]                           
ليحققوا مراد اه  ،هذا هو ااستخاف الذي وعده اه الذين آمنوا وعملوا الصاحات

 .ده وي عبادهمن عبا
، وينرون فيها البغي واجور والفجور، أما الذين يملكون فيفسدون ي اأرض

إنا هم ، فهؤاء ليسوا مستخلفن ي اأرض، وينحدرون ها إى مدارج احيوان
 :من يسلطون عليهم حكمة يقدرها اه، أو مبتى هم غرهم، مبتلون با هم فيه

                                 
 [.٧القصص: ]                         

كا يتم بتمكينه ي تريف احياة وتدبرها  ،ومكن الدين يتم بتمكينه ي القلوب
                    : وفق منهج اه

                              
 [.١٤٩ – ١٤٢البقرة: ]                
، عى جزيرة العرب ملسو هيلع هللا ىلصفأظهر اه رسوله ، وقد حقق وعد اه عَز وجَل للمؤمنن

فكانوا كذلك آمنن ي  ،ملسو هيلع هللا ىلصثم قبض اه نبيه ، ووضعوا الساح، فأمنوا بعد اخوف
             : عهد اخلفاء الراشدين ري اه عنهم

 [.٥امائدة: ]                                  
 .ووعد اه مذخور لكل من يقوم عى الرط من هذه اأمة إى يوم القيامة

لتخلف رط اه ي جانب من  ،واأمن ،والتمكن ،وااستخاف ،إنا يبطئ النر
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 .أو ي تكليف من تكاليفه الضخمة، جوانبه الفسيحة
، فعليه بااستقامة عى أوامر اه ،ه بااستخاففمن أراد الوصول إى حقيقة وعد ا

 ): فا هم بمعجزين ي اأرض، من قوة الكافرين هوإذا استقام فا علي
            

 [.51 -56: ]النور (      
                              وقال سبحانه: 

                           
 [.٧٢ – ٧٤احج: ]          

إن ريعة اه للناس طرف من ناموسه ي خلق الكون الذي يسر بأوامره سامعًا مطيعًا، 
            وإن كتابه امنزل بيان للحق الذي جب أن يسر عليه البر: 

 [. ٩ديد: اح]                                      
إنا هو طرف من ، واحكام بن الناس، وإن العدل الذي يطالب به اخلفاء ي اأرض

ا يستقيم أمر الناس إا حن يتناسق مع بقية اأطراف بالطاعة ، احق الكي
                                   : وااستقامة

                            
 [.٢٢احج: ]                                 

وإن اانحراف عن ريعة اه إنا هو انحراف عن احق الذي قامت عليه وبه 
العظيمة: واصطدام مع القوى الكونية ، ور كبر ،وهو أمر عظيم، السموات واأرض

                          
 [.٥٢امؤمنون: ]            

، وخيانتهم لأمانة، وينال أهله عقوبة انحرافهم، وا بَد أن يتحطم ي النهاية ويزهق
            ): وتضييع أمر اخافة

                  
 [.26: ]ص (
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وكيف يصمد بقوته  ؟هي يمكن أن يصمد ظام باغ منحرف عن سنة اه أمام قوة اهف
ولعجلة الكون اجبارة الطاحنة التي ، اهزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة اهائلة

وهي مستعدة من أو نار،  ،أو زلزال ،أو خسف ،أو ريح ،من ماء خلقها اه سبحانه
               : أمرها اه بتدمره من الكفار والظلمة

                              
  [.٧٤العنكبوت: ]                    

 (              )وقال سبحانه: 
 [.192: ]هود

 (     ): وسنة اه جارية ي الظامن
 [.10: الفرقان]

تريع واختصاصه بال، ومن م حكم با أنزل اه فهو كافر؛ أنه رفض ألوهية اه
 .وادعائه حق األوهية بادعائه حق التريع للناس من دون اه، لعباده وحده

وظام لنفسه بإيرادها موارد ، وهو ظام حمل الناس عى ريعة غر ريعة رهم
وهذه صفة أخرى ، وتعريض حياة الناس للفساد، وتعريضها لعقاب الكفر، اهلكة

 .من م حكم با أنزل اه
فهذه صفة ثالثة من ، إى منهج غره الباطل، خروجه عن منهج اه احقوهو فاسق 

                                       : م حكم با أنزل اه
 [. ٧٤يوسف: ]             

                               وقال سبحانه: 
 [.١٥الكهف: ]                

فأهبط اه آدم ، واه سبحانه ما خلق آدم أخر امائكة أنه جاعل ي اأرض خليفة
وليس معنى اخافة املك بأن يطيعه البر ، إليه خافة اأرض َلـموس، إى اأرض

 .وتطيعه امخلوقات إذا أطاع اه، بل امقصود أنه خليفة ي تنفيذ أوامر اه، فقط
 .ويقيم أوامر اه ي اأرض، ه اه عَز وجَل أن يطيع اهفأمر
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وا ، غية اللذةفا نأكل ونرب ب  ، وها أوامر من اه، فاجوع والعطش من أمر اه
بل نأكل ونرب أن ، واحيوان يفعلها، هذه خافة حيوانية، إزالة اجوع والعطش
 .هذه هي اخافة،  اأكل والربوننفذ أوامر اه ي، اه أمر باأكل والرب

 وكذلك اللباس، نلبس أن اه أمر بذلك، وننفذ أوامر اه ي اللباس، هذه هي
 .اخافة

وننفذ أوامر اه عند النوم ، نقوم بذلك أن اه أمر بذلك، وكذلك النوم والكسب
اأموال بل الراحة و، والكسب يأي بامال، ا أن النوم يأي بالراحة، والكسب

                         : واأرزاق تأي من اه وحده
 [.192اأنعام: ]                       

لكل حالة أمر وحكم أمر اه ، وسائر أحوال اإنسان، وهكذا ي باقي أحكام الدين
                              : بامتثاله

 [.165اأنعام: ]                         
عى  ،فاخافة التي كلف اه ها آدم وبنيه هي امتثال أوامر اه ي ميع اأحوال

          : واأخاق.. وامعارات.. وامعامات.. ي العبادات ملسو هيلع هللا ىلصطريقة النبي 
                                                               

 [.119الكهف: ]            
والشيطان يريد ، واه عَز وجَل يريد منا أن نشتغل بأوامر اه كا فعل اأنبياء والرسل

أن يشغل الناس عن ذلك بشهواهم وأهوائهم وقد فعل وأطاعه أكثرهم كا قال 
 .[29: ]سبأ (         ): سبحانه

فهو خليفة  ،ودعا إى اه ،وهى عن امنكر ،وأمر بامعروف، فمن استقام عى الدين
          : وخليفة كتابه.. وخليفة رسوله.. اه ي أرضه

                       
 [.11التوبة: ]                         

 وإصاح ما ا يقوم الدين ، إصاح دين اخلق ومقصود ميع الوايات اإسامية
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: واأمر بامعروف والنهي عن امنكر كا قال سبحانه، إا به من أمور دنياهم
(              

            
 [.41 -49: ]احج (

 واحكام صنفان:
 .وحاكم بغر ما أنزل اه.. حاكم با أنزل اه

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهو احكم بكتاب اه وسنة رسوله ، حكم إسامي :فاأول
 .وهو ما خالف ذلك، حكم جاهي والثاي:

                          : قال اه تعاى
                                               

                               

 [.59 – 40امائدة: ]
كم إنا هي كل جتمع ح  ، وليست اجاهلية فرة حددة من الزمان وامكان انتهت

ومن كشوفات علمية ، فيه بغر ما أنزل اه فهو جتمع جاهي مها أوي من قوة مادية
 [.44امائدة: ]                       : باهرة

واأمر  ،يقوم برعاية شئون امسلمن ي الدين والدنيا وا بَد للمسلمن من خليفة
                           : والنهي عن امنكر ،بامعروف

                                      
 [.26ص: ]          

 ولتولية اخافة رعًا طريقان:
له زمام اإذعان  لرـموتس، لة عن اختيار من تنيبه عنهافاأمة مسؤو، ااختيار اأول:

، ختلفة العقول والصفات، وحيث أن اأمة متفرقة ي اأصقاع واأمصار، والطاعة
لذا تكون امسئولية ي هذا امجال عى ، ما يصعب معه مييز الصالح من الطالح

لذين ختارون من يرونه فهم ا، عقاء اأمة وعلائها وفضائها من أهل احل والعقد
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وهو إقامة رع اه ي ، أهًا للقيام هذا الواجب الرعي الذي أوجبه اه عليهم
 .ي ميع امعمورة ،والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف، أرضه

ري اه  ،وعي بن أي طالب ،وهذه الطريقة تم اختيار الصحابة أي بكر الصديق
 .ي الريعة اإسامية ةاأصل اختيار اخليفوهذا الطريق هو ، عنها

هم فئة من الناس عى درجة عالية من الدين واخلق والعلم : وأهل احل والعقد
وأهل ، وأهل الشورى، ويسَمون أهل ااختيار، وحسن تدبر اأمور، بأحوال الناس
 [.32الشورى: ]        : الرأي والتدبر

فمن رأوه صاحًا بايعوه عى ، اإمام نيابة عن اأمة ميعاً  وهذه الفئة تقوم باختيار
         : ولزوم طاعته ي غر معصية اه، كتاب اه وسنة رسوله

 [.2امائدة: ]                                 
 .طريق العهد وااستخاف الثاي:

شاور أهل  ،يستخلف عى الناس أحدهموأراد أن ، فإذا أحس اخليفة بقرب أجله
، فإذا وقع رأيه عى شخص معن يصلح للخافة من بعده، احل والعقد فيمن ختار
 أن يعهد أي بكر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َهـمَ فإنه يعهد إليه من بعده كا ، ووافقه أهل احل والعقد

 .ثم تركه؛ لعلمه أن الناس لن ختاروا غر أي بكر   الصديق
باأمر  وعهد عمر ، باخافة من بعده لعمر بن اخطاب  أبو بكر  وكا عهد

، فيختاروا واحدًا منهم، وهو عنهم راض ملسو هيلع هللا ىلصمن بعده للستة الذين توي رسول اه 
 .وذلك كله بعد مشاورات مع كبار امهاجرين واأنصار ري اه عنهم

ا تنعقد له اخافة بمجرد و، وا بَد ي امعهود له أن يكون مستكمًا لروط اإمامة
بل ا بَد من البيعة للمعهود له من قَِبل أهل احل والعقد كا ، العهد من اإمام السابق

 .فعل اخلفاء الراشدون ري اه عنهم
واخافة واإمامة للرجال دون النساء؛ أن الوايات حتاج فيها إى الدخول ي 

ومام  ،، وأنه حتاج فيها إى كال الرأيحافل الرجال وهذا حظور عى النساء
إن كرى خلفته ملسو هيلع هللا ىلص العقل والفطنة، والنساء ناقصات عقل ودين، لذلك ما قيل للنبي 
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 .()أخرجه البخاري «َلْن ُيْفلِـَح َقْوم  َوَلْوا أْمَرُهـُم اْمَرأةً » ابنته قال:
فاء امرأة واية بلد وا أحد من خلفائه وا من بعده من اخل ملسو هيلع هللا ىلصولذلك م يول النبي 

 وخالطة الرجال. صيانة للمرأة من السوء والفتن، وا قضاء قط
 .وا ينبغي للمسلم طلب اإمارة أو احرص عليها

َيا عبَد الّرِْن بَن َسمرَة، ا تْسأل اِإمارَة، فإْن ُأعطيَتـها َعن مْسألٍة » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
َُ إليَها، وإْن ُأعطيَتـها َعْن غيِـر َُ عَليه ُوكل  .()متفق عليه «امْسألٍة ُأعن

 .وعى خليفة امسلمن أن ا يوي هذا اأمر أحدًا سأله أو حرص عليه
اِن ِمْن َقْوِمي، َفَقاَل أَحد  ملسو هيلع هللا ىلص  َدَخْلت  َعَلـى النَبِير قال:  عن أي موسى  أَنا َوَرج 

وَل اه، َوَقاَل اآَخر  مِ  ْرَنا َيا َرس  : أمر َلْنِ ، َفَقاَل:الَرج  ِِ َهَذا َمْن َسأَلـُه، َوا » ْثَلـه  إَِنا ا ُنَو
 .()متفق عليه «َمْن َحَرَص َعَلْيـهِ 

وطلب العمل ، وليس فخرًا عى من دونه، ومن أخر عن نفسه إظهارًا لنعمة اه عليه
من  ملسو هيلع هللا ىلصفهو حمود كا طلب يوسف الصديق ، ليكثر به ما حبه اه ورسوله من اخر

 [.55: ]يوسف (            ): مر بقوله عزيز
فهذا ، ليتكثر به عند الناس ويتعظم، ومن أثنى عى نفسه افتخارًا به عى من دونه

، واأول يكره ي عيوهم وقلوهم، وصغره ي عيوهم، جازيه اه بمقت الناس له
 .وإنا اأعال بالنيات

بأن تكون حركاها وفق أمر فاطرها وخالقها  وا صاح للكائنات وامخلوقات إا
فإن كل إله يطلب ، فلو كان للعام إهان لفسد نظامه غاية الفساد، وحده ا ريك له

وي ذلك فساد أمر السموات واأرض ومن فيها ، والعلو عليه وقهره ،مغالبة اآخر
 (              ): كا قال سبحانه

 .[22: ]اأنبياء

                                                

 (. 4425برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (. 1652(، واللفظ له، ومسلم برقم )1141، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 1133(، واللفظ له، ومسلم برقم )1140، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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وبغي بعضهم عى ، وأصل فساد العام إنا هو من فساد اختاف املوك واخلفاء
وهذا م يطمع أعداء اإسام ي امسلمن ي زمن من اأزمنة إا ي زمن ، بعض

وطلب بعضهم ، وانفراد كل واحد منهم بباد، تعدد املوك من امسلمن واختافهم
، وامنهج ا تتم إا إذا كان اآمر واحداً  وانتظام حركة احياة، العلو عى بعض

                               واحدًا: 
                                       

 [.50النساء: ]
عى أتم نظام  تفصاح أمر السموات واأرض واستقامتها، وانتظام أمر امخلوقا

أدلة عى أنه ا إله إا اه وحده ا ريك له، وأن كل معبود سواه وأحسنه من أظهر ا
           )باطل، وأنه وحده الغني عن كل ما سواه: 

                
 [.02 -01: ]امؤمنون (   

هد اللهم وفق ميع امسلمن ما حب وترضاه.. وأصلح حكامهم ورعاياهم.. وا
 ضاهم.. واستعمل اجميع ي طاعتك وحسن عبادتك، ونر دينك.
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 فقه اأخاق

 ويشتمل عَ ما يّ :  
 فقه امروءة -7  اخلق حسن فقه -1

 فقه اإيثار  -8  درجات اأخاق فقه -2 

 فقه احكمة -9  تَير اأخاق فقه -3

 فقه العزة -11  فقه حسن اأخاق -4

 فقه امحبة -11  اأدبحسن قه ف -1

 فقه الرْة -12  فقه مكارم اأخاق -6

 البــاب احادي عشر
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 لقحسن اخ فقه -1
 [.4: ]القلم (      ): قال اه تعاى

 [.100: ]اأعراف (        ): وقال اه تعاى
، وزاد عليك ي زاد عليك ي الدين ،فمن زاد عليك ي اخلق، الدين كله خلق

 .الدرجات
 .واحتال اأذى، وكف اأذى، هو بذل امعروف واخلق:

 بالعلم.. واجود.. والصر. وإنا يدرك العبد ذلك بثاثة أشياء:
ووضع ، والفرق بينه وبن امنكر، فالعلم يرشد اإنسان إى مواقع بذل امعروف

وا يضع اإمساك ، فا يضع الغضب موضع احلم وا العكس، اليء ي موضعه
 .ضع البذل وا العكسمو

، وموضع كل خلق أين يضعه، وأين حسن بل يعرف مواقع اخر والر ومراتبها
                        استعاله، ومتى حسن استعاله: 

 .[13آل عمران: ]     
ودفع ، امساحة بحقوق نفسهالبذل واانفاق، وعى واجود يبعث اإنسان عى 

، واأنبياء والرسل ي فاجود قائد جيوش اخر كلها، عند أداء حقوق غره امزيد
 الذروة العليا منه.

، َوَكاَن أَْجَود   النَاسِ  َوَد ـأَْج  ملسو هيلع هللا ىلصول  اه ـ: َكاَن َرس   عن ابن عباس ري اه عنها قال
يل  ـاَن حْنَ َيْلقـون  ي َرمَض ــما َيك اَن ـلر َليْلة  مْن َرمَض ـ كاه  يـاَن َيْلقــ، َوك اه  ِجْرِ

ْيِح ام ْرسَلِة.ــَفي َداِرسه  الق  .()متفق عليهرآَن َفَلَرسول  اه أَجَود  باخَْرِ مَن الرر
وكف ، وكظم الغيظ، وحمله عى ااحتال، والصر حفظ عليه استدامة ذلك

كا قال  وهو أكر العون عى كل مطلوب، وعدم مقابلة اإساءة بمثلها، اأذى
 [.45: ]البقرة (        ): سبحانه

                                                

 (.2392برقم ) ( واللفظ له، ومسلم6، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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لتستعد لسرها إى صحبة الرفيق ، فبهذه الثاثة حصل تزكية النفوس وهذيبها
ی                       : فإن امرء مع من أحب، ومعية من حبه، اأعى

 [.11 – 14اأعى: ]                        
 .والتحي بالفضائل، والتخي عن الرذائل، وكف القبيح، حسن اخلق بذل اجميلو

 وحسن اخلق يقوم عى أربعة أركان:
 .والعدل.. والشجاعة.. والعفة.. الصر

، واحلم واأناة، وكف اأذى، وكظم الغيظ، فالصر حمل اإنسان عى ااحتال
              : وعدم الطيش والعجلة، والرفق

 [.299آل عمران: ]            
وحمله عى ، والعفة حمله عى اجتناب الرذائل والقبائح من اأقوال واأفعال

والغيبة  ،ومنعه من الفحشاء وامنكر من البخل والكذب، احياء وهو رأس كل خر
                             ، والسخرية وااستهزاء: والنميمة

                                          
 .[11احجرات: ]                         

وعى البذل ، وإيثار معاي اأخاق والشيم، والشجاعة حمله عى عزة النفس
         والصر:  وحمله عى كظم الغيظ واحلم، والندى

                               
                      

 .[134 – 133آل عمران: ] 
، ويسارع اى ويمسك بلجامها عن النزغ والبطش، فبالشجاعة يمسك عنان نفسه

، وا جبن وا هور: والعدل حمله عى اعتدال أخاقه فا إفراط وا تفريطالفضل، 
                           

 .[09النحل: ]            
عى خلق اجود والسخاء الذي هو وسط بن اإمساك واإراف العدل فيحمله 
 .والتبذير
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وحمله عى خلق ، وحمله عى خلق احياء الذي هو وسط بن الذل والِقَحة
لم الذي هو وسط وحمله عى خلق اح، الشجاعة الذي هو وسط بن اجبن والتهور

 .بن الغضب وامهانة
 .ومنشأ ميع اأخاق الفاضلة من هذه اأربعة

 أما اأخاق السافلة فمنشؤها وبناؤها يقوم عى أربعة أركان:
 .والغضب.. والشهوة.. والظلم.. اجهل

ـرفاجهل  والنقص ، والقبيح ي صورة احسن، ي اإنسان احسن ي صورة القبيحي 
 :نعوذ باه من اجهل وأهله، والباطل حقاً ، واحق باطاً ، كال نقصاً وال، كااً 

                                        
 .[10حمد: ]      

ويرى ، فيغضب ي موضع الرضا، والظلم حمله عى وضع اليء ي غر موضعه
ويبذل ي ، موضع البذل ويبخل ي، وجهل ي موضع اأناة، ي موضع الغضب

 .ويقدم ي موضع اإحجام وهكذا، وحجم ي موضع اإقدام، موضع اإمساك
ويتكر ، ويتواضع ي موضع العزة، ويقسو ي موضع اللن، ويلن ي موضع الشدة

                           : ي موضع التواضع
 [.119النساء: ]     

والذل ، والنهمة واجشع، والبخل والشح،  احرص والطمعوالشهوة حمله عى
                  : والدناءات كلها، وعدم العفة

                       
 [.14آل عمران: ]                    

           : والغضب حمله عى الكر واحقد واحسد والعدوان والسفه
                                                     

 .[33اأعراف: ]                    
وطرفاه خلقان ذميان ، وهو وسط بينها، وكل خلق حمود مكتنف بخلقن ذميمن

ق والتواضع الذي هو وسط بن خل، كاجود الذي هو وسط بن خلق البخل والتبذير
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 .والكر والعلو، الذل وامهانة
فإن ، والنفس إذا انحرفت عن التوسط انحرفت وا بَد إى أحد اخلقن الذميمن

 .وإما إى ذل ومهانة وحقارة، انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إى كر وعلو
 .وإما إى عجز وخور ومهانة، وإذا انحرفت عن خلق احياء انحرفت إى قحة وجرأة

وإما إى ، ذا انحرفت عن خلق اأناة والرفق انحرفت إما إى عجلة وطيش وعنفوإ
 .تفريط وإضاعة

وإما إى ، وإذا انحرفت عن خلق الصر انحرفت إما إى جزع وهلع وجشع وتسخط
 .وحجر طبع، وقسوة قلب، غلظة كبد

إما و، وإذا انحرفت عن خلق احلم انحرفت إما إى الطيش والرف واحدة واخفة
 .إى الذلة وامهانة والعجز واحقارة

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها اه للمؤمنن انحرفت إما إى كر وإما إى 
 .والعزة امحمودة بينها، ذل

وإما إى ، وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إى هور وإقدام غر حمود
 .جبن وتأخر مذموم

وإما إى خسة ومهانة ، القناعة انحرفت إما إى حرص وطمعوإذا انحرفت عن خلق 
 .وإضاعة

، وإما إى ضعف القلب، وإذا انحرفت عن خلق الرمة انحرفت إما إى قسوة وغلظة
 .أو تأديب ولد، وجبن النفس كمن ا يقدم عى ذبح شاة وا إقامة حد

 :منافعه غزيرة، حبيب لقاؤه، عزيز جانبه، وصاحب اخلق الوسط مهيب حبوب
                                       

 [.١٤الروم: ]                            
 وا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان:

 .والتجاوز عا يكون منهم.. العفة عا ي أيدي الناس
 .قامت عى أصلن: البساطة، واحياءملسو هيلع هللا ىلص ومعارات النبي 

 عارات الكفار قامت عى اإراف، والفحشاء.وم
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من غر تقدم فكر أو روَية  ،واخلق ملكة تصدر ها عن النفس اأفعال بسهولة وير
 .أو تكلف

 واأخاق نوعان:
 أخاق حسنة مدوحة.. وأخاق سيئة مذمومة.

 وينتج عنه أقوال وأفعال ميلة عقًا ورعاً ، هو اأدب والفضيلة فاخلق احسن
 .والعفو واإيثار ونحوها، واحلم واإحسان، كالصدق والصر
وينتج عنه أقوال وأفعال قبيحة عقًا ورعاً ، هو سوء اأدب والرذيلة واخلق السيئ

 .والظلم واحرص ونحوها، والرياء واحسد، واجهل والبخل، كالكذب والعجلة
وتنبيهه إى اخر ، وعلم اأخاق ي اإسام يدور حول تنظيم سلوك اإنسان

 .وإى الر ليجتنبه أو يركه، ليسعى إليه
عرف ها ت  و، ليتحى ها اإنسان ،عرف ها الفضائلفهو علم يبحث ي اأحكام التي ت  

     : هدف تزكية النفس عى أساس من الوحي اإهي، الرذائل ليجتنبها
 [.٥احر: ]                                  

 وأصول اأخاق واآداب أربعة:
 لتفعل ما حبه اه ويرضاه، وجتنب كل ما يكرهه ويبغضه. ضبط النفس اأول:

                              قال تعاى: 
 [.٢٤ – ٥الشمس: ]         

َرْيَرةَ  َعنْ و ًا  اهَرِيَ  َأِي ه  ََْضْب  »: َأْوِصنِي ، َقاَل  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل لِلنَبِير  َعنْه  َأَن َرج   «َا َت
ََْضْب »َفَرَدَد ِمَراًرا َقاَل :   .()أخرجه البخاري «َا َت

 سامة القلب لكل أحد من اخلق. الثاي:
 [.٢٤٥اأنبياء: ]                          قال تعاى: 

 .()متفق عليه «هِ ــُب لِنَْفســيِ َب أِخيِه َما يِ ا ُيْؤِمُن أَحُدُكْم َحَتى » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
 ضبط اللسان، ليقول احق، ويسكت عن الباطل. الثالث:

                                                

 (. 6116برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (.45ومسلم برقم ) ،( واللفظ له13، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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                            قال تعاى: 
                                           

    [.٢٢٥ – ٢٢٥النحل: ]
ُْ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اه    «َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه َوالَيْوِم اآِخِر َفْلَيـُقْل َخْرًا أْو لَِيْصُم

 .()متفق عليه

 نسان فيا ا يعنيه ي كل أمر.ضبط الفضول، بأن ا يتدخل اإ الرابع:
َرْيَرَة ري اه عنه َقاَل  ول   : قالَعْن َأِي ه  ِء َتْرُكُه َما ِمْن ُحْسِن إِْسَاِم امَرْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَرس 

  .()أخرجه الرمذي  «َا َيْعنِيِه 
نبياء اه ورسله، وأظهرها عى وجه الكال مع اه هذه اأصول العظيمة ي أوقد 

                : ملسو هيلع هللا ىلصواجال والتام ي سيد اأنبياء والرسل حمد 

 [.٧القلم: ]
       ثم فرقها سبحانه ي أمة سيد اأنبياء والرسل: 

                  
 [.٢٢١التوبة: ]                 

حسنها إا أنت  وافف ا هدي أ أحسن اأقوال واأعال واأخاقاللهم اهدنا 
 ا يرف عنا سيئها إا أنت. عنا سيئها

 

                                                

 (.41( واللفظ له، ومسلم برقم )6415، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
  . ( 2312: أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 2)
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 اأخاق درجاتفقه  -2
            ): قال اه تعاى

 [.09]النحل:  (     
             ): وقال اه تعاى

              
 [.35-34]فصلت:  (

، وهي ربانية اهدف، فكلها مستمدة من الرع، اأخاق ي اإسام ربانية امصدر
 ق جزاء.، وهي ربانية اجزاء، فلكل خلفكلها يبتغي ها امسلم وجه اه ورضاه

، ومنها ما هو منهي عنه كالكذب والبخل، منها ما هو مأمور به كالصدق واإحسان
 ،ومها خلق اإنسان باأخاق احسنة، وامنهي عنه درجات، وامأمور به درجات

ـرِ فإها ستبقى صورة با روح طاما م           : د ها صاحبها وجه اه ورضاهي 
                                 

 [.٢٢٧النساء: ]                    
فمصدرها ، وإنا هذه آثارها، فليس الغرض من اأخاق وجود صورها اخارجية

ويزيده ، ويدفعه إليها إيانه، ملك عى امسلم قلبه، وأصلها صاح الباطن، قلبي
                         : االتزام ها إيانًا؛ أها عبادة

                                  
 [.٢٥١ – ٢٥٢اأنعام: ]                          

وترك امنكرات ، وترك الفحشاء عبادة، واإحسان عبادة، فالعدل عبادة مأمور ها
           ): عبادة كا قال سبحانه

 [.09]النحل: (       
: التقوى؛ أها مسألة عبادية كا قال سبحانهاهداية و والعدل مع العدو أقرب إى

           ۓ     )
 [.2]امائدة:  (     
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أها م تكن  ؛وا قيمة ها عند اه سنت أخاق الكافر فهي هباء منثور،ومها ح
، فإها ستظهر نفاقًا أو مصلحة ثم تزول، وإذا م تكن خالصة ه، لوجه اهخالصة 

     ): ويظهر ما وراءها من سوء اخلق كا قال سبحانه عن الكفار
 [.23]الفرقان:  (   

                              وقال سبحانه: 
 [.٢٢إبراهيم: ]                               

ولكنه يراعي ، والسمو إى أعى الدرجات، واإسام يدعو إى مكارم اأخاق
     ): كا قال سبحانهوقدراهم نفسية البر وحاجاهم 

           ) 
 [.16]التغابن: 

يه من البطش حن ا ينج ،وا يعتر اخائف أو امكره ناقضًا للصدق إن كذب لينجو
          ): إا الكذب كا قال سبحانه

             
 [.196]النحل:  (

كا ا يعد اجائع امضطر خائنًا لأمانة إن رق ليأكل، وا يعد طيشاً وخروجاً عن خلق 
                   احلم إن غضب وثار من است ِفز واست ْغِضب: 

 [.١٩الشورى: ]
فليست ، ا تفارقه ي ميع أحوالهامؤمن، واأخاق اإسامية أصيلة ي نفس 

بل هي ازمة له لزوم النور للشمس؛ أها ، وينزعه إذا شاء، قميصًا يلبسه إذا شاء
 .ويثبت عليها ي كل حال، يدور صاحبها مع احق حيث دار، تعبدية

وا يتغر خلقه ي .. وا مع الفقراء واأغنياء.. ءفا يتغر خلقه مع الضعفاء واأقويا
وا ي .. وا ي حال خلوته وجلوته.. وا ي حال فقره وغناه.. حال رضاه وغضبه
 .وا فيا له وا فيا عليه.. حال سفره وإقامته

 .أو مكرمًا أو مظلوماً ، وا ختلف أخاقه حن يكون أمرًا أو مأموراً 
                : قه التي أمره اه هافامسلم ثابت عى أخا
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 [.١١ – ١٤فصلت: ]                            
احبها عى حسب وتدير ص، أما أخاق الكفار فهي متقلبة تدور مع امصالح واأهواء

                   ): تقلبها
 [.11]احج:  (        

واأخاق التي جاء ها اإسام شاملة كاملة تغطي ميع جوانب حياة اإنسان، 
مع ربه، ومع الناس.. ي بيته وي عمله.. ي  وتشمل كافة أحواله، وسائر عاقاته:

 أكله وربه، وي صحوه ونومه.. وي صحته وسقمه.. وي ظاهره بيعه ورائه.. ي
 وباطنه.. وي قلبه وجوارحه.

فا يغلب ، والرمة والشدة، العدل واإحسان، وكل اأخاق اإسامية مطلوبة
 ومقدار. ولكل خلق حالة ومكان، بعضها عى بعض

ناس إى اه من فإن غلبت عى اإنسان صفات القوة والشجاعة والعزة فسيجأر ال
وإن غلبت عليه صفات العفو والساحة والسكينة ربا .. عدوانه وجروته وتكره

وإن غلبت عليه صفات اجرأة والراحة والنصيحة .. رأى فيه الناس الذلة وامسكنة
 .وقلة احرامه، ربا َشَكوا من سوء أدبه

لتواضع كا تدعو إى فاأخاق اإسامية مع كاها متوازنة تدعو إى العزة وا
 .اانتصار والعفو

 واأخاق نوعان:
منها ما هو طبيعة وجبلة يتفضل اه ها عى بعض خلقه، فيجبلهم عليها من غر كسب 

ََ اهُ: يِ إَِن فِيَك َلـَخْصَلَتْنِ » أشج عبد القيس:ملسو هيلع هللا ىلص منهم وا جهد كا قال النبي  ُبـُهـ
 .()مسلمأخرجه  «اْلـِحْلـُم َواأََناةُ 

ومن م يؤها مكلف بمجاهدة نفسه حتى ، فمثل هذا فضل من اه ومنة عى من أوتيها
                                                

 (. 12برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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وتنقلب مع الزمن ، وتصبح له خلقًا مكتسبًا بعد الرويض وامجاهدة، حصل عليها
فهذا هو النوع الثاي وهو امكتسب الذي حصل ، وخلق أصيل ،إى طبع ثابت

َوَمْن َيْسَتْعِفْف » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي ولذلك ، وسجية بالتخلق والتكلف حتى يصر ملكة
ُه اهُ ْ ِْ ْ ُيَص َْ نِـِه اهُ، َوَمْن َيَتَص َْ ِن ُي َْ َوَما أْعطَِي أَحد  َعطَاًء َخْيـًرا  ،ُيِعَفُه اهُ، َوَمْن َيْسَت

 ِ ْْ  .()متفق عليه «َوأْوَسَع ِمَن الَص
وهكذا ي باقي اأخاق اللهم .. وبالتورع يصبح ورعاً ، فبالتسامح يصبح سمحاً 

وأرف عنا سيئها ا يرف عنا ، اهدنا أحسن اأخاق ا هدي أحسنها إا أنت
 .سيئها إا أنت

وهكذا تتوارث ، واأخاق اإسامية تؤخذ بالتأي وااقتداء بأهل اأخاق الفاضلة
ارث اأفراد مكارم ويتو، اأجيال اأخاق العالية بالنظر إى أخاق القرون اأوى

     ، وهم اأنبياء والرسل: اأخاق بااقتداء والتأي بأحاسنهم أخاقاً 
                                 

 [.٩٤اأنعام: ]
، القائم عليها من رسله، ولذلك فإن اه م ينزل كتبه إا وأرسل معها العامل ها

خاصة أحسن ، ويتأسون به، ليقتدي به الناس، تخلق بأخاقهاوام، امتمثل أوامرها
ل قاً  وأثنى عليه ربه بكال ، الذي كان خلقه القرآن ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا حمد ، الناس َخْلقًا وخ 

 [.4]القلم:  (   ): خلقه فقال
   ): ي ميع اأحوال كا قال سبحانه ،والتأي به، ورع لنا ااقتداء به

 [.21]اأحزاب:  ( جئ             
وكليتها الشاملة من أول يوم ، واأخاق اإسامية ا تطلب من الناس بكمها الكبر

، بل ا بَد من التدرج بتقديم اأهم واأوجب ي اأوامر، يلج فيه اإنسان باب اهداية
جود به فيطالب ابتداء بالصدقة با ، واجتناب اأفحش اأخطر ي باب امناهي

 .نفسه، وا يطالب بالتنازل عن كل ماله كا فعل أبو بكر 
                                                

 (. 1953(، واللفظ له، ومسلم برقم )1460، أخرجه البخاري برقم )ق عليهمتف( 1)



612 

فتلك  ،أما أن حسن إى اميء، وكذلك ا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليه
 .يمكن أن يرتقي إليها بالربية تدرجياً ، ومقام أرفع، مرتبة أعى

ولكن ، هل اهمم الكبرةوالقفز إى معاي اأخاق من العزيمة التي يوفق إليها أ
 .أغلب النفوس يربيها التدرج
وأحسن اأخاق ، والناس فيها متفاوتون، وبحار واسعة، واأخاق درجات متفاوتة

                : ورف به حامله، ما حسن به صاحبه
                     

 [.٢١٧ – ٢١١آل عمران: ]                  
 واخ لق عى ثاث درجات:

وجريان اأحكام القدرية ، ومقاديرهم، أن يعرف العبد مقام الناس الدرجة اأوى:
وأهم حبوسون ي قدرهم ، ا خروج هم عنه البتة ،وإهم مقيدون بالقدر، عليهم

وأهم موقوفون عى احكم الكوي ، وطاقتهم ا يمكنهم جاوزها إى غرها
                : فيحسن خلقه معهم،  يتعدونهالقدري ا

 [.٢٩٩اأعراف: ]     
 وهذه امعرفة يستفيد العبد ثاثة أشياء:

 .ونجاة اخلق به.. وحبة اخلق له.. أمن اخلق منه
فيعفو  ،فالعبد العارف إذا نظر إى اخلق بعن احقيقة م يطالبهم با ا يقدرون عليه

فإنه ي هذه احال ، وأمنوا ائمته، نوا من تكليفه إياهم با ا يقدرون عليهويأم، عنهم
 .عاذر هم فيا جري عليهم من اأحكام فيا م يأمر الرع بإقامته فيهم

، فينبغي مطالبتهم با يطالب به امحبوس، أهم إذا كانوا حبوسن ي طاقاهم
                 : وعذرهم با يعذر به امحبوس

                                    

 [.٢١٦النحل: ]
بل ، وا خاصمهم، وإذا بدا منهم ي حقك تقصر أو إساءة أو تفريط فا تقابلهم به

 .وأهم آلة ،نظرًا إى جريان اأحكام عليهم، اغفر هم ذلك واعذرهم
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وما ينهاهم ، وتلقي ما يأمرهم به، إى القبول منهويرشدهم ، وهذا ما جلب حبتهم له
                                 : عنه أحسن التلقي

                                  
 [.٢٦٩آل عمران: ]     
، وامتثال باإيان به، وحسن عبادته حسن خلقك مع احق سبحانه الدرجة الثانية:

 أوامره، وشكره عى نعمه، والصر عى بائه، وااستغفار من ذنوبك.
وأن كل ما يأي من ، منك أن تعلم أن كل ما يأي منك يوجب عذراً ذلك وحسينه 

              : وأن ا ترى له من الوفاء بداً ، احق يوجب شكراً 
 [.١٢فاطر: ]             

، وكل ما يأي من الناقص ناقص يوجب اعتذار العبد منه ا حالة، اقصفتعلم أنك ن
         : فعى العبد أن يعتذر إى ربه من كل ما يأي به من خر ور

 [.١١اأعراف: ]                     
فهو مع  ،وا يراه صاحا لربه، وأما اخر فيعتذر من نقصانه أو تأخره، أما الر فظاهر

 .إحسانه معتذر َوِجل
               : ولذلك مدح اه أولياءه بالوجل كا قال سبحانه

 [.٥٢ - ٥٤امؤمنون: ]                          
 واحامل للعبد عى هذا ااعتذار أمران:

 .شهود تقصره ي العمل ونقصانه أحدما:
فإن امحب الصادق يتقرب إى حبوبه بغاية إمكانه وهو  ،صدق حبته لربه الثاي:

 .يرى أن قدره فوقه وأجل منه، مستح منه، معتذر إليه
وأنه ، وأنه يوجب عليه الشكر، ويعلم أن كل ما يصدر منه سبحانه إى عبده نافع عظيم

فإن امحب يستكثر من ، وا يتبن هذا إا ي امحبة الصادقة، عاجز عن شكره
 .كل ما يناله منه حبوبه

، والشكر عى كل ما من ربه، ويعامل احق سبحانه بمقتى ااعتذار من كل ما منه
                         : ا ترى من الوفاء به بداً ، وهذا عقد ازم لك أبداً 
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 [.٥٦غافر: ]                       
فيتقرب إليه با حب من ، وجَل عن كل ما سواهااشتغال باه عَز  الدرجة الثالثة:

، ويتلذذ بعبادته ومناجاته، ويستوحش من غره، ويستأنس به، اأقوال واأعال
 :ويقف أمام ربه وقوف العبد العاجز امقر امحتاج

     : معتذرًا إليه.. سائًا له.. مستغفرًا له.. مستعينًا به.. حامدًا له.. معظًا لربه
                                            

                                     

 [.٢٥١ – ٢٥٢اأنعام: ]
اإخاص ه ي الر والعانية.. والعدل ي الغضب والرضا..  وأصول اأخاق:

 نطقي ذكرًا.. ونظري ِعرًا.والقصد ي الفقر والغنى.. وأن يكون صمتي فكرًا.. و
 هذا بالنسبة للنفس أما بالنسبة للغر فأصول اأخاق أربعة:

وأحسن إى من .. وأصل من قطعني.. وأعطي من حرمني.. أن أعفو عمن ظلمني
 [.٧اجمعة: ]                           : أساء إي

إن ي قلبه ا إله إا اه التي لو وضعت ف، وحقه كبر، ومكانة امسلم عند اه عظيمة
ومن بدنه ، مالت هن ،وا إله إا اه ي كفة، السموات واأرض ومن فيهن ي كفة

، فكم وزنه عند اه، ملسو هيلع هللا ىلصوجوارحه تصدر اأقوال واأعال التي جاء ها رسول اه 
 وكم قيمته عند مواه.

ن معرفتها أواً، وأدائها ثانيًا كا قال فلهذا امسلم حقوق عى أخيه امسلم ا بَد م
ُ  » ملسو هيلع هللا ىلص:النبي  وَل ا: ِقيَل  .«َحُق اْلـُمْسلِـِم َعَلـى اْلـُمْسلِـِم ِس َن َيا َرس  إَِذا »: قال ؟٬َما ه 

َس َفَحـِمَد اهَ َلِقيَتـُه َفَسِلـْم َعَلْيـِه، َوإَِذا َدَعاَك َفأِجْبـُه، َوإَِذا اْسَتنَْصَحَك َفاْنَصْح َلـُه، َوإَِذا َعطَ 
 .()أخرجه مسلم «َفَسِمْتـُه. َوإَِذا َمِرَض َفُعْدُه، َوإَِذا َماَت َفاَتبِْعهُ 

 فيجب عى كل مسلم إكرام كل مسلم، وإكرام امسلم أربع درجات:
أداء احقوق حسب ما أمر اه ورسوله به، وكيفية أدائها بإعطاء كل ذي حق : اأوى

                                                

 (. 2162برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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نها حقوق الوالدين واأقربن واجران.. وحقوق الزوج عى فم ،حقه، حسب مكانته
زوجته، والزوجة عى زوجها، وحقوق احكام عى الرعية.. وحقوق الرعية عى 
احكام.. وحقوق الفقراء عى اأغنياء.. وحقوق اأغنياء عى الفقراء.. وحقوق 

لكبار عى العلاء عى امؤمنن.. وحقوق امؤمنن عى العلاء.. وحقوق ا
 الصغار.. وحقوق الصغار عى الكبار.. وهكذا.

َحْيَفةَ   َعنْ   َفَزارَ   ،َوَأِي الَدْرَداءِ  َبْنَ َسْلَانَ ملسو هيلع هللا ىلص آَخى النَبُِي  ري اه عنه َقاَل: َأِي ج 

َلًة، َفَقاَل َهَا: َما َشأْ  أ َم الَدْرَداءِ  َفَرَأى َأَبا الَدْرَداءِ  َسْلَان    َتَبذر وكَ م  و  ن ِك؟ َقاَلْت: َأخ  َأب 
و الَدْرَداءِ  َلْيَس َله  َحاَجة  ِي الُدْنَيا. َفَجاءَ  الَدْرَداءِ  ْل. َقاَل: َفإِير  َأب  َفَصنََع َله  َطَعاًما َفَقاَل:ك 

َل. َقاَل َفَأَكَل، َفَلَا َكاَن الَلْيل  َذَهَب  . َقاَل: َما َأَنا بِآكِل  َحَتى َتْأك  و الَدْرَداءِ  َصائِم  .  َأب  وم  َيق 
. َفَقاَل: َنْم. َفَلَا َكاَن ِمْن آِخِر الَلْيِل َقاَل  وم  َم َذَهَب َيق  : َقاَل: َنْم. َفنَاَم ث  ْم اْآَن.  َسْلَان  ق 

: َفَصَلَيا. َفَقاَل َله   َك َعَلْيَك َحًقا، َولِنَْفِسَك َعَليَْك َحًقا، َوِأَ  َسْلَان  ْهلَِك َعَليَْك إَِن لَِربر
. َفَأَتى النَبَِي  َل ِذي َحٍق َحَقه  ملسو هيلع هللا ىلص: َفَذَكَر َذلَِك َله  َفَقاَل النَبُِي ملسو هيلع هللا ىلص َحًقا، َفَأْعِط ك 

نُ  َصَدَق » ََ  .()أخرجه البخاري «َسْل
سواء  ملسو هيلع هللا ىلصفعى امسلم أن يتخلق باأخاق التي خلق ها النبي ، حسن اخلق الثانية:

أو وحده ا ريك له،  وعبادته ،وطاعته ،نحو خالقه باإيان بهكانت أداء الواجب 
، أو تتعلق بغره؛ لتكون هذه اأخاق سببًا محبة اه له، كانت تتعلق بامخلوق نفسه

                    : وحبة الناس له
                               

                                 
                               

                              
 [.٢١٥ – ٢١١آل عمران: ]              

ويقدم ، وهو أن يفضل اإنسان غره، وهو درجة الكال لأخاق، اإيثار الثالثة:
                                                

 (. 1062برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 .إى من ا حسن إليه وأن حسن، حاجة أخيه عى حاجته
ويرزق امؤمنن والعاصن ، فاه عَز وجَل مع كونه غنيًا قادرًا يغفر للعاصن

   : وا أكرم منه، وا رب سواه، والكافرين عى حد سواء؛ أنه ا رازق غره
 [.٦١النحل: ]                            

وخدم خلق اه قبل ، خرين قبل أن يقي حوائجهفعى اإنسان أن يقي حوائج اآ
وقد كان الصحابة ، وحبة خلق اه ،ويكسب حبة اه، أن خدم نفسه؛ لينال اأجر

                   : ري اه عنهم حبون كل مؤمن
                                      

 [.0]احر:                      
ودرجة اإكرام درجة خاصة ا يستحقها غر أهل التقوى من ، اإكرام الرابعة:

 .امسلمن
 .أما الدرجة الرابعة فهي خص امؤمنن فقط، فالدرجات الثاث اأ َول جميع الناس

بل نبذل اجهود ي ، فامسلم مها بلغ من الضعف والتقصر ا يمكن إماله وتركه
 .والرغيب والرهيب، اده وتعليمه بالرفق واللنإرش

   : حتى يعود إى صحته، والعناية به، فهو كامريض جب مداواته
                        
                         

 [.٥٢التوبة: ]      
 :أدخله إى بيتهو، وأكرمه باإسام، وزينه باإيان ،فاه قد اختاره

حتى  ،وترغيبه وإرشاده، لزم إكرامه ونصحه ،وساءت أخاقه ،فإذا تغرت أحواله
ثم يتغر عمل اجوارح كا حي اه ، وباإكرام والتذكر تتغر القلوب، يعود إى ربه

         ): باماء اأرض بعد موها كا قال سبحانه
                   

               
 [.11 -16]احديد:  (
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 [.55]الذاريات:  (    ) :وقال سبحانه
ول  اوعن ابن عباس ري اه عنها قال:  أْجَوَد النَاِس، َوَكاَن أْجَود  َما ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكاَن َرس 

، َوَكاَن َيْلقَ  يل  ون  ِي َرَمَضاَن ِحَن َيْلَقاه  ِجْرِ ه  َيك  لر َلْيَلة  ِمْن َرَمَضاَن َفي َداِرس  اه  ِي ك 
ول  ا ْرآَن، َفَلـَرس  ْرَسَلةِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اْلق  يِح اْلـم   .()متفق عليه .أْجَود  بِاْلـَخْيـِر ِمَن الرر

             ومن رزقه اه هذه الصفات فهو الكريم عند ربه: 
                                     

 [.٢١احجرات: ]

                                                

 (. 2392(، واللفظ له، ومسلم برقم )6، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 اأخاق تَيرفقه  -3
             ): قال اه تعاى

 [.126]البقرة:  (     
        ): وقال اه تعاى

 [.19-1]الشمس:  (   
واه ، راً من أراد أن يذكر أو أراد شكو.. فيها آيات وعر.. التغير سنة كونية جارية

يغر ي ملكه ما شاء متى شاء: لياً وهارًا.. وصيفًا وشتاًء.. وحرًا وبرداً.. وصحة 
         ومرضاً.. وراحًة وتعباً.. وحركًة وسكونًا.. وأمنًا وخوفًا: 

 [.٥١الفرقان: ]                        
 [.44النور: ] (             )وقال سبحانه: 

ومكنه من اختيار ، وقد مل اه اإنسان أمانة تغير أخاقه من بن سائر امخلوقات
             : وحق وباطل، وعدل وظلم، ما يريد من إيان وكفر

                                 
                              

 [.١٤ – ١٩الكهف: ]                   
فإن كانت طيبة ، ويكتسب أخاقه من خاها، واإنسان يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها

وإن كانت سيئة فيها الفواحش ، تذكر باه واليوم اآخر طابت أخاقه وأعاله
         : وفسدت أعاله، والفجور والشهوات ساءت أخاقه

                             
 [.١٢الكهف: ]                              
  ): ولذلك أمرنا اه عَز وجَل بلزوم البيئة الصاحة كا قال سبحانه

 [.110]التوبة:  (      
       ): وحذرنا من البيئة الفاسدة كا قال سبحانه
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 [.62]اأنعام:  ( 

فهي ، وأصعب ما عى الطبيعة اإنسانية تغير اأخاق التي طبعت النفوس عليها
فسكره وحبسه ا جدي؛ أنه ، كالنهر امنحدر الذي إن ترك أغرق اأرض والعمران

أنه كلا سّد وقطعه من أصل الينبوع متعذر؛ ، سيمتلئ فيكون إفساده وخريبه أعظم
 ورره. من موضع نبع من موضع آخر فلم يزل خطره

إى موضع ينتفعون  ،لكن اأجدى واأنفع رفه عن جراه امنتهي إى العمران
فرفه إى أرض قابلة للنبات وسقيها به أجدى وأنفع ، وا يتررون به، بوصوله إليه

 .وأسلم
ه أن ركب اإنسان واحيوان عى إذا تبن هذا فاه العليم احكيم اقتضت حكمت

 قوة غضبية.. وقوة شهوانية. طبيعة حمولة عى قوتن:
وما مركوزتان ي جبلة كل ، وهاتان القوتان ما احاملتان أخاق النفس وصفاها

 .حيوان برمة العزيز العليم
وبقوة الغضب يدفع امضار عن ، فبقوة الشهوة جذب اإنسان امنافع إى نفسه

 [.١٢ – ١٤الذاريات: ]                       : سهنف
وإذا استعمل ، فإذا استعمل اإنسان الشهوة ي طلب ما حتاج تولد منها احرص

 .الغضب ي دفع امرة عن نفسه تولد منه القوة والغرة
 ،هوإن عجز عن وصول ما حتاج إلي، ذلك الضار أورثه قوة احقددفع فإذا عجز عن 

 .ورأى غره مستبدًا به أورثه احسد
وإن اشتد حرصه ، فإن ظفر با حب وحتاج أورثته شدة شهوته خلق البخل والشح

فاستعملها  ،وم يمكنه حصيله إا بالقوة الغضبية، واشتدت شهوته له، عى اليء
 .ومنه يتولد الكر والفخر واخياء، أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم، فيه
 الغضبية والشهوانية، وهو منصب ي جدول الطبيعة النهر مثال هاتن القوتن:ف

 .خرها ويتلفها وا بدَ ، وجراها إى دور القلب وعمرانه
، وهدم عمران اإسام، فالنفوس اجاهلة الظامة تركته وجراه فخرب ديار اإيان
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 .وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة، وقلع أشجاره
 الزكية الفاضلة فإها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر فافرقوا ثاث فرق:وأما النفوس 

فأبت عليهم  ،فأصحاب امجاهدات واخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه
فاشتد  ،وم تنقد له الطبيعة البرية، وما طبع اه عليه اجبلة البرية، حكمة اه

                : صلوافانقطعوا وم ي ،ومى الوطيس، القتال
 [.٥١النور: ]                   

 .()متفق عليه «َمْن َرِغَب َعْن ُسنَتِي َفَليَْس ِمنِيف» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 
مع ، وم جيبوا دواعي تلك الصفات، وشغلوا أنفسهم باأعال، وفرقة أعرضوا عنه

 .وأحكام بنائه وأساسه،  العمرانواشتغلوا بتحصن، خليتهم إياها عى جراها
وأولئك رفوها ي قطع ، فهؤاء رفوا قوهم وإرادهم ي العارة والتحصن

 .امادة الفاسدة من أصلها خوفًا من هدم البناء
وأها بمنزلة ماء يسقى ، رأت أن هذه الصفات ما خلقت عبثًا وا سدًى  والفرقة الثالثة:

 .منه أولئك هو سبب الفاح والنجاةوأن ما خاف ، به الورد والشوك
ويسقي .. والر والعدوان، والبطر والظلم، فرأوا أن الكر هر يسقى به العلو والفخر

فرفوا جراه إى ، وامراغمة أعداء اه وقهرهم، واأنفة واحمية.. به علو اهمة
اله لكن استعملوه حيث يكون استع، فأبقوه عى حاله ي نفوسهم، هذا الغراس

 ،وعند الصدقة، لكنها ي احرب أمام اأعداء، كاخياء فهي مبغوضة للرب، أنفع
 .حبوبة للرب

لكن رفه إى احسد امحمود الذي يوصل إى ، وكذلك خلق احسد مذموم
 .امنافسة ي اخر الذي حبه اه أمر حمود

: َرُجل  آتَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ِِ اْثنَتَْنِ ِِ ا َحَسَد إِا  اُه اهُ َمااً، َفَسَلَطُه َعَلـى َهَلَكتِـِه 
ِِ بِـَها َوُيَعِلـُمَها  .()متفق عليه «اْلـَحِق، َوَرُجل  آَتاُه اهُ ِحْكَمًة، َفُهَو َيْق

وشدة الطلب ، فإنه من أنفع اأخاق وأوصلها إى كل خر، وكذلك خلق احرص
                                                

 (. 1491( ، ومسلم برقم )5963، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. واللفظ له. 216(، ومسلم برقم )13، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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، ا إى ما ينفع النفس ي معادهاولكن نوجهه ،فا نقطعها، بحسب قوة احرص
               : ويزكيها باإيان والعبادات والطاعات

                                           
 [.١٢احديد: ]                  

وإنا يذم رفها إى ما ير احرص عليه من الشهوات ، فقوة احرص ا تذم
                : أو ا ينفع وغره أنفع للعبد منه، وامعاي

                          
                               

 [.٢٥ – ٢٦السجدة: ]                          
فإها تثمر ، كاله وسعادتهوأوصلها إى ، وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد

 .وبحسب شهوة العبد للكال وااستقامة يكون طلبه، امحبة
 ،وصدق الشهوة وقوها وكاها حمل اإنسان عى بيع مشتهى ديء خسيس

       : وأرفع من الطاعات واحسنات واجنات وأجل بمشتهى أعى منه
                                   

 [.٢١حمد: ]              
لق الشح والبخل ها مرفان:  وكذلك خ 

حمله عى بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها ، مرف حمود نافع للعبد
 .ويسمح ها من ا يساوي

ويشح باله .. ويشح غايه الشح بحظه ونصيبه من اه أن يبيعه أو هبه أحد من اخلق
     : وأن يركه لغره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه.. يكون ي ميزانهأا 

                                  
                          

 [.٩احر: ]      
ذموم أما امرف ام، فالشحيح باله امحب له هو الذي يقدمه بن يديه زادًا معاده

     : فهو من يشح ويبخل باله ووقته أن يرفه فيا حب اه ورسوله
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 [.١٥النساء: ]           

 .وهذه قاعدة مطردة ي ميع الصفات واأخاق
وإى جارها ، فالرسل عليهم الصاة والسام جاءوا برفها عن جارها امذمومة

، فجاءوا برف قوة الشهوة إى النكاح والتري بداً من الزنا والسفاح، محمودةا
 : فرفوا قوة الشهوة وجرى احرام إى جرى احال الذي حبه اه عَز وجَل 

                               
 [.٥ – ٦امؤمنون: ]                      

، ملسو هيلع هللا ىلصرف قوة الغضب من الظلم والبغي إى جهاد أعداء اه ورسوله وجاءوا ب
    ): واانتقام منهم كا قال سبحانه، والغلظة عليهم

 [.0]التحريم:  (         
إى اللهو والرمي وامسابقة عى اخيل وركوها ، وجاءوا برف قوة اللهو والركوب

 .العيدي سبيل اه واللهو ي العرس و
يستمع  ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقف النبي ، وكذلك شهوة استاع اأصوات اللذيذة ا يذم بل حمد

، أن يقرأ عليه القرآن وأمر ابن مسعود ، للقرآن إى قراءة أي موسى اأشعري 
 .فقرأ عليه وسمع وتأثر با سمع وبكى

قال ولذا ، فا بَد للروح من ساع طيب تتغذى به، وهذا ساع خواص اأولياء
 [.4]امزمل:  (    ): سبحانه
ول  اقال:  ري اه عنه بن مسعوداوعن  َ اْلُقْرآنَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال ِي َرس  َّ قال ، «اْقَرْأ َع

وَل ا : َيا َرس  ْلت  إِِي أْشَتـِهي أْن أْسَمَعُه ِمْن » َوَعَليَْك أ ْنِزَل؟ قال: يَْك أْقَرأ  َعلَ  ،٬َفق 
: َفَقَرْأت  النر، «َغْيـِري         )َساَء، َحَتى إَِذا َبَلْغت 

ل  إَِلـى َجنْبِي َفَرَفْعت  َرْأِي،  .(    َرَفْعت  َرْأِي، َأْو َغَمَزِي َرج 
وَعه  َتِسيل م   .()متفق عليه .َفَرأْيت  د 

 .وآات امعازف، وألفاظ اخنا، والساع امذموم ساع امكاء والتصدية
                                                

 (. واللفظ له. 299(، ومسلم برقم )4522، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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.. والعسل، والطيبات، ولكن ا يستوي من غذاؤه احلوى.. ذا غذاءوه.. فهذا غذاء
             : وما أ هَل به لغر اه، والدم، واميتة، ومن غذاؤه الرجيع

                                       
 [.٢٥١ – ٢٥١آل عمران: ]      

بدان، فمن زكى نفسه بالرياضة وامجاهدة واخلوة وتزكية النفوس أصعب من عاج اأ
 التي م جيء ها الرسل، فهو كامريض الذي يعالج نفسه برأيه ويرك الطبيب: 

 [.٥١النور: ]                                   
ا سبيل ف، إليهم َلـموتزكية النفوس مس، فاأنبياء والرسل هم أطباء القلوب واأبدان

 .إى تزكيتها وصاحها إا من طريقهم وعى أيدهم
   ): وواهم إياها كا قال سبحانه، واه عَز وجَل إنا بعثهم هذه التزكية

                
 [.2]اجمعة:  ( 

ُُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ََ ُبِعْث  .()أمد والبخاري ي اأدب امفرد أخرجه «ْخَاِق َصالِـَح اأ أُمِـــمَ إَِن
وهي ي غاية اللطف ، وهي موجودة ي كل حيوان، والنفس آية من آيات اه العظيمة

ريعة التغر ، ريعة التنقل واحركة، موجودة ي البدن ولكنها ا ترى، واخفة
ها ولوا، والقصد واحب والبغض، والتأثر واانفعاات النفسية من اهم واإرادة

وتسويتها عى هذا الوجه آية من آيات اه ، لكان البدن جرد مثال ا حركة فيه
                        : العظيمة كا قال سبحانه

 [.٢٤ – ٥الشمس: ]               
 ولإنسان مع نفسه حالتان:

ويعليها ، ويرقيها بطاعة اه، وينقيها من العيوب، إما أن يطهر نفسه من الذنوب اأوى:
فهو من ، فهذا قد زكى نفسه با حبه اه، ويرفعها بالعمل الصالح، بالعلم النافع

    ی                            : امفلحن كا قال سبحانه
 [.٢٥ – ٢٧اأعى: ]               

                                                

 (. 216وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )، (2052: أخرجه أمد برقم )حسن( 1)
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 ها بامعاي وامنكرات.أن يرخي لنفسه  العنان، ويدسي الثانية:
             فهذا قد خر نفسه، وخر دينه ودنياه وآخرته: 

 [.٢٤ – ٥الشمس: ]                          
وذلك بحسب تفاوت اإيان ، والناس متفاوتون ي اأعال واأخاق تفاوتًا كبراً 

وبحسب الغاية امقصودة بتلك ، هاومقدارها والنشاط في، واأعال واأخاق
أم هي غر خالصة ه فرد  هل هي خالصة ه فتقبل وتبقى وتنفع صاحبها؟، اأعال

 وتر صاحبها؟، وتبطل وتفني
 (    ): وأعاهم وأخاقهم متفاوتة كا قال سبحانه، فالناس ختلفون

 [.4]الليل: 
مل وحكم وجزاء ي الدنيا ن، ولكل قسم عوهذا بن اه عَز وجَل أن العاملن قسا

 .واآخرة
من قام با أمره اه به من التوحيد واإيان، وأدى ما أمر اه به من  :فالقسم اأول

العبادات امالية كالزكوات والصدقات والنفقات والكفارات، والعبادات البدنية 
اتقى ما هى اه عنه كالصاة والصوم، وامركبة منها كالعمرة واحج ونحوما، و

من امحرمات وامعاي، وصدق با إله إا اه وما دلت عليه، وما ترتب عليها من 
فهذا يسهل اه عليه أمره، وجعله ميرًا له كل خر، ميرًا له ترك  ،اجزاء اأخروي

   )كل ر؛ أنه أتى بأسباب التيسر، فير اه له ذلك كا قال سبحانه: 
 [.1-5]الليل:  (   

، فرك اإنفاق الواجب وامستحب، فهو من بخل با أمره اه به :وأما القسم الثاي
وم ير ، فرك عبادته وطاعته، واستغنى عن اه، وم تسمح نفسه بأداء ما وجب ه

وكذب با أوجب اه عى  ،نفسه حتاجة إى ربه الذي ا نجاة له إا بعبادته وطاعته
فهذا ، وما يرتب عليه من اأعال والثواب واجزاء، عباد التصديق به من اإيانال

، بأن يكون ميراً للر أينا كان، واخصال الذميمة، ييره اه للحاات العرة
نسأل اه العافية كا قال ، مقيضًا له فعل امعاي؛ أنه أتى بأسباب التعسر واهاك

 [.19-2]الليل:  (      ): سبحانه
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حسب التذكر ، وأخاق البر يمكن تغيرها وجرها إى أن تكون حسنة أو قبيحة
إا أن بعض النفوس والطباع ريعة القبول والتأثر ، وحسب اإيان والكفر، والوعظ
 .وبعضها غر قابل، وبعضها صعب حتاج إى معاجة، والتأثر

ْيِث الَْكثِِر أَصاَب َمثَُل َما َبَعثَنِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ََ ي اهُ بِـِه ِمَن الْـُهَدى َوالِْعْلـِم، َكَمَثِل اْل
ُِ اْلَكأ َء، َفأْنَبَت ََ ُِ اْلـ ، َقبَِل ُْ ِمنْـَها  أْرًضا، َفَكاَن ِمنْـَها َنِقَية  َواْلُعْشَب الَْكثَِر، َوَكاَن

َء، َفنََفَع اهُ بِـَها النَ  ََ ُِ اْلـ ُْ ِمنْـَها أَجادُِب، أْمَسَك ُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، َوأَصاَب اَس، َفَرِ
ََ ِهَي قِيَعان  ا ُتـْمِسُك َماءً  ِِ دِيِن  ،َطائَِفًة أْخَرى، إَن ُُ َكًأ، َفَذلَِك َمَثُل َمْن َفُقَه  ِ َوا ُتنْب

َلـْم َيـْرَفْع بَِذلَِك َرأًْسا، َوَلـْم َيْقَبْل ُهَدى ، َوَنَفَعُه َما َبَعَثنِي اهُ بِـِه َفَعلِـَم َوَعَلـَم، َوَمَثُل َمْن ٬ا
ُُ بِـهِ  ٬ا  .()متفق عليه «اَلِذي أْرِسْل

ومن سنة اه عَز وجَل ي عباده أن الناس إذا غروا ما بأنفسهم فانتقلوا من الكفر إى 
الشقاء والذلة  اه عليهم ما كانوا فيه من َيـرغ، ومن معصية اه إى طاعة اه، اإيان
وكذلك اه عَز وجَل ا يغر ما بقوم ، إى اخر والرور والغبطة والرمة، والشدة

فينتقلوا من اإيان إى ، حتى يغروا ما بأنفسهم ،من النعمة واإحسان ورغد العيش
فيسلبهم اه عند ، ومن شكر النعم إى البطر ها، ومن الطاعات إى امعاي، الكفر
                   ): إياهاذلك 

 [.11]الرعد:  (       
من امخلوق العاجز إى اخالق ر العواطف من اأدنى إى اأعى، واإسام كله تغي

القادر.. ومن الدنيا إى الدين.. ومن ااشتغال باأموال واأشياء إى امسارعة 
ومن العادات والتقاليد البرية إى السنن واآداب  لإيان واأعال الصاحة..

وجزاء ذلك كله العزة ي ، اإسامية.. ومن الدعوة إى اأشياء إى الدعوة إى اه
         )الدنيا، واجنة ي اآخرة كا قال سبحانه: 

                 

                 
 [.13-11]الصف:  (          

                                                

 (. 2222(، واللفظ له، ومسلم برقم )10) ، أخرجه البخاري برقممتفق عليه( 1)
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 قخااأ حسن فقه -4
 [.4]القلم:  (   ): قال اه تعاى
 .()متفق عليه «إَِن ِمْن ِخيَاِرُكْم أْحَسنَُكْم أْخاًقا» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

، وجعله مركبًا من جسد وروح، خلق اه عَز وجَل هذا اإنسان ي أحسن تقويم
إما ، ولكل واحد منها هيأه وصورة، والروح مدركة بالبصرة، مدرك بالبر فاجسد

 .ميلة أو قبيحة
ل ق اإنسان.. صورته الظاهرة وَخْلق اإنسان  .صورته الباطنة وخ 

ولذلك عظم اه ، أعظم قدرًا من اجسد امدرك بالبر والنفس امدركة بالبصرة
              ): فقال اأمره

 [.12-11]ص:  (    
 .والروح منسوبة إليه سبحانه ،فنبه سبحانه عى أن اجسد منسوب إى الطن

فإن كانت اأفعال ، هيئة راسخة ي النفس تصدر عنها اأفعال بير وسهولة لقـفاخ  
 .وإن كانت اأفعال قبيحة سميت خلقًا سيئاً .. ميلة سميت خلقًا حسناً 

لق اليء صفة الشياطن ـواخ  .. اأنبياء والصديقنامائكة وصفة لق احسن ـواخ  
 .وامجرمن

وتنظم صاحبها ي سلك ، هوي بصاحبها إى القاع، واأخاق السيئة سموم قاتلة
 [.١٢النساء: ]                   : الشياطن

وهذا ، سوء اخلقفإذا مال عنه العبد وقع ي ضده من ، وحسن اخلق هو ااعتدال
من شاء  ،وكرامة منه، ااعتدال تارة حصل بكال الفطرة منحة من اخالق عَز وجَل 

            : فكم من صبي خلقه اه صادقًا سخيًا كريًا حلياً ، من عباده
                               

 [.١٢ – ١٤مريم: ]       
                                                

 (. 232(، واللفظ له، ومسلم برقم )3550، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وذلك بحمل النفس عى اأعال اجالبة ، حسن اخلق بااكتسابوتارة حصل 
                : للخلق امطلوب

 [.٥٥احج: ]                 
، ليصر بذلك طبعًا له، فليفعل فعل اجواد من البذل، فمن أراد حصيل خلق اجود

إا أن ذلك حتاج إى تكرار ، كا أن من أراد أن يكون كاتبًا تعاطى فعل الكتابة
 .كا أن نمو القامة والبدن حتاج إى وقت، ومداومة

فكذلك مساكنة ، ويغر طباعها ،وكا أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر ي النفس
 .فيحرم بسببه كل خر، الكسل والكساى يصر عادة

ذلك ا يستهان فك، ث خراً ورفإن دوامها ي، وكا ا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات
 .ث راً ورفإن دوامها ي، بقليل الذنوب

وإنا امرء عى ، وكذلك تكتسب اأخاق احسنة بمصاحبة أهل اإيان واخر
             : فلينظر أحدكم من خالل، دين خليله

                                 
 [. ١٢الكهف: ]                      

، واميل عن ااعتدال سقم ها ومرض، وااعتدال ي اأخاق هو صحة النفس
وإنا يكمل  ،فكا أن البدن ا خلق كاماً ، والنفس ي عاجها كالبدن ي عاجه

، وإنا تكمل بالتزكية، كذلك النفس خلق ناقصة قابلة للكال، بالربية بالغذاء
                         :وهذيب اأخاق بالعلم

 [.٢٤ – ٥الشمس: ]               
وإن كان ، وكا أن البدن إذا كان صحيحًا فشأن الطبيب العمل عى حفظ الصحة

 .مريضًا فشأنه جلب الصحة إليه
، كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة اأخاق فينبغي للعبد أن يسعى حفظها

ی   : وإن كانت عديمة الكال سعى ي جلب الكال إليها، زيد القوة إليهاوجلب م
 [.٢٦ – ٢٧اأعى: ]                          
وإن كانت من ، إن كانت من حرارة فبالرودة، وكا أن أمراض البدن تعالج بضدها
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عاجها بضدها فكذلك اأخاق السيئة التي هي من مرض القلب ، برودة فباحرارة
 .من اأخاق احسنة

.. ومرض البخل بالكرم.. ومرض اجهل بالعلم.. فيعالج مرض الكر بالتواضع
 .وهكذا.. ومرض الظلم بالعدل واإحسان.. ومرى السفه باحلم

وشدة الصر عا يشتهي من أجل صاح ، وكا أنه ا بَد من احتال مرارة الدواء
، ة مرض القلباوالصر عى مداو، حتال مرارة امجاهدةفكذلك ا بَد من ا، البدن

وأم مرض القلب يؤمه قبل ، فإن أم مرض البدن خلص منه باموت، بل هو أوى
           ، كا قال سبحانه عن امنافقن: اموت وبعد اموت

 [.٢٤البقرة: ]                         
 : فعامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل، لقه اه لفعل خاصوكل عضو ي اإنسان خ

ومرض القلب أن يتعذر ، ومرض اأذن تعذر الساع.. فمرض العن تعذر اإبصار
واحكمة ، وهو اإيان والعلم ،عليه فعله اخاص به الذي خلقه اه من أجله

 : عى كل شهوة وإيثار ذلك، وعبادته وشكره، وحب اه تعاى وتعظيمه، وامعرفة
                                

                            
 [.٧ – ١اأنفال: ]                      

        ولو أن اإنسان عرف كل يء وم يعرف اه سبحانه فكأنه م يعرف شيئاً: 
                                      

 [.٢٩حمد: ]
 وكره، ومده ووحده. فمن عرف اه أحبه، احب وعامة امعرفة:
فمن آثر عليه شيئاً من ، أن ا يؤثر عليه شيئاً من امحبوبات وعامة امحبة:

 .كا أن امعدة التي تؤثر أكل الطن عى أكل اخبز مريضة، امحبوبات فقلبه مريض
وإذا عرف اإنسان ، فلذلك يغفلون عنها ،راض القلوب خفية ا يعلمها أكثر الناسوأم

       : صعب عليه الصر عى مرارة دوائه؛ أن دواءه خالفة اهوى، مرض قلبه
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 [.١٩ – ١٧عات: الناز]                           
واأطباء هم العلاء باه وأسائه .. وإن وجد الصر م جد طبيبًا حاذقًا يعاجه

لا يلتفت إى ق والطبيب إذا كان مريضاً .. وصفاته ودينه ورعه وأكثرهم مرى
 .غرهعاج عاجه وإى 

كثر الناس وأنكر أ، واندرس هذا العلم، فلا قل العلاء الربانيون صار الداء عضااً 
وباطنها ، وأقبل الناس عى أعال ظاهرها عبادات، ومرضها بالكلية، طب القلوب

   : فهذا عامة أصل امرض، وا حجز عن حرم، ا تزيد إياناً ، عادات
                           

 [.٥ – ٧اماعون: ]      
 :إى العلةالعبد فهو أن ينظر ، امعاجةوعوده إى الصحة بعد ، وأما عافية القلب

ولكن ا يرف ويصر إى حد ، فإن كان امرض مثاً داء البخل فعاجه بذل امال
          : بل امطلوب ااعتدال، فيحصل به داء آخر، التبذير

                        
 [.١٥ – ١٥اإراء: ]                 

فإن كان مع امال وإمساكه ألذ  ،وإذا أراد اإنسان أن يعرف الوسط فلينظر إى نفسه
عنده وأير عليه من بذله مستحقه، فليعلم أن الغالب عليه خلق البخل، وهو مرض 

 فليعاجه بالبذل.
وإن كان البذل ألذ عنده وأخف عليه من اإمساك، فقد غلب عليه التبذير، وهو مرض، 

 تستغنيامواظبة عى اإمساك.. وهكذا وا يزال اإنسان يراقب نفسه حتى  فلرجع إى
   : ، وا طلبهباه، وتنقطع عاقة قلبه عن امال، فا يميل إى بذله، وا إمساكه

                        ڭ  

 [.10اأنعام: ]
.. ء اه سليًا ي امقامفكل قلب صار كذلك فقد جاراب، لاعنده كامال بل يصر 

                                   : وهكذا بقية الصفات
 [.51 – 59الذاريات: ]                
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، مزينًا باأخاق العالية، وجب أن يكون القلب سليًا من سائر اأخاق السافلة
تى ترحل النفس عن الدنيا منقطعة العائق ح، حتى ا تكون له عاقة بيء من الدنيا

                : وا متشوفة إى أسباها، غر ملتفتة إليها، منها
   [.22الرعد: ]                   

  ): فحينئذ ترجع إى رها رجوع النفس امطمئنة كا قال سبحانه
 [.39-21]الفجر:  (       

فا جرم من استوى عى  ،ما كان الوسط احقيقي بن الطرفن ي غاية الغموضو
   : حاز عى مثل هذا الراط ي اآخرة، هذا الراط امستقيم ي الدنيا

                         
                    

 [.16 – 15امائدة: ]            
 : أمر اه العبد أن يقول ي كل يوم مرات عديدة ،ودوامها ،استقامةوأجل عر ا

                                 
                          

 [.1 – 2الفاحة: ]             
، الصالحفإن النجاة بالعمل ، ومن م يقدر عى ااستقامة فليجتهد عى القرب منها

 ..واستقيموا ولن حصوا، فسددوا وقاربوا
وا، َفإَِنـُه ا ُيْدِخُل أَحدًا اْلـَجنََة َعَمُلـهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َقال وا: َوا  «.َسِدُدوا َوَقاِرُبوا َوأْبِرُ

وَل اه؟ ِفَرةٍ َوَرْحـمَ »: َقاَل  أْنَت َيا َرس  َْ َمَدِي اه بَِم ََ  .()متفق عليه «ةٍ َوا أَنا، إِا أْن َيَت
فليتفقد كل عبد صفاته ، واأعال الصاحة كاأخاق احسنة يصيبها اخلل والنقص

وليصر عى ذلك وشدته ، وليشتغل بعاجها تدرجياً ، وأعاله وأقواله ،وأخاقه
فلو رد إى الثدي ، فإنه سيحلو كا حلو الفطام للطفل بعد كراهته له ،ومرارته
فمن كملت بصرته م ، د اه عَز وجَل بعبد خرًا بَره بعيوب نفسهوإذا أرا، لكرهه

                                                

 (. 2212(، واللفظ له، ومسلم برقم )6461، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ولكن أكثر الناس جاهلون ، وإذا عرف العبد عيوبه أمكنه العاج، خف عليه عيوبه
     : وا يرون الكبائر ي أنفسهم، يرون الصغائر ي غرهم، بعيوهم

                                   

 [.12احر: ]
فهي ، وا بَد لكل مسلم مع اإيان واإخاص والعمل الصالح من اأخاق احسنة

                : التي حفظ اأعال الصاحة
                            

 [.134 – 133آل عمران: ]                  
ولكن إذا ، وهي من اأعال امقبولة، امة بأعال صاحة كاجبالفيأي العبد يوم القي

 .كانت أخاقه سيئة أكلت هذه اأعال
وغدر .. وظلم هذا.. ورق هذا.. وقذف هذا.. وسب هذا.. يأي وقد شتم هذا

 فاذا يبقى له من اأجر واحسنات إذا أخذ هؤاء حقوقهم منه؟ ..وقتل هذا.. هذا
 ت حسناته، ثم طرحت سيئاهم عليه؟فني وكيف تكون حاله إذا

ْفلِس  فِينَا َمْن ا ِدْرَهـَم َلـه  َوا َمَتاَع، «أَتْدُروَن َما اْلـُمْفلُِس؟» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي   َقال وا: اْلـم 
ِِ إ» َفَقاَل: ِِ َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِصاةٍ َوِصَياٍم َوَزَكاةٍ، َوَيْأ َقْد َشَتـَم  َن اْلـُمْفلَِس ِمْن أَمتِي، َيْأ

َب َهَذا، َفُيْعَطى َهَذا ِمْن َحَسنَاتِـِه  َ ََ َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َو
ََ َما َعَلْيـِه، أِخَذ ِمْن َخَطاَياُهـْم  ُْ َحَسنَاُتـُه، َقْبَل أْن ُيْق َوَهَذا ِمْن َحَسنَاتِـِه، َفإِْن َفنَِي

 ُْ ِِ النَارَفُطِرَح  .()أخرجه مسلم «َعَلْيـِه، ُثَم ُطِرَح 
والعمل .. وتعلمه فريضة، واإخاص فريضة.. وتعلمه فريضة، فاإيان فريضة

         : وتعلمها فريضة، واأخاق فريضة.. وتعلمه فريضة، فريضة
                                       

                                               
                                                

 [.36 – 33فصلت: ]               
                                                

 (. 2521برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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   ): بقوله ملسو هيلع هللا ىلصولذلك وصف اه نبيه .. وأكمل الناس إيانًا أكملهم خلقاً 
 [.4]القلم:  (

فقد فرق اه ، ثم يليهم من آمن هم، قًا هم اأنبياء والرسلوأحسن الناس أخا
ثم فرقها ي أمة ، ملسو هيلع هللا ىلصثم معها ي حمد ، اأخاق احسنة ي اأنبياء والرسل

والناس معادن فيجب ااستفادة من هذه ، التي هي خر أمة أخرجت للناس ملسو هيلع هللا ىلصحمد 
ا الدين واأخاق هم خر القرون؛ أهم أخذو ملسو هيلع هللا ىلصامعادن النفيسة فأصحاب النبي 

        : ملسو هيلع هللا ىلصوجهد حمد، ملسو هيلع هللا ىلصفكانت فيهم حياة حمد، عن النبي مبارة
                                  

 [.2 – 1البينة: ]                                    
، إخاصوالصدق وا، فظهرت ي حياهم أحسن اأخاق كاإيان والتقوى

والعدل ، واحياء والتواضع، واجود والكرم، والرمة والشفقة، واليقن والتوكل
وغر ذلك من الصفات واأخاق التي كانت سببًا ي ، وامحبة واإيثار، واإحسان

     : وحبتهم له، وجذهم إليه، هداية الناس للدين
                

 [.112التوبة: ]                     
 وكانت فيهم صفات مشركة بينهم ا خلو منها أحد منهم أمها:

.. والعبادات التي تزكي النفوس وأعظمها الصاة.. وطاعة اه ورسوله.. اإيان باه
التي  ى اهإ والدعوة.. وتعلم العلم الذي تصح به العبادات وامعامات وتعليمه

والرمة التي .. الدينإى  والكرم الذي بسببه ت قبل النفوس.. بسببها تنتر اهداية
.. واجهاد ي سبيل اه إعاء كلمة اه.. بسببها تنزل الرمة عليهم وعى الناس

ثم مى زمن فصار اجهاد من أجل املك وامال .. واإخاص الذي ي قبل به العمل
، دخلت الدنيا عى طلبة العلمثم ، واشتغلوا بطلب العلم وتعليمه، فركه الناس

أو  ، أو رئاسة،أو مال ،بل أمر يريده من جاه، ودخل فيهم من يطلب العلم ا ه
                             وظيفة: 

 [.5البينة: ]          
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، انوتركوا الساحة للشيط، ثم اشتغل أناس من أهل اإيان بالتزكية فازموا امساجد
                      : يعيث ي اخلق فساداً 

                          
 [.121 – 110النساء: ]                 
وتبعهم أناس ، فاشتغلوا بالتزكية اإبليسية، ثم دخل فيهم ونافسهم أهل البدع واأهواء

    : ويتقرب إليه به، رت دينًا يعبد اه بهوصا، وبذلك انترت البدع، عى ذلك
                                 

 [. 115النساء: ]          
ثم خرجت  ،وبقيت ي أكثر اأمة صورة العبادة، ثم ذهبت حقيقة العبادة وروحها

، يان واأعالاإإى  وترك أكثرهم الدعوة، اأخاق من امعامات وامعارات
 :اأموال واأشياءإى  وأقاموا مكاها الدعوة

وقلت .. وكثرت اأشياء.. وقل اإيان.. وزاد امال.. وقعد الدين.. فقامت الدنيا
وتسابق .. وقاموا عن موائد اآخرة؟.. وقعد أكثر الناس عى موائد الدنيا.. اأعال

 .ا سنن اأنبياء وامرسلنوتركو.. سنن اليهود والنصارىإى  أكثر الناس
فحصلت للمسلمن الفرقة بعد الوحدة.. والذلة بعد العزة.. والشقاء بعد الطمأنينة.. 

