
لعقول: كتاب  ا لسباق إىل    ا
األهدل: املؤلف  اهللا قادري  عبد  لدكتور   ا

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل 
يَاأَيَُّها {  شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال
  ]١٠٢: آل عمران. [} الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َولَا َتمُوُتنَّ إِلَّا وَأَنُْتْم ُمْسِلُمونَ 

لََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رِجَالًا كَثًِريا َونَِساًء َواتَّقُوا يَاأَيَُّها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدٍة َوَخ{ 
  ]١: النساء[} اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُمْ َرِقيًبا 

ُيْصِلْح لَكُمْ أَْعَمالَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللَّهَ }{ ًدا يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَوْلًا َسِدي{ 
  ] ٧١-٧٠: األحزاب. [} َوَرسُولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما 

  فإن : ما يراد السباق به إىل العقول أما بعد

  ما يراد السباق به إىل العقول

  . ابقون باحلق إىل العقول، وأهل الباطل يسابقون بالباطل إىل العقولهو احلق أو الباطل، فأهل احلق يس

  خلق اهللا الكون كله باحلق

السماوات واألرض، وما بينهما وما فيهما وما فوق ذلك باحلق، وقوله تعاىل هو : واحلق جل وعال خلق الكون كله
} ْرَض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ كُْن فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ َولَُه الُْملُْك َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَ{ : احلق، كما قال تعاىل

  ]٧٣: األنعام[
  ]١٩: إبراهيم[} أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ { : وقال تعاىل
  ]٨٥: احلجر[} َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض { : وقال تعاىل
  ]٣: األحقاف[} َما َخلَقَْنا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ { : وقال تعاىل
  ]٣: النحل[} َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : وقال تعاىل

  ]٤٤: العنكبوت[} َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني { : ال تعاىلوق
  ] ٨: الروم[}  أَوَلَْم َيتَفَكَُّروا ِفي أَنْفُِسهِْم َما َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ{ : وقال تعاىل

  ]٣: التغابن[} َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوصَوَّرَكُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم َوإِلَْيهِ الَْمِصُري { : وقال تعاىل



  أرسل اهللا رسله وأنزل كتبه باحلق

: البقرة[} كَ بِالَْحقِّ َبِشًريا وََنذِيًرا إِنَّا أَْرَسلَْنا{ : كما قال تعاىل. وأرسل احلق جل وعال رسله، وأنزل كتبه باحلق
١١٩[  

ِمْن قَْبلُ ُهًدى ِللنَّاسِ }{ َنزَّلَ َعلَْيكَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَْزلَ التَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ { : وقال تعاىل
  ]٤-٣: آل عمران[} َوأَنَْزلَ الْفُْرقَانَ 

: النساء[}  َخِصيًما إِنَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ لَِتْحكَُم َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراكَ اللَُّه َولَا َتكُْن ِللْخَاِئنَِني{ : ىلوقال تعا
١٠٥[  

  ]١٧٠: النساء. [} ْيًرا لَكُْم َياأَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُُم الرَّسُولُ بِالَْحقِّ ِمْن َربِّكُْم فَآِمُنوا َخ{ : وقال تعاىل
  ]٤٨: املائدة[} َوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتابِ َومَُهْيِمًنا َعلَْيِه { : وقال تعاىل
  ] ٩: ، والصف٢٨: الفتح[} ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ { : وقال تعاىل

  سعادة أهل احلق بقبول احلق وشقاوة أهل الباطل برفضه

وقد سعد قوم هبذه الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل على رسله باحلق إلمياهنم هبا، كما سعدوا بأولئك الرسل الذين 
ذَِلكَ }{ امل { : ل تعاىلكما قا. أرسلهم باحلق لطاعتهم هلم واتباع منهجهم، ففازوا بالفالح يف الدنيا واآلخرة

َوالَِّذينَ }{ الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ }{ الِْكَتابُ لَا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني 
أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن رَبِّهِْم َوأُولَِئَك ُهمُ }{ آِخَرِة ُهمْ ُيوِقُنونَ ُيْؤِمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوبِالْ

  ]٥-١: البقرة[} الُْمفِْلُحونَ 
وشقي آخرون بإنزال تلك الكتب وإرسال أولئك الرسل، لعدم إمياهنم باحلق الذي نزلت به تلك الكتب، وعدم 

َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم إِنْ { : كما قال تعاىل .طاعتهم ألولئك الرسل الذين جاءوهم باحلق من رهبم
  ] ٤٣: سبأ[} َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 

الَْحقَّ وَاتََّخذُوا  َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن وَُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَُروا بِالْبَاِطلِ ِلُيْدِحضُوا بِِه{ : وقال تعاىل
  ]٥٦: الكهف[} آَياِتي َوَما أُْنِذرُوا ُهُزًوا 

  ]٣٩: القصص[} َواسَْتكَْبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّوا أَنَُّهمْ إِلَْيَنا لَا ُيْرَجُعونَ { : وقال تعاىل
الْأَْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعدَ الَْحقِّ َوَوَعدُْتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِلي َعلَْيكُمْ  َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي{ : وقال تعاىل

ْصرِِخيَّ إِنِّي َوَما أَنُْتْم بُِم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا أَنْ َدَعوُْتكُْم فَاْسَتَجْبُتمْ ِلي فَلَا َتلُوُمونِي َولُوُموا أَْنفَُسكُْم َما أََنا بُِمصْرِِخكُْم
  ]٢٢: إبراهيم[} كَفَْرُت بَِما أَْشَركُْتُمونِي ِمْن قَْبلُ إِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

جاء الرسل باحلق ودعوا إليه وجاء الشيطان وأتباعه بالباطل والضالل ودعوا إليه، . واحلق ضد الباطل والضالل
  .الباطلواحلق تعاىل يريد أن حيق احلق ويبطل 

  ]٣٢: يونس[} فََماذَا َبْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ { : كما قال تعاىل
  ]٨: األنفال[} لُِيِحقَّ الَْحقَّ َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ { : وقال تعاىل
  ]١٨: األنبياء[} فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهقٌ  َبلْ َنقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ{ : وقال تعاىل



{ : كما قال تعاىل. ويعترف أهل احلق باحلق عندما ينالون رضا اهللا اعتراف شكر وغبطة وسرور يف جنات عدن
َوَنَزْعَنا َما }{ َجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها أُولَِئَك أَْصَحاُب الْ

نَّا لَِنْهَتِدَي لَْولَا أَنْ َهدَاَنا ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجرِي ِمْن َتْحتِهُِم الْأَنَْهاُر َوقَالُوا الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِلَهذَا َوَما كُ
  ]٤٣ - ٤٢: األعراف[} الَْحقِّ َوُنوُدوا أَنْ تِلْكُُم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ اللَُّه لَقَدْ َجاَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِ

ويعترف أهل الباطل باحلق، عندما ينالون جزاء إنكارهم له يف الدنيا، وهم يف نار جهنم يتمنون أن جيدوا شفيعا 
َيْوَم يَأِْتي { : كما قال تعاىل. عمال يكون أساسه احلق وليس الباطل ينفعهم أو إذنا هلم بالرجوع إىل الدنيا ليعملوا

عُوا لََنا أَْو ُنَردُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذي َتأْوِيلُُه َيقُولُ الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَْبلُ قَْد َجاَءتْ ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ فََهلْ لََنا ِمْن ُشفََعاَء فََيْشفَ
  ]٥٣: األعراف[} لُ قَْد َخِسُروا أَنْفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ كُنَّا َنْعَم

والذي كانوا يفترونه، هو الباطل الذي آمنوا به يف الدنيا، والكفر باحلق الذي أقروا به بعد دخوهلم النار كما قال 
  ]٥٢: العنكبوت[} أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ  َوالَِّذيَن آَمُنوا بِالْبَاِطلِ َوكَفَرُوا بِاللَِّه{ : تعاىل

{ : كما قال تعاىل. والباطل هو الضالل الذي يقابل احلق واهلدى، وكل ما عدا احلق واهلدى فهو باطل وضالل
  ]٣٢ :يونس[} فَذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا َبْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ 

  ]٥٠: القصص[} َوَمْن أََضلُّ ِممََّن اتََّبَع َهَواهُ بَِغْيرِ ُهًدى ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني { : وقال تعاىل
  ]١٦: رةالبق[} أُولَِئَك الَِّذيَن اشَْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى فََما رَبَِحْت ِتجَاَرتُُهْم { : وقال تعاىل

املفردات [واحلق يطلق على الثابت املستقر، والباطل يطلق على نقيض احلق، وهو ما ال ثبات له عند الفحص عنه 
  ]٥٠الطبعة اهلندية ص. يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين

 ،٢٩٩املرجع السابق، ص. [والضالل أيضا ضد اهلداية، وهو العدول عن الصراط املستقيم والزائل املضمحل
  ]ض ل ل(وكتب اللغة مادة 

وكذلك الضالل وقد -فإن بيان احلق يوضح معىن الباطل  -وكذلك الضالل-وحيث إن الباطل هو ضد احلق 
ـ ٥٠٢العالمة احلسني بن حممد بن املفضل امللقب بالراغب األصفهاين املفسر اللغوي، املتوىف سنة [فصل اإلمام  ه

أصل احلق املطابقة واملوافقة، كمطابقة رِْجل الباب يف ُحقه لدورانه : (، فقالرمحه اهللا معاين احلق يف القرآن الكرمي] 
  :واحلق يقال على أوجه. على استقامة

َوُردُّوا إِلَى { : هو احلق، قال اهللا تعاىل: يقال ملوجِد الشيء، بسبب ما تقتضيه احلكمة، وهلذا قيل يف اهللا تعاىل: األول
} فَذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُمُ الَْحقُّ فََماذَا بَْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ { : وقيل بعد ذلك }اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحقِّ 

  ]٣٢-٣٠: يونس[
ُهَو الَِّذي { : وقال تعاىل. فعل اهللا تعاىل كله حق: للموَجد، حبسب ما تقتضيه احلكمة، وهلذا يقال: يقال: والثاين

  ]٥: يونس[} َما َخلََق اللَُّه ذَِلَك إِلَّا بِالَْحقِّ { : إىل قوله تعاىل} ْمَس ضَِياًء َوالْقََمَر نُوًرا َجَعلَ الشَّ
  ]٥٣: يونس[} َوَيْسَتْنبِئُوَنكَ أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َوَربِّي إِنَُّه لََحقٌّ { : وقال يف القيامة
  ]١٤٩: البقرة[} وَإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمْن رَبَِّك { ] ٦٠: ، آل عمران١٤٧: البقرة[} الَْحقُّ ِمْن َربِّكَ { : وقوله عز وجل

اعتقاد فالن يف البعث والثواب والعقاب : يف االعتقاد للشيء املطابق ملا عليه ذلك الشيء يف نفسه كقولنا: والثالث
  ]٢١٣: البقرة[} َتلَفُوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخ{ : واجلنة والنار حق، قال اهللا تعاىل



فعلك حق، وقولك حق : للفعل والقول، حبسب ما جيب، وبقدر ما جيب ويف الوقت الذي جيب، كقولنا: والرابع
  ]١٣: السجدة[ }َحقَّ الْقَْولُ مِنِّي لَأَْملَأَنَّ َجَهنَّمَ { ] ٦: غافر[} وَكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمةُ رَبَِّك { : قال اهللا تعاىل

يصح أن يكون املراد به اهللا تعاىل، ويصح أن يراد به ] ٧١: املؤمنون[} َولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَهَْواَءُهْم { : وقوله عز وجل
{ : أحققت كذا، أي أثبته حقا، أو حكمت بكونه حقا وقوله تعاىل: احلكم الذي هو حبسب مقتضى احلكمة ويقال

َوأُولَِئكُمْ { : أحدمها بإظهار األدلة واآليات، كما قال تعاىل: فإحقاق احلق على ضربني] ٨: ألنفالا[} ِلُيِحقَّ الَْحقَّ 
بإكمال الشريعة وبثها يف الكافة، كقوله : والثاين. أي حجة قوية] ٩١: النساء[} َجَعلَْنا لَكُْم َعلَْيهِْم ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا 

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَهُ بِالُْهَدى وَِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرهُ { ] ٨: الصف[} ْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَ{ : تعاىل
  .انتهى كالم األصفهاين ] ٩: ، الصف ٢٨: ، الفتح ٣٣: التوبة[} َعلَى الدِّينِ كُلِِّه 

حلق، كما أطلق ذلك على نفسه يف كتابه، وهو تعاىل ومما ذكره اإلمام األصفهاين رمحه اهللا يتبني أن اهللا تعاىل هو ا
وأن . املوجد للكون كله حبسب ما تقتضيه احلكمة، أي مجيع خملوقاته تعاىل قد أوجدها وفق احلكمة الكاملة التامة

فعله تعاىل حق ألن كل شيء أوجده إمنا أوجده باحلق، وأن كل ما جاء به الرسل من عند اهللا تعاىل حق، من عقيدة 
  .وأن قوله تعاىل وكلماته كلها حق... ريعة وخلقوش

  املعىن الشرعي للحق واملعىن الشرعي للباطل

املعىن الشرعي العام للحق، كما يتضح مما مضى ومن الرسالة الربانية، منذ خلق اهللا : وأقصد هنا-فاملعىن الشرعي 
به وبكل ما أخرب به من الغيب، وطاعته  هو اإلميان -تعاىل اخللق وشرع هلم منهاجه الذي فرض عليهم السري عليه

املطلقة وعبادته واتباع رسله، وعدم معصيته، والكفر بكل من خيالف منهجه، وتطبيق شرعه، واالستسالم لذلك 
فهو  -وأقصد أيضا املعىن الشرعي العام الشامل لكل ما هو باطل عند اهللا-والرضا به أما الباطل، فمعناه الشرعي

من عنده،  -صلى اهللا عليه وسلم-أو مبا أخرب به يف وحيه املنزل احملفوظ، وما جاء به رسوله  الكفر باهللا تعاىل،
وعدم اتباعه وحماربة شرعه، وعدم االستسالم حلكمه  -صلى اهللا عليه وسلم-واالستكبار عن طاعته وطاعة رسوله 

وللباطل يف هذه السورة  املعىن الشرعي للحق -عز وجل-وعدم الرضا به، فكل ذلك باطل وقد أمجل احلق 
إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ }{ إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ }{ وَالَْعْصرِ { بسم اهللا الرمحن الرحيم : القصرية، وهي

  ] ١٠٣: رقم السورة يف املصحف[} َوَتوَاَصْوا بِالَْحقِّ َوَتوَاصَْوا بِالصَّْبرِ 

ل الصاحل يدخل حتتهما كل مفردات احلق، وإمنا أفرد التواصي باحلق والتواصي بالصرب ملزيد االهتمام فاإلميان والعم
والعام هنا هو اإلميان الدال عليه الفعل -هبما؛ ألن احلق ال يثبت ويقوى إال هبما، فهما من ذكر اخلاص بعد العام 

بت سبحانه وتعاىل ملن مل يكن عنده هذا احلق والعمل الصاحل والباطل هو ما كان نقيض ذلك، وهلذا أث" آمن"
لو مل ينزل اهللا على : "اخلسران املؤكد، وهبذا يعلم عظم هذه السورة القصرية اليت قال عنها اإلمام الشافعي رمحه اهللا

َم َربِّيَ قُلْ إِنََّما َحرَّ{ : ومن اآليات اليت أمجل فيها معىن الباطل قول اهللا تعاىل" خلقه إال هذه السورة لكفتهم
نَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َوالْإِثَْم وَالْبَْغَي بَِغْيرِ الَْحقِّ َوأَنْ ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َما لَْم ُي

  ] .٣٣: األعراف[} اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

  لباطلأيهما أسبق وجودا احلق أم ا



  ؟
] ٣: احلديد[} ُهَو الْأَوَّلُ َوالْآِخُر َوالظَّاِهُر وَالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم { و  -وما دام اهللا سبحانه وتعاىل هو احلق

وهو الذي خلق الكون كله باحلق، ومل يعرف من يؤمن بالباطل ويصر عليه وعلى نشره إال إبليس لعنه اهللا مث من 
فإن الباطل أمر طارئ واحلق هو األصل الثابت، فاحلق هو الكلمة الطيبة، والباطل هو الكلمة  -لكتبعه بعد ذ
  . اخلبيثة

أَلَمْ { : والكلمة الطيبة هي كلمة اهللا ومنهاج رسله، والكلمة اخلبيثة هي كلمة الشيطان وسبل أتباعه، كما قال تعاىل
تُْؤِتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن }{ َبةً كََشَجَرٍة طَيَِّبٍة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِفي السََّماِء َتَر كَْيَف ضََرَب اللَُّه َمثَلًا كَِلَمةً طَيِّ

ِمْن فَْوقِ الْأَْرضِ َما َومَثَلُ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرةٍ َخبِيثَةٍ اْجتُثَّْت }{ َربَِّها َوَيضْرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ 
اِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّه ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة وَُيِضلُّ اللَُّه الظَّ}{ لََها ِمْن قََرارٍ 

  ]٢٧-٢٥: إبراهيم[} َما َيَشاُء 
إبراهيم الواضحة غاية الوضوح، يف ثبات احلق وطيبته ورسوخه ومسوه وعلوه وامتداده تأمل هذه اآليات من سورة 

ودوام آثاره اليت ال خيلو زمان من قطوفها الدانية ومنحها السابغة، ومع ثبات احلق ثبات أهله يف الدنيا واآلخرة أما 
  ...} وَُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني {  الباطل، فهو خبيث مقطوع اجلذور ال ثبات له وال قرار، وهكذا أهله مضمحلون

مَثَلُ { : وقبل هذه اآليات صور سبحانه وتعاىل اضمحالل أهل الباطل وأعماهلم وباطلهم أبلغ تصوير، فقال تعاىل
نَ ِممَّا كََسبُوا َعلَى َشْيٍء ذَِلَك ُهَو الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرمَاٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصفٍ لَا يَقِْدُرو

{ : مث أتبعها بقوله تعاىل مبينا أن الباطل وأهله يف شذوذ عن الكون كله] ١٩ - ١٨: إبراهيم[} الضَّلَالُ الَْبعِيُد 
  }أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ 

لباطل ويصر عليه وعلى نشره إال إبليس لعنه اهللا، فالباطل إذًا طارئ طروء إبليس إنه مل ُيعَرف من يؤمن با: قلت
وزوجه حواء باألكل من الشجرة اليت حرم اهللا عليهما األكل منها،  -عليه السالم-وقبل أن يغري إبليُس آدَم 

من إيصاله إليها، كما قال  هنامها اهللا تعاىل عن األكل منها وحذرمها منه، أي إن حفظ العقول من الباطل كان أسبق
َجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن َوقُلَْنا َياآَدُم اْسكُْن أَْنَت َوزَْوُجكَ الَْجنَّةَ َوكُلَا ِمْنَها رَغًَدا َحْيثُ شِئُْتَما َولَا َتقَْرَبا َهِذِه الشَّ{ : تعاىل

  ]٣٥:البقرة. [} الظَّاِلِمَني 

وزوجه وإبليس إىل األرض، على الفطرة والدين والتوحيد اخلالص، عندما أهبطه اهللا هو  -عليه السالم-وكان آدم 
 -كما سيأيت-وكان قائما باخلالفة اليت ناطها اهللا به وأخرب هبا مالئكته، وكان إبليس وحده على الشرك واملعصية 

ن األصل وهذا يدل على بطالن ما يزعم املتخرصون من املؤرخني الذين يفترون على اهللا بدون علم وال برهان، أ
كان عبادة غري اهللا وأن العقيدة قد تطورت من الشرك والوثنية حىت وصلت إىل التوحيد، فهذا افتراء وتقوُّل على 

