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 .إلى العلماء العاملين.

 .والدعاة المخلصين.

 .وطالب العلم المجتهدين.

 وأبناء األمة الغيورين

ددد   ج  ددد   و  أهددددذ هدددتا الكتددداب سددداَالَّ المدددولى ع 
بأسددددماَه الحسددددنى وصددددفاته الع لددددى أن يكددددون 

ا لوجهه الكريم.   خالصَّ

َُِ نننلبِ  + ِك َ نننَ بَك َ  َ  َََمننن ََِمنننِو  ًََِن َْ َبنننلب فَن َفَمنننَ َننننََر َُنِلَقننن  َبَ نننََ  
ا َْ َبلب َأَحدك َبَبََدةب   [.110]الكهف: "  ب
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 مقدمة
 

 

 
 
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ن الحمددد  ن نحمدددس ونسددتعينه ونسددتغفرسن ونعددوت بددا  مددن إ
شددرور أنفسددنا ومددن سدديَاا أعمالنددان مددن يهدددس هللا فددال م دد  لددهن 
ومن ي ل  فال هادذ لهن وأشهد أن ال إله إال هللا وحدس ال شدري  

 لهن وأشهد أن محمدَّا عبدس ورسوله.

ََ آَمَن ا اتنََّ  ا هللاَ َحقَّ تنَ + َبَم رَ ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ ن ِْ ََّ إب َّ َ أَنِننَُ  مُّ " َ َتبلب َ  َ ََتَ َت
 [.102]آ  عمران: 

َهنَ + نَدة  َ َخََنَق مبننِ ٍ  َ احب َََ َك  مَبَ ننَِّفن َْ ََّكَ  اَّذبي َخ ََي أَُنَُّهَ اَنَََّس اتنََّ  ا 
نَ ك َ اتنََّ ن ا هللاَ اَّنذبي تَ  َْ ًكا َ نب ْبَقَ ك َنثبن َهَمَ  َِْحنََ  َزِ َقَهَ َ َ ثَّ مبننِ نََ ََ َر  بنلب َ اْ َْ

َْقبًبكَ ًَََِكِ   ََ  [.1]النساء: "إبرَّ هللاَ َنََر 

ا+ َننن ا قَنننننِ  ك َ ننندبُدك ََ آَمنَننن ا اتنََّ نننن ا هللاَ َ َقَ  ُ َِ َََكننننِ    ََي أَُنَُّهنننَ اَّننننذب َب َُِصنننن
ََنَننننن َ َكِ  َ َمنننننَ َُدبننننن ب هللاَ َ ََْ ننننن ََلَ فَنَ نننننِد فَننننن ِْفبنننننِل َََكنننننِ   ََِمنننننََََكِ  َ َُن  ََز فَننننننِ زكا َأ

 [.71ن 70]األح اب: " ََظبًمكَ

 أما بعد:

فدد ن مو ددوع فقدده التمكددين فددي القددرآن الكددريم يحتددا  لبحدد  
تحليلي عميق لخطورته وألهميتده فدي حياتندا المعاصدرة حيد  إن 

فهدي فدي أشدد الحاجدة لفهدم  ناألمة تمر بفترة عصيبة من تاريخها
آمالهدا وفدق سدنن فقه التمكين حتى ترسم أهددافها وتسدعى لتحقيدق 

هللا الجاريدددة فدددي الشدددعوب واألمدددم والمجتمعددداا والددددو ن ولقدددد 
الحظدددا فدددي دراسدددتي للقدددرآن الكدددريم أن أصدددو  فقددده التمكدددين 

فمددا علددى الباحدد  إال أن  نوا ددحة المعددالم فددي كتدداب هللا الكددريم
مددة عندددما يجمعهددا ويرتبهددا ويحللهددا ويبددين أ رهددا علددى حيدداة األ

ون حياتهان ومداتا أصدابها عنددما شَ حرصا على تطبيقه في ك 
ن إن وصددددو  األمددددة ×ابتعدددددا عددددن كتدددداب ربهددددا وسددددنة نبيهددددا 

اإلسالمية في هتا ال مان إلى التمكين ليس بداألمر السده ن ولكنده 
كتل  ليس باألمر المستحي ن إت على الدرمم مدن الت دييق الشدديد 

 فدد نوالحددرب ال ددروس التددي تشددن علددى اإلسددالم والمسددلمينن 
ا مددن ا لمسددلمين يددرون أن التمكددين لدددين هللا قدداب قوسددين أو ك يددرَّ

أدنى من تل ن ومهما رأذ األعداء أن التمكين لإلسالم بعيد يشبه 
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المستحي  ف ن المسدلم وا دق بوعدد هللا أن األرر ير هدا عبدادس الصدالحونن وهدتا لديس 
إن مددن بدداب األحددالم والتمنيدداان ولكددن مددن بدداب ال قددة فددي هللا تعددالىن واليقددين بوعدددسن 

ا مددن علمدداء األمددة وطددالب العلددم فيهددا أجددادوا فددي التصددنيف فددي فنددون متعددددة  ك يددرَّ
تي أصيبا بده األمدةن ومتنوعة من علوم الدينن كما أنهم أفادوا األمة في شرح الداء ال

مراا التدي تحدا   ددها مدن قبد  اليهدود والنصدارذ وأعدداء اإلسدالمن وفي بيان المؤا
أعددداء اإلسددالم ب ددراوةن وبكدد  الصددور واألسدداليب  وبينددوا شراسددة الحملددة التددي شددنها

على األمة اإلسالمية لت بيط المسلمينن وخنق األم  في صدورهمن وب  روح اله يمدة 
النفسية بين جوانحهم حتدى ال ترتفدع رؤوسدهمن وال تقدوذ عد اَمهمن فيظلدون فدي تلد  

اعن ال دددعف والهدددوان الدددتي صددداروا إليدددهن فيصددد  بهدددم األمدددر إلدددى الدددتوبانن وال دددي
والتمدد ق بددين سددطوة األمددم التددي تددداعا عليهددا كمددا تتددداعي األكلددة إلددى قصددعتهان لقددد 
تحددد  بعددر الخطبدداء والوعدداظ عددن مشدداك  األمددةن وفسدداد أحوالهددان بصددورة تنشددر 
اليأس وتوصد أبواب األم  في وجه أبناء األمة الغيورينن وشاعا روح اله يمدة بدين 

ا مددددا نسددددمع مددددن يقددددصددددفوفهمن وأصددددبحن فعدددد ع  دددداع اإلسددددالم و : مدددداتا نا ك يددددرَّ
بأمجددادهمن فأدركددا أن األمددر  ..ويقفون علددى تكريدداا الما ددين ويتغنددون!والمسددلمون

والق ية خطيرة ورأيا أن األمة في أمس  الحاجة إلى ما يرد إليها  قتهدا بربهدان كبيرن 
ومنهجهان في حاجة إلى من يوقظ اإليمان فدي قلبهدان ويرشددها ل خدت بأسدباب التمكدين 

ن ويبين لها طبيعة الطريدقن وكيفيدة السدير فيدهن ويو د  لهدا المعدالم لتعدرف هوشروط
 كيف تعم ع وإلى أين تسيرع

إن األمة في أشد الحاجة إلى فقه التمكين والعم  بهن وعلى حد إطالعدي المحددود 
علددى هددتا الفقدده تعتبددر أبحا دده جديدددةل حيدد  بدددأا الكتابددة فيدده واإلشددارة إلددى أهميتدده 

ان و قد ظهرا بعر الكتب القيمة كالرسالة العلمية التي ق دما ل  هدر الشدريف مؤخرَّ
للباح  محمد يوسف بعندوان التمكدين ل مدة اإلسدالمية فدي  دوء القدرآن الكدريمن ومدا 
كتبه الدكتور على جريشة في كتابه: دعوة هللا بين التكوينن والدكتور على عبدد الحلديم 

المسَوليةن وقد رأيا أن مادة فقه التمكدين مدن أهدم  في كتابه: فقه الدعوة إلى هللان وفقه
األبحددا  واألطروحدداا التددي يجددب أن يهددتم بهددا البدداح ونن ولددتل  اسددتعنا بددا   ددم 

وأخددب بالددتكر الدددكتور أحمددد محمددد جيلددي للخددور فددي بحددر فقدده  نبشدديوخي الكددرام
 التمكين.

 الكددريم تكلددم إن مددادة فقدده التمكددين فددي القددرآن م يددرة جدددَّا بحيدد  نجددد أن القددرآن 
ننننَ َ ِ بُننننوب +عددددن أنددددواع التمكددددينن قددددا  تعددددالى:  ََبَمننننلَ مب ََ َب َ َبنَن ِْ َْ ََ َمكَّنَّننننَ َبًَ َ نننَض وب ا  ََنننننَذَب

ُنننثب  َهنننَ َحًِنننَث +وقدددا  تعدددالى:  [ن21]يوسدددف: " اَْحَدب ننِ َب َُنَُنبَنننن َّأَ مب ِْ َْ ََ َمكَّنَّنننَ َبًَ َ نننَض وب ا  ََننننَذَب
 [.56]يوسف: ..." ََُ َ َ 

أملدا فددي اييتدين تالحدظ أن اييددة األولدى أشدارا للتمكددين الج َدي ليوسددف فد تا ت
عليه السالمن وايية ال انية للتمكين الكلى في حقهن كما نجد أن القرآن الكريم أشار إلدى 

نَ قَنن َّة  َ مبننَ +أسدباب التمكدين المعنويددة والماديدة فدي قولدده تعدالى:  َُ  مَب َِ ندُّ ا َهَنِ  مَّننَ اِ نََُد َب َ َأ
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ًِننوب َْب  وأشددار القددرآن الكددريم إلددى شددروط التمكددين فددي قولدده تعددالى: [ن 60]األنفددا :  "ََبطب اْلَِ

َب َنَمننَ اِ ننَُِِفَََض اَّننذبُ+ ِْ َْ ننَُِِفَبَفننََّهِ  وب ا ِْ ْب ًَََ ََ ََمبََنن ا اَصَّننَ ب ننِنَكِ  َ  ََ آَمنَنن ا مب ُ ََننَد هللاَ اَّننذب ََ مبننَ َ 
ُننَ  ََّ َهَِ  دب َُِ نلبَن َر  ب قَنِبَبهبِ  َ ًََََمكَبَن ْب  َ  َِبَنَد َن َِندب َخنِ فبهبِ  َأِمنكنَ َُن نَ  َن ََننََّه  مَب ََنَل َهَنِ  َ ًَََنبَندَب َِْت َهَ  اَّنذبي ا

ئكَ  [.55]النور: "َشًنِ

وأشار القرآن الكريم إلى مراح  التمكين في قصة بني إسدراَي  مدن  مدن موسدى 
 ليهما السالم.عليه السالم إلى العصر التهبي في  من داود وسليمان ع

َب َأقَنََم ا +وأشار القرآن إلى أهداف التمكين في قوله تعالى:  ِْ َْ ََ إبر مَّكَّنَّنََمِ  وب ا ُ اَّنذب
ََِمِنَكننلب  َب ا ََنن َننِ ا  ََ َِنَل وب َ  ََِم َََّنننََة َ َأَمننَل ا َبب ََِة َ آتَنننَ ا اَ كمددا أشددار القددرآن الكددريم  ن[41]الحدد : "اَصَّن

األنبياء والمرسدلين وبدين صدفاتهم التدي أهلدتهم إلدى أن  إلى سيرة بعر المصلحين من
نًَ  +أكرمهم هللا بالتمكين كيوسف عليه السالمن قا  تعالى:  َب َُ  بَلِمَُبنَنَ َمنَ َنَ نََ  َ  َ َن نً َنصب

نبيَ  ْب  [.56]يوسف: " َأِقَل اََِمِح

ُِ ِلب َمَِ  +وكسليمان عليه السالم في قوله تعالى:  نَ َْبَب اِغفبِل ِلب َ َم ْبن  َْحند  مَب ككَ  َّ َُنَب
ََ اََِ مَّنَبَ  ََ أَنن َِدبي إبنَّ ََْخنَ ك َحًِنَث َأَ نَبَ    َن ِمنلبخب  َْب ََ َرِنلبي  نِفَِّلَا ََنلَ اَنلَُب َْ  +إلدى أن قدا : " ...َف

ََْب   ًِب حب َْ َِ  ب ْب َِ َأِ  َأِم ََدَََؤَا فََِمَن  [.40 -36]ب: " َمَذا 

هللا لتي القرنين وصفاته الربانيدة وشدكرس   علدى وأشار القرآن الكريم إلى تمكين 
نَننََخ مبننَ َنننوَب َشننِ    َ ننبَنبكَ+نعمددة التمكددينن قددا  تعددالى:  َب َ آتَنًنِ ِْ َْ [ن 84]الكهددف: "إباَّ َمكَّنَّننَ ََننلَ وب ا

َنَكِ  +وقا  تعالى:  ََِو  َنًنِ ة  َأِق ًَن ِنب  بَ  َّ َب ًٌِ فََأ َْ َب َخ َْب فبًلب  َِْدمكَقَََل َمَ َمكَّ نَنَهِ    [.95]الكهف: "َ  َنًنِ

ََََنَل +وأشار القرآن الكريم إلى صفاا جي  التمكينن قا  تعدالى:  َّنع   َب ُيَبنبنَُّهِ  َ ُيَببُّ نَنلَ َأ
ََ َُيََمبَد َر وب َ ببًوب هللاب َ َ  ََيَََف َر ََِ َمَع  ئب    َََل اََِكَفبلُب ََ ََّة   َب  [.54]الماَدة:  "اََِمِؤمبنبَي َأ

لقددد قمددا بدراسددة اييدداا السددابقة مددن خددال  أقددوا  المفسددرين والعلمدداء والفقهدداء 
وحاولددا أن أن لهددا علددى واقددع المسددلمين المعاصددر حتددى يت دد  شدديء مددن معددالم فقدده 

علددى  ×التمكددين الددتي نحددن فددي أشددد الحاجددة إليددهن وحاولددا أن أستشددهد بسدديرة النبددي 
اسدة السديرة النبويدة دراسدة متأنيدة وحرصدا علدى در نالتطبيقاا العمليدة لفقده التمكدين

مع التأم  باإل دافة لسديرة الخلفداء الراشددين حيد  يعتبدر عصدرهم مدرسدة مهمدة فدي 
تطبيدددق هدددتا الفقددده وتعر دددا للحركددداا اإلسدددالمية التدددي كدددان لهدددا أ دددر فدددي القدددرنين 
الما يين والتي تركا معالم نيرة في فقه التمكين والتي توار تهدا الحركداا اإلسدالمية 

اصرة محاوالَّ إبرا  فقه التمكين عنددها ومنداه  اإلصدالح والتغييدر التدي انتهجتهدا المع
 في سعيها لتمكين اإلسالم في هتا ال مان.

 لقد كان اختياري لهتا المو وع ألسباب من أهمها:
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رمبتي في بح  يجمع بين األصدالة والمعاصدرةن فيقددم مدا ينفدع لعصدرنا ممدا  -1
همنا لفقده التمكدين مسدتفادَّا مدن فهمهدمن فيجمدع بدتل  بدين قررس علماء التفسيرن فيكون ف

حفظ أقوالهمن وتقديم الحلو  الصدحيحة للمشدكالا التدي تتعدرر لهدا األمدة فدي سدعيها 
 للتمكين.

بيدان  دوابط وقواعددن ورسدم معدالم وحددود نفهدم بهدا حقيقدة فقده التمكدين مددن  -2
 خال  إبرا  أنواعه وأسبابه وشروطهن ومراحله وأهدافه.

 ِ  مو وع فقه التمكين في رسالة علميةن تعطدى فكدرة متكاملدة ع  ش   محاولة لم -3
 عن مو وعه.

ه المغ ر دينن وتفنيدد آراء المغتدرينن الدتين يتهمدون دينندا بدالجمود دحدر ش دب -4
وأنده لديس لده القددرة علدى خدور معددار   نوالقصدور وعددم الوفداء بمتطلبداا العصدر

ين الشدام  لددينها مدن خدال  دولدة تحكدم بشدرع هللا التغيير والوصو  باألمة نحدو التمكد
 تعالى. 

 خطة البح :

 لقد اقت ا طبيعة المو وع منى جع  البح  في:

 مقدمةن وتمهيدن و ال ة أبوابن وخاتمةن وتفصيلها على النحو التالي:

 أوالَّ: المقدمة:

تكلما فيها عن أهمية المو دوعن وأسدباب اختيدارسن والخطدة التدي سدرا عليهدان 
 لمنه  التي سلكته في معالجة مساَ  البح .وا

  انيَّا: التمهيد:
 وتكلما فيه عن مصطلحاا عنوان البح  من الناحية اللغوية والشرعية.

  ال َّا: األبواب:
 وفيه أربعة فصو :الباب األو : أنواع التمكين في القرآن الكريمن 

 الفص  األو : تبليغ الرسالة وأداء األمانة.
  :وفيه  ال ة مباح
 أصحاب القرية.المبح  األو : 
 أصحاب األخدود.المبح  ال اني: 
 تمكين هللا تعالى لرسو  هللا لتبليغ الرسالة في مكة.المبح  ال ال : 

 الفص  ال اني: هال  الكافرين ونجاة المؤمنين ونصرهم في المعار .
 وفيه أربعة مباح :
 قصة نوح عليه السالم وهال  قومه.المبح  األو : 

 موسى عليه السالم مع فرعون.بح  ال اني: الم
 طالوا عليه السالم مع بنى إسراَي .المبح  ال ال : 
 الرسو  صلواا هللا وسالمه عليه مع قومه.المبح  الرابع: 
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 وفيه مبح ان:الفص  ال ال : في المشاركة في الحكمن 
 أدلة المانعين وأدلة القاَلين بالجوا .المبح  األو : 
 شواهد من التاريخ الحدي  في المشاركة.: المبح  ال اني
 وفيه مبح ان:إقامة الدولةن  الفص  الرابع:
 تمكين هللا تعالى لداود وسليمان عليهما السالم.المبح  األو : 
 فقه التمكين عند تي القرنين.المبح  ال اني: 

 وفيه فصالن:الباب ال اني: شروط التمكين وأسبابهن 
 وفيه أربعة مباح :ن الفص  األو : شروط التمكين

 اإليمان با  والعم  الصال .المبح  األو : 
 تحقيق العبادة.المبح  ال اني: 
 محاربة الشر . المبح  ال ال :
 تقوذ هللا.المبح  الرابع: 

 وفيه  ال ة مباح :الفص  ال اني: أسباب التمكينن 
 سنة األخت باألسباب وإرشاد القرآن لإلعداد.المبح  األو : 

 .األسباب المعنوية  ال اني: المبح
 األسباب المادية.المبح  ال ال :

 وفيه فصالن:الباب ال ال : مراح  التمكين وأهدافهن 
 .وفيه خمسة مباح الفص  األو : مراح  التمكينن 

 مرحلة الدعوة والتعريف باإلسالم.المبح  األو :
 مرحلة اختيار العناصر التي تحم  الدعوة.المبح  ال اني: 

 مرحلة المغالبة.ح  ال ال : المب
 مرحلة التمكين.المبح  الرابع: 
 الحركاا اإلسالمية ودورها في العودة إلى التمكين.المبح  الخامس: 

 وفيه مبح ان.الفص  ال اني: أهداف التمكينن 
 إقامة المجتمع المسلم.المبح  األو : 
 نشر الدعوة إلى هللا.: المبح  ال اني
 أهم نتاَ  البح . وفيها رابعَّا: الخاتمةن

 منهجي في البح : * 

لقد كانا كتابتي في هتا المو دوع  دمن مدنه  معدين الت مدا بده قددر اإلمكدانن 
 وهتا المنه  فيما يأتي:

 الرجوع إلى المصادر األصلية في البح  ما استطعا إلى تل  سبيالَّ. -1
وبدت  الجهدد فدي  الحرب على الت ام األمانة العلمية في ع و األقدوا  إلدى قاَليهدان -2

 نق  قو  ك  قاَ  من مصدرس على قدر المستطاع.

الحدرب علدى تددعيم البحد  بالنصدوب الشدرعية مدن الكتداب والس دن ةن ونصدوب  -3
 العلماء مع تميي  ك  تل  بعالماا التنصيبن واألقواس.
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بيددان موا ددع اييدداا القرآنيددة الكريمددة فددي المصددحف الشددريفن وتلدد  بددتكر اسددم  -4
 قم ايية.السورة ور

 تخري  األحادي  النبوية الواردة في  نايا الرسالة من كتب األحادي  المشهورة. -5

داويدن قاَليهدا إن تمكندا مدن تلد ن وإتخري  األبيداا الشدعرية مدن دو -6  ن  ال تكدرا م 
 تكرها من العلماء.

 الترجمة ل عالم الواردة أسماؤهم في الرسالة. -7

 ريبة.شرح المصطلحاا والكلماا الغ -8

 و ع فهارس علمية في آخر الرسالة تسه  االستفادة منها وهي كايتي: -9
 فهرس المصادر والمراجع. -أ  
 فهرس المو وعاا. -ب

هددتان وإنددي بددتلا مددا فددي وسددعى فددي معالجددة ق ددايا هددتا الحدددي  مددا اسددتطعا إلددى تلدد  
عددن ك يددر ممددا   نتندديأسددبيالَّن ميددر أن قِلضددة ب دداعتين وصددعوبة هددتا البحدد ن وتشددعب مباح دده 

 أردا.

أن أتقدددم بج يدد  الشددكر إلددى أسددتاتي وشدديخي الجليدد   -فددي الختددام  -وال يفددوتني 
ف دديلة الدددكتور: أحمددد محمددد جيلددي الددتي أكرمنددي هللا تعددالى بدده لإلشددراف علددى هددتس 

دا حيَّدا للصددق  -حفظده هللا -الرسالةن ولقد كان  م داالَّ حسدنَّا ل خدالق الفا دلةن ونموتجَّ
 وا عن والكرمن وبشاشة الوجه.واإلخالبن والت

ولقد أفدادني بتوجيهاتده المفيددةن وآراَده السدديدةن وتعليقاتده النفسديةن ولقدد أعطداني 
حفظده هللا تعدالى -من وقته وتوجيهاته ما تل  أمامي عقباا ك يرة في البح ن لقدد كدان 

ان وكنا إتا مدا واجهتندي مشدكلة فدي البحد ن أتصد  بدهن  -بعد هللا  - فأجدد عونَّا مخلصَّ
 من ف يلته ك  ترحيب وتقدير.

فا  أسدأ  أن ي يبده وأن يج يده أحسدن الجد اءن وأن يطيد  عمدرس فدي طاعتده وأن 
 يبار  له في وقته وأهله وماله.

كما أتقدم بالشكر إلى أساتتتي وإخواني التين وقفوا معي بك  ما يملكون مدن أجد  
معة أم درمان اإلسدالمية علدى مدا وال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى جا نإتمام هتا البح 

تبتله من عطاء متجدد ل مة اإلسالميةن ومدرس للعقيددة الصدحيحة فدي نفدوس أبناَهدان 
فأسأله سدبحانه أن يجد ذ القداَمين عليهدا خيدر الجد اءن  نوقد أكرمني هللا بالدراسة فيها
 إنه سميع قريب. نوأن يعينهم على أداء واجبهم

ا بنعمة اإليمان والعيش مع القرآن والعمد  لإلسدالم كما أسأله سبحانه أن يمن علين
إنده  ..مخلصين له الدين ولو كرس الكافرونن وأن يجع  ما قدمنا حجة لنا ال حجة عليندا

 ولي تل  والقادر عليه.
* * *
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 دـــــــتمهي

 موج ة عن المصطلحاا المتعلقة بعنوان البح : هتا تمهيد مختصر يعطى نبتة

 نيانن معنى لغوين ومعنى اصطالحي.له مع أوالَّ: الفقه: 

 والمعنى اللغوي فيه  ال ة أقوا : -أ

دا  -1 للمدتكلم أم لغيدرسن وهدتا الدتي عليده أَمدة الفقه: مطلق الفهم سواء كدان مر َّ
َفَمنَ +اللغةن واستدلوا له بما ورد فدي القدرآن الكدريم م د  قولده تعدالى فدي شدأن الكفدار: 

ََؤ  ب اََِ ِ  ب  َ ََُكََد رَ  ن وم   قوله تعالى على لسان قوم شدعيب [78]النساء: "  َُنِفَ َه َر َحندبُثَكهب

َّنَ تَنَ ن لَ +عليه السالم:  ًكا ّمَب فيسدتفاد ويفهدم مدن اييدة األولدى أن فهدم [ 91]هدود: " َمَ نَنِفَ لَ َنثب

ددان ويفهدم مددن اييددة ال انيدة أن قددوم شددعيب عليدده  ا سددمي فقهَّ أي حددي  ولددو كددان وا دحَّ
 (1)وا يفهمون بعر كالمه. السالم كان

ددا قولدده تعددالى:  َِمنندبخب َ ََكبننَ  َّ تَنِفَ َهنن َر +ويددد  علددى تلدد  أي َّ ََ ِب ننبَب َْ َُ ننَ َشننِ    إب َّ  َ إبر مَب
نببًَحَه ِ  ِْ نَ +وقوله تعالى على لسدان موسدى عليده السدالم: [ن 44]اإلسراء: " َت ََِ نَدةك مَب َ اِحََنِو 

ََِْنب   [.28ن 27ه: ]ط" َُنِفَ َه ا قَنِ ِلب   ََب

ًكا ُف هل و اَدَُ: »×وقوله   (2)«.مَ ُلد هللا  ل خ

ا أم ميدر  -2 الفقه: هو فهم مرر المدتكلم مدن كالمده سدواء كدان الغدرر وا دحَّ
ا كفهم لغة الطير م الَّ. ا للمتكلم فقهَّ  وا  ن فال يسمى فهم ما ليس مر َّ

فوقنددا واألرر الفقدده: هددو فهددم األشددياء الدقيقددةن فددال يقددا  فقهددا أن السددماء  -3
إن الفقده هدو مطلدق الفهدمن وامتنداع قددولهم  :ن وهدتا مدردود بمدا قالده أَمدة اللغددة(3)تحتندا

فقها السدماء واألرر إنمدا هدو مدن ناحيدة أن الفقده يتعلدق بالمعداني ال بالمحسوسداان 
 والسماء واألرر من قبي  المحسوساا.

مطلدق الفهدمن ويقدا  فقده بكسدر والراج  من هتس المعاني هو المعنى األو  للفقهن التي هو 
 القاف: أي فهمن وف ق ه  بال م: صار الفقده لده سدجية وملكدةن وف ق ده بدالفت : سدبق ميدرس إلدى الفهدم.

(4 ) 

 المعنى االصطالحي للفقه: -ب

يراد بالفقه في اصطالح الفقهاء واألصوليين: العلم باألحكام الشدرعية العمليدة مدن 

                               
 (.522الهاء فص  الفاء/ كتاب 11انظر: لسان العرب ألبي الف   جما  الدين بن منظور )   (1)

ا يفقهه في الدين ) (2)  .71( رقم 1/30البخارين كتاب العلمن باب من يرد هللا به خيرَّ
 (.1/6(ن أصو  الفقه ألبي النور  هير)1/15شرح األسنوي )  (3)
 .10انظر: أصو  الفقه اإلسالمين د. حسن األهد  ب (4)
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علددم باألحكددام الشددرعية الفرعيددة العمليددة المسددتنبطة مددن أو هددو: ال( 1) أدلتهددا التفصدديلية.
 (2) أدلتها التفصيلية.

 التطور التاريخي لكلمة )فقه(: - 

فرا فيده شدروطه وبسدبب الدبعر الصدحابة فدي االجتهداد بعدد أن تدو ×أتن النبي 
وتعتر مراجعتهم له حين حدو  الواقعدة كمعدات بدن جبد  ر دي  ×ابتعادهم عن النبي 

دا وقا ديَّا( 3)هللا عنده  وكددان الصدحابة الددتين يجتهددون فددي  نحدين بع دده إلدى الدديمن معلمَّ
بنيددة إقددرارهم أو تددوجيههم  ×بعددر الوقدداَع الخاصددة يعر ددون اجتهددادهم علددى النبددي 

إلى الصوابن ومع تل  لم يشع إطالق اسم الفقهاء عليهمن وإنما كانا هدتس الكلمدة تدرد 
تدابعينن وكدان معناهدا عنددهم يقصدد وعلى ألسنة الصحابة وال ×في توجيهاا الرسو  

به أصدحاب الفطندة والبصديرة النافدتة فدي أحكدام الددين ومعداني النصدوب مدن الكتداب 
ن ر هللا امرأَّ سمع منا حدي َّا فحفظه حتى يبلغهن فدرب »:×والس ن ةن ففي الحدي  يقو  

 ن فدت  الحددي  علدى(4)«حام  فقه إلدى مدن هدو أفقده مندهن وربض حامد  فقده لديس بفقيده
 تفاوا الناس في فهم معاني النصوب ومدا ترمدى إليده عندد اسدتخالب األحكدام منهدا.

(5) 

ومددن هنددا يت دد  أن إطددالق كلمددة )الفقدده( كانددا تعنددى العلددم بأحكددام الدددين علددى وجدده 
العمددوم والشددمو  سددواء كددان فقدده العقيدددةن أو فقدده التفسددير أو فقدده الحدددي  أو فقدده الفتيددا فددي 

ان فيكدددون المقصدددود )بالفقهددداء( هدددم العلمددداء فدددي أمدددور الددددين أمدددور العبددداداان والمعدددامال
اإلسدالمي جملددةن أمدا فددي أوسداط عهددد التدابعينن فقددد أخدتا كلمددة )الفقده( مدددلوالَّ أخدب مددن 
مددلولها األو ن فدال تطلدق إال علدى علدم األحكددام الشدرعية العمليدة التدي يتوصد  العلمداء إلددى 

اشدتغ  بهدتا الجاندب )بالفقهداء( فقيد : فقده اإلمدام شتهر من ستنباطها من األدلة التفصيليةن واا
 .(9)وهكتا( 8)وفقه اإلمام أبى حنيفة نوفقه اإلمام مال  ن(7)وفقه اإلمام الشافعي ن(6)أحمد

  انيَّا: التمكين في اللغة واالصطالح:

 التمكين في اللغة: -أ

                               
 .384انظر: المفرداا للرامب األصبهاني ب (1)

 .11انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي ب (2)
تدوفى فدي طداعون  نهومعات بن جب  الخ رجى األنصاري البدرذ من أعلدم الصدحابة بدالحال  والحدرام (3)

 (.460-1/443هـ وعمرس سا و ال ون سنةن سير أعالم النبالء )18عمواس سنة 

 .3660( رقم 3/322أبو داودن كتاب العلمن باب ف   نشر العلم ) (4)

 .31انظر: المدخ  إلى الفقه اإلسالمين د. عبد هللا الدرعان ب (5)
انظدر: تقريدب التهدتيب  نهدـ241هدـ وتدوفى عدام 164هو أبو عبد هللا أحمد بن محمد الشديباني ولدد عدام  (6)

 .84ب
تقريدب التهدتيب ب  نهدـ254هدـ ن وتدوفى عدام 150هو محمد بن إدريدس بدن هاشدم المطلبدى ولدد عدام  (7)

467. 

 .563تقريب التهتيب ب  نهـ150هو النعمان بن  ابا الكوفي فقيه مشهور ماا عام  (8)

 .31انظر: المدخ  إلى الفقه اإلسالمين د. عبد هللا الدرعانن ب  (9)
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ن دده(  ك  ددن( الددتي يتكددون مددن الحددروف )من  ن ن( ومندده )أم  ك  مندده بمعنددى مصدددر الفعدد  )م 
ِكنده( النهدور أي ال يقددر  كن الرجد  مدن الشديءن وتمكضدن فدالناسدتم مدن الشديءن وفدالن ال )ي م 
 (1) .عليه

ِكن ة تق ِكندةومن التمكين الم  مدن السدلطان أي تمك دن  و  العرب: إن بندى فدالن لدتو م 
 والمكانة عند العدرب هدي ن(3)وتسمى العرب مو ع الطير مكنة لتمكن الطير فيه  .(2)

كدينن  كانةَّ فهو م  ك ن م  المن لة عند المل ن والجمع مكاناان ال يجمع جمع تكسيرن وقد م 
كن اء  ن.تمك   -ن ون مكض  نوالجمع م 

 (4)    الرفع والنصب والجر لفظَّا.ــِ بوالمتمكن من األسماء: ما ق

 ن في اللغة: سلطان ومل .يفالتمك

ج    في قوله تعدالى عدن َب +تي القدرنين:  وقد أشار المولى ع    و  ِْ َْ إباَّ َمكَّنَّنَ ََنلَ وب ا
َنََخ مبَ َنوَب َشِ    َ بَنبكَ  [.84]الكهف: " َ آتَنًنِ

والمعنى: أن هللا مكن لهتا العبد الصال  في األررن فأعطداس سدلطانَّا قويَّدان ويسدر 
لده كد  األسدباب التددي تددعم هدتا السددلطانن وأعطداس مدن كد  شدديء ممدا يحكدم السددلطان 

وكددتل  الشددأن فددي حدددي  القددرآن الكددريمن عددن نبددي هللا يوسددف بددن يعقددوبن ويقويددهن 
َب َُنَُنبَننن َّأَ  +عليهمدا السدالمن فقدد مكدن هللا ليوسدف فدي األرر  ِْ َْ ََ َمكَّنَّنَ َبًَ َ نَض وب ا  ََننَذَب

نننبيَ  ْب ننًَ  َأِقننَل اََِمِح َب َُ  بَلِمَُبنَننَ َمننَ َنَ ننََ  َ  َ َن ننً َهننَ َحًِننَث ََُ ننََ  َنصب ننِ ََ   مب ًٌِ ََبَّننذبُ ننَلةب َخنن َِْقننَل اَخخب  َ
 [.57ن 56]يوسف: " آَمَن ا  ََنَنَ ا َُنُنََّ  رَ 

 التمكين في االصطالح: -ب

دراسة أنواع التمكين وشروطه وأسبابه ومراحله وأهدافه ومعوقاته ومقوماتده مدن 
 .أج  رجوع األمة إلى ما كانا عليه من السلطة والنفوت والمكانة في دنيا الناس

وقددد عرفدده الشدديخ الدددكتور علددى عبددد الحلدديمن بقولدده: )هددو الهدددف األكبددر لكدد  مفددرداا 
العم  من أج  اإلسالمن فالدعوة بك  مراحلها وأهددافها ووسداَلهان والحركدة وكد  مدا يتصد  
بها من جهود وأعمدا ن والتنظديمن ومدا يسدتهدفه فدي الددعوة والحركدةن والتربيدة بكد  أبعادهدا 

ووساَلها بحي  ال يختلف على تل  الهدف األكبدر أحدد العداملين مدن أجد   وأنواعها وأهدافها
بشدرط أن تكددون هدتس البددرام  مدن العدداملين  -اإلسدالمن كد  العدداملين مهمدا اختلفددا بدرامجهم 

ال يسدتطيعون  -نابعة من القرآن الكريم والسدن ة المطهدرةن ولديس فيهدا شديء ممدا يغ دب هللا 
 ن(5)ن هللا في األرر هو الهدف األكبر فدي كد  عمد  إسدالمي أن يختلفوا في أن التمكين لدي

ونظددام الحكدم بهدتا الدددين علدى البشددرية  نحتدى يكدون سددلطان الددين اإلسدالمي علددى كد  ديدن

                               
 .635انظر: مختار الصحاح ألبي محمد الرا ين ب  (1)

 (.414ن فص  النونن باب مكن ب13انظر: لسان العرب )  (2)

 (.414ن فص  النونن باب مكن ب13نفس المصدرن )  (3)

 .415نفس المصدر السابقن ب (4)

 .358انظر: فقه المسَوليةن ب (5)
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 (.1)كلها وهتا التمكين يسبقه االستخالف والمل  والسلطانن ويعقبه أمن بعد خوف( 

األسدباب التدي أدا إلدى  وا  وعرفه األستات محمد السيد محمد يوسدف بقولده: )دراسدة 
التمكددين عددن األمددة اإلسددالميةن والمقومدداا  التددي ترجددع األمددة إلددى التمكددينن والعواَددق التددي 
تعتددرر العمدد  للتمكددينن دراسددة طبيعددة الطريددق إلددى التمكددينن وكددتل  المبشددراا علددى هددتا 

 (2)(.×الطريقن وتل  كله في  وء القرآن الكريم مع االستعانة بأحادي  النبي العظيم 

وعرفه األستات فتحي يكن بقوله: )بلوغ حا  من النصرن وامتال  قددر مدن القدوةن 
وحيا ة شيء من السدلطة والسدلطانن وتأييدد الجمداهير واألنصدار واألتبداعن وهدو لدون 

 .(3) (من ألوان الترسيخ في األررن وعلو الشأن

 م في اللغة واالصطالح:ي ال َّا: القرآن الكر

 اللغة: معنى القرآن في -أ

ومنده قدرأا الشديء فهدو قدرآن: أي جمعتدهن و دمما بع ده إلدى  نالقرآن من مدادة قدرأا
بعددرن فمعندداس: الجمددع وال ددمن ومندده قددولهم: مددا قددرأا هددتس الناقددة جنينَّددان أي لددم ت ددم رحمهددا 

 .(4)على ولد 

 ن)...وإنما سمي قرآنَّدا ألنده يجمدع السدور في دمها :-رحمه هللا  -(5)قا  أبو عبيدة 
ََننلَ َ قَنِلآنَننلَ +ر تلدد  فددي آيددة القددرآنن قددا  هللا تعددالى: وتفسددي َِْ نَننَ  ًََنِ ََ أي:  [ن17]القيامددة: " إبرَّ 

ََِ نِلآرَ +..(  دم قدا : وفدي آيدة أخدرذ: .تأليف بع ه إلى بعدر َْ ا ََا قَننَلِأ [ن 98]النحد :  "فَنِب

أي: إتا تلوا بع هم في إ ر بعرن حتى يجتمعن وين م بع ده إلدى بعدرن ومعنداس: 
ر إلى معنى التأليف والجمعن  م استشهد على هتا المعندى بقدو  عمدرو بدن كل دوم: يصي

(6) 

 (7)ا ــرأ جنينــــم تقــون لــجان اللـــكر            هيــاء بــرة أدمـــي حــتراع

فيسددمى القددرآن قرآنَّددان ألندده جمددع القصددبن  ن(8)أي لددم ت ددم فددي رحمهددا ولدددَّا قددط
 .(9)دن وايياا والسور: بع ها إلى بعرواألمر والنهين والوعد والوعي

                               
 (.714 ن2/713انظر: فقه الدعوة إلى هللا ) (1)

 .13التمكين ل مة اإلسالمية في  وء القرآن الكريمن ب (2)
 م.13/5/1997هـ 1418محرم 6 -1249انظر: مجلة المجتمع العدد  (3)

 (.1/65ر: الصحاح للجوهرين مادة قرأ )انظ (4)

هـ ومداا سدنة 11هو معمر بن الم نى التميمي موالهم البصرين النحوين صاحب التصانيفن ولد سنة  (5)

 (.9/445هـ . انظر: سير أعالم النبالء )209
 هو عمرو بن كل وم التغلبدي : مدن أصدحاب المعلقداا السدبع ومدن كبدار شدعراء الجاهليدة. انظدر: شدرح (6)

 .180المعلقاا السبع ب

 .380انظر: شرح القصاَد السبع الطوا ن ألبي بكر محمد بن القاسم األنبارذن ب (7)

 (.3-1/1مجا  القرآن ألبي عبيدة معمر التميمي ) (8)
 (.1/128قرأ )ب( فص  الهم ةن باب أ-انظر: لسان العربن كتاب )أ (9)
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ا كمدا فدي قولده : (1)يتكر أبو بكر الباقالني ا: مصددرَّ ا واسمَّ أن القرآن يكون مصدرَّ
ََلَ َ قَنِلآنَنلَ +تعالى:  َِْ َنَ  ًََنِ ََ ا كما في قوله تعدالى:  [17]القيامة:  "إبرَّ  ََِ نِلآَر +واسمَّ َْ ا ََا قَننَلِأ َ إب

ََ َ َ ِيَ  َن ََِنَ  َنًنِ ََ َُ ْكاَق ِْ َجََبك مَّ َلةب حب َخخب ََ  َ َُنِؤمبَن َر َبب  -ويروذ عن الشدافعي [ 45]اإلسراء: " اَّذبُ

 (2) أن القرآن اسم علم لكتاب هللان مير مشتق: كالتوراة واإلنجي . -رحمه هللا 

أي فدي القدرآن ( 4) : )والصحي  االشتقاق في الجميدع(-رحمه هللا -(3)قا  القرطبي 
 نجي .والتوراة واإل

 معنى القرآن في االصطالح: -ب

ن وهدو ×القرآن الكريم: هو اسم لكالم هللا تعالىن المن   على عبدس ورسوله محمدد
ن وإ دافة الكدالم (5)اسم لكتاب هللا خاصةن وال يسمى به شيء ميدرس مدن سداَر الكتدب 

 إلى هللا تعالى إ افة حقيقيةن من باب إ افة الكالم إلى قاَله.

خاصةن من قبد  ال نادقدةن  ور في صفاا هللا تعالىن وفي كالم هللاولما ظهر الخ
وفرق المبتدعةن احتا  أه  الس ن ة إلى تعريف القرآن تعريفَّا يظهرون فيه معتقددهم فدي 

الفين بدتل  أهد  مخد نصفاا هللا تعدالى عامدةن وفدي صدفة الكدالم خاصدةن ومنده القدرآن
 وميرهم.( 7)والمعت لة ( 6)البدع من الجهمية

وإن القدرآن كدالم هللان منده بددا بدال كيفيدة قدوالَّن ) :-رحمده هللا -(8)قا  أبو جعفدر الطحداوذ 
وأيقنددوا أندده كددالم هللا تعددالى  نوأن لدده علددى رسددوله وحيَّددان وصدددقه المؤمنددون علددى تلدد  حقَّددا

 .(9)بالحقيقةن ليس بمخلوق ككالم البريةن فمن سمعهن ف عم أنه كالم البشر فقد كفر(

* * *

                               
مدد بدن الطيدب بدن محمدد القا دي المعدروف بدابن البداقالني البصدري هو إمدام المتكلمدين ورأس األشداعرة أبدو بكدر مح (1)

 (.3/167هـن انظر: شتراا التهب )403وكان له حظ في العبادة توفى سنة  نالمالكي صاحب المصنفاا

 (.298 /2انظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )  (2)
لقرطبدين تفقده علدى مدتهب اإلمدام مالد ن هو اإلمام أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري ا (3)

 (.318،317هـ انظر: المتهب البن فرحون )671توفى رحمه هللا سنة  نواعتنى بتفسير القرآن الكريم

 (.2/298انظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) (4)
 .نفسه المصدر السابق(5)
 (.6/26أعالم النبالء )هـ انظر: سير 128م بن صفوان الخراساني توفى عام هم أتباع جه (6)

 (.1/43أتباع واص  بن عطاء وهم يقولون بخلق القرآن ومير تل  من البدعن والمل  والنح  ) (7)

هددـ. انظددر: البدايددة والنهايددة 321هددو أحمددد بددن سددالمة األ دي المصددري مددن صددعيد مصددر تددوفى عددام  (8)

(11/174 .) 

 (.122ن 121شرح الطحاوية )ب  (9)
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 تمهيد

نِنًََ َ َُنِ َ  َُنَ  َ  اِْشَهَدَ +قا  تعالى: ََ آَمَن ا وب اِ ًَََةب اَدُّ َََنَ َ اَّذبُ  ََْ  [.51]مافر: "إباَّ َََننَصَل 

ََِمنِؤمبنبيَ +وقا  سبحانه:  نَنَ َنِصنَل ا ًََنِ ََ إبر تَنِنَصنَل ا +وقدا  تعدالى:  [.47]الدروم: "  ََننََر َح انَ 
َببَننننَدبَا اََِمِلَ ننننَبيَ +وقددددا  تعددددالى:  [.7]محمددددد:" هللاَ َُنِنَصننننلَِن ِ  َِ َنَبَمَُننَننننَ َب َننننِ  َهَننننَ    َ َََ ننننِد َ ننننبَنَ  ََّ إب
َْ رَ   [.173 -171]الصافاا: " َ إبرَّ َقنَدَا َهََ  اََََِْبَب رَ   اََِمنَص 

إلى نصدر هللا وإعد ا  أهد  اإليمدان ممدن يحرصدون إن هتس ايياا وأم الها تشير 
ددا أو أحددد  علدى الدددعوة ويتحملددون المشدداق فددي سددبيلها سددواء كددان الداعيددة رسددوالَّ كريمَّ

 المؤمنينن وهتا اإلع ا  واالنتصار والتمكين يكون في الحياة الدنيا قب  ايخرة.

مددن قتلدده أهدد   ونجددد فددي القددرآن الكددريم والسددن ة النبويددة المطهددرةن أن مددن األنبيدداء
ومدنهم مدن حداو  قومده قتلده  ناالسالم وميرهمد االكفر والشر ن كيحيي و كريا عليهم

وعيسدى ابدن مدريم عليده السدالمن وكد براهيم الدتي  ×إال أن هللا نجاس منهم كنبينا محمدد 
ا إلى الشام ونجد من أه  اإليمان على مر العصدور ومدر  نتر  قومه وعشيرته مهاجرَّ

وء العددتاب وفدديهم مددن يلقددى فددي خدددود األرر المليَددة بددالنيران الدددهور مددن يسددام سدد
ا محتسدبَّا مقدبالَّ ميدر مددبرن ومدنهم مدن  المحرقةن ومدنهم مدن يقتد  فدي سدبي  هللا صدابرَّ
يعيش في كدرب وشددة وا دطهادن فدأين وعدد هللا لهدم بالنصدر والظفدر والتمكدينع وقدد 

 (1) ردوا أو قتلوا أو عتبواعط  

: )ويددخ  الشديطان إلدى النفدوس مدن هدتا المددخ ن - رحمده هللا -يقو  سديد قطدب 
 ويفع  بها األفاعي :

إن الندداس يقيسددون بظددواهر األمددورن ويغفلددون عددن قدديم ك يددرة وحقدداَق ك يددرة فددي 
 التقدير.

إن الندداس يقيسددون بفتددرة قصدديرة مددن ال مددان وحيدد  محدددود مددن المكددان وهددي 
ق ية في الرقعة الفسيحة مدن مقاييس بشرية صغيرةن فأما المقياس الشام ن فيعرر ال

ال مدان والمكدانن وال ي دع الحدددود بدين عصدر وعصدرن وال بددين مكدان ومكدانن ولددو 
نظرندا إلددى ق ددية اإليمددان واالعتقدداد لرأيناهددا تنتصددر مددن ميددر شدد . وانتصددار ق ددية 
اإليمدددان هدددو انتصدددار أصدددحابهان فلددديس ألصدددحاب هدددتس الق دددية وجدددود تاتدددي خدددار  

 هم اإليمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبر وها.وجودهان وأو  ما يطلبه من

والندداس كددتل  يقصددرون معنددى النصددر علددى صددورة معينددة معهددودة لهددمن قريبددة 
الرؤيدة ألعيدنهمن ولكددن صدور النصدر شددتىن وقدد يلتدبس بع ددها بصدور اله يمدة عنددد 

. إبراهيم عليه السالم وهو يلقدي فدي الندار فدال يرجدع عدن عقيدتده وال .النظرة القصيرة
فدي منطدق -عن الدعوة إليها..أكان في موقف نصر أم في موقف ه يمةع مدا مدن شد  

                               
 (.14ن 13نتصارن ب )انظر: حقيقة اال (1)
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كما أنه انتصدر مدرة أخدرذ وهدو  نأنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار -العقيدة 
. فأمدا فدي .تلد  صدورة وهمدا فدي الظداهر بعيدد مدن بعيددوينجو من النارن هدتس صدورة 
 (1) الحقيقة قريب من قريب(.

يد ما كان يملد  أن ينصدر عقيدتده ودعوتده ولدو عداش ألدف عدام كمدا )وكم من شه
نصرها باستشهادسن وما كان يمل  أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ويحف  األلدوف 
ا  إلددى األعمددا  الكبيددرةن بخطبددة م دد  خطبتدده  األخيددرة التددي يكتبهددا بدمددهن فتبقددى حدداف َّ

ا مح  ركَّدا لخطدى التداريخ كلده مددذ أجيدا (.محركَّا ل بناء واألحفادن وربما كانا حاف َّ

(2) 

)إن هندا  حداالا ك يدرة يددتم فيهدا النصدر فددي صدورته الظداهرة القريبددة: تلد  حدين تتصدد  
فددي حياتددهن ألن هددتا  ×هددتس الصددورة الظدداهرة القريبددة بصددورة باقيددة  ابتددةن لقددد انتصددر محمددد 

فهدتس العقيددة ال يدتم تمامهدا  النصر يرتبط بمعنى إقامة هتس العقيدة بحقيقتها الكاملدة فدي األررن
إال بددأن تهدديمن علددى حيدداة الجماعددة البشددرية وتصددرفها جميعَّددان مددن القلددب المفددرد إلددى الدولددة 
الحاكمةن فشاء هللا أن ينتصر صداحب هدتس العقيددة فدي حياتدهن ليحقدق هدتس العقيددة فدي صدورتها 

ةن ومددن  ددم اتصددلا الكاملددةن ويتددر  هددتس الحقيقددة مقددررة فددي واقعيددة تاريخيددة محدددودة مشددهود
صورة النصر القريبة بصدورة أخدرذ بعيددةن واتحددا الصدورة الظداهرة مدع الصدورة الحقيقيدة 

 .(3) وفق تقدير هللا وترتيبه(

إن النصددر والتمكددين للمددؤمنين لدده وجددوس عدددةن وصددور متنوعددة مددن أهمهددال تبليددغ 
 الرسالةن وه يمة األعداءن وإقامة الدولة.

 الفص  األو 
 وأداء األمانة تبليغ الرسالة

إن مددن أنددواع التمكددين التددي تكددرا فددي القددرآن الكددريمن تمكددين هللا تعددالى للدددعاةن 
بتبليغ الرسالة وأداء األماندةن واسدتجابة الخلدق لهدمن وقدد أشدار القدرآن إلدى عددة نمدات  

 من تل :

 أصحاب القريةالمبح  األو : 

ِك َأِ ننَحََب اََِ لِ +قدا  تعددالى:  ََ رَ َ اِضننلبِب َهَن  مَّنَث َِ َقََ َمننَ اََِمِلَ ن ًِهبَ  انِننَننِيب   َُنعب إب ََِنَ إبََن َِْ نن َِ َأ إب
ََ رَ  ًَِك  مُِّلَ ن ََِّزَا  بثَََبنث  فَنَ نَََ ا إباَّ إبََن ََ ََ مبنَ   َفَكذَّ َ َُهََ فَن َََل اَنلَِّمَ ثِنََنَنَ َ َمنَ أَنِنن َُِ  إب َّ َ َ نٌل مَب قَنَََ ا َمنَ أَنِنن

َُِ  إب  ََ رَ    َّ َتِكذب َ رَ َشِ    إبِر أَنِن ًَِكِ  َََمِلَ ن َََ  إباَّ إبََن َِ َْ نَُّنَ َُن ََِا اََِمببنيَ   قََََ ا  نَنَ إب َّ اَِنَب ًََنِ ََ قَنَََ ا   َ َمنَ 
                               

 (.5/3086انظر: الظال  ) (1)

 (.5/3086المصدر نفسهن ) (2)

 (.5/3086ن )المصدر نفسه (3)
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َََذاٌب َأًَب ٌ  نََّ  نََّك  مَب َّْ َنََّكِ  َ ًََََم َْ َِا  بَكِ  ََئبَ َّلَِّ تَنَُنَه ا ََنَنِل ًَّ  .[18 -13]يس: " إباَّ َتَد

إن أهد  هددتس القريدة لددم يسددتجيبوا لددعوة المرسددلينن وم ددوا فدي كفددرهم وعنددادهم 
مير مبدالينن وهدددوا المرسدلين بدالرجم والعدتاب األلديمن والمتأمد  فدي اييداا القرآنيدة 
تظهدر لدده بعددر معدداني النصددر والتمكددينن التددي حققهددا المرسددلونن وبددتل  يكونددون قددد 

ان وأن أصحاب القري ا مؤ رَّ ة هدم الخاسدرونن إن معداني النصدر ظهدرا نصروا نصرَّ
 في الحقاَق التالية:

تمكددين هللا تعددالى للمرسددلين بحيدد  اسددتطاعوا تبليددغ رسددالتهن ولددم يستسددلموا  -1
ََِا اََِمببنيَ +لشبهة أه  القرية أوالَّن وتهديدهم  انيَّان وهتس هدي مهمدتهم:  نَنَ إب َّ اَِنَب ًََنِ ََ " َ َمنَ 

 د انتصر وفا  ونج .ومن أدذ ما عليه فق[ 17]يس: 

إن اسددتجابة رجدد  مددن أهدد  القريددة لهددمن وتأييدددس لدددعوة التوحيددد عالنيددة يعددد  -2
ا و ا نصددرَّ ولهددمن ولددتل  كددان رد أهدد  القريددة عنيفَّددا تجاهددهن ألنهددم شددعروا  هلددانتصددارَّ

 بختالنه لهمن وختالنهم نصر ألولَ  الرس .

ولدددعوة التوحيددد إن استشددهاد الرجدد  الددتي جدداء مددن أقصددى المدينددة نصددر لدده  -3
حيدد  اسددتطاع أن يددودع فددي قلددوب الندداس مددن المعدداني الكبيددرةن ويحفدد  األلددوف إلددى 
ا محركَّدا  األعما  الكبيرةن بخطبة م   خطبته األخيرة التي كتبها بدمهن فأصبحا حاف َّ
أله  اإليمان على مر الدهور ومر العصور منت ن و  القرآن الكدريم إلدى أن يدر  هللا 
 ن األرر ومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن عليهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

قبًنَو اِدَخنوب +إن قتله في سبي  دعدوة التوحيدد كدان سدببَّا فدي فدو س األبددي بددخو  الجندة 
 [.26]يس: " اِْلَنَّعَ 

دا علدى هدايدة قومدهن فلدم يحمد  حقددَّا وال  لقد تمكن التوحيد في قلبده فجعلده حريصَّ
قَنََل ََي + غينة مع تعتيب قومه لده وقتلدهن وهدتا انتصدار عظديم علدى الدنفس البشدرية: 

َََم رَ  َِ ََ قَنِ مب  َُن ًََِ   َاََِمِكَلمبي ََ ََْب مب ََ َْ َب َ َق ََ َغَفَل ِلب   [.27ن 26]يس: " ِبب

إن وصو  دعوة التوحيد إلى أقصى المدينة دلي  على المجهود العظديم الدتي بتلده 
المرسددلون وتددد  علددى المعدداني العظيمددة مددن الصدددق واإلخددالب التددي تمكنددا فددي 

 التوحيد. نفوسهم من أج  دعوة

ا ة توجدإن انتصاراا هؤالء الرس  وهتا الداعية التي جاء من أقصى المديند -4
ََ +بهددال  القددوم الددتين كددتبوا بدددعوة المرسددلين  نن َِنندبخب مبننَ َقِننند  مَب ننلب مبننَ  َن ََََننَل قَنِ مب َِنَننَ  ََ َ َمننَ أَنِن

َبَبيَ  ََّْمَ ب َ َمَ َننََّ َمن َدةك   اَ َِ إب َّ َ ًَِحعك َ احب ََا َمِ  َخَمبَد رَ إبر َنََن  [.29ن 28]يس: "  فَِب

الحاجددة إلددى أن يقفددوا مددع قصددة أصددحاب القريددةن  إن الدددعاة إلددى هللا فددي أمددسضِ 
إنندي أريدد أن أقدف مدع الرجد  المدؤمن الدتي  .ويتأملوا ويتفكدروا فدي أبعادهدا ونهاياتهدا
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يد قطدب مداتا فعد  فدي نفسده تلد  اإليمدان العظديمن لقدد وفدق سد نتمكن اإليمان في قلبده
رحمدده هللا فددي تحليدد  نفسددية هددتا النمددوت  الطيددب والرجدد  المددؤمن المسددتجيب لدددعوة 
الرسددد ن وحلددد  نفسددديته الخيدددرةن فقدددا : إنهدددا اسدددتجابة الفطدددرة السدددليمة لددددعوة الحدددق 
المستقيمةن فيها الصدق والبساطةن والحرارةن واستقامة اإلدرا ن وتلبية اإليقداع القدوي 

 للحق المبين.

نطدق مدا مسمع الدعوة واستجاب لها بعد ما رأذ فيهدا دالَد  الحدق والفهتا الرج  
يتحد  عنه في مقالته لقومه وحينمدا استشدعر حقيقدة اإليمدان تحركدا هدتس الحقيقدة فدي 
 ددميرس فلددم يطددق عليهددا سددكوتَّان ولددم يقبددع فددي دارس بعقيدتددهن وهددو يددرذ ال ددال  مددن 

وتحددر  فددي  نر فددي  ددميرسحولدده والجحددود والفجددورن ولكنضدده سددعى بددالحق الددتي اسددتق
 شعورسن سعى به إلى قومهن وهم يكتبون ويجحدون ويتوعدون ويتهدضدون.

في دعوة قومه إلى الحقن وفي كفضهدم  مدينة يسعى ليقوم بواجبهوجاء من أقصى ال
 عن البغي وفي مقاومة اعتداَهم األ يم التي يوشكون أن يصبضوس على المرسلين.

قومده أو منعدة وال سلطانن ولم يكن في ع ة من  وظاهر أن الرج  لم يكن تا جاس
العقيدة الحيضة في  ميرسن تدفعه وتجئ به من أقصدى المديندة إلدى  من عشيرتهن ولكنضها

 (1)أقصاها.

فدي اإلشدارة إلدى بعدر المعداني العظيمدة التدي ( 2)ولقد أجاد اإلمدام الفخدر الدرا ي
وأنقد  إليد   ..دق المخلدبتشير إلى تمكن دعوة التوحيد في قلب الرج  المدؤمن الصدا

 بعر هتس المعاني:

ة -1  وجهان: له إن ارتباط الرج  المؤمن مع ما سبق من آياا القصض

أندده بيددان لكددونهم أتددوا بددالبالغ المبددينن حيدد  آمددن بهددم الرجدد  السدداعين أحدددهما: 
َِ َأِقَصَل اََِمدبَُنعب +وعلى هتا ففي قوله:  سد  بالمة باهرةن فهدو يدد  علدى أن إندتار الر" مب

 قد بلغ إلى أقصى المدينة.

 ×أن تكر قصة الرج  المؤمن بالمرسلين تسدلية لقلدوب أصدحاب الرسدو  ال اني: 
 .×وت بيتهم على الدعوةن كما كان تكر الرس  ال ال ة تسلية لقلب الرسو  

 فاَدتان وحكمتان:" ََْقوٌ +في تنكير  -2

ا لشأنهن أي رج  كام  في الرجوليض األولى:   ة.أن يكون تعظيمَّ

أن يكدون مفيددَّا لظهدور الحدق مدن جاندب المرسدلينن حيد  آمدن رجد  مدن ال انيدة: 

                               
 (.2963 -5/2962الظال : ) (1)
اشتهر بعلم األصو  والنحو والشعر  نهو العالم األصولي المفسر فخر الدين بن عمر بن الح سين الرا ي (2)

هدـ انظدر: الوفيداا 606توفى عدام  نربي والعجمي وكان ك ير البكاءوكان يوعظ باللسانين الع نوالوعظ

(4/ 248.) 
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 وا.  إن هم تواطأالرجا  ال معرفة لهم بهن فال يقا

َََل+فدي قولده:  -3 نن ِْ  تبصدير للمددؤمنين وهدايدة لهددمن ليكوندوا فددي النصد  بدداتلين "َُ

   التي جاء يسعى.جهدهمن ساعين فيهن مقتدين بالرج

حي  يشير إلى إشفاقه عليهمن وإ افتهم إليده  معنى لطيفن"  قَنِ  ب َيَ في قوله: + -4

ا.  دلي  على أنه ال يريد بهم إال خيرَّ

ََ ا اََِمِلَ نَبيَ +في قوله:  -5 تبداع المرسدلينن ولدم يقد : اتبعدوني دعوة منه لهدم إلدى ا "اتَّبب

م يكدن لدكما دعا مدؤمن آ  فرعدون فدي سدورة مدافرن وتلد  ألنده جداء مدن أقصدى المديندةن و
 تباع المرسلين التين أظهروا لهم الدلي ن وأو حوا لهم السبي .معهم وال بينهمن فدعا إلى ا

" اتَّببََننن ا+بدددين إظهددار النصدديحة فدددي قولدده: " اتَّببََنن ا اََِمِلَ ننَبيَ +جمددع فددي قولددده:  -6

 وقدددضم النصدديحة علددى اإليمددان لكوندده أبلددغ فددي" اََِمِلَ ننَبيَ +وإظهددار اإليمددان فددي قولدده: 

 النص .

َأَََكِ  َأِقلكا َ َم  مُِّهََُد رَ +في قوله:  -7 ِْ ََ ا َمَ  َّ َُ معنى حسدن لطيدفن واسدتخدام " اتَّبب

ألحسن األساليب في النقاش والجدا  واإلقناعن حي  ند   فيده درجدة إلقنداعهمن وكأنده 
ة يقو  لهم: افتر وا أنهدم ليسدوا مرسدلين وال هدداةن ولكدنهم مهتددون عدالمون بالطريقد
ا وال مدداالَّن وهددتا األمددر  المسددتقيمة التددي توصددلهم إلددى الحددقن  ددم هددم ال يسددألونكم أجددرَّ

 تباعهم واالستجابة لهم.يدعوكم إلى ا

َِبَنَد اَّنذبي َفدَنَلِنب +في قوله:  -8 َ  َ َأ اسدتفهام اسدتنكارين وفيده إشدارة إلدى أن  "َ َمنَ ِلب

تي ال يعبددس أن يقددضم السدبب الدتي األمر من جهة عبادة هللا وحدس ال خفاء فيهن وعلى ال
 يمنعه من عبادتهن أما أنا فال أجد مانعَّا يمنعني من عبادته.

ََِبَد اَّذبي َفدََلِنب +وفي قوله:  -9 َ  َ َأ لطيفة أخدرذن حيد  عدد  عدن مخاطبدة " َ َمَ ِلب

القوم إلى الحددي  عدن نفسدهن والحكمدة فدي تلد ن وهدو أنده ال يخفدى عليده حدا  نفسدهن 
 فهو ال يطلب العلة والدلي  من أحد آخرن ألنه أعلم بحا  نفسه.ولتل  

ََِبَد اَّذبي َفدََلِنب +جمع في قوله:  -10 َ  َ َأ  بين أمرين يتعلقان ب يمانه با ." َ َمَ ِلب

ََِبَد اَّذبي+هو عدم المانع التي يمنعه من اإليمان في قوله: األو :  َ  َ َأ  ".َ َمَ ِلب

اَّننذبي +المقت ددى الددتي يدددعوس إلددى اإليمددانن وهددو فددي قولدده:  هددو قيدداموال دداني: 
 وعلى العبيد عبادته وشكرس. نن فا  الخالق مال  ومنعم"َفدََلِنب 

قدم عددم المدانع مدن اإليمدان علدى المقت دى الدتي يددعوس لإليمدان فدي قولده:  -11
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ََِبَد اَّذبي َفدََلِنب + َ  َ َأ  األهم من المقصود من السياق. ولم يق : )فطركم( ألنه هو" َ َمَ ِلب

ولددم يقدد : )فطددركم( ألنددده يتحددد  عددن نفسدده ولدديس عدددنهمن " َفدَننَلِنب +قددا :  -12

ََِبدَ + ولتناسقه مع قوله: َ  َ َأ حي  أسند العبادة إلى نفسه فناسب أن يسدند الخلدق  ن"َ َمَ ِلب

 إلى نفسه.

عبادة هللان فمن يكون إليده الخوف والرجاء في " َ إبًََِلب تَنِلَقََن رَ +يت من قوله:  -13

 المرجع والمآبن يخاف منه ويرجى.

ليبدين الفدرق " َ إبًََِنلب تَنِلَقََن رَ  +هنا  حكمة لطيفة من االلتفاا إليهم فدي قولده:  -14

 بينه وبينهم من الرجوع إلى هللان فرجوعه هو إلى هللا ليس كرجوعهم هم.

تا رجوعده لإلكدرام واإلنعدامن رجوعه هو إلى هللا رجوع العابدد المدؤمن بدا ن ولهد
فرجدوعهم  نأما رجوعهم هدمن فهدو رجدوع الكدافر العاصدين ليحاسدب ويعاقدب ويعدتضب

 للعتاب واإلهانة وشتان بين رجوعين.

َنعك +فددي قولدده:  -15 َ  َ +إشددارة إلددى كمددا  التوحيدددن فقولدده: " أََأَّتَّبننَذ مبننَ َد نبننلب آهب َ َمننَ ِلب
َِبَننَد اَّننذبي َفدَننَلِنب َ إبََ  َننعك :+إشددارة إلددى وجددود هللان وفددي قولدده" ًِننلب تَنِلَقََنن رَ َأ " أََأَّتَّبننَذ مبننَ َد نبننلب آهب

 .إشارة إلى نفي الشر  به وعدم عبادة ميرس

َنعك : +في قوله -16 إشدارة لطيفدةن فالدونيدة هندا مقصدودة فبمدا أنده  بدا " مبنَ َد نبنلب آهب

" وهؤالء جميعَّا مشدتركون " نبنلب دَ ++أن هللا وحدس هو الخالق المعبودن فك  مير هللا هم 

في كونهم مخلوقين  عفاءن محتاجين إلدى هللان مفتقدرين إليدهل ولدتل  يجدب أن يكوندوا 
جميعَّا عابدين لهن وبما أنهم كلهم )من دونه شركاء في الدونية( فكيف يكون مدن بيدنهم 

 آلهةع!

ََ  بنَل َبَك ِ +فدي قولده:  -17 ا مدن المرسددلين أو يخاطدب الجميددعن سدواء كدانو" إبَِنب آَمنن

مددن أهدد  القريددةن لكندده أو  مددا يتوجدده إلددى أهدد  القريددةن حيدد  ي بددا لهددم أن هللا وحدددس 
 رب هم.

ََ رب +في قوله:  -18 ان ف ن المدتكلم إتا كدان " فََِْسَ ما يد  على أنه كان مترويَّا مفكرَّ

م الحجدة يعلم أن لكالمه جماعة سامعينن ف نه يتفكر فيهن كما أنه يقصد أن ي سمعهم ليقدي
مدر ن عليهمن وكأنه يقو  لهم: إني أخبرتكم بما فعلان حتدى ال تقولدوا لدم أخفيدا عندا أ

 تبعنا .ولو أظهرا أمر  ال

ََ رب +المراد بالسدماع فدي قولده:  -19 لديس مجدرد سدماع الصدوان بد  قبدو  " فَنَِْسَ

 (1) الدعوةن واالستجابة لصوا الحق والدخو  في اإليمان.
                               

 ( مع التصرف.60-26/54انظر: تفسير الرا ي ) (1)
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يدددة مددع صدددق الدددعوة وإخددالب التوجددهن والحددرب علددى إن هددتس المنهجيددة الفر
الهدايةن وظهدور الشدجاعةن وترتيدب األفكدارن وقدوة المنطدق ترجدع إلدى تمكدن اإليمدان 

ن الدتين اسدتطاعوا أن ي دموا الحقيقي فدي قلدب تلد  الرجد  الربدانين كمدا أن المرسدلي
نصدر هللا لهدم كب اإليمان وقافلة الددعوة م د  هدتا الرجد  المخلدب ل ددل ي  علدى إلى مو

مدددن اتصدددف بصدددفة  اوتمكدددين دعدددوتهم وظهدددور حجدددتهم. إن دعدددوة هللا يسدددتجيب لهددد
وهنا  فرق بين الرجولدة والدتكورةن فد ن الدتكورة تقابد  األنو دةن فال وجدان  نالرجولة

 هما التكر واألن ى.

دد   والدتكورة صدفة جسددية بدنيدة لديس إالل لكدنض الرجولدة تشدير إلدى الشددة والقدوة والتحم 
 جاعة وال باان فهي تشير إلى صفاا نفسيةن وم ايا معنويةن وف اَ  أخالقية.والش

ولعله ألج  هدتا وردا صدفة الرجولدة فدي مقدام مددح و نداء وإشدارةن قدا  تعدالى: 
َََل قَََل ََي َم َ َل إبرَّ اََِملَ + ِْ َِ َأِقَصَل اََِمدبَُنعب َُ ََْقٌو مَب  [.20]القصب:  ..".َ َقََ  

ََ ا اََِمِلَ َبيَ َ قَ +وقا  تعالى:  َََل قَََل ََي قَنِ  ب اتَّبب ِْ ََْقٌو َُ َِ َأِقَصَل اََِمدبَُنعب   [.20]يس:" ََ  مب

ََِ َر َُِكََُ  إبميََنَلَ +وقا  تعالى: َِ آلب فبِل ٌَ مَب ََْقٌو مُِّؤمب  [.28]مافر:" َ قَََل 

ََََمَد ا هللاَ +وقا  تعالى: ْبَقٌَل َ َدَق ا َمَ  ََ اََِمِؤمبنبَي  َه  مَّنَ  مب نننِ َِْبَنلَ َ مب ََنَل  َه  مَّنَ َق ًََِلب َفمبننِ ََ
ِك  ُ ََ ا تَنِبدب  [.23]األح اب:  "َُنَُظبَل َ َمَ َ دَّ

ََِْننَد َب َ اَخَ ننَلب +وقددا  تعددالى: ََ ََننلَ فبًَهننَ َبب ننبَب َْ َُ َر هللاَ َأر تَنِلفَننَ  َ َُننِذَنَل فبًَهننَ اِْسَننلَ  َب ْ  َأ  وب  َنًَنن 
  َِِهبًهب َِةب َ إبََُُ ب اََََّنَةب ْبَقٌَل َ  تَن َبِنلب هللاب َ إبقََ ب اَصَّ  َََ   ًٌِ ٌَْة َ َ   َن ََ  [.37 ن36]النور:  "رب

ََ +وقا  تعالى: ُُّ اََِمدَّهَبلُب ْبَقٌَل ُيُّببُّ َر َأر َُنَُدَهََّل ا َ هللاَ ُيَب  [.108]التوبة:  "فبًلب 

دان وتدد  علدى أن الحيدداة إن خطدوة تلد  الرجد  المدؤمن تعتبدر موقفَّددا إيمانيَّدا عظي مَّ
فعددالَّ مواقددفن وأن الرجددا  بمددواقفهم ال بأعمددارهمن لقددد آمددن فددي وقددا المحنددة والشدددة 
واالبددتالءن وات بددع المرسددلين وهددم مست ددعفونن وتحدددذ بددتل  القددوة الماديددة الغاشددمةن 
وأعلددن عددن إيماندده وطلددب أن يسددمعوسن مددع أندده يددرذ الخطددر أمامددهن ويتوقددع أن ينالدده 

مكروسن وقد يدؤدي موقفده إلدى إ هداق روحدهن ومدع تلد  آمدن وأعلدن إيماندهن األتذ وال
 (1) واستعد لتحم  نتيجة موقفه.

إن الددتين يسددعون لتمكددين شددرع هللا فددي دنيددا الندداس علدديهم أن يتصددفوا بصددفاا 
 الرجولة ويحرصوا على  م من تظهر فيهم هتس الصفاا الجميلة إلى صفوفهم.

ا على طريق الددعوةن يقتددي بده إن تل  الرج  الرباني أصب  نب ا بار َّ راسَّا ومعلمَّ
الدعاة في انحيا هم إلى جانب الحق والت امه والدعوة إليدهن ولسدان حدا  أحددهم يقدو  

ََ رب +لآلخرين:  ََ  بَل َبَكِ  فََِْسَ  ."إبَِنب آَمن
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إن انتصار منه  هللا والتمكين له وتعرف الناس عليهن يحتدا  إلدى رجدا  يرفعدون 
تددى يسددمع ايخددرونن إن جمددا  الحيدداة ورونقهددا البهددي وحالوتهددا الن ددرة أصددواتهم ح

 تكون بنصرة الحق ود  الباط  في حصونه.

 وإن المواقف اإليمانية ابتغاء مر اة هللا رفعة للداعية في الدنيا وايخرة.

دا الرابحدونن فعنددما يددفع اإلنسدان المدؤمن  إن أصحاب المواقف اإليمانيدة هدم داَمَّ
ودنيدداسن وهددو هبددة ومنحددة وعطيددة وف دد  مددن هللا مقابدد  الجنددة والنعدديم  حياتدده وعمددرس

ا. ا عظيمَّ ا وفا  فو َّ ا وفيرَّ  الداَم والخلود األبدي يكون رب  ربحَّ

إن أهدد  اإليمددان يكظمددون مدديظهمن ويحلمددون علددى الجهلددة والصددبر علددى دعددوة 
أال تدرذ  نباألعدداء ن ويبتعدون عن الشماتةاألشرار وأه  البغي والسعي في تخليصهم

 كيف تمنى الرج  الرباني الخير لقتلتهن والبامين له الغواَد ن وهدم كفدرة عبددس أصدنام.

(1)  

إن دخددو  الجنددة مددع الشددهادة فددي سددبي  هللا نددوع مددن التمكددينن واستَصددا  أهدد  
 الشر  التين عاندوا الدعاة نوع من النصر ألولياء هللا.

 المبح  ال اني
 دودــــــــــاب األخـــــأصح 

إن قصة الغالم مع المل  الكافر من أو   القصدب فدي تمكدين هللا تعدالى للددعاة 
 في تبليغ رسالتهم وأداء أمانتهم.

كان فيمن كان قبلكم ملد  وكدان لده سداحرن فلمدا كبدر السداحر : »×قا  رسو  هللا 
دا ألعلمده السدحرن فددفع  قا  للمل : إني قدد كبدر سدنين وح در أجلدين فدادفع إلدى  مالمَّ

ا كان يعلمه السحرن وكان بين الساحر وبين المل  راهدبن فدأتى الغدالم علدى إليه  مالمَّ
الراهب فسمع من كالمه فأعجبه نحوس وكالمهن وكان إتا أتى الساحر  ربهن قدا : مدا 
حبس ع فشكا تل  إلى الراهبن فقا : إتا أراد الساحر أن ي رب  فق : حبسدني أهلدين 

ني السدداحرن فبينمددا هددو تاا يددوم إت أتددى علددى حبسدد :وإتا أراد أهلدد  أن ي ددربو  فقدد 
دابة فظيعة عظيمة قد حبسا الناس فال يستطيعون أن يجو وان فقدا : اليدوم أعلدم أمدر 
ان فقددا : اللهددم إن كددان أمددر  الراهددب أحددب إلددى هللا أم أمددر السدداحرن قددا : فأخددت حجددرَّ

اسن الراهددب أحددب إليدد  وأر ددى مددن أمددر السدداحر فاقتدد  هددتس الدابددة حتددى يجددو  الندد
 نورماها فقتلهان وم ى الناسن فدأخبر الراهدب بدتل ن فقدا : أي بندى أندا أف د  مندي

واألبدرب وسداَر األدواء  ل فكان الغالم ي برئ األكمدهستبتلين ف ن ابتليا فال تد  على  
وكان للمل  جليس فعمىن فسمع به فأتاس بهدايا ك يرةن فقا : اشدفنين  نويشفيهم ب تن هللا
ن فد ن آمى أحددَّان إنمددفقدا : مدا أنددا أشدف دد   ج  ندا بدده دعدوا هللا فشددفا ن ا يشدفى هللا ع د   و 

من فدعا هللا فشفاسن  م أتى المل  فجلس منده نحدو مدا كدان يجلدسن فقدا  لده الملد : يدا فآ
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 فالنن من ردض علي  بصر ع فقا : ربين فقا : أنداع قدا : الن ربدي وربد  هللان قدا : أو
وربد  هللان فلدم يد   يعتبده حتدى د ض علدى الغدالمن ل  رب ميريع قدا : نعدمن ربدي هللا 

واألبدربن وهدتس األدواءع  بنىن بلغ مدن سدحر  أن تبدرئ األكمده فبع  إليه فقا : أي
ن قا : أناع قا : ال. قا : ولد  رب ميدريع  ج    قا : ما أشفى أحدَّان إنما يشفى هللا ع    و 

ددا بالعددتاب لددم يدد   بدده  حتددى د  علددى الراهددبن فددأتى قددا : ربددي وربدد  هللان فأخددتس أي َّ
الراهبن فقا : ارجع عن دين ن فأبي فو ع المنشار في مفدرق رأسده حتدى وقدع شدقاس 
إلددى األررن وقددا  للغددالم: ارجددع عددن ديندد ن فددأبين فبعدد  بدده مددع نفددر إلددى جبدد  كددتا 

ن فتهبوا بهن فلما علوا بده اال فدهدهوا بلغتم تروته ف ن رجع عن دينه وإوكتان فقا : إت
ن أجمعونن وجاء الغدالم بما شَان فرجف بهم الجب  فدهدهو قا : اللهم اكفنيهمالجب ن 

 ن-تعددالى  -يلدتمس حتددى دخدد  علددى الملدد  فقددا : مددا فعدد  أصددحاب ن فقددا : كفددانيهم هللا 
ججدتم بده البحدر فد ن رجدع عدن دينده فبع  به مع نفر في قرقور في البحدرن فقدا : إتا ل

قوس في البحرن فلججوا به الوإ بحرن فقا : الغالم: اللهم اكفنيهم بما شَان فغرقدوا ال فغرض
أجمعونن وجاء الغالم حتى دخ  علدى الملد ن فقدا : مدا فعد  أصدحاب ع فقدا : كفدانيهم 

ن أندا فعلدا مدا هللا تعالىن  م قا  للمل : إن  لسا بقاتلي حتدى تفعد  مدا آمدر  بدهن فد 
قددا : تجمددع الندداس فددي ال ف ندد  ال تسددتطيع قتلددين قددا : ومددا هددوع آمددر  بدده قتلتنددين وإ

ا مددن كنددانتين  ددم قدد : بسددم هللا رب  صددعيد واحدددن  ددم تصددلبني علددى جددتع وتأخددت سددهمَّ
و ع السهم في كبد قوسدهن  دم رمداسن وقدا :  نالغالمن ف ن  إتا فعلا تل  قتلتنين ففع 

بسدم هللا رب الغدالمن فوقددع السدهم فددي صددمهن فو دع الغددالم يددس علددى مو دع السددهم 
 آمنا برب الغالم. وماان فقا  الناس:

فقي  للمل : أرأيا ما كنا تحترع فقد وهللا ند   بد ن قدد آمدن النداس كلهدمن فدأمر بدأفواس 
ال ن وقدا : مدن رجدع عدن دينده فددعوسن وإالنيدران االسك  فخد د فيها األخاديدن وأ رما فيهد

نمددا فددأقحموس فيهددان قددا : فكددانوا يتعددادون ويتدددافعونن فجدداءا امددرأة بددابن لهددا تر ددعهن فكأ
اس ف ن  على الحقتقع في النارن فقا  الصبي: اصبر تقاعسا أن  (1)«.ذ يا أمض

لقدد انتصدر الغدالم بعقيدتدده علدى الملد  الكدافرن وتمكددن منهجده الربداني فدي نفددوس 
و بتدوا علدى عقيددتهم و دحوا بأنفسدهم مدن أجد  إيمدانهم  نرعايا المل  المشر  الغدادر

 ر.وعلموا البشرية معنى من معاني االنتصا

قا  سيد قطب رحمده هللا: )فدي حسداب األرر يبددو أن الطغيدان قدد انتصدر علدى 
في نفوس الفَدة الخيريدة الكريمدة  التروة العاليةوأن هتا اإليمان التي بلغ تل   ناإليمان

ال ابتددة المسددتعليةن لددم يكددن لدده و ن وال حسدداب فددي المعركددة التددي دارا بددين اإليمددان 
 والطغيان.

 أليمة. هتس الخاتمة أسيفة ساب األرر تبدوفي ح

 ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيََّا آخرن ويكشف لهم عن حقيقة أخرذ.
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ومددن متدداع وحرمددانن ليسددا هددي  نإن الحيدداة وسدداَر مددا يالبسددها مددن لتاَددت وآالم
القيمة الكبدرذ فدي الميد انن وليسدا هدي السدلعة التدي تقدرر حسداب الدرب  والخسدارةن 

ا علددى الغل بددة الظدداهرةن فهدتس صددورة واحدددة مددن صددور النصددر والنصدر لدديس مقصددورَّ
 الك يرة.

هدتا  -جميعَّدا  -إن الناس جميعَّا يموتونن وتختلدف األسدبابن ولكدن النداس ال ينتصدرون 
االنتصدددارن وال يرتفعدددون هدددتا االرتفددداعن وال يتحدددررون هدددتا التحدددررن وال ينطلقدددون هدددتا 

لفَددة كريمددة مددن عبددادسن تشددار  االنطددالق إلددى هددتس ايفدداقن إنمددا هددو اختيددار هللا وتكريمدده 
النداس فدي المددوان وتنفدرد دون ك يددر مدن الندداس فدي المجددن المجددد فدي المدد  األعلدىن وفددي 

دا  -دنيا الناس    بعدد األجيدا  لقدد كدان فدي إتا نحدن و دعنا فدي الحسداب نظدرة األجيدا -أي َّ
خسدددرون المددؤمنين أن ينجدددوا بحيدداتهم فددي مقابددد  اله يمددة إليمددانهمن ولكدددن كددم ي اسددتطاعة

أنفسهمن وكم كانا البشرية كلها تخسرن كم كدانوا يخسدرون وهدم يقتلدون هدتا المعندى الكبيدرن 
يدةن وانحطاطهدا حدين يسديطر الطغداة علدى  معنى  هادة الحيداة بدال عقيددةن وبشداعتها بدال حرض

 األرواحن بعد سيطرتهم على األجساد.

لب + َهِ  إب َّ َأر َُنِؤمبنَنن ا َبب نننِ َب اِ َمبًندب  َ َمنَ نَنَ َمنن ا مب نن َُب ََ َِ حقيقددة ينبغددي أن يتأملهددا [. 8]البددرو : " ا

 المؤمنون الداعون إلى هللان في ك  أررن وفي ك  جي .

هم هددي فددي صددميمها معركددة عقيدددةن وليسددا شدديََّا إن المعركددة بددين المددؤمنين وخصددوم
وإن خصددومهم ال ينقمددون مددنهم إال اإليمددانن وال يسددخطون مددنهم إال  نآخددر علددى اإلطددالق

 (1) .العقيدة

وكدددتل   نإن المتأمدد  فدددي قصدددة الغدددالم يجدددد أن الغددالم انتصدددر بعقيدتددده ومنهجددده
الراهب التي  با مدن أجد  أن تبقدي عقيدتده فدي مقابد  أن ت هدق روحدهن أمدا األعمدى 

المل  مدع مدا فدي تلد  مدن جداس  دفقد انتصر مرتينن انتصر عندما تخلى عن مكانته عن
 ياته في مقاب  عقيدته.ا تخلى عن حمومكانةن وانتصر عند

إن الراهددب واألعمددى قددد خلضدددا لنددا معدداني عظيمددة مددن معدداني االنتصددار الحقيقددين 
بعيدَّا عن التأويد  والتبريدر الدتي يغطدي فيده ك يدر مدن النداس  دعفهم وخدورهم بسدتار 

 يوهمون فيه ايخرين أنهم فعلوا تل  من أج  الدين.

فرصة عظيمة فدي تبليدغ رسدالة ربدهن  وحين سنحا له نلقد كان الغالم تكيَّا ألمعيَّا
 امتنمها وحقق معاني عظيمة في مفهوم النصر والتمكين.

لقددد انتصددر الغددالم بقددوة فهمدده وإدراكدده ألقصددر وأسددلم الطددرق لنصددرة ديندده وعقيدتددهن 
وانتصدر عنددما وفدق التخدات  نوإخرا  أمته من ال ال  إلى الهدذن ومن الكفدر إلدى اإليمدان

ا المناسدددبن متخطيَّدددا جميدددع العقبددداان ومسدددتعليَّا علدددى الشدددهواا القدددرار الحاسدددم فدددي الوقددد
وحظددوظ الددنفس ومتدداع الحيدداة الدددنيان وانتصددر علددى هددتا الملدد  المتجبددر المتغطددرسن الددتي 
أعمددى هللا قلبددهن فددأخرب ملكدده بيدددسن ف نهددا ال تعمددى األبصددار ولكددن تعمددى القلددوب التددي فددي 

                               
 .173انظر: معالم في الطريق: فص : هتا هو الطريقن ب (1)
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 الصدور.

  المل  الكافر وعندما رسم طريقده لنيد  إن الغالم كان عبقريَّا عندما خطط إلهال
 الشهادة في سبي  هللا.

لقد كان االنتصار العظيم في المعركة بين الكفر واإليمان لصال  موكدب التوحيددن 
 لقد استشهد فرد وحيا بسببه أمة فآمنا برب الغالم.

 إن دقة التخطيط وبراعة التنفيتن وسالمة التقديرن نجاح باهرن وفو  ظاهر.

ا حسدنَّا علدى لسدان لقد ا نتصر الغالم عندما جعله هللا قدوة لمن بعدسن وأبقى له تكرَّ
المؤمنينن حي  جع  هللا له لسان صددق فدي ايخدرينن لقدد كاندا انتصداراا متالحقدة 

آمندددوا بدددا  وحددددس وكفدددروا  نووصدددلا إلدددى تروتهدددا عنددددما آمدددن النددداس بدددرب الغدددالم
م كد  مدا يملد  مدن وسداَ  ن فاسدتخدن جنون الملد ن فقدد صدوابهبالطاموان وهنال  ج

 اإلرهاب والتخويفن في محاولة ياَسةن لإلبقاء على هيبته وسلطانه وتعبيد الناس له.

 ددم يحفددر أخاديدددسن ويوقددد نيرانددهن ويددأمر  بانيتدده وجنددودس ب لقدداء المددؤمنين فددي النددارن 
قدددام إتا نجدد اإل نوتدأتي المفاجدأة المتهلدةن بدد  أن ي دعف مدن ي دعفن ويهدرب مدن يهدرب

والشددجاعةن وتلدد  بالتدددافع إلددى النددار وال مريددبن ألن اإليمددان بدد  فددي نفوسددهم الشددجاعةن 
وهددا هددم يجدددضون فددي اللحدداق بددالغالمن وكددأنهم يتلددتتون فددي تقددديم أرواحهددم فددداءَّ  نوال بدداا

 لعقيدتهم ودينهم.

ويبددد الظددالم الطويدد  الددتي عاشددوسن  نع بدداألمم الغراَددبإن اإليمدان الحقيقددي يصددن
سددنواا المديدددة التددي اسددتعبدهم فيهددا الطغدداةن ومددع قصددر المدددة التددي قددد يددأتي فيهددا وال

اإليمان إلى النفوس إال أنه كفيد  بتعريدف النداس بحقيقدة المدنه  الربداني كمدا ندرذ فدي 
هددتس األمددة السددعيدة التددي آمنددا بددرب الغددالمن وكددأنهم عرفددوا المددنه  وعاشددوا فيدده كمددا 

 عليه كما تربي الغالم في صباس.   عمرسن أو تربوااعاش الراهب طو

 إن حقيقة اإليمان عندما تخالط بشاشة القلوبن وتالمس األرواح تفع  العجب.

ا جماعيَّدا مباركَّدا يدد  علدى  لقد كان انتصار الناس التين آمنوا برب الغالم انتصدارَّ
 صفاء العقيدةن وو وح المنه ن وسالمة الطريقن وفهم لحقيقة االنتصار.

ي القرآن وال في الس ن ة أي تكر لهؤالء الظلمدةن ومداتا كدان مصديرهم إننا ال نجد ف
نعم وردا آية في آخر قصدتهم فيهدا  ..(1)و  في تل  حكمة  قد تخفى علينا  نفي الدنيا

ََننَذابَ +دعددوة لهددم وتحددتير:  َََهننِ   َُ  َنن ا فَن ْب يَّ ََّلِ َُن نَننَ ََِمننِؤمبنبَي َ اََِمِؤمب ََ فَنَُننَنن ا ا ُ  َقَهنننََّ  َ َهَننِ  إبرَّ اَّننذب
قب   [.10]البرو : " َََذاَب اِ َلُب

انظدروا إلددى هددتا الكددرم والجدودن قتلددوا أوليدداءسن وهددو » :(2)قدا  الحسددن البصددري 

                               
 (14ن 13انظر: حقيقة االنتصار ب ) (1)
كدان مدن  نهو سيد التابعين الحسن بن أبدي الحسدن يسدار البصدري األنصداري مدوالهم  اهدد فا د   قدة (2)
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 (1)«. يدعوهم إلى التوبة والمغفرة

دد المنتصددرع الددتي نصددر  ن  أن هددتس النهايددة تحقددق معنددى مددن معدداني االنتصددارن م 
ق ب ع دق رض اَقن  م انتق  إلدى جنداا النعديمن أو تلد  الدتي تمتدع عقيدته ودين ربهن وح 

 إلى عتاب جهنم وعتاب الحريقع -إن لم يتب  -بأيام في الحياة الدنيا  م مآله 

حريددق الدددنيا وحريددق ايخددرةع  ..هدد  هنددا  مقارنددة بددين الحريددق األو ن والحريددق ال دداني
قدوا فدي ا رض ٌْ َرِنلبي مبنَ + لددنيان فدـإنها نقلة بعيددةن وبدون شاسدعن أمدا المؤمندون الدتين ح  َهَنِ  َقنَّنَ

 َْ َننَ َِ ََظبننً َ + ن وتعلددن النتيجددة التددي ال مددراء فيهددا وال جدددا :[11]البددرو :  "ََتُِبَهننَ اْ ََِفننِ َز اَِ ََ ا " َََبنن

وفي الدنيا تمكن المنه  مدن قلدوب النداس  نهتا في ايخرة (2) عأليس هتا هو االنتصار
 وتم ظهورس.

                               
 (.4/496بن ك ير )تفسير ا (1)

 (.55انظر: حقيقة االنتصار ب) (2)
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 المبح  ال ال 
 لتبليغ الرسالة في مكة ×هللا تعالى لرسو  هللا  تمكين

وبندداء القاعددة الصددلبة  نلتربيددة أصدحابه ×بعدد اإلعدداد الرفيددع الدتي قددام بده النبدي 
على أسس عقدية وخلقية وأمنية وتنظيميةن وبعدد أن قطدع المرحلدة السدرية بكد  نجداح 

ََ اْقِننَل بيَ +وتفوقن ن   قو  هللا تعالى:  ًََت ن ََ ب  ِْ فخدر  رسدو  هللا [ 214]الشدعراء: " َ أَننذب

يددا بنددى »ن فاجتمعددا إليدده قددريشن فقددا : «يددا صددباحاس»حتددى صددعد الصددفا فهتددف:  ×
فدالنن يدا بنددى عبدد منددافن يدا بنددى عبدد المطلدبن أرأيددتكم لدو أخبددرتكم أن خديالَّ تخددر  

ع  فد ني ندتير لكدم»قدالوا: مدا جربنضدا عليد  كدتبَّا. قدا :  «بسف  هتا الجب  أكندتم مصددقي 
 دم قدام فن لدا هدتس  نفقا  أبو لهب: تبَّا ل ن أمدا جمعتندا إال لهدتا «بين يدي عتاب شديد

َُّ +السورة  ُ  َ َت َِ ََُدا َأ ب َهَ  [.1]المسد:" تَنبَّ

إن  لنيددة ب نددتار عشدديرته األقددربينن إتدعوتدده الع ×مددن الطبيعددي أن يبدددأ الرسددو  
عشيرة قد يعدين علدى نصدرته وتأييددس مكة بلد توملا فيه الروح القبليةن فبدء الدعوة بال

وحمايتهن كما أن القيام بالدعوة في مكة ال بد أن يكون له أ ر خاب لمدا لهدتا البلدد مدن 
قدع كبيدر علدى بقيدة أن يكون لده وفجلبها إلى حظيرة اإلسالم ال بد مرك  ديني خطيرن 

محدددودة  ن هددتا ال يعنددى أن رسددالة اإلسددالم كانددا فددي أدوارهددا األولددىالقباَدد ن علددى أ
بقريشن ألن اإلسالم كما يتجلى من القرآن اتخت الدعوة في قريش خطوة أولى لتحقيدق 

 (1) رسالته العالمية.

ولقدددد كاندددا النتيجدددة المباشدددرة لهدددتا الصددددع هدددي الصدددد واإلعدددرار والسدددخرية 
 ×واإليدددتاء والتكدددتيبن والكيدددد المددددبر المددددروسن ولقدددد اشدددتد الصدددراع بدددين النبدددي 

وخ الو نية و عماَهان وأصب  الناس في مكدة يتنداقلون أخبدار تلد  وأصحابهن وبين شي
الصراع في ك  مكانن وهدتا فدي حدد تاتده مكسدب عظديم للددعوةن سداهم فدي أشدد وألدد 

مون لسدوء عنهدان فلدديس كد  النداس ي س ددلضِ ا ممدن كدانوا يشدديعون فدي القباَد  قالددةأعدداَهان 
يتددابع األخبددارن ويتحددرذ  بدددعاوذ القرشدديينن بدد  كددان يوجددد مددن مختلددف القباَدد  مددن

 الصواب فيظفر به.

ن وسدمع وكانا الوسيلة اإلعالميدة فدي تلد  العصدر تناقد  النداس ل خبدار مشدافهة
ن وأصدب   هدتا الحدد  العظديم حدد  النداس فدي كد  ×لقاصي والدداني بنبدوة الرسدو  ا

يشدددق طريقددده لكسدددر الحصدددار المفدددرور علدددى الددددعوةن  ×مكدددانن وبددددأ رسدددو  هللا 
بهددا إلدددى مواقددع جديددددةن وسددنرذ تلدد  فدددي عر دده للددددعوة علددى القباَددد ن واالنتقددا  

 والخرو  للطاَفن وهجرة الحبشة.

لقد كدان أولدى النداس بتوجيده الددعوة إلديهم: قدريش وأهد  مكدة وبداألخب عشديرة 
األقربين فوجه إليهم الدعوة من خال  هدتا المنبدر العلندين وأندترهم عدتاب هللا  ×النبي 

                               
 .125ن 124دراسة في السيرة النبويةن د. عماد الدين خلي  ب (1)
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 .(1)وبأسه إن لم يؤمنوا 

وكددان مددوقفهم كموقددف  نف ددا االسددتجابة واالنقيدداد للحددق المبددينرولكددن قريشَّددا 
األقددوام السددابقة مددن رسددلهمن فحدداربوا الدددعوة الجديدددة التددي عددرا واقعهددم الجدداهلي 
وعابدددا آلهدددتهم وسدددفها أحالمهدددمن أي آراءهدددم وأفكدددارهم وتصدددوراتهم عدددن الحيددداة 

والمحداوالا إليقداف الددعوة وإسدكاا واإلنسدان والكدونن فاتخدتوا العديدد مدن الوسداَ  
 صوتها أو تحجيمها وتحديد مجا  انتشارها.

 بالخرو  بالدعوة من مكة لتحقيق أمور من أهمها: ×لقد فكر النبي 

البح  عن موطن يأمن فيه المسدلمون علدى ديدنهمن ويسدلمون مدن أتذ قدريش  -1
 وفتنتهان حي  ال تطالهم يدهان وال يمتد إليهم بطشها.

  عددن بيَدددة تقبدد  الددددعوةن وتسددتجيب لهدددان فددي مقابددد  عنددا القرشددديين البحدد -2
وكنودهمن ومن هتس البيَدة تنطلدق إلدى آفداق األررن تحقيقَّدا ألمدر هللا بدالتبليغ للعدالمين 

(2). 

فكانا هجرة المسلمين إلى الحبشةن فكانا األولى في شهر رجب سنة خمدس مدن 
 شاةَّ إلى البحر فاستأجروا سفينة.المبع ن وهم أحد عشر رجالَّ وأربع نسوة خرجوا م

وهي ممن هاجر إلى الحبشة الهجدرة األولدى  - ×وقد صورا أم سلمه  و  النبي
الظروف التي أحاطا بهتس الهجدرة فقالدا: )لمدا  داقا عليندا مكدة وأوتي أصدحاب  -

وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من الدبالء والفتندة فدي ديدنهمن وأن رسدو  هللا ال  ×رسو  هللا 
فدي منعدة مدن قومده وعمدهن ال يصد  إليده  ×ع دفع تل  عنهمن وكدان رسدو  هللا يستطي

إن بدأرر الحبشدة ملكَّدا ال »: ×فقا  لهم رسو  هللا  نشيء مما يكرس مما ينا  أصحابه
ددا ممددا أنددتم فيددهي   ددا ومخرجَّ « ظلددم أحددد عندددسن فددالحقوا بددبالدس حتددى يجعدد  هللا لكددم فرجَّ

مندا علدى دينندا ان فن لنا بخير دار إلى خير جدارن أفخرجنا إليها أرساالَّ حتى اجتمعنا به
ا(   .(3)ولم نخش منه ظلمَّ

لقدددد كاندددا هجدددرة المسدددلمين إلدددى أرر الحبشدددة تاا أبعددداد سياسدددية وإعالميدددة 
إلدى  ×)التفدا  في ماية الدقة وبعد النظرل ألنده للحبشة ×وكان اختيار النبي  نودعوية

وته من أخطارن فوجدد أن جدتورها قدد ما يحيط به من الداخ  والخار ن وما ينتظر دع
امتدا في أعماق الج يرة العربيةن بدين مدؤمن قدوذ اإليمدانن وبدين كدافر معاندد شدديد 

 الحرب على  عامتهان عظيم الحقد على الدعوة وصاحبها(.

وأمدددا خدددار  الج يدددرةن فتوجدددد إمبراطوريدددة فدددارس وقدددد أعماهدددا دخدددان الندددارن 
ودنيدداهمن أمددا الحبشددة فمددا يدد ا  بهددا بعددر  وإمبراطوريددة الددروم وقددد عبدددوا الملددو 

                               
 ن سلمان العودة.167انظر: الغرباء األولون ب  (1)

 .168المصدر السابقن ب (2)

 (.1/334ابن هشام ) (3)
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 .(1)ظلم أحد بأر ه ومير من صدق رسالة عيسى عليه السالمن وأن بها ملكَّا ال ي  

 بما يدور حوله ومعرفة الدو  وطباَعها. ×وهتا يد  على اهتمام رسو  هللا 

مجدرد خدرو  م وساَ  اإلعدالم فدي اإلسدالمل ألن ولقد كانا الهجرة وسيلة من أه
ا فددي المجتمددع الملدديء المسددل  مين مددن بلددد كددانوا فيدده منددت النشددأةن يخلددق تسدداؤالَّ كبيددرَّ

بالكتب واألراجيف والمتخصب في تشويه أخبار الددين الجديددن وخرجدوا وقدد تركدوا 
 مدا الدتي حملهدم علدى تدر  أوطدانهم وأمدوالهم وأهلديهمع إنده  :تساؤالَّ فدي أتهدان النداس

 ألمر عظيم. 

اإلسدالمي األو  للحبشدة بخطدة محكمدة وتددبير مقصدود لقد خر  الوفد اإلعالمي 
أرسدد  كتابَّددا  ×حيدد  إن الرسددو   نلنشددر الدددعوة اإلسددالمية وإعالنهددا فددي كدد  مكددان

 .(2)للنجاشي يشير فيه إلى البر بالمسلمين ويدعوس فيه إلى اإلسالم 

لم يكدن لمجدرد الصددفة والهدروب مدن شددة  والمكان وهكتا ترذ أن اختيار ال من
فقطن ب  كان بع هم في حماية قبيلة يسدتطيع البقداء فدي مكدة دون إيدتاء مهلد   العتاب

(3). 

وكان الوفد اإلعالمي األو  أشبه بسفارة في أيامنا الحا رة لكنها تحم  شدعار ال 
علددى نشددرسن لقددد كددان الهدددف األو  مددن  هللا محمددد رسددو  هللان وتعمدد  جاهدددةإلدده إال 

لمست دددعفين مددن أتذ قدددريشن ودفددع مدددربتهم ا هجددرة المسدددلمين إلددى الحبشدددة حمايددة
المعنويدددةن وتدددأمينهم علدددى ديدددنهمن وفدددت  آفددداق جديددددة للددددعوة إلدددى هللا يشدددرف عليهدددا 
المهداجرونن والحددط مدن مكانددة قدريش عنددد سدداَر العدربن وإدانددة مدوقفهم مددن الدددعوة 

لتهددان يجعدد  األحبدداش يسددبقون قريشَّددا ويددؤ م  ون مددن طددردتهم وأسدداءا إلدديهم مددن ووح 
الناسن ومن  دعفاَهم ومربداَهم وهدتس كلهدا آ دار إيجابيدةن ال ي دير أن يوجدد أشراف 

إلى جوارها آ ار سلبية قليلةن منها: أن إيواء الحبشة للمسلمين وطيب مقامهم بها أتكدى 
 .(4) اعفا من حربها ومكرهان وعداوتهانار الحقد لدذ قريشن ف

 ×ن إيددتاء النبددي د أسددلمان وكفددا عددوعندددما تسددامع المهدداجرون بددأن قريشَّددا قدد
بددالهجرة ال انيددةن فهدداجر قرابددة  ×رجعددوان فوجدددوا األمددر أشددد ممددا كددانن فددأتن النبددي 

 .(5)الماَة ما بين رج  وامرأة واستقروا هنا 

دوافدع الهجدرة ال انيدةن فقدا : )فلمدا اشدتد الدبالء وعظمدا ( 6)لقد تكدر ابدن إسدحاق 
نة ايخرة التي أخرجدا مدن كدان ن وكانا الفت×الفتنة توا بوا على أصحاب رسو  هللا 

                               
 (.111ب) انظر: الوفود اإلعالمية في العصر المكي لعلى األسط ن (1)

 (.114انظر: الوفود اإلعالمية في العصر المكي لعلى األسط ن ) (2)

 (.115المصدر نفسهن ب ) (3)

 (.171انظر: الغرباء األولون ب ) (4)

 (.169ب ) المصدر نفسهن (5)

 (.7/34هو محمد بن إسحاق بن يسار من كتاب السيرة )انظر: سير أعالم النبالء  (6)
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 .(1)هاجر من المسلمين بعد التين كانوا خرجوا قبلهم إلى أرر الحبشة( 

لقد أرسلا قريش عمرو بن العاب وعبدد هللا بدن أبدي ربيعدة يحمدالن الهددايا إلدى 
النجاشي وبطارقتهن فقابال النجاشي طالبين إليه إعادة من هاجر من المسدلمينن فأرسد  

لمسدلمين فسدألهم عدن ديدنهم فقدا  جعفدر بدن أبدي طالدب ر دي هللا عنده: النجاشي إلى ا
ا على الشر ن نعبد األو ان ونأك  الميتةن ونسدئ الجدوارن ونسدتح   )أيها المل  كنا قومَّ
المحارمن بع نا من بعر في سف  الددماء وميرهدان ال نحد  شديََّا وال نحرمدهن فبعد  

وأمانتدهن فددعانا إلدى أن نعبدد هللا وحددس ال  هللا إلينا نبيَّا من أنفسنا نعرف وفاءس وصددقه
 شري  لهن ونص  الرحمن ونحسن الجوارن ونصلى ونصومن وال نعبد ميرس(.

فقا : ه  مع  شديء ممدا جداء بدهع وقدد دعدا أسداقفته فدأمرهم فنشدروا المصداحف 
 حولهن فقا  جعفر: نعم.

 على  ما جاء به. قا : ه ل م  فات   

ا مددن كهدديعب خ ددلا لحيتددهن فبكددى وهللا النجاشددي حتددى ا ن(2) فقددرأ علدديهم صدددرَّ
وبكا أساقفته حتى أخ لوا مصاحفهم  م قا : إن هتا الكالم ليخر  مدن المشدكاة التدي 

 انطلقوا راشدين. ..جاء بها عيسى

د قدريش فدي اسدتعادتهمن أ دار عمدرو بدن العداب فدي اليدوم ولما أخفقا محاولة وف
من فقا  للنجاشي: أيها الملد  إنهدم يقولدون التالي موقف المسلمين من عيسى عليه السال

ا هم فقا  له جعفر: نقو  هدو عبدد هللا م فسألفأرس  النجاشي إليه نفي عيسى قوالَّ عظيمَّ
 ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العتراء البتو .

وأعطددى النجاشددي  نفقددا  النجاشددي: ماعدددا عيسددى ابددن مددريم ممددا قلددا هددتا العددود
ر ي هللا عنهدا  فأقاموا مع خير جار في خير دار كما تقو  أم سلمة مان للمسلمينناأل
(3). 

إن مسارعة قدريش إلرسدا  وفدد السدتعادة المسدلمين المهداجرين إلدى الحبشدة تدد  
على إدراكها لخطدورة الموقدف إتا مدا حصد  المسدلمون علدى مدأوذ لهدم يدأمنون فيدهن 

مكددةن وكدد  تلدد  يشددك  والحبشددة نصددرانيةن وملكهددا عددرف بالعددد ن وهددي قريبددة مددن 
ا على قريش في المستقب   .خطرَّ

 لقددد فتحددا جبهددة جديدددة لقددريش انه مددا فيهددا معنويَّددا وسياسدديَّا وإعالميَّددا أمدددام 
 ددرباا المسددلمين الموفقددةن وخطددواتهم المت نددةن وأسدداليبهم الرصددينة مددن أجدد  تبليددغ 

 دعوة هللا وإبالغ رسالته.

ة جعفدر بدن أبدي طالدبن وكدان صدادق لقد قاد المعركة السياسية والدعوية والعقديد
اللهجددةن فصددي  اللسددانن قددوي البيددانن فتددأ ر النجاشددي مددن قولدده وخابددا آمددا  قددريشن 

                               
 سهي   كار. :ن تحقيق213ن إسحاقن ب السير والمغا ي الب (1)
 سورة مريم. (2)
 انظر: السيرة النبوية البن هشام. (3)
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 وظهرا مالم  اإليمان في وجه النجاشي.

إن جعفدددر ر دددي هللا عنددده قددداوم حملدددة قدددريش اإلعالميدددة الم دددللة بكددد  دقدددة 
ي هللا عنده مدا ومو وعية وصدق ونق  األخبار والحقاَق من مصدادرهان فدأعلن ر د

 سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمعه مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 
ردَّا على سؤا  النجاشي في أمدر عيسدى عليده السدالم دون مداهندة أو مواربدة  ×النبي 

أو نفدداقن لقددد تدد أل وجدده النجاشددي باإليمددان الصددادق دون بطارقتدده وقددا  للمهدداجرين: 
ا -كررها  ال َّا-)اتهبوا فأنتم شيوم أر ى آمنونن من سبكم مرم  ن ما أحب أن لدي دبدرَّ

فدوهللا  نحاجدة لدي بهدا . ردوا عليهمدا هدداياهما فدالن تهبن وأني آتيا رجالَّ منكمم( 1)
 ما أخت هللا مندى الرشدوة حدين ردض علدىض ملكدي فآخدت الرشدوة فيدهن ومدا أطداع النداس فديض 

 فأطيعهم فيه(.

وقددد امددت ا القلددوب حقدددَّا وميظَّددا علددى اإلسددالم والمهدداجرين الددتين اطمددأنوا فددي 
الحكمددة والموعظددة الحسددنةن وقددد آمددن النجاشددي ملدد  األحبدداش عبددادتهم ونشددر ديددنهم ب

ا جددددَّا وتوسددعا داَددرة المسددلمين وكسددبوا معددار  سياسددية  نوكسددبا الدددعوة أنصددارَّ
 .(2)وإعالميةن ودعوية بتوفيق هللا تعالى لهم 

لقد بقى المسدلمون فدي الحبشدة إلدى أن اسدتقر اإلسدالم فدي المديندة فهداجر بع دهم 
 هـ.7إلى فت  خيبر سنة ( 3)معه  إليها وبقى جعفر ومن

فخدددر  إلدددى الطددداَف وعدددرر  لأن يوسدددع مجدددا  دعوتددده ×وحددداو  رسدددو  هللا 
اإلسالم على  عماَها إال أنهم رف وا تل  وبالغوا فدي السدفه وسدوء األدب معدهن فقدام 

مددن عندددهمن وقصددد مكددة ليواصدد  تبليددغ الرسددالة وأداء األمانددة ونصدد   ×رسددو  هللا 
ة بددون تخطدديط أو دراسدة مسدتوعبة لكد  المالبسداا والظددروف ولدم يددخ  مكد ناألمدة

المحيطة بهن ب  درس األمر وخطط للمرحلة القادمةن ورأذ ب اقب بصدرس وبعدد نظدرس 
فاسدتجاب  نأن يتص  بمطعم بن عدذ سيد قبيلة بنى نوف  بن عبد مناف وطلب جدوارس

ى نوفد  الدتين ومعه  يدد بدن حار دة فدي حراسدة بند ×ودخ  رسو  هللا  ×لطلب النبي 
تحلقدوا حولده بالسدالح وهددو يصدلي فدي البيددا الحدرام وتهبدوا فددي حراسدته حتدى دخدد  

 بيته.

لقدد كددان بنددوا نوفدد  مؤسسدة قويددة فددي المجتمددع القرشدي الددتي لدده أعرافدده وتقاليدددس 
مددن تلدد  القددوانين الموجددودة ووظفهددا بكدد  دقددة وحنكددة  ×المقدسددةن فاسددتفاد الرسددو  
 .(4)وسياسة لمصلحة الدعوة 

 ن وبددأ يعدرر نفسده علدى القباَد دخ  إلى مكة بعد رجوعده مدن الطداَف ×هكتا 
صدرةن حتدى يبلدغ كدالم هللا يشرح لهدم اإلسدالمن ويطلدب مدنهم اإليدواء والن :في المواسم

                               
 (.1/338انظر: ابن هشام ) (1)

 (.123انظر: الوفود في العهد المكي ب ) (2)

 (.1/176انظر: السيرة النبوية الصحيحةن د. أكرم  ياء العمري ) (3)

 (.180 -172د. التجانىن ب ) نالكريمانظر: أصو  الفكر السياسي في القرآن  (4)
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ج    وكان رسو  هللا ع يتحر  في المواسدم التجاريدة ومواسدم الحد  التدي تجتمدع  ×   و 
يعددرر  ×وكددان  نة المعددالم ومحددددة األهددداففيهددا القباَدد  وفددق خطددة دعويددة وا ددح

نفسه على القباَ  على أنه حام  دعدوة مدن هللا مدن أجد  حمايتده لكدي يدتمكن مدن تبليدغ 
دعوة هللا إلى الناسن ومن أج  نصرته فيما يسعى إليه من إقامة سدلطان لتلد  الددعوةن 

األرر داعيدة  ويوفر لها وألتباعها الحماية واألمنن ومن  م يمكنها مدن االنطدالق فدي
 ك  جنس ولون إلى االستجابة ألمر هللا.

ومدن توفيدق هللا لدعوتدده أن المديندة المنددورة كاندا تعديش ظروفَّددا خاصدة ترشددحها 
 الحت ان دعوة اإلسالمن وتجتمع فيها عناصر عديدة ال تجتمع في ميرها:

 منها التشاحن والتطاحن الموجدود بدين قبيلتدي المديندة: األوس والخد ر ن وقدد -1
قامددا بينهمددا الحددروب الطاحنددة كيددوم بعددا  وميددرسن وقددد أفنددا هددتس الحددرب كبددار 
 عمدداَهمن ممددن كددان نظددراؤهم فددي مكددة والطدداَف وميرهمددا حجددر ع ددرة فددي سددبي  
الدعوةن ولدم يبدق إال القيداداا الشدابة الجديددة المسدتعدة لقبدو  الحدقن إ دافة إلدى عددم 

لتسدليم لهدان وكدانوا بحاجدة إلدى مدن وجود قيادة بار ة معروفدة يتوا دع الجميدع علدى ا
ا قدضمده هللا تعدالى لنبيده نيأتلفون عليهن وليلتَم شملهم تحا ظله ن × فكان يوم بعدا  أمدرَّ

 .(1)في دخولهم اإلسالم  ×فقدم وقد قت  معظم سرواتهم وج رحوان فقدمه هللا لرسوله 

بدددأمر  - اولدددو يسددديرَّ  -ومنهدددا مجددداورتهم لليهدددود ممدددا جعلهدددم علدددى علدددم  -2
يعايشددون  -فدي مجدتمعهم  -الرسداالا السدماويةن وخبددر المرسدلين السدابقينن وهددم 

هتس الق ية في حياتهم اليوميدةن وليسدوا م د  قدريش التدي ال يسداكنها أهد  كتدابن 
ا متفرقة عن الرساالا والوحي اإللهدين دون أن  وإنما ماية أمرها أن تسمع أخبارَّ

اسددتمرارن فلمددا أراد هللا إتمددام أمددرس تلدد  عليهددا هددتس المسددألةن أو تشددغ  تفكيرهددا ب
عقبدة  -فالتقي بهم عند العقبدة  ×بنصر دينهن قير ستة نفر من أه  المدينة للنبي 

فعددرر علدديهم اإلسددالمن فاستبشددروا وأسددلموان وعرفددوا أندده النبددي الددتي  -منددى 
ن وكان (2)في بيوتها  ×توعدهم به اليهودن ورجعوا إلى المدينةن فأفشوا تكر النبي 

 .(3)كما يسميه أه  السير « بدء إسالم األنصار»ا هو هت

لقددد كانددا المدينددة المنددورة تربددة صددالحة النتشددار اإلسددالمن فدداليهود يهددددون بنبددي 
والعددرب أهدد  فراسددة  نأظدد   ماندده يتبعوندده ويقتلددون األوس والخدد ر  قتدد  عدداد وإرم

وقددام  ونخددوة أ دداءا بعددر شددموع الحددق بيددنهمن وكأنهددا إرهاصدداا للنصددرة والنجدددة
 الوفد بتبليغ الرسالة وأداء األمانة.

ا ندا عشدر رجدالَّ  - عف العددد األو ولما جاء وقدا العدام التدالي وافدي الموسدم ِ د
علدى أال يشدركوا بدا  شديََّا وال يسدرقوا وال ي ندوا وال  ×فبدايعهم النبدي  -من المؤمنين

وتعددرف هددتس ن وال يعصددوس فددي معددروف نيددأتوا ببهتددان يفتروندده بددين أيددديهم وأرجلهددم
                               

 .7777( رقم 4/267البخارين كتاب المناقبن باب مناقب األنصار ) (1)

 (.1/430انظر: ابن هشام ) (2)

 (.1/428المصدر نفسه ) (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الباب األو : أنواع التمكين في القرآن الكريم          

 35 

 ببيعة العقبة األولى. البيعة

 عددن عبددادة بدددن الصدداما ر دددي هللا عندده قددا : )إندددي لمددن النقبددداء الددتين بدددايعوا 
ن وقا : بايعناس على أال نشر  بدا  شديََّا وال ن ندين وال نسدرقن وال نقتد  ×رسو  هللا 

  ن فدد ن هددبن وال نعصددىن فالجنددة إن فعلنددا تلددالتددي حددرم هللا إال بددالحقن وال نن الددنفس
 .(2) (من تل  شيََّا كان ق اء تل  إلى هللا( 1)مشينا 

مددع المبددايعين مصددعب بددن عميددر يعلمهددم الدددين ويقددرؤهم  ×ولقددد بعدد  الرسددو  
 .(3)القرآنن فكان يسمى في المدينة المقرئ وكان يؤمهم في الصالة 

عدن علددم بشخصدديته مدن جهددةن وعلددم بالو دع القدداَم فددي  ×ولقدد اختددارس الرسددو  
ند   مدن القدرآنن  ينة من جهة أخرذن حي  كان ر ي هللا عنه بجاندب حفظده لمداالمد

ا يملد  مدن اللباقدة والهددوء وحسددن الخلدق والحكمدة ا كبيددرَّ ف دالَّ عدن قدوة إيماندده  نقددرَّ
وشدددة حماسدده للدددينن  ولددتل  تمكددن خددال  أشددهر أن ينشددر اإلسددالم فددي سدداَر بيوتدداا 

ا مددن كبددار  عماَهددان كسددعد بددن معدداتن وأسدديد بددن  المدينددة وأن يكسددب لإلسددالم أنصددارَّ
 .(4)ح يرن وقد أسلم ب سالمهما خلق ك ير من قومهم

وشدرع  نلقد كانا دعوة مصعب ر ي هللا عنه في المدينة موفقة وحققا أهددافها
يشددرح للندداس تعدداليم الدددين الجديددد وتعدداليم القددرآن الكددريم وتفسدديرسن وتقويددة الددروابط 

وصدحبه بمكدة المكرمدةن  ×مندة مدن ناحيدةن وبدين النبدي األخوية بين أفراد القباَد  المؤ
لقد كان الدور اإلعالمي والتعليمي والتدوجيهي  .إليجاد القاعدة األمنية النطالق الدعوة

التي قام به مصعب في المدينة له أ ر كبير لتهيَدة الظدروف للمرحلدة التدي بعددهان لقدد 
ء ك يددر مددن األوس والخدد ر  وأصددب  وال نفتحددا المدينددة بددالقرآن وبالدددعوة إلددى هللا

النبدي  ن األنصدار لعقدد البيعدة ال انيدة مدعد مة اإلسالم وشريعة الرحمن وتشك  وفلعقيد
 ن لتنتق  الدعوة إلى طور جديد ومرحلة أخرذ.×

 نوي ددحى مددن أجلهددا د المسددلم الددتي يحمدد  تكدداليف الدددعوةببندداء الفددر ×لقددد اهددتم 
ا يقوم بدور عظيم في تبليدغ  نالددعوة وأداء األماندة فدي أرر الحبشدة ولتل  نجد جعفرَّ

 ونجد مصعبَّا يفت  هللا على يديه المدينة ويدخ  ك ير من أهلها في دعوة اإلسالم.

في طدور المرحلدة المكيدة قدام بتبليدغ الرسدالة وأداء األماندة علدى خيدر  ×إن النبي 
 قيام وكانا عناية هللا وحفظه له وتأييدس ظاهرة للعيان.

في تبليغ الرسدالة وأداء األماندة ك يدر مدن الددعاة  ×رسو  هللا  ولقد سار على نه 
ومكن هللا لهم بين الناس حتى أدوا واجبهم فدي الددعوة  نعلى مر العصور وكر الدهور

وابدن تيميدةن والعد  بدن عبدد السدالمن إلى هللا ومن أم دا  تلد : اإلمدام أحمدد بدن حنبد ن 

                               
 ارتكبنا تنبَّا. (1)
 (.1079( رقم )3/1333مسلمن كتاب الحدودن باب الحدود كفاراا ألهلها ) (2)

 (.1/431هشام ) انظر: سيرة ابن (3)

 (.1/435المصدر نفسه ) (4)
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ى السنوسددى فددي ليبيددان وسددعيد ومحمددد بددن عبددد الوهدداب فددي الج يددرةن ومحمددد بددن علدد
النورسى في العصر الحدي  في تركيان وعبد الحميدد بدن بداديس فدي الج اَدرن وحسدن 
البنا في مصرن وميرهم ك يدرن ومدنهم مدن استشدهد فدي سدبي  دعوتده إال أنهدا انتشدرا 
بعد مماته انتشار ال ياء في الظالمن ولقد الحظا في سيرة هدؤالء األعدالم فدي القدديم 

وتهيَدة هللا  نحماية هللا لهم ورعايتده وحفظده وت بيتده لهدم فدي المحدن والشدداَد والحدي 
قلوب الناس الستماع دعوتهم ونصحهمن وكدانوا رحمهدم هللا رجداالَّ للعقيددة عاشدوا مدن 

 أج  هتا الدين وماتوا في سبيله.

* * * 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الباب األو : أنواع التمكين في القرآن الكريم          

 37 

 الفص  ال اني
 هال  الكفار ونجاة المؤمنين أو نصرهم في المعار 

ح وموسددى عليهمددا السددالم نمددوت  رفيددع للتدددلي  علددى أن مددن أنددواع إن قصددة نددو
التمكين هال  الكفار ونجداة المدؤمنينن وقصدة ندوح مدع قومده مدنه  عظديم للددعاة إلدى 

وقصته مليَة بالددروس والعبدرن وممدا يكسدبها أهميدة خاصدة مدا تميد ا بدهن ومدن  نهللا
 تل :

دددا عليددده السدددالم أو  رسدددو  إلدددى البشدددرن وكددد -1   أو  لددده خصوصددديته أن نوحَّ
 ومي ته.

 (.سنة 950امتداد ال من التي ق اس في دعوة قومه ) -2

 كونه من أولى الع م التين تكروا في القرآن. -3

ا في القرآن الكريم حيد  ب -4 ( سدورة مدن 29( مدرة فدي )43لدغ )ورد اسمه ك يرَّ
 رآن.القرآنن أي في ربع سور القرآن تقريبَّان مع ورود سورة باسمه في الق سور

وأمددا قصددة موسددى عليدده السددالم مددع فرعددونن فتبددين  ددراوة الصددراع بددين الحددق 
وتسلط األ دواء علدى  نوالهدذ وال ال ن واإليمان والكفرن والنور والظالم نوالباط 

ا اسددتكبار فرعددون وتجبددرس واسددتعبادس عبدداد هللا واست ددعافه ا وحشددمَّ م واتخدداتهم خدددمَّ
أن يدددرد إلددديهم حدددريتهم المسدددلوبة وكدددرامتهم وكيدددف أراد هللا لبندددى إسدددراَي   نوعبيددددَّا

ومجدهم ال داَع وعد هم المفقدودن إن مدن يقدف أمدام إرادة هللا فهدو عداج   نالمغصوبة
وإن أعددداء هللا أينمددا كددانوا هددم إلددى ه يمددة وخسددارة  ن ددعيفن وهددو فاشدد  مهدد وم

 وهوانن وتبين لنا كيف انتقم هللا من فرعون ونصر وليه موسى عليه السالم وقومه.

وأما قصة طالوان فتو د  مرحلدة مدرا بهدا أمدة بندى إسدراَي ن فبعدد أن وقعدوا 
لط هللا عليهم األعداء وأصداب بندي إسدراَي  في المعاصين وانحرفوا عن منه  هللا وس

وأرادوا أن يغيددروا واقعهددم المهددينن وأن  نن ومددرارة أليمددةن وه يمددة عظيمددةت  وخدديم
ان وعلموا  أن السبي  لتل  هو الجهداد والقتدا ن فطلبدوا يبدلوا تلهم ع ة وه يمتهم نصرَّ

من نبيهم أن يختار لهم ملكَّا يتولى أمدورهمن ويقدودهم إلدى العد ة والنصدرن ويقاتد  لهدم 
أعددداءهمن فددي سددبي  هللان فوقددع خيددار هللا علددى طددالوا ليكددون ملكَّددا علدديهمن ومددن  ددم 

َأَّنَّ ََُكن َر ََنلَ +ن: يقودهم إلى النصر والع ة والتحريرن فداعترر المد  علدى نبديهم قداَلي
ََ اََِمنَلب  ن ََعك مَب َْ َ ن َب مبِنلَ َ ََّلِ َُننِؤ َِ ََِم ََ َأَحقُّ َبب َنَ َ َِْ ًََنِ ََ  ََ َِ ََِم ن فبدين لهدم نبديهم أن هللا اصدطفاس "ا

من وهللا حكديم خبيدرن وإن هللا  ادس بسدطة فدي العلدم والجسدمن وتسدلم طدالوا قيدادة هعلي
بندى إسدراَي  مدن أروع القصدب القرآندي فدي  بنى إسدراَي  وكاندا قصدة طدالوا مدع

بيان سنن هللا فدي النهدور بداألمم المست دعفةن ومدا هدي السدماا والصدفاا المطلوبدة 
للقيدادة التددي تتصددذ لم دد  هدتس األعمددا  العظيمددة لتقويدة الشددعوب والنهدور بهددا نحددو 
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 بداا المعالين وفق منه  رباني ووساَ  عملية وتربوية عميقة على معاني الطاعدة وال
 والت حية والفداء من أج  العقيدة الصحيحة.

 -أال وهدو النصدر علدى األعدداء-نجدد هدتا الندوع مدن التمكدين  ×وفي سديرة النبدي 
ان فبعد أن هاجر  إلى المدينة قدضر ظرفه و مانه ومكانه وجهد  قدواا جهاديدة  ×وا حَّ

ي األخدت باألسدباب حققا أهدافها القريبة والبعيدةن معتمدَّا علدى هللا فدي تلد ن شدارعَّا فد
ة فددي مغا يددهالتددي أمددرس هللا بهددا ودروسَّددا عظيمددة فددي  نالميمونددة ن فتددر  لنددا معددالم نيددرض

كيفيددة تحقيددق النصددر علددى األعددداء والتمكددين لدددين هللا تعددالىن بدددأ بالسددرايان فحققددا 
أهدددافهان وم ددى يحاصددر قددوذ البغددي والكفددر وال ددال  حتددى فتحددا مكددةن ومددن  ددم 

أ ناء تل  كدان يوجده ال درباا المحكمدة إلدى الو نيدة فدي كد  و نوحدا ج يرة العرب
وإلدى ملدو  األرر يددعوهم لإلسدالمن فتدر   نمكان وإلى اليهود التين نق وا العهدود

وقام الخلفاء الراشددون مدن بعددس ليتوسدعوا باإلسدالم شدرقَّا ومربَّدان وهكدتا  .البناء متينَّا
ن تداريخ أمتندا مليََّدا بهدتا الندوع مدن توالا األجيا  لحمد  الرسدالة وألداء األماندةن وكدا

التمكينن ففي عهد صالح الدين كانا موقعة حطين على يديه وكان فدت  القددسن وفدي 
عهددد يوسددف بددن تاشددفين كانددا معركددة ال الضقددةن وفددي عهددد محمددد الفددات  كددان فددت  
القسددطنطينيةن وأمددا فددي العصددر الحدددي ن فالملحمددة الجهاديددة بددين الددروس واألفغددان 

 يمة اإللحادن والمعار  بين اإلسالم والنصدرانية فدي جندوب السدودان فتحدا انتها به
للمسلمين أبواب الشهادة والعد ة والنصدر والتمكدينن والصدراع بدين اليهدود والمسدلمين 
دا عدون هللا ألهد  التوحيدد واإليمدان علدى  في فلسطين بين الكر والفدرن وهكدتا نجدد داَمَّ

 .مر العصور وكر الدهور وتوالى األ مان

 المبح  األو 
 قصة نجاة نوح عليه السالم وهال  قومه

ََخ إبَِنب َأَخنََو +قا  تعالى: ًِ َِ إبََنل  غَن ن ََِبَد ا هللاَ َمَ َََكن  مَب ََِنَ نَ حكَ إبََل قَنِ مبلب فَنَ ََل ََي قَنِ  ب ا  َِْ َََ ِد َأ
ََظبً    َََذاَب َُنِ     ًَََِكِ    [.59]األعراف:  "ََ

ه السدالمن الددعوة إلدى عبدادة هللا وتوحيددسن والتحدتير مدن إن  وابا دعوة نوح علي
 عدم االستجابة إلى توحيدس.

فلدددم يسدددتجب قومددده إلدددى مدددا دعددداهم إليدددهن بددد  اسدددتكبروا وعتدددوا وتجبدددروان قدددا  
ًَِك  مََّ نَمب   َ +سدبحانه: ََََن  ََْ َِ قَنََل َبَ ِ مبنلب ََي قَننِ  ب إبر َننََر َنن ًِهبِ  نَنبَنأَ نَن ِ  إب ََََن ْب هللاب َ اتِنَو  ََي ًبي َيب تَننِذنب

ََنن   ننعك يَّ اِق ًَِكِ  َغمَّ ََََنن َِ َأِمننلََنِ   ََُكن ََ ا َأِمننلََنِ  َ َشننلََنَ ََنِ  يَّ  َ  ِْب ََ فَننَأ َِنن ََََنَل هللاب تَن َنَّ  "ا إبَِلَّ َ  َ تَنِنظبننَل رب فَن
 [.71]يونس: 

جهم وجدداءا سددورة هددود لتبددين لنددا الحددوار الطويدد  بيندده وبددين قومددهن الددتين حدداج
َِ +الحجة وبين لهم طريق الهدايةن حتى أجداب قومده بقدولهم: موجادلهم وأقام عليه ََي نَن 

ََ اَصََّدبقبيَ  ََ مب َبَدَا إبِر َنِن ََ َت َداَََنَ فَِأتبَنَ ِبب َْ قب ََُِنَنَ فََأِنثَنِل  [.32]هود:  "َقِد َقََد
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َ  إبََل نَن ِ  أَنَّن+ م بين هللا له النهاية في هؤالء: ََ َ َأ حب ََ إب َّ َمنَ قَنِد آَمن ن ََ مبنَ قَنِ مب لَ ََنَ ُنُّنِؤمب
ََ رَ  ََ ََ َنَنَ ا َُنِف ٍِ ِبب َُئب َِ تَنبنِ َِْلقَن رَ   َف َنِ  مُّ ََّ َََم ا إب ََ َظ ُ ًََِنبَنَ َ َ ِحًبَنَ َ  َ ََّتََطبِبْب وب اَّذب َْب  ََ َِ ََِف  "َ اِ َن ب ا

 [.37،36]هود:

ا و ا بتَّا في دعوة قومه إلى عبادة هللا تعالىن فاتخدت لقد كان نوح عليه السالم صابرَّ
األسدداليب الدعويددة المتنوعددة فددي محاولددة صددادقة لهدددايتهم وتعبيدددهم    جميددعمعهددم 

ْكا+تعددالىن قددا  تعددالى: َننَ ََ ِك َ  ًِ َْ قَنننِ مب  ََنن ََننِ  َْبَب إبَِنب َد ْكا  قَننََل  ََننَئب  إب َّ فبننَلا َبِدَمِ  َد َ إبَِنب   فَنََننِ  َُنن
َ اَنَّمَ  َْ َِ  َ َأَ نلُّ ا َ اِ نَُِك ََ َنَ َِْ نِ ا نًب َببنِ  َ اِ َُن ََا َََهِ  وب آ ََََن ا َأَ نَ ب ِْفبنَل َهَنِ  َق َن ََِ َُتَِ  َُب ْكا َ َد يَّ   اِ نُبِكَبَ

ْكا َهَ ََِ َُتَِ  قب  [.8 -5]نوح:  "إبَِنب َد

 ومددع هددتا الجهددد العظدديم والصددبر الجميدد  وال بدداا المنقطددع النظيددرن والحددرب
ََََنن رَ +المسددتمر إال أن قومدده رف ددوا وامتنعددوا مددن اإلجابددة  ِْ ََ اْ ََنن ََ َ اتنَّبَن ََ ََنن  "قَننَََ ا أَنَننِؤمب

ََ اَِمَ + ددم قددالوا: [. 111]الشددعراء:  نن ََّ مب َِ ََََُكنن َن َُننلب ََي نَنن  ولددم [ن 116]الشددعراء: " ِلَقنن مبيَ ََننئبَ َّلَِّ تَنننِ

وأحد أبناَه مرقوا في مسدتنقع الكفدر يؤمن مع نوح إال فَة قليلة من قومه حتى  وجته 
َِ +قا  تعالى: نالخبي  ن َب مب ُِ ََِبنَد  ََ َْ ََن ط  َنَنَنَُنَ ََتِن َْ نَن ِ  َ اِمنَلَأ ََ َنَفَل ا اِمنَلَأ ُ ِك ََبَّذب َضَلَب هللاَ َمَث

ئكَ َ قبًننَو ادِ  ََ هللاب َشننًنِ نن َهَمننَ مب ََننِ ِْنبًَننَ  َِيب َفَِفَنَنَََُُهَننَ فَنََننِ  َُن بَننَدبَا َ ننَ ب َبيَ َب اخب َْ َمننَ  اَنندَّ ]التحددريم:  "َخننَِ اَنَّننَ

ََ َأِحَكننَ  +ن وقددا  تعددالى:[10 َِننَدَ  اِ َننقُّ َ أَننن َِ َأِمَبنن  َ إبرَّ َ  نن ْب مب َْبَب إبرَّ ا ِنن َّْ َّننلَ فَنَ ننََل   ٌِ َ َاَدى نَنن 
َنبمبيَ  ننِو فبًَهننَ مبنَ َنننوَ  َزِ َقننِيب اننِ + ن وقددا  تعددالى:[45]هددود:  "اِ َن َِنَنَ امِب ََ إب َّ َمننَ َ ننَبَق قَن نَنِيب َ َأِمََنن

َبًننوٌ  ََننلَ إب َّ َق ََ َم ََ َ َمننَ آَمنن َِ آَمنن ََِ ننِ َل َ َمنن ًِننلب ا ََ . وفددي نهايددة المطدداف وفددي آخددر [40]هددود:  "ََ

عنده  حكدىمراح  الدعوة وبعد أن علم استحالة استجابة قومه لدعوة التوحيدن قا  كما 
َْبَب +القددرآن الكددريم فددي قولدده تعددالى: ْب   إبرَّ قَنننِ مب  َنننذَّ َ رب  قَننََل  ننَ َ  ََبنن ُِحك نننَنَهِ  فَن ْب َ  َنًنِ ًِنن َِ  َن َُ فَننَفِن

ََِمننِؤمبنبيَ  ََ ا نن َبننَ  مب ننلِ +ن وقولدده تعددالى:[118ن 117]الشددعراء:  "َ َمننَ مَّ ََِْنن ٌب فََنَُصب َْ َّننلَ َأَِنب َم  َََ  "فَننَد

ََََنَل ا+وقا  تعالى:[ن 10]القمر:   ِْ َّْبَب  َ َتَذ  ٌِ ْكاَ قَََل نَ  ََ َدَيَّ ََ اََِكنَفبلُب ن َب مب ِْ َْ    َِِْم ََ إبر تَنَذ إبنَّن
ْكا لكا َنفََّ ََُبَد ا إب َّ فََقب َبََدَ  َ  َ  َب ُّ ا  َب  [.27ن 26]نوح:  "َُ

ولقدد أحسدن ندوح عليده السدالم اسدتعما   نلقد استجاب هللا لدعوة نوح عليده السدالم
 دعاة العاملين.هتا السالح العظيم التي يغف  عنه الك ير من ال

ننلِ +قددا  تعددالى: ََِْنن ٌب فََنَُصب َْ َّننلَ َأَِنب َم  َََ ننل    فَننَد َهمب َننَ   مُّننِ ننَمَ ب ِبب َّْ ننِلَا   فَنَفَُِحنَننَ أَ ِنننَ اَب اَ َ َفجَّ
 َْ ََََنَل َأِمنل  قَنِد قَنندب ََِمنََ   ًَََن اك فَنَََُِنَ َل ا  ََ ِْ َْ ِ  َ َدَ نل    ا ْب أََِنَ ا ََا ََََنَل  ََا ك َرِن  َ َمََِنَنََخ  ًََِنبنَنَ َقنن َْب لبي 

َِ َنننََر َنفبننلَ  ن لقددد لبدد  قرابددة عشددرة [15 -10]القمددر:  "َ َََ نند تنَّلَِنَنََمننَ آَُننعك فَنَهننِو مبننَ مُّنندَّنبل    ََبَمنن

 قرونن وكانا النتيجة:

 لم يؤمن من قومه إال قلي . -1
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ف ندده يعددد  ن ومددع تلدد لددم تددؤمن  وجتدده وال أحددد أبناَدده وهددم أقددرب الندداس إليدده -2
ان ب  إنه حقق أعظم االنتصاراا وتم   تل  في:  منتصرَّ

وحاشداس  -ه إلدى محداوالا قومده ا  هدتس القدرونن وعددم ميلدصبرس و باتده طدو -1
 أو تأ رس باسته اَهم وسخريتهم. -من تل  

ِننلَ قَنَلَ +قا  تعالى: َل ا مب نَ قَنِ مبنلب َ نِفب ًََِنلب َمنلٌ مَب ََ ََ  ََنََّمَ َملَّ  َِ ََِف نَِفَل ا مبنَّنَ فَنِباَّ  َ َُِصَنَ  ا ِْ إبر َت
َِفَل رَ  ِْ َِفَل مبِنَكِ  َنَمَ َت ِْ  [.38]هود:  "َن

ََ +حمايددددة هللا لدددده مددددن كيدددددهم ومددددؤامراتهم: -2 نننن ََّ مب َِ ََََُكنننن َن َُننننلب ََي نَنننن  قَنننَََ ا ََننننئبَ َّلَِّ تَنننِ
ة   ولدم ينتده ندوح عدن دعدوة التوحيدد وتحقيدق معداني العبداد[ن 116]الشعراء:  "ِلَقن مبيَ اَِمَ 

 ومع تل  ما استطاعوا إليه سبيالَّ.

ََمبنيَ +إهال  قومه التين كتبوا بالغرق: -3 َنِ  َننَنَ ا قَنِ مكنَ  ََّ ََيتبنَنَ إب ََ َننذَّ َ ا َيب ُ  "َ َأِغَلقِنَنَ اَّذب
 [.64]األعراف: 

َب +نجداة نددوح ومدن آمددن معده -4 َِنن ََِف ََنلَ وب ا ََ َم ُ نَننََخ َ اَّنذب َِنَننََخ +.[64]األعدراف:  "فََأِ ًَنِ َ َمَ
ِ  َ َدَ ل   ََِ ا ْب َأ ََا َََل  ََ   ََنََر َنفبل َِ ًََِنبَنَ َقََا ك ََبَم َْب  [.14ن 13]القمر:  " َرِلبي 

إن قصة انتصار نوح وإهال  قومه أصدبحا آيدة يعتبدر بهدان وجعد  هللا لندوح  -5
َِ َمََِنَنَ َمنَ  + [.15]القمدر: " ل  َ َََ د تنَّلَِنَنََمَ آَُعك فَنَهِو مبنَ مُّندَّنب +لسان صدق في ايخرين: َْبَّنَع َمن ََ

ا َشننَك ْكا ََِبنندك ََننَََمبيَ + [.3]اإلسددراء:  "نَنن ِ  إبنَّننلَ َنننََر  َِ ََََننَل نَنن ِ  وب ا   ٌَِ إبرَّ هللاَ +[.79]الصددافاا:  "َ نن
َََََمبيَ  َِ َََل ا ََ ِمَلاَر  َب  [.33ن: ]آ  عمرا "اِ دََفَل آَدَ  َ نَ حكَ َ آَل إب ِنَلامبًَ  َ آَل 

إن قدوم ندوح لدم  ..وهكتا تت   حقيقدة النصدر مدن خدال  قصدة ندوح عليده السدالم
يكن في  مدانهم علدى وجده البسديطة إال هدمن وقدد كفدروا بدا ن وتمدردوا علدى رسدولهن 

أهلد  جميدع مدن فدي األررن  -سدبحانه  -سوذ فَة قليلة هدي التدي آمندا بدهن فد ن هللا 
للد وا  إن  للمنه  التي تكر ندوح أنده معدررة يومَت سوذ نوح ومن آمن معهن حماي

 بقى هؤالء.

ْكا+قا  تعالى: لكا َنفََّ ََُبَد ا إب َّ فََقب َبََدَ  َ  َ  َب ُّ ا  َب َِْمِ  َُ ََ إبر َتَذ  [.27]نوح:  "إبنَّ

من أج  عدد من البشر يحملون الحدق ويددافعون عندهن  مفأهل  هؤالء على ك رته
وأصددبحوا  نوالطغيددانن ومكددن ألهدد  التوحيددد واإليمددانلقددد أهلدد  هللا تعددالى أهدد  الكفددر 

 .(1)على وجه البسيطة موحدين محققين لمعاني العبادة في الحياة 

                               
 (.39ن 38انظر: حقيقة االنتصار للدكتور ناصر العمر ب ) (1)
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َِ َمَََِنَ َمَ  نَن ِ  +قا  تعالى: َْبََّع َم رحمده هللا: ( 1)قدا  اإلمدام الطبدري [ن 13]اإلسدراء:  "ََ

لده هللا مدع ندوح فدي )وتل  أن ك  من على األرر من بندى آدم فهدم مدن تريدة مدن حم
والنداس كلهدم تريدة مدن أنجدى هللا مدن تلد  السدفينةن قدا  مجاهدد  :(2)السفينةن قا  قتادة 

 .(4)بنوس ونساؤهم ونوح(  :(3)

َِنَننَ َمننَ  نَنن ِ  +قددا  سددبحانه: َِ َمَ َْبَّننعب آَدَ  َ ّمبَّنن ََ ََ اَنَّببًَبننَي مبننَ  نن ًِهب  مَب ََََنن ََننَ  هللاَ  ََ أَنِن ُ ََ اَّننذب َئبنن  "َأَ 
 [.58]مريم: 

إن التمكدين الفعلددي واالنتصدار العظدديم واإلعد ا  الكددريم عنددما يددتمكن مددنه  رب 
العددالمين مدددن نفددوس أهددد  اإليمددانن وإن كدددانوا قلددةن فدددالعبرة ليسددا بك دددرة المدددؤمنين 

 ي الدتي يعتقددس أولَد  األفدراد سدواءوالمستجيبين للحقن وإنما في صدفاء المدنه  الربدان
فدد ن ب ددعة نفددر أو ي يدددونن وال يتجدداو ون  ال ددة عشددر فددردَّا  أقلددوا أم ك ددروان ولددتل 

يحملددون معنددى التوحيدددن ويحققددون معنددى العبوديددةن يهلدد  أهدد  األرر جميعَّددا حمايددة 
يهددد بد والهمن ومدن  ددم  هندا  خطدرن مددا دام هلهدؤالء وللمدنه  الدتي يم لونده ويحملوند

ُّ + وا  المددنه  الددتي يحملوندده: نن َب َُ َِْمِ   ََ إبر تَننَذ ْكاإبنَّنن لكا َنفَّننَ ََُبننَد ا إب َّ فَننَقب بَننََدَ  َ  َ  َب ]نددوح:  " ا 

27.] 

إن هلدد  الكددافرين ونجدداة المددؤمنينن وسددالمة المددنه  الربدداني القدداَمين عليدده ومددا 
بتلوس من الصبر وال باا على تل  نوع من أنواع التمكين التي يكرم هللا بهدا مدن يشداء 

 من عبادس.

ومدن آمدن بده علدى وجده األررن فدأمر السدماء أن  إن هللا مكن لنوح عليه السدالم
والسددفينة أن تسددتوي علددى جبدد  الجددودي تمكينَّددا  نتقلددع والمدداء أن يغددير فددي األرر

  .(5)لسفينة اإليمان وأهلها 

* * * 

                               
ملى  الطبري البغددادين ولدد جرير بن ي يد بن ك ير بن مالب ايهو اإلمام المجتهد أبو جعفر محمد بن  (1)

البَّا للعلم مولعَّدا بده إلدى أن ولم ي   ط نسنة 12حفظ القرآن ورح  في طلب العلم وعمرس  نهـ224سنة 

 (.14/267هـ انظر: سير أعالم البنالء )310واشتهر بالتفسير والفقه والتاريخ ا  .ماا
مداا  نهو قتادة بن دعامة بن ع ي  أبو الخطاب السدوسى األعمى الحدافظ المفسدرن عدالم أهد  البصدرة (2)

 (.1/122هـ ن انظر: تتكرة الحفاظ )117بواسط سنة 
هد بن جبر المكي أبو الحجا  المخ ومي المقرئ المفسر الحافظ مولى الساَب بن أبي السداَبن هو مجا (3)

ا ورعَّا عابدَّان قا  مجاهد: عر ا القرآن على ابن عباس  دال  عر داا أقدف عندد كد  آيدة  كان فقيهَّ
 .42هـ. انظر: طبقاا الحفاظ للسيوطي ن ب103أسأله فيم ن لا وكيف كانان توفى سنة 

 (.215 /8تفسير الطبري ) انظر: (4)

 (.40انظر: حقيقة االنتظارن ب ) (5)
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 المبح  ال اني
 مع فرعون   قصة موسى

َِْْ +قددددددددا  تعددددددددالى: َبَف ا وب ا نننننننن َِ ََ اِ َُ ُ ََََننننننننَل اَّننننننننذب  ََّ َنننننننن ننننننننَد َأر لَّ نننننننننعك َ نَلُب َََهننننننننِ  أَئبمَّ ََ  َب َ َ ِ
ْبنبيَ  َََهنننَ  اَِنننَ ا ََ ِ َ َ   َر ْ َه  مَّنننَ َننننَنَ ا َُيِنننَذ نننننِ ََنننِ َر َ َمََمنننََر َ َقَن َدَُهَنننَ مب َب َ نَنننلبَي فبِل ِْ َْ ََ َهَنننِ  وب ا  "َ َلَكَبننن

 [.6ن 5]القصب: 

ت  بندى إسدراَي ن فقتد  األوالد ألقدد تطداو  فرعدون وعدال وأسدرف فدي األرر و
ا في األررن وأراد هللا بحكمته ومشيَته وقدرتده وا ا واستكبارَّ ا وعلوَّ ستحيا النساء ظلمَّ

أن يمددن علددى بنددى إسددراَي  ويجعلهددم ملوكَّددا ووالة ويجعلهددم ير ددون األرر مددن بعددد 
وينتقم من فرعون وهامان وجنودهما ويدريهم  نويمكن لهم بعد الت  والصغار نفرعون

 .(1)لى رج  من بنى إسراَي  ما كانوا يخافون من  وا  ملكهم ع

)لقددد سددلط علددى بنددى إسددراَي  هددتا الملدد  فددي تفسدديرس: ( 2)وقددا  اإلمددام ابددن ك يددر 
ا فدي أشدغا   الجبار العتيد )فرعون( يسدتعملهم فدي أخدس األعمدا ن ويكددهم لديالَّ ونهدارَّ

ا لهدم وخوفَّدا مدن أن  نرعيته ويقت  مع هتا أبناءهم ويستحيى نساءهم إهانة لهم واحتقارَّ
وجد منهم الغالم التي كان قد تخوف هو وأه  مملكته منه يكون سبب هالكه وتهداب ي

دولته على يديهن وكانا القبط قد تلقوا هدتا مدن بندى إسدراَي  فيمدا كدانوا يدرسدونه مدن 
قو  إبراهيم الخلي  عليه السالم حدين ورد الدديار المصدرية وجدرذ لده مدع جبارهدا مدا 

وسددلطانهن  انها هللا مندده ومنعده منهدا بقدرتدهفصد جدرذ حدين أخدت سددارة ليتخددها جاريدة
فبشر إبراهيم عليه السدالم ولددس أنده سديولد مدن صدلبه وتريتده مدن يكدون هدال  مصدر 
على يديهن فكانا القبط تحد  بهتا عند فرعدون فداحتر  فرعدون مدن تلد  وأمدر بقتد  

ولكد  أجد  يدؤخر  ال تكور بنى إسراَي ن ولن ينفع حتر من قدرن ألن أج  هللا إتا جاء
 كتاب.

أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى فمدا نفعده مدن تلد  مدع قددرة الملد  
العظيم التي ال يخالف أمرس القدري وال يغلبن ب  نفت حكمه وجرذ قلمه في القدم بدأن 

وجدودس وقتلدا ب  يكون هتا الغالم التي احتدر ا مدن  نيكون هال  فرعون على يديه
ن ومدتاؤس مدن طعامد  ن إنمدا منشدؤس ومربداس فراشد  وفدي دار لددابسببه ألوفَّدا مدن الو

وحتفددد  وهالكددد  وهدددال  جندددود  علدددى يديدددهن لدددتعلم أن رب  نللدددـهوتد وأندددا تربيددده
السمواا العدال هدو القداهر الغالدب العظديم القدوي الع يد  الشدديد المحدا  الدتي مدا شداء 
 كددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان ومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .(3)يشأ لم يكن( 
                               

 (.29ن 11/28انظر: تفسير الطبري ) (1)
هو الحافظ المؤرخ الفقيه المفسر إسدماعي  بدن عمدر بدن ك يدر بدن درع القرشدي الدمشدقي أبدو الفدداءن ولدد سدنة  (2)

انظددر: شددتراا الددتهب  هددـ.774طلددب العلددم مددن صددغرس ورحدد  مددن أجلددهن تددوفى فددي دمشددق سددنة  نهددـ701

(6/231.) 

 (.3/392انظر: تفسير ابن ك ير ) (3)
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نمكن أي نوقع التمكين لهم في األرر أي كلها )ورحمه هللا: ( 1)وقا  البيقاعى 
ال سيما أرر مصر والشامن بد هال  أعدداَهم وتأييددهم بكلديم هللان  دم األنبيداء مدن 
بعدس عليهم الصالة والسالم بحي  سلطهم بسببهم على مدن سدواهم بمدا يؤيددهم بده 
ة من المالَكدة وتظهدر لهدم مدن الخدوارقن ولمدا تكدر التمكدينن تكدر أنده مدع مغالبد

ا بأنه أ خم تمكين  .(2) (الجبابرة إعالمَّ

ََََنَل +في تفسيرس لهتس اييةن قوله تعالى: ( 3)وقا  الشيخ محمد األمين   ََّ َن نَد َأر لَّ َ نَلُب
َبَف ا َِ ََ اِ َُ ُ ْب +هو الكلمة في قوله تعالى:[ن 5]القصب: " اَّذب َََل  َن ََ ََن  ِْ ََ ا َِ َْ َب  ََ َِ َنَبَم َ َتَّ

وَ  ولم يبين هنا السبب الدتي جعلهدم بده أَمدة جمدع إمدامن أي قدادة [ن 137]األعراف:  "إبِ َلائًب

ددا الشدديء الددتي جعلهددم فددي الخيددر دعدداة إليدده علددى أظهددر القددولينن ولددم يبددين ه نددا أي َّ
ن ولكنه بين جميع تل  في مير هتا المو عن فبين السبب الدتي جعلهدم بده أَمدة وار يه

هَ +في قوله تعالى:  ََِنَ مبننِ ََ ََيتبنَنَ َُ قبنَن رَ َ َق َ ا  ََننَنَ ا َيب َْ ِملبَا ََمََّ َ  َْب [ن 24]السدجدة: " ِ  أَئبمَّعك َُنِهَد َر 

فالصدددبر واليقدددينن همدددا السدددبب فدددي تلددد ن وبدددين الشددديء الدددتي جعلهدددم لددده وار دددين: 
ًَََنن ر  +  َ  ْ نَ َقنَّنَ ََ َ َأ ِ     ََننَن ز  َ َمَ نَ   َنننلب     فََأِخَلِقنَنََم  مَب وَ َننَذَب ْب إبِ نَلائًب  -57]الشددعراء: "َْنِنَنََمنَ  َنن

59](4). 

رحمدده هللا: )إن هللا وصددف فرعددون وصددفَّا د ض ( 5)قددا  محمددد الطدداهر بددن عاشددور 
ََ +علددى شدددة تمكددين اإلفسدداد مددن خلقدده ُ نندب ْب ََِمِف ََ ا نن فحصدد  تأكيددد [ 4]القصددب:  "إبنَّننلَ َنننََر مب

 على مفاسد عظيمة:لمعنى تمكن اإلفساد من فرعونن ألن فعله هتا اشتم  

 المفسدة األولى:

دة مدن احتقدار النداس  التكبر والتجبر ف نه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمض
دا  نواالستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وب  عداوته فديهم دا إتا كدان حاكمَّ وخصوصَّ

 وفي تل  ب  الرعب في نفوسدهم مدن بطشده وجبروتدهن نأو وليَّا فيعام  الناس بالغلظة
 فهتس الصفة هي أم المفاسد وجماعها.

 ال انية: ةالمفسد

وتولددا بيدنهم مفاسدد عظيمدة مدن  نجع  شعبه شيعَّا قدرب بع دهم وأبعدد بع دهم

                               
الحسن إبراهيم بن عمر البيقاعى صاحب نظدم الددرر فدي تناسدب اييداا والسدورن  وهو برهان الدين أب (1)

 هـ . انظر: مقدمة تفسيرس.885توفى عام 

 (.465ن 5/464تفسير البيقاعي ) (2)
المختدار الشدنقيطى اشدتهر بعلدم األصدو  والتفسديرن درس فدي جامعدة  هو الشيخ محمد األمين بن محمدد (3)

 (.99 -1/3هـ. انظر: أ واء البيان )1393المدينة والمسجد النبوين توفى عام 

 (.6/451انظر: أ واء البيان ) (4)

وكان من كبار علماء ال يتونة لده مؤلفداا ك يدرة مدن  هـ1879طاهر بن عاشور ولد بتونس هو محمد ال (5)
 هرها التحرير والتنوير في التفسير.أش
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 الحقد والحسد والوشاية والنميمة.

 المفسدة ال ال ة:

جع  طاَفة من أهد  مملكتده فدي ت  وصدغار واحتقدارن عدتبهم ونكد  بهدم ومدنعهم 
 ا للطاَفة المقربة لديه.من حقوقهم وجعلهم عبيدَّ 

 المفسدة الرابعة:

اجتهد في قت  أطفا  الطاَفة المعتبة من التكور حتدى ال يكدون لبندى إسدراَي  قدوة 
 من رجا  قبيلتهم وحتى يكون النفوت في األرر لقومه خاصة.

 المفسدة الخامسة:

 كان يستحيي النساء أي يستبقى على حياة اإلنا  من األطفدا  حتدى يصدبحن بغايدا
إت ليس لهن أ وا . )وكان قوم فرعون يحتقرونهن ويأنفون أن يت وجوا بهن ولدم يبدق 
لهن حظ من رجا  القوم إال ق اء الشهوةن فانقلب استحياء البنداا إلدى مفسددة عظيمدة 

 .(1)تص  إلى من لة تتبي  األبناء( 

فددي  إرادة هللا اوعندددما كددان فرعددون يسددتعلى ويتكبددر ويتعجددرف علددى بنددى إسددراَي  كاندد
قددا   نوينددتقم مددن فرعددون وملَدده نتلدد  األحدددا  تريددد أن تجعدد  مددن بنددى إسددراَي  أمددة عظيمددة

ْبنبيَ +تعدالى: َََهنَ  اَِنَ ا ََ ننعك َ َ ِ َََهنِ  أَئبمَّ ََ َب َ َ ِ ِْ َْ َبَف ا وب ا ن َِ ََ اِ َُ ُ ََََننَل اَّنذب  ََّ َن نَد َأر لَّ ََ َهَننِ    َ نَلُب َ َلَكَبن
َب َ نَلبَي فبلِ  ِْ َْ ْ رَ وب ا َه  مََّ َنَنَ ا َُيَِذ  [.6ن 5]القصب: "ََِ َر َ َمََمََر َ َقَن َدَُهََ مبننِ

ندَ + جددئ بصدديغة الم ددارع فددي حكايددة إرادة م ددا الستح ددار تلدد  الوقددا " َ نَلُب

كأنه في الحا ل ألن المعنى أن فرعون يطغى عليهم وهللا يريدد مدن تلد  الوقدا إبطدا  
 عمله وجعلهم أمة عظيمة.

َبَف اا ِ +قوله:  ن َِ دب   نفيه تعلي ن بأن هللا رحيم بعبادسن وينصدر المست دعفين" َُ وخ 

ََّ +بالددتكر مددن المددن أربعددة أشددياء عطفددا علددى فعدد   َنن عطددف الخدداب علددى العددامن " لَّ

وهددي: جعلهددم أَمددةن وجعلهددم الددوار ينن والتمكددين لهددم فددي األررن وأن يكددون  وا  
 .(2)مل  فرعون على أيديهم في نعم أخرذ جمة 

ن هللا تعالى من سننه الجاريدة فدي األمدم والشدعوب والمجتمعداا والددو  إتا أراد إ
وأتدى بده شديََّا فشديََّا بالتددر  ال دفعدة واحددةن فعنددما وصد  الظلدم  نشيََّا هيأ له أسبابه

إلددى أقصددى منتهدداسن ووصدد  االست ددعاف إلددى أسددف  نقطددة ممكنددةن كانددا تلدد  النقطددة 
د   باالهتمدام بداية التمكين لبنى إسراَي ن وبدأ ج  ا قصة التمكين وإنفات مشيَة هللا ع د   و 

َِ بًنلب وب اَِنًَ َب َ  َ +بالر يع في قوله تعدالى:  ًََِنلب فََأ ََ َب  ِفن ََا خب َبًلب فَنِب ن ِْضب نَنَ إبََل أَ َب َم َ نَل َأِر َأ َ َأِ َحًنِ
                               

 (.70-20/68التحرير والتنوير ) (1)

 (.71ن 20/70المصدر نفسه ) (2)
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ََ اَِ  ََ َخ مب َب َب َ َقَ َْادُّ َخ إبًََِ  [.7]القصب: "َمِلَ َبيَ ََّتََوب َ َ  ََتََِِنب إباَّ 

دد   أوحددى إلددى أم موسددى بددأن خددال  اييدداا الكريمددة: أن هللا عدد ويظهددر مددن ج     و 
د   ال يكلدف نفسَّدا إال  ج  تر عه ف تا خافا عليدهن فعليهدا أن ترميده فدي الديمن فدا  ع د   و 

ج  لوسعهان وع    سدوف ى أه  الحق أن يبتلوا جهدهمن وهو إن كان قليالَّ ف ن هللا ع    و 
 يبار  فيهن وسوف يهيئ من األسباب التي يمكن بها لدينه وأهله.

إن سددنن هللا الكونيددة نافددتة وعلددى أهدد  اإليمددان أال يتددأخروا فددي األخددت باألسددباب 
المتاحددةن فهددتا مبلددغ جهددد أم موسددى فددي حمايددة موسددى الر دديعن والددتي تددولى حمايتدده 

دد   تو ال ج  جددال  واإلكددرامن وكددان يمكددن أن تحصدد  ونصددرس فددي الحقيقددة هددو هللا ع دد   و 
الحماية والرعاية دون أسبابل ولكدن هللا مدن سدنته إتا أراد شديََّا هيدأ لده أسدبابهن فدألقى 
هللا في قلب امرأة فرعون محبة موسدى وكدان سدببَّا فدي نجاتده مدن الدتب ن لقدد مكدن هللا 
ى تعددالى حددب موسددى عليدده السددالم مددن قلددب  وجددة فرعددون وأعطاهددا مددن القدددرة علدد

 الجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  والنقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداش بحيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  أقنعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
 فرعون بتركه لها.

ونرذ في ايياا الكريمة لطف هللا بأم موسى بتل  اإللهام التي بده سدلم ابنهدان  دم 
والهددا لق دى عليهدا الحدد ن بسدبب ولدددهان ة مددن هللا لهدا بدردس إليهددان التدي لبتلد  البشدار

قددو ن وال تعبددر عنهددا وبددتل  وميددرس نعلددم أن ألطدداف هللا علددى أولياَدده ال تتصددورها الع
ان وتسدمى أمده شدرعَّا  العباراان وتأم  موقع هتس البشارة وإنه أتاها ابنها تر عه جهرَّ

ا وبتل  اطمأن قلبها وا داد إيمانها   .(1)وقدرَّ

ن قلب امرأة فرعونن فكان سببَّا فدي تمكدين م إن هللا مكن حب موسى عليه السالم
 .موسى عليه السالم من  دي أمه وح نها الحنون

دا أال وهدو: أن العبدد وإن عدرف أن الق داء  ونرذ في ايياا الكريمة إرشدادَّا مهمَّ
والقدر حقن وأن وعد هللا نافت ال بدد مندهن ف نده ال يهمد  فعد  األسدباب التدي تنفدعن فد ن 

ف ن هللا قد واعد أم موسى أن يردس عليها ومدع تلد   ناألسباب والسعي فيها من قدر هللا
عا باألسباب وأرسلا أختده لتقصده وتعمد  األسدباب المناسدبة لما التقطه آ  فرعون س

 .(2)لتل  الحا  

َََل رَ +وهتس إشدارة قرآنيدة فدي قولده: َُِ ن ُ  َ َمنِ   َ  ََنَ َقنَن ِْ  بنلب  نًلب فَنَبَصنَل ]القصدب:  "َقصَب

ددا ل مددة [ن 11 إلددى األخددت باألسددباب والحددتر واالهتمددام بالتربيددة األمنيددة العاليددة خصوصَّ
خلب مددن الظلددم والجبددروا وكبريدداء المتسددلطينن بدد  إن مددن أسددباب التددي تسددعي للددت

نجداح الحركدداا التددي تعمدد  لتحريددر شددعوبها مدن أمددال  الحكددام الظددالمين نجاحهددا فددي 
الجوانب األمنيةن ونرذ مدن خدال  اييداا الكريمدة: أن األمدة المست دعفةن ولدو بلغدا 

وال  نلسدعي فدي حقوقهدامن ال عف ما بلغان ال ينبغي أن يستولى عليهدا الكسد  عدن ا

                               
 (.8/366انظر: تفسير السعدي ) (1)

 (.368ن 8/367) المصدر نفسه (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 46 

دا إتا كدانوا مظلدومينن كمدا اسدتنقت هللا راليدأس مدن اال تقداء إلدى أعلدى األمدورن خصوصَّ
ادها لفرعدون وملدَهم مدنهمن ومكدنهم فدي األرر ى  عفها واستعبأمة بنى إسراَي  عل

 .(1)وملكهم بالدهم 

 وكان مدن إعدداد هللا تعدالى لموسدى عليده السدالم أن تربدي فدي قصدر فرعدون بدين
مظاهر الترف ومباه  المل  والسلطانن نشأ كما ينشأ أبنداء الملدو ن وهكدتا  الدا مدن 
قلددب موسددى مهابددة الملددو  واألمنيدداءن ولددم يخددف علددى موسددى أندده دخيدد   علددى أهدد  
فرعددون وأندده يرجددع فددي أصددله الحقيقددي إلددى يعقددوب عليدده السددالمن فعندددما بلددغ أشدددس 

من المحسنينن وتاا يوم عند الظهيرة وجدد واستوذ أكرمه هللا بالحكمة والعلمن لكونه 
رجلددين يقتددتالن أحدددهما مددن قومدده وايخددر مددن قددوم فرعددونن فطلددب اإلسددراَيلي مددن 
موسى نصرته فتدخ  موسى فوك  المصري فق ى عليهن وهتا يد  علدى قدوة موسدى 

ا عما كان في نفسده نعليه السالم وشدة م به مدن شدعور بال ديق والظلدم  ويعبضر أي َّ
وقومددهل ولكددن موسددى عليدده السددالم لددم يقصددد قتدد  القبطددي ولددتل  ندددم  مددن فرعددون

 واسترجع وع اها إلى الشيطان وموايته.

ننو  مُّببننيٌ + َب ََننَد   مُّ ًِدََرب إبنَّننلَ  نن َََمننوب اَ َّ  َِ نن ن  ددم توجدده إلددى ربدده [15]القصددب:  "قَننََل َمننَذا مب

ن  فَن+طالبَّا مغفرتده وعفدوس:  ْب ََ نَنِف ََِمن َْبَب إبَِنب َظ واسدتجاب هللا إلدى  دراعته  "َِغفبِل ِلب قَنََل 

ً َ +واستغفارس  ََْف َْ اَلَّحب َِ ََْفَل ََلَ إبنَّلَ َمَ  ا  [.17]القصب:  "فَن

لقد أصب  موسى عليه السالم خاَفَّدا يترقدب فدي المديندة وإتا بالمعركدة ال انيدة بدين 
ى الدتي اإلسراَيلي والفرعونين وتدخ  موسى عليه السالم لفر الن اع ووجه لومه إل

َنن بي  مُّببننيٌ +مددن بنددى قومددهن وقددا  لدده:  ََْ ََ  أن ن إال أن اإلسددراَيلي ظددن[18]القصددب:  "إبنَّنن

ْكا +موسى يريد أن يبطش بهن فوجه له تهمة وموسى برئ منهدا: نَد إب َّ َأر َتَكن َر َقبَّنَ إبر تَلُب
يَ  ََ اََِمِصَبحب َد َأر َتَك َر مب َب َ َمَ تَلُب ِْ َْ  . [19]القصب:  "وب ا

ولتل  وصدف  نإن موسى عليه السالم كان يرذ أن المعار  الجانبية ال تفيد قومه
واشدتباكه الدتي ال ي مدر إال  نالتي من شيعته بأنه موذ: أي بعراكه هتا التي ال ينتهدي

إ ددارة ال دداَرة علددى بنددى إسددراَي  وهددم عددن ال ددورة الكاملددة عدداج ونن وعددن الحركددة 
 .( 2)هتس االشتباكاا التي ت ر وال تنفع وال تفيد الم مرة  عفاءن فال قيمة لم   

علديهم أن يبتعددوا  لوهتا درس عميق يفيد العداملين الدتين يسدعون لتمكدين ديدن هللا
عن المعار  الجانبية وأن يوحدوا صفهم ويجمعوا قوتهم لساعة الصفر التي يعلو فيهدا 

 نجم اإليمان وتنطمس فيها راياا الكفر والطغيان.

ي واجتمدع الفراعندة للبدا فدي أمدر ر قتد  موسدى عليده السدالم للقبطدرب خبلقد تس

                               
 (.368ن 8/367) تفسير السعديانظر:  (1)
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موسى التي ظهر لهم أنه رم  ل ورة تحارب الظلم وتسعي لعد  بندى إسدراَي  وقدرروا 
 إلقاء القبر عليه.

وهنا جاء دور رج  تعاطف مدع الحدق والعدد  الدتي يحملده موسدى عليده السدالمن 
حددو االهتمددام بالتواجددد األمنددي داخدد  فأسددرع إلنددتارس ونصددحهن وهنددا إشددارة قرآنيددة ن

المؤسساا الفرعونية واالستفادة من المعلومداا التدي تنيدر طريدق الددعاة فدي حدركتهم 
 المباركة.

َنِ َُنََن َ  فَنَِخَلِ  + ََ ًَب ََِِتَبنَل َر  بن َََل قَنََل ََي َم َ نَل إبرَّ اََِمنلَ  ن ِْ َِ َأِقَصَل اََِمدبُنَنعب َُ ََْقٌو مَب إبَِنب َ َقََ  
 ََ يَ ََ ََ اَنََّ بحب  [.20]القصب:  "مب

لقد أكرم هللا موسى عليه السالم بهتس المعلوماا النافعة وقرر أن يهداجر مدن بدالد 
 الفراعنة.

وهتا إرشاد قرآني لمدن خداف التلدف بالقتد  بغيدر حدق فدي مو دعن فدال يلقدي بيددس 
موسى عليده إلى التهلكة ويستسلم للهال ن ب  يفرض من تل  المو ع مع القدرة كما فع  

ددا نحددو ارتكدداب إحدددذ المفسدددتين يتعددين ارتكدداب األخددف  السددالمن كمددا أن فيدده توجيهَّ
األمددر بددين بقاَدده فددي مصددر  فدد ن موسددى لمددا دارمنهمددان دفعددا لمددا هددو أعظددم وأخطددرن 

ولكنده يقتد ن أو تهابده إلدى بعدر البلددان البعيددة التدي ال يعدرف الطريدق إليهدان ولدديس 
(  1)هن ومعلوم أنها أرجدى للسدالمةن ال جدرم آ رهدا موسدى معه دلي  يدله مير هداية رب

. 

ََِ ننِ  ب اَظَّننََبمبيَ + ََ ا نن ْب مب َْبَب  ََبنن َُ قَننََل  َقَّنن َُ َهننَ َخَئبفكننَ َُ ننِ ََ قَننََل   َفَِفننَلَ  مب ننَل تبََِ ننََ  َمننِدَُ ننَ تَنَ قَّ َ ََمَّ
ببًوب  َّْ َُْب َ َ اَ  اَ َْ َب َأر َُنِهدب ََْل  نلم  شخصية موسى عليده السدالم ن و[22ن 21]القصدب:  "ََ

فريددَّا وحيدددَّا مطدداردَّا فددي الطددرق الصددحراوية فددي اتجدداس مدددين جنددوبي الشددام وشددمالي 
مسافاا شاسعةن وأبعاد متراميدةن ال  اد وال اسدتعدادن فقدد خدر  مدن المديندة  نالحجا 

ددا بنددتارة  الرجدد  الناصدد ن ونلمدد  إلددى جانددب هددتا نفسدده  خاَفَّددا يترقددبن وخددر  من عجَّ
ببًوب +:(2)هة إلى ربه مستسلمة لهن مطلعة إلى هداس متوج َّْ َُْب َ َ اَ  اَ َْ َب َأر َُنِهدب ََْل  ََ". 

كانا رحلة طويلة مدن الرعايدة والتوجيدهن ومدن التلقدي والتجريدبن قبد  وحدي هللا 
وتجربددة االندددفاع تحددا  ددغط الغدديظ  نلدده بددالنبوة: )تجربددة الرعايددة والحددب والتدددلي 

 نوتجربددة الخددوف والمطدداردة والفدد ع نم والتحددر  واالسددتغفاروتجربددة النددد نالحبدديس
وتجربدة الغربدة والوحدددة والرجدوعن وتجربدة الخدمددة ورعدي الغدنم بعددد حيداة القصددور 
وما يتخل  هدتس التجدارب ال دخمة مدن شدتى التجدارب الصدغيرةن والمشداعر المتبايندةن 

حين بلغ أشدس من العلدم  والخوال  والخواطرن واإلدرا  والمعرفة إلى جانب ما آتاس هللا
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والحكمددةن إن الرسددالة تكليددف  ددخم شدداق مت عدددد الجوانددب والتبعدداان يحتددا  إلددى  اد 
 خم من التجدارب واإلدرا  والمعرفدة والتدتوق فدي واقدع الحيداة العملدين إلدى جاندب 

 .(1)هبة هللا اللدنيةن ووحيه وتوجيه للقلب وال مير( 

ولهتا دخد   نالسالم باألحدا  قب  الرسالة إن هللا تعالى أراد أن يربي موسى عليه
ا النعمدة فدي أن يكددون راعدي مددنم يجدد القددوا  بقددرة هللا إلدى مجتمددع الرعداةن مستشددعرَّ

 والمأوذ بعد الخوف والجوع والمطاردة والمشقة.

وعاش مع البسطاء في أخالقهم وعاداتهم وخشونتهم وفقرهم وهدتا كلده تمدرين لده 
 ملها.على تكاليف الدعوة التي سيتح

إن التجددارب الميدانيددة أقددوذ وأفيددد فددي تربيددة النفددوس البشددرية مددن قددراءة الكتددب 
ومددن الندددواا والحلقدداا الهادَددة البعيدددة عددن المحددن والشددداَد  نوالمجلددداا والجراَددد

 والصعاب.

إن الشعوب التي تربا على الت  والخنوع والمهانة والقسوة في العادة تفقد القددرة 
 ر وتنتظر من يقودها نحو حريتها وكرامتها وع تها.على التفكير والتدبي

وإن هددتا القدددرآن الكددريم ليمدددد الطالَددع المتحفددد ة نحددو التغييدددر بخبددراا األنبيددداء 
 دع أيدديهم هم من الظلم والجبدروا والطغيدان ويوالمرسلين والتين سعوا لتحرير شعب

ن ديداجير على مفاص  التغيير في األمم والشعوب وكيفية السدعي بهدا مدن ال دعف ومد
 الظالم وأمال  العبودية للعبيد إلى القوة ونور الحرياان وعبادة الواحد الديان.

إن تجربة موسى عليه السالم في تغيير الشدعوب مدن أ دخم التجداربن فقدد واجده 
بدعوتدده المباركددة أعتددي ملددو  األرر فددي  مانددهن وأقدددمهم عرشَّددان وأ بددتهم ملكَّددان 

 خلق واستعالء في األرر.وأعرقهم ح ارةن وأشدهم تعبدَّا لل

 نلقددد حددان وقددا خددالب بنددى إسددراَي  مددن الظلددم واال ددطهاد والعسددف والجددور
لربداني بالرسدالة وعد م علدى التكليدف ا نوأكم  موسى عليه السالم مدته في أه  مدين

وأمدس المولى ع د    نالمست عف من قب  رب العالمين لموسى الكليموالنهور بالشعب 
ج    بالمعج اا ا  لوا حة والبراهين الدامغة واألدلة الساطعة.و 

وأمددرس بالددتهاب إلددى القددوم الفاسددقين إلقامددة الحجددة علددى الفددراعين وتخلدديب بنددى 
ان ولدم  إسراَي  من ظلم العبوديدة وظلدم العبداد وقسدوة الفراعندة حتدى يعبددوا هللا أحدرارَّ

يد قطدب قدا  سد طلدب العدون مدن مدوالس وربده ومبتغداسن يتردد موسى عليده السدالم فدي
جداءس وشدد ع ددس بأخيدهن و ادس علدى مدا رجداس البشدارة ررحمه هللا: لقد استجاب ربده 

َِدََاك +والتطمددين  ََننَو َََكَمننَ َ نن ن فهمددا لددن يددتهبا مجددردين إلددى فرعددون [35]القصددب:  "َ َ ِ

الجبارن إنما يتهبان إليه م ودين بسدلطان ال يقدف لده فدي األرر سدلطانن وال تنالهمدا 
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ََيتبنَنننَ+وال جبدددار معدده كدددف طاميدددة  ََ َر إبًَََِكَمننَ َيب ننن ن وحولكمدددا مدددن [35]القصدددب: " فَنننَِ َُصب

سلطان هللا سيا  ولكما منه حصن ومالتن وال تقف البشارة إلى هتا الحد ولكنها الغلبدة 
للحددقن والغلبددة ييدداا هللا يجابهددان بهددا الطغدداةن فدد تا هددي وحدددها السددالح القددوي وأداة 

ََيتب +النصر والغلبة  َََكَمَ اََََِْبَب رَ َيب َب اتنَّبَن ََُمَ َ َم  .(1)[ 35]القصب:  "َنَ أَن

وأيددس بدالمعج اا  نإن موسى عليه السالم باشر في تنفيت أمر ربه سبحانه وتعدالى
وصدددع بكلمددة الحددق أمددام فرعددون الطاميددة الجبددارن وأقددام عليدده الحجددة والبددراهينن 

ر فرعددون وقومدده باأل خددت بالسددنين والددنقب فددي واألدلددة علددى صدددق رسددالته وتعددرض
 ال مراا وابتالهم هللا بالقم  وال فادع والدم ومير تل .

ر أن يجمددع كدد   ولددم يددؤمن الجبددار العنيدددل بدد  اتهددم موسددى الكلدديم بالسددحر وقددرض
 السحرة للوقوف أمام دعوة الحق التي يقودها رسو  هللا موسى عليه السالم.

وألقى السحرة إفكهدم وخدداعهم  ن واجتمع الفريقان لميقاا يوم معلومن وبدأ السجا
 مض عر  موسى عليه السالم على باطلهم بالحق المبينن ب لقاَه العصا التدي انقلبدا إلدى 

 الجولة والصولة. احية تسعىن ف تا هي تلقف ما يأفكون وكان

َِِفبَكن+قا  تعالى: ََِ نَض َمنَ  ََا مبَ  تَن َََصََ  فَِب َِقب  َنَ إبََل َم َ َل َأِر َأ فَنَ قَنَ  اِ َنقُّ َ َ دَنَو    رَ َ َأِ َحًنِ
ََ رَ  ََِم ََ   َمَ َنَنَ ا َُن َََب ا َ َغبلُب ََ َ انَ  ََْبَب ا َمَنََب  [.119 -117]األعراف:  "فَن

 قا  صاحب الظال :

)إندده الباطدد  ينددتفش ويسددحر العيددون ويسددترهب القلددوب ويخيدد  إلددى الك يددرين أندده مالددبن 
جدده الحددق الهددادئ الوا ددق حتددى ينفشددئ كالفقاعددةن وأندده جددارف وأندده محددقن ومددا هددو إال أن يوا

ويدددنكمش كالقنفدددتن وينطفدددئ كشدددعلة الهشددديمن وإتا الحدددق راجددد  الدددو ن  ابدددا القواعدددد عميدددق 
" فَنَ قَنَ  اِ َنقُّ +الجتورن والتعبير القرآني هندا يلقدى هدتس الظدال  وهدو يصدور الحدق واقعَّدا تا  قد 

ََِمََن رَ َ َ دَن+و با واستقر وتهدب مدا عدداس فلدم يعدلده وجدود  وملدب الباطد  " َو َمنَ َننَنَ ا َُن

ََ +والمبطلون وتلوا وصغروا وانكمشوا بعد ال هو التي كان يبهدر العيدون  ََْببَن ا َمَنََبن فَن
 ََ ََبَننن ا َ نننَغبلُب ولكددددن المفاجددددأة لدددم تخددددتم بعددددد والمشددددهد مدددا يدددد ا  يحمدددد  مفاجددددأة " َ انَ 

ََ +كبدددرذ: ُ دب نننَحَلَة َ ننَقب َّْ َِ بنننَ  اَ ََنننَََمبيَ قَنننَََ ا آ  َ َأ َِ َْ رَ   َمنَّنننَ  بنننَلبَب ا ]األعدددراف: " َْبَب َم َ ننَل َ َمنننَ

120- 122.] 

إنها صدولة الحدق فدي ال دماَرن وندور الحدق فدي المشداعرن ولمسدة الحدق للقلدوب 
 .(2)المهيأة لتلقى الحق والنور واليقين( 

وأ بددددن ألنهدددم آمندددوا بددددون  حدددت  فرعدددون علدددى إيمدددان السدددحرة وأرمدددىلقدددد ا
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َََر َََكن ِ آَمننِ +إتنه: ن كأنمدا كدان علديهم أن يسدتأتنوس فدي أن [122]األعدراف:  "َُِ   بلب قَنِبنَو َأر آ

تندتفر قلدوبهم للحدقن وهدم أنفسدهم ال سددلطان لهدم عليهدان أو يسدتأتنوس فدي أن تددرتعش 
وجددداناتهم وهددم أنفسدددهم ال يملكددون مدددن أمرهددا شددديََّان ولكندده الطددداموا جاهدد  ميدددر 

 تعجرف متكبر مغرور.مطموسن وهو في الوقا تاته م

 م إنه الف ع علدى العدرش المهددد والسدلطان المهد و ن والمسدألة وا دحة المعدالم 
إنهددا دعددوة موسددى إلددى رب العددالمين هددي التددي تدد ع  وتخيددفن إندده ال بقدداء وال قددرار 

ى تنحية ربوبيدة لحكم الطواميا مع الدعوة إلى رب العالمينن وهم إنما يقوم ملكهم عل
يشدددرعون للنددداس مدددا  لشدددريعته وإقامدددة أنفسدددهم أربابَّدددا مدددن دون هللا ةهللا للبشدددر بتنحيددد

يشدداءون ويعبدددون الندداس لمددا يشددرعونن إنهمددا منهجددان ال يجتمعددانن أو همددا دينددان ال 
 وهكتا أطلق فرعون تل  التوعد الوحشي الفظيدع: .أو هما ربان ال يجتمعان نيجتمعان

َََمنننن رَ + َِ ننننِ َو تَن َْ ََّ أَُِنننندبَُ   َف ََنننن َبننننيَ ََْقدَب َِْ ََببَننََّكِ  َأ ََْ نننن َِو  يَّ  نننن َِ خب نننن َََكنننن  مَب َِْق ]األعددددراف: " َكِ  َ َأ

124،123.] 

إندده التعددتيب والتشددويه والتنكيدد  وسدديلة الطواميددا فددي مواجهددة الحددق الددتي ال 
 يملكون دفعه بالحجة والبرهانن وعدة الباط  في وجه الحق الصري .

يقدة اإليمدان تسدتعلي علدى قدوة األرر فيهدا حق ولكن النفس البشرية حدين تسدتعلي
صر فيهدا العقيددة علدى الحيداةن وتختصدر الفنداء ال اَد  إلدى توتستهين ببأس الطغاةن وتن

جوار الخلود المقيمن إنها ال تقف لتسأ  مداتا سدتأخت ومداتا سدتدعن مداتا سدتقبر ومداتا  
  ي الطريدق مدن صدعاب وأشدواستدفعن ماتا ستخسدر ومداتا ستكسدبن ومداتا سدتلقى فد

ألن األفق المشرق الو ئ أمامها هنا ن ال تنظدر إلدى شديء فدي الطريدق  وت حياال
(1). 

َببَنن رَ + َْ َبنَننَ َمنَ  نَننَ   قَننَََ ا إباَّ إبََل  ًََنِ ََ َْ نَّنَننَ َأفِننلبِا  ننَ َقََ تِننَننَ  َْ َبنَننَ ََمَّ ْب  ََي َ َمننَ تَننن بَ  مبنَّننَ إب َّ َأِر آَمنَّننَ َيب
َب  ن ِْ كا َ تَنَ فنََّنَ َم ِْ ن لقد أقام موسدى عليده السدالم الحجد  الدامغدة [126ن 125]األعراف:  "مبيَ َ 

والبددراهين السدداطعةن علددى فرعددون الطاميددة المتكبددر وطلددب مندده أن يرسدد  معدده بنددى 
إسراَي ن فامتنع وشرع للكيد لموسى وقومهن وكانا النتيجة أن تمكن اإليمان من قلدب 

ن  َمننذبخب +السدحرة وأعلنوهددا صدديحة مدويدة فددي آفدداق األرر: َب َننَ تَنِ  َ  إبلَّ ََ قَنَ ِب َمننَ أَنن فَنَِق
 اِ ًََننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننََة 

نِنًََ ًٌِ َ أَ ِنَ َل  اَدُّ ِحلب َ هللاَ َخ َْب ََ اَ ًََِلب مب ََ ِْفبَل َََنَ َخدََََيَا َ َمَ َأِنَلِمَُنَنَ  َن  .[72]طه:  "إباَّ آَمنََّ  بَل َبَنَ ًَب

جدتوع النخد  وقطدع أيدديهم  لقد انتقم فرعون من السحرة التين آمندوا وصدلبوا فدي
األخيددر  مددن القددوم مددع  عمدديهم الطاميددة وقددرروأرجلهددم مددن خددالفن وتشدداور المدد  

م ددداعفة العدددتاب واالنتقدددام مدددن الشدددعب المست دددعف الدددتي بددددأ ي حدددف نحدددو الندددور 
 والحرية والكرامة والتوحيد الصحي .

                               
 (.1352ن 3/1351المصدر السابق ) (1)
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لتده لقد حاور موسى عليه السالم فرعدون الطاميدة وسداج  سدحرتهن وكاندا محاو
لمعالجددة الو ددع مددن فددوقن لتحقيددق تغييددر أشددم ن ولكددن سددرعان مددا تبددين أن الجدددار 

وال يكسددبن حتددى بعددد أن كسددب المعركددة  ني ال يختددرق وال يسددتما  وال يحي دددالفرعددو
عقديَّا وفكريَّا وسياسيَّا حين لقفا عصاس عصي السدحرة فكدان ال بدد مدن الخدرو  ببندي 

يدده حتددى يكسددب بعددر الوقددا قبدد  اكتشدداف إسددراَي  خلسددة وباسددتخدام أسددلوب التمو
أ رهم واللحاق بهمن فالمواجهة كانا تعنى الهال ن بد  فشد  الفدرار كدان يعندى الهدال  

 كتل .

نحددو الصددحراء حتددى يمنددع اللحدداق بهددم ويصددلوا أرر  توجددهوكددان البددد مددن ال
الميعادن ب  ك  هتا المجهود الفت التي قدام بده موسدى عليده السدالم لتخلديب قومده مدن 

ج    ومعجد ة شدق البحدرن ا لت  والخنوع واالستعباد ما كان لينج  لوال توفيق هللا ع    و 
 .(1)وإمراق فرعون وجنودس وهم يكادون يمسكون بالهاربين 

لقد كان ل  ر السياسي واالجتماعي ومظاهر البيَة الخارجيدة والداخليدة تدأ ير فدي 
لشعوب المست دعفة: أن تعمد  مدا اتخات أسلوب الهجرة السرية لموسى وقومهن وعلى ا

في جهدها وطاقتها ووسدعها وتدوقن أن نصدر هللا قدادم مدا دامدا تريدد أن تعبدد الخدالق 
لقددد حددان وقدا هددال  فرعددون اللعددين ونجدداة  نالعلديم علددى نهجدده وشددرعه ودينده القددويم
 موسى الكليم ومن معهم من المؤمنين:

نَننَ إبََل َم َ ننَل َأِر َأِ نن+قددا  تعددالى:  َببَننَدبي إبنََّكنن  مَُّّبََنن رَ َ َأِ َحًنِ َب   لب  ب ََِمننَدائب ََننِ َر وب ا َِْ ننَو فبِل فََأ
 ََ ننلُب َبًََنن رَ   َحَشب َمعٌ َق ننِلَب َننَئبظَ رَ   إبرَّ َمننَؤَ  ب ََ ب َننِ  ََنَننَ ََْ ََّ َْ رَ   َ إب َب ًننٌ  َحننَ ننَ   َ إباَّ َْلَمب فََأِخَلِقنَننََم  مَب

ًَََ ر    َ  ْ وَ    َ   َننلب    ََنَن ز  َ َم َ   َقنََّ ْب إبِ نَلائًب َْنِنَنََمنَ  َن ََ َ َأِ  ََ َم  مُِّ نلبقبيَ   َننَذَب ََمَّنَ تَننَلاَ ى   فَنأَتِنبَن فَن
ََْن رَ  ََنَرب قَنََل َأِ نَحََب َم َ نَل إباَّ َََمنِد َب   اِْلَِم َْ َب َ نًَنِهدبُ َبنَ   َّ إبرَّ َم نَنَ إبََل َم َ ننَل َأرب   قَنََل َنن فََأِ َحًنِ

ََظبننً ب اِضننلبب  َب  ِ  َنننََدَِّ دب اَِ َََق َفَكننََر َنننوُّ فبننِل ََِبِحننَل فَننَنَف ََ   َََصننََ  ا نَننَ َم َ ننَل   َ َأِزََِفنَننَ يَّ اَخَخننلُب َ َأَ ًنِ
َبننيَ  َِْ ََننلَ َأ ََ   َ َمننَ مَّ ََ خََُننعك َ َمننَ َنننََر َأِنثَنننَلَم  مُّننِؤمبنبيَ   يَّ َأِغَلقِننَننَ اَخَخننلُب َََبنن ََ َهَننَ   َ   إبرَّ وب  َْ َّنن إبرَّ 

 َ ً ََ اَلَّحب َُب ََ َِ  [.68 -52]الشعراء: " ا

إن ايياا الكريمة تو   لنا سنة من سنن هللا الما ية والجاريدة فدي المجتمعداا 
والشددعوب واألمددم أال وهددي سددنة إنجدداء المددؤمنين المصدددقين مددن أولياَددهن المعتددرفين 

لهم من أعداَهن وتت د  سدنة أخدرذ  برسالة رسله وأنبياَهن وإهال  الكافرين المكتبين
ج    قرب فرعون وجنودس وأدنداهم بد   أال وهي سنة االستدرا  وكيف أن المولى ع    و 

ونقدف مدع الرسدو  الكدريم فدي قولده  نوسلب عقولهم بحي  إنهدم تدابعوا موسدى وقومده
َب +تعالى:  َْ َب َ نًَنِهدبُ َبَ   َّ إبرَّ َم الرسد  هدم أو دق النداس هنا داللة مهمدة أال وهدي: أن " َن

بنصددر هللا عدد  وجدد  ووعدددسن فلددو  دداقا األمددور وشدد  الندداس فددي وعددد هللا بالنصددر 

                               
 (.1انظر: في نظرياا التغييرن منير شفيقن ب ) (1)
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 والفر  ف ن الرس  هم أو ق الناس بنصر هللا.

إن فرعون الطامية حاو  أن يرفر االستسالم يياا هللا ومشديَته وتكبدر وتجبدر 
لطانه وأصدب  مدن وتغطرس وهتس هي النهاية: استدر  بعيددَّا عدن عرشده وقصدرس وسد

ا بعدد عدا المست دعفين فدي الصدعود إال أن وبددأ نجدم  نينلمغرقينن وأصب  وقومده أ درَّ
القمع والظلم و عف العقيدة ال  ا  أ رها فدي نفدوس بندى إسدراَي  إال أن هدتا  سنواا

االنتصار العظيم لموسى الكليم على الطامية اللَيم نوع من أنواع التمكين التي تكدرا 
كددريم وكددان خطددوة نحددو التمكددين األكمدد  والنصددر األعظددم الددتي تددم فددي فددي القددرآن ال

 عصر داود وسليمان عليهما السالم.
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 المبح  ال ال 
 قصة طالوا عليه السالم مع بنى إسراَي 

َنَ  ا نِ +قا  تعالى:  َ  هَّ َِ قَنَََ ا َبنَنٍّب َِدب َم َ نَل إب َو مبَ  َن ْب إبِ َلائًب ََنِث ََنَنَ َمَبككنَ َأََّلِ تَنَل إبََل اََِملب مبَ َ 
َََُل َأ َّ تَنَ َتبََ ا قََََ ا َ َمَ ََنَنَ أَ  ًَََِكَ  اَِ ب ََ  َُ َُِ  إبر َنُب ًنِ َْ ََ  َّ نَنَ َتبنَو وب َ نببًوب ننَُّ َتبِو وب َ ببًوب هللاب قَََل َمِو 

ًِهبَ  اَِ  ََََن  َُ ََمََّ َنُبن ْبَا َ أَ ِنَنَئبَنَ فَن َظَّنََبمبيَ هللاب َ َقِد َأِخلبِقَنَ مبَ دبََي َبنًٌ  َبب ََ َهِ  َ هللاَ  نننِ ِك مَب َبنً   بَُنََل تَنَ َّنِ ا إب َّ َق
  َ  َنَنن ًََنِ ََ  ََ َِنن ََِم ننَ قَننَََ ا َأَّنَّ ََُكنن َر ََننلَ ا َْ َمَبكك ََننَث َََكننِ  طَننَََ  ََ َأَحننقُّ َ قَننََل َهَننِ  نَببننًنَُّهِ  إبرَّ هللاَ قَننِد  َن َِْنن

 ََ َْ َ نن ِننلَ َ ََّلِ َُننِؤ َب مب َِن ََِم نن ب َ هللاَ َبب ِْ َِن ب َ اْلِب َب َِ ندَعك وب ا ِْ ًَِكِ  َ زَاَدَخ َ  ََََن ََ اََِمنَلب قَنََل إبرَّ هللاَ اِ نندََفََخ  ن عك مَب
َبنً ٌ  ََ نٌ   ََِكَل َمَ ََُ ََ  َ هللاَ َ ا ب َْ فبًنلب َ نكبًنَ   َُنِؤِتب َم َِِتبنًََكَ  اََّنَ َ  َِكبنلب َأر  عٌ َ قَنََل َهَنِ  نَببنًنَُّهِ  إبرَّ آَُنَع َم

ََ خََُنعك َََكن ِ  َََبن َْ َر ََتِمبََنلَ اََِمَِئبَكنعَ إبرَّ وب  ََّ تَنَلَ  آَل َم َ نَل َ آَل َمنَ َّْ َبَكِ  َ  َ بَّعٌ ّمَب نَُ  مُّنِؤمبنبيَ مَبَ    إبر َنننِ
  َََُبًَكِ   بنَنَهل  َفَمَ َشلبَب مبِنل ِْلََن دب قَََل إبرَّ هللاَ َمبنِ َْ َبب ََمََّ َفَصَو طََََ  نَّنلَ  فَن ََِمنلَ فَِب َُِد َْب َ َمنَ َّلَِّ  ن ٍَ مب ًِ فَنََن

 ََ ُ ََمَّنَ َقنََ زََخ َمنَ  َ اَّنذب َهِ  فَن نننِ ِك مَب َبنً ِننلَ إب َّ َق َندبخب َفَ نلب َ ا مب َََُو َغِلفَنعك  ًب َب اِغن َْب إب َّ َمن ََنلَ قَنَََ ا  َ مب  آَمنَن ا َم
َْ َ َقنَنن دبخب قَنَلَ  َننَََ  ًََِننِ َ  لب ًَةك  طََقَنَع ََنَننَ ا َِ فبئَننعك َنثبنن ََبَن َبًََننع  َغ نَ فبئَننع  َق َِقَنن  هللاب َننن  مَب َن  مُّ ََّ ََ َُظَنُّنن َر َأ ُ اَّننذب

 ََ َِرب هللاب َ هللاَ َمننَ  اَصَّننَ بلُب َِ َأقِننَداَمَنَ   ِببب كا َ نَنبَبنن ِْ نَننَ َ نن ًََنِ ََ َْ نَّنَننَ َأفِننلبِا  َْ َ َقنَنن دبخب قَننَََ ا  َننَََ  ننَ  َنننَلزَ ا ْلب َ ََمَّ
ََ َ انِ  ََِكنننَفبلُب ََِ نننِ  ب ا ََََنننَل ا ََ َ ا ِبِكَمنننَع   َصنننِلَا  َِننن ََِم َْ َ آَلَخ هللاَ ا َِرب هللاب َ قَنَُنننَو َداَ َد َقنننَََ  َََمننن َمِ  ِببب فَنَه

ننن َِ ََ  َف ََّ هللاَ  ََ َ ََكبننن ِْ َْ ْب ا نننَد َْ ِ  َََف َِ نننَهِ   بنننبَن ََ َِ ََّمنننلَ ّمبَّنننَ ََُ نننََ  َ ََنننِ  َ َدفِنننَ  هللاب اَنَّنننََس  َن ََ ََََنننَل َ  و  
َََََمبيَ  َِ ََ اََِمِلَ َبيَ   ا ََ ََمب ِ َقَب َ إبنَّ ََ َبب ًََِ ََ ََ َمَ  َْ هللاب نَنُنِ ََ آََي  [.252 -246]البقرة: " تبَِ

إن قصة طالوا عليده السدالم تو د  نوعَّدا مدن أندواع التمكدين أال وهدو نصدر هللا 
 للمؤمنين على الكافرين في المعار .

ا بعددد دخددولهم األرر المقدسددة فددي فتددرة مددن فتددراا وهددتس القصددة وقعددا أحدددا ه
بعد أن انحرفوا عن منه  هللا سلط هللا علديهم مدن ي دطهدهم ويهد مهم بسدبب  نحياتهم

تنوبهم ومعاصيهمن وقد سلب هللا منهم التابوا التي فيه سكينة من هللا وبقيدة ممدا تدر  
 آ  موسى وآ  هارون.

ندد الجميدعن هدوانن وكدان هدتا الشدعور عوقد شعر القوم بالت  ومرارة اله يمدة وال
ن فديهمن فدأرادوا أن يغيدروا واقعهدم الدتلي ن وأن يبددلوا تلهدم عد ة العامة والم  المالكي

ان وعلموا أن السبي  الوحيد لدتل  هدو الجهداد والقتدا ن لدتل  لجدأ المد   وه يمتهم نصرَّ
ملكَّددا يتدددولى  الحدداكمون فددديهم إلددى نبددديهمن وف عددوا إليدددهن وطلبددوا منددده أن يختددار لهدددم

ويبددو أن  .أمورهمن ويقدودهم إلدى العد ة والنصدرةن ويقاتد  لهدم أعدداءهم فدي سدبي  هللا
تل  النبي كان يعلدم طبيعدتهم الماَعدة وهمدتهم الرخدوةن وأنهدم عنددما يدؤمرون بالقتدا ن 
فسوف ينكصون عنه ويقعدون عن خو هن فقا  لهم: أخشى عليكم االمتنداع عدن أمدر 

وبيندوا األسدباب التدي تددعو  نبالجهادن فردوا بحماسة بدأنهم عدا مونهللا عندما يأمركم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 54 

فبعد تل  سأ  نبيهم ربهن فدأوحى إلديهم أن طدالوا ملكهدمن فداحتجوا  نإلى قتا  أعداَهم
وا فدي الجد والكفاح والقتا  والجهاد بدأبحج  واهية نسفها لهم نبيهم وعندما جاء وقا 

لدة سدمعا وأطاعدا واعتمددا علدى خالقهدان  التساقط ولم يصبر مع طدالوا إال فَدة قلي
 فنصرهم هللا على أعداَهم.

ولقددد وقددف العلمدداء علددى هددتس القصددة العظيمددة يدرسددونها ويغترفددون مددن بحرهددا 
العميق دروسَّا مفيدة في تكوين األفراد وقيادة الجماعاا وإحيداء الشدعوب والسدعي بهدا 

 (1) :نحو التمكين ومن أهم هتس الدروس والعبر

 بهماا هتس القصة:أوالَّ: م

نالحدظ فدي هددتس القصدة مبهمداا ك يددرة لدم يتعددرر لهدا القدرآنن ألندده ال فاَددة فددي 
ج    ما يفيد المسلمين وأه  النظر واالعتبار.  تكرهان وإنما تكر المولى ع    و 

 إن في قصة طالوا نرذ مبهماا ك يرة منها:

يداا أنهدا وقعدا ال مان التي وقعدا فيده قصدة طدالوان فكد  مدا يؤخدت مدن اي -1
لبنى إسراَي  من بعد موسىن يعنى بعد إقامتهم في فلسطينن أما تحديد السنة أو الفتدرة 

 أو الحالة التي عليها بنو إسراَي ن فهتا ال يمكن تحديدس.

اسم النبي التي طلبوا منده أن يبعد  لهدم ملكَّدان فقدد يكدون شدمعون أو صدموي   -2
ألنبياء إال بنب صري ن الحتمدا  أن ال يكدون وقد يكون ميرهمان فال نجع  أحدَّا من ا

 وهتا ال يجو . !نبيَّان وبتل  نؤمن بنبوة مير النبي

 السبب التي دفعهم ليطلبوا من نبيهم تل  الطلب. -3

 نسب طالوان وبداية أمرسن وتفصيالته قب  تملكه عليهم. -4

 تفصيالا ببسطة طالوا في العلم والجسم. -5

 يهم.تفصيالا بمل  طالوا عل -6

التابوا وقصدته وتاريخده عنددهم ومقاسداتهن وتفصديالا السدكينة والبقيدة التدي  -7
 فيهن التي تركها آ  موسى وآ  هارون ومير تل  من المبهماا.

والعجيب أن بعدر المفسدرين والمدؤرخين والكتضداب والمحدد ين لدم يقفدوا عندد هدتا 
ا منهددا حدد  تلدد  المبهمدداان البيدان القرآنددي والنبددوين فددتهبوا إلددى اإلسدراَيلياان وطلبددو

ا وال فاَدة وال عبرة.فوتفصي  تل  األحدا ن   لم يقدموا لنا علمَّ

وبتل  ت يع جهود وأوقاا في مر محلهدان ويتركدون عدرر القدرآن ومدا احتدواس 
 من دروس ودالالا وعبرن فالقصة هتس م الَّ:

فيهدددا دروس للددددعاة فدددي التعامددد  مدددع ايخدددرينن ودروس للمصدددلحين الدددتين 
التي تعيشه األمةن ودروس للمجاهدين الدتين يعملدون  ءون تغيير الواقع السييريد

                               
 (.296ن 1/295لسابقين في القرآن )انظر: مع قصب ا (1)
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علددى تبدددي  الددت  إلددى عدد ة واله يمددة إلددى نصددرن ودروس للددتين يعتمدددون علددى 
الجمددداهيرن ويصددددضقون انددددفاعهم وحماسدددتهمن وي دددعون علدددى أساسدددها خططهدددم 

الفرديددة وبددرامجهمن فتتخلددى عددنهم الجمدداهير وقددا الحاجددةن ودروس فددي التربيددة 
والجماعيةن ودروس في ال بط والحد م واالمتحدانن ودروس فدي الجهداد والقتدا  
وخور المعركةن والتوجه إلى هللا واالستنصار بهن وعدم الرعب والهلع مدن قدوة 
األعداءن وفيهدا دروس فدي أسدس اختيدار الحكدام والمسدَولين ومدا هدي مواصدفاا 

س والعبدددر فدددي مجدددا  الددددعوة الحكدددام المطلوبدددةن إن هدددتس القصدددة مليَدددة بالددددرو
والداعيددةن والحدداكم والمحكددومن والجندددي والقاَدددن وفددي مجددا  اإليمددان والعقيدددةن 

والتوجيدده والتربيددةن والسياسددة والواليددةن  نوالدددعوة والجهددادن واإلصددالح والتغييددر
 والحكم والسيادة.

ا مددن المفسددرين مدد و يرن ا كتددبهم بتيدده اإلسددراَيلياا والخرافدداا واألسدداطإن ك يددرَّ
ا من الدروس والدالالا   .(1)وتجاو وا ك يرَّ

إن هتا العصر يتطلب من العلماء أن يبتعددوا عدن التدرف الفكدري والعلمدين ألنندا 
لتغييددر واقددع  يددرن كمددا أن علينددا مسددَولياا عظيمددةمطدالبون باإلصددالح والدددعوة والتغي

 لها. األمة من الح ير التي فيه إلى قمة الع ة والتمكين التي يريدها هللا

  انيَّا: أهم سنن حياة األمم والشعوب التي يمكن استخالصها في هتس القصة:

رحمه هللا أن يتأم  في هتس القصة ويستنبط منها أهدم ( 2)حاو  الشيخ محمد رشيد 
 السنن االجتماعية في حياة األمم والمجتمعاا والشعوب وتكر منها:

هان وأوقدع األعدداء بهدا فه دموا أن األمدم إتا اعتددذ علدى اسدتقاللالس نة األولى: 
حقوقهددان تتنبدده مشدداعرها لدددفع ال دديمن فتسددعى للوحدددة التددي يم لهددا الدد عيم العدداد ن 

 فتتوجه إلى طلبهن كما وقع من بنى إسراَي ن بعد تنكي  أه  فلسطين بهم.

أن شددعور األمددة بوجددوب حفددظ حقوقهددا وصدديانة اسددتقاللهان يكددون  الس ددنة ال انيددة:
تها وأهدد  الفكدر والددرأي فيهدان فددالم  مدن بنددى إسدراَي ن هددم الددتين موجدودَّا عنددد خاصد

 طلبوا المل .

متى عظم الشعور بوجوب حفظ حقوق األمة ومحاربة أعداَها عند  الس نة ال ال ة:
خواب األمةن ف نه ال يلب  أن يسدرذ إلدى عامتهدان حتدى إتا خرجدا مدن طدور الفكدر 

  األدعيدداءن ولددم ينفددع إال صدددق والشددعور إلددى طددور العمدد  والظهددورن انكشددف عجدد
 الصادقين.

                               
 (.305ن 1/304) مع قصب السابقين في القرآن (1)
هو محمد رشيد ر ا القلموني البغدادي األص ن الحسيني النسبن صاحب مجلة المنارن وداعية التجديد  (2)

نتهدى واإلصالح وله تفسير اسمه: تفسير القرآن الحكيمن ومشهور باسم تفسير المنارن وهدو ميدر كامد  ا
( تفسير 6/126هـ. انظر: األعالم لل ر كلى )1353( من سورة يوسف توفى سنة 101مؤلفه إلى ايية )

 (.306ن 7/305المنار )
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من شأن األمم االخدتالف فدي اختيدار الدرَيسن واالخدتالف مددعاة  الس نة الرابعة:
  تر ى به األمةن كما طالبا بندو إسدراَي  مدن نبديهم اختيدار للتفرقن فال بد من مرجضِ 

 نهم.مل  لهمن فكان هو المرج ن والمرج  عند المسلمين هم أه  الح  والعقد م

أن الندداس ال يتفقددون علددى التقليددد أو األتبدداع فيمددا يروندده مخالفَّددا  الس ددنة الخامسددة:
لمصلحتهم االجتماعيةن ولتل  اختلف بندو إسدراَي  علدى نبديهم فدي جعد  طدالوا ملكَّدا 

 ومددن عجيددب  نعلدديهمن واحتجددوا علددى تلدد  بمددا ال يددنهر حجددة إال فددي ظددن المنكددرين
 ه علددى صددواب فددي السياسددة ونظددام االجتمدداع فددي أمددر الندداس أن كددالَّ مددنهم يحسددب أندد

 األمم والدو .

أن األمم في طور الجهد  تدرذ أن أحدق النداس بالملد  وال عامدة الس نة السادسة: 
 أصدحاب ال ددروة الواسددعةن كمدا فددي قددو  المنكدرين علددى طددالوا: أندي يكددون لدده الملدد  

تقداد مدن السدنن العامدة علينا ونحن أحق بالمل  منه ولم يؤا سعة من الما ع فهدتا االع
 في األمم الجاهلية.

إبرَّ هللاَ +أن الشروط التدي ينبغدي اعتبارهدا فدي االختيدار لملد  هدي:الس نة السابعة: 
َبننً ََ ننٌ   ََِكننلَ َمننَ ََُ ننََ  َ هللاَ َ ا ب نن ب َ هللاَ َُنننِؤِتب َم ِْ َِنن ب َ اْلِب َب َِ نندَعك وب ا ِْ ًَِكِ  َ زَاَدَخ َ  ََََنن : ]البقددرة " ٌ اِ نندََفََخ 

 فيما يأتي:[ 247

ًَََِك ِ +االستعداد الفطري للشخب  -1 ََ  ".إبرَّ هللَا اِ دََفََخ 

ِْ ب +السعة في العلم التي يكون به التدبير  -2 َِ ب َ اْلِب َب َِ دَعك وب ا ِْ  ".َ زَاَدَخ َ 

 بسددطة الجسددم المعب ددر بهدددا عددن صددحتهن وكمددا  قدددواس المسددتل م تلدد  صدددحة  -3
ِْ ب +الفكر   ".اْلِب

ََِكننلَ َمننَ + وفيددق هللا تعددالى ال سددبب لددهن وهددو المعبضددر عندده بقولدده:ت -4 َ هللاَ َُنننِؤِتب َم
 َ َ ََُ." 

ََِكَل َمَ ََُ َ َ :+هي ما أفادس قوله تعالىالس نة ال امنة:   ".َ هللاَ َُنِؤِتب َم

العامددة فددي تغييددر أحددوا  األمددمن   سددبحانهن إنمددا تنفددت بمقت ددى سددنتهفمشدديَة هللا
أنفسدددهمن وفددي سددلب ملددد  الظددالمينن وإيددرا  األرر للصدددالحينن بتغييددرهم مددا فددي 

 وتأوي  هتس ايياا وأم الها مشاهد في ك   مانن وأين المبصرونع

أن طاعة الجنود للقاَد في كد  مدا يدأمر بده وينهدى عنده شدرط فدي الس نة التاسعة: 
نيدة علدى الظفر واستقامة األمر وقوانين الجندية في هتا ال مدان حتدى عندد الغدربيين مب

 طاعة الجيش لقوادس في المنشط والمكرس والمعقو  ومير المعقو .

أن الفَددة القليلددة قددد تغلددب بالصددبر وال بدداا وطاعددة القددوادن الفَددة الس ددنة العاشددرة: 
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الك يرة التي أعو ها الصبر واالتحاد مع طاعة القوادن ألن النصدر مدع الصدابرينن أي 
ا لل با ا والصبرن وأن أه  الج ع والجبن هدم أعدوان جرا سنته بأن يكون النصر أ رَّ

 لعدوهم على أنفسهم وهتا مشاهد في ك   مان.

ق بلقاَه من أعظم أسباب الصدبر يأن اإليمان با ن والتصدالس نة الحادية عشرة: 
 وال باا في مواقف الجالء والقتا .

ا يدد  عليدده أن التوجده إلدى هللا بالدددعاء مفيدد فدي القتددا  كمدالس دنة ال انيدة عشددرة: 
َِرب هللاب +قوله:  َََم َمِ  ِببب إت عطفها بالفاء على آيدة الددعاءن وتلد  معقدو  المعندىن فد ن  "فَنَه

 ق بلقاَه.يالدعاء هو آية اإليمان با  والتصد

دفدع هللا للنداس بع دهم بدبعر مدن السدنن العامدةن وهدو مدا  الس نة ال ال ة عشدرة:
ويقولدون إن الحدرب طبيعدة فدي  تنا ع البقاءنيعبر عنه علماء الحكمة في هتا العصر ب

َ ََنِ  َ +البشرل ألنها من فدروع سدنة تندا ع البقداء العامدةن وأندا تدرذ فدي قولده تعدالى: 
 ََ ِْ َْ ْب ا نننَد َْ ِ  َََف َِ نننَهِ   بنننبَن ََ َِ دددا فيمدددا يكدددون بدددالحرب والقتدددا  " َدفِنننَ  هللاب اَنَّنننََس  َن لددديس نصَّ

ين الناسن التي يقت ى المدافعة والمغالبدة خاصةن ب  هو لك  نوع من أنواع التنا ع ب
(1). 

وسدنة  نإن السنن الربانية  ابتة في الكونن وتقع على اإلنسان في ك   مان ومكان
ولقددد شدداء هللا رب العددالمين أن  ..التدددافع مددن السددنن التددي تتعلددق بددالتمكين تعلقَّددا و يقَّددا

ريددةن ال علددى السددنن علددى السددنن الجا -بدد  أمددر هددتا الكددون  -ي جددرذ أمددر هددتا الدددين 
الخارقددة وتلدد  حتددى ال يددأتي جيدد  مددن أجيددا  المسددلمين فيتقدداعسن ويقددو : لقددد نصددر 

 .(2)األولون بالخوارقن ولم تعد الخوارق تن   بعد ختم الرسالةن وانقطاع النبواا 

 وعلى المسلمين أن يدركوا سنن ربهم المبر ة لهدم فدي كتداب هللا تعدالى وفدي سدنة 
ان »إلى ما يرجدون مدن عد ة وتمكدين  حتى يصلوا ×رسوله  فد ن التمكدين ال يدأتي عفدوَّ

وال ين   اعتباطَّا وال يخبط خبط عشواءل ب  إن له قوانينده التدي سدجلها هللا تعدالى فدي 
 .(3)« ويتعاملوا معها على بصيرة نكتابه الكريم ليعرفها عبادس المؤمنون

ل مدة اإلسدالمية وتلد  إن الوقوف على معرفة سنن هللا ودراستها أمدر ال بدد منده 
 حتى يستفيدوا منهان وال يصطدموا بها.

ال تصددادموا نددواميس الكددون ف نهددا مالبددةن ولكددن مالبوهددان »يقددو  حسددن البنددا: 
 .(4)« واستخدموهان وحولوا تيارهان واستعينوا ببع ها على بعر

بج ن وال فا  تعالى يعلم أن الشر متد»إن سنة التدافع متعلقة بالتمكين تعلقَّا وطيدَّا 

                               
 (.498 -2/495تفسير المنار ) (1)

 .414واقعنا المعاصرن ب (2)

 .15جي  النصر المنشودن د. يوسف القر اوين ب (3)
 .161لبنان باالرساَ  لحسن  (4)
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مهمددا يسددل  هددتا الخيددر مددن  -يمكددن أن يكددون منصددفَّان وال يمكددن أن يدددع الخيددر ينمددو 
فدد تا مجددرد نمددو الخيددر يحمدد  الخطددورة علددى الشددرن ومجددرد  -طددرق سددلمية موادعددة 

وال بدد أن  نوجود الحق يحم  الخطر على الباط ن وال بد أن يجن  الشدر إلدى العددوان
دافع بدين تدتد  الحدق وخنقده بدالقوة... فمدن هندا يقدع اليدافع الباطد  عدن نفسده بمحاولدة ق

 .(1)« الحق وأهلهن والباط  وح بهن وتل  سنة هللان ولن تجد لسنة هللا تبديالَّ 

 وهددي سددنة فطريددة جاريددة بددين الندداس حفظَّددا السددتقامة حددا  العدديشن واعتددداالَّ »
 .(2)« لمي ان الحياة

ريم بصددفة عامددة ولكددن جدداء لقددد ورد تقريددر هددتس السددنة الربانيددة هددي القددرآن الكدد
 (3) :التنصيب عليها في آيتين كريمتين منه

ِ  +قولدده تعددالى فددي سددورة البقددرة: اييددة األولددى:  َِ ننَهِ   بننبَن ََ َِ َ ََننِ  َ َدفِننَ  هللاب اَنَّننََس  َن
َََََمبيَ  َِ َََل ا ََ َِو   ََ  َف ََّ هللاَ  ََ َ ََكب ِْ َْ ْب ا َد َْ  [.251]البقرة: " َََف

َِ +وله تعالى في سورة الح : قايية ال انية:  َم َندَب ِ  هَّ َِ ََنَهِ   بنبَن َِ َ ََِ  َ َدِفَ  هللاب اَنَّنََس  َن
ًكا َ ًَََنَصنَلرَّ هللاَ َمنَ َُنَصنَلَخ إبرَّ هللاَ  َد َُِذَنَل فبًَهَ ا َ  هللاب َنثبن ََْقب ٌْ َ َم ٌَ  َ َ امبَ  َ  بًٌَ  َ َ َََ ا ن َُب ََ " َََ ن بي  

 .[40]الح : 

أن آيددة البقددرة تددأتى بعددد تكددر نمددوت  مددن نمددات  الصددراع بددين الحددق والمالحددظ 
 -والباطدد  المتم دد  هنددا فددي طددالوا وجنددودس المددؤمنينن وجددالوا وأتباعددهن ويددتي  هللا 

ََنَََمبيَ +ايية بقوله تعدالى: -تعالى  َِ ََََنَل ا نو   َِ ََ  َف ََّ هللَا  ن )ممدا يفيدد أن [251]البقدرة:  "َ ََكبن

 .(4) يق إنعام يعم الناس كل هم(دفع الفساد بهتا الطر

وتأتى آية الحد  بعدد إعدالن هللا تعدالى أن يددافع عدن أولياَده المدؤمنينن وبعدد إتنده 
َ ًَََنَصنَلرَّ +لقاعددة أساسدية:  ويختتم ايية بتقرير هللا تعالى بقتا  عدوهمن -سبحانه  -لهم 

 ٌَ َُب ََ  [.40]الح : " هللاَ َمَ َُنَصَلَخ إبرَّ هللاَ َََ  بي  

فددي دفددع الندداس  -تعددالى  -سددنة هللا  ن ال ددروري ل مددة اإلسددالمية أن تعدديإن مدد
فدي تددمير الباطد  أن يقدوم فدي األرر  -تعالى  -لتدر  أن سنة هللا »بع هم ببعر: 

« بالحق على الباط  فيدمغده فد تا هدو  اهدق -تعالى  -حق يتم   في أمةن  م يقتف هللا 
(5). 

نهر بدهن وسدواعد تم دى بدهن وقلدوب تحندو عليدهن إن الحق يحتا  إلدى عد اَم تد

                               
 (.2/742ال  القرآن )في ظ (1)

 .218انظر: التمكين ل مة اإلسالمية لمحمد السيد محمدن ب (2)

 .219المصدر نفسهن ب (3)

 (.3/514الفخر الرا ي: مفاتي  الغيب ) (4)

 (2/1091في ظال  القرآن ) (5)
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طاقدة الطاقدة القدادرة القويدةن وال نوأعصاب ترتبط به.. إنده يحتدا  إلدى الطاقدة البشدرية
نه يحتا  إلدى جهدد بشدرين ألن هدتس سدنة هللا تعدالى فدي الحيداة الددنيا الواعية العاملة..إ

ِك +: (1)سنة ما ية  َب هللاب تَنِبدبُ َْنَّ َََ رَبَد َب ِك  فَن َب هللاب ََتِ بُ َْنَّ  [.43]فاطر:  "َ َََ رَبَد َب

وهكتا يت   أن سنة التدافع من أهم سنن هللا تعالى في كونده وخلقدهن وهدي كدتل  
ومددا علددى األمددة إال أن تعددى هددتس  نمددن أهددم السددنن المتعلقددة بددالتمكين ل مددة اإلسددالمية

بده مدن هللا رب العدالمين السنةن لتسدتفيد منهدا وهدي تعمد  لعدودة التمكدين الدتي وعددا 
(2). 

 نولددتل  يهددتم القددرآن الكددريم بتعلدديم المسددلمين مددا يهمهددم مددن أمددور ديددنهم ودنيدداهم
ويبين بك  جالء وو وح سنن هللا تعالى في ايفاق والمجتمعاا واألمدمن ويبدين كيفيدة 

ندددما أراد هللا لبنددى إسددراَي  أن سددنن ومددا هددي األسددباب التددي تتخددتن فعوقددوع هددتس ال
فدي األرر سدبق تلد  التمكدين وتلد  النصدر أمدور  مهم على عدوهم ويمكدن لهدينصر

فدي بيدان  -رحمده هللا  -تكرها هللا في قصة طالوا عليه السالم.. وقد أجاد سديد قطدب 
 -هددتس الحقدداَق فقددا : )والعبددرة الكليددة تبددر  مددن القصددة كلهددان هددي أن هددتس االنتفا ددة

ورهددا أمددام التجربددة الواقعددة مددن نقددب علددى الددرمم مددن كدد  مددا اعت -انتفا ددة العقيدددة 
دا بعدد فدو  فدي مراحد  الطريدق علدى الدرمم مدن  و عفن ومن تخلى القوم عنهدا فوجَّ

خمة هتا كلهن ف ن  باا حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقدق لبندى إسدراَي  نتداَ   د
حةن نصدر والتمكدينن بعدد اله يمدة المنكدرةن والمهاندة الفا دجدَّان فقد كان فيها الع  وال

والتشددريد الطويدد ن والددت  تحددا أقدددام المتسددلطينن ومددن خددال  التجربددة تبددر  ب ددع 
 عظاا أخرذ ج َيةن كلها تاا قيمة للجماعة المسلمة في ك  حين من تل :

أن الحماسة الجماعيةن قد تخدع القادة لو أخدتوا بمظهرهدا فيجدب أن ي دعوها  -1
 اسمة.على مح  التجربةن قب  أن يخو وا بها المعركة الح

اَر فدي نفدوس الجماعداان ينبغدي أن ار الحماسة الظاهرة واالندفاع ال دأن اختب -2
 ال يقف عند االبتالء األو .

ف ن ك رة بندى إسدراَي  هدؤالء قدد تول دوا بمجدرد أن كتدب علديهم القتدا  اسدتجابة  -أ
لطلدبهمن ولدم تبدق إال قلدة مستمسدكة بعهددها مدع نبديهمن وهدم الجندود الدتين خرجدوا مددع 

 طالوا.

ومع هتا فقدد سدقطا ك درة هدؤالء الجندود فدي المرحلدة األولدى و دعفوا أمدام  -ب
 االمتحان األو ن وشربوا من النهرن ولم يجاو  معه إال عدد قلي .

وهتا القلي  لم ي با كتل  إلى النهايدةن فأمدام الهدو  الحدين أمدام ك درة األعدداء  - 
 وقوتهمن تهاونا الع اَمن و ل لا القلوب.

                               
 (.2/117انظر: لقاء المؤمنين لعدنان النحوي ) (1)

 .225انظر: التمكين ل مة اإلسالمية ب  (2)
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 قا بوعددسن ليلة المختارةن واعتصما با ن ووأمام هتا التخات   بتا القلة القو -د
 وهي التي رجحا الكفة وتلقا النصرن واستحقا الع  والتمكين.

لقد تما تصفية بنى إسراَي   ال  مراان وخالصة الخالصةن هدم الدتين صددقوا 
 هللا في الجهاد فصدقهم هللا وعدسن وأن   عليهم نصرس.