                           واخوف بعد اأمن: 
 [.06اأعراف: ]                            

، َوذَِراًعا بِِذَراٍع، َحَتى َلْو َلَتَتبُِعَن َسنََن اَلذِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و ٍ ْْ ا بِِش ً ْْ يَن ِمْن َقْبلُِكْم، ِش
ِِ ُجْحِر َضٍب اَتَبْعتُـُموُهـمْ  وَل ا .«َدَخُلوا  ْلنَا: َيا َرس  وَد َوالنََصاَرى؟ ،٬ق  َقاَل:  آْلَيـه 

 .()متفق عليه «َفَمنْ »
، فيهم اإيانكان  الذين، وأصحابه ري اه عنهم ملسو هيلع هللا ىلصفخر القرون قرن النبي 

 . ومكارم اأخاق، واجهاد، والتعليم، والدعوة، والعبادة
، ثم خرهم ِمْن بعدهم من اتصف بصفاهم.. ثم من بعدهم.. ثم يليهم من بعدهم

                                                

 (. واللفظ له. 2660سلم برقم )(، وم3456، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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           : وخلق بأخاقهم، وعمل كأعاهم
                             

   [.199التوبة: ]                          
 .()متفق عليه «َخْيـُر النَاِس َقْرِي، ُثَم اَلِذيَن َيُلوَنـُهـْم، ُثَم اَلِذيَن َيُلوَنـُهـمْ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و

    اخلق:إى  حسانعبادة احق سبحانه.. واإوالدين كله جموع ي أمرين: 
                          

                           
 [.36النساء: ]                  

 ومن أعظم ثمرات مكارم اأخاق:
حبة اه ورسوله للعبد.. وكثرة اأجر والثواب.. وحفظ اأعال الصاحة.. ومعية اه 

 ودخوهم فيه. الدين.. وحبتهم له..إى  للعبد.. وحبة الناس له.. وجذب الناس
وكا أن للمؤمنن عامات.. وللكفار عامات.. وللحي عامات.. وللميت عامات، 

 .فكذلك أهل اأخاق احسنة هم عامات.. وأهل اأخاق السيئة هم عامات
، فقد جاهد اإنسان نفسه حتى يرك الفواحش وامعاي، أما عامات حسن اخلق
 .وليس كذلك، تغنى عن امجاهدةواس، ثم يظن أنه قد هذب نفسه

أنفسهم  هو جموع صفات امؤمنن التي وصفهم اه ها حن اشرى منهم فإن حسن اخلق
      )وأمواهم فقال: 

          
 [.112]التوبة:  ( 

            ): وقال سبحانه
          

 [.4-2]اأنفال:  (            
          ): وقال سبحانه

        

                                                

 (. 2533(، واللفظ له، ومسلم برقم )2652، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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       ) 
 [.11-1]امؤمنون: 

              وقال سبحانه: 
               
             

                     
 [.35اأحزاب: ]      

 ملسو هيلع هللا ىلص:ومن صفاهم التي وصفهم ها رسول اه 
.. وإكرام الضيف.. وإكرام اجار.. وحبة امؤمنن.. وحبة دينه.. حبة اه ورسوله
.. وصلة الرحم.. واحتال اأذى.. والصر.. وكف اأذى.. والعفو.. والقول احسن
وحفظ .. والرمة والشفقة.. والعدل واإحسان.. والرفق والساحة. .واحلم واأناة

 .اللسان والسمع والبر
فليجاهد نفسه حتى ، أو بعض هذه العامات، ومن م جد ي نفسه هذه الصفات

                ، ويشارك رسوله فيا أثنى عليه به بقوله: تصر صفة له

 [.4القلم: ]
متمًا مكارم اأخاق، فكان خلقه القرآن، وكان ملسو هيلع هللا ىلص حمدًا  وقد بعث اه رسوله

ل قًا، يأمر بكل خر، ويكون أسبق الناس إليه، وينهى عن كل  أحسن الناس َخْلقًا وخ 
ر ويكون أبعد الناس منه، مع مع مال الباطن مال الظاهر، فكان قدوة للناس، 

ادات.. وامعامات.. وامعارات.. ي اإيان.. والعب يوم القيامةإى  وأسوة للبرية
 واأخاق.

  ): كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصي سائر أحواله  ملسو هيلع هللا ىلصوأمرنا اه عَز وجَل بااقتداء به 
جئ  [.21]اأحزاب:  (              

                             وقال سبحانه: 
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 [.152اأعراف: ]                 

فله أدب مع ، يتميز ها عا سواه فكل مسلم ي مشارق اأرض ومغارها له أداب
 .اه.. ومع كتابه.. ومع رسوله.. ومع نفسه.. ومع غره

وعبادته ، وطاعته، وحبته، وتعظيمه، وتوحيده، يكون باإيان باه: فأدبه مع اه
                  : واحياء منه، والتوكل عليه، شكرهو

                             
                              

 [.4 – 2اأنفال: ]     
، والعمل با فيه، وحسن تدبره، وساعه، يكون بحسن تاوته: وأدبه مع كتاب اه

واإعراض عا ، وإباغه للناس، وتصديق أخباره، واجتناب نواهيه، وامرهوامتثال أ
 [.20ص: ]                         : سواه

واجتناب ما هى عنه ، وتصديقه فيا أخر، يكون بطاعته فيا أمر: وأدبه مع رسول اه
                               : وأا يعبد اه إا با رع، وزجر

 [.21اأحزاب: ]                          جئ   
عى  ،وامتثال ميع أوامر اه، يكون بحملها عى طاعة اه ورسوله وأدبه مع نفسه:

              : واجتناب امنكرات، وفعل اخرات، طريقة رسول اه
                               

 [.39الروم: ]                      
 ، والدعوةوالتوقر واإكرام، وحسن اخلق، يكون بالعدل واإحسان وأدبه مع غره:

، وأقاربه، ووالديه، وجرانه، إخوانه امسلمنإى  واإحساناه، وتعلم رع اه، إى 
وكالشمس حيث ، نا حل نفعفامؤمن كالغيث أي، وسائر امخلوقات، وسائر الناس

                    : سار أنار
                        

 [.11التوبة: ]              
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 .()متفق عليه «اْلـُمْؤِمُن لِْلـُمْؤِمِن َكاْلُبنْيَاِن، َيُشُد َبْعُضُه َبْعًضا» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و
 «َوُحْسُن اْلـُخُلِق  ،٬َتْقَوى ا» فقال: ا يدخل الناس اجنةعن أكثر مملسو هيلع هللا ىلص وسئل النبي 

ْدِخل  النَاَس النَارَ  ئَِل َعْن َأْكَثِر َما ي   .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «اْلَفُم َواْلَفْرج» :َفَقاَل َ َوس 
 فكل عبد عليه حقان:

 .وحق لعباده.. حق ه عَز وجَل 
ْمُحَها ، َوَخالِِق النَاَس ـَة تَ َسنَُ ، َوَأْتبِِع الَسِيَئَة احَ ََ ُكنْ َحْيثُ  اهَ اَتِق »:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال

 .()أخرجه الرمذي  « بُِخُلٍق َحَسنٍ 
إما برك ، أو هاوناً ، أو نسياناً ، فاحق الذي عليه ا بَد أن خل ببعضه أحيانًا إما جهاً 

 .فأمره بتقوى اه، أو فعل حظور، مأمور
فأمره بفعل احسنات التي تزيل السيئات ، ل وخطئ عمدًا وسهواً وامسلم يعم

                                : ومحوها
 [.114هود: ]               

: ثم قال، وإصاح الفاسد، وهذا وذاك يكون قد قى حق اه من العمل الصالح
 .فهذا حق الناس( وخالق الناس بخلق حسن)
أن تصل من قطعك بالسام واإكرام والدعاء له.. وتعطي من حرمك  ماع ذلك:و

من أساء إى  من العلم وامال.. وتعفو عمن ظلمك ي دم أو مال أو عرض.. وحسن
                      إليك: 

                          
 [.134 – 133آل عمران: ]         

، ومعية اه ونرته وحبته تكون من اتصف بالصفات اإيانية كالتقوى والتوكل
 .واإيان وغرها، والصر واإحسانوالتوبة 

واستفاد من قدرة ، وكانت معه نرة اه ومعيته، فمن اتصف هذه الصفات أحبه اه
                                                

 (. واللفظ له. 2525(، ومسلم برقم )421، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 . (4246وأخرجه ابن ماجه برقم ) ( وهذا لفظه،2994: أخرجه الرمذي برقم )حسن( 2)
 ( . 1021: أخرجه الرمذي برقم )نحس( 3)
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 [.122]النحل: ( ی       ): اه كا قال سبحانه
 ن:فهنا نوعا
ومن اتصف ها حصلت له نرة اه ومعيته وحبته ، الصفات اإيانية اأول:

 .كاإيان واليقن والتوكل ونحوها
 اأعال اإيانية كالصاة والصوم واحج ونحوها، فهذه عى قسمن:: الثاي
  ): وهي امقرونة بالصفات اإيانية كا قال سبحانه، أعال مقبولة اأول:

 [.2-1]امؤمنون:  (    
: وهي اخالية من الصفات اإيانية كا قال سبحانه، أعال غر مقبولة الثاي:

 [.5-4]اماعون:  (     )
ومن جاهد ، ويقاتل مية، والرجل يقاتل شجاعة، واأعال التي فيها رك أو رياء

  ): كا قال سبحانه، دأو ينفق ليقال جوا، أو يقرأ ليقال قارئ، ليقال جريء
              

 [.54]التوبة:  (       
ل  إَِى النَبِير اه عنه  َرِيَ  َأِي م وَسى َعنْ و َقاتِل   فقال:ملسو هيلع هللا ىلص  قال: َجاَء َرج  ل  ي  الَرج 

ى َ َقاتِل  لِر  ل  ي  ْكر، َوالَرج  ل  ي َقاتِل  لِلذر ، َفَمْن ِي َسبِيِل اه لِْلَمْغنَِم، َوالَرج   ؟َمَكان ه 
ِِ َسبِيِل اه َمْن َقاَتَل لِتَُكوَن َكلَِمُة اه ِهَي اْلُعْليَا» َقاَل:  .()متفق عليه «َفُهَو 

والصفات اإيانية حلها القلب.. واأعال حلها اجوارح.. وأعال اجوارح 
         ال سبحانه: مبنية عى ما ي القلوب من اإيان أو عدمه كا ق

                            
 [.01النحل: ]     

      : اخشوع وعلو اهمةاخشية ووأصل اأخاق امحمودة كلها 
                       

 [.09اأنبياء: ]
                                                

 . (1094(، ومسلم برقم )2219، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 ة.الكر.. وامهانة.. والدناء وأصل اأخاق امذمومة كلها:
وإباء ، والعجب واخياء واحسد، والظلم والبغي والتجر، فالفخر والبطر واأر

كلها أمراض قلبية ناشئة من ، وحب الرئاسة واجاه، طلب العلمعدم و، قبول النصيحة
                           : الكر

 [.34البقرة: ]      
واجبن ، واخديعة والطمع، والرياء واحرص، واخسة واخيانة، والكذب وامكر

كلها أمراض قلبية ناشئة ، ونحوها، والفزع والذل لغر اه، والعجز والكسل، والبخل
                     : من امهانة والدناءة وصغر النفس

                               

 [.23 – 22اأنفال: ]
مكارم اأخاق.. وما أحسن التحي ها.. وما أعظم أجرها وثواها.. وما  فا أمل

أخفها عى نفوس الكرام.. وما أثقلها عى نفوس اللئام.. وهي بحار ختلفة ا يقدر 
بحر الصر.. وبحر التقوى.. وبحر احلم.. وبحر العفو.. وبحر  عليها كل أحد:

 حر العلم.. وبحر العدل وغرها.اإيثار.. وبحر اإحسان.. وبحر الصدق.. وب
وها ، وهي تقسم كا تقسم اأرزاق واآجال، وندر من أبحر فيها، فلهذا قل واردها

                : واه أعلم حيث جعل رسالته، ولضدها أهل، أهل
  [.13آل عمران: ]            

وترك الدنيا قبل .. ى قره قبل أن يدخلهوبن.. إن العاقل حقًا من أرى ربه قبل أن يلقاه
 [.62التوبة: ]                      : أن تركه

ومن استطاع أن يتحى بمكارم اأخاق، ويرقى فيها حتى يكون إمامًا حيه، وإمامًا 
إى  َمْن َدَعا»ملسو هيلع هللا ىلص: للناس، فليفعل، فإن له من عمل كل مقتد به نصيب كا قال النبي 

إى  ، َكاَن لَـُه ِمَن اأْجِر ِمثُْل أُجوِر َمْن َتبَِعُه، ا َينُْقُص َذلَِك ِمْن أُجوِرِهـْم َشيْئًا، َوَمْن َدَعاُهًدى
 .()مسلم أخرجه «ئًاَضالٍَة، َكاَن َعَليْـِه ِمَن اإْثِم ِمثُْل آَثاِم َمْن َتبَِعُه، ا َينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثاِمِهـْم َشيْ 

                                                

 (. 2614برقم ) أخرجه مسلم( 1)



646 

ََ َخْرٍ َفَلُه ِمْثُل َأْجِر َفاِعلِِه »ملسو هيلع هللا ىلص:  قال النبيو  .()مسلم أخرجه «َمْن َدَل َع
 وحسن اخلق قسان:

 .وحسن اخلق مع الناس.. حسن اخلق مع اه
يفعل ، منرح الصدر بأوامر اه تعاى ونواهيه سلمحسن اخلق مع اه أن يكون امف

وأن ، جتنباً ما هى اه عنه، مستبرًا بطاعة ربه، فرحًا بأدائه، راضياً به، ما أمره اه به
فا ، وأن كل ما يأي من اه يوجب شكراً ، يعلم أن كل ما يكون من نفسه يوجب عذراً 

وشهود عيب ، سائرًا إليه بن مطالعة منة اه، معتذرًا إليه من تقصره، يزال شاكرًا لربه
                              : نفسه

                                    
 [.٥٢ – ٦٥امؤمنون: ]                 

 وحسن اخلق مع الناس ماعه أمران:
 .وكف اأذى قواً وفعاً .. بذل امعروف قواً وفعاً 

 ما جب ففي امعامات مع الناس يكون سمحًا حقوقه، ا يطالب ها غره، ويوي
فإن مرض وم ي عد.. أو قدم من سفر فلم ي زر.. أو ضاف فلم ي كرم.. ، عليه لغره منها

أو أحسن فلم ي شكر.. أو تكلم فلم ي نصت له.. أو استأذن فلم ي ؤذن له.. أو خطب فلم 
ي زوج.. وما أشبه ذلك، م يغضب وم يعاقب، وم يتنكر من حاله حال، وا يقابل 

يضمر أنه ا يعتد بيء من ذلك، ويقابل كًا منه با هو أحسن بل ، ذلك بمثله
       الر والتقوى، يفعله ابتغاء مرضاة اه: إى  منهوأفضل، واقرب 

                        
                      

 [.٢١٧ – ٢١١آل عمران: ] 
فإذا مرض أخوه امسلم ، ضل وأحسن وأملثم يكون ي إيفاء ما يكون عليه أف

 وإن احتاج منه.. وإن جاء ي شفاعة شفعه.. وإن استمهله ي قضاء دين أمهله.. عاده
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سوء معاملته إى  وا ينظر وا يلتفت.. وإن استسمحه ي بيع سمح.. معونة أعانهإى 
 .له فيا خا
ُ  َحُق اْلـُمْسلِـِم َعَلـى اْلـُمْسلِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  وَل اقِ  «ـِم ِس َن َيا َرس  إَِذا » قال: ؟٬يَل: َما ه 

اهَ َلِقيَتـُه َفَسِلـْم َعَلْيـِه، َوإَِذا َدَعاَك َفأِجْبـُه، َوإَِذا اْسَتنَْصَحَك َفاْنَصْح َلـُه، َوإَِذا َعَطَس َفَحـِمَد 
 .()رجه مسلمأخ «َوإَِذا َمِرَض َفُعْدُه، َوإَِذا َماَت َفاَتبِْعهُ ، ِمْتـهُ َش فَ 

ويتجاوز ، ويأنف من كل رذيلة، كل فضيلةإى  ويسبق، إنا يتخذ اأحسن إمامًا لنفسه
         : ويتبع السيئة احسنة، ويعفو ويصفح، إخوانه عن كل سيئة

                                       
                                                     

                                                  
 [.١٥ – ١١فصلت: ]                 

، ومعرفة حسن موعود اه وثوابه، وكال تصديقه باجزاء، وبحسب قوة إيان العبد
     : تصاف بهويلذ له اا، والقيام به، يسهل عى العبد حمل ذلك

                  
             

                             
 [.١٦اأحزاب: ]                  
 ،وهو دليل عى كال اإيان، وحسن السمت من أخاق اأنبياء والصاحن

، طريقة الكام والصمتوهو حسن امظهر اخارجي لإنسان من ، ورجاحة العقل
وحسن السرة العملية بن ، وحسن اهيئة، والدخول واخروج، واحركة والسكون

                  : وحسن امعارة مع اأهل، الناس
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 [.٢٥٥البقرة: ]                

                            وقال سبحانه:
                                         
 [.١١اأعراف: ]
َقْد َرأْيت ـه  ِي َمْرب وعًا، وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَبُِي عن الراء بن عازب ري اه عنها أنه قال: و

َلة  َحـْمَراَء، َما َرأْيت  َشْيئًا أْحَسَن ِمنْـه    .()متفق عليه .ح 
 .وحسن الظن باه تعاى من حسن العبادة

 .()متفق عليه «عبدي ِ ظنِ  وجل :أنا عنَد  اه عزّ  يقوُل » : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي
 .()أخرجه مسلم «َعَز َوَجَل  ٬ْحِسُن الَظَن بِاـَتَن أَحُدُكْم إِا َوُهَو يُ ا َيـُمو» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و

ـْم َنَظَر َتـْحَت َقَدَمْيـِه ملسو هيلع هللا ىلص  ق ْلت  لِلنَبِير قال:  وعن أي بكر  َوأَنا ِي اْلَغاِر: َلْو أَن أَحَده 
َنا، ََ اَما َظنَُك َيا أَبا َبْكٍر ب» َفقال: أْبَرَ  .()متفق عليه «ْثنَْنِ اهُ َثالُِثُهـ

من اأمل وحسن اخلق ميل النفس نحو اأرفق اأمد ، واأخاق غرائز كامنة
 .والتأدب بآداب اه التي ذكرها ي كتابه، والتخلق بأخاق الريعة، اأقوال واأفعال

، فسهلت عليه اأمور الصعاب، وقّل معادوه ،وإذا حسنت أخاق اإنسان كثر حبوه
وسال لسانه بكل ما لذ ، عى جوارحه امحاب ونبتت، وانت له القلوب الغضاب

 [.١٢احديد: ]                                : وطاب
 .وخيار الناس أحاسنهم أخاقاً ، فحسن اخلق ذهب بخري الدنيا باآخرة

وسيد ، وسيد ولد آدم، وأحسن البرية أخاقًا عى اإطاق سيد اأولن واآخرين
 [.4]القلم:  (   ): الذي قال عنه ربه ملسو هيلع هللا ىلصوالرسل حمد  اأنبياء

.. وحمود عند مائكته.. فهو حمود عند اه، وكال أدبه ملسو هيلع هللا ىلصوحسن خلقه 
وما فيه من .. وحمود عند أهل اأرض كلهم.. وحمود عند إخوانه امرسلن

                                                

 (. 2331(، واللفظ له، ومسلم برقم )5242، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 2615( ، ومسلم برقم )1495، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 2211برقم ) أخرجه مسلم( 3)
 (. 2321(، واللفظ له، ومسلم برقم )3653، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 4)
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         : وهو أمد اخلق لربه.. صفات الكال حمود عند كل عاقل
                            

 [.٢٥٧آل عمران: ]                          
وهو حمود با يمأ به اأرض من اهدى واإيان، والعلم النافع والعمل الصالح.. فتح 
اه به القلوب.. وكشف به الظلمة عن أهل اأرض.. واستنقذهم به من أر الشياطن.. 

 من ظلمة الرك باه والكفر به واجهل به.. ونال أتباعه رف الدنيا واآخرة.و
أغاث اه به الباد والعباد.. وأحيا به اخليقة بعد اموت.. فهدى به من الضالة.. وعَلـم به 

           من اجهالة.. فعرف الناس رهم ومعبودهم: 
 [.٢١٢التوبة: ]                        

 .وعَرفهم باهم بعد القدوم عليه.. وعَرفهم بالطريق اموصل إليه.. برهم ملسو هيلع هللا ىلصعَرفهم 
وم يدع بابًا من أبواب العلم .. وا قبيحًا إا هاهم عنه.. م يدع حسنًا إا أمرهم به

.. ا رَغب بهوا خرًا إ.. وا مشكًا إا بَينه ورحه.. اه إا فتحهإى  النافع امقرب
أرسله اه رمة .. حتى هدى اه به القلوب من ضاها، وا رًا إا حذر منه

 [.٢٤٥اأنبياء: ]                          : للعامن
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصفأي بر أحق بأن حمد منه 

، وأسخاهم، وأجودهم، وأصدقهم حديثاً ، وأعظمهم أمانة، أعلم اخلق ملسو هيلع هللا ىلصفمحمد 
وأعظم اخلق نفعًا للعباد ي دينهم ، عظمهم عفوًا ومغفرة ورمةوأ، وأصرهم
، وأقوم اخلق با يأمر به، وأعظمهم إيثارًا عى نفسه، وأشدهم تواضعاً ، ودنياهم

 [.٧القلم: ]                : وأتركهم ما ينهى عنه
 ي مسة أمور:ي به أمرنا اه عَز وجَل أن نقتد، وهذه أخاقه، وما كانت هذه صفاته

قواله احسنة.. وي أعاله الصاحة.. كره.. وي توحيده وإيانه.. وي أي نيته وف
          ): كا قال سبحانهوي أخاقه الكريمة 

 [.21]اأحزاب:  ( جئ      
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 اأدبحسن  فقه -1
  (           ): قال اه تعاى

 [.192: ]آل عمران
                     وقال اه تعاى: 

 [.٩ – ٢الفتح: ]              
                ): وقال اه تعاى

                  
 [.11]احجرات:  (       

 .هو اجتاع خصال اخر ي اإنسان اأدب:
ثم من سار عى ، ل اخلق أدبًا هم اأنبياء والرسل عليهم الصاة والساموأكم

 .هدهم من امؤمنن والصديقن
 واأدب ثاثة أنواع:

 .وأدب مع خلقه.. وأدب مع رسوله.. أدب مع اه
إى  وصيانة قلبه أن يلتفت، فاأدب مع اه يكون بصيانة معاملته أن يشوها بنقيصة

             : دته أن تتعلق با يمقته اه عليهوصيانة إرا، غره
                              

                            
 [.٧ – ١اأنفال: ]           

 وترك اأدب يوجب، اهإى  ويصل بأدبه ي طاعته.. اجنةإى  فالعبد يصل بطاعة اه
                                 : الطردو عقوبةال

 [.٢٥ – ٢٦مريم: ]     
، والعمل وامعرفة با ه عليك، والزهد ي الدنيا، الفقه ي الدين وأنفع اأدب:
                               بموجب ذلك: 

 [.٩الزمر: ]   جئ                               
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 .وحسن اأدب ي الظاهر عنوان حسن اأدب ي الباطن
بإيقاع احركات الظاهرة والباطنة عى مقتى ، واأدب مع اه حسن الصحبة معه

كحال جالس املوك كا قال سبحانه عن ، واإجال واحياء ،التعظيمامحبة و
            ): اأنبياء

 [.09نبياء: ]اأ ( 
 والناس ي اأدب ثاث طبقات:

 .وحفظ العلوم، أكر آداهم ي الفصاحة والباغة فأهل الدنيا:
، وحفظ احدود، وتأديب اجوارح، أكثر آداهم ي خالفة النفوس وأهل الدين:

 ، وفعل اأوامر، واجتناب امناهي.وترك الشهوات
والوفاء ، ومراعاة اأرار، لقلوبفأكر آداهم ي طهارة ا وأما أهل اخصوص:

    : وحسن اأدب ي مواقف الطلب ومقامات القرب، وحفظ الوقت، بالعهود
 [.٢١املك: ]                                   

فا أساء أحد اأدب ي الظاهر إا عوقب ، والكال لزوم اأدب ظاهرًا وباطناً 
               : ب باطنًا إا عوقب باطناً وما أساء أحد اأد، ظاهراً 

 [.٢١١النساء: ]                   
ومن هاون بالسنن عوقب بحرمان ، ومن هاون باأدب عوقب بحرمان السنن

        : ومن هاون بالفرائض عوقب بحرمان امعرفة، الفرائض
                                   

 [.٢٥٩اأعراف: ]                          
وهذا كان اأدب استخراج ما ي الطبيعة من ، وحقيقة اأدب استعال اخلق اجميل

 .الظاهرإى  ومن الباطن، الفعلإى  الكال من القول
 وحده، وطاعة اه فإن التوحيد واإيان باه، وعبادة اه، واأدب هو الدين كله

 ورسوله أعى أنواع اأدب.
والتطهر من اخبث من .. والوضوء والغسل من اأدب.. سر العورة من اأدبو

والتجمل والتزين بن يدي اه ي .. حتى يقف العبد بن يدي اه طاهراً .. اأدب
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لقرآن وعدم قراءة ا.. وخفض العبد بره ي الصاة من اأدب.. الصاة من اأدب
، وكامه أرف الكام، فإن القرآن كام اه، ي حال الركوع والسجود من اأدب

فمن اأدب مع كام اه أا ، وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد
 .يقرأ ي هاتن احالتن

 .ومن اأدب مع اه أا يستقبل بيته وا يستدبره حال قضاء احاجة
 .اه وضع اليد اليمنى عى اليرى عند الوقوف بن يديه ي الصاةومن اأدب مع 

      : والتأدب بآدابه ظاهرًا وباطناً ، فاأدب مع اه عَز وجَل هو القيام بدينه
                            
                                           

 [.١١ – ١٤فصلت: ]                                
 وا يستقيم أحد قط اأدب مع اه إا بثاثة أشياء:

.. ومعرفته بدينه ورعه وما حب وما يكرهوأفعاله..  معرفة اه بأسائه وصفاته
 .متهيئة لقبول احق علًا وعمًا وحااً .. ونفس مستعدة قابلة لينة

 فالقرآن ملوء به:ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه وأما اأدب مع 
وتلقي خره .. واانقياد أمره.. وكال التسليم له.. فرأس اأدب معه اإيان به

كا وحد ، واانقياد واإذعان، فيوحده بالتحكيم والتسليم، بالقبول والتصديق
 .واإنابة والتوكل، امرسل سبحانه وتعاى بالعبادة والقصد واخضوع والذل

 يدان، ا نجاة للعبد من عذاب اه إا ها:فها توح
 .ملسو هيلع هللا ىلص وتوحيد متابعة الرسولسبحانه..  توحيد امرسل

وا ، وا يتقدم بن يديه بأمر وا هي، وا يرى بحكم غره، غرهإى  اكمحفا 
    ): حتى يأمر هو وينهى ويأذن كا قال سبحانه، إذن وا ترف

             
 [.65]النساء:  ( 

                ): وقال سبحانه
 [.1]احجرات:  (
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 .والتقدم بن يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بن يديه ي حياته
فا ، فإنه سبب حبوط اأعال، رفع اأصوات فوق صوتهأا ت   ملسو هيلع هللا ىلصومن اأدب معه 

     ): ال سبحانهالرأي برفع اأراء عى سنته وما جاء به كا ق
              

 [.2]احجرات:  (  
   ): كا قال سبحانه، ومن اأدب معه أا جعل دعاءه كدعاء غره

               
 [.63]النور:  (          

 .با يليق همفهو معاملتهم عى اختاف مراتبهم  وأما اأدب مع اخلق:
ولأب منها أدب هو أخص ، مع الوالدين أدب خاصله ف، فلكل مرتبة أدب خاص

لعام أدب آخر يليق ه مع اول.. وله مع امائكة أدب، ولأم أدب هي أخص به، به
مع اأجانب له و.. وله مع اأفراد أدب يليق هم.. مع السلطان أدب يليق بهله و.. به

.. وله مع مع الضيف أدب غر أدبه مع أهل بيتهله و.. هأدب غر أدبه مع أصحاب
امؤمنن أدب.. وله مع الكافرين أدب.. وله مع اجران أدب.. وله مع البهائم أدب: 

                        
                          

 [.١٥النساء: ]                        
فلأكل آداب.. وللراب آداب.. وللركوب ، كل حال من أحوال اإنسان آدابول

آداب.. وللسفر آداب.. وللدخول واخروج آداب.. وللكام آداب.. وللنوم آداب.. 
 وللصحة آداب.. وللمرض آداب.. وللمجالس آداب.. وللنكاح آداب.. وهكذا.

 .اوته وبوارهوقلة أدبه عنوان شق، وأدب امرء عنوان سعادته وفاحه
واجفا هو قلة  أحد طري الغلوإى  فاانحراف، واأدب حفظ احد بن الغلو واجفا

                                   : اأدب
                               

 [.٢٢١ – ٢٢١هود: ]       
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، بحدود الرع عن مامهاالعبد فا يقر ، واأدب الوقوف ي الوسط بن الطرفن
والعدوان ، واه ا حب امعتدين، فكاما عدوان، وا يتجاوز ها ما جعلت حدًا له

                                  : سوء اأدب
                              

 [.٦٥ – ٦٦اأعراف: ]
، وم يوف الصاة آداها، باجفاء كمن ا يكمل أعضاء الوضوءفإضاعة اأدب 

 .ورفع الصوت ها، وإضاعته بالغلو كالوسوسة ي عقد النية
أن ا يغلو فيهم كا غلت النصارى.. وا جفو  واأدب ي حق اأنبياء والرسل:

 عنهم كا جفت اليهود.
، سط امسلمون آمنوا همواأمة الو، واليهود قتلوهم وكذبوهم، فالنصارى عبدوهم

  ): ملسو هيلع هللا ىلصكا قال سبحانه عن النبي ، ونروهم واتبعوا ما جاءوا به، وعزروهم
             ) 

 [.151]اأعراف: 
وا يستغرق فيها بحيث ، فا يفرط ي القيام بحقوقهم: وأما اأدب ي حق اخلق
وا جفو عنها حتى يعطلها ، أو عن مصلحة دينه وقلبه، يشتغل ها عن حقوق اه

وكال اأدب ، وحقيقة اأدب العدل، فإن الطرفن من العدوان الضار، بالكلية
                : وحسنه من أعى درجات العبودية

                       

 [.٩٤النحل: ]
 واأدب عى ثاث درجات:

، اأمنإى  وحبس الرجاء أن خرج، ليأساإى  منع اخوف أا يتعدى اأوى:
 .وضبط الرور أن يضاهي اجرأة

حد يوقعه ي القنوط واليأس من رمة إى  فا يدع العبد اخوف من اه يفي به
فاخوف اموقع ي اإياس إساءة أدب عى رمة اه التي ، فهذا خوف مذموم، اه

     ): نهوالتي وسعت كل يء كا قال سبحا، سبقت غضبه
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 [.156]اأعراف:  (        
فا زاد عى ذلك فهو غر حتاج ، وحد اخوف ما حجز اإنسان عن معاي اه

                               : إليه
 [.٦٤ – ٧٩النحل: ]                      

فإنه ا يأمن مكر اه إا القوم اخارون ، عه العقوبةحد يأمن مإى  وا يبلغ به الرجاء
 (          ): كا قال سبحانه

 [.00]اأعراف: 
                      مواك: إى  وملك عى السر، وحد الرجاء ما طيب لك العبادة

 [.٢٢٤الكهف: ]                          
ور فا يقدر عليه إا اأقوياء الذين ا تستفزهم الراء فتغلب وأما ضبط الر

              : وا تضعفهم الراء فتغلب صرهم، شكرهم
 [.٢٦السجدة: ]                      

إى  والصعود من الرجاء، ميدان القبضإى  اخروج عن اخوف الدرجة الثانية:
فيقبض نفسه عن كل ما يسبب له ، امشاهدةإى  من الرور قيالرو، ميدان البسط

: ويأنس به ويناجيه كأنه يراه بجاله وماله وكاله، رمة ربهإى  ويطمئن، العقوبة
                                

 [.١٩ – ١٢الرعد: ]                  
ويغني ، ربه دون نفسهإى  فإذا عرفه وصار له حااً نسبه، معرفة اأدب الدرجة الثالثة:

وهو اه عَز ، وشهود منته، عن نفسه وقيامها باأدب بشهود الفضل من أقامها فيه
             ): وجَل كا قال سبحانه

 [.54-53]النحل:  (         
إزالة الوحشة الواقعة بن العبد ومن حب و، إرسال سجية النفس مع الغر واانبساط

 .باانبساط إليه
بل ، أو شحًا عى حظه، اخلق يكون بأا يعتزهم ضنًا عى نفسهإى  واانبساط

، وانتفاعهم بمجالسته، وجالسة إخوانه، حمله الساحة واجود عى ترك العزلة
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ل ما يبدو منهم من وليسعهم بخلقه باحتا، فينالون من فضله، ويؤثرهم عى نفسه
بحيث ا يرك لنفسه ، وخفض هم جناحه، ويوقرهم بلينه وتواضعه، سوء العرة

       : مع حفظ حاله وقلبه مع اه، بينهم مرتبة حرمونه من أجلها
                             

                       

 .[٢١٧ – ٢١١آل عمران: ]
والبسط يأي من ، واانبساط مع احق سبحانه هو أا يمنعك عن اانبساط إليه خوف

 .والتودد والرمة، مشاهدة أوصاف اجال واإحسان
 : والقبض يأي من مشاهدة أوصاف اجال والعظمة والكرياء والعدل واانتقام

                                       
                                      

                           
 [.١٧ – ١١احر: ]                                       

فإن الراجي حجبه رجاؤه وطمعه فيا يناله من امعظم عن ، وا حجبك رجاء
 : ويتملقه ويبتهج به، ويأنس به، به انبساط فرح وروررإى  فينبسط، انبساطه إليه

                            
                          

 [.١٤ – ١٩فاطر: ]                 
، ا هدي أحسنها إا أنت، اللهم اهدنا أحسن اأقوال واأعال واأخاق

 .يرف عنا سيئها إا أنت وارف عنا سيئها ا
 .أنت وليها ومواها، وزكها أنت خر من زكاها، اللهم آت نفوسنا تقواها
نَا بزينة اإيان  .غرضالن وا مضلن، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زير
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 اأخاق مكارم فقه -6
             ): قال اه تعاى

 [.13: ]احجرات (        
         ): وقال اه تعاى

          
             

             
 [.135-133]آل عمران:  (

 .ومكارم اأخاق ،واأعال ،هو استعال ما حمد وما حسن من اأقوال اأدب:
، لتي يتزين ها اإنسان ابتغاء وجه ربههي جموع الصفات احسنة ا ومكارم اأخاق

وكال الطاعة ه ، فيحبه اه وحبه الناس بسببها كاإيان باه، ويتميز ها عن غره
، واحتال أذاهم، وكف اأذى عنهم، الناسإى  واإحسان، والعمل برعه، ورسوله

، عهموحسن اخلق م، والصفح عن عثراهم، واستعال اأخاق الكريمة معهم
                : وترك ما هوى ما خشى، وبذل الندى

                            
                            

                         
 [.٢٥٥البقرة: ]                  

يعم الناس بفضله ونصحه وبره كا ، وا يرى له حقاً ، وأن ا يشهد العبد لنفسه فضاً 
ومن ا نور فيه وا نفع ، فهم حبوها لنورها ونفعها، تعم الشمس بنورها سائر اخلق

                                : فمن ذا حبه؟
 [.٩١آل عمران: ]       

 ومكارم اأخاق عى ثاث درجات:
فا ينصب نفسه ، ونسيان أذاهم، والتغافل عن زاهم، ترك خصومة اخلق اأوى:
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هذا ي حق ، وا خطر عى باله، فا خاصم بلسانه وا بقلبه، خصًا أحد غر نفسه
                                   : نفسه

                               
                                             

 [.١٢٤ – ١٥٢البقرة: ]     
وإذا رأى من أحد زلة أظهر ، اهإى  وحاكم، وي اه ،وأما ي حق ربه فيخاصم باه

 .ويرحه من حمل العذر أمامه، أنه م يرها؛ لئا يعرض صاحبها للوحشة
م يكن له ي ، وم خجل من قيامه بن يديه معتذراً ، الشفاعةإى  ومن أحوج عدوه

 [.٢١الكهف: ]                : الفتوة نصيب
 ،أذية من ناله بأذى ، ونسيانأكمل وأرفع من الكتان مع الرؤية والتغافل عن الزات

 .وا يستوحش منه من آذاه، ليصفو قلبه له
، حتى كأنه م يصدر منك، حسنت إليهمن أإى  ومن مكارم اأخاق نسيان إحسانك

                      : وهذا النسيان أكمل من اأول
                                

 [.١١النور: ]       
، من جني عليكإى  وتعتذر، قرب من يقصيكـوت  ، كرم من يؤذيكأن ت   الثانية:

، من أساء إليكإى  فتحسن، ومودة ا مصابرة، حة ا كظاً سا ،وتعطي من حرمك
وأذاه إحساناً ، وبغضه حبة، فتنقلب عداوته لك صداقة، وتعامله بضد ما عاملك به

                               : كا قال سبحانه
                                          

                                                    

 [.١٦ – ١١فصلت: ]
، جدها هذه بعينها، مع الناس ملسو هيلع هللا ىلصسرة النبي إى  ومن أراد فهم هذه الدرجة فلينظر

: ثم للناس منها بحسب إياهم وجاهدهم، وم يكن كال هذه الدرجة أحد سواه
 [.٥٩العنكبوت: ]                        
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، ومن مكارم اأخاق أن ينزل العبد نفسه مع الناس منزلة اجاي ا امجني عليه
             : واه سلطه عليك بذنبك، واجاي خليق بالعذر

 [.١٤الشورى: ]                     
كنت ي احقيقة أوى  فانتقم اه منك عى يده، وإذا علمت أنك بدأت باجناية

ا عن كظم وضيق ، وانراح صدر، وتفعل هذا كله عن ساحة نفس، بااعتذار
وإنا هو تكلف يوشك أن يزول ، فإن هذا دليل عى أن هذا ليس ي خلقك، ومصابرة

 [.١٧احج: ]                    : إذا فقد سببه
وا ، وطريق البصرة وامشاهدة، عى قدم اليقن اهإى  أن يسر العبد الدرجة الثالثة:

 .دليل عى وجود امطلوب سبحانهإى  فهو ا يفتقر، يتعلق ي سره بدليل
َأْن َتْعُبَد اهَ َكَأَنَك َتَراُه، » :له َقاَل  ِن اإْحَسانِ ع ملسو هيلع هللا ىلص عليه السام النبي جريل   سألوحن 

 .()متفق عليه «اكَ َفإْن َلـْم َتـُكْن َتَراُه َفإَنُه َيرَ 
، ملسو هيلع هللا ىلصامطلوب وهو الرسول إى  وا يستغني طرفة عن عن الدليل الذي يوصله

ومغفرة ذنوبه كا قال ، لتحصل له حبة اه له، فيقتدي بسننه وآدابه ي ميع أحواله
              ): سبحانه

 [.31]آل عمران:  (
                            وقال سبحانه: 

                                     
 [.٢٦٢اأعراف: ]                 

مقدمًا محبته عى كل ، وأحسن أحوال العبد أن يكون ذاكرًا لربه ي كل حال
   ي كل حال:  ويتقيه وخشاه، ويرجوه وخافه وحده ا ريك له، حبوب

                                 
   [.٧١ – ٧٢اأحزاب: ]                     

وا ، واه عَز وجَل ا يدخل حبه ي قلب العبد حتى خرج العبد حب غره من قلبه
                                                

 (. 0(، ومسلم برقم )59، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ی             : يدخل عظمته ي قلبه حتى خرج العبد عظمة غره من قلبه
                             

 [.١٦٥البقرة: ]             حخ   
 العبادة.. والدعوة. وخشية اه حصل بأمرين:
           ): فالدعوة كا قال سبحانه

 [.30]اأحزاب:  (   
         ): والعبادة كا قال سبحانه

              
 [.12]التوبة:  ( 

فإن ، وحسن الظن إنا يكون مع اإحسان، ومن مكارم اأخاق حسن ظن العبد بربه
 . ويقبل توبته، امحسن َحَسن الظن بربه أن جازيه عى إحسانه

فإن وحشة ذلك منعه من حسن ، وأما اميء امر عى الكبائر وامعاي والظلم
 .وأحسن الناس ظنًا بربه أطوعهم له، ش بقدر إساءتهفاميء مستوح، الظن بربه

والفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل كا ، فامؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل
                               : قال سبحانه

                                      
 [.١١ – ١١فصلت: ]            
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 امروءة فقه -7
 [.100]اأعراف:  (      ): قال اه تعاى
الَساِعي َعَلـى اأْرَمَلِة َوالْـِمْسكِِن َكالْـُمـَجاِهِد » ملسو هيلع هللا ىلص:قال: قال رسول اه  عن أي هريرة 

 .()عليه متفق« ا ُيْفطِرُ  َكالَْقائِِم ا َيْفُتـُر، َوَكالَصائِمِ » َوأْحِسب ـه  َقاَل: «.ِِ َسبِيِل اه
جمل ـواستعال ما ي  ، واجتناب كل خلق قبيح، استعال كل خلق حسن امروءة:

 .وترك ما يدنسه ويشينه، العبد ويزينه
 وي نفس كل إنسان ثاثة دواع متجاذبة:

، والبطر والعلو، ااتصاف بأخاق الشياطن من الكر واحسدإى  داع يدعوها -1
             : والغش واأذى، والظلم والفساد، والبغي والر

                                    
 [.١٢النور: ]                                

وهو داعي الشهوة واحرص ، ااتصاف بأخاق احيوانإى  داع يدعوها -2
                           : والطمع

                                    
 [.٢٥٩اأعراف: ]      

، والر والعلم، ااتصاف بأخاق امائكة من اإحسان والنصحإى  داع يدعوها -3
              : وكال ااستقامة، وحسن الطاعة

                        
 [.٥٢التوبة: ]                    

 .وإجابة الداعي الثالث، بغض الداعين اأولن فحقيقة امروءة
 .وترك الثالث، إجابة ذينك الداعين وقلة امروءة

 
                                                

 (. 2022(، واللفظ له، ومسلم برقم )6991، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 وامروءة ها ثاث مراتب:
 .وامروءة مع احق.. وامروءة مع اخلق.. امروءة مع النفس

وترك ما يدنس ، تكون بحملها قرًا عى ما جمل ويزين، النفسفامروءة مع 
                 : ليصر ها ملكة ي العانية، ويشن

 [.٢٤ – ٥الشمس: ]                      
من فمن أراد شيئًا ي ره وخلوته ملكه ي جهره وعانيته، فا يفعل خاليًا ما يستحي 

 امأ إا ما حره الرع والعقل كاجاع والتخي ونحو ذلك.فعله ي 
، وحسن اأدب، بأن يستعمل معهم احياء واخلق اجميل، امروءة مع اخلق الثانية:

              : وا يظهر هم ما يكرهه هو من غره، ومكارم اأخاق
                                    

 [.٢٦٩آل عمران: ]                      
وإصاح عيوب النفس ، بااستحياء من نظره إليك، امروءة مع احق سبحانه الثالثة:

وليس من امروءة تسليم امبيع عى ما فيه من ، فإن اه قد اشراها منك، قدر اإمكان
                  : وتقاي الثمن كاماً ، العيوب

                             
 [.١٤الروم: ]     

   : ملسو هيلع هللا ىلصوأكمل الناس أخاقًا، وأعظمهم مروءة، وأحسنهم معاملة، سيد اخلق 
 [.٧القلم: ]             

 :وروطها ي نفس اإنسان مع ااستقامة ثاثة، وحقوق امروءة كثرة
 .والعفة عن امآثم.. العفة عن امحارم وهي نوعان: العفة،اأول: 
 والنزاهة عن مواقف الريبة...النزاهة عن امطامع الدنيوية وهي نوعان: النزاهة،الثاي: 

وصيانتها عن حمل .. صيانة النفس بالتزام كفايتها وهي نوعان: الصيانة،الثالث: 
             : امنن من الناس؛ أن امنَة حدث ذلة

                                 
 [.١٢الكهف: ]                      
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 أما روط امروءة ي الغر فهي ثاثة:
وربا كان ، ويكون من اأعى قدراً ، اإسعاف باجاه امؤازرة، وهي نوعان:اأوى: 

 .واإسعاف ي النوائب، سوأ من البخيل بالهومن بخل به فهو أ، أعظم من امال نفعاً 
 العفو عن اهفوات.. وامساحة ي احقوق. اميارة، وهي نوعان:: الثانية
 ،غره جودًا وكرماً إى  إفضال اصطناع، وهو ما أسداه اإفضال، وهو نوعان: الثالثة:

مة يبعثه وإفضال استكفاف، وهو الكف عن السفهاء؛ أن ذا الفضل ا يعدم حاسد نع
                  اللؤم عى البداء بسفهه: 

                        
 [.٢١٧ – ٢١١آل عمران: ]                

 .وامروءة تأمرك باأمل، أن العقل يأمرك باأنفع، والفرق بن العقل وامروءة
رعًا وعقًا وعزماً من اإنسان لكافة  وامروءة صدور اأفعال اجميلة اممدوحة

                          : امخلوقات
                                  

                                
 [.١١ – ١٤فصلت: ]          

ََ َكْلب  ُيطِيُف » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه و اَيا  َبْينَ ََ َِي  ِمْن َب بَِركَِيٍة، َكاَد َيْقُتُلـُه اْلَعَطُش، إِْذ َرأْتـُه َب
ِفَر َلـَها بِـهِ  َُ ُْ ُموَقَها، َفَسَقْتـُه َف ائِيَل، َفنََزَع َ ْْ  .()متفق عليه «َبنِي إِ

                                                

 (. 2245(، واللفظ له، ومسلم برقم )3461، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 اإيثار فقه -8
             ): قال اه تعاى

               
 [.0]احر:  (   

 [.11-16]اأعى:  (     ): وقــال اه تعــاى
 .أن يؤثر اإنسان غره باليء امحبوب مع حاجته إليه اإيثار:

 .وهي استئثاره عن أخيه با هو حتاج إليه ،وعكسه اأثرة
 والفرق بن اإيثار واأثرة:

 .واأثرة اختصاصك به عى الغر، فسكن اإيثار خصيص الغر با تريده لنأ
 فهو إما أن يتعلق باخلق.. وإما أن يتعلق باخالق. واإيثار له حالتان:

وا ، ضيع عى اإنسان وقتاً با ا ي  ، فإن تعلق باخلق فكاله أن تؤثرهم عى نفسك
 .اً وا يمنع له وارد، وا يسد عليه طريقاً ، وا هضم له ديناً ، يفسد عليه حااً 

فإن امؤمن حقًا من ا ، فإن كان ي إيثارهم يء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أوى
 .يؤثر بنصيبه من اه أحدًا كائنًا من كان

ومسكن ، فإن اإيثار امحمود الذي أثنى اه عى أهله اإيثار بالدنيا من طعام ومال
كا وصف اه وما يعود بصاح القلب ، ا بالوقت والدين، ومركب ونحو ذلك

                     : اأنصار بذلك ومدحهم به بقوله
                                  

 [.0]احر:                      
، وامسارعة إليها، واه عَز وجَل أمر امسلمن بامسابقة ي أعال الر واخر

       : وهذا ضد اإيثار ها، والقرعة عند التزاحم عليها، يهاوامنافسة ف
                                        

 [.١٢احديد: ]                          
فا ، بل حًا للتنافس وامسابقة، فلم جعل اه الطاعات والقربات حًا لإيثار
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، وااستغناء عنها، يستحب اإيثار بالقربات؛ أن اإيثار ها قد يشعر بالزهد فيها
                      : وعدم احاجة إليها

 [.٩٤اأنبياء: ]          
، كا أن اإيثار إنا يكون باليء الذي يضيق عن ااشراك فيه كالطعام والراب

 .وامجلس ونحو ذلك، واللباس وامركب
فلو اشركت األوف امؤلفة ي ، أما أعال الر والطاعات فا ضيق عى العباد فيها

ووسعتهم ، الطاعة الواحدة كالصاة والصوم م يكن عليهم فيها ضيق وا تزاحم
فإن ي العزم والنية اجازمة عى فعله من ، وأن قدر التزاحم ي عمل واحد، كلهم

 .لهالثواب ما لفاع
ُل بِالنِــَيِة ، َولُِكِل اْمِرٍئ َما َنَوى»: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه ََ ُْ ِهْجَرُتُه إَِى اه  اأَْع ، َفَمْن َكاَن

ُْ ِهْجَرُتُه لُدْنَيا ُيِصيُبَها، َأْو اْمَرَأةٍ َيَتَزَوُجَها  َوَرُسولِِه َفِهْجَرُتُه إِى اه َوَرُسولِِه ، َوَمْن َكاَن
 .()متفق عليه «إِى َما َهاَجَر إَِلْيهِ  َفِهْجَرُتهُ 

واإيثار هذا ، وامنافسة ي حابه، اهإى  وأيضًا فامقصود رغبة العبد ي التقرب
     : وهذا غر مناسب، وعدم امنافسة فيه، التقرب يدل عى رغبته عنه

 [.٢٢١هود: ]                             
 حبوب نوعان:وإيثار ام

 .وإيثار حب وإرادة.. إيثار معاوضة ومتاجرة
 .يؤثر حبوبه عى غره طلبًا حظه منه فاأول:
إيثار حبوبه إى  فإن امحبة الصادقة تدعوه دائاً ، يؤثره إجابة لداعي حبته والثاي:

ا ي العوض ، فحظه ي نفس اإيثار، فإيثاره هو أجل حظوظه، بكل ما حب
 . وهذا مطلب عال ا تفهمه إا النفس اللطيفة امرقة الورعة، باإيثارامطلوب 

، والدين كله.. وما هو بعشها فلتدرج، وأما النفس الكثيفة فا خر عندها من هذا
، فإنه تقديم وخصيص من تؤثره با تؤثره به عى نفسك، ي اإيثار ،وامعاملة كلها

                                                

 (.1091واللفظ له ، ومسلم برقم ) (2520، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)



666 

                           :  غرهومن آثر اه عى غره آثره اه عى
 [.٦٢ – ٦٤الذاريات: ]                        

 عى اإيثار، ولكن الذي يسهل عى النفس هذا اإيثار أمور: والنفس جبولة عى اأثرة ا
نسان فإن من أفضل أخاق اإ، ومعاليها، رغبة العبد ي مكارم اأخاق أحدها:

كا ، وقد جبل اه القلوب عى تعظيم صاحبه وحبته، وأرفها وأعاها اإيثار
 .ا تبديل خلق اه، جبلها عى بغض امستأثر ومقته

 .وكراهته له ،ومقت الشح، النفرة من خلق اللئامالثاي: 
فهو يرعاها حق ، تعظيم احقوق التي جعلها اه لبعض امسلمن عى بعض الثالث:

ويعلم أنه إن م يبذل فوق العدل م يمكنه الوقوف ، وخاف من تضييعها، عايتهار
فهو خوفه ، الظلمإى  أو التقصر عنه، الفضلإى  بل ا بَد من جاوزته، عى حده

ويكتسب ، من تضييع احق والدخول ي الظلم ختار اإيثار با ا ينقصه وا يره
وفيضان ، مع ما جلبه من الركة، اأجر ي اآخرة وجزيل، به ميل الذكر ي الدنيا

                       :اخر عليه
                          

  [.٢١٧ – ٢١١آل عمران: ]         
 واأخاق ثاثة:

 .وهو خلق الفضل خلق اإيثار:
 .وهو خلق العدل وخلق التسوية:
             :وهو خلق الظلم ر وااستبداد:وخلق ااستئثا

                     
  [.٩٤النحل: ]      

أذاه إى  وصاحب العدل ا سبيل للنفوس، فصاحب اإيثار حبوب مطاع مهيب
، والنفوس جبولة عى حب ولكنها ا تنقاد إليه انقيادها من يؤثرها، والتسلط عليه

 ليها.من أحسن إ
 .أذاه والتسلط عليه أرع من السيل ي حدورهإى  النفوس، وصاحب ااستئثار
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فإن أصعب ، وهل أزال امالك وقلعها من جذورها إا الظلم وااستئثار وااستبداد
 .فإنه ا صر ها عليها، يء عى النفوس هذه الصفات

 واإيثار ضد الشح، ومراتبه ثاثة:
 .فهو اجود، ويبقى له شيئاً ، أكثرأن يعطي غره ا أحدها:
 .فهو سخاء، وا يصعب عليه ،أن ا ينقصه البذل الثاي:
وهو أعى  ،فهو اإيثار، أن يؤثر غره باليء امحبوب مع حاجته إليه الثالث:
بامهاجرين ري اه ، وي ذروته اأنبياء والرسل، وهو ما فعله اأنصار امراتب

 .يثار امتعلق باخلقفهذا اإ عنهم ميعًا،
وهو إيثار حب اه عى حب ، وأما اإيثار امتعلق باخالق فهو أجّل من هذا وأفضل

وإيثار رجائه عى ، وإيثار خوفه عى خوف غره، وإيثار رضاه عى رضا غره، غره
وااستكانة والراعة والتملق عى ، واخضوع له، وإيثار الذل له سبحانه، رجاء غره

: وإنزال الفاقات به وحده دون غره، والسؤال له، وإيثار الطلب منه، لك لغرهبذل ذ
                                      

 [.٢٢٧النساء: ]                        
ه وهذا آثر اه عى نفسه وغر، فاأول آثر بعض العبيد عى نفسه فيا هو حبوب له

 .وترك حبوها محبوب اه عَز وجَل ، فآثر اه عليها، من أعظم اأغيار
            سن واأحسن: ومن رزقه اه هذا وهذا فقد مع بن احَ 

 [.١٢احديد: ]                    
 وعامة هذا اإيثار ي حق اه شيئان:

 .فس تكرهه وهرب منهفعل ما حب اه إذا كانت الن اأول:
 .ترك ما يكرهه اه إذا كانت النفس حبه وهواه الثاي:

 .فبهذين اأمرين يصح مقام اإيثار
وا تتم سعادة ، وقوة داعي العادة والطبع، ومؤنه هذا اإيثار شديدة؛ لغلبة اأغيار

         : وإنه ليسر عى من يره اه عليه، العبد وفاحه إا به
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 [.٧ – ١اأنفال: ]              

 :والذي يسهله عى العبد أمور، وإن صعب امرتقى ،فحقيق بالعبد أن يسمو إليه
 .أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة أحدها:
 .فإن اإيثار ثمرة اإيان، ويقينه قوياً ، نه راسخاً َأن يكون إيا الثاي:
                  : قوة صره وثباته الثالث:

 [.١٤٤آل عمران: ]        
والشحيح حريص ، فإن امؤثر عى نفسه تارك ما هو حتاج إليه، واإيثار ضد الشح
       : بإخراجهوبخل ، فإذا حصل بيده يء شح به، عى ما ليس بيده

                                
                                 

 [.٩احر: ]      
َواَتُقوا الُشَح َفإَِن الُشَح » ملسو هيلع هللا ىلص:فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل كا قال النبي 

 .()مسلم أخرجه« َحـَمَلـُهـْم َعَلـى أْن َسَفُكوا دَِماَءُهـْم َواْستَـَحُلوا َمـَحاِرَمُهـمْ أْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، 
وقد وصف اه عَز وجَل اأنصار باإيثار، وأخرهم أهم سيلقون بعده أثرة فليصروا 

وا َحتَى تَ » لأنصار:ملسو هيلع هللا ىلص كا قال  ُ ِْ ْوِي، َوَمْوِعُدُكُم ْلقَ إَِنُكْم َستَْلَقْوَن َبْعِدي أَثَرًة، َفاْص
 .()متفق عليه «اْلـَحْوض

، وهم أهل اإيثار، من استئثار الناس عى اأنصار ي الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع ما قال 
ليجازهم عى إيثارهم إخواهم ي الدنيا عى نفوسهم بامنازل العالية ي جنات 

 .عدن عى الناس
 .م من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطةويغبطه، فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته

 .فاعلم أنه خر يراد بك، فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل اإيثار
                                                

 (. 2512برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 1245لفظ له، ومسلم برقم )(، وال3103، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 واإيثار عى ثاث درجات:
، وا يقطع عليك طريقاً ، أن تؤثر اخلق عى نفسك فيا ا خرم عليك ديناً  اأوى:

، وترحهم وتتعب، وتسقيهم وتظمأ ،كأن تطعمهم وجوع، وا يفسد عليك وقتاً 
وا يقطع عليك طريق الطلب ، ارتكاب ما ا جوز ي الدينإى  بحيث ا يؤدي ذلك

ومثل أن يؤثر بوقته ، مثل أن تؤثر جليسك عى ذكرك لربك، اه تعاىإى  وامسر
 ، فهذا كله ا ينبغي.غر ربه

مع اه فا يؤثر به أحدًا من  فكل سبب يعود عى اإنسان بصاح قلبه ووقته وحاله
       : وهو ا يعلم، فإن آثر به فإنا يؤثر الشيطان عى اه، الناس

                             

 [.١٤٢البقرة: ]
وهي درجة اأنبياء ، ولو غضب اخلق كلهم، إيثار رضا اه عى رضا غره الثانية:

، فإنه قاوم العام كله ملسو هيلع هللا ىلصوأعاها لنبينا ، وي العزم منهموأعاها أ، وامرسلن
 .واحتمل عداوة القريب والبعيد ي اه، اهإى  وجرد للدعوة

وم يأخذه ي إيثار رضا ربه لومة ائم ، وآثر رضا اه عى رضا اخلق من كل وجه
                               : حتى أظهر اه دينه

 [.١٩الفتح: ]                             
أن يرى ، وقد جرت سنة اه التي ا تتبدل أن من آثر مرضاة اه عى مرضاة اخلق

 .وبليته نعمة، وتعبه راحة، فتنقلب خاوفه أماناً ، ويرى عنه اخلق، اه عنه
، ويسخط عليه الناس، عليهومن آثر مرضاة اخلق عى مرضاة ربه أن يسخط اه 

 .وجعل حنته عى يديه، وخذله من جهته، خاصة من آثر رضاه من الناس
 .وتلك سنة اه، ومن آثر مرضاته مساخطاً ، فيعود حامده ذاماً 

 ُمْؤَنَة النَاِس ، َوَمِن اْلَتَمَس  اهبَِسَخِط النَاِس َكَفاُه  اهَمِن اْلَتَمَس ِرَضاَء  » ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي
 .()أخرجه الرمذي «إَِى النَاسِ  اهَوَكَلُه  اهِرَضاَء النَاِس بَِسَخِط 

                                                

 (. 2414برقم ) الرمذي: أخرجه صحيح( 1)
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فأن يسخطوا عليك ، فهو مستحيل ،ورضا اخلق ا مقدور وا مأمور وا مأثور

   : واه غر راض عنك، وتفوز برضا اه عنك أحسن لك من أن يرضوا عنك
 [.٥١: التوبة]                   

وأهل البدع والفجور ، وكل من آثر رضا اه فا بَد أن يعاديه أراذل العام وجهاهم
ـهوكل من خالف هد، وأهل الرياسات الباطلة، منهم  َيـه فليصر فإن العاقبة له: هد ي 

 [.١٢الفرقان: ]                            
                 بتاء:وه حكم عظيمة ي هذا اا

                                 
                                    

 [.٢٢١ – ٢٢١اأنعام: ]     
وأنه سبحانه هو الذي تفرد باإيثار ، اه دون نفسهإى  أن ينسب العبد إيثاره الثالثة:

وامعن ، وامالك لكل يء، إذ هو امعطي حقيقة، ؤثر حقيقةفهو ام، دون اإنسان
                        ، وامنعم عى كل خلوق: لكل أحد

 [.٦١النحل: ]       
 والناس صنفان:

، وختار نعيمها امنغص امكدر عى نعيم اآخرة، منهم من يؤثر الدنيا عى اآخرة
 [.٢١ حمد:]                       وهم الكفار: 

ويؤثر نعيمها ورورها الدائم الكامل عى نعيم ، من يؤثر اآخرة عى الدنيامنهم و
                   : وهم امؤمنون، الدنيا الناقص الزائل

                                      
 [.٢ – ٥البينة: ]                     

وأبقى ، وامؤمن العاقل ختار اآخرة؛ أها خر من الدنيا ي كل وصف مطلوب
 .والدنيا دار فناء، لكوها دار خلد وبقاء وصفاء
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: وذلك ثمرة فساد العقل والقلب، وحب الدنيا وإيثارها عى اآخرة رأس كل خطيئة
 [.11-16]اأعى:  (       )

من الدنيا من حب ومن ا حب، وسوف حاسب عى ما أعطى،  واه سبحانه كريم يعطي
                             ولكنه ا يعطي الدين إا من حب:

                                
                              

 [.١٤ – ٢٢اإراء: ]                   
                                    وقال سبحانه:

 [.٥٧ – ٥١آل عمران: ]                   
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 احكمة فقه -9
             ): قال اه تعاى

 [.260]البقرة:  (    
           ): وقال اه تعاى

 [.125]النحل:  (             
 .والعمل الصالح، هي العلم النافع احكمة:

 وكال العبد متوقف عى احكمة، إذ كاله بتكميل قوتيه العلمية والعملية:
 .ومعرفة امقصود به، فتكميل قوته العلمية بمعرفة احق

 .وترك الر، وتكميل قوته العملية بالعمل باخر
، وتنزيل اأمور منازها ي نفسه وي غره، وبذلك يتمكن من اإصابة بالقول والعمل

 .وبدون ذلك ا يمكنه ذلك
 .واإصابة ي القول والعمل، والعمل به ،معرفة احق فاحكمة

 .وعملية، علمية واحكمة نوعان:
سباب بمسبباها خلقاً ومعرفة ارتباط اأ، ااطاع عى بواطن اأشياء هي فالعلمية

                                  : وقدرًا ورعاً ، وأمراً 
 [.٢٩حمد: ]            

                  : هي وضع اليء ي موضعه والعملية
 [.٢١لقان: ]                            

 :واحكمة عى ثاث درجات
، وا تؤخره عنه، وا تعجله عن وقته، وا تعديه حده، أن تعطي كل يء حقه اأوى:

       : وهذا حكم عام جميع اأسباب مع مسبباها رعًا وقدراً 
 [.٥احر: ]                                

، وتعدي احق ،وسقي اأرض، بمنزلة إضاعة البذر، فإضاعتها تعطيل للحكمة
 .بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد، كسقيها فوق حاجتها
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وترك الغذاء والراب واللباس ، وتعجيلها عن وقتها كحصاد الزرع قبل إدراكه وكاله
 .وتعدي احد امحتاج إليه خروج عنها، إخال باحكمة

 .وتأخره عن وقته إخال ها كذلك، وتعجيل اليء قبل وقته إخال باحكمة
   : ي الوقت الذي ينبغي، عى الوجه الذي ينبغي، فعل ما ينبغي.. فاحكمة إذاً 

 [.٥١آل عمران: ]                         
فالرجل الكامل من له إرث كامل من ، واه تبارك وتعاى أورث احكمة آدم وبنيه

 .إا اه تعاىوالتفاوت ي ذلك ا حصيه ، والناس فيه درجات، أبيه
وأكمل ، وأكملهم أولو العزم، وأكمل اخلق ي ذلك الرسل عليهم الصاة والسام

 .ملسو هيلع هللا ىلصأوي العزم حمد 
  ): وهذا امتن اه عليه وعى أمته با آتاهم من احكمة كا قال سبحانه

          
 [.151]البقرة:  (    

، مرتبط هذه الصفة، وكل موجود، كل سكونو، وكل حركة، وكل أمر، فكل خلق
وكل خلل ي الوجود والترفات فسببه ، وكل نظام ي الوجود قائم عى هذه الصفة

 .اإخال ها
 .وأنقصهم وأبعدهم عن الكال أقلهم منها مراثاً .. فأكمل الناس أوفرهم منها نصيباً 

 واحكمة ها ثاثة أركان:
 .واأناة.. واحلم.. العلم

 اجهل والطيش والعجلة، فا حكمة جاهل، وا طائش، وا عجول. فاها وأضدادها:وآ
وتلحظ بره ي ، وتعرف عدله ي حكمه، اه ي وعده فضلأن تشهد  الدرجة الثانية:

 .وإحسانه ي وعده، فتعرف عدله ي وعيده، منعه
          ): وكل قائم بحكمته كا قال سبحانه

 [.169]اأنعام:  (      
، وأحكامه الكونية اجارية عى اخائق، وكذلك تعرف عدل اه ي أحكامه الرعية

فهو أعدل  ،وإن أجراها عى أيدي الظلمة، فإنه ا ظلم فيها وا حيف وا جور
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       ) العادلن، ومن جرت عى يديه فهو الظام كا قال سبحانه:
 [.49]النساء: (         

، نقص خزائنه اإنفاقفإنه سبحانه هو اجواد الذي ا ي  ، وكذلك تعرف بره ي منعه
          : وما منع من منعه فضله إا حكمة كاملة ي ذلك

 [.٢١الشورى: ]                       
 .وحكمته ا تناقض جوده، فإنه اجواد احكيم

بقدر ما تقتضيه ، ا يضع بره وفضله إا ي موضعه ووقته، كيم خبرفهو سبحانه ح
                 ): حكمته

 [.21]الشورى:  (
، وحبة ها، وشكرًا له عليها، ولو علم اه ي الكفار خرًا وقبواً لنعمة اإيان

                     : اإيانإى  هداهم، واعرافًا ها
                               

 [.١١ – ١١اأنفال: ]
فأجاهم اه                 : للمؤمنن الكفار وهذا ما قال

 [.53]اأنعام:  (       ): بقوله
وا ، إا بحكمتهه، وا منع إا بحكمته، وا هدى فاه سبحانه ما أعطى إا بحكمت

 [.٢٢اأنعام: ]                      : أضل إا بحكمته
وهي البصرة التي تكون نسبة ، أعى درجات العلمإى  أن تصل باستدالك الثالثة:

         : البر واضحًا جلياً إى  القلب كنسبة امرئيإى  العلوم فيها
 [.٢٤٧اأنعام: ]                           

وامؤمن ، يفرق به بن احق والباطل، نور يقذفه اه ي قلب عبده امؤمن والفراسة:
 .والصادق والكاذب، وامنافق

ومن غّض بره ، فمن كان أقوى إيانًا فهو أحُد فراسة، والفراسة عى حسب اإيان
، وظاهره باتباع السنة، بةوعمر باطنه بامراق، وأمسك نفسه عن الشهوات، عن احرام

: م تكد خطئ له فراسة، واجتنب احرام، وتعود أكل احال، ولسانه بدوام ذكر اه
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 [.١١ – ٢٩الرعد: ]                          

 وللفراسة سببان:
 .وحسن فطنته، وحدة قلبه، جودة ذهن امتفرس أحدما:
 .ظهور العامات واأدلة عى امتفرس فيه الثاي:

وإذا ، وإذا انتفيا م تكد تصح له فراسة، فإذا اجتمع السببان م تكد خطئ للعبد فراسة
 .كانت فراسته بن بن، قوي أحدما وضعف اآخر

 واحكمة ي القرآن وردت عى عدة أوجه:
وامراد ها إجاد اأشياء عى غاية اأحكام ، صفة من صفات اه عَز وجَل  اأول:

             ): والدقة كا قال سبحانه
 [.12]آل عمران:  (     

 [.2-1]يس:  ( ): لقرآن الكريم كا قال سبحانها الثاي:
        )السنة النبوية كا قال سبحانه:  الثالث:

 [.120]البقرة:  (        
 [.5]القمر:  (     )اموعظة كا قال سبحانه:  الرابع:

       ): العلم والفقه كا قال سبحانه اخامس:
 [.260]البقرة:  (          

        ): النبوة كا قال سبحانه السادس:
 [.63]الزخرف:  (         

           ): الفهم كا قال سبحانه: السابع
 [.12]لقان:  (        

وفلق ، بة عن الشجرةوفتق اح، فسبحان احكيم العليم الذي فتق اأرض بالنبات
 .وفلق ظلمة اجهل والرك بنور الوحي والنبوة، ظلمة الليل عن ضوء النهار
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الذي كا اقتضت رمته وحكمته أن ا يرك عباده ي وسبحان الرحيم احكيم 
كذلك اقتضت ، مصاحهم ومعايشهمإى  بل هداهم بضوء النهار، ظلمة الليل رمداً 

 بل هداهم بنور الوحي والنبوة، ي ظلمة اجهل والغيرمته وحكمته أن ا يركهم 
 [.٢٧١البقرة: ]               : مصالح دنياهم وآخرهمإى 

 وما أشقى النفوس التي تعرض عنهحكم اه ورسوله، فا أسعد النفوس التي تأخذ ب
 (          ): حكم اجاهليةإى 

 [.59]امائدة: 
، فياسعادة من عرف ربه، ه جعل سعادة العباد ي معاشهم ومعادهم بالدينواه سبحان

وعمل ، خلقهإى  وعرف حكمته ورمته وإحسانه، وعرف الطريق اموصل إليه
                             : بموجب ذلك

 [.٦٢يونس: ]
فهو املك احكيم ، سنكا أنه الر الرحيم الودود امح، فاه عَز وجَل حكيم عليم

ويضع ، بل يضع رمته وبره وإحسانه موضعه، فا تناقض حكمته رمته، العدل
       : وكاما مقتى عزته وحكمته، عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه

                         
                               

 [.٥٦ – ٥٧غافر: ]                                   
فا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورمته موضع العقوبة ، وهو العزيز احكيم

       : وا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورمته كا قال سبحانه، والغضب
 [.١٥ – ١٦القلم: ]                                 

ر اه قلوب العباد عى استقباح وضع العقوبة واانتقام ي موضع الرمة وقد فط
 .وكذلك وضع اإحسان والرمة واإكرام موضع العقوبة واانتقام، واإحسان

وعزته وعدله ي وضع ، فا بال بعض العقول والفطر ا تشهد حكمة الرب البالغة
الكفار الذين كفروا باه ونعمه  وهم، وأحقها بالعقوبة، عقوبته ي أوى امحال ها

           : وامركون الذين أركوا مع اه غره من خلقه، ودينه
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 [.٦٥النساء: ]     

 .ولظهرت مناقضة احكمةثمر، فهذه امحال لو أوليت النعم م حسن ها وم ت
الساعن .. ا تليق وا حسن وا جمل بأعداء اه الصادين عن سبيله فهكذا نعم اه

.. ويسعون ي أن تكون الدعوة لغره.. الذين يعطلون ما حكم به.. ي خاف مرضاته
                       : والطاعة لغره.. واحكم لغره

                           
 [.١٤ – ١٢إبراهيم: ]                

رون الناس .. ويبغضون ما حب اه.. ويدعون إليه ..والذين حبون ما يبغض اه وينفر
ويظاهروهم عى اه وعى رسوله كا  إليه.. ويوالون أعداءه وأبغض اخلق.. عنه

              ): قال سبحانه
 [.55]الفرقان:  ( 

ان ربنا احكيم العليم الذي أحكم اخلق واأمر.. وأحكم اأوامر الكونية.. فسبح
وأحكم اأوامر الرعية.. وأحكم الوعد والوعيد.. وأحكم ما حبه ويرضاه.. 