التاريخ وجهل باهللا وبكتبه ورسله ووحيه الذي ال مستند سواه ألحد يف هذا الباب، الذي هو من الغيب، وال سبيل 
ق سبحانه وتعاىل أنه جعل آدم خليفة يف األرض، واخلليفة الذي مينحه إليه إال بوحي من اخلالق، وقد أخربنا اخلال

قُلَْنا { باملنهاج احلق الذي يقوم باخلالفة على أساسه  -عز وجل-احلق تبارك وتعاىل اخلالفة، ال بد أن يزوده احلق 
َوالَِّذيَن كَفَُروا }{ اَي فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ اْهبِطُوا ِمنَْها َجِميًعا فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّي ُهًدى فََمْن َتبَِع ُهَد
  ]٣٩-٣٨: البقرة. [} َوكَذَّبُوا بِآَياِتَنا أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 



أحدمها أخاه، فقد  ومما يدل على أن آدم وذريته كانوا على هدى من عند اهللا، ما تضمنته قصة ابين آدم الذي قتل
دلت القصة على أهنم كانوا يتقربون إىل اهللا بقرابني، وأن اهللا يتقبل من املتقي وال يتقبل من الظامل، وأن املتقني كانوا 

 وَاْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ابَْنْي{ : خيافون اهللا ويتورعون عن معصيته، وأهنم كانوا يؤمنون باجلنة والنار واجلزاء، كما قال تعاىل
لَِئنْ }{ قَالَ إِنََّما َيتَقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني  آَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرََّبا قُرَْباًنا فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَن الْآَخرِ قَالَ لَأَقُْتلَنََّك

إِنِّي أُرِيُد أَنْ َتُبوَء بِإِثِْمي }{ إِلَْيَك ِلأَقْتُلََك إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ الْعَالَِمَني  َبَسطَْت إِلَيَّ َيَدكَ ِلَتقُْتلَنِي َما أََنا بِبَاِسٍط َيِدَي
َخاسِرِيَن فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه فَقََتلَُه فَأَصَْبَح ِمَن الْ}{ َوإِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ وَذَِلَك َجَزاُء الظَّاِلِمَني 

  ]٣١-٢٧: املائدة. [} فَأَْصَبَح ِمَن النَّاِدِمَني { : إىل قوله تعاىل} 

فآدم وذريته كانوا على التوحيد والطاعة، وكان هلم منهج من عند اهللا يسريون عليه ويتقربون إليه، وكانوا يعرفون 
غوى آدم وزوجه يف اجلنة أوال وأقسم على احلالل واحلرام واجلنة والنار واإلمث واجلزاء، وكان إبليس نفسه الذي أ

إضالل ذرية آدم بعد طرده من رمحة اهللا ثانيا، كان يعلم احلق والباطل، وارتكب الباطل وعصى أمر اهللا متعمدا 
متكربا ولسنا يف حاجة إىل مناقشة شبهات جهلة التاريخ الغابر، فال توجد وثيقة أصدق من كتاب اهللا وال أصح منه 

  ]٩: اإلسراء[} إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم {  مناقشتهم على ضوئها حىت حنتاج إىل

  من هم أهل احلق

  ؟
  :تنبيهات ثالثة مهمة

اهللا جل جالله، مث : -بل هو احلق-جيب أن يعلم أن مرادي بأهل احلق يف هذا الكتاب أن صاحب احلق: األول
دى هبديهم، واملسلمون الذين يقرون ويعترفون بأن اإلسالم حق ويدخلون فيه أنبياؤه ورسله وكل من تبعهم واهت

بشهادة أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، وأنه جيب العمل به وتطبيقه يف األرض، وأنه مل يبق يف األرض بعد بعثة 
لك صفتهم من حصل منهم الرسول أي دين حق يقبله اهللا من أهله، ويدخل يف زمرة أهل احلق من املسلمني الذين ت

اليت هي حتت مشيئة اهللا إن  -ما عدا الشرك باهللا-نوع تقصري من ارتكاب بعض املعاصي أو ترك بعض الطاعات 
شاء غفرها هلم، وإن شاء عذهبم هبا، مث أدخلهم اجلنة، وقد يكون عند بعض هؤالء شيء من الباطل الذي جيب الرد 

ق إال عند اخلوارج ومن تبعهم يف مذهبهم عاملا أو جاهال وأن مرادي عليه، ولكنهم ال خيرجون من صف أهل احل
كل من مل يدخل يف اإلسالم، أو انتسب إليه ولكنه ارتد عنه، أو زعم أنه مسلم وحارب تطبيق شريعة : بأهل الباطل

  . اهللا يف حياة املسلمني وكلُّ من دعا إىل ذلك التطبيق

لعلماء فأخطأ يف نظر غريه من اجملتهدين، فإن للمجتهد أجرين إذا أصاب وال يدخل يف أهل الباطل من اجتهد من ا
أين مل أقصد بأهل احلق فئة معينة من املسلمني، وال : وأجرا إذا أخطأ، وقد يكون اخلطأ عند من خطَّأه التنبيه الثاين

هل احلق من حيث هم من أهل بلد معني، كما ال أقصد من أهل الباطل فئة معينة وال أهل بلد معني، وإمنا قصدت أ
أي فئة كانوا، ويف أي أرض من أرض اهللا حلوا، وقصدت أهل الباطل من حيث هم من أي فئة كانوا، ويف أي 

أن قصدي باحلق هو احلق الرباين الذي كلف اهللا عباده التسليم له به، واهلدي اإلهلي : أرض حلوا التنبيه الثالث
به الناس من الظلمات إىل النور، والذي ال يقبل اهللا من أحد دينا سواه، الذي أنزل به وحيه وبعث به رسله ليخرج 

وهو اإلسالم وليس مرادي ما وصلت إليه األمم من التجارب القانونية واإلدارية والكونية اليت قد يوجد فيها احلق 



الباطل، وإمنا أنفي والباطل، وهي أمور تشترك فيها كل األمم يف كل األزمان، فلست أنفي وجود حقٍّ ما عن أهل 
  .عنهم احلق اإلهلي الذي جحدوه وكفروا به وحاربوه

وبناء على هذا فصاحب احلق األول هو احلق جل جالله، فمن أمسائه احلق، كما سبق وخلق السماوات واألرض 
بياء اهللا وما بينهما باحلق وأنزل كتبه ووحيه باحلق، وبعث رسله باحلق، وكلماته كلها حق وأفعاله كلها حق مث أن

ورسله الذين كلفهم تبليغ رساالته إىل الناس، ومن استجاب هلم من أقوامهم فآمن مبا جاءوا به وعمل به ودعا إليه، 
وخباصة من ناصرهم وصار حواريا هلم، يظهر ذلك من قصص األنبياء والرسل مع أقوامهم، وقد أمر اهللا تعاىل نبيه 

أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَّهُ { : فقال -بعد أن ذكر طائفة منهم بأمسائهم-سل ورسوله اخلامت أن يقتدي مبن سبقه من الر
  ]٩٠: األنعام[} فَبُِهَداُهُم اقَْتِدِه 

َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوالرَّسُولَ { : وهم أهل طاعته الذين أنعم عليهم، ذلك املوكب العظيم الذي قال اهللا تعاىل فيهم
: النساء[} أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوالشَُّهَداِء وَالصَّاِلِحَني َوَحُسَن أُولَِئكَ َرِفيقًا  فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن

٦٩[  

اليت شهد اهللا هلا باخلريية اليت نالتها مبا منحها اهللا تعاىل من  -صلى اهللا عليه وسلم-وخري أمم احلق أمة حممد 
: آل عمران. [}  كُنُْتْم َخْيرَ أُمٍَّة أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه{ املؤهالت 

١١٠[  

وهم حزب اهللا وأولياؤه الذين جياهدون يف سبيله وحيبهم وحيبونه، وال خيافون لومة الئم ويتولونه ويتولون أولياءه، 
هُ أَِذلٍَّة َعلَى َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيرَْتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّوَن{ : كما قال تعاىل

لَْوَمةَ لَاِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه الُْمْؤِمنَِني أَعِزٍَّة َعلَى الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيَخافُونَ 
َوَمْن }{ اِكُعونَ إِنََّما َولِيُّكُمُ اللَُّه َوَرُسولُُه وَالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهمْ َر}{ َواِسٌع َعِليمٌ 
وَالُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤمَِناتُ { ] ٥٦-٥٤: املائدة. [} سُولَُه وَالَِّذيَن آَمُنوا فَإِنَّ ِحْزبَ اللَِّه ُهُم الَْغاِلُبونَ َيَتَولَّ اللََّه َوَر

كَاةَ َوُيِطيُعونَ اللََّه َوَرسُولَُه زََّبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتونَ ال
  {] ٧١: التوبة. [} أُولَِئَك َسيَْرَحمُُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم 

  .هؤالء هم أهل احلق] ٢٢: اجملادلة. [} أُولَِئَك حِْزُب اللَِّه أَلَا إِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحونَ 

  هل يعد متبع الباطل عاقال

  ؟
خلق اهللا تعاىل اإلنسان مزودا بآالت حسية ظاهرة للعيان، أو خفية يف داخل جسمه، لتقوم تلك اآلالت مبا هيأها 

أسنان تطحن ولسان خيلط ويتذوق وينظف، وجلد حيس ويتأمل، ويد تبطش وتأخذ، : اهللا سبحانه وتعاىل من عمل
اهلواء النافع للجسم من اخلارج ويعرب منها  ورجل متشي وتسري، وأذن تسمع، وعني تبصر، وأنف تشم وتستنشق

اهلواء الفاسد من الداخل، وحلق يدخل منه الطعام واملاء واهلواء، ومعدة هتضم الطعام، وقلب يضخ الدماء وينقيها، 
الرئة، والكلى، واجلهاز اإلخراجي واجلهاز الدوري وغريها، كل هذه اآلالت وأجزائها تقوم بعمل قد : وهكذا



له، فإذا فقد أي منها تعطل عملها الذي هيئت له فإذا فقد البصر قيل لصاحبه أعمى، وإذا فقد السمع  هيأها اهللا
قيل لصاحبه أصم، وإذا فقد النطق قيل لصاحبه أبكم، والبصر قد يفقد والعينان يف ظاهرمها سليمتان، والسمع قد 

هللا هبا اإلنسان، ال يستفيد من كثري من آالته وهناك آلة معنوية زود ا... يفقد واألذنان يف ظاهرمها كذلك وهكذا
احلسية، إذا مل تكن هذه اآللة موجودةً، وهي العقل الذي جعله اهللا سبحانه وتعاىل ميزانا إلدراك احلق من الباطل، يف 

  . حدود جماله الذي خلقه اهللا للعمل فيه

لها يف أهم ما خلقت له، فإهنا تعترب مبنزلة وكل هذه اآلالت إذا مل يستعملها اإلنسان فيما خلقت له، أو مل يستعم
فالن ال يسمع، إذا مسع صوتا بدون أن يصغي لذلك الصوت : اآللة املفقودة، ولذلك يصح نفيها مع وجودها فيقال

فالن ال يعقل، إذا مل : فالن ال يبصر، إذا رأى شيئا دون أن حتصل فائدة من رؤيته، كما يقال: ليفهم معناه، ويقال
قله فيما يعود عليه بالفائدة وهلذا امنت اهللا تعاىل على اإلنسان بتزويده هبذه اآلالت النافعة اليت تستوجب يستعمل ع

من اإلنسان شكر ربه تعاىل عليها، فإذا مل يشكره هبا وعليها فقد أصبح كفاقدها، ألن شكر اهللا تعاىل هو أهم ما 
ْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ لَا َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوَجَعلَ لَكُمُ السَّْمَع َوالْأَْبَصارَ َواللَُّه أَْخَرَجكُْم ِم{ : خلقت من أجله قال تعاىل
  ]٧٨: النحل. [} َوالْأَفِْئَدةَ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

َولَقَْد { : فقال تعاىل -أو العقل-اإلبصار والسمع والفقه : ونفى سبحانه عمن مل يشكره هبذا اآلالت منافعها، وهي
بَِها َولَُهْم آذَانٌ لَا َيْسَمُعونَ بَِها  رَأَْنا ِلَجهَنََّم كَِثًريا ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ لَُهْم قُلُوٌب لَا َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهمْ أَْعُيٌن لَا يُْبِصُرونَذَ

  ]١٧٩[ :األنعام. [} أُولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُونَ 
  ]١٩٨: األعراف. [} َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى لَا َيْسَمُعوا وََتَراُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيَك َوُهْم لَا ُيْبِصُرونَ { : وقال تعاىل

بل إن الذين ال ينتفعون هبذه اآلالت يف الدنيا ينفوهنا هم عن أنفسهم، عندما يعاينون جزاء اهللا هلم يف اآلخرة على 
َتكَاُد }{ إِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمُعوا لََها َشهِيقًا َوِهَي َتفُوُر { : لتهم وعدم استعماهلم هلا فيما خلقت له، كما قال تعاىلغف

اَءَنا َنِذيٌر فَكَذَّبَْنا َوقُلَْنا َما َنزَّلَ قَالُوا َبلَى قَْد َج}{ َتَميَُّز ِمَن الَْغْيِظ كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوٌج سَأَلَُهْم خََزَنُتَها أَلَمْ َيأِْتكُمْ َنِذيٌر 
: امللك[} َوقَالُوا لَْو كُنَّا َنْسَمُع أَْو َنعِْقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصَحابِ السَِّعريِ }{ اللَُّه ِمْن َشْيٍء إِنْ أَْنُتمْ إِلَّا ِفي َضلَالٍ كَبِريٍ 

١٠-٧[  
شرعية، مع أن تلك اآليات قابلة لينتفع هبا كل الناس، ولكن الذي وهلذا خص من يعقل االنتفاع بآياته الكونية وال

  .ال ينتفع بعقله من تلك اآليات ينزل منزلة من مل تكن تلك اآليات قابلة النتفاعه منها

ْجرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما َينْفَُع النَّاَس إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنََّهارِ وَالْفُلِْك الَِّتي َت{ : قال تعاىل
 َوَتصْرِيِف الرَِّياحِ وَالسَّحَابِ َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َدابٍَّة

  ]١٦٤: البقرة. [} اٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ الُْمَسخَّرِ َبْيَن السََّماِء َوالْأَْرضِ لَآَي
وليس املراد هنا جمرد وجود عقل هلؤالء القوم، وهو الذي يقابله اجلنون، وإمنا املراد عقل يهدي صاحبه إىل االنتفاع 

{ : كما قال تعاىل. بتلك اآليات، بدليل نفي اهللا تعاىل السمع والعقل عن املكلفني بتصديق الرسالة الذين أنكروها
أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهْم َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ إِنْ ُهمْ إِلَّا }{ أََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيلًا 

  ]٤٤-٤٣: الفرقان. [} كَالْأَنَْعامِ َبلْ ُهمْ أََضلُّ سَبِيلًا 



ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها لَا َتْعَمى أَفَلَْم َي{ : ومثله قوله تعاىل
  ]٤٦: احلج. [} الْأَْبصَاُر وَلَِكْن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ 

ق بل اتبع الباطل، يصح أن ينفى عنه العقل باعتبار فكل من كُلَِّف خطاَب اهللا تعاىل، فلم يستجب لذلك اخلطاب احل
{ : أنه مل ينتفع بعقله يف أهم ما خلق من أجله وهلذا نَفَى عن الكافرين باحلق املؤمنني بالباطل العقلَ، فقال جل وعال

: البقرة. [} ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم لَا َيْعِقلُونَ  َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما لَا َيْسَمُع إِلَّا ُدَعاًء َونَِداًء
١٧١[  

َوإِذَا َناَديُْتْم إِلَى الصَّلَاِة اتََّخذُوَها ُهزًُوا َولَِعًبا ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا { : وقال عن أهل الكتاب الذين يستهزئون بدين اهللا
  ]٥٨: املائدة[} َيْعِقلُونَ 

َما {  -وغريهم مثلهم-اهللا الكذب، فأحل ما حرم اهللا أو حرم ما أحل اهللا من املشركني وقال فيمن افترى على 
ِه الْكَِذَب َوأَكْثَُرُهْم لَا َيْعِقلُونَ َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَريٍة َولَا سَاِئَبٍة َولَا َوِصيلٍَة َولَا َحامٍ َولَِكنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َيفَْتُرونَ َعلَى اللَّ

  ]١٠٣: املائدة. [} 
إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكْمُ الَِّذيَن لَا }{ َولَا َتكُونُوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمْعَنا َوُهْم لَا َيْسَمُعونَ { : وقال تعاىل

  ]٢٢-٢١: األنفال. [} َيْعِقلُونَ 
َوِمْنُهْم َمْن َينْظُُر إِلَْيَك أَفَأَْنتَ }{ أَفَأَْنَت ُتْسِمعُ الصُّمَّ َولَْو كَاُنوا لَا َيْعِقلُونَ  َومِْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك{ : وقال تعاىل

  ]٤٣-٤٢: يونس. [} َتْهِدي الْعُْمَي َولَْو كَانُوا لَا ُيْبِصُرونَ 
 عاقل، وإن توقّد عقله يف وهكذا يصح نفي العلم عمن مل يعمل به وهبذا يعلم أن الذي يتبع الباطل ويترك احلق غري

مكلف بأمر اهللا وهنيه، حماسب على ذنبه، ألنه مل يستعمل عقله  -مع ذلك-ولكنه . كثري من مظاهر احلياة الدنيا
  .الذي منحه اهللا فيما خلق له

  .وهبذا أيضا تعلم منزلة العقل املهتدي إىل احلق التارك للباطل عند اهللا تعاىل

  ه يف احلياةمنزلة العقل عند اهللا وأثر

أن اإلنسان لو مل مينحه اهللا العقل، لكان أضل من احليوان، وملا كان  -كما هو الواقع-وظاهر من اآليات القرآنية 
خليفة وسيدا يف األرض ولو أن أهل العقول أعملوها وفكروا هبا يف اجملاالت اليت وجدت من أجل إعماهلا والتفكري 

ج اليت تتوصل إليها على أساس سليم، لسعد الناس بذلك يف الدنيا واآلخرة ومن بعقوهلم فيها، وعملوا مبقتضى النتائ
الكون الذي أبدعه اهللا يف السماوات واألرض وما بينهما، مما ميكن للعاقل أن يتناوله بالتفكري فيه : تلك امليادين

ول وجيعلها تستسلم للخالق بعقله، وهو كتاب اهللا املفتوح الذي فيه من الدقة واإلحكام واإلتقان ما يذهل العق
  . وتستفيد من خملوقاته يف تسخريها لصاحل األمم، بقوانينها ونواميسها اليت أودعها اهللا تعاىل فيها

ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه شََراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيهِ { : ومن أمثلة ذلك يف القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل
}{ ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ يُْنبُِت لَكُْم بِهِ الزَّْرَع َوالزَّْيُتونَ َوالنَّخِيلَ وَالْأَْعنَاَب َوِمْن كُلِّ الثَّمََراتِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً }{ ُتِسيُمونَ 

َوَما ذََرأَ }{ بِأَْمرِِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر وَالشَّْمَس َوالْقََمَر وَالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت 
َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر ِلَتأْكُلُوا ِمْنُه لَْحًما طَرِيا }{ لَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْخَتِلفًا أَلْوَاُنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ 



َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ }{ ِمْنُه ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها َوتََرى الْفُلَْك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ  َوَتسَْتخْرُِجوا
أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن لَا َيْخلُقُ }{ ْم َيهَْتُدونَ َوَعلَاَماٍت َوبِالنَّْجمِ ُه}{ َروَاِسَي أَنْ َتمِيَد بِكُْم وَأَْنهَاًرا َوُسُبلًا لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ 