نايددا هددتس التجربددة تكمددن عبددرة القيددادة الصددالحة الحا مددة المؤمنددةن وكلهددا فددي   -3
 تبر  فيها: -وا حة في قيادة طالوا 

 خبرته بالنفوس. -أ

 عدم امترارس بالحماسة الظاهرة. -ب

 عدم اكتفاَه بالتجربة األولى. - 

 محاولته اختبار الطاعة والع يمة في نفوس جنودس قب  المعركة. -د

 تين  عفوان وتركهم وراءس.فصله لل -هـ 

عدم تخاتلهن وقد ت اء  جنودس تجربة بعدد تجربدةن ولدم  -وهتا هو األهم  - م  -و
 ي با معه في النهاية إال تل  الفَة المختارة فخار بها المعركة.

  بدا ن . أن القلدب الدتي يتصد.والعبرة األخيرة التي تكمن في مصير المعركدة -4
ألنده يدرذ الواقدع الصدغير المحددود بعدين تمتدد وراءس إلدى  نتتغير موا ينده وتصدوراته

 نالواقع الكبير الممتد الواص ن وإلى أص  األمدور كلهدا وراء الواقدع الصدغير المحددود
فهتس الفَة المؤمندة الصدغيرة التدي  بتدا وخا دا المعركدة وتلقدا النصدر كاندا تدرذ 

َْ َ َقنَن دبخب   َ +من قلتها وك رة عدوهان ما يراس ايخرون التين قالوا:  َنَََ  ًََِننِ َ  لب  "طََقَنَع ََنَنَ ا

دا آخدرن فقالدا:  نَ فبئَنع  َقَبًََنع  +ولكنها لم تحكم حكمهم على الموقف إنما حكما حكمَّ َنن  مَب
 ََ َِرب هللاب َ هللاَ َمنَ  اَصَّننَ بلُب ًَةك ِببب َِ فبئَننعك َنثبنن ََبَن نَننَ + ددم اتجهددا لربهددا تدددعوس:  "َغ ًََنِ ََ كا َْ نَّنَنَ َأفِننلبِا  ِْ َ نن
 ََ ََِكننَفبلُب ََِ ننِ  ب ا ََََننَل ا َِ َأقِننَداَمَنَ َ اِنَصننِلَا  وهددي تحددس أن ميدد ان القددوذ لدديس فددي أيدددي " َ نَنبَبنن

الكدافرينن إنمدا هدو فددي يدد هللا وحددسن فطلبددا منده النصدرن ونالتده مددن اليدد التدي تملكدده 
 وتعطيه.

ن وعندددما وهكددتا تتغيددر التصددوراا والمددوا ين ل مددور عنددد االتصددا  بددا  حقَّددا
يتحقق في القلب اإليمان الصحي ن وهكتا ي بدا أن التعامد  مدع الواقدع الظداهر للقلدوب 

 أصدق من التعام  مع الواقع الصغير الظاهر للعيون!.

متندا لكمدا ع -وال نستوعب اإليحاءاا التي تت دمنها القصدةن فالنصدوب القرآنيدة 
مدن الشدأنن وبقددر حاجتده تفص  عن إيحاءاتها لكد  قلدب بحسدب مدا هدو فيده  -التجربة

 الظاهرة فيه.

ويبقى لها رصيدها المتخورن تتفت  به على القلوبن في شتى المواقفن علدى قددر 
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 .(1)مقسوم 

جد خبدراا ال تعدد وال إن القرآن الكدريم يحتدا  مندا إلدى تأمد  وتفكدر عميدقن وسدن
الم شددَون الحيدداة الدنيويددة واألخرويددةن وتمددد العدداملين مددن أجدد  اإلسدد تحصددى فددي كدد 
 بالصبر وال باا.

ََ +إن دعاء القلة المؤمنة  ََِ نِ  ب اََِكنَفبلُب ََََنَل ا َِ َأقِنَداَمَنَ َ اِنَصنِلَا  كا َ نَنبَبن ِْ نَنَ َ ن ًََنِ ََ " َْ نََّنَ َأِفلبِا 

ا بهان ب  يصل  لك  فَة مجاهدة صابرةن تقف أمام أعداَهان وهنا  لفتدة فدي  ليس خاصَّ
وت بيا األقدام والنصرن فك  فقدرة مبنيدة علدى مدا  ترتيب فقراا الدعاء ال ال ة: الصبر

 -قبلها وترتيبها ترتيبَّا مرحليَّدان فعندد مواجهدة األعدداء يحتدا  المجاهدد أوالَّ إلدى الصدبر
وهدي  باتده وت بيدا ف تا صبر حا  المرحلة ال انية  -بمفهومه الشام  وميادينه المتعددة 

 بتدا األقددام واستبسد  المجاهدد فددي ا األقددام إال عندد الصدابرين وإتا قدميدهن ولدن ت بد
ونالحظ فدي الددعاء االلتفداا إلدى أهميدة الحالدة النفسدية  نالقتا  نصرس هللا على األعداء

والناحيددة المعنويددةن وتقددديمها علددى الحالددة الخارجيددة الماديددةن ولددتل  قدددم الصددبر علددى 
امتدرافهم  وقفيالحدظ تناسدقَّا وتنسديقَّا بدين مدالمعركةن وعلى ت بيدا األقددام فيهدان كمدا ن

وصبضه عليهم صبَّان ولعد   نمن النهر امترافَّان بينما يطلبون إفراغ الصبر عليهم إفرامَّا
حدرم مدن ا وحاجاتهدان لدم تتعبددس ملدتاتهان في هتا إشارة أخرذ: فمن استعلى على الددني

نفسده مدن بعدر متاعهددا ومباحاتهدان ابتغداء وجده هللان عوض دده هللا عدن تلد ن وأمدددس هللا 
لا بدتل  عامتنعدا مدن الشدرب مدن النهدرن واسدت لقلدة المؤمندةان عندسن فها هدي بمدد م

على متاع الدنيا ومباحاتهان فعوض ها هللا عن تلد  الصدبر حيد  أفرمده علديهم إفرامَّدان 
ونالحظ: أن داود عليه السالم خدر  مدن وسدط الجديش المجاهددن فمدن ميددان المعركدة 

فدي هدتا إشدارة إلدى ووالحكمدة والمسدَوليةن  بدأ أمرسن وترقى في طريق القيادة والملد 
أن العمد  هدو الدتي يخدر  القدادةن والميددان هدو الدتي يكشدف عدن المواهدبن فالقاَددان 

ود ظهرا من وسدط النداسن وقددمهما للنداس الميددان والعمد  والواقدعن فهدتس ادوا وطال
 .(2)هي طريقة القادة التين يقودون األمة إلى طريق النصر والتمكين 

ا مدن بندى ومدن ح كمدة هللا تعدالى فدي قتد  داود لجدالوان أن داود كدان فتدى صدغيرَّ
.. ولكن هللا شاء أن يدرذ القدوم وقتدتا  .إسراَي ن وجالوا كان ملكَّا قويَّا وقاَدَّا مخوفَّا

وحقاَقها يعلمهدا هدون ومقاديرهدا  نأن األمور ال تجرذ بظواهرهان إنما تجرذ بحقاَقها
عهددهم  دم يكدون مدا ن ينه دوا بواجبداتهمن ويفدوا هللا بفي يدس وحددسن فلديس علديهم إال أ
 يريدس هللا بالشك  التي يريدس.

وقد أراد أن يجع  مصرع هتا الجبار الغشوم علدى يدد هدتا الفتدى الصدغيرن ليدرذ 
الندداس أن الجبددابرة الددتين يرهبددونهم  ددعاف يغلددبهم الفتيددة الصددغار حددين يشدداء هللا أن 

 يقتلهم.

                               
 (.263 -1/260في ظال  القرآن ) (1)
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لى جديش طدالوا ندوع مدن أندواع التمكدين التدي تكرهدا إن انتصار بنى إسراَي  ع
وإن النظددرة المتأملدة للقددرآن الكدريم تكسددب الدتين يسددعون  نهللا تعدالى فدي كتابدده الكدريم

وتمددهم بتجدارب الموكدب اإليمداني  نلتحكيم شرع رب العالمين تجارب بشرية  خمة
ين فدي نظدرتهم كله فدي جميدع مراحلدهن وتدورض  أجيدا  األمدة ميدرا  األنبيداء والمرسدل

للواحد الدديانن والحيداةن والكدونن وحقيقدة اإلنسدان ومنداه  التغييدر التدي خا دوها فدي 
 هتس الحياة.

* * * 
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 المبح  الرابع
 الرسو  صلواا هللا وسالمه عليه مع قومه

إن انتصددار أهدد  اإليمددان علددى أهدد  الكفددر فددي المعددار  القتاليددةن يظهددر جليَّددا فددي 
 لفاء الراشدين وفي تاريخ األمة المجيدة.وفي عهد الخ ×سيرة النبي 

بعددد اسددتقرارس فددي المدينددة شددرع يخطددط ل عمددا  الجهاديددةن ويحدد   ×إن النبددي 
أصددحابه علددى فنددون القتددا  ويرسدد  السددرايا والبعددو ن لي دديق علددى حركددة قددريش 
ف  التجاريدددةن ويدددؤدب القباَددد  المشدددركة ويدددؤمن دولدددة اإلسدددالم مدددن أعدددداَهان ويخدددوض

سددلمينن ويهيددئ أصددحابه للمهمدداا التددي تنتظددرهم بعددد أن أتن هللا لهددم المتربصددين بالم
مجموعدة مدن البعدو  والسدرايا حققدا بعدر األهدداف االسدتراتيجية  ×بالقتا ن فبع  

 من أهمها:

حتى يتعرف المسدلمون علدى الطدرق المحيطدة بالمديندة والمؤديدة  االستطالع: -1
ي الج يدرة واهتمدوا بدالتعرف علدى إلى مكةن خاصة الطرق الحيوية التجارية لقريش ف

 قباَ  المنطقة وموادعة بع ها.

على قدريش ومنعهدا مدن مواصدلة تجارتهدا مدع الشدام مدا الحصار االقتصادي:  -2
ومندع الحصدار االقتصدادي المتوقدع علدى المديندة مدن قبد  القباَد   أمكن إلى تل  سبيالَّ 

ومفاجدأة كد  تجمدع  نخدرالمحيطة بهان وتل  بعقد أحالف مع بع ها وقتا  الدبعر اي
يقظَّددا سددريع الحركدة مددا يكدداد يسددمع  ×يخشدى مندده  ددرر علدى الدولددة المسددلمةن فكدان 

بتجمع للمشركين يهددس إال فاجدأهم وشدتا شدملهم وألقدى الرعدب فدي قلدوبهمن فدالهجوم 
 عندس أقوذ وساَ  الدفاع.

لقددد أ بتددا حركددة السددرايا والبعددو  أن المسددلمين أصددبحوا قددوة يحسددب لهددا  -3
وا طرا بعر القباَد  إلدى  نسابها من قب  المشركين من قريش والقباَ  المجاورةح

 مهادنة وموادعة المسلمينن هتس بعر األهداف التي حققتها تل  السرايا والبعو .

ومدن  ن د المشركين وانتصارس عليهم نوع من أنواع التمكدين ×إن معار  النبي 
لى أن حقيقدة النصدر مدن هللا ن تعدابدر بي   أهم هتا المعار : بدرن والخندقن ففي معركة

ََّكننننِ  َتِ نننننَكَل رَ +قددددا  تعددددالى: تعددددالىن ََ َّننننعٌ فَننننَتنََّ  ا هللاَ ََ َب َُِ  َأ ْ  َ أَنِننننن ]آ   "َ َََ ننننِد َنَصننننلََنَ  هللاَ  ببَننننِد

 [.123عمران:

د    ج  والمعندى لديس النصدر  نإن هللا تعالى بين أن النصدر ال يكدون إال مدن عندد هللا ع د   و 
و)الحكديم( أي الحكديم  ,(1)إال من عند هللا دون ميدرسن و)الع يد ( أي تو العد ة التدي ال تدرام 

فيما شرعه من قتا  الكفار مع القددرة علدى دمدارهم وإهالكهدم بحولده وقوتده سدبحانه وتعدالى 
(2). 

                               
 (.1/411انظر: تفسير ابن ك ير ) (1)

 (.2/303المصدر نفسه ) (2)
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ويسددتفاد مددن هدداتين اييتددين: تعلدديم المددؤمنين االعتمدداد علددى هللا وحدددسن وتفددوير 
من التأكيد على أن النصر إنما هو من عندد هللا وحددس ولديس مدن المالَكدة أمورهم إليه 

وأن  نأو ميدرهمن فاألسدباب يجدب أن يأخدت بهدا المسدلمون لكدن يجدب أن ال يغتدروا بهددا
يكون اعتمادهم على خالق األسباب والوساَ  حتى يمدهم هللا بنصدرس وتوفيقدهن  دم بدين 

ر التي كان في بدر وقدتلهم المشدركينن سبحانه مظاهر ف له على المؤمنين وأن النص
 ورمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

المشددركين بددالتراب يددوم بدددر إنمددا كددان فددي الحقيقددة بتوفيددق هللا أوالَّ وبف ددله  ×النبددي 
فقددا   نومعونتدهن وبهددتس اييددة الكريمدة يربددي القددرآن المسددلمين ويعلمهدم االعتمدداد عليدده

 تعالى: 

َََهِ   َ + ََّ هللاَ قَننَُن ََِ  تَنِ َُنََن َمِ  َ ََكبن ِننلَ  َنِ ك فَن ََِمنِؤمبنبَي مب َبنَ  ا َنِب ََْمنَل َ ًَب ََّ هللاَ  ََ َ ََكبن ًِن ََْم  َِ ََ إب ًِن ََْم َمنَ 
َبً ٌ  ََ   ًٌ نكَ إبرَّ هللاَ ْسَب َْ  [.17]األنفا : "َح

ولما بين سدبحانه وتعدالى أن النصدر كدان مدن عنددس و د  بعدر الحكدم مدن تلد  
 النصر:

ََ اَّنذب +فقا  تعالى: ن َنِ دَنَ  طََلفكنَ مَب ََ َنَفنَل ا َأِ  َُِكببنَُنَهِ  فَنًَنَ َببَن ا َخنَئبببيَ ًَب ُ   اِْمنلب ََ ن ََ مب ٍَ ََن ًِ ََن
َِ  ظَََبَم رَ  ََّ َِ  فَِب ََ ََذَب ًََِهبِ  َأِ  َُن ََ َُ َب   [.128 ن127]آ  عمران:  "َشِ ٌ  َأِ  َُن

ددا تلدد  النعمددة العظيمددة نعمددة النصددر فددي  وأمددر سددبحانه المددؤمنين أن يتددتكروا داَمَّ
 ب  النصر.سوا من أتهانهم كيف كانا حالتهم قوال ين بدرن

َب ََّتَََف َر َأر َُنََُِفدََّفَكَ  اَنَّنََس فَنََ اَنِ  +قا  تعالى:  ِْ َْ َََف َر وب ا َِ َُ ِْ َُِ  َقَبًٌو مُّ َِ أَنِن ََِنَل ا إب َ ا
ََّكِ  َتِ َكَل رَ  ََ ْب ََ ََ اَدًََّبَبَ َْزََقَك  مَب  [.26]األنفا :  "َ َأََّدَن   بَنِصلبخب َ 

 لقد كانا نتاَ  م وة بدر على المسلمين عظيمةن ومن أهم تل  النتاَ :

  عف موقف المشركين واهت ا  هيبتهم أمام قباَ  الج يرة العربية. -1

 ظهور قوة جديدة في الج يرة أصب  الجميع يحسب لها حسابها. -2

لمنددافقون فددي أتاهددم بدددأ النفدداق فددي المدينددة يظهددر جليَّددا بعددد بدددرن واسددتمر ا -3
 للمسلمين.

شددرع اليهددود فددي إظهددار عددداوتهم للمسددلمين بعددد بدددر حسدددَّا وبغيَّددا وأو  مددن  -4
 يهود بنى قينقاع. هأظهر بغي

 أصبحا الحرب معلنة بين المسلمين وقريش لم تنته إال بفت  مكة. -5

تشددجع ك يددر مددن الندداس لدددخو  اإلسددالم ودخلددا المدينددة فددي طددور جديددد مددن  -6
 د المسل .الجها

ف مددن ح ددرها مددن خددب هللا أهدد  بدددر مددن الصددحابة الكددرام بددالمغفرة وشددرض  -7
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لمددن ح ددرها مددن المسددلمين  المالَكددة وأصددبحا مدد وة بدددر شددرفَّا ومنقبددة
 والمالَكة.

ا من أهمها:أما م   وة الخندق فقد تحد  القرآن عنها وبين أمورَّ

ًَِكِ   َيَ +تتكير المؤمنين بنعم هللا عليهم كمدا قدا  تعدالى: -1 ََََن ََِننَل ا نبََِمنَع هللاب  ََ آَمنَن ا ا ُ َأُنَُّهنَ اَّنذب
ًكا ََ َر َ صب ََِم ََ تَن ْبُيكَ َ َقَن دكا َّلَِّ تَنَلِ َمَ  ََنََر هللَا ِبب   ِ ًََِهب ََ ََِنَ   َِْ َِ َقََ ِتَكِ  َقَن ٌد فََأ  [.9]األح اب:  "إب

 األحد اب بالمديندة التصوير البديع لما أصاب المسدلمين مدن هدم بسدبب إحاطدة -2
َل َ َتظَنُّن+ َب اََِ ََن َب اِ َنَنَقب َََْن َْ َ  َن َب اِْ َصنَ َِ زَاغَن نِنَكِ  َ إب َِ َأِ نَفَو مب َِ َقََ  َن  مَبَ فَنِ قبَكِ  َ مب لب إب  َر َبب

 [.10]األح اب:  "اَظَُّن اَ 

 نالكشدددف عدددن نوايدددا المندددافقين السددديَةن وأخالقهدددم التميمدددةن وجبدددنهم الخدددالع -3
ََ وب قَنََنن َبب  +قددا  تعددالى: نعدداتيرهم الباطلددة ونق ددهم للعهددودوم ََِمنَننَفبَ  َر َ اَّننذبُ َِ َُنَ نن َل ا َ إب

ََل إب َّ َغَل ْكا َََدَا هللاَ َ ََْ َ  ٌَ مََّ َ   [.12]األح اب:  "مََّل

فددي أقوالدده  × حدر المددؤمنين فدي كدد   مددان ومكدان علددى التأسددي برسدو  هللا -4
نَنعٌ +أحواله استجابة لقولده تعدالى:  وأفعاله وجهادس وك َْ ََْ ن لب هللاب َأِ نَ ٌة َح َََ نِد َننََر َََكنِ  وب 

ًكا َََنَل هللاَ َنثب َل َ  ًََِنِ َ  اَخخب َِ َنََر َُنِلَق  هللاَ َ ا  [.21]األح اب:  "ََبَم

مدددح المددؤمنين علددى مددواقفهم النبيلددة وهددم يواجهددون جيددوش األحدد اب ب يمددان  -5
ًََِننلب +هللا تعددالىن قددا  تعددالى: هدددبع صددادقن وفدداء ََ ََََمننَد ا هللاَ  ْبَقننٌَل َ ننَدَق ا َمننَ  ََِمننِؤمبنبَي  ََ ا نن مب

ِك  ُ ََ ا تَنِبدب َه  مََّ َُنَُظبَل َ َمَ َ دَّ ََِْبَل َ مبننِ َََل  َه  مََّ َق  [.23]األح اب:  "َفمبننِ

له يمدة جعد  العاقبدة للمدؤمنين وا ن وهديبيان سنة من سنن هللا التي ال تتخلدف -6
ََِمنِؤمبنبَي اَِ بَُنََل  ََننََر +ألعداَهمن قا  تعالى:  ًِكا  ََنَفنَل هللاَ ا ًَِْظبهبِ  ََّلِ َُنَنَََ ا َخ ََ َنَفَل ا  ب ُ َْدَّ هللاَ اَّذب  َ

َكا َُب ََ  [.25]األح اب:  "هللاَ َق بَيا 

امتنانه سبحانه على عبادس المؤمنين حيد  نصدرهم علدى بندى قريظدة وهدم فدي  -7
حي  ألقى سدبحانه الرعدب فدي قلدوبهم فن لدوا علدى  نونهم المنيعة بدون قتا  يتكرحص

نًهبِ  + ن قا  هللا تعالى:(1)حكم هللا ورسوله  َِ َأِمنوب اَِكبَُنَبب مبنَ َ ًََ ب ن ََ ظَنََمَل َم  مَب َََل اَّنذبُ َ أَنِن
ننَل َر فَ  َُ َفلُب كنَ تَنِ َُنََن َر َ َ ِ ب َِنن ِْضكننَ َّلَِّ   لُب كنََ قَنَذَو وب قَنََن َببَ  اَلُّ ََْمنِ  َ َأِمنَ اَهَِ  َ َأ ََي َِْضننَهِ  َ دب ََْنَكنِ  َأ َ َأِ 

َََل َنوَب َشِ    َقدبُلكا ََ  [.27ن 26]األح اب:  "َتَدَؤ َمَ  ََنََر هللاَ 

لقددد كانددا مدد وة األحدد اب مددن الغدد واا الهامددة التددي خا ددها المسددلمون  ددد 
 أعداَهم وحققوا فيها نتاَ  مهمة:

                               
 (.491ن 1/490) ×انظر: حدي  القرآن الكريم عن م واا الرسو   (1)
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ار المسلمين وانه ام أعدداَهم وتفدرقهم ورجدوعهم مددحورين بغديظهم قدد انتص -1
 خابا أمانيهم وآمالهم.

وقددد  نتغيدر الموقددف لصددال  المسددلمين فددانتقلوا مددن موقددف الدددفاع إلددى الهجددوم -2
َ ا َْ نًْ إًَه »حي  قا :  ×أشار إلى تل  النبي  َ م     ُْ  .(1)« اخر نْ

بندى قريظدة وحقددهم علدى المسدلمين وتدربب  كشدفا هدتس الغد وة خبد  يهدود -3
 في أحل  الظروف وأصعبها. ×الدواَر بهمن فقد نق وا عهدهم مع النبي 

كشفا م وة األح اب حقيقة صدق إيمان المسدلمين وحقيقدة المندافقين وحقيقدة  -4
دا للمسدلمين وإظهدار  يهود بنى قريظةن فكان االبتالء بغد وة األحد اب تمحيصَّ

 اليهود.حقيقة المنافقين و

كانا م وة بنى قريظة نتيجة من نتاَ  األح اب حي  تدمض فيهدا محاسدبة يهدود  -5
 في أحل  الظروف وأقساها. ×بنى قريظة التين نق وا العهد مع النبي 

 حروب الردة:

ارتدا أحياء ك يرة من العربن وظهر النفاقن وقد كدان  ×عندما توفى رسو  هللا 
 أه  الردة على قسمين:

 و : ارتدوا عن الدين ونابتوا الملضةن وهتس الفرقة طاَفتان:القسم األ

ةن وهم بنو طيدئن وأسدد الطاَفة األولى: -1 ومدن تدبعهم  نفمنهم التار  للدين بالمرض
من مطفان وعبس وتبيان وف ارة اتبعدوا طليحدة بدن خويلدد األسددي مددعى النبدوة فدي 

  الديمن الدتين اتبعدوا األسدود بنى أسدن وبندو حنيفدة الدتين اتبعدوا مسديلمة الكدتابن وأهد
دضعى النبدوة  العنسىن وك ير ميرهمن وهؤالء ارتدوا عن الدينن ونابتوا الملضةن واتبعوا م 

 في الج يرةن ومنهم من تر  الصالة وال كاة وعاد إلى ما كان عليه من الجاهلية.

اة هدددم الددددين فرقدددوا بدددين الصدددالة وال كددداةن فدددأنكروا فدددرر ال كدددالطاَفدددة ال انيدددة:  -2
وهدددم بعدددر بندددى تمددديمن الدددتين يرأسدددهم مالددد  بدددن ندددويرةن وبندددو هدددوا ن  نووجدددوب أداَهدددا

 وميرهم.

وهدتا القسدم هدو الدتي وقددع فيده الخدالفن ف بدا أبدو بكددر ر دي هللا عنده  دم وافقدده 
 .(2)جميع الصحابة على قتا  جميع المرتدين ومانعي ال كاة 

جيددوش المرتدددين وخددار الصددديق معددار  طاحنددة فددي الج يددرة العربيددةن وهدد م 
 ونت  عن تل  المعار  نتاَ  مهمة من أهمها:

ظهرا أهمية القاعدة الصلبة في المجتمدع اإلسدالمين وأ بتدا حدروب الدردة أن  -1

                               
 .4109( رقم 5/58البخارين كتاب المغا ين باب م وة الخندق ) (1)

 (.220انظر: الحكمة في الدعوة إلى هللا ب ) (2)
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هنا  معادن أصيلة قويةن تشكلا منها القاعددة الصدلبة فدي المديندة والتدي لدم تكدن رخدوة 
ا وحقيقة عودهدان وتسدتوعب أو هشةن أو ساتجةن ب  كانا قوية واعية تدر  حقيقة نفسه

أبعاد المخاطر من حولهان وتخطط بانتباس ويقظة كاملة في مواجهدة كد  الصدعابن ولهدتا 
أ احددا كدد  العراقيدد  والصددعاب التددي و ددعا أمامهددان لقددد التفددا هددتس القاعدددة حددو  

وكدان  ن×الصديق ر ي هللا عنهن فقادهم لحفظ الدولدةن وتقويدة دعاَمهدا بعدد رسدو  هللا 
قاعدة أ ر في الحشد التي تم لمواجهدة أحددا  الدردةن وكدان لهدتس القاعددة دور فدي لهتس ال

ل ددم  شددم  الندداس مددن حددولهم...وعلى عدداتقهم تددم حفددظ كيددان األمددة وحرصددوا علددى بقاَهددا 
ددا فددي  نوتنميتهددا و ددحوا بددالمه  واألمددوا ن ولعدد  مددوقفهم فددي حددروب الددردة وخصوصَّ

هددا فدي بقدداء الدولدة واسددتمرارها حيد  تميدد  ن أهميتحدرب ردة اليمامددة وهدي أعظمهددا بدي  
وكان القتد  فدي المهداجرين واألنصدار  نالمهاجرون واألنصار ب يمانهم و باتهم وصبرهم

 وأكرمهم هللا بالنصر على عدوهم بسبب صدقهم وإخالصهم و باتهم. نقد استحرض 

لقد تكسرا وتحطما قدوذ الشدر مدن يهدود ونصدارذ وو نيدين الدتين تسدتروا  -2
أمددام صددالبة التوحيددد وحقيقددة التصددور السددليمن والقيددادة الحكيمددةن  اراا عدددةتحددا شددع

وتركددا لنددا تلدد  األحدددا  الجسدديمة  ددروة  ددخمة فددي معاملددة المرتدددين وأحكددامهمن 
 ومعاملة الخارجين عن دولة اإلسالم العظيمة.

اسددتطاعا القيددادة اإلسددالمية ب عامددة الصددديق ر ددي هللا عندده أن تجعدد  مددن الج يددرة  -3
وأصددبحا الج يددرة هددي النبددع الددتي يتدددفق مندده  نعربيددة قاعدددة لالنطددالق لفددت  العددالم أجمددعال

كتهم الحيددداةن وأصدددبحوا مدددن أهددد   اإلسدددالم ليصددد  إلدددى صدددقاع األرر بواسدددطة رجدددا  عدددرض
الخبدراا المتعدددة فدي مجداالا التربيدة والتعلدديم والجهداد وإقامدة شدرع هللا الشدام  إلسدعاد بنددى 

 اإلنسان حي ما كان.

أصددبحا الج يددرة العربيددة تحددا نظددام واحددد وقيددادة واحدددة بعددد تدداريخ طويدد  مددن  -4
 يددةن والن عدداا العشدداَريةالتمدد ق والفرقددة والشددتاا بسددبب الصددراع القبلددي واألطمدداع الفرد
وانصددهرا القباَدد  فددي  نوتحقددق مفهددوم األمددة علددى أسددس عقديددة وفكريددة ومنهجيددة ربانيددة

ا من كيانها المتماس .كيان األمة تاا الفكرة الواحدةن والق  يادة الواحدةن وأصبحا ج ءَّ

كانا حدروب الدردة إعددادَّا ربانيَّدا للفتوحداا اإلسدالمية حيد  تميد ا الرايداا  -5
وتفددنن القددادة فددي  نوظهددرا القدددراان وتفجددرا الطاقدداان واكتشددفا قيدداداا ميدانيددة

 ددبطة األسدداليب والخطددط الحربيددةن وبددر ا مددؤهالا الجنديددة الصددادقة المطيعددة المن
الواعية التي تقات  وهي تعلم على ماتا تقات ن وتقدم ك  شيء وهي تعلم مدن أجد  مداتا 

ا   .(1)ت حي وتبت ن ولتا كان األداء فاَقَّا والتفاني عظيمَّ

ديق التقسيم اإلداري بعد انتصارس فدي حدروب الدردة لدولدة اإلسدالم  -6 و ع الص 
ن أسديدن والطداَف أميرهدا ع مدان بد على نظام الوالياا وهي: مكة وكان أميرها عتاب

بن أبي العابن وصنعاء أميرها المهاجر بن أبي أميةن وح ر موا ووليهدا  يداد بدن 

                               
 .145-141لشجاعن بلانظر: تاريخ صدر اإلسالم  (1)
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لبيدن وخوالن ووليها يعلى بدن أميدةن و بيدد ورقدع ووليهمدا أبدو موسدى األشدعرين أمدا 
جند اليمنن فأميرها معات بن جب ن ونجران ووليها جرير بدن عبدد هللان وجدرش ووليهدا 

تيفددة ن وعمددان ووليهددا حهللا بددن نددورن والبحددرين ووليهددا العددالء بددن الح ددرمي عبددد
 .(1)واليمامة ووليها سليط بن قيس  نالقلعانى

 الفتوحاا اإلسالمية:

تحركا جيوش المسلمين بقيادة الصديق بعد حروب الدردة لنشدر اإلسدالم فدي 
وكاندا  نحار دةايفاقن فكانا حروب العراق بقيادة خالد بدن الوليددن والم ندى بدن 

وبعد وفاة الصديق تولى الخالفدة عمدر  .معار  الروم بقيادة أبي عبيدة بن الجراح
ر ددي هللا عندده والددتي تحقددق فددي  مددن خالفتدده انتصددار المسددلمين السدداحق علددى 

وبدددتل  فتحدددا  نالدددروم فدددي اليرمدددو  وانتصدددارهم علدددى الفدددرس فدددي المدددداَن
األكاسدرة فدي بدالد الفدرس أمدام إمبراطورية الروم في بدالد الشدامن وإمبراطوريدة 

 دعاة اإلسالم يقدمون ل مم دين هللا التي ارت اس لعبادس.

وسددار المسددلمون علددى هدددذ أسددالفهم فددي خددور المعددار  ال ددارية  ددد أعددداء 
اإلسالمن فسج  لنا التاريخ انتصار المسدلمين علدى النصدارذ فدي معركدة ال القدة عدام 

ة المرابطينن وانتصارهم على النصدارذ فدي هـ بقيادة يوسف بن تاشفين قاَد دول479
وكدان  ..هـ وفتحا بعددها القددس بقيدادة صدالح الددين األيدوبي583معركة حطين عام 

انتصدددار المسدددلمين علدددى أعدددداَهم يحدددد  عنددددما يأخدددت المسدددلمون بأسدددباب التمكدددين 
وشروطه وسننه التي ال تحابي وال ترحم وال تجام ن إن هتا النوع من التمكدين يتجددد 

 لما حققا األمة صفاا جي  التمكين سواء على أفراد األمة أم قادتها.ك
 * * * 

                               
 .60ن 59إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخ ري ن ب (1)
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 الفص  ال ال 

 مــــاركة في الحكـــــــالمش
 تمهيد:

نددوع مددن أنددواع  مؤمنددة إن تددولى أهدد  التوحيددد واإليمددان أعبدداء الحكددم لدولددة ميددر
 عليه السدالمن التمكين في قصة يوسفالتمكينن وقد أشار القرآن الكريم لهتا النوع من 

َبً ٌ +قا  تعالى: ََ َب إبَِنب َحفبًٌظ  ِْ َْ َب ا ََائب َََل َخ ََ ْب  َِ ََ  [.55]يوسف:  "اِق

لقد تقدم يوسف عليه السالم بهتا الطلب إلى مل  مصر المشدر  مدن أجد  عقيدتده 
ولقدددد تحدددر  يوسدددف عليددده السدددالم وفدددق اإلمكانددداا  نودعوتددده وتقدددديم الخيدددر للنددداس

 واستفاد من الفرصة التي سنحا له.والظروف التي مرض بها 

وهتا المسل  التي اتختس يوسف عليه السالم يددلنا علدى أن طراَدق نشدر اإلسدالمن 
يده ودعوة المجتمعداا إلدى اإليمدان لده أك در مدن سدبي ن كمدا أن هدتا المسدل  ال يوجدد ف

المطلقددة للواحددد يتددهن وهددو أن الحكددم   والعبوديددة تندداقر بددين المبدددأ الددتي يحمدد  را
الو ارةن ليجع  المجتمع أقرب إلى دعوة هللان وهتا أمر ال ش  فيدهن  لديان وبين توليها

 ة الحكم.في س دض  ألن يوسف عليه السالم نشر دعوة التوحيد في السجن فكيف به وهو

إن دخددو  يوسددف عليدده السددالم فددي الددو ارة كددان سددندَّا للحركدداا اإلسددالمية المعاصددرة 
حكوماا الجاهليدة إتا كدان للمشداركة مصدلحة كبدرذ أو دفدع التي ترذ جوا  المشاركة في ال

ا جدتريَّا وتهدب إلدى  نشر مستطيرن ولدم يكدن ب مكدان المشدار  أن يغيدر فدي األو داع تغييدرَّ
هتا االجتهاد ك ير من العلمداء وأهد  الحد  والعقدد فدي الحركداا اإلسدالمية المعاصدرة إال أن 

تين اسدتدلوا بأدلدة تدد  علدى عددم جدوا  هتس المسألة لم تخ  من معار دة بعدر البداح ين الد
واعتبددر مسددألة المشدداركة فددي  نالمشدداركة فددي الددو ارة التددي تحكددم بشددريعة ميددر شددريعة هللا

الحكم من مسداَ  العقاَددن والدتي يبحد  فدي هدتس المسدألة مدن الناحيدة الشدرعية والممارسداا 
ماعددة المسددلمة التاريخيددة يصدد  إلددى نتيجددة أن المسددألة تدددخ  تحددا السياسددة الشددرعية للج

الرشيدة التي تسدعى لتحكديم شدرع هللا والتمكدين لديندهل ولدتل  سدنحاو  أن ننداقش المو دوع 
مناقشددة علميددة هادَددة بعيدددة عددن التددوتر والتشددن ن وإنمددا مقصدددنا الوصددو  إلددى مددا يحبدده هللا 

 وير اس.
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 المبح  األو 
 أدلة المانعين والقاَلين بالجوا  في المشاركة في الحكم

 أدلة المانعين المشاركة في الحكم:أوالَّ: 

يرذ أصحاب الرأي الدتي يمندع دخدو  اإلسدالميين مدن المشداركة فدي الحكدم أدلدة 
 من أهمها:

 النصوب الحاكمة على من لم يحكم بغير ما أن   هللا بالكفر والظلم والفسق: -1

ََ َمَ  ا+قا  تعالى:  َئب َََل هللاَ فََأَ  ََ أَنِن  [.44]الماَدة:  "ََِكَفبَل رَ َ َمَ َّلَِّ َُيَِكِ  ِبب

َبَم رَ +قا  تعالى: و ََ َمَ  اَظََّ َئب َََل هللاَ فََأَ  ََ أَنِن  [.45]الماَدة:  "َ َمَ َّلَِّ َُيَِكِ  ِبب

َ  رَ +قا  تعالى: و ََ َمَ  اََِفَ ب َئب َََل هللاَ فََأَ  ََ أَنِن  [.47]الماَدة:  "َ َمَ َّلَِّ َُيَِكِ  ِبب

َِبَنننننَد ا إب َّ +كدددددون   وحددددددس:إن الحاكميدددددة يجدددددب أن ت -2  إبرب اِ َِكنننننَ  إب َّ لب َأَمنننننَل َأ َّ تَن
خَ   [.40]يوسف:  "إبَيَّ

نهى رب العالمين المدؤمنين أن يحتكمدوا إلدى شدريعة ميدر شدريعة هللان وجعد   -3
نَنن َر َحننَِّّ َُيَكَبَمنن َ  فبًَمننَ+قددا  تعددالى: نتلدد  منافيَّددا لإليمددان ََ  َ َُنِؤمب َْ َبنن نننَنَهِ  يَّ  َ  فَننَِ َ  َشننَجَل  َنًنِ

َبًمكَ ِْ ََبَم ا َت َْ َُ َ ََ ًِ ََ ََّ َق هبِ  َحَلقكَ ّمَب ْب  [.65]النساء:  "ُيَبَد ا وب أَنِنَف

فددي المشدداركة فددي الحكددم ميددر اإلسددالمي مفاسددد عظيمددةن فالددتين ال يحكمددون  -4
َِبَنَد ا إب َّ إبرب اِ َِكنَ  إب َّ +شرع هللا يحادون هللا في أمرسن وينا عونده فدي حكمده   لب َأَمنَل َأ َّ تَن

خَ  ا+ن [40]يوسددف:  "إبَيَّ َْ َبننلب َأَحنندك َببَننََدةب  َُِ ننلبِ   ب ن فكيددف يشددار  المسددلم فددي [110]الكهددف:  "َ  َ 

 هتا النوع من الحكمع

مشدداركة المسددلم فددي هددتا النددوع مددن الحكددم توقعدده فددي تندداقر كبيددرن فالمسددلم  -5
هللان وينكدر أشدد اإلنكدار علدى مدن حكدم بغيدر مدا أند    مطالب بأن يجاهدن إلقامة حكدم

ا للحكم بغير ما أن   هللا.  هللان فكيف يكون مقيمَّ

إن طاعة الحكام فيما يشرعونه مخالفين أمر هللا تعنى اتخات المطيع لهدم أربابَّدا  -6
ََِْبَبك +مددن دون هللان كمددا قددا  تعددالى:  َِ  َأ ََ َِْمبَننَ ََْمِ  َ  َنَذ ا َأِحبَننَ ََ َمننِلَ َ اَّتَّ ََ ا ِنن ننً ْب ََِم نَ َد رب هللاب َ ا مَب

ا دك ََِبَد ا إبَهَك َ احب َن  [.31]التوبة:  "َ َمَ أَمبَل ا إب َّ ًَب

مددن المفاسددد التددي تترتددب علددى المشدداركة أن بعددر الحكددام قددد يتخددتون مددن  -7
يستو رونهم مدن المسدلمين الصدالحين  يندة يحلدون بهدا حكمهدمن ويدلسدون بدتل  علدى 

لددو كنددا علددى الباطدد  لمددا قبدد  فددالن مشدداركتنا فددي الحكددمن  :لعددوامن فيقولددونالسددت  وا
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وي داد الطين بلدة عنددما يمدررون مدن خدال  الدو ير المسدلم القدوانين الجداَرة الظالمدة 
 النواة. وا من وراَه أهدافهم ينبتونه نبتةوبعد أن يحقق

ق مددن وفددي المشدداركة فددي الحكددم ركددون إلددى الددتين ظلمددوان وقددد حددترنا الحدد -8
َْ +الركون إليهم:  َكَ  اَنََّ َّْ َََم ا فَنََُم ََ َظ ُ  [.113]هود:  "َ َ  تَنلَِنَن ا إبََل اَّذب

وقد يكون في المشاركة في الحكم إطالة لعمر هتا النمط من الحكم التي يحكدم  -9
 .(1)بغير ما أن   هللا في بعر األحيان 

  انيَّا: أدلة القاَلين بالجوا :

عددددم جدددوا  المشددداركة ولكددن هندددا  حددداالا اسدددت ناَية أباحدددا إن األصددد  قددالوا: 
الشددريعة فيهددا المشدداركةن واسددتدلوا بأدلددة مددن أهمهددا دخددو  يوسددف عليدده السددالم فددي 

 الو ارة:

 إن يوسف عليه السالم تدولى المنصدب الدتي تدوالس بد تن الملد  وإرادتدهن يددلنا  -1
َب قَنَ+على تل  طلب يوسف عليه السالم من المل  أن يوليه:  ِْ َْ َب ا ََائب ََََنَل َخن ْب  َِن ََ " َل اِق

 [.55]يوسف: 

والدنب صدري   نفالنب صري  في الداللة على أن الملد  هدو الدتي يملد  التوليدة
ا في أن يوسف عليه السالم قد طلب منصبَّا في دولدة الملد ن ولدم يطلدب أن يعد    أي َّ

 المل  نفسه ولم يكن تل  الطلب لنفسه.

لدم يكددن يوسدف يطلدب لشخصددهن وهدو يدرذ إقبددا  ) :-رحمده هللا -قدا  سديد قطددب 
الملدد  عليددهن فيطلددب أن يجعلدده علددى خدد اَن األررن إنمددا كددان حصدديفَّا فددي اختيددار 
اللحظة التي يستجاب له فيها لينهر بالواجب المرهق ال قيد  تي التبعيدة ال دخمة فدي 

 .(2)أشدض أوقاا األ مةن وليكون مسَوالَّ عن إطعام شعب كام ( 

: )أن هتا المجتمدع الكدافر ال بددض أن يكدون لهدم عدادة -رحمه هللا  -ية ويرذ ابن تيم
وسنة في قبر األمدوا  وصدرفها علدى حاشدية الملد  وأهد  بيتده وجنددس ورعيتدهن وال 
تكون جارية على سنة األنبياء وعدلهمن ولم يكدن يوسدف يمكنده أن يفعد  كد  مدا يريددن 

ا لددهن لكندده فعدد  الممكددن مددن العددد  وهددو مددا يددراس مددن ديددن هللان فدد ن القددوم لددم يسددتجيبو
واإلحسانن ونا  بالسلطان من إكرام المؤمنين من أه  بيتده مدا لدم يكدن أن ينالده بددون 

َُ ِ +وهتا كله داخ  في قوله تعالى:  -تل   َِ  .(3)( [16]التغابن: " فََتنََّ  ا هللَا َمَ اِ ََُد

عليدده السددالم  لقدد اعتددرر المددانعون علددى المجيدد ين فدي اسددتداللهم بقبددو  يوسددف
إن شرعنا ال يجي  تولى الو ارة في ظ  حاكم مير مسدلمن وأمدا تدولى  :للو ارة وقالوا

                               
 (.32ن 29انظر: حكم المشاركة في الو ارة والمجالس النيابية ب ) (1)

 (.12/2005في ظال  القرآن ) (2)

 (.57ن 20/56موع فتاوذ شيخ اإلسالم )مج (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 72 

يوسددف للددو ارة فهددو شددرع لمددن قبلنددان وشددرع مددن قبلنددا لدديس بشددرع لنددا إتا جدداء فددي 
 شرعنا ما ينق ه.

 ورد المجي ون على هتا االعترار بوجوس:

بدد  شددراَع األنبيدداء جميعَّددا  أن شددرعنا وشددرع يوسددف عليدده السددالمالوجدده األو : 
 تقرير حاكمية هللا تبار  وتعالى. متفقة في

فيوسف عليه السالم يقرر في مخاطبته للفتيين اللتين دخدال معده السدجن أن الحكدم 
ََِ ًَب َ +  وحدس  ََ ا ُ ََ اَدَب َََب َخ  ََِبَد ا إب َّ إبَيَّ  .[40]يوسف:  "إبرب اِ َِكَ  إب َّ لب َأَمَل َأ َّ تَن

إن الحكدم ال يكدون إال كلمدة يوسدف هدتس بقولده:  -رحمده هللا-ويشرح األسدتات سديد 
ن مدن  ن فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيتهن إت الحاكمية من خصداَب األلوهيدة

 .(1)خصاَب األلوهية  ىدعى الحق فيها فقد نا ع هللا سبحانه أولا

ي جميددع األديددان هددو الددتي ويوسددف عليدده السددالم الددتي يعلددم هددتا الحكددم المقددرر فدد
َب +يتولى منصب ع ي  مصرن ويقو  للمل : ِْ َْ َب ا ََائب َََل َخ ََ ْب  َِ ََ  [.55]يوسف: "اِق

ددا وشددريعة ال يسددتطيع أن ي يحهددا  فيتددولى هددتا المنصددب وهددو يعلددم أن للملدد  نظامَّ
َب +بين عشية و حاها:  ََِمَب َب ا ُ  [.76]يوسف:  "َمَ َنََر َبًَِأَخَذ َأَخََخ وب دب

)إن هددتا النصددر يحدددد مدددلو  كلمددة الدددين فددي هددتا قددو  سدديد قطددب فددي الظددال : ي
المو وع تحديددَّا دقيقَّدان إنده يعندى نظدام الملد  وشدرعهن فد ن نظدام الملد  وشدرعه مدا 

 .(2)كان يجع  عقوبة السارق هو أختس في ج اء سرقته( 

تدولى  ف تا كان فقه يوسف للحاكمية هو نفدس الفقده المقدرر فدي شدريعتنا ومدع تلد 
 الو ارة ف نا نج م في هتا المقام بأمرين:

 أن توليه للو ارة لم يناقر عقيدته في كون الحاكمية   وحدس. -1

 وأنه لم يكن مخطََّا عندما تسلم الو ارةن ألنه نبي معصوم. -2

تس الشبهة وإبطالها إخبار الحدق تبدار  وتعدالى ومما يد  على نفى هالوجه ال اني: 
ََََنَل +الو ارة كان رحمدة ونعمدة ولدم يكدن عدتابَّا ونقمدةن أن استالم يوسف  ْب  َِن ََ قَنََل اِق

َبننً ٌ  ََ َب إبَِنب َحفبنننًٌظ  ِْ َْ َب ا ََائب َُ   َخنن نننً َهنننَ َحًِننَث ََُ نننََ  َنصب ننِ َب َُنَُنبَننن َّأَ مب ِْ َْ ََ َمكَّنَّننَ َبًَ َ نننَض وب ا  ََننننَذَب
ْب  ًَ  َأِقَل اََِمِح َب  [.56،55]يوسف: " نبيَ  بَلِمَُبَنَ َمَ َنَ ََ  َ َ  َن

يوسددف للددو ارة هددو مددن بدداب التمكددين لدده فددي األررن وأندده  فددا  يقددرر أن تسددلم

                               
 (.12/1990في ظال  القرآن ) (1)

 (.13/2020) في ظال  القرآن (2)
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رحمة أصابه بها وأنه أجر دنيوذ عاج ن وما ينتظرس من ال دواب ايجد  أعظدم وأكبدر 
ََ آَمَن ا  ََنَنَ ا َُنُنََّ  رَ + ًٌِ ََبَّذبُ َلةب َخ َِْقَل اَخخب  [.57]يوسف: "َ 

للحكدم كدان مدن نعمدة هللا عليدهن ولدم يكدن  السالم يصرح بأن تسدلمه وسف عليهوي
ََ َ َبًَبن +نقمة: َب أَنن ِْ َْ ْب َ ا نَمََ ا َّْ َِّمَُْب مبَ َ ِ بُوب اَْحَدبُثب فَنَطبَل اَ ََ َب َ  َِ ََِم ََ ا َُْب مب  َْبَب َقِد آتَنًنِ

َبمكَ ِْ َلةب تَنَ فَّْب َم نِنًََ َ اَخخب  [.101]يوسف:  "َصََّ ببيَ َ َأ ِبِ ْب َبب  وب اَدُّ

دا بنبدي الوجه ال ال :  والنصوب التي تكدرا تدد  علدى أن هدتا الحكدم لديس خاصَّ
َُ  بَلِمَُبنَنَ َمنَ َنَ نََ  +هللا يوسدفن دون سدواسن وتلد  أن الدنب صديغ صديامة عامدة:  نً َنصب

نبيَ  ْب ًَ  َأِقَل اََِمِح َب  [.56]يوسف:  "َ َ  َن

اب بيوسدف دون سدواس عليده أن يدأتي بالددلي ن ألن  م من ادعى أن هتا الحكدم خد
قتددداءن فكيددف إتا جدداءا اء والمرسددلين يددراد بدده التأسددي واالاألصدد  فددي سددير األنبيدد

 .(1)النصوب القرآنية نافية الخصوصية مشيرة إلى العموم 

 لقد تحد  المفسرون في هتس الق ية:

طلب الرجد  الفا د  عن بعر أه  العلم: )إباحة  -رحمه هللا  -نق  القرطبي  -1
دا إتا كدان  أن يعلم أنه يفور إليده فدي فعد  ال يعار ده فيدهن فيصدل  منده مدا شداءن وأمض
عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجورس فال يجو  تل ن ونقد  القرطبدي عدن قدوم 

 .(2)أن هتا كان ليوسف خاصة دون ميرسن ولكنه رج  القو  األو ( 

بطلب يوسف الوالية على جوا  تلد  لغيدرس إتا  -رحمه هللا  -واستد  األلوسي -2
ا على إقامة العد  وإجراء أحكام الشريعة يد الجداَر أو  وإن كان من نكان الطالب قادرَّ

لوسي إلى أنه قد يجدب الطلدب إتا توقدف علدى واليتده إقامدة واجدب الكافرن ب  تهب األ
 .(3)م الَّن وكان متعينَّا لتل  

بهدتس اييدة علدى أنده يجدو  تدولى األعمدا  جهدة  وقدد اسدت د »وقا  الشوكاني:  -3
 (.4)« السلطان الجاَر ب  الكافر لمن و ق من نفسه بالقيام بالحق

 وهتا من أقوذ األدلة في جوا  المشاركة في االنتخاباا.

* * * 

                               
 .32ن 29انظر: حكم المشاركة في الو ارة والمجالس النيابيةن د. عمر األشقر ب (1)
 (.7/215تفسير القرطبي ) (2)

 (.13/5لوسي )تفسير األ (3)
 (.3/35فت  القدير ) (4)
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 المبح  ال اني
 شواهد من التاريخ الحدي  في المشاركة

مي أن يددخلوا بعدر الدو اراا استطاع اإلسالميون في بعر بلدان العالم اإلسال
عددن طريددق االنتخابدداا والمصددالحاا واألحددالف التددي عقدددوها مددع بعددر األنظمددة 
واألح ابن وأ ارا هتس الخطواا الجريَة مناقشاا واعترا اا في داخد  الحركداا 
اإلسالمية وخارجهان ولتل  نحاو  أن نسلط األ واء على بعر هتس التجدارب والتدي 

دنن واليمنن وتركيان ولقد راعا هتس الحركة القواعدد الشدرعية من أهمها: تجربة األر
في مبادئ المصال  والمفاسدن وحاولدا جاهددة أن تلتد م بقواعدد ال درورةن ومصدلحة 
العم  اإلسالمين ومصال  المسلمين في هتس األقطارن ف تا كانا هنا  مصلحة حقيقيدة 

أو سدديمنع  نعلددى المسددلمينأو كددان فددي اشددتراكها فددي الحكومدداا سدديعود بددالنفع العمدديم 
ا مصديريَّا يحيدق بهدم أو يهددد وجدودهم فاالشدترا  فدي هدتس الحالدة  ا و دررَّ فسادَّا كبيرَّ

 يدخ  في حكم الواجب بالنسبة لها.

لقددد دخلددا هددتس الحركدداا المباركددة فددي تجددارب الحكددمن  ددمن شددروط وا ددحة 
لقواعددد ومصدال  بينددةن و ددرورة تفر ددها الظددروف واسددتراتيجية مدروسددة والتدد ام با

الشدرعية عنددد الممارسددةن فلدم يكددن الحكددم واسدتالم السددلطة هدددفَّا بتاتده تتمسدد  بدده هددتس 
الحركاا على حساب المبادئ أو علدى حسداب الشدعبن أو علدى حسداب الحركداان أو 
على حساب أقواا النداسن أو علدى حسداب اسدتقال  الدبالد واسدترجاع األوطدانن ولقدد 

الشددرعية عدن طريددق تفدوير الشددعب لهددم  شداركا هددتس الحركداا فددي الحكدم بددالطرق
خال  االنتخاباان ولقد قامدا هدتس الحركداا بدراسداا سياسدية واجتماعيدة واقتصدادية 
وأمنية.. إلخن قب  الدخو  في الحكم حتى تأكدوا أن وجودهم في مقاعد السدلطة أف د  

 لإلسالم والمسلمين من مقاعد المعار ة.

 الحركة اإلسالمية في األردن: :أوالَّ 

 يدد ا  و ددع الحركددة اإلسددالمية فددي األردن يختلددف عددن ك يددر مددن بددالد العددالم ال
اإلسددالمين إت كانددا األردن تتميدد  عددن ميرهددا بالحريدداا وإعطدداء العمدد  السياسددي 
ا طبيعيَّا ألعمالها السياسدية  فرصة أكبرن ولتل  وجدا الحركة اإلسالمية متنفسَّا ومناخَّ

 مية.والدعوية واالجتماعية والتربوية والتعلي

م وهي السنة التدي 1946ويعتبر تاريخ تأسيس الحركة اإلسالمية في األردن عام 
حصدد  فيهددا األردن علددى اسددتقالله وسددعا منددت تأسيسددها إلددى إحيدداء مظدداهر الحيدداة 
اإلسددالمية فددي المجتمددع األردنددين وركدد ا جهودهددا علددى قطدداع التربيددة والتعلدديم فددي 

ا مؤسسدداا متخصصددة فددي التعلدديم سددبي  بندداء جيدد  إسددالمي جديدددن فأنشددأا وأدار
والرعايدددة االجتماعيدددة والعنايدددة الصدددحية فدددي شدددتى أنحددداء الدددبالدن ووقفدددا بجاندددب 
المؤسسددداا الحكوميدددة القاَمدددة علدددى هدددتا المجددداالا وسددداهما بشدددك  فعدددا  بددددعمها. 
وتمي ا ظروف الحركة في األردن بظهدور حالدة مدن التعدايش بدين الحركدة والنظدامن 

ية مددن النشدداط والعمدد  اإلسددالمين وحرصددا الحركددة مددن ممددا أتدداح لهددا حريددة نسددب
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ان إلى الحفاظ على عناصر هتا التعايش   .(1)طرفهان كما سعي النظام من جهته أي َّ

 عناصر التعايش بين الحركة والنظام: -أ

إدرا  الحركدددة لو دددع الدولدددة و دددعف إمكاناتهدددا واعتمادهدددا علدددى الددددعم  -1
  النظام فيما ال طاقدة لده بدهن فداألردن كيدان االقتصادي الخارجين ولتل  تجنبا إحرا

صددغير نشددأ فددي ظدد  تج َددة الددوطن العربددي  ددمن مخطددط أعددداء األمددة الهادفددة إلددى 
 إ عاف كيانها ومنعها من نهو ها من جديد.

إدرا  الحركة أن األردن ال تمل  عناصر ومقومداا الدولدة اإلسدالمية ولدتل   -2
قددوم علددى السددعي إلددى اسددتبداله بنظددام دولددة اطمددأن النظددام إلددى أن أهددداف الحركددة ال ت

 إسالمية في األردن.

تعتبر الحركة عنصر أمان للنظدام  دد أيدة محداوالا انقالبيدة عليده بسدبب مدا  -3
لهددا مددن قددوة اجتماعيددة وانتشددار عميددق فددي مختلددف قطاعدداا المجتمددع األردنددين ولقددد 

القدوذ اليسدارية وقفا الحركة موقفَّا بطوليَّا فدي منتصدف الخمسدينياا  دد مظداهراا 
التددي كانددا تسددعى إلسددقاط النظددامن واسددتبداله بنظددام ماركسددي كددان يمكددن أن تشدداهد 
األردن تل  المآسي التي شهدتها الدو  التي حكمتهدا األحد اب الشديوعية والتدي قمعدا 

 وبطشا بمظاهر الحياة اإلسالمية في بلدانها.

كد  األنظمددة اليسددارية تنظدر الحركددة إلددى النظدام القدداَم بأندده خيدر لدد ردن مددن  -4
 واألح اب التي حكما المنطقة وبطشا بالحركاا اإلسالمية فيها.

تددرفر الحركددة العنددفن وتشددجب اإلرهددابن وال تددؤمن بددالتغيير القدداَم علددى  -5
ال ددورةل بدد  تددؤمن بددالتغيير الهددادئ القدداَم علددى اإلقندداع والتدددري  فددي اإلصددالحن وهددتا 

 يعتبر مو ع قبو  لدذ النظام.

ونة في األ ماا بين الحركة والنظدامن سدواء كاندا الحركدة هدي المبدادرة المر -6
بتصددعيد المواقددف أو النظددامن ففددي كلتددا الحددالتين يعكددس النظددام والحركددة مرونددة تجدداس 

 ا البعر بامتصاب التوتر واالنحناء قليالَّ للعاصفة.مبع ه

لواقددع التددوا ن فددي مددنه  الحركددة بددين  وابتهددا ومتطلباتهددا وبددين محدددوداا ا -7
 األردني.

مجداالا الحيداةن  المية هدي مطالدب إصدالحية تشدم  كد مطالدب الحركدة اإلسد -8
وتعتمددد علددى أسددس إسددالميةن وهددتس المطالددب فددي أقصددى حاالتهددا ال ترقددى إلددى تهديددد 
ا بديالَّ لهن ولتا ف ن النظام ال يرذ فيها خطدورة علدى اسدتمرارس  النظام وال تشك  طرحَّ

أهددم عناصددر التعددايش بددين الحركددة اإلسددالمية فددي األردن هددتس هددي  .(2)أو اسددتقرارس 

                               
 .102مشاركة اإلسالميين في السلطةن ع ام التميمين ب انظر: (1)

 (.104ن 103انظر: مشاركة اإلسالميين في السلطةن ب ) (2)
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ونظامهان وبالتالي يكدون مدن الطبيعدى أن تكدون للحركدة تجربدة متميد ة فدي المشداركة 
 في الحكم.

 المشاركة في الحكم: -ب

ظهرا الحركة اإلسالمية كقوة سياسية كبيرة على السداحة السياسدية األردنيدة فدي 
شدترا  فدي االنتخابداا النيابيدةن إ در قدرار الملدد  م وتلد  عنددما قدررا اال1989عدام 

اسددتَناف الحيدداة الديمقراطيددة فددي األردنن وإجددراء االنتخابدداا  -ملدد  األردن  -حسددين 
فددي أجددواء ديمقراطيددة حددرةن متعهدددَّا بكفالددة ن اهتهددان وبالحيلولددة دون تدددخ  الدددواَر 

 الرسمية فيها.

نتخابيددةن وتميدد ا بأسددلوبها ولقددد نجحددا الحركددة اإلسددالمية فددي إدارة حملتهددا اال
المنظم التي لم يشهد له األردن م يالَّن وتلد  بسدبب قددراتها التنظيميدةن ولكونهدا م لدا 
تطلعددداا المسدددلمين فدددي األردن المتعطشدددين إلدددى اسدددتَناف حيددداة إسدددالميةن وكاندددا 
الحركاا اإلسالمية في األردن هي التكت  الوحيد التي أعلن عن ترشي  قاَمة تحتدوي 

ان طلبددا مددن األمددة التصددويا لهددم جميعَّددان وقددد علددى أسدد ماء سددبعة وعشددرين مرشددحَّ
شدتم  باإل دافة يب و عته في جميع أنحداء الدبالدن ا منا برنامجها االنتخابي في كت

 إلى البرنام  االنتخابي على أسماء المرشحين وصورهم.

نن فا ا الحركة با نين وعشرين مقعدَّا من مقاعدد مجلدس الندواب األردندي ال مداني
كما تمخ ا النتيجة عن نجاح ما ال يق  عن عشرة مرشحين آخدرين مدن اإلسدالميين 
ا ألن مرشددحي الحركددة كددانوا يشددكلون أكبددر كتلددة داخدد  البرلمددان  المسددتقلينن ونظددرَّ
األردندين فقددد اتصدد  رَديس الددو راء المكلددف مدن قبدد  الملدد  بتشدكي  الحكومددةن وبعددد 

لبرلمانية للحركةن اعتدترا الحركدة عدن مفاو اا جرا بين رَيس الو راء والكتلة ا
االشددترا  فددي الحكومددةن ألن رَدديس الددو راء لددم يسددتجب لمطالبهددا بتخصدديب سددبع 

 حقاَب و ارية للحركة تشتم  على حقيبة و ارة التعليم.

وفي تحر  سياسي آخرن دخلا الحركة في مفاو داا مدع رَديس الدو راء حدو  
عة عشر شرطَّا مقاب  من  ال قدةن وكدان من  ال قة لحكومتهن حي  اشترطا الحركة أرب
بالتوجدده نحددو تطبيددق  -بكدد  إخددالب  -مددن  ددمن هددتس الشددروط أن تتعهددد الحكومددة 

الشددريعة اإلسددالمية فددي ميددادين التعلدديم واالقتصدداد واإلعددالمن وكانددا هددتس هددي المددرة 
أ األولى التي تتخت فيها الحركة اإلسدالمية م د  هدتس المبدادرة فدي الحلبدة السياسديةن وبدد
النددداس الدددتين كدددان يظدددن الك يدددر مدددنهم قبددد  هدددتس التجربدددة ببعدددد احتمدددا  أن يشدددتر  
اإلسددالميون فيمددا يسددمى بالحكومددة ميددر اإلسددالميةن بالتعامدد  مددع هددتس القددوة السياسددية 
دا لهدمن للتمدرس  الناشَةن وفت  أمام اإلسالميين مجا  عملي جديدن لم يكن من قب  متاحَّ

 في العم  السياسي.

ن اتختا الحركدة اإلسدالمية بدادرة سياسدية أخدرذن بالموافقدة علدى وفي تطور تا 
أعلدن عنهدا ملد  الدبالد وعدين  التي االشترا  في اللجنة الملكية لو ع المي اق الوطني

والمي اق الوطني أشبه ما يكون بعقد اجتمداعي تجمدع عليده األحد اب  نأع اءها بنفسه
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السياسددددية واالجتماعيددددة  األوجدددده ا المختلفددددة فددددي األردنن ويغطددددي كدددد والجماعددددا
ا بالمشددداركة فدددي هدددتا  واالقتصدددادية وال قافيدددةن وقدددد اتخدددتا الحركدددة اإلسدددالمية قدددرارَّ
ا لمددا رأتدده مددن  ددرورة اللقدداء والتحدداور والتفدداور مددع المجموعدداا  المشددروعن نظددرَّ

تناولهدا يمعهدا حدو  الق دايا المهمدة التدي  ايراء السياسية األخدرذ فدي الدبالدن وتبداد 
 .(1)المي اق 

وار وممارسدددة فدددن الحركدددة مقددددرة فاَقدددة فدددي إدارة الحددد االقدددد ظهدددر مدددن قيددداد
ة بمقددرتهم السياسدية الرفيعدةن ولقدد نداور  عمداء لمفاو اا وشهد لهم دهاقنة السياسدا

الحركدددة وحققدددوا مدددا اسدددتطاعوا مدددن أهدددداف لصدددال  التيدددار اإلسدددالمي فدددي األردنن 
عندما كاندا مصدلحة المبدادئ التدي واستطاعا أن تمنع نفسها من الدخو  في الو ارة 

يحملونها في االمتنداعن وتقددما بكد  شدجاعة لتسدلم الحقاَدب الو اريدة عنددما رأا أن 
المصددلحة فدددي تلددد ن وتسدددلما خمدددس حقاَددب و اريدددةن هدددي و ارة التربيدددة والتنميدددة 

 االجتماعية والعد  والصحة والشَون اإلسالمية.

لددي ن وبدددأا حقبددة جديدددة مددن وبعددد سددتة أشددهر مددن المشدداركةن انتهددا حددرب الخ
التطدددوراا السياسدددية التدددي تمخ دددا عمدددا يسدددمى بمدددؤتمر السدددالمن وكاندددا الحركدددة 

ة قندواا اإلسالمية قد حترا رَيس الو راء من أنه إتا ما أقدما حكومته على فت  أيد
 و راء الحركة اإلسالمية سيستقيلون على الفور. للتفاور مع إسراَي ن ف ن

ا أن اسدتقالا بكاملهدان لتمهدد األر دية السدتعداداا الحقبدة إال أن الحكومة ما لب 
الجديدددةن حقبددة مددؤتمر السددالم فددي مدريدددن وحرصددا الحكومددة الجديدددةن التددي تشددكلا 
للقيددام بهددتس المهمددةن علدددى السددعي منددت تشددكيلها لنيددد  ال قددةن ومددع أن أع دداء الكتلدددة 

الندواب حجبدوا ال قدة اإلسالمية البرلمانية ومعهم عدد من الندواب ايخدرين فدي مجلدس 
عنهان مو حين أنهم ما كانوا ليمنحوا ال قة أليدة حكومدة ت دع التفداور مدع إسدراَي  
علددى جدددو  أعمالهددان إال أن الحكومددة حصددلا علددى ال قددةن ولكددن بأملبيددة هشددةن إت 
صددوا لصددالحها سددبعة وأربعددون ناَبَّددا فقددط مددن أصدد   مددانينن وعلددى الددرمم مددن أن 

ينفددى طددوا  تلدد  الوقددا الت امدده أو و ارتدده بمحاد دداا رَدديس الددو راء الجديددد كددان 
شددكي  السددالم مددع اليهددودن إال أن الحكومددة مددا لب ددان وبعددد مددرور شددهرين فقددط علددى ت

لعمليدددة السدددالمن فبدددادرا الكتلدددة اإلسدددالمية  وفددددها الدددو راءن أن أعلندددا عدددن تشدددكي 
وق عدوا جميعَّدا البرلمانية بااللتقاء مع عدد من التكدتالا الصدغيرة فدي مجلدس الندوابن و

وقيعَّا رفعوها إلدى الحكومدة حجبدوا بموجبهدا ال قدة عنهدان بعدد أن ت 48عري ة حملا 
كددان بع ددهم قددد منحهددا إياهددا فددي وقددا سددابقن وعندددما حدد  موعددد اسددتَناف الدددورة 
االعتيادية الجديدة للمجلس النيابي لم يكن أمام الحكومة خيار سوذ االستقالةن فتشدكلا 

هدا كتلدة الحركدة اإلسدالمية  قتهدان ألن مهمتهدا كاندا اإلشددراف حكومدة أخدرذ لدم تمنح
 .(2)على المشاركة األردنية في عملية السالم 

                               
 .106ن 105انظر: مشاركة اإلسالميين في السلطةن ب  (1)

 .107ن 106انظر: مشاركة اإلسالميين في السلطةن ب (2)
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 إنجا اا المشاركة: - 

لقد اكتسبا الحركة اإلسدالمية فدي األردن مدن خدال  المشداركة السياسدية تجدارب 
جربدة عديدةن وخبراا متعددةن وأصبحا أك ر واقعيدةن واسدتطاعا مدن خدال  هدتس الت

ا مختلفدة عدن تلد  التدي ترسدخا  أن تطور قدرتها وتحسن أداءهدان ولقدد أعطدا صدورَّ
في عقو  خصومها التين أختوا فكدرة عدن الحركدة اإلسدالمية كمدا لدو كاندا مجموعدة 
مددن المتطددرفين أو المتعصددبين أو المتشددددينن ومددن أهددم اإلنجددا اا والمكاسددب التددي 

 حققتها هي: 

كددةن وإ الددة الشددكو  والمخدداوف التددي كانددا تشددكي  تصددور سددليم عددن الحر -1
ت يرها بعدر الجهداان فقدد أعدرب ك يدر مدن الدوطنيين والقدوميين فدي مناسدباا ك يدرة 
عن قنداعتهم بدأن الحركدة تتسدم باالعتددا  والتحدر  المسدَو  الدواعين وتحتدرم الدرأي 
ايخددرن إت أظهددرا مرونددة وقدددرة علددى التنسدديق والحددوار مددع األحدد اب والحكومدداا 

خصددياا السياسدديةن وبددتل  أ يدد  الحدداج  النفسددي الددتي كددان يفصدد  بددين الحركددة والش
 وايخرين.

كددان لنددواب الحركددة ح ددور قددوي وفعددا  فددي اللجددان المتخصصددةن م دد   -2
لجنة الحرياان واللجنة الماليةن واللجندة القانونيدةن ولجندة التحقيقداا النيابيدةن وقدد 

عددن جهددد كبيددر دءوبن وعددن  رهددا يعبددريكددان أداؤهددم فددي هددتس المجدداالا وفددي م
مو وعية وإنصافن وعن إحاطة بالق ايا الفنية والتخصصيةن وكدان هدتا األداء 

 باستمرار مو ع تقدير المؤسساا الرسمية واإلعالمية.

المشاركة في إنجا  مجموعة من القوانين والتشريعاا المهمدةن وفدي تعدديلهان  -3
تفق مع الشريعة اإلسدالميةن ومدن تلد  بما يالَم المصلحة العامة وحقوق المواطنين وي

قانون األح ابن وقانون الدفاعن وقانون رد االعتبارن والقانون الخاب بمحكمة العدد  
العليان وقانون محكمة أمدن الدولدةن وقدانون النقابداان وقدانون الكسدب ميدر المشدروعن 

اب وقدانون وقانون االستيراد والتصديرن وقدانون إلغداء األحكدام العرفيدةن وقدانون الشدب
 الخمر.

طرح الرأي والموقف اإلسالمي في المواقدف واألحددا ن ودفدع الحكومدة إلدى  -4
 االلت ام به أو احترامه وتقديرسن أو سماعه على أق  تقدير.

التنسيق والتعاون مدع الفعاليداا السياسدية المختلفدةن حكوميدة وح بيدة ونقابيدةن  -5
ان هرام  الحركدة اإلسدالمية وتحقيدق أهددافبما يخدم األمة والوطنن وبما ي من تنفيت ب

ومن الق دايا التدي تدم التنسديق بشدأنها مو دوع التسدوية السدلميةن والموقدف مدن أ مدة 
الخلي ن وق ايا محاكمة الفسادن والدفاع عن الحرياان وقانون األحد اب وقدانون أمدن 

 الدولة

  يعبدر عدن إحرا  رَاسة المجلس ورَاسة ك ير من اللجدان النيابيدة وهدو إنجدا -6
 تأ ير نواب الحركة وقدرتهم على التنسيق والحشد.
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اإلسددهام فددي تأسدديس حددد ب جبهددة العمدد  اإلسدددالمين المشددروع الددتي تأمددد   -7
الحركددة أن يسددتوعب جماهيرهددا ومؤيددديها مددن مختلددف الفَدداان ويوسددع آقدداق العمدد  

 اإلسالمي.

ولينن المسددداهمة فدددي رد الحقدددوق إلدددى أصدددحابهان وشدددم  تلددد  إعدددادة المفصددد -8
واإلفرا  عن المعتقلينن و مان حرية السدفر والتنقد  وحريدة الدرأي والتعبيدرن والحدد 
من تددخ  األجهد ة األمنيدة فدي التوظيدف وفدي شدَون الندوادي والجمعيداان هدتس ولدَن 
كانا إنجدا اا دون المسدتوذ المطلدوبن إال أنهدا بالمقارندة بمدا كاندا عليده األو داع 

يددةن بدد  وبمددا عليدده الحددا  فددي ك يددر مددن الدددو  العربيددة قبدد  اسددتَناف الحيدداة البرلمان
ا. ا كبيرَّ  األخرذن تعتبر نقلة نوعية جديدةن وإنجا َّ

تخفيدف حالددة االحتقددان والعدداء مددع الحكومددةن وحمايدة الحركددة مددن محدداوالا  -9
 جرها إلى صدام مع النظام ال يعود بالفاَدة إال على أعداء الحركة وأعداء الوطن.

واأللويدةن مدن حكدام قاا مع المسدَولين المحليدين فدي المحافظداا تنمية العال -10
 دواَرن والتعاون معهم في العم  والخدمة وح  المشكالا. إداريين ومديري

دعم الق ية الفلسطينية والسعي قدر اإلمكان إلى دفدع الحكومدة لاللتد ام بمدا  -11
دا جهود ندواب ال ي يع حقوق الفلسطينيين في أر همن وعلى المستوذ المحلي ساع

الحركة في التوص  إلدى قدرار فدي مجلدس الندواب يحدد مدن معانداة أهدالي مد ة وحملدة 
 البطاقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداا 
 المقيمددين فددي األردنن ومددن تلدد  متابعددة ق ددية العاَدددين مددن دو  الخلددي  لمسدداعدتهم 

 وتحصي  حقوقهم.

دعدددم الق دددايا اإلسدددالمية األخدددرذن م ددد  ق دددايا أفغانسدددتانن والبوسدددنة والهرسددد ن  -12
 وميرها.

التفاعدد  مددع األحدددا  علددى السدداحة العربيددة واإلسددالمية مددن خددال  إرسددا   -13
البرقيدداا وح ددور اللقدداءاا والمشدداركة فددي النشدداطاا واالجتماعدداان وقددد أصدددر 
مكتب ندواب الحركدة اإلسدالمية عشدراا البيانداا والبرقيداا فدي المناسدباا المختلفدةن 

فددود البرلمانيددة إلددى األقطددار العربيددة وشددار  نددواب الحركددة باسددتمرار فددي نشدداط الو
 واإلسالمية وميرها.

مواجهدددة الفسددداد اإلداري والمدددالين ومحاسدددبة الدددو راء والحكومدددة وكبدددار  -14
المسددَولينن والرقابددة علددى أداء األجهدد ة بمددا يحقددق المصددال  والمنددافع ويحمددي البلددد 

 ومؤسساته من اإلهما  والعب  والفساد.

مدددة الق دددايا اإلسدددالميةن وتسدددهي  هدددتس المهمددداا نشدددر الفكدددر والددددعوة وخد -15
للقاَمين عليها وحمايتهمن وتفعيد  المؤسسداا اإلسدالمية حتدى أصدب  الدرأي اإلسدالمي 

 المعبر عن الموقف اإلسالمي الصحي  يطرق ك  منافت النشر والتبليغ.
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ساهم ندواب الحركدة فدي تحقيدق ك يدر مدن المشداريع والخددماا العامدة ومدن  -16
 تل :

الشريعة في جامعة اليرمو ن باإل افة إلى المطالبة ب نشداء المددارس كلية 
والطرق والمراك  الصدحية وتمديدد الخددماا الكهرباَيدة والماَيدة والهاتفيدة فدي 

 مختلف المناطق والمحافظاا.

اسددددتقبا  المددددراجعين والمددددواطنين والسددددعي فددددي حاجدددداتهم والوقددددوف مددددع  -17
كالا التددي تعسددر علدديهم حلهددا مددع الدددواَر المددواطنين فددي ك يددر مددن الق ددايا والمشدد

الحكوميددة ومطالبددة الحكومددة بالمددتكراا وباالتصددا  الشخصددي بمسدداعدة المددواطنين 
 .(1)وتنفيت المشروعاان والحد من الغالء وتخفيف ال راَب 

 هتس بعر إنجا اا الحركة.

 مطالب الحركة من العم  السياسي: -د

دَّا الظددروف التددي تمددر بهددا المنطقددة إن الحركددة اإلسددالمية فددي األردن تدددر  جيدد
العربيدة والعدالم اإلسدالمين وتددر  محدوديدة إمكانداا األردن فدي ظد  هدتس األو دداع 
والمعادلة الدولية الحاليةل ولتل  نهجا أسلوب العم  اإلصدالحي المتددر ن يقينَّدا منهدا 
بدأن التحسددن الجدتري ل و دداع مددرتهن بتبدد  ظددروف األمددر الواقدع المفددرور علددى 

نطقة كك ن وليس على األردن فقدطن ووفداءَّ بواجدب الددعوة إلدى هللا واإلصدالح فدي الم
حدود المستطاع ف ن الحركة تسعى جاهدة إلى تحقيق بعدر األهدداف المهمدة فدي هدتس 

 المرحلة منها:

 تحقيق العد  والحرية والمساواة بين المواطنين. -1

 شعب.ترسيخ الممارسة الديمقراطية و مان احترام خيار ال -2

تشددكي  حكومددة نظيفددةن ومسددَولةن ومخلصددة وعادلددةن ومؤهلددة لقيددادة شددَون  -3
المجتمددع األردنددين وتلتدد م بمقاومددة الفسدداد واالنحددال  الخلقددي بكدد  أشددكالهن وبو ددع 
الشخب المناسب في المكان المناسبن واالحتكام إلى مبادئ الجددارة واالسدتحقاق فدي 

 التوظيف والتعيين.

واإلقليميدةن والتركيد  علدى الوحددة الوطنيدةن وتع يد  الجبهدة محاربة الطاَفية  -4
 الداخلية.

 مناصرة ودعم حقوق اإلنسانن ورفر القمع والظلم. -5

شددددجب العدواننوتأييددددد حركدددداا التحددددرر  ددددد الهيمنددددة االسددددتعمارية علددددى  -6
 الشعوب.

                               
اختصدرا مدا قالده األسدتات عبدد هللا العكايلدة ن 111إلدى 107انظر: مشاركة اإلسالميين في السلطةن ب (1)

 عن تجربة الحركة اإلسالمية في األردن.
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السعي إلى إقامة صديغ الوحددة بدين أقطدار العدالم العربدي واإلسدالمين وإنشداء  -7
ؤسساا الت امن العربي واإلسالمي في المجاالا االقتصاديةن والسياسية وال قافيدةن م

 وصوالَّ إلى صيغ التكام  بين أج اء األمة العربية واإلسالمية.

  انيَّا: الحركة اإلسالمية في اليمن:

قد يظن البعر أن مشاركة الحركة اإلسالمية اليمنيدة فدي السدلطة لدم تبددأ إال بعدد 
من يبدد أن الحقيقدة هدي أن الحركدة 1993 أبريد 27لنيابية التي جدرا فدي باا ااالنتخا

بدأا تجربتها في المشداركة مندت وقدا مبكدر وعلدى أصدعدة متعدددة وبأسداليب متنوعدة 
حسددبما تتطلبدده الظددروف والمراحدد ن وإن كانددا السددنواا األخيددرة مددن عمددر التجربددة 

اركة فددي انتخابدداا أبريدد  السياسددية للحركددة اليمنيددة تظهددر مددع قددرار الحركددة فددي المشدد
قدددرتها يدد  أظهددرا مالمدد  الحركددة السياسددية من  ددم المشدداركة فددي الحكومددة ح1993

علددى خددور الصددراع السياسددي بمهددارة فاَقددة وقدددرة نددادرة وتخطدديط صددحي  وإدارة 
 رشيدة وتنظيم قوي.

لددم يكددن برنددام  العمددد  السياسددي للتجمددع اليمندددى لإلصددالح إال وليددد مجهدددوداا 
من العم  والجهاد المتواص ن ظهرا رؤيته العقدية وصبغته الشدرعية وسنين  نسبقا

م التدددي 1962بتمبر ومنظومتدده الفكريدددة وال قافيدددة منددت اليدددوم األو  النددددالع  ددورة سددد
مامية وجاءا بالنظام الجمهدوري وأخدتا هدتس المنظومدة تتطدور مدع أطاحا بنظام اإل

ولقدد سداعدا عوامد  عددة ال من حتى بر ا فدي هيكلهدا األخيدر للتجمدع واإلصدالحن 
ومددن أهددم هددتس  نفددي نمددو الحركددة السياسددي والتنظيمددي مددع االمتددداد الشددعبي المتددوا ن

 العوام :

ا بعيدَّا عن االستعمار األجنبي. -1  بقاء اليمن الشمالي حرَّ

تأكيددد النظددام الجمهددوري بعددد قيامدده علددى سدديادة الشددريعة اإلسددالمية وجعلهددا  -2
 مصدر القوانين جميعَّا.

ود مجددا  رحددب للعمدد  السياسددي اسددتفادا مندده الحركددة فددي تنميددة قدددراتها وجد -3
 وتفجير طاقاتها وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها.

امددتال  الشددعب للسددالح وبددتل  حددافظ علددى حريتددهل ولددم تسددتطع الحكومدداا  -4
العلمانية أن تتله وتكب  حريته وتصادر حقوقهل ولدتل  لدم تتعدرر الحركدة اإلسدالمية 

ومددنظم طددوا  فتددرة مددا بعددد ال ددورة إلددى اليددوم أليددة محنددة كبيددرة أو بشددك  جمدداعي 
 .(1)أو مير تل   ةإجراءاا قمعية شديدة كالسجن أو النفي أو المطارد

ظهور المد الشيوعي في جنوب اليمن ووصو  الحد ب الماركسدي إلدى مقاليدد  -5
والحركدة  الحكم في اليمن الجنوبين مما جع  مصال  مشتركة بين الحكوماا الشدمالية

اإلسدالمية مددع ظهدور قيدداداا فدتة فددي الحركدة اسددتطاعا أن تسدتفيد مددن هدتس المعادلددة 

                               
 .152انظر: مشاركة اإلسالميين في السلطةن ب  (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 82 

 لمصلحة اإلسالم في اليمن إلى مير تل  من العوام .

وكانددا لجهددود الجهدداد التددي قادهددا الشددهيد محمددد محمددود ال بيددري رصدديد حددي 
نيدددة وتعتبدددر شخصددديته مدددن أبدددر  الشخصدددياا الوط نللحركدددة اإلسدددالمية فدددي الددديمن

علدى إطدالق لقدب  سالتاريخية المعاصرةن وقد أجمعا ك  القوذ السياسية بعد استشدهاد
 عليه.« أبو األحرار»

كان للحركة اإلسالمية مشاركة سياسية قب  الوحدةن وشاركا بعددد مدن أع داَها 
ان رمددم قلددة 1971فددي مجلددس الشددورذ لعددام  ا متميدد َّ م وحرصددا علددى أن تددؤدي دورَّ

التشددريعاا القانونيددة التددي انب قددا جميعهددا مددن الشددريعة  أع دداَهان فددي مجددا  و ددع
 .(1)اإلسالمية 

دان  دا خاصَّ واهتما الحركة فدي الديمن بالجاندب التعليمدي والتربدوي وأعطتده اهتمامَّ
فسداهما فددي إعددداد المنداه  الدراسددية لمختلددف المراحدد  التعليميدةن وكددان حددظ مندداه  

ان حيد  حشددا الحركدة الع مدن  -شدراا مدن العلمداء البدار ين التربية اإلسالمية وافدرَّ
لو ددع هدددتس المنددداه  برؤيددة توحيديدددة جامعدددة تتجددداو   -المددتهبين ال يددددي والشدددافعي

التعصب المتهبين إت تم االتفاق على أن تكون مناه  الفقده والحددي  نابعدة مدن الددلي  
وكددان مددن ف دد  هللا  ناألصددوبن دون التحيدد  والتعصددب ألحددد المددتهبين المددتكورين

ليمن  دم بهدتا الجهدد المبدار  أن نشدأا األجيدا  مندت تلد  الحدين حتدى اليدوم على أه  ا
برؤيددة فقهيددة موحدددة تجدداو ا فيهددا الحساسددياا والصددراعاا المورو ددة علددى مدددار 

 التاريخ وتجنبا البالد مرارة الصراع المتهبي بهتا الفع  الرشيد.

تقنددين أحكددام وبدنفس الرؤيددة التوحيديددة الجامعدة سدداهما الحركددة اإلسدالمية فددي  -
الشدريعة اإلسددالميةن وتميد  فددي الفتدرة التددي تدرأس فيهددا القا دي عبددد الكدريم العرشددي 

م بالنشدداط الدددءوب والعمدد  الجدداد 1988م إلددى 1978مجلددس الشددعب التأسيسددي مددن 
حتى أطلق على هتس الفترة بالعصر التهبي في هتا المجا ن وأصب  الق اء فدي جميدع 

ددا برؤيددة شددرعية مو حدددة. وكددان لهددتا المسددل  علددى المسددتويين التعليمددي الدديمن ملت مَّ
 والتشريعي أ رس الفعا  والكبير في ترسيخ دعاَم الوحدة الوطنية في اليمن.

واتجهدا نحدو العمد   ناهتما الحركة بالجانب ال قافي والتوجيه للمجتمدع اليمندى -
ي المؤسسدين وكددان أبددر   مدارس مكتددب التوجيدده واإلرشدادن الددتي صدددر وفدق قددانون فدد

عهد الرَيس الراح  إبراهيم الحمدذن وترأسه على التوالي ك  من الشديخ عبدد المجيدد 
ن رَديس المكتدب بدرجدة ال نداني والقا ي يحيي الفسي ن ونب القدانون علدى أن يكدو

بدرجدة ناَدب و يدرن ووكيلده بدرجدة وكيد  و ارةن وكدان نشداط المكتدب  و يرن وناَبه
ددا وأ ددرس فددي الجانددب الشددعبي كبيددرَّ  ان حيدد  اسددتطاع مددن خددال  قوافدد  التوجيدده عظيمَّ

والدعوة أن يتغلغ  في وسط القباَ  والقرذ والمدن وطعم جهودس الجبدارة بددعوة عددد 
مددن كبددار مفكددري العددالم اإلسددالمي م دد  الدددكتور يوسددف القر دداوذن والشدديخ محمددد 
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الغ الين والددكتور الترابدين واألسدتات يوسدف العظدمن والشديخ حسدن أيدوبن والددكتور 
الصوافن والدكتور أحمد العسا  وعشراا ميرهمن نجد  المكتدب مدن خدال  تلد  فدي 
أن يحد  وعيَّا شعبيَّا بق ايا األمة اإلسالميةن سواء كانا ق ايا فكريدة أو سياسدية أو 

 اجتماعية أو مير تل .

واهتمددا الحركددة بتأسدديس المعاهددد العلميددةن التددي يدددرس طالبهددا نفددس مندداه   -
 ياداا مقددرة فدي المجدا  الشدرعي واللغدة العربيدةن بهددف ت ويدد  التربية والتعليم مع

الطددالب بقدددر أكبددر مددن تلدد  العلددوم والمعددارفن وقددد بدددأا المعاهددد العلميددة منددت قيددام 
م كمعاهد أهليةن  م أصبحا مندت أواَد  السدبعينياا تابعدة إلدارة 1962ال ورة في عام 

لتصدب  تابعدة لهيَدة أعلدىن لكدن خاصة بها  من و ارة التربية والتعلديمن  دم تطدورا 
م صددر قدانون 1980موا ناتها ظلا  من موا نة و ارة التربية والتعليمن وفي عدام 

مدن مجلددس الشدعب التأسيسددي وموقدع مددن قبد  الددرَيس علدى عبددد هللا صدال  بتوحيدددها 
 من جها  واحد يسمى الهيَة العامدة للمعاهدد العلميدةن بموا ندة مسدتقلة وبجهدا  فندي 

ى أن يرأسها مسَو  بدرجة و يرن ومندت تلد  الوقدا تنداوب علدى رَاسدتها عل مستق ن
ا بالقا دددي يحيدددى الفسدددي  )  -1980 دددال  مدددن الشخصدددياا اإلسدددالمية البدددار ة بددددءَّ

م(  ددم المهندددس أحمددد 1988 -1985(  ددم األسددتات أحمددد عبددد هللا الحجددري )1985
ى اينل بد  تددتم ومندت قيددام الوحددة لددم يعدين لهددا رَديس حتدد ن(1990 -1988اينسدي )

سياسددي علددى إدارتهددا مددن قبدد  وكيدد  الهيَددة والجهددا  الفنددين وتلدد  بسددبب الخددالف ال
كددان يصددر الحدد ب االشددتراكي اليمنددى علددى دمجهددا  ددمن  وجودهددا واسددتمرارهان إت

و ارة التربيددة والتعلدديم بينمددا يددرفر التجمددع اليمنددى لإلصددالح تلدد ن ويقددف المددؤتمر 
الطددرفينن وقددد أعطددا المعاهددد العلميددة فددي الجانددب الشددعبي العددام موقددف الحيدداد بددين 

ا طيبدددة علدددى جمهدددور المدددواطنينن  ان وتركدددا آ دددارَّ َّء كبيدددرَّ التربدددوي والتعليمدددي عطدددا
وتوسعا المعاهد العلمية لتجاو  خمسماَة معهد علدى مسدتوذ الجمهوريدة يرتادهدا مدا 

 اليق  عن  ال ماَة ألف طالب وطالبة.

امة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم تتبعها أك در واشتملا هيَة المعاهد على إدارة ع
من ماَة مدرسة ويرتادها أك ر من  مدانين ألدف طالدب وطالبدةن ورمدم موقدف الحد ب 
االشتراكي المه وم من المعاهد العلمية ومدارس تحفيظ القرآن الكدريم عنددما كدان فدي 

ة والشدرقية التدي الحكم إال أنه لم يستطع منع إقبا  الناس عليها من المحافظاا الجنوبيد
ددا علددى قبددو  فددت  معاهددد علميدددة  كددان يحكمهددا الحدد بن ووجددد الحدد ب نفسدده مرممَّ

 ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف أرجاء تل  المحافظاا السا.

وفي المجا  السياسي دخلدا الحركدة اإلسدالمية فدي لجندة الحدوار الدوطني التدي  -
ي تكونا من خمسين شخصدية يمنيدةن م والت1980شكلها على عبد هللا صال  في عام 

م لدا فيهددا معظددم القددوذ السياسددية بمددا فدي تلدد  الحركددة اإلسددالميةن واسددتمرا اللجنددة 
ا وطنيَّددا وشددعبيَّا موسدعَّا لو ددع صديغة لمشددروع مي دداق  لمددة عددامين تقريبَّدا تدددير حدوارَّ
وطني يتم إقرارهدا مدن خدال  مدؤتمر شدعبي عدام بحيد  يكدون هدتا المي داق هدو الددلي  
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ري والفكددري للشددعب اليمنددى وقيادتددهن وخددال  عددامين مددن المداولددة والتباحدد ن النظدد
توصلا لجنة الحوار الوطني إلى صيغة لمشروع مي اق ملب الطابع اإلسالمي عليدهن 
 م عر ا هتس الصيغة شعبيَّا من خال  استبيان أبدذ فيه مَاا ايالف التين شداركوا 

عر التعدديالا التدي صدبا معظمهدا فدي فيه رأيهم في الصديغة المقترحدةن وطدالبوا بدب
االتجددداس الدددتي دفعدددا صدددوبه الحركدددة اإلسدددالميةن فأعيددددا الصددديامة بموجدددب نتددداَ  

أمسدطس 24االسدتبيان الشدعبين  دم قددما إلدى المدؤتمر الشدعبي العدام الدتي انعقدد فدي 
وأقددر المددؤتمر كددتل  اسددتمرار  نم وأقددر الصدديغة النهاَيددة للمي دداق الددوطني1982)آب( 

لشدعبي العدام كصديغة للعمد  السياسدي وإطدار يجمدع القدوذ الوطنيدة ويشدرف المؤتمر ا
على تطبيق المي اق الوطني عمليَّان وانتخب المؤتمر الرَيس على عبد هللا صدال  أمينَّدا 
ان كان نصفهم تقريبَّدا مدن  ا لهن كما انتخب لجنة داَمة )مرك ية( من خمسين ع وَّ عامَّ

 ة د.أحمددددددد األصدددددددبحى )إسدددددددالمي( اإلسددددددالميينن وقدددددددد انتخبددددددا اللجندددددددة الداَمددددددد
أمينَّدا لسدرها وعبدد السدالم العنسدي )إسدالمي( وعبدد الحميدد الحددي )قدومي( مسدداعدين 

 ألمين السر.

وساهم اإلسالميون فيما بعد على المستويين التنظيمي والفكري في ترسديخ قواعدد 
ليَّدا المؤتمر الشعبي العدامن الدتي كدان أو  صديغة سياسدية تعتدرف بدالقوذ السياسدية عم

 .(1)دون اإلعالن عن وجودها بشك  رسمي 

هتس بعر المالمد  الرَيسدية فدي مشداركة الحركدة اإلسدالمية فدي العمد  السياسدي 
 على مستوذ الدولة قب  تجربة الوحدة.

 تجربة ما بعد الوحدة: -ب

ا عدن تجربدة مدا  إن تجربة الحركة اإلسالمية فيما بعد الوحدة تختلف اختالفَّدا كبيدرَّ
ن وهو اختالف يكمن سرس في االنتقا  من العم  السري إلى العمد  العلندين قب  الوحدة

 وفي تحو  النظام الحاكم في اليمن نحو الديمقراطية والتعددية.

لقد كان إنشاء التجمدع اليمندى لإلصدالح نقلدة نوعيدة كبيدرة لدم يقتصدر أ رهدا علدى 
ان فبدرو  حد ب جديدد الحركة اإلسالمية وحدهال ب  امتد ليشم  الساحة اليمنيدة بأسدره

يمتل  قاعدة شعبية عري ة مؤ رة وفاعلدة جعد  الخريطدة السياسدية اليمنيدة تنتقد  إلدى 
ووجددد الك يددرون ممددن ال يرمبددون فددي االن ددمام إلددى الحدد بين  نمرحلددة مددن التددوا ن

الكبيدددرين )المدددؤتمر واالشدددتراكي( مجددداالَّ لممارسدددة العمددد  السياسدددي  دددمن الحددد ب 
لمددؤ ر خدال  سدنواا الفتددرة احد ب المعار دة الدرَيس و الجديددن وكدان اإلصدالح هددو

 م.1993أبري  27إلى 1990مايو 22االنتقالية من 

وبددر  دور اإلصددالح وتددأ يرس فددي المعار ددة أ ندداء فتددرة االسددتفتاء علددى مشددروع 
من حيد  1991دستور دولة الوحدة التي اسدتمرا  ال دة أشدهرن مدن فبرايدر إلدى مدايو 
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عليده  ء بعر التعديالا علدى الدسدتور قبد  االسدتفتاءكان اإلصالح يرذ وجوب إجرا
شتم  عليهان ناهي  عن الغمور التي اكتنف الك يدر مدن بسبب ك رة التناق اا التي ا

موادسن حي  كان هتا الدستور قد و ع من قب  لجندة مشدتركة مدن شدطري الديمن فدي 
الشديوعي من أي حينما كان المعسدكر 1981م إلى ديسمبر 1979الفترة ما بين مارس 

في أو  قوتهن مما أدذ إلى أن يتجه النظامان حينها إلى صيغ توفيقية وتلفيقيدة لتجداو  
خالفاتهمان وهكتا أصبحا هوية النظام السياسي مام ةن فال يوجد م الَّ نب صدري  
على التعدديةن وكتل  األمر بالنسبة لهوية االقتصاد فال هدو إسدالمي وال هدو اشدتراكي 

لددم يددنب الدسددتور علددى الفصدد  بددين السددلطاان وال علددى التددداو  وال هددو رأسددمالين و
 السلمي للسلطة.

انتقد اإلسالميون الدستور بسبب ال غراا الك يرة ولم ير وا اعتبار الشريعة 
اإلسددالمية المصدددر الددرَيس للتشددريعل بدد  طددالبوا بددأن يكددون المصدددر الوحيددد 

عة للدسددتورن وقددد للتشددريعن لددتل  قددرر اإلصددالح أن يقددود معار ددة شددعبية واسدد
اصددطف وراءس مددا ي يددد علددى عشددرين ح بَّددا مددن مختلددف االتجاهدداا اإلسددالمية 
والقومية والليبرالية. وبدأا حملة المعار ة بالمحا راا والندواا والملصدقاا 
والمهرجاناا الجماهيريةن فيما اتفق أك ر مدن أربعماَدة مدن كبدار علمداء الشدريعة 

السدلطة بتعددي  الدسدتور قبد  االسدتفتاء عليدهن في اليمن على توقيدع و يقدة تطالدب 
وفدددي تاا الوقدددا بددددأ اإلصدددالح بجمدددع توقيعددداا المدددواطنين المطدددالبين بتعددددي  
الدستورن حتى تجاو ا هتس التوقيعاا مليونا ونصف المليدون توقيدع مدن مختلدف 

 مناطق البالد.

اصددمةن بلغددا الحملددة تروتهددا بالمسدديرة المليونيددة التددي قادهددا اإلصددالح داخدد  الع
وشدار  فيهددا مواطنددون مدن مختلددف أنحدداء الدبالد اتجهددوا إلددى مقدر رَاسددة الجمهوريددة 
مطددالبين بالتعدددي ن فأصدددر مجلددس الرَاسددة الحدداكم بيانَّددا سياسدديَّا  ددمنه أهددم مطالددب 

 اإلصالحن ومنها:

االلتدد ام بددأن الشددريعة اإلسددالمية هددي المصدددر الوحيددد للتشددريع وبطددالن أي قددانون  -1
 يخالفها.

 ادة الحقوق واألمال  التي أممها النظام الشيوعي في عدن إلى أصحابها.إع-2

االلتدد ام بالنظددام الددديمقراطي القدداَم علددى أسدداس التعدديددة الح بيددة والتددداو   -3
 السلمي للسلطة.

االلتدد ام بتعدددي  الدسددتور إ ددر أو  انعقدداد لمجلددس النددواب المنتخددب بعددد نهايددة  -4
ح وأح اب المعار ة المتحالفدة معده بالبيدانن وطدالبوا الفترة االنتقاليةن فرحب اإلصال

ا من الدستور واالستفتاء عليه حتى يكتسب قوة دستورية وقانونيةن ولما لدم  بجعله ج ءَّ
تستجب السلطة لهتا المطلب أصددر علمداء الشدريعة فتدوذ بوجدوب مقاطعدة االسدتفتاء 

ف اإلقبددا  الشددعبي عليدده علددى الدسددتورن وهددتا مددا تددم فعددالَّ فبدددا االسددتفتاء هدد يالَّ ب ددع
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 م.1991مايو 17ن 16يومي 

ومن خال  موقعه في المعار ة ساهم اإلصالح بفاعلية في صيامة أهدم القدوانين 
التي صدرا في الفترة االنتقاليةن م   قدانون األحد اب والتنظيمداا السياسديةن وقدانون 

انين االقتصداديةن الصحافةن وقانون تنظيم حم  السالحن وقانون اإلدارة المحليةن والقو
 .(1)وقانون االنتخاباا 

رأي التجمع اليمنى لإلصالح أن استمرار األو اع كمدا هدي عليدهن حيد  يحتكدر 
الح بددان الحاكمددان )المددؤتمر واالشددتراكي( حددق إدارة شددَون الددبالد والعبددادن سدديدفع 
 البالد نحو االنهيار الشام ن ولتل  ف ن دخو  اإلصالح كشدري  فدي السدلطة مدن شدأنه
أن يحقددق نوعَّددا مددن التددوا ن السياسددي فددي الددبالدن كمددا أن مشدداركة اإلصددالح تعطددي 
تجربددة فريدددة فددي العددالم العربددي واإلسددالمي تتم دد  فددي تشددكي  اَددتالف حكددومي ي ددم 
اليمددين المحددافظ المتم دد  فددي المددؤتمر الشددعبي العددامن واليسددار المعتددد  المتم دد  فددي 

 د  فدي التجمدع اليمندى لإلصدالحن كمدا أن الح ب االشتراكين والوسط اإلسدالمي المتم
مشدداركة اإلصددالح فددي السددلطة سددتخفف مددن حدددة الن عدداا المتطرفددة التددي بدددأا فددي 
الظهورن وخاصة فدي المحافظداا الجنوبيدة والشدرقية التدي كدان يحكمهدا االشدتراكيون 

 قب  الوحدة كرد فع  على تطرفهم.

إتاحة الفرصة أمدام العديدد ومن الفواَد المرجوة من مشاركة اإلصالح في الحكمن 
مدددن كدددوادر اإلصدددالح للتأهددد  والتددددريب علدددى ممارسدددة الحكدددمن وصدددناعة القدددرارن 

 واإلحاطة بآلياا إدارة السلطة وأسرارها وخفاياها.

ددا جيدددَّا يتسددم بدقددة اإلنجددا   وكددتل  إتاحددة الفرصددة أمددام اإلصددالح ليقدددم نموتجَّ
مرافدق  ة الفساد الشام  في كد يط ومحاربوطهارة اليد وسالمة ال مير وعلمية التخط

 الدولة.

وبعد خور االنتخاباا استطاع اإلصالح أن يحت  المرتبة ال انية بعد أن تحصد  
ا63على  ا56واالشتراكي  نمقعدَّ مقعددَّان 47مقعددَّان والمسدتقلون 127والمدؤتمر  نمقعددَّ

مقاعدددن والوحدددوي الناصددري مقعدد واحدددن والناصددري الددديمقراطي مقعددد 7والبع يدون 
حدن والتصحي  الناصري مقعدد واحددن وحد ب الحدق مقعددينن وبحصدو  اإلصدالح وا

الددرَيس علددى عبددد هللا  علددى المرتبددة ال انيددة تأكدددا مشدداركته فددي السددلطةن حيدد  دعددا
علددى سددالم البددير إلددى اجتمدداع مشددتر  مددع الشدديخ عبددد هللا بددن حسددين  صددال  وناَبدده

لدى تشدكي  اَدتالف حداكم بحيد  األحمرن  عيم اإلصالحن اتفدق فيده ال عمداء ال ال دة ع
تتو ع الرَاساا ال ال  على األح اب ال ال ةن فتكون رَاسة الدولة للمدؤتمرن ورَاسدة 

 البرلمان لإلصالحن ورَاسة الحكومة لالشتراكي.

بدأا المفاو اا حو  تشكي  الحكومة الجديدةن وو عدا الحقاَدب بحيد  حصد  
منها للمسدتقلينن وحصد  االشدتراكي المؤتمر على أربع عشرة حقيبة تنا   عن واحدة 
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علددى تسددع حقاَددب منهددا حقيبددة رَدديس الددو راء وحقيبددة ناَددب رَدديس الددو راء وسددبع 
بينما حص  اإلصالح على سا حقاَدب مدن بينهدا حقيبدة لناَدب رَديس  نحقاَب و ارية

الددو راء توالهددا األمددين العددام للتجمددع األسددتات عبددد الوهدداب اينسددىن وخمددس حقاَددب 
التجدارة دارية المحليدة وتوالهدا األسدتات محمدد حسدن دمدا ن والتمدوين وو ارية هي اإل

الهددا الدددكتور نجيددب مدددانمن ف دد ن والصددحة العامددة وتووتوالهددا د. عبددد الددرحمن با
واإلرشاد وتوالها الدكتور مالب القرشين والشَون القانونية وشَون مجلدس  واألوقاف

 النواب وتوالها األستات عبد السالم خالد.

ى شهور قليلة على تجربة اإلصالح في المشاركة حتى دخلا البالد فدي ولم تم 
أ مددة سياسددية انتهددا بددالحرب بددين القددواا النظاميددة والقددواا المواليددة للحدد ب اليمنددى 
االشتراكي التي أعلن من طرف واحد انفصا  الجنوب عن الشما ن وبعد شهرين مدن 

مكنددا القددواا النظاميددة مددن المعدار  الداميددة )قتدد  فيهددا حددوالي سدبعة آالف شددخب( ت
دخدددو  آخدددر معاقددد  االنفصددداليين بعدددد سدددقوط مددددينتي المكدددال وعددددن وفدددرار  عمددداء 
 االشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتراكي إلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى 

 خار  البالد.

ددان والتددف الشددعب  لقددد كددان دور اإلصددالح فددي المحافظددة علددى وحدددة الدديمن عظيمَّ
بيددرين اليمنددى المناصددر للوحدددة والمنابددت للفرقددة حددو  الحكومددة الشددرعية والحدد بين الك

واسددتطاعوا بف دد  هللا  دم جهددودهم أن يمحددوا الحدد ب الشدديوعي  ناإلصدالح والمجتمددع
 االشتراكي من الوجود بعد أن عا  في األرر فسادَّا.

واسددتمر الح بددان المتحالفددان فددي الحكددمن وتركددا مشدداركة اإلصددالح فددي السددلطة 
ا إيجابيَّا على المستوذ الشعبين وأوجدا أمدالَّ لددذ المدواطنين فدي إمكانيدة التغييدر  أ رَّ

إلى األف  ن فسمعة اإلصالح ظلدا نقيدة طدوا  الفتدرة الما دية قبد  الوحددة وبعددهان 
فالندداس أدركددوا مددن خددال  تجددارب فتددرة مددا قبدد  الوحدددة أن أك ددر الددو راء والحكددام 
ا في عملهم هم أولَ  التين ينتمون إلى الحركة  ا وإخالصَّ اإلداريين )المحافظين( نجاحَّ

ا أو سددلوكَّان ولددم يددنس اليمنيددون إنجددا اا اإلسددالميين علددى اإلسددالمية تنظي ددا أو فكددرَّ مَّ
وبعددد  نصددعيد التعلدديم والحركددة التعاونيددة وفددي مجدداالا التشددريع وال قافددة واإلرشدداد

م أصددب  اإلصددالح فددي المعار ددة و ددرب أروع األم لددة فددي 1997انتخابدداا عددام 
 .(1)الت وير والخداع المعار ة السلمية الن يهة البعيدة عن الم ايدة والكتب و

 إن تجربة اإلصالح في العم  السياسي تعتبر مدن أن د  التجدارب المعاصدرة فدي 
 العالم اإلسالمي.

  ال َّا: الحركة اإلسالمية في تركيا:

تددأتي قددوة الحركددة اإلسددالمية فددي تركيددان فددي كددون األحدد اب السياسددية فددي تركيددا 
ا فددي االنتخابدداا علددى الجما عدداا اإلسددالمية إلددى درجددة نددرذ أن تعتمددد اعتمددادَّا كبيددرَّ
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 أح ابَّا كبيرةن برامجها كانا علمانيةن ولكن مواقفها اختلفا عن هتس البرام .

مددن هددتس األحدد اب علددى سددبي  الم ددا  حدد ب الشددعب الجمهددورين الحدد ب الددتي 
م حيد  أرسدى هدتا الحد ب معدالم العلمانيدة فدي 1922أسسده مصدطفى كمدا  فدي عدام 
من وقدد قدام هدتا الحد ب بسلسدلة مدن 1938ب فدي عدام تركيا حتدى وفداة مؤسدس الحد 

كدان الغدرر منهدا جعد   ناإلجراءاا القانونية فر ا بالقوة على المسلمين في تركيدا
ر ا المبادئ الستة التدي ندادذ بهدا مصدطفى كمدا  علدى الشدعب الدستور علمانيَّان وف  

ن تركيدا دولدة أ . وهتس المبادئ السدتة منهداوجعلا من مبادئ الدستور التركي نالتركي
 جمهورية وعلمانيةن وشعبيةن ودوليةن وإصالحية.

إال أن ح ب الشعب الجمهورين بدأ يغير في اتجاهاتده العلمانيدة مندت االنتقدا  إلدى 
ظداهرة التعدددد الح بددين ري مددا و ددعا الحدرب العالميددة ال انيددة أو ارهددان حيدد  وافددق 

 مية في أنقرة.الح ب على إنشاء كلياا اإللهياان ومعهد العلوم اإلسال

أيددار 14 واعتمددد الحدد ب الددديمقراطي علددى الجماعدداا اإلسددالمية فددي انتخابدداا
ا فددي فددو س علددى حدد ب الشددعب الجمهددورين وف ددالَّ عددن من وكددان سددببَّا رَيسَّدد1950

تلد ن اعتمددا أحدد اب أخدرذ علدى الجماعدداا السدالفة الدتكرن م دد  حد ب العدالدة فددي 
 م.1980 -1961المدة الواقعة بين 

الطريق المستقيمن والتي يعد امتددادَّا لحد ب العدالدةن ف نده اسدتمد قوتده  وأما ح ب
 في ال مانينياا من الرأي العام اإلسالمي.

وركددب حدد ب العمدد  القددومي ب عامددة ألددب أرسددالن تددوركش الموجددة اإلسددالمية 
وكان شدعار هدتا  نومير مفهومه عن العلمانيةن وبدأ بالتقرب من الرأي العام اإلسالمي

 .(1)« دليلنا القرآنن وهدفنا الطوران»م: 1987انتخاباا عام  الح ب في

 الوطني. السالمة يظهر جليَّا مع ظهور ح ب بدأ إال أن العم  اإلسالمي المنظم

 كانا الحركة اإلسالمية في تركيا قب  ظهور ح ب السالمة الوطني تتكون من:

تددرا  اإلسددالمي المتصددوفة المناوَددة للحركددة الكماليددةن وهددؤالء حددافظوا علددى ال -
ان وكددان هددف هددتس الحركددة هددو  بمفهدومهم الخدداب بهددمن وواصددلوا تحفديظ القددرآن سددرَّ
ا الحفاظ على العباداا اإلسالمية في نفوس الرأي العام التركين وفي هتا المجدا  قدامو

مدارس األَمة والخطباء لإلك ار منهمن وتعدوير  بتكوين جمعياا لإلنفاق على طالب
 ختفاء الدعاة اإلسالميين عندما اصطدم بهم الح ب الكمالي.النقب التي نت  عن ا

والتدي  النورسدى والتدي تعدرف بحركدة الندورن حركة اإلمام المصدل  الكبيدر سدعيد
ترك ا جهودها على الدعوة إلى اإليمان با  واليدوم ايخدر ومحاربدة الماديدة الملحددة 
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 .(1)السياسة واالهتمام بتربية األجيا  وابتعد الك ير من أتباعها عن 

عنددددما تحصدددلا تركيدددا علدددى ندددوع مدددن الحريددداا تقددددم اإلسدددالميون المؤمندددون 
ب درورة خدور المعتدر  السياسدي بتأسديس حد ب النظدام الدوطني فدي كدانون ال داني 

من حي  قام على تأسيسه يونس عارفن وقد جاء دعم هتا الح ب بصدورة 1970عام 
تدينين في األنا و . توسدع الحد ب رَيسة من التجار الصغار والحرفيين والرجا  الم

ا ل حد اب العلمانيدةن وقدد جداء فدي بيدان  نفي مدة قصيرة جدَّا وبدأ يشك  تهديدَّا خطيدرَّ
التأسيس ما يلي: )أما اليوم: ف ن أمتنا العظيمة التدي هدي امتدداد ألولَد  الفداتحين الدتين 

أولَد   -سدنة500آلف سنةن والدتين فتحدوا إسدتانبو  قبد   قهروا الجيوش الصليبية قب 
سدنةن وخا دوا حدرب االسدتقال  قبد  خمسدين سدنةن 400التين قرعوا أبواب فينا قبد  

 هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتس األمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة العريقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 حد ب »تحاو  اليوم أن تنهر من كبوتهدا وتجددد عهددها وقوتهدا مدع ح بهدا األصدي  

 «.النظام الوطني

دَّا هداَالَّ إن ح ب النظام الوطني سيعيد ألمتنا مجدها التليدن األمة التي تمل  رصي
مددن األخددالق والف دداَ  ي دداف إلددى رصدديدها التدداريخين وإلددى رصدديدها الددتي يم دد  

 .(2)الحا ر المتم   في الشباب الواعي المؤمن بق يته وق ية وطنه( 

 وقدم ح ب النظام برنام  عمله في منظومة من األفكار يمكن إيجا ها في ايتي:

يبة مير وطنيةن واألمر الطبيعدي جميع المؤسساا الهامة في تركيا في أيد مر -1
 والواجب القومي يق ي بأن تعود هتس المؤسساا إلى أصحابها.

عدداش الندداس أربعددين سددنة والقددوذ الخارجيددة المددؤ رة تحدداو  إبعددادهم عدددن  -2
محورهم الحقيقي إلى محور مريبن فوقع الناس في  يق وعنا شديدينن وال بد مدن 

صدددي  )فطدددرة هللا( حتدددى يسدددتقيم أمدددرهم إرجددداع النددداس إلدددى طبيعدددتهم ومحدددورهم األ
 ويتخلصوا من عقدهم.

إن التسدددمياا المعاصدددرة م ددد  اليمدددين واليسدددار والوسدددط هدددي مدددن اختدددراع  -3
الماسدونية والصددهيونيةن وكلهدا مؤسسدداا تابعددة لغدرر واحددد وهدو أن تنحددرف تركيددا 
عن خطها الح اري التي عمرس ألف سنةن وأنه ال بدد مدن الدتخلب مدن هدتس األسدماء 

 الغريبة والعودة إلى الخط األصي  التي يص  الما ي التليد بالغد المشرق.

إن حدد ب النظددام الددوطني ال يشددبه األحدد اب األخددرذن فجميددع األحدد اب تقددوم  -4
علددى أسدداس التسددلط وشددهوة الحكددمن ونحددن نقددوم علددى أسدداس جديددد يبتغددي مر دداة هللا 

 والعم  في سبي  الوطن.

                               
ن نددوة 435انظر: المعالم الرَيسية ل سس التاريخية والفكرية لح ب السدالمةن عبدد الحميدد حدرب ب  (1)

 م.25/2/1985 -22سالمي المعاصرن البحرين اتجاهاا الفكر اإل

 .126انظر: الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان ب  (2)
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تمة مدن الحاقددين مدن الصدليبيين فاسدد و دعته شدرالتعلديم فدي تركيدا  إن نظام -5
واليهود بشك  ال يناسب األمةن فهو يسدقط مدن حسدابه كد  قيمدة معنويدة أو أخالقيدة أو 
دينيددة مايتدده فصدد  تركيددا عددن ما دديها اإلسددالمي وسددلخها عددن دينهددا وقيمتهددان وبهددتس 

سدنة ونحدن  الطريقة فقط يستطيعون أن يقتلوا الجي  ويدمروا البالدن لقد مرا خمسون
نسمع أن تركيا ج ء مدن أوروبدان وأن النه دة ال بدد أن تقدوم علدى أنقدار الددين كمدا 

 حص  في الغربن متناسين أن اإلسالم يختلف عن الكنيسة ودولة القسس.

في الوقا التي تمنع الدولة فيه تو يدع الكتدب علدى المعاهدد اإلسدالمية العاليدة  -6
ومدددارس تعلدديم القددرآنن تنفددق الماليددين علددى  وتحدداو  إمددالق معاهددد األَمددة والخطابددة

المسددارح والمم لددين و منَّددا للمشددروباا التددي تددو ع فددي السددفاراان وفددي الوقددا الددتي 
تعتددرر الدولددة علددى الطالبدداا اللددواتي يلبسددن الحجدداب علددى رءوسددهنن تدددرس كتددب 
 الالهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

العدودة إلدى وهتا يعندى أن حد ب النظدام الدوطني أكدد  نك  مكان دونما رقابة أو  جة
 .(1)اإلسالم الحقيقي 

إن اليهدددود والعلمدددانيين فدددي تركيدددا لدددم يتحملدددوا هدددتا الصدددوا الفتدددى الدددتي يتددددفق 
ويحركدده فددي ق دداياس اإليمددان العميددق باإلسددالم وب ددرورة رجددوع  نبالحيويددة والنشدداط

م بسدبب نشداط حد ب 1971الشعب التركي إليهن لتل  تحر  الجيش التركي فدي آتار 
لدسددتورية التددي أصدددرا ق ددية حدد ب النظددام الددوطني إلددى المحكمددة االعمددا  وأحددا  

ا جاَرَّ   .(2)م 1971مارس 21ا بح  الح ب في قرارَّ

 وقد جاء في قرار محكمة أمن الدولة العليا ما يلي:

 إن المبادئ التي قام عليها الح ب وتصرفاته تخالف الدستور التركي. -1

 إقامة حكومة إسالمية.العم  على إلغاء العلمانية في البالدن و -2

 قلب جميع األسس االقتصادية واالجتماعية والحقوقية التي تقوم عليها البالد. -3

 العم   د مبادئ أتاتور . -4

 القيام ببعر التظاهراا الدينية. -5

ا أنه ال يحق ألي من شخصياا الح ب أن تعم  من  وجاء في حكم المحكمة أي َّ
ؤسسوا أي ح ب جديدن وال أن يرشحوا أنفسدهم خال  أي ح ب سياسي آخرن وال أن ي

ألي انتخاباا قادمة ولو بشك  مستقلين لمدة خمدس سدنواا. وهدتا يعندى أن المددة بدين 
ا فقط   .(3)نشوء الح ب وإمالقه كانا ستة عشر شهرَّ

وفي تل  األحدا  الساخنة والمشادة العنيفة بين اإلسالم والعلمانية في تركيا ظهدر 

                               
 .127انظر: الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان ب  (1)

 .127المصدر نفسهن ب (2)

 (.186 -185انظر: الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان محمد مصطفىن ب ) (3)
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آب 2ففدي  لم الدين أربكان يخور المعدار  الكالميدة مدع العلمدانيينالمجاهد الكبير نج
م وقبدد  تأسدديس حدد ب السددالمة الددوطني تحددد  أربكددان فددي المجلددس الددوطني 1972
ا ديمقراطيَّدان »فقا :  في رأينا أن التو ي  المهم األك ر مالءمة لجع  الدسدتور دسدتورَّ

حركددداا وحقدددوق الفكدددر يدددد الال بدددد أن تكدددون هندددا  مدددواد دسدددتورية مناسدددبة قبددد  تحد
ن وهكتا من الممكن إيجاد مناخ للتطبيقاا الحالية والتي تتعدارر مدع المبدادئ والمعتقد

كلم عدن وجدود فكدر الحريدة األساسية للدستورن وفي م   هتس الحالةن على المرء أن يدت
ن وأن دولتنا لتسعى وتنمون ومن  م لتأخت مكانتها بدين األقطدار الح دارية فدي والمعتقد

 .(1)« لمالعا

كان أربكان يدرذ أن النظدام الدديمقراطي ال يعدد ديمقراطيَّدا بددون الحقدوق وحريدة 
الفكددر والمعتقدددن وكددان يقصددد مددن وراء تلدد  الحريددة التامددة السددتخدام نشددر األفكددار 

العلمدددانيتين « ملليدددا»و « جمهوريدددا»ن وقدددد فسدددرا كددد  مدددن صدددحيفتي اإلسدددالمية
 .(2)تخدام الدين ألمرار سياسية تصريحاا وأقوا  أربكان بأنها تريعة الس

 نلقد هاجم أربكدان العلمانيدة واسدتفاد مدن ال غدراا الموجدودة فدي الدسدتور التركدي
ورد على الحملة اإلعالميدة العلمانيدة الموجهدة  دد أطروحاتده فقدا : )إن مصدطلحاا 
القوميددة والديمقراطيددة والعلمانيددة واالجتماعيددةن والتددي تقددوم عليهددا شخصددية الدولددةن 

تنادَّا إلى المادة ال انية من الدستورن إن هتا من الممكن تو يحه بأن هدتس المدادة ال واس
تسم  باستخدام وتفسير المعار ة فدي الممارسدةن وفدي هدتا المجدا  وبصدورة خاصدة 
مصطل  القومية بحاجة إلى تو ي ن وهتا يعنى أنها بحاجة إلى تحديدها بطريقة تقدوم 

 .(3)لقوميتنا من حي  التاريخ والتقاليد( على احترام جميع القيم الروحية 

الدين هو معتقد أساسي ونظام فكري ل فرادن وهتا يعندى »وأ اف أربكان قاَالَّ: 
االعتراف بحق الحرية والوجود واالعتراف بحقوق المعتقد للفردن إن تحريم الشدخب 

ن ( مد1من هتس األسس هو  دد الدروح والمبدادئ األساسدية للدسدتور وخاصدة الفقدرة )
 .(4)« من الدستور20والمادة 19المادة 

 ح ب السالمة الوطني: -2

بعددد هدددوء جددو العنددف والقلددق السياسددي فددي السياسددة الداخليددة التركيددة مددن جددراء 
ح ب النظدام الدوطني وأسدس ح بَّدا جديددَّا أطلدق  حكام العرفية قام أربكان بلم شع األ

خددال  مدددة قصدديرة ال  عليده حدد ب السددالمة الدوطنين اسددتطاع حدد ب السددالمة الدوطني
محافظةن وأعلن أربكان بدأن نجداح ح بده 67تتجاو   مانية أشهر من تنظيم قواعد في 

خال  هتس المادة يعود إلى تعاطف الرأي العام المحلي مدع الحد ب الدتي يندادذ بأهميدة 

                               
 .128ا اإلسالمية الحدي ة في تركيان د.النعيمىن بانظر: الحركا (1)

 .128المصدر نفسهن ب (2)

 .128ن بنفسه المصدر السابق(3)

 .435المعالم الرَيسية ل سس التاريخية لح ب السالمة الوطنين ب  (4)
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األخدالق الدينيدة والمواقدف المعنويدةن وعلدى هددتا األسداس فقدد أكدد حد ب السدالمة فددي 
ما يأتي: )قيدام تجمدع يعتمدد الف ديلة واألخدالق ويعطدى القيمدة المعنويدة برنامجه على 

 انلإلنسان م لما نصا عليه المادتان العاشرة والرابعة عشرة من الدستور والتي تؤكدد
 .(1)على القيمة المعنوية لإلنسان على أساس من األخالق والف يلة( 

 أهم أعما  ح ب السالمة:

ا مددن الحيدداة السياسددية فددي تركيددا عندددما شددعر حدد ب السددالمة بقوتدده ن وصددار جدد ءَّ
وبيندوا  نشرع منظرو الح ب بشن حملة إعالمية منظمة على أسس العلمانية في تركيا

للناس أن اإلطار السياسي لتركيا الجديددة ينداقر المبدادئ السياسدية لإلسدالمن ويق دي 
ا المعندىن فد ن اإلسالم بتوحيد السلطاا السياسية والدينية تحا سيطرة الدينن وفي هدت

وخاصة تطبيقاتها في تركيدا  نالعلمانيةن والنظام العلماني  د اإلسالمن الشريعة والدين
إن الخوندة والكدتابين هدم وحدددهم »: قداَالَّ  ويددردف  ن(2)ف نهدا صدمما ل دمان ال ندقدة 

التين يقولون بأن الددين والسياسدة شديَان منفصدالنن ألن المسدلمين ال يفصدلون شدَون 
ا بأن التشريع ليس من حق اإلنسدانن أمدا إتا الدنيا عن ش َون السماءن لقد أصب  وا حَّ

و ع القوانين أو ادعى بأنه يفع  تل ن فد ن علمده هدتا يعدد خطيَدة. إن خدالق القدوانين 
اإلسالمية هو نفسه خالق اإلنسانن لقد خلق هللا اإلنسان وفق هتس القوانينن إن القدوانين 

إنده يم د   ننسانن إن اإلسالم نظام يصدل  لكد  األ مداناإلنسانية ال تتناسب وطبيعة اإل
كالَّ من الددين والدولدةن إن القدرآن لدم يند   ليقدرأ فدي القبدور أو يغلدق عليده فدي أمداكن 
 العبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادةن لقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد أندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   

 .(3)القرآن )ليحكم( 

إن المجاهددد الكبيددر أربكددان شددق طريقدده بصددعوبة فددي محاربتدده للعلمانيددة بالحجددة 
عدن آراَده بصدراحة خدال  مباح اتده مدع  دياء الحدقن مؤكددَّا أن والبرهانن ولقد عبدر 
جوانب الحياة هو الشرط الوحيدد لقيدام دولدة إسدالميةن وفدي هدتا  ك دخو  اإلسالم في 
قب  ك  شيء يجب أن تكدون الدولدة إسدالميةن إتا لدم يكدن األمدر » :المجا  قا  أربكان

 . (4)«كتل ن ف ن الدين اإلسالمي في خطر

مة الدددوطني لدددم يحددداو  أن يتخدددت موقدددف الهجدددوم المباشدددر علدددى إن حددد ب السدددال
قيددة عددن ن إال أنهددم عبددروا عددن مشدداعرهم الحقي1973الديمقراطيددة فددي انتخابدداا عددام 

وا ينتقدددون الديمقراطيددة مؤكدددين أنهددا تتعددارر مددع من حيدد  بدددأ1980تلدد  فددي عددام 
 .(5)مبادئ اإلسالم 

ية مؤامرة مربية لقيدادة الجهلدة الديمقراط»وفي هتا المجا  أكد ح ب السالمة أن 

                               
 .130انظر: الحركة اإلسالمية الحدي ةن د. النعيمي ن ب  (1)

 .131المصدر نفسهن ب (2)

 .132ب  ركة اإلسالمية الحدي ةن د. النعيميانظر: الح (3)

 .132المصدر نفسهن ب  (4)

 .135المصدر نفسهن ب (5)
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بموجب األساليب الغربية والمسيحيةن إنه انتصار للمسديحية  دد اإلسدالمن لدتل  يجدب 
 .( 1)« تطبيق القوانين اإللهية إت ال يمكن لإلنسان تشريع قوانين يمكن تطبيقها

وباإلمكددددان تلخدددديب وجهددددة نظددددر حدددد ب السددددالمة الددددوطني عددددن الرأسددددمالية 
 الة لنجيب فا   جاء فيها:واالشتراكيةن في مق

نحددن نقسددم طريددق الخددالب إلددى مجمددوعتين: األولددى هددي طريقددة اإلسددالم فددي »
الخددالبن وال انيددة يمكددن تصددنيفها كددنظم ورا يددة والتددي ال توصدد  إلددى الخددالبن إن 
المجموعة ال انية ال تعتمد على التعاليم اإللهيدة وتنداقر نفسدها باعتمادهدا علدى قدوانين 

   الشيوعية والرأسمالية واالشتراكية والديمقراطيةن لقد تدم التأكيدد من صنع اإلنسان م
ددا علددى أن هللا قددد أمرنددا أن نحكددم طبقَّددا لتعلدديم القددرآن الكددريمن ولدديس حسددب آراَنددا   أي َّ
 نالخاصةن إتا حك م الناس حسب نظام التصويان ف نهم لن يكوندوا بحاجدة إلدى كدالم هللا

« ق دايا وفقَّدا لنظدام التصدويان ال ينتشدر اإلسدالمفي المجتمعاا التي تحد  فيهدا كد  ال
(2 ). 

أمددا فيمددا يتعلددق بموقددف الحدد ب مددن الواليدداا المتحدددةن فقددد عددارر الحدد ب الوجددود 
األمريكدددي فدددي األرا دددي التركيدددةن كمدددا عدددارر اسدددتخدام الواليددداا المتحددددة األرا دددي 

انتقددد الحدد ب  التركيددةن فددي اسددتخدامها  ددد دو  منطقددة الشددرق األوسددطن ونتيجددة لهددتا فقددد
م بسددبب  يددادة النشدداط العسددكري األمريكددي فددي 1979حكومددة ديمريدد  فددي أواخددر عددام 

تركيان حيد  قددم اسدتجوابَّا إلدى مجلدس الندواب التركدي مطالبَّدا فيده محاسدبة حكومدة ديمريد  
مدا اَرتين بدالهبوط فدي مطدار مالقدا وهبسبب هتا النشاط األمريكين وقد دل  هتا على قيدام طد

سددكريَّا أمريكيَّددا مددع أحددد  المعددداا الحربيددةن مؤكدددَّا أن هددتا يشددك  تهديدددَّا ع180تحمددالن 
 ألمن المنطقة.

ددا للغددرب والواليدداا  ددا مناه َّ وفددي الحقيقددة اسددتطاع الحدد ب أن يشددك  رأيَّددا عامَّ
فدي إقنداع  ربكدان بددور رَديسالمتحدةن عن طريق المشكلة القبرصية والتدي قدام فيهدا أ

ا فدي الج يدرةن فقدد تدولى القيدادة مددة ميداب أجويدد فدي القياداا العسكرية ب ن ا  قواته
  يارة لدو  أوروبا الشمالية.

ولقد عم  الح ب بقيادة أربكان على إفشا  جميع الخطط والمشاريع اليونانيدة فدي 
بحر إيجةن وفي هتا المجا  يقو  أربكان: )سدنتحر  وفدق أسدس العدد  والحدق ألوفدق 

 .(3)ة الكبيرة( األسس التي تحددها األقطار األوروبي

إن تركيددا يجددب أن ال تكددون فددي »وفيمددا يتعلددق بالسددوق األوروبيددة يقددو  أربكددان: 
السوق األوروبية المشتركة للدو  الغربيةن وإنما في السوق المشتركة للددو  الشدرقيةن 
إن تركيا متخلفة بالنسدبة للغدربيينن ولكنهدا متقدمدة بالنسدبة للشدرقيينن إتا دخلدا تركيدا 

                               
 .135المصدر نفسهن ب  (1)

 .135الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان د. النعيمين ب  (2)

 .192األح اب السياسية في تركيان حسين فا   كاظمن ب  (3)
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 .(1)« تركة في األو اع الساَدة اليومن ف نها مستعمرةالسوق المش

عددادة الهويددة لقددد كددان لحدد ب السددالمة تددأ ير كبيددر فددي الشددارع التركددي وعمدد  إ
وكددان  ناإلسددالم وبراهيندده األنظمددة االشددتراكية والرأسددمالية اإلسددالمية ونددا   بحجدد 

ورة  عيمدده نجددم الدددين أربكددان يتحددد  بعدد ة اإلسددالم ويو دد  للشددعب التركددي خطدد
م  االنحراف عن منه  هللا ويوجه صواريخه إلى أعداء اإلسالمن وفي هتا المجدا ن يقدو 

وفيمددا يتعلددق بدداألو  يقددو   نلنددا نجددم الدددين أربكددان النظددامين االشددتراكي والرأسددمالي
إندده فكددر يهدددد الحريدداان وي ددر بالكيددان القددومين ويركدد  علددى مصددادر » أربكددان: 
الفكدر الرأسدمالي هدو فكدر يقدوم »ال دانين يقدو  أربكدان: أمدا فيمدا يتعلدق ب ن(2)« أجنبيدة

ان أما ح ب السدالمة فيم دى فدي طريقدة رافعَّدا رايدة  على الربان ومصدرس أجنبي أي َّ
األخالق واألصالةن إن النظام الرأسمالي والنظام االشدتراكي ال يقتصدران علدى ميددان 

المعنددوين ورمددم اخددتالف االقتصددادن وإنمددا يمتددد تأ يرهمددا إلددى الميدددانين االجتمدداعي و
النظامين في الظداهرن فكالهمدا مدادين وكالهمدا يعمد  علدى النهدور بالجاندب المدادي 
في مقاب  انحطاط األخالق والمعنوياان وكالهما ي داد ارتفاعَّا ماديَّا مع هبوط ال قافدة 

 .(3)« واألخالق

وحددرب علددى « تركيددا الكبددرذ»إن مايددة حدد ب السددالمة هددو الوصددو  إلددى فهددم 
ن للنداس أهميدة االلتد ام باإلسدالم واتبدع سياسدة مسد  بالما دي الع مداني المجيدد وبدي  الت

العلمانين وهو في نفس الوقدا   تؤدي في مداها البعيد إلى الق اء على مبادئ أتاتور
يدعو إلى عدم التعاون مع العناصدر ميدر اإلسدالمية فدي تركيدان وهدو فدي نفدس الوقدا 

ى أن أف   طريق النتشار المبادئ اإلسدالمية هدو يعارر الشيوعية بعنفن ويؤكد عل
 توفير الحياة الحرة للمواطن التركي.

ودعدددا أربكدددان إلدددى  دددرورة تطدددوير عالقددداا تركيدددا مدددع العدددالم اإلسدددالمي فدددي 
المجاالا كافةن حي  قا : )وأن ال تظ  هتس العالقاا صدوريةن وإنمدا يجدب أن تكدون 

يقدرب مدن خمسدين دولدة إسدالمية يبلدغ  عالقاا فعلية متطورةن حيد  إن فدي العدالم مدا
ان وهتس الدو  اإلسالمية سوق طبيعية قوية إلنتاجنا(   .(4)سكانها مليارَّ

حيد  قدا  ( 5)من الصهيونية والماسدونية  وعلى هتا األساسن فقد انتقد أربكان كالَّ 
ا عدن العدالم اإلسدالمين إن الصهيونية والماسونية حداوال عد   تركيد»في هتا المجا : 

مستمرةن تل  أن المعركة بدين اإلسدالم فدي تركيدا والصدهيونية قدد اتخدتا  مراتهمومؤا
أشكاالَّ عدة وهي حرب طويلة المدذن ومستمرة مندت خمسدة قدرونن مندت فدت  السدلطان 
محمد الفات  القسطنطينية وعم  على فت  روميدةن ولكدن هدتا الصدراع فدي الماَدة سدنة 

م أن 1839تطاعا بعددر القددوذ عددام األخيدرةن أخددت شددك  مخطددط أعددد لدده سددلفَّان فاسدد

                               
 .137ي تركيان د. النعيمي ب الحركاا اإلسالمية الحدي ة ف (1)

 .30 -29يقظة اإلسالم في تركيا أنور الجندين ب  (2)
 .30المصدر نفسهن ( 3ن )(3)

(4) 

 .141انظر: الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان د. النعيمين ب  (5)
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تؤ ر في جسم الدولة الفكرين وتدخ  القدوانين الو دعية البعيددة عدن اإلسدالم بوسداطة 
المنظماا اليهودية الماسونيةن وقسم العم  اليهودي في تركيا إلى  ال  مراحد  مددتها 

ة فدي  ال ون سنةن وهي عبارة عن تنفيت فكرة ليتويود وهرت   ب سقاط الدولة اإلسالمي
إلبعدداد تركيددا عددن  اتركيددان أمددا المرحلددة ال انيددةن فقددد اسددتمرا عشددرين سددنةن وكاندد

ح ب االتحاد والترقين وكانا له عالقة باليهود والماسدونيةن ومدن  دم  اإلسالمن  م نشأ
اسددتطاع إسددقاط السددلطان عبددد الحميدددن وبدددأ فددي إبعدداد تركيددا عددن الددنمط اإلسددالمي 

لمانيدة التدي كاندا تعندى فدي تركيدا بالتحديدد ا دطهاد وتغريبها بطرق عديددة أهمهدا الع
 .(1)« المسلمين

م حيد  حصد  1973وقد خار حد ب السدالمة الدوطني االنتخابداا العامدة لعدام 
مليونَّا من أصواا النداخبين ونتيجدة  24.1من األصواان أي بواقع % 11 و 9على 

 .(2)مقعدَّا 45لتل  فقد م   نفسه في المجلس الوطني التركي بواقع 

ن كمددا ×أننددا سددنعيد عهددد الرسددو  »م: 1973وقددد أعلددن أربكددان عشددية انتخابدداا 
وهدتا مدا سديؤه  للحد ب  نأعلن أربكان بعد االنتخابداا أن شدعار ح بده هدو )المفتداح(

 .(3)« فت  الطريق المغلقة أمامهن ويكون مفتاح ك  الحكوماا االَتالفية

حد ب الشدعب الجمهدورين  ونتيجة لتل  فقد تكونا أو  حكومدة اَتالفيدةن  دما
من حيد   دما الدو ارة 1974كدانون ال داني 25وح ب السالمة الوطنين وتلد  فدي 

ا من أع اء حد ب الشدعب الجمهدورين وسدبعة أع داء مدن حد ب   مانية عشر و يرَّ
 السالمة.

ويف دد  هللا تعددالى  ددم جهددود حدد ب السددالمة الددوطني بقيددادة أربكددانن م لدد  تركيددا 
فدي مددؤتمر القمدة اإلسدالمين وقددد اختيدر و يدر الداخليددة  م1974آتار  فدي وألو  مدرة

 التركي وهو من ح ب السالمة الوطني في هتا المؤتمر.

إن نشددداط حددد ب السدددالمة الدددوطني خدددال  السدددبعينياا أدذ إلدددى خدددرق المظددداهر 
العلمانية فدي تركيدان حيد  انتشدرا بعدر المظداهر اإلسدالمية فدي تركيدا وخاصدة فدي 

َمدة إلسالميةن حيد  سدم  لهدا بتددريب األع في المدارس اشهر رم انن كما تم التوس
فددي المدددارس  مددن الطددالب %10والوعدداظن وأصددبحا هددتس المدددارس تعلددم حددوالي 

وفددي الحقيقددة وصدد   نمددن العنصددر النسدداَي فددي تركيددا 50.000 فدديهم  ال انويددة بمددن
تس النسددبة بم ابددة وقددد اعتبددر العلمددانيون هددن %15-%10التصددويا اإلسددالمي بددين 

 .(4)التركية  على المدنية خطر

وبتدأ ير مدن حد ب السدالمة الدوطنين وطددالب الندور فدي تركيدا خرجدا إلدى حيدد  

                               
 .117الصحوة اإلسالمية منطلق األصالة وإعادة بناء األمة على طريق هللان الجندي ن ب  (1)

 .142انظر: الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان د.النعيمين ب  (2)

 .143المصدر نفسهن ب (3)

 .145انظر: الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان د. النعيمين ب  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 96 

التي دعمتها و ارة التربيةن وتناولا هتس السلسدلة ال قافدة « ألف كتاب»الوجود سلسلة 
وأخدت حد ب السدالمة يعمدق المفداهيم اإلسدالمية فدي المجلدس  نالتركية بمعيدار إسدالمي

ي الكبير وهاجما الصحف اإلسالمية في تركيدا كمدا  أتداتور  وأطلقدا الوطني الترك
و غط ح ب السالمة الوطني على رَاسة الشدَون الدينيدة حتدى  .«الدجا »عليه اسم 

 م أكدا فيه على دعوة المرأة التركية إلى الحجاب.1973أصدرا بيانَّا في ح يران 

قتَدت ناَبَّدا لدرَيس وكدان و -م1974وحينما سدافر أربكدان إلدى السدعودية عدام 
إن »بدأ  يارته للكعبةن وفي الرسدالة التدي كتبهدا للملد ن تكدر مدا يلدي:  -الو راء 

معرفددة الشددعب والحجددا  للمشدداريع التددي سددتقام فددي المندداطق الشددرقية والجنوبيددة 
الشددرقية بددالقرور التددي سددتمنحونها لتركيددا تعددد مددن األمددور الهامددةن إن دعمكددم 

كيا مرحلة جديدة في العالم اإلسالمين ومسداعدتكم لندا لموقفي في تركيا سيفت  لتر
 .(1)« في هتا المجا  سوف تدعم هتس المرحلة

ا  واستطاع أربكان أن يمرر قانونَّا فدي البرلمدان يسدم  بموجبده ل تدرا  السدفر بدرَّ
 .(2)إلى الح ن وكان تل  ممنوعَّا 

ولدتل  لدم  نلقد كانا خطواا ح ب السالمة الدوطني جريَدة فدي المجتمدع التركدي
ولددتل  تدددخ   نيتحمد  الجدديش التركدي خددادم العلمانيدة فددي تركيددا هدتس األعمددا  الحميددة

من 1980أيلددو  12الجديش بانقالبده الدتي ق دى علددى التعدديدة والحريدة السياسدية فدي 
أيلدددو ن وندددادذ  6وقدددد سدددبق هدددتا االنقدددالب مظددداهراا كبيدددرة فدددي مديندددة قونيدددا يدددوم 

وقدام أنصدار حد ب السدالمة باالسدته اء بكد  مدا  المتظاهرون بتأسديس دولدة إسدالميةن
يؤمن به أتاتور  والمؤسسة العسكريةن وقد هتف هؤالء التين جاءوا من جميدع أنحداء 
البالد بالشعاراا الدينيدةن وطدالبوا باسدتخدام الشدريعة اإلسدالمية فدي التعامد  السياسدي 

 .(3)الداخلين ومنعوا ع ف النشيد الوطني

 م القدسن ونادوا بقطع العالقاا مع إسدراَي ن ودعدوة واحت  المتظاهرون على 
إسراَي  المنداداة بالقددس حدرةن كمدا دعدا أربكدان فدي هدتس المظداهرة إلدى بددء الصدراع 
ألنهددا العقليددة الغربيددة ال اَفددة والتددي تحكددم تركيددان وقددد كتددب المتظدداهرون الشددعاراا 

ونددادذ  نوالسددوفيتي باللغددة العربيددةن وقددام هددؤالء بحددرق العلددم الصددهيوني واألمريكددي
وال سيما أن مدينة قونيدا ت دم أعددادَّا مدن طاَفدة « الموا لليهود»المتظاهرون بشعار 

ددا:  20.000اليهددود والتددي يبلددغ عددددها  جدداء دور »يهددودي ونددادذ المتظدداهرون أي َّ
القانون الديني وانتها الهمجيةن الشريعة أو الموان إن الدولة الملحدة يجدب أن تددمرن 

 .(4)« هو دستورنان نريد دولة إسالمية بدون الحدود والطبقااوإن القرآن 

كاندا شددعبية حدد ب السددالمة الددوطني ترتقددين ألندده التدد م الق ددايا اإلسددالمية علنَّددا 

                               
 .207الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان محمد مصطفىن ب  (1)

 .147ن بد. النعيميانظر: الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان  (2)

 .151المصدر نفسهن ب (3ن )(3)
مين ب  (4) عي ة في تركيان د. الن ة الحدي   .151الحركاا اإلسالمي
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ا في العامين  م وا طر الحد ب الجمهدوري وحد ب العدالدة 1980من 1979خصوصَّ
ا فدددي ب ر ددداء حددد ب السدددالمة الدددوطنين وقددددما تندددا الا لالتجددداس اإلسدددالمين طمعَّددد

 المساعداا االقتصادية من األقطار اإلسالمية والحاجة الملحة إلى بترولها.

لم يست  قادة الجديش التركدي بعدد انقالبهدم العسدكري أن يقولدوا بدأن سدبب تددخلهم 
 من أج  وقف المد اإلسالمي.

ا بحظدر جميدع األحد اب السياسدية وحجد  قادتهدا وتقدديمهم  اتخدت االنقالبيدون قدرارَّ
وكددان مددن الطبيعددي أن يحددداكم حدد ب السددالمة الددوطني وأن توجدده الدددتهم للمحاكمددةن 

وكانددا كدد  الددتهم تدددور حددو  حددرب حدد ب  .ل عيمدده أربكددان و مالَدده المجاهدددين
السددالمة علددى إعددادة دولددة اإلسددالم لتركيددا والددتخلب مددن األفكددار العلمانيددة والمبددادئ 

لدى لسدان الجندرا  إيفدرن الكماليةن إن الغطرسة التركية العلمانية أعلندا بكد  وقاحدة ع
رَيس أركان الجيش التركي بأن لها مدن القدوة بحيد  تسدتطيع أن تقطدع لسدان كد  مدن 

 .(1)يتهجم على أتاتور 

لقدددد اسدددتطاع حددد ب السدددالمة الدددوطني أن يددددخ  بعدددر التغييدددراا فدددي السدددلو  
السياسي الدداخلي التركدين مدن بدين تلد : تحقيدق األتان فدي الجوامدع وباللغدة العربيدةن 

دا مندت و فرر قراءة القرآن الكريم في محطاا اإلتاعة والتليف يدونن وكدان تلد  محرمَّ
 مجيء المفسد الكبير مصطفى كما  إلى الحكم.

دا مدن ة فدي معدالم الحركدة اإلسدالمية المعاصدر لقد أصب  أربكان مع ح به المجاهد معلمَّ
ة وال وايدددا تركيددان ولقددد أ دددرا حركددة السددالمة فدددي األوسدداط اإلسددالمية والطدددرق الصددوفي

 نووجدددا مددن التيددار اإلسددالمي التقليدددي مددن يناصددرها ويقددف بجانبهددا ويدددعمها نالتقليديددة
علدى المجاهدد أربكدان لمددة أربعدة أعدوام 1983وحكما المحكمة العسكرية الظالمة في عام 

ا من أع داء حد ب السدالمة الدوطني بالسدجن لمددد تصد  إلدى  ال دة أعدوام 22وعلى  ع وَّ
 .(2)ونصف 

لجيش التركي بتسري  كد  مدن اشدتم منده راَحدة إسدالمية وأعلدن إيفدرن فدي وقام ا
كددان »حملتده التدي اسدتهدفا اإلسدالميين داخد  القددواا المسدلحة بدأن هدؤالء المسدلمين 

هدفهم الوصو  إلى المراتب العليا في القواا المسلحةن ماتا سديحد  لدو أنهدم أمسدكوا 
البالد إلى أي ندوع مدن األنظمدة التدي  قد يحولون»وأ اف قاَالَّ: ن (3)«ب مام الجيشع

 يريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددونن 
 .(4)« ه  هتا نشاط ديني أم خيانةع

وبدددأا القيددادة العسددكرية فددي تركيددا تبحدد  عددن حدد  لمشدداكلها السياسددية وإر دداء 
ال ددغوط األوروبيددة التددي اتهمددا تركيددا بخددرق حقددوق اإلنسددان ويجددب عليهددا إعددادة 

                               
 .150ب  د. النعيمي نالحركاا اإلسالمية الحدي ة (1)

 .156المصدر نفسهن ب  (2)

 .165المصدر نفسهن ب  (3)

 .165بانظر: الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان (4)
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نع دسدتور للدبالد بحيد  يعطدى الدرَيس جديدة لصد االديمقراطية من جديدن فشكلا لجانَّ 
التركي الحق في فرر حالة الطوارئن وح  البرلمانن والدعوة إلى انتخاباا جديددةن 
وبتل  يكون باسدتطاعة العلمدانيين قطدع محداوالا اإلسدالميين المسدتمرة للق داء علدى 

عر الدستور العلمانين وعدلا القوانين بحي  تكون للقيادة العسكرية حق االحتفداظ بدب
 السيطرة على الحياة السياسية في تركيا.

وظهددر  نتكوندا أحد اب سياسدية إسدالمية1982وبعدد إعدالن الدسدتور الجديدد فدي عددام 
حدد ب الرفدداة وهددو امتددداد طبيعددي لفكددر السددالمة الددوطني وبدددأا العناصددر اإلسددالمية تتوافددد 

دخدو   على هتا الح ب الجديدد والدتي تعدرر لمعار دة الجديش وال دغط عليده لمنعده مدن
مددددن  %5من إال أندددده خددددار االنتخابدددداا وحصدددد  علددددى نسددددبة 1983انتخابدددداا عددددام 

 .(1)األصواا

من حيد  1987إ افة إلدى تلد ن اشدتر  حد ب الرفداة فدي انتخابداا تشدرين أو  
 .(2)صواا من األ% 7.06حص  على 

ي وشدرع حد ب الرفداة فد نوبدأا الجماعاا اإلسالمية تتمحور حو  ح ب الرفداة
المدددن التركيددةن وحتددى المحافظدداا الكبددرذ والقددرذ  اإلسددالمية فددي كدد قيددادة الحركددة 

أو ا  السدددلطة وهدددو  نتعشدددا الحركدددة اإلسدددالمية مدددع تسدددلمالمتباعددددة األطدددرافن وا
حدد ب  -أن أعدددادَّا كبيددرة مددن قيددادة ج بدده تعدداطف مددع اإلسددالم فددي تركيددا خاصددة الم

كوادر قيادية هامة من  ودخلا نمن الوجوس اإلسالمية المعروفة في تركيا -الوطن األم
م بأملبيدة 1983ح ب السالمة المنح  إلى ح ب الوطن األم التي نج  فدي انتخابداا 

واهدتم و يدر الدولدة  نكبيرةن وشجعا حكومة أو ا  نشاط المسداجد والمددارس الدينيدة
المشددرف علددى الشددَون الدينيددة )كدداظم أكصددوذ( بدددوراا تعلدديم القددرآن الكددريم والتددي 

دورة فددي عددام  3000دورة رسددمية ووصددلا إلددى 200ل مانينيدداا كانددا فددي بدايددة ا
الدينيدة  ونشطا الطرق الدينيةن وقام كاظم أكصوذ بجع  بعر المؤسساا نم1987

مدن أهدم المراكد  التدي تغدتي الحركدة اإلسدالمية فدي تركيدا  والبنو  م   بند  األوقداف
(3). 

ماق الشعب المسدلم واستمر ح ب الرفاة في جهادس السلمي والتوم  المت ن في أع
التركدددي الدددتي ال تددد ا  أعمدددا  حددد ب السدددالمة فدددي تاكرتددده ووجدانددده والتدددي أعدددادا 

واسدتطاع حد ب الرفداة الدتي هدو امتدداد  نللمجتمع التركي وجودس وح ورس اإلسالمي
م أن يتحصد  علدى أهدم وأكبدر البلددياا فدي تركيدان 1994لح ب السدالمة فدي مدارس 

م كددأكبر حدد ب فددي الددبالدن تسددلم علددى إ رهددا 1995وعلددى فددو س بانتخابدداا ديسددمبر 
وأصدب   ن(4)م 1996السلطة في اَتالف حكومي مدع حد ب الطريدق القدويم فدي يونيدو 

المجاهدد الكبيددر نجددم الدددين أربكددان رَدديس الددو راء وقددام ب صددالحاا اقتصددادية راَعددة 
                               

 .179ن ب المصدر نفسه (3ن )(1)
ة في تركيان  (2) ة الحدي   .179انظر: الحركاا اإلسالمي

 .179ن بانظر: الحركاا اإلسالمية الحدي ة  (3)

 .118انظر: تحدياا سياسية تواجه الحركة اإلسالميةن مصطفى الطحانن ب  (4)
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 وارتفعدا الرواتددب فددي فتددرة وجيدد ةن وتقدددم منددفعَّا كالسددهم نحددو الدددعوة إلقامددة سددوق
إسالمية مشتركة ورفر دخو  تركيا السوق األوروبيدة المشدتركةن فكاندا دعدوة إلدى 
قيام أمم إسدالمية متحددةن ومجلدس إسدالمي مشدتر ن و درب مم لدو حد ب الرفداة فدي 

قددرة الن اهدة والعفدة وطهدارة البلدد وال البلدياا وعلى مستوذ الدولة أروع األم لدة فدي
قددديم وتحسددين أداء الخدددماا للمددواطنين واهتمددا مؤسسدداا الحدد ب بت نعلددى التخطدديط

أعطدين الخددماا المومسداا وتعاطف الشعب التركي مع ح ب الرفداة حتدى ك يدر مدن 
 أصدددددددددددددددددددددددددددواتهن لحددددددددددددددددددددددددددد ب الرفددددددددددددددددددددددددددداة الدددددددددددددددددددددددددددتي عمددددددددددددددددددددددددددد  

الددعارة والفسداد والرجدوع إلدى هللا بيدوا بعدد تدر  على إيجاد فرب للعمد  الشدريف 
 بالتوبة والمغفرة.

 نى بلدية اسدتانبو  مشداك  العاصدمة بكد  جددارةولقد عال  مم   الرفاة والتي تول
دددا تشدددتكي مدددن العجددد  المدددالي بسدددبب  وت ددداعفا مي انيدددة البلديدددة بعدددد أن كاندددا داَمَّ

 االختالس.

لددم يددرر اليهددود والعلمددانيون عددن هددتس المكاسددب العظيمددة التددي حققتهددا الحركددة 
تددى فدددفعوا قددادة الجدديش لممارسددة  ددغوطهم علددى األحدد اب ح ناإلسددالمية فددي تركيددا

وتقددم حد ب علمدداني  نق دوا علدى التحددالف بدين حد ب الطريددق القدويم وحد ب الرفدداة
متطدرف مدددعوم بقددوة العسددكر ورجددا  االقتصدداد العلمددانيين وقدددموا حدد ب الرفدداة إلددى 

م وال 1997المحكمددة الدسددتورية التددي حكمددا بحدد  حدد ب الرفدداة ومصددادرة أمالكدده 
يهدود والعلمدانيين وأعدداء اإلسدالم ي ا  اإلسالميون في تركيا يدديرون صدراعهم مدع ال

وإني على يقدين راسدخ ال يت عد ع أن الحركدة اإلسدالمية  .بك  جدارة وشجاعة وتكاء
ستصدد  إلدى الحكددم وتطبدق شددرع هللا بد تن هللان ألن كدد  المؤشدراا والسددنن  افدي تركيد

 تقو  بتل .

ر الددتي وأخدتم التجربددة اإلسددالمية فددي تركيددا بهددتا الحددوار ل سددتات والمجاهددد الكبيدد
نخددر أعمدددة العلمانيددة فددي تركيددا البروفسددور نجددم الدددين أربكددانن سددأله صددحفي مسددلم 
مشهور بقوله: إن المشاركة في العمليدة االنتخابيدة أمدر ال يجدو  مدن الناحيدة الشدرعية 

مساهمة في تقوية النظام الجاهلي التي يعتمدد م د  هدتس األسداليب.. فدرد أربكدان:  وهي
ان ب مكاننا أن نحقق  المكاسدب الكبدرذ علدى صدعيد الحريداا وماتا نفع  إتن..ع ه  ك

ونرفدع أصدواتنا فدي  نالشخصية والعامة.. ونؤسس هتس المَاا من المدارس اإلسالمية
ونعيدد للنداس  قدتهم  نالبرلمان لتعدي  المدواد الدسدتورية التدي تحدد مدن الحريداا الدينيدة

سددر عددن بالدنددان بغيددر هددتس بأنفسددهم وبدددينهمن ونحاصددر الشددر بأنواعدده حتددى يكدداد ينح
وتددفع الجميدع لتحمد   نالوساَ  التدي ترفدع مدن مسدتوذ أداء الجميدع أفدرادَّا وجماعداا

 (1) مسَولياتهم في إعادة البناء..ع

إن تجربة الحركاا اإلسالمية في السودان واألردن والديمن وتركيدا مدن التجدارب 
في  وابا الدينل بد  الت مدا ولم تفرط هتس الحركاا  نالراَدة المليَة بالدروس والعبر

                               
 .87انظر: تحدياا سياسية تواجه الحركة اإلسالميةن ب  (1)
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بهددا ولددم تددداهن أو تجامدد  فددي أمددر الشددريعةل بدد   ددغطا علددى حكومتهددا وعدددلا 
دسدداتيرها كمددا حددد  فددي تركيددان وإن هددتس األعمددا  الجليلددة التددي قامددا بهددا الحركدداا 

 اإلسالمية في بلدانها ومع حكوماتها لنوع من أنواع التمكين لهتا الدين.

* * * 
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 الفص  الرابع
 ةـــــــــــة الدولــــــــــإقام

 : تمهيد

من أنواع التمكدين التدي تكدرا فدي القدرآن الكدريم وصدو  أهد  التوحيدد واإليمدان 
قدادوا  عمدنالصحي  إلى س د ة الحكم وتدوليهم لمقاليدد الدولدةن لقدد تحدد  القدرآن الكدريم 
والحدداكم  ندوالَّ وساسددوا شددعوبَّا بشددرع هللان مددن أم ددا  داود وسددليمان عليهمددا السددالم

المؤمن والفات  الصال ن والقاَد العاد  )تي القرنين( وجعلهدم قددوة ومد الَّ راَعَّدا ألهد  
اإليمدددان علدددى مدددر الددددهور وكدددر العصدددور وتدددوالي األ مدددانن وسدددلط القدددرآن الكدددريم 
األ واء على جوانب هامة مدن أعمدالهم وجهدادهم العظديم الدتي اسدتهدفوا بده التمكدين 

ن وقيم ساميةن وأخالق فا لة انب قا من اإليمان بدا  واليدوم لم   عليان ومبادئ رفيعة
ايخرن بعيدة ك  البعدد عدن الكبريداء الوطنيدةن واألمجداد القوميدةن والن عداا العرقيدةن 

ولددم تكددن فتوحدداتهم وأعمددالهم المجيدددة تسددتهدف سدديادة  نوتقددديس التددراب وال عمدداء
 اواا عنصرية التي يبع  عليهدعسكرية أو مغانم اقتصاديةن أو تطلعاا توسعية أو ن 

 حب التسلط والرمبة في العلو.

إنما خا وا حروبَّا وقادوا جيوشَّا استهدفا كرامة اإلنسان وتخليصده مدن الشدر  
واألوهام واالنحرافاا العقديةن وإ الدة الظلدم عدن البشدر وإقامدة العدد ن ودعدوة النداس 

 .إلى العقيدة الصحيحةن والمنه  السليمن والتصور الرباني

والخلفاء من بعدس حظ وافدر مدن هدتا الندوع مدن التمكدين نحداو  أن  ×وكان للنبي 
نسلط األ واء في هتا الفص  علدى بعدر معالمدهن وسدنعر  علدى التداريخ اإلسدالمي 
القديم والحدي  لن رب بعر األم لة الحية ب تن هللا تعالى لنستخر  الددروس والعبدر 

 من هتس الدراسة المتوا عة.
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 بح  األو الم

 تمكين هللا تعالى لداود وسليمان عليهما السالم

 أوالَّ: داود عليه السالم:

يبدأ العصر الدتهبي لبندي إسدراَي  مدع ظهدور داود عليده السدالم فدي القتدا  عنددما 
ن القدرآن الكدريم أن داود عليده السدالم كدان مجاهددَّا وبديض  نأكرمه هللا تعالى بقت  جدالوا

ا فددي االمتحددان العسددير الددتي قددرر رَدديس الجدديش أن فددي جدديش طددالوان وممددن نجحددو
 يخو ه جميع جنودس فسقط من سقط ونج  من نج .

لقد رفع داود عليه السالم راية النصر وشرع في إعادة التمكين لبني إسراَي  بعدد 
قتله لجالوان وكان إت تا  فتىن وتم له الظفرن فالتقا على محبته القلوبن وتأكدا لده  

وأصب   بين عشدية و دحاها حددي  بندي إسدراَي ن يكندون لده فدي أواصر اإلخالبن 
نفوسددهم االحتددرام والمحبددة والتددوقيرن ومنددت تلدد  الحددين بدددأ نجمدده يصددعد فددي السددماء 
ان  وينتقدد  مددن ظفددر إلددى ظفددرن ويجيَدده النصددر يتبعدده النصددرن حتددى ولددى الملدد  أخيددرَّ

ن أوابَّددا وأصددب  تا سددلطان وظهددرا مالمدد  الحكددم فددي  مندده فددي عدلدده وحكمددهن وكددا
 رجاعَّا إلى ربه بالطاعة والعبادة والتكر واالستغفار.

ر فدي  مدن داود عليده السدالم هدو الصدراع المسدل  بدين قدوذ يدلقد كان منه  التغي
الخير والشرن واإليمان والكفرن والهددذ وال دال ن وبالفعد  تدم دمدغ الباطد  وإ دعافه 

 ووص  بنو إسراَي  إلى قمة مجدهم وع هم.

السالم شدض ملكه بالتسبي  والتكر والطاعةن فكان عليده السدالم يسدب   إن داود عليه
وكدددتل  تجاوبدددا  نوتجاوبدددا الجبدددا  مدددع تكدددرس العدددتب الجميددد  نبالعشدددي واإلشدددراق

ِب +الطيددورن قددا  تعددالى:  ِشننَلا نن َب َ ا ب ََ ب َِ ََ َبب ننبَبِح َْ َُ ََننلَ  ن فوهبدده [18]ب:" إباَّ َ ننِفَِّلَا اْلِببَننََل َم

نَنََخ ا ِبِكَمنَع َ َفِصنَو اْلِبدَنَبب +كرها في كتابه ع    وج : هللا هبة عظمى ت ََِكنلَ َ آتَنًنِ  "َ َشنَدِدَا َم

جعلنا له ملكَّدا كدامالَّ مدن جميدع الملدو  العظمداءن بحيد  ال يدتمكن منده  أي[ن 20]ب:
أعدداؤس لك درة جيوشددهن وك افدة حراسده التددي قيد  إنهددم كدانوا ألوفَّدا ك يددرة يتنداوبون فددي 

ن قدا  (1)م ينكسر له جيش في معركة أبدَّان فقد كان مؤيدَّا بعون هللا ونصرسحراستهن ول
ََا اُِْدب إبنَّلَ َأ َّابٌ +تعالى:  ََِبَدَا َداَ َد  ََِنِل  َََل َمَ َُنَ  ََ َر َ ا ََ  .[17]ب:" اِ ْب 

إن المتأم  في القرآن الكريم فدي قصدة داود عليده السدالم يتعدرف علدى صدفاا  -أ
وهدي تحقدق للقاَدد المصدل  كمدا  السدعادة فدي الددنيا  نالدتي مكدن هللا لدهالحاكم المؤمن 

 وايخرة.

 ومن أهم هتس الصفاا:

                               
 (.15/162سير القرطبي )انظر: تف (1)
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علدى جاللدة قددرس بدأن يقتددي بده فدي  ×فقد أمر هللا تعالى نبينا محمددَّا الصبر:  -1
 الصبر على طاعة هللا.

يددع وعبددر عددن نفسدده بصدديغة الجم" ََِبننَداَ +فقددد وصددفه ربدده بقولدده العبوديددة:  -2

بهدا ليلدة المعدرا :  ×للتعظيمن والوصف بالعبودية   مايدة التشدريفن كوصدف محمدد 
ََِبدبخب +  .[1]اإلسراء:" َ ِبَحََر اَّذبي َأِ َلى  ب

إتا تكر داود عليده السدالم وحدد  عنده بدي ن ف دله واجتهدادس فدي العبدادةن  ×وكان النبي 
صدالة إلدى هللا صدالة داود عليده إن أحب الصيام إلى هللا صيام داودن وأحدب ال:»×قا  

ددا ويفطددر  السددالمن كددان ينددام نصددف الليدد ن ويقددوم  ل دده وينددام سدسدده وكددان يصددوم يومَّ
ا  .(1)«يومَّ

 ".ََا اُِْدب القوة على أداء الطاعة واالحترا  عن المعاصي في قوله: + -3

دداع إلدددى هللا بالطاعدددة فدددي أمدددورس كلهدددان فددي قولددده تعدددالى: + -4 ن "بٌ إبنَّنننلَ َأ َّاوالرجض
وبأنده أواب دليدد  علدى كمددا  معرفتده بددا  التدي جعلتدده  نوصدف بددالقوة علدى طاعددة هللا

 يجتهد في العبادة على نه  رباني صحي .

ِب +تسددبي  الجبددا  والطيددور معدده:  -5 ِشننَلا نن َب َ ا ب ََ ب َِ ََ َبب ننبَبِح َْ َُ ََننلَ    إباَّ َ ننِفَِّلَا اْلِببَننََل َم
َْةك َنو  َّ  ًَِ ََمَِ    .[19،18]ب:" لَ َأ َّابٌ َ اَدَّ

نه تعالى سخر الجبا  تسب  معه عندد إشدراق الشدمس وآخدر النهدارن كمدا قدا  أي أ
 : ًَِ +ع  وج   َََل َ اَدَّ َبََل َأ َب ب َم  .[10]سبأ: "ََي قب

وكتل  الطير تسدب  بتسدبيحه وترجدع بترجيعده إتا مدر بده الطيدرن » :قا  ابن ك ير
هو يترنم بقراءة ال بورن ال يستطيع التهابن ب  يقدف وهو ساب  في الهواءن فسمعهن و

 .(2)«وتجيبه الجبا  الشامخاان وترجع معهن وتسب  تبعَّا له نفي الهواء ويسب  معه

ََِكنلَ +قوة المل :  -6 أي قوينا ملكه بالجند أو الحرسن وجعلندا  ن[20]ب:" َ َشَدِدَا َم

 له ملكَّا كامالَّ من جميع ما يحتا  إليه الملو .

نَننََخ ا ِبِكَمننعَ +الحكمددة:  -7 أعطيندداس الفهددم والعقدد  والفطنددةن والعلددمن  ن[20]ب:" َ آتَنًنِ

 والعد ن وإتقان العم ن والحكم بالصواب.

ن أي: وألهمنداس حسدن [20]ب:" َ َفِصنَو اْلِبدَنَبب +حسن الفص  في الخصدوماا:  -8

لمعندى الك يدر جعد  ابالفص  في الق اء ب حقاق الحدق وإبطدا  الباطد ن وإيجدا  البيدان 
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 فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 
 .(1)اللفظ القلي 

وكدددان مدددن الطبيعدددي فدددي سدددنن هللا تعدددالى أن يتعدددرر داود عليددده السدددالم للفتندددة 
وكاندا يدد هللا معده تكشدف لده  دعفه  نواالبتالء وكاندا عدين هللا ترعداسن وتقدود خطداس

ِصن ب َ َمنِو َأَلَ  نَنبَنأَ +وخطأس وتحميه من خطر الطريق وتعلمه كيف يتوقاس. قا  تعالى:  اْلَِ
َْ ا اَِمبِحنننَلابَ  ننن َّ َْ َِ َت ََََنننَل   إب ََنننَنَ  َِ َهِ  قَنننَََ ا  َ ََّتَنننِض َخِصنننَمَرب  َنَْنننَل  َن نننننِ َُ مب َب ََََنننَل َداَ َد فَنَفننن َِ َدَخََننن ا  إب

َلاطب  ِ َقَب َ  َ َتِ دبِط َ اِمدبَا إبََل َ َ ا ب اَصَب نَنَنَ َبب ِ  فََِحَكِ   َنًنِ َِ ِْ    َن ََِجنعك إبرَّ َمَذا َأخب  ََلَ تب ََ َر نَن ن ِْ ٌ  َ تب
ََََِّنب وب اْلِبدََبب  َِنبًَهَ َ  َدٌة فَنَ ََل َأِنفب ََِجٌع َ احب َ نَن نلب َ إبرَّ   َ ِلب ََ إبََل نبَََقب ََِجُبن َْنَؤالب نَن ََ  ب َََمن قَنََل َََ نِد َظ

ََ آَمنَنن ا  ُ ِ  إب َّ اَّننذب َِنن ََََننَل  َن ََننَهِ   َِ ْبنن   َن ََ اِْلَََدَننَ ب ًَََنِب نن ًكا مَب ََّ َنثبنن َبًننٌو مَّننَ َمننِ  َ ظَنن ْب َ َق ََ ََمبََنن ا اَصَّننَ ب  َ
َكَ َ َأَابَ  َْانب َْ َّلَ َ َخلَّ  َِْفَل  ََ فَنَُننَََّخ فََِ َُن  [.24-21]ب:" َداَ َد َألَّ

وبيان هتس الفتنة أن داود النبدي الملد ن كدان يخصدب بعدر وقتده للتصدرف فدي شدَون 
للخلددوة والعبددادة وترتيدد  أناشدديدس  ويخصددب الددبعر ايخددر نالملدد ن وللق دداء بددين الندداس

ا   في المحرابن وكان إتا دخ  المحراب للعبدادة والخلدوة لدم يددخ  إليده حتدى يخدر   تسبيحَّ
 إلى الناس.

غلددق عليدده ففدد ع منهمددا.  وفددي تاا يددوم فددوجئ بشخصددين ي ت سددوران المحددراب الم 
ونطلدب قاال: ال تخف نحن خصمان بغى بع نا علدى بعدرن وجَندا للتقا دي أمامد ن 

هما من  أن تحكدم بدالحق والعدد  وتبتعدد عدن الشدطط وتددلنا علدى الصدوابن وبددأ أحدد
أحدهما وقدع فدي ظلدم صدارخن فانددفع داود عليده  فعرر خصومته بطريقة توحي بأن

السالم دون السماع إلى حجة الخصم ايخر وأصدر حكمهن وبعد االنتهداء مدن إصددار 
يت بددان فربمددا كدان صدداحب النعجددة الواحدددة هددو الحكدم تنبدده داود عليدده السددالم بأنده لددم 

الظالمن فأيقن إنما الحاد ة اختبار من هللا تعالى فرجدع إلدى طبيعتده واسدتغفر ربده وخدر 
ن لقددددد خا ددددا بعددددر التفاسددددير فددددي هددددتس الحاد ددددة بسددددبب التددددأ ر (2)راكعَّددددا وأندددداب

 باإلسراَيلياا ونسبا لداود عليه السالم ما يتنافى مع عصمته.

 .(3)السنة يجمعون على أن األنبياء معصومون عن الكباَر إن علماء أه 

ا ج يلدة مدن قصدة داود  -رحمه هللا-وقد تكر العالمة السعدي  فواَد عظيمة وحكمَّ
 عليه السالمن فقا :

بعدر  ومنها أي الفواَدد: اعتنداء هللا تعدالى بأنبياَده وأصدفياَه عنددما يقدع مدنهم -1
يد و  عدنهم المحدتورن ويعدودون إلدى أكمد  مددن  هم بمدا بدهالخلد  بفتنتده إيداهمن وابدتالَ

 حالتهم األولىن كما جرذ لداود عليه السالم.

                               
 (.23/185،184،183يلي )حوهبة ال  نانظر: تفسير المنير (1)
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ومنهددا: أن األنبيدداء معصددومون مددن الخطددأ فيمددا يبلغددون عددن هللا تعددالىن ألن  -2
 مقصود الرسالة ال يحص  إال بتل .

ددا محرابددهن لخدمددة  -3 ومنهددا: أن داود عليدده السددالم كددان فددي أملددب أحوالدده مال مَّ
إتا خدال فدي محرابدهن ال يأتيده بهن ولهتا تسدور الخصدمان عليده المحدرابن ألنده كدان ر

فلم يجع  ك  وقته للناس مع ك رة مدا يدرد عليده مدن األحكدامن بد  جعد  لده وقتَّدان  أحدل
 يخلو فيه بربهن وتقر عينه بعبادتهن وتعينه على اإلخالب في جميع أمورس.

الدددخو  علددى الحكددام وميددرهمن فدد ن ومنهددا: أندده ينبغددي اسددتعما  األدب فددي  -4
الخصمين لما دخال على داود في حالدة ميدر معتدادةن ومدن ميدر البداب المعهدودن فد ع 

 منهم واشتد عليه تل ن ورآس مير الَق بالحا .

ومنهددا: أندده ال يمنددع الحدداكم مددن الحكددم بددالحق سددوء أدب الخصددم وفعلدده مددا ال  -5
 ينبغي.

من ف نه ما م دب عليهمدان حدين جداءاس بغيدر ومنها: كما  حلم داود عليه السال -6
 استَتانن وهو المل ن وال انتهرهمان وال وبخهما.

أو: يدا ظدالم أو بداغ «ن أندا ظلمتندي»ومنها: جوا  قدو  المظلدوم لمدن ظلمده:  -7
ِ  +علي  ونحو تل ل لقولهما:  َِ َََل  َن ََ َََنَ  َِ ََْل  َن  ".َخِصَمَرب  َن

كان كبيدر القددرن جليد  العلدمن إتا نصدحه ومنها: أن الموعوظ والمنصوح ولو  -8
 أحدن أو وعظهن ال يغ بن وال يشمَ ن ب  يبادرس بالقبو  والشكر.

ومنهدددا: أن المخالطدددة بدددين األقدددارب واألصدددحابن وك دددرة التعلقددداا الدنيويدددة  -9
إال   دهم علدى بعددرن وأنده ال يددرد عدن تلدد الماليدةن موجبدة للتعددادي بيدنهمن وبغددي بع

 والصبر على األمور باإليمان والعم  الصال . استعما  تقوذ هللان

دا الصدالةن مكفدراا للدتنوبن فد ن هللا  -10 ومنها: أن االستغفار والعبدادة خصوصَّ
 .(1)رتب مغفرة تنب داودن على استغفارس وسجودس

 استخالف هللا تعالى لداود عليه السالم: -ب

َِنَننننََ  َخَبًَفننننعك وب +قددددا  تعددددالى:  ََ ِ َننننقَب َ  َ تَنَّببنننن ب  ََي َداَ َد إباَّ َق َب فَننننَِحَكِ   َننننِيَ اَنَّننننَسب َبب ِْ َْ  ا
ننن ا َُننننِ  َ  َْ َنننَ َن ََنننَذاٌب َشننندبَُد ِبب ََنننَ َ نننببًوب هللاب َهَنننِ   ُّ َر  ننن َب َُ ََ ُ ََنننَ َ نننببًوب هللاب إبرَّ اَّنننذب  ََ َّ ننن َب ًَ  اِهَنننَ ى فَن

ََْبب   [.26]ب:" ا ِب

ددا بددين الندداس فددي األررن فلدده الحكددم خاطدب هللا تعددالى داود عليدده السددالم بددأن جعلدده حاك مَّ
ا لغيرس من الناس.  والسلطةن وعليهم السمع والطاعةن  م بين هللا تعالى له قواعد الحكم تعليمَّ

ِ َقَب + -1 أي فاقر بين الناس بالعدد  الدتي قامدا بده السدمواا " فََِحَكِ  َ ِيَ اَنََّسب َبب

 واألررن وهتس أولى وأهم قواعد الحكم.
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أي ال تم  في الحكم مع أهواء نفس  أو بسدبب مطدامع الددنيان " تَنَّبب ب اِهََ ىَ َ  + -2

ََنَ َ نببًوب هللاب +ف ن اتباع الهوذ م لقة ومدعاة إلى النارن لتا قا :   ََ َّ ن َب ًَ ن اتبداع أي أ" فَن

الهوذ سبب في الوقدوع فدي ال دال  واالنحدراف عدن جدادة الحدقن وعاقبتده الخدتالنن 
ََْبب  إبرَّ : +قا  تعالى َْ ا َُنِ َ  ا ِب ََ َن َََذاٌب َشدبَُد ِبب َََ َ ببًوب هللاب َهَِ   ُّ َر  َب َُ ََ ُ  ".اَّذب

ن التين يتنكبون طريق الحق والعد ن لهم عقاب شدديد يدوم القيامدة والحسداب أي أ
األخددروين بسددبب نسدديانهم أهددوا  تلدد  اليددومن ومددا فيدده مددن حسدداب شددديد دقيددق لكدد  

 العم  لتل  اليومن ومنه الق اء بالعد .إنسانن وبسبب تركهم 

والعبرة مدن هدتا المو دوع: الوصدية مدن هللا عد  وجد  لدوالة األمدور أن يحكمدوا 
بين الناس بالحقن وال يحيدوا عنهن في لوا عن سبي  هللان وقد توعد هللا مدن  د  عدن 

 .(1)سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد األكيد والحساب الشديد

مدددة تبددين أن الحكدددم بدددين الندداسن مرتبدددة دينيددةن توالهدددا رسددد  هللان إن اييددة الكري
وخدواب خلقدهن وأن وظيفدة القدداَم بهدا الحكدم بدالحقن ومجانبددة الهدوذن فدالحكم بددالحق 
يقت ي العلم باألمور الشرعيةن والعلدم بصدورة الق دية المحكدوم بهدان وكيفيدة إدخالهدا 

لحكمن وال يح  لده اإلقددام عليدهن في الحكم الشرعين فالجاه  بأحد األمرين ال يصل  ل
وتبين كتل  أن الحاكم ينبغي له أن يحتر الهوذن ويجعلده منده علدى بدا ن فد ن النفدوس 

 .(2)ال تخلو منهل ب  يجاهد نفسهن بأن يكون الحق مقصودس

 هبة من هللا تعالى مباركة وفت  وإلهام: - 

أن هللا خصدده بدداالبن  إن داود عليدده السددالم كددان لدده ك يددر مددن األبندداء واألوالد إال
الصال  النبي المل  سليمان عليه السالمن وأ نى هللا عليه في كتابده بكونده أوابَّدا إلدى هللا 

ن ك يدر الطاعدة والعبدادة واإلنابدة إلدى هللا عد  وجد  فدي أك در األوقداا ومدن  نع   وج  
 المل  والنبوة. هم يد ف   هللا على عبدس داود أن وهبه سليمان التي ور  عن

ََِبَد إبنَّلَ َأ َّابٌ +قا  تعالى:  َِ ََِ  ا ًَََِمََر نب َنَ َبَداَ َد َ   [.30]ب:" َ َ َمبنِ

 لقددد أكددرم هللا تعددالى سددليمان عليدده السددالم بالملدد  والنبددوة وأعطدداس الفهددم ال اقددبن 
 والرأي السديدن ورجاحة العق .

 ومما يدلنا على تل  قوله تعالى:

َِ ُيَِ + ًَََِمََر إب ََ َ َداَ َد َ َ ننن ُ نننِ  َشنننَمبدب َِكمبهب ََِ نننِ  ب  ََننَّنننَ  ب َِ فبًنننلب غَنننَنَ  ا َِ نَنَفَ ننن ْب إب   َكَمنننَرب وب اِ َنننِل
َِمكَ َب َنَ َحِكمكَ َ  ِا آتَنًنِ ًَََِمََر  ََن  .[79ن 78]األنبياء: " فَنَفهَِّمَنََمَ َ 

ددا  إن اييدداا الكريمددة تبددين قصددة  رع رعتدده لدديالَّ مددنم يخددرينن وكددان هللا عليمَّ
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دَّا بمددا حكددم بدده داود وسددليمانن ال تخفددى عليدده خافيددةن ولكندده تعددالى أفهددم سددليمان شدداه
الق ية والحكمة والفتوذ الصحيحة الراجحة فكان رأيه هو األصوبن مع أنده سدبحانه 
آتدددى كدددالَّ مدددن داود وسدددليمان النبدددوة وحسدددن الفصددد  فدددي الخصدددوماا والعلدددم والفهدددم 

ر الحكمددين فددي الجملددةن وعلددى أن خطددأ واإلدرا  السددليم ل مددورن ممددا يددد  علددى إقددرا
المجتهد ال يقدح فيهن وإن كان الصواب واحدَّان وهو ما ق دى بده سدليمانن ود  قولده: 

ًَََِمَرَ +  .(1)على إظهار ما تف   هللا عليه به في صغرس "فَنَفهَِّمَنََمَ َ 

ًكا مَ املَْئو املهمع نذنل  ََهَ:  َ د ا ُنبط اَََمَ  مَ مذخ اخَيْ نث
ي هتس اييدة دليد  علدى جدوا  رجدوع القا دي عمدا حكدم بدهن إتا تبدين لده أن ف -1

 الحق في ميرسن فقد رجع داود إلى حكم سليمان عليهما السالم.

يدرذ ك يدر مدن الفقهدداء أن الحدق واحدد فدي أقددوا  المجتهددينن ولديس الحددق أو  -2
ًََِ +الصددواب فددي جميددع أقددوالهمن بدددلي  قولدده تعددالى:  فخددب سددليمان  "َمَرَ فَنَفهَِّمَنََمننَ َ نن

بددالفهمن ولددو كددان الكدد  مصدديبَّا لددم يكددون لتخصدديب سددليمان عليدده السددالم بهددتا التفهدديم 
 .(2)فاَدة

 ابتكار في صناعة األسلحة: -د

َنبَل رَ +قا  تعالى:  َُِ  َش َكِ  فَنَهِو أَنِن َِْ ب َنَك  مَبَ  َََع َََب س  ََّكِ  َبَُِحصب َِّمَنََخ َ ننِ ََ  َ " 
 [.80]األنبياء:

كان داود عليه السالم أو  من اتخت الدروع وصدنعهان وتعلمهدا النداس مندهن وإنمدا 
كانا صفاَ ن فهو أو  مدن سدردها وحلقهدان فأصدبحا النعمدة عليده نعمدة علدى جميدع 

 المحاربين على الدوام أبد الدهرن فل مهم شكر هللا تعالى على النعمة.

َنبَل رَ فَنَهننِو أَنِنننَُ +وتلدد  يقت ددي الشددكرن لددتا قددا  تعددالى:  أي علددى تيسددير نعمددة " ِ  َشنن

فيما أمر بهن والمراد: اشكروا هللا على مدا يسدر  ×الدروع لكمن وأن تطيعوا رسو  هللا 
 عليكم من هتس النعمة.

وهتس ايية دلي  على جوا  اتخات الصناَع واألسدبابن فالسدبب سدنة هللا فدي خلقدهن وهدي 
شدرفن واتخدات الحرفدة كرامدةن وهدتس اييدة شهادة للعما  وأه  الحرف والصناَع بأن العم  

فيهدا إشدارة لحدد  أهد  اإليمدان علددى العمد  واإلبددداع واألخدت بأسدباب النصددر علدى األعددداءن 
 ومحاربة الفساد ب عداد الجيوش مقودة بقيم اإليمان وتعاليم الرحمنن وشريعة الديان.

ُنندَ +قولدده تعددالى:  ََِمننِو َ ننَ بَْ   َ أَََنَّننَ ََننلَ اِ َدب َننَ َأرب ا ََِمََنن ا َ ننَ بَك إبَِنب ِبب ننِلدب َ ا َّْ ِْ وب اَ ْ  َ قَنندَب َ
 ًٌ نن ََِمََنن َر َ صب وكانددا هددتس هبددة هللا فددوق الملدد  والسددلطانن مددع النبددوة  ن[11،10]سددبأ: " تَن
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واالسددتخالبن إن هللا تعددالى أنعددم علددى عبدددس داود بتسدديي  الحديددد لدده أو تعليمدده كيددف 
والبندداء والتصددنيعن وال شدد  فددي خطددورة مددادة يسددي  الحديددد الددتي هددو مددادة اإلعمددار 

 الحديد في صناعة الح اراا وبناء الدو  وفي حسم انتصاراا الجيوش.

ََِنَ +يقو  الددكتور عمداد الددين خليد : وفدي سدورة الحديدد نقدرأ هدتس اييدة:  َِْ ن َََ نِد َأ
ََارَ  ًنن َََهننَ  اَِكبَُننََب َ اَِمب َِنَننَ َم ََ ْب َ أَنِن ًَبنَننَ َِبَن َََنَ َبب ٌَِْس َشنندبٌُد  ََْ نن ُننَد فبًننلب  َِنَننَ اِ َدب ََ ننطب َ أَنِن ِْ َِ ب َنَ نن َ  اَنَّننََس َبب ًَب

 ٌَ ن َُب ََ ُب إبرَّ هللاَ قَن بي   ًَِْن َِ َََ  هللاَ َمَ َُنِنَصَلَخ َ ََْ ََلَ َبب َِ َن نََّسب َ ًَب . هد   مدة أك در [25]الحديدد:" َ َمَنَفبَ  ََب

كاملدة باسدم خدام مدن أهدم وأخطدر داللة على ارتباط المسلم باألرر من تسمية سدورة 
خاماتهاع ه   مة أك ر إقناعَّا لن عة التح ير واإلبداع والبناءن التي جاء اإلسدالم لكدي 
ا أساسيَّا مدن أخالقيداا اإليمدان وسدلوكياته فدي قلدب العدالمن مدن هدتس اييدة  يجعلها ج ءَّ

سددألة فددي التدي تعددرر خددام الحديددد كنعمددة كبيددرة أن لهدا هللا لعبددادسن وتعددرر معهددا الم
ددا عددن الحديددد )البددأس الشددديد( متمدد الَّ باسددتخدام الحديددد  طرفيهددا اللددتين يتمخ ددان دومَّ
كأساس للتسل  واإلعداد العسكرين و)المنافع( التدي يمكدن أن يحظدى بهدا اإلنسدان مدن 

مجاالا نشاطه وبناَه )السلمي(ع وه   مة حاجة للتأكيدد علدى  ك هتس المادة الخام في 
للحديددد بمددرور الدد منن فددي مسدداَ  السددلم والحددربن وأندده مدددا فددي األهميددة المت ايدددة 

ا وحربَّاع  عصرنا الراهن هتا وسيلة من أهم الوساَ  في ميادين القوذ الدولية سلمَّ

إن الدولة المعاصرة التي تمل  خام الحديد تسدتطيع أن ترهدب أعدداءها بمدا يتيحده 
ددا-لهددا هددتا الخددام مددن مقدددرة علددى التسددل  ال قيدد .. وتسددتطيع  أن تخطددو خطددواا  -أي َّ

واسددعة لكددي تقددف فددي مصدداف الدددو  الصددناعية العظمددى التددي يشددك  الحديددد العمددود 
 .(1)الفقري لصناعاتها ومناها

إن هللا سددبحانه وتعددالى مددن  الحديددد لددداود عليدده السددالمن وعلمدده كيددف يلينددهن ألن 
لددى بندداء الفاَدددة تتحقددق بوجددود الخددام والقدددرة علددى تشددكيلهن وال شدد  أن تلدد  سدداعد ع

 ح ارة عظيمة جمعا بين المنه  الرباني والتطور العمراني والصناعي.. إلخ.

وإتا تأملنددا فددي آيددة الحديددد نجددد تددداخالَّ عميقَّددا وارتباطَّددا و يقَّددا بددين آيددة الحديدددن 
وإرسا  الرس  وإن ا  الكتب معهمن وإقامة المدوا ين الدقيقدة لنشدر العدد  بدين النداسن 

يحمدد  فدي طياتدده )البدأس(ن  دم التأكيددد علدى أن هددتا كلده إنمددا وبدين إند ا  الحديددد الدتي 
ُب +يجئ لكي يعلم هللا  ًَِْ َِ َََل َبب ٌَ " و +َمَ َُنِنَصَلَخ َ ََْ  َُب ََ  ".إبرَّ هللاَ َق بي  

إن المسلم الرباني لن تحميه بعد قدرة هللا إال يدس المؤمنة التي تعدرف كيدف تبحد  
ايددة العقيدددة والتقدددم بهددتا الدددينن وتحقيددق مددن أجدد  حمتشددكله وتسددتخدمه عددن الحديددد و

َ أَََنَّنَ +النصر للمؤمنينن وإقامة دولة تحكمها شريعة رب العالمينن إن قدو  هللا تعدالى: 
 فيه إشارة إلى أهمية هتا الخام وتوظيفه لخدمة اإلسالم." ََلَ اِ َدبُدَ 
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  انيَّا: فقه التمكين عند سليمان:

الدولدة القويدة التدي أسسدا علدى اإليمدان والتوحيدد تسلم سليمان عليه السالم قيدادة 
وتقوذ هللا تعالىن لقد أوتي سليمان عليه السالم المل  الواسع والسدلطان العظديم بحيد  
لم يؤا أحد م لما أوتين ولكنده أعطدى قبد  تلد  عطداء أعظدم وأكدرمن هيدأس ألن يكدون 

ددن  العلدد م وأوتددي الحكمددةن شخصددية فريدددة متميدد ة فددي التدداريخن لقددد أعطددي النبددوةن وم 
َِمكَ َ قَنَ َ اِ َِمنَد لب +وتل  م لما أعطي أبوس من قب ن قا  تعالى:  َب ًَََِمََر  َنَ َداَ َد َ َ  َ َََ ِد آتَنًنِ

ََِمننِؤمبنبيَ  بَننَدبخب ا َب  َِ نن ً  مَب ََََننَل َنثبنن َََنَ  نن ََّ ََ   اَّننذبي َف ًَََِمََر َداَ َد َ قَننََل ََي أَُنَُّهننَ اَنَّننََس  َْ َ نن ََبِمنَننَ َمندبننَق َ َ ْب
ََِو اََِمببيَ  ََِف َنَ مبَ َنوَب َشِ    إبرَّ َمَذا َهََ  ا ًِب َ َأ تًب  .[16،15]النم : " اَدَّ

ان وإنمدا ور  عنده  ا أو عقدارَّ إن سليمان عليه السالم لم ير  عن أبيده مداالَّ أو دارَّ
ددا وهبدداا خا نالعلددم والحكمددة وور  النبددوة والحكددم صددة بدده لددم وأعطدداس هللا تعددالى نعمَّ

يعطهدا أحددَّا بعددس فقددد سدأ  هللا عد   وجدد  أن يخصده بعطداء ال يصدد  إليده أحددن وقددا : 
ََ اََِ مَّننَبَ + ََ أَننن َِنندبي إبنَّنن ننَ  َن ْبنن  َْحنند  مَب ننَ  َّ َُنَب َِكك ُِ ِلب َم يعنددي:  ن[35]ب: "َْبَب اِغفبننِل ِلب َ َمنن

 .(1)أعطني ملكَّا ال يكون ألحد من البشر من بعدي م له

نحن نم ي مع ما يحكيه القرآن عن سليمان عليه السدالمن ف نندا نعديش مدع وإننا و
أنصددع الصددفحاا المشددرقة مددن عصددور بنددي إسددراَي  التهبيددة أيددام كددانوا علددى الدددين 

 الصحي .

يحد نا القرآن أنه عليه السدالم أقدام مملكتده علدى أسدس مدن اإليمدان بدا  واإلسدالم 
لكدده مفخددرة عددن ملدد  بلقدديس لدديس المتدددادس وسددعته وتفوقدده  لددهن ولهددتا اعتبددر سددليمان م 

َِنَ  +فحسبن ولكن ألن مل  سليمان قام على العلم وأسس علدى اإليمدان فقدا :  َب َِ نَنَ ا َ َأ تًب
ننَبمبيَ  ِْ َبَهننَ  ََننَّننَ َم ََ   مبننَ قَنِب َِ مبننَ قَنننِ    َنننَفبلُب َننَ َنَنَنن ََّ َِبَننَد مبننَ َد رب هللاب إب َمَ َمننَ َنَنَننَ تنَّ ]النمدد : "َ َ نندَّ

43،42.] 

وإننددا لددنلم  مددن خددال  القددرآن أن دولددة سددليمان عليدده السددالم كانددا مفعمددة بالحيويددةن 
ددا بواجددب العبوديددة إلددى جانددب ماَجددة بالحركددةن وكددان عليدده السددالم القيددام بمهددام الملدد   قاَمَّ

وجدداء علددى  نومسددَولياا الحكددام وإعمددار الدددنيا بطاعددة هللان حتددى دانددا لدده األرر جميعَّددا
م يكن فيهدا لسدليمان نددن مندا ع فدي الحكدم والملد  وال شدبيه مما د  فدي العلدم المعمورة وقا ل

 والحكمة.

لقددد تحددد ا اييدداا الكريمددة عددن صددفاا وأحددوا  سددليمان الحكدديمن فهددي صددفاا 
وأحدددوا  تحكدددي مواقدددف حددداكم مسدددَو  عدددن إدارة شدددَون األررن لمدددا عليهدددا مدددن 

تتصور في عصرنان هد  كاندا  مخلوقاان فه  كانا هتس المسَولياا الهاَلة التي تكاد
عقبة أمام سليمان في سل  المنها  القديم للحكدمن والطريدق النداج  فدي اإلدارةع بدالقطع 
ال. ب  كدان عليده السدالم يددير هدتس المملكدة الشاسدعة أحسدن مدا يددير الفدرد شدَونه مدع 
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 أسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرته فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 
 بيته الصغير.

لسالم نستخلب دروسَّدا ومن خال  هتا السياق القرآني لسيرة سيدنا سليمان عليه ا
ا في كيفية المحافظة على دولة اإليمان ا في الحياةن وما هدي وسداَ  وما وظاَفه نوعبرَّ

 قوتها.

إن قصة سدليمان عليده السدالم وردا فدي القدرآن الكدريم فدي  ال دة موا دعن فدي سدورة 
ن حلقدداا النمدد  وب وسددبأن وكانددا اييدداا الكريمددة فددي سددورة النمدد  تتحددد  عددن حلقددة مدد

حلقة قصدته مدع الهدهدد وملكدة سدبأن يمهدد لهدا السدياق القرآندي بمدا  سليمان عليه السالملحياة 
يعلنه سليمان على الناس من تعليم هللا لده منطدق الطيدرن وإعطاَده مدن كد  شديءن وشدكرس   
علدى ف ددله المبدينن  ددم مشدهد موكبدده مددع الجدن واإلنددسن والطيدرن وتحددتير نملدة لقومهددا مددن 

وشددكرس لربدده علددى ف ددلهن وإدراكدده أن النعمددة  نسددليمان لمقالددة النملددةهددتا الموكددبن وإدرا  
ابتالءن وطلبه من ربه أن يجمعه على الشدكر والنجداح فدي هدتا االبدتالءن لقدد أشدارا اييداا 
الكريمددة إلددى بدايددة التمكددينن ومظدداهر التمكددينن وكيفيددة المحافظددة علددى التمكددينن وصددفاا 

 القيادة الربانية الممكن لها.

 ية التمكين:بدا -أ

ِك +بددأ التمكددين بتلدد  اإلشدارة:  نن َِ نَنَ َداَ َد مبنَّنَ َف وقبد  أن تنتهددي اييددة يجددئ " َ َََ ننِد آتَنًنِ

شددكر داود وسددليمان علددى هددتس النعمددةن وإعددالن قيمتهددا وقدددرها العظدديمن فتبددر  قيمددة 
 العلمن وعظمة المنة به من هللا على العبادن وتف ي  من يؤتداس علدى ك يدر مدن عبداد هللا
المؤمنينن وال يتكر هنا نوع العلم ومو وعهل ألن جنس العلم هدو المقصدود بداإلبرا  
واإلظهارن ولإليحاء بأن العلم كله هبدة مدن هللان  وبدأن الالَدق بكد  تي علدم أن يعدرف 
مصدددرسن وأن يتوجدده إلددى هللا بالحمددد عليددهن وأن ينفقدده فيمددا ير ددي هللا الددتي أنعددم بدده 

بعددَّا لصداحبه عدن هللان وال منسديَّا لده إيداسن وهدو بعدر مننده وأعطاسن فال يكون العلم  م 
وعطاياس وبعد اإلشارة إلى اإلنعام بمنة العلدم علدى داود وسدليمانن وحمددهما   ربهمدا 

ًَََِمََر َداَ َد َ قَنََل +على منته وعرفانهما بقددرها وقيمتهدا يفدرد سدليمان بالحددي :  َْ َ ن َ َ ْب
ََََب  ََِو اََِمببيَ ََي أَُنَُّهَ اَنَََّس  ََِف َنَ مبَ َنوَب َشِ    إبرَّ َمَذا َهََ  ا ًِب َ َأ تًب  [.16]النم :" ِمَنَ َمندبَق اَدَّ

ع  ًَمَر ًََل اَِْ : -ب  مظَمل اَُمكي و دَ 
إن هللا تعددالى أنعددم علددى عبدددس داود عليدده السددالم بددالنبوة والملدد ن  ددم ور دده ابندده 

وأعطداس مددن النعدداَم ومظدداهر  نلده مددن الملدد  والدولددةومكددن هللا  نسدليمان عليدده السددالم
المل  والع  والسلطة بحي  ال ينبغي ألحد من بعدس أن يصد  إلدى مدا وصد  إليدهن قدا  

ََِمنوَ +تعالى:  ََب َمنَ َُن ََ اْلِبن ن ََنِيَ اَِ بدِنلب َ مب ََِنَ ََنلَ  ََ َغَد َُّمَ َشِهٌل َ ََْ اَحَهَ َشِهٌل َ َأَ ن ًَََِمََر اَلَُب َْ ِيَ  َن َ َب
ًب  َب نن َّْ ََننَذابب اَ  َِ نن َِ َأِمننلبَا نَذبقِننلَ مب ََنن َهِ   ننننِ َبِا مب َْ َبننلب َ َمننَ َُنن َِرب  َُ   ََُدُِنلب ِببب نن ُْب ََِمََنن َر ََننلَ َمننَ ََُ ننََ  مبننَ َمَََّ َُن

بَننننننننن َب  َِ نننننننن َبًننننننننٌو مَب ََِمََنننننننن ا آَل َداَ َد َشننننننننِكلكا َ َق ْ  ا ننننننننًََ َّْا ب َفننننننننَر  َنننننننننَِْلََ ابب َ قَننننننننَد ْ   ننننننننَو َ قب َدبَي َ ََتََنًب
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 [.13،12]سبأ:"اَ ََّك َْ 

ومن خال  ايياا السابقة في سورة النم  وهتس ايياا التي في سورة سدبأ يمكنندا 
 أن نلخب مظاهر التمكين لسليمان عليه السالم في ايتي:

 ور ه هللا المل  عن أبيه كما أعطاس النبوةن فكان ملكَّا جمع الشرفين: النبوة والمل . -1

طق الطير وأعطاس قدرة التحد  مع مخلوقاا هللا م د  النمد ن قدا  علمه هللا من -2
نَنَ مبننَ َننوَب َشنِ    إبرَّ َمنن+ تعدالى: ًِب َ َأ تًب ََََبِمنَنَ َمندبننَق اَدَّن ًَََِمََر َداَ َد َ قَننََل ََي أَُنَُّهنَ اَنَّنََس  َْ َ ن َذا َ َ ْب

ننَو اََِمببننيَ  َِ ََِف َِ َلََِننعٌ ََي أَُنَُّهننَ َحننَِّّ + وقددا  تعددالى: [16]النمدد : "َهَنَ  ا ََََننَل َ ادبي اَنَِّمننوب قََََنن ََا أَتَنننِ ا  إب
َََل رَ  َُِ نن ًَََِمََر َ َقنَنن َدَخ َ َمننِ   َ  َنبَنَكِ   َ َُيِدبَمنننََّكِ  َ نن نن َْ َننَ   اَنَِّمننَو اِدَخََنن ا َم ننَ قَنِ هب ككَ مَب ننَ  َضننَحب َّْ فَنَُنَب

 ََ ََِمَُ ْب َأِر َأِشَكَل نب َِ َْبَب َأِ زب ْب  َ قَََل  َِن ََِمنَو َ نَ بَك تَنِلَضنََخ َ َأِدخب ََََنَل َ اَبنَديَّ َ َأِر َأ  َ َّ ََ ََ  ََ ََِم اَِّتب أَنِن
َبَدبَ  اَصََّ ببيَ  َب ََ وب   [.19،18]النم :"  بَلِمَُب

آتاس هللا الحكمة على حدا ة سدنهن ويشدهد لدتل  مدا أوردندا مدن بعدر القصدب  -3
َِ َُيَِكَمنَرب وب +ريم عليدهن قدا  تعدالى: التي حكم فيها بحكم أقرس القرآن الك ًَََِمََر إب َ َداَ َد َ َ ن

 ََ ُ نننِ  َشنننَمبدب َِكمبهب ََِ نننِ  ب  ََننَّنننَ  ب َِ فبًنننلب غَنننَنَ  ا َِ نَنَفَ ننن ْب إب نننَ   اِ َنننِل نَنننَ َحِكمك ِا آتَنًنِ ًَََِمََر  ََنننن فَنَفهَِّمَنََمنننَ َ ننن
َِمكَ َب  [.79،78]األنبياء: " َ 

ري  فكاندا تنقلده إلدى أي أطدراف الددنيا شداءن وتقطدع بده سخر هللا تعالى له الد -4
ََ غَننَد َُّمَ +قددا  تعدالى:  نالمسدافاا الشاسددعة البعيددة فددي سدداعاا معددوداا ًَََِمََر اَنلَُب نن َْ َ َب

. )والمعنددى أنهددا تقطددع بدده مددن الصددباح إلددى الظهددر مسدديرة [12]سددبأ:" َشننِهٌل َ ََْ اَحَهننَ َشننِهلٌ 

رة شددهرن فتقطددع بدده فددي النهددار الواحددد مسدديرة شددهرن ومددن الظهددر إلددى المسدداء مسددي
شدهرينن وفددق مصددلحة تحصدد  مددن مدددوها ورواحهددان يدددركها سددليمانن ويحققهددا أمددر 

 .(1) هللا..(

مددن الجددن ومددردة الشددياطينن يغوصددون لدده فددي البحددار  لدده سددخر هللا تعددالى -5
 السددتخرا  الجددواهر والآللددئن ويعملددون لدده األعمددا  التددي يعجدد  عنهددا البشددر كبندداء

الصدور مدن نحداس وخشدب والقصور العالية والمحاريب في أمداكن العبدادةن والتما يد  
وميدرسن والجدوابي جمدع جابيدة وهدي الحدور الدتي نجبدي بده المداءن وقدد كاندا الجددن 
ا  ددخمة للطددبخ  تصدنع لسددليمان جفانَّددا كبيددرة للطعددام تشددبه الجددوابين وتصددنع لدده قدددورَّ

ًََِ +راسددية ل ددخامتهان قددا  تعددالى:  نن َْ ََننِيَ َ َب ََِنَ ََننلَ  ََ غَننَد َُّمَ َشننِهٌل َ ََْ اَحَهننَ َشننِهٌل َ َأَ نن َمََر اَننلَُب
ََِمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَو  َننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِيَ  ََب َمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَ َُن ََ اْلِبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  اَِ بدِنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلب َ مب

ًب  َب ننن َّْ ََننننَذابب اَ  َِ نننن قِننننلَ مب َِ َأِمننننلبَا نَذب ََننن َهِ   ننننننِ َبِا مب َْ َبننننلب َ َمننننَ َُنننن َِرب  ننننَ   ََُدُِنننلب ِببب ََِمََنننن َر ََننننلَ َمننننَ ََُ ننننََ  مب  َُن
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بَنَدبيَ  َب  َِ ن َبًنٌو مَب ََِمََن ا آَل َداَ َد َشنِكلكا َ َق ْ  ا نًََ َّْا ب َفنَر  َننَِْلََ ابب َ قَنَد ْ   نَو َ قب َُ َ ََتََنًب ُْب " اَ َّنَك َْ  َمَََّ
 [.13،12]سبأ:

 فكددان النحددداس يتدددفق لددده  -وهدددو النحدداس المدددتاب-أسددا  هللا لدده عدددين القطددر  -6
ََنِيَ +منده مدا شداءن قدا  تعدالى:  مدتابَّا مدن عدين خاصدة كتددفق المداءن فيصدنع ََِنَ ََنلَ   َ َأَ ن

 [.12]سبأ:" اَِ بِدلب 

وكان النحاس وقتهدا عنصدر الح دارة ومدادة التقددم ومظهدر األبهدة والعظمدة فدي 
يسدعى فددي  -الملد  الجداد-الجيدوش والحراسداا والبنايداان وظد  سدليمان عليدده السدالم 

ميعَّدان وجداء علدى المعمدورة وقدا لدم إعمار الدنيا بطاعة هللان حتى دانا لده األرر ج
 .(1)يكن فيها لسليمان ند  في الحكم والمل  وال شبيه مما   في العلم والحكمة

كددان جندددس مؤلفَّددا مددن اإلنددس والجددن والطيددرن وقددد نظددم لهددم أعمددالهم ورتددب لهددم  -7
شَونهمن ف تا خدر  خرجدوا معده فدي موكدب حافد ن يحديط بده الجندد والخددم مدن كد  جاندبن 

س والجدددن يسددديرون معددده فدددي موكدددب حافددد ن والطيدددر تظلددده بأجنحتهدددا مدددن الحدددر فددداإلن
 .(2)والشمس

ويظهدر إكدرام  نهتس هي أبر  مظاهر التمكين في  من حكدم سدليمان عليده السدالم
ََْب  +هللا له في قوله تعالى:  ًِب حب َْ َِ  ب ْب َِ َأِ  َأِم ََدَََؤَا فََِمَن  [.39]ب:" َمَذا 

المندةن  دم  اد علدى هدتا كلده أن لده عندد ربده ق ربدى فدي وتل   يدادة فدي اإلكدرام و
ََ َمَب  +الدنيا وحسن مآب في ايخرة:  ِْ ََََِفَل َ َح نَدَا ََ َب  [.40]ب:" َ إبرَّ َََل 

 فقه سليمان عليه السالم في إدارة الدولة: - 

القرآنددي فددي سدديرة سددليمان عليدده السددالم أشددار إلددى أسدداليبه فددي إدارة  إن القصددب
 محافظة على التمكينن وأهم هتا الفقه يظهر في النقاط ايتية:الدولة وال

دوام المباشددرة ألحددوا  الرعيددةن وتفقددد أمورهددان والتمدداس اإلحاطددة بجوانددب  -1
ًَِ +الخلدد  فددي أفرادهددا وجماعاتهددان فهددتا كددان حددا  سددليمان عليدده السددالم:  " َ تَنَف َّننَد اَدَّنن

الملدد ن واالهتمددام بكدد  جدد ء فيدده  وتلدد  بحسددب مددا تقت دديه العنايددة بددأمور[ 20]النمدد :
 .(3)والرعاية بك  واحدة فيها وخاصة ال عفاء

وال شدد  أن القيددادة تحتددا  إلددى لجددان ومؤسسدداا وأجهدد ة حتددى تسددتطيع أن تقددوم 
ددا بمتابعددة الجنددد وأصددحاب  بهددتس المهمددة العظيمددةن إن سددليمان عليدده السددالم كددان مهتمَّ

يمان عليده السدالمن لمدا لدم يدر الهدهدد األعما  وخاصة إتا رابه شيء في أحوالهمن فسدل
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َْى اِهَِدَمدَ +بادر بالسؤا :  َ  َ َأ يعني )أهو ماَدبع كأنده يسدأ  عدن صدحة [ 20]النم :" َمَِلب

ََ اََِْننَئبببيَ + ددم قددا :  ن(1) مددا الح لدده( نن سددؤا  آخددر يددنم عددن حدد م فددي [ 20]النمدد :" َأِ  َننََر مب

اد أن يفهدم منده أنده يسدأ  عدن الغاَدب ال السؤا  بعدد الترفدقن فسدليمان عليده السدالم أر
 .(2)عن شفقة فقط ولكن عن جد وشدةن إتا لم يكن الغيب بعتر

البددد للدولددة مددن قددوانين حتددى ت ددبط األمددور بحيدد  يعاقددب المسددئن ويحسددن  -2
للمحسددنن والبددد مددن مراعدداة التدددر  فددي تقريددر العقوبددةن وأن تكددون علددى قدددر الخطددأ 

ةن ولهتا لم يقطع سدليمان عليده السدالم بقدرار واحدد فدي وحجم الجرمن وهتا عين العدال
ا َأِ  +العقاب عند  بوا الخطأل بد  جعلده متوقفَّدا علدى حجدم الخطدأ:  ََنَذاَبك َشندبُدك ََذَب َننَّنلَ  َْ

َِدََر  مُّببي   َْ ََِنََّل َأِ  ًَََِأتبًََْب  ب َِ  وقد استد  أه  العلم بهتس اييدة علدى أن العقداب[ 21]النم :" َْ

علددى قدددر الددتنبن وعلددى الترقددي مددن الشدددة إلددى األشددد بقدددر مددا يحتاجدده إلددى إصددالح 
 .(3)الخل 

البددد للدولددة المسددلمة أن تهددتم بدداألجه ة األمنيددة وتحددرب أشددد الحددرب علددى  -3
االهتمددام باألخبددار والمعلومدداا حتددى توظددف لخدمددة الدددينن وعقيدددة التوحيدددن ونشددر 

والم دد  العليددان وأن تحددرب علددى تحبيددب الجهدداد  المبددادئ السدداميةن واألهددداف النبيلددةن
وأن تهيدئ النفدوس للظدروف  نألبناَهدا بواسدطة األجهد ة اإلعالميدة والوسداَ  التربويدة

 المناسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبة إلقامتهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
 كمددا قددا  القرطبددي -للدددين وإعددالء لكلمددة هللان وهكددتا كددان شددأن سددليمان عليدده السددالم

ا لهن» :-رحمه هللا- ألنه أخبر بما يقت ي الجهادن وكدان  ف نما صار صدق الهدهد عترَّ
 .(4)«سليمان عليه السالم حبب إليه الجهاد

الوسدع فدي  أن تهتم بنصر دعدوة التوحيددن وبدت البد للقيادة في الدولة المسلمة  -4
تبليغها لك  مكلفن ف ن سليمان عليه السالم لما استمع إلى خبدر القدوم المشدركين شدمر 

ََِمنُ  َبكبَُنَ ب َمنَذا +إليهمن وبدأ معهم بالحجدة والبيدان: عن ساعد الجد في إيصا  البالغ  ا
ََن رَ  ََا َُنِلقب َهِ  فَنَِنظَِل َمننَ ََنننِ ًِهبِ  يَّ تَنننَ لَّ  َِ بنِل إبََن فددي » :-رحمدده هللا-ن قدا  القرطبددي [28]النمدد :" فََأ

هددتس اييددة دليدد  علددى إرسددا  الكتددب إلددى المشددركين وتبلدديغهم الدددعوة ودعدداَهم إلددى 
 .(5)«إلى كسرذ وقيصر وإلى ك  جبار ×وقد كتب النبي اإلسالمن 

ومن المهم عرر الددعوة بعد ة اإلسدالم وبشدرف اإليمدان وهيبدة القدرآن ال بتدتل  
واسدتختاءن وعددم مددداراة للنداس فددي أمدر االسددتجابة  ن وتدر  مددداهنتهم فيمدا يغ ددب 

ن ةوتتخللده الكرامدهللان ولقد كدان كتداب سدليمان عليده السدالم لملكدة سدبأ يبددأ بالرحمدةن 

                               
 (.24/189تفسير الرا ي ) (1)

 (.2/593انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )( 4) (2)
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نن ب هللاب +وآخدرس الدددعوة إلددى االسددتجابة   واالستسددالم لدده سددبحانه:  ِْ ًَََِمََر َ إبنَّننلَ  ب إبنَّنلَ مبننَ َ ن
ً ب  َب اَلَّحب َبمبيَ   اَلَِّمَ ِْ ََ َّ َ ِأَت ِنب َم ََ ََ ا  َِ  .[31،30]النم : " َأ َّ تَن

ن والتشرف بتكرس في المحافد  وعلى الدولة المسلمة أن تهتم بتعظيم اسم هللا تعالى
والمناسباا والكتاباان فهدتا شدعار المدؤمنينن وتن يده هدتا االسدم المقددس عمدا ال يليدق 
بهن والحفاظ عليه من جه  الجها ل ولدتل  قددم سدليمان عليده السدالم اسدمهن خوفَّدا مدن 

 .(1) أن تتلفظ ملكة سبأ بكلمة ال تليق فيكون اسمه وقاية السم هللا ع   وج   

دا بالجديدة فدي دعدوة النداس  نوعلى الدولة المسلمة أن يكون خطابها الدعوي ملت مَّ
وأن تراعددي شددمولية اإلسددالمن وتتددوخى االقتصددار علددى المقصددود منهددان وهكددتا كددان 

ً ب +خطدداب سددليمان عليدده السددالم:  َب اَننلَّحب نن ب هللاب اَننلَِّمَ ِْ ًَََِمََر َ إبنَّننلَ  ب َََِنن ا  إبنَّننلَ مبننَ َ نن ََََنن َّ  َأ َّ تَن
َبمبيَ  ِْ  .[31،30]النم : " َ ِأَت ِنب َم

ن ب هللاب +فالمطلوب من الخلق إما العلم أو العم ن والعلم مقدم على العم ن فقولده:  ِْ  ب
ً ب  َب اَننلَّحب مشددتم  علددى إ بدداا الصددانع سددبحانه وتعددالى وإ بدداا صددفاته سددبحانهن  "اَننلَِّمَ

ََََنن َّ +وقولدده:  َََِنن ا  نقيدداد لغيددر هللا عدد   وجدد   اتباعَّددا للهددوذ أو طاعددة نهددي عددن اال" َأ َّ تَن

َبمبيَ +للنفسن وقوله:  ِْ  .(2)فيه الح  على اإليمان بالقلب واإلسالم بالجوارح" َ ِأَت ِنب َم

وعلى القاَمين بأمر الدعوة إلدى هللا أن يكوندوا متعدالين علدى حطدام الددنيان فعنددما 
ليكن الشعار ما قدا  سدليمان عليده لمبدأ في الدينن أو رهانَّا على اتعرر عليهم رشوة 

َُّبَكِ  تَنِفَلَح رَ +السالم:  َدب َُِ  َب ََّ آَلَنِ  َ ِو أَنِن ًٌِ ّمَب ََل  َفَمَ آَلِنب هللاَ َخ َب ِبب  . [36]النم : "َأَتَبدُّ َن

فملكدة سددبأ عنددما عملددا الحيلدة الختبددار سدليمان عليدده السدالمن وتفتددق تهنهدا عددن بعدد  
فدأظهر عليده السدالم عددم االكتدرا  بهدتا المدا ن وأعلدم مدن  نن بهدا حبده للددينهدية لده تمدتح

جدداءوا بدده أن هللا تعددالى آتدداس الدددين الددتي هددو السددعادة القصددوذن وآتدداس مددن الدددنيا مددا ال م يددد 
عليدهن فكيدف يسددتما  م لده بم دد  هدتس الهديددةع! وصدارحهم بدأنهم هددم الدتين مددن شدأنهم الفددرح 

 .(3)نه سيفرح بهان أما هو فلن يقب  منهم إال اإلسالم أو السيفبتل  الهدية التي ظنوا أ

 نالمقدددرة علددى اتخددات القددرار الصددحي  فددي الوقددا المناسددب للمكددان المناسددب -5
وعددم التددردد فدي القددرار الصدعب للتغلددب علددى الحدا  األصددعبن فعنددما وجددد سددليمان 

لته وتنحيتده عدن صدالته عليه السالمن أن القوم ما  الوا على الشر ن ب  يريدون استما
َنننَ +فدددي الحدددقن قدددا  للوفدددد الدددتي جددداء بالهديدددة:  َنَننن د   َّ قببَنننَو َهَنننِ  َب َنننََّه  لب ََنَنننِأتًب ًِهبِ  فَن نننِ  إبََننن ِْقب ا

َّعك َ َمِ  َ َغبَل رَ  َب َهَ َأ ننِ  [.37]النم : "َ َََنِِفلبَقننََّه  مَب
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هداب مدن يصدد عدن وال مانع من ركوب الشدة مع المعاندن واستعما  القدوة فدي إر
الدعوةن ف ن تل  قد ال ينفع ميرس في إنقات الناس من الشر ن بد  مدن المعدادن البشدرية 
ما ال يلين إال تحا وهد  السديف وسدناب  الخيد ن وكدان هدتا األسدلوب سدببَّا فدي إسدالم 

وال مانع من اسدتعما  الدتكاء والعقد   نملكة سبأ وانقيادها وجنودس لسليمان عليه السالم
ودقدة التدددبيرن فدي اسدتجالب قلددوب المددعوين إلدى الدددين واسدتخدام نعدم هللا فددي النيدرن 

داللة الخلدق علدى هللان ومخاطبدة النداس بالكيفيدة التدي تسدتهوي قلدوب عدوامهم وتجلدب 
احتدرام خواصدهمن فسدليمان عليده السددالم لمدا بلغده خبدر مجدئ ملكددة سدبأ فدي جمدع مددن 

عطداس هللا مدن قدوة حتدى إن عرشدها الدتي حاشيتها وجنودهان أراد أن يعلمهدا مددذ مدا أ
 .(1)تركته في حماية عظيمة وحرس ك يف يسبقها إليه

وعلدددى الدولدددة المسدددلمة أن تسدددتفيد مدددن المهددداراا والمواهدددب وإمكانددداا  -6
الخاصة في أفراد الرعيةن وو ع الفدرد المناسدب فدي مكانده الصدحي ن إن مملكدة 

ان يمكن أن يدؤدي مهمدة الهدهددن سليمان كان فيها من اإلنس والجن وميرهم ما ك
ولكن سليمان اختدارس مدع  دعفه وصدغرس لتأديدة هدتس المهمدةن فدـ)تخصيصه عليده 
السددالم إيدداس بالرسددالة دون سدداَر مددا تحددا ملكدده مددن أمندداء الجددن األقويدداء علددى 

 .(2) التصرف والتعرفل لما عاين فيه من مخاي  العلم والحكمة(

 حاكم لدولة:أبر  صفاا سليمان عليه السالم ك -د

إن ايياا الكريمة عر دا صدفاا سدليمان عليده السدالم كملد  وحداكم ممك دن لده 
وفي هدتا إشدارة مدن هللا تعدالى إلدى الصدفاا القياديدة المطلوبدة لإلشدراف  نفي األرر

 على تمكين شرع هللا تعالى:

ان أو تكاسدالَّ  -1  الح م: ويظهدر تلد  عندد القيدادة إن ملدب الظدن أن هندا  تقصديرَّ
ا َأِ  +الح ددددور وقدددددا الطلددددب أو التددددأخر وقدددددا العمدددد :  عددددن ََننننَذاَبك َشننننندبُدك ََذَب َننَّننننلَ  َْ 
ََِنَّلَ  َِ ف نه قد تبين لسليمان عليه السالم أن الهدهد ماَدبن فتهددد بدتل  أمدام [ 21]النم :" َْ

سدابقة  -إن لدم يؤخدت بدالح م-الجمع التي يعلم أن الهدهدد ماَدبن حتدى ال يكدون ميابده 
 .(3)ية الجندسيَة لبق

ان أو للمقصدر حجدة تددفع اإل دمن  -2 التري  والتأني قب  الحكمن فلعد  للغاَدب عدترَّ
َِدََر  مُّببني  +وترفع العقوبةن ولهتا قا  سليمان بعدها:  َْ أي )بحجدة  [21]النمد :" َأِ  ًَََِأتبًََْب  ب

الَّن وسدليمان وهتا هو الالَق بالحاكم والقا دي إتا كدان عداد ن(4) تبين عترس في ميبته(
عليدده السددالم الددتي اشددتهر بالعدالددة هددو وجنددودس حتددى عنددد النمدد ن ال ينتظددر مندده مددع 
الهدهدددن أو مددا دوندده أو مددا فوقددهن إال أن يكددون عددادالَّ ال يعاجدد  بالعقوبددة قبدد   بددوا 
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 الجريمة وال يبادر إلى المؤاختة قب  سماع الحجة.

حجددة المتخلددفن وسددليمان سددعة الصدددر فددي االسددتماع إلددى اعتددتار المعتددترن و -3
عليه السالم أنصا السترسا  الهدهد حتى انتهدى مدن قولدهن رمدم أن فيده ندوع معاتبدة 

ََ مبنَ َ نَبأ   بنَنبَنأ  َُ بني  +لسليمانن وفيه نسبة عدم اإلحاطة إليه:  َُن ئنِ ََ ََّلِ َتَبِط  بلب َ قب ََ ِبب إبَِنب   َأَحد
 َِ ُّْ اِمَلَأةك ََتَِبَكَهِ  َ َأ تبًَ ََظبً ٌ َ َقد ََِلٌش  ٍب مبنَ   مبَ َنوَب َشِ    َ َهََ  نَجَد َر ََب َّنِم ِْ ََ َ قَنِ َمَهنَ َُ َ َقندُتُّ

ننببًوب فَنَهننِ   َ َُنِهَُننَد رَ  َّْ َب اَ ََنن َمِ   ََِمننََهَِ  َفَصنندَّ ًِدَََر َأ نن ََ َهَننَ  اَ َّ ننَجَد ا لب اَّننذبي   َد رب هللاب َ َزَّنن ِْ َأ َّ َُ
َ  وب  ُِ َبنَننن رَ ََيِنننلبَ  اِْلَننن َِ َََِنننَ  َمنننَ ََّتَِفننن َر َ َمنننَ تَن َب َ َُن ِْ َْ ْب َ ا نننَمََ ا َّْ ََنننِلشب   اَ َِ َْبُّ ا هللاَ  َ إبََنننَل إب َّ َمنننَ  

ََظبننً ب  كدد  هددتا وسددليمان ال يقاطعددهن وال يكتبددهن وال يعنفددهن حتددى ينتهددي مددن سددرد  "اَِ

 الحجةن التي كانا مفاجأة  خمة لسليمان عليه السالم.