                                وأحكم ما يسخطه وما يكرهه: 
 .[٢٢آل عمران: ]                      
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 العزة فقه -11
              ): قال اه تعاى

 [.19]فاطر:  (             
 (        ): وقال اه تعاى

 [.2]امنافقون: 
وليس يء منها عند أحد ، فهو العزيز الذي ا يغلب، العزة كلها ه تبارك وتعاى

فليطلبها من مصدرها الذي ليس ها مصدر غره وهو اه  فمن كان يريد العزة، سواه
 .جل جاله

كل هذه ليست مصدرًا ، واأموال والعلوم، واجاه والسلطان، إن القبائل والعشائر
 .فمصدرها اأول هو اه، وإذا كانت هؤاء قوة، فإن العزة ه ميعاً ، للعزة

ا ، العزة فليأخذها من امصدر اأول فمن كان يريد، وإذا كانت هم منعة فواهبها اه
: ليأخذ من اأصل الذي يملك وحده كل العزة، اآخذ امستمد من هذا امصدر من

 [.65]يونس:  (           )
إن هذه احقيقة إذا استقرت ي القلب، استطاع هذا القلب أن يقف أمام الدنيا كلها 

 . عى ربهعزيزًا كريًا ثابتًا شاخًا متكاً 
وا لقوة من قوى اأرض .. وا لعاصفة طاغية.. إنه لن حني رأسه مخلوق متجر

                                        : ميعاً 
 [.١ – ١الطاق: ]                              

 .والعمل الصالح ،ل الطيبوتكون بالقو، والعزة ا تنال إا بطاعة اه
، والعمل الصالح الذي يرفعه اه إليه، اه ي عاهإى  القول الطيب الذي يصعد

ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة وااستعاء كا قال ، ويكرمه هذا اارتفاع
 [.130]آل عمران:  (        ): سبحانه

أن يكون ها مظهر ي دنيا الناس، حقيقة  والعزة العليا حقيقة تستقر ي القلب قبل
 .تستقر ي القلب فيستعي ها امسلم عى كل أسباب الذلة واانحناء لغر اه
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.. يستعي ها عى شهواته امذلة.. حقيقة يستعي ها عى نفسه أول ما يستعي
 .وخاوفه ومطامعه من الناس.. رغائبه القاهرةعى و

فإنا ت ذل الناس ، ن يملك أحد وسيلة إذاله وإخضاعهومتى استعى عى هذه فل
ومن استعى عليها فقد استعى عى كل ، وخاوفهم ومطامعهم، شهواهم ورغباهم

وهذه هي العزة احقيقية ذات  ،وعى كل إنسان مها كان، وعى كل يء، وضع
 .القوة وااستعاء والسلطان

وليست طغياناً ، ويتشامخ بالباطل،  احقإن العزة ليست عنادًا جاحًا يستكر عى
ويذل ، وليست اندفاعاً باغيًا خضع للنزوة، فاجراً يرب ي عتو وجر وإرار

 .وليست قوة عمياء تبطش با حق وا عدل وا صاح، للشهوة
استعاء عى شهوات النفس.. واستعاء  كا.. إنا العزة التي يتحى ها امسلم هي

ذل.. واستعاء عى اخضوع اخانع لغر اه.. ثم هي خضوع ه عى القيد وال
        وخشوع.. وخشية ه وتقوى.. ومراقبة اه ي الراء والراء: 

 [. ٢١املك: ]                               
ومن هذه ، ومن هذه اخشية تصمد لكل ما يأباه، ومن هذا اخضوع ترتفع اجباه

 .وذاك طريقها ،هذه هي العزة، راقبة ا تعني إا برضاهام
وقد يبدو ي الظاهر ، والغلبة اموهومة، والذين يمكرون السيئات طلبًا للعزة الكاذبة

، اهإى  ولكن القول الطيب هو الذي يصعد، وأهم أقوياء، وأهم أعزاء، أهم أعلياء
 .تكون العزة حقاً وها ، اهإى  والعمل الصالح هو الذي يرفعه

ولو حقق القوة الطاغية الباغية ، العزةإى  فأما امكر السيئ قواً وعمًا فليس سبياً 
وعد اه ا خلف ، وإى العذاب الشديد، البوارإى  إا أن هايته، ي بعض اأحيان

حتى حن اأجل امحتوم ي تدبر اه ، وإن أمهل الكافرين بالسوء، اه وعده
              ): رسومام

 [.19]فاطر:  (              
متساو أمام  هدائًا بأن اانسان والعزة كلها ي عبادة اه وحده ا ريك له؛ أها تذكر

، وأنني أنا وهو نصي معاً ، وأعاهم شأناً  ،مع أكر خلقه ي الدنياي العبودية اه 
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ونؤدي الطاعات كلها ه ، ونتلو القرآن معاً ، ونذكر اه معاً ، نحج معاً و، ونصوم معاً 
                               : سواء بسواء، معاً 

 [.٢١احجرات: ]                    
 .هذا من جانب

بن يديه تطهرت إذا أردت أن أقف ، ومن جانب آخر فأنا عبد اه الذي ا يركني أبداً 
ثم أقدم ، وأسأله وأستغفره، فأعظمه وأمده، اه أكر: وقلت، القبلةإى  واجهت

 ي عبد العزيز، عبد القوي، عبد الكريم، فلست بحاجةعزيزًا أ التحية له وأنرف
                                          غره: إى 

   [.١فاطر: ]                   
فإذا جاوزت ، وعظاء الدنيا إذا أردت من أحدهم شيئًا فدون ذلك عقبات وعقبات

، وأردت أن ترح ما جئت أجله فقد ا يستمع إليك، ومت امقابلة، تلك العقبات
 .ويقوم واقفًا لينهي امقابلة وامناقشة

مخلوق ، ا ي مقابلة واحدةهذا كله ترى حجم الذلة واإهانات التي مر هإى  انظر
فاه ، وأنت الذي حدد الزمان وامكان، عبوديتك ه سبحانهإى  ثم انظر، واحد

وجيب دعوتك ، واه يستمع إليك، ي أي وقت تريد، موجود دائًا لتدعوه با تريد
             ): كا قال سبحانه

 [.126]البقرة:  (       
فلو ظللت طول الليل ، ا يمل حتى مل أنت، سبحانه الغني عن كل ما سواه واه

 .وتتوقف عن الدعاء، فاه معك يستمع إليك حتى مل أنت ،تناجي مواك وتدعوه
، ويضاعف ي أجور عمي، إذًا فحسب نفي عزًا أنني عبد اه حتفي ي با مواعيد

، أطلب ما أريد، وي أي مكان، ل وقتوالوقوف بن يديه ك، ويكرمني بالدخول عليه
 أي عزة للمؤمن فوق هذا ي الدنيا.ف، وأسأله كل خر، واستغفره من كل ذنب

والعزة ي اآخرة أعظم وأكر، حيث النعيم امقيم ي اجنات، ورضوان رب اأرض 
          )والسموات: 

               
 [.12]التوبة:   (
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واه تبارك وتعاى هو العزيز الكامل ي عزته، له عزة القوة، وعزة اامتناع، وعزة العلو، 
 فهو العزيز الذي هب العزة من يشاء من عباده.، وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات

وهي احياة اأخروية ، والعزيز من العباد من حتاج إليه الناس ي أهم أمورهم
ويشاركهم ي العز من ينفرد بالقرب من ، وهذه رتبة اأنبياء والرسل، والسيادة اأبدية

، وعزة كل واحد منهم بقدر علو مرتبته ي ااستقامة، درجتهم كاخلفاء والعلاء
                : وبقدر عنائه ي إرشاد اخلق

 [.٢١٢التوبة: ]                   
 ... وعزة مذمومة.عزة حمودة والعزة نوعان:

وهي العزة احقيقية ، ووجه ذلك أن العزة ه ولرسوله وللمؤمنن هي الدائمة الباقية
 (       ): كا قال سبحانه

 [.2]امنافقون: 
وعز الرسل وامؤمنن ، وعزه سبحانه هو امصدر لكل عزة، فاه سبحانه هو العزيز

والعزة التي عند اإنسان ا ، ى هذا فالعز كله هوع، مستمد من ِعزر اه عَز وجَل 
 . واحتمت بحاه، تكون فضيلة حمودة إا إذا استظلت بظل اه

 . [2]ص:  (     ): أما عزة الكفار امذكورة ي قوله سبحانه
وهو ي احقيقة ذل؛ أنه َتَشُبع  من اإنسان با م يعطه؛ أن ، فهذه العزة هي التعزز

  ): كا يتعزز الكفار باآهة كا قال سبحانه، ل عز ليس باه فهو ذلك
           ) 

 [.22-21]مريم: 
القاهر الذي قهر كل ، القوي الذي ا يعجزه يء، اللهم أنت العزيز الذي ا يغلب

يا  ،وانر عبادك اموحدين، وأخذل من خذل الدين، أعز اإسام وامسلمن، يء
 .قوي يا عزيز نعوذ بعزتك ا إله إا أنت أن تذلنا أو تضلنا
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 امحبة فقه -11
             ): قال اه تعاى

                   
 [.165]البقرة:  (

         ): وقال اه تعاى
          

              
 [.24]التوبة:  (

 .ما تراه وتظنه خراً إى  ميل النفس امحبة:
 .وماله وإحسانه، ابتهاج القلب وروره بربه لكاله وجاله وحقيقتها

وتفاوهم بحسب معرفتهم برهم ، والناس فيه متفاوتون، فرض ملسو هيلع هللا ىلصوحب اه ورسوله 
 .وأسائه وصفاته وأفعاله ونعمه وإحسانه

 الدنيا واآخرة أقواهم وأشدهم حبًا ه تعاى:وأسعد اخلق ي 
            : ولذهم بمناجاته وعبادته، فأنسهم به أما ِ الدنيا:

                         
                            

 [.11 – 15السجدة: ]                                        
 فبالقدوم عليه، واأنس برؤيته، ودوام رضاه، والقرب منه، وساع كامه. وأما ِ اآخرة:

من غر  ،ودوام مشاهدته، وما أعظم نعيم امحب إذا قدم عى حبوبه بعد طول شوقه
 .ومن غر خوف انقطاع، ومن غر رقيب وا مزاحم، منغص وا مكدر

ثم ازدادت ، فكلا ازدادت امحبة ازداد العمل، احبإا أن هذا النعيم عى قدر قوة 
 والرور. اللذة

لكنه ختلف قوة ، وأصل احب ا ينفك عنه مؤمن؛ أنه ا ينفك عن أصل امعرفة
                     : وضعفًا بحسب امعرفة باه وأسائه وصفاته وأفعاله
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 [.10 حمد:]                         
 وقوة احب ه حصل بأمرين:

، فإن القلب مثل اإناء، وإخراج حب غر اه من القلب، قطع عائق الدنيا أحدما:
 [.222]البقرة:  (     ): إذا امتأ بيء م يتسع لغره

           : ومعرفة آائه وإحسانه، معرفة اه بأسائه وصفاته الثاي:
                       

 [.64غافر: ]                  
 وامحبة ربان:

 .وذلك يكون من اإنسان واحيوان كحب الطعام والراب، حبة طبيعية أحدما:
 .وذلك ختص باإنسان، حبة اختيارية الثاي:

دينه حب و، ملسو هيلع هللا ىلصوأفضلها حب اه ورسوله ، وامحبة ااختيارية روب كثرة
 .امؤمنن وامتحابن ي اهحب امائكة وو، ورعه

 .بحيث متى انحلت امحبة ه انحلت العبودية، والعبودية معقودة بامحبة
وسقيت باء اإخاص ، وإذا غرست شجرة امحبة ي القلب، وامرء مع من أحب
 .وآتت أكلها كل حن بإذن رها، أثمرت أنواع الثار، ملسو هيلع هللا ىلصوامتابعة للمصطفى 

     ): حبيبه ا حجبه دونه يءإى  وا يزال سعي امحب صاعداً 
               

 [.19]فاطر:  (      
 واأسباب اجالبة للمحبة:

دوام ذكر اه عى كل .. اه بالنوافل بعد الفرائضإى  التقرب.. قراءة القرآن بالتدبر
مطالعة القلب .. إيثار حاب اه عى حاب العبد.. ملحال باللسان والقلب والع
، مشاهدة بر اه وإحسانه.. فمن عرف اه أحبه ا حالة، أساء اه وصفاته وأفعاله

انكسار القلب بكليته بن يدي اه .. حبتهإى  فكل ذلك داع، ونعمه الباطنة والظاهرة
وتعظيمه ، وتاوة كامه وذكره، جاتهاخلوة باه وقت النزول اإهي منا.. تعاى

.. والتقاط أطيب ثمرات كامهم، جالسة امحبن الصادقن.. ومده واستغفاره
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 .ومباعدة كل سبب حول بن القلب وبن اه عَز وجَل 
الذل للمؤمنن.. الشدة عى الكافرين.. اجهاد ي سبيل : وعامة صحة حبة اه

          )ه وحده: اه.. عدم اخوف إا من ا
                 

 [.54]امائدة:  (           
 .وهم إما أن يكونوا فضاء أو نقصاء، عهم اإنسانيةبيل واحد جموالناس قَ 

والنقصاء جب رمتهم ، وحسن تقواهم ،فالفضاء جب حبتهم موضع فضلهم
، متحنناً عليهم، نبغي محب الكال أن يكون رحيًا جميع الناسفي، أجل نقصهم

فإن املك ا يكون ملكًا ما م يكن ، خاصة املك والراعي، متوددًا إليهم، رؤوفًا هم
 .رؤوفاً هم؛ أنه بمنزلة رب الدار ،حبًا لرعيته

؛ ولو حاب الناس وتعاملوا بامحبة، وامحبة والعدل من أسباب نظام الناس
وهذا ، يستعمل حيث ا توجد امحبة، فالعدل خليفة امحبة، أستغنوا ها عن العدل

    ): عَظم اه امنة بإيقاع امحبة بن امسلمن كا قال سبحانه
                

             ) 
 [.63-62]اأنفال: 

وخداع  ،لكن ينبغي أا يغر اإنسان بتلبيس الشيطان، أحدوحبة العبد ه يدعيها كل 
 .ما م يمتحنها بعامات تدل عليها، النفس مها ادعت حبة اه

وثارها تظهر ي ، وفرعها ي الساء ،أصلها ثابت، فامحبة شجرة طيبة ي القلب
ودالة ، عى النار نوروتدل تلك اآثار عليها كدالة ال، القلب واللسان واجوارح

 .النور عى الشمس
حب لقاء اه، فا يتصور أن حب القلب حبوبًا إا  ومن عامات حبة العبد ه:

وأن يكون العبد مؤثراً ما حبه اه عى ما حبه هو ي ظاهره ، وحب مشاهدته ولقاءه
ده أعى وباطنه، فا يزال مواظبًا عى طاعة اه، ومتقربًا إليه بالنوافل، وطالبًا عن

 الدرجات كا يطلب امحب مزيد القرب ي قلب حبوبه.
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فمن أحب ، وا خلو عنه قلبه، ا يفر عنه لسانه، وأن يكون مولعًا بذكر اه تعاى
                            : شيئًا أكثر من ذكره

                               
 [.101 – 109آل عمران: ]                                  

وكل ، وحب كل ما ينسب إليه، وحب رسله، وحب كامه ،فعامة حب اه حب ذكره
 .ما حبه

 .وامواظبة عى التهجد، وتاوة كتابه، ومنها أنسه باخلوة ومناجاته ه تعاى
ويعظم تأسفه عى فوت كل ، ومنها أا يتأسف عى ما يفوته ما سوى اه عَز وجَل 

 .ساعة خلت عن ذكر اه تعاى وطاعته
 .وا يستثقلها؛ بل يفرح ها، ويتنعم ها ،ومنها أن يتلذذ بطاعة اه تعاى

، شديدًا عى ميع أعداء اه، رحيًا هم، ومنها أن يكون مشفقًا عى ميع عباد اه
 : وصف اه رسوله وامؤمنن بقوله شيئًا ما يكرهه اه كا ارفوعى كل من يق

(                   
 [.20]الفتح:  (          

 .ه  ومنها أن يكون ي حبه خائفًا متضائاً حت اهيبة والتعظيم
 وامحبة نوعان:

 .وحبة ضارة.. حبة نافعة
 فامحبة النافعة ثاثة أنواع:

 .واجتناب معصيته، وحبة ما يعن عى طاعة اه.. ة ي اهوحب.. حبة اه
 وامحبة الضارة ثاثة أنواع:

امحبة مع اه.. وحبة ما يبغضه اه.. وحبة ما تقطع حبته عن حبة اه أو 
 تنقصها.

 فهذه ستة أنواع عليها مدار حاب اخلق:
والنوعان ، والتوحيد وأصل اإيان، فمحبة اه تعاى أصل امحاب امحمودة

 .اآخران تبع ها
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وا ، والنوعان اآخران تبع ها، وامحبة مع اه أصل الرك وامحاب امذمومة
إا إذا شغله ذلك عن حبة ما هو ، عيب عى اإنسان ي حبة زوجته وعشقه ها

ت فكل حبة زام، حب اه ورسولهها وزاحم حبه ، من حبة اه ورسوله، أنفع له
             : وتنقصها فهي مذمومةأحب اه ورسوله بحيث تضعفها 

 [.22اإراء: ]          
وكانت من أسباب قوها فهي حمودة ، وإن أعانت عى حبة اه ورسوله وطاعته

 . ونحو ذلك، واحلواء والعسل، والراب احلو البارد، كالطعام الطيب
، بل قد جمع اهم والقلب عى التفرغ محبة اه، حبة اه فهذه امحبة ا تزاحم

 .فهذه حبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما حبه
 كان ذلك قربة، وااستعانة به عى طاعته، فإن نوى اإنسان به القوة عى أمر اه تعاى

 .اقبوم يع، ثبوإن فعل ذلك بحكم الطبع واميل امجرد م ي  ، اهإى 
 .هي التي جلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم فامحبة النافعة

         : هي التي جلب لصاحبها ما يره من الشقاء والعذاب وامحبة الضارة
                    
                         

 [.24: التوبة]                        
وا صاح له ، وكل متحرك فله غاية يتحرك إليها، وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه

           : وهاية مطلبه هو اه وحده، إا أن تكون غاية حركته
                       

 [.64غافر: ]                  
كحركة ، والطلب لكاله وانتهائه ك من اميلواحركة الطبيعية سببها ما ي امتحر

 .وحركة النبات للنمو، النار للعلو
 .فعل ما يفعلهإى  واحركات اإرادية كلها تابعة لإرادة وامحبة التي حرك امريد

فتحرك  ،فامحبة هي التي حرك امحب ي طلب حبوبه الذي يكمل بحصوله له
ـحب الرمن.. وحب القرآن.. وحب   العلم واإيان. م 
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وحب النسوان .. وحب الصلبان.. وهي نفسها التي حرك حب اأوثان
 .وحب اإخوان.. وحب اأوطان.. وحب امتاع واأثان.. وامردان

فيتحرك عند ذكر حبوبه ، حبوبه من هذه اأشياءإى  فامحبة تثر من كل قلب حركة
 .دون غره

محبوب أحسن منه، وا تتحمل مكروهًا إا لتحصيل والنفس ا ترك حبوبًا إا 
حبوب، أو للتخلص من مكروه أشد منه، فا يرك احي ما حبه وهواه مع قدرته إا 
 ما حبه وهواه، وا يرتكب ما يكرهه وخشاه إا حذار من وقوعه فيا يكرهه وخشاه.

، قوة العلم والتمييزوخاصية العقل التمييز بن مراتب امحبوبات وامكروهات ب
واحتال أدنى امكروهن للتخلص من أعاما ، وإيثار أعى امحبوبن عى أدناما

                            : بقوة الصر والثبات واليقن

 [.13آل عمران: ]
 فها مبدأ جميع اأفعال واحركات، فأصل كل حركة ي العام من احب واإرادة

 .كا أن البغض والكراهية مبدأ كل ترك وكف، ي العام
وقلوب البر مفطورة عى حب إهها وفاطرها، وتأليهه وعبادته وطاعته، ورف هذا 

غر اه تغير للفطرة، وكلا تغرت فطر الناس بعث اه إى  التأله وامحبة والطاعة
 حالتها التي خلقت عليها:إى  الرسل إصاحها، وردها

ومن م يستجب هم ، أصل الفطرةإى  فمن استجاب هم وآمن با جاءوا به رجع
                   : استمر عى تغير الفطرة وفسادها

                               
                                          

 [.126 – 123طه: ]              
         ) :وقلوب اخلق مفطورة عى التوحيد

               
 [.39]الروم:  ( 

فنفس خلق اه ا تبديل له، فا خلق اخلق إا عى الفطرة، كا أن خلقه لأعضاء 
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لتغير ي عى السامة من الشق والقطع، ا تبديل لنفس هذا اخلق، ولكن يقع ا
َما ِمْن َمْوُلودٍ إا ُيوَلُد َعَلـى الِْفْطَرةِ، َفأَبَواُه » ملسو هيلع هللا ىلص:امخلوق بعد خلقه كا قال النبي 

ََ ُتنَْتـُج اْلَبـِهيَمُة َبـِهيَمًة َجـْمَعاَء، َهْل ُتـِحُس  انِـِه، أْو ُيـَمـِجَسانِـِه، َك َ ِِ وَن فِيَها ُيـَهِوَدانِـِه، أو ُينَ
ول  أب «.اَء؟ِمْن َجْدعَ  َم َيق  َرْيـَرَة:ث              ) و ه 

 .()متفق عليه  (  
لق له من عبادة اه تعاى التي جمع حبته وتعظيمه، واخضوع ، له وخلو القلب ما خ 

 ، هذا أكر خطر عليه، وما حبه وما يسخطه، والوقوف مع أمره وهيه، والذل له
                     : شقاء ي الدنيا واآخرةفإن ذلك يسبب له ال

 [.213الشعراء: ]     
، أغناه ذلك عن حبة اأنداد، وذوق طعمه، وإذا كان ي القلب وجدان حاوة اإيان

 .ويتخذه إهه، أن يستبدل به ما هواهإى  وإذا خا القلب من ذلك احتاج
ن: َأْن َيُكوَن اُه َورَ حاَوَة  وجَد  فيهِ  ُكنَ  ثـاث  َمن»ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول اه ََ ولُه ساإي

ا، َوَأْن  ََ ِسَواُمَ َه َأْن َيـُعوَد ِ كر، َوَأْن يَ هإا  ُيـحّبهُ ْرَء ا ـَب امَ ُيـِحـَأَحَب إَلْيـِه ِمـ
ََ َيْكَرُه َأْن ُيـْقَذَف ِ النَار  .()متفق عليه «الُكْفِر َك

     :هو عن الرك كحب اه واحب مع اه.. كال اإيان واحب ي اه من
                                

 [.165البقرة: ]
 والدين كله يدور عى أربع قواعد:

 حب وبغض.. وفعل وترك.
فمن كان حبه وبغضه، وفعله وتركه، ه، فقد استكمل اإيان، وما نقص من إضافة 

 اه نقص من إيانه بحسبه.إى  ربعةهذه اأ
 أما احب مع اه فنوعان:

كمحبة امركن أصنامهم وأندادهم ، ما يقدح ي أصل التوحيد وهو رك أحدما:
                                                

 (. 2652(، واللفظ له، ومسلم برقم )1350، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.43(، واللفظ له، ومسلم برقم )16، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
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             ): كا قال سبحانه
                   

 [.165]البقرة:  (
وهذه امحبة حض الرك ، يتبعها اخوف والرجاء والدعاء وهذه حبة تأله وموااة

                                    :الذي ا يغفره اه
 [.116النساء: ]                 

حبة ما زينه اه للنفوس من النساء والبنن، والذهب والفضة، واخيل  الثاي:
 واحرث، وهذه ثاثة أنواع، وها ثاثة أحكام:امسومة، واأنعام 

  :فهذه يثاب عليها، واستعانة ها عى مرضاته، طاعة اهإى  فإن أحبها توصاً  -1
                              

 [.112البقرة: ]     
كانت من ، وم يؤثرها عى ما حبه اه ويرضاه، وإن أحبها موافقة لطبعه وهواه -2

        :ولكنه ينقص من كال حبة اه، امباح الذي ا يعاقب عليه
                          
                              
                                     

 [. 15 – 14آل عمران: ]                     
متبعاً ، كان ظامًا لنفسه، وقدمها عى ما حب اه، وإن كانت هي امقصودة -3

    :رج من اإساموا خ  ، وحبة اه ،فهذه تقدح ي كال اإخاص، هواه
                                

 [.114النحل: ]
إى  ًا محبوبه يمنعه من اانقيادوامحبة إذا كانت صادقة أوجبت للمحب تعظي

، غر امعظمإى  فالتعظيم إذا كان جردًا عن احب م يمنع انقياد القلب، غره
 .غر حبوبهإى  وكذلك إذا كان احب خاليًا من التعظيم م يمنع امحب أن ينقاد

  :بوبغر امحإى  امتنع انقياده، وامتأ القلب ها، فإذا اقرن احب بالتعظيم
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 [.09اأنبياء: ]      
 وامحبة نوعان:

وكال ، وهي امحبة امستلزمة للذل واخضوع والتعظيم، حبة خاصة أحدما:
وا تصلح إا ، وهذه امحبة ا جوز تعليقها بغر اه أصاً ، وإيثاره عى غره، الطاعة

                   :غر اه كان ركًا ا يغفره اهومتى أحب ها ، ه وحده
 [.42النساء: ]                                   

وآخر كام ، وهي أول دعوة الرسل، وامقصود من اخلق واأمر إنا هو هذه امحبة
وإفراد ، هذه امحبة اعرافه وإقراره العبد امؤمن الذي إذا مات عليه دخل اجنة

، اهإى  وآخر ما خرج به من الدنيا، فهو أول ما يدخل به ي اإسام، الرب ها
وأسباب ، وميع امقامات وسائل إليها، وميع اأعال كاأدوات واآات ها

وروح ، وساق شجرة اإسام، فهي روح اإيان، لتحصيلها وتكميلها وحصينها
وأجلها أنزل ، لتي متى خلت منها فهي كاجسد الذي ا روح فيهاإيان واأعال ا

واحديد من ، ومفصل ها، ودال عليها، فالكتاب هاد إليها، اه الكتاب واحديد
              :وأرك فيها مع اه غره، خرج عنها

                                
 [.25احديد: ]                                

فأخلصهم  ،فاجنة دار أهلها الذين أخلصوها ه وحده، وأجلها خلقت اجنة والنار
    :وسوى بينه وبن اه فيها، والنار دار من أرك فيها مع اه غره، اه ها

                           
 [.51 – 56احج: ]                         

 حبة مشركة، وهي ثاثة أنواع: الثاي:
وحبة الظمآن للاء ونحو ، حبة طبيعية مشركة كمحبة اجائع للطعام أحدما:

 ، وهي ما فطر اه عليه احيوان واإنسان.وهذه امحبة ا تستلزم التعظيم، ذلك
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وهذه أيضًا ا تستلزم ، الطفل ونحوها حبة رمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الثاي:
 . التعظيم
، وهذه حبة امشركن ي صناعة أو علم أو جارة أو سفر، حبة أنس وإلف الثالث:

 .وكمحبة اإخوة بعضهم بعضاً ، بعضهم بعضاً 
ووجودها فيهم ، فهذه اأنواع الثاثة هي امحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض

 .ة اه سبحانها يكون ركًا ي حب
وكان أحب الراب إليه احلو ، حب احلواء والعسل ملسو هيلع هللا ىلصوهذا كان رسول اه 

وكان أحبهن إليه عائشة ، وكان حب نساءه، وكان أحب اللحم إليه الذراع، البارد
 ري اه عنها، وكان حب أصحابه ري اه عنهم، وأحبهم إليه الصديق ري اه عنه.

وهذا ، استدعت من امحب إيثار حبوبه عى غره،  ي القلبوإذا استقرت حبة اه
، فإن آثر غر امحبوب عليه م يكن حبًا له، اإيثار عامة ثبوها وصحتها وصدقها

 .وإنا هو حب حظه من حبه
.. وأنه أهل أن حب لذاته وصفاته.. وامحبة اخالصة أن حب امحبوب لكاله

فيكون عامًا عى .. بة فناء العبد عن إرادته مراد حبوبهوأن الذي يوجب هذه امح
                           :ا عى مراده هو من حبوبه.. مراد حبوبه منه

                                               

 [.119الكهف: ]
ياء سنة رسول اه ي شعب احياة كلها وإح، وحب اه ورسوله يكون باإيان باه

 .وي امعارات واأخاق، ي العبادات وامعامات
، وتظهر آثار هذه امحبة عى بدنه وجوارحه، فهذا الذي حب اه ورسوله بقلبه

                    :وصدق اعتقاده وقوله بفعله
                                 

 [.35 – 34احج: ]     
، ويلبس لباس الكفار، أما من يقول بلسانه أنا أحب اه ورسوله وهو يأكل احرام

، فإنا يوبخ نفسه، ومعاماته ومعاراته، ويتشبه باليهود والنصارى ي لباسه وأكله
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                    : ويشهد اه وخلقه عى سوء فعله
                                    
 [.32 – 31آل عمران: ]      

مع اأمة عى الدين فأحبوه واجتمعوا عليه، ولو معهم عى الدنيا  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
                                لتقاتلوا عليها:

                            
 [.164عمران: آل ]      

      فلله احمد الذي حبب إلينا اإيان وموجباته، وكره إلينا الكفر وشعبه:
                                               
                            

 [.2 – 1احجرات: ]           
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 الرْة فقه -12
                ): تعاى قال اه

                 
 [.150]آل عمران:  (
                ): وقال اه تعاى

 [.20]الفتح:  (            
رسوله رمة للعامن، وقد مَن اه عى ملسو هيلع هللا ىلص اه تبارك وتعاى أرسل رسوله حمداً 

بالرمة، فأان جانبه أصحابه، وخفض هم جناحه، ورقق هم قلبه، وحَسن هم 
          أخاقه، فاجتمعوا عليه، وأحبوه، وامتثلوا أمره:

                          

 [.122التوبة: ]
مع ، هم فيهوترغب، دين اهإى  فاأخاق احسنة من الرئيس ي الدين جذب الناس

 .والثواب اخاص، ما لصاحبه من امدح وامحبة
مع ما ، وتبغضهم إليه، واأخاق السيئة من الرئيس ي الدين تنفر الناس عن الدين

 .لصاحبها من الذم والعقاب اخاص
 يقول اه له ما يقول فكيف بغره!فهذا الرسول امعصوم 

ومعاملة الناس ، ء بأخاقه الكريمةأليس من أوجب الواجبات وأهم امهات ااقتدا
واقتداًء ، وتأليف القلوب امتثااً أمر اه، من اللن وحسن اخلق ملسو هيلع هللا ىلصبا يعاملهم به 

                        :دين اهإى  وجذبًا لعباد اه، برسول اه
 [.21اأحزاب: ]                               جئ   

وأصحابه من امهاجرين واأنصار ري اه عنهم فاقوا البرية كلها  ملسو هيلع هللا ىلص والنبي
 .وأمل اأحوال واأقوال واأعال، بأحسن الصفات

، ولذلك ذلوا هم، جادون وجتهدون ي عداوهم، فهم أشداء عى الكفار
 .وقهرهم امسلمون، وانكروا أمامهم
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، كاجسد الواحد، متعاطفون، مرامون، متحابون، وهم كذلك رماء فيا بينهم
 .حب الواحد منهم أخيه ما حبه لنفسه

ِِ َتـَراُحـِمِهـْم، َوَتَواِدِهـْم، َوَتَعاُطِفِهـْم، َكَمَثِل اْلـَجَسِد، إَِذا  َتـَرى اْلـُمْؤِمنِنَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()متفق عليه «َمىاْشَتَكى ُعْضوًا، َتَداَعى َلـُه َسائُِر َجَسِدِه بِالَسَهِر َواْلـُحـ

 .()متفق عليه «اْلـُمْؤِمُن لِْلـُمْؤِمِن َكاْلُبنْيَاِن، َيُشُد َبْعُضُه َبْعًضا» ملسو هيلع هللا ىلص:وقال 
 .هذه معاملتهم مع اخلق

                  : وأما معاملتهم مع اخالق فإنك
                                            

                                
 [.20الفتح: ]                  

                 : فهذا دأهم مع اخالق وامخلوق
                          
                               

 [.11 – 15السجدة: ]                                
وما استنارت ، قد أثرت العبادة من كثرها وحسنها ي وجوههم حتى استنارت

 .استنارت باجال ظواهرهم، بالصاة بواطنهم
رق ، وامتأ من حبة اه وإجاله، والقلب إذا أرق فيه نور اإيان واليقن بالوعد

 .وصارت فيه الرأفة والرمة
يرحم الطر ي ، وبكل خلوق، وبكل مسلم، ًا رقيق القلب بكل ذي قربىفراه رحي

    :فهذا أقرب القلوب من اه، فضًا عن بني جنسه، والنملة ي جحرها، وكره
 [.191اأنبياء: ]                       

ذا أراد أن يعذبه وإ، واه عَز وجَل إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن ي قلبه الرأفة والرمة
                                                

 (. 2526له، ومسلم برقم )(، واللفظ 6911، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 ( واللفظ له. 2525(، ومسلم برقم )421، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 .وا تنزع الرمة إا من شقي، َلق بالغلظة والقسوةَتـخَ فَ ، نزع من قلبه الرمة والرأفة
إنا  وأبو بكر الصديق ، والرسل إنا بعثوا بالرمة، فالدين كله رمة للعامن

 .فضل اأمة با كان ي قلبه من الرمة العامة زيادة عى الصديقية
أثرها ي ميع مقاماته حتى ي فداء اأرى يوم  بكر ري اه عنهأبو  وهذا أظهر

وي هجرته مع ، وي بذل ماله كله ي سبيل اه، واستقر اأمر عى ما أشار به، بدر
 .وأثناء خافته، ملسو هيلع هللا ىلصويوم وفاة النبي ، وي جهاده معه، ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

كد يوم القيامة كا قال بالرضوان التام امؤ، وهذه رمته، واه جازي من هذه صفاته
           ): سبحانه

 [.21-11]الليل:  (      
، وأقرب اخلق إليه أعظمهم رأفة ورمة، واه عَز وجَل هو الرب الرؤوف الرحيم

 [.143البقرة: ]                :وأبعدهم منه من اتصف بضد ذلك
 .تاب أعظم فرح وأكمله إذافرح بتوبة العبد ومن رمته سبحانه أنه ي

َلَلـُه أَشُد َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه، ِحَن َيُتوُب إَِلْيـِه، ِمْن أَحِدُكْم َكاَن َعَلـى » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()متفق عليه «َراِحَلتِـِه بِأْرِض َفاةٍ 

التوبة كا إى  ناروأحرقهم بال، وفتن أولياءه، ومن كال رمته أنه يدعو من كفر به
             ): قال سبحانه
 [.19]الروج:  (

ن حرق ، فا أكفر مولو كان فيه ما كان، فا ييأس العبد من عفوه ومغفرته ورمته
    :وأحقهم بأوليائه، ومع هذا لو تابوا م يعذهم، بالنار من آمن باه وحده

                                             
 [.53الزمر: ]                          

والرمة صفة وجدانية تعرض غالبًا من به رقة القلب، وتكون مبدًأ لانعطاف مع 
 امرحوم، واإحسان إليه، وهي حبة للمرحوم مع جزع من احال التي من أجلها رحم.

                                                

 (، واللفظ له. 2141(، ومسلم برقم )6390، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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قضاء حاجة إى  مؤمة تعري الرحيم فتحركه ورمة البر ا خلو عن رقة
                                      :امرحوم

                                
 [.150آل عمران: ]     

 .عناية هم ،وإرادته هم ،إفاضة اخر عى امحتاجن والرْة التامة:
 .هي التي تتناول امستحق وغر امستحق امة:والرْة الع

                                       :ورمة اه عَز وجَل تامة وعامة

 [.163البقرة: ]
                   :فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات امحتاجن وقضاها أما مامها

                                     

 [.12 – 11النحل: ]
      وأما عمومها فمن حيث شموها امستحق وغر امستحق، والدنيا واآخرة:

 [.1غافر: ]                                          
                              :فهو سبحانه الرحيم مطلقاً 

 [.22احر: ]       
      ): ورمته وسعت كل يء كا قال سبحانه

 [.156]اأعراف:  (       
.. وأنزل عليهم كتبه.. ها أرسل إليهم رسله.. والرمة سبب واصل بن اه وبن عباده

      :وها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم.. وها يسكنهم دار ثوابه.. وها هداهم
 [.143البقرة: ]          

، العباد باإجاد أواً إى  ، امحسنوحده الرحيم واه تبارك وتعاى هو الرمن
وباإنعام ، وباإسعاد ي اآخرة رابعاً ، اإيان ثالثاً إى  وباهداية، وباإمداد ثانياً 

 القرب منه ثامنًا:، وبوبرضوانه سابعاً ، وبساع كامه سادساً ، وجهه خامساً إى  بالنظر
                                 

 [.243البقرة: ]
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وإن كرهتها نفسه وشقت ، العبدإى  والرمة صفة تقتي إيصال امنافع وامصالح
                 :فهذه هي الرمة احقيقية، عليها

                                         
                                    

 [.151 – 155البقرة: ]
فمن ، ودفع امضار عنك، فأرحم الناس من شق عليك ي إيصال امصالح إليك
ويشق عليه ، وحسن اخلق، رمة اأب بولده أن يكرهه عى التأدب بالعلم والعمل

ومتى أمل اأب ذلك ، التي تعود بررهويمنعه شهواته ، ي ذلك بالرب وغره
 .فهذه رمة مقرونة بجهل، وإن ظن أنه يرمه ويرفهه، كان لقلة رمته به

وهذا كان من مام رمة أرحم الرامن تسليط أنواع الباء عى اإنسان خاصة 
منعه و، وامتحانه، فابتاء اه له، وأشد الناس باء اأنبياء ثم اأمثل فاأمثل، امؤمن

 .من كثر من أغراضه وشهواته من كال رمته به
وَل  :َقاَل  َسْعد بن أي وقاص ري اه عنه َعنْ   ؟َأُي النَاِس َأَشُد َبَاءً  اه،ق ْلت  َيا َرس 
ِـهِ  ،ُثَم اأَْمثَُل َفاأَْمثَُل  ،اأَْنبَِياءُ » :قال اَن دِينُـُه ُصْلبًا َفإِْن كَ  ،َفيُبَْتَلـى الَرُجُل َعَلـى َحَسِب دِين

َ َعَلـى َحَسِب دِينِـهِ  ،اْشتََد َبَاُؤهُ  ِّ ِـِه ِرَقة  اْبتُ ِِ دِين ُح الَْبَاُء بِالَْعبِْد َحتَى  ،َوإِْن َكاَن  َ ْْ ََ َي َف
َِ َعَلـى اأَْرِض َما َعَليْـِه َخطِيَئة    .()أخرجه الرمذي وابن ماجه «َيتْـُرَكُه َيـْم

عباده أن نغص عليهم الدنيا وكدرها عليهم لئا يسكنوا إليها وا يطمئنوا ومن رمته ب
فساقهم إليها بسياط اابتاء ، إليها ويرغبوا عن النعيم امقيم ي داره وجواره

                                :واامتحان
 [.51التوبة: ]       

  : يغروا به فيعاملوه با ا حسن معاملته بهومن رمته هم أن حذرهم نفسه لئا
                                     

 [.235البقرة: ]
                                                

 (.4923وأخرجه ابن ماجه برقم )، (2302: أخرجه الرمذي برقم )حسن( 1)
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 .وميع امسلمن يرجون رمة اه ي ميع أعاهم
       ): فالعابد يرجو بعبادته رمة اه كا قال سبحانه

                  
 [.0]الزمر:  (جئ

اه كلهم يرجون رمة اه كا قال إى  وامجاهد وامهاجر ي سبيل اه والداعي
            ): سبحانه

 [.212]البقرة:  (    
    ): والرمة صفة اأنبياء والصاحن كا قال سبحانه

         
 [.122]التوبة:  (

كل رمة طباق ما بن الساء ، خلق مائة رمة، تبارك وتعاى أرحم الرامن واه
فإذا كان يوم ، ها يراحم اخلق كلهم، فبوجعل منها ي اأرض واحدة، واأرض

                              :القيامة أكملها هذه الرمة
 [.22احر: ]       

َجَعَل اهُ الَرْحـَمَة ِماَئَة ُجْزٍء، َفأْمَسَك ِعنَْدُه تِْسَعًة َوتِْسِعَن، َوأْنَزَل » ملسو هيلع هللا ىلص:قال رسول اه و
ِِ اأْرِض ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن َذلَِك اْلـُجْزِء َتَتـَراَحـُم الْـَخائُِق، َحَتى َتـْرَفَع الَداَبُة َحافَِرَها 

 .()متفق عليه «َعْن َوَلِدَها، َخْشَيَة أْن ُتِصيَبـهُ 
 .ومن رحم أهل اأرض رمه الذي ي الساء، والرامون يرمهم الرمن

 .ومن رحم الناس رمه اه، وا تنزع الرمة إا من شقى، والرمة حلية امؤمن
 .()متفق عليه «ا َيـْرَحـُم اه َمْن ا َيـْرَحـُم النَاَس » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

ََ َيـرْ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ءَ إَن ََ  .()متفق عليه «َحـُم اه ِمْن ِعبَادِِه الُرَحـ
 والدين عرة أجزاء:

واانقياد أوامره ونواهيه ، وهو عبادته وحده ا ريك له ،جزء فيا بن العبد وربه
                                                

 ( واللفظ له. 2152(، ومسلم برقم )6999بخاري برقم )، أخرجه المتفق عليه( 1)
 (. 2310(، واللفظ له، ومسلم برقم )1316، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 023(، واللفظ له، ومسلم برقم )1224، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)



600 

 .فهذا حق اه عى العبد، حبة وذاً وإخاصًا له ي ميع العبادات الظاهرة والباطنة
وهي حقوق العباد اأقرب فاأقرب كا قال ، العبد واخلق وتسعة أجزاء فيا بن

            ): سبحانه
           

 [.36]النساء:  (          
ومن عفا عنهم عفا .. ومن أحسن إليهم أحسن اه إليه.. فمن رحم اخلق رمه اه

               ، ومن غفر هم غفر اه له:اه عنه
                        

 [.14التغابن: ]     
                         وقال سبحانه:

                               
 [.22النور: ]      

، نقاد أمر اه ورعهام، امتواضع لعباده، فمن قام هذه احقوق فهو اخاضع لربه
              :وذلك هو امؤمن، الذي يستحق الثواب اجزيل

                              
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]           
وا متواضع ، د أوامرهنقاامغر ، ومن م يقم بذلك فهو العبد امعرض عن ربه

واه ا حب ، فخور يثني عى نفسه ويمدحها، بل هو متكر معجب بنفسه، خلقه
فهؤاء ما هم من ااختيال والفخر يمنعهم من القيام بحقوق ، من كان ختااً فخوراً 

            : وهذا ذمهم اه بقوله، اه وعباده
                          

                            
 [.32 – 31النساء: ]              

وبن السعي ي خسارة أنفسهم وخسارة ، والبخل بالعلم، فجمعوا بن البخل بامال
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وتكروا ، ومنعوا حقوق عباده، فكا كفروا باه، وهذه هي صفات الكافرين، غرهم
               :اهم اه بالعذاب األيم واخزي الدائمأه ،عى خلق اه

                                         
                                            

 [.16 – 14الزمر: ]      
فا تراحم قوم إا اجتمع ، عموماً  ومن أصول هذا الدين الرمة والشفقة عى اخلق

 .وري اه عنهم، وارتفعت بن اأمم مكانتهم، أمرهم
 .واستعملوا الغلظة والقسوة إا دارت عليهم دائرة السوء، وما نزعت الرمة من قوم

كا  ملسو هيلع هللا ىلصمدح اه ها عبده ورسوله حمدًا ، وخليقة حمودة، والرمة عاطفة ريفة
         ):قال سبحانه

 [.122]التوبة:  (    
                وجعلها سبحانه تاج رسوله ورسالته:

 [.191 اأنبياء:]
تكون من اآباء لأبناء تقبيًا، ومعانقة،  فالرمة من أسمى الفضائل اإنسانية:

أمهات وتكون الرمة من اأبناء لآباء وا، وشفقة عليهم، وتأديبًا، وإحسانًا إليهم
قواً كريًا، وصنعاً ميًا، وطاعة ي غر معصية اه، وخدمة صادقة، ودعاء هم 

          باخر، واستغفارًا هم، ووفاء لديوهم، وإكرامًا أصدقائهم:
                                        

                              
 [.24 – 23اإراء: ]            

 :ودفعًا مرة، وسعيًا ي مصلحة، وتكون الرمة بن اأقارب صلة ومواساة ومودة
                                

                             
 [.22 – 26اإراء: ]               

        :وإحسانًا وعفوًا متباداً ،  الزوجن معارة بامعروفوتكون بن
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 [.21الروم: ]           

  :وحذيرًا من كل ر، اخرإى  وتكون الرمة بن أهل الدين الواحد إرشاداً 
                         

                       
 [.11التوبة: ]          

وتكون بن ميع اأفراد بأن حب أحدهم لآخر ما حبه لنفسه، ويكره هم ما يكره 
ما فيه منفعتهم، يواي حتاجهم، ويداوي جرحهم، ويعود إى  لنفسه، فيسعى

 مله من اأمر ما ا يطيق.مريضهم، وجر كسرهم، وا يكلف أحداً بأمر عسر، وا ح
ِِ َتـَراُحـِمِهـْم، َوَتَواِدِهـْم، َوَتَعاُطِفِهـْم، َكَمَثِل اْلـَجَسِد، إَِذا  َتـَرى اْلـُمْؤِمنِنَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

 .()متفق عليه« اْشَتَكى ُعْضوًا، َتَداَعى َلـُه َسائُِر َجَسِدِه بِالَسَهِر َواْلـُحـَمى
والدعاء هم ، واإحسان إليهم، اهإى  ر والضالن بدعوهموتكون الرمة بالكفا

والدخول فيه ونحو ، وإعطائهم من امال ما يفتح قلوهم لفهم هذا الدين، باهداية
                                        :ذلك ما يؤلف قلوهم

 [.2اممتحنة: ]                      
، اهإى  والدعوة، اه تبارك وتعاى تَوج هذه اأمة بتاج اإيان واأعال الصاحةو

، تاج الدنيا ومع احطام، وكثر من الناس تَوج نفسه بتاج اليهود والنصارى
 .وأعرض عن كثر من أوامر اه، وااهاك ي الشهوات

     ): هفا أجدر هؤاء بالعقوبة إن م يتوبوا كا قال سبحان
              

 [.69-50]مريم:  (   
 .ومن مام رمة اه بعباده أن أرسل إليهم رسله با يسعدهم ي الدنيا واآخرة

ومنهم من كلمه اه ملسو هيلع هللا ىلص.. فمن رسل اه من كَلـمه اه من وراء حجاب با واسطة كموسى 
اأنبياء.. وكلم اه سائر الناس عى ألسنة رسله..  عى لسان رسوله املكي جريل وهم

                                                

 (. 2526م )(، واللفظ له، ومسلم برق6911، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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عباده، إى  فأنزل عليهم كامه الذي بَلغته رسله عنه إليهم.. وقالوا هذا كام اه الذي تكلم به
              ) وأمرنا بتبليغه إليكم كا قال سبحانه:

 [.61]امائدة:  (             
   ): فهل قمنا بإباغه إليهم؟ ،هدى ورمة للبرية ودينه م اهوكا

 [.52]إبراهيم:  (          
، فعمر به الباد، وإذا أراد اه بأهل اأرض خرًا نثر عليهم أثرًا من آثار اسمه الرمن

 .وأصلح به العباد، وأحيا به اموات
فحل هم من الباء بحسب ما أمسك ، لك ااسموإذا أريد هم راً أمسك عنهم أثر ذ

                              :عنهم من آثار اسمه الرمن
 [.2فاطر: ]                                

وأنزل عى أهل اأرض رمة ، وقد خلق اه مائة رمة، ورمة اه وسعت كل يء
فكل رمة ي كل خلوق فهي من آثار ، احم اخلق ويتعاطفونفبها ير، واحدة منها

 .رمة اه هذه
وما فيه ، واجو هوائه، والعام كله ملوء هذه الرمة الواحدة كامتاء البحر بائه

وامسبوق ا بَد احق وإن ، من ضد ذلك فهو من مقتى سبقت رمتي غضبي
كان يوم القيامة كمل اه هذه الرمة فإذا ، وفيه حكمة ا تناقضها الرمة، أبطأ

               :يرحم ها أهل اإيان به وطاعته وتوحيده، لتكون مائة رمة
 [.163البقرة: ]                             

 فها نملؤه بدوام ذكره ومده؟.. وإذا كان اه قد مأ هذا الكون برمته
، وأحاط علمه بكل يء، الذي وسعت رمته كل يء، فسبحان العزيز الرحيم
                      وبيده مقاليد كل يء:

                       
                                             

 [.65 – 64غافر: ]         
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 يعةالرفقه 

 ويشتمل عَ ما يّ :  
 ويشمل: فقه العبادات : -7  فقه احق والباطل -1

 فقه الصاة -1
 فقه الزكاة  -2
 فقه الصيام -3
 فقه احج -4

 فقه الذكر والدعاء -8

 فقه امعامات -9

  فقه العدل والظلم -2 

  فقه اأمر والنهي -3

  فقه النفع والُ -4

  فقه احال واحرام -1

 فقه احسنات والسيئات -11  السنن والبدعفقه  -6

 
 

 البــاب الثاني عشر
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 والباطل احق فقه -1
          ): قال اه تعاى

 [.33]التوبة:  (   
 [.21]اإراء: (           ): وقال اه تعاى

        ): وقال اه تعاى
 [.3-1]العر:  (    

 وعان:العلم اإهي ن
 .والعلم بدينه.. العلم باه

            :فأما العلم باه فهو العلم بذاته وأسائه وصفاته وأفعاله
 [.22فاطر: ]                

 وأما العلم بدينه فمرتبتان:
وهو ، وما أحله وما حرمه، امتضمن أمره وهيه، العلم بدينه اأمري الرعي اأوى:
                   :امستقيم اموصل إليهالراط 

 [.153اأنعام: ]                      
ويدخل فيه العلم بمائكته وكتبه ، امتضمن ثوابه وعقابه، العلم بدينه اجزائي الثانية:
                 :واليوم اآخر وقدره ورسله

                      
 [.51 – 56احج: ]        

، وأصحابه ري اه عنهم ملسو هيلع هللا ىلصهو الراط امستقيم الذي كان عليه رسول اه  واحق
واانقياد ، وحبته، وتقديمه عى غره، وإيثاره، واإيان به، معرفة احق وهو يتضمن

أهل ، ط أهل الباطلوما سواه فهو را، وجهاد أعدائه، والصر عليه، والدعوة إليه، له
              : كا قال سبحانه، الغضب والضال
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 [.1 – 2الفاحة: ]
 فالطرق ثاثة:

 .وعمل به ،وهي طريق من عرف احق، وما جاء به ملسو هيلع هللا ىلصطريق الرسول  اأول:
 .ومن شاههم وعانده كاليهود ،وهي طريق من عرف احق، طريق أهل الغضب:الثاي

طريق أهل الضال، وهي طريق من عرف احق، وضل عنه كالنصارى ومن  الثالث:
 شاههم.

        وكل الناس خارون إا من آمن باحق، وعمل به، وتواى به:
                        

 [.3 – 1العر: ]          
يظهر ويرتفع مستواه كالنبات ينمو ، وسنة اه عَز وجَل سر احق تدرجيًا شيئًا فشيئاً 

 ، وكالشمس ترق بالنور شيئاً فشيئًا حتى يكمل.شيئًا فشيئاً 
، ويرتفع مستواه ويكمل، بل نصر ونستمر حتى ينتر احقفا نستعجل ظهور احق، 

                :وخذل أعداءهم، وأظهر دينهم، الرسلاأنبياء و اه كا أيد
                                   

 [.34اأنعام: ]        
وا نغر  ،وا نخالف اأوامر، وإذا اشتدت اأمور واأحوال نثبت عى احق

وما يفعله ، ا يفعله أهل احقفاه يسمع ويرى ويعلم م، ونصر وننتظر الفرج، الرتيب
 .أهل الباطل
، ملسو هيلع هللا ىلصم يغر شيئًا أمر به الرسول ، وارتدت العرب ،ملسو هيلع هللا ىلصما توي الرسول  فأبو بكر 

مع شدة  ،وبعث اجيوش حرب امرتدين، وأنفذ جيش أسامة مع شدة اأحوال
               :الدينإى  وعاد الناس، فكان نر اه، اأحوال

                                   

 [.119يوسف: ]
 .وأحيانًا يتأخر حكمة حتى يقول الناس متى نر اه؟، والنر والتأييد يأي تدرجياً 
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   ): فتلك سنة اه، بل نستمر وندعو اه وننتظر الفرج، فا نيأس وا نمل
                

 [.214]البقرة:  (             
                  :فا بَد مع الدعوة والعمل من الدعاء

 [.69غافر: ]                 
وجاء الشك ي ، ولكن اأمة ما تركت اجهد والعمل م جد لذة الدعاء وامناجاة

،  عَز وجَل يعطينا قوة الدعاءوإذا قمنا بجهد الدعوة فاه، وهذا مرض كبر، الدعاء
                       :ولذة امناجاة

                                   
 [.19 – 0اأنفال: ]              

، وقد عرض اه عَز وجَل اأمانة عى السموات واأرض واجبال فأبت ملها
فإن قام ها ، وفيا بينه وبن اخلق، وملها اإنسان فيا بينه وبن ربه، وأشفقت منها

 .وإن فرط فيها عاقبه اه، أثابه اه
، واجتناب معصيته، فكل إنسان متحمل أمانة نفسه بأن حملها عى طاعة اه

والنهي  ،واأمر بامعروف، اهإى  ومتحمل أمانة اأمة بالدعوة، ومتحمل أمانة أهله
 .عن امنكر

 ثاثة أصناف:إى  وقد انقسم الناس ي حمل اأمانة
 :وهم درجات، وهم امؤمنون وامؤمنات، الذين حملوا اأمانة ظاهرًا وباطناً  اأول:

                         
                       

 [.11التوبة: ]          
 :وهم امنافقون وامنافقات، وضيعوها باطناً ، ملوا اأمانة ظاهراً الذين ح الثاي:

                   
                         

 [.61التوبة: ]     
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وهم امركون ، فلم يتحملوها ا ظاهرًا وا باطناً ، الذين فرطوا ي اأمانة الثالث:
 .وامركات
 .فقون وامنافقات ضيعوا اأمانة؛ أهم كفروا باه وأركوا بهفهؤاء وامنا

وتوعد الصنفن ، وقد وعد اه الصنف اأول الذين حملوا اأمانة بالتوبة وامغفرة
    ): الذين ضيعوا اأمانة بالعذاب األيم فقال سبحانه، بعدهم

              
         

 [.13-12]اأحزاب:  (      
، ومن رمة اه باخلق وعنايته هم أن بعث إليهم الرسل تبن احق وميزه من الباطل

وهذه امرتبة هي حجة اه عى ، بحيث يصر مشهودًا للقلب كشهود العن للمرئيات
 ): والتي ا يعذب أحدًا وا يضله إا بعد وصوله إليها كا قال سبحانه، خلقه

                 
 [.115]التوبة:  (

فعاقبهم بأن أضلهم ، فهذا اإضال عقوبة من اه هم حن بن هم احق فلم يقبلوه
  ): كا قال سبحانه، وما أضل اه أحدًا قط إا بعد هذا البيان، عن اهدى

 [.5]الصف:  (        
 وهذا البيان نوعان:

وكاما أدلة عى ، وبيان باآيات امشهودة امرئية.. بيان باآيات امسموعة امتلوة
 .وصدق ما أخرت به رسله عنه، توحيد اه

وبعد ذلك ، وجعله إليهم وإى العلاء من بعدهم، وهذا البيان الذي بعث اه به رسله
     ): وهدي من يشاء كا قال سبحانه، يضل اه من يشاء

               
 [.4]إبراهيم:  (

 وهو اأعلم بخلقه: وهدي من يشاء.. واه يضل من يشاء.. فالرسل تبن احق
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 [.53اأنعام: ]     

 .اأذن والقلبإى  وله نسبة، والكام له لفظ ومعنى
 مراتب:والساع له ثاث 

وساع القبول واإجابة .. وساع حقيقة معناه حظ القلب.. فساع لفظه حظ اأذن
 .حظ العقل

   ): فالكفار يسمعون األفاظ التي هي حظ اأذن فقط كا قال سبحانه
                    

 [.11-16]حمد:  (      
 .إا قيام احجة عليه فهذا الساع ا يفيد السامع

 ): وساع احق لفظه ومعناه وقبوله خاص بمن أراد اه هدايته كا قال سبحانه
              

 [.12-11]الزمر:  (           

جاء زهق الباطل، فالباطل ا يمكن أن يثبت للحق  إذاوسنة اه التي ا تتبدل أن احق 
 [.21 ]اإراء: (         )ا قال سبحانه: أبداً ك

أو أنه من .. ليس معناه أن اه تاركه.. وبقاءه منتفشًا فرة من الزمن ..وإن ظهور الباطل
 .. كا.أو بحيث ير احق ررًا باقيًا قاضياً .. القوة بحيث ا يغلب

ليس معناه أن .. ن الزمنوبقاءه ضعيف احول والقوة فرة م.. وإن ذهاب احق مبتى
 .أو أنه مروك للباطل يقتله ويرديه.. اه جافيه أو ناسيه

           :إنا هي حكمة وتدبر من احكيم اخبر هنا وهناك.. كا
                               
                                

                              
 [.142 – 130آل عمران: ]                      
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وليحمل أثقل  ،ولرتكب أبشع اآثام، هاية الطريقإى  يمي سبحانه للباطل ليمي
        ): ولينال أشد العذاب باستحقاق، اأوزار

 [.112]آل عمران:  (          
حتى إذا أخذه أخذه ، ويرادف كفرانه، فاه عَز وجَل يمي للظام حتى يزداد طغيانه

وا يظنوا أن يفوتوا الكبر امتعال ، فليحذر الظامون من اإمهال، أخذ عزيز مقتدر
            ): كا قال سبحانه

 [.192]هود:  (
ويعظم اأجر من يمي مع اابتاء ، يبويبتي سبحانه احق؛ ليميز اخبيث من الط

            ): ويثبت
 [.14]النساء:  (          

فاحق .. ا تتعلق بالراهن واأدلة عى احق.. واهدى والضال.. واإيان والكفر
، وخضع له، وله من السلطان عى القلب البري ما جعله يقبله.. برهان ذاته

ولكن امعوقات اأخرى هي التي حول بن القلب واحق من اهوى ، ويؤثره
             :والعادات ونحو ذلك، وحب الدنيا، والشبهات، والشهوات

                                            
 [.59القصص: ]       جئ   

 نفسًا أمارة.. ونفسًا مطمئنة. نفسن: وقد ركب اه سبحانه ي كل إنسان
وكل ما التذت به هذه ، قل عى اأخرىوما متعاديتان، فكل ما خف عى هذه ث

                      :تأمت به اأخرى
 [.20 – 22الرعد: ]                       

                   رها بأحسن حال:إى  وهذه النفس تعود
 [.39 – 21الفجر: ]                              

وليس عى النفس امطمئنة أشق من .. فليس عى النفس اأمارة أشق من العمل ه
                                   :العمل لغر اه

 [.53يوسف: ]
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 .والشيطان مع تلك يرة القلب، واملك مع هذه عن يمنة القلب
واحروب ، واحق كله مع املك وامطمئنة.. فالباطل كله مع الشيطان واأمارة

 .والنر مع الصر، مستمرة دول وسجال
تكن آمنت، أو م لوم صاحبها عند اموت عى الكفر أن أما النفس اللوامة فهي التي ت

                          عى التقصرإن كانت مؤمنة:
 [.4 – 1القيامة: ]                                 

 .كل ما سوى احق باطل، ووالباطل ضد احق
 وللباطل صور وألوان وشعب:

إى  وأخطر ما يواجه الداعي، فالكر عادة حول دون قبول احق، فمنها باطل الكر
كا قال اه عن  احق فيأباهإى  م ر من يدعيفه، اه من صنوف الناس امتكرون

                                 فرعون:
                           

                         
 [.42 – 30القصص: ]                      

، ومن ذلك دعوة موسى لفرعون، بالقول اللنودعوهم ومعاجة كريائهم تكون 
ۓ                  :ملسو هيلع هللا ىلص، كا قال نوح ودعوة شعيب لقومه، ودعوة نوح لقومه

                                           
 [.1 – 5نوح: ]                

، لف للسلف فيا يعتقدون ويعملونواخ، تقليد اأبناء لآباء، ومنها باطل التقليد
بل كثراً ، فهذا التقليد من أكر احوائل التي تقف دون قبول امقلدين للحق ومعرفته

إى  فالتقليد من أخطر ما يواجه الداعي، مناهضة احق وأهلهإى  ما يدفع امقلد
                                       :احق

 [. 119البقرة: ]                  
هو الدليل امنطقي.. واحجة الرعية.. والرهان العقي، كا فعل  وعاج هذا الداء

 التوحيد: مع أبيه وقومه، حتى كر أغال التقليد، وحطم أصنامه، ورفع رايةملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم 
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 [.22 – 60الشعراء: ]             
وهو أخطر من الكر والتقليد؛ ، فاحسد من الصوارف عن احق، منها باطل احسدو

 .أن احاسد حمله احسد عى الكيد للداعي وامكر به
، وحاولوا قتله، وناصبوه العداوة، ؛ أنه من أواد إساعيلملسو هيلع هللا ىلصوقد حسد اليهود النبي 

كا قال حفظه ونره ، ولكن اه وحاربوه وأَلبوا عليه القبائل، وسموه وسحروه
           ): سبحانه

                
 [.190]البقرة:  (       

وصر عى ، ويرغبهم فيه ،احقإى  واقفًا ي وجوههم يدعوهم ملسو هيلع هللا ىلص وظل الرسول
         :ونره اه عليهم، كيدهم ومكرهم حتى حكم اه بينه وبينهم

                          

 [.33التوبة: ]
وما هم بضاريه ، وعاج هذا الداء يكون بعرض الدعوة بصدق وراحة وشجاعة

                     :ملسو هيلع هللا ىلصكا قال اه موسى  شيئًا إا بإذن اه
                                                                  

                                           

 [.46 – 42طه: ]
وهم شخص أو أشخاص ينتفعون بوضع  ما من ، ومنها أهل امنافع وامصالح

أو سادن ، أو تاجر مر، فيعز عليهم تغير ذلك الوضع كبائع صور، اأوضاع الفاسدة
        ، أو عام يأكل بعلمه:ريف مستغل أو، أو حاكم مستبد، قر
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 [.10البقرة: ]                     

فكل واحد من هؤاء امستفيدين ا يرى بتغير وضعه حفاظًا عى الذي حصل له 
 .منه من الكسب امحرم

 ودعوة هؤاء تكون بأمرين:
 .وبشارهم بحال أحسن، وعدهم باخر دما:أح

 .أن يقدم هم من النفع واخر ما يعوضهم عا فاهم الثاي:
؛ لئا يسلم قومهم فيفقدون ملسو هيلع هللا ىلصومن هؤاء أحبار اليهود الذين كتموا صفات الرسول 

                        :رئاستهم بينهم
                     

 [.34التوبة: ]                        
 وأهله. ويكيد لإسام ،طمعه ي الرئاسة جعله ينافق، وكعبد اه بن أي سلول
فاتباع اهوى أخطر ما حول بن امرء وقبوله دعوة احق ، ومن هؤاء أهل اهوى

                                 :واخر
 [. 59القصص: ]                      جئ            

غر ، معرضًا عن أصحاب اهوى، أن يمي ي إباغ دعوته احقإى  وعى الداعي
                           :وا مبال هم، ملتفت إليهم

 [.06 – 04احجر: ]                         
 حد، وهو يمي بقوتن:واحق حق لكل أ

وعى ، ملسو هيلع هللا ىلصوقوة ضابطة وهي ااتباع ما جاء به النبي .. قوة حركة وهي اإيان
               :هذين مدار سعادة العبد ي الدنيا واآخرة

                                         
                     

 [.152عراف: اأ]      
 مع فرعون:ملسو هيلع هللا ىلص واحق يغلب عى الباطل بأربعة أشياء ذكرها اه ي قصة موسى 
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وموسى ضحى بنفسه من أجل ، ففرعون يريد قتل موسى، التضحية بالنفس اأول:
 .الدين فلم يبال به وبملكه

فرعون وتركهم من إى  فذهب موسى، التضحية بالزوجة واأواد واأموال الثاي:
 .ء كلمة اهأجل إعا
 [.41]طه:  ( ): أن جعل العبد حياته ه كا قال سبحانه الثالث:

 .اه سبحانهإى  فليس له هّم إا الدعوة
 [.24]طه:  (    ): كا قال سبحانه، امتثال أوامر اه فوراً  الرابع:
.. بن حاشيتهفلا أبى واستكر خذله اه ، اهإى  فرعون مبارة ودعاهإى  فذهب

      ): وي البحر أمام امؤمنن غرقاً .. وأمام الناس يوم الزينة
            

 [.49-32]الذاريات:  (
: وأجل احق كا قال سبحانه، واه تبارك وتعاى خلق خلوقاته كلها بسبب احق

      ی      )
 [.30-32]الدخان:  (   

                               وقال سبحانه:
 [.22اجاثية: ]       جئ   

 واحق هو احكم والغايات التي أجلها خلق ذلك كله، وهو أنواع كثرة:
                 :وأفعاله وآياته، أن يعرف اه بأسائه وصفاته منها:

                                        
 [.12الطاق: ]      

        :وي طاع فا ي عى، وي ذكر وي شكر، وي عبد اه بُيـحَ أن  ومنها:
                               
                                       

 [.22 – 21البقرة: ]        
  :ويترف ي ملكه با يشاء، ويدبر اأمر، ويرع الرائع، أن يأمر وينهى ومنها:
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 [.32 – 31يونس: ]                    
فيظهر ، ويعاقب اميء بإساءته، فيجازي امحسن بإحسانه، بأن يثيب ويعاق ومنها:

                 :مد عى ذلك وي شكرُيـحف، أثر عدله وفضله لعباده
 [.31النجم: ]                      

              :وا رب سواه، أن يعلم خلقه أنه ا إله لغره ومنها:
                                  

                              

 [.54اأعراف: ]
 .ظهور آثار أسائه وصفاته عى تنوعها وكثرها جلية ي خلوقاته ومنها:
وا بد من ، ويسامح ويصفح، ويعفو ويغفر، أنه سبحانه حب أن جود وينعم ومنها:

                                 :رعاً لوازم ذلك عقًا و
 [.11التغابن: ]             

وغر ذلك من احكم ، وي سبَح وي عَظم، َجدي ـمدح وي ـمو، أنه حب أن يثنى عليه ومنها:
                            :التي تضمنها اخلق

 [.192اأنعام: ]                     
مر أن يقبل من الناس وأ  ، هو أكمل ما جاءت به ريعة ملسو هيلع هللا ىلصوما جاء به الرسول 

 .وم يؤمر أن ينقب عن قلوهم، ظواهرهم
وجري عليهم أحكامه ي ، بل جري عليهم أحكام اه ي الدنيا إذا دخلوا ي دينه

                                :اآخرة عى قلوهم ونياهم
 [.11 – 0العاديات: ]                

 .وأحكام اآخرة عى اإيان.. فأحكام الدنيا جري عى اإسام
ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنن كا قال ، وهذا قبل اه عَز وجَل إسام اأعراب

                ): سبحانه
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 [.15-14]احجرات:  (
وأهم ي ، وأخرهم أنه ا ينفعهم يوم القيامة شيئاً ، وَقبِل إسام امنافقن ظاهراً 

ۓ                : الدرك اأسفل من النار كا قال سبحانه
                              

 [.146 – 145النساء: ]                    
ويوم القيامة جري ، فأحكام الرب عَز وجَل ي الدنيا جارية عى ما يظهر للعباد

 .احساب عى ما ي البواطن والقلوب
وكل من ع رض عليه احق فرده وم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه كا قال 

 [.5]الصف:  (           )سبحانه: 
   : كان سببًا لطبع اه عى قلبه كا قال سبحانه فر باحق بعد أن علمهومن ك

                                     
 [.155النساء: ]                  

ان النظري للحق بمجرد البي ،ي أي جتمع ،والباطل ا يبطل ،وإن احق ا حق
وإن كانت اهداية تنزل ، وا بمجرد ااعتقاد النظري بأن هذا حق وهذا باطل، والباطل

                   :عى من شاء اه من عباده
                       

 [.16 – 15امائدة: ]                         
والباطل ا يبطل وا يذهب من واقع ، يوجد ي واقع الناس وا ،ولكن احق ا حق
وحطيم سلطان الباطل حتى يعلو ، وبذل اجهد إعاء كلمة اه ،الناس إا بالتضحية

                         :سلطان احق
 [.15احجرات: ]                    

: زم جند الباطل ويندحرواوه  ، ق ويظهرواوذلك ا يتم إا بأن يغلب جند اح
(             
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 [.14]النساء:  (        
                            وقال سبحانه:

                               
 [.49 – 30اأنفال: ]        

فا علة إرار قوم عى .. هو احق الذي ا مرية فيه ملسو هيلع هللا ىلصل وإذا كان ما جاء به الرسو
 التكذيب؟
ومن ا ، أن كلمة اه وسنته اقتضت أن من ا يأخذ بأسباب اهدى ا هتدي العلة هي:

 فتكون هايته، ومن يعطل مداركه ا ينتفع بوظيفتها، يفتح بصرته عى النور ا يراه
وعندئذ تكون كلمة اه وسنته قد حقت  ،الضال مها تكن اآيات والبيناتإى 

       ): عليهم بعدم اإيان كا قال سبحانه
 [.01-06]يونس:  (       

وم تعد هناك فرصة ، واإيان ا ينفع عند معاينة العذاب؛ أنه م جئ عن اختيار
     : عنهكا آمن فرعون حن أدركه الغرق كا قال اه ، لتحقيق مدلوله

                                 
                                        
                                       

 [.02 – 09يونس: ]        
شفه اه عنهم كا قال لكن لو عاد امكذبون للحق عن تكذيبهم قبيل نزول العذاب ك

              ): سبحانه
 [.02]يونس:  (      

              :ولذلك نزل ها العذاب، فأغلب القرى م تؤمن
                              

 [.49العنكبوت: ]                      
فلا آمنوا ي اللحظة اأخرة قبل وقوعه ، فكان عذاب خز  يتهددهم أما قوم يونس

 .أجلإى  وتركهم يتمتعون باحياة، كشف اه عنهم العذاب
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ولو م يؤمنوا حل هم العذاب وفقًا لسنة اه امرتبة آثارها عى ترفات خلقه كا 
 [.10]الفرقان:  (     ): قال سبحانه

 بونفيتو، لمكذبن من هذه اأمة أن يتعلقوا بخيوط النجاة اأخرةوي هذا إحاء ل
 .ملسو هيلع هللا ىلص قوم يونس اه لعلهم ينجون كا نجىإى 

، وما تقف له أي قوة مها كانت إا ويدفعها؛ أن اه هو احق، إن احق شأنه كبر
 مامه ي عامولكن احق ا يتحقق ي عام الواقع إا بعد ، وهو الذي أنزل احق

                              القلب:
                             

 [.4 – 2اأنفال: ]                        
 .وما يستعي أصحاب احق ي الظاهر إا بعد أن يستعلوا باحق ي الباطن

، ت ي امشاعر أخذت طريقهاإن للحق واإيان والتوحيد حقيقة متى جسم
 .فاستعلنت لراها الناس ي صورها الواقعية

، وظل احق شعارًا ا ينبع من القلب، فأما إذا ظل اإيان مظهرًا م يتجسم ي القلب
فإن الطغيان والباطل قد يغلبان؛ أها يملكان قوة مادية حقيقة ا مقابل ها وا كفاء 

ذا استقرت حقيقة احق واإيان ي القلب أصبحتا أقوى فإ، ي مظهر احق واإيان
 .ويصول ها الطغيان، من حقيقة القوى امادية التي يستعي ها الباطل

وخذل ، فنر اه أولياءه، وهذا وقف اأنبياء لكل قوة غاشمة تواجههم ي اأرض
وقف و.. أمام أهل القوة ملسو هيلع هللا ىلصووقف هود .. أمام الكثرة ملسو هيلع هللا ىلصكا وقف نوح  أعداءه
ووقف موسى .. أمام عباد اأصنام ملسو هيلع هللا ىلصووقف إبراهيم .. أمام أهل الصناعة ملسو هيلع هللا ىلصصالح 

وأمام .. أمام كفار قريش ملسو هيلع هللا ىلصووقف حمد .. ووقف أمام السحرة.. أمام فرعون ملسو هيلع هللا ىلص
          :فنره اه عليهم وخذهم، وأمام قبائل العرب.. هود امدينة

 [.51 غافر:]                        
: وحقق وعد اه أنبيائه ورسله وأتباعهم بالنر عى أعدائهم كا قال سبحانه

(         ) 
 [.113-111]الصافات: 
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وخاف أن ، وخذله الرهان، إن منطق الباطل هو الطغيان الغليظ كلا أعوزته احجة
، صغي له وتستجيبوهو خاطب الفطرة فت، يستعي احق با فيه من قوة وفصاحة

فانقلبوا أول ، ومن معه ملسو هيلع هللا ىلصكا آمن السحرة الذين جاء هم فرعون ليغلبوا موسى 
فا موقف فرعون وملئه من احق الذي ، امؤمنن باحق ي مواجهة فرعون اجبار

           ): جاء به موسى؟
             

 [.26-25]غافر:  (                 
وهي ، هكذا قال فرعون الطاغية الوثني الضال عن النبي امصطفى امؤمن اهادي

 .الكلمة التي يقوها كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح
وكلمة اخداع اخبيث إثارة ، إها كلمة الباطل الطالح ي وجه احق اجميل

، ر كلا التقى احق والباطلوهي تتكر، اخواطر ي وجه أهل اإيان واهدى
   ): وي كل مكان، ي كل زمان، والصاح والطغيان، واإيان والكفر

 [.26]غافر:  (        
م عى أنفسهم وعى من وما أره.. وما أجهلهم باحق.. فا أظلم هؤاء الطغاة

                             :حت أيدهم
 [.4القصص: ]                             

      وماذا ترويعهم ومطاردهم؟ فلاذا َقتْل  الدعاة امصلحن بغر حق؟
                              
                           

 [.22ر: غاف]                                   
، هل هذه الكلمة الريئة تستحق القتل، هل الداعي إذا قال ري اه الذي بيده كل يء

وهل من جاء باحق الذي يصل امخلوق بخالقه ضال  رد عليها بإزهاق الروح؟وي  
 مفسد يستحق القتل والطرد؟

وهو  ،فإن كان هذا النبي أو الداعي كاذبًا فعليه كذبه، ركأليس من اإنصاف أن ي  
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وإن كان صادقًا فيحسن ااحتياط هذا ااحتال؛ ، ويلقى جزاءه ،يتحمل تبعة عمله
 لئا يصيبهم ما يكرهون.