  َوإِنْ}{ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

وال تفكري، وال تذكر، وال شكر ملن ال ] ١٨-١٠: النحل. [} َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه لََغفُورٌ َرحِيٌم 
  !!!عقل له

خبرياهتا، من -ويف األرض  -مشسها وقمرها وجنومها وكواكبها-ل يف السماء فترى القرآن الكرمي جيول بالعق
وجيعل ذلك كله جماال للعقل ليتفكر فيه ويتذكر ويهتدي  -زروعها وأشجارها وحبارها وأهنارها وجباهلا وسهوهلا

فقه : امليادين ويشكر، ومن ُشكْر ذلك استغاللُ هذا الكون يف مصاحل العباد على أساس هدي اهللا تعاىل ومن تلك
نصوص القرآن والسنة، والتعمق يف فهمها واستنباط ما حتتاج إليه البشرية منها، لتتقي رهبا وتسري يف تصرفاهتا على 

منهجه، مع فهم أسراره وحكمه حيث أمكن ذلك، وإال فالتسليم املطلق لشرع اهللا تعاىل، فإن التسليم لشرع اهللا 
  .لذلك هو عني اجلهل واخلطل هو عني الفقه والعقل، وعدم التسليم

قُْتلُوا أَْولَادَكُْم ِمْن قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم أَلَّا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاًنا َولَا َت{ : قال تعاىل
فَوَاِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ إِْملَاقٍ َنْحُن نَْرُزقُكُْم َوإِيَّاُهْم َولَا َتقَْربُوا الْ

أَْوفُوا الْكَْيلَ َولَا َتقَْربُوا َمالَ الَْيِتيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن حَتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َو}{ ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ 
ْهِد اللَِّه أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِهِ َوالِْميَزانَ بِالِْقْسِط لَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا ُوْسعََها َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو كَانَ ذَا قُرَْبى َوبَِع

اتَّبُِعوُه َولَا تَتَّبُِعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلكُْم َوصَّاكُمْ بِِه َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَ}{ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 
  ]التقوى تكليف بدون عقل. [} لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ 

آلثار فهذه الوصايا العشر اجلامعة، لو تأملها الناس وفكروا يف مصاحلها اليت ال سعادة هلم بدوهنا، وفهموا معانيها وا
املترتبة على تطبيقها والعمل هبا، لعاشوا عيشة هنيئة يف ظالل شرع اهللا العظيم وقد ختم اهللا اخلمس األوىل منها 

إشارة إىل أن هذه األمور ال بد أن يسلم العقل بضرورة مراعاهتا، وأن من مل يفقه } لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { : بقوله تعاىل
يستسلم لشرع اهللا ويطبقه، ليس من العقالء األسوياء بل هو أضل من احليوان وختم احلكمة من هذه التكاليف وال 

والتذكر ال يكون إال من عاقل يفهم خطاب اهللا ويعلم أنه } لَعَلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { : الوصايا األربع األخرى بقوله تعاىل
لََعلَّكُمْ { : بقوله تعاىل -ل الوصايا وأعظمهاوهي أمش-ال يأمر إال خبري وال ينهى إال عن شر وختم الوصية العاشرة 

والتقوى هي املقصودة؛ ألن صاحبها يتورع عن ترك األمر وفعل النهي، تعظيما هللا ورغبةً فيما عنده } َتتَّقُونَ 
لدِّينِ َوِليُْنِذرُوا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجُعوا فَلَْولَا َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ ِلَيَتفَقَُّهوا ِفي ا{ : وخشية من عذابه وقال تعاىل

  ]١٢٢: التوبة. [} إِلَيْهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ 

ِلَمُه رِ ِمنُْهْم لََعَوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمنِ أَوِ الْخَْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَوْ َردُّوُه إِلَى الرَُّسولِ َوإِلَى أُوِلي الْأَْم{ : وقال تعاىل
  ]٨٣: النساء. [} الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه ِمْنُهمْ 

االستخراج والبحث والبحث واالستنباط هنا يعنيان االجتهاد من أهله للوصول إىل احلكم الواجب : واالستنباط
صاغها شرع اهللا تطبيقه العائد باخلري على األمة، الْمُرضي هللا تعاىل، وهذا ال يكون إال من ذوي العقول النرية اليت 

ولوال أن اهللا تعاىل هيأ لألمة اإلسالمية أمثال هؤالء العقالء الذين يستنبطون هلا أحكام اهللا من شريعته، لكان 



َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُمْ { : الشيطان قائدهم إىل كل سوء، ولعل ذلك من حكمة هذا التعقيب الرباين يف هذه اآلية 
فالعقل السليم له أثره العظيم يف حياة الناس؛ ألن أهل العقول السليمة يفكرون } َبعُْتُم الشَّيْطَانَ إِلَّا قَِليلًا َوَرْحَمُتُه لَاتَّ

  .يف مصاحل األمة ويدعوهنا إليها، كما يفكرون يف املفاسد اليت جيب اجتناهبا وينهوهنم عنها

، وأصبحت لكثرة تردادها وتكرارها كأهنا قضية مسلمة، وجيب التنبيه هنا على عبارة شائعة متداولة بني عامة الناس
وال شك أن يف اجتماع سالمة ). العقل السليم يف اجلسم السليم: (وأكثر من يرددها الرياضيون ومشجعوهم وهي

اجلسم وسالمة العقل نعمة عظيمة على صاحبهما، وإذا أريد بسالمة العقل السالمة من اآلفات املعنوية واملادية 
كالعمى، والصمم، -ولكن هذه العبارة غري مطردة، لوجود كثري من ذوي اآلفات اجلسمية . ة بذلك أعظمفالنعم

ممن منحهم اهللا عقوال سليمة قوية خمترعة مبدعة يف العلوم اإلسالمية وما خيدمها كاللغة واألدب  -والعرج، والشلل
العلوم الكونية املتعددة اليت نفع اهللا هبا العامل قدميا ، و)اإلنسانية(والبالغة والتاريخ وغريها من العلوم املسماة بـ

كمصارعي الثريان واألقران من أبناء جنسهم، وبعض -وحديثا، ولوجود كثري من ذوي األجسام السليمة القوية 
  !أفراد الفرق الرياضية الذين مل تتجاوز عقوهلم التفكري يف تقوية عضالهتم وإشباع غرائزهم مبا حل وحرم

  :لعقل منزلة عند اهللا معرفة األمور الثالثة اآلتيةوكفى با

أنه مناط التكليف وأن غري العاقل ال ينال شرف التكليف من اهللا تعاىل، ذلك أن التكليف ال يكون إال : األمر األول
سالم ملن أمكنه علم احلق والعمل به ومعرفة الباطل وتركه، وهذا ال ميكن إال من أهل العقول وهلذا جتد علماء اإل

األمر .. العقل، فال يكلف غري العاقل : أن من أهم شروط التكليف -أصوال كانت أو فروعا-يذكرون يف كتبهم 
. أن العقل هو إحدى الضرورات اخلمس اليت ال تكون احلياة يف األرض مستقرة وال قائمة بدون حفظها: الثاين
. الطبعة الثانية ١٠٥اإلسالم وضرورات احلياة ص : راجع كتابنا[الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال : وهي

أن اهللا تعاىل أرسل رسله وأنزل كتبه إلبالغ الناس دينه احلق، مبينا : األمر الثالث] جدة. نشر وتوزيع دار اجملتمع
يم هلم حبججه وبراهينه أن ذلك الدين حق وأن ما خالفه باطل، ملجئا تلك العقول بتلك احلجج والرباهني إىل التسل

  .االختياري بأن دين اهللا حق وأنه اهلدى والرشاد، وأنه جالب ملصاحلهم يف الدارين، واقٍ هلم من املفاسد فيهما

ومن هنا مل يأذن اهللا تعاىل بإكراه الناس على اإلميان به، مكتفيا ببيان أن ذلك اإلميان حق، بيانا قائما على احلجة 
{ : ويتبني هبا الرشد من الغي، كما قال تعاىل يف كتابه الكرمي -ابر وعاندوإن ك-والبينة اليت يقر هبا عقل املخاطب 

ْستَْمَسَك بِالُْعرَْوِة الُْوثْقَى لَا لَا إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن َيكْفُرْ بِالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن بِاللَِّه فَقَِد ا
  ]٢٥٦: البقرة[} لَُّه َسِميٌع َعِليٌم انِْفَصاَم لََها وَال
: يونس[} َولَْو َشاَء َربَُّك لَآَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهمْ َجِميًعا أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس حَتَّى َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني { : وقال تعاىل

٩٩[  
ِعظََم منزلة العقل عند اهللا تعاىل، وحَفَْزه على  وقد امتأل كتاب اهللا باآليات الدالة على هذا املعىن العظيم الذي يبني

التأمل والتفكر املوصلَنيِ له إىل معرفة احلق والباطل وإن أي إنسان عاقل يستغل طاقته العقلية يف تأمل بعض تلك 
  .اآليات ال بد أن يوقن بأن ما جاءت به رسل اهللا ونزلت به كتبه حق

هل تبني له أن اهللا تعاىل : ليتأملها طالب احلق، مث يسأل عقله بعد ذلكولنذكر بعضا من تلك اآليات بدون تعليق، 
حق وأن عبادته حق، وأن الكون كله دال على ذلك، وأن اهللا تعاىل قد أنزل عقله منزلة عظيمة جيب عليه أن 



  يشكرها ويصون ذلك العقل من عبث املتالعبني به أْو ال؟
سََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَاْخِتلَاِف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوالْفُلِْك الَِّتي َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما إِنَّ ِفي َخلْقِ ال{ : من ذلك قوله تعاىل

ْصرِيفِ الرِّيَاحِ ِمْن كُلِّ دَابٍَّة وََتَيْنفَُع النَّاَس َوَما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها 
  ]١٦٤: البقرة[} َوالسَّحَابِ الُْمَسخَّرِ َبْيَن السََّماِء وَالْأَْرضِ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

اللَُّه الَِّذي }{ ونَ املر ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ وَالَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ُيْؤِمُن{ : وقوله تعاىل
ِلأََجلٍ ُمَسمى ُيَدبُِّر الْأَْمرَ  َرفََع السََّماوَاِت بَِغْيرِ َعَمٍد َتَرْونََها ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي

ُهَو الَِّذي َمدَّ الْأَْرَض َوَجَعلَ ِفيَها َروَاِسَي وَأَْنهَاًرا َوِمْن كُلِّ الثَّمََراتِ َو}{ ُيفَصِّلُ الْآَياِت لَعَلَّكُْم بِِلقَاِء َربِّكُْم ُتوِقُنونَ 
َوِفي الْأَْرضِ ِقطٌَع ُمَتَجاوِرَاتٌ }{ َجَعلَ ِفيَها زَْوَجْينِ اثَْنْينِ يُْغِشي اللَّْيلَ النََّهاَر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 

ِصنَْواٍن ُيسْقَى بَِماٍء وَاِحٍد َونُفَضِّلُ َبْعضََها َعلَى َبْعضٍَوَجنَّ ِفي الْأُكُلِ إِنَّ  اٌت ِمْن أَْعنَابٍ َوَزْرٌع َوَنِخيلٌ ِصْنَوانٌ َوغَْيرُ 
  ]الرعد[} ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

ُينَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِهِ }{ وُه سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ أََتى أَْمرُ اللَِّه فَلَا َتْستَْعجِلُ{ : ومنها قوله تعاىل
ُيْشرِكُونَ َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ َتعَالَى َعمَّا }{ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذُروا أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاتَّقُونِ 

وَلَكُمْ }{ َوالْأَْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُونَ }{ َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبِنيٌ }{ 
ى َبلٍَد لَْم َتكُونُوا َبالِِغيِه إِلَّا بِِشقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ َربَّكُمْ وََتْحِملُ أَثْقَالَكُمْ إِلَ}{ ِفيَها َجَمالٌ ِحنيَ ُترُِحيونَ َوِحَني َتسَْرُحونَ 

َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َوِمنَْها }{ وَالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ وَالَْحِمَري ِلَترْكَُبوَها َوزِيَنةً وََيْخلُُق َما لَا َتْعلَُمونَ }{ لََرُءوٌف َرِحيمٌ 
ُيْنبِتُ }{ ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ }{ َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني َجاِئٌر َولَْو 

  لَكُْم بِِه الزَّْرَع

َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهارَ }{ ةً ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ َوالزَّْيُتونَ وَالنَّخِيلَ َوالْأَْعَناَب َوِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَي
َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْخَتِلفًا }{ َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراتٌ بِأَْمرِِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر ِلَتأْكُلُوا ِمْنُه لَْحًما طَرِيا َوَتسَْتخْرُِجوا ِمْنهُ ِحلَْيةً }{ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ  أَلَْواُنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك
ي الْأَْرضِ َروَاِسيَ أَنْ َتِميدَ بِكُْم وَأَلْقَى ِف}{ َتلَْبُسوَنَها َوتََرى الْفُلَْك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

} أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن لَا َيْخلُُق أَفَلَا َتذَكَُّرونَ }{ َوَعلَاَماٍت وَبِالنَّْجمِ ُهْم َيهَْتُدونَ }{ َوأَْنهَاًرا َوُسُبلًا لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ 
  ]النحل[

َوإِنَّ لَكُمْ }{ ِء َماًء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ َواللَُّه أَْنَزلَ ِمَن السََّما{ : وقوله تعاىل
َراتِ النَّخِيلِ َوِمْن ثََم}{  ِفي الْأَْنَعامِ لَِعبَْرةً ُنْسقِيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه ِمْن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََبًنا َخاِلًصا سَاِئًغا لِلشَّارِبَِني

َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ أَنِ اتَِّخِذي ِمَن }{ َوالْأَْعنَابِ تَتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َورِْزقًا َحَسًنا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
ْن كُلِّ الثََّمرَاِت فَاْسلُِكي سُُبلَ رَبِِّك ذُلُلًا َيخُْرُج ِمْن ُبطُونَِها ثُمَّ كُِلي ِم}{ الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا َيْعرُِشونَ 

َواللَُّه َخلَقَكُْم ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم َوِمْنكُْم َمْن يَُردُّ }{ َشرَاٌب ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 
  ]النحل[} لَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْي لَا َيْعلََم َبْعَد ِعلْمٍ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم قَِديرٌ إِ



َصارُ َمى الْأَْبأَفَلَمْ َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها لَا َتْع{ : وقوله تعاىل
  ]احلج[ } َولَِكْن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ 

َها إِنَّ ِفي ذَِلكَ َوِمْن آيَاِتِه يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َوُينَزِّلُ ِمَن السََّماِء َماًء فَُيْحيِي بِهِ الْأَْرضَ َبْعَد َموِْت{ : وقوله تعاىل
  ]الروم[} ونَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُ

نُْتْم ِفيِه ضََرَب لَكُْم َمثَلًا ِمْن أَْنفُِسكُْم َهلْ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَ{ : وقوله تعاىل
  ]الروم[} ْعِقلُونَ َسَواٌء َتَخافُونَُهْم كَِخيفَِتكُْم أَْنفَُسكُْم كَذَِلكَ ُنفَصِّلُ الْآَياِت ِلقَْومٍ َي

}{ َوِفي َخلِْقكُْم َوَما َيُبثُّ ِمْن دَابٍَّة آيَاٌت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ }{ إِنَّ ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ لَآيَاٍت ِللُْمْؤِمنَِني { : وقوله تعاىل
ْزقٍ فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها وََتصْرِيِف الرِّيَاحِ آيَاٌت ِلقَْومٍ َواْخِتلَافِ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِ

  ]اجلاثية[} َيْعِقلُونَ 
  ]البقرة[} أََتأُْمُرونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ َوتَْنَسْونَ أَنْفَُسكُْم وَأَْنُتمْ َتْتلُونَ الِْكتَاَب أَفَلَا َتْعِقلُونَ { : وقوله تعاىل
  ]يوسف[} إِنَّا أَنَْزلَْناُه قُْرآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { : عاىلوقوله ت

  ]األنبياء[} لَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم ِكَتاًبا ِفيِه ِذكُْركُْم أَفَلَا َتْعِقلُونَ { : وقوله تعاىل
  ]املؤمنون[} ْيلِ َوالنََّهارِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ َوُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيمِيُت َولَُه اْخِتلَاُف اللَّ{ : وقوله تعاىل

ُشدَّكُْم ثُمَّ ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم ِطفْلًا ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أَ{ : وقوله تعاىل
  ]غافر[} ِمْن قَْبلُ َوِلَتْبلُُغوا أََجلًا ُمَسمى َولََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ ِلَتكُوُنوا ُشُيوًخا َومِْنكُْم َمْن ُيَتوَفَّى 

  ]احلديد[} اْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيحْيِي الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها قَْد َبيَّنَّا لَكُُم الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { : وقوله تعاىل
م على أنفسهم وعلى غريهم، ومتسكهم بتقليد اآلباء واملتبوعني الذين عطلوا وهبذا يعلم إجرام قادة الباطل وجنايته

نعمة اهللا عليهم بتلك العقول، ليميزوا هبا احلق ويتبعوه، ويعرفوا هبا الباطل وجيتنبوه، فحرموا أنفسهم وأتباعهم من 
، كالسمع والبصر اليت تعرض هدى اهللا الذي ال ُيْحرمه إال من ال عقل له، بل عطلوا بذلك كل املنافذ احملسوسة

على عقوهلم ما تسمع وما تبصر من آيات اهللا يف أنفسهم ويف الكون الكبري، وأنزلوا أنفسهم منزلة أحط من منزلة 
  !احليوان

َءَنا أََولَْو كَانَ آَباُؤُهمْ لَا َيْعِقلُونَ َشيْئًا َولَا َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّبُِعوا َما أَنَْزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَيَْنا َعلَْيِه آَبا{ : قال تعاىل
  ]البقرة[} َيْهَتُدونَ 

} لَا َيْعِقلُونَ َومَثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما لَا َيْسَمعُ إِلَّا ُدَعاًء وَنَِداًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم { : وقال تعاىل
  ]البقرة[

  ]األنفال[} إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ عِْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ { : تعاىلوقال 
ْم آذَانٌ لَا يُْبِصُرونَ بَِها َولَُهَولَقَْد ذَرَأَْنا ِلَجهَنََّم كَثًِريا ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ لَُهْم قُلُوٌب لَا َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهمْ أَْعُيٌن لَا { 

  ]األعراف[} َيْسَمُعونَ بَِها أُولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهمُ الَْغاِفلُونَ 
  ]يونس[} َومِْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك أَفَأَْنَت ُتْسِمعُ الصُّمَّ َولَْو كَاُنوا لَا َيْعِقلُونَ { : وقال تعاىل

الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ  ِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َنزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض ِمْن َبْعِد َموِْتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلَِولَ{ : وقال تعاىل
  ]العنكبوت[} أَكْثَرُُهْم لَا َيْعِقلُونَ 



صََّنٍة أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ بَأْسُُهْم َبيَْنُهْم َشدِيٌد َتْحسَُبُهْم َجِميًعا لَا ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميًعا إِلَّا ِفي قًُرى ُمَح{ : وقال تعاىل
  ]احلشر[} َوقُلُوُبُهْم شَتَّى ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ 

، جلأ وملا كانت العقول والفطر السليمة ترفض الباطل لفساده وجمافاته للحجج والرباهني اليت تسند احلق وتظاهره
أهل الباطل إىل إسناده وتأييده بالقوة واإلكراه والتضليل واالستخفاف وقد دلت على ذلك أدلة كثرية، ال ختفى 
. على من تأملها يف مجيع حقب التاريخ املمتدة منذ أوجد اهللا اخلليقة إىل يومنا هذا، وستبقى كذلك إىل قيام الساعة