ار ممدددن يعتدددتر فدددي الظددداهرن وإيكدددا  سدددريرته إلدددى هللا تعدددالىن قبدددو  االعتدددت -4
فسددليمان عليدده السددالم سددكا عددن المؤاخددتة وانتقدد  إلددى تحددري الخبددرن قددا  القرطبددي 
رحمه هللا: )هتا دلي  علدى أن اإلمدام يجدب عليده أن يقبد  عدتر رعيتدهن ويددرأ العقوبدة 

ب الهدهدد حدين اعتدتر عنهم في ظداهر أحدوالهم ببداطن أعدتارهمن ألن سدليمان لدم يعاقد
 .(1) إليه(

التددروي فددي تصددديق الخبددرل فهددتا الددتي حكدداس الهدهدددن أمددر لدديس بالسدده  وال  -5
باليسدديرن  ددم إن الهدهددد ال يجددرؤ علددى اخددتالق هددتس القصددة الطويلددةن وهددو يعلددم تمكددن 
سليمان من الرعيةن ومقدرته على التأكد من صحة األخبدارن ومدع تلد  لدم يبدادر عليده 

 وهو من النظدرن أو " َ َننظَلَ +ى التصديقن كما أنه لم يتعج  التكتيبن ب  قا : السالم إل

 .(2)التأم  والتحري

َب بيَ + ََ اََِكنَ ن ََ مب ََ َأِ  َننن يعندي أصددقا فدي خبدر  أم كدتبا لتدتخلب " َ َننظََل َأَ نَدِق

 .(3)من الوعيدع

الف د  إلدى هللا عدم االمترار بقوة النفس وك رة الجند وسعة السلطانن وإسناد  -6
في ك  نعمةن وتجديد الشكر علدى هدتس الدنعمن وسدليمان عليده السدالم لمدا طلدب اإلتيدان 
بعددرش بلقدديس أجابتدده جنددودس التددي سددخرها هللا لدده مسددارعين إلددى الطاعددةل فلمددا وجددد 
سليمان طلبه مجابَّان وأمرس مطاعَّدا سدارع إلدى  دبط الدنفس فدي سدل  الخشدية ومنهدا  

ننَدخَ +رب العدالمين: التوا ع والطاعة    َب نَُ بلاا  ِْ َْآَخ َم ََمَّنَ  أي رأذ العدرش [ 40]النمد : "فَن

َْ َب + ابتَّا عندس:  نوب  َِ أي هدتا النصدر والتمكدين مدن ف د  ربدي ليختبرندي " قَََل َمَذا مبنَ َف

أأشددكر نعمتدده أم أكفرهدددان فدد ن مدددن شددكر ال يرجددع نفدددع شددكرس إال علدددى نفسدده حيددد  
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دوامهددا والم يدددن ومددن كفددر الددنعم فدد ن هللا منددي عددن اسددتوجب بشددكرس تمددام النعمددة و
 شدددددددددددددددددددددددددددددددكرسن كدددددددددددددددددددددددددددددددريم فدددددددددددددددددددددددددددددددي عددددددددددددددددددددددددددددددددم منددددددددددددددددددددددددددددددددع 

 .(1)تف له عنه

التوا ع وهو في قمة المجد والتمكين: كان سليمان عليه السالم داَم التوا دع  -7
حتددى قيدد  إندده كددان يمشددي منكسددر الددرأس خشددوعَّا  ن وأ ندداء استعرا دده لجنددودس مددن 

ادي النم ن وفي نظرة التوا ع إلدى األررل أبصدر الجن واإلنس والطيرن مر على و
نملددةن فأشددخب النظددر صددوبهان وأصدداخ السددمع إليهددان وبمددا علددم مددن منطددق الطيددر 
والحيوان حاو  أن يتفهم أمرهان لقد علم أنها تتخوف من بطش أقدام الجنود في ركدب 

َِ َلََِننعٌ ََي أَُنَُّهننَ اَنَِّمننوَ قَ +سددليمانن لقددد سددمعها وفهددم قولهددا:  َنبَنَكِ   َ َُيِدبَمنننََّكِ  َََنن نن َْ  اِدَخََنن ا َم
َََل رَ  َُِ نن ًَََِمََر َ َقنَنن َدَخ َ َمننِ   َ  . نعددم إنهددا كدداَن صددغير فددي مملكددة  ددخمة [18]النمدد :" َ نن

عظيمدةن تسدعى كأخواتهددا للدر قن وتنصد  لهددم أن يفسدحوا الطريدق أمددام ركدب الملدد  
ن قددا  القرطبددي رحمدده هللا: العدداد ن حتددى ال تقددع مظلمددة ميددر مقصددودة مددن أحددد مددنهم

)التفاتة مؤمنن أي من عد  سليمان وف له وف د  جنددس ال يحطمدون نملدة فمدا فوقهدا 
 .(2) إال بأال يشعروا(

إن هدتس النملدة لدم تكدن إال واحدددة مدن رعايدا سدليمان فددي مملكتده التدي  دما إلددى 
 جانب اإلنس والجن أنواعَّا وألوانَّا من الحيوان والطير والهوام.

مع كالمها وتفهم شدكواهان فتبسدم مدن قولهدان فدرق قلبده الكبيدر رفقَّدا لجرمهدا لقد س
الصغيرن فرحمها وأخواتهدان وشدكر ربده إت علمده منطدق هدتس المخلوقداا حتدى يدتمكن 
مدن إنصدافها وإيصدا  العدد  إليهدان وس درض بدأن عدالتده وجندودس قدد عرفهدا كد  مخلددوقن 

ا بدأنهم إن أصدابوا نملدة بأقددامهمن فد ن  حتى م   هدتس النملدة التدي اعتدترا عدنهم مقددمَّ
 .(3)تل  من مير قصد منهم وال شعور

ََََنَل َ ا+ ََََن َّ َ   ََ ََِمن ََ اَّنِتب أَنِن ََِمَُن ْب َأِر َأِشنَكَل نب َِن َْبَب َأِ زب ََ َ قَََل  ككَ مَبَ قَنِ هب َ  َضَحب َّْ َبنَديَّ فَنَُنَب
ََِمَو   [.19]النم :" َ َ بَك تَنِلَضَخَ  َ َأِر َأ

فدي حاجدة إلدى الرحمدة والعطدف  -في جنب هللا-أدر  سليمان عليه السالم أنه لقد 
بَنَدبَ  +واللطف أشد من حاجة هتس النملة إلى تل  مندهن ولهدتا قدا :  َب ََ وب  ْب  بَلِمَُبن َِن َ َأِدخب

 [.19]النم :" اَصََّ ببيَ 

* * * 
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 المبح  ال اني
 فقه التمكين عند تي القرنين

 لقرنينعأوالَّ: من هو تو ا

اختلف المفسدرون فدي اسدم تي القدرنين ونسدبه و مدان وجدودس وسدبب تلقيبده بدتي 
واعتمدد الك يدر مدنهم علدى  نالقرنينن لقد ت اربا أقوالهم وآراؤهمن وتعار ا أدلدتهم

 اإلسراَيلياا والخرافاا واألساطيرن والرواياا الواهيةن واألخبار الكاتبة.

خرجددا بنتيجددة وهددي ال  (1)ي القددرنينوعندددما طالعددا الكتددب التددي تحددد ا عددن ت
يمكننا الج م بتحديد شخصية تي القرنينن وال تحديدد رحالتده الد ال  التدي أشدار إليهدا 

 القرآن الكريمن وال تحديد السد التي بناس على الكرة األر ية.

إن القرآن الكريم والسنة النبويدة المطهدرة لدم يتعر دا إلدى تلد  التفصديالان وبمدا 
 المعلوماا التفصيليةن فال داللة يقينية عليها. أنهما سكتا عن

ولتل  يكون كالم المفسرين وأه  التاريخ والعلماء عنها من باب الظن ولديس مدن 
 .(2)باب الج م

لقددد قددالوا إن تا القددرنين: هددو اإلسددكندر المقدددوني اليوندداني وتلدد  ألن الددبالد التددي 
ربهددان وقيدد  هددو قددورش اسددتولى عليهددا اإلسددكندر امتدددا إلددى مشددارق األرر ومغا

اإلخمينين إلجماع المؤرخين على عدالة سيرته وحسن سديرته فدي الشدعوب والممالد  
التي استولى عليهان وقي  إنده أبدو كدرب شدمر بدن عمدرو الحميدرين لقدد نداقش األسدتات 
محمد خير رم ان يوسف األقوا  السابقة وخر  بنتيجة أن تا القرنينن لم يكن واحدَّا 

: )تو القدرنين أن ووصد  إلدى نونقد ايراء السدابقة نقددَّا علميَّدا متينَّدا ن ةمن هؤالء ال ال
القرآني الدتي تكدرس هللا عد  وجد  فدي كتابده الع يد ن وأ ندى عليده باإليمدان واإلصدالح 
والعد ن في سورة قرآنية عظيمةن وآياا إعجا ية جليلةن وقصة تاريخية نادرةن مليَدة 

 مبادئ والحكم.بالدروس والعبرن طافحة بالعظاا وال

إندده علددم قرآنددي بددار .. خلددد هللا تكددرس فددي كتابدده الخالدددن فاسددتحق أن ينددا  لقددب 
القرآني وكفىن ولم أشأ أن أقو  مير هتا ألنني لم أر من أعطدى شخصدية تي القدرنين 
حظها في التاريخ م لما أعطى هللا ع  وج  في كتابه العظيمن إنده الرجد  الطدواف فدي 

ن الخاشع لربهن والمنفت ألمدرسن والقداَم بدين النداس باإلصدالحن األررن الصال  العاد 
والدتي ملد  أقاصدي الددنيا وأطرافهدان فلددم يغدرس مدا  وال منصدب وال جداس وال قددوة وال 
ا لف دد  ربدده ورحمتددهن متأهبَّددا لليددوم ايخددرن ليلقددى جدد اءس  سددلطانن بدد  إندده بقددى تاكددرَّ

 العاد  عند ربه.

خصية العظيمة في التاريخن وتل  العلم البدار  ويكفي أن يبقى تو القرنين تل  الش

                               
 القاَد الفات  والحاكم الصال  لمحمد خير رم ان. انظر: تو القرنين (1)
 (.6/255،254انظر: مع قصب السابقين في القرآن للخالدي ) (2)
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في العد  واإلصالحن والقيادة وم ا  الحاكم الصال ن على مر التداريخن وإلدى أن يدر  
 .(1) هللا األرر ومن عليهان بشهادة الكتاب الخالد(

إن القددرآن الكددريم اهددتم بدد خرا  القدديم الصددحيحة فددي سدديرة تي القددرنين وأعمالدده وأقوالدده 
 م  :

لحكددم والسددلطان والتمكددين فددي األرر ينبغددي أن يسددخر لتنفيددت شددرع هللا فددي ا -1
األرر وإقامدة العدد  بدين العبدادن وتيسددير األمدر علدى المدؤمنين المحسدنينن وت ددييق 
الخندداق علددى الظددالمين المعتدددين ومنددع الفسدداد والظلددم وحمايددة ال ددعفاء مددن بطددش 

 المفسدين.

العالية فدي الندواحي العسدكرية والعمرانيدة الرجا  األشداء توو الخبراا الفنية  -2
واالقتصددادية الددتين كددانوا طددوع بنددان تي القددرنينن وكددتل  خ ددوع األقدداليم لدده وفددت  
الخ اَن أمامه وتقديم خرا  الشعوب له طواعيةن ك  تلد  لدم يددخ  فدي نفسده الغدرور 
ة والبطددر والطدديش والغوايددةل بدد  بقددى م ددا  الرجدد  المددؤمن العفيددف المترفددع عددن  يندد

 الحياة الدنيا.

االهتمام باتخات األسدباب لبلدوغ األهدداف والغايداا التدي سدعى إليهدا حيد  آتداس  -3
 هللا من ك  شيء سببَّا فأتبع سببَّا.

إن القددرآن الكددريم فددي قصددة تي القددرنين وفددي كدد  قصصدده ركدد  علددى الدددروس 
ولدتل  نجدد  نوالعبر والحكم والسننن ولم يهتم بك ير مدن الق دايا التدي ال تنفدع اإلنسدان

ا مددن ا مددن هدددو تو  لمبهمددداا التددي ال تفيددد القددارئ م دد :فددي قصددة تي القددرنين ك يددرَّ
والدولدة التدي حكمهدان  ال من التي عاش فيدهعالقرنينع وما شخصيتهع وما حياتهع وما 

والحددروب التددي خا ددهان والددبالد التددي فتحهددان ورحلتدده األولددى تجدداس الغددربن وتحديددد 
تحديددد المكددان تي العددين الحمَددةع وكيددف وجددد الشددمس المنطقددة التددي وصدد  إليهددان و

تغرب فيهان وأصد  يدأجو  ومدأجو ن وتداريخهمن ومنداطق سدكنهم وإقدامتهم بال دبطع 
 .(2)ومير تل  من التساؤالا

  انيَّا: معالم التمكين عند تي القرنين:

 دستورس العاد : -أ

م بمعداني العدد  إن المنهجية التي سار عليها تو القرنين كحاكم مدؤمن جعلتده يلتد 
التدي حكمهدا  لتل  سار فدي النداس واألمدم والشدعوبو نالمطلق في ك  أحواله وسكناته

بسيرة العد ن فلم يعام  األقوام التي تغلب عليها في حروبده بدالظلم والجدور والتعسدف 
ن ِ +والتجبر والطغيان والبطشن وإنما عاملهم بهتا المنه  الرباني:  َْ َو قَََل َأمََّ َمَ ظَََنَ  َف

ََنَذاَبك نُِّكنلكا ََذَب َلَ  َْ َبلب فَنًَن ََذَب ََل يَّ َُنَلدُّ إبََل  نََن َ َ ننَنَ  َل ََنلَ   نَن ِْ ََا ك ا َِ ََمبنَو َ نَ بَك فَنََنلَ َقن  َ ََ َِ آَمن َ َأمَّنَ َمن

                               
 (.249-247تو القرنين القاَد الفات  والحاكم الصال  ) (1)
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لكا ِْ َِ َأِملبَا َُ  [.88،87]الكهف: " مب

وعلددى فطنتدده وهددتا المددنه  الربدداني الددتي سددار عليدده يددد  علددى إيماندده وتقددواسن 
وتكاَددهن وعلددى عدلدده ورحمتددهل ألن الندداس الددتين قهددرهم وفددت  بالدهددم ليسددوا علددى 
مسددتوذ واحدددن وال علددى صددفاا واحدددةن ولددتل  ال يجددو  أن يعدداملوا جميعَّددا معاملددة 
واحدةل فمنهم المؤمن ومنهم الكافرن ومنهم الصدال ن ومدنهم الطدال  فهد  يتسداوون فدي 

 المعاملةع.

مددا الظددالم الكددافر فسددوف نعتبدده لظلمدده وكفددرسن وهددتا التعددتيب قددا  تو القددرنين: أ
عقوبددة لددهل فددنحن عددادلون فدددي تعتيبدده فددي الدددنيا  ددم مدددردس إلددى خالقدده لينددا  عتابددده 

 األخروي.

إن الظدالم والبدامي الكددافر فدي دسدتور تي القددرنين معدتب مدرتينل مددرة فدي الدددنيا 
ان أمدا المدؤمن الصدال  ف نده على يديهن واألخرذ يوم القيامةن حي  يعتبه هللا عتابَّ  ا نكرَّ

مقرب من تي القرنينن يج يه الج اء الحسنن ويكافَه المكافأة الطيبةن ويخاطبه بيسدر 
ن لقددد كددان ميدد ان العدالددة فددي حكمدده بددين الندداسن هددو (1)وسددهولة وإشددراق وبددر ومددودة

ا يتطلع إلى مقاماا اإلحسان.  التقوذ واإليمان والعم  الصال ن وداَمَّ

 التربوي في الشعوب: منهجه -ب

إن هللا تعالى أوجب العقوبة الدنيويدة علدى مدن ارتكدب الفسداد فدي المجتمدع وكلدف 
أهدد  اإليمددان ممددن مكددن لهددم فددي األرر أن يحرصددوا علددى تنفيددت العقوبدداا للمفسددد 

 والظالم لكي تستقيم الحياة في الدنيا.

دا أساسديَّ  ان وطريقدة عمليدة لتربيدة إن تا القرنين يقددم لكد  مسدَو  أو حداكم أو قاَدد منهجَّ
الشعوب على االستقامة والسعي بها نحو العمد  لتحقيدق العبوديدة الكاملدة   تعدالىن قدا  سديد 

: )وهدتا دسدتور الحداكم الصدال ن فدالمؤمن الصدال  ينبغدي أن يجدد الكرامدة -رحمه هللا-قطب 
اب واإليددتاء.. والتيسدير والجدد اء الحسددن عنددد الحدداكمن والمعتددي الظددالم يجددب أن يلقددى  العددت

ان  دا وعونَّدا وتيسديرَّ وحين يجد المحسن في الجماعة ج اء إحسانه جد اءَّ حسدنَّا أو مكانَّدا كريمَّ
ويجددد المعتدددي جدد اء إفسددادس عقوبددة وإهانددة وجفددوةن عندَددت يجددد مددا يحفدد هم إلددى الصددالح 
واإلنتا ن أمدا حدين ي دطرب ميد ان الحكدمن فد تا المعتددون المفسددون مقربدون إلدى الحداكمن 

دمون في الدولةن وإتا العداملون الصدالحون منبدوتون أو محداربونن فعندَدت تتحدو  السدلطة مق
 .(2)في يد الحاكم سوط عتاب وأداة إفسادن ويصير نظام الجماعة إلى الفو ى والفساد(

إن التربية العملية للقيادة الراشدة هي التي تجع  الحواف  المشدجعة هديدة للمحسدن 
طاقة الخير العاملة على  يدادة اإلحسدان وتشدعرس بداالحترام  وتفجر نلي داد في إحسانه

وتأخت على يد المسيء لت رب علدى يددسن حتدى يتدر  اإلسداءة وتعمد  علدى  نوالتقدير
توسدديع دواَددر الخيددر واإلحسددان فددي أوسدداط المجتمددع وت ددييق حلقدداا الشددر إلددى أبعددد 

                               
 .(2/331،330) مع قصب السابقين (1)
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 وفق قانون ال واب والعقاب المستمد من الواحد الديان. حدود 

 اهتمامه بالعلوم المادية وتوظيفها للخير:  -ـج

ا عددة فدي دولتده القويدة ومدن  نالحظ من ايياا القرآنية أن تا القرنين وظضف علومَّ
 أهم هتس العلوم: 

علددم الجغرافيددا حيدد  نجددد أن تا القددرنين كددان علددى علددم بتقسدديماا األررن  -1
أن يوظدف هدتا العلدم فدي  وفجاجها وسبلهان ووديانها وجبالهدا وسدهولهان لدتل  اسدتطاع

يكددون فددي  نحركتدده مددع جيوشدده شددرقَّا ومربَّددان وشددماالَّ وجنوبَّددان وال يخلددو أن األمددر أ
ا في هتا المجا .   (1) جيشه متخصصَّ

كان صاحب خبرة ودراية بمختلف العلوم المتاحة في عصرسن يدد  علدى تلد   -2
االسددتفادة منهددان حسددن اختيددارس للخامدداان ومعرفتدده بخواصددهان وإجالدتدده السددتعمالها و

فقد استعم  المعادن على أحسن ما خلقا لهن ووظف اإلمكاناا على خير ما أتدي  لده: 
ْكا قَنََل آتَن ِنب + ََلَ َا ََ ََا َق ََا َ ََ ى َ ِيَ اَصََّدَفِيب قَََل انَفَِف ا َحَِّّ إب ًََِنلب آَت ِنب زَ َنَل اِ َدبُدب َحَِّّ إب ََ أَفِنلبِا 

بأن يأتوس بقطع الحديد ال خمةن فدآتوس إياهدان فأخدت يبندي شديََّا  أمرهم [96]الكهف: " قبِدلكا

فشدديََّا حتددى جعدد  مددا بددين جددانبي الجبلددين مددن البنيددان مسدداويَّا لهمددا فددي العلددون  ددم قددا  
. فلمدا تدم تلد  (2)للعما : )انخفوا بالكير في القطع الحديدية المو دوعة بدين الصددفين(

تددوني آأمددر النحدداس مددن اإلتابددة وميرهددا: وصددارا النددار عظيمددة قددا  للددتين يتولددون 
نحاسَّدا مددتابَّا أفرمده عليدده فيصدير م دداعف القدوة والصددالبةن وهدي طريقددة اسددتخدما 
حدددي َّا فددي تقويددة الحديدددن فوجددد أن إ ددافة نسددبة مددن النحدداس إليدده ت دداعف مقاومتدده 

 . (3)وصالبته

قدددر مددا كدان واقعيَّددا فدي قياسدده ل مددور وتددبيرس لهددان فقدد قدددر حجددم الخطدرن و -3
يحتاجه من عال ن فلم يجع  السدور مدن الحجدارةن ف دالَّ عدن الطدين واللدبنن حتدى ال 

ا ألدنى عاررن أو في أو  هجومن ولهتا بداءا محداوالا القدوم المفسددين  يعود منهارَّ
ََ ا َأر َُِظَهنَل َخ َ َمنَ +بالفش  عندما حاولوا التغلب على ما قهرهم به تو القرنين:  َفَمنَ اِ ندََ

ََ ا ََنننلَ نَنِ بكننَاِ ننَُدَ  ن أي لدددم يتمكندددوا مدددن اعتالَددده الرتفاعددده ومالسدددتهن ومدددا [97]الكهدددف:" َ

 .(4)استطاعوا أن ي قبوس لصالبته و خانته

لدم  ن ومدع تلد لقد كان تو القرنين على علم بأخبار الغيب التي جداءا بده الشدراَع
ه الجهددن مدع علمده فقد بنى السد وبت  فيد نيتخت من األقدار تكأة لتبرير القعود والهوان
 بأن له أجالَّ سوف ينهدم فيه ال يعلمه إال هللا.

  ال َّا: أخالقه القيادية وفقهه في إحياء الشعوب:

                               
  . (2/624انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ) (1)

 (. 4/2293انظر: في ظال  القرآن ) (3)    (.  16/40) معانيالروح  (2)
 

 (.3/313فت  القدير ) (4)
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 أخالقه القيادية: -أ

إن شخصددية تي القدددرنين تميددد ا بدددأخالق رفيعدددة سددداعدته علدددى تحقيدددق رسدددالته 
 الدعوية والجهادية في الحياة ومن أهم هتس األخالق:

ا على مشاق الرحالال فم الَّ تل  الحمدالا التدي كدان الصبر: كان  -1 جلدَّا صابرَّ
يقوم بها تحتا  إلى جهود جبارة في التنظيم والنق  والتحدر  والتدأمينن فاألعمدا  التدي 

ر عظديم بكان يعملها تحتا  إلى جيوش  خمةن وإلدى عقليدة يقظدةن وتكداء وقدادن وصد
 .(1)ل وآالا  خمة وأسباب معينة على الفت  والنصر والتم

كانا له مهابة ونجابة: يستشعرها من يراس ألو  مرةن فال يخطدئ ظنده عنددما  -2
يوقن أنه ليس بمل  جبار وال ظالمن فعندما بلغ بين السدين ووجدد القدوم المست دعفينن 
ددا مددن الظلددم والقهددر الواقددع علدديهم فبددادروس بسددؤا   استأنسددوا بددهن ووجدددوا فيدده مخلصَّ

أنه لن يكون مفسدَّا م لهمن ومعه مدن القدوة والعددة مدا لديس المعونةل فمن التي أدراهم ب
 .(2)م لهم

ا ميدددر هيضددداب مدددن التبعددداا ال ددددخمة  -3 الشدددجاعة: كدددان قدددوي القلدددب جسدددورَّ
والمسددَولياا العظيمددة إتا كددان فددي تلدد  مر دداة هللا سددبحانهن فدد ن مددا طلددب مددن إقامددة 

ددا فددي تاتددهن حيدد  إن القددوم المفسدددين كددان وا مددن الممكددن أن السدددن كددان عمددالَّ عظيمَّ
 .(3)يوجهوا إفسادهم إليه وإلى جنودسن ولكنه أقدم وأقب  مير متأخر وال مدبر

التوا ن في شخصيته: فلم تعكر شجاعته على حكمتدهن ولدم يدنقب ح مده مدن  -4
كافيددة  -وقددد س ددخرا لدده-رحمتددهن وال حسددمه مددن رفقدده وعدالتددهن ولددم تكددن الدددنيا كلهددا 

 فته.إل ناَه عن توا عه وطهارته وع

ك ير الشكر: ألنه كان صاحب قلب حي موصو  با  تعالىن فلم ت سدكرس نشدوة  -5
النصدددرن وحدددالوة الغلبدددة بعددددما أت  كبريددداء المفسددددينن بددد  نسدددب الف ددد  إلدددى ربددده 

َّْ َب +ن وقا : (4)سبحانه َِْمٌَع مَبَ   [.98]الكهف:" َمَذا 

عدده: فدد ن القددوم المست ددعفين لمددا كددان عفيفَّددا مترفعَّددا عددن مددا  ال يحتاجددهن ومتدداع ال ينف -6
شددكوا إليدده فسدداد المفسدددينن عر ددوا عليدده الخددرا ل )فأجددابهم بعفددة وديانددة وصددالح: إن الددتي 
 أعطاني هللا من المل  والتمكين خير لي من التي تجمعونه ومدا أندا فيده خيدر مدن الدتي تبتلونده(

(5). 

السددتعداد لليددوم إن مفتدداح شخصددية تي القددرنين تتم دد  فددي إيماندده بددا  تعددالى وا
ايخرن وحبه أله  اإليمان وبغ ه أله  الكفر والعصديانن وحبده العميدق للددعوة إلدى 
هللان فاإليمدان بددا  واليدوم ايخددر يظهدر تلدد  جليَّددا فدي شخصددية تي القدرنين عنددد قولدده 

                               
 (.2/624انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ) (1)

 (.2/624المصدر نفسه ) (3ن 2)
 

 (.2/627) المصدر نفسه (4)

 (.2/625انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )  (5)
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ًٌِ +تعالى:  َْ َب َخ َْب فبًلب  نِ وَ +ن وقوله: [95]الكهف:" َمَ َمكَّ َْ َْ َبنلب َأمَّنَ َمنَ ظَََنَ  َف ََذَب َنلَ يَّ َُننَلدُّ إبََل   نَن
ََننَذاَبك نُِّكننلكا ََذَب َننلَ  َْ َب َح اننَ+ن وقولدده: [87]الكهددف: "فَنًَن َِننَد  ننََ   ََنننََر َ  ََََننلَ دَنَّ َْ َب َق َِننَد  ََا َقننََ  َ   "فَننِب

وهتس الموا ع التي صرح بأنه كان مؤمنَّا با  واليدوم ايخدر يسدتفاد منهدا  .[98]الكهدف:
 :أمور

أو فتدوح أو عمدارةن مدا لدم ين دم  ةإن ال ناء على الحاكم ال يكون بمجرد شدجاع -
دا ك يدرين كاندا لهدم مدن اإلصدالحاا  إليها اإليمان با  واليوم ايخدرن ألن هندا  حكامَّ
الدنيوية المجردة ما يعتبدرهم النداس مدن أجلده عظمداءن ومدع تلد  لدم يدورد القدرآن لهدم 

ا حسنَّان ب  جاء في القر ا ولكدنهم خربدوا أديدان تكرَّ آن تم حكدام عمدروا فدي الددنيا ك يدرَّ
 الناس وأفسدوا عليهم آخرتهم م   فرعون وهامان والنمرود ونحوهم.

إيمانده بدا  تعدالى  هإن التوا ن المدهش والخالب في شخصية تي القرنينل سدبب -
منداس  واليوم ايخرن ولدتل  لدم تطدغ قوتده علدى عدالتدهن وال سدلطانه علدى رحمتدهن وال

علددى توا ددعهن وأصددب  مسددتحقَّا لتأييددد هللا وعونددهل ولددتل  أكرمدده هللا تعددالى باألخددت 
بأسباب التمكين والغلبة وهو تف   من هللا تعدالى علدى عبددس الصدال ن فجعد  لده مكندة 
وقدددرة علددى التصددرف فددي األرر مددن حيدد  التدددبير والددرأي وك ددرة الجنددود والهيبددة 

 .(1)والوقار

األعوان والجندود وقدتف الرعدب فدي قلدوب األعدداء وتسدهي  وكتل  أكرمه بك رة 
ن وتمكنه بتل  مدن (2)السير عليهن وتعريفه فجا  األرر واستيالَه على برها وبحرها

تمل  المشارق والمغارب من األررن فك  هتس األمور ال تعطى لشدخب عدادين وال 
مؤيددَّا مدن هللان تلد   يمكن أن يحققها حاكم بحوله وقوته وتكاَه مهما بلغن إال أن يكون

دا  دمير العظمدة  التأييد التي ينصر هللا به عبادس المؤمنينن ويد  على هتس العنايدة أي َّ
َنََخ مبَ َنوَب َشِ    َ بَنبكَ+في قوله تعالى:  أي: أمدس بك  ما أرادس من مهمداا [ 84]النم :" َ آتَنًنِ

وعرفده ألسدنة  المهداملكه ومقاصدس المتعلقة بسدلطانهن فد ودس بعلدم مندا   األرر وأع
ا إال كلمهم بلسانهم األقوام التين كان  . (3)يغ وهمن فكان ال يغ و قومَّ

وينصدرف تهدن السدامع أو القدارئ إلدى  نلقد أعطداس هللا تعدالى مدن كد  شديء سدببَّا
وجددوس التمكددين لدده فددي األررن وأسددبابه مددن العلددوم والمعرفددة واسددتقراء سددنن األمددم 

تهددتيبَّا وتربيددة  لسياسددة النفددوس أفددرادَّا وجماعددااوالشددعوب صددعودَّا وهبوطَّددان وفددي 
ددان وأعطدداس مددن أسددباب القددوة مددن األسددلحة والجيددوش وأسددباب القددوة والمنعددة  وانتظامَّ
والظفدرن وأسددباب العمددران وتخطدديط المدددن وشدق القنددواا وإنمدداء ال راعددة مهمددا قيدد  
ومهمددا تصددور مدددن أسددباب التمكددين التدددي تليددق برجدد  ربددداني قددد مكددن لددده فددي هدددتس 

                               
 (.16/30انظر: روح المعاني ) (1)

 (.6/159انظر: البحر المحيط ) (2)

 (.16/31انظر: روح المعاني ) (3)
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نَنََخ مبنَ َننوَب َشننِ    +يمكدن أن يددخ  تحدا قولده تعددالى:  (1)األرر َب َ آتَنًنِ ِْ َْ إباَّ َمكَّنَّنَ ََنلَ وب ا
ن لقددد كاندا رعايدة هللا تعددالى لدتي القددرنين عظيمدة بسددبب إيمانده بددا  [84]الكهدف:" َ نبَنبكَ

ه مددن ولددتل  فددت  لدده بدداب التوفيددق وفددق مددا سددعى إليدد نتعددالىن واسددتعدادس لليددوم ايخددر
 أهداف وماية سامية.

لقددد بددت  تو القددرنين مددا فددي وسددعه مددن أجدد  دعددوة الندداس إلددى عبددادة هللان فقددد جمددع بددين 
الفتوحاا العظيمدة بحدد السديفن وفتوحداا القلدوب باإليمدان واإلحسدانن فكدان إتا ظفدر بأمدة أو 

دد علددى  اشددعب دعدداهم إلددى الحددق واإليمددان بددا  تعددالى قبدد  العقدداب أو ال ددوابن وكددان حريصَّ
األقدداليم والبلدددان التددي فتحهددان فسددعى فددي بسددط سددلطان الحددقن  األعمددا  اإلصددالحية فددي كدد 

والعدالة في األرر شرقَّا ومربَّان وكان صاحب والء ومحبدة ألهد  اإليمدانن م لمدا كدان معاديَّدا 
 .(2)أله  الكفران

 فقهه في إحياء الشعوب: -ب

وتكلددم  ن  بالشددعوب واألمددمإن حركددة تي القددرنين الدعويددة والجهاديددة جعلتدده يحتدد
 القرآن الكريم عن رحالته اإليمانية:

 اَلحَع اْ َل: -1
لددم يحدددد القددرآن الكددريم نقطددة االنطددالق فيهددا وحدددد النهايددة إلددى مغددرب الشددمسن 

ان فددعاهم إلدى هللا تعدالىن وسدار فديهم بسديرة العدد  واإلصدالح قدا   نووجد عندها قومَّ
َْ ِ +تعالى:  َََ  َف َََذاَبك نُِّكلكاَأمََّ َمَ َظ ََذَب َلَ  َْ َبلب فَنًَن ََذَب ََل يَّ َُنَلدُّ إبََل   . [87]الكهف: "َو نَن

وفددي قلددوب الندداس  نإنهددا سياسددة العددد  التددي تددور  التمكددين فددي الحكددم والسددلطة
الحدب والتكدريم للمسدتقيمينن وإدخدا  الرعدب فددي قلدوب أهد  الفسداد والظلدمن فددالمؤمن 

د والقرب من الحاكمن ويكدون بطانتده ومو دع عطفده و قتده المستقيم يجد الكرامة والو
 ورعاية مصالحه وتيسير أمورس.

أمددا المعتدددي المتجدداو  للحدددن المنحددرف الددتي يريددد الفسدداد فددي األرر فسدديجد 
العتاب الرادع من الحاكم في الحياة الدنيان  دم يدرد إلدى ربده يدوم القيامدة ليلقدى العقوبدة 

 اته األولى.األنكى بما اقترفا يداس في حي

ولم يعين السياق القوم التين اتخت فيهم تو القرنين هتس السياسة الحكيمة كما أهمد  
والنتاَ  التي توصد  إليهدان وكدأن األمدر المفدروغ منده أن  نتكر المدة التي مك ها بينهم

ا وسدعادة وطمأنيندة  نت مر هتس السيرة العادلةن والمبادئ السدامية ح دارة ربانيدة وتقددمَّ
 .(3)داعي لتكرها والوقوف عندها لتا ال

                               
 .304انظر: مباح  في التفسير المو وعي لمصطفى مسلمن ب (1)

 (.2/623انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ) (2)

 .305مباح  في التفسير المو وعين ب  انظر: (3)
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 اَلحَع اَثَنًع: -2
وهي رحلة المشرق حي  يص  إلى مكان يبر  لعين الراَي أن الشمس تطلدع مدن 
خلف األفقن ولم يحدد السياق أهو بحر أم يابسدةع إال أن القدوم الدتين كدانوا عندد مطلدع 

بليددة أو الشددمس كددانوا فددي أرر مكشددوفة بحيدد  ال يحجددبهم عددن شددروقها مرتفعدداا ج
َّلَِّ +إلى أن المقصدود  -رحمه هللا-أشجار سامقةن وتهب الشيخ محمد متولي الشعراوي 

ُِكا ن ََ  ب َ  مَبَ َد َب ََو هَّ ن هي بالد القطب التي تكون فيده الشدمس سدتة شدهور [90]الكهف:" َ ِ

 .(1)ال يوجد ظالم يستر الشمس في هتس األماكنوال تغيب طوا  هتس الشهور 

ا لو  وح سياسة تي القدرنين فدي الشدعوب التدي تمكدن منهدان وهدو الدسدتور ونظرَّ
  حيداة ودسدتور دولدة هالمعلن في رحلة الغرب لدم يكدرر هندا إعدالن مبادَدهن ألنهدا مدن

 .(2)فهو ملت م بها أينما ح  أو ارتح  نمترامية األطراف وسياسة أمم

 اَلحَع اَثََثع: -3
ة األرر والتعامدد  مددع البشددر تختلددف عددن الددرحلتين السددابقتين مددن حيدد  طبيعدد
فلددم يقتصددر فيهددا علددى األعمددا   نوسددكان المنطقددةن ومددن حيدد  األعمددا  التددي قددام بهددا

الجهاديدة لكدب  جمداح األشددرار والمفسددينل بد  قدام بعمدد  عمراندي هاَد ن أمددا األرر 
وكأن وعورة األرر قد أ درا علدى طبداَعهم وطريقدة -فوعرة المسال ن وأما السكان 

فهندا  فدي التفداهم والمخاطبدة بحيد  ال يكداد اإلنسدان مدنهم يقددر  -رهمتخاطبهم مع مي
َ َقنَد +على التعبير عما في نفسهن وال أن يفقه مدا يحد ده بده ميدرس مدن ميدر بندي قومده 

فددي أسددلوب التخاطددب  لسددبب ن إمددا[93]الكهددف:  "مبننَ َد َببَمننَ قَنِ مكننَ  َّ ََُكننََد َر َُنِفَ َهنن َر قَنننِ  ك 

أو مدددن التخلددف الح دداري والبداَيدددة فددي العدداداا والمفددداهيم  -لفناكمددا أسدد-والتعامدد  
-والمصطلحاان فلما وجدوا القوة في دولة تي القدرنين والعدد  والصدالح فدي سديرته 

لجدأوا إليده بحمدايتهم  -وعد  السلطان يفت  أمامه القلدوب قبد  فدت  الجيدوش واألمصدار
ومأجو  التي كانا تشن علديهم  من هجماا تل  القباَ  الهمجية المفسدةن قباَ  يأجو 

وتلد  ب قامدة السدد  نهجماتهم من خلف الجبلين المتقابلين من الممر ال يق التي بينهما
ا ألن الق ية التدي و دعه  ابين الصدفينن مقاب  خرا  يدفعونه إليه في أموالهمن ونظرَّ
 تو القددرنين نصددب عينيدده هددي اإلصددالح ومقاومددة الفسدداد والشددرن والحكددم بالعددد  بددين
الناسن ولم يكن همه جمع الما  أو قصد العلو في األرر ب تال  الشعوبن فقد رفر 
عر همن وتطوع ب قامة السد على أن يتطوعوا هم من جدانبهم بتقدديم الجهدد البشدرين 

فرة افمنه الخبرة والتصدميم واإلشدرافن وعلديهم الطاقدة العماليدة والمدواد األوليدة المتدو
 .(3)في بالدهم

 ياق القرآني أن هؤالء القوم اتصفوا بصفاا منها:ونالحظ من الس

                               
 .87القصب القرآني في سورة الكهف ب (1)
 .306انظر: مباح  في التفسير المو وعين ب  (2)

 .307ن ب المصدر السابق (3)
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وهتا إما معنداس أنهدم ال يفقهدون لغدة "  َّ ََُكََد َر َُنِفَ َه َر قَننِ  ك +هم قوم متخلفون:  -1

ميرهم من األقوام األخرذن ألنهم لم يط لعدوا عليهدا ولدم يتعلموهدان فهدم منغلقدون علدى 
معهدمن ألنهدم ال يفقهدون وال يتفداعلون معدهن لغدتهم فقدطن وإمدا معنداس أن الكدالم ال ينفدع 

وال يتفدداهمون مددع قاَلددهن ال يفعلددون هددتا لجفدداء وملظددة عندددهمن أو لغفلددة وسددتاجة فددي 
 طبيعتهم.

هم قوم  عفاءن ولتل  عج وا عن صد هجمداا يدأجو  ومدأجو ن والوقدوف  -2
 في وجههمن ومنع إفسادهم.

وا إلددى المعتدددينن ولددتل  لجددأ ددهمن ومقاومددة هددم قددوم عدداج ون عددن الدددفاع عددن أر -3
قدددوة أخدددرذ خارجيدددةن قدددوة تي القدددرنينن حيددد  طلبدددوا منددده حددد  مشدددكالتهم والددددفاع عدددن 

 أرا يهم.

هددم قددوم اتكدداليون كسددالىن ال يريدددون أن يبددتلوا جهدددَّا وال أن يقومددوا بعمدد ن ولددتل   -4
 .(1)ما  لهأحالوا المشكلة على تي القرنينن وأوكلوا إليه حلهان أما هم فمستعدون لدفع ال

لقدد كددان فقده تي القددرنين فدي التعامدد  مدع الشددعوب المست دعفة هددو السدعي الجدداد 
لنقلها من الجه  والتخلف والكس  وال دعف إلدى العلدم والتقددم والنشداط والقدوةن فكدان 

بروح الجماعةن ويشتر  بنفسه مع إشرا  ميدرسن ويدد  علدى تلد   دمير  العم يدير 
متتدابع رفيددع مدع  دمير المخاطددب فدي الدنظم القرآنددي  المدتكلم الدتي يتقابد  فددي تسلسد 

َْب فبًنلب + ن(2)الكريم مما يشير إلى روح الحماس والحيويدة والتعداون المشدتر  ن قَنََل َمنَ َمكَّ
َِْدمكننَ ننَنَهِ   نَنَكِ  َ  َنًنِ ََننِو  َنًنِ ة  َأِق ًَن ِنب  بَ ن َّ َب ًٌِ فَنَأ ََا َ ن  َْ َب َخن ََ ى  َنِيَ اَصَّننَدَفِيب آتَن ِنب زَ َننَل اِ َدبُندب َحننَِّّ إب

ًََِلب قبدِنلكا ََ ْكا قَََل آَت ِنب أَِفلبِا  ََلَ َا ََ ََا َق لقدد كدان تو القدرنين  [96،95]الكهدف: " قَََل انَفَِف ا َحَِّّ إب

ا لهدم فيمدا يعدود علديهم بدالنفعن ولهدتا طلدب مدنهم  ا على مصدلحة النداسن ناصدحَّ حريصَّ
. ومدن نصدحه وإخالصده (3)ورفع لمعنويداتهم المعونة الجسديةن لما في تل  تنشيط لهم

فهدم طلبدوا منده أن يجعد   ننه بت  ما في الوسع والخدمة أك ر مما كدانوا يطلبدونلهمن أ
دان )والدردم هدو  بينهم وبين القوم المفسدين سدَّان أما هو فقدد وعدد بدأن يجعد  بيدنهم ردمَّ

بفددوق مددا  الحدداج  الحصددينن والحجدداب المتددين وهددو أكبددر مددن السددد وأو ددقن فوعدددهم
 .(4) يرجون(

لقد عف  تو القرنين عدن أمدوا  المست دعفين وشدرع فدي تعلديمهم النشداط والعمد  
َِْدمكَ+والكسب والسعين فقا  لهم:  نَنَهِ   َنَكِ  َ  َنًنِ ََِو  َنًنِ ة  َأِق ًَن ِنب  بَ  َّ َب  .[95]الكهف:" فََأ

قدداا والقدددراا إن هددتا العبددارة القرآنيددة معلددم بددار  فددي ت ددافر الجهددود وتوحيددد الطا

                               
 (.2/338انظر: مع قصب السابقين ) (1)

 (.2/627انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ) (2)

 (.3/243بن العربي ) انظر: أحكام القرآن ألبي بكر (3)

 (.16/40روح المعاني )انظر:  (4)
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 والقوذ.

إن القيددادة الحكيمددة هددي التددي تسددتطيع أن تفجددر طاقدداا المجتمددع وتوجهدده نحددو 
 التكام  لتحقيق الخير والغاياا المنشودة.

إن المجتمعددداا البشدددرية منيدددة بالطاقددداا المتعدددددة فدددي المجددداالا المتنوعدددة فدددي 
دور القيدادة الربانيدة ساحاا الفكر والما  والتخطيط والتنظيمن والقدوذ الماديدةن ويدأتي 

في األمة لتربط بدين كد  الخيدوط والخطدوط والتنسديق بدين المواهدب والطاقداا وتتجده 
 بها نحو خير األمة ورفعتها.

الطاقددداا المعطلدددةن واألمدددوا  إن أمتندددا اإلسدددالمية مليَدددة بالمواهدددب ال ددداَعة و
 ي كدد رذن وهددي تنتظددر مددن قيادتهددا فددرةن واألوقدداا المبددددةن والشددباب الحيدداالمهددد

األقطدار والددو  والدبالد لكددي تأخدت بقاعددة تي القدرنين فددي الجمدع والتنسديق والتعدداون 
ًَن ِنب  بَ  َّة  +(1)ومحاربة الجه  والكس  والتخلف َب  ."فََأ

ن موقفه مع المست عفين حمايتهمن وإنما توري هم أسباب القدوة إن تا القرنين لم يك
كان تو القرنين يستطيع أن يبقى حتدى يبددأ  حتى يستطيعوا أن يقفوا أمام المفسدينن لقد

لى يريدد أن ايأجو  ومدأجو  فدي الهجدومن  دم يهداجم ويهد مهمن ولكدن هللا سدبحانه وتعد
يلفتنا إلى أنه ليس من وظيفة الحاكم أو المل  أن يظ  في انتظار هجدوم الظدالمن ولكدن 

 وظيفته منع وقوع الظلم.

يوش لحماية المست عفين مدع قدرتده بج ع تو القرنين وقوع الظلمع لم يأاكيف من
وإنمدا طلدب مدنهم أن يعيندوس ليسداعدهم علدى حمايدة أنفسدهم ويتعلمدوا فندون  نعلى تلد 

الحماية ويكسبوا خبراا ويتدربوا علدى العمد  الجداد الم مدر الدتي يجعلهدم يبندون السدد 
 بأيديهمل وهتا أدعى للحفاظ عليه وإصالحه إن أصابه شيء.

يكدون هدؤالء المست دعفون عداطلينن قدا  الشديخ محمدد متدولي إن تا القرنين رفر أن 
لى عطاء إمكانداان وعطداء تاتدي فدي الدنفس.. ا  سبحانه وتعس تلفتنا إلى أن الشعراوي: وهت

العمدد ن والعطدداء عطدداء اإلمكاندداا هددو مددا تسددتطيع أن تددوفرس مددن وسدداَ  تعيندد  علددى أداء 
يدر مندا ال يلتفدا تعطيد  طاقدة العمد ن وك  هو القوة التاتيدة فدي داخلد  التدي التاتي في النفس
ال يلتفددا إلددى أندده فيدده قددوة يسددتطيع أن يعمدد  بهددا أعمدداالَّ ك يددرةن وأندده ال  إلددى عطدداء الددنفس

يسددتخدمها وأن لديدده قددوة تحمدد  وب مكاندده أن ينتقدد  مددن مكددان إلددى آخددر.. وأن يعمدد  أعمدداالَّ 
 ك يرة.

تخدمةن ويسدتطيع الرجد  هتس القوة معطلة عند عدد كبير من الناسن فهي مير مس
وأمامددده المجددداالا التدددي يسدددتخدم فيهدددا طاقتدددهل ولكنددده ال  نأن يفعددد  بهدددا أشدددياء ك يدددرة

عندس قوة تفكير لدو دربهدا علدى العلدم لفتحدا لده أبوابَّدا ك يدرة يرتد ق منهدال  نيستخدمها
 ولكنه يبقيها كسولة فال تفكر في شيء وال يستخدمها لينميها.

                               
 (.2/342انظر: مع قصب السابقين ) (1)
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 ماتا فع  تو القرنينع

ن بهؤالء ال عفاءن لقد طلب مدنهم استعن بجيشه وال بأناس آخرين.. إنما استعلم ي
أن يأتوا بالحديد  م بناء السد بحي  وص  به إلى قمدة الجبلدينن  دم قدام بصدهر الحديددن 

 وأفرغ عليه النحاس ليكون السد في ماية المتانة والقوة.

علمهدم  أجو ن بدأنين كدان يهداجمهم يدأجو  ومدذ هؤالء ال دعفاء الدتإتن فهو قو  
كيدف يعينددون أنفسدهم وكيددف يبنددون السدد وجعلهددم هدم الددتين يشددتركون فدي البندداء وهددم 
الددتين يقيمونددهن وأعددانهم هددو بخبرتدده وعلمدده فقددطن ليأخددتوا ال قددة فددي أنفسددهمن بددأنهم 

د  نيستطيعون حماية أنفسهم ِ وليتعلموا ما يعينهم ويحميهمن واإلسدالم ينهاندا عدن أن نعدوض
ا بددال عمدد ن ألن تلدد  هددو الددتي يفسددد المجتمددعن الندداس علددى ال كسدد  أو نعطدديهم أجددرَّ

ا بال عم  ال يمكن أن يعم  بعد تل  أبدَّا  .(1)فاإلنسان متى تقا ى أجرَّ

إن تا القرنين قام بمهمة الحاكم الممكن له في األررن فقوذ المست دعف وجعلده 
ا على حماية نفسه لدم يتدر  النداس فدي العدوان وال يعتمدد علدى حمايدة أحددن و من قادرَّ

 .(2)مقاعد المتفرجينل ب  نقلهم إلى ساحة الجد عاملين

وهندا وقفدة مهمدة ودرس هدام و دروري ل مددةن وبخاصدة فدي  مانندا هدتان ألنهددا 
ان أشددد وأقسددى مددن يددأجو  ومددأجو ن إندده خطددر المالحدددة  ا ماحقَّددا مدددمرَّ تواجدده خطددرَّ

خها مدن هويتهددا وعقيدددتها واليهدود والنصددارذن الدتين يسددعون لتددمير كيددان األمدة وسددل
وإسدالمها وجعلهدا عداج ة مكتوفدة األيددي أمدام هدتا الخطدرن تسدتنجد وتسدتنكر وتشدكو 

 إلى مجلس األمن واألمم المتحدةن والدعوة إلى مؤتمر دولي.

إن القرآن الكريم يعلمنا ويرشدنا إلدى طريدق النجداة أال وهدي االلتد ام بمدنه  هللا واتخدات 
ي ن بالجهدداد والقتددا  والقددوة والعلددوم المتطددورة لكددي تسددتحق طريددق العمدد  الصدداَب الصددح

ع األمداني واألحدالم الخادعدةن وعليهدا أن تددخ  ميدددان  األمدة رحمدة هللان فعلدى األمدة أن تدودضِ
العم  والعطداء والجهداد والشدهادةن فعنددما تحدر  القدوم المست دعفون نحدو العمد  بقيدادة تي 

ايتهم المطلوبدةن ونقدف مدع  تي القدرنين بعدد أن تدم القرنينن وصلوا إلى هددفهم المنشدودن ومد
 بناء السد.

 :نظر تو القدرنين إلدى سددس العظديم الدتي حفدظ النداس مدن مداراا المفسددين وقدا 
َّْ َب + َِْمٌَع مَبَ   ن إنها عبارة جميلة مباركة تشير إلى عدة معاٍن:[98]الكهف:" َمَذا 

لى العمد  ال دخم الدتي قدام بدهن قا  سيد قطب رحمه هللا: )ونظر تو القرنين إ -1
فلم يأختس البطر والغرورن ولم تسكرس نشوة القدوة والعلدمن ولكنده تكدر هللا فشدكرسن ورد 

 .(3) إليه العم  الصال  التي وفقه إليه...(

تكر تي القرنين لربه عندد إنجدا  عملدهن يعلمندا كيدف يكدون تكدر هللا سدبحانهن  -2

                               
 .94،93القصب القرآني في سورة الكهفن ب  (1)

 .95المصدر نفسهن ب (2)
 (.4/2293الظال  ) (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الباب األو : أنواع التمكين في القرآن الكريم          

 129 

به عندد توفيقده فدي عملدهن فيستشدعر أن هدتا إن من أعظم صور التكرن هي أن يتكر ر
 بأمر ربهن فيتوا ع ويعد  ويتكر ويشكر.

كان بناء السد رحمة من هللا تعالىن وقد استخدم تو القدرنين علمده الدتي علمده  -3
هللا إيدداسن وتمكيندده الددتي مكندده هللا لددهن اسددتخدمه فددي مسدداعدة الندداس وتقددديم الخيددر لهددمن 

 ه رحمة من ربه وكان استخدامه له رحمة من ربه.ومنع العدوان عنهمن فكان علم

عر  ين إلفسادهمن ولم يحمهم مدنهم إال  -4 هددين بيأجو  ومأجو ن م  كان القوم م 
ا لهم وإنقاتَّا ب تن هللان فلو لدم  هللا ببناء السدن فكان السد رحمة من هللا لهمن وكان خالصَّ

ن بدون عمد  وال جهدد وال حركدةن يتم بناء السدن ولو بقى أولَ  القوم ي شكون ويندبون
لما أنقتوا أنفسهم من الخطرن ألن اإلنقات ال يتم إال بالعم  والجهد المتواصد ن وتكداتف 

 .(1)الجهودن واالنقياد الطوعي للشعوب لشرع هللا خلف القيادة الربانية

َْ َب َح اَ+ -5 ََِد  َََل دَنَََّ   ََنََر َ  ََ َْ َب َق ََِد  ََا َقََ  َ   .[98]الكهف:" فَِب

لقد أعلن تو القرنين ما يؤمن به مدن أن الجبدا  والحدواج  والسددود سدتد  عنددما 
 يحين وعد هللا التي ال يتخلف.

 رابعَّا: المفاهيم الح ارية والدروس والعبر:

 المفاهيم الح ارية: -أ

)تي القددرنين( مفدداهيم ح ددارية  (2)إن هللا تعددالى أظهددر فددي سدديرة أحسددن الملددو 
سيرته دروسَّا لك  من أراد أن يحكم بدالحق والعدد  مدن الحكدام فدي النداسن وجع  في 

إلددى ركدداَ  الح ددارة الربانيددة التددي تقددوم علددى شددرع هللا  أرشددد القددرآن الكددريم عبددادسف
وتحكيمه بين العبادن فمن أهم هتس الركاَ : اإليمانن العد ن العم ن وإنهدا لصدفاا البدد 

وا بحددق علددى أنفسدهمن وأمددوالهمن وأعرا ددهمن منهدا حتددى يسدتقيم أمددر الشددعوبن ويدأمن
وأديدانهمن وعقدولهمن فاإليمددان بدا  ربَّدا يجعدد  الحداكم يحدرب علددى أن يسدتقي أوامددرس 
وتشدريعاته مددن مددنه  هللان الدتي ال شددطط فيدده وال خدالفن وال إفددراط وال تفددريطن وال 

يدتحكم فدي  ويكدون بعيددَّا كد  البعدد عدن هدواسن فدال يظلدم وال يبطدر وال نملو وال جفداء
والعد  البد منده ألنده مركدب النجداةن وأمدان أهد   نرقاب الناس وأمنهم بدون وجه حق

وبالعمدد   ناألررن وال قددة بددين الراعددي والرعيددةن والقاَددد والمقددود والحدداكم والمحكددوم
 والتعاون ينتشر العمرانن وتعم الح ارة وفق منه  رب العالمين.

دة علدددى ركددداَ  اإليمدددانن والعلدددم والعدددد ن لقدددد بندددى تو القدددرنين ح دددارة ربانيدددة معتمددد
واإلصالح مستهدفة بني اإلنسان أينما ح  وأقدامن أو ارتحد  إلدى أي مكدانن فقداد الددنيا باإليمدان 
والخيددر والفددالحن وعمدد  علدددى تخليصددها مددن أسددر المدددادة الطاميددةن وكددتل  الكفددر والشدددر  

 واإلجرام.
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محاربدددة الشددر مدددن وحددرب علددى تربيدددة جنددودس وأتباعدده علدددى الخيددر والحددق و
النفوسن وأهم هتس الشرور الظلم والعدوان والتسدلط علدى النداسن ومحاولدة اسدتعبادهم 
واسدددتغاللهم لتحقيدددق مصدددال  شخصددديةن فاالنحطددداط األخالقدددي أ دددر شددديء بالحيددداة 

 اإلنسانية.

إن الح ارة الربانية متكاملةن وقابلدة للبنداء فدي أي وقدا كدان فيده التد ام بدالمنه  
امددهن ألن المددنه  الربدداني وأحكامدده فيدده كدد  الخيددر مددن عناصددر معنويددة الربدداني وأحك

اعتقادية وروحية وأخالقية وعلميدة وإبداعيدةن وعناصدر ماديدة تشدم  التقددم العمراندي 
تنظيمية وتشدريعية تدنظم حيداة الفدرد والتجارين وكتل  عناصر والصناعي وال راعي 

ولددتل  تخددر  للوجددود ح ددارة والمجتمددع والدولددةن مرتبطَّددا بجميددع جوانددب الح ددارة 
ربانية مؤمنة تتقدم لصدال  البشدرية ولنشدر الهدايدة لتعميمهدا علدى العبداد وتسدعى لبنداء 
الرجا  علدى أسدس مدن العقليدة واألخدالقن واألفكدار الصدحيحةن والتصدوراا السدليمة 

 قب  بناء المباني وتجمي  المدنن وصناعة األسلحة.

توا نهددا وتناسددقهان مددن الحاجدداا الجسددمية وتتميدد  الح ددارة الربانيددة بتكاملهددا و
والعقلية والروحية وتتطلع إلى التنافس الشريفن وإسدعاد البشدريةن وتكدوين الشخصدية 

 الربانية التي تتحم  مسَولياتها الح ارية.

ة لبشرية في  مانه تعطينا صورة مشدرقإن سيرة تي القرنين في قيادته الح ارية ل
التي يسدخر كد  إمكانداا دولتده وجندودس وأتباعده وعلومده لإلنسان القوي المؤمن العالمن 

ووسدداَله وأسددبابه لتع يدد  شددرع هللا وتمكددين ديندده وخدمددة اإلنسددانية وإعددالء كلمددة هللان 
ن ولقدد (1)وإخرا  الناس من الظلماا إلى النورن ومن عبادة الناس والمادة إلى عبدادة هللا

راشددون مدن بعددسن علدى نفدس المندوا  سار نبينا عليه أف   الصالة والسالم والخلفاء ال
َب +ولقد طبقوا قو  هللا تعالى: نوالهدذ التي رسمه القرآن الكريم ِْ َْ ََ إبر مَّكَّنَّنََمِ  وب ا ُ اَّذب

َََقبَبَع اََْم ْب  َب اََِمِنَكلب َ لب  ََ َِ ا  ََِل وب َ ََ ََِم ََِة َ آتَنَ ا اََََّنََة َ َأَمَل ا َبب  [.41الح :]" َأقَََم ا اَصَّ

إن اإليمدددان الراسدددخن والعمددد  الصدددال ن والسددديرة الفا دددلةن والمقاصدددد الخيدددرةن 
والدعوة إلى هللا وإلى الحق واستخدام كد  مدا أوتيندا مدن علدم وحكمدة يصدنع الح دارة 
الربانية التي قاعدتها العقيدة الصحيحةن والتي تنب دق منهدا مبدادئ وقديم وأخدالق ربانيدة 

 في الدنيا وايخرة.تسعد من دخ  في منهجها 

إن الح دارة اإلنسددانية الرفيعددة تتحقدق فددي ظدد  ديدن اإلسددالمن وبددتل  نسددتطيع أن 
تفاعد  األنشدطة اإلنسدانية للجماعدة الموحددة لخالفدة »نعرف الح دارة الربانيدة بأنهدا: 

هللا فددددي األرر عبددددر الدددد منن و ددددمن المفدددداهيم اإلسددددالمية عددددن الحيدددداة والكددددون 
 .(2)«واإلنسان

يف يتسدع لي دم بدين جوانبده حلقداا الح دارة الربانيدة المتعدددة والتدي وهتا التعر
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بدددأا مددع فجددر التدداريخن عبددر األنبيدداء والرسدد  والمددؤمنين بهددمن حتددى الحلقددة األوسددع 
 وما تبعه من تفاعالا وأحدا . ×وهي الحلقة المبتدَة بعصر النبي 

أرجاَهدددا وهكددتا تصدددب  الح ددارة الربانيدددة الح دددارة العالميددةن التدددي ت ددم بدددين 
وتقبد  فدي ع دويتها العدالم  نتفاعالا األمم والشعوب المندرجة تحا شدرع هللا تعدالى

 بأسرسن أسودس وأصفرس وأبي ه وفق المنه  الرباني وأحكامه.

وتسعى لخدمة اإلنسان وإسعادسن ليكون مع سداَر األكدوان المحيطدة بده فدي وحددة 
ي  أصدي  للخدالق العلديم خدالق وفدي تسدب نح ارية كونية تتسامى في تمجيدد هللا تعدالى

نَ َشنِ    إب َّ +ن قدا  تعدالى: (1)الوجود كله ََّ َ إبر مَب ََ َ َمنَ فبنًهب ِْ َْ نِبَ  َ ا َّْ َْ اَ نَمََ ا َّْ ََ ََنلَ اَ نبَب َْ َت
ببًَحَهِ  إبنَّلَ َنََر َحَبًمكَ َغَف ْكا ِْ َِمدبخب َ ََكبَ  َّ تَنِفَ َه َر َت ََ ِب بَب َْ  [.44]اإلسراء:  "َُ

ََِصننلب +إتا تأملنددا فددي قددو  هللا تعددالى:  إننددا َِ ننل    َ ا ِْ ننََر ََفبنن  َخ َْ ِن ََ آَمنَنن ا   إبرَّ ا ب ُ إب َّ اَّننذب
ِْب  َصَّن ِ َنقَب َ تَنَ اَ نِ ا َبب ْب َ تَنَ اَ نِ ا َبب ََ ََ ا اَصََّ ب ََمب . لوجددناها بحدق تم د  معندى [3-1]العصدر: "َ 

لسددورة حددوا عناصددر الح ددارة كلهددا الح دارة الربانيددة فددي مفاهيمهددا وعناصددرهان فا
بو دددوح كامددد : اإلنسدددانن التجمدددعن صدددفة الجمدددع فدددي السدددورة الدددتين آمندددوا وعملدددوا 
  الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالحاا

الصبغةن كما ت منا التفاع  الح اري المسدتمر بالعمد  والتطبيدق والتنفيدت  -ال من -
 للمبادئ والمفاهيم.

في حالدة توقدف وانتظدار إن تعطي  العم  والتنفيت للمبادئ يعط  الربانية ويجعلها 
 .(2)ب  في حالة تأخر وانحسار

إن تا القرنين ساهم في صناعة الحياة البشرية على أسدس عقديدة وأخدالق ربانيدةن 
وتددر  لنددا معددالم وا ددحة فددي التعامدد  مددع نفسددية  :وأكددون قددد أصددبا الحقيقددة إن قلددا

 الشعوب وتحريكها باإليمان والعلم والعم  والعد  واإلصالح والتعمير.

 الدروس والعبر والحكم: -ب

 إن قصة تي القرنين مليَة بايياا والعبر واألحكام وايداب وال مراا والفواَد.

 نتكر منها:

ور قده مدن يشداء بغيدر  ناالعتبار برفدع هللا بعدر النداس درجداا علدى بعدر -1
 حساب ملكَّا وماالَّ لما له من خفي الحكم وباهر القدرةن فال إله سواس.

لددى القيددام باألسددبابن والجددري وراء سددنة هللا فددي الكددون مددن الجددد اإلشددارة إ -2
والعمدد ن وأن علددى قدددر الجددد يكددون الفددو  والظفددرن فدد ن مددا قصدده هللا علينددا عددن تي 
القرنين من  ربه في األرر إلدى مغدرب الشدمسن ومطلعهدا وشدمالها وعددم فتدورسن 
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عددار والبحددار  ددم ووجداندده اللددتة فددي مواصددلة األسددفار وتجشددم األخطددارن وركددوب األو
 إحرا س تل  الفخارن التي ال يشق له مبارن أكبر عبرة ألولي األبصار.

ومنها تنشيط الهمم لرفع العواَدقن وأنده متدى مدا تيسدرا األسدبابن فدال ينبغدي  -3
ا في الخمو ن والر اء بالدونن ب  ينبغدي  أن يعد ركوب البحر وال اجتيا  القفرن عترَّ

 وة عقباس من الراحة والهناء.أن ينشط ويم   في مرارته حال

 وجوب المبادرة إلى معالي األمور. -4

إن مددن قدددر علددى أعداَدده وتمكددن مددنهمن فددال ينبغددي لدده أن تسددكرس لددتة السددلطة  -5
بسددوقهم بعصددا اإلتال ن وتجددريعهم مصددب االسددتعباد والنكددا ن بدد  يعامدد  المحسددن 

 ب حسانه والمسيء بقدر إساءته.

إليدده جددور مجدداورينن أن يبددت  وسددعه فددي الراحددة  إن علددى الملدد  إتا اشددتكى -6
واألمددن دفاعَّددا عددن الددوطن الع يدد ن وصدديانة للحريددة والتمدددن مددن مخالددب التددوحش 

ا بفري ة دفع المعتدين وإم اء العد  بين العالمين.  والخرابن قيامَّ

إن على المل  التعفف عن أموا  رعيتهن وال هد في أخت أجر في مقابد  عمد   -7
 ل  حفظ كرامته و يادة الشغف بمحبته.يأتيهن ففي ت

 التحد  بنعمة هللا إتا اقت اس المقام. -8

تدعيم األسوار والحصون في ال غور وتقويتها علدى أسدس علميدة وفدق دراسدة  -9
 ميدانية صحيحةن لتنتفع به األجيا  على مر العصور وكر الدهور.

ا تطلب األمرن لكدي مشاركة الحاكم العما  في األعما ن واإلشراف بنفسه إت -10
 تنشط الهمم.

تددتكير الغيددر وتعدددريفهم  مددار األعمدددا  المهمددة لكدددي يستشددعروا رحمدددة هللا  -11
 تعالى.

 استح ار القدوم على هللان واستشعار  وا  هتس الدنيا والتطلع إلى ما عند هللا. -12

 االعتبدار بتخليدد جميد  ال نداءن وجليد  اي دارن حيد  نجدد أن اييداا الكريمددة -13
أو حا أخالق تي القرنين الكريمدة مدن شدجاعة وعفدة وعدد  وحدرب علدى توطيدد 

 األمن واإلحسان للمحسنين ومعاقبة الظالمين.

ا متباينةن كما كان يرمي إليده سدعي تي  -14 االهتمام بتوحيد الكلمة لمن يمل  أممَّ
ربطهدا القرنينن ف نه دأب على توحيد الكلمة بين الشعوب ومد   تلد  األمدم المختلفدة لي

 .(1)بالمنه  الرباني والشرع السماوي

 وبهتا نقف عند الدروس والعبر والحكم من هتا القصب القرآني الكريم.

* * * 
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 :  تمهيد

 إن االستخالف في األررن والتمكين لدين هللان وإبدا  الخوف أمنَّان وعدد مدن هللا
ولقد أشار القرآن الكريم بك  و دوح إلدى شدروط  .تعالى متى حقق المسلمون شروطه
 التمكينن ولوا م االستمرار فيه.

َب َنَمنننَ +قدددا  تعدددالى:  ِْ َْ نننَُِِفَبَفننََّهِ  وب ا ِْ ْب ًَََ ََ ََمبََننن ا اَصَّنننَ ب نننِنَكِ  َ  ََ آَمنَننن ا مب ُ ََنننَد هللاَ اَّنننذب  َ
ََ مبننَ قَنننِبَبهب  َِنندب َخننِ فبهبِ  َأِمنكننَ اِ ننَُِِفَََض اَّننذبُ ننَ  َن ََننََّه  مَب ََننَل َهَننِ  َ ًَََنبَنندَب َِْت ُنننَنَهَ  اَّننذبي ا ََّ َهَننِ  دب ِ  َ ًََََمكَبننَن

َ  رَ  ََ َمَ  اََِفَ ب َئب ََ فََأَ  َََب ََِد  ئكَ َ َمَ َنَفَل  َن َُِ لبَن َر  ب َشًنِ ََِبَد َنْب  َ  َََّننَةَ   َُن ََِة َ آتَن ا اَ  َ َأقبًَم ا اَصَّن
ََّكِ  تَنِلَمَ رَ  ََ ََ ا اَلََّ  َل ََ  [.56،55]النور:" َ َأطبً

بكد  لقد أشارا ايياا الكريمة إلدى شدروط التمكدين وهدي: اإليمدان بكد  معانيده و
أركانددهن وممارسددة العمدد  الصددال ن بكدد  أنواعددهن والحددرب علددى كدد  أنددواع الخيددر 

كدد  أشددكاله وأنواعدده وصددنوف البددرن وتحقيددق العبوديددة الشدداملةن ومحاربددة الشددر  ب
وخفايدداسن وأمددا لددوا م اسددتمرار التمكددين فهددي: إقامددة الصددالةن وإيتدداء ال كدداةن وطاعددة 

 .×الرسو  

وأما ما يتعلق بأسباب التمكينن فقد أمر هللا تعالى باإلعداد الشام  في قوله تعدالى: 
َْبََبطب اِْلًَِ + َُ  مَبَ قَن َّة  َ مبَ  َِ َبدُّ ا َهَِ  مََّ اِ ََُد  [.60]األنفا :" وب َ َأ

واإلعددداد فددي حقيقتدده أخددت باألسددبابن فاإلعددداد المطلددوب مددن خددال  مفهددوم اييددة 
إعداد شام ل ألن كلمة قوة جاءا نكرة في سياق األمرن فيشم  قوة العقيددة واإليمدانن 

 وقوة الصف والتالحمن وقوة السالح والساعد.

الشدددام ل المعندددوي  إن اييدددة الكريمدددة تفدددت  أتهدددان المسدددلمين علدددى اإلعدددداد
 والمادين العلمدي والفقهدي علدى مسدتوذ األفدراد والجماعداان وتددخ  فدي طياتهدا 
 اإلعددداد التربددوي والسددلوكي واإلعددداد المددالين واإلعالمددي والسياسددي واألمنددين 

 والعسكري.... إلخ.

وفي هتا الباب سنتعرر لبيان شروط التمكين في فص  مستق  وبيدان أسدبابه فدي 
ن هللا تعددالىن لكددي يسددتفيد منهددا المسددلمون فددي حددركتهم الجددادة لتمكددين فصدد  آخددر بدد ت

 شرع هللا في األرر.
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 الفص  األو 
 ينـــــــــروط التمكــــــــــش

 المبح  األو 
 اإليمان با  والعم  الصال 

لقد بين هللا سبحانه لعبادس حقيقة اإليمان التي يقب  هللا به األعما  ويتحقق به وعدد 
 مؤمنين.هللا لل

فمدددن شدددروط االسدددتخالف فدددي األرر تحقيدددق اإليمدددان بكددد  معانيددده وااللتددد ام 
 بشروطه واالبتعاد عن نواق ه.

وقددد فصدد  القددرآن الكددريم والسددنة النبويددة مو ددوع اإليمددان وأركاندده وشددروطه 
 ولوا مه.

وقد بين علماء أه  السنة في تعاريفهم بيان حقيقة اإليمان فقالوا: بدأن اإليمدان هدو 
ديق بالقلددب والنطددق بالشددهادتين والعمدد  بددالجوارح واألركددانن أي هددو: اعتقدداد التصدد

 وقو  وعم ن فهتس ال ال ة كلها مندرجة فيه وتم   أج اء من حقيقته.

واستدلوا بأدلة ك يرة مدن  نوقد تواترا أقوا  العلماء ومن بعدهم على هتس الحقيقة
 .(1)قو  في حقيقة اإليمانايياا القرآنية واألحادي  النبوية على صحة هتا ال

ًِهبِ  آََيتَنلَ زَاَدُِتَننِ  +قدا  تعددالى:  ََََنن  َِ َبًَن ََا َت َِ  َ إب َِ قَنََنن ََ ََن ََنبننَل هللاَ َ قب ََا  ََ إب ُ َننَ اََِمِؤمبنَن َر اَّنذب إبلَّ
َََْببِ  َُنَُن َنَََّن رَ  َََل  ََ َْزَقِننَنَمَ   إبميََاك َ  ََِة َ ّمبَّنَ  ََ َُ بًَمن َر اَصَّن ُ ََ َمنَ  اََِمِؤمبنَن َر َح انَ  ِ  َُنِنفبَ ن رَ اَّنذب َئبن " َأَ 

 [.4-2]األنفا : 

بدين عمد  القلدب وعمد   -وهدي تعدرر صدفاا المدؤمنين-فقد جمعا هتس اييداا 
الجددوارحن واعتبددرا هددتا كلدده إيمانَّددان وقصددرا اإليمددان عليدده بددأداة القصددر والحصددر 

َننَ+ ََ َمننَ  +دما  ددمنتها بعبددارة وعرفددا المددؤمنين بتلدد  الصددفاا مجتمعددةن عندد" إبلَّ َئبنن َأَ 
وأعما  الجوارح في هتس الصفاا هي: إقامة الصالة واإلنفداق فدي سدبي  " اََِمِؤمبَن َر َح اَ

 هللا.

َََْببننِ  +ومنهددا قولدده تعددالى:  َِمنندب  ا َ َ نبََّح ا ِب َنَ َخننلُّ ا َ ننجَّدك ََنَبننَل ا َب ََا  ََ إب ُ ََيتبنَننَ اَّنذب ََ َيب َنَ َُنننِؤمب إبلَّ
َ رَ  َ  َُِكْب ِْ ن فسجود المؤمنين عندما يتك رون بآياا هللان عبدادة عمليدة [15]السجدة:" َمِ  َ  َُ

بدنيددةن وتسددبيحهم بحمددد ربهددم عبددادة عمليددة لسددانيةن وعدددم اسددتكبارهم عبددادة عمليددة 
 سلوكية أخالقية قلبية.. وهتس كلها أعما  مندرجة في حقيقة اإليمان.

                               
 .23انظر: في ظال  اإليمان للخالدين ب  (1)
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َََّنننََة َهَننِ  إبرَّ +ومنهددا قولدده تعددالى:  ََِة َ آتَنننَ ا اَ ْب َ َأقَننََم ا اَصَّنن ََ ََمبََنن ا اَصَّننَ ب ََ آَمنَنن ا َ  ُ اَّننذب
ََنَن رَ  ًََِهبِ  َ  َ َمِ  َُيِ ََ َََْببِ  َ  َ َخِ ٌو  ِنَد  َب ن فمدن حقيقدة اإليمدان فدي اييدة [277]البقرة: " َأِقَلَمِ  

لدتكر وهمدا الصدالة وال كداةن وخصصا ا نتين منهدا با نعم  الصالحاا على عمومها
 واعتبرا أداءهما عمليَّا من اإليمان.

إن آياا القرآن التي قرنا بين اإليمان وعمد  الصدالحاا واعتبدرا األمدرين مدن 
ََمبنَو +حقيقة اإليمان ومن صفاا المؤمنين ك يرةن منهدا قولده تعدالى:   َ ََ إب َّ َمنَ َلَب َ آَمن

ََ َر ا ََ َُِدَخ َئب ئكََ َ بَك فََأَ  َََم َر َشًنِ َُِظ  [.60]مريم:" ِْلَنََّع َ  َ 

ََمبََن ا َ َمننِ  وب +وفدي قولده تعدالى:  َنَ  َِضب ِبب ن ََب ََاَ  اَ ََ َهَنِ  َقن َئبن ََمبنَو َ نَ بَك فََأَ   َ ََ َِ آَمن إب َّ َمن
ْب آمبَن رَ  ََمبََن ا اَصَّنَ بَ +وكقوله تعالى:  [.37]سبأ: " اَََِْلفََ ََ آَمنَن ا َ  نًَ  َأِقنَل إبرَّ اَّنذبُ َب ْب إباَّ  َ َن َ
ِك  َََم  ََ َْ َِ َأِح  [.30]الكهف: "َم

هتا وقد أطلق القرآن لفظ )اإليمان( على العم  في بعدر اييداا ومدن تلد  قولده 
ًَِك ِ +تعالى:  ََََن ََََنَل اَنَّنَسب َ ََُكن َر اَلََّ ن َل  ََنِ  أَمَّعك َ َ دَك ََبََُك نَ ا َشَهَداَ   ََِن ََ ََ َق ا َ َمنَ   ََنَذَب َشنهبًدك

ًِلب  َ  ََ ببَن َََل  ََ  َُ َب  َ َََ  َمَ َُنَّببَ  اَلََّ  َل ّمبََّ َُنننِ َِ َهَ إب َّ َبنَن ًََنِ ََ  ََ َََع اَِّتب َنن ََِنَ اَِ ببنِ ََ ًَةك إب َّ َق َِ َََكببن إبر َنَنَن
نننًَ  إبميَنننََنَكِ  إبرَّ هللاَ َبب  َب ََ َمنننَدى هللاَ َ َمنننَ َننننََر هللاَ َبًَ ُ نننً ٌ ََََنننَل اَّنننذب َّْحب ن [143]البقدددرة: " َنَّنننَسب ََنننَلَؤ ٌو 

واإليمان هنا يراد به الصالةن وقد تهدب جمهدور المفسدرين إلدى هدتان بد  إن الصدحابة 
 الرواياا عنهم في سبب ن و  ايية.فهموا هتا وت افرا 

روذ إمام المفسرين ابن جرير الطبري بسدندس عدن قتدادةن قدا : )كاندا القبلدة فيهدا 
ن ×صلا األنصار نحدو بيدا المقددس حدولين قبد  قددوم نهدي نبدي هللا بالء وتمحيبن 
ا.. ×وصلى نبي هللا  ا نحو بيا المقدس سبعة عشر شهرَّ  بعد قدومه المدينة مهاجرَّ

 م وجهه هللا بعد تل  إلى الكعبة البيا الحدرام.. فقدا  فدي تلد  قداَلون مدن النداس: 
لرج  إلى مولدسن قدا  هللا عد  وجد : لقد اشتاق ا نما والهم عن قبلتهم التي كانوا عليها

نَُ بً   + ِْ نَلاط  مُّ َِ َ اََِمِْنلبَب َُنِهندبي َمننَ ََُ نََ  إبََل  ب لمددا -ن فقددا  أنداس [142]البقدرة:" قَنو لب اََِمِ نلب

كيددف بأعمالنددا التددي كنددا نعمدد  فددي قبلتنددا األولددىع  :-ص ددرفا القبلددة نحددو البيددا الحددرام
ًَ  إبميَََنَك ِ َ َمَ َنََر هللاَ َب +فأن   هللا:  َب  دم أورد اإلمدام الطبدري إحددذ عشدرة ن [143]البقدرة:" ًَ

رواية عن الصحابة والتدابعين فدي أن المدراد باإليمدان فدي اييدة الصدالةن وأنهدا ن لدا جوابَّدا 
على تساؤ  لدبعر الصدحابة عدن مصدير الصدالة التدي صدلوها إلدى بيدا المقددسن وتسداؤ  

إلى بيدا المقددس الدتين مداتوا قبد  تحويد  القبلدة إلدى آخرين منهم عن مصير صالة إخوانهم 
 .(1)الكعبة

                               
 (.169-3/167لطبري )انظر: تفسير ا (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الباب  ال اني: شروط التمكين وأسبابه          

 139 

ننًَ  إبميَنننََنَك ِ +فمعنددى قولدده:  َب علددى مددا ت ددافرا بددده الروايددة مددن أنددده  "َ َمننَ َنننََر هللاَ َبًَ

بصددالتكم التددي صددليتموها نحددو بيددا  ×ومددا كددان هللا لي دديع تصددديق رسددو  هللا  نالصددالة
 ديقَّا لرسدولين واتباعَّدا ألمدرين وطاعدة مدنكم لدي(المقدس عن أمرسن ألن تل  كان مدنكم تصد

(1). 

وقد التفا اإلمام الطبري إلى الربط بين اإليمان والصالةن والحدظ وجدود التصدديق فدي 
ممارسددة الصددالة والتوجدده فيهددا إلددى بيددا المقدددس  ددم إلددى الكعبددة المشددرفةن وهددتس اللفتددة مددن 

ه الفدددتة فدددي التفسدددير واللغدددة الطبدددري لطيفدددةن وهدددتا الدددربط منددده راَدددعن يشدددير إلدددى موهبتددد
 . (2)اموميره

ََ آَمنَن ا +ومن ايياا التي أطلقا كلمة اإليمدان علدى األعمدا  قولده تعدالى:  إبرَّ اَّنذبُ
َبً ب  ْب اَنَّ َْ وب َقنََّ ََ َِ َببِ  َرِلبي مبَ ََتُِبهبَ  اْ َِ  ِبببميََ ََُّْ ْب َُنِهدبُهبِ   ََ ََ ا اَصََّ ب ََمب  [.9]يونس:" َ 

بددا طاَفددة مدددن المفسددرين إلددى أن المدددراد باإليمددان هنددا األعمدددا  التددي كدددانوا ته
يعملونهددا فددي الدددنيا.. وقددد أورد اإلمددام الطبددري أقددوا  مجموعددة مددن التددابعين فددي هددتا 
المعنىن منها قو  ابن جدري : )يهدديهم ربهدم ب يمدانهم قدا : يم د  لده عملده فدي صدورة 

فيقدو : أندا  خيرن فيقو  له: من أنداع حسنة وري  طيبةن يعارر صاحبه ويبشرس بك 
ا مددن بددين يديدده حتددى يدخلدده الجنددةن فددتل  قولدده:  َننِ  +عملدد ! فيجعدد  لدده نددورَّ ََُّْ َُنِهنندبُهبِ  

َبب ِ  ويال مده  سديَة وريد  منتندةن فديال م صداحبهوالكافر يم   له عمله في صدورة  "ِبببميََ

يمددان عبدداراا أخددرذ وهنددا  آيدداا أخددرذ أطلقددا علددى اإل .(3) حتددى يقتفدده فددي النددار(
 تشير إلى العم  وتت منهن أورد اإلمام البخاري في صحيحه بع ها.

َََؤََن ِ +منها قوله تعالى:  َْ َب ََِ َ  َد ََِبأَ  بَكِ    [.77]الفرقان:" َقِو َمَ َُن

 قا  البخاري: )دعاؤكم: إيمانكم... ومعنى الدعاء في اللغة: )اإليمان(.

 ا الدددعاء بمعنددى اإليمدان قددا : )لدوال دعدداؤكم: إيمددانكم(وجعد  ابددن عبداس ر ددي هللا عنهمد

(4). 

ََّ +ومن هتس ايياا قوله تعالى:  ِب َ اََِمِْنلببب َ ََكبن َّ َأر تَنَ ُّن ا َ َقن َمَكِ  قببَنَو اََِمِ نلب ٍَ اَِنْب ًََِ
نننلب َ اََِمَِئبَكنننعب َ اَِكبَُنننَبب َ اَنَّبب  ًََِننننِ  ب اَخخب لب َ ا ََ َبب َِ آَمننن َّ َمننن ََِ نننِلَ  اَِنننْب ََ بي ا ََََنننَل َحبَبنننلب  ََِمنننََل  ًَبنننَي َ آتَنننَل ا

َََّننََة َ اَِ  ََِة َ آتَنَل اَ َئبَبَي َ وب اَلَبقََبب َ َأقَنََ  اَصَّن َّْ ببًوب َ اَ َّْ ََ اَ َنبَي َ اِ  َْ ًََِنَََُمَل َ اََِم ََِهندبمبِ  َ ا َم فَن َر  ب
ََِبِأَ ننَ ب َ اَ ََ وب ا ََََمننَد ا َ اَصَّننَ بلُب ََا  ََ َمننَ  اََِمُنََّ نن رَ إب َئبنن ََ َ ننَدَق ا َ َأَ  ُ ََ اَّننذب َئبنن َِبَننِأسب َأَ  ننَي ا " ََّننلَّا ب َ حب

 .[177]البقرة: 

                               
 (.3/169المصدر نفسه ) (1)

 .26في ظال  اإليمانن د. الخالدين ب (2)
 (.15/28تفسير الطبري ) (3)

 (.1/9صحي  البخارين كتاب اإليمانن باب دعاؤكم إيمانكم ) (4)
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 .فايية اعتبرا هتس الخصا  تصديقَّا وإيمانَّان وجعلا أعما  البر هتس من اإليمدان
وميدرس عدن  (1)حيد  روذ عبدد الدر اق ×ووجه الداللة من ايية ما فسدرس رسدو  هللا 

عن اإليمان فتال عليه هدتس اييدة  ×تر الغفاري ر ي هللا عنه أنه سأ  رسو  هللا  أبي
َّ َأر تَنَ ُّ ا َ َق َمَك ِ  + َِْب ٍَ ا  .(2)إلى آخرها.. والحدي  رجاله  قاا"  .....ًََِ

أنده جعد   -وهدو البصدير فدي الحددي  والتفسدير-ومن فقه اإلمام البخداري وفطنتده 
بداب أمدور »و دمن بداب أسدماس  نا  البر من أمور اإليمانهتس ايية وما فيها من خص

التدي تتحدد  عدن صدفاا « المؤمندون»وقرنها مع ايياا األولى مدن سدورة « اإليمان
 .(3)المؤمنينن ومع الحدي  التي يقرر أن اإليمان ب ع وستون شعبة

ومن هدتس اييداا:  دال  آيداا أوردهدا اإلمدام البخداري فدي صدحيحه  دمن بداب: 
َُِ  +وهدي قولده تعدالى: « إن اإليمدان هدو العمد من قا  » ن َنَ َنننِ ََُم َمنَ ِبب ََ اِْلَنَّنعَ اَّنِتب َأ ْبنِن َ تبَِن

ََِمََن رَ  وقد نق  جماعة من المفسرين أن قوله »قا  ابن حجر في الفت : [ 72]ال خرف: " تَن

ََِمََنن رَ +هنددا  نن+وال انيددة قولدده تعددالى:  (4)«معندداس: تؤمنددون" تَن ِْ ََ َََن َْ َبنن َبننيَ فَنَ  َِْ ننَ   أَََننََّهِ  َأ ََمَّ
ََ رَ  ََِم  [.93،92]الحجر: "َنَنَ ا َُن

قدا  ابدن حجدر فدي الشدرح: يددخ  فيهدا المسدلم « ال إله إال هللا»قا  البخاري عن: 
والكدددافرن فددد ن الكدددافر مخاطدددب بالتوحيدددد بدددال خدددالفن بخدددالف بددداقي األعمدددا  ففيهدددا 

هدو دليد  التخصديبن وحمد  اييدة فهدتا  نالخالف.. فالسدؤا  عدن التوحيدد متفدق عليده
 .(5)عليه أولىن بخالف الحم  على جميع األعما  لما فيه من االختالف

مددن هددتس اييدداا التددي أوردناهددا يتبددين لنددا أن اإليمددان فددي القددرآن شددام  لالعتقدداد 
وللنطق وللعم ن والبد من القو  بهتا اتباعَّدا للقدرآن الكدريمن الدتي يجدب أن تؤخدت منده 

راءن وأن يعتمدددد عليددده فدددي االسدددتدال  واالسدددتنباطن وأن يدخلددده المتأمددد  األقدددوا  واي
والباح  دون مقرراا مسبقة.. فما قررس القرآن قب ن وما عر ه أخت بهن وما قا  بده 

التددي  ×لدد م المددؤمنين القددو  بدده.. وإليدد  أخددي القددارئ طاَفددة مددن أحاديدد  رسددو  هللا 
د: روذ اإلمددام البخدداري فددي صددحيحه اعتبددرا اإليمددان شددامالَّ للقددو  والعمدد  واالعتقددا
اإليمددان ب ددع وسددتون شددعبة.. »قددا :  ×عددن أبددي هريددرة ر ددي هللا عندده عددن النبددي 

 .(6) «والحياء شعبة من اإليمان

قددا :  ×وفددي روايددة لإلمددام مسددلم عددن أبددي هريددرة ر ددي هللا عندده عددن النبددي 

                               
 هو اإلمام العالمة الحافظ عبد الدر اق بدن همدام الصدنعانين صداحب المصدنفن رحد  األَمدة إليدهن مدن (1)

 (.1/283هـن العبر )211وله أوهام مغمورة في سعة علمهن توفي   ناليمن

 (.1/74فت  البارين كتاب اإليمانن باب أمور اإليمان ) (2)

 (.1/74المصدر نفسه ) (3)

 (.1/109فت  البارين كتاب اإليمانن باب: من قا  إن اإليمان هو العم  ) (4)

 (.1/110المصدر نفسه ) (5)

 .9( رقم 1/10ين كتاب اإليمانن باب: أمور اإليمان )رواس البخار (6)
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ماطدة األتذ عدن اإليمان ب ع وسبعون شدعبةن أف دلها قدو  ال إلده إال هللان وأدناهدا إ»
والشداهد فدي الحددي  مدا تكدرس رسدو  هللا  (1) «الطريق.. والحياء شدعبة مدن اإليمدان..

فالشددهادة قددو  وإماطددة األتذ عددن الطريددق عمدد ن والحيدداء خلددق وسددلو ن وجعدد   ن×
 .(2)ال ال ة من اإليمان دلي  على حقيقتهن ومعظم شعب اإليمان هي أعما 

ال يدؤمن »قدا :  ×هللا عنهما عدن النبدي  وروذ البخاري عن أنس بن مال  ر ي
 .(3)«أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه

والدتي »قا :  ×وروذ البخاري عن أبي هريرة وأنس ر ي هللا عنهما أن النبي 
 «نفسدي بيدددس ال يدؤمن أحدددكم حتدى أكددون أحدب إليدده مدن والدددس وولددس والندداس أجمعددين

(4). 

سدَ  أي العمد   ×عنده: أن رسدو  هللا وروذ البخاري عن أبي هريرة ر ي هللا 
قيد : ن «الجهاد في سدبي  هللا»قي :  م ماتاع قا : ن «إيمان با  ورسوله»أف  ع قا : 
 . (5)«ح  مبرور» م ماتاع قا : 

أمدر وفدد عبدد  ×وروذ البخاري عن ابن عبداس ر دي هللا عنهمدا أن رسدو  هللا 
قدالوا:  «هد  تددرون مدا اإليمدانع» : القيس عندما قدموا عليه باإليمدان بدا  وحددس. قدا

شهادة أن ال إله إال هللان وأن محمدَّا رسو  هللان وإقام الصدالة »هللا ورسوله أعلم. قا : 
 .(6)«وإيتاء ال كاةن وصوم رم انن وأن تؤدوا خمسَّا من المغنم

هتس األحادي  وميرها من األحادي  تجعلهدا شداملة لالعتقداد والعمد ن وأمدا أقدوا  
 قد تواترا في بيان حقيقة اإليمان.السلف ف

 (8)وإسددحاق (7)تهدب مالدد  والشدافعي وأحمدد واألو اعدي»قدا  شدارح الطحاويدة: 
وساَر أهد  الحددي  وأهد  المديندة رحمهدم هللا وأهد  الظداهر وجماعدة مدن  بن راهويه

 .(9)«المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنانن وإقرار باللسانن وعم  باألركان

اإليمدان: قدو  وعمد  ونيدة وسدنة.. : »(10)  بدن عبدد هللا التسدتريوقا  اإلمدام سده
ألن اإليمان إتا كان قوالَّ بال عم  فهو كفرن وإتا كان قدوالَّ وعمدالَّ بدال نيدة فهدو نفداق. 

                               
 .57( رقم 1/63رواس مسلمن كتاب اإليمانن باب: بيان عدد شعب اإليمان ) (1)
 .30في ظال  اإليمانن ب  (2)
 .13( رقم 1/11رواس البخارين كتاب اإليمانن باب: من اإليمان أن يحب ألخيه ) (3)
 .14( رقم 1/11من اإليمان ) ×ب: حب الرسو  رواس البخارين كتاب اإليمانن با (4)
َِةَ +رواس البخارين كتاب اإليمانن باب:  (5)  .26( رقم 1/14) "فَِبر َلَ  ا َ َأَقََم ا اَصَّ
 .53( رقم 1/23رواس البخارين كتاب اإليمانن باب: أداء الخمس من اإليمان ) (6)
روذ عن خلدق ك يدر مدن التدابعينن  ناألو اعي الفقيه هو اإلمام العابد الحجة ال قة عبد الرحمن بن عمر (7)

 نوكان رأسَّا في العلم والعم  واالتباعن بارعَّدا فدي الكتابدةن كدان يك در مدن الصدالة والعبدادة وقيدام الليد 
 (.1/341(ن شتراا التهب )6/238هـن تهتيب التهتيب )158توفي في بيروا عام 

عددالم خراسددان  ن ددم النيسددابوري الحددافظ ابددن راهويدده هددو إمددام المشددرق إسددحاق بددن إبددراهيم المددرو ي (8)
 .9/234هـن حلية األولياء 238والعراق في عصرسن توفي سنة 

 .373انظر: الطحاويةن ب  (9)
 من ال هاد الكبار والعباد المشهورين اشتهر بالتصوف السني وبالحكم الجميلة. (10)
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 .(1)«وإتا كان قوالَّ وعمالَّ ونية بال سنة فهو بدعة

وقددا  اإلمددام عبددد الددر اق: سددمعا مددن أدركددا مددن شدديوخنا وأصددحابنا سددفيان 
وسدفيان  (3)ومال  بن أنس وعبد هللا بن عمر واألو اعين ومعمر بدن راشدد (2)ريال و

 ي يد وينقب. نيقولون: اإليمان قو  وعم  (4)بن عيينة

 (8)وعطدداء (7)والحسددن البصددري (6)والنخعددي (5)وهددتا قددو  ابددن مسددعود وحتيفددة
المددح  .. فدالمعنى الدتي يسدتحق بده العبدد(10)ومجاهد وعبد هللا بن المبدار  (9)وطاوس

والوالية من المؤمنين هو إتيانه بهتس األمور ال ال ة: التصديق بالقلب واإلقرار باللسدان 
 .(11)والعم  بالجوارح

فهددؤالء مصددابي  الهدددذ وأَمددة الدددين وعلمدداء األمددة مددن أهدد  الحجددا  والعددراق 
 والشام وخراسان يرون أن اإليمان قو  باللسان وعم  باألركان واعتقاد بالجنان.

هددو قددو  وفعدد  ي يددد ويددنقب »اإلمددام البخدداري فددي كتدداب اإليمددان فددي صددحيحه  وقددا 
والحددب فددي هللا والددبغر فددي هللا مددن اإليمدددانن وقددا  عمددر بددن عبددد الع يدد : إن لإليمدددان 
فددراَر وشددراَع وحدددودَّا وسددننَّان فمددن اسددتكملها اسددتكم  اإليمددانن ومددن لددم يسددتكملها لددم 

تدى تعملدوا بهدان وإن أمدا فمدا أندا علدى صدحبتكم يستكم  اإليمانن ف ن أعدش فسدأبينها لكدم ح
 .(12)بحريب

وفدي مفهدوم السدلفن  نوبهتا يتبين لنا أن مفهوم اإليمان وحقيقته في القرآن والسنة
تصددديق بالجنددانن وإقددرار باللسددانن وعمدد  باألركددانن قددا  سدديد قطددب رحمدده هللا فددي 

مة تسددتغرق النشدداط إن حقيقددة اإليمددان التددي يتحقددق بهددا وعددد هللا حقيقددة  ددخ»ظاللدده: 
اإلنساني كلهن وتوجه النشاط اإلنساني كلهن فما تكداد تسدتقر فدي القلدب حتدى تعلدن عدن 
نفسها في صورة عم  ونشاط وبنداء وإنشداء موجده كلده إلدى هللان ال يبتغدي بده صداحبه 
إال وجدده هللان وهددي طاعددة   واستسددالم ألمددرس فددي الصددغيرة والكبيددرةن ال يبقددى معهددا 

ن وال شدهوة فدي القلدبن وال ميد  فدي الفطدرة إال وهدو تبدع لمدا جداء بده هوذ فدي الدنفس
                               

 .163بن تيمية: الاإليمان  (1)

 (.7/229هـن سير أعالم النبالء )161توفي  نخ اإلسالم من أه  الحدي هو سفيان بن مسروق شي (2)

ميد ان االعتددا   نهدـ153هو معمر بن راشد أبو عمر البصدري مدن تالميدت عبدد الدر اق الصدنعاني ا  (3)

4/154 . 

 (.4/117هـن تهتيب التهتيب )198توفي  نهو محمد أبو محمد بن عيينة بن أبي عمران الهاللي (4)
 .×ة بن اليمان صحابي جلي  صاحب سر رسو  هللا حتيف (5)
 (.1/177هـن تهتيب التهتيب )96توفي  نهو إبراهيم بن ي يد النخعي (6)

 هـ بالبصرة.110توفي  نمن ساداا التابعين اشتهر بالعلم والعبادة وال هد (7)

 (.1/108)هـن العبر 114هو عطاء بن أبي رباح فقيه أه  الحجا ن أف   أه   مانهن توفي  (8)

ا وأدبَّا )ا  (9)  (.1/99العبر ) نهـ(106طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن أحد األعالم علمَّ

 (.3/32هـن وفياا األعيان )181كان من المجاهدين العاملين جمعا فيه خصا  الخير توفي  (10)

 (.147-1/146مسلم مع شرح النووين كتاب اإليمان ) (11)

 (.1/9)« بني اإلسالم على خمس: »×اإليمانن باب: قو  النبي  رواس البخارين كتاب (12)
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 من عند هللا. ×رسو  هللا 

فهو اإليمدان الدتي يسدتغرق اإلنسدان كلدهن بخدواطر نفسدهن وخلجداا قلبده وأشدواق روحدهن 
وميددو  فطرتددهن وحركدداا جسددمهن ولفتدداا جوارحدده وسددلوكه مددع ربدده فددي أهلددهن ومددع الندداس 

سدددتخالف والتمكدددين بحانه فدددي اييدددة نفسدددها تعلددديالَّ لالقدددو  هللا سددد جميعَّدددا.. يتم ددد  هدددتا فدددي
 .(1)«واألمن

لقددد تقددرر أن اإليمددان عنددد علمدداء السددلف قددو  باللسددان واعتقدداد بالجنددان وفعدد  
 باألركان.

والقو  باللسان هو النطدق بشدهادة الحدق وهدي كلمدة التوحيدد )ال إلده إال هللا محمدد 
 رسو  هللا(.

 .(2)حق إال هللان وبتل  تنفي اإللهية عما سوذ هللا وت بتها   وحدسومعناها: ال معبود ب

يقو  شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: )ليس للقلدوب سدرور وال لدتة تامدة إال فدي 
محبدة هللان والتقدرب إليده بمدا يحبدهن وال تمكدن محبتده إال بداإلعرار عدن كد  محبددوب 

لددة إبددراهيم الخليدد  عليدده السددالم وسدداَر وهددي م ن«ال إلدده إال هللا»سددواسن وهددتا حقيقددة 
أمددا شددقها ال دداني: محمددد  ن(3) األنبيدداء والمرسددلين صددالة هللا وسددالمه علدديهم أجمعددين(

 فيما أمر واالنتهاء عما نهى عنه و جر. ×رسو  هللان فمعناس تجريد متابعته 

 نفيَّا وإ باتَّا. نوالء وبراء« ال إله إال هللا»ومن هنا كانا 

ندده وكتابدده وس ددن ة نبيدده وعبددادس الصددالحينن وبددراء مددن كدد  طدداموا والء   ولدي
ََِلَ ةب اََِ نِنَ َل+ َِ ََ َبب َْ لب فَنَ دب اِ َُِم ْب َ َُنِؤمبَ َبب َغ  َدََّ َِ َُِكَفِل َبب  [.256]البقرة: " َفَم

 وبهتس ايية يت   أن اإلنسان ال يكون مؤمنَّا إال بالكفر بالطاموا.

َّْ َبَكنِ  َ  َ تَنَّببََن ا +قدا  تعدالى:  نوكلمة التوحيد والء لشدرع هللا نَ  ًَِك  مَب َبَل إبََن اتَّببََن ا َمنَ أَنِن
ِك مََّ َتَذنََّل رَ  َبً  [.3]األعراف:" مبَ َد نبلب َأِ َبًَََ  َق

َهَ+وقا  تعالى:  ًََنِ ََ َْ هللاب اَِّتب َفدََل اَنَََّس  َب َحنبًفكَ فبِدَل ُ دَب ََ ََب  [.30: ]الروم" فََأقبِ  َ ِقَه

ََ هللاب َحِكمكنَ +وبراء من حكم الجاهلية: قا  تعالى:  ََ مبن ن َْ َِ َأِح َْ َر َ َم َبَّعب َُنبنِ َأَفَحِكَ  اِْلََمب
 [.50]الماَدة:  "ََبَ ِ    َُ قبَن رَ 

َِ +ويراء من ك  دين ميدر ديدن اإلسدالم: قدا  تعدالى:  َِ ب دبُنكنَ فَنََن ِ ن ًَِ ا ب َُن ب غَن َ َمنَ َُنبنِ
ََ َُنِ َبَو مبنِ  لُب ََ اِْلََ ب َلةب مب  [.85]آ  عمران: " َل َ َمَ  وب اَخخب

                               
 (.4/2528ظال  القرآن ) (1)

 .36انظر: فت  المجيدن ب (2)
 (.28/32مجموع فتاوذ اإلسالم ) (3)
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 وت با أربعة أمور. (1)تنفي أربعة أمور ن م هي نفي وإ باا

 تنفي ايلهةن والطواميان واألندادن واألرباب.

ا.  فايلهة: ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع  رن فأنا متختس إلهَّ

ش  للعبادة. والطواميا: من ع بد وهو راٍرن أو   ر 

واألنداد: ما جتب  عن دين اإلسالمن من أه ن أو مسكنن أو عشيرةن أو مدا  فهدو 
َُب هللاب +ند لقوله تعالى:  َِ  َنَح َذ مبَ َد رب هللاب أَِنَدادكا ُيَببُّ ََ ََ اَنََّسب َمَ َُنَِّفب  [. 165]البقرة:  "َ مب

ََْمِ  +ولده تعدالى: واألرباب: من أفتا  بمخالفة الحدق وأطعتده مصدداقَّا لق َنَذ ا َأِحبَنَ اَّتَّ
ََِْبَبك مَبَ َد رب هللاب  َِ  َأ ََ َِْمَبَ  [.31]التوبة:" ....َ 

 وت با أربعة أمور:

 القصد: وهو كون  ما تقصد إال هللا. -1

ََ آَمَن ا َأَشدُّ َحباَ لب +والتعظيم والمحبة: لقوله تعالى:  -2  [.165]البقرة: " َ اَّذبُ

ننَض ََننلَ إب َّ َمننَ  َ إبر +الرجدداء لقولدده تعددالى: والخددوف و -3 ََننلَ  فَننَِ َنَشب ََ هللاَ  ب نن ِْ َْ َ إبر مَيِ
 َ ً ََْف َْ اَلَّحب َِ َبَدبخب َ َمَ  ا َب  َِ َُ  بلب َمَ ََُ ََ  مب َبلب َُصً َِ َْادَّ َبَف  َ ًِ  فَِ َ  [.107]يونس: " ُّلبِدَ  ِبب

ينفي الشر  وتوابعده  نال إله إال هللا ولقد جاء القرآن من أوله إلى آخرس يبين معنى
ويقدددرر اإلخدددالب وشدددراَعهن فكددد  قدددو  وعمددد  صدددال  يحبددده هللا وير ددداس هدددو مدددن 

ن (3)وإمدا ت دمنَّا ن(2)مدلوالا كلمة اإلخالبن ألن داللتها على الددين كلده إمدا مطابقدة
ا  ن يقرر تل  أن هللا سماها كلمة التقوذ.(4)وإما الت امَّ

والمعاصدددين وإخدددالب ط هللا وعقابددده بتددر  الشدددر  والتقددوذ: أن يتقدددي سدددخ -4
أن »تبدداع أمددرس علددى مددا شددرعهن كمددا قددا  ابددن مسددعود ر ددي هللا عندده: العبددادة  ن وا

تعم  بطاعة هللان على نور من هللان ترجو  واب هللان وأن تتر  معصية هللان على ندور 
 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن هللان تخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداف 

 .(5)«عقاب هللا

هدددتس الكلمدددة والتددد ام أحكامهدددا والعمددد   معرفدددة ×لقدددد تدددم ألصدددحاب رسدددو  هللا 
 بمقت اها ولوا مها.

فقدا : قدو  وعمد ن قدا : ي يدد  قا  سفيان بن عيينة عندما سأله رج  عدن اإليمدان

                               
 .25انظر: الوالء والبراء في اإلسالم لمحمد سعيد القحطانين ب  (1)
 داللة المطابقة: هي داللة اللفظ على معناس. (2)
 معناس. من داللة الت مين: هي داللة اللفظ على ج ء (3)
 داللة االلت ام: هي داللة اللفظ على معنى خار  عنه لكنه ال م له. (4)
 (.4/99مجموعة الرساَ  النجدية ) .انظر: المورد العتب ال ال  (5)
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ويدنقبع قددا : ي يددد مددا شداء هللان ويددنقب حتددى ال يبقددى منده م دد  هددتسن وأشددار سددفيان 
  ال عمدد ع قددا  بيدددسن قددا  الرجدد : كيددف نصددنع بقددوم عندددنا ي عمددون: أن اإليمددان قددو

إن هللا عد  وجد  بعد   نسفيان: كان القو  قولهم قبد  أن تقدرر أحكدام اإليمدان وحددودس
إلددى الندداس كلهددم كافددة أن يقولددوا: ال إلدده إال هللان وأندده رسددو  هللا. فلمددا  ×نبينددا محمدددَّا 

قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسدابهم علدى هللا عد  وجد ن فلمدا علدم 
ع  وج  صدق تل  من قلوبهمن أمدرس أن يدأمرهم بالصدالةن فدأمرهم ففعلدوان فدوهللا هللا 

لو لم يفعلوا ما نفعهم اإلقدرار األو  وال صدالتهمن فلمدا علدم هللا جد  وعدال صددق تلد  
من قلوبهمن أمرس أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينةن فأمرهم ففعلوان فوهللا لو لم يفعلوا مدا 

 صالتهمن فلمدا علدم هللا تبدار  وتعدالى صددق تلد  مدن قلدوبهمن نفهم اإلقرار األو  وال
أمددرهم بددالرجوع إلددى مكددة ليقدداتلوا آبدداءهم وأبندداءهمن حتددى يقولددوا كقددولهمن ويصددلوا 
صددالتهمن ويهدداجروا هجددرتهمن فددأمرهم ففعلددوان فددوهللا لددو لددم يفعلددوا مددا نفعهددم اإلقددرار 

هللا عدد  وجدد  صدددق تلدد  مددن  األو  وال صددالتهم وال هجددرتهمن وال قتددالهمن فلمددا علددم
ففعلددوان  عبدددَّان وأن يحلقددوا رءوسددهم تددتلالَّ قلددوبهم أمددرس أن يددأمرهم بددالطواف بالبيددا ت

فددوهللا لددو لددم يفعلددوا مددا نفعهددم اإلقددرار األو ن وال صددالتهمن وال هجددرتهمن وال قددتلهم 
آبدداءهمن فلمددا علددم هللا عدد  وجدد  صدددق تلدد  مددن قلددوبهم أمددرهم أن يأخددت مددن أمددوالهم 

يطهرهم بهان فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وك يرهان فوهللا لو لدم يفعلدوا مدا  صدقة
نفعهم اإلقدرار األو  وال صدالتهمن وال هجدرتهمن وال قتدالهم آبداءهم وال طدوافهمن فلمدا 
علم هللا تبار  وتعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم مدن شدراَع اإليمدان وحددودس 

ََِ  + قا  ع  وج : ق  لهم: ِ ن ََ َََكنَ  ا ب نً ََِمنِتب َ َْضب ًَِكِ  نب ََََن  ََ ُنَنَكِ  َ َأَِتَِمن ََ َََكِ  دب َِ ًََِنِ َ  َأِنَم ا
 [.3]الماَدة:" دبُنكَ

ا ومدن  قا  سفيان ال وري: فمن تدر  خلدة مدن خدال  اإليمدان كدان بهدا عنددنا كدافرَّ
دان هكدت ا الس دنة أبلغهدا عندي مدن تركها كسالَّ أو تهاونَّا بهان أدبناس وكدان بهدا عنددنا ناقصَّ

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأل  
 .(1)من الناس

ال تنفدع صداحبها إال « ال إلده إال هللا»وقد تكر العلماء رحمهم هللا شروطَّا سدبعة لدـ
 باجتماع هتس الشروط. وإلي  شرحها:

 شروط كلمة التوحيد:

ألفاظهددا وحفظهددان فكددم مددن عددامي  البددد أن تعلددم أندده: )لدديس المددراد مددن هددتا عددد  
لت مهان ولو قي  لده أعددها لدم يحسدن تلد ن وكدم حدافظ أللفاظهدا يجدري اجتمعا فيه وا

ا فيما يناق ها والتوفيق بيد هللان وهللا المستعان(  .(2) فيها كالسهمن وتراس يقع ك يرَّ

                               
 .104كتاب الشريعة ألبي بكر محمد بن الحسين ايجرين ب (1)

 (.1/418لحافظ الحكمي )معار  القبو  للشيخ ا (2)
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مفتداح الجندةع قدا : بلدى. « ال إلده إال هللا»لمدن سدأله: )ألديس  (1)وقد قا  وهب بن منبده 
 .(2) ف ن جَا بمفتاح له أسنان فت  ل ن وإال لم يفت  ل ( ولكن ما من مفتاح إال وله أسنانن

 ايتية:« ال إله إال هللا»وأسنان هتا المفتاح هي شروط 

 الشرط األو : العلم بمعناها المراد منها نفيَّا وإ باتَّان المنافي للجه  بتل :

ََِ  أَنَّلَ  َ إبَََل إب َّ هللاَ +قا  تعالى:  َِ ِ َنقَب َ َمنِ  +الى: وقدا  تعد[. 19]محمد:" فََ إب َّ َمنَ َشنهبَد َبب
َََمنن رَ  َِ بقلددوبهم مددا نطقددوا بدده « وهددم يعلمددون» «نال إلدده إال هللا»أي بددـ [ 86]ال خددرف:" َُن

نطب  َ إبََن+بألسدنتهم. وقدا  تعدالى:  ِْ َِ ب َِن ب قََئبمكنَ َبب َب َِ َن  ا َل َشنهبَد هللاَ أَنَّنلَ  َ إبََنَل إب َّ َمنَ  َ اََِمَِئبَكنعَ َ َأَ 
ََ اِ َكبً َ  َُب ََ َِ  [.18]آ  عمران: "إب َّ َمَ  ا

مدن مداا وهدو »: ×وفي الصحي  عن ع مان ر ي هللا عنه قا : قا  رسو  هللا 
 .(3) «يعلم أنه ال إله إال هللا دخ  الجنة

 الشرط ال اني: اليقين المنافي للش :

ددان فدد ن ومعنددى تلدد : أن يكددون قاَلهددا مسددتيقنَّا بمدددلوالا هددتس الكلمددةن يقي نَّددا جا مَّ
 .(4)اإليمان ال يغني فيه إال علم اليقين ال علم الظن

نهب +قا  تعالى:  ْب ِمنَ اهببِ  َ أَنِنَف َْب لب َ ََْ  َبلب يَّ ََّلِ َُنِلَل َ ا َ َقََمَد ا  ََ آَمَن ا َبب ََ اََِمِؤمبَن َر اَّذبُ ِ  وب إبلَّ
ََ َمَ  اَصََّدبَق رَ  َئب  [.15الحجراا:]" َ ببًوب هللاب َأَ 

: ×وفددي الصددحي  مددن حدددي  أبددي هريددرة ر ددي هللا عندده قددا : قددا  رسددو  هللا 
أشهد أن ال إله إال هللا وأني رسدو  هللان ال يلقدى بهمدا عبدد ميدر شدا  فيهمدا إال دخد  »

 .(5) «الجنة

 الشرط ال ال : القبو  لما اقت ته هتس الكلمة بقلبه ولسانه:

 بداء مدا قدد سدبق مدن إنجداء مدن قبلهدان وانتقامده وقد قب هللا ع  وج  عليندا مدن أن
 ممن ردها وأباها.

ََف َمنَ إباَّ َ َقنِدَا آََبَ َا +قا  تعالى:  ُِ نَ نَّنذبُل  إب َّ قَنََل َم ََ وب قَنِلَُنع  مَب َبن ََِنَ مبنَ قَنِب َِْ ن ََ َمنَ َأ  ََنَذَب
نن  مُِّ َُننَد رَ  ْبمب ََََننَل آَم َننَ َأ َ  َلَ قَنن  ََََننَل أَمَّننع  َ إباَّ  ًََِننلب آََب ََنننِ  قَننَََ ا إباَّ ِبب ََ ِمننَدى ّمبَّننَ َ َقنندهُِّ  َْب ََُكِ   نن ئنِ ََننِ  قب

َُِ   بلب َنَفبَل رَ  َِ ِْ ب َََقبَبَع اََِمَكذَب بيَ   َأ َهِ  فََِنظَِل َنًَِض َنََر   [.25-23]ال خرف: " فََنِنَُنَ ِمَنَ مبننِ

                               
وابدن عمدرن  ن أبدي هريدرة وأبدي سدعيد وابدن عبداسوهب بن منبه بن كام  اليمداني الصدنعاني روذ عد (1)

 (.1/167هـن انظر: تهتيب التهتيب )110توفي 

 (.2/87رواس البخارين كتاب الجناَ ن باب: من كان آخر كالمه: ال إله إال هللا ) (2)

 .43( رقم 1/55نن باب: الدلي  من ماا على التوحيد )رواس مسلمن كتاب اإليما (3)
 (.2/419معار  القبو  ) (4)

 .27( رقم 1/57،56رواس مسلمن كتاب اإليمانن باب: الدلي  من ماا على التوحيد ) (5)
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ََ َْ +وقا  تعالى:  َب َِ قَنِب ََِنَ مب  َِْ ََ َ َََ ِد َأ ُ ََ اَّنذب ن ْب فََنِنَُنَ ِمنَنَ مب ًَبنَنَ َِبَن ِك إبََل قَنِ مبهبِ  َفَجََ  َم  َبب  َ
َنَ َنِصَل اََِمِؤمبنبيَ  ًََنِ ََ  [.47]الروم:" َأِقَلَم ا  ََنََر َح اَ 

م د  مدا »قدا :  ×وفي الحدي  الصحي  عن أبي موسى ر ي هللا عنه عن النبي 
دا فكدان منهدا نقيدة قبلدا بع ني هللا به من الهدذ والعلم كم   ا لغي  الك يدر أصداب أر َّ

المدداء فأنبتددا الكدد  والعشددب الك يددرن وكانددا منهددا أجددادب أمسددكا المدداء فنفددع هللا بهددا 
الناس فشربوا وسقوا و رعدوان وأصداب منهدا طاَفدة أخدرذ إنمدا هدي قيعدان ال تمسد  

بده فعلدم وعلدمن  ماء وال تنبا ك ن فتل  م   مدن فقده فدي ديدن هللا ونفعده مدا بع ندي هللا
 .(1)«وم   من لم يرفع بتل  رأسَّا ولم يقب  هدذ هللا التي أرسلا به

 الشرط الرابع: االنقياد لما دلا عليهن المنافي لتر  تل :

َْ َبَكِ  َ َأِ َبَم ا ََلَ +قا  تعالى:  َب ا إبََل   [.54]ال مر:"  ...َ أَنًب

َِ َأ ِ +وقا  تعالى:  ََ دبُنكَ ّمبَّ َْ َِ َأِح ٌَ َ َم ْب  [.125]النساء: " َََ  َ ِقَهَل لب َ َمَ  ََمِ

ََِلَ ةب اََِ نِنَ َل+وقا  تعالى: َِ ََ َبب َْ ٌَ فَنَ دب اِ َُِم ْب َبِ  َ ِقَهَل إبََل هللاب َ َمَ  ََمِ ِْ َُ  "َ َمَ 
 [.22]لقمان:

ن+وقا  تعدالى:  ََ  َ َُنِؤمبنَن َر َحنَِّّ َُيَكَبَمن َ  فبًَمنَ َشنَجَل  َنًنِ َْ َبن  َ َِ نهبِ  فَن ْب نَنَهِ  يَّ  َ ُيَبنَد ا وب أَنِنَف
َبًمكَ ِْ ََبَم ا َت َْ َُ َ ََ ًِ ََ ََّ َق  [.65]النساء: " َحَلقكَ ّمَب

قا  ابن ك ير فدي تفسديرها: )يقسدم هللا تعدالى بنفسده الكريمدة المقدسدة أنده ال يدؤمن 
نقيداد فما حكم به فهو الحق التي يجب اال نفي جميع األمور ×أحد حتى ي حكضم الرسو  

ان ولهتا قا :  َبًمكَ+له باطنَّا وظاهرَّ ن ِْ ََبَم ا َت ن َْ َُ َ ََ ًِ ن ََ َّنَ َق هبِ  َحَلقكنَ ّمَب ْب أي: " يَّ  َ ُيَبَد ا وب أَنِنَف

ددا ممددا حكمددا بددهن  إتا حكمددو  يطيعوندد  فددي بددواطنهم فددال يجدددون فددي أنفسددهم حرجَّ
ا كليَّددا مددن  وينقددادون لدد  ميددر ممانعددة وال فددي الظدداهر والبدداطن فيسددلمون لددتل  تسددليمَّ

والدتي نفسدي بيددس ال يدؤمن أحددكم حتدى »مدافعةن وال منا عةن كما ورد في الحددي : 
 .(3)((2) «يكون هواس تبعَّا لما جَا به

 الشرط الخامس: الصدق المنافي للكتب:

َُ اَنَّنََس   اَّل+وهو أن يقولها صدقَّا من قلبهن يواطئ قلبه لسدانهن قدا  تعدالى:  ن ْب َأَح
ََُِننن َُ َنن ا آَمنَّننَ َ َمننِ   َ َُنِفَُننَنن رَ َأر  ََ َ ننَدَق ا    ا َأر َُنَ َ  ُ ََّ هللاَ اَّننذب َََم َِ ََ مبننَ قَنننِبَبهبِ  فَنََننًَن َ َََ ننِد فَنَُننَّننَ اَّننذبُ

                               
 .79( رقم 1/32رواس البخارين كتاب العلمن باب: ف   من ع ِلم وعلم ) (1)
ن قا  فيه الندووي: وهدو حددي  حسدن صدحي  روينداس فدي 134ب  الحدي  مروي في األربعين النووية (2)

 كتاب الحجة ب سناد صحي .
 (.1/533تفسير ابن ك ير ) (3)
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َب بيَ  ََّ اََِكَ َََم َِ  [.3-1]العنكبوا:" َ ًَََن

ًََِننِ  ب اخَ +وقدا  تعدالى:  لب َ َبب ََ اَنَّننَسب َمنَ َُنَ ن َل آَمنَّنَ َبب ن َنِؤمبنبيَ َ مب ننلب َ َمنَ َمن  ِبب ََ َر هللاَ   خب ََيَننَدب
َََل رَ  نَهِ  َ َمنَ َُِ ن َْ ََ َر إب َّ أَنِنَف ََ آَمَن ا َ َمَ ََيَِد ََنَذاٌب   َ اَّذبُ ََاَدَمَ  هللاَ َمَلضكنَ َ َهَنِ   ٌَ فَنن وب قَنََن َبب  مَّنَل

ََ َنَنَ ا َُِكذب َ رَ  ٌ  ِبب  [.10-8]البقرة: " َأًَب

مدا مدن أحددد : »×ن عدن معدات بدن جبد  ر ددي هللا عنده عدن النبدي وفدي الصدحيحي
يشددهد أن ال إلدده إال هللا وأن محمدددَّا عبدددس ورسددوله صدددقَّا مددن قلبدده إال حرمدده هللا علددى 

 .(1) «النار

والتصددديق بددال إلدده إال هللا يقت ددي اإلتعددان واإلقددرار »قددا  العالمددة ابددن القدديم: 
هدتس الكلمدةن بالتصدديق بجميدع أخبدارس  بحقوقها وهي شراَع اإلسدالم التدي هدي تفصدي 

وامت ا  أوامرس واجتناب نواهيه.. فالمصدق بها على الحقيقة هو التي يدأتي بدتل  كلدهن 
ومعلوم أن عصمة الما  والدم على اإلطالق لم تحص  إال بها وبالقيدام بحقهدان وكدتل  

 .(2)«النجاة من العتاب على اإلطالق لم تحص  إال بها وبحقها

رجب: )أما من قا : ال إله إال هللا بلسدانهن  دم أطداع الشديطان وهدواس فدي  وقا  ابن
معصية هللا ومخالفته فقد كتب فعلده قولدهن ونقدب مدن كمدا  توحيددس بقددر معصدية هللا 

ََنَ َ نببًوب هللاب +قا  تعالى:  نفي طاعة الشيطان والهوذ  ََ َّ ن َب ًَ  ([26]ب:" َ  َ تَنَّببن ب اِهَنَ ى فَن

(3). 

 :سادس: اإلخالبالشرط ال

 .(4)وهو تصفية بصال  النية عن جميع شواَب الشر 

ََ اِْلَََبصَ +قا  تعالى:  ُ  [.3]ال مر: " َأ َ لب اَدَب

ََ َحنَنَفَ َ + وقا  تعالى: ُ َي ََلَ اَدَب ََِبَد ا هللَا َُمَِبصب َن  [.5]البينة:" َ َمَ أَمبَل ا إب َّ ًَب

أ َد اَنَس   فََِت مَ قنَل:   إَنل : »×عن أبي هريرة عن النبي « الصحي »وفي 
 .(5)«أو نفسه«ن »إ  هللا خََصكَ مَ قَبل

                               
ا ) (1)  .128( رقم 1/47رواس البخارين كتاب العلمن باب: من خب بالعلم قومَّ

 .43التبيان في أقسام القرآن البن القيمن ب (2)
 .28كلمة اإلخالب البن رجبن ب (3)
 (.2/423عار  القبو  )م (4)

 .99( رقم 3/38صحي  البخارين كتاب العلمن باب الحرب على الحدي  ) (5)
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ددا ولددم يكددن »: -رحمدده هللا-(1)وقددا  الف ددي  بددن عيددار إن العمدد  إتا كددان خالصَّ
دا صدوابَّان  ا لم ي قبد ن حتدى يكدون خالصَّ صوابَّا لم يقب ن وإتا كان صوابَّا ولم يكن خالصَّ

 .(2)«ن يكون على السنةوالخالب أن يكون  ن والصواب أ

الشرط السابع: المحبة لهتس الكلمةن ولما اقت ته ودلا عليهن وألهلها العاملين بهدا 
 الملت مين لشروطهان وبغر ما ناقر تل :

ََ آَمنَن ا أَ +قا  تعدالى:  َُب هللاب َ اَّنذبُ َِ  َنَحن نَذ مبنَ َد رب هللاب أَنِنَدادكا ُيَببُّن ََ ََ اَنَّنَسب َمنَ َُنَِّفب ن َشندُّ َ مب
َِِِتب هللاَ +وقا  تعالى:  ن[165]البقرة:" َحباَ لب  نِ َو  َْ ََنَ دبُنبنلب َف نِنَكِ   ََ آَمَن ا َمَ ُنَِّلتَندَّ مب ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ

ننَد َر وب َ ننببً ََ َُيََمب ََِكننَفبلُب ََََننَل ا ََّة   نن َب ََِمننِؤمبنبَي َأ ََََننَل ا َّننع   َب ننبنَُّهِ  َ ُيَببُّ نَننلَ َأ وب هللاب َ  َ ََيَننََف َر ََِ َمننَع  بَ ننِ    ُيَب
 [.54]الماَدة:  " ئب   

 ال  من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمدان: أن يكدون هللا »وفي الحدي  الصحي : 
ورسوله أحب إليده ممدا سدواهمان وأن يحدب المدرء ال يحبده إال  ن وأن يكدرس أن يعدود 

 .(3) «النارفي الكفر بعد أن أنقتس هللا منه كما يكرس أن يقتف في 

رحمه هللا: )وعالمة حب العبد ربه: تقديم محابده وإن (4)وقا  الشيخ حافظ الحكمي
خالفددا هددواسن وبغددر مددا يددبغر ربددده وإن مددا  إليدده هددواسن ومددواالة مددن والدددى هللا 

 .(5) واقتفاء أ رسن وقبو  هداس(ن ×ورسولهن ومعاداة من عاداسن واتباع رسوله 

 :«النونية»ويقو  ابن القيم في 

 تحدددب شدددرط المحبدددة أن توافدددق مدددن
 

 علددددددددى محبتدددددددده بددددددددال عصدددددددديان 
 

 فددد تا ادعيدددا لددده المحبدددة مدددن خدددال
 

 فددددد  مدددددا يحدددددب فأندددددا تو بهتدددددان 
 

 أتحددددددب أعددددددداء الحبيددددددب وتدددددددعي
 

 حبَّددددددا لدددددده مددددددا تا  فددددددي إمكددددددان 
 

 وكددددددددتا تعددددددددادي جاهدددددددددَّا أحبابدددددددده
 

 أيدددددن المحبدددددة يدددددا أخدددددا الشددددديطانع 
 

                               
هو أبو علي الف ي  بن عيار بن مسعود الطالقاني األص ن ال اهد العابد ال قدة اإلمدام المشدهورن كدان  (1)

ن 8/84األوليداء  هـن حليدة 187ماا سنة  نأو  أمرس من قطاع الطرقن  م تنس  وسمع الحدي  بالكوفة

 (.8/421سير أعالم النبالء )

 (.3/124مجموع الفتاوذ ) (2)

 .16( رقم 1/11صحي  البخارين كتاب اإليمانن باب: حالوة اإليمان ) (3)
هدـن بقريدة السدالم 1342هو الشيخ العالمة حافظ أحمد الحكمين عالم سلفي من منطقة تهامدةن ولدد سدنة  (4)

ي الدتكاء وسدرعة الحفدظ والفهدمن تتلمدت علدى يدد الشديخ الداعيدة عبدد هللا بالقرب من جيد انن كدان آيدة فد
 في مقدمة معار  القبو  بقلم ابنه. نظر ترجمتهان 35هـن وعمرس 1377اوي توفي سنة القرع

 (.2/424معار  القبو  ) (5)
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 لدددديس العبددددادة ميددددر توحيددددد المحبددددة
 

 (1)القلددددب واألركددددانمددددع خ ددددوع  
 

وبعد أن بينا حقيقة اإليمان وشروطه التي يتحقق بها التمكدين لددين هللا والنصدرة 
على األعداء يت   لنا: أن الفرد بغير اإليمان الحقيقي با ن ريشة في مهب الدري ن ال 
تسدتقر علددى حددا ن وال تسدكن إلددى قددرارن واإلنسدان بغيددر الدددين اإلسدالمي يتحددو  إلددى 

رسن أو وحدش مفتدرسن ال تسدتطيع ال قافدة الو دعية وال القدانون الجداهلي أن حيوان شد
 راهته أو يمنعاس من االفتراس.شيحدا من 

والمجتمددع بغيددر ديددن صددحي ن وإيمددان قددوين مجتمددع متددوحش مظلددم متددألمن وإن 
لمعا فيه بوارق الح ارة المهترَدة وامدت  بدأدواا الرفاهيدة وأسدباب النعديم الحسدين 

لبقاء فيه ل قدوذن ال ل ف د  واألتقدىن مجتمدع تقدرأ التعاسدة والشدقاء فدي فهو مجتمع ا
وجوس أصحابهن وإن  ينوا وجوههم بأنواع األصدباغ والمحسدناان وركبدوا الطداَراان 
وسدكنوا العمدداراا وامتصددبوا أعظددم ال ددرواان فهدو مجتمددع تافدده رخدديب ه يدد ن ألن 

هواا البطدون والفدرو ن قدا  ماياا أهله ماياا ساتجةن سدطحية ه يلدة ال تتجداو  شد
َ ِ +تعالى:  َْ َمثِن كى هَّ ََََ  َ اَنََّ ََ َر َنَمَ َ َِنَو اْنِن ََِِن ََ َر َ  ََ َنَفَل ا َُنََُمُنَّ ُ  [.12]محمد: " َ اَّذب

بخالف مجتمع اإليمان واإلسالم المبني على الحب فدي هللا والر دا بكد  مدا صددر عدن 
لقن وصاحب األمدر والنهدي المطلدق فدي الوجدود كلدهن الخ هللا ع  وج  واهب الحياة ومنشئ

وهتا أمر طبيعين في أن يحب اإلنسان ربهن وخالقه ورا قهن ألن النفوس مجبولة على حدب 
من أحسن إليهان وأي إحسان ك حسان من خلق فقدر وشرع فيسرن وجع  اإلنسان في أحسن 

وال أتن سدمعان وال خطدر تقويمن ووعدد مدن أطاعده بجندة الخلدد التدي فيهدا مدا ال عدين رأا 
 على قلب بشر.

لهدتا كلدده وألك ددر منددهن أحددب المؤمنددون ربهدم حبَّددا ال يقدداس بغيددرس ممددا هددو دونددهن 
فقدددموا أنفسددهم وأهلدديهم وأمددوالهم فددي سددبي  هللان بددال تددردد أو منددةن بدد  اعتبددروا تلدد  

أسدبابهن من هللا عليهمن أن فت  لهم باب الجهاد واالستشهاد في سبيله ويسر لهدم  تف الَّ 
 .(2)فقاموا بتل  الواجب خير قيام

إن اإليمان الحقيقي با ن هدو الدتي ينبعد  منده الحدب فدي هللا الدتي يحدر  إرادة القلدبن 
ويوجههددا إلددى المحبوبدداا وتددر  المحظددوراان وكلمددا ا داد اإليمددان بددا  فددي نفددس المددؤمن 

ان والكدددر صددفاءن واأللددم كلمددا ا دادا المحبددة فددي هللا لديدده قددوة وصددالبةن وتحددو  المددر حلددوَّ 
شفاءن والنصرة جهادَّان واالبدتالء رحمدةن واإلحجدام عدن نصدرة أهد  الحدق خياندةن وتراجعَّدا 

 عن اإلسالم.

ا حيد  إنده ال دمان الوحيدد لتدرابط  فالحدب فدي هللا أخدب مدن الر دا وأعمدق أ درَّ
حننِّ   تنندخَ ا اْلنننع » ولددتل  ورد فددي الحدددي  الشددريف:  ن(3)المجتمددع واحتددرام حقوقدده

                               
 .158النونيةن ب (1)

 .12-5انظر: كتاب اإليمان وأ رس في الحياةن د. القر اوين ب (2)
 (.1/245نظر: المواالة والمعاداة للجلعود )ا (3)
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 .(1)«تؤمن ا,    تؤمن ا حِّ َتَ  ا, أ   أدَك  َََل ش   إَا فََُم خ َتَ بُ ؟ أف  ا اَِْ   ًنك 

 فحقيقدددة المحبدددة فدددي هللا ال تدددتم إال بموافقدددة البددداري جددد  وعدددال فدددي حدددب مدددا يحدددب 
 .(2)وبغر ما يبغر

 نبتدهولتل  فأكم  الخلق وأف لهم وأعالهم إيمانَّا مدن كدان أقدربهم إلدى هللا فدي مح
 .(3)وأقواهم في طاعتهن وأتمهم عبودية له

ومحبدة مدا جداء بده مدن عندد هللان ومحبدة  ×وهتس الصدفاا تسدتل م محبدة الرسدو  
المددؤمنين بهددتا الدددينن وإي ددارهم علددى الددنفس بالمددا  والنصددرة والتأييددد واالن ددمام فددي 

 اس.ح بهم حي  إنهم ح ب هللا من ان م إلى ح ب هللا فقد أفل  في دنياس وأخر

إن اإليمان با ن والحب في هللان وما يترتب عليهما قواعد متال مدة ينبندي بع دها 
علددى الددبعر ايخددرن ويتددأ ر الالحددق منهددا بالسددابقن فدد تا قددوي اإليمددان بددا  فددي نفددس 
المدددؤمن ا داد الحدددب فدددي هللان وا دادا األفعدددا  المترتبدددة علدددى تلددد ن حتدددى تصدددب  

الجسددم تعمدد  لغددرر واحدددن وهدددف واحدددن وفددي  الجماعددة المسددلمةن كخاليددا الدددم فددي
إطار واحدن عند تل  تصب  الجماعة المسلمة بنيدة حيدة قويدة صدامدة قدادرة علدى أداء 

 .(4)رسالتها ودورها العظيم في حق نفسهان وفي حق البشرية جمعاء

ولتل  جعد  هللا تعدالى رابطدة الددين واإليمدان فدوق كد  الدروابط الجاهليدة الفاسددة 
الددددمن ورابطدددة اللدددون أو اللغدددةن أو رابطدددة الدددوطن أو اإلقلددديم أو رابطدددة  م ددد  رابطدددة

الحرفةن أو الطبقةن أو مير تل  من الروابط الجاهليدة التدي تختلدف اختالفَّدا جدتريَّا مدع 
 أصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  

ََي أَُنَُّهنَ اَنَّنََس إباَّ +قا  تعالى:  ناإلسالم ومنطلقاته في المواالة والمعاداة والحب والبغر
َنَ  ََِ نَنن ََنِ  إبرَّ َخ ِنننَد هللاب أَتِنَ نن َب ََْف ا إبرَّ َأِنننَلَمَكِ   ََننَ َن ََ َبك َ قَنَبَئبننَو َُب ََنِ  َشنن َِنَنن ََ َََنننل  َ أَنِنثَننَل َ َق ننَ  َبننًٌ     مَب ََ هللاَ 
 ًٌ  [.13]الحجراا: "َخبب

فالمقيدداس لتفدداوا األفددراد فددي اإلسددالم هددو التقددوذ والعمدد  الصددال ن وهددتا المبدددأ 
ويسدع العدالم أجمدع دون أي تمييد  بيدنهم فيمدا  نافة المنتمدين إليدهيحقق العد  بالنسبة لك

 .(5)عدا التقوذ والعم  الصال 

مدوالهم  باعده أخدوة متحدابين يعملدون علدى ر داإن اإليمان الحقيقدي يجعد  مدن أت
ََ هللاب +قددا  تعددالى:  نالعظدديم ََِمنن ََِنننَل ا نب َكننَ َ  َ تَنَفلَّقَنن ا َ ا ً َْب َِبننوب هللاب  ننَم ا ِب ََُِصب َُِ  َ ا نن َِ َنننِ ًَِكِ  إب ََََنن  

ْب  ََ اَنََّ َََل َشَفَ َحِفَلة  مَب ََ   َُِ ََِمُبلب إبِخَ ااك  ََنننِ ََ  بَكِ  فََأِ َبِحَُِ   بنب ََِدا ك فََأََّض َ ِيَ قَن ََ َأ َهنَ َننَذَب ننِ فَأَنَ َذَنِ  مَب

                               
 .93( رقم 1/74رواس مسلمن كتاب اإليمانن بيان ال يدخ  الجنة إال المؤمنون ) (1)
 .423-422نظر: مجموعة التوحيدن ب ا (2)

 .423ن 422ب  نمجموعة التوحيدانظر:  (3)

 (.1/246انظر: المواالة والمعاداة ) (4)

 (.1/246) المصدر نفسه (5)
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ََّكِ  َُتََُِد رَ  ََ َ هللاَ َََكِ  آََيتبلب ََ  [.103]آ  عمران:" َُنَبيَب

وتلد   لتوحيد لهدا آ دار فدي حيداة اإلنسداننإن الفهم الصحي  لحقيقة اإليمان وكلمة ا
 اي ار لها أ ر في التمكينن فمن أهم هتس اي ار:

ما تنشَه في النفس من األنفة وعد ة الدنفس بحيد  ال يقدوم دونده شديء ألنده ال  -1
ومدن  دم  والسديادة. نافع إال هللان وهو المحيدي والمميدان وهدو صداحب الحكدم والسدلطة

ين ع من القلب ك  خوف إال منه سبحانهن فال يطاطئ الرأس أمام أحد من الخلقن وال 
يت ددرع إليددهن وال يتكفددف لددهن وال يرتددع مددن كبرياَدده وعظمتددهن ألن هللا هددو العظدديم 

 القادرن وهتا بخالف المشر  والكافر.

وا دع مدن ميدر ت ن ينشأ من اإليمدان بهدتس الكلمدة مدن أنفدة الدنفس وع تهدا: ت -2
وترفع من مير كبرن فال يكاد ينفخ أوداجه شيطان الغرور وي هيه بقوته وكفاءتده ألنده 
يعلم ويستيقن أن هللا التي وهبه ك  مدا عنددس قدادر علدى سدلبه إيداس إتا شداءن أمدا الملحدد 

 ف نه يتكبر ويبطر إتا حصلا له نعمة عاجلة.

نه ال سبي  إلى النجاة والفالح إال بت كيدة المؤمن بهتس الكلمة: يعلم علم اليقين أ -3
 النفس والعم  الصال .

من آ ار اإليمان الصحي  عدم تسدرب اليدأسن والبعدد عدن القندوطن ألنده يدؤمن  -4
أن المل  والخ اَن   رب العالمينن لتل  فهو على طمأنينة وسكينةن وأم ن حتى ولدو 

 طرد العبد أو أهين و اقا عليه سب  العيش.

آ ددار كلمددة اإليمددان والتوحيددد فددي نفددس العبددد إعطدداء قددوة عظيمددة مددن العدد م مددن  -5
مدع  نواإلقدام والصبر وال باا والتوك  والتطلع إلدى معدالي األمدور ابتغداء مر داة هللا تعدالى

شدددعورس أن وراءس قدددوة مالددد  السدددماء واألررن فيكدددون  باتددده ورسدددوخه وصدددالبته التدددي 
 سيةن وأنى للكفر والشر  بم   هتس القوة وال بااع.يستمدها من هتا التصورن كالجبا  الرا

ألن الددتي يجددبن  تشددجيع اإلنسددان وامددتالء قلبدده جددرأةلمددن آ ددار اإليمددان الحقيقددي  -6
اإلنسان ويوهن ع مه شيَان: حبه للنفس والما  واألهد ن أو اعتقدادس أن هندا  أحددَّا ميدر هللا 

عدن قبلده كدالَّ مدن هدتين السدببينن فيجعلده يميا اإلنسانن ف يمدان المدرء بدال إلده إال هللا يرفدع 
فعندَددت ي ددحي فددي سددبي  مر دداة ربدده بكدد   نموقنَّددا بددأن هللا هددو المالدد  الوحيددد لنفسدده ومالدده

ما  ورخيب عندس. وين ع ال اني بدأن  يلقدي فدي روعده أنده ال يقددر علدى سدلب الحيداة منده 
در تلد  هللا وحددس. مدن وإنمدا يقد نإنسان وال حيدوان وال قنبلدة وال مددفعن وال سديف وال حجدر

أج  تل  ال يكون في الدنيا أشجع وال أجرأ ممن يدؤمن بدا  تعدالىن فدال يكداد يخيفده أو ي بدا 
 في وجهه  حف الجيوشن وال السيوف المسلولةن وال مطر الرصاب والقناب .

ومدددن  مدددار اإليمدددان الصدددحي ن التحلدددي بددداألخالق الرفيعدددة والتطهدددر مدددن األخدددالق  -7
 الو يعة.

ددا علدى التمسدد  بشدرع هللا تعددالىمدن  مدار اإليمددان علدى العبددد تجعلده حرو -8  يصَّ
 ومحافظَّا عليه.

ومددن  مددار اإليمددان تربيددة العبددد علددى أن يكددون جنددديَّا مددن جنددود الدددعوة التددي  -9
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 تسعى لتحكيم شرع هللا وتمكين دينه سبحانه وتعالى.

ن الدتي يريددس هللا إن من شروط التمكين لدين هللا تعدالى فدي األرر تحقيدق اإليمدا
 وتجسد في حياة أصحابه. ×نه رسوله وبي  

إن اإليمددان المطلددوب هددو الددتي يبع نددا علددى الحركددة والهمددةن والنشدداط والسددعين 
 .(1)والجهد والمجاهدةن والجهاد والتربيةن واالستعالء والع ةن وال باا واليقين

مدد  وإيمددان عامدد ن يقددو  الشدديخ حسددن البنددا رحمدده هللا تعددالى مفرقَّددا بددين إيمددان خا
 «:إيماننا»ة تحا عنوان إيمان المسلم القاعد وإيمان المسلم الداعي

والفدرق بينندا وبددين قومندا بعددد اتفاقندا فددي اإليمدان بهددتا المبددأن أندده عنددهم إيمددان »
مخدددر ندداَم فددي نفوسددهمن ال يريدددون أن ين لددوا علددى حكمدده وال أن يعملددوا بمقت دداس.. 

قدوي يقدظ فدي نفدوس اإلخدوان المسدلمينن ظداهرة نفسدية على أنه إيمان ملتهب مشدتع  
عجيبة نلمسها ويلمسها ميرنا في نفوسنا نحن الشرقيين: أن ندؤمن بدالفكرة إيمانَّدا يخيد  
للندداس حيدد  نتحددد  إلدديهم عنهددا أنهددا سددتحملنا علددى نسددف الجبدد  وبددت  الددنفس والمددا  

حتدى إتا هددأا  واحتما  المصاعب ومقارعة الخطوب حتى ننتصر بها أو تنتصر بنان
 اَرة الكالم وانفر نظام الجمعن نسي ك  إيمانده ومفد  عدن فكرتدهن فهدو ال يفكدر فدي 
العم  لهان وال يحد  نفسه بأن يجاهد أ عف الجهاد في سبيلهان بد  قدد يبدالغ فدي هدتس 
الغفلة وهتا النسيانن حتى يعم  على  دها وهو يشعر أو ال يشعر.. أو لسدا ت دح  

وال قافة في ساعتين ا نتدين متجداورتين   َّ من رجا  الفكر والعم ترذ رجالعجبَّا حين 
 .(2)«من ساعاا النهار: ملحدَّا من الملحدينن وعابدَّا مع العابدين

إن اإليمددان الددتي جدداء بدده القددرآن الكددريم وبيندده سدديد الخلددق أجمعددين عليدده أف دد  
هددو تصددديق  الصددالة والتسددليم لدديس إيمانَّددا مجددردَّا حبدديس داَددرة الددتهن والتصددورل بدد 

 يتبعه عم ن وإقرار يتبعه الت امن واعتقاد يتبعه خ وع.

دفع العبدد المدؤمن إلدى جهداد ودعدوةن والتد ام حقيقة اإليمدان فدي القدرآن الكدريم تدف
 .(3)وحركةن وتواٍب بالحق و باا عليهن وتواٍب بالصبر وح  عليه

انن والحركدة يقو  سيد قطب رحمه هللا: )والعم  الصال  هدو ال مدرة الطيبدة لإليمد
فاإليمدان  نالتاتية التي تبددأ فدي تاا اللحظدة التدي تسدتقر فيهدا حقيقدة اإليمدان فدي القلدب

حقيقة إيجابية متحركةن ما إن تستقر فدي ال دمير حتدى تسدعى بدتاتها إلدى تحقيدق تاتهدا 
فدي الخدار  فدي صدورة عمد  صدال .. هدتا هدو اإليمدان اإلسدالمي.. ال يمكدن أن يظدد  

 كامنَّا ال يتبدذ في صورة حية خار  تاا المؤمن.خامدَّا ال يتحر ن 

ف ن لدم يتحدر  هدتس الحركدة الطبيعيدة فهدو م يدف أو ميدان شدأنه شدأن ال هدرة ال 
 ت مس  أريجهان فهو ينبع  منها انبعا َّا طبيعيَّان وإال فهو مير موجود.

 ومن هنا قيمة اإليمان.. إنه حركة وعم  وبناء وتعمير.. يتجده إلدى هللا.. إنده لديس

                               
 .63اإليمانن ب   انظر: في ظال (1)
 .16رساَ  حسن البنان ب (2)
 .64انظر: في ظال  اإليمانن ب  (3)
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انكماشَّدا وسددلبية واندد واء فدي مكنوندداا ال ددمير.. ولدديس مجدرد النوايددا الطيبددة التددي ال 
تتم   في حركةن وهتس طبيعدة اإلسدالم البدار ة التدي تجعد  منده قدوة كبدرذ فدي صدميم 

 .(1)الحياة

حتددى  كددادا حقيقتدده تسددتقر فددي القلددبإن اإليمددان قددوة دافعددة وطاقددة مجمعددةن فمددا 
فدي الواقدعن ولتدواَم بدين صدورتها الم دمرة وصدورتها  تتحر  لتعمد ن ولتحقدق تاتهدا

الظاهرةن كما أنها تستولي على مصادر الحركة في الكاَن البشدري كلهدان وتددفعها فدي 
 الطريق.

تلدد  سددر قددوة العقيدددة فددي الددنفسن وسددر قددوة الددنفس بالعقيدددةن سددر تلدد  الخددوارق التددي »
الخدوارق التدي تغيدر وجده الحيداة وما ت ا  في ك  يوم تصدنعها  نصنعتها العقيدة في األرر

مدن يددوم إلددى يددومن وتدددفع بددالفرد وتدددفع بالجماعددة إلددى الت ددحية بددالعمر الفدداني المحدددود فددي 
سدبي  الحيدداة الكبدرذ التددي ال تفنددىن وتقدف بددالفرد القليد  ال ددَي  أمددام قدوذ السددلطان وقددوذ 

فدي روح فدرد المدؤمنن  الما  وقوذ الحديد والنارن فد تا هدي كلهدا تنهد م أمدام العقيددة الدافعدة
ومددا هددو الفددرد الفدداني المحدددود الددتي هدد م تلدد  القددوذ جميعَّددان ولكنهددا القددوذ الكبددرذ الهاَلددة 
التدددي اسددددتمدا منهددددا تلدددد  الددددروحن والينبدددوع المتفجددددر الددددتي ال ين ددددب وال ينحسددددر وال 

 .(2)«ي عف

ماعداا ال تل  الخوارق التدي تدأتي بهدا العقيددة الدينيدة فدي حيداة األفدراد وفدي حيداة الج»
تقوم على خرافة مام ةن وال تعتمدد علدى التهويد  والدرؤذن إنهدا تقدوم علدى أسدباب مدركدة 
وعلددى قواعددد  ابتددةن إن العقيددددة الدينيددة فكددرة كليددة تدددربط اإلنسددان بقددوذ الكددون الظددداهرة 
والخصددبةن وت بددا روحدده بال قددة والطمأنينددةن وتمنحدده القدددرة علددى مواجهددة القددوذ ال اَلددة 

اطلدةن بقدوة اليقدين فددي النصدرن وقدوة ال قدة فددي هللان وهدي تفسدر للفدرد عالقاتدده واألو داع الب
بمددا حولدده مددن الندداس واألحدددا  واألشددياءن وتو دد  لدده مايتدده واتجاهدده وطريقددهن وتجمددع 
القددوذ والطاقدداا حددو  محددور واحدددن وتوجيههددا فددي اتجدداس واحدددن تم ددي إليدده مسددتنيرة 

 «.الهدفن في قوة وفي  قة وفي يقين

قوتها أنها تم ي مع الخط ال ابا التي يم دي فيده الكدون كلده ظداهرة  وي اعف
وخافيةن وأن ك  ما في الكون من قوذ مكنونة تتجه اتجاهَّا إيمانيَّان فيلتقي المدؤمن فدي 

لباطد  مدن قدوة يكدن لطريقهن وين م إلى  حفها الهاَ  لتغليب الحق على الباط  مهما 
 .(3)«ظاهرة لها في العيون بريق

علي أكون قد أو حا حقيقة اإليمان التي نسعى إليجادهدا فدي أفدراد األمدة وبهتا ل
 والجماعة المسلمة لنقطع خطوة نحو التمكين المنشود.

* * *

                               
 (.6/3967،3966في ظال  القرآن ) (1)

 (.6/3353) انظر: في ظال  القرآن (2)

 (.6/3353) المصدر نفسه (3)
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 المبح  ال اني
 ادةـــــــق العبـــــــــتحقي

 أوالَّ: معنى العبادة في اللغة والشرع:

 .(1)في اللغة: العبادة والعبدية والعبودية: الطاعة -أ

 ي لسان العرب: أص  العبودية: الخ وع والتتل .وف

 والتعبد: التنس ن والعبادة: الطاعة.

 والتعبد: التتل ن والتعبيد: التتلي .

 .(2)مسلو  متل  : متل ن وطريق معبد:بعير معبد

ويرذ أبو األعلى المودوي في معنى العبادة اسدتنادَّا إلدى االسدتعما  اللغدوي لمدادة 
لعبددادة هددو اإلتعددان الكلددين والخ ددوع الكامدد  والطاعدددة )ع ب د( أن أصدد  معنددى ا

 .(3)المطلقة

ن والعبددادة المددأمور بهددا العبددد تت ددمن (4)العبددادة فددي الشددرع: خ ددوع وحددب -ب
 .(5)ومعنى الحب فهي تت من ماية الت    بغاية المحبة له نمعنى الت  والخ وع  

يسدددتحق مايدددة الحدددب : )واإللددده هدددو المعبدددود الدددتي -رحمددده هللا-قدددا  ابدددن تيميدددة 
 .(6) والعبودية واإلجال  واإلكرام والخوف والرجاء.....(

: علددى أن )العبددادة تجمددع أصددلين مايددة الحددب بغايددة -رحمدده هللا-ويدنب ابددن القدديم 
ودعدداَم هددتس العبددادة التددي تنددتظم أعمددا  اإلنسددان كلهددا القلبيددةن  .(7)الددت  والخ ددوع(

وف والرجاءن وقد جع  ابن القيم هدتس الد ال  والعملية الفردية والجماعية: المحبة والخ
فالمحبة رأسهن والخوف والرجاء جناحداس فمتدى سدلم  نفي قلب المؤمن: )بمن لة الطاَر

الرأس والجناحان فالطاَر جيدد الطيدرانن ومتدى قطدع الدرأس مداا الطداَرن ومتدى فقدد 
 الشرع. وبهتا يت   مفهوم العبادة في ن(8) الجناحان فهو عر ة لك  صاَد وكاسر(

  انيَّا: حقيقة العبادة:

إن من شروط التمكدين لددين هللا تحقيدق العبدادة   فدي دنيدا النداس وعلدى الجماعدة 

                               
 .378القاموس المحيط كتاب )الدا (ن فص  )العين(  (1)

 .3/271الدا ن فص  العين المهملة  لسان العربن كتاب (2)

 .97المصطلحاا األربعة في القرآن للمودودين ب (3)
 .31العبادة في اإلسالم للقر اوين ب  (4)
 (.1/207الفتاوذ ) انظر: مجموع (5)

 (.28/35) المصدر نفسه (6)

 (.1/74مدار  السالكين ) (7)

 (.1/517) مدار  السالكين (8)
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وأن تعمد   ن×المسلمة أن تفهدم حقيقدة العبدادة فدي القدرآن الكدريم وسدنة سديد المرسدلين 
على نشر المفهوم الصحي  لمعنى العبدادة فدي شدرايين األمدة حتدى تخدر  مدن األوهدام 

 المغالطاا والخرافاا التي ما أن   هللا بها من سلطان.و

لقد ساد بين الناس مفاهيم خاطَة للعبادةن صدرفا عقدولهم وقلدوبهم وأعمدالهم عدن 
هتس الوظيفة التشريفية التي خلق هللا اإلنسان من أجلهان وسخر لده كد  شديء فدي نفسده 

لقدرآن الكدريم والسدنة وفي الكدون مدن حولدهن ليقدوم بهدا وفدق أمدر خالقدهن وعندد تأمد  ا
النبوية وما تحويه من أخبار وأوامر ونواس ووعد ووعيدن نجدد كلهدا تددور حدو  تقريدر 

 ألوهية هللا سبحانه وتعالى وعبودية اإلنسان له.

فيددهن  ةفدد تا كددان خلددق اإلنسددان وتسددخير الكددون لددهن وإيجدداد العقدد  والقلددب واإلراد
رن وقبيدد  تلدد  وبعدددس مددا تقت دديه وإرسددا  الرسدد  وإندد ا  الكتددب وخلددق الجنددة والنددا

دان  -وعدال جد -صفاا الباري  دا عليمَّ مدن كونده فدي تاتده وأفعالده سدبحانه وتعدالى حكيمَّ
ان ولم يخلق شيََّا عب َّا ولم يوجد شيََّا لغير حكمدة وإتا كدان  نخلق ك  شيء فقدرس تقديرَّ

القددرآن المجيدددن ومددا فيدده مددن أخبددار وأوامددر ووعددد ووعيددد جدداء ألجدد  هددتس المهمددة 
العظيمددةن أال وهددي تعبيددد الخلددق كلهددم   سددبحانه فكيددف يصدد  حينَددت أن يتصددور أن 
العبادة هي النية النقية وحسبن أو أنها الشدعاَر التعبديدة فقدطن أو أنهدا لدبعر نشداطاا 

 اإلنسان دون بعرن أو لبعر أفعاله وأحواله دون بعر.

ايتده فدي الحيداةن ومهمتده ب  إن داَرة العبادة التي خلق هللا لها اإلنسدانن وجعلهدا م
سدتوعب حياتدده إنهدا تشدم  شدَون اإلنسددان كلهدان وت األررن داَدرة رحبدة واسددعةنفدي 

وبهتا المعندى الشدام ن فهدم السدلف الصدال   ن(1)مناشطه وأعماله جميعَّان وتستغرق ك 
عبددادة اإلنسددان فددردَّا كددان أو جماعددةن وقددد لخددب هددتا المعنددى الشددام  للعبددادة وحدددد 

حدين قدا : )العبدادة: هدي اسدم جدامع  -رحمده هللا تعدالى-إلسالم ابن تيمية ماهيتها شيخ ا
لك  ما يحبه هللا وير اس: مدن األقدوا  واألعمدا  الباطندة والظداهرةن فالصدالة وال كداة 
والصيام والح ن وصدق الحدي ن وأداء األمانةن وبدر الوالددينن وبدر الوالددينن وصدلة 

لمعروف والنهددي عددن المنكددرن والجهدداد للكفددار واألمددر بددا ناألرحددامن والوفدداء بددالعهود
واإلحسددان إلددى الجددار واليتددامى والمسددكين وابددن السددبي  والمملددو  مددن  نوالمنددافقين

ايدميين والبهاَمن والدعاء والتكر والقراءةن وأم دا  تلد  مدن العبدادةن وكدتل  حدب هللا 
 نوالشدكر لنعمده ورسوله وخشية هللا واإلنابة إليه وإخالب الدين لهن والصدبر لحكمدهن

والر ا بق اَهن والتوك  عليهن والرجاء لرحمتدهن والخدوف لعتابدهن وأم دا  تلد  هدي 
 .(2) من العبادة  ..(

وبهدددتا التعريدددف الجدددامع ال يمكدددن أن يخدددر  أي شددديء مدددن نشددداطاا اإلنسدددان 
وأعمالهن سواء كان تل  في العباداا المح دةن أو فدي المعدامالا المشدروعةن أو فدي 

 التي طبع اإلنسان على فعلها.العاداا 

                               
 .53سالم للقر اوي بانظر: العبادة في اإل (1)
 (.10/150مجموع الفتاوذ ) (2)
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العباداا والمعامالا المشدروعة ف نهدا ممدا يحبده هللا وير داسن وهدتا أمدرس في أما 
 نالشددرعي الددداَر بددين األحكددام الخمسددة التددي اصددطل  عليهددا الفقهدداء وهددي: )الواجددب

والمحرمن والمستحبن والمكروسن والمباح( أما في العاداا فالتي لم يحدد منها بدأوامر 
رعن ولم يتقيد بأحكامه على وجه الخصوبن ف نه ال يخر  عن كونه داخدالَّ تحدا الش

وباعتبددار أن  نعمومدداا الشددرع باعتبددار عبوديددة اإلنسددان فددي كدد  أحوالدده   سددبحانه
دا جداءا الشدريعة  )العاداا لها تدأ ير عظديم فيمدا يحبده هللان أو فيمدا يكرهدهن فلهدتا أي َّ

أعمددالهم وكراهددة الخدرو  عنهددا إلدى ميرهددا مددن بلد وم عدداداا السدابقين فددي أقدوالهم و
 .(1) مير حاجة(

وإن كان ينبغي لنا هنا اإلشارة إلدى أن األصد  فدي العبداداا المح دة المندع حتدى 
يرد ما يد  على مشروعيتهان وأن أص  العاداا العفو حتدى يدرد مدا يدد  علدى منعهدان 

ان: عبداداا يصدل  بهدا وتل  مبني على )أن تصرفاا العباد من األقوا  واألفعا  نوع
فباسدتقراء أصدو  الشدريعة نعلدم أن العبداداا  ندينهن وعاداا يحتاجون إليها في دنياهم

وأمدا العداداا فهدي مدا اعتدادس  نالتي أوجبها هللان أو أحبها ال ي با األمر بها إال بالشرع
ا الناس في دنياهم مما يحتاجون إليهن واألص  فيده عددم الحظدرن فدال يحظدر منده إال مد
حظدرس هللا سددبحانه وتعدالىن وتلدد  ألن األمددر والنهدي همددا شدرع هللان والعبددادة البددد أن 

ا بهان فما لم ي با أنه مأمور بهن كيف يحكم عليه بأنه عبادةع!.  يكون مأمورَّ

وما لم ي با من العباداا أنه منهي عنهن كيف يحكم عليه أنده محظدورع والعداداا 
 .(2) إال ما حرم(األص  فيها العفون فال يحظر منها 

وهدتا التقسديم فدي الحظدر واإلباحدة ال يخدر  شديََّا مدن أفعدا  اإلنسدان العاديدة مدن 
داَدرة العبددادة  ن ولكدن تلدد  يختلددف فدي درجتدده مدا بددين عبددادة مح دة وعددادة مشددوبة 
بالعبددادةن وعددادة تتحددو  بالنيددة والقصددد إلددى عبددادةن ألن المباحدداا يددؤجر عليهددا بالنيددة 

ا صددارا وسدداَ  للمقاصددد الواجبددةن أو المندوبددة أو تكمدديالَّ لشدديء والقصددد الحسددن إت
 .(3) منهما(

: )وفدي هدتا دليد  علدى (4)«و  َن  أحندن   ندقع»وقا  النووي في شرحه لحددي  

 .(5) أن المباحاا تصير طاعاا بالنية الصادقة(

ومن تلد  يت د : )أن الددين كلده داخد  فدي العبدادةن والددين منهدا  هللا جداء ليسدع 
رب وق داء الحاجدة إلدى بندداء حيداة كلهدان ويدنظم جميدع أمورهدا مدن أدب األكد  والشدال

وسياسدددة الحكدددمن وسياسدددة المدددا ن وشدددَون المعدددامالا والعقوبددداان وأصدددو   الدولدددةن
 العالقاا الدولية في السلم والحرب.

                               
 (.1/399اقت اء الصراط المستقيم ) (1)

 (.117-29/116مجموع الفتاوذ ) (2)

 (.1/19انظر: حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي ) (3)

 (.1/697رواس مسلمن كتاب ال كاةن باب أن اسم الصدقة يقع على ك  نوع من المعروف ) (4)

 (.7/97وي مع مسلمن كتاب ال كاةن باب ك  نوع من المعروف صدقة )شرح النو (5)
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إن الشددعاَر التعبديددة مددن صددالةن وصددومن و كدداةن لهددا أهميتهددا ومكانتهددا ولكنهددا 
 كلهال ب  هي ج ء من العبادة التي يريدها هللا تعالى. ليسا العبادة

إن مقت دددى العبدددادة المطالدددب بهدددا اإلنسدددانن أن يجعددد  المسدددلم أقوالددده وأفعالددده 
وتصددرفاته وسددلوكه وعالقاتدده مددع الندداس وفددق المندداه  واألو دداع التددي جدداءا بهددا 

ا ألمرس..(  .(1) الشريعة اإلسالميةن يفع  تل  طاعة   واستسالمَّ

ي  علدى المفهدوم الشدام  للعبدادةن مدن الكتداب والسدنة وفعد  الصدحابة ر دي والدل
َِبَننَد رب +هللا عددنهم: فأمددا مددن القددرآن الكددريم فقولدده تعددالى:  َن ٍَ إب َّ ًَب نِنن ََّ َ ا ب ََ اْلِبنن ََِ نن " َ َمننَ َخ

ا  َّ إبََنَل إب َّ +ن [56]التارياا: ندك ََِبَد ا إبَهكنَ َ احب َن ََمَّنَ َُِ نلبَن رَ َ َمَ أَمبَل ا إب َّ ًَب [ن 31]التوبدة:" َمنَ  َ نِبَحَنَلَ 

ََننننَََمبيَ + َِ َْبَب ا ننننكب  َ ََمًَِننننََي َ َّمَننننَِتب لب  َْ َِِتب َ َن َْ َ َأَا َأ ََّل   قَنننِو إبرَّ َ نننن ننننِل ََ أَمب ََ ََننننلَ َ  بننننَذَب  َ َشننننلُب
َبمبيَ  ِْ ََِم ََِبَد ا هللاَ +ن [163،162]األنعام: "ا َن ََِة َ َمَ أَمبَل ا إب َّ ًَب ََ َحنَنَفََ  َ َُ بًَمن ا اَصَّن ُ َي ََلَ اَدَب  َُمَِبصب

ََ اََ ًَبَمعب  ُ ََ دب َََب  [.5]البينة:" َ َُنِؤَت ا اََََّنََة َ 

ومدن السددنة أحاديد  ك يددرة بع ددها فدي عمددوم العدداداا بددون تخصدديب وبع ددها 
العددام  ايخددر فددي أفددراد السددلو  العددادين وفددي هددتا األخيددر دليدد  وتشددبيه علددى المعنددى

 المقصود إ باته هنا فمن تل :

 .(2) «إن المسلم إتا أنفق على أهله نفقةن وهو يحتسبها كانا له صدقة» :×قوله 

 .(3)«ك  ما صنعا إلى أهل  فهو صدقة عليهم: »×قوله 

ْقبع,  دُننَْ تصندقَ  نل ََنَل املْنكي, : »×قوله  دُنَْ أنف ُل و  بًو هللا,  دُنَْ أنف ُل و 
 .(4) « ُل َََل أمََ, أَظمهَ أقلكا اَذي أنف ُل َََل أمََ دُنَْ أنف

المي مددن الندداس عليدده صدددقةن كدد  يددوم تطلددع فيدده الشددمس تعددد  بددين كدد  س دد: »×وقددا  
ن والكلمددة حمدد  عليهددان أو ترفددع لدده متاعدده صدددقةاال نددين صدددقةن وتعددين الرجدد  علددى دابتدده في

طريددق صدددقةن وتمدديط األتذ الطيبددة صدددقةن وكدد  خطددوة تخطوهددا إلددى الصددالة صدددقةن ود  ال
 .(5)«عن الطريق صدقة

وأما االستدال  علدى عمدوم العبدادة وشدمولها لحيداة اإلنسدان بفعد  السدلف وفهمهدم 
فدي قصدة بعد  أبدي موسدى ومعدات  (6)ففيما روذ البخاري في صدحيحه عدن أبدي بدردة

أو   أندام»إلى اليمنن وفي آخرس قا  أبو موسى لمعات: فكيف تقدرأ أندا يدا معداتع قدا : 

                               
 .47-46د. عمر األشقر ب نمقاصد المكلفين (1)
 .55( رقم 1/24رواس البخارين كتاب اإليمانن باب: ما جاء أن األعما  بالنياا ) (2)
 (.3/22سلسلة األحادي  الصحيحة ل لباني ) (3)

 (.1/191النفقة على العيا  والمملو  ) رواس مسلمن كتاب ال كاةن باب: (4)

 .2707( رقم 3/227رواس البخارين كتاب الصل ن باب: ف   اإلصالح بين الناس ) (5)
هو التدابعي ال قدة أبدو بدردة حدار ن وقيد  عدامر بدن أبدي موسدى عبدد هللا بدن قديس األشدعرين  قدة ك يدر  (6)

 (.4/343ظر: سير أعالم النبالء )ناهـن 107الكوفة للحجا ن  م ع لهن االحدي ن تولى ق اء 
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اللي  فدأقوم وقدد ق ديا ج َدي مدن الندوم فدأقرأ مدا كتدب هللا لدين فأحتسدب ندومتي كمدا 
. وفدي كدالم معدات ر دي هللا عندهن دليد  أن المباحداا يدؤجر عليهدا (1)«أحتسب قومتي
 بالقصد والنية.

وهتا الفهم يجعد  المسدلم يقبد  علدى شدَون الحيداة كلهدا وكلده حدرب علدى إتقانهدا 
ا بالشروط ايتية:لكونها عبادة   تع  الى ملت مَّ

 ن يكدون العمد  مشددروعَّا فدي نظددر اإلسدالمن أمددا األعمدا  التددي ينكرهدا الدددين أ -1
إن هللا تعددالى طيددب ال : ».. ×فددال تكددون عبددادة بددأي حددا  مددن األحددوا ن قددا  الرسددو  

 يقبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 .(2) «إال طيبَّا..

أسدرتهن ونفدع  أن تصحبه النية الصالحةن فيندوي المسدلم إعفداف نفسدهن وإمنداء -2
 أمتهن وعمارة األرر كما أمرس هللا رب العالمين.

 إن هللا كتددب اإلحسددان علددى : »×أن يددؤدي العمدد  ب تقددان وإحسددانن قددا  النبددي  -3
 .(3) «ك  شيء..

أن يلتدد م فددي عملدده حدددود هللا تعددالىن فددال يظلددمن وال يخددونن وال يغددشن وال  -4
 يجور.

ََ آَمنَن ا +. قدا  تعدالى: (4)الدينيدة أال يشغله عمله لمعاشه عن واجباته -5 ََي أَُنَُّهنَ اَّنذبُ
َل رَ  ََ َمَ  اِْلََ ب َئب ََ فََأَ  َََب ََِو  َبِنلب هللاب َ َمَ ُنَِّف  َِ ََ َِهبَكِ  َأِمَ اَََكِ  َ  َ َأِ َ دََنِ    [.9]المنافقون:" َ تَن

ن إن مدددن أخطدددر االنحرافددداا التدددي وقعدددا فيهدددا األجيدددا  المتدددأخرة مدددن المسدددلمي
انحدرافهم فدي تصدور مفهدوم معندى العبددادة.. وحدين يعقدد اإلنسدان مقارندة بدين المفهددوم 
الشام  الواسع العميق التي كانا األجيا  األولى من المسلمين تفهمه من أمدر العبدادةن 
والمفهوم اله ي  ال َي  التي تفهمه األجيا  المعاصرةن ال يسدتغرب كيدف هدوا هدتس 

هتا الح ير التي نعيشه اليومن وكيف هبطا مدن مقدام  األمة من علياَها لتصب  في
الريادةن والقيادة للبشرية كلها لتصدب  تلد  الغ داء الدتي تتدداعى عليده األمدم تنهشده مدن 

 .(5)التَاب   ك  جانب كما تنهش الفريسة  

إن من شروط التمكين أن يكون مفهوم العبدادة فدي حدس الجيد ن إن عبدادة هللا هدي 
ٍَ إب َّ +ي كلدهن مدا نفهدم مدن قدو  هللا سدبحانه: ماية الوجود اإلنسدان نِن ََّ َ ا ب ََ اْلِبن ََِ ن َ َمنَ َخ

ََِبَد رب  َن  [.56]التارياا:" ًَب

                               
 .43،42( رقم 5/156البخارين كتاب المغا ين باب: بع ة أبي موسى ومعات إلى اليمن ) (1)

 (.2/703مسلمن كتاب ال كاةن باب: قبو  الصدقة من الكسب الطيب ) (2)

 .106ن ب13(  5مسلم شرح النووين كتاب العبدن باب: األمر ب حسان التب  )مجلد (3)

 .63،62انظر: العبادة في اإلسالمن د. القر اوين ب  (4)

 .173انظر: مفاهيم ينبغي أن تصح  لمحمد قطبن ب  (5)
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لقد كان الجيد  األو  لهدتس األمدة يفهدم الحيداة كلهدا علدى أنهدا عبدادة تشدم  الصدالة 
 والنس ن وتشم  العم  كلهن وتشم  لحظة التروي  كتل ن فدال شديء فدي حيداة اإلنسدان
كلها خار  من داَرة العبادةن وإنما هي ساعة بعد ساعة في أنواع مختلفة مدن العبدادةن 

 .(1)كلها عبادة وإن اختلفا أنواعها ومجاالتها

وبهتا الفهم العميق لمفهوم العبادة حققا تل  األمة في سالف عهدها ما حققتده مدن 
عبادتهددا الحقددةن منجدد اا فددي كدد  اتجدداسن فحددين كانددا تمددارس األمددة إيمانهددا الحددقن و

ا من العبدادة المفرو دة علدى المسدلمن حدد ا إنجدا اا  وكانا األخالق في حسها ج ءَّ
هاَلة لم تتكرر في التداريخن ففدي أقد  مدن نصدف قدرن امتدد الفدت  اإلسدالمي مدن الهندد 

وهدي سدرعة متهلددة ال م يد  لهدا فدي التداريخ كلدهن ولدم يكددن  نشدرقَّا إلدى المحديط مربَّدا
 الكسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو األرر 

تي فتحان وإنمدا كدان الكسدب األعظدم هدو القلدوب التدي اهتددا بندور هللا فددخلا فدي ال
ا  .(2)دين هللا أفواجَّ

ومدددا كاندددا تلددد  األمدددة لتقددددر علدددى د  حصدددون الشدددر ن واقتالعهدددا بم ددد  هدددتس 
السددهولةن وبم دد  هددتس السددرعةن ومددا كانددا لتقدددر علددى إبددرا  تلدد  الم دد  الرفيعددة التددي 

ونظافددة التعامدد ن  نن إقامددة العددد  الربدداني فددي األررأبر تهددا فددي عددالم الواقددعن مدد
والوفاء بالموا يقن وشدجاعة الدنفسن والبطولدة الفدتة فدي ميددان الحدرب والسدلم سدواءن 
ومدددا كاندددا لتقددددر علدددى إنشددداء حركتهدددا العلميدددة ال دددخمةن وال حركتهدددا الح دددارية 

إلحسدداس السددامقة.. مددا كانددا لتقدددر علددى تلدد  كلددهن وال علددى شدديء منددهن لددوال هددتا ا
العميق لديها بأنها في تل  كله تقوم بالعبادة التي خلق هللا اإلنسدان مدن أجلهدا وتقدوم بده 

 .(3)بتاا الحس التي تؤدي به الصالة

ددا وعمددالَّ عنددد األجيددا  المسددلمة األولددى ا وفهمَّ ولددن  ن(4)هكددتا كانددا العبددادة تصددورَّ
والَّن  م إقامة بناء جديدد تصحي  المفاهيم أ به أولهال يصل  آخر هتس األمة إال بما صل 
 .(5)على المفاهيم الصحيحة لإلسالم

إن ق ية العبادة ليسا ق ية شعاَرن وإنما هي ق ية دينونة واتبداعن وإنهدا لدتل  
 .(6)استحقا ك  هتس الرس  والرساالان وك  هتا االهتمام

هدا غ حياتمكين ف ن عليها أن تصديوحتى تستحق األمة اإلسالمية اليوم وعد هللا بالت
كلها صيامة جديدة على منه  هللا رب العالمينن لتصب  كلها عبادة من لحظة التكليدف 
إلددى لحظددة المددوان ال تندددض عنهددا لحظددة واحدددة مددن لحظدداا الددوعين وال لمحددةن وال 

                               
 .204-203المصدر السابق نفسهن ب  (1)

 .222المصدر السابق نفسهن ب  (2)

 .192انظر: مفاهيم ينبغي أن تصح ن ب (3)

 .59انظر: التمكين ل مة اإلسالميةن ب  (4)
 .251-250يم ينبغي أن تصح ن ب انظر: مفاه (5)

 (.4/1943انظر: في ظال  القرآن ) (6)
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َِِتب +ن امت داالَّ وتحقيقَّدا لقدو  هللا تعدالى: (1)خاطرن وال لدون مدن ألدوان النشداط قَنِو إبرَّ َ ن
َْكب  َ َمَِ  َََََمبيَ َ َن َِ َْبَب ا  [.162]األنعام:" ًَََي َ َّمََِتب لب 

إن من أسباب  ياع األمة و عفهان وانه امها أمام أعداَها فقدها لشرط مهم مدن 
 شروط التمكين أال وهو تحقيق العبودية بمفهومها الشام  الصحي .

 :  ال َّا: أهمية الجانب العبادي في حياة اإلنسان

مشدرقن ولهدا أخطدر المهمداا فدي  لنا تاا تدأ ير شدام ها هللا إن العباداا التي سن
تمكدددين الحقددداَق العليدددا للرسددداالا اإللهيدددةن وتحقيدددق الفطدددرة اإلنسدددانية علدددى وجههدددا 
الصدددحي  المسدددتقيمن طالمدددا تم لدددا فيهدددا عناصدددر الحدددب والدددت ن والرجددداء والخدددوف 

ه إلددى الواحددد ونحوهددان ومعلددوم لدددذ العلمدداء أن للعبددادة مقصدددَّا أصددليَّان وهددو التوجدد
الصمدن وإفرادس بالعبادة في ك  حا ن طلبَّا لر ا هللان والفو  بالدرجاا العدالن وهندا  
مقاصدددد تابعدددة للعبدددادة: صدددالح الدددنفسن واكتسددداب الف ددديلةن فالصدددالة مددد الَّ أصددد  
مشددروعيتها الخ ددوع   تعددالىن وإخددالب التوجدده إليددهن واالنتصدداب علددى قدددم التلددة 

ََِة َبنذبِنلبي+ير الدنفس بدتكرسن قدا  تعدالى: والصغار بين يديهن وتدتك ن [14]طده:" َ َأقبن ب اَصَّن

ََْ +وقدددا :  ََِمِنَكنننلب َ ََنننذبِنَل هللاب َأِنننن َب اََِفِحَ نننَ ب َ ا ََننن َهنننَل  ََِة تَنننِ يعندددي أن [ 45]العنكبدددوا: "إبرَّ اَصَّننن

اشددتما  الصددالة علددى التددتكير بددا  هددو المقصددود األصددلين  ددم إن لهددا مقاصددد تابعددة 
 نالستراحة إليها من أنكاد الدنيا وإنجاح الحاجاا كصدالة االسدتخارة وصدالة الحاجدةكا

وكتل  ساَر العباداا لها فواَد أخرويدة وهدي العامدةن وفواَدد دنيويدة وهدي كلهدا تابعدة 
 .(2)للفاَدة األصلية وهي االنقياد والخ وع  

  إَا  مَنَ و مهمع اََبَدة ميكننَ أر نُِْفَص اخِت:
 بيا االعتقاد:ت  -1

إن روح العبددادة هددو إشددراب القلددب حددب هللا تعددالىن وهيبتددهن وخشدديته والشددعور 
ا بمدا شدرع مدن شدعاَر ونسد ن باعتبارهدا  الغامر بأنه رب الكون ومليكهن والتوجه داَمَّ
ا بسدلطان اإللده  ا مسدتمرَّ ا عمليَّا داَبَّا لصدق اإلنسان في دعوذ اإليمدانن وتدتكيرَّ مظهرَّ

 متجددَّا لجتوة اليقين في هللان ورجاء ف له و وابه. األعلىن وإلهابَّا

لىن وهدو )األتان( وقدد اولنأخت م االَّ عباديَّا لت بيدا معندى التوحيددن وإجدال  هللا تعد
شرع بدخو  أوقداا الصدالة المفرو دةن فهدو يتكدرر فدي اليدوم والليلدة خمدس مدراان 

المين ولو كان أدندى وينادي به منادي المسلمين صوتَّا في ك  مكان يوجد به تجمع إس
الجمع من المسلمينن ب  شرع مع تل  للمسافرن والمنفردن ولو كان في بادية لما يم لده 

 من معاٍن عظيمة ليس مجرد اإلعالم بدخو  الوقا.

إن المددؤتن حددين ينددادي بصددوته األعلددى: )هللا أكبددر هللا أكبددر(  ددم يكررهددان يطلددب 

                               
 .59انظر: التمكين ل مة اإلسالميةن ب  (1)
 .49-48انظر: العبادة في اإلسالم للقر اوي:  (2)
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عون هدتا القدو  األجد ن لينسدكب فدي شرعَّا أن يرددس معه ك  مسلم ومسدلمة حدين يسدم
مشاعر الجميع وفي أوقاا متكررة متقاربةن معندى الكبريداء المطلدق   رب العدالمينن 
وأنه تعالى فوق ك  شيء وأكبر من ك  شيءن فينبغي أن يعت  به وحدسن ويلدوت بحمداس 

هللا  وكنفهن ويستعلي فوق أعناق الطواميدا والجبدارين بهدتا الندداء الجهيدرن الدتي أراد
 ع  وج  أن يتواطأ عليه المجتمع كلهن وأن يظ  حتى المنفرد على صلة داَمة به.

ف تا تقرر هتا المعنى عاد النداء األج  ليم  ايفاق: )أشهد أن ال إله إال هللا( وهدو 
تددتكير يددومي بالعهددد والمي دداق الددتي أعطدداس العبددد لربدده بددأن ال يعبددد وال يطيددع إال ربدده 

 الكبرياء في السمواا واألرر.األكبرن المنفرد ب

وهدو كمدا علمدا  ادة: )أشدهد أن محمددَّا رسدو  هللا( م يأتي الشدق ال داني مدن الشده
دا بدالطريق الدتي تؤخدت عنده العبدادة المشدروعةن والتدي ال تصد  إال  إقدرار متكدرر أي َّ

 .×بالتلقي عن الوحي اإللهي التي جاء به المعصوم 

نفسها في جملتين فقط: )حي على الصالةن حدي أتي رابعَّا: الدعوة إلى الصالة  م ت
ا.على الصالة( ألن األتان    كما قلنا أبعد مدذن وأشم  آ ارَّ

خامسَّا: الدعوة العامدة إلدى الصدالح المطلدقن المتم د  فدي االسدتجابة لهدتا  م تأتي 
 .(1)الدين اإللهي األمرن وم له وتعاليمهن وفي مقدمتها الصالة بداهة

المؤتن إلى نقطدة البددء ليكبدر فدي الختدام التأكيدد علدى تفدردس ولتل  يعود الشارع ب
تعالى بالكبرياءن وإعالن التوحيد بصيغة اإلقرار واإل باا بعدد صديغة الشدهادة السدابقة 
)هللا أكبددرن هللا أكبدددرن ال إلددده إال هللا( معندددى هدددتا أن األتان وحددددس يجدددري علدددى ألسدددنة 

هم ووجدددانهم إفددراد هللا تعددالى المددؤمنينن ويسددكب فددي  ددماَرهمن ويغددرس فددي حيددات
بالكبريدداء ) ال ددين( مددرة يوميَّددان وإفددرادس تعددالى بصددفة األلوهيددة الددتي تفددردس بالعبددادة 

مددرةن وهددو نددداء ال يتقيددد بحدددود معبدددن أو مسددجدن وإنمددا « خمددس عشددرة»والطاعددة 
 ينطلق ليدخ  ك  بيان ويصاف  ك  سمعن ويطرق ك  قلب يريد الهدذ.

وسدديلة فددي تقريددر األصددو  العليددا فدد ن القصددد الددتي تددؤدي إليدده وإتا كددان هددتا هدددف ال
ان فقد فر ها هللا علدى كد  بدالغ مدن الدتكور واإلندا   )وهي الصالة( أعظم شأنَّان وأتم مظهرَّ
خمس مدراا فدي اليدوم والليلدةن وهدي تبددأ بدالتكبير ويطلدب مدن المصدلي تكدرار هدتس الجملدة 

سدعين مدرة( عددا مدا يقدرع سدمعه بعدددها مدن )هللا أكبر( في صلواا الفدرر فقدط )أربعَّدا وت
صلواا إمامه إتا صلى جماعدةن ف دالَّ عدن السدنن الراتبدة والنوافد  المطلقدة وهدي أ دعاف 

 تل .

 م إن العبد يتلو كتاب ربه في صالتهن ويحندي لده ظهدرس راكعَّدان ويخدر بجبهتده سداجدَّان 
ان وحامدَّان وداعيَّان ولديس هندا  فد ان ومسبحَّ ي الوجدود أسدمى وأجد  مدن ويناجي موالس معظمَّ

 .(2)هتس الشعيرة في ربط العبد بهتا السلطان اإللهين وإلهاب نفسه بمعاني عظمته وسموس

                               
 .40وسطية القرآن في العبادة واألخالق والتشريعن ب  (1)
 .458انظر: المنها  القرآني في التشريعن ب (2)
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يسددكن إلددى ظلهددا  -واحددة وراحددة-إن الصددالة عندددما تؤخددت علددى وجههددا الصددحي  
نََر َخَبنقَ +وهتا مصداق قو  هللا تعدالى:  نالمؤمن كلما مسه تعب الحياة ولغوبها َْ ِن  إبرَّ ا ب

َكننَ  ََ َكننَ   َم  ََ ننلَ اَ َّننلُّ َق َّْ ََا َم َكننَ  إب َ َمَن  ًِ ننلَ اِْلَنن َّْ ََا َم َُِتببِ    إب َّ اََِمَصننََبيَ   َ إب ََََننَل َ نن ََ َمننِ   ُ اَّننذب
 [.23-19]المعار : " َدائبَم رَ 

 ت بيا القيم األخالقية: -2

و الناس إلى الم د  فقد جاء المنها  الرباني في العبادة ليتمم مكارم األخالقن ويدع
العليان والف اَ  الكريمة كالصدبرن والم دابرةن والسدماحةن والسدخاءن والصددقن والتدي 
تحقق لإلنسان سعادته في الدنيا ف الَّ عن ايخدرةن وللعبداداا بأنواعهدا مهمدة عظيمدة 
في ت بيدا هدتس األخدالقن وتددعيمهان ومرسدها فدي نفدس المدؤمن ووجداندهن )فالصدالة( 

لمددؤمن الصددبرن والدددأبن واإلخددالب والنظددامن حتددى تصددب  جميعَّددا خلقَّددا مدد الَّ تعددود ا
ا في النفسن فالمسلم الناَم حدين يقدوم مدن لدتة الندوم علدى ندداء المدؤتن  الصدالة »راسخَّ

وكتل  حين ينسحب من  جي  األسواق والبيدع والشدراء ملبيَّدا لندداء «ن خير من النوم
السداعاان واأليدامن واألعدوامن فهدتا  دم ال يد ا  دأبده هكدتا عبدر «ن حي على الصالة»

 .(1)وأم اله البد أن تتربى فيهم هتس المعاني الخلقية العالية

 -هدي األخدرذ-و)ال كاة( التي أختا مدن معندى ال يدادةن والنمداءن والتطهيدرن لهدا 
أكبر األ ر في تنقية الخلق من  خم الش  والبخ  واإلمسا ن وفي طبعه بطباَع البدت ن 

ءن كددتل  تسددت  صدددور المحتدداجينن وتبدد  بدده شدديََّا مددن خلددق الحددبن والعطداء والسددخا
والمددودةن أو علددى األقدد  سددالمة الصدددورن فتشدديع فددي المجتمددع تبعَّددا لددتل  كدد  عالَددق 
التداني والتقاربن وتتدداخ  صدالا النداس بمشداعر األلفدةن وإلدى م د  هدتا يشدير قولده 

نَلمَ +تعالى:  َِ َأِمنَ اهببِ  َ نَدَقعك َتدَهَب ن َن ِ َخنِذ مب ٌَ هَّ ََ َ نَك ًِهبِ  إبرَّ َ نََِت ََََن َنَ َ َ نوَب  ََنَبًهبِ  َب ]التوبدة: " ِ  َ تَنن

103.] 

و)الصوم( لده عملده األساسدي فدي تربيدة اإلرادة اإلنسدانيةن وال دمير الحدي الديقظ 
التي يتعام  علدى أسداس مدن رقابدة هللا تعدالى لدهن واطالعده عليدهن ف دالَّ عدن مدرس 

لنفسي باإلمسا  الطويد  عدن شدهوتي الدبطن والفدر  وبدالكف خليقة الصبرن وال بط ا
 عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 
 اللغدددون والصدددخبن والقددددرة علدددى تغييدددر عاداتددده حتدددى ال يتعدددود الجمدددودن أوتسدددتعبدس 

 .(2)عاداته وتقاليدس

 : ال َّا: إصالح الجانب االجتماعي

ويظهر تل  في الصالة ودورها في إيجاد العالقاا االجتماعيةن وتل  وا   فدي 
راجدينن راهبدينن  نمن صالة الجماعدةن ألن اجتمداع المسدلمين رامبدين فدي هللاالحكمة 

                               
 .42ة القرآن في العبادة واألخالق والتشريعن ب وسطي (1)
 .460انظر: المنها  القرآني في التشريعن ب  (2)
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فيحددد   نمسددلمين وجددوههم إليدده خاصددية عجيبددة فددي ندد و  البركدداان وتدددلي الرحمددة
 التعاونن والتعارفن والوحدة واالجتماع على الخير.

 م تأتي صالة الجمعة: فتجمع أه  الحي على هيَدة جامعدة أك در مدن تلد  فدي كد  
ددا للمسددلمين بمددا يصددل  ديددنهم  يددوم ا وتعليمَّ جمعددةن حيدد  شددرع هللا لنددا خطبتهددا تددتكيرَّ

ودنياهمن كحد أدنى للت قيدف العدام فدي أمدور الددينن  دم تدأتي صدالة العيددن فتجمدع أهد  
ن (1)المدينة كلها مرتين في السنة في عيد الفطر واأل حىن يخدرجن األبكدار والعواتدق

مسدلمينن ويعتد لن المصدلى كمدا جداء فدي الحددي  ب  والحير يشهدن الخير ودعوة ال
أمرندا أن نخددر  العواتددق »ر ددي هللا عنهدا قالددا:   (2)الصدحي  الددتي ترويده أم عطيددة

 (4).(3)«وتواا الخدور

هدددتا عددددا مدددا شدددرعه هللا تعدددالى لندددا مدددن صدددلواا جامعدددة فدددي مناسدددباا شدددتىن 
لدو -الصدالة  كاالستسدقاء والخسدوف والكسدوف والجنداَ ن والتدراوي  فدي رم دانن إن

لهددي توجيدده وتنظدديم اجتمدداعي كامدد ن يتم دد  فيدده المجتمددع  -وعددى المسددلمون حقيقتهددا
الكبيرن وبقدر ما يحسن المسلمون هتس الصالةن وما تعنيه مدن معدان وتوجيهداان بقددر 
ما يرجدى لهدم إحسدان الحيداة فدي اجتماعداتهمن وال فدرق فدي هدتا المنهدا  بدين المسدجد 

 .(5)يجب أن يخ ع لدين هللا وتعاليمهوالمجتمعن فكالهما تجمع 

أما ال كاة: في حقيقتهدا واجدب مدالي يؤخدت مدن األمنيداء ليدرد علدى الفقدراء وتوي 
الحاجددة مددن الغددارمين واألرقدداء وميددرهمن وهددي بددتل  تم دد  الحددد األدنددى المفددرور 
ا للتعاون االجتماعين والتكافد  االقتصدادي بدين أبنداء األمدة الواحددةن لدتل  جعد   فر َّ

 تعالى معظم مصارفها اجتماعية بحتةن بأوسع المددلوالا االجتماعيدة فدي القدديم أو هللا
الحدددي  علددى السددواءن وكمددا جدداءا صددالة العيددد لتوسددع داَددرة االجتمدداع فددي الصددالةن 

ا   لتوسع قاعدة التكاف  والتعاون إلى أقصى حد.«  كاة الفطر»تأتي هنا أي َّ

اسدع شدام ن وال  الددا آ دارس تظهدر كدد  أمدا األ در االجتمداعي لفري ددة )الحد ( فو
يدوم بجديدد مددن حكمدة هللا تعدالى فددي تشدريعهن وقدد أشددار القدرآن الكدريم إلددى ك يدر مددن 

ََِنَل ا +قا  تعالى:  نتل  ْ  فَنَ َََلفَنَ  َِ ن نَُ  مَب َِ ََا َأَف َّْ َبَكنِ  فَنِب نَ  ِك مَب ن َِ َُنَْن ا َف ٌِ َأر تَنبنِ ًَََِكِ  َقَنَ ََ  ٍَ ًََِ
ِنَد اََِم ِ  َب  [.198]البقرة: " ََلب اِ ََلا ب هللَا 

روذ البخدداري بسددندس عددن ابددن عبدداس قددا : )كانددا عكدداظن ومجنددةن وتو المجددا  
أسددواقَّا فددي الجاهليددةن فتددأتموا أن يتجددروا فددي موسددم الحدد ن فسددألوا رسددو  هللا فن لددا 

                               
 العواتق: جمع عاتقة وهي التي عتقا من الخدمة أو من قهر أبويها. (1)
هددـن انظددر: سددير أعددالم النددبالء 70هددي نسدديبة بنددا الحددار  وقيدد  بنددا كعددب مددن فقهدداء الصددحابة ا  (2)

(2/318.) 
 اا الخدور: الستور.تو (3)
 (.2/9رواس البخارين كتاب العيدينن باب: خرو  النساء والحير إلى المصلى ) (4)
 .462انظر: المنها  القرآني في التشريع:  (5)
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ٌِ +ايية:  ًَََِكِ  َقَنَ ََ  ٍَ ََبر وب اَنَّن+ن وقا  تعدالى: (1)[198]البقرة: " ًََِ ْبَقنَ ك َ َأ َِِتَن َ   ِ َن َب  َسب َبب
ََمًبق   َِِتبَي مبَ َنوَب َف َ   َََل َنوَب َضَمبل   ََ  َ   [.28،27]الح : "َبًَِ َهَد ا َمَنَفبَ  َهَِ  َ َُِذَنَل ا اِ َ  هللاب 

والمنددافع المشددهودة كلمددة جامعددة تشددم  المنددافع الروحيددة والماديددة واالجتماعيددة 
وقددد جعلددا  ناالقتصددادية وسدداَر مددا يطلددق عليدده اسددم )المنفعددة(والسياسددية وال قافيددةن و

هللا تعددالى إيدتان ببددالغ أهميتهدا فددي مراتددب  تكدر مايدة مددن مايداا الحدد  وتقدديمها علددى
المنافع والحكم الشرعيةن وإن من أعظدم هدتس الفواَدد جمدع أطدراف األمدة المسدلمة كد  

ركبددوا األخطددار واألسددفارن عددامن ومددا يحققدده مددن اسددتنفار جدد ء مددن كدد  إقلدديم سددنويَّا لي
ويقطعدددوا السدددهو  والقفدددارن أو يمتطدددوا األجدددواء والبحدددارن ويتركدددوا األوالد واألهددد  
والديار فيجتمع المسلمون من أطراف األررن ويلتقي الشرقي بدالمغربين والمصدري 
بالهندين في مؤتمر جدامعن ورحلدة مباركدةن وليحققدوا عمليَّدا دعدوة القدرآن بالسدير فدي 

سددياحة فددي ايفدداقن ومطالعددة المشدداهد المقدسددةن ومنددا   الددوحين وآ ددار األررن وال
 ددم مدددار  الصددحابة ر ددي هللا  ×النبددوة منددت أبددي األنبيدداء إبددراهيم إلددى خدداتمهم محمددد 

عددنهمن التددي تهددب علددى المسددلمين منهددا روح اإلخددالبن والبددت ن والعطدداء واالنقيدداد 
 .(2)المطلق ألمر هللا ع  وج 

يوجدب علدى الجميدع  يَّدا واحددَّان وحركدة واحددةن  ح  نظدامومن ناحيدة أخدرذ فدال
وبت بيدا االعتقدادن واألخدالق وإصدالح االجتمداع تأخدت  .وكلمة واحددةن وطاعدة واحددة

العباداا اإلسالمية دورها العظيم في بنداء الحيداة اإلنسدانية علدى أرفدع القواعددن وأنبد  
فددع مددن التددراب والطددينن الغايدداان وأكرمهددا وأطهرهددان وتأخددت باإلنسددان إلددى أفددق أر

ومتاع الحياة الفانيةن حي  تربطده بدالحي البداقين وبدالنعيم الخالددن فهدي مسدي  مسدتمر 
ألدران المددادةن وتهددتيب لطغيانهددان وعبدداداا اإلسددالم تقددوم فددي أساسددها علددى مراعدداة 
الرقابددة اإللهيددةن وابتغدداء ايخددرةن دون واسددطة بددين العبددد وربدده فددي العبدداداا كلهددا 

 .(3)نسان من عبودية الكهنوا وطقوسها ورسومهاحرر اإلتو

ددا بالغَّددا ببيددان حقيقددة العبوديددة ودعددوة الندداس إلددى  إن القددرآن الكددريم اهددتم اهتمامَّ
ن شددروط قبددو  العبددادة وأمددر المسددلمين بددااللت ام بهددان ّض كمددا بدديض  نتحقيقهددا كمددا ينبغددي

النحدراف عدن ووجه الناس إلى مفاهيم أصيلة في العبودية وحترهم من الشدر  ومدن ا
معنددى العبوديددة الصددحي ن كمددا أشددار إلددى أهميددة الجانددب العبددادي فددي حيدداة الندداس فددي 
ت بيا االعتقادن وتأسيس القيم واألخدالق و رعهدا ومرسدها فدي نفدوس المدؤمنينن كمدا 
اهدددتم ببيدددان الجاندددب العبدددادي فدددي إصدددالح الندددواحي االجتماعيدددةن وركددد  القدددرآن فدددي 

بادة على إفراد هللا وحدس في العبادة وتحرير العبدادة مدن توجيهاته الكريمة في مجا  الع
رق الكهندددوان واهدددتم بمسدددألة التدددوا ن بدددين الدددروح والجسددددن وفدددت  مجدددا  الدددرخب 

هدتا كلده مدن أجد  أن تحقدق األمدة عبوديتهدا لخالقهدا سدبحانه  نوالتخفي اا في العبدادة

                               
 .4519( رقم 5/186رواس البخارين كتاب التفسيرن باب: ليس عليكم جناح ) (1)

 .465انظر: المنها  القرآني في التشريع:  (2)

 .468صدر نفسه: الم (3)
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حقيدق العبوديدة لى من أيسر الطرق وأسه  السب  وأخف التكاليفن وجع  طريق تاوتع
 شرطَّا من شروط التمكين لهتس األمة العظيمة.

كمددا  نإن تقريددر حقيقددة العبوديددة فددي حيدداة الندداس يصددح  تصددوراتهم ومشدداعرهم
يصح  حياتهم وأو اعهمن فال يمكن أن تستقر التصدوراا والمشداعرن وال أن تسدتقر 

ها مدن إقدرارن ومدا الحياة واألو اعن على أساس سليم قويمن إال بهتس المعرفة وما يتبع
فدي نفدوس النداس وفدي حيداتهم يتبع اإلقرار من آ ار عندما تستقر هتس الحقيقة بجوانبها 

الع ة أمدام المتجبدرين والطغداةن حدين يخدرون  يلت مون بمنهجه وشريعته ويستشعرون
  راكعددين سدداجدين يتكروندده وال يددتكرون أحدددَّا إال هللا تصددل  حيدداتهم وترقددى وتكددرم 
 علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى 

 ساس.هتا األ

إن استقرار هتس الحقيقة الكبيرة في نفوس المسدلمين وتعليدق أنظدارهم بدا  وحددسن 
وتعليدق قلددوبهم بر داسن وأعمددالهم بتقددواسن ونظدام حيدداتهم ب تنده وشددرعه ومنهجدده دون 
سدواس.. فددي هددتس الحيدداة.. فأمدا مددا يجدد ي هللا بدده المدؤمنين المقددربين بالعبوديددة العدداملين 

 .(1)فهو كرم منه وف   في حقيقة األمر وفير من عطاء هللاللصالحاا في ايخرةن 

 إن التين يستنكفون عن عبودية هللان يتلون لعبودياا من هتس األرر ال تنتهي.

يددتلون لعبوديددة الهددوذ والشددهوةن أو عبوديددة الددوهم والخرافددةن ويددتلون لعبوديددة 
مددتهم وشددراَعهم البشدر مددن أم ددالهمن ويحنددون لهددم الجبداس.. ويحكمددون فددي حيدداتهم وأنظ
 وقوانينهم وقيمهم وموا ينهم عبيدَّا من البشر هم وهم سواء أمام هللا.

* * * 

                               
 (.2/820في ظال  القرآن ) (1)
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 المبح  ال ال 
 ر ـــــــة الشــــــــــمحارب

ومن شروط التمكين المهمةل محاربة الشر  بجميع أشكاله وأنواعدهل ولدتل  علدى 
ف حقيقة الشدر  وخطدرس الجماعة المسلمة والتي تسعى لتحكيم شرع هللا تعالى أن تعر

وال  نوأسددبابه وأدلددة بطالندده وأنواعدده وأن تنقددي صددفها مندده بجميددع األسدداليب الشددرعية
 يمكن لإلنسان أن يحتر من الشر  وأن يحتر ميرس إال إتا عرفه وعرف خطرس.

 ومعرفة الشر  وما يتعلق به له فواَد عديدة:

 قوع فيه.أن اإلنسان يمكنه بمعرفة الشر  أن يحتر من الوأحدها: 

 أنه يمكنه أن يحتر ميرس.ال اني: 

أنه يظهدر لده بدتل  حسدن اإلسدالم والتوحيددن وتلد  أنده إتا عدرف الشدر  ال ال : 
وب دددها تتميدد   نوظهددر لدده بطالنددهن عددرف أن  دددس وهددو التوحيددد أف دد  األعمددا 

 األشياء إلى مير تل  من الفواَد.

العلمداء المخلصددون والقددادة ولهدتس األسددباب وميرهدا فقددد اهددتم الددعاة الصددادقون و
بيددان الشددر  وأقسددامه وأسددبابه وخطددرس وجميددع مددا يتعلددق بددهن وبينددوا أن بالربددانيون 

 تحقيق اإليمان الصحي  ال يتم وال يقب  من صاحبه إال بتر  الشر  والبعد عنه.

: )وال يتم توحيد العبادة حتى يخلب العبدد   فدي -رحمه هللا-يقو  الشيخ السعدي 
ته وأقواله وأفعالهن وحتى يددع الشدر  األكبدر المندافي للتوحيدد كد  المنافداةن جميع إراد

وهو أن يصرف نوعَّا من العبادة لغير هللا تعالىن وتحقيق هتا التوحيدد وتمامده أن يددع 
الشددر  األصددغر وهددو: كدد  وسدديلة يتوسدد  بهددا إلددى الشددر  األكبددر كددالحلف بغيددر هللان 
 ويسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير 

 .(1) الرياء ونحو تل (

أو  نأو يعظم كما يعظدم هللا نقيقة الشر  با : )أن يعبد المخلوق كما يعبد هللاأما ح
 .(2) يصرف له نوع من خصاَب الربوبية واأللوهية(

أمددا أقسددام الشددر  فقسددمه العلمدداء إلددى نددوعين: شددر  فددي الربوبيددةن وشددر  فددي 
كشدر  : )الشدر  نوعدان: شدر  فدي ربوبيتده تعدالى -رحمده هللا-األلوهية قا  السدعدي 

ال انويددة الددتين ي بتددون خالقَّددا مددع هللان وشددر  فددي ألوهيتددهن كشددر  المشددركين الددتين 
وبددين المخلددوقينن ويسددوونهم مددع هللا فددي  هللا ويعبدددون ميددرس ويشددركون بيندده يعبدددون

 .(3) خصاَب ألوهيته(

                               
 .13الفتاوذ السعدية للعالمة عبد الرحمن السعدين ب (1)
 .178الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهودس في تو ي  العقيدة لعبد الر اق العبادن ب  (2)
 .244الريار النا رة للسعدين ب (3)
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لقد وردا النصدوب الك يدرة فدي الكتداب والسدنة فدي التحدتير مدن الشدر ن وبيدان 
م تنب عصى هللا بهن وأنده ال أ د  مدن فاعلدهن وأنده مخلدد فدي الندار خطرسن وأنه أعظ

ِْفبنَل +أبدَّا ال نصير له وال حميم وال شفيع يطاعن قا  تعالى:  ِْفبَل َأر َُِ نَلَ   بنلب َ َُن إبرَّ هللاَ  َ َُن
ََظبًمكَ َى إبِْثَك  َُ لب فَنَ دب اِف ََ َبَمَ ََّ ََ  َ َمَ ُِّ لبِ  َبب َََب  [.48]النساء: "َمَ َد َر 

لب +وقددا  تعددالى:  ََ َبَمننَ ََّ ننََ  َ َمننَ َُِ ننلبِ  َبب َََبنن ِْفبننَل َمنَ َد َر  ِْفبننَل َأر َُِ ننَلَ   بننلب َ َُن إبرَّ هللاَ  َ َُن
ا َبًنندك َِ ك َ  ننَمَ ب +وقددا  تعددالى: ن [116]النسدداء: "فَنَ ننِد َضننوَّ َضنن َّْ ََ اَ نن َننَ َخننلَّ مب لب َفَكَألَّ َ َمننَ َُِ ننلبِ  َبب

ًق  فَنَُ  ََ وب َمَكنَر  َ نحب َ َأِ  َُتِ بي  بلب اَلَُب ًِ ََ +وقدا  تعدالى: ن [31]الحد :  "ِِفدََفَل اَدَّ نَ  إبًََِن َ َََ نِد َأ حب
 ََ لُب ََ اِْلََ ب ََّ مب ََ َ ََََُك َن ََ َََم  ََّ ََ ًَََِحَبَد َِ َأِشلَِن ََ ََئب َب ََ مبَ قَنِب  [.65]ال مر:  "َ إبََل اَّذبُ

 في تم المشركين ك يرة منها: واألحادي  الواردة

مدن »يقدو :  ×سدمعا رسدو  هللا  :حدي  عبد هللا بن مسعود ر دي هللا عنده قدا 
 .(1) «ماا يشر  با  شيََّا دخ  النار

مدن لقدى هللا ال يشدر  »يقو :  ×وحدي  جابر بن عبد هللا قا : سمعا رسو  هللا 
 .(2) «به شيََّا دخ  الجنة

أال أنبدَكم »فقدا :  × عنه قا : كنا عند رسدو  هللا ر ي هللا  (3)وحدي  أبي بكرة
وكدان رسدو  هللا  «اإلشرا  با  وعقوق الوالدين وشهادة ال ور»  ال َّا« بأكبر الكباَر

 .(4)«متكََّا فجلسن فما  ا  يكررها حتى قلنا ليته سكا ×

إن تفشي الشر  في المجتمعاا اإلسالمية سبب في  ياعها وانحرافها عن هددذ 
ى عدد  وجدد ن فمددن أعظددم الظلددمن وأبعددد ال ددال ن عدددم إخددالب العبددادة لددرب المددول

 العالمين وتسوية المخلوق مع الخالق العليم.

ال  نفا  وحدس المتفرد بالعبودية فهو مال  النفع وال رن التي ما من نعمة إال منده
ع وجدوس والغندى التدام لجميد نيدفع النقم إال هو التي له الكما  المطلق من جميع الوجوس

 االعتباراا.

إن الشر  هو الدتنب الوحيدد المتميد  عدن بقيدة الدتنوب بعددم المغفدرة لصداحبه إتا 
ماا ولم يتب منهن وأمدا بقيدة الدتنوب فد ن صداحبها إن مداا ولدم يتدب منهدا ف نده تحدا 

 مشيَة هللا إن شاء عتبه وإن شاء مفر له.

كالحسدناا الماحيددة   يددرةبابَّا كإن الدتنوب التدي دون الشددر  جعد  هللا لمغفرتهددا أسد
بع دهم لدبعر  ن وكدعاء المدؤمنينوالمصاَب المكفرة في الدنيا والبر خ ويوم القيامة

                               
 .92( رقم 1/94شيََّا ) مسلمن كتاب اإليمانن باب: من ماا ال يشر  با  (1)
 .92المصدر السابق نفسهن رقم  (2)
مدن حصدن الطداَف فدي  ×هو نفيع بن الحار  بن كلدة بن عمرو أبو بكرة ال قفين تدلى إلى رسدو  هللا  (3)

يومَتن وكان من ف الء الصحابة وسكن البصدرة  ×)بكرة( فاشتهر بأبي بكرة وأسلم وأعتقه رسو  هللا 
 (.3/542(ن اإلصابة )5/38هـن انظر: أسد الغابة )50توفي بالبصرة سنة 

 .143( رقم 1/91مسلمن كتاب اإليمانن باب: بيان الكباَر ) (4)
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 نوشفاعة الشافعينن ومدن دون تلد  كلده رحمتده التدي أحدق بهدا أهد  اإليمدان والتوحيدد
وهددتا بخددالف الشددر  فدد ن المشددر  قددد سددد علددى نفسدده أبددواب المغفددرةن وأملددق دوندده 

 ال تنفعه الطاعاا دون التوحيدن وال تفيدس الشداَد والمحن شيََّا.أبواب الرحمةن ف

ولقددد بقددى البشددر بعددد آدم قرونَّددا  نإن الشددر  بددا  تمجدده وترف دده الفطددرة السددليمة
طويلددة وهددم أمددة واحدددة علددى التوحيددد والهدددين  ددم أدخلددا علدديهم الشددياطين الشددرور 

صدالحون فح ندوا علديهم  فكدان قدوم ندوح قدد مداا مدنهم أنداس نالمتنوعة بطرق ك يدرة
فجاءهم إبلديس وأمدرهم أن يصدوروا تمدا يلهم ليتدتكروا أحدوالهمن فكدان هدتا بداب الشدر 

 العظيم.

فلمددا مدداا الددتين صددوروهم لهددتا المعنددى خلددف مددن بعدددهم خلددف قدد  فدديهم العلددم 
ددا عليدده  نواسددتف هم الشدديطان وأمددواهم حتددى أوقعهددم فددي الشددر   ددم بعدد  هللا فدديهم نوحَّ

َِبَنَد ا هللاَ َمنَ َََكن  +ه ويعرفون صدقه وأمانته وكما  أخالقده فقدا : السالم يعرفون ََي قَننِ  ب ا
َخَ  ًِ َِ إبََل  َغ  إال أنهم عصوس وما آمن معه إال قلي .[. 59]األعراف:" مَب

إن هللا تعددالى خلددق الندداس علددى فطددرة التوحيددد  ددم اسددتطاعا الشددياطين أن تميدد  
َننََر اَنَّنََس أَمَّنعك +قا  تعدالى:  نلمة والشر  العظيمبالناس وتنحرف بهم نحو الو نية المظ
 ََ ُْب ََ َ َمنذب لُب َََث هللاَ اَنَّببًَبَي َمَب َب َدةك فَنبَن  [.213]البقرة: "َ احب

أي: أن الناس كانوا على ملة آدم عليه السالم حتى عبدوا األصنام فبعد  هللا إلديهم 
ا عليه السالم فكان أو  رسو  بع ه هللا إلى  .(1)أه  األرر نوحَّ

َهنَ  َ تَنِبندبَُو ْلبََِنقب هللاب +وقا  تعالى:  ًََنِ ََ َْ هللاب اَِّتب َفدََل اَنَّنََس  َب َحنبًفكَ فبِدَل ُ دَب ََ ََب فََأقبِ  َ ِقَه
َََم رَ  َِ ََّ َأِنثَنَل اَنََّسب  َ َُن ََِ ًَبَ  َ ََكب ََ ا ُ ََ اَدَب  [.30]الروم: "َََب

ََثِننَن+وقا  تعدالى:  َْ َ َََ نِد  َن َِبَنَد ا هللاَ َ اِقَُنببَن ا اَدَّنََغ  ََّْ ن  ك َأرب ا [. 36]النحد :" َ وب َننوَب أَمَّنع  

 .(2) «ك  مولود يولد على الفطرة فأبواس يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» :×وقا  

وهددتس األدلددة الدامغددة التددي تكرناهددا تددد  علددى أن الندداس كددانوا علددى التوحيددد وأن 
 فيهم. الشر  طارئ وحاد 

رسددوالَّ  ×إن الجماعددة المسددلمة التددي ر دديا بددا  ربَّددا وباإلسددالم دينَّددا وبمحمددد 
تحرب على تحقيق التوحيد ومحاربة الشر  وهي تسعى لتحكيم شرع هللان ألنها تعلدم 
علدددم اليقدددين أن مدددن شدددروط التمكدددين وإقامدددة دولدددة اإلسدددالم تحقيدددق التوحيدددد وتهتيبددده 

ومن البدع القوليدة واالعتقاديدةن والبددع الفعليدة  نوتصفيته من الشر  األكبر واألصغر
مدن المعاصدي وتلد  بكمدا  اإلخدالب   فدي األقدوا  واألفعدا  واإلراداان والعمليدةن 

وبالسالمة من الشر  األكبر المناقر ألصد  التوحيددن ومدن الشدر  األصدغر المندافي 

                               
 (.1/250انظر: تفسير ابن ك ير ) (1)

 .2658( رقم 4/2047مسلمن كتاب القدرن باب: ك  مولود يولد على الفطرة ) (2)
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أمددور   فددي جميددعوتربددي الندداس علددى االسددتعانة بددا   ن(1)لكمالدده وبالسددالمة مددن البدددع
حياتهم واالستعانة به والنتر له والتب  له وحدس سبحانه وتعالى وأن تكون الحاكميدة   

 رب العالمين.

وهددي تحددارب شددر  القبددورن وكددتل  شددر  القددوانين الو ددعية وتدددعو إلددى إفددراد 
ولسددان حالهددا ومقالهددا قددو  هللا  نالعبوديددة   وحدددس فددي جميددع شددَون الحيدداة اإلنسددانية

ََنننننننننَََمبيَ +الى: تعددددددددد َِ َْبَب ا نننننننننكب  َ ََمًَِنننننننننََي َ َّمَنننننننننَِتب لب  َْ َِِتب َ َن ََ ََنننننننننلَ   قَنننننننننِو إبرَّ َ ننننننننن "  َ َشنننننننننلُب
 [.162،163]األنعام:

لتل  البد من محاربة الشر  ومداخله وألوانه وجميدع طرقده ألن الشدر  تلدة فدي 
اربدة  ددس أال الدنيا وعتاب أليم فدي ايخدرةن وألن مدن متطلبداا اإليمدان ولوا مده مح

 وهو الشر .

أرشدددا  نوبعددد أن تكددرا اييددة الكريمددة شددروط االسددتخالف والتمكددين واألمددن
وإلدى العددة الفعليدة  نايياا التي بعدها إلدى كيفيدة المحافظدة علدى هدتا التمكدين واألمدن

ل مددة اإلسددالمية أال وهددي: االتصددا  بددا ن وتقددويم القلددب ب قامددة الصددالةن واالسددتعالء 
والر ددا  ×ن وتطهيددر الددنفس والجماعددة ب يتدداء ال كدداةن وطاعددة الرسددو  علددى الشدد 

بحكمهن وتنفيدت شدريعة هللا فدي الصدغيرة والكبيدرةن وتحقيدق المدنه  الدتي أرادس للحيداة: 
ََّكِ  تَنِلَمَ رَ + ََ في األرر من الفساد واالنحدار والخوف والقلق وال ال ن [ 46]النم :" ََ

إن األمة اإلسدالمية عنددما تسدير علدى نهد   .والنكا  وفي ايخرة من الغ ب والعتاب
هللا تعددالى وتحكددم شددرعه فددي الحيدداةن وترت دديه فددي كدد  أمورهددا.. يتحقددق وعددد هللا 
باالستخالف والتمكين واألمنن وما من مرة خالفا عن هتا الدنه  والطريدق القدويم إال 

ةن واسددتبد بهددا تخلفددا فددي تيدد  القافلددةن وتلددان وطددرد دينهددا مددن الهيمنددة علددى البشددري
 الخوفن وتخطفها األعداء.

إن وعد هللا ال يتبد  وال يتغير إتا أقمنا الشدروطن فد تا أردندا الوعدد فعليندا بتحقيدق 
 .(2)الشروط وال أحد أوفى بعهدس من هللا تعالى

 آ ار الشر :

إن الشر  الدتي يقدع فيده اإلنسدان لده آ دارس الوبيلدة فدي دنيداس وآخرتدهن سدواء أكدان 
 يه فردَّا أم جماعةن فمن تل  اي ار:الواقع ف

 إطفاء نور الفطرة: -1

ََ +قا  تعالى:  ن ِْ نهبِ  َأََ ْب ََََنَل أَنِنَف نَّنَُنَهِ  َ َأِشنَهَدَمِ   َُْب ََ ْب آَدَ  مبنَ ظََهن ْبمبِ   ََ مبَ  َن ُّ َْ َِ َأَخَذ  َ إب
َََل َشهبِداَ   [.172]األعراف: " بَل َبَكِ  قََََ ا  َن

                               
 .191ي  العقيدةن بانظر: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهودس في تو  (1)

 (.4/2530في ظال  القرآن ) (2)
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الدترن  ي أختس هللا على البشر وهم في عالملمي اق التوعلى هتا ف ن الشر  نقر ل
َ َمنَ +كما أنه انحراف عدن الغايدة التدي خلدق هللا الجدن واإلندس مدن أجلهدان قدا  تعدالى: 

ََِبَد رب  َن ٍَ إب َّ ًَب ِن ََّ َ ا ب ََ اْلِب  ََِ  [.56]التارياا: "َخ

 تا أشدر  بدا  إن اإلنسان يستمد من حقيقة التوحيد إشراقته ونورس وسداد أمرسن فد
تصب  أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وتصب  حاله وأعماله معتمدة مظلمدةن 

ئكَ+قدا  تعدالى:  ََا َقنََ َخ ََّلِ ُيَبنِدَخ َشننًنِ نَبلَ اَظَِّمنََر َمنَ ك َحنَِّّ إب َْ ََنع  َُيِ نَلاب   ب بً َْ ََِمنََهَِ  َن ََ َنَفنَل ا َأ ُ  َ اَّنذب
ِنننَدَخ فَنَ فَّنن َب ننَبب َ َ َقننَد هللاَ  َْ َ  ا ِب ننَ َلَ َ هللاَ َ ننلُب َْ ننَ فَنِ قبننلب   ََخ حب َِْ ننََخ َمننِ ٌ  مَب َِِننل  ْلَُّبنن َ  َُن ْ  وب  َََمننَ َأِ  َنَظ

ََنوب  ََُكِد َُنَلاَمَ َ َمنَ َّلَِّ َُيِ ََا َأِخَلَ  ََُدَخ ََّلِ  ِ  إب َِ َِ  َن َََهَ فَنِ  َِ ٌْ  َن َََمَ ا  هللاَ ََنلَ نَن ْك َمِ ٌ  مَبَ فَنِ قبلب َ َحٌَب َظ
 [.40،39]النور: " َفَمَ ََلَ مبَ نَ ْ  

 الق اء على منا ع النفس الرفيعة: -2

صددرف اس ال تسددتغرقها شددهواا الحددس وال تنإن الددنفس المتعلقددة بددا  المتطلعددة إلددى ر دد
ددا إلددى الم دد  العليددا والقدديم الرفيعددةن وإلددى  بكليتهددا إلددى متدداع األرر القريددبن إنمددا تتطلددع داَمَّ

كد  صدورس وأشدكالهن سدواء أكدان فاحشدة مدن الفدواحش التدي حرمهدا هللان  الترفع عن الدنس في
ا يقع على الناسن أو موقفَّا خسيسَّا يقفده اإلنسدان مدن أجد  شدهوة رخيصدة أو مطلدب مدن  أو ظلمَّ

 مطالب الحياة الدنيا.

ولكددن حددين تهتدد  حقيقددة التوحيددد فددي الددنفس ويغشدديها الشددر  فدد ن الددنفس تددنحط 
متداع ال اَد  فتتكالدب عليده وتنسدى القديم العليدا والجهداد مدن فتشغلها األررن يشغلها ال

أج  إقامتها وتحقيقهان ويكون جهادهدا صدراعَّا خسيسَّدا علدى هدتا المتداع ال اَد  يتقاتد  
وتصدب  الحيداة البشدرية محكومدة بقدانون الغدابن  نمن أجلده األفدراد والددو  والشدعوب

وهو األمر التي نراس ساَدَّا فدي القوي يأك  ال عيفن والغلبة للقوة ال لصاحب الحق.. 
لب +. قددا  تعددالى: (1)الجاهليدة المعاصددرة فددي كدد  منحددى مدن مندداحي الحيدداة َ َمنَ َُِ ننلبِ  َبب

ًق   ََ وب َمَكَر  َ حب َ َأِ  َُتِ بي  بلب اَلَُب ًِ ََّْمَ ب فَنَُِِفدََفَل اَدَّ ََ اَ ََ َخلَّ مب  [.31]الح : "َفَكَألَّ

 وقوع صاحبه في العبودية التليلة:الق اء على ع ة النفس و -3

َََّة َ َبَلَ نن َبلب +قددا  تعددالى:  نإن العدد ة الحقيقيددة تسددتمد مددن اإليمددان بددا  وحدددس َبنن َِ َ لب ا
ََِمننِؤمبنبيَ  إندده عبدددل  نن ولكددن المشددر  ال يعددرف هددتس العدد ة وال يتددتوقها[8]المنددافقون:" َ َب

 نيم الدرحيمن الدتي ي عد  عبدادس بع تدهولكنها عبودية تليلة ألنها ليسدا عبوديدة  ن الكدر
إنه عبد لبشر م له يتحكم فيه فيتلهن أو عبدد لشدهواته: شدهوة المدا  أو شدهوة الجدنس أو 
ا فددي  شددهوة السددلطان.. كلهددا عبوديددة تليلددة وإن بدددا ألو  وهلددة متاعَّددا وتمكنَّددا وتجبددرَّ

 األرر.

                               
 .141،140انظر: ركاَ  اإليمان لمحمد قطبن ب (1)
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ليدوم الدتي يقفدون  م يتهب هتا المتاع ال اَ  التي تت  له أعنداق الرجدا ن ويدأتي ا
ننبيَ +فيده موقددف الخدد ي األكبددر أمددام الع يدد  الجبددار:  َِنَننََمِ   ب ََ إبر مَُّنَّ يَّ َقننََ َم  مَّننَ   َأفَنَلأَُِن

َََد رَ  ََ رَ   َنَنَ ا َُ  َه  مََّ َنَنَ ا مَيَُنَّ ََننِ  [.207-205]الشعراء: " َمَ َأِغََن 

 تم يق وحدة النفس البشرية: -4

إللده  -صدلى إتا-بشرية ويم قهان فيصلي اإلنسدان ة النفس الإن الشر  يشتا وحد
ويبيع ويشدتري ويبتغدي الدر ق باسدم إلده آخدر يحد  لده الربدا ويحد  لده الغدش والخدداع 
بغية الرب ن ويمارس شهواته باسم إله  ال  ي ِحد  لده العالقداا ميدر المشدروعة ويد ين 

صدنام فيطلدب منده البركدة أو له الخباَ ن وقد يتوجه إلى بشر م له أو إلى صنم مدن األ
يطلددب مندده أن يقربدده إلددى هللا  لفددى.. وهكددتا تتشددتا نفسدده فددي محاولددة استر دداء هددتس 
ا مددا يكددون لكدد  منهددا مطالددب تخددالف مطالددب األخددرذ  األربدداب المتعددددة التددي ك يددرَّ

 وتعار ها.

َّْ + (1) وطمأنينتددده: نهايدددة يفقدددد نفسددده بعدددد أن يفقدددد أمندددهوفدددي ال ِك  ِك َضنننَلَب هللاَ َمنننَث  َقننن
ِك اِ َِمننننننَد لب  َننننننِو َأِنثَنننننننَلَمِ   َ  ننننننَُ بََيرب َمننننننَث ِْ ََمكَ ََبَلَقننننننو  َمننننننِو َُ ِك َ نننننن ََْقنننننن نننننن َر َ  َْ َنب  فبًننننننلب َشننننننلََنََ  َمََُ 

َََم رَ  َِ  [.29]ال مر:" َُن

 إحباط العم : -5

َِ َأِشنلَ +قا  تعدالى:  ََ ََنئب َبن ََ مبنَ قَنِب ََ َ إبََل اَّنذبُ نَ  إبًََِن ََّ َ َََ نِد َأ حب ََ َ ََََُكن َن َََمََن  ََّ ََ ًَََِحنَبَد ِن
 ََ لُب ََ اِْلََ ب   .[65]ال مر: " مب

هتس بعر اي ار التي تحد  لإلنسان التي يقع في الشر  وال شد  أن تلد  اي دار 
 تبعد المجتمع من التمكين الرباني.