 عبادة اه وحدهإى  اه.. وتوجيههمإى  هذه رسالة اأنبياء.. رمة اخلق.. ودعوهم
                     ا ريك له، ليسعدوا ي الدنيا واآخرة:

 [.191نبياء: اأ]
 ولكن هل يقبل الطغاة هذه الدعوة؟

إن فرعون يأخذه ما يأخذ كل طاغية ت وجه إليه النصيحة، تأخذه العزة باإثم، ويرى ي النصح 
اخالص افتياتًا عى سلطانه، واقتحامًا منزلته، ونقصًا من نفوذه، ومشاركة له ي النفوذ 

 [.20]غافر:  (                         )والسلطان:
ا أقول لكم إا ما أراه ، وهي مقالة كل طاغية يقف ي وجه احق، هذه مقالة فرعون

 .وإنه هو الصواب با شك، وأعتقده نافعاً ، صواباً 
وهل يسمحون بأن يظن أحد أهم قد  وهل يرى الطغاة إا الرشد واخر والصواب؟

ی    وإا م كانوا طغاة: ؟رأهم رأياً  جوارإى  وهل جوز أحد أن يرى خطئون؟
                               

 [.256البقرة: ]                   حخ   
ويصدم ، وأكثر الناس للحق كارهون؛ أنه يسلبهم القيم الباطلة التي ها يعيشون

                  :أهواءهم امتأصلة التي ها يعتزون
 [.194 – 193يوسف: ]                           

 ففيه من، ا يملك من يتدبره أن يظل معرضًا عنه، حق ملسو هيلع هللا ىلصفكل ما جاء عن اه ورسوله 
اجال والكال وموافقة الفطرة ما حرك الوجدان لإيان والطاعة و اجال
           ): وكل ما سواه باطل، والعبادة

            
 [.251]البقرة:  (     
                   وقال سبحانه:
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 [.11التوبة: ]                
وآثار القدرة ، والرمة واإحسان، ومظاهر اآاء والنعاء، وفيه من غذاء القلوب

ويبهر ، ما يستجيش عنار الفطرة ويغذها، وحكم التريع، وقويم امناهج، القوةو
                     :العقول واأفهام

 [.20النحل: ]     
            ): فأين أولو العقول والتدبر؟

 [.60-62]امؤمنون:  (    
      ): باحق كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصلقد أرسل اه رسوله حمدًا 

 [.19]امؤمنون:  (     
فاحق واحد ، وباحق قامت السموات واأرض، واحق ا يمكن أن يدور مع اهوى

 .واأهواء كثرة متقلبة، ثابت
وا تتخلف ، وباحق الواحد يدبر اه الكون كله فا ينحرف ناموسه هوى عارض

                     :سنته لرغبة طارئة
 [.22اجاثية: ]         جئ   

، ولفسد الناس معه، لفسد كله ،والرغبات الطارئة ،ولو خضع الكون لأهواء العارضة
، وتأرجحت كلها بن الغضب والرضا ،واختلت اموازين، ولفسدت القيم واأوضاع

 ): اأهواء باانفعااتوسائر ما يعرض من ، والرغبة والرهبة، والكره واحب
             

 [.11]امؤمنون:  (  
ومن هذه القاعدة الكرى ي بناء الكون وتدبره بأمر اه جعل اه التريع للحياة 

والبر جزء من ، البرية جزءًا من الناموس الكوي تتواه اليد التي تدبر الكون كله
 .الكبرخاضع لناموسه ، هذا الكون
وبذلك ا خضع نظام البر ، رع هذا اجزء من يرع للكون كلهفأوى أن ي  

ولتدبر صاحب التدبر الذي له ، إنا خضع للحق الكي، لأهواء فيفسد وختل
            :وله اخلق واأمر ي الكون كله، ملك السموات واأرض
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 [.54اأعراف: ]
، والطمأنينة به، واانقياد له ،واه تبارك وتعاى فطر قلوب العباد عى قبول احق

، والنفور عنه، وفطرها كذلك عى بغض الباطل والكذب، وحبته، والسكون إليه
وما ، عى حاها ما آثرت عى احق سواهولو بقيت الفطر ، وعدم السكون إليه

              :وا أحبت غره، وا اطمأنت إا به، سكنت إا إليه
                                                

                           
 [.2 – 1احجرات: ]     

وأن الذي جاء به أصدق خلق ، بل أحق كل حق، أيقن أنه حق وصدق ومن تدبر القرآن
ی                   :وأعلمهم، وأتقاهم، وأبرهم، اه

 [.110البقرة: ]         
     ): تدبر القرآن كا قال سبحانهإى  وهذا ندب اه عباده

 [.24]حمد:  ( 
واستنارت فيها مصابيح اهدى ، بارها حقائق القرآنفلو رفعت اأثقال عن القلوب ل

   ): وما سواه باطل كا قال سبحانه، وعلمت أنه احق، واإيان
 [.6]سبأ:  (            

  ): وا تسكن إا إليه كا قال سبحانه، فالقلوب السليمة ا تطمئن إا به
 [.22]الرعد:  (         

 .وتسلم أمره، فهذه القلوب هي التي تنقاد حكم اه
: وم يسلم أمره كا قال سبحانه، وقد نفى اه اإيان عن كل من م ينقد حكم اه

(              
 [.65]النساء:  (     
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 والتسليم نوعان:
 .القدريوتسليم حكمه الكوي .. تسليم حكم اه الديني اأمري

وأما التسليم للحكم الكوي فيحمد إذا م يؤمر ، فاأول تسليم امؤمنن العارفن
  :وم يقدر عى ذلك كامصائب التي ا قدرة له عى دفعها، العبد بمنازعته ودفعه

                                        

 [.11التغابن: ]
بل العبودية مدافعتها ، فا جوز له التسليم إليها، مر بدفعهاوأما اأحكام التي أ  

، وَقَدر امرض بالدواء، اه منها كا يدفع َقَدر اجوع باأكلإى  بأحكام أ ًخر أحب
                       وقدر العدو باجهاد:

 [.69اأنفال: ]          
 أربعة أحوال:والقلوب عند ورود احق عليها ها 

 وقلب يتيقنه فتقوم .. وقلب يزداد به إيانًا وتصديقاً .. قلب يفتتن به كفرًا وجحوداً 
 : وقلب يوجب له حرة وعمى فا يدري ما يراد به كا قال سبحانه.. عليه به احجة

(                  
                    

                        
 [.31]امدثر:  ( 

 ونجاة وذكر، ففوق أنه احق هو كذلك جد ها، وهذه اأمة أوى اأمم باتباع احق
 [.19]اأنبياء: (             ): كا قال سبحانه

ا ي تاريخ وقد ظلت أمة العرب ا ذكر ه، وما كان ها لواه من ذكر ي العامن
            القمة العليا:إى  ، وصعد هاالعام حتى جاءها اإسام

                            
 [.119آل عمران: ]                   

، وقد ظل ذكرها وجدها وعزها يدوي ي آذان القرون حينا كانت مستمسكة به
 :وغر ذلك من مكارم اأخاق، ورمة وشفقة، إحسانوعدل و، إيان وأمان
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 [.193 – 192آل عمران: ]        
، اآن عندما خلت عنه ي كثر من ديار اإسام فوا أسفاه وقد تضاءل ذكرها

  :وترقد ي آخر مواطن الذل واهوان، وتنصت وا تتكلم، فأصبحت تؤمر وا تأمر
 [.39الشورى: ]                        

: مدارج العز والعاإى  وقد ملكها اه الدين الذي تصل به، رهاإى  فا ها ا تعود
(             

 [.11]امؤمنون:  (   
    ): ومعرفة اافراء من الصدق ازم، ومنهج البحث عن احق سهل

                  
 [.46]سبأ:  (     

 معتمدًا عى مراقبة اه، بعيدًا عن امصلحة، القيام ه بعيدًا عن اهوىإى  إها دعوة
 .متجردًا من الرواسب وامؤثرات، وتقواه

بعيدًا عن انفعاات ، ويأخذ معه ويعطي، القيام ه وحده مثنى لراجع أحدما اآخر
وفرادى مع النفس وجها لوجه ، فيأخذ احجة والدليل من صاحبه ي هدوء، العامة

ۓ                         :ي محيص هادئ عميق
                               

                                     
                                      

                                                    
 [.01 – 24نون: امؤم]                        

 ومن أين جاء به؟.. وما احق الذي حمل؟.. ثم التفكر فيمن حمل احق؟
وماذا يعود عليه .. وما بواعثه؟.. ما مصلحته؟.. ثم التفكر ثانيًا فيمن جاء هذا احق؟
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أجر من إى  وا يتطلع أبداً ، بل يرجو ثوابه من كلفه، إنه ا يريد عوضًا من أحد؟ منه
 [.41]سبأ:  (                  ): أحد

فمن ذا يقف للحق الذي ، فهو احق الذي يقذف به اه، ثم التفكر ثالثًا ي هذا احق
 يقذف به اه؟

 [.42]سبأ:  (      ): فالطريق أمامه مكشوف، ا أحد
    ): ه حياةوما عادت ل، جاء احق بقوته فقد انتهى أمر الباطل إذا ورابعًا:

 [.40]سبأ:  (   
وم يعد للباطل إا ماحكة ، فمنذ جاء القرآن استقر منهج احق واتضح، وإنه لكذلك

                           :وماحلة أمام احق الواضح احاسم
 [.21اإراء: ]     

إا أها ليست غلبة ، ظروفومها يقع من غلبة مادية للباطل ي بعض اأحوال وال
وهذه ، غلبة الناس ا غلبة امبادئ، احقإى  إنا هي غلبة عى امنتمن، عى احق

                     :موقوتة ثم تزول
                          
                           

 [.152آل عمران: ]                     
                 ): وأخراً 

 [.59]سبأ:  ( 
ومن خفايا أنفسهم ، وقد وعد اه عباده أن يطلعهم عى يء من خفايا هذا الكون

 .وهذا امنهج، وهذا الكتاب، هذا الدين، حتى يتبن هم أنه احق، عى السواء
وَوْعد اه ما ، هم عن آياته ي اآفاق وي اأنفس فكشف، ولقد صدقهم اه وعده

          ): يزال قائًا كا قال سبحانه
 [.53]فصلت:  (         

فتح اه ، وعن منهج النبوة، فكلا ابتعد الناس عن زمن النبوة، وإها لرمة من اه
 .ويسهل عليهم أمور معاشهم، رهم بهويذك، اهإى  هم من أبواب العلم ما يردهم
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إى  فالبرية بعد الضال والرود من جراء العلم أخذت عن طريق العلم تثوب
 كا حصل وحصل كل يوم ي زماننا هذا. ن هذا الطريق، وتعرف أنه احق مالدين

فقد أطلع ، وم تكن فتوح العلم وامعرفة ي أغوار النفس بأقل منها ي جسم الكون
وعرفوا تركيبه وتكوينه ووظائفه ، البر عى أرار وخصائص ي اجسم البرياه 

وعرفوا من أرار حركته ما يكشف عن خوارق ا ، وأمراضه وعاجه، وغذاءه
                                :يصنعها إا اه الباري

 [.22النمل: ]
، له احق وحده أن يرع لعباده ما يشاء، العظيم إن اه وحده الذي خلق هذا الكون

فيرع هم غر ما رعه اه وأذن به ، وليس أحد من خلق اه أن يعتدي عى خلقه
                               :كائنًا من كان

 [.63 – 62الزمر: ]                             
واحياة البرية إن هي ، مدبره باأوامر الكلية التي اختارها لهو، فاه مبدع هذا الكون

فينبغي أن حكمها تريع يتمشى مع ، إا ترس صغر ي عجلة هذا الكون الكبر
وا يتحقق هذا إا حن يرع ها حيط بالكون وما جري ، أوامر الكون اأخرى

                                            :فيه
 [.192اأنعام: ]     

فا يؤمن عى التريع ، وكل ما سوى اه قار وعاجز عن تلك اإحاطة با جدال
؟: وكيف يرى الناس بمخلوق مثلهم أن يرع هم، حياة البر مع ذلك القصور

(                
 [.21]الشورى:  (         

ووضع اأصول ، ع اه عَز وجَل للبرية من الدين ما يوافق طبيعتها وفطرهالقد ر
وترك للبر استنباط التريعات اجزئية التي تتجدد مع جدد احياة ي حدود ، لذلك

تلك اأصول الكلية التي إى  رجعوا به، فإذا اختلفوا ي يء، امنهج الكي للدين
وكل تطبيق حادث عى ، اً يزن به البر كل تريع جزئيلتبقى ميزان، رعها اه للناس
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ويكون احكم ه وحده وهو خر ، وبذلك يتوحد مصدر التريع، مدار الزمن
                                  :احاكمن

 [.50النساء: ]                                      
وعى ما وى اه به ، وعى دين اه، امنهج فهو خروج عى ريعة اه وما عدا هذا

        :نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى وحمدًا عليهم الصاة والسام
 [.25آل عمران: ]                          
وجرأون عى استمداد ، ومع وضوح هذا إا أن بعض الناس جادلون ي هذا

كأنا هم ، زاعمن أهم ختارون لشعوهم ما يسعدهم، التريع من غر ما رع اه
               :ولوا كلمة الفصل لقي بينهم، وأحكم من اه، أعلم من اه

 [.59 – 40امائدة: ]                             
فأخذ ، ولوا ذلك لقى اه بينهم، م الفصليوإى  لقد قى اه عَز وجَل بإمهاهم

ولكنه أمهلهم ليوم ، امتبعن لرع من عداه باجزاء العاجل، امخالفن ما رعه اه
رع إى  وهل أظلم من امخالفة عن رع اه، وهناك ينتظرهم جزاء الظلم، اجزاء

                             :من عداه
 [.42إبراهيم: ]           

، ربهإى  وكل ما ي السموات واأرض متوجه، إن اه تبارك وتعاى خالق كل يء
             :وكل يء شاعر هذه احقيقة، مطيع له، ذاكر له، مسبح بحمده

                                   
 [.44اإراء: ]     

           ): خلوقاته ، مجد منبذاته واه حمود
 [.1]التغابن:  (       

، جامد الروح، فإذا وقف اإنسان وحده ي خضم هذا الوجود الكبر كافر القلب
فإنه يكون شاذاً ، مواهإى  وا يتجه، وا يمجد خالقه، ا يسبح اه، متمردًا عاصياً 
           :ي موقف امنبوذ من كل ما ي الوجودكا يكون ، بارز الشذوذ
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 [.12احج: ]     
واإنسان وحده هو الذي يقف ي خضم الوجود امؤمن امسبح بحمد ربه مؤمنًا 

          ): كا قال سبحانه، وكافرًا تارة. .تارة
 [.2]التغابن:  (    

وهو سبحانه الذي جعل هم القدرة ، فإيان العباد وكفرهم كله بقضاء اه وقدره
 .واإرادة عى اختيار ما يريدون

كان وإم، الكفرإى  ودع إمكان ااجاهوأ  ، فعن إرادة اه ومشيئته صدر هذا اإنسان
وأنيطت به أمانة ، وميز هذا ااستعداد امزدوج من بن خلق اه، اإيانإى  ااجاه

                    :اإيان بحكم هذا ااستعداد
 [.3 – 2اإنسان: ]                                  

      سب عليها:سأل عنها، وحا، سوف ي  وتبعة هائلة، وهي أمانة ضخمة
                               
                     

 [.13 – 12اأحزاب: ]                     
، والقدرة عى ااختيار، ولكن اه كرم هذا امخلوق فأودعه القدرة عى التمييز

وهو الدين الذي نزله ، ويقيس به اجاهه، عمله وأمده بعد ذلك باميزان الذي يزن به
واه رقيب عى ، وم يظلمه شيئاً ، فأعانه هذا كله عى مل هذه اأمانة، عى رسله

 :فيجازيه با عمل من خر أو ر، بصر بحقيقة نيته واجاهه، هذا اإنسان فيا يعمل
                                   

 [.41اأنبياء: ]                 
مد عى ماله من .. وله احمد كله.. فسبحان الذي ا خرج خلوق عن ملكه

ومد عى ما رعه من .. ومد عى ما خلقه من اأشياء.. صفات الكال
        :ومد عى ما رفه من النقم، ومد عى ما أسداه من النعم.. اأحكام
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 [.31 – 36اجاثية: ]      

وحذر  ،ويكره الباطل، ويدعو إليه ،واه تبارك وتعاى هو احق الذي حب احق
           :الباطلإى  وما ترك أحد احق إا جرته الشياطن، منه

                                     

 [.31 – 36الزخرف: ]
الكفر والكذب كا إى  فاليهود ما نبذوا كتاب اه وراء ظهورهم جرهم الشياطن

            ): قال سبحانه عنهم
            

            
               
                 
                
                 

 [.192-191]البقرة:  ( 
امتضمن للعلم ، من البينات واهدى ملسو هيلع هللا ىلصرسوله حمد  إى  ه اههو ما أوحا واحق:
فإذا جاء هذا احق زهق الباطل كا قال ، واخلق الفاضل، والعمل الصالح، النافع

 [.21]اإراء:  (         ): سبحانه
، وا اماء مع وا احر مع الرد، وا الليل مع النهار، فكا ا جتمع النور مع الظام

 .كذلك ا جتمع احق مع الباطل؛ أن كل واحد منها يطرد اآخر ،النار
ق فعند جيء اح، ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا م يقابله احق، والباطل زهوق
 .فا يبقى له حراك، يضمحل الباطل

، وهذا ا يروج الباطل إا ي اأزمنة واأمكنة اخالية من العلم باه وأسائه وصفاته
                  :والعلم بدينه ورعه، والعلم بآياته وبيناته
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 [.195 – 194آل عمران: ]                        
 اه توحدت وآمنت، وإذا تركتها تفرقت واختلفت.إى  فاأمة إذا قامت بالدعوة

وليس معنى دين اه أن ما ، ودين اه هو احكم با أنزل اه ي كل حالة دون سواه
، حسبأنزل اه من خر ودين هو خر ما ختاره البر أنفسهم من مناهج ورائع ف

إقرار بربوبية  ،والدينونة له ،ولكن السبب اأصل أن احكم با أنزل اه، فهذا سبب
                     :ونفي لذلك عا سواه، اه وألوهيته

                                        
                                      

 [.59 – 40امائدة: ]      
ومن رمة اه أنه أنزله ، يوم القيامةإى  فهو دين البرية، وقد أكمل اه الدين وحفظه

 [.0]احجر:  (      ): وتكفل بحفظه كا قال سبحانه
ولكنهم ا يتغلبون عى هذا ، وقد يغلب الكفار عى امسلمن ي موقعة أو ي فرة

     ): أو حرفوه، أو ينقصوه ،فلن يبطلوه، وا عى كتابه ،دينال
              

 [.3]امائدة:  (   
ويبقى  ،وتقوم به، لكن اه جّل جاله ا خي اأرض من عصبة مؤمنة حفظ الدين

 .التقوىمن يليها من أهل العلم واإيان وإى  فيها كاماً حفوظًا حتى تسلمه
ََ احَ َا َتَزاُل َطائَِفة  مِ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُهْم َمْن َخَذلُ ْن أَُمتِي َظاِهِريَن َع ُ ُُ ْم َحتَى ِق َا َي

َ أَْمُر اه َوُهْم َكَذلَِك  ِِ  . (1)مسلم  أخرجه «  َيْأ
نالوا وما كان هم أن ي، فا كان للكفار أن ينالوا من ذات الدين أبداً ، وصدق اه وعده

                                  :من أهله إا أن ينحرف أهله عنه
                                                           

 [.0 – 2الصف: ]
                                                

 .(1029برقم ) مسلم أخرجه (1)
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 .. وأعمى.مبر والناس صنفان:
اجهل  ن ا يبرون، وأهلأو أعمى، فأهل اجهل بمنزلة العميان الذي مبرفا ثم إا 

وكا ا يستوي اأعمى والبصر كذلك ا يستوي العام واجاهل ، صم بكم عمي
                ): كا قال سبحانه

 [.10]الرعد:  (
                                وقال سبحانه:

 [.0الزمر: ]   جئ                               
 .وأرنا الباطل باطًا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا احق حقًا وارزقنا اتباعه

واه عَز وجَل خلق نورين ي هذا العام للتمييز بن اأشياء كالساء واأرض 
                    :النبات واحيوانو اجاد وأشكال

                                  
 [.5يونس: ]     

والنور ، النور اخارجي كنور الشمس والقمر، هذين النورين استفادتنا اه وخلق
                                :الداخي وهو نور العن

 [.23املك: ]     
، وبن احق والباطل، اإيانولكن هذين النورين ا نستطيع أن نميز بن الكفر و

 .فاإيان واأعال والصفات ا تظهر هذين النورين
 فجعل اه معرفة ذلك نورين آخرين وما:

                :وهو القرآن هدى ونور، نور أنزله اه من الساء
                         

 [.115 – 114النساء: ]                         
وهو نور اإيان الذي يقذفه اه  ،والنور اآخر أمرنا اه أن نجتهد حتى يأي ي قلوبنا

ا يستفيد من نور  ،فمن ليس عنده نور اإيان، ي قلب من يعلم أنه يزكو عليه
 [.60العنكبوت: ]                         :القرآن



131 

ا بَد من النور اخارجي وهو ، وقبوله، والعمل به، وااستفادة منه، ومعرفة احق
وإذا ، والنور الداخي وهو اإيان وحله القلب، القرآن الذي فيه تبيان كل يء

وأبغض ، وأحب الطاعات، امتأ القلب باإيان وتزين به فَرق بن احق والباطل
                            :امعاي

                           
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]
 وما جاء اإيان ي حياة الصحابة ري اه عنهم جاء أمران:

 .وتقديم ما حبه اه عى ما حبه النفس.. ااستعداد امتثال اأوامر
 .والنرة من اه عَز وجَل .. ضا عن امؤمننالر: أمران من اه ثم جاء

              ): قال اه تعاى
           

 [.10-12]الفتح:  (
وبجهد .. وبجهد الزراعة نحصل عى الثار.. فبجهد التجارة نحصل عى امال

        ).. الدعوة نحصل عى مرضاة اه ي الدنيا واآخرة
 [.33]فصلت:  (     

                   وقال سبحانه:
                                       

 [.199التوبة: ]         
 واحق نوعان:
                      وعبادته: فالواجب معرفتهحق مقصود، 

                                    
                                

 [.32 – 31يونس: ]     
               :فالواجب إرادته والعمل بهوحق مطلوب، 
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 [.119النساء: ]   جئ     

وحبة ، وحبة العلم دون اجهل، نفوس عى حبة اإيان دون الكفروقد فطر اه ال
ومتى حصل للعبد ضد ذلك ، وحبة النافع دون الضار، الصدق دون الكذب

                 :فلمعارض من كر أو هوى أو حسد ونحو ذلك
                               

 [.39الروم: ]                    
كا أن اه عز وجل لصالح اجسد خلق فيه حبة الطعام والراب امائم له دون 

 .فلمرض ي اجسد ،أو كره ما ينفعه، فإذا اشتهى ما يره، الضار
وكذلك إذا اندفع عن النفس امعارض من الكر واهوى واحسد ونحو ذلك أحب 

 ، واخلق احسن.ل الصالحوالعم، القلب ما ينفعه من العلم النافع
 كا أن اجسد إذا اندفع عنه امرض أحب ما ينفعه من الطعام والراب، وتلذذ به.

 جد العلم واهوى فاحكم للغالب منها.فإذا ضعف العلم غلب اهوى، وإن و  
 وإذا كان كذلك فصاح البرية بأمرين:

 :انوا خرجهم عن ذلك إا شيئ.. والعمل الصالح.. باإيان
ويالثاي ، فباأول يكونون ضااً ، واتباع اهوى والشهوات.. اجهل امضاد للعلم

 .مغضوباً عليهم، يكونون غواة
          )فاللهم 

 [.1-6]الفاحة:  (
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 والظلم العدل فقه -2
           ): قال اه تعاى

 [.09]النحل:  (     
                ): تعاى وقال اه

 [.1]الصف:  (
، وا صاح ها إا معه، الذي ا انتظام ها إا به، العدل أحد قواعد الدين والدنيا

 .والباعث عى الطاعة، اإلفةإى  وهو الداعي
وا أفسد ، وليس يء أرع ي خراب اأرض، وتعمر الباد، وبالعدل تنمو اأموال

ولكل جزء من الظلم قسط ، ضائر اخلق من الظلم واجور؛ أنه ا يقف عى حدل
 .من الفساد حتى يستكمل

 :ثم عدله ي غره.. عدل اإنسان ي نفسهإى  ومرجعه، والعدل باب واسع
فيكون بحملها عى امصالح وامحاسن.. وكفها عن امساوئ  فأما عدله ي نفسه

 أعدل اأمرين، فإن التجاوز فيها جور، والتقصر فيها والقبائح.. والوقوف ها عى
                  ظلم.. ومن ظلم نفسه فهو لغره أظلم:

 [.19 – 1الشمس: ]                      
 وأما عدل اإنسان ي غره فهو أقسام:

وامعلم مع ، هل بيتهوالرجل مع أ، منها عدل اإنسان فيمن دونه كالسلطان ي رعيته
واتباع اأسهل ، والعدل هنا يكون بإعطاء كل ذي حق حقه، طابه ونحو ذلك

 .وعدم التسلط بالقوة، وترك اأشد امعسور، اميسور
ُكُلُكْم َراٍع، َوُكُلُكْم َمْسئُول  َعْن َرِعيَتِـِه، اإَماُم َراٍع َوَمْسئُول  َعْن َرِعَيتِـِه، » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

ُِ َزْوِجَها َوَمْسئُوَلة  عَ وَ  ِِ َبيْ ِِ أْهلِـِه َوُهَو َمْسئُول  َعْن َرِعَيتِـِه، َوالْـَمْرأُة َراِعَية   ْن الَرُجُل َراٍع 
ِِ َماِل َسيِِدِه َوَمْسئُول  َعْن َرِعيَتِـهِ   قال: َوَحِسْبت  أْن َقْد قال:. «َرِعيَتِـَها، َوالْـَخادُِم َراٍع 

ِِ َماِل أبِيه َوَمْسئول  َعْن َرِعَيتِـِه، َوُكُلُكْم َراٍع َوَمْسئُول  َعْن َرِعَيتِـهِ َوالَرجُ »  .()متفق عليه «ُل َراٍع 
                                                

 (. 1220(، واللفظ له، ومسلم برقم )203، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)



134 

وأهل الرجل ، والولد مع والده، ومنها عدل اإنسان مع من فوقه كالرعية مع السلطان
، الواء وصدق، وحسن اأدب، والعدل هنا يكون بإخاص الطاعة، معه ونحو ذلك

              ، وشكر اإحسان:ودوام امناصحة، وبذل النرة
                                            

 [.50النساء: ]              
، والعلاء والدعاة ونحوهم، ومنها عدل اإنسان مع أمثاله وأكفائه من الرجال والنساء

وكف ، وجنب اإداء، وعدم ااستطالة عليهم، هنا يكون باإكرام والتوقر والعدل
                      :وبذل النصح هم، اأذى عنهم

 [.2امائدة: ]                     
 وا يملك اإنسان الناس إا بأمرين:

     ) :والتحبب إليهم باإحسان.. العمل فيهم بالرع
           

 [.09]النحل:  (
                     وقال سبحانه:

                               
 [.134 – 133آل عمران: ]           

وما ي ، فهو من فضله تعاى ،ومصلحة ،ونعمة ،ونفع ،وكل ما ي الكون من رمة
          ): غر لك فهو من عدله الوجود من

 [.69]يونس:  (         
                                وقال سبحانه:

 [.53النحل: ]
   ): وكل نقمة منه عدل كا قال سبحانه، فكل نعمة من اه فضل

 [.39]الشورى:  (      
                                   وقال سبحانه:

 [.123النساء: ]



135 

الذي به ، ويده اأخرى فيها العدل واميزان، اخلقإى  يد اه اليمنى فيها اإحسان
 .خلقه من فضلهإى  وإحسانه، فخفضه ورفعه من عدله، خفض ويرفع

،» ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َِيُضَها َنَفَقة  َسَحاُء الَليَْل َوالنَـَهاَر. َوَقاَل: أَرأْيُتـْم َما  َيُد اه َمأى ا َت
ِء،  ََ ِِ َيِدِه، َوَكاَن َعْرُشُه َعَلـى اْلـ َِْض َما  َء َواأْرَض َفإَِنـُه َلـْم َي ََ أْنَفَق ُمنُْذ َخَلَق الَس

 .()متفق عليه «َوبَِيِدِه اْلـِميَزاُن َيـْخِفُض َوَيـْرَفعُ 
 .ي ذاته وأسائه وصفاته وأفعاله وهو سبحانه الكامل

وا يمكن أن يظلم أحداً مثقال ذرة .. وأفعال اه عَز وجَل دائرة بن العدل واإحسان
                                 :وا أقل من ذلك

 [.49النساء: ]       
 هم باإحسان... وإما أن يعاملفهو سبحانه إما أن يعامل عباده بالعدل

        ): بالعدل كا قال سبحانه ه اهفاميء يعامل
 [.49]الشورى:  (        

         ): وامحسن يعامله بالفضل كا قال سبحانه
 [.169]اأنعام:  (       

 :الفضل العظيمواه ذو ، أضعاف كثرة من يشاءإى  سبعائة حسنةإى  ويضاعف
                               

 [.245البقرة: ]        
                             وقال سبحانه:

 [.261البقرة: ]                                   
كا هو حمود  ،عى أفعاله ومن كان فعله دائراً بن العدل واإحسان فهو حمود

       )، كا هو حمود عى أسائه: عى صفاته
 [.31-36]اجاثية:  (        

، أو الترف ي ملك الغر بدون إذنه، أما الظلم فهو وضع اليء ي غر موضعه
 .الباطلإى  وجاوزة حد الشارع بالتعدي من احق
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بل ، م يكن ذلك ظلًا منه، وانتصف للمظلوم من الظام، تهومن عاقب ظامًا بسيئا
فاختار الظلم  ـره، أن اه خيَ وليس الظام معذورًا من أجل القدر، ذلك أمر حمود منه

 عى العدل.
م ، وأخذ للمظلوم حقه من الظام، ورب العامن إذا أنصف بعض عباده من بعض

 .يكن ذلك ظلًا منه أجل القدر
ي دار  ،فجعل الطيب مع الطيب، د من الناس إذا وضع كل يء ي موضعهوالواح

 .كان ذلك عداً منه وحكمة ورمة، ي دار خبيثة ،وجعل اخبيث مع اخبيث، طيبة
 وا ، فكذلك اه عَز وجَل وهو احكيم العليم ا جعل امسلمن كامجرمن

  (      ): امتقن كالفجار كا قال سبحانه
 [.36-35]القلم: 

                      وقال سبحانه:
 [. 21اجاثية: ]                  

ر بآيات اه كر وب نر له احق من ، وا أحد من البر أعظم ظلًا وا أكر جرمًا من عبد ذ 
ب فظل عى ركه، واهدى من الضال، الباطل غر ب ور  هر ، م يتذكر با ذكر بهو، ور 

وني ما قدمت يداه من الذنوب كا قال ، وم يرجع عا كان عليه من الرك
                 ): سبحانه

              ) 
 [.51]الكهف: 

ل فها وإن كان ك، ذكر هاوم ي   ،فهذا أعظم ظلًا من امعرض الذي م تأته آيات اه
 .أعظم من ليس كذلك، إا أن من عى عى بصرة وعلم، منها ظاماً 

.. عاقبه اه بأن سد عليه أبواب اهداية، فهذا الظام ما ذكر بآيات اه ثم أعرض عنها
وجعل ي أذنه وقرًا يمنعه .. وجعل عى قلبه أكنة منعه أن يفقه اآيات وإن سمعها

     ): ع كا قال سبحانهمن ساع اآيات عى وجه اانتفا
              

 [.46-45]اإراء:  (           
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 .والوقر يمنع من ساعه.. واأكنة منع من فهمه.. فاحجاب يمنع رؤية احق
 والظلم ثاثة أنواع:

نفاق كا قال وأعظمه الكفر والرك وال، ظلم بن اإنسان وبن اه تعاى اأول:
              ): سبحانه

 [.13]لقان:  (
          ): وهو امقصود بقوله سبحانه

              
          )  

 [.10-12]هود: 
           : ظلم بن اإنسان وبن الناس كا قال سبحانه الثاي:

                                            
                                      

 [.43 – 49الشورى: ]                          
              : ظلم بن اإنسان ونفسه كا قال سبحانه الثالث:

 [.1الطاق: ]                      
أول ما هم بالظلم فقد  ، فإن اإنسان عندوميع هذه الثاثة ي احقيقة ظلم للنفس

                                :ظلم نفسه

 [.220البقرة: ]
 والظلم عند اه عَز وجَل له ثاثة دواوين:

من  فإن اه ا يغفر أن يرك به، ًا وهو الرك باهديوان ا يغفر اه منه شيئ اأول:
                                        مات عليه:

 [.116النساء: ]             
فإن اه تعاى ، وهو ظلم العباد بعضهم بعضاً ، ديوان ا يرك اه تعاى منه شيئاً  الثاي:

 خذ للمظلوم حقه من الظام.، ويأيستوفيه كله
ََ َقنَْطَرةٍ َبْنَ اَجَنِة ـَيـْخُلُص امْؤِمنُوَن ِمَن النَاِر َفُيـْحبَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  ُسوَن َع
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ُْ َبْينَـُهـْم ِ الُدْنَيا، َحّتى إَذا ُهِذُبوا َوُنقُ  وا َوالنَاِر، فُيـْقَتُص لَبـْعِضِهـْم ِمْن َبـْعٍض َمَظالِـُم َكاَن
َنِة ـنَِة، َفَواَلِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بَِيِدِه أَحُدُهـْم َأْهَدى بَِمنْزلِـِه ِ اجَ ـُأذَِن َلـُهـْم ِ ُدُخوِل اجَ 
 .()أخرجه البخاري «ِمنْـُه بَِمنْزلِـِه َكاَن ِ الُدْنيا

فإن هذا ، وجَل  ديوان ا يعبأ اه به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبن ربه عزَ  الثالث:
واحسنات ، فإنه يمحى بالتوبة وااستغفار، وأرعها حواً ، الديوان أخف الدواوين

فإنه ا يمحى إا ، بخاف ديوان الرك، وامصائب امكفرة ونحو ذلك، اماحية
       :واستحال أهلها، وديوان امظام ا يمحى إا باخروج منها، بالتوحيد

 [.119النساء: ]                          
ومبارزة الرب بامخالفة ، أخذ مال الغر بغر إذنه: وظلم العباد يشتمل عى معصيتن

وامعصية فيه أشد من غرها؛ أنه ا يقع غالبًا إا بالضعيف الذي ا يقدر عى 
 .اانتصار

لطلب العدل  ،دىولو استنار بنور اه، وإنا ينشأ الظلم عن ظلمة ي القلب
                                : واإحسان

                          
 [.251البقرة: ]     

 والظلم أنواع:
، ورفها لغر مستحقها، وهو وضع العبادة ي غر موضعها: فأظلم الظلم الرك باه

 [.13ن: ]لقا (   ): كا قال سبحانه
ووضعها ي ، فالرك أظلم الظلم واشده وأكره؛ أن فيه رف العبادة لغر مستحقها

                      ، وهذا ا يغفره اه من مات عليه: غر مكاها
 [.42النساء: ]                               

فاه عَز وجَل ، وأما ظلم الرك فا يعرفونه، الوأكثر الناس ا يعرفون إا ظلم اأمو
        ): وأكرم امحسنن، وأحكم احاكمن، أعدل العادلن

                                                

 (.6535برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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 [.49]النساء:  (       
أو حملها ما ا ، كمنعها من الطعام والراب، أا يعطيها حقها وظلم اإنسان نفسه

وا يمكنها من ، عى الكفر وامعايأو حملها ، تطيق كأن يصوم فا يفطر
                                    : الطاعات ونحو ذلك

 [.59القصص: ]       جئ   
أو ، أو أخذ ماله بغر حق، كأن يتعدى عى غره بالرب أو القتل وظلم اإنسان غره

                             : أو يؤخره ونحو ذلك، يمنعه حقه
                                          

 [.11احجرات: ]                         
، هم عذاب ي احياة الدنيا، وصدوا عن سبيله، والظامون الذين كفروا بنعمة اه

       ) :وعذاب ي اآخرة أشد وأبقى كا قال سبحانه
 [.34]الرعد:  (        

، وا يدع الكافر يفر، وا يدع اماكر ينجو، ا يدع الظام يفلت، واه عزيز ذو انتقام
اه يسمع ، وا يقيهم واق، ا يسرهم ساتر، إهم حارون مكشوفون أمام اه

         ): ويرى أفعاهم، كامهم
 [.42]إبراهيم:  (    
  ): وينتقم اجبار من الظامن، يكرم فيه امؤمنن، ووعد اه آت ا حالة

 [.41]إبراهيم:  (         
                                          وقال سبحانه: 

 [.221البقرة: ]      
، وأرسل به أفضل رسله، يوم القيامةإى  بريةإن اإسام دين اه الذي ارتضاه لل

أحسن مكارم إى  ودعا فيه، ورع فيه أحسن رائعه، وأنزل من أجله أحسن كتبه
                         : اأخاق

 [.3امائدة: ]
 .وجاء بامبادئ والقواعد التي تكفل ماسك وسعادة اأفراد واأمم والشعوب
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ا ، قاعدة ثابتة للتعامل، ولكل قوم، ولكل ماعة، الذي يكفل لكل فرد جاء بالعدل
وا تلوي ، وا تتبدل جاراة للغنى والفقر، وا تتأثر باحب والبغض، ميل مع اهوى

 .وا تتغر من أجل القوة والضعف، من أجل الصهر والنسب
بميزان واحد  وتزن، تكيل بمكيال واحد للجميع، إنا هي ثابتة مي ي طريقها

            ): للجميع
 [.09]النحل:  (     

ويدع الباب ، جوار العدل باإحسان يلطف من حدة العدل الصارم اجازمإى  وجاء
، وشفاء لغل الصدور، إيثارًا لود القلوب، مفتوحًا من يريد أن يتسامح ي بعض حقه

أو ، ليداوي جرحاً ، فوق العدل الواجب عليه وهيئة الفرصة من يريد أن ينهض با
                               : يكسب فضاً 

                                       
                                      

 [.43 – 49الشورى: ]           
بذل  فكل عمل طيب إحسان.. وكل كلمة طيبة إحسان.. وكل ،عب واسعةواإحسان ش

             حسان: .. وكل عفو وصفح إوإكرام إحسان
                       

 [.134 – 133آل عمران: ]                                   
فيشمل حيط احياة كلها ي .. لوكل تعام.. واأمر باإحسان يشمل كل عمل

.. وي عاقات العبد بأرته بحسن امعارات.. عاقات العبد بربه ي العبادات
وي عاقات العبد بالبرية معاء .. وي عاقات العبد بغره بحسن امعامات

            ): بحسن اأخاق
 [.125]النساء:  (     

                               وقال سبحانه: 
 [.33فصلت: ]     

، فينهى عن الفحشاء، وي امقابل ينهى اه عَز وجَل عن الظلم بكل صوره وألوانه
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خاصة فاحشة ااعتداء عى العرض؛ أنه فعل  ، وهي كل أمر يفحش ويتجاوز احد
 .وفيه جاوز للحد، فاحش فيه اعتداء

فهي ، ومن ثم تنكره الريعة، وهو كل فعل تنكره الفطرة السليمة، امنكروينهى عن 
 .وهو الظلم وجاوز احق والعدل ي كل يء ،وينهى عن البغي ،ريعة الفطرة

وما ، وتشقى بالظلم والفحشاء وامنكر والبغي، وكل أمة إنا تسعد بالعدل واإحسان
 .والبغيمن جتمع يمكن أن يقوم عى الفحشاء وامنكر 

، والفطرة البرية تنتفض بعد فرة معينة ضد هذه العوامل اهدامة مها تبلغ قوها
 .ومها يستخدم الطغاة من الوسائل حايتها

وهذه عنار غريبة عى ، وتاريخ البرية كله انتفاضات ضد الفحشاء وامنكر والبغي
أي جسم غريب يدخل  تنتفض ها الفطرة السليمة كا ينتفض احي ضد، جسم احياة

                                     : إليه
 [.39الروم: ]                              

           ): ومشيئته ا معقب ها، إن قضاء اه ا يرد
 [.44]الشورى:  (         

فحقت عليه كلمة اه أن يكون ، م من العبد أنه مستحق للضالفاه عَز وجَل إذا عل
أو ينره من جراء ، م يكن له بعد ذلك من وي هديه من ضاله، من أهل الضال

                            : الضال الذي قدره اه
 [.11الكهف: ]       

 ): هو مظهرهم البارز يوم القيامة فناسب أن يكون الذل، والظامون بغاة طغاة
              
             

 [.45]الشورى:  ( 
وي البر العاقل ، ي العقول وسائر النعم، وعدل اه مطلق بن العباد ي كل يء

 وامجنون، والغني وامحروم، والصحيح والكسر، والقوي والضعيف.
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وأهل اابتاء أن يكونوا والضعفاء ما ذنب هؤاء امجانن والفقراء : لفإن قال قائ
 وسيلة إيضاح لغرهم؟

، ا شك أن اإنسان حن يرى اأعمى يتذكر فضل اه عليه ي أنه أعطاه النظر: قيل
، وإذا ضعيفًا أحس بنعمة اه وإذا رأى إنسانًا أعرج أحس بنعمة اه عليه ي رجليه

 .عليه ي القوة
ا تكاد تذكر بالنسبة لعدد ، إن اه عَز وجَل جعل هذه اأحوال الشاذة ي قلة من البر

وا بَد أن لكل واحد منهم ، إا أنه سبحانه عوض هؤاء عا فقدوهكبر، البرية ال
                : ميزة عن غره من اخلق تعوضه عا فقد

                            
 [.32الزخرف: ]              
ولكل ، ما ا يناله غرهم ،ورمتهم ،ومعاونتهم ،فهؤاء ينالون من عطف الناس

 ، فعطاء الرب ختلف، ولكن جموع النعم لكل فرد سواء.منهم نبوغًا ا يتوافر لغره
هؤاء إى  ين حتاجوالد، فأكثر الناس حفظًا ما يسمعون هم الذين فقدوا أبصارهم

 .ي حفظ القرآن والسنة وأحكام الدين
ليلتفت ، واه سبحانه عندما وضع مثل هذا الشذوذ ي الكون وضعه بنسبة ضئيلة جداً 

، ثم بعد ذلك يأي عون اه فيعوضه من اخر والنبوغ، نعمة اه عليهمإى  الناس
 .ويمنحه فرصاً ميزة، ما يير له كثرًا من أمور حياته، والعطف اإنساي

فيقطع  ،ولكن أكثر الناس ا يدركهسواء،  فعموم الناس كلهم ي فضل اه ونعمته
           ): رم الطمأنينة والثوابيُـحفَ ، الشكر

 [.69 ]يونس: (
فله سبحانه ، ثم سلبه ذلك العقل، وإذا كان اه عَز وجَل أنعم عى اإنسان بالعقل

 .كا أن لكل يء ي هذا الكون حكمة ي اخروج عن امألوف، ذلك حكمة ي
فقد رفع اه سبحانه وتعاى عنه التكليف ، وإذا كان عدد قليل من الناس قد فقد عقله

، فهو يقول ي الدنيا ما يشاء وا حاسبه امجتمع، واحساب ي اآخرة، ي الدنيا
 .تعويض كبر عن نعمة العقل وي هذا، وي اآخرة كذلك ا حاسبه اه
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َِِر َحتَى  ،َعِن النَائِِم َحَتى َيْسَتيِْقظَ  :ُرفَِع اْلَقَلـُم َعْن َثَاٍث » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َوَعِن الَص
 َ ُْ  .()أخرجه أبو داود والنسائي «َوَعِن اْلـَمـْجنُوِن َحَتى َيْعِقَل َأْو ُيِفيَق  ،َيْك

ولكل واحد من البر ميزة يتميز ها عن غره من ، انفعدل اه مطلق فيا أعطاه لإنس
وقد يعلمها الناس وقد ا ، قد يعلمها وقد ا يعلمها، تعوضه عا يعتقد أنه فقده، البر
                   : وا يظلم ربك أحداً ، لكن اه يعلمها، يروها

 [.49النساء: ]                    
 .فيبارك اه له ي القليل، يملك امال من الناس يملك الركة فالذي ا

أو يملك الركة ي ، والذي ا يملك امنصب يملك الصحة التي تعوضه عن هذا كله
 .فير اه له سبل العلم واحياة والرزق هم، أواده

تعد وا  آخر نعم اه التي اإى  ،والذي ا يملك هذا كله يملك السر ونعمة القناعة
                : والتي ا يعلم دقيقها وجليلها إا اللطيف اخبر، حى

                                  
 [.29لقان: ]                               

اه أراد ف، فاأحداث العظام كاخسوف والزازل والراكن إذا خرجت عن طبيعتها
ويتوبوا إليه وخافوه ، ليعبدوه ويطيعوه ،تذكرة اخلق باخالق الذي خلقهم وخلقها

             ): كا قال سبحانه
 [.50]اإراء:  (         

فإنا حصل ذلك ليذكر الناس أن ، فإذا خرج عن السنة العامة ي اخلق قلة من البر
وكل يء يمكن أن ، وأن كل يء فيه يمي بأمر اه، و من خلق اههذا الكون ه

، تنبيهًا للغافل ليشكر، ومن رمة اه أنه خرج بنسبة قليلة ا تذكر، خرج عن مهمته
فليتقوه لينالوا رضاه ، وتذكرًا للعباد بأن هذا الكون خاضع أبدًا خالقه وحده

                                         : ورمته
                              

 [.193 – 192اأنعام: ]
                                                

 . (، وهذا لفظه3432النسائي برقم ) جهوأخر، (4302: أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 1)
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مَكن من أسباب اهداية ، ووأنزل الكتب، وأرسل الرسل، واه سبحانه أوضح السبل
         : والطاعة باأساع واأبصار والعقول وهذا عدله

                                
 [.25احديد: ]                                    

ووفق من شاء بمزيد عناية؛ أنه أهل للهداية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه وهذا 
                            فضله: 

 [.53اأنعام: ]       
وفيقه وفضله، وخى بينه وبن نفسه، وم يرد سبحانه أن وخذل من ليس بأهل لت

 وم حرمه عدله، وهذا نوعان: ،فقطع عنه فضله ،يوفقه
   : فهو أهل أن خذله، ما يكون جزاء منه للعبد عى إعراضه عنه أحدما:

                                  
                                      

 [.126 – 123طه: ]                                                   
   : ما يعرف عنه أنه ا يعرف قدر نعمة اهداية ،أن ا يشاء له ذلك ابتداء الثاي:

                                    
 [ .23 – 22اأنفال: ]             

وهي ، والريعة مبناها وأساسها عى اِحكم ومصالح العباد ي امعاش وامعاد
 .ومصالح كلها، وحكمة كلها، ورمة كلها، عدل كلها

 وعن امصلحة.. الشدةإى  وعن الرمة.. اجورإى  فكل مسألة خرجت عن العدل
 .الريعةفليست من  ..العبثإى  وعن احكمة.. امفسدةإى 

وهداه الذي اهتدى ، وظله ي أرضه، ورمته بن خلقه، فالريعة عدل اه بن عباده 
                : وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، به امهتدون

 [.11اأنعام: ]           
ل اه ها والتي يعام، ومن امبادئ الكلية للعدل، واإسام دين العدل واإحسان
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ويعاملوا اه عى أساسها فا ، والتي يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً ها، عباده
         ): يصيبهم السوء ما ذكر اه سبحانه قوله

              
             ) 

 [.112-119]النساء: 
 .وباب امغفرة عى سعته، توبة عى مراعيهفاآية اأوى تفتح باب ال

 مطمئنة، وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة ما تكسب، والثانية حمل كل فرد تبعة عمله
 .أها ا حاسب إا عى ما تكسبإى 

 .ثم يرمي ها الريء ،والثالثة تقرر تبعة من يكسب اخطيئة
ي حاسب كل فرد عى ما وهذه القواعد الثاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذ

وي الوقت ذاته ، وا يدع امجرم يمي ناجيًا إذا ألقى جرمه عى من سواه، اجرح
           : يفتح باب التوبة وامغفرة عى مراعيه من أراد

 [.143البقرة: ]     
نة ا وس ،أصل ثابتإى  إنه يرجع، اأمايإى  وميزان الثواب والعقاب ليس موكواً 

، وا خرق أحد من الناس مها كان شأنه، تستوي أمامه اأمم واأفراد، تتخلف
ي هذا ، وا حاباة، وصاحب السوء جزى بالسوء، فصاحب احسنة جزى باحسنة

               ): وا ماراة

              
 [.124-123]النساء:  ( 

وا بَد من تعليق قلوب ، اخلقإى  ر اه عَز وجَل كلها عدل وإحسانوميع أوام
لتتعامل مع اه متجردة من كل النوازع ، وبذلك اجزاء، الناس وأنظارهم هذا العدل

                          : امعوقة
 [.01النحل: ]                
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ن من اه عى إياهم وأعاهم يشجع ويقوي اإنسان عى فا بَد من جزاء للمؤمن
 .وعى الوفاء باميثاق، النهوض بأحكام الدين وأوامره

وا بَد أن ختلف مصر الذين كفروا وكذبوا عن الذين آمنوا وعملوا الصاحات عند 
    ): وهذا هو العدل اإهي الذي جازي كل إنسان بعمله، اه

          
 [.19-0]امائدة:  (  

، واأجر العظيم، الوعد بامغفرةإى  واه عَز وجَل يعلم من طبيعة اإنسان حاجته
        : معرفة جزاء الكافرين امكذبنإى  وحاجته كذلك

                        
 [.62التوبة: ]        

، وحركها للطاعة، ويطمئنها عى جزائها ومصرها، هذه الطبيعةإن هذا وذاك يري 
وتعلم أن امغفرة واأجر العظيم دليل ، وبذلك تتلذذ بالعبادة، وينفرها من امعصية

       : وفيها مذاق الرضا فوق مذاق النعيم، رى اه الكريم
                            

 [.12التوبة: ]                       
ودين اإسام قائم عى العدل امطلق؛ أن اه الذي رعه يعلم حق العلم بم يتحقق 

                : وكيف يتحقق؟؟ العدل امطلق
                                

 [.2 – 6الزلزلة: ]
وأن جيء منهجه ، ذي يملك أن يعدل بن اجميعفهو ال، وأنه سبحانه رب اجميع

 .والضعف واجور ،ورعه مرءًا من اهوى واميل
         : ومن الغلو والتفريط، كا أنه مر من اجهل والقصور

 [.3امائدة: ]                
الكون  ومنهج اإسام متوافق مع ناموس الكون كله؛ أن الذي رعه هو خالق هذا
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لكن ، فإذا رع سبحانه لإنسان رع له كمخلوق من خلوقاته، كله وخالق اإنسان
        : لكن برط السر عى هداه، تطيعه خلوقات مسخرة له بأمر خالقه

                              
 [.06اأعراف: ]        

 هتن:وكل ما ي الكون مسخر لإنسان من ج
تسخر تعريف بخالق هذا الكون، ومقتى ذلك أن تؤمن.. وتسخر تكريم وعطاء 

             من الرب، ومقتى ذلك أن تشكر، وهذه هي العبادة: 
   [.141النساء: ]                

لعدل ي والعدل الذي أمر اه به يشمل ا، واه عَز وجَل أمر عباده بالعدل واإحسان
بأن يؤدي العبد ما ، والعدل ي ذلك أداء احقوق كاملة موفورة، وي حق عباده ،حقه

وامركبة منها ي حقه وحق عباده كا ، أوجب اه عليه من احقوق امالية والبدنية
           ): قال سبحانه

 [.09]النحل:  (     
، حت وايتهمن دي كل مسلم وكل وال  ما عليه فيؤ، ويعامل اخلق بالعدل التام

             : أو الواية الصغرى، سواء ي ذلك واية اإمامة الكرى
                                                    

 [.52النساء: ]        
وطاعته وعبادته وحبه ، ن اإيان والتوحيدومن العدل ي حق اه أداء ما أمر اه به م

                          ومده: 
                                       

 .[22 – 21البقرة: ]                  
ه من وتصديق ما جاء ب، وتوقره، اإيان به وطاعته ملسو هيلع هللا ىلصومن العدل ي حق الرسول 

          : وأن ا يعبد اه إا با رع، واجتناب ما هى عنه، ربه
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 [.152اأعراف: ]      

ي عقود البيع  ومن العدل ي امعامات مع الناس أن تعاملهم با رع اه ورسوله
، وا نغشهم، وتوي هم حقوقهم فا نبخس هم حقاً ، والراء وسائر امعاوضات

                             : وا نظلمهم، وا نخدعهم
                                      

 [.26ص: ]        
وذلك كنفع الناس بامال والبدن واجاه ، مستحبة واإحسان فضيلة، فالعدل واجب

فكل من كان أقرب كان أحق ، خاصة أوي القربى، وغر ذلك من أنواع النفع، والعلم
                      : بالر

                          
 [.134 – 133آل عمران: ]         
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 لنهيفقه اأمر وا -3
              )قال اه تعاى: 

 [.5]البينة:  (  
               )وقال اه تعاى: 

 [.1]احر:  (
كال اإنسان باإيان والتقوى، وكال التقوى بفعل ما أمر اه به، واجتناب ما هى 

 اه عنه.
كاب النهي؛ أن اه هى آدم عن اأكل من الشجرة وترك اأمر أعظم عند اه من ارت
ۓ                      فأكل منها فتاب، فتاب اه عليه: 

 [.٢١١ – ٢١٢طه: ]     
 وإبليس أ مر أن يسجد آدم مع امائكة فلم يسجد واستكر، فطرده اه ولعنه.

 ب ترك اأمر ي الغالب الكروارتكاب النهي غالباً مصدره الشهوة واحاجة، وذن
                           : والعزة

 [.١٧البقرة: ]      
وإن  ،ويدخلها من مات عى التوحيد، واجنة ا يدخلها من ي قلبه مثقال ذرة من كر

 .زنى ورق
عال أي اأ :حن سئلملسو هيلع هللا ىلص اه من ترك امنهيات كا قال إى  وفعل امأمورات أحب

َم أٌي؟ قال:. «الَصاُة َعَلـى َوْقتِـَها» اه؟ فقال:إى  أحب قال: . «ُثَم بُِر اْلَوالَِدْينِ » قال: ث 
َم أٌي؟ قال: ِِ َسبِيِل ا» ث   .()متفق عليه «٬اْلـِجَهاُد 

 عنه وترك امنهي، وفعل ما حبه اه من الطاعات وامأمورات مقصود بالذات
أجل كونه خل بفعل امأمور أو  ،فهو منهي عنه، فعل امأمورمقصود لتكميل 
كا هى اه عَز وجَل عن اخمر وامير لكوها يصدان عن ذكر ، يضعفه أو ينقصه
                        : اه وعن الصاة

                                                

 (. 25(، ومسلم برقم )521، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 [.٩٢ – ٩٤امائدة: ]                             

 .فامنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل امأمورات التي حبها اه
رف هذا ر ، ففعل ما حبه اه مقصود بالذات.. إذا ع  ما يكرهه ويسخطه اه وهذا ي قدر

ما ترتب عى تقديرها  ،كا قدر امعاي والكفر والفسوق، ما حبإى  إفضائه
، والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف، والدعوة ،ما حبه اه من لوازمها من اجهاد

وإظهار عدل ، واخاذ الشهداء، والترع إليه وااستكانة، وحصول التوبة من العبد
 .وحصول اموااة وامعاداة أجله، اه وعفوه وانتقامه وعزته

، ولذته ونعيمه، وقرة عينه، ه ورورهوزينت، وي فعل امأمورات حياة القلب وغذاؤه
ل له شيئًا من ذلك  .وترك امنهيات بدون ذلك ا حصر

 وللعباد أربع حاات:
 .فهذا ناج مطلقاً  ،وترك امنهيات ،فمن فعل امأمورات -1

(              
 [.256]البقرة:  (  حخ

اج  مطلقًا إن غلبت حسناته عى فهو إما ن، وفعل امنهيات، ومن فعل امأمورات -2
                        : وإما ناج بعد عقوبته عى سيئاته ومحيصه، سيئاته

 [.٥١ – ٥٢مريم: ]                                       
وا ينجو إا بفعل ، فهو هالك غر ناج، وترك امنهيات ،ومن ترك امأمورات -3

وإن م يعبد مع ، فمتى خا قلبه من التوحيد رأسًا فهو هالك، أمور وهو التوحيدام
                                       : اه غره

 [.٧٢النساء: ]              
: وفعل الرك امنهي عنه، فإن عبد معه غره عذب عى ترك التوحيد امأمور به -4

                                   
 [.٢٢٦النساء: ]            

 .وبالنهي تبعاً ، والطاعات وامعاي إنا تتعلق باأمر أصاً 
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واجتناب امناهي من مام امتثال ، والعاي تارك امأمور، فامطيع متثل امأمور
                      : اأوامر ولوازمه

                           
 [.١٥النحل: ]                     

، وكان عاصياً ، م يكن مطيعاً ، وم يفعل ما أمر به، فلو أن العبد اجتنب امنهي عنه
فهو مطيع بامتثال ، فإنه وإن عد عاصيًا مذنباً ، وارتكب النهي، بخاف ما لو أتى باأمر

                     : عاص  بارتكاب النهي، مراأ
 [.٢٤١التوبة: ]                       

، وتلك العبادة التي خلق اه أجلها اخلق، وامتثال اأمر عبودية وتقرب وخدمة
بخاف اأمر فإنه أمر ، بخاف النهي فإنه أمر عدمي ا كال فيه من حيث هو عدم

 .دي مطلوب احصولوجو
وجزاء امنهيات مثًا واحداً كا ، واه عَز وجَل جعل جزاء امأمورات عرة أمثاها

               ): قال سبحانه
 [.169]اأنعام:  ( 

وإن كان كًا منها ، أحب إليه من ترك ما هى عنه ،وهذا يدل عى أن فعل ما أمر اه به
 .لوبمقصود ومط

واه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من امنهيات؛ ما يرتب عليها ما حبه ويفرح به 
 كا قال سبحانه:  وهذا الفرح إنا كان بفعل امأمور به وهو التوبة، من امأمورات

 [.١٢النور: ]                        
َبِة َعْبِدِه، ِحَن َيُتوُب إَِلْيـِه، ِمْن أَحِدُكْم َكاَن َعَلـى َلَلـُه أَشُد َفَرًحا بَِتوْ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و

 .()متفق عليه «َراِحَلتِـِه بِأْرِض َفاةٍ 
، الذي وجوده أحب إليه من فواته، فقدر الذنب ما يرتب عليه من هذا الفرح العظيم

وإنا امراد أن جنس فعل ، وليس ذلك مطلقاً ، ووجوده بدون ازمه متنع
                                                

 (، واللفظ له. 2141(، ومسلم برقم )6390، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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.. فامأمورات تغذية، وكاما مطلوب، أفضل من جنس ترك امنهيات ،أموراتام
 .. وكل منها عبادة.وامنهيات وقاية

ووقوع حبوبه أحب إليه من ، وامنهي عنه مكروهه، وامأمور به حبوب اه سبحانه
 .وفوات حبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه، فوات مكروهه

 بأمر إا وللشيطان فيه نزغتان:وما أمر اه عَز وجَل 
 .تفريط وتقصرإى  وإما.. غلو وجاوزةإى  فإما

 ملسو هيلع هللا ىلصوهاتان اآفتان ا َيـخلص منها ي ااعتقاد والقصد والعمل إا من اتبع رسول اه 
                  : ظاهرًا وباطناً وترك ما سواه

 [.٢٦٢اأعراف: ]            
، ودين اه بن الغاي فيه، رضان اخطران قد استوليا عى أكثر بني آدموهذان ام

                           : واجاي عنه
 [.١٤الروم: ]                         

واأمر والنهي غر ، يقتي سلطة تأمر وتنهى ،والنهي عن امنكر ،واأمر بامعروف
 .واأمر والنهي سلطان، فالدعوة بيان وإرشاد، ةالدعو

       ): وكاما ما رف اه به هذه اأمة بقوله
 [.194]آل عمران:  (       

 وذنوب العباد قسان:
 .وفعل منهي عنه.. ترك مأمور به

 :ونفإما أن يكون مؤمنًا بوجوبه أوا يك، فامأمور به إذا تركه العبد متعمداً 
بل أدى بعضه وهو ، فلم يرك الواجب كله، تاركًا أدائه، فإن كان مؤمنًا بوجوبه

 .وهو العمل به ،وترك بعضه، اإيان به
فإن كان مؤمناً ، وكذلك امحرم إذا فعله، فإما أن يكون مؤمنًا بتحريمه أو ا يكون

مه، وفعل امحرم، بتحريمه، فاعًا له، فقد مع بن أداء الواجب، وهو اايان بتحري
 فصار له حسنة وسيئة.

 .ومقصود النهي دفع امفسدة، ومقصود اأمر حصيل امصلحة
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مبنية عى ما ي القلوب من قوة اإيان ، واجتناب النواهي، وقوة فعل اأوامر
                        : وزيادته ونقصانه، وضعفه

                               
 [.٢٢ – ٢٥الزمر: ]        

وينقص ، وهو يزيد بالطاعة، واأعال منه ومن ثمراته، فاإيان هو امحرك
ت الطاعات، قلَ اإيان يان زادت الطاعات، وكلا نقص ، فكلا زاد اإبامعصية

                  : اإيانوكلا زادت الطاعات زاد 
                             

                              
 [.٧ – ١اأنفال: ]     

ونال  ،فمن شاء سلك طريق اهدى، واه سبحانه أرسل رسوله باهدى ودين احق
        ): ومن شاء تركه وحمل عقوبته، ثوابه

              
 [.36-35]اأعراف:  (        

وإذا تبن احق من الباطل، والنور من الظام، والرشد من الغي، زال اللبس، 
   ) وانكشف اأمر، وظهر ما حبه اه ويرضاه، وما يكرهه ويسخطه:

 [.42]اأنفال:  (           
اه، واأنبياء م إى  نبياء والرسل، وهي الدعوةواه عَز وجَل أعطى هذه اأمة وظيفة اأ

يبعثوا بالعبادات الشعائرية فقط، بل بعثهم اه بالتوحيد واإيان، وحل ميع امشاكل 
 ي العبادات، وامعامات، وامعارات، واأخاق. اإنسانية ي الدنيا واآخرة
فكذلك امعامات ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ا بَد أن تكون عى هدي ، فالصاة أمر من أوامر اه

وكذا امعارات ، ملسو هيلع هللا ىلصفا بَد أن تكون عى هدي النبي ، كلها ها أوامر من اه
شعائرية ومن ظن أن الدين عبادات ، فاه أرسل اأنبياء بالدين الكامل، واأخاق

أما باقي شعب احياة فالناس أحرار ، فقطفقط كالصاة والصوم واحج والذكر 
       : وقال عى اه ما ا يعلم، ن فقد أخطأ وضل وأضلؤوايفعلون ما يش
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 [.٥١النور: ]                            
والترف ي اأموال عى .. ملسو هيلع هللا ىلصفا جوز أن تكون العبادات عى طريقة حمد 

.. والتجارة عى طريقة اليهود.. ومزاولة املك عى طريقة فرعون.. طريقة قارون
     ): تناول الشهوات عى طريقة النصارىو

                 
                

 [.26 -25]البقرة:  (      
ومن عى اه فيها ، من أطاع اه فيها فهو رابح، إن اه عَز وجَل له أوامر ي كل يء

وذلك لتدخل حياة ، ذه اأوامر ي شعب احياة كلهاواأنبياء بينوا ه، فهو خار
                  : اأنبياء ي حياة الناس

 [.١٤٢البقرة: ]                    
وإفادة ، بل مقصدنا ااستعانة به عى طاعة اه، فمقصدنا ي التجارة ليس مع امال

 .وااستغناء به عن سؤال الناس ،وامتثال أوامر اه فيه، الناس منه
وعذبه باله ي الدنيا وي ، وإذا طلب التاجر الدنيا مرائيًا مفاخراً غضب اه عليه

              ): اآخرة
 [.55]التوبة:  (   

وامسلمون ي مكة ي بداية الدعوة م يكن هم سلطان عى أنفسهم وا عى 
وإنا أنزل ،  ينزل اه ي تلك الفرة تنظيات ورائع وشعائرولذلك م، جتمعهم

 .وحسن اأخاق ،واإيان ،هم أوامر التوحيد
فا ختارون إا ما اختار اه وأمر ، وسلموا أنفسهم ه، وما اطمأنت قلوهم باإيان

، احياة حينذاك نزلت الرائع والشعائر ي امدينة متوالية كامطر ي ميع شعب، به
   : فقبلوها وفرحوا ها وقالوا سمعنا وأطعنا، وي ميع اأوقات واأحوال

                                     
                           

 [.١٢٦البقرة: ]
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، إيان والكفرأو با، فحن يتعلق اأمر أو النهي بالتوحيد والرك، واه حكيم عليم
ويمي أمره ي ربة حازمة ، فإن اه يقي فيه قضاًء حاسًا منذ اللحظة اأوى

وا ، وا جاملة وا مساومة، ا تردد فيها وا تلفت، جازمة رحة ا غموض فيها
   ): ملسو هيلع هللا ىلصفمن أول يوم قال اه لرسوله ، تأجيل فيها وا تأخر

 [.2 -1]الكافرون:  (   
فإن ، أو وضع اجتاعي معقد، عندما يتعلق اأمر أو النهي بعادة أو تقليد أو سلوكو

وهيئ الفرصة والظروف ، ويأخذ اأمر بالير والرفق والتدرج، اإسام يريث به
ومسألة حريم اخمر ، الواقعية التي تير التنفيذ والطاعة عن قناعة كمسألة الرق

، عاج لقلعها من النفوسإى  والعادة حتاج، ة وإلففقد كان اأمر أمر عاد، وامير
 .وقتإى  والعاج حتاج

ي نفوس امسلمن بأن اإثم ي اخمر  فطريفبدأ اه عَز وجَل بتحريك الوجدان ال
 .وي هذا إحاء بأن تركه هو اأوى، وامير أكر من النفع

 .لوقت رب اخمر وي هذا تضييق، ثم هاهم عن أداء الصاة وهم سكارى
مقروناً ، فلا مت هاتان اخطوتان جاء النهي احازم اأخر بتحريم اخمر وامير

وكرت دنان اخمر ، فلا اطمأنت القلوب انقادت اجوارح وأطاعت، بالتنفر عنه
          ): امتثااً أمر اه عَز وجَل بقوله

            
 [.01 -09]امائدة:  (             

 وإذا استقام القلب باإيان، استقامت اجوارح بالطاعة واانقياد. 
 وإنا يستقيم القلب بأمرين:

وتعظيم اأمر والنهي .. تقديم ما حبه اه تعاى عى ما حبه النفس بكال اإيان
  ): وهو اه عَز وجَل ، هيوذلك ناشئ عن تعظيم اآمر النا، وهو الريعة

 [.32]احج:  (       
وقد يرك امناهي خشية سقوطه من أعن ، فاإنسان قد يفعل اأمر لنظر اخلق إليه

فهذا ليس فعله وتركه صادرًا عن تعظيم اأمر ، أو خوفًا من العقوبات الرعية، الناس
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                   : وا عن تعظيم اآمر الناهي، والنهي
 [.١ – ١الزمر: ]                

 وأوامر اه عَز وجَل نوعان:
      : وأوامر رعية خاصة باإنس واجن.. أوامر كونية يدبر اه ها الكون

                                      
 [.٦٢ – ٦٥الذاريات: ]             
 واأوامر الرعية قسان:

ونكاح ما طاب من ، أوامر رعية حبوبة للنفس كاأمر باأكل من الطيبات اأول:
 .وصيد الر والبحر ونحو ذلك، أربعإى  النساء
 وهي نوعان:أوامر رعية مكروهة للنفس، : الثاي
افل والصلوات والنو، وتاوة القرآن، أوامر خفيفة سهلة كاأدعية واأذكار اأول:

 .ونحوها
، والنصيحة، واأمر بامعروف والنهي عن امنكر، اهإى  أوامر ثقيلة كالدعوة الثاي:

 .واجهاد ي سبيل اه
، يزيد بامتثال اأوامر اخفيفة والثقيلة معاً ، وينقص بامعصية ،واإيان يزيد بالطاعة

وحقق مراد اه من ، ل خفيفاً وصار الثقي، فإذا زاد اإيان صار امبغوض حبوباً 
        : وحركت بذلك اجوارح، عبادة بالدعوة والعبادة

                       
                            

 [.٥٢التوبة: ]
أن يذكر العبد اآمر ها.. ويراعي أوقاها وحدودها..  :وعامات تعظيم أوامر اه

إى  أي بأركاها وواجباها.. وسننها وآداها.. وحرص عى كاها.. ويسارعوي
 أدائها.. ويفرح ها.. وحزن عند فواها، كمن فاتته صاة اجاعة ونحوها.

.. وأن يغضب ه إذا انتهكت حارمه، وير برؤية الطائعن.. وأن يفرح بالطاعات
وا يكون دأبه البحث عن علل  ..وا يسرسل مع الرخص.. وحزن عند معصيته
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فإن ظهرت له .. وجتنب امعاي؛ أن اه أمره بذلك، بل يفعل الطاعات.. اأحكام
          : احكمة مله ذلك عى مزيد اانقياد والعمل

 [.٩٤اأنبياء: ]                      
، فيفعل م به حسب ااستطاعةوكل ما أمر اه ورسوله به فيجب عى امسلم القيا

كا قال  امسلم اأوامر حسب ااستطاعة، وجتنب امناهي وامحرمات مطلقاً 
                         : سبحانه

 [.16]التغابن:                
ََ َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلكُ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ْم بُِسَؤالِـِهـْم َواْختِافِِهـْم َدُعوِي َما َتـَرْكُتُكْم، إَِن

ٍء َفاْجَتنُِبوُه، َوإَِذا أَمْرُتُكْم بِأْمٍر َفْأُتوا ِمنْـُه َما اْس  ْ ََ  «َتطَْعُتـمْ َعَلـى أْنبِيَائِِهـْم، َفإَِذا َنـَهْيُتُكْم َعْن 
 .()متفق عليه

  ): كا قال سبحانه ويأخذ اأوامر وامناهي من الوحي ومشكاة النبوة فقط
 [.1]احر:  (             

ويقلب القلوب ، وهو الذي يقلب الليل والنهار، واه وحده هو عام الغيب والشهادة
 .وحيي اأرض بعد موها، واأبصار

وا رع ، وليس لغره أمر وا هي، ي حياة العباد املك الذي حكموهو سبحانه 
 .وا خلق وا تدبر، ريموا حليل وا ح، وا حكم

                     : فهذا كله اختص به ملك املوك وحده ا ريك له
 [.٧٤يوسف: ]                               

وإذا ، واجتناب ما هى اه ورسوله عنه، وكل مسلم مأمور بفعل ما أمره اه ورسوله به
فيباح له بقدر الرورة  ،إا إذا كان مضطراً ، نه متعمدًا فهو آثمفعل امسلم امنهي ع

كاأكل من اميتة أو اخنزير بقدر احاجة ونحو ذلك وإذا فعل امنهي عنه ناسياً أو 
 (        ): جاهًا فا يء عليه كا قال سبحانه

 .()أخرجه مسلم  «قد فعلُ»: فقال اه [.226]البقرة: 
                                                

 (. 1331(، واللفظ له، ومسلم برقم )1222، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 126برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 (          ): وجَل  وقوله عزَ 
 [.5]اأحزاب: 

لكن اه رفع عنه ، فا بَد من اإتيان به، أما ترك امأمور به فا يعذر بجهله وا نسيانه
فمن ني الوضوء وصى ، اميء ي صاته أن يعيدها ملسو هيلع هللا ىلصاإثم كا أمر رسول اه 

 .وهكذا ..لكن عليه إعادة الصاة بعد الوضوء، فا إثم عليه
واحكمة ي التشديد أول اأمر، ثم التيسر ي آخره، توطن النفس عى العزم 

اأجر عى عزمه.. وتوطن نفسه عى اامتثال..  واامتثال، فيحصل للعبد اأمران:
ومثاله: فرض اه الصاة مسن ليلة اإراء، ، والتيسر والسهولة با خفف اه عنه

 ا مسًا ي العمل ومسن ي اأجر.ثم خففها وتصدق بجعله
ما إى  فينقل اه عباده بالتدريج من اليسر، وقد يقع ي اأمر والقضاء والقدر ضد هذا
 ومثاله: ،فا تتحمله النفوس وا تنقاد إليه، هو أشد منه؛ لئا يفجأ هذا التشديد بغتة

ومن هذا أهم أمروا ، اً تدرجهم ي الرائع شيئًا فشيئًا كالتدرج ي حريم اخمر مث
 .فلا ألفوها زيد فيها، بالصاة ركعتن

ومنه ، رمضانصيام شهر فلا ألفوه فرض عليهم ، ومن هذا الصيام كان عى التخير
 [.٢٧١البقرة: ]               : فلا ألفوه أمروا به، اإذن باجهاد

 .وذلك كله للربية عى قبول اأحكام واإذعان ها
، والزروع واأزهار، واه عَز وجَل أنزل من الساء ماًء فأخرج بسببه الثار اليانعة

واأخاق ، عباده فأخرج بسببه اأعال الصاحةإى  وكذلك أنزل الوحي من الساء
ومن البر من ا يقبل اهدى ، إا أن من اأرض ما ا يقبل اماء كاحجارة، احسنة

                      : كالقاسية قلوهم
 [.٦احج: ]            

، وإنزال الكتب، لكن اه عَز وجَل أقام احجة عى ميع العباد بإرسال الرسل
 .ومنحهم السمع والبر والعقل

واأوامر الرعية تلزم من يعلمها، ومكن من فعلها، ومن ا يعلمها، أو م يتمكن من 



150 

 مه؛ أن الوجوب مروط بالعلم والقدرة، فا يكلف اه نفساً إا وسعها.فعلها فا تلز
بعد قيام احجة كا قال  ،أو فعل حظور، والعقوبة ا تكون إا عى ترك مأمور

 [.15]اإراء:  (     ): سبحانه
وله سنة ي قضائه ، وله سنة ي خلقه، واه تبارك وتعاى له سنة ي أمره ورعه

                                : درهوق
 [.٥١ – ٥١الزمر: ]                           

وإى جانبه ، وحكم اه القدري يمي ي الناس عى غر إرادة منهم وا اختيار
وهو احكم الرعي ، حكم اه الرعي الذي ينفذه الناس عن رى منهم واختيار

 .شأنه شأن احكم القدري، وهو كذلك من اه وه، مثل ي اأوامر والنواهيامت
           ): والثاي الناس فيه ختارون، لكن القدري الناس فيه مقهورون

 [.49]يوسف:  (            
ويثيبهم ، ليأمر عباده وينهاهم، فسبحان الذي خلق السموات واأرض باحق

         ): اقبهم كا قال سبحانهويع
جئ  [.22]اجاثية:  (    

فكا ا يرتب ، وبلوغها إليه، وأحكام الريعة إنا تثبت ي حق العبد بعد بلوغه هو
  .قبل بلوغها إليهأحكام فكذلك ا يرتب ي حقه ، قبل بلوغه هوحكم ي حقه 

اميء  ملسو هيلع هللا ىلصففي العبادات م يأمر النبي ، ي العبادات وامعامات واحدود وغرها
وم يأمر معاوية بن .. ي صاته بإعادة ما تقدم من الصلوات التي م تكن صحيحة

وم يأمر من أكل ي .. حن تكلم ي الصاة باإعادة؛ أنه م يبلغه احكم احكم 
ضة حن وم يأمر امستحا.. هار رمضان باإعادة ما ربط اخيطن؛ أجل التأويل

وم يأمر امتمعك ي الراب أجل التيمم باإعادة .. تركت الصاة أن تعيد ما تركت
القبلة امنسوخة بعد بطاها وم إى  وأهل قباء صلوا، مع أنه م يصب فرض التيمم

بل استداروا ي صاهم وأموها؛ أن احكم م يثبت ي حقهم إا ، يعيدوا ما صلوا
 [.٢٧١البقرة: ]               : بعد بلوغه إليهم
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أما ي امعامات فإن اه تعاى أمر امؤمنن برك ما بقي من الربا بعد اإسام وهو 
: وم يأمرهم برد امقبوض؛ أهم قبضوه قبل التحريم كا قال سبحانه، ما م يقبض

 [.212]البقرة:  (            )
 أسامة قتيله بعد إسامه بقصاص وا دية وا كفارة.ملسو هيلع هللا ىلص من النبي وي القصاص م يض

 وه عَز وجَل عى كل عبد نوعان من احقوق:
             : أمره وهيه الذي هو حض حقه عليه أحدها:

 [.١١آل عمران: ]              
                : شكر نعمه التي أنعم ها عليه الثاي:

 [.٢١سبأ: ]     
فمشهد الواجب عليه ا يزال ، وبالقيام بأمره، فاه سبحانه يطالب العباد بشكر نعمه

 .عفو اه ومغفرتهإى  وأنه حتاج، يشهده تقصره وتفريطه
وشهوده لتقصره ، وكلا كان العبد أفقه ي دين اه كان شهوده للواجب عليه أتم

بل بالقيام مع ذلك باأوامر ، د ترك امحرمات الظاهرةفليس الدين بمجر، أعظم
واجهاد ي ، والنهي عن امنكر، واأمر بامعروف، اهإى  امحبوبة ه كالدعوة

وأقل الناس دينًا وأمقتهم عند اه من ترك هذه الواجبات وإن زهد ي الدنيا ، سبيل اه
                          : بأمعها

                              
 [.٢٤٦ – ٢٤٧آل عمران: ]           

واه سبحانه يترف ي خلقه بملكه وحكمته، وعدله وإحسانه، فهو سبحانه عى 
 راط مستقيم:
.. ونفعه وره.. وعطائه ومنعه.. وأمره وهيه.. ورعه وقدره.. ي قوله وفعله

وإحيائه .. وإنعامه وانتقامه.. وإعزازه وإذاله.. وإغنائه وإفقاره.. ئهوعافيته وبا
.. وي كل ما يقدر.. وثوابه وعقابه وي كل ما خلق.. وحليله وحريمه.. وإماتته

 [.56]هود:  (    ): وي كل ما يأمر
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     رضوان اه واجنة: إى  وعبادته سبحانه هي الراط امستقيم اموصل
 [.٦٢آل عمران: ]                

 وأوامر اه التي كلفنا ها نوعان:
، ما نعرف وجه احكمة فيه بعقولنا كالصاة والزكاة والصيام وأكل الطيبات أحدها:

 .وجّل الريعة من هذا النوع
والوضوء من أكل حم ، ما ا نعرف وجه احكمة فيه كرمي اجار ي احج الثاي:
 .ونحو ذلك، وراجز

فكذلك حسن اأمر منه بالنوع ، وكا حسن من اه أن يأمر عباده بالنوع اأول
الثاي؛ أن الطاعة ي النوع اأول ا تدل عى كال اانقياد؛ أحتال أن امأمور 

أما الطاعة ي النوع الثاي ، إنا أتى به ما عرف بعقله وجه احكمة وامصلحة فيه
 .ى كال اانقياد وهاية التسليمفإها تدل ع

وهو أن يأمرنا اه أن نتكلم با نقف عى ، وإذا كان هذا ي اأفعال ففي اأقوال مثله
 : وتارة با ا نقف عى معناه كاحروف امقطعة ي أوائل السور، معناه كاآيات

                                  
                                   

 [.١٧ – ١١لقان: ]                       
وظهور العبودية ي ، وامقصود من ذلك ظهور اانقياد والتسليم من امأمور لآمر

               ): هذا وهذا
                   

 [.1]آل عمران:  (               
، فإن كان مطلقًا كان حكمنا كحكمه كرك اأكل متكئاً ، أمراً  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا ترك رسول اه 
 .وأنه ا يصافح النساء ي البيعة ونحو ذلك، وأنه م ينتقم لنفسه

فإذا زال السبب زال ، حال وجود السبب ملسو هيلع هللا ىلصوإن تركه لسبب كان حكمنا كحكمه 
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                      : اأصلى إ ورجع ،احكم
 [.٥احر: ]                 

 وأسباب الرك أنواع:
 . الفعل امستحب خشية أن يفرض عى اأمة ملسو هيلع هللا ىلصمنها تركه 

فلا زالت اخشية بوفاته ، ومنه ترك قيام رمضان ماعة خشية أن يفرض عليهم
 .عنهم فعلها ي امسجد زمن عمر  وانقطاع الوحي أعاد الصحابة ري اه

 . ومنها ترك الفعل امستحب خشية أن يظن البعض أنه واجب
 كان يتوضأ لكل صاة استحباباً، وقد ترك ذلك يوم فتح مكة، لبيان اجواز.ملسو هيلع هللا ىلص ومنه أنه 

 . ومنها الرك أجل امشقة التي تلحق اأمة ي ااقتداء بالفعل
فلم يمنعه من أن يرمل ي ، ربعة اأخرة من الطوافومنه ترك الرمل ي اأشواط اأ
 .اأشواط كلها إا اإبقاء عليهم

 . ومنها ترك امطلوب خشية من حدوث مفسدة أعظم من بقائه
نقض الكعبة وبنائها عى  ملسو هيلع هللا ىلصكا ترك النبي ، وهذا من السياسة الرعية امقررة

 .؛ أن قريشًا حديثو عهد بكفرملسو هيلع هللا ىلصقواعد إبراهيم 
فلا وسع اه عليه كان ، لرك عى سبيل العقوبة كركه الصاة عى امدينومنها ا

 .يصي وا يسأل عن الدين
فلم يبادر للقضاء ، ومنها الرك مانع رعي كقصة نومه عن صاة الفجر ي السفر

ثم حول بالناس ًا، وحتمل أن بالوادي شيطان، لكون الشمس ي أول طلوعها
 .روصى هم ي مكان آخ

ليتمكن ، وما هو الذي أمر به، واه تعاى إذا أمر عبده بأمر وجب عليه أن يعرف حده
فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان باه عى امتثاله ي نفسه وي غره ، بذلك من امتثاله