: وابتاله بقائد قادة الباطل -عليه السالم-م، منذ أن خلق اهللا آدم كما دلت على ذلك سري قادة الباطل وأساليبه
  .لعنه اهللا-إبليس 

أهل احلق حبقهم، وأهل الباطل : وهبذا يظهر السبب الذي جعل أهل احلق وأهل الباطل يتسابقون إىل العقول
ائله املتاحة واستثمرها وحظي بباطلهم، ألن من سبق إىل العقول مبا عنده ملك زمام أصحاهبا، وقادهم إىل غايته بوس

أكثر أنصارا وأعوانا، فإن كثر أهل احلق وقويت  -يف الغالب-بنتائجها، ومن كان أكثر سبقا إىل العقول كان 
شوكتهم أقاموا احلق يف األرض ونشروه ومحوه من اعتداء أهل الباطل عليه، وإن كثر أهل الباطل وقويت شوكتهم 

ومحوه وحاربوا به وبأعوانه احلق، وأحاطوا باطلهم بُِجُدرٍ من احلواجز احلسية  أقاموا الباطل يف األرض ونشروه
  .واملعنوية ضد هجمات احلق عليه ودحضه وكشف عواره للناس

  أسباب تأليف هذا الكتاب

  :لتأليف هذا الكتاب ثالثة أسباب
نبياء والرسل وأتباعهم، وبني ما حكاه القرآن الكرمي، من الصراع الذي دار بني أهل احلق من األ: السبب األول

أهل الباطل من األمم السابقة إن املتأمل يف ذلك الصراع جيد أن أهل احلق يسابقون أهل الباطل إىل عقول الناس مبا 
عندهم من احلق، ويسابقوهنم إىل تفريغ تلك العقول من الباطل الذي متكن من الوصول إليها، ويسابقوهنم إىل 

يسابقون أهل احلق إىل عقول الناس مبا عندهم من  -كذلك-ا باطل جديد وأن أهل الباطل محايتها من أن يصل إليه
الباطل، ويسابقوهنم إىل تثبيت ما استقر منه يف تلك العقول، ويسابقوهنم إىل محايتها من احلق الذي مل يصل إليها بعد 

صلى اهللا -الكتاب ويف سرية الرسول  ويف قصص األنبياء مع أممهم بيان واضح هلذه املعاين، كما سيأيت يف فصول
وما قام به من تبليغ رسالة اهللا، وموقف قادة الباطل من ذلك التبليغ أمثلة كثرية على هذه املعاين ملن  -عليه وسلم

وكذلك تاريخ أصحابه رضي اهللا عنهم وما قاموا به من دعوة إىل اهللا وجهاد يف سبيله، وكل من تبعهم على . تأملها
  . احلق، ومواقف طغاة الباطل منهم يف مجيع العصور ذلك من أهل

ما حصل يف هذا العصر من الوسائل الكثرية املؤثرة للسباق إىل العقول، ومن اهتمام أهل الباطل : السبب الثاين
باختراع كثري منها واستغالهلا يف سبقهم بباطلهم إىل عقول الناس، وتفريغ تلك العقول من احلق الذي وصل إليها 

ايتها من أن يصل إليها احلق، وتفريط أهل احلق وتقصريهم الشديدين يف استغالل تلك الوسائل للسبق حبقهم إىل ومح
خطاب وجهه إيل : تلك العقول، وتفريغها من الباطل الذي وصل إليها ومحايتها مما مل يصل إليها منه السبب الثالث

ورة، طلب مين فيه إلقاء حماضرة يف قاعة احملاضرات الكربى يف عميد شؤون الطالب يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املن
السباق إىل : (املوسم الثقايف املعتاد كل عام ، وطلب ذكر عنوان احملاضرة، فلبيت الطلب، وذكرت له هذا العنوان

/  ٤١٣/  ١٠: (وقد بعث إيل خبطاب املوافقة على العنوان املذكور برقم). [الوسائل والنتائج -الغايات  -العقول 



هـ بعد صالة املغرب ١٤١٣/  ٥/  ١٠: وألقيت احملاضرة بتاريخ). -هـ١٤١٣/  ٤/  ٢٣: (وتاريخ) ١٩
. وكانت احملاضرة ال تزيد عن أربعني صفحة خبط اليد. حضرها كثري من أعضاء هيئة التدريس والطالب باجلامعة

  ].ك من فضل اهللا وعونهوها هي اليوم كتاب بني يدي القارئ يزيد عن أربعمائة صفحة، وذل

غاية أهل احلق العليا يف السباق إىل العقول هنالك غاية عليا ألهل احلق تتفرع عنها كل الغايات اليت يسابقون هبا 
يتحرون هذه الغاية العليا  -أي أهل احلق-رضا اهللا سبحانه وتعاىل فهم : أهل الباطل إىل العقول، وهذه الغاية هي

ليس اهللا تعاىل هو احلق؟ أليسوا يسابقون باحلق ومن أجل احلق؟ فماذا يريدون غري رضا أ. الشاملة لكل الغايات
  احلق؟

قَالَ ُهمْ أُولَاِء َعلَى }{ َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك َياُموَسى { : يقول اهللا تعاىل عنه -عليه السالم-فهذا نيب اهللا موسى 
  ]٨٤-٨٣: طه. [} أَثَرِي َوَعجِلُْت إِلَْيَك َربِّ لَِتْرَضى 

َوقَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعَمَتكَ الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى { : وقال تعاىل عن سليمان بن داود عليهما السالم
  ]١٩: نملال. [} َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ صَاِلًحا تَْرَضاُه وَأَْدِخلْنِي بَِرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحنيَ 

َهذَا َيْوُم َينْفَُع الصَّاِدِقنيَ ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن { : بقوله -عليه السالم-وختم تعاىل حواره مع عيسى 
  ]١١٩: ملائدةا. [} َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُوا َعْنُه ذَِلكَ الْفَْوُز الْعَِظيُم 

  ]٢٠٧: البقرة. [} َوِمَن النَّاسِ َمْن َيشْرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء مَْرَضاةِ اللَِّه َواللَُّه َرُءوفٌ بِالِْعَباِد { : وقال تعاىل
هِْم كَمَثَلِ َجنٍَّة بَِرْبَوٍة أَصَاَبَها َوابِلٌ فَآَتتْ َومَثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهُم اْبِتَغاَء مَْرَضاِة اللَِّه َوَتثْبِيًتا ِمْن أَْنفُِس{ : وقال تعاىل

  ]٢٦٥: البقرة. [} أُكُلََها ِضْعفَْينِ فَإِنْ لَْم ُيصِْبَها وَابِلٌ فَطَلٌّ َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

{ : بإحسان من املهاجرين واألنصار ومن تبعهم -صلى اهللا عليه وسلم-وقال تعاىل عن أصحاب رسول اهللا 
ْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهمْ َجنَّاٍت َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن وَالْأَْنصَارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَسانٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  ]١٠٠: التوبة. [} لَْعظِيُم َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلكَ الْفَْوُز ا
ْبَتُغونَ فَْضلًا ُمحَمٌَّد َرسُولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْينَُهْم َترَاُهْم ُركًَّعا ُسجًَّدا َي{ : وقال تعاىل عنهم

  ]٢٩: الفتح[} ِمَن اللَِّه َورِضَْواًنا 
  ]١٨: الفتح[} لَقَدْ َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيبَايُِعوَنَك َتْحَت الشَّجََرِة { : هموقال عن أهل بيعة الشجرة من

قُلْ أَؤَُنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُْم لِلَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد َربِّهِْم { : وقال تعاىل بعد أن ذكر ما زين للناس من متاع احلياة الدنيا
: آل عمران[} اِد رِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها وَأَْزوَاٌج ُمطَهََّرةٌ َورِضَْوانٌ ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َبِصٌري بِالِْعَبَجنَّاتٌ َتْج

١٥[  

  ]١٦٢: آل عمران[} أَفََمنِ اتََّبَع رِضَْوانَ اللَِّه كََمْن َباَء بَِسَخٍط ِمَن اللَِّه { : وقال تعاىل
  ]١٧٤: آل عمران[} فَاْنقَلَُبوا بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء وَاتََّبعُوا رِْضَوانَ اللَِّه { : عاىلوقال ت

: اجملادلة[} ُحونَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُوا َعْنُه أُولَِئَك حِْزُب اللَِّه أَلَا إِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْل{ : وقال تعاىل عن حزبه
٢٢[  

فَرُوا بَِما َجاءَكُْم ِمَن َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَوِْلَياَء ُتلْقُونَ إِلَْيهِْم بِالَْمَودَِّة َوقَْد كَ{ : وقال تعاىل
} لَِّه رَبِّكُْم إِنْ كُْنُتْم َخَرجُْتْم جَِهاًدا ِفي َسبِيِلي وَاْبِتَغاَء مَْرضَاِتي الَْحقِّ ُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ َوإِيَّاكُْم أَنْ ُتْؤِمنُوا بِال



  ]١: املمتحنة[
فَْعلْ ذَِلكَ لَا خَْيَر ِفي كَِثريٍ ِمْن َنجَْواُهْم إِلَّا َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروفٍ أَْو إِْصلَاحٍ َبْيَن النَّاسِ َوَمْن َي{ : وقال تعاىل

  ]١١٤: النساء[} اْبِتَغاَء مَْرَضاةِ اللَِّه فََسْوَف نُْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما 

  ]١٦: املائدة[} َيْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِْضوَاَنُه سُُبلَ السَّلَامِ { : وقال تعاىل
اه تعاىل هو غاية كل فأهل احلق يرجون من كل أعماهلم الصاحلة رضا اهللا سبحانه وتعاىل ويتبعون رضوانه، ورض

غاية، وهو تعاىل ال يرضى إال عن أهل احلق ومن أجل أن رضا اهللا تعاىل هو غاية أهل احلق، يأيت خطاب اهللا تعاىل 
خمربا هلم بإحالله -بعد أن يسكنهم جنته ويعطيهم فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر-هلم 

: قال -صلى اهللا عليه وسلم-يف حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب  هذه الغاية العظيمة عليهم، كما
هل رضيتم؟ : لبيك ربنا وسعديك واخلري يف يديك، فيقول: يا أهل اجلنة، فيقولون: إن اهللا يقول ألهل اجلنة« 

م أفضل من ذلك؟ أال أعطيك: وما لنا ال نرضى يا رب فقد أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: فيقولون
» .) أحل عليكم رضواين، فال أسخط عليكم بعده أبدا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: فيقولون

  )]١٢٧٦/  ٤(صحيح مسلم [
فهذا احلديث يفسر أن رضوان اهللا عن عباده هو غاية الغايات؛ ألنه أفضل ما يعطى أهل اجلنة اليت ال يدخلها إال من 

  .رضي اهللا تعاىل عنه

اليت جعلها  -رضا اهللا-صول رضا النفس وطمأنينتها يف الدنيا ملن رضي اهللا عنه وجيب أن يعلم أن هذه الغاية ح
للسباق إىل العقول باحلق هي اليت يتحقق هبا االطمئنان والسعادة  -بل جعلوها أم الغايات-أهل احلق نصب أعينهم 

  :والرضا ملن حققها، ويدل على ذلك أمران
َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا { : نصوص الكتاب والسنة، ما ذكر هنا منها وما مل يذكر، وخباصٍة قوله تعاىل: األمر األول

  ]٨: والبينة ٢٢: اجملادلة. [ } َعْنُه 
وإن صاحب هذه الغاية ليجد الرضا يف نفسه والطمأنينة والسعادة يف أشد الظروف امتحانا وابتالء، يتضح ذلك 

فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ { : ويدخل فيه من اقتدى به من أمته -صلى اهللا عليه وسلم-خماطبا نبيه - بتأمل قوله تعاىل
: طه. [} ارِ لََعلََّك تَْرَضى َوسَبِّْح بِحَْمِد رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَناِء اللَّْيلِ فَسَبِّْح َوأَطْرَاَف النََّه

  ]٢٨: الرعد. [} اللَِّه أَلَا بِذِكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب { : ويف معىن ذلك قوله تعاىل] ١٣٠

إال وجد  -سواء كان فردا أو أسرة أو أمة-شهادة الواقع فما من أحد سعى للوصول إىل هذه الغاية : األمر الثاين
بأنفسهم عن هذه الغاية ليحرمون أنفسهم من الرضا يف نفسه الرضا والطمأنينة والسعادة، وإن الذين ينأون 

والطمأنينة والسعادة، مع كدهم واجتهادهم يف احلصول على الرضا والطمأنينة والسعادة، عن غري هذه السبيل 
العظيم وهبذا يعلم أن أهل احلق عندما يسابقون باحلق إىل عقول الناس إمنا يبتغون للناس الوصول إىل هذه الغاية 

هلم الرضا واالطمئنان والسعادة، إذ كلما كثر أهل هذه الغاية زادت يف األرض هذه املعاين اليت ينشدها كل ليتحقق 
الناس وإذا كان رضا اهللا هو الغاية العليا الشاملة لكل غايات أهل احلق من سباقهم إىل العقول، فما الغايات اليت 

كون بعض الغايات تعترب [ ت كل واحدة منها غاية بذاهتا؟ وإن كان-تتفرع عن هذه الغاية وتعترب وسائل لتحقيقها 
  ].وسائل لغايات أخرى أمر معروف



  :الغايات املتفرعة عن الغاية العليا
  :من أهم الغايات املتفرعة عن تلك الغاية ما يأيت

: ت إىل النور رابعاإخراج الناس من الظلما: إقامة احلجة على اخللق ثالثا: تبليغ رساالت اهللا إىل الناس ثانيا: أوال
: حتكيم شرع اهللا يف حياة الناس سابعا: غرس اإلميان بالغيب يف النفوس سادسا: حتقيق توحيد اهللا يف األرض خامسا

غرس األخالق الفاضلة ومطاردة األخالق الفاسدة : تثبيت الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني والرباء من الكافرين ثامنا
تبليغ رساالت اهللا : القيام باخلالفة يف األرض على أساس هدى اهللا أوال: عاشرا. حدهطلب العزة من اهللا و: تاسعا

إىل الناس واملراد إيصال تلك الرساالت برباهينها وحججها، حىت تكون واضحة بينة تفهمها العقول فهما تقوم به 
{ : وظيفة أتباعهم قال تعاىلاحلجة على أصحاهبا، وهذا هو البالغ املبني الذي هو وظيفة الرسل عليهم السالم و
  ]٣٩: األحزاب. [} الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رَِسالَاِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َولَا َيْخَشْونَ أََحًدا إِلَّا اللََّه َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا 

  ] ٢٨: اجلن. [} ِلَيْعلََم أَنْ قَدْ أَْبلَُغوا رِسَالَاتِ َربِّهِْم { : وقال تعاىل

الرسل عليهم الصالة والسالم يعلنون ألقوامهم أهنم جاءوهم لتبليغهم رساالت اهللا إليهم قال تعاىل عن نوح  وكان
  ]٦٢: األعراف. [} أَُبلُِّغكُْم رِسَالَاِت رَبِّي َوأَْنَصُح لَكُْم { :  -عليه السالم-

  ]٦٨: األعراف. [} أََنا لَكُمْ نَاِصحٌ أَِمٌني أَُبلُِّغكُْم رَِسالَاِت َربِّي َو{ :  -عليه السالم-وقال تعاىل عن هود 
َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُمْ رِسَالَةَ َربِّي وََنَصْحُت لَكُْم وَلَِكْن لَا ُتِحبُّونَ النَّاِصِحنيَ { :  -عليه السالم-وقال تعاىل عن صاحل 

  ]٧٩: األعراف.} 
قَْد أَْبلَغُْتكُْم رِسَالَاتِ رَبِّي َوَنَصْحتُ لَكُْم فَكَْيَف آَسى َعلَى قَْومٍ َيا قَْومِ لَ{ :  -عليه السالم-وقال تعاىل عن شعيب 

  ]٩٣: األعراف. [} كَاِفرِيَن 
  ]٣٥: النحل. [} فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني { : وقال تعاىل
  ]١٨: ، والعنكبوت٥٤: النور[} نيُ َوَما َعلَى الرَُّسولِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبِ{ : وقال تعاىل

صلى اهللا -وظيفة الرسل، فإهنا وظيفة أتباعهم بعدهم، وخباصة أمة حممد  -يف األصل-وإذا كانت هذه الوظيفة هي 
أََنا  قُلْ َهِذِه سَبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريٍة{ : الذين مل يبق دين حق يف األرض غري دينهم، قال تعاىل -عليه وسلم

  ]١٠٨: يوسف. [} َوَمنِ اتََّبَعنِي 
وحاشا رسل اهللا أن يقصروا ويتوانوا يف -وإذا ما حصل تقصري أو توان يف هذه الوظيفة ممن كلفهم اهللا القيام هبا 

َك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َياأَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبِّ{ : فإن ذلك إخالل بالوظيفة، كما قال تعاىل -ذلك
  ]٦٧: املائدة. [ } َبلَّْغَت رِسَالََتُه 

إقامة احلجة على الناس حىت ال يكون هلم عذر حيتجون به على رهبم، وهذه الغاية مالزمة ملا قبلها، ألن يف : ثانيا
ُرُسلًا { :  العقول قال تعاىلتبليغ الرساالت إقامة للحجة، ولكن كال منهما غاية من غايات أهل احلق يف السباق إىل
  ]١٦٥: النساء. [ } ا ُمَبشِّرِيَن َومُْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعدَ الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًم

أَنْ َتقُولُوا إِنََّما أُْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى }{ َعلَّكُْم تُْرَحُمونَ وََهذَا ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه ُمبَاَرٌك فَاتَّبِعُوُه َواتَّقُوا لَ{ : وقال تعاىل
أَْو َتقُولُوا لَْو أَنَّا أُنْزِلَ َعلَْيَنا الِْكتَاُب لَكُنَّا أَْهَدى ِمْنُهْم فَقَدْ َجاَءكُمْ }{ طَاِئفََتْينِ ِمْن قَْبِلَنا َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدرَاَستِهِْم لََغاِفِلَني 



َن َيْصِدفُونَ َعْن آَياِتَنا يَِّنةٌ ِمْن رَبِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََّب بِآيَاِت اللَِّه َوَصَدَف َعنَْها سََنْجزِي الَِّذيَب
  ]١٥٧، ١٥٥: األنعام. [ } ُسوَء الَْعذَابِ بَِما كَانُوا َيْصِدفُونَ 

  :بعض اجملاالتيف  -املتحضرين-أمثلة حلياة القوم 
  :احلياة اإلميانية: اجملال األول

كيف يكون اإلنسان املتحضر يف هذا : قلت يف آخر احللقة السابقة، إجابة على تساؤالت قد تدور يف ذهن القارئ
واإلجابة عن هذا السؤال تطول، ولكن تعال معي : العصر يف ظلمات، حيتاج إىل من خيرجه من الظلمات إىل النور؟

رئ لنتأمل قليال يف أحوال الناس يف هذا العصر الذي وصف السؤال قدرا ضئيال من تقدمه املادي، لنرى إن أيها القا
  !كان أولئك الناس الذين هذه صفتهم يف ظلمات حمتاجني إىل من خيرجهم منها إىل نور أو ال ؟

دخل يف نطاق علمهم الدنيوي إن املتأمل يف احلياة اإلميانية ألولئك املتحضرين جيدهم يؤمنون بكل شيء مادي ي
  .الظاهر، وكثري منهم ال يؤمنون اإلميان احلق، وهو اإلميان بالغيب، ومنه اإلميان باخلالق اإلله املعبود