                               
 .145-144ن ب انظر: ركاَ  اإليمان (1)
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 المبح  الرابع
  ـــــوذ هللا ع  وجـــــتق

َب َ ََكبنَ َ ََِ  َأرَّ َأِمَو +قا  تعالى:  ِْ َْ نَمَ ب َ ا َّْ ََ اَ ن ْ  مَب ًََِهبِ   َنلََنَ ََ اََِ َلى آَمَن ا َ اتنََّ ِ ا َََفَُِحَنَ 
 [.96]األعراف:" ...َنذَّ َ ا

تقدوذ هللا عد   -التي ن ديفها إلدى المباحد  السدابقة-إن من شروط التمكين المهمة 
ال مدراا تظهدر علدى س وج ن ألن تقوذ هللا لها  مراا عظيمة في الدنيا وايخرةن وهدت

 لتحكديم شدرع هللا والتمكدين لدينده. م  على الجماعدة المسدلمة التدي تسدعىاألفرادن ومن  
وبددين مددا يخشدداس مددن ربدده ومددن م ددبه وسددخطه  بددين العبدددإن تقددوذ هللا تعددالى تجعدد  

وعقابه وقاية تقيه من تلد ن وهدي أن تعمد  بطاعدة هللا علدى ندور مدن هللا ترجدو  دواب 
 ر  معصية هللا على نور من هللا تخاف عقاب هللا.هللان وأن تت

 أوالَّ:  مراا التقوذ العاجلة وايجلة:

 المخر  من ك   يق والر ق من حي  ال يحتسب العبد: -1

ََو ََّل َُمَِلقكَ+قا  تعالى:  َُ  َ َمَ ُنََّّقب هللاَ َُيِ ْب َِ َحًَِث  َ َُيَُِ  [.3،2]الطالق: " َ َُنِلزَِقَل مب

 ة واليسر في ك  أمر:السهول -2

لكا+قا  تعالى:  ِْ َِ َأِملبخب َُ ََو ََّل مب  [.4]الطالق:" َ َمَ َُنَّقب هللاَ َُيِ

واليسددر فددي األمددر مايددة مددا يرجددوس اإلنسددانن وإنهددا »قددا  سدديد قطددب رحمدده هللا: 
فال عنا وال مشقة وال عسدر  للنعمة كبرذ أن يجع  هللا األمور ميسرة لعبد من عبادس

أخدت األمدور بيسدر فدي شدعورس وتقدديرسن وينالهدا بيسدر فدي حركتده وعملدهن وال  يق ي
ِخيض  وير اها بيسر في ن دِديض حتدى يلقدى  حصيلتها ونتيجتهان ويعيش من هتا في يسر ر 

 .(1)«هللا

 تيسير العلم النافع: -3

َبً ٌ +قا  تعالى:  ََ ََبَمَكَ  هللاَ َ هللاَ  بَكوَب َشِ     ََ  [.282]البقرة: " َ اتنََّ  ا هللَا َ َُن

 نقا  العالمة محمد رشيد ر ا: )أي اتقوا   في جميع مدا أمدركم بده ونهداكم عنده
وهو يعلمكم ما فيه قيام مصالحكم وحفظ أموالكم وتقوية رابطتكمن ف نكم لوال هدايتده ال 
تعلمون تلد ن وهدو سدبحانه العلديم بكد  شديءن فد تا شدرع شديََّا ف نمدا يشدرعه عدن علدم 

ء المفاسددد وجلددب المصددال  لمددن تبعدده شددرعهن وكددرر لفددظ الجاللددة محدديط بأسددباب در
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َ اتنََّ نن ا هللاَ +لقددد تكددرر لفددظ الجاللددة فددي قولدده تعددالى:  ن(1) لكمددا  التددتكير وقددوة التددأ ير(
َبً ٌ  ََ ََبَمَكَ  هللاَ َ هللاَ  بَكوَب َشِ     ََ  ال  مراان فاألولى حد  علدى التقدوذن وال انيدة وعدد   "َ َُن

  ال ة تعظيم شأنه سبحانه وتعالى.ب نعامهن وال

 إطالق نور البصيرة: -4

ََو ََّكِ  فَنِلقَنَاك +قا  تعالى:  إن تقدوذ هللا تعدالى فدي األمدور . [29]األنفا :" إبر تَنُنََّ  ا هللاَ َُيِ

ا يفددرق بدده بددين الحددق والباطدد ن وبددين دقدداَق الشددبهاا التددي ال  كلهددا تعطددي صدداحبها نددورَّ
عندددما تسدديطر تقددوذ هللا علددى الصددف المسددلم يصددب  يتحددر  و نيعلمهددن ك يددر مددن الندداس

 بفرقان رباني.

 محبة هللا ع  وج  ومحبة مالَكته والقبو  في األرر: -5

ُُّ اََِمَّ بيَ +قا  تعالى:  ََِهدبخب َ اتنََّ َل فَِبرَّ هللَا ُيَب َِ َأِ ََف  ب َََل َم  [.76]آ  عمران: "  َن

إتا أحدب هللا العبدد »أنده قدا :  × وعن أبي هريدرة ر دي هللا عنده عدن رسدو  هللا
قددا  لجبريدد : قددد أحببددا فالنَّددا فأحبددهن فيحبدده جبريدد  عليدده السددالمن  ددم ينددادي فددي أهدد  
السددماءن إن هللا قددد أحددب فالنَّددا فددأحبوسن فيحبدده أهدد  السددماء  ددم يو ددع لدده القبددو  فددي 

 .(2)«األرر

 نصرة هللا ع  وج  وتأييدس وتسديدس: -6

َََمن ا َأرَّ هللاَ َمننَ  اََِمَّ بننيَ +بقددو  هللا عدد  وجدد : وهدي المعيددة المقصددودة   َِ " َ اتنََّ نن ا هللاَ َ ا

وهدي معيدة هللا عد  وجد   ن. فهتس المعية هي معية التأييد والنصرة والتسديد[194]البقرة:
ومعيتدده للمتقددين والصددابرين وهددي تقت ددي التأييددد والحفددظ واإلعانددة  نألنبياَدده وأولياَدده
َْى+سى عليه السالم وهارون: كما قا  تعالى لمو َََكَمَ َأِْسََ  َ َأ  [.46]طه:"  َ ََّتََفََ إبنَّْب َم

َُ ِ +أمددا المعيددة العامددة م دد  قولدده تعددالى:  نن ََ َمننَ َنننِ َََكننِ  أَُِنن وقولدده:  .[4]الحديددد: " َ َمننَ  َم

+ َِ َََهننننِ  إب ََ هللاب َ َمننننَ  َم نننن ننننَُِِفَف َر مب ِْ َُ ََ اَنَّننننَسب َ  َ  نننن ننننَُِِفَف َر مب ِْ ََِ ننننِ لب َُ ََ ا نننن ًَبَُنننن َر َمننننَ  َ َُنِلَضننننَل مب " َُنبَن

 تستوجب من العبد الحتر والخوف ومراقبة هللا ع  وج .ف .[108]النساء:

 البركاا من السماء واألرر: -7

َْ +قا  تعالى:  نَمَ ب َ ا َّْ ََ اَ ن ْ  مَب ًِهبِ   َنلََننَ ََََن َب َ ََِ  َأرَّ َأِمَو اََِ َلى آَمَن ا َ اتنََّ نِ ا َََفَُِحنَنَ  ِْ "....
 [.96]األعراف: 

ه  " َ ََنِ  َأرَّ َأِمنَو اََِ نَلى+قا  القاسمي رحمده هللا:  أي: بدا  " آَمنَن ا+كدة ل  أي: القدرذ الم 

َب +أي: الكفددر والمعاصددي " َ اتنََّ ننِ ا+ورسددله  ِْ َْ ننَمَ ب َ ا َّْ ََ اَ نن ْ  مَب ًِهبِ   َنلََنننَ ََََنن أي: " َََفَُِحنَننَ 

                               
 (.3/128تفسير المنار ) (1)
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من ك  جانبن مكان مدا أصدابهم مدن فندون العقوبداا  لوسعنا عليهم الخير ويسرناس لهم
 .(1) التي بع ها من السماء وبع ها من األرر(

َنََم  مَّنَ ك +ويد  على هتا المعندى قولده عد  وجد :  َ نعب ِْ نَ ًنِ ََََنَل اَدَّلُب َ َأر َّن ب اِ نَُنَ ََم ا 
 [.16]الجن:  "َغَدقَك

قلدة البركدة ونقدب ال مدار فانظر إلدى بركداا التقدوذن واعلدم أن مدا نحدن فيده مدن 
وك دددرة ايفددداا واألمدددرار إنمدددا هدددو نتيجدددة حتميدددة ل دددعف وا ع التقدددوذ وك دددرة 

َننذبَُ َهِ  +كمددا يقددو  تعددالى:  نالمعاصددي َِ أَُِنندبي اَنَّننَسب ًَب ننَب َْ َننَ َن ََِبِحننلب ِبب ََْب َ ا ننََد وب اَِنن َْ ََِف ظََهننَل ا
ََ رَ  ََّهِ  َُنِلقب ََ ََ ا ََ ََمب َِ اَّذبي  َِ  [.41وم:]الر " َن

 البشرذ وهي الرؤيا الصالحة و ناء الخلق ومحبتهم: -8

ََنَن رَ +قا  تعدالى:  ًِهبِ  َ  َ َمنِ  َُيِ ََََن َنََ  هللاب  َ َخنِ ٌو  ََ آَمنَن ا  ََننَنَ ا َُنُنََّ ن رَ   َأَ  إبرَّ َأِ ًَب   اَّنذبُ
َلةب  نِنًََ َ وب اَخخب  [.64-62نس:]يو "...َهََ  اََِبِ َلى وب اِ ًَََةب اَدُّ

فددي ميددر مكددان مددن  مددا بشددر هللا بدده المددؤمنين المتقددينوالبشددرذ فددي الحيدداة الدددنيا 
لدم يبدق مدن النبدوة إال : »×. وعنه (2) «الرؤيا الصالحة من هللا: »×وعن النبي  نكتابه

 .(3) «الرؤيا الصالحة»قالوا: وما المبشرااع قا : « المبشراا

الرجدد  يعمدد  العمدد    ويحبدده الندداس  :×قددا : قلددا لرسددو  هللا  وعددن أبددي تر 
. وقدد رأيندا مدن المدوفقين فدي العمد  اإلسدالمي (4) «تل  عاج  بشدرذ المدؤمن»فقا : 

  ناء الناس على أعمالهم في الدنيا.

 الحفظ من كيد األعداء ومكرهم: -9

ئكَ إبرَّ +قا  تعالى:  ََلَُّنِ  َنًَِدَمِ  َشًنِ َُ َ ا َ تَنُنََّ  ا  َ  ََ َر َمَبًطٌ َ إبر َتِصْب ََِم ََ َُن  " هللَا ِبب
 [.120]آ  عمران: 

: )يرشددهم تعدالى إلدى السدالمة مدن شدر األشدرار وكيدد -رحمده هللا-قا  ابدن ك يدر 
الفجار باستعما  الصبر والتقوذ والتوك  على هللا التي هو محيط بأعداَهمن فدال حدو  

 .(5) ن(لم يك ما شاء كان وما لم يشأ وال قوة لهم إال بهن وهو التي

 إنه تعليم من هللا تعالى للمسلمين في كيفية االستعانة على أعداء هللا وكيدهم.

 حفظ الترية ال عاف بعناية هللا تعالى ع  وج : -10

                               
 (.7/221انظر: محاسن التأوي  ) (1)

 .6986( رقم 8/88البخارين كتاب الرؤيان باب: رؤيا الصالحين ) (2)

 .6990( رقم 8/89البخارين كتاب الرؤيان باب المبشراا ) (3)
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ًََِنُنََّ ننن ا هللاَ +قدددا  تعدددالى:  ًِهبِ  فَن ََََننن َََفَك َخنننََف ا  ننن َْبَّنننعك ضب ََ نننِ   َِفبهب َِ َخ ننن ََ ََنننِ  تَنلََنننن ا مب ُ َ َِنننًَِِفَا اَّنننذب
اَ َِ  ن وفي ايية إشارة إلى إرشاد المسلمين التي يخشون تدر  [9]النساء:" ًَنَ  ََ ا قَنِ  ك َ ندبُدك

 تريددة  ددعاف بددالتقوذ فددي سدداَر شددَونهم حتددى تحفددظ أبندداؤهم ويدددخلوا تحددا حفددظ 
 هللا وعنايتدهن ويكدون فدي إشدعارها تهديددد ب دياع أوالدهدم إن فقددوا تقدوذ هللان وإشددارة 

تحفددظ الفددروعن وأن الرجددا  الصددالحين يحفظددون فددي تريددتهم إلددى أن تقددوذ األصددو  
ََمنَ  ََنننََر +ال دعاف كمدا فددي آيدة:  ٌَ هَّ ن ََِمنِيب َُُبًَمنِيب وب اََِمدبُنَنعب  ََنننََر ََتَُِنلَ َنننِ َْ َْ َفَكنََر َب َ َأمَّنَ اْلِبننَدا

 .(1)ومالهما ف ن الغالمين حفظا ببركة أبيهما في أنفسهما [.82]الكهف:" أَ َ َُهََ َ َ بَك

 سبب لقبو  األعما  التي بها سعادة العباد في الدنيا وايخرة: -11

ََ اََِمَّ بيَ +قا  تعالى:  ََ َُنَُنَ بََّو هللاَ مب  [.27]الماَدة:" إبلَّ

ولهددتا البددد مددن الدددعاة العدداملين والعلمدداء الراسددخين مددن استح ددار هددتس المعدداني 
وت دحياتنا مهمدا كاندا  دخامتها ال تقبد  إال العظيمةن ف ن أعمالنا مهمدا كدان حجمهدا 

 من المتقينن ألنهم هم التين يستشعرون أن ك  خير هو من هللا وحدس.

 سبب النجاة من عتاب الدنيا: -12

ََنَذا+قا  هللا تعالى:  َِ َ عَ ا َب ََََنَل اِهَنَدى فََأَخنَذُِتَِ  َ نَ َََمنَل  َِ بب َ َأمَّنَ َْثَن َد فَنَهنَدُِنَنََمِ  فََِ نََُحبُّ ا ا
َب رَ  ْب ََ َنَنَ ا َُِك ََ آَمَن ا  ََنَنَ ا ُُنََّ  رَ   اِهَ رب ِبب َنَ اَّذبُ  [.18،17]فصلا: " َ َ ًَّنِ

إن هللا تعدالى سددلم أهد  اإليمددان والتقددوذ مدن بددين أظهدر الكددافرين دون أن يمسددهم 
 سوء أو أن ينالهم من تل   ررن بسبب إيمانهم وتقواهم   تعالى.

ا وهدو سدبب النجداة مدن الندارن وعظدم األجدر وهدو سدبب الفدو  بدرجدة تكفير السديَا -13
 الجنة:

َِظبِ  ََلَ َأِقلكا+قا  تعالى:  ََِنَل َ ًَبَئَتبلب َ َُن ََُكفَبِل   [.5]الطالق:" َ َمَ ُنََّّقب هللاَ 

قددا  ابددن ك يددر رحمدده هللا:)أي يددتهب عددنهم المحظددورن ويجدد   لهددم ال ددواب علددى العمدد  
 .(2)اليسير(

را  الجنةن فهم أحق الناس بها وأهلهان ب  ما أعد هللا الجندة إال ألصدحاب مي -14
 هتس الرتبة العلية والجوهرة البهية:

ًاننَ+قددا  تعددالى:  بَننَدبَا َمننَ َنننََر َت ب َب  َِ نن َْ مب ََ اِْلَنَّننعَ اَّننِتب نَنن ْب فهددم الور ددة  ن[63]مددريم:" تبَِنن

 الشرعيون لجنة هللا ع  وج .

ا على أقدامهم ب  يحشرون إليها ركبانَّا: وهم ال يتهبون إلى -15  الجنة سيرَّ
                               

 (.5/47وي  للقاسمي )انظر: محاسن التأ (1)

 (.4/382تفسير ابن ك ير ) (2)
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كمدا قدا  تعدالى:  نمع أن هللا ع  وج  يقرب إليهم الجندة تحيدة لهدم ودفعَّدا لمشدقتهم
َبًد  +  َ َ ًِ ََِمَّ بَي َغ َب اِْلَنَّعَ َب  [.31]ق: "َ أَِزَبَف

ا+قا  تعالى:  َب َ ِفدك ََِْ َل اََِمَّ بَي إبََل اَلَِّمَ  [.85]مريم:" َُنِ َ  

وهي تجمع بين المتحابين من أهلها حين تنقلب ك  صداقة ومحبة إلدى  -16
 عداوة ومشقة:

َََد   إب َّ اََِمَّ بيَ +قا  تعالى:    ِ َِ َََهِ  َببَن َِ ََّ  َُنِ َمئبذ   َن  [.67]ال خرف:" اْخب

الغد  ومن بركة التقوذ أن هللا ع  وج  ين ع ما قد يعلدق بقلدوبهم مدن ال دغاَن و
ًَََن ر  +فت داد مودتهم وتتم محبتهم وصحبتهمن قا  تعالى: َّ   ْ ََ َمنَ   إبرَّ اََِمَّ بنَي وب َقنَّنَ اِدَخ

َِ   آمبنبيَ  َْ َََل َ َلْ  مَُُّنَ َ بَبيَ    ب ََ َِ غبوَ  إبِخَ ااك  ََِنَ َمَ وب َ َد ْبمب  مَب ََ  [.47-45]الحجر:"َ نَن

تمدس شدغاف قلدوب العداملين فدي الددعوة اإلسدالمية إن هتس ال مار العظيمة عنددما 
متصدلة حلقدة الددنيا بدايخرةن كمدا أن  نت في على العم  محيطَّدا ربانيَّدا موصدوالَّ بدا 

حميددةن  االحرب على تقوذ هللا تعالى يكسب الصف اإلسالمي صدفاا رفيعدة وأخالقَّد
الصدفاا التددي  ومدن أهددم هدتس  علددى يديده.ومكدارم نفيسدة تجعلده أهددالَّ لتمكدين شدرع هللا

 ركته الدءوبة نحو تحكيم شرع هللا:تجع  الصف المسلم متماسكَّا في ح

  انيَّا: صفاا المتقين:

وهددم الددتين  نالصدددقن فهددم أصدددق الندداس إيمانَّددان وأصدددقهم أقددواالَّ وأعمدداالَّ  -1
د قوا المرسلين قا  تعالى:  ََ َمَ  اََِمُنََّ  رَ +ص  َئب ََ َ َدَق ا َ َأَ  ََ اَّذبُ َئب  [.177]البقرة: " َأَ 

ََ َ نننَدَق ا+: -رحمدده هللا  -قددا  القاسددمي  ُ ََ اَّننذب َئبنن فددي إيمددانهم ألنهددم حققدددوا  ..."َأَ 

اإليمددان القلبددي بدداألقوا  واألفعددا ن فلددم تغيددرهم األحددوا  ولددم ت لدد لهم األهددوا ن وفيدده 
ََ َمنَ  اَِ +إشعار بأن من لم يفع  أفعالهم لم يصدق فدي دعدوة اإليمدان:  َئبن عدن  "َمُنََّ ن رَ َ َأَ 

الكفر وساَر الرتاَ ن وتكرير اإلشارة ل يادة تنويده بشدأنهم وتوسديط ال دمير لإلشدارة 
فددي هددتس الخصددلة النبيلددة والرتبددة  ×وقددد رمددب النبددي  .(1)إلددى انحصددار التقددوذ فدديهم

ومددا يدد ا  الرجدد  يصدددق ويتحددرذ الصدددق حتددى يكتددب عنددد هللا ×: »الجليلددة فقددا  
 . (2) «صديقا

ََ َ َمنَ +اتهمن أنهم يعظمون شدعاَر هللا عد  وجد : قدا  هللا تعدالى: ومن صف -2 َََبن
ََ بب  ََ مبَ تَنِ َ ى اََِ  ََّ َََئبَل هللاب فَِب ََظَبِ  َش  . [32]الح :  "َُن

ويعظمون كتل  ما  نإن المتقين يعظمون طاعة هللا وأمرس فيدفعهم تل  إلى طاعته
 نهى هللا عنه فيدفعهم تل  عن معصيته. 

                               
 (. 3/54( انظر: تفسير القاسمي )1)
 (.7/124) "َن َن ا َمَ  اَصََّدبقبيَ +باب قو  هللا تعالى:  نكتاب األدب ن( البخاري2)
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قا  تعدالى:  نتحرون العد  ويحكمون بهن وال يحملنهم بغر أحد على تركهوي -3
ُنَِّ نننَ ى َ اتنََّ ننن ا هللاَ إبرَّ هللاَ + ََ ا َمنننَ  َأقِننننَلَب ََب َِننندب ََ ا ا َِننندب ََََنننَل َأ َّ تَن َنننَ  َ  َ َُيِنننلبَمنََّكِ  َشنننَنََر قَننننِ     ًٌ ِبب َخببننن

ََ رَ  ََِم  . [8]الماَدة:  "تَن

علدى وجدوب العدد  مدع الكفدار الدتين هدم أعدداء هللان فمدا  وفي ايية تعلديم وإرشداد
 س. المؤمنين التين هم أولياؤس وأحباؤالظن بوجوبه مع 

يتبعدددون سدددبي  الصدددادقين مدددن األنبيددداء والمرسدددلين وصدددحابة سددديد األولدددين  -4
ََ آَمَن ا اتنََّ  ا هللَا  ََن نَ ا َمَ  اَصَّ +قا  تعالى:  ن×وايخرين   . [119]التوبة:  "َدبقبيَ ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ

فدال شد  أن مدن صدفاا المتقدين أنهددم ينتهجدون مدنه  الصدحابة ر دي هللا عددنهمن 
ألنهم أولدى النداس بهدتس الصدفاا التدي أمرندا هللا أن نكدون مدع أهلهدان فقدد شدهد هللا لهدم 

ن فال يجو  ألحد أن يل مهم بشيءن أو يتهمهم بمدا بدرأهم ×الصدقن وشهد لهم رسوله 
ن فالصددحابة كلهددم عدددو ن وظهددرا فدديهم مددن عالمدداا ×وجدد  مندده ورسددوله  هللا عدد 

الصدددق واإليمددان واليقددين مددا يجعدد  العاقدد  يقطددع بتعددديلهمن فمددن تقددوذ هللا عدد  وجدد  
مواالتهم ومحبتهم ونصرتهم واالحتجا  ب جماعهمن وفهم الكتاب والسنة علدى مدنهجهم 

 . (1)وطريقتهمن وبغر من يبغ هم وبغير الحق يتكرهم

ا ممدددا بددده بدددأس ويتقدددون الشدددبهاان إن المتقدددين عون مدددا ال بدددأس بددده حدددترَّ د  ي ددد -5
ان وتلدد  أدعددى أن بينَّدد يتورعددون عددن الشددبهاا وعمددا يرتددابون فيدده ممددا لدديس حددالالَّ 

 يتورعوا عن الحرام البينن ومن اجترأ على الشبهة اجترأ كتل  على الحرام. 

رام بين وبينهما أمدور مشدتبهاا ن وإن الحإن الحال  بيض : »×ولهتا قا  رسو  هللا 
عر دهن ومدن وقدع اتقدى الشدبهاا فقدد اسدتبرأ لدينده ويعلمهن ك ير من الناسن فمدن ال 

 . (2) «في الحرامفي الشبهاا وقع 

يصدل  لمدن أن التددقيق فدي التوقدف عدن الشدبهاا إنمدا  والبد مدن التنبده ألمدر مهدم وهدو
الددورعن فأمددا مدددن يقددع فددي انتهدددا  شدددابها أعمالدده فددي التقدددوذ واسددتقاما أحوالدده كلهددا وت

المحرماا الظداهرة  دم يريدد أن يتدورع عدن شديء مدن دقداَق الشدبهاا ف نده ال يحتمد  تلد ن 
عددن دم  مددن أهدد  العددراق: بدد  ينكددر عليددهن كمددا قددا  ابددن عمددر ر ددي هللا عنهمددا لمددن سددأله

همدا »:يقدو  ×البعور يسألونني عدن دم البعدور وقدد قتلدوا الحسدينن وسدمعا رسدو  هللا 
 . (3) «ريحانتاي من الدنيا

ُنَِّ ننَ ى+إنهددم يعفددون ويصددفحون: قددا  تعددالى:  -6 ََِفنن ا َأقِنننَلَب ََب .  [237]البقددرة:  "َ َأِر تَن

ُُّ +وقدددددا  تعدددددالى: ننننن ََََنننننَل هللاب إبنَّنننننلَ  َ ُيَب ََ فَنننننَأِقَلَخ  ََ َََفنننننَ َ َأِ ننننن  َِ َََهنننننَ َفَمننننن ثِن ََاَ  َ نننننًَبَئع  َ نننننًَبَئعٌ مَب  َ َقننننن
َبمبيَ   .[4رذ: ]الشو "اَظََّ

                               
 (. 8/289( انظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )1)
 . 22( رقم 1/22دينه )( البخارين كتاب اإليمانن باب: من استبرأ ل2)
 (. 4/261( البخارين ف اَ  الصحابةن باب مناقب الحسن والحسين )3)
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فأخبر ع  وج  أن من اتصف بهتس الصفة فأجرس في تل  على هللا ع  وجد  كمدا 
ََِفن ا َ ًََِِصنَفَح ا َأ َ +فقدا  عد  وجد :  نغفرتده إتا فعلدوا تلد مرمبهم هللا ع  وج  في  َ ًََِن

 ٌ ً َّْحب ِْفبَل هللاَ َََكِ  َ هللاَ َغَف ٌْ   . [22]النور:  "َتَببُّ َر َأر ُنَّ

ُُّ +فدددي وصدددف المتقدددين: وقدددا  تعدددالى  ننن َب اَنَّنننَسب َ هللاَ ُيَب ََننن ََنننَفبَي  َِ ًَِظ َ ا ََِكنننَظبمبَي اََِْننن َ ا
نبيَ  ْب فاإلحسان وصف مدن أوصداف المتقدينن ولدم يعطفده علدى [. 134]آ  عمران:  "اََِمِح

ا عنددد هللا ا لدده بكوندده محبوبَّددمددا سددبقه مددن الصددفاان بدد  صددامه بهددتس الصدديغة تمييدد َّ 
 . (1)تعالى

صفاتهم أنهم مير معصدومين مدن الخطايدا إال مدن عصدمه هللا عد  وجد  ومن  -7
من األنبياء مير أنهم ال يفارقون الكباَرن وال يصرون على الصدغاَرن بد  كلمدا وقعدوا 
في صغيرة رجعوا إلى هللا بالتوبدة واالسدتغفار والعمد  الصدال  عمدال بقدو  هللا تعدالى: 

َّْهَ + ََا َم ََ اتنََّ ِ ا إب ُ َل رَ إبرَّ اَّذب ََا َم  مُِّبصب ًِدََرب َتَذنََّل ا فَِب ََ اَ َّ  . [201]األعراف:  "ِ  طََئبٌض مَب

شأن المؤمنين المتقين إتا مسهم طاَف من الشيطان لحملهم على محاكاة الجداهلين 
عاصددي والفسدداد تددتكروا فأبصددروا فحددتروا والخددور معهددم وعلددى ميددر تلدد  مددن الم

 . (2)وسلموان وإن  لوا تابوا وأنابوا

إن هددتس الصددفاا عندددما تتغلغدد  فددي نفددوس الدددعاة والعلمدداء وأبندداء المسددلمين تكددون األمددة 
المسددلمة جددديرة بنصددر هللا وتوفيقددهن وبهددتا نكددون قددد فصددلنا أهددم شددروط التمكددين المتم لددة فددي 

 اإليمان با  والعم  الصال ن والعبادةن ومحاربة الشر  وتقوذ هللا ع  وج . 

 الفص  ال اني
 ينــــــــــباب التمكـــــــأس

 تمهيد:

إن األخت باألسباب التي تؤدي إلى التمكين أمر أرشدنا إليده القدرآن الكدريمن وح ندا 
ندُّ ا َهَنِ  +وقد أمر هللا تعالى باإلعداد الشام  فقدا : ن ×على األخت بها سيد المرسلين  َب َ َأ

ًِوب  َْبََبطب اْلَِ َُ  مَبَ قَن َّة  َ مبَ  َِ  . [60]األنفا :  "مََّ اِ ََُد

 واإلعداد في حقيقته أخت باألسباب. 

 وأشارا ايية الكريمة إلى األمر ب عداد: 
 ومن رباط الخي .  -2   ما استطعتم من قوة.  -1

  والغاية: 
 وآخرين من دونهم ال تعلمونهم.  -2 ترهبون به عدو هللا وعدوكم.  -1

                               
 (. 135ن 4/134( انظر: تفسير المنار )1)
 (. 9/550)نفس المصدر السابق ( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 180 

دة واإليمدان قدوةن وقدوة الصدف وإعداد القوةن لفدظ عدام يشدم  كد  قدوةن فقدوة العقيد
وربداط الخيد  إشدارة إلدى  السدالح ال قيد ن .  والتالحم قوةن وقدوة السدالح والسداعد قدوة

 شراء أو هبة من أحد.  وجودس في أيدي المسلمين ال تأختس وإشارة إلى وجوب

 االلتحداموال يمنع من الحفاظ على الخي  كج ء من اإلعداد اإلسالمين ألنهدا عندد 
التحدام األفدراد بغيدر أفدراسن وقدد أ بتدا الحدروب الحدي دة أهميدة الخيد  كمدا أقوذ من 

حدددد  للمجاهددددين فدددي جبدددا  األفغدددان  دددد الشددديوعيينن وفدددي جندددوب السدددودان  دددد 
 النصارذ. 

إن ايية الكريمة ت ع أتهان المسلمين علدى اإلعدداد الشدام ن المعندوي والمدادين 
ان وتددددخ  فدددي طياتهدددان اإلعدددداد العلمدددي والفقهدددي علدددى مسدددتوذ األفدددراد والجماعدددا

عدددداد المدددالين واإلعدددداد اإلعالمدددين والسياسدددي واألمندددي التربدددوين والسدددلوكين واإل
 والعسكري... إلخ. 

عددددا يمدددة و دددحا أن اإلعدددداد يحتدددا  إلدددى إنفددداق هاَددد  ووكمدددا أن اييدددة الكر
قددا   نبددالتعوير فددي الدددنيا والجدد اء فددي ايخددرة لتحفدد  المسددلمين وتحدد هم علددى تلدد 

َُِ   َ َتِظَََم رَ +الى: تع  . [60]األنفا :  "َ َمَ تَنِنفبَ  ا مبَ َشِ    وب َ ببًوب هللاب َُنَ وَّ إبًَََِكِ  َ أَنِن

 المبح  األو 
 سنة األخت باألسباب وإرشاد القرآن لإلعداد

 : سنة األخت باألسباب:أوالَّ 

مكدين سدنة األخدت إن من أهم السنن الربانية التي ترتبط بعالقة مباشرة مع سدنن الت
باألسددبابن ولددتل  يجدددب علددى األفدددراد والجماعدداا العاملددة للتمكدددين لدددين هللا فهمهدددا 

 واستيعابها وإن الها على أرر الواقع. 

ا وال يددعي الحبد  سدببَّ  :الحبد ن قدالوا :قا  اإلمام الدرا ي: أصد  السدبب فدي اللغدة
نبَ +ومنه قولده تعدالى:  نحتى ين   ويصعد به َْ ًََِِمنَدِد  ب نَمَ ب يَّ ًََِنِ دَن ِ فَن َّْ ]الحد :  ..."ُ  إبََل اَ

قددا  تعددالى:  نلمو ددع الددتي تريدددسا.  ددم قيدد  لكدد  شدديء سددبب ألندد  بسددلوكه تصدد  [15
ى السددمواا أبوابهددان ألن الوصددو  إلدد أي طريقددان وأسددباب [85]الكهددف:  "فَننأَتِنَبَ  َ ننبَنبكَ+

ََبنن+ :السددماء يكددون بدددخولهان قددا  تعددالى مخبددرا عددن فرعددون ََ َأِ ننَبََب     أَ ِنََننَ  اِْ ننَبَبَ َّ
ْب  ََّْمََ ا والسدبب  .والمودة بين القوم تسمى سببا ألنهم بها يتواصلون [37 - 36]مافر:  "اَ

 .(1)في اصطالح الشرع: ما يوص  إلى الشيء وال يؤ ر فيه كالوقا للصالة

ن إن سددنة األخدددت (2)واسددتعير السددبب لكدد  مدددا يتوصدد  بدده إلددى أمدددر مددن األمددور
ب باب مقددررة فددي كتدداب هللا تعددالىن ولقددد وجدده هللا عبددادس المددؤمنين إلددى وجددوباألسدد

                               
 (. 2/626( انظر: مفاتي  الغيب )1)
 . 426ن المعجم الوسيطن ب220( انظر: مفرداا القرآن كتاب السينن ب2)
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 الدنيوية واألخروية سواء.  مراعاة هتس السنة في ك  شَونهم

نَننننن رَ +قدددددا  تعدددددالى:  َلَ َ اََِمِؤمب َََكنننننِ  َ ََْ نننننَ  َََم َى هللاَ  ًَ ننننن َْ ََِمََننننن ا َف   [105]التوبدددددة:  "َ قَنننننوب ا

ََ +وقا  سبحانه:  َْبِزقبنلب َ إبًََِنلب اَنَُّ ن َْ َمَ  اَّذبي َق ََ ا مبنَ  َنبببَهَ  ََن ََََ  ك فََِمَ  ا وب َمَن  ََ ِْ َْ  "َو َََكَ  ا

 .. [15]المل : 

 ولقدددد أخبرندددا القدددرآن الكدددريم أن هللا تعدددالى طلدددب مدددن السددديدة مدددريم أن تباشدددر 
ُب +قددا  تعددالى:  ناألسددباب وهددي فددي أشددد حدداالا  ددعفها َب لببننِذ ََبي إبًََِنن ننَقبِط َ َمنن َْ  اَنَِِّفََننعب َت

َْطَبكَ َقنبًاَ َب  ًََِ  . [25]مريم:  "ََ

وهكددددتا يؤكددددد القددددرآن الكددددريم علددددى  ددددرورة مباشددددرة األسددددباب فددددي كدددد  األمددددور 
 . (1)واألحوا 

مكنددددوان ولقددددد قدددددر هللا سددددبحانه وتعددددالى لديندددده أن ينتصددددرن وللمسددددلمين أن ي  »
للمسدلمين: مدا دمدا قددرا لكدم وللمشركين أن ينه موان ومع تلد  فهد  قدا  هللا تعدالى 

النصر والتمكين فاقعدوا وانتظروا إنفاتي قدرين وهو البد نافدتع كدالن وإنمدا قدا  لهدم: 
ََننَد ََّن ِ + ََننَد َّ هللاب َ  بَنن َر  بنلب  ًِننوب تَنِلمب َْبََبطب اْلَِ ننَ قَننن َّة  َ مبننَ  َُ  مَب َِ ندُّ ا َهَننِ  مَّننَ اِ ننََُد َب  [60]األنفددا :  ..."َ َأ

ِ  + وقا  تعالى: َِ َََكِ   ببَن َِ َََ   َن َنبنِ َهِ  َ ََكبَ ًََب ََ َ ََِ  ََُ ََ  هللاَ  َنِنََُصَل مبننِ  . [4]محمد:  "َََب

َِ َأقِنَداَمَك ِ +وقا  عد  وجد :  فالبدد مدن اتخدات  [7]محمدد:  "إبر تَنِنَصنَل ا هللاَ َُنِنَصنلَِنِ  َ َُنثَنبَبن

 . (2)عند هللا ا منا مقدورَّ األسباب للنصر والتمكينن وإن كان تل  قدرَّ 

عداج ا عدن نصدرة الحدق بغيدر األدواا البشدريةن  -سبحانه وتعدالى  -وليس هللا »
وهدددو الدددتي يقدددو  للشددديء كدددن فيكدددونن ولكدددن هكدددتا اقت دددا مشددديَته وهكدددتا تجدددري 

 . (3)«سننه

وهو أف   المتوكلين كان أوعى الناس لهدتس السدنة الربانيدةن فكدان  ×ورسو  هللا 
إلسالمية يأخت بك  ما في وسعه مدن أسدبابن وال يتدر  شديَا وهو يؤسس لبناء الدولة ا

علدى سددبي   -ففدي الهجدرة »يسدير ج افدان والمتتبدع للسدديرة النبويدة يلمدس تلد  تمامددا.. 
أمرا من األمدور إال أعدد لده عدتدهن وحسدب لده حسدابهن  ×لم يتر  رسو  هللا  -الم ا  

 ورسم له خطته على نحو يستوعب ك  الطاقاا والوساَ . 

 -الرواح  والدلي ن واختدار الرفيدق والمكدان الدتي سديتوارذ فيده  ×قد أعد النبي ف
حتى يهدأ الطلبن ويفتر الحماسن وأحاط تل  كله بما يمكدن للبشدر مدن  -هو وصاحبه 

مددا ال  -بعددد تلدد   -أخددت الحددترن والكتمددانن وأسددباب االحتيدداطن وتددر  لددإلرادة اإللهيددة 

                               
 . 248ظر: التمكين ل مة اإلسالمية في  وء القرآن لمحمد سيدن ب( ان1)
 بتصرف يسير.  263ن 262( مفاهيم ينبغي أن تصح  لمحمد قطبن ب2)
 . 104( حو  التفسير اإلسالمي للتاريخ محمد قطبن ب3)
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 . (1)حيلة له فيه

  ×نسدددبة لغددد وة بددددرن وأحددددن واألحددد اب... وجميدددع م واتددده وكدددتل  األمدددر بال
 وك  أمورس. 

يوجه أصحابه داَما إلى مراعاة هتس السنة الربانيةن في أمدورهم الدنيويدة  ×وكان 
يرشدهم داَما إلى األخدت بمدا يمكدن  ×ففي أمورهم كان النبي  نواألخروية على السواء

السدؤا  ومهاندة العدو  والحاجددةن  مدن أسدباب للوصدو  إلدى حيداة كريمدة بعيددا عدن ت 
فسأله عطداءن  ×أن رجال من األنصار أتى النبي  روذ أبو داود والترمتي عن أنس 

قا : بلى. حلس نلبس بع هن ونبسط بع هن وقعدب  أمَ و  ًَُ شن  ؟: ×فقا  الرسو  

ُيبيددس وقدا :  ×ن فأتاس بهمان فأخدتهما رسدو  هللا ائُْ َمَ :نشرب فيهن قا  منْ  منَ ُ ن
ْمن ؟: ×قا  رجد : أندا آخدتهما بددرهمن قدا  رسدو  هللا  منذَُ؟ َُند ََنَل د مدرتين أو  منَ ُ

ُهي ال دددان فقدددا  رجددد :  ن فأعطاهمدددا إيددداس فأخدددت الددددرهمينن وأعطاهمدددا أا آخنننذُهَ  ننند

ن فأتداس َ فَنبذخ إَل أمََ,  اشُ َبخخل قد مَ فَئُْ  نلََمك اشُ ْحدُهَ طنصارين وقا  له: األ

ُْننَ عْنع َ نل ا بيددسن  دم قدا : عدودَّ  ×فيه رسو  هللا  بهن فشد اَمنُ فَحُدنُ   ن ,    أ
دفجاء وقد أصاب عشرة دراهمن فاشترذ ببع ها  وبَّ  نُ مَ فقدا  لده  ناان وببع ها طعامَّ

 . (2)ع نكُع   دا  و  قهَ ُ   اَ ًَمعمذا خً ََ مَ أر رئ املْأَ: ×رسو  هللا 

حدين قدا   ليه أميدر المدؤمنين عمدر بدن الخطداب وهتا نفس المعنى التي أشار إ»
ر ق ن الددر ق: ال يقعدددن أحدددكم عددن طلددب الددللكسددالى القددابعين فددي المسددجد ينتظددرو

ا وال ف دةن وإن هللا تعدالى وقدد علدم أن السدماء ال تمطدر تهبَّد« اللهم ار قني»ويقو : 
َب َ ا نِ +يقو :  ِْ َْ َل ا وب ا ََِة فََنِنَُ ب َب اَصَّ ًَ َب ََا َق َِوب هللاب فَِب َِ َف َْ ا مب  . [10]الجمعة:  ..."َُن

نعمن البد من بت  الجهددن ألن األخدت باألسدباب والكددح للحصدو  علدى مدا يرمدب 
 . (3) «اإلنسان في تحقيقه هو تاته من سنن هللا تعالى...

وكتل  بالنسبة ألمر ايخرةن البد من األخت باألسباب حتى يصد  اإلنسدان إلدى مدا 
ٌَ + وجنتددهن قددا  تعددالى: يرجددو مددن رحمددة هللا ًََِنَهَ َ َمننَ  َمننِؤمب َََل َهَننَ َ نن ننَلَة َ َ نن َْاَد اَخخب َِ َأ َ َمنن

ًََِنَه  مَِّ نننَك ْكا ََ َننننََر َ نن َئبنن لقدددد كدددان فدددي وجددددان األمدددة اإلسدددالمية فدددي  [19]اإلسدددراء:  "فََأَ 

المطلقدةن وق داَه وقددرس ال يتعدارر  -تعدالى  -عصرها ال اهر أن إيمانهدا بقددرة هللا 
 مع اتخات األسباب. 

سننا في هتا الكون وفي حيداة البشدر ميدر قابلدة  -تعالى  -لقد كانوا يدركون أن   

                               
 . 18ن 17د. القر اوين ب ن( أولوياا الحركة اإلسالمية في المرحلة المقبلة1)
 (. 2/120ودن كتاب ال كاةن باب: ما تجو  فيه المسألة )( رواس أبو دا2)
 . 89( حو  تفسير التاريخ اإلسالمين ب3)
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رن ومع أن   تعالى سننا خارقة تمل  أن تصنع كد  شديء وال يعج هدا شديء إال يللتغي
أن هللا جلا قدرته قد ق ى أن تكون سنته الجاريدة  ابتدة فدي الحيداة الددنيان وأن تكدون 

 الخارقة است ناء لهان وكلتاهما معلقة بمشيَة هللا. سننه 

البددد لهددم مددن مجدداراة السددنن الجاريددة إتا رمبددوا فددي  هلددتل  كددان فددي حسددهم أندد
الوصو  إلى نتيجة معينة في واقع حياتهمن أي أنه البد من اتخات األسباب المؤدية إلدى 

 . (1)النتاَ  بحسب تل  السنن الجارية

حد ما أصابهمن ألنهم لم يستجمعوا المقدماا التدي تندت  ولقد أصاب المسلمين في أ
قددد  -تعددالى  -النصددر ولددم يكددن المشددركون أولددى بددا  مددنهمن ولكددن هددتس سددنة هللان فددا  

 و ع للنصر أسبابا ك يرةن وأوجب على عبادس رعايتهان فمن أبى فال يلومن إال نفسه. 

األرر لدم يكدن ظلمدا وقدع  وإن تأخر المسلمين اليوم عن القيدادة العالميدة لشدعوب
بهمن ب  كان نتيجة طبيعية لقوم نسوا رسالتهمن وحطوا مكانتهان وشدابوا معددنها بركدام 

وظندوا  نهاَ  من األوهام في مجا  العلم والعمد  علدى سدواءن وأهملدوا السدنن الربانيدة
أن التمكددين قددد يكددون باألمدداني واألحددالمن ولكددن هيهدداان بدد  هددتا مددن صددميم العددد  

ََببًدب +قا  تعالى:  ن(2)اإللهي َِ َّ   ََب ٍَ  بَظ ُِدبَُكِ  َ َأرَّ هللَا ًََِ َِ َأ َم ََ َقدَّ ََ ِبب  . [182]آ  عمران:  "َََب

ن إتا كددان هددتا عقدداب هللا للمددؤمنين الددتين عصددوسن فمددا بددا  الكددافرين الددتين ولكدد
ديددة مددن الناحيددة الما -ن فددي األرر انه بددالمرةن ومددع تلدد  فدد نهم متمكنددوجحدددوس سددبح
 ماية التمكينع 

أو أر دى لدهن ولدم يبلغدوا مددا  إن هدؤالء الكفدار لدم يبلغدوا مدا بلغدوس ألنهدم أقدرب مدن هللا
بسدددحر أو بمعجددد ة أو ألنهدددم خلدددق آخدددر متميددد ن ولدددم يقيمدددوا الصدددناعاا أو يجوبدددوا  بلغدددوا

البحارن أو يخترقدوا أجدواء الف داء ألن عقيددتهم حدقن أو ألن فكدرهم سدليمن إنهدم بلغدوا تلد  
 نألن السبي  إلى هدتا التقددم درب مفتدوح لجميدع خلدق هللا مدؤمنهم وكدافرهمن بدرهم وفداجرهم

َْن رَ +قدا  تعدالى:  َمننََهَِ  فبًَهنَ َ َمنِ  فبًَهنَ  َ َُنِبَِف َِ ِ  َأ َهنَ نَننَ وَب إبََنًِهب ُنَ ننَ نِنًََ َ زُب ننَد اِ ًََنََة اَندُّ ]هددود:  "َمنَ َننََر َُلُب

15] . 

عددد  التمكدددين فدددي الحيددداة يم دددي بالجهدددد البشدددرين ج -سدددبحانه وتعدددالى  -إن هللا 
وبالطاقددة البشددرية علددى سددنن ربانيددة  ابتددةن وقددوانين ال تتبددد  وال تتحددو ن فمددن يقدددم 
الجهدد الصددادق ويخ ددع لسددنن الحيدداة يصدد  علددى قدددر جهدددس وبتلدده وعلددى قدددر سددعيه 

 وعطاَه. 

 . (3)إرادتهإنها السنة التي أرادها هللا في هتس الحياةن إنها مشيَته وسننه و

 التوك  على هللا واألخت باألسباب: -ب

ال يمندع مدن األخدت باألسدبابن فدالمؤمن يتخدت  -سدبحانه وتعدالى  -التوك  علدى هللا 

                               
 . 263ن 262( انظر: مفاهيم ينبغي أن تصح ن ب1)
 . 150: 147تد من فرامنا للغ الين ب( انظر: الغ و ال قافي يم2)
 . 252( انظر: التمكين ل مة اإلسالميةن ب3)
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األسددباب مددن بدداب اإليمددان بددا  وطاعتدده فيمددا أمددر بدده مددن اتخاتهددان ولكندده ال يجعدد  
 . (1)األسباب التي تنشئ النتاَ  فيتوك  عليها

في أحادي  ك يرة  رورة األخت باألسدباب مدع التوكد  علدى  ×ي ولقد أرشدنا النب
 على عدم تعار ها.  -عليه السالم  -هللا تعالىن كما نبه 

علددى ناقددة لددهن فقددا : يددا  ×قددا : جدداء رجدد  إلددى النبددي  عددن أنددس بددن مالدد   -1
 . (2) (اَ َهَ  ت نورسو  هللا أدعها وأتوك ع فقا : )

 ه األمدددر باتخدددات األسدددباب واالحتدددرا  مدددع وهدددتا الحددددي  أصددد  فدددي التوكددد  وفيددد
 . (3)األمر بالتوك 

لدو أنكددم تدوكلتم علددى هللا حددق »قددا :  ×عدن النبددي  وعدن عمددر بدن الخطدداب  -2
 . (4) «بطانا دتوكله لر قكم كما ير ق الطيرن تغدو خماصان وتعو

وفي هتا الحدي  الشريف ح  على التوك  على هللا مع اإلشارة إلى أهميدة األخدت 
 . (5)األسباب حي  أ با الغدو والرواح للطير مع  مان هللا تعالى الر ق لهاب

إن العم  بسنة األخت باألسباب مدن صدميم تحقيدق العبوديدة   تعدالىن وهدو األمدر 
التي خلق له العبيدن وأرسلا بده الرسد ن وأن لدا ألجلده الكتدبن وبده قامدا السدمواا 

 . (6)باألسباب المأمور بها محر العبودية واألررن وله وجدا الجنة والنارن فالقيام

إن القددرآن الكددريم أرشدددنا إلددى األخددت باألسددباب وأرشدددنا أال نعتمددد عليهددا وحدددها 
 وعلى المسلم أن يتقي في باب األسباب أمرين:  نوإنما نتوك  على هللا مع األخت بها

شر  يدرق  فهتا ناالعتماد عليهان والتوك  عليهان وال قة بها ورجاؤها وخوفها -1
 ويغلظن وبين تل . 

 نتر  ما أمر هللا به من األسبابن هدتا أي دا قدد يكدون كفدرا وظلمدا وبدين تلد  -2
ب  على العبد أن يفع  ما أمرس هللا به من األمدرن ويتوكد  علدى هللا توكد  مدن يعتقدد أن 
األمددر كلدده بمشدديَة هللان سددبق بهددا علمددهن وحكمددهن وأن السددبب ال ي ددر وال ينفددع وال 

وال يق ددي وال يحكدمن وال يحصدد  للعبددد مددا ال تسدبق لدده بدده المشدديَة  ني وال يمنددعيعطد
اإللهية وال يصرف عنه ما سدبق بده الحكدم والعلدمن فيدأتي باألسدباب إتيدان مدن ال يدرذ 
النجاة والفدرح والوصدو  إال بهدان ويتوكد  علدى هللا توكد  مدن يدرذ أنهدا ال تنجيده وال 

 ناقصودن فيجرد ع مه للقيام بهدا حرصدا واجتهدادَّ تحص  له فالحا وال توصله  إلى الم
وي ددرع قلبدده مددن االعتمدداد عليهددا والركددون إليهددا تجريدددا للتوكدد  واعتمددادا علددى هللا 

                               
 . 253( المصدر نفسه: ب1)
 . 537( رقم 4/668( )60( رواس الترمتي في صفة القيامة باب )2)
 . 179( انظر: التوك  على هللا تعالى وعالقته باألسبابن د. عبد هللا الدميجين ب3)
 ن حسن صحي . 2344( رقم 4/573( الترمتين كتاب ال هدن باب التوك  على هللا )4)
 . 254( انظر: التمكين ل مة اإلسالميةن ب5)
 (. 2/130( انظر: مدار  السالكين )6)
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بددين هددتين األصددلين فددي الحدددي  الصددحي ن حيدد  يقددو :  ×وقددد جمددع النبددي  .(1)وحددس
 احدددددددددددددددددددددرب علدددددددددددددددددددددى مدددددددددددددددددددددا ينفعددددددددددددددددددددد ن واسدددددددددددددددددددددتعن بدددددددددددددددددددددا  »

 . (2) «وال تعج ...

 لى األسباب واالستعانة بالمسبب ونهاس عن العج  وهو نوعان: فأمرس بالحرب ع

 تقصير في األسباب وعدم الحرب عليها.  -1

 وتقصير في االستعانة با  وتر  تجريدها.  -2

 . (3)فالدين كله ظاهرس وباطنهن وشراَعه وحقاَقه تحا هتس الكلماا النبوية

ة اإلسددالمية وجماعتهددا مددن إن اسددتيعاب وفهددم سددنة األخددت باألسددباب ألفددراد األمدد
  رورياا فقه التمكين لهتا الدين. 

 ا: إرشاد القرآن لإلعداد: انيَّ 

إن أمر التمكين لهتا الدين يحتا  إلى جميع أنواع القوذن على اختالفها وتنوعهدان 
ولتل  اهتم القرآن الكريم اهتماما كبيرا فدي إرشداد األمدة ل خدت بأسدباب القدوة وأوجدب 

الوصددو  إلددى  ن طريقددهاألمددة األخددت بأسددبابهان ألن التمكددين لهددتا الدددي هللا تعددالى علددى
ومددا ال يدددتم الواجددب إال بددده فهدددو »القددوذ بمفهومهدددا الشددام ن وقدددد قددا  األصدددوليون: 

  .(4)«واجب

قددددا   نإن القدددرآن الكددددريم أوجدددب علددددى أتباعدددده إعدددداد القددددوة بصدددورة وا ددددحة
َُ  مَبنَ+تعالى: َِ َبدُّ ا َهَِ  مََّ اِ نََُد ََ مبنَ  َ َأ ََنَد ََّنِ  َ آَخنلُب ََنَد َّ هللاب َ  ًِنوب تَنِلمببَن َر  بنلب  َْبََبطب اْلَِ قَنن َّة  َ مبنَ 

ننننننَ َشننننننِ    وب َ ننننننببًوب هللاب َُننننننن َََمَهننننننِ  َ َمننننننَ تَنِنفبَ نننننن ا مب َِ ََ  هللاَ َُن َََمنننننن ََ َِ َُِ   َ َد َببننننننِ   َ تَن ًَِكِ  َ أَنِننننننن  َ وَّ إبََنننننن
 . [60]األنفا : "َتِظَََم رَ 

 يية الكريمة:شرح ا

 راجع إلى الكفار. « لهم». وال مير في (5)اإلعداد: تهيَة الشيء للمستقب 

َُ +وقولدده:  َِ ن وهددتا التعبيددر القرآنددي (6)قددا  ابددن ك يددر: أي مهمددا أمكددنكم "مَّننَ اِ ننََُد

يشير إلى أقصى حدود الطاقدةن بحيد  ال تقعدد العصدبة المسدلمة عدن سدبب مدن أسدباب 
 . (7)القوة يدخ  في طاقتها

والمددراد بددالقوة هنددا: مددا يكددون سددببا لحصددو  القددوةن وتكددر الفخددر الددرا ي فيدده 

                               
 (. 3/501( مدار  السالكين )1)
 . 2664( رقم 4/2052( مسلم: كتاب القدر باب األمر بالقوة )2)
 (. 3/501( انظر: مدار  السالكين )3)
 من سورة الماَدة.  54( تفسير آية 2/919( في ظال  القرآن )4)
 (. 5/53( تفسير المنار )5)
 (. 2/122آن العظيم )( تفسير القر6)
 (. 2/1553( في ظال  القرآن )7)
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 وجوها: 

 المراد من القوة أنواع األسلحة.  -1

قالهددا  «أ  إر اَ نن ة اَلمنن »قددرأ اييددة الكريمددة علددى المنبددر وقددا :  ×ورد أن النبددي  -2

 . (1) ال ا

 القوة هي الحصون.  :قا  بع هم -3

 ي: األولددى أن يقددا : هددتا عددام فددي كدد  مددا يتقددوذ بدده علددى انقددا  أصددحاب المعدد -4
حدرب العدددون وكد  مددا هدو آلددة للغد و والجهددادن فهدو مددن جملدة القددوةن وقولدده 

  :ال ينفي كدون ميدر الرمدي معتبدرا كمدا أن قولده« القوة الرمي»عليه السالم: 
ال ينفدي اعتبدار ميدرسن بد   (3) «الددين النصديحة». وقوله: (2) «الح  عرفة»
 . (4)د  على أن هتا المتكور ج ء شريف من المقصود وكتا هناي

فهي تشم  كد   نهنا نكرة ال معرفة« قوة»كما يساعد على هتا الفهم مجيء كلمة 
سددددالح معددددروف أو سدددديعرف مددددع الدددد من المتجدددددد فهددددي تتسددددع إلعددددداد الطدددداَراا 

 . (5)ةوالصواريخ والدباباا.. وك  األسلحة التي لها التأ ير الحاسم في المعرك

قددا  النسددفي: هددي اسددم للخيدد  التددي تددرابط فددي سددبي  هللا « ربدداط الخيدد »ومعنددى 
الحبد  الدتي يدربط بده  :ن وقدا  صداحب تفسدير المندار: الربداط فدي أصد  اللغدة(6)تعالى

 الدابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةن 
بَننن َر  بنننلب +ومعندددى  ن(7)سدددها واقتناؤهدددابح :وربددداط الخيددد  أي: تخددد ونن كمدددا قدددا   "تَنِلمب

 ن وقا  الشيخ المرامي: الرهبة: هي الخدوف (9) ير: تخوفون بهن وقا  ابن ك(8)الطبري
 . (10)المقترن باال طراب

ََ مبَ َد َببن ِ +ومعنى   قدا  الطبدري: هدم كد  عددو للمسدلمين ميدر الدتي أمدر  "َ آَخلُب

ن وتكر الفخر الرا ي فيده وجوهدا  دم قدا : وأصد  (11)ل أن يشرد بهم من خلفه×النبي 
 . (12)«أنهم المنافقون»ما قي  في المقصود منهم: 

فقدا  جد   نتكر هللا تعالى في هتس ايية الكريمة ما ألجله أمدر ب عدداد هدتس األشدياء

                               
 (. 13/64( مسلم مع شرح النووين كتاب الجهادن باب: ف   الرمي )1)
 (. 1/74( مسلمن كتاب اإليمانن باب: إن الدين النصيحة )3ن2)

 
 

 (. 5/53( تفسير المنار )4)
 . 89( انظر: التمكين ل مة اإلسالميةن ب5)
 نسفي. ( انظر: تفسير ال6)
 (. 10/16( تفسير المنار )7)
 ( 6/22( تفسير الطبري )8)
 ( 2/322( تفسير ابن ك ير )9)
 ( 4/23( تفسير المرامي )10)
 ( 6/22( تفسير الطبري )11)
 (. 7/533( مفاتي  الغيب )12)
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ََ + :شدأنه ََنَد ََّنِ  َ آَخنلُب ََنَد َّ هللاب َ  تلدد  أن الكفدار إتا علمدوا كدون المسددلمين  ..."تَنِلمببَن َر  بنلب 

وهم وتلدد  يالا خددافمتددأهبين للجهدداد ومسددتعدين لدده ومسددتكملين لجميددع األسددلحة وا
ا ك يرة  : الخوف يفيد أمورَّ

 أنهم ال يتجرءون على دخو  دار اإلسالم.  -1

 أنهم إتا اشتد خوفهم فربما الت موا من عند أنفسهم دفع الج ية.  -2

 أنه ربما صار تل  داعيا إلى اإليمان لما يرون من قوة أهله وع ته.  -3

 أنهم ال يعينون ساَر الكفار.  -4

 . (1) يد ال ينة في دار اإلسالمأن يصير تل  سببا لم -5

ويقو  صاحب الظال : اإلسالم يأمر بأعداد القوة على اخدتالف صدنوفها وألوانهدا 
 وأسبابهان فالبد لإلسالم من قوة ينطلق بها في األرر لتحرير اإلنسان. 

 وأهمية القوة بالنسبة للدعوة اإلسالمية تتلخب في أمور:

علدى حدريتهم فدي اختيارهدا فدال رون هدتس العقيددة ن الدتين يختداأن تدؤمضِ اْمنل اْ ل: 

 كتل  بعد اعتناقها.  صدون عنهان وال يفتنوني  

أن ترهددب هددتس القددوة أعددداء اإلسددالمن فددال يفكددروا فددي االعتددداء علددى  اْمننل اَثننَِن:

 حرماا اإلسالم. 

أن يبلغ الرعب بهؤالء األعداء أال يفكروا في الوقوف في وجه الددين  اْمل اَثََث:

 سالمي وهو ينطلق لتبليغ كلمة هللا إلى اإلنسان في ك  األرر. اإل

« األلوهيدة»أن تحطم هتس القوة ك  قوة في األرر تتخت لنفسها صدفة اْمل اَلا  : 

 . (2)من دون هللا رب العالمين

وبمددا أن األمددة اإلسددالمية أمددة مجاهدددةن فالبددد أن تكددون هددتس األمددة قويددة حتددى 
المددؤمنين أن  ×سدالة التددي أنيطددا بهددان ولدتل  حدد  النبددي تسدتطيع أن تددنهر بهددتس الر

المددؤمن القددوي خيددر »: ×يكونددوا أقويدداءن وعلددى أن يحصددلوا كدد  أسددباب القددوةن فقددا  
 . (3)«وأحب إلى هللا من المؤمن ال عيف

وما أحو  المسلمين اليوم إلى أن يحصلوا ك  أسباب القدوةن فهدم يواجهدون نظامدا 
فعليهم أن يقرعوا الحديدد بالحديددن ويقدابلوا  نة القوةإال لغ الميا وقوذ دولية ال تعرفع

                               
 ( وما بعدها. 7/324( المصدر نفسه )1)
 ( مع تصرف. 3/3154( في ظال  القرآن )2)
 ( 215 /16ن )6لنووي كتاب ( مسلم مع شرح ا3)
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الدري  باإلعصددارن ويقدداتلوا الكفددر وأهلده بكدد  مددا يقدددرون عليدهن وبكدد  مددا امتدددا إليدده 
يددهم وبكد  مدا اكتشدف اإلنسدان ووصد  إليده العلدم فدي تلد  العصدر مدن سدالح وعتداد 

 . (1)واستعداد حربين ال يقصرون في تل  وال يعج ون

تا اإلعددداد الشددام  مددن أجدد  تمكددين هللا يدددخ  تحددا مسددمى الجهدداد إن هدد
والددتي بدوندده يسددتحا  التمكددين لشددرع هللا وإقامددة دولددة تحكددم بمددنه  هللان يقددو  

إن التغييددر اإلسددالمي الددتي تنشدددس األمددة اإلسددالمية ال »محمددد الغ الددي:  الشدديخ
ريدة لتغيين صديامة جيد  مجاهددن فالمهمدة ايمكن تحقيقده مدن ميدر جهدادن وبددو

قددوذ  مهمددة شدداقةن فددالقوذ الظدداهرة والخفيددة القاب ددة علددى ال مددام فددي عالمنددا
الدور من  من بعيدن وهي تعمد  ليد  نهدار علدى  شريرةن وقد هيأها أعداء لهتا

وإ الددة هددتس القددوذن وإقامددة  صددوا اإلسددالم بشددتى الطددرق والوسدداَ نخفددا 
عهدا حتدى الدنفس األخيدر ب  بمواقكانها ليس باألمر السه ن فهي ستتشاإلسالم م

وتلددد  يحتدددا  أوال وقبددد  كددد  شددديء إلدددى تربيدددة جهاديدددة تخدددر  أنماطدددا مدددن 
اإلسددالم  المجاهدددينن يحبددون المددوا كمددا يحددب الندداس الحيدداةن ويعيشددون هددم  

وق اياس ليلهم ونهارهم. البد من بناء قاعدة صلبة متينة تسدتطيع أن تصدمد فدي 
اان وتجاهدد فدي كد  المجداالا وتقدف فدي وجده المدؤامر نع الجبداراهدتا الصدر

 والجبهدددددداان وتدددددددفع  مددددددن التمكددددددين لدددددددين هللا فددددددي األرر مددددددن  هددددددرة 
 . (2)أبناَها الشهداء

إن الواجددب علددى األمددة اإلسددالمية اليددوم لتددنهر وتتقدددم وتترقددى فددي مصدداعد »
الجهداد الدتي أمرهدا هللا بده فدي القدرآن الكدريم مدرارا  -ونفسدها بمالهدا-المجد أن تجاهدد 

فالجهاد بالما  والنفس هو العلم األعلدى الدتي يهتدف بدالعلوم كلهدان فد تا تعلمدا عديدةن 
 . (3)«األمة هتا العلم وعملا به دانا لها ساَر العلوم والمعارف

* * * 

 

                               
 . 225( انظر: ماتا خسر العالم بانحطاط المسلمينع ألبي الحسن الندوين ب1)
 بتصرف.  75( ركاَ  اإليمان بين العق  والقلبن ب2)
 . 164( انظر: لماتا تأخر المسلمون ولماتا تقدم ميرهمع األمير شكيب أرسالنن ب3)
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 المبح  ال اني
 ويةــــــباب المعنــــــــاألس

ألولدى ن التمكدين ليدرتبط بالدرجدة ااد المعنوي المكانة األولىن حتى إويحت  اإلعد
 بمدذ األخت بهتس األسباب ومن أهمها: 

 : إعداد األفراد الربانيين:أوالَّ 

منهجا متمي ا في تربية األفراد على معاني الربانيدة وتحمد   ×ولقد رسم لنا النبي 
مهتما ببناء القاعدة الصلبة وتربية أتباعه علدى معداني  ×أداء رسالة رب البريةن وكان 

منددت اليددوم األو  مددن بع تدده علددى أن يعطددي الندداس  ×العقيدددة الصددحيحةن فقددد حددرب 
التصددور الصدددحي  عدددن ربهدددم وعدددن حقدده علددديهمن مددددركا أن هدددتا التصدددور سددديور  

فدي  ×التصديق واليقين عند من صفا نفوسهمن واسدتقاما فطدرتهمن ولقدد ركد  النبدي 
 تربيته ألصحابه على عدة جوانب منها: 

التدي ال تتنداهى فهدو سدبحانه أن هللا من س عن النقداَبن موصدوف بالكمداالا  -1
 واحد ال شري  لهن ولم يتخت صاحبة وال ولدا. 

َِنننننَق +ر أمددددرس سددددبحانه خددددالق كددددد  شدددديءن ومالكددددهن ومددددددبوأندددده  -2  َأ َ ََننننلَ اْلَِ
 . [54]األعراف:  "َ اِْملَ 

وأنه تعالى جدس مصدر ك  نعمة فدي هدتا الوجدودن دقدا أو عظمدان ظهدرا  -3
َِمَ +أو خفيا  ََ هللاب َ َمَ  بَك  مَبَ نَب  . [53]النح :  "ع  َفمب

وأن علمدده محدديط بكدد  شدديءن فددال تخفددى عليدده خافيددة فددي األررن وال فددي  -4
َِمكَ+السماءن وال ما يخفى اإلنسان وما يعلن: َب  . [12]الطالق:  "َ َأرَّ هللاَ َقِد َأَحََط  بَكوَب َشِ    

ال يتدر  وأنه سبحانه يقيد علدى اإلنسدان أعمالده بواسدطة مالَكتدهن فدي كتداب  -5
صدغيرة وال كبيدرة إال أحصداهان وسينشدر تلد  فدي اللحظدة المناسدبة والوقدا المناسدب 

ََُبًدٌ +  ٌُ َْقبً ُِلب  َِفبَظ مبَ قَنِ ل  إب َّ َََد  [. 18 ]ق: "َمَ َُن

وأندده سددبحانه يبتلددي عبددادس بددأمور تخددالف مددا يحبددونن ومددا يهددوونن ليعددرف  -6
ن ويسدلم لده ظداهرا وباطندان فيكدون م ير ى بق داء هللا وقددرسهالناس معادنهمن من من

جديرا بالخالفة واإلمامة والسيادةن ومن منهم يغ دب ويسدخطن فدال يسداوي شديَان وال 
ِك +يسند إليه شيء:  َََم  ََ َْ ََ ََنِ  َأَُّكِ  َأِح َنبنِ َْ َ اِ ًََََة ًَب  . [2]المل :  "اَّذبي َخَََق اََِمِ 

ن والت بحماسن ون   على حكمده وأنه سبحانه يوفق ويؤيد وينصر من لجأ إليه -7
َََّل اَِكبَُنََب َ َمنَ  َُنَُننَ َلَّ اَصَّنَ ببيَ +فدي كد  مدا يددأتي ومدا يدتر:  ]األعددراف:  "إبرَّ َ َبَّنَ  هللاَ اَّنذبي نَننن

196] . 
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سبحانه وتعالى على العبداد أن يعبددوسن ويوحددوسن فدال يشدركوا  وأن حقه وأنه -8
ََِبِد  ََنَ+به شيَا:  ََ  َ وب هللَا فََ َنبلُب ََ اَ َّ  . [66]ال مر:  "مَب

حدددد م دددمون هددتس العبوديددةن وهدددتا التوحيددد فددي القدددرآن  -سددبحانه  -وأندده  -9
 العظيم. 

ويفدت   نيطرق معهدم هدتس الجواندبن ويكدرر علدى أصدحابه ومدن آمدن بده ×وظ  
عيددونهم عليهددا مددن خددال  الكتدداب المنظددورن والكددون المسددطور حتددى خشددعا قلددوبهم 

هددرا نفوسددهمن ونشددأ لددديهم تصددور وإدرا  لحقيقددة وم ددمون وط نوسددما أرواحهددم
 . (1)األلوهية يخالف تصورهم األو ن وإدراكهم القديم

بغرس حقيقة المصير وسبي  النجاة ألصدحابه موقندا أن مدن عدرف مدنهم  ×واهتم 
عاقبتهن وسبي  النجاة والفو  في هدتس العاقبدةن سيسدعى بكد  مدا أوتدي مدن قدوة ووسديلة 

هدتا البيدان فدي  ×وتل  الفدو ن وركد   نبي ن حتى يظفر مدا بهتس النجاةلسلو  هتا الس
 على الجوانب التالية:

أن هتس الحياة الدنيا مهما طالا فهي إلى  وا ن وأن متاعها مهما عظمن ف نده  -1
َََط +قليدد  حقيددر:  ننَمَ ب فَننَِخَُن َّْ ََ اَ نن َِنَننََخ مب ََ نِنًََ َنَمننَ   أَنِن َننَ َمثَننَو اِ ًََننَةب اَنندُّ ََِِنننَو إبلَّ َب ّمبَّننَ  ِْ َْ َْ ا  بننلب نَنبَننَ

َهنننن ًََنِ ََ َْ َر  َننننِ  قَننننَدب ََّ َََهننننَ َأ ََّ َأِم َِ َ ظَنننن نَّنَنننن ََ زَِخَلفَنَهننننَ َ ازَُّ ِْ َْ ْب ا ََا َأَخننننَذ ََننننََ  َحننننَِّّ إب  َ َأَلَمننننَ اَنَّننننََس َ اْنِن
ْ ََ َبب ِْ ا َنَأر َّلَِّ تَن ًدك ََِنََمَ َحصب ََ ْكا َفَج ََ ََ ِك َأِ   ْب َبَ نِ    َُنَُنَفكَّنَل رَ َأِمَلَا ًََِ َو اَخََي ََ نَنَفصَب ٍب َنَذَب ]يدونس:  "ِم

نِنًََ َقَبًوٌ +. [24 َُ اَدُّ  . [77]النساء:  "َقِو َمََُ

وفدي  نوأن ك  الخلق إلى هللا راجعدونن وعدن أعمدالهم مسدَولون ومحاسدبون -2
ََ  َ دكى+الجنة أو في النار مستقرون: ُِ َُ ََر َأر  َْ ِن َُ ا ب َْ  . [36لقيامة: ]ا "َأَُيِ

وأن نعيم الجنة ينسى ك  تعب ومرارة فدي الددنيان وكدتل  عدتاب الندار ينسدي  -3
ننبيَ +ك  راحة وحالوة في هتس الدنيا:  َِنَنََمِ   ب ََ إبر مَُّنَّ ََنَد رَ   َأفَنَلأَُِن َمنَ   يَّ َقنََ َم  مَّنَ َننَنَ ا َُ 

ََ رَ  َه  مََّ َنَنَ ا مَيَُنَّ ََننِ  [. 207 - 205 ]الشعراء: "َأِغََن 

ََِفَُِ  وب اَْيَّ ب اِْلَََبًَعب + ََ َأِ  ََ ا َ اِشَل َ ا َمنبًئكَ ِبب  . [24]الحاقة:  "َن

وأن الندداس مددع  وا  الدددنيان واسددتقرارهم فددي الجنددةن أو فددي النددارن سدديمرون  -4
َْ ََّكِ  إبرَّ َزَََِ +بسلسلة طويلة من األهوا  والشداَد:  ََظبنً ٌ ََي أَُنَُّهَ اَنَََّس اتنََّ  ا  ََعب َشِ ٌ   َ َّْ   َََع اَ

ْب َمِنو  َمَََِهنَ َ تَننَلى اَنَّنََس َ نَكََْ  ََا ََنَ  َننوُّ  َِ َ َت ََ َِْضن ََمَّنَ َأ ََع   ن ََ َتِذَمَو َننوُّ َمِلضب ى َ َمنَ َمن  َُنِ َ  تَنَلِ ََ
َََذاَب هللاب َشدبُدٌ   ََّ َْى َ ََكب ََْكَ  . [2ن1 ]الح : " ب

                               
 . 160: 10الجهاديةن د. سيد نوحن بفي مرس الروح  ×( انظر: منه  الرسو  1)
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نًبكََفَكًَِض تَنُنَّ َ +وقا  تعالى:  َََو اَِ بََِداَر شب َِنَدَخ    َر إبر َنَفِلَهِ َُنِ مكَ َُيِ نَمََ  َمنَفدبنٌل  بنلب َننََر َ  َّْ اَ
ََ  ك   . [18ن 17]الم م :  "َمِف

وسبي  النجاة من شر هتس األهوا ن ومن تلد  الشدداَدن والظفدر بالجندة والبعدد  -5
ََ آَمنَنن ا +مر دداته ن باإليمددان بددا  تعددالى وعمدد  الصددالحاا ابتغدداء (1)عددن النددار ُ إبرَّ اَّننذب

 ًَ ََِفِ َز اََِكبب ََ ا َََب  َْ ََ َِ ٌْ َرِلبي مبَ ََتُِبَهَ اْ ْب َهَِ  َقنََّ ََ ََ ا اَصََّ ب ََمب  . [11]البرو :  "َ 

كددتل  يبصددرهم ويددتكرهم بدددورهم ورسددالتهم فددي األررن ومندد لتهم  ×وم ددى 
ح فدي ر حتى انقديمن التبصير والتتكمعهم على هتس الحا   ×ومكانتهم عند هللان وظ  

مددا لهددم عنددد هللان ومددا دورهددمن ورسددالتهم فددي األررن وتددأ را بتربيتدده الحميدددة  تهددنهم
تولدا الحماسة والع يمة في نفوس أصحابهن فدانطلقوا عداملين بالليد  والنهدار بكد  مدا 
 في وسعهمن وما في طاقتهم دون فتور أو توانن ودون كس  أو مل ن ودون خدوف مدن
أحد إال من هللان ودون طمع في مغنم أو جاس إال أداء هتا الدور وهتس الرسدالةن لتحقيدق 

 . (2)السعادة في الدنيا والفو  والنجاة في ايخرة

ا ربانيا وكانا خطواته تتم بكد  هددوء يحرب على إعداد أصحابه إعدادَّ  ×ن وكا
سددنة وتددالوة القددرآن وتدددر  وسددريةن وانصددبا أهدافدده التربويددة علددى تعلدديم الكتدداب وال

الكريم وتطهير النفوس من أمرا هان وإعداد األفراد لتحم  تكاليف الدعوة والرسدالةن 
والددعاة مدن بعددس تلد   ×وكان شعار هتس المرحلة هدو توجيده المدولى عد  وجد  لنبيده 

َ  َبب +التوجيه المتم   في قوله تعالى:  َََّْ ََ َر  ََ َُِد ُ ََ َمَ  اَّذب َْ ِ نَنِف نَد َر َ اِ ْب ن َب َُلُب ََ ب ََْداةب َ اَِ َِ
َبِننن ََننَ  َِبَننلَ  َِنَننَ قَن َِ َأِغَف نِنًََ َ  َ َتدبننِ  َمنن نَننَع اِ ًََننَةب اَنندُّ ننَد زُب َهِ  تَلُب ََننننِ نَننََ   ًََنِ َِننَد  لبَا َ اتنَّبَننَ  َمننَ اَخ َ ِقَهننلَ َ  َ تَن

 . [28]الكهف:  " ََنََر َأِمَلَخ فَنَلطَك

ن يصبر على تقصير وأخطاء المستجيبين لدعوتدهن بأ ×تأمر النبي  فايية الكريمة
وأن يصبر على ك رة تساؤالتهم خاصة إن كانا خاطَةن وأن يصبر على تدرددهم فدي 
قبو  التوجيهاان وأن يجتهد في تصدبيرهم علدى فتندة أعدداء الددعوةن وأن يو د  لهدم 

سددمع وأن ال يغددرر مغددرر ليبعدددس عددنهمن وأن ال ي نطبيعددة طريددق الدددعوةن وأنهددا شدداقة
 . (3)فيهم منتقصان وال يطيع فيهم متكبرا أمف  هللا قلبه عن حقيقة األمور وجوهرها

فددي إعددداد األفددراد إعدددادا ربانيددا علددى  ×هددتس المنهجيددة التددي رسددمها رسددو  هللا 
 عماء وقادة الحركاا اإلسالمية أن يسيروا على نفس المنه  التي سدار عليده رسدو  

للقرآن الكريمن وإن ايياا الكريمدة السدابقة مدن سدورة  والتي في حقيقته تفسيرن ×هللا 
 الكهف تصف لنا الشخصية الربانية في عدة صفاا منها: 

 الصبر:  -أ

                               
 . 34: 19في مرس الروح الجهاديةن د. سيد نوح ب ×( انظر: منه  الرسو  1)
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ََ +في قوله تعالى:  َْ ِ نَنِف  . "َ اِ ْب

 ويوصددى الندداس ×إن كلمدة الصددبر تتددردد فددي القددرآن الكدريم وفددي أحاديدد  النبددي 
 ن أربع للفَة الناجية من الخسران. ر صفة مبع هم بع ا وتبلغ أهميتها أن تصي

ََِصلب +قا  تعالى:  نل   َ اَِ ِْ نََر ََفبن  َخ َْ ِن ْب َ تَنَ اَ نِ ا   إبرَّ ا ب ََ ََمبََن ا اَصَّنَ ب ََ آَمنَن ا َ  إب َّ اَّنذبُ
ِْب  َصَّ ِ َقَب َ تَنَ اَ ِ ا َبب فحكم المولى ع  وج  على جميدع النداس بالخسدران  [3-1]العصدر:  "َبب

 تى بهتس األمور األربعة. إال من أ
 اإليمان با .  -1
 العم  الصال . -2
 التواصي بالحق.  -3
 التواصي بالصبر.  -4

ألن نجدداة اإلنسددان ال تكددون إال إتا أكمدد  اإلنسددان نفسدده باإليمددان والعمدد  الصددال  
وكم  ميرس بالنص  واإلرشادن فيكون قد جمع بدين حدق هللان وحدق العبدادن والتواصدي 

يام على اإليمان والعمد  الصدال ن وحراسدة الحدق والعدد  مدن بالصبر  رورة ألن الق
أعسر ما يواجه الفرد والجماعةن والبدد مدن الصدبر علدى جهداد الدنفسن وجهداد الغيدرن 

  الباطددد ن والصدددبر علدددى طدددو  ى األتذ والمشدددقةن والصدددبر علدددى تدددبجوالصدددبر علددد
 . (1)الطريق وبطء المراح ن وانطماس المعالم وبعد النهاية

يسددتطيع كدد  إنسددان أن  نلصددبر قصدديرة سددهلة ال تجدداو   ال ددة حددروفإن كلمددة ا
بر فدي حقيقتده أندواع منهددان والصد نينطقهدان وأن يوصدي بهدان ولكدن معاناتهدا أمدر آخدر

المعاصددي وهددو واجددب علددى كدد  مددؤمن ف ددال عددن الدددعاةن وصددبر علددى  صددبر عددن
ا مدن الطاعاان وهو واجب ك  مدؤمن ف دال عدن الددعاة وإن كدان علديهم أن يسدت يدو

 الطاعاان ألن اإليمان ي يد بالطاعاا وينقب بالمعاصي. 

وصددبر علددى الددبالءن وهددو وإن كددان واجبددا علددى المددؤمنن إال أندده بالنسددبة للداعيددة 
 أوجب لما يترتب على الدعوة من تعرر للبالء. 

 ك رة الدعاء واإللحاح على هللا: -ب

َِ + :وهتا يظهر في قوله تعالى َِ  َبب َََّْ ََ َر  ن َب َُِد ََ ب فالددعاء بداب  ن[52]األنعام:  "ََْداةب َ اَِ

عظيمن ف تا فت  للعبد تتابعا عليه الخيراان وانهالدا عليده البركداان فالبدد مدن تربيدة 
األفراد التين يعدون لحم  الرسالة وأداء األمانة على حسن الصلة با  وك رة الددعاءن 

ٌُ +قا  تعالى:  نألن تل  من أعظم وأقوذ عوام  النصر ن َِنب َقلُب َْب فَنِب ََن بَنَدبي  َب  ََ ََا َ َأََ َ إب
ََّهِ  َُنِلَشَد رَ  ََ ًَب ا ِلب َ ًََِنِؤمبَن ا  ب ََ َُجب ِْ ًََِ َََرب فَن ََا َد ُب إب ا ََِ َة اَدَّ َُ َد ً  . [186]البقرة:  "َأقب

                               
 (. 6/3968( انظر: الظال  )1)
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+ َِ ََن َ َر  نَُِكْب ِْ َُ ََ ُ ُِ َََكِ  إبرَّ اَّنذب ََ ِنب َأِ َُجب َْ َُّكِ  اِد ََ َ قَََل  نلُب ََ َر َقَهننََّ  َداخب بَنََدِتب َ نًَِدَخ  "َب

َْ ََّكِ  فََِ ََُجََب َََك ِ +. [60]مافر:  ْبًَث َر  َُ ِْ َِ َت  . [9]األنفا :  "إب

ََا +قددا  تعددالى:  نوقددد أمددر هللا بالددتكر والدددعاء عنددد لقدداء العدددو ََ آَمنَنن ا إب ُ ََي أَُنَُّهننَ اَّننذب
ََِنلَ  َُ ا َ ا ََّكِ  تَنِفَبَح رَ ََ بًَُِ  فبَئعك فََنِنبَن ََ ًكا َّ  . [45]األنفا :  " ا هللاَ َنثب

َِ +فددنعم المدولى ونعددم النصديرن قددا  تعددالى:  نألنده سددبحانه النصدير نن َ َمنَ اَنَِّصنَل إب َّ مب
َب اِ َكبننً ب  نن َُب ََ َِ ِننندب هللاب ا يدددعو ربدده فددي معاركددده  ×ولهددتا كددان النبدددي  ن[126]آ  عمددران:  "َب

يدوم بددر إلدى المشدركين  ×يمددس بجندودسن ومدن تلد  أنده نظدر ويستغي  بهن فينصدرس و
القبلدددة ورفدددع يديددده  ×فاسدددتقب   نوهدددم ألدددف وأصدددحابه  ال ماَدددة وتسدددعة عشدددر رجدددال

واسددتغا  بددا ن ومددا  ا  يطلددب المدددد مددن هللا وحدددس مددادا يديدده حتددى سددقط رداؤس عددن 
من وراَه وقا : يدا نبدي منكبيهن فأتاس أبو بكر فأخت رداءس فألقاس على منكبيهن  م الت مه 

ْبًَث َر +ف نه سينج  ل  ما وعد ن فدأن   هللا عد  وجد :  نهللا كفا  مناشدت  رب  نَُ ِْ َِ َت إب
ََ اََِمِئبَكعب َمِلدبفبيَ  َِض  مَب َْب  ..(1)فأمددس هللا بالمالَكدة [9]األنفا :   "َْ ََّكِ  فََِ ََُجََب َََكِ  َأَِنب ّمَبدَُّنِ  

اللهدم مند   الكتدابن سدريع » في جميدع معاركده ومدن تلد  قولده: وهكتا كان يدعو هللا
« الحسابن مجري السحابن ها م األحد ابن اللهدم اهد مهم و لد لهم وانصدرنا علديهم

اللهددم أنددا ع دددين وأنددا نصدديرين بدد  أجددو ن وبدد  »وكددان يقددو  عنددد لقدداء العدددو 
 . (2) «أصو ن وب  أقات 

 اإلخالب: - 

والبد عند إعداد األفراد إعدادا  [28]الكهف:  "َُد َر َ ِقَهلَ َُلب +ويظهر في قوله تعالى: 

لوجده هللا وابتغداء  اربانيا أن يتربى المسدلم علدى أن تكدون أقوالده وأعمالده وجهدادس كلهد
 نمر دداته وحسددن م وبتددهن مددن ميددر نظددر إلددى مغددنم أو جدداس أو لقددب أو تقدددم أو تددأخر

قَنِو إبرَّ +ي ولسان حالده قولده تعدالى: وحتى يصب  جنديا من أج  العقيدة والمنه  الربان
َََََمبيَ  َِ َْبَب ا َْكب  َ ََمًَََِي َ َّمََِتب لب  َِِتب َ َن  َ   َْ ََ أَمبِل ََ َََل َ  بَذَب  . [162]األنعام:  " َ َشلُب

إن اإلخدالب ركدن مددن أركدان قبددو  العمد ن ومعلدوم أن العمدد  عندد هللا تعددالى ال 
 النية وبموافقة السنة والشرع. يقب  إال باإلخالب وتصحي  

 (3)«إلنَ اَْمنَل َبَنًنَْ: »×وباإلخالب تتحقق صحة الباطنن وقد جاء فيده قولده 

لديس عليده  من عم  عمالَّ »: ×فهتا هو مي ان الباطنن وأما في موافقة السنةن فقد قا  
 . (4) «أمرنا فهو رد

                               
 . 1763( رقم 3/1383الَكة )( كتاب الجهاد والسيرن باب اإلمداد بالم3/1383( مسلم )1)
 . 2291( رقم 2/499( كتاب الجهادن باب: ما يدعي عند اللقاء )2/499( صحي  أبي داود )2)
 (. 2/286( صحي  أبي داود )3)
 (. 5/203ن كتاب آياا القرآنن باب: إن الناس قد جمعوا )(5/172( البخاري )4)
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َبِ  َ ِقَهنلَ إبََل هللاب َ َمنَ   َ َمنَ+قدا  تعدالى:  نوقدد جمدع هللا األمدرين فدي أك در مدن آيدة ن ِْ َُ
ََِ نِنَ َل ََِلَ ةب ا َِ ََ َبب َْ ٌَ فَنَ دب اِ َُِم ْب ن ف سالم الوجه  ن إخالب القصد والعمد  [22]لقمان:  "ََمِ

 وسنته.  ×لهن واإلحسان فيهن ومتابعة الرسو  

 ال باا: -د

نندَ +ويظهددر فددي قولدده تعددالى:  َهِ  تَلُب ََننننِ نَننََ   ًََنِ َِننَد  نِنًَََ  َ تَن نَننَع اِ ًََننَةب اَنندُّ . [28]الكهددف:  " زُب

وهددتا ال بدداا المددتكور فددرع عددن  بدداا أعددم ينبغددي أن يتسددم بدده الداعيددة الربددانين قددا  
َه  مَّنَ َُنَُظبنَل َ َمن+تعالى:  نننِ َِْبَنلَ َ مب ََنَل  َه  مَّنَ َق ًََِلب َفمبننِ ََ ََََمَد ا هللاَ  ْبَقٌَل َ َدَق ا َمَ  ََ اََِمِؤمبنبَي  َ مب

ِك  َ  ُ ََ ا تَنِبدب  . [23]األح اب:  "دَّ

أن مددنهم  ن ترتدب عليهداففدي اييدة الكريمدة  ال ددة صدفاان إيمدان ورجولدة وصدددق
ِك + ََ ا تَنِبدبُ َه  مََّ َُنَُظبَل َ َمَ َ دَّ ََِْبَل َ مبننِ َََل   . "مََّ َق

 ال ددة عناصددر: إيمددانن ورجولددةن وعلددى تلدد  يت دد  أن ال بدداا يحتددا  إلددى 
بعدد  علددى التمسدد  بددالقيم الرفيعددة والت بددا بهددان وباعدد  علددى إيمددان ي وصدددق.

ة للدنفس نحدو هدتا الهدددفن الت دحية بدالنفس ليبقدي المبددأ الرفيدعن ورجولدة محركد
بالصدغاَر والصدغارن وإنمدا داَمدا دافعدة نحدو الهددف األسدمى والمبددأ  مير مهتمة

هدتا كلدهن  وصدق يحو  دون التحو  أو التغير أو التبدي ن ومن  م يدور  .الرفيع
ال بدداا الددتي ال يتلددون معدده اإلنسددان وإن رأذ شددعاع السدديف علددى رقبتدده أو رأذ 

 حب  المشنقة ينتظرس أو رأذ دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. 

وال شدد  أن اللبندداا التددي تعددد لحمدد  أعبدداء الجهدداد تحتددا  إلددى ال بدداا الددتي يعددين 
 . (1)الرفيعة ق األهداف السامية والغاياا الجميلة والقيميعلى تحق

 تربية األفراد على اإليمان بالق اء والقدر: -هـ

إن اسددتيعاب حقيقددة الق دداء والقدددر واإليمددان بهددا كمددا جدداءا فددي القددرآن والسددنة 
 تجع  أفراد المسلمين ينطلقون في هتس الحياة انطالقة هادفة نحو المقاصد النبيلة.

 ََننََر َأِمنَل هللاب +قا  تعدالى:  نوقد جاءا األدلة من القرآن الكريم تو   ق ية القدر
ْكا مَِّ ننَد ْكا ْ  +وقددا  تعددالى:  ن[38]األحدد اب:  "قَننَد ََِ نَننََخ  بَ ننَد وقددا   ن[49]القمددر:  "إباَّ َنننوَّ َشننِ    َخ

ََْخ تَنِ دبُلكا+تعالى:  وتدؤمن »: ×وأما أدلة السدنةن فقدد قدا   .[2]الفرقان:  "َ َخَََق َنوَّ َشِ    فَنَ دَّ

 . (2) «س وشرسبالقدر خير

أدركا ناسا من أصدحاب رسدو  هللا »وروذ مسلم في الصحي  عن طاوس قا : 

                               
 . 92ن 91ن ب( دعوة هللا بين التكوين والتمكينن د. علي جريشة1)
 . 8( رقم 1/38كتاب اإليمانن باب ما جاء في القدر ) ن( مسلم2)
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كد  شدديء بقدددر »وسدمعا عبددد هللا بدن عمددر يقددو :  :يقولدون: كدد  شديء بقدددرن قددا  ×
 . (1)«حتى العج  والكيس أو الكيس والعج 

ولكدن قد   نوإن أصاب  شيء فال تق  لو أندي فعلدا كدتا كدان كدتا وكدتا: »×وقا  
 . (2) «در هللا وما شاء فع ق

إن اإليمددان بالق دداء والقدددر يجعدد  األفددراد العدداملين فددي الدددعوة والددتين يسددعون 
لتحكيم شرع هللا تعالى يتتوقون  مارا ك يرة تجعلهم يبتلون الغالي والرخيب من أجد  

 عقيدتهم ودينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. 

م الدعويدددة المباركدددةن بددد  هدددتس ويسدددتفيدون مدددن تلددد  ال مدددار اليانعدددة فدددي مسددديرته
 ال مراا تعود بالخير العميم على األفراد والمجتمعاا في الدنيا وايخرة. 

 ومن أهم هتس ال مراا:

 أداء عبادة هللا ع  وج ن فالقدر مما تعبدنا هللا سبحانه وتعالى باإليمان به.  -1

طريددق الخددالب مددن الشددر ن ألن الددتي يددؤمن بالقدددر علددى  اإليمددان بالقدددر -2
لوجه الصحي  يتخلب مدن آفداا ربمدا توقعده فدي الشدر  بدا ن أمدا اإليمدان الصدحي  ا

 بالقدر فهو طريق توحيد هللا تعالى. 

إتا جاء أجلده وال  ؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموا إالالشجاعة واإلقدامن فالتي ي -3
فدي بمدا ينالده مدن األتذ والمصداَب  يناله إال ما كتدب لدهن فيقددم ميدر هيدابن وال مبدا ٍ 

 : سبي  هللان كما قا  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 أي يددددددومي مددددددن المددددددوا أفددددددر 
 

 يددددددددوم ال يقدددددددددر أو يددددددددوم قدددددددددر  
 

 يددددددددددوم مددددددددددا قددددددددددد ال أرهبدددددددددده 
 

  (3)وإتا قددددددددر ال ينجدددددددى الحدددددددتر 
 

قوة اإليمانن فالتي يؤمن بالقدر يقوذ إيمانهن فال يتخلى عنه وال يت عد ع أو  -4
 ما في سبي  هللا. يت ع ع مهما ناله في تل  طال

الدتين ال يؤمندون بالقددر ربمدا يدؤدي صبر واالحتساب ومواجهة الصعابن فال -5
الجدد ع ببع ددهم إلددى أن يكفددروا بددا ن وبع ددهم يجددنن وبع ددهم يصددب  موسوسددان 
وبع هم يلجدأ إلدى المخددراان وبع دهم يقتد  نفسدهن ولدتل  يك در االنتحدار فدي الدبالد 

ان والسدويد والندروي ن بد  إن األمدر وصد  بالسدويد التي ال يدؤمن أهلهدا بالقددر كأمريكد
إلددى أن يفتحددوا مستشددفياا لالنتحددارن وأسددباب تلدد  ترجددع إلددى أمددور تافهددةن فبع ددهم 

وبع ددهم  نوبع ددهم بسددبب رسددوبه فددي االمتحددان نينتحددر بسددبب تخلددي خطيبتدده عندده

                               
 . 2655( رقم 4/2045القدرن باب ك  شيء بقدر ) ( مسلمن كتاب1)
 . 2664( رقم 4/2053األمر بالقوة وتر  العج  ) ن كتاب القدرن باب( مسلم2)
 (. 80ن 79( ديوان اإلمام علي ب)3)
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 .(1)بسبب وفاة المطرب التي يحبهن وقد يكون االنتحار جماعيا

لب َُنِهننندب +تعدددالى: الهدايدددة كمدددا قدددا   -6 َِ َبب َِرب هللاب َ َمننَ َُننننِؤمب نننًَبع  إب َّ ِببب نننَ مُّصب  َمنننَ َأَ ننََب مب
ََِبلَ   . [11]التغابن:   "قَن

وأندده ال يفتقددر إال إتا  نالكددرمن فالددتي يددؤمن بالقدددرن وأن الفقددر والغنددى بيددد هللا -7
 قدر هللا له تل ن ف نه ينفق وال يبالي. 

ه ندال يعمد  ألجد  النداسن لعلمده أنهدم ال ينفعواإلخالبن فالتي يدؤمن بالقددر  -8
 إال بشيء قد كتبه هللا له. 

إحسددان الظددن بددا  وقددوة الرجدداءن فددالمؤمن بالقدددر حسددن الظددن بددا ن قددوذ  -9
 الرجاء به في ك  أحواله. 

الخوف والحتر من هللان فالمؤمن بالقدر على حتر من هللا تعالىن إت ال يدأمن  -10
نن فددال يغتددر بعملدده مهمددا كددان ك يددران فدد ن القلددوب بددين مكددر هللا إال القددوم الخاسددرو

 أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حي  يشاء والخواتيم علمها عند هللا. 

اإليمددان بالقدددر يق ددي علددى ك يددر مددن األمددرار التددي تفتدد  بالمجتمعدداا  -11
رتيلة الحسدن فالمؤمن ال يحسد الناس علدى مدا آتداهم  ن وتل  م  وت رع األحقاد بينهم

 من ف لهن فاإليمان منه بأن هللا هو التي ر قهم وقددر لهدم تلد ن فدأعطى مدن شداء هللا
إنمدا يعتدرر نده عد  وجد ن وأنده حدين يحسدد ميدرسن ومنع مدن شداء ابدتالء وامتحاندا م

 . (2)على القدر

قَننو َّننَ +التوكدد  واليقددين واالستسددالم  ن واالعتمدداد عليدده كمددا قددا  تعددالى:  -12
ًبَنَنَ إب َّ َمَ نَ  َُ هللاَ َََنَُّصب  . [51]التوبة:  "َُ

عددددم االعتمددداد علدددى الكهدددان والمنجمدددين والمشدددعوتين والتمسددد  بأتربدددة القبدددور  -13
ودعداء ميدر هللان وصددرف شديء مدن أنددواع العبدادة لغيدر هللان ألنهددا ال تملد  لنفسدها نفعددا وال 

  را. 

تلد   التوا عن فالمؤمن بالقدر إتا ر قه هللا بما ن أو جداسن أو علدمن أو ميدر -14
 توا ع  ن لعلمه أن هتا من هللان ولو شاء هللا النت عه منهن وإنه على ك  شيء قدير. 

ومدددن  مدددراا اإليمدددان بالقددددرن السدددالمة مدددن االعتدددرار علدددى أحكدددام هللا  -15
 الشرعيةن وأقدارس الكونية والتسليم   في تل  كله. 

أو والحددرب علددى كدد  خيددر دينددي  نومددن  مراتدده الجددد والحدد م فددي األمددور -16
احلص َََل مَ ُنفََ  ا ََُ َبل    تَجنَ,  إر أ نَ َ شن   فنِ : »×دنيوين كما في قوله 

                               
 . 25ء والقدر لمحمد إبراهيمن ب( انظر: اإليمان بالق ا1)
 ن مبح  وسطية أه  السنة في القدر.250ن ب34( انظر: مجلة البحو  اإلسالميةن عدد 2)
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كَ قو قدْ هللا  مَ شَ  فَو  . (1)«ت و َ  أِن فَََ نذا نَر نذا  نذا َ 

الشكرن فالمؤمن بالقدر يعلم أن ما بده مدن نعمدة فمدن هللا وحددسن وأن هللا هدو  -17
سبب تل  إلى شكر هللا إت هو المنعم المتف د  الدتي الدافع لك  مكروس ونقمةن فينبع  ب

 ال يشكر الناس. هو المستحق للشكرن وهتا ال يعني أقدر له تل  و

عدن ربده فد تا  مدبرا مشرعان فتمتلئ نفسه بالر دان فير ى با  ربا الر ا -18
فالر دا بداب هللا األعظدم وجندة الددنيان ومسدتراح »ر ي بدا  أر داس هللا عد  وجد ن 

  .(2)« العابدين

قدا  تعدالى:  نمنده أمدم ك يدرة ارمدالدتي ح   بالقددر بتل  اإليمان فرح المؤمن -19
ََ رَ + ََّ َُيَِم ًٌِ ّمَب ًََِنِفَلَح ا َمَ  َخ ََ فَن َِوب هللاب َ  بَلِمَُبلب فَببَذَب  . [58]يونس:  "َقِو  بَف

االسددتقامة علددى المددنه  سددواء فددي السددراء وال ددراءن فالعبدداد فدديهم قصددورن  -20
ف ال يسددتقيمون علددى مددنه  سددواء إال مددن آمددن بالقدددرن فدد ن النعمددة ال ونقددب و ددع

 تبطرس والمصيبة ال تقنطه. 

فددالمؤمن بالقددر يعلددم علدم اليقددين أن العاقبددة  نعددم اليددأس مدن انتصددار الحدق -21
للمتقينن وأن قدر هللا في تل  نافت ال محالةن فال يدب اليدأس إلدى قلبدهن وال يعدرف إليده 

 ظلمة الباط . طريقا مهما احلولكا 

علددو الهمددة وعدددم الر ددا بالدددونن وعدددم الر ددا بددالواقع األلدديمن فددالمؤمن  -22
بالقدددر تجدددس عددالي الهمددة ال ير ددى بالدددون وال بددالواقع األلدديم المددرن وال يستسددلم لدده 

دد مددن المصدداَبن لدديس  ا بالقدددرن إت أن هددتا لدديس مجددا  االحتجددا  بالقدددرن ألنددهمحتجَّ
د المصداَب دون المعاَدبن بد  إن إيمانده بالقددر يحدتم واالحتجا  بالقدر إنما يسدوغ عند

 . (3)ير هتا الواقع حسب قدرته واستطاعتهيا لتغا ح ي َّ عليه أن يسعى سعيَّ 

اإليمان بالقدر علدى وجده الحقيقدة يكشدف لإلنسدان حكمدة هللا عد  وجد  فيمدا  -23
ًٌِ +قدا  تعدالى:  نيقدرس مدن خيدر أو شدر ئكَ َ َمنَ  َخن نَل َأر َتِكَلَمن ا َشنًنِ َْ ََ نَل َأر َتَببُّن ا َ  َْ ََ  ََّكنِ  َ 

َََم رَ  َِ َُِ  َ  تَن َََ  َ أَنِن َِ ئكَ َ َمَ  َشل  ََّكِ  َ هللاَ َُن  . [216]البقرة:  "َشًنِ

 كددددددم نعمددددددة ال تسددددددتق  بشددددددكرها 
 

  (4)  فدددي طدددي المكدددارس كامنددددة 
 

 وقا  آخر: 

تجددري األمددور علددى حكددم الق دداء 
 وفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 

 طددددي الحددددواد  محبددددوب ومكددددروس  
 

                               
 . 2664( رقم 4/2052( مسلمن كتاب القدرن باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )1)
 (. 2/476( جامع العلوم والحكم البن رجب )2)
 . 29لقدرن ب( انظر: اإليمان بالق اء وا3)
 (. 3/52انظر: جنة الر ا في التسليم لما قدر هللا وق ىن للغرناطي ) (2ن )(4)
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 مددددا سددددرني مددددا كنددددا أحددددترس ورب
 

  (1)وربمدددا سددداءني مدددا كندددا أرجدددوس 
 

ومددن  مراتدده: عدد ة الددنفس والقناعددة والتحددرر مددن رق المخلددوقينن فددالمؤمن  -24
بالقدر يعلم أن ر قه مكتوبن وأنه لن يموا حتى يستوفي ر قهن ويددر  أن هللا كافيده 

عنددده فلدددن  وحسدددبه ورا قدددهن وأن العبددداد مهمدددا حددداولوا إيصدددا  الدددر ق لدددهن أو منعددده
يستطيعوا إال بشيء قد كتبه هللان فينبع  بتل  إلدى القناعدة وعد ة الدنفس واإلجمدا  فدي 

وقطدع الطمدع ممدا فدي  نرق المخلدوقين نعلدى الددنيا والتحدرر مد الطلب وتر  التكالب
 . (2)إلى رب العالمينن وهتا أساس فالحه ورأس نجاحه أيديهن والتوجه بالقلب

س وراحة البا ن فهتس األمور من  مدراا اإليمدان سكون القلب وطمأنينة النف -25
بالق دداء والقدددرن وهددي هدددف منشددودن فكدد  مددن علددى وجدده البسدديطة يبتغيهددا ويبحدد  
عنهدددان وإنددد  لتجدددد عندددد خدددواب المسدددلمين مدددن العلمددداء العددداملينن والعبددداد القدددانتين 

مدا  من سكون القلبن وطمأنينة النفس ما ال يخطر على با ن وال يددور حدو ن المتبعين
فهدتا أميدر المدؤمنين  نيشبهه خيا  فلهم في تلد  الشدأن القددم المعلدي والنصديب األوفدى

أصددبحا ومددا لددي سددرور إال فددي موا ددع الق دداء »يقددو :  عمددر بددن عبددد الع يدد  
 . (3)«والقدر

 هايقو : )إن في الدنيا جنة من لم يددخل -رحمه هللا  -وهتا شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 . (4) لم يدخ  جنة ايخرة(

ويقدو  مقولتدده المشدهورة التددي قالهدا عندددما اقتيدد إلددى السدجن: )مددا يصدنع أعددداَي 
 رحلددا فهددي معددي ال تفددارقنين إن حبسدديبددين أنددا جنتددي وبسددتاني فددي صدددرين أينمددا 

 . (5) شهادةن وإخراجي من بلدي سياحة( يخلوةن وقتل

مفهدوم الق داء إن هتس ال مدار المباركدة نتيجدة طبيعيدة عنددما يتربدى األفدراد علدى 
وتجعلهدم يسدعون بمدا يملكدون  نوالقدر كما جاء في القرآن الكريم وسنة سديد المرسدلين

داء فدي الطريدق من أج  التمكدين لددين هللا وإقامدة شدرع هللا ويستبشدرون بسدقوط الشده
 إال هللا تعالى.  وال يهابون أحدا

راد حتددى هددتس بعددر الصددفاا والمعدداني المهمددة التددي يجددب أن يتربددى عليهددا األفدد
يكونوا ربانيينن فعند وصولنا إلدى إعدداد الفدرد الربدانين نكدون قدد قطعندا خطدوة طيبدة 

 في األخت بسبب مهم من أسباب التمكين. 

 ا: القيادة الربانية: انيَّ 

وتلدد  أن قددادة األمددة هددم  نعواَددق التمكددين ميدداب القيددادة الربانيددة مددن أخطددر إن
وإتا فسدد  نتا صل  القدادة صدلحا األمدةعصب حياتهان وبمن لة الرأس من جسدهان ف 

                               
غرناطي )1) ما قدر هللا وق ىن لل ة الر ا في التسليم ل   3/529( انظر: جن

 ( 30ن 29( المصدر نفسه )2)
 (. 1/287( جامع العلوم والحكم )3)
 . 34ية لمرعي الحنبلين ب( الشهادة ال كية في  ناء األَمة على ابن تيم4)
 .101( شيخ اإلسالم ابن تيمية جهادس ودعوته وعقيدتهن أحمد القطان ومحمد ال ينن ب5)
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القدادة صدار هدتا الفسداد إلدى األمدةن ولقدد فطدن أعدداء اإلسدالم ألهميدة القيدادة فدي حيداة 
األمدة اإلسدالميةن ولددتل  حرصدوا كد  الحددرب علدى أال يمكندوا القيدداداا الربانيدة مددن 

اسددع ففدي خطددة لددويس الت نامدتال  نواصددي األمددور وأ مددة الحكدم فددي األمددة اإلسددالمية
كمدا « عدم تمكين البالد اإلسدالمية والعربيدة مدن أن يقدوم بهدا حداكم صدال »أوصى بـ 
العمدد  علددى إفسدداد أنظمددة الحكددم فددي الددبالد اإلسددالمية بالرشددوة والفسدداد »أوصددى بددـ 

 . (1)«والنساءن حتى تنفص  القاعدة عن القمة

نيددة فددي جريدددة التددايم  اللند« مونتجددومري واا»وصددرح المستشددرق البريطدداني 
عن اإلسالم ف ن من الممكدن  لمناسب التي يتكلم الكالم المناسبإتا وجد القاَد ا»قاَال: 

ن وقدا  (2)«لهتا الدين أن يظهر ك حدذ القوذ السياسية العظمى فدي العدالم مدرة أخدرذ
فدي دراسدة « عدودة اإلسدالم»تحدا عندوان: « برندارد لدويس»المستشرق الصدهيوني: 

القيدددادة التدددي تخددددم  يددداب القيدددادة العصدددرية الم قفدددةلإن م»... م: 1976نشدددرها عدددام 
اإلسدالم بمددا يقت دديه العصددر مددن علددم وتنظديمن إن ميدداب هددتس القيددادة قددد قيدددا حركددة 
اإلسدالم كقدوة منتصددرةن ومندع ميداب هددتس القيداداا الحركداا اإلسددالمية مدن أن تكددون 

ن أن تتحدو  لكدن هدتس الحركداا يمكد نمنافسا خطيرا على السلطة في العدالم اإلسدالمي
 . (3)«إلى قوذ سياسية هاَلة إتا تهيأ لهتا النوع من القيادة

ويظهددر للباحدد  أهميددة القيددادة الربانيددة فددي فقدده التمكددينن وقددد تكلددم العلمدداء عددن 
صفاا القاَد الرباني ونجملها في أمور ونرك  علدى بع دها بالتفصدي ن فمدن أهدم هدتس 

 قدة بدا ن والقددوةن والصددقن والكفداءةن الصفاا: سالمة المعتقددن والعلدم الشدرعين وال
والشجاعةن والمروءةن وال هدن وحب الت حيةن وحسن اختيارس لمعاونيهن والتوا دعن 
وقبددو  الت ددحيةن والحلددمن والصددبر وعلددو الهمددةن و التميدد  بخفددة الددروح والدعابددةن 

ان والحدد م واإلرادة القويددةن والعددد  واالحتددرام المتبدداد  والقدددرة علددى حدد  المشددكال
 والقدرة على التعليم وإعداد القادةن ومير تل  من الصفاا. 

إن من أهم أسباب التمكين أن يتولى أمور الدعوة وقيادة المسلمين قيدادة ربانيدة قدد 
جددرذ اإليمددان فددي قلبهددا وعروقهددا وانعكسددا  مددارس علددى جوارحهددا وتفجددرا صددفاا 

 التقوذ في أعمالها وسكناتها وأحوالها. 

انيددة تسددتطيع أن تنتقدد  بف دد  هللا وتوفيقدده بالحركددة نحددو أهدددافها إن القيددادة الرب
ن هدم قلدب القيدادة الربانيدة ن والبدد أن يكدون العلمداء الربدانيوالمرسومة بخطدواا  ابتدة

 وعقلها المفكر حتى تسير الحركة واألمة على بصيرة وهدذ وعلم. 

 ربانية. والبد أن نحدد من هم العلماء التين يكونون على رأس القيادة ال

والعلمدداء المقصددودون هددم: العددارفون بشددرع هللان المتفقهددون فددي دينددهن العدداملون 
ًِكا +بعلمهدم علدى هددذ وبصديرةن الدتين وهدبهم هللا الحكمدة  َ َخنن َْ ا ِبِكَمنَع فَنَ نِد َأ ِتب َ َمنَ َُننِؤ

                               
 . 63( قادة الغرب يقولونن جال  العالم ب1)
 . 25ن بقادة العالم يقولون( 2)
 . 185( التمكين ل مة اإلسالميةن ب3)
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ًكا َ َمَ َُذَّنََّل إب َّ َأ ََ  اََِْبَبب   . [269]البقرة:  "َنثب

وأمدور  نالتين جع  هللا ع  وج  عماد الناس عليهم في الفقهن والعلم والعلماء هم:
 . (1)الدين والدنيا

والعلماء هم: )فقهاء اإلسالمن ومن دار الفتيا على أقوالهم بين األندام الدتين خصدوا 
 . (2) نوا ب بط قواعد الحال  والحرام(باستنباط األحكامن وع  

من لددة العظيمددة باالجتهداد والصددبر واليقددين والعلمداء هددم: أَمدة الدددينن نددالوا هدتس ال
ََيتبَنَ َُ قبَن رَ + َ ا  ََنَنَ ا َيب َْ ِملبَا ََمََّ َ  َْب َهِ  أَئبمَّعك َُنِهَد َر  ََِنَ مبننِ ََ  . [24]السجدة:  "َ َق

والعلمدداء هددم: ور ددة األنبيدداءن ور ددوا عددنهم العلددمن فهددم يحملوندده فددي صدددورهم 
ويددعون النداس إليدهن والعلمداء هدم: الفرقدة التدي  - علدى أعمدالهم -وينطبع فدي الجملدة 

َ َمنَ +نفرا من هتس األمة لتتفقه في ديدن هللان  دم تقدوم بواجدب الددعوةن ومهمدة اإلندتار 
َب  ُ َنَُنَف ََّهن ا وب اَندَب َهِ  طََئبَفعٌ ًَب ننِ ََِ  َ نَنَفَل مبَ َنوَب فبِلَقع  مَب ََا   َ َنََر اََِمِؤمبَن َر َبًَنفبَل ا َنَفَّعك فَن َْ ا قَننِ َمَهِ  إب َننذب ًَب

َْ رَ  ََّهِ  َُيَِذ ََ ََ ا إبًََِهبِ  ََ  . [122]التوبة:  "ََْق

الدتين ال يخلدو  مدان مدنهم حتدى يدأتي أمدر هللان فهدم رأس  والعلماء هم هداة الناس
َال طَئفنع منَ أمنِت قَئمنع ْمنل ): ×يقدو  الرسدو   نالطاَفة المنصورة إلى قيدام السداعة   تن

 . (3) (َُلم  مَ خذه , أ  خََفه  حِّ ِِت أمل هللا  م  ظَمل ر َََل اَنَسهللا   

 ف يعرف العلماءعكي

إن العلمداء يعرفدون بعلمهدمن فدالعلم هدو الميد ة التدي تميد هم عدن ميدرهمن فهدم إن 
)ويعرفدون برسدوخ أقددامهم  ×جه  الناس نطقوا بالعلم المدورو  عدن إمدام المرسدلين 

ت يغ األفهام فال يسلم إال من آتاس  هللا العلمن أو مدن اتبدع أهد  في مواطن الشبهةن حي  
 العلم(. 

فالعلماء أطواد  ابتةن ألنهم أه  اليقدين الراسدخ الدتي اكتسدبوس بدالعلمن يقدو  اإلمدام 
: )إن الراسخ في العلم لو وردا عليده مدن الشدبهة بعددد -رحمه هللا  -ابن قيم الجو ية 

وال قدحا فيه شدكان ألنده قدد رسدخ فدي العلدم فدال تسدتف س  أموا  البحر ما أ الا يقينهن
 . (4) العلم وجيشه مغلولة مغلوبة( الشبهاان ب  إتا وردا عليه ردها حرس  

وبدددتلهم  وتهم إلدددى هللا عددد  وجددد نبجهدددادهمن ودعددد -أي دددا-إن العلمددداء يعرفدددون 
 األوقاان والجهود في سبي  هللا. 

                               
 (. 3/327( تفسير الطبري )1)
 (. 1/7م الموقعين )( ابن القيمن أعال2)
 . 7311( رقم 8/189) «ال ت ا ...»: ×قو  النبي  ( البخارين كتاب االعتصامن باب3)
 (. 1/140( مفتاح دار السعادة )4)
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َنَ +يقو  هللا ع  وج :  نالناس با  ويعرفون بنسكهم وخشيتهم  ن ألنهم أعرف إبلَّ
ٌَ َغَف ٌْ  َُب ََ َََمََ  إبرَّ هللاَ  ََ َِ َبَدبخب ا َب  َِ  . [28]فاطر:  "ََيَِ َل هللاَ مب

ومن له في األمة لسان صدق عدام بحيد  ي ندي »وقا  اإلمام ابن تيمية رحمه هللا: 
 . (1)«ي  الدجىعليه ويحمد في جماهير أجناس األمةن فهؤالء أَمة الهدذ ومصاب

  .(2)وهتا حقن فالمسلمون شهداء هللا في أر ه

: ×قدددا : مددروا بجنددا ة فدددأ نوا عليهددا خيدددرا فقددا  النبدددي  وعددن أنددس بدددن مالدد  
فقدا  عمدر بدن الخطداب  .« قبنَ» م مروا بأخرذ فأ نوا عليها شران فقا :  .« قبَ»

:  ما وجباع 

ًا, ف قبنَ َنل اْلننع,   »قا :  أننُ   أننًنُ  ًََنل شنلا, ف قبنَ َنل اَننَْ,منذا مذا أننًنُ  ًََنل خن
 . (3)«شهدا  هللا و اَْْ

لم شهادة مشايخه له بالعلمن فقد دأب علماء المسلمين من سدلف اومما يعرف به الع
ن من بعدهم مندا لهم وهتس األمة ومن تبعهم ب حسان على توري  علومهمن التين يتبوؤ

وال يتصدر هدؤالء التالميدت حتدى يدروا إقدرار وتصب  لهم الريادةن واإلمامة في األمةن 
 مشايخهم لهم بالعلمن وإتنهم لهم بالتصدرن واإلفتاء والتدريس. 

 : )ال ينبغددي لرجدد  يددرذ نفسدده أهددال لشدديء حتددى -رحمدده هللا  -قددا  اإلمددام مالدد  
  (5)ويحيدددى بدددن سدددعيد (4)يسدددأ  مدددن كدددان أعلدددم مندددهن ومدددا أفتيدددا حتدددى سدددألا ربيعدددة

 . (6) نهياني النتهيا(فأمراني بتل ن ولو 

وقا : )...  ليس ك  من أحب أن يجلس في المسجد للتحددي  والفتيدا جلدسن حتدى 
يشدداور فيدده أهدد  الصددالح والف دد ن وأهدد  الجهددة مددن المسددجدن فدد ن رأوس أهددال لددتل  

 . (7) ا من أه  العلم أني مو ع تل (وما جلسا حتى شهد لي سبعون شيخَّ  نجلس

ى علددم العددالمن أمددا المناصددب ونحوهددا ليسددا الدددلي  علددى هددتس بعددر الدددالَ  الدالددة علدد
 العلم. 

إن العلماء ال يحددون ويختارون عن طريدق االنتخابداان وال عدن طريدق التعيدين 
الددوظيفين أو الشددهاداا الجامعيددة والدددرجاا واأللقدداب العلميددةن فكددأين مددن عددالم فددي 

لدم يعدرف المناصدبن  تاريخ األمة تصدر وعال تكرسن وأصب  إماما ل مدة كلهدان وهدو

                               
 (. 11/43( الفتاوذ )1)
 . 26( انظر: قواعد في التعام  مع العلماءن د. اللويحقن ب2)
 . 1367( رقم 2/132ميا )( البخارين كتاب الجناَ ن باب:  ناء الناس على ال3)
( هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ اإلمام المفتين عالم الوقا مفتدي المديندة المشدهور بربيعدة الدرأين 4)

 (. 6/89سير أعالم النبالء ) نهـ(136كان من أه  االجتهاد )ا 
 . 11/16تهتيب التهتيب  نهـ(198( هو اإلمام يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان توفي )5)
 (. 7( صفة الفتوذ والمستفتي البن حمدان )6)
 (. 21( ابن فرحون الديبا  ب )7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 202 

 من هتا التاريخ الطوي .  حمد بن حنب ن وابن تيمية إال م  وما اإلمام أ

وهددتا ال يعنددي أن كدد  مددن عددين فددي منصددب علمددي لدديس بعددالمن بدد  المددراد أن 
المنصب ليس دلديال علدى العلدمن وإال فد ن الشدأن عنددما يكدون الحداكم خيدران أن يكدون 

بد  قدد يوجدد فدي عهدد ظدالم ق داة عدادلون ومفتدون الوالةن والق اةن والمفتون كتل ن 
 . (1) قاا

 وهنا  مالحظة مهمة جدا أال وهي التفريق بين العلماء وبين ما قد يشتبه بهم.

 فالبد من التفريق بين العلماء والقراء:

 ا بين القارئ للعلوم الشرعية والفقيه فيها. ا شاسعَّ إن هنا  بونَّ 

بهددا مدددن خددال  قراءتددده لددبعر الكتدددبن إن القددارئ لديدده نتدددف وج َيدداا أمسددد  
وإطالعه على أقوا  أهد  العلدم فهدو لدم يعدان العلدمن ولدم يشدافه العلمداءن ولدم يد احمهم 

قن ولتل  ف نه وإن رأيته مت لعا فدي مو دوع مدن مو دوعاا الفقده ل  بالركب في الحِ 
 . (2)والشريعة إال أنه يغلق عليه عندما يسأله في مسألة من مساَ  العلم

عدام لإلسدالمن وإطدالع علدى  فليس كأولَ ن بد  هدو تو فهدم شدام  عالم الفقيهأما ال
مجم  األحكام الشرعيةن فهدو لدم يقدرأ نتفدان بد  درس العلدوم الشدرعية دراسدة شدمولية 
عامةن فمر علدى مسداَ  العلدم واسدتطاع تخريجهدا علدى أصدولها وأصدبحا لديده ملكدة 

 فهم النصوبن وعرف مقاصد الشريعة وأهدافها. 

علمه لم يأته من قراءة ليلةن ب  من سهر الليدالي ومعانداة األيدامن فشدأن العلمداء  إن
 .(3)التعلم لتعلمن ب  هم داَمو الطلبن داَبوأنهم ال يقفون عند حد في ا

مدن التفريدق بدين العلمداء والمفكدرين والم قفدينن إن مفكدري األمدة  -أي ا  -والبد 
بهدم نفعدا كبيدران ولكدنهم مدع تلد  لدن يغندوا  لهم مكانتهمن وبع هم قد نفع هللا ع  وج 

فَدة مدن األخيدار  أن الم قفدين وهدم كمدا .عن العلماء شيَا إال في حدود علمهم وقددرتهم
الصالحين توي تخصصاا علمية بر وا فيها سدواء فدي العلدوم التجريبيدة م د : الطدب 

علددم الددنفسن  م دد « العلددوم اإلنسددانية»والهندسددة والكيميدداء أو فددي العلددوم المسددماة بددـ: 
مدد لهدم تخصصدهم فدي م د  هدتس العلدوم فهدؤالء وإن ح   نوعلم التربيةن وعلدم االجتمداع

ا فيهدا فد نهم ميدر مختصدين فدي العلدوم الشدرعيةن وهدم فدي االصدطالح فصاروا مرجعَّ 
 العلمي الشرعي جمهور المسلمينن وعوامهم التين يجب أن يكونوا وراء العلماء. 

ا لهدم فدي شدرح واقدع أمدور الشدريعةن ويكوندوا عونَّدويجب أن يرجعوا للعلماء في 
تخصصاتهمن فالطبيب يشرح األمور الطبيةن واالقتصادي يشرح الجواندب االقتصدادية 
دد ا العصددرية وهكددتان وإن كددالم هددؤالء )المفكددرين( والم قفددين يجددب أن يكددون محكومَّ
عةن بالشددرعن وأمددا إتا بنددى هددؤالء الم قفددون و)المفكددرون( كالمهددم فددي أمددور الشددري

                               
 . 28ب ن( قواعد في التعام  مع العلماء1)
 . 32ب  ننفس المصدر السابق( 2)
 . 33قواعد في التعام  مع العلماءن ب (3)
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وأحوا  األمة العامة على أساس من العقو  واألهدواءن وإطدالق القدو  بالمصدال  دون 
تل  يكوندون أشدبه وأقوا  العلماء الراسخينن ف نهم ب ×نظر في كتاب هللا وسنة رسوله 

)أجمع أه  الفقه واي ار من جميع األمصدار أن أهد  الكدالم أهد  بددع  بأه  الكالم وقد
جميدع فدي جميددع األمصدار فدي طبقداا العلمداءن وإنمدا العلمدداء و يدغ وال يعددون عندد ال

 . (1) أه  األ ر والفقه ويتفا لون فيه باإلتقان والفهم(

  يق بين العلماء والخطباء والوعاظ:والبد من التفر

إنكم في  مان ك ير علمداؤس قليد  خطبداؤسن وإن بعددكم  ماندا : »قا  ابن مسعود 
 . (2)«ك ير خطباؤس والعلماء فيه قلي 

قليد  الكدالم ميدر قدادر  -بطبعده  -إن العالم قد يكون عييا ال يحسن الكالمن أو هدو 
 على الخطابةن وقد يكون من العوام من هو بليغ اللسان يقلب األلفاظ كيف يشاء. 

هتا التفريق مهم جدا فيما بين العلماء الراسخين وممن يشتبه بهدمن ولدتل  البدد أن 
 ادة الربانيون وعلى رأسهم العلماء الراسخون. يقود العم  اإلسالمي الق

 إن الشريعة اإلسالمية أعطا اعتبارا للعلماء وبنته على أمرين مهمين:

 فالت ام أمرهم واجب.  ×طاعة   ع  وج  ولرسوله  مأن طاعته -1

 .  ×أن طاعتهم ليسا مقصودة لتاتهان ب  هي تبع لطاعة هللا ورسوله  -2

 حصرة فمنها: عتبار للعلماء في الشريعة مير منة وهتا االواألدلة على هتس المن ل

ََ آَمنَننن ا َأطبًََننن ا هللاَ َ َأطبًََننن ا اَلََّ ننن َل َ َأ ِلب اِْمنننلب +قولددده تعدددالى: اَنندًَو اْ ل:  ُ ََي أَُنَُّهنننَ اَّنننذب
 . [59]النساء:  "مبِنَك ِ 

 وقد اختلف المفسرون في أولي األمر منهم على أقوا : 

 طين وتوو القدرة. فقي : هم السال

 وقي : هم أه  العلم. 

يعني أه  الفقه والدينن وأهد  طاعدة هللا الدتين »قا  ابن عباس ر ي هللا عنهما: 
يعلمون الناس معاني دينهمن ويأمرونهم بدالمعروفن وينهدونهم عدن المنكدر فأوجدب هللا 

 . (3)«سبحانه طاعتهم على عبادس

هر وهللا أعلددم أنهددا عامددة فددي كدد  أولددي والظددا»: -رحمدده هللا  -ويقددو  ابددن ك يددر 
 . (4)«األمر من األمراء والعلماء

                               
 ( 2/96( جامع بيان العلم البن عبد البر )1)
 . 789ن ح346ب( البخارين كتاب األدب المفردن 2)
 (. 5/149( تفسير الطبري )3)
 ( 1/518( تفسير ابن ك ير )4)
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والتحقيدق أن األمدراء إنمدا يطداعون »: -رحمه هللا  -يقو  اإلمام ابن قيم الجو ية 
إتا أمددروا بمقت ددى العلددمن فطدداعتهم تبددع لطاعددة العلمدداءن فدد ن الطاعددة إنمددا تكددون فددي 

ن فطاعددة ×العلمدداء تبددع لطاعددة الرسددو  المعددروف ومددا أوجبدده العلددمن فكمددا أن طاعددة 
العلمداء واألمدراءن وكدان  ن ولمدا كدان قيدام اإلسدالم بطداَفتياألمراء تبدع لطاعدة لعلمداء

 . (1)«بفسادهما سالناس لهم تبعان كان صالح العالم بصالح هاتين الطاَفتينن وفساد

عمدا أشدك   أوجدب الرجدوع إلديهم وسدؤالهم -سبحانه وتعالى  -أن هللا  اَدًَو اَثَِن:

َََم رَ +قا  تعالى:  َِ َُ   َ تَن  . [7]األنبياء:  "فََِ َأََ ا َأِمَو اَذَبِنلب إبر َنننِ

: )وعمدوم هدتس اييدةن -رحمده هللا  -يقو  الشيخ عبد الرحمن السعدي فدي تفسديرس 
فيها مدح أه  العلمن وأن أعلى أنواعه: العلم بالكتاب المن  ن فد ن هللا أمدر مدن ال يعلدم 

وفدي  دمنه تعددي  ألهد  العلدم وت كيدة لهدم حيد   نوع إليهم في جميدع الحدواد بالرج
 . (2) أمر بسؤالهم وأن بتل  يخر  الجاه  من التبعية(

عظدم قددرهم فأشدهدهم دون ميدرهم علدى  -سبحانه وتعدالى  -أن هللا اَدًَو اَثََنث: 

 أعظم مشهود. 

نطب  َ إبََنَل إب َّ َمنَ  َشهبَد هللاَ أَنََّل  َ إبَََل إب َّ +يقو  سبحانه: ِْ َِ ب َِن ب قََئبمكنَ َبب َب َِ َن  ا َمَ  َ اََِمَِئبَكعَ َ َأَ 
ََ اِ َكبً َ  َُب ََ َِ  . [18]آ  عمران:  "ا

في تفسيرس لهتس اييدة: )وفدي هدتس اييدة ف ديلة  -رحمه هللا  -قا  العالمة السعدي 
شهادتهم بشهادته وشهادة  العلم والعلماءن ألن هللا خصهم بالتكر من دون البشرن وقرن

وأنده  نمالَكتهن وجع  شهادتهم من أكبر األدلة والبراهين على توحيدس ودينهن وج اَده
 يجب على المكلفين قبو  هتس الشهادة العادلة الصادقة. 

وفي  من تل  تعديلهمن وأن الخلق تبدع لهدمن وأنهدم هدم األَمدة المتبوعدونن وفدي 
 . (3) ة ما ال يقادر قدرس(هتا من الف   والشرف وعلو المكان

 أنهم أه  الفهم عن هللا ع  وج :  اَدًَو اَلا  :

ََََبَم رَ +قا  تعالى:  َِ َََهَ إب َّ ا َِ ب نََّسب َ َمَ َُن ََ ََب َِلبََ ََ اِْمثَََل َن  . [43]العنكبوا:  "َ تبَِ

قدا  ابدن  نإن األم ا  ت رب للناس كلهدم ولكدن تعقلهدا وفهمهدا خداب بأهد  العلدم
 . (4) رحمه هللا: )وما يفهمها ويتدبرها إال الراسخون في العلم المت لعون منه( -ير ك 

: )وما يعقلها( أي: بفهمهدا وتددبرها وتطبيقهدا -رحمه هللا  -وقا  الشيخ ابن سعدي 
على ما  دربا لدهن وعقلهدا فدي القلدبن )إال العدالمون(: أي: أهد  العلدم الحقيقدي الدتي 

 وص  العلم إلى قلوبهم. 
                               

 ( بتحقيق عبد الرؤوف سعد. 1/10( أعالم الموقعين )1)
 (. 4/206( تفسير السعدي )2)
 (. 1/265) تفسير السعدي( 3)
 (. 3/414تفسير القرآن العظيم ) (4)
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هتا مدح ل م ا  التي ي ربهان وح  على تددبرها وتعقلهدان ومددح لمدن يعقلهدان و
 . (1)وأنه عنوان على أنه من أه  العلمن فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين

قَنََل +أن أه  العلم أبصر الناس بالبشر ومدداخ  الشدرن قدا  تعدالى: اَدًَو اْلَمٍ: 
ََِ  إبرَّ  َب َِ ََ َأ َت ا ا ُ ََ اَّذب َََل اََِكَفبلُب ََ   َ ُّْ ًََِنِ َ  َ اَِ  . [27]النح :  "اْلِبََِي ا

 : -رحمه هللا  -قا  الشيخ العالمة ابن سعدي 

َِنن َ + َب َِ ََ َأ تَنن ا ا ُ ًََِنننِ  َ +أي: العلمدداء الربددانيون  "قَننََل اَّننذب ََِي ا أي: يددوم القيامددة  "إبرَّ اْلِبنن

+ َ  ُّْ َََل اََِكَفب +أي: سوء العتاب  "َ اَِ ََ ََ  . "لُب

وفددي هددتس ف دديلة أهدد  العلددمن وأنهددم الندداطقون بددالحق فددي هددتس الدددنيان ويددوم يقددوم 
 . (2)األشهادن وأن لقولهم اعتبارا عند هللا وعند خلقه

َََكننِ  نَنننَ اَب هللاب +ويقددو  سددبحانه فددي سددياق قصددة قددارون:  َِننَ  َ ُِن َب َِ ََ َأ تَنن ا ا ُ َ قَننََل اَّننذب
 ًٌِ  . [80]القصب:  ...."َخ

العلدم هندا كدانوا متميد ين عدن ميدرهمن فهدم بصدراء بالشدر وعلمداء بدالخيرن  فأهد 
فلما رأوا الناس يتمنون م   مدا أوتدي قدارونن حدتروهم مدن الشدرن وبيندوا لهدم الخيدرن 

 وأن الدار ايخرة خير لمن آمن وعم  صالحا. 

 ولم يعرف هؤالء التين تمنوا حظوظ الدنيا أن العلماء علدى الحدق إال حينمدا حلدا
نننَط +عقوبدددة هللا بقدددارون عنددددها:  َْ َننن َر َ َُِكنننَأرَّ هللاَ َُنِب ٍب َُنَ َ  ِْمننن نننِ ا َمَكَنَنننلَ َبب ََ ََتَننَّ ُ ََ اَّنننذب  َ َأِ نننَب

َبنننننن ننننننَض  بنَننننننَ َ َُِكأَنَّننننننلَ  َ َُنِف َْ نَننننننَ ْلََ ًََنِ ََ ََّ هللاَ  َْ ََننننننِ  َ َأر مَّنننننن بَننننننَدبخب َ َُنِ نننننندب َب  َِ نننننن َِ َبَمننننننَ ََّ ننننننََ  مب ََ اَننننننلَبِز
 . [82]القصب: " رَ اََِكَفبلَ 

ولما كان العلماء هم العارفين بالشدر صداروا هدم الدتين ينهدون النداس عدن الوقدوع 
ٍَ َمنَ َننَنَ ا +فيهن قا  تعالى:  ََ ََببنِئ نِح ُّْ ِيَ َ َأِنَبهبنَ  اَ ََنَ قَننِ هببَ  ا ب  َْ نبُّ َر َ اِْحبَنَ َهََمَ  اَلََّبَّ ََِ  َ َُنننِ

ََ رَ   . [63]الماَدة:  "َُِصنَن

 -ي: هال نهاهم العلماء المتصددون لنفدع النداس عدن هدتس الشدرور العظيمدةن وهدم أ
 العارفون بالشر ومداخ  الشر فكان ل اما أن يبينوا للناس.  -أي: العلماء 

والنددداس علددديهم لددد وم طاعدددة العلمددداء واالسدددتجابة لتحدددتيرهم مدددن الشدددر ونهددديهم عدددن 
 . (3)المعاصي

أقددوا  المفسددرين فيهددا ترشدددنا إلددى أهميددة هددتس بعددر األدلددة فددي القددرآن الكددريمن و
 العلماء في قيادة األمة وقيادة الصفوة التي تقود األمة. 

                               
 (. 6/89( تفسير السعدي )1)
  (4/196( تفسير السعدي )2)
 ( 53( انظر: قواعد في التعام  مع العلماءن ب)3)
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 األمة إلى من لة العلماء:  رشادد جاءا األحادي  النبوية في إوق

ْنع اْنبًَ ,  م  املفََ ر  َد اْنبًَ  َََل  َئل اَب ل:  اَدًَو اْ ل: أر اَََمَ   
فَننو اََننََّل ََننَل اَََ نند  »يقددو :  ×سددمعا رسددو  هللا  :ا قدد  (1)عددن أبددي الدددرداء

ْا  ْنن ا دُننَ ْننع اْنبًنَ ,  إر اْنبًنَ  َّل ُ  نفَو اَ مل ًََع اَبدْ َََل  نَئل اَك اننُ,  إر اَََمنَ   
ْن ا اَََ  كنه    ُهَ, َ   . (2) «فمَ أخذخ أخذ ِظ  افل ,   د

ر وا مدا جداء بده األنبيداء مدن يعني أنهم و»: -رحمه هللا  - (3)قا  اإلمام ابن رجب
العلمن فهم خلفوا األنبياء في أممهم بالدعوة إلى هللا وإلى طاعتهن والنهدي عدن معاصدي 

 . (4)«هللا والتود عن دين هللا

 اَدًَو اَثَِن: إر اَََمَ  م  املبَْ ر ََ اْنبًَ :
 . (5) «تسمعون ويسمع منكمن ويسمع ممن يسمع منكم: »×قا  الرسو  

 أن هتا العلم يؤخت بالتلقي وك  جي  من أه  العلم يبلغه لمن بعدهم.  ×فبين 

ا ْسنن  م ننََِت, نَننل هللا َبنندك : »×وهددؤالء المبلغددون هددم المسددتحقون لدددعوة النبددي 
ب حَمو ف ل إَل مَ م  أف ل منل َمَ,  أدامَ, فلب حَمو ف ل غً ف ًل, ْ    «.فحفظهَ  َ 

إلدى مدن بعددهمن وفقده تلد  األقددوا   ×ولقدد جمدع العلمداء بدين نقد  أقدوا  الرسددو  
 وفهمهان فالعالم حام  فقه وفقيه. 

ْاد َ  اْلً:  اَدًَو اَثََث: أر هللا أ
مدن يدرد هللا : »×عن ابن عباس ومعاويدة ر دي هللا عنهمدا قداال: قدا  رسدو  هللا 

 . (6) «ا يفقهه في الدينبه خيرَّ 

 قبدد  مبعدد  نبينددا  -كدد  أمددة : )و-رحمدده هللا تعددالى  -قددا  شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة 
 . (7) فعلماؤها شرارها إال المسلمين ف ن علماءهم خيارهم( - ×محمد 

إن األحادي  في مكانة العلماء ك يرة ونكتفدي بهدتا القددرن إن الدتين يقدودون األمدة 
مددا سددقطوا بغيددر علددم يفسدددون أك ددر ممددا يصددلحونن وإن العلمدداء م دد  المدداء النددافع حي 

لبتددة عددن العلمدداء إال أن يكددون لهددم عددور عددن الشددمس عددور أ نفعددوان ولدديس للندداس

                               
 (. 3/46هـن اإلصابة )133( هو الصحابي الجلي  عويمر بن عامر الخ رجي األنصارين توفي عام 1)
 . 3641( رقم 317/3( رواس أبو داودن كتاب العلمن باب الح  على طلب العلم )2)
 (. 6/339هـن شتراا التهب )795مشقين توفي ( هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي  م الد3)
 . 46( شرح حدي : أبي الدرداء في طلب العلمن ب4)
 . 3660( رقم 3/322( أبو داودن كتاب العلمن باب: ف   نشر العلم )5)
 . 3116( رقم 4/60) +هللف خمسه"( البخارين كتاب فرر الخمسن باب: قو  هللا 6)
 (. 11)ب( رفع المالم عن األَمة األعالم 7)
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والعافيةن وال أقصد من كالمي هتا وإطنابي فدي مكاندة العلمداء ومند لتهم فدي الشدريعة 
نَ +أن نقدس تواتهم وأشخاصدهمن فنصدب  كبندي إسدراَي :  ََِْبَبك مَب َِ  َأ ََ َِْمبَنَ ََْمِ  َ  َنَذ ا َأِحبَنَ اَّتَّ

 ََ ننً ْب ََِم ننَ َُِ ننلبَن رَ َد رب هللاب َ ا ََمَّ ا  َّ إبََننَل إب َّ َمننَ  َ ننِبَحَنَلَ  نندك َِبَننَد ا إبَهكننَ َ احب َن ننَل ا إب َّ ًَب ََ َمننِلَ َ َ َمننَ أَمب  "ا ِنن

 . [31]التوبة: 

إن الطاعة عندنان واعتبار العلماء في شرعنا ليس مقصودا لتاتهن ب  لما قام فديهم 
سدؤا  العدامي إيداهم سدؤاال عدن رأيهدم  ولديس علم با  والعلدم عدن هللا عد  وجد نمن ال

عدن  -عد  وجد   -الشخصين وال عن حكمهم التاتين ب  سدؤا  عمدا يفهمدون عدن هللا 
 . ×رسوله 

والبد أن ننبه إلدى أمدر عظديم أال وهدو أن بعدر المنسدوبين إلدى الخيدر والصدالح 
اليددوم يعتبددرون للعلمدداء من لددة وطاعددة فددي بعددر جوانددب الحيدداةن ويددرون أن هنددا  

نددب أخددرذ لدديس للعلمدداء فيهددا اعتبددارن وإنمددا االعتبددار لغيددرهم مددن المفكددرين أو جوا
ال ش  أنه مير صدحي ن ألن  ن وهتا أمرالساسة أو الدعاة أو قادة الجماعاا أو ميرهم

العلماء يفهمون السياسة الشرعيةن وأمور الجهدادن والهدندة والمصدال  والمفاسدد وميدر 
 الحياة جميعا.  تل  من األحكام التي تتناو  مظاهر

 نوالطبيدة ندر االقتصاديةن والسياسيةوعلى المختصين في جوانب الحياة من الكوا
تخصصاتهم إلى العلماء الربانيين حتى يطبق العلمداء الحكدم  والعسكرية أن يبينوا واقع

 الشرعي على الوقاَع المتجددة.  

ق الشدرع ف نده وهنا  مالحظة مهمةن أال وهي أن العلماء جاء اعتبارهم عن طريد
فدد تا قددارف العددالم عمددال أو قددا  قددوال يخددرم دينددهن  نال يرفددع هددتا االعتبددار إال الشددرع

ويجعله مير أه  إلمامة األمةن وال يستحق أن يكون على رأس قيادتها ف نه ي ا  عنده 
اعتبار طاعته وأخت قولهن وأما إتا كان رفع اعتبار هتا العالم جاء من جهة عدم ر دا 

أو ع لهن أو حسد قرناَده لدهن فد ن تلد  لديس هادمدا العتبدارسن وإال لهددمنا  الناس برأيه
 اعتبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار أَمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ 

الدتين مدروا بدأحوا   -رحمهدم هللا  امن أم ا : أحمد بن حنب ن وابدن تيميدةن وميرهمد -
 . (1)وأ مان لم يعتبر الناس لهم فيها رأيا حتى أيدهم هللا بتأييدس

 نإلسدالمية داَمددا وأبددا يتصدددرون شدعوبهم وأممهددمإن العلمداء فددي مسديرة الحيدداة ا
يددديهم وإلدديهم المرجددع عنددد الفددتن والمالحددم أوبهددم تقددام الدددو  ويمكددن لشددرعه علددى 

والمحنن فالبد من إعطاء العلماء الربانيين المستوعبين لدواقعهم العداملين بكتداب ربهدم 
يعددي فددي األمددة والملمددين بتدداريخ األمددم والدددو  والشددعوب دورهددم الطب ×وسددنة نبدديهم 

 عموما وفي الحركاا اإلسالمية خصوصا فهتا من فقه التمكين. 

قطع اللي  المظلم ومن شأن الفدتن اليوم في محنة عظيمة وفتن أليمة ك وال ش  أننا

                               
 . 69( انظر: قواعد في التعام  مع العلماءن ب1)
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والحكمة حينتا  إنمدا هدي  نأن تشتبه األمور فيهان ويك ر الخلط وت يغ األفهام والعقو 
الراعي والرعية األخدت بدرأي  :فالواجب على الناس للجماعة التي يم   العلماء رأسهان

العلماء والصدور عن قولهمن ألن اشتغا  عموم النداس بدالفتن وإبدداء الدرأي فيهدا يندت  
عنده م يدد فتندة وتفدرق ل مدةن فداألمور العامدة مدن األمدن أو الخدوف مردهدا إلدى أهد  

ََا َقنََ َمِ  َأِمنٌل +يقو  هللا ع  وجد :  نالعلم والرأي َْدُّ َخ َ إب ََاََن ا  بنلب َ ََنِ   َب َأ ب اِْلَنِ وب َأ ََ اِْمن ن مَب
ََََنًِ  ََِو هللاب  َهِ  َ ََِ  َ َف َُنِنببدَ نَلَ مبننِ ِْ َُ ََ ُ َبَملَ اَّذب ََ َهِ  ََ ََُ  إبََل اَلََّ  لب َ إبََل َأ ِلب اِْملب مبننِ َِن َكِ  َ َِْمََُنلَ  َتنَّبَن

ِك  َبً ًِدَََر إب َّ َق  . [83: ]النساء "اَ َّ

إن الندداس فددي الفددتن يحتدداجون إلددى فقدده المصددال  والمفاسدددن والعلددم بمراتبهددا فددوق 
إت ليسدا المنكدراا  نحاجتهم إلى العلم بآحاد النصوب الحاكمدة علدى الق دايا المعيندة

كمسدداَ  الطهددارة  -وهددي فددي الغالددب سددبب الفددتن-العامددة المتعلقددة بالسياسددة الشددرعية 
علدى األدلدة التفصديليةن  -مالبدا  -خصية يقوم فيها الحدق والصالة والح  واألحوا  الش

 ب  قيام العلم في تل  على أسس منها: 

 األدلة الشرعية العامة والقواعد التي يدخ  تحتها أمور ك يرة.  -1

 مقاصد الشريعة. -2

 الموا نة بين المصال  والمفاسد.  -3

 األدلة التفصيلية.  -4

ا الكليدة العامدةن وإن كدان يمكدنهم وال يمكن للعدوامن بد  وصدغار العلدم فهدم الق داي
فهددم النصددوب الج َيددةن وكددتل  فهددم مقاصددد الشددريعة ال يكددون إال باسددتقراء مجمدد  

حدد بد  ال يصد  المقاصد فقه ع يد ن ال ينالده كد  أالنصوب وتصرفاا الشارعن ففقه 
طلددع علددى واقددع الحددا ن وقلددب النظددر فددي إال مددن ارتقددى فددي مدددار  العلددمن وا إليدده

 لتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي االحتمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالا ا
 يظن حدو ها. 

والموا نة بين المصال  والمفاسد تحتا  إلى فهم للشريعة ومقاصددها وفهدم للواقدع 
إن تصدر العامة الدتين ال  .(1)ومراتب المصال  والمفاسد وهتا كله ال يكون إال للعلماء

يشددتا المسددلمين ويفددرق وحدددتهمن ألن العددوام ال  ×يفهمددون كتدداب هللا وسددنة رسددوله 
هم على أمر إتا لم يكن لهم سدراة يصددرون عدن رأيهدمن ولدتل  كدان الدرد يتصور اتفاق

 إلى أه  الح  والعقد. 

إن قيام مسألة اإلنكار في األمور العامة هو على فهم مسألة عظيمة هدين اإلمكدان 
وتحديد هتا اإلمكان وعدمه ليس إلى جمهور الناس وعدوامهمن بد  هدو  نوعدم اإلمكان

 . (2)لبصراء بواقع الناسإلى العلماء بشرع هللا ا

فالبد من و ع ال قة بالعلماء الربانيينن فك ير من الناس من يطالب العلمداء بعمد  

                               
 . 121( انظر: قواعد في التعام  مع العلماءن ب1)
 . 123( المصدر نفسهن ب2)
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مددن األعمددا  هددم عندده ممتنعددونن ومددا امتندداعهم عندده إال لنظددرهم مددن مددآالا األمددور 
 وعواقبها. 

بعر المصال  قدد يمتندع عنده لمدا يدؤدي إليده مدن المدآ  مدن المفاسدد العظمدىن  إت
ين اإلسدالمي يراعدي المصدال ن فدال يقدر اعتبدار مصدلحة دنيدا علدى حسداب وقدوع والد

 مفسدة عظمى.

ن ×أال ترذ أن قت  المنافق ال ابا نفاقهن المعروف باسته اَه بآيداا هللا وبرسدوله 
 أمر مشروع ب  موجب للقت ن وهو الردة ومفارقة الدينع  ..وبالمؤمنين

فعدن جدابر بدن عبدد  نهدتا القتد  مدن المفاسددلما يف ي إليه  ×فقد امتنع عنه النبي 
في م اةن فكسع رج  مدن المهداجرين  ×أنه قا : كنا مع النبي  (1)هللا ر ي هللا عنهما

للمهداجرينن  رجال مدن األنصدارن فقدا  األنصداري: يدا ل نصدارن وقدا  المهداجرين يدا
جدد  مددن كسددع ر قددالوا: يددا رسددو  هللان« مددا بددا  دعددوذ الجاهليددة»: ×فقددا  رسددو  هللا 

فسدمعها عبدد هللا بدن أبدين « دعوها ف نهدا منتندة»فقا :  نالمهاجرين رجال من األنصار
قدا  عمدر:  نفقا : قد فعلوهان وهللا لدَن رجعندا إلدى المديندة ليخدرجن األعد  منهدا األت 

دعددده ال يتحدددد  النددداس أن محمددددا يقتددد  »دعندددي أ دددرب عندددق هدددتا المندددافقن فقدددا : 
 . (2) «أصحابه

يقتد   ×تنع عن قت  المندافق خشدية أن يتحدد  النداس أن رسدو  هللا ام ×إن النبي 
أصحابه في وقا كاندا الددعوة فيده فدي طدور االنتشدارن ممدا ينفدر النداس عدن اإليمدان 

 . (3)وهتا المحظور أعظم من المصلحة المتحققة بقت  هتا المنافق ن×برسالة محمد 

و تحكدديم شددرع هللا والتمكددين إن و ددع ال قددة فددي العلمدداء الربددانيين لخطددوة مباركددة نحدد
 لدينه. 

إن القيادة الربانية والتي علدى رأسدها العلمداء الدتين وصدلوا إلدى درجدة النظدر فدي 
هدم الدتين يجدب أن يقدودوا العمد  اإلسدالمي  ×فقه اإلسالم من كتاب هللا وسنة رسدوله 

 والدعوة إلى هللا. 

يقندوا أن مدن أسدباب قدوة إن أعداءنا من اليهود والنصارذ والمالحدة والعلمانيين أ
هم حو  علماَهم وقادتهمن لتل  شنوا هجوما عنيفا من أج   ع عة  قة فالمسلمين التفا

واسددتعملوا أسدداليب متنوعددة للتشددويه والطعددن فدديهم ألن  ناألمددة فددي علماَهددا وقادتهددا
 .  ×العلماء هم الوصلة الحقيقية بين األمة وقرآنها وسنة نبيها 

وروبدددي الحددددي  تلددد ن ومدددا ال دددوراا التدددي فجدددرا وقدددد الحدددظ االسدددتعمار األ
االستعمار إال بقيدادة العلمداء والقدادة الربدانيين مدن المغدرب إلدى المشدرق فدي كد  ديدار 

 المسلمين. 

                               
مدد وةن  19 ×الر ددوانن شددهد مددع النبددي  ( هددو جددابر بددن عبددد هللا األنصدداري السددلمين مددن أهدد  بيعددة1)

 (. 110 ن 2/109هـ( وقي  مير تل ن انظر: االستيعاب )78)ا
 . 4907( رقم 79-6( البخارين كتاب التفسيرن باب تفسير سورة المنافقين )2)
 . 180( انظر: قواعد في التعام  مع العلماءن ب3)
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ولدتل  قددام اليهددود والنصددارذ والمالحدددة بتشدويه صددورة القددادة والعلمدداء بواسددطة 
وإتا  .كدد  وسداَ  اإلعددالموالغنداء و نوالنددوادي نالمسدرحن والتلفدا ن والمجلددة والجريددة

أردا أن تعدددرف هجدددومهم اإلعالمدددي ابتدددداء مدددن العقدددود الما ددديةن فلتراجدددع كتددداب 
د أن القيدادة الحكيمدة وهدي تسدعى ي ع مدانن ف نده أكدالمشايخ واالستعمار ل سدتات حسدن

لتحكيم شرع هللا تعالىن وإقامة دولة اإلسالم تدوقن إيقاندا جا مدا أن المجتمدع لدن يكدون 
 جرة قلمن أو بقرار يصدر من مل  أو رَيس أو مجلس قيادة أو برلمان. إسالميا ب

إنمدا يتحقددق تلدد  بطددرق التدددر ن واإلعدداد والتهيَددة الفكريددة والنفسددية واألخالقيددة 
وإقامدددة البدددداَ  اإلسدددالمية ل و ددداع الجاهليدددة التدددي تأسسدددا عليهدددا  نواالجتماعيدددة

 ة عديدة. نمؤسساا عدة أل م

الخطدة وتحددد المراحد ن بدوعي وصددقن بحيد  تنتقد   فهي تعين الهددفن وت دع
من مرحلة إلى مرحلة بتخطيط وتنظيم وإرادة قوية معتمدة على هللا تعدالى حتدى تصد  

 المسيرة إلى مرحلة التمكين الفعلي لدولة اإلسالم المنشودة. 

إن القيادة الربانية الحكيمدة والتدي تسدعى لتحكديم شدرع هللا تعطدي للعلدوم بأنواعهدا 
وتركدد  علددى علددم المقاصدددن وفقدده الموا ندداان وفقدده  نيددة وخصوصددا علددوم الشددرعأهم

الخالفن وفقه األولوياان وفقده السدنن الربانيدة ألهميتهدا فدي  مانندا هدتان بد  هدي مدن 
 أف   العدة بعد تقوذ هللا تعالى للعاملين من أج  تحكيم شرع هللا. 

مددة وهددي التددي تحت ددن إن القيددادة الربانيددة الحكيمددة هددي التددي تفجددر طاقدداا األ
وهي التدي  نودينا ودولة ناإلسالم وتنهجه قلبا وقالبان جوهرا ومنظران وعقيدة وشريعة

تصب  وتمسي وهمهدا عقيددتها وأمتهدان وهدي التدي تسدعى بكد  مدا تملد  لحد  المشداك  
التددي تواجههدددا وتعمدد  بكددد  جهددد وإخدددالب للق دداء علدددى عواَددق التمكدددين الداخليدددة 

 والخارجية. 

 أسباب الفرقة: ةمحارب ا: ال َّ 

باب وهدذ الصحابة والتابعينن لده أسد × إن االنحراف عن كتاب هللا وسنة رسوله
 ك يرةن منها خارجية أجنبية ومنها داخلية تاتية. 

 ومن أهم األسباب الخارجية:

اتسدداع الفتوحدداا اإلسددالميةن واخددتالط المسددلمين بالشددعوب واألمددم األخددرذن  -1
 فاتهم. وتأ رهم بأفكارهم و قا

 ينصدددهروا فدددي  الم ولدددمدخددد  ك يدددر مدددن أبنددداء الشدددعوب األخدددرذ فدددي اإلسددد -2
ة ونشددروا عقيدددة اإلسددالمن وتصددوراته كمددا ينبغددين وحملددوا معهددم مورو دداتهم القديمدد

 شبهاتهم بين المسلمين.

واليهدود والمجدوس وميدرهم مدن أصدحاب المعتقدداا  اندساس بعر المالحدة -3
وتلد   نديلدهن وبغية هدمه وتحريفه وتبكيد لهن والني  منهالمنحرفة في اإلسالم بقصد ال
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ب بعاد المسلمين عن دينهم الصحي  بالتشكي  وإ ارة الشبهاان وابتداع العقاَد المخالفدة 
  (1) لهدذ اإلسالم الصحي ن ونشروا معتقداا فاسدةن ومناه  منحرفة من أم لة هؤالء:

وسدعى  نسدالم فدي خالفدة ع مدان اليهدودي الدتي تظداهر باإل (2)عبد هللا بن سبأ -
وانتهداء  ×ابتدداء بأنده هدو وصدي رسدو  هللا  في األمصار يدس أفكار الغلو في علي 

 . (3)فيه ومير تل  من االعتقاداا التي كانا أساس الرفر نبادعاء األلوهية

اليهددودي الددتي كددان لدده دور كبيددر فددي فتنددة خلددق القددرآنن  (4)وبشددر المريسددى -
وميرهم ك ير مدن أهد  ال يدغ وال دال  ممدن نشدروا  .(5)العالمينوتعطي  صفاا رب 

اا المنحرفددةن وال شدد  أن األسددباب الخارجيددة دعن والمعتقددداا الفاسدددةن والتصددورالبدد
سداهما فدي فرقدة األمددة وتم يدق وحددتها وهدي مددن المو دوعاا المتشدعبة والطويلددة 

سدبابها وأ رهددا فددي والتدي البددد مدن دراسددتها دراسدة عميقددة متأنيدة تكشددف مدن خاللهددا أ
األمة م  : م و المغو ن والحمالا الصليبيةن وترجمة الفلسدفاا اليونانيدة والهنديدة... 
إلخن ورمم أهمية األسباب الخارجيدة فد ن األسدباب الداخليدة كدان لهدا األ در األكبدر فدي 

وتنقسدم األسدباب الداخليدة إلدى أسدباب  ..إحدا  الفرقة وتقسديم صدف الجماعدة المسدلمة
 وأسباب منهجيةن وأهم األسباب العامة هي:  (6)عامة
 االبتداع.  -1
 الجه .  -2
 اتباع الهوذ. -3

 تحكيم العق  وتقديمه على النصوب.  -4

 الهجوم القبي  على أه  السنة.  -5

وأمددددا األسددددباب المنهجيددددة فجامعهددددان مخالفددددة مددددنه  أهدددد  السددددنة فددددي النظددددر 
 : (7)واالستدال 

 االبتداع:  -أ

ض اَبدَع  َ:َْع  ا دِحك  تَُل
لغة: تطلق البدعة فدي اللغدة علدى الشديء المختدرع علدى ميدر م دا  سدابقن ويقدا  

                               
 . 136ن 135( انظر: وجوب ل وم الجماعة وتر  التفرقن د. جما  بادين ب1)
طاَفيدة السدبَية التدي كاندا تقدو  أصله من صنعاء وقي  ميدر تلد  رأس ال :( عبد هللا بن سبأ اليهودي قي 2)

أظهر اإلسدالم ونشدر الفتندة بدين المسدلمين وتدترع بحدب آ  البيدا وكاندا لده مصداَب  نبألوهية علي 
 هـ. 40توفي  نعظيمة على المسلمين

 (. 1/86( انظر: مقاالا اإلسالميين ل شعري )3)
توفي  نارف بالفلسفةن رمى بال ندقةن فقيه معت لين عيا  بن أبي كريمة المريسي العدوي( هو بشر بن م4)

 (. 1/323مي ان االعتدا  ) نهـ218
 . 136( انظر: وجوب ل وم الجماعة وتر  التفرقن ب5)
( نب الشاطبي على أن أسباب الوقوع في االختالف  ال ة أمور وهي: الجه ن واتباع الهوذن والتصدميم 6)

 (. 180 – 2/172العتصام: على اتباع العواَد وإن فسدا وإن كانا مخالفة للحق )ا
 . 137( انظر: وجوب ل وم الجماعة وتم التفرقن ب7)
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فهددي تطلدق علددى  ن(1)لمدن أتدى بددأمر لدم يسدبقه إليدده أحددن أبددع وتبدددع: أي: أتدى ببدعدة
 ا. ا أو متمومَّ األمر المحد  سواء كان محمودَّ 

د بالسدلو  عليهدا ا: طريقة في الدين مخترعدة ت داهي الشدريعة يقصدأما اصطالحَّ 
 المبالغة في التعبد   سبحانه وتعالى. 

 يتبين من التعريفاا السابقة أن المعنى اللغوي أعم وأشم  من المعنى الشرعي. 

وال ش  أن االبتداع في الدين من أعظم أسباب التفرقن ب  هو أعظمها وكدان مدن 
 ا شدملها وحداداتتالعوام  التي ساهما في الق اء على وحدة األمدة اإلسدالميةن وشد

إن المجتمددع المسددلم كددان  حابه.وأصدد ×بسددببه فددرق ك يددرة عمددا كددان عليدده رسددو  هللا 
متوحدا متآلفان حتى خرجا البدع علدى النداس بسدمومها ورواَحهدا الكريهدةن فقو دا 

شملهان ونخرا في كيانهان كمدا نخدر السدوس فدي الحدبن وسدرا  ابنيان األمةن وشتت
رطان فدي الددمن أو النددار فدي الهشديمن فلددتل  ندرذ مددن فدي جسدم األمددة كمدا يسدري السدد

أسباب التمكين ل مة ووحدة الصف محاربة البدع وتمها وتنفير المسلمين منهان وبيدان 
 م ارها وأخطارها وسوء منقلب أهلها. 

ولقد سار علماء األمة على مر العصورن وكر الدهورن وتوالي األ مان علدى هدتا 
 إماتتهان وإظهار السنة وإحياَها. النه  في محاربة البدعةن و

ومن األمور التي تظهر خطورة البدعة فيهان ما يصيب األمدة بسدببها مدن العدداوة 
 والبغ اء والشحناء. 

: )والبدعدة مقروندة بالفرقددةن كمدا أن السدنة مقرونددة -رحمدده هللا  -يقدو  ابدن تيميدة 
 . (2) بالجماعة(

  البددع مفارقدة الجماعدة وشددق ومدن سددماا أهد»ويقدو  الددكتور توفيدق الدواعي: 
  .(3)«عصا الطاعة على جماعة المسلمينن ألن األهواء ن عاا وسب  تفرق الجادة

إن البدع أصابا األمة في وحدة صفها واجتماع شملها وقوة بنيانهان ولقدد أرشددنا 
القرآن الكريم وأرشدتنا السنة النبوية إلى التمس  بحب  هللا المتين وندورس المبدين وتدر  

 البدع واإلحدا  في الدين. 

ََننننَ +قددددا  تعددددالى:  َِ  بَكننننِ   ننننَبَو فَنَُنَفننننلَّ ُّْ ََ َخ َ  َ تَنَّببََنننن ا اَ ننننَُ بًمكَ فَننننَتَّبب ِْ ننننَلاطب  َم  َ َأرَّ َمننننَذا  ب
 . [153]األنعام:  "َ ببًَبلب 

مدن أحدد  فدي أمرنددا »: ×وعدن عاَشدة ر دي هللا عنهدا قالدا: قددا  رسدو  هللا  -
 . (4) «هتا ما ليس منه فهو رد

                               
 ( 3/1183الصحاح للجوهري ) ن(4ن 3/3( القاموس المحيط للفيرو  آبادي )1)
 (. 1/42( االستقامة )2)
 . 214( البدع والمصال  المرسلةن ب3)
 . 2697م ( رق3/22( البخارين كتاب الصل ن باب: إتا اصطلحوا على صل  )4)
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وأصددحابه واالقتددداء بهددم  ×إن محاربدة البدددع والتمسدد  بمددا كددان عليده رسددو  هللا 
وقدوة بنيانهدا ورصدانة دعاَمهدان ومتاندة قواعددها  نطريق الوحدة واجتمداع كلمدة األمدة

 ومن أهم األسباب للتمكين لهتا الدين.  نوإرجاع مجدها وع تها

 الجه : -ب

المحرمدداا جميعهددا مددن كفددر وفسددوق إن الجهدد  مددن أعظددم أسددباب الوقددوع فددي 
وعصيانن ومن أعظم الجه  القو  على هللا بغير علمن وقدد جعلده هللا عد  وجد  أعلدى 

نَنَع +قا  تعدالى:  نمراتب المحرماا وأعلى درجة من اإلشرا  به سبحانه َِ َحنلََّ  زُب قَنِو َمن
ِب  ََ اَننلَبِز نن ْب مب َببَننَدبخب َ اَِدًََّببَننَ ًَََمننعب هللاب اَّننِتب َأِخننَلَ  َب نِنًََ َخََبَصننعك َُنننِ َ  اَِ ب ََ آَمنَنن ا وب اِ ًََننَةب اَنندُّ ُ ننَ  َبَّننذب قَننِو مب

َََم رَ  َِ ْب َبَ ِ    َُن َو اَخََي ََ نَنَفصَب  . [32]األعراف:  "َنَذَب

 . (1): )وأص  الشر  والكفرن هو القو  على هللا بال علم(-رحمه هللا  -يقو  ابن القيم 

 ينسدبوا إلدى دينده تحليد  شديء أو تحريمده مدن عندد أنفسدهمن وقد نهى هللا عبادس أن 
ََُكَ  +لدديس لددديهم فيدده حجددة مددن هللا وال برهددانن فقددا  تعددالى:  نننَن ْب َِ ننَض َأ َنن ا َبَمننَ َتصب َ  َ تَنَ َ 

ََََنننَل  َ َر  َُ ََ َُنِفننن ُ ََِكنننذبَب إبرَّ اَّنننذب ََََنننَل هللاب ا َ ا  َُ َنِفننن ٌَِل َ َمنننَذا َحنننَلاٌ  ََُب ََِكنننذبَب َمنننَذا َحننن ََِكنننذبَب  َ ا هللاب ا
 . [116]النح :  "َُنِفَبَح رَ 

فددافتراء الكددتب علددى هللا عدد  وجدد  أمددر خطيددر وعظدديمن فهددو تعددد علددى جانددب 
لهددم عددن ديددن هللا  األلوهيددةن وتطدداو  علددى هللا عدد  وجدد ن وفيدده إ ددال  للعبددادن وصدددن 

َََل هللاب َنذبَبك +الحقن قا  تعالى:  ََ َى  َُ َب اِف َََ  ّمبَّ َِ َأِظ َِ    َفَم َب ًِب  َْ وَّ اَنَََّس  ب َب  . [144]األنعام:  "َبًَ

َر +وقددا  تعددالى:  َب َِ ك قَننِو آلَ َأ ِنننلَ َحَلامكننَ َ َحنن َِننَُ  مَب ََ ِ  َفَج َْبِز ننَ  َََل هللاَ َََكنن  مَب َْأَُِنننَُ  مَّننَ أَنِننن قَننِو َأ
َ رَ  َُ َََل هللاب تَنِف ََ  . [59]يونس:  "َََكِ  َأِ  

َُِ  َ َدبقبيَ  َقِو َمََت ا+وقا  تعالى:   . [111]البقرة:  " َنِلَمََنَكِ  إبر َنننِ

َُِ  َ َدبقبيَ +وقا  تعالى: َِ   إبر َنننِ َب  َِ َْة  مَب  . [4]األحقاف:  "ائِنَُ ِنب  بكبََُب  مَبَ قَنِبوب َمَذا َأِ  َأَم

وهتس تربية للمؤمنينن ودعوة للناس أجمعينن بأن يأخدتوا الحدق ويبح دوا عنده مدن 
ي  وهو الوحي فقط ال ميرن وأن أي شيء لم يقم عليده دليد  وال برهدان مصدرس الصح

 ×وإتا انتقلنا إلى السنة النبويةن وجددنا إخبدار النبدي  نمن وحي هللا ف نه باط  مرفور
قددا : قددا   ر العلددم وظهددور الجهدد ن فعددن أنددس بددن مالدد  بأن مددن أشددراط السدداعة قدد

 رسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  
  .(2)«لعلم وي با الجه إن من أشراط الساعة أن يرفع ا: »×هللا 

                               
 (. 1/373( مدار  السالكين )1)
 . 80( رقم 1/33( البخاري كتاب العلمن باب: رفع العلمن وظهور الجه  )2)
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كنَ ُ نبِ اَََن    نبِ اَََمنَ , »: ×وقا   ََل مَ اََبَد, َ  َاََ ُنُ إر هللا   ُ بِ اَََ  انُ
ْ   َ قهَ ك حِّ إَا َّل ُبق ََملك  َْ  َ اَّتذ اَنَس  ََ ف  . (1) « ا  أضَ اُّ ئَ ا فأفُ ا  ًْ ََ  ف

العلدم فدي األحاديد   وقا  الندووي رحمده هللا: )هدتا الحددي  بدين أن المدراد بقدبر
عناس أن يموا حملتده ويتخدت س هو محوس من صدور حفاظهن ولكن مالسابقة المطلقة لي

 . (2) الناس جهاال بجهاالتهم في لون وي لون(

إن الجه  من األسباب المؤدية إلى االختالف والتفرق واالبتعاد عدن الحدق والبعدد 
فدي األررن ولدتل  البدد مدن معرفدة عنه وردسن وبالتالي تأخير نصر هللا وتمكين دينه 

أسدباب الجهدد  ومددن  ددم معالجتهددان ومددن أخطدر األمددور أن يكددون علددى مقدمددة الحركددة 
وال تعطدددي للعلمددداء أي و ن أو  ن×اإلسدددالمية قيدددادة تجهددد  كتددداب هللا وسدددنة رسدددوله 

اهتمدامن بد  تعمد  علدى تهميشدهم والنيدد  مدنهمن وتجعد  مدن عقدولهم وأهواَهدا مصددادر 
لحركية والفكريدة والسدلوكيةن ومدن المعلدوم أن مدا سدوذ الشدرع مدو ون لالجتهاداا ا

وليس بمي انن ومحكوم وليس بحاكمن ولتل  وقع ك ير من العقالنيدين ومدن المتصدوفة 
 وميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرهم فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

وبالتددالي سدداهموا فددي تفريددق األمددة وتشددتيتها وإبعادهددا عددن  نالتخددبط وال ددال  والبدددع
 تحكيم شرع ربها. 

ه  هو العلمن وقد وردا نصوب ك يرة من الكتداب والسدنة فدي والدواء النافع للج
 . (3)الح  على طلبه وال ناء على أهله وتكر ف له

 الهوذ: -جـ

 . (4)«محبة اإلنسان للشيء وملبته على قلبه»عرف أه  اللغة الهوذ بأنه: 

وأمددا فددي االصددطالح: مدديالن الددنفس إلددى مددا تسددتلتس مددن الشددهواا مددن ميددر داعيددة 
 . (5)الشرع

ويعتبدددر اتبددداع الهدددوذ مدددن أهدددم األسدددباب فدددي نشدددأة الك يدددر مدددن الفدددرق ال دددالةن 
والطواَدف المنحرفددةن ألن أصدحاب هددتس الفددرق قددموا أهددواءهم علدى الشددرع أوالن  ددم 
حاولوا جاهدين أن يستدلوا بالشريعة على أهواَهمن وحرفوا النصوب واألدلدة لتوافدق 

شرعية مأخت االفتقار إليهان ب  اعتمدوا علدى ما هم عليه من البدعن فلم يأختوا األدلة ال
آراَهم وعقولهم في تقرير ما هم عليهن  م جعلوا الشدريعة مصددرا  انويدان نظدروا فيهدا 
بنداء علدى مدا قدرروس وأصدلوسن وألجد  تلد  كدان علمداء السدلف الصدال  يطلقدون علدى 

                               
 . 100( رقم 1/39( البخاري كتاب العلمن باب: كيف يقبر العلم )1)
 . 2136( رقم 337ن 2/336( شرح النووين كتاب العلمن باب: رفع العلم وقب ه )2)
 . 171 وم الجماعة وتر  التفرق بظر: وجوب ل( ان3)
 (. 15/371( لسان العرب )4)
 . 257( التعريفاا للجرجانين ب5)
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ى كد  مدن ن بد  كدانوا يطلقونهدا علد(1)«أهد  األهدواء»أه  البدع وفرق ال اللة لفظدة 
 . (2)خر  عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد

مدن األوامدر والندواهين والعبداداان  ×ولتل  فك  مخالف لما بع  هللا بده رسدوله 
 . (3)شرعه هللا تبار  وتعالى ا لدينمتبعا لهواسن وال يكون متبعَّ والطاعاا إنما يكون 

ألمدم أنبياءهدا فاسدتكبروا ولدم والهوذ من األسباب التدي ألجلهدا خالفدا ك يدر مدن ا
 يقبلوا الحق والهدذ والنور التي جاءتهم به أنبياؤهمن عليهم السالم. 

َننَ  َ +قددا  تعددالى:  ََْ نن ٌل ِبب ِك َنََّمننَ َقننََ َمِ   ََْ نن ًِهبِ   ََِنَ إبََنن َِْ نن َو َ َأ ْب  إبِ ننَلائًب َِ  َنن َََ ننِد َأَخننِذَا مبًثَننَ
ََْهِ  َفلُب كَ َنذَّ  ََ رَ َُتَِ ى أَنِنَف  . [70]الماَدة:  " َ ا َ َفلُب كَ َُنِ َُن

ن في كتابه أسباب المحافظدة علدى التمكدين إن هللا تعالى تكر داود عليه السالم وبي  
َب +قددا  تعددالى:  نوتكددر مددن تلدد  االبتعدداد عددن الهددوذ ِْ َْ َِنَننََ  َخَبًَفننعك وب ا ََ ََي َداَ َد إباَّ َق

ِ َننقَب  ََنَ َ ننببًوب هللاب َهَننِ  فَنَِحَكِ   َننِيَ اَنَّنَسب َبب ُّ َر  نن َب َُ ََ ُ ََننَ َ نببًوب هللاب إبرَّ اَّننذب  ََ َّ نن َب ًَ  َ  َ تَنَّببنن ب اِهَنَ ى فَن
ََْبب  َْ ا َُنِ َ  ا ِب ََ َن  . [26]ب:  "َََذاٌب َشدبَُد ِبب

وهدو الحددب والدبغر الددتي فددي  -ونفدس الهددوذ »: -رحمدده هللا  -يقدو  ابددن تيميدة 
 . (4)«وإنما يالم على اتباعه نف ن تل  قد ال يمل ال يالم عليهن  -النفس

ومجدرد الحدب والدبغر هدوذن لكدن المحدرم اتباعده حبده »وقا  في مو ع آخر: 
 . (5)«وبغ ه بغير هدذ من هللا 

والفرقة من أسدباب تدأخر التمكدينن فد تن فعلدى  نإن اتباع الهوذ من أسباب الفرقة
ين على تحكيم شرع هللا تعدالىن محاربدة المخلصين من أبناء األمة اإلسالميةن الحريص

 الهوذ وقلع جتورس وأسبابه من النفوس. 

إن هللا تعالى أمر عبادس المؤمنين بأن يتقوس بفع  ما أمدرهم بده مدن االجتمداع علدى 
دينه متحابين متعاونين على الخيدرن وأن ال يموتدوا إال وهدم مستسدلمين ألمدرس منقدادين 

 لطاعته مبتعدين عن معصيته. 

محاربدة األهدواء طريدق نحددو االجتمداع واالَدتالفن ونحدو األخددت بأسدباب التمكدين لهددتا  إن
 الدين. 

 ا كانا حية. ر قلوبَّ مة في العم  اإلسالمين وأمرا  خإن اتباع األهواء شتا جهودَّ 

                               
 (. 2/176( انظر: االعتصام )1)
 (. 28/133( انظر: الفتاوذ )2)
 . 36ن بكم البن رجب( انظر: جامع العلوم والح3)
 (. 28/131( الفتاوذ )4)
 (. 28/133)الفتاوذ ( 5)
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إن العددال  الندداجع والبلسددم الشددافي لمددن ابتلددى بشدديء مددن الهددوذن إلدد ام الددنفس 
السددلف الصددال  وتربيددة الددنفس باسددتمرار علددى التقددوذ  بالكتدداب والسددنةن واتبدداع مددنه 

والخشدددية مدددن هللا تعدددالىن واتهدددام الدددنفس ومحاسدددبتها داَمدددا فيمدددا يصددددر منهدددا وعددددم 
االمتددرار بأهواَهددا وت ييناتهددا وخددداعهان واإلك ددار مددن استشددارة أهدد  العلددم واإليمددان 

فس علدددى واسدددتجالء آراَهدددم حدددو  مدددا يريدددد أن يقولددده ويفعلدددهن وكدددتل  تدددروير الدددن
استنصاح ايخرين وتقب  ايراء الصحيحة الصاَبة وإن كاندا مخالفدة لمدا فدي الدنفسن 
وتعويدددها علدددى التريدد  وعددددم االسدددتعجا  فددي إصددددار األحكددام وإم ددداء األعمدددا ن 
والحتر من ردود األفعا  التي قد يكدون فيهدا إفدراط وتفدريط وملدو أو تقصديرن وجهد  

عاء والت ددرع إلددى هللا تعددالى بددأن يجنبدده اتبدداع وبغدي وعدددوانن وإك ددار المددرء مددن الددد
ويسأله تعالى أن يوفقه لقو  كلمة الحق في الغ دب والر دان  نالهوذ وم الا الفتن

وأسددأل  كلمددة الحددق فددي الر ددا »ألمتدده:  ×ويك ددر مددن الدددعاء الددتي علمدده رسددو  هللا 
َل اََهننننن  إِن اَننننَ   ننننَ منننننَ منكننننلاْ اْخننننِِ  اَْمننننن: »×ن ومدددددن قولدددده (1)«والغ ددددب

 . (2)« اْم ا 

 تقديم العق  وتحكيمه على النصوب: -د

إن المدرسدة العقليدة وعلددى رأسدها المعت لددة حكمدا العقد ن وجعلتدده مصددرا أوليددا 
وركبوا مسدل  أهد  الكدالم ودخلدوا فدي جدد  مدع  نللتلقي ودخلا بالعق  في مير مجاله

تعدددا األمددة عددن واب نالفالسددفة فددي ق ددايا اإليمددانن واألسددماء والصددفاان والغيبيدداا
وتددأ ر ك يدر مددن العلمداء بكتددب اليونددان  نجددا  التدرف الفكددريم أوامدر هللان ودخلددوا فدي

الدتي تدال  المسدتمد مدن الكتداب والسدنة وعلومهم الفلسفيةن وأعر وا عدن مدنه  االسد
ونشدأا فدرق كالميدة متعدددة كد  فرقدة تدرد علدى  نسار عليه األسالف واألَمدة ال قداا

راط المسددتقيمن ووقعددا هددي األخددرذ فددي أخطدداء ك يددرة األخددرذ وحددادا عددن الصدد
وجسددديمة نتيجدددة اسدددتعمالها المدددنه  العقالندددي نفسددده فدددي الدددرد علدددى الخصدددومن وعددددم 

ِ َنننقَب +اعتمادهددا علددى المددنه  الربددداني الددتي يقددو  هللا فيددده:  نَننََ  َبب ئنِ َثَننو  إب َّ قب ََ ِبب ََِِت نَنن  َ  َ
ًكا ْب ََ تَنِف َْ  . [33]الفرقان:  "َ َأِح

ا المصدر الوحيدد للتلقدين وأعر دوا مولو تمس  الجميع بالكتاب و السنة وجعلوه
ان واتبعدوا مدنه  سدلف األمدة فدي فهدم أحكدام الددينن أصدوله وفروعدهن لمدا معما خالفه

حص  التي حص ن ولكن ما وقعوا فيه كان نتيجة حتمية لتحكيم العق  فدي مجدا  ميدر 
 المجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  

 التي خلق له. 

إن هللا جعد  للعقدو  فدي إدراكهددا حددا تنتهدي إليده ال تتعدداسن ولددم يقدو  الشداطبي: )

                               
 ( صححه األلباني رحمه هللا. 3/55لسهون باب: الدعاء بعد التكر )( النساَين كتاب ا1)
 ( 3/183كما في صحي  سنن الترمتي ) -رحمه هللا-( رواس الترمتي وصححه األلباني 2)
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 . (1) إلى اإلدرا  في ك  مطلوب( يجع  لها سبيالَّ 

إن العاق  اللبيب هو التي يعرف حقيقة ما أنعم هللا عليه من نعمة العق  فال يدخلده 
فددي مسددال  ودروب لددم يخلددق لهددان وإنمددا يسددتعم  عقلدده فددي عمددارة األرر والكددون 

رفدة وينته  منه  القرآن فدي معن ×حياةن ويتأم  ويتدبر في كتاب هللا وسنة رسوله وال
حقيقة العق ن ومكانتده ودورس فدال يتقددم علدى أحكدام الشدرع أبددان بد  ينقداد إليهدا انقيدادا 
حكيمدا ر يندا مسترشدددا بندور الدوحي الددتي يحدرر العقد  مددن الخرافداا والخدد عبالان 

 تحرر من التقليد والهوذ والتعصب. ويح ه على النظر في الكون وال

 نإن إقحام العق  في مير مجاله كما فع  أه  الكالم واألهواء شدتا األمدة وفرقهدا
ن ولقدد تخدبط ك يدر مدن علمداء الكدالم فدي ×وجعلها تبتعدد عدن كتداب ربهدا وسدنة نبيهدا 

دد  هللا علدديهم وألهمهددم رشدددهم فددي آخددر حيدداتهم ن  ديدداجير الظددالم وحيددرة العقددو  حتددى م 
وتحسدروا علدى إ داعة أعمدارهم  نفتابوا إلى هللا ع  وج  ونددموا علدى مدا كدان مدنهم

في القي  والقا ن واعترفوا بخطأ الطريدق الدتي سداروا فيدهن وأن مدنه  القدرآن والسدنة 
 التي سلكه السلف الصال  هو أف   السب  على اإلطالق ونتكر من هؤالء األعالم: 

1- ْ  : -ْمل هللا - (2)اْلُ 
ال تشدتغلوا »د تم علم الكالم في آخر حياته ونص  األمة أن يجتنبوسن حي  قا : لق

 . (3)«بعلم الكالمن فلو عرفا أن الكالم يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلا به 

َاِل -2   : (4) أ   حَمد اَْ
الدددلي  علددى أن مددتهب السددلف هددو »نصددر مددتهب السددلف فددي آخددر حياتدده وقددا : 

 . (5)«عة متمومة و اللةالحقن أن نقي ه بدعةن والبد

إن الصدحابة ر دي هللا عدنهم كدانوا محتداجين إلدى »تمه لعلدم الكدالمن حيد  قدا : 
فمدا  ادوا علدى أدلدة القدرآن شديَان  ×محاجة اليهود والنصدارذ فدي إ بداا نبدوة محمدد 

كدد  تلدد   نومددا ركبددوا ظهددر اللجددا  فددي و ددع المقدداييس العقليددةن وترتيددب المقدددماا
ومددن ال يقنعده أدلدة القدرآن ال يقمعدده إال  نر الفدتن ومنبدع التشدويشلعلمهدم بدأن تلد  م ددا

 . (6)«السيف والسنانن فما بعد بيان هللا بيان

إن المنهجية الخاطَة التي قدما العق  علدى النقد  أدا إلدى فسداد النتداَ  وبالتدالي 
وك  تل  أ در فدي  نإلى ظهور الفرق واختالف المناه  والتصوراا والقيم والمعتقداا

                               
 (. 2/318( االعتصام )1)
تدوفي كان من أتكياء العالمن  ن( هو إمام الحرمين عبد المل  بن عبد هللا بن يوسف أبو المعالي ركن الدين2)

 (.2/339هـن انظر: العبر )478
 (3/260( طبقاا الشافعية للسبكي )3)
 (. 3/10شتراا التهب ) نهـ505توفي عام  ن( هو محمد بن محمد الغ الي الطوسي له ماَتا مصنف4)
 . 96( إلجام العوام عن علم الكالمن ب5)
 . 90 – 89ن بنفس المصدر السابق( 6)
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وحددة األمدة وسداهم فدي تم يقهدا وتشدتيتها وتفريقهدا وإ دعافهان و وا  هيبتهدا وملكهدا 
ولتل  أرذ أن محاربة المدارس الكالمية والن عاا الفلسفية ودعدوة النداس  نوسلطانها

 من أسباب التمكين.  ×إلى االلت ام بكتاب هللا وسنة سيد األنام 

 َد: التقليد والتعصب والحرب على اتباع العوا -هـ

ض اَُ ًَد َْع  ا دِحَ: -1  تَُل
 . (1)التقليد لغة: هو جع  القالدة في العنق -

 . (2)اصطالحا: هو الرجوع إلى قوة ال حجة لقاَله عليه -

ض اََُصُ َْع  ا دِحَ: -2  تَُل
 . (3)شد العصابة :ةن وتعصبن أيالتعصب لغة: من العصبي -

لده مدن  روذا مدن الدرأي وي دأما اصطالحا: بأن تجع  مدا يصددر عدن شدخب مد -
 . (4)االجتهاد حجة علي  وعلى ساَر العباد

إن التقليد والتعصب من أعظم أسباب التفدرق واالنحدراف عدن مدنه  هللا الربدانين 
ي ومددن أهددم العوامدد  التددي أدا إلددى انتشدددار البدددع واألهددواء بددين الندداسن وفشددا فددد

بسددببها طريددق الكتدداب  هدددذن وتركددواالحددق وال أوسدداطهمن وحالددا بيددنهم وبددين سددماع
 الكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريم 

 والسنة المطهرة. 

وقد تم هللا تعالى التين يعر ون عن اتباع الحق واالنقيداد لدهن بحجدة تقليدد ايبداء 
ًََِنلب آََبَ َا أَ +فقا  تعالى:  نواألجداد ََ نَنَ  ََِفًنِ َََل هللاَ قَنَََ ا  َنِو نَنَّببنَ  َمنَ َأ ََ ا َمنَ أَنِنن ََا قبًَو َهََ  اتَّبب َ ََنِ  َ إب

ئكَ َ َ  َُنِهََُد رَ  ََ َر َشًنِ َِ ب  . [170]البقرة:  "َنََر آََبَؤَمِ   َ َُن

إن التقليد المتموم إنما هو التقليد في الباط ن وأما التقليد في الحق فهو في الحقيقدة 
 اتباع ال تقليد. 

ََا +ومن ايياا أي ا التي جاءا في تم التقليد وأهلده قولده تبدار  وتعدالى:  قبًنَو َ إب
ًََِلب آََبَ َا َأَ ََِ  َننَ ََ بَنَنَ َمَ َ َقِدَا  ِْ َََل هللاَ َ إبََل اَلََّ  لب قََََ ا َح َََََِ ا إبََل َمَ أَنِن َََمن َر َهَِ  تَن َِ َر آََبَؤَمنِ   َ َُن

ئكَ َ َ  َُنِهََُد رَ   . [104]الماَدة:  "َشًنِ

وجبدده وتددر  مددا حرمدده قددا  ابددن ك يددر: )أي إتا دعددوا إلددى ديددن هللا وشددرعه ومددا أ
 . (5) قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه ايباء واألجداد من الطراَق والمسال (

                               
 (. 2/527( الصحاح للجوهري )1)
 (. 2/117( جامع بيان العلم وف له البن عبد البر )2)
 (. 1/182( الصحاح للجوهري )3)
 . 7( أدب الطلب ومنتهى األدب للشوكانين ب4)
 (. 2/213( تفسير القرآن العظيم البن ك ير )5)
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فالتقليددد األعمددى والتعصددبن يؤديددان إلددى مهدداوي الددردذ ويقددودان صدداحبهما إلددى 
مسددال  الغوايددة وال ددال ن ويصدددان عددن اتبدداع النددور والهدددذن فتكددون النتيجددة تخبطددا 

 . (1)وخسرانا في ايخرةوانتكاسا في الدنيا وهالكا 

لقدددد انتشدددر مدددرر التعصدددب والتقليدددد فدددي شدددعوب األمدددة اإلسدددالمية السددديما فدددي 
العصددور المتددأخرةن وأصددب  هددو األسدداس واألصدد ن ونددت  عددن تفشدديه نتدداَ  وخيمددة 

 وأمور جسيمة. 

حدا  األمدة اإلسدالمية عنددما انقدادا للتقليدد  -رحمده هللا  -يصف اإلمام الشوكاني 
وبهددتس التريعددة الشدديطانيةن والوسدديلة الطاموتيددة بقددى »د السدديَة فيقددو : واتبعددا العواَدد

والنصدددراني علدددى  نالمشدددر  مدددن الجاهليدددة علدددى شدددركهن واليهدددودي علدددى يهوديتددده
والمبتدع علدى بدعتدهن وصدار المعدروف منكدرا والمنكدر معروفدان وتبددلا  ننصرانيته

ا عليده نفوسدهم وقبلتده األمة بك ير مدن المسداَ  الشدرعية وميرهدان وألفدوا تلد  ومرند
حتددى لددو أراد مددن يتصدددذ لإلرشدداد أن يحملهددم علددى المسدداَ   نقلددوبهم وأنسددوا إليدده

الشرعية البي داء النقيدة التدي تبددلوا بهدا ميرهدا لنفدروا عدن تلد ن ولدم تقبلده طبداَعهمن 
ونالوا تل  المرشد بك  المكروسن وم قوا عر ه بك  لسدانن وهكدتا ك يدر موجدود فدي 

  .(2)«لفرق ال ينكرس إال من هو منهم في مفلةك  فرقة من ا

إن نتاَ  التعصب و التقليد جسيمة وخطيرة من أشدها عدم قبدو  الحدقن وردس إتا 
جاء من المخالفن وهتا إلى جاندب كونده مؤديدا إلدى العدداوة والبغ داء والتفدرقن فهدو 

بدة طدريقهم ن بمجان×خصلة تميمة من خصا  اليهودن والتين أمرنا هللا تعالى ورسوله 
 وعدم التشبه بهم. 

َْاَ َخ َ َمن+قا  تعالى:  َنَ َ  َنَ َ َُِكَفنل َر ِبب ًََنِ ََ َبَل  ََ أَِن ََ ِبب َََل هللاَ قََََ ا نَنِؤمب ََ أَنِن ََا قبًَو َهَِ  آمبَن ا ِبب َ  َ إب
َََه ِ  قَك ََبَمَ َم  . [91]البقرة:  "اِ َقُّ َمَصدَب

تدده محاربددة ألسددباب الفرقددة وبالتددالي إن محاربددة التعصددب والتقليددد هددو فددي حقيق
خطوة نحو األخدت بأسدباب التمكدينن فعلدى العداملين فدي مجدا  الددعوة أن يعدالجوا هدتس 
األمدرار المع دلة مددن التعصدب والتقليددد واتبداع العواَدد السدديَة التدي كانددا سدببا فددي 

 تفريق األمة شيعا وأح ابا. 

رقددة األمددة وهنددا  أسددباب هددتس هددي أهددم األسددباب التددي كددان لهددا أ ددر مباشددر فددي ف
 أخرذ ولكن اكتفينا باألهم خوفا من اإلطالة. 

 ا: األخت بأصو  الوحدة واالتحاد واالجتماع:رابعَّ 

  ن الوحدددة هددي سددبي  االرتقدداء وتبددوؤإتا كانددا الفرقددة هددي طريددق االنحطدداطن فدد
 المكانة الفا لة من جديد. 

                               
 ( بتصرف. 2/991( في ظال  القرآن لسيد قطب )1)
  .(29 – 28ب)( الدر النفيس في إخالب كلمة التوحيد للشوكانين 2)
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م  ك  المسدلمين الصدادقين إن اتحاد األمة اإلسالمية على أسس من ديننا العظيم أ
في ك  مكانن تل  أن اإلسالم هو التي جع  من العرب المتناحرين إخدوة فدي ديدن هللا 

نَنننن َر إبِخننننَ ةٌ + َننننَ اََِمِؤمب كمددددا أن اإلسددددالم بعقيدتدددده الصددددحيحة وعبادتدددده  .[10]الحجددددراا:  "إبلَّ

وجعد   الصادقةن وأخالقه الرفيعةن صهر األمم والشعوب والح اراا التي دخلا فيه
ال فرق بين الفارسي وال البربدرين وال  نمنهم أمة واحدة مترابطة ترابط الجسد الواحد

 الرومي وال العربي إال بالتقوذ. 

وأصبحا أمة اإلسالم أمة واحدة في عقيدتها وتصوراتها ومنهجهان وانعكس تل  
 نب واحددفي توادهم وتراحمهم فيما بينهم وأصبحوا كالجسد الواحدن التي يخفق فيه قلد

ويتددأ ر كدد  ع ددو فيدده بمددا يصدديب بقيددة األع دداء أو هددو  نوتسددري فيدده روح واحدددة
 كالجدار المتين التي تجتمع لبناته لتشك  فيما بينها وحدة واحدة متماسكة متراصة. 

بمكان أن تهتم الحركاا اإلسدالمية فدي كد  األقطدار  وفي اعتقادي أن من األهمية
المسلمون في ك  بلدن ومدن  دم تجتمدع عليهدا األمدة  باألصو  المهمة التي يجتمع عليها

 حتى يكون االتحاد على أصو  قوية  ابتة. 

َِننَدا ك +قددا  تعددالى:  َُِ  َأ نن َِ َنننِ ًَِكِ  إب ََََن ََ هللاب  ََِمنن ََِنننَل ا نب َكننَ َ  َ تَنَفلَّقَن ا َ ا ً َْب َِبننوب هللاب  نَم ا ِب ََُِصب َ ا
ََ  بَكِ  فََأِ َبِحَُ  ََِمُبلب إبِخَ ااك فََأََّض َ ِيَ قَن  . [103]آ  عمران:  "ِ   بنب

إن طريددق الوحدددة والتعدداون والتددآخي واالجتمدداع علددى البددر والتقددوذ طريددق أهدد  
به وأصدحا ×السنة والجماعة التين الت موا في جميع أمورهم بما كان عليه رسدو  هللا 

وأصدو  أهد   وأهم أسس .شَون الحياة في العقاَد واألخالق والعبادة والمعامالا وك 
 السنة والجماعة هي: 

أصوله وفروعده فدي هدتا  السنةن وحصر التلقي ألحكام الدينلاالعتصام بالكتاب و
ا عنددددد التنددددا عن وأن ال يعار ددددا بشدددديء مددددن مددددالمصدددددرن وأن يددددرد الخددددالف إليه

 المعار ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداا 
 ال بمعقددددو  وال رأين وال قيدددداسن وال توقن وال وجددددد وال مكاشددددفةن وال منددددامن وال 

 .(1)ل مير ت

إن الكتدداب والسددنة همددا الميدد ان الددتي تددو ن بدده األقددوا  واألعمددا  والمعتقددداان 
وهما الحق التي يجب اتباعهن وبه يحص  الفرقان بدين الحدق والباطد ن ومدا سدواس مدن 

 . (2)كالم الناس يعرر عليهن ف ن وافقه قب ن وإال رد على صاحبه

كما هدو حدا   نال يفرقون بينهما إن أه  السنة والجماعة يحتجون بالقرآن والسنةن
أهدد  البدددعن فالسددنة مبينددة للقددرآن مو ددحة لددهن وال يمكددن أن يسددتغنى عنهمددا بددالقرآن 

 وحدس بحا  من األحوا ن وهي حجة في العقاَد كما أنها حجة في األحكام. 

                               
 (. 29ن 28 /13( انظر: مجموع الفتاوذ )1)
 ( 468 -12/467(ن )11/582( المصدر السابقن )2)
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إر هللا ُلضننَل َكنن  نننِم, أر تَبنند خ    »: ×قددا : قددا  رسددو  هللا  فعددن أبددي هريددرة 
َك ت لن ا    .(1)«َ    تفلق ا,  أر تنَ ح ا مَ   خ هللا أملن ل شًئَ,  أر تَُصم ا ِبو هللا ًْ

وهدتا األصد  ن ×إن طريق االعتصام بحب  هللا أن نلت م بكتداب هللا وسدنة رسدوله 
  :-رحمه هللا  -هتا الدين العظيمن يقو  ابن تيمية  من آكد األصو  في

ومما عظما وصية هللا تعدالى بده فدي كتابده وهتا األص  العظيم: وهو اإلسالمن »
ن ×ومما عظم تمه لمن تركه من أه  الكتاب وميرهمن ومما عظما بده وصدية النبدي 

 . (2)«في مواطن عامة وخاصة

بك  مدا يحفدظ علدى المسدلمين جمداعتهم وألفدتهمن  ×ولتل  أمر هللا تعالى ورسوله 
صد  مدن فرقدة بدين المسدلمين ونهيا عن ك  ما يعكر صفو هتا األمر العظديمن إن مدا ح

وتدابر وتقاطعن وتناحرن بسبب عدم مراعاة هدتا األصد  و دوابطهن ممدا ترتدب عليده 
ا ك  ح ب بمدا لدديهم ا وأح ابَّ تفرق في الصفوفن و عف في االتحادن وأصبحوا شيعَّ 

 فرحون. 

-إال أندده  نان ووقددع كمددا قدددروهددتا األمددر وإن كددان ممددا قدددرس هللا عدد  وجدد  كونَّدد
ان فوحدددة المسددلمين واجتمدداعهم مطلددب شددرعين ومقصددد لددم يددأمر بدده شددرعَّ   -سددبحانه

ونحدددن  نعظدديم مدددن مقاصدددد الشددريعةن بددد  مدددن أهددم أسدددباب التمكدددين لدددين هللا تعدددالى
َ َمنَ  بَ نِ    َحنَِّّ +مأمورون بالتواصي بدالحق والتواصدي بالصدبر قدا  تعدالى:  إبرَّ هللاَ  َ َُنَْنًَب

هب ِ  ْب َنِنَف ْب َ ا َمَ  ًََْب  . [11]الرعد:  "َُن

فالبددد مددن ت ددافر الجهددود بددين الدددعاة وقددادة الحركدداا اإلسددالمية وبددين علمدداء 
ا ألن أنصدداف يَّددا ال تلفيقا حقيقيَّددالمسددلمينن وطلبددة العلددم إلصددالح تاا البددين إصددالحَّ 

الجهدداد نوعددان: »: -رحمدده هللا  -قددا  الشدديخ السددعدي  نتفسددد أك ددر ممددا تصددل   الحلددو
سدلمينن وإصدالحهم فدي عقاَددهم وأخالقهدم وآدابهدمن وجميدع جهاد يقصد به صالح الم

وهتا النوع هو الجهداد وقوامدهن وعليده  نشَونهم الدينية والدنيويةن وفي تربيتهم العلمية
يتأسس النوع ال انين وهو جهاد يقصدد بده دفدع المعتددين علدى اإلسدالم والمسدلمين مدن 

وهددتا نوعددان: جهدداد  نقدداومتهمالكفددار والمنددافقين والملحدددين وجميددع أعددداء الدددين وم
 . (3) «بالحجة والبرهان واللسانن وجهاد بالسالح المناسب في ك  وقا و مان

ن (4)«الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيدام األلفدة واتفداق الكلمدة» م أفرد فصال بعنوان 
لمين ووحددتهم قددا : وبعدد أن تكدر اييداا واألحاديد  الدالدة علددى وجدوب تعداون المسد

عظددم الجهدداد السددعي فددي تحقيددق هددتا األصدد  فددي تددأليف قلددوب المسددلمينن فدد ن مددن أ»

                               
 ( 26ن 1/8( أخرجه اإلمام أحمد )1)
 (. 22/359( مجموع الفتاوذ )2)
 . 5( وجوب التعاون بين المسلمينن ب3)
 . 5المصدر نفسهن ب (3ن )(4)
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 . (1)«واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية

 ولدددتل  ندددرذ أن األخدددت باألسدددباب نحدددو تدددأليف قلدددوب المسدددلمين وتوحيدددد صدددفهم 
مددن أعظددم الجهدداد ألن هددتس الخطددوة مهمددة جدددا فددي إعدد ا  المسددلمين وإقامددة دولددتهمن 

 شرع ربهم.  وتحكيم

ومن أهم األسباب في تحقيق هتا الهدف المنشود أن يجتمدع المسدلمون علدى 
 أصو   ابتة: 

 وحدة العقيدة: -أ

ال يمكددن أن تقددوم وحدددة للمسددلمينن مددا لددم تجمعهددم عقيدددة واحدددةن والعقيدددة تشددك  
وهددي القاعدددة التددي تقددوم عليهددا األعمددا   نأساسددا مهمددا فددي البندداء الفددردي واالجتمدداعي

البنداء ال يسدتقيمن وال  لعالقاا واألخدالقن فد تا كاندا العقيددة مشدوهة أو مد ورة فد نوا
 يواجه األعاصير والفتن حتى ينهار.  يستطيع أن

وإن العقيدة التي تصل  لجمع شتاا المسلمين هي مدا كدان منبعهدا كتداب هللا وسدنة 
تهدان  دم إن ويمكن التدلي  على ك  أص  من أصدولهان أو ج َيدة مدن ج َيا ن×رسوله 

نددوا هددتس العقيدددة تدددوينا والسددلف الصددال  الددتين اسددتقاموا علددى عقيدددة اإلسددالم الحددق د
 . (2)يمي ها عن عقاَد أه  الفرق وال ال 

إن سالمة االعتقاد وصحته هي الطريدق الوحيدد إلقامدة المجتمدع المسدلم المتدرابط 
صدددفهان وع هدددا حددددة المتدددآلفن وال سدددبي  إلدددى اجتمددداع األمدددة اإلسدددالمية قاطبدددةن وو

وسددعادتها فدددي الددددنيا وايخدددرة إال بدددالعودة الصددحيحة إلدددى اإلسدددالم الصدددافين النقدددين 
الخالب من شواَب الشر  والبدع واألهواء والتعصدب واتبداع العواَدد الفاسددةن وهدتا 

نبددت كدد  المددتاهب والمندداه  الحاد ددة المخالفددة لمددا كددان عليدده ي يتطلددب مددن كدد  مسددلم أن
 له عناية فاَقة بمتهب السلف الصال ن وعقيدتهم ومنهجهم. سلف األمةن وأن تكون 

: )وإتا تأمدد  اللبيدددب الفا دد  هدددتس -رحمدده هللا  -يقددو  شدديخ اإلسدددالم ابددن تيميدددة 
تبددين لدده أن مددتهب السددلف واألَمددة فددي مايددة االسددتقامة والسدددادن والصددحة  (3)األمددور

من خالفه كان مدع  أنه مقت ى المعقو  الصري ن والمنقو  الصحي ن وأنوواالطرادن 
د نتناقر قولده المختلدف الدتي يؤفد  عنده مدن أفد  ا عدن موجدب العقد  والسدمعن خارجَّ

 . (4) مخالفا للفطرة والسمع(

إن طريق التمكين البد فيه من وحددة الصدف اإلسدالمين ووحددة الصدف لديس لهدا 
والطريدق  نمن سبي  إال اإلسالم الصحي ن واإلسدالم الصدحي  مصددرس القدرآن والسدنة

وأصحابه الكرامن والتدابعين لهدم ب حسدانن  ×فهم القرآن والسنة هي طريق رسو  هللا ل
 ومن سار على نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. 

                               
 . 5( المصدر نفسهن ب1)

 . 69د األمة اإلسالمية مكانتها من جديدع د. األشقرن ب( كيف تستعي2)
 ( األمرن يقصد اختالف أه  البدع في مساَ  االعتقاد.3)
 (. 213 ن 5/212( مجموع الفتاوذ )4)
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 مَ اَ لآر اَكل : -1
ََِمنِؤمبنب +قا  تعالى:  ًَِ َ ببًوب ا َِدب َمَ تَنَبيََّ ََلَ اِهََدى َ َُنَّببِ  َغ َي نَنَ ََبنلب َمنَ َ َمَ ََُ َقبقب اَلََّ  َل مبَ  َن

ًكا ِْ َمصب  . [115]النساء:  "تَنَ َلَّ َ َنِصَبلب َقَهنََّ  َ َ ََ 

ننَ  +وقددا  تعددالى:  َّْضب ننَر   َْ ََ اتنَّبَنََن َم  ِبببِح ُ ْب َ اَّننذب ََ َ اِْنَصننَ لُب ََ اََِمَهنَقب نن نَ بَ  َر اْ َََّنن َر مب َّْ َ اَ
ََِنلَ  َهِ  َ ََْض ا  ََننِ  . [100]التوبة:  "هللاَ 

 من اتبع مير سبيلهم بعتاب جهنمن ووعد متبعهم بالجنة والر وان.  فوعد

 مَ اَْنع: -2
خً اَنَس قلِن ي اَنذَُ َُن َ , ي : »×قا : قا  رسو  هللا  عن عبد هللا بن مسعود 

 . (1) «اَذَُ َُ َ , ي ُي   ق   تْبق شهَدة أحدم  ميًنل,  ميًنل شهَدتل

  مَ أق ال اََْض اَصَحل: -3
من كدان متأسديا : »وعنه  (2)«اتبعوا وال تبتدعوان فقد كفيتم: »ابن مسعود  عن
ن ف نهم كانوا أبر هتس األمة قلوبان وأعمقها علمدان وأقلهدا ×بأصحاب رسو  هللا  فليتأس

ن قددوم اختددارهم هللا لصددحبة نبيددهن وإقامددة دينددهن ا حدداالَّ هتكلفددان وأقومهددا هددديان وأحسددن
 . (3)«م في آ ارهمن ف نهم كانوا على الهدذ المستقيمفاعرفوا لهم ف لهم واتبعوه

 تحكيم الكتاب والسنة: -ب

وال ع ن وال نصيرن وال فالح في الددنيا وال نجداة  نإن المسلمين ال يكون لهم شأن
ن علددى مسددتوذ األفددرادن واألسددر ×فددي ايخددرةن إال بتحكدديم كتدداب هللا وسددنة رسددوله 

 وذ الدولة عند الوصو  إليها. ومن  م على مست نوالجماعاان والقباَ 

واألدلددة القرآنيددة الكريمددة تددد  علددى وجددوب التحدداكم إلددى شددرع هللا علددى مسددتوذ 
 المحكومينن وكتل  أمرا الحكام بتل . 

 مَ اَ لآر اَكل : -1
نننن+قددددا  تعددددالى:  ََ آَمنَنننن ا َأطبًََنننن ا هللاَ َ َأطبًََنننن ا اَلََّ نننن َل َ َأ ِلب اِْمننننلب مب ُ  ِنَكِ  فَننننِبر ََي أَُنَُّهننننَ اَّننننذب

 ًٌِ ََ َخننننننن َََبننننننن نننننننلب  ًََِننننننننِ  ب اَخخب لب َ ا نَننننننن َر َبب َُِ  تَنِؤمب ننننننن َُِ  وب َشنننننننِ    فَننننننننَلدُّ َخ إبََل هللاب َ اَلََّ ننننننن لب إبر َنننِ َِ   تَننَنننننننََز
ِك  ََ َ ِ بُ َْ  . [59]النساء:  "َ َأِح

                               
 . 2533( رقم 4/1963( مسلمن كتاب الصحابةن باب ف   الصحابة )1)
 . 1619بالقدرن رقم ( أخرجه مال  في الموطأن كتاب الجامعن باب النهي عن القو  2)
 (. 1/379( حلية األولياء )3)
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َََل إب +وقا  تعالى:  ْب  َحَكمكَ َ َمَ  اَّذبي أَنِن ًَِ هللاب أَ ِنَُ َْ نَنََمَ  َأفَن ََ آتَنًنِ ُ ِك َ اَّنذب ًَََِكَ  اَِكبَُنََب َمَفصَّن
 ََ َُُب ََِمِم ََ ا ََّ مب َ َتَك َن ِ َقَب فَِ ََ َبب َّْ َب ٌََّل مَبَ  َََم َر أَنََّل َمنَن َِ ََنِد ك  َّ   اَِكبَََُب َُن نِدقَك َ  ََ  ب َْ َبن َِ َنَبَمنعَ  َ َتَّ

َّْمبًَ  اَِ  َبً َ َمَبدَبلب َبَكَبَمَتبلب َ َمَ  اَ  . [115ن 114]األنعام:  "ََ

ََ َ إبًََِننلب +وقددا  تعددالى:  َِنن ًِننلب تَن َنَّ ََ ََ َْ َب  َََبَكننَ  هللاَ  َُِ  فبًننلب مبننَ َشننِ    َفَحِكَمننلَ إبََل هللاب  ََِفنن َ َمننَ اِخَُن
 َُ  . [10]الشورذ:  "أَنًب

  مَ اَْنع: -2
ع فقدا : فدي حجدة الدودا ×عن ابن عباس ر ي هللا عنهما قا : خطب رسو  هللا 

 . (1) «َي أُهَ اَنَس: إِن قد تلنَ فًك  مَ إر اَُصمُ   ل فََ تََ ا أ دا, نَُب هللا   نِت»

  مَ أق ال اََْض: -3
أي السدلف  -: )وكان من أعظدم مدا أنعدم هللا بده علديهم -رحمه هللا  -قا  ابن تيمية 

ين الصدحابة اعتصامهم بالكتاب والسدنةن فكدان مدن األصدو  المتفدق عليهدا بد -الصال  
والتابعين لهم ب حسان أنه ال يقب  من أحد قط أن يعارر القدرآنن ال برأيده وال بتوقدهن 
وال معقولددهن وال قياسددهن وال وجدددسن فدد نهم  بددا عددنهم بددالبراهين القطعيدداا واييدداا 

 . (2) جاء بالهدذ ودين الحقن وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم( ×البيناا أن الرسو  

لم علددى تحكدديم شددرع هللا تعددالى علددى نفسدده وأسددرته ومجتمعدده إن حددرب كدد  مسدد
واالقتدراب مدن نصدر هللا تعدالىن كمدا أن للتحداكم إلدى  نخطوة أصيلة نحدو وحددة األمدة

 شرع هللا تعالى آ ارا دنيوية وآخروية. 

اي ددار الدنيويددة: االسددتخالف والتمكددينن واألمددن واالسددتقرارن والنصددر والفددت ن والعدد  
العددديش ورمدددد الحيددداة والهدايدددة والت بيدددان وانتشدددار الف ددداَ  وانددد واء والشدددرفن وبركدددة 

 الرتاَ . 

المغفرة وتكفيدر السديَاان وال دواب العظديم عندد هللا تعدالىن فدأما اي ار األخرويدة: 
 والحياة الحقة الداَمةن وعلو المن لة ومعية التكريم. 

 صدق االنتماء إلى اإلسالم: -جـ

صدفوف المسدلمين أن يجتهدد الددعاة إلدى هللا فدي  ومن األصو  المهمدة فدي توحيدد
تحصين المسلمين من المناه  والنظرياا والدعواا األر ية التي تفنن أصدحابها فدي 

وفقدد ك يدر مدن أبنداء  نت ويقها وت يينهان وكانا سدببا مهمدا فدي تشدتيا والء المسدلمين
شددياطين  المسددلمين هددويتهمن ومسددخ شخصدديتهم بفعدد  الت ددلي  المسددتمر الددتي يمارسدده

                               
 . 1218( رقم 2/890) ×( مسلمن كتاب الح ن باب حجة النبي 1)
 (. 13/28( مجموع الفتاوذ )2)
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اإلنس والجن بمختلف الوساَ ن ومن أسباب جمع صفوف األمة وتحقيدق الوحددة بينهدا 
الدعوة إلى االلت ام باإلسالم عقيدة وشدريعةن ومدنه  حيداةن واالعتد ا  باالنتسداب إلدى 

 هتا الدينن ونبت ك  ما يخالفه وي ادس. 

-والمسددلمون  نلمإن اإلسدالم مددنه  حيدداةن والعبوديددة   معلددم كبيدر فددي حيدداة المسدد
 يشكلون أمة واحدة في مقابلة التجمعاا البشرية.  -وفق هتا المنه  والفهم

ََننَ إبََل هللاب +والمسددلم الصددادق يعتدد  باالنتسدداب إلددى اإلسددالم:  َّننَ َد ََ قَنننِ  ك ّمَب نن َْ َِ َأِح َ َمنن
نَبمبيَ  ِْ ََِم ََ ا ََمبَو َ َ بَك َ قَََل إبنَّْب مب   وجد  علدى أن أف د  ندب المدولى عد [33]فصدلا:  "َ 

 الناس هم التين يعلنون انتسابهم إلى اإلسالم. 

وك يددر مددن المسددلمين اليددوم فقدددوا انتمدداءهمن فأخددتوا يبح ددون عددن عقاَددد ومددتاهب 
اإلسددالمن ال رايددة األوطددانن أو رايددة هددي وإن الرايددة الحددق وأقددوام ينتسددبون إليهددان أال 

وحيددد واالنتسدداب إلددى اإلسددالم ملددة األقددوام أو األحدد ابن أو التجمعدداا ال ددالةن والت
ََّع إب ِنَلامبًَ  َحنبًفكَ+إبراهيم عليه السالم:  ََ َأرب اتَّببِ  مب َنَ إبًََِ  . [123]النح :  "يَّ َأِ َحًنِ

 طلب الحق والتحري في تل : -د

إن هتا األصد  العظديم أال وهدو طلدب الحدق والتحدري للوصدو  إليده يقدوي وحددة 
مدن أهدم سدماا الربدانيين الدتين صدفا نفوسدهم  ن وهدوع هللاصف العاملين لتحكيم شدر

 .  ×وتطهرا قلوبهم بكتاب هللا وسنة رسوله 

 نإن هللا تعالى في كتابده الكدريمن بدين أنده ال يوجدد من لدة  ال دة بدين الحدق والباطد 
َِلَ +فقا  سبحانه:  ََّ ََِد اِ َقَب إب َّ اَ ََا  َن  . [32]يونس:  "َفَمَ

قا  علماؤنا: حكمدا هدتس اييدة بأنده لديس بدين الحدق »: -هللا  رحمه- قا  القرطبي
والباط  من لة  ال ة في هتس المسالة التي هدي توحيدد هللا تعدالىن وكدتل  هدو األمدر فدي 

 . (1)«نظاَرهان وهي مساَ  األصو  ف ن الحق فيها في طرف واحد

ََّ  َ إب +والحدق البدد فيده مدن اليقدينن وال يكفدي فيده مجدرد الظدنن قدا  تعدالى:  رَّ اَظَّن
ََ رَ  ََ ََ َُنِف َبًٌ  ِبب ََ ئكَ إبرَّ هللاَ  ََ اِ َقَب َشًنِ ِْْب مب  . [36]يونس:  "َُن

 ×وقدد عدد النبدي  ن(2)«أي ال يجدي شيَا وال يقوم أبدا مقدام الحدق»قا  ابن ك ير: 
 رد الحق وعدم قبولهن من الكبر التي هو من أشنع الخصا  وأردأ الفعا . 

 . (3) «اَكْ  دل ا ق  غمط اَنَس» :×قا  رسو  هللا 

إن بطر الحق هدو دفعده وإنكدارس ترفعدا وتكبدرا واسدتعالءن وأمدا ممدط النداس فهدو 

                               
 (. 8/336( الجامع ألحكام القرآن )1)
 (. 4/255( تفسير القرآن العظيم )2)
 (. 1/65( مسلمن كتاب اإليمانن باب تحريم الكبر )3)
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 احتقارهم. 

 إن الحددق هددو مددا دلددا عليدده نصددوب الكتدداب والسددنةن وعلددى كدد  مسددلم أن يتبددع 
ََ +قا  تعالى:  نك  دلي  شرعي علمه وتبينه َ َخِ ٌو  ََنَن رَ َفَمَ تَببَ  َمَداَي فَِ ًِهبِ  َ  َ َمنِ  َُيِ  "ََن

 . [38]البقرة: 

ومن أهم الوساَ  التدي تعدين علدى طلدب الحدق والتحدري فدي تلد ن تقدوذ هللا عد  
وج ن واإلخالب والتجردن واللجدوء إلدى هللا عد  وجد  واالفتقدار إليدهن وتددبر الكتداب 

 والسنة واتباع سبي  السابقين األولينن والصحبة الطيبة. 

 األخوة بين أفراد المسلمين: تحقيق -هـ

إن من األصو  العظيمة التي تحقق وحدة الصدف وقدوة الدتالحمن ومتاندة التماسد  
بين أفراد المسلمين تحقيق األخدوة فدي أوسداطهمن إن األخدوة منحدة مدن هللا عد  وجد ن 

 يعطيها هللا للمخلصين من عبادس واألصفياء واألتقياء من أولياَه وجندس وح به. 

ََِمننِؤمبنبيَ +ى: قددا  تعددال ََ هللاَ َمننَ  اَّننذبي َأَّننَدَ   بَنِصننلبخب َ َبب ننَب ِْ ََ َ  فَننِبرَّ َح ننَد ا َأر ََيِننَد   َ إبر ُّلُب

ََّ هللاَ َأَّن َِ  َنِيَ قَنََن َببِ  َ ََكبن َكنَ مَّنَ َأََّفن ً َْب َب  ِْ َْ ََ َمنَ وب ا ََ َببِ  ََنِ  أَنَفِ ن ننَنَهِ  إب َ َأََّض َ ِيَ قَن ٌَ َض  َنًنِ ن َُب ََ نَّنلَ 
 . [63ن 62]األنفا :  "َحكبً ٌ 

وهي قوة إيمانية تور  شعورا عميقا بعاطفة صادقة ومحبة وودن واحتدرامن و قدة 
متبادلدددةن مدددع كددد  مدددن تربطندددا بهدددم عقيددددة التوحيدددد ومدددنه  اإلسدددالم الخالددددن يتبعهدددا 

وهدددي مال مدددة  نويسدددتل مها تعددداون وإي دددار ورحمدددة وعفدددو وتسدددام ن وتكافددد  وتدددآ ر
ََ اََِمِؤمبَن َر إبِخَ ةٌ +يمان قا  تعالى: لإل  . [10]الحجراا:  "إبلَّ

ننِْ منَ  »: ×وال يوق حالوة اإليمان إال من أشرب هتس األخدوةن قدا  رسدو  هللا 
ل أحنُ إًَنل ّمنَ  نن اُهَ,  أر ُينُ املنل    ُيبننل إ   ْ ننَ  ننَ فًنل  قند حننِ ة ا مينَر, أر ُكن ر هللا  

 . (1)« اَكفل نمَ ُكلخ أر ُ ذو و اَنَْهللا,  أر ُكلخ أر َُ د و

قددا  تعددالى:  ن×إن القددرآن الكددريم يرسددم لنددا صددورة جميلددة ألصددحاب رسددو  هللا 
ا َُنبنِ + َكنَ َ نجَّدك َْنَّ ننَنَهِ  تَننَلاَمِ   ََْمَنََ   َنًنِ ْب  ََََنَل اََِكفَّنَ اَ   دَّ ََلَ َأشب ََ َم ُ ََّْ  َل هللاب َ اَّذب ََ ََمَمٌَّد  ن ِك مَب ن َِ  َُنَْن َر َف

َُّْج دب  َِ أَنَلب اَ ًَمََمِ  وب َ َق مبهب  مَب  . [29]الفت :  "هللاب َ ْبِضَ ااك  ب

إن القرآن الكريم حين و ع بين دفتيه هدتس الصدورةن إنمدا يخبرندا بتكدريم هللا عد  
نَنَه ِ +وج  فهم  ََْمَََ   َنًنِ ْب  َََل اََِكفََّ ََ اَ   دَّ  . "َأشب

ء والقرابددة واألبندداءن رحمدداء بيددنهمن وهددتس أشددداء علددى الكفددار ولددو كددان فدديهم ايبددا

                               
 (. 1/11خارين كتاب اإليمانن باب حالوة اإليمان )( الب1)
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األخوة في الحقن أخوة في الدينن إن األخوة في هللا من أهم األسدباب التدي تعمد  علدى 
الصمود في وجه أعتدى المحدن التدي تند   بالمسدلمينن كمدا أن الفهدم المتبداد  والكامد  

موخهم ومددن أسددباب شدد نل خدوة فددي هللا مددن أسددباب تماسدد  صدفوف المسددلمين وقددوتهم
اعتمدد علدى معداني األخدوة وعمد  علدى تحقيقهدا وجعلهدا  ×ن إن النبدي (1)والتمكين لهم

مددن الوسدداَ  المهمددة فددي بندداء المجتمددع اإلسددالمي والدولددة اإلسددالميةن وأن أهميددة هددتا 
 األسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداس تظهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 الجوانب التالية: 

اندهان إن أي دولة ال يمكن أن تنهر وتقوم إال على أساس من وحدة األمة وتسد -
وال يمكن لك  من الوحدة والتساند أن يتم بغير التآخي والمحبدة المتبادلدةن فكد  جماعدة 

 يمكن أن تتحد حو  مبددأ مدان ومدا لدمال تؤلف بينها آصرة المودة والتآخي الحقيقيةن ال 
علدى  ن فدال يمكدن أن تتدألف منهدا الدولدة.يكن االتحاد حقيقة قاَمة في األمة أو الجماعة

البددد أن يكددون مسددبوقا بعقيدددة يددتم اللقدداء عليهددا واإليمددان بهددان فالتددآخي بددين  أن التددآخي
شخصين يؤمن ك  منهما بفكرة أو عقيدة مخالفة ل خرذ خرافدة ووهدمن خصوصدا إتا 
 نكانا تل  الفكرة أو العقيدة ممدا يحمد  صداحبها علدى سدلو  معدين فدي الحيداة العمليدة

ألخدوة التدي جمدع عليهدا أفَددة أصدحابهن أسداس ا ×ومن أج  تل  فقد جعد  رسدو  هللا 
والتي ت ع الناس كلهم فدي مصداف  نالعقيدة اإلسالمية التي جاء بها من عند هللا تعالى

ألي فارق إال فارق التقوذ والعمد  الصدال ن  ة الخالصة   تعالى دون االعتبارالعبودي
تتهم العقاَددد إت لدديس مددن المتوقددع أن يسددود اإلخدداء والتعدداون واإلي ددار بددين أندداس شددت

 واألفكار المختلفة فأصب  ك  منهم ملكا ألنانيته وأهواَه. 

إنما يختلف عن مجموعة ما من الناس منتشرة متفككدة  -أي مجتمع  -إن المجتمع 
بشيء واحد هو قيام مبدأ التعاون والتناصر فيما بين أشدخاب هدتا المجتمدعن وفدي كد  

ون والتناصددر قداَمين دون ميد ان العددد  ندواحي الحيداة ومقوماتهدان فدد ن كدان هدتا التعدا
 والمساواة فيما بينهمن فتل  هو المجتمع الظالم المنحرف. 

وإتا كددان المجتمددع المسددلم إنمددا يقددوم علددى أسدداس مددن العدالددة فددي االسددتفادة مددن 
 أسباب الحياة والر قن فما التي ي من سالمة هتس العدالة وتطبيقها على خير وجهع 

 والفطرية األولى لتل ن إنما هي التآخي والتآلف. إن ال مانة الطبيعية 

إن تحقددق مبددادئ العدالددة والمسدداواة بددين األفددرادن ف نهددا ال تحقددق مددا لددم تقددم علددى 
أسدداس مددن التددآخي والمحبددة فيمددا بيددنهمن بدد  إن هددتس المبددادئ ال تعدددو أن تكددون حينَددت 

وال دغاَن أن  ومن شأن األحقداد نمصدر أحقاد و غاَن تشيع بين أفراد تل  المجتمع
 في طيها بتور الظلم والطغيان في أشد الصور واألشكا .  تحم 

مددن حقيقددة التددآخي الددتي أقامدده بددين المهدداجرين  ×اتخددت رسددو  هللا  مددن أجدد  هددتا
واألنصار أساسا لمبادئ العدالة االجتماعية التي قدام علدى تطبيقهدا أعظدم وأروع نظدام 

                               
 . 296( انظر: رسالة التعاليمن د. محمد عبد هللا الخطيبن ب1)
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العدالدة فيمدا بعدد بشدك  أحكدام وقدوانين  اجتماعي في العدالمن ولقدد تددرجا مبدادئ هدتس
 شرعية مل مة. 