 .بحسب قدرته وإمكانه
ثم اجتهد ، وما يدخل فيه وما ا يدخل، عن أمر عرف حدهاه وكذلك إذا هى 

 .ان باه عى تركهواستع
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وهو كل ذنب عظيم استفحشته الرائع والفطر ، وينهى اه عَز وجَل عن الفحشاء
، واحتقار اخلق، والعجب والكر، والزنا والرقة، والقتل بغر حق، كالرك باه
                                           : ونحو ذلك

 [.١١اأعراف: ]                                         
 .وهو كل ذنب ومعصية تتعلق بحق اه تعاى، وينهى كذلك عن امنكر

وهو كل عدوان عى اخلق ي الدماء واأموال واأعراض ، وينهى عن البغي
                         : ونحوها

 [.٩٤: النحل]              
فكل ، فهذه اآية جامعة جميع امأمورات وامنهيات وم يبق يء إا دخل فيها

وكل ، أو إيتاء ذي القربى فهي ما أمر اه به، أو إحسان، مسألة مشتملة عى عدل
 .أو بغي فهي ما هى اه عنه، أو منكر، مسألة مشتملة عى فحشاء

ارات والعقوبات ونحوها فإنه ي فعل منه وما جاءت به الريعة من امأمورات والكف
فإنه جاهد عى  ،فإذا م يقدر امسلم عى جهاد ميع امركن، حسب ااستطاعة

 .من يقدر عى جهادهم
فالقليل من ، وتعطيل امفاسد وتقليلها، فالريعة جاءت بتحصيل امصالح وتكميلها

 .ودفع بعض الر خر من تركه كله، اخر خر من تركه
   )وقد أمر اه امؤمنن باتباع ما أنزل إليهم من رهم كا قال سبحانه

            ) 
 [.55]الزمر: 

         : فالقرآن هو أحسن احديث وأعظمه وأكمله بالنسبة لغره
                               

                                       

 [.١١الزمر: ]
فاخر عن اأبرار وامقربن يتضمن أن اتباع  ،ن واأحسنوأخباره وأوامره فيه احَــَس 
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 .واتباع امقربن أحسن، الصنفن حسن
، وااقتصار عى فعل الواجبات حسن، واأمر يتضمن اأمر بالواجبات وامستحبات

 .وفعل امستحبات معها أحسن
واإحسان مع العدل ، وا ريب أن العدل حسن، واه سبحانه أمر بالعدل واإحسان

، اه بالنوافل بعد الفرائضإى  وتقرب، ومن اتبع اأحسن فاقتدى بامقربن، أحسن
   : فهـو أحـق بالبرى كا قال سـبحانه، وأحسن ي عبادة ربـه ومعاملة خـلقه

                                   
 [.12-11]الزمر:                          

كلها  نفاق ي سبيل اه، واإوالعبادة والتعليم ،وفعل اخرات ،واأمر بامعروف
     ) :وي كل منها احسن واأحسن كا قال سبحانه، اعال حسنة

                    
 [.19]احديد:  ( 
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 والُ النفع فقه -4
                 ): قال اه تعاى

             )  
 [.122]اأعراف: 

               ): وقال اه تعاى
                

 [.11]اأنعام:  (         
، إا بإذن اه ،وا يعطي وا يمنع ،كل ما سوى اه عَز وجَل ملوك ا ينفع وا ير

 .وظاهرًا وباطناً ، فاأمر كله ه أواً وآخراً 
امتفرد بالر ، ويقلب القلوب واأبصار، وهو سبحانه الذي يقلب الليل والنهار

     : وهو آخذ بناصيتهاما من دابة إا ، واخفض والرفع، والعطاء وامنع، والنفع
                                     

                              
 [.54]اأعراف:      

 والر كله ليس إليه. واأمر كله له، واخر كله بيده، ، واخلق كله له،فاملك كله بيده
، عبادهإى  وعبادته وطاعته؛ إحسانه، بته سبحانهوذلك كله يقتي تعظيمه وح

                           : وإسباغ نعمه عليهم
 [.٢٤١اأنعام: ]                     

ومن ذكر نعائه ، اه دون ما سواهإى  وكتاب اه عَز وجَل ملوء من ذكر حاجة العبيد
وليس عند ، دهم به ي اآخرة من صنوف النعيم واللذاتومن ذكر ما وع، عليهم

                  : امخلوق يء من هذا
 [.٢٩النحل: ]       

وي تعلق العبد ، وحبته عى إحسانه ،والشكر له، فعى العبد التوكل عى ربه وحده
 ،امعينة عى عبودية اهبا سوى اه مرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد عى حاجته 
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                              : وتفريغ قلبه له
                              

 [.٥ – ٦فاطر: ]       
يريد به ، عبده مع غناه عنهإى  فهو امحسن، كريم رحيم، واه سبحانه غني ميد

بل رمة ، وا يدفع مرة،  جلب منفعة إليه سبحانها، ويكشف عنه الر، اخر
                               : منه وإحساناً 

 [.٦١النحل: ]
رحيم ، حسن لذاتهواأفعال،  فاه تبارك وتعاى كامل الذات واأساء والصفات

      : حي لذاته، هقادر لذات، كا أنه غني لذاته، كريم لذاته، جواد لذاته، لذاته
 [.٥٦غافر: ]                                          

كا أن قدرته ، ا يكون إا كذلك، من لوازم ذاته ،وبره ورمته، فإحسانه وجوده
                  : ا يكون إا كذلك، وعلمه وحلمه من لوازم ذاته، وغناه

 [.٢طه: ]        
فإهم إذا أحبوا أحدًا طلبوا أن ينالوا ، وأما العباد فا يتصور أن حسنوا إا مصاحهم

 غرضهم من حبته، سواء أحبوه جاله، أو شجاعته، أو رياسته، أو كرمه.
، إذا م يكن العمل ه، فهم يطلبون العوض ،أو دفعوا عنه مرة ،وإن جلبوا له منفعة

ا يعرج ، كلهم إنا يسعون ي نيل أغراضهم به، اء امستأجروأجر، فأجناد املوك
 .أكثرهم عى قصد منفعة امخدوم

وقد ، بل إنا يقصد منفعته بك، فكل واحد من اخلق ا يقصد منفعتك بالقصد اأول
فإن دعوته فقد دعوت من ره ، يكون عليك ي ذلك رر إذا م يراع امحب العدل

 .أقرب من نفعه
فهي منفعة حضة لك ا ، ا لينتفع بك، سبحانه فهو يريدك لك ومنفعتك وأما الرب
 [.6]العنكبوت:  (          ): رر فيها

أو يطلب منه ، فماحظته منعه أن يرجو امخلوق، فليتدبر العاقل ذلك حق التدبر
ه بك عاجًا أو بل إنا يريد انتفاع، فإنه ا يريد ذلك البتة بالقصد اأول، منفعة له
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         : ا نفعك بنفسه، ويريد نفع نفسه بك، فهو يريد نفسه ا يريدك، آجاً 
                                          

 [.٦٢ – ٦٤الذاريات: ]
سدًا لباب ، ويأس من امخلوقن، وتأمل ذلك وتدبره فيه منفعة عظيمة وراحة

                : وفتحًا لباب عبودية اه وحده، عبوديتهم
                                   

 [.٥٥ – ٥٧الزمر: ]                  
، وعدم احتال أذاهم، وترك اإحسان إليهم، لكن ا حملنك هذا عى جفوة الناس

 .خافهم ا ترجوهمفكا ا ، بل أحسن إليهم ا لرجائهم
فإن صاحب ، وإن كان ذلك ررًا عليك، فأغلب اخلق يطلبون إدراك حاجاهم بك

بل لو ، فهم ا يبالون بمرتك إذا أدركوا منك حاجتهم، احاجة ا يرى إا قضاءها
 .كان فيها هاك دنياك وآخرتك م يبالوا بذلك
كريم، عن عبادة الغني ال حيث أعرض، فا أشد ضال من تعلق باخلق من دون اه

: ليس بيده من اأمر يء ،وأقبل عى عبادة خلوق مثله، الذي يملك النفع والر
(              ) 

 [.12]احج: 
وهو فقر حتاج ا يملك إا ما أعطاه اه  وماذا يملك امخلوق وماذا بيد امخلوق؟

 . من نفعهوره أقرب ، فهو قاسم ا معطي، إياه
وخافه ورجاه؟ ، أو أكر منه، أو دونه، فهل هناك أجهل وأضل من تعلق بمخلوق مثله

          ) وهل يليق بامخلوق أن
 [.13]احج:  (

وأمات ، وم يرضهم بسخط اه، إن السعيد الرابح من أرى اه بسخط الناس
  ): وخوفه ورجاءه فيهوأحيا حب اه ، خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه

               
 [.196 -195]يونس:  (       
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 ،وا جلب لك منفعة البتة، فاخلق كلهم ا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مرة البتة
وا ، فهو سبحانه الذي ا يأي باحسنات إا هو، إا بإذن اه ومشيئته وقضائه وقدره

     ): يذهب بالسيئات إا هولكرهات اا هو، وايدفع ا
                    

 [.191]يونس:  ( 
َُ فَ » ابن عباس ري اه عنها:ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي  َُ اإَِذا َسَأْل ْسَأِل اهَ، َوإَِذا اْسَتَعنْ
ٍء َقْد ، َواْعَلـْم أََن اأَُمَة َلِو اْج ٬َفاْسَتِعْن بِا ْ ََ َتـَمُعوا َعَلـى َأْن َينَْفُعوَك، َلـْم َينَْفُعوَك إِاَ بِ

ٍء َقْد َكَتَبـُه اهُ َعَليْ  ْ ََ وَك إِاَ بِ ُ ُُ وَك، َلـْم َي ُ ُُ َك، َكَتَبـُه اهُ َلَك، َوَلِو اْجَتـَمُعوا َعَلـى َأْن َي
ُِ الُصُحُف  ُِ اأَْقَاُم، َوَجَف  .()د والرمذيأخرجه أم «ُرفَِع

، فإن امرء إذا كان غر عام بمصلحته، فامنفعة وامرة ا تكون إا من اه وحده
وا ، فغره أوى أا يكون عامًا بمصلحته، وا مريد ها كا ينبغي، وا قادر عليها

                  : وا مريدًا ها، قادرًا عليها
                                     

 [.٢٧ – ٢١فاطر: ]                            
ويعطيك من فضله ا ، ويقدر وا تقدر، واه سبحانه هو الذي يعلم وا تعلم

       : وا يتعزز بك، وا ليتكثر بك، معاوضة وا منفعة يرجوها منك
 [.٢٦فاطر: ]                            

أعظم ما حب أنت اأخذ ، والعطاء واإحسان، وهو سبحانه حب اجود والبذل
                          : واانتفاع با سألته

 [.١٧١البقرة: ]      
 فإذا حبس اه عنك فضله ونعمته فأمرين ا ثالث ها:

وأنت امعوق لوصول فضله ، ريق مصاحكأن تكون أنت الواقف ي ط أحدما:
وا ، وا يزيد ويدوم بغر شكره، فإن اه قى أن ما عنده ا ينال إا بطاعته، إليك

                                                

 .( 2516وأخرجه الرمذي برقم )، (2660: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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                : نعت نعمة بغر معصيتهم  
 [. ٥إبراهيم: ]            

                             وقال سبحانه: 
 [.٩٥اأعراف: ]                          
وا استئثار ، فإنه م يسلبها لبخل منه، إذا أنعم اه عليك بنعمة ثم سلبها منك :الثاي

       ): وإنا العبد هو امتسبب ي سلبها عنه، ها عليك
 [.53]اأنفال:  (           

، ويتهم أقداره ويلومها، كو امحسن الريء عن الشكايةيش، فا أعجب حال اإنسان
ثم قعد يعاتب ، وجهل وأساء، وقر وعى، واإنسان هو الذي ضيع وفرط

             : وحاسب القدر بلسان احال أو امقال
 [.١٧إبراهيم: ]                      

وأطفأ اهوى نور العلم واإيان حل ، فسدتفإن الفطرة إذا ، وهذه حال أكثر اخلق
وأقبل يشكو الذي كل إحسان دقيق ، فضل امرء عمن أصل بائه ومصيبته فيه، الظام

 .من ا يرمكإى  فإذا شكوته فإنا تشكو من يرمك، أو جليل وصل إليه منه
 استحى من نفسه إن م يستح من، وعرف سبب بائه ومصيبته، وإذا عرف العبد ذلك

 ): أو يرى مصيبته وآفته من غره كا قال سبحانه، اه أن يشكو أحدًا من خلقه
 [.39]الشورى:  (        

، والسموات واأرض، وميع امخلوقات كبرها وصغرها كالعرش والكري
 .واهباءة واخردلة وغرها، والنملة والذرة، والطعام والراب

وحتاجة أمر .. أمر اه ي وجودهاإى  ذاها حتاجة كل هذه امخلوقات إظهار
 .أمر اهإى  فكذلك إظهار صفاها من النفع والر حتاجة.. اه ي بقائها

وإن جاءها أمر اه بالر رت ، فهي كاأواي الفارغة إن جاءها أمر اه بالنفع نفعت
                  : خدمةوكالعبيد ينتظرون أوامر سيدهم ليقوموا با، بإذن اه

                                       
 [.١٥آل عمران: ]                          
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فجميع امخلوقات ي العام العلوي والعام السفي إنا تعمل وتتحرك بأوامر اه 
     : مر أمره وحده ا ريك لهواأ، فاخلق خلقه، وأوامره الرعية، الكونية

                                     
                              

 [.54]اأعراف:       
ا ، وعى أوامره، وميع اأنبياء والرسل استعملوا اأشياء باليقن عى اه عَز وجَل 

            ): ملسو هيلع هللا ىلصا قال هود عى ذات اأشياء ك
 [.56هود: ] (       

رهم من امخلوقات يء غأنبياء واوليس بأيدي الرسل ووحده،  فاأمر كله بيد اه
فقر مدبر ا يأتيه خر ، وكل عبد، وكل رسول، فكل خلوق، من اأمر والنفع والر

، وا حصل عى يء من العلم إا ما علمه اه، اهوا يدفع عنه الر إا ، إا من اه
              ): وا يأخذ شيئًا من الرزق إا ما رزقه اه

                 
 [.122]اأعراف:  (

فإنه ليس بيده يء ، فيا جهالة من يقصد نبيًا أو وليًا ويدعوه حصول نفع أو دفع ر
وا يعلم ، وا يدفع الر عمن م يدفعه اه عنه، وا ينفع من م ينفعه اه، أمرمن ا

                           : وا يعلم إا ما علمه اه، الغيب
 [.١فاطر: ]                                  

 فقد ، ة والنذارة وعمل بذلكمن قبل ما أرسل به من البشار ملسو هيلع هللا ىلصوإنا ينفع الرسول 
 ،ذلكإى  وبن اأعال امفضية، بالعقوبات الدينية والدنيوية واأخروية ملسو هيلع هللا ىلصأنذر 

 : ورغب فيها، وبن اأعال اموصلة إليه، وبر بالثواب العاجل واآجل، وحذر منها
                                       

 [.٧٥ – ٧٦اأحزاب: ]                                 
واأخاء ، والذي فاق به نفع اآباء واأمهات، الذي نفع به البرية ملسو هيلع هللا ىلصفهذا نفعه 
وبينه هم غاية ، وبا حذرهم من كل ر، با حث العباد عى كل خر، واإخوان
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          ): البيان
 [.122]التوبة:  (    

وا ريك له ي أسائه وصفاته ، ك وتعاى هو الواحد ا ريك له ي ذاتهواه تبار
 .بيده املك وهو عى كل يء قدير

.. والنفع والر بيده وحده.. والعطاء وامنع بيده وحده.. اخلق واأمر بيده وحده
 [.٢٦٧آل عمران: ]                 : والشفاء وامرض بيده وحده

، وأدواء الدنيا واآخرة، فيه الشفاء التام من ميع اأدواء القلبية والبدنية وكتابه القرآن
ووضعه عى ، وإذا أحسن العليل التداوي به، ولكن ما كل أحد يوفق لاستشفاء به

 .م يقاومه الداء أبداً ، دائه بصدق وإيان ويقن
ال لصدعها أو بوكيف تقاوم اأدواء كام رب اأرض والساء الذي لو نزل عى اج

                                       : عى اأرض لقطعها
                                      

                                          
 [.١٢الرعد: ]             

، قلوب واأبدان إا وي القرآن سبيل الدالة عى دوائهفا من مرض من أمراض ال
       ): وكيفية احمية منه كا قال سبحانه، وبيان سببه

ڭ  [.22]اإراء:  (       
واعتقد الشفاء ، وإنا ينتفع به من آمن به وتلقاه بالقبول، فالقرآن شفاء جميع امؤمنن

فهذا القرآن إن م يتلق هذا التلقي م حصل ، ن واإذعانوكال التلقي له باإيا، به
رجسهم إى  بل ا يزيد الكفار وامنافقن إا رجساً ، به شفاء الصدور من أسقامها

 .مرضهمإى  ومرضاً 
كا أن شفاء القرآن ا يناسب إا اأرواح ، فطب النبوة ا يناسب إا اأبدان الطيبة

النبوة كإعراضهم عن ااستشفاء بالقرآن الذي هو وإعراض الناس عن طب ، الطيبة
ولكن ، وليس ذلك لقصور ي الدواء، الشفاء النافع من ميع اأدواء القلبية والبدنية

                : وعدم قبوله، وفساد امحل، خبث الطبيعة
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 [.٧٧فصلت: ]                          

فزادت  ،والكفار أعرضوا عنه، لكن امؤمنن انتفعوا به ،فالقرآن شفاء جميع اخلق
             ): أسقامهم

 [.51]يونس:  (
، اهادي الكاي الشاي الرازق ي ميع حوائجناإى  وإذا علمنا هذا فعلينا التوجه
وقد تكفل ، الذي له ما ي السموات وما ي اأرض وتقديم الشكوى فقط للغني

 .وامغفرة للمستغفرين، وإعطاء السائلن، سبحانه بإجابة الداعن
             ): قال اه تعاى

 [.126]البقرة:  (     
ِء الُدْنَيا، ِحَن َيْبَقى ُثُلُث الَس إى  َينِْزُل َرُبنَا َتبَاَرَك َوَتَعاَلـى ُكَل َليَْلةٍ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ََ

ِفُرِي،  َْ الَلْيِل اآِخُر، َيُقوُل: َمْن َيْدُعوِي َفأْسَتـِجيَب َلـُه، َمْن َيْسأُلنِي َفأْعطَِيـُه، َمْن َيْسَت
 .()متفق عليه «َفأْغِفَر َلـهُ 

 .إنك أنت العليم احكيم، وانفعنا با علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (. 152(، واللفظ له، ومسلم برقم )1145، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 واحرام احال فقه -1
              ): قال اه تعاى

 [.50]يونس:  (      
           ): وقال اه تعاى

               ) 
 [.111 -116]النحل: 

أحل لنا ، واأرض وله خزائن السموات، اه تبارك وتعاى له ملك السموات واأرض
 .وحرم علينا ما فيه مرة، ما فيه مصلحة

وأجل غرته سبحانه ، ومن غرة اه أن يأي العبد ما حرم عليه، واه عَز وجَل يغار
فهو يغار عى إمائه كا يغار السيد ، وأباح أشياء؛ أن اخلق عبيده وإماؤه، حرم أشياء

 .وه امثل اأعى، عى جواريه
بحيث حملهم تلك امحبة عى عشق ، عى عبيده أن تكون حبتهم لغره ويغار
 ، واانراف عنه.وفعل الفاحشة، الصور

أو يفعلوا السيئ ، ويأكلوا ما يرهم، ويغار عى خلقه ميعاً أن يركوا ما ينفعهم
ويركوا احسن واجميل من اأقوال واأعال ، والقبيح من الفواحش واآثام

 [.٢٧١البقرة: ]                :واأخاق
وأحل له  ،وهيأ له ما حتاجه من الطعام والراب ،واه سبحانه خلق اإنسان وأكرمه

وإحسانًا إليه  ،رمة به، وهاه عن أشياء، وأمره بأشياء، وحرم عليه أشياء، أشياء
                              : وماية له

 [.٥٤اإراء: ]                
وكل  ،ومعصيته ،وهاه عن الرك به، وكل ما يصلحه وينفعه ،فأمره اه بعبادته وطاعته

                      : ما يره ويفسده
                                      

 [.١١ – ١٢البقرة: ]                      



114 

 وامحرمات ي الرع قسان:
والنجاسات من الدم واميتة واخنزير ، حرم لعينه كالنجاسات من اخبائث اأول:

                        كا قال سبحانه:  ونحوها
 [.٢٥١البقرة: ]                                               

حرم حق الغر، وهو ما جنسه مباح من امطاعم وامشارب وامابس  :الثاي
 وهذه إنا حرم لسببن:، وامراكب وامساكن واأموال ونحوها

كمن يأخذها بطريق ، وا إذن الشارع فيها، أخذها بغر طيب نفس صاحبها أحدما:
 .وهذا هو الظلم امحض، الرقة أو الغصب أو اخيانة

وهي العقود والقبوض امحرمة ، وإن أذن صاحبها ،ا بغر إذن الشارعأخذه الثاي:
                      : كالربا وامير ونحوما

 [.٩٤امائدة: ]             
فإن م يعلم صاحبها ، أهلهاإى  وردها، ومن حصلت بيده هذه اأموال فعليه التوبة

وحبسها مع أنه ا يرجى معرفة صاحبها أشد حرمة من ، مفإتافها إضاعة ها وهو حر
، اه للتخلص منهاإى  فتعن إنفاقها ي جهات الر والقرب التي يتقرب ها، إتافها

وخلق ، فإن اه خلق اخلق لعبادته، وأجرها يعود مالكها احقيقي، ونفع خلق اه ها
 .فترف ي سبيل اه هذه النية، تههم اأموال ليستعينوا ها عى طاعة اه وعباد

، واه سبحانه وتعاى أحل للمؤمنن اأكل من الطيبات؛ ليستعينوا ها عى طاعة اه
 .وحرم عليهم اخبائث؛ لئا ترهم

وإنا هي ، وا أحل هم شيئًا من الطيبات، وأما الكفار فلم يأذن اه هم ي أكل يء
        ): قال سبحانهحال للمؤمنن باه فقط كا 

                  
 [.32]اأعراف:  ( 

وحاسبون يوم القيامة عى ، والكفار معتدون عى الطيبات التي أحلها اه للمؤمنن
            : وم يشكروا اه عليها، النعم التي تنعموا ها

 [.٩١ – ٩١احجر: ]                
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وا أباح له ما يستعن به عى ، واه عَز وجَل م يبح إعانة العاي عى معصيته
 .فا تكون مباحات هم إا إذا استعانوا ها عى الطاعات، امعصية

ويشكرون اه عليها كا ، فاه عَز وجَل أباح للمؤمنن الطيبات؛ أهم ينتفعون ها
           ): أمرهم رهم بقوله

 [.112]البقرة:  (  
ويستحيل عى احكيم العليم ، واه عَز وجَل إذا حرم شيئًا حرم كل يء يوصل إليه

ثم يبيح التوصل إليه بنفسه ، أن حرم اليء ويتوعد عى فعله بأعظم أنواع العقوبات
 .بأنواع احيل

وحرم عليهم صيد السمك ، ها حيلةوقد حرم اه عى اليهود الشحوم فجملوها وباعو
وجعلهم قردة  ،فعاقبهم اه ،وأخذوه يوم اأحد حيلة ،يوم السبت فحبسوه يوم السبت

           ): خاسئن كا قال سبحانه
 [.65]البقرة:  (  

وصدهم  ،عقوبة هم عى بغيهم وظلمهم ،وحرم اه عى اليهود طيبات أحلت هم
         ): كا قال سبحانه عن سبيل اه

              
 [.161 -169]النساء:  (     

 .فهذا كله حريم عقوبة عى اليهود البغاة الظامن
من اأمراض  أما ما حرمه اه عى هذه اأمة من اأشياء فهو صيانة هم وماية

أمرهم به رمة منه وإحسانًا وإنعامًا عليهم؛ أن فهو سبحانه أمر عباده با واآام، 
فهو بمنزلة الغذاء الذي ، صاحهم ي معاشهم وأبداهم وأرواحهم بفعل ما أمروا به

، وليس جرد تكليف وابتاء كا يظنه كثر من الناس، ا قوام للبدن إا به بل أعظم
 .وهاهم عا هاهم عنه صيانة هم ومية عا يرهم

رهم حاجة منه إليهم وهو الغني احميد، وا حرم عليهم ما حرم بخًا منه عليهم فلم يأم
                                        : وهو اجواد الكريم

 [.٢٦فاطر: ]
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 وما حرمه اه عَز وجَل نوعان:
     ): حرم لذاته ا يباح بحال كامذكور ي قوله سبحانه اأول:

                     
 [.33]اأعراف:  (  

وحم ، والدم، فيباح ي حال دون حال كاميتة، حرم حريًا عارضاً  الثاي:
لكنها تباح للمضطر بقدر احاجة كا قال ، فهذه حرمات أبداً ، واخمر، اخنزير
               ): سبحانه

 [.115]النحل:  (          
 وامحرمات بالنسبة لإنسان قسان:

فهذه اكتفى والقاذورات،  حرمات تعافها النفوس كاميتة والدم والنجاسات أحدها:
 .الرع بتحريمها دون عقوبة

وهذه جعل اه ها عقوبات ، حرمات تشتهيها النفوس كالزنا والرقة واخمر الثاي:
     كا قال سبحانه:  وتزجر من هّم ها، ارتكبها تطهر من، مقدرة

 [.١٢امائدة: ]                                     
 وامحرمات ها أربع مراتب:

وأشد منها حريًا الرك باه .. وأشد منها حريًا اإثم والظلم.. فأدناها الفواحش
سبق القول عى اه با علم ي أسائه وصفاته وأشد حريًا من كل ما .. سبحانه
          ): وي دينه ورعه كا قال سبحانه، وأفعاله

                  ) 
 [.33]اأعراف: 

فهو ، وأعظمها إثًا عند اه، فالقول عى اه با علم أشد هذه امحرمات حرياً 
، ونفي ما أثبته، وتغير دينه وتبديله، ما ا يليق بهإى  ونسبته، يتضمن الكذب عى اه

وموااة من ، وعداوة من وااه، وإبطال ما أحقه، وإحقاق ما أبطله، وإثبات ما نفاه
                                 : وبغض ما أحبه، وحب ما أبغضه، عاداه
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 [.٩١اأنعام: ]                         

فليس ذنب عظيم،  وأقواله وأفعاله، ووصف اه با ا يليق به ي ذاته وأسائه وصفاته
، وهو أصل الرك والكفر، اً وا أشد إث، ي جنس امحرمات أعظم عند اه منه

فكل بدعة مضلة ي الدين أساسها القول عى اه ، وعليه أسست البدع والضاات
 :ويكذب عى اه ورسوله، فا جوز أحد أن يقول عى اه با علم، با علم

                                    
 [.٥٢العنكبوت: ]     

            ):  تعاىقال اه
              ) 

 [.111 -116]النحل: 
           : موجب لدخول النار ملسو هيلع هللا ىلصوكذا الكذب عى رسول اه 

                                 
 [.٢٢٦: النساء]     
َ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  َّ  .()متفق عليه «ُمتََعِمدًا َفْلَيَتَبَوأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَارِ َمْن َكَذَب َع

أو غالبًا عى .. فإما أن يكون عامًا باحق فيها، وإذا نزلت النازلة بامفتي أو احاكم
 .أو ا يعلم.. ظنه

م حل له أن يفتي وا يقي با  ،وا غلب عى ظنه، فإن م يكن عامًا باحق فيها
 .ومتى أقدم عى ذلك فقد تعرض لعقوبة اه، ا يعلم

: م حل له أن يفتي وا يقي بغره ،وإن كان عامًا باحق فيها أو غلب عى ظنه
(              

 [.12]هود: (             
ه اه واحرام ما حرم، واحال ما أحله اه ورسوله من اأقوال واأعال واأشياء

                                                

 (. 3(، ومسلم برقم )119، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ومصدر أمره ، وأمر العباد وهيهم عن حظهم وسعادهم ي الدنيا واآخرة، ورسوله
فله احمد والشكر عى ما ، وإحسانه وإنعامه، وبره وجوده، وهيه رمته الواسعة

                            : رعه وأمر به
 [.١عة: اجم]                             

    ): وليس أحد من اخلق أن حل أو حرم من عند نفسه
                

 [.111 -116]النحل:  (      
واجهة التي خلق وترزق هي ، وهو الرازق هم، واه تبارك وتعاى هو اخالق لعباده

                  : وتأمر وتنهى، التي ترع فتحل وحرم
 [.١٥الكهف: ]                             

وقد أباح اه للناس ميعًا أن يأكلوا ما رزقهم اه ي اأرض حااً طيبًا إا ما رع 
وحذرهم من عدوهم الشيطان الذي غَر أباهم آدم فأوقعه فيا ، هم حرمته مرته

            ): حرم اه فقال سبحانه
 [.162]البقرة:  (     

وتوحي إليهم أن يتلقوا منه ، وينادي اه امؤمنن بالصفة التي تربطهم به سبحانه
، فهو وحده الرازق، ويذكرهم با رزقهم، وأن يأخذوا عنه احال واحرام، الرائع

: ث التي ترهم فيقولوحرم عليهم اخبائ ،الذي أحل هم الطيبات التي تنفعهم
(             

 [.112]البقرة:  (
وقد استخلف اإنسان ، ومالك كل موجود؛ أنه موجده، واه عَز وجَل مالك املك

عى ، وقوى وطاقات، ومكنه ما ادخره له فيها من أرزاق وأقوات، ي هذه اأرض
 .عهد منه ورط

 .كيف شاء، فوى يصنع فيه اإنسان ما يشاء وم يرك له هذا املك العريض
 .وحسب ريعته، إنا استخلفه عى أن يقوم باخافة وفق منهج من استخلفه

وفق ، ومعارات وأخاق، وعبادات ومعامات، فا وقع منه من عقود وأعال
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 .وما وقع منه خالفًا للعقد فهو باطل موقوف، التعاقد فهو صحيح نافذ
 .وا يقره امؤمنون باه، قرًا فهو إذن ظلم واعتداء ا يقره اهفإن أنفذه قوة و

والناس كلهم ليس هم أن خرجوا ، فاخلق واأمر واحكم ي الكون كله ه وحده
وهم ، عن منهج اه وريعته؛ أهم وكاء مستخلفون ي اأرض برط وعهد

وا مدبرين ، أيدهم من أرزاقوليسوا ماكًا خالقن ما ي ، وعليهم واجبات ،حقوق
                      : بملك غرهم إا حسب أمره

                                        
 [.٧٩امائدة: ]                  

، ياء بعضفيكون بعضهم أول، ومن بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بن امؤمنن باه
 .وأن ينتفعوا برزق اه الذي أعطاهم كإخوة

مع تكليف اجميع ، در عليه رزقهفمن وهبه اه منهم سعة أفاض من سعته عى من ق  
 ،أو عى اأمة ،فا يكون أحدهم كًا عى أخيه، بالعمل كل حسب طاقته واستعداده

                          : وهو قادر عى العمل
 [.٢٦املك: ]         

وأمرهم ، والصدقة تطوعًا غر حدد، وجعل سبحانه الزكاة فريضة ي امال حددة
وأن يتجنبوا اإراف والتبذير فيا ينفقون ، كذلك أن يلتزموا جانب القصد وااعتدال

   : وفيا يستمتعون به من الطيبات التي أحلها هم، من رزق اه الذي أعطاهم
                                 

 [.١٢اأعراف: ]
وا ، ورط عليهم ي تنمية أمواهم أن يلتزموا وسائل ا ينشأ عنها اأذى لآخرين

يكون من جرائها تعويق أو تعطيل جريان اأرزاق بن العباد كالربا والغش والغصب 
ويسحق ، ويسبب العداوة واحروب، سلمنوغر ذلك ما ير بحياة ام، وااحتكار

، وحطمها أخاقياً ، ويشقيها أفرادًا وشعوبًا مصلحة حفنة من امرابن، البرية سحقاً 
                     : وحدث اخلل ي دورة امال بن الناس

 [.١٩الروم: ]                                  
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وقد لعن اه كل ، وااحتكار ظلم.. والغصب ظلم.. والغش ظلم.. كله ظلمفالربا 
     ): وتوعده بالعذاب األيم كا قال سبحانه، ظام

 [.19]النساء:  (        
آكَِل الِرَبا، َوُمْؤكَِلـُه » ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عبداه ري اه عنها قال: لعن رسول اه 

 .()أخرجه مسلم «َوَشاِهَدْيـِه، َوَقاَل: ُهـْم َسَواء  َوَكاتَِبـُه، 
 وإخراج امال له وجهان:

، أو أو صدقة ،أو هدية، وهو إخراج امال زكاة، وجه طيب سمح ميل طاهر اأول:
 قرضًا. 

 .ابتغاء وجه اه ؛وا رد با عوض بذل امال للغر والصدقة:
 .وإكرام أهل الفضل، القلوب وتأليف، بذل امال لكسب اإخوان :واهدية
 .لطائفة خصوصة، بقدر معلوم ،حق معلوم من امال :والزكاة

 والقرض: بذل امال للمحتاج عى أن يرده لصاحبه.
 .وهو إخراجه من أجل احصول عى الربا، وجه كالح طالح حرم الثاي:
 امدين أو حمه. إخراج امال، ثم اسرداده، ومعه زيادة حرمة مقتطعة من جهد والربا:

          : فالزكاة والصدقات مقابل للنظام الربوي الذي يمحق اأموال
 [.١٥٥البقرة: ]                                           

 .والثاي أمر به الشيطان الرجيم، فاأول أمر به الرمن الرحيم
وهتت صورة الزكاة حتى ظنها ، ما شاء اهوما قام سوق الربا اختفى سوق الزكاة إا 

وحظ البرية ، ومن شاء منعها ،فمن شاء أخرجها، بعض الناس إحسانًا فرديًا هزياً 
وحرمت نفسها الطمأنينة ، التي حرمت نفسها الدين أها خرت الدنيا واآخرة

ه عباده وحرموا من اخر الذي يبر اه ب، فوق حرماهم من اأجر والثواب، والرضا
         ): وأولياءه بقوله

 [.211]البقرة:  (          
                                                

 (. 1502برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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وهو اه وحده ، إن الذي يملك حق التحليل والتحريم ي هذا الكون هو الذي خلقه
            : وا أمة، وا طبقة، ا فرد، وليس ذلك أحد من البر، ا ريك له

                                   

 [.٧٤يوسف: ]
وكل جهة أخرى حلل أو حرم شيئًا ي حياة البر فإنا تصدر أحكامًا باطلة بطاناً 

وا ي ، فليس أحد غر اه أن حلل أو حرم ي طعام أو راب أو نكاح، أصلياً 
انه من اه حسب إا أن يستمد سلط، وا ي عقد، وا ي عمل، وا ي حركة، لباس

                            : ريعة اه
                                           

 [.٢٢٥ – ٢٢٥النحل: ]
وهو اعتداء ، وكل ما يرعه البر للبر بغر سلطان من اه فهو من حكم اجاهلية

فا أعظم جرم هؤاء الذين  ،هو باطل بطانًا أصلياً ومن ثم ف، عى حق اه ي خلقه
           ): يرعون للناس من دون اه

 [.21]الشورى:  (            
وكل ما أحله اه عَز وجَل فهو الطيب، وكل ما حرمه فهو اخبيث، وليس لإنسان أن 

 رين:ختار لنفسه غر ما اختاره اه له أم
فمن اختار لنفسه غر ما ، أن التحليل والتحريم من خصائص اه الرازق أحدما:

       : وا يستقيم معه إيان، اختار اه فهو ااعتداء الذي ا حبه اه
                                   

 [.٥٥غافر: ]      
ا حرم أحد عى نفسه تلك الطيبات التي ها صاحه ف، أن اه حل الطيبات الثاي:

لن يبلغ بر احكيم اخبر الذي  ،وبره باحياة، فإن بره بنفسه، وصاح احياة
        ): وليس هذا من اإيان، أحل هذه الطيبات

                ) 
 [.36]اأحزاب: 
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، ا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البرية، والعمل فاإسام دين العدل والرمة
ومن ثم ، وا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات اإنسان تعمل عمًا نافعًا سوياً 

وتعويق عن إناء احياة التي ، وتعطيل للطاقة، حارب الرهبانية؛ أها كبت للفطرة
 .أراد اه ها الناء

وحقيق مراد ، من عوامل بناء احياة ونموها كا هى عن حريم الطيبات كلها؛ أها
                              : اه ي احياة

                                   
 [.٢٢ – ٢٥امائدة: ]     

 من شهادةة التوحيد، دشهايبدأ من  ،والفواحش وامنكرات، وزوال الكفر والكبائر
                : وأن حمدًا رسول اه، ا إله إا اهن أ

                                           
                       

 [.٢٦٢اأعراف: ]
 وقد طالت فرة إنشاء ا إله إا اه ي القلوب ي العهد امكي حتى بلغت ثاثة عر

 .وتطويعهم أمره، وتعبيدهم له، وكانت غايتها تعريف الناس بإههم احق، عاماً 
، وأصبحوا ا جدون أنفسهم خرة إا ما ختاره اه، حتى إذا خلصت نفوسهم ه

 .عندئذ بدأت التكاليف با فيها الشعائر التعبدية
بدأت ، اجتاعيةوبدأت كذلك عملية تنقية رواسب اجاهلية اأخاقية وامالية وا

بدأت اأوامر والنواهي بعد ، ي الوقت الذي يأمر اه فيطيع العباد با جدال
بعد أن م يعد يفكر ي أن يكون ، بعد أن م يعد للمسلم ي نفسه يء، ااستسام ه

                   : جانب أمر اه رأي أو اختيارإى  له
                                    

 [.١٢٦البقرة: ]           
 .فلا انحلت العقدة الكرى عقدة الكفر والرك انحلت العقد كلها

م ، وذلك بدخول اإيان ي القلوب، وما انتر اإسام عى اجاهلية من أول يوم
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كافة بقلوهم  ودخل الناس ي السلم، جهاد مستأنف لكل أمر أو هيإى  حتج
            كا أمرهم اه سبحانه:  وأرواحهم وجوارحهم

                             

 .[١٤٢البقرة: ]
إظهارًا ، عى الطاعة ه، والعمل بريعة اه جب أن يقوم ابتداء عى العبودية ه

                     : لكال العبودية ه سبحانه
 [.١ – ١الزمر: ]            

وبعد الطاعة جوز للعقل البري أن يلتمس حكمة اه بقدر ما يستطيع فيا أمر اه به 
                              : أو هى عنه

 [.٧٧النحل: ]
الطاعة  وإن م يعرف فمقتى العبودية، فإن عرف احكمة فذلك من فضل اه

                           : واانقياد والتسليم ه

 [.١١آل عمران: ]
    ): فا يستويان أبداً .. واحرام كله خبيث.. واحال كله طيب

           ) 
 [.199]امائدة: 

، من ندم أو تلفففي الطيب متاع با معقبات  ،وإذا كانت كثرة اخبيث تغر وتعجب
بل أحسن ، وما ي اخبيث من لذة إا وي الطيب مثلها، وبا عقابيل من أم أو مرض

 .منها عى اعتدال وأمن من العاقبة ي الدنيا وااخرة
ختار الطيب ، ومراقبة القلب له، والعقل كلا خلص من اهوى بمخالطة التقوى له

  .الدنيا واآخرة الفاح يإى  فينتهي اأمر، عى اخبيث
وأكرمها بأفضل الكتب ، واه سبحانه جعل هذه اأمة خر أمة أخرجت للناس

وتقيم الناس ، لتستقيم عليه، وأعدها حمل منهج اه ي اأرض، والرسل والرائع
       : أحسن تقويمإى  وترتفع بريتها، وحينئذ تكون ربانية حقاً ، عليه
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 [.٢٢٤آل عمران: ]

فرفض ، وعندئذ ا يستوي ي ميزاها اخبيث والطيب ولو أعجبها كثرة اخبيث
 .وتأخذ احق ولو جفاه الناس، اخبيث مع كثرته

ثم ، هوتؤخذ اأعن بمظهره وكثرته وقوت، فراه النفوس رابياً ، فحن ينتفش الباطل
، هذا الباطل امنتفش فا تضطرب يدهإى  ينظر امؤمن الذي ينظر ويزن بميزان اه

وا عدة حوله ، وختار عليه احق الذي ا رغوة له، وا ختل ميزانه، وا يزوغ بره
 :وإا من ثقله ي ميزان اه، إنا هو احق امجرد إا من صفته وذاته، وا عدد

                                
                            

 [.٧ – ١اأنفال: ]                      
: فهو رك مثله كا قال سبحانه، والتحليل والتحريم بغر رع اه هو والرك سواء

(          
              

 [.31وبة: ]الت (
َأَما إَِنـُهـْم » ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول اه  .إهم ما عبدوهم :ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  قال عدي بن حاتم و

َوإَِذا َحَرُموا َعَلْيـِهـْم  ،َوَلكِنَـُهـْم َكاُنوا إَِذا َأَحُلوا َلـُهـْم َشْيئًا اْسَتـَحُلوهُ  ،َلـْم َيُكوُنوا َيْعُبُدوَنـُهـمْ 
 .()الرمذيأخرجه  «َشْيئًا َحَرُموهُ 

خرج ، فإنا هو مرك، ولو ي جزئية واحدة، فمن أطاع برًا ي ريعة من عند نفسه
ويطيع غر اه كا قال ، ما دام أنه يتلقى من غر اه، الرك باهإى  من اإسام ه

               ): سبحانه
 [.121]اأنعام:  (      

ريعته كعقيدته ي تقرير صفة اإسام أو الرك.. بل إن ريعته من  إن هذا الدين
 عقيدته ي هذه الدالة.. بل إن ريعته هي عقيدته.. إذ هي الرمة الواقعية ها:

                                                

 .(3905ي برقم ): أخرجه الرمذحسن( 1)
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 تظهر ي العبادات التي بن العبد وربه.. وي امعامات التي بن العبد وغره: 
                                         

                                   
 [.٢٥١ – ٢٥٢اأنعام: ]          

: وعدم اخروج عنه كا قال سبحانه ،فكل ما جاء به اإسام فنحن مأمورون باتباعه
(               

 [.153]اأنعام:  (   
     : واجتناب نواهيه، يقتي فعل ميع أوامر الدين واإيان باه

                              
  [.١٤٢البقرة: ]     

، فا أجدره باخزي ي الدنيا، وترك البعض اآخراه،  ومن عمل ببعض أوامر
   ): والعذاب الشديد عى جرمه ي اآخرة كا قال سبحانه

                
 [.25]البقرة:  (           

، وترك ما ا حب نفسه، وا يفعل ذلك إا من زهد ي الدين فأخذ ما يروق له
     ): واشرى احياة الدنيا باآخرة كا قال سبحانه

 [.26]البقرة:  (         
فجعلوا قضية ، ن امتحمسن هذا الدين ضلوا الطريقإنه من امؤسف حقًا أن كثرًا م

ا جيش ها ، احكم بغر ما أنزل اه ي شئون احياة قضية منفصلة عن قضية العقيدة
وا يعدون امروق منها مروقًا من الدين كالذي يمرق ، نفوسهم كا جيش للعقيدة

                            : من عقيدة أو عبادة
 [.٥١النور: ]       

فا ، وأمر ها ميع عباده، وهذا الدين هو جموعة أوامر اه التي أنزها ي كتابه
إنا هي الزحزحة التي زاولتها أجهزة ، والريعة ،والعبادة ،عرف الفصل بن العقيدةي  

لصورة هذه اإى  حتى انتهت مسألة احكم بغر ما أنزل اه، مدربة قرونًا طويلة
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وظل الدين حبوسًا ي ، وانفصلت أوامر الساحة والسوق عن أوامر امسجد، الباهتة
، كم الطاغوت ي باد امسلمن بغر ما أنزل اهوَح ، وداخل امسجد ،النفس

       : وا تزجر عن منكر، ا تذكر باه، وتركهم يصلون صاة ا روح فيها
                                

 [.٧٦العنكبوت: ]                 
: أا وهو قيام احياة عى غر التوحيد.. ومنكر أكر.. ور مستطر.. وهذا باء عظيم

 [.٦٤امائدة: ]                          
إى  وا حكمون عى امتحاكم، إن الذين حكمون عى عابد الوثن بالرك

إن هؤاء ا يقرؤون ، وا يتحرجون من تلك، ويتحرجون من هذه، الطاغوت بالرك
فليقرؤوا القرآن فهو ، وا يدركون كلياته، وا يفقهون نصوصه، القرآن كا أنزل

        ): ملوء بتقرير ذلك كا قال سبحانه
 [.121]اأنعام:  (   

        ): وقال سبحانه
               

 [.31]التوبة:  ( 
 ،ويرفون أوقاتًا طويلة، وكثر من امتحمسن هذا الدين يشغلون باهم وبال الناس

لبيان أن هذا القانون الصادر من الطاغوت منطبق عى ريعة اه أو  ،وجهودًا كثرة
كأن اإسام كله ، ناكوتأخذهم الغرة عى بعض امخالفات هنا وه، غر منطبق

 .ا ينقصه إا زوال هذه امخالفات ،قائم
بل يطعنونه الطعنة النجاء بمثل ، هؤاء وأمثاهم يؤذون الدين من حيث ا يشعرون

                           : هذا الترف
 [.٢٢٦النساء: ]                    

وإن ، يانية الباقية ي نفوس الناس ي هذه ااهتامات اجزئيةإهم يغرفون الطاقة اإ
إى  وهو التحاكم ،لكنهم يركون اأهم واأوى، كانت مطلوبة من كل أحد

                   : وقد أمروا أن يكفروا به، الطاغوت
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 [.٥٤النساء: ]                 

ا ، بأن هذا الدين قائم فيها إهم يؤدون هذا شهادة ضمنية هذه اأوضاع اجاهلية
ما ، بينا الدين كله متوقف عن الوجود أصاً ، ينقصه إا أن تصحح هذه امخالفات

دام ا يتمثل ي نظام وأوضاع احكم فيها ه وحده ا لغره من العباد والطواغيت 
 .ين جعلوا أنفسهم حق التريع باإباحة وامنع ي اأنفس واأموال واأوادالذ

، أن اه وحده له اخلق واأمر، بل غالباً ي كل آية، إن اه تبارك وتعاى يقرر ي كتابه
وأنه الذي يستحق الطاعة والعبادة وحده ا ريك له ، وله احكم وحده ا ريك له

                            : كا قال سبحانه
                                 

 [.54]اأعراف:                 
                                       وقال سبحانه: 

 [.٧٤يوسف: ]         
ير ، واطمأنت ها قلوهم، لمن ي مكةفلا أن رسخت هذه العقيدة ي نفوس امس

فهم داخل ، اه هم مزاولتها الواقعية ي امدينة بنزول أحكام العبادات وامعامات
، امسجد وخارج امسجد يمتثلون كل ما حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال

موا أوامر اه وقد، وفيا بينهم وبن الناس، فيا بينهم وبن رهم، الظاهرة والباطنة
 ) :وفازوا بدار كرامته، ورضوا عنه ،عى كل ما سواه فري اه عنهم

             
 [.199]التوبة:  (           

وفاعله مرك أرك مع اه غره ، إن كل ترف ي احياة با م يأذن به اه فهو رك
وهذا ، هذا رك ي الطاعة، مع اه غره ي عبادته كا أرك عابد الوثن، ي طاعته

 ): والرك كله وألوانه وأشكاله وأهله ي النار كا قال سبحانه، رك ي العبادة
              ) 

 [.12]امائدة: 
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وهو احقيق بأن تكون له الربوبية ، إن اخالق امالك الرازق هو اه وحده ا ريك له
وفيا ، وأن يفرد سبحانه بتحكيم رعه فيا خلق، ألوهية والعبودية با جدالوا

                   : وي كل شئون احياة، وفيا أعطى، رزق
 [.٢٤١اأنعام: ]                             

وإذا ، ه فهو حالوإذا أحل، إذا حرم اليء فهو حرام، فاه وحده هو الذي له احكم
       : وإذا هى فيجب الكف عا هى عنه، أمر فيجب أن يطاع أمره

 [.١١آل عمران: ]                    
   ): للكون وامدبر كا أنه وحده امرع، وهو سبحانه وحده امرع للناس

               
 [.35 -34احج: ] (     

وإراك أحد مع اه ي  ،إن كفر مزاولة التريع بالتحليل والتحريم ككفر ااعتقاد
وكاما من ، وذاك رك ي التريع، هذا رك ي العبادة، العبادة كاما رك

         ): وحي الشيطان ا من وحي الرمن
              ) 

 [.21]الشورى: 
                                                      بحانه: وقال س

 [.٢٢٤الكهف: ]                        
وحريم ، وحليل ما حرم اه، فكل من رع للناس ما م يأذن به اه من الرك والبدع

   : هو مركومن أطاعه واتبعه ف، ما أحل اه ونحو ذلك فهو مرك
                        

                              

 [.١٢التوبة: ]
 وقد أقام اه سبحانه اخلق بن اأمر والنهي.. والعطاء وامنع، فافرقوا فرقتن:

عه ومن، وعطاءه بالغفلة عن الشكر، وهيه باارتكاب، فرقة قابلت أمره بالرك
 : وهؤاء أعداؤه، بالسخط
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وإن هيتنا كففنا عا هيتنا ، اإجابةإى  إنا نحن عبيدك إن أمرتنا سارعنا وفرقة قالوا:
 .وإن منعتنا ترعنا إليك وذكرناك، وإن أعطيتنا مدناك وشكرناك، عنه

 :النعيم امقيمإى  فإذا ماتوا صاروا، فليس بن هؤاء وبن اجنة إا سر احياة
                                  

                                            

 [.٢ – ٥البينة: ]
احرة إى  فإذا مزقه اموت صاروا، كا أنه ليس بن أولئك وبن النار إا سر احياة

                             : واأم
 [.٦٥النساء: ]                    

    ) :وإى أي الدارين يسر لينظر اإنسان مع أي الفريقن هو،ف
              
                

 [.29-12]السجدة:  (      
                            وقال سبحانه: 

                                        

 [.٢٤٩التوبة: ]
ومن ذات اه تبارك وتعاى تنزل ي كل حظة مليارات اأوامر الكونية التي ا 

 حصيها إا اه، عى كافة امخلوقات ي العام العلوي والعام السفي:
والتحريك .. واحياة واموت.. وأوامر بالنفع والر.. قاءوأوامر بالب.. أوامر باإجاد

                   : والتريف والتدبر.. والتسكن
                                  

 [.٦٧اأعراف: ]                        
، وبيده أمر كل رمته كل يء ووسعت، فسبحان العليم الذي أحاط علمه بكل يء

ڭ)يء:   [.24]الزخرف:  (           
 



109 

بيده وحده ميع اأوامر الكونية.. وبيده وحده ميع اأوامر الرعية.. وبيده وحده 
 ميع اأوامر اجزائية.

فإذا تطابقت ، ومنه تبارك وتعاى تنزل اأوامر الرعية عى الناس بواسطة الرسل
وإذا عى الناس أوامر ، الناس مع أوامر اه الرعية سعدوا ي الدنيا واآخرة أفعال

    ): اه الرعية شقوا ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه
              

          )  
 [.125 -123]طه: 

فأحل هم ، ال واأعال واأشياءأمته احال واحرام من اأقو ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقد بَن 
       : وحرم عليهم اخبائث وكل ما فيه مرة، الطيبات وكل ما فيه منفعة

                                   
 [.١اجمعة: ]         

، َوإَن اَحَراَم َبيِ ـإَن احاَل َبيِ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه قال و ، َوَبيْ ـن  ََ ُمْشَتبَهات  ا َيـْعَلـُمُهَن ن  نَـُهـ
َأ لِِدينـِه َوِعْرِضهِ  َ ْْ َوَمْن َوَقَع ِ الُشُبـَهاِت َوَقَع ،  َكثر  ِمَن النَاِس، َفَمْن اَتَقى الُشُبـَهاِت اْستَ

 .()متفق عليه «ْن َيْرَتَع فِْيـهِ ِ اَحَراِم َكالَراِعي َيْرَعى َحْوَل اِحـَمى ُيْوِشُك أَ 
 ثاثة أقسام:إى  وامغالبات ي الرع تنقسم

وذلك مثل ، معن عى حصيل حاب اه، حبوب مري ه ورسوله أحدها:
ي سبيل  والرمي بالسهام ونحوما ما فيه إعانة عى اجهاد، السباق باخيل واإبل

 .وأكل امال به أكل بحق، فهذا يرع فيه بذل الرهناه، 
كسائر  ،ما يكرهه اه ورسولهإى  موصل، وض مسخوط ه ورسولهمبغ الثاي:

وتصد عن ذكر اه وعن الصاة كالنرد ، امغالبات التي توقع العداوة والبغضاء
إذ مفسدته راجحة عى ، فهذا حرم وحده ومع الرهان ،والشطرنج ونحوما

مر اه أ، وذلك رجس من عمل الشيطان، وأكل امال به مير وقار، مصلحته
                                                

 (، واللفظ له.1500(، ومسلم برقم )52، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وهدد من م ينته عنها كا قال ، وعن الصاة، باجتناها وأخر أها تصد عن ذكر اه
             ): سبحانه

 [.09]امائدة:  ( 
ومن لعب بالنرد فكأنا صبغ يده ي حم اخنزير ودمه، والشطرنج أشد حريًا من 

 ذكر اه وعن الصاة. النرد؛ أنه أشد شغًا للقلب، وصدًا عن
وتصد عن ذكر اه وعن ، فهذه امغالبات وأمثاها حرمة؛ أها تلهي با منفعة

 ): وإيقاعها للعداوة والبغضاء كا قال سبحانه، لشدة التهاء النفوس ها، الصاة
                 

 [.01]امائدة:  (  
 ذان الوصفان:وميع امعاي جتمع فيها ه

 .والصد عن ذكر اه وعن الصاة.. العداوة والبغضاء
بل هو مباح لعدم امرة الراجحة ، ما ليس بمحبوب ه وا مسخوط له الثالث:

وهذا يكون ، ورفع اأثقال ونحو ذلك، وامصارعة، والسباحة، كالسباق عى اأقدام
 .بالنية الصاحة عمًا صاحاً 

وما فيه من ، الشارع با عوض؛ ما فيه من امصلحة الراجحةفهذا القسم رخص فيه 
واقتضت حكمة الشارع حريم العوض فيه؛ لئا تتخذه ، إمام واسراحة للنفس
 .وتلتهي به عن مصالح دينها ودنياها، النفوس صناعة ومكسباً 

وكثرها يصد عن ما حبه ، كثرهاإى  قليلها يدعو، وأصول هذه امغالبات كاخمر
                : ويوقع فيا يبغضه اه ورسوله، اه ورسوله

 [.٥احر: ]                       
واه سبحانه ابتى عباده باأمراض وامصائب، لينظر من يتوجه إليه ي طلب الشفاء 

 بالغيب: غره، وابتى عباده باحال واحرام، ليعلم من خافه إى  من يتوجه
                                    

  [.٩٧امائدة: ]                    
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 والبدع السنن فقه -6
            ): قال اه تعاى

 [.25]آل عمران:  (
 .()أخرجه مسلم «َمْن َعِمَل َعَما َليَْس َعَلْيـِه أْمُرَنا َفُهَو َرد  » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي 

 .أمته بقوله أو فعله أو تقريره أو صفته ملسو هيلع هللا ىلصهي ما رعه النبي  السنة:
وهي ، مشتقة من ابتدع اليء إذا أوجده عى غر مثال سابق، نقيض السنة والبدعة:

 .من معتقد أو قول أو فعل ملسو هيلع هللا ىلصكل ما م يرعه اه ي كتابه أو عى لسان رسوله 
 :وميع العبادات ا تكون مقبولة وا تصح إا بثاثة روط

ِِ أْمِرَنا هَ » ملسو هيلع هللا ىلص:أن تكون مروعة بالوحي اإهي لقوله : اأول َذا َما َلْيَس َمْن أْحَدَث 
 .()متفق عليه «َفُهَو َرد   ِمنْـهُ 

      ): أن تكون خالصة ه عَز وجَل كا قال سبحانه الثاي:
 [.5]البينة:  (          

 امتابعة، وحصل امتابعة بتحقيق ستة أمور:: الثالث
أو ليلة ، امعراجراء واإلكن من أحيا ليلة ، فقيام الليل مروع اأول: السبب:

 .معتقدًا مروعية ذلك فهو بدعة، النصف من شعبان
 .فهذا اجنس ا جوز ،لكن لو ضحى بفرس، فاأضحية مروعة الثاي: اجنس:
 .فلو زاد ركعة خامسة ي صاة العر م يقبل منه الثالث: القدر:
 .مخالفته الرع فلو غسل رجليه ي الوضوء قبل يديه م يصح الرابع: الكيفية:

 .فلو حج أو صام رمضان ي غر وقته م يصح اخامس: الزمان:
 .فلو اعتكف ي غر امسجد م يصح السادس: امكان:

 
                                                

 (. 1112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 1112(، ومسلم برقم )2601، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 والبدع ثاثة أنواع:
 .وبدع فعلية.. وبدع قولية.. بدع اعتقادية

أن أرواح  واعتقاد، كاعتقاد أن اأولياء واأبدال يدبرون العام فالبدع ااعتقادية:  -1
واعتقاد أهم يعلمون ، وتقي حاجته، اأولياء عى أفنية القبور تشفع من زارهم

وغر ذلك ما يقوله ، وأن اأولياء ينظرون ي اللوح امحفوظ أحياًء وأمواتاً ، الغيب
                          : أهل الباطل ويعتقدونه

 [.144عام: اأن]                 
، وااستغاثة باأولياء، أو بحق فان، كسؤال اه تعاى بجاه فان والبدع القولية: -2

   : واأذكار اجاعية ونحوها، واأذكار امخالفة، وسؤاهم الشفاء، ودعائهم
 [.213الشعراء: ]                         

 وهي قسان:: والبدع الفعلية -3
 .وبدع عملية ي امعامات.. ية ي العباداتبدع عمل

 فالبدع العملية ي العبادات أنواع:
بأن حدث عبادة ليس ها أصل ي الرع كأن ، ما يكون ي أصل العبادة أحدها:

 .أو صيامًا غر مروع أو أعيادًا غر مروعة ونحو ذلك، حدث صاة غر مروعة
ادة امروعة كمن زاد ركعة رابعة ي صاة ما يكون ي الزيادة عى العب الثاي:

أو زاد ي ، أو زاد عى الوضوء امروع، أو زاد عى اأذان امروع، امغرب مثاً 
 .الصيام امروع ونحو ذلك

كأداء ، ما يكون ي صفة أداء العبادة بأن يؤدها عى صفة غر مروعة الثالث:
 .اإراع ي الصاة ونحو ذلك أو، اأذكار امروعة بأصوات ماعية مطربة

ما يكون بتخصيص وقت للعبادة امروعة م خصصه الرع كتخصيص ليلة  الرابع:
وليلة ، أو خصيص ليلة امولد النبوي، ويومها بالصيام، النصف من شعبان بالقيام

 .اإراء وامعراج بصاة وأذكار ونحو ذلك



104 

وسجن السارق ، دل إقامة احد عليهوالبدع العملية ي امعامات كسجن الزاي ب
 .وسجن القاتل بدل إقامة احد عليه ونحو ذلك، بدل إقامة احد عليه

َمْن َعِمَل َعَما َليَْس َعَلْيـِه » ملسو هيلع هللا ىلص:فهذا كله مردود عى من عمله، وغر مقبول منه لقوله 
 .()أخرجه مسلم «أْمُرَنا َفُهَو َرد  

ور اأمور ، ومردودة عى من أحدثها، وكل بدعة ي الدين فهي حرمة وضالة
 .وكل بدعة ضالة، حدثاها

 والبدع ها أحكام:
وسؤاهم ، وااستغاثة هم، ودعاء أصحاها، فمنها ما هو كفر راح كالطواف بالقبور

                           : وكشف الكربات، قضاء احاجات
 [.111امؤمنون: ]                          

والصاة عندها ، ودعاء اه عندها، ومنها ما هو من وسائل الرك كالبناء عى القبور
ومنها ما هو معصية ه كبدعة التبتل وااختصار بقصد قطع شهوة ، ونحو ذلك

 .والصيام قائًا ي الشمس ونحو ذلك، اجاع
 .()متفق عليه «َفَليَْس ِمنِيَمْن َرِغَب َعْن ُسنَتِي ف» ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهقال 

وم يوجد ي الريعة ما يدل عى ، أو دفعت راً  ،ًهي ما جلبت خرا وامصلحة
 .ثبوها أو نفيها

أو ، فا حقق للمسلم خراً ، ودفع امفاسد ،والريعة قائمة عى أساس جلب امنافع
 .ن الرع قد ألغاهبرط أا يكو ،جاز للمسلم استعاله واانتفاع به ،دفع عنه راً 

فليس للمرأة أن تزي ما حصل ها من امنفعة امادية؛ أن هذه الوسيلة كامنفعة 
 .منافاها مقاصد الرع، امتوسل إليها قد ألغاها الشارع وأبطلها

 وامصالح امرسلة تكون ي ثاثة أشياء:
 .والتحسينات.. واحاجيات.. ي الروريات

                                                

 (. 1112برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 1491( ، ومسلم برقم )5963، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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، حف وكتابته ي عهد أي بكر وعثان ري اه عنهاكجمع امص فالروريات
حفظ القرآن ، وإنا هو من باب امصالح امرسلة، فليس هذا من باب البدعة احسنة

 .م يشهد ها الرع باعتبار وا إلغاء، فهذا العمل مصلحة ظاهرة، من الضياع
 امساجد، كاحاجة إى اخاذ امحاريب ي القبلة ي واحاجيات والتحسينات

وزيادة عثان اأذان الثاي للجمعة، تذكرًا للناس بقرب الوقت، وحقق مصلحة 
 حضور الناس، وم يشهد الرع ها باعتبار وا إلغاء.

ومثلها اخاذ ، والثانية من قبيل التحسينات والكاات.. فاأوى من قبيل احاجة
فهذه كلها من  التكبر والقراءةامنارات ومكرات الصوت لساع اخطبة واأذان و

 .امصالح امرسلة التي م يشهد ها الشارع باعتبار وا إلغاء
أو درء مفسدة أو ، وإنا تراد حفظ واجب أو أدائه، وامصالح امرسلة ا تراد لذاها

 .جلب منفعة
ا ، وهي تريع يضاهى به رع اه مقصود لذاته، أما البدع امحدثة فهي تراد لذاها

 .وسيلة إى غره من جلب منفعة أو دفع مفسدة
وغر اه ا يقدر عى وضع عبادة ، والتريع امقصود بذاته من حق اه تعاى وحده

       : واإنسان ليس أهًا لذلك أبداً ، تؤثر ي النفس البرية بالتطهر والتزكية
                                   

 [.26الكهف: ]     
 وأسباب ظهور البدع ي اأمة أمور:

َنـُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َبْعِدي َفَسَيـَرى إِ ِ» ملسو هيلع هللا ىلص:اجهل بأحكام الدين كا قال النبي : اأول
َسُكوا بِـَها َوَعُضوا َتـمَ  ،َوُسنَِة اْلـُخَلَفاِء اْلـَمْهِدِيَن الَراِشِدينَ  ،َفَعَلْيُكْم بُِسنَتِي ،اْختَِاًفا َكثًِرا

 «َوُكَل بِْدَعٍة َضَاَلة   ،َفإَِن ُكَل ُمـْحَدَثٍة بِْدَعة   ،َوإَِياُكْم َوُمـْحَدَثاِت اأْ ُُمورِ  ،َعَلْيـَها بِالنََواِجذِ 
 .()أخرجه أبو داود والرمذي

                                                

 .(2616أخرجه الرمذي برقم )و، (، وهذا لفظه4691أبو داود برقم ): أخرجه صحيح( 1)
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         ): اتباع اهوى كا قال سبحانه الثاي:
جئ                ) 

 [.59]القصص: 
             : التشبه بالكفار كا قال بنو إرائيل موسى الثالث:

                                           
 [.132]اأعراف:            

        ): التعصب لآراء واأقوام كا قال سبحانه الرابع:
              ) 

 [.119]البقرة: 
، وذم الذين رعوا ملسو هيلع هللا ىلصوقد خلق اه اخلق لعبادته وحده ا ريك له، با رعه رسوله 

من الدين ما م يأذن به اه كالرك، وحريم الطيبات، أو خالفوا ما رعه اه من أمور 
لوا الكتاب من أهل الكتاب من دينهم كإبليس ومن أطاعه من اإنس واجن، والذين بد

          )اليهود والنصارى كا قال سبحانه: 
 [.21]الشورى:  (             

 فذنوب امركن نوعان:
 .أمر با م يأمر اه به كالرك والبدع وامعاي أحدها:
 .هي عا م ينه اه عنه كتحريم الطيبات والثاي:

         : والثاي حريم ما م حرمه، ل رع من الدين ما م يأذن به اهفاأو
                                

 [.111 – 116النحل: ]                              
اهم ومن ضاه ،فابتداع العبادات الباطلة من الرك ونحوه هو الغالب عى النصارى

                      : من منحرفة امتعبدة
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 [.11امائدة: ]                     

منحرفة و رةوابتداع التحريات الباطلة هو الغالب عى اليهود، ومن ضاهاهم من الكف
                      : امتفقهةالباطلة و

                           
 [.132اأنعام: ]          

 .والرك باه أصل الظلم وأعظمه.. فإخاص الدين ه أصل العدل
، م ما أحل اهفاجتالتهم الشياطن فحرمت عليه، وقد فطر اه عباده عى التوحيد

 .وأمرهم بالرك باه
ُُ ِعَبادِي ُحنََفاَء ُكَلـُهـْم، إِِي »فيا يرويه عن ربه تبارك وتعاى: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي   َخَلْق

ُُ َلـُهـْم، ُْ َعَلْيـِهـْم َما أْحَلْل  َوإَِنـُهـْم أَتْتـُهـُم الَشَياطُِن َفاْجَتاَلْتـُهـْم َعْن دِينِـِهـْم، َوَحَرَم
ِِ َما َلـْم أْنِزْل بِـِه ُسْلطَاًنا ُكوا   .()أخرجه مسلم «َوأَمَرْتـُهـْم أْن ُيْرِ
وا جوز أن يكون اليء واجباً أو ، والعبادات ا تكون إا واجبة أو مستحبة

وكل ما ليس بواجب وا ، مستحبًا إا بدليل رعي يقتي وجوبه أو استحبابه
 .مستحب فليس بعبادة

وما سنه اخلفاء الراشدون ري اه عنهم ، أن يرع أو يسن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وليس لغر 
                    : فهو من سنته ملسو هيلع هللا ىلصفإنا سنوه بأمره 

 [.1احر: ]                   
وا حرامًا إا ما حرمه اه .. ملسو هيلع هللا ىلصفا يكون ي الدين واجبًا إا ما أوجبه اه ورسوله 

وا مكروهًا إا ما كرهه .. ملسو هيلع هللا ىلصوا مستحبًا إا ما استحبه اه ورسوله . .ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 
         : ملسو هيلع هللا ىلصوا مباحًا إا ما أباحه اه ورسوله .. ملسو هيلع هللا ىلصاه ورسوله 

 [.32آل عمران: [                  
                                                

 (. 2265برقم ) أخرجه مسلم( 1)



102 

 .وكل ما سوى ذلك ا يكون سنة وا قربة وا طاعة
من خلوقاته؛ أها آياته وخلوقاته الدالة عى ربوبيته  واه عَز وجَل يقسم با شاء

فهو سبحانه يقسم ها أن إقسامه ها تعظيم له ، وألوهيته ووحدانيته وقدرته وعظمته
                             ، كا قال سبحانه: سبحانه

                                       
 [.2 – 1الشمس: ]       

وليس لنا أن نقسم بيء من ، ونحن امخلوقن ا نقسم إا باه عَز وجَل 
وا نسأله ها؛ أن ذلك يلزم منه سؤاله بامخلوقات التي عبدت من ، امخلوقات

ومعلوم أن سؤال اه هذه امخلوقات أو ، دون اه كالشمس والقمر وامسيح والعزير
             : يه ها من أعظم البدع امنكرة ي اإساماإقسام عل

                                     
 [.31فصلت: ]            

وهي ما فعل اإنسان عى سبيل القربة با ، هي الزيادة ي الدين بعد كاله: فالبدعة
وااحتفال بليلة اإراء ، د النبويم يكن له أصل ي الرع كااحتفال بامول

ونحو ذلك ما م يكن له ، وااحتفال بعيد امياد.. وااحتفال بالنعم.. وامعراج
                           : أصل ي الرع

 [.115النساء: ]                    
ومن .. تنتقل من شخص إى شخص ثم، ومن طبيعة البدعة التمدد والتفجر واانتشار

 .عى سبيل العدوى والتقليد ..بلد إى بلد آخر
ثم تقود إى ما هو .. ثم تنتقل إى اجاعات.. تبدأ باأفراد عى سبيل ااستحسان

والناقصة ، وأكثر من يشيدها وينرها وينشطها هم العلاء القارة أفهامهم، ر منها
وينبعثون عى ، ما جعل العامة يغرون هم، والقليل ورعهم، عقوهم وعلومهم

 .وباستمرار فعلهم يستقر ي نفوس العامة فضلها أو فرضها حتى تصبح ديناً ، أثرهم
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وأول ما دخل الرك عى الناس هو بسبب الغلو ي اأنبياء ، والبدع بريد الرك
      : حتى صروا قبورهم أوثانًا يعبدوها من دون اه، والصاحن

                       
                            

 [.31التوبة: ]
وكل ضالة ي ، وكل بدعة ضالة، بل البدع كلها سيئة، وليس ي الدين بدعة حسنة

كالتجديد ي اأواي وامراكب والبدعة احسنة إنا تكون ي العادات ، النار
وما أحدث قوم بدعة إا ، وحسن امقاصد ا يبيح فعل البدع، داتا ي العباونحوها 

 .رفع مكاها سنة
وبدعة ااحتفال بامولد النبوي أول من ابتدعها هم الفاطميون ي مر ما رأوا 

أخذوا ، وجعلون هم عيدًا يعطلون فيه امتاجر واأعال، النصارى يعظمون امسيح
ثم اشتهر وانتر ي البلدان عى سبيل العدوى ، وييقتدون هم ي تعظيم امولد النب

 .والتقليد اأعمى
والقيام ، والنياحة والبكاء، وقد نشأ عن هذه البدعة ما هو ر منها من الغلو واإطراء

وتقبيل ، واختاط الرجال بالنساء، ورب اخمور، ورب الدفوف، والقعود
 .الغلان وامردان

ولو ، وم يفعله أصحابه ري اه عنهم، فلم يفعله ملسو هيلع هللا ىلصوقد قام سببه ي عهد النبي 
ونزول الوحي بنبوته  ملسو هيلع هللا ىلصكان ااحتفال حمودًا أو مسنونًا لكان ااحتفال ببعثة النبي 

فاه امتَن عى امؤمنن بنبوته ، وأعظم وأفضل من مقام وادته، وبعثته أعى وأجل
         )سبحانه:  ا بمجرد وادته فقال، وبعثته

            
 [.164]آل عمران:  (    

ََ أْطَرِت النََصاَرى اْبَن  ا ُتْطُروي» كراهيته الغلو واإطراء بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص وثبت عنه  َك
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ََ أَنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا: َعْبُد ا  .()أخرجه البخاري «َوَرُسوُلـهُ  ٬َمْرَيـَم، َفإَِن
، وا ببعثته وا هجرته؛ أن كل ذلك م يرد عنه ملسو هيلع هللا ىلصبمولده  فا حل أحد أن حتفل

           ): وا عن أصحابه أهم فعلوه
 [.115]النساء:  (         

ولبادر ، أن البدع لو كانت باطًا حضًا ما قبلت، وسبب انتشارها، ومنشأ البدع كلها
وكانت موافقة ، حقًا حضًا م تكن بدعة ولو كانت، كل أحد إى ردها وإنكارها

، فيغر ها العامة، ويلتبس فيها احق بالباطل، ولكنها تشتمل عى حق وباطل، للسنة
، ويغفلون عن كوها حدثة، وينخدع ها اجهال؛ أهم يتأثرون با فيها من احق

حتفال لكن اا، ويوقره ملسو هيلع هللا ىلصفكل مؤمن مثًا حب النبي ، وعن الضال الذي تسببه
 .كا سبق ملسو هيلع هللا ىلصوالغلو ي اإطراء وامدح له مذموم هى عنه ، بذلك ي يوم خاص

 والذين عملوا عى نر البدع فريقان:
وم يعتنوا بدراسة ، غلب عليهم الصاح، فرقة روجت للبدع من غر علم اأول:

ه فاخرعوا رسومًا وهيئات ما أنزل ا، وغفلوا عن أصول العبادات، اأحاديث والسنن
وهذا اعتداء عى حق ، ويدعون الناس إليه، وجعلوها دينًا يعملون به، ها من سلطان
الذي بَن  ملسو هيلع هللا ىلصوانتقاص حق الرسول ، وإدخال ما ليس من الدين فيه، اه ي التريع

، وترك اأمة عى امحجة البيضاء ليلها كنهارها ا يزيغ عنها إا هالك، كل يء
 ): بأمرهم بعبادات م يرعها اه وا رسولهم، ه وفيها إضال للعباد وظلم

                
 [.144]اأنعام:  (   

فأرادوا عن قصد خبيث رب ، فرقة انطوت عى احقد عى اإسام وأهله الثاي:
 [.2]الصف:  (           ): هذا الدين

وي ، كذبوا عى اه ورسوله ي القواعد واأصولف، فعمدوا إى اابتداع ي الدين
                                                

 (. 3445برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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واإعراض ، وتقصر الدعاة، وموت العلاء، ومع كثرة اجهل، العبادات وامعامات
، اندرست معام السنن ي كثر من الباد، واانشغال بالدنيا، عن طلب العلم

 .كا بدأ وعاد اإسام ي بعض الباد غريباً ، والبدعة سنة، وصارت السنة بدعة
، وتنر السنن، وتدفع الباطل، فأقام اه عَز وجَل الطائفة امنصورة تنطق باحق

 .وتطهر الباد من امعاي وامنكرات والبدع
وكم تاب ، وكم رد هم من تائه ،م هم من جاهلوكم علَ  ،فكم هدى اه هم من ضال

 .وكم أنقذ هم من هالك ،عى عاص  بسببهم 
ُهـْم َمْن َخَذَلـُهـْم أْو ٬ا َتَزاُل َطائَِفة  ِمْن أَمتِي َقائَِمًة بِأْمِر ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ُ ُُ ، ا َي

َ أْمُر ا ِِ  .()متفق عليه «َوُهـْم َظاِهُروَن َعَلـى النَاسِ  ٬َخاَلَفُهـْم، َحَتى َيْأ
عهم له وكل من دعا إى بدعة وضالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ أن اتبا

ولذلك كان عى ابن آدم اأول القاتل أخيه كفل من ذنب كل قاتل ، تولد من فعله
         ): كا قال سبحانه، إى يوم القيامة

           
 [.25 -24]النحل:  (     

، جابة دواعيهاوعدم إ، وااستغفار منها، والتوبة من هذه الذنوب امتولدة بالندم عليها
 .وحبس النفس عن ذلك

وهذا ، فتوبته مع ذلك برفعه عن الغر بحسب اإمكان، فإن كان امتولد متعلقًا بالغر
وأن ، كان من مام توبة الداعي إى البدعة أن يبن أن ما كان يدعو إليه بدعة وضالة

عنهم ليضلهم وأن يبن للناس ما أخفاه ، وأن يصلح العمل ي نفسه، اهدى ي ضده
             ): كا قال سبحانه

            
 [.169 -150]البقرة:  (      

                                                

 ( واللفظ له. 1931(، ومسلم برقم )3641، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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صلحوا ما فكل من كتم احق ستناله العقوبة، إا الذين تابوا من بعد ظلمهم، وأ
 أفسدوا، وبينوا ما كتموا.