اهللا، : فالذين يسمون بأهل الكتاب، من يدعي منهم أنه يؤمن باهللا ال يؤمن به يف احلقيقة، وإمنا يؤمن بآهلة متعددة
كيف يكون : ن الثالثة إهلا واحدا، مما جعل بعض األطفال يف مدارس الغرب يتساءلوناالبن، روح القدس، ويسمو

فال جيدون من القسس والرهبان ! الثالثة واحدا وحنن ندرس يف الرياضيات أن ضرب الثالثة يف واحد يساوي ثالثة؟
ن ال يؤمنون بإله وجتد دوال جوابا، فينصرفون عن الدين إىل اإلحلاد، وهلذا جتد كثريا ممن يسمون بالنصارى ملحدي

مع أن كل ذرة يف الكون تصرخ  -أصال-كبرية قامت يف األرض على اإلحلاد الصريح الذي ينكر وجود اخلالق 
يف وجوههم وحتتج وتثبت أن اهللا اخلالق موجود، بل وتدل على أنه املعبود احلق سبحانه وتعاىل وإن العقل الذي ال 

بأنه أحط من أحقر احليوانات وجتد وثنيني قد ملئوا جوانب كثرية من األرض  يقر صاحبه بذلك إمنا يشهد عليه
يقدسون كل خملوق ويعبدونه من دون اهللا، كالبقر والنار والشجر واحليوان والنهر، بل حىت الفرج، وجتد كبار 

  .ون اهللافالسفتهم يعيشون مع الكالب والقطط والدجاج يف الغابات يعبدون غري اهللا، وُيعَبدون هم من د

وكنت أظن أن هؤالء الوثنيني مثل وثنيي العرب الذين كانوا يعبدون األوثان لتقرهبم إىل اهللا، ولكين وجدهتم 
ينكرون إنكارا شديدا أن يكون هناك رب خلق هذا الكون، وهم يف ذلك كالشيوعيني امللحدين وال خيتلفون عنهم 

إنك لتجد مجهرة من املسلمني يعبدون القبور ويطوفون هبا  إال بأهنم يعبدون املخلوقات عبادة صرحية واضحة بل
  !ويتمسحون بتراهبا ويدعون أهلها من دون اهللا

وجتد كثريا من أبناء املسلمني ملحدين ال يؤمنون باهللا ورسوله واليوم اآلخر، متبعني يف ذلك ماركس ولينني وغريمها 
دا والذي ال يؤمن باهللا ال يؤمن بالغيب الذي جاءت به نعم اهنارت الدول اإلحلادية ولكن اإلحلاد ما زال موجو

وآخر تلك الكتب واملهيمن عليها القرآن -الرسل ونزلت به الكتب، فال يؤمن بوحي وال رسالة وال كتب 
وال برزخ وال بعث وال حشر وال حساب وال صراط وال ميزان وال جنة وال نار وال مالئكة، ال شيء غري  -الكرمي

  !هل ترى أمثال هؤالء الذين هذه حياهتم يف جمال اإلميان يعيشون يف نور أو ظلمات؟عامل الشهود ف
وفقد اإلميان بالغيب يكفي وحده للداللة على أن صاحبه يف ظلمات، وكل خري مفقود هو أثر لفقد هذا اجملال اجملال 

  .احلياة االجتماعية: الثاين



األمم، فإذا ما قامت احلياة األسرية على أساس متني يف عالقات احلياة األسرية هي نواة احلياة االجتماعية يف كل 
بعض أفرادها ببعض، ابتداء من الزوجني اللذين يكون الزواج سكنا هلما وراحة وطمأنينة، حبيث خيتار كل منهما 
صاحبه على أساس الدين الذي ال تستقيم احلياة الزوجية، وال حيصل السكن لكل من الزوجني وثقة كل منهما 

بصاحبه إال به، وقد يكون يف بعض األديان الباطلة شيء من الوصايا واآلداب الزوجية، ولكنها ال تقوم على تقوى 
اهللا واخلوف منه والرغبة يف ثوابه، وال تكون بذلك مطبقة يف الواقع، وخباصة عندما يكون اهلدف من الزواج لكل 

أي عندما تطغى -مع كل منهما يف مال اآلخر وحنو ذلك من الزوجني املتعة املادية فحسب أو الكسب املادي، كط
األنانية واألثرة وهذا ما هو حاصل اليوم يف خضم احلضارة املادية لذلك جتد الصراع والشقاق بني األزواج وكثرة 

الطالق وتشرد األوالد، وانتشار األمراض النفسية، وتعاطي الكحول واملخدرات واإلدمان عليها، وفقد كل من 
  .ني ثقته يف اآلخر، وانبىن على ذلك ما ال حيصى من اآلثار اخلطريةالزوج

وأصبح  -ماديا-من ذلك العزوف عن الزواج للتخلص من االرتباطات القانونية وحتمل مشقات تربية األوالد 
ق اآلدميون يعيشون كما تعيش البهائم بل إن الزوج يرى امرأته وهي ترافق غريه، واملرأة ترى زوجها وهو يراف

غريها، وقد يتآمر أحد الزوجني وعشيقه على اآلخر، فيقتالنه ليتخلصا منه ويعيشا عيشة احليوان برهة من الزمن، مث 
يستبدل كل منهما بقرينه قرينا آخر وقد تنجب هذه املرأة أوالدا فينسبون إىل زوجها وهو يعلم أهنم ليسوا بأوالده، 

  .وهمكما ال توجد ثقة عند األبناء بأن هذا هو أب

أو باالعتداء على احلياة فإذا  -إذا أمكن-وهلذا حياول كل من اآلباء واألبناء ختلص بعضهم من بعض إما بالقانون 
السن القانونية وكان والده يكره حياته معه، طرده من بيته إىل غري رجعة وليصادف  -ذكرا أو أنثى-ما بلغ الولد 

ياة مع والديه أو أحدمها غادر املنزل وقد ال يلتقيهم بعد ذلك يف هذه يف حياته ما يصادف، وإذا كان الولد يكره احل
احلياة، وقد يقتل أحدمها اآلخر، وكم من شيخ فان مات يف منزله فلم يعلم مبوته أوالده، وهم يف مدينته أو حارته 

لنوافذ فتنبه اجلريان فال ُيعرف موته إال برائحة جثته عندما تتخلل شقوق األبواب وا! أو عمارته أو يف مكان آخر؟
ليستدعوا الشرطة لترحيهم من تلك الرائحة ولعدم ثقة كل من الزوجني يف صاحبه وعدم ثقة اآلباء يف نسبة األوالد 
إليهم، وعدم ثقة األبناء يف أن أولئك آباؤهم، ترى الغين الثري يقف ماله بعد موته على حيوانات أو غريها، فرارا 

سبته إليه هذه بعض أحوال األسرة اليت هي نواة اجملتمع، فكيف يا ترى يكون اجملتمع من أن حيوزها من ال يثق بن
  املكون من هذه األسر؟

كيف تكون الروابط بني أسرة الزوج وأسرة الزوجة؟ وكيف تكون الروابط بني اجلريان؟ وكيف تكون الروابط بني 
ن، إذا كانت تلك هي الروابط بني األزواج اإلخوان واألعمام والعمات واألخوال واخلاالت واألقارب اآلخري

  واألبناء؟
  هذا يف األقارب فما شأن األباعد؟

إنه الدمار الذي حيطم الروابط املادية اليت ال أساس هلا من دين أو خلق، فال يرحم قوي ضعيفا وال حيترم صغري 
  !نور أو ظلمات؟ كبريا فهل ترى أمثال هؤالء الذين هذه حياهتم يف اجملال االجتماعي يعيشون يف

احلياة االقتصادية واالقتصاد عند املتحضرين هو حمور التنافس وميدان الصراع، حيطم القوي فيه : اجملال الثالث
عصابة يقبع أفرادها يف مكاتبهم ويقعدون : الضعيف، وتقف وراءه حفنة قليلة من البشر متتص به عرق العامل ودماءه



املي كله مبكاملات هاتفية أو رسائل تلكس أو فاكس، أو بريد إلكتروين، على كراسيهم، ويديرون االقتصاد الع
يتالعبون بأسعار النقد وأسعار السلع وحيطمون اقتصاد دول وشعوب، وتبتلع شركاٌت كربى شركاٍت صغرى، 

  .سالحهم األساسي يف كل ذلك الربا الذي دمر العامل وحطمه

يكدح البشر يف العامل ويبذل غاية طاقته يف العمل من أجل أن  ينبين على هذا اجلشع واالستغالل والتالعب، أن
تقطف مثار عمله تلك العصابة املرابية، فتكون الدول والشعوب أسرية لتلك العصابة، تأخذ منها أقصى جهدها، 

مال وتعطيها ما ال يقيم ضرورهتا من املعيشة وبتمكن تلك العصابة الشريرة من السيطرة االقتصادية واحتوائها لل
ومرافقه، أصبحت تسيطر على مرافق العامل من اإلعالم بكل وسائله من الصحيفة إىل القمر الصناعي وما يتصل به، 

ختدمها الوكاالت اإلعالمية الكربى اليت تنشئها أو تشتريها باملال واجلاه واملنصب وإشباع الغرائز وبذلك حتتكر 
وتأيت التحليالت والتحقيقات متمشية مع مقاصدها، وكثريا ما  املعلومات وتسرب منها ما تريد وحتتفظ مبا تريد،

ُتقلب فيها احلقائق وُتضلل بذلك األمم والشعوب، وختدمها أجهزة اإلعالم يف الدول املستضعفة، ألهنا تتلقى مادهتا 
من الناس ال  اإلعالمية من وكاالهتا، فتنتشر بني الناس معلومات مضللة يف كل اجملاالت، وال يتنبه لذلك إال قلة

حيلة عندهم يف كشف ذلك وفضحه بدون وسيلة إعالمية أمام تيار الوكاالت املسرية بذلك االقتصاد، وسيأيت 
  .الكالم على جماالت أخرى لالقتصاد ودوره الفعال يف التأثري عليها

البشر يف مجيع  ومع الثراء الفاحش الذي جتمع يف أيدي تلك العصابة، جتد الفقر املدقع قد أهنك جمموعات من
يفترشون األرض ويلتحفون السماء، يتسكعون يف الشوارع، ال جيدون من ) ماديا(الدول مبا فيها الدول املتحضرة 

يشفق عليهم أو يرمحهم من أولئك األثرياء، ال بصدقة وال بوظيفة وال بقرض حسن، فكثرت بسبب ذلك البطالة، 
ال، وخباصة بعد أن حلت اآللة حمل البشر، والذي يبقى يف عمله من لتسريح أولئك األثرياء أعدادا هائلة من العم

الضعفاء ال ينال من أجره إال ما جيود عليه به الثري الذي يستغل أقصى جهده يف العمل، وال يعطيه من األجر إال 
تتوقف يف بعض أقل القليل مما يستحق وهنا يأيت دور نقابات العمال اليت تقوم باملظاهرات وتلجأ إىل االعتصام، و

املؤسسات األعمال، حىت يتم التفاهم مع رب العمل والعمال فيعود العمل لفترة زمنية، ويتكرر النزاع بعدها من 
جديد وحدِّثْ عن اجلوع الذي يقتل شعوبا بأكملها، والكوارث اليت تقضي على بلدان كثرية، فال جتد من عصابات 

  .تلك الشعوب غري مرضي عنها ألمر من األمورالثراء عونا وال إسعافا، وخباصة إذا كانت 

وكيف بغريها؟ مما مسي بالعوملة، اليت حقيقتها سيطرة -واليوم ظهر خوف الشعوب ذات احلضارة املادية املتقدمة 
االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والثقافية، والعسكرية، واإلعالمية، : األقوياء على الضعفاء يف كل اجملاالت

لشعوب الضعيفة أشد ضعفا، تقضي فيها الدول القوية على كل مقوماهتا، بل تقضي على سيادهتا، وتصبح وجعل ا
الدول القوية تتحكم يف كل شأن من شؤون حياهتا فهل ترى أمثال هؤالء الذين هذه حياهتم يف اجملال االقتصادي 

  !يعيشون يف نور أو ظلمات؟
وإن كان موجودا يف الصني الشعبية بصفة خاصة، وحمافظا على -اكي وإمنا أغفلت ذكر املعسكر الشيوعي واالشتر

ألن هذا  -فلسفته الشيوعية اليت جتعل الشعب كله خادما بلقمة عيشه ومسكنه اجلماعي ال ميلك لنفسه شيئا
 املعسكر قد قضى بنفسه على نفسه ملخالفة هنجه الفطرة والناموس خمالفة واضحة، وهو يف طريقه إىل الزوال كما



وها هي الصني اليوم تعلن ختليها عن هنجها االقتصادي الشيوعي، وتأخذ . حصل ملا كان يسمى باالحتاد السوفييت
  .احلياة السياسية: اجملال الرابع. بالنهج الرأمسايل، وإن زعمت أهنا ال تزال على شيوعيتها

أساس إبعاد منهج اهللا تعاىل عن تسيري  على -كغريها-إنه متحضر تقوم : احلياة السياسية يف العامل الذي يقال عنه
حياة البشر، وإحالل املناهج البشرية حمله، وهو ما اشتهر بالعلمانية، والعامل الغريب منطقي مع نفسه يف ذلك، بالنسبة 

للديانة النصرانية احملرفة فاإلجنيل الذي بأيديهم ليس فيه ما ميكن أن يستند عليه يف التشريع والسياسة واالقتصاد 
احكموا باإلجنيل يف سياستكم وأمر اهللا أهل اإلجنيل أن حيكموا : واالجتماع والقضاء وغريها، حىت يقال للنصارى

صلى اهللا عليه -مبا فيه، وكذا أمر أهل التوراة أن حيكموا مبا فيها، املراد منه االعتراف واإلقرار برسالة الرسول 
النصارى وكتموها، وليس املراد احلكم بكل ما فيهما بعد نزول اليت وردت يف الكتابني، وأنكرها اليهود و -وسلم

-وأهل الغرب ليس عندهم .. القرآن الذي هو املهيمن على مجيع الكتب السماوية، وقد بني ذلك املفسرون
ال سيما أن املسلمني -استعداد لقبول حتكيم اإلسالم حىت يبنوا حياهتم السياسية على مبادئه  -وخاصة ساستهم

  !.ال حيكمون اإلسالم يف أغلب بلداهنم، فكيف يرجى من غريهم أن حيكم به وهم بعيدون منه؟ أنفسهم

أوروبا وأمريكا الشمالية وما دار يف فلكها من البلدان، كأستراليا -لذلك قامت احلياة السياسية يف الغرب 
وهذه حلم مل -ما بصفة مباشرة إن الشعب حيكم نفسه بنفسه إ: على مبدأ الدميقراطية اليت يقال عنها -واليابان

أو عن طريق نوابه الذين خيتارهم، واألسلوب الذي تدار به السياسة يف الغرب أسلوب جذاب يف  -يتحقق إىل اآلن
اليت اتبعها املعسكر االشتراكي والدول املسماة بالعامل " الدكتاتورية " ظاهره وخباصة إذا قورن بالسياسة االستبدادية 

عب يف الغرب خيتار نوابه وخيتار قادته بدون شراء األصوات مباشرة وبدون تزوير واضح، وبدون فإن الش. الثالث
يتنافس الزعماء الذين يرشحون أنفسهم لقيادة بلداهنم، فإذا اختري أحدهم سلم السابق " بوليسية"مضايقة شرطية 

خبالف الزعماء -سلمية احلكم لالحق بدون أي عناء أو مشقة، وهكذا تتداول األحزاب احلكم بطريقة 
االستبداديني وأحزاهبم، فإهنم ال يسلمون احلكم خلصومهم إال بالسالح ولكن هل هذه الصورة الظاهرة املفضلة 

  على االستبداد كما يراها الناس يف ظاهرها حرة ليس فيها إكراه، ونزيهة ليس فيها خداع؟

ألحزاب الغربية املسماة بالدميقراطية تضلل عقول ال، فحريتها ظاهرية سطحية، ونزاهتها ومهية، فا: واجلواب
الشعوب اليت تنتخب الزعماء، عن طريق أجهزة اإلعالم بتخطيط وتنظيم وتنفيذ معدة إعدادا حمكما، من قبل 

خمتصني يف كل شأن من الشؤون اليت هتم تلك الشعوب، وأجهزة اإلعالم هي اليت ُتشتَرى بدال من شراء األصوات 
ذب وجتعل الكذب يف صورة صدق، والزعماء يكذبون ويظهر كذهبم يف صورة صدق، إضافة إىل مباشرة، وهي تك

القذارة األخالقية اليت يتبعوهنا يف اهتاماهتم خلصومهم باحلق والباطل، مع ما يعد به الزعيم الشعوب من اإلجنازات 
ري الشعوب غوغائية، ال تفكر وال اليت يتبخر كثري منها بعد وصوله إىل كرسي احلكم وإذا علمنا أن أغلب مجاه

حتلل وال تشغل عقوهلا مبصاحلها، وإمنا َتسمع وتستخف وُتقلِّد، وأن الذين يقودون تلك الشعوب هم أفراد قالئل، 
أدركنا أن تلك اجلماهري شبه مكرهة على انتخاب أولئك الزعماء، بسبب التضليل الذي تفعله أجهزة اإلعالم 

  .ب والشتائم اليت يكيلها كل مرشح خلصمه، والوعود اليت يقطعها على نفسهوشياطينها، وبسبب األكاذي

ويترتب على ذلك أن احلزب احلاكم له مناهج وخطط وأهداف، كثري منها ليست هي اليت يطمع فيها الشعب 
 بازدهاره الذي انتخبه، فيمىن الشعب خبسائر مل تكن حبسبانه، وخباصة ما يتعلق باالقتصاد الذي ال يكون الرفاه إال



  :كما أن أولئك الزعماء تكون هلم طموحات استعمارية وسياسية وعسكرية، فيجمعون بني أمرين
التعايل على الشعوب الضعيفة وقهرها وأخذ خرياهتا وجعلها مصدرا رخيصا للخامات اليت يصنعها : األمر األول

توريط : دمر جيشها وسالحها األمر الثاينوسوقا يشعل فيه غالء بضائعه وصناعاته، فيدمر بذلك اقتصادها، وقد ي
يف حروب وعجز ميزانياهتا بسبب إنفاق األموال على وسائل ختفيف تلك  -ليحققوا طموحاهتم-شعوهبم 

من إنفاق مبالغ هائلة على السالح وما يتبعه وعلى تنفيذ خطط إعالمية وسياسية وغريها، وبذلك : الطموحات
بدال من الرفاهية اليت وعدوها هبا والسبب يف ذلك كله أن أولئك الزعماء ترتفع الضرائب اليت ترهق شعوهبم، 

  .يتصرفون بدون رقيب داخلي، والرقيب الداخلي ال يكون إال بتقوى اهللا وهي معدومة عندهم

نعم توجد رقابة من الربملانات واألحزاب املعارضة، وتعلن فضائح ولكن بعد فوات األوان، مث إن الرقباء الذين 
فهل ترى أمثال هؤالء الذين هذه ... ضون احلزب احلاكم إذا تولوا األمور فعلوا كما فعل من سبقهم وهكذايعار

  !هي حياهتم يف اجملال السياسي يعيشون يف نور أم يف ظالم؟
وهذا مع اعترافنا أن أساليب سياسة الدول الغربية الدميقراطية أفضل بكثري من أساليب احلكم املستبدة يف الدول 

حياة تطبيق حقوق اإلنسان عندما يتابع املرء ما يصدر : ملسماة بدول الشمال، أو دول العامل الثالث اجملال اخلامسا
 -إذا كان خايل الذهن-عن زعماء الغرب ومفكريهم وأجهزة إعالمهم، عما يتعلق حبقوق اإلنسان ينقدح يف ذهنه 