األولدىن أال وهدي األخدوة « األر دية»ولكنها كلها إنما تأسسا وقاما علدى تلد  
اإلسدددالمية ولدددوال هدددتس األخدددوة العظيمدددة التدددي تأسسدددا بددددورها علدددى حقيقدددة العقيددددة 

لمجتمدددع أي أ دددر تطبيقدددي وإيجدددابي فدددي شدددد أ ر ااإلسدددالمية لمدددا كدددان لتلددد  المبدددادئ 
 . (1)م كيانهاإلسالمي ودع

بدين أصدحابه مدن مبددأ التدآخي مجدرد شدعار فدي كلمدة  ×لم يكن ما أقامه الرسو  
أجراها على ألسنتهمن وإنما كان حقيقة عملية تتص  بواقع الحياة وبك  أوجده العالقداا 

مددن هددتس األخددوة مسددَولية  ×القاَمددة بددين األنصددار والمهدداجرينن ولددتل  جعدد  النبددي 
وكاندا هددتس المسدَولية محققددة فيمدا بيددنهم علدى خيددر  نيدة تشديع بددين هدؤالء األخددوةحقيق
 لقد كانا رابطة األخوة بين الصحابة الكرام من أسباب قوتهم ونصرة هللا لهم.  .وجه

إن مناط األخوة وأساسهان إنما هو رابط اإلسالم وعقيدته الصحيحة وهي من أهدم 
فدراد األمدة المسدلمة التدي تسدعى لتحكديم شدرع أسباب وحدة الصفن وقوة البنيان بدين أ

العلدم الندافعن واإلخدالب  :هللا تعالىن كما ال ننسى أن من أسدباب وحددة صدفوف األمدة
وتجريدد المتابعددةن وميددر تلدد  مدن األسددباب المعنويددة التددي جداءا فددي كتدداب هللا وسددنة 

 طالة. لتوحيد صفوف األمة إال أنني تكرا أهمها خوفا من اإلطناب واإل ×رسوله 

إن التحابددب بددين المسددلمين والحددرب علددى روابددط األخددوة المسددتمدة مددن اإليمددان 
 والعقيدة سر قوة األمةن ومفتاح نجاحها. 

* * * 

                               
 . 201د. البوطين ب ( انظر: فقه السيرةن1)
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 المبح  ال ال 
 ةـــــــباب الماديــــــــاألس

ق إلددى المعنويددة رأيددا مددن المناسددب أن أتطددربعددد أن بينددا أهددم أسددباب التمكددين 
 وإعدداد عددةن وتدوفير كدوادر فدي كد يدة المهمدةن مدن تددريبن األسباب والوسداَ  الماد

مناشط الحياةن وهتا يحتا  إلى تخطيط وإدارة واعيةن وتنظيم متين يشرف على إعدداد 
خطة بينة المعالمن محددة األهددافن متطدورة المنداه ن شدرعية فدي أسدبابها ووسداَلهان 

سدداا حتدى يسددتمر النشدداط ال تعتمدد علددى األشدخاب واألفددراد وإنمدا تهددتم بنظدام المؤس
ويتطور ويراعى الوصدو  إلدى المعلومداا الصدحيحةن واإلحصداءاا الدقيقدةن وتعتمدد 

ن والمقارنداا المو دوعية واإلمكانداا ا واإلمكاناان والتحليالا العلميةعلى الدراسا
المادية والبشرية القاَمة والمحتملةن وتدرس جميع العواَق المادية والمعنويةن الداخليدة 

ويشددرف علددى و ددع هددتس  .ارجيددةن الواقعيددة والمتوقعددةن دون تهويدد  أو تهددوينوالخ
البعيدة جها  متخصب متكام  مدن خبدراء متمكندينن متندوعي ال قافدة  ايفاق والخطط
دد يكمدد  بع ددهم ا يسددتعينون بكدد  مددن يددرون االسددتفادة مندده بددرأي أو معلومددةن مددن بع َّ

ن أن تهددتم الحركددة بمبدددأ ومددن ال ددروري بمكددا نأفدراد أو أجهدد ة أو لجددان متخصصددة
التفدددرغن والتخصدددبن ومراكددد  المعلومددداا وباإلعدددداد المدددادين واألمندددي والسياسدددي 

 واإلعالمي والعسكري. 

 التفرغن والتخصبن ومراك  البحو : :أوالَّ 

 التفرغ:  -أ

إن مدددن أسدددباب التمكدددين لهدددتا الددددين واالنطدددالق بددددعوة هللا بدددين النددداس أن تهدددتم 
المسدددتوذ القطدددرين واإلقليمدددي والددددولي بمبددددأ التفدددرغ الحركددداا اإلسدددالمية علدددى 

وخصوصدا فدي مجدا  العلدم والفكدرن  نألصحاب القدراا المتميد ة فدي المواقدع المهمدة
ومجددا  التربيدددة والتكدددوينن ومجدددا  الددددعوة واإلعدددالمن ومجدددا  السياسدددة والتخطددديطن 

الال مدة  مجداالا الحيداة ومجا  األمدن واالسدتخباراان وكد  ومجا  االقتصاد والما ن
 أفراد الشعب ومؤسساا الدولة.  لتحكيم شرع هللا على جميع

إن األعما  العظيمة تحتا  إلى أوقاا كبيرة وجهود  دخمة وهمدم عاليدةن ولدتل  
ت طر الحركة اإلسالمية إلى مبدأ التفرغ مع التنوع والتكام ن حتى تسد كد  ال غدراا 

م علدى جاندب آخدر فيهمد ن وال في العم  اإلسالمين وال يقع تركي  فدي جاندب فيت دخ
كمدا  نإلدى هللا تعدالى س المشاريع ألنهدا مدن أعظدم القربداابد من توفير الما  الال م لهت

يجددو  أخددت مددا  ال كدداة أو الصدددقة أو الوقددف أو الوصددية أو الهبددة أو الهديددة لسددد هددتس 
 ال غراا المهمة. 

في حتددى يتفددرغ مددن األجددر الكددا تددوفير كدد  مددا يحتاجدده المتفددرغ وتووسكمددا ينبغددي 
والبد من الخوف مدن هللا تعدالى عندد  نللعطاء والبت  مع مراعاة عدم اإلسراف والبتخ
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اختيار المتفرغ بحي  يو ع الرج  المناسب في المكدان المناسدب دون محابداة لعمدرو 
َْمبيَ +ن قا  تعالى: (1)أو  يد َْ اََِ  بيُّ ا َب اِ َُِأَقِل َ َم ًِ  . [26]القصب:  "إبرَّ َخ

 إعداد المختصين: -ب

من ال روراا الال مة التوجده إلعدداد متخصصدين فدي جواندب الحيداة كافدةن إن 
معدي وحددس ال دقيقن ف ن التكاء وحدس والعق  األلعصرنا في حاجة شديدة للتخصب ال

 يكفي والمواهب وحدها ال تكفين والموسوعية في ك  فن واإلفتاء في ك  علم ال يفيد. 

العلميدة المتخصصدةن القدادرة علدى أن تسداير العصدرن وتلبدي فالتي يفيدد الدراسدة 
وهدتا اإلحسدان أو اإلتقدان ال يدتم فدي عصدرنا إال  نالحاجة وتتقن العم  التي يسند إليها

 بالتخصبن وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. 

ا كدداإلعالمن ومددا يقددو  الدددكتور القر دداوي فددي هددتا البدداب: )خددت مدد ال مو ددوعَّ 
إن كتابددة الددنب علددمن وكتابتدده فددي صددورة حددوار  نصصدداا متنوعددةيتطلبدده مددن تخ

علمنوإخراجددده علدددمن وأداؤس وتنفيدددتس علدددمن وتسدددويقه علدددمن واإلخدددرا  اإلتاعدددي ميدددر 
 . (2) اإلخرا  التلف يونين مير اإلخرا  المسرحي...(

 قدراا والكفاءاا القادرة علدى أسدلمة كد إن الحركاا اإلسالمية منية بالنوابغ وال
تحتددا  إلددى ترتيددب أولوياتهددا وتوجيدده إنمددا ة والمفصددلية فددي الحيدداة والحيويدد قددعالموا

طاقاتها بحيد  ال تتكددس وال تتدراكم النوابدغ فدي مجداالا الهندسدة والطدب والصديدلةن 
وإنما تتو ع على مواقع أخرذ في الدراساا اإلنسدانية واالجتماعيدة مدن علدوم الدنفس 

لسياسدددية بحيددد  تددددخ  أدمغدددة الحركددداا والتربيدددة واالجتمددداع واالقتصددداد والعلدددوم ا
 مجا  حيوي يؤ ر في الحياة اإلنسانية.  أياإلسالمية في صميم مجتمعاتها وال تتر  

إن مبدددأ التخصددب يعددين الحركدداا اإلسددالمية علددى سددد ال غددراا المتعددددة فددي 
 جوانب الحياة المتنوعة والتي البد من دخولها من أج  التمكين لدين هللا تعالى. 

هدددود والنصدددارذ والمالحددددة تسددددابقوا للهيمندددة علدددى الدراسددداا اإلنسددددانية إن الي
واالجتماعيدددة مدددن علدددوم الدددنفس والتربيدددة واالقتصدددادن والعلدددوم السياسدددية واإلعالميدددة 
واالقتصدادية لعلمهددم أن تلد  يمكددنهم مدن الصدددارة فدي توجيدده األمدم والمجتمعدداا ولددم 

 ..إلخ. (3)يتركوا حتى مجا  األدب والقصة والنقد 

 االهتمام بمراك  المعلوماا والبحو : -جـ

إن االهتمام بمراك  البحو  وتطوير مراكد  المعلومداا مدن أهدم حاجداا العصدر 
علددى  لددى متخصصددين توي كفدداءاا عاليددة يشددرفونوإسددناد هددتس األمددور إ نوأولوياتدده

 ر أجه ة متطورة تالَم العصر وتطوراته واحتياجاته ومشاكله وهمومه. يتسي

                               
 . 193( انظر: أولوياا الحركة اإلسالمية للقر اوين ب1)
 . 195ن بالمصدر نفسه( 2)
 . 195للقر اوي ب انظر: أولوياا الحركة اإلسالمية ( 3)
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ما وسددداَ  الحصدددو  عليهدددان صدددادر المعلومددداا وال قافددداان وتقددددلقدددد تعدددددا م
 ينها  م تصنيفهان  م االسدتفادة منهدا عندد الحاجدة والفاَددةن ولدتل  البدد مدن ووساَ  تخ

 االستفادة منها حتى نمل  معلوماا كافية عن أعداَنان وأصدقاَنا وأنفسنا. 

  األخطددار ولقددد سدداهما بعددر المراكدد  فددي توعيددة األمددة وترشدديدهان وتو ددي
 المحيطة بها وعالجا بعر المشاك  الواقعة فيها ومن هتس المراك : 

ْا َْ اًََْ ًع و َبنَُْر: -1  مَهد اَد
م مدع بدايدة القدرن الخدامس 1979 -هدـ 1399تأسس المعهد فدي إسدالم آبداد عدام 

عشدر الهجددرين ليكددون أو  معهددد مددن نوعدده فددي العددالم اإلسددالمي لتبنددي ق ددايا األمددة 
ية ووحدتهان وهدو معهدد بح دي تددريبي يقدوم بدالبحو  والدراسداا التدي تتعلدق اإلسالم

 بالسياساا العامة ورسم االستراتيجياا. 

قدام المعهدد بحدواراا متخصصددة حدو  الق دية األفغانيددة والنظدام العدالمي الجديددد 
والحكومة السودانية والق ية الفلسطينيةن واألخطدار المحدقدة بباكسدتانن وعقدد نددواا 

 مراا لخدمة ق ايا األمة في المحيط المحلين واإلقليمي والعالمي. ومؤت

كما  م المعهد العديد من الوحداا واألقسام أهمها: وحدة الشدَون العالميدة للعدالم 
اإلسالمين وحدة الشَون االقتصاديةن دراساا المرأةن التعليمن تنمية الموارد البشدريةن 

 العربين وحدة المعلوماا. نية والكشميريةن القسم االشَون الباكست

أصدر هتا المعهد تقريرا سياسيا أسدبوعيا )ق دايا دوليدة( سداهم فدي رفدع مسدتوذ 
 الوعي السياسي بين أفراد األمة. 

ْا َْ و قدل: -2  ملنَ اَبحْ   اَد
تشرف و ارة األوقاف والشَون اإلسدالمية فدي قطدر عليده ويهدتم بتشدجيع العلمداء 

الجددة ق ددايا الحيدداة المعاصددرةن ومشددكالتهان ويهتمددون والبدداح ين الددتين يهتمددون بمع
بالتحصين ال قدافي والتغييدر الح دارين وترشديد الصدحوة فدي  دوء القديم اإلسدالميةن 
واسددتطاع المركدد  أن يقدددم ل مددة مجموعددة مددن البحددو  اتسددما باألصددالة واإلحاطددة 

أصددرا وأ افا هتس البحو  شيَا جديددا للقدارئ المسدلم و نوالمو وعية والمنهجية
هتس البحو  في كتب نافعة تحا سلسلة كتاب األمة ساهما مساهمة فعليدة فدي توجيده 

 أبناء األمة نحو الخير والرشاد والسداد ومن أهم هتس الكتب: 

 مشكالا في طريق الحياة اإلسالميةن لمحمد الغ الي.  -1

 الصحوة اإلسالمية بين الجمود والتطرفن د. يوسف القر اوي.  -2

 ن د. عماد الدين خلي . المسلم  العق  حو  إعادة تشكي -3

 االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الح ارين د. محمود حمدي.  -4

 الحرمان والتخلف في ديار المسلمينن د. نبي  صبحي الطوي .  -5
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 البنو  اإلسالميةن د. جما  الدين عطية. -6

 المدخ  إلى األدب اإلسالمين د. نجيب الكيالني.  -7

 وعوام  صحتها ومر هان د. ماجد عرسان. إخرا  األمة المسلمة  -8

 اليهود والتحالف مع األقوياءن د. نعمان السامراَي.  -9

 و يقة مؤتمر السكان والتنميةن د. الحسيني جاد.  -10

 في الغ و الفكرين د. أحمد الساي .  -11

 الصيامة اإلسالمية لعلم االجتماعن منصور  ويد.  -12

سدتقب  ل سدتات عبدد القدادر المسلمون فدي السدنغا ن معدالم الحا در وآفداق الم -13
 محمد سيال. 

المخدددراا مددن القلددق إلددى االسددتعبادن د. محمددد الهددوارين وميددر تلدد  مددن  -14
 الكتب النافعة والمؤصلة التي أفادا األمة. 

إن هتس الدراساا المنهجية المدروسة والتي يقوم عليها أه  التخصدب لهدا أ رهدا 
 م واال دهار والتمكين لدين هللا تعالى. في نه ة األمة واألخت بيدها نحو الرقى والتقد

ُاتًجًع و اَْ دار: -3 ْا َْ ا    ملنَ اَد
هددـ( 2002 - 1992أصدددر هددتا المركدد  كتدداب االسددتراتيجية القوميددة الشدداملة )

 ود  الكتدداب علددى جهددد مشددكورن وعمدد  متواصدد ن وإحكددام دقيددق مددن حيدد  التخطدديط 
شدَون الدولدة اإلسدالمية فدي    لكد يان الوسداَ  وتحديدد المراحدوو وح األهدافن وب

 السودان فم ال: 

واهدددتم بالجواندددب  نو دددع المركددد  أبحا دددا قيمدددة فدددي قطددداع التنميدددة االجتماعيدددة -
وبددالرقي االجتمدداعين والرعايددة االجتماعيددةن ورعايددة الطفولددةن والشددباب  ناألخالقيددة

يم العدددامن والمدددرأةن والتكافددد ن والعمددد  التطدددوعي والخيدددرين والتعلددديم العدددالين والتعلددد
 والتخطيط العمراني واإلسكانن وتنمية السياحة والريا ة والبيَة. 

ولقدد ظهدرا آ ددار طيبدة فددي المجتمدع السددوداني بف د  هللا  ددم بدالجهود المشددكورة 
طعدا أشدواط والتخطيط السليم التي أشرف على تنفيتس أبناء المسلمين في السدودانن فق  

قطاعدداا  االجتماعيددة لكدد  را الخدددمااوظهدد نفددي توسدديع التعلدديم وإنشدداء الجامعدداا
الشعب مع ما تمر به الدولة من ت ييق عالمي ومحاربة علنيدة لمشدروعها الح داري 

 اإلسالمي التي قاما من أجله. 

وفددددي قطدددداع ال قافددددة واإلعددددالمن بددددين المركدددد  األهددددداف واألدوار واألدواا  -
تلدد  علددى التخطدديط  والمراحدد  الال مددة للسياسددة ال قافيددةن وتشددريعاتها معتمدددين فددي

واسددتطاع اإلعددالم فددي السددودان أن  .الحدددي  والعبقريددة اإلسددالمية والعقليددة اإليمانيددة
يحقددق بعددر أهدافدده وكانددا لدده مسدداهماا وا ددحة فددي إحيدداء روح الجهدداد وكشددف 
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مخططددداا األعدددداء بواسدددطة وكددداالا األنبددداء وشدددبكاا االتصدددا  ومجدددا  اإلعدددالم 
 ارجي. اإللكتروني واإلعالم الداخلي والخ

أما في مجا  العلوم والتقنية فبين المرك  المواجهاا واألهداف ومراحد  التنفيدت  -
ونظدم قانونيدةن وإمكانداا  نوالوساَ  من معلوماا وبحو  ومؤسساا وطاقاا بشرية

 وبرم  تل  في برام  وا حة للعالم.  نمادية

 نادنوظهددرا للوجددود الكدددوادر السددودانية فدددي مجددا  الددنفط والتنقيدددب عددن المعددد
 وأصب  السودان ينت  النفط وبعد قلي  ب تن هللا تعالى سيصدرس. 

أمدددا قطددداع السياسدددة والنظدددام العدددالمين فقدددد و ددد  معندددى الحكدددم االتحدددادي والنظدددام  -
السياسددين والعمدد  النقددابي والفَددوين والنظددام العدددلين وتعددرر للجبهددة الداخليددة الجنوبيددة 

عدادة التأهيد  واالسدتيعاب والتعميدر ألبندداء ومحداور التحدر  لتحقيدق السدالم وو دع خطددة إل
 الجنوب. 

وبف دد  هللا تعدددالى  ددم بدددالتخطيط السددليم اسدددتطاع السددودان أن يفشددد  مخططددداا 
األعداء وأن يقطع شوطا بعيدا فدي ق داياس السياسدية والداخليدةن وظهدر مدن أبناَده أداء 

 لعبة السياسية. سياسي متمي  ونبوغ فت أقنع األصدقاء واألعداء بقدرتهم في إدارة ال

راا السياسددية الدوليددة يددوفددي قطدداع العالقدداا الخارجيددةن تعددرر المركدد  للتغي -
للعقدد المقبد ن وطبيعددة القدوذ السياسددية فدي الحيدداة الدوليدةن وتددوا ن المصدال  وتددوا ن 
القدددوذن وو دددع األهدددداف العليدددا لسياسدددة السدددودان الخارجيدددة فدددي السياسدددة اإلقليميدددة 

هدداا وللوسدداَ  فددي تحقيددق العالقدداا الخارجيددةن وو ددع والدوليددةن وتعددرر للمواج
خططدددا وبدددرام  لتددددعيم و ارة الخارجيدددة وتطدددوير الدددو ارة فدددي مجاالتهدددا البشدددرية 

 والمادية وأجه تها ومعداتها. 

وحقق السودان بف   هللا تعدالى انتصداراا راَعدة فدي السياسدة الدوليدة واسدتطاع 
نن وروسديان وفرنسدان كمدا اسدتطاع أن أن يعقد عالقاا متينة مع دو  قوية م د  الصدي

يشددك  عالقدداا حيويددة مددع جنددوب إفريقيددان ونيجيريددا وميرهددا مددن الدددو  اإلسددالمية 
 والعربية وايسيوية واإلفريقية. 

إن السدددودان اليدددوم يم ددد  تجربدددة راَعدددة وفريددددة مدددن نوعهدددا ألنصدددار المشدددروع 
ا عددن مراحدد  اإلسددالمي الح ددارين وسددوف نتعددرر للتجربددة السددودانية عنددد تكلمندد

 التنفيت واختيار اإلسالميين لخيار القوة في الوصو  للحكم. 

ن المواجهدداا واألهدددافن وو ددع المبددادئ فددي قطدداع األمددن والدددفاعن فبددي   اأمدد -
األساسية للشرطة والبرام  الرَيسدية فدي مجدا  مندع الجريمدة واكتشداف مدا يقدع منهدان 

ل دباط رجا  الشدرطة علدى مسدتوذ اوو ع قانونا ل وراق ال بوتية والهجرة وتأهي  
 الوساَ  الحدي ة ألداء مهمتهم على أكم  وجه.  و باط الصفن وت ويدهم بك 

فصاَله عندما يقارن بين الحالدة األمنيدة فدي عهدد اإلنقدات  إن الشعب السوداني بك 
ومن قبلهم يسلم بأن الدولة اإلسدالمية اسدتطاعا بف د  هللا أن تحقدق األمدن والسدالمة 
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 يها والف   ما شهدا به األعداء. لمواطن

إن من أهم األسباب المادية التي يجب علينا أن نهتم بهدا فدي عملندا الددءوب لتمكدين ديدن 
 هللا االهتمام بالتفرغ وإعداد المتخصصينن وإنشاء المراك  التي تهتم باألبحا  والعلوم. 

 ا: التخطيط واإلدارة: انيَّ 

في العم  اإلسالمي من األسدباب األكيددة فدي  إن التخطيط السليم واإلدارة الناجحة
جسددر الحا ددر »التمكددين لدددين هللا تعددالىن ولقددد عددرف بعددر البدداح ين التخطدديط بأندده 

 . (1)«والمستقب 

 فدي إن التخطيط في المفهوم القرآني هو االستعداد في الحا ر لما يواجه اإلنسدان
م يكدون قدد عدرف التخطديط عمله أو حياته في المستقب ن وعلى هتا ف ن اإلداري المسل
 ألن هللا تبار  وتعالى قد وجه إلى تل  في آياا ك يرة. 

نِنًََ+قا  تعالى:  ََ اَدُّ ََ مب ًَب ٍَ َنصب َلَة َ  َ تَن َْ اَخخب ا  . [77]القصب:  "َ ا ِنَُ ب فبًَمَ آَلَ  هللاَ اَدَّ

لى: إندده توجيدده ربدداني للتخطدديط فددي هددتس الدددنيا لمقابلددة مصددير ايخددرة وقددا  تعددا
ًِوب + َْبََبطب اْلَِ َُ  مَبَ قَن َّة  َ مبَ  َِ َبدُّ ا َهَِ  مََّ اِ ََُد  . [60]األنفا :  .."َ َأ

لدإلدارة اإلسدالمية بالعمد   الرحمن ال حيان: )هتس اييدة دعدوة يقو  الدكتور عبد
والتخطيط واالستعداد بقوة لمواجهة أمر مستقبلي قد يحد  لدار اإلسالم وأمتهن والقوة 

تفهم بمفهوم العصرن فقد تفهم بالقوة البدنيةن وتل  ببنداء الرجدا  األشدداءن األقويداء  هنا
في إيمانهم وأبدانهم وقوة السالح بك  أنواعهن وحسب مدا تخرجده المصدانع مدن أندواع 
األسلحة حتى القدوة والطاقدة التريدة وتلد  ببنداء المصدانع النوويدة اإلسدالمية وحمايتهدا 

وحمايددة دار  نتلد  كلده إلرهداب عدددو هللا وأعدداء اإلنسدانيةمدن  درب األعدداء لهددان و
ندُّ ا َهَن ِ +اإلسالم من األعداءن كمدا فدي آيدة  َب مفهدوم التخطديط الطويد  األجد  الدتي  ن"َ َأ

 يجب أن تأخت به الدولة اإلسالمية وإدارتها الحكيمة حتى تحمدي شدوكة وقدوة اإلسدالم(

(2) . 

 ية التخطيط ك يرة فمنها: إن األم لة في القرآن الكريم على أهم

 يوسف عليه السالم: -أ

 درب القددرآن الكدريم مدد ال للتخطديط السددليم الدتي قددام علدى أسددس منطقيدة فددأمكن 
بسبب التخطيط السدليم الدتي قدام  -بتل  تالفي مجاعة كانا تهدد الناس جميعا بالهال  

لتدي جداءا وتلد  حدين فسدر الرؤيدا ا -به يوسف عليه السالم وهو أمين على الخد اَن 
ََّ َ نِبٌ  +على لسان مل  مصر في قوله تعالى:  َََهن ََِِن َنَر    ْ  ْسب َْى َ ِبَ   َنَ َلا ََ إبَِنب َأ ََِمَب َ قَََل ا

ننل   َِ ْ  َخ َِ َب َجننٌَو َ َ ننِبَ  َ ننننِ [ وتددولى يوسددف عليدده السددالم تفسددير الرؤيددا 43]يوسددف  "َب

                               
 . 97( التخطيط والرقابة أساس نجاح اإلدارةن د. عبد الفتاح دياب حسينن ب1)
 . 97( انظر: اإلدارة في اإلسالم نقال عن التخطيط والرقابة أساس نجاح اإلدارة ب2)
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نبَي َدَأَبك َفَمَ َحَصد+فقا :  ََ َر َ ِبَ   ب َْ َِ ََ رَ تَن ََّ َ َِن ِك ّمَب َبً َبلب إب َّ َق َْ َخ وب َ نَب  . [47]يوسف:  "هُِّ َفَذ

لقطر إن يوسف عليه السالم فسر الرؤيا و اد عليها أن قدم خطة عملية تستغرق ا
ن خطتددده اعتمددددا علدددى التشدددغي  الكامددد  ل مدددة كلددده والشدددعب المصدددري كلدددهن أي أ

ام  لطاقة ك  فرد في األمةن وهدتا الدتي أرادس والبرمجة الكاملة للوقان  م التشغي  الك
ََ رَ +يوسف عليه السالم وعبر عنه بقوله  َْ َِ إن التي يخطط لده يوسدف عليده السدالم  "تَن

هددو م دداعفة اإلنتددا  وتقليدد  االسددتهال ن ألن األ مدداا والظددروف االسددت ناَية تحتددا  
الظددروف إلددى سددلو  اسددت ناَين وألن سددلو  الندداس فددي األ مدداا ميددر سددلوكهم فددي 

ف ن هتس األمة تكون في حالة خل  خطير يحتدا  إلدى عدال   نةيةن استرخاء وبطالالعاد
 . (1)ومعال  خبير

 إن يوسف عليه السالم قسم خطته إلى  ال  مراح : 

 ت رعون سبع سنين دأبا.  -1

  م يأتي من بعد تل  سبع شداد.  -2

  م يأتي عام يغا  فيه الناس.  -3

 تي: وتظهر مالم  هتس الخطة في اي

الطدددابع الغالدددب علدددى المرحلدددة األولدددى هدددو اإلنتدددا  واالدخدددار مدددع اسدددتهال   -1
محدددودن فيوسددف عليدده السددالم حدددد خطددط اإلنتددا  بال راعددة وحدددد اسددتمرار اإلنتددا  
ال راعدي سددبع سددنين العمدد  فيهددا داَددب ال ينقطددعن ومددع هددتا الجهددد الكبيددر فددي اإلنتددا  

َّنَ َ َِنََن رَ +يبدو في قوله: المستمر كان هنا  تحديد وا   لالستهال   ِك ّمَب َبنً وأمدر  "إب َّ َق

َبلب +يوسف بحفظ السناب  المخ ونة من الغال  كاملة كما هي  َْ َخ وب َ نَب  . "َفَذ

فددد تا مدددا انتهدددا سدددنواا اإلنتدددا  السدددبعن بمدددا فيهدددا مدددن جهدددد متصددد  داَدددبن  -2
فير األقددواا سددبع ا هددو تددوا  ددخمَّ واسددتهال  محدددود كددان علددى الخطددة أن تقابدد  تحددديَّ 

عبارة أخرذ: بعد اإلنتدا  والجهدد الدداَب فدي المرحلدة األولدى سديأتي بسنين عجافن و
تحم  أي ا في المرحلدة ال انيدة وهدو تحمد  يحتدا  إلدى تنظديم دقيدق يصد  فيده الطعدام 

 إلى ك  فم. 

ومع هتا التحم  والتنظيم الدقيقن ينبغدي أال تدأتي هدتس السدنواا العجداف علدى  -3
نَن رَ +دخراان وإنما كان يوسف عليده السدالم وا دحا فدي قولده ك  الم َّنَ ََتِصب ِك ّمَب َبنً  "إب َّ َق

التددي تسددتطيع بهددا األمددة أن تقابدد  متطلبدداا « الخميددرة»فكددان هددتا الجدد ء المدددخر هددو 
 البتر الجديد بعد السنواا العجافن أي إعادة است مار المدخراا. 

جوانبن األو  اإلنتا ن وال داني  ةين  ال كان على يوسف عليه السالم أن يوا ن ب

                               
 . 409( انظر: سورة يوسف دراسة تحليليةن د. أحمد نوف ن ب1)
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 االستهال ن وال ال  االدخارن وأن يعيد است مار المدخراا. 

ولكددن أساسددها سدديظ  قاَمددا « تفاصددي  الصددورة» ومددن طبيعددة التطددور أن تختلددف
 . (1) عميقا في ديننا وترا نا..

خطديط وتظهر معالم التخطيط واإلدارة في كلماا يوسف عليه السالم حيد  إن الت
يمكن لها أن تكون فعالدة بددونهان كمدا  ال يعتبر وظيفة أساسية من وظاَف اإلدارة التي

أن التخطدديط فددي حقيقتدده يعتمددد علددى دعددامتين وخمسددة عناصددرن أمددا الدددعامتان فهمددا: 
التنبؤ واألهدافن وأما العناصر فهي: السياساا والوسداَ  واألدواا والمدوارد الماديدة 

 . (2)البرام  ال منية والموا نة التخطيطية التقديريةوالبشرية واإلجراءاا و

إنه ال إدارة فعالدة إال بتنظديم ووفدق  :إن كتب علم اإلدارة والتخطيط الحدي  تقو 
وهتا عين الدتي  اولده يوسدف عليده السدالمن لقدد جداء الحكدم يدوم  نتخطيط سليم مسبق

قددافي والتربددوي جدداء وبرنامجدده اإلصددالحي السياسددي واالقتصددادي واالجتمدداعي وال 
 واإلعالمي وال راعي ك  تل  في تهنه قد أعد إعدادا كامال دقيقا. 

 إر دََمِت اَُِفدًط: اَُنبؤ,  اْمداو:
أما التنبؤ فاستشراف المسدتقب  واستشدفاف ايتدين وهدتا عدين مدا كدان مدن يوسدف 

 ددم نجدددس أي ددا قددد حدددد األهددداف فددي م دداعفة اإلنتددا  وتقنددين  نبمددا علمدده هللا تعددالى
االستهال  أو ترشيدسن  م تخ ين الطعام وهتا يقت ي خطة تفصديلية ألن الهددف العدام 

وهندا يدأتي دور السياسداا والوسداَ   نالكبير ليس شيَا إن لم يقترن بخططده التفصديلية
 واألدواا والموارد البشرية واإلجراءاا والبرام  ال منية والموا نة التقديرية. 

وإن كدان  نسدالم علدى  دوء علدم اإلدارة الحددي هتا هدو مدا فعلده يوسدف عليده ال
إلدى ر لسدالم فدي جمد  جامعدة وجيد ة ولدم يشدالقرآن الكريم حصر كالم يوسدف عليده ا

ن اإلنسان ا  من الخطةن ألن القرآن الكريم علمنا أقطعَّ  تنمية اإلنسانن لكنها مت منة
  ال يغيددر يددر الددداخييددر الخددار  بدددون تغيومحتددواس وأن تغ إنمددا هددو نفسدديته وم ددمونه

 ا. نقيرَّ 

لقد و ع يوسف عليه السالم العنصر البشري في خطته لعلمه أنه ال تدنج  خطدة 
ليس وراءها اإلنسان التي ينفتهان وأما منهجده فدي التعامد  مدع اإلنسدان فقدد ظهدر فدي 
دعوتدده للسددجينين للتوحيددد وبددتل  يكددون منهجدده فددي االرتقدداء باإلنسددان الددتي هددو عدددة 

ة ومنفددت البدرام  ومنجدد  المشداريع دعوتدده للتوحيدد وتعليمدده الح دارة ومحددر  النه د
 حقيقة اإليمان با  وهتا الكون وهتس الحياة. 

إن فاَدددة التغييددر الخددارجي تدد و  إتا لددم يكددن هنددا  إنسددان أمددين علددى منجدد اا 
يددر الخددارجين ير الخددارجي ويحمدد  القدديم الداخليددة التددي ت ددمن اسددتمرارية التغيددالتغي

ر يجددب أن يمارسده اإلنسددان فدي المحتددوذ النفسددين يددتدهن إن التغيصدحته وصدددقه وأمان

                               
 (. 86 – 83ام ن ب)( مواقف إسالميةن د. عبد الع ي  ك1)
 ( 416 ن 415دراسة تحليلية ب) ..( انظر: سورة يوسف2)
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ان ويحولده ا خارجي ديدرَّ يفيطور وينمي تاتده باتجداس األف د   دم يجسدد محتدواس النفسدي تغ
إلى ممارسة وتطبيق و تحقيقن ألن أحوا  الناس وأو اعها االجتماعية من الفسداد أو 

هدتا  نهدو عليده مدن الحدق أو الباطد  الخير ال تتغير إال إتا تغير محتوذ اإلنسدانن ومدا
 رسي نظاما البد أن يهيئ له إنسانا أوال. ياةن لكي يهو منطق القرآن والح

إت طورنا النظام ومفاهيمه دون اإلنسان ومفاهيمه فسرعان ما يتسدرب الفسداد مدن 
اإلنسددان إلددى النظددامن فيقو دده أك ددر ممددا يتسددرب اإلصددالح مددن النظددام إلددى اإلنسددان 

األنانية وحب التاا والجشدع أقدوذ مدن نصدوب القدوانين واألنظمدة مدا  فيصلحهن ألن
واألخدالق الكريمددة المبنيددة علددى معرفددة هللا وحبدده  نلدم تددتهبها التربيددة الداخليددة العميقددة

 . (1)والخوف منه

إن اييدداا القرآنيددة الكريمددة أشددارا إلددى جوانددب أخددرذ ارتددبط بهددا نجدداح الخطددة 
يجمعهما عنصدر واحدد هدو العنصدر البشدري وعالقتده  ارتباطا مباشران وأهمها جانبان

 بنجاح الخطة: 

استعداد يوسف عليه السالم على أن يشرف على تنفيدت هدتس الخطدة وكدان هدتا  -1
كامد  القدوي تاالستعداد بعد أن بدد ظال  الش  وأوهام التهم عن نفسهن وبدتل  حدد  ال

بدين األسدس الماديدة  بين الخطدة والمخططدينن بدين حسداب األرقدام وحسداب األخدالقن
 . (2)والقيم الروحية في المجتمعن بين الدين والحياة

الجانب ال اني: يتجلى في اختيار المعاونين التين ساعدوس في عملهن فكدان مدن  -2
 . (3)رجا  يوسف عليه السالم العون الصادق على تنفيت أوامرس بدقة وهدوء

نيدة التدي بندى عليهدا يوسدف عليده كما أشارا اييداا القرآنيدة إلدى المعلومداا اليقي
نَدادٌ +قا  تعدالى:  نالسالم خطته ََ َ نِبٌ  شب َََبن َِندب  َِِِتب مبنَ  َن َّنَ  يَّ  ِك ّمَب َبنً ََّ إب َّ َق ِمَُِ  َهَن ََ َمنَ قَندَّ َِن ََِِن

َن رَ   . [48]يوسف:  "ََتِصب

اا إن من معالم الخطة السياسية واالقتصادية الناجحة أن تكون مبنية علدى معلومد
نية صادقة حقيقية ال على الخيا  الشعري المجن  التي ال يدرتبط بدالواقعن ومدن هندا ييق

صارح يوسف عليه السالم الشعب بالشداَد التي تنتظرسن لكنها ليسا المصدارحة التدي 
 ولكنهدددا التدددي تددددفع للعمددد  وت يدددد الهمدددة وت ددداعف مدددن  نت دددبط أو تقعدددد عدددن العمددد 

 الجهد والطاقة. 

تلي الرخاء سدتكون مجدبدة ال تعطدي بد  تأخدت وتأكد  فهدي تقت دي إن السبع التي 
 . (4)حرصا واحتياطا

 -ال  رع فديهن  -:) دم يدأتي مدن بعدد تلد  سدبع شدداد -رحمه هللا  -قا  سيد قطب 

                               
 (. 419ن418( انظر: سورة يوسف دراسة تحليليةن ب)1)
 . 420ن بسورة يوسف دراسة تحليلية( 2)
 . 89 – 86( مواقف إسالميةن ب3)
 . 427( انظر: سورة يوسف دراسة تحليليةن ب4)
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وكدأن هدتس السدنواا هدي التدي تأكد  بدتاتها كد  مدا يقددم لهدا لشددة  نيأكلن ما قدمتم لهدن
َّننن+نهمهدددا وجوعهدددا:  ِك ّمَب َبنننً نننَن رَ إب َّ َق أي إال قلددديال ممدددا تحفظونددده وتصدددونونه مدددن  "َ ََتِصب

التهامهان  م تنق ي هتس السنواا الشدداد العجداف المجدبدةن التدي تدأتي علدى مدا خد نتم 
ال رع بدتنق دي ويعقبهدا عدام رخداءن يغدا  النداس فيده  نوادخرتم من سنواا الخصدب

وهندا  ا.رونها  يتَّدرا وسمسدمهم وخسدهم فيعصدوالماءن وتنمو كرومهم فيعصرونها خمد
نلحظ أن هتا العام الرخاء ال يقابله رم  في رؤيا المل  فهو إتن من العلم اللددني الدتي 
علمده هللا يوسدف عليده السدالمن فبشدر بده السداقي ليبشدر الملد  والنداسن بدالخالب مدن 

 . (1) الجدب والجوع بعام رخي رميد...(

عدن خطدة يوسدف عليده السدالم ونالحظ في اييداا القرآنيدة الكريمدة التدي تكلمدا 
َِِِتب مبنَ +وهدتا األمدر مهدم فدي الخطدة الناجحدةن قدا  تعدالى:  نعنصر األم  والتفاؤ  يَّ 

َل رَ  َِصب َْ اَنَََّس َ فبًلب َُن ٌَََ  فبًلب َُنََْ  ََ َََب َِدب   . [49]يوسف:  " َن

 إن بعدد الشددة التدي أشدار إليهدا يوسدف انفراجدا ورخداءن وسدتعود األمدور بد تن هللا
تعالى إلى سيرتها األولىن ولكن بدايدة العدودة تكدون عامدا مباركدا ميدر معهدود العطداء 
وفددرة وك ددرةن وكددأن الخيددر فيدده سدديفير بغيددر جهدددن فهددو عددام فيدده يغددا  الندداس أي: 

 «وفيده يعصدرون»ينجدون من الغو ن وك  تلد  مدتال من  :يسقون الغي ن أو يغا ون
لنداس إلدى العصدر لل مدار إال بعدد أن تفدير إشارة أخرذ إلدى فدير الخيدرن فدال يلجدأ ا
 عن حاجة االستهال  األساسية وهي األك . 

والبددد مددن األمدد  والتفدداؤ  فددي أي خطددةن وإال فدد ن كددان ال أمدد  فمددا الددداعي إلددى 
العم ن ولقد حر  يوسف عليه السالم دوافع العم  عندهم بتحدتيرهم مدن شددة سدنواا 

 . (2)م القحطن  م حركها  انية بفت  نافتة األ

دد ا فددي سددجن الملدد  وهددو يملدد  مددن ا م ددطهدَّ إن يوسددف عليدده السددالم كددان مظلومَّ
المعلومداا والخطددط مددا يجعلدده فدي محدد  قددوة عنددد المفاو دة إال أندده ال يشددترط لنفسدده 
شديَان بدد  جدادا نفسدده ال كيددة بالتف د  بددالخير والعطدداء والنصد  واإلرشدداد بدددون أي 

والصدفاا الجميلدة يكدرم هللا بهدا مدن يريدد أن مقاب  من الخلقن وهتس األخالق الكريمة 
يجعله قددوة لدينده ومعلمدا لدعوتدهن كمدا نالحدظ أن يوسدف عليده السدالم كدان مسدتوعبا 

اه  دون عددن مددنه  هللان منغمسددون فددي منددلفقدده الخددالف حيدد  إن الملدد  وشددعبه بعيدد
بداد مدن ومع هتا التقى معهم في الخير المحر والسعي نحو إنقات الدبالد والع نالجاهلية

وهتس السعة في الفهم واالستيعاب العميق يحتاجها من يتصددذ  نمحنة المجاعة والقحط
 لدعوة الناس ودفعهم نحو تمكين دين هللا في األرر. 

مدن الهدال   القد كان من  مار تدبير يوسف عليده السدالم وتخطيطده أن حفدظ شدعبَّ 
القرآندي إشداراا إلدى وفي هتا القصب  .والجوع وخر  من الشداَد وعاد إلى الرخاء

                               
 (. 4/1994( في ظال  القرآن )1)
 . 428ن بتحليلية( انظر: سورة يوسف دراسة 2)
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واقدع تخطيطدي لكدي نددر  أن اإلسدالم ال يقددوم علدى التخمدين أو التواكد ن ولكنده يهددتم 
 بأدق األساليب وأعمقها سواء في جوانب االقتصاد أو السياسة أو ميرها. 

 : ×من سيرة سيد الخلق  -ب

في جميع جوانب الحياة ونلحظ من سيرته العطدرة  معلم بار  ×إن سيرة الرسو  
جانب التخطيط وإحكام اإلدارة ودقة التنظيم فدي كد  مراحد  دعوتدهن فد تا نظرندا مد ال 

و ددع لهدا خطددة احتددوا علدى هددتس العناصددر:  ×إلدى الهجددرة النبويددة نجدد أن الرسددو  
 تحديد الهدفن تنظديم الوسداَ ن رسدم أسدلوب التنفيدتن محاولدة التنبدؤ بالمسدتقب ن ولدتل  

 نالحظ ايتي: 

 َتدُد اهدو: -
هدفه من الهجرةن وهو مغادرتده هدو وأصدحابه مكدة إلدى المديندة  ×د حدد النبي لق

آمنينن  م نشر دعوة اإلسدالم فدي بيَدة جديددة تتطلدع إلدى رسدالة رب العدالمينن وتددافع 
َب +قددا  تعددالى:  نعددن المددؤمنين وتدددفع عددنهم األتذ ِْ َْ ِل وب َ ننببًوب هللاب ُيَبننِد وب ا َ َمننَ َُنَهننَقب

َْ فَنَ ِد َ قَنَ  َأِقنلَ َمَلاَغمكَ َنثب  ْبِنلَ اََِمِ  لكا إبََل هللاب َ ََْ  َبلب يَّ َُِد ًُِبلب َمَهَقب ََعك َ َمَ ََيَِلِ  مبَ  َن ََََنَل هللاب ًكا َ َ  َخ 
ًمكَ َّْحب  . [100]النساء:  " ََنََر هللاَ َغَف ْكا 

 تنظً  اَ  َئو  اخًَُْ املكَر: -
انا الوسديلة والسدبي  إلدى تحقيدق هدتا األمدرن فحين أوحى هللا إلى نبيه بالهجرةن ك

 هو التخطيط والتدبير حتى ي من نجاح مهمتهن ولقد كان للهجرة مقدماتها ومنها: 

 للمكانن وكان هتا بوحي من هللا ع  وج . ×حسن اختيار الرسو   -1

 والمدينة ألنها توفي بالمقصدن وتتناسب مع الهدف.  -2

جددس عبدد المطلدب مدن قبيلتدي األوس وبها صالا القربىن بنو النجار أخدوا   -3
 والخ ر . 

 الموقع االقتصادي للمدينة حي  مناَها بماَها و رعها و روتها التجارية.  -4

 منيعة بحصونها ولها سيادة وسلطان بأهلها من األوس والخ ر .  -5

 تجارة مكة تمر عبرها إلى الشامن لموقعها االستراتيجي.  -6

همن يجعلهددم أك ددر قربددا لالسددتماع مجدداورة أهلهددا ألهدد  الكتدداب وسددماعهم مددن -7
 للدعوة الجديدة. 

 اَُمهًد ََهجلة:  *
  ًَع اََ بع اْ َل: -
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كانا خير تمهيد لتنفيت الهجرة  م تلتها بيعة العقبدة ال انيدة  دم بيعدة العقبدة الكبدرذن 
لقدى  والعقبة مكان مرتفع شرقي مكة علدى يسدار الطريدق للقاصدد مندى مدن مكدةن ولقدد

 قبة األولى:في الع ×الرسو  

 ستة نفر كلهم من الخ ر .  -1

 دعاهم وعرر عليهم اإلسالم فاستجابوا.  -2

 وا ينشرون اإلسالم فيها. انصرفوا إلى المدينة وبدأ -3

 . ×لم تبق دار من دور األنصار إال فيها تكر لرسو  هللا  -4

 نفس المكان.  فيأن يقابلوس في الموسم القادم  ×واعدوا النبي  -5

 ع: ًَع اََ بع اَثَنً -
ولما ح  الموسم جاء مدن المديندة ا ندا عشدر رجدال مدن قبيلدة الخد ر  مدنهم النفدر 

 الستة التين بايعوس في العقبة األولىن وا نان من قبيلة األوس: 

 وأسلموا جميعا.  ×التقى بهم رسو  هللا  -1

 على السمع والطاعة.  ×بايعوا رسو  هللا  -2

ا علددى القتددا ن وإنمددا علددى سددميا هددتس العقبددة ببيعددة النسدداء ألنهددم لددم يبددايعو -3
 الدخو  في اإلسالم. 

بددن عميددر ليعلمدداهم القددرآن  ابددن أم مكتددوم ومصددعب ×م الرسددو  هددأرسدد  مع -4
 هم في الدين. ويفقها

 . (1)أسلم على يدي مصعب أك ر أه  المدينة ولتا يسمى فات  المدينة -5

ْى  - ًَع اََ بع اَثََثع   :-أ  اَك
موسدم الحد  جماعدة مدن ي درب بلغدا عددتهم وفد على مكدة فدي العدالم ال الد  فدي 

أن  ×فواعدددهم الرسددو   ن ال ددة وسددبعين رجددال وامددرأتين مددنهم أحددد عشددر مددن األوس
يلقداهم عنددد العقبددةن فبدايعهم علددى اإلسددالم وعبدادة هللان وأال يشددركوا بدده شديَان  ددم علددى 

 حمايته إن قدم المدينة. 

  تدل  قَئ  مذخ اَبًََْ اَثِْ َََل اخِت:
 لغ ودقة اإلحكام في التخطيط. على مب -1

 بر بم ابة اإلعداد والتح ير للهجرة. تنجحا هتس المرحلة التي تع -2

دقدة اختيددار الوقددا المناسدب لعقددد المعاهدددة وهددو موسدم الحدد ن حتددى ال يلفددا  -3
                               

 . 61-59( انظر: الدعاة والتخطيطن د. محمد عبد هللا الخطيبن ب1)
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 األنظار إليه من المشركين المتربصين. 

دقددة االختيددار فددي الموعددد حيدد  جعدد  بعددد  لدد  الليدد ن حتددى يمكددن اجتندداب  -4
 لعقباا التي تتوقع من المشركينن وكان هتا االختيار مساعدا في نجاح الخطة. ا

فددي العقبدة ال ال ددة لدد وس والخدد ر  وجعد  مددن بددين السددبعين  ×تنظديم النبددي  -5
وهتا يد  علدى بعدد نظدر النبدي  نا ني عشر نقيبان تسعة من الخ ر  و ال ة من األوس

 ومقدرته على ترتيب وتنظيم الطاقاا.  ×

يد  على رجاحة عق  المخطدط وهتا  نمراعاة التدر  في تنفيت الخطةنالحظ  -6
 لمقت ياا األحوا  وسنة التدر  للوصو  إلى الهدف المنشود.  ومراعاته

مراعاة جميع الظروف المحيطة وو ع الوساَ  المناسبةن وترتدب علدى هدتا  -7
 التخطيط الرشيد ايتي: 

  دخو  بعر البشر دين اإلسالم في البيعة األولى. -

 يادة العدد إلى ال عف في ال انية وإرسا  المربي التي يتعهد ويعلدم ويربدي  -
 النواة األولى في المدينة. 

 الوصو  مع أه  ي رب إلى معاهدة دفاعية في البيعة األخيرة. -

 تنفيت أمر الهجرة.   -

 تحر  المهاجرون من مكة إلى المدينة ويظهر عنصر التخطيط الدقيق في ايتي: 

 مين من مكة متفرقين. خرو  المسل -1

 الت ام مبدأ السرية التامة.  -2

 التحم  والصبر من أج  العقيدة والدين.  -3

 .(1)×كانا هجرة الصحابة ر ي هللا عنهم تمهيدا لخطة هجرة النبي  -4

 في التنفيت ونالحظ ايتي:  ×وشرع النبي  ن×وحان وقا الهجرة للنبي 

ا كدددان يكتنفهدددا مدددن صدددعاب وجددود التنظددديم الددددقيق للهجدددرة حتدددى نجحدددا رمدددم مددد -1
 وعقباا. 

تددر  وتلد  أن كدد  أمدر مددن أمددور الهجدرة كددان مدروسدا دراسددة وافيددة بحيد  لددم ت  
مددن شددَونها للمصددادفة أو للحظددوظ  تددر  شددأنولددم ي   ن غددرة واحدددة للعدددو ينفددت منهددا

العميداءن فلقددد تمدا الرحلددة الم يدرة التددي لددم يعدرف أخطددر منهدا فددي التداريخ فددي سددبي  
سدريةن لدم يعلدم بهدا أحددن وفدي تكدتم شدديد وحدرب بدالغن حتدى لقدد قدا  الحق بطريقدة 

 «أخنل  َنْ منَ َنند ؟»ألبدي بكدر عنددما أراد أن يف دي إليده بنبدأ الهجدرة:  ×الرسو  

                               
 . 63 -61( انظر: الدعاة والتخطيطن ب1)
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وال شد  أن السددرية فددي رسددم الخطددط هددي  ددمان النجدداح وعدتددهن ولقددد بلددغ االحتيدداط 
لدد  بخبيددر يعددرف مسددال  مددداسن باتخددات طددرق ميددر مألوفددة للقددومن واالسددتعانة علددى ت

البادية ومسارب الصدحراء.. ولدو كدان تلد  الخبيدر مشدركا مدا دام يملد  خبدراا جيددة 
لشخصددياا عاقلدة ر ينددة تتوقدد تكدداء لتقددوم  ×واختيددارس  نومحد   قددة فدي تنفيددت المهمدة

بددورس  ك  فرد في عمله المناسبن فقام علدي  ×بالمعاونة في شَون الهجرةن وو ع 
 ×وحققدا تلد  الفكدرة أهددافها وخدر  رسدو  هللا  ن×راش النبدي فدي فدالمنوط به ونام 

 أمددورس وأوصددى عليددا  ×ن وأحكددم ×والمشددركون معلقددة أبصددارهم بم ددجع الرسددو  
برد الوداَع إلى أهلهان وكان عبد هللا بن أبي بكدر يقدوم بددور جمدع المعلومداا وكشدف 

إلدى الغدار وسدط جندون  تحركاا العدون وأسماء تاا النطاقين تحم  التموين مدن مكدة
ليقتلددوسن وعددامر بددن فهيددرة الراعددي يسدددد أقدددام المسدديرة  ×المشددركين بح ددا عددن النبددي 

نن وعبدد وصداحبه بداللحم واللدب ×ويمدد النبدي  نالتاريخية بأمنامه كيال يستد  بها القوم
هللا بن أريقطن دلي  الهجرة األمينن وخبيدر الصدحراء البصدير ينتظدر فدي يقظدة إشدارة 

ليأخدت الركددب طريقده مددن الغدار إلدى المدينددةن فهدتا تدددبير  ×مدن الرسددو  الكدريم  البددء
ل مور على نحو راَع دقيدقن واحتيداط للظدروف بأسدلوب حكديمن وو دع كد  شدخب 

 وتغطيددددددددة جميلددددددددة لكدددددددد   نفددددددددي مكاندددددددده المناسددددددددبن وسددددددددد لجميددددددددع ال غددددددددراا
ال مطالددب الرحلدددةن واقتصددار علدددى العددددد الددال م مدددن األشدددخاب مددن ميدددر  يدددادة و

 باألسباب المعقولة أختا قويدا حسدب اسدتطاعته مدع توكلده علدى هللا  ×إسرافن لقد أخت 
 . (1)وتفوير أمرس إليه

للهجددرة النبويددة المباركددة دليدد  وا دد  علددى أن التخطدديط  ×إن تخطدديط الرسددو  
 روري لم اولة أي نشاط بشري مهما يكدن نوعدهن يسدتوي فدي تلد  أن يكدون القداَم 

سلم أو في شَون الحربن وإتا كدان وأن يستهدف شأنا من شَون ال اعةنبه فردا أو جم
من مستحد اا العصر ف نه معنى ي رب بجدتورس فدي أعمداق  -اصطالحا  -التخطيط 

 القدمن قد اقترن بحياة الفرد وحياة المجتمع منت كان اإلنسان على األررن فقد شداء هللا 
من العق  لحفظ الجنس البشدري حتدى أن ي ودس بهتس القدرة المستمدة  -سبحانه وتعالى-

تستمر الحياة عبر مراح  نموها المتعاقبةن وك  امرئ خلقده هللا فدي هدتس الحيداة يباشدر 
التخطدديط تلقاَيددا فددي جميددع خطواتدده وفددي مختلددف تصددرفاته دون أن يدددري المدددلو  
 العلمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 لما يقوم به. 

د مطالبددده فالصدددانع والددد ارع والعامددد  كددد  مدددنهم يخطدددط ليومددده ومددددسن إت يحدددد
 نوالت اماته ويحددد قدراتده علدى الوفداء بهدا مسدتعينا فدي تلد  بحصديلة تجاربده السدابقة

ومقدرا للظروف الطارَة المحتملةن وهكتا فالتخطيط البدد أن يكدون اإلنسدان مسدتخدما 
 .(2)له في ساَر حياته لكي يستطيع أن يص  إلى أهدافه المرجوة

 ×لنداس عليهدان ولدتل  اسدتخدم رسدو  هللا إن التخطيط من الفطرة التي فطدر هللا ا

                               
 . 363 -361ح مي سامعون ج ولين بأ( انظر: الهجرة في القرآنن 1)
 . 359( انظر: الهجرة في القرآن الكريمن ب2)
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إيمانه منه بأن التخطيط أساس من األسس فدي إنجداح  نالتخطيط في ك  مراح  دعوته
أي عم  من األعما ن والبد منه للبلوغ إلى المقصود وأنده ركيد ة أساسدية يقدوم عليهدا 

يداة المسدلمين هتا الدينن ولتل  ف ن اإلسالم قد دعانا إلى األخت بهن ب  وجعله نظاما لح
 ن وهددتا ينسددجم مددع الفهددم الصددحي  لمعنددى التوكدد  علددى هللا (1)ألندده  ددرورة البددد منهددا

 واإليمان بالقدر. 

وهدو  ن)إن العم  اإلسالمي اليوم يتصدذ لتحقيق أشرف وأعظدم إنجدا  فدي دنياندا
التمكدددين لددددين هللا فدددي األرر وإقامدددة الخالفدددة اإلسدددالمية علدددى رأس دولدددة اإلسدددالم 

ةن التي تجمع كلمدة المسدلمينن وتحكدم شدرع هللا فدي األررن وتسدترد كد  شدبر العالمي
أرر امتصبا من الوطن اإلسالمين ب  وتكسب أر ا جديدة لإلسدالمن وتلد  بتبليدغ 
هددتا الدددين الحددق إلددى الندداس كافددة حتددى ال تكددون فتنددة ويكددون الدددين كلدده  . فدداألمر 

ا يم بتخطيط دقيدقن وأال يكدون ارتجالي دالطبيعي أن يسير العم  لتحقيق هتا الهدف العظ
أو ردود أفعدا  فيقسدم الهددف الكبيددر إلدى أهدداف مرحليدةن وتو ددع الخطدة لكد  منهددان 

 . (2) والوساَ  الال مة ويتابع التنفيت وهكتا(

إن االهتمدام بأصدو  وقواعدد التخطدديط وممارسدته فدي الحيدداة الددنيا وفدق التصددور 
 مة لتمكين دين هللا. اإلسالمي الصحي  من األسباب المه

 ا: اإلعداد االقتصادي:ـَّ  ال 

إن مددن أسددباب التمكددين أن تهددتم الحركدداا اإلسددالمية بالجانددب االقتصددادين ألن 
القوة االقتصادية هي عصب الحياة الدنيا وقوامهان وال عيف فيها يقهر وال يحسدب لده 

سددالمية أن حسداب إال فددي ظد  شددرع هللا حدين يحكددمن ولدتل  ينبغددي علدى الحركدداا اإل
تعتمد على التاا في موارد  ابتةن وهتا من النفرة التي أمرنا هللا )ع  وجد ( ب عددادها 
لمواجهدة األعددداء ونشددر الدددينن واالسددتغناء عددن مددد يددد االسددتجداءن ممددا يددوفر للدددعوة 
والدعاة حريدة التحدر ن واتخدات القدرار دون  دغوط كابحدة للنشداط اإلسدالمي مدن أي 

ى مدا تدوفرس القدوة الماديدة مدن  قد  إعالمدي واجتمداعي وسياسدي إ دافة إلد نجهة كانا
 . (3)هي بأمس الحاجة إليه

كما أن حاجاا العم  المتعددة تحتا  إلدى أمدوا  طاَلدة لتغطيتهدان والمطلدوب مدن 
الحركاا اإلسالمية أن تعدد مدن رجالهدا مدن التجدار المسدلمين مدن تظهدر علدى سدلوكه 

  يقدتحم مدع وتد ودس بدالخبراا الميدانيدة بحيد نريدةأخالق اإلسالم فدي التعدامالا التجا
ويعمد  علدى توحيدد جهدود التجدار  نة الدولية واألسدواق العالميدةإخوانه مجاالا التجار
ديددددة الشددددركاا اليهو بكاا للتعدددداون الم مددددر بحيدددد  يقددددارعونالمسددددلمين وإيجدددداد شدددد

مي الاإلسدد فددي وسددعهم مددن أجدد  هيمنددة االقتصدداد مددا والشدديوعية والنصددرانية ويبددتلون
شددعوب المسددلمين مددن سدديطرة الفكددر الرأسددمالي  علددى األسددواق العالميددة ويحددررون

                               
 . 360ب نالمصدر نفسه( 1)
 . 28عن الدعاة والتخطيطن ب ( انظر: ق ايا أساسية على طريق الدعوة ل ستات مصطفى مشهور نقالَّ 2)
 .9هـن ب1418جمادذ ايخرة  118( البيان: العدد 3)
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 الدخي  والشيوعي. 

إن على التجار المسلمين أن يسدتوعبوا علدم االقتصداد اإلسدالمي الدتي ينسدجم مدع 
تصددور اإلسددالم للكددون واإلنسددان والحيدداةن والددتي فددي طياتدده حدد  لمتطلبدداا العصددر 

اإلسدالمي يمتلد  مدن الطاقداا البشدرية والماديدة مدا يمكنده الحدي  وبخاصدة أن العدالم 
وينقدت البشدرية مدن  نمن بناء اقتصاد سليم قوي يواجه التياراا االقتصادية المتصارعة

 الويالا االقتصادية التي تعيشها. 

وعلدديهم أن يسددعوا إلددى أسددلمة المؤسسدداا االقتصددادية بحيدد  تنسددجم مددع النظددام 
ان كمدا علديهم أن يعمقدوا فاعليدة المؤسسداا اإلسدالمية اإلسالمي على جميع المسدتويا

وتعال  العواَق التي تحد  فدي طريقهدان ولقدد  نحتى يتم تطويرها ويستفاد من أخطاَها
نجحدا الحركدة اإلسدالمية فددي تركيدا نجاحدا جيددا وأصددبحا لهدا مؤسسداا قويدة  ابتددة 

ة اإلسددالمية فددي ولهددا تددأ ير وأداء متميدد  فددي الشددارع التركددين ولقددد اسددتطاعا الحركدد
السودان أن تخور تجارب راَددة فدي البندو  اإلسدالمية وفدي المؤسسداا االقتصدادية 
وتوظيف فري ة ال كاة لح  مشاك  المسلمينن وكتل  الحركداا اإلسدالمية فدي الديمن 

ا وأندونيسددديان وأصدددب  بحمدددد هللا لهدددا بندددو  إسدددالمية ومستشدددفياا يدددواألردن ومالي 
 عداء ي يقون عليها ويحاربونها. ومؤسساا عمالقة إال أن األ

إن الحركاا اإلسالمية فهما معادلة الما  وهيمنة االقتصاد فهما جيدا وأصدبحا 
يقو  األستات محمد أحمدد  نترذ التاجر المسلم من صناع الحياةن ب  هم صناع الصناع

االراشد في هتا الصدد: )وع من إسدرافهم القدديم  لى خطة الدعوة أن تتوب توبة نصوحَّ
 .(1) في تعليم الدعاة كراهة الما  وحب الوظاَف الحكومية..(

وطلدب فدي كتداب صدناعة الحيداة مدن الددعاة أن يهتمدوا بجمدع المدا  وليند   مدنهم 
نفددر إلددى السددوقن ألن فددي تلدد  مددردود دعددوين وتكددر اليهددود الددتين اسددتحوتوا علددى 

قبداط والبهددرة األمدوا  واألسدواق ونحدن ال نجيدد إال سددبهمن ون دجر مدن المدارون واأل
والقاديانيدددة والمبتدعدددة واألقليددداا إت كدددان مدددنهم السدددبق إلدددى المدددا ن بتسدددهي  الددددواَر 
االسددتعمارية لهددم تلدد  فددي فتددرة االسددتعمار ج مددان وبمسدداعدة مددن قددوذ خفيددة أخددرذن 
 ولكننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم نحسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن ميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 

 سبهم وشتمهم. 

عدامال  إن قوة االقتصاد اإلسالمي ووصو  األموا  إلدى قب دة المسدلمين سدتكون
وسددتتحكم المنظومددة اإلسددالمية علددى االقتصدداد  نمددن عوامدد  قددوة الدددعوة اإلسددالمية
 ا إسالمية ومنظومة شركاا إسالمية. العالمي وستعرر على العالم سوقَّ 

وسترتفع راياا المسدلمين ومعنويداتهم عنددما يدرون رجدا  المدا  المسدلمين الدتين 
وينطلق الدعاة في كد  مكدان مبشدرين  نينفقون أموالهم سرا وعالنية ابتغاء مر اة هللا

ومنددترين وخلفهددم مؤسسدداا وشددركاا تدددعمهم وتقددف بجددانبهمن كدد  علددى  غددرن وكدد  
 يسعى لتمكين دين هللا في األرر. 

                               
 . 46( صناعة الحياةن ب1)
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إن اإلعداد المالي والقدوة االقتصدادية سدتكون فدي خدمدة األمدة والددعوة والسياسدة 
 لدين هللا في األرر.  ر الشاملة من أج  التمكينيوالفكرن وسيسند حركة التغي

والبد أن تهتم الحركاا اإلسالمية بميدان الصناعة وال راعدة والعقدار واالسدتيراد 
ا فيها ظلدمن وفدي العدالم الكبيدر البالد الحرة التي ال ينا  أموالنوالتصديرن وبخاصة في 
 . (1)الفسي  متسع لالست مار

إن الهيمنددة علددى االقتصدداد وتحكدديم شددرع هللا فيدده جهدداد عظدديم ولهددا آ ددار علددى 
 المجتمعاا البشرية من أهمها:

ن لو ددعية حتددى إن مددن مسدداوئ األنظمددة اإنقددات البشددرية وبخاصددة المسددلمو -1
علماء الغرب يقولدون بدتل ن يقدو  جدا  أوسدتري: إن طريدق االنتمداء لديس محصدورا 

هندددا  مدددتهب اقتصدددادي  الددد  راجددد  هدددو المدددتهب فدددي المدددتهبين المعدددروفين بددد  
ن وبتل  يتحرر المسلمون من التبعية االقتصادية ويبر  للعالم هتا النظدامن (2)اإلسالمي

ومن هنا تدأتي أهميدة طريدق النظدام االقتصدادي فدي اإلسدالمن وبيدان األحكدام الشدرعية 
 لمعالجة جميع مشاك  الحياة. 

ة اإلسددالمية اسددتغالال اقتصدداديا يددؤدي إلددى اسددتغال  المددوارد البشددرية والماديدد -2
 نالرفاهية العامة للشعوب اإلسالمية مما يسداعد المسدلمين علدى قيدام الصدناعاا ال قيلدة

كدد  تلدد  وفددق  نوبددتل  تتحقددق للمسددلمين القددوة والمنعددة التددي تحددرر أرا دديهم المحتلددة
السدليمن وبدتل  برام  تنمية متكاملةن فاإلسالم ليس مجرد ترا ن ب  فيه طريق التنمية 
 ال يبقى العالم اإلسالمي مجرد سوق مالي وسلعي للشرق أو الغرب. 

وجدود االقتصداد اإلسدالمي يدؤدي إلدى الوحددة السياسدية بدين شدعوب اإلسددالمن  -3
حي  إن االقتصاد ينطلق من الشدريعةن والشدريعة تندادي بوحددة المسدلمينن ألن وحددة 

ا تسدعى إليده دو  ميدر إسدالمية م د  دو  االقتصاد تؤدي إلى وحددة السياسدةن وهدتا مد
 السوق األوروبية المشتركة. 

تحقيق القوة االقتصادية والسياسية يؤدي إلى عودة اإلسالم إلى أيامده ال اهدرة  -4
ويؤدي بالتالي إلى سيطرة اإلسالم على مسرح السياسة واالقتصاد في العالمن وتصدب  

 ح ارية ومادية في العالم. األمة اإلسالمية خير أمة وأقوذ قوة فكرية و

إتا بنددى الفكددر وبخاصددة الفكددر االقتصددادي اإلسددالمي علددى أسدداس سددليم مددن  -5
العقيدددة واألسددس التددي و ددحناها فدد ن الطريددق إلددى االكتشددافاا والمخترعدداا الحدي ددة 
سديكون مفتوحدان وسددتوظف المفداهيم إلدى واقددع حدي عملدي فددي معتدر  الحيداةن وبددتل  

 خيلة على األمة اإلسالمية من رأسمالية واشتراكية. نبعد جميع األفكار الد

ن (3)إن العقيدة اإلسالمية ما جاءا إال لهداية البشر إلى ما فيه السعادة في الددارين

                               
 . 47ن 46ن بصناعة الحياة( 1)
 . 1000طوي ن بجا  أوسترين ترجمة نبي  ال ن( اإلسالم والتنمية االقتصادية2)
 . 75ن 74محمود الخطيبن ب ن( انظر: النظام االقتصادي في اإلسالم3)
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 والتي من  منها الجانب المادي االقتصادي. 

ولقدددد اهدددتم اإلسدددالم بدددالموارد الماليدددة وبدددين طدددرق الكسدددب المشدددروعن كدددالبيوع 
مشدروعن كالربدا الميدر الهبداا وميرهدان وو د  طدرق الكسدب والميرا  والوصايا و

 ×وكانا موارد الدولة اإلسالمية في  من النبدي  نوالغررن والغش واالحتكار وميرها
 والغناَم والفيءن والخرا  والتجارة.  نوالخلفاء من بعدس من ال كاة

وتوظيفهدا إن الحركاا اإلسالمية التي تسعى لتقويدة جوانبهدا االقتصدادية والماليدة 
 في دعوة هللا تعالى قد أختا بسبب مهم من أسباب التمكين المادي. 

 إن مددن القواعدددد المهمدددة فدددي االقتصددداد اإلسددالمي: العمددد  علدددى تحقيدددق االكتفددداء 
 التاتي ل مة. 

بمعنددى أنهددا يجددب أن يكددون لددديها مددن الخبددراا والوسدداَ  واألدواا مددا يجعلهددا قددادرة 
الماديددة والمعنويددةن ويسددد  غراتهددا المدنيددة والعسددكريةن عددن  علددى أن تنددت  مددا يفددي بحاجاتهددا

طريق ما يسميه الفقهاء فرور الكفايةن وهدي تشدم  كد  علدم أو عمد  أو صدناعة أو مهدارة 
يقددوم بهددا أمددر الندداس فددي ديددنهم أو دنيدداهمن فالواجددب علدديهم حينَددت تعلمهمددا وتعليمهددا وإتقانهددا 

  يتحكم فيهم سواهم من األمم األخرذ. حتى ال يكون المسلمون عالة على ميرهمن وال

وبغير هتا االستغناء واالكتفاءن لن يتحقق لهم العد ة التدي كتدب هللا لهدم فدي كتابده: 
ََِمِؤمبنبيَ + َََّة َ َبَلَ  َبلب َ َب َب َِ  . [8]المنافقون:  "َ لب ا

ََنَ  َ +وهدو مدا تكدرس القدرآن:  نوبغيرس لن يتحقدق لهدم االسدتقال  والسديادة الحقيقيدة
ِك  َََل اََِمِؤمبنبَي َ ببً ََ  ََ ََِكَفبلُب َََو هللاَ َب  . [141]النساء:  "َُيِ

ولددن يتحقددق لهددم مكددان األسددتاتية والشددهادة علددى األمددمن وهددو المددتكور فددي قولدده 
َََل اَنََّسب َ ََُك َر اَلََّ   +سبحانه:  ََ ََنِ  أَمَّعك َ َ دَك ََبََُك نَ ا َشَهَداَ   ََِن ََ ََ َق ا ََنَذَب ًَََِكِ  َشهبًدك ََ  "َل 

 . [143]البقرة: 

فال ع ة ألمدة يكدون سدالحها مدن صدنع ميرهدان يبيعهدا منده مدا يشداءن متدى شداءن 
 بالشروط التي يشاء ويكف يدس عنها أنى شاء وكيف شاء. 

وال سيادة حقيقية ألمة تعتمد علدى خبدراء أجاندب عنهدا فدي أخدب أمورهدان وأدق 
 شَونهان وأخطر أسرارها. 

استقال  ألمة ال تملد   راعدة قوتهدا فدي أر دهان وال تجدد الددواء لمر داهان وال 
 وال تقدر على النهور بصناعة  قيلةن إال باستيراد ايلة والخبرة من ميرها. 

وال أسددتاتية ألمدددة ال تسدددتطيع أن تبلدددغ دعوتهددا عدددن طريدددق الكلمدددة المقدددروءة أو 
القددادرين عليهددان مادامددا ال  المسددموعة أو المصددورة المرَيددة إال بشددراَها مددن أهلهددا

والبد لتجار المسدلمين ورجدا  األمدوا  وأهد  التخصدب فدي االقتصداد  نتصنع مطبعة
مددن حركدداا إسددالمية وعمددوم األمددة أن يسددلكوا سددبي  االكتفدداء والتحددرر مددن التبعيددة 
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 الغربية أو الشرقية. 

 ومن األمور التي تعين على االكتفاء: 

  رورة التخطيط: -1

خطدديط القدداَم علددى اإلحصدداء الدددقيقن واألرقددام الحقيقيددةن والمعرفددة البددد مددن الت
الال مدة بالحاجدداا المطلوبددة ومراتبهدا ومدددذ أهميتهددان واإلمكانداا الموجددودةن ومدددذ 

 القدرة على تنميتها والوساَ  الميسورة لتلبية الحاجاا والتطلع إلى الطموحاا. 

 تهيَة الطاقاا البشرية وحسن تو يعها: -2

لددد  بتطدددوير النظدددام التعليمدددي والتددددريبين بحيددد  يهيدددئ لهدددا الطاقددداا ويكدددون ت
والكفايدداا البشددرية المتنوعددة فددي كدد  مجددا  تحتددا  إليددهن وأن تطددور نظامهددا اإلداري 
والمددددالي بحيدددد  تنمددددي هددددتس الطاقدددداان وتحسددددن تجنيدددددهان وتو يعهددددا علددددى شددددتى 

نَن َر َبًَنفبنَل ا َنَفَّنعك فَنََنِ  َ نَنَفنَل مبنَ َ َمنَ َننََر اََِمِؤمب +االختصاصاا بالعدد ن اهتدداء بقولده تعدالى: 
ََّهنن ِ  ََ ًِهبِ  ََ ََْقََنن ا إبََنن ََا  َْ ا قَنننِ َمَهِ  إب َنننذب َب َ ًَب ُ َنَُنَف ََّهنن ا وب اَنندَب َهِ  طََئبَفننعٌ ًَب ننننِ َْ رَ َنننوَب فبِلقَننع  مَب ]التوبددة:  " َُيِننَذ

 بااللت ام. بالحواف  أو  -عادة أو مفلة  -وم ء ال غراا التي تهم   ن[122

إَا »وو ع ك  إنسان في المكان المناسب لهن والحتر من إسناد األمر لغير أهلده 
ن ومددن  ددم كددان حددرب اإلسددالم علددى ال ددروة (1)«  نند اْمننل إَل غننً أمَننل فننَنُظل اَْننََع

 البشرية والمحافظة عليها والعم  على تنميتها: جسميا وعقليا وروحيا وعلميا ومهنيا. 

 الموارد المتاحة:حسن استغال   -3

رعدىن ونعمدة بحي  ال نهدر شيَا منهدا ونحدافظ عليهدا باعتبارهدا أماندة يجدب أن ت  
 . باستخدامها أحسن استخدامن وأم له شكر هللا تعالىيجب أن ي  

َ  َ تَنِ َل َن ا +ويحسن بنا هنا إلى أن نشير إلدى قولده تعدالى فدي الوصدية بمدا  اليتديم: 
ًََُِبً ب إب َّ َبب  خَ َمََل ا َََ  َأَشدَّ ََ َحَِّّ َُنبنِ َْ  . [34]اإلسراء:  "َِّتب مبَ  َأِح

وقد تكدرر تلد  فدي القدرآن الكدريم بهدتس الصديغة نفسدهان فلدم يكتدف القدرآن مندا أن 
نقددرب مددا  اليتدديم بطريقددة حسددنة وحسددبن بدد  بددالتي هددي أحسددنن فدد تا كانددا هنددا  

ة جيدة واألخرذ أحسدن منهدا طريقتان لتنمية ما  اليتيم والمحافظة عليهن إحداهما حسن
وأجددودن كددان الواجددب علينددا أن نسددتخدم التددي هددي أحسددن وأجددودن بدد  حددرام علينددا أال 

 نستخدم إال التي هي أحسنن كما هو مفهوم التعبير بالنهي وأسلوب القصر. 

وما  األمدة فدي مجموعده أشدبه بمدا  اليتديمن والمؤسسداا التدي ترعداس أشدبه بدولي 
 حافظ عليه وننميه بالتي هي أحسن. اليتيم ولهتا يجب أن ن

                               
 (. 5439( البخاري في صحيحهن وفي مشكاة المصابي  رقم )1)
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 التنسيق بين فروع اإلنتا : -4

ْضننًُ  َبَننَُْ,  تبَننُ  أَاب اَب ننل,  تننلنُ   ن (1) تبننََُُ  َبًََنننع اإَ: »×قددا  رسددو  هللا   
ََنننل َننننك  حنننِّ تلاقَننن ا دُننننك  ن ففدددي هدددتا (2) «اْلهنننَد و  نننبًو هللا  نننَط هللا ََنننًك  َ ا   ُن

الكتفداء بال راعدة وحددهان ومدا يتبعهدا مدن اإلخدالد إلدى الحيداة الحددي  إشدارة إلدى أن ا
الخاصة المعبر عنها باتبداع أتنداب البقدرن وتدر  الجهداد فدي سدبي  هللا ومدا يتطلبده مدن 
إعداد القوةن يعرر األمة لخطر الت  واالسدتعمارن وهدتا بال درورة يحتدا  إلدى ندوع 

 تم الواجب إال به فهو واجب. من الصناعاا البد أن يتوافر في األمةن إت ما ال ي

ولقد أن   في كتابه سورة الحديد تنبيها منه على أهمية هدتا المعددن الخطيدرن قدا  
نَّننَسب +تعددالى:  ٌَِْس َشنندبٌُد َ َمنَننَفبَ  ََب ُننَد فبًننلب  َِنَننَ اِ َدب ََ ٌَِْس +. ففددي قولدده: [25]الحديددد:  "َ أَنِن فبًننلب 
نَّنننَسب +فدددي قولدددده: إشدددارة إلدددى الصددددناعاا الحربيدددةن و "َشننندبُدٌ  إشدددارة إلددددى  "َ َمنَنننَفبَ  ََب

 الصناعاا المدنية وبهتا تكتم  قوة األمة في سلمها وحربها. 

 تشغي  ال روة النقدية: -5

إلدى سداحة الحركدةن والعمد ن فد ن النقدود لدم تخلدق « الكند »بحي  تخر  النقود مدن قمقدم 
منددا لبيدع أو أجددرا لعمد ن أو عينَّددا لتحدبس وتكتند ن إنمددا خلقدا لتتددداو  وتنتقد  مددن يدد إلددى يددل  

ينتفع بهان أو رأس مدا  لشدركة أو م داربةن فهدي وسديلة ألمدرار شدتىن وليسدا مر دا فدي 
 تاتها. 

هددتس بعددر الخطددوط العري ددة للوصددو  إلددى االكتفدداء الددتاتي وتحريددر األمددة مددن 
يددة العبوديدة االقتصدادية لغيرهدان واالقتدراب بهدا نحددو تمكدين دينهدان كمدا ننبده علدى أهم

تو يع ال كاة ورعاية أموا  األوقداف وو دعها فدي محلهدا الصدحي  فيده مدن ال درواا 
فالبد من تحرير األوقاف ف نهدا تصد  إلدى الماليدين فدي البلددان اإلسدالمية ولدم  نالهاَلة

 تست مر كما ينبغي من أج  تقوية دعوة هللا والتمكين في األرر. 

 رابعَّا: اإلعداد اإلعالمي:

الخطيرة في العصر الحدي ن وقد نا  اهتماما بالغا مدن كد  الددو  لإلعالم أهميته 
وأنشدَا لدده و اراا خاصددة  ن«كليدداا اإلعددالم»حتدى أنشددَا لده كليدداا خاصددة وهدي 

وسدداَ  ونددواحي اإلعددالم فددي  التددي تشددرف علددى مختلددف« اراا اإلعددالمو »وهددي 
قداَم فدي الدولدةن لها من أكفأ الو راء وأشدهم والء لنظام الحكدم ال ن ويعين و يرالدولة

 ةوتل  لخطرس الكبير وأهميته في هتا العصر التي انتشرا فيه وتقدما العلدوم الحدي د
والمخترعدداا المتعددددة والنظريددداا المختلفددةن فلإلعددالم تدددأ يرس علددى الفددرد واألسدددرة 

 والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي كله. 

 وتت   أهمية اإلعالم في ايتي:

                               
 ( العينة: أن يبيع السلعة ب من معلوم ألج   م يشتريها منه في الحا  بأق . 1)
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لومداا والحقدداَق وميرهدا مدن  ددروب المعرفدة وآخدر األحدددا  ت ويدد النداس بالمع -1
مدوا األمدور التدي حدولهم فدي المجتمدع تقويمدا واألخبارن لتشبع رمبتهم الملحدة للمعرفدةن ويقوضِ 

عددادال ويفهمددوا طبيعددة البيَددة التددي يعيشددون فيهددا ويتمكنددوا مددن التكيددف معهددا والتجدداوب مددع 
 أفرادها. 

وت قيدددف العقدددو  وتندددوير األتهدددانن ومحاربدددة نشدددر الدددوعي والحقددداَق ال ابتدددة  -2
الخرافداا واألسدداطير والبدددع ال ددارة حتددى يتغيدر أسددلوب الحيدداة وتتغيددر األفكددار إلددى 
األف   واألحسن وتل  بعرر الجوانب اإليجابيدة مدن الحيداة عر دا إعالميدا مناسدبا 
وعددرر المعلومدداا واألفكددار الحدي ددة والعصددرية التددي تددؤدي لنه ددة األمددة و يددادة 

 وعيها و قافتها. 

ر فيهددا يدددفددع عجلددة التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة والسياسددية وإحدددا  التغي -3
ل ف  ن وتل  بتخطيط إعالمي سليم يتم به نقد  التقنيدة الحدي دة إلدى أقصدى مددذ مدن 

ويال م هدتا اإلعدالم ويواكدب خطدواا التقددم االقتصدادي واالجتمداعي  نالب  والدعاية
 اَقه وأهدافه. والسياسي وشرح حق

 نالمحافظدددة علدددى شخصدددية المجتمدددع بكددد  معتقداتددده وآدابددده وترا ددده وتاريخددده -4
وتعميددق كدد  هددتا بوسدداَ  اإلعددالم المختلفددة حتددى يظدد  المجتمددع متماسددكا بشخصدديته 

 المعروفة باستمرار. 

تحقيددق التددرابط التددام بددين الحدداكم والمحكددوم بحيدد  تنسددجم وتتوافددق القاعدددة  -5
 تمع مع القمة مما يدفع المجتمع إلى التقدم السريع والعم  البناء. العري ة من المج

قلب الحكوماا وإيجاد اال دطراباا: فقدد يقدوم اإلعدالم بدتل  نتيجدة للصدراع  -6
فتتاع أخبار وحقاَق ت يدر النداس  نالفكري أو الصراع االجتماعي أو الصراع السياسي

يددر الددو اراا أو قلددب يتغ ويكددون مددن نتيجددة تلدد  نممددا يخلددق الفو ددى فددي المجتمددع
الحكومدداا أو تقريددر مصدداَر الدددو  أو إيجدداد الحقددد والكراهيددة نحددو طبقددة معينددة أو 

 إلى مير تل  من األمور.  (1)مجتمع معين

ولقد أرشد القرآن الكريم األمة إلى األخت بأسلوب اإلعدالم فدي دعدوة الخلدق ونهد  نهجدا 
ذ القدرآن الكدريم جعد  األحددا  مددخال إلدى فمد ال ندر لمتمي ا في إيصا  الحقاَق إلى الناس

 قلوب الناس وعقولهم إلرشادهم وتوجيههم لما فيه السعادة والفالح في الدنيا وايخرة. 

فنجدددس يندد   فددي ك يددر مددن األحيددان إ ددر حاد ددة أو سددؤا  مراعيددا فددي تلدد  الوقددا 
 معينة. في الواقع وإن لم يكن لحاد ة  قاَمة المناسب وما ن   منه ابتداء فأسبابه

عدن هدتس الظداهرة الغريبدةن التدي مدا عهددوها مدن قبد   ×وقد سأ  اليهود الرسو  
 في الكتب السماوية السابقة والتي كانا تن   جملة واحدة. 

يدا أبدا القاسدم لدوال أند   هدتا  :عن ابن عباس ر ي هللا عنهما قدا : )قالدا اليهدود
  قولدده تعددالى ردا علددى فندد  نالقددرآن جملددة واحدددة كمددا أن لددا التددوراة علددى موسددى

                               
 . 21ن 20اإلسالمية واإلعالم عند المودودي لفاروق الصاوين ب ( انظر: فقه الدعوة1)
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َْتنَّ + :(1)سؤالهم ََ  بنلب فَننَؤاَدَ  َ  ََ َبنَنثَنبَبن نَدةك َننَذَب َََِْنعك َ احب ًََِلب اََِ ِلآَر  ََ ََبَل  ََ َنَفَل ا ََِ  َ نَن ُ َِنَنََخ َ قَََل اَّذب
ِك  ًكا  تَنِلتًب ْب ََ تَنِف َْ ِ َقَب َ َأِح َنََ  َبب ئنِ ََثو  إب َّ قب ََ ِبب ََِِت َن  . [33ن 32]الفرقان:  "َ َ  

إن ن و  القرآن الكدريم منجمدا حسدب األحددا  والوقداَع كدان لده أهدداف إعالميدة 
 عظيمة ال يمكن تحقيقها في مدة قصيرة من ال من إال بهتا األسلوب المعج . 

 ومن أهم هتس األهداف اإلعالمية:

ن عبدد على ح  المشاك  االجتماعية المتجددةن فمن تلد  أ ×مساعدة الرسو   -1
 نهللا بن رواحة ت و  من أمة له سوداء بعد أن أعتقها إ ر  ربه لها وهدي أمدة مؤمندة

تدد و  أمددة وكددانوا يريدددون أن ينكحددوا إلددى  :فطعددن عليدده ندداس مددن المسددلمين فقددالوا
ْب َحنَِّّ +فن   قوله تعالى:  نالمشركين وينكحوهم رمبة في أحسابهم َ  َ تَنِنكبَحن ا اََِمِ نلبَنَ

 ََّ ََِبنَُنِؤمب َُِكِ  َ  َ تَنِنكبَح ا اََِمِ نلبنبَي َحنَِّّ َُنِؤمبنَن ا َ ََ ََِجبَن ًٌِ مَبَ مُِّ لبَنع  َ ََِ  َأ ََْمٌع مُِّؤمبَنعٌ َخ  َ ًٌِ ٌَ َخن ٌد مُّنِؤمب
ََ  إبََل اِْلَنَّعب َ اَِمَ  َُِد ْب َ هللاَ  ََ َر إبََل اَنََّ ََ َُِد َئب ََِجَبَكِ  َأَ  نَّنَسب مَبَ مُِّ لب   َ ََِ  َأ َ آََيتبنلب ََب َِنبلب َ َُنبَنيَب ِْفبَلةب ِببب

ََّهِ  َُنََُذنََّل رَ  ََ  . [221]البقرة:  "ََ

فكددان العددرف السدداَد فددي الجاهليددة وحتددى ظهددور اإلسددالم أن التفا دد  بددين الندداس 
باألنساب واألحساب فقطن وكان هتا الحد  وما حصد  فيده مدن اسدتغراب وقيد  وقدا  

وهدو  لالناس بمقياس اإلسالم الحقيقدي فدي التفا د  بدين النداس قد أتاح الفرصة إلعالم
وهتا المقياس فيده رفدع مدن شدأن المدؤمن  .×تقوذ هللا ع  وج  واإليمان به وبرسوله 

وإعالم بشرفه على الكافرن ولو كان هتا المؤمن عبدا أو أمدةن وكمدا ال يخفدى فد ن فيده 
وند و   .الناس في حسبه ونسدبه تصغيرا لشأن الكافر وإعالما بتفاهته ولو كان أشرف

هددتس اييدداا عقددب هددتا الحددد  الددتي هيددأ النفددوس وأ ددار انتباههددا إعددالم لكددال الطددرفين 
 بتل . 

ليده مدن قبد  المدؤمنين أو الكدافرينل في اإلجابدة الموجهدة إ ×مساعدة الرسو   -2
شدياء نده أعندما بع  المشركون إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن أمرس فقالا اليهدود ع

وإن أجداب عدن ا ندين  نأو أجداب عنهدا جميعدا فهدو لديس بنبدي  ال ةن ف ن لم يجب عنها
 ولم يجب عن ال ال  فهو نبي وهتس األمور ال ال ة هي: 

 فتية فقدوا في ال من األو  ما كان من أمرهمع * 

 ما خبرسع  ..رج  بلغ شرق األرر ومربها* 

 وعن الروحع * 

اء فوعدهم باإلجابة عليها في اليوم التالي ولم يق  إن فسأله القرشيون عن هتس األشي

                               
 ( 1/42( اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )1)
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ن وقيد  ميدر تلد  حتدى (1)«قا  مجاهد: إن الوحي تأخر عنه ا نتي عشدرة ليلدة»شاء هللا 
ا وقد أصدبحنا ال يخبرندا ا مدَّ ك ر القي  والقا  بين الناسن وقا  قاَ  قريش: وعدنا محمدَّ 

إتا تهيدأا نفدوس النداس وتدوترا بسبب تل  حتى  ×بشيء. واشتد الح ن على الرسو  
أعصددابهم والتفتددا أنظددارهم لنتيجددة هددتا الحددد  العظدديم الددتي يعتبددر مددن أهددم األدلددة 

وأنه مرس  من عند هللا ن   الوحي من هللا يقو  بشأن  ×والبراهين على صدق الرسو  
َِ آَيَ +الفتية:  ََ َأرَّ َأِ َحََب اََِكِهضب َ اَلَّقبً ب َنَنَ ا مب ِب ْب َََجبكََأِ  َح  . [9]الكهف:  "تبَنَ 

ََِ ِلَنِيب +ون   فيمن بلغ الشرق والغرب  َبي ا  َََ  ََ َأََ َن ِْ  . [83]الكهف:  "َ َُ

َْ َب +ون   في الروح  َِ َأِملب  َِ مب َب اَلُّ ِب َقوب اَلُّ  ََ  ََ َأََ َن ِْ  . [85]اإلسراء:  "َ َُ

تي جعد  القرشديين وميدرهم فأجاب عن ا نين من األسَلة ولم يجب عن واحدن األمدر الد
بأندده مرسدد  وأندده صددادق أمددين كمددا عهدددوس. وهكددتا كددان  ×يوقنددون بصدددق دعددوذ الرسددو  

سددواء كددان هددتا السددؤا  مددن  ×القددرآن الكددريم يجيددب عددن كدد  سددؤا  يوجدده إلددى الرسددو  
 . (2)المؤمنين أو الكافرينن أو كان لغرر الت با والتأكد أو لالسترشاد والمعرفة

مرار اإلعالمية من ن و  القرآن منجما فباإل افة إلى ما تكرندا ولقد تعددا األ
مدن وقدا يخدر بتبشديرس بالنصدر  ×منهدا: رفدع معنويدة الرسدو   ذ ما أمرار أخدر

علددى األعددداء وحمايتددهن وف دد  أعددداء هددتا الدددين مددن المشددركين والمنددافقين وأهدد  
تلد  مدا وقدع مدن  نوأصدحابه مدن وقدا يخدر علدى أخطداَهم ×تنبيده الرسدو   نالكتاب

 . (3)مع أسرذ المشركين يوم بدر ×للرسو  

 ولقد أرشد القرآن الكريم إلى الدستور اإلعالمي في القرآن في قوله تعالى: 

ََِصننننلب + َِ ننننل    َ ا ِْ ننننََر ََفبنننن  َخ َْ ِن ِ َننننقَب   إبرَّ ا ب ْب َ تَنَ اَ ننننِ ا َبب ََ ََمبََنننن ا اَصَّننننَ ب ََ آَمنَنننن ا َ  ُ إب َّ اَّننننذب
ِْب َ تَنَ اَ نننِ ا  َصَّننن حيددد  اسدددتنبط متخصصدددو اإلعدددالم مدددن هدددتس السدددورة  [3 -1]العصدددر:  "َبب

 الدستور اإلعالمي المكون من: 
 العلم واإليمان.  -1
 العم  الصال .  -2
 تبليغ الرسالة.  -3

َُ إبََل َ ننببًوب +واسدتنبطوا قواعدد األسدلوب اإلعالمدي فددي القدرآن مدن قولده تعدالى:  اِد
َب  ََ َبب ِبِكَمعب َ اََِمِ  ََنَ َ نببًَبلب َ َمنَ  َْ َب َِ َضنوَّ  َن َََِنَ  ِبب ََ َمنَ  َأ َّ َْ ََ إبرَّ  َْ َِّتب مبَ  َأِح َنعب َ َقَدبِهَِ  َبب َْ ظَعب ا َِ

 ََ ََِمِهَُدبُ َََ  َبب َِ ََ   َأ صَّنَ بُل ًٌِ َََب َِهِ َهَنَ  َخن َْ َِ َ ن َُِ   بنلب َ ََنئب َََقبَب ا ِبببثِنوب َمنَ ََن قببنِ َُِ  فَن َََقَنبنِ ِ َ َمنَ   َ إبِر  َ اِ نْب

                               
 (. 4/181( تفسير البغوي بهامش الخا ن )1)
 . 18األسلوب اإلعالمي في القرآن الكريمن ب :( انظر2)
 . 21 – 18ن بنفسه (المصدر3)
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َّنننَ مَيَِكنننَل رَ  ًِق  ّمَب ََ وب َضننن ًِهبِ  َ  َ تَننن ََََننن ََِر  لب َ  َ ََتِننن ََ  إب َّ َبب ِْ ََ َمننن    َ ننن ُ ََ اتنََّ نننِ ا َ اَّنننذب ُ إبرَّ هللاَ َمنننَ  اَّنننذب
َن رَ  ْب  . [128 -125]النح :  "َمُِّ

مندده فهددتس اييدداا و ددعا قواعددد وأسددس وا ددحة ل سددلوب اإلعالمددي القددولي 
 نوالعملي التي البد للمسلمين أن يلت موا بها عند قيامهم بتبليغ هدتس الرسدالة إلدى النداس

 . (1)إتا أرادوا تحقيق أهدافهم ومايتهم

 ومن أهم هتس القواعد: 

 الحكمة: -1

هدددي حسدددن اختيدددار األسدددلوب اإلعالمدددي المناسدددب للمخددداطبين وتنويعددده حسدددب 
لة اإلعالميدددة حتدددى ال يشدددق علدددى الظدددروف وال مدددان والتددددر  فدددي إيصدددا  الرسدددا

 المخاطبين استيعابها. 

 الموعظة الحسنة: -2

هي التوجيهاا التي يقدمها صاحب الرسالة للنداس عدن طريدق األوامدر والندواهي 
المقرونة بالترميب والترهيدب بقصدد نصدحهم وإرشدادهم معتمددا علدى إيقداظ شدعورهم 

 . (2)َنانهم له نفسيا واقترابهم منهومحاولة إ ارة انفعاالتهم نحو ما يدعو له بعد اطم

 الجدا  بالتي هي أحسن: -3

ف ن كان المدعو يرذ أن ما هو عليه حدق أو كدان داعيدة إلدى باطد  يجداد  بداللين 
واللطدف بدال تحامدد  عليده وال تقبددي  لده حتدى يطمددَن إلدى صدداحب الرسدالة ويشددعر أن 

 هدفه هو الوصو  إلى الحقيقة ال مير. 

 الجهاد: -4

َُِ   بنلب +لى: قا  تعا ََ قببنِ َََقبَب ا ِبببِثوب َمَ  َُِ  فَن َََقَنبنِ فالبد من الدفاع عدن  ن[126]النح :  "َ إبِر 

لكددي ال تهددون فددي نفددوس »هددتس العقيدددة وعددن حريتهددا وحريددة القدداَمين علددى تبليغهددا 
 . (3)«فالدعوة المهينة ال يعتنقها أحد نالناس

 القدوة الحسنة: -5

َِهِ هََ + َْ  َ َِ ََ َ ََئب صَّنَ بُل ًٌِ َََب فالعفو عند المقددرة فدي بعدر األحيدان  ن[126]النح :  "َ  َخ

يكون أعمق أ را وأك ر فاَدة من االنتقام وال رب بيد من حديد على يدد الظدالم يصدب  
حتميان ألن فيه دفع ال درر وإعالمدا لمدن خلفهدم ولكد  مدن سدولا لده نفسده اإل درار 

مصددير الددتي ينتظددرسن والجدددير بالددتكر أن هدداتين بهددتس الدددعوة وأهلهددا أن هددتا هددو ال

                               
 . 33ب نانظر: األسلوب اإلعالمي في القرآن( 1)
 . 5عبد الغفار ع ي ن ب ن( انظر: متكراا في الدعوة اإلسالمية2)
 (. 4/2202( في ظال  القرآن )3)
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مدد الن األسددلوب اإلعالمددي العملددي فددي ( تالجهدداد والقدددوة الحسددنة(1)أعنددي)القاعدددتين 
اإلسددالم.. وبعددد أن أرشدددنا القددرآن الكددريم إلددى القواعددد األساسددية ل سددلوب اإلعالمددي 

إلدى مدا سديالقيه  الناج  التي تنتهجه في نشر هتس الدعوة الخالدةن أشار إشارة وا دحة
والمسلمون من أساليب إعالمية م ادة شيطانية للق اء علدى هدتس الرسدالة  ×الرسو  

فح هم على الصبر في هتا الصراع اإلعالمي المرير بدين الحدق والباطد   نوالني  منها
َ  َ +والخ ي والفش  ألعداء هتا الددين قدا  تعدالى:  نوأن العاقبة ستكون له وللمؤمنين

ََ وب  ََّ مَيَِكَل رَ َت َن رَ   َضًِق  ّمَب ْب ََ َم  َمُِّ ََ اتنََّ ِ ا َ اَّذبُ ُ  . [128 ن127]النح : "إبرَّ هللَا َمَ  اَّذب

فدأو  مدا  ن×ومن المالحظ أن القرآن الكدريم قدد اندته  هدتا الدسدتور مدع الرسدو  
قاعددددة التصدددور اإليمددداني »بحقيقدددة  ×نددد   مدددن القدددرآن الكدددريم هدددو إعدددالم الرسدددو  

ََ اَّنذبي َخََنقَ +قا  تعالى:  ن(2)«لعريرا َْ َبن ِ ن ب  ََََنق    اقِننَلِأ َبب  َِ ن نََر مب َْ ِن ََ   َخََنَق ا ب َْ ُّن اقِننَلِأ َ 
ََ ب   اِْنَل َ   ََِ ََّ  َبب ََ ََ ِ   اَّذبي  َِ ََر َمَ ََّلِ َُن َْ ِن ََّ  ا ب  [. 5-1علق: ]ال "ََ

ومنده التعلديم والمعرفدة..  نالنشدأةفمنه البدء و نفا  هو التي خلق وهو التي علم»
 واإلنسدددان يدددتعلم مدددا يدددتعلم ويعلدددم مدددا يعلدددم.. فمصددددر هدددتا كلددده هدددو هللا الدددتي خلدددق 

 . (3)«والتي علم

فأو  مدا ند   عليده مدن القدرآن الكدريم كدان  ×وكانا هتس هي البداية مع الرسو  
ا علددم هددتس بقاعدددة التصددور اإليمدداني واإليمددان بهددان فلمدد ×الهدددف مندده إعددالم الرسددو  

ومددن  ن×عليدده  (4)«بالعبدداداا الفا ددلة والقاصددرة»القاعدددة وآمددن بهددا أمددرس هللا تعددالى 
ِك   ََي أَُنَُّهَ اََِمََّمَبوَ +قا  تعالى:  نأهمها قراءة القرآن وصالة اللي  َبنً نبِصنَفلَ َأ ب   َق ب اًََِّنَو إب َّ َق

ِك  َبً ِنلَ َق َْتَب   انَ ِص مب ًََِلب َ  ََ ِك َأِ  زبِد   [. 4-1 ]الم م : "وب اََِ ِلآَر تَنِلتًب

وعمد  بمقت داهان صدار « التصدور اإليمداني»حقيقدة قاعددة  ×ولما علم الرسدو  
بد عالن »ا أمدرس هللا تعدالى رسدالة إلدى النداسن فعنددهعندس استعداد تاتي لتصدير هدتس ال

نَبلَ +قا  تعالى:  (5)«هتس الدعوة والصدع بها ِْ   ََي أَُنَُّهَ اََِمدَّ ِ   َقِ  فَأَِنذب َْب ََ َفَكن َّ َْ  1 ]المد ر: "َ 

- 3 .] 

كما أن القرآن الكريم مني باألساليب اإلعالمية سواء كانا قوليدة أو عمليدةن فمدن 
القوليددة مدد ال: أسددلوب الهدددم والبندداءن والتقابدد ن التبشددير بغددد أف دد ن الجددد ن التهديدددن 

عالميدة العمليدةن القددوة الحسدنةن مدن األسداليب اإلوتحسدين الصدورةن تشويه الصورةن 
 . (6)العفو عند المقدرةن ال باا على الحق

المنه  القرآني اإلعالمدين وقدام بدبعر األعمدا  العظيمدة  ×ولقد مارس الرسو  
إعالمية وساهما في انتشار هتا الدين والتمكين له فدي قلدوب العبداد  احققا أهدافَّ التي 

                               
 . 35انظر األسلوب اإلعالمي في القرآن الكريمن محمد الطالبين ب (3ن )(1)

كريمن ب2)  . 35( انظر: األسلوب اإلعالمي في القرآن ال

 (. 6/3939( في ظال  القرآن )3)
 (. 7/508تفسير السعدين ) (2ن )(4)

 (. 7/508( تفسير السعدي )5)

 . 60: 36( انظر: األسلوب اإلعالمي في القرآنن ب6)
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 وفي البالد فم ال: 

 الهجرة: -1

 نحتى وص  بهم األمر إلى التفكيدر فدي الدتخلب منده ×المكيون الرسو   ا طهد
َنِثببَُنن َ  َأِ  َُنِ َُنََنن َ  َأِ  ََيِلبَقنن َ  َ مَيَِكننَل َر َ مَيَِكننَل هللاَ َ هللاَ +قددا  تعددالى:  ََ َنَفننَل ا ًَب ُ ََ اَّننذب َِ مَيَِكننَل  بنن  َ إب
 ََ َنبلُب َ اََِم ًِ إب َّ تَنَصنَل َخ +بالهجرة إلى المدينة قدا  تعدالى: فأمرس هللا تعالى  ن[30]األنفا :  "َخ

ببلب  َ  َِ َُنَ ننن َل َبَصنننَحب ْب إب َِ َُهَنننَ وب اََِْنننَ َ انِننَنننِيب إب ََ َنَفنننَل ا َمِنب ُ َِ َأِخَلَقنننلَ اَّنننذب ََِر إبرَّ هللاَ فَنَ نننِد َنَصنننَلَخ هللاَ إب  ََتِننن
َََنَ  . [40]التوبة:  "َم

متوجهددا إلددى المدينددة تنفيددتا ألمددر هللا  ومعدده أبددو بكددر الصددديق ×فخددر  الرسددو  
مددن مكددة إلددى المدينددة خوفددا وال هربددا مددن  ×ولددم يكددن خددرو  الرسددو   نتعددالى لدده
ب  تعليم ل مدة  درورة أخدت الحيطدة فدي األ مداا وليقدف علدى تحركداا »المشركين 

 . (1)«قريش ويعلم مقاصدهم ولينكشف ما اعت موا عليه

لددغ األسداليب اإلعالميددة فددي اإلسدالم وكانددا لدده مدن أب ×وكدان هددتا العمد  مددن الرسددو  
آ ددار إعالميددة فددي داخدد  مكددة وخارجهددان فأهدد  مكددة شددعروا بددأن هددؤالء لددم يتركددوا أهلهددم 
ووطنهم وأموالهم إال من أج  قوة إيمانهم بصدق مدا هدم عليده مدن حدق. كمدا أن هدتس الهجدرة 

راا التددي حددد ا فددي ا فددي مكددةن ولفددا هددتا الفددراغ المكيددين للتغييددا كبيددرَّ أوجدددا فرامَّدد»
فد ن »ولم تقتصدر آ دار الهجدرة علدى مكدة وحددها  (2)مجتمعهم ومن أهمها.. ظهور هتا الدين

وجود عناصر مكية في المدينة لفا انتبداس جميدع مدن فيهدا وفدي تلد  إعدالن كبيدر.. عدن هدتا 
 . (3)«الدين

  .(4)تاريخا ق  أن يكون له م ي  في الا فريدَّ ا إعالمي  ومن هنا كانا الهجرة أسلوبَّ 

 بناء المسجد: -2

َِ َأ َّلب َُننِ    َأَحنقُّ َأر تَنَ ن َ  فبًنلب فبًنلب +قا  تعالى:  ن ََََنَل اَُنَِّ نَ ى مب  ٍَ ٌد َأ َب ِْجب ا ََّم َ  تَنَ ِ  فبًلب أََ دك
 ََ ُُّ اََِمدَّهَبلُب  . [108]التوبة:  "ْبَقٌَل ُيُّببُّ َر َأر َُنَُدَهََّل ا َ هللاَ ُيَب

يية ن لا في قباء أو المسجد النبدوي الشدريف فد ن المالحدظ أن سواء كانا هتس ا
ولدم يكدن الهددف  نعند قدومده إلدى المديندة هدو بنداء مسدجد ×أو  عم  قام به الرسو  

عاما يجتمع فيده المسدلمون  ا إسالميَّامرك َّ  الوحيد من هتا المسجد هو الصالةن ب  كان
أراد النبدي »قو  الدكتور إبراهيم إمدام: وي .(5)من جميع القباَ  ليتعلموا فيه أمور دينهم

وال يجتمدع فيده أفدراد مدن  نفيما يبدو أن يبني مكانا ال ينتمي إلدى هدتس القبيلدة أو تلد  ×

                               
 (. 2/236( تفسير السعدي )1)
 . 135عبد اللطيف حم ةن ب ن( اإلعالم في صدر اإلسالم2)
 . 135ن بالمصدر نفسه( 3)
 . 62( انظر: األسلوب اإلعالمي في القرآن الكريمن ب4)
 . 62ن بالمصدر نفسه (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الباب  ال اني: شروط التمكين وأسبابه          

 255 

 . (1)«أسرة خاصة ب  أن يشيد مكانا للجميع وهو بيا هللا

وفي هتا إعالم لجميع المسلمين الموجودين في المدينة وميرها أن هتا الدين ديدن 
يق ددي علددى العصددبياا مهمددا كانددا وعلددى أي أسدداس وجدددان وأن مقيدداس  هللا وأندده

ََن ِ +قددا  تعددالى:  نالتفا دد  فيدده إنمددا هددو بتقددوذ هللا عدد  وجدد  ِنننَد هللاب أَتِنَ نن َب  "إبرَّ َأِنننَلَمَكِ  

فلددو أقددام المسددجد فددي بيددا مددن بيددوا إحدددذ القبيلتددين الموجددودتين فددي  ن[13]الحجددراا: 
فكدان  نلهدا ذ فدي نفسدها شديَا مدن تلد  واعتبرتده تف ديالَّ المدينة لوجدا القبيلدة األخدر

 فيه من الحكمة ما ال يخفى.  ×هتا العم  من الرسو  

ق ما يحققه المسدجد مدن توحيدد يوالحقيقة أنه ما من مكان في األرر يستطيع تحق
فدي الكلمددة والجهدود والق دداء علدى العصددبياا إتا وجدد مددن يحسدن االسددتفادة منده مددن 

 . (2)ميةالناحية اإلعال

 بيعة الر وان: -3

َََل +قا  تعالى:  َبنَ  َمنَ وب قَنََن َببِ  فَنأَنِن ََ ََ اَ َّنَجَلةب فَن ََ ََتِ ََ َن َِ َُنَبَُب َب اََِمِؤمبنبَي إب ََ َ  هللاَ  َْضب َََ ِد 
بكَ ُِحكَ َقلُب َِ  فَن ََ ًََِهبِ  َ َأَم ََ َّْكبًَنَع   . [18]الفت :  "اَ

وكددانوا نحددوا مددن ألددف وخمسددماَة مددن  مددع بعددر أصددحابه ×خددر  رسددو  هللا 
فلمدا »مد وة األحد اب بعدام  ن وكدان هدتا بعددالمدينة قاصددين بيدا هللا الحدرام لل يدارة

ع مدان بدن عفدان  ×اقتربوا من مكة وجدوا قريشا تستعد لقتالهمن فبعد  إلديهم الرسدو  
 . (3)«يقترح عليهم عقد صل  بين الفريقين وسرا شاَعة بأن ع مان قد قت 

علدى إلدى أسدلوب إعالمدي يشدعر القرشديين بقدوة المسدلمين وأنهدم  ×الرسو   فلجأ
فبدايعوس تحدا »ليهم فجمع أصدحابه ودعداهم إلدى المبايعدة استعداد لقتالهم واالنتصار ع

فلما علمدا قدريش بهدتس البيعدة « شجرة على قتا  المشركين وأن ال يفروا حتى يموتوا
 نمعهددم دخدد  الرعددب فددي قلددوبهم وأن المسددلمين عددا مون علددى الدددخو  فددي الحددرب

 ×وا طروا في الدخو  في المفاو اا السلمية التي كانا الهدف األساسدي للرسدو  
هدندة »وكانا قدريش تدرفر هدتس المفاو داا فعقدد معهدم  .من استخدام هتا األسلوب

 :بقولده ×للمدؤمنين وامدتن بهدا علدى رسدوله فتحدا  -تعدالى-التي اعتبرهدا هللا « الحديبية

ُِحكَ مُّببًنكَإباَّ + ََ فَن  . [1]الفت :  "فَنَُِحَنَ ََ

 البع اا النبوية: -4

َََََمبَي َنذبُلكا+قا  تعالى:  َِ ََِبدبخب َبًََك َر َب َََل  ََ ََِفِلقَََر  َََّل ا ََْ  اَّذبي نَن  . [1]الفرقان:  "تَنَبَ

وهددي إنددتار  ن×فددي هددتس اييددة الغايددة التددي مددن أجلهددا أندد   القددرآن علددى الرسددو  
وبيدان ر دا هللا مدن سدخطهن وفدي هدتا داللدة  نالمين وتخويفهم مدن بدأس هللا ونقمتدهالع

                               
 . 73إبراهيم إمامن ب ن( اإلعالم واإلسالم1)
 . 62( انظر: األسلوب اإلعالمي في القرآن الكريمن ب2)
 . 161( اإلعالم في صدر اإلسالمن ب3)
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ومايتهدا نقد  هدتس البشدرية كلهدا مدن عهدد إلدى »وا حة علدى أن هدتس الرسدالة عالميدة 
هللا علددى عبدددس ليكددون  هومددن نهدد  إلددى نهدد  عددن طريددق هددتا الفرقددان الددتي ن لدد نعهددد

 . (1)«للعالمين نتيرا

 ×وة عالميدددة فالبدددد أن يكدددون إعالمهدددا كدددتل ن فالرسدددو  وإتا كاندددا هدددتس الددددع
 والمسلمون مكلفون بتبليغ هتس الرسالة إلى جميع الناس بشتى األساليب اإلعالمية. 

عند أو  فرصة وجدها بعد صدل  الحديبيدة قدام ب رسدا   ×ولتا ف ننا نرذ الرسو  
الج يددرة العربيددة  وإلددى األمددم خددار  نالبعددو  الدينيددة إلددى القباَدد  العربيددة المجدداورة

 للتبشير بهتس الرسالة تنفيتا ألمر هللا تعالى بتعميم هتس الرسالة. 

 ولقد حقق هتا النوع من األساليب عدة أهداف من أهمها:

أن اإلسددالم لدديس خاصددا بددالعرب وحدددهم »إشددعار العددرب والعجددم وميددرهم  -1
 . (2)«ولكنه عام لجميع الناس

مددن قبدد  بعددر األمددراء والملددو  الموجهددة إلدديهم قبددو  هددتس الدددعوة والترحيددب بهددا  -2
وإن كان الدبعر رف دها وأسداء الدرد علدى صداحبها كمدا فعد   نكما فع  المقوقس والنجاشي

 كسرذ. 

وهددتا النددوع مددن األسدداليب ليسددتخدم فددي عصددرنا هددتا لتو يددق الددروابط السياسددية 
واالقتصددددددادية واالجتماعيددددددة بددددددين الدددددددو  عددددددن طريددددددق السددددددفاراا والمبعددددددو ين 

 . (3)دبلوماسيينال

ومن خال  هتس المعالم القرآنيدة والممارسدة النبويدة الشدريفة نتديقن أن االهتمدام بداإلعالم 
وتوظيفددده لخدمدددة الددددعوة والتمكدددين لددددين هللا مدددن الوسددداَ  المهمدددة والال مدددة للحركددداا 
اإلسدالمية المعاصددرةن ولقددد اسددتطاعا بعددر الحركداا اإلسددالمية م دد  التركيددة أن تسددتخدم 

 ناا الف دداَية واإلتاعيددة والتلف يونيددة والجراَددد والمجددالا لخدمددة الدددعوة اإلسددالميةالقنددو
وكدتل  الحركدة السدودانية التدي تحداو  أن تجعد  مدن  .وحققا نتاَ  مبشدرة فدي هدتا الميددان

وأ بتدا للعدالم أجمدع أن الكدوادر اإلسدالمية  نوساَ  اإلعالم وسيلة لخدمدة اإلسدالم فدي العدالم
دم للعددالم أروع األم لددة فددي العدديش للق ددايا اإلنسددانية مددن خددال  التصددور قددادرة علددى أن تقدد

 اإلسالمي. 

إن األخت بالوساَ  اإلعالميدة المعاصدرة يسداعد الحركداا اإلسدالمية والددعاة إلدى 
اإلسالم عموما بدالتعريف بأهدداف الددعوة ومقاصددهان لديعلم النداس أن ق دية اإلسدالم 

ء بنعدوا وأسدماء  اَفدة تخدالف الحقيقدةن إن فدي ق ية عادلةن ال كمدا يصدورها األعددا
عصدرنا يمكدن توظيدف وسداَ  اإلعددالم المقدروءة والمسدموعة والمرَيدة للقيدام بوظيفددة 
الددبالغ المبددينن وإيصددا  رسددالة اإلسددالم إلددى جميددع الفَدداا االجتماعيددةن حيدد  يسددتفيد 

ر أفكدارهم الدعاة من التطدور التقندي الهاَد  فدي مجداالا االتصدا  لتبليدغ دعدوتهم ونشد

                               
 (. 5/2548( في ظال  القرآن )1)
 . 155( اإلعالم في صدر اإلسالمن ب2)
 . 65ن ب( انظر: األسلوب اإلعالمي في القرآن الكريم3)
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 . (1)وعقيدتهم

د تر  لنا الداعية الكبير والعدالم القددير  عديم الجماعدة اإلسدالمية فدي باكسدتان قول
العالمددة أبددو األعلددي المددودودي تجربددة راَعددة فددي توظيددف المجددا  اإلعالمددي للدددعوة 

واسددتفاد مددن  ناإلسددالمية تركددا آ ددارا علددى المحدديط المحلددي للدددعوة والمحدديط العددالمي
اَ  اإلعالمية المتاحة لديه من صحافةن ومؤلفاان ومحا راان ومجدالسن جميع الوس

ة حسدنة وخددماا اجتماعيدة ولقداءاا فدي الا ومكاتباان وفتاوذ وتفسدير وقددوومراس
وأ مرا تل  الجهود عن ظهور آ ار عالمية ونجحا في تحقيق بيان اإلسدالم  ناإلتاعة
 للناس: 

 اخمْ احملًَع: -أ
 ن خدعة القومية الهندية الواحدة. إنقات المسلمين م -1

 هدم سيطرة الح ارة الغربية على المسلمين.  -2

 جمع الرأي العام على المطالبة بتطبيق الشريعة.  -3

 المساهمة الفعالة في قيام باكستان.  -4

 إ الة الجمود الديني والم   بين القديم والحدي .  -5

 الجماعة اإلسالمية. تكوين عم  منظم إلعادة اإلسالم عن طريق  -6

 إبرا  أخالق اإلسالم السياسية ونظافتها على عكس السياسة المعاصرة.  -7

 إ راء األدب والفكر اإلسالمي.  -8

 جمع شم  العلماء على معالي األمور.  -9

 اتساع داَرة التعاون وخدمة الخلق.  -10

 . (2)إبرا  الوجه الشمولي لإلسالم -11

 اَََملًع: آمْ إَِ  امل د دي -ب
 توعية العرب والمسلمين بحقيقة اإلسالم.  -1

 ف   التآمر الصليبي وماراته على العالم اإلسالمي.  -2

 تنشيط وإ راء البحو  والدراساا اإلسالمية على العالم.  -3

 . (3)إقناع الناس باإلسالم -4

 مْ  اختًع إَل اَنَس: ًَي اَدََة إَل هللا َََل ت  ًو اُْإر اْخذ    َئو ا َِ  ا دُثع 

                               
 . 10ن ب118( البيانن العدد: 1)
 . 389: 383( انظر: فقه الدعوة اإلسالمية واإلعالم عند المودودين ب2)
 . 407: 403ب المصدر السابقن( 3)
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 الدعوة إلى هللا: -1

 بتعريف الناس بحقيقة اإلسالم ونظرته للخالق العليم والكون والحياة واإلنسان. 

 تعريف المسلمين بحقاَق الدين: -2

من عقاَد ومعامالا وسدلو  وأخدالقن وتدربيتهم تربيدة صدالحة وإعددادهم إعددادا 
 تهم في الحياة. يتناسب مع رسالتهم اإلسالميةن ومسَولي

 إبرا  دور اإلسالم: -3

ومدن  ديق الددنيا إلدى سدعة  نوكيف أنه قام ب خرا  الناس من الظلماا إلى الندور
 الدنيا وايخرةن وكيف انتصرا القلة المؤمنة بتمسكها بدين هللا. 

 استنفار األمة للدعوة والجهاد: -4

ن وتكددون مرهوبددة اا متينَّددا واحدددَّ وحشددد الطاقدداا حتددى تقددوذ األمددة وتصددب  صددفَّ 
لجانددب فددال يطمددع فيهددا األعددداءن وال يسددتخف بقوتهددا الكفددارن بدد  يعملددون لهددا ألددف ا

 حساب. 

 الرد على الشبهاا: -5

يددديون مددن يهددود ونصددارذ ودحددر مفتريدداتهم لالتددي ي يرهددا أعددداء اإلسددالم التق
 وإبطا  حججهم ال اَفة. 

 الرد على النظرياا والمتاهب المادية الحدي ة: -6

شدديوعية واالشددتراكية والرأسددمالية والفاشددية والنا يددة والوجوديددة والماسددونية كال
وميددر تلدد  مددن  ن(1)واليهوديددة... إلددخن ودحددر مفترياتهددا وبيددان ديددن هللا الحددق عنهددا

 األمور. 

إن من األهمية بمكان األخت بوسداَ  اإلعدالم بحيد  يوظفهدا العداملون فدي الددعوة 
 ن له في دنيا الناس. اإلسالمية لخدمة اإلسالم والتمكي

 ا: اإلعداد األمني:خامسَّ 

إن من أهم أسباب التمكين أن ينشأ الحس األمني ل فراد العاملين منت دخدولهم فدي 
وتتحدو  مدع توسدع الحركدة إلدى مؤسسداا  نوأن تشك  لجان ومكاتب نالعم  الجماعي

  م إلى و ارة بعد وصو  اإلسالميين إلى الحكم. 

 لكريم إلى أهمية هتا الجانب في آياا عديدة منها:ولقد أشار القرآن ا -أ

ٌَ +قوله تعالى:  -1 َََمٌو َ ََب َُ َهَِ   بلب  ِك إب َّ َنُب ًِ َََد َ  ننَّ  َِ  . [120]التوبة:  "َ َ  َُنَنَََ َر مب

وإن اسددتطالع  ن(2)وتشددير اييددة الكريمددة علددى أن كدد  نيدد  مددن العدددو عليدده جدد اء

                               
 . 27ن 26انظر: فقه الدعوة اإلسالمية واإلعالم عند المودودين ب (1)
 ( 4/11) ( في ظال  القرآن2)
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تده ومنشدآته يعتبدر نديال ألن تلد  ا عف فيهن ومواقع آليأخبار العدو ومعرفة مواطن ال
 يوص  للتخطيط السليم المؤدي إلى الظفر به. 

َِّْ ِب هللاب إبنَّننلَ  َ +قددا  تعددالى:  -2 ًَِأَ نن ا مبننَ  ًننلب َ  َ تَن َْنن ا مبننَ ُّ َ ننَض َ َأخب َّْ ََِمبَنن ا فَنََُح َّ ا ْب ََي  َنن
َِّْ ِب هللاب إب َّ اََِ ِ  َ  ًَِأَس مبَ   . [87]يوسف:  "اََِكَفبَل رَ  َُن

ح دوا بأن يعقوب عليه السالم قد طلب من أبناَده أن يتحسسدوا وي وجه االستدال :
عددن يوسددف وأخيددهن وفددي هددتا إقددرار مددن أحددد أنبيدداء هللا فددي جمددع المعلومدداا عددن 
ايخددرينن ويعتبددر جمددع المعلومدداا مددن العناصددر األساسددية فددي علددم االسددتخباراان 

ًَِأَ  ا+ع المعلوماا ويؤكد على مبدأ جم  . (1)"َ َ  تَن

نننَ َ نننَبأ   بنَنبَنننأ  +قدددا  تعدددالى:  -3 ََ مب َُننن ئنِ نننِط  بنننلب َ قب َنننَ ََّلِ َتَب ََ ِبب َبًننند  فَنَ نننََل َأَحدننن  َ َ ًِ  َفَمَكنننَث غَننن
 . [22]النم :  "َُ بي  

 نإن ايية الكريمة تكرا مبدأ من مبادئ االستخباراا وهو مبددأ جمدع المعلومداا
لتي جمعا فيها المعلوماا هدي ظدروف حدرب بددلي  قولده تعدالى: حي  إن الظروف ا

ًِب فَنَهننِ  َُ زَََنن رَ + ٍب َ اَدَّنن نِنن ََب َ ا ب ََ اْلِبنن نن ًَََِمََر َقنَنن َدَخ مب نن ِْ ننَل َب نلحددظ فددي هددتس  ن[17]النمدد :  "َ َح ب

 ايية تطبيق عناصر االستخباراا التي هي: 

 إقرار مبدأ الحصو  على المعلوماا: -

ََ +ن الهدهددد  ددم أرسددله مددرة أخددرذ: إت أقددر سددليما ننن ََ مب ََ َأِ  َنننن قَننََل َ ننَننظََل َأَ ننَدِق
َب بيَ  ََن رَ + : م قا  [27]النم :  "اََِكَ ََا َُنِلقب َهِ  فَنَِنظَِل َمنَ ََنننِ َِ بِل إبًََِهبِ  يَّ تَننَ لَّ  ََِمُ  َبكبََُ ب َمَذا فََأ  "ا

 . [28]النم : 

 عرر المعلوماا المجمعة: -

ََظبً ٌ +: قا  تعالى ََِلٌش  َِ مبَ َنوَب َشِ    َ َهََ  ُّْ اِمَلَأةك ََتَِبَكَهِ  َ َأ تبًَ ََ َ قَنِ َمَهنَ   إبَِنب َ َقد َ َقندُتُّ
نببًوب فَنَهنِ   َ َُنهِ  َّْ َب اَ ََ َمِ   ََِمََهَِ  َفَصدَّ ًِدَََر َأ ََ َهََ  اَ َّ ٍب مبَ َد رب هللاب َ َزَّ َجَد َر ََب َِّم ِْ  " ...َُنَد رَ َُ

 . [24ن 23]النم : 

 تقييم المعلوماا المعرو ة وتقرير مدذ صحتها: -

َب بيَ + ََ اََِكَ ََ مب ََ َأِ  َنن  . [27]النم :  "قَََل َ َننظََل َأَ َدِق

 تحلي  ودراسة المعلوماا واستخالب النتاَ  المفيدة منها.  -

 إمداد المسَولين وإطالع القادة على المعلوماا: -

                               
 . 105عبد هللا علين ب نفي اإلسالم ( انظر: االستخباراا العسكرية1)
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من جنود سليمان رأذ أن من واجبه أن يأتي بما حص  عليده مدن  فالهدهد كجندي
ََ مبننَ َ ننَبأ   بنَنبَننأ  َُ بنني  +عليدده السددالم:  (1)معلومدداا إلددى مسددَوله وهددو سددليمان َُنن ئنِ ]النمدد : "َ قب

22] . 

المبامتددة والمفاجددأة فددي جمددع المعلومدداا وتوصدديلها وميددر تلدد  مددن الدددروس  -
 والعبر:

ننَل َب +قددا  تعددالى:  -4 ًِب فَنَهننِ  َُ زَََنن رَ َ َح ب ٍب َ اَدَّنن نِنن ََب َ ا ب ََ اْلِبنن نن ًَََِمََر َقنَنن َدَخ مب نن ِْ   ََا َحننَِّّ إب
ًَََِمَرَ  َنبَنَكِ   َ َُيِدبَمننََّكِ  َ ن ن َْ َِ َلََِنعٌ ََي أَُنَُّهنَ اَنَِّمننَو اِدَخََن ا َم ََََنَل َ ادبي اَنَِّمنوب قََََن  َ َقنَن َدَخ َ َمننِ  أَتَننِ ا 

َََل رَ   . [18ن 17النم : ] " َ َُِ 

 ننلحظ في هتس اييداا الكريمدة أن المعلومداا السدابقة ال تقتصدر علدى بندي البشدر
فقددد يسددتفيد منهددا الحيددوان والطيددرن إت اسددتفاد النمدد  مددن المعلومدداا السددابقةن فاسددتعم  
وساَ  اإلنتار المبكرن إت قالا نملة بلغة جنسها حسدب مدا وصدلا إليده مدن معلومداا: 

ربما يدوسون بدأرجلهم فدوقكم  سحفاظا على حياتكم ألن سليمان وجنود ادخلوا مساكنكم
فتحطمون بغير قصدن فقد بينا السبب في توجيه هدتا اإلندتار إلدى جماعتهدا مدن النمد  

 . (2)بف   المعلوماا المسبقة التي حصلا عليها

ُ  َ َمننن+ قدددا  تعدددالى: -5 ََنننَ َقنَننن ِْ  بنننلب  نننًلب فَنَبَصنننَل َِْخُبنننلب َقصَب  َِ َََل رَ َ قََََننن َُِ ننن  َ   ِ   ََحلَِّمنَننن َ 
َح رَ  ََ نََل َََكِ  َ َمِ  ََلَ َا ب َ  َُِكَف ًِ َََل َأِموب  َن ََ َِ َمِو َأَدَُّكِ   َ  مبَ قَنِبَو فَنَ َََ ًََِلب اََِمَلاضب ََ"  

 [. 12،11]القصب:

 ونلحظ في ايياا ايتي:

اظها علدى ابنهدا استخدام أم موسى مبدأ جمع المعلوماا والحصو  عليها في حف -
ًلب + َِْخُبلب َقصَب  َِ  والتقصي إنما هو تتبع األ ر وجمع المعلوماا.  "َ قََََ

ا لتكدون صدحيحة ومو قدة اختيار العنصر األمين والحريب في جمدع المعلومدا -
َِْخُبلب +  تل  حريصة على تل  المعلوماا وأمينةن وقب  َِ   ."َ قََََ

خدا تعتبدر مدن الحريصدين واألمنداء علدى فأم موسى لدم تختدر ميدر أختدهن ألن األ
وهي تنددفع مدن تاتهدا فدي جمدع المعلومداا وتحصدي  األخبدارن والمهدم  نتل  المصلحة

ا علدى ا من تاته حريصَّ بمكان أن يكون العنصر المرس  في عملية االستخباراا مندفعَّ 
 المصلحة المرس  إليها. 

ًلب +التقصي والتتبع بدون إشارة أو جلب أنظار  -  . [11]القصب:  "َقصَب

                               
 . 108ن بانظر: االستخباراا العسكرية في اإلسالم( 1)
 (. 4/141( في ظال  القرآن )2)
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إت نفهم من كلمة التقصي االنتباس وعدم إ ارة األنظارن ودلي  تل  أنهدا بصدرا بده 
 دون أن يشعروا بها. 

ُ  َ َمنِ   َ +دقة المالحظة وقوة الفراسة أ نداء جمدع المعلومداا  - ََنَ َقنَن ِْ  بنلب  فَنَبَصنَل
َََل رَ   . [11]القصب:  "َُِ 

االسدتخباراا العصدرية وهدو التخريدب  استعملا أخا موسى شدكال مدن أشدكا  -
َِ َمنِو َأَدَُّكننِ  +الفكدرين فبعددد أن نظددرا إلدديهن وهددن ميددر قدادراا علددى إر دداعه  فَنَ َََنن

َح رَ  ََ نََل َََكِ  َ َمِ  َََل َا ب َ  َُِكَف ًِ َََل َأِموب  َن  . [12]القصب:  "ََ

مندده  وقددد قصدددا إبعدداد موسددى عددن المرا ددعن لدديخلب إلددى أمهددا دون إشددعارهم أنهددا
 بسبي . 

محاولة تحقيق الهدف أ ناء جمع المعلوماان فأخا موسى لم تكتدف بدأن تعدرف  -
 نمكددان موسددى لتخبددر أمهددا بمكانددهن وإنمددا هددي تقصددا األخبددارن وتوصددلا إلددى مكاندده

 . (1)وحاولا إعادته إلى أمهن وقد نجحا في هتا

َْنَ +قا  تعالى:  -6 نِذ ََ آَمنَن ا َخنَذ ا حب َ َأطبًََن ا +وقدا  تعدالى  ن[71]النسداء:  " ِ ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ
َْ ا ََ ا اَلََّ  َل َ اِحَذ ََ +وقا  تعالى:  ن[92]الماَدة:  "هللَا َ َأطبً ََْمِ  َ َأِ َبَحَُنَهِ  َ دَّ اَّنذبُ ِذ َ ًََِِأَخَذ ا حب

ًََِكَ  ََ ََ َر  ََُبَكِ  فَنًَمبً َِ َأِ َبَحُبَكِ  َ َأِمُب ََ ََ َر  َِْف َدةك َنَفَل ا ََِ  تَن ََعك َ احب  . [102]النساء:  "  مًَّنِ

إن اإلعدددداد األمندددي واالسدددتخباراتي فدددي العمددد  اإلسدددالمي مدددن مظددداهر الحدددتر 
وتطبيددق ييدداا القددرآن السددابقةن كمددا أن  نواليقظدةن ألنهددا تحددو  دون مفاجددآا األعددداء

السعي للحصو  على المعلوماا عن العدو الداخلي أو الخارجي حتى يكدون التخطديط 
أساس من أسباب القوة ومظاهرها التي أمر اإلسالم ب عدادها مدن أسدباب التمكدين على 

ََنَد َّ +التي تكرا في قوله تعالى:  ًِنوب تَنِلمببَن َر  بنلب  َْبََبطب اْلَِ نَ قَنن َّة  َ مبنَ  َُ  مَب َِ َبدُّ ا َهَِ  مََّ اِ نََُد َ َأ
َََد ََّن ِ   . [60]األنفا :  "هللاب َ 

 رآنية إلى األخت بهتا المبدأ واإلعداد له واالهتمام به. هتس بعر اإلرشاداا الق

أما السيرة النبوية على صاحبها أف د  الصدالة والتسدليم فقدد تركدا لندا معدالم  -ب
مهمدة وخطوطدا عري ددة فدي هددتا الجاندب المهددم فدي حيدداة المسدلمينن فنجددد فدي الفتددرة 

اختدار دار األرقدم بدن  ×المكية من معالمها الكتمان والسدريةن ولدتل  نجدد أن الرسدو  
يربدددي أتباعددده علدددى العقيددددة  ×وكدددان رسدددو  هللا  نأبدددي األرقدددم كمقدددر سدددري للددددعوة

 واألخالق الرفيعة استعدادا لمرحلة قادمةن وكان اختيارس دار األرقم بسبب: 

 ×إن األرقددم لددم يكددن معروفددا ب سددالمهن فمددا كددان يخطددر ببددا  أحددد أن يددتم لقدداء محمددد  -1

                               
 . 112ن 111( انظر: االستخباراا العسكرية في اإلسالمن ب1)
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 بدارس. 

وقبيلددة بنددي مخدد وم هددي التددي  نمددن بنددي مخدد وم م بددن أبددي األرقددم إن األرقدد -2
تحمدد  لددواء التنددافس والحددرب  ددد بنددي هاشددم فلددو كددان األرقددم معروفددا ب سددالمه فددال 
 يخطر في البا  أن يكون اللقاء في دارس ألن هتا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو. 

د كدان فدي حددود السادسدة إن األرقم بن أبي األرقم كان فتدى عندد إسدالمهن فلقد -3
عشرة من عمرسن ويوم تفكر قريش فدي البحد  عدن التجمدع اإلسدالمي فلدن يخطدر فدي 

بدد  يتجدده نظرهددا  ن×بالهددا أن تبحدد  فددي بيددوا الفتيددان الصددغار مددن أصددحاب محمددد 
وبح ها إلى بيوا كبار أصدحابهن أو بيتده هدو نفسده عليده الصدالة والسدالمن فقدد يخطدر 

التجمع على األملدب فدي أحدد دور بندي هاشدمن أو فدي بيدا  على تهنهم أن يكون مكان
هتا البيا كان في مايدة الحكمدة  ×أو ميرسن ومن أج  هتا نجد أن اختيارس  أبي بكر 

مدن الناحيددة األمنيددةن ولددم نسدمع أبدددا أن قريشددا داهمددا تاا يدوم هددتا المركدد  وكشددفا 
 . (1)مكان اللقاء

منددي لدعوتدده ويدد رع أتباعدده فددي وسددط يهددتم ببندداء الجهددا  األ ×ونلحددظ أن النبددي 
القباَ  من أج  السعي لتمكين دعوة اإلسالمن فعندما أسلم عمرو بن عنبسة أمرس النبدي 

أن يكتم إسالمه ويلتحق بأهلهن وإتا نظرنا فدي قصدة إسدالم أبدي تر رأيدا الجواندب  ×
 األمنية بار ة في تل  السيرة العطرة. 

مسدلمين رتبدوا هدتا اللقداء ترتيبدا رفيعدان فأخدتوا وفي بيعة العقبة ال انية نلحظ أن ال
بجميددع االحتياطدداا األمنيددة مددن حيدد  ال مددان والمكددانن وعقدددوا االتفدداق عقدددا متينددا 

قمدم شدامخة  ×دوان والمشركون في مفلة عما يحد ن وفي هجدرة النبدي اوحققوا ما أر
إلى المديندة  ×ي في مجا  الترتيب األمني والتخطيط االستخباراتين وبعد أن انتق  النب

 ويربي أصحابه تربية أمنية فريدة من نوعها:  ننجدس يهتم بجمع المعلوماا عن أعداَه

فدي السدنة ال انيدة للهجدرة  أنه بعد  عبدد هللا بدن جحدش  ×روي عن الرسو   -1
وم أمدرس أن ال ينظدر فيده حتدى في ا ني عشر رجال من المهاجرينن و ودس بكتاب مختد

موقع معلوم حددس لهن فلما وص  تلد  المكدان وآن وقدا فدر يومين ويص  إلى  يسير
 إتا نظدرا فدي كتدابي هددتا فدامر علدى اسدم هللا وبركاتددهن ال»الكتدابن ف ده فد تا فيدده 

وامر فديمن تبعد  حتدى تدأتي بطدن نخلدة  نمع  تكرهن أحدا من أصحاب  على السير
 . (2)«فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم

 مة أمورا منها:نلحظ في هتس المه

إن هتس السرية كانا سرية استطالعن مايتها مراقبة العددو واسدتطالع أخبدارس  -1
على نحو السرايا االستكشافية التدي ت دعها الجيدوش أمامهدان أو علدى جانبهدان أو علدى 
نحو المغافر األمامية في جهة القتا ن وكانا مهمتهدا المراقبدةن واالسدتطالع فقدط دون 

                               
 (. 1/49( المنه  الحركي للسيرة النبوية )1)
 (. 9/12) ( سنن البيهقي2)
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بدددالتحرش أو االحتكددا  أو القتدددا ن وهدددتا مددا يسدددمى االسدددتخباراا  عدددداء لالتعددرر 
 الهجوميةن هدفها جمع المعلوماا عن العدو فقط لمصلحة الدولة اإلسالمية. 

أمددر أن تبقددى سدددرية حتددى علددى مدددن يحملهددا وسددينفتها أخدددتا  ×إن الرسددو   -2
المعلومدة  باالحتياط الال م وخوفا من تسرب أدنى معلومة للعدون وتربية ألصدحابه أن

 . (1)تكون على قدر الحاجة

ا لجمع المعلوماا عدن األعدداء ا وحكمَّ ا وعبرَّ دروسَّ  ×وفي م وة بدر تر  النبي 
جمدع معلومداا متكاملدة عدن  ×وتوظيفها لن ع النصر من المشركينن فنلحظ أن النبي 

باإلشدراف علدى جهدا  االسدتخباراا وسداهم بنفسده وبغيدرس فدي جمدع  ×األعداءن وقام 
لوماا عن مشركي مكدةن ويمكدن لندا أن نحصدر أسداليب االسدتطالع التدي قدام بهدا المع
 للحصو  على المعلوماا من مشركي مكة:  ×النبي 

أرسدد  بسيسددة بددن عمددرو وعدددي بددن أبددي ال مبدداء حتددى يأتيدداس بخبددر عيددر أبددي  -
 . (2)سفيان فعادا وأخبراس بموعد وصو  العير

تحدري المكدان الدتي توجدد فيده قدريشن ب ن وبصحبته أبو بكر الصديق ×قيامه  -
وقد حص  له ما أراد عندما وقف على شيخ من العرب وسأله عن المكدان الدتي توجدد 

 فيه قريش. 

مددن اسددتنطاق  ×واسددتفاد  ناسددتنطاق األسدديرين اللددتين قددبر عليهمددا الصددحابة -
 هتين األسيرين أمورا مهمة جدا منها: 

يادة جيش المشدركينن ومدن فيده مدن عدد أفراد جيش المشركينن موقع قريشن ق -
 . (3)أشراف مكة

وقددام بددأمر الكتمددان خيددر قيددامن  نعلددى المشددركين أخبددار المسددلمين ×وعددتم النبددي 
 ×قدا : )كدان رسدو  هللا  وكان صفة بار ة له في م واته كلهان فعن كعب بن مالد  

 . (4) قلما يريد م وة إال ورذ بغيرها...(

هدتا العمد  األمندي ليرشدد األجيدا  علدى مدر  × وفي م وة بدر مدارس رسدو  هللا
 العصور وكر الدهور إلى أهميته وتجلي تل  في ايتي: 

 الشيخ التي لقيه في بدر عن محمد وجيشه وعن قريش وجيشها.  ×سؤاله  -

نحدن مدن »بقولده: « مدم أنتمداع»في إجابته عن سدؤا  الشديخ:  ×تورية الرسو   -
كتمدددان أخبدددار جددديش  ×د أراد بددده الرسدددو  وهدددو جدددواب يقت ددديه المقدددامن فقددد «مددداء

 المسلمين. 

                               
 . 114العسكرية في اإلسالمن ب ( انظر: االستخباراا1)
 . 1501( رقم 3/1510( مسلمن كتاب اإلمارةن باب  بوا الجنة للشهيد )2)
 . 58ن 57( انظر: العبقرية العسكريةن لواء محمد فر ن ب3)
 . 1767( رقم 3/1383( مسلمن كتاب الجهاد والسيرن باب: اإلمداد بالمالَكة )4)
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 وهو دلي  علدى مدا يتمتدع بده رسدو   -أي ا  -وفي انصرافه فور استجوابه كتمان 
ا فدي طلدب س لكدان هدتا سدببَّ دمن الحكمدةن فلدو أنده أجداب هدتا الشديخ  دم وقدف عند ×هللا 

 . (1) «من ماء»: ×الشيخ بيان المقصود من قوله 

اس مددن اإلبدد  يددوم بدددرن فعددن عاَشددة ر ددي هللا عنهددا أن بقطددع األجددر ×أمددرس  -
 أمر باألجراس أن تقطع من أعناق اإلب  يوم بدر.  ×رسو  هللا 

: ×خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخدرو  إلدى بددرن حيد  قدا   ×كتمانه  -
 . (2) «ا فليركب معنا...إن لنا طلبة فمن كان ظهرس حا رَّ ... »

 بهددتا الحدددي  علددى اسددتحباب التوريددة  -رحمدده هللا  -ووي وقددد اسددتد  اإلمددام الندد
 التددددي يقصدددددهان لددددَال يشدددديع هددددتا الخبددددر  الحددددربن وأن ال يبددددين القاَددددد الجهددددةفددددي 

 . (3)فيحترهم العدو(

يهددتم بحركددة عدددوس ولددتل  كانددا حركددة االختددراق فددي القباَدد  المعاديددة  ×وكددان 
خططهددم العداَيددةن ولمددا  أعددداءس مددراا عديدددةن وأفشدد  ×واسددعة جدددان ولددتل  بامددا 

بعد بددر كدان مكتدب اسدتخبار مكدة التدابع للقيدادة  ×أرادا قريش أن تباما رسو  هللا 
 في المدينة يبع  بالمعلوماا أوال بأو  إلى قيادته. 

على استطالع أخبار قدريشن وكدان يسدتعين بعمده العبداسن  ×لقد حرب الرسو  
 ×يكتب بأخبار المشركين إلدى رسدو  هللا  : )وكان -رحمه هللا  - (4)قا  ابن عبد البر

فكتدب إليده  ×وكان المسلمون يتقدوون بده بمكدةن وكدان يحدب أن يقددم علدى رسدو  هللا 
 . (5) (أن مقام  في مكة خير ×رسو  هللا 

لقدد كدان جهددا  االسدتخباراا اإلسدالمية فددي مكدة دقيقدا جدددا وحقدق نجاحداا مهمددةن 
جها  بك  جدارة ونشداطن وكاندا معلوماتده دقيقدة ولقد قاد العباس بن عبد المطلب هتا ال

ا قدد )إن قريشَّد: ×إلدى النبدي فمن هتس المعلوماا التي وصلا رسالته  نوبياناته صحيحة
ا إتا حلوا بد  فاصدنعهن وقدد توجهدوا إليد  فدي  ال دة المسير إلي  فما كنا صانعَّ  أجمعا

مدددن  (6)وأوعبدددواآالف وقدددادوا مددداَتي فدددرس وفددديهم سدددبعماَة درع و ال دددة آالف بعيدددر 
 . (7)السالح(

 لقد احتوا هتس الرسالة على أمور مهمة منها:

معلوماا مؤكدة عن تحر  قواا المشركين نحو المدينةن ولدتل  اسدتعد النبدي  -1
 وشرع في أخت العدة لمواجهة هتا الجيش العرمرم.  ×

                               
 (. 1/616( انظر: ابن هشام )1)
 . 1901( 3/1501سلمن كتاب اإلمارةن باب  بوا الجنة للشهيد )( م2)
 (. 13/45( انظر: شرح النووي لصحي  مسلم )3)
 (. 3/1128هـن تتكرة الحفاظ )463توفي  ن( هو يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر4)
 (. 2/812( االستيعاب )5)
 إتا أختس أجمع.  :( استوعبه6)
 (. 1/204( مغا ي الواقدي )7)
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 ل احفة. حجم الجيش وقدرته القتالية وهتا يعين على و ع خطة تواجه هتس القواا ا -2

لددم يكتددف بمعلومدداا المخددابراا المكيددةن بدد  حددرب علددى أن تكددون  ×إن النبددي 
معلوماته على هدتا العددو متجدددة مدع تالحدق الد منن وفدي هدتا إرشداد لقدادة المسدلمين 

فحدين  إلى أهميدة متابعدة األخبدار التدي يتولدد عنهدا و دع خطدط واسدتراتيجياا نافعدةن
الحبداب بدن  ×ن أرسد  الرسدو  (1)العدرر يقدا  لده وص  جيش المشدركين إلدى مكدان

ولمدا بلدغ  ن×ددسن ورجدع وأخبدر النبدي ددس وع دالمنتر فددخ  بدين جديش مكدة وحد ر ع د
بنددا ف ددالةن فاعتر ددا لقددريش عينددين لدده وهمددا: ا ×يفددة أرسدد  الرسددو  الجدديش تا الحل

 ×بددالعقيق فسددارا معهددم حتددى ن لددوا بالوطدداء  ددم رجعددا إلددى المدينددة وأخبددرا الرسددو  
 . (2)بتل 

على حصر تل  المعلوماا على المستوذ القيدادي خوفدا مدن  ×ولقد حرب النبي 
أن يددؤ ر هددتا الخبددر علددى معنويدداا المسددلمين قبدد  إعددداد العدددة مددن تخطدديط وترتيددبن 

بدن عد استكتمه ما فيهدا وحينمدا دخد  بيدا سد ×الرسالة على النبي  ولتل  حين قرأ أبيض 
سعد: الن فتكلم بحاجت ن فأخبرس بكتداب العبداس بدن الربيع قا : )أفي البيا أحدع( فقا  
 .(3)واستكتم سعدا الخبر ×عبد المطلبن فانصرف رسو  هللا 

وفددي هددتا تعلدديم للقيددادة اإلسددالمية علددى أهميددة كددتم األسددرار ومددا يتصدد  بهددا حتددى عددن 
أقددرب الندداس إلدديهم مددن  وجدداا وأوالد ومددن فددي حكمهددمن وإتا دعددا ال ددرورة إلددى نشددر 

 ن فينبغي أن يكون لمن يحفظ السر حتى ال يلحق المسلمين بسبب تل   رر. شيء من تل 

الوقدا  × دعا الخطدة المناسدبةن اختدار المجلس االستشداري وو   × وبعد أن عقد
فقدد تحدر  بعدد منتصدف الليد ن حيد  لتحر  والطريدق التدي تناسدب خطتدهن المناسب ل

فدي  -امالبَّد -يكدون األعدداء  يكون الجو هادَان والحركدة قليلدة وفدي هدتا الوقدا بالدتاا
 ا. ا كبيرَّ منهم مجهودَّ  انوم عميقن ألن اإلعياء ومشقة السفر قد أخت

ومن المعروف من نام بعدد تعدب يكدون  قيد  الندومن فدال يشدعر باألصدواا العاليدة 
 والحركة ال قيلة. 

حتدى أدلد ن فلمدا كدان مدن السدحر  ×: )وندام رسدو  هللا -رحمه هللا  -قا  الواقدي 
اختدار الطريدق المناسدب الدتي يسدلكه حتدى يصد   × دم إنده  (4) ( «أين األدالءع» قا :

وتكر صفة ينبغي أن تتوافر في هدتا الطريدق وهدو السدريةن حتدى  نإلى أرر المعركة
مدن رجد  يخدر  بندا علدى القدوم »ألصدحابه:  ×ال يرذ األعداء جيش المسلمينن فقا  

اسدتعدادس قدداَال: أندا يدا رسددو  هللا  ة فأبددذ أبددو خي مد« مدن طريدق ال يمدر بنددا علديهمع
بدين األشدجار والبسداتين  ×والشد  فدي أن مدرورس  .(5)ونفت به بين بساتين بني الحار ة

                               
 ر: هو الجرفن مو ع في المدينة. ر  ( العِ 1)
 (. 208ن 1/206( انظر: المغا ي للواقدي )2)
 (. 205ن 1/204) المغا ي للواقدي( 3)
 . (1/206,208) ( المصدر نفسه 4)
 (. 3/65( انظر: ابن هشام )5)
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علدى األخدت باالحتياطداا األمنيدة المناسدبة فدي أ نداء السديرن ألن  ×يدلنا علدى حرصده 
 الطرق العامة تكشف ل عداء عن مقدار قواا المسلمين وهتا أمر محتور. 

ومدن حيد  ال مدانن لدَال  نيعلم األمة األخت بالسرية من حيد  المكدان ×فالرسو  
يتمكن األعداء مدن معرفدة قدواتهم في دعوا الخطدط المناسدبة لمجابهتهدان وبدتل  يدتهب 

 . (1)تنظيم القادة وإعدادهم مهب الرياح

فقدد كدان يتدابع  ناوفي م وة الخندق يظهر دور جها  أمن الدولدة اإلسدالمية بدار َّ 
المعلومدداان فقددام فددرع مكددة  رصددد تحركدداتهم ويدد ود القيددادة بجميددعأخبدار األحدد اب وي

األمني ب رسا  معلوماا دقيقة سداعدا القيدادة فدي رسدم الخطدط قبد  وصدو  األعدداء 
 للمدينددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةن 

طليعة تتابع األمدور علدى ك دب وترسد  المعلومداا الدقيقدةن ولقدد كدان حفدر  ×وأرس  
وكدان مدن عوامد   نإلسالم وأبط  خطتهم التي رسدموهاالخندق مفاجأة متهلة ألعداء ا

تحقيددق هددتس المفاجددأة مددا قددام بدده المسددلمون مددن إتقددان رفيددع لسددرية الخطددة وسددرعة 
إنجا هان وكان هتا األسلوب الجديد في القتا  له أ در فدي إ دعاف معنويداا األحد اب 

مدن  قدة  سالح التشكي  والدعايدة لتم يدق مدا بدين األحد اب ×وتشتيا قواتهم ومارس 
 ×وت امن بعد أن سداق المدولى عد  وجد  نعديم بدن مسدعود الغطفداني إلدى رسدو  هللا 

ليعلن إسدالمه وقدا  لده: يدا رسدو  هللا إن القدوم لدم يعلمدوا ب سدالمي فمرندي بمدا شدَان 
إنما أنا فيندا رجد  واحدد فخدت  عندا إن اسدتطعان فد ن الحدرب : ×فقا  له رسو  هللا 

 . (2) خدعة..

ن ×مسددعود بدد رع الشدد  بددين األطددراف المتحالفددة بددأمر مددن رسددو  هللا فقددام نعدديم بددن 
فأمرذ اليهود بطلب رهداَن مدن قدريش لدَال تددعهم وتنصدرف عدن الحصدارن وقدا  لقدريش 
بدأن اليهدود إنمدا تطلدب الرهداَن لتسدليمها للمسدلمين  مندا لعودتهدا إلدى صدلحهمن لقدد اشددتهرا 

ال  ت بددا مددن الناحيدة الحدي يددة إال إنهددا قصدة نعدديم بدن مسددعود فددي كتدب السدديرة وإن كاندا ال
وقدد نجحدا دعايدة نعديم بدن مسدعود  .(3)تتنافى مدع قواعدد السياسدة الشدرعية فدالحرب خدعدة

أيمددا نجدداحن فغرسددا روح التشددكي  وعدددم ال قددة بددين قددادة األحدد ابن ممددا أدذ إلددى كسددر 
 التالية: شوكتهم وتهبيط ع مهمن وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم قيامها على األسس 

أندده أخفددى إسددالمه عددن كدد  األطددرافن بحيدد  و ددق كدد  طددرف فيمددا قدمدده لدده مددن  -1
 نص . 

ددأندده تك دد -2 رهم بالمسددتقب  ر بنددي قريظددة بمصددير بنددي قينقدداع وبنددي الن ددير وبص 
ا فددي فكددان هددتا األسدداس سددببَّ  .×بهم للرسددو  لددتي ينتظددرهم إن هددم اسددتمروا فددي حددرا
 وانية. ير أفكارهم وقلب مخططاتهم العديتغ

                               
 . 468ن ب×( انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسو  1)
 (. 4/13( البداية والنهاية )2)
 (. 2/530( انظر: السيرة النبوية الصحيحة )3)
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وفدي اسدتمرار  نأنه نج  في إقناع ك  األطراف بأن يكتم ك  طرف ما قاله له -3
هتا الكتمان نجاح في مهمتدهن فلدو انكشدف أمدرس لددذ أي طدرف مدن األطدراف لفشدلا 
 ×مهمتهن وقد حققا مساعي نعيم فدي تخدتي  بندي قريظدة أمدرين مهمدين لجديش النبدي 

 وهما: 

قريظة من التحدالف مدع األحد اب أصدبحوا فدي  أن المسلمين بعد انسحاب بني -1
أمددان ألن هددؤالء اليهددود كددانوا يسددكنون المدينددة فلددو بقددوا فددي هددتا التحددالف لمددا أمددن 

نهددم مشددغولون بمواجهددة خصددمهم مددن ألالمسددلمون مددن توجيدده طعنددة لهددم مددن الخلددف 
 األمام. 

التدي  نتسمرون فدي إمددادهم بدالمؤأن المسلمين اطمأنوا إلى أن بني قريظة سي -2
وانشدددغالهم عدددن توفيرهدددا بمواجهدددة  نيتطلبهدددا الموقدددفن وتلددد  لشددددة حددداجتهم إليهدددا

 . (1)األعداء

مدع المعلومداا عدن نوايداهمن ومددذ جال بير بتتبع أحدوا  بندي قريظدة و ×وكلف 
كدان  ×األسباب إال أنده  بك  ×. ومع أختس (2)الت امهم بالعهدن ورصد تحركهم المريب

سددتعانة بدا  وخصوصدا فدي مغا يدده وعنددما اشدتد الكددرب ك يدر الت درع والددعاء واال
على المسلمين أك ر مما سبق حتى بلغا القلوب الحناجر و ل لوا  لد اال شدديدا وجداء 

فقددد بلغددا القلددوب  : يددا رسددو  هللا هدد  مددن شدديء نقولددهوقددالوا ×المسددلمون إلددى النبددي 
 .(3)«اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا»الحناجرع قا : نعم: 

َل اَكَُب  ُل  : »×ودعا  َه اََه  من َمه   َز َاب, ام َ  اْح  . (4)«ا َْب, ام

ال إله إال هللا وحدسن أع  جندس ونصر عبدس وملب األحد اب وحددس فدال »: ×وقا  
 . (5)«شيء بعدس

فأقبلددا بشدداَر الفددر ن فقددد صددرفهم هللا  ن×دعدداء نبيدده  -سددبحانه  -فاسددتجاب هللا 
انهم وأند   الرعدب فدي قلدوبهم وشدتا جمعهدم بدالخالفن  دم و لد   أبدد نبحوله وقوته

وألقدى الرعدب فدي قلدوبهم وأند   جندودا مدن عنددس  نأرس  عليهم الري  الباردة الشديدة
يتددابع األمدر وأحددب أن يتحدرذ عمددا حدد  عددن قدرب فقددا :  ×سدبحانه وتعددالىن وكدان 

أسددلوب   ×اسددتعم  ن ف(6) «أال رجدد  يأتينددا بخبددر القددومن جعلدده هللا معددي يددوم القيامددة»
هدتا األسدلوب لجدأ إلدى أسدلوب الجد م  وعنددما لدم يجددِ  نالترميب وكدررس  دال  مدراا

قددم يددا حتيفددة فاَتنددا بخبددر القددومن وال »ا بنفسدده فقددا : والحدد م فددي األمددرن فعددين واحدددَّ 
 .  «تتعرهم عليض 

                               
 ( 477( انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسو  ب )1)
 . 119( انظر: االستخباراا العسكرية في اإلسالمن ب2)
 (. 8/18( رواس أحمد في مسندس عن أبي سعيد الخدري عن أبيه )3)
 . 4115( رقم 5/59( البخارين كتاب المغا ين باب: م وة الخندقن )4)
 . 4115( رقم 5/59البخارين كتاب المغا ين باب: م وة الخندقن ) (5)
 . 1788( رقم 3/1414باب م وة األح اب ) ن( مسلمن كتاب الجهاد والسير6)
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وفي هتا معنى تربوي وهو أن القيادة الناجحة هي التي توجه جنودها إلى أهددافها 
 طريق الترميب والتشجيعن وال تلجأ إلى األمر والح م إال عند ال رورة.  عن

فم دديا كأنمددا أمشددي فددي حمددام فدد تا أبددو سددفيان يصددلى ظهددرس بالنددار : »قددا  حتيفددة 
ال تدتعرهم  :×فو عا سهما في كبدد القدوس وأردا أن أرميده  دم تكدرا قدو  رسدو  هللا 

وأصدابني البدرد  ×مدامن فأتيدا النبدي ولدو رميتده ألصدبته فرجعدا كأنمدا أمشدي فدي ح نعلي
ألبسني ف د  عبداءة كاندا عليده يصدلي فيهدان ف ×فأخبرا رسو  هللا  نحين رجعا وقررا

 . (1) «قم يا نومان: »×فلم أبرح ناَما حتى الصب ن فلما أن أصب  قا  رسو  هللا 

 ا مهمة منها:ونستنبط من هتا الموقف دروسَّ 

بمهمددة التجسددس علددى األحدد اب يددد  علددى ليقددوم  حتيفددة  ×اختيددار الرسددو   -1
فهو شجاع وال يقوم بهدتس  ن(2)بمعادن الرجا ن وأن معدن حتيفة معدن  مين ×معرفته 

األعمددا  إال مددن كددان تا شددجاعة نددادرةن فهددتا العمدد  يكلفدده حياتدده فلددو اكتشددفه األعددداء 
 لكانا عقوبته الموا صلبان ومع هتا أقدم على تنفيت األوامر. 

 إلى حتيفة.  ×ر العسكري التي وجهه الرسو  و وح األم -2

االن باط العسكري التي كان يتحلى به حتيفة فدي تنفيدت األوامدر ونجاحده فدي  -3
الدور التي أمر به وقيامه بالمهمة خير قيامن ورجع وقددم المعلومداا اليقينيدة الصدادقة 

 . ×للرسو  

وكدتم األمدر  نفتحهدا حدرب علدى مبامتدة قدريش ×وفي فدت  مكدة لمدا قدرر النبدي 
 نحتى ال يص  الخبر إلى قريش فتعد العدة لمجابهته وتصدس قب  أن يبدأ في تنفيت هدفده

 وشرع في األخت باألسباب ايتية لتحقيق مبدأ المبامتة: 

 أقرب الناس إليه: أنه كتم أمرس حتى عن -1

: )إن أبا بكر دخد  علدى عاَشدة وهدي تغربد  حنطدة -رحمه هللا  -قا  ابن إسحاق 
بالجهددا ع قالددا: نعددمن قددا : وإلددى أيددنع قالددا: مددا  ×قددا : مددا هددتاع أمددركم رسددو  هللا ف

 . (3) ان مير أنه قد أمرنا بالجها (سمى لنا شيََّ 

 م:أنه بع  سرية بقيادة أبي قتادة إلى بطن إ    -2

قب  مسيرة مكة سرية مكونة من  مانية رجا  وتلد  إلسددا  السدتار  ×بع  النبي 
بغد و أهد  مكدة  ×ةن وفدي تلد  يقدو  ابدن سدعد: )لمدا هدم رسدو  هللا علدى نيتده الحقيقيد

د ن لديظن ظدان أن رسدو  (4)مبع  أبا قتادة بن ربعي في  مانية نفر سرية إلدى بطدن إ  
توجدده إلددى تلدد  الناحيددة وألن تددتهب بددتل  األخبددار... فم ددوا ولددم يلقددوا جمعددا  ×هللا 

قدد توجده إلدى مكدةن  ×سدو  هللا ن فدبلغهم أن ر(5)بش دفانصرفوا حتى انتهوا إلدى تي خ  

                               
  . المصدر نفسه( 1)
 . 366( السيرة النبوية دراسة تحليليةن د. محمد أبو فارسن ب2)
 (. 4/282( البداية والنهاية )3)
 ( بطن إ م: وادي المدينة التي تجتمع فيه الوديان ال ال ة: بطحانن وقناةن والعقيق. 4)
 عن المدينة.  ميالَّ  35( تو خشب: مو ع على مرحلة من المدينة إلى الشام يبعد 5)
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 . (2) .(1)بالسقيا ×حتى لقوا النبي « بيبن»فأختوا على 

 أنه بع  العيون لمنع وصو  المعلوماا إلى األعداء: -3

عيونه داخ  المدينة وخارجهدا حتدى ال تنتقد  أخبدارس إلدى قدريش  ×ب  رسو  هللا 
وف علدى األنقداب قيمدا يطد ن فكدان عمدر بدن الخطداب (3)باألنقداب ×وأخت رسدو  هللا 

سدل  إلدى مكدة ف نده ال تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إال رددتموس.. إال من »بهم فيقو : 
 «.  عنه أو ناحية مكة يتحفظ به ويسأ 

 بأخت العيون واألخبار عن قريش:  ×دعاؤس  -4

اََهن  )الناس أنه ساَر إلى مكة وأمر بالجد والتهيدؤ قدا :  ×فعندما أعلم رسو  هللا 
 . (4) (ذ اًََ ر  اْخبَْ ََ قُلا حِّ نبُْهَ و  ِدمَخ

األسددباب البشددرية وال ينسددى الت ددرع  فددي أمددورس يأخددت بكدد  ×شددأن النبددي  وهددتا
 والدعاء لرب البرية ليستمد منه التوفيق والسداد. 

 إحباط محاولة تجسس حاطب لصال  قريش: -5

ب حاطددب بدن أبددي بلتعددة اسددتعدادس للسددير إلدى فددت  مكدةن كتدد ×عنددما أكمدد  النبدي 
إلديهمن ولكدن هللا سدبحانه وتعدالى أطلدع  ×كتابا إلدى مكدة يخبدرهم فيده نبدأ تحدر  النبدي 

علدى هدتس المحاولدة وهدي فدي  ×عن طريق الوحي علدى هدتس الرسدالةن فق دى  ×نبيه 
ا بدالمرأة فدي رو دة خداخ علدى بعدد ا ندي عليا والمقداد فأمسدك ×رس  النبي مهدهان فأ
ن  ددم اها إن لددم تخددر  الكتدداب فسددلمته لهمددها أن يفتشدداامدينددةن وهددددمدديال مددن العشددر 

ن إندي كندا امدرأ ملصدقا للتحقيق فقا : )يا رسو  هللان ال تعج  علي   استدعى حاطب 
ولدم أكدن مدن أنفسدهان وكدان مدن معد  مدن المهداجرين  -يقو : كنا حليفا  -من قريش 

إت فاتني تل  مدن النسدب فديهم أن  من لهم قراباا يحمون بها أهليهم وأموالهمن فأحببا
أتخددت عندددهم يدددا يحمددون قرابتددين ولددم أفعلدده ارتدددادا عددن دينددي وال ر ددا بددالكفر بعددد 

: يددا رسددو  هللا دعنددي ( فقددا  عمددر أمننَ إنننل قنند  نندقك ): ×فقددا  رسددو  هللا  .اإلسددالم

َُْ ََنو هللا اطَن  ََنَل منَ»أ رب عنق هدتا المندافق فقدا :  ْا,  منَ ُند شنهد  إننل قند شنهد  ند
ْا  ََنَد َبي +فأن   هللا:  .(5) َل: اَمَ ا مَ شئُ  ف د غفْل َك ف د نَذ ا  ََ آَمَن ا  َ تَنَِّفب ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ

ََ اِ َقَب ََيِلبَقن َر اَلَّ  ََ َقَ ََن  مَب ََِمَ دَّةب َ َقِد َنَفَل ا ِبب ََِ  َر إبًََِهبِ  َبب َََد ََّنِ  َأِ َبًَََ  تَن َننِ  َأر تَنِؤمبنَن ا َ ن َل َ إبَيَّ َ 
ََِمنننَ دَّةب  ًِهبِ  َبب نننلُّ َر إبََننن ْب َهنننَدكا وب َ نننببًَب  َ اِ ُبَْنننََ  َمِلَضنننَِتب َت َُِ  َخنننَلِقَُِ  قب ننن َْ َبَكنننِ  إبر َنننِ لب  َنننَ َبب َََِنننَ  ِبب َ َأَا َأ

ببًوب  َّْ ََِل مبِنَكِ  فَنَ ِد َضوَّ َ َ اَ  اَ ََ َُِ  َ َمَ َُنِف ََننِ َِ َُِ  َ َمَ َأ  . [1حنة: ]الممت "َأِخَفًنِ

                               
 (. 3/288( السقيا: مو ع يقع في وادي القرذ: معجم البلدان )1)
 (. 2/132( الطبقاا الكبرذ البن سعد )2)
 األنقاب جمع نقب وهو كالعريف على القوم. ( 3)
 (. 4/282( البداية والنهاية )4)
 . 4274( رقم 5/105( البخارين كتاب المغا ين باب م وة الفت  )5)
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لدده فقدده عميددق فددي معاملددة أصددحابه  ×نجددد مددن خددال  قصددة حاطددب أن النبددي 
مدن  ×وحرب شديد على الوفاء لهم وإقالدة ع دراا توي السدوابق الحسدنةن لقدد جعد  

 المجيد سببا في العفو عنه.  ما ي حاطب 

الحاجددة مددن خددال  اييدداا القرآنيددة الكريمددة والممارسددة النبويددة لهددتا البدداب تظهددر 
للحركاا اإلسالمية ودولهدا المسدلمة إليجداد أجهد ة أمنيدة اسدتخباراتية متطدورة تحمدي 

وتعمدد  علددى حمايددة  ناإلسددالم والمسددلمين مددن أعددداَها اليهددود والنصددارذ والمالحدددة
الصدددف المسدددلم فدددي الدددداخ  مدددن اختراقددداا األعدددداء فيدددهن وتجتهدددد لرصدددد أعمدددا  

فيد القيدادة مدن المعلومدداا التدي تقددمها لهددا المعار دين والمحداربين لإلسدالم حتددى تسدت
والبددد أن تؤسددس هددتس األجهدد ة علددى قواعددد منبعهددا القددرآن  نأجه تهددا المؤمنددة األمينددة

الكددريم والسددنة النبويددة وتكددون أخددالق رجالهددا قمددة رفيعددة تم دد  صددفاا رجددا  األمددن 
 المسلمين. 

« صن تد و»وقد كتب  نإن اهتمام المسلمين بهتا األمر يجنبها المفاجآا العدوانية
 مشيرا ألهمية تل : 

 إتا عرفددا العدددو وعرفددا نفسدد  فلدديس هنددا  مددا يدددعو  إلددى أن تخدداف نتدداَ  »
 ن ف ندد  سددوف تواجدده اله يمددة فددي العدددوماَددة معركددةن وإتا عرفددا نفسدد  ولددم تعددرف 

 . (1)«ك  معركة

 ددع الخطددط إن بندداء األجهدد ة األمنيددة ومكاتددب المعلومدداا التددي تقدددم للقيددادة التقددارير لو
المناسدبة علدى أ رهدا لديس أمدرا جديددان بد  هددو مومد  فدي تداريخ اإلنسدانيةن وكدتل  فدي تدداريخ 

 المسلمين. 

إن من أسدباب التمكدين المهمدة إعطداء هدتا األمدر حقده مدن االهتمدام واالرتقداء بده 
 وتطويرس بما يناسب أحوا  العصر التي نحن فيه. 

ي حصددرتها ندديددة والماديددة ال أدعددي أنوبعددد أن تكلمنددا عددن أسددباب التمكددين المعنو
 وإنما تكلما عن بع ها وإال ف ن األسباب وحدها تحتا  إلى أبحا  مستقلة. 

                               
 . 311( انظر: االستخباراا العسكرية في اإلسالمن ب1)
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 تمهيد:

وهددتس المراحدد  هددي:  نإن التمكددين لدددين هللا فددي األرر يمددر بمراحدد  البددد منهددا
وكد   نداد والتربيةن ومرحلة المغالبةن ومرحلة الظهدورمرحلة التعريفن ومرحلة اإلع

ونركد   -إن شداء هللا  -هتس المراحد  سنستعر دها فدي مباحد  مسدتقلة فدي هدتا البداب 
 على السنن الربانية التي تمر بها حركة التمكين لدين هللا تعالى. 

 وأما أهداف التمكين فجامعها قو  هللا تعالى:

ََ إبر مَّكَّنَّننَمَ + ُ ََِمِنَكننلب اَّننذب َب ا ََنن َننِ ا  ََ َِننَل وب َ  ََِم َََّنننََة َ َأَمننَل ا َبب ََِة َ آتَنننَ ا اَ َب َأقَننََم ا اَصَّنن ِْ َْ ِ  وب ا
َََقبَبَع اََْم ْب   . [41]الح :  "َ لب 

ويدددخ  تحددا مفهددوم هددتس اييددة الكريمددة أهددداف الدولددة اإلسددالمية التددي تسددعى 
 نة   بحيددد  ال يعبدددد فدددي األرر سدددواسوهدددي فدددي حقيقتهدددا تحقيدددق العبوديددد نلتحقيقهدددا

ففي هدتا البداب نحداو  أن  .ومحاربة الباط  بأشكاله وأنواعهن ومناصرة الحق وأتباعه
نبين أهداف التمكين التي تسعى الدولة لتحقيقها من ترسيخ دعاَم الدولةن ونظدام الحكدم 

لدةن ونشدر الشرعين وإيجاد الحاكم الصال ن والرعية الصالحةن وو ع نظدام عدام للدو
وجلدب المصدال   ندعوة هللا في العالم كله وإقامة األمر بدالمعروف والنهدي عدن المنكدر

ل مة ودفدع المفاسدد وإحيداء األخدالق الكريمدة وإحيداء فري دة الجهداد وميدر تلد  مدن 
 األمور التي سنو حها في هتا الباب تحا مباح  متعددة ب تن هللا تعالى. 

* * * 
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 الفص  األو 
 ينـــــــ  التمكــــــــمراح

 تمهيد:

إن دعوة هللا أمانة يتحملها أه  اإليمان الصحي ن وهتس األمانة  قيلة في حد تاتهدان 
 وكتل  حملها وأداؤهان والوفاء بهان فكيف وهي متعلقة بدين هللا تعالىع 

ولددتل  مددن أعظددم األماندداا وأشدددها  قددال أمانددة الدددعوة التددي تحتددا  إلددى رجددا  
ن بأف   األخدالق الربانيدة ونفوسدهم مليَدة باإليمدان العميدقن فهدم علدى مؤمنين يتخلقو

ولتل  يسعون بدين هللا حتى يتمكن من قلوب النداس وإقامدة  ناستعداد تام لتبليغ دين هللا
 دولة اإليمان واإلسالم. 

إن مرحلدة التمكدين أو إقامدة دولدة اإليمدان تسدبقها مراحد  استخلصدها العلمداء مددن 
  ودراسة التاريخ المتأنيةن ولع  من أهم هتس المراح : دراسة كتاب هللا

 مرحلة الدعوة والتعريف باإلسالم.  -
 مرحلة اختيار العناصر التي تحم  الدعوة.  -
 مرحلة المغالبة.  -
 مرحلة الظهور.  -

وسددنحاو  خددال  هددتا الفصدد  دراسددة هددتس المراحدد  وتحديددد السددماا التددي تتميدد  بهددا كدد  
نتقدا  بهدا إلدى المرحلدة التدي تليهدا السديما المرحلدة األخيدرة مرحلدة مرحلة وكيفيدة تحقيقهدا واال

 التمكين. 

عين الدعاة إلدى هللا علدى تحقيدق هددفهم المنشدود مدن إن استيعاب مراح  التمكين ي
ومعرفدددة عواَدددق التمكدددين التدددي  نالتمكددين لهدددتا الددددين كمدددا يبصدددرهم بحقيقددة الطريدددق

مددن خددال  القددرآن الكددريم وسدديرة سدديد تعتددرر تحقيددق أهدددافهم وكيفيددة التغلددب عليهددا 
وتدداريخ األمددة المجيددد والتعامدد  مددع سددنن هللا الربانيددة المب و ددة فددي الكددون  نالمرسددلين

 والحياة والشعوب والمجتمعاا. 
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 المبح  األو 
 مرحلة الدعوة والتعريف باإلسالم

ريدف إن الخطوة األولى في سبي  إقامة الدولة المسلمة أو التمكين لإلسالم هو التع
به والدعوة إليهن وقد كان هتا نه  األنبياء والمرسلين ومدنه  القدرآنن والددعاة إلدى هللا 
هم ور ة األنبياءن واألنبياء عليهم السدالم ال يور دون مداال وال عقداران ولكدنهم يور دون 
علمدا ودعددوة ومبددادئ وقيمدا وأخالقددا وعقيدددة صددحيحة وتصدورا سددليما للكددون والحيدداة 

 العليم.  واإلنسان والخالق

إن هللا سبحانه وتعالى قد بين لندا فدي كتابده وظيفدة رسد  هللا والددعاة إليده كمدا فدي 
ََبَمَكنننَ  اَِكبَُنننََب +قولددده تعدددالى:  ََ ََنَبًَكِ  َ َُن ًَِكِ  آََيتبنَنننَ َ َُنننن ََََننن ََننن   نننِنَكِ  َُنُنِ ََْ ننن  ك مَب ََِنَ فبنننًَكِ   َِْ ننن َنَمنننَ َأ

ََبَمَك  مََّ ََّلِ تَ  ََ َََم رَ َ ا ِبِكَمَع َ َُن َِ  . [151]البقرة:  "َك نَ ا تَن

 وتم   هتس الواجباا األمور ايتية:

ًَِكِ  آََيتبنَننَ+تبليددغ وحددي هللا إلددى الندداسن وتعددريفهم بدده  :أوالَّ  ََََنن ََنن   ويكددون هددتا  "َُنُنِ

 التبليغ باألمور ايتية: 

 شرح أصو  اإلسالم وقواعدس للناس.  -1

نه  السدلف ومالَمدا للعصددر تفسدير نصدوب القدرآن والسددنة تفسديرا متبعدا لمدد -2
 التي يتم فيه التفسير من حي  األسلوب والوسيلة. 

 جمع الناس على اإلسالم ومبادَه وأخالقه وتوجيههم نحو الفهم والعم .  -3

اسددتهداف كدد  الندداس بالدددعوة سددواء كددانوا مشددركين أو نصددارذ أو يهددودا أو  -4
ء األولويددة مالحدددة أو علمددانيين أو منددافقين أو فاسددقين أو عصدداة مددع إعطددا

 . (1)للصف الداخلي ل مة

بيدددان األخطدددار التدددي تواجههدددا األمدددة اإلسدددالمية مدددن أعدددداَها والعمددد  علدددى  -5
 اجتيا ها في حدود ما تتطلبه المرحلة. 

يدر وتنميتهدا بدالخيراا والبركداا فدي هت كية الناسن أي ت كيدة نفوسدهم وتط ا: انيَّ 
ا ل وصدداف المحمددودةن وفددي تحقَّ الدددنيا وايخددرةن بحيدد  يصددير اإلنسددان فددي الدددنيا مسدد

ََنَبًَك ِ + :ايخددرة األجددر والم وبددةن وتلدد  فددي قولدده سددبحانه وتعددالى والت كيددة بهددتا  "َ َُننن

ََنَبن  َمنَ ََُ نَ َ + :المعنىن تارة تنسب إلدى هللا تعدالى وتدارة تنسدب  [49]النسداء:  ..." َنوب هللاَ َُن

ََنَبًَك ِ +ي هتس ايية لكونه واسطة في وصو  تل  إلى الناس كما ف ×إلى النبي   . "َ َُن

                               
 (. 1/263د. علي عبد الحليم ) ن( انظر: حقيقة الدعوة إلى هللا1)
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يطهدددر نفدددوس النددداس بدددوحي هللان وينمدددي أرواحهدددم وعقدددولهم  فالداعيدددة إلدددى هللا
 وأبدانهمن ويرتفع بهم إلى المستوذ التي كرمه ربه وف له على ك ير من خلقه. 

وهتس الت كية تربية تاا منه  ووساَ  تنق  اإلنسان من واقعه إلدى مدا هدو أف د  
 في أمر دينه ودنياس.  وأكرم وأحسن له

التعليمن تعليم الناس العلم النافعن أي القرآن والحكمةن وتل  في قوله سدبحانه  ا: ال َّ 
ََبَمَكَ  اَِكبَََُب َ ا ِبِكَمعَ + :من هتس ايية ََ وواجدب الددعاة إلدى هللا  ن×فهو واجدب النبدي  "َ َُن

لناس ك  الناسن فما مدن خيدر هو القرآن الكريمن وهو هدذ ل "اَِكبََُبَ +إلى يوم الدين و

للبشرية في دينها ودنياها إال نوس عنه القرآن الكدريمن ومدا مدن شديء مدن هدتا وتا  إال 
ننًَو َنننوَب + ن[28]األنعددام:  "مَّننَ فَنلَّطِنَننَ وب اَِكبَُننَبب مبننَ َشننِ    + :اشددتم  عليدده القددرآن الكددريم َ تَنِفصب

ًََاك ََبَكوَب َش ِ +و  [111]يوسف:  "َشِ      . [89]النح :  "   تببنِ

يدنقلهم مدن ظدالم الجهد  إلدى ندور العلدمن  ×إن تعليم الناس كتاب هللا وسنة رسوله 
ََبَمَكن  مَّنَ ََّلِ َتَك نَن ا +ومن  ال  الباط  إلى هداية الحقن وهتا يظهر في قوله تعدالى:  ََ َ َُن

َََم رَ  َِ  أي يبصركم بحا ركمن ويرسم لكم أسلم طريق لمستقبلكم.  "تَن

الواجبدداا المنوطددة بالدددعاة تحتددا  إلددى تميدد  إيمدداني وتفددوق روحددانين إن هددتس 
ورصديد علمددي و اد  قددافي ورجاحدة عقدد  وقددوة حجددةن ورحابدة صدددر وسددماحة نفددس 

 حتى يستطيع الدعاة تحقيق واجباتهم المتكورة. 

ومن اييداا الجامعدة فدي  نن واجباا الدعاة في آياا ك يرةإن القرآن الكريم قد بي  
لب +قوله تعدالى:  هتا الباب ا إب َّ هللاَ  ََنَفنَل َبب ْب هللاب َ ََيَِ نِ نَلَ َ  َ ََيَِ نِ َر َأَحندك ْبَ نََ  ََبَْن َر  ََ َُنبَن ُ اَّنذب

ًبكَ ْب  . [29]األح اب:  "َح

ن المولى ع  وجد  تلد  ولقد بي   نإن التقصير في القيام بهتا الواجبن إ م ومعصية
ََ +فددي قولدده تعددالى:  نَّننَسب وب إبرَّ اَّننذبُ َِنندب َمننَ  َنًنَّنَّننََخ ََب ْب َ اِهَننَدى مبننَ  َن ًَبنَننَ َِبَن ََ ا نن َِنَننَ مب ََ َُِكََُمنن َر َمننَ أَنِن

َن رَ  َب َّ ََنَنَهَ  اَ َِ ََنَنَهَ  هللاَ َ َُن ََُ ََ َئب  . [159]البقرة:  "اَِكبََُبب َأَ 

والمعنى أن من عرف الحقن فقدد وجدب عليده أن يبينده للنداسن ومدن لدم يفعد  فقدد 
 . أ م

ََ +كما نعى هللا تل  الكتمان على أه  الكتاب في قوله تعالى: َِ اَّنذبُ َِ َأَخنَذ هللاَ مبًثَنَ َ إب
َِ ا  بنننلب َْثَنكنننَ قَ  َُ َْاَ  ظََهننن ْبمبِ  َ اِشننن نَّنننَسب َ  َ َتِكََُم نَنننلَ فَننَنبَنننَذ َخ َ  ًَبنَننَّنننلَ ََب ٍَ َمنننَ َأ تَننن ا اَِكبَُنننََب َََُنبَن ِك فَببنننِئ َبنننً

َ رَ  َُ  . [187]آ  عمران:  "َُِ 

قددد أوجبددا علددى الدددعاةن وأهدد  العلددمن أن يبلغددوا  وإتا كانددا آيدداا القددرآن الكددريم
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فدد ن السددنة المطهددرة شددارحة القددرآن قددد فا ددا باألحاديدد  فددي هددتا  نالنداس بهددتا العلددم
 المجا . 

روذ اإلمددام البخدداري بسددندسن عددن ابددن عبدداس ر ددي هللا عنهمددان بدداب تحددرير 
قدا   نعلى أن يحفظوا اإليمان والعلمن ويخبروا من وراءهدم (1)يسوفد عبد الق ×النبي 

ارجعدوا إلدى أهلديكم »: ×قدا  لندا النبدي  :ن وهو من بني عبد قيس(2)مال  بن الحوير 
دد»ن لمددا قددم إليدده وفدد عبددد القديس: ×وعددن ابدن عبدداس قدا : قددا  النبدي  .«فعلمدوهم  ن  م 
َاَي     -الوفدددد أو  -َ َبَ ننن   ملحبننن»فقدددا :  نقدددالوا: ربيعدددةمدددن القدددومع أو  -الوفدددد  غنننً خننن
قالوا: إنا نأتي  من شدقة بعيددةن وبينندا وبيند  هدتا الحدي مدن كفدار م درن وال  ن«ندامَل

نستطيع أن نأتي  إال في شهر حرامن فمرنا بأمر نخبر به من وراءنان ندخ  بده الجندةن 
هدد  »قدا : فدأمرهم بأربعدة ونهدداهم عدن أربعددة: أمدرهم باإليمددان بدا  عدد  وجد  وحدددس 

شدهادة أن ال إلده إال »قدالوا: هللا ورسدوله أعلدمن قدا :  «تدرون مدا اإليمدان بدا  وحددسع
ا رسددو  هللان وإقددام الصددالةن وإيتدداء ال كدداةن وصددوم رم ددانن وتعطددوا هللان وأن محمددَّ 

   «.الخمس من المغنم

 (7)يدر: ربمدا قدا : النق(6)قدا  شدعبة - (5)والم فدا (4)والحندتم (3)ونهاهم عدن الددباء
 . (8)وربما قا : المقير

 . (9) «احفظوس وأخبروس من وراءكم»قا : 

وروذ البخاري بسندسن عند عبد هللا بدن عمدرو بدن العداب ر دي هللا عنهمدان أن 
ومدن  نر حدبلغدوا عندي ولدو آيدةن وحدد وا عدن بندي إسدراَي  وال »قدا :  ×رسو  هللا 
 . (10) «متعمدان فليتبوأ مقعدس من النار كتب عليض 

فرا اخالصة ايياا الكريمة والسنة النبوية الشريفة فر ية العدين علدى مدن تدوو
 فيه األهلية لممارسة العم  في هتس المرحلة أال وهي مرحلة التعريف. 

وعندما يكون المتصدرون لمرحلة التعريف دعداة ربدانيين يمكدنهم أن يحققدوا هدتس 
 األهداف: 

                               
 من القباَ  التي كانا تسكن الج يرة العربية وهي من بطون ربيعة. ( عبد قيس: 1)
( هدو مالد  بدن الحدوير ن أبددو سدليمان اللي دين صدحابي ند   البصددرةن مداا سدنة أربدع وسدبعينن انظددر: 2)

 (. 516تقريب التهتيبن ب)
 ( الدباء: القرع. 3)
 ( الجرة أو الجرار الخ ر تعم  من الطين. 4)
 ( ما طلي بال فا 5)
هـن  160نةن اا عن الس  كان مدافعَّ  ن( هو شعبة بين الحجا  الوردي أبو بسطام الواسطين  قةن حافظ متقن6)

 . 266انظر: تقريب التهتيبن ب
 ( أص  النخلة ينقر فيتخت منه وعاء. 7)
 ( ما طلي بالقار. 8)
 . 53( رقم 1/23)الخمس ( البخارين كتاب اإليمانن باب: أداء 9)
 . 4361( رقم 4/175اب أحادي  األنبياءن باب ما تكر من بني إسراَي  )( البخارين كت10)
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 ا:ا صحيحَّ التعريف باإلسالم تعريفَّ  -1

ن تل  بشرح أصدو  اإلسدالم وقواعددسن وآدابدهن وأخالقدهن ومنهجده ونظامده ويكو
وييسدر لده كد  مدا  نفي حياة الناسن ويفسر للمدعو ك  مجم ن ويو   له كد  مدامر

يتصور أنه عسدير أو صدعبن ويكدون تلد  وفدق تخطديط وتنظديم وتنسديق بدين الددعاةن 
سدالم إلدى كد  إنسدان كما يستدعي هتا العم  تخصصا يو ع بين الدعاة حتى يصد  اإل

 مهما كان مستواس التعليمي أو ال قافين أو االجتماعي. 

 تكوين قاعدة عري ة من المدعوين: -2

تكون هتس القاعدة على أسس من الفهم السدليم واالسدتيعاب العميدق لحقيقدة اإلسدالم 
وأخالقه وآدابه بحيد  تكدون هدتس القاعددة مدن شدراَ  المجتمدع المتنوعدةن مدن فالحدين 

حاب حددرف ومصددانع وعمددا ن وتالميددت فددي المدددارس وطددالب فددي الجامعدداا وأصدد
ومدن الم قفددين أصدحاب ال قافدداا  نومدوظفين فددي الحكومدة أو القطدداع العدام أو الخدداب

المتعددددة وأع دداء النقابدداا المهنيددة والمنتمددين ل حدد اب السياسدديةن وأصددحاب الددرأي 
 .مددن شددراَ  المجتمددعوالفكددرن وأع دداء هيَدداا التدددريس فددي الجامعدداا وميددر تلدد  

أن يعملدوا علدى إيصدا  مرحلدة الددعوة والتعريدف باإلسدالم والواجب علدى الددعاة فدي 
الدددعوة اإلسددالمية إلدديهم بصددورة قددادرة علددى مواكبددة العصددر ومتطلباتدده والمتغيددراا 
وظروفهان وأن ي عوا لهم تصوراا دقيقة لمشكالا الحيداة مدن منظدور إسدالمي يدد  

وحكومدة  نوأنه يتناو  مظداهر الحيداة جميعدا مدن دولدة ووطدن نعلى شمولية هتا الدين
 نوعقيددة صدادقة نوعلدم وق داء نوخلق وقوةن وعدالدة ورحمدةن و قافدة وقدانون نوأمة

ويكددون تكددوين القاعدددة الصددلبة التددي تحمدد  اإلسددالم  نوعبددادة صددحيحة سددواء بسددواء
 قيددف المدد ارعين بالتنسدديق والتعدداون بددين الدددعاة أنفسددهم فتهددتم مجموعددة مددن الدددعاة بت

وتربيتهمن وأخرذ في أوساط أصحاب الصناعاا والحرفن ودعاة يعملدون فدي مجدا  
وآخدرون فدي  نودعاة في أوساط االنتماءاا الموالية أو المعاديدة لإلسدالم نطالب العلم

مجددا  النقابدداان وفدددي مجددا  أصدددحاب االنتمدداءاا السياسددية والح بيدددةن وفددي مجدددا  
َاا التدريس فدي الجامعداان ويكدون بدين الددعاة تعداون أصحاب الفكر والرأي وفي هي

والبدد  نو يق وتنسيق مستمر وتنظيم دقيق وتخطيط رشيد وإدارة واعية وقيدادة حا مدة
علدددى الددددعوة  هم وإال عددداد تلددد  الجهدددد بمدددردود سددديئفر صدددفاا الددددعاة فددديامدددن تدددو

 والمدعوين وعلى العم  اإلسالمي كله. 

َْب َ اَُنَِّ نَ ى +قدا  تعدالى:  نشدرعي إن أمر التعاون بين الددعاة واجدب ََََنَل اَِن ََنََ نَ ا  َ تَن
ََِدَ ارب  َِ َََل ا بيِب َ ا ََ ََََ نَ ا   . [2]الماَدة:  "َ َ  تَن

إن الدددعوة ليسددا محصددورة فددي مجددا  معددينن أو وسدديلة واحدددةن بدد  هددي ميدددان 
را  وتل  يعني أنه البد مدن بدت  جهدود عظيمدة والبدد مدن إد نرحب ولها وساَ  شتى

أن الداعية مهما تعددا مواهبه ف نها تقصر عن اإلبداع واإلتقان في ك  مجا ن فهندا  
مددن يسددتطيع الخطابددة ويجيدددهان وهنددا  مددن يحسددن التددأليف ويتقنددهن وهنددا  مددن ينشددر 
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العلددم ويدرسددهن وهنددا  مددن يعددرف العمدد  السياسددين وآخددر يبدددع فددي العمدد  الخيددرين 
الا إال باسدتفراغ كد  داعيدة جهددس فدي مجدا  وهكتا وال يتصدور أن تغطدى هدتس المجدا

إتقانه ليحص  التكام ن ورحم هللا اإلمدام مالكدا إمدام دار الهجدرة الدتي نصدب نفسده فدي 
فكتدب إليده مدن يددعوس إلدى  نميدان من أعظم ميدادين الددعوة وهدو نشدر العلدم الشدرعي

لدده فددي  فددرب رجدد  فددت  نإن هللا قسددم األعمددا  كمددا قسددم األر اق»فقددا :  (1)ميددر تلدد 
الصالة ولم يفت  له في الصومن وآخدر فدت  لده فدي الصددقةن ولدم يفدت  لده فدي الصدومن 

وقدد ر ديا بمدا فدت  هللا  نوآخر فت  له في الجهادن فنشر العلم من أف د  أعمدا  البدر
لددي فيددهن ومددا أظددن مددا أنددا فيدده بدددون مددا أنددا فيددهن وأرجددو أن يكددون كالنددا علددى خيددر 

 .(2)«وبر

مة اإلسالمية تشكو لخالقها قلة الددعاة وملبدة الجهد ن و دياع وال يش  أحد أن األ
وال  نالعلددمن وتفشددي المنكددراا ممددا تحتددا  معدده إلددى جهددود  ددخمة إلصددالح األحددوا 

يكدددون تلددد  إال بالتعددداون السدددت مار هدددتس اإلمكانددداا بأقصدددى مدددا يمكدددن واإلفدددادة مدددن 
 التجاربن وتباد  الخبراا. 

باب الشددقاقن و رع بددتور الندد اع بددين إن أعدداء اإلسددالم يحرصددون علددى بدد  أسدد
المسددلمين عمومددان وأعيدددانهم مددن العلمدداء والددددعاة خصوصددان وهددتا يحقدددق لهددم مدددن 
األهداف والغاياا ما ال يستطيعون بلومه بجهدهم وكيدهمن وتل  أن الهدم من الدداخ  

وإن عددم إدرا  هدتس  نظهدرر وأأشد فتكا وأعظم  رران ولتا كان خطر المندافقين أكبد
تسددقط يقدة يجعدد  الداعيددة يخددالف إخواندده مددن الدددعاة بدددال مددن أعددداء هللان ويتفددرغ لالحق

رح بتل  أعداء هللان ب  إنهم يسعون لتل  وي يروندهن فعلدى أخطاَهم وتتبع ع راتهمن فيف
وفهددم حقيقددة  نالداعيددة الحصدديف أن يفددوا علدديهم الفرصددة وأن يخددتلهم باتبدداع الحددق

سدددان الظدددن ب خواندددهن والتمددداس العدددتر لهدددمن االخدددتالف المبندددي علدددى االجتهددداد وإح
والحدددرب علدددى حمايدددة أعرا دددهم وسدددمعتهمن والحدددرب علدددى التعددداونن وإشددداعة 

فهتا اإلمام أحمدد بدن حنبد  جداء فدي  نوله في تل  نمات  من األَمة والعلماء ن(3)الخير
سدديرته أندده إتا بلغدده عددن شددخب صددالح أو  هددد وقيددام بحددق واتبدداع ألمددر سددأ  عنددهن 

ري بينده وبينده معرفدةن وأحدب أن يعدرف أحوالدهن وهدتا الشدافعي ينداظر وأحب أن يجد
 ددم  : فلقينددي )أي الشددافعي( فأخددت بيددديقددا  يددونس نيددونس الصدددفي فيختلفددان ويفترقددان

ن وهددتا ابددن (4)قددا : يددا أبددا موسددى أال يسددتقيم أن نكددون إخوانددا وإن لددم نتفددق فددي مسددألة
ابن المبار : ه  قاتلدا التدر ع قدا :  المبار  سمع رجال ينا  من آخر وينتقدس فقا  له

الن قا : فه  قاتلا الفرسع قا : الن قا : فه  قاتلا الديلمع قدا : الن قدا : أفسدلم مند  
 . (5) التر  والفرس والديلم وال يسلم من  أخو  المسلمع

                               
 . 147( انظر: مقوماا الداعية الناج ن د. علي بادحدحن ب1)
 (. 2/625( ن هة الف الء )2)
 . 149( انظر: مقوماا الداعية الناج ن ب3)
  (.2/734( ن هة الف الءن تهتيب سير أعالم النبالءن د. محمد حسن عقي ن )4)
 . 147انظر مقوماا الداعية الناج ن ب (4ن )(5)
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 إتا مدددا بددددا مدددن صددداحب لددد   لدددة 
 

 فكددددددن أنددددددا محتدددددداال ل لتدددددده عددددددترا  
 

 أحدددب الفتدددى ينفدددي الفدددواحش سدددمعه 
 

 كدددددأن بددددده عدددددن كددددد  فاحشدددددة وقدددددرا  
 

 سدددليم دواعدددي الصددددر ال باسدددط أتذ 
 

 وال مددددددانع خيددددددرا وال قاَدددددد  هجددددددرا  
 

فكيدف نغفد  عدن  نإن في أعدداَنا كفايدة السدتنفاد جهودندا فدي حدربهمن ومدواجهتهم
 . (1) هتا ونوجه سهامنا لبع ناع

إن نجدداح الدددعاة  فددي تنظدديم جهددودهم وو ددعها وفددق خطددة شدداملة وتوحيددد 
ويسددتطيعون أن  نادتهم يعددين العدداملين فددي مجددا  الدددعوة علددى تحقيددق أهدددافهمقيدد

يبتلوا طاقاتهم في البنداء وانتقداء العناصدر الجيددة التدي تعتد  وتنتمدي إلدى اإلسدالم 
 وت بدا علددى هدتا االعتدد ا  وتتجدرد ممددن سددواسن وتور ده إلددى ميرهدا مددن الندداسن

ويسدتطيع الددعاة أن  .سدالميهم والت امهم الحاسم بك  مدا هدو إوممن يظهر حماس
يفر وا قاعدة قوية بين الناس تؤمن بالعم  الجماعي لإلسالم وتراس فر دا عليهدان 

وتكون تل  القاعدة طليعدة لقاعددة أوسدع  نوعلى ك  المسلمين القادرين على العم 
 جمدداعي تشددرف عليدده لجددان مشددكلة علددى جميددعمددن العدداملين لإلسددالمن فددي عمدد  

ل قافيددةن واالجتماعيددةن واالقتصددادية والسياسدديةن والتربويددةن وا نمسددتوياته الفكريددة
والحركيددة والدعويددة وفددق خطددط مجهدد ةن وتنظدديم محكددمن وإدارة واعيددة وتربيددة 

يشرف عليها علماء ربانيون وفقهداء عداملون مسدتوعبون للحيداة اإلنسدانية  نعميقة
 وق اياها ومشكالتها. 

 وساَ  الدعاة في هتس المرحلة:

لدم وك درا فيده وسداَ  اإلعدالم والتربيدة وا دهدرا هدتا العصدر الع لقد انتشر فدي
فيدده الخطابددة والكتابددة وعمددا الجامعدداا فددي كدد  مكددانن وكددتل  المدددارس فددي المدددن 
والقرذ والجبدا  والسدهو  واألريدافن وتددفقا السديو  مدن المطبوعداا والمنشدوراا 

ونن فلهددتا يجددب مددن المطددابع ودور النشددرن ونبددغ فيهددا علمدداء بدداح ونن ووعدداظ مرشددد
ويحقدق الهددف المطلدوب  نعلى الدعاة أن يتبعوا ك  أسلوب يوصلهم إلى قلدوب النداس

من نشر الدعوةن وعليهم أن يعتمدوا األساليب الحدي ة التي استغلها أعدداء اإلسدالم فدي 
وعلدديهم أن يطددوروا هددتس األسدداليب حتددى ال  نبدد  عقاَدددهمن ونشددر أفكددارهم وعلمهددم

 . (2) تصدم بقواعد الدينتتعارر مع دعوتهم وال

منهددا قولدده  نوقددد حدددد القددرآن الكددريم األسدداليب العامددة للدددعوة اإلسددالمية فددي آيدداا كريمددة
ََ +تعالى:  َْ َِّتب مبَ  َأِح َنعب َ َقَدبِهَِ  َبب َْ َبظَعب ا َِ ََ َبب ِبِكَمعب َ اََِمِ  َْ َب َُ إبََل َ ببًوب   . [125 ]النح : "اِد

ََ + :آن فدددي قولدددهولنستشدددعر إعجدددا  القدددر َْ َبننن َُ إبََل َ نننببًوب  ونشدددعر بمددددذ أبعددداد  "اِد

                               
ة الناج ن ب1) مقوماا الداعي  . 147( انظر 

 . 21( انظر: أسس الدعوةن محمد سيد الوكي ن ب2)
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إبََل َ نببًوب + :اإلطالق التي جاء في هتس اييةن وأبعاد التقييد التي جاء فيها فدأطلق وقدا 
 ََ ما حدد وما عين شيَا معينا خاصان فيددخ  فدي تلد  الحد  علدى الصدالة ودعدوة  "َْ َبن

 نإلددى تطبيددق شددرع هللا علددى أنفسددهم وأهلدديهمالندداس إلددى مكددارم األخددالق والف دديلة و
+ ََ َْ َبننن يحدددوي كددد  شددديء ويمتدددد علدددى اتسددداع جميدددع ايفددداقن وهدددو ال يخدددتب  "َ ننببًوب 

َُ +بالخطابة وال يختب بالكتابة وال يخدتب بدالوعظ والنصديحة إنمدا قدا   والددعوة  "اِد

 . (1)عامة شاملة هتس المعاني كلهان وهتس األساليب كلها 

حمدده هللا تعددالى: )إن الدددعوة دعددوة إلددى سددبي ن ال لشددخب ويقددو  سدديد قطددب ر
القددر الداعية وال لقومهن والدعوة بالحكمدة والنظدر فدي أحدوا  المخداطبين وظدروفهم و

حتى ال ي ق  عليهم وال يشق بالتكاليف قب  اسدتعداد النفدوس  التي يبينه لهم في ك  مرة
ريقددة حسددب مقت ددياتهان فددال التنويددع فددي هددتس الطولهددان والطريقددة التددي يخدداطبهم بهددا 

  .(2) تستبد به الحماسة واالندفاع والغيرة فيتجاو  الحكمة في هتا كله وفي سواس(

ويقو  أي ا: )بالموعظة الحسنة التي تدخ  إلى القلدوب برفدقن وتتعمدق المشداعر 
بلطددفن ال بددال جر والتأنيددب فددي ميددر موجددبن وال بف دد  األخطدداء التددي قددد تقددع عددن 

نيددةن فدد ن الرفددق فددي الموعظددة ك يددرا مددا يهدددي القلددوب الشدداردةن جهدد  أو عددن حسددن 
 . (3) ويؤلف القلوب النافرةن ويأتي بخير من ال جر والتأنيب والتوبيخ(

ويقو  أي ا في معنى الجد  بالتي هي أحسن: )أي بال تحامد  علدى المخدالف وال 
ة فدي الجدد ن ترتي  له وال تقبي ن حتى يطمَن الداعي ويشدعر أن لديس هدفده هدو الغلبد

 . (4) ولكن اإلقناع والوصو  إلى الحق(

 وعليه تكون األساليب العامة للدعوة إلى هللا  ال ة هي: 

 الحكمة.  -1
 الموعظة الحسنة.  -2
 . (5)المجادلة بالتي هي أحسن -3

وعلى الدعاة أن ال يغفلوا الوساَ  الحدي ة التي ظهرا في هتا العصرن وكان لهدا 
  مالتهم وأفكارهم ومن هتس الوساَ :س ومعااأل ر الكبير في سلو  النا

 وساَ  اإلعالم: -1

أنواعهدددا أسددددلوب جيدددد إتا أحسددددن اسدددتغاللهن فالصددددحف اليوميددددة  وهدددي بجميددددع
والمجدالا الشدهرية أو األسدبوعيةن والنشددراا الدوريدةن والوسداَ  السدمعية )اإلتاعددة( 

)ايلدددة الحاسدددبة الفيدددديو( وحتدددى  -والتسدددجي  المرَدددي  -والوسددداَ  البصدددرية )التلفدددا  

                               
 . 8( انظر: حكمة الدعوة وصفة الدعاة ألبي الحسن الندوين ب1)
 (. 4/2198في ظال  القرآن ) (2) (2)

 (. 4/2198( في ظال  القرآن )3)

 (. 4/2302المصدر نفسه )( 4)
 . 19( انظر:  الدعوة اإلسالمية بين الفردية والجماعيةن سليمان مر وقن ب5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 282 

فكدد  هددتس الوسدداَ  يمكددن أن تسددتخدم فددي مجددا  الدددعوة ويمكددن  نالدقيقددة( )الكمبيددوتر(
والتم يليداا الهادفدة التدي تبعد  فدي  ناستخدام القصة للتدأ ير فدي نفدس السدامع والقدارئ

النفوس الطموحن وت ير فيها حب الجهاد فدي سدبي  هللا وتددعو إلدى الف داَ  واألخدالق 
  األناشيد الحماسية التي تشع  فدي النفدوس الحمداس واالنطدالق للددعوة الحميدةن وهنا

 في سبي  هللان وفي تاريخنا مادة دسمة تغتي هتس المو وعاا. 

الش  أننا إتا قددمنا للنداس هدتس األلدوان مدن األسداليب وهدي تحمد  فدي معانيهدا مدا 
ةن والم د  العاليدة تدعو إليه من العقيدة الصحيحةن واإليمان العميدقن واألخدالق الفا دل

 نوايداب والتقاليد التي نعت  بهدان نكدون قدد ولجندا إلدى قلدوبهم مدن حيد  يجدب أن نلد 
ونكون قدد قددمنا لهدؤالء المدولعين بهدتس األسداليب عو دا عمدا يله دون وراءس مدن هدتس 

حكم فدي التفاهاا التي استولا على عقولهم فأ لتها عن الحدقن فحينَدت نسدتطيع أن ندت
 نونغددتيها بالف دداَ  بددد  الرتاَدد  نهددا بددالحق بدد  الباطدد عقددولهمن فنم قلدوب الندداس و

 . (1)ونوجههم إلى الخير والصالح

 الكتب والبحو : -2

امت ا الددنيا بالمؤلفداان وأصدب  فدي كد  بيدا مكتبدةن بد  فدي كد  مكتدب مكتبدةن 
 وك را دور النشرن وشجع تقدم فن الطباعة على م اعفة المطبوعاا بشك  هاَ . 

الكتب والمجالا الجنسية والرواياا والقصبن وكتب الجريمدة والفسدادن إن 
الندار فدي الهشديم وكتب األفكار الهدامة والمنحرفة انتشرا في دنيا النداس انتشدار 

اللغاا والوساَ ن فيجب على الدعاة أن يكتبوا الكتب والبحو  بأسلوب سده   بك 
ناس باإلسالم وتشدرح لهدم ممتع و جتاب يفهمه عامة الناس وخاصتهمن وتعرف ال

ان وأنده كفيد  ب سدعاد وتقنعهم أنده مدنه  كامد  يتنداو  شدَون الحيداة جميعَّد نتعاليمه
حيد  إنده أوجدد ح دارة مشدرقة  نالناس وجلب الرخاء واألمن والسالم لهم جميعا

األفكددار ان ويحسددن أن تعددرر هددتس بددق تطبيقددا صددحيحَّ وتاريخددا مجيدددا يددوم أن ط  
حملهدا كمدا تسده  قراءتهدا بحيد  تكدون كد  فكدرة أو   هونظيراتها في كتيباا يس

بح  في كتيب على حدةن وتتسلس  في ربط قوين وجاتبيدة مدؤ رة تجعد  القدارئ 
 . (2)ال ينتهي من كتيب حتى يجد نفسه مشدودا إلى قراءة التي يليه

وهكتا يسعى الددعاة إلدى توظيدف كد  الوسداَ  مدن الخطبدة والمحا درة والددرس 
خ للتعريف بدعوة اإلسالمن والبد لهم من استيعاب فقه األمر بدالمعروف والمناظرة.. إل

ب قامددة المنشدآا والمؤسسدداا النافعددة  االهتمداموالنهدي عددن المنكدر ووسدداَله وأسدداليبه و
عاة الددتين يتصدددون والبددد أن يكددون الددد .التددي تجلددب الخيددر للندداس وتدددفع عددنهم الشددر

بين النداسن ألن القددوة هدي الصدورة الحيدة تعريفهم بدعوة اإلسالم قدوة لتعليم الناس و
للفكددرةن والتطبيددق العملددي للدددعوةن والتو ددي  الجلددي للحجددةن والشدد  أنهددا مددن أعظددم 

وك يددر مددن المدددعوين  نأسددباب بددتر المحبددة فددي القلددوبن ووجددود القناعددة فددي العقددو 

                               
 . 20( انظر: أسس الدعوةن د. محمد السيد الوكي ن ب1)
 . 75( انظر: كيف ندعو الناسن عبد البديع خ رن ب2)
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رة ينتفعددون بالسدديرة والسدديما العامددة وأربدداب العلددوم القاصددرة فدد نهم ينتفعددون مددن السددي
واألخدددالق الفا ددددلة واألعمدددا  الصددددالحة مددددا ال ينتفعدددون مددددن األقدددوا  التددددي قددددد ال 

 . (1)يفهمونها

إن الندداس قددد أحسددنوا القددو  فمددن وافددق قولدده فعلدده »و  در ابددن القدديم حيدد  قددا : 
 . (2)«ومن خالف قوله فعله فتا  إنما يوبخ نفسه نفتا  التي أصاب حظه

يسددتطيع »القدددوة وخطددورة انعدامدده حيدد  والبددد مددن التأكيددد علددى أهميددة عنصددر 
اإلنسان أن يكون عالما جهبتا في الكيمياء أو العلوم أو الطب أو الهندسدة أو ميدر تلد  
مددن العلددوم التددي أمرنددا هللا بتعلمهددا لتعمددر الدددنيان ولكددن هددتس العلددوم ال تتطلددب منددا قيدددا 

ولكن هتا ال  نهوا سلوكيان فقد تكون عالما في أي فرع من هتس العلوم وسلوك  تبعا ل
إال علدم الددين  نيفسد الحقيقة أن  عالم في علم  ألن النبوغ ال ي ع قيدا على األخالق

ف ن  إن كنا من علماَده أو الدداعين إليده أو المتددينين المخلصدين البدد أن تكدون قددوة 
 .(3)حسنة لما تدعو إليه وإال لما استمع إلي  أحد

 : )قدددا  ميدددر واحدددد مدددن السدددلف: -هللا رحمددده  -قدددا  شددديخ اإلسدددالم ابدددن تيميدددة 
  .(4) الحكمة معرفة الدين والعم  به(

والعلم بال عم  حجة على صاحبه يوم القيامةن ولهتا حتر هللا المؤمنين أن يقولدوا 
ََََن رَ +فقا  ع  وج :  نما ال يفعلون َن َر َمنَ  َ تَنِف َ تَنَ َ  ََ آَمنَن ا َّلب ََْ َمِ ُكنَ  ََي أَُنَُّهنَ اَّنذبُ ننَد هللاب  َنن َب

ََ رَ  ََ  . [3ن 2]الصف:  "َأر تَنَ  ََ ا َمَ َ  تَنِف

 قا  الشاعر: 

 يددددددا أيهددددددا الرجدددددد  المعلددددددم ميددددددرس 
 

 هدددددددال لنفسددددددد  كدددددددان تا التعلددددددديم  
 

 ابدددددددأ بنفسدددددد  فانههددددددا عددددددن ميهددددددا 
 

 فدددد تا انتهدددددا عنددددده فأندددددا حكددددديم  
 

 فهنددددددا  يقبدددددد  مددددددا تقددددددو  ويقتدددددددذ 
 

 بدددددددالعلم منددددددد  وينفدددددددع التعلدددددددديم  
 

 ء لدتي السدقام مدن ال ددنا تصدف الددوا
 

 كيمدددددا يصددددد  بددددده وأندددددا سدددددقيم 
 

 أرا  تلقددددددددددد  بالرشددددددددددداد عقولندددددددددددا 
 

 نصدددحا وأندددا مدددن الرشددداد عدددديم 
 

 ال تندددددده عددددددن خلددددددق وتددددددأتي م لدددددده 
 

  (5)عددددار عليدددد  إتا فعلددددا عظدددديم 
 

                               
 (. 3/110( مجموع الفتاوذن ابن با  )1)
 . 192( الفواَدن ب2)
 . 111وأصو ن جمعة أمينن بقواعد عوة ( الد3)
 (. 23ن 9/22( درء تعارر العق  والنق  )4)
 . 97( انظر: الحكمة في الدعوة إلى هللان ب5)
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 عدة الدعاة القاَمين على هتس المرحلة: 

 لتمي  اإليماني والتفوق الروحي:: اأوالَّ 

 -يعدد  اقويَّد ااإليمان عقيدة صدحيحةن ومعرفدة جا مدةن وتدأ يرَّ إن التمي  في مجا  
أهم المقوماا وأولى األولوياا بالنسبة للداعيدةن لكدي يكدون الداعيدة عظديم  -بال ن اع 

اإليمان با ن شديد الخدوف مندهن صدادق التوكد  عليدهن داَدم المراقبدة لدهن ك يدر اإلنابدة 
ملكدوا هللان وقلبده مستح در للقداء هللان إليهن لسانه رطدب بدتكر هللان وعقلده مفكدر فدي 

مجتهددد فددي الطاعدداان مسددابق إلددى الخيددراان صددوام بالنهددار قددوام بالليدد ن مددع تحددري 
اإلخالب التامن وحسن الظن با ن وهدتا هدو عندوان الفدالح وسدما الصدالحن ومفتداح 

فد تا  نق لمعنى العبودية الخالصة   وهي التي تجلب التوفيق من هللايالنجاح إت هو تحق
 . (1)بالداعية مسددن إن عم  أجادن وإن حكم أصابن وإن تكلم أفاد

م عبوديتده مدن الدت  والخ دوع واإلنابدة االتد »: -رحمه هللا  -يقو  ابن القيم 
وامت ا  أمر سيدسن واجتناب نهيدهن ودوام االفتقدار إليدهن واللجدوء إليدهن واالسدتعانة 

بهن وأن ال يتعلق قلبه بغيرس محبة وخوفدا  بهن والتوك  عليهن وعيات العبد به ولياتس
ا ان مطيعَّدا وميتَّدان حيَّدا وكبيرَّ ورجاءن وفيه أي ا أنه عبد من جميع الوجوس: صغيرَّ 

ان معافى ومبتلىن بالروح والقلب واللسان والجوارحن وفيه أي دا أن مدالي وعاصيَّ 
د  ا علدي  ا أند  أندا الدتي منندونفسي مل  ل  ف ن العبد وما يمل  لسيدسن وفيه أي َّ

دد نبكد  مددا أندا فيدده مددن نعمدة فددتل  كلده مددن إنعامدد  علدى عبددد  ا أنددي ال وفيده أي َّ
أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إال بأمر ن كما ال يتصدرف العبدد إال بد تن 

ا فد ن صد  ا وال حياة وال نشورَّ ان وال موتَّ ا وال نفعَّ وإني ال أمل  لنفسي  رَّ  نسيدس
 . (2)«حقيقةله شهود تل  فقد قا  إني عبد  

وال يتصددور للداعيددة نجدداح وتوفيددقن أو تمييدد  وقبددو  دون أن يكددون حظدده مددن 
دد إت كيددف تدددعو الندداس إلددى أحددد وصددالت  بدده واهيددة ومعرفتدد  بدده »ا اإليمددان عظيمَّ

 . (3)«قليلة

وهتس الغاية العظمى تتص  أك ر شيء بأعما  القلوب التدي تخفدى علدى النداس وال 
فد ن  نأن آ دار تلد  تظهدر بو دوح فدي األقدوا  واألفعدا  يعلمها إال عدالم الغيدوبن إال

عكددوف القلددب علددى هللا تعددالى وجمعدده عليددهن والخلددوة بددهن واالنقطدداع عددن االشددتغا  »
االنتقا  به وحدس سدبحانه بحيد  يصدير تكدرس وحبدهن واإلقبدا  عليده فدي محد  وبالخلق 

الخطدراا كلهددا همدوم القلدب وخطراتددهن فيسدتولي عليده بدددلهان ويصدير الهدم كلدده بدهن و
فيصدير أنسده بدا  بددال عدن أنسده  نبتكرس والتفكر في تحصي  مرا يه وما يقرب منده

وال مدا يفدرح بده  نحدين ال أنديس ل  ألنسه بده يدوم الوحشدة فدي القبدوربالخلقن فيعدس بت

                               
 . 34( انظر: مقوماا الداعية الناج ن ب1)
 . 35ن 34( الفواَدن ب2)
 . 188ن ب( مع هللان الشيخ محمد الغ الي3)
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 . (1)«سواس

ك  تل  ينعكس على الداعية فتظهدر علدى شخصديته آ دار اإليمدان الصدحي  
  المتحر  ومن أبر ها:

 التحرر من عبودية مير هللا: -1

اإليمددان قددوة عظمددى يسددتعلي بهددا المددؤمن علددى كدد  قددوذ األررن وكدد  شددهواا 
الدنيا ويصب  حرا ال سلطان ألحد عليه إال  ن فال يخداف إال هللان وال يدت  إال  ن وال 

ير كبيدر وال يأمد  إال مدن هللان وال يتوكد  إال علدى هللان ولإليمدان تدأ  نيطلب إال من هللا
في أعظم أمرين يسيطران على حياة البشر وهما: الخوف على الر قن والخوف علدى 

 الحياة. 

فددال يخفددى كددم أت  الحددرب أعندداق الرجددا ن وكددم يشددغ  الندداس حددب  أمددا األو :
وكددم بدداع أندداس مبددادَهمن وخددانوا أمددتهم وتنكددروا لما دديهم لمددا تهددب الددتهب  نالمددا 

ن فحقاَق اإليمان تم  قلبه فال يتأ ر بشيء من هدتا بأبصارهم وسبي قلوبهمن أما المؤم
َََد رَ +ألن في قلبه قو  الحق ج  وعال:  ْبِزَقَكِ  َ َمَ َت  ََّْمَ ب   . [22]التارياا:  "َ وب اَ

ََِبَد َخ َ اِشَكَل ا ََنلَ +وألنه يعلم من بيدس الر ق:  َِ َ ا ِنَد هللاب اَلَبِز َب َْ ا   [17]العنكبدوا:  "فََ ِنَُن

َِبَنَد َر مبنَ َد رب هللاب  َ مَيَِبَكن َر َََكنِ  +ال يملد  أحدد مدن البشدر مدن تلد  شديَا وأنه  ََ تَن ُ إبرَّ اَّنذب
وفوق تل  يعلم حقيقة الدر ق فدي الددنيا وقيمتده المحددودة ويدرتبط  ن[17]العنكبوا:  "ْبِزقَك

ًٌِ َ أَ ِنَ َل+بقوله:  ََ َخ َْ َب  َِ  . [131]طه:  "َ ْبِز

 . [54]ب:  "ا ََلبِزقَنَنَ َمَ َََل مبَ ننََّفَد  إبرَّ َمذَ +وقوله:

ا لو كانا الدنيا تعد  عند هللا جناح بعو ة ما سقى كدافرَّ »: ×وحدي  المصطفى 
 . (2) «منها شربة ماء

 : -رحمه هللا  -ومن هتس المنطلقاا اإليمانية قا  الشافعي 

 ا أندددددا إن عشدددددا لسدددددا أعددددددم قوتَّددددد
 

 وإتا مدددددددا لسدددددددا أعددددددددم قبدددددددرا  
 

 همددددددددة الملددددددددو  ونفسددددددددي همتددددددددي 
 

  (3)نفدددس حدددر تدددرذ المتلدددة قهددددرا 
 

فيقين المؤمن أن الموا والحياة بيدد هللان وأنده ال ينجدي حدتر مدن قددرن  أما ال اني:
وأن األمة لو اجتمعا على أن ي روس بشيء ال ي دروس إال بشديء قدد كتبده هللا عليدهن 

أَُِنَنَمنَ َتَك نَن ا +ا  تعدالى: كمدا قد نوأن الموا ليس باإلقددام وأن السدالمة ليسدا باإلحجدام

                               
 (. 2/87(  اد المعاد )1)
 . 2320كتاب ال هدن باب: ما جاء في هوان الدنيا على هللان حدي  رقم  ( الترمتين2)
 . 36( انظر: مقوماا الداعية الناج ن ب3)
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َُِ  وب  َننَل    مَُّ نََّدة   ن َْ َ ََنِ  َنننِ ْبنكَُّ  اََِمِ  ومدن هندا يتميد  المدؤمن عدن ميدرس  ن[78]النسداء:  "َُِد

فبينما ترتجدف القلدوب وتنسدكب الددموعن وتعلدو التوسدالان وتقددم التندا الان حرصدا 
 خبيب بن عدي قاَال: على الحياة نجد المؤمن كالطود الشامخ يهتف مع 

 ولسددددا أبددددالي حددددين أقتدددد  مسددددلما 
 

 علددى أي جنددب كددان فددي هللا مصددرعي  
 

  :ويتتكر قو  علي بن أبي طالب

 أي يدددددددومي مددددددددن المدددددددوا أفددددددددر 
 

 يددددددددددوم ال يقدددددددددددر أو يددددددددددوم قدددددددددددر  
 

 يدددددددددددددوم ال يقددددددددددددددر ال أرهبددددددددددددده 
 

  (1)ر ال ينجدددددو الحدددددتروومدددددن المقدددددد 
 

ِب َمنَ +بدالموا هتفدوا قداَلين:  وال ينسى خبر سحرة فرعون لما آمندوا وهدددوا فَنَِق
نِنًََ َب  َمذبخب اِ ًََََة اَدُّ ََ تَنِ  َ  إبلَّ ََ قََ  . [72]طه:  "أَن

 الخشية من هللا: -2

ُب +وهي من أعظدم آ دار اإليمدان وأبدر  أوصداف المدؤمنين  ًَِْن َِ َنِ  َبب َََّْ ََ ََيَِ نِ َر  ُ اَّنذب
ََعب َمِ فبَ  رَ  َ َّْ ََ اَ  . [49ياء: ]األنب "َ َم  مَب

ا+ ْب هللاب َ ََيَِ ِ نََل َ َ  ََيَِ ِ َر َأَحدك ْبَ ََ  َْ َر  ََب ََ َُنبَن ُ  . [39]األح اب:  "إب َّ هللاَ  اَّذب

  .(2) «إني ألخشاكم   وأتقاكم له»حي  يقو :  ×وقدوتهم في تل  النبي 

ن وعندددما تعمددر (3)«والخشددية أخددب مددن الخددوفن فهددي خددوف مقددرون بمعرفددة»
ألن الخدوف يحدو   لة والخوف قلب الداعية المؤمن يتمي  عن الغافلين والعاب ينالخشي

إتا سكن الخوف القلدوب أحدرق »قا  إبراهيم بن سفيان:  نبين صاحبه وبين محارم هللا
 . (4)«موا ع الشهواا منها وطرد الدنيا عنها

 مدن خداف هللا لدم ي درس أحددن ومدن خداف ميدر هللا لدم»وقا  الف ي  بن عيار: 
وما استعان عبدد علدى دينده بم د  الخشدية »ن وهتس الخشية دافعة للطاعة (5)«ينفعه أحد
تجع  خشيته   أسرع إلدى فدؤادس مدن »والداعية له رتبة عليا من اإليمان  .(6)«من هللا

والخشية أساس مراقبدة هللا ترقدى بدالمؤمن  .(7)«أي رهبة تخامر نفسه أمام تي سلطان

                               
 . 37( انظر: مقوماا الداعية الناج ن ب1)
 (. 9/104( البخارين كتاب النكاحن )الفت  2)
 . 269( تهتيب مدار  السالكينن ب3)
 . 270ن بتهتيب مدار  السالكين( 4)
 (. 2/661ن هة الف الءن )( 5)
 (. 1/513( المصدر نفسه )6)
 . 190( مع هللان ب7)
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 . (1)عبد هللا كأنه يراس ف ن لم يكن يراس ف ن هللا يراسإلى درجة اإلحسان وأن ي

 حسن الصلة با : -3

والمقصددود بهددا إقامددة الفددراَرن واالسددتك ار مددن النوافدد ن واالشددتغا  باألتكددارن 
والمداومدة علدى االسددتغفار وك درة الددتالوة القرآنيدةن والحدرب علددى المناجداة الربانيددةن 

العبدادة  اد يتقدوذ بده الداعيدةن فالصدالة صدلة  ألن نومير تل  من القرباا والطاعداا
بيندده وبددين مددوالسن وال مندداب مددن تميدد س فددي حرصدده عليهددان وتبكيددرس إليهددا وخشددوعه 

فسددعيد بددن  نفيهددان وتطويلدده لهددان وشددهودها مددع الجماعددة ولدده فددي تلدد  قدددواا سددالفة
 . (2)المسيب ما فاتته الصالة في جماعة أربعين سنة

إندي »د إلى الصالة وبه الفال ن فلما روجع فدي تلد  قدا : والربيع بن خي م كان يقا
ولسا أدري كيف يكدون  (3)«أسمع حي على الصالة ف ن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا

داعية من يتخلف عن الصلواا في الجماعداا سديما فدي الفجدر والعصدر والعشداء مدع 
من اإل م والدو رن  ما ورد في أداَها من تعظيم األجرن وما جاء في فواتها من التحتير

وقدد تددرخب ك يددرون فددي تلدد  فددال يهمهددم التبكيددرن وال يعندديهم إدرا  التكبيددرن ولسددا 
إتا رأيددا الرجدد  »أدري مددا يقددو  هددؤالء إتا سددمعوا مقالددة إبددراهيم بددن  يددد التيمددي: 

ن وبماتا يعلقون إتا علموا أن سعيد بدن (4)«يتهاون في التكبيرة األولى فامس  يد  منه
 . (5)«فاتته صالة الجماعة بكى إتاكان »التنوخي عبد الع ي  

والحقيقة أن األمر فدي هدتا يطدو  والتفدريط فيده مدن بعدر الددعاة ك يدر وخطيدرن 
 ونصوب الكتاب والسنة أشهر من أن تتكر. 