وتركها رسوها عى امحجة البيضاء ا يزيغ ، وقد أكمل اه عَز وجل هذه اأمة دينها
         : وحذرها من كل ر، ودها عى كل خر، عنها إا هالك

 [.3امائدة: ]                
 وبناء عى ذلك فكل بدعة ي الدين مردودة أمور:

 ..؛ا يروما ينفع وم.. أن العقل اإنساي ا يستقل بمعرفة احسن والقبح أحدها:
وما ينازعه من هوى وشهوات من .. وعدم قدرته من جهة.. لقصور فهمه من جهة

 .جهة أخرى
، واجهل والنسيان، امنزه عن القصور والغفلة، ومن هنا كان ا بَد من الوحي اإهي

إن كان هناك ضوء أو نور أبرت اأشياء بحسب قوها ، فالعقل بمنزلة العن امبرة
                    الدين نقل ا عقل: ، وأو ضعفها

 [.1احر: ]                   
، وكذلك العقل إن كان هناك وحي إهي من كتاب أو سنة أدرك اأشياء عى حقيقتها

                    :وعرف مضارها ومنافعها
 [.20ص: ]       

وم حوجها إى ، اى قد أكمل هذه اأمة امسلمة دينهاأن اه تبارك وتع الثاي:
       ): طلب زيادة فيه كا قال سبحانه

 [.3]امائدة:  (    
فالطعام يشبع بإذن ، وهي منفعلة لكل أحد، أن اه تعاى وضع سننًا ا تتبدل الثالث:

ختلف نتائجها التي  وهذه ا، واحديد يقطع، والنار حرق، واماء يروي، اه
 .وضعت من أجلها

إذا أداها امؤمن عى الوجه ، وكذلك ما رعه اه من عبادات قلبية أو قولية أو فعلية
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، وهذيب اخلق، فإها ا ختلف نتائجها من تزكية النفس، امطلوب أدائها
 .بخاف القوانن والبدع التي يضعها اإنسان، وإصاح الروح
وضعها اإنسان حفظ اأنفس واأموال واأعراض م حقق شيئًا  فالقوانن التي

 .واأنساب ختلطة، واأموال مروقة، واأعراض منتهكة، فالدماء مسفوكة، يذكر
وفسادًا ، وظلمة ي نفوسهم، والبدع الدينية ما زادت أصحاها إا خبثًا ي أرواحهم

                     ، وانحرافًا ي سلوكهم:ي أخاقهم
 [.63النور: ]               

من عند نفسه،  وا فرق بن امبتدع الذي يضع للمؤمنن أنواعًا من الطاعات
ويرى عنهم رهم ويقرهم كا ، ويدعوهم إى العمل ها لتزكو نفوسهم ها وتطهر

ناس قوانن وبن امبتدع الذي يسمى اآن بامرع القانوي الذي يضع لل، يزعم
  :وتشيع اإخاء وامودة بينهم، وتنر الرمة، حفظ دماءهم وأعراضهم وأمواهم

                                  

 [.25آل عمران: ]
والسجن .. والسجن امؤقت للزاي بدل احد.. ع السجن امؤبد بدل القتلرر فمثًا ي  

 .ونحو ذلك، للسارق بدل القطع
وبن من رع ، ا فرق بن امبتدع الذي يرع للروح ما يزكيها ويطهرها بزعمه

 .يؤدي وظائفه عى الوجه امطلوب، فظ به ناميًا صاحاً للجسم ما ح  
منازع ه ي حق ، وتكلف ما ليس له بحق، أدخل ي دين اه ما ليس منه الكل مبتدع

      :ما يصلح امخلوق إا خالقهإذ ا يعرف ، التريع الذي هو من الرب وحده
                                   

 [.26الكهف: ]       
ومن السنن ، فالذي خلق خلوقًا هو الذي يرع له من العبادات ما يزكي به روحه

       ): وليس ذلك إا ه وحده، واحدود ما يري به جسده
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 [.192]اأنعام:  (           
بل ير صاحبه وا ينفعه كامسافر ، وكل عمل بغر إخاص وا اقتداء غر مقبول

           ): يمأ جرابه رمًا يثقله وا ينفعه
 [.119]الكهف:  ( 

، لطارئوامراد من العبودية ه عَز وجَل تفريغ القلب من امحبوب امزاحم الدخيل ا
               :وهي حبة اه با مشارك، ليبقى القلب عل الفطرة

                               
 [.39الروم: ]                      

وما ، وبار قلبه بشاشة أحكامها، فا أسعد من أرق ي قلبه نور الريعة وضياؤها
، وتلقاها صافية من مشكاة النبوة، صالح ي القلوب واأبداناشتملت عليه من ام

        :وتعبد بذلك لربه، وأحكم العقد بينها وبن اأساء والصفات
                                    

 [.12 – 11الزمر: ]                    
 
 



295 

 العبادات فقه -7
            ): عاىقال اه ت

               
 [.36]النحل:  (  

              ): وقال اه تعاى
 [.61 -69]يس:  (     

ذلك أن اإيان باه ، حاجة العباد إى اه أعظم من حاجة اجسد للطعام والراب
 .وصاحه وقوامه، اإنسان وقوته وعبادته وحبته هو غذاء

، أو أجل التعويض باأجرة، فليست عبادة اه تكليفًا ومشقة أجل اابتاء فقط
وإنا ، وإنا يقع ذلك إن وجد ضمناً ، فليس ذلك امقصد اأول باأوامر الرعية

يه وحده؛ واإنابة إل، والتوجه إليه، امقصود اأول بالعبادات إرادة وجه اه عَز وجَل 
                       :أنه اإله احق الذي تطمئن إليه القلوب وحده

 [.51 – 59الذاريات: ]                             
 .وكال النعيم، ولذة اأرواح، ورور القلوب، فأوامر اه عَز وجَل فيها قرة العيون
جود سوى اه فهو فقر حتاج إى اه ي جلب ما فكل حي وكل خلوق وكل مو

 وإجااً ، فيعبده حبة وإنابة، فيجب أن يكون اه مقصوده، ودفع ما يره، ينفعه
                     وتعظيًا، وخوفًا ورجاًء:

 [.09اأنبياء: ]            
، فبذكره تطمئن قلوهم، ه واإنابة إليهواه خلق اخلق لعبادته اجامعة معرفته وحبت

 .وبرؤيته ي اآخرة تقر عيوهم
ويعطيهم ي اآخرة أعظم ، أعطاهم ي الدنيا أعظم يء وهو معرفته واإيان به

 [.23 – 22القيامة: ]                                  :يء وهو النظر إليه عَز وجَل 
ويتنعم بالتوجه إليه إا اه ، ويطمئن به، ما يسكن العبد إليه وليس ي الكائنات كلها
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فهو  ،ي الدنيا اً ومن عبد غر اه وإن أحبه وحصل له به مودة ولذة ورور، وحده
 .فضًا عن أنه ا يدوم، مفسدة لصاحبه

                :وكل من أحب غر اه عذب به ولو اجتمع فيه الكال واجال
 [.213الشعراء: ]             

وا عطاء ، وليس عنده لنفسه وا لغره نفع وا رر، فكل خلوق ليس بيده يء
            :وا نر وا خذان، وا هدى وا ضال، وا منع

 [.16امائدة: ]                           
فا يليق باإنسان أن ، وأسبغ عليه نعمه، وهداه بل ذلك كله بيد اه الذي خلقه ورزقه

، ويستعن به، بل جب عليه أن يتوكل عى اه الذي بيده كل يء، يتوجه إى غره
      ): وحبه ويعبده وحده ا ريك له كا قال سبحانه

            
 [.66 -65]الزمر:  (

عليه إذا أخذ منه القدر الزائد عى حاجته ي عبادة  وتعلق العبد با سوى اه مرة
اه، وإن أحب غر اه حبًا تامًا فا بَد أن يسأمه أو يفارقه، ومن أحب شيئًا لغر اه فا بَد 
أن يره حبوبه، ويكون ذلك سبباً لعذابه ي الدنيا واآخرة، والرر حاصل له إن وجد 

 أم أكثر من اللذة، وإن فقد تعذب بالفراق وتأم.أو إن فقد، فإن وجد حصل له من ا
، ومرته وهاكه ي عبادة ما سواه، وصاح العبد ي عبادة ربه وااستعانة به

 .وااستعانة با سواه
: ذلوكل من استنر بغر اه خ  ، وخذل من جهته، فكل من توكل عى غر اه خاب

 [.22]اإراء:  (        )
، يريد هم اخر، حسن إى عباده مع غناه عنهم، تبارك وتعاى غني ميد واه

، وا لدفع مرة، ا جلب منفعة إليه من العبد، ويكشف الر عنهم، وحسن إليهم
                      :بل رمة منه وإحساناً 
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 [.65 – 64غافر: ]         
بل إنا يقصد ، وكل عبد ا يقصد منفعتك دون نفسه، والعباد ا ينفعون إا حظوظهم

 .وإن كان ي هذا رر عليك، منفعته بك
فا ترجو امخلوق أو تطلب ، والرب عَز وجَل يريدك لك ومنفعتك بك ا ينتفع بك

: وليس له من اأمر يء كمن، وتدعو وتسأل من ره أقرب من نفعه، نه منفعة لكم
(                

 [.13 -12]احج:  (           
وارج  اه وا ، وكا ا خافهم فا ترجوهم، لكن َأْحِسن إى الناس ه ا لرجائهم

 .ترج  الناس
ولو ، هدوا عى أن ينفعوك م ينفعوك إا بأمر قد كتبه اه لكواخلق كلهم لو اجت

ولن ينفعوك أو ، اجتهدوا عى أن يروك م يروك إا بأمر قد كتبه اه عليك
 .فا تعلق هم رجاءك، يروك إا بإذن اه

َُ فَ » ابن عباس ري اه عنها:ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي  َُ ْسَأِل اهَ، َوإَِذا اْستَ اإَِذا َسأَلْ َعنْ
ٍء َقْد ٬َفاْسَتِعْن بِا ْ ََ ، َواْعَلـْم أََن اأَُمَة َلِو اْجَتـَمُعوا َعَلـى َأْن َينَْفُعوَك، َلـْم َينَْفُعوَك إِاَ بِ

ٍء َقْد َكَتَبـُه اهُ عَ  ْ ََ وَك إِاَ بِ ُ ُُ وَك، َلـْم َي ُ ُُ َلْيَك، َكَتَبـُه اهُ َلَك، َوَلِو اْجَتـَمُعوا َعَلـى َأْن َي
ُِ الُصُحُف  ُِ اأَْقَاُم، َوَجَف  .()أخرجه أمد والرمذي «ُرفَِع

ولو أصابتك مرة كاخوف واجوع وامرض م يقدر ميع اخلق عى دفعها إا 
           :وهم ا يدفعوها إا لغرض هم ي ذلك، بإذن اه

                                                    
 [.12 – 11اأنعام: ]          

                                                

 .( 2516وأخرجه الرمذي برقم )، (2660: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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، وأعَز له، كان أقرب إليه، وخضوعًا له، وأعظم افتقارًا إليه، واإنسان كلا كان أذل ه
                   :وأسعد اخلق أعظمهم عبودية ه عَز وجَل ، وأعظم لقدره

 [.14 – 13 اانفطار:]                
 .وأفقر ما تكون إليه، والرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه
وأعظم ما يكون العبد قدرًا عند ، واخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم

 .اخلق إذا م حتج إليهم بوجه من الوجوه
تى احتاج إليهم وم، فإن أحسن إليهم مع ااستغناء عنهم كان أعظم ما يكون عندهم

 .ولو ي ربة ماء نقص قدره عندهم بقدر حاجته إليهم
 .رك به شيئاً وا ي  ، وهذا من حكمة اه ورمته ليكون الدين كله ه

 والعابد حقًا من مع بن أمرين:
 .واأمر الكوي.. اأمر الرعي

يكن مستيقظاً  وم، فإن العبد إذا شهد عبوديته لربه، وعى هذين اأمرين مدار الدين
 .وا بمعبوده عن عبادته، ا يغيب بعبادته عن معبوده، أمر سيده

وينظر باأخرى إى أمر سيده ، بل يكون له عينان ينظر بأحدما إى امعبود كأنه يراه
            :ليوقعه عى اأمر الرعي الذي حبه مواه ويرضاه

                                
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]           
هي اسم جامع لكل ما حبه اه ويرضاه من اأقوال واأعال الظاهرة  والعبادة:

 والباطنة، وهي حق اه عى خلقه، وفائدها وثمرها تعود إليهم:
 .ورضوان اه، وثوابه اجنة، فمن عبد اه وحده با رع فهو مؤمن

      :وسخط اه عليه، وجزاؤه النار، ومن عبد اه وعبد معه غره فهو مرك
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 [.51 – 56النساء: ]                            

    :أو عبد غر اه فهو كافر مستكر جزاؤه جهنم خالدًا فيها، ومن أبى أن يعبد اه
                              

 [.56النساء: ]                  
: وكل ضالة ي النار، وكل بدعة ضالة، ومن عبد اه وحده بغر ما رع فهو مبتدع

 [.119]الكهف:  (            )
 فا بَد ي العبادة من أصلن:

 .ملسو هيلع هللا ىلصوموافقة أمره الذي بعث به رسوله .. إخاص الدين ه
 وعبادة اه عَز وجَل مبنية عى سبعة أصول عظيمة:

                 : أن يرعها اه عَز وجّل كا قال سبحانه أحدها:
                                    

 [.10 – 12اجاثية: ]                     
     ): أن تكون العبادة خالصة ه عَز وجَل كا قال سبحانه الثاي:

 [.5]البينة:  (           
، عل ما أمر بهفنف، ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون القدوة ي العبادة وامبن ها رسول اه  الثالث:

         ): ونجتنب ما هى عنه كا قال سبحانه
 [.1]احر:  (      

وخوفه ورجائه وحده ، أن تكون العبادة قائمة عى حبة اه وتعظيمه والذل له: الرابع
        ): دون سواه كا قال سبحانه

 [.09]اأنبياء:  (    
لعبــادة حــددة بمواقيـت ومقـادير ا جـوز خالفتـها وجـاوزها كا قال أن ا اخامس:

 [.193]النساء:  (        ): اه ي الصاة
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 [.101]البقرة:  (     ): وقال ي احج
  ): بالعبادة من البلوغ إى الوفاة كا قال سبحانه امسلم أن يقوم السادس:

 [.00]احجر:  (  
    ): أن يقوم بالعبادات حسب استطاعته كا قال سبحانه السابع:

            
 [.16]التغابن:  (

ٍء َفْأُتوا ِمنْـُه َما اْستََطْعُتـْم، َوإَِذا َنـَهْيُتُكمْ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ْ ََ ءٍ  إَِذا أَمْرُتُكْم بِ ْ ََ َعْن 
 .()متفق عليه «َفَدُعوهُ 

 عبد فقر إى اه من ميع الوجوه: واإنسان
ومن جهة .. هومن جهة عبادته .. ومن جهة بقائه.. ومن جهة رزقه.. من جهة خلقه

                             :ومن جهة هدايته له.. استعانته به
 [.15فاطر: ]       

 والعبادة ها معنيان:
: ويشـمل ذلـك كل ما ي الكون كا قال سبحانه، بمعنى الطـاعة وااستسام أحدما:

(         )  
 [.23]آل عمران: 

                                   وقال سبحانه:
 [.04 – 03مريم: ]       

        :ويستعن به، وهو امؤمن الذي يعبد اه، بمعنى العابد طوعاً  الثاي:
                                   

                           
 [.39 – 20الكهف: ]                        

                                                

 ( واللفظ له. 1331(، ومسلم برقم )1222) ، أخرجه البخاري برقممتفق عليه( 1)
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إذا أريد ، وأما اأوى فهي وصف ازم له، وهذه العبودية قد خلو منها اإنسان تارة
 .وااستسام له، لق لهوتريف اخا، ها جريان القدر عليه
إا أنه عند ااضطرار ، وإن كان أحيانًا يعرض عن ربه ويستكر، والذل ازم لكل عبد
                       :وااستسام أمره، ا بَد من اخضوع له

 [.53النحل: ]         
خضع ه عند رغبة أو  والكافر إنا،  طوعًا فيحبه ويطيع أمرههلكن امؤمن يسلم 

      ): فإذا زال ذلك عنه أعرض عنه كا قال سبحانه، رهبة
 [.61]اإراء:  (             

 .واأعال أسباب موصلة إى الثواب والعقاب كغرها من اأسباب
فقد وفقه اه ، وصدقته عى عبده، وفضله نرـهفاأعال الصاحة كلها من توفيق اه ومَ 

وكره إليه أضدادها كا ، وزينها ي قلبه، وحببها إليه، وأعانه عليها، وأقدره عليها، ها
                 ): قال سبحانه

 [.11]احجرات:  (   
                                         وقال سبحانه:

                                     
 [.2 – 1احجرات: ]                    
بل غايتها إذا ، وا هي عى قدره سبحانه، ومع هذا فاأعال ليست ثمنًا جزائه وثوابه

أن تقع شكرًا ه عى  ،وأوقعها عى أكمل الوجوه ،بذل العبد فيها نصحه وجهده
فلو طالبه ربه بحقه لبقي عليه من الشكر عى ب لدخول اجنة، ، وسببعض نعمه عليه

 .ما يعلمه وما ا يعلمه ما م خطر بباله
وَل  َقال وا : ، «َأَنُه لَْن َينُْجَو َأَحد  ِمنُْكْم بَِعَملِهِ  َواْعَلُموا ،َقاِرُبوا َوَسِدُدوا»  :ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا قال َرس 
وَل  َمَدِيَ َوَا » ، َوَا َأْنَت؟ َقاَل:اهَيا َرس  ََ ٍَة ِمنُْه َوَفْضلٍ  اه َأَنا إَِا َأْن َيَت ْْ  .()متفق عليه « بَِر

                                                

 (. 2216(، ومسلم برقم )5613، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 والعبد له ي امأمور ثاثة أحوال:
  :وااستعانة باه عى ذلك، عى اامتثال موهو العز، حال قبل الفعل اأول:

                               
 [.5 – 2حة: الفا]         

يبتغي به وجه اه  ،وهو أن يؤديه أداًء حسنًا كا جاء ي السنة، حال أثناء الفعل الثاي:
                              :عَز وجَل 

 [.5البينة: ]          
من  وشكر اه عى ما أنعم به، وهو ااستغفار من التقصر، حال بعد الفعل الثالث:
                           :اخر

 [.3 – 1النر: ]                           
 والناس ي العبادة وااستعانة أربعة أصناف:

فعبادة اه غاية ، وهؤاء خيار الناس وأفضلهم، وااستعانة به ،أهل العبادة ه اأول:
فإن أنفع الدعاء طلب العون عى مرضاة اه ، هم عليهاوطلبهم منه أن يعين، مرادهم

 [.5]الفاحة:  (   ): كا قال سبحانه
فإن سأله أحدهم واستعان به فعى ، وااستعانة به ،امعرضون عن عبادته الثاي:

        :وهؤاء ر الناس، ا عى مرضاة ربه وحقوقه، حظوظه وشهواته
 [.55اأنفال: ]                  

 .با استعانة من هم نوع عبادة الثالث:
وم يدر ، وما م يشأ م يكن ،وأن ما شاء كان، من شهد تفرد اه بالنفع والر الرابع:

فتوكل عليه واستعان به عى حظوظه وشهواته فقضيت له ، مع ما حبه اه ويرضاه
  :ًا عن الواية والقرب من اهفهذه ا تستلزم اإسام فض، ولكن ا عاقبة له

                           
 [.292البقرة: ]             
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    فاأموال يعطيها اه امؤمن والكافر.. والر والفاجر.. فا تدل عى حبة اه للعبد:
                                        

                              
 [.29 – 12اإراء: ]                                        

ويمد هؤاء .. يسأله أولياؤه وأعداؤه.. واه سبحانه يسأله من ي السموات واأرض
 [.20: الرمن]                                    ..وهؤاء

وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس سأله حاجة وهي طلب اإنظار إى يوم البعث فأعطاه 
وهكذا ، ولكن ما م تكن عونًا له عى مرضاته كانت زيادة له ي شقوته.. اه إياها
                        :بنو آدم

 [.69غافر: ]           
بل يسأله العبد احاجة فيقضيها له وفيها ، لكرامة كل سائل وإجابة اه لسائليه ليست

       :ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه، هاكه وشقوته
 [.56 – 55امؤمنون: ]                                   

يفعل اه هذا ، خاً فيمنعه ماية وصيانة ا ب، ويكون منعه لكرامته عليه وحبته له
، ابتاًء واختباراً  سبحانه فعطاؤه ومنعه، فيظن بجهله أن اه ا حبه ،بمن حب

 .أم يكفري فأسلبه إياه، ذلكأيشكري إذا أعطيته فأعطيه فوق 
أم يتسخط ، وإذا ضيقت عليه أيصر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق؟

                     :فيكون حظه السخط؟
 [.12الشورى: ]            

وهن من هينه باإعراض ، واه سبحانه إنا يكرم من يكرمه بمعرفته وحبته وطاعته
                           :عنه ومعصيته

                              
 [.60 – 62العنكبوت: ]      
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 .وهو الغني احميد.. وعى هذا.. فله احمد عى هذا
ا يكفي ذلك ي العبودية حتى يكون اه  ،وطاعة اه ورسوله ،وحب اه ورسوله

 .ما سواما دورسوله أحب إى العب
أو قدم قول أحد عى قول اه .. فكل من قدم طاعة أحد عى طاعة اه ورسوله

أو قدم حكم أحد عى حكم .. عى مرضاة اه ورسولهأو قدم مرضاة أحد .. ورسوله
         :فهو من ليس اه ورسوله أحب إليه ما سواما.. اه ورسوله

 [.165البقرة: ]                                
ن: َأْن َيُكوَن اهُ حاَوَة  وجَد  فيهِ  ُكنَ  ثـاث  َمن»ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسولقال و ََ ولُه س َورَ اإي

ا ََ ِسَواُمَ َه َأْن َيـُعوَد ِ كر، َوَأْن يَ ه إا  ُيـحّبهُ ْرَء ا ـَب امَ ُيـِحـ، َوَأْن  َأَحَب إَلْيـِه ِمـ
ََ َيْكَرُه َأْن ُيـْقَذَف ِ النَار  .()متفق عليه «الُكْفِر َك

 والعبودية تقوم عى أصلن عظيمن:
 .ظيم ه والذل لهوكال التع.. كال احب ه

 وذل العبودية له أربع مراتب:
فجميع أهل ، ويدخل ي هذه ميع اخلق، ذل الفقر واحاجة إى اه اأوى:

    :وهو وحده الغني عنهم، السموات واأرض حتاجون إى اه فقراء إليه
 [.15فاطر: ]                                

وهو ر ، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو ذل ااختيار، طاعة والعبوديةذل ال الثانية:
                            :العبودية

                           
                                                   

 [.11 – 15السجدة: ]
وعى قدر ماله وجاله وكاله ، فامحب ذليل محبوبه، بةذل امح الثالثة:

                                                

 (.43(، واللفظ له، ومسلم برقم )16، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)
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            :وعى قدر حبته له يكون ذله له، وإحسانه تكون حبته
                       

                                         
 [.65 – 64غافر: ]                       

فإذا وقع العبد ي اجناية وامعصية أوجب له ذلك ذاً ، ذل امعصية واجناية الرابعة:
                            :وانكسارًا بن يدي ربه

                                                            
                                    

 [.55 – 53الزمر: ]                      
 خوفاً ه العبد فيذل، فإذا اجتمعت هذه اأربع كان الذل ه واخضوع له أتم وأكمل

، وهذا لب العبودية ورها.. وفقرًا وفاقة، وطاعة وعبودية، وحبة وإنابة، وخشية
               :أحب يء إى اهو، وحصوها للعبد أنفع يء له

 [.5البينة: ]                         
 والعبادات الواردة ي الرع أربعة أقسام:

واتفقت اأمة عى أن من فعل ، سن كل واحد من اأمرين ملسو هيلع هللا ىلصما ثبت أن النبي  اأول:
وأدعية ، ي آخر التشهدلكن اختلفوا ي اأفضل كالدعاء ، أحدما م يأثم بذلك
 .وكلها سائغة ملسو هيلع هللا ىلصفهذه ثابتة عن النبي ، ااستفتاح ي الصاة

ما اتفق العلاء عى أنه إذا فعل كًا من اأمرين كانت عبادته صحيحة وا إثم  الثاي:
، يفعله كالقنوت ي الفجر والوتر ملسو هيلع هللا ىلصوفيا كان النبي ، لكن تنازعوا ي اأفضل، عليه

 .صفة ااستعاذة ونحوها من امسائلو، واجهر بالبسملة
لكن بعض أهل العلم حرم أحد النوعن ، سن فيه اأمرين ملسو هيلع هللا ىلصما ثبت أن النبي  الثالث:

 .أو كرهه لكونه م يبلغه أو تأول احديث
فهو مسنون ا ينهى عن يء منه كأنواع التشهدات ي  ملسو هيلع هللا ىلصوالصواب أن ما سنه النبي 
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  :والصوم والفطر ي السفر، نواع صاة اخوفوأ، وألفاظ اأذان واإقامة، الصاة
                                       

 [.1احر: ]
والسنة ا تدل ، وحرمه اآخر، فأوجبه أحدهم أو استحبه، ما تنازع فيه العلاء الرابع:

 .إا عى أحد القولن
وحية ، خلف اإمام حال اجهر فهذا أشكل اأقسام كالنزاع ي قراءة الفاحة

 .امسجد ي أوقات النهي ونحوما
وأداء حية امسجد وإن كان ، والصواب عدم قراءة الفاحة خلف اإمام حال اجهر

 .وقت هي لثبوت اأدلة عى ذلك
ُبنَِي اإْساُم َعَلـى َخـْمٍس: » ملسو هيلع هللا ىلص:ودين اإسام يقوم عى مسة أركان كا قال النبي 

، َوإَقاِم الَصاةِ، َوإيَتاِء الَزَكاةِ، واْلـَحِج، ٬أْن ا إَلـَه إا اهُ َوأَن ُمـَحـَمًدا َرُسوُل ا َشَهاَدةِ 
 .()متفق عليه «َوَصْوِم َرَمَضانَ 

، فإن اإسام وأركانه اأربعة ا يقوم با شهادتن، ا يقوم با أركان ا كان البناءوإذ
 .بل ا يكون موجودًا أصاً 

فكا أن كل ذرة من ذرات ، فالشهادتان بالنسبة لإسام كله كالروح بالنسبة للجسد
حمد رسول اه( هي ، فكذلك )ا إله إا اه ،اجسد ا تكون ها حياة إا بالروح

 .حياة كل جزء من أجزاء اإسام
وهو ي ، فأي عمل يعمله اإنسان من اإسام ا يكون نابعًا من هذا اأصل يعتر ميتاً 

ولذلك فإن الكافرين ا قيمة أعاهم عند اه ولو كانت صاحة؛ ، ميزان اه معدوم
        ): أها ميتة ا روح فيها كا قال سبحانه

 [.23]الفرقان:  (
فإنه يكون  ،وم يكن ي عمله روح الشهادتن ،وكذلك امسلم إذا عمل عمًا صاحاً 

                                                

 (. 16( واللفظ له، ومسلم برقم )2، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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      ): ملسو هيلع هللا ىلصوامتابعة لرسول اه  ،اإخاص هلفقده  ،غر مقبول
 [.119]الكهف:  (      

فشهادة أن ا إله إا اه تتمها ، وهاتان الشهادتان ا تنفصل إحداما عن اأخرى
 ، فها كالروح واجسد.شهادة أن حمدًا رسول اه

وا مطمأن .. أنه ا معبود بحق إا اهفإذا قال امسلم )ا إله إا اه( فإنه يعتقد جازمًا 
وا ملك وا مطاع .. وا حبوب وا معبود بحق إا اه.. وا مستجار به إا اه، إليه

 .وا سيد وا حاكم وا خالق إا اه.. وا معظم وا معتصم به إا اه.. إا اه
ااستجارة بغره و.. وحبته واجبة.. والتوكل عليه واجب.. فاإيان به واجب

وهو مالكي .. ومعاي العبودية وأنواع العبادة ا تقدم إا له.. وحبته فريضة.. باطلة
وهو الذي له حق .. وهو امستحق للتعظيم فبه أعتصم.. وحده فا أطيع غره إا بإذنه
 .السيادة امطلقة عى البر

وهو ، ل والتحريموهو صاحب احق ي التحلي، فهو صاحب احق ي اأمر والنهي
                          :صاحب احق ي التريع

 [.192اأنعام: ]                       
وشهادة أن ا إله إا اه ا تنجي صاحبها من الكفر واإثم إا إذا شهد أنه ا إله إا اه 

  :كون شهادته جازمة ا شك فيهاوأن ت.. وشهد عى هذا بلسانه.. بالعقل والقلب
                                        

 [.10حمد: ]      
وتعرف بواسطة رسوله ، وا يقوم اإنسان بلوازم ا إله إا اه إا إذا عرف رسوله

  :ملسو هيلع هللا ىلصله باتباع ما جاء به رسو، عى الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ليحقق مراد اه منه
                        

 [.152اأعراف: ]      
إذ ا يقوم أحد بحق اه إا ، تعدل معرفة اه سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصلذلك كانت معرفة الرسول 
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وفوز اإنسان وفاحه مرهون بطاعة اه ورسوله ، إذا عرف رسوله الذي أرسل بدينه
 [.11]اأحزاب:  (          ): كا قال سبحانه

واجتناب ما هى ، وتصديقه فيا أخر، يقتي طاعته فيا أمر ملسو هيلع هللا ىلص واإيان بالرسول
                      :وأن ا يعبد اه إا با رع، عنه وزجر

                                      
 [.32 – 31آل عمران: ]     
وا ، وأشهد أن حمدًا رسول اه، أشهد أن ا إله إا اه: ن شعار اإسامولذلك كا

                    :تغني واحدة منها عن اأخرى
                         

 [.15احجرات: ]
 وقد أمر اه كل مسلم بعد إقراره بالشهادتن أن يقيد حياته بأربعة أشياء:

 .واحج.. والصيام.. والزكاة.. ةالصا
 وهذه هي أركان اإسام مع الشهادتن، وهي تتعلق:

 .وطبيعة اإنسان.. وشهوة اإنسان.. ومال اإنسان.. بنفس اإنسان
وطبيعته ، وشهوته، وماله، وي كل منها مرين لتنفيذ أوامر اه عى نفس اإنسان

 .ملسو هيلع هللا ىلصحسب ما حبه اه ورسوله 
وا يترف ، بل حسب أمر اه ورسوله، نسان حياته حسب هوى نفسهفا يقي اإ

بل ، وا يقي شهوته حسب هواه، بل حسب أمر اه ورسوله، ي ماله حسب هواه
بل حسب ، وا يقي حياته حسب طبيعته ومزاجه كاحيوان، حسب أمر اه ورسوله

 .وهكذا.. أمر اه ورسوله
فكا ينفذ أوامر ، ر اه ورسوله ي ميع اأحوالوامطلوب من امسلم أن ينفذ أوام

اه ي الصاة عى كل عضو من أعضائه من القراءة والركوع والسجود ويصي بقلبه 
بل ، ا حسب مزاجه وهواه ملسو هيلع هللا ىلصويصي كا صى رسول اه ، ولسانه وجوارحه
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فكذلك مطلوب من هذا امصي أن يكون خارج الصاة ، حسب أمر اه ورسوله
أنه ي ا فيكون ك، يعًا لربه ي شئون احياة كلها كا هو مطيع لربه داخل الصاةمط

، ي نفسه ، يكون كذلك خارج الصاة مطيعًا لربهالصاة مطيعًا لربه ي ميع أحواله
                    :ي أخاقه، ي معاماته، ي معارته، ي بيته

                                   
 [.163 – 161اأنعام: ]                               

 ه ي ظاهره وباطنه، وي داخل الصاة وخارج الصاة. عبداً وبذلك تكون 
وتطهر أمواهم ، وي الزكاة تطهر وتزكية أصحاب اأموال من البخل واحرص

 .امحتاجة من هوان الفقر واحاجةما يفسدها وإنقاذ للفئات 
              فالدين ركنان، عباده احق، واإحسان إى اخلق:

                      
                           

 [.36النساء: ]       
كلا اصطدمت ، فسوي الصيام مرين للعبد عى تقديم أوامر اه عى شهوات النف

وهكذا ي سائر شئون حياته ، شهوات النفس مع أوامر اه قدم أوامر اه ي الصيام
وكا يلتزم ي رمضان بكيفية الصيام كذلك يلتزم ي غر رمضان بأوامر اه ، امختلفة

    :وي سائر أحواله طيلة العام، وحركته ونومه، ورسوله ي طعامه ورابه
                                          

 [.123البقرة: ]
إذ ينفذ اأمر ، واحج يرمز استسام اإنسان ه إذا بلغه أمر اه بواسطة رسوله

وما الطواف والسعي والوقوف واحلق ، برف النظر عن امعنى العمي هذا اأمر
 .امسلم أمر اه دون نقاشوالرمي وغرها من أعال احج إا رمز استسام 

وامسابقة إى ، ومظهر عمي لأخوة اإسامية، وهو رمز لوحدة اأمة اإسامية
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 .وخضوع امسلمن لرهم، اأعال الصاحة
يتعلم ها ، ويرتفع ها إى آفاق أعىعى الصر،  واحج مدرسة يتعود فيها امسلم

 ،أن يكون لطيفًا مع امؤمنن، دة دائمةوأن يعيش ي عبا، عى بذل اجهد مع الصر
وكيف يعظم ما ، وكيف ينفق ي سبيل اه دون مقابل، ويتعلم ها دروس العبودية

ر ما حَقره اه، عظمه اه ويعادي من عادى ، وكيف يواي من واى اه، وكيف حقر
، الص هومشاعر التوجه اخ، ويتعلم مشاعر الواء ه والرسول وامؤمنن، اه

ومشاعر العزم عى فتح صفحة ، واإقبال عى اآخرة، ومشاعر التجرد عن الدنيا
           :وغر ذلك من العر وامعاي والعظات، جديدة مع اه

                                    
 [.101البقرة: ]                      

 ادات عى أربعة أقسام:والعب
 .منها ما يتعلق بامكان والزمان كاحج

 .ومنها ما يتعلق بامكان دون الزمان كالعمرة
 ، والصلوات اخمس.ومنها ما يتعلق بالزمان دون امكان كالصيام

 والدعاء والزكاة والصدقة والذكر التطوع صاةلبها ا يتعلق بزمان وا مكان كوغا
، وما أحسن وما أعدل أحكامها، فا أعظم هذه الريعة، ذلكوتاوة القرآن ونحو 
                     شعائرها ورائعها:

 [.3امائدة: ]    
 .والذكر والدعاء ،والصيام واحج ،وهذه إشارة خترة إى فقه الصاة والزكاة
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 الصاة فقه -1
 (       ): قال اه تعاى

 [.232 ]البقرة:
            ): وقال اه تعاى

 [.45العنكبوت: ] (           
ومنه النعم والثواب ، وبه ااستعانة، وله العبادة، له اخلق واأمر وحده اه عَز وجَل 

                    :وإليه امرجع وامآب، والعقاب
                                  

 [.54اأعراف: ]                        
 وامخلوقات بالنسبة للطاعة والعبادة قسان:

وقد أعلمهم ، فهم مسخرون لذلك منقادون له، من خلقه اه للطاعة والعبادة اأول:
وهؤاء ميع ، وهم درجات، ونحن ا نعلم كيفية ذلك، اه وأهمهم كيف يعبدونه
 ): سوى الثقلن كا قال سبحانه ،وي العام السفي، اخائق ي العام العلوي

                     
 [.41]النور:  (
                ): وقال سبحانه

 [.44]اإراء:  (      
                              وقال سبحانه:

 [.59 – 40النحل: ]                        
 .وتسبيح حقيقة يعلمها اه وإن جحدها اجاهلون امكذبون، وصاة، فهذه عبادة

 اإنس واجن وهؤاء قسان:: الثاي
 فهو شاذ ناشز عن ميع امخلوقات التي، فمنهم اجاحد الكافر الذي ا يصي

                            :أسلمت لرها وأطاعته
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 [.12احج: ]                                   

                                  :كا قال سبحانه فهذا ر الرية
 [.6البينة: ]               

ومنهم امؤمن امطيع، فهذا خر الرية، أكرمه اه باإيان، وعلمه كيف يتقرب إى 
من الصاة التي يتصل  لهربه ويناجيه، ويعظمه وحمده، ويسأله ويستغفره، با رع 

ِمْن َرِبـِه  أْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد » ملسو هيلع هللا ىلص:فيها امخلوق بخالقه، ويقرب منه كا قال النبي 
، َفأْكثُِروا الُدَعاءَ   .()أخرجه مسلم «َوُهَو َساِجد 

               فهؤاء خر الرية كا قال سبحانه:
                        

 [.11التوبة: ]                    
  ظاهرًا وباطنًا، جسًا وعقًا وروحًا:وإقامة الصاة معناها توجه اإنسان بكليته إى ربه 

                                
                            

 [.4 – 2اأنفال: ]                      
والصاة هي العبادة الكرى ي اإسام، وهي مظهر لنشاط قوى اإنسان الثاث، 

 ها ميعًا إى خالقها ي آن واحد:وتوجه
والقراءة والتدبر والتفكر ، حقيقًا حركة اجسد واجلوس فالقيام والركوع والسجود

 .والتوجه وااستسام واخشوع حقيقًا لنشاط الروح، .حقيقًا لنشاط العقل
ومن أجل هذه امنافع فرضها اه مس مرات يوميًا عى ، كل ذلك ي آن واحد

       ): امسلمن كا قال سبحانهميع 
 [.193]النساء:  (

                                                

 (. 422)برقم  أخرجه مسلم( 1)
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وهي صلة بن العبد ، والصاة هي الركن الثاي من أركان اإسام بعد الشهادتن
                 :وهي معراج امؤمن إى ربه، وربه

                                            
 [.0الزمر: ]       

وها .. وبدء وختام.. وسنن وأحكام.. وأقوال وأفعال.. والصاة ها جسد وروح
 .وأحكام عى الروح.. وأحكام عى العقل.. أحكام عى البدن

 والصاة تشتمل عى أمور عظيمة من:
والصاة عى .. واستغفاره.. وسؤاله.. ومده والثناء عليه.. تعظيم اه وتكبره

 .ن عبده ودعا إليهأفضل م
)سبحان : وقولنا، والقيام والركوع والسجود، )اه أكر( ي مواضعها: فالتعظيم بقولنا

وقولنا ي دعاء . و)سبحان ري اأعى( ي السجود، ري العظيم( ي الركوع
وتعاى جدك( وقولنا ي  ،وتبارك اسمك ،)سبحانك اللهم وبحمدك: ااستفتاح

          ): الفاحة
 [.4-1]الفاحة:  (   

 [.2]الفاحة:  (      ): واحمد بقولنا
وملء  ،ملء الساء ،مدًا كثراً طيبًا مباركاً  ،)ربنا ولك احمد وقولنا بعد الركوع:

 .وملء ما شئت من يء بعد( ،اأرض
 .)التحيات ه والصلوات والطيبات(وقولنا ِ التشهد: 

 [.6]الفاحة:  (  ): لنا ي الفاحةوالسؤال بقو
 )رب اغفر ي، وارمني، واهدي، وارزقني، واجري وعافني(. وقولنا بن السجدتن:

،  الَلـُهـمَ » وقولنا ِ التشهد اأخر: ِ ْْ إِِي أُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََم، َوِمْن َعَذاِب اْلَق
ِت، َوِمْن َرِ فِْتنَِة اْلـَمِسيِح الَدَجالِ َوِمْن فِْتنَِة اْلـَمـْحَيا َوا ََ  .()أخرجه مسلم «ْلـَمـ

                                                

 (. 522برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .اغفر ي(رب ): وااستغفار بقولنا بن السجدتن
،  الَلـُهـمَ »: وِ التشهد اأخر ُُ ْرُت َوَما أْعَلنْ َ ْْ ُُ َوَما أَخْرُت، َوَما أ ِِ َما َقَدْم اْغِفْر 

 َُ ، َوَما أْن ُُ ْف َ ْْ َُ  َوَما أ َُ اْلـُمَؤِخُر، ا إَِلـَه إِا أْن َُ الْـُمَقِدُم َوأْن   «أْعَلـُم بِـِه ِمنِي، أْن
 .()أخرجه مسلم

 .أستغفر اه، أستغفر اه، أستغفر اه وقولنا بعد السام:
ثناء ودعاء من بذل نفسه وماله ووقته ي و صاة وي ختام الصاة بعد التشهد اأخر

لمة اه، وأحسن عبادة ربه، وما اخليان حمد وإبراهيم عليها سبيل إعاء ك
ونقتدي  وجهدما أفضل الصاة والسام، لنذكر عبادها وأعاها وأخاقها

َُ َعَلـى إِْبَراِهيَم، َوَعَلـى آِل  ،الَلـُهـَم َصِل َعَلـى ُمـَحـَمدٍ » ها: ََ َصَلْي َوَعَلـى آِل ُمـَحـَمٍد، َك
، الَلـُهـَم َباِرْك َعَلـى ُمـَحـَمدٍ إِ  َُ  ،ْبَراِهيَم، إَِنَك َحـِميد  َمـِجيد  ََ َباَرْك َوَعَلـى آِل ُمـَحـَمٍد، َك

 .()متفق عليه «َوَعَلـى آِل إِْبَراِهيَم، إَِنَك َحـِميد  َمـِجيد   ،َعَلـى إِْبَراِهيمَ 
لصاة موقوفًا عى الطهارة، فا يدخل واه عَز وجَل بحكمته جعل الدخول عليه ي ا

امصي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إى جنته موقوفًا عى الطيب 
طهارة القلب بالتوبة.. وطهارة  والطهارة، فا يدخلها إا طيب طاهر، فها طهارتان:

 [.222البقرة: ]                      البدن باماء:
والوقوف بن يديه ، هذان الطهران صلح للدخول عى اه تعاى فإذا اجتمع للعبد

 .ومناجاته ي الصاة
: فاجنة طيبة ا يدخلها من ي قلبه نجاسة وخبث؛ أها دار الطيبن كا قال سبحانه

(               
 [.13]الزمر:  (     

ولقي اه طاهراً ، وبة واأعال الصاحةفمن تطهر ي الدنيا باإيان والتوحيد والت
                                                

 (. 111برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 (. 496( واللفظ له، ومسلم برقم )3319، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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 معنويةفإن كانت نجاسته ، ومن م يتطهر ي الدنيا، من نجاساته دخلها بغر معوق
 دون الكفر وإن كانت نجاسته كسبية عارضة، كالكافر وامرك م يدخلها بحال

نه عن كا قال سبحا أو يغفر اه له، النار من تلك النجاسة يدخلها بعد ما يتطهر 
                                            النار:

 [.12 – 11مريم: ]             
وامعاي واخطايا توجب للقلب ، والطاعات واحسنات تكسب القلب حياة ونوراً 

فاخطايا ، وتضطرم فيه نار الشهوة، فرخي القلب، ونجاسة وضعفاً ، حرارة وظلمة
 .ذنوب له بمنزلة احطب الذي يمد النار ويوقدهاوال

، واماء يغسل اخبث، واشتد ضعفه، وهذا كلا كثرت اخطايا اشتدت نار القلب
 ، وهذا رع اه الوضوء والغسل عند احدث اأصغر واأكر بقوله:ويطفئ النار

                           
                                 

                                     
                        

                          
 [.6امائدة: ]

باردًا أورث اجسم صابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى ي  اماء فإن كان
 الَلـُهـمَ »ملسو هيلع هللا ىلص: جسم، فكان أذهب أثر الذنوب واخطايا كا قال النبي التريد وصابة ا

ََ ُينََقى الَثْوُب اأْبيَ  اْغِسْلنِي ِمْن َخطَاَياَي  ُض ِمَن الَدَنِس، الَلـُهـمَ َنِقنِي ِمْن َخَطاَياَي َك
دِ  َ َْ ِء َوالْ ََ  .()متفق عليه «بِالَثْلـِج َواْلـ
  :وهذا يتم إا هذاوصاح القلب ونعيمه ا ،واخطايا تزول بالتوبة ،فالنجاسة تزول باماء

 [.222البقرة: ]                     
                                                

 ( واللفظ له. 502(، ومسلم برقم )144، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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فكذلك الذنوب تثقل القلب وتؤذيه ، وكا أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه
، يزول اأول بالتخلص منه، فها مؤذيان مران بالبدن والقلب، باحتباسها فيه

 .ويزول الثاي بالتوبة وااستغفار
وكلا عظمت طاعة العبد كانت منَة اه عليه ، وه امنَة والفضل ي كل عمل صالح

وكانت أنفاسهم كلها طاعات ه ، ولو أتى الناس بكل طاعة، فهو اماُن بفضله، أعظم
                 :وكانت له امنَة عليهم، لكانوا ي حض منَته وفضله

 [.53النحل: ]               
رعها اه مسن ، ومنافع الصاة العظيمة وحاجة امسلم هذه الصاة كل وقت

رمة منه  ،ومسن ي اأجر، ثم خففها إى مس ي العمل، صاة عى امسلم
ثاها، ، فأجر الصاة الواحدة ي اأصل بعر صلوات، ثم احسنة بعر أموفضاً 

فتكون بائة صاة، فأجر مس صلوات مسائة صاة، فسبحان العظيم الذي ا 
 يعطي إا العظيم.

والصاة غذاء للمسلم ا يستغنى عنه كا ا يستغني عن الطعام والراب؛ ما فيها 
، ومده وشكره، وتعظيمه وتكبره، والتلذذ بتاوة كتابه، من ذكر اه ومناجاته

وااستغفار من الذنوب التي يقع فيها امسلم كل ، ي الدنيا واآخرةوسؤاله من خر
          ، وهذا أمر اه بامحافظة عليها من كل فرد:يوم

 [.232البقرة: ]            
وختامها باسم اه )السام عليكم ، وما أعظم افتتاح الصاة باسم اه )اه أكر(

 .ورمة اه(
وهيأ ، وتطهر وأخذ زينته، وقطع ميع العائق، ي ما خى عن الشواغلفإن امص

فيدخل ، رع له أن يدخل عليه دخول العبيد عى املوك، للدخول عى ربه ومناجاته
 .)اه أكر(: فرع له أبلغ لفظ يدل عى هذا امعنى وهو قول، بالتعظيم واإجال

شغل قلبه من كل ما خطر بالبال استحيا منه أن ي   فإذا استشعر امصي بقلبه أن اه أكر
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ثم ارحل وأناخ ، فإذا حر القلب ي الصاة انتقل إى فهم امعنى، ي الصاة بغره
ثم انرف بأنواع التحف ، وسأله واستغفره، بباب امناجاة فعظم ربه ومده

                            :واخرات
 [.45العنكبوت: ]                             

فهو ي ماه الذي ا يستطيع أحد أن ، وما دام امصي ي صاته بن يدي ربه
 .بل هو ي مًى من ميع اآفات والرور ،خفره

، فإذا انرف من بن يدي ربه تبارك وتعاى ابتدرته اآفات والبايا وامحن
فهو معرض أنواع ، وجاء الشيطان بمصائده وجنده، وتعرضت له من كل جانب

 .البايا وامحن
فإذا انرف من بن يدي اه مصحوبًا بالسام م يزل عليه حافظ من اه إى وقت 

فكان من مام النعمة انرافه من بن يدي ربه بسام يستصحبه ، الصاة اأخرى
َُ الَسامُ »: ويبقى معه ،ويدوم له َُ َذا اَجاِل الَلُهـَم أن ، َوِمنَْك الَساُم، َتـبَاَرْك
 .  ()أخرجه مسلم «َواإْكرام

فلكل ، اجوارح واأعضاءو اللسان وعبودية، والصاة تشتمل عى عبودية القلب
فجميع أعضاء امصي وجوارحه متحركة ي الصاة ، عضو منها نصيب من العبودية

                        :وذاً له وخضوعاً ، عبودية ه

 [.2 – 1امؤمنون: ]
ختمت باجلوس بن يدي الرب ، وانتهت حركاته، فإذا أكمل امصي هذه العبودية

كا جلس العبد الذليل ، تعاى جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمة اه عَز وجَل 
 .بن يدي سيده

، ظمه خضوعًا وتذلًا هوأع، وما كان جلوس الصاة أخشع ما يكون من اجلوس
: أذن اه تبارك وتعاى لعبده ي هذه احال بالثناء عى اه أبلغ أنواع الثناء وهو

                                                

 (.502برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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ا بكعادهم إذا دخلوا عى ملوكهم أن حيوهم ، التحيات ه والصلوات والطيبات
 .يليق هم

، تحيات كلها هوال، فالثناء كله ه، واه جل جاله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد
 .والطيبات من الكلات واأقوال واأفعال كلها ه، والصلوات كلها ه

والصاة مشتملة عى عمل ، وإليه يصعد الكلم الطيب، فاه طيب ا يقبل إا طيباً 
 .فهو السام احق بكل اعتبار، والسام من أساء اه احسنى، وكلم طيب، صالح

 حقيق ستة أشياء:وقبول الصاة يتوقف عى 
واستحضار عظمة .. وصفة العلم.. وصفة اإخاص.. وصفة اإحسان.. اإيان باه

 .وأداء حقوق الناس.. اه
 .وامعارات طيبة واأخاق طيبة، وإذا أقيمت الصاة هكذا جاءت امعامات طيبة

يتصفون بخمس صفات جذبت قلوب الكفار إى ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا كان أصحاب النبي 
اإيان.. والعبادات.. وحسن امعامات.. وحسن امعارات..  ام وهي:اإس

 وحسن اأخاق.
وي البيوت ، وحسن امعامات، ففي اأسواق جذهم إى اإسام حسن اأخاق

 .جذبتهم حسن امعارات
فتأثروا بذلك ودخلوا ي ، وحسن العبادات، وي امساجد جذبتهم صفات اإيان

             :اً دين اه أفواج
                      

 [.112التوبة: ]        
وهي تربية وتدريب للمسلم بأن ا يتحرك أي عضو من ، والصاة صلة بن العبد وربه

وذلك باستخدام اأعضاء ي احياة اليومية طبقًا ، أعضائه إا امتثااً أمر اه ورسوله
 .جال العبادات وامعامات وامعارات واأخاق للسنة امطهرة ي

وسواء كان ولدًا أو ، وسواء كان حاكًا أو حكوماً ، سواء كان اإنسان ذكراً أم أنثى
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وي حال الير أو .. ي حال احر أو السفر، وسواء كان غنيًا أو فقراً ، والداً 
ج عن طاعة اه وعى أية حال فا خر.. وي حال اأمن أو اخوف.. العر

فيكون مطيعًا ومتثًا أوامر ربه داخل الصاة وخارج الصاة كا قال .. ورسوله
             ): سبحانه

 [.163 -162]اأنعام:  (   
فهي تصل امخلوق ، وأمية الصاة فقد ذكرها اه ي القرآن أكثر من مائة مرة

، وتنهى عن الفحشاء وامنكر، وتذكر باه العظيم، كريمةوتثمر اأخاق ال، بخالقه
                 :ويمحو اه ها الذنوب واخطايا

                                  
 [.45العنكبوت: ]      

لذي فا، وإقامتها حرب للشيطان؛ أن الشيطان يريد هدم الدين، والصاة عاد الدين
، والدين كله معلق بالصاة، ا يصي كأنه ري هدم الدين؛ أن الدين قائم بالصاة

                        :وهي الركن الثاي بعد الشهادتن

 [.193النساء: ]
وا يوفق اإنسان للعمل الصالح إا ، وا حصل التفقه ي الدين إا بالصاة

 .لرور وامنكرات إا بالصاةوا يسلم من ا، بالصاة
وتوفيق العبد حصل له بقدر نوعية الصاة التي يؤدها، وكلا ازداد العبد خشوعًا 

فيستجاب دعاؤه.. وتستقيم  ،وخضوعًا ي الصاة اجهت إليه الرمة اإهية
        ) :أحواله.. وينال مراده.. ويأنس بمواه

 [.45]البقرة:  (
وبحسب اإيان تكون ، كا هم ي إياهم درجات، صاهم درجات والناس ي

 .وحضور القلب فيها ،الرغبة ي الصاة
ومنهم من يعنى بالصاة .. فمن الناس جهله ا يباي بالصاة مطلقًا وا يفكر فيها
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ومنهم من يصي مع اجاعة ولكنه ا هتم وا يعتني .. لكنه ا هتم باجاعة
وهتم بروط الصاة وسننها ، ومنهم من يصي ماعة.. ب الصاةبروط وآدا

                          :وهذا أفضلهم، وآداها
 [.3 – 2البقرة: ]              

والصاة التي تؤدى دون شوق ها، وترقب أوقاها، ا تثمر وا تأي بحاوها، 
 ل منها أوامر:فالصاة ها جسم وروح، ولك

 .والركوع والسجود، القيام والقعود فجسم الصاة:
، وحبته واأنس بمناجاته، واحمد والتعظيم ه، اخشوع واخضوع وروح الصاة:

 .والترع واانكسار بن يديه
ومنهم من يصي ، وا يصي صاة القلب ،فمن الناس من يصي صاة اجوارح

 .م الصاةأحكا ، ولكن جهلصاة القلب
 ملسو هيلع هللا ىلص:بقلبه وقالبه كا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يصي امسلم كا صى النبي  والنجاة والفاح

« ِّ ََ َرأْيُتـُموِي أَص  .()أخرجه البخاري «َصُلوا َك
فمن صى صاة كاملة تفتح له أبواب ، والصاة أكر اأعال، واإيان أكر اأوامر

امر اه علًا وعمًا وتعليًا فتح اه له أبواب ومن اجتهد عى أو، خزائن اه كاملة
وكا أطعم أهل ، من إناء اللبن ميع أهل الصفة ملسو هيلع هللا ىلصالركة ي الدنيا كا سقى النبي 
وكا سقى اه أهل احديبية من اماء الذي خرج ، اخندق كلهم من عناق جابر 

ر وعبدالرمن بن عوف وكا أنزل اه الركة ي أموال الزب، ملسو هيلع هللا ىلصمن بن أصابع النبي 
 .ري اه عنها

: فاه عَز وجَل يعطي الرزق بدون اجهد مع كال اإيان والتقوى كا قال سبحانه
                                          

 [.3 – 2الطاق: ]                            
                                                

 (. 631برقم ) أخرجه البخاري( 1)
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ومنازل اآخرة كلها إنا تنال باإيان والتقوى ا باأسباب ، ياواآخرة خر من الدن
                              :واأموال واأشياء

 [.31سبأ: ]                            
، وي اأمة ،اميتة ي نفسه ملسو هيلع هللا ىلصوامجاهد ي سبيل اه حقًا هو الذي حيي سنن النبي 

وهذا الذي حصل له ، وجتهد إعاء كلمة اه ي اأرض، علم الناس أمور دينهموي
   ): وتكون معه معية اه كا قال سبحانه، اهداية قبل الناس

 [.60]العنكبوت:  (      
     ): والصاة امقبولة صاة اخاشعن كا قال سبحانه

 [.2 -1]امؤمنون:  ( 
 .بَد من ضبط اجوارح داخل الصاة وخارجهاوا 

 السمع.. والبر.. والفكر.. والكام. فخارج الصاة نحفظ أربعة:
وا ننظر إى ما أمر اه بالنظر إليه من اآيات .. وله بهفا نسمع إا ما أمر اه ورس

لم إا با وا نتك.. وا نفكر إا فيا ينفعنا.. واآيات القرآنية ونحوما، الكونية
                   :وتعليم رعه ونحو ذلك ،ينفعنا من الدعوة إى اه

 [.36اإراء: ]                            جئ   
النظر إى حل السجود حال القيام.. والنظر حال  وداخل الصاة نحفظ أربعة:

ونتدبر ما نتلوه من القرآن اجلوس إى حل التشهد وهو اإصبع.. ونتفكر 
واأذكار.. ونسمع القرآن بالتوجه.. وا نتكلم إا با أمرنا اه به كالتكبر واأذكار 

 ي مواضعها، وقراءة القرآن.
           :وبذلك يتم ضبط هذه اجوارح داخل الصاة وخارجها

 [.12املك: ]                             
 مس صفات:ونصي بخ

وفيها حل مشاكل ، أصي وأنا أعتقد أن هذه الصاة خر من الدنيا وما فيها اأوى:
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      :وها تتم ااستفادة من خزائن اه، العام ي الدنيا واآخرة
 [.45البقرة: ]                     

إيقاع األفاظ و، ي قيامه وركوعه وسجوده ملسو هيلع هللا ىلصأصي عى طريقة الرسول  الثانية:
 .واأذكار ي أماكنها

ِّ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ََ َرأْيُتـُموِي أَص  .()أخرجه البخاري «َصُلوا َك
                 :أصي ابتغاء مرضاة اه ا رياء وا سمعة الثالثة:

 [.5البينة: ]                       
وكأنه يراي ، كأي أرى اه وأسمعه، لتوجهأصي بصفة اإحسان وا الرابعة:

َأْن َتْعُبَد اهَ » :له َقاَل  عِن اإْحَسانِ ملسو هيلع هللا ىلص وحن سأل جريل  عليه السام النبي  ،ويسمعني
 .()متفق عليه «َكَأَنَك َتَراُه، َفإْن َلـْم َتـُكْن َتَراُه َفإَنُه َيَراكَ 

، فكر والتوجه؛ لئا يرد الذهنوامجاهدة ضبط ال، أصي بصفة امجاهدة اخامسة:
            :ويرك مناجاة اه، ويفلت الفكر للدنيا

 [.232البقرة: ]          
وهذا يكون ، حتى جد اللذة ي الفرائض، يتدرب امسلم عى ذلك ي النوافل

 .وتغفر ها الذنوب، ل ها امشاكلوح  ، للصاة نور
َتِسُل ـْم َلْو أَن َنـَهًرا بَِباِب أَ أَرأْيتُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َْ َهْل ، َمَراٍت  ُكَل َيْوٍم َخـْمَس  ِمنهُ َحِدُكْم، َي

ء   ْ ََ َفَذلَِك ِمْثُل الَصَلَواِت »: ال، قَ ءَي  نِـهِ ِمْن َدرَ  ىْبقَ َقال وا: ا يَ ، «؟ َيبَقى من َدَرنِـِه 
 .()فق عليهمت «ااْلـَخطَاي ناْلـَخـْمِس، َيـْمـُحو اهُ بِـهِ 

وااستفادة من قدرة .. وطاعة اه.. والقصد من امتثال أوامر اه حقيق العبودية ه
 .ومن خزائنه ي الدنيا واآخرة.. اه

لذلك الذي ا يسلم ، وأي نقص خارجي ي العمل سببه النقص الداخي ي القلب
                                                

 (. 631برقم ) أخرجه البخاري( 1)
 (. 0(، ومسلم برقم )59، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 ( واللفظ له. 661(، ومسلم برقم )522، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 3)
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، ومن استقام بن يدي نفسه ه داخل الصاة ا يستطيع أن يسلمها ه خارج الصاة
 ته وأخاقه.ااه ي صاته استقام بن يدي اخلق ي معاماته ومعار

بل امصيبة الكرى التفات القلب عن ، وليست امصيبة فقط التفات الوجه ي الصاة
 .وكل من أحب غر اه ا تكاد تصفو له صاة عن اخواطر، وهو واقف بن يديه، اه

وعاقته مع اخلق بامعامات ، ع اه باإيان واأعال الصاحةوعاقة امسلم م
                   :وامعارات واأخاق

                            
                                  
                               

                             
 [.136 – 133آل عمران: ]                   

      : كا قال سبحانه مشاكل واأحوال نفزع إى الصاةوإذا جاءت ا
 [.153البقرة: ]                     

، إى اأحوالوا ننظر ، وإذا م ترتفع اأحوال وامصائب فهناك خلل ي اأعال
 .ولكن ننظر إى أمر اه فيها

ولكن نظر إى أمر اه فحفظه اه ، م ينظر إى اأحوال يوم بدر واخندق ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
                     :ونره وأيده بامائكة

                                 
 [.19 – 0ال: اأنف]                  

ولكن نظر إى أمر اه ، ملسو هيلع هللا ىلصم ينظر إى اأحوال يوم وفاة الرسول  وكذلك أبو بكر 
وقام ، وأرسل اجيوش لردر امرتدين إى الدين، فأنفذ جيش أسامة  ،ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

 .ه فاستقامت له الباد والعباد
 ،الصاة هي اخشوع الكامل وقت الوقوف أمام اه جل عا ي وحقيقة الصاة
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      )وبذلك حصل الفاح كا قال سبحانه: 
 [.2 -1]امؤمنون:  (

ومن صى بدون اقتداء بالنبي .. فمن صى بدون خشوع فإنه ليس من مقيمي الصاة
 :ومن صى بدون إخاص فليس من مقيمي الصاة.. فهو ليس من مقيمي الصاة ملسو هيلع هللا ىلص

 [.119الكهف: ]                                       
 وحصل اخشوع ي الصاة بااهتام بستة أمور:

 .وتفريغ القلب ما سواه، ومعناه التوجه إى اه، حضور القلب اأول:
 .الفهم واإدراك ما يقرأ أو يسمع الثاي:
 التعظيم: ويتولد من أمرين: الثالث:

، رفة حقارة النفس وخستها وجهلها وفقرهاومع.. معرفة جال اه وعظمته وكريائه
 .فيتولد من امعرفتن اانكسار واخشوع ه، وحاجتها إى فاطرها

وتتولد من  ،فهي اخوف الذي منشؤه التعظيم، وهي أسمى من التعظيم، اهيبة الرابع:
 .وتقصر العبد ي حقه، وعظمته وجاله، امعرفة بقدرة اه وسطوته

كا أنه ، وهو أن يكون العبد راجيًا بصاته ربه وثوابه وإحسانه، الرجاء اخامس:
 .خائف بسبب تقصره من عقاب ربه عَز وجَل 

مع رؤيته إحسان ربه ، ويتولد من شعور العبد بالتقصر ي العبادة، احياء السادس:
 .وعلمه بعجزه عن أداء شكره وحقه، وإنعامه عليه، إليه

   ): اخشوع الكامل الذي قال اه عنه فبهذه اأمور يصل امؤمن إى
 [.2 -1]امؤمنون:  (    

                   :فا أعظم فضل اه عى عباده بالصاة اجامعة لكل خر
                        

                           
 [.39 – 20فاطر: ]
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الكبر صاة بن يدي ربه العظيم، عى عبد وفقه وهداه للوقوف ي ال نَ فإن اه إذا مَ 
القاهر فوق ، وذلت له اجبابرة، وخضعت له الرقاب، الذي عنت له الوجوه ،امتعال
 اه أكر. مكرًا لربه مفتتحًا صاته بقوله:، فيقف عباده
وشكره عى  أخذ ي الثناء عليه ومدهيثم ، أخذ ي تسبيحه ومده وذكرهيثم 

 .وإفراده بالتوحيد، ومجيده باملك اأعظم يوم الدين، إحسانه لعباده ورمته هم
الذي جعله اه ، اهدنا الراط امستقيم: ثم سؤاله أفضل سؤال عى اإطاق وهو

 .موصًا من سلكه إليه وإى جنته
كام رب  وهو، وشفاء الصدور، ربيع القلوب، ثم يأخذ بعد ذلك ي تاوة كتابه

 .العامن
.. ورًا ينهى عنه.. خرًا يؤمر به.. فهو جتني من تلك اآيات والسور ثارًا ومنافع

.. وإزالة لشبهة.. ودحضًا لباطل.. وتقريرًا حق.. وتبرة وتذكرة.. وحكمة وموعظة
.. وترغيباً ي أسباب الفاح والسعادة.. وإيضاحًا مشكل.. وجوابًا عن مسألة

وحذيرًا من اتباع .. ودعوة إى هدى.. من أسباب اخران والشقاوةوحذيرًا 
                              :اهوى

 [.45العنكبوت: ]                           
وحل فيها ، فتنزل تلك عى القلوب نزول الغيث عى اأرض التي ا حياة ها بدونه

 .فيا له من نعيم وقرة عن حصل هذه امناجاة ي الصاة، من أبداهاحل اأرواح 
أثنى ، مدي عبدي: ويقول، والرب عَز وجَل يسمع لكامه جاريًا عى لسان عبده

 .جدي عبدي، عي عبدي
َرْيَرةَ  َعنْ  ُُ ا :َتَعاَى  اهَقاَل »َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَبِير  ري اه عنه َأِي ه  نِي لَصَاَة َبيْ َقَسْم

، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفإَِذا َقاَل اْلَعْبد:  اهَرِب اْلَعامََِن، َقاَل  هْمُد احَ  َوَبْنَ َعْبِدي نِْصَفْنِ
َِدِي َعْبِدي َْ َِن الَرِحيِم ، َقاَل  :، َوإَِذا َقاَل َتَعاَى:  ْْ َ َعْبِدي ، اهالَر َّ  َتَعاَى : َأْثنَى َع

َ َعْبِدي، َوَقاَل: َجَدِي َعْبِديـ: مَ َمالِِك َيْوِم الِديِن، َقاَل  : َوإَِذا َقاَل  َِ ، َفإَِذا َمَرًة َفَوَض إِ
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، َفإَِذا َهَذا َبْينِي َوَبْنَ َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسأََل  ، َقاَل:َنْعُبُد َوإَِياَك َنْسَتِعنُ إَِياَك  :َقاَل 
اَط ااْهِدَنا  :َقاَل  َ ِِ اَط اَلِذيَن  ْسَتِقيَم مُ ال َ َُ َعَلْيِهْم َغْرِ امَ ِِ َُْضوِب َعَلْيِهْم َوا َأْنَعْم

 .()مسلمأخرجه  « َقاَل: َهَذا لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأَل  ،الَضاِلنَ 
، ثم فيجدد لربه عهد التذكرة بكونه أكر من كل يء، ثم يعود إى تكبر ربه عَز وجَل 

، مسبحًا له بذكر اسمه العظيم، وذاً لعزته، ع حانيًا ظهره لربه خضوعًا لعظمتهيرك
وربه فوقه ، وقابل تلك العظمة هذا الذل واانحناء، منزهًا لعظمته عن حال ذل العبد

 لربه. فهو ركن تعظيم وإجال، ويسمع كامه، يرى خضوعه وذله وخضوعه
 .بأكمل حامده وأحسنها، مثنيًا عليه، ًا ربهحامد، من القيام هثم عاد إى حال

فيعفره ي الراب ، وخر له ساجدًا عى أرف ما فيه وهو الوجه، ثم يعود إى تكبره
، وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا اخضوع، ذاً بن يدي ربه ومسكنة

 .عظمة كلهاوال، ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميًا للخضوع والتذلل من له العز كله
فلو دام العبد عى ذلك من حن خلقه اه إى ، وهذا أير اليسر من حقه عى عبده
            :فضًا عن كل حقه ،أن يموت ما أدى بعض حق ربه عليه

 [.192اأنعام: ]                                     
فيذكر علوه سبحانه ي حال سفوله ،  ي سجودهأن يسبح ربه اأعى امصي مرثم أ  
وعال عى كل يء ينزه عن ، فمن هو فوق كل يء، وينزهه عن مثل هذه احال، هو

 .وحط عنه ها سيئة، وكلا سجد العبد لربه سجدة رفعه اه ها درجة، السفول
، الوما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه كان أقرب ما يكون الرب منه ي هذه اح

 .فأمر أن جتهد ي الدعاء لقربه من القريب امجيب
ول ، َفَأْكثُِروا الُدَعاءَ » :ملسو هيلع هللا ىلص اه َقال َرس    «َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َرِبِه َوُهَو َساِجد 

 .()مسلمأخرجه 
                                                

 (. 305برقم ) مسلمأخرجه ( 1)
 (. 422برقم ) مسلمأخرجه ( 2)
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فينتقل من خضوع إى خضوع ، وكان الركوع كامقدمة بن يدي السجود والتوطئة له
جتهد فيه باحمد والثناء ، وفصل بينها بركن مقصود ي نفسه، م منهأكمل وأت
وخضوع بعده وجعل خضوع السجود ، وجعل بن خضوعه خضوع قبله، والتمجيد

 والقيام أفضل بذكره، ذلك ، كا جعل خضوع الركوع قبلبعد احمد والثناء والتمجيد
 ية الذل.ما فيه من ها والسجود أفضل هيئتهوهو تاوة القرآن، 

 .وهذا التنقل ي مراتب العبودية، فا أعظم هذا الرتيب العجيب
وهي هيئة القيام ، ع ي أرف أحوال اإنسانوما كان أرف أذكار الصاة القرآن ر  

 .ي الصاة ي أحسن هيئة
ورع له بن ، وما كان أفضل أركان الصاة الفعلية السجود رع فيها بوصف التكرار

، ويسأل ربه ومواه أن يغفر له ويرمه، ضوعن أن جلس جلسة العبيدهذين اخ
 .وهذه جمع له خر دنياه وآخرته، وجره ويعافيه، وهديه ويرزقه

ثم رع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة، كا رع له تكرار الفاحة واأذكار 
ب من هذا الغذاء النافع، والدعوات مرة بعد مرة، ليجر ما قبله با بعده، وليشبع القل

 وليأخذ رواه ونصيبه وافرًا من الدواء، فإن منزلة الصاة من القلب منزلة الغذاء والدواء.
يقوم ليصي حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر اه لك ما تقدم من  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبِيو

 .()متفق عليه «َأَفَا َأُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا» :ذنبك وما تأخر. فقال
فا حصل الغذاء والشفاء للقلب ، كرر الصاة كان شفاؤه وسامته أتم وأدوم ومن

 .وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه، بمثل الصاة
ويثني عليه ، رع له أن يقعد قعدة العبد الذليل امسكن لسيده، ثم ما أكمل صاته

 .ن نالته اأمة عى يديهوم، ويسلم عى من جاء هذا احظ اجزيل، بأفضل التحيات
 .ثم يسلم عى نفسه وعى سائر عباد اه الصاحن القائمن معه ي هذه العبودية

 .وأشهد أن حمداً عبده ورسوله، ثم يتشهد شهادة احق أشهد أن ا إله إا اه
، وهم حمد وآل حمد، ودهم عليه ،ثم يعود فيصي عى من علم اأمة هذا اخر

                                                

 (. 2210(، ومسلم برقم )4236، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .الصاة والسام أفضل وآل إبراهيم عليهموإبراهيم 
ما دام بن يدي ربه ، ويدعو با أحب، بعد ذلك أن يسأل حوائجه ع للمصيثم ر  

فإذا قى ذلك أذن له باخروج منها بالتسليم عى امشاركن له ي ، مقبًا عليه
ان العبد ثم ما ك، والسامعن واحارين من عباد اه من امائكة وغرهم، الصاة

الشهوات أمر بالعبودية بجميع  ع، قد أسامها ي مراتخارج الصاة مهمًا جوارحه
وتأخذ جوارحه بحظها من عبوديته داخل الصاة وخارج ، جوارحه ليقبل عى ربه

  :وينقطع عنه بالكلية، وأمر بتكرار ذلك لئا يطول اأمد عليه فينسى ربه، الصاة
 [.232البقرة: ]                     

 ، وفرضها عليهم.وأفضل هداياه التي ساقها إليهم، فالصاة أعظم نعم اه عى عباده
فيها تكبر اه وتعظيمه.. وفيها تسبيح  فالصاة فيها جامع اخرات والركات كلها:

فيها اه ومده والثناء عليه.. وفيها سؤاله واستغفاره.. وفيها تقديم التحيات ه.. و
عى حمد وآله،  والناس وامائكة.. وفيها الصاة السام عى الرسول والنفس

 وعى إبراهيم وآله وغر ذلك من امنافع واخرات.
 واه بصر بالعباد يرى مكاهم، ويسمع رهم ونجواهم، ويعلم أحواهم، واإنسان

عى اه ي ملكه،  فيسقط من عن اه تعاى؛ أنه ،يعمل امعاي ي الظاهر قد
 ملسو هيلع هللا ىلص:كا قال  ولكن اه برمته رع لنا الصاة التي يمحو اه ها اخطايا والذنوب

َتِسُل أَرأْيُتـْم َلْو أَن َنـَهًرا بَِباِب أَ » َْ َهْل َيبَقى من َدَرنِـِه ، َمَراٍت  ُكَل َيْوٍم َخـْمَس  ِمنهُ َحِدُكْم، َي
ء   ْ ِمْثُل الَصَلَواِت اْلـَخـْمِس، َيـْمـُحو  َفَذلِك» ال:، قَ ءَي  نِـهِ َدرَ ِمْن  ىْبقَقال وا: ا يَ ، «؟ََ

 .()متفق عليه «اهُ بِـِه اْلـَخَطاَيا
وعلمنا .. وبعد الصاة.. وأثناء الصاة.. وعلمنا سبحانه تعظيم اه قبل الصاة

ع مع اجهل واإنسان م، ااستغفار عن التقصر فيها بعد الصاة؛ أن حق اه عظيم
                         :الغفلة والنسيان والكسل

 [.23اأعراف: ]     
                                                

 ( واللفظ له. 661(، ومسلم برقم )522، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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واألسنة ، واأجساد مزينة بالسنن.. وإذا كانت القلوب متوجهة إى اه ي الصاة
، ف تحت لإنسان أبواب السعادة ي الدنيا واآخرة، ناطقة بالتكبر واحمد وااستغفار

                 :وأجاب سؤاله، اه دعاءهوسمع 
 [.126البقرة: ]                         

 .والعمل با يقن كاجسد با روح ا فائدة فيه
 واليقن: أن نعتقد أن ميع الفوز والفاح ي الدنيا واآخرة بيد اه وحده ا ريك له.

اق طعم اإيان اشتاق إى تكميل اإيان واأعال فمن ذ، والذوق يولد الشوق
 .وكل ما يري ربه، الصاحة

 وإقامة الصاة تكون بأمرين:
 .وروطها وسننها بإمام أركاها وواجباها إقامتها ظاهرًا:
، وتدبر ما يقوله وخشوعه ه، وهو حضور القلب فيها، بإقامة روحها وإقامتها باطنًا:

 ويفعله فيها.
جد فيها العارفون لذة مناجاة رهم ، ة فرضها ونفلها صلة بن العبد وربهوالصا
 .واستغفاره، وسؤاله، والثناء عليه، بتعظيمه

حنون إى ، وهم مع رهم ي الليل شأن آخر، يصلون مع الناس الفرائض والسنن
 .غروب الشمس كا حن الطيور إى أوكارها عند الغروب

قاموا .. وخا كل حبيب بحبيبه.. وفرشت الفرش.. اختلط الظامو.. م الليلنَـهفإذا َج 
وافرشوا .. ونصبوا أقدامهم.. فتطهروا للوقوف بن يديه.. إجااً مواهم

 .وملقوا إليه بإنعامه.. وناجوا رهم بكامه.. وجوههم
.. وبن قائم وقاعد.. وبن معظم وحامد.. وبن متأوه وشاك.. فهم بن خاشع وباك

 .وبن مسبح ومستغفر وتائب..  راكع وساجدوبن
.. وبسمعي بعيني ما يتحملون من أجي.. واجبار الذي ا تأخذه سنة وا نوم يراهم

 .من حبي ما يبثون
وما .. وما أفقههم.. وما أحسن عملهم.. وما أكر عقوهم.. فلله ما أعظم هؤاء

               ): أعلمهم
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 [.0]الزمر:  (          
                 : وما أعظم لذهم بمناجاة مواهم

                          
                               

 [.11 – 15السجدة: ]                                
أما حال القلب وعمله ، ادة إا اأعال الظاهرةوكثر من الناس ا يعرف من العب

ونقص ، همهيباي أن ينرف أي وجهة؛ لقصور ففقد ا ، وحبه وشوقه وتعلقه بربه
                                       :علمه

 [.10حمد: ]        
وذلك ا ، ـه احب مواهفامحب قد ذَلل، وغاية الذل له، فالتعبد هو غاية احب ه

 .فمحبة العبودية هي أرف أنواع امحبة، يصلح إا ه وحده ا ريك له
فا يزال ، وكلا كان قلب العبد ي حبة اه وذكره وطاعته كان معلقًا بامحل اأعى

، فا يزال ي هبوط ما دام كذلك، فإذا أذنب هبط قلبه إى أسفل، ي علٍو ما دام كذلك
        :ذا رع اه الصلوات والعبادات استدامة ذكره سبحانهوه

                                  
                           

 [.4 – 2اأنفال: ]              
، خزائن اه وااستفادة من، فمقصد الصاة استدامة ذكر اه، وكل عبادة ها مقصد

           ، ومن أكثر من ذكر اه أحبه وكره وأطاعه:وقضاء احاجات
                             

 [.20النساء: ]                       
فا يمكن ها أن حل ، وإذا كانت الصاة التي م حل مشاكل الدنيا الفانية الصغرة

      ): اإنسان ي الدار اآخرة الدائمة الكبرة مشاكل
 [.1 -4]اماعون:  (    
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 الزكاة فقه -2
               ): قال اه تعاى

 [.193]التوبة:  (  
         ): وقال اه تعاى

              
 [.69]التوبة:  (

وفضل بعضهم عى بعض ي ، وقسم أرزاقهم، ه تبارك وتعاى خلق اخلقا
     ): اأخاق واأموال واأرزاق واأعال كا قال سبحانه

               
 [.32]الزخرف: (        

، داية فيضلهوأعلم بمن ا يصلح لله، واه عَز وجَل أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه
وهو أعلم بمن ا يصلح ، وهيء له أسبابه، وكذلك هو أعلم بمن يصلح للغنى فيغنيه

                :ويقطع عنه أسبابه، للغنى فيمنعه
 [.53اأنعام: ]                    

ينفقه حسب أمر لينظر هل  ،ويبتليه به، وامال أيًا كان مال اه يؤتيه من شاء من خلقه
                    :أم ينفقه حسب هواه وشهواته، اه ورسوله

 [.1احديد: ]                                 
وإقدار ، وإغاثة للملهوف، فيها إعانة للضعيف، والزكاة حظ الفقراء ي أموال اأغنياء

 . عليه من العبادات واحقوقوتقويته عى أداء ما افرضه اه، للعاجز
وتزكي أخاقه بخلق اجود والكرم والبذل ، والزكاة تطهر مؤدها من أنجاس الذنوب

 .فاأنفس جبولة عى الضن بامال، وترك الشح والبخل، واإحسان
ويعود امرء عى التحي ، لقيقطع هذا اخ   - صدقة أو زكاة هدية أو - واإنفاق

  ): كا قال سبحانه ع السائلن وامحرومن وامحتاجنونف، بمكارم اأخاق
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               ) 
 [.193]التوبة: 

ويتصدقون ، ويزكون منها، واه سبحانه أنعم عى اأغنياء بصنوف النعم يأكلون منها
               :وأداء الزكاة إى الفقر من باب شكر النعمة، منها

                                    
 [.262البقرة: ]      

وكان اجود مطلوبًا جعلت ، وما كانت النفس كذلك، والنفس ميالة إى احرص
، حتى يصر الكرم ها عادة، الزكاة رياضة للنفس ومرينًا ها عى الكرم شيئًا فشيئاً 

              :لبخل عنهوهذا أعظم جهاد لإنسان يزول به ا
 [.193التوبة: ]                            

وامسلم إذا م يؤد فرضًا من فرائض الصاة عى ، والزكاة فرض من فرائض اإسام
فكذلك الزكاة إذا م يؤدها اإنسان ، ويكون آثاً ، الوجه امطلوب يكون غر مقبول

فالكريم حقًا جود بأحسن ما ، ويكون آثاً ، اه م تكن مقبولةمن طيبات ما رزقه 
وقد أمرنا اه عَز وجَل باإنفاق من ، وهو ي احقيقة ختار لنفسه قبل غره، لديه

       ): وجنب اخبائث كا قال سبحانه ،الطيبات
               

ڭ  [.261]البقرة:  (        
، وعبودية للربوصاحبه،  وطهرة للال، واه عَز وجَل أوجب الزكاة مواساة للفقراء

 .وتقربًا إليه بإخراج حبوب العبد له؛ إيثارًا مرضاته
وم ، وأرفقها بأرباب اأموال، وفرضها سبحانه عى أكمل الوجوه وأنفعها للمساكن

تمل امواساة ويكثر فيها الربح بل فرضها ي اأموال التي ح، يفرضها ي كل مال
وا غنى له ، وم يفرضها العزيز الرحيم فيا حتاج العبد إليه من ماله، والدر والنسل

 بل فرضها ي أربعة أجناس من امال: ،عنه كعبيده وداره وثيابه وساحه ومركوبه
 .وهيمة اأنعام.. والزروع والثار.. ارةالذهب والفضة.. وعروض التج

وقسم الشارع كل جنس من هذه اأجناس إى ما ، أكثر أموال الناس الدائرة بينهمفهذه 
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ما هو معد للتجارة  م الذهب والفضة إى قسمن:فقَس ، فيه الزكاة، وإى ما ا زكاة فيه
 .%5,2: ففيه الزكاة ربع العر

 وما هو معد لانتفاع دون التجارة كحي امرأة وحلية الساح فا زكاة فيه.
 .%5,2: عروض معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العر م العروض إى قسمن:قَس و

 وعروض معدة للقنية وااستعال، فهو مروف عن جهة الناء فا زكاة فيه.
قسم يسقى با كلفة وا مشقة كالذي يسقى باء  م الزروع والثار إى قسمن:وقَس 

فة ومشقة كالذي يسقى باآات، أو وقسم يسقى بكل، %19الساء فأوجب فيه العر
 .%5احيوانات فأوجب فيه نصف العر

سائمة ترعى با كلفة وا مشقة وا خسارة كاإبل والبقر  م البهائم إى قسمن:وقَس 
 والغنم، فهذه فيها الزكاة.