  :ثالثة أمور رئيسة
مصدرها الغرب، فهو الذي ابتكرها، وهو الذي صاغها ووضعها، وهو حامل أن حقوق اإلنسان هذه : األمر األول

أن املقصود باإلنسان جنسه، بصرف النظر عن لونه أو دينه أو نوعه أو : لوائها وناشرها والداعي إليها األمر الثاين
بعضها لإلسالم بصرف النظر عن موافقة "أرضه فكل إنسان يف األرض جيب أن يتمتع هبذه احلقوق املنصوص عليها 

  .فهذا أمر آخر له موضوعه.." أو خمالفته

أن حقوق اإلنسان اليت يدعون إىل تطبيقها بلغت من الكمال والسمو والدوام ما جيعلها جديرة : األمر الثالث
  !وحدها باالتباع، وكل ما عداها من التشريعات ال تدانيها

ة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية اليت دمرت العامل يف مشارق إن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أقرته األمم املتحد
وقد سبقتها احلرب العاملية األوىل وهذا اإلعالن !" املتحضرة"األرض ومغارهبا، بسبب األطماع االستعمارية الغربية 

س أو اللغة أو بسبب العنصر أو اللون أو اجلن(يؤكد على احترام حريات الشعوب واجلماعات واألفراد دون متييز 
الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخر، 

  ..).دون أي تفرقة بني الرجال والنساء

سنة فقط، وقد مضى  ٥٣م أي أن املدة اليت مضت لصدور هذا القانون ١٩٤٨وكان صدور هذا اإلعالن سنة 
والقرآن والسنة والفقه اإلسالمي املستنبط منهما قد تضمنت من . هـ١٤٢٢رآن الكرمي أكثر من على نزول الق

حقوق اإلنسان ما مل خيطر ببال أحد من الناس، بالتفصيل الوارد يف اإلسالم، ليس يف الكليات فقط وإمنا يف أدق 
د واألسرة والشعب والدولة، وليس املقام اجلزيئات، ابتداء من وجود اجلنني يف بطن أمه إىل أن يوافيه األجل، الفر

أي يف حقوق [مقام استعراض لذلك، ال لكلياته وال جلزيئاته، وقد كتب بعض علماء العصر يف هذا املوضوع 
وهو مفتوح للكتابة فيه واملقارنة ] اإلنسان، ومنهم الدكتور علي عبد الواحد وايف ، والشيخ حممد الغزايل ، وغريهم



واد غري الوافية يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بتفاصيل حقوق اإلنسان الواردة يف اإلسالم اليت ختجل تلك امل
يضاف إىل ذلك أن حقوق اإلنسان املفصلة الربانية اليت ال يعتريها النقص قد طبقت فترة طويلة من الزمن، 

ها بصدق لتنعم األمم هبا كذلك ولكن مسلمه وكافره، وال تزال تنتظر من يطبق: فأسعدت العامل الذي استظل بظلها
  ما مدى تطبيق الدول املتحضرة حلقوق اإلنسان اليت أقرهتا وتعاقدت عليها؟

  :إن نظرة خاطفة إىل تصرفات الدول املتحضرة يف هذا اجملال تظهر للناظر األمور اآلتية
أنه هو وحده الذي جيب أن أن اجلنس األبيض الغريب ال يرى أي جنس آخر يقترب من مرتبته، و: األمر األول

يسود، يتضح هذا عمليا، فصاحب اللون األسود مكث فترة من الزمن بعد إعالن حقوق اإلنسان ال حيق له أن 
خيتلط بالبيض يف املدارس واجلامعات والفنادق واملطاعم، ومل َيِخف هذا التمييز إال بعد كفاح مرير من السود يف 

ظيفة حاكم املدينة بسبب كثرة أنصاره من السود، أخذت أجهزة اإلعالم متن أمريكا، وإذا ما وصل األسود إىل و
على السود مبا وصلوا إليه، وقبل سنوات فازت امرأة سوداء يف االنتخابات النيابية لتكون عضوا يف الكوجنرس 

وداء تدخل األمريكي، فأحدثت أجهزة اإلعالم ضجة كبرية لتمن على تلك املرأة السوداء اليت هي أول امرأة س
نفسه يف أول األمر، ليكون رئيسا للواليات " جاكسون " الربملان األمريكي وقبل سنوات رشح القس األسود 

  .املتحدة األمريكية، ولكنه شعر من أول وهلة أنه ال يساوي صفرا على اليسار فانسحب مبكرا

د الذين يراهم الزائر كأهنم يف كوكب يف نيويورك سبة يف جبني الغرب، وهو حي يسكنه السو" هارمل"وال زال حي 
غري كوكب األرض، من البؤس والشقاء واحلرمان، وجيوز أن يكونوا هم غري طاحمني إىل مستوى معيشي أفضل، 

ولكن اإلمهال املتعمد من قبل احلاكم األبيض له دور كبري يف ذلك الشقاء، وهم على بعد أمتار من مبىن هيئة األمم 
  !الراعي حلقوق اإلنساناملتحدة وجملس األمن 
تفرقة واضحة بني اإلنسان املسلم واإلنسان اليهودي، فاجملموعة الصغرية من !" املتحضرة"ويف الدول األوروبية 

اليهود معترف بدينها يف البلدان وتنال كامل احلقوق اليت يناهلا أهل البلد نفسه، والعدد اهلائل من املسلمني ال 
م اإلسالمي ولذلك حرم املسلمون من احلقوق اليت حصلت عليها الطوائف تعترف أكثر تلك الدول بدينه

  !اليهودية

بل إن اهلجمة الشرسة على املسلمني اآلن يف بعض الدول األوروبية تنذر باخلطر، فالقتل واالغتيال اللذان يتعرض 
املراكز اإلسالمية وكذلك االعتداء على بعض  -كفرنسا وأملانيا-هلما املسلمون يف بعض الدول األوروبية 

واملساجد على مرأى ومسمع من احلكومات األوروبية يدل على أن حقوق اإلنسان املسلم يف أوروبا غري مرغوب 
يف محايتها، واحلمالت العنصرية تتصاعد ضد املسلمني كل يوم هذا على مستوى كل دولة على حدة فإذا نظرنا بعد 

ضرة، رأينا من التحيز والتفرقة بني إنسان وآخر وشعب وآخر ذلك إىل حقوق اإلنسان يف خارج الدول املتح
  .ومجاعة وأخرى، ما يكذب دعوى الغربيني بأهنم محاة حقوق اإلنسان

  دعاة حقوق اإلنسان يكرهون اإلنسان على التخلي عن عقيدته

!  
عدم  -ق وحاميتهاوخباصة أمريكا اليت تزعم أهنا حاملة لواء هذه احلقو-من حقوق اإلنسان لدى الدول الغربية 



  !فهل وفَّى محاة حقوق اإلنسان هبذا احلق؟. إكراه اإلنسان على عقيدة معينة
إلكراه أي دولة أو أي مجاعة أو أي حزب يف أي مكان يف العامل،  -وهي زعيمة الغرب-هذه أمريكا اليوم تسعى 

ريع مبين على أساس ديين عن مبعىن وجوب إبعاد أي تش-إلقامة منهاجها ونظامها ونشاطها على أساس علماين 
ومعلوم أن حياة املسلمني كلها جيب أن تبىن على أساس دينهم الذي نزل به كتاهبم وجاءت به سنة  -حياة الشعوب

  . صلى اهللا عليه وسلم-نبيهم 

يعتقدون جازمني أن اهللا قد فرض تطبيق أحكام القرآن والسنة يف حياهتم، وأهنم إن جحدوا هذا  -املسلمون-وهم 
الفرض فقد خرجوا من ملة اإلسالم، وأصبحوا أشد بعدا عن اهللا من مجيع كفار األرض، وإن خالفوا ذلك مع 

اعتقادهم بأهنم عاصون لرهبم، فقد ارتكبوا كبائر الذنوب، ومع ذلك أصبح تطبيق الشريعة اإلسالمية لدى أمريكا 
أيَّ دولة تتجه لتطبيق شرع  -أمريكا-، ُتحارِب جرمية وتطرفا وإرهابا، وانتهاكا حلقوق اإلنسان) الغرب(وحزهبا 

اهللا الذي تعتقد أنه مفروض عليها وعلى شعبها، حتارهبا سياسيا واقتصاديا وتعليميا وإعالميا ودبلوماسيا وعسكريا 
-ومعىن هذا أن أمريكا وحزهبا يفرضون على املسلمني فرضا ويكرهوهنم إكراها أن يعتقدوا أن حقوق اإلنسان 

هي احلق الذي جيب اإلميان به وتطبيقه، وأن يعتقدوا أن شريعة  -على الكفر بشريعة اهللا وكتابه وسنة رسولهاملبنية 
  .اهللا اليت جاء هبا القرآن والسنة باطل، ال جيوز أن تكون أساسا ألنظمتهم وحكمهم

هتم الرمسية وغري الرمسية، والدولة اليت تطبق بعض أحكام الشريعة اإلسالمية، يسلطون عليها وسائل إعالمهم ومنظما
فأين تطبيقهم ملادة حقوق اإلنسان اليت تنص على ....! فتوصف بأهنا دولة وحشية وإرهابية ومنتهكة حلقوق اإلنسان

وهم أهل الدين احلق الذي مل يبق دين يف األرض حمتفظا مبرجعه اإلهلي -حرية االعتقاد؟ ملاذا ال يتركون املسلمني 
يف اعتقادهم وإمياهنم وتطبيق أحكام قرآهنم وسنتهم وشريعتهم ونظامهم الذي خيتارونه؟ أحرارا  -الصادق غريه

  !أليس إكراه الدول والشعوب أشد من إكراه األفراد؟!! أليس هذا إكراها لدول وشعوب؟

  دعاة حقوق اإلنسان حيرمون اإلنسان من املساواة اليت منحه اهللا

رت عشرات السنني، واألوروبيون يدوسون كرامة السود وهم أهل والتفرقة العنصرية يف جنوب أفريقيا استم
قتلوهم وعذبوهم وسجنوهم واعتقلوهم وشردوهم، ودعاة التحضر ومحاة حقوق اإلنسان ينكرون ذلك يف : البلد

أجهزة اإلعالم، وميدون أبناء جنسهم األوروبيني بكل ما يريدون من مال وسالح وغريمها، بطرق خبيثة ماكرة، 
دولة اليهود، وال زالت األغلبية السوداء صاحبة البلد : عن طريق ربيبتهم املشاهبة لدولة جنوب أفريقيا وخباصة

] كانت كتابة هذه السطور قبل حترر جنوب أفريقيا من حكم البيض. [ تناضل من أجل حقوقها إىل اآلن ومل تنلها
أهل البلد من الفلسطينيني الذين تداس كرامتهم  والتفرقة العنصرية اليهودية يف فلسطني ال زالت جامثة على صدور

يف منازهلم وشوارعهم ومساجدهم ومعتقالهتم وخميماهتم بكل وحشية، والدول الغربية املتحضرة متد اليهود بالسالح 
واملال واالقتصاد والدعم الكامل، سياسيا وعسكريا إذا اقتضى األمر ذلك، أي إن حقوق اإلنسان الفلسطيين 

  . ق اإلنسان األفريقيمهدرة كحقو

اليت أعطت احلق للكشمرييني يف تقرير !" جملس األمن"وتلك اهلند حتتل أرض املسلمني يف كشمري برغم قرارات 
مصريهم باستفتاء جيري بينهم، تقتلهم اهلند وتسجنهم وتشردهم، والدول الغربية املتحضرة احلامية حلقوق اإلنسان 



مبا جيري واملسلمون يف بورما يقتلون ويشردون ويعذبون وميوتون جوعا، ودول تسمع وترى وهتز كتفيها غري عابئة 
الغرب املتحضرة حامية حقوق اإلنسان تتفرج وكأن األمر ال يعنيها واألغلبية املسلمة يف احلبشة وإريتريا حتكمها 

وال حترك ساكنا  أقلية تتصرف يف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم، والدول املتحضرة حامية حقوق اإلنسان تتفرج
واألغلبية املسلمة يف جنوب الفلبني تطالب حبقوقها، والدولة الصليبية تدوس كرامتها وتقتل وتشرد املسلمني أمام 

أعني محاة حقوق اإلنسان فال تتحرك ضمائرهم واألغلبية املسلمة يف جنوب تايالند تضطهد وحترم من حقوقها أمام 
  !أعني محاة حقوق اإلنسان

املسلمة يف البوسنة واهلرسك تستأصل يف بلدها من قبل الصليبيني الصرب والدول الغربية تنذر وتتوعد  واألغلبية
وال حترك ساكنا واملسلمون يف ليربيا يذحبون وتقطع ألسنة أئمتهم وهتدم مساجدهم وتنتهك أعراضهم، ومحاة حقوق 

  !اإلنسان يشاهدون دون أن يفعلوا شيئا

ذا يغض محاة حقوق اإلنسان الطرف عن هذه املآسي، وملاذا ال يتدخل جملس األمن الظامل ملاذا كل هذا السكوت وملا
لنصر حقوق اإلنسان املسلم ال سبب أمامنا نراه إال شيء واحد، وهو أن هذا اإلنسان مسلم، ال قيمة له ألن 

 يهدؤون إذا ما انتهكت حقوق املسلمني أذلوا أنفسهم لغري اهللا فزادوهم ذال لكن محاة حقوق اإلنسان ال ينامون وال
مصلحة، ومصلحة  -يف الظاهر-إنسان آخر غري مسلم أو انتهكت حقوق مسلم وهلم يف التدخل حلماية حقوقه 

  :محاة حقوق اإلنسان هي احملور األساس وإليك بعض األمثلة
 -بوسنة واهلرسككان هذا وقت اشتداد االعتداء على املسلمني يف ال-عندما أعلنت كرواتيا يف هذه األيام 

استقالهلا عن صربيا، وأعلن الصرب احلرب ضدها قامت دول التحضر احلامية حلقوق اإلنسان حبملة سريعة ضد 
بعث قوة تفصل بني الدولتني ومت ذلك، ولكنها مل تفعل ذلك مع البوسنة " اللعبة"صربيا، وأعلن جملس األمن 

  ؟!يوغوسالفيا السابقة وجياور بعضهما بعضا، فلماذا واهلرسك، وكالمها دولتان اعترف هبما، ومها من دول

أعلنت دول الغرب املتحضر احلامي حلقوق اإلنسان حربا إعالمية ضد حكومة السودان، بسبب قتلها موظفَْينِ 
سودانيني لدى اإلدارة األمريكية، ألهنما نصرانيان والغالب أهنما جاسوسان ألمريكا؛ ألن احلكومة السودانية 

ما باخليانة العظمى وأعلنت احلرب اإلعالمية ضد ليبيا بتهمة أن اثنني من الرعايا الليبيني فجرا طائرة سوغت قتله
 -الذي يظهرون كراهته-لوكوريب، وهددوا ليبيا حبرب عسكرية وال زالوا أعلنوا محايتهم حلقوق اإلنسان الشيعي 

تهم حلقوق اإلنسان الكردي يف مشال العراق يف جنوب العراق من أجل أغراض خاصة هلم يف العراق أعلنوا محاي
حيمونه من العراق ويسمحون لتركيا أن تطارده وتقتله وتشرده (ولكنهم  -يف زعمهم-وأدخلوا قواهتم ألجله 

عجب واهللا حلماة حقوق اإلنسان الكردي من صدام حسني ، وإهدار حقوقه ) وتتابعه حىت يف األرض العراقية
  !ذي يكيل به محاة حقوق اإلنسان؟لألتراك ما هذا املكيال ال

  دعاة الدميقراطية حيرمون اإلنسان من الدميقراطية

!  
وحدث عن حقوق اإلنسان املسلم السياسية والدميقراطية وال حرج لو تتبعت أجهزة إعالم الغرب وأحصيت منها 

الرئيسة اليت يدندن حوهلا يوما واحدا كلمة الدميقراطية وحدها ملألَت هبا كراريس إن الدميقراطية أحد احملاور 



الغرب املتحضر، ويلح على دول ما يسمى بالعامل الثالث على أن تطبق املنهج الدميقراطي الذي أساسه إعطاء 
  . الشعوب حرية اختيار حكامها

ولكن  -حىت ولو كانت مزورة مع انتقاده للتزوير-وحيترم الغرب املتحضر فوز أي حزب خيتار يف االنتخابات 
تحضر حيظر حظرا باتا، بأساليبه اخلاصة وصالته حبكام الشعوب اإلسالمية النابذين لشرع اهللا، قياَم أي الغرب امل

حزب على أساس اإلسالم، وإذا ما سبق السيف العذل فقامت مجاعة إسالمية واختارها الشعب، حاربوا تلك 
وا الدميقراطية اليت ينادون هبا بأهنا ليست الدميقراطية اليت أهلت اجلماعة املسلمة إىل أن تكون هي احلاكمة، وفسر

الدميقراطية اليت تكون وسيلة لوصول األصوليني إىل احلكم؛ ألن وصول األصوليني إىل احلكم يعود بالنقض على 
الدميقراطية، وأوعزوا إىل أذناهبم حبماية الدميقراطية األصيلة، باجليش وأجهزة األمن وفتح املعتقالت والسجون ملن 

وال خيفى ما قام به تالميذ أتاتورك العسكريون واملدنيون األتراك بضغط من محاة الدميقراطية [م الشعب اختاره
] وحقوق اإلنسان من حماربة حزب الرفاه اإلسالمي الذي وصل إىل احلكم عن طريق االنتخابات الدميقراطية 

رية اختياره حلكامه يا دعاة حقوق الشعب مسلم اختار من حيكمه باإلسالم، فأين وضعتم حق هذا الشعب يف ح
  !اإلنسان؟

لقد اختذ الغرب املتحضر الفتة حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلرية وغريها سالحا حلماية حقوق اإلنسان الغريب أو 
من له مصلحة يف محايته وإذا كانت أمريكا هي الدولة اليت تقود الغرب يف هذه الفترة، وتدعي أهنا دولة حقوق 

، فإن بعض قادهتا يصرحون بأن مصاحلهم هي اليت حتدد مواقفهم، فبمقدار املصلحة يكون املوقف قال اإلنسان
وأول واجب علينا أن نفعله هو أن نفرق بني : (الرئيس األسبق للواليات املتحدة األمريكية ريتشارد نكسون 

يف العامل تستطيع أن تدافع عن مجيع هذه مصاحلنا احليوية، ومصاحلنا احلساسة، ومصاحلنا اهلامشية، وال توجد دولة 
وتكون املصلحة حيوية إذا كان فقداهنا يهدد أمن الواليات املتحدة، فاستمرار استقالل ... املصاحل طوال الوقت

أوروبا الغربية واليابان وكندا واملكسيك ودول اخلليج مسألة حيوية ألمن بالدنا وكذلك لدينا مصلحة حيوية يف أن 
ول املتخلفة على السالح الذري، وليس للواليات املتحدة اخليار إال القوة املسلحة لتمنع هتديد ال حتصل الد
  .مصاحلها

ولذلك تعترب أمريكا الوسطى وكوريا ... واملصلحة احلساسة هي اليت تشكل هتديدا مباشرا إلحدى النقاط احليوية
لواليات املتحدة أحيانا يف معاجلة املصاحل احلساسة، من املصاحل احلساسة للواليات املتحدة، ومن املمكن أن تلجأ ا

وكأهنا مصاحل حيوية وكنوع من اإلستراتيجية الدفاعية أما املصاحل اهلامشية فهي األمور اليت لو سيطرت عليها قوى 
معادية فإهنا تشكل هتديدا غري قريب ملصلحة حيوية أو مصلحة حساسة وعلى سبيل املثال فإننا ال حنب أن حتتل 