منشدور الواليدة الدتي مدن أعطيده اتصد ن ومدن منعده »والتكر عظيم المن لة فهدو 
رقهدا صدارا األجسداد لهدا قبدوران وعمدارة ع  ن وهو قوا قلدوب القدوم الدتي متدى فا

ديددارهم التددي إتا تعطلددا عندده صددارا بددوران وهددو سددالحهم الددتي يقدداتلون بدده قطدداع 
الطريقن وماؤهم التي يطفَون به التهداب الحريدقن ودواء أسدقامهم الدتي متدى فدارقهم 

ََ ََي أَُنُّ +والدتكر هدو العبدادة المطلوبدة بدال حدد ينتهدي إليده  (6)«انتكسا به القلدوب ُ َهنَ اَّنذب
ًكا َبِنننلكا َنثبنن ََِنننَل ا هللاَ  َِ +وبددال وقددا تخددتب بدده  [41]األحدد اب:  "آَمنَنن ا ا ننبَب َْ َِ آَا ب اًََِّننوب َف نن َ مب

ْب   َ َأطِننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَلاَو اَننََّهنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَ
ََ تَنِلَضنننَل َّنن ََ ََََنننَل +وبدددال حدددا  تسدددت نى منددده  [130]طددده:  "ََ ََ َُنننِذَنَل َر هللاَ قبًََمكننَ َ قَنََننن دكا َ  ُ اَّننذب

 . [191]آ  عمران:  " َبب ِ َقنَ 

                               
 . 39( انظر: مقوماا الداعية الناج ن ب1)
 (. 1/370( ن هة الف الء )2)
 (. 1/381( المصدر نفسه )3)
 ( 1/468)ن هة الف الء ( 4)
 . 463( تهتيب مدار  السالكينن ب5)
 . 463( المصدر نفسهن ب6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 288 

 ×وبوصدددية المصدددطفى  نوالدددتاكرون هدددم السدددابقون فدددي ريدددار الجندددة يرتعدددون
 . (1)يعملونن وبمباهاة المالَكة يسعدون

يسددتغفر فددي اليددوم والليلددة سددبعين  ×واالسددتغفار مددن أعظددم األتكددار وكددان المصددطفى 
 . (2)مرة

 ديق مخرجدان ومدن كد   من ل م االستغفار جع  هللا له مدن كد »وأخبر أمته أن 
ن ولدتا فالبدد للداعيدة مدن األتكدار ليحيدى هللا (3) «هم فرجا ور قه من حي  ال يحتسب

 قلبهن والبد له من االستغفار ليمحو هللا تنبه. 

با  التدي يحتاجهدا الددعاةن  الاوأعظم التكر تالوة القرآن التي هي من أقوذ الص
الصددالة بددا  إعدد ا  كتدداب هللا وإدمددان  ومددن»ولهددا أ رهددا فددي واقددع الدددعوة والحيدداةن 

تالوته وتدبر معانيهن وعقد مقارنة مستمرة بين الم   التدي يحددو العدالم إليهدان والواقدع 
التي  وذ الناس فيهن لتكدون هدتس المقارندة حداف ا علدى تدتكير النداس بدالحقن وقيدادتهم 

عددة لروحدده وسددكنا إلدى هللان وتددأهليهمن وقددرب الداعيددة مددن كتدداب هللا يجددب أن يكددون مت
ن والصددلة بددالقرآن موجبددة (4)«لفددؤادس وشددعاعا لعقلددهن ووقددودا لحركتدده ومرقدداة لدرجتدده

ينبغي لحام  القرآن أن يعرف بليله إتا الناس نداَمونن : »للتمي  كما قا  ابن مسعود 
وبنهددددارس إتا الندددداس مفطددددرونن وبح ندددده إتا الندددداس يفرحددددونن وببكاَدددده إتا الندددداس 

ا الندداس يخو ددونن وبخشددوعه إتا الندداس يختددالونن وينبغددي ي ددحكونن وبصددمته إت
وال ينبغدي لحامد  القدرآن أن ان ا سدكينَّ ا حليمَّ ا حكيمَّ ا مح ونَّ لحام  القرآن أن يكون باكيَّ 

 . (5)«اا وال حديدَّ ا وال صياحَّ وال سخابَّ  ا وال مافالَّ افيَّ يكون ج

يس النجدداح والخالصددة أن التميدد  اإليمدداني مددن أعظددم أسددباب نجدداح الداعيددةن إت لدد
و مع تلد  وقبد  تلد  بتوفيدق بفصاحة اللسان وال قوة البرهان وال ك رة األعوانن ب  ه

أن الدعاة التين يكرسدون أوقداتهم   لددفع النداس »وال ش   نلتي يخب به أولياءسهللا ا
إلى سبيلهن البد أن يكون شعورهم با  أعمقن وارتباطهم بده أو دقن وشدغلهم بده أدومن 

 . (6)«أو   ورقابتهم له

لقد قصر بعر الدعاة والجماعاا اإلسالمية في العناية بهتا الجانب المهدم بسدبب 
والمطلدوب التدوا ن والشدمولية  نت خيم العنايدة بالجواندب الفكريدة والسياسدية وميرهدا

 وإعطاء ك  جانب حقه من االهتمام. 

  انيا: الرصيد العلمي وال اد ال قافي:

لتسدداؤالان وحلددوال د الندداس عنددد الداعيددة إجابددة لتددى يجددوهددتا أسدداس البددد مندده ح
إ افة إلدى تلد  هدو العددة التدي بهدا يعلدم النداس أحكدام الشدرعن ويبصدرهم  نللمشكالا

                               
 . 42ن 41قوماا الداعية الناج ن ب( انظر: م1)
 . 1518( رقم 2/178) ×( البخارين كتاب الدعواان باب استغفار النبي 2)
 . 1518( رقم 2/178( أبو داودن كتاب الصالةن باب: االستغفار )3)
 . 191( مع هللان ب4)
 . 192( الفواَدن ب5)
 . 190( مع هللان ب6)
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بحقاَق الواقعن وبه أي ا يكون الداعية قادرا على اإلقناع وتفنيدد الشدبهاان ومتقندا فدي 
لى هللا أشدرف مقامداا وإتا كانا الدعوة إ. »(1)العررن ومبدعا في التوعية والتوجيه

العبد وأجلها وأف لها فهي ال تحص  إال بالعلم الدتي يددعو بده وإليدهن والبدد مدن كمدا  
والخور فدي ممدار الددعوة  .(2)«الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يص  إليه السعي

العامد  علددى »وميادينهدا البدد للددداعي مدن علددم وإال ترتدب علدى تلدد  آ دار وخيمددة ألن 
السددال  علددى ميددر طريددقن والعامدد  علددى ميددر علددم مددا يفسددد أك ددر ممددا ميددر علددم ك

 . (3)«يصل 

العلددم إمددام العمدد  والعمدد  تابعددهن وهددتا ظدداهر فدد ن : »وكمددا قددا  معددات بددن جبدد  
  .(4)«القصد العم ن والعم  إن لم يكن بعلم كان جهال و الال واتباعا للهوذ

تدددادهم بددهن وأخددتهم عندده وطبيعددة مهمددة الددداعي خطيددرة ونظددرة الندداس إليددهن واع
أشد  رورة للداعي إلى هللا ألن ما يقدوم بده مدن الددين منسدوب إلدى »يجع  أمر العلم 

رب العالمينن فيجب أن يكون الداعي على بصيرة وعلم بما يددعو إليدهن وبشدرعية مدا 
ووقدع  نيقوله ويفعله ويتركهن ف تا فقد العلدم المطلدوب الدال م لده كدان جداهال بمدا يريددس

لخددبط والخلددط والقددو  علددى هللا ورسددوله بغيددر علددمن فيكددون  ددررس أك ددر مددن فددي ا
إصالحهن وقد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف لجهله بما أحله الشدرع وأوجبده وبمدا 

  .(5)«منعه وحرمه 

العلم أشرف ما رمب فيه الرامدب وأف د  مدا طلدبن »والبد للداعية أن يوقن أن 
 . (6)«اقتناس الكاسبوجد فيه الطالبن وأنفع ما كسب و

كمدا قدا   نوايخت بالعلم آخدت بالبدايدة الصدحيحة إت العلدم مقددم علدى القدو  والعمد 
ََ +تعالى:  ِْفبِل َبَذنبب ََِ  أَنََّل  َ إبَََل إب َّ هللاَ َ اِ َُن َِ  . [19]محمد:  "فََ

ََ َُنِلفَن ب +وبالعلم يحو  الداعية الرفعة في المي ان الرباني وفق قوله تعالى:  ُ هللاَ اَّنذب
  ْ ََْقَ ََِ  َد َب َِ ََ َأ َت ا ا ُ  . [11]المجادلة:  "آَمَن ا مبِنَكِ  َ اَّذب

فَنََنِ  َ + :والسعي في طلب العلم تحقيق للغاية التي أرادها هللا ووجه إليهدا فدي قولده
َنذب  َب َ ًَب ُ َنَُنَف ََّه ا وب اَدَب َهِ  طََئبَفٌع ًَب ننِ َْ رَ نَنَفَل مبَ َنوَب فبِلَقع  مَب ََّهِ  َُيَِذ ََ ََ ا إبًََِهبِ  ََ ََْق ََا   "َْ ا قَنِ َمَهِ  إب

 . [122]التوبة: 

أوجب على إحداهما الجهاد في سدبيله وعلدى األخدرذ »فقد جع  هللا األمة فرقتين 
التفقه في ديندهن لدَال ينقطدع جمديعهم عدن الجهداد فتنددرس الشدريعةن وال يتدوفروا علدى 

                               
  .45( انظر: مقوماا الداعية الناج ن ب1)
 ( 1/154( مفتاح السعادة )2)
 (. 1/130( المصدر نفسه )3)
 (. 136ن 28/135( مجموع فتاوذ ابن تيمية )4)
 . 135( أصو  الدعوةن د. عبد الكريم  يدانن ب5)
 40( أدب الدنيا والدين للماوردين ب6)
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 ى الملةن فحرس بي ة اإلسالم بالمجاهدينن وحفدظ شدريعة طلب العلم فتغلب الكفار عل
فقددا   ناإليمدان بدالمتعلمينن وأمدر بدالرجوع إلديهم فددي الندوا   ومسدألتهم عدن الحدواد 

َََمن رَ +عد  وجد :  َِ نَُ   َ تَن ََا َقنََ َمِ  +وقدا  تعدالى:  [43]النحد :  "فََِ نَأََ ا َأِمنَو اَنذَبِنلب إبر َنننِ َ إب
َب  ََ اِْمنننن نننن ََ َأِمننننٌل مَب ُ َبَمننننلَ اَّننننذب ََ َهِ  ََ ننننننِ َْدُّ َخ إبََل اَلََّ نننن لب َ إبََل َأ ِلب اِْمننننلب مب ََاََنننن ا  بننننلب َ ََننننِ    َأ ب اِْلَننننِ وب َأ

َُنِنببدَ نَلَ  ِْ  . [83]النساء:  "َُ

 وإتا سل  الداعيدة طريدق العلدم حظدى بالخيريدة الربانيدة ال ابتدة فدي حددي  رسدو  
  .(1) «ا من طرق الجنةعلما سه  هللا به طريقَّ ا يلتمس به من سل  طريقَّ : »×هللا 

وإتا نا  الداعية حظا وافيا من العلم وانددر  فدي سدل  طلبدة العلدم ف نده يكدون فدي 
إنهدم فدي األرر بمن لدة »كمدا قدا  ابدن القديم عدن الفقهداء:  نمجتمعه نبراسا يهتددذ بده

مدن حداجتهم إلدى بهم يهتدي في الظلماءن حاجة النداس إلديهم أعظدم  نالنجوم في السماء
وعندددما  .(2)«الطعدام والشددرابن وطدداعتهم أفددرر علدديهم مددن طاعددة األمهدداا وايبدداء

ا علديهم الغفلدة والفسداد ناعيَّد نيتحر  الداعية ناشرا علمده سداعيا بدين النداس باإلصدالح
الحمدد   الدتي جعد  »ف نه يحظى بشرف الوصف التي تكرس اإلمدام أحمدد حدين قدا : 

بقايدا مدن أهد  العلدم يددعون مدن  د  إلدى الهددذ ويصدبرون في كد  فتدرة مدن الرسد  
ويبصدرون بندور هللا أهد  العمدىن  نمنهم على األتذن يحيدون بكتداب هللا تعدالى المدوتى

فكم من قتي  إلبليس قدد أحيدوسن وكدم مدن  دا  تاَده قدد هددوسن فمدا أحسدن أ درهم علدى 
عاة شدهد التداريخ أنهدم وأه  العلدم والبصديرة مدن الدد .(3)«الناس وما أقب  الناس عليهم

هددم مددن اهتدددذ بهددم الحدداَرن وسددار بهددم الواقددفن وأقبدد  بهددم المعددررن وكمدد  بهددم »
 الندددددددددددددددددددددددددداقبن ورجددددددددددددددددددددددددددع بهددددددددددددددددددددددددددم الندددددددددددددددددددددددددداكبن وتقددددددددددددددددددددددددددوذ 

  .(4)«بهم ال عيف

  اة علدم القددوم علدى ايخدرة الدتي قدومن أهم العلوم التي يجدب أن يهدتم بهدا الددع
عدالم عالمدا وإن حفدظ ه ال يعتبدر الوجدودس بدين النداسن وبدين طدالب العلدمن والدتي بدوند

إن هدتا العلدم لددب  .ومدد  رأسده منهدا ورددهدا علددى لسدانه نون واألحكدامالشدروح والمتد
لم أشدد حاجدة إليدهن والدداعي أحدو  مدن اوالعد نالعلوم ومايتدهن وكد  مسدلم محتدا  إليده

را إن هتا العلم هو التي فقهه الصحابة الكدرام وأشدربا بده قلدوبهم وتندو .الجميع إليه
به عقولهم ف نوا بوقتهم أن يتهب سدذ من مير طاعة هللا ودعوة إليهن فاجتهددوا فدي 
أمور الخير وسارعوا في الخيراان وحرصدوا علدى الطاعداا وتسدابقوا فدي الددرجاا 
 حتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى 

 . (5)جاءتهم آجالهم

إن الداعيددة عندددما يتصدددر للددوعظ واإلرشدداد والتربيددة والتعلدديم مطالددب بقدددر مددن 

                               
 . 3641( رقم 4/57( أبو داودن كتاب العلمن باب الح  على العلم )1)
 (. 1/9عين )( أعالم الموق2)
 . 328( انظر: أصو  الدعوةن ب3)
 . 52ن 51( مقوماا الدعوة والداعيةن ب4)
 . 328( انظر: أصو  الدعوةن ب5)
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 ة التي تعينه على مهمتهن وتؤهله لهان والمهم من تل  يترك  في جانبين: العلم وال قاف

 الجانب الشرعي: -أ

أن أولى العلوم وأف لها علدم الددينن ألن النداس بمعرفتده »البد للداعية أن يعرف 
وعلى الداعية أن يتعلم الحد األدنى من العلوم الشدرعية  ن(1)«يرشدون وبجهله ي لون
 ما يلي: األساسية ومن أهمها 

علم العقيدة اإلسالمية: أن يتعلم أصو  العقيدة من كتاب معتمدد مختصدر علدى  -1
 متهب أه  السنة والجماعة ككتاب: لمعة االعتقاد البن قدامةن أو ميرس. 

علم التفسير: أن يطلع على تفسير موج  مو دوق يشدتم  علدى معداني الكلمداا  -2
ي تلد  بعددر المصداحف المطبدوع علددى وأسدباب الند و  والمعندى اإلجمددالين ويفيدد فد

هامشها أسدباب الند و  ومعداني الكلمداان  دم يجعد  لده  ادا فدي دراسدة متأنيدة لتفسدير 
تفسددير ابددن »بعددر السددور واألجدد اء المكيددة والمدنيددة مددن كتدداب معتمددد متوسددط م دد  

 «.  ك ير

ا مددن كتددب الحدددي  الجامعددة المختصددرة م دد  علددم الحدددي : أن يدددرس كتابَّدد -3
ويمكدن أن يطدالع كتابدا مدن « مختصر صحي  مسلم»أو « حي  البخاريمختصر ص»

كتب الحدي  العامة المصونة في جملتهدا مدن األحاديد  ال دعيفة والمشدتملة علدى أهدم 
ريدددار »األبدددواب التدددي يحتدددا  إليهدددا فدددي اإليمدددان والف ددداَ  وايداب م ددد  كتددداب 

وعاا ويحسدددن أن يطلدددع علدددى بعدددر كتدددب الحددددي  المختصدددة بمو ددد ن«الصدددالحين
وفددي « أتكددار النددووي»وفددي األتكددار « بلددوغ المددرام»ففددي أحاديدد  األحكددام  نمعينددة

 ونحو تل . « شماَ  الترمتي»الشماَ  

علم الفقه: أن يدرس مختصرا في فقده العبداداا والمعدامالان وقدد ي ديف مدا  -4
 يحتاجه من األبواب على متهب من المتاهب األربعة المشدتهرة وال مدانع مدن أن يهدتم 

 بفقه الحدي . 

تهدتيب »م د   ×علم السيرة والتاريخ: أن يدرس مختصرا فدي سديرة الرسدو   -5
كفورين رللمبددا« الرحيددق المختدوم»ومدن الكتددب المعاصدرة النافعدة « سديرة ابدن هشددام

 تاريخ الخلفاء الراشدين.  على وأن يطالع على األق 

وجي  فدي أصدو  الد»مفاتي  العلوم: أن يدرس مختصرا في أصدو  الفقده م د   -6
مباحد  فدي علدوم »للطحدانن « تيسير مصطل  الحدي »د. عبد الكريم  يدانن « الفقه
 في أصو  التفسير. « مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية»للقطانن « القرآن

ملحددددة »أو « كاألجروميدددة»علدددوم اللغدددة: أن يدددددرس مختصدددرا فدددي النحددددو  -7
سددة مددوج ة فددي م دد  كتدداب وكددتل  فددي البالمددة واألدب يحتددا  إلددى درا« اإلعددراب

                               
 . 53 -51( انظر: مقوماا الدعوة والداعية الناج ن ب1)
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 . (1)لعلي الجارم« البالمة الوا حة»

 وهتس العلوم األساسية يحتا  الداعية فيها إلى إرشاداا عامة أهمها: 

التدر  في ك  علم من األدنى إلى األعلىن ومن األيسر إلى االصعبن ولديعلم  -1
بتدددئ طالددب أن للعلددوم أواَدد  تددؤدي إلددى أواخرهددان ومددداخ  تف ددي إلددى حقاَقهددان فلي»

العلم بأواَلها لينتهي إلدى أواخرهدان وبمدداخلها ليف دي إلدى حقاَقهدان وال يطلدب ايخدر 
قبد  األو ن وال الحقيقددة قبدد  المددخ ن فددال يدددر  ايخدر وال يعددرف الحقيقددة ألن البندداء 

  .(2)«على مير أساس ال يبنى وال مر من مير مرس ال يجنى

: )اعلددم أن تلقددين العلددوم للمتعلمددين وهددتا ابددن خلدددونن يو دد  لدد  الطريددق فيقددو 
  .(3) يكون مفيدا إتا كان على التدر  شيَا فشيَا وقليال قليال(

من رام العلدم جملدة تهدب عنده جملدةن »وقا  ابن شهاب ال هري المحد  اإلمام: 
 . (4)«ولكن الشيء بعد الشيء مع األيام والليالي 

طددالع يعتمددد علددى اال ن وأالالحددرب علددى التلقددي عددن الشدديوخ كدد  فددي فندده -2
طدالعن الالمجرد وحدسن فهتس العلوم ليسا كالصحف والمجالا يكتفي فيها بدالقراءة وا

 . (5)«من كان شيخه كتابه فخطؤس أك ر من صوابه»وكما قي : 

 وصدق الشاعر حي  يقو : 
 يظددددددددددن الغمددددددددددر أن الكتددددددددددب تهدددددددددددي 

 
 أخددددددددددددددا جهدددددددددددددد  إلدرا  العلددددددددددددددوم  

 
 ومدددددددددا علدددددددددم الجهدددددددددو  بدددددددددأن فيهدددددددددا 

 
   قددددددددد تدددددددددق عددددددددن الفهدددددددديم مدددددددددار 

 
 ومددددددددن أخددددددددت العلددددددددوم بغيددددددددر شددددددددديخ 

 
 ي دددددددد  عددددددددن الصددددددددراط المسددددددددتقيم  

 
 وكددددددددم مددددددددن عاَددددددددب قددددددددوال صددددددددحيحا 

 
  (6)وآفتدددددددددده مددددددددددن الفهددددددددددم السددددددددددقيم 

 
وكتددب السددلف وتددراجم العلمدداء مليَددة بأسددماء شدديوخهمن وسدديرتهم مددع مددن تلقددوا 

 بدهيدددة عدددنهمن وكتدددب أهددد  العلدددم طافحدددة بدددآداب الطالدددب مدددع شددديخه ممدددا يدددد  علدددى 
 . (7)تل  عندهم

من أنفع طرق العلم الموصلة إلى ماية التحقق بده أخدتس عدن أهلده »قا  الشاطبي: 
  .(8)«المتحققين به على الكما  والتمام

                               
 . 53 -51( انظر: مقوماا الداعية الناج ن ب1)
 . 55( أدب الدنيا والدينن ب2)
 . 533( مقدمة ابن خلدونن ب3)
 . 138( جامع بيان العلم وف لهن ب4)
 . 54( مقوماا الداعية الناج ن ب5)
 . 54ن بالمصدر نفسه( 6)
 . 55ن بالمصدر نفسه( 7)
 (. 1/9( الموافقاا للشاطبين )8)
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الصبر والمال مةن وتر  االنتقا  من علم إلى علم قب  تمامهن ومدن شديخ إلدى  -3
ينبغدي أن »قا  ال رنوجي:  .شيخ قب  االستفادة منهن ومن كتاب إلى كتاب قب  إحكامه

تركده أبتدرن وعلدى فدن حتدى ال يشدغ  ر على أستاتسن وعلى كتاب حتى ال يي با ويصب
 نبفن آخر قب  أن يتقن األو ن وعلى بلد حتى ال ينتق  إلدى بلدد آخدر مدن ميدر  درورة

 . (1)«ف ن تل  كله يفرق األمور ويشغ  القلب وي يع األوقاا ويؤتي العلم

 مية:ال قافة اإلسال -ب

ال ش  أن الداعية يحتا  بشك  ملد  إلدى ال قافدة العامدة وكدتل  ال قافدة المعاصدرة: 
إن حركة الداعية حركة واسعةن وانتشارس كبير واتصاالته ك يدرة وهدو ال شد  يلتقدي »

فالبدد للداعيدة أن يشدبع هدتس  نطالعدهاك  له م اجده و قافتده و نبأنواع ك يرة من البشر
ا حتى يشار  من يخاطبه ك  حسب  قافته كمدخ  مدن مدداخ  ال قافاا ويلم بشيء منه

 . (2)«الدعوة

فهندا  »والبد من االعتراف بوجود الخل  في هتس ال قافداا عندد ك يدر مدن الددعاة 
عج  في المعرفة بالحا ر المعيش والواقع المعاصرن وهنا  جه  بايخرين نقدع فيده 

كدد  شدديء وقددد كشددفونا حتددى  مددع أن ايخددرين يعرفددون عنددا نبددين التهويدد  والتهددوين
النخاعن ب  هنا  جه  بأنفسنا فدنحن إلدى اليدوم ال نعدرف حقيقدة مدواطن القدوة فيندا وال 
نقاط ال عف لدينان وك يرا ما ن خم الشيء الهينن ونهدون الشديء العظديمن سدواء فدي 

 . (3)«إمكاناتنا أم في عيوبنا

مددن بيددان محاسددن إن مددن المهددم بمكددان أن يددتمكن الداعيددة عنددد عر دده لإلسددالم 
الدينن ومقاصد الشريعةن ويفند م اعم خصوم اإلسالم وشبهاتهمن وإظهدار الكمدا  فدي 
أنظمة اإلسالم االجتماعيدة واالقتصدادية وميرهدان وأنهدا ترعدى جميدع المصدال  وتسدد 

 نوأم دا  هدتس المو دوعاا نأبواب الفسادن وأنها صالحة ومصدلحة لكد   مدان ومكدان
توعب الداعيدددة المدددتاهب الفكريدددة المعاصدددرة كالشددديوعية ومدددن المهدددم بمكدددانن أن يسددد

ن يبدين عوارهدا وبطالنهدا ومدا تعدارر والقومية والبع ية والماسونيةن وأوالرأسماليةن 
مع العقيدة اإلسالمية ودين اإلسالمن وأن يكون على درايدة بأسداليب األعدداء ومد وهم 

أسدداليبهمن والتنصدددير الفكددري والدددور العملدددي للصددهيونية والماسددونية ومخططددداتهم و
الغدارة علدى العدالم »ومؤسساته وأدوارسن وأن يطالع الكتب النافعة في هتا المجا  م   

وترجمدددة محدددب الددددين الخطيدددب ومسددداعد اليدددافي  نشددداتليه -تدددأليف أ.  « اإلسدددالمي
 وأساليب الغ و الفكري للدكتور على جريشة ومحمد شريف وميرها من الكتب. 

علمدي مناسدب و اد  قدافي جيدد كدان تلد  سدببا مهمدا فدي  فر للداعية رصيداإتا تو
 نجاح الداعية في مرحلة التعريف. 

 ا: رجاحة العق  وقوة الحجة: ال َّ 

                               
 . 44( تعليم المتعلم لل رنوجين ب1)
 . 71( الدعوة قواعد وأصو ن ب2)
 . 21ب ن( أولوياا الحركة اإلسالمية3)
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فر التهن الوقاد والعق  النير ميد ة كبدرذ يتحلدى بهدا الداعيدة حتدى يسدتطيع اإن تو
لويداا ويحل  األمور ويدل  على الصوابن ويرتب األو نأن يرج  بين ايراء المختلفة

ويختددار األوقدداان وينتهدد  الفرصددة المناسددبةن ويددتخلب مددن المشددكالان ويقددوذ علددى 
الدددرد علدددى الشدددبهاان والتكيدددف مدددع األ مددداان وربمدددا يلتقدددي الداعيدددة بأصدددناف مدددن 

 ومن هؤالء:  نالمدعوين يحتا  الداعية معهم إلى إقامة الحجة العقلية

 الكافرون التين ال يؤمنون بالكتاب والسنة.  -1

 المعتدون بعقولهم المقدمون لها على النب النقلي.  -2

 المخدوعون بالشبهاا.  -3

 المعاندون التين يتبعون الباط  تبعا لمصالحهم ويسعون إلى إ ال  ميرهم.  -4

 ناالواقعددون تحددا تددأ ير األو دداع واألعددراف الخاطَددة حتددى ألفوهددا ورأوهددا صددوابَّ  -5
السنة فدي إقامدة الحجدة العقليدة واسدتخدام األقيسدة وهنا  أساليب ك يرة مستنبطة من الكتاب و

المنطقيدة وهدي تعدين الدددعاة علدى التدأ ير فددي النداس وخصوصدا عنددد التفكدر العميدق والتأمدد  
 الهادئ. 

 ومن هتس األساليب المهمة: 
 :أسلوب المقارنة -أ

وتل  بعرر أمرين أحدهما هو الخير المطلوب الترميب فيدهن وايخدر هدو الشدر 
لترهيددب منددهن وتلدد  باسددت ارة العقدد  للتفكددر فددي كددال األمددرين وعاقبتهمددا المطلددوب ا
 ومن أم لة تل :  - (1)بعد المقارنة -للوصو  

ًََنَنلَ +وعال: قا  ج  -1 ٍَ  َنننِ ن َِ َأ َّ ًٌِ َأ  مَّن ََ هللاب َ ْبِضنَ ار  َخن ََََنَل تَنِ نَ ى مبن ًََنَلَ  ٍَ  َنننِ َِ َأ َّ َأَفَم
 ََِ ْ  فََ َََل َشَفَ َقَلو  َمَ َبمبيَ ََ ََِ ِ َ  اَظََّ ْب َقَهنََّ  َ هللاَ  َ َُنِهدبي ا َْ  بلب وب َا  . [109]التوبة: "َ

وهدتس اييدة  درب مد ال لهدمن أي مدن أسدس بنيانده علدى اإلسدالم »قا  القرطبدي: 
وبدين أن بنداء الكدافر كبنداء علدى جدرف  نخير أم من أسس بنيانه علدى الشدر  والنفداق

وفدي هدتس اييدة دليد  علدى أن كد  شديء ابتددئ بنيدة تقدوذ هللا جهنم يتهور بأهله فيهدان 
تعالى والقصد لوجهه الكريم فهو التي يبقى ويسعد به صداحبه ويصدعد إلدى هللا ويرفدع 

 . (2)«إليه

: ×ألسددلوب المقارنددة قولدده  ×ومددن األم لددة النبويددة التددي تبددين اسددتخدام النبددي  -2
فحامدد   ن  المسدد ن ونددافخ الكيددرإنمددا م دد  الجلدديس الصددال  والجلدديس السددوء كحامدد»

ا طيبةن ونافخ الكيدر إمدا المس  إما أن يحتي  وإما أن تبتاع منهن وإما أن تجد منه ريحَّ 
 . (3) «ا خبي ةأن يحرق  ياب  وإما أن تجد منه ريحَّ 

وفيدده ف دديلة مجالسددة الصددالحين وأهدد  الخيددر والمددروءة ومكددارم »قددا  النددووي: 

                               
 . 60ن 59ر: مقوماا ا لداعية الناج ن ب( انظ1)
 (. 8/265( تفسير القرطبي )2)
 ( 6/178( مسلمنكتاب البر والصالةن باب: استحباب مجالسة الصالحينن)النووي( )3)
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ومددن يغتدداب الندداس  نن مجالسددة أهدد  الشددر والبدددعاألخددالق والعلددم واألدب والنهددي عدد
 . (1)«ويك ر فجرس وبطالته ونحو تل  من األنواع المتمومة

 أسلوب التقرير: -ب

 وهو أسلوب يؤو  بالمرء بعد المحاكمدة العقليدة إلدى اإلقدرار بدالمطلوب الدتي هدو 
 م مون الدعوة. 

 ومن األم لة القرآنية على تل : -1

ََ +قددا  تعددالى:  ًِهبِ  نَنبَننأَ إب ِنننَلامبً َ َ اتِننَو  َِبَننَد رَ   ََنن ننلب َمننَ تَن ننلب َ قَنِ مب َِ قَننََل َْ ًب َِبَننَد َأِ ننَنَمكَ   إب قَننَََ ا نَن
َنبفبيَ  ََنن ََ رَ   فَنَنظَنوَّ َهَنَ  َِ تَنِد ََ َنَكِ  إب نَم ِْ ََنلُّ رَ   قَنََل َمننِو َُ قَننَََ ا  َنِو َ َقننِدَا آََبَ َا   َأِ  َُنَفََنن َنَكِ  َأِ  َُ

ََََننن رَ َنننذَ  ََ َُنِف َُِ    َب ننن َُ  مَّننَ َنننِ َِبَننَد رَ  قَننََل َأفَننننَلأَُِن َُِ  َ آََبؤََنننَ  اْقِنننَدَم رَ   تَن َْبَّ   أَنِنننن ََنننَد   ِلب إب َّ    َِ ََّ فَننِب
َََََمبيَ  َِ َب   ا َََ ْب فَنَهَ  َُنِهدبُ ن بيب   اَّذبي َخ ِْ ْب َ َُ َبَمن ََ فنَ   َ اَّنذبي َمنَ  َُِد ََا َملبِضن َ اَّنذبي   َهنَ  َُِ نفبيب َ إب

ْب يَّ َُيًِبننيب  َُنن فعقددولهم تمددنعهم أن  ن. وهنددا سددتكون اإلجابدداا بددالنفي[81 -69 ]الشددعراء: "ميًَب

يقولوا إن أصنامهم تسمع دعاءهم أو تجيب رجاءهمن وهتا يؤدي إلى عدم جددوذ هدتس 
ء فدي هدتس اييداا لق الدتي جدااوبالتالي االستسالم العقلي بوجود وألوهية الخد ناألصنام

 . (2)وصف أفعاله سبحانه وتعالى

 ة:يومن األم لة الحدي  -2

ا: يدا رسدو  هللا ا ومسترشددَّ فقدا  مسدتنكرَّ  ×أن رجال أتدى النبدي  عن أبي هريرة 
حمدرن قدا :  :قدا ما ألوانهداع قا   !قا : نعم ه  ل  من إب عفقا :  ! ولد لي مالم أسود
فلعد  قدا : لعلده ن عده عدرقن قدا : فدأنى تلد ع قا : قا : نعمن  (3) عه  فيها من أورق
 . (4)ابن  ن عه عرق

الم دد  ا عمددا وقددع لدده مددن الريبددةن فلمددا  ددرب لدده مسددتفتيَّ  فهددتا الرجدد  جدداء سدداَالَّ 
 . (5)«فيه دلي  على صحة القياس واالعتبار بالنظر» أتعنن وقا  ابن العربي:

 أسلوب اإلمرار واإلبطا : -جـ

المعانددين أصدحاب الغدرور والصدلف بد مرار أقدوالهم  وهو أسلوب قوي في إفحام
وعدم االعترار على بعر حججهم الباطلدة منعدا للجدد  والند اع خلوصدا إلدى حجدة 

 قاطعة تدمغهم وتبط  بها حجتهم تل  فتبط  األولى بالتبع. 

 ومن األم لة القرآنية:

                               
 (. 6/178( المصدر نفسه )1)
 . 62( انظر: مقوماا الداعية الناج ن ب2)
  (.5/175( أورق: أي أسمر )النهاية في مريب الحدي ( )3)
 (. 9/442ر بنفي الولدن الفت  )( البخارينكتاب الطالقن باب: إتا عر  4)
 (. 9/444( فت  الباري )5)
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َْ َبنلب َأِر آَلَخ َأََّلِ تَننَل إبََل اَّنذبي +ة إبراهيم مدع النمدرود: قا  تعالى في قص َ َّ إب ِننَلامبًَ  وب  َحن
ََ قَننننََل إب ِنننننَلامبًَ  فَنننن ًنننن ََ قَننننََل َأَا َأِحًبنننن  َ أَمب نننن َ اَّننننذبي َُيًِبنننن  َ ميًَب َْ َب َِ قَننننََل إب ِنننننَلامبًَ   ََ إب َِنننن ََِم  ِبرَّ هللاَ هللاَ ا

 ََ ننننن ََ اََِمِْنننننلببب فَنَبهب ننننن َنننننَ مب ْب َب ِب فَنننننِأ ََ اََِمِ نننننلب ننننن ٍب مب نننننِم َّ َ ََِ نننننِ َ  َِِِتب َبب   اَّنننننذبي َنَفنننننَل َ هللاَ  َ َُنِهننننندبي ا
َبمبيَ   . [258]البقرة:  "اَظََّ

ف إبدراهيم عدر  »وقد أحسن صاحب الظال  في تو ي  هتا األسدلوب حيد  قدا : 
بالصفة التي ال يمكن أن يشداركه فيهدا أحددن وال يمكدن أن ي عمهدا أحدد... وهدتا الملد  

َ اَّنذبي +مصددر الحكدم والتشدريع وميدرسن قدا   يسأله عمن يدين له بالربوبيدةن ويدراس َْ َب
 ََ َأَا َأِحًبن  +فهو من  م التي يحكم ويشدرعن  دم قدا  تعليقدا علدى قولده تعدالى:  "َُيًِب  َ ميًَب

 ََ ًن لددم يددرد إبددراهيم عليدده السددالم أن يسترسدد  معدده فددي جددد  حددو  معنددى اإلحيدداء  "َ أَمب

يقدة الهاَلدةن حقيقدة مدن  الحيداة وسدلبهان واإلماتة مع رج  يماري ويدداور فدي تلد  الحق
هتا السر الدتي لدم تددر  منده البشدرية حتدى اليدوم شديَان وعندَدت عدد  عدن هدتس السدنة 
الكونيدة الحقيقيدة إلددى سدنة أخدرذ ظدداهرة مرَيدةن وعدد  عددن طريقدة العدرر المجددرد 

ََ + :للسددنة الكونيددة والصددفة اإللهيددة فددي قولدده نن َ اَّننذبي َُيًِبنن  َ ميًَب  نإلددى طريقددة التحدددي "َْ َب

 . (1)«ير سنة هللا لمن ينكر وتنعا ويجاد  في هللا يوطلب تغ

فلمدا رآس الخليد  مموهدا تمويهدا ربمدا »وعلق بم   قوله السعدي في تفسديرس فقدا : 
فَنِبرَّ +را  على الهم  والرعاع قا  إبدراهيم مل مدا بتصدديق قولده: إن كدان كمدا يد عم 

 ََ نن ٍب مب ننِم َّ َ َِِِتب َبب ِب  هللاَ  اييددة فددأتى )أي إبددراهيم( بهددتا الددتي ال يقبدد  التددروي   "...اََِمِ ننلب

 . (2)«والت وير والتمويه

وال ريددب أن الداعيددة مطالددب بددتفهم هددتس األسدداليب واإلفددادة منهددا ليكتسددب فطنددة 
 تساعدس على تقرير المساَ  وإقامة الحجة وسرعة البديهة. 

ولهم وقدوة حجدتهمن ى رجاحدة عقدولقد كدان ألَمدة الددعاة أقدوا  ومواقدف دلدا علد
مدا فعلدا  :بكدر البداقالني سدأله بعدر النصدارذ بح درة ملكهدم فقدا  فهتا القا ي أبو

البديهدة:   وجة نبيكمع وما كان مدن أمرهدا بمدا رميدا مدن اإلفد ع فقدا  البداقالني علدى
وكاندا عاَشدة تاا  نن مدريم وعاَشدة فبرأهمدا هللا عد  وجد هما امرأتدان تكرتدا بسدوء

 . (3)كن لها  و لدن وأتا مريم بولد ولم يتأا بو  و  ولم

فكددان هددتا الجددواب فددي مايددة الروعددة واإلفحددامن ألن تلدد  الخبيدد  أراد التعددرير 
واإلحددرا  بقصددة حاد دددة اإلفدد  التدددي اتهمددا فيهدددا عاَشددة ر دددي هللا عنهددان فأجددداب 

لى أن بدراءة الباقالني بأن هتس فرية برأها هللا منها ولكنه قرن تل  بتكر مريمن ليشير إ

                               
 (. 1/298( في ظال  القرآن )1)
 (. 1/320( تفسير السعدي )2)
 (. 9/135( البداية والنهاية )3)
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عاَشة عقال أولىن ألن لو تطرق إلى العق  احتمدا  الريبدة فهدو فدي حدق مدريم أعظدمن 
  .(1)ف ن قبلتم أيها النصارذ براءتها فيل مكم قبو  براءة عاَشة من باب أولى

 ا: رحابة الصدر وسماحة النفس:رابعَّ 

سددتوعب إن الداعيددة الربدداني فددي العددادة يتحلددى برحابددة الصدددر وسددماحة الددنفس لي
فالندداس فددي حاجددة إلددى كنددف رحدديمن وإلددى رعايددة » نالندداس ويسددتميلهم للخيددر والحددق

فاَقدددةن وإلدددى بشاشدددة سدددمحةن وإلدددى ود يسدددعهمن وحلدددم ال ي ددديق بجهلهدددم و دددعفهم 
ونقصهمن في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم وال يحتا  مدنهم إلدى عطداء ويحد  همدومهم 

والرعايددة والعطددف والسددماحة والددود  وال يعندديهم بهمدده ويجدددون عندددس داَمددا االهتمددام
 . (2)«والر ا

مدا م دب لنفسده »وهكدتا كاندا حياتده مدع النداس  ن×وهكتا كان قلب رسدو  هللا 
قددط وال  دداق صدددرس ب ددعفهم البشددرين وال احتجدد  لنفسدده شدديَا مددن أمددرار هددتس 
الحياةن ب  أعطاهم كد  مدا ملكدا يدداس فدي سدماحة نديدةن ووسدعهم حلمده وبدرس وعطفده 

كريمن وما من واحد منه عاشرسن أو رآس إال امدت  قلبده بحبدهن نتيجدة لمدا أفدار وودس ال
 . (3)«من نفسه الكبيرة والرحيبة ×عليه 

إن هتس األخالق مهمة في تكوين الداعية يحتا  أن يجتهد في اكتسابها ألنها وقدود 
سدية تاا محر  له في دعوته كما أنها ترفع كفاءة القبو ن وتكب  جماح االنفعاالا النف

 اي ددار السددلبيةن وتتجلددى هددتس األخددالق فددي عدددد مددن الصددفاا تو ددحها وتبددين أ رهددا 
 ومن أهمها: 

 الرحمة والشفقة: -أ

إن الددداعي البددد أن يكددون تا قلددب ينددبر بالرحمددة والشددفقة علددى الندداسن وإرادة »
 الخير لهم والنص  لهمن ومن شفقته علديهم دعدوتهم إلدى اإلسدالمن ألن فدي هدتس الددعوة
نجاتهم من النار وفو هم بر وان هللا تعالىن وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأعظدم مدا 

  .(4)«يحبه لنفسه اإليمان والهدذ فهو يحب تل  إليهم

وهدتا الشدعور الغدامر بالشدفقة علدى الندداس يبعد  فدي الدنفس الحد ن واألسدى علددى 
تهم مدن الخطدر حا  المعر ين والعاصينن ويتولدد إ در تلد  قدوة نفسدية دافعدة السدتنقا

المحدق بهمن والهال  القادمين إليهن وما أبلغ وأدق النب القرآني في بيان هدتس الصدفة 
َننَذا اِ َنندبُثب َأَ ننفكَ+: ×عنددد الرسددو  الكددريم  نَنن ا َب ننِ  إبر َّلَِّ َُنِؤمب ْبمب ََََننَل آَم  ََ نن َْ ننٌ  ننَِّف ََ ََبخب َّنن ََ ََ  "فَن

 . [6]الكهف: 

داخلده الحد ن المتنداعهم عدن اإليمدانن  ×قته من فرط شدف»تأم  هتس ايياا ف نه: 
كد  هدتاع  م  فهون هللا سبحانه عليه الحا ن بما يشدبه العتداب فدي الظداهر كأنده قدا  لده: ِلد

                               
 . 70( انظر: مقوماا الداعية الناج ن ب1)
 (. 501 – 1/500في ظال  القرآن ) (4ن )(2)

 (. 501 – 1/500( في ظال  القرآن )3)

 . 344ن 343( أصو  الدعوةن ب4)
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 . (1)أ رن وال في الدين من تل   رر -في عدنا  -ليس في امتناعهم 

باعدد  دافددع ومحددر  للدددعوة اسددتنقاتا للندداس مددن الهددال ن  -كمددا تددرذ  -فالرحمددة 
في الوقا نفسه عام  استمرار واطراد وتوسيع لدداَرة االسدتيعاب والتدأ ير رمدم وهي 

 . (2)الصد واإلعرار

 الحلم واألناة: -ب

ف دديلة خلقيددة نافعددة.. تقددع فددي قمددة عاليددة دونهددا منحدددراان فهددو أندداة »إن الحلددم: 
حكيمة بدين التسدرع واإلهمدا  أو التدوانين و دبط للدنفس بدين الغ دب وبدالدة الطبدعن 

 . (3)«انة بين الطيش وجمود اإلحساسور 

تسم  له بأن يحكم أمورسن وي ع األشدياء فدي »واألناة عند الداعية إلى هللا تعالى 
موا ددعهان بخددالف العجلددة ف نهددا تعر دده للك يددر مددن األخطدداءن واإلخفدداقن وتعر دده 
للتع ر واالرتبا ن  م تعر ه للتخلف من حي  يريد السبقن ومن اسدتعج  الشديء قبد  

انه عوقب بحرمانهن وبخالف التباطؤ والكس  فهو أي ا يعدرر للتخلدف والحرمدان أو
إن فيددد  »األشدد  فقدددا :  ×ن وقددد امتددددح النبدددي (4)«مددن تحقدددق النتدداَ  التدددي يرجوهدددا

 . (5) «خصلتين يحبهما هللا ورسوله: الحلم واألناة

ي جداء أعرابد»مدا رواس أندس بدن مالد  حيد  قدا :  ×ومن األم لة من سيرة النبي 
 ×فلمدا ق دى بولده أمدر النبدي  ن×فبا  في طاَفة المسجد ف جرس الناسن فنهداهم النبدي 

 . (6)«بتنوب ماء أهريق عليه

 التي تبين حلمه ك يرة جدا.  ×لقد كانا مواقف النبي 

 العفو والصف : -جـ

ومن مستل ماا الحلم التي فيده كظدم للغديظ و دبط للغ دبن  دم األنداة التدي فيهدا 
ك  تلد  ي مدر العفدو  نوتأن في التصرف مع االستناد للرحمة بالجاهلينتبصر باألمور 

ألن القلددوب الكبيددرة قلمددا تستجيشددها دوافددع القسددوة فهددي أبدددا إلددى الصددف  »والصددف  
وما دام الداعي المسدلم ينظدر إلدى مدن  .(7)«والحنان أدنى منها إلى الحفيظة واأل غان

ويصف  عنهم في حق نفسهن قدا  تعدالى: يدعوس نظرة الرحمة والشفقة عليهم ف نه يعفو 
َبيَ + َب اِْلََمب ََ  َِ َِلب ََِلوب َ َأ َِ ََِفَ  َ ِأَمِل َبب َِ  . [199]األعراف:  "َخذب ا

ف تا كان هتا هو شأن الداعي المسلم بالنسدبة لمدن يددعوهم ويحتمد  صددور األتذ 
ََنننِ +قدا  تعدالى:  نمنهم ف ن عفو الداعي وصدفحه عدن أصدحابه أوسدع ََِض  ِْفبِل فَنَ َهِ  َ اِ نَُن

                               
 (. 1/377( لطاَف اإلشاراا للقشيري )1)
 (. 2/325( األخالق اإلسالمية لعبد الرحمن حبنكة )2)
 (.2/353األخالق اإلسالمية )(2ن )(3)

ة )4)  (. 2/353( األخالق اإلسالمي

 (. 1/48ر باإليمان با  ورسوله )( مسلمن كتاب اإليمانن باب: األم5)
 (. 1/324( البخارين كتاب الطهارةن باب: صب الماء على البو  في المسجد )الفت ( )6)
 . 204( خلق المسلمن ب7)
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َِْمِ  وب اِْملب   . [159]آ  عمران:  "َهَِ  َ َشَ ب

وعندما وقعا حاد ة اإلف ن كان وقعها على آ  أبي بكر شديدا فلما ن لدا البدراءة 
َ  َ +فدأن   هللا فدي تلد  قولده تعدالى:  نأال ينفق علدى مسدط  بدن أ ا دة حلف أبو بكر 

نننَك ِ  ننوب مب َِ ََِف َنن  ا ََِفنن ا َِِتَننوب َأَ  ََ وب َ ننببًوب هللاب َ ًََِن لُب ََِمَهننَقب َنبَي َ ا نن َْ ََِم ََِ ننِلَ  َ ا ََعب َأر َُنِؤتَنن ا َأ ِلب ا نن َّْ  َ اَ
ننً ٌ  َّْحب ِْفبننَل هللاَ َََكننِ  َ هللاَ َغَفنن ٌْ  . فصددف  الصددديق وعفدددا [22]الندددور:  "َ ًََِِصننَفَح ا َأ َ َتَببُّنن َر َأر ُنَّ

 واستمر في نفقته على مسط .

ابة الصدر وسماحة النفس تت من الرحمة التي تدعو إلى الحلدم الدتي يقدود إن رح
اِدفَننِ  +فيكددون مدن وراء تلد  التددأ ير التلقداَي ألن اإلنسددان يتدأ ر باإلحسدان  نإلدى العفدو

 ٌ ً َََداَ ٌة َنأَنَّلَ َ ِلب  مَب َنَل  ََ َ  َنًنِ َن ََا اَّذبي  َنًنِ ََ فَِب َْ َِّتب مبَ  َأِح   .[34]فصلا:  "َبب

أن يظفدر بدأكبر »وهتا أمدر مشداهد حيد  ندرذ أن مدن كدان سدم  الدنفس يسدتطيع 
قسط من محبة الناس لهن و قة الناس بهن ألنه يعاملهم بالسماحة والبشر ولدين الجاندبن 
والتغا ددي عددن السدديَاا والنقدداَبن فدد تا دعدداس الواجددب إلددى تقددديم النصدد  كددان فددي 

يريدد الف ديحةن يسدد ال غدراا وال ينشدر نصحه رقيقا لينان سمحان يسدر بالنصديحة وال 
 . (1)«ال الا والع راا

 هتس يعر العدة التي البد منها للدعاة التين يتصدرون الناس لدعوتهم إلى اإلسالم. 

 المراعاة والتدر  في اإلسالم:

يددر النفددوس ير وحصددو  االسددتجابةن ألن تغيددإن المراعدداة والتدددر  ال مددان للتغي
ر األعددراف يدونقلهدا مدن ميولهددا أمدر لديس سدهالن كمدا أن تغيوإ احتهدا عدن مألوفاتهدان 

التدي تجددترا فددي النفددوسن واسدتقرا فددي العقددو  وتواطددأ النداس عليهددا ال تتغيددر بددأمر 
يصدر أو دعوة توجهن ولتل  البد في الدعاة مدن مراعداة الطبداَع واألفهدامن والمقاصدد 

ألولويدداان والمصددال  والنيدداان واألحددوا  الخاصددةن واألعددراف والعواَددد العامددةن وا
 دعوة الناس وتعريفهم باإلسالم. لوالمفاسدن واألوقاا عندما يتصدرون 

إن التدر  سنة ربانية من سنن هللا تعالى في خلقه وكونهن وهدو مدن السدنن الهامدة 
 التي يجب على األمة أفرادا وجماعاا أن تراعيها وهي تعم  للتمكين. 

ن يعني أن تتددر  األمدة فدي عملهدا للتمكدين ومراعاة سنة التدر  في العم  للتمكي
ومن الهددف القريدب إلدى الهددف  نمن السه  إلى الصعبن ومن الصعب إلى األصعب

 ... وهكتا. (2)البعيدن ومن الخطة الج َية إلى الخطة الكلية

متدرجدة تسدير بالنداس سديرا دقيقدان  ×فلقد بدأا الدعوة اإلسالمية في  مدن النبدي 
صددطفاء والتأسدديس  ددم مرحلددة المواجهددة والمقارنددة  ددم مرحلددة حيدد  بدددأا بمرحلددة اال

                               
 (. 2/443(  األخالق اإلسالمية )1)
 . 226( انظر: التمكين ل مة اإلسالمية في  وء القرآن الكريمن ب2)
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النصر والتمكينن وما كان يمكن أن تبدأ هتس جميعها في وقا واحد وإال كاندا المشدقة 
والعجدد ن ومددا كددان يمكددن كددتل  أن يقدددم واحددد منهددا علددى األخددرذن وإال كددان الخلدد  

 . (1)واإلربا 

بعدر العدداملين فدي حقد  الدددعوة  تلد  أن»واعتبدار هدتس السددنة فدي مايدة األهميددة 
اإلسددالمية يحسددبون أن التمكددين يمكددن أن يتحقددق بددين عشددية و ددحاهان ويريدددون أن 
يغيدروا الواقددع الدتي تحيدداس األمدة اإلسددالمية فددي طرفدة عددينن دون نظدر فددي العواقددبن 

 ودون 
 فهدددم للظدددروف والمالبسددداا المحيطدددة بهدددتا الواقدددعن ودون إعدددداد جيدددد للمقددددماان أو 

 . (2)«يب والوساَ ل سال

وقد وجه هللا تعالى أنظارندا إلدى هدتس السدنة فدي أك در مدن موقدعن فدا  تعدالى خلدق 
 -جد  شدأنه  -السمواا واألرر في ستة أيدامن يعلمهدا سدبحانه ويعلدم مقددارهان وكدان 

 قادرا على خلقها في أق  من لم  البصر. 

هدا تنددر  فدي مراحد  وكتل  بالنسدبة ألطدوار خلدق اإلنسدان والحيدوان والنبداا كل
 حتى تبلغ نماءها وكمالها ون جها وفق سنة هللا تعالى الحكيمة. 

وسنة التدر   ابتة في التشريع اإلسالمي بصدورة بيندة ملموسدةن وهدتا مدن تيسدير 
اإلسالم على البشدرن إنده راعدى معهدم سدنة التددر  فيمدا يشدرعه لهدم إيجابدا وتحريمدان 

لصددديام وال كددداة فر دددها علدددى مراحددد ن فتجددددس حدددين فدددرر الفدددراَر كالصدددالة وا
 . (3)ودرجاا حتى انتها إلى الصورة األخيرة التي استقرا عليها

ولقد أشارا السيدة عاَشة ر دي هللا عنهدا إلدى سدنة التددر  فدي التشدريع وند و  
ى إتا  داب النداس إنمدا أند   القدرآن سدورا فيهدا تكدر الجندة والندارن حتد»فقالا:  القرآن

حددال  والحددرامن ولددو ندد   أو  شدديء ال تشددربوا الخمددر وال ت نددوا ال إلددى اإلسددالم ندد  
 . (4)«لقالوا: ال ندع الخمر وال ال نا أبدا

وأو   م ا  معروف في هتس الق ية هدو التددر  فدي تحدريم الخمدر: فلقدد كاندا 
 متغلغلدددة فدددي نفدددوس النددداس بصدددورة كبيدددرةن فكدددان مدددن الحكمدددة أن يفطمدددوا عنهدددا 

 .(5)بطريقة تدريجية

يقددو  الددددكتور القر ددداوي:  ا لسددنة التددددر .الق ددداء علددى الدددرق خا دددعَّ وكددان  
ولع  رعاية اإلسالم للتدر  هي التي جعلته ال يقدم على إلغاء نظام الدرق الدتي كدان »

نظاما ساَدا في العالم كله عند ظهور اإلسالمن وكدان محاولدة إلغاَده تدؤدي إلدى  ل لدة 
يق روافدددسن بدد  ردمهددا يلحكمددة فددي ت ددفكانددا ا نفددي الحيدداة االجتماعيددة واالقتصددادية

                               
 بتصرف.  69ن 68عة في ق ية التغييرن ب( منه  أه  السنة والجما1)
 (. 1/27السيد محمد نوح ) –( آفاا على الطريق 2)
 . 127( انظر: التمكين ل مة اإلسالميةن ب3)
 ( رواس البخارين كتاب ف اَ  القرآنن باب: تأليف القرآن. 4)
 . 228ب ن( انظر: التمكين ل مة اإلسالمية5)
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كلهان ما وجدد إلدى تلد  سدبيالن وتوسديع مصدارفه إلدى أقصدى حددن فيكدون تلد  بم ابدة 
 إلغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرق 

 . (1)«بطريق التدر 

ة المطهدرة دراسدة إنندا درسدنا القدرآن الكدريم والسدن»يقو  أبو األعلي المدودودي: 
سدالمي فدي بدالد العدربن ومنهدا ر اإليدوبأي تدر  وانسدجام تدم التغي عميقة علمنا كيف

فلقدد كاندا األمدور تسدير رويددا رويددا حسدب مجراهدا  ن×إلى العالم كله على يد النبي 
 . (2) «الطبيعي حتى تستقر في مستقرها التي أرادس هللا رب العالمين...

إن األمددة اإلسددالمية التددي تتطلددع اليددوم إلددى تمكددين هللا تعددالى لهددا البددد أن تراعددي فددي 
فعليهدا أن تتبندى سياسددة  نة التددر ن فمددا هددم فدي أعددوام ال يمكدن أن يبندى فدي أيددامعملهدا سدن

النفس الطوي  والصبر الجميد ن فتصدبر علدى البدترة حتدى تنبدان وعلدى النبتدة حتدى تدورقن 
وعلددى الورقددة حتددى ت هددرن وعلددى ال هددرة حتددى ت مددرن وعلددى ال مددرة حتددى تن دد ن وتددؤتي 

 . (3)أكلها ب تن ربها

يراعددوا فددي عملهدم سددنة التدددر  فددي »ة العدداملين اليدوم لإلسددالم أن: وينبغدي للدددعا
تحقيق ما يريدون من أهدافن آختين في االعتبار سمو الهدف ومبلغ اإلمكاناا وك درة 

فال ينبغي أن يستعج  الشيء قب  أن يبلغ األج  المقدور لم لهن فد ن الد رع  نالمعوقاا
نه ال ينتفع به النفع المرجدون بد  قدد ي در إتا حصد قب  إبانهن وال مر إتا قطف قب  أوا

وبعدر الشدجر ال ي مدر  نف تا كان النباا ال يؤتي أكله إال بعدد أشدهر أو سدنة نوال ينفع
 نقب  سنواا عدة ف ن بعر األعما  الكبيرة ال تقطع  مارها إال بعد عقدود مدن السدنين

 وكلما كان العم  عظيما وقاعدته متسعة كانا  مرته أبطأ. 

أ جي  عمال تأسيسيا تا شأن فال يستفيد منه الجي  ال دانين أو ال الد ن أو مدا وقد يبد
بعددد تلدد ن وال  ددير فدددي تلدد  مددا دام كددد  شدديء يسددير فدددي خطدده المعلددوم وطريقددده 

 . (4)«المرسوم

نعم فاألقدار طويلدة األنفداسن والصدراع بدين الحدق والباطد  ال تنكشدف عقبداس فدي 
َ إبرَّ +..(5)إنده قدد يسدتوعب السدنين والقدرون ننوال فدي جولدة أو جدولتي نسنة أو سدنتين

ََدُّ رَ  ََّ تَن ََ َنَأَِضب َ َنع  ّمَب َْ َب ِنَد  َب  . [47]الح :  "َُنِ مكَ 

إن اسددتيعاب سددنة التدددر  يعددين الدددعاة علددى التعامدد  الصددحي  مددع الندداس والبددد 
م وحسدن للدعاة التين يعرفون الناس باإلسالم أن تكون لهم قدرة على التخطيط والتنظي

اإلدارةن وال يخفى أن هتس األمور المتكورة من صميم ك  مرحلة من مراحد  التمكدين 
 ب  هي من صميم أي عم  يراد له أن يحقق أهدافهن وأن يص  إلى مايته. 

                               
 وما بعدها.  166وين ب( الخصاَب العامة لإلسالم للقر ا1)
 . 229( التمكين ل مة اإلسالميةن ب2)
 . 23ب ( انظر: جي  النصر المنشودن  للقر اوي3)
 . 107ن 106( الصحوة اإلسالمية بين الجمود والتطرفن ب4)
 . 37( عل  وأدوية للغ الين ب5)
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إن مرحلدددة التعريدددف تحتدددا  إلدددى الددددعاة أن يهتمدددوا بدددالتخطيط والتنظددديم وحسدددن 
 اإلدارة. 

ارد الماديدة والمعنويدة والبشدريةن علدى أف د  فبالتخطيط يمكن أن يستفاد من المو
 وجه ممكنن وبأق  تكاليف ممكنةن وفي الوقا المناسب. 

وبددالتنظيم: يمكددن تحديددد الواجبدداا واالختصاصدداا بددين األفددراد ويمكددن تحديددد 
األوقداا التدي تدؤدي فيهدا األعمدا ن بغيددة الوصدو  إلدى األهدداف التدي حدددا مددن تي 

الددعاة إلدى هللان بد  يتمرسدوا بدهن ويجيددوسن ألنده ال  قب ن وهدو عمد  يجدب أن يمارسده
 ينج  عم  بدون تل . 

وبحسن اإلدارة: يمكن إخرا  التخطيط والتنظيم إلى حي  الوجدود للعمد  والتنفيدتن 
الخطة ومدا يتطلبده النظدام وتحدد الطاقاا وتوظف مهماتها في العم ن وفق ما تقت يه 

في هتس المرحلةن بحي  تكون موارد  ابتدة يمكدن مين الموارد المالية الال مة ويمكن تأ
 نعلى  وء  باتها هتا أن تو دع مي انيدة للعمد ن وأن يخ دع لجدوليدة ماليدة و مانيدة

ويمكددن تنسددديق جهدددود األفدددراد أو المجموعددداا المشددداركة فدددي العمددد ن بحيددد  تغطدددي 
 احتياجاا العم  في هتس المرحلدةن وتحقدق أهدافده مدع تحديدد الجهدد المطلدوب مدن كد 

م العمدد  فددي كدد  فددرد أو مجموعددة  أيددا كددان هددتا الجهدددن وبحسددن اإلدارة يمكددن أن يقددو  
مرحلة من مراحلهن واالسدتفادة مدن هدتا التقدويم للوصدو  إلدى األحسدنن وتقدويم األداء 
 في ال مان والمكانن و تقويم النتاَ  التي حققها العم ن وتقويم األفراد والمجموعاا. 

: تجويددد العمدد  علددى قدددر المسدددتطاعن ة محكمددة ينددت  عنددهإن تقددويم العمدد  وفددق إدار
والمحافظة عليه من االنحراف عن أهدافهن والمحافظدة علدى االسدتمراريةن والمحافظدة علدى 

 االن باط. 

من أال وهددو أن العمدد  الدددعوي فددي مكددان قددد ع مهددوالبددد مددن اإلشددارة إلددى مو ددو
 في مكان آخر.  يحتا  إلى خطة وتنظيم وإدارةن تختلف عن احتياجه إليها

وهو أمر تطلب فيه المرونةن وسعة األفقن وعمق النظدر إلدى األمدورن  نوهتا حق
لكن بغر النظر عن هتا االختالفن فليسدا العبدرة أبددا بنوعيدة اإلعددادن هرميدا كدان 

وإنمدددا العبدددرة ب دددرورة ممارسدددة  نأو رأسددديان أو رَاسددديا أو استشددداريان أو ميدددر تلددد 
ختيدار الندوع المالَدم للنداس والبيَداان التدي يطبدق فيهدا أي التنظيم للعم ن وب درورة ا
كدد  تلدد  ينظددر إليدده بمنظددار االحتيددا  مددن جانددبن وبمنظددار  ننددوع مددن أنددواع التنظدديم

وال بأس أبدا بأي نوع من أندواع التنظديمن  نالقدرة على تحقيق األهداف من جانب آخر
ن مددا دام هددتا التنظدديم ال التددي تكرنددا أو سددواها ممددا يصدد  إليدده أتهددان الدددعاة إلددى هللا

 . (1)ينطوي على شيء مما حرم هللا

                               
 (. 302 -1/295( انظر: فقه الدعوة إلى هللان د. علي عبد الحليمن )1)
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 المبح  ال اني
 مرحلة اختيار العناصر التي تحم  الدعوة

إن رس  هللا الكرام عليهم أف   الصلواا والسدالم عنددما بلغدوا رسداالا هللا إلدى 
أقددوامهمن اختدداروا مددن الندداس مددن اسددتجاب لدددعوتهم ومرسددوا فددي نفوسددهم المعدداني 

عهم دعوة هللا إلدى النداسن فهدتا لوا ميمانية واألخالق الربانية حتى يستطيعوا أن يحماإل
وتا  رسو  هللا عيسى الدتي اختدار أنصدارس  نرسو  هللا موسى قام بهتس المهمة الشاقة

وإن كددان بع ددهم  انحددرف عددن  نالحددواريين الددتين حملددوا دعوتدده ورسددالته مددن بعدددس
ندرذ أن هدتس المرحلدة وا دحة المعدالم  ×ة النبدي المنه  الرباني الصدحي ن ومدن سدير

في اختيدار العناصدر التدي لهدا اسدتعداد لتحمد  تكداليف ومشداق ومصداعب الددعوة إلدى 
 هللا. 

وقد اهتم ك ير من الدعاة إلى هللا بهتس المرحلة وأعطوها اهتمامدا خاصدا علدى مدر 
ن لتطبيدق شدرع العصورن وكر الدهورن وال  ا  المهتمون بأمر الددعوة والدتين يسدعو

هللا تعالى يعطون هتس المرحلة أوقداتهم وجهددهمن ولقدد أرشدد القدرآن الكدريم األمدة إلدى 
ًِنوب تَنِلمببَن َر  بنلب +االهتمام باإلعداد في قوله تعالى:  َْبََبطب اْلَِ َُ  مَبَ قَن َّة  َ مبنَ  َِ َبدُّ ا َهَِ  مََّ اِ ََُد َ َأ

َََد ََّن ِ   . [60ا : ]األنف ..."َََد َّ هللاب َ 

إن اإلعداد في ايية الكريمة كلمة عامة تبدأ باإلعداد النفسدين وتنتهدي بكد  أندواع 
ة بالدتاا عليده أن لاإلعداد المادية التي قد تحتا  إليها المعركةن والمسلم في هتس المرح

يعد نفسه للقاء أعدداء هللان فيأخدت نفسده بكد  أسدباب القدوةن ويحدو  بينده وبدين أي سدبب 
ال عفن ويعيش منتظرا تل  اليدوم الدتي يجاهدد فيده فدي سدبي  هللان ويقاتد   من أسباب

أعدداءسن ويسدعى إل الدة الحدواج  التدي تمنددع دخدو  النداس فدي اإلسدالمن وتمندع تحكدديم 
 . (1)شرع الرحمن

 إن مرحلة اختيار العناصر الال مدة لتحمد  الددعوة وتدربيتهم علدى الكتداب والسدنة 
 ن هللان كمددا أن أهددافها أك ددر دقددة مدن أهددداف المرحلددة مدن أهددم المراحد  فددي تمكددين ديد

 التي قبلها. 

 أوال: أهم أهداف هتس المرحلة:

 االصطفاء:  :الهدف األو 

وهو االختيار واالنتقاء للعناصر التي أنهدا مرحلدة التعريدف بنجداح حتدى يتدأهلوا 
مدن خدال  لحم  أعباء وتكاليف الجهاد فدي مرحدة المغالبدةن والشدروع لهيمندة اإلسدالم 

 وهتا االصطفاء له معايير أهمها:  .(2)دولة محكمة

                               
 (. 1/447ظر: فقه الدعوة إلى هللان د. علي عبد الحليم )( ان1)
 (. 1/421انظر: فقه الدعوة إلى هللان د. علي عبد الحليم ) (2)
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ويكون لدذ الشخب المختار استعداد في هدتس المرحلدة مدن القدرة الروحية:  -1
فرا فيدده بعددر الصددفاا مددن أهمهددا: صددفاء الددروحن الشددعور االناحيددة الروحيددة إتا تددو

 با . بمراقبة هللان أن يظهر حبه   في سلوكهن وكتل  ارتباطه الو يق 

وأهم الصفاا التي تؤه  الشخب من الناحية العقليدةن الدتكاء القدرة العقلية:  -2
الدتي يسدداعدس علدى العلددم والتحصددي ن ونبدت المسددلماا القاَمددة علدى الظنددون واألوهددام: 

ئكَ+ ََ اِ َقَب َشًنِ ِْْب مب ََّ  َ َُن  وأن يتصف في الحكم على النداس واألشدياء ن[36]يونس:  "إبرَّ اَظَّ

يوقع فدي الخطدأ مدن جاندب وي ديع ك يدرا  والت با في ك  األمورن ألن التسرع بالتأني
ََ آَمنَن ا +قا  تعالى  نمن الفرب للتعرف الحقيقي على الناس من جانب آخر ََي أَُنَُّهنَ اَّنذبُ

َُِصببَح ا ََهَََع  فَن ًَب ا قَنِ مكَ لب َق  بنَنَبأ  فَنَُنبَنًنََّن ا َأر َتصب َُِ  َادبمبيَ  إبر َقَ ََنِ  فََ ب َِ ََ َََل َمَ فَن  ن[6]الحجدراا:  "ََ

وأن يتصف بعمق النظرن وقدرته على التدبر واستنباط الحكم الكامندة فدي المخلوقداان 
ََ َ َمننَ +ين دد  الفكددر وي يددد اإليمددانن قددا  تعددالى:  ألن تلدد  ِْ َْ ْب َ ا ننَمََ ا َّْ ََِ نَننَ اَ َ َمننَ َخ

نَنَهَمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَ إب َّ    َنًنِ
ِ َقَب   . [85 ]الحجر: "َبب

وتل  أن هتس المرحلة إعداد لمرحلة الجهادن فليس بأه  لهدا إال القوة البدنية:  -3
من األمرار والعاهاان ومن كدان قدادرا علدى  يَّاسليم الحواسن خال نقوي البدن رجالَّ 

أن يأخت نفسه وبدنه بأسباب القوةن ويباعد بين نفسه وبدنه وبدين أسدباب ال دعف فدتل  
 شخب مطلوب. 

فرا فيه صفاا اوتتحقق القدرة الحركية في الشخب إتا تورة الحركية: القد -4
الرمبددة فددي االخددتالط بالندداسن وعقددد الصددالا بهددمن والقدددرة علددى جددتب  نددتكر منهددا:

وتكددون هددتس الصددفاا مددن  .الندداس إليددهن والقدددرة علددى التددأ ير فددي الندداسن وتصددنيفهم
 مقوماا الشخصية المختارة. 

ن قددد اسددتقطب و ددم للصددف اإلسددالمي آخددر أو آخددرينن يكددوالقدددرة اإلنتاجيددة:  -5
وأن يتصددف  نلصددفوف العمدد  اإلسددالمي عمومددان أو إلددى صددفوف مرحلددة الدددعوة والتبليددغ

باإليجابيددة الفعالددة القددادرة علددى العمدد  وأن يكددون متحمسددا للعمدد  ال يفتددر عنددهن وأن يكددون 
سن وأن يكدون قدد فقده تمامدا وأن يكون تا عالقدة جيددة بالندا نمحسنا في العم  التي يسند إليه

فر لدده هددتس الصددفاان أو تلدد  الشددروطن وفددق تلدد  امعنددى كوندده داعيددة إلددى هللان ومددن لددم تتددو
مدة لطاقتده ا ومالءلعمد  اإلسدالمي أك در انسدجامَّ المعايير التي تكرنا يكون له موقع آخر فدي ا

 أهلها.  وقدراتهن وأفيد للعم ن ألن من األمور التي تهل  األعما  توسيدها إلى مير

 لتوظيف:: االهدف ال اني

ويحدد له الد من  نأي تحديد العم  للفردن وتقديرس في حدود إمكاناا الفرد وطاقته
يسدددتوجب علددى مدددن  ناد العمدد  المناسدددب للفددرد المناسددبوإسددد نالمناسددب ألداء العمدد 
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 يشرف على العم  أن يكون على علم ووعي وإدرا  لما يلي: 

 ألعما . ك  عم  من اتحديد الهدف من  -1

 تحديد الوساَ  التي تكف  للعم  النجاح  -2

 تحديد الفرد واألفراد المالَمين للعم .  -3

 تحديد اإلطار ال مني للعم .  -4

 الهدف ال ال : اإلعداد والتربية:

ونعني بهدتا الهددف تهيَدة األفدراد وتجهيد هم وتنميدة قدواهم الجسددية والخلقيدة والعقليدةن 
أعبداء الجهداد فدي سدبي  هللان ولدتل  تعتبدر مرحلدة اإلعدداد ليكونوا أقوياء قدادرين علدى حمد  

والتربية مدن أهدم مراحد  الددعوة إلدى هللان ألنهدا تكدون أفدرادا متكداملي البنداءن وحسدبهم أنهدم 
قدادرون علدى حمدد  أعبداء الجهدداد الدتي كمددا هدو معدروف سددنام اإلسدالمن وأعلددى من لدة بددين 

 منا له. 

 الهدف الرابع: االن باط:

صددو  بدداألفراد إلددى االن ددباط وحفظهددم بددالح م حفظددا جيدددان وإحكددام وتلدد  بالو
 إعدادهم وتكوينهم والقيام على أمرهم خير قيام. 

إن حيدداة المسددلم العددادي من ددبطة فددي كدد  شدديءن وفددق القددوانين التددي جدداء بهددا 
فالمسددلم من ددبط وفددق  نفمددن بدداب أولددى الددتين يعدددون لحمدد  تكدداليف الجهدداد ناإلسددالم

دة والفكدرن وفدي العبدادةن وفدي الخلدق والسدلو  وفدي المعدامالا كلهدان الشرع في العقي
وفددي الكددالم والصددما وفددي الدد ي والمأكدد  والمشددرب والمددنك ن وفددي النددوم واليقظددةن 

وفدي الددعوة إلدى هللا والعمد  مدن أجد   نوفي الحقوق والواجباان وفي محاسدبة الدنفس
 واالعت ا  بأنه مسلم. اإلسالمن وفي االلت ام بوعدس وموعدسن وفي االنتماء 

وليس المسلمون في تل  سواء فمنهم مدن ين دبط وفدق هدتس المعداييرن ومدنهم مدن 
ولقدد  نيقصر في بع هان ومنهم مدن يلدبس عليده الشديطان أو الهدوذ أمدرس فدال ين دبط

كان من حكمدة هللا سدبحانه ورحمتده بالنداسن أن جعد  لعددم االن دباط عقوبداا مقددرة 
 بأدب اإلسالم وخلقهن ومنهجهن ونظامه. ليلت م الناس « حدودا»

إن مرحلة اإلعداد والتربية من أهدافها األصيلةن أن يتربى المسلم على االن دباط 
في ك  شيء وفق المعايير والقوانين التي شرعها هللا سبحانه وتعالى ليحقدق ايخدت بهدا 

 سعادة الدنيا وايخرة. 

د األفددراد المسددتهدفون فددي هددتس ومددن أهددم الوسدداَ  لتحقيددق هددتس األهددداف أن يتعهدد
ان وفدق دراسدة معيندةن المرحلة من قب  مشرف مختب ليشدرف علدى تدربيتهم أسدبوعيَّ 

وتسدددتخدم الددددوراا والنددددواا  نتعهددددوا أي دددا كددد  شدددهر ونصدددف ببرندددام  مك دددفوي  
والمخيماا والمعسكراا والرحالا لتحقيق هتس األهداف الساميةن أمدا البرندام  المعدد 

 حتوي على تربية روحية وعقلية وجسمية واجتماعية وخلقية. لهتس المرحلة في
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 ا: التربية الروحية: انيَّ 

ِك +قددا  تعددالى:  َبننً َِنن ب إب َّ َق َب َِ ننَ ا ننَُ  مَب َْ َب َ َمننَ َأ تًب َِ َأِمننلب  نن َِ مب َب اَننلُّ ِب قَننوب اَننلُّ  ََنن  ََ ننَأََ َن ِْ َُ َ" 

ن +وقا  تعالى: [85]اإلسدراء:  ُّْ حب ََ فبًنلب مبنَ  يَّ َ ن َّاَخ َ نَنَفنَ  +وقدا  تعدالى:  [72]ب:  "َ نَنَفِِفن
ِك مَّننَ َتِ ننَكَل رَ  َبننً َِْفئبننَدَة َق َْ َ ا ننِمَ  َ اَِْ َصننَ َّْ ََننَو َََكننَ  اَ ننلب َ َق ُّْ حب لت كيددة و .[9]السددجدة:  "فبًننلب مبننَ 

  الروح وتربيتها طرق عدة من أهمها:

تى تشدعر بعظمدة الخدالق التدبر في كون هللا ومخلوقاته وفي كتاب هللا تعالى ح -1
ننَّعب +قددا  تعددالى:  نوتعددالىوحكمتدده سددبحانه  ََ وب  ب ِْ َْ ْب َ ا ننَمََ ا َّْ َْ ََّكننَ  هللاَ اَّننذبي َخََننَق اَ إبرَّ 

ََِ َمَل َ اَنَُّجن  َ  ٍَ َ ا َْ َُدَََِبلَ َحثبًثَك َ اَ َِّم ِْ ب  اًَََِّو اَننََّهَ ََِلشب َُن َََل اَِ ََ ِمنلبخب مَ  َأَيَّ   يَّ اِ َُنَ ى  َْب   ْ نِفََّلا َْ
َََََمبيَ  َِ َْبُّ ا ََْ  هللاَ  ََِق َ اِْمَل تَنَبَ  . [54]األعراف:  "َأ َ ََلَ اْلَِ

مددا فددي عددالم ببدد   نالتأمدد  فددي علددم هللا الشددام  وإحاطتدده الكاملددة بكدد  مددا فددي الكددون -2
و  الغيدددب والشدددهادةن ألن تلددد  يمددد  الدددروح والقلدددب بعظمدددة هللا ويطهدددر الدددنفس مدددن الشدددك

 واألمرار. 

نَ َط مبنَ +قا  تعالى:  ِْ ََِبِحنلب َ َمنَ َت ََْب َ ا َََِنَ  َمنَ وب اَِن َََمَهنَ إب َّ َمنَ  َ َُن َِ ُب  َ َُن ًَِْن َِ ََ ا ِننَدَخ َمَفنَتب َب  َ
ٍ  إب َّ وب نبَُنننَب  مُّ  ُ  َ  َ ََي بننن َْطِننن َب َ  َ  ِْ َْ ْب ا َََمنننَ َََمَهنننَ َ  َ َحبَّنننع  وب َظ َِ َْقَنننع  إب َّ َُن َ َمنننَ  اَّننننذبي   ببننني  َ 

نننماَل يَّ إبََ  َْ نننَل َأَقنننٌو مُّ ََ َنِ  ََنننَثَكِ  فبًنننلب ًَب ْب يَّ َُنبنِ َننََّهنننَ َََِنننَ  َمنننَ َقنننَلِحَُ  َبب ًَِّنننوب َ َُن َ ََن  َبب َََكِ  يَّ َُنَُنَ فَّننن ًِنننلب َمنننِلقب
ََ رَ  ََِم َُِ  تَن ََ َنننِ  . [60ن 59]االنعام:  "َُننَنبَبَئَك  ِبب

م الوسداَ  لتربيدة الدروح وأجلهدا قددران إت العبدادة هدي مايدة عبادة هللا من أعظ -3
ََ َأ َّ + :وال يسددتحقها إال هللا وحدددسن ولددتل  قددا  سددبحانه نالتددتل    سددبحانه َْ ُّنن ََننَل  َ َق

ََْاك  َب إبِح ُِ ََِ اَبَد َخ َ َبب ََِبَد ا إب َّ إبَيَّ  . [23]اإلسراء:  "تَن

 نوعان:والعباداا التي تسمو بالروح وتطهر النفس 

 النددوع األو : العبدداداا المفرو ددة كالطهددارةن والصددالةن والصدديامن وال كدداةن 
 والح  وميرها. 

الندوع ال داني: العبداداا بمعناهددا الواسدعن الدتي يشدم  كدد  عمد  يعملده اإلنسددان أو 
 تعدالىن بد  يددخ  فيهدا كد  ا بده إلدى هللابَّد  كد  شدعور يقبد  عليده اإلنسدان تقريتركهن ب
 ن ماداما نية المتعبد بهدتا العمد نسان من نفسه تقربا به إلى هللا تعالىيطردس اإل شعور

هي إر اء هللا سبحانه وتعالىن فك  األمدورن مدع نيدة التقدرب إلدى هللا سدبحانه وتعدالى 
 . (1)عبادة ي اب صاحبهان وتربى روحه تربية حسنة

تو يدق صدلة إن أ ر تربية الروح يتم   في أمور عديدة نشير إلى أهمها فيمدا يلدي: 
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اإلنسان بربه سبحانه وتعدالىن وتو دي  صدلة اإلنسدان بدالكون ومدا فيدهن وترشديد هدتس 
وتحبيدب  نالصلةن وتحبيب اإلنسان ألخيه المسلمن وحرصه على هدايته وحب الخير له

اإلنسددان لمخلوقدداا هللا كلهددان والتعامدد  معهددان وفددق مددنه  اإلسددالم ونظامددهن وتحبيددب 
واسددتعالء اإلنسددان علددى شددهواتهن  نوالتقددرب بدده إلددى هللااإلنسددان فددي الخيددر عمومددا 

وسيطرته على ن عاتهن وتوجيده تلد  كلدهن وفدق مدنه  هللان ونظامده فدي الحيداة الددنيان 
واستعالء اإلنسان على القوة الماديةن وعددم الوقدوع فدي أسدرهان بد  إعطاؤهدا حجمهدا 

 . (1)القوة من هللا وحدس الصحي ن ومكانها المناسبن وتتكون في العبد ملكة يستمد بها

 ا: التربية العقلية: ال َّ 

ونعني بها تربية المدخ وتنميدة قدرتده علدى النظدر والتأمد  والتفكدر والتددبرن وتلد  
هددو الددتي يؤهلدده لحمدد  أعبدداء الدددعوة إلددى هللان وهددتا المطلددب القرآنددي أرشددد إليدده ربنددا 

ََا +  تعدالى: قدا نا لكد  إنسدانسبحانه وتعالى في محكم تن يلهن وجعله أمرَّ  قَنوب اِنظَنَل ا َمنَ
َََ قَنِ     َّ َُنِؤمبَن رَ   َْ َْ َ اَنَُّذ ِْْب اَخََي َب َ َمَ تَن ِْ َْ ْب َ ا ََّْمََ ا  . [101]يونس:  "وب اَ

َََقببَنننعَ +وقولددده تعدددالى:  ًِنننَض َننننََر  َب فَنننَِنظََل ا َن ِْ َْ ًَ ا وب ا ننن ْب ٌَ َف َبَكِ  َ نننَن نننَ قَننننِب َِ مب قَنننِد َخََننن
َِنَق يَّ +. وقولده سدبحانه: [137]آ  عمران:  " بيَ اََِمَكذَب  َب فَنَِنظََل ا َنًِنَض  َنَدأَ اْلَِ ِْ َْ ًَ ا وب ا ن قَنِو  ب

َََل َنوَب َشِ    َقدبُلٌ  ََ َلَة إبرَّ هللاَ  َئ اَنَِّ َأَة اَخخب  . [20]العنكبوا:  "هللاَ َُن ب

ََ مَ +وقوله سبحانه وتعالى:  ََِنََخ إبًََِ ََ َنََُذنََّل َأ ََ  اََِْبَبب نبٌََُب أَنِن ٌَْ  ََبًَدَّ نََّل ا آََيتبلب َ ًَب   "َبَ

 . [29]ب: 

َََمبنلب +وقوله ج  شأنه:  نََر إبََل َط َْ ِن ًََِنظَنلب ا ب ََِمنََ  َ نباَ  فَن َنَ ا ََ َشن اَ  َأاَّ َ نبَنبنِ ِْ َْ  يَّ َشنَ ِ َنَ ا

 َنَننننَ فبًَهنننننَ َحباننننن نننننبكَ  فَأَنِنبَنُنِ َِ نَنبكنننننَ َ َق َب  َ   ِك َِبكنننننَ  َ زَُِنَُننننن اك َ َ ِننننن َنبَهنننننعك َ َأَبا   َ َحنننننَدائبَق َغ َكنننننَ ََّكنننننِ    َ َف َمََُ
َََمبَك ِ   [. 32 -24 ]عبس: "َ َْنِن

ولتل  اهتما التربية اإلسالمية بالنظر إليده  نطاقاا اإلنسان المهمة إحدذوالعق  
ق  لجندون أو ميدرسن وجعله المولى ع  وج  مناط التكليف عند اإلنسانن فمن حرم الع

َِنٌ  إبرَّ +التكليدفن قدا  تعدالى:  هفهو مير مكلفن أو قد سقط عن َب ََ  بنلب  ٍَ ََن ًِ َ  َ تَنِ نَض َمنَ ََن
نَؤ  ك  ِْ ََِننلَ َم ََ َننََر  َئبن ََِفَؤاَد َنوُّ َأَ  َِّْمَ  َ اََِبَصَل َ ا كمدا يعتبدر العقد  نعمدة مدن  [36]اإلسدراء:  "اَ

 من قبو  العلم واستيعابه. هللا على اإلنسانن يتمكن بها 

 ا يتم   في عدد من النقاط من أهمها:ولتل  و ع اإلسالم لتربية العق  منهجَّ 

 نتجريد العق  مدن المسدلماا المبنيدة علدى الظدن والتخمدينن أو التبعيدة والتقليدد -1
 فقد حتر القرآن الكريم من تل ن في ايياا الكريمة التالية: 
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ئكَإبر َُنَّببََ +قوله تعالى:  ََ اِ َقَب َشًنِ ِْْب مب ََّ  َ َُن ََّ َ إبرَّ اَظَّ  . [28]النجم:  " َر إب َّ اَظَّ

ئكَ+وقولدده سددبحانه:  َِ بََنن َر َشننًنِ ًََِنلب آََبَ َا َأَ ََننِ  َنننََر آََبَؤَمنِ   َ َُن ََ نَننَ  ََِفًنِ َ  َ  قَنَََ ا  َننِو نَنَّببننَ  َمنَ َأ
 . [170]البقرة:  "َُنِهََُد رَ 

ننَق +قددا  تعددالى:  نقدد  بددالتحري والت بداإلد ام الع -2 ََ آَمنَنن ا إبر َقنَ ََنِ  فََ ب ُ ََي أَُنَُّهنَ اَّنذب
َُِ  َادبمبيَ  َِ ََ َََل َمَ فَن ََ َُِصببَح ا  ََهَََع  فَن ًَب ا قَنِ مكَ لب  . [6]الحجراا:  " بنَنَبأ  فَنَُنبَنًنََّن ا َأر َتصب

ََِ نَننَ +تعددالى:  قددا  ندعددوة العقدد  إلددى التدددبر والتأمدد  فددي نددواميس الكددون -3 َ َمننَ َخ
ِ َقَب  نَنَهَمَ إب َّ َبب ََ َ َمَ  َنًنِ ِْ َْ ْب َ ا ََّْمََ ا  . [85]الحجر:  "اَ

 ندعوة العق  إلى التأم  في حكمة ما شرع هللا لعبادس مدن عبداداان ومعدامالا -4
ن وأخددالق وآدابن وأسددلوب حيدداة كامدد ن فددي السددلم والحددربن فددي اإلقامددة والسددفرن أل

بتعرفه على تل  الحكمن يعطيه أحسن الفرب ليطبدق  ين   العق  وينميه تل  فوق أن
الشددرع الربدداني فددي حياتددهن وال يبغددي عندده حددوالن لمددا فيدده مددن السددكينة والطمأنينددة 

قددا  سددبحانه:  نوالسدعادة البشددريةن وألن هللا سدبحانه وتعددالى إنمدا شددرع مدا شددرع لدتل 
َ َََكِ  َ َُنِهدبَُ + َنَبيَب َد هللاَ ًَب َبًٌ  َحكبً ٌ َُلُب ََ ًَََِكِ  َ هللاَ  ََ َُ َب  َبَكِ  َ َُن ََ مبَ قَنِب ََ اَّذبُ نَد َأر   َكِ  َ َن َ هللاَ َُلُب

ََظبًمكنَ ِك  ًِ ََن ا َمنن ْب َأر َتًَب ننَهَ ا ََ َُنَّببََن َر اَ َّ ُ ننَد اَّنذب ًَِكِ  َ َُلُب ََََن ََنِنَكِ  َ َخَبننَق   َُنَُن َب  نَد هللاَ َأر ََيَفَبننَض  َُلُب
 َْ ِن َبًفكَا ب  . [28 -26 ]النساء: "ََر َض

ُّ َر +وقددا  سدددبحانه:  ننن َب ًكا ًََّ َِْهِ إبًََِننلب َ إبرَّ َنثبننن ًَِكِ  إب َّ َمننَ اِضننندَلب ََََننن َ قَنننِد َفصَّنننَو َََكنن  مَّنننَ َحننلََّ  
 ََ ُ َُدب َِ ََِم َََ  َبب َِ ََ َمَ  َأ َّ َْ َِ   إبرَّ  َب ًِب  َْ ِمَ ائبهب   ب  . [119]األنعام:  "َْب

لمدداء األمددة وفقهاءهددا علددى مددر العصددور واأل مددان منددت بدد وغ اإلسددالم إلددى إن ع
عصرنا الحا ر ماصوا فدي حكدم التشدريع وحكمتده وتركدوا للعدالم كلده رصديدا هداَال 
 خما في أبواب الفقه اإلسالمين والمعامالا بين الناس كان من أسدباب سدعادة الددنيا 

 . (1)وايخرة لمن الت م بالمنه  الرباني

وة العقدد  إلددى النظددر فددي سددنة هللا فدي الندداس عبددر التدداريخ البشددرين ليددتعظ دعد -5
ويتأم  فدي سدنن هللا فدي األمدم والشدعوب  نالناظر في تاريخ ايباء واألجداد واألسالف

 والدو . 

َب َمنننَ َّلَِ +قدددا  تعدددالى:  ِْ َْ نننَ قَننننِلر  مَّكَّنَّنننََمِ  وب ا نننَ قَننننِبَبهب  مَب ََِكنَنننَ مب  َلَكَبنننَ ََّكنننِ  َأََّلِ َُننننَلِ ا َننننِ  َأِم
ََِكنَنََمِ   بنَذنَ َببِ   َْ َرِنلبي مبنَ ََتِنُبهبِ  فََأِم َنَ َِ َِنَنَ اْ ََ ْكا َ َق َْا نِد ًِهب  مَب ََََن نَمََ   َّْ ََِنَ اَ  َِْ َِندبمبِ  َ َأ َ أَِنَ نِأَا مبنَ  َن
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 ََ  . [6]األنعام:  "قَنِلاك آَخلُب

ََِكَنَ اََِ َل َر مبنَ+وقا  تعالى:  ْب َ َمنَ َننَنَ ا  َ َََ ِد َأِم ًَبنَنَ َِبَن َََه  َبب ََْ ن َََمن ا َ َقنََ ُِتَِ   َبَكِ  ََمَّنَ َظ قَننِب
ََِ ننننِ َ  اََِمِجننننلبمبيَ  َبي ا ََ َ ِنننن نَنننن ا َنننننَذَب َنِؤمب ًِننننَض   ًَب َِنننندبمب  َبَننظَننننَل َن ننننَ  َن َب مب ِْ َْ ََنِ  َخَِئبننننَض وب ا َِنَنننن ََ يَّ َق

ََ رَ  ََِم  . [14ن 13]يونس:  "تَن

ََ مبنَ قَننِبَبهبِ  َننَنَ ا َأَشندَّ +وقا  سبحانه:  َََقببَنعَ اَّنذبُ َب فَنًَنظََل ا َنًَِض َننََر  ِْ َْ َ ا وب ا ًب َُْ َأَ  ََّلِ 
ْب َفَمنَ َنن ًَبنَننَ َِبَن َََه  َبب ََْ ن َََمَل َمننَ َ َقنََ ُِتَِ   َََمَل َمننَ َأِنثَننَل ّمبَّنَ   َ ََ ِْ َْ َْ ا ا َهِ  قَنن َّةك َ َأَم نننِ َهِ  ََر هللاَ َبننًَِظَبمَ مب

َهِ  َُِظَبَم رَ  َْ  . [9]الروم:  "َ ََكبَ َنَنَ ا أَنِنَف

وهتا هو المنه  الربداني للعقد  لكدي ال ي د  فدي التيدهن الدتي  د  فيده ك يدر مدن 
 الفالسفة التين قدسوا العق  وأعطوس أك ر مما يستحق. 

 :وأما اي ار العملية من هتا التوجيه الرباني في العق  فتتم   في أمور من أهمها

تنقيددة العقدد  مددن الددوهم والخرافددةن والدددج  والمسددلماا المبنيددة علددى الظنددون  -1
 واألوهدددام وتربيتددده علدددى التريددد  والت بدددان حتدددى ال يتسدددرع فددديظلم وينددددم وحينَدددت ال 

 ينفع الندم. 

تعويد العق  على إدرا  حقيقة هتا الكون التي يعيش فيه وإل امه بدأن يتعدرف  -2
 على الحق عن قرب ويقين. 

إقدددار العقدد  علددى التأمدد  والنظددر فددي حكمددة هللا سددبحانه وتعددالىن فيمددا شددرعه  -3
للناس من منه  ونظامن يحقق لهم سعادة الدارينن وتمكين العق  مدن التأمد  فدي تداريخ 

ا وفصددوال ليخددر  بفاَدددة جليلددة البشددريةن وهددتا التدداريخ هددو أكبددر كتدداب وأوسددعه أبوابَّدد
فدددر واإليمدددانن وأعمدددا  المدددؤمنين و دددال  يسدددتطيع أن يقدددارن بدقدددة وحسدددم بدددين الك

 الكافرين. 

 ا: تربية الجسم:رابعَّ 

إن هللا تعالى أخبرنا أنه خلق آدم عليه السالم من ساللة مدن طدينن  دم سدواس ونفدخ 
ََ َننوَّ َشنِ    +قدا  تعدالى:  نفيه من روحدهن وجعد  لده السدمع والبصدر والفدؤاد ن َْ اَّنذبي َأِح

َِننَق ا ب  َََ نلَ َ  َنَدأَ َخ نَرب مبنَ طبنني  َخ َْ نَ مَّننَ   مَّهبني    ِن َََِع  مَب ََلَ مبننَ َ ن ن ِْ ََنَو َن يَّ َ ن َّاَخ َ نَنَفننَ  فبًنلب مبننَ   يَّ َق
ِك مََّ َتِ َكَل رَ  َبً َِْفئبَدَة َق َْ َ ا َِّْمَ  َ اَِْ َصَ َََو َََكَ  اَ لب َ َق  . [9 -7 ]السجدة: "ُّْ حب

كدون مدن طاقداا  دال  منحهدا هللا لإلنسدان: وهتس ايياا إشارة إلدى أن اإلنسدان يت
طاقة العق ن وطاقة الروحن وطاقة الجسمن  م استخلفه هللا فدي األررن وطلدب منده أن 

ََِملََنِ  فبًَهَ+قا  سبحانه:  نيعمرها َب َ اِ َُن ِْ َْ ََ ا  . [61]هود:  "َمَ  أَنَ َأَن  مَب
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ن بيدان مدنه  القدرآن وقدد بيندا مدنه  اإلسدالم فدي تربيدة الدروح والعقد ن والبدد مد
الكريم فدي تربيدة الجسدم البشدرين بحيد  يدؤدي وظيفتده دون إسدراف أو تقتيدرن ودون 
محاباة لطاقة من طاقاتهن على حساب طاقة أخدرذن ولدتل  أرشدد القدرآن إلدى مدا أحلده 

وأنكر علدى أولَد  الدتين يحرمدون  نهللا من الطيباان واجتناب ما حرم هللا من الخباَ 
نَنَع هللاب +بيدة حاجاتهدا علدى الوجده المشدروعن فقدد قدا  تعدالى: أبدانهم من تل َِ َحنلََّ  زُب قَنِو َمن

ِب  ََ اَلَبِز ْب مب َبَبَدبخب َ اَِدًََّبَبَ  . [32]األعراف:  "اَِّتب َأِخَلَ  َب

ْب َمننَ َأَحننوَّ هللاَ َََكننِ  َ  َ +وقددا  تعددالى:  ََ آَمنَنن ا  َ ََتَلَبَمنن ا َطًَببَننَ ُ ََُِننَد ا إبرَّ هللاَ  َ ََي أَُنَُّهننَ اَّننذب  تَن
 ََ ُ َُدب َِ ََِم ُُّ ا َُِ   بلب َمِؤمبَن رَ   ُيَب َِ ك َطًَببكَ َ اتنََّ  ا هللَا اَّذبي أَنِن َْزََقَكَ  هللاَ َح ََ ا ّمبََّ   " ََن

 [. 88ن 87 :]الماَدة

وال ش  أن تحقيق هتس الحاجاان يمكن اإلنسان مدن أداء وظاَفدهن التدي وظفده هللا 
ي األرر مدن عبدادة هللا واسدتخالف فدي األررن وإعمارهدان وتعدارف وتعداون لهدا فد

وتناصر وتمكن وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سدبي  هللان وبغيدر تحقيقهدا 
 . (1)ال يكون شيء من تل 

 حاجاا الجسم البشري على النحو التالي: -على نحو دقيق  -ولتل   بطا الشريعة 

لبَف ا+عام والشراب بقو  هللا تعالى:  بط حاجته إلى الط -1 ِْ ََ ا َ اِشَل َ ا َ َ  َت   " َن

 . [31]األعراف: 

و بط حاجته إلى الملبس والمأوذن بأن أوجب من اللباس مدا يسدترس العدورةن  -2
ويحفددظ الجسددمن مددن عاديدداا الحددر والبددردن وأوجددب مددا يكددون  ينددة عنددد الددتهاب إلددى 

ْب آدَ +المسجد قا  تعالى:  د  ََي َ  ِْجب ِنَد َنوَب َم َب نَنََُكِ     [31]األعراف:  "َ  َخَذ ا زُب

ننَ  َنًَننن تبَكِ  َ نننَكنكَ+و دددبط الحاجدددة إلدددى المدددأوذ بقولددده تعدددالى: -3 ََننَو َََكننن  مَب  "َ هللاَ َق

 . [8]النح :

 و ددبط حاجتدده إلددى الدد وا  واألسددرةن ب باحددة النكدداحن بدد  إيجابدده فددي بعددر  -4
هبِ  َحنَفبظَ رَ +ةن واللدواطن قدا  تعدالى: األحيانن وتحريم ال نا والمخادند ََ َمنِ  َبَفنَل قب ُ   َ اَّنذب

ََ مبيَ  َ َم ًِ َِ  َغ ََّ َِ  فَِب ََ َِ َأمِيََ َََك هبِ  َأِ  َمَ َم َََل َأِزَ اقب ََ ََنََد رَ   إب َّ  َِ ََ َمنَ  ا َئبن ََ فََأَ  َََب َْاَ   ََْل َ  َب ا ِنَُن  "َفَم
 . [7 -5 ]المؤمنون:

التملدد  والسدديادةن بددأن أبدداح التملدد  للمددا  والعقددارن ولكددن  و ددبط حاجتدده إلددى -5
نِنًََ+حرم االحتكارن واكتنا  األموا ن قا  تعالى:  َنَع اِ ًَََةب اَدُّ َِبَنَن َر زُب  . [46]الكهف:"اََِمََل َ ا

إبنَّننلَ  َ +قددا  تعددالى:  نو ددبط اإلسددالم السدديادة بتحددريم الظلددم والعدددوان والبغددي -6
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ََ اَظَّننََب  َبنن ََننَذاَبك +وقددا  تعددالى:  [21]األنعددام:  "َم رَ َُنِف ظَّننََبمبَي  ََُِننِدَا ََب مددع أندده  [37]الفرقددان:  "َ َأ

ََنِ  أَمَّننعك َ َ نندَك ََبََُك نَنن ا +سددبحانه وتعددالى جعدد  هددتس األمددة وسددطا قددا  تعددالى:  َِنَنن ََ ََ َق  ََنننَذَب
َََل اَنََّسب  ََ  . [143]البقرة:  "َشَهَداَ  

عمدد  والنجدداحن بددأن جعدد  مددن الددال م أن يكددون العمدد  و ددبط حاجتدده إلددى ال -7
مشروعان ومير  ار بأحد من الناسن ونادذ على المسلمين أن يعملوا في هتس الحيداة 
الدددنيا مددا يكفدد  لهددم القيددام بعددبء الدددعوة والدددينن ومددا يدددخرون عنددد هللا سددبحانهن قددا  

َب فَنًَنظََل َنًَِض تنَ +تعالى:  ِْ َْ َُِِفَبَفَكِ  وب ا ِْ ََ رَ َ َُ وربدط العمد  باإليمدان  [129]األعدراف:  "ََِم

فددي ك يددر مددن آيدداا القددرآن الكددريمن وشددرط فددي العمدد  أن يكددون صددالحان قددا  سددبحانه 
ِك +وتعالى:  َََم  ََ َْ َِ َأِح ًَ  َأِقَل َم َب ْب إباَّ  َ َن ََ ََ ا اَصََّ ب ََمب ََ آَمَن ا َ   . [30]الكهف:  "إبرَّ اَّذبُ

ََْرب +في العم ن فقا  سبحانه:ب  طالب باإلحسان  ََِدلب َ ا ِح َِ ََِِمَل َبب   "إبرَّ هللَا 

 . [90]النح :

قددا   نوجدده هللا ور دداس بددأن يكددون الهدددف مددن العمدد  الندداج  و ددبط النجدداح -8
ٌَ +سبحانه:  ْب َََ  َ ِقَهَل لب َ َمَ  ََمِ َِ َأِ  ََ دبُنكَ ّمبَّ َْ َِ َأِح  . [125]النساء:  "َ َم

يهدان جة الجسم إلدى الراحدة واالسدترواحن بدأن حدتر مدن اإلسدراف فو بط حا -9
واألصد  فدي الشدريعة اإلسدالمية أنهدا خاليدة مدن كد   حتى ال تتحو  إلدى دعدة وكسد ن

نلَ +قدا  تعدالى:  نإعناان أو إرهاق لإلنسدان ِْ ََ َِ نَد  بَكنَ  ا نَل َ  َ َُلُب ِْ ًََِ نَد هللاَ  بَكنَ  ا ]البقدرة:  "َُلُب

185] . 

َبًفكَ+ وقا  تعالى: ََر َض َْ ِن ََِنَكِ  َ َخَبَق ا ب َد هللاَ َأر ََيَفَبَض   . [28]النساء:  "َُلُب

ََِكنَنَ +قدا  سدبحانه:  نوحتر سبحانه مدن الدعدة والبطدرن واالمتدرار بالنعمدة  ََننِ  َأِم
َِدبمبِ  إب َّ  َكَ مَبَ  َن ِْ َنبنَنَهِ  ََّلِ َت َْ ََ َم َِ َبًَ َُنَهَ َفُب ِْ َم ْبنبيَ مبَ قَنِلَُع  َ دبَل ََ اََِ ا َِْ ِك  ََننََّ  َبً  " َق

 . [58]القصب: 

ََنَ َ نببًوب +وقا  سبحانه:  ْبمبن  َ دَنلكا َ ْبَلَ  اَنَّنَسب َ ََُصندُّ َر  ََ َخَلَقن ا مبنَ دبََي ُ َ َ  َتَك نَن ا َنََّنذب
ََ َر َمَبًطٌ  ََِم ََ َُن  . [47]األنفا :  "هللاب َ هللاَ ِبب

اإلسدالم فدي تربيدة الجسدمن حتدى يسدتطيع أن يتحمد   هتس بعر التعاليم مدن مدنه 
وال شد  أن كد  هدتس األندواع مدن تربيدة  .أ قا  الجهاد وهمدوم الددعوة وصدعوبة الحيداة

اإلسالم للجسمن يحتا  إليها ك  الناسن ولكدن المن دمين إلدى مرحلدة اإلعدداد والتربيدة 
 يحتاجون إلى هتس األمور احتياجا أساسيا. 

 االجتماعي: ا: تربية الحسخامسَّ 
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 لقد اهتم القرآن الكريم بن عة التربية االجتماعية في اإلنسان وو ع لها دعاَم: 

 الدعامة األولى: تنمية حب اإلنسان ألخيه اإلنسان المؤمن:

وتل  القاعدة التي ترتك  عليها الحاسة االجتماعية في البشر عمومان ويت د  هدتا 
آخى بدين المهداجرين واألنصدار فدي هللان عندما وصد  إلدى المديندة فد ×من سيرة النبي 
وسج  تل  في و يقة مكتوبةن نقشا في قلب كد  مدؤمنن بد  صداروا  نوأصبحوا إخوة

يتوار ون بمقت ى هدتس األخدوةن وظد  هدتا التدوار  سداريا حتدى ند   قدو  هللا تبدار  
ِ  وب نبَُنَبب هللاب إب +وتعالى:  َِ ََنَهِ  َأِ ََل  بنبَن َِ َِْحنَ ب  َن َن  اْ َبنً ٌ َ َأَ  ََ . [75]األنفدا :  "رَّ هللاَ  بَكنوَب َشنِ    

وال تد ا   نفألغى التوار ن وبقيا األخوة في هللا على ما كاندا عليدهن مدن قدوة وو اقدة
بين الواعين من المؤمنين حتى اليومن ولقد تأكدا األخوة بدين المدؤمنين بقولده سدبحانه 

ََ اََِمِؤمبَن َر إبِخَ ةٌ +  . [10]الحجراا:  "إبلَّ

ولقدددد كدددان مدددن مقت دددى فقددده األنصدددار ل خدددوة فدددي هللان أن حملدددوا أعبددداء إخدددوانهم 
ََ تَنبَنن ََّ  ا +المهاجرينن ومدح هللا سبحانه تل  الفقه والعم ن وأ ندى عليده بقولده سدبحانه:  ُ َ اَّنذب

ًِهبِ  َ  َ ُيَبنَد َر وب  َِ َمََقَل إبََن َْ َ ا بميَََر مبَ قَنِبَبهبِ  ُيَببُّ َر َم ا ََََنَل اَدَّ َّنَ َأ تَن ا َ َُننِؤنبَل َر   َ نَد ْبمبِ  َحََقنعك ّمَب
ََ َمَ  اََِمِفَبَح رَ  َئب لب فََأَ  ْب ََّ نَنِف َِ َش هبِ  َ ََِ  َنََر َببِ  َخَصََ ٌع َ َمَ َُ  ْب  . [9]الحشر:  "أَنِنَف

 الدعامة ال انية: استجابة اإلسالم لحاجاا المجتمع كاستجابته لحاجاا الفرد:

حدد  هللان وبحيدد  ال ي ددر تحقددق حاجدداا المجتمددع فددي إطددار مددا أ ىوقددد عمدد  علدد
  :(1)ومن حاجاا المجتمع .بأحد من الناس

 التعاون والتكاف :  -1

ََنََ نَ ا +قدا  تعدالى:  نلقد أمر هللا تعدالى عبدادس المدؤمنين بالتعداون وأوجبده علديهم َ تَن
َََل ا بيِب  ََ ََََ نَ ا  َْب َ اَُنَِّ َ ى َ  َ تَن َِ َََل ا َبَ َبب ََ َِ ََِدَ ارب َ اتنََّ  ا هللاَ إبرَّ هللَا َشدبَُد ا َِ  . [2]الماَدة:  " َ ا

 التناصر والتواصي بالحق والصبر: -2

ََِصلب +قا  تعالى:  نل    َ اَِ ِْ ََر ََفبن  َخ َْ ِن ْب َ تَنَ اَ نِ ا   إبرَّ ا ب ََ ََمبََن ا اَصَّنَ ب ََ آَمنَن ا َ  إب َّ اَّنذبُ
ِ َننقَب َ تَنَ اَ نن ِْب َبب َصَّنن والتواصددي بددالحق يدددفع عددن الندداس كدد  مصدديبة  [3 -1 ]العصددر: "ِ ا َبب

ويق ي على المنكراا واي ام التي في المجتمع ويجعلها تنحسدرن والتواصدي بالصدبر 
 ي فيه العدالة ويرتفع الظلم وتسودس المودة وت و  العجلة. جتمع تسريجع  الم

 الح  على التراحم بين أفراد المجتمع: -3

ََْمَننَ َ +ا  تعددالى: قدد ْب  ََََننَل اََِكفَّننَ اَ   نندَّ ََننلَ َأشب ََ َم ُ ََّْ نن َل هللاب َ اَّننذب ننٌد  نننَنَه ِ  ََمَمَّ . [29]الفددت :  " َنًنِ
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ََ +وأ نى سبحانه وتعدالى علدى المدؤمنين المتدراحمين فدي قولده سدبحانه:  ََ اَّنذبُ ن يَّ َننََر مب
ِْب َ تَنَ اَ ِ ا َبب  َصَّ ََِمًَِمَنعب    ََِمِلَمَعب آَمَن ا َ تَنَ اَ ِ ا َبب ََ َأِ َحََب ا َئب  . [18ن 17]البلد:  "َأَ 

وهددتس اييدداا لددم تحصددر حاجدداا المجتمددعن بدد  ح تدده بمفهومهددا العددام علددى األمددر 
بالمعروف والنهي عن المنكرن وعلى جلب المصال  ودفع المفاسدن والجهاد فدي سدبي  

 . (1)  أفرادسهللا وتجهي  الغ اة وعلى تأمين العيش الكريم لك

 الدعامة ال ال ة: تحديد الصفاا التي يجب أن تسود المجتمع:

ََ آَمنَنن ا +قددا  تعددالى:  ُ ًٌِ َ أَ ِنَ نَل َبَّننذب ِنننَد هللاب َخنن َب نِنًََ َ َمنَ  َُ اِ ًََننَةب اَنندُّ ننَ َشننِ    َفَمَُنَ نَُ  مَب َفَمننَ َأ تًب
َََْببنننِ  َُنَُن َنَََّننن رَ  ََََننَل   َ   ََُيَُِنببَننن ر ََ ُ ِْفبنننَل رَ َ اَّننذب نننَب ا َمننِ  َُن َب ََا َمنننَ َغ َا َ إب ََِفننَ احب ََ    َنبَنننَئبَل ا بيِب َ ا َ اَّنننذبُ

َْزَقِننَنََمِ  َُنِنفبَ ن رَ  ننَنَهِ  َ ّمبَّنَ  ََِة َ َأِمنَلَمِ  َشن َْى  َنًنِ َِبَنِْنَ    اِ ََُجَ َ ا َبَلََببِ  َ َأقَََم ا اَصَّ ََ  ا ََ ََا َأَ نَ ََ إب ُ َ اَّنذب
ُُّ اَظَّنََبمبيَ   َل رَ َمِ  َُنَُصب  ََََنَل هللاب إبنَّنلَ  َ ُيَبن ََ فَنَأِقَلَخ  ََ َََفنَ َ َأِ ن  َِ َََهَ َفَم ثِن ََاَ  َ ًَبَئع  َ ًَبَئعٌ مَب َب   َ َق َ َََمن

ننَ َ ننببًو   ًِهب  مَب ََََنن ََ َمننَ  َئبنن ننلب فََأَ  َِمب َِننَد َظ ََ َُِظَبَمنن َر   انِنََُصننَل  َن ُ ََََننَل اَّننذب ننببًَو  َّْ َننَ اَ َْنن َر وب إبلَّ اَنَّننََس َ َُنبنِ
ََننَذاٌب َأَبننً ٌ  ََ َهَننِ   َئبنن ًِب اِ َننقَب َأَ  َنن َب  ْب ِْ َْ َِ ب اََْمنن ْب   ا ََنن  َِ نن ََ ََمب َََبنن ََْ َ َغَفننَل إبرَّ  َِ َ نن  ]الشددورذ: "َ َََمنن

36- 43] . 

لقدد تكددرا اييداا الكريمددة الصدفاا الرفيعددة والتددي إن سدادا فددي المجتمدع يصددب  سددعيدا 
 راشدا. 

أشدارا إلدى اإليمددان بدا ن والتوكد  عليده سددبحانهن واجتنداب كد  إ دم وفاحشددة فقدد 
والصف  والتسام ن واالستجابة لك  ما أمر هللا بدهن وإقدام الصدالةن وممارسدة الشدورذ 
في ك  ما يعنيهم من أمرن واإلنفاق فدي سدبي  هللا ووجدوس الخيدرن واالنتصداف مدن كد  

د ن والعفددو والتسددام  مددع القدددرة علددى عدددو لإلسددالم والمسددلمينن وهددو مقت ددى العدد
واالنتصددار بعددد الظلددمن والصددبر علددى المظددالم  ناالنتصددافن وهددو مقت ددى اإلحسددان

والتجدداو  عددن الظددالم لعدد  هللا يهديدده بشددرط أال يكددون تلدد  مؤديددا إلددى الفسدداد والشددر 
 . (2)وهكتا يكون المجتمع اإلسالمي نوالدعوة للمعرفة

 هتا المجتمع: الدعامة الرابعة: تأكيد خيرية

التي انصهر في تعداليم اإلسدالم وو دعه فدي مقدمدة المجتمعداا لقيادتده كلهدا إلدى 
اإليمان والمدنه  الربداني والحدق والخيدر والصدالح والسدعادة فدي الددنيا وايخدرةن قدا  

ََن+تعدالى:  َهنِ َر  َِننَل وب َ تَنننِ ََِم نَّنَسب َ َمنَل َر َبب َِ ََب ًَِ أَمَّننع  َأِخلبَقن َُِ  َخن ن لب َنننِ ََِمِنَكنلب َ تَنِؤمبنَنن َر َبب ]آ   "َب ا

 . [110عمران: 

وهتس خيرية تقوم على اإليمانن والعم  الصال ن واألمر بدالمعروفن والنهدي عدن 
كمدا  عمدا أمدة  نالمنكرن بعيددة كد  البعدد عدن الخيريدة العرقيدةن والجنسديةن والقوميدة
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فلتهددا وكلفددا العددالم كلدده اليهددودن وانخدددعا أمددة األلمددان بالعرقيددة منددت خمسددة عقددود فك
 حربا دامية ماا فيها ماليين من البشر. 

وينبغددي أن يقددوم برنددام  هددتس المرحلددة  نهددتس الدددعاَم التددي يجددب أن تسددود فددي المجتمددع
ذ واألريداف والحوا در فدي مرحلدة اإلعدداد فدي القدروأن يو ع على ك  المشدرفين  نعليها

عددداد والتربيددة مددن أهددم المراحدد  التددي والشدد  أن مرحلددة اإل نوالبددوادي والمدددن والبلدددياا
يبني عليها األهداف فدي الوصدو  إلدى التمكدين وسديادة شدرع هللا علدى العدالمين وإقامدة دولدة 

 اإليمان والتوحيد. 

 ا: عدة القاَمين على مرحلة اإلعداد والتربية:سادسَّ 

مما ال ريب فيده أن الدتين يشدرفون علدى مرحلدة اإلعدداد والتربيدة لهدم مواصدفاا 
اصدددة مدددن التميددد  اإليمددداني والتفدددوق الروحدددانين والرصددديد العلمدددي والددد اد ال قدددافي خ

ورجاحة العق  وقوة الحجدةن ورحابدة الصددرن وسدماحة الدنفسن والخبدراا والتجدارب 
 وسوف نرك  على أمرين خوفا من اإلطالة:  نالك يرةن والسياسة الحكيمة

 الخبراا والتجارب: -أ

فددي اكتسدداب المهدداراا والخبددراا وهددي مددن أعظددم إن التجربددة لهددا األ ددر العظدديم 
 هيؤتيه هللا من يشداءن ف ند اكتساب الحكمةن والتجربة ال تخر  الحكمة عن كونها ف الَّ 

ََ هللاب +المعطي الوهاب  ََِمنع  َفمبن ولكنده سدبحانه جعد  لكد  شديء  [53]النحد :  "َ َمَ  بَك  مَبَ نَب

م لظداهرة أو ظدواهر يدراد مالحظتهدا لم اختبدار مدنظبا يوص  إليهن والتجربة في العسب
مالحظة دقيقة منهجية للكشف عن نتيجة مان أو تحقيدق مدرر معدينن ومدا يعمد  أوال 

ويقدا : جربده تجربدة: اختبدرسن ورجد  مجدربن  ن(1)لتالفي النقب في شيء وإصالحه
ن تقو : جربا الشيء تجريبا: اختبرتده مدرة بعدد أخدرذن واالسدم (2)أي: عرف األمور

 . (3)الجمع تجاربالتجربة و

ومن المعلوم أن الحكديم البدد  ن(5)«ال حكيم إال تو تجربة»قا :   (4)وعن معاوية
ال حلددديم إال تو ك دددرةن وال حكددديم إال تو »لددده مدددن تجدددارب قدددد أحكمتدددهن ولهدددتا قيددد : 

 . (6)«تجربة

وبهدددتا نقدددو  إن الداعيدددة إلدددى هللا إتا خدددالط النددداسن وعدددرف عددداداتهم وتقاليددددهمن 
االجتماعيةن ومواطن ال عفن والقوة سديرك  علدى مدا ينفدع النداسن وي دع وأخالقهم 

األشدياء فددي موا ددعهان ألنده قددد جددربهمن فالتجددارب تنمدي المواهددب والقدددراان وت يددد 
االبصددير  ن والحلدديم حلمددان وتجعدد  العاقدد  حكيمددان وقددد تشددجع الجبددانن وتسددخي صددبرَّ
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ن  ادتده التجدارب عمدى إلدى البخي ن وقد تلين قلب القاسين وتقوي قلب ال دعيفن ومد
 . (1)عماس فهو من الحمقى التين طبع هللا على قلوبهم فهم ال يفقهون

وأعظم الناس تجربة وأكملهم حكمة األنبياء عليهم الصدالة والسدالمن ألنهدم صدفوة 
إلخرا  الناس من الظلماا إلى النورن ومدع هدتا  همالبشر اصطفاهم هللا ربهمن  م أرسل

نعم كنا أرعاها على قراريط ألهد  : »×ي إال رعى الغنمن كما قا  ما بع  هللا من نب
يلهدم األنبيداء قبد  النبدوة  -ع  وج   -أن هللا  -وهللا أعلم  -والحكمة من تل   (2) «مكة

رعي الغدنمن ليحصد  لهدم التمدرين والتجربدة برعيهدا علدى مدا يكلفونده مدن القيدام بدأمر 
أتدداكم أهدد  »: ×لشددفقة كمددا قددا  حلددمن وامخددالطتهم مددا يحصدد  لهددم ال أمددتهمن وألن فددي

ان اإليمان يمانن والحكمة يمانيةن والفخدر والخديالء فدي وألين قلوبَّ  ناليمن هم أرق أفَدة
وألنهدم إتا صدبروا علدى رعيهدا  ن(3) «أصحاب اإلب ن والسكينة والوقار في أه  الغدنم

هان من سبع وجمعها بعد تفرقها في المرعىن ونقلها من مسرح إلى مسرحن ودفع عدو
وميرس كالسارقن وعلموا اختالف طباَعهان وشددة تفرقهدا مدع  دعفهان واحتياجهدا إلدى 
المعاهدة ألفوا من تل  الصدبر علدى األمدة وعرفدوا اخدتالف طباَعهدا وتفداوا عقولهدان 
فجبروا كسرهان ورفقدوا ب دعيفهان وأحسدنوا التعاهدد لهدان فيكدون تحملهدم المشدقة تلد  

علدى تلد   أو  وهلدةن لمدا يحصد  لهدم مدن التددريبيام بتل  من أسه  مما لو كلفوا الق
برعي الغنمن وخصدا الغدنم بدتل  لكونهدا أ دعف مدن ميرهدان وألن تفرقهدا أك در مدن 
تفرق اإلب  والبقرن إلمكان  بط اإلب  والبقر بدالربط دونهدا فدي العدادة المألوفدةن ومدع 

 . (4)أك رية تفرقها فهي أسرع انقيادا من ميرها

رعدديهم الغددنم جربددوا الندداسن وعرفددوا طبدداَعهمن فددا دادوا تجددارب إلددى  ددم بعددد 
عندما فر ا عليه الصالة خمسين صالة فدي  ×لمحمد  ×تجاربهمن ولهتا قا  موسى 

إن أمتد  ال تسدتطيع خمسدين صدالة كد  يدومن وإندي »ك  يوم ليلة اإلسدراء والمعدرا : 
جةن فارجع إلدى ربد  فاسدأله وهللا جربا الناس قبل ن وعالجا بني إسراَي  أشد المعال

يراجدع ربده وي دع عنده حتدى أمدر بخمدس صدلواا  ×فما  ا  النبدي  نالتخفيف ألمت 
 . (5) «ك  يوم

أ ددعف مددن بنددي إسددراَي   ×قددد جددرب الندداسن وعلددم أن أمددة محمددد  ×فموسددى 
 . (6)أجسادان وأق  منهم قوةن والعادة أن ما يعج  عنه القوي فال عيف من باب أولى

تجاربددده بالسدددفرن ومعاشدددرته الجمددداهيرن وتعرفددده علدددى عواَدددد النددداس فالداعيدددة ب
وعقاَددهمن وأو دداعهمن ومشددكالتهمن واخددتالف طبداَعهم وقدددراتهمن سدديكون لدده األ ددر 
الكبيدر فددي نجداح دعوتدده وابتعددادس عدن الوقددوع فددي الخطدأن ألندده إتا وقددع فدي خطددأ فددي 

رة أخرذن وإتا خدع مرة لدم منهجه في الدعوة إلى هللان أو أمورس األخرذ ال يقع فيه م

                               
 . 47( انظر: هكتا علمتني الحياةن للسباعين ب1)
 (. 3/65( البخارين كتاب اإلجارةن باب: رعي الغنم )2)
 (. 1/71( مسلمن كتاب اإليمانن باب: تفا   أه  اإليمان )3)
 . 104( انظر: الحكمة في الدعوة إلى هللان ب4)
 (. 7/202صارن باب: المعرا  )( البخاري مع الفت ن كتاب مناقب األن5)
 . 105( انظر: الحكمة في الدعوة إلى هللان ب6)
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ال يلددغ المدؤمن مدن »: ×يخدع مرة أخرذن ب  يستفيد من تجاربه وخبراته ولهتا قا  
 . (1) «جحر واحد مرتين

 . (2) «كلكم خطاء وخير الخطاَين التوابون»وقا : 

فمدد ال مددن أراد إصددالح  نوسددبي  االسددتفادة مددن التجددارب والخبددراا هددو خو ددها
ليدده أن يعدديش معهددم فددي مسدداجدهمن ومجتمعدداتهمن ومجالسددهمن المتدددينين وتددوجيههم فع

وإتا أراد إصدالح الفالحددين والعمدا  عدداش معهددم فدي قددراهم ومصددانعهمن وإتا أراد أن 
يصل  المعامالا التجاريدة بدين النداسن فعليده أن يخدتلط بهدم فدي أسدواقهم ومتداجرهمن 

عليدددده أن يخددددتلط وأنددددديتهمن ومجالسددددهمن وإتا أراد أن يصددددل  األو دددداع السياسددددية ف
 دم يتعدرف  نبالسياسيين ويتعرف إلى تنظيماتهم ويستمع لخطدبهمن ويقدرأ لهدم بدرامجهم

إلددى البيَددة التددي يعيشددون فيهددان وال قافددة التددي حصددلوا عليهددا واالتجدداس الددتي يندددفعون 
نحوسن ليعرف كيف يخاطبهم بما ال تنفر منه نفوسهمن وكيدف يسدل  فدي إصدالحهم بمدا 

فيحدرم نفسده مدن الددعوة إلدى  نربته عن كرس نفس وانددفاع عداطفيال يدعوهم إلى محا
ن وهتا يؤهله إلى أن يحد  الناس بما يعرفون وال يحدد هم (3)هللا ويحرم الناس من علم

حد وا الناس بمدا يعرفدونن أتحبدون أن يكدتب هللا : »حدي ا ال تبلغه عقولهمن قا  علي 
 . (4)«ورسوله

ددمددا أنددا بمحددد: »وقددا  ابددن مسددعود   ا ال تبلغدده عقددولهم إال كدددان ا حدددي َّ د  قومَّ
 . (5)«لبع هم فتنة

إعددداد الربددانيين حتددى يور ددوهم  بغددي أن يكددون الدددعاة المسددَولون عددنوهكددتا ين
 . (6)خبراتهم وتجاربهم في الحياة ومعرفتهم بشَون الناس

 أن يكون تا سياسة حكيمة: -ب

دن فقدد سدل  مسدلكَّ هو أسوتنا وقدوتنان وإمام الدعاة إلدى هللا ×إن النبي  ا فدي ا عظيمَّ
سياسدته الحكيمدة فكدان لده عظديم النفدع واأل در فدي نجداح دعوتدهن وإنشداء دولتدهن وقدوة 
سلطانهن ورفعة مقامهن ولم يعرف في تاريخ السياسداا البشدرية أن رجدال مدن الساسدة 

د ن مدن المصدلحين المصلحين في أي أمة من األمم كدان لده م د  هدتا األ در العظديمن وم 
اجتمدع لديده مدن رجاحدة العقد ن  -سواء كان قاَدا محنكدان أو مربيدا حكيمدا  -ر ين المب

ع ولقدد بدرهن ×وأصالة الرأين وقوة الع من وصدق الفراسة ما اجتمدع فدي رسدو  هللا 
علدى وجددود تلدد  فيددهن صددحة رأيددهن وصددواب تدددبيرسن وحسددن تأليفددهن ومكددارم أخالقدده 

×(7) . 

                               
 (. 7/202كتاب مناقب األنصارن باب: المعرا  ) ( البخاري مع الفت ن1)
 (. 4/659( الترمتين كتاب صفة القيامةن باب: حد نا هناد )2)
 . 41( انظر: السيرة النبوية دروس وعبرن ب3)
 (. 1/225دون قوم ) ان كتاب العلمن باب: من خب بالعلم قومَّ ( البخاري مع الفت 4)
 (. 1/111( مسلمن في المقدمةن باب: النهي عن الحدي  بك  ما سمع )5)
 . 106( انظر: الحكمة من الدعوة إلى هللان ب6)
 . 31ن 24( انظر: هداية المرشدينن للشيخ علي بن محفوظن ب7)
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 الدعوة إلى هللا ك يرة منها ما يأتي: وأهم الطرق في السياسة الحكيمة في 

 تحري أوقاا الفراغن والنشاطن والحاجة عند المدعوين: -1

حتى ال يملوا عن االستماع ويفوتهم من اإلرشاد والتعليم النافعن والنصاَ  الغاليدة 
أنه كان يتخو  أصحابه بالموعظة كراهة السدآمة  ×الشيء الك يرن وقد  با عن النبي 

ام يتخولندا بالموعظددة فدي األيدد ×النبددي كدان »قددا :  بدد هللا بددن مسدعود علديهمن فعددن ع
 . (1)«كراهة السآمة علينا

ولهتا طبق الصحابة هدتس السياسدةن فقدد كدان عبدد هللا بدن مسدعود يدتكر النداس فدي 
أمدا »ك  خميسن فقا  له رج : يا أبا عبد الرحمنن لوددا أن  تكرتندا كد  يدومن قدا : 

 ×ي أكدرس أن أملكدمن وإندي أتخدولكم بالموعظدة كمدا كدان النبدي إنه يمنعندي مدن تلد  أند
 . (2)«يتخولنا بها مخافة السآمة علينا

 . (3) «يسروا وال تعسروان وبشروا وال تنفروا»أنه قا :  ×وقد  با عنه 

 أن يحرب على سالح التأليف بالعفو عند المقدرة: -2

فدي مو دع المؤاخدتةن فيعمد  علدى أن ي دع اإلحسدان فدي مكدان اإلسداءةن واللدين 
الصددبر علددى األتذن فيقابدد  األتذ بالصددبر الجميدد ن ويقابدد  الحمددق بددالرفق والحلددمن و

ويقابدد  العجلددة والطدديش باألندداة والت بددان وبددتل  يملدد  قلددوب إخواندده والمدددعوين إلددى 
 اإلسالم عموما. 

قلدوب أصدحابه حولده فتفدانوا فدي محبتده  ×وبم   هتس المعاملة الحسنة جمع النبي 
وأمدرس بدالعفو  ×الدفاع عنهن وعن دعوته بمؤا رته ومناصرتهن وقد مدح هللا رسوله و

ََ َفظانَ َغَبنًَظ +والصف  واالستغفار لمن تبعه من المؤمنين  ََ َهَِ  َ ََنِ  َننن ََ هللاب َبن َِْمَع  مَب فَببَمَ 
ِْفبِل َهَن َهِ  َ اِ َُن ََننِ ََِض  ََ فََ َِ َحِ َب َُّ ا مب ُب  َنِنَف َِ  ََِ ََََنَل هللاب ا ََ فَنَُن َنَّنِو  ََِمن ََ ََا  َِْمِ  وب اِْمنلب فَنِب ِ  َ َشنَ ب

ُُّ اََِمَُن َنَبَبيَ   .[159]آ  عمران:  "إبرَّ هللاَ ُيَب

ننً+ َّْحب ََْؤ ٌو  ََِمننِؤمبنبَي  ًَِكِ  َبب ََََنن ٌص  ََنبننَُبِ  َحننلُب ًِننلب َمننَ  ََ ََ  ٌَ نن َُب ََ ننَكِ   ْب َِ أَنَنَف نن ََْ نن ٌل مَب  " ٌ َََ ننِد َقننَ ََنِ  
 . [128]التوبة: 

عنددددما يريدددد أن يؤدبددده أو ي جدددرس مدددادام يجدددد فدددي  عددددم مواجهدددة أحدددد بعينددده -3
 الموعظة العامة كفاية:

يسددل  هددتا  ×وهددتا مددن السياسددة البالغددة فددي منتهددى الحكمددةن ولهددتا كددان النبددي 
 اَنذي نفْن   ًندخ َ ند »ناسا في بعر الصدلواان فقدا :  ×األسلوب الحكيمن فعندما فقد 

                               
 (. 1/225دون قوم ) اقومَّ  ب: من خب بالعلمن كتاب العلمن با( البخاري مع الفت 1)
 (. 1/3( البخاري كتاب العلمن باب: كان النبي يتخولهم بالموعظة )2)
 . 69( رقم 1/3( المصدر نفسه )3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 318 

ْقننِ ُننؤ  اَنننَس, ي أخننََض إَل ُهمنَ أ ر هننَ, ي آمنل  ر آمننل ِدننُ فًحدننُ, ي آمنل َبَصننِة فًننَؤ
 . (1)«ْقَل ُُِفَف ر َنهَ فأحِل ًََه   ً ُت 

فاشدتد قولده « ما بدا  أقدوام يرفعدون أبصدارهم إلدى السدماء فدي الصدالة» :×وقا  
 . (2)«لينتهن عن تل  أو لتخطفن أبصارهم»في تل  حتى قا : 

مددا بددا  أقددوام قددالوا كددتا وكددتان لكنددي أصددلي وأنددامن وأصددوم وأفطددرن »: ×وقددا  
 . (3)«مني أت و  النساءن فمن رمب عن سنتي فليسو

مدا بدا  »ولما بلغده أن قومدا اشدترطوا الدوالء بعدد بيدع األمدة فخطدب النداس فقدا : 
ا لدديس فدي كتدداب هللا ا ليسدا فددي كتداب هللان مدن اشددترط شدرطَّ أنداس يشدترطون شددروطَّ 

 . (4) «ن وإن شرط ماَة مرةن شرط هللا أحق وأو قفليس له

ا بهدمن ا علديهم ورفقَّدوهتا إرشاد نبوي حكيم في عدم مواجهدة النداس بالعتداب سدترَّ 
ويسددتطيع أن يخاطددب الندداس عددن طريددق مخاطبددة الجمهددور إتا كددان المدددعو  ناوتلطفَّدد

 المقصود بينهم ومن جملتهم وهتا من أحكم األساليب. 

 ورة ما تص  إليه:إعطاء الوساَ  ص -4

 . (5)«من د  على خير فله م   أجر فاعله: »×كقوله 

مددن : »×الداللددة علدى فعد  الخيددر فدي صدورة الفعدد  نفسدهن وكقولده  ×فقدد صدور 
 . (6) «جه  ما يا فقد م ا

يدا رسدو  هللان وكيدف  :قي إن من أكبر الكباَر أن يلعن الرج  والديهن : »×وقا  
سددب الرجدد  أبددا الرجدد  فيسددب أبدداس ويسددب أمدده فيسددب ي ن قددا :عيلعددن الرجدد  والديدده

 . (7)«أمه

وهتا أص  في سد التراَعن ويؤخت منه أن من آ  فعله إلى محرم يحرم عليه تلد  
ََ َر مبنَ َد رب هللاب +ن كما قا  تعدالى: (8)الفع  وإن لم يقصد إلى ما يحرم ََ َُنِد ُ َْنبُّ ا اَّنذب َ  َ َت

ََِد كا  بَْ  َْبُّ ا هللَا  َِ   فَنًَ َب  . [108]األنعام:  "ًِب 

مددن يسددب أبددا الغيددر وأمدده صددورة مددن يسددب والديددهن ألندده تسددبب فددي  ×فقددد أعطددى النبددي 
 سبهما. 

                               
 . 644( رقم 1/179تانن باب: وجوب صالة الجماعة )( البخارين كتاب األ1)
 . 750( رقم 1/205( البخارين كتاب األتانن باب: رفع البصر في الصالة )2)
 (. 4/1829وشدة خشيته ) ×( مسلمن كتاب الف اَ ن باب: علمه 3)
 (. 2/1142( مسلمن كتاب العتقن باب: إنما الوالء لمن أعتق )4)
 (. 3/1506( مسلمن كتاب اإلمارةن باب: ف   إعانة الغا ي في سبي  هللا )5)
 (. 3/1507( المصدر السابق نفسه )6)
 . 5973( رقم 7/92دبن باب: ال يسب الرج  والديه )( البخارين كتاب األ7)
 . 111( انظر: الحكمة في الدعوة إلى هللان ب8)
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 أن تكون له مقدرة على  رب األم ا : -5

  .(1) «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بع ه بع ان وشب  بين أصابعه: »×قا  

 والمددودة والعطددف بالجسددد فددي  المددؤمنين فددي تبدداد  الرحمددة ×وقددد م دد  النبددي 
م   المدؤمنين فدي »مرر ع و مر ا باقي األع اء فقا :  اروابطه الع ويةن إت

 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كم   الجسدن إتا اشتكى منه ع و تداعى له ساَر الجسدد 
 . (2)«بالسهر والحمى

يمدة فدي وهتس من أهم الوساَ  التي إتا وص  إليها الداعية أصدبحا لده سياسدة حك
أن يلددم بفقدده الدددعوة  اس وتددربيتهم وإعدددادهمن وعلددى األخ الداعيددة المربدديمعرفددة الندد

وأسسها وأصولها التي تقوم عليها حتى يسير في دعوته على بصيرةن وال ش  أن فهدم 
ًَة  َأَا َ َمن+هتس األركان يدخ  في قوله تعدالى:  ن ََََنَل َ صب ْب قَنِو َمنذبخب َ نببًَب  َأِدََن  إبََل هللاب  ََن َب اتنَّبَن

ََ اََِمِ لبنبيَ   . [108]يوسف:  "َ َ ِبَحََر هللاب َ َمَ َأَا مب

عطددي الداعيددة كفدداءة وبصدديرة وت يدددس إتقانددا إن فهددم أسدداليب الدددعوة ووسدداَلها ي
 وخبرة. 

 سابعا: صفاا جي  التمكين:

 في مرحلة اإلعداد والتربية يهتم المشرفون عليها من الدعاة بصفاا جي  التمكدين
لعلمهدم اليقيندي  لويعملون على مرسها في نفوس العناصر التي اختيرا لهدتس المرحلدة

 نأن لجيد  التمكددين صدفاا خاصددةن تميد س عددن ميدرس مددن األجيدا  وسددماا يعدرف بهددا
تل  أنه الجي  التي يعد ليكون مؤهال لنصر هللا وسببا إلعادة مجد األمة التدي اختارهدا 

يدتهن وعندما تبر  صدفاا جيد  التمكدين فدي الصدف هللا إلعالء كلمته ونصر دينه وعق
اإلسددالمي يكددون مددؤهال للتغلددب علددى التحدددياا التددي تواجهدده سددواء كانددا محليددةن أو 
كانددا داخليددةن أو كانددا عالميددةن ويمكننددا تقسدديم صددفاا جيدد  التمكددين إلددى: صددفاا 

 إيمانيةن صفاا سلوكية أخالقيةن صفاا حركية ودعويةن صفاا نفسية. 

  :يمانيةصفاا إ -أ

 نيعدديش جيدد  التمكددين الربدداني فددي الدددنيا بقلددوب أهدد  ايخددرة َبنًنع  إخننِص: -1

 هنالمددولى عدد  وجدد  ودخددو  جناتدد ن فددوق األرر وقلددوبهم تهفددو إلددى ر دداويعيشددو
وأبدر  مدا يميد هم عدن ميدرهم أنهدم  .ورفقة النبيدين والصدديقين والشدهداء والصدالحين

الدددنيا جعلوهددا فددي أيددديهم ولددم يدددخلوها فددي مخلصددون   رب العددالمينن فدد تا جدداءتهم 
وال الطاموا أيا كان فقد تبين لهدم الرشدد  نوال األهواء نقلوبهمن ال يعبدون األشخاب

فكفروا بالطاموا وآمندوا بدا  وحددس فاستمسدكوا بدالعروة الدو قى ال انفصدام  نمن الغي

                               
 . 481( رقم 1/565( البخارين كتاب الصالةن باب: تشبي  األصابع )1)
 .6011( رقم 1/103( البخارين كتاب األدبن باب: رحمة الناس والبهاَمن )2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 320 

 لها. 

مدؤمن إلدى الصددع بدالحق وهدتا الشدعور يددفع العبدد ال اَ َْ  ِبًَنع هللا َنَ  قنو: -2

ويحددد  فددي الددنفس انقالبددا نفسدديا فددي حيدداة  نويطلددق صدداحبه الجددبن والخددوف والهلددع
 :-عليده السدالم  -إنا لمدركون قا  موسدى  :ولنتتكر حين قا  أصحاب موسى نالداعية

َب + َْ َب َ ًَنِهدبُ َبَ   َّ إبرَّ َم  . [62]الشعراء:  "َن

حدين قدا :  ×صنف هو التي أشار إليه رسدو  هللا إن هتا ال غلَب  و مذخ اَندنًَ: -3

قيدد : ومددن الغربدداء يددا ا كمددا بدددأ فطددوبى للغربدداءن ا وسدديعود مريبَّددبدددأ اإلسددالم مريبَّدد»
 . (1) «قا : التين يصلحون إتا فسد الناسرسو  هللاع 

والمسلم إتا شرح هللا صدرس لإلسالم وم  قلبه باإليمدان يستسده  كد  صدعب ويسدتعتب 
هتا الغريب يرس  للناس من األشعة الهاديدة مدا ينيدر لهدم الطريدقن فهدي ليسدا ك  كدرن إن 

للجميدعن فهدو ال  مربة ع لة وفرارن ولكنها مربة رفعة وسمو وحرب علدى إيصدا  دعوتده
ا عدن النداسن بد  يتفاعد  معهدم ويحمد  همدومهم ويعداونهم فدي حد  بعيددَّ  يعيش في بر  عا 

 فال يتصور أن يتعالى عليهم.  فالناس ج ء منه وهو ج ء منهم نمشاكلهم

َب +لعلمهم بأن متاع الدنيا قلي  وبأنه ينتهي ويد و   طِب آخلة: -4 ًٌِ ََبَمن نَلَة َخن َ اَخخب
ِك  َََم َر َفُبً نفوسدهمن ورقدة فدي مشداعرهمن  في ولتل  تنشئ سعة [77]النسداء:  "اتنََّ َل َ  َ َتِظ

 وتحررا من المادة وظالمها. 

جب أن يتربى المسلمون على الحدتر مدن معصدية هللا أك در ممدا ي أ ا  ر ت ا  ر: -5

نحددتر مددن أعددداء هللان ويجددب أن نخدداف المعاصددين والمسددال  التددي تقددرب منهددا سدددا 
للتريعددة وبعدددا عددن الفتنددة واتقدداء للشددبهةن ونسددتغفر هللا ونددتكرس ك يددرا إتا وقعنددا فددي 

ََََننن ا + فهدددتس ميددد ة الصدددالحين نمعصدددية ََا فَن ََ إب ُ َََنننننَل ا هللاَ َ اَّنننذب نننَهِ   َْ َََمننن ا أَنِنَف َ نننعك َأِ  َظ فََحب
َََمنن رَ  َِ ََََنن ا َ َمننِ  َُن ََََننَل َمننَ فَن ننلُّ ا  َُصب نَ َب إب َّ هللاَ َ ََّلِ  ِْفبننَل اَننذُّ َِْفَل ا َبننَذنَ َببِ  َ َمننَ َُن ]آ  عمددران:  "فََِ ننَُن

135] . 

س إلدى عندما وصى سعد بن أبي وقاب وهدو فدي مسدير ورحم هللا عمر الفاروق 
ف ني آمر  ومدن معد  مدن األجنداد بتقدوذ هللا علدى  نأما بعد»... حرب الفرسن فقا : 

فدي الحدربن وآمدر   (2)ك  حا ن ف ن تقوذ هللا أف   العدة على العدو وأقوذ المكيددة
ومن مع  أن تكونوا أشد احتراسا منكم من عددوكمن فد ن تندوب الجديش أخدوف علديهم 

ن بمعصية عددوهم  ن ولدوال تلد  لدم تكدن بهدم قدوةن من عدوهمن وإنما ينصر المسلمو
ألن عدددنا لدديس كعدددهمن وعدددتنا ليسدا كعدددتهمن فدد ن اسدتوينا فددي المعصدية كددان لهددم 
الف   علينا في القوةن وإال ننصدر علديهم بف دلنا لدم نغلدبهم بقوتندان فداعلموا أن علديكم 

                               
 . 145( رقم 1/130ا )ن أن اإلسالم بدأ مريبَّ ( مسلمن كتاب اإليمانن باب: بيا1)
 ( المكيدة: الخديعة. 2)
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 تعملدوا بمعاصدي هللا في سيركم حفظة من هللا يعلمون ما تفعلونن فاسدتحيوا مدنهمن وال
مندا ولدن يسدلط عليندا وإن أسدأنا ن فدرب وأنتم فدي سدبي  هللان وال تقولدوا إن عددونا شدر 

كفدار  -لمدا عملدوا بالمعاصدي  -منهمن كما سدلط علدى بندي إسدراَي  قوم سلط عليم شر 
ا مَِّفََنن  ك +المجددوس  َِنندك ْب  ََنننََر َ  ََي ََِل اَنندَب نن هللا العددون علددى  وا. وسددل[5]اإلسددراء:  "َفَجََ نن ا خب

 .(1) «أنفسكمن كما تسألونه النصر على عدوكم...

 وهتس مفاهيم إيمانية يجب أن تعيشها األمة:

 اليقين وال قة بمنه  هللا وهو الحق وما عداس باط .  -1

الوعي بددورها ومهمتهدا وهدي الشدهادة علدى العدالمين ولدن تتحقدق إال بدالعيش  -2
 مع الكتاب والسنة. 

 ب خامة األجر وعظم المن لة المترتبة على القيام بالشهادة. اليقين  -3

 اليقين بنصر هللا وأنه البد آا.  -4

 قين بأن نصر هللا ال يتن   ج افا. يال -5

 صفاا سلوكية وأخالقية: -ب

 والبد لجي  التمكين من صفاا أخالقية سلوكية يجب أن يتحلى بها ومن أبر ها: 

ََِننِل وب +أنبيداءس علديهم السدالم:  به ع  وج  وهو سلو  وصف هللا اَصدِ: -1 َ ا
ََْ   ك نَّببًاَ َِدب  ََنََر  َِ اََِ  ًَو إبنَّلَ َنََر َ َدب َب حتدى  ×واتصف به حبيبنا  ن[54]مريم:  "اَِكبََُبب إبِْسََ

ْبَقنٌَل َ نَدَق ا َمن+فقدا  تعدالى:  نقب  بع تهن ووصف به ربنا سدبحانه الرجدا  ََِمنِؤمبنبَي  ََ ا ن َ مب
ًََِلب  ََ  . [23]األح اب:  ..."ََََمَد ا هللَا 

دا +خلق وصف هللا تعالى به الدعاة  اَصنْ: -2 ِرن دا ل م  د ون  بِأ م  ةَّ ي ه  ِم  م  أَ  ع ل ن ا ِمن ه  ج  و 

وا ب ر  وهو خلدق ال م للداعيدة ويكفدي أن يعلدم الداعيدة جد اء الصدبر  [24: السجدة] "...ص 
ََ َُنَ َفَّ اَصََّ بلَ + ََْب  إبلَّ ًِب حب َْ  . [10]ال مر:  " َر َأِقَلَمِ   ب

أسوة حسنة في صبرس على أه  مكدة ومدا القداس عندد عودتده مدن  ×ولنا في قدوتنا 
 الطاَف وميرها. 

أي يددرذ األخ أن إخواندده أولددى بدده مددن نفسددهن فهددو يحددب لهددم  ا ننُ  ا ُثننَْ: -3

ويخبددرهم بددهن وأن  والبددد أن يفصدد  لهددم عددن حبدده لهددم نالخيددر ويعمدد  علددى هدددايتهم
 .يترجمدده لهددم فددي تصددرفاتهن فدد ن هددتا أدعددى إلددى التفدداف الندداس حولدده واسددتجابتهم لدده
وأعلى مراتب الحب اإلي ار وأدناها سدالمة الصددرن وأن يكدون إلخوانده كالبنيدان يشدد 

                               
 . 72( إتمام الوفاء للخ رين ب1)
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ََ هللاَ َمنَ  اَّن+قدا  تعدالى:  ن(1)بع ده بع دا نَب ِْ ََ َ  فَنِبرَّ َح نَد ا َأر ََيِنَد ذبي َأَّنَدَ   بَنِصننلبخب َ إبر ُّلُب
ََِمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننِؤمبنبيَ   َ َأَّننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننَض   َ َبب

نننننَنهَ  ََّ هللاَ َأَّنننننَض  َنًنِ َِ  َننننِيَ قَنََننننن َببِ  َ ََكبنننن َكنننننَ مَّننننَ َأََّفننننن ً َْب َب  ِْ َْ ََ َمننننَ وب ا  ِ  إبنَّنننننلَ  َننننِيَ قَنََننننن َببِ  ََننننِ  أَنَفِ ننننن
ٌَ َحكبً ٌ  َُب  . [63ن 62]األنفا :  "ََ

مدع تج ة في حياة المدؤمن فهدي قاعددة الموهي صفة بار :اََدَ   اَبذل  اْل د -4

لددم يكددن يسددأ  شدديَا إال » ×أن رسددو  هللا  المددؤمن المتكافدد  المت ددامنن عددن أنددس 
فأتدداس رجدد  فسددأله فددأمر لدده بشددياس ك يددرة بددين جبلددين مددن شددياس الصدددقةن  :أعطدداسن وقددا 

 .(2)«يخشدى الفقدرفرجع إلى قومه فقا : يا قوم أسلموا ف ن محمدا يعطي عطاء مدن ال 
ونعدم العطدداء هددتا الددتي يجعدد  الددبعر يحدب اإلسددالم وأهلدده ويفددت  األبددواب الموصدددة 

جدة قمددة عليددا يجدب لمددن وصدد  إلددى اوالقلدوب المغلقددةن إن اإلي ددار علدى الددنفس مددع الح
 فيها نصيب كبير.  حلة اإلعداد والتربية أن يكون لهمر

 ومراتب الجود واإلي ار ك يرة منها:

 لنفس وهو أعلى المراتب. الجود با -

 لجود بالعلم وبتله. ا -

 الجود بالنفع بالجاس كالمشي في ق اء مصال  المسلمين.  -

 ود بالصبر واالحتما . جال -

 الجود بالراحة فيتعب في ق اء مصال  ميرس.  -

فدال يلتفدا إليده بقلبده وال يتعدرر لده بحالده  نالجود بتر  ما في أيدي الناس لهم -
 ومير تل  من أنواع الجود.  وال بلسانه

وال  نإنه جي  مرتبط با  ع  وجد  ال يعمد  إال   اََفع  ا  ُْنَ  ََ اَنَس: -5

فهو مني با  ولتل  امت ا نفوسدهم عفدة ال يتطلعدون إال إلدى ف د  هللا  نيسأ  إال هللا
َِ خَ +وال يرجون إال رحمة هللا:  ََ إبَِلَّ مب َِ ََ ًٌ َْبَب إبَِنب َبَمَ أَن  . [24]القصب:  "ًِ  َف ب

أن يشداطرس  ندما عرر عليه أخوس سعد بن الربيع ور ي هللا عن ابن عوف ع
مالده وبيتده ويتد و  إحددذ نسداَه فقدا  لدده: بدار  هللا لد  فدي مالد  وأهلد  ولكدن دلنددي 

 . (3)على السوق

لقد علم أن الغنى في قناعدة الدنفس ور دا القلدب ومنداس عدن التطلدع لمدا فدي أيددي 

                               
 . 294( انظر: نظراا في رسالة التعليمن ب1)
 . 2312( رقم 4/1804أحسن الناس خلقا ) ×( مسلمن كتاب الف اَ ن باب: كان رسو  هللا 2)
 (. 2/196( انظر: أسد الغابة )3)
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 الناس من حظوظ الدنيا. 

 الصفاا الحركية والدعوية: -جـ

ند َندى قًنو اَُمكني شنَْ  َاِت ِبْنئ ًَع اََمنو َ  نِ : -1 واسددتعداد  ُينُ أر َُُ 

كام  لتلبية حاجاا هتس المسَولية من النفس والجهددن فهدو ال ينتظدر التكليدف الحركدي 
ور بالمسدَولية ويجدري فدي لينهر باألعباء والمسَولياان وإنما يتولدد فدي أعماقده شدع

 عروقه إحساس رباني بالتكليف. 

عندما الت م باإلسدالم تفجدرا فيده التاتيدة الحركيدة فدتهب  فهتا أبو بكر الصديق 
إلى بال  بن رباحن وعبدد الدرحمن بدن عدوفن وع مدان بدن عفدان وال بيدر بدن العدوامن 

آ  فرعدون وكيدف  ودعاهم لإلسالم فأسلموان وقدد تكدر لندا القدرآن الكدريم قصدة مدؤمن
 قام بدعوة قومه إلى اإليمان بدعوة موسى عليه السالم. 

فهدو بعيدد عدن الغوماَيدة ويحدتكم إلدى الحقداَق ال إلدى  ُؤمَ َبَ اقًَع  اََمًَنع: -2

األوهامن وال ينسدى وهدو يتطلدع إلدى السدماء أنده واقدع علدى األررن فدال يجدري وراء 
مداءن ويطيدر بغيدر جنداحن جيد  كبيدر خيا  كاتب وال أمداني موهومدة فيسدب  فدي ميدر 

ايمددا  ولكندده واقعددي التفكيددرن وال ييددأس مددن روح هللا وال يقددنط مددن رحمددة ربدده لكندده 
يعرف حدود قدراتهن ودواَر إمكاناتهن يراعدي سدنن هللا فدي كونده كمدا يراعدي أحكامده 
في شرعه ويتبنى سياسة النفس الطوي  والصبر الجميد ن يدؤمن بدالعلم ويحتدرم العقد ن 

 وال يتبع الظن وما تهوذ األنفسن ويرفر الخرافة. 

فال يقف أبناؤس عندد التغندي بأمجداد الما دين وال عندد  قًو َمو   نَ  ََْ : -3

النواح على ه اَم الحا رن وال عند التمني النتصداراا المسدتقب ن إنمدا يدؤمن بالعمد  
عمد ن ومدا خلدق هللا والعطاء واإلنتا ن وأن اإليمان الحق مدا وقدر فدي القلدب وصددقه ال

ِك +الناس إال ليعملوا ب  ما خلقهم إال  َََم  ََ َْ ََ ََنِ  َأَُّكِ  َأِح َنبنِ  . [2]المل :  "ًَب

وقد علموا من حقاَق التاريخ وقراءة الواقع أن أه  الباطد  يتكتلدون حدو  بداطلهم 
ََ َُنَ نَتب +فأولى بأه  الحدق أن يتجمعدوا حدو  حقهدم  ُ ُُّ اَّنذب ن َِ  إبرَّ هللاَ ُيَب ََّ ََ َر وب َ نببًَبلب َ نفاَ َننَأ

ًٌََر مَِّلَ  صٌ   . [4]الصف:  " َنننِ

 نلهتا صمموا على أن يبح وا على أشباههم ممن ينشدون الحق ويرف ون الباطد 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكدرن فم دوا  نويدعون إلى الخير وينكرون الشر

ون فدي صدبر ويجاهددون بدال كلد ن في طريق العم  الجماعي يعملون في صمان ويبن
وال مل ن وع مدوا علدى أن يكوندوا متعداونين علدى البدر والتقدوذ متكداتفين فدي السدراء 

 وال راء. 

كمددا كددان الصددحابة مددن المهدداجرين واألنصددار ال يشددغلهم  قًننو دَنن ة  قهننَد: -4

فهدم داَمدا فدي صدراع متواصد  مدع الفجدرة فدي  نجهاد عن جهاد وال ميدان عن ميدان
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  والكفددرة فددي الخددار ن ال يلقددون سددالحهم وال يسددتريحون مددن كفدداحهم حتددى ال الددداخ
 تكون فتنة ويكون الدين كله  . 

قد ترذ أحدهم وهو العربي يقاوم ال حف الشيوعي األحمر في أفغانستانن وتدرذ 
ََنَه ِ +فدالكفر ملدة واحددة  نآخر وهو أفغداني يقاتد  الصدرب فدي البوسدنة َِ ََ َنَفنَل ا  َن ُ  َ اَّنذب

  ِ َِ  . [73]األنفا :  "َأِ َبًَََ   َن

+  ِ َِ َََهِ  َأِ َبًَََ   َن َِ َْ  َن َنَ  . [71]التوبة:  "َ اََِمِؤمبَن َر َ اََِمِؤمب

 يجاهدون في سبي  هللا في ك  معركة تطلبهم وبك  سالح يمكنهم. 

فهدم متوا ندون معتددلون علدى صدراط مسدتقيم ال يميلدون  قًو ت ازر  اَُندال: -5

ال يغرقدددون فدددي الماديددداا وال يغرقدددون فدددي  نن وال ينحرفدددون إلدددى الشدددما إلدددى اليمدددي
الروحانياان يعلمون أن لربهم عليهم حقا وأن ألنفسهم عليهم حقان وأن ألسرهم علديهم 

فهم يعطون ك  تي حق حقهن ميدر جدانحين إلدى اإلفدراط  نحقان ولمجتمعهم عليهم حقا
فد ن هللا يحدب أن تدؤتى  نيغفلون الرخب وال ماَلين إلى التفريطن يأختون بالع اَم وال

رخصه كما يحدب أن تدؤتى ع اَمده.. يبشدرون وال ينفدرونن وييسدرون وال يعسدرونن 
َّنِتب مبنَ  +ويجادلون بالتي هدي أحسدن  نَنعب َ َقنَدبِهَِ  َبب َْ َبظَنعب ا َِ ََ َبب ِبِكَمنعب َ اََِمِ  َْ َبن َُ إبََل َ نببًوب  اِد

 ََ ن َْ ون بدين األصدو  والفدروعن والكليداا والج َيداان والق دايا . يفرق[125]النح :  "َأِح

المصدديرية والمسدداَ  الجانبيددةن ويم جددون بددين الددروح والمددادةن والعقدد  والقلددبن وبددين 
ال باا على الغايداا والتطدور فدي األسداليبن بدين أداء الواجبداا وطلدب الحقدوقن بدين 

 دي وال ينع لدون الماالحرب على القدديم واالسدتفادة مدن الجديددن فدال ينقطعدون عدن 
بالليد ن ال تلهديهم نافلدة عدن فري دة وال فدرر  عن الحا رن فرسان بالنهدار ورهبدان

 عن م له. 

يعدديش جددو االنطالقددة ب ددوابطه فيتحددر  بدعوتدده وفكددرس بددين  قًننو منَننبط: -6

وال تمنعده الطاعدة مدن  نالناس مراعيا ال وابط الحركية حتى ال تكون حركدة مومداء
من الصراحة والو وح وتتسع صدورس يراء المخدالفينن وال يجدد  إبداء آراَه في جو

م ا ددة فددي التنددا   عددن رأيدده إتا اسددتقر رأي الشددورذ علددى رأي آخددرن يعددرف مددا 
وما التي يسدر فدال يبدوح  نالتي يعلن من دعوته فال يتردد في الجهر به وتعليمه للناس

 به وال ألقرب الناس إليه. 

 الصفاا النفسية: -د

 النفسية التي يجب أن يتحلى بها جي  التمكين:  من الصفاا

ننع   ُُدننِل إًَهننَ َنني    ضننَض: -1 ْادة قُ  ََننلَ +يقددو  تعددالى:  إ َ  قََتَننَو َم ننَ نَّننٍّب  ََنننَأََُب مَب
َََف ا َ َمننَ اِ ننََُكَنَ ا َِ  وب َ ننببًوب هللاب َ َمننَ َضنن ََ ًٌ َفَمننَ َ َمنَنن ا َبَمننَ َأَ ننَ ومددن  [146 ]آ  عمددران: "ْب َبُّنن َر َنثبنن
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 مظاهرها: 

 معرفة الهدف واإلصرار على تحقيقه والوفاء له.  -

 الهمة العالية والعم  الداَب المتواص .  -

 محاسبة النفس بشدة واالنتصار عليها.  -

 والصبر على أتاهم.  مخالطة الناس -

 .الصبر وتحم  المشاق والصعاب والتغا ي عن الهفواا -

 اف بالخطأ وعدم إفشاء السر. الصراحة في الحق واالنصياع له واالعتر -

 استشراف األم  وعدم اليأس وسياسة النفس الطوي .  -

َة   ُي ل د ََ طم     ِبو: -2 َُ  ومن مظاهر الت حية الع ي ة:  تَحًع َ

 و ع الدعوة في قمة األولوياا مع استصحاب نية الت حية.  -

 راق األه ...( ف -النفس  -الراحة  -القدوة في بت  الع ي  على النفس )الما   -

 تربية من يعولهم على البت  والعطاء والت حية.  -

 وطن ظروفه مع ظروف الدعوة. ي ربط المصير بالمصير وأن -

 تخليب النفس من ك  مظاهر الطمع والبخ .  -

 تقديم مصلحة الدعوة على المصلحة الفردية.  -

 االستعداد الكام  لتنفيت األمر على أي حا  وتحا أي ظرف.  -

مدع  -ومدن أندواع الوفداء: وفداء مدع هللا   َ   َُند  ًََنل تَن ر    غندْ: فَ  م -3

 .مع الناس -مع النفس  -مع اإلخوة  -الدعوة 

 ومن مظاهر الوفاء ال ابا:  

 االعتراف بالجمي  وتوري  الدعوة وفت  مجاالا عم  جديدة.  -

 االستمرارية في العم  حتى في أحل  الظروف.  -

 ا الشرعية. المصارحة والنصيحة بآدابه -

 حم  األه  واألقارب على احترام الدعوة والتحمس لها.  -

 تفقد الغاَب والشعور بآالم ايخرين.  -

 إي ار المصلحة الدعوية على المصلحة الفردية.  -

 التب والدفاع عن اإلسالم وقياداته وعلماَه.  -
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ل أ  املْنَ مع إميَر  ل  ت دُل َل َُص  مَ اْلدأ فًل أ  ا ْلاو َن   مَلفع َبملبدأ  -4
 ً  : خًََل أ  اْلدَُع  ْ

 إخالب الوجهة   وتصحي  النية داَما.  - 

 و وح الهدف وطبيعة الطريق وكيفية الوصو  إلى األهداف.  -

 استشعار  ق  األمانة والتبعة الملقاة على الدعاة.  -

 التمس  بالقرآن والسنة وفهم السلف الصال .  -

 لى أف   النتاَ  بأق  مجهود. العم  الجاد والمتواص  التي يؤدي إ -

 عدم االجتهاد في ال وابا.  -

 محاسبة النفس واتهامها عند االختالف.  -

َار اَنفْن   -5 همدة يجددب أن يتصدف بهددا صدداحب موهددي صددفة  :«ا نفَنَِل»ا تن

 ومن أهم مظاهر االت ان النفسي:  نالشخصية السوية المت نة

 وحسن التوك  عليه.  ال قة با  ع  وج  وفي نصرس وتأييدس ألولياَه -

 مل  النفس عند الغ ب.  -

 العاطفة المت نة.  -

 و ع األمور في نصابها وحجمها دون ت خيم وال تصغير.  -

 البعد عن الحساسية المفرطة وأن يؤخت الكالم على أحسن محم .  -

 االن باط والكتمان وعدم ال ر رة.  -

 البعد عن االنطواَية. -

نددا األمدة بكاملهدان وهددو الجيد  الدتي تعمدد  تلكدم هدو الجيد  الددتي ننشددس وتنشددس مع
القددوذ العالميددة علددى إجها ددهن وشددغله عددن معاركدده ومعددار  أمتدده الكبددرذ بمعددار  
جانبية تافهدةن وإمراقده فدي دوامدة مدن الجدد  ال يخدر  منهدان إن هدتا الجيد  هدو جيد  
النصر التي تتحرر على يديه ك  أرر دنسها الطواميا والفجارن هو التي ترتفع بده 

ايدة هللا فددي أرر هللان هددتا الجيدد  هددو الجدددير بددأن يتندد   عليدده نصددر هللا عدد  وجدد ن ر
عندددما كانددا صددفاا جيدد  التمكددين متمكنددة فددي الجيدد  اإلسددالمي األو  اسددتطاع تلدد  

 الجي : 

أن يحدددرر الج يدددرة العربيدددة مدددن دندددس الصدددهيونية فدددي بندددي الن دددير وبندددي  -
 المصطلق وبني قينقاع وخيبر. 

 لو نية في بدر واألح اب وفت  مكة. أن يستأص  شأفة ا -

 أن ينكس راياا الصهيونية في اليرمو  وحطين.  -
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 أن يه م المجوسية في القادسية.  -

 نحن نحتا  اليوم إلى جي  كالجي  التي كان منه: 

 : الحاكم التي ال يستنكف عن االعتراف بالخطأ فيقو  في شجاعة كما قا  عمر -
 . (1)«أصابا المرأة وأخطأ عمر»

فيقدو  كمدا قدا  الصدديق  نالحاكم التي يحرر الرعية على مراقبته والنص  له -
« :(2)«إني وليا عليكم ولسا بخيركمن ف ن أحسنا فأعينوني وإن أسأا فقوموني . 

والعالم الرباني التي ال تفتقددس مسديرة الجهداد فيعطدي العلدم حقدهن والجهداد حقدهن  -
المجاهدد  ب م له كم   عبد هللا بن المبار  ولك  حقهن ويكون إمام محراب وقاَد حر

 التي كتب إلى أخ له عابد اعتكف في الحرم وتر  مسيرة الجهاد فقا  له: 

 يدددددا عابدددددد الحدددددرمين لدددددو أبصدددددرتنا 
 

  (3)لعلمدددددا أنددددد  بالعبدددددادة تلعدددددب 
 

حرب ك  الحرب في طور الددعوة السدرية أن يربدي أصدحابه علدى  ×إن النبي 
قددام بدد عالن الدددعوة  ×ظ مددن خددال  دراسددتنا للسدديرة أندده ونالحدد نصددفاا جيدد  التمكددين

علددى قددريش والمشددركين بعددد اإلعددداد الجيددد وبندداء القاعدددة الصددلبة علددى أسددس عقديددة 
ِْ +وخلقيددة وأمنيددة وتنظيميددةن وحددان موعددد إعددالن الدددعوة بندد و  قولدده تعددالى:  َ أَنننذب

ََ اْقِنننَل بيَ  ًََت نن حتددى صددعد الصددفا فهتددف: يددا  ×فخددر  رسددو  هللا  [214]الشددعراء:  ..."ََ ب

َي  نْ فنِر, َي  نْ َبند مننَو, َي  نْ َبند املدَنُ, »فاجتمعا إليده قدريشن فقدا :  نصباحاس
ْتك  أر خننًِ َّتننل   ْننفَ مننذا اْلبننو أننننُ  مصنندق ؟ ْأُننُك  َنن  أخنن قددالوا: مددا جربنددا عليدد  « أ

ن أمدا جمعتندا إال تبدا لد  :فقا  أبو لهب ن«فِِن نذُل َك   ي ُدي َذاب شدُد»كتبان قا : 

َُّ +ورة ن فن لا هتس الس(4)لهتا  م قام ُ  َ َت َِ ََُدا َأ ب َهَ  . [1]المسد:  "تَنبَّ

دعوته العلنيدة ب ندتار عشديرته األقدربينن إت إن  ×ومن الطبيعي أن يبدأ الرسو  »
مكة بلد توملا فيه الروح القبليةن فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعدين علدى نصدرته وتأييددس 

مايتهن كما أن القيام بالدعوة في مكة البد أن يكون له أ در خداب لمدا لهدتا البلدد مدن وح
قدع كبيدر علدى بقيدة م البدد أن يكدون لده ومرك  ديني خطيرن فجلبها إلى حظيرة اإلسدال

القباَدد ن علددى أن هددتا ال يعنددي أن رسددالة اإلسددالم كانددا فددي أدوارهددا األولددى محدددودة 
من القرآن اتخت الدعوة في قريش خطوة أولى لتحقيدق  بقريشن ألن اإلسالم كما يتجلى

 . (5)«رسالته العالمية

ولقدددد كاندددا النتيجدددة المباشدددرة لهدددتا الصددددع هدددي الصدددد واإلعدددرار والسدددخرية 

                               
 ( قا  البيهقي: هتا منقطع ومع انقطاعه فيه مجالد وهو  عيف. 7/233البيهقي ) ( سنن1)
 (. 4/30( الطبري في تاريخه )2)
 ( انظر: عبد هللا بن المبار  اإلمام القدوة لمحمد ع مان. 3)
 . 66( دراسة في السيرةن عماد الدين خلي ن ب4)
 . 167( انظر: الغرباء األولونن سلمان العودةن ب5)
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 ×واإليدددتاء والتكدددتيبن والكيدددد المددددبر المددددروسن ولقدددد اشدددتد الصدددراع بدددين النبدددي 
كدة يتنداقلون أخبدار تلد  وأصدب  النداس فدي م نوصحبهن وبين شيوخ الو نية و عماَهدا

الصراع في ك  مكانن وهدتا فدي حدد تاتده مكسدب عظديم للددعوةن سداهم فيده أشدد وألدد 
أعدداَهان ممدن كدانوا يشدديعون فدي القباَد  قالددة السدوء عنهدان فلدديس كد  النداس يسددلمون 
بدددعاوذ القرشدديينن بدد  كددان يوجددد مددن مختلددف القباَدد  مددن يتددابع األخبددارن ويتحددرذ 

 الصواب فيظفر به. 

وكانددا الوسدديلة اإلعالميددة فددي تلدد  العصددر تناقدد  الندداس ل خبددار مشددافهة وسددمع 
وأصدب  هدتا الحدد  العظديم حددي  النداس فدي كد   ن×القاصي والدداني بنبدوة الرسدو  

يشدددق طريقددده لكسدددر الحصدددار المفدددرور علدددى الددددعوةن  ×مكدددانن وبددددأ رسدددو  هللا 
سددتجابة واالنقيدداد للحددق واالنتقددا  بهددا إلددى مواقددع جديدددة بعددد أن رف ددا قددريش اال

 ×وكدددان مدددوقفهم كموقدددف األقدددوام السدددابقة مدددن رسدددلهم وتعدددرر النبدددي  ن(1)المبدددين
 وأصحابه لسنة االبتالء. 

 ا: سنة االبتالء: امنَّ 

وهتا وا   من اييداا القرآنيدة  نسنة هللا تعالى في خلقه -صفة عامة ب -االبتالء 
َََكنن+الكريمددةن قددا  تعددالى:  ََ ْ  َ َمننَ  اَّننذبي َق ََْقننَ ِ  َد َِنن َِ  َن ننَكِ  فَنننِ  ََ َِ َْفَننَ   َن َب َ  ِْ َْ ِ  َخَِئبننَض ا

ََ ََنِ  فبًَمَ آَلَن ِ  َنبنِ ََنَ َمِ  أَُنَُّهن  +وقا  تعالى:  [165]األنعام:  "ًََب َنَ َبنَنبنِ َنعك هَّ َب زُب ِْ َْ َََل ا ََ ََِنَ َمَ  ََ إباَّ َق
ِك  َََمنننننن  ََ ننننن َْ ََنننننن ََنِ  اَّننننننذبي خَ +وقددددددا  جدددددد  شددددددأنه:  [7]الكهددددددف:  "َأِح َنبنِ َْ َ اِ ًََننننننََة ًَب ََِمننننننِ   ََننننننَق ا

ََْفنن َْ  َِ ََ ا نن َُب ََ َِ ِك َ َمننَ  ا َََمنن  ََ نن َْ َ   +وقددا :  [2]الملدد :  "َأَُّكننِ  َأِح ننََر مبننَ نُِّدَفننع  َأِمَ نن َْ ِن ََِ نَننَ ا ب إباَّ َخ
ََُبًلب   . [2]اإلنسان:  "ننَّبنِ

أال يمكددن  -تعدالى - واالبدتالء مددرتبط بدالتمكين ارتباطددا و يقدان فلقددد جدرا سددنة هللا
ألمة إال بعد أن تمر بمراح  االختبار المختلفةن وإال بعد أن ينصدهر معددنها فدي بوتقدة 

 األحدا ن فيمي  هللا الخبي  من الطيب. 

أن يبتلدي  -تعدالى  -وهي سنة جارية على األمة اإلسالمية ال تتخلفن فقد شاء هللا 
 لهم التمكين في األرر بعد تل .  المؤمنينن ويختبرهم ليمحب إيمانهمن  م يكون

ولتل  جاء هتا المعنى على لسدان اإلمدام الشدافعي حدين سدأله رجد : أيهمدا أف د  
تعدالى  -ن حتى يبتلىن فد ن هللا نن أو يبتلىع فقا  اإلمام الشافعي: ال يمك  للمرءن أن يمك  

ن أجمعدينا صدلواا هللا وسدالمه علديهم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمددَّ  اابتلى نوحَّ  -
 حد أن يخلب من األلم البتة. فلما صبروا مكنهم فال يظن أ

  التمحديبن ليقدوم بنيدانهم بعدد نين قبد  التمكدين أمدر حتمدي مدن أجدوابتالء المؤم
 تلد  علدى تمكددن ورسدوخن وهددتا االبدتالء للمددؤمنين ابدتالء الرحمددة ال ابدتالء الغ ددبن

                               
 . 283انظر: الفواَد البن القيمن ب (1)
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 ار. وابتالء االختيار ال مجرد االختب

أراد إعدددادا للفددو  فددي معركددة  دداريةن أيكددون مددن الرحمددة بهددم أن  فلددو أن قاَدددا
يخفف لهم التدريب ويهون عليهم اإلعدادن أم تكون الرحمة الحقيقية أن يشد علديهم فدي 

 ة التي يعدهم من أجلهاع على قدر ما تقت يه المعركة ال اريالتدريب 

ركة التدي يعددهم مدن والمع -و  الم   األعلى  -والمؤمنون هم ح ب هللا وجنودس 
والنتيجدة المطلوبدة مدن المعركدة  نأجلها هي المعركدة العظمدىن معركدة الحدق والباطد 

ليسددا مجددرد النصددرن وإنمددا هددي بعددد تلدد  إقددرار المددنه  الربدداني فددي األرر بكدد  
المعداني والقدديم التددي يحملهددا تلد  المددنه ن وهددي األمانددة التدي تعددرر لحملهددا اإلنسددان 

 بقدر هللا. 

ال يصدل  لده كد  النداسن إنمدا يحتدا   -بعد االنتصار على الباط   -مانة وحم  األ
 . (1)لقوم مختارينن يعدون إعدادا خاصا ليحسنوا القيام به

وفدي  نوقد علم هللا تعالى أن االبتالء هو وسديلة اإلعدداد لهدتس المهمدة العظيمدة
مدن فطالوا كان مقدما على معركة ومعه جديش  ل(2)قصة طالوا شاهد على تل 

أمة مغلوبةن عرفا اله يمدة فدي تاريخهدا مدرة بعدد مدرةن وهدو يواجده أمدة مالبدةن 
ا من قوة كامنة في  مير الجديش تقدف أمدام القدوذ الظداهرة الغالبدةن هدتس فالبد إتَّ 

القددوة الكامنددة ال تكددون إال فددي اإلرادة التددي ت ددبط الشددهواا والندد واان وتصددمد 
والحاجاان وتؤ ر الطاعة وتحتمد  للحرمان والمشاقن وتستعلي على ال روراا 

جيشدده وصددمودس  ا أن يبلددوفالبددد للقاَددد إتَّ  ن فتجتددا  االبددتالء بعددد االبددتالء.تكاليفهددا
 .ا على الحرمان والمتاعدبللرمباا والشهواا وصبرس  انيَّ  وصبرسن صمودس أوالَّ 

ولقد اختار طالوا هتس التجربة وهم عطاش ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على 
 . (3)عقبيه

َْب َ َمنننَ َّلَِّ + ننن ٍَ مب ًِ ِننننلَ فَنََننن ََُبنننًَكِ   بنَنَهننل  َفَمنننَ َشنننلبَب مب ِْلَنَننن دب قَنننََل إبرَّ هللاَ َمبنِ َْ َبب ننَ َفَصنننَو طَنننَََ  ََمَّ  فَن
ِك  َبً َََُو َغِلَفعك  بًَدبخب َفَ لب َ ا مبِنلَ إب َّ َق َب اِغ َْب إب َّ َم نَّلَ مب ََِمَل فَِب ين هللا تعدالى . ولقد ب[249]البقرة:  "َُِد

هتا األمر ل مة اإلسالمية حتدى تكدون علدى بيندة مدن طريقهدان ورسدالتها وطبيعدة هدتا 
 الطريق وتل  الرسالة. 

من تلد  قولده  بأساليب مختلفة في القرآن الكريملوجاء تل  في موا ع متعددةن و
ََ اِْلَننِ وب َ اِْلَن ُب +تعدالى:  ن ََننَ نََّكِ   بَ نِ    مَب َُِ  َأر +وقولده تعددالى:  [155ة: ]البقددر .."َ ََنَنبنِ ننبنِ ْب َأِ  َح

ََّننلَّاَ  َ زَ  ََِبِأَ ننََ  َ اَ َهَ  ا ننُنِ َّْ ََ َخََننِ ا مبننَ قَنننِبَبَك  مَّ ُ َِِتبَكنن  مَّثَننَو اَّننذب ننَ  ََ ا اِْلَنَّننَع َ ََمَّ َنن ا َحننَِّّ َُنَ نن َل تَننِدَخ ََب َِ
َََل َمَِّ َنِصَل هللاب َأ َ إب  ََ آَمَن ا َم ٌُ اَلََّ  َل َ اَّذبُ  . [214]البقرة:  "رَّ َنِصَل هللاب َقلُب

                               
 . 112ن 111( انظر: حو  التفسير اإلسالمي للتاريخ لمحمد قطبن ب1)
 . 235( انظر: التمكين ل مة اإلسالمية في  وء القرآن الكريمن ب2)
 (. 1/268( انظر: في ظال  القرآن )3)
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َك ِ +وقا  تعالى:  ْب َََ رَّ وب َأِمَ اَبَكِ  َ أَنِنَف ومن المالحظ من خدال   [186]آ  عمران:  "َََُنبنِ

 ايياا الكريمة أن تقرير سنة االبتالء على األمة اإلسالمية جاء في أقدوذ صدورة مدن 
 . (1)الج م والتأكيد

في العقاَدن والدعواان البد من بالءن والبدد مدن أتذ فدي  -لى تعا -وهتس سنة هللا 
 والبد من صبر ومقاومة واعت ام.  ناألموا  واألنفس

ْخ,  حفنَ اَننَْ َبَ نه اْإنه الطريق إلى الجنة وقد ) كمدا أخبدر  (2) (حفَ اْلنع َبملكنَ

لددعوةن  م إنه الطريق التي ال طريق ميرس إلنشاء الجماعة التي تحم  هدتس ا ن×النبي 
وتددنهر بتكاليفهددان طريددق التربيددة ل مددة اإلسددالميةن وإخددرا  مكنوناتهددا مددن الخيددرن 
والقددوة واالحتمددا ن وهددو طريددق الم اولددة العمليددة للتكدداليفن والمعرفددة لحقيقددة الندداسن 
وحقيقة الحياةن وتل  لي با على هدتس الددعوة أصدلب أصدحابها عدودا وأقدواهم شدكيمةن 

 . (3)حملهان والصبر عليهان فهم عليها مؤتمنونفهؤالء هم التين يصلحون ل

فددي األررن وهددتس  -تعددالى  -إن االبددتالء مكمدد  لحقيقددة اإليمددانن ألن اإليمددان أمانددة هللا 
األمانددة ال يحملهددا إال مدددن هددم أهددد  لهددان وفددديهم علددى حملهددا قددددرةن وفددي قلدددوبهم تجددرد لهدددا 

ن والسدالمةن وعلدى كد  صدنوف وإخالبن والتين يؤ رونها علدى الراحدة والدعدةن وعلدى األمد
 . (4)المتاع واإلمراء

وحقيقددة اإليمددان ال يددتم تمامهددا فددي جماعددة حتددى تتعددرر للتجربددة واالمتحددان »
واالبددتالءن وحتددى يتعددرف كدد  فددرد فيهددا علددى حقيقددة طاقتددهن وعلددى حقيقددة مايتدده  ددم 

فدي تتعرف الجماعة على حقيقة اللبنداا التدي تتدألف منهدان ومددذ تماسد  هدتس اللبنداا 
َن ا آَمنَّنَ َ َمنِ   َ +وفي هتا يقو  هللا تعالى:  .(5)«ساعة الشدة ََُِنن ا َأر َُنَ َ  َُ َُ اَنَّنََس َأر  ن ْب َأَح

َب بيَ   َُنِفَُننَن رَ  ََّ اََِكنَ َََم َِ ََ َ ننَدَق ا َ ََنًَن ُ ََّ هللاَ اَّنذب َََم َِ ََ مبننَ قَننِبَبهبِ  فَنََنًَن ن 2]العنكبددوا:  "َ َََ نِد فَنَُننَّنَ اَّنذبُ

3] . 

وسداَر  نالفتنة: االمتحان بشداَد التكاليف من مفارقدة األوطدانن ومجاهددة األعدداء
الطاعدداا الشدداقةن وهجددر الشددهواان وبددالفقر والقحددط وأنددواع المصدداَب فددي األنفددس 

 . (6)واألموا  ومصابرة الكفار على أتاهم وكيدهم

ننن+: )واالسدددتفهام فدددي قولددده تعدددالى: -رحمددده هللا  -وقدددا  ابدددن ك يدددر  ْب  "َُ اَنَّنننَسَ َأَح

إنكارين ومعنداس: أن هللا سدبحانه البدد أن يبتلدي عبدادس المدؤمنين بحسدب مدا عنددهم مدن 
, ي اَصنَ  ر, ي اْمثنو اْنبًَ َ  أشد اَنَس  ِ ك »كما جاء في الحدي  الصحي :  ن(7)اإليمان

د َل و اَبِ   . (8)«فَْمثو: ُبَُ  اَلقو َََل حُْ دُنل فِر نَر و دُنل  ِ ع ُز

                               
 . 237( انظر: التمكين ل مة اإلسالمية في  وء القرآن الكريمن ب1)
 (. 4/2174وصف نعيمها وأهلها ) -( مسلمن كتاب الجنة 2)
 (. 2/1090( المصدر نفسه )3)  (. 1/593( في ظال  القرآن )3)

 

 (. 3/249( تفسير النسفي )5) (. 1/529( المصدر نفسه )5)
 

 ( حدي  حسن صحي . 4/601( سنن الترمتي )7) (. 3/405( تفسير ابن ك ير )7)
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م د  المدؤمن »أن االبتالء صفة ال مة للمؤمنن حي  قدا :  ×ولقد بين رسو  هللا 
كم   ال رع ال ت ا  الري  تميلهن وال ي ا  المؤمن يصيبه البالءن وم   المنافق كم د  

 . (1)«شجرة األر  ال تهت  حتى تستحصد

يمددان إن اإل» :-رحمدده هللا  -وفددي ظددال  اييددة الكريمددة السددابقة يقددو  سدديد قطددب 
وجهدداد يحتدا  إلددى  نلديس كلمددة تقدا ن إنمددا هدو حقيقددة تاا تكداليفن وأمانددة تاا أعبداء

صبرن وجهد يحتا  إلى احتما ن فال يكفي أن يقو  الناس: آمندان وهدم ال يتركدون لهدتس 
الدعوذ حتى يتعر وا للفتنةن في بتوان ويخرجوا من الفتنة صافية عناصرهمن خالصدة 

التهبن لتفص  بينه وبدين العناصدر الرخيصدة العالقدة بدهن حتدى قلوبهمن كما تفتن النار 
تده وظلدهن اللغدوين ولده دالل« الفتندة»كلمدة  يصب  خالصا  مينا رفيعان وهتا هدو أصد 

حدين تصدهرهم بندار االبدتالء » (2)«وإيحاؤسن وكتل  تصدنع الفتندة فدي قلدوب المدؤمنين
ن حتى يكونوا خالصدين فتخر  من نفوسهم ما قد يكون فيها من خب  وشهواا وأهواء

أال وهي أمانة كريمدةن  (3)«صالحين لحم  األمانة التي أناطها هللا بهم ن  متجردين له
وهي أمانة  قيلةن ومن  دم تحتدا  إلدى طدرا  خدابن يصدبر علدى االبدتالء ويعلدو فدوق 

 . (4)المحن

واألمدددة  نإن سدددنة االبدددتالء جاريدددة فدددي األمدددم والددددو  والشدددعوب والمجتمعددداا
مية أمة من األمدمن فسدنة هللا تعدالى فيهدا جاريدة ال تتبدد  وال تتغيدرن إن االبدتالء اإلسال

سنة هللا العامة في الحياة واألحياءن وسنته سبحانه في الرس  والرسداالان ورسدو  هللا 
لدديس بدددعا مددن الرسدد ن فكددان البددد أن تجددري عليدده سددنة االبددتالء كمددا جددرا علددى  ×

ن عظيم القدر ومنتهى الشرفن إال أنه قد حظدي مدن م ×إخوانه المرسلينن ومع ما له 
 -ر دي هللا عدنهم  -ن وتعرر الصحابة الكرام (5)البالء بالحم  ال قي  والعناء الطوي 

لقدد أجمدع المشدركون علدى محاربدة الددعوة  الرواسي الشدامخاا.من البالء ما تنوء به 
آي آراءهدم  لمهدماإلسالمية ألنهدا عدرا واقعهدم الجداهلي وعابدا آلهدتهم وسدفها أحال

وأفكددارهم وتصددوراتهم عددن الحيدداة واإلنسددان والكددونن فاتخددتوا العديددد مددن الوسدداَ  
 والمحاوالا إليقاف الدعوةن وإسكاا صوتها أو تحجيمها وتحديد مجا  انتشارها. 

 ومن هتس األساليب:

فدتهبا  ن×محاولة قريش إلبعاد أبدي طالدب عدن مناصدرة وحمايدة رسدو  هللا  -1
إلدى أبدي طالدب للتنبيده والتهديدد بالمنا لدة إن لدم يكدف ابدن أخيده عدن هدتس وفود قريش 

عمدارة »مقابد  رجد  مدنهم  ×ا محمددَّ   م أرسلوا وفدا للمسداومة حيد  يطلبدون نالدعوة
كمدا يددعون  -ليقتلوا هتا التي خالف دينهم وفرق جماعتهم وسفه أحالمهدم « بن الوليد

ني ابدنكم نعطدوتوهللا لبدَس مدا تسداوموننين أ»فكانا قولة أبي طالدب البالغدة الداللدة:  -

                               
 ( كتاب القيامة والجنة والنار. 17/151( )6مجلد ( مسلم شرح النووي )1)
 (. 2/1090( في ظال  القرآن )2)
 . 182ن 181( حو  التفسير اإلسالمي للتاريخن ب3)
 (. 2/1090( انظر: في ظال  القرآن )4)
 (. 241ن 240( انظر: التمكين ل مة اإلسالميةن ب)5)
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طالدب  ن ومما جع  أبدا(1)«س لكم وأعطيكم ابني فتقتلونهن هتا وهللا ما ال يكون أبداوأمت
وو وقدده بددالحق الددتي عليددهن وعدددم التنددا   أو  ×يصددر علددى موقفدده صددالبة الرسددو  

 المداهنة في الحق التي قاما عليه السمواا واألرر. 

فو بددا كدد  قبيلددة علددى مددن فدديهم مددن المسددلمين  لإيددتاء المسددلميناالتجدداس إلددى  -2
يعتبونهم ويفتنونهم عن دينهمن ولم يقدموا على هتس المحاولدة إال حينمدا أدركدوا وقدوف 

 .  ×أبي طالب ومن معه من عشيرته إلى جوار النبي 

كدي يتراجدع ويكدف  ×وكان الهدف من هتس المحاولة هو ال غط على رسدو  هللا 
ولكددن المحاولددة فشددلا حينمددا أدركددوا صددالبة المددؤمنينن وصددالبة  نإليددهعمددا يدددعو 
 . ×الرسو  

أبدا » ×ش المسداند لرسدو  هللا يعرر المغرياا والمساوماان لقد تركدا قدر -3
ألن المحاوالا فشلا معهن وألن عصبته واقفدة إلدى صدفهن ومدن  دم البدد مدن « طالب

المدا  والشدرف والسديادة مواجهة صداحب الددعوة لصدرفه عدن دعوتدهن فعدرر عليده 
والعدارر عليده تلد   ×وجعله ملكا على قدريشن وكدان المفداور للرسدو   نعلى مكة

 دم عر دا عليده مدن قبد  مجموعدة  نفي بدايدة األمدر (2)العرور هو عتبة بن ربيعة
وبددالرمم مدن تلدد  اإلمددراء الددتي ت دعف أمامدده القلددوب البشددرية  نمدن أشددراف قددريش

ا فدي وجدده ا حاسددمَّ اتخددت موقفَّد ×انمهددا إال أن رسدو  هللا ومدن أراد الددنيا وطمددع فدي مغ
الباط  دون مراممة أو مداهنةن أو الدخو  في دهاء سياسدي أو محاولدة وجدود رابطدة 

لدى الو دوح ن ألن ق دية العقيددة تقدوم ع(3)استعطاف أو اسدتلطاف مدع  عمداء قدريش
مدا بدي : »×و  هللا عن المداهنة والتنا  ن ولتل  كان رد رس والصراحة والبيان بعيدَّا

ما تقولون ما جَتكم بما جَتكم به أطلب أموالكمن وال الشدرف فديكمن وال الملد  علديكمن 
ان ا وندتيرَّ وأمرندي أن أكدون لكدم بشديرَّ  نان وأن   علي كتابَّ ولكن هللا بع ني إليكم رسوالَّ 

فبلغتكم رسالة ربي ونصحا لكمن ف ن تقبلدوا مندي مدا جَدتكم بده فهدو حظكدم مدن الددنيا 
 . (4) «أصبر ألمر هللا حتى يحكم هللا بيني وبينكم ايخرةن وإن تردوا عليض و

بهتا الموقف اإليماني ال ابا رجدع كيددهم فدي نحدورهمن و بتدا ق دية مدن أخطدر 
ق ددايا العقيدددة اإلسددالمية وهددي خلددوب العقيدددة مددن أي شدداَبة مريبددة عنهددا سددواء فددي 

 . (5)جوهرها أم في الوسيلة الموصلة إليها

وقدددد أرادوا  نالددب التحددددي: أخدددت عنددداد المشدددركين يقدددوذ ولجددداجتهم تشدددتدمط -4
 وتحديه بمطالبته باإلتيان بمعج اا ت با نبوته.  ×إحرا  الرسو  

ا قددا  عبددد هللا بددن عبدداس: قالددا قددريش للنبددي: ادع لنددا ربدد  أن يجعدد  الصددفا تهبَّدد
إن ربد  عد  » : فدعا فأتاس جبري  فقدا :قالوا: نعمن قا  «وتفعلونع»ونؤمن ب ن قا : 

                               
 (. 1/267( انظر: ابن هشام )1)
 (. 504ن 1/503بوية البن ك ير )( انظر: السيرة الن2)
 . 37( انظر: الوفود في العهد المكين وأ رس اإلعالمي لعلي األسط ن ب3)
 . 38( انظر: تاريخ صدر اإلسالمن ب4)
 . 39( المصدر نفسهن ب5)
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ان فمدن كفدر بعدد تلد  وج  يقرأ عليد  السدالم ويقدو : إن شدَا أصدب  لهدم الصدفا تهبَّد
ا مددن العددالمينن وإن شددَا فتحددا لهددم بدداب التوبددة ا ال أعتبدده أحدددَّ مددنهم عتبتدده عددتابَّ 

 . (1) «ب  باب التوبة والرحمة»قا : « والرحمة

ََ َ  َ َ  َ +فأن   هللا ع  وج  هتس اييدة: »قا  ابن عباس:  َََن بن َنعك إبََل   َََ ِْ ََنِو َُنَدَ  َم َرِ
َْ ْكا ََ مكَ َمَِّ َََد َم ِْطب فَنَُنِ  ََِب َِْدَهَ َنوَّ ا  «. [29]اإلسراء:  "تَنِب

لقد كدان الهددف مدن تلد  المطالدب هدو شدن حدرب إعالميدة  دد الددعوة والداعيدة 
بأمور يدركون أنهدا ألنهم يطالبون  ن×على الحق كي تبتعد القباَ  العربية عنه  اوتآمرَّ 

ليسا من طبيعة هتس الدعوة ولهتا أصروا عليهان ب  لقد صرحوا بدأن لدو تحقدق شديء 
من تل  فلن يؤمنوا أي ا بهتس الدعوةن وهتا كله محاولدة مدنهم إلظهدار عجد  الرسدو  

 وسيت   هتا في المحاوالا القادمة.  ن(2)واتخات تل  تريعة لمنع الناس عن اتباعه ×

القتسددام العبددادة وال عامددةن وهددي محاولددة إلخمدداد صددوا الدددعوة المسدداومة  -5
باالتفاق معا على ح  وسط حتى ي دمنوا بقداء مكدانتهم أمدام القباَد  األخدرذن ومنعهدا 

وهددي محاولددة مدداكرة ألن السددير فددي ركدداب  نأي دا مددن الدددخو  فددي هددتا الدددين الجديددد
نحددراف ون لددا الباطدد  خطددوة واحدددة معنددى هددتا سددقوط صدداحب الحددق فددي هاويددة اال

للمفا ددلة الحاسددمة بددين عبددادة وعبددادةن ومددنه  ومددنه ن وتصددور »سددورة الكددافرون 
دوتصورن وطريق وطريدقن نعدم ن لدا نفيَّد ا بعدد ا بعدد جد من وتوكيددَّ ا بعدد نفدين وج مَّ
وال اجتمدداع بددين النددور والظددالمن واألمددر ال  نتوكيدددن بأندده ال لقدداء بددين الحددق والباطدد 

 . (3)«مة أو مصال  مشتركة أو مساَ  داخلية... إلخيحتا  إلى مداهنة أو مراو

وكددان  ناالسدتعانة بدداليهود: لقدد وجدددا قدريش نفسددها عداج ة أمددام دعدوة الحددق -6
يدا معشدر قدريش إنده »المعبر عن هدتا العجد  الن در بدن الحدار  الدتي صدرخ قداَال: 

هللا لقد ند   بكدم وهللا قد ن   بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد.. فانظروا في شأنكمن ف نه و
 . (4)«أمر عظيم

فقددرروا بعددد تلدد  إرسددا  الن ددر بددن الحددار  وعقبددة بددن أبددي معدديط إلددى اليهددود 
لددم يجددب  ×لمعرفدة حقيقددة هددتس الدددعوة ال لكددي يتبعوهددا ولكددن إلدراكهددا أن رسددو  هللا 

علددى مطددالبهم التددي طلبوهددان ولمعددرفتهم بحقددد اليهددود المنصددب علددى األنبيدداء جميعددا 
ق أينما كانوا ومعرفتهم بأخبار األولينن فقد يمدونهم بأشياء تظهدر عجد  وأصحاب الح

ولدم يددروا بسدلوكهم هدتا  نفيحققوا بتل  هدفهم الدعاَي أمام القباَ  العربيدة ×الرسو  
أنهددم نقلددوا أخبددار الدددعوة اإلسددالمية إلددى خددار  مكددة مهمددا كددان مر ددهم وهدددفهمن 

التدي أتدوا بهددا مدن عندد يهددود إال أن هللا وبدالرمم مدن فرحددة قدريش بداألمور التعجي يددة 
أحددبط محدداولتهم باإلجابددة عليهددا كمددا جدداء فددي سددورة الكهددف عددن أهدد  الكهددف وتي 
القددرنين  ددم عددن الددروح فددي سددورة اإلسددراءن فأقيمددا الحجددة علددى المدد  مددن قددريش 

                               
 ( إسنادس جيد. 1/483( السيرة النبوية البن ك ير )1)
 . 51 -40( الوفود في العهد المكين ب2)
 . 61 -58ود في العهد المكينن بالوفانظر:  (3)
 . 40( انظر: تاريخ صدر اإلسالمن ب4)
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 . (1)و عماء اليهود

 ناس عنه. بأنه ساحر ليصرفوا ال ×الدعاية اإلعالمية في المواسم  د النبي  -7

وقددد تم دد  هددتا اإليددتاء بدداإلعرار  ن×اإليددتاء النفسددي فددي شددخب رسددو  هللا  -8
والتكتيب واتهامه بالشعر والسحر والكهانة والجنون ومم س بك  عيب واالسدته اء بده 

ن وكدتل  مدن أندواع (2)صدابر محتسدب ×ورسدو  هللا  نوشتمه وإيتاَه بالكلماا القبيحة
أصددحابه وهددو ينظددرن وح ددو التددراب علددى رأسدده وهددو  اإليددتاء النفسددي إيددتاء وتعددتيب

 . (3)يصلين وو ع األوساخ والدماء على باب بيته والشو  في طريقه

الحصار االقتصدادي واالجتمداعين وقدد تم د  هدتا فدي محاربدة تجدار المسدلمين كمدا  -9
تكرنا مدن تهديدد أبدي جهد  لمدن أسدلم مدن التجدار باإل دافة إلدى الحصدار العدام الدتي تدم فدي 
شعب أبي طالدبن حيد  تدم حصدار بندي عبدد المطلدب وبندي هاشدم لل دغط علدى أبدي طالدب 

التدي كتبهدا  عمدداء « الصدحيفة»وكاندا بندود االتفاقيدة  ن×وقومده للتخلدي عدن نصدرة محمدد 
قددريش فيمددا بيددنهم علددى محاصددرة بنددي هاشددم وبنددي عبددد المطلددب مسددلمهم وكددافرهم علددى 

 السواء: 

 عدم ال وا  منهم أو إليهم.  -أ

 . (4)ا وال يبتاعوا منهموأال يبيعوهم شيََّ  -ب

ولددتل  اتفقددوا علددى تعليقهددا فددي  نوكانددا اتفاقيددة قاسددية ع مددوا علددى تنفيددت بنودهددا
وإن كانا هتس الو يقة بهتس الكيفيدة تعطدي ظدالال عدن  نجوف الكعبة لل يادة في تو يقها

ن كتابدة وتعليدق فدي عج  قريش واختالف كلمتها ولهتا خافوا من أنهم إتا ما اتفقوا دو
 . (5)الكعبة قد يحص  نكوب عن تل  ولهتا فعلوا تل  الصحيفة وتعاقدوا عليها

وبالرمم من أن الحصار االقتصادي فدي شدعب أبدي طالدب كدان يشدم  بندي هاشدم 
سواء إال أن هندا  نوعدا آخدر مدن الحصدار الوبني عبد المطلب مسلمهم وكافرهم على 

فقدد كدان أبدو لهدب إتا مدا قددما  نبقيدة المسدلمين االقتصادي مارسده كفدار قدريش علدى
يددا معشددر التجددار مددالوا علددى  :القوافدد  التجاريددة إلددى مكددة يطددوف األسددواق ويقددو 

فأنددا  ددامن أن ال خسددارة علدديكم.. في يدددون علدديهم فددي السددلعة .. ×أصددحاب محمددد 
أ ددعافا حتددى يرجددع المسددلم إلددى أطفالدده وهددم يتصددايحون مددن الجددوع ليسددا فددي يديدده 

ومدع هدتا فلدم يتراجدع  ن(6) م يتهب التجار إلى أبي لهب فيعو هم فدي تجدارتهم شيءن
 . (7)ا وتجلدا وعمال في سبي  دينهرَّ بأحد منهم عن دينهن ب   ادس تل  العتاب ص

 اإليتاء الجسدي: -1

فقوذ البغي والطغيان حينما تجد ال بداا والصدالبة عندد المدؤمنين قدد بلغدا مدداها 

                               
 . 41ن بالمصدر نفسه( 1)
 (. 2/33الرور األنف ) انظر: (2)
 (. 128ن 127ن 103ن 2/48( المصدر نفسه )3)
 (. 2/101)المصدر نفسه ( 4)
 . 43( انظر: تاريخ صدر اإلسالمن ب5)
 (. 128ن 2/127( انظر: الرور األنف )6)
 . 44( انظر: تاريخ صدر اإلسالمن ب7)
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الحصدار االقتصدادي واالجتمداعين والعد  .. إلدخ ال تجددي أمدام وأن اإليتاء النفسدي و
صالبة اإليمان في نفدوس الفَدة المؤمندةن حينمدا تصدب  تلد  الصدورة بدار ة أمدام قدوذ 

 . (1)الطاموا يطيش عقلها وتلجأ إلى البطش الجسدي مهما كلفها تل  من عواقب

أصدحاب رسدو   ونالحظ هنا من خال  ما سبق أن الدبطش قدد وجده  دد المدؤمنين مدن
فتعر ددوا للتنكيدد  والتعددتيب وتولددا كدد  قبيلددة شددأن المسددلمين مددن أبناَهددا سددواء مددن  ن×هللا 

مدن قتد  تحدا التعدتيب كسدمية أم  ماألحرار أم من العبيدن أم من النساء أم من الرجا ن ومدنه
عمددار ر ددي هللا عنهمددان ولقددد  ددرب المسددلمون األواَدد  أروع الم دد  فددي الصددبر وقددوة 

 . (2)التحم 

 وهو في تل  المحن والشداَد والبالء يربي أصحابه على:  ×وكان 

التأسي بالسابقين من األنبياء والمرسلين وأتباعهم في تحم  األتذ فدي سدبي  هللا  -
 وي رب لهم األم لة في تل . 

التعلق بمدا أعددس هللا فدي الجندة للمدؤمنين الصدابرين مدن النعديمن وعددم االمتدرار  -
 افرين من  هرة الحياة الدنيا.بما في أيدي الك

التطلع للمستقب  التي ينصر هللا فيه اإلسالم في هتس الحياة الدنيان ويت  فيده أهد   -
 الشر  والعصيان. 

مددع هددتس األشددياء كلهددا كددان يخطددط ويسددتفيد مددن األسددباب  ×ومددع هددتا كلدده كددان 
تندتهمن وإقامدة المادية المتعددةن لرفع األتذ والظلم عن أتباعهن وكدف المشدركين عدن ف

 نالدولة التي تجاهد في سبي  الدينن وتتي  الفرصة لك  مسدلم أن يعبدد ربده حيد  يشداء
 . (3)وت ي  الحواج  والعقباا والتي تعترر طريق الدعوة إلى هللا

 بالخرو  بالدعوة من مكة لتحقيق أمور من أهمها: ×لقد فكر النبي 

من ويسدلمون مدن أتذ قدريش طن يأمن فيه المسدلمون علدى ديدنهالبح  عن مو -1
 ا. هوفتنتها حي  ال تطالهم يدهان وال يمتد إليهم بطش

البحدد  عددن بيَدددة تقبدد  الددددعوةن وتسددتجيب لهدددان فددي مقابددد  عنددا القرشددديين  -2
 (4)لعدالمينلوكنودهمن ومن هتس البيَة تنطلق إلى آفاق األررن تحقيقا ألمر هللا بالتبليغ 

 خ  مرحلة التمكين. وهاجر إلى المدينة ود ×وتم له تل  

فدد تا كددان المشددركون  نألشددد أنددواع التعددتيب ×لقددد تعددرر أصددحاب رسددو  هللا 
فد ن تعدتيب آالا  -فدي بعدر األحيدان  -األولون يعتبون أوليداء هللا بالرم داء والندار 

الكهربدداء الطويدد  أشدددن وإتا كددان الكفددار السددابقون يصددلبون أوليدداء هللا علددى الجدددران 
س اين علدى أعمددة الحديدد ن ف ن أعداء هللا يصلبون أوليداءالنخ واألخشاب وفي جتوع 

المتصدددلة بتيدددار الكهربددداءن وإتا كدددان أعدددداء هللا كدددانوا يقلبدددون أوليددداء هللا علدددى حدددر 
الرم اء ظهرا بربط أيديهم ويجرونهم بالحبدا ن فد ن أعدداء هللا اين يسدحبون أوليداءس 

                               
 . 44ب المصدر نفسه (3ن )(1)

 . 44( تاريخ صدر اإلسالمن ب2)

 . 146( الغرباء األولونن ب3)
 . 168( المصدر نفسهن ب4)
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بعدد أن  ن الواحد منهم عجلدة السديارةويدخلوبايالا السريعة كالسياراا في الشوارع 
ون بدددايالا وهدددو مكشدددوف العدددورةن ويمددد  ي دددموا رأسددده مدددع رجليددده ويدددديرونها

األحوار بالماء الساخن في شدة الحر أيام الصيف ويقتفون فيها بدالمؤمن مجدردا مدن 
ونها فدي أيدام الشدتاء والبدرد القدارس نسلخ جلدسن ويم  يابه ويبقى فيها الساعاا حتى ي

ويودعدون ولدي هللا فدي حجدرة  ديقة لنومده وطعامده  نماء البارد ويلقونه فيهدا كدتل بال
وشرابه وف الته ويجيعون الكالب المدربة وي عونها معه في حجرته لتدنهش جسدمه 

وي ددربونه بالسددياط حتددى تسددي  الدددماء وقددد  نوتك ددر مددن العددواء والنبدداح علددى رأسدده
ة سوط ويتركونه حتدى يتدورم جسدمهن تتجاو  دفعة ال رب في المرة الواحدة خمسماَ

 ددم يلهبوندده بالسدددياط فددي موا دددع ال ددرب السددابقة ويسدددي  قيحدده ويندددتن جسددمه فدددال 
ه من أم الده بدالجري وهدم فدي تلد  يب يداوي جراحه ويأمرونه مع  مالَيسمحون لطب

 . (1)الحا  لمسافاا طويلة ومن أظهر التعب  ربوس حتى يغمى عليه أو يموا وهكتا

لمحن واالبتالءاا على األفراد والجماعاا لتصدق  العداملين فدي سداحة العمد  وهكتا تمر ا
األ مندة واألمكندة إلدى  ن وتم ي هدتس السدنة فدي كد اإلسالمي على مستوذ األفراد والجماعاا

ويتعدددرر الددددعاة إلدددى الدددبالء والمحدددن ويم دددون فدددي طدددريقهم المرسدددوم  نعصدددرنا الحا دددر
وينشدد شداديهم  نصدرة ديدنهم ورفدع كلمدة هللا فدي األررباستعالء إيماني عظيم ال يبالون مير ن

في داخ  السجون ومدن وراء الق دبان وهدو يدرذ أفدوا  رفاقده تشدنق رقدابهم كد  يدوم وينتظدر 
ورفقددة  ننفددس المصددير فددال يت عدد ع اإليمددانن وإنمددا يدد داد صددالبة وتشددتاق الددنفس إلددى خالقهددا

المدؤمن أن الحريددة هدي حريدة القلددب  بدين الشدادييالنبيدين والصدديقين والصدالحين والشددهداءن و
التي خلقا عبوديته لخالقده وإن كبلده أعدداء هللا بدالقيود وأحداطوس بأسدوار السدجون والمعدتقالا 

 فهو يقو : 

 أخددددددي أنددددددا حددددددر وراء السدددددددود 
 

 أخددددددددي أنددددددددا حددددددددر بتلدددددددد  القيددددددددود  
 

 إتا كندددددددددددا بدددددددددددا  مستعصدددددددددددما 
 

 فمددددددددددداتا ي دددددددددددير  كيدددددددددددد العبيدددددددددددد  
 

بدداني علددى نفسدده مددن المددوا والعددتاب تحددا سددياط وال يخشددى هددتا الداعيددة الر
الجالديددن إنمددا الخددوف مددن أن يسددأم مددن الجهدداد ويتددر  الكفدداح فيطلددق فددي إخواندده 

 صرخته متكرا لهم بواجب رفع الراية ومواساة المجاهدين و حاياهم فيقو : 

 أخددددي هدددد  تددددرا  سددددَما الكفدددداح 
 

 وألقيدددددددددا عدددددددددن كاهليددددددددد  السدددددددددالح 
 

 فمدددددن لل دددددحايا يواسدددددي الجدددددراح 
 

 ويرفدددددددددددع رايتهددددددددددددا مددددددددددددن جديددددددددددددد  
 

 ويح  إخوانه باالستمرار في طريق الدعوة والجهاد والحرب على ر ا هللا: 

 أخدددددي فدددددامر ال تلتفدددددا للدددددوراء 
 

 طريقدددددددددد  قددددددددددد خ ددددددددددبته الدددددددددددماء  
 

                               
 (. 2/215( انظر: الجهاد في سبي  هللان د. عبد هللا القادري )1)
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 وال تلتفددددددددددا ههندددددددددددا أو هندددددددددددا  
 

  (1)وال تتطلدددددددددددددع لغيدددددددددددددر السدددددددددددددماء 
 

اة بعددد هددتا الطددور وتخددر  الدددعوة والدددع نإن طددور الددبالء البددد مندده قبدد  التمكددين
أصلب عودا وأقوذ مما كانا عليه لتنطلق لتحطيم عروش الطغاة وتبدد الظدالم لتبندي 

 حياة إسالمية صحيحة راشدة. 
* * * 

                               
 . و سيد قطب رحمه هللا تعالىوهتا الشادي ه (2/223( انظر: الجهاد في سبي  هللا )1)
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 المبح  ال ال 
 ةــــــالبلة المغـــــــمرح

إن مددن أهددم المراحدد  فددي العمدد  اإلسددالمي هددي هددتس المرحلددةن حيدد  هددي مرحلددة 
راا العمدد  اإلسددالمي كلددهن مددن حيدد  الكددم ومددن حيدد  التركيدد  والتخصددبن لسددد  غدد

النوع ومن حيد  االسدتجابة لكد  متطلبداا الددعوة وأعباَهدا فدي كد  مراحلهدان كمدا أن 
هددتس المرحلددة يعقبهددا التمكددين لدددين هللا ب تندده سددبحانه وتعددالىن إن أجمددع تعريددف لهددتس 

ن وأعدددوا للعمدد  المرحلددة: أنهددا مرحلددة المددؤمنينن الددتين صدددقوا مددا عاهدددوا هللا عليدده
اإلسالمي ما يحتا  إليه من حكمدة وقدوةن إنهدا مرحلدة المجاهددين فدي سدبي  هللا لتكدون 

 . (1)كلمة هللا هي العلياء

إن أفراد هتس المرحلة اكتسبوا من المعارف والخبراا والتجدارب والعلدوم النافعدة 
إلسدالمية حتى وصلوا إلى الن   السليمن والش  أن لك  مرحلدة مدن مراحد  الددعوة ا

أولوياا تقدم على ميرهان ومن أهم هتس األولوياا أن يكدون علدى رأس هدتس المرحلدة 
فقهاء وعلماء قد بلغوا درجة النظدر فدي الددين وفدي معرفدة كيدف تسدعى لتحكديم شدرع 

فهددم  نهللان  إن العلمدداء هددم: هددداة الندداس الددتين ال يخلددو  مددان مددنهم حتددى يددأتي أمددر هللا
ال ت ا  طاَفدة مدن أمتدي » :×يقو  الرسو   نإلى قيام الساعةرأس الطاَفة المنصورة 

قاَمة بأمر هللا ال ي رهم من ختلهمن أو خالفهم حتى يأتي أمر هللا وهم ظداهرون علدى 
 . (2)«الناس

 ومن األولوياا في هتس المرحلة:

االهتمددام بدداألفراد المتخصصددين القددادرين علددى سددد  غددراا العمدد  اإلسددالمي فددي كدد  
معندددى أن يختدددار مدددن أفدددراد هدددتس المرحلدددة مجموعددداا تتخصدددب فدددي دراسدددة مجاالتدددهن ب

المجدداالا التددي البددد منهددا فددي تكددوين الدددو  ليصددبحوا علمدداء متخصصددين فددي كدد  مجدداالا 
وتصددبغ روح الشددريعة عليهددا كلهددان وعلددى سددبي  الم ددا  فددي مجددا  علددم  نالحيدداة اإلنسددانية

ادن وفدي مجدا  التربيدةن وفدي مجدا  االجتماعن وفي مجا  علم السياسدةن وفدي مجدا  االقتصد
اإلعددالمن وفددي مجددا  علددوم ال راعددة والميدداسن وفددي مجددا  علددوم طبقدداا األرر والتعدددينن 
وفي مجا  علوم الف اءن وفي مجدا  علدوم الصدناعة والتقنيدةن وفدي كد  مجدا  يحتدا  إليدهن 

مجددا   وفددي مجددا  فقدده الدددعوة والحركددة والتنظدديمن وفددي مجددا  فددن القيددادة والتخطدديطن وفددي
مددن هددتس المجدداالان  يظددروف العددالم اإلسددالمي واحتياجاتددهن وفددي كدد  مجددا  علمددي أو فندد

 . (3)يتفرع إلى عشراا التخصصاا الدقيقة واألك ر دقة

 ومن األولوياا:

 لدوا ويحدرب العداملون أن يتم نتعميدق االنتمداء للددين اإلسدالمي وللددعوة إلدى هللا

                               
 (. 1/524( انظر: فقه الدعوة إلى هللا )1)
 . 7311( رقم 8/189« )ال ت ا  طاَفة..: »×( البخارين كتاب االعتصامن باب: قو  النبي 2)
 (. 526ن 1/525( انظر: فقه الدعوة إلى هللا )3)
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  يصدبحون أعالمدا حيدة لإلسدالم ولدعوتدهن العملي في سلوكهم وأخالقهم بحي اإلسالم
وكدد  تلدد  طريقدده عمددق االنتمدداء إلددى اإلسددالمن وعمددق االعتدد ا  بددهن ويحددرب األخ 

ا لق دايا وعبَّ لفهمن متين الخلق قدوي الجسدمن مسدتالعام  أن يكون واسع األفقن عميق ا
 العالم اإلسالمي المعاصدرن قدادرا علدى تحليد  هدتس الق دايان ومتصدورا حدال أو حلدوال

إن أفراد هتس المرحلة حدري بهدم أن يكوندوا  في مو وعية وواقعية وتجريد للحق. لها
متجترين في انتماَهم لإلسالمن ولدعوته ويعمقوا والءهم لمدنه  الدرحمن ونظدام الددين 

ويكونددوا هددم جنددود هددتس المرحلددة مددن العمدد  والتنفيددت والممارسددة  نوشددريعة اإلسددالم
ن دون ملدد  أو ن مسددتمرين فددي أعمددالهماحدد  السددابقةفددي المر تعلمددوسوالتطبيددق لكدد  مددا 

تددراخن وأن يكونددوا أصددحاب ع يمددة صددادقةن وإصددرار فددي بلددوغ الهدددفن مددع التددأني 
والصبر واإلجادة واإلحسان مع عددم اسدتعجا  النصدر مدن هللان ألن تلد  أمدر متدرو  

بدالحق    سبحانهن يجعله على يد من يشاء من عبادسن ولكنه يقين سوف يتحقق ما دمنا
  (1)عاملين مجاهدين

إن طبيعة مرحلدة المغالبدة تختلدف عدن سدواها مدن المراحد ن ومجمد  طبيعدة هدتس 
المرحلة يكمن في أنها: مرحلة الجهاد المتواصد ن والصدبر علدى االبدتالءن واإلصدرار 
علددى مواصددلة السددعي فددي الطريددقن حتددى تتحقددق إحدددذ الحسددنيين: النصددرن والتمكددين 

ن أو الحصددو  علددى الشددهادة فددي سددبي  هللان كمددا البددد فددي هددتس لدددين هللا فددي عبدداد هللا
المرحلددة مددن كمددا  الطاعددة والبددد مددن االلتدد ام بتحقيددق األهددداف المرسددومةن ويمكننددا 

الجهدادن ونعندي بده: الجهداد بكد   :القو  بأن طبيعة هتس المرحلة يكمن فدي كلمدة واحددة
وجهداد قتدا  أعدداء هللان وجهداد أنواعه: جهاد اللسانن وجهداد العمد  فدي كد  مجاالتدهن 

المرابطة في سبي  هللان وجهاد االستعداد لك  معركدة فدي سدبي  هللان وجهداد لكد  عمد  
يتطلبه اإلسالمن والبد لك  فدرد وصد  إلدى هدتس المرحلدة أن يكدون جهددس ووقتده ومالده 

 . (2)في سبي  هللا

دعوة اإلسدالمية قدد وفي هتس المرحلة تكون الجماعة اإلسالمية القاَمة على أمر الد
فحرصا على مرس اإليمان فدي النفدوس  ناقتفا سنة األنبياء والرس  في دعوة األمم

ففدي الحدرب علدى هدتا األصد  العظديم سدعادة للنداس فدي  نوتوطيد العقيدة فدي القلدوب
ظد  القدرآن المكدي يند   علدى رسدو  »: -رحمده هللا  -قا  سيد قطدب  نالدنيا وايخرة

مددا كاملددة يحد دده فيهددا عددن ق ددية واحدددة ال تتغيددرن ولكددن طريقددة  ال ددة عشددر عا ×هللا 
تكدررن لقددد كدان يعدال  الق دية األولددىن والق دية الكبدرذن والق ددية تعر دها ال تكداد 

األساسية في هتا الددين الجديددن ق دية العقيددةن مم لدة فدي قاعددتها الرَيسدية: األلوهيدة 
آن المكي هدتس الق دية األساسدية إلدى والعبودية وما بينهما من عالقة.. ولم يتجاو  القر

شدديء يقددوم عليهددا مددن التعريفدداا المتعلقددة بنظددام الحيدداة إال بعددد أن علددم هللا أنهددا قددد 
ا فدي قلدوب العصدبة ا  ابتَّدتينَّدا من وأنهدا اسدتقرا اسدتقرارَّ استوفا ما تستحقه مدن البيدان

ن تتولى هدي إنشداء المختارة من بني اإلنسان التي قدر هللا أن يقوم هتا الدين عليهان وأ

                               
 (. 1/527)المصدر نفسه ( 1)
 (. 532ن 1/531) فقه الدعوة إلى هللا( 2)
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ن إن االهتمدام بالجاندب العقددي والمفهدوم (1)«النظام الواقعي التي يتم   فيده هدتا الددين
اإليماني وتربية األمة عليه ينبغي أن يستمر إلى أن يلقى هللا ع  وجد ن ف نده مهمدا بلدغ 
 اإلنسان مدن اإليمدان ف نده ال يسدتغنى عدن التدتكير بده واال ديداد مندهن والبدد مدن إعدداد
القاعدة الصلبة التي تلتحم مع الجماهير وتتحر  نحو تطبيق شرع هللان والتمكين لدينده 

لقدد »سبحانه وتعالىن قا  سيد قطب رحمه هللا وهو يقرر  رورة إعداد هتس القاعددة: 
فالتوسدع » م تكلدم عدن سدنة االبدتالءن  دم قدا : « كان هللا سبحانه يعلم أن هتا المنه ...

س القاعدة خطر ماحق يهدد وجود أية حركة ال تسدل  طريدق الددعوة األفقي قب  قيام هت
األولى من هتس الناحية وال تراعي طبيعة المنه  الحركي الرباني النبدوي الدتي سدارا 

 . (2)«عليه الجماعة

لقددد قامددا كدد  عقيدددة بالصددفوة المختددارة ال »وأجمدد  تلدد  فددي مكددان آخددر بقولدده: 
 .(3)«التي تتروس الرياحبال بد التي يتهب جفاء وال بالهشيم 

البددد مددن االهتمددام بتقويددة اإليمددان وت كيددة األخددالق الفا ددلة وك ددرة الطاعددة   
ومعرفدددة  نوالتوعيدددة الكاملدددة والفقددده فدددي الددددين نوالبعدددد عدددن المعصدددية ن×ولرسدددوله 

وإي دددار الددددعوة  نمشدددكالا العصدددر وحلهدددان والتددددريب العملدددي علدددى البدددت  واإلنفددداق
واإلخدالب الكامد ن والتجدرد   وحددسن وهدتا اإلعدداد مدع  ننفيساإلسالمية بالنفس وال

صدبر وجلدد خيدر مدن العجلدة فدي جمدع جمداهير صعوبته وطو  مدته التي تحتدا  إلدى 
عواطف يظهر أصحابها الطاعة والحدب والتفداني  نتنعشهاتوي عواطف تبه  النفس و

لددتي يددتهب جفدداء وقددا الرخدداءن أمددا وقددا الشدددة ف نهددا كال بددد ا فدديفددي سددبي  العقيدددة 
 . (4)والهشيم التي تتروس الرياح

إن بناء القاعدة الصدلبة علدى أسدس مدن مدنه  أهد  السدنة والجماعدة يددخ   دمن 
 الطاَفة المنصورة التي تتحر  بهتا الدين على جميع ال غراا. 

 ومن صفاا الطاَفة المنصورة من خال  األحادي  الصحيحة يت   ايتي:

 أنها على الحق: -أ

اَفددة مددن هددتس األمددة تشددربا المددنه  الربدداني الددتي هددو )الحددق( ومددا عددداس فهددي ط
وهدي طاَفدة  نالباطد ن واسدتقرا علدى االلتد ام بده اسدتقرار المدتمكن الدتي ال يت حد ح

متخصصة بـ )خصاَب الفرقة الناجية( أه  السنة والجماعة والتي تحدرب أن تكدون 
من العلم الصحي  المبني علدى وأصحابهن فهي متحققة  ×على ما كان عليه رسو  هللا 

 الدلي  الشرعين ومن عم  القلب وعم  الجوارح المواطئ لهتا العلم. 

وقددد تعددددا عبدداراا األحاديدد ن وتنوعددا فددي بيددان أن هددتس الطاَفددة تحمدد  الحددق 

                               
 (. 21ن 20( معالم في الطريقن ب)1)
 (. 1/1577( في ظال  القرآن )2)
 (. 1/1618) في ظال  القرآن( 3)
 (. 1/1618( المصدر نفسه )4)
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وتلت م به من مير تحريف وال تبدي ن فجاء الحدي  بأنهم )علدى  ×التي جاء به محمد 
 الحق(. 