فا زكاة فيها لكلفة ، أو عاملة ي مصالح أرباها باحرث والنقل، ومعلوفة بالثمن
 .وحاجة امالك إى العوامل خدمته ،امعلوفة

.. خففها بأن جعل فيها ربع العر، وما كان حصول الناء والربح ي التجارة أشق
وما كان الربح والناء ي الزروع والثار التي تسقى بالكلفة أقل كلفة جعله ضعفه 

ك وما كان التعب والعمل فيا يرب بنفسه أقل جعله ضعف ذل.. وهو نصف العر
وما كان الركاز وامعدن مااً جموعًا حصًا با كلفة كان الواجب .. وهو العر

ثم ما كانت امواساة ا حتمل كل يوم وا كل شهر .. فيه ضعف ذلك وهو اخمس
وما كانت الصاة ا تشق كل يوم وظفها كل يوم .. جعلها ي كل عام مرة كالصيام

        :مسلم جعله ي العمر مرةوما كان احج يشق عى ا.. وليلة
                           

 [.125البقرة: ]       
 .وينفع الفقر أخذه، ومقدار ما أوجبه الشارع ي الزكاة ا ير امخرج فقده

إى كل جنس من أجناس اأموال فأوجب الزكاة ي أعاه وأرفه  الرع وقصد
بل والبقر والغنم من هيمة اأنعام، واحبوب من ، واإن امعادنكالذهب والفضة م
 الزروع وغر ذلك.
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كرت قّرت فرت فّرت، والنعم متى ش  : وشكر النعم يكون باللسان كأن تقول، ومتى ك 
والعبادات كلها  ،ويكون باجوارح كفعل الصاة والصدقات.. الشكر ه.. احمد ه

وإذا كان اأمر كذلك ، تعاى عى نعمه التي ا حىعى اإطاق إنا هي شكر ه 
والتي منها إنقاذك من ، كان أداء الزكاة شكرًا ه عى نعمه العديدة التي أنعم ها عليك

 [.13سبأ: ]                        :خالب الفقر والفاقة
والسقيا له هو ، ال شجرةفكأن ام، ومّد يد الغني إعطاء الزكاة يزيد ي ماله وينميه

 (            ): الزكاة كا قال سبحانه
 [.216]البقرة: 

 وامال ا ينفع صاحبه إا إذا توفرت فيه ثاثة روط هي:
وأن يؤدي حق اه .. ملسو هيلع هللا ىلصوأن ا يشغل صاحبه عن طاعة اه ورسوله .. أن يكون حااً 

 من زكاة وصدقة ونحو ذلك. فيه
 :وجَل رع لعباده عبادات متنوعة واه عزَ 

ومنها ما يتعلق بكف ، منها ما يتعلق ببذل امحبوب إى النفس كالزكاة والصدقة
ها ما يتعلق ببذل اجهد كالصاة، ومنها ، ومنالنفس عن حبوباها وما تشتهيه كالصيام

 ما يتعلق ببذل امال واجهد كاحج والعمرة.
وليقوم كل ، العباد لرى من يقدم طاعة ربه عى هوى نفسه ونّوع اه العبادات ليختر

                      :واحد با يسهل عليه ويناسبه منها
 [.31 – 36اجاثية: ]                        

بل ، وليس اهدف من دفع الزكاة مع امال وإنفاقه عى الفقراء وامساكن فحسب
ومن هنا جاءت ، ليكون سيدًا له ا عبدًا له ،ول أن يعلو باإنسان عن امالاهدف اأ

 الزكاة لتزكي امعطي واآخذ وتطهرما عى حد سواء، هذا من البخل، وهذا من احسد.
وهي تزيد ي ، والنجاة من النار، وهي سبب لدخول اجنة، والزكاة تكفر اخطايا

وتسد حاجة الفقراء ، وتثمره وتنميه وتزيده، وتقي امال من اآفات، حسنات مؤدها
وتولد امحبة بن ، ومنع اجرائم امالية كالرقات والنهب والسطو، وامساكن
                            :امسلمن
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 [.4 – 2: اأنفال]
 .وكل قادر عى الكسب مطلوب منه رعًا أن يعمل ليكفي نفسه بنفسه

والعاهة ، والعته والكر، فمن كان عاجزًا عن الكسب لضعف ذاي كالصغر واأنوثة
أو وجد ولكن كان ، أو كان قادرًا وم جد بابًا حااً للكسب يليق بمثله، وامرض

فقد حل له ، يكفيه بعض الكفاية دون مامهاأو ، دخله من كسبه ا يكفيه وعائلته
، الذي مع بن العدل واإحسان، وا حرج عليه ي دين اه، اأخذ من الزكاة
             :والعدل والشفقة، والعدل والرمة

                            
 [.69التوبة: ]             

 نوعان: والفقراء وامساكن
أو ، ولكن ينقصه أدوات الصنعة، نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفي نفسه بنفسه

فهذا يعطى من الزكاة ما يمكنه من ، أو آات احرث والسقي، رأس مال التجارة
 .وعدم ااحتياج إى الزكاة مرة أخرى، اكتساب كفاية العمر

، اأرملة والطفل ونحوهموالنوع اآخر عاجز عن الكسب كالشيخ الكبر واأعمى و
بل يصح أن يوزع عى أشهر العام ، فهؤاء ا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة

أن الريعة قائمة  ؛وبعثرة امال ي غر حاجة ماسة، إن خيف من امستحق اإراف
 عى جلب امصالح، ودفع امفاسد.

ه أو لغر ، رًا أو جهراً ، أم نذراً يعلم كل ما ينفقه امنفق صدقة ، واه بكل يء عليم
        ): قليًا كان أو كثرًا كا قال سبحانه، اه

 [.219]البقرة:  (       
يثر ي ، وعى عمله، وعى حركته، وشعور امؤمن بأن عن اه سبحانه عى نيته

جس ي خاطره هاجس شعور التقوى والتحرج أن ه، نفسه مشاعر حسية حية متنوعة
وشعور اإطمئنان ، وهاجس خوف من الفقر أو الغبن، وهاجس شح أو بخل، رياء



246 

                         :وشعور الرضا والراحة، عى اجزاء
                                       

 [.61يونس: ]                                         
فإن ، وأجدر أن ترأ من الرياء، وإخفاء الصدقة حن تكون تطوعًا أوى وأحب إى اه

 .كان ي إظهارها مصلحة ااقتداء به فهو أوى
، وفشو ذلك وظهوره خر، فأما حن تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة

وحمد ، فتحمد هذه ي موضعهاذكر للناس ها، ، وتوفيها تنبيه للغافل عن أدائها
وعليهم مراقبة ، ويعد اه امؤمنن عى هذه وتلك تكفر السيئات، تلك ي موضعها

        ): فإن اه خبر با يعملون، اه ي ذلك
              

 [.211]البقرة:  (
وجتنب كل ما هى ، ويتقرب إليه با أمر به، وحق اه عى العبد أن يعبده ويطيعه

وعيادة ، ومواساة حتاجهم، والنصيحة هم، أما اخلق فعليه اإحسان إليهم، عنه
 .وإجابة دعوهم، وحبتهم، وشهود جنائزهم، مريضهم

ُ  » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  نَ قِ  «َحُق اْلـُمْسلِـِم َعَلـى اْلـُمْسلِـِم ِس وَل ا يَل: َما ه  إَِذا » قال: ؟٬َيا َرس 
اهَ َلِقيَتـُه َفَسِلـْم َعَلْيـِه، َوإَِذا َدَعاَك َفأِجْبـُه، َوإَِذا اْسَتنَْصَحَك َفاْنَصْح َلـُه، َوإَِذا َعَطَس َفَحـِمَد 

 .()أخرجه مسلم «َوإَِذا َمِرَض َفُعْدُه، َوإَِذا َماَت َفاَتبِْعهُ ، ِمْتـهُ َش فَ 
وهو الذي يقلبها ، فهذه القلوب من صنعه، ا بيد غره وهدى القلوب وضاها بيد اه

                            :كيف يشاء
 [.56القصص: ]     

ويبذل هم اخر والعون أيًا كانوا مسلمن أو ، فعى امسلم أن حسن إى اخلق
         ): غرهم ما م حاربوا اإسام كا قال سبحانه

 [.2]اممتحنة:  (            
ومضاعف للمنفق ، وثواب العطاء واإنفاق واإحسان إى اخلق كله حفوظ عند اه

                                                

 (. 2162برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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إنه ا ينفق ، وهذا شأن امؤمن ا سواه، ما دام اإنفاق ابتغاء وجه اه، أضعافًا كثرة
             :ا ينفق عن هوى وا غرض، إا ابتغاء وجه اه

                                
 [.212البقرة: ]                            

فامؤمن ينفق الطيب خالصًا لوجه اه، ومن ثم يطمئن لقبول اه لصدقته، ويطمئن لركة 
خر واإحسان إليه من ربه، اه ي ماله، ويطمئن لثواب اه وعطائه، ويطمئن إى حصول ا

 [.69الرمن: ]                جزاء اخر واإحسان لعباد اه:
 .ودخول اجنة بعد ذلك كله فضل، وعطاء اآخرة، ويزكو ويتطهر با أعطى ي حياته

فاخلق كلهم عيال اه فهو الذي ، واه تبارك وتعاى أمرنا باإحسان إى ميع الناس
وأحب اخلق إى اه أنفعهم لعياله ، م ويربيهم بنعمه الظاهرة والباطنةيعوه

                    : وأرمهم هم
                               

 [.134 – 133آل عمران: ]           
                               وقال سبحانه:

 [.262البقرة: ]                          
ليحرك القلوب  ،وقد خص اه بالذكر مرفًا من أهم مصارف الصدقة من امؤمنن

وتأبى ، تأنف السؤال، وهي نفوس أبية، وي سبيل اه، إدراك نفوس وقفت نفسها ه
 .تضام وباإسعاف فا، فا بَد أن تدرك بامدد فا هون، الكام

اكتنفتهم ظروف ، هؤاء قوم كرام معوزون بذلوا أوقاهم من أجل إعاء كلمة اه
إهم يتحملون كي ، وأمسكت هم كرامتهم أن يسألوا العون، منعهم من الكسب قهراً 

 .حسبهم اجاهل أغنياء من التعفف، وكثرًا ما يغفل الناس عنهم، ا تظهر حاجتهم
إى هؤاء الفقراء الكرام الذين يكتمون احاجة كأنا  فا أعظم الصدقة واإحسان

 .يغطون العورة تعففًا وحياءً 
هؤاء ، وا جرح كرامتهم، وي تلطف ا خدش إباءهم، وما أمل إعطاءهم راً 

والصدقة ، وقد وصفهم اه بست صفات ليعرفهم من يريد اإحسان إليهم، قوم كرام
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عى من أنفق عى من وقف نفسه ي  ،جر اجزيلواأ، فهناك الثواب العظيم، عليهم
       ): سبيل اه كا قال سبحانه

         
              

 [.213]البقرة:  (
ولكل ، ي كل حال، من كل مال ،أما امنفقون ابتغاء مرضاة اه فهم ينفقون كل وقت

 فاهم؟وما هي ص فا هو جزاؤهم؟، حتاج
          ): إهم

 [.214]البقرة:  (      
بل يقوم أواً عى تيسر العمل ، إن اإ سام ا يقيم حياة أهله عى العطاء والصدقات

                              :والرزق لكل قادر
                                  

 [.19 – 0اجمعة: ]                                 
فهذه هي التي يعاجها ، لكن هناك حاات خاصة يعجز أهلها عن الكسب والعمل

ومرة ي صورة تطوع غر حدد .. اإسام بالصدقة مرة ي صورة فريضة كالزكاة
لمحتاجن ابتغاء اأجر ويبذلوها ل، كالصدقات التي يتكرم ها امحسنون القادرون

                 :مع مراعاة اأدب ي العطاء، من اه
                                           
                               

 [.264البقرة: ]        
وأما الصدقة فموكولة ، امستحقن ها ويوزعها عى ،فالزكاة جبيها إمام امسلمن

واه يضاعف من يشاء حسب ، للغني يبذها من شاء من امحتاجن بأي قدر شاء
     ): ووقوع صدقته ي حلها كا قال سبحانه، نيته وصدقه

                   
 [.261]البقرة:  ( 
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 :وهو أربعة أشياء، أن يفهم امراد من الزكاةوعى كل من يريد إخراج الزكاة 
وشكر .. والتنزه عن صفة البخل امهلك.. ابتاء مدعي حبة اه بإخراج حبوبه

 .وسد حاجة الفقراء.. نعمة امال وتطهره
 ومن آداب الزكاة الظاهرة والباطنة:

 .وفيه إذال للفقر، اإرار بإخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة
والفقر حسن إليه بقبول حق ، فإنه حسن إى الفقر، أن ا يفسدها بامن واأذىو

وا يتم امعروف إا ، وأن يستصغر العطية؛ لئا يدخله العجب، اه الذي هو طهرة له
وأن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه، فإن اه طيب ا  ،بتصغره وتعجيله وسره

 حظ فيه أمرين:يقبل إا طيبًا، ويا
وحق نفسه فإن الذي ، فإنه أحق من اختر له، تعظيم لهحق اه سبحانه وتعاى بال

وأما أحبه إليه ، فينبغي أن ختار اأجود لنفسه، خرجه هو الذي يلقاه غدًا ي القيامة
               ): فلقوله سبحانه

 [.02]آل عمران:  ( 
 يطلب لصدقته من تزكو به من أهل الزكاة، وهم صفات أمها: ومن اآداب كذلك أن

وأهل العلم؛ لتكون إعانة هم عى طلب .. التقوى؛ لتكون عونًا هم عى طاعة اه
.. صائنًا لفقره، بأن يكون ساتراً حاجته، ومن يرى اإنعام من اه وحده.. العلم ونره

وأن يكون .. فهذا من امحرين، أو دينأو حبوسًا مرض .. أو يكون ذا عائلة فقرة
وكل من مع ، فالصدقة عليهم صدقة وصلة، من اأقارب وذوي اأرحام امحتاجن

                 :هذه اخال أكثر فعطاؤه أفضل
                            

 [.134 – 133آل عمران: ]                  
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 الصيام فقه -3
           ): قال اه تعاى

 [.123]البقرة:  (  
          ): وقال اه تعاى

 [.125]البقرة:  (        
بنية الصيام ، هو اإمساك عن امفطرات من طلوع الفجر إى غروب الشمس الصيام:
 .ه تعاى

ودين اه ي صيغته اأخرة اخامة قد ، ن أنزله اهوالصيام فريضة اه ي كل دي
ولذلك كان صومًا ما شئت أن ترى من واقعيته ، رض فيه الصوم بصيغة هائية وخامةف  

ومن آثاره الطيبة عى احياة ، ومن نفعه إا رأيت، ومن سهولته إا رأيت، إا رأيت
 .البرية إا رأيت

ففيه ، وي شهر رمضان نزل القرآن، هر رمضانوالصيام امفروض علينا هو صيام ش
 .وبدء نزول كتاها فيه، كان بدء الدعوة اإسامية

 .فصيام هذا الشهر خليد لذكرى ينبغي أن تبقى حية ي نفس امسلم كل وقت
القمر بدءًا وانتهاًء حمل ، الشهر القمري الذي له عامته الكونية الكبرة الرع وجعل

فا تستطيع سلطة أو ماعة أن خفيه أو حرف ، وضوح والثباتي طياته عوامل ال
 .امسلمن عنه

َوأْفطُِروا لِـُرْؤَيتِـِه، َفإِْن ُغِبَي َعَلْيُكْم َفأْكِمُلوا ِعَدَة َشْعَباَن  ،ُصوُموا لِـُرْؤَيتِـهِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .()متفق عليه «َثاثِنَ 

فالسنة القمرية أقل من السنة ، ا حكم عظيمةواختيار السنة القمرية ي التوقيت له فيه
فعى هذا يتقدم شهر رمضان كل عام عنه ي السنة ، الشمسية بحواي عرة أيام

وعى هذا ففي خال ستة وثاثن عامًا ا يبقى يوم من أيام السنة ، اماضية عرة أيام
                                                

 (. 1921(، واللفظ له، ومسلم برقم )1090، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 .يشهد له بصومه لربه، إا وقد صامه امسلم
 .واليوم البارد.. واليوم احار.. الطويلواليوم .. اليوم القصر

ولوا هذا ، وبذلك يتساوى امسلمون ي كل أقطار الدنيا ي مقدار الصيام وشدته
وناس ، لكان نصيب أهل امناطق احارة أشد من نصيب أهل امناطق الباردة

أن  فلله احمد وامنَة، وناس يصومون يومًا قصراً ، يصومون يوماً طويًا أبد الدهر
      ): أكرمنا بشهر امنافع واخر والركات

              
                 
          

 [.125]البقرة:  (
دون ترك التعين لإنسان ليختار شهراً ، وي تعين شهر رمضان بالذات شهرًا للصوم

ومن تعويدهم النظام ، ه إشعار للمسلمن بوحدهمفي، معينًا لنفسه من السنة
ينال ، وفيه فتح الباب أعال موحدة من اخر، واانضباط وااستسام ه عَز وجَل 
وإعان لدخول امسلمن ميعًا ي يوم واحد ، كل مسلم من امسلمن فيها نصيبه
 .لقرآنوتاوة ا، والبذل واإحسان، مدرسة واحدة فيها الصيام والقيام

، وكبح ماحها عن كل سوء، وي الصيام حبس النفس عن اإراف ي الشهوات
 .وتعويد ها عى اانضباط ي اأكل والكام واأخاق

فمن استطاع أن حفظ نفسه خال فرة ، وشهوتا البطن والفرج أعتى شهوات اإنسان
 .دود احالفا خرج عن ح، الصوم من هاتن الشهوتن كان عى غرها أقدر

ِِ َما َبْنَ َلـْحَيْيـهِ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي   «أْضَمْن َلـُه اْلـَجنَةَ  ،َوَما َبْنَ ِرْجَلْيـهِ  ،َمْن َيْضَمْن 
 .()أخرجه البخاري

بيء كانضباطه  ، فا ينضبط اإنسانوي الصيام ضبط جوارح اإنسان وشهواته
، وجعل نفسه كذلك ،كامل طاقتها فالشبع الدائم لإنسان جعل أعضاءه ي، بالصيام

                                                

 (. 6414برقم ) اخرجه البخاري( 1)
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 ، ولكن الصيام يقيده.واللسان ينطلق وقد ا يستطيع ضبطه
فمها كان ي النفس من رود عن طريق اه ظهر ي ، واللسان أداة التعبر عن النفس

 .وي العمل، وي السلوك، وي الرجل، وي اليد، اللسان
وترويض ها ، نطاق ي أي طريقفحبس النفس عن شهوة الطعام إضعاف ها عن اا

 .عى اانضباط عى الطريق الرعي الصحيح
ففي الصيام كف للنفس عا ا ينبغي ها، وعا يشينها من اأقوال واأعال 

، َوإَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم أَحِدُكْم َفا َيـْرُفْث َوا » ملسو هيلع هللا ىلص:واأخاق كا قال النبي  الِصيَاُم ُجنَة 
 .()متفق عليه «ْن َساَبـُه أَحد  أْو َقاَتَلـُه َفْلَيُقْل: إِِي اْمُرؤ  َصائِم  َيْصَخْب، َفإِ 

، وما م حقق اإنسان من صيامه هذا اجانب فا حاجة ه أن يدع طعامه ورابه
 واجوع. ورب صائم ليس له من صيامه إا الظمأ

ِِ أْن َيَدَع َطَعاَمُه َمْن َلـْم َيَدْع َقْوَل الُزوِر َواْلعَ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َمَل بِـِه، َفَلْيَس لَِلـِه َحاَجة  
اَبـهُ   .()أخرجه البخاري «َوَرَ

ومن رمة اه عَز وجَل بعباده أن علق الصوم واإمساك عى عامتن ساويتن 
وي ذلك ضبط للوقت يستطيعه ، وغروب الشمس، يسهل مييزما ما طلوع الفجر

      ): مناطق العام كا قال سبحانه أي إنسان ي أكثر
 [.121]البقرة:  (           

وقد أعطى اه اإنسان ي رمضان وقتًا يعوض فيه كل ما فقده ي صيامه من حاجة 
وبذلك ، ومنعه منه هاراً ، وذلك بإباحة الطعام والراب والنكاح لياً ، اجسد

 .لإنسان بدنيًا ونفسياً يتمحض الصيام نفعًا خالصًا 
بل امقصود اأعى واأسمى طاعة اه ، وليس هذا هو امقصود من الصيام فقط

كا ، فالتقوى هي اخلق الذي علق اه عليه فاح امسلم ي دنياه وآخرته، وتقواه
 [.11]الطور:  (      ): قال سبحانه

                                                

 (. 1151(، واللفظ له، ومسلم برقم )1094اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( 1)
 (. 1093برقم ) أخرجه البخاري( 2)
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ا بَد أن ، به فتكون له خلقاً وحتى يستجمعها امسلم ي قل، والتقوى خلق عظيم
 .يسلك ها طريقها

 وأهم الطرق امؤدية إى التقوى:
.. واإنفاق ي سبيل اه.. وقراءة القرآن.. والدعاء.. واأذكار.. والقيام.. الصيام

 .والتوبة.. وااستغفار.. والصر.. وااعتكاف
           ): قال اه تعاى

 [.123 ]البقرة: (  
ففيه ، وشهر رمضان هو الشهر الذي يسر به امسلم ي كل طرق التقوى بشكل عفوي

، وفيه تكثر الصدقات، وتصفد الشياطن، وتغلق أبواب النار، تفتح أبواب اجنة
فا ينتهي شهر رمضان إا وقلب ، وتكثر تاوة القرآن، وتزداد اأعال الصاحة

وتلذذ بطاعة اه ، وحى بأحسن اأخاق، وتقوىامسلم قد امتأ نورًا وإيانًا 
 ، ونال أجره وثوابه، ومغفرة ذنوبه.وعبادته

نًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر َلـُه َما َتَقَدَم ِمْن َذنبِـهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  ََ  «َمْن َصاَم َرَمَضاَن إي
 .()متفق عليه 

طلقًا شكر من العبد مواه والعبادات م، والصوم شكر ه تعاى من حيث كونه عبادة
واه عَز وجَل يعلمنا بالصوم كيف نحافظ عى أداء .. عى النعم التي ا حى

وذلك باأمر باإمساك عن الطعام والراب ، وا نفرط فيها، اأمانة وا نضيعها أبداً 
، وي الصيام تصفو نفس العبد وخلص روحه من صفة البهيمية.. أثناء الصيام

وي الصوم صحة .. إى صفة املكية التي مزاجها الطاعة ولزوم العبودية وترتقي
وي الصوم إضعاف لشهوة اجاع التي تزداد .. البدن وخلوصه من اأخاط الرديئة

واإنسان إذا صام وذاق مرارة اجوع حصل عنده .. مع اأكل والرب وإطاق النظر
جدون ما يكفيهم من القوت فتصدق عطف ورمة عى الفقراء وامساكن الذين ا 

 .عليهم وأحسن إليهم
                                                

 (.169(، ومسلم برقم )1091، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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فيجب أن تسريح اأعضاء وقتًا من اأوقات لتستعيد نشاطها ، والبدن مع العمل يكل
فمن رمة العزيز العليم أن جعل للمعدة وقتًا تسريح فيه كا ، وقوها مرة أخرى

 .يسريح غرها
مع نفسه ومنعها من اأكل استطاع ومن استطاع ق، والصوم قمع للنفس عن شهواها

وااهاك ي الطعام والراب واماذ يطغي ، منعها من احرام واإجرام واإفساد
وا تعطف عى البؤساء؛ أها ا حس با هم ، وجعلها ا ترحم الضعفاء، النفوس

 .فيه من أم امسغبة والفاقة
فيعرفها ليشفق ، قر ي حالته الغذائيةفيجب أن يشعر العبد أثناء الصوم أنه هبط إى الف

 ، ثم حسن إليه.عليه
، وسببها عند اأغنياء يرجع إى زيادها، وكثر من الناس يشكون من سوء التغذية

 .وعند الفقراء إى نقصها امعيب
وبر ، واه عَز وجَل يريد من عباده امؤمنن أن يكون شهر رمضان شهر زهد وتعبد

، وتطهر للجسد من اأخاط، وصون للمعدة واللسان والقلب، نبالفقراء والبائس
 .وتطهر للروح من سوء اأخاق

وإن الناس لفي حاجة إى العلم بحكمة ، فا أعظم منافع شهر الصيام وما أكثر بركاته
          :العبادات قبل التعبد ها أكثر من حاجتهم إى معرفة أحكامها

                         
 [.115 – 114النساء: ]                         

 [.124]البقرة:  (        ): واه يقول
ويبسم الوادي بعد أن كان خشناً ، وإذا كان الربيع يكسو اأشجار أوراقها وأزهارها

 ): شهر سواه فكذلك رمضان ي الشهور نال من إكرام اه ما م ينله، يابساً 
             

 [.125]البقرة:  (     
، وحفزها إى طريق احياة، فهو وحي الساء إى النفوس هتف ها إى داعي اه

، ويذكرها با ي دين اه من رحم وتواصل، وهدها إى سبل الر والرشاد والنجاة
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ظها أن امؤمن للمؤمن كالبنيان يشد ويع، وإخاص وتنافس ي اأعال الصاحة
 ما اأخرى.ا: وكاليدين تغسل إحدبعضه بعضاً 

 ،وي الصيام تشعر النفس اإنسانية أن هؤاء البر كلهم عى تفاوت درجاهم
 .متساوون ي ااحتياج إى الطعام والراب ،واختاف أمزجتهم

وامأمور واأمر ، والفقر والصوم الذي فرضه اه عى امسلمن ميعًا الغني منهم
، يعظ بوجوب تغليب سلطان العقل عى سلطان البطن، والذكر واأنثى، واحقر

      :وسلطان الغفلة، وسلطان الشهوات، وسلطان السمع، وسلطان البر
                                          

                              
                                

 [.110 – 112البقرة: ]     
وامقصود من الصوم التقوى التي حصل ها كف ميع اجوارح عن مبارة كل ما 

 حرم فعله رعًا، ويتم ذلك بأمور:
، ه تعاىغض البر عن ااسرسال ي النظر إى ما يشغل القلب عن ذكر ا أحدها:

 .وما يني اإنسان ذكر اآخرة
ولزوم الصمت ، والكذب والغيبة، حفظ اللسان عن النطق بالفحش واهذيان الثاي:

 ،واأمر بامعروف، والنصح، وتاوة القرآن، وعدم النطق إا با حبه اه من ذكر اه
 .والنهي عن امنكر

وفحش وقول ، غيبة ونميمة كف السمع عن اإصغاء إى كل مكروه من الثالث:
 .ونحوها ، وساع الغناءالزور

وحفظ البطن وقت اإفطار عن ، كف بقية اجوارح عن امحرمات وامكاره الرابع:
أو عى طعام مكتسب بغر ، فا يفطر عى حوم الناس بالغيبة، الشبهات وامحرمات

 .وجه حال
متلئ جوفه؛ أن امتاءه هيج أن ا يكثر من الطعام وقت اإفطار بحيث ي اخامس:

النفس البهيمية، ويبعث فيها الشهوة التي كانت راكدة خاملة طول النهار، وروح الصوم 
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 وره إضعاف هذه القوى التي هي وسائل الشيطان ي إفساد البر.
ونظر بعن البصرة إى ، وزالت عنه احجب، ومتى ضعفت تلك الوسائل قوي القلب

فانقاد ، وآائه وإحسانه، وسوابغ نعمه، ومواطن رمة اه، هجال املكوت ومال
 .وهذا لب العبودية وروحها، وامتثال أوامره، لطاعته

أن يكون قلب الصائم بعد فطره بن الرجاء واخوف؛ أنه ا يدري هل قبل : السادس
م وخائفًا من عد، وهكذا ي كل عمل صالح يكون العبد راجيًا ربه، صيامه أم م يقبل

                   :قبول عمله
 [.09اأنبياء: ]        

وحبس القلب ، فروح الصوم هو اإمساك عن شهوي البطن والفرج وسائر امفطرات
فا يفكر ي يء من أمور الدنيا إا فيا ا بَد منه من ، والفكر عا سوى اه تعاى

 .مصلحة أو منفعة واجب قضاؤها
بتغاء الراب من الفجر إى غروب الشمس االصوم اإمساك عن الطعام و وظاهر

مرضاة اه، وباطن الصوم اإمساك عن كل ما يغضب اه ورسوله من سائر امحرمات 
القلبية والقولية، والسمعية والبرية، ويستمر عى ذلك إى أن يفطر بالرب من هر 

 الكوثر يوم القيامة.
، وإن كانت أعال الر كلها له، وهو جزي به، الصوم بأنه لهوقد خص اه سبحانه 

وهو جزي ها؛ أن الصوم ا يظهر من ابن آدم بلسان وا فعل فتكتبه امائكة 
 .وإمساك عن حركة امطعم وامرب، إنا هو نية ي القلب، احفظة

َئة ِضْعٍف،  ُكُل » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َِ َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف، اْلـَحَسنَُة َعْرُ أْمَثالِـَها إِلَـى َسْبع
 ِِ ،  ،قال اهُ َعَز َوَجَل: إِا الَصْوَم، َفإَِنـُه  ِّ َوأَنا أْجِزي بِـِه، َيَدُع َشْهَوَتـُه َوَطَعاَمُه ِمْن أْج

 ٬ْطِرِه، َوَفْرَحة  ِعنَْد لَِقاِء َرِبـِه، َوَلـُخُلوُف فِيِه أْطَيُب ِعنَْد الِلَصائِِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحة  ِعنَْد فِ 
 .()متفق عليه «ِمْن ِريِح اْلـِمْسِك 

 .ومنه ما هو تطوع كصيام النفل، والصوم منه ما هو واجب كصيام رمضان
                                                

 ( واللفظ له. 1151(، ومسلم برقم )1246، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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فقد رغب ي صيام النفل؛ تكمياً ، وكا أوجب اه صيام رمضان مصلحة العباد
، وسدًا ما عساه أن يقع من خلل ي الصوم الواجب، وقيامًا با حبه اه، فرضلل

 .وتزودًا من الطاعات
وصوم يوم عرفة لغر ، وثاثة أيام من كل شهر، وصيام التطوع كصوم يوم اإثنن

 .وصوم ستة أيام من شوال ونحوها، وصوم يوم عاشوراء، حاج
كان  ملسو هيلع هللا ىلصفداود ، م يكثرون من صيام التطوعوقد كان اأنبياء عليهم الصاة والسا

كان يصوم حتى  ملسو هيلع هللا ىلصونبينا حمد ، وهو أحب الصيام إى اه، ويفطر يوماً  ،يصوم يوماً 
 .ويفطر حتى يقال ا يصوم، يقال ا يفطر

ولقد كان من رمة اه أن فرض الصوم عى هذه اأمة التي فرض عليها اجهاد ي 
، وللشهادة عى الناس، وللقوامة عى البرية، رضلتقرير منهجه ي اأ ،سبيل اه

 .وجعله ركنًا عظيًا من أركان اإسام اخمسة
ُبنَِي اإْساُم َعَلـى َخـْمٍس: َشَهاَدةِ أْن ا إَلـَه إا اهُ َوأَن ُمـَحـَمًدا َرُسوُل » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 

 .()متفق عليه «َوَصْوِم َرَمَضانَ  ، َوإَقاِم الَصاةِ، َوإيَتاِء الَزَكاةِ، واْلـَحِج،٬ا
وجال اتصال اإنسان بربه اتصال ، فالصوم هو جال تقرير اإرادة العازمة اجازمة

واحتال ضغطها ، كا أنه جال ااستعاء عى رورات اجسد كلها، طاعة وانقياد
 .وثقلها؛ إيثارًا ما عند اه من الرضا والرضوان واجنان

والرغائب ، وإمساكه عن الطعام والراب، مسلم عى الصيامفا أعظم صر ا
إن ذلك تربية للمسلم عى ، وألوان امغريات هتف به، والشهوات تتناثر من حوله

وإعداد له للثبات أمام اأعداء ي اخارج كا ، تقديم أوامر اه عى حبوبات النفس
 .ثبت وقمع نفسه عن شهواها ي الداخل

وأقرب ، وأحسنهم توجهًا إى ربه، ء روحه وقلبه أكثر الناس ذكراً والصائم لصفا
ولذلك جاء ذكر الدعاء ي ثنايا احديث عن الصيام ي القرآن كا ، الدعاة استجابة

             ): قال سبحانه
                                                

 (. 16له، ومسلم برقم ) ( واللفظ2، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 [.126]البقرة:  (     
وما كان فضول الطعام ، ه بهوصاح القلب واستقامته بإقباله بالكلية عى ربه وأنس

، ويزيده شعثاً ، وفضول خالطة اأنام ما يقطعه عن ربه، والكام وامنام، والراب
اقتضت رمة العزيز الرحيم بعباده أن رع هم من الصوم ما ، ويشتته ي كل واد

ويستفرغ من القلب أخاط الشهوات التي تعوقه عن ، يذهب فضول الطعام والراب
 . اه تعاىسره إى

واخلوة  ،ومعيته عليه، ورع هم ااعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب عى اه
 .واانقطاع عن غره، به

ورع هم قيام ، ورع لأمة حبس اللسان واجوارح عن كل ما ا ينفع ي اآخرة
 .الذين حصل ها منفعة القلب والبدن، وتاوة القرآن، الليل

 .وما أعظم أجر من صامه وقامه، ر الصيامفا أعظم فضل شه
ًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلـُه َما َتَقَدَم ِمْن َذْنبِـهَص َمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  ََ  .()متفق عليه «اَم َرَمَضاَن، إي

ًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلـُه َما َتَقَدَم ِمْن َذْنبِـهقَ َمْن » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  ََ  .()عليهمتفق  «اَم َرَمَضاَن، إي
نَِيُة أْبَواٍب، فِيَها باب ُيَسَمى الَرَياَن، ا َيْدُخُلـُه إِا الَصائُِمونَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال  ََ  «ِِ اْلـَجنَِة َث
 .()متفق عليه

               :وعمًا متقباً ، ورزقًا طيباً ، اللهم إنا نسألك علًا نافعاً 
 [.23اأعراف: ]              

 
 

                                                

 (. 169( واللفظ له، ومسلم برقم )32، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (. 150( واللفظ له، ومسلم برقم )31، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
 (. 1152( واللفظ له، ومسلم برقم )3251، أخرجه البخاري برقم )عليه متفق( 3)



250 

 احج فقه -4
                 ): قال اه تعاى

 [.01]آل عمران:  (
              ): وقال اه تعاى

                  
 [.101]البقرة:  ( 

 ،وهو مؤمر امسلمن اجامع عى مستوى العام، احج ركن من أركان اإسام
متجردين من كل سمة ، الذي يتاقون فيه جردين من كل آرة سوى آرة اإسام

وا يميز ، عرايا من كل يء إا من ثوب غر خيط يسر العورة، إا سمة اإسام
 .وا جنسًا عن جنس، وا قبيلة عن قبيلة، فردًا عن فرد

م ورائعه وهم صبغة واحدة هي شعائر اإسا.. هم نسب واحد هو اإسام
 [.132]البقرة:  (           ): وأخاقه

ويتخذون أنفسهم امتيازات ، سـموقد كانت قريش ي اجاهلية تسمي نفسها اح  
وا ، ومن ذلك أهم ا يقفون مع سائر الناس ي عرفات، تفرقهم عن سائر العرب

 .وا يفيضون مع الناس، خرجون من احرم
وإى ااندماج الذي يلغي ، ن اه لردهم إى امساواة التي أرادها اهفجاءهم اأمر م

 ): والتوبة من تلك الذنوب كا قال سبحانه، هذه الفوارق امصطنعة بن الناس
           
           

 [.100 -102]البقرة:  (       
كلهم ، والسادة والعبيد، والذكور واإناث، فقراءواأغنياء وال، فالعامة واخاصة

يصلون كلهم ميعاً ، ا فضل أحد عى أحد إا بالتقوى، ميعًا أمام أوامر اه سواء
ويطيعون ، ويمتثلون أوامر اه معًا ي ميع شئون احياة، ويصومون معاً ، با استثناء

                 :اه ورسوله ي كل أمر
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 [.11احج: ]                 
لقد كلفهم اإسام أن يتجردوا ي احج من كل ما يميزهم من الثياب، ليلتقوا ي 

 بيت اه إخوانًا مكرمن متساوين ي الطاعة والعبودية:
 .. وعبد واحد.ورسول واحد.. وكتاب واحد.. ودين واحد.. رب واحد

(                
 [.13]احجرات:  (     

يتعبدون فيه لرهم ، وقد جعل اه الكعبة البيت احرام أول بيت وضعه اه للناس
وحصل هم به من الطاعات والقربات ما ينالون به ، وتقال عثارهم، فتغفر أوزارهم

    ): والنجاة من عقابه كا قال سبحانه، والفوز بثوابه، رى رهم
                

                ) 
 [.01 -06]آل عمران: 

 .وفيه هدى للعامن.. ومنافع دينية ودنيوية عظيمة، ففي حج هذا البيت بركات
 واهدى نوعان:

 .وهدى ي العمل.. هدى ي امعرفة
كالطواف  ة بهفاهدى ي العمل هو ما جعل اه فيه من أنواع التعبدات امختص

ومعرفة عظمة ، وأما هدى العلم فبا حصل هم بسببه من العلم باحقوالسعي، 
 .وما َمّن به عى أوليائه وأنبيائه، ومعرفة حكمته وسعة علمه ورمته، الرب وجاله

وقد أوجب اه حج بيته احرام عى كل مسلم يستطيع الوصول إليه، وافتتح هذا 
يت، وعظم شأنه با يدعو النفوس إى قصده وحجه وإن م اإجاب بذكر حاسن الب

 يطلب ذلك منها، فوصفه بخمس صفات:
 .كونه أسبق بيوت العام وضع ي اأرض أحدها:
وا ، وليس ي بيوت العام أبرك منه، والركة كثرة اخر ودوامه، أنه مبارك الثاي:

 .وا أدوم وا أنفع للخائق منه، أكثر خرًا منه
 .أنه هدى للعامن ي كل ما ينفعهم ي الدنيا واآخرة الث:الث
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 .ما فيه من اآيات البينات والعر العظيمة التي تزيد عى أربعن آية الرابع:
 .فالناس والوحوش واأشجار كلهم ي أمان داخله، حصول اأمن لداخله اخامس:

ناية اه هذا البيت وذلك يدل عى ع، ثم أتبع سبحانه ذلك بريح الوجوب امؤكد
ولو ، والرفعة من قدره وتعظيم من طاف به، والتعظيم لشأنه، والتنويه بذكره، العظيم

م يكن له رف إا إضافته إياه إى نفسه لكفى هذه اإضافة فضًا ورفًا كا قال 
            ): سبحانه

 [.26]احج:  (   
وشوقاً ، وساقت نفوسهم حبًا له، لت بقلوب العامن إليهوهذه اإضافة هي التي أقب

 .إى رؤيته
كلا ازدادوا له زيارة ، وا يقضون منه وطرًا أبداً ، فهذه امثابة للمحبن له يثوبون إليه

 .وازدادت أعاهم الصاحة، وحسنت أخاقهم، ازداد إياهم
 :الوصال يشفيهم وا البعاد يسليهمفا ، وكلا تكرر ذلك ازدادوا له حباً وإليه اشتياقاً 

(               
 [.125]البقرة:  (         

وفتنوهم عن  ،هذا البيت احرام الذي قام سدنته من قريش فرَوعوا امؤمنن وآذوهم
 لقد أراده اه مثابة يثوب إليه الناس ميعًا من أقطار، حتى هاجروا من جواره ،دينهم

فهو ذاته أمن ، بل يأمنون فيه عى أرواحهم وأمواهم، فا يروعهم أحد، اأرض كلها
فليؤم الناس هذا البيت الذي يذكر ، ومن َأَمه  معظًا لربه فهو آمن، وطمأنينة وسام

       ): باه ورعه وأنبيائه ورسله
 [.4 -3]قريش:  (  

وي ، ويقينهم عليه، وإخاصهم له، عبادهم لرهم وليقتدوا بأنبياء اه ورسله ي
وإقامة ، وبذل ما يملكون ي سبيل إعاء كلمته، وجهادهم ي سبيله، دعوهم إى اه

                       :وكال عبوديتهم، وي حسن أخاقهم، ريعته
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 [.09 – 22اأنعام: ]
   )فهؤاء الذين اختارهم اه رسًا إى خلقه هم قدوة البر: 

 [.09]اأنبياء:  (         
فلذلك اختارهم اه من بن ، قهااموفون ح، السابقون ها، فهم أئمة الدعوة والعبادة

: سرهمو توحيدهم وإياهم، وي أخاقهم ويقتدى هم ي، خلقه يبلغون رعه
(           

 [.13]اأنبياء:  (    
واجتاع ، وسعادة الناس ي الدنيا واآخرة بإياهم باه وعبادته وحده ا ريك له

وهذه من َأَجلر نعم اه ، وبعدهم عن الفرقة واخاف، كلمتهم عى احق واهدى
          ): عى العباد كا قال سبحانه

                
 [.193]آل عمران:  (         

، وتقاطع وتدابر، والعرب ي خصام وتنافر ملسو هيلع هللا ىلصوقد أرسل اه عَز وجَل نبيه حمدًا 
يعبدون ، ونراها مشتعلة، واحروب بينهم متصلة، ؤها اأضغان واأحقادالقلوب مل

 .ويبغون ي اأرض بغر احق، ويظلمون الناس، ويقرفون اآثام، اأوثان
وما كانت ، ويسلك هم طريق التآلف والوئام، فأمر اه رسوله أن يؤلف بن القلوب

وجعلهم كالرجل ، توحيد كلمتهمو، هذه الطريق غر كافية انتظام شمل امسلمن
كا أهم ختلفون ، إذ هم متفرقون ي مشارق اأرض ومغارها، الواحد ي اإلفة

لذا رع اه هم احج ليجتمعوا ي صعيد واحد عى ، من جهة العنار واللغات
           : اختاف أجناسهم ولغاهم وأقطارهم كا قال سبحانه

                                
                             

 [.22 – 21احج: ]          
فإذا اجتمعوا من أماكنهم الشاسعة عند بيته العتيق حصل بينهم التعارف والتآلف حت 
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، واجتمعت كلمتهم عى احق واهدى، حمد رسول اه(، راية )ا إله إا اه
وعرف بعضهم ، بادلوا ي هذا اللقاء العظيم ما فيه مصاحهم الدينية والدنيويةوت

 م بعضهم بعضًا، وتأثر بعضهم من أخاق ومعامات بعضهم.، وعلَ أحوال بعض
والصدقات عى الفقراء ، فنشأ من ذلك الزيارات النافعة ي الدعوة والتعليم

: لر والتقوى حقيقًا لقوله سبحانهوالتعاون عى ا، والراحم والتنار، وامحتاجن
(                 

 [.2]امائدة:  (
من  وحق شكر النعمةمن اجميع،  وقد رع اه العبادات إظهارًا حق العبودية

 ، وحسن اأخاق.وحسن الطاعة ،وشكر النعمة ،وي احج إظهار العبوديةاجميع، 
وي احج ذلك؛ ، إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود أما إظهار العبودية فأن

وغر ، ووقوفه بعرفات وامزدلفة ومنى، وطوافه وسعيه، أن احاج ي حال إحرامه
وتنقله من مكان إى مكان ، ذلك من مناسك احج يظهر عبوديته لربه بشعث حاله

 يًا وحلقًا.حرامًا وتلبية، وطوافًا وسعيًا، ورمإ تنفيذًا أوامر مواه
، فوقف بن يديه مترعًا منكراً ، ي حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عى مواههو و

 .مستقيًا لعثراته، مستغفرًا لزاته، حامدًا له مثنيًا عليه
بمنزلة عبد معتكف عى باب ، وي الطواف بالبيت يازم امكان امنسوب إى ربه

 ته وثوابه.، يسأله رمته ومغفرائذ بجنابه، مواه
واحج عبادة ا تقوم ، وبعضها مالية، فأن العبادات بعضها بدنية، وأما شكر النعمة
 .وشكر النعمة واجب عقًا ورعاً ، فكان فيه شكر النعمتن، إا بالبدن وامال

ويتذكر فيها اليوم ، يتعود فيها امسلم عى الصر، واحج مدرسة جامعة لكل خر
وخضوع ، ويعرف عظمة ربه وجاله، عر فيه لذة العبودية هويستش، اآخر وأهواله

 .وشدة حاجتهم إليه، اخائق بن يديه
وأما حسن اأخاق ، فاحج موسم عظيم إظهار الصفات التي حبها اه من اإيان 
واإحسان، والر والتقوى، والصدق واإخاص، واإيثار واللطف، واحلم والعفو 

ويرجعون إى بادهم بأحسن الصفات،  ،عض امسلمن من بعضوغرها، فيستفيد ب
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               وأعظم اأجور:
               
              
                        

 [.35اأحزاب: ]      
قف ي، وتكفر فيه السيئات، تضاعف فيه احسنات، واحج موسم كبر لكسب اأجور

، مقرًا بعجزه عن القيام بحق ربه، معرفًا بذنوبه، فيه احاج بن يدي ربه مقرًا بتوحيده
 .فرجع من احج نقيًا من الذنوب كيوم ولدته أمه، متثًا أمر ربه

 .()متفق عليه «َمْن َحَج لَِلـِه، َفَلـْم َيـْرُفْث َوَلـْم َيْفُسْق، َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتـُه ُاُمهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي 
 .وقنا عذاب النار، وي اآخرة حسنة، اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة
وجوارحنا .. وأعيننا من اخيانة.. وألسنتنا من الكذب.. اللهم طهر قلوبنا من النفاق

 .إنك عى كل يء قدير.. من امعاي
 
 

                                                

 (. 1359( واللفظ له، ومسلم برقم )1521بخاري برقم )، أخرجه العليه متفق( 1)
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 والدعاء الذكر فقه -8
 (          ): قال اه تعاى

 [.42 -41]اأحزاب: 
           ): وقال اه تعاى

 [.69]غافر:  (  
هو أفضل العبادات، بل هو الغرض امقصود من العبادات كلها، فإها ما رعت الذكر: 

 [.14]طه:  (   )إا لتعن عى ذكر اه عَز وجَل كا قال سبحانه: 
            ): سبحانهال وق

 [.45العنكبوت: ] (           
 وأنواع الذكر ثاثة:

وذكر اأمر .. وتوحيده ها، والثناء عى اه هاوأفعاله،  ذكر أساء اه وصفاته
 .وذكر اآاء والنعاء.. والنهي

 ): ونسيان من ينساه كا قال سبحانه، وقد وعد اه عَز وجَل بذكر من ذكره
 [.152]البقرة:  (    

 (        ): وقال سبحانه
 [.61التوبة: ]

        ):  اه صفة الذكر بقوله سبحانهوبَن 
 [.295اأعراف: ] (       

وقد أمرنا اه بذكره دائًا حتى ، وذكر اه عَز وجَل هو ثمرة امعرفة باه واإيان به
 .ونحبه ونعظمه، ونشكره وا نكفره، وا نعصيهنطيعه 

 )وسكينة:  فالذكر امستمر يمأ القلب إياناً ، وطمأنينة القلب حصل بذكر اه
 [.22]الرعد:  (          

أما ، والصيام واحج ونحوها اخمس والزكاة وكل عبادة ها وقت معن كالصلوات
 .عبادة امفتوحة امروعة ي ميع اأوقاتفهو ال والدعاء والدعوة الذكر
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     )، ودعوة إى اه: وتاوة لكتابه، ومدًا له، وتعظيًا له، تسبيحًا ه
                

 [.31 -36]النور:  (            
                             وقال سبحانه:

                               
 [.101 – 109آل عمران: ]                                

                                          وقال سبحانه:
 [.0 – 2امزمل: ]     

                                   وقال سبحانه:
 [.192يوسف: ]          

ر  ا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَبُِي : وعن عائشة ري اه عنها قالت لر أْحَيا َلـىعَ  هََيْذك   .()أخرجه مسلم. نِـهِ ك 
ثم بعمله طاعة وامتثااً أوامر اه ، ثم بقلبه اعتقاداً ، فامسلم يذكر اه بلسانه نطقاً 

                              :سبحانه
                             

 [.4 – 2اأنفال: ]                        
من اإيان باه، ملسو هيلع هللا ىلص واهدف من ذكر اه عَز وجَل هو إحياء ميع ما جاء به النبي 

. والذكر روح اأعال ملسو هيلع هللا ىلصوتوحيده، وحسن عبادته، والتزام رعه، وطاعته وطاعة رسوله 
        الصاحة، فإذا خا العمل عن الذكر كان كاجسد الذي ا روح فيه:

                               
 [.22الكهف: ]                              

 والدعاء هو العبادة.
، الغني وما سواه فقر، الذي يملك كل يء املك، واه عَز وجَل هو احي القيوم

                  :ويعز ويذل، وحيي ويميت، ويكرم وهن، يعطي ويمنع
                                                

 (. 313برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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 [.26آل عمران: ]                   

 .ط امستقيموأعظم ما يسأل العبد ربه اهداية إى الرا
ونيله أرف ، وما كان سؤال اه اهداية إى الراط امستقيم أجل امطالب

وأمرهم أن يقدموا بن يديه مده ، َعّلم اه عَز وجَل عباده كيفية سؤاله، امواهب
 : ثم اإقرار بعبوديتهم وتوحيدهم له كا قال سبحانه، ومجيده، والثناء عليه

                                 
                          

 [.1 – 2الفاحة: ]             
 فهاتان وسيلتان حصول مطلوهم ا يكاد يرد معها الدعاء:

 .وتوسل إليه بعبوديته.. توسل إى الرب بأسائه وصفاته
بذلك حقيق باإجابة كا قال فالداعي ، ثم جاء سؤال أهم امطالب وهو اهداية

             ): سبحانه
 [.126]البقرة:  (     

 واه تبارك وتعاى هو املك العظيم احي القيوم، الذي ا ينام وا ينبغي أن ينام:
.. ويتوب عى التائبن.. ويغفر للمستغفرين.. ويسمع الذاكرين.. جيب السائلن
         :ووسع بره ميع امخلوقات، ع امسموعاتوسع سمعه مي

 [.65غافر: ]                                        
َِي لَـُه أْن َينَاَم، َيـْخِفُض اْلِقْسَط َوَيـْرَفُعُه،  ،إَِن اهَ َعَز َوَجَل ا َينَامُ » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و َوا َينَْب

ِه َعَمُل الَلْيِل َقْبَل َعَمِل النَـَهاِر، َوَعَمُل النَـَهاِر َقْبَل َعَمِل الَليِْل، ِحَجاُبـُه النُوُر، َلْو ُيـْرَفُع إَِلْيـ
ُه ِمْن َخْلِقهِ  ُ َِ ُْ ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما اْنَتـَهى إَِلْيـِه َب  .()أخرجه مسلم« َكَشَفُه أَْحَرَق

    ): ه كا قال سبحانهوأنفع الدعاء طلب العون عى مرضاة ا
 [.5]الفاحة:  (

                                                

 (. 110برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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وَل او َعاِذ ْبِن َجَبل  َأَن َرس   ٬َوا ،ِحُبَك إِِي أ ٬َيا ُمَعاُذ َوا» :َأَخَذ بَِيِدِه َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن م 
ِِ ُدُبِر ُكِل َصَاةٍ َتُقوُل  ،ِحُبَك إِِي أُ  ـُهـَم َأِعنِي َعَلـى اللَ  :َفَقاَل ُأوِصيَك َيا ُمَعاُذ َا َتَدَعَن 
 .()أخرجه البخاري ي اأدب امفرد وأبو داود «َوُحْسِن ِعَباَدتَِك  ،َوُشْكِركَ  ،ذِْكِركَ 

ويمد ، يسأله أولياؤه وأعداؤه، واه سبحانه يسأله من ي السموات ومن ي اأرض
ر إى وهي اإنظا ،ومع هذا سأله حاجة، وأبغض خلقه عدوه إبليس، هؤاء وهؤاء

ولكن ما م تكن عونًا عى مرضاة اه وطاعته ، يوم القيامة فأعطاه إياها ومتعه ها
 .كانت زيادة له ي شقوته وبعده عن اه

 ،وهكذا كل من سأل ربه أمرًا وم يكن عونًا عى طاعته كان مبعدًا له عن مرضاته
 .قاطعًا له عنه وا بدَ 

         :فا يدل عى اإكرام وا اإهانة ،ادهوالعطاء وامنع ابتاء من اه لعب
                                        
                              

 [.29 – 15الفجر: ]                       
، عونًا له عى طاعته ومرضاته وإذا أعطى اه عبده عطاًء با سؤال فليسأله أن جعله

 .وا مبعدًا عن مرضاته، وا جعله قاطعًا عنه
 .وبيده كل يء، ومالك كل يء، واه تبارك وتعاى خالق كل يء

 وفضله ورمته وإحسانه:وسع اخلق كلهم بخلقه وعلمه ورزقه، 
ُُ الُظلْ  َيا ِعَبادِي»وقال سبحانه ي احديث القدي:  َوَجَعْلتُـُه  ،ـَم َعَلـى َنْفِس إِِي َحَرْم

َيا ، ُكُلُكْم َضال  إِا َمْن َهَدْيُتـُه، َفاْستَـْهُدوِي أْهِدُكمْ  َيا ِعَبادِي، َبْينَُكْم ُمـَحَرًما، َفا َتَظالَـُموا
ُكُلُكْم َعاٍر إِا َمْن  يَيا ِعَبادِ ، ُكُلُكْم َجائِع  إِا َمْن أْطَعْمتُـُه، َفاْسَتطِْعُموِي أْطِعْمُكمْ  ِعَبادِي

إَِنُكْم ُتـْخطِئُوَن بِالَلْيِل َوالنَـَهاِر، َوأَنا أْغِفُر الُذُنوَب  َيا ِعَبادِي، َكَسْوُتـُه، َفاْسَتْكُسوِي أْكُسُكمْ 
َِْفُروِي أْغِفْر َلُكمْ  ُ  َيا ِعَبادِي، َجـِميًعا، َفاْسَت ُُ ي َفَت ِ ََ َُوا  َُوا إَِنُكْم لَْن َتْبُل وِي، َوَلْن َتْبُل

َكاُنوا، َعَلـى أْتَقى َقْلِب  ،َلْو أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكمْ  َيا ِعَبادِي، َنْفِعي َفَتنَْفُعوِي 
ِِ ُمْلكِي َشْيًئا ُكْم، َوإِْنَسُكْم لَْو أَن أَوَلُكْم َوآِخرَ  َيا ِعَبادِي، َرُجٍل َواِحٍد ِمنُْكْم، َما َزاَد َذلَِك 

                                                

 (، واللفظ له. 1522وأخرجه أبو داود برقم )، (111خاري ي اأدب امفرد برقم ): أخرجه البصحيح( 1)
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لَْو أَن  َيا ِعَبادِي، َوِجنَُكْم، َكاُنوا َعَلـى أْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلكِي َشْيًئا
ُُ ُكَل إِْنَس  ِِ َصِعيٍد َواِحٍد َفَسألُوِي، َفأْعَطْي اٍن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكْم، َقاُموا 

ََ َينُْقُص الْـِمـْخَيُط إَِذا أْدِخَل اْلَبْحَر  ََ ِعنِْدي إِا َك ََ  َيا ِعَبادِي، َمْسأَلتَـُه، َما َنَقَص َذلَِك ِمـ إَِن
ُلُكْم أْحِصيَها َلُكمْ  ََ َغيْـَر  ُثَم أَوِفيُكْم إَِياَها، َفَمْن َوَجَد َخيْـًرا َفْليَـْحـَمِد اهَ، َوَمْن َوَجَد  ،ِهَي أْع

 .()أخرجه مسلم« َذلَِك َفا َيُلوَمَن إِا َنْفَسهُ 
وأعظم ، وإخفاء الدعاء أكمل إخاصاً ، وأفضل الدعاء ما مع بن الترع واخفية

وأعظم ي اأدب والتوقر والتعظيم ه ، وأبلغ ي الترع واخضوع واخشية، إياناً 
فإن اللسان ا ، ى دوام الطلب والسؤالوأدعى إ، وأبلغ ي معية القلب، عَز وجَل 

                             :واجوارح ا تتعب، يمل

 [.55اأعراف: ]
  ): واه سميع قريب، وإخفاء الدعاء يدل عى قرب صاحبه من ربه

                
 [.126]البقرة:  (

فهو الغني الذي ، كل يء من خري الدنيا واآخرة وقد أمر اه عباده أن يسألوه
  ): وا ينقص عطاؤه ما ي خزائنه مثقال ذرة، خزائنه ملوءة بكل يء

 [.62]يونس:  (         
      ): وااعتداء ي الدعاء حرم ا جوز كا قال سبحانه

 [.55]اأعراف:  (  
 صور:وااعتداء ي الدعاء له 

أو يسأل ما ا يليق ، كأن يسأل العبد ما ا جوز له سؤاله من امعونة عى امحرمات
أو يسأل ما أخر اه أنه ا يفعله منافاته احكمة كأن ، به من منازل اأنبياء وامرسلن

أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البرية من احاجة إى ، يسأل ربه خليده إى يوم القيامة
أو هب ، أو يطلعه عى الغيب، أو يسأله أن جعله من امعصومن، ام والرابالطع

 .وا حب سائله، ونحو ذلك ما سؤاله اعتداء ا حبه اه، له ولدًا من غر نكاح
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أو يثني عليه با م ، وأن يعبد اه با م يرعه، ومن ااعتداء رفع الصوت بالدعاء
 .أو يدعوه غر مترع إليه ،يثن به عى نفسه وا أذن فيه

فإن أعظم العدوان ، فهذا أعظم امعتدين عدواناً ، ومن ااعتداء أن يدعو مع اه غره
 .وهو وضع العبادة ي غر موضعها، الظلم والرك

أو يتضمن .. أو يتضمن مناقضة رعه وقدره وأمره.. فكل سؤال يناقض حكمة اه
       :وا حب سائله ،ا حبه اهفذلك كله اعتداء .. خاف ما أخر به

                               
 [.115النساء: ]          

وا ، وا حبًا له، وليس كل من أجاب اه دعاءه يكون راضيًا عنه، ومن دعا اه أجابه
 .راضيًا بفعله

      :وامطيع والعاي، فروامؤمن والكا، فاه سبحانه جيب الر والفاجر
                                                   

 [.61اإراء: ]
                        وقال سبحانه:

 [.69غافر: ]           
ا ا جوز أن أو يكون م، أو يشرط ي دعائه، وكثر من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه

ويكون بمنزلة من ، فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مري ه، يسأل
: وهو يظن أن اه يسارع له ي اخرات كا قال سبحانه، وأمد بامال والبنن، أمي له

(             )  
 [.56 -55]امؤمنون: 

                              وقال سبحانه:
 [.55التوبة: ]              

، منهمك ي معاصيه، فا يغر العبد با يعطى من اأموال والبنن وهو معرض عن ربه
                        : به هاكه وخسارته، فذلك استدراج
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 [.45 – 42اأنعام: ]            
 فالدعاء له حالتان:

يكون مسألة أو ،إما أن يكون عبادة يثاب عليه الداعي كسؤال اه اإعانة وامغفرة ونحوما
ة عليه، إما أن يعاقب با حصل له، أو تنقص به درجته، تقى به حاجته، ويكون مر

 فيقي حاجته، ويعاقبه عى ما جرأ عليه من إضاعة حقوقه سبحانه، وجاوز حدوده.
فيدعو ، فيدعو الناس إى الدعاء عند قبور الصاحن، والشيطان له تلطف ي الدعوة

ا أجل ، ته ما قام بقلبهفيجيب اه دعو، العبد ربه عند القر بحرقة وانكسار وذلة
فيظن اجاهل أن للقر تأثرًا ، فإنه لو دعا اه ي اخارة واحام والسوق أجابه، القر

      :واه سبحانه جيب دعوة امضطر ولو كان كافراً ، ي إجابة تلك الدعوة
                                    

 [.62النمل: ]     
وأنه أرجح منه ي بيته ومسجده ، فالشيطان بلطف كيده حسن الدعاء عند القر

واإقسام عى اه ، ثم ينقل اإنسان من الدعاء عنده إى الدعاء به، وأوقات اأسحار
 .وأنجح ي قضاء حاجته، وأن هذا أبلغ ي تعظيمه واحرامه، به

ثم ينقله إى درجة ، ه من دون اهوهو دعاء اميت نفس، ثم ينقله إى أعى من ذلك
ويبنى عليه ، ويوقد عليه القناديل، ويتخذ عليه الرج، أعى فيتخذه وثنًا يعكف عليه

، وتقبيله أو استامه، والطواف به، ويعبده بالسجود له، ويعلق عليه الستور، امسجد
 .والذبح عنده، واحج إليه

س إى عبادة هذا الوثن من دون اه، ثم ينقله إى درجة أخرى أشد، وهي دعاء النا
واخاذه عيداً ومنسكاً، وأن ذلك أنفع هم ي دنياهم وأخراهم، ثم ينقله إى درجة 
 أخرى، وهي حاربة ومعاداة من أنكر ذلك الرك والكفر، وإثارة الناس والطغام عليه.

           فسبحان اه كم أضل الشيطان هذه اخطوات كثرًا من اخلق:
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 [.62 – 69يس: ]                    
: فقد حذر اه امؤمنن منه بقوله سبحانه، وعظمة كيده ومكره، ولشدة خطر الشيطان

(                
                    

 [.21]النور:  ( 
، وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر امعاي امتعلقة بالقلب واللسان والبدن

                    :فليحذر العبد هذا العدو امبن اماكر
                                    

 [.6 – 5فاطر: ]               
      ): امسلم ربه استجاب له كا قال سبحانهوإذا دعا 

 [.69]غافر:  (       
 ويمنع إجابة الدعاء أمور منها:

.. واللبس احرام.. وضعف اليقن.. غفلة القلب.. ااعتداء ي الدعاء.. أكل احرام
 .والظلم.. والنهي عن امنكر ..وترك اأمر بامعروف

اأَ »:  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه َ ََ  امُْؤِمنِنَ  َأَمرَ  اه َوإِنَ  ، بًايطَ  إَِا  َيْقَبُل  َا  َطِيب   اه إِنَ  النَاُس  ُُ  بِ
                         : َفَقاَل  ، امُْرَسلِنَ  بِهِ  َأَمرَ 

 .()أخرجه مسلم «    
أو جهدنا جهد أعداء ، بياءاأن ءوكانت حياتنا حياة أعدا، فإذا دعونا دعاء اأنبياء

               :أو ي قبل دعاؤنا؟ ،فأنى ي ستجاب لنا، اأنبياء
 [.112هود: ]                   
ولذلك رع اه لنا تكرار طلبه ، طلب اهداية من اه ،وأفضل الدعاء وأعظمه وأحسنه

              : ي كل صاة عدة مرات كا قال سبحانه
                                                

 (.1915برقم )أخرجه مسلم  (1)
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 [.6 – 2الفاحة: ]     

وكله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه ، وأفضل الدعاء دعاء اأنبياء والرسل
، لطلب العلم النافع، حركه مشاعر أصفى، إنه دعاء يتجه إى آفاق أعى، اأرض

 .رضوانوالفوز باجنة وال، والعمل الصالح
فأصبح حتقر ما عداه كا قال  ،وعرف ما عنده ،إنه دعاء القلب الذي عرف اه

           ): ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 
             

 [.20-23]الشعراء:  (           
             ): وي مقام آخر

             
 [.122 -121]البقرة:  (     

                       :ملسو هيلع هللا ىلص وقال سبحانه عن نوح
                                           

 [.14 – 19القمر: ]                         
                      :ملسو هيلع هللا ىلص وقال سبحانه عن أيوب

                                   
 [.24 – 23اأنبياء: ]               

                        :ملسو هيلع هللا ىلصوقال سبحانه عن يونس 
                                    

 [.22 – 21اأنبياء: ]                        
                              :ملسو هيلع هللا ىلص وقال سبحانه عن زكريا

                             
                            

 [.09 – 20اأنبياء: ]
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 : خلق الناس فقراء كا قال سبحانه من كال رمته وحكمته واه تبارك وتعاى
 [.15]فاطر:  (             )

 فاخلق كلهم فقراء إى اه من ميع الوجوه:
 .فلوا خلقه هم م يوجدوا، فقراء إى اه ي خلقهم

 .فقراء إى اه ي إعدادهم بالقوى واأعضاء واجوارح
 .والنعم الظاهرة والباطنة، فقراء إى اه ي إمدادهم باأقوات واأرزاق

 .ورف النقم وامكاره عنهم،  ي جلب امنافع همفقراء إى اه
 .وعملهم با يصلحهم، فقراء إى اه ي تعليمهم ما ا يعلمون

 .وعبادهم إياه، وحبهم له، فقراء إى اه ي تأههم ه
، ولوا توفيقه م يصلحوا، فلو م يوفقهم هلكوا، فاخلق كلهم فقراء إى اه بالذات

وا ، فا حتاج إى ما حتاج إليه خلقه، الغنى التام من ميع الوجوه واه وحده له
، فهو الواحد وذلك لكال ذاته وأسائه وصفاته، يفتقر إى يء ما يفتقر إليه اخلق

                اأحد، الغني عن كل أحد، الذي حتاج إليه كل أحد: 
 [.26: لقان]            

 .وبسؤال أهل الذكر تارة.. نا اه عَز وجَل بسؤاله تارةوقد أمر
   : وكل ما نحتاجه من خري الدنيا واآخرة كا قال سبحانه، فنسأل اه اهداية

                          
 [.69]غافر:       

حكام الدين وأئتمنهم عليه من أ، ونسأل العلاء وأهل الذكر عا اختصهم اه به
      ): ومسائله ي شعب احياة كلها كا قال سبحانه

 [.43]النحل:  (
 .ن كيفية السؤالـوبيَ ، كيف نسأل اه ملسو هيلع هللا ىلصوقد علمنا النبي 

الَلـُهـَم إَِنَك عُفو  َكِريم  ُتـِحُب اْلَعْفَو » ملسو هيلع هللا ىلص:بصيغة الطلب كا قال  السؤال فتارة يكون
 .()ه الرمذي وابن ماجهأخرج «َفاْعُف َعنِي

                                                

 (. 3259وأخرجه ابن ماجه برقم )، (، وهذا لفظه3513الرمذي برقم ): أخرجه صحيح( 1)



215 

    )ملسو هيلع هللا ىلص: إما بوصف حاله كا قال موسى  وتارة يسأل بصيغة اخر:
 [.16]القصص:  (         
      ): ملسو هيلع هللا ىلصكا قال موسى ، وإما بوصف حال امسؤول سبحانه

 [.155]اأعراف:  (  
    ): نكدعوة ذي النو، وتارة بوصف حال الداعي وامدعو سبحانه

 [.21]اأنبياء:  (    
 وأكمل أنواع الطلب:

ملسو هيلع هللا ىلص:  ما تضمن حال الداعي.. وحال امدعو.. والسؤال بامطابقة، كا قال النبي
ًَ َكبًِرا » ُُ َنْفِس ُظْلـ ِفُر الُذُنوَب إِا  -)َوَقاَل ُقَتْيَبُة: َكثًِرا(  -الَلـُهـَم إِِي َظَلـْم َْ َوا َي

 َُ ُفوُر الَرِحيمُ أْن ََ َُ اْل ِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك َواْرَحـْمنِي، إَِنَك أْن َْ ِِ َم  .()متفق عليه «، َفاْغِفْر 
 وأمهات مطالب السائلن من رب العامن أربع:

 .سلبه كاإيان واأعال الصاحةفيطلب دوامه وثباته وأن ا ي  .. إما خر موجود
وحصوله كاأعال الصاحة امفقودة، والوصول ب وجوده فيطل.. وإما خر معدوم

 إى اجنة.
 هذا ما يتعلق باخر.. أما الر فنوعان:

فيطلب بقاءه .. ور معدوم، فيطلب من ربه رفعه كالذنوب والسيئات.. ر موجود
 .وأن ا يوجد، عى العدم

     ): وقد جاءت هذه امطالب كلها ي قوله سبحانه
               

               ) 
 [.104 -103]آل عمران: 

، لطلب دفع الر اموجود (      ): فقوله سبحانه
 .فإن الذنوب والسيئات ر

                                                

 ( واللفظ له. 2195(، ومسلم برقم )234، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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واأعال  لطلب دوام اخر اموجود وهو اإيان (  ): وقوله
 الصاحة.