إحدى الدول املعادية دولة مايل، ولكننا ال نعتقد أن احتالل مايل سوف يكون له تأثري على مصاحل الواليات املتحدة 
املهمة، ومن هنا فال نفكر يف استعمال القوة العسكرية لرد هذا االعتداء إن إستراتيجيتنا األمنية جيب أن تقيِّم كل 

 ٨٢ا وإمكاناتنا وما نواجه من أخطار فعلى سبيل املثال ال نرسل الوحدة ما ميكن عمله طبقا ملستوى األمهية ملصاحلن
احملمولة جوا للدفاع عن إحدى مصاحلنا اهلامشية يف موريتانيا، ولكننا نفعل ذلك بدون تردد للدفاع عن مصلحتنا 

  !.وقد فعلوا]. دار اهلالل. ترمجة أمحد صدقي . كتاب الفرصة الساحنة...) [ يف اخلليج



النص تعرف السبب يف عدم التدخل يف البوسنة واهلرسك، ألن هذا التدخل ليس ألمريكا فيه مصلحة ال  من هذا
إن هلا مصلحة هامشية، وهي : اللهم إال أن يقال. حيوية وال حساسة وال هامشية؛ ألن املظلوم مسلم والظامل نصراين

أهنا حامية حقوق اإلنسان، وهلذا تستنكر يف أجهزة أن سكوهتا عن هذا الظلم يشوه مسعتها أمام العامل الذي تعلن له 
. صربيا، وحتث على إغاثة املسلمني، فمصلحة الغرب هي األساس -كذبا وزورا-إعالمها هذا الظلم وهتدد 

تدخلت أمريكا وأوروبا جبيوشها يف البوسنة واهلرسك بعد أن قتل مئات اآلالف من املسلمني وشردوا من ديارهم، [
أراضيه الصرب، وال زال الصرب حيظرون على املسلمني عودهتم إىل مدهنم وقراهم اليت مت واغتصبت غالَب 

هذه هي يا أخي إشارة عابرة ] أمام مسع وبصر أوروبا وأمريكا" دايتون"االتفاق على عودهتم إليها مبوجب اتفاقية 
ه صفتهم يعيشون يف نور أم يف إىل صورة جمال تطبيق حقوق اإلنسان، فهل ترى أمثال هؤالء املتحضرين الذين هذ

  !ظالم؟

املتخلف يف ميزان اهللا ومنهجه -! ولو أطلقت للرياع الزمام ألطال يف هذا الباب، ليظهر للجاهل أن العامل املتحضر
وإخراج الناس . يعيش يف ظلمات، وأنه يف أمس الضرورة إىل أهل احلق ليخرجوه من الظلمات إىل النور -الرباين

غايات أهل احلق اليت يسابقون هبا أهل الباطل إىل العقول وأكتفي هبذه اجملاالت اخلمسة للتدليل  من الظلمات إحدى
على أن العامل املتحضر حمروم من النور الرباين حتيط به الظلمات الشيطانية من كل جانب، وأنه جيب على أهل احلق 

أََوَمْن : لمات، فإن اإلسالم كله نور، قال تعاىلالسعي اجلاد إلخراجه من الظلمات إىل النور وكما أن الكفر كله ظ
رِجٍ ِمْنَها كَذَِلكَ ُزيِّنَ كَانَ َمْيًتا فَأَْحَييَْناُه َوَجَعلَْنا لَهُ ُنوًرا َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخا

  ]١٢٢: األنعام[ِللْكَاِفرِيَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

وقد قارن القرآن الكرمي بني ذوي العقول اليت صاغها النور الرباين وأشرقت عليها أنوار وحيه، وبني ذوي العقول 
اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َمثَلُ { : املظلمة اليت أحاطت هبا الظلمات من كل جانب، فقال اهللا تعاىل يف الفريقني

بَاٌح الِْمْصَباُح ِفي ُزجَاَجٍة الزَُّجاَجةُ كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ ُيوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَركٍَة زَْيُتوَنٍة لَا ُنورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْص
ْن َيَشاُء وََيضْرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِه َمَشْرِقيٍَّة َولَا غَرْبِيٍَّة َيكَاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه َناٌر نُوٌر َعلَى ُنورٍ َيْهِدي اللَُّه ِلنُورِ

وَالَِّذيَن كَفَُروا أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ َماًء { : إىل أن قال جل وعال} ِللنَّاسِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ }{ َدُه فََوفَّاُه ِحسَاَبُه َواللَُّه َسرِيُع الِْحسَابِ َحتَّى إِذَا َجاَءُه لَمْ َيجِْدُه شَْيئًا َوَوَجَد اللََّه ِعْن

ْوِقِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق َبْعضٍ إِذَا أَخَْرَج َيَدُه لَمْ َيكَ   ْدَيْغَشاُه مَْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَ

  ]٤٠، ٣٥: النور. [ } لَُّه لَُه نُوًرا فََما لَُه ِمْن ُنورٍ َيَراَها َوَمْن لَْم َيْجَعلِ ال

  ال حرية لإلنسان إال بتوحيد اهللا

لغري اهللا تعاىل، ) الُْمِذلَّة(وبتوحيد اهللا تعاىل يتحرر الناس من عبودية الشيطان والنفس واهلوى، ومن كل العبوديات 
وتتمحض  -أحياًء كانوا أو أمواتا-ة، أو ألشخاص سواء كانت تلك العبوديات ملال أو جاه أو منصب أو امرأ

عبوديتهم هللا تعاىل وحده، وتلك هي احلرية احلقة اليت يبحث عنها األفراد واألسر واألمم يف كل األزمان، وخباصة 
يف هذا الزمن الذي أصبح غالب الناس فيه يدعون أهنم أحرار، وهم مستعبدون استعبادا مذال لغري اهللا تعاىل وهل 



ن حرا من تستعبده شهوات نفسه فتجعله أسريا هلا، ساحبا يف مستنقع ملذاهتا املادية العاجلة، اليت حتطم السدود يكو
  ! احلامية حلفظ الدين والعقل والنفس والنسل والعرض واملال؟

د هل يكون حرا من يفقد دينه باإلحلاد والكفر الصريح والردة عن اإلسالم؟ وهل يكون حرا من ينسى اهللا عن
الشدائد ويلجأ إىل املوتى يف قبورهم يدعوهم ويستغيث هبم؟ وهل يكون حرا من ُيذهب عقلَه بتناول املسكرات 
واملخدرات؟ وهل يكون حرا من يعتدي على األنفس والدماء، وال يأمن هو من أن َيعتِدي على نفسه ودمه غَْيُره 

عليه وعلى أمته بالضرر ومن ال يأمن من االعتداء  دون قصاص أو رَْدع؟ وهل يكون حرا من ينفق ماله فيما يعود
على ماله؟ وهل يكون حرا من ُيهلَك نسلُه وُيعتدى على عرضه؟ وهل يكون حرا من يضع له غُيره من البشر 

مناهَج متناقضة حلياته يف االعتقاد والتشريع واحلكم والُُخلق واالقتصاد والسياسة واإلعالم واحلرب والسلم ونظام 
  !فيخضع لذلك كله، دون أن يكون له اختيار أو انتقاد أو تظلم؟... واألدب والفن والرياضةاألسرة 

إن احلرية احلقيقية هي أن يكون قلب اإلنسان عبدا هللا وحده، ال يتلقى أمره وهنيه إال من اهللا فيتجه بنشاطه وجهة 
، فال يكون عبدا للشيطان وال واحدة، من غري تناقض وال قلق أو اضطراب، متحررا من عبودية كل من سواه

  .للنفس وال للهوى، وال تتنازعه آهلة الشهوات املتشاكسة تنازعا جيعله يف حرية وريب

: ولقد ضرب اهللا مثال ملن هو حر حقيقة بعبوديته هللا تعاىل وحده، ومن استعبده غريه من اآلهلة املتعددة، فقال تعاىل
َركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجلًا َسلًَما لَِرُجلٍ َهلْ َيْستَوَِياِن َمثَلًا الْحَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا ضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلًا ِفيِه ُش{ 

  ]٢٩: الزمر. [} َيْعلَُمونَ 
  :إن اآلية تصور لنا رجلني

أمر خيالف أوامر أحدمها عبد مشترك ملالكني متعددين بينهم خالف ونزاع شديد، كل شريك منهم يأمر ذلك العبد ب
شركائه اآلخرين ويصر على أن يطيعه يف أمره، وطاعته ألحدهم معصية ألمر كل واحد من شركائه اآلخرين، فال 
يستطيع أن يرضي كل واحد من هؤالء الشركاء، بل سيكونون كلهم ساخطني عليه، وسيعيش يف حرية وضنك 

األول الذي فيه شركاء : هو فأي العبدين أقرب إىل احلرية عبد لرجل واحد ال يأمره وال ينهاه إال: وشقاء وثانيهما
  !متشاكون، أم الثاين الذي هو عبد لرجل واحد؟

  .واملثل الثاين ملن متحضت عبوديته هللا وحده، وهللا املثل األعلى -أيا كان هذا الغري-املثل األول ملن استعبده غري اهللا 

اْعُتِدَي على نفسه وماله وعرضه وحرم من التمتع حبقه يف  وإنك لترى الرجل الضعيف املغلوب على أمره، الذي
احلياة فسجن أو أسر، وقد متحضت عبوديته هللا وحده، ولكنه حر قلبه مطمئن باله، وهو واقف مثل اجلبل الراسي 

يأوي إىل أمام الطغاة املعتدين األقوياء غري مبال، وعنده إرادة قوية على حترير جسمه من األسر كما حترر قلبه، ألنه 
ركن شديد وترى الرجل الغين ذا السلطة واجلند واجلربوت، قد خضعت له الرقاب، ودانت له األمراء ووقف 
بأبوابه احلجَّاب، فإذا سربت أمره واختربت سره، وجدته عبدا ذليال لنفسه وشهوته وهواه، بل وجدته مستعبدا 

طغيانه على عوهنم، ويستنجد يف ملماته هبم، فهو يف  لبعض من هم يف الظاهر عبيده، وهم أعوانه الذين يستند يف
  .ظاهره سيد، ويف حقيقته عبد كالعبيد

فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد : (.. ويف معىن احلرية احلقة والعبودية املذلة قال ابن تيمية رمحه اهللا
يبايل إذا كان قلبه مسترحيا من ذلك مطمئنا، بل  القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استُعبِد بدنه واسُترِق، ال



رقيقا مستعبدا لغري اهللا، فهذا هو الذل واألسر  -الذي هو امللك-ميكنه االحتيال يف اخلالص، وأما إذا كان القلب 
وكذلك طالب الرئاسة والعلو يف األرض، : -إىل أن قال-...فاحلرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب.. احملض

فهو يف الظاهر رئيس مطاع، ويف احلقيقة ... لبه رقيق ملن يعينه عليها، ولو كان يف الظاهر مقدمهم واملطاع فيهمق
  )].١٨٩-١٨٦/  ١٠: (جمموع الفتاوى..) [عبد مطيع هلم

أهنم أهلها ومحاهتا  -ومن اخندع هبم من ذراري املسلمني -وهبذا يعلم أن احلرية اليت يزعم ساسة الغرب ومفكروه
والداعون إىل تطبيقها، ليست هي احلرية الصحيحة اليت ينشدها العامل اليوم، بل هي يف حقيقتها عبودية مذلة آلهلة 

اليت ) اخلمر(على ) املشروبات الروحية(فهي من إطالق األمساء على غري مسمياهتا، كإطالق . شىت يصعب حصرها
كقول [اليت ُيَشبَّه هبا دعاةُ اخلري وهداةُ العاملَ ) النجوم(تذهب العقول وتسلب األرواح والقلوب حياهتا، وكإطالق 

على من مسخوا الفطر ونشروا . » أصحايب كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم « :  -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 
ل السياسة على رجا) الرواد(و) امللهمني(وكإطالق لفظ .. املنكر واخلنا من املغنني واملغنيات والراقصني والراقصات
  ....اخلرقاء الذين باعوا العباد والبالد ألعداء األمة اإلسالمية

  تنبيه مهم

 :  

ومع أن العبودية هللا هي احلرية احلقة، وعبودية ما سواه عبودية مذلة، فإن الكافر باهللا املتصف بالعبودية املذلة ال 
إمنا يبني له احلق وتقام عليه احلجة، مث يترك له ُيكَره على الدخول يف اإلسالم ليتحرر من تلك العبودية املذلة، و

غري ممكن يف الواقع ألن  -بل يف أي دين من األديان-اخليار بني احلريتني، ألن إكراهه على الدخول يف اإلسالم 
أصل اإلميان يف القلب، وال سلطان لغري اخلالق على قلوب العباد، والذي يظهر دخوله يف أي دين حتت اإلكراه ال 

هنا نافية للجنس أي ال إكراه ) ال(و} لَا إِكَْراَه ِفي الدِّينِ { : ن مؤمنا يف احلقيقة بذلك الدين، وهلذا قال تعاىليكو
مشروع وال إكراه واقع، مبعىن أن اإلكراه على اعتقاد الدين غري مشروع، ولو حصل إظهار الُْمكَره دخوله يف 

يف حقيقة األمر، ألن االعتقاد يكون بالقلب، ومن ذا الذي يقدر  الدين املكره على الدخول فيه فدخوله غري واقع
إن حرية االعتقاد هي أول : (وهلذا يطلق بعض الكتاب عبارة. على إدخال أي دين إىل قلب أي إنسان ال يريده؟

 ومرادهم باحلرية هنا أن اإلنسان يدخل يف الدين باختياره وال ميكن إكراهه على ذلك وليس). حقوق اإلنسان
  مرادهم أنه حر القلب والعقيدة باملعىن الذي شرحناه، وهلذا عذر

َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إِميَانِِه إِلَّا َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه { : تعاىل من أظهر الكفر مكرها وقلبه مطمئن باإلميان، كما قال تعاىل
  .} فْرِ َصْدًرا فََعلَْيهِْم غََضٌب ِمَن اللَِّه َولَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم ُمطَْمِئنٌّ بِالْإَِمياِن َولَِكْن َمْن شََرَح بِالْكُ

غرس اإلميان بالغيب يف النفوس إن اإلنسان الذي ال يؤمن إال مبا تدركه حواسه، مباشرة أو باآلالت اليت : خامسا
وسعة . رف بأدوات تعينه على ذلكيصنعها، ال فرق بينه وبني احليوان إال بسعة أفقه، ملا ركبه اهللا فيه من عقل وتص

أفقه هذه اليت فرقت بينه وبني احليوان، هي اليت أهلته ملعرفة ما ظهر له من الكون القريب والذي ال يؤمن بالغيب ال 
ميكن أن يعبد اهللا، ألن اهللا تعاىل من الغيب، وال يعرف تعاىل إال بآثار خلقه املشهودة ووحيه والذي ال يؤمن بالغيب 



أن يؤمن بالوحي اإلهلي والكتب املنزلة والرسالة، وال باليوم اآلخر، وال باملالئكة املقربني؛ ألن ذلك كله من  ال ميكن
الغيب وعدم اإلميان بالغيب يفضي إىل تسيب اإلنسان وعدم التزامه مبنهج اهللا، واتباعه هلواه، فيتصرف يف حياته 

كالشرطة والقضاء والعقوبات -هرة، فإذا ظن أن تلك القوة كما يشاء ال يرده عن هواه إال القوة املادية القا
ال تناله أتى على كل ما يقدر عليه دون مراعاة حلقوق غريه، ألنه ال يؤمن باهللا حىت يطمع يف ثوابه وخياف  -الرادعة

  .من عقابه، وهكذا يدمر ويفسد وال يبايل شيئا

غرس اإلميان بالغيب يف نفوس الناس لتكون عقوهلم  وهلذا كان من أهم غايات أهل احلق يف سباقهم إىل العقول
مؤمنة، فيستجيبون ملراد اهللا منهم، فيأتون ما يرضاه ويتركون ما يسخطه، سائرين على منهج الوحي والرسالة 

اإلميان بالغيب، وال " القرآن الكرمي"والشريعة الربانية وهلذا كانت أول صفات املتقني الذين يهتدون هبذا الكتاب 
الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ }{ ذَِلكَ الِْكَتابُ لَا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني }{ امل { : دي به من مل يؤمن بالغيب، كما قال تعاىليهت

  ]٣-١: البقرة. [} بِالْغَْيبِ 

نَّ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ وَالَْملَاِئكَةِ لَْيَس الْبِرَّ أَنْ تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم قَِبلَ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ وَلَِك{ : وقال تعاىل
وَالسَّاِئِلَني َوِفي الرِّقَابِ َوأَقَامَ َوالِْكَتابِ َوالنَّبِيَِّني َوآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُْرَبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ 

ِئَك الَِّذينَ ى الزَّكَاةَ َوالُْموفُونَ بِعَْهدِِهْم إِذَا َعاَهُدوا وَالصَّابِرِيَن ِفي الَْبأَْساِء وَالضَّرَّاِء َوِحَني الْبَأْسِ أُولَالصَّلَاةَ َوآَت
  ]١٧٧: البقرة. [} َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 

  ]١٣٦: النساء. [} كُُتبِِه َوُرُسِلِه وَالَْيْومِ الْآِخرِ فَقَْد َضلَّ َضلَالًا َبعِيًدا َوَمْن َيكْفُْر بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َو{ : وقال تعاىل

حتكيم شرع اهللا يف حياة الناس ومن أهم غايات أهل احلق يف سباقهم إىل العقول إقناعها أو إقامة احلجة : سادسا
م، وعقوهلم، ونسلهم، وعرضهم، وماهلم، عليها، بوجوب حتكيم شرع اهللا تعاىل يف حياهتم حلفظ دينهم، ونفوسه

ألنه ال ُتحفظ هذه الضرورات اليت ال حياة لألمم بدون حفظها، وال يوقى الناس شر االعتداء عليها، وال ينفى 
عنهم الظلم ويقر العدل إال بتحكيم شرع اهللا وكلما ابتعد الناس عن شرع اهللا اقتربوا من االعتداء على هذه 

ريها من احلاجيات والتكميليات، وهذا أمر مشاهد يف حياة الناس يف كل زمان وهلذا كان الضرورات، فضال عن غ
أهل احلق يف سباق شديد مع أهل الباطل إىل عقول الناس هبذه الغاية، ليستقر يف تلك العقول ضرورة حتكيم شرع 

ملرأة، والفرد واجلماعة، واحلاكم الغين والفقري، والرجل ا: اهللا، ونبذ حكم الطاغوت؛ ألن حكم اهللا ال حيايب أحدا
واحملكوم، كلهم أمام شرع اهللا سواء، ُيعِطي احلقَّ صاحَبه وَيِقف صاحَب الباطل ومينعه من باطله وهلذا كان حتكيم 

شرع اهللا والرضا به من اإلميان باهللا وتوحيده، وهو من صميم دعوة الرسل عليهم الصالة والسالم، ومن اعتقد غري 
  .معىن القرآن وال السنة وال دعوة الرسلذلك مل يفقه 

والذي يزعم أنه يدعو إىل التوحيد ويهمل دعوة الناس إىل حتكيم شرع اهللا، أو جيعل ذلك من املوضوعات اليت ميكن 
تأخريها وتأخري بيان حكمها، مل يفهم معىن ال إله إال اهللا، ألن حتكيم شرع اهللا من توحيد األلوهية، ومن جوهر ال 

يعلمون ويعلم أقوامهم أن ذلك " ال إله إال اهللا: "اهللا واألنبياء عندما يدعون الناس إىل التوحيد واإلقرار مبعىن إله إال
ال يقر حاكما " ال إله إال اهللا"يعين حتكيم شرع اهللا والتسليم املطلق حلكمه، وأنه ال خيار هلم يف ذلك أبدا، ألن معىن 