 «.  على الدين»وأنهم « على هتا األمر»وأنهم « هللاعلى أمر »وأنهم 

وهتس األلفاظ تجتمع في الداللة على استقامتهم على الددين الصدحي  الدتي بعد  بده 
عددن تمسدد  الطاَفددة المنصددورة بددالحقن والدددينن واألمددر بلفددظ:  ×وقددد عبددر  ن×محمددد 

 . (1)الدا  على التمكن واالستقرار« على»

مة الحق واتباعه ما ليس لساَر المسلمينن وهي إنمدا وللطاَفة المنصورة من مال 
اسدتحقا الدتكر والنصددرن لتمسدكها بددالحق الكامد  حددين أعدرر عندده األك درونن ومددن 
 الجوانب البار ة في الحق التي استمسكا به حتى صارا طاَفة منصورة ما يلي: 

 وأصددحابه ومجانبددة ×االسددتقامة فددي االعتقدداد ومال مددة مددا كددان عليدده النبددي  -1
البدددع وأهلهددان فهددم أصددحاب السددنة الددتين لدديس لهددم اسددم يعرفددون بدده وينتمددون إليدده إال 
السددددنةن ال جهميددددة وال معت لددددةن وال ميددددر تلدددد  مددددن األسددددماء الدالددددة علددددى البدددددع 

  .(2)«واألهواء

االسددتقامة فددي الهدددذ والسددلو  الظدداهر علددى المددنه  النبددوي المددورو  عددن  -2
 من أسباب الفسق والريبة والشهوة المحرمة. الصحابة ر ي هللا عنهم والسالمة 

االسدددتقامة علدددى الجهددداد بدددالنفس والمدددا ن واألمدددر بدددالمعروفن والنهدددي عدددن  -3
 المنكرن وإقامة الحجة على العاملين. 

االسدددتقامة فددددي الحدددرب علددددى تدددوفير أسددددباب النصدددر الماديددددة والمعنويددددةن  -4
والش  أنهم إنما ينتصدرون  نواستجماع المقوماا التي يستن   المؤمنون بها نصر هللا

لمال مددتهم للجددادة المسددتقيمة مددن جهددةن ولبددتلهم الجهددد الواجددب فددي تحصددي  أسددباب 
 النصر من جهة  انية. 

جد ء مدن االسدتقامة علدى  -في الحقيقة -وبت  الجهد في تحصي  تل  األسباب هو 
نتداَ ن بدد تن إت الشدريعة تدأمر بفعد  األسدباب واتخددات الوسداَ  المؤديدة إلدى ال نالشدريعة

ا أن يقعد المسلم عن استخدام الوساَ  المادية الممكنةن مدن الصدناعة فليس صحيحَّ  نهللا
والسددالح والتخطدديطن واإلدارة وميرهددان متوهمددا أن النصددر يجدديء بدددونها ألن تحقيددق 

 تل  هو من مقت ياا االستقامة على أمر هللا. 

 أنها قاَمة بأمر هللا: -ب

فدي الوصدف النبدوي لهدتس الطاَفدةن فهدم: )أمدة قاَمدة وهتس الخصيصدة بدار ة جددا 
فددي عدددد مددن األحاديدد  وقيددامهم بددأمر هللا « الطاَفددة المنصددورة»بددأمر هللا( واسددمهم: 

                               
 . 166( انظر: صفة الغرباءن سلمان العودةن ب1)
 . 35البرن ب(ن واالنتقاء في ف اَ  األَمة ال ال ة الفقهاءن البن عبد 1/58( انظر: االعتصام للشاطبي )2)
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 يعني: 

أنهم تمي وا عن ساَر الناس بحم  راية الددعوة إلدى هللان وإلدى ديندهن وشدرعه  -1
ممكندة مشدروعةن ودفدع والقيام على نشدر السدنة بدين النداس بكد  وسديلة  ن×وسنة نبيه 

والرد على مخالفيهدا مدن الكفدرة  -مهما أمكن تل   -الشبهاا عنهان وحم  الناس عليه 
 والمرتدين والمارقين والمنافقين والجاهلين. 

واللسددانن  نباليددد ن والنهددي عددن المنكددرأنهددم قدداَمون بمهمددة األمددر بددالمعروف -2
أو  ناا كددان نوعدده: سياسدديَّ والقلددبن معار ددون لكدد  انحددراف يقددع بددين المسددلمينن أيدد

الددتين ينهددون عددن « أولددو البقيددة»ان فهددم ان أو اعتقاديَّددان أو عمليَّددان أو اقتصدداديَّ اجتماعيَّدد
ََِ نَل رب +قا  تعالى:  نالفساد في األرر وهم الناجون حتى يهل  الظالمون ََ ا ن ََِ  َ َنََر مب فَن

نَدب  َْ ََِف َب ا ََن َهننِ َر  َنن   َ بَّنع  َُنننِ َبَكِ  َأَ  َََمن ا َمننَ  مبنَ قَننِب ََ َظ ُ َهِ  َ اتنَّبَنَ  اَّننذب نننِ نَننَ مب َِ َأَ ًنِ َّن ِك ّمَب َبننً َب إب َّ َق ِْ َْ وب ا
 . [116]هود:  "أَِتلبَف ا فبًلب  ََنَنَ ا َُمِلبمبيَ 

 أنها تقوم بواجب الجهاد والقتا  في سبي  هللا: -جـ

 وقد جاءا األحادي  النبوية في وصفهم بأنهم: 

 . (1)«ُ َتَ ر َََل ا ق»

 . (2)«ُ َتَ ر َََل أمل هللا»أو 

ببيددانن والدددعوة إليدده بالحسددنىن أو  نددد حدد جهدداد الكلمددةوهدتا يبددين أنهددا لددم تقددف ع
بالقيددام  -مددع تلدد  -األمددر بددالمعروف والنهددي عددن المنكددر بددين المسددلمينن بدد  تميدد ا 

 ميرهم. بواجب الجهاد الشرعي في سبي  هللان وقتا  أعداء هللا من الكفار والمنافقين و

وهتا يعني استمرار الجهداد والمواجهدة العسدكرية مدع أعدداء هللا يدوم القيامدةن ألن 
 . (3)الطاَفة القاَمة به باقية إلى يوم القيامة

والمقصود أن الجهاد ال ينقطع انقطاعا داَما مستمران ب  ال ي ا  في األمدة طاَفدة 
جددد ويوجددد فددي عددارر مددا و  منصددورة تجاهددد فددي سددبي  هللا أعددداء هللان ولكددن هددتا ال ي

 نوحددتر مندده ×بعدر األمكنددة وبعددر األ منددة مدن تددر  الجهددادن ممددا أخبدر بدده النبددي 
يقدو :  ×فوقع في األمة كما أخبرن فعن ابن عمر ر ي هللا عنهما قدا : سدمعا النبدي 

وأخدتتم أتنداب البقدرن ور ديتم بدال رعن وتدركتم الجهدادن سدلط  ن(4)إتا تبايعتم بالعينة»
 . (5)«ال ين عه حتى ترجعوا إلى دينكم ال  ت   هللا عليكم

                               
 . 2484( رقم 3/11( أبو داودن كتاب الجهادن باب: دوام الجهاد )1)
َال طَئفع..» ×( مسلمن كتاب اإلمارةن باب: قوله 2)  . 176( رقم 1/1524« )  ت

 . 177( انظر: صفة الغرباءن ب3)
  ( العينة: هي أن يشتري من رج  سلعة ب من معلوم مؤج   م يبيعها له بأق  من ال من.4)
 . 3462( رقم 3/740( أبو داودن كتاب البيوعن باب: النهي عن العينة )5)
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فقد تتر  عامة األمة الجهاد فدي سدبي  هللان وتخلدد إلدى األررن وتشدتغ  بدال رع 
أو ميدرس مددن شدَون دنياهددان وتلهدو بدده عمدا أخرجددا لده مددن الجهداد وحددرب أعددداء هللا 

ه إتا وجدب بالسالحن وعملها على إ الة العواَق والعقباا التي تحو  دون الجهدادن ف ند
بك  وسديلة  عليها القتا  والحرب ألعداء الدينن فقد وجب عليها االستعداد لهتس الحرب

ن مدددا ممكندددةن ووجدددب عليهدددا السدددعي إل الدددة المواندددع الحاَلدددة دون قيامهدددا بالواجدددب
إلدى الجهددادن  -عامددة  -وبجهددود هدتس الطاَفدة ترجددع األمدة  ناسدتطاعا إلدى تلدد  سدبيالَّ 

َهان حتدددى ينصدددرها هللان ويعيدددد لهدددا ع تهدددا ومجددددها وتخدددور الغمدددراا إلدددى أعددددا
ال ينتهدي حتدى آخدر الددهرن قبيدد   ×وكرامتهدان إن الجهداد الدتي بددأ فدي عهدد الرسدو  

قيام الساعةن والطاَفة التي أكرمها هللا تعالى بحم  الراية جيال بعد جيد ن ورعديال بعدد 
 . (1)رعي ن هي الطاَفة المنصورة القاَمة بأمر هللا

 ا المجددة ل مة أمر دينها:أنه -د

ن والمجددون هم الدتين يددافعون إن التجديد لهتا الدين هو الخط المقاب  للغربة
بة الدينن ويدفعونهان ويحيون مدا انددرس مدن الشدراَع وهدي بدتل  تعمد  علدى مر

وتت اعف مسَولياتها وتعظم  نإحياء الدينن وتجديدسن ودفع الغربة عنه وعن أهله
التجديدد إنمدا يكدون »والفساد في األمدةن واسدتفح  وت داعفن فدـ  كلما ا داد الشر

 . (2)«بعد الدروس وتا  هو مربة اإلسالم

بطاَفة منصورة ظاهرة قاَمة بدأمر هللا إلدى قيدام السداعةن  ×وكما وعد رسو  هللا 
فقد وعد وعدا خاصا مندرجا في هتا الوعد العدامن وهدو البشدارة ببع دة مدن يجددد لهدتس 

إن هللا يبعد  لهدتس األمدة »قدا :  ×عدن رسدو  هللا  ينهان فعن أبدي هريدرة األمة أمر د
 . (3) «على رأس ك  ماَة سنة من يجدد لها دينها

ولفددظ )مددن( فددي الحدددي  يطلددق علددى الفددردن وعلددى الجماعددةن فيحتمدد  المعنددى أن 
يكون المبعو  فردان ويحتم  أن يكون جماعة أو طاَفةن ف ن كان المجدد فدردان فالبدد 

وإن كانددا مهمددة التجديددد  نأندده مددن الطاَفددة المنصددورةن وهددتا ممددا ال يحتددا  إلددى بيددان
وتلدد  ألن خصدداَب هددتس  -بددال ريددب  -موكولددة إلددى فَددةن فهددي الطاَفددة المنصددورة 

 الطاَفة هي الخصاَب التي يحتا  إليها في تجديد الدين لهتس األمة. 

ة وكونده بطاَفدة أملدب وهدو قد يكون بفردن وقد يكون بطاَفد -أي: التجديد  -وهتا 
ال يلد م أن يكدون فدي رأس كد  ماَدة سدنة »حيد  قدا :  (4)ما رجحه الحافظ ابدن حجدر

فدد ن اجتمدداع الصددفاا  نواحددد فقددطن بدد  يكددون األمددر فيدده تكددر فددي الطاَفددة وهددو متجدده
المحتا  إلى تجديدها ال ينحصر في نوع من أنواع الخيدرن وال يلد م أن جميدع خصدا  

ب واحددد إال أن يددعي تلد  فدي عمدر بددن عبدد الع يد ن ف نده كددان الخيدر كلهدا فدي شدخ
القدداَم بدداألمر علددى رأس الماَددة األولددىن باتصددافه بجميددع صددفاا الخيددر وتقدمدده فيهددان 

                               
 . 182ن 181( انظر: صفة الغرباءن ب1)
 (. 18/297( الفتاوذ البن تيمية )2)
 إسنادس صحي .  291( رقم 4/280( أبو داودن كتاب المالحمن باب: ما يتكر في قرن الماَة )3)
 (. 179 – 1/178هـ( انظر: األعالم )852الني أبو الف   )ا( هو أ حمد بن علي بن محمد العسق4)
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ومن  م أطلق أحمد أنهدم كدانوا يحملدون الحددي  عليدهن وأمدا مدن جداء بعددسن فالشدافعي 
بدأمر الجهداد والحكدم بالعدد ن  وإن كان متصفا بالصفاا الجميلةن إال أنده لدم يكدن القداَم

فعلى هتان ك  من كان متصفا بشيء من تل  عندد رأس الماَدة هدو المدراد سدواء تعددد 
وهندددا  مجموعدددة مدددن آراء األَمدددة تلتقدددي حدددو  هدددتا الدددرأي كدددابن األ يدددر  .(1)«أم ال

 -لو كدان فدردا  -ن ومن البديهي أن المجدد لهتا الدين ان وابن ك ير وميرهم(2)الج ري
كد   -أن يجددد الددين  -بحدا  مدن األحدوا   -ر  من فدراغن وال يسدتطيع بمفدردس ال يخ
 . -ك  األمة -ل مة  -الدين

إن مددن الوا دد  أن م دد  هددتا العمدد  الجبددار التدداريخي ال ي ددطلع بمباشددرة كدد  
جوانبه فرد واحدن ب  يحتا  إلى طاَفة تتولى التجديد في ك  جوانب الحيداة اإلنسدانيةن 

ان مقدداتلونن ومددنهم فقهدداء ومددنهم محددد ونن ومددنهم  هددادن وآمددرون فيكدون مددنهم شددجع
واع أخددرذ مددن الخيددرن وال يلدد م أن بددالمعروف وندداهون عددن المنكددرن ومددنهم أهدد  أندد

 . (3)متفرقين في أقطار األرر قد يكونون كونوا مجتمعين ب ي

 أنها ظاهرة إلى قيام الساعة: -هـ

اَفة بكونهدا ظداهرة علدى الحدق إلدى وقد وصفا األحادي  النبوية الكريمة هتس الط
 وكلمة الظهور تشتم  على عدة معان فيما يبدو:  نيوم القيامة

 بمعنى الو وح والبيانن وعدم االستتارن فهم معروفون بار ون مستعلون.  -1

وصدددف صدددحي  لهدددتس الطاَفدددةن ألن تصدددديقها للددددعوةن واألمدددر  -فدددي الجملدددة  -وهدددتا 
ولهدا  نجهداد وإقامدة الحجدةن يعندي أنهدا ظداهرةن مشدهورةبالمعروف والنهدي عدن المنكدرن وال

مؤسسددداتها وأجه تهدددا ووسددداَلها المعروفدددةن وقيدددام هدددتس الطاَفدددة بواجدددب الدددبالغ والددددعوةن 
وحددرب المنكددرن وقتددا  األعددداءن يقت ددي أن تكددون ظدداهرة ميددر مسددتترةن حريصددة علددى 

ع أن يسدتخفي بعددر التبليدغ لصدوا الحددق لكد  مسدلمن بدد  ولكد  إنسددان وإن كدان هدتا ال يمندد
أو بدددعوتهم لمالبسدداا خاصددة فددي مكددان معددينن و مددان معددينن فددالعبرة  نأفرادهددا ب سددالمهم

بالطاَفدددة جملدددةن ال بدددبعر أج اَهدددان أو بعدددر أفرادهدددان والعبدددرة بالحدددا  العدددام المسدددتمر 
 ال ابان ال بالحا  المؤقا الطارئ. 

والقيام بأمر هللان وجهداد   باتهم على ما هم عليه من الحق والدينن واالستقامةن -2
أعداَددهن بحيدد  ال ي ندديهم عددن تلدد  شدديء مددن العقبدداا والعواَددق والم بطدداان وملبددتهم 

لصدري  بالحجة والبيان وسيطرة منطقهم على العقو  والقلوبن لما يعتمدد عليده الحدق ا
هتا يدعو إلى اتباعهم وموافقتهمن فالحق مدالب والباطد  و نالمقتبس من الكتاب والسنة

بن وكلما كانا هتس الطاَفة أوسع علمان وأعظم فهما للوحين وأك در إدراكدا ل قافدة خال
 . (4)عصرهان وأقدر على التعبير عن منهجهان كانا حجتها أملبن وطريقتها أصوب

الظهور بمعنى الغلبةن وقد دلا النصوب على هتا المعنى أو   داللدةن فقدد  -3

                               
 . 7312( رقم 13/12« )ال ت ا  طاَفة...»( فت  البارين كتاب االعتصامن باب: 1)
 هـن انظر: جامع األصو . 606( هو أبو السعاداا مبار  بن محمد بن األ ير توفي عام 2)
 . 187( انظر: صفة الغرباءن ب3)
 . 192باءن ب( انظر: صفة الغر4)
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أن الظهدور يدأتي ك يدرا بمعندى الغلبدة  وصفوا في األحادي  بكونهم ظداهرينن وال شد 
َب اِ َننقَب +والددتمكن والعلددو والظفددرن كمددا فددي قولدده تعددالى: ُنن ِهَننَدى َ دب ََْ نن ََلَ َبب َِْ ننَو  َمننَ  اَّننذبي َأ

َب َنََبننلب  ُ ََََنننَل اَننندَب ننَلَخ  ََنننَد َبمبِ  +. وكمدددا قدددا  تعدددالى: [33]التوبدددة:  "َبًَِظهب ََََنننَل  ََ آَمنَننن ا  ُ َّنننِدَا اَّننذب فََأ
ََ فَ   . [14]الصف:  "َأِ َبَح ا ظََمبلُب

ْبَم رَ +وقوله   . [48]التوبة:  "َحَِّّ َقََ  اِ َقُّ َ ظََهَل َأِمَل هللاب َ َمِ  َنَ

َُّبهب ِ +وقوله:  ََُبًَد َنِ  وب مب ََْ َنِ  َأِ   ًَََِكِ  َُنِل ََ َِ  إبر َُِظَهَل ا  ََّ  . [20]الكهف:  "إب

كاد أن تكون صريحة في تلد ن يء رواياا أخرذ توقد أكد  إرادة هتا المعنى مج
َ ََد م » كقوله:  . (1)«ظَمُل

َ َََل مَ ا أم »وقوله:   . (2)«ظَمُل

َ»وقوله:   . (3)«ََد م  قَمُل

ولديس يشد  مسدلم فدي  بوتده وتحققده  ن×والش  أن هدتا وعدد ربداني علدى لسدان محمدد 
  الغلبدة والقهدر بالحجدةن ووقوعهن خاصة وأص  الحدي   ابا متواتر كمدا سدبقن وهدو يشدم

 -كلهدا  -عداني الظهدور السدابقة مويشتم  الغلبة المادية والنصر في القتا ن ويجدو  أن تكدون 
فتكددون الطاَفددة المنصددورة ظدداهرة معلنددة ميددر مسددتترةن وظدداهرة علددى  نواردة وصددحيحة

 . (4)سنانالدين بال باا عليه والتمكين منهن وظاهرة على عدوها بالحجة والبيان وبالقوة وال

 أنها صابرة: -و

ََيتبَنَ َُ قبَن رَ +قا  تعالى: َ ا  ََنَنَ ا َيب َْ ِملبَا ََمََّ َ  َْب َهِ  أَئبمَّعك َُنِهَد َر  ََِنَ مبننِ ََ  . [24]السجدة: "َ َق

ََ  َ َُ قبَن رَ +قا  تعالى:  ََ اَّذبُ فَّنَّ َُِفب ِْ َُ ََِد هللاب َحق  َ  َ  ِ إبرَّ َ   . [60]الروم: "فََِ ْب

فهددم فددي هددتا  نفقددد خددب هللا الطاَفددة المنصددورة مددن الصددبر بخصيصددة ليسددا لغيددرهم
الخ م العنيف في الصراع بين الحق والباط  يتسدلحون بالصدبر الجميد  ويتحملدون الشدداَد 
والمصددداعب مددددن أتذ الكدددافرين والمنددددافقين والفاسدددقين والمخددددالفين عدددن سددددمته وطريقدددده 

المددة أن تخددرجهم عددن مددنهجهم وهدددفهم الددتي يسددعون إليددهن المسددتقيمن فددال تسددتطيع القددوة الظ
 . (5)«ال ي رهم من كتبهم وال من خالفهم»هؤالء القوم بأنهم:  ×ولهتا وصف الرسو  

 . (6) «ال ي رهم من ختلهم»

                               
 . 176( رقم 3/1524« )ال ت ا  طاَفة...: »×( مسلمن كتاب اإلمارة باب قوله 1)
 (. 3/11( )2484( أبو داودن كتاب الجهادن باب: دوام الجهادن رقم )2)
 (. 8/171) 736( انظر: الطبراني )الكبير( ترجمة أبي أمامة رقمها 3)
 . 194ن 193( انظر: صفة الغرباءن ب4)
ََ قَنِ َََنَ+خارين كتاب التوحيدن باب: قو  هللا تعالى: ( الب5)  ( 8/189ايية ) "إبلَّ
 . 170( رقم 3/1523« )ال ت ا  طاَفة..: »×( مسلمن كتاب اإلمارةن باب: قو  النبي 6)
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 . (1) «وال يبالون من خالفهم»

هم وهتس التعبيراا النبوية الكريمة تشير إلى أن هؤالء العاملين التين عرفوا أهدداف
وسددلكوا طددريقهمن فلددم ينظددروا إلددى خددالف المخددالفين وعواَددق المخددتلينن وال تكددتيب 

  .(2)األعداء الحاقدينن وكانوا يواجهون ك  المتاعب بصبر و باا ويقين

هددتس أهددم الصددفاا التددي جدداءا فددي األحاديدد  النبويددة لوصددف الطاَفددة المنصددورة 
اإلسدالمية أن تعمد  علدى تربيدة فعلى الجماعداا  نوالتي تسعى لتحقيق شرع هللا تعالى

 أتباعها على هتس الصفاا الجميلة والتي هي من أسباب النصر والتمكين الرباني. 

إن القياداا اإلسالمية التي تنه  مدنه  أهد  السدنة والجماعدة حريصدة علدى صدلة 
بع ددها وخصوصددا مددن يصدد  مددنهم إلددى مرحلددة المغالبددة حيدد  البددد أندده يحتددا  إلددى 

 على تحقيق أهدافه.  إخوانه حتى يعينوس

إن تكالددب األعددداء مددن أمددم الكفددر علددى أمتنددا م قهددا وحطددم أخالقهددا وهتدد  أعرا ددهان 
واسددتولوا علددى بددالد المسددلمين ونهبددوا  ددرواتهم وخيددراتهمن فهددتس المصدداَب الجسددام توجددب 

ومددن اتصددف بصددفاا الطاَفددة المنصددورة أن يتعددارفوا علددى إخددوانهم مددن  نعلددى أهدد  السددنة
تعدداونوا مددع بع ددهم فددي طريددق العمدد  والدددعوة والجهددادن فالبددد مددن تعددارف بلدددان شددتى وي

الدددعوة والجهدداد مددن أهدد  السددنة حتددى تتوحددد الجهددود نحددو تحقيددق  وتعدداون مددن يحملددون هددم  
 األهداف. 

ويأتي دور العلماء الربانيين والقادة المخلصدين فدي تنسديق الجهدود وتحقيدق معندى 
ةن بمعرفدة حددود مدا أند   هللا علدى رسدوله وتعلدم االنتساب للطاَفة المنصورة المجاهد

العلددم الشددرعي المبنددي علددى الدددلي  مددن الكتدداب والسددنة فددي مجددا  االعتقدداد واألحكددام 
والسلو ن واالستعداد الداَم لتجداو  األخطداء وتصدحيحهان والتخلدي عدن كد  مدا يندافي 

وهدتا ال يدتم  حقيقة هتا االنتسداب الشدريفن ومدن ايراء واألقدوا  واألخدالق وميرهدان
إال في جو من الفرح والغبطة بالنقد الصحي ن وتر  أسدلوب الت كيدة المطلقدة ل قدوا  
واألعما  واألشخاب والجماعاان والسعي الداَم لتعدي  المناه  والمسال  على وفدق 

ويد  عليه النب مدن القدرآن والسدنةن وو دع المسداَ   نالحق التي تقت يه شريعة هللا
 . (3)ها الصحي  التي تقت يه الحكمةوالق ايا في موقع

وعلى القيادة الصالحة التي تقود العم  اإلسالمي في بلدد مدا ووصدلا إلدى مرحلدة 
المغالبددة أن تحددرب علددى تو يددق التعدداون مددع القدداَمين علددى أمددر الدددعوة فددي بالدهددم 

والبد من تنسيق الجهودن بحي  يكمد  بع دها بع دان  نوميرها من األقطار اإلسالمية
َْب +تتنداقر وال تتعدداررن والتعداون واجددب شدرعين لقولدده تعددالى: وال  ََََنَل اَِنن ََنََ نَ ا  َ تَن

 . [2]الماَدة:  "َ اَُنَِّ َ ى

                               
 . وله طرق تقويه 2376جهاد مارن رقم ( رواس سعيد بن منصورن كتاب الجهادن باب: من قا : ال1)
 . 205الغرباءن ب ( انظر: صفة2)
 . 67( انظر: من وساَ  دفع الفرية للشيخ سلمان العودةن ب3)
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والتعددداون  مدددرة مدددن  مدددار التعدددارف بدددين العددداملين فدددي الددددعوة اإلسدددالمية ممدددن 
يددر اإلسددالمين و مددرة مددن توحيددد مددنه  السددير يحرصددوا أن يكونددوا  ددمن كتاَددب التغ

الدددلي  الشددرعي مددن الكتدداب والسددنةن وبددتل  تجتمددع القلددوب وتدد و  أسددباب المن ددبط ب
الخالف التي ينفت منها الشيطان وجنودس من اإلنس والجدن لد رع الفرقدة والشدتاا بدين 

ويكلدد  هددتا وهددتا بالتددآ ر والتعدداون والتناصددرن لتجتمددع قدددراا المسددلمين  نالمسددلمين
التحدددياا الكبيددرة التددي ي خددر بهددا  وتتوحددد فددي مواجهددة المحددن والشددداَد المتم لددة فددي

ولتتنداوب فَاتهدا فدي القيدام بفددرور الكفايدة التدي ا دطلعا بهدان وشددرفها هللا  نالعصدر
لتحمد  القيدام بهدا مدن بدين المسدلمينن فتقدوم كد  فَدة بمدا تعجد  عنده األخدرذ فالتعدداون 
ة والتناصر يجع  الصدف اإلسدالمي أقدوذ فدي إمكاناتده وقدراتدهن وأقددر علدى االسدتفاد

و مددان وآخددرن وأك ددر دقددة فددي  نمددن الفددرب المتنوعددة التددي تختلددف بددين مكددان وآخددر
 تو يددددددددددع المهمدددددددددداا والواجبدددددددددداا وتوظيددددددددددف الجهددددددددددود والقدددددددددددراا نحددددددددددو 

 . (1)الهدف المنشود

 علددى مددنه  أهدد  السددنة والجماعددة أصددوالَّ  فعلددى الجماعددة اإلسددالمية التددي تربددا
ومعاملدددةن وحرصدددا أن تتصدددف ان عبدددادة صدددورَّ ا وتان فكدددرَّ ان عقيددددة وأخالقَّدددوفروعَّددد

وجه ا كوادرها المتنوعة ووصدلا إلدى مرحلدة المغالبدة  نبصفاا الطاَفة المنصورة
وأن  نأن تقود هتس المرحلة بك  دقة وإحكامن وتخطديط وإتقدان مسدتعينة بالواحدد الدديان

تسددتوعب الجانددب العملددي الحركددي فددي اإلسددالم وأن تقددود حركددة الجهدداد الشدداملة وفددق 
 عة. أحكام الشري

وأن تحسددن إندد ا  أنددواع الجهدداد فددي ميادينهددا لسددد ال غددراا المتنوعددة وأن هددتس 
وكد  واحدد مشدروع لتحقيدق  ناألنواع في مجموعها متكاملدةن يقدود بع دها إلدى بعدر

الهدددف األسددمى لدددعوة اإلسددالمن وهددو تحقيددق العبوديددة الكاملددة   تعددالى في:األفددراد 
ن مي أن كال منها يتعامد  مدع (2)وخارجها والجماعاا والمجتمعاان وفي داخ  النفس

صنف آخر من األعداء التين يصدون عن تحقيق تل  الهدفن في يحه مدن الطريدق أو 
يحدد مدن فاعليتددهن والكد  يلتقددي عندد جعد  العبوديددة خالصدة   تعددالىن ورفدع كلمددة هللا 

ي ن بدأن تكدون هدي المرجدع الوحيدد للبشدرية فدحانه فدي األررن وجعلهدا هدي العليداسب
ومن هنا كان لك  نوع من تل  األنواع أهميته الخاصة وكاندا حاجدة  نجميع نشاطاتها

 المؤمنين إلى ممارسة ك  منها حاجة ماسة. 

ا البدد وربانيَّد التي تسعى أن يكدون المجتمدع إسدالمي  والجماعة اإلسالمية الواعية وا
ننَد ا وب هللاب +أن تجاهددد فددي هللا حددق جهددادسن كمددا قددا  تعددالى:  َهننَدبخب َ َقَمب  [78]الحدد :  " َحننقَّ قب

وممارسددة جميددع األنددواع  وحددق الجهدداد هددو التصدددي لكدد  عدددو يقددف أمددام دعددوة هللان
ومعرفدة تامدة لمقاصدد  الجهادية بك  حكمة وعق  ور انةن وتقدير للمصدال  والمفاسددن

الشددريعة والموا نددة بددين أف دد  المصددلحتين وأقدد  ال ددررين بحيدد  تسددد كدد  ال غددورن 
ظهورهددا فددي  س صددفة مددن الصددفاا الربانيددة الددال ما  أمددام كدد  عدددون وهددتويسددد المجدد

                               
 . 68( المصدر السابق نفسهن ب1)
 . 235( الجهاد ميادينه وأساليبهن د. محمد نعيم ياسينن ب2)
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 الصف المتحر  لتمكين شرع هللا والتي يتب ويجاهد من أج  هتا الدين. 

لقددد جدداءا اييدداا القرآنيددة واألحاديدد  النبويددةن واإلرشدداداا الفقهيددة تبددين ف دد  
 الجهاد و رورته وأنواعه. 

الجهاد مرتبطة بع ها بدبعرن فجهداد الدنفس  والواقع العملي يدلنا على أن أشكا 
ان وهددي متفرعددة عندده ومعتمدددة عليددهن فهددو هددو فددي حقيقتددهن أصدد  تلدد  األنددواع جميعَّدد

ولمدا كدان جهدداد »: -رحمده هللا  -بدترتهان وهدو شدرطهان وهدو عددتهان يقدو  ابدن القديم 
: × سدده فددي تاا هللان كمددا قددا  النبدديفددي الخددار  فرعددا عددن جهدداد العبددد نفأعددداء هللا 

. كدان (1) «والمهاجر من هجر ما نهدى هللا عنده نالمجاهد من جاهد نفسه في تاا هللا»
ا على جهداد العددو فدي الخدار  وأصدال لدهن ف نده مدن لدم يجاهدد نفسده جهاد النفس مقدمَّ 
هيا عنهن ويحاربها في هللا لم يمكنده جهداد عددوس مرا بهن وتتر  ما ن  أوالن لتفع  ما أ  
 . (2)«في الخار  

وأما جهاد الشيطان فهدو  دروري للتمكدين مدن جهداد الدنفسن وجهداد أعدداء هللا  -
في الخار ن ألن الشيطان عدو ي بط اإلنسان عن جهاد نفسده وجهداد الكفدار والمندافقين 
والفاسقينن والبد للعبد من جهادس والتغلب عليه إتا أراد أن يتغلب على شدهواا نفسدهن 

و  ابن القيم بيانا لهتا المعندى بعدد أن بدين أهميدة وعلى ك  عدو يصد عن سبي  هللا: يق
وبينهمددا عدددو  الدد  ال يمكندده »جهدداد الددنفس وجهدداد أعددداء هللا فددي خددار  اإلنسددان: 

جهادهما إال بجهادسن وهو واقف بينهما ي بط العبد عن جهادهمدان ويختلده ويرجدف بدهن 
للدددتاا وال يددد ا  يخيددد  لددده مدددا فدددي جهادهمدددا مدددن المشددداق وتدددر  الحظدددوظن وفدددوا ا

وال يمكنه أن يجاهدد تيند  العددوين إال بجهدادسن فكدان جهدادس هدو األصد   نوالمشتبهاا
ََنَد اا+وهو الشيطانن قا  تعالى:  َََد   فَََّتَّبَذ َخ  ًِدَََر َََكِ   واألمر باتخداتس  [6]فاطر:  "إبرَّ اَ َّ

 . (3) «عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته..

د الكفار والمنافقين وأه  المنكدر فهدو مشدتم  علدى جميدع أندواع الجهدادن وأما جها
ألندده جهدداد الددنفس علددى الت ددحية باللددتة العاجلددة فددي سددبي  السددعادة األبديددةن وهددو فددي 
حقيقته مشتم  على جميع أندواع العبداداا الباطندة والظداهرةن فهدو مشدتم  علدى محبدة 

والصدبر  نيم النفس والمدا  لده سدبحانههللا ع  وج  واإلخالب له والتوك  عليهن وتسل
ن وكتل  جهاد الشيطان التي ي ين القعود ويمندي بالسدالمة إال أنده (4)«وال هد وميرها

من الجدير بالدتكر أن هدتا ال يعندي تسداوي الجهداد وأشدكاله مدن حيد  األجدر والف د  
 عند هللا تعالى. 

الت دحية التدي يقددمها إليه ايياا واألحادي  هو مقادير والمعيار في تل  أشارا 

                               
 (. 2/38عاد )(  اد الم1)
 . 10( رقم 1/10( البخارينكتاب اإليمانن باب: أمور الدين )2)
 (. 2/38)(  اد المعاد 3)
 ( انظر: السياسة الشرعية البن تيمية. 4)
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فمن كان أشد ت حية كان أف   عند هللا ع  وجد  وأ قد   نالمؤمن في سبي  هللا تعالى
والشد  فدي أن  .في مي انه سبحانه لداللته على قوة اإليمان با ن وشدة ال قدة بمدا عنددس

الت ددحية بددالنفس هددي أعلددى أنددواع الت ددحية وأكرمهددا عنددد البدداري تبددار  وتعددالىن إت 
ا يمل  العبد نفسهن وهي أص  ك   مينن ومرجع ك  لدتة فدي هدتس الحيداة الددنيان أ من م

فدي سدبي   افمن  حى بها فقد بدت  كد  مدا يملد ن ولدم يسدتبق لنفسده شديَان وإنمدا قددمه
ربهن ف ن كانا نيته خالصة   تعالىن كان أكدرم الشدهداء عندد رب العبدادن ولدتل  قدا  

نننَد  +تعدددالى:  َب َ ََِ نننَُ بي ا ِْ َُ ِمنننَ اهببِ   َ  َْب نننَد َر وب َ نننببًوب هللاب  نننَلْب َ اََِمَجَمب ََّ َ َأ ِلب اَ ًِ ََِمنننِؤمبنبَي غَننن ََ ا ننن َر مب
ََنَد هللاَ  ِا َ  ََْقنعك  ََنن ََ َد ُ ندب َب َ ََِ ََََنَل ا نهبِ   ْب ِمنَ اهببِ  َ أَنِنَف َْب  ََ ُ َََّو هللاَ اََِمَجَمبدب هبِ  َف ْب ََّنَو َ أَنِنَف نََن َ َف ِْ  ا َِ

ََظبًمكَهللاَ اَِ  ََ َأِقلكا  ُ َبدب َََل اََِ َ ََ  ََ ُ َ َب +. وقا  ع  وجد : [95]النساء:  "َمَجَمبدب نَ َََُع اِ َن َُِ   ب َِن ََ َأَق
ِنن َب نَُنَ  َر  ِْ َُ نلب َ َقََمنَد وب َ نببًوب هللاب  َ  ًََِننِ  ب اَخخب لب َ ا ََ َبب َِ آَمن دب اِ ََلا ب َنَم ِْجب ََْة اََِم َمَ َب  َد هللاب َ هللاَ  َ َ 

ََِ ننِ َ  اَظَّننََبمبيَ  ََْقننعك   َُنِهنندبي ا َِظَننَ  َد ننهبِ  َأ ْب ِمننَ اهببِ  َ أَنِنَف َْب ََ آَمنَنن ا َ َمننََقَل ا َ َقََمننَد ا وب َ ننببًوب هللاب  ُ اَّننذب
ََِفَئبََ رَ  ََ َمَ  ا َئب ِنَد هللاب َ َأَ   . [20ن 19]التوبة:  "َب

ن ففدي (1)وجعلده بعدد اإليمدان الجهاد بالنفس على الح ن ×  رسو  هللا ولتل  ف   
إيمدان بدا  ورسدولهن  دم »أنه سَ : أي األعما  أف  ع قدا :  ×الصحيحين عن النبي 

 . (2) « م ح  مبرور»قي :  م ماتاع قا : « جهاد في سبيله

قددا :  ×أن النبددي  وقددد روذ اإلمددام مسددلم فددي صددحيحه عددن سددلمان الفارسددي 
ا مداا صديام شدهر وقيامدهن ومدن مداا مرابطَّدرباط يوم وليلة في سبي  هللا خيدر مدن »

ن ولتل  أجمدع العلمداء علدى أن (3)«ان وأجرذ عليه ر قه من الجنة وأمن الفتانمجاهدَّ 
المقام في  غور المسلمين أف   من المجاورة في المساجد ال ال ةن ألن الرباط هدو فدي 

 . (4)الواقعن نوع من الت حية بالنفس أو االستعداد لها

غالبدة البدد ألفرادهدا أن يكوندوا قدد اسدتوعبوا مفهدوم الجهداد بعمومدده إن مرحلدة الم
وأن تكون كافة الكوادر فدي جميدع المجداالا مسدتعدة للتحدر  نحدو تدولي أمدور الحكدم 

 وتحكيم شرع هللا تعالىن والتمكين لدينه. 

إن حركة المسلمين في مرحلة المغالبة ته  عروش الطغاةن وكلمدا قطعدا الددعوة 
 احلها ا داد ف ع الظلمة واقتربا نهاية األحكام الجاهلية. مرحلة من مر

ومددن أهددم هددتس  نإن سددهام الدددعاة موجهددة إلددى أسددس تقددوم عليهددا عددروش الطغدداة
 األسس التي تسعى الدعوة إلى ن عها: 

 ن ع مقاليد الحكم من أيديهم: -1

                               
 (. 4/277( فت  القدير للشوكاني )1)
 . 1519( رقم 2/172( البخارينكتاب الح ن باب ف   الح  المبرور )2)
 . 1913( رقم 1/1520( مسلمنكتاب اإلمارةن باب ف   الرباط )3)
 . 238( انظر: الجهاد ميادينه وأساليبهن د. محمد ياسينن ب4)
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هم التددي يم ددونها بواسددطة القددوة والسددالح ويعددتبون حتددى تقددف رمبدداتهم وأهددواؤ
قددا   نندداسن بدد  يقتلددونهم مددن أجدد  أهددواَهمن وكفددرهم كمددا فعدد  فرعددون مددع السددحرةال

َْ َر َ َم َ َل+تعالى:  ا قََََ ا آَمنََّ  بَلبَب َمَ ََّْحَلَة َ جَّدك َِ بَ  اَ َََر َََكنِ  إبنَّنلَ   فََأ َُِ  ََنلَ قَنِبنَو َأِر َآ ن قَنََل آَمننِ
ننِحَل َفلَ  َْب ََّمَكننَ  اَ ََ ًََنَ  اَّننذبي  ََببَننََّكِ  وب َقننَذ ُب اَنَِِّفننوب َََكببن ََْ نن َِو  َ  نن َِ خب نن َََكن  مَب َِْق ََُكِ  َ َأ ََّ أَُِنندب ََنن َقدَب

َََذاَبك َ أَ ِنَ َل ََّ أَُنَُّنَ َأَشدُّ  َََم َِ  . [71ن 70]طه:  "َ َََُن

وهكدتا  نفلو لم تكن مقاليد الحكم بيد فرعون مدا كدان ليقددم علدى هدتا الفعد  الشدنيع
 ن القددوة بأيددديهم مددا اسددتطاعوا أن يفر ددوا بدداطلهم ويمنعددوا الندداس كدد  الفراعنددة لددوال أ

 من الحق. 

 تحرير الناس من عبودية المناه  الكفرية وعبادة الحكام: -2

الدتين ي ددعون مندداه  عقديددة وسياسددية واجتماعيددة واقتصددادية وعسددكرية لتحقيددق 
 هدددف واحددد لهددمن وهددو إخ دداع الندداس عددن طريددق الترميددب واإلمددراء وعددن طريددق
الترهيب واإليتاءن ويستعين الحكام في تحقدق هدتس األهدداف الخبي دة بأصدحاب النفدوس 
المري دة الدتين يبجلدون الحكددام ويسدعون لمر داتهم مدن أجدد  مدا   اَد  وجداس خددادع 

ويحرب الحكام على هتس الطبقة التليلة فيقدمون لهم ما يريدون مدن  نوحظوة متمومة
: )وكددتل  طالددب الرَاسددة والعلددو فددي -هللا  رحمدده -جدداس ومددا  وسددلطة قددا  ابددن تيميددة 

األرر قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كدان فدي الظداهر مقددمهم والمطداع فديهمن فهدو 
فددي الحقيقددة يرجددوهم ويخددافهم فيبددت  لهددم األمددوا  والواليدداا ويعفددو عددنهم ليطيعددوس 
ن ويعينددوسن فهددو فددي الظدداهر رَدديس مطدداع وفددي الحقيقددة عبددد مطيددع لهددمن والتحقيددق أ

كليهمددا فيدده عبوديددة لآلخددرن وكالهمددا تددار  لحقيقددة عبددادة هللا وإتا كددان تعاونهمددا علددى 
 نالعلو في األرر بغيدر الحدق كاندا بمن لدة المتعداونين علدى الفاحشدة أو قطدع الطريدق

 . (1)«فك  واحد من الشخصين لهواس التي استعبدس واسترقه يستعبدس ايخر

 تي شرعوها لتخدم أهواءهم: الق اء على القوانين واألنظمة ال -3

والتددي جعلوهددا بكيفيددة تجددد لهددم مددا يريدددون وتحددريم مددا ال يشددتهوننوتمكنهم مددن 
 االعتداء على النفوس واألعرار واألموا . 

َ إبََل +إن الطغاة ال يطيقون أن يقف أمام رمباتهم وأهواَهم أي قانونن قا  تعدالى: 
بكَ قَننََل ََي قَننن ِ  ًََنِ ََ َأَخننََمِ  َشنن ََاَر إبَِنب َمننِدَُ ًنن ََخ َ  َ تَنَ َصنن ا اَِمبِكًَننََل َ اَِمب ًِ َِ إبََننل  غَنن نن َِبَننَد ا هللاَ َمننَ َََكنن  مَب  ب ا

ََنننَذاَب َُننننِ    َمُّبنننًط   ًَِكِ   ََََننن ًِ  َ إبَِنب َأَخنننََو  َننن َْاَننننِ  ِبب نننطب َ  َ   َأ ِْ َِ ب ََاَر َبب ًننن َ ََي قَننننِ  ب َأِ فَننن ا اَِمبِكًَنننََل َ اَِمب
َْنن ا اَنَّنن ََ تَنِبَِف ُ نندب ْب َب َمِف ِْ َْ َِثَنننِ ا وب ا ننَُ  مُّننِؤمبنبَي َ َمننَ َأَا   ََس َأِشننًَََ َمِ  َ  َ تَن ًٌِ ََّكننِ  إبر َنننِ ََ هللاب َخنن  َ بَّنن

َفبًظ   ًَََِكِ  ِب ََ   ََنَو وب َِبَنَد آََبَؤَا َأِ  َأر ننَِّف ََ  َمَ َُن ُِ ََ َ َِمَلَ  َأر نَّ َُ َأَ َِت ًِ ََ َأِمَ اَبنَنَ َمنَ َنَ نََ   قََََ ا ََي َش

                               
 (. 189-1( الفتاوذ )1)
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ًدَ  ََ اِ ََبًَ  اَلَّشب ََ َِْن  . [87 -84]هود:  "إبنَّ

 كشف الحقاَق للناس وبيان خداعهم للعوام ومشهم بقلب الحقاَق: -4

وبيان كتبهم في إظهار النص  والخوف على مصال  الناس من خطدر الددعاة إلدى 
َْ ِنب َأقِنَُنِو +عدن فرعدون: كمدا قدا  هللا  نهللا في إقامدة حكدم هللا فدي األرر ََ ََنِ َر  َ قَنََل فبِل

نننَدَ  َْ ََِف َب ا ِْ َْ نننَل وب ا ُننَنَكِ  َأِ  َأر َُِظهب َل دب َْ َّنننلَ إبَِنب َأَخنننََو َأر َُنبَننندَب  َُ يعندددي  [26]مدددافر:  "َم َ ننَل َ ًََِنننِد

موسدى يخشددى فرعددون أن ي دد  موسددى النداس ويغيددر رسددومهم وعدداداتهمن وهددتا كمددا 
ران يعني واعظا يشفق علدى النداس مدن موسدى عليده كضِ ت  فرعون م   يقا  في الم  : صار

 . (1)السالم

: ولعله من الطريف أن نقف أمام حجدة فرعدون فدي -رحمه هللا  -وقا  سيد قطب 
ننَدَ +قتدد  موسددى:  َْ ََِف َب ا ِْ َْ ننَل وب ا ُننَنَكِ  َأِ  َأر َُِظهب َل دب أليسددا هددي بعينهددا  "إبَِنب َأَخننََو َأر َُنبَنندَب

امية مفسد عن ك  داعية مصل ن أليسا هي بعينها كلمة الباط  الكال  فدي كلمة ك  ط
وجه الحق الجمي ن أليسا هي بعينهدا كلمدة الخدداع الخبيد  إل دارة الخدواطر فدي وجده 
اإليمددان الهدداديع إندده منطددق واحددد يتكددرر كلمددا التقددى الحددق والباطدد  واإليمددان والكفددر 

ف المكددانن والقصددة قديمددة مكددررة والصددالح والطغيددان علددى تددوالي ال مددان واخددتال
 تعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرر بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين 

 . (2)الحين والحين

 كشف خطط الطغاة في جع  الناس شيعا وأح ابا: -5

ََننِ َر +ن قددا  تعدالى: ×ودعدوة الندداس لالجتمداع علددى كتدداب هللا وسدنة رسددوله  إبرَّ فبِل
نننِهَ  َبَض طََئبَفننعك مَب نن َِ َُ ِْ َكَ َُ ننًَن َََهننَ شب ََننَو َأِم َب َ َق ِْ َْ ننََ َمِ  إبنَّننلَ َنننََر ََنَِ وب ا َْ ننَُِحًب  نب ِْ ََ أَ ِننَننََ َمِ  َ َُ ِ  َُننَذ َب

 ََ ُ دب ْب ََ اََِمِف  . [4]القصب:  "مب

هتس أهم األسدس التدي تقدوم عليهدا عدرور الطغداة فدي األررن وأي أسداس منهدا 
 . (3)فقد كان جديرا بتحطيم تل  العروش والسيما األو  منها وال اني

 فددي كدد  مراحدد  دعددوتهم بتوجيدده السددهام إلددى تلدد  األسددس ولددتل  يهددتم الدددعاة إلددى هللا
وخصوصددا فددي مرحلددة المغالبددة حيدد  تنشددط كتاَددب المجاهدددين بتوجيدده ال ددرباا المسددددة 

وبعددد تدددميرها يصدد  الدددعاة بدد تن هللا تعددالى بدددعوتهم إلددى  نإلددى تلدد  األسددس  الطاموتيددة
 مرحلة التمكين. 

ون أفراد الجماعة اإلسالمية العاملدة إن هتس المرحلة المهمة من مراح  الدعوة يك
يسعون بك  إخالب وصدق على تنفيت مخططاا دعدوتهم وتحقيدق أهددافهمن والددعوة 

                               
 (. 4/76( تفسير ابن ك ير )1)
 (. 5/3078( في ظال  القرآن )2)
 (. 2/235( انظر: الجهاد في سبي  هللان د. عبد هللا أحمد القادري )3)
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في هتا الطور جهاد وعم  متواص  في سبي  الوصدو  إلدى الغايدةن وامتحدان وابدتالء 
عددة ال يصبر عليهما إال الصادقونن والبد أن نهتم بالفرد اهتمامنا بالجماعة ونهدتم بالقا

اهتمامنا بالقيادة حرصا على بنداء الصدفوف بنداء إسدالميا صدحيحان إن مراحد  الددعوة 
التددي تسددبق مرحلددة التمكددين متداخلددة فيمددا بينهددا فمقدددار ن دد  الجماعددة فددي مرحلددة 
التعريف واإلعداد والمغالبةن تكدون األمدور سداَرة فدي الطريدق الصدحي ن وبمقددار مدا 

أسه ن وبمقدار ما يكون اإلعدداد صدحيحا تكدون  يكون التعريف صحيحا يكون اإلعداد
مرحلددة المغالبددة أحكددم وأقددوذن ومددن  ددم فدد ن الن دد  فددي هددتس الق ددايا بشددك  عددام هددو 
مظهددر الن دد  العملددي والنظددري فددي الجماعددة بقدددر مددا توجددد عنددد الجماعددة أجهدد ة 

 . (1)مختصة نا جة في ك  ق ية من هتس الق ايا يكون سيرنا قد أخت مسراس الكام 

 نهنددا  مددا يسددمى مرحلددة المغالبددة بمرحلددة التنفيددت وال مشدداحة فددي االصددطالحو
التنفيددت والدددعوة فددي هددتا الطددور »فددي هددتس المرحلددة:  -رحمدده هللا  -ويقددو  حسددن البنددا 

جهاد ال هوادة معه وعم  متواص  في سبي  الوصو  إلدى الغايدة وامتحدان وابدتالء ال 
  .(2)«اح في هتا الطور إال كما  الطاعةيصبر عليهما إال الصادقونن وال يكف  النج

وقددا : ) ددم بعددد تلدد  كلدده مرحلددة التنفيددت والعمدد  واإلنتددا  وك يددرا مددا تسددير هددتس 
المراحد  الد ال : أي التعريدف والتكدوين والتنفيدت جنبددا إلدى جندب نظدرا لوحددة الدددعوة 

وهدو  نوقوة االرتباط بينهما جميعان فالداعي يدعون وهو في نفس الوقا يتخيدر ويربدي
فددي الوقددا عيندده يعمدد  وينفددت كددتل ن ولكددن ال شدد  فددي أن الغايددة األخيددرة أو النتيجددة 

ن ومددن (3) «الكاملددة ال تظهددر إال بعددد عمددوم الدعايددةن وك ددرة األنصددار ومتانددة التكددوين
كالمدده نفهددم أن التنفيددت عندددس نوعددان: تنفيددت يددومين وتنفيددت شددام ن وأن التنفيددت اليددومي 

وأمددا التنفيدددت الشدددام  فيدددرتبط بتحقيدددق  نتواصددد  المكدددافئمددرتبط بمو دددوع العمددد  الم
 . (4)األهداف الكبرذ

* * * 

                               
 . 121( الدعوة إلى اإلسالمن حسن أدهم جرارن ب1)
 . 76( آفاق التعلمن سعيد حوذن ب2)
 . 76ب المصدر نفسهن( 3)
 . 76ب المصدر نفسهن (4)
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 المبح  الرابع
 ينــــــــلة التمكــــمرح

إن مرحلة التمكين هي تروة العم  اإلسالمي المنظمن وهي تم   ال مدرة النا دجة 
والرعايدةن  إتا م لا المراح  التدي سدبقتها التربدة الصدالحة والبدترة الصدالحةن والتعهدد

وأن الجهددد الددتي أوصدد  إلددى هددتس المرحلددة كلدده مددن توفيددق هللان ويسددتطيع أن يمددس 
المددؤمن أ ددر توفيددق هللا سددبحانه وتعددالى فددي الوصددو  إلددى مرحلددة التمكددين لديندده فددي 

لمسددتوعبة للتدداريخ األرر فددي دراسددته القرآنيددة المتأنيددةن أو فددي نظرتدده التاريخيددة ا
 كددددددددددددددددددين فددددددددددددددددددي الدددددددددددددددددددعوة ومرحلددددددددددددددددددة التم اإلسددددددددددددددددددالمي المجيددددددددددددددددددد

يمكن لدينه في األررن عن طريق المدؤمنين الدتين  هللا تعني أن هللا تبار  وتعالى إلى
ويعقبه أمن  نيعملون الصالحاان وأن هتا التمكين يسبقه االستخالف والمل  والسلطان

بعد خوفن كما أن الوصو  إلدى التمكدين يكدون بعدد تحقدق شدروطه مدن إيمدان وعمد  
 ابوديددةن ومحاربدة الشددر ن وتقدوذ هللان كمددا أن السدتمرارس شددروطَّ صدال ن وتحقيدق الع

وهددتس ال ال ددة هددي إجمددا  ن ×الرسددو   منهددا إقامددة الصددالةن وإيتدداء ال كدداةن وطاعددة
اإلسددالم وعالمتددهن وهددي تنهددى عددن  لإلسددالم كلددهن فالصددالة عمدداد الدددين وهددي دليدد 

اجين الددتين حدددد هللا الفحشدداء والمنكددرن وال كدداة تددراحم وتكافدد ن ودفددع لحاجدداا المحتدد
ََِفَ ننَلا ب +سددبحانه أندددواعهم فدددي آيدددة  َْ َب َننَ اَصَّنننَدقََ كمدددا هدددي طهدددارة لقلدددب  [60]التوبدددة:  "إبلَّ

االلت ام بك  ما أمر واالنتهاء عدن كد   هي ×الم كين وطهارة لمالهن وطاعة الرسو  
ََنَد هللاَ ا+قوله تعدالى:  ما نهىن وتل  اإلسالم كلهن وما تكرته يو حه نِنَكِ  َ  ََ آَمنَن ا مب َّنذبُ

ََّ َهَن ِ  ََ مبنَ قَننِبَبهبِ  َ ًََََمكَبنَن َب َنَمَ اِ َُِِفَََض اَّنذبُ ِْ َْ َُِِفَبَفننََّهِ  وب ا ِْ ْب ًَََ ََ ََ ا اَصََّ ب ََمب ُننَنَهَ  اَّنذبي َ   دب
َِبَنَد َنْب  َ  َِدب َخِ فبهبِ  َأِمنكَ َُن ََننََّه  مَبَ  َن َََل َهَِ  َ ًَََنَبدَب َِْت ََ  ا َئبن ََ فََأَ  َََبن َِنَد  ئكَ َ َمنَ َنَفنَل  َن َُِ نلبَن َر  ب َشنًنِ

َ  رَ  ََّكِ  تَنِلَمَ رَ   َمَ  اََِفَ ب ََ ََ ا اَلََّ  َل ََ ََِة َ آَت ا اََََّنََة َ َأطبً  . [56ن 55]النور:  "َ َأقبًَم ا اَصَّ

ن ال تنفد  وإقام الصالة وإيتاء ال كاةن مصداحبة للتمكدي ×وستظ  الطاعة للرسو  
َََّنننََة +عنددهن وال ينفدد  عنهددان قددا  تعددالى:  ََِة َ آتَنننَ ا اَ َب َأقَننََم ا اَصَّنن ِْ َْ ََ إبر مَّكَّنَّننََمِ  وب ا ُ اَّننذب

َََقبَبَع اََْم ْب  َب اََِمِنَكلب َ لب  ََ َِ ا  ََِل وب َ ََ ََِم  . [41]الح :  "َ َأَمَل ا َبب

والنهي عدن المنكدرن وهدو مدن صدميم  وفي هتس ايية النب على األمر بالمعروف
 . (1)به ×ما أمر الرسو  

إن القرآن الكريم إتا تدبرس المؤمنون وتفقهوا فيه رأوا حكمدا وسدننا تعدين مدن أخدت 
بها للوصو  إلى مايته النبيلةن وال ش  أن مرحلة التمكين وإن كانا قمدة المراحد  إال 

وراء والمحافظددة عليددهن وإن مددن فبعدددها اسددتمرار التمكدين  نأنهدا ليسددا آخددر المراحد 
جسدديمة ومسددَولياا كبددرذ أمددام التحدددياا ال ددخمة  عظيمددة وأهددواالَّ  اأمددورَّ التمكددين 

والبددد مددن اسددتمرار الدددعاة إلددى هللا بواجبدداا مراحدد  التعريددف  .واألعددداء المتكددالبين
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واإلعددداد والمغالبددة والتمكددين إلددى قيددام السدداعةن ويددوم يعددد  الدددعاة عددن هددتا العمدد  
 ي لمرحلة التمكينن فعندَت يحد  التراجع واالنتكاس وتنشأ األجيا  الجديددة فدال الموا

 فهان وال من يربيها وال من يفقهها ويعلمها ويقودها. تجد من يعرضِ 

 إن بعر الناس قد يرون هتس المرحلة بعيدة المنا . 

 وإن بع هم ليراها مستحيلة التحقيق. 

 وإن بع هم ليراها قريبة جدا. 

تين يرونهددا بعيدددة المنددا ن فهددم علددى صددواب طالمددا بقددي المسددلمون ميددر أمددا الدد
محققددين لشددروط التمكددينن ألن التمكددين لدددين هللا فددي األرر حقيقددة قرآنيددة  ابتددةن إتا 

 فرا اتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو
 . (1)لها شروطها

إن التمكين لدين هللا في األرر مطلب ع ي  دعا إليه الدينن وعم  صال  يدؤجر 
ولديس العمد  لتمكدين ديدن هللا فدي األرر عسديران أو فدوق  عليه فاعله أعظدم ال دوابن

وسددعهان بدد  ممكددن وفددي مقدددور  مسددتوذ طاقددة المسددلمينن ألن هللا ال يكلددف نفسددا إال
ين من أج  اإلسالم ولكونه ممكنا فقد وعد هللا تعدالى بده المدؤمنين الدتين يعملدون العامل

 الصالحاا. 

كي يظهر هتا الدين الخاتم على الدين  إن التمكين لدين هللا في األرر إرادة إلهية
ََََنَل +كله يوما مدن األيدامن قدا  هللا تعدالى:  نَلَخ  َب اِ َنقَب َبًَِظهب ُن ِهَنَدى َ دب ََْ ن ََلَ َبب َِْ نَو  َمنَ  اَّنذبي َأ

َب َنََبنلب َ ََنِ  َننلبَخ اََِمِ ننلبَن رَ  ُ والمددؤمنين أن يقيمدوا هددتا  ×وقدد أمددر هللا نبيده  ن[9]الصدف:  "اَندَب

ََ +قدا  هللا تعدالى:  ناا مستقرَّ ا محفوظَّ ا مستمرَّ ان داَمَّ شرع أي يجعلوس قاَمَّ ال ن َُ َََكن  مَب َشنَل
نَل َأِر َأقب  َْ ً َب َنَ  بنلب إب ِننَلامبًَ  َ َم َ نَل َ  ََ َ َمنَ َ  َّنًنِ نَنَ إبًََِن َب َمَ َ  ََّل  بلب نَ حكنَ َ اَّنذبي َأِ َحًنِ ُ ََ اَدَب ُ ًَمن ا اَندَب

ََ َمِ  إبًََِنننلب هللاَ َُيَُِنننٍّب إبًََِنننلب َمنننَ ََُ نننََ  َ َُنِهننندبي إبًََِنننلب َمنننَ َ  َ تَنَُنَفلَّقَننن ا فبًنننلب   ََََنننَل اََِمِ نننلبنبَي َمنننَ تَنننِد  ََْ  َنننن
 َُ  . [13]الشورذ:  "َُنبً

 إن التمكين لدين هللا هو الهدف األكبر لك  مفرداا العم  من أج  اإلسالم.

 الدعوة بك  مراحلها وأهدافها ووساَلها. 

 وك  ما يتص  بها من جهود وأعما . والحركةن 

 والتنظيمن وما يستهدفه في الدعوة والحركة. 

 والتربة بك  أنواعها وأهدافها ووساَلها. 

 وعلددى العدداملين لدددين هللا أن يبينددوا لجمدداهير األمددة العري ددة أهميددة تحقيددق هددتا 
 . (2)الهدف النبي 
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ندا مسديرته تسدير جنبدا سار بخطواا  ابتة نحو تحقيدق األهددافن فكا ×إن النبي 
إلى جنب في بناء العقيدة وتطهيدر النفدوس مدن أمرا دهان وتربيتهدا بداألخالق الفا دلة 
مع االهتمام بالجواندب الحركيدةن والتخطيطيدة والسياسدية واإلعالميدة والجهاديدة وبنداء 

لتحقيدق  ×دولة تحكم شرع هللا تعالىن وتسعى لتمكين دينهن فمنت دخولده المديندة شدرع 
دولددة »اف التددي هدداجر مددن أجلهددان ولددتل  رأذ مددن ال ددروري والددال م إنشدداء األهددد

بندداء  ن فكانددا أولددى خطواتدده المباركددةعلددى قواعددد متينددة وأسددس راسددخة« إسددالمية
 م أصدر الو يقدة  للمؤاخداة بدين المهداجرين واألنصدار والمعاهددة مدع  نالمسجد الجامع

يا مجاهدددا لحمايددة الدولددة اليهددودن ولددم يمددر الوقددا طددويال حتددى شددك  جيشددا إسددالم
واسدتطاع  نظرفده و مانده ومكانده ×والسعي على تحقيق أهدافهان لقدد قددر رسدو  هللا 

أن يقددود أصددحابه نحددو التمكددين معتمدددا علددى هللا تعددالى وشددارعا فددي األخددت باألسددباب 
وتدر  لندا معدالم  ناألمنيةن والتربويةن والسياسيةن واإلعالمية واالقتصاديةن والعسكرية

ة فددي مغا يدده الميمونددةن ودروسددا عظيمددة فددي كيفيددة تحقيددق النصددر علددى األعددداء نيددر
والتمكين لددين هللا تعدالىن فبددأ بالسدرايا فحققدا أهددافهان وم دى يحاصدر قدوذ البغدي 

ومددن  دم وحدددا ج يددرة العدرب وأ ندداء تلدد  كددان  نوالكفدر وال ددال  حتددى فتحدا مكددة
وإلدى اليهدود الدتين نق دوا العهدود يوجه ال رباا المحكمة إلى الو نيدة فدي كد  مكدان 

وإلى ملدو  األرر بددعوتهم لإلسدالمن وتدم الفدت  األكبدر بفدت  مكدة الدتي ترتدب عليده 
 نتاَ  من أهمها: 

دخو  مكة تحدا نفدوت المسدلمين و وا  دولدة الكفدر وانطلقدا كتاَدب اإلسدالم  -1
 . بعد تل  لتحطيم بعر الجيوش في حنين والطاَفن ومن  م إلى العالم أجمع

تطهيددر الكعبددة مددن األصددنام وإنهدداء الو نيددة فددي مكددة بعددد أن دمددرا أصددنام  -2
 القلوب وأصلحا العقاَد الفاسدة والتصوراا المنحرفة. 

أسلوب العفو عند المقدرة فأعلن العفو العام وأحسدن إلدى أهد   ×م النبي استخد -3
ن من قلدوبهم مدن مكة مما كان سببا في دخو  ك ير من  عماَهم اإلسالم وتمكن اإليما

 أم ا  عكرمة بن أبي جه ن وصفوان بن أمية. 

أصب  المسلمون قوة عظمى في ج يرة العربن وبعد فت  مكةن وتحقدق أمنيدة  -4
بدددخو  قددريش فددي اإلسددالمن بددر ا قددوة كبددرذ فددي الج يددرة العربيددة ال  ×الرسددو  

ايددة يسددتطيع أي تجمددع قبلددي الوقددوف فددي وجههددا وهددي مؤهلددة لتوحيددد العددرب تحددا ر
اإلسالم  م االنطالق إلى األقطار المجاورةن إل الة حكوماا الظلدم والطغيدانن وتدأمين 

 .(1)الحرية لخلق هللا كي يدخلوا في دين هللان ويعبدوس وحدس من دون سواس

تمكين هللا للمدؤمنين الصدادقين بعددما  دحوا بالغدالي والنفديس وحققدوا شدروط  -5
تل  الصورة الراَعة وهي وقوف بال  فدوق الكعبدة وال ننسى  نالتمكين وأختوا بأسبابه

: أحدد أحدد فدي أماللده وحديددس ا للصالة بعد أن عدتب فدي بطحداء مكدة وهدو يدرددمؤتنَّ 
هددا هدو اليددوم قدد صددعد فدوق الكعبددة ويرفدع صددوته الجميد  بدداألتان  نس الصدبيانويجدرو

ولحدق بدالرفيق بتبليدغ األماندةن وأداء الرسدالة  ×وهو في نشدوة اإليمدانن لقدد قدام النبدي 
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األعلى فج اس هللا عنا وعن اإلسالم خير الج اءن وجاء الخلفاء الراشدون ر دوان هللا 
مدا ميدروا ومدا  ×عليهمن فتسلموا الرايدةن وسداروا والمسدلمون معهدم علدى درب نبديهم 

األرر ومغاربهدا يبلغدون دعدوة هللا  ديدنهم وانددفعوا فدي مشدارقبدلوان بد   بتدوا علدى 
هدذ هللا بهم من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادن ومن  ديق ف نإلى البشرية

 الدنيا إلى سعتهان ومن ظلم األديان إلى عد  اإلسالم. 

وكانددا فتددرة الخالفددة الراشدددة التددي مددا تجدداو ا  ال ددين عامددا قصدديرة فددي عمددر 
ة ال من ولكنها في مي ان القيم أق  من عمر إمبراطورية ظلا قاَمة في األرر عشدر

صددعدتها البشددرية فددي تاريخهددا  قددرونن فقددد كانددا تلدد  السددنواا القصدديرة أعلددى قمددم
  .(1)كله

وكان التمكين في هتس المرحلة في تروتها التي لدم تصد  إليهدا األمدة فدي أي وقدا 
آخرن كما كان شامالن فكان يشدم  تمكدين الددين والعشداَرن وكدان يشدم  تمكدين الددنيان 

 ان وسياسيان واقتصاديان وعلميا. والسيادة اإلسالمية برا وبحر

ددددولقددددد سددددعدا األ  ل مددددان وفددددت  هللا عليهددددا بركدددداا ا مددددن اا كبيددددرَّ مددددة اإلسددددالمية ردحَّ
 السماء واألرر. 

وانتها الخالفة الراشدة بتنا   اإلمدام الحسدن بدن علدي عدن الخالفدة لمعاويدة 
هددـن وبدددأا فددي تدداريخ األمددة 41ن عددام -ر ددي هللا عددن الجميددع-بددن أبددي سددفيان 

 إلسالمية مرحلة جديدة. ا

علدى األفدق  -وفي هتس المرحلدة لدم تسدتقر حيداة األمدة اإلسدالمية فدي كد  جوانبهدا 
ولكنها ظلا مع تلد  عاليدة  -وخلفاَه الراشدين ×حياة الرسو   األعلى التي كان وقا

فلديس صدحيحا مدا انددس » (2)بالنسبة لك  ما عرفته األرر من نظم وقديم وح داراا
والخلفداء الراشددينن  ×ين من أن اإلسالم قد انتهدى بعدد فتدرة الرسدو  في أوهام الك ير

أن الفتدددرة الم اليددددة قدددد انتهدددا وبددددأا فتددددرة عاديدددة مدددن تدددداريخ  -فقدددط  -الصدددحي  
 . (3)«اإلسالم

ومع بدايدة الحكدم األمدوين بددأا مرحلدة الملد  الع دورن بنظامده الدورا ي ومظالمدهن 
سياسدة الحكدمن وسياسدة المدا ن رافدق تلد  التخلدي وبدأ أو  كسر في المبدادئ اإلسدالمية فدي 

ن مجمدوع األمدة عدن مراقبدة أعمدا  الحكدامن وانصدرافها التددريجي إلدى أمورهدا مالتدريجي 
 . (4)الخاصة

وعلى الرمم مدن هدتا كلده فقدد كدان حجدم االنحدراف علدى عهدد األمدويين محددودا 
عهد النبدوين والخالفدة على أي حا ن وإن بدا مجسما مليظا حين يقاس بعهد التروة )ال

الراشدة( التي يبدو ك  شديء صدغيرا حدين يقداس إليدهن فقدد كاندا األمدة علدى عقيددتها 

                               
 . 218( انظر: حو  التفسير اإلسالمي للتاريخن ب1)
 . 100مسلمونع لمحمد قطبن ب ( انظر: ه  نحن2)
 . 101( المصدر نفسهن ب3)
 ن وما بعدها. 117( انظر: واقعنا المعاصر لمحمد قطبن ب4)
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الصحيحةن وأخالقها المتينةن فاتسعا الفتوحاا اإلسدالمية حتدى وصد  المسدلمون إلدى 
أبدواب القسدطنطينيةن وامتددا دعددوة اإلسدالم إلدى الهندد شددرقان وإلدى الشدما  اإلفريقددي 

دولددة اإلسددالم حتددى مدددا قددوة يرهبهددا أعددداؤهان ويعملددون لهددا ألددف  مربددان وقويددا
 . (1)حساب

 ددم جدداء العباسدديونن وركبددوا الخددط الددتي بدددأس األمويددونن و ادا فجددوة االنحددراف فددي 
عهدهم وأ يف إليها انحرافداا مدن ندوع جديددن فقدد بقدي الملد  الدورا ي الع دورن  ادا 

ممدا أ در  - ةى صدبي ال يتجداو  ال انيدة عشدرسوأته حين جعلدوس بالددورن ولدو جداء الددور علد
على قوة الدولة اإلسالميةن ف ال عما جرذ مدن المدؤامراا الرهيبدة مدن أجد  تدولي الملد ن 

بشدددعة ال يتصدددور حصدددولها مدددن  ووصددد  العندددف السياسدددي مدددداس حتدددى وصددد  إلدددى مدددتاب 
دد مسددلمين. ن يعطددي ا أوأمددا السددرف فددي بيددا المددا ن فلقددد كددان الخليفددة العباسددي ال يجددد حرجَّ

الشاعر لقاء أبياا في مدحه ماَة ألف من بيدا مدا  المسدلمينن هدتا ميدر صدور االنحرافداا 
األخرذ التي ليس هتا مجا  حصرهان وأما مجموع األمة فقدد صدارا تدرذ هدتا العبد  وال 

 . (2)ار  ساكنَّ حت

جدداء طددأة هددتس االنحرافدداا مجتمعددةن وا أن تنهددار الدولددة العباسددية مددن ووكددان طبيعيَّدد
نهيددار تحقيقددا لسددنن هللا تعددالى فددي الحيدداة البشددريةن ودخدد  التتددار بغددداد عاصددمة الخالفددة اال

هددـن فددتبحوا الخليفددة المعتصددمن وتبحددوا المسددلمينن وأحرقددوا كتددب العلددم 656اإلسددالمية عددام 
التي كانا تعمر بها بغدادن وألقدى معظمهدا فدي نهدر دجلدةن وكاندا ت دم أعظدم تدرا  العدالم 

 . (3)سفي ما يه وفي حا ر

 وقدددد أجمدددع المؤرخدددون علدددى أن السدددبب فدددي هدددتس النكبدددة هدددو الغفلدددة والتدددرفن 
ََ +واالسددددددتهانة بتعدددددداليم اإلسددددددالمن وصدددددددق هللا العظدددددديم إت يقددددددو :  َْ ُّنننننن  َ َمننننننَ َنننننننََر 

َََهَ َمِصَبَح رَ  َِ   َ َأِم ََ اََِ َلى  بَظ َنِهَب  . [117]هود:  "ًَب

  اسددتولى الصددليبيون علددى وانهددارا كددتل  الدولددة اإلسددالمية فددي الغددربن حيدد
األندلسن وطردوا المسلمين منهدا بوحشدية بالغدةن وانمحدى الوجدود اإلسدالمي مدن تلد  

  .(4)البقعة من األرر التي كانا مرك ا للعلم والح ارة ردحا كبيرا من ال مان

كاندا وما الدا وعلى الرمم مدن انهيدار الدولدة العباسديةن إال أن األمدة اإلسدالمية 
من ك  عناصر الفساد التي تسربا خدال  الحكدم العباسدين ولدم  ى الرممبخير ك ير عل

فقدد بدر ا إلدى الوجدود دولدة  نيكن انهيدار الدولدة العباسدية هدو نهايدة األمدة اإلسدالمية
نددة فددي األرر  هدداء إسددالمية جديدددةن فتيددة وهددي الدولددة الع مانيددةن والتددي بقيددا ممك  

سددلمين وأن تحمدديهم مددن مدداراا خمسددة قددرون اسددتطاعا خاللهددا أن تحفددظ كيددان الم
 صددليبيةن وفتحدددا لإلسددالم أرا ددديالصددليبيين المتتاليددةن بددد  وتوملددا فدددي أوروبددا ال

                               
 . 124( المصدر نفسهن ب1)
 . 124( المصدر نفسهن ب2)
 (. 7/183( البداية والنهاية )3)
 . 138( انظر: واقعنا المعاصرن ب4)
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ان فددخ  الندداس فدي اإلسدالم بعشددراا الماليدينن كمدا منعددوا قيدام الدولدة اليهوديددة وقلوبَّد
 على أرر اإلسالمن ومير تل  الك ير. 

واء فدي الدولدة أو فدي حيدداة ولكدن هدتا وميدرس ال ينفدي وجدود انحرافداا ك يدرةن سد
  .(1)األمة في ظ  الدولةن وقد آتا هتس االنحرافاا  مارها السيَة على مدذ األيام

 لم تستعرب.  ةفكانا هتس أو  دولة للخالف -

وكان الوالي في آخر عهد الدولة الع مانيدة علدى أي قطدر يتدولى لفتدرة محددودة  -
 روة من الما  تكفيه مدذ الحياة. فكان يجع  من فترة واليته فرصة لجمع   ن م يع  

 وأصاب الدولة الع مانية في آخر أيامها الجمود والتخلف في أرجاَها.  -

وتسددل  األعددداء إلددى كيددان الدولددة وشددرعوا فددي نخرهددان ودخلددا األيدددي األجنبيددة  -
 . (2)وكانا بدايتها المشَومة في عهد السلطان سليمن والتي اشتهر باسم سليمان القانوني

مر بالمعروف والنهي عن المنكرن فقد كانا األمدة قدد تخلدا عنده بالنسدبة لحكامهدا وأما األ
منت  من بعيدن ولدم يكدن مدن المتوقدع أن تعدود إليده فدي الجدو العسدكري الدتي قامدا فيده الدولدة 

 الع مانية. 

ن وران علديهم وانشغ  المسلمون عن دينهم الصحي  ببدعن وخرافداان ومعداٍب  -
 ن األخت باألسباب. جو التواك  والقعود ع

ولكددن علددى الددرمم مددن تلدد  لددم يكددن اإلسددالم تاتدده فددي نفوسددهم مو ددع نقدداش ال 
بوصفه عقيدةن وال بوصفه منهجا للحكمن ب  ظ  حيا محفوظا مدن التحريدف والتبددي ن 

 . (3)وظلا مشاع  اإلصالح متسلسلة بع ها من بعر ال تطفَها العواصف

ع بدايددة القددرن السددابع عشددر المدديالدي ودخدد  العددالم مرحلددة جديدددة مددن تاريخدده مدد
حيد  شدن الغدرب النصدراني حروبده علدى أنحداء األمدة اإلسدالميةن وقدد سدماها بعددر 

 . (4)«الحمالا الصليبية األخيرة»الباح ين: 

وفددي هددتس المددرة كددان الموقددف قددد تغيددر ك يددرا عددن تي قبدد ن فقددد انحددرف المسددلمون 
تصددور أو السددلو ن وفسدددا المفدداهيم لدددذ انحرافددا شددديدا عددن حقيقددة اإلسددالمن سددواء فددي ال

 األمة اإلسالمية. 

ففسددد مفهددوم العقيدددةن وانحصددر فددي مجددرد النطددق بالشددهادتين دون النظددر إلددى  -
 العم  وتبع تل : التواك  المقيان والسلبيةن والوهنن والعج . 

 وفسد مفهوم العبادة الشام ن فانحصر في شعاَر التعبد المحدودة. 

 العم  الصال  فانحصر في مجرد الركعاا والتسبيحاا واألوراد.  وفسد كتل  مفهوم

 وتخلف المسلمون ك يرا في مجاالا الحياةن بعد أن عج وا عن األخت بأسباب التقدم.  -

                               
 . 138( المصدر نفسهن ب1)
 م. 1566م إلى 1520من سنة ( تولي الحكم 2)
 . 152( انظر: واقعنا المعاصرن ب3)
 . 19( انظر: التمكين ل مة اإلسالميةن ب4)
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 . (1)كما تقطعا أواصر اإلخاء بين األمة اإلسالميةن ف عفا قوتهمن وتهبا هيبتهم -

تسدل  إلدى تو نالعدالم اإلسدالمين وتهدددس وقد ظلا هتس العوام  الرهيبةن وميرها تسداور
قواعدددس فددي إصددرارن ووراءهددا جميددع قددوذ العددالم الجدداهلين ولكنهددا لددم تبلددغ أن تحطمدده مددن 
أساسهن ولكنها مع تطاو  ال مدانن ومدع التجمدع والترصدد واسدتمرار تلد  ظلدا تدنقب منده 

 . (2)اا خطيرَّ وهددته تهديدَّ  نشيَا فشيَان وتنحرف به عن أصوله رويدا حتى أ خنته فعال

لقد تجمعا انحرافاا القدرون الطويلدةن وتفاعلدا بع دها مدع بعدرن فدأدا فدي النهايدة 
إلدددى  وا  التمكدددين عدددن األمدددة اإلسدددالميةن وانهيارهدددا مدددن الدددتروة السدددامقة إلدددى الهدددوة 

 . (3)السحيقة

والمسددلمون علددى هددتا الو ددع كددان  نوحددين جدداءا الحددروب الصددليبية األخيددرة
ن ينهاروان ويسلموا أنفسهم لل دياعن وسدقط العدالم اإلسدالمي فريسدة االحتما  األكبر أ

 لالحتال  األجنبين وتقطعا أوصاله بين برا ن المغيرين. 

أن األمة قدد خربدان وال أن السداحة قدد خلدا مدن  -بطبيعة الحا   -وال يعني هتا 
صدد األمر بالمعروف والنهي عن المنكرن ولكننا حين نطلدق مدا نطلدق مدن تعميمداا نق

بتل  الصدورة الغالبدةن والصدورة الغالبدة هدي التدي تقدرر الموقدف العملدي فدي الحقيقدةن 
 . (4)وليسا القلة المتمي ة مهما يكن لها من تمي ن إال أن يكون في أيديها مقاليد األمور

ويحفظ التاريخ اإلسالمي ك يرا من أدوار البطولة في جهاد المحتلينن لكنها كاندا 
فقدد كاندا العقيددة قدد تدوارا  نرب آخر  درباته قبد  االستسدالمبطوالا المنه من ي 

 .(5)خلف الركامن فكان حقا على الناس أن ينتهوا إلى اله يمة واالستسالم

نعددم حددد  هددتا وكددان البددد أن يحددد ن ألن المسددلمين فقدددوا أسددباب التمكددين فددي 
هددم فددي األررن فعصددفا بهددم الريدداح الهوجدداءن وأ الددتهم مددن مكددان الريددادةن لتلقددي ب

ننَهِ  َُِظَبَمنن رَ +ح ددير التخلددف والتبعيددة  َْ َََمنن َا َ ََكبنَ َنننَنَ ا أَنِنَف لقددد  [160]األعددراف:  "َ َمننَ َظ

 مرا األمة اإلسالمية ب ال  فتراا نوعية: 

 فترة التطبيق الفاَق لإلسالمن وما صاحبها من تمكين فاَق. -1

 دي.فترة التطبيق العادي لإلسالمن وما صاحبها من التمكين العا -2

فتددرة االنحسددار وت ايددد البعددد عددن حقيقددة اإلسددالمن ومددا صدداحبها مددن  وا   -3
 . (6)التمكين وملبة األعداء

 لقد كان ألسباب  وا  التمكين عن األمة عوام  عديدة منها:

                               
 . 152( انظر: واقعنا المعاصرن ب1)
 . 39( انظر: هتا الدين لسيد قطبن ب2)
 . 163ن 162( انظر: واقعنا المعاصرن ب3)
 . 163( المصدر نفسهن ب4)
 . 10ب( انظر: واقعنا المعاصرن 5)
 . 21( انظر: التمكين ل مة اإلسالميةن ب6)
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انحددراف ك يددر مددن المسددلمين عددن الفهددم الصددحي  لإلسددالمن وانصددرافهم عددن  -1
 الدين كعقاَد وأعما  إلى ألفاظ ومصطلحاا. 

ن والخددرو  عددن اإلسددالم فددي نظددام ×ا  كتدداب هللا تعددالى وسددنة رسددوله إهمدد -2
 الحياة. 

تفدددرق المسدددلمينن واحتددددام الخالفددداا السياسدددية والعصدددبيةن والدينيدددةن فدددي  -3
 صفوف األمة اإلسالمية. 

 دددعف القيدددادة اإلسدددالميةن واسدددتغال  الرياسدددة لتحقيدددق األهدددواء والمصدددال   -4
 لمين. الشخصية بعيدا عن مصلحة اإلسالم والمس

 موا روح الجهادن و عف أدواته.  -5

 التخلي عن األخت بأسباب القوة الحسية.  -6

تخلدي األمدة اإلسددالمية عدن القيددام برسدالتها حددق القيدام مددن األمدر بددالمعروف  -7
 والنهي عن المنكرن والدعوة إلى هللا. 

 الجمود والتخلي عن الجهاد. -8

 يمةن وعلوم سقيمة.إهما  العلوم العلمية النافعةن واالنشغا  بفلسفاا عق -9

 انتشار األدواء الخلقية واالجتماعية.  -10

 . (1)تصدع بناء الفرد المسلمن والبيا المسلمن والمجتمع المسلم -11

وهكتا صارا األمة بعد أن  ا  عنها التمكين إلى األ مة الحاليةن والتدي ال شدبيه 
عالمهدا وإنمدا لها على مدار التاريخن وهي أ مة ال يستطيع القلدم أن يصدفهان أو يحددد م

 ينطق به واقع األمة المرير. 

                               
 هـ بتصرف. 1414ن ومجلة الوعي الكويتيةن عدد ربيع ايخر 132ن 131( انظر: مجموعة الرساَ ن ب1)
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 المبح  الخامس
 الحركاا اإلسالمية ودورها في العودة إلى التمكين

بددأا بشدداَر العددودة إلدى التمكددين ومظدداهرس مددع الحركداا اإلسددالمية منددت القددرنين 
وتوار دددا األجيدددا  الحا دددرة تلددد  التجدددارب التدددي تركدددا لندددا معدددالم فقددده  نالما ددديين
 أهم هتس الحركاا:  ومن نالتمكين

 : حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:أوالَّ 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمدد بدن راشدد  هو
بينهدا  نم فدي بلددة العينيدة الواقعدة شدما  الريدار1703هدـن 1115التميمين ولدد سدنة 

 . (1)ة الغربوبين الريار مسيرة سبعين كيلو متران أو ما يقارب تل  من جه

ن فحفدظ القدرآن من فطلبده مندت صدغرس وظهدر منده نبدوغ وتميد ونشأ على حب العلد
الكريم ودرس الفقه الحنبلي والتفسير والحدي ن وتتلمدت علدى كتدب ابدن تيميدة فدي الفقده 

بدن عدروة الحنبلدي ن وتأ ر بكتب ابدن القديمن واوالعقاَد والرأي وأعجب بها أيما إعجاب
 . (2)لمنه  السلفيوميرهم من فحو  هتا ا

ورح  في طلدب العلدم إلدى مكدةن والمديندةن والبصدرةن واألحسداءن وتعدرر لفدتن 
 عديدة عندها جاهر بآراَه في العراق  م رجع بعد تل  إلى نجد. 

 دعوته: إعالن -أ

وعندما رجع إلى حريمالء بدبالد نجدد بددأ بدعوتده بداألمر بدالمعروف والنهدي عدن 
لتعلدديمن والدددعوة إلددى عقيدددة التوحيددد الصددافيةن وحددتر مددن المنكددر واالشددتغا  بددالعلم وا
وتعرر لمحاولة امتيا  من بعدر السدفهاء فدي حدريمالء  نالشر  ومخاطرس وأنواعه

وانتق  بعد تل  إلدى بلدتده العينيدة وتلقداس أميرهدا بالترحيدب وشدجعه علدى أمدر الددعوةن 
طدويال بسدب ب دغط  فأقام الشرع ونفت الحدودن وهدم القباب ولدم يسدتمر فدي حدريمالء

ا علدى أمير األحساء على أمير حريمالء لقت  الشيخ محمد بن عبد الوهاب فخر  ماشيَّ 
 األقدام إلى الدرعية. 

 تحالفه مع محمد بن سعود: -ب

استطاع محمد بن عبد الوهداب أن يتحدالف مدع األميدر محمدد بدن سدعود الدتي قددم 
واسدتطاع  نلف علدى أسدس متيندةماله ورجاله من أج  دعوة التوحيدن وكدان هدتا التحدا

واسدتمر علدى هدتا الحدا   نالشيخ أن يواص  دعوته للناس بالتعليم والرسداَ ن والدوعظ
يعلدم النداس ويكتددب الرسداَ  ويددبجها بددالحج  والبدراهين واألدلدة علددى صدحة دعددواسن 
يدعو إلى إ الدة المنكدر وهددم قبداب القبدورن وسدد تراَدع الشدر ن وتحقيدق العبوديدة   

                               
 . 35( انظر: إمام التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهابن أحمد القطانن ب1)
 . 36( المصدر نفسهن ب2)
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ن وظلددا الدددعوة مسددالمة متأنيددةن تطددرق القلددوب برفددق وأندداةن وتدددعو إلددى هللا (1)وحدددس
بالحكمددة والموعظدددة الحسددنةن واسدددتمر يعلدددم مددن يح دددر دروسدده ويو ددد  عقيدتدددهن 
ويشرح مبادئ دعوته للقاصي والدانين ولكنه رأذ أن اللين يقاب  بالشدةن وأن الصددق 

ؤامراان فلم يكن بد من دخو  مرحلدة يقاب  بالكتبن والموعظة الحسنة يرد عليها بالم
 ير المنكر بالقوة. يالجهاد وتغ

 إتا لددددددم يكددددددن إال األسددددددنة مركبددددددا 
 

  (2)فمدددددا حيلدددددة الم دددددطر إال ركوبهددددددا 
 

وبدددأ الشدديخ يعاوندده األميددر محمددد بددن سددعود ب عددداد العدددة مددن الرجددا  والسددالح 
ة وت بيددا للخددرو  بجمددوع المجاهدددين مددن الدرعيددة إلددى خددار  حدددودها لنشددر الدددعو

أركانهددا فددي الج يددرة وخارجهددان وكددان الشدديخ يشددرف بنفسدده علددى إعددداد الرجددا ن 
ويسدتمر مددع تلد  علدى الدددرس والتددريسن ومكاتبددة  نوتجهيد  الجيدوش وبعدد  السدرايا

الندداسن واسددتقبا  ال دديوفن وتوديددع الوفددودن فقددد جمددع هللا لدده العلددم والجدداسن والعدد ة 
ن له نظر سياسي  اقدبن وخبدرة واسدعة فدي أمدور وقد كا .(3)والتمكين بعد جهاد طوي 

الحرب والسياسة ومما يتكر أنده كدان يشدرف بنفسده علدى إعدداد المجاهددين وتح دير 
 . (4)الكتاَب وتسيير المقاتلين

واستمرا الحروب بين أنصار الدعوة وأعداَها سنين عديدة وكدان النصدر حليدف 
واحددة تلدو األخدرذن وفدي  وكاندا القدرذ تسدقط نأصدحاب الددعوة فدي أملدب المواقدف

من فتحددا الريددار بقيددادة األميددر عبددد الع يدد  بددن محمددد بددن 1773 -هددـ 1178عددام 
سعودن وفر منها حاكمها السابق دهام بدن دواسن وكدان حاكمدا ظالمدا مشدومان اعتددذ 

وبعدد فدت   .على الددعاة مدراران ونقدر العهدود التدي أبرمهدا مدع القداَمين علدى الددعوة
األرر التي تخ ع للدعوة ودخد  ك يدر مدن النداس فدي الددعوة  الريار اتسعا رقعة

مختارينن فقد أ يلا العواَق التي كانا تصددهم عنهدان وانفرجدا األمدور بعدد  ديقن 
وأمددن الندداس فددي ظدد   نوجدداء اليسددر بعددد العسددرن وك ددرا األمددوا ن وهدددأا األحددوا 
 . (5)رار مدة ميابهاالدولة اإلسالمية الفتيةن التي حرم الناس من نعمة األمن واالستق

الوهداب بالسدنن لتمكدين ديدن هللا تعدالىن فدنالحظ فدي لقد أخت الشيخ محمد بن عبدد 
دعوته أختس بشروط التمكين ودعدوة النداس وتدربيتهم عليهدا مدن اإليمدان بدا ن والعمد  
الصال ن وتحقيق العبودية ومحاربة الشر ن وتقوذ هللا تعالىن وأخدتس بأسدباب التمكدين 

صدده علددى األخددت باألسددباب فددي تحالفدده مددع األميددر محمددد بددن سددعود الددتي ويظهددر حر
ورجالدده لخدمددة الدددعوةن ومددرا الددددعوة  نوظددف جيشددهن وحكومتدده ومالدده وسدددالحه

بالمراح  الطبيعية من التعريف بها وإعداد من يحملهان ومغالبة أعداَها والتمكين لهدان 
ر النفدوسن يداألخت بسنة تغي ومر الشيخ بسنة االبتالءن ومارس سنة التدر ن وشرع في

                               
 . 46ن 45محمد بن عبد الوهابن ب( انظر: إمام التوحيد الشيخ 1)
 (. 3/293( انظر: استمرارية الدعوةن محمد السيد الوكي  )2)
 . 53( انظر: إمام التوحيد محمد بن عبد الوهابن ب3)
 . 78ق نفسهن بب( المصدر السا4)
 (. 3/294) ستمرارية الدعوةن د. محمد الوكي ( انظر: ا5)
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واستخدام سنة التدافع بين الحدق والباطد ن ولدم يتدر  سدنة األخدت باألسدبابن وهدتا كلده 
 حمد بن عبد الوهاب رحمه هللا. فقه التمكين التي مارسه الشيخ م يدخ  تحا

 ا: حركة الشيخ أحمد بن عبد األحد السرهندي: انيَّ 

السدرهندي يتصد  نسدبه إلدى سديدنا عمدر هو أحمد بن عبد األحد بن  ين العابدين 
م بمدينددة سددرهند بددبالد 1563 -هددـ 971شددوا   14ولددد ليلددة الجمعددة  نبددن الخطدداب 

نشددأ اإلمددام السددرهندي فددي بيَددة مت دداربة فكريددان « شدديخ أحمددد»الهندددن وسددماس والدددس 
متعار ددة عقددديان م ددطربة خلقيددان فقددد ترعددرع فددي عهددد اإلمبراطددور جددال  الدددين 

ن أباطرة آ  تيمور المغوليين التي انحرف عن اإلسالم والتي سديطرا محمد أكبرن م
عليدده فكددرة حلددو  األلددف ال دداني مددن عمددر اإلسددالمن وقددد تددأ ر بدددعوة بعددر الفالسددفة 
المارقين عن اإلسدالم بقدولهم إن عمدر اإلسدالم الطبيعدي ألدف عدامن أمدا وقدد انقطعدان 

يد تتدابع فيده مسديرتهان كمدا أنهدا فدي وبدأ األلف ال اني ف ن الدنيا في حاجة إلى عهد جد
حاجة ماسة إلى دين جديد يمارس الناس من خالله حياتهم الدينيةن وتشريع جديد يدنظم 
شَونهم ويدبر معاشهمن ويستغنون به عدن الددين الدتي سدلف وتهابده بدتهاب ألدف سدنة 

لنشدر  اوشدك  لجانَّد نواستحوتا فكدرة الددين الجديدد علدى نفدس الملد  أكبدر نمن عمرس
الدين الجديد ونشرها في ندواحي الهنددن لقدد كدان تلد  الددين يحتدوي علدى الشدر  بكد  

وأصنافهن فدخلا عبادة الشمس والكواكب بددال مدن التوحيدد الخدالبن وأبددلا  هأنواع
عقيدددة البعدد  والنشددور بعقيدددة التناسددخن وأحدد  الدددين الجديددد الربددا والقمددارن والخمددر 

 وحرم تب  البقرن وحرم الحجاب.. إلخ.  نبتنظيمه وأباح ال نا وصدر قانون نوالخن ير

وانتشددرا النظريدداا الفلسددفية التددي كانددا تددؤمن بددأن العقدد  وحدددس قددادر علددى إدرا  
حتددى اسددتغنوا بالعقدد  عددن الرسدد  والرسدداالا وكدد  مددا  نوالغاَبددة نالحقدداَق الحا ددرة منهددا

 يتعلق بهما. 

رهندي قددد قددارب وفددي خ ددم هددتس اال ددطراباا وتلدد  الفو ددى كددان اإلمددام السدد
-اس هللا الدينيدةن وأصدو  أهد  السدنة وقدد حبد ال ال ين من عمرسن وكان قد تسل  بالعلوم

ان فاسدتعم  كد  مواهبده ا واعيَّدان وقلبَّ ا مرهفَّ وتوقَّ  ناا  اقبَّ وفكرَّ  ناراجحَّ  عقالَّ  -ع  وج 
ا عدوراا هدتس ا كد  هدتس األفكدار ال دالة كاشدفَّ لخدمة اإلسالم والمسلمين ووقف متحدديَّ 

سخافاا والبدع والخرافاان ب  عم  حتى وص  إلى بالط المل  أكبدر فدي عهدد ابنده ال
 . (1)وتغير الدين الباط  التي كانا عليه الدولة إلى دين اإلسالم الصحي 

 منه  اإلمام السرهندي للوصو  إلى مرحلة التمكين:

ويددا اهدتم بتعلدديم وتربيددة مجموعدداا هاَلددة مدن أفددراد األمددة وأعدددهم إعدددادا ترب -1
 عمليان دعويا رفيع المستوذ  م أرسلهم  إلى القرذ والمدن لدعوة الناس. 

اهددتم بنقددد فكددر الفالسددفة المنحددرفن والصددوفية الباطلددة مددن أصددحاب وحدددة  -2
وبدين الطريدق الصدحي  لمعرفدة الحدقن والوصدو  اليقيندي  نالوجود والحلدو  واالتحداد

 ه  السنة والجماعة. إلى معرفة اإلله الواحد من خال  القرآن ومنه  أ

                               
 (. 207 – 3/205( استمرارية الدعوة والدعاة )1)
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إن تعظدديم مظدداهر الشددر  »حددارب كدد  أنددواع الشددر  ومددن أقوالدده فددي تلدد :  -3
وإن مددن يعتقددد بصددحة  -عدد  وجدد   -وأعيدداد الجاهليددة مددن أعظددم أنددواع الشددر  بددا  

دينددينن وصددالحيتهما فددي وقددا واحدددن فهددو مشددر ن وإن مددن يعمدد  بأحكددام اإلسددالم 
يدتم اإلسدالم إال بدالبراءة مدن الشدر  ومحادتده  وأعما  الكفر والشر  فهو مشر ن وال

 «.  (1)من ك  شاَبة من شواَب الشر  وإن التوحيد هو االشمَ ا  والتبرمومعاداتهن 

ودعدم وحددة المسدلمين  ×اهتم بالددعوة إلدى التوحيدد الخدالبن وخلدود رسدالة محمدد  -4
الهنددد مددن ردة  وإعددادتهم إلددى حظيددرة اإلسددالمن وكددان سددببا فددي حمايددة المسددلمين فددي بددالد

 محققة. 

قاوم المد الشيعي التي اخترق البالط الملكي في عهد ندور الددين جهدانكير بدن  -5
الملدد  أكبددر ورفددع رايددة أهدد  السددنة جهددارا نهدداران بدد  اسددتطاع أن يصدد  إلددى معسددكر 

 المل  وبالطه بواسطة تلميتس بديع الدين السهارنبوري. 

للخيدرن فهدتا األميدر  وفيهم شدهامة وحدبتم باألمراء التين ظهر منهم تدينن اه -6
خددان جهددان وكددان الملدد  جهددانكير يحبدده حبددا جمددان ويعتمددد عليدده فددي ك يددر مددن شددَون 

لدو جمعدتم بدين مدا »فيقدو  لده: الدولة كتب إليده السدرهندي يح ده علدى نصدرة ديدن هللا 
 -ء ون من منصب كبيرن وبين العم  على الشريعة اإلسالميةن ألديتم أمانة األنبيداتتبوأ

وأو ددحتم الدددين المتددين وأ ددأتموس وعممتمددوسن ولددو  -علدديهم الصددلواا والتسددليماا
دداأنفسددنا أعو -نحددن الفقددراء  -جهدددنا  لمددا لحقنددا بغبددار أم ددالكم مددن صددقور  ا طددواالَّ مَّ
 اإلسالم. 

 اا لهدددددددددم همدددددددددم أال نفدددددددددوس أبي ددددددددد
 

  (2)أمدددا علدددى الخيدددر أنصدددار وأعدددوان 
 

ر علددى القددادة واألمددراء والتفددافهم حددو  القددرآن ا فددي التددأ يا طيبَّددوكانددا لرسدداَله أ ددرَّ 
 والسنة. 

استطاع اإلمام السرهندي بعد جهداد مريدرن وبدالء عظديم أن يصد  إلدى الملد   -7
نفسه وأصدب  مدن حاشديته ولدم يتدر  جلسداء السدوء ينفدردون بده بد  عمد  علدى دعدوة 

دي لمدا رأوا قواد الجيش وحاشية المل  إلى اإلسالم الصحي ن وتدأ روا باإلمدام السدرهن
فيه من حسن الخلق وم ارة العلمن وإخدالب للددينن و هدد وورع متدينن وحكمدة فدي 
الدعوة إلى هللان ولقد تعاون أولَد  القدادة مدع اإلمدام السدرهندي مدن أجد  التمكدين لددين 
هللا وما هدي إال فتدرة وجيد ة حتدى أ يد  ديدن الملد  أكبدرن الدتي فر ده علدى الرعيدةن 
 وأعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لإلسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالم 

 . (3)ه الرفيعةمكانت

باإللحدداد لقددد تددأ ر الملدد  جهددانكير بمبددادئ اإلمددام السددرهندي وأقوالددهن فاسددتبد  

                               
 (. 3/226( انظر: رجا  الفكر والدعوة للندوي )1)
 (. 3/255( انظر: استمرارية الدعوة )2)
 (. 3/250)استمرارية الدعوة ( 3)
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 اإليمانن وأح  اإلسالم مح  ال ندقةن وجاهر بتل  على رءوس الم  من قومه. 

لقددد أظهددر الملدد  شددعاَر اإلسددالم ورفددع أحكامددهن وأعدد  أهلدده وبكددى ك يددرا علددى سددابق 
 تفريطه. 

ي مدرسة مهمة في فقه التمكين وله منهجيدة راَعدة فدي أسداليب إن اإلمام السرهند
 الدعوة حققا نتاَ  عظيمة للمسلمين في الهند. 

إن االقتراب مدن رجدا  الدولدة والملدو  واألمدراء مدن أجد  دعدوتهم إلدى اإلسدالم 
وتمكين دينه قام به العلماء والدعاة من أم ا  اإلمام السرهندي وحققا نتداَ  طيبدة فدي 

 ن هللا. نصرة دي

* * * 
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 الفص  ال اني
 ينــــــــداف التمكـــــــــــأه

 تمهيد:

إن من الق ايا المهمة التي يجب بح ها أهدداف التمكدين ومقاصددس األساسديةن وإتا 
 رجعنا لنصوب القرآن والسنة نجد أن من أهداف التمكين ما يلي: 

علدى مبدادئ وا دحة  أن يتمكن المجتمع المسلم من إقامة سلطة سياسية تسدتند -1
وقواعد بينة وأصو  متينةن وتستمد تل  القواعد واألصدو  مدن القدرآن الكدريم و نظدام 

وال من الراشددي حيد  سداد القدانون اإللهدين والعدد  بدين  ×الحكومة في عصر النبي 
ظهرا مسَولية الحاكمن والرعيدةن وطبدق نظدام الشدورذن وإقامدة و نوالمساواة نالناس

المية علدى األمدر بددالمعروف والنهدي عدن المنكدرن والددعوة إلددى هللان نظدام الحيداة اإلسد
والجهاد في سبيلهن وإقامة الحدود... إلخن وقد كان تل  كله ترجمة عملية لقوله تعالى: 

َنن+ ََ َِننَل وب َ  ََِم َََّنننََة َ َأَمننَل ا َبب ََِة َ آتَنننَ ا اَ َب َأقَننََم ا اَصَّنن ِْ َْ ََ إبر مَّكَّنَّننََمِ  وب ا ُ ََِمِنَكننلب َ لب اَّننذب َب ا ََنن ِ ا 
 . [41]الح :  "َََقبَبَع اََْم ْب 

إن اييدة الكريمدة تصددرح »: -رحمدده هللا  -كمدا يقدو  الدددكتور مصدطفى السدباعي 
ترتددب علددى انتصددار المددؤمنين فددي هددتا القتددا  المشددروعن فهددي ليسددا تبالنتدداَ  التددي 

ن وال إتال  كرامتهددان وإنمددا اسددتعمار الشددعوبن وال أكدد  خيراتهددان وال انتهدداب  رواتهددا
 هي نتاَ  لمصلحة اإلنسانيةن ولفواَد المجتمعاا فهي: 

َِةَ +لنشر السمو الروحي في العالم عن طريق العبادة  -1   "َأقَََم ا اَصَّ

  "َ آتَنَ ا اََََّنَةَ +ولنشر العدالة االجتماعية بين الشعوب عن طريق ال كاة  -2

ََِل وب +مته ورقيه ق التعاون على خير المجتمع وكرايولتحق -3 ََِم   "َ َأَمَل ا َبب

َب اََِمِنَكلب +وللتعاون على مكافحة الشر والجريمة والفساد  -4 ََ َِ ا  ََ َ"  

تل  هي النتاَ  التي تترتب على انتصدار المدؤمنين فدي قتدالهم أعدداءهم مدن إقامدة 
دولة إسدالمية تعمد  علدى سدمو الدروحن وتكافد  المجتمدعن ورقدي اإلنسدان عدن طريدق 

خيدرن ومندع انحددارس عدن طريدق الشدرن فأيدة مايدة إنسدانية أنبد  مدن هدتس الغايدة التددي ال
 . (1)شرع من أجلها القتا  في اإلسالم

ََ +ويؤكدد هدتا الهدددف قولده تعدالى:  َْأَُِنن َََل هللاَ َ إبََل اَلََّ ن لب  ََنَََِ ا إبََل َمنَ أَنِنن ََا قبًنَو َهَننِ  تَن َ إب
 ََ ََِننن ََِمنَننَفب بَي ََُصنندُّ َر  َبَفنن َر    َ ننَد دكاا َِ أَُِنندبُهبِ  يَّ َقننََ  َ  َُيِ َم َننَ قَنندَّ ننًَبعٌ ِبب َه  مُّصب ََا َأَ ننَ َنُنِ َفَكًِننَض إب

ََْاك َ تَنِ فبً كَ َِْدَا إب َّ إبِح لب إبِر َأ  . [61ن 60]النساء:  "َبب

                               
 . 110ن 109( السيرة النبوية للدكتور مصطفى السباعين ب1)
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فا  سبحانه وتعالى يبين هدف تمكين األمدة ومايتده والدتي يتم د  فدي قيدادة األمدة 
لنفسها وللبشرية بكتاب هللا تعالىن التي نهى عن االنحراف عن هتا النه  الرباني إلدى 
تشريع آخر وهو الطاموان هتس هي ماية وجود هتس األمة والهدف مدن إقامدة دولتهدان 

ََ َمنَ  اََِكنَفبَل رَ +يقو  هللا تعالى:  َئبن َََل هللاَ فََأَ  ََ أَنِنن َ َمنَ َّلَِّ َُيَِكنِ  +. [44]الماَددة:  "َ َمَ َّلَِّ َُيَِكِ  ِبب
َبَم رَ  ََ َمَ  اَظََّ َئب َََل هللاَ فََأَ  ََ أَنِن ََ +وقدا  تعدالى:  [45]الماَدة:  "ِبب َئبن َََل هللاَ فََأَ  َنَ أَنِنن َ َمنَ َّلَِّ َُيَِكنِ  ِبب

نَ  رَ  ََ آَمنَن ا َأطبًََن ا هللاَ  َ +وقدا  تعدالى:  [47]الماَددة:  "َمَ  اََِفَ ب َأطبًََن ا اَلََّ ن َل َ َأ ِلب ََي أَُنَُّهنَ اَّنذبُ
ًََِننن ِ  لب َ ا َُِ  تَنِؤمبنَنن َر َبب نن َُِ  وب َشننِ    فَنننَلدُّ َخ إبََل هللاب َ اَلََّ نن لب إبر َنننِ َِ ننِنَكِ  فَننِبر تَننَننََز ََ اِْمننلب مب َََبنن ننلب   ب اَخخب

ِك  ََ َ ِ بُ َْ ًٌِ َ َأِح أند   هللا بدالكفر . فهتس ايياا تحكم على من لم يحكم بمدا [59]النساء:  "َخ

والفسدق والظلدمن وهددي تدد  علددى وجدوب إقامدة شددرع هللا فدي حيدداة الجماعدة المسددلمةن 
وأنه ال طاعة لوالة األمور إال إتا قاموا بهتس الوظيفةن التي تتم د  فدي تطبيدق الشدريعة 

والسدنة تقدرر أن طاعدة والة األمدر منصدبة علدى  ناإلسالمية التي أوصى هللا تعالى بها
األهدداف السدامية مدن التمكدين وهدي تطبيدق  ×حكم الشدرعين لقدد بدين الرسدو  تنفيت ال

شريعة هللان والق اء على الظلم واالنحراف في األررن ونشر اإلسدالم والددعوة إليده 
عقيدة ونظامدان وتلد  ألن الشدريعة اإلسدالمية لدم تدأا لقدوم دون قدومن أو مجتمدع دون 

َعن ومخاطدب بهدا كد  أفدراد البشدر مدن مجتمعن بد  جداءا خاتمدة لمدا قبلهدا مدن الشدرا
 . (1)إلى أن تنتهي الدنيا ×حين بع ة محمد 

 وفيما يلي مباح  تتناو  هتا الهدف وما ينت  عنه من مبادئ وأسس: 

                               
 .70 -68( انظر: نظام الحكم في اإلسالمن د. عارف خلي  أبو عيدن ب1)
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 المبح  األو 
 لمـــــــة المجتمع المســـــإقام

  إن من أهداف التمكين إقامة المجتمع المسلم الدتي تتحقدق فيده العبوديدة الشداملة 
تعالىن ولتل  البد مدن إقامدة دولدة اإلسدالم بددعاَمها ودسدتورهان وقواعددها ومبادَهدان 

عددن المنكددرن والدددعوة إلددى مكددارم ي والبددد مددن إقامددة فري ددة األمددر بددالمعروف والنهدد
األخالقن وتطبيق الحدودن وتعليم األمة ما ينفعها في الدنيا وايخرةن وممارسدة قواعدد 

  .ي من الشورذ والعدالة والمساواة... إلخالنظام السياسي اإلسالم

 أوال: إقامة دولة اإلسالم ودعاَمها ودستورها:

بحيد  ال يعبدد فدي األرر -إن من الوساَ  المهمدة فدي تحقيدق العبوديدة   تعدالى 
 نتباعدهبأشدكاله وأنواعدهن وتناصدر الحدق وأ إقامة دولة إسالميةن تحارب الباط  -سواس

مهمة تقوم عليهان ومبادئ تستند لها وأهداف تسدعى لتحقيقهدان  وللدولة اإلسالمية دعاَم
وقواعد تعم  على ترسيخهان إن السدعي إلقامدة دولدة إسدالمية ينبعد  مدن كدون الدولدة 

نظريدة مجدردةن بد  كاندا  من تحقيق اإلسالم الشام ن ولم تكن هتس الدولدة فكدرة اج ءَّ 
كنفهدا ح دارة وانتشدر خاللهدا المسلمون فترة طويلة من ال مان قاما في  واقعا عاشه

اإلسالم في شتى أنحاء العالمن ورمم أن الدولة مرا بفتراا من القوة وال دعف ودب 
س الددتي قامددا عليددهن ولددم تتنددا   عددن مسددكة باألسدداالددوهن فددي جسددمها ف نهددا ظلددا مت

المي داق الدتي ربدط عراهددا وهدو الكتداب والسدنةن وتبلددور مدن النظريدة والتطبيدق أسددس 
لدولددة اإلسددالمية وجعلتهددا نموتجددا حاولددا البشددرية أن ترتقددي إليدده مددن معينددة ميدد ا ا

 خال  نظمها اإلنسانية ولكن هيهاا. 

 أمدا تلدد  الدددعاَم التدي قامددا عليهددا الدولدة اإلسددالمية ومي تهددا عدن ميرهددا فتتم دد  
 فيما يأتي: 

القوة وال عفن والسالمة والمدررن ولكنهدا لدم تتندا   أبددا عدن سدر بقاَهدا وهدو 
رها الوحيد المتم   في الكتداب والسدنةن إن أجيدا  المسدلمين فدي الما دي البعيددن دستو

والحا ر القريب توقن إيقانا راسخا بأن هنا  ارتباطا و يقا بين دولدة اإلسدالم وعقيددة 
اإلسددالمن فقددوة الدولددة رفعددة للعقيدددةن وحمايددة للعقيدددةن وممددا يددد  علددى عمددق الشددعور 

-ة لدددذ جمداهير المسددلمين خددال  التداريخ اإلسددالمي أندده باالرتبداط بددين الدولدة والعقيددد
كان علماء المسدلمين وقدواد  -وكما هو موجود بك رة في كتب الحدي  والسير والتاريخ

جيوشهم وأفا   ك  عصرن إتا بايعوا الخليفدة مندت عهدد أبدي بكدر فمدن بعددس يبايعونده 
لسدنة لتظد  الدولدة قاَمدة فربطدوا البيعدة بالكتداب وا ن×على كتاب هللا وسنة رسدو  هللا 

 عليهمان ولتستمد بقاءها ومبرر وجودها من الحفاظ عليهما. 

الدولددة الصددالحة القاَمددة علددى العقيدددة  الدددو  إن دولددة اإلسددالم تم دد  بددين سدداَر
والشريعة والبدد لدولدة الصدالح أن تكدون أركانهدا ودعاَمهدا صدالحة كلهدان ولدتل  مدن 

لمتم لددة فددي نظددام حكددم شددرعي ورعيددة صددالحة أهددداف التمكددين تحقيددق هددتس الدددعاَم ا
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ملت مة بشرع هللان وحاكم صال  يسدهر ويجتهدد مدن أجد  تحكديم شدرع هللا وإليد  بيدان 
 هتس الدعاَم. 

 نظام الحكم الشرعي: )الحاكمية(: -أ

 نإن النظددام اإلسددالمي فددي الحكددم يددرتبط ارتباطددا و يقددا بالدددين وأخالقدده وعقيدتدده
  ن فخاصدة المسدلمين فدي كد  عصدر مندت عهدد أبدي بكدر فالواقع العملي يد  على تلد

ن ×وطيلة عهود الخالفة كانوا يبايعون الخلفاء واألمدراء علدى كتداب هللا وسدنة رسدوله 
ويجعلون تل  أساس االرتباط مع الدولدة فكلمدا تمسد  الدوالة بالشدريعة قويدا ايصدرة 

سدة بالددين فدي اإلسدالم وبالتدالي عامتهدان ولقدد اقترندا السيا نبينهم وبدين خاصدة األمدة
وارتبطددا العقيدددة الصددحيحةن ولددم يبددق فددي األرر عقيدددة سددليمة ميرهددان وارتبطددا 
بالمعايير األخالقية التي ال تستمد إال من الدينن وما أحدو  السياسدة إلدى عقيددة تنطلدق 

 . (1)منها وأخالق تسير عليها

اد هللا مدن الشدراَع لقد جمع اإلسالم بين الرسدالة والخالفدةن ألن اإلسدالم مايدة مدر
وهددو الشددريعة الخاتمددةن وألن امتدد ا  الدددين والملدد  هددو أكمدد  مظدداهر التمكددين فددي 

َِرب هللاب +األرر للمؤمنين قا  تعالى:  َُ ِببب ََّْ ن ل  إب َّ َبًَدَنَ ََِنَ مبنَ  َِْ ن ولدتل   [64]النسداء:  "َ َمَ َأ

نظددام األمددة وتنفيددت بعددد وفاتدده علددى إقامددة الخليفددة لحفددظ  ×أجمددع أصددحاب رسددو  هللا 
ولم ينا ع في تلد  أحدد مدن الخاصدة وال مدن العامدةن إال الدتين ارتددوا علدى  نالشريعة

 . (2)أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدذ

ق حاكمية هللا على األمة مدن خدال  دولدة مسدلمة هدو محدر العبوديدة  ن يإن تحق
ََِ نًَبَ  َأَملَ +ألن بتل  يتحقق التوحيد ويقوم الدينن قا  تعالى:  ََ ا ُ ََ اَندَب َََبن َخ  َِبَنَد ا إب َّ إبَيَّ  َأ َّ تَن

َََمنن رَ  َِ ََّ َأِنثَنننَل اَنَّننَسب  َ َُن مددا الحكددم الحددق فددي الربوبيددة والعقاَددد »يعنددي:  [40]يوسددف: "َ ََكبن

والعباداا والمعامالا إال   وحدس يوحيه لمدن اصدطفاس مدن رسدلهن ال يمكدن لبشدر أن 
وال باجتهدادس واستحسدانهن فهدتس القاعددة  نن وال بعقلده واسدتداللهيحكدم فيده برأيده وهدواس

هدددي أسددداس ديدددن هللا تعدددالى علدددى ألسدددنة جميدددع رسدددله ال تختلدددف بددداختالف األ مندددة 
 . (3)«واألمكنة

لقددد رسددم يوسددف عليدده السددالم بهددتس »: -رحمدده هللا  -ويقددو  األسددتات سدديد قطددب 
الم هددتا الدددينن وكدد  مقومدداا هددتس الكلمدداا القليلددة الناصددعة الحاسددمة المنيددرة كدد  معدد

 ا. ا شديدَّ العقيدةن كما ه  بها ك  قواَم الشر  والطاموا والجاهلية ه   

ا أخددب خصدداَب األلوهيددةن وهددي إن الطدداموا ال يقددوم فددي األرر إال مدددعيَّ 
وهددو إت  نالربوبيددةن أي حددق تعبيددد الندداس ألمددرس وشددرعهن ودينددونتهم لفكددرس وقانوندده

فالعمد  دليد  أقدوذ مدن القدو ن  -ولم ينطدق بلسدانه  -اقع يدعيه لم الواي او  هتا في ع

                               
 ( عبد الع ي  مصطفى. 2/537التحاكم في خطاب الوحي )( انظر: الحكم و1)
 (. 1/707( انظر: تفسير التحرير والتنوير )2)
 (. 12/309( تفسير المنار )3)
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وإن الطاموا ال يقوم إال في ميبة الدين القيم والعقيدة الصالحة عن قلوب النداسن فمدا 
ن العبددادة ال أن الحكددم   وحدددسن أل الندداس فعددالَّ يمكددن أن يقددوم وقددد اسددتقر فددي اعتقدداد 

 . (2)«أص  مدلو  العبادة (1)ب  هيتكون إال   وحدسن والخ وع للحكم عبادةن 

لقد ن   القرآن الكريم من أج  تحقيق العبودية والحاكمية   تعدالىن قدا  سدبحانه: 
+ ََ ُ َِبَنندب هللاَ َُمَِبصكننَ َّننلَ اَنندَب ِ َننقَب فََ ََ اَِكبَُننََب َبب َِنَننَ إبًََِنن ََ ََ اِْلَننََبصَ   إباَّ أَنِن ُ  [3ن 2]ال مددر:  "َأ َ لب اَنندَب

َْاَ  هللاَ +بحانه: وقا  س َنَ َأ ِ َقَب َبَُِحَكَ  َ ِيَ اَنََّسب ِبب ََ اَِكبَََُب َبب ََِنَ إبًََِ ََ فكمدا  [105]النساء:  "إباَّ أَنِن

أن تحقيدق العبوديدة مايددة مدن إند ا  الكتدداب فكدتل  تطبيدق الحاكميددة مايدة مدن إن الددهن 
أن يحكددم إال بشددرع  وكمددا أن العبددادة ال تكددون إال عددن وحددي مندد  ن فكددتل  ال ينبغددي

 . (3)ن  ن أو بما له أص  في شرع من  م  

نطب +قا  تعالى:  ِْ َِ ب َنَ ن َ  اَنَّنََس َبب ََاَر ًَب ًن َََهنَ  اَِكبَُنََب َ اَِمب َِنَنَ َم ََ ْب َ أَنِن ًَبنَنَ َِبَن َََنَ َبب  ََْ ََِنَ   َِْ َََ ِد َأ
نَّن ٌَِْس َشدبٌُد َ َمَنَفبَ  ََب ََِنَ اِ َدبَُد فبًلب  ََ ٌَ َ أَنِن ن َُب ََ ُب إبرَّ هللاَ قَن بي   ًَِْن َِ ََلَ َبب َََ  هللاَ َمنَ َُنِنَصنَلَخ َ ََْ ن َِ  "َسب َ َبنًَن

لدى إلقامدة النداس ع ان ومدا شدرع عددالَّ فالكتاب والمي ان هما: ما نقد  صددقَّ  [25]الحديد: 
عانددد بعددد قيددام ا لكدد  ما للرسدد ن فمددن أبددى فقددد جعدد  الحديددد رادعَّددشددريعة الحددق اتباعَّدد

هللا  سن إقامددة حكددم هللا علددى المجتمددع مددن خددال  الدولددة عهددد ومي دداق تكددرإ .(4)الحجددة
َِنَنَ َ اتنََّ ن ا + :تعالى فدي قولده َِنَنَ َ َأَط َُِ  ْسَب َِن َِ قَن ًَِكِ  َ مبًثََقَنلَ اَّنذبي َ انَنَ َكن   بنلب إب ََََن ََِمنَع هللاب  ََِننَل ا نب َ ا

ْب اَصَُّد ْب  َبًٌ   بَذا ََ فهتا تتكير من هللا لعبادس المؤمنين بنعمته علديهم  [7ة: ]الماَد "هللَا إبرَّ هللَا 

في الشرع التي شرعه لهم في هدتا الددين العظديمن المرسد  بده الرسدو  الكدريمن وأخدت 
للعهد والمي داق علديهم فدي متابعتده ونصدرته وإبالمده والقيدام بدهن وهدتا مقت دى البيعدة 

مع والطاعددة فددي المنشددط ن علددى السدد×التددي كددان الصددحابة يبددايعون عليهددا رسددو  هللا 
َْنن َر +قددا  تعددالى:  نوالمكددرسن كمددا أن اإلخددال  بعهددد الحاكميددة جاهليددة َبَّننعب َُنبنِ َأَفَحِكنَ  اِْلََمب

نننَ ََبَ نننِ    َُ قبنَننن رَ  ََ هللاب َحِكمك ننن ََ مب ننن َْ َِ َأِح اييدددة الكريمدددة إنكدددار وتدددوبيخ ففدددي  [50]الماَددددة:  "َ َمننن

يبغدي حكدم ميدرسن واييدة تعبيدر لليهدود ب من حا  من يتولى عدن حكدم هللا وهدو وتعج
بأنهم مع كونهم أه  كتاب وعلم يبغون حكم الجاهلية التي هدي هدوذ وجهد  ال يصددر 

إن تحقيق الحاكميدةن تمكدين للعبوديدةن وقيدام بالغايدة  .(5)عن كتاب وال يرجع إلى وحي
ََّ +التي من أجلها خلق اإلنسدان والجدانن قدا  تعدالى:  ََ اْلِبن ََِ ن َِبَنَد رب َ َمنَ َخ َن ٍَ إب َّ ًَب نِن  "َ ا ب

وإن المفهدوم  الواسدع الرحيدب للعبدادة  .(6)أي ليطيعوس وحدس ال شري  لده [56]التارياا: 
ليشم  عالَق وأعماال ك يرةن منها ما يمكن أن يقيمه األفراد ومنها ما ال يمكدن تحقيقده 

                               
  .( هكتا ال مير في األص  المطبوع )هي( ولع  األوفق للسياق )هو(1)
 ( 4/1991( في ظال  القرآن )2)
 (. 1/433( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )3)
 (. 4/315( انظر: تفسير ابن ك ير )4)
 (. 4/239( تفسير ابن ك ير )5)
 ( المصدر نفسه. 6)
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ا يددتم بالتحدداكم علدى الوجدده األكمدد  إال فدي ظدد  دولددة اإلسدالمن أو بمعنددى آخددر: منهدا مدد
ومنهددا مددا يددتم بددالحكمن والشدد  أن دولددة اإلسددالم تقصددد إلددى تهيَددة المجتمددع اإلسددالمي 
للقيام بالعبادة بهتا المعنى الشام ن ونحن عندما نقو  إن الدولة في اإلسدالم تقصدد إلدى 
تحقيق العبودية فالمراد أنهدا تحمدي أصدو  هدتس العبوديدة وال تمكدن أحددا مدن االعتدداء 

 ما يحد  في الدو  التي ال تحكم بما أن   هللا. عليها ك

 عبد إال هللا. وإتا كان للعبادة أصالن أحدهما: أن ال ي  

ف نه مما ال ش  فيه أن دولدة اإلسدالم مسدَولة  ن(1)عبد بما أمر وشرعوال اني: أن ي  
عددن حمايددة هددتين األصددلين بمحاربددة الشددر  فددي داخلهددا وتعمدد  علددى تقلدديب نفددوتس 

يددر أو يتحمددي الشددرع  ددد مددن يعتدددي عليدده بابتددداع أو تحريددف أو تغ خارجهددان وهددي
تبددي ن وكد  تلد  يعدين علدى تحقيدق العبوديدة   علدى الوجده المر دين وعلدى حمايدة 
الدين من دخاَ  وانتحاالا الم لينن وبهدتا تكدون الدولدة إسدالمية بدالمعنى الصدحي ن 

معندى إقامدة الشدعاَرن واعتبددار فدال ينبغدي أبددا قصدر مفهدوم إقامدة الددين علدى العبدادة ب
الدولة التي تظهر بعر هتس الشعاَر مقيمة للدينن ومظهدرة للعبوديدة بادعداء أنهدا تقديم 

 من اإلسالم أهم ما فيه وهو العبادة. 

 عددم أن الدددين عبددادة فقددطن فقددد أنكددر كدد   فمددن»يقددو  الشدديخ أحمددد شدداكر: 
ن كدانن أو لهيَدة كاَندة ن وأعظم على هللا الفريدةن وظدن أن لشدخب كاَندا مد(2)هتا

من كانا أن تنسخ ما أوجب هللا من طاعته والعمد  بأحكامدهن ومدا قدا  هدتا مسدلم 
قطن وال يقولهنومن قا  فقد خر  عن ملة اإلسدالم جملدة ورف ده كلدهن وإن صدام 

 . (3)«وصلى و عم أنه مسلم

ن أقددرا أن الحاكميددة   عدد  وجدد ن وهددي مدد« ال إلدده إال هللا »إن كلمددة التوحيددد 
أولى خصاَب األلوهيةن التي ينفرد بها سبحانه وتعالىن ولديس ألحدد مدن البشدر كاَندا 

فالمشرع والمحد  والمحدرم هدو هللا عد  وجد ن وممدا ال شد  فيده  نمن كانن أن يدعيها
أن مفهددوم الحاكميددة يشددم  جميددع نددواحي الحيدداة اإلنسددانيةن فدد لى جانددب العالقددة بددين 

ف ن هتا المفهوم يشم  أي ا العالقداا بدين اإلنسدان  اإلنسان وخالقه من شعاَر تعبديةن
ونفسهن والعالقة بين اإلنسان وأسرته وأقاربهن وما له عليهم وما لهدم عليده مدن حقدوق 
التربية والرعايدة مد الن وكدتل  عالقدة اإلنسدان بأخيده اإلنسدان وأخيدرا عالقدة اإلنسدان 

 . (4)فتة ألوامرسبالسلطة الحاكمةن فيطيعها ما داما مطبقة لشرع هللا ومن

لقددد كانددا الشددريعة الربانيددة مهيمنددة علددى المجتمددع النبددوين والمجتمددع الراشدددين 
بددن عبددد الع يدد  الددتي صددبغ أوامددر دولتدده وفددي العصددر األو  يتجلددى فددي  مددن عمددر 

منددت  وتلدد  مددا أعلندده  نشددَون الدولددة بصددبغة هللا تبددار  وتعددالى وإجراءاتدده فددي كدد 
يا أيها الناس: إنه ليس بعد نبديكم نبدين »لمسلمينن إت قا : الساعاا األولى لتولية أمر ا

                               
 (. 10/173( مجموع الفتاوذ )1)
 ة أمور الشريعة المتعلقة بالسياسة واالقتصاد واالجتماع. ( يقصد بقي2)
 . 89( الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصرن ب3)
 . 23ظام السياسي في اإلسالمن د. محمد أبو فارسن ب( انظر: الن4)
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وليس بعد الكتاب التي أن   عليكم كتابن فما أح  هللا على لسدان نبيده فهدو حدال  إلدى 
نبيده فهدو حددرام إلدى يدوم القيامددةن أال إندي لسددا  القيامدةن ومددا حدرم هللا علدى لسددان يدوم

حددد أن يطدداع متبددعن أال إندده لدديس أل مبتدددعن ولكندديبقددارن وإنمددا أنددا منفددت  ن ولسددا ب
 . (1)«بمعصية هللا ع  وج ...

ويت دد  مددن هددتان إدرا  عمددر لمفهددوم الحاكميددة   عدد  وجدد ن وإندده عددا م علددى 
تطبيق حكم هللا في ك  أمدرن وأنده منفدت  ن وبدتل  يحقدق الخالفدة فدي األرر بتطبيدق 

 شرعه في خلقهن وتل  ما يبع  هللا الرس  من أجله. 

َب +: ×أمددا بعددد: فد ن هللا بعدد  محمدددا »إلددى العمدا ن فقددا :  ب كمدا كتدد ُنن ِهَنَدى َ دب َبب
َب َنََبلب َ ََِ  َنلبَخ اََِمِ لبَن رَ  ُ َََل اَدَب ََ وإن دين هللا التي بع  بده محمدد  [33]التوبدة:  "اِ َقَب َبًَِظهبَلَخ 

هدى عندهن وتقدام كتابه التي أن   عليه أن يطداع هللا فيدهن ويتبدع أمدرسن ويجتندب مدا ن ×
ويحدد  حاللدده ويحددرم حرامددهن ويعتددرف بحقددهن ويحكددم بمددا  نحدددودسن ويعمدد  بفراَ دده

نببًوب +فمن اتبع هدذ هللا اهتددذن ومدن صدد عنده  نأن   فيه َّْ ]الممتحندة:  "فَنَ نِد َضنوَّ َ نَ اَ  اَ

وأن مدن طاعددة هللا التددي أندد   فددي كتابدده أن يفددت  ألهدد  اإلسددالم بدداب الهجددرةن وأن  [1
لصدقاا واألخماس على ق اء هللا وفراَ هن وأن يبتغدي النداس بدأموالهم فدي تو ع ا

 . (2) «البر والبحرن ال يمنعون وال يحبسون

ففي هتا الكتاب نق  عمر مفهدوم مبددأ الحاكميدة   إلدى عمالدهن وأنده يرمدب إلديهم 
خدت تطبيق تل  المبدأ على حقيقتهن حي  يتبين أنه ع م أن يكون أي قدرار أو إجدراء يت

أن يخ ددع لحكددم هللا عدد  وجدد  ولددةن بالنسددبة ألي أمددر كددانن البددد أنحدداء الد كدد فددي 
ن وبتل  يكدون تطبيدق هدتا المبددأ األساسدين مدن قبد  كافدة ×وتجري عليه سنة رسوله 

الوالة والعما ن في ك  أنحاء الدولة اإلسالميةن بد  ونجددس فدي آخدر الكتداب أو د  أن 
ا فدي حيندهن م د  فدت  بداب الهجدرةن وأن تكدون هنا  قراراا إداريدة شدرع فدي اتخاتهد

اإلجددراءاا الماليددة حسددب ق دداء هللان وأن تكددون هنددا  حريددة اسددت مار األمددوا  بددرا 
وبحران فكانا تأكيددا ودلديال للدوالةن بأنده عدا م علدى إدارة الدولدة فدي داَدرة شدرع هللا 

التنفيدت وقرنده  وحكمهن وأن تل  من طاعة هللا التي أن   في كتابه الكريمن فأصدر أمر
 . (3)بالتطبيق

ن ×ا مدددن كتدداب هللا وسدددنة رسدددوله إن الدولددة اإلسدددالمية تجعدد  دسدددتورها مسددتمدَّ 
فهو قانونهم األكبدر الدتي ترجدع إليده  نوتستمد منهما أمهاا األخالق وأساسياا العقاَد

 ك  القوانين الفرعية. 

الشدريعةن ندابع مدن اإلسدالم ومصدادر  من أهداف مرحلدة التمكدين و دع نظدامإن 
يتناو  ك  مناشط حياة الناسن الفردية والعامدةن فالبدد مدن و دع األنظمدة التاليدة علدى 

                               
 .36ن 35كمن بسيرة عمر بن عبد الع ي  البن الح( انظر: 1)
 . 88ن بالمصدر نفسه( 2)
 . 278( انظر: إدارة عمر بن عبد الع ي ن محمد القحطانين ب3)
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 سبي  الم ا : 

نظددام التعلدديم فددي كدد  مراحلدده المعروفددةن بدد  التعلدديم المسددتمد بعددد المرحلددة  -1
 التعليميةن يتناو : التعليمن والتدريبن والت قيف. 

 والمصارف.  ونظام لإلعالمن ونظام لالقتصاد والتجارةن -2

 ونظام لتنمية ال روة والموارد.  -3

ونظام لتعام  الفرد مع الدولة وتعامد  الدولدة مدع الفدردن بحيد  يحفدظ للدولدة  -4
 هيبتهان وللفرد كرامته وإنسانيته. 

 نظام للجيش والتجنيد وما يتص  به.  -5

نظام سياسي للدولةن يو   األسدس التدي تقدوم عليهدا سياسدة الدولدة الداخليدة  -6
 يةن وما فيهما من تفريعاا  خمة. والخارج

 نظام للعم  والعما  ونقاباتهم.  -7

 ونظام للخدماا التي تؤديها الدولة للمواطن م  :  -8

 الخدماا االجتماعية العامة.  -

 والخدماا الصحية. -

 والخدماا التي تقدمها المرافق العامة في الدولة. -

 كله.  ونظام الدعوة إلى هللا ونشرها على مستوذ العالم -9

  .التي ال تدين بدين اإلسالم م  مع الدو ونظام للتعا -10

 جد واألوقاف. اونظام للمس -11

 ونظام ل مر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -12

 ومير تل  من األنظمة التي تقت يها مصال  الناسن أو دفع الم ار عنهم. 

 ية وحدها. والبد من أن تستقي هتس األنظمة من مصادر الشريعة اإلسالم

تربدوا فدي أح دان  األنظمة وكتابتها أه  التخصدب ممدن ويشرف على تنفيت هتس
والش  أن الدستور اإلسالمي تستمد أصوله من  .(1)الدعوة وعاشوا لإلسالم وباإلسالم

القددرآن الكددريمن والسددنة النبويددة الصددحيحة التددي تعتبددر بيانددا وتفصدديال لمددا فددي الكتددابن 
اشدين ومتاهب المجتهدينن وما أجمعوا عليه في كد  عصدرن وكتل  أعما  الخلفاء الر

 وإن كان التشريع بمعنى التحلي  والتحريمن ال يؤخت إال من الكتاب والسنة. 

 وأهم مصادر الدستور اإلسالمين يمكن تعددها فيما يلي:

                               
 (. 2/741( انظر: فقه الدعوة إلى هللا )1)
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ِ َقَب َبنَُ +قا  تعالى:  القرآن الكريم: -1 ََ اَِكبَََُب َبب ََِنَ إبًََِ ََ َْاَ  إباَّ أَنِن َنَ َأ ِحَكَ   َنِيَ اَنَّنَسب ِبب
 . [105]النساء:  "هللاَ 

فهو المصدر األو  التي يشتم  على جميدع األحكدام الشدرعية التدي تتعلدق بشدَون 
الحيدداة البشددريةن كمددا يت ددمن مبددادئ أساسددية وأحكامددا قاطعددة إلصددالح كدد  شددعبة مددن 

ون إليده مدن أسدس تقدوم شعب الحيداةن كمدا بدين القدرآن الكدريم للمسدلمين كد  مدا يحتداج
 عليها دولتهم. 

هددي المصدددر ال دداني الددتي يسددتمد مندده الدسددتور اإلسددالمي  السددنة المطهددرة: -2
أصوله ومن خاللها يمكن معرفة الصيغ التنفيتيدة والتطبيقيدة ألحكدام القدرآن مم لدة فدي 

ومن خال  السنة يمكدن التعدرف علدى نوعيدة المجتمدع الم دالي  نل مة ×قيادة الرسو  
 لتي ينشدس اإلسالم. ا

نن قددا  ابةن وفددي مقدددمتهم الخلفدداء الراشدددووخاصددة الصددح إجمدداع األمددة: -3
ََِمننِؤمبنبَي نَنَ ََبننلب َمننَ تَننن َ +تعددالى:  ًَِ َ ننببًوب ا َِنندب َمننَ تَنبَننيََّ ََننلَ اِهَننَدى َ َُنَّببننِ  غَنن َلَّ َ َمننَ ََُ ننَقبقب اَلََّ نن َل مبننَ  َن

ِْ مَ  ًكاَ َنِصَبلب َقَهنََّ  َ َ ََ   . [115]النساء:  "صب

فدي عصدور الخالفدة الراشددةن لديس لده  -حكاما ومحكومين  -إن إجماع الصحابة 
بالسدنةن فهدم الدتين    للكتابن والطريق السليم للعم إال معنى واحدن وهو الفهم الصحي

في إقامة حياة النداس عليدهن فهدم  ×عاصروا عهد تن ي  الكتابن وعاشوا طريقة النبي 
اس لدروح الددينن وأعدرف النداس بمقاصدد الشدرعن وأقددر النداس علدى التمييد  أفهم الند

بين الحق والباط ن ومن المستبعد ب  من المحا  أن يجتمعدوا علدى باطد ن لقدو  النبدي 
ولهدددتا كدددان إجمددداعهم حجدددة يسدددوغ أن تراعدددى  ن(1)«إر أمننِت   رُمننن  ََنننَل ضنننَِع: »×

مدة قدد يكدون علدى فهدم ندبن وتو ع  من مصادر الدسدتور اإلسدالمين وإجمداع األ
 . (2)ويجو  أن ينعقد اإلجماع عن اجتهاد وقياسن ويكون حجة

َب َأ ب اِْلَنِ وب +قدا  تعدالى:  متهب العلمداء والمجتهددين: -4 ََ اِْمن ن ََا َقنََ َمِ  َأِمنٌل مَب َ إب
َهِ  ََََ  َْدُّ َخ إبََل اَلََّ  لب َ إبََل َأ ِلب اِْملب مبننِ ََ ا  بلب َ ََِ   ََا َه ِ َأ َُنِنببدَ نَلَ مبننِ ِْ َُ ََ ُ  . [83]النساء: "َبَمَل اَّذب

وألن العلمداء فدي  ن(3)وايية دلي  علدى األخدت باالجتهداد إتا عددم الدنب واإلجمداع
كاألنبياء في بني إسدراَي ن فهدم المؤتمندون علدى نقد  العلدمن والمفو دون  ×أمة محمد 

فلديس  -ال لعصدمة اختصدوا بهدا  في استنباط األحكام المتجددة فدي عمومداا الشدريعةن
وهللا تعدالى يقددو : « أهد  الددتكر»ولكدن ألهليدتهم فددي أن يسدموا  -فدي اإلسدالم كهنددوا 

َََم رَ + َِ َُ   َ تَن  . [43]النح :  "فََِ َأََ ا َأِمَو اَذَبِنلب إبر َنننِ

                               
 . 4014( رقم 2/464اد األعظم )( ابن ماجهن كتاب الفتنن باب السو1)
 (. 1/385( انظر: رو ة الناظر وجنة المناظر )2)
 (. 5/292( انظر: تفسير القرطبي )3)
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فمدا تهددب إليدده العلمداء المجتهدددون فددي األمدة وإن لددم يكددن حجدة فددي تاتددهن إال أندده 
يددرا فددي فهددم روح الشددريعة وقواعدددهان ومعالجددة مددا يسددتجد مددن ق ددايا فددي يسدداعد ك 

 وء هتا الفهمن  م إن لهم القدرة على  بط المناط فدي األحكدام وقيداس الفدروع علدى 
 . (1)األصو  فيها

المقدمون في هتا الم مارن  م يقدم العدالم  -وال ش   -وعلماء القرون األولى هم 
السلف في الهدذ والسما وعمق الفهدمن ومد ارة العلدمن  كلما كان أك ر قربا من علماء

  .(2)فمتاهب العلماء المجتهدين هي رابع مصادر الدستور اإلسالمي

إن الدسددتور اإلسددالمي للدولددة الصددالحة يشددتم  علددى قواعددد ونظددم تو دد  نظددام 
تحديدددد كددد  سدددلطة مدددن الحكدددم وتنظددديم السدددلطاا العامدددة وارتبددداط بع دددها بدددبعرن و

ن التشريعية والق اَيةن والتنفيتية بك  دقة وو وحن وتو ي  حقدوق السلطاا ال ال 
األفددراد علددى الدولددةن وواجبدداتهم نحوهددان والحقددوق بكدد  تفصدديالتها معنويددة وماديددةن 

 تل  الواجباا وااللت اماا وو ع القوانين المفصلة للدستور م  : كو

تلد  كلده مسدتمدا  القانون المددنين والقدانون الجنداَين والقدانون العدام بحيد  يكدون
مددن المصددادر المددتكورةن إن هددتس الدعامددة عندددما تقددوم علددى مددا ينبغددي تقددوذ الدولددة 
المسدلمة وتحمددي أنظمددة الحيدداة مددن عبدد  العداب ين الددتين ال يدددركون الحددق فددي سياسددة 
الرعيةن أو يدركونه لكنهم ينحرفون عنهن لقد جاءا هتس الشريعة لسد حاجة المسدلمين 

ن ألمتده كد  شديءن ولدم يبدق للعلمداء فدي إال وقد بدي   ×ى رسو  هللا من األحكام فما توف
تلدد  مددن دور إال  إظهددار حكددم هللا ورسددوله وتفسددير النصددوب الشددرعية وفددق قواعددد 

 اإلسالم الكلية. 

إن تطبيددق الشددريعة اإلسددالمية يحقددق نتدداَ  طيبددة فددي حيدداة المسددلمينن ومددن هددتس 
تروي ددها علددى الخيددرن لددتا كددان الددوا ع النتدداَ  تهددتيب الددنفس مددن الشددرور واي ددام و

الدديني  مددرة مددن  مارهددا يمندع مددن ارتكدداب الجريمددةن ويحاسدب الددنفس عليهددان ويكددون 
مددا ال أمددام العددين ممددا يجعدد  الددنفس تخشددى هللا وتتقيدده داَمددا وأبدددان كمددا أنهددا تحقددق 
ة المسدداواة بددين المسددلمين فددي الحقددوق والواجبدداا وتنشددر العدالددة فددي الدولددة اإلسددالمي

لجميع ساكنيهان كما أن في تطبيقها ن و  البركةن وتوالي الدنعمن إت لديس هنالد  طريدق 
مسدتق  لحسددن الجد اء فددي ايخدرةن وطريددق مسدتق  لصددالح الحيداة فددي الددنيا إنمددا هددو 
طريق واحدن تصل  به الدنيا وايخرةن وفي تطبيقهدا بركداا فدي النفدوس وبركداا فدي 

فالبركة قد تكون مع القلي  إتا أحسن االنتفداع بدهن  المشاعر وبركاا في طيباا الحياةن
ومددن نتدداَ  تطبيقهددا بندداء مجتمددع إسددالمي معتدد  بديندده وعقيدتدده بمددا الت مدده مددن سددلو  

ففيهما المواد الال مة لبناء الفدرد المسدلم والجماعدة  ن×مصدرس كتاب هللا وسنة رسوله 
تدداَ  حفدد  الهمددمن وبعدد  المسددلمة واألمددة المسددلمة والدولددة المسددلمةن كمددا أن مددن الن
ا ت دمنته تلد  الشدريعة مدالنفوس إلى األخت بأسباب العلدم والح دارة والرقدي والتقددم ل

تت دمن نبدت عفدن الحيداة الح داري لمجتمعداا الرتيلدة  امن الدعوة إلى الحياة كما أنهد

                               
 . 6ن 5( انظر: الدستور اإلعالمي للمودودين ب1)
 (. 2/542( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )2)
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 . (1)أيا كانا وأينما وجدا

 الحاكم الصال : -ب

الددعاَم  ا الشدرعيةن ف نده يكدون إحددذيا للصدفاإن الحاكم إتا كان صالحان مستوف
القوية التي تشد من أ ر دولة اإلسالم وتعينها على القيدام بوظاَفهدا السدامية خيدر قيدامن 

 استجالبا للخير ودفعا للشر. 

وبقدددر مددا يددأتي الخيددر ويك ددر فددي وجددود اإلمددام الصددال ن بقدددر مددا يتفاعدد  الشددر 
الفتندة إتا لدم »اإلمدام أحمدد رحمده هللا: وتتفاقم الفدتن فدي حالدة خلدو ال مدان مندهن يقدو  

البددد للندداس مددن حدداكمن أتددتهب حقددوق »ويقددو  أي ددا: « يكددن إمددام يقددوم بددأمر الندداس 
 . (2) «الناسع

واألص  في اإلمام أن يكون صالحا في نفسهن قددوة لغيدرسن فكلمدة )اإلمدام( نفسدها 
امن ويقدا  للطريدق: تد  على تلد ن فمعندى اإلمدام: القددوةن ومنده قيد  لخشدبة البنداء: إمد

 . (3)إمامن ألنه يؤم فيه المسال ن أي يقصد

نَّنَسب إبَمَمكنَ+ :وقد قا  هللا تعالى لنبيه إبراهيم عليه السالم ََ ََب ََن َب  [124]البقدرة:  "إبَِنب َقَ

 . (4)«جعلنا  إماما للناس يأتمون ب  في الخصا ن ويقتدي ب  الصالحون »أي 

لصالح ال يستحقون اإلمامدةن فد براهيم عليده السدالم ولهتا ف ن التين يفتقدون إلى ا
َْبَّنِتب +مددا بشددرس باإلمامددة:  قددا  لربدده بعددد ََ علددى جهددة االسددتفهامن أي  [124]البقددرة:  "َ مبننَ 

ومن تريتي يا رب ماتا يكونع فأخبرس هللا تعدالى أن فديهم عصداة ظدالمين ال يسدتحقون 
َبمبيَ +قا   ناإلمامة ََِهدبي اَظََّ والعهدد المدراد فدي اييدة هدو: النبدوة  [124]البقدرة:  "َ  َُنَنََل 

  .(5)أو اإلمامةن أو والية األمر

ََِهنندبي اَظَّننََبمبيَ +قددا  القرطبددي فددي تفسدديرس:  )اسددتد  جماعددة مددن العلمدداء  " َ َُننَننََل 

بهدتس اييددة علددى أن اإلمددام يكددون مددن أهدد  العددد  واإلحسددانن والف دد  مددع القددوة علددى 
أال ينا عوا األمر أهلهن فأما أهد  الفسدوق والجدور  ×التي أمر النبي وهو  نالقيام بتل 

وفي ايية إشارة إلدى أن اإلمامدة والعدد  فيهدان أماندة وعهددن  ن(6) والظلم فليسوا بأهله(
والجور والظلم فيهان خيانة لتل  العهد وهتا يقدا  فدي كد  واليدة شدرعيةن يقدو  الشديخ 

لوالية العامة الشرعية حق أهد  اإليمدان والعدد ن ا»رشيد ر ا في تفسيرس لهتس ايية: 
وهللا تعالى لن يعهد ب مامة الناس وتولي أمورهم للظالمينن فك  حاكم ظالم فهو نداقر 
 لعهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

                               
 . 61ن 60ن ب( انظر: تطبيق الشريعة اإلسالميةن د. عبد هللا الطريقي1)
 . 19طانية ألبي يعلين بل( األحكام الس2)
 (. 1/134( انظر: لسان العربن مادة )أمم( )3)
 (. 2/107( تفسير القرطبي )4)
 (. 3/24( تفسير الطبري )5)
 (. 2/108( تفسير القرطبي )6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الباب ال ال : مراح  التمكين وأهدافه        

 377 

 . (1)«هللا تعالى

إن وجود الحاكم الصدال   درورة إسدالمية لتددعيم الدولدة الحاكمدة بمدا أند   هللان 
جبا تنصيبهن بحي  تدوافر اإلجمداع علدى تلد  ولتل  نجد أن الشريعة اإلسالمية قد أو

اإلمددامن أن  ن واألصدد  فددي وجددوب تنصدديبن بددال خددالف معتبددر(2)منددت عهددد الصددحابة
منددا أميددر ومددنكم أميددرن  :الصددحابة لمددا اختلفددوا فددي سددقيفة بنددي سدداعدةن قالددا األنصددار

ن دفعهم أبو بكر وعمدر ر دي هللا عنهمدا وقدالوا: إن العدرب ال تددين إال لهدتا الحدي مد
خليفدة  قريشن ودارا بين الفريقين محاوراا ومناظراا انتها إلى مبايعة أبي بكدر 

فلددوال أن اإلمامددة واجبددة لمددا سدداما تلدد  المحدداورة والمندداظرةن ولقددا   ن×لرسددو  هللا 
 قاَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد : ليسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددريش 

 . (3)وال ميرهم

لقددد كددان إجمدداع الصددحابة علددى  ددرورة تنصدديب خليفددة مسددتمدا مددن نصددوب الكتدداب 
ن وحسما الشدريعة أمدر اإلمامدة بكد  و دوحن (4)ة الوا حة الداللة على هتا الوجوبلسنوا

فجعلا شروطا في اإلمامةن و ادا الشريعة من  بط هدتا األمدر بدأن جعلدا أمدر التدرجي  
وأهد  الحد  والعقدد  .بهتس الشروط راجعا إلى خاصة األمة المعروفين بـ )أهد  الحد  والعقدد(

حددددتها الشددريعة لددولي األمددرن وينوبددون عددن األمددة فددي اختيددار ينظددرون فددي الشددروط التددي 
 رج  مستوف لتل  الشراَط التي تعتبر المعيار الشرعي للصالح المطلوب في الحاكم. 

ومن الجدير تكرس هنان أن أه  الح  والعقد أنفسهم يخ عون لشروط حددها أهد  
ن يسددتحق اإلمامددةن العلددم مددن أهمهددا: العدالددةن العلددم الددتي يتوصدد  بدده إلددى معرفددة مدد

وال الدد  أن يكددون مددن أهدد  الددرأي والتدددبير المددؤديين إلددى اختيددار مددن هددو لإلمامددة 
 . (5)أصل 

وهتس األمور ينب عليها دستور الدولة المستمد من الكتاب والسنة المطهدرةن كمدا 
إن الشريعة اإلسالمية انفردا بك يدر مدن  شروط اإلمامة العظمى.أن الدستور يت من 

الحكم مؤادهدا فدي النهايدة أال يقددم لهدتا المنصدب الجليد  إال مدن يغلدب علدى األسرار و
الظددن أندده أهدد  لقيددادة خيددر أمددة أخرجددا للندداسن وهددتس الشددروط منهددا مددا هددي شددروط 

 صحةن ومنها ما هي شروط كما . 

 الشرط األو : اإلسالم:

ََ +واإلشارة إليه في قوله تعالى:  ََ آَمَن ا َأطبً ََ ا اَلََّ ن َل َ َأ ِلب اِْمنلب ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ  ا هللاَ َ َأطبً
 .(6)ن أي توي أمركم ومن ولوس من المسلمين[59]النساء:  "مبِنَك ِ 

                               
 (. 1/113( تفسير المنار )1)
  .124( انظر: مراتب اإلجماع لإلمام أبي محمد بن ح من ب2)
 . 19( انظر: األحكام السلطانية ألبي يعلين ب3)
 (. 2/482( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )4)
 . 4للماوردين بو 19( األحكام السلطانية للقا ي أبي يعلين ب5)
 ( تحقيق أحمد شاكر. 8/503( انظر: تفسير الطبري )6)
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وقا  النووي رحمه هللا: )أجمع العلماء على أن اإلمامة ال تنعقد لكافرن وعلدى أنده 
  .(1)ا(لو طرأ عليه الكفر انع  ن قا : وكتا لو تر  إقامة الصلواا والدعاء إليه

 العدالة: الشرط ال اني:

وكد  مدا  نوالعدالة هي التحلي بالف اَ  والتخلي عدن الرتاَد  مدع تدر  المعاصدي
 . (2)يخ  بالمروءةن وهي ت با باالستفا ة والشهرة

 الشرط ال ال : التكورة:

 . (3)أجمع العلماء على أن المرأة ال يجو  أن تكون إماما

ط اإلمدام األعظدم كونده تكدران وال خدالف فدي قا  الشنقيطي رحمه هللا: )من شرو
لمدا بلغده أن  ×تل  بين العلماءن ويد  له ما  با في صحي  البخاري وميرس أن النبدي 

 .(4)«(ََ ُفََ ق   َ  ا أملم  املأة»فارسا ملكوا ابنة كسرذن قا : 

 الشرط الرابع: القدرة وسالمة الحواس:

ًََِ +قا  تعالى:  ََ ََِكنلَ َمنَ ََُ نَ َ إبرَّ هللاَ اِ دََفََخ  ن ب َ هللاَ َُننِؤِتب َم ِْ َِ ب َ اْلِب َب َِ دَعك وب ا ِْ  "َكِ  َ زَاَدَخ َ 

 . [247]البقرة: 

 . (5)«أي يكون سليم األع اءن مير  من وال أعمى ونحو تل »قا  الشنقيطي: 

 الشرط الخامس: القرشية:

كبده هللا فدي الندار إن هتا األمر في قريشن ال يعاديها أحدد إال » :×قا  رسو  هللا 
ن وشدرط القرشدية قدد اختلدف فدي كونده شدرط صدحة أو (6)«على وجهه ما أقاموا الدين

شرط كما ن وتهب الجمهور إلى أنه شرط صحةن وكما أن شدرط القرشدية قيدد بشدرط 
 وهو: إقامة الدين التي هو المطلب من وراء اإلمامة. 

 الشرط السادس: الحرية:

من شروط اإلمام األعظدم أن يكدون حدران فدال يجدو  ال خالف بين العلماء في أن 
 . (7)أن يكون قاَد األمة من العبيدن ونق  عنهم اإلجماع على تل 

 الشرط السابع: البلوغ:

البد لمن يتولى أمر المسدلمين أن يكدون رجدالن فالصدبيان ال يليدق أن يلدوا األمدور 
رتده علدى القيدام بأعبداء العظامن واإلجماع منعقد على عدم جوا  إمامة الصدبي لعددم قد

                               
 (. 12/229( شرح صحي  مسلم للنووي )1)
 . 4طانية للفراءن ب( األحكام السل2)
 . 125ومراتب اإلجماعن ب ن(4/110( انظر: الفص  بين المل  والنح  )3)
 (. 13/58ن فت  الباري )7099ن حدي  رقم 18( البخارين كتاب الفتنن باب: 4)
 ( 1/57( أ واء البيان )5)
  .7139( رقم 13/122من قريشن فت  الباري ) من باب: األمراء( البخارينكتاب األحكا6)
 . 20( انظر: األحكام السلطانية ألبي يعلين ب7)
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 . (1)الحكم 

 الشرط ال امن: العق :

ألن اإلمامدة »ال ن اع بين أه  العلم فدي أن المجندون أو المعتدوس ال تجدو  إمامتده 
 . (2)«تدبيرن والعق  آلة التدبيرن ف تا تهب العق  تهب التدبير

 الشرط التاسع: العلم المؤدي إلى االجتهاد: 

ين فددي اإلمددامن بحيدد  يصددل  أن يكددون قا دديا مددن وهددو شددرط عنددد علمدداء المسددلم
 ق اة المسلمين وحتى يمكنه االستغناء عن استفتاء ميرس في الملماا والحواد . 

بعدم صحة عقد اإلمامة لمن لم ين  رتبة االجتهداد  -رحمه هللا  -وصرح الشاطبي 
قد إال لمدن ندا  إن العلماء نقلوا االتفاق على أن اإلمامة الكبرذ ال تنع»والفتوذن فقا : 

 . (3)«رتبة االجتهاد والفتوذ في علوم الشرع

وتهب بعر العلماء إلى أن هتا شدرط كمدا  ولديس شدرط صدحةن ومدن رأذ أنده 
وهدتا مددا صدرح بده الشدداطبي  نشدرط صدحة أجدا  واليددة ميدر المجتهدد عنددد ال درورة

 فددرر خلددو ال مددان عددن مجتهددد يظهددر بددين الندداسن وافتقددروا إلددى إمددام إتا»بقولدده: 
ه لجريدددان األحكدددام وتسدددكين  دددورة ال ددداَرين والحياطدددة علدددى دمددداء المسدددلمين نددديقدمو

وأمدوالهمن فالبددد مددن إقامدة األم دد  ممددن لديس بمجتهدددن ألنددا بدين أمددرينن إمددا أن يتددر  
الناس فو ىن وهو عين الفساد والهر ن وإمدا أن يقددموس فيد و  الفسداد بدهن وال يبقدى 

 . (4)«إال فواا االجتهاد

 عاشر: الحنكة في أمور الحرب والسلم:الشرط ال

فينبغددي لددولي أمددر المسددلمين أن يكددون تا خبددرة ورأي حصدديف فددي أمددور الحددرب 
وحسدن  نم  : تدبير الجيوشن وسدد ال غدور وحمايدة بي دة المسدلمين ومنا لدة األعدداء

االستفادة من األصدقاءن وكتل  في أمور السلم بأن يمل   مام األمة ويأخت من ظالمها 
  .(5)ومها ول عيفها من قويهان ويقيمها على الحق ويقيم بها الحقلمظل

أن يكدون قيمدا بدأمر الحدرب والسياسدة »وعد القا ي أبدو يعلدي مدن شدرط اإلمدام 
ن وهددتا الشددرط مددن شددروط الصددحة عندددس (6)«وإقامددة الحدددودن ال تلحقدده رأفددة فددي تلدد 

 . (8)وكتل  ابن خلدون ن(7)وعند الماوردي

عتبدرةن رمدم ندب العلمداء عليهدان ليسدا  دربة ال ب كلهدان على أن الشدروط الم
بحي  لو وجد شخب فيه معظمها ال تنعقد له اإلمامة حتى توجد فيده كلهدان الن بد  إن 

                               
 ( 4/11(ن انظر: الفص  بين المل  والنح  )1/270( تفسير القرطبي )1)
 ( 2/494( الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )2)
 (. 2/126( االعتصام للشاطبي )3)
 . (2/126االعتصام للشاطبي )( 4)
 (. 1/270( انظر: تفسير القرطبي )5)
 . 20حكام السلطانية ألبي يعلين ب( األ6)
 . 6( انظر: األحكام السلطانية للماوردين ب7)
 . 193( انظر: المقدمةن ب8)
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يجدو  نصدب المف دو  مدع »: اسب تغير األحوا  ب  قا  القرطبديفي األمر مرونة تن
م إنمدا نصدب لددفع وتلد  أن اإلمدا نوجود الفا د  خدوف الفتندة وأال يسدتقيم أمدر األمدة

العدو وحماية البي ة وسد الخل ن واستخرا  الحقوق وإقامة الحددودن وجبايدة األمدوا  
لبيددا المددا  وقسددمتها علددى أهلهددان فدد تا خيددف ب قامددة األف دد  الهددر  والفسدداد وتعطيدد  
األمدور التددي ألجلهددا ينصددب اإلمددامن كددان تلدد  عددترا ظدداهرا فددي العدددو  عددن الفا دد  

ن (1)تل  أي ا علم عمدر وسداَر األمدة وقدا الشدورذ بدأن السدتةللمف و ن ويد  على 
 . (2)«فيهم فا   ومف و 

 وال شددد  أن مددددن أهدددداف مرحلددددة التمكدددين تقددددديم الحددداكم الصددددال  الدددتي تتدددددعم بدددده 
 دولة اإلسالم. 

وبيدان شدروط الحداكم مدن  ×إن إقامة الدستور علدى نهد  كتداب هللا وسدنة رسدوله 
نن إن القددرآن الكددريم تكددر للحدداكم الصددال  صددفاا خاللدده مددن أهددداف مرحلددة التمكددي

 نومالم  ال تقف عند حد اإلج اء والصحةن وإنما تتجاو هما إلدى حدد السدمو والرفعدة
وقاَدد الخاصدةن والفدرد األو   نوكيف ال يكون األمر كتل ن والحداكم هدو أسدوة العامدة

 في األمةن المقدم لقيادة الركب في ك  المهماا والملماا. 

وسدنرذ  نلقرآن ك يرا من الصفاا العظيمة التدي يحبهدا المدولى عد  وجد إن في ا
 تل  ب تن هللا في بعر شخصياا المرسلين. 

 الرعية الصالحة: -جـ

إن مددن أهددداف مرحلددة التمكددين إيجدداد دعدداَم دولددة اإلسددالم ومددن أهمهددا االهتمددام 
 نتهددابالرعيددة وتربيتهددا علددى نهدد  رب البريددة لتصددب  مؤمنددة بربهددا مصددلحة فددي حيا

تتحم  إقامة الحياة اإلسالمية على شريعة هللا وتقوم ب ل ام الحكام على االستقامة علدى 
فالرعية هي التي تمد الحاكم بشرعية الواليدةن وتدوظيفهم فدي مهمدة تحكديم  نشريعة هللا

إقامة مراسيم الدين واجبدة علدى المسدلمينن  دم اإلمدام يندوب »شرع هللان قا  القرطبي: 
 . (3)«عنهم

لرعية الصدالحة قيمدة علدى مسدل  الدوالةن بحيد  إتا  امدوا عدن السدبي  ردتهدمن فا
تهم واالبتعداد عدن الطريدق المسدتقيم خلعدوإتا اعوجوا قومتهمن فد ن أبدوا إال االنحدراف 

واألمدة المسدلمة ليسدا كأيدة أمددةن وال ينبغدي لشدعوبها أن تكدون رعيدة كأيددة  نوأبعددتهم
 نها أمة صاحبة رسدالة وحاملدة أماندةن اختارهداوتوجه فتتوجهن إ نرعيةن تساق فتنساق

بين األمم وأرس  فيها أف   الرسو ن وأن   إليها أحسدن الكتدبن وخصدها بأف د   هللا
نَّننَسب َ َمننَل َر +شددريعة وكفلهددا بأسددمى رسددالة كمددا قددا  سددبحانه:  َِ ََب ًَِ أَمَّننع  َأِخلبَقنن َُِ  َخنن نن َنننِ

                               
المسلمين أن يختاروا واحدا منهم لوالية األمر بعدس حين طلب إليه أن يعهد  ( الستة هم التين نص  عمر 1)

وقابن وال بير بن العوامن وطلحة عهدان وهم: علين وع مانن وعبد الرحمن بن عوفن وسعد بن أبي 
 بن عبيد هللا. 

 (. 5/259( تفسير القرطبي )2)
 ( 12/261) تفسير القرطبي( 3)
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ََِمِنَكن َب ا ََن َهنِ َر  ََِل وب َ تَنننِ ََِم لب َبب فهدم خيدر النداس للنداس وأنفدع  [110]آ  عمدران:  "لب َ تَنِؤمبنَن َر َبب

 . (1)الناس للناس

إن أمددة اإلسددالم تحتددا  لكددي تقددوم بمهمتهددا فددي هدايددة الندداس للخيددر إلددى أن تكددون 
 صالحة في نفسها مصلحة لغيرهان فهي الشهيدة على األمم ألنها أمة الوسط. 

َََِ +قا  سبحانه:  ََ َق ًَِكِ   ََنَذَب ََََن َََل اَنََّسب َ ََُكن َر اَلََّ ن َل  ََ ََنِ  أَمَّعك َ َ دَك ََبََُك نَ ا َشَهَداَ   َن
ا ن حقدوق الرعيدة علدى إن الدستور اإلسالمي في دولة الشدريعة بدي   .[143]البقرة:  "َشهبًدك

  .الحاكم وحقوق الراعي على المحكومين بدقة متناهية

حقوق الرعية على الراعي وح  الحاكم  إن من أهداف مرحلة التمكين بيان
 على تنفيتهان ومن أهم هتس الحقوق: 

 العم  على اإلبقاء على عقيدة األمة صافية نقية.  -1

 بت  األسباب المؤدية إلى وحدة األمة.  -2

 أن يعم  الوالة على حماية األمة من المفسدين والمحاربين.  -3

 أن يعملوا على حماية األمة من أعداء الخار .  -4

 اد األمة إعداد جهاديا. إعد -5

 حفظ ما و عا الشريعة ألجله.  -6

تحصدددي  الصددددقاا وأمدددوا  ال كددداة والخدددرا  والفددديء وصدددرفها فدددي مصدددارفها  -7
 الشرعية. 

 تحري األمانة في اختيار أرباب المناصب.  -8

إعطاء حقوق الرعية وما يستحقونه في بيا الما  من مير سرف وال تقتيدرن  -9
  تأخير. ودفعه في وقا ال تقديم فيه وال

اإلشراف المباشر علدى سدير األمدور بدين الرعيدة فدي كد  الندواحي اإلداريدة  -10
 . (2)أحوالهم  التي تتعلق بما يصل

فد ن لدوالة  نف تا استوفا الرعية حقوقها من والتها فالبدد أن تدؤدي واجباتهدا إلديهم
ن األمر حقوقا على الرعيدة واجبدة فدي أعنداقهمن ولدتل  فد ن مدن أهدداف مرحلدة التمكدي

 بيان هتس الحقوق في دستور الدولة وتتكير الناس بااللت ام بها. 

 ومن واجباا الرعية تجاس الوالة:

 الطاعة: -1

ََ ا اَلََّ  َل َ َأ ِلب اِْملب مبِنَك ِ +قا  تعالى: ََ ا هللَا َ َأطبً ََ آَمَن ا َأطبً  . [59]النساء: "ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ

                               
 (. 1/369( تفسير ابن ك ير )1)
 (. 323 – 2/315( انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )2)
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والة فددي اييددة المتقدمددة وبدددأ بهددم فددأمرهم بددأداء لمددا تقدددم إلددى الدد»قددا  القرطبددي: 
األماناان وأن يحكموا بين الناس بالعد ن تقدم في هتس ايية فدأمر الرعيدة بطاعتده جد  
وعال أوال وهي امت دا  أوامدرس واجتنداب نواهيدهن  دم بطاعدة رسدوله  انيدا فيمدا أمدر بده 

هريددرة وابددن عبدداس  ان علددى قددو  الجمهددور وأبدديونهددى عنددهن  ددم بطاعددة األمددراء  ال َّدد
 . (1)«وميرهم

وفددي المجتمددع اإلسددالمين الشددريعة فددوق الجميددعن يخ ددع لهددا الحدداكم والمحكددومن 
ال : »×ولهتا ف ن طاعدة الحكدام مقيددة داَمدا بطاعدة هللا ورسدولهن كمدا قدا  رسدو  هللا 

 . (2) «طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف

 النصرة: -2

اإلمدام الحداكم بمددا أند   هللا ومعا ددته ومناصددرته  فالواجدب علدى الرعيدة نصددرة
َْب َ اَُنَِّ َ ى+قا  تعالى:  نفي أمور الدين وجهاد العدو َِ َََل ا ََ ََََ نَ ا   . [2]الماَدة:  "َ تَن

من أتاكم وأمركم جميدع علدى رجد  واحدد مدنكمن يريدد أن يشدق عصداكم : »×قا  
ال يهدددانن ومدددن معا ددددته أن ومدددن نصدددرة اإلمدددام أ ن(3) «أو يفدددرق جمددداعتكم فددداقتلوس

فقوامته على األمدة وقيادتده لهدا إلعدالء كلمدة هللان تسدتوجب تبجيلده  نيحترمن وأن يكرم
ن وإكراما لشرع هللا سدبحانه الدتي ينداف  ويددافع عندهن وإجالالَّ  وإجالله وإكرامه تبجيالَّ 

 يقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  رسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  
م  القدرآن ميدر الغدالي جال  هللا تعالى: إكرام تي الشيبة المسلمن وحاإن من إ: »×هللا 

 . (4) «فيه والجافي عنهن وإكرام تي السلطان المقسط

 النص : -3

 -الددين النصديحة : »×إن اإلسالم أوجب على الرعية أن تناص  والة أمرها قدا  
ولكتابده ولرسدوله وألَمدة  -ع  وجد -  قا  الصحابة: لمن يا رسو  هللاع قا :  - ال ا 

 . (5) «المسلمين وعامتهم

 فهدتا عمدر  ن-رعداة ورعيدة  -قد كان الصحابة ر وان هللا عليهم يتناصدحون و
 رحددم هللا مددن أهدددذ إلددي  »درة الددوالةن وفخددر األَمددة فددي هددتس األمددة يقددو  للرعيددة: 

 . (6)«عيوبي

 التقويم: -4

                               
 (. 5/259( تفسير القرطبي )1)
 (. 8/135) 7145عة لإلمامن حدي  رقم ( البخارين كتاب األحكامن باب السمع والطا2)
 . 1852( رقم 3/1480( مسلمن كتاب اإلمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين )3)
ن وصححه األلبانين انظدر: 4822باب تن ي  الناس منا لهمن رقم الحدي   ن( رواس أبو داودن كتاب األدب4)

 . 4053( رقم 3/1918صحي  سننه أبي داود )
 . 55( رقم 1/74إليمانن باب بيان أن الدين النصيحة )( مسلمن كتاب ا5)
 (. 1/169( أوردس اإلمام الدارمي في مقدمة سننه )6)
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لقد استقر في مفهوم الصحابة أن بقاء األمة على االستقامة رهن باستقامة والتهدان 
عنددما اختيدر للخالفدةن قدام فدي الصدحابة خطيبدا فقدا  بعدد أن حمدد هللا  فهتا أبدو بكدر 

أما بعدن أيها الناس ف ني قد وليا عليكم ولسدا بخيدركمن »وأ نى عليه بالتي هو أهله: 
ف ن أحسنا فأعينونين وإن أسأا فقومونين الصدق أمانةن والكتب خيانةن وال دعيف 

والقدوي فديكم  دعيف حتدى آخدت  نفيكم قدوي عنددي حتدى أرجدع عليده حقده إن شداء هللا
الحق منه إن شداء هللان ال يددع قدوم الجهداد فدي سدبي  هللا إال خدتلهم هللا بدت ن وال تشديع 
الفاحشة في قوم إال عمهدم هللا بدالبالءن أطيعدوني مدا أطعدا هللا ورسدولهن فد تا عصديا 

 . (1)«هللا ورسولهن فال طاعة لي عليكمن قوموا إلى صالتكم يرحمكم هللا

ال يكتفدددي ب نصدداف النددداس مددن نفسدددهن حتددى ينصدددفهم مددن عمالددده  وكددان عمددر 
إندي لدم أبعد  عمدالي لي دربوا »ووالتهن ويسأ  الرعية عمن أساء منهمن وكان يقو : 

أبشاركم وليشتموا أعرا كم ويأختوا أموالكمن ولكني استعملتهم ليعلمدوكم كتداب ربكدم 
حتددى أقصدده  ن ليرفعهددا إلددي  ه علددي  وسددنة نبدديكمن فمددن ظلمدده عاملدده بمظلمددة فددال إتن لدد

 . (2)«منه

هددي عالقددة  -كمددا تحدددد الشددريعة معالمهددا  -إن العالقددة بددين الراعددي والراعيددة 
 التعاون والتعا د مع الن اهة والتجردن فهي عالقة هدفها إعالء كلمة هللا. 

ق دعداَم الدولدة فدي دنيدا الوجدود المتم لدة فدي يدإن من أهداف مرحلدة التمكدين تحق
 ام حكم شرعين وحاكم صال ن ورعية صالحة مصلحة. نظ

 ا: إقامة قواعد النظام اإلسالمي: انيَّ 

ويدددخ   ددمنا فددي أهددداف التمكددين الحددرب علددى إقامددة قواعددد النظددام اإلسددالمي التددي 
ومددن أهددم هددتس القواعددد الشددورذن والعددد ن والمسدداواةن  نتسدداهم فددي إقامددة المجتمددع المسددلم

 والحرياا. 

 الشورذ: -أ

تداو  الرأي في الحواد  مارسته الشعور مندت أقددم العصدورن مارسده العدرب إن 
والفرسن والمصريونن والهنودن والرومانن والصينيونن ومارسده الملدو  والفراعندةن 

 ولم يوجد شعب وال أمة إال مارسته في القديم والحدي . 

ى اإلتعان إن ملكة سبأ عندما وصلها كتاب من سليمان عليه السالم يدعوها فيه إل
بالوحدانية والربوبية وإلى الطاعة واإلسالم دعا الم  وهم أشراف النداس مدن قومهدا 

َِ بنَ  إبَِلَّ نبَُننٌَب َنننلب ٌ +إليهددا قالددا:  (3)ووجددوههم المقربددون نن ب هللاب   إبَِنب َأ ِْ ًَََِمََر َ إبنَّننلَ  ب إبنَّننلَ مبنَ َ نن
ً ب  َب اَننلَّحب ََََن َّ   اَنلَِّمَ َََِنن ا  ننَبمبيَ َأ َّ تَن ِْ ََننعك    َ ِأتَنن ِنب َم ََ قََطب ََِمننلَ َأفِنَُنن ِنب وب َأِمنلبي َمننَ َنننن َِ ََي أَُنَُّهنَ ا قََََنن

ََ   َأِملكا َحَِّّ َتِ َهَد رب  ََا َ َِمنلُب َب فَنَنظَلبي َمنَ َِْس  َشندبُد  َ اِْمنَل إبًََِن َن   ََ َأ ََ  قَن َّة  َ َأَ  َِْ  ]النمد : "قََََ ا 

                               
  .( وقا  ابن ك ير: إسنادس صحي 6/306( البداية والنهاية البن ك ير )1)
 (. 2/533( الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )2)
 . 17ين التميمين ب( انظر: الشورذ بين األصالة والمعاصرةن ع  الد3)
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29-33] . 

آن الكدريم يقددم لندا درسدا فدي األخدت بنظدام الشدورذن إت يقدب عليندا قصدة ملكدة إن القر
فلدم تنفدرد باتخدات موقدف لوحددها  ددم  نسدبأ عنددما تلقدا تهديدد سدليمان بدال حف علدى مملكتهدا

 . (1)تطلب تنفيتسن وإنما جمعا أشراف قومها وطلبا منهم ايراء في هتا المو ع الخطير

وإلددى هددتا القددو  تهددب  نفددي الشددريعة اإلسددالميةإن الشددورذ واجبددة علددى الحدداكم 
ك ير مدن العلمداء والفقهداءن فدال يحد  للحداكم أن يتركهدا وأن ينفدرد برأيده دون مشدورة 
المسلمين مدن أهد  الشدورذن كمدا ال يحد  ل مدة اإلسدالمية أن تسدكا علدى تلد ن وأن 

م علددى هددتا تتركده ينفددرد بددالرأي دونهددان ويسدتبد بدداألمر دون أن يشددركها فيددهن فد ن أقددد
الدتي  ×األمر فقد ارتكب منكران ينبغي عليها أن تنكرس عليهن أخدتا بحددي  رسدو  هللا 

مددن رأذ مددنكم منكددرا فليغيددرس » :×رواس اإلمددام مسددلم رحمدده هللا قددا : قددا  رسددو  هللا 
 . (2) «بيدسن ف ن لم يستطع فبلسانهن ف ن لم يستطع فبقلبه وتل  أ عف اإليمان

بتركده واجددب االستشددارةن واألمددة آَمدة لتركهددا واجددب األمددر  فالحداكم المسددتبد آ ددم
بالمعروف والنهي عن المنكرن وبوسع األمة إتا كانا متماسكة علدى قلدب رجد  واحدد 
ع له وتحرير األمة منه ومن ظلمه واستبدادسن ب  الشرع يفرر عليها تل ن قدا  ابدن 

َم األحكدامن ومدن ال والشدورذ مدن قواعدد الشدريعة وعد ا»رحمه هللا تعدالى:  (3)عطية
 . (4)«يستشير أه  العلم والدين فع له واجبن هتا ما ال خالف فيه

فددي تفسدديرس بأحكددام القددرآن معقبددا علددى  -رحمدده هللا  - (5)وقددا  الجصدداب الحنفددي
نَنَه ِ + :قوله تعالى  . (6)وهتا يد  على أننا مأمورون بها [38]الشورذ:  "َ َأِمَلَمِ  َش َْى  َنًنِ

مجمددوع كددالم الجصدداب يددد  علددى أن مددتهب أبددي حنيفددة »عاشددور:  قددا  الطدداهر بددن
 . (7)«وجوبها

واختلدف أصدحابنا هد  كاندا الشدورذ واجبدة علدى »: -رحمده هللا  -وقا  النووي 
أم كانددا سددنة فددي حقدده كمددا فددي حقنددان والصددحي  عندددهم وجوبهددان وهددو  ×رسددو  هللا 
َِْمِ  وب اِْمنننلب +قدددا  هللا تعدددالى  نالمختدددار والمختدددار الدددتي عليددده جمهدددور الفقهددداء  "َ َشنننَ ب

 . (8)«ومحققو األصو  أن األمر للوجوب 

                               
 . 69( انظر: دعوة سليمانن علي منسي عشكانن ب1)
 . 34ن رقم الحدي  16( مختصر صحي  البخاري للمنترين ب2)
( هو عبد الحق بن مالب بن عبد الرحمن بن عبد الرءوف بن تمام بن عطيةن يكندى أبدا محمددن وهدو مدن 3)

تدوفي عدام  نحكام والحددي  والفقده والنحدو واللغدةوكان فقيها عالما بالتفسير واأل نبن محاربانس   يد 
 . 175ن 174هـن انظرالديبا  المتهب في معرفة علماء المتهبن ب546

 (. 3/397( المحرر الوجي  في تفسير الكتاب الع ي  )4)
تبحر في العلوم وتلقى علدى يديده خلدق  ن( هو أبو بكر أحمد بن علي الرا ي كان مشهورا بال هد والورع5)

 (. 480 – 1/477هـن الطبقاا السنية في تراجم الحنفية )370وفي ك ير ت
 (. 3/386( أحكام القرآن للجصاب )6)
 (. 4/149( التحرير والتنوير )7)
 (. 4/76( شرح النووي على مسلم )8)
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ال منى لدولي األمدر عدن المشداورةن »: -رحمه هللا  -وقا  شيخ اإلسالم ابن تيمية 
َِْمِ  وب اِْمننلب +فقدا  تعددالى:  ن×فد ن هللا تعدالى أمددر بهدا نبيدده  ِْفبِل َهَنِ  َ َشنَ ب َهِ  َ اِ ننَُن ََنننِ ََِض  فَنَ

ُُّ اََِمَُن َنَبَبيَ فَِب  َََل هللاب إبرَّ هللَا ُيَب ََ ََ فَنَُن َنَِّو  ََِم ََ  «.  (1) [159]آ  عمران:  "ََا 

ولقددد تهددب إلددى وجددوب الشددورذ علددى الحدداكم جمدداهير العلمدداء مددن المحددد ينن وإليدد  
 بع هم: 

ومددن حددق األمددة اإلسددالمية أن تراقددب الحدداكم »: -رحمدده هللا  -قدا  األسددتات حسددن البنددا 
وأن يحتدددرم  تشددير عليدده بمدددا تددرذ فيدده مددن الخيدددرن وعليدده أن يشدداورها دق مراقبددةن وأنأ

َِْمِ  وب +إرادتهددان وأن يأخددت بالصددال  مددن آراَهددان وقددد أمددر هللا الحدداكمين بددتل  فقددا :  َ َشننَ ب
ننَنَه ِ +ا فقدا : وأ نى علدى المدؤمنين خيدرَّ  "اِْملب  ونصدا علدى تلد  سدنة  "َ َأِمنَلَمِ  َشن َْى  َنًنِ

 . (2)« ×  هللا رسو

أن يسوس البالد بمشاورة أهد  الحد   واألمير حتم عليه»ستات المودودي: وقا  األ
 .(3)«ا ب قة األمة والعقد أع اء مجلس الشورذن وهو أمير مادام م ودَّ 

وخامسة قواعد الدولدة اإلسدالمية حتميدة تشداور قدادة الدولدة وحكامهدا مدع »وقا : 
 . (4)«يهم وإم اء نظام حكم الشورذالمسلمين والن و  على ر اهم ورأ

أمددا الشددورذ فهددي أسدداس الحكددم الصددال ن وهددي »: -رحمدده هللا  - (5)وقددا  الشدديخ شددلتوا
ا مدددن السددبي  إلددى تبددين الحدددقن ومعرفددة ايراء النا ددجةن أمددر بهدددا القددرآنن وجعلهددا عنصددرَّ 

اسدم: )الشدورذ( العناصر التي تقوم عليها الدولة اإلسالميةن ففي الكتداب الكدريم سدورة عرفدا ب
ا مدن عناصدر الشخصددية وقدد سدميا بدتل  ألنهدا السدورة الوحيددة التددي قدررا الشدورذ عنصدرَّ 

اتده طهدارة القلدب واإليمدان والتوكد ن وطهدارة الجدوارح باإليمانية الحقدةن ونظمتهدا فدي عقددن ح
 . (6)«من اإل م والفواحشن ومراقبة هللا ب قامة الصالة وحسن الت امن بالشورذ

أمدا الشدرط ال الد  فهدو أن يكدون »: -رحمده هللا  - (7)خ محمد أبو  هرةوقا  الشي
االختيددار بشددورذ المسددلمينن واألصدد  فددي تلدد  هددو أن الحكددم اإلسددالمي فددي أصدد  

َِْمِ  وب اِْمننلب +و ددعه شددورذن لقولدده تعددالى:  فددي عامددة أمددورس  ×واللتدد ام النبددي  "َ َشننَ ب

                               
 . 135( السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعيةن ب1)
 . 361( مجموعة الرساَ  ل ستات حسن البنان ب2)
 . 36النظام السياسين ب –( نظام الحياة في اإلسالم 3)
 . 41( الخالفة والمل ن ب4)
( هو أحد علماء مصر المشهورينن وشيخ األ هر الشريفن له مؤلفاا ك يرة فدي الفقده والتفسدير وال قافدة 5)

 هـ. 1964العامةن توفي عام 
 . 459ن 458( اإلسالم عقيدة وشريعةن ب6)
ا عددن ا فددي الحددقن مدددافعَّ مددد أبددو  هددرة أحددد فحددو  علمدداء مصددر المعدددودينن كددان جريََّددهددو الشدديخ الجليدد  مح( 7)

اإلسالمن ال يخشى في تل  لومة الَمن له مصنفاا ك يرة في الفقه واألصو  وتاريخ التشدريعن ومدن كتبده علدم 
مددتاهب أصددو  الفقددهن واإلمددام مالدد ن والشددافعين وأبددو حنيفددةن وأحمدددن وابددن حدد من وابددن تيميددةن وتدداريخ ال

 اإلسالمية. 
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.. وإتا كدان الحكدم اإلسدالمي فدي أصدله التي كانا تهم المسلمينن ولم ين   فيها وحي.
شددوريا فالبددد أن يكددون االختيددار شددوريا أي ددان ألندده ال يمكددن أن يكددون الحكددم شددوريا 
ويكون الخليفة مفرو دا بحكدم الورا دةن إت إن الورا دة والشدورذ نقي دان ال يجتمعدان 

 . (1)«في باب واحد

الكدريم وصدحاح  والنداظر فدي آيداا القدرآن: »(2)قا  الشديخ عبدد الوهداب خدالفو
د ا بفدرد وإنمدا السنة يتبين أن الحكومة اإلسدالمية دسدتوريةن وأن األمدر فيهدا لديس خاص 

هددو ل مددة مم لددة فددي أهدد  الحدد  والعقدددن ألن هللا سددبحانه جعدد  أمددر المسددلمين شددورذ 
بيددنهمن وسدداق وصددفهم بهددتا مسدداق األوصدداف ال ابتددةن والسددجايا الال مددة كأمددة شددأن 

ه.. وإتا كدان المسدلمون أهملدوا تنظديم هدتس الشدورذ حتدى تهبدا اإلسالم ومن مقت يات
روحهدددان وجدددرؤ بع دددهم أن يقدددو : إنهدددا مندوبدددة ال محتومدددةن وصدددما ايتان عدددن 
سددماعهان وأ دداعوا البيعددة ومسددخوها حتددى جعلوهددا أمددرا صددوريان ال يحقددق الغددرر 

 . (3)«منها وال يشعر ب رادة األمة 

 : -رحمه هللا  - (4)وقا  األستات عبد القادر عودة

واإلسددالم يددرد نظددام الحكددم فددي الجماعددة إلددى الشددورذن لتسددتطيع الجماعددة أن »
ن ولتسدددتطيع أن تعددد لهم كلمدددا لصدددالحين للقيدددام بدددأمر هللا فددي الجماعدددةتختددار الحكدددام ا

شدورذ يحدو  عج وا عن أداء واجباتهم أو حادوا عن الطريق القدويمن كمدا أن نظدام ال
إت يجع  الجماعة رقيبة علدى الحكدام الدتين شَون الجماعةن بين الحكام وبين االسَ ار ب

اختددارتهمن وقددد جدداء اإلسددالم بنظددام الشددورذ وطبقدده المسددلمون قبدد  أن تعرفدده الدددو  
َ َأِمنَلَمِ  َشن َْى +الغربية بأحد عشر قرنا على األق ن وقد فرر هتا النظام بقوله تعدالى: 

نَنَه ِ  َِْمِ  وب اْمِ +وبقوله:  " َنًنِ  . (5) .[159]آ  عمران:  "لب َ َشَ ب

إن وكالة رَيس الدولة عدن األمدة »: -حفظه هللا  -وقا  األستات عبد الكريم  يدان 
وكالدة مقيددةن ومدن قيودهدا أن يشدداور األمدةن ألن المشداورة ورد بهدا الدنب الشددرعين 
فددال تملدد  األمددة التنددا   عنهددان ألن سددلطتها محدددودة بحدددود الشددرع فددال تسددتطيع أن 

اسدتعما  سدلطانها إال بهدتا القيددن قيدد الشدورذن سدواء  -رَيس الدولدة  -كيلها تفور و
  .(6)«صرحا بهتا عند انتخابه أو لم تصرح

                               
 . 94ن 93( تاريخ المتاهب اإلسالمية في السياسة والعقاَدن ب1)
من بعد أن حفظ القرآن الكريم ودرس 1900م بكفر ال ياا والتحق باأل هر الشريف سنة 1880( ولد سنة 2)

د1915في مدرسة الق اء الشرعين وتخر  فيها عام   نم1919ا بهدا وشدار  فدي  دورة من وعدين مدرسَّ
( سدنةن 22عة القاهرة ) ا مواهبه الخطابية والكتابية ومارس الق اء ودرس في كلية الحقوق بجامفبر

 ن مقدمة كتابه أصو  الفقه. م1956توفي 
 . 29-25( السياسة الشرعية أو نظام الدولة في الشَون الدستورية والخارجية والماليةن ب3)
الحقوق ونبغ فيهان ودرس الفقه اإلسالمي الجناَي  ( عبد القادر عودة من كبار المحامين في مصرن درس4)

وألف فيه كتابه المشهور التشريع الجناَي اإلسالمين وهو من أف   الكتب في  ندراسة شاملةن وواعية
رحمده هللا  –هتا المجا  أعدمه جما  عبد الناصر في محنة اإلخوان المسلمين في مصر وكدان إعدامده 

 م. 1955سنة  –
 . 132 – 122 اعنا القانونيةن ب( اإلسالم وأو5)
 . 37ن 36الدولة في الشريعة اإلسالميةن ب( الفرد و6)
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 -ولقد استد  القاَلون بوجوب الشورذ بالكتداب والسدنة وسديرة الخلفداء الراشددين 
 والمعقو .  -ر ي هللا عنهم أجمعين 

 األدلة من القرآن الكريم:

ََ +قا  تعالى:  -1 َِ َحِ َبن ن َُّن ا مب ُب  َنِنَف َِن  ََِ ََ َفظانَ َغَبنًَظ ا ََ َهَِ  َ ََِ  َننن ََ هللاب َبن َِْمَع  مَب فَببَمَ 
 ُُّ ََََنَل هللاب إبرَّ هللاَ ُيَبن ََ فَنَُن َنَّنِو  ََِمن ََ ََا  َِْمِ  وب اِْملب فَِب ِْفبِل َهَِ  َ َشَ ب َهِ  َ اِ َُن ََننِ ََِض  ََِمَُنن َنَبَبيَ فََ ]آ   "ا

 . [159عمران: 

لقددد ن لددا هددتس اييددة بعددد مدد وة أحددد ومددا جددرذ فيهددا مددن أحدددا  وآالم حلددا 
بالمسلمينن وكان القرار في الخرو  مبنيا على الشورذن وحتى ال تنشدأ فكدرة اسدتبعاد 

بددأن يعفددو عددن  ×الشددورذ عنددد بعددر الصددحابة ن لددا هددتس اييددةن تددأمر رسددو  هللا 
ولدو كدان نتيجدة الشدورذ مدرةن كمدا  نفدي األمدرالمؤمنين وأن يسدتغفر لهدم ويشداورهم 

 حد  في أحد. 

وهدددو أرجددد  النددداس عقدددالن - ×وإتا كدددان هللا تبدددار  وتعدددالى قدددد أمدددر رسدددو  هللا 
بالشدورذن فداألمر فدي حدق ميدرس مدن الحكدام واألمدراء والسدالطين آكدد  -وأقواهم رأيا

 تدرد قريندة وأوجبن ومن المعروف عند علماء األصو  أن األمر يفيدد الوجدوب مدا ال
صديغة أمدرن وهدي تدد  علدى  «وشداورهم»تصرفه من الوجدوب إلدى النددبن وصديغة 

وجدددوب الشدددورذن ولدددم تدددرد قريندددة تصدددرفها مدددن الوجدددوب إلدددى النددددبن بددد  جددداءا 
 . (1)النصوب األخرذ من الكتاب والسنة تؤكد هتا الوجوب وتؤيدس

شدداورهمن ظدداهر األمددر للوجددوبن فقولدده: )و»قددا  الفخددر الددرا ي فددي تفسدديرس: 
 .(2) يقت ي الوجوب(

فدي هدتس اييدة دليد  علدى المشداورة وتخميدر الدرأي : »(3)وقا  أبو حيان األندلسدي
وتنقيحه والتفكر فيهن وأن تل  مطلوب شدرعا خالفدا لمدا كدان عليده بعدر العدرب مدن 

 . (4)«تر  الشورذن ومن االستبداد برأيه من مير فكر في عاقبة

َِْمِ  +فدي تفسديرس لقولده تعدالى:  -رحمده هللا  -وقا  األستات محمد رشيد ر ا  َ َشنَ ب
أي في األمدر العدام الدتي هدو سياسدة األمدةن فدي الحدرب والسدلمن والخدوف : »"وب اِْملب 

واألمددنن وميددر تلدد  مددن مصددالحهم الدنيويددةن أي أدام المشدداورة وواظددب عليهددا كمددا 
أين فد ن الخيدر كد  وا الدرهدتس الموقعدة )مد وة أحدد( وإن أخطدأ فعلا قب  الحدرب فدي

الخير في تربيتهم علدى العمد  بالمشداورة دون العمد  بدرأي الدرَيس وإن كدان صدوابان 
لمدددا فدددي تلددد  مدددن النفدددع لهدددم فدددي مسدددتقب  حكدددومتهم إن أقددداموا هدددتا الدددركن العظددديم 

                               
 . 32ن 31ن د. محمد أبو فارسن باه: حكم الشورذ في اإلسالمن ونتيجت( انظر1)
 (. 9/67( التفسير الكبير: )2)
تدوفي عدام  ن( هو محمد بن يوسف بدن علدي بدن حيدان الغرنداطي األديدب النحدوي اللغدوي مفسدر ومحدد 3)

 (. 147 – 6/145هـن شتراا التهب )745
 (. 2/47( البحر المحيط )4)
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)المشددداورة(ن والخطدددر علدددى األمدددة فدددي تفدددوير أمدددرهم إلدددى الرجددد  الواحدددد أشدددد 
 . (1)«وأكبر

َِْمِ  وب اِْمننلب +وبهددتا الددنب الجددا م »: -هللا  رحمدده -وقددا  سدديد قطددب  يقددرر  "َ َشننَ ب

وهدو  -هدو الدتي يتدوالس  ×حتى ومحمد رسو  هللا  -اإلسالم هتا المبدأ في نظام الحكم 
نب قاطع ال يدع ل مدة المسدلمة شدكا فدي أن الشدورذ مبددأ أساسدين ال يقدوم اإلسدالم 

 . (2)«على أساس سواس

القيدادة الراشدددة فدي األمدة يكفدي ويسدد مسدد م اولددة  لدو كدان وجدود»وقدا  أي دا: 
سدبحانه وتعدالى -ومعه الوحي من هللا  ×الشورذ في أخطر الشَون لكان وجود محمد 

حق الشورذ! وبخاصة على  وء النتداَ   الجماعة المسلمة يومها من كافيا لحرمان -
مةن ولكدن وجدود المريرة التي صاحبتها في ظ  المالبساا الخطيرة لنشداة األمدة المسدل

ومعددده الدددوحي اإللهددددي ووقدددوع تلددد  األحددددا ن ووجدددود تلدددد   ×محمدددد رسدددو  هللا 
البدد مدن م اولتده فدي أخطدر  هيعلدم أند -سدبحانه -المالبساان لم يلغ هتا الحدق ألن هللا 

ومهمدا يكدن انقسدام الصدفن ومهمدا  نالشَونن ومهما تكن النتاَ ن ومهما تكدن الخسداَر
أمددام إنشدداء األمددة الراشدددةن المدربددة بالفعدد  علددى الحيدداةن تكددن كلهددا ج َيدداا ال تقددوم 

المدركدة لتبعدداا الددرأي والعمدد ن الواعيددة لنتدداَ  الدرأي والعمدد ن ومددن هنددا جدداء األمددر 
َِْمِ  وب اِْمنلب +اإللهدي فدي هددتا الوقدا بالدتاا  ِْفبِل َهَنِ  َ َشننَ ب َهِ  َ اِ نَُن ََنننِ ََِض  ليقدرر المبدددأ  "فَننَ

ر التي صاحبا استعمالهن ولي با هتا القرار في حيداة األمدة في مواجهة أخطر األخطا
المسدلمة أيددا كاندا هددتس األخطدار التددي تقدع فددي أ نداء التطبيددقن وليسدقط الحجددة الواهيددة 
التدي ت ددار إلبطدا  هددتا المبددأ فددي حيداة األمددة المسدلمةن كلمددا نشدأ عددن اسدتعماله بعددر 

كمدا وقدع فدي أحدد والعددو علدى العواقب التي تبدو سيَةن ولو كان هدو انقسدام الصدفن 
وجود األمة الراشدة أكبر مدن مة الراشدة مرهون بهتا المبدأن واألبوابن ألن وجود األ

 . (3)ك  خسارة أخرذ في الطريق

َْزَقنِ +وقا  تعالى:  -2 ننَنَهِ  َ ّمبَّنَ  ََِة َ َأِمنَلَمِ  َشن َْى  َنًنِ ََ اِ نََُجَ َ ا َبنَلََببِ  َ َأقَنََم ا اَصَّن ُ نَنََمِ  َ اَّذب
لقد قرنا ايية الكريمدة الشدورذ بدين المسدلمين ب قامدة الصدالةن  ن[38]الشورذ:  "َُنِنفبَ  رَ 

فد  تلد  علدى أن حكدم الشدورذ كحكدم الصدالةن وحكدم الصدالة واجبدة شدرعان فكدتل  
 . (4)الشورذ واجبة شرعا

ولقدد جداءا  نإن هتس ايية قد ن لا في سورة سميا سورة الشدورذن وهدي مكيدة
ة أن تكددون الشددورذ صددفة مال مددة للجماعددة اإلسددالميةن وسددلوكا اجتماعيدددا ال مؤكددد

يغدادرهم قبدد  قيدام الدولددة اإلسددالمية وبعدد قيامهددان فد ن كلمددة أمددرهم مدن ألفدداظ العمددوم 

                               
 (. 4/166( تفسير المنار )1)
 (. 4/501( في ظال  القرآن )2)
 (. 4/502)المصدر نفسه ( 3)
 . 90( انظر: النظام السياسي في اإلسالم ألبي فارسن ب4)
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 . (1)تشم  جميع شَونهم العامة وحياتهم المشتركة

هم كلدده والتعبيددر يجعدد  أمددر»لهددتس اييددة:  سفددي تفسددير -رحمدده هللا  -قددا  سدديد قطددب 
شدددورذن لصدددبغ الحيددداة كلهدددا بهدددتس الصدددبغةن وهدددو كمدددا قلندددا ندددب مكدددي قبددد  قيدددام الدولدددة 

 اإلسالمية. 

فهددتا الطددابع إتن أعددم وأشددم  مددن الدولددة فددي حيدداة المسددلمينن إندده طددابع الجماعددة 
 اإلسالمية في ك  حاالتهان ولو كانا الدولة بمعناها الخاب لم تقم بعد. 

م ليسددا سدوذ إفدرا  طبيعدي للجماعدة وخصاَصددها والواقدع أن الدولدة فدي اإلسدال
ق المددنه  اإلسددالمي وهيمنتدده لتاتيددةن والجماعددة تت ددمن الدولددةن تددنهر وإياهددا بتحقيددا

 على الحياة الفردية والجماعية. 

ومن  م كان طابع الشورذ فدي الجماعدة مبكدران وكدان مدلولده أوسدع وأعمدق مدن 
ي للحيدداة اإلسددالميةن وسددمة مميدد ة محدديط الدولددة وشددَون الحكددم فيهددان إندده طددابع تاتدد

 . (2)«جماعة المختارة لقيادة البشريةن وهي من أل م صفاا القيادةلل

الشددورذ دعامددة مددن دعدداَم اإليمددان »: -رحمدده هللا  -ويقددو  األسددتات عبددد القددادر عددودة 
ذ هللا بينهددا وبددين الصددالة واإلنفدداق فددي قولدده: وصددفة مددن الصددفاا المميدد ة للمسددلمينن سددو  

َْزَقِننَننََمِ  َُنِنفبَ نن رَ َ اَّن+ نننَنَهِ  َ ّمبَّنَ  ََِة َ َأِمنَلَمِ  َشنن َْى  َنًنِ ََ اِ ننََُجَ َ ا َبنَلََببِ  َ َأقَننََم ا اَصَّنن ُ   [38]الشددورذ: "ذب

فجعد  لالسددتجابة   نتداَ  بددين لنددا أبر هدان وأظهرهددان وهددي إقامدة الصددالة والشددورذ 
يكمد  إيمدان قدوم يتركدون الشدورذن  واإلنفاقن وإتا كانا الشورذ مدن اإليمدان ف نده ال

وال يحسددن إسددالمهم إتا لددم يقيمددوا الشددورذ إقامددة صددحيحةن ومادامددا الشددورذ صددفة 
ال مددة للمسددلم ال يكمدد  إيماندده إال بتوفرهددان فهددي إتن فري ددة إسددالمية واجبددة علددى 
الحددداكمين والمحكدددومينن فعلدددى الحددداكم أن يستشدددير فدددي كددد  أمدددور الحكدددم واإلدارةن 

لتشددريعن وكدد  مددا يتعلددق بمصددلحة األفددراد أو المصددلحة العامددةن وعلددى والسياسددةن وا
المحكومين أن يشيروا على الحاكم بما يرونه في هدتس المسداَ  كلهدان سدواء استشدارهم 

 .(3)«الحاكم أو لم يستشرهم

واألحادي  القولية والسنة الفعليدة الدالدة علدى وجدوب الشدورذ ك يدرة ونكتفدي بمدا 
ومن خدال  الدراسدة الوافيدة لمسدألة الشدورذ يت د  أن القدو   تكرنا خوفا من اإلطالة

 بالوجوب أرج  من الندب والعلم عند هللا. 

ولقد اختلف العلمداء هد  الشدورذ معلمدة أو مل مدةن ولقدد اختدرا فدي هدتا البحد  
كونها مل مة وهو التي ينسجم مع أهداف التمكينن والواقع المعداش ل مدةن ولقدد تهدب 

 نفقهاء في العصدر الحددي  إلدى أن الشدورذ بنتيجتهدا لإلمدام مل مدةجمهور العلماء وال
وعليدده أن يأخددت بددرأي األملبيددة وإن كددان رأي األملبيددة يخددالف رأيدده الددتي يددرج  أندده 

                               
 . 40( انظر: حكم الشورذ في اإلسالم ونتيجتهان ب1)
 (. 6/3165( في ظال  القرآن )2)
 . 193( اإلسالم وأو اعنا السياسيةن ب3)
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أصوب من رأيهمن ولقد كان آخر رأي صدر عن األستات المودودي فدي هدتا الشدأن أن 
رأي أهدد  الشددورذ أو الشددورذ مل مددة ل ميددرن ولدديس لدده أن ينفددرد برأيدده ويخددالف 

 أملبيتهم. 

وخامسددة قواعددد الدولددة اإلسددالمية حتميددة تشدداور »: -رحمدده هللا  -قددا  المددودودي 
قادة الدولة وحكامها مع المسلمين والن و  على ر اهم ورأيهمن وإم اء نظام الحكدم 

نَنَه ِ +بالشورذن يقو  تعالى:  َِْمِ  وب +: ويقو  "َ َأِمَلَمِ  َش َْى  َنًنِ  . (1)"اِْملب َ َشَ ب

ننَنَه ِ +إن قاعددة:  تتطلدب بدتاتها خمسدة أمدور: خامسدها التسدليم بمدا  "َ َأِمنَلَمِ  َشن َْى  َنًنِ

يجمع عليه أه  الشورذ أو أك دريتهمن أمدا أن يسدتمع ولدي األمدر إلدى آراء جميدع أهد  
عناهددا فدد ن الشدورذ فددي هددتس الحالدة تفقددد مالشدورذ  ددم يختدار هددو بنفسدده بحريدة تامددةن 

َ َأِمنَلَمِ  َشن َْى +وإنما قا : « تؤخت آراؤهم ومشورتهم في أمرهم»ن فا  لم يق : وقيمتها
ننَنَه ِ  يعنددي أن تسددير أمددورهم بتشدداور فيمددا بيددنهمن وتطبيددق هددتا القددو  اإللهددي ال يددتم  " َنًنِ

بأخددت الددرأي فقددطن وإنمددا مددن ال ددروري لتنفيددتس وتطبيقدده أن تجددري األمددور وفددق مددا 
 يتقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرر باإلجمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداع 

 . (2)«ك ريةأو باأل

 و ددع اإلسددالم مبدددأ الشددورذن وعمدد  بدده »: -رحمدده هللا  -وقددا  الشدديخ شددلتوا 
شدأن تجلدى بدده  مدن بعددسن وكدان لده فدي صددر اإلسدالمفدي حياتدهن والخليفتدان  ×النبدي 

سمو اإلسالم في تقرير حق اإلنسانن وكان فيه الحرية التامة في إبداء الدرأي مدن أهد  
صدادر التدي يجدب علددى المدؤمنين اتبداع األحكدام والددنظم الدرأين وقدد جداء فدي بيددان الم

ََ آَمنَن ا َأطبًََن ا هللاَ َ َأطبًََن ا اَلََّ ن َل َ َأ ِلب +واألوامر  الصادرة عنهان قولده تعدالى  ََي أَُنَُّهنَ اَّنذبُ
وإتا كانا إطاعة هللا هي العم  بما ت منه كتابه الوا   الدتي  [59]النساء:  "اِْملب مبِنَك ِ 

التشدريعية  ههدي العمد  بمدا ت دمنته أقوالد ×حتم  الرأين وكاندا إطاعدة الرسدو  ال ي
العامة المو وق بنسبتها إليهن كان )أولو األمر( هم أهد  النظدر الدتين عرفدوا فدي األمدة 

هان وكاندا طداعتهم بكما  االختصاب في بح  الشَون وإدرا  المصال  والغيرة علي
ة تاا النظدر واالجتهدادن أو بمدا يتدرج  فيهدا عدن فقون عليه في المسألهي األخت بما يت

 . (3)«طريق األملبية أو قوة البرهان

وقا  في كتابه مدن توجيهداا اإلسدالم تعقيبدا علدى موقدف السدعدين سدعد بدن معدات 
ةن وقدد من رفر إعطاء مطفان  ل   مار المديند -ر ي هللا عنهما  -وسعد بن عبادة 
 يرذ تل : ×كان رسو  هللا 

ددا دسددتوريَّ اد ددة ت ددع تقليدددَّ وهددتس الح» ان وهددو أن الحدداكم ولددو كددان رسددوال ا هامَّ
معصوما يجب عليه أال يسدتبد بدأمر المسدلمينن وال أن يقطدع بدرأي فدي شدأن هدامن وال 

                               
 . 42ن 41( الخالفة والمل ن ب1)
 . 94( الحكومة اإلسالميةن ب2)
 . 462,463اإلسالم عقيدة وشريعةن محمود شلتوان ب ( 3)
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كدان أن يعقد معاهدة تل م المسلمين بأي الت ام دون مشاورتهم وأخت آراَهدمن فد ن فعد  
 يددق كدد  معاهدددة لددم يكددن لهددم فيهددا ه مددن دونهددمن وتمل مددة حددق إلغدداء كدد  مددا اسددتبد بدد

 . (1)«رأي

األخدت بدرأي رَديس الدولدة سدديد مدن الناحيدة »ويقو  األستات عبد الكدريم  يددان: 
النظريدددةن ولكدددن نظدددرا ل دددروراا الواقدددعن وتغيدددر النفدددوسن ورقدددة الددددينن و دددعف 

َديس اإليمانن وندرة األكفاء الملهمينن ك  هتا يقت ينا أن نأخت بالرأي ال انين فنلد م ر
الدولة برأي األك رية بشروطن األو : إتا لم يقتنع رَيس الدولدة بدرأي األك ريدة فلده أن 

لم يقتنع برأي هيَة التحكديمن فلده إجدراء  إلى هيَة  التحكيمن وال اني: إتا يحي  الخالف 
استفتاء عام حو  مو وع الخدالفن ال الد : أن يعطدي حريدة اتبداع الدرأي الدتي يدراس 

 . (2)«ت ناَية كحالة الحرب أو خطر يهدد سالمة البالدفي األحوا  االس

وال نريد أن نتوسع في نقد  األقدوا  لك درة البداح ين والعلمداء الدتين تهبدوا إلدى أن 
 الشورذ مل مة. 

إن هللا تعالى قد شرع نظام الشورذ لحكم بالغةن ومقاصدد عظيمدةن ولمدا فيهدا مدن 
د علددى األمددة والدولددة والمجتمددع بددالخير المصددال  الكبيددرةن والفواَددد الجليلددة التددي تعددو

 والبركة ومن تل : 

يتعددرر الحكددام والقددادة والرؤسدداء فددي ك يددر مددن األحيددان والظددروف إلددى  -1
اندددفاعاا عاطفيددةن تكددون تاا نتدداَ  سددلبية وآ ددار سدديَة علددى حيدداة األمددةن وفددي هددتس 
ادة الحالة تكدون الشدورذ مدن أنجد  ال دوابط لكدب  جمداح العواطدف لددذ الحكدام والقد

ففددي المشدداورة عصددمة لهددم مددن اإلقدددام علددى أمددور ت ددر باألمددة وقددد ال  نوالرؤسدداء
 ب ررها.  ونيشعر

الشورذ نوع من الحوار المفتوحن ومن أحسن األسداليب لتوعيدة الدرأي العدام  -2
وتندويرسن وتع يد  عوامدد  الحدب وال قددة بدين الحداكم والمحكددومينن والقاَدد والمقددودينن 

 خيدر أسدلوب فدي الحكدم لعد   الشدكو ن ونفدي الهدواجس والرَيس والمرءوسينن وهو
شدر فدي عتمدة تالتي تنمو عدادة فدي ظد  االسدتبداد وتن وإ الة األوهامن ووقف الشاَعاا

 الغوماَية. 

تق ددي مبددادئ اإلسددالم بددأن يشددعر كدد  فددرد أن لدده دورا فددي حيدداة المجتمددع  -3
مددن جهددود  والجماعددةن والشددورذ تتددي  الفرصددة أمددام كدد  فددرد لكددي يقدددم مددا يسددتطيع

وأفكار وآراء ومهاراا لخير المجتمعن كما تتي  الفرصة أمام ك  فرد ليعبر عدن رأيده 
 في الشَون العامة. 

د األمددةن وفيهددا إن الشددورذ تمددن  الدددفء العدداطفين والتماسدد  الفكددري ألفددرا -4
تمددع التاتيدةن وقيمتده الفكريددةن وقيمتده اإلنسدانيةن وتدددفع أفدراد المج إشدعار الفدرد بقيمتدده

المغمددورة فددي االجتهدداد واإلبددداع والر ددا وتتفجددر الطاقدداا وتتكشددف المواهددب  نحددو

                               
 . 47من توجيهاا اإلسالمن محمود شلتوان ب ( 1)
 . 47يةن ب الفرد والدولة في الشريعة اإلسالم( 2)
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 األمة. 

إن الشددورذ تسدداهم فددي عددال   ددروب الكبددا ال ددامطةن وكددوامن األحقدداد  -5
الدفينةن وتطي  بك ير من الكظوم الخفيةن وتددفع رعايدا الدولدة للعطداء والحدرب علدى 

 ترسيخ النظامن وصدق الوالء. 

تكير ل مدة بأنهدا هدي صداحبة السدلطان وتدتكير لدرَيس وفي نظام الشدورذ تد -6
 الدولة بأنه وكي  عنها في مباشرة الحكم والسلطان. 

وهددتس الم يددة  ن×وفددي المشدداورة امت ددا  ألمددر هللا بهددان واقتددداء برسددو  هللا  -7
  .(1)أرج  الم ايا المتقدمةن وهتا أهم العوام  في نجاح نظام الشورذ

 ددروريا لنجدداح الدولددة فددي تدددبير شددَون األمددةن  إن الشددورذ تم دد  عمددال سياسدديا
وهي تشك  منهجا حيويا يتوقف عليده انتصدار الحدق فدي المجتمدعن والتد ام السدداد فدي 

 شَونهن كما يتوقف عليه احترام العق  في الدولة واحترام اإلنسان في ظلها. 

وهي  مانة سياسية الستقرار الدولة وحمايتها من عوامد  ال دعفن وهدي سدبي  
وسالمة الدعوة اإلسدالمية مدن الع دار حدين أداء  نيسي لسالمة المجتمع من الفو ىرَ

دورهدا العظديم فدي العدالمن وهدي تتطلدب انتخداب الهيَدة القياديدة السياسدية واالجتماعيددة 
لمراقبددة الخطدددوط األساسدددية و ددبطها طبقدددا ألحكدددام الشددريعة التدددي تجسدددد المصدددال  

 الحقيقية ل مة. 

ن تت ددد  فدددي العقدددو  واألتهدددان وهدددي أن بقددداء المجتمدددع قويدددا وهندددا  حقيقدددة ينبغدددي أ
متمسكا بأهدافه الساميةن وقيمة العليدا يتطلدب تع يد  الددور السياسدي الدتي ت دطلع بده األمدة 
بمجموعهددا عددن طريددق ممارسددة الشددورذ التددي شددرعها هللا للمددؤمنينن فمددن خددال  الشددورذ 

شدراف الفعلدي والعقلدي علدى المجتمدع يتأكد السدلطان السياسدي الحقيقدي الدتي يقدوم بمهمدة اإل
 برمته. 

وفي المجتمع اإلسالمي تتقب  ايراء وفقا لجدارتهان وبمقددار انسدجامها مدع عقيددة 
تلد  الدولدة التدي مدن شدأنها أن تمدن  األفدراد قددرة علدى ابتكدار  ناألمة ودستور الدولدة

ون معرفدة بالحقداَق ت األمدور دفاألفكار الجديدةن وايراء النا جةن وأن الدولة التي تن
المتصلة بهان واستيعاب الظروف والمالبساا المحيطدة بهدان ودون االلتفداا إلدى رأي 
األمدة وسددماع وجهددة نظرهددا عددن طريددق مم ليهدا إنمددا تقددوم بمغددامرة ميددر مأمونددة فددي 

ولددن تتوصدد  إلددى حلددو  منطقيددة مبنيددة علددى أسددس  نوال سددليمة فددي نهايتهددا ننتاَجهددا
فكد  قدرار  نا شديد األهمية في فدن الحكدملمام بالواقع يم   أمرَّ سليمةن ومن هنا ف ن اإل

سدوف يكدون  -سياسي مهما بلغا كفاءة الرَيس التي يصدرس ومكانته السياسية العالية 
وهدتس القاعددة  نحتما وبالتأكيد قرارا خاطَا إن هو أخطأ في معرفة الواقع التي يعالجده

تنطبددق أي ددا علددى كدد  قددرار أيددا كددان  ال تنطبددق علددى القددراراا السياسددية وحدددهان بدد 
فددي الحيدداة  نفددي السياسددة واإلدارة لنوعدده وفددي أي مجددا  مددن مجدداالا الحيدداة البشددرية

العامة أو الخاصة على حد سواءن والقرآن الكريم يرشدنا إلى هتس الحقيقة في عدد مدن 

                               
 . 34ن 33( انظر: الشورذ بين األصالة والمعاصرة لع  الدين التميمين ب1)
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ا  ا ن قدداييداا التدي تؤكددد علدى  درورة الت بددا والتبدين والتدأني والبعددد عدن االسدتعج
ََ + تعالى: َُِصنببَح ا  ََهَََنع  فَن نًَب ا قَنِ مكنَ لب َق  بنَنَبأ  فَنَُنبَنًنََّن ا َأر َتصب ََ آَمَن ا إبر َقَ ََنِ  فََ ب ََنَل َمنَ ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ

َُِ  َادبمبيَ  َِ ََ فهدتس اييدة تت دمن  درورة الحدرب علدى اإللمدام بالحقيقدة  [6]الحجدراا:  "فَن

 صدار القراراا في أي مجا  من مجاالا الحياة. والواقع إلماما كامال قب  إ

فك  حاكم يريد لحكمه أن يستمر ولنظدام دولتده أن يسدتقر عليده أن يكدون حريصدا 
وال  .(1)على اإللمام بحقيقة األو اع بدبالدسن والشدورذ خيدر سدبي  لتحقيدق هدتس الغايدة
 نماعددةمددانع مددن تنظدديم الشددورذ بتشددكي  مجددالسن أو تعيددين نددواب أو مم لددين لكدد  ج
ن بحيد  ×وإتاحة الفرصة لالختيار بشرط أن يكون مرجعهم كتداب هللا و سدنة رسدوله 

 . (2)ال تتعارر توصياتهم أو قراراتهم أو تشريعاتهم مع شرع هللا ع  وج 

أو قدانون يعدرف فيده  نوال مانع من  بط ممارسة الشورذ وفق نظامن أو منشور
وكيددفع وتعددرف األمددة حدددود مددا  ولددي األمددر حدددود مددا ينبغددي أن يشدداور فيدده ومتددى

تستشار فيه ومتىع وكيدفع ألن الشدك  الدتي الدتي تدتم بده الشدورذ لديس مصدبوبا فدي 
 قالب حديدين فهو مترو  للصورة المالَمة لك  بيَة و مان. 

إن القرآن الكريم لم يبين وساَ  الشورذن كما لدم يبدين وسداَ  تحقيدق العدالدةن بد  
أحسددن الوسدداَ  التددي توصددلهم إلددى المطلددوب علددى  تددر  تلدد  لتقدددير الندداس ينتهجددون

الوجه األكم ن وتل  يتمشى مع فكرة صالحية اإلسالم لك   مدان ومكدانن ومدع فكدرة 
لمجدا  الختيدار يسر الدين وسالمة أحكامه مدن الحدر ن ولدتل  فسد  اإلسدالم ألتباعده ا

 ا الشورذ على وجهها المفيد. نه محققَّ التنظيم التي يرو

ذ وأسدداليب تطبيقهددا ووسدداَ  تحقيقهددا وإجراءاتهددا ليسددا مددن قبيدد  إن أشددكا  الشددور
وليسدا مدن القواعدد الشدرعية المحكمدة التدي يجدب الت امهدا بصدورة واحددة فدي كدد   نالعقاَدد

أمددا أصدد   نالعصددور واأل منددةن وإنمددا هددي متروكددة للتحددري واالجتهدداد والبحدد  واالختيددار
  تجاهلدده أو إهمالدده ألن الشددورذ فددي الشددورذ ف ندده مددن قبيدد  المحكددم ال ابددا الددتي ال يجددو

جميددع األمكندددة واأل مندددة مفيددددة ومجديدددةن والدكتاتوريددة أو حكدددم الفدددرد فدددي جميدددع األمكندددة 
 واأل منة كريهة ومخربة. 

ن منهدا أنداس هدم المختصدون فيده وهدم أهد  معرفتدهن ولكد  شدأإن شَون الحياة متعددةن 
ةن وفدي األمدة جاندب الق داءن وفدر ومعرفة ما يجب أن يكون عليهن ففدي األمدة جاندب القدو

المنا عاا وحسم الخصوماان وفيها جانب المدا  واالقتصدادن وفيهدا جاندب السياسدة وتددبير 
وفيهددا جانددب الفنددون اإلداريددة وفيهددا جانددب التعلدديم والتربيددةن  نالشددَون الداخليددة والخارجيددة

ميدددر تلددد  مدددن وفيهدددا جاندددب الهندسدددةن وفيهدددا جاندددب العلدددوم والمعدددارف اإلنسدددانيةن وفيهدددا 
الجواندددبن ولكددد  جاندددب أنددداس عرفدددوا فيددده بن ددد  ايراءن وعظددديم اي دددار وطدددو  الخبدددرة 

 والمران. 

                               
 . 37ن 36ن بالشورذ بين األصالة والمعاصرة( 1)
 (. 174ن 173لناصر العطارن ب)األمة من القرآن والسنةن د. عبد ا( انظر: دستور 2)
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هددؤالء هددم أهدد  الشددورذ فددي الشددَون المختلفددةن وهددم الددتين يجددب علددى األمددة أن 
وهم التين يرجع إلديهم الحداكم  نتعرفهم بآ ارهم وتمنحهم  قتهان وتنيبهم عنها في الرأي

شارتهمن وهم الوسيلة الداَمة فدي نظدر اإلسدالم لمعرفدة مدا تسدوس بده ألخت رأيهم واست
 . (1)األمة أمورها مما لم يرد في المصادر الشرعية ويحتا  إلى اجتهاد

ولدتل  ينبغدي أن يعتمدد فددي الشدورذ علدى أصدحاب االختصدداب والخبدرة فدي المسدداَ  
كدام يستشددار علمدداء ففدي شددَون الدددين واألح ة التددي تحتدا  إلددى نددوع مدن المعرفددةنالمعرو د
 الدين. 

 وفي شَون العمران والهندسة يستشار المهندسون. 

 وفي شَون الصناعة يستشار خبراء الصناعة. 

 وفي شَون التجارة يستشار خبراء التجارة. 

وفي شَون ال راعة يستشار خبراء ال راعةن وهكتا وهنا البد من توجيه األنظدار 
ا فدي هدتس الشدَون حتدى ال ا مشدتركَّ لددين قاسدمَّ إلى أنه من ال روري أن يكون علمداء ا

 .(2)يخر  المستشارون في تقرير السياساا المتنوعة عن حدود الشريعة

قامددة الدولدددة ة الشددورذ وم اياهددا وفاَددددتها فددي إهددتس إشددارة مددوج ة عدددن أهميدد 
 وتقويتها وبناء المجتمع اإلسالمي المنشود والنهور به نحو المعالي. 

 :ةــــــــــالعدال -ب
إن العد  هو الدعامة الرَيسية في إقامة المجتمع اإلسالمي والحكدم اإلسدالمي فدال 

ولدتل  اهدتم اإلسدالم بتقريدر  نوجود لإلسالم في مجتمع يسودس الظلم وال يعدرف العدد 
هددتس القاعدددة وتأسيسددها وتدددعيمهان فددأك ر الحدددي  عنهددا فددي اييدداا القرآنيددة الكريمددة 

 رك  على أن الناس سواسية ومتساوون أمام الشرع. واألحادي  النبوية الشريفة م

إن إقامة العد  بدين النداس أفدرادا وجماعداا ودوالن ليسدا مدن األمدور التطوعيدة 
التدي تتدر  لمدد ا  الحداكم أو األميدر وهددواسن بد  إن إقامددة العدد  بدين الندداس فدي الدددين 

العدد ن قدا  اإلسالمي تعد من أقدس الواجباا وأهمهان قد أجمعا األمدة علدى وجدوب 
أجمعوا علدى أن مدن كدان حاكمدا وجدب عليده أن يحكدم »: -رحمه هللا  -الفخر الرا ي 

 . (3)«بالعد  

وهدددتا الحكدددم تؤيددددس النصدددوب مدددن القدددرآن الكدددريمن والسدددنة النبويدددةن ومدددن هدددتس 
 النصوب: 

ننَرب +قددا  تعددالى:  -1 َْ ََننِدلب َ ا ِح َِ ََِِمننَل َبب بفعدد  كمددا هددو  وأمددر هللا [90]النحدد :  "إبرَّ هللاَ 

 معلوم يقت ي وجوبه. 