 فهذان قسان:
ا طلب اخر امعدوم أن يؤتيهم إياه فهذ (     )ثم قال: 

 وهو رضوان اه واجنة .
 فهذا طلب أا يوقع هم الر امعدوم بدخول النار. (    )ثم قال: 

وهذا غاية احسن ي الطلب، فقدم اللذين ي الدنيا وما امغفرة، ودوام اإسام، 
 هم يوم القيامة بدخول النار.ثم أتبعه با ي اآخرة أن يعطوا ما وعدوه، وأن ا خز

 وما حتاج العباد قسان:
ما ا يقدر عليه إا اه، فهذا ا يطلب إا منه سبحانه، فهو القادر عليه وحده : أحدما

 دون سواه مثل:
.. وشفاء امرض.. وإنبات النبات.. وإنزال امطر.. وهداية القلوب.. غفران الذنوب

                            : ع امضارودف.. ونحو ذلك من جلب امنافع
 [.٥٦غافر: ]                    

، فيستعان بامخلوق فيا يقدر عليه من النر والعون، ما يقدر عليه الناس الثاي:
                       : ونحو ذلك، والبذل والعطاء

 [.٢مائدة: ا]                   
والثاي يطلب من ، ومن طلبه من غره فقد أرك، فاأول ا يطلب إا من اه وحده

 .اه ومن غره من يقدر عليه
وامأمور به رعًا سؤال اه تعاى، والرغبة إليه، والتوكل عليه وحده ي ميع اأمور 

َُ فَ إِ » ملسو هيلع هللا ىلص:كا قال النبي  َُ َفاْسَتِعْن بِا ْسَأِل اهَ، َوإَِذااَذا َسَأْل ، َواْعَلـْم َأَن اأَُمَة َلِو ٬اْسَتَعنْ
ٍء َقْد َكَتَبـُه اهُ َلَك، َوَلِو اْجَتـَمُعوا َعَلـى ْ ََ َأْن  اْجَتـَمُعوا َعَلـى َأْن َينَْفُعوَك، َلـْم َينَْفُعوَك إِاَ بِ

ٍء َقْد َكَتَبـُه اهُ ْ ََ ِ وَك إِاَ ب ُ ُُ وَك، َلـْم َي ُ ُُ ُِ الُصُحُف َي ُِ اأَْقَاُم، َوَجَف  « َعَلْيَك، ُرفَِع
 .()أخرجه أمد والرمذي

                                                

 . (2516وأخرجه الرمذي برقم )، (2660: أخرجه أمد برقم )صحيح( 1)
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، لكنه أبيح للرورة، وسؤال اخلق ما يستطيعونه من احاجات ي اأصل حرم
طائفة من أصحابه عى أا يسألوا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بايع النبي ، وتركه توكًا عى اه أفضل

 .الناس شيئاً 
وِل  ري اه عنه لِك  اْأَْشَجِعّي َعْوف ْبن َماعن  نَا ِعنَْد َرس  تِْسَعًة َأْو  ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : ك 

ْلنَا : َقْد «؟ اهَأَا ُتَبايُِعوَن َرُسوَل » َثَانَِيًة َأْو َسْبَعًة ، َفَقاَل : نَا َحِديَث َعْهد  بِبَْيَعة  ، َفق  ، َوك 
وَل  َم َقاَل  اهَباَيْعنَاَك َيا َرس  وَل  «؟  اهأََا ُتَبايُِعوَن َرُسوَل »: ، ث  ْلنَا : َقْد َباَيْعنَاَك َيا َرس  ، َفق 

َم َقاَل :  اه ْلنَا : َقْد َباَيْعنَاَك َيا  «؟  اهَأَا ُتَبايُِعوَن َرُسوَل »، ث  ، َقاَل : َفَبَسْطنَا َأْيِدَينَا ، َوق 
وَل  َك ؟ َقاَل  اه،َرس  ََ َأْن َتْعُبُدوا » : َفَعَاَم ن بَايِع  ُكوا بِِه َشيْ  اهَع ًئا ، َوالَصَلَواِت َوَا ُتْرِ

َ َكلَِمًة َخِفَيًة  -َوُتطِيُعوا  ،ْمسِ اخَ  َْ ت  َبْعَض َفَلَقْد َرَأيْ  ،« َتْسَأُلوا النَاَس َشْيئًاَوَا  -َوَأ
ط  َسْوط  َأَحِدِهمْ  نَاِول ه  إَِياه  َفَا َيْسَأل  أَ  أ وَلئَِك النََفِر َيْسق  1)أخرجه مسلم .َحًدا ي 

 

). 
        )من توكل عى اه فهو حسبه: و

 [.50]التوبة:  (          
 وي سؤال اخلق ثاث مفاسد:

 .وهي نوع من الرك، مفسدة اافتقار إى غر اه اأوى:
 .لقوهي نوع من ظلم اخ، مفسدة إيذاء امخلوق الثانية:
                    : وهي ظلم للنفس، مفسدة ذل العبد لغر خالقه الثالثة:

 [.٦٥ – ٦٥الذاريات: ]                               
 واأمر ي القرآن قسان:

ما ورد بصيغة اأمر موجهًا من امخلوق إى اخالق فهو دعاء؛ أن امخلوق  اأول:
 (  ): بل يدعوه ويسأله كا قال سبحانه، يأمر اخالق ا

 [.6]الفاحة: 
                ): وقوله سبحانه

 [.226]البقرة:  (    
                                                

 (.1943برقم )أخرجه مسلم  (1)
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فهذا أمر بطلب فعل أو ، ما ورد بصيغة اأمر موجهًا من اخالق إى امخلوق الثاي:
          ): طلب ترك كا قال سبحانه

 [.31]اأعراف:  (      
                  وقوله سبحانه: 

 [.٧٧احج: ]               
ومن ، وكل عقوبة منه عدل، واه سبحانه حمود عى كل حال فكل عطاء منه فضل

ه أرحم بالعباد وا، ومن أتاه يمي أتاه هرولة، تقرب إى اه شراً تقرب اه إليه ذراعاً 
 .من الوالدة بولدها

، َوأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَرِي يقول اه تعاى: » ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي ِِ َفإِْن َذَكَرِي  ،أَنا ِعنَْد َظِن َعْبِدي 
ِِ َمإ َخْيـٍر ِمنْـُهـمْ  ِِ َمإ َذَكْرُتـُه  ِِ َنْفِس، َوإِْن َذَكَرِي   .()عليهمتفق  «ِِ َنْفِسِه َذَكْرُتـُه 

بأن ا يكون العمل الذي ، فإذا دعاه العبد وم يستجب له فذلك لتفريط العبد وعدوانه
 .أو يكون له من السيئات ما يؤخر اإجابة، عمله صاحاً 

، يعتقد أنه قد أتى با يستوجب كال التقريبكفور،  عجول ،والعبد ظام جاهل
فهو بمنزلة من معه نقد ، حرمانولعل الذي أتى به إنا يستوجب اللعنة والغضب وا

: واه يقول، فظن أهم ظلموه وهو الظام، مغشوش فجاء ليشري متاعًا فلم يبيعوه
 [.21]امائدة:  (     )

 والناس ي حصيل مرادهم باأسباب والدعاء أربعة أقسام:
ن م وسأل سؤال م، من فعل اأسباب التي نصبها اه مفضية إى امطلوب اأول:

فهذا أعلم اخلق وأحزمهم ، بل سؤال بائس ليس له حيلة وا وسيلة، يدل بسبب أصاً 
 ، وي مقدمة هؤاء اأنبياء والرسل.وأفضلهم

 .فهذا أعجز اخلق وأمهنهم، وم يسأل ربه، من م يفعل السبب الثاي:
 . وقر نظره عليها، ورف مته إليها، من فعل اأسباب الثالث:

وا حصل له ما يريد إا ، لكنه منقوص، كان له حظ ما رتبه اه عليهافهذا وإن 
                                                

 (. 2615(، واللفظ له، ومسلم برقم )1495رجه البخاري برقم )، أخمتفق عليه( 1)
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 .فإذا حصل فهو ريع الزوال، بجهد
فهذا حمد ي ، وأقبل عى الطلب والدعاء، من نبذ اأسباب وراء ظهرهالرابع: 
 .ويشينه اأمر ي موضع، ويذم ي موضع، موضع

كمن .. إذا كانت اأسباب مأمورًا ها ويذم.. فيحمد إذا كانت اأسباب غر مأمور ها
ويشينه .. ويسأل اه أن يرويه، جهده العطش وعنده اماء فيركه ويقبل عى الدعاء

 .اأمر ي اأسباب التي ا يتبن له عواقبها
فمتى كان الساح تامًا ا آفة ، ا بحده فقط ،والساح بضاربه، والدعاء بمنزلة الساح

ومتى خلف واحد ، حصلت به النكاية ي العدو، وامانع مفقوداً ، والساعد قوياً ، به
 .والدعاء ساح امؤمن ينفع ما نزل وما م ينزل، من الثاثة خلف اأثر

وبذل اجهد ، وااستقامة عى أوامر اه، وبقدر قوة اليقن عى اه وأسائه وصفاته
               : وبوحصول امطل، تكون إجابة الدعاء، إعاء كلمة اه

                              
                               

 [.٨٥ – ٩٨اأنبياء: ]          
 وأسباب إجابة الدعاء كثرة أمها:

ل أو ملسو هيلع هللا ىلصثم الصاة عى النبي .. وأن يبدأ بحمد اه تعاى.. اإخاص ه عَز وجَل 
وااعراف .. وخفض الصوت بالدعاء.. وحضور القلب أثناء الدعاء.. الدعاء وآخره

واإحاح ي .. وااعراف بالنعمة وشكر اه عليها.. وااستغفار منه.. بالذنب
واجزم ي الدعاء مع اليقن .. وعدم استبطاء اإجابة.. وتكريره ثاثاً .. الدعاء

 .وأن ا يدعو بإثم وا قطيعة رحم، عاءوعدم ااعتداء ي الد.. باإجابة
والطهارة .. ولزوم الترع واخشوع.. أن يكون مطعمه ومربه وملبسه حااً  ومنها:

وإن شاء ، وبطوها نحو الساء ،ورفع اليدين إى امنكبن.. من احدث واخبث
لدعاء ي وا.. واستقبال القبلة أثناء الدعاء.. وظهورما نحو القبلة ،قنع ها وجهه
 ما ورد ي القرآن والسنة.والدعاء باأدعية التي هي مظنة اإجابة .. الرخاء والشدة

والعمل بمقتضاها؛ ليتم حصول امطلوب للعبد ، فهذه ثاثون سببًا ا بَد من العلم ها
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 .وقد جعل اه لكل يء سبباً ، عند سؤاله لربه
دفع امكروه، ولكن قد يتخلف والدعاء من أقوى اأسباب ي حصول امطلوب، و

 إما لضعفه ي نفسه، بأن يكون دعاء ا حبه اه ما فيه من العدوان. عنه أثره أسباب:
وإما حصول امانع من ، وإما لضعف القلب، وعدم إقباله عى اه تعاى وقت الدعاء

 نحو ذلك.اإجابة من أكل احرام، وااستعجال، وتراكم الذنوب عى القلب، والغفلة و
 .ويرفعه إذا نزل أو خففه، وهو عدو الباء يمنع نزوله، والدعاء من أنفع اأدوية

 :وللدعاء مع الباء ثاث حاات
 .أن يكون الدعاء أقوى من الباء فيدفعه ويدمغه اأوى:
 .فيقوى عليه الباء، أن يكون الدعاء أضعف من الباء الثانية:
 .واحد منها صاحبه أن يتقاوما ويمنع كل الثالثة:

         : وأفضل أحوال الدعاء حالة إقبال القلب عى اه عَز وجَل 
 [.٥١غافر: ]                          

 وإذا حصل الدعاء، فاه يعطي للعبد أحد مسة أشياء:
أو يعطيه .. عأو يؤخره ليكثر امسلم من البكاء والتر.. إما أن يعطي السائل حااً 
أو يؤخره إى يوم القيامة أحوج ما .. أو يدفع به عنه باء.. شيئًا آخر أنفع له من سؤاله

 (            ): فا نستعجل، يكون إليه العبد
 [.3]الطاق: 

        فاه سبحانه كريم ا يمكن أن يرد سائًا أو خيب مؤمًا: 
                           

 [.٥٩٥البقرة: ]      
حب أن يسأل ويطلب منه ، له اجود كله، الكريم لذاته، واه سبحانه هو الغني لذاته

 .وخلق له ما يسأله إياه، وأهمه سؤاله، فخلق من يسأله، ويرغب إليه
 ،وذلك كله محبته سؤال عباده له، فهو سبحانه خالق السائل وسؤاله ومسئوله

 .وطلبهم منه، ورغبتهم إليه
وهو سبحانه حب املحن ي ، فأحب خلقه إليه وأفضلهم عنده أكثرهم سؤااً له
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وأعطاه من خري الدنيا ، وكلا ألح العبد عليه ي السؤال أحبه وقربه، الدعاء
 .واآخرة

وكم من دعوة  وكم من سؤال سئل؟ فكم سائل ه ي العام العلوي والسفي؟
وكم من جبار  وكم من كربة كشفها؟ وكم من رمة أنزها؟ وكم عثرة أقاها؟ أجاها؟
وكم من  وكم من جاهل علمه؟ وكم من مريض شفاه؟ وكم من ذليل أعزه؟ قصمه؟

 وكم من ضال هداه؟ وكم من سائل أعطاه؟ فقر أغناه؟
          ): وسبحانه ما أكرمه، فسبحانه ما أعظمه

 [.20]الرمن:  (
 .وسبحانه ما أوسع رزقه

ِِ َصِعيٍد » قال اه تعاى: َيا ِعبَادِي َلْو أَن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َوِجنَُكْم، َقاُموا 
ََ َينُْقُص  ََ ِعنِْدي إِا َك ُُ ُكَل إِْنَساٍن َمْسأَلَتـُه، َما َنَقَص َذلَِك ِمـ َواِحٍد َفَسأُلوِي، َفأْعَطيْ

 .()أخرجه مسلم «ِمـْخيَُط إَِذا أْدِخَل اْلَبْحرَ اْلـ
وحارب رسله ، وأعرض عن دينه ورعه، فا أعظم جناية وعقوبة من كفر باه

 . وما أشد ظلمهم، وأولياءه
 .فاذا ينتظر هؤاء من عذاب اه؟ وماذا أعد اه هم من العذاب األيم؟

                                  
                               

 [.20]الكهف:      
            ): وقال سبحانه

 [.56]النساء:  (        
وا خطر عى ، وا أذن سمعت ،فهل ذلك خر أم جنة اخلد التي فيها ما ا عن رأت

             ): قلب بر
 [.16 -15]الفرقان:  (          

                                                

 (. 2511برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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وامابس .. وامشارب اللذيذة.. هم فيها ما يشاؤون من امطاعم امتنوعة
وامساكن .. واحي اجميلة.. والقصور العالية.. والنساء اجميلة.. الفاخرة
.. ر مرفوعةور.. والفواكه التي تر ناظرها وآكليها.. واللحوم اللذيذة.. الواسعة

    ): وزراي مبثوثة.. ونارق مصفوفة.. وأكواب موضوعة
                  
                

 [.25]البقرة:  (
وأهار من لبن م .. أهار من ماء غر آسن، واأهار جري أمامهم ي رياض اجنة

وروائح .. وأهار من عسل مصفى.. لذة للشاربن وأهار من مر.. يتغر طعمه
وأمن ونعيم .. وأصوات شجية تأخذ القلوب واألباب.. ومساكن مزخرفة.. طيبة

                             : وخلد
 [.١٦الرعد: ]                

، واحظوة بقربه، كامه وساع، وفوق ذلك كله التمتع بالنظر إى وجه الرب الرحيم
 [.٢١ – ٢٢القيامة: ]                                 : والسعادة برضاه

 هذا كله كان عى ربك وعدًا مسئواً:
وأهلها ، واجنة تسأل رها أهلها، ويسأله هم مائكته، يسأله إياه عباده امؤمنون

 .سل يسألونه إياها هم وأتباعهموالر، وامائكة تسأها هم، يسألونه إياها
ويسألونه أن ، يشفعون فيها لعباده امؤمنن، ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بن يديه

 .ويأذن هم بالتمتع با فيها من النعيم، يدخلهم إياها
ويقال اجنات،  ويأذن هم بدخول، وحينذاك يتفضل الرب بإجابة تلك السؤاات

 [.35 -34]ق:  (           ): هم
        ): ويقال هم كذلك

             

 [.12-19]الزخرف:  (      
ما ، وإعطائه ما سئل، وإظهار رمته وإحسانه وجوده وكرمه، وي هذا من مام ملكه
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ذو ، عبادهالكريم امحسن إى الرمن الرحيم، فهو ، هو من لوازم أسائه وصفاته
                     :  الفضل العظيم واخر العميم

                       
 [.٥٦غافر: ]        

وأي جريمة أوقعتها  أي جناية جنت العقول الفاسدة عى الناس؟.. فا إله إا اه
                          : بالبرية حن منعتهم من اإيان؟

                                         
                           

 [.١٧ – ١٥اأنفال: ]                      
وبن معرفة رها بأسائه وصفاته  ،وأي ظلم ظلمته البرية حن حالت بن القلوب

   : وحرمتهم من الوصول إى اجنة دار رضاه، ن عبادة اهوحرفتهم ع، وأفعاله
                                         

                            

 [.٥٥٦البقرة: ]
وما أشد عقوبتهم يوم ، وما أعظم خطرهم عى البرية، فلله ما أشد جرم هؤاء

             ): القيامة
 [.22]النحل:  (

فهو امحمود ي ، وسبحان من له املك واحمد كله.. فسبحان العليم احليم الكريم
 .فيهبه مدًا من عنده، وهو الذي جعل من يشاء من عباده حموداً ، ذاته

، بوا ليرع ريعة فحس، وقد أنزل اه هذا القرآن العظيم ا ليقرر عقيدة فحسب
     : ولكن كذلك لري أمة عى أمل الصفات وأحسنها

                
 [.٥٥٢التوبة: ]                     

فمن اأدب أن يرك العبيد ، وهو الذي يعلم حاجة العباد، فاه هو الذي أنزل الريعة
وأن ، هذا الغيب أو سره وأن يركوا له كذلك كشف، لرهم تفصيل الريعة وبياها
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يقفوا ي هذه اأمور عند احدود التي أرادها اه وا يشددوا عى أنفسهم بتكلف ما 
وما  ،وا جرون وراء الغيب حاولون الكشف عا م يكشف اه هم منه، ا يعينهم
                                    : هم ببالغيه

 [.٨احديد: ]              
ويكشف هم من ، فيرع هم ي حدود طاقتهم، واه أعلم بطاقة البر واحتاهم

                        : الغيب ما تدركه طبيعتهم
                                                

 [.٥١الشورى: ]                          
: وقد هى اه امؤمنن عن أن يسألوا أشياء يسوؤهم الكشف عنها فقال سبحانه

(                
 [.191]امائدة:  (         

ََ َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بَِكْثَرةِ ُسؤَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  الِـِهـْم َذُروِي َما َتـَرْكتُُكْم، َفإَِن
 .()متفق عليه «َواْختِافِِهـْم َعَلـى أْنبِيَائِِهـمْ 

واأحكام ، فامعرفة ي اإسام تطلب مواجهة حاجة واقعية ي حياة البرية
 .الرعية تطلب ويسأل عنها عند وقوع اأقضية التي تتطلب هذه اأحكام

 زلت اأوامر والنواهيوإنا تن، وي طوال العهد امكي م ينزل حكم رعي تنفيذي
بمكارم اأخاق، والنهي عن  يان باه واليوم اآخر، والتحيي بيان التوحيد واإ

وامعامات  الكفر والرك ومساوئ اأخاق عن، ولكن اأحكام العملية كالعبادات
 ،وجاء عند امسلمن ااستعداد لقبوها، م تنزل إا بعد أن امتأت القلوب باإيان

 .بعد اهجرة إى امدينة ،لعمل هاوا
وكذلك اأحكام التنفيذية كاحدود والتعازير والكفارات م تنزل إا بعد قيام اخافة 

 .التي تتوى تنفيذ هذه اأحكام بعد اهجرة إى امدينة، ي اأرض
فنوح توجه إى ربه يشكو إليه ، وميع اأنبياء والرسل قدموا الشكوى إى اه وحده

                                                

 ( واللفظ له. 1331(، ومسلم برقم )1222، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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                                  : قومه
                                         

 .[٥٦ – ٥٥القمر: ]               
 .وأغرق من كفر به، فأنجاه اه ومن آمن معه

            ): ملسو هيلع هللا ىلصوقال يعقوب 
 [.26]يوسف:  (

                           : ى ربه فأنجاهويونس ناد
                                    

 [.٩٩ – ٩٧اأنبياء: ]                    
، كان إذا حزبه أمر فزع إى الصاة ودعا ربه كا دعا ي بدر فنزل النر ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

         : وهكذا.. زل الغيثوكا استسقى ي امدينة فن
                                 

 [.٥٥ – ٨اأنفال: ]                             
أن يذهب للمخلوق الصغر الفقر  ،وأراد حلها ،فهل يليق بالعاقل إذا أصابته مصيبة

، الكبر الذي بيده خزائن كل يء القوي يويرك اخالق الغن، الذي ليس بيده يء
        : وهذا امخلوق امسؤول من حاكم أو وزير أو تاجر ذرة من خزائنه

 [.11]التغابن:                                      
نه ومأ خزائ، الذي فتح أبوابه للسائلن، فسبحان املك العزيز اجبار الغني الكريم

وهي مع جزيل العطاء ا تنقص إا كا ينقص امخيط إذا أدخل البحر كا ، للعامن
 [.21]احجر:  (          ): قال سبحانه

 [.٢٥لقان: ]                             وقال سبحانه:
َن أَوَلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم َلْو أ َيا ِعبَادِي»وقال اه عَز وجَل ي احديث القدي: 

ُُ ُكَل إِْنَساٍن َمْسأَلَتـُه، َما َنَقَص َذلَِك  ِِ َصِعيٍد َواِحٍد َفَسأُلوِي، َفأْعَطْي َوِجنَُكْم، َقاُموا 
ََ َينُْقُص اْلـِمـْخَيُط إَِذا  ََ ِعنِْدي إِا َك ََ ِهيَ  أْدِخَل اْلبَْحَر، َيا ِعَبادِيِمـ ُلُكْم  إَِن ََ أْع
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أْحِصيَها َلُكْم ُثَم أَوِفيُكْم إَِياَها، َفَمْن َوَجَد َخْيـًرا َفْلَيـْحـَمِد اهَ، َوَمْن َوَجَد َغْيـَر َذلَِك َفا 
 .()أخرجه مسلم «َيُلوَمَن إِا َنْفَسه

ووسع كل ، الذي أحاط بكل يء علاً ، وسبحان اه الواحد اأحد الفرد الصمد
وما حت  ،الذي يعلم ما ي السموات وما ي اأرض وما بينها، ة وعلاً يء رم

 .وما ي قعر البحر، الثرى
ويعلم كل ذرة وخردلة ، وكل زرع ونبات وثمرة، ويعلم منبت كل شعرة وحبة وشجرة

وعدد قطر ، ومكاييل البحار، ويعلم مثاقيل اجبال، وعدد كل كلمة ونفس، وورقة
 الرمال، وعدد اأرقام والكلات.، وعدد ذرات اأمطار

ويعلم أعال العباد ، الر واجهريعلم و، وما ي الصدور ،ويعلم ما ي القلوب
 ): ا خفى عليه يء من ذلك، وحاجاهم وآثارهم وكامهم وأنفاسهم

                   
 [.50]اأنعام:  (            

                                     انه: وقال سبح
 [.٧٥احج: ]          

         : الغني احميد امجيد، الواسع العليم، فتبارك الرب العظيم
                                    

 [.٥٥١ – ٥٥٢اأنعام: ]                   
أن يسأل غر اه الغني  ،فضًا عن امسلم، فهل يليق باإنسان فضًا عن العاقل

              : اب امخلوق العاجز اهزيل الضعيفويقف بب، احميد
                                    

 [.٥٥غافر: ]
وتعلق وترع أمام ، الغني الكريم ،فا أجهل وما أسفه من أعرض عن العي العظيم

          ): العاجز الفقرامخلوق 
                                                

 (. 2511برقم ) مسلم أخرجه( 1)
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 [.32]الزمر: (            

والعيان ، إن كل من سأل أو دعا غر اه فيا ا يقدر عليه إا اه فهو مرك ظام ضال
إذا اشتكى إليهم اإنسان فررهم أقرب من نفعهم؛ ما فإن امخلوقن ، يصدق هذا

 .فيهم من الظلم واجهل واحسد
         ): ويدعو سواه ،فا أضل من يرك سؤال ربه

                
 [.13 -12]احج:  (

أو أنزل ، إذا اشتكى إليه أحد ،وا إله غره ،وتقدست أساؤه ،واخالق جَل جاله
وسد فاقته ، وأعطاه وأغناه، أيده وقواه وهداه، أو استغفره من ذنوبه، حاجته به
             ): وحاجته

 [.126]البقرة:  (     
، وتعر عليه امطلوب، فهو سبحانه وحده الذي جيب امضطر الذي أقلقه الكرب

 .واضطر للخاص ما هو فيه
، وهو الذي خلق اخلق، لذي يكشف السوء من ر وباء وفتنة ومصيبةوهو سبحانه ا

      )، وقسم أرزاقهم عليهم: ومكنهم ي اأرض
 [.62]النمل:  (           

                           وقال سبحانه: 
                               

 [.١٢خرف: الز]
وتكفل بإجابة دعائه كا ، واه قد أمره بسؤاله، أفا يستحي اإنسان أن يسأل غر اه

           ): قال سبحانه
 [.69]غافر:  (  

وإن  -ثم أعرض عنه ونساه ، وامخلوق إذا أنزل العبد به حاجته اسرذله وازدراه
                      : خرةفخر الدنيا واآ - قى له بعض حاجته



222 

 [.٦٥ – ٦٥الذاريات: ]                             
   ): وما أشد خسارهم، وما أضل عملهم وسعيهم، فا أعجب حال هؤاء

 [.213]الشعراء:  (     
                               وقال سبحانه: 

                                     
 [.٥٥٥ – ٥٥١الكهف: ]                                

، وسؤال امخلوق للمخلوق هو سؤال الفقر للفقر، فاه وحده هو الغني احميد
 .نك وأحبكوري ع، والرب سبحانه كلا سألته كرمت عليه، وتعلق الغريق بالغريق

وقبيح بالعبد الذي كفاه ، وأبغضك ومقتك وقاك، وامخلوق كلا سألته هنت عليه
   ): وهو جد عند مواه كل ما يريد، سيده أن يتعرض لسؤال العبيد

 [.120]آل عمران:  (      
 [.٧امنافقون: ]                             وقال سبحانه: 

وا يباح إا لرورة كإباحة اميتة ، الناس ما ي أيدهم حظور ي اأصلوسؤال 
 .للمضطر

ُْ َلـُه » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي  َلًة َفَحَل ََ إَِن اْلـَمْسأَلَة ا َتـِحُل إِا أََحِد َثاَثٍة: َرُجٍل َتـَحـَمَل َحـ
ُْ َلـُه اْلـَمْسأَلُة َحَتى ُيِصيَبـَها ُثَم ُيـْمِسُك، َوَرُجل  أَصابَ  ُْ َماَلـُه َفَحَل ْتـُه َجائَِحة  اْجَتاَح

 اْلـَمْسأَلُة َحَتى ُيِصيَب قَِواًما ِمْن َعْيٍش)أْو قال ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش(. 
ُْ ُفاًنا َفاَقة   َوَرُجل  أَصاَبْتـُه َفاَقة  َحَتى َيُقوَم َثاَثة  ِمْن َذِوي اْلـِحَجا ِمْن َقْوِمِه: َلَقْد أَصاَب

 ََ ُْ َلـُه اْلـَمْسأَلُة، َحَتى ُيِصيَب قَِواًما ِمْن َعْيٍش)أْو قال ِسَداًدا ِمْن َعْيٍش( َف  ِسَواُهَن َفَحَل
 .()أخرجه مسلم «ُسْحًتا َيْأُكُلـَها َصاِحُبـَها ُسْحتًا ِمَن اْلـَمْسأَلِة َيا َقبِيَصةُ 

َمْن َسأَل النَاَس أْمَواَلـُهـْم » ملسو هيلع هللا ىلص:ي فإن سأل الناس تكثرًا فإنا يسأهم مرًا كا قال النب
ََ َيْسأُل َجـْمًرا، َفْلَيْسَتِقَل أْو لَِيْسَتْكثِرْ   .()أخرجه مسلم «َتَكُثًرا، َفإَِن

                                                

 (. 1944برقم ) مسلم أخرجه( 1)
 (. 1941برقم ) مسلم أخرجه( 2)
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 .والتوسل إليه، وقد أمر اه عَز وجَل بسؤاله ودعائه وااستعانة به
 والتوسل إى اه أنواع:

    ): ملسو هيلع هللا ىلص العبد كا قال يوسف التوسل بنعم اه تعاى عى أحدها:
               

 [.191]يوسف:  (   
الَلـُهـَم إِِي » ملسو هيلع هللا ىلص:التوسل إليه سبحانه بذكر أسائه وصفاته كا قال النبي : الثاي

َوَلـْم َيُكْن َلـُه ُكُفًوا  ،َلـْم ُيوَلْد اَلِذي َلـْم َيلِْد وَ  ،َأْسأَُلَك َيا أَهُ بَِأَنَك اْلَواِحُد اأََحُد الَصَمُد 
ُفوُر الَرِحيمُ  ََ َُ اْل ِِ إَِنَك َأْن ِِ ُذُنو ِفَر  َْ  .()أخرجه أبو داود والنسائي «َأَحد  َأْن َت

ويرجى ، فهذا توسل بأحسن وسيلة، التوسل بإقرار العبد بظلمه وعصيانه لربه الثالث:
         ): له إجابة دعائه كا قال آدم وزوجه

 [.23]اأعراف:  (     
    ): ملسو هيلع هللا ىلصوحاجته إى ربه كا قال موسى ، التوسل بعرض فقره الرابع:

 [.24]القصص:  (    
ا ربه دع ملسو هيلع هللا ىلصوالكربة والشدة، فنوح والدعاء ساح امؤمن يستخدم وقت احاجة 

ويونس ، النار فأنجاه اه دعا حن ألقي ي ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم وفأنجاه اه، وأهلك أعداءه، 
دعا ربه حن مسه الر فكشف  ملسو هيلع هللا ىلصوأيوب ، دعا ربه ي بطن احوت فأنجاه اه ملسو هيلع هللا ىلص

        دعا ربه بطلب الولد فاستجاب اه له: ملسو هيلع هللا ىلص وزكريا ، اه ره
 [.٨٥ اأنبياء:]                        

والدعاء ي ، ي الدنيا ي قضاء احاجات واه عَز وجَل أعطانا اإيان نستفيد منه
وكل حاكم عنده ساح ، اأصل ينبغي أن يكون لقضاء احاجات الدنيوية واأخروية

والداعي معه ، ولكنه يتوقف أمام دعوة اأنبياء؛ أنه خلوق مع خلوق عاجز، مادي
        ون: ، كا قال موسى وهارومعيته التي تغنيه عا سواه، قدرة اه عَز وجَل 

                                                               
                                                

 . (، وهذا لفظه1391ئي برقم )وأخرجه النسا، (025رجه أبو داود برقم ): أخصحيح( 1)
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 [.٦٥ – ٦١طه: ]                                    
وهي تزيد باجهد والعمل كالتجارة تزيد باجهد ، ومقصد امسلم العبادة والدعوة

وبجهد ، والرب هو الرب، سان ا تزيد اأكل هو اأكلوحاجات اإن، والعمل
                : الدعوة والدعاء حصل اهداية ومعية اه

 [.٥٨العنكبوت: ]        
فاه ا  ،وصورة العمل ا حقيقة العمل، وإذا كان عندنا ألفاظ الدعاء ا حقيقة الدعاء

فتنزل ، ندعو للكفار باهداية ندعو عليهم باهاكونحن اآن بدل أن ، جيب دعاءنا
ولو بلغهم ، الذي هو حق هم، العقوبة بنا؛ أننا ظامون بعدم إيصال احق إليهم

       : وصاروا مسلمن بعد أن كانوا كافرين، أسلموا وعبدوا رهم
  [.٦٢إبراهيم: ]                           

              : اللعنة والعقوبة ي الدنيا واآخرة وجزاء الظام
                              

                             

 [.٥٥٥ – ٥٦٨البقرة: ]
 ودعاء امسلم ينقسم إى قسمن:

فالرحيم مثًا يدل ، صفاتهوذلك بأن تعبد اه با تقتضيه أساؤه و، دعاء العبادة اأول:
 .وحينئذ تتطلع إى أسباب الرمة وتفعلها، عى الرمة

 .وحينئذ تتعرض مغفرة اه بالتوبة وااستغفار، والغفور يدل عى امغفرة
 .وذلك يقتي أن تتعرض للقرب منه ي الصاة وغرها، والقريب يدل عى القرب
فا ت سمع اه ، بد اه بمقتى السمعوذلك يقتي أن تع، والسميع يدل عى السمع

 .وهكذا ي بقية اأساء.. قواً يغضبه وا يرضاه منك
وهو أن تقدم أساء اه عَز وجَل بن يدي سؤالك متوسًا ها ، دعاء امسألة :الثاي

ويا غفار اغفر ، ويا رزاق ارزقني.. يا رمن ارمني: كأن تقول، إى اه عَز وجَل 
 ال الداعي، وعرض حوالتوسل بصفة امدعو، وي هذا ثناء عى اه ،كذاوه.. ي

                         : سبب لإجابة
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 [.٥٨٦ – ٥٨١آل عمران: ]                         
 من ربه.  هذا كله فيا يسأله العبد

أنعم عى العباد بنعم ، رحيم بالعباد، فاه عَز وجَل جواد كريم، أما ما يسأل عنه العبد
، ه النعم هذا الدين الذي يسعدون به ي الدنيا واآخرةوأعظم هذ، ا تعد وا حى

 .وف يسأهم اه عنه َمْن َقبِله، ومن أعرض عنهوس
بل بينها لنا ي ، ومن رمته سبحانه بعباده أنه م جعل هذه اأسئلة مبهمة غر معلومة

 .لنجتهد ونعمل حتى نستطيع اإجابة عليها ي مواطنها ،الدنيا
 بد وردت ي القرآن والسنة:وهذه اأسئلة للع

          ): سأل العبد عن جوارحه كا قال سبحانهفي  
جئ  [.36]اإراء:  (       

 (    ): سأل عن النعيم الذي تنعم به كا قال سبحانهوي  
 [.2]التكاثر: 

بع كا قال ويسأل يوم القيامة عن أر ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟: سأل ي قرهوي  
ََ أَْفنَاهُ ملسو هيلع هللا ىلص: »النبي  َوَعْن ِعْلـِمِه فِيَم  ،َا َتُزوُل َقَدَما َعبٍْد َيْوَم الِْقيَاَمِة َحتَى ُيْسَأَل َعْن ُعُمِرِه فِي
 .()الدارميأخرجه الرمذي و «َوَعْن ِجْسِمِه فِيَم أَْبَاه ،َوفِيَم َأْنَفَقهُ  ،َوَعْن َمالِـِه ِمْن أَْيَن اْكتََسَبـهُ  ،َفَعَل 
    ): كا قال سبحانهي الدنيا سأل العبد من كان يعبد وي  

 [.03-01]الشعراء:  (              
 (  ): كا قال سبحانهواايان بالرسل سأل عن العبادة وي  

 [.65]القصص: 
                                                

 (. 543وأخرجه الدارمي برقم )، (، وهذا لفظه2411الرمذي برقم ): أخرجه صحيح( 1)
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       : سأل الرسول وامرسل إليهم ماذا عملوا كا قال سبحانهوي  
                             
                            

 .[٨ – ٥اأعراف: ]                      
   فكل أحد سوف ي سأل، وسوف حاسب، وسوف يثاب أو يعاقب: 

 [.٨١ – ٨٢احجر: ]                 
 [.٢٥ – ٢٦الغاشية: ]                     وقال سبحانه: 
 [.٥٥٦امؤمنون: ]                     وقال سبحانه: 

فيجب عى امسلم أن حاسب نفسه ي الدنيا قبل أن يناقش احساب ي اآخرة كا 
                ): قال سبحانه

 [.12]احر:  (  
 ا أراد من ربه شيئًا فا بَد له من أمرين:وامسلم إذ

، ومن أراد احب زرع، فمن أراد الولد تزوج، فعل السبب امأمور به رعاً  اأول:
                  : ومن أراد اهداية فعل أسباها

 [.٥٨العنكبوت: ]      
، لتفات إى امخلوقوعدم اا، التوجه إى اخالق بالدعاء حصول ما يريد الثاي:

                   فنفعل اأسباب بجوارحنا، ونتوكل عى اه بقلوبنا: 
                                          

 [.١ – ٢الطاق: ]         
: دقةفإن حصل امطلوب وإا أكثرنا من البكاء والدعاء والصاة والصيام والص

(             
 [.69]غافر:  (
                           وقال سبحانه: 

 [.٥٦١البقرة: ]
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 والسؤال نوعان:
 .وسؤال مذموم.. سؤال حمود

: فهذا حمود قد أمر اه به كا قال سبحانه، هو سؤال ااسرشاد والتعليم فامحمود
(               ) 

 [.1]اأنبياء: 
: فهذا مذموم قد هى اه عنه كا قال سبحانه، هو سؤال التعنت وااعراض وامذموم

(                
 [.191]امائدة:  (         

: وقد تصل به إى الكفر كا قال سبحانه، اأسئلة متفاوتة بحسب نية صاحبهاهذه و
(              

 [.192]البقرة:  (    
وميع اخلق يسألون اه مطالبهم، ويستدفعونه ما يرهم، ولكن مقاصدهم 

 ختلف:
وليس له ي اآخرة من نصيب؛ ، فمنهم من يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته

 .وقر مته عى الدنيا، لرغبته عنها
   ):  ويسأله مصلحة الدارين كا قال سبحانهومنهم من يدعو اه

              
             

 [.292-299]البقرة:  (     
وسيجازهم اه حسب ، وكل من هؤاء وهؤاء هم نصيب من كسبهم وعملهم

 : عليه أكمل مد وأمهحمد ، نياهم وأعاهم جزاًء دائرًا بن العدل واإحسان
                                         

                            
                                         



204 

 [.٢٥ – ٥٩اإراء: ]                               
ورضاه عنه إا ي  ،عَز وجَل دعاء من دعاه ليست دليًا عى حبته لهوإجابة اه 

 .ومطالب اآخرة، مهات الدين
واحسنة امطلوبة ي الدنيا يدخل فيها كل ما حسن وقعه عند العبد من رزق هني 

، وعمل صالح، وعلم نافع، وراحة، وولد تقر به العن، وزوجة صاحة، واسع حال
 .طالب امروعة وامحبوبة وامباحةونحو ذلك من ام

وحصول رضا ، والنار ،واموقف ،وحسنة اآخرة هي السامة من العقوبات ي القر
               : والقرب من الرمن ورؤيته، والفوز باجنة، اه

                              
 [.٢٥٥ – ٢٥٥البقرة: ]            

يكثر من الدعاء به واحث ملسو هيلع هللا ىلص وهذا الدعاء أمع الدعاء وأكمله، وهذا كان النبي 
ِِ اآِخَرةِ َحَسنًَة، َوقِنَا َعَذاَب النَارِ » عليه بقوله: ِِ الُدْنَيا َحَسنًَة، َو   «الَلـُهـَم َرَبنَا آتِنَا 

 .()متفق عليه
، فالعلم يسأل من العليم،  وصفاتهوكل مطلوب للعبد يسأل بامناسب له من أساء اه

والعفو من العفو ، والرزق من الرزاقواحكمة من احكيم، والرمة من الرحيم، 
 .وهكذا

، ور ارتباطها باخلق واأمر، والدعاء ها ،ومن علم عبوديات اأساء احسنى
        ): وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك

 [.129راف: ]اأع (       
وهو باب اه اأعظم ، ودواؤها إذا اعتلت، وِذكر  اه عَز وجَل جاء القلوب وصقاها

 .ما م يغلقه العبد بغفلته، امفتوح بينه وبن عباده
وكان اه أحق بكال احب ، ودوام ذكر العبد لربه ما كان سببًا لدوام امحبة

                                                

 (. 2622(، ومسلم برقم )6320، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وكان عدوه حقاً ، ذكر اه من أنفع ما للعبد كان كثرة ،والعبودية والتعظيم واإجال
وهذا أمر اه سبحانه بكثرة ذكره ي القرآن كا قال ، هو الصاد له عن ذكر ربه وعبادته

                               : سبحانه
                           

 [.42-41]اأحزاب: 
بل كان ، فكان يذكر اه عى كل أحيانه، اخلق ذكرًا ه عَز وجَل  أكمل ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

وإخباره عن أساء ربه ، وكان أمره وهيه ذكرًا منه ه، كامه كله ي ذكر اه وما وااه
وثناؤه عليه بآائه ومجيده ، ووعده ووعيده ذكرًا منه لربه، وأفعاله، وصفاته وأحكامه

ورغبته ورهبته ذكرًا منه لربه،  سؤاله ودعاؤه إياهكان و، لهومده وتسبيحه ذكرًا منه 
        ، وهذا أثنى عليه ربه بقول: وسكوته وصمته ذكرًا منه له بقلبه، ذكرًا منه له

 .[٦القلم: ]        
 وكان ذكر ربه جري مع أنفاسه:

وي .. ه واستيقاظهوعند نوم.. وي إقامته وسفره.. وي مشيه وركوبه.. قائًا وقاعداً 
 .ودعوته.. وي حال عبادته حال صحته ومرضه

          : ومن أفضل ذكره سبحانه ذكره بكامه كا قال سبحانه
                                  

 .[٢٨ – ٢٩الرعد: ]          
مطلع عى أعاهم ي ، مسميع أقواه، ناظر إليهم، واه سبحانه رقيب عى العباد

 [.52]اأحزاب:  (      ): كل حظة كا قال سبحانه
  .عصمه اه ي حركات جوارحه، ومن راقب اه ي خواطره

 :وعامة امراقبة
          : وتصغر ما صغر اه.. وتعظيم ما عظم اه.. إيثار ما أنزل اه

 [.٥٢املك: ]                             
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 وا بَد لكل إنسان من معرفتن:
 .معرفة العبد بنفسه :والثانية ،معرفة العبد بربه أحدما:

، وإجااً له، وحبة له، فمن حصلت له هاتان امعرفتان كان أعظم الناس ذكرًا لربه
 والناس متفاوتون ي هاتن امعرفتن: ،ومدًا له

ومن عرف ربه بالعلم التام .. عرف نفسه بالفقر امطلق فمن عرف ربه بالغنى امطلق
.. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التامالتام..  عرف نفسه باجهل

             : ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بامسكنة التامة
 [.٥٦فاطر: ]                      

فا يطمئن ، وا صاح له إا بإهه احق الذي ا إله إا هو، روحهوحقيقة العبد قلبه و
 .وي كل حال، ي كل وقت، وا يسكن إا بمعرفته وحبه، إا بذكره

هو غذاء اإنسان وقوته وصاحه ، فاإيان باه وحبته وعبادته وإجاله وذكره
                   : ومده وشكره ومعرفته وتوحيده قرة عن اإنسان، وقوامه

 [.٥٨حمد: ]                           
 .واأدنى لأعى، والدعاء مروع أن يدعو اأعى لأدنى

، ي ااستسقاء ويطلبون منه الدعاء ملسو هيلع هللا ىلصفاأول كا كان امسلمون يستشفعون بالنبي 
 .أنزل اه الغيثفهم  اه فدعا

 .الشفاعة من اأنبياء لفصل القضاء والناس يوم القيامة يطلبون
           ): ملسو هيلع هللا ىلصوقال نوح 

 [.22]نوح:  (   
، » ملسو هيلع هللا ىلص:كا قال النبي والثاي  َ َّ إَِذا َسِمْعُتـُم اْلـُمَؤِذَن َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل، ُثَم َصُلوا َع

ََ اهُ َعلَ  َ َصاًة َص َّ ََ َع ِِ اْلَوِسيَلَة، َفإَِنـَها َمنِْزَلة  َفإَِنـُه َمْن َص ا، ُثَم َسُلوا اهَ  ْيـِه بِـَها َعْرً
َِي إِا لَِعْبٍد ِمْن ِعَبادِ ا ِِ الَْوِسيَلَة ٬ِِ اْلـَجنَِة ا َتنَْب ، َوأْرُجو أْن أُكوَن أَنا ُهَو، َفَمْن َسأَل 

ُْ َلـُه الَشَفاَعةُ   .()أخرجه مسلم «َحَل
                                                

 (. 324برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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 .د طلب من أمته أن يدعوا له كا أمرهم بسائر الطاعات التي يثابون عليهاق ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
فالدعاء للغر ينتفع به الداعي، وامدعو له، وإن كان الداعي دون امدعو له، فدعاء 
امؤمن أخيه ينتفع به الداعي وامدعو له، وهو من التعاون عى الر والتقوى، فيثاب 

َدْعَوُة » ملسو هيلع هللا ىلص:ر مثل ثواب الداعي لكونه آمره به كا قال امأمور عى فعله، ويثاب اآم
ََ َدَعا أِخيهِ  ، ُكَلـ ََْيِب، ُمْستَـَجاَبة  ِعنَْد َرأِْسِه َمَلك  ُمَوَكل   اْلـَمْرِء الْـُمْسلِـِم أِخيِه، بَِظْهِر اْل

 .()رجه مسلمأخ «بَِخْيـٍر، َقاَل اْلـَمَلُك الْـُمَوَكُل بِـِه: آِمَن. َوَلَك بِِمْثلٍ 
بالدعاء وااستغفار له وأمته كا قال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر اه عَز وجَل عبده ورسوله حمدًا 

             ): سبحانه
 [.10]حمد:  ( 

                                                

 (. 2133برقم ) أخرجه مسلم( 1)



202 

 امعامات فقه -9
         ): قال اه تعاى

 [.20]النحل:  ( 
           ): وقال تعاى

 [.09]النحل:  (     
اه تبارك وتعاى أكرم هذه اأمة بالدين الكامل الذي فيه سعادهم ي الدنيا واآخرة 

            ): كا قال سبحانه
 [.3]امائدة:  ( 

ينظم حياة اإنسان من ، وأنزل اه عَز وجَل كتابه منهاجًا للبرية كلها إى يوم القيامة
وجاء الفقه اإسامي بالسنن واآداب واأحكام التي ، وادته إى أن يلقى ربهحن 

، يسعد ها اإنسان ي حياته، تشمل حياة اإنسان ي شعب احياة كلها وفق منهج اه
 .وينال عليها اأجر بعد ماته

 ويمكن حر هذه السنن واأحكام ي ثاي شعب:
من معرفة اه بذاته وأسائه ، بالتوحيد واإياناأحكام امتعلقة  الشعبة اأوى:
 .ويسمى هذا الفقه اأكر، ومعرفة وعده ووعيده، ومعرفة خزائنه، وصفاته وأفعاله
وحج ، وزكاة وصيام، اأحكام امتعلقة بعبادة اه من وضوء وصاة الشعبة الثانية:

 بد وربه.فيا بن الع وتسمى هذه أحكام العبادات، وتاوة قرآن ونحوها
وامحاسن وامساوئ ونحو ، اأحكام امتعلقة باأخاق واحشمة الشعبة الثالثة:

 .وتسمى هذه أحكام اآداب واأخاق، ذلك
، ووادة ورضاع، من زواج وطاق، اأحكام امتعلقة بأحوال اأرة الشعبة الرابعة:

 .وتسمى هذه أحكام اأرة، ونفقة وإرث ونحو ذلك، ووصايا وأوقاف
من بيع ، ومعاملة بعضهم بعضاً ، اأحكام امتعلقة بأفعال الناس الشعبة اخامسة:

وتسمى هذه ، ونحو ذلك، وقضاء دين، وصلح ومشاركة، ورهن وإجارة، وراء
 .أحكام امعامات



200 

وحفظ اأنفس ، وحفظ اأمن، اأحكام امتعلقة بعقاب امجرمن الشعبة السادسة:
، مثل عقوبة القاتل والسارق والزاي وشارب اخمر، لكواأعراض واأموال ونحو ذ

 .وتسمى هذه أحكام العقوبات واحدود، ونحو ذلك، وأحكام القصاص
، ودفع الظلم، اأحكام امتعلقة بواجبات احاكم من إقامة العدل الشعبة السابعة:

 .ونحو ذلك، وتنفيذ اأحكام والدعوة واجهاد
وتسمى هذه ، ونحو ذلك، اعة ي غر معصية اهوواجبات امحكوم من السمع والط

 .اأحكام اأحكام السلطانية
اأحكام امتعلقة بتنظيم عاقة الدولة اإسامية بالدول اأخرى ي  الشعبة الثامنة:

   َيـر: ونحو ذلك وتسمى السر ، وعقد الذمة، والسلم كعقد اهدنة بحال احر
 [.٩٨النحل: ]                      

إن اإسام هو الدين الكامل الذي أكرم اه به البرية، وباإسام تتحقق سعادة اإنسان 
ي الدنيا واآخرة، فاه عَز وجَل خلق هذا الكون، وجعل لكل خلوق فيه سنة يسر 

 ه.عليها، وها يتحقق مراد اه منه، ويؤدي العبودية امطلوبة منه وفق سنة اه ومشيئت
.. والنهار له سنة.. والليل له سنة.. والقمر له سنة.. فالشمس ها سنة تسر عليها

والبحار ها .. والوادة ها سنة.. والرياح ها سنة.. واحيوان له سنة.. والنبات له سنة
حتاج إى سنة يسر عليها ي ، واإنسان كذلك خلوق من خلوقات اه.. سنة

                     : الدنيا واآخرةميع أحواله ليسعد ي 
                                       

 [.١٥الروم: ]       
، وا يقبل منه غره، ورضيه له، ورعه له، وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه اه به

وهو ختار ي قبوله أو ، أو إعراضه عنه ،وسعادته وشقاوته مرتبطة بمدى مسكه به
                      : متحمل مسئولية اختياره، رده

                           
                                

 [.١٥ – ٢٨الكهف: ]         
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 ت واأخاق:إن اإسام دين أحسن العبادات وامعامات وامعارا
واجتناب ، وطاعة أمره، وعبادته، وتوحيده، ينظم عاقة اإنسان مع ربه باإيان به

 : وااستعانة به ي ميع اأحوال، وحبته، والتوجه إليه ي ميع اأمور، هيه
                                

 [.٥٢٦النساء: ]                 
واجتناب ما ، وطاعة أوامره ،وذلك بمحبته، ملسو هيلع هللا ىلصاقة اإنسان مع رسول اه وينظم ع
       : وااقتداء به ي سائر أحواله، وتصديق ما جاء به، هى عنه

 [.٧احر: ]                                
وااتعاظ ، خاقهوالتخلق بأ، بالتأدب بآدابه، ويوجه اإنسان لاستفادة من كتاب ربه

              : وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بمواعظه
                        

                      

 [.٥٥ – ٥٦امائدة: ]
واأب..  كاأم وينظم اإسام عاقة اإنسان مع غره عى أسس من العدل واإحسان

. واأواد والبنات.. واأقارب واجران.. واحاكم وامحكوم.. والزوجة والزوج.
                    وامسلم والكافر وغرهم: 

 [.٨٥النحل: ]                   
والساحة ي البيع .. وينظم اإسام كذلك معامات اإنسان امالية بكسب احال

وجنب .. وجنب الغش.. وحري الصدق.. ه الرواإنفاق ي وجو.. والراء
ونحو ، وقسمه امواريث.. وكيفية توزيع اأموال بالصدقات.. وجنب الكذب.. الربا
                           : ذلك

                               
 [.٢٥٧البقرة: ]      ڭ  

وصيانة اأرة من ، وكيفية تربية اأواد، حياة اإنسان الزوجيةوينظم اإسام كذلك 
                      : وتربيتها عى الفضائل، الفساد
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 [.٥التحريم: ]
ويقرر احقوق الازمة لكل منها ي حال الراء ، وينظم حياة الرجل وامرأة

 .وحال احر والسفر، وحال الصحة وامرض، وحال الغنى والفقر، اءوالر
، والبغض ي اه، وينظم اإسام سائر العاقات عى جسور متينة من احب ي اه

، واحياء والعفة، وميل الصفات كالكرم واجود، ويدعو إى مكارم اأخاق
وغر ذلك ، احلم والعفوو، والرمة والشفقة، والعدل واإحسان، والصدق والر

                  : من مكارم اأخاق
                            

 [.٥١٦ – ٥١١آل عمران: ]                
 وينهى اإسام عن كل ر وفساد، وعن كل ظلم وطغيان:

، والزنا والرقة، اقوالرياء والنف، والكذب والكر، والقتل بغر حق، كالرك
والنهب ، والكيد وامكر، والغش واخداع، والبغي والعدوان، والفواحش واآثام

والغيبة ، وأكل أموال الناس بالباطل، والكهانة والسحر، والربا واخمر، وااختاس
 : وغر ذلك من مساوئ اأخاق، وقول الزور والبهتان، والنميمة واأذى والظلم

(                
 [.09]النحل:  (         

                                           وقال سبحانه: 
 [.١١اأعراف: ]                                         

و« اْجَتنُبوا الَسبَْع امُوبَقاِت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي و َن؟ َقاَل:َقال وا: َيا َرس  ُك » َل اه، َوَما ه  الِرْ
بِاه، َوالِسْحُر، َوَقْتُل النَْفِس اَلتي َحَرَم اه إَا بِاحِق، وأكُل الِرَبا، وأكُل َماِل الَيتِيِم، 

افِاِت  ََ ِِ َيْوَم الَزْحِف، َوَقْذُف امُـْحَصنَاِت امْؤِمنَاِت ال  .()متفق عليه «َوالَتَو
وأها مبنية عى حياته ي ، اإسام بعد ذلك كله حياة اإنسان ي اآخرة وينظم
ونال ، وسعد برؤية ربه، فمن جاء باإيان واأعال الصاحة دخل اجنة، الدنيا

                                                

 (.20( واللفظ له، ومسلم برقم )2166، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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، وا خطر عى قلب بر، وا أذن سمعت، ومتع ي اجنة با ا عن رأت، رضاه
                  : وخلود دائم، ي نعيم كامل

                           
 [.٧٢التوبة: ]             

 .ونال أشد العذاب، ومن جاء بالكفر وامعاي دخل النار
     ): وهذه آدابه، وهذه سننه، فهذه رائع اإسام

          
           

 [.14-13]النساء:  (  
وهذا هو الدين الكامل الذي أرسل اه به رسوله إى البرية ي مشارق اأرض 

          ): ومغارها كا قال سبحانه
 [.52]إبراهيم:  (  

وأا خر دنياه ، اعتناقه إنسان وجانواإسام هو الدين احق الذي جب عى كل 
 (             ): وآخرته
 [.25]آل عمران: 

ِِ أَحد  ِمْن َهِذِه اأََمِة َيـُهودِي  َوا  ِذي َنْفُس ُمـَحـَمٍد بِيَِدهِ َوالَ » ملسو هيلع هللا ىلص:وقال النبي  ا َيْسَمُع 
ُُ بِـِه، إِا َكاَن ِمْن أْصَحاِب النَارِ  ، ُثَم َيـُموُت َوَلـْم ُيْؤِمْن بِالَِذي أْرِسْل اِي  َ ِْ  .()أخرجه مسلم «َن

واه سبحانه خلق اإنسان، وكرمه عى سائر امخلوقات، وجعل له عاقة مع ربه، 
 وعاقة مع خلقه:

، وعبادته، واإيان به، ولب العبادات توحيد اه، فعاقته بربه تتم بواسطة العبادات
، وسؤاله ومده وشكرهوتكبره، وذكره ، واجتناب نواهيه، وطاعته بامتثال أوامره

                  واستغفاره: 
 [.٧٧احج: ]               

                                                

 (. 153برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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أما عاقة اإنسان باخلق، فهي بواسطة امعامات وامعارات واأخاق، ويتم 
 ذلك بثاثة أشياء:

 .وكف اأذى عنهم.. واإحسان إى الناس ورمتهم.. أداء احقوق
يدينا اأخرى باإحسان إى اخلق ونمد أ، فنمد أيدينا إى اخالق وذلك هو العبادة

 .وذلك هو اأخاق
وبطاعة اه وعبادته يكون العبد حبوبًا عند اه ، وباأخرى نعطي، فباأوى نأخذ

، واإحسان إليهم يكون اإنسان حبوبًا عند الناس، وبرمة الناس، ومائكته وخلقه
                                 : وعند رب الناس

                                  
 [.٥٦٨آل عمران: ]     

وأنزل ، واأصل ي ميع العقود وامعامات إنا هو العدل الذي بعث اه به رسله
        ): به كتبه كا قال سبحانه

              
 [.25ديد: ]اح (        

، وي امعامات واأخاق، ي اأوامر والنواهيوإحسان فدين اه كله عدل وقسط 
 .وي احقوق واحدود

وأمر بالنكاح الرعي  ،وحرم الربا ما فيه من الظلم.. فاه أباح البيع ما فيه من العدل
 ما فيه من امصالح.. وهى عن الزنا ما فيه من امفاسد.

 .وحذر من الكذب ما فيه من الر.. صدق ما فيه من اخروحث عى ال
 .وزجر عن الرقة ما فيها من امضار.. ورغب ي الصدقة ما فيها من امنافع

 [.195]يونس:  (         )
فأحكام الطهارة والصاة ، إذ لكل أمر سنة وثواب، وأوامر اه عَز وجَل كلها عبادات

كبقية ، كأحكام السلم واحرب، كأحكام العقود والبيوع، والنكاحكأحكام الطعام 
 كلها عبادة ه، وكلها دين اه، وكلها أوامر اه، وكلها رع اه.، اأحكام التي رعها اه

وحكم هذه كتلك ي أها تؤلف دين اه ، فالدين يتألف من هذه وتلك عى السواء
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                                : وريعته ومنهجه
                                    

 [.٥٥١ – ٥٥٥اأنعام: ]                  
بل إن أحد الشطرين ا يقوم ، وليست هذه بأوى من تلك ي الطاعة وااتباع والعمل

، عقود أمر اه امؤمنن بالوفاء هاكلها ، والدين ا يستقيم إا ها معاً ، بغر اآخر
وكلها إسام وإقرار من امسلم ، وكلها عبادات يؤدها امسلم بنية القربى إى اه

                        : ه هبعبوديت
 [.٢٥٩البقرة: ]                

، وفرائض وعقود مع اهكلها عبادات ، فجميع أوامر اه عَز وجَل شعائر ورائع
   )واإخال بيء منها إخال بعقد اإيان كا قال سبحانه: 

                
 [.25]البقرة:  (            

أن ها تصلح أحوال العبد، وأمور  َز وجَل أعال الدين بالصاحاتوقد وصف اه ع
نيوية واأخروية، ويزول ها عنه فساد اأحوال، فيكون بذلك دينه ودنياه، وحياته الد

وأصلح ألسنتهم ، الذين أصلح اه قلوهم بمعرفته وحبه واإيان به من الصاحن
         وأصلح جوارحهم بعبادته وطاعته: ، بالثناء عليه وذكره

                                
                           

 [.٦ – ٢اأنفال: ]              
            : لحوا مجاورة الرمن ي جنتهوبذلك صلحوا لكرامته، وص

 [.٦٦ – ٦٦القمر: ]                     
 فالسابقون، فهو السابق ي اآخرة إى اجنات ،ومن سبق ي الدنيا إى اخرات

    ): أعى اخلق درجات كا قال سبحانه
 [.12-19]الواقعة:  ( 

، وكم ه من نعمة ي بعثة رسوله الكريم هذا القرآن العظيم الذي فيه تبيان كل يء
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وانتفع به امسلمون كا ، انقطعت به حجة الظامن، فهو حجة اه عى العباد كلهم
          ): قال سبحانه

 [.20]النحل:  ( 
، هتدون به إى أمر دينهم ودنياهم، فصار هذا الكتاب امبارك هدى للمسلمن

وبرى يبرهم بكل خر ونعيم ، ورمة ينالون ها كل خر ي الدنيا واآخرة
           ): وسعادة ي الدنيا واآخرة

              
 [.3-1: ]الكهف (  

 واه تبارك وتعاى جواد كريم رؤوف بالعباد:
وآتاهم .. ورزقهم من الطيبات.. وأسكنهم ي اأرض.. خلق الناس ي أحسن تقويم

.. وأنزل عليهم كتبه.. وجعل هم العقول واأساع واأبصار.. من كل ما سألوه
          ): ورع هم أفضل رائع دينه.. وأرسل إليهم رسله

           
 [.164عمران: ]آل  (      

ودهم عى ما حببهم إليه ويقرهم منه .. وهداهم إى ما يسعدهم ي الدنيا واآخرة
ووعدهم عى ذلك .. وحذرهم من كل ر.. فأمرهم بكل خر.. بعبادته وطاعته

  ): ا قال سبحانهواجنة والرضوان ي اآخرة ك.. اأمن والسعادة ي الدنيا
            

 [.12]التوبة:  (           
وصار ، وذكره ه أكثر، وكلا مكن العبد ي منازل العبودية كانت عبوديته أعظم

              : الواجب عليه منها أكر وأكثر من الواجب عى غره
                                            

 [.٨الزمر: ]       
وهذا كان الواجب عى الرسل أعظم من الواجب عى أمهم.. والواجب عى أوي 
العزم من الرسل أعظم من الواجب عى غرهم.. والواجب عى العلاء أعظم من 
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   : لهالواجب عى من دوهم.. فكل أحد بحسب مرتبته.. ودرجته بحسب عم
 [.٥٥امجادلة: ]                                  

، وي ميع شعب احياة، والعبودية التامة امتثال أوامر اه ي ميع أحوال اإنسان
 :ملسو هيلع هللا ىلصعى طريقة رسوله 

: واأخاق كا قال سبحانه.. وامعارات.. وامعامات.. والعبادات.. ي اإيان
(                

 [.163-162]اأنعام:  (
                                  وقال سبحانه: 

 [.١٢ – ١٥آل عمران: ]                            
 والطريق إى اه واحد وهو اإسام، واإسام جامع لكل ما يري اه، وما يري اه

  .واأشخاص واأحوال ،متعدد متنوع بحسب اأزمان واأماكن
ومن رمة اه أن جعلها متنوعة جدًا؛ أختاف استعدادات العباد وقوابلهم، ليسلك 

 كل امرئ إى ربه بعد أداء الفرائض طريقًا يناسب استعداده وقوته وقبوله: 
 طريق العلم والتعليم، قد وفر فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يسلكه إى اه

    : عليه زمانه مبتغياً به وجه اه، فا يزال كذلك حتى يصل من تلك الطريق إى اه
 [.٢٩فاطر: ]                        

فمتى أدى ورده منها فهو ي رور ، ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصاة
          : وضاق صدره، ورده أظلم عليه وقته ومتى قر ي، وانراح

                                     
 [.٨الزمر: ]                  

وقد جعله ، فهو يتلذذ بذكر اه ي كل وقت، ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر
             : وخرفمتى فر وقر رأى أنه قد غبن ، زادًا معاده

                           
                                  

 [.٥٨٥ – ٥٨٥آل عمران: ]                 
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ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه اإحسان والنفع امتعدي كقضاء احاجات 
وسلك منه ، قد فتح له ي هذا، وأنواع الصدقات، توتفريج الكربا، وإغاثة اللهفات
                    : طريقًا إى ربه

 [.٢٧٦البقرة: ]                        
َئة » ملسو هيلع هللا ىلص:قال النبي و َِ ُكُل َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف، الْـَحَسنَُة َعْرُ أْمَثالِـَها إِلَـى َسبْع

ِِ ِضْعٍف، قال  َوأَنا أْجِزي بِـِه، َيَدُع َشْهَوَتـُه َوَطَعاَمُه ِمْن  ،اهُ َعَز َوَجَل: إِا الَصْوَم، َفإَِنـُه 
، لِلَصائِِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحة  ِعنَْد فِْطِرِه، َوَفْرَحة  ِعْنَد لَِقاِء َرِبـِه، َوَلـُخُلوُف فِيِه أْطَيُب  ِّ أْج

 .()متفق عليه «ـِمْسِك ِمْن ِريِح الْ  ٬ِعنَْد ا
 : وقد فتح اه له فيه، ومنهم من يكون طريقه اأمر بامعروف والنهي عن امنكر

                                 
 [.٥٥٦آل عمران: ]     

 .ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه تكرار احج والعمرة
وُر َليَْس َلـُه الُعْمَرُة إَى »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  ُ ْْ ، َواَحُج امَ ََ ََ َبْينَـُهـ  الُعْمَرةِ َكَفاَرة  لِـ
 .()عليه متفق «َجَزاء  إَا اَجنَة

وحفظ ، ودوام امراقبة لربه، ومنهم من يكون طريقه قطع العائق عن اخائق
 [.٥٢ املك:]                                       : اأوقات

فأين كانت مرضاة ، الواصل إليه من كل طريق، ومن الناس السالك إى اه ي كل واد
 :وجدته هناك ،وأين كانت العبودية، ربه

أو صاة .. وإن كان جهاد وجدته مع امجاهدين.. إن كان علم وجدته مع أهله
ة أو إحسان وجدته ي زمر.. أو ذكر وجدته ي الذاكرين.. وجدته مع امصلن

بروحه ، َتَدَين بدين العبودية.. أو حبة أو مراقبة ه وجدته ي امراقبن.. امحسنن
     : فهذا بأرفع امنازل، ليس له مراد إا تنفيذها، وقلبه وبدنه

                
                                                

 ( واللفظ له. 1151(، ومسلم برقم )1246، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 (.1340(، ومسلم برقم )1113أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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 [.٥٥٢التوبة: ]                     
              وقال سبحانه: 

               
              
                     

 [.١٦اأحزاب: ]      
وكتاها أحسن الكتب وأعظمها وأحكمها ، وهذه اأمة خر أمة أخرجت للناس

 فالرائع ثاث: ،وريعتها أحسن الرائع، وأبينها
          : صوهي ريعة التوراة فيها احكم والقصا، ريعة عدل

                     
                              

 [.٦٦امائدة: ]          
والصفح ، وهي ريعة اإنجيل امشتملة عى العفو ومكارم اأخاق، وريعة فضل

                             : واإحسان
                             

                                
 [.٦٧ – ٦٥امائدة: ]     

وقد ، من ربه ملسو هيلع هللا ىلصوهي ريعة القرآن التي جاء ها حمد ، وريعة عدل وإحسان
     ): كا قال سبحانه، نمعت بن العدل واإحسا

           
 [.09]النحل:  (

 ): ويذكر الفضل ويندب إليه كا قال سبحانه، والقرآن يذكر العدل ويوجبه
 [.49]الشورى:  (               

وأمة موسى أوسع علومًا ومعرفة من أمة امسيح ، وبنو إرائيل هم أولو العلم اأول
   ): ملسو هيلع هللا ىلصموسى  كا قال سبحانه عن التوراة التي أنزها عى نبيه
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 [.145]اأعراف:  (    

وأمته حالون ي  ملسو هيلع هللا ىلصفإن امسيح ، وهذا ا تتم ريعة امسيح إا بالتوراة وأحكامها
والقرآن جامع محاسن ، متمم محاسنها ،واإنجيل كأنه مكمل ها، اأحكام عليها

       ): انهكا قال سبح ، مهيمن عليهاالكتابن
                
                 
                

 [.42]امائدة:  (
حرم اه عليهم ، وأمته أكمل اأمم، وريعته ريعة الكال.. نبي الكال ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

، هم ما ضلت عنه اأمم قبلهموهدا، وأباح هم كل طيب ونافع، كل خبيث وضار
با فرقه ي  ملسو هيلع هللا ىلصكا كمل لنبيهم ، وكمل هم من امحاسن ما فرقه ي اأمم قبلهم

وكمل ي ريعته ، وكمل ي كتابه من امحاسن با فرقها ي الكتب قبله، اأنبياء قبله
م فأقامه، وجعلهم شهداء عى الناس، من امحاسن با فرقها ي رائع اأنبياء قبله

           ): مقام اأنبياء الشاهدين عى أمهم
               
                

 [.12]احج:  ( 
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 والسيئات احسنات فقه -11
                              : قال اه تعاى

                                                 
 [.٥٥٥ – ٥٥٥اأنعام: ]        

              ): وقال تعاى
 [.114]هود:  ( 

 .هي ما حسن لدى اإنسان ما يتاءم مع مزاجه احسنة:
 واحسنات قسان:

 .ورسوله وحصل بطاعة اه، حسنة سببها اإيان والعمل الصالح أحدما:
 .حسنة سببها اإنعام اإهي عى العبد با يؤتيه اه من مال وولد وسامة بدن الثاي:

 .وهي ما ا حسن لدى اإنسان، والسيئة ضد احسنة
 والسيئات قسان:

، سيئة سببها الرك وامعاي اللذان يورثان ظلمة وخبثا ً ي النفس أحدما:
 .وحصل بمعصية اه ورسوله

واجوع ، سيئة سببها اانتقام أو اابتاء اإهي كامرض وضياع امال ي:الثا
 .والقحط ونحو ذلك

بل حذرهم ، فالسيئة اأوى تنسب إى العبد فاعلها؛ أن اه ا يرى لعباده الكفر
         ): منه كا قال سبحانه

           
 [.32-31]الروم:  (

                              نه: وقال سبحا
 [.٥٥٥اأنعام: ]         

فكاما من عند اه؛ أن اه يبلو ، والسيئة بمعنى النقمة، أما احسنة بمعنى النعمة
      : تربية لعباده كا قال سبحانه، عباده با شاء ابتاًء وانتقامًا ورفعة
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 [.12]النساء: 
، فهو الذي رعها للعبد، واحسنة بمعنى الطاعة ه ورسوله ا تنسب إا إى اه

              :وحببها إليه، وأعانه عليها، وأمره بفعلها، وعلمه إياها
   [.٥٧احجرات: ]                                      

مؤثرًا امعصية  ،إذا فعلها العبد بإرادته واختياره، والسيئة بمعنى امعصية ه ورسوله
، وا تنسب إى اه؛ أن اه م يرعها، عى الطاعة فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلها

 .بل حرمها وتوعد عليها، يأمر ها وم
            ): وقد كشف اه ذلك وبينه بقوله سبحانه

حخ  [.10]النساء:  (        
 وي فعل احسنات عدة فوائد:

 (        )الفوز والفاح كا قال سبحانه:  اأوى:
 [.11]اأحزاب: 
                           : امؤمنن له كا قال سبحانهحبة اه ورسوله و الثانية:

 [.105]البقرة:                               
         ): دخول اجنة كا قال سبحانه الثالثة:

 [.26]يونس:  (          
         ): معية اه كا قال سبحانه الرابعة:

 [.60]العنكبوت:  ( 
      ): القرب من رمة اه كا قال سبحانه اخامسة:

 [.56]اأعراف:  (
          ): مضاعفة اأجر كا قال سبحانه السادسة:

 [.49]النساء:  (     
                       : تكفر السيئات كا قال سبحانه السابعة:
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 [.114]هود:                         
              : جلب امحبة وإزالة العداوة كا قال سبحانه الثامنة:

                                           
                                               

 [.١٥ – ١٦فصلت: ]               
 واحسنات تعلل بعلتن:

 .ما تتضمنه من جلب امصلحة وامنفعة أحدما:
 .ما تتضمنه من دفع امفسدة وامرة الثانية:

                           : كا قال سبحانه
 [.45]العنكبوت:                              

بيان ما تضمنته من دفع                   : فقوله
بيان ما تضمنه من امنفعة     وقوله ، امفاسد وامضار

، فكل طاعة ه ورسوله فيها جلب مصلحة، وهكذا ي ميع احسنات.. وامصلحة
 ودفع مفسدة.

 والسيئات كذلك تعلل بعلتن:
 .ما تتضمنه من امفسدة وامرة إحداما:

 .ما تتضمنه من الصد عن امنفعة وامصلحة الثانية:
           ): كا قال سبحانه

 [.01]امائدة:  (         
بيان ما تتضمنه  (          )فقوله: 

 (      )السيئات من حصول مفسدة العداوة والبغضاء، وقوله: 
 منع من امصلحة التي هي رأس السعادة، وهي ذكر اه والصاة.بيان ما تتضمنه من ا

.. فا يكون ي ملكه إا ما يريد، وله اخلق واأمر، واه تبارك وتعاى مالك املك
وا .. فهو سبحانه ا يطاع إا بإذنه.. والسيئات من قضائه.. فاحسنات من عطائه

 :وامعاي بتقديره واحجة له. .الطاعات بإذنه وامنة ه.. يعى إا بعلمه
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 [.١٥ – ٢٨اإنسان: ]                                 

 والسيئات قسان:
 .وكبائر.. صغائر

      ): ل سبحانهكا قاوااستغفار فالكبائر والصغائر تكفرها التوبة 
                

 [.54]اأنعام:  (  
                         وقال سبحانه: 

 [.٥٥٥النساء: ]        
 وتكفر الصغائر بشيئن:

 .واجتناب الكبائر.. احسنات اماحية
           ): كا قال سبحانه فاأول:

 [.114]هود:  (    
                         وقال سبحانه: 

 [.٢٨اأنفال: ]                   
 ،إى رمضانَ  ورمضانُ  اْلـَخـْمُس، َوالْـُجـْمَعُة إِلَـى اْلـُجـْمَعِة، واُت الَصل»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي 

 .()أخرجه مسلم «بَائِرُ اْلكَ  إذا اجتنَب َما َبيْنَـُهَن،  مكفرات  
         ): كا قال سبحانه والثاي:

 [.31]النساء:  (  
 وحبوط احسنات والسيئات نوعان:

 .وحبوط خاص.. حبوط عام
     ): حبوط احسنات كلها بالردة كا قال سبحانه فالعام:

              
 [.211]البقرة:  (  

                                                

 (. 233برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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       ): وط السيئات كلها بالتوبة كا قال سبحانهوحب
 [.53]الزمر:  (              

وهذا حبوط مقيد جزئي كا ، حبوط احسنات والسيئات بعضها ببعض واخاص:
              ): قال سبحانه

 [.114]هود:  ( 
وشعبة واحدة منها ها تأثر ي ، آخر ويذهبهوالكفر واإيان كل منها يبطل ا

، فإذا عظمت الشعبة ذهب ي مقابلها شعب كثرة، إذهاب بعض شعب اآخر
ما فيها من التوثب ، كبرة ،وخالفة أمره ،وامعاي كلها بالنسبة إى اجرأة عى اه

              : وانتهاك حرماته، وااستهانة بأمره، عى حق الرب
                     

 [.٥٧الزمر: ]      
    ): وإذا عمل امؤمن سيئة فسوف جازى عليها كا قال سبحانه

 [.123]النساء:  (         
 وتندفع عقوبة السيئة عن امؤمن با يي:

أو .. عمل حسنات محوهاأو ي.. أو يستغفر فيغفر اه له.. إما أن يتوب فيتوب اه عليه
أو يبتليه .. أو هدون له من ثواب أعاهم ما ينفعه اه به.. يدعو له إخوانه امؤمنون

أو .. أو يبتليه ي الرزخ بالصعقة فيكفر ها عنه.. اه ي الدنيا بمصائب تكفر عنه
حم أو يرمه أر.. ملسو هيلع هللا ىلصأو يشفع فيه نبيه .. يبتليه ي عرصات القيامة با يكفر عنه

                                           : واه غفور رحيم.. الرامن

 [.٥٥١البقرة: ]
وتطفئ نور ، والسيئات تنقص اإيان، وتزيد نور القلب، واحسنات تزيد اإيان

 .وامعاي لإيان كاأمراض للبدن سواء بسواء، القلب
 ة فوائد:وي اجتناب امعاي والسيئات عد

عند اه ، صون النفس وحفظها ومايتها عا يشينها ويعيبها ويزري ها اأوى:
 .ومائكته وعباده امؤمنن وسائر خلقه
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وصغرت عنده ، ومن هانت عليه نفسه، فمن كرمت عليه نفسه وكرت صاها وماها
                                  : ألقاها ي الرذائل

                                   
                                  

 [.٥٧ – ٥٥احديد: ]
 توفر احسنات، ففي اجتناب السيئات توفر احسنات، وذلك من وجهن:: الثانية
نقصت عليه  فإنه إذا اشتغل بالقبائح، توفر زمانه عى اكتساب احسنات :اأول

 .احسنات التي كان مستعدًا لتحصيلها
، فكا أن احسنات يذهبن السيئات، توفر احسنات امفعولة عن نقصاها الثاي:

فتجنبها يوفر ، وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، فكذلك السيئات قد حبط احسنات
                         : ديوان احسنات

 [.٥٥٢هود: ]     
وذلك بماطفتهم ومعاملتهم با جب أن يعاملوه به من ، كسب مودة اخلق الثالثة:
، ويغرهم به، فإن ذلك ينفرهم عنه، وا يعاملهم بالشدة والغلظة والعنف، اللطف

 .ويفسد عليه قلبه وحاله مع اه
مودته فالناس إما أجنبي فتكسب ، فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف

وإما عدو ومبغض فتطفئ ، وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته، وحبته
                : وتستكفي ره، بلطفك مرته

                            
 [.٥١٦ – ٥١١آل عمران: ]                  

وا يصح ، ل صاح وخر عاجل وآجلوهي اموجبة لك، مراقبة اه سبحانه الرابعة:
، فمراقبة احق سبحانه توجب إصاح النفس، وهي امقصود لذاته، ما قبلها إا هذه
             : والصر عى أذاهم، ورمتهم، واللطف باخلق

                                         
 [.٥النساء: ]                   
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    ): والسؤال واهمم، والناس متفاوتون ي العلم والعمل
               

 [.291-299]البقرة:  (       
هي كل ما حسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع  واحسنة امطلوبة ي الدنيا

من اهم والكد، وعلم نافع،  حال، وزوجة صاحة، وأواد تقرهم العن، وراحة
 وعمل صالح، ونحو ذلك من امطالب امحبوبة وامباحة.

هي الفوز بالنعيم امقيم، وحصول رضا اه، والقرب من الرب الكريم،  وحسنة اآخرة
 ى وجهه، وساع كامه، والسامة من العقوبات ي القر واموقف والنار.إوالنظر 

          ): فقوله سبحانه
 [.291]البقرة:  (

 .يكثر من الدعاء به ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي ، هذا أمع دعاء وأكمله وأفضله
إى أضعاف ، إى سبعائة ضعف، واه غني كريم يضاعف احسنة إى عر أمثاها

 .وجزي السيئة بمثلها أو يعفوى ما ا هاية له، ، إكثرة
               ): قال اه تعاى

 [.169]اأنعام:  ( 
               ): وقال تعاى

 [.261]البقرة:  (            
              ): وقال تعاى

 [.245]البقرة:  (  
                                  وقال تعاى: 

 [.٥٥الزمر: ]                        
، والرخاء والشدة، واحسنات والسيئات، واه عَز وجَل يبتي عباده بالعر والير

     ): لعلهم يتوبون ويرجعون إى رهم كا قال سبحانه
          

 [.162]اأعراف:  (
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وا فعل السيئات ، ىوا يستوي فعل احسنات والطاعات أجل رضا اه تعا
وا يستوي اإحسان إى اخلق وا اإساءة إليهم كا قال ، وامعاي التي تسخطه

              ): سبحانه
              )  

 [.35-34]فصلت: 
فقابله باإحسان  ،والتي هي أحسن إذا أساء إليك ميء من اخلق بالقول أو الفعل

وإن ، وإن أساء إليك فأحسن إليه، وإن ظلمك فاعف عنه، فإن قطعك فصله، إليه
                    : حرمك فأعطه

                               
 [.٥١٦ – ٥١١آل عمران: ]           

مقابلة اميء فإن ، فإذا قابلت اإساءة باإحسان حصلت لك ولغرك فوائد عظيمة
واإحسان للميء يقلب ، وا يزيد العداوة إا شدة، بجنس عمله ا يفيده شيئاً 

وحركها لاعتذار ْتـه، ويعطف القلوب عى من عادَ ، والبغض حبة.. العداوة صداقة
                                  : والندم

                                 
 [.٥٦٨آل عمران: ]

فكل من يصي ، واحسنة كا أها تذهب السيئة فكذلك احسنة جلب احسنة بعدها
.. ويصوم ويتصدق وحسن إى الناس، ويذكر اه، ويصي النوافل، جده يقرأ القرآن

 ..وهكذا
جلب أخواها فكذلك السيئة  ،وكا أن السيئة تأكل احسنات كا تأكل النار احطب

قول  ىإ، فالشيطان ينقل العاي من الصغرة إى الكبرة ومن الغيبة، من السيئات
إى حبة ، إى إضاعة الصاة واتباع الشهوات، إى التهاون ي الصاة، الزور

           : ثم دعوة الناس إى فعلها وهكذا، امحرمات ثم فعلها
                                  

 [.٢٥النور: ]                                    
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ثم ، ثم زين هم ااستهزاء به ومن معه، فالشيطان صد كفار مكة عن اإيان بالرسول
ثم زين هم الصد عن الدين الذي جاء ، زين هم أذى من آمن به لعلهم يرجعون عنه

ثم ساقهم إى مصارعهم كفاراً حاربون اه ، خراج الرسول وقتلهثم زين هم إ، به
     ): ورسوله فخروا الدنيا واآخرة كا قال سبحانه

                
 [.36]اأنفال:  ( 

                        وقال سبحانه: 
 [.٩٩النحل: ]       

وبذلك ، نبياؤه وأتباعهم يدعون إى فعل احسنات وترك السيئاتفاه ورسله وأ
               : حصل السعادة للبرية ي الدنيا واآخرة

                            
 [.١٥النحل: ]                      
، وترك احسنات ،ئاتوشياطن اجن واإنس وأتباعهم يدعون إى فعل السي

        )لتحل هم العقوبات  ،وخدعون الناس بالشهوات
 [.221]البقرة: (          

كا  نى يوم القيامةــسـه احــــوقد وعد اه كل من أحسن وأتى باحسنات ي الدنيا أن يرزق
                                      ): قال سبحانه

 [.26]يونس:  (  
: كا قال سبحانه: والعذاب ي الدنيا واآخرة، وأصابه الذل، ومن أساء اسود وجهه

(                 
 [.21]يونس:  (            

 .وما خطا عبد خطوة إا كتبت له حسنة أو سيئة بحسب نيته
            ): كا قال سبحانه

 [.12]يس:  (   
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 واحسنات حصل للعبد من ثاث جهات:

ويفرح بأداء ، كأن يصي مثاً ، وهيئة الفرصة حصوها.. والفرح ها.. فعل الطاعة
 .. وهكذا. وهيئ الفرصة للمصلنمنه ومن غره،  الصاة

 والسيئات كذلك حصل للعبد من ثاث جهات:
 .وهيئة الفرصة حصوها.. والفرح ها. .فعل امعصية

وهييء الفرصة من برب اخمر منه ومن غره، ويفرح ، كأن يرب اخمر مثاً 
 .. وهكذا.يرب اخمر

 .وقنا عذاب النار.. وي اآخرة حسنة.. اللهم ربنا آتنا ي الدنيا حسنة
 .وتوفنا مع اأبرار.. وكفر عنا سيئاتنا.. وإرافنا ي أمرنا.. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
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