                               
 . 57( انظر: الشورذ بين األصالة والمعاصرةن ب1)
 . 59ن 58لشورذ بين األصالة والمعاصرةن ب( انظر: ا2)
 (. 10/141( تفسير الرا ي )3)
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َُِ   َننِيَ اَنَّننَسب َأر +وقددا  تعددالى:  -2 ََا َحَكِمنن ْب إبََل َأِمَبَهننَ َ إب َمننلََنِ  َأر تَنننَؤدُّ ا اَْمننََا َِ إبرَّ هللاَ 
ََِدلب  َِ  . [58]النساء:  "ََتَِكَم ا َبب

ََ آَمَن ا َن نَ ا قَن َّامب +وقا  تعالى:  -3 نَكِ  َأ ب ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ ْب ََََنَل أَنِنَف ِْطب َشنَهَداَ  لب َ ََنِ   َِ ب َي َبب
َِنندب  ًكا فَننَلَ َأِ ََل َببَمننَ فَننَِ تَنَّببََنن ا اِهَننَ ى َأر تَن َِ َغنبًاننَ َأِ  َف بنن َب َ اْقِنننَل بَي إبر ََُكنن ُِ ََِ اَبننَد َِننَ  ا َأِ  ا ََ ا َ إبر تَن

ََِمََ  ََ تَن َِلبَض ا فَِبرَّ هللاَ َنََر ِبب ًكاتَن  . [135]النساء:  " َر َخبب

َََل هللاَ +وقا  تعالى:  -4 َنَ أَنِنن ََ ِبب َْ َ  َ تَنَّببِ  َأِمَ اَ َمِ  َ قَنِو آَمنن َُ َ اِ َُ بِ  َنَمَ أَمبِل ََ فََِد َبَذَب َف
َنَك َ  َِدبَل  َنًنِ ْ َْ  . [15]الشورذ:  "مبَ نبََُب  َ أَمبِل

وتعدالى حدرم الظلدم وتم أهلده وتوعددهم  م إن تر  العد  يعد ظلمدان وهللا سدبحانه 
 . (1)بالعتاب الشديد يوم القيامة والهال  في الدنيا

َبَم رَ +قا  تعالى:  ََِمَو اَظََّ ََمََّ َُن ِك  َََْبَّ هللاَ َغَفب  . [42]إبراهيم:  "َ َ  ََتِ

َََم ا+وقا  تعالى:  ََ َظ ًَ َُتَِ  َخَ بَُعك ِبب ََ  َن َِ  . [52]النم :  "َفُب

َََم ا َ َأِزَ اَقَه ِ +عالى: وقا  ت ََ َظ ُ  . [22]الصافاا:  "اِحَ َل ا اَّذب

إن العد  في حياة هتس األمة المحمدية الخاتمة واقع عاشته ومارسدتهن وطبقتده فدي 
واقددع حياتهددان علددى مددر تاريخهددا الطويدد ن علددى تفدداوا فددي تلدد  التطبيددق بددين  مددان 

ن فدي قلدوب الحداكمينن وخبوَهدان و مانن ودولة ودولةن وحسدب اشدتعا  جدتوة اإليمدا
 لقد مارسا هتس األمة العد  مع أعداَها وخصومهان وأه  تمتها. 

إن مدددن أهدددداف التمكدددين إقامدددة المجتمدددع اإلسدددالمي الدددتي تسدددود فيددده قددديم العدددد  
أشددكاله وأنواعددهن فدد تا نظرنددا لتدداريخ الدولددة  مسدداواة ورفددع الظلددم ومحاربتدده بكدد وال

نن ومدن سدار علدى هدديهم مدن التدابعين لخلفداء الراشددياو ×اإلسالمية فدي  مدن النبدي 
 رأينا صورا مشرفة تد  على عظمة هتا الدينن وحب هتس األمة للعد :

يقيددد أصددحابه مددن نفسدده فددي طعنددة طعنهددا  إيدداس بالقدددح فددي بطندده أ ندداء  ×فهددا هددو 
عدد  صدفوف أصدحابه يدوم بددر : »×أنده  (2)تسويته الصف للقتدا ن روذ ابدن إسدحاق

وهدو مسدتق  مدن الصدفن قدا   (4)يعد  به القومن فمر بسواد بدن م يدة (3)حقد وفي يدس

                               
 . 49( انظر: النظام السياسي في اإلسالمن د. محمد أبو فارسن ب1)
هـن 151توفي عام  ن( هو العالمة اإلخباري أبو بكر القرشي الكلبي موالهم المدني صاحب السيرة النبوية2)

  (.7/25انظر: سير أعالم النبالء )
 (. 2/556ح )بكسر القاف وبسكون الدا (: السهم )لسان العرب: ( القد3)
د4) انظدر:  نعلدى خيبدر ×رس النبدي ( هو سواد بن  م ية األنصاري من بني عدي بن النجارن شدهد بددرا وأم 

 (. 2/95ابن حجرن اإلصابة )
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ا نُ  َي وقدا :  -فطعنده فدي بطنده بالقددح  -من الصف  (2)ويقا : مستنص  (1)ابن هشام
ن فقا : يا رسو  هللا أوجعتني وقد بع   هللا بالحق والعد  فأقددنين فكشدف رسدو   ن اد

مدا حملد  علدى هدتا يددا عتنقده فقبد  بطندهن فقدا : ن قدا : فاا نُ دعدن بطنده وقدا :  ×هللا 

قا : يا رسدو  هللان ح در مدا تدرذن فدأردا أن يكدون آخدر العهدد بد  أن يمدس سوادع 
 . (3) «بخير... ×فدعا له رسو  هللا  نجلدي جلد 

يدا محمددن إن لدي علدى هدتا أربعدة »وجاء يهودي يشتكي إليه أحد أصدحابه قداَال: 
أعطه حقهن قا : والدتي نفسدي بيددسن مدا أقددر عليهدان قدد  :دراهم وقد ملبني عليهان قا 

أخبرته أن  تبع نا إلى خيبر فدأرجو أن تغنمندا شديَا فدأرجع فأق ديهن قدا : أعطده حقدهن 
 . (4) «إتا قا   ال ا لم يراجع... ×وكان رسو  هللا 

يقيم حدود هللا على من وجب عليه تلد  فدي عدد  وإنصداف ال تأخدتس فدي  ×وكان 
وهدو الصدادق المصددوق  ×َم وال قرابة قريب وال مكانة شريفن فها هدو تل  لومة ال

 . ×البار في قسمه: لو أن ابنته سرقا ألقام عليهان ال يدفعه عنها كونها ابنة محمد 

أن قريشددا أهمددتهم المددرأة »أخددر  اإلمددام البخدداري عددن عاَشددة ر ددي هللا عنهددا: 
ومن يجترئ عليده إال أسدامة  ×هللا المخ ومية التي سرقا فقالوا: من يكلم فيها رسو  

: َي أُهنَ اَننَس إلنَ ضنو منَ ننَر قنبَك   دم قدام فخطدب فقدا أت ف  و حد مَ حند د هللا؟ فقا : 
ض تلنن خ  إَا  نِل اََنًَض فنًه  أقنَم ا ًََنل ا ند,  ا  هللا َن  أر  ,أَ  نَن ا إَا  ِل فنًه  اَ نُل

 . (5)«فَطمع  نَ َممد  لقَ َ د  َممد ُدمَ

 يقيم العد ن وينفت الحدود في دولته.  ×كان  وهكتا

يحكدم بدالحق لرجد  يهدودي  نوهتا عمر بن الخطاب يقيم العد  والقسط بين الناس
 (6)على مسلمن ولم يحمله كفر اليهودي علدى ظلمده والحيدف عليدهن أخدر  اإلمدام مالد 

اختصدم إليده مسدلم ويهدودين  أن عمدر بدن الخطداب »من طريدق سدعيد بدن المسديب: 
وهللا لقددد ق دديا بددالحق  ليهددودي فق ددى لددهن فقددا  لدده اليهددودي:رأذ عمددر أن الحددق لفدد
»(7).  

يأمر عماله أن يوافوس بالمواسمن فد تا اجتمعدوا قدا : يدا أيهدا النداس إندي لدم  وكان 
أبعدد  عمددالي ليصدديبوا مددن أبشدداركمن وال مددن أمددوالكمن إنمددا بع ددتهم ليحجدد وا بيددنكمن 

عد  بده ميدر تلد  فلديقمن فمدا قدام أحدد إال رجد  واحدد قدام وليقسدموا فيدَكم بيدنكمن فمدن ف

                               
تيب سديرة ابدن  إسدحاق وهدو ( هو أبو محمد عبد المل  بن هشام بن أيوب النهلي وقي  الحميرين قام بتهد1)

 (. 10/429هـن انظر: سير أعالم النبالء )418من أَمة اللغةن توفي 
 (. 11/662( مستنص : أي خار  من نص ن بمعنى خر ن لسان العرب )2)
 ( تحقيق مصطفى السقا و مالَه. 1/626( سيرة ابن هشام: )3)
 (. 2/423( أخرجه أحمد )4)
 . 6788( رقم 12/87كراهية الشفاعة إتا رفع إلى السلطان )( البخارينكتاب الحدودن باب 5)
هـن انظر: سدير 179هـن توفي 53( هو مال  بن أنس بن أبي عامر بن عمرون إمام دار الهجرةن ولد عام 6)

 (. 135-8/49أعالم النبالء )
 . 2ق يةن باب الترميب في الق اء بالحقن رقم الحدي : ( الموطأن كتاب األ7)
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فقددا : يددا أميددر المددؤمنين أن عاملدد  فالنددا  ددربني ماَددة سددوطن قددا : فدديم  ددربتهع قددم 
فاقتب منهن فقدام عمدرو بدن العداب فقدا : يدا أميدر المدؤمنين إند  إن فعلدا هدتا يك در 

يقيدد  ×ا رسدو  هللا فقدا : أندا ال أقيددن وقدد رأيد نعلي  ويكون سنة يأخت بها من بعدد 
ن فافتددذ منده بمداَتي ديندار كد  قدا : فددعنا فلنر دهن قدا : دونكدم فأر دوس نمدن نفسده

 .  (2)ن وإن لم ير وس ألقادس(1)بدينارين سوط

وجاء رج  من أه  مصر يشكو ابدن عمدرو بدن العداب واليده علدى مصدر قداَال: 
 : سدابقا ابدن عمدرو بدن عاَت ب  من الظلمن قا : عتا معاتان قدا نيا أمير المؤمنين»

 العاب فسبقتهن فجع  ي ربني بالسوط ويقو : أنا ابن األكرمين. 

فكتب عمر إلى عمرو ر ي هللا عنهما يأمرس بالقدوم ويقدم بابنه معدهن فقددم فقدا  
عمدر: ا درب عمر: أين المصريع خت السوط فا رب فجعله ي ربه بالسوط ويقو  

لقد  ربه ونحن نحب  دربهن فمدا رفدع عنده  ف ربن فوهللا ابن األكرمينن قا  أنس:
حتى تمنينا أن يرفع عنهن  م قا  عمدر للمصدرين:  دع علدى صدلعة عمدرون فقدا : يدا 
أميددر المددؤمنين إنمددا ابندده الددتي  ددربني وقددد اسددتفيا منددهن فقددا  عمددر لعمددرو: مددت كددم 

 . (3)أتنيتعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراع قا : يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم ي

فدانظر إلدى هدتس المواقدف الراَعدة لعدالدة هدتس األمدةن رجد  مدن عامدة النداس وفدي 
يجداء بده  نرواية أنه تمدي مدن أقبداط مصدرن يدتظلم فيعطدى حقده ويقداد مدن ابدن األميدر

 × ددم انظدر إلدى الحا ددرين مدن أصدحاب النبددي  نوبأبيده ليعطدي الرجدد  حقده وينصدف
ال تشددفيا مندده وال « به ونحددن نحددب  ددربهفددوهللا لقددد  ددر»كيددف أحبددوا تلدد  وأيدددوس 

عدن التشدفي والشدماتةن ولكدنهم  نهن فالقوم فوق تل  وأبعد مدا يكوندونشماتة بعمرو واب
ن لتا فهو يدبغر الجدور وال ×جي  أحب العد  وعاشه وتربى عليه على يد رسو  هللا 

ويفدرح  لهدا فدي عقيددتها ودينهدا وشدرعهان امخالفَّ  يحب رؤيته في األمة ولو كان رجالَّ 
أشددد الفددرح لرؤيددة العدالددة ترمددي بجددتورها فددي أعمدداق األمددة ليؤخددت حددق  ددعفاَها 

 . (4)وأتباعها من أقوياَها

إن الناس إتا شعروا ب قامة العدالة في مجتمعهمن وسديادة العدد  فدي حيداتهمن علدى 
المسلمين ومير المسلمينن تسدتقر نفوسدهمن وتطمدَن قلدوبهمن وتهددأ أحدوالهمن وي دهدر 

 . (5)هم ويعمهم الخير واألمن واألمان والسالمة واإلسالممجتمع

حداكم أو  نإن تحقق العد  اإللهي في حياة البشرية هدف لك  مسلم فرد أو جماعدة
ومن هنا كانا وظيفة ك  نبي ورسو  ومهمته أن يقيم في الناس القسدطن قدا   نمحكوم
ْب َ أَ +: تعدددددددالى ًَبنَنننننننَ َِبَن َََنَ َبب ََْ ننننننن ََِنَ  َِْ ننننننن َنَ ننننننن َ  اَنَّنننننننََس َََ نننننننِد َأ ََاَر ًَب ًننننننن َََهنننننننَ  اَِكبَُنننننننََب َ اَِمب َِنَنننننننَ َم ََ نِن
ِْطب  َِ ب  . [25]الحديد:"َبب

                               
 ( 294 – 3/293الكبرذ البن سعد ) ( الطبقاا1)
 ( أقادس: اقتب منه. 2)
 . 226ن 225: الحكمفتوح مصر و المغرب البن عبد انظر: ( 3)
 . 170( انظر: وسطية أه  السنة بين الفرقن ب4)
 . 54( انظر: النظام السياسي في اإلسالمن ب5)
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إن الدولة اإلسالمية واجب عليها أن تقيم العد  بدين النداس وتفسد  المجدا  وتيسدر 
السب  أمام ك  إنسدان يطلدب حقده أن يصد  إلدى حقده بأيسدر السدب  وأسدرعهان دون أن 

وعليها أن تمنع أي وسديلة مدن الوسداَ  مدن شدأنها أن تعيدق  ن(1)يكلفه تل  جهد أو ما 
 صاحب الحق من الوصو  إلى حقه. 

لقد أوجب اإلسالم على الحكام أن يقيموا العد  بين النداس دون النظدر إلدى لغداتهم 
أو أوطددانهم أو أحددوالهم االجتماعيددةن فهددو يعددد  بددين المتخاصددمين ويحكددم بددالحق وال 

أمنيداء أو فقدراءن  عمداال أو أصدحاب  نلهدم أصددقاء أو أعدداء يهمه أن يكون المحكدوم
ُنَِّ نَ ى+عم ن قا  تعدالى:  ََ ا َمنَ  َأقِننَلَب ََب َِندب ََ ا ا َِندب ََََنَل َأ َّ تَن ]الماَددة:  "َ َ  َُيِنلبَمنََّكِ  َشنَنََر قَننِ    

نه ال يحملنكم حب قوم بغر قوم على ظلمهمن ومقت ى هتا أ والمعنى ال يحملنكم ن[8
 . (2)لى محاباتهم والمي  معهمع

َْ +معقبدا علدى قولده تعدالى:  -رحمده هللا  -يقو  األستات أبدو علدي المدودودي  نِل َ أَمب
َنَك َ  َِدبَل  َنًنِ يعني أنني مأمور باإلنصاف دون عدداوةن فلديس »ما نصه:  [15]الشورذ:  "ْ

قدة من شدأني أن أتعصدب ألحدد أو  دد أحددن وعالقتدي بالنداس كلهدم سدواءن وهدي عال
العد  واإلنصافن فأنا نصير من كان الحق في جانبهن وخصيم مدن كدان الحدق  ددسن 
وليس في ديني أي امتيا اا ألي فرد كاَنا من كانن ولديس ألقداربي حقدوقن وللغربداء 
عني حقوق أخرذن وال ل كابر عندي ممي اا ال يحصد  عليهدا األصدامرن والشدرفاء 

والددتنب والجددرم تنددب للجميددعن والحددرام  والو دعاء عندددي سددواءن فددالحق حددق للجميددع
حرام على الك  والحال  حال  للك ن والفرر فرر على الكد  حتدى أندا نفسدي لسدا 

 . (3)«مست نى من سلطة القانون اإللهي

إن مدن أهدداف التمكدين إقامدة المجتمدع المسددلم الدتي يسدود فيده العدد  بدين الندداسن 
سددلمة بحيدد  ال يتعددرر الق دداء ألي والبددد مددن إقامددة الق دداء المسددتق  فددي الدولددة الم

ويصبحون لهم الحرية في إصدار أحكامهم العادلدة فيمدا يعدرر علديهم  ن غوط كانا
من ق ايا في حريدة تامدة وال تأخدتهم فدي إقامدة العدد  لومدة الَدمن القدوي وال دعيفن 

كدد  أمددام  ..الحدداكم والمحكددومن المسددلم والددتمين الراعددي والمرعددين األميددر والحقيددر
 واء. الق اء س

 اواة:ــــــــــــــــــالمس -جـ

يعددد مبدددأ المسدداواة أحددد المبددادئ العامددة التددي أقرهددا اإلسددالمن وهددي مددن المبددادئ التددي 
هدتا المبدددأ وسدبق بدده تشدريعاا وقددوانين العصددر  فددي بنداء المجتمددع المسدلمن ولقددد أقددرتسداهم 

 الحا ر. 

ََي أَُنَُّهننَ اَنَّننََس إباَّ +تعددالى:  وممددا ورد فددي القددرآن الكددريم تأكيدددا لمبدددأ المسدداواة قولدده
                               

 . 58ن بانظر: النظام السياسي في اإلسالم (1)
 . 52السياسي في اإلسالمن ب( انظر: النظام 2)
 . 202( الحكومة اإلسالميةن ب3)
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ِنننَد هللاب أَتِنَ ننَ  َب ََْف ا إبرَّ َأِنننَلَمَكِ   ََننَ َن ََ َبك َ قَنَبَئبننَو َُب ََنِ  َشنن َِنَنن ََ َََنننل  َ أَنِنثَننَل َ َق ننَ  ََن  مَب ََِ نَنن ]الحجددراا:  "َن ِ َخ

13] . 

ْ كنن   احنند,  إر َي أُهننَ اَنننَس أ  »وقددا  الرسددو  عليدده الصددالة والسددالم:   أَبننن  إر 
 احنند, أ    فَننو ََننل  ََننَل أَجمنن     َْجمنن  ََننَل َننل ,    أمننل ََننَل أ نن د,    ْ نن د 

 . (1)«َََل أمل إ  َبَُ  ى

إن هددتا المبدددأ كددان مددن أهددم المبددادئ التددي جددتبا الك يددر مددن الشددعوب قددديما نحددو 
س ن ولددي(2)اإلسددالمن فكددان هددتا المبدددأ مصدددرا مددن مصددادر القددوة للمسددلمين األولددين

أمور الحيداةن كمدا  بين الناس جميعان في ك « العامةالمساواة »المقصود بالمساواة هنا 
ن فدداالختالف فددي المواهددب والقدددراان (3)ينددادي بعددر المخدددوعين ويددرون تلدد  عدددال
ن ولكن المقصود المسداواة التدي دعدا (4)والتفاوا في الدرجاا ماية من ماياا الخلق

اة مقيدة بأحوا  فيها التساوين وليسا مطلقدة فدي جميدع إليها الشريعة اإلسالميةن مساو
ن فالمسدداواة تددأتي فددي معاملددة الندداس أمددام الشددرع والق دداء وكافددة األحكددام (5)األحددوا 

اإلسدددالميةن والحقدددوق العامدددة دون تفريدددق بسدددبب األصددد ن أو الجدددنسن أو اللدددونن أو 
 . (6)ال روةن أو الجاسن أو  ميرها

ن المسدددلمين فدددي العبددداداا والمعدددامالا والحددددود إن اإلسدددالم جعددد  المسددداواة بدددي
فمددا مددن عبددادة إال وتبدر  فيهددا المسدداواة بددين النداس بشددك  وا دد ن فالصددالة  نوميرهدا

حداكمهم ومحكدومهمن شدريفهم وو ديعهم  نم ال نجد فيها الناس جميعدا منديهم وفقيدرهم
نددي الفقيدر بجاندب الغ نهدو المسددجدن ويقفدون صدفوفا متراصددة واحدد يصدلون فدي مكددان

والحاكم بجانب المحكومن وفي صالة العيد نجد الناس يقفون جميعدا علدى صدعيد واحدد 
 وفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراء ال يظلهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديء 

 من الحر. 

وفددي الحدد  مدداتا يالحددظ المسددلمن إندده يجددد الندداس قددد جدداءوا مددن كدد  حدددب 
وصددوبن ومددن كدد  فدد  عميددق بلغدداا متباينددة وألددوان مختلفددةن ومددن أوطددان 

ا هدو عرفدةن ا واحددَّ ا بي داءن ويقفدون موقفَّدسدون  يابَّدمتعددةن وأجناس شتىن يلب
ويطوفددون طوافددا معينددا فددي وقددا معددينن يقومددون بسدداَر المناسدد  متسدداوين ال 

 يتفا لون في الهيَة والوقا ومير تل . 

ددا وإنا َّددتكددورَّ  نوالصددوم فري ددة هللا علددى الجميددعن فقددراء وأمنيدداء ا ان لددم يميدد  قومَّ
مدا علدى محكدومن فأوجبده علدى جميدع النداس ولدم على قوم أو طبقدة علدى طبقدة أو حاك

                               
 (. 5/411( مسند اإلمام أحمد )1)
 . 385( انظر: مبادئ نظام الحكم في اإلسالمن عبد الحميد متولين ب2)
 (. 1/624( انظر: األخالق اإلسالمية وأسسها للميداني )3)
 . 179نين ب( انظر: فلسفة التربية اإلسالميةن ماجد عرسان الكيال4)
 . 308( انظر: ال قافة اإلسالمية وتحدياا العصرن شوكا محمدن ب5)
 .116( انظر: مبادئ علم اإلدارةن محمد نور الدينن ب6)
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يعف منه أحدا حتى ولو كان رَيس الدولة متى تدوافرا فيده شدروط الوجدوبن وكدتل  
ال كاة فقد فر ا على ساَر القادرين عليها دون أن يست نى أحد مدنهم حتدى ولدو كدان 

وبداا مدن ال كداة المسدتحقة فدي مالدهن وفدي الحددود وسداَر العق أك در كريما سخيا يبدت 
 . (1)ف ن الناس أمام الشرع سواء

إن الناس جميعا فدي نظدر اإلسدالم سواسديةن الحداكم والمحكدومن الرجدا  والنسداءن 
ى اإلسالم الفوارق بدين النداس بسدبب الجدنس والعجمن األبير واألسودن لقد ألغ العرب

 ن كلهم في نظر الشرع سواء. ن والحكام والمحكوموواللون أو النسب أو الطبقة

اءا ممارساا المسلمين التطبيقية خير شاهد على تل ن فهتا أبو بكدر فدي أو  وج
وليددا علدديكم ولسددا بخيددركمن فدد ن أحسددنا »خطبددة لدده بعددد أن تددولى الخالفددة يقددو : 

فددأعينوني وإن أسددأا فقومددونين القددوي فدديكم  ددعيف عندددي حتددى آخددت الحددق منددهن 
 . (2)«وال عيف فيكم قوي عندس حتى آخت له حقه

اعوجاجدا  أيهدا النداس مدن رأذ فدي  »يقو  في خطبة له:  بن الخطاب وهتا عمر 
ا لقومناس بحدد فليقومهن فيقف رج  من وسط الناس يقو : يا عمر لو رأينا في  اعوجاجَّ 

من يقوم اعوجا  عمر بحدد  ×سيوفنان فيقو  عمر: الحمد   التي جع  في أمة محمد 
 . (3)«سيفه

الخالفة أقسم أنده يدود أن يسداوي فدي المعيشدة  وهتا عمر بن عبد الع ي  لما تولى
أما وهللا لوددا أنه بدئ بين وبلحمتين التدي »بين نفسه وعشيرتهن وبين الناسن فقا : 

أنا منهان حتى يسدتوي عيشدنا وعيشدكمن أمدا وهللا لدو أردا ميدر هدتا مدن الكدالمن لكدان 
ومدا مدنكم مدن ».... ن وقا  في خطبدة لده:(4)«اللسان به منبسطان ولكنا بأسبابه عارفا

 . (5) «أحد تبلغنا حاجتهن إال أحببا أن أسد من حاجتهن ما قدرا عليه...

ناسن في الحقوق والواجبداا ولقد مارس عمر بن عبد الع ي  مبدأ المساواة بين ال
مجاالا الحياةن فلم يمي  بين الناس في حقهدمن فدي تدولي الوظداَف والواليداان  في ك 

ا ليس فه فيه حقن فقد ساوذ بين أمدراء وأشدراف بندي من كان شيََّ ا ا كاَنَّ ولم يعط أحدَّ 
فمنددع عدنهم العطايددا واألر اق الخاصددةن وقدا  لهددم حدين كلمددوس فددي  نأميدة وبددين النداس

ف نمدا حقكدم  -التي في بيا مدا  المسدلمين  -لن يتسع مالي لكمن وأما هتا الما  »تل : 
ته الماليددة تقددوم علددى مبدددأ ن فكانددا سياسدد(6)«فيدده كحددق رجدد ن بأقصددى بددر  الغمدداد

المسدداواةن فبيددا المددا  لجميددع المسددلمينن ولكدد  واحددد مددنهم حددق أن يأخددت مندده أسددوة 
بغيرسن فال يكون حكرا على فَاا معيندة مدن النداسن وعنددما رأذ أمدراء بندي أميدة قدد 
اسددتحوتوا علددى قطددع واسددعة مددن األرر وجعلوهددا حمددىن يحددرم مددن االسددتفادة منهددا 

إن الحمددى يبداح للمسددلمين عامدة.. وإنمددا اإلمدام فيهددا كرجد  مددن »: عامدة الندداسن فقدا 
                               

 . 44( انظر: النظام السياسي في اإلسالمن ب1)
 (. 5/248( البداية والنهاية البن ك ير )2)
 . 271( انظر: نظام الحكم في اإلسالمن د. عارف خلي ن ب3)
 . 112( سيرة عمر بن عبد الع ي ن ابن عبد الحكمن ب4)
 (. 6/571( تاريخ األمم والملو  )5)
 . 237ن 236( تاريخ الخلفاء للسيوطين ب6)
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كما ساوذ بين مدن أسدلم  .(1)«المسلمينن إنما هو الغي  ين له هللا لعبادسن فهم فيه سواء
من أهد  األديدان األخدرذ مدن النصدارذ واليهدودن وبدين المسدلمينن وعمد  علدى كسدر 

اني أو يهودين أو مجوسي مدن أهد  فمن أسلم من نصر».. فقا :  نحاج  التنافر بينهم
 الج يددددددددددة اليددددددددددومن فخددددددددددالط عامددددددددددة المسددددددددددلمين فددددددددددي دارهددددددددددمن وفددددددددددارق 

التي كدان بهدان فد ن لده مدا للمسدلمينن وعليده مدا علديهمن وعلديهم أن يخدالطوس وأن  دارس
 . (2)«يواسوس..

وفي مجا  المساواة بين الناس أمام الق اءن وأحكام اإلسالم نكتفي بهدتا الموقدفن 
أتى رجد  مدن أهد  »فيه أحد أطراف الن اع أمام القا ي وتفصي  تل  أنه: كان عمر 

يقصدد والدد  -مصر عمر بن عبد الع يد ن فقدا  لده: يدا أميدر المدؤمينن إن عبدد الع يد  
أخددت أر ددي ظلمددان قددا : وأيددن أر دد  يددا عبددد هللاع قددا : حلددوانن قددا  عمددر:  -عمددر 

حدداكم بيننددان فمشددى عمددر إلددى وهددتا ال -أي شددركاء فددي حلددوان  -أعرفهددا ولددي شددركاء 
الحاكم فق ى عليهن فقا  عمر: قد أنفقنا عليهان قا  القا ي: تل  بمدا نلدتم مدن ملتهدان 
فقدد نلددتم م د  نفقددتكمن فقددا  عمدر: لددو حكمددا بغيدر هددتا مدا وليددا لددي أمدرا أبدددان وأمددر 

 . (3)«بردها 

العامدةن ومدن ا لمبدأ المساواة بين المسلمينن حتى فدي األمدور وكان عمر يقيم و نَّ 
خددب أندداس بدددعاء المسددلمينن والصددالة علدديهمن فكتددب إلددى أميددر تلدد  أمددرس بددأن ال ي  

ا من القصاب قدد أحدد وا صدالة علدى أمدراَهمن وقد بلغني أن ناسَّ »... الج يرة يقو : 
فدد تا جدداء  كتددابي هددتان فمددر القصددابن فليجعلددوا  ن×عددد  مددا يصددلون علددى النبددي 

ن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين عامدةن وليددعوا مدا خاصةن وليك ×صالتهم على النبي 
 . (4)«سوذ تل 

ومن تل  يت   اهتمدام عمدر بالمسداواة بدين عامدة النداسن حتدى فدي الددعاء لهدمن 
دعوة هللا ع  وجد  لهدمن وهللا  إلى فالمسلمون عامة في حاجة نوال يختب أحد بالدعاء

بمبدأ المساواة بنفسه فحسدبن  ولم يكتف عمر باألخت .(5)سبحانه وتعالى جدير باإلجابة
اخدر  »مديندة يقدو  لده: ب  كان يأمر عماله ووالته بدتل  فقدد كتدب إلدى عاملده علدى ال

بينهم في المجلس والمنظرن وال يكون أحد النداس آ در عندد  مدن أحدد وال  للناسن فآس
تقولن هؤالء من أه  بيا أمير المؤمنينن ف ن أه  بيا أمير المؤمنين وميرهم عنددي 

يددوم سددواءن بدد  أنددا أحددرذ أن أظددن بأهدد  بيددا أميددر المددؤمنين أنهددم يقهددرون مدددن ال
 . (6)«نا عهم

أن تعمد  علدى إند ا  ذ أن الدولة اإلسالمية البد لها روبعد هتا العرر الموج  ن

                               
 . 81( سيرة عمر بن عبد الع ي ن ب1)
 . 79( المصدر نفسهن ب2)
 . 210( عمر بن عبد الع ي  وسياسته في رد المظالمن ماجدة  كريان ب3)
 . 273يرة عمر بن عبد الع ي  البن الجو ين ب( س4)
 . 299( انظر: إدارة عمر بن عبد الع ي ن ب5)
 (. 5/343( الطبقاا البن سعد )6)
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 هتا المبدأ في دنيا الناس وعليها أن تراعي ايتي: 

عليده مدن خدالق  العلم بدأن مبددأ المسداواة ال يخلدو مدن أنده أمدر تعبددين تدؤجر -1
 الخلق سبحانه وتعالى. 

إسدددقاط االعتبددداراا الطبقيدددةن والعرقيدددةن والقبليدددةن والعنصدددريةن والقوميدددةن  -2
والوطنيةن واإلقليمية ومير تل  من الشعاراا الماحقة لمبدأ المساواة اإلنسدانيةن والتدي 
تقددوم عليهددا وتستحسددنها بعددر الجماعدداان والدددو ن والمؤسسدداان بدد  والمجتمعدداا 

 ال  المعيار اإللهي بدال عنها للتفا  ن أال وهو )التقوذ(. وإح

 ددرورة مراعددداة مبددددأ تكدددافؤ الفدددرب للجميدددعن وال يراعدددى أحدددد لجاهددده أو  -3
ن وإنمددا الفددرب للجميددع وكدد  حسددب قدراتددهن وكفاءاتددهن سددلطانهن أو حسددبهن أو نسددبه
 ومواهبهن وطاقتهن وإنتاجه. 

اإلسدالمية يقدوي صدفهان ويوحدد كلمتهدا إن تطبيق مبدأ المساواة بين رعايا الدولدة 
 وينت  عنه مجتمع متماس  متراحم يعيش لعقيدةن ومنه  ومبدأ. 

 اا:ــــــــالحري -د

نعني بالحرية في نظر اإلسدالم ممارسدة األفدراد لكد  حدق مدن الحقدوق الشخصدية 
)الجانددب المددادي( والفكريددة )الجانددب المعنددوي( التددي ال تتعددارر مددع أحكددام الشددريعة 

 . (1)اليمهان وال تصطدم مع المصال  الجماعيةن وال تتنافى مع ايداب االجتماعيةوتع

لتا فالحرية العامة لإلنسان مدن األمدور األساسدية فدي حياتدهن فهدي جد ء ال يتجد أ 
من تكوينه النفسي وتركيبه السلوكي منت أن وجدن ولكن الدنيا لم تعرف حرية بدالمعنى 

فالحريدة فدي اإلسددالم ال تحتدا  إلدى أي تحديدد مددن  ن(2)الدتي جداءا بده رسددالة اإلسدالم
ن وال يحتددا  المسددلم للوصددو  إلددى حريتدده العامددة إلددى اتخددات أي تددرافالسددلطة أو اع

إجراءن إت كفد  اإلسدالم حدق المسدلم فدي الحريدة فكاندا أحدد مبدادئ الحكدم التدي أقرهدا 
يددق هددتا والخلفدداء الراشدددون مددن بعدددس علددى تطب ×اإلسددالمن ولقددد حددرب رسددو  هللا 

 . (3)المبدأن بمن  المسلمين وميرهم حقهم في الحريةن وتربية األمة على تل 

 حقوق األفراد:

إن لكدد  فددرد فددي الدولددة اإلسددالمية حقوقددان وقددد كفدد  اإلسددالم هددتس الحقددوق 
وطالدددب المسدددلمين بالحفددداظ عليهدددان مدددادام الفدددرد واحددددا مدددن رعيدددة الدولدددة 

مسدلما أو كتابيدا التد م بدسدتور الدولدةن  اإلسالميةن أي مواطنا فيهان سواء أكدان
 . (4)وخ ع لنظامها العامن ولم يتمرد أو يخر  عن الدولة

 حق الحياة: -1

                               
 . 361ن 360( انظر: مبادئ ال قافة اإلسالميةن لمحمد النبهانن ب1)
 . 139( انظر: اإلسالم تربية اإلنسانن إبراهيم سعادةن ب2)
 . 309بد الع ي ن ب( انظر: إدارة عمر بن ع3)
 . 151( انظر: نظام الحكم في اإلسالمن د. عارف خلي ن ب4)
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إن اإلسددالم صددان حددق الحيدداة لكدد  الندداس داخدد  الدولددة اإلسددالمية أو خارجهددان 
وال  نللمسلم ومير المسلمن ال يست نى من تل  إال التي يقف في وجده الدولدة اإلسدالمية

للدولة أن تعتدي على حياة أي شخب إال إتا ارتكب جرما يؤاخت عليده الشدرعن  يجو 
ويعاقددب عليدده القددانون اإلسددالمين وال يقددف اإلسددالم عنددد حددد حرمددة االعتددداء علددى 
األنفددسن بدد  أوجددب علددى الدولددة تقددديم الرعايددةن وتددوفير العدديش الكددريم لكدد  فددرد لددم 

مدن ميدر المسدلمينن إتا وجدد المدا   يستطع الحصو  عليه سواء أكان من المسدلمين أم
فددي بيددا المددا  وهددتا أمددر متفددق عليدده بددين المسددلمينن والشددواهد التاريخيددة منددت العهددد 
النبدوي تدد  داللدة قاطعدة علدى كفالدة الدولدة للمحتداجين مدن أفدراد المجتمدع فدي الدولدة 

سدالمية اإلسالميةن دون تميي  بين المسلمين ومير المسلمينن وعلى هتا ف ن الدولدة اإل
مددن واجبهددا منددع التعدددي علددى أرواح األفددرادن ودفددع الظلددم عددنهمن وتحقيددق الكفايددة 

 . (1)للمجتمع

 نلقد اهتمدا الدولدة اإلسدالمية بكد  رعاياهدا حتدى المولدود الدتي يولدد فدي اإلسدالم
يفرر لك  مدن بلدغ سدن الفطدام  فهتا م   راَع يد  على هتا االهتمامن كان الفاروق 

المسددلمينن فكددان ايبدداء ينتظددرون بشددوق ليددوم فطددام أبندداَهم إت  عطدداء مددن بيددا مددا 
يتهبون بهم إلدى صداحب الدديوانن فيسدج  أسدماءهم وعطداءهم السدنوين ولعد  بعدر 

ون باألبندداء ويسددتفيدون فطددام أبندداَهم مددن أجدد  العطدداء في ددرالندداس كددانوا يعجلددون 
 بالعطاء وما كان عمر يعلم تل . 

دخلدا المديندة لديالن وكدان معده عبدد الدرحمن بدن  وبينما الفاروق يحرس في قافلة
عوف سمع صوا بكاء طف ن فتوجه نحوسن فقا  ألمه: اتقي هللا وأحسدني إلدى صدبي ن 
 م عاد إلى مكانهن فلما كان آخر اللي  سمع بكاءس فأتى أمده فقدا : ويحد  إندي ألرا  أم 

 سوءن ما لي أرذ ابن  ال يقر منت الليلةع 

عدن الفطدام  (2)أبرمتني مندت الليلدة )أي أ دجرتني( إندي أريغده قد قالا: يا عبد هللا
فيأبىن قا : ولمع قالا: ألن عمر ال يفرر إال للفطيمن قا : وكدم لدهع قالدا: كدتا وكدتا 

ان قا : ويح  يا تعجليهن فصلى الفجر ومدا يتبدين النداس قراءتده مدن ملبدة البكداءن شهرَّ 
المسدلمينن  دم أمدر مناديدا فندادذ: أن ال ا لعمدر كدم قتد  مدن أوالد بؤسَّد الفلما سلم قا : 

تعجلددوا صددبيانكم عددن الفطددام ف نددا نفددرر لكدد  مولددود فددي اإلسددالم وكتددب بددتل  إلددى 
 . (3)ايفاق

 ونستخلب من الحاد ة عدة أمور:

إحاطددة الفدداروق المباشددرة بشددَون الرعيددة وتتبعدده أخبددارهم بنفسدده حيدد  علددم  -
 بقدوم القافلة ومن لهم. 

مدن عظمداء الصدحابة هدو عبدد يد  أخدت معده سديدا آخدر القدوة الحسدنة منده ح -
                               

 . 152ن 151ن بالمصدر نفسه( 1)
 ( أريغه عن الفطام: أي أريدس أن ينفطم. 2)
 ( وصح  الحدي . 7ن 6/6( مجمع ال واَد )3)
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 بن عوف لحراسة القافلة ولم يكلف أحدا من المسلمين. الرحمن 

مددا سددببهع وتكددرارس النصدديحة ألمدده حتددى  نبح دده وتحقيقدده عددن بكدداء الصددغير -
 خر  بالسبب التي كان سببا في إسعاد ك ير من المسلمين آباء وأبناء. 

    الطرق وأقومها. مسارعته إلى ح  المشكالا بأف -

تعميمه تل  القرار الحكيم علدى الواليداا فدي الدولدةن فأصدب  كد  مولدود فدي  -
إن هتا العم  ال يوجد له نظير فدي التداريخ  .اإلسالم يتعين له عطاؤس السنوي

 . (1)اا وحدي َّ البشري كله قديمَّ 

شديخ  -فعندما مر بباب قوم وعليه ساَ  يسدأ  »وعام  أه  الكتاب معاملة رفيعة 
ف ددرب ع دددس مددن خلفدده وقددا : مددن أي أهدد  الكتدداب أندداع فقددا :  - ددرير البصددر 

والحاجةن والسدنن قدا : فأخدت  نيهودين قا : فما ألجأ  إلى ما أرذع قا : أسأ  الج ية
ن  دم أرسد  إلدى خدا ن (2)عمر بيدس وتهب به إلى من له فر دخ لده بشديء مدن المند  

 ما أنصدفناس إن أكلندا شديبته  دم نختلده عندد بيا الما ن فقا : انظر هتا و رباءسن فوهللا
ن وقد كتب إلى عمالده معممدا علديهم هدتا (3)«الهرمن وو ع عنه الج ية وعن  رباَه

 إن حق الحياة الكريمة في الدولة اإلسالمية محفوظ لك  رعاياها.  .(4)األمر

 حرية العم :  -2

لمتم لدة فدي حريدة العمد  إن الدستور اإلسالمي  يبي  لرعاياس الحرية االقتصدادية ا
ََنَو +وقد دعدا اإلسدالم النداس إلدى العمد  وحد هم عليده قدا  تعدالى:  نوالتمل  َمنَ  اَّنذبي َق

َْبِزقبلب َ إبًََِلب اَنَُّ  َْ  ََ ا مبَ  َنبببَهَ  ََن ََََ  ك فََِمَ  ا وب َمَن  ََ ِْ َْ  . [15]المل :  "َََكَ  ا

يمددارس جميددع الشددَون االقتصددادية إن مددن حددق الفددرد فددي الدولددة اإلسددالمية أن 
بشرط أال يخر  إلى داَرة المحرماا التي منعتها الشريعة الغراء م   الربدان والغدشن 

ع الفددرد فددي المحرمدداا تتدددخ  الدولددة لمنعدده مددن أجدد  ر فدد تا وقددواالحتكددارن والقمددا
 المحافظة على مصلحة األمة التي قدرتها الشريعة وأحكمتها بتوجيهاتها. 

الشريعة حرية التجارة والكسب وحرب الخلفاء على حماية هتا الندوع لقد أباحا 
قد أكدد فدي كتداب لده إلدى عمالدهن علدى  درورة  ن فهتا عمر بن عبد الع ي من الحرية

مددن  الندداس حريددة اسددت مار أمددوالهمن واالتجددار بهددا فددي البددر أو البحددر علددى حددد سددواء 
 . (5)«حبسون...منعون وال ي  حر ال ي  وأن يبتغي الناس بأموالهم في البر والب»... فقا : 

وفي شأن البر والبحرن وأنهما مما سخر هللا لعبادس البتغاء ف لهن ولحرية الكسدب 

                               
 . 364ن 363( انظر: أولوياا الفاروقن د. مالب القرشين ب1)
 ا ليس بالك ير. ( ر خ: أعطاس شيََّ 2)
 (. 1/38( أحكام أه  التمة البن القيم )3)
 (. 3/453ي )( نصب الراية لل يلع4)
 . 78( سيرة عمر بن عبد الع ي ن ابن عبد الحكمن ب5)
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هللاَ اَّنذبي َ نِفََّل َََكنَ  +وأما البحر ف نا نرذ سبيله سبي  البدرن قدا  سدبحانه: »فيهما يقو : 
نَ  ِمننلبخب َ َُب َْب ََ فبًننلب  َِنن ََِف ََِبِحننَل َبَُِجننلبَي ا َبلب ا نن َِ َُنَْنن ا مبننَ َف فددأتن فيدده أن يتجددر فيدده مددن  [11]الجا يددة:  "بنِ

ف ن البدر والبحدر    -يقصد البحر  -شاءن وأرذ أن ال نحو  بين أحد من الناس وبينه 
جميعددان سددخرهما لعبددادس يبتغددون فيهمددا مددن ف ددلهن فكيددف نحددو  بددين عبدداد هللا وبددين 

 . (1)«معايشهم

 حرية النقد والحرية الشخصية: -3

َْ +إن المجتمع اإلسالمي في أصله كالجسدد الواحدد قدا  تعدالى:  َ اََِمِؤمبنَن َر َ اََِمِؤمبنَنَ
ََِة َ َُنِؤتَن َر اَ ََِمِنَكنلب َ َُ بًَمن َر اَصَّن َب ا ََن َهنِ َر  ََِل وب َ َُنننِ ََِم ََِِمَل َر َبب   ِ َِ َََهِ  َأِ َبًَََ   َن َِ َََّننََة َ َُدبًََن َر  َن

ٌَ َحكبً ٌ هللَا َ ََْ  ََلَ أَ  َُب ََ َِمََهَ  هللاَ إبرَّ هللَا  ًَ  َ ََ َئب  . [71]التوبة:  "َ 

وفددي السددنة النبويددة طاَفددة مددن األحاديدد  توجددب علددى األفددراد محاسددبة السددلطة 
ففي الحدي  الصحي  التي رواس أبو سعيد الخددري قدا : سدمعا رسدو  هللا  نونصحها

فد ن لدم يسدتطع  نلدم يسدتطع فبلسدانه فد ن نمن رأذ منكم منكرا فليغيدرس بيددس»يقو :  ×
 فبقلبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده وتلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 . (2) «أ عف اإليمان

إن الدستور اإلسدالمي مدن  للمسدلمين الحريدة السياسديةن إت ال طاعدة لمخلدوق فدي 
معصية الخالقن حتى وإن كان حاكما أو واليدان وقدد بيندا فدي بح ندا هدتا موقدف الخلفداء 

الخالفدة أعداد األمدور إلدى نصدابها  الراشدينن وهتا عمدر بدن عبدد الع يد  عنددما تدولى
وأعلن اسدتَناف الحريدة السياسدية وشدجع علدى األمدر بدالمعروف والنهدي عدن المنكدرن 
منكدرا علدى الندداس واقعهدم المظلدمن وأن اإلسددالم ال ير دى السدكوا علددى الظلدمن فقددد 

أال ال سددالمة المددرئ فدددي خددالف السددنةن وال طاعدددة .. ».خطددب الندداس يومددا فقدددا : 
 معصدية هللان أال وإنكدم تسدمون الهدارب مدن ظلدم إمامده العاصدين أال وإنلمخلوق فدي 

 أوالهمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا بالمعصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددية 
 . (3)«اإلمام الظالم

ولقد قام هتا الخليفة العاد  بالتنا   عن الخالفدة عقدب إعدالن العهدد لده بالخالفدةن 
د وطلب من األَمة أن تختار لهم خليفةن فاختدارس أهد  الحد  والعقدد وبايعتده األمدةن ولقد

وأطلدق  نا للدرأي والتعبيدر وأتداح لكد  مدتظلم أن يشدكو مدن ظلمدهواسدعَّ  مجداالَّ  مأعطاه
للكلمددة حريتهدددان وتدددر  للنددداس حريدددة التعبيدددرن قددا  القاسدددم بدددن محمدددد بدددن أبدددي بكدددر 

اليدوم ينطدق كد  مدن كدان ال »عندما تولى عمر بن عبد الع ي  الخالفدة:   (4)الصديق

                               
 . 82( المصدر نفسهن ب1)
 (. 2/22( مسلم بشرح النووين )2)
 . 240( سيرة عمر بن عبد الع ي  لإلمام ابن الجو ين ب3)
 (. 5/344هـن ابن سعد )112توفي عام  نأبي بكر الصديقن تابعي من الفقهاء السبعة ( هو حفيد4)
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 لى الحرية في دولة عمر بن عبد الع ي . وهتا وصف موج  راَع يد  ع ن(1)«ينطق

إن حرية النقدن والتعبيدر تبندي مجتمعدا سدليما صدالحا للتطدور والتقددم واال دهدارن 
وتق ددي علددى أمددرار النفدداق والت لددف وهددي مددن أخطددر األمددرار التددي ت دددعف 

 المجتمعن وتجعله ينحدر في ال عف والهوان وال ياع. 

طدداس مددا ي ددمن لدده حريتدده الشخصدديةن مددن إن اإلسددالم احتددرم اإلنسددان وقدددرس وأع
 ن فله أن ينتق  من مكان إلى آخرن وأن يخدر  مدن الدبالد ويعدود إليهدا دون حرية التنق

أن يكددون هنددا  أي قيددد علددى هددتا التنقدد ن إال مددا تقت دديه مصددلحة الددبالد كمنددع السددفر 
دد دخددوالَّ  َْ فننِ ْ  ننل إَا ْسَنُ » :×شددار الوبدداءن وفقددا لحدددي  الرسددو  ا حددين انتوخروجَّ

ْا منلقت دم ا ًََل,  إَا  ق  َْْ  أنُ  فًهَ فِ َّتل   . (2)« ا فلا

ومن الحرياا الشخصية التي كفلها اإلسدالم لكد  فدرد فدي الدولدة حدق األمدنن فدال 
يجو  في نظر الشريعة حبس شدخب إال بسدبب جريمدة تسدتحق العقوبدةن ألن األصد  

فالمسكن مصون في اإلسدالمن فدال  نفي هتس الحاالا أن اإلنسان برئ حتى ت با إدانته
ََ آَمنَن ا  َ +قا  تعالى:  ن(3)يجو  اقتحامه من مير استَتان إال عند ال رورة ََي أَُنَُّهنَ اَّنذبُ

َََل َأِمَبَهَ ََ ََبَم ا  َْ َْ ا َ َت َُِأنب ِْ ًَ تبَكِ  َحَِّّ َت َ  َن ًِ ًَ لك َغ ََ ا  َن  . [27]النور:  "َتِدَخ

* * * 

 

                               
 ( 5/344( الطبقاا البن سعد )1)
 . 6973( رقم 8/28( البخارين كتاب الحي ن باب ما يكرس من االحتيا  في الفرار من الطاعون )2)
 . 155( انظر: نظام الحكم في اإلسالمن د. عارف خلي ن ب3)
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 المبح  ال اني
 ى هللاـــر الدعوة إلــــــــنش

وتل  أن دين اإلسالمن دين دعوة مستمرةن ال تتوقفن حتى تتوقف الحياة البشدرية 
 األرر.  وجه من على

وممارسة الدعوة بعدد التمكدين هدي الممارسدة المجديدة القدادرة علدى الوصدو  إلدى 
ه بحاجدة ان ف نهان والحق مهما كان وا حَّ انها وتؤيدنايألن دولة وحكومة ترع نأهدافها

  الشددأن هددو سددنة مددن سددنن هللا فددي األررن إن الدولددة إلددى قددوة تؤيدددس وتحميددهن تا
المحكمدددة لشدددرع هللا هدددي المنددداط بهدددا إعدددداد وتهيَدددة وحمايدددة الددددعاةن وتدددوفير السدددب  
والوسدداَ  المعينددة لهددم علددى القيددام بهددتس المهمددةن وهددي المسددَولة أي ددا عددن نشددر هددتس 

بط السياسة الخارجية على األسس الدعوية العقديدةن قبد  الدعوة في أرجاء األرر ور
كددان يقددوم  ×بناَهددا علددى األسددس المصددلحية النفعيددةن وتلدد  كمددا كددان يفعدد  رسددو  هللا 

ََ +بتبليغ الدعوة إلى ايفاق امت اال لقو  هللا تعالى:  َّْ َبن ََ مبنَ  َبَل إبًََِن ََبِ  َمَ أَِن ََي أَُنَُّهَ اَلََّ  َل  َن
ََ َ إبر َّلَِّ تنَ  ََِكننَفبلُب ََِ ننِ َ  ا ََ اَنَّننَسب إبرَّ هللاَ  َ َُنِهنندبي ا نن ََ مب ننَم َِصب ْبَ ننََََُلَ َ هللاَ َُن  ََ َِّْنن ََننِو َفَمننَ  َن ]الماَدددة:  "ِف

67] . 

ملد  الدرومن فقيد  لده: ل مدر وأرسد  إلدى ملدو  األرر فكتدب إلدى  ×وقدد امت د  
دا إال إتا كان مختومَّ ون كتابَّ إنهم ال يقرأ تم بده الكتدب إلدى وخد نا مدن ف دةان فاتخت خاتمَّ

إلددى ملددو  فددارس والددرومن والحبشددة ومصددر والبلقدداء  الَّ ا ورسددبَّددالملددو ن وبعدد  كت
 . (1)واليمامة في يوم واحدن  م بع  إلى حكام عمان والبحرين واليمن وميرهم

ولددتل  ربمددا تؤسددس  نإن الدولددة المسددلمة مددن أهدددافها دعددوة الندداس إلددى ديددن هللا
هيَددة خاصددة بددأمور الدددعوة وظيفتهددا إعانددة الدددعاة للتغلددب علددى  و ارة أو مؤسسددة أو

 هموم الدعوةن بك  ما أوتيا من إمكاناا فهي التي تشرف على: 

إعداد الدعاة على المستوذ التي يتطلبه العصر التي يعيشدون فيدهن والمجتمدع  -1
 التي يمارسون فيه الدعوةن إعدادا علميا فنيا ميدانيا. 

 عالم والتنسيق بينها لتؤدي مهمتها في الدعوة إلى هللا. تنظيم وساَ  اإل -2

وتوجيدده  نتوجيدده دعددوة هللا إلددى عامددة المسددلمين والمقصددرين فددي حددق ديددنهم -3
الدعوة إلى مير المسلمين في العالم كله إلى ميدر تلد ن ودعدوة األمدة المسدلمة إلدى هللا 

الددعوة إلددى األخددالق تكدون بدداألمر بدالمعروف والنهددي عدن المنكددرن وإقامدة الحدددودن و
الوسدداَ  الشددرعيةن وأمددا خددار  األمددةن فمددن أعظددم الوسدداَ  الجهدداد فددي  الكريمددة بكدد 
 سبي  هللا. 

 : إحياء األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:أوالَّ 
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إن مددن وسدداَ  الدددعوة إحيدداء فري ددة األمددر بددالمعروف والنهددي عددن المنكددر مددن 
روف والنهي عدن المنكدر هدي جد ء مدن خال  إشراف الدولةن ألن فري ة األمر بالمع

سياسة الدولدة اإلسدالمية الحاكمدة بمدا أند   هللان فهدي ليسدا مجدرد جهدد شخصدي مدن 
المتطوعين أصحاب النوايدا الطيبدةن وليسدا أصدواتا تعلدو فدوق المندابر تخاطدب البنداء 
التحتي للمجتمع التي ال يمل  حوال وال قوة حيا  منكراا ومفاسدد مدخولدة علدى حيداة 

ندداس.. الن لدديس األمددر كددتل  ولكددن األمددر بددالمعروف والنهددي عددن المنكددر ركددن مددن ال
 أركان خطة الدولة في إقامة الدين التي تستمد الدولة شرعيتها منه. 

فعبدادة األمددر بددالمعروف والنهددي عددن المنكدر والدددعوة إلددى الخيددرن هددي األر ددية 
يددة واالجتماعيددة والماليددةن التددي تنطلددق منهددا السياسدداا اإلعالميددة والت قيفيددة والتعليم

وشتى النواحي التي ينعكس أ رها على الدين سلبا أو إيجابان فبهدتا تكدون الدولدة مقيمدة 
 لشعاَر اإلسالم الظاهرة التي بها تعرف أنها دار إسالم. 

وولددي األمددر إنمددا نصددب ليددأمر بددالمعروف »... رحمدده هللا:  -يقددو  ابددن تيميددة 
دوينهى عن المنكرن وهتا هو مقصو ن مدن المنكدرن كدان د الواليةن ف تا كدان الدوالي يمكضِ

قددد أتددى ب ددد المقصددودن م دد  مددن نصددبته ليعيندد  علددى عدددو  فأعددان عدددو  عليدد ن 

 . (1)«وبمن لة من أخت ماال يجاهد به في سبي  هللان فقات  به المسلمين

أن واجب الوالة إقامة هتس الشعيرة وتمكين النداس  -رحمه هللا-ووا   من كالمه 
 ن أداَهان ال منعهم منها. م

إن األمددة ال تكددون خيددر أمددة أخرجددا للندداس إال بدداألمر بددالمعروف والنهددي عددن 
وب قامة هتس الشعيرة تتوطد دعاَم المجتمع اإلسالمي على أسدس  .المنكر واإليمان با 

 :قدا  تعدالى نالحق والخيرن وبه تقمع دعاوذ المناوَين والمشامبين علدى نهد  اإلسدالم
نَُ + لب َنننِ ََِمِنَكننلب َ تَنِؤمبنَنن َر َبب َب ا ََن َهننِ َر  َِننَل وب َ تَنننِ ََِم نَّننَسب َ َمنَل َر َبب َِ ََب ًَِ أَمَّنع  َأِخلبَقنن ]آ  عمددران:  "ِ  َخنن

110] . 

إن األمدر بدالمعروف والنهدي عددن المنكدر هدو عندوان خيريددة هدتس األمدةن حتددى إن 
ن ال يحفظدان فدي حيداة المسدلمين ايية قدمته في التكر قب  اإليمدانن ألن اإليمدان والددي

 دون األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وممددا يددد  علددى أن الدددين ي دديع إتا لددم يددأتمر الندداس بددالمعروف ويتندداهون عددن 
المنكر ما حد  لبني إسراَي ن إت كان إهمالهم لتل  الفري ة بداية النهايدة لفقددهم رتبدة 

نَرب +التف ي  على ألسنة الرس ن كمدا قدا  تعدالى:  َْ ََََنَل َب َو  ْب إبِ نَلائًب ََ َنَفنَل ا مبنَ  َن ُ ََ اَّنذب َبن ََ
ََُِنَد رَ  َََصنِ ا  ََنننَنَ ا َُن َننَ  ََ ِبب َََبنن َب َمنِلَ َ  نَل ا ِنن َْ ً َب ٍَ َمننَ   َداَ َد َ  ََََن َخ ََببننِئ ََنَ مُّنَكننل  فَن َنننَنَ ا  َ َُنَُننَننََمِ َر 

ََ رَ  ََ  . [79ن 78]الماَدة:  "َنَنَ ا َُنِف

الدولدددة المسددلمة العمددد  علدددى إحيددداء هددتس الشدددعبة )األمدددر بدددالمعروف  إن مددن واجبددداا
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 والنهي عن المنكر( وإعداد من يقوم عليها فقهان وخلقان وتفرمان واحتسابا لوجه هللا تعالى. 

ب  إن الدولة تقوم ب نشاء هيَدة خاصدة بداألمر بدالمعروف والنهدي عدن المنكدر لهدا 
وم هدتس الهيَدة بد ل ام النداس بمدنه  اإلسدالم تقد نمؤسساتها ونظمهدا وقوانينهدا ولواَحهدا

فدددي الحيددداة وتقدددف الحكومدددة مدددن وراء هدددتس الهيَدددة وتددددعمهان ويددددخ  تحدددا األمدددر 
بددالمعروف والنهدددي عددن المنكدددر إقامدددة الحدددودن وجلدددب المصددال ن وإحيددداء األخدددالق 
الكريمددةن ف قامددة حدددود هللا وفددق تطبيددق أم دد  وأحكددام عادلددةن أمددن ل مددة واسددتقرار 

يقددو  ابددن القدديم رحمدده هللا:  نلددرب العبدداد ع و بدداا للدددينن وقددوة للدولددةن ور ددامددللمجت
ا فشدرعها مدن أعظدم هيدرَّ وتط الحدود جعلها هللا تعالى  واجر للنفوس وعقوبة ونكاالَّ »

بدد  ال تددتم سياسددة ملدد  مددن ملددو  األرر إال  نمصددال  العبدداد فددي المعدداش والمعدداد
 . (1)«ب واجر وعقوباا

وا  المجتمعدداا القديمددة والمعاصددرة يددرذ مددا تصددنعه مددن وإن مددن يسددتقرئ أحدد
وساَ  وأجه ةن وما تستحد ه من فلسفاا ومناه  وأساليب تقف من وراَهدا مؤسسداا 
علميددة وتربويددة وفنيددة إلددى جانددب السياسدداا التشددريعية والتنفيتيددةن كدد  هددتا مددن أجدد  

 تهدددها مدن أخطدار.عاا ومنع ما قد يت بيا أركان المبادئ التي تقوم عليها هتس المجتم
ومجتمع اإلسالم يقوم بمبادئ الدين الحقن وهتا الدين به تحفظ  درورياا النداس مدن 

المحافظددة عليددهن محافظددة علددى هددتس  مددن عقيدددة ومددا  وعددرر وعقدد ن فكددان البددد
 ال رورياا. 

وهتس المحافظة على ال رورياان من أجلها شرعا الحدودن قا  الغ الدي رحمده 
من الخلق خمسةن وهو: أن يحفظ عليهم ديدنهم ونفسدهم وعقلهدم  ومقصود الشرع»هللا: 

وكدد  مددا  نونسددلهم ومددالهمن فكدد  مددا يت ددمن حفددظ هددتس األصددو  الخمسددة هددو مصددلحة
 . (2)«يفوا هتس األصو  الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة

وعندما تحمي الدولدة اإلسدالمية كد  واحدد مدن رعاياهدا علدى هدتا النحدو فدال شد  
أو  نفهددي سددتمنع بددتل  ا مددن معندى إقامددة الدددين فددي األرر.ا كبيددرَّ قدددرَّ أنهدا قددد حققددا 

تلد  مدن آفداا المجتمدع  هتعم  على منع الكفر والقت  وال نا والسرقة والسكر وما شداب
 التي ال تقوم على الدين. 

فق داء الشدرع بقتد  الكدافر الم د ن  نوالحدود الشدرعية جدديرة بتحقيدق تلد  كلده
لددى بدعددة مددن يفتنددون الخلددق عددن ديددنهمن وق دداؤس ب يجدداب وعقوبددة المبتدددع الددداعي إ

القصابن التي به حفدظ النفدوسن وإيجداب حدد شدرب الخمدرن الدتي بده حفدظ العقدو ن 
التي هي مال  التكليفن وإيجاب حد الشربن التي بده حفدظ النسد  واألنسداب وإيجداب 

هتا ممدا يعتبدر  اقن بما يحفظ األموا  التي هي معاش الخلقن ك ر  اب والس  ص   جر الغ  
 من ال رورياا التي ال يصل  أمر الناس إال بها. 
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ولإلسالم نظامه الخاب في إقامدة المجتمدع علدى الددين عدن طريدق إقامدة الحددود 
فهددو يبددت  كدد  المسدداعين ويسددل  كدد  الطددرق لمنددع وقددوع الجددراَم والمخالفدداان فدد تا 

إنجداء المجتمدع مددن وقعدا كدان عالجده لهدا هدو النداج  فدي محدو آ ارهدان والنداجع فدي 
 شَون الحياة.  أهدافها أن يسود شرع هللا في ك ن إن مرحلة التمكين من (1)شرس

إن تلدد  الفددراَر المنوطددة بدولدددة اإلسددالم الحاكمددة بمدددا أندد   هللان تطبيقددا لحددددود هللا 
وإقامة لشريعته.. إنما هي متفرعة عن قيامها أوال ب يجداد واقدع عملدي فدي حيداة النداسن تقدوم 

فالبددد إتن مددن واقددع عملددي إصددالحي  نتلدد  بمقت دداس بتطبيددق الحدددود وتنفيددت الشددراَعبعددد 
يتكف  بتوفير المطعم للجوعانن والملبس للعريدانن وال وجدة ل عد بن والعدون للمحتدا ن  دم 
تحاسب بعد تل  بمقت ى الشرع من اسدتبد بده الند ق فخدر  عدن حددود هللان وخدالف مبدادئ 

 الدين. 

سدالمي هدي إسدعاد النداس وإصدالحهمن وتيسدير أمدرهم ورفدع إن ماية التشدريع اإل
ًَِكِ  +قا  تعالى:  نالحر  عنهم ََََن َبَكِ  َ َُنَُن َب  ََ مبنَ قَننِب ََ اَّنذبُ ََُكِ  َ نَن َ َََكنِ  َ َُنِهندب َنبَنيَب َد هللاَ ًَب َُلُب

َبًٌ  َحكبً ٌ  ََ نَد اَّنذبُ  َ هللاَ  ًَِكِ  َ َُلُب ََََن نَد َأر َُنَُن َب  ََظبًمكنََ هللاَ َُلُب ِك  ًِ ََن ا َمن ْب َأر َتًَب   ََ َُنَّببََن َر اَ َّنَهَ ا

َبًفكَ ننََر َضنن َْ ِن ََننِنَكِ  َ َخَبننَق ا ب ننَد هللاَ َأر ََيَفَبننَض  إتن ف صددالح دنيددا الندداس  [28 -26 ]النسدداء: "َُلُب

 هدديأسدداسن وتطبيددق أحكددام الحدددود والقصدداب وميددرسن واإلجددراءاا الوقاَيددة إنمددا 
صالح حتدى ال يعكدر صدفوس بفتندة محدارب عددوانين أو شدهواني محافظة على تل  اإل

  انن أو لب سارقن أو ملحد مارق. 

إن مددن أهددداف مرحلددة التمكددين إندد ا  مددنه  اإلسددالم اإلصددالحي فددي دنيددا الندداس 
 والتي يدور حو  مصال   ال :

 درس المفاسدن المعروف عند أه  األصو  بال رورياا.  -1

 الحاجياا. جلب المصال ن المعروف عندهم ب -2

الجدددري علدددى مكدددارم األخدددالق ومحاسدددن العددداداا المعدددروف عندددد األصدددوليين  -3
ن وب قامددة حكددم هللا تتحقددق هددتس المصددال  الدد ال ن وبالتددالي تصددل  (2)بالتحسدديناا والتتميمدداا

 ا. الناس أي َّ  ةيخر اأحوا  الدنيا وتستقيم على منه  هللان ومن  م يكون تل  صالحَّ 

ا تتبع مقاصد الشريعة في الحكم اإلسدالمي ب لقداء نظدرة وعلى وجه اإلجما  يمكنن
 على تشريعاته الهادفة لتحقيق المقاصد ال ال ة: 

 درء المفاسدن وهو المعبر عنه بال رورياان وا لمراد به درؤها عن ستة أشياء:  -أ

 ن:ــــــــــالدي -1

شدرع جاءا أحكام الشرع حاسدمة فدي درء أي مفسددة قدد تلحدق بالددينن فكدان أن 
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نَننعٌ +اإلسددالم الجهدداد لدددفع الفتنددة وإعددالء كلمددة هللان قددا  تعددالى:  َ قَننَتبََ َمِ  َحننَِّّ  َ َتَكنن َر فبُنِ
ََ َنُّلَ لب  ُ  . [193]البقرة:  "َ ََُك َر اَدَب

ََ َنُّلَ لب +وقا  تعالى:  ُ َنٌع َ ََُك َر اَدَب   .[39]األنفا :  "َ قََتبََ َمِ  َحَِّّ  َ َتَك َر فبُنِ

فداألولى فدي قتددا  مدن بددأ المسددلمين بدالظلمن وال انيدة اسددتغرقا كد  فتندة وكدد  كفدر مددن 
بالتأكيددد « كلدده»كددافرن فالقتددا  فيهددا محاربددة للكفددر الددتي يعتبددر أكبددر تهديددد للدددينن ولهددتا 

 . (1)الحصري

أمدرا أن أقاتد  النداس حتدى »قوله:  ×وقد روذ أبو بكر الصديق عن رسو  هللا 
« فقد عصم مني ماله ونفسه إال بحقدهن وحسدابه علدى هللافمن قالها ال هللا يقولوا ال إله إ
فد ن ال كداة حدق المدا   نوهللا ألقداتلن مدن فدرق بدين الصدالة وال كداة: »وقا  أبو بكر 

 .(2)«ألقاتلنهم على منعه ×وهللا لو منعوني عقاال كانوا يؤدونه إلى رسو  هللا 

وهدو  (3) «مدن بدد  دينده فداقتلوس: »×قا  وهو قتا  من أج  نشر الدعوة للدينن و
 من أج  حفظ الدين من عب  المرتدين. 

 النفس: -2

جدداءا شددريعة اإلسددالم بأحكددام القصدداب للمحافظددة علددى الددنفسن ودرء المفاسددد 
ََ آَمنَنن ا +الناشدَة عدن شدديوع القتد  وسددف  الددماء المحرمدةن كمددا قدا  تعددالى:  ُ ََي أَُنَُّهنَ اَّنذب

ًَََِكَ   ََ  َُ َََلَنُب ََِ ُنِ  . [178]البقرة:  "اَِ بَصََص وب ا

ََّكنننِ  تَنُنََّ نننن رَ +وقددددا  تعددددالى:  ََ   [179]البقددددرة:  "َ َََكننننِ  وب اَِ بَصننننَصب َحًَننننٌَة ََي َأ ِلب اَِْبَننننَبب ََ

ُِننننوب إب +وقددددا  تعددددالى:   ََِ ننننلبو وب ا ِْ َُ َِدََاك فَننننَِ  َِنَننننَ َبَ َبًَبننننلب َ نننن ََ ََ مكننننَ فَنَ ننننِد َق  نَّننننلَ َنننننََر َ َمننننَ َقُبننننَو َمِظ
 . [33]اإلسراء:  "َمِنَص ْكا

 العق : -3

وقددد جدداءا األحكددام الشددرعية بالمحافظددة علددى العقدد  الددتي ميدد  هللا بدده اإلنسددان 
ََ آَمنَن ا +فحرما الخمر التي تدتهب بالعقد  وتغيبده كمدا قدا  تعدالى:  نوكرمه ََي أَُنَُّهنَ اَّنذبُ

َل َ اْنَصََب  ْب ًِ ََِم ََ اِْلَِمَل َ ا ًِدََرب فَنَِقَُنبَب خَ إبلَّ َََمنوب اَ َّن  َِ ن ٌٍ مَب ْبِق فَنَهنِو أَنِننَُ  + :إلدى قولده "َ اِْزَ َ  
ن (4) «ك  مسكر خمدر وكد  خمدر حدرام: »×وقا  رسو  هللا  [91ن 90]الماَدة:  "مُّنَُنَه رَ 

وشرع إقامة الحد على السكرانن وحرم المخدراا والمفتراا التدي تدؤ ر علدى سدالمة 

                               
 (. 1/466اكم في خطاب الوحي )( انظر: الحكم والتح1)
 . 32( رقم 1/51( مسلمن كتاب اإليمانن باب: األمر بقتا  الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا )2)
 (. 6/173( البخارين كتاب الجهادن باب: ال يعتب هللان فت  الباري )3)
 .5585( رقم 10/44( البخارين كتاب األشربةن باب: الخمر من العس ن فت  الباري )4)
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 . (1)العق 

 النسب: -4

 جدداءا الشدددريعة لددددفع كدد  مفسددددة تلحدددق باألنسدددابن فدد لى جاندددب تحدددريم ال ندددى 
َ نعك َ َ نََ  +وإيجاب الحد على ال نداة المعلدوم مدن قولده تعدالى:  ََبََّن إبنَّنلَ َننََر فََحب َ  َ تَنِ َل َن ا اَن

ِك   . [32]اإلسراء:  "َ ببً

ََّانبًَعَ َ اَََّاِنب فََِقَبَد ا َنوَّ  َ +وقوله:  ََِدة  اَ َهَمَ مبََئَع َق ننِ د  مَب  . [2]النور:  "احب

إلى جانب تل ن  أوجبا الشدريعة العددة علدى النسداء  -وإلى حد الرجم للمحصنين 
عند مفارقة األ وا  بطالق أو موان لَال يختلط ماء الرج  بماء رج  آخدر فدي رحدم 

هب +المرأةن قا  تعالى:  ْب َنِنَف ْب  ََ َ َِّص َُ َُ َْ َنََع قَنَل    َ اََِمَدََّ َ  . [228]البقرة:  "ََّ نَِ

ََِ نلكا+وقا :  ََنَع َأِشنَهل  َ  ِْ َن ََّ َأ نهب ْب َنِنَف ْب  ََ َ َِّصن َُ نَ َُ َْ َر َأِزَ اقك نِنَكِ  َ َُنَذ ََ َُنَُنَ فنَّنِ َر مب ُ ]البقدرة:  "َ اَّذب

وكددتل  منعددا الشددريعة نكدداح الحامدد  حتددى ت ددعن حتددى ال يسددقي الرجدد  بمدداء  .[234
ََّ +عالى: فقا  ت نميرس ََ َمَََِه َِ ََ ََّ َأر َُ َََه َْ اِْمََلب َأَق  . [4]الطالق:  "َ َأ َ 

وهتس األحكام كلهدا يدؤو  تنفيدتها إلدى القا دي المسدلم فدي الدولدة المسدلمة إ دافة 
 إلى مسَولية الناس الشخصية عن تبعاتها في المجتمع المسلم. 

 العرر: -5

ة العدررن فنهدا المسدلم عدن أن يدتكلم إن شريعة اإلسالم كفلا كد  وسداَ  حمايد
قدا   نفي حق أخيه بأي شيء يؤتيهن وأوجبا حد القتف  مانين جلددةن علدى مدن يقدتف

ََِدةك +تعالى:  ََعب َشَهَداَ  فََِقَبَد َمِ  َْثََنبَي َق ِْ َن َْب ََِِت ا  ْب يَّ ََّلِ  ََ َُنِلَم َر اََِمِحَصَنَ ُ  . [4]النور:  "َ اَّذب

َكَ+الغيبة: وحرما الشريعة  َِ َََك   َن َِ َُُِْ  نَّ  . [12]الحجراا:  "َ َ  َُن

ََِْ نَبب +ونها عن اللم  والتناب  باأللقاب: ََ ا َبب َكِ  َ  َ تَنَنَ َن َْ ََ ا أَنِنَف َِمب ]الحجدراا:  "َ  َ تَن

11] . 

ََِمنِؤمبنبيَ +قا  تعالى:  نوحرما اللعن والسب وعموم األتذ للمؤمنين ََ َر ا ََ َُننِؤ ُ  َ اَّنذب
ََََُِاك َ إبِْثَك مُّببًنكَ ََ ا  َب ا فَنَ دب اِحََُم َْ ًِب َمَ اِنَُ َْ ْب  ب َنَ  . [58]األح اب:  "َ اََِمِؤمب

 الما :  -6

جداءا الشدريعة اإلسدالمية لحفدظ أمدوا  الندداس التدي هدي قدوام حيداتهمن وقدد حددرم 

                               
 (. 1/467التحاكم في خطاب الوحي )( انظر: الحكم و1)
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نَنَكِ  َ  َ  َِ +اإلسالم ك  وسيلة ألخت الما  بغير حق شرعين فقا  تعدالى:  َنََن ا َأِمنَ اَََكِ   َنًنِ
ََِبَطبوب   نوحرم السدرقة وأوجدب الحدد علدى مدن  بدا عليده تلد  الجريمدة ن[188]البقرة:  "َبب

ََ هللاب +فقا  تعالى:  َبَ َنَكَ ك مَب َْ ََ َن َُنَهَمَ َقََا ك ِبب ُِدب ََ ا َأ ْبَقَع فََِقَد َ َّْ َِ َ اَ ْب َ َّْ  . [38]الماَدة:  "َ اَ

م الربا التي يهدد مصال  األفراد واقتصاد الدو ن فقدا  تعدالى: وكتل  حرم اإلسال
َََفعك + َََ َََفَك مُّ ََ ا اَلَبََب َأِض ََ آَمَن ا  َ َ َِن  . [130]آ  عمران:  "ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ

وحرم كتل  الغش واالحتكار والنهب واالختالس والغلدو  وميدر تلد  مدن أشدكا  
 اخ  في أك  أموا  الناس بالباط  المنهي عنه. االعتداء على الما ن وك  تل  د

فر الحمايددة لهددتس العناصددر السددتةن يقصددد المددنه  التشددريعي اإلسددالمي إلددى اوبتددو
مفاسددد علددى جلدددب إصددالح حيدداة الندداسن بددددرء المفاسددد عنهددان وقدددم اإلسدددالم درء ال

م يمندع الشدر أوالن  دها هو في حد تاته مصلحة كبدرذن إت بدتل  المصال  رمم أن درء
إن  :فهددتا إصددالح بالسددلب وتلدد  باإليجدداب وهددو مددا نعنيدده مددن قولنددا يسددتجلب الخيددر.

الدددعوة إلددى هللا مددن أهددداف التمكددين وتلدد  بدد ن ا  مددنه  اإلسددالم اإلصددالحي فددي دنيددا 
الناس والتي يدور حو  مصال   ال : درء المفاسدن وجلدب المصدال ن والجدري علدى 

 مكارم األخالق. 

 «:روف بالحاجيااالمع»جلب المصال   -ب

فالشددريعة فتحددا أبددواب الحددال  علددى  نإن جلددب المصددال  مجالدده واسددع رحيددب
مصاريعها في جميع مناحي المعيشة وجعلا هدتا الحدال  أسدلوب حيداة تحرسده الدولدة 
وت ي  العقباا من طريقهن فك  نوع من التكسب واإلنتا  والصناعة والفدن وال قافدة ال 

وق النداسن لديس ألحدد أن يحرمده علديهم أو يحدرمهم يدخ  في محرمن إنما هو مدن حقد
َّْ َبَك ِ +منهن قا  تعالى:  ِك مَبَ  َِ َْ ا َف َُن ٌِ َأر تَنبنِ ًَََِكِ  َقَنَ ََ  ٍَ  . [198]البقرة:  "ًََِ

َِوب هللاب +وقا  تعالى:  َْ َر مبَ َف َُن َب َُنبنِ ِْ َْ َِلب َ َر وب ا  . [20]الم م :  "َ آَخَل َر َُ

ر ب باحة المصال  المتبادلة بين الفرد والمجتمع على الوجده وقد جاء الشرع المطه
ن كددددالبيوع واإلجدددداراا والمسدددداقاة روعن ليسددددتجلب كدددد  مصددددلحته مددددن ايخددددرالمشدددد

 والم اربة وما يجري مجرذ تل . 

 إحياء مكارم األخالق ومحاسن العاداا بين الناس: -جـ

 . (1) «إنما بع ا ألتمم مكارم األخالق»قا :  ×إن الرسو  الكريم 

إن الدولة اإلسالمية من واجبها أن تهيئ جوا تنشأ فيده مكدارم األخدالقن ومحاسدن 
األعمددا  مددن الطهددر والعفدداف والنقدداءن تحرسدده شددريعة األمددر بددالمعروف والنهددي عددن 
المنكرن وتحميه شعيرة الحسبةن والدعوة إلى هللان لتكدون أساسدا للمعاملدة بدين الصدغير 

 الولي والمولىن والراعي والرعية. والكبيرن والغني والفقيرن و

                               
 . 8939( رقم 18/80ق المسند )ي( وصححه أحمد شاكرن انظر: تحق2/381( أحمد في مسندس )1)
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إن إقامة األمر بالمعروف والنهي عن المنكرن وتنفيت الحدود والددعوة إلدى مكدارم 
األخالقن وتعلديم األمدة أمدر دينهدا يترتدب عليده فواَدد ومصدال  عامدة ل مدة واألفدرادن 

 ومن أهم هتس الفواَد:  نوالحكام والمحكومين

 لعقيدة والدين لتكون كلمة هللا هي العليا:إقامة الملة والشريعة وحفظ ا -1

َْ نُّنَنَ هللاَ َ ََنِ  َ َدفِنَ  هللاب اَنَّنََس +قا  تعدالى:  َن ا  ًِب َحنقَ  إب َّ َأر َُنَ َ  َن ْبمبن   ْب ََ َأِخلبَقن ا مبنَ دبََي ُ اَّنذب
َد َُِذَنلَ  ََْقب ٌْ َ َم َِ َ َ امبَ  َ  بًٌَ  َ َ َََ ا َم َدَب ِ  هَّ َِ َََهِ   ببَن َِ  . [40]الح :  "فبًَهَ ا َ  هللاب   َن

إليده أمدر  لدم يدأمر بدالخير ويددع   فمدن نإن اإلنسدان البدد لده مدن أمدر ونهدي ودعدوة
 . (1)بالشر

 رفع العقوباا العامة: -2

ُِدبَُك ِ +قا  تعالى:  َِ َأ َب َْ ًَبع  فَببَمَ َن وقدا  أي دا فدي  [30]الشدورذ:  "َ َمَ َأَ ََ َك  مَبَ مُّصب

َك ِ +صابهم يوم أحد: الجواب عن سبب م ْب ِندب أَنِنَف َب  َِ  . [165]آ  عمران:  "َقِو َمَ  مب

 فالكفر والمعاصي بأنواعها سبب للمصاَب والمهال . 

َب إب َّ +وقا  تعدالى:  ِْ َْ نَدب وب ا َْ ََِف َب ا ََن َهنِ َر  َن   َ بَّنع  َُنننِ َبَكِ  َأَ  ََِ نَل رب مبنَ قَننِب ََ ا ن فَنََنِ َ  َننََر مب
 َّ ِك ّمَب َبً َه ِ َق َنَ مبننِ  . [116]هود:  "َِ َأَ ًنِ

َََهَ َمِصَبَح رَ +وقا :  َِ   َ َأِم ََ اََِ َلى  بَظ َنِهَب ََ ًَب ُّ َْ  . [117]هود:  "َ َمَ َنََر 

الظلدم  ي األممن ف ن األمة التي يقع فيهداوهتس إشارة تكشف عن سنة من سنن هللا ف
أمدا ختها هللا بالعدتاب والتددميرن يأ والفساد فيجدان من ينهر لدفعهما هي أمم ناجية ال

األمددم التددي يظلددم فيهددا الظددالمونن ويفسددد فيهددا المفسدددون فددال يددنهر مددن يدددفع الظلددم 
والفسادن أو يكون فيها من يستنكر تل ن ولكنه ال يبلغ أن يدؤ ر فدي الواقدع الفاسدد فهدي 

دعدداة  وبهددتا تعلددم أن .أمددم مهددددة بالدددمار والهددال  كمددا هددي سددنة هللا تعددالى فددي خلقدده
اإلصالح المناه ين للطغيان والظلم والفساد هدم صدمام األمدان للشدعوبن وهدتا يبدر  
قيمة كفاح المكافحين للخير والصالح الدواقفين للظلدم والفسدادن إنهدم ال يدؤدون واجدبهم 
لربهم ولدينهم فحسبن إنما هم يحولون بهتا دون أممهم وم ب هللا واسدتحقاق النكدا  

 . (2)«وال ياع

 للنعمة:سببان  ا  الرحمة من هللا تعالىن ألن الطاعة والمعروف استن -3

ننننَدنََّك ِ +قددددا  تعددددالى:  َْزُب َِ َشننننَكِلَهِ  َْ َُّكننننِ  ََننننئب ََّر  ََ  َِ . والقيددددام بدددداألمر [7]إبددددراهيم:  "َ إب

                               
 . 72( انظر: األمر بالمعروف والنهي عن المنكرن خالد السبان ب1)
 (. 4/1933( في ظال  القرآن )2)
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 بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من العبودية  . 

 نف المنافق:شد ظهر المؤمن وتقويته ورفع ع يمته وإرمام أ -4

فد ن المددؤمن يقدوذ ويعتدد  حينمددا ينتشدر الخيددر والصددالح ويوحدد هللا ال يشددر  بدده 
وت مح  المنكراا على إ ر تلد ن بينمدا يخدنس المندافق بدتل  ويكدون تلد  سدببا لغمده 

 . (1)و يق صدرس وحسرتهن ألنه ال يحب ظهور هتا األمر وال تيوعه بين الخلق

أمددرا بددالمعروف شددددا ظهددر المددؤمنن وإتا إتا »: -رحمدده هللا  -قددا  ال ددوري 
 . (2)«نهيا عن المنكر أرمما أنف المنافق

 تحقيق وصف الخيرية في هتس األمة: -5

ََِمِنَكنلب َ تَنِؤمبنَن َر +قا  تعالى:  َب ا ََن َهنِ َر  َِنَل وب َ تَنننِ ََِم نَّنَسب َ َمنَل َر َبب َِ ََب ًَِ أَمَّنع  َأِخلبَقن َُِ  َخن ن َنننِ
لب  من سدرس أن يكدون مدن هدتس »في تفسير هتس ايية:  وقا  عمر  .[110 ]آ  عمران: "َبب

 . (3)«األمة فليؤد شرط هللا فيها

 التجافي عن صفاا المنافقين: -6

َ اََِمِؤمبنَن َر +قدا  تعدالى:  نإن من أخب صفاا المدؤمنين القيدام بهدتا العمد  الطيدب
ََِِمننلَ    ِ َِننن َننََ   َن ََننَهِ  َأِ ًَب َِ َْ  َن نَننَ ََِة َ َُنِؤتَننن َر َ اََِمِؤمب ََِمِنَكننلب َ َُ بًَمنن َر اَصَّنن َب ا ََننن َهننِ َر  َِننَل وب َ َُنننِ ََِم  َر َبب

 . [71]التوبة:  "اََََّنَةَ 

 ا: الجهاد في سبي  هللا: انيَّ 

إن األخطددار التددي تهدددد الدولددة المسددلمة ك يددرة جدددان منهددا مددا قددد يددأتي مددن داخدد  
بالمعروف والنهي عن المنكدرن وإقامدة  واألمر نالدولةن وهتا يتكف  نشر العلم والدعوة

الحدود بالتصدي لهن أما ما قد يجيء من خدار  حددود الدولدة اإلسدالميةن فد ن منده مدا 
 يكف شرس بالبيانن ومنه ما ال سبي  إلى قطع دابرس إال بالسيف والسنان. 

ولكدي يحقدق الحكددم اإلسدالمي مقصددس فددي إقامدة الددين فددي األرر بدال معوقدداان 
كددون مسددتعدا لمددا قددد يكددون فددي الطريددق مددن عقبدداا تددرد الدددعوةن أو تصددد فالبددد أن ي

الدعاة عن القيام بواجب نشر الحق ولهتا كان البد أن تتهيأ دولة اإلسالم لما تواجده بده 
طريدق كتاَدب هتس الظدروفن وتعدد األمدة للجهداد داَمدا  دد كد  متصددر للوقدوف فدي 

وسدديلة مددن وسدداَ  إقامددة الدددين فددي هللان وإتا كددان الجهدداد  الحددق المتحركددة نحددو ر ددا
إقامة حكم هللا في األرر والتمكين لدينهن ماية من مايداا الجهداد فدي »األررن ف ن 

سددبي  هللان والددتي يجددب أن يسددعى لتحقيددق هددتس الغايددة هددم المسددلمون الددتين آمنددوا بهددا 
وعلموا أن من حدق البشدر علديهم أن يسدعوا إلسدعادهم بهدان ولدو كدان  نوتاقوا حالوتها

الناس يقبلون دعوة المسلمين إلى تحكيم هتا الكتاب عليهم أن يكتفدوا بالددعوة إلدى تلد  

                               
 . 77ي عن المنكرن خالد السبان ب( انظر: األمر بالمعروف والنه1)
 . 67( األمر بالمعروف والنهي عن المنكرن للخال ن ب2)
 (. 5/102( تفسير الطبرين )3)
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ألنه يحقق الهدفن ولكن أك ر النداس ال يكفديهم أن يرف دوا تحكديم كتداب هللان بد  إنهدم 
يقفون محاربين من أراد تحكيمهم بك  ما أوتوا من قوةن وهتا يحتم علدى أوليداء هللا أن 

 ين يحددددددددددددددددددددددددددددددددددداربونهم يجاهددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا أعدددددددددددددددددددددددددددددددددددداءس الدددددددددددددددددددددددددددددددددددت
 . (1)«من أجله

إن الدولددة اإلسددالمية التددي تسددعى لتحقيددق أهددداف التمكددين مددن واجباتهددا تشددكي  
و ارة للجهاد في سبي  هللان وو ع نظام للجهاد يتالءم مع قيم الدين وآدابده فدي إعدداد 

يس الجنودن بعيدة عن األنظمة الوافدة أو المستوردةن إن اإلعداد للجهاد واالهتمام بده لد
مدا هدو تدأمين لحا در المسدلمين نعدوانا على أحدن حتى ولو كان من مير المسدلمينن إ

ومسددتقبلهم وحمايددة ألر ددهم وعر ددهم ومددالهم وديددنهم ونفوسددهم أمددام أي معتددد علددى 
 . (2)واحدة من هتس التي يعت  بها ك  إنسان إن كان من أصحاب الفطر السوية

مقوماا التمكدينن والحددي  عدن الجهداد  من أهم -تعالى  -إن الجهاد في سبي  هللا 
لإلحاطة بك  جوانبه أمر ال يحتمله هتا البحد  المتوا دعن تلد  أن أمدر الجهداد عظديم 

 فهو ج ء ال يتج أ من العقيدة اإلسالمية ومن رسالة األمة اإلسالمية. 

إن الجهدداد فددي سددبي  هللا مقددوم أساسددي مددن مقومدداا التمكددين ل مددةن وإن الجهدداد 
فال تمكين إال بجهادن ف تا صدق الجهاد كان التمكدين  ناا و يقَّ مرتبطان ارتباطَّ والتمكين 

 . (3)ب تن رب العالمين

 إن طبيعة هتا الدين: الجهاد وإنه من أخب خصاَب األمدة اإلسدالميةن ولهدتا لدم
 ه المسلمون ولم يفرطوا فيه في أي عصر من عصورهم. يترك

ََننَو  َ +قدا  تعددالى مخاطبدا األمددة اإلسدالمية:  ََنِ  َ َمنَ َق َهنَدبخب َمننَ  اِقَُنبَن ننَد ا وب هللاب َحنقَّ قب َقَمب
ننَ قَنِبننَو َ وب َمننَذا َبًَ  َبمبَي مب نن ِْ ََنَ  اََِم َّننَع أَ بننًَكِ  إب ِنننَلامبًَ  َمننَ  َْسَّنن َِ َحننَل   مَب نن َب مب ُ َكنن َر اَلََّ نن َل ََََننًَِكِ  وب اَنندَب

 ََََ ًَََِكِ  َ َتَك نَ ا َشَهَداَ   ََ فدالقرآن الكدريم صدري  فدي هدتا الدنب » [78]الحد :  "َل اَنََّسب َشهبًدكا 

الكريم أن الجهاد في سبي  هللا فري ة على المسلمينن كما فرر عليهم الصالة والصيام 
عدن سدر هدتا التكليدفن وحكمدة هدتس الفري دة  -تعدالى  -وال كاة والح ن وقدد كشدف هللا 
اهم واصددطفاهم دون الندداس ليكونددوا ن لهددم أندده اجتبددفبددي   نالتددي افتر ددها علددى المسددلمين

 . (4)«وور ة رسله في دعوته نوخلفاءس في أر ه نوأمناء على شريعته نسواس خلقه

جمعددا كد   دروب الجهداد وأبوابددهن مدن قتدا  العدددو  -السدابقة  -واييدة الكريمدة 
ومن اإلعداد لدتل  ومدن بدت  المدا  والدنفسن ومجاهددة الشدهواان ومجاهددة الشديطانن 

جهدادا كدامال يسددتوعب  دب والفكدر والسياسدة واالقتصدداد..هداد باللسددان واألوتشدم  الج
اسدتفراغ »طاقة األمة كلهان ويستوعب مواهبهدا وقددراتهان فدتل  أصد  معندى الجهداد: 

                               
 (. 2/159( الجهاد في سبي  هللا حقيقته ومايتهن د. عبد هللا القادري )1)
 (. 745ن 2/744( انظر: فقه الدعوة إلى هللا )2)
 . 73ب ( انظر: تمكين ل مة اإلسالميةن3)
 . 40ن 49( الرساَ ن حسن البنان ب4)
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 . (1)«الوسع والطاقةن وهو معنى مستمر ممتد ال يتوقف

 -لجهداد وهو نوع من أنواع ا -والجهاد بهتا المعنى الشام  فرر عين أما القتا  
 فهو كفايةن وال يتعين إال في الحاالا ايتية: 

 إتا التقى الصفان.  -1

 إتا ن   الكفار ببلدة فيتعين على أهلها قتالهم.  -2

 إتا استنفر اإلمام قوما ل مهم النفرة معه.  -3

 . (2)«وأق  ما يفعله اإلمام مرة ك  عام» دامة في المغني:قا  ابن ق -4

يقددو   نو وسدديلة مددن وسدداَلهاسددتمرارهان وهددإن الجهدداد  ددروري لقيددام الدددعوة وا
ال نريدد القتدا  أساسدا ألجد   -معشدر أمدة اإلسدالم  -ونحدن »عددنان النحدوي:  /األستات

وكتل  فلسنا أعداء ألحد من الناس من حي  االبتداءن ولكدن  نالقتا ن وال ألج  الحرب
ربن ويسدعون الدتين يوقددون ندار الحدلنا مدن بدين النداس أعدداء الدتين هدم أعدداء هللان و

لفسداد فددي األررن ويفتنددون الندداس عددن اإليمددانن ويصدددون عددن سددبي  هللان والمددؤمن ل
ا فرصدة الفسداد واإلفسدادن ويطفدئ ندار الفتندة والهدال  يم ي بدعوته جاهدا كدي يفدوضِ 

حتدى تم ددي الددعوة اإلسددالمية تشدق طريقهددان فدد ن أبدوا إال الم ددي فدي إشددعا  الفتنددة 
 . (3)«مفر من القتا ن وكما يقولون: آخر الدواء الكي والسعي في الفسادن ف نه ال

ليس هددفا منفصدال عدن الددعوة إلدى هللان بد  هدو  -تعالى  -فالجهاد في سبي  هللا »
 ويتوقدف ألجد  الددعوة فهدو إتن مرتبط بها ارتباطا كامالن يدور القتدا  ألجد  الددعوةن

إلدى  لنداس مدن عبدادة العبدادها إلخرا  اوسيلة من وساَ  الدعوة إلى هللان وقوة من قوا
عبدادة هللا الواحددد األحددن ولدديمر الجيدد  المدؤمن بالدددعوة بكدد  قواهدان وسددالمة نهجهددا 

 حتى تكون كلمة هللا هي العليا. 

 نوهددو كددتل  وسدديلة مددن وسدداَ  حمايددة الدددعوة وحمايددة المسددلمين أنفسددان ودارا
تبلدغ النداس كافدةن و رواان ومنهاجان وهو كتل  وسيلة لدفع الدعوة فدي األرر حتدى 

حين ال تنفع الحكمة والموعظة الحسدنةن وال يكفدي جهداد اللسدان والبيدانن وحدين تصدد 
 . (4)«الدعوة عن مايتهان وتقف  الدروب والمسال  أمامهان وتبت  الجهود لخنقها

عددن  -الددتي هددو صددورة مددن صددور الجهدداد فددي سددبي  هللا  -وإتا انعدد   القتددا  »
إتا فقد أهدافه اإليمانية وخصاَصده الربانيدةن فقدد جدوهرس الدعوة بصورة أو بأخرذن و

ددكقتددا  سدداَر الندداس فددي األررن عدددوانَّ  وحقيقتددهن وأصددب  قتدداالَّ  ان ان واسددتعمارَّ ا وظلمَّ
 .(5)«وجراَم تتلوها جراَمن وحمية جاهليةن اإلسالم منها برئ ناونهبَّ 

 «:في سبي  هللا»ومن أهم خصاَب الجهاد أنه 

                               
 ( بتصرف. 2/159( لقاء المؤمنينن عدنان النحوي )1)
 (. 10/265( المغني )2)
 (. 2/199( لقاء المؤمنين )3)
 (. 2/164)المصدر نفسه ( 4)
 (. 2/86( المصدر نفسه )5)
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 ناا بعيددَّ تأخدت عمقَّد« فدي سدبي  هللا»يجدد أن كلمدة  -تعدالى  - إن المتدبر لكتداب هللا
وب +مقرونة بقولده تعدالى: « الجهاد»ان ففي معظم آياا الجهاد تأتي لفظة ومعنى واسعَّ 

 . "فبًَنَ+أو  "وب هللاب +أو  "َ ببًوب هللاب 

َكِ  وب َ ببًوب هللاب +قا  تعالى:  ْب ِمَ اَبَكِ  َ أَنِنَف َْب  . [41التوبة: ] "َ َقَمبَد ا 

َهَدبخب +وقا  ج  شأنه:   . [78]الح :  "َ َقَمبَد ا وب هللاب َحقَّ قب

َََنَ+وقا  سبحانه:  َُنننََّهِ  َ بَن ََ َقََمَد ا فبًَنَ ََنَنِهدب ُ  . [69]العنكبوا:  "َ اَّذب

وإن لم ترد م د  هدتس الكلمداا ف نهدا تكدون مفهومدة  دمنا بحيد  يظد  الجهداد فدي 
 . (1)وليس في سبي  شيء آخر« فقط»سبي  هللا اإلسالم جهادا في 

عن الرجد  يقاتد  شدجاعة ويقاتد  حميدةن ويقاتد  ريداءن أي  ×وقد سَ  رسو  هللا 
 .(2) «من قات  لتكون كلمة هللا هدي العليدا فهدو فدي سدبي  هللا»تل  في سبي  هللاع فقا : 

اإلسددالم فددي  إن الجهدداد فددي سددبي  هللا لدده أهددداف مددن أهمهددا: إقامددة حكددم هللا ونظددام
األررن دفع عددوان الكدافرينن نيد  الشدهادة فدي سدبي  هللان تصدفية الصدف اإلسدالمي 

كمددا أن لدده  مددراا: إعدد ا  المسددلمين وإتال  الكددافرينن وحدددة  نمددن عناصددر اإلفسدداد
صفوف المسلمينن هدايدة المجاهددين وتسدديد خطدواتهمن دخدو  النداس أفواجدا فدي هدتا 

سدالمن والحدرب علدى حمايتدهن وعددم التفدريط فيدهن إسدعاد الدينن الت ام المسدلمين باإل
 النددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداس بندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور اإلسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالم 

 وعدله ورحمته. 

 د في الدولة اإلسالمية:اأهداف الجه -أ

إن الغاية العليا للجهاد فدي سدبي  هللا هدي إعدالء كلمدة هللا لتحقيدق عبادتده وحددس ال 
نِن+شري  لهن كما قا  تعدالى:  ََّ َ ا ب ََ اْلِبن ََِ ن َِبَنَد رب َ َمنَ َخ َن ِ  َ َمنَ   ٍَ إب َّ ًَب َْبِز نَ  َه  مَب نننِ نَد مب ُْب َمنَ َأ

َبَم رب  َد َأر َُِد ُْب ََ  اََِ  َّةب اََِمُبيَ   َأ  َِ . ومفهوم العبدادة شدام  [58-56 ]التارياا: "إبرَّ هللاَ َمَ  اَلَّزَّا

َْنكب +لنشاط اإلنسان كله ويفسر تل  قولده سدبحانه:  َِِتب َ َن َْبَب قَنِو إبرَّ َ ن   َ ََمًَِنََي َ َّمَنَِتب لب 
َََََمبيَ  َِ َبمبيَ   ا ِْ ََِم َْ َ َأَا َأ ََّل ا ََ أَمبِل ََ ََلَ َ  بَذَب  . [164ن 163]األنعام:  " َ َشلُب

ومن أج  هتس الغاية جاهد جنود الدولة اإلسالمية في عصدرها ال اهدرن وقدد سدأ  
فقدا : ابتع ندا هللا لنخدر  مدن شداء مدن رستم قاَد الفرس ربعي بن عامر: ما جاء بكدمع 

ومدن جدور األديدان إلدى عدد   نومن  يق الدنيا إلى سعتها نعبادة العباد إلى عبادة هللا
 نفمدن قبد  تلد  قبلندا منده ورجعندا عنده ناإلسالمن فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليده

ع قدا : الجندة ومن أبدى قاتلنداس أبددا حتدى نف دي إلدى موعدود هللان قدا : ومدا موعدود هللا

                               
 (. 2/192( انظر: لقاء المؤمنين )1)
 (. 4/179من يقات  رياء )فيباب ما جاء ( الترمتين كتاب ف اَ  الجهادن 2)
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 . (1)«لمن ماا على قتا  من أبى والظفر لمن بقي

والجهدداد مقصدودس أن تكدون كلمددة هللا هدي العليددا »: -رحمده هللا  -وقدا  ابدن تيميددة 
 وأن يكون الدين  ن فمقصودس إقامة دين هللان ال استيفاء الرج  حظدهن كدان مدا يصداب 

ن هللا اشددترذ مددن المددؤمنين أنفسددهم فدد  نبدده المجاهددد فددي نفسدده ومالدده أجددرس علددى هللا
 وأمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوالهم 

 . (2)«بأن لهم الجنة

هتس هي الغاية العليا الشاملة للجهاد في سبي  هللان ويمكنندا أن نددخ  نقطتدين تحدا 
 أهداف الجهاد في الدولة اإلسالمية منها: 

 إقامة حكم هللا ونظام اإلسالم في األرر: -1

هددداف الجهددادن ولددتل  تسددعى الدولددة إن إقامددة حكددم هللا فددي األرر هدددف مددن أ
المسدلمة لتحقيدق هددتا الهددف مددن خدال  أجه تهددا ومؤسسداتها وتوظيددف كد  إمكاناتهددان 
وفت  المجا  للمسلمين للسعي الدءوب من أج  إن ا  حكم هللان ونظام اإلسالم في دنيدا 

 الناسن ليتمتعوا بحكم هللا التي يؤتي ك  تي حق حقه بال نقب. 

ََِِفنَئبنبَي إباَّ +قا  تعدالى:  َِ ََب َْاَ  هللاَ َ  َ َتَكن َنَ َأ ِ َنقَب َبنَُِحَكَ   َنِيَ اَنَّنَسب ِبب ََ اَِكبَُنََب َبب َِنَنَ إبًََِن ََ  أَنِن
ًمكَ  . [105]النساء:  "َخصب

وجاهدد اإلسدالم ليقديم فدي األرر نظامده الخداب »: -رحمده هللا  -قا  سيد قطب 
قق حرية اإلنسان تجاس أخيه اإلنسان حينمدا ويقررس ويحميهن وهو وحدس النظام التي يح

ويلغددي فددي األرر عبوديددة البشددر  نة   الكبيددر المتعددا ديقددرر أن هنددا  عبوديددة واحدد
فليس هنا  فرد وال طبقة وال أمدة تشدرع األحكدام  نللبشر في جميع أشكالهان وصورها

لددتي للندداس وتسددتتلهم عددن طريددق التشددريعن إنمددا هنالدد  رب واحددد للندداس جميعددا هددو ا
وإليده وحدددس يتجهددون بالطاعدة والخ ددوع كمدا يتجهددون إليدده  نيشدرع لهددم علدى السددواء

وحدددس باإليمددان والعبددادة سددواءن فددال طاعددة فددي هددتا النظددام لبشددر إال أن يكددون منفددتا 
لشريعة هللا موكال عدن الجماعدة ليقدوم بهدتا التنفيدت حيد  ال يملد  أن يشدرع هدو ابتدداء 

فددال  نوحدددهان وهددو مظهددر األلوهيددة فددي حيدداة البشددرألن التشددريع مددن شددأن األلوهيددة 
يجددو  أن ي اولدده إنسددان فيدددعي لنفسدده مقددام األلوهيددة وهددو واحددد مددن العبيددد.. جاهددد 

وكدان مدن حقده أن يجاهدد  ناإلسالم ليقيم هتا النظام الرفيع في األرر ويقررس ويحميه
ي فيها العبيدد مقدام شر والتي يدعبليحطم النظم الطامية التي تقوم على عبودية البشر لل

األلوهية وي اولون فيها وظيفة األلوهيدة بغيدر حدقن ولدم يكدن بدد أن تقاومده تلد  الدنظم 
الطامية في األرر كلها وتناصبه العداءن ولم يكن بد كتل  أن يسحقها اإلسدالم سدحقا 

ومددا يدد ا  هددتا الجهدداد إلقامددة هددتا النظددام الرفيددع  نلدديعلن نظامدده الرفيددع فددي األرر
ََ لب +لددى المسددلمين مفرو ددا ع ُ نَننعٌ َ ََُكنن َر اَنندَب فددال  [193]البقددرة:  "َ قَننَتبََ َمِ  َحننَِّّ  َ َتَكنن َر فبُنِ

                               
 (. 7/39( البداية والنهاية البن ك ير )1)
 (. 15/170( الفتاوذ )2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 420 

 تكدددددددددددددددددون هندددددددددددددددددا  ألوهيدددددددددددددددددة للعبيدددددددددددددددددد فدددددددددددددددددي األرر وال دينوندددددددددددددددددة 
 . (1)«لغير هللا

 دفع عدوان الكافرين: -2

إن مددن أهدددداف الجهددداد فدددي الدولدددة اإلسددالمية دفدددع عددددوان الكدددافرينن وهدددتا  -1
 ن أنواع منها: العدوا

السدديما إتا لددم تسددتطع أن  فئننع مؤمنننع مَُْننَفع و أَْ اَكفننَْ:أر َُُنندي اَكفننَْ ََننَل  -

تنتقدد  إلددى بددالد تددأمن فيهددا علددى دينهددان فدد ن الواجددب علددى الدولددة اإلسددالمية أن تعددد العدددة 
لمجاهدة الكفار الدتين اعتددوا علدى تلد  الطاَفدة حتدى يخلصدوها مدن الظلدم واالعتدداء الواقدع 

 . (2)عليها

َلةب َ َمنَ َُنَ َتبنِو وب َ نببًوب هللاب +قا  تعالى:  َخخب نِنًََ َبب ََ َُِ َل َر اِ ًََََة اَدُّ ُ ًََِنَ َتبِو وب َ ببًوب هللاب اَّذب فَن
نننَ ََظبًمك ننلب َأِقننلكا  نننِ َو نَنِؤتًب َْ ُِ َف َِْبنن ََ َ َمننَ َََكننِ   َ تَنَ نننَتبََ َر وب َ ننببًوب هللاب  َ   فَنًَنِ َُننِو َأِ  َُن ننن ََفبَي مب نن َِ َُ ِْ ََِم ا

َََهنَ ََِ ِلَُعب اَظَّنََّلبب َأِم َِ َمذبخب ا َْ نََّنَ َأِخلبِقَنَ مب ََ َُنَ  ََ َر  ُ َ ب َ اَِ بََِدارب اَّذب َْ ََ  اَلَبَقَلب َ اَنَب ََنو َّنَنَ مبنَ َّنَدِن َ اِق
ًكا ََ َنصب ََو ََّنَ مبَ ََّدِن  . [75ن 74]النساء:  "َ َبًاَ َ اِق

حر على الجهادن ويت من تخلديب المست دعفين »: -رحمه هللا  -رطبي قا  الق
من أيدي الكفرة المشركين التين يسومونهم سوء العتاب ويفتنونهم عن الددينن فأوجدب 
تعالى الجهاد إلعالء كلمته وإظهدار دينده واسدتنقات المدؤمنين ال دعفاء مدن عبدادسن وإن 

علددى جماعددة المسددلمين إمددا  وتخلدديب األسدداري واجددب نكددان فددي تلدد  تلددف النفددوس
 . (3)«بالقتا  وإما باألموا  وتل  أوجب لكونها دون النفوسن إت هي أهون منها

جاهد اإلسالم... ليددفع عدن المدؤمنين الفتندة التدي »: -رحمه هللا  -وقا  سيد قطب 
وقدرر تلد  المبددأ  نكانوا يسامونها وليكف  لهدم األمدن علدى أنفسدهم وأمدوالهم وعقيددتهم

:... والفتنة أشد من القتد ن فداعتبر االعتدداء علدى العقيددة واإليدتاء بسدببها وفتندة العظيم
أهلها أشد من االعتداء على الحياة تاتهان فالعقيدة أعظم قيمة في الحياة وفق هتا المبددأ 

وإتا كان المؤمن مأتونا فدي القتدا  ليددفع عدن حياتده وعدن مالده فهدو مدن بداب  نالعظيم
 . (4) «  ليدفع عن عقيدته ودينه...أولى مأتون في القتا

 أن يعتدي الكفار على ديار المسلمين: -

ََ +قدددا  تعدددالى:  ُ ََُِننندب ََِم ُُّ ا ننن ََُِنننَد ا إبرَّ هللاَ  َ ُيَب ََ َُنَ نننَتبََ َنَكِ  َ  َ تَن ُ   َ قَننَتبََ ا وب َ نننببًوب هللاب اَّنننذب

 َِ ن ََ َمِ  َحًِنَث نَ بِفََُمن َم  َ َأِخلبَقن َم  مَب ِننَد َ اقِنَُن َب ُِنوب َ  َ تَنَ نَتبََ َمِ    ََِ ََ ا ن نَنعَ َأَشندُّ مب َحًِنَث َأِخَلَقن َنِ  َ اَِفبُنِ

                               
 (. 3/295( في ظال  القرآن )1)
 (. 2/162( انظر: الجهاد في سبي  هللان د. عبد هللا القادري )2)
 (. 5/279( تفسير القرطبي )3)
 (. 3/294( في ظال  القرآن )4)
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 ََ ََاَ  اََِكنَفبلُب ََ َقن ََ َمِ  َننَذَب ََ َنِ  فَنَقِنَُن دب اِ ََلا ب َحَِّّ َُنَ َتبََ َنِ  فبًلب فَِبر قََتَن ِْجب فَنِبرب انِنَُنَهنِ ا فَنِبرَّ هللاَ   اََِم
 ٌ ً َّْحب  . [192 -190لبقرة: ]ا "َغَف ٌْ 

قد نب الفقهاء على أنه إتا اعتدذ الكفار على ديار المسدلمين يتعدين الجهداد للددفاع عدن 
الدديارن ألن العددو إتا احتلهدا سدام المسدلمين عدتابا ونفدت فيهدا أحكدام الكفدر وأجبدر أهلهدا علدى 

وتعدين »: الخ وع لهن فتصب  دار كفر بعدد أن كاندا دار إسدالمن قدا  ابدن قدامدة رحمده هللا
 . (1)«الجهاد في  ال ة موا ع... ال اني: إتا ن   الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم

وحاصددله إن كدد  مو ددع خيددف هجددوم العدددو مندده »وقددا  بعددر علمدداء الحنفيددة 
فددرر علددى اإلمددام أو علددى أهدد  تلدد  المو ددع حفظددهن وإن لددم يقدددروا فددرر علددى 

 . (2)«اية بمقاومة العدواألقرب إليهم إعانتهم إلى حصو  الكف

ألن هللا سدبحانه حدرم علدى  - اأن ينشر العدو الظلم بين رعاياهدان ولدو كدانوا كفدارَّ 
عبادس الظلمن والعد  في األرر واجب لك  الناسن وإتا لم يددفع المسدلمون الظلدم عدن 
 نالمظلومين أ موا ألنهدم مدأمورون بالجهداد فدي األرر إلحقداق الحدق وإبطدا  الباطد 

وال فددالح لهددم إال بددتل  وهددو األمددر بددالمعروف  نلعددد  والق دداء علددى الظلددمونشددر ا
َُِ  +والنهي عن المنكرن وما كانوا خير أمة أخرجا للناس إال بتل  كما قا  تعدالى:  ن َنننِ

ََِمِنَكننلب َ تَنِؤمبنَنن َر َبب  َب ا ََنن َهننِ َر  َِننَل وب َ تَنننِ ََِم نَّننَسب َ َمننَل َر َبب َِ ََب ًَِ أَمَّننع  َأِخلبَقنن  ن[110]آ  عمددران:  "لب َخنن

ُنَِّ نَ ى َ اتنََّ ن ا هللاَ إبرَّ هللاَ +وقا  تعالى:  ََ ا َمنَ  َأقِننَلَب ََب َِندب ََ ا ا َِندب ََََنَل َأ َّ تَن  َ َ  َُيِلبَمنََّكِ  َشنَنََر قَننِ    
ََ رَ  ََِم ََ تَن ًٌ ِبب  . [8]الماَدة:  "َخبب

لم لكفددرسن قددا  ومددن العددد  كددف الظلددم عددن المظلددوم الكددافر الددتي يبغ دده المسدد
طلددب التمددة  -يقصددد أحددد ملددو  أهدد  الحددرب  -وإن كددان »: -رحمدده هللا  -السرخسددي 

على أن يتر  يحكم في أه  مملكته بما شاء مدن قتد  أو صدلب أو ميدرس بمدا ال يصدل  
فددي دار اإلسددالم لددم يجددب إلددى تلدد ن ألن التقريددر علددى الظلددم مددع إمكددان المنددع مندده 

 . (3)«حرام

ة المسدددلمة أن تجاهدددد فدددي سدددبي  هللا للق ددداء علدددى الظلدددم إن مدددن واجدددب الدولددد
 . (4)والظالمين

الوقددوف  ددد الدددعاة إلددى هللا ومددنعهم مددن تبليددغ دعددوة هللان إن المسددلمين مفددرور  -
قَننِو +علديهم مددن قبد  المددولى عدد  وجد  أن يبلغددوا رسدداالا هللا للنداس كافددةن كمددا قدا  تعددالى:

 ََ ََ اََِمِ ننلبنبيَ َمننذبخب َ ننببًَب  َأِدََنن  إبََل هللاب  نن ْب َ َ ننِبَحََر هللاب َ َمننَ َأَا مب ََنن َب اتنَّبَن ًَة  َأَا َ َمنن نن ]يوسددف:  "ََننَل َ صب

108] . 

                               
 (. 9/197ي )( المغن1)
 (. 4/124) ( حاشية ابن عابدين2)
 (. 10/85( المبسوط للسرخسي )3)
 (. 166ن 1/165( انظر: الجهاد في سبي  هللا للقادري )4)
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وأعددداء هللا يصدددون أوليدداءس عددن تبليددغ عبددادس دعوتدده وال يتركددون لهددم سددبيال إلددى 
كمدا ال يدأتنون للدددعاة أن يسدمعوا الددعوة إلددى هللا للنداسن وي دعون العراقيدد ن  نالنداس
لحددواج  بددين الدددعوة ودعاتهددا والندداسن ولددتل  أوجددب هللا عدد  وجدد  علددى عبددادس وا

 المؤمنين قتا  ك  من يصد عن سبي  هللا تعالى. 

ََِمنننََهَ ِ +قدددا  تعدددالى:  ََنننَ َ نننببًوب هللاب َأَضنننوَّ َأ ََ َنَفنننَل ا َ َ ننندُّ ا  ُ ََمبََننن ا   اَّنننذب ََ آَمنَننن ا َ  ُ َ اَّنننذب
 ََ ْب َ آَمَن ا ِبب ََ ََ ََبَهَن ِ اَصََّ ب ََ َهِ  َ نًَبَئَُتببِ  َ َأِ ن ََنننِ َََّْببنِ  َنفَّنَل  َََل ََمَمَّند  َ َمنَ  اِ َنقُّ مبنَ  ََ ََبَل  رَّ   نَن َْب  ََ َََبن

ننلبَب هللاَ  َِ َُ ََ َََّْببننِ  َننَذَب ََ آَمنَن ا اتنَّبَنََنن ا اِ َنقَّ مبنَ  ََ َنَفنَل ا اتنَّبَنََنن ا اََِبَطبنَو َ َأرَّ اَّننذبُ ُ نَّن اَّنذب   َسب َأِمثَننََهَ ِ ََب

مَّننَ َمناننَ  نَ  َِ فَِب ََا أَِنَِفنََُمنن َمِ  َفَ نندُّ ا اَِننَ َم ننِلَب اَلَبقَننَبب َحننَِّّ إب ََ ََ َنَفننَل ا َف ُ ََُ  اَّننذب ََا ََ بًنن َِننَد َ إبمَّننَ فبننَدا ك فَننِب
َهِ   َ  نننِ ََ َ ََِ  ََُ ََ  هللاَ  َنِنََُصَل مب َََب ََْمَ  َََ  اِ َِلَب َأِ زَا ََ َقُبََن ا َحَِّّ َت ُ ِ  َ اَّنذب َِ ََنَكِ   بنبَن َِ ََنَ   َن َنبنِ ََكبنَ ًََب

ََِمََهَ ِ  وَّ َأ َب َُ َََ  . [4 -1 ]محمد: "وب َ ببًوب هللاب فَن

فقدد جداء  -وجاهد اإلسدالم.. لتقريدر حريدة العقيددة »: -رحمه هللا  -قا  سيد قطب 
جداء بهدتا الخيدر  وبدأرقى نظدام لتطدور الحيداةن ناإلسالم بأكم  تصور للوجدود والحيداة

ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغ إلى أسماعها وإلى قلوبهان فمدن شداء بعدد البيدان والدبالغ 
وال إكراس في الدينن ولكن ينبغي قب  تلد  أن تد و  العقبداا  نفليؤمن ومن شاء فليكفر

وأن تد و   نمن طريق إبالغ هتا الخير للناس كافدة كمدا جداء مدن عندد هللا للنداس كافدة
اج  التي تمنع النداس أن يسدمعوا وأن يقتنعدوا وأن ين دموا إلدى موكدب الهددذ إتا الحو

أرادوان ومن هدتس الحدواج  أن تكدون هندا  نظدم طاميدة فدي األرر تصدد النداس عدن 
االستماع إلى الهدذ وتفتن المهتدين أي ان فجاهدد اإلسدالم لديحطم هدتس الدنظم الطاميدة 

ومدا يد ا  هدتا  نلدعوة إلدى الحدق فدي كد  مكدانوليقيم مكانها نظاما عادال يكف  حرية ا
   .«الهدف قاَما وما ي ا  الجهاد مفرو ا على المسلمين ليبلغوس وإن كانوا مسلمين

 . (1)هتس بعر أهداف الجهاد التي تتحقق عند إقامة هتس الفري ة

 بعر  مراا إقامة الجهاد في سبي  هللا: -ب

 منها: إن  مراا إقامة الجهاد في سبي  هللا ك يرة 

 إع ا  المسلمين وإتال  الكافرين: -1

ووصدف  نإن الجهاد في سدبي  هللا يعدد قمدة األمدر بدالمعروف والنهدي عدن المنكدر
ًَِ أَمَّننع  +المددولى عدد  وجدد  هددتس األمددة بصددفاا القيددادة الرشدديدة فددي قولدده تعددالى:  َُِ  َخنن ن َنننِ

َهِ رَ  ََِل وب َ تَنننِ ََِم نََّسب َ َمَل َر َبب َِ ََب لب  َأِخلبَق َب اََِمِنَكلب َ تَنِؤمبَن َر َبب  . [110]آ  عمران:  "ََ

ََِمِنَكنلب +قولده:  -رحمده هللا  -قا  القرطبي  َب ا ََن َهنِ َر  َِنَل وب َ تَنننِ ََِم مددح لهدتس  "َ َمنَل َر َبب

كدر  ا  عدنهم أوا علدى المنيدر وتواطدياألمة ما أقاموا تل  واتصفوا بهن ف تا تركوا التغ

                               
 (. 3/294( في ظال  القرآن )1)
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 . (1)سم التم وكان تل  سببا لهالكهماسم المدح ولحقهم ا

وهدتا مدا ينبغدي أن تدركده األمدة المسدلمة لتعدرف »: -رحمده هللا  -قا  سيد قطدب 
وتعدرف أنهدا أخرجدا لتكدون طليعدة وتكدون لهدا القيدادة بمدا أنهدا هدي  نحقيقتها وقيمتها

 . (2)«خير أمة وهللا يريد أن تكون القيادة للخير ال للشر في هتس األرر

األمة تعم  على نشر الخيرن وصيانة المجتمعاا من عوام  الفسدادن لكدي  إن هتس
تبني مجتمعاا صالحة على أسس مدن المبدادئن واالعتقداداان والتصدوراان والدنظمن 

 واألخالقن والمعارفن والعلوم المستمدة من المنه  الرباني الحكيم. 

ميدادين الجهدادن ألن  وهتس األهداف النبيلة تجع  قيادة األمة تنا   قوذ البغدي فدي
القوذ الكافرةن داَما وأبددا تعدد العددة وتبدت  جهددها للق داء علدى اإلسدالم والمسدلمينن 
ولهتا تركب األمة صدهواا المجددن وتسد  سديوفها  دد أعدداء البشدرية ممدن يعتقددون 
الكفر وال ال  والفسدادن فتكدون  مدرة هدتا الجهداد المبدار  الق داء علدى شدوكة الكفدر 

 ن ا  الرعب في قلوبهم وتطهير األرر من سيطرتهم. وإتاللهم وإ

عهددددا وال  -إتا قددددروا علددديهم-إن المشدددركين والكفدددار ال يراعدددون فدددي المسدددلمين 
َبمَّعك +قرابةن قا  تعالى:  ًَََِكِ   َ َُنِلقَنَب ا فبًَكِ  إب ا َ  َ  ََ  . [80]التوبة:  "َنًَِض َ إبر َُِظَهَل ا 

ََُد رَ َ  َُنِلقَنَب  +وقا  تعالى:  َِ ََِم ََ َمَ  ا َئب َبمَّعك َ َأَ  َ  إب ا َ  َ   . [10]التوبة:  "َر وب َمِؤمب

َّنَُنَه ِ +وقا :  َْى َحنَِّّ تَنَّببنَ  مب ًََِنَهن َد َ َ  اَنََّصنَ ََ ا ََنن َِ تَنِلَضنَل  لهدتا كدان  .[120]البقدرة:  "َ ََن

الق داء  -ب تن هللا  -ر الجهاد في سبي  هللا هو الفيص  بين المسلمين وأعداَهم ألنه ي م
منيمددة للمسددلمين وعلددى قددوة الكفددر وإتال  طغاتدده وخدد يهم وإلقدداء الرعددب فددي قلددوبهم 

ََِمنِؤمبنبَي اَِ بَُنََل  ََننََر +المجاهدين كما قا :  ًِكا  ََنَفنَل هللاَ ا ًِظبهبِ  ََّلِ َُننَنَََ ا َخن َن ََ َنَفنَل ا  ْب ُ َْدَّ هللاَ اَّنذب  َ
َكا َُب ََ َُ َفلُب كنَ   هللاَ َق بَيا  َِن ًهبِ  َ قَنَذَو وب قَنََن َببَ  اَلُّ َِ َأِموب اَِكبََُبب مبَ َ ًََ ب ََ ظَََمَل َم  مَب َََل اَّذبُ َ أَنِن

َل َر َفلُب كنَ ََ َر َ َ ِ ب ََ   تَنِ َُن ِْضكنَ َّلَِّ َتَدَؤ َمنَ  ََننََر هللاَ  ََْمنِ  َ َأِمنَ اَهَِ  َ َأ ََي َِْضنَهِ  َ دب ََْنَكنِ  َأ ََنَل َننوَب َشنِ    َ َأِ 
 . [27-25 ]األح اب: "َقدبُلكا

إن هللا تعددالى قددد رتددب علددى الجهدداد قتددا  الكددافرين وتعددتيب أعددداء هللا وخدد يهم 
أومددر أعددداء هللا صدددورهم  نونصددر المجاهدددين علدديهم وشددفاء صدددور المددؤمنين الددتي

 دداء وإتهداب مدديظ قلددوبهم بمدا يدددخ  علدديهم مدن السددرور بكسددر شدوكة أعددداء هللا والق
ًِهبِ  َ َُِ ننضب +علددى قددوتهمن كمددا قددا  تعددالى:  ََََنن َبمبِ  َ َُنِنَصننلَِنِ   َُِنندبَُكِ  َ ََيِنن ْب ََ  هللاَ  َِ ََننذَب قَننَتبََ َمِ  َُن

َبننًٌ  َحكبننً ٌ   َ ننَد َْ قَنننِ    مُّننِؤمبنبيَ  ََ ََََننَل َمننَ  ََُ ننََ  َ هللاَ  ًَِظ قَنََنن َببِ  َ َُنَُنن َب هللاَ  ُِ غَنن ]التوبددة:   "َ َُننِذمب

 . [15ن 14

                               
 (. 4/173( الجامع ألحكام القرآن )1)
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بحركدددة الجهددداد واسدددتطاع أن يق دددي علدددى شدددوكة الكفدددر فدددي  ×لقدددد قدددام النبدددي 
 وسدار الصدديق  نالج يرةن ويرد كيد اليهود عليهمن ووجه  درباا موفقدة للنصدارذ

علدددى نفدددس المدددنه  وخدددار حدددروب الدددردة وق دددى علدددى مسددديلمة الكدددتاب وسدددجاح 
نصدر اإلسدالم وأهلده وبعدد  د المرتدين من أكبر األسباب ل وميرهمان فكانا معاركه

واسدتمر الخلفداء مدن بعددس  نانتهاء حروب الردة قام بحركة الجهاد  د الفرسن والروم
علددى نفددس المنددوا ن وامتدددا رقعددة اإلسددالم مددن الصددين شددرقا إلددى المحدديط األطلسددي 
مربا وأختا جيوش اإلسالم تد  معاق  النصدرانية فدي أوروبدا وبسدطا نفوتهدا علدى 

 . (1)«منها ةبلدان ك ير

 دخو  الناس في دين هللا أفواجا: -2

إن أه  الباط  يستهينون بأه  الحق ويست عفونهم ما لم يكوندوا أعد ةن والتداريخ 
يشددهد علددى أن الندداس يحترمددون الحددق الددتي تحرسدده القددوةن وعندددما يكددون أهدد  الحددق 

ا دولددة اإلسددالم واكتملددا لهدد ×أعدد ة يدددخ  الندداس فددي ديددن هللا أفواجددان فعندددما أسددس 
المقومداا الال مدة وشدرعا فدي بعد  السدرايان والقيدام بدالغ واا  دد أعدداء اإلسددالم 
ووقعدددا بيدددنهم وبدددين المسدددلمين معدددار  كدددان االنتصدددار فدددي الغالدددب للمسدددلمين علدددى 

المسلمين تروتها عندما وقع الصدل  بيدنهم وبدين المشدركين فدي  ةوبلغا قو نالمشركين
وك ددر  ند المعاهددداا وتفدداور وتصددال الحديبيددة حيدد  اعتددرف أهدد  الكفددر بدولددة تعقدد

مكدة وفتحهدا  ×الداخلون في اإلسدالمن وعنددما نق دا قدريش الصدل  مد ا رسدو  هللا 
 . (2)ودخلها مظفرا فماتا كان بعد هتا الفت  المبينع 

مكة وفرغ من تبو  وأسدلما  قيدف  ×قا  محمد بن إسحاق: ]ولما افتت  الرسو  
حد ني أبو عبيددة أن »قا  ابن هشام:  .  وجهوبايعان  ربا إليه وفود العرب من ك

تلدد  فددي سددنة تسددع وأنهددا كانددا تسددمى الوفددودن قددا  ابددن إسددحاق: وإنمددا كانددا العددرب 
تربب ب سالمها أمر هتا الحي من قريش ألن قريشا كانوا إمام الناس وهداديتهم وأهد  

ن وقددادة العددرب ال ينكددرون تلدد  نالبيددا والحددرم وصددري  ولددد إسددماعي  بددن إبددراهيم
فلمددا افتتحددا مكددة  نوخالفدده ×وكانددا قددريش هددي التددي نصددبا الحددرب لرسددو  هللا 

ودانا له قريش ودخولها اإلسالم عرفدا العدرب أنهدم ال طاقدة لهدم بحدرب رسدو  هللا 
أفواجدا ي دربون إليده مدن كد   -كمدا قدا  عد  وجد -وال عداوته فدخلوا في دين هللا  ×

 . (3)«وجه

للرفيدق األعلددىن فكدان الجهداد هدو الددتي  ×لنبدي واسدتمر األمدر كدتل  بعددد انتقدا  ا
واالنقيدداد  نيق ددي علددى حركدداا التمددرد والشددقاق ويجبددرهم علددى الخ ددوع لإلسددالم

فكدان لده  نمددركا تلد  تمامدا اإلدرا  لشرعهن واحترام أهلهن فكان أبو بكدر الصدديق 
ة علدى مواقف راَعة تد  على فهمه العميق لفقده التمكدينن وقدرتده الفدتة علدى المحافظد

 ومن أهم المواقف:  ×دولة اإلسالم التي أقامها النبي 

                               
 . (2/423( انظر: الجهاد في سبي  هللا )1)
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 ات جيش أسامة:إنف

الصدديق وحكمتده عنددد إصدرارس علددى إرسدا  جديش أسددامة بدن  يددد  لقدد ظهدر فقدده
 ر ي هللا عنهما من عدة وجوس: 

علددى الددرمم مدن شدددة األحددوا  ومعار ددة بعددر الصددحابةن  بعدد  أسددامة  إنفداتس
ن وأصر على أن تسدتمر الحملدة العسدكرية فدي تحركهدا إلدى ×وتل  امت اال ألمر النبي 

الشام مهما كانا الظروف واألحوا  والنتاَ ن وفشلا كافة المحداوالا الهادفدة إلقنداع 
الصديق كي يتخلى عن فكرة إرسا  جيش أسامةن وعندما ك ر اإللحاح على أبي بكدرن 

ن وبدي   نهدتا األمدر معهدمدعا عامة المهاجرين واألنصار إلى اجتماع المجلدس لمدتاكرة 
وعليندا تنفيدتس مهمدا بلغدا  ×لهم أن إنفات جيش أسدامة هدو مشدروع و دعه رسدو  هللا 

أيهددا الندداسن وهللا لددو خطفتنددي الكددالب والددتَاب ألنفددتا »الصددعاب والمتاعددب وقددا : 
ولدو لدم يبدق  × ال راد لق اء ق ى به رسو  هللا ×أسامة وجيشه كما أراد رسو  هللا 

مدن أن أبددأ بشديء قبد   ري ألنفتتهن وهللا ألن تتخطفندي الطيدر أحدب إلدي  مي في القرذ
 . (1)« ×أمر رسو  هللا 

ا مدن أقددم سدن   ولما أشار بعدر النداس علدى أبدي بكدر أن يدولي أمدر الجديش رجدالَّ 
هو التي أمر أسامة على هتا الجيشن فال يريد  ×أسامةن م ب لتل ن ألن رسو  هللا 

  ََّسو  هللا ا فعله رأن يغير شي× . 

ال تخونددوان وال تغدددروان »وأوصدى الصددديق تلدد  الجدديش المظفدر بهددتس الوصددايا: 
 (2)وال تع قددوا نان وال امددرأةا كبيددرَّ وال شدديخَّ  نوال تغلددوان وال تم لددوان وال تقتلددوا طفددالَّ 

ا إال نخالن وال تحرقوسن وال تقطعوا شدجرة م مدرةن وال تدتبحوا شداة وال بقدرة وال بعيدرَّ 
مررتم بقوم فرموا أنفسهم فدي الصدوامع فددعوهم ومدا فرمدوا أنفسدهم لدهن  وإتا نل ك 

أوسدداط رءوسددهم وتركددوا حولهددا م دد  العصدداَب فا ددربوا  (3)وإتا لقيددتم قومددا فحصددوا
بالسيف ما فحصوا عنهن ف تا قرب عليكم الطعام فاتكروا اسم هللان يا أسامة: اصدنع مدا 

 دم ودعده مدن  ×صر من أمدر رسدو  هللا أمر  نبي هللا ببالد ق اعةن اَا آب ن وال تق
 . (4)«الجرف ورجع 

والجرف: مو ع قرب المدينةن وهتس التعاليم اإلنسانية الرفيعةن استمدها الصدديق 
  مددن فهمدده العميددق لحقيقددة اإلسددالم وهددي تددرد علددى كدد  مددن يددتهم اإلسددالم بأندده ديددن

 . (5)الهمجية والوحشية والعسف

فبع  الجنود إلى بالد ق داعة  ن×به رسو  هللا وسار أسامة حتى انتهى لما أمرس 
فسبى ومنمن ورجع إلدى المديندة ظدافرا بعدد أن مداب عنهدا « أبني»وأمار أسامة على 

                               
 . 20( تاريخ اإلسالم للتهبي عهد الخلفاء الراشدينن ب1)
 ( وال تع قوا: ال تكسروا. 2)
 ( فحصوا: كشفوا. 3)
 (. 4/47( تاريخ األمم والملو  للطبري )4)
 . 47رن ب( انظر: الخلفاء الراشدونن عبد الوهاب النجا5)
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مدور نفعدا للمسدلمينن فد ن العدرب وكدان إنفدات جديش أسدامة مدن أعظدم األ نأربعين يوما
ى يلقدوا لوال أن لهؤالء قدوة مدا خدر  م د  هدؤالء مدن عنددهم ولكدن نددعهم حتد»: قالوا

 . (1)«الرومن فلقوا الروم فه موهم وقتلوهم ورجعوا سالمين ف بتوا على اإلسالم

لقد أ بتا األيام واألحدا  سالمة رأي الصديق وصواب قرارس التي اعت م تنفيدتس 
والتصدميم  نمعتمدا في تل  على الدقة التامة في الت ام المدنه  النبدوين واألمدر النبدوي

 ب والنظر البعيد إلى المستقب . الملهم في وقته المناس

وقدد اعتددرف كبددار الصددحابة بصددواب مددا تهددب إليدده الصددديق ورد عمددر فيمددا بعددد 
 . (2)«ليلة من أبي بكر خير من عمر وآ  عمر»قولته المشهورة: 

إن بعدد  أسددامة فددي تلدد  اللحظددة الحرجددة لددم يحددد  أي أ ددر سددلبي علددى الموقددف 
ى العكدس ف نده أحدد  آ دارا إيجابيدة أفدادا اإلسالمي العدام كمدا ظدن الك يدرونن بد  علد

فقد أحد  هدتا الجديش فدي أ نداء  نالموقف العسكري والسياسي والدعوذ آنيا وفيما بعد
مسديرته رعبدا وخوفددا لددذ القباَد  وأصددحاب األديدان األخدرذ الددتين اشدرأبا أعندداقهم 

ان الجديش ال ن فكد×عندما رأوا الفتنة قد تر قرنها في الج يرة العربية بعدد وفداة النبدي 
ما خر  هؤالء من قدوم إال وبهدم »يمر بحي من أحياء العرب إال أرعبوا منهم وقالوا: 

ولهددتا فدد ن بعدد  أسددامة كددان حربددا نفسددية راَعددة فيمددا حققتدده مددن   .(3)«منعددة شددديدة
 مكاسب. 

إن اختيار الطريق السه  في بعر األحيان يورد المهالد ن و لكدن أبدا بكدر اختدار 
وكددان  نلطريددق الصددعب الشدداق المددؤدي إلددى النجدداة والنصددر والفددو فددي تلدد  اللحظددة ا

 . (4)ح ما وحسما سجلهما التاريخ لهتا الخليفة الراشد الملهم

لقدد كدان يددر  مدا وراء خدرو  هدتا الجديش بعدد وفداة  نر ي هللا عن  يا أبا بكدر
مدا  التي جعلا أعداء اإلسالم يتطلعون للق اء على اإلسالمن كان يددر   ×الرسو  

في طاعة هللا ورسوله من الخير من جهةن وما في إظهار القوة التي ال يحترم األعدداء 
 . (5)سواها من جهة أخرذن فكانا هتس النتيجة الرفيعة لتل  القرار التاريخي العظيم

 حروب الردة: -

بحدرب المرتدددين وجهد  الجيدوش لكد  ناحيدة مدن نددواحي  قدام أبدو بكدر الصدديق 
فنصر هللا اإلسالم وأت  الكفر وكانا النتيجدة خدال  سدنة واحددة كمدا  نالج يرة العربية
 -يعندي سدنة ا نتدي عشدرة للهجدرة  -اسدتهلا هدتس السدنة »: -رحمه هللا  -قا  ابن ك ير 

وجيوش الصديق وأمراؤس التين بع هم لقتا  أه  الردة جوالون في البالد يميندا وشدماال 
ورجدع  نألنام حتدى رد شدارد الددين بعدد تهابدهلتمهيد قواعد اإلسالم وقتا  الطغاة من ا

 «د األقصدى كالقريدب األدندى...يدالحق إلى نصابه وتمهدا ج يرة العدرب وصدار البع

                               
 (. 305ن 6/304( البداية والنهاية )1)
 . 84( الشورذ بين األصالة والمعاصرةن ب2)
 (. 6/308( البداية والنهاية )3)
 . 84( انظر: الشورذ بين األصالة والمعاصرةن ب4)
 (. 2/455( انظر: الجهاد في سبي  هللا )5)
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(1) . 

إن ك  واقعة من حدرب الدردة تشدهد بدأن أهد  الباطد  ال يحترمدون أهد  الحدق إال 
 ولقد ترتب على حروب الردة عدة نتاَ  من أهمها:  نبالقوة والجهاد

كسدرا وتحطمدا قدوذ الشدر مدن يهدود ونصدارذن وو نيدين الدتين تسدتروا لقد ت -
 نتحددا شددعاراا عدددة أمددام صددالبة التوحيددد وحقيقددة التصددور السددليمن والقيددادة الحكيمددة

وتركددا لنددا األحدددا  الجسدديمة  ددروة  ددخمة فددي معاملددة المرتدددين وأحكددامهمن وفددي 
  المنه  الصحي  لمعاملة الخارجين عن دولة اإلسالم العظيمة.

أن تجعد  مدن الج يدرة العربيدة قاعددة  استطاعا القيادة اإلسالمية ب عامة الصدديق  -
لالنطالق لفت  العالم أجمعن وأصبحا الج يدرة هدي النبدع الصدافي الدتي يتددفق منده اإلسدالم 
ليصدد  إلددى أصددقاع األرر بواسددطة رجددا  عددركتهم الحيدداةن وأصددبحوا مددن أهدد  الخبددراا 

ةن والتعلددديمن والجهددداد وإقامدددة شدددرع هللا الشدددام  إلسدددعاد بندددي المتعدددددة فدددي مجددداالا التربيددد
 اإلنسان حي ما كان. 

كانددا حددروب الددردة إعدددادا ربانيددا للفتوحدداا اإلسددالمية حيدد  تميدد ا الرايدداا  -
وظهددرا القدددراان وتفجددرا الطاقدداان واكتشددفا قيدداداا ميدانيددةن وتفددنن القددادة فددي 

ة ديددة الصددادقة المطيعددة المن ددبطاألسدداليب والخطددط الحربيددة وبددر ا مددؤهالا الجن
ماتا تقات ن وتقدم ك  شيء وهي تعلم مدن أجد  مداتا  الواعية التي تقات  وهي تعلم على

 . (2)ت حي وتبت ن ولتا كان األداء فاَقا والتفاني عظيما

 الفتوحاا اإلسالمية: -

بعد أن انتها حروب الردةن وتوحدا كلمة المسلمينن وأصبحا لهم قاعدة صدلبة 
لتحقيددق وعددد هللا   يددرة العددرب كلهددان تحركددا قيددادة األمددة ب عامددة الصددديق فددي ج

حقيق عبوديتده الشداملة فدي كد  تبنصر دينهن وإقامة شرعهن ودعوة الناس لعبادة هللان و
نواحي الحياة والمماان وكان البد من تحر  المسدلمين إل الدة كد  العقبداا التدي تقدف 

نن حتددى ال تكددون فتنددة ويكددون الدددين كلدده  ن فددي وجدده أداء هددتس األمانددة للندداس أجمعددي
وبتل  تتحقق سيادة شرع هللا الحكيم على بني البشرن ويصب  الجميدع يددينون بحاكميدة 

 . ×هللا سبحانه وتعالى المطلقة المتم لة في خ وع الجميع ألحكام هللا ورسوله 

ن النصددر علددى يقدين بمدا أخبدر هللا ورسدوله مد لقدد كدان المسدلمون بقيدادة الصدديق 
انطالقدا  -ر دي هللا عدنهم -والتمكينن وهتا اليقين من أخالق النصر في جيد  الصدحابة 

ننَ امبهبِ  َ هللَا َمننُب ُّ نَنن ْبخب َ ََننِ  َنننلبَخ اََِكننَفبَل رَ +مددن قولدده سددبحانه:  فنِ َْب ننَد َر َبًَِدفبئَنن ا نَنن َْ هللاب  َمننَ  اَّننذبي   َُلُب
ِهَننَدى َ دبُنن ََْ نن َََل َبب َِْ ننَو  ََبننلب َ ََننِ  َنننلبَخ اََِمِ ننلبَن رَ َأ َب َن ُ ََََننَل اَنندَب ننَلَخ  وقددا   [9ن 8]الصددف:  "َب اِ َننقَب َبًَِظهب

ََ آَمَن ا وب اِ ًَََةب اَدُّنِنًََ َ َُنِ َ  َُنَ  َ  اِْشَهَدَ +تعالى:  َََنَ َ اَّذبُ  ََْ  . [51]مافر:  "إباَّ َََننَصَل 

جد  نشدر ديدن هللا تعدالى مرحلدة طبيعيدة الشام مدن ألقد كان التحر  نحو العراق و

                               
 (. 6/342( البداية والنهاية )1)
 . 143ن 142سالمن ب( انظر: تاريخ صدر اإل2)
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في إرسا  الجيوش إلى العراق بقيدادة خالدد  بعد انتهاء حروب الردةن فشرع الصديق 
وأ احا الطواميا من على رقاب النداسن واسدتجاب العبداد لددين الفطدرة ودخلدوا فيده 
 أفواجان ووجده جيوشده نحدو الشدام وواصد  الخلفداء الراشددون مدن بعددس المسديرة التدي

 أمم وشعوب في دين هللا تعالى.  ساهما في إدخا 

 إسعاد الناس بنور اإلسالم وعدله ورحمته: -3

إن الجهددداد فدددي سدددبي  هللا يحقدددق الرحمدددة للبشدددرية فدددي األررن ويددددفع الظلدددم 
واالعتددداءن ويسددعد الندداس بهددتا الدددين الددتي هددو نددورن ويخددرجهم مددن ظلمدداا الكفددر 

ُّ +وال دددال ن قدددا  تعدددالى:  ََ َنَفنننَل ا هللاَ َ ِلب ُ ْب إبََل اَنُّننن ْب َ اَّنننذب ََ اَظَََُّمنننَ ننن ََ آَمنَننن ا ََيِنننلبَقَه  مَب ُ  اَّنننذب
ْب َمنِ  فبًَهنَ َخََبندَ  ََ َأِ نَحََب اَنَّنَ َئب ْب َأَ  ََ اَنُّ ْب إبََل اَظَََُّمَ َ  مَب َْ ََيِلبَق ََ َغ  ]البقدرة:  " رَ َأِ َبًَََؤَمَ  اَدََّ

257] . 

ن فددي القددرآن الكددريم حيدد  تحددر  بجيوشدده مددن أجدد  ومددا أروع جهدداد تي القددرني
 .دعوة هللا الخالدةن ووظف ك  إمكاناته من أج  نشر التوحيدد وتعريدف النداس بخدالقهم
ولقد جمع بدين الفتوحداا العظيمدة بحدد السديف وفتوحداا القلدوب باإليمدان واإلحسدانن 

  العقدداب أو فكددان إتا ظفددر بأمددة أو شددعب دعدداهم إلددى الحددق واإليمددان بددا  تعددالى قبدد
األقداليم والبلددان التدي فتحهدان  صا على األعما  اإلصالحية في كد ال وابن وكان حري

ان فلم يتعام  مع القدوم ا ومربَّ فسعى في بسط سلطان الحقن والعدالة في األررن شرقَّ 
المغلوبين بالظلم أو الجور أو التعسف أو التجبر أو الطغيان أو الدبطشن وإنمدا عداملهم 

ََنَذاَبك نُِّكنلكا+ور الرباني: بهتا الدست ََذَب َنلَ  َْ َبنلب فَنًَن ََذَب َنلَ يَّ َُننَلدُّ إبََل  نِ َو نَن َْ َ َأمَّنَ   قَََل َأمََّ َمَ ظَََنَ  َف
لكا ِْ َِ َأِملبَا َُ ََن َ َ نَنَ  َل ََلَ مب ِْ َََل َقََا ك ا َِ ََمبَو َ َ بَك فَن  َ ََ َِ آَم  . [88ن 87]الكهف:  "َم

حدذ رحالتده الجهاديدة الدعويدة قومدا ال يكدادون يفقهدون قدوالن وقدد وقدع ولقد وجد في إ
عليهم ظلم عظيمن وتخوفوا من قدوم يأجو  ومأجو  علديهمن فعر دوا عليده المدا  مدن أجد  
أن يبني لهم سدا فقام بمدافعة الظلم المتوقع واعتتر عدن أخدت الخدرا ن وشدرع فدي نقلهدم مدن 

دمن والكسد  إلدى العمد ن وال دعف إلدى القدوة قدا  تعدالى: الجه  إلى العلمن والتخلف إلدى التقد
َِْدمكننَ+ نننَنَهِ   ننَنَكِ  َ  َنًنِ ََننِو  َنًنِ ة  َأِق ًَن ِنب  بَ نن َّ َب ًٌِ فَننَأ َْ َب َخنن َْب فبًننلب  نن ََا   قَننََل َمننَ َمكَّ ُنندب َحننَِّّ إب آتَنن ِنب زَ َنننَل اِ َدب

ََا َقََ  ًََِلب قبِدلكاَ ََ ى َ ِيَ اَصََّدَفِيب قَََل انَفَِف ا َحَِّّ إب ََ ْكا قَََل آَت ِنب أَِفلبِا   . [96ن 95]الكهف:  "َََل َا

لقد كان تو القرنين حريصا علدى مصدلحة النداسن ناصدحا لهدم فيمدا يعدود علديهم بدالنفعن 
ومدن نصدحه  .ولهتا طلب منهم المعوندة الجسدديةن لمدا فدي تلد  تنشديط لهدم ورفدع لمعنويداتهم

فهدم طلبدوا منده أن  نوسدع والخدمدة أك در ممدا كدانوا يطلبدونوإخالصه لهمن أنه بدت  مدا فدي ال
دلقوم المفسدين سدان أما هو فقدد ويجع  بينهم وبين ا والدردم هدو »ا: عدد بدأن يجعد  بيدنهم ردمَّ

الحددداج  الحصدددينن والحجددداب المتدددين وهدددو أكبدددر مدددن السدددد وأو دددقن فوعددددهم بفدددوق مدددا 
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 . (1)«يرجون

ًَن ِنب  بَ نن َّ +إن قددو  هللا تعددالى:  َب َِْدمكننَفَننَأ نننَنَهِ   ننَنَكِ  َ  َنًنِ ََننِو  َنًنِ فيدده معلددم  [95]الكهددف:  "ة  َأِق

 بار  في ت افر الجهود وتوحيد الطاقاا والقدراا والقوذ. 

لقددد اسددتطاع تو القددرنين أن يفجددر طاقدداا المست ددعفين ووجههددم نحددو التكامدد ن 
 لتحقيق الخير والغاياا المنشودة. 

المتعدددددة فدددي المجددداالا المتنوعدددة فدددي  إن المجتمعددداا البشدددرية منيدددة بالطاقددداا
ساحاا الفكر والمدا  والتخطديط والتنظديمن والقدوذ الماديدة ويدأتي دور القيدادة الربانيدة 
في األمة لتربط بدين كد  الخيدوط والخطدوط والتنسديق بدين المواهدب والطاقداا وتتجده 

 بها نحو األمة ورفعتها. 

طاقددداا المعطلدددةن واألمدددوا  إن أمتندددا اإلسدددالمية مليَدددة بالمواهدددب ال ددداَعة وال
 ذن وهددي تنتظددر مددن قياداتهددا فددي كدد المهدددورة واألوقدداا المبددددةن والشددباب الحيددار

األقطار والدو  والبلدان لكدي تأخدت بقاعددة تي القدرنين فدي الجمدع والتنسديق والتعداون 
ًَن ِنب  بَ  َّة  + (2)ومحاربة الجه  والكس  والتخلف َب  . "فََأ

خدم جيوشه وقوته كوسيلة من وساَ  الدعوة ونشدر العدد  لقد كان تو القرنين يست
 بين الناس ورفع الظلم عنهمن ومحاربة أه  الفساد. 

 هتس أهم  مراا إقامة الجهاد في سبي  هللا تعالى. 

إن الجهدداد فددي هددتس األمددة مددار إلددى يددوم القيامددةن وال مكانددة لهددتس األمددة بدددون 
ريخ األمدة اإلسدالمية خيدر شداهد علددى الجهدادن فهدو روحهدان وفدي وجدودس حياتهدان وتدا

تلدد ن وإن األهددداف الكبددرذ التددي تسددعى لهددا األمددة ال يمكددن تحقيقهددا إال بجيدد  مجاهددد 
يحددب المددوا كمددا يحددب األعددداء الحيدداةن وال يمكددن رفددع التلددة التددي فر ددا عليهددا إال 
ال بالجهادن وال تسدتطيع أن تبلدغ دعدوة هللا إلدى النداس أجمعدين بددون قيدود أو حدواج  إ

 بالجهاد. 

ََنَذاب  َأَبنً   +قا  تعالى:   َِ ن نًَك  مَب َْة  تَنِنجب ََ َََل رب ََ ََ آَمَن ا َمِو َأدُُّّكِ   لب   ََي أَُنَُّهَ اَّذبُ تَنِؤمبنَن َر َبب
 ِ َُ ًٌِ ََّكِ  إبِر َنننِ َََبَكِ  َخ َكِ   ْب ِمَ اَبَكِ  َ أَنِنَف َْب َََم رَ َ ََْ  َبلب َ َرََمبَد َر وب َ ببًوب هللاب  َِ  . " تَن

* * *

                               
 (. 16/40( روح المعاني )1)
 (. 2/342( مع قصب السابقين )2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم

 430 

 ةــــــــالخاتم

بابه ومراحلدده وأهدافدده إن فقدده التمكددين يعنددي دراسددة أنواعدده وشددروطه وأسدد •
مقوماتدده مددن أجدد  رجددوع األمددة إلددى مددا كانددا عليدده مددن السددلطة والنفددوت ومعوقاتدده و

 والمكانة في دنيا الناس وتطبيق شرع هللا ع  وج . 

عدةن وصور متنوعة مدن أهمهدا تبليدغ  إن النصر والتمكين للمؤمنين له وجوس •
 الرسالةن وه يمة األعداءن وإقامة الدولة. 

إن من أنواع التمكين التي تكرا في القرآن الكدريمن تمكدين هللا تعدالى للددعاة  •
ومدن أم لدة تلد : أصدحاب القريدة  نبتبليدغ الرسدالة وأداء األماندةن واسدتجابة الخلدق لهدم

 لتبليغ الرسالة في مكة.  ×ى لرسو  هللا وأصحاب األخدودن وتمكين هللا تعال

إن من أنواع التمكدينن هدال  الكفدار ونجداة المدؤمنين ونصدرهم فدي المعدار   •
كالددتي حددد  فددي قصددة نددوح عليدده السددالم مددع قومددهن وموسددى عليدده السددالم مددع قددوم 

 في مغا يه كبدر وميرها.  ×فرعونن وطالوا مع جالوان ونبينا 

لمجتمعددداا والشدددعوب واألمدددم سدددنة إنجددداء إن مدددن سدددنن هللا الما دددية فدددي ا •
المددؤمنين المصدددقين مددن أولياَددهن المعتددرفين برسددالة رسددله وأنبياَدده وإهددال  الكددافرين 

 المكتبين لهم من أعداَه. 

 نتقدع علدى اإلنسدان فدي كد   مدان ومكدانالسنن الربانية  ابتة في الكون وإن  •
ا وهددي مددن أهددم سددنن هللا فددي وسددنة التدددافع مددن السددنن التددي تتعلددق بددالتمكين تعلقددا و يقدد

 الشعوب واألمم. 

إن تولي أه  التوحيد واإليمان أعباء الحكم لدولة مير مؤمنة ندوع مدن أندواع  •
التمكينن وقد أشار القرآن الكريم لهتا النوع من التمكين في قصة يوسف عليه السدالمن 

همدة ولقد شاركا بعر الحركاا اإلسدالمية حكوماتهدا فدي الحكدم وحققدا إنجدا اا م
 وتركيا.  نلإلسالم من أهمها: تجربة اليمنن واألردن

إن مددن أنددواع التمكددين التددي تكددرا فددي القددرآن الكددريم وصددو  أهدد  التوحيددد  •
واإليمدان الصدحي  إلدى سددة الحكدم وتدوليهم لمقاليدد الدولدةن كمدا حدد  لدداود وسددليمان 

 عليهما السالم وتي القرنين. 

ا وعدد مدن هللان وإبددا  الخدوف أمنَّد إن االستخالف في األرر والتمكين لدين •
 هللا تعالى متى حقق المسلمون شروطه. 

أركاندهن وممارسدة  تحقيق اإليمدان بكد  معانيده وجميدع إن من شروط التمكين •
 العم  الصال  بك  أنواعه والحرب على ك  أنواع الخير وصنوف البر. 
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علدى المسدلمين إن من شروط التمكين لدين هللا تحقيق العبادة في دنيا النداس و •
أن يفهمدوا حقيقدة العبدادة فدي القدرآن الكدريم وسدنة سديد المرسدلين عليده أف د  الصدالة 
والتسليم وأن يعملوا على نشر مفهدوم العبدادة الصدحي  فدي شدرايين األمدة حتدى تخدر  

 من األوهام والمغالطاا والخرافاا التي ما أن   هللا بها من سلطان. 

بدة الشدر  بجميدع أشدكاله وأنواعدهن ولدتل  من شروط التمكدين المهمدةن محار •
 تعدالى أن تعدرف حقيقدة الشدر  على الجماعدة المسدلمة والتدي تسدعى لتحكديم شدرع هللا

األسداليب الشدرعية  ن وأن تنقدي صدفها منده بكد خطرس وأسبابه وأدلة بطالنه وأنواعدهو
  وال يمكن لإلنسان أن يحتر من الشر  وأن يحتر ميرس إال إتا عرفه وعرف خطرس.

إن من شروط التمكدين المهمدة تقدوذ هللا عد  وجد ن ألن تقدوذ هللا تعدالى لهدا  •
وهتس ال مدراا تظهدر علدى األفدراد والمجتمدع الدتي  ن مراا عظيمة في الدنيا وايخرة

 يسعى لتحكيم شرع هللا والتمكين لدينه. 

إن األخت باألسباب التدي تدؤدي إلدى التمكدين أمدر أرشددنا إليده القدرآن الكدريمن  •
وقددد أمددر هللا تعددالى باإلعددداد الشددام  فقددا :  ن× نددا علددى األخددت بهددا سدديد المرسددلين وح
ًِننوب + َْبََبطب اْلَِ ننَ قَننن َّة  َ مبننَ  َُ  مَب َِ نندُّ ا َهَننِ  مَّننَ اِ ننََُد َب واإلعددداد فددي حقيقتدده أخددت  [60]األنفددا :  "َ َأ

 باألسباب. 

التمكدين سدنة  إن من أهم السنن الربانية التدي تدرتبط بعالقدة مباشدرة مدع سدنن •
األخدت باألسدبابن ولدتل  يجدب علدى األفدراد والجماعداا العاملدة للتمكدين لددين هللا مدن 

 فهمها واستيعابها وإن الها على أرر الواقع. 

إن العمدد  بسددنة األخددت باألسددباب مددن صددميم تحقيددق العبوديددة   تعددالى وهددو  •
لكتددبن وبدده قامددا األمددر الددتي خلددق لدده العبيدددن وأرسددلا بدده الرسدد ن وأن لددا ألجلدده ا

السددمواا واألررن ولدده وجدددا الجنددة والنددارن فالقيددام باألسددباب المددأمور بهددا محددر 
 العبودية. 

إن أسددباب التمكددين تنقسددم إلددى نددوعين: أسددباب معنويددةن وماديددةن فمددن أهددم  •
األسباب المعنويةن إعداد األفراد الربانيينن والقيادة الربانيدةن ومحاربدة أسدباب الفرقدةن 

مهدددا: االبتدددداعن والجهددد ن واتبددداع الهدددوذن وتحكددديم العقددد  وتقديمددده علدددى التدددي مدددن أه
 النصوب ومخالفة منه  أه  السنة في النظر واالستدال . 

ومددن أسددباب التمكددين المعنويددة األخددت بأصددو  الوحدددة واالتحدداد واالجتمدداع  •
المتم لددة فددي وحدددة العقيدددةن وتحكدديم الكتدداب والسددنةن وصدددق االنتمدداء إلددى اإلسددالمن 

 لب الحق والتحري في تل ن وتحقيق األخوة بين أفراد المسلمين. وط

إن من أسباب التمكدين الماديدةن االهتمدام بمبددأ التفدرع والتخصدبن ومراكد   •
 البحو ن والتخطيط واإلدارةن واالهتمام بالقوة االقتصاديةن واإلعداد اإلعالمي. 
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س المراحد  هدي: إن التمكين لدين هللا في األرر يمر بمراحد  البدد منهدا وهدت •
 مرحلة التعريفن ومرحلة اإلعداد والتربيةن ومرحلة المغالبةن ومرحلة الظهور. 

إن الخطددوة األولددى فددي سددبي  إقامددة الدولددة المسددلمة أو التمكددين لإلسددالم هددو  •
 التعريف به والدعوة إليه. 

إن عدة الدعاة القاَمين على مرحلة التعريف هدي: التمييد  اإليمدانين والتفدوق  •
حددين والرصدديد العلمددين والدد اد ال قددافين ورجاحددة العقدد ن وقددوة الحجددةن ورحابددة الرو

 الصدر وسماحة النفس. 

ومراعداة تددر  األمدة  نإن من السنن المهمة في فقه التمكين فهم سدنة التددر  •
من السه  إلى الصعبن ومن الصعب إلى األصعبن ومن الهددف القريدب إلدى الهددف 

 ى الخطة الكلية. البعيدن ومن الخطة الج َية إل

إن رس  هللا الكرام عليهم أف   الصلواا والسدالم عنددما بلغدوا رسداالا هللا  •
إلى أقوامهمن اختاروا من النداس مدن اسدتجاب لددعوتهم ومرسدوا فدي نفوسدهم المعداني 

 اإليمانية واألخالق الربانية حتى استطاعوا أن يحملوا معهم دعوة هللا إلى الناس. 

ى مرحلدددة اإلعدددداد والتربيدددة أمدددور ك يدددرة مدددن أهمهدددان إن عددددة القددداَمين علددد •
 الخبراا والتجاربن وأن يكون القاَمون أصحاب سياسة حكيمة. 

فددي مرحلدددة اإلعددداد والتربيدددة يهدددتم المشددرفون عليهدددا بغددرس صدددفاا جيددد   •
التمكددين فددي نفددوس العناصددر التددي اختيددرا لهددتس المرحلددةن إن سددنة االبددتالء مرتبطددة 

إال بعددد أن تمددر  لهددا مكددنأال ي   -تعددالى  -قددان فلقددد جددرا سددنة هللا بدالتمكينن ارتباطددا و ي
بمراحدد  االختبددار المختلفددة وبعددد أن ينصددهر معدددنها فددي بوتقددة األحدددا ن فيميدد  هللا 

 الخبي  من الطيب. 

إن مرحلددة المغالبددة هددي مرحلددة التركيدد  والتخصدديبن لسددد  غددراا العمدد   •
ومدن حيد  االسدتجابة لكد  متطلبداا  ناإلسالمي كلهن من حي  الكدم ومدن حيد  الندوع

 الدعوة وأعباَها. 

إن بندداء القاعدددة الصددلبة علددى أسددس مددن مددنه  أهدد  السددنة والجماعددة يدددخ   •
  من الطاَفة المنصورة التي تتحر  بهتا الدين على جميع ال غراا. 

أنهددا  ورة مددن خدال  األحاديد  الصددحيحة هدي:إن مدن صدفاا الطاَفددة المنصد •
بأمر هللان وأنها تقوم بواجب الجهاد والقتا  فدي سدبي  هللان وأنهدا على الحق وأنها قاَمة 

 المجددة ل مة أمر دينهان وأنها ظاهرة إلى قيام الساعةن وأنها صابرة. 

إن مرحلددة التمكددين هددي تروة العمدد  اإلسددالمي المددنظمن وهددي تم دد  ال مددرة  •
 النا جة من الجهود التي بتلا في المراح  التي سبقتها. 

العددودة إلددى التمكددين ومظدداهرس بدددأا مددع الحركدداا اإلسددالمية منددت  إن بشدداَر •
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وتوار دا األجيدا  الحا درة تلد  التجدارب التدي تركدا لندا معدالم فدي  نقرنين ما يين
ومددن أهددم هددتس الحركدداا حركددة الشدديخ محمددد بددن عبددد الوهدداب فددي شددبه  نفقده التمكددين

 في الهند.  الج يرة العربيةن وحركة الشيخ أحمد بن عبد األحد السرهندي

 إن من أهم أهداف التمكين: إقامة المجتمع المسلمن ونشر الدعوة إلى هللا.  •

فهتس الرسالة قد تما بحمد هللا ومنته و كرمه أ عها بين يدي قارَهدان وال  ..وبعد
 أدعي الكما  فيها: 

 ومدددددددا بهدددددددا مدددددددن خطدددددددأ ومدددددددن خلددددددد  
 

 أتنددددددا فددددددي إصددددددالحه لمددددددن فعدددددد   
 

 لكدددددددددن بشددددددددددرط العلددددددددددم واإلنصدددددددددداف 
 

 فدددددددتا وتا مدددددددن أجمددددددد  األوصددددددداف  
 

 وهللا يهددددددددددددددددددي سدددددددددددددددددب  السدددددددددددددددددالم 
 

  (1)سددددددددددبحانه بحبلدددددددددده اعتصددددددددددامي 
 

أوال وآخددران وأسددأله سددبحانه بأسددماَه الحسددنى  بدده علددي   هللف الحمددد علددى مددا مددن  
وصفاته العالن أن يجع  هتس الرسدالة لوجهده خالصدةن ولعبدادس نافعدةن وأن ينفعندي بهدا 

نددا سددليمن وأن ينفعنددا بمددا كتبنددا وقرأ  مددن أتددى هللا بقلددبيددوم ال ينفددع مددا  وال بنددون إال
 وسمعنا. 

ننننننننَف رَ + ننننننننَ َُصب ََمَّ ََّةب  َبنننننننن َِ َْبَب ا  ََ َْ َبنننننننن ََََننننننننَل اََِمِلَ ننننننننَبيَ   َ ننننننننِبَحََر    ٌَِ َْبَب   َ َ نننننننن  َ اِ َِمننننننننَد لب 
َََََمبيَ  َِ  . [182 -180 ]الصافاا: "ا

* * * 

                               
 . 12( اقتباس من منظومة ابن عاصمن ب1)
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 توصياا البح 

وصددياا خالصددة لوجهده الكددريم وأن يهيدئ لهددا القبددو ن أسدأ  هللا أن تكددون هدتس الت
 واألسبابن لتكون واقعا حيا في دنيا المسلمين.

 توصياا إلى  عماء األمة اإلسالمية: 

بأن يتقوا هللا في أعمالهم وأقوالهمن وفي حركداتهم وسدكناتهمن وأن يلت مدوا بمدنه  
حرصوا على توظيفهدا بمدا هللا تعالى وشريعتهن وأن يعملوا على تفجير طاقاا األمة وي

يعدددود بدددالخير علدددى اإلسدددالم والمسدددلمينن ويربدددوا شدددبابها علدددى الرجولدددة والشدددهامة 
 والبطولةن ويمنعوا أسباب العج  والكس  والخمو . 

 توصياا إلى الجامعاا اإلسالمية: 

وجامعدة  نأوصى رجا  األمة القاَمين على جامعاتها كجامعة أم درمان اإلسالمية
واأل هددر الشددريف بمصددر وميرهددان أن يقومدددوا  نرةن وأم القددرذ بمكددةالمدينددة المنددو

بددواجبهم تجدداس الدددعوة إلددى هللا تعددالىن وأال يكتفددوا بمجددرد األبحددا  والتددأليف والكتابددة 
والمحا رةن والمقالةن وإنما عليهم أن ينتشدروا فدي أوسداط النداس لتعلديمهم وتدوجيههم 

 لى علمهم وجهدهم. فالناس في أشد الحاجة إ نوتربيتهم وت قيفهم

وأن يوجهوا طالبهم نحو األبحا  التي تنفع اإلسدالم والمسدلمين وتعدال  ق داياهم 
وأن يحرصددوا علددى تخددري  أجيددا  واعيددةن تسددتوعب حقيقددة  نالمعاصددرةن والمسددتجدة

األسداليب المعاصدرة وأن يكدون لهدؤالء  ن وتحرب على نشرس بدين النداس بكد اإلسالم
علددى التصدددي لمحدداوالا الغدد و الفكددرين التددي يقددوم بهددا الطلبددة المتخددرجين المقدددرة 

 أعداء اإلسالم من مبشرين ومستشرقين وعلمانيين ويهود ونصارذ ومالحدة. 

 :ةتوصياا إلى أبناء األمة اإلسالمي

عقاَددددهم وأخالقهدددم  ليسدددتمدوا منهمدددا ×ب هللا وسدددنة نبيددده أن يرجعدددوا إلدددى كتدددا
 عداَهم. وعبادتهمن وأن يكونوا يدا واحدة في وجه أ

ما يملكون من أجد  اسدترداد أرا ديهمن ومقدسداتهمن وإقامدة حكدم  وأن يسعوا بك 
 إسالمي في ك  األرا ي. 

ر وعلدددى األمدددة اإلسدددالمية أن تتعامددد  مدددع سدددنن هللا وقوانينددده معاملدددة المستبصددد
 والعطاء في ك  مجاالا الحياة.  والعارف بها وأن تعم  على البت 

مار والتبعيددة لده بكدد  أشددكالها وصددورهان وأنواعهددا وأن تتحدرر مددن هيمنددة االسددتع
 وأصنافها. 

 ا:وأخيرَّ 

 ف نني أوصي ك  فرد من أفراد األمة تصله هتس الكلماا: 
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 أن يتقي هللا في إسالمه ودينه وعقيدته.  •

 وأن يعم  على أن ال يؤتى اإلسالم من قبله. •

ورفدع وأن يكدون جندديا مخلصدا لعقيدتدهن وأن يشدار  مدا اسدتطاع فدي العمد   •
 البناء حتى يأتن هللا تعالى بالتمكين لإلسالم والمسلمين. 

* * * 
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 أهم مصادر ومراجع البح 
 القرآن الكريم.  -1
لبنددانن الطبعددة األولدددى  -إتمددام الوفدداءن محمددد الخ دددري بدد ن دار الفكددر العربددين بيدددروا  -2

 م. 1992
وين الناشدرن دار أحكام القرآنن أبو بكر أحمد بدن علدي الدرا ين تحقيدق: محمدد صدادق قمحدا -3

 الصحفن القاهرةن مصر. 
 أحكام القرآن ألبي بكر بن العربين تحقيق: علي محمد البجاوين دار المعرفةن بيروا. -4
هـ( تحقيق: د. صدبحي 751أحكام أه  التمة: شمس الدين محمد بن أبي بكر )ابن القيم( )ا  -5

 هـ. 1401الصال ن دار العلم للماليينن بيروان الطبعة ال انية 
دارة عمددر بددن عبددد الع يدد ن محمددد القحطددانين جامعددة أم القددرذن مكددة المكرمددةن السددعوديةن إ -6

 هـ. 1416الطبعة األولىن 
الطبعددة  نأدب الطالددب ومنتهددى األدبن لمحمددد علددي الشددوكانين دار الكتددب العلميددةن بيددروا -7

 هـ. 1402األولى 
علدي مصدطفى السدقان  أدب الدنيا والدينن أبو الحسدن علدي بدن محمدد المداوردين علدق عليده: -8

 هـ.1398دار الكتب العلميةن لبنانن الطبعة الرابعة 
اسدتمرارية الددعوة والدددعاةن محمدد السدديد الوكيد ن دار المجتمدعن المدينددةن السدعوديةن الطبعددة  -9

 م. 1994هـن 1414األولى 
 أسس الدعوةن محمد السيد الوكي ن دار النشر اإلسالمية.  -10
 هـ. 1410دانن مكتبة المنار اإلسالميةن الكويان طبعة أصو  الدعوةن د. عبد الكريم  ي -11
 م. 1993اليمنن طبعة  -أصو  الفقه اإلسالمين د. حسن األهد ن دار الجي ن صنعاء  -12
 -أصددو  الفكددر السياسددي فددي القددرآن الكددريمن د. عبددد القددادر التيجددانين دار البشدديرن عمددان  -13

 م. 1995 -هـ 1416األردنن الطبعة األولىن 
ان فددي إي دداح القددرآن بددالقرآن للشدديخ محمددد األمددين الشددنقيطين عددالم الكتدددبن أ ددواء البيدد -14

 م. 1983هـن 1403بيروان سنة 
طه عبد الدرؤوف سدعدن  اإلمام ابن القيمن مراجعة وتعليق:أعالم الموقعين عن رب العالمينن  -15

 لبنان.  -دار الجي  بيروا 
هدـن 1400الطبعدة الخامسدة آفاا على الطريدقن سديد ندوحن دار الوفداءن المنصدورةن مصدرن  -16

 م. 1980
بن تيميةن تحقيق: د. ناصدر عبدد الكدريم  ماقت اء الصراط المستقيم للشيخ أحمد بن عبد السال -17

 هـن مطابع العبيكان.1404العق ن الطبعة األولى 
إمددام التوحيددد الشدديخ محمددد عبدددسن أحمددد القطددانن مكتبددة السددندسن الكويددان الطبعددة ال انيددة  -18

 م. 1988هـن 1409
 اإلتقان في علوم القرآن للسيوطين مطبعة البابي الحلبين مصر.  -19
 األحكام السلطانية ألبي يعلي الفراءن مصطفى البابي الحلبين مصر.  -20
 اإلسددالمن عبددد هللا علددي السددالمة مناصددرةن مؤسسددة الرسددالةن   االسددتخباراا العسددكرية فددي -21

 م.1991هـن 1412 نلبنانن الطبعة ال انية -بيروا 
البددن تيميددةن تحقيددق: محمددد رشدداد سددالمن طبعددة جامعددة اإلمددام محمددد بددن سددعود  االسددتقامة -22

 هـ. 1403اإلسالميةن األولى 
السددعوديةن  - األسددلوب اإلعالمددي فددي القددرآن الكددريمن لمحمددد الطالبددين مكتبددة الددبالغن جدددة -23

 م. 1991 -هـ1412الطبعة األولى 
 م. 1968رابعة سنة الطبع اإلسالم عقيدة وشريعةن دار الشروق بالقاهرةن الطبعة ال -24
اإلسالم وأو اعنا القانونيةن عبدد القدادر عدودةن الناشدر المختدار اإلسدالمين القداهرةن الطبعدة  -25
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 هـ. 1397الخامسة سنة 
األردنن الطبعددة األولددى  -اإلسددالم وتربيددة اإلنسددانن إبددراهيم سددعادةن مكتبددة المنددارن ال رقدداء  -26

 هـ. 1405
ة للشبابن أبحا  ووقاَع اللقاء الرابع للندوة العالمية للشدباب اإلسالم والح ارة للندوة العالمي -27

مددارس  25 - 18هددـن الموافددق مددن 1399ربيددع ال دداني  27اإلسددالمي المنعقددد فددي الريددار 
 الناشر شركة دار العلم للطباعة بالسعوديةن الطبعة ال ال ة.  - م1979

تدار اإلسدالمي القداهرةن الطبعددة اإلسدالم وأو داعنا القانونيدةن عبدد القدادر عددودةن الناشدر المخ -28
 هـ. 1397الخامسة سنة 

اإلصابة في تميي  الصحابةن للحافظ أحمد بن حجر العسقالنين تحقيق: علي محمدد البجداوين  -29
 دار نه ة مصر. 

 -االعتصامن أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبين تعليق محمد رشيد ر دان دار المعرفدة  -30
 بيروا. 

  .عبد اللطيف حم ةن دار الفكر العربين مصر ناإلعالم في صدر اإلسالم -31
األمر بالمعروف والنهي عن المنكرن خالد السبان المنتددذ اإلسدالمين لنددنن الطبعدة األولدى  -32

 م. 1995هـن 1415
أولويددداا الحركدددة اإلسدددالمية فدددي المرحلدددة القادمدددةن د. يوسدددف القر ددداوين مكتبدددة وهبدددةن  -33

 هـ. 1411القاهرةن الطبعة ال انيةن 
اا الفاروقن مالدب عبدد الكدافي القرشدين المكتدب اإلسدالمين بيدروان مكتبدة الحدرمين أولوي -34

 م. 1983 -هـ 1403الريارن الطبعة األولى 
الطبعدددة العاشدددرةن  ناإليمدددان والحيددداةن د. يوسدددف القر ددداوين مؤسسدددة الرسدددالةن بيدددروا -35

 م. 1984هـن 1405
يمدةن الريدار بالسدعوديةن الطبعدة اإليمان بالق اء والقدرن محمد إبراهيم الحمدن دار ابدن خ  -36

 هـ. 1415األولى 
اإليمددان البددن تيميددةن دار الحدددي  بجددوار إدارة األ هددرن القدداهرةن مصددرن حققدده هاشددم محمددد  -37

 الشاتلي. 
 البداية والنهايةن البن ك يرن مطبعة دار الفكر العربي.  -38
نددانن الطبعددة لب -البحددر المحدديطن محمددد بددن يوسددف الشددهير بددأبي حيددانن دار الفكددرن بيددروا  -39

 م. 1983هـن 1403ال انية 
البدعدة والمصدال  المرسدلةن د. توفيددق يوسدف الدواعين مكتبددة دار التدرا ن الكويدان الطبعددة  -40

 هـ. 1404األولى 
 هـ. 1418جمادذ ايخرة  18العدد  نالبيان -41
 التحرير والتنويرن للشيخ محمد الطاهر بن عاشورن دار الكتب الشرقيةن تونس.  -42
ابدةن نجداح اإلدارةن د. عبدد الفتداح ديداب حسدنن سلسدلة مطبوعداا المجموعددة التخطديط والرق -43

 االستشارية العربيةن الطبعة ال انية. 
لبندانن الطبعدة  -التفسير اإلسالمي للتاريخن د. عماد الدين خلي ن دار العلدم للماليدينن بيدروا  -44

 م. 1975األولى 
دار العميمي للنشدر والتو يدعن الريدارن  التقوذ الغاية المنشودة والدرة المفقودةن أحمد فريدن -45

 م. 1993هـن 1417الطبعة األولى 
 التعريفاا للجرجانين دار الكتب العلمية.  -46
التغيير على منها  النبوةن جمعة أمين عبد الع ي ن دار الدعوةن اإلسدكندريةن مصدرن الطبعدة  -47

 م. 1996هـن 1416ال انية 
ريمن لمحمد السيد محمد يوسدفن الطبعدة األولدى التمكين ل مة اإلسالمية في  وء القرآن الك -48

 من دار السالم بالقاهرة. 1997هـن 1418
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التوك  على هللا وعالقته باألسبابن د. عبد هللا عمر الدميجين دار الدوطنن الريدارن الطبعدة  -49
 هـ. 1417األولى 

 ال قافددة اإلسددالمية وتحدددياا العصددرن شددوكا محمددد عليددانن دار الرشدديد للنشددر والتو يددعن -50
 هـ. 1401الريارن طبعة سنة 

هدـن 1413الجهاد في سبي  هللان د. عبد هللا أحمد القادرين دار المندارةن جددةن الطبعدة ال انيدة  -51
 م. 1992

األردنن الطبعدة ال انيدة  -الجهاد ميادينه وأساليبهن د. محمد نعديم ياسدينن دار الفرقدانن عمدان  -52
 م. 1986هـن 1406

 الريار.  نهـن السفير1411حطانين الطبعة األولىن الجهاد في سبي  هللان سعيد الق -53
 مصر.  -الغ الين مكتبة الجندين القاهرة أبو حامد إلجام العوام عن علم الكالمن  -54
لقرطبدددين دار الكتددداب العربدددين القددداهرةن الطبعدددة ال ال دددة  ا الجدددامع ألحكدددام القدددرآنن لإلمدددام -55

 م. 1987
النعيمين دار البشيرن عمانن األردنن الطبعدة  الحركاا اإلسالمية الحدي ة في تركيان د. أحمد -56

 م. 1993 -هـ 1413األولى 
مطدابع دار الطباعدة والنشدر  نالحركة اإلسالمية الحدي دة فدي تركيدان محمدد مصدطفى الطحدان -57

 اإلسالميةن القاهرةن مصر. 
 -هدـ1412الحكمة في الددعوة إلدى هللان سدعيد بدن علدي بدن وهدف القحطدانين الطبعدة األولدى  -58

 تو يع مؤسسة الجريسي.  من1992
الحكم والتحاكم فدي خطداب الدوحين عبدد الع يد  مصدطفى كامد ن دار طيبدةن الطبعدة األولدى  -59

 م. 1995 -هـ 1415
للطباعدددة  حمدددد إدريددسن نشددر المختدددار اإلسددالميالحكومددة اإلسددالمية للمدددودودين ترجمددة أ -60

 م. 1977 -هـ1397القاهرةن الطبعة األولى  نوالنشر
سددالم د. يوسددف القر دداوين مكتبددة وهبددة القدداهرةن مصددرن الطبعددة الخصدداَب العامددة لإل -61

 م. 1989هـن 1409الرابعة 
هدـ 1406لبندانن الطبعدة األولدى  -الخلفاء الراشدونن عبد الوهاب النجارن دار القلمن بيدروا  -62

 م. 1986 -
 -هدـ 1398الخالفة والمل  للمودودين تعريف أحمد إدريسن دار القلمن الطبعة األولىن سدنة  -63

 م. 1978
 األخالق اإلسالميةن عبد الرحمن حبنكة الميدانين دار القلمن دمشق. -64
الدعاة والتخطيطن د. محمد عبد اللطيف الخطيبن دار المنار الحدي ةن مصرن الطبعدة األولدى  -65

 م. 1989 -هـ1410
 الدعوة إلى اإلسالمن حسن أدهم إبراهيم.  -66
مر وق منشوراا مكتبدة المندارن الكويدان الدعوة اإلسالمية بين الفردية والجماعيةن سليمان  -67

 م. 1986هـن 1407الطبعة األولىن 
الدعوة قواعد وأصو ن جمعة أمين عبد الع ي ن دار الدعوة للطبع والنشر والتو يعن الطبعدة  -68

 هـ. 1409ال ال ة 
الناشدر:  نالديبا  المتهب في معرفة علماء المتهبن وبهامشه كتاب االبتها  بتطريد  الدديبا  -69

 لكتب العلمية بيروا. دار ا
بدن عبدد هللا قاسدم عبدد الدرحمن الرور األندف فدي شدرح السديرة النبويدة البدن هشدامن ألبدي ال -70

ومعدده السدديرة النبويددة لإلمددام ابددن هشددامن تحقيددق: عبددد الددرحمن  نهددـ(581 - 508السددهيلي )
 هـ. 1387الوكي ن دار الكتب الحدي ة سنة 

ن الريدددارن الطبعدددة ال ال دددةن بدددة المعدددارفعبدددد الدددرحمن السدددعدين مكتالريدددار النددداظرةن  -71
 م. 1980هـن 1400
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ال هدن لهناد بن السرين تحقيق: عبد الرحمن بدن عبدد الجبدار الفريدواَين دار الخلفداء للكتداب  -72
 هـ. 1406اإلسالمين الطبعة األولى 

 نالسياسة الشدرعية أو نظدام الدولدةن عبدد الوهداب خدالفن الناشدر: المطبعدة السدلفية ومكتبتهدا -73
 هـ. 1350الطبع  سنة

لدده األسددتات محمددد المبددار ن سددنة الطبددع  مالسياسددة الشددرعية لشدديخ اإلسددالم ابددن تيميددةن قددد -74
 لبنان.  -من دار الكتب العربيةن بيروا 1966هـن 1386

هددـن المكتددب 1405السدديرة النبويددةن دروس وعبددرن د. مصددطفى السددباعين الطبعددة ال امنددةن  -75
 اإلسالمي. 

د. أكددرم  ددياء العمددرين الناشددر: مكتددة العلددوم والحكددمن المدينددة السدديرة النبويددة الصددحيحةن  -76
 م. 1992هـن 1412المنورةن الطبعة األولى سنة 

هدـ( 774 - 701السيرة النبويةن البن ك يدرن لإلمدام أبدي الفدداء إسدماعي  بدن ك يدر القرشدي ) -77
 . هـن دار الفكر بيروان لبنان1398تحقيق: مصطفى عبد الواحدن الطبعة ال انية سنة 

 السير والمغا ي البن إسحاقن تحقيق: سهي   كار.  -78
دار الكتدب العلميدةن بيدروان الطبعدة األولدى  نالشريعةن لآلجرين تحقيدق: محمدد حامدد الفقدي -79

 هـ. 1403
الشهادة ال كية في  ناء األَمة على ابن تيميةن مرعي بن يوسدفن دار الفرقدانن دار الرسدالةن  -80

 م. 1983هـن 1404الطبعة األولى 
شورذ بين األصالة والمعاصدرةن عد  الددين التميمدين دار البشديرن عمدانن األردنن الطبعدة ال -81

 م. 1985هـن 1405األولى 
الشدديخ عبددد الددرحمن السددعدي وجهددودس فددي تو ددي  العقيدددةن عبددد الددر اق بددن عبددد المحسددن  -82

 م. 1990هـن 1411العبادن مكتبة الرشدن الريارن الطبعة األولى 
 هـ. 1399ق: أحمد عبد الغفور عطارن الطبعة ال انية الصحاحن للجوهرين تحقي -83
 -الصحوة اإلسالمية بين الجمدود والتطدرفن د. يوسدف القر داوين دار الوفداءن المنصدورة  -84

 م. 1992هـن 1412مصرن الطبعة األولىن 
الصدحوة اإلسددالمية منطلدق األصددالة وإعددادة بنداء األمددة علددى طريدق هللان أنددور الجندددين دار  -85

 االعتصام. 
 م. 1985هـن 1405لطبقاا الكبرذ البن سعدن دار صادرن بيروان ا -86
الطريددق إلددى جماعددة المسددلمينن حسددين بددن محسددن بددن علددي بددن جددابرن الطبعددة الخامسددة  -87

 من دار الوفاء المنصورةن مصر. 1992هـن 1413
ن ةالعبادة في اإلسالمن د. يوسف القر اوين مؤسسة الرسدالةن بيدروان الطبعدة ال انيدة عشدر -88

 م. 1985ـن ه1405
العبر في خبر من مبرن ألبي عبد هللا التهبين تحقيق: أبي هاجر محمد بسيوني  ملدو ن دار  -89

 هـ. 1405الكتب العلميةن الطبعة األولى 
فدددي مددد واا الرسدددو ن دار الفكدددر العربدددين القددداهرةن الطبعدددة ال ال دددة  العبقريدددة العسدددكرية -90

 هـ. 1977
 م. 1991هـن 1412السعوديةن  -الجو ين الدمام ن سلمان العودةن دار ابن الغرباء األولون -91
 م. 1987هـن 1408الغ و ال قافي يمتد في فرامنان محمد الغ الين دار الصحوةن القاهرة  -92
السدددعوديةن مطبعدددة  -الفتددداوذ السدددعديةن لعبدددد الدددرحمن السدددعدين الددددار السدددعديةن الريدددار  -93

 الكيالني. 
م  يددانن الناشدر: االتحداد اإلسدالمي العدالمي الفرد والدولة في الشريعة اإلسالميةن عبد الكدري -94

 م. 1975هـن 1395للمنظماا الطالبيةن سنة الطبع 
 الفواَد: اإلمام ابن القيمن دار الدعوةن اإلسكندرية.  -95
 لبنان.  -القاموس المحيطن للفيرو  آبادين الناشر: مؤسسة الرسالةن بيروا  -96
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مكتبدة الشدعراوي  ااوين منشدورالقصب القرآني في سدورة الكهدفن لمحمدد متدولي الشدعرا -97
 اإلسالمية. 

 الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصرن أحمد محمد شاكر.  -98
 المبسوط شمس الدين السرخسين مطبعة السعادةن مصرن الطبعة األولى.  -99

المدددخ  إلددى الفقدده اإلسددالمين د. عبددد هللا الدددرعانن مكتبددة التوبددةن الريددارن الطبعددة األولددى  -100
 م. 1993هـن 1413

هدـن 770المصباح المنير في مريدب الشدرح الكبيدر للرافعدين ألحمدد بدن محمدد الفيدومين ا  -101
 لبنان.  -بدون تاريخن المكتبة العلميةن بيروا 

تعريددب محمددد كدداظمن دار القلددمن  نالمصددطلحاا األربعددة فددي القددرآنن أبددو األعلددى المددودودي -102
 هـ. 1397الكويان الطبعة السادسة 

 س التاريخيددة والفكريددة لحدد ب السددالمةن محمددد حددرب عبددد الحميدددن ل سدديسددية المعددالم الرَ -103
شدددباط  25 - 22نددددوة اتجاهددداا الفكدددر اإلسدددالمي المعاصدددر المنعقددددة فدددي البحدددرينن مدددن 

 م. 1985
المعجددم الوسدديط: مجمددع اللغددة العربيددةن بدددون تدداريخن الطبعددة ال انيددةن المكتبددة اإلسددالميةن  -104

 تركيا.  -استانبو  
 ألبي محمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسين مكتبة القاهرةن الطبعة األولى. المغنين  -105
المفرداا في مريب القرآنن ألبي القاسم الحسين بن محمد الرامب األصبهانين تحقيدق: سديد  -106

 لبنان.  -كيالنين دار المعرفةن بيروا 
حمدد الوكيد ن مؤسسدة المل  والنح ن الشهرستانين محمد عبدد الكدريمن تحقيدق: عبدد الع يد  م -107

 م. 1968هـن 1387الحلبي وشركاس 
الموطددأ: اإلمددام مالدد  بددن أنددس تحقيددق: محمددد فددؤاد عبددد البدداقين دار  إحيدداء الكتددب العربيددةن  -108

 عيسى الحلبي وشركاسن القاهرة. 
المواقف في أصو  الشريعة: أبو إسحاق إبراهيم بن موسدى الشداطبين دار المعرفدةن بيدروا  -109

 لبنان.  -
ة والمعددداداة فدددي الشدددريعة اإلسدددالميةن محمددداس بدددن عبدددد هللا الجعلدددودن دار اليقدددينن المدددواال -110

 م. 1987 -هـ1407السعوديةن الطبعة األولىن  -المنصورةن مصرن دار الفرقان الريار 
ال رقدداءن الطبعددة  -المنهددا  الحركددي للسدديرة النبويددةن منيددر الغ ددبانن مكتبددة المنددارن األردن  -111

 . م1990 -هـ 1411السادسة 
دن مطدابع دار الطباعدة اإلسدالميةن ـيدالمنها  القرآني في التشريعن د. عبدد السدتار فدت  هللا سع -112

 م. 1992هـن 1413الطبعة األولى 
األردنن الطبعددة  -النظددام السياسددي فددي اإلسددالمن د. محمددد أبددو فددارسن دار الفرقددانن عمددان  -113

 م. 1986 -هـ 1407ال انية 
مددع مجموعددة كتددب سددميا نظريددة اإلسددالم وهديدده فددي النظددام السياسددي للمددودودين مطبددوع  -114

 من دار الفكرن ترجمة خلي  حسن. 1967 -هـ 1387السياسة والقانون والدستور سنة الطبع 
النظام االقتصادي في اإلسالمن محمود إبدراهيم الخطيدبن مكتبدة الحدرمينن الريدارن الطبعدة  -115

 م. 1989هـن 1409األولى 
لإلمددام مجددد الدددين أبددي السددعاداا المبددار  بددن محمددد  النهايددة فددي  مريددب الحدددي  واأل ددر -116

ن الناشدر: المكتبدة اإلسدالمية محمدود محمدد الطنداحيالج ري المعروف بابن األ يدرن تحقيدق: 
 لبنان.  -طبعة دار الترا  العربين بيروا 

جددةن  نللتو يدع لقحطداني األندلسدين مكتبدة السدواديالقحطانيدةن ألبدي محمدد عبدد هللا ا النونية -117
 م. 1988هـن 1409بعة ال انيةن الط

الهجددرة فددي القددرآنن أح مددي سددامعون ج ولددين مكتبددة الرشدددن الريددارن الطبعددة األولددىن  -118
 م. 1996 -هـ 1417
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اإلعالمددين لعلددي ر ددوان أحمددد األسددط ن الطبعددة األولددى  هدداالوفددود فددي العهددد المكددي وأ ر -119
 ال رقاء.  -من دار المنار األردن 1984 -هـ 1404

مكة المكرمةن الريدارن الطبعدة السادسدةن  نءن محمد سعيد القحطانين دار طيبةالوالء والبرا -120
 هـ. 1413

 تاريخ الخلفاءن للسيوطين بيروان دار الفكرن بدون تاريخ نشر.  -121
تاريخ اإلسالم للتهبي عهد الخلفاء الراشدينن تحقيدق: عمدر عبدد السدالم تددمرين دار الكتداب  -122

 م. 1987ن هـ1407العربين بيروان الطبعة األولى 
دار الفكددر  نتدداريخ المددتاهب اإلسددالمية فددي السياسددة والعقاَددد ألبددي  هددرة محمددد أبددو  هددرة -123

 العربين مصر. 
تاريخ األمم والملو ن الطبرين أبو جعفر محمد بن جريرن تحقيدق: أبدو الف د  إبدراهيمن دار  -124

 سويدانن بيروا. 
 سة الفالحن الكويا. تحدياا سياسية تواجه الحركة اإلسالميةن مصطفى الطحانن مؤس -125
-هدـ 748تتكرة الحفاظ للتهبي شدمس الددين محمدد بدن أحمدد الدتهبي كنيتده أبدو عبدد هللا ا:  -126

الطبعدة ال ال دة سدنة  -الهندد  -من مطبعة مجلس داَدرة المعدارف الع مانيدةن بحيددر آبداد 1348
 م. 1957

 -سدالةن بيددروا تطبيدق الشددريعة اإلسدالميةن د. عبددد هللا عبدد المحسددن الطريقدين مؤسسددة الر -127
 م. 1995هـن 1415لبنانن الطبعة األولىن 

تعلديم المددتعلم طريددق الدتعلم: برهددان الدددين ال رندوجين تحقيددق: صددالح محمدد الحيمددي ونددتير  -128
 هـ. 1407حمدانن دار ابن ك يرن الطبعة ال انيةن 

أحمدد تفسير القرآن العظيمن ابن ك ير أبو الفدداء إسدماعي ن تحقيدق: عبدد الع يد  منديمن وحمدد  -129
 عاشورن ومحمد إبراهيم البناءن مطبعة الشعبن القاهرةن مصر. 

تفسددير البغددوين المسددمى معددالم التن يدد ن ألبددي محمددد الحسددين بددن مسددعود الفددراء البغددوي  -130
 الشافعين تحقيق: خالد عبد الرحمن الع ن ومروان سوارن دار المعرفة بيروا. 

لإلمدام برهدان الددين أبدي « ا والسدورنظدم الددرر فدي تناسدب اييدا»تفسير البيقاعي المسمى  -131
لبنددانن الطبعددة األولددى  -الحسددن إبددراهيم بددن عمددر البيقدداعين دار الكتددب العلميددةن بيددروا 

 م. 1995هـن 1415
تفسير السعدي المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانن للشيخ عبدد الدرحمن بدن  -132

 م. 1997السعدية بالريار ناصر السعدين تحقيق: محمد  هري النجارن المؤسسة 
تفسددير الطبددري المسددمى جددامع البيددان عددن تأويدد  القددرآنن البددن جريددر الطبددرين دار الفكددرن  -133

 هـ. 1405لبنان  -بيروا 
 تفسير المنارن محمد رشيد ر ان دار المعرفةن الطبعة ال انيةن بيروا.  -134
 -هددـ 1411ألولددى لبنددانن الطبعددة ا -تفسددير المنيددرن د. وهبددة ال حيلددين دار الفكددرن بيددروا  -135

 م. 1991
لبندددانن الطبعدددة ال ال دددة  -تفسدددير المرامدددي: حمدددد مصدددطفى المرامدددين دار الفكدددر بيدددروا  -136

 م. 1974هـن 1392
تفسير ايلوسي المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم داني: شدهاب الددين  -137

 . السيد محمود ايلوسي البغدادين طبعة مكتبة دار الترا ن القاهرة
تفسددير النسددفي مدددار  التن يدد  وحقدداَق التأويدد ن اإلمددام أبددو البركدداا عبددد هللا بددن أحمددد بددن  -138

 محمود النسفي. 
تهدددتيب التهدددتيبن ابدددن حجدددر أحمدددد العسدددقالنين داَدددرة المعدددارف النظاميدددة بالهنددددن الطبعدددة األولدددى  -139

 هـ. 1325
لعد ذن دار المطبوعداا تهتيب مدار  السالكينن لإلمام ابن القديمن عبدد المدنعم صدال  العلدي ا -140

 السعودية.  -الحدي ةن جدة 
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 لبنان.  -جامع بيان العلم وف له البن عبد البرن دار الكتب العلميةن بيروا  -141
جددامع األصددو  فددي أحاديدد  الرسددو  البددن األ يددرن تحقيددق: عبددد القددادر األرندداؤوطن مكتبددة  -142

 م. 1932 -هـ 1372الحلوانين الطبعة األولى 
بن رجب الحنبلين تحقيق: شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجسن مؤسسة جامع العلوم والحكم ال -143

 م. 1989هـن 1412الرسالةن الطبعة ال ال ةن 
جنة الر ا في التسليم لما قدر هللا وق ىن ألبي يحيدى محمدد بدن عاصدم الغرنداطين تحقيدق:  -144

 هـ. 1410د. صالح جرارن دار البشير 
 م. 1991هـن 1414مصرن  -هبة القاهرة جي  النصر المنشود: يوسف القر اوين مكتبة و -145
 حاشية رد المختارن محمد أمين بن عابدينن مصطفى البابي وأوالدس.  -146
ن د. أبددو بدددر محمددد بددن بكددر آ  عابدددن دار  ×حدددي  القددرآن الكددريم عددن مدد واا الرسددو   -147

 الغرب اإلسالمي بيروان الطبعة األولى. 
ة الرشدددد الريدددارن الطبعدددة األولدددى حقيقددة البددددع وأحكامهدددان سددديعد ناصدددر  الغامدددين مكتبددد -148

 م. 1992هـن 1412
حقيقة االنتصارن ناصر سليمان العمرن دار الوطن للنشرن الريار السعوديةن الطبعة األولدى  -149

 هـ. 1412
األردنن  -حكم المشاركة في الدو ارة والمجدالس النيابيدةن عمدر األشدقرن دار النفداَسن عمدان  -150

 م. 1992هـن 1412الطبعة األولى 
األردنن  -د. محمددد أبددو فددارسن دار الفرقددان عمددان  نلشددورذ فددي اإلسددالم ونتيجتهدداحكددم ا -151

 م. 1988 -هـ 1408الطبعة األولى 
 حكمة الدعوة وصفة الدعاة ألبي الحسن الندوين دار عرفاا مطبعة ندوة العلماءن الهند.  -152
روا الطبعدة حلية األولياء وطبقاا األصفياء ألبي نعديم األصدبهانين دار الكتداب العربدين بيد -153

 هـ. 1400ال ال ةن 
حددو  التفسددير اإلسددالمي للتدداريخن محمددد قطددبن المجموعددة اإلسددالميةن الطبعددة ال ال ددة بدددون  -154

 تاريخ. 
 هـ. 1406خلق المسلم: محمد الغ الين دار القلمن الطبعة السادسة  -155
هددـن 1406دعددوة هللا بددين التكددوين والتمكددينن د. علددي جريشددةن مكتبددة وهبددةن مصددرن الطبعددة األولددى  -156

 م. 1986
درء تعددارر العقدد  والنقدد ن لإلمددام ابددن تيميددةن تحقيددق: د. محمددد رشدداد سددالمن طبددع جامعددة  -157

 هـ. 1399اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةن الطبعة األولى 
 ةدراسة في السيرة النبويةن د. عماد الدين خليد ن دار النفداَس بيدروان الطبعدة الحاديدة عشدر -158

 م. 1989 -هـ 1409
 -مة في القرآن والسنةن د. عبد الناصر العطارن عمر األشقرن دار النفداَسن عمدان دستور األ -159

 م. 1992هـن 1412األردنن الطبعة األولى 
 وطبعه: نعيم  ر ورن دار الكتب العلميةن بيروا.  ديوان اإلمام علين جمعه -160
دمشددق تو القددرنين القاَددد الفددات  والحدداكم الصددال ن محمددد خيددر رم ددان يوسددفن دار القلددمن  -161

 م. 1986 -هـ 1406الطبعة األولىن 
رجددا  الفكددر والدددعوة لإلمددام السددرهندين ألبددي الحسددن الندددوين دار القلددمن الكويددان الطبعددة  -162

 م. 1983هـن 1403األولى 
دار االعتصددامن القدداهرةن مصددرن الطبعددة  نركداَ  اإليمددان بددين العقدد  والقلددبن محمدد الغ الددي -163

 م. 1979 -هـ 1399السادسة 
الطبعددة  ندار إشددبيليةن الريددار نمركدد  الدراسدداا واإلعددالم نيمددانن محمددد قطددبركدداَ  اإل -164

 م. 1997 -هـ 1417األولى 
 لبنان.  -رو ة الطالبينن يحيى بن شرف النووين المكتب اإلسالمين بيروا  -165
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سددنن أبددي داود سددليمان بددن األشددع ن تحقيددق: عدد ا عبيددد الدددعاسن حمددبن الناشددر: محمددد  -166
 السيد. 

 مطبعة مصطفى الحلبين القاهرة.  نبي عيسى الترمتين تحقيق: أحمد شاكرسنن الترمتين أل -167
 لبنان.  -سنن البيهقين أبو بكر أحمد البيهقين دار الفكرن بيروا  -168
سنن ابن ماجهن محمد بن ي يد الق وينين تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقين طبدع عيسدى الحلبدي  -169

 وشركاس. 
 بيروا.   -إحياء الترا  العربيسنن النساَي أحمد بن شعيبن الناشر: دار  -170
سير أعالم النبالءن التهبين شمس الدين محمد بن أحمد الدتهبين تحقيدق: شدعيب األرنداؤوطن  -171

 م. 1982هـن 1402الطبعة ال انيةن  نمؤسسة الرسالة
 هـ. 1373سيرة عمر بن عبد الع ي  البن الحكمن مكتبة وهبةن دمشقن  -172
تحقيق: نعديم  ر ورن دار الكتدب العلميدةن بيدروا سيرة عمر بن عبد الع ي  البن الجو ين  -173

 هـ. 1404طبعة عام 
األردنن الطبعدة األولدى  -سورة يوسف دراسة وتحليد ن د. أحمدد نوفد ن دار الفرقدانن عمدان  -174

 م. 1989هـن 1409
 شتراا التهب في أخبار من تهب البن العماد الحنبلين دار ايفاق الجديدة بيروا.  -175
سددنة والجماعددةن الاللكدداَين تحقيددق: د. أحمددد بددن سددعد حمدددان شددرح أصددو  اعتقدداد أهدد  ال -176

 السعودية.  -الغامدين دار طيبة الريار 
شرح الطحاويةن لمحمد بن محمدد بدن أبدي العد  الحنفدين المكتدب اإلسدالمين بيدروا الطبعدة  -177

 هـ. 1391الرابعة 
دار ابدن شرح القصاَد السبعن للقا ي حسين بن أحمد ال و نين تحقيق: يوسف علي بدوين  -178

 م. 1989هـن 1410ك ير دمشقن الطبعة األولى 
السدعوديةن طبعدة  -شرح الكوكدب المنيدرن لمحمدد بدن أحمدد الفتدوحين دار العبيكدان الريدار  -179

 م. 1991هـن 1413
شددرح النددووي علددى صددحي  مسددلمن يحيددى بددن شددرف النددووين المطبعددة المصددرية ومكتبتهددا  -180

 هـ. 1349بالقاهرة 
جهددادس ودعوتدده وعقيدتددهن تددأليف أحمددد القطددان ومحمددد الدد ينن  ..شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة -181

 هـ. 1409مراجعة الشيخ عبد الع ي  بن با ن مكتبة الندذ الكويان الطبعة ال انية 
صدددحي  مسدددلم لإلمدددام أبدددي الحسدددن مسدددلم بدددن الحجدددا  القشددديري النيسدددابورين دار الحددددي   -182

 م. 1991هـن 1412القاهرةن الطبعة األولى 
من المملكدة 1991هدـن 1412لمان العودةن دار ابن الجو ين الطبعة ال انيدة صفة الغرباءن س -183

 العربية السعودية. 
صددناعة الحيدداةن محمددد أحمددد الراشدددن دار المنطلددقن دار المجتمددع السددعوديةن الطبعددة ال انيددة  -184

 م. 1992هـن 1412
الجدامعين عمر بن عبد الع ي  وسياسته في رد المظالمن ماجدة  كريا فيص ن مكتبدة الطالدب  -185

 هـ. 1407مكة المكرمةن طبعة سنة 
 م. 1991هـن 1411عل  وأدوية للغ الين دار الدعوةن القاهرةن مصر  -186
تصدحي  وتعقيدب عبدد الع يد  بدن  نفت  الباري بشرح صحي  البخاري البن حجدر العسدقالني -187

 م. 1990هـن 1411با ن دار الفكرن طبعة 
ن آ  الشدديخن المكتبددة السددلفيةن المديندددة فددت  المجيددد لكتدداب التوحيدددن عبددد الدددرحمن بددن حسدد -188

 المنورةن الطبعة الخامسة. 
فدددت  القدددديرن محمدددد بدددن علدددي بدددن محمدددد الشدددوكانين دار الخيدددرن بيدددروان الطبعدددة األولدددى  -189

 م. 1991هـن 1412
هدددـن 1410د. علددي عبددد الحلدديم محمددودن دار الوفدداءن مصددرن طبعددة  نفقدده الدددعوة إلددى هللا -190
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 م. 1990
ة واإلعددالم عنددد المددودودين فدداروق عبددد الغنددي الصدداويندار المنددار فقدده الدددعوة اإلسددالمي -191

 م. 1992هـن 1413الحدي ة مصرن الطبعة األولى 
فقه المسَوليةن د. علي عبد الحليم محمدودن دار التو يدع والنشدر اإلسدالميةن القداهرةن الطبعدة  -192

 م. 1995هـن 1415األولى 
مكتبددة هددادين مكددة المكرمددة طبعددة عددام  فلسددفة التربيددة اإلسددالميةن ماجددد عرسددان الكيالنددين -193

 هـ. 1409
ال رقدداءن الطبعددة  -صددالح عبددد الفتدداح الخالدددين مكتبددة المنددار األردن  نفددي ظددال  اإليمددان -194

 م. 1987 -هـ 1407األولى 
فدي فقدده األولويدداا دراسددة جديدددة فددي  ددوء القددرآن والسددنةن د. يوسددف القر دداوين الطبعددة  -195

 م. 1995 -هـ 1415األولى 
لبندانن  -رن منيدر شدفيقن الناشدر للطباعدة والنشدر والتو يدع واإلعدالن بيدروا يتغينظرياا ال -196

 م. 1994 -هـ 1415الطبعة األولى 
هدـن 1409ن تأليف أحمدد راتدب عرمدوشن الطبعدة األولدى سية والعسكريةقيادة الرسو  السيا -197

 لبنان.  -من دار النفاَس بيروا 1989
 -جددال  العددالمن مؤسسددة الرسددالةن بيددروا  أهلددهنقولددون دمددروا اإلسددالم أبيدددوا قددادة الغددرب ي -198

 م. 1985هـن 1405لبنانن طبعة 
قصب الرحمن في ظال  القرآنن ألحمد فاَ  الحمصدين مؤسسدة الرسدالةن بيدروان الطبعدة  -199

 م. 1995هـن 1415األولى 
دار الوراقن السعوديةن الطبعدة  نقواعد التعام  مع العلماءن د. عبد الرحمن بن معال اللويحق -200

 م. 1994هـن 1415ولى األ
كيدف تسددتعيد األمدة اإلسددالمية مكانتهدداع عمدر األشددقرن دار النفداَسن عمددانن األردنن الطبعددة  -201

 م. 1992هـن 1412األولى 
هددـن 1397المكتددب اإلسددالمين  نالطبعددة السادسددة -كيددف ندددعو الندداسع عبددد البددديع صددقر  -202

 م. 1977
 دار صادر بيروا. لسان العربن ألبي الف   جما  الدين محمد بن مكرمن  -203
تحقيددق: د. إبددراهيم بسدديونين الهيَددة المصددرية العامددة  نلطدداَف اإلشدداراا تفسددير القشدديري -204

 م. 1981للكتابن الطبعة ال انية: 
السعوديةن الطبعدة ال ال دة  -لقاء المؤمنين لعدنان النحوين مطابع الفر دق التجاريةن الريار  -205

 م. 1985هـن 1405
 -تقدددم ميددرهمع األميددر شددكيب أرسددالنن دار النشددرن القدداهرة  لمدداتا تددأخر المسددلمون ولمدداتا -206

 مصرن بدون تاريخ. 
مباحددد  فدددي التفسدددير المو دددوعين مصدددطفى مسدددلمن دار القلدددمن دمشدددقن الطبعدددة األولدددى  -207

 م. 1989هـن 1410
 هـ. 1403مبادئ ال قافة اإلسالميةن لمحمد النبهانين دار البحو  العلميةن الكويا  -208
السدعوديةن  -مد نور الدين عبد الر اقن مكتبدة الخددماا الحدي دة جددة مبادئ علم اإلدارةن مح -209

 الطبعة األولى بدون تاريخ. 
 مبادئ نظام الحكم في اإلسالمن عبد الحميد متولين دار المعارفن القاهرةن الطبعة األولى.  -210
الطبعددة  نمجدا  القددرآن ألبدي عبيددد معمدر التميمددي تحقيددق: د. محمدد فددؤاد سد كينن دار الفكددر -211

 م. 1970هـن 1390ل انية ا
 م. 1995هـن 1414مجلة الوعي اإلسالمي الكويتيةن ربيع ايخر  -212
ظ نددور الدددين علددي بددن أبددي بكددر الهي مددين دار الكتدداب ـافددمجمددع ال واَددد ومنبددع الفواَدددن للح -213

 من بيروا. 1967العربين الطبعة ال انية 
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رن الطبعدددة األولدددى مجموعدددة الرسددداَ  للشددديخ حسدددن البندددان دار الددددعوة اإلسدددكندريةن مصددد -214
 م. 1990هـن 1411

مجموع فتاوذ ابن با ن الشيخ عبد الع ي  عبد هللا بن با ن مكتبة المعدارف للنشدر والتو يدعن  -215
 هـ. 1413طبعة 

 لبنانن بدون تاريخ.  -محاسن التأوي ن محمد جما  القاسمين دار الفكرن بيروا  -216
: محمد ناصدر الددين األلبدانين لمنتري تحقيق كي الدين عبد العظيم ا نمختصر صحي  مسلم -217

 بيروان المكتب اإلسالمي. 
مدار   السالكين بين منا   إيا  نعبد وإيا  نستعين البن قيم الجو يدةن تحقيدق: محمدد حامدد  -218

 هـ. 1392الفقين دار الكتاب العربين بيروا 
 - مدداتا خسددر العددالم بانحطدداط المسددلمينع أبددو الحسددن علددي الندددوين دار نهددر النيدد ن القدداهرة -219

 م. 1989هـن 1409مصرن الطبعة ال امنة 
دار المعدارف السدعودية للطباعددة  نعبدد الغفددار محمدد ع يد  نمدتكراا فدي الددعوة اإلسدالمية -220

 والنشر. 
 م. 1978مراتب اإلجماع: أبو محمد علي بن ح من دار ايفاقن بيروان الطبعة األولى  -221
  الديمقراطيددة فددي جامعددة مشدداركة اإلسددالميين فددي السددلطةن عدد ام التميمددين مركدد  أبحددا -222

 م. 1993ويستمنستر في لندن في العشرين من شباط )فبراير( 
معار  القبو  شرح سلم الوصو  إلى علم األصو  فدي التوحيددن تدأليف الشديخ الحدافظ أحمدد  -223

بتعليق عمر محمود أبدو عمدرن الناشدر: دار ابدن القديم للنشدر والتو يدعن  -رحمه هللا  -حكمي 
 م. 1990هـن 1410الطبعة األولى 

 م. 1981هـن 1400القاهرةن الطبعة األولى  نمعالم علي الطريق: سيد قطبن دار الشروق -224
دار الكتدب الحدي دةن الطبعدة الرابعدة  نمحمدد الغ الدي نمع هللا )دراسداا فدي الددعوة والددعاة( -225

 هـ. 1369
 -ـ هدد1409مددع قصددب السددابقينن صددالح عبددد الفتدداح الخالدددين دار القلددمن الطبعددة األولددى  -226

 م. 1989
فخددر الددرا ين محمددد عمددر بددن الحسددين الددرا ين دار الغددد  نمفدداتي  الغيددب )التفسددير الكبيددر( -227

 مصرن الطبعة األولى.  -العربين القاهرة 
مصدددرن الطبعدددة ال امندددة  -مفدداهيم ينبغدددي أن تصدددح ن محمددد قطدددبن دار الشدددروقن القدداهرة  -228

 م. 1993هـن 1413
 دار الكتب العلمية بيروا.  نمفتاح دار السعادةن لإلمام ابن القيم -229
مقاصد الشريعة اإلسالميةن  يد بن محمد الرمانين دار الغيد ن الريدارن السدعوديةن الطبعدة  -230

 األولى. 
 هـ. 1401الكويان الطبعة األولى  نمقاصد المكلفينن د. عمر األشقرن مكتبة الفالح -231
 م. 1987الطبعة األولى  نمقدمة ابن خلدونن دار القلم بيروا -232
الداعية النداج ن د. علدي عمدر بادحددحن دار األنددلس الخ دراءن السدعوديةن الطبعدة  مقوماا -233

 م. 1996هـن 1417األولى 
 من توجيهاا اإلسالمن محمود شلتوان دار الشروقن القاهرةن طبع مؤسسة دار الشعب.  -234
يدة ر د. السيد محمد نوحن دار الوفاء المنصورةن الطبعدة ال انيمنه  أه  السنة في ق ية التغي -235

 م. 1991هـن 1412
مدنه  الرسدو  فدي مدرس الدروح الجهاديدة فدي نفدوس أصدحابهن د. السديد محمدد السديد ندوحن  -236

 من نشرته جامعة اإلماراا العربية. 1990 -هـ 1411الطبعة األولى 
 م. 1970د. عبد الع ي  كام ن دار المعارفن سلسلة اقرأ  نمواقف إسالمية -237
مكتبدددة وهبدددة القددداهرةن مصدددرن الطبعدددة األولدددى  مالمددد  المجتمدددع المسدددلمن د. القر ددداوين -238

 م. 1993هـن 1414
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 جاوين دار المعرفة بيروا. مام التهبين تحقيق: علي محمد البمي ان االعتدا  لإل -239
نظام الحياة فدي اإلسدالم للمدودودين ترجمدة محمدد عاصدم حددادن الطبعدة ال انيدةن سدنة الطبدع  -240

 دمشق.  -من دار الفكر 1958هـن 1377
األردنن الطبعددة  -و عيدددن دار النفدداَسن عمددان بددفددي اإلسددالمن د. عددارف خليدد  أ نظددام الحكددم -241

 هـ. 1416األولى 
نظدراا فددي رسددالة التعداليمن محمددد عبددد هللا الخطيدبن محمددد عبددد الحلديم حامدددن دار التو يددع  -242

 والنشر اإلسالمية. 
محمدد حسدن ن هة الف دالء فدي تهدتيب سدير أعدالم الندبالءن تدأليف: اإلمدام الدتهبين تهدتيب:  -243

 الطبعة األولى.  نعقي  موسىن دار األندلس الخ راءن جدة
نظرية اإلسالم وهديه في السياسة والقانون والدسدتورن أبدو األعلدى المدودودين تقدديم: محمدد  -244

 من دار الفكر. 1967هـن 1387عاصم حدادن سنة الطبع 
ن بيددروان الطبعددة نصددب الرايددة لل يلعددين جمددا  الدددين ال يلعددين دار إحيدداء التددرا  العربددي -245

 هـ. 1393ال انية 
هدايدددة المرشددددين إلدددى طريدددق الدددوعظ والخطابدددةن للشددديخ علدددي محفدددوظن الطبعدددة التاسدددعة  -246

 هـن دار االعتصام. 1399
هددـن 1412مصددرن الطبعددة الرابعددة عشددرة  -هددتا الدددينن سدديد قطددبن دار الشددروقن القدداهرة  -247

 م. 1992
 هـن المكتب اإلسالمي. 1406ال ال ة هكتا علمتني الحياةن د. مصطفى السباعين الطبعة  -248
 -هددـ 1410هد  نحددن مسددلمونع لمحمددد قطددبن مؤسسددة المدينددةن السددعوديةن الطبعددة ال ال ددةن  -249

 م. 1989
 -هددـ 1410واقعنددا المعاصددرن محمددد قطددبن مؤسسددة المدينددةن السددعوديةن الطبعددة ال ال ددةن  -250

 م. 1989
 هـ. 1402الريارن طبعة  -وجوب التعاون بين المسلمينن عبد الرحمن السعدين المعارف  -251
وجددوب لدد وم الجماعددة وتددر  التفددرقن جمددا  الدددين بددن أحمددد بددن بشددير بددادين دار الددوطنن  -252

 هـ. 1412الريارن السعودية الطبعة األولى: 
السدعوديةن الطبعدة األولدى  -وساَ  دفع الغربدةن سدلمان العدودةن دار ابدن الجدو ين األحسداء  -253

 م. 1992هـن 1412
 -ن الفددرقن د. محمددد بدداكريم محمددد عبددد هللان دار الرايددةن الريددار وسددطية أهدد  السددنة بددي -254

 م. 1994هـن 1415السعوديةن الطبعة األولىن 
اء ال مانن البدن خلكدان أبدو العبداس شدمس الددين أحمددن تحقيدق: إحسدان ـبـوفياا األعيان وأن -255

 عباسن دار صادر بيروا. 
 م. 1979لقاهرةن يقظة اإلسالم في تركيان أنور الجندين دار األنصارن ا -256
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 فهرس المو وعاا
 3 ........................................................................... اإلهداء 
 5 ........................................................................... المقدمة 
 13 ............................................................................ التمهيد 

 الباب األو 
 أنواع التمكين في القرآن الكريم 

 21 ............................................................................. تمهيد 
 23 ..................................... تبليغ الرسالة وأداء األمانة  الفص  األو :
 23 ................................................. أصحاب القرية المبح  األو : 
 30 ............................................... أصحاب األخدود المبح  ال اني: 
 35 ...... لتبليغ الرسالة في مكة × هللا تعالى لرسو  هللا  تمكين المبح  ال ال :
 45 ....... هال  الكافرين ونجاة المؤمنين ونصرهم في المعار   الفص  ال اني:
 47 .................... قصة نجاة نوح عليه السالم وهال  قومه المبح  األو : 
 51 ............................... موسى عليه السالم مع فرعون المبح  ال اني: 
 64 .................. ني إسراَي  طالوا عليه السالم مع بقصة  المبح  ال ال :
 76 ................. الرسو  صلواا هللا وسالمه عليه مع قومه المبح  الرابع: 
 83 .........................................في المشاركة في الحكم  الفص  ال ال :
 84 ......... في المشاركة بالحكمالقاَلين بالجوا  وأدلة المانعين المبح  األو : 

 84 ....................................  من المشاركة في الحكم أدلة المانعينأوال: 
 85 ......................................................  أدلة القاَلين بالجوا  انيا: 

 89 ..................... شواهد من التاريخ الحدي  في المشاركة المبح  ال اني: 
 89 .............................................الحركة اإلسالمية في األردن أوال: 
 98 .............................................. الحركة اإلسالمية في اليمن  انيا: 
 107 .............................................. الحركة اإلسالمية في تركيا  ال ا: 

 123 ..................................................... إقامة الدولة  الفص  الرابع:
 124 ............... م تمكين هللا تعالى لداود وسليمان عليهما السالالمبح  األو : 

 124 .......................................................... داود عليه السالم أوال: 
 132 ..................................... فقه التمكين عند سليمان عليه السالم  انيا: 

 144 ................................... فقه التمكين عند تي القرنين المبح  ال اني: 
 144 ........................................................ من هو تو القرنينعأوال: 
 146 ............................................معالم التمكين عند تي القرنين  انيا: 
 149 ................................. أخالقه القيادية وفقهه في إحياء الشعوب  ال ا: 
 158 ................................... المفاهيم الح ارية والدروس والعبر  رابعا:

 الباب ال اني: شروط التمكين وأسبابه
 165 ............................................................................. تمهيد 

 166 .................................................. شروط التمكين  الفص  األو :

This file was downloaded from QuranicThought.com



ــرس           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الفـه

 449 

 166 ................................... اإليمان با  والعم  الصال  المبح  األو : 
 188 ................................................... تحقيق العبادة المبح  ال اني: 

 188 ........................................... معنى العبادة في اللغة والشرع أوال: 
 189 ...............................................................  حقيقة العبادة انيا: 
 195 .................................. أهمية الجانب العبادي في حياة اإلنسان   ال ا:

 203 ................................................. محاربة الشر  المبح  ال ال : 
 210 .............................................. ع  وج تقوذ هللا المبح  الرابع: 

 210 ...........................................  مراا التقوذ العاجلة وايجلة أوال: 
 215 ............................................................. صفاا المتقين  انيا: 

 218 .................................................. أسباب التمكين  الفص  ال اني:
 218 ............................................................................. تمهيد 

 219 ................. باألسباب وإرشاد القرآن لإلعداد  سنة األختالمبح  األو : 
 219 ....................................................... سنة األخت باألسباب أوال: 
 225 ..................................................... إرشاد القرآن لإلعداد  انيا: 

 230 .............................................. األسباب المعنوية المبح  ال اني: 
 230 .................................................... إعداد األفراد الربانيين أوال: 
 242 ............................................................. القيادة الربانية  انيا: 
 257 ..................................................... محاربة أسباب الفرقة   ال ا:

 269 ...............................دة واالتحاد واالجتماعاألخت بأصو  الوحرابعا: 
 281 ................................................ األسباب المادية المبح  ال ال : 

 281 .................................. التفرغن والتخصبن ومراك  البحو  أوال: 
 287 ......................................................... التخطيط واإلدارة  انيا: 
 300 ........................................................ اإلعداد االقتصادي   ال ا:
 306 ........................................................ اإلعداد اإلعالمي  رابعا:
 319 ........................................................... اإلعداد األمني خامسا:

 الباب ال ال : مراح  التمكين وأهدافه
 337 ............................................................................. هيد تم

 338 .................................................. مراح  التمكين  الفص  األو :
 339 ............................ مرحلة الدعوة والتعريف باإلسالم المبح  األو : 
 375 ................... مرحلة اختيار العناصر التي تحم  الدعوة المبح  ال اني: 

 376 .................................................. أهم أهداف هتس المرحلة أوال: 
 378 ............................................................التربية الروحية  انيا: 
 380 .............................................................. التربية العقلية  ال ا: 
 383 ..............................................................  تربية الجسمرابعا: 
 385 ................................................ تربية الحس االجتماعي خامسا: 
 388 ...................................... عدة القاَمين على مرحلة اإلعداد سادسا: 
 395 ..................................................... صفاا جي  التمكين سابعا: 
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 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم
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 406 ............................................................... سنة االبتالء  امنا: 
 418 ................................................. البة مرحلة المغالمبح  ال ال : 

 437 ................................................. مرحلة التمكين مبح  الرابع: ال
 447 ....... لى التمكينالحركاا اإلسالمية ودورها في العودة إالمبح  الخامس: 

 453 .................................................. أهداف التمكين  الفص  ال اني:
 455 ............................................ إقامة المجتمع المسلمالمبح  األو : 

 455 ................................. إقامة دولة اإلسالم ودعاَمها ودستورها أوال: 
 475 ............................................. إقامة قواعد النظام اإلسالمي  انيا: 

 505 ............................................ نشر الدعوة إلى هللا المبح  ال اني: 
 506 .............................. كر إحياء األمر بالمعروف والنهي عن المنأوال: 
 515 ....................................................... الجهاد في سبي  هللا  انيا: 

 519 .................................................. د في سبي  هللا اأهداف الجه -أ
 524 .........................................  مراا الجهاد في سبي  هللا بعر  -ب

 434 ........................................................................... الخاتمة 
 539 ...................................................................البح توصياا 

 541 ..................................................... البح أهم مصادر ومراجع 
 557 .............................................................. فهرس المو وعاا
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