" ال إله إال اهللا: "اكم املطلق الذي ال معقب حلكمه هو اهللا فهذه الكلمةفاحل -إال من حكم حبكم اهللا-غري اهللا 
يف األنفس والعقول واألنسال واألعراض واألموال وغريها، ال حيكم يف ذلك : تشمل االستسالم هللا يف كل شيء



ن أطاع حكم كله إال اهللا، وأي حكم صدر من غري اهللا خيالف حكم اهللا فهو حكم طاغوت ال بد من الكفر به، وم
  .غري اهللا ورضي به بدال من حكم اهللا، مل يؤمن مبعىن ال إله إال اهللا

فاإلميان حكم اهللا وال بد من الرضا به، والعبادة حكم اهللا وال بد من الرضا هبا، واملعامالت اإلسالمية الثابتة بنص 
، واألخالق حكم اهللا وال بد من الرضا حكم اهللا وال بد من الرضا هبا -صلى اهللا عليه وسلم-من اهللا أو من رسوله 

هبا، واحلدود حكم اهللا وال بد من الرضا هبا، ال بد من التسليم املطلق هللا تعاىل يف كل حكم حيكم به وخمطئ من يظن 
مل يدع إىل حتكيم شرع اهللا يف العهد املكي، وخيلط هذا املخطئ بني معىن  -صلى اهللا عليه وسلم-أن الرسول 
كيم شرع اهللا الذي هو من صميم توحيد اهللا، وبني معىن إقامة دولة حتكم بشرع اهللا فالدعوة إىل الدعوة إىل حت

صلى -وقد قام هبا الرسول " ال إله إال اهللا"حتكيم شرع اهللا واالستسالم له دعوة إىل اإلميان باهللا وإىل اإلقرار مبعىن 
 اهللا وأما إقامة الدولة اليت حتكم باإلسالم وتنفذه على عندما دعا الناس إىل اإلقرار بال إله إال -اهللا عليه وسلم

إىل العهد املدين، حيث قويت  -وما كان له إال أن يؤخرها- -صلى اهللا عليه وسلم- رعاياها، فقد أخرها الرسول 
هو إمامهم يف الصالة، وقائدهم يف اجلهاد، وقاضيهم يف  -صلى اهللا عليه وسلم-شوكة املسلمني، وأصبح الرسول 

  .اخلصومات، واآلمر الناهي يف الدولة

-وإمنا مل يسع إلقامة الدولة اإلسالمية يف مكة ألن أهلها كانوا أهل القوة املادية والنفوذ، وكان املسلمون ضعافا 
وإن كانوا يرغبون رغبة شديدة يف -مضطهدين، يفتنون ويعذبون، ومل يكونوا قادرين على رد العدوان مبثله  -ماديا
اهم اهللا عن قتال املشركني وأمرهم بالكف عن القتال وإذا كان كثري من العبادات واملعامالت واحلدود بل هن -ذلك

وغريها من األحكام الشرعية قد تأخر نزول الوحي هبا إىل العهد املدين، وكان االهتمام يف العهد املكي بالنواحي 
عوة يف العهد املكي اهتمت جبانب االستسالم هللا يف اإلميانية والسلوكية وبعض العبادات كالصالة وحنوها، فإن الد

كل شيء وهو معىن اإلسالم ومعىن كلمة التوحيد، وذلك أصل التشريع اإلهلي ومع ذلك فإن بعض اآليات املكية 
  .قد نزلت تنعى على املشركني وتنكر عليهم ما شرعوه ألنفسهم من حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا

َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه }{ فَكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسمُ اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم بِآَياِتِه ُمْؤِمنَِني { : كما قال تعاىل
ُيِضلُّونَ بِأَْهوَاِئهِْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَمُ َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم إِلَّا َما اْضطُرِرُْتْم إِلَْيِه َوإِنَّ كَِثًريا لَ

َولَا َتأْكُلُوا ِممَّا لَمْ }{ َوذَرُوا ظَاِهرَ الْإِثْمِ َوَباِطَنُه إِنَّ الَِّذيَن َيكِْسُبونَ الْإِثْمَ سَُيْجَزْونَ بَِما كَانُوا َيقَْترِفُونَ }{ بِالُْمعَْتِديَن 
. } وُهْم إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوإِنَّ الشَّيَاِطَني لَيُوُحونَ إِلَى أَْوِلَياِئهِْم ِلُيَجاِدلُوكُْم َوإِنْ أَطَْعُتُم ُيذْكَرِ اْسُم

  ]١٢١-١١٨: األنعام[
  :يدور كالم املفسرين هلذا اآليات على أمرين

ه، هو ما ذحبه املسلمون أو أهل الكتاب وما مل يذكر اسم اهللا عليه هو ما مات أن ما ذكر اسم اهللا علي: األمر األول
  .حتف نفسه

وكان املشركون من قريش حيرمون ما ذبح بالسكني وحيلون امليتة، ويرون أن ما ذبح قتله اإلنسان، وما مات قتله 
أن املراد مبا : الذي عصا ربه هبا األمر الثايناهللا، وأكل ما قتله اهللا أوىل مما قتله اإلنسان، سريا على قياسات الشيطان 

ذكر اسم اهللا عليه ما مسى اَهللا عليه حني ذحبه، وما مل يذكر اسم اهللا عليه ما ذُكر عليه اسم الوثن وحنوه، ويف ذلك 
ها، وما بعد) ١٨٨/  ٢(تفسري القرآن العظيم البن كثري : راجع كتب التفسري، ومنها. [ تفاصيل ال يتسع هلا املقام



والشاهد منها هو كوهنم حيلون ما يريدون ] وما بعدها للقرطيب ) ٧٢/  ٧(طبع دار اخلري، واجلامع ألحكام القرآن 
وحيرمون ما يريدون من عند أنفسهم، بدون هدي وال بينة من اهللا، وهو تشريع يعارض تشريع اهللا، وحتكيم هلواهم 

ألنعام من السور املكية، ومنها هذه اآليات تبني لنا أن الرسول الذي خيالف حتكيم شرع اهللا وإذا عرفنا أن سورة ا
أُمر بالدعوة إىل حتكيم شرع اهللا يف العهد املكي، وأن حتكيم شرع اهللا من اإلميان الذي ال  -صلى اهللا عليه وسلم-

  .تصح شهادة أن ال إله إال اهللا إال به

حَْرثٌ ِحْجٌر لَا َيطْعَُمَها إِلَّا َمْن َنَشاُء بَِزْعِمهِْم َوأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُهُوُرَها َوقَالُوا َهِذِه أَْنَعاٌم َو{ : ومثل ذلك قوله تعاىل
 َوقَالُوا َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه الْأَْنَعامِ}{ َوأَْنَعاٌم لَا َيذْكُُرونَ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها افْتَِراًء َعلَْيِه َسَيجْزِيهِْم بَِما كَانُوا َيفَْتُرونَ 

. [ } إِنَُّه َحِكيٌم َعِليمٌ َخاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم َعلَى أَْزوَاجَِنا َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً فَُهْم ِفيِه ُشرَكَاُء َسَيْجزِيهِْم َوصْفَُهْم 
  ]١٣٩-١٣٨: األنعام

املشهور بالشاطيب ، يف  وقد بني اإلمام األصويل العالمة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي ،
أن األصول الكلية للشريعة قد تضمنها القرآن الكرمي يف العهد املكي، وأن ما نزل بعد " املوافقات"كتابه العظيم 

ذلك يف العهد املدين من التشريع إمنا هو مكمل لتلك األصول املكية، وأن ما قد يبدو من التشريع املدين كليا إذا ما 
  .جزئيا بالنسبة إىل ما هو أعم منه، أو تكميال ألصل مكيتؤمل حق التأمل وجد 

قال األستاذ حممد عبد [إذا رأيت يف املدنيات أصال كليا فتأمله جتده جزئيا : فنقول. املسألة الثامنة: (قال رمحه اهللا
بالنسبة إىل ..]. اكاجلهاد فهو جزئي من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما سيقرره قريب: " اهللا دراز يف احلاشية

كالنهي عن شرب اخلمر تكميال الجتناب اإلمث والعدوان : " قال دراز . [ ما هو أعم منه، أو تكميال ألصل كلي
الدين والنفس، والعقل، : وبيان ذلك أن األصول الكلية اليت جاءت الشريعة حبفظها مخسة وهي...]. كما سيقول

إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما، وهو أول ما نزل مبكة وأما النفس  والنسل، واملال أما الدين فهو أصل ما دعا
وَإِذَا { ] ١٥١: األنعام. [} وَلَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ { : فظاهر إنزال حفظها مبكة، كقوله تعاىل

َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم إِلَّا َما اضْطُرِْرُتْم إِلَْيهِ { ] ٩ - ٨:التكوير. [} بِأَيِّ ذَْنبٍ قُِتلَْت }{ الَْمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت 
  .وأشباه ذلك] ١١٩: األنعام. [} 

وأما العقل فهو، وإن مل يرد حترمي ما يفسده وهو اخلمر، فقد ورد يف املكيات جممال، إذ هو داخل يف حفظ النفس، 
، من السمع والبصر وغريمها، وكذلك منافعها فالعقل حمفوظ شرعا يف األصول املكية عما كسائر األعضاء ومنافعها

ومعناه أن ما يزيل العقل ) ال ساعة أو حلظة: (لعل األصل: " قال يف احلاشية[يزيله كسائر األعضاء ساعة أو حلظة 
اعة مث يعود فيكون من رأسا هو من الضروري الداخل يف حفظ النفس إمجاال، وأما حفظه على أنه يزول س

مث يعود كأنه غطي مث كشف عنه، وأيضا فإن حفظه على هذا الوجه من املكمالت، ألن شرب ...]. املكمالت
 إِنََّما يُرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقعَ َبيَْنكُُم الَْعَداَوةَ وَالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ{ : اخلمر قد بني اهللا مثالبها يف القرآن، حيث قال

فظهر أهنا من العون على اإلمث والعدوان وأما النسل، فقد ورد املكي من القرآن بتحرمي ] ٩١: املائدة[} َوالْمَْيِسرِ 
الزنا واألمر حبفظ الفروج إال على األزواج أو ملك اليمني وأما املال، فورد فيه حترمي الظلم وأكل مال اليتيم 

، والفساد يف األرض وما دار هبذا املعىن وأما العرض امللحق هبا فداخل واإلسراف والبغي ونقص املكيال أو امليزان
  .حتت النهي عن إذايات النفوس



  ومل ترد هذه األمور يف احلفظ من جانب العدم إال وحفظها من جانب الوجود حاصل، ففي األربعة األواخر ظاهر 
صديق بالقلب آت باملقصود يف اإلميان باهللا ورسوله وأما الدين فراجع إىل التصديق بالقلب، واالنقياد باجلوارح، والت

واالنقياد باجلوارح حاصل بوجه . واليوم اآلخر، ليفرع على ذلك ما جاء مفصال يف املدين فاألصل وارد يف املكي
أي مىت وجد تكليف واحد بدين فإنه يتحقق به معىن كلي االنقياد باجلوارح الذي هو : قال األستاذ دراز [واحد 
ويكون ما زاد على ذلك تكميال، وقد جاء يف املكي من ذلك النطق بالشهادتني والصالة ]. كين الدينأحد ر

  .والزكاة، وذلك حيصل به معىن االنقياد

وأما الصوم واحلج فمدنيان من باب التكميل، على أن احلج كان من فعل العرب أوال، وراثة عن أبيهم إبراهيم ، 
سدوا، وردهم فيه إىل مشارعهم، وكذلك الصيام أيضا فقد كانت اجلاهلية تصوم فجاء اإلسالم فأصلح منه ما أف

يصومه أيضا حني قدم املدينة صامه وأمر بصيامه حىت نسخه  -صلى اهللا عليه وسلم-يوم عاشوراء، وكان النيب 
وأقرمها فأحكمهما التشريع املدين، )]. ٧٩٢/  ٢(مسلم [ رمضان، وانظر حديث عائشة يف صيام يوم عاشوراء 

الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم دِيَنكُْم { : على ما أقر اهللا تعاىل من التمام الذي بينه يف اليوم الذي هو أعظم أيامه حني قال تعاىل
اآلية ، فلهما أصل يف املكي على اجلملة واجلهاد الذي شرع باملدينة فرع من األمر باملعروف والنهي عن املنكر } 

). [ وما أشبه ذلك} يَاُبَنيَّ أَِقمِ الصَّلَاةَ َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف وَاْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ { : قوله تعاىلوهو مقرر يف مكة، ك
  ].بتحقيق األستاذ عبد اهللا دراز ، واآلية يف سورة لقمان) ٥٠-٤٦/  ٣(املوافقات 

عهد املدين فهو متمم أو مفصِّل هلا، علم وإذا علم أن أصول الشريعة الكلية قد نزلت يف العهد املكي، وما نزل يف ال
أن الدعوة إىل التشريع اإلسالمي والدعوة إىل حتكيم شرع اهللا من صميم الرسالة وأهنا من اإلميان باهللا تعاىل وأن من 
اعتقد أن حتكيم شرع اهللا ليس من صميم التوحيد واإلميان فهو ضال جاهل ال يعلم دين اهللا حق العلم وال يفقه حق 

قه، وفيما مضى كفاية لطالب احلق وهكذا كان أنبياء اهللا السابقون يدعون أقوامهم إىل حتكيم شرع اهللا تعاىل، الف
دعا قومه إىل توحيد اهللا وإىل حتكيم شرعه الذي هو من التوحيد  -عليه السالم-تطبيقا ملعىن ال إله إال اهللا، فشعيب 

وهو هنج -أنكر عليه قومه تدخله يف شؤون حياهتم وخباصة املالية يف الكيل والوزن وغري ذلك من احلقوق املالية، ف
العلمانيني يف كل زمان، ال يستقر هلم قرار بوجود من يدعو إىل حتكيم شرع اهللا يف حياة البشر، ألن ذلك حيرمهم 

  .من اتباع أهوائهم وحتقيق شهواهتم، عن طريق تشريعهم ألنفسهم ما حيقق هلم تلك الشهوات

كَْيالَ َوالِْميَزانَ إِنِّي َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه َولَا َتنْقُُصوا الِْم{  :قال تعاىل
ِمكَْيالَ وَالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َولَا تَْبَخسُوا النَّاَس َوَيا قَْومِ أَْوفُوا الْ}{ أََراكُْم بَِخْيرٍ َوإِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ ُمِحيٍط 

قَالُوا }{ بَِقيَّةُ اللَِّه َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيظٍ }{ أَْشَياءَُهْم َولَا تَْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِدينَ 
: هود. [} أَنْ َنتُْرَك َما َيعُْبُد آَباؤَُنا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَمَْواِلَنا َما َنَشاُء إِنََّك لَأَْنتَ الَْحِليمُ الرَّشِيُد  َياُشعَْيُب أََصلَاُتَك َتأْمُُرَك

٨٧-٨٤[  
} يَزانَ إِنِّي أََراكُْم بَِخْيرٍ اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيُْرُه َولَا َتنْقُُصوا الِْمكَْيالَ َوالِْم{ : تأمل ما أمرهم به شعيب 

  .} أََصلَاُتَك َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما يَْعُبُد آَباُؤَنا أَوْ أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَْموَاِلَنا َما َنَشاُء { : وتأمل رد قومه عليه

ولو كان التشريع من أمرهم نبيهم باالستسالم الكامل هللا يف اإلميان والتصرف يف األموال، وكانوا عند ذلك كفارا، 
عند أنفسهم يف األموال ال يدخل يف اإلميان بال إله إال اهللا، ألخر الدعوة إليه حىت يؤمنوا باهللا وحده، ولكن التشريع 



من اإلميان ولذلك جعله يف دعوته قومه إىل اهللا من أولويات تلك الدعوة، وفهموا منها أن التسليم املطلق هللا يقتضي 
 والتقيد بشرع اهللا يف تصرفاهتم فالتسليم لشرع اهللا إميان، وال إميان بدون حتكيم شرع اهللا وتأيت ترك عبادة غري اهللا

وهم -بعد ذلك اآليات املدنية، لتوضح توضيحا وافيا شافيا قضايا عملية تقرر فيها أن أعداء اإلسالم من املنافقني 
مل يرضوا بتحكيم شرع اهللا ورضوا حبكم الطاغوت، حكم  ملا -الذين ميثلهم اليوم العلمانيون الذين حياربون اإلسالم

اهللا عليهم بالضالل البعيد مع ادعائهم أهنم مؤمنون، ووصف الضالل بالبعيد يدل على أنه ليس ضالل مؤمن يغفره 
  .اهللا له، كما نص تعاىل على أهنم منافقون، ونفى عنهم اإلميان نفيا مؤكدا حىت يستسلموا لشرعه ويرضوا به

 َيَتَحاكَُموا إِلَى أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك يُرِيُدونَ أَنْ{ : عاىلقال ت
َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَّهُ }{ يًدا الطَّاغُوِت َوقَْد أُِمُروا أَنْ َيكْفُُروا بِِه َوُيرِيُد الشَّيْطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم َضلَالًا َبِع

فَكَْيَف إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمصِيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِمْ ثُمَّ َجاُءوَك }{ َوإِلَى الرَّسُولِ رَأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ َعْنكَ ُصُدوًدا 
فَلَا َورَبَِّك لَا { إىل قوله تعاىل } أُولَِئكَ الَِّذيَن َيْعلَُم اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم }{ َنا إِلَّا إِْحَساًنا َوَتْوِفيقًا َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنْ أََرْد

: النساء. [} َسلُِّموا َتْسِليًما ُيْؤِمُنونَ حَتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم ثُمَّ لَا َيجِدُوا ِفي أَنْفُسِهِْم حََرًجا ِممَّا قََضْيَت وَُي
٦٥-٦٠[  

-وهذه اآلية األخرية ذكر بعض العلماء أهنا نزلت يف الزبري بن العوام وخصم له من األنصار، اختصما إىل النيب 
يف بعض األمر، ومعىن ذلك أهنا نزلت يف مسلمني، وبذلك يكون اإلميان املنفي هو كمال  -صلى اهللا عليه وسلم

{ : إهنا نزلت يف املنافق واليهودي الذين نزلت فيهما اآلية األوىل: ب، وليس أصل اإلميان وقال آخروناإلميان الواج
واملنافق أراد  -صلى اهللا عليه وسلم-اآلية ، وأن اليهودي أراد االحتكام إىل الرسول } أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ 

 أن اآلية األخرية ينسجم معناها مع اآلية األوىل، وال مانع من أن يكون االحتكام إىل غريه ويرى ابن جرير رمحه اهللا
  .فيها بيان لقصة الزبري واألنصاري

: ُعنِي به احملتكمان إىل الطاغوت اللذان وصف اهللا شأهنما يف قوله: أعين قول من قال-وهذا القول : (قال رمحه اهللا
فَلَا { : أوىل بالصواب ألن قوله تعاىل} ُهْم آَمُنوا بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَّ{ 

أَلَْم َتَر إِلَى { : يف سياق قصة الذين أُْسِديَ هللا اخلرب عنهم بقوله} َورَبَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبيَْنُهمْ 
وال داللة تدل على انقطاع قصتهم، فإحلاق بعض ذلك ببعض ما مل تأت } َن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك الَِّذي

  .داللة على انقطاعه أوىل

يف شراج احلرة وقول من قال  -من قصته وقصة األنصاري-فإن ظن ظان أن يف الذي روي عن الزبري وابن الزبري 
ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه اآلية } فَلَا َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم { : زلتيف خربمها، فن

من قصة اآليات اليت قبلها، فإنه غري مستحيل أن تكون اآلية نزلت يف قصة احملتكمني إىل الطاغوت، ويكون فيها 
صاري، إذا كانت اآلية دالة على ذلك، وإذا كان ذلك غري مستحيل كان بيان ما احتكم فيه الزبري وصاحبه األن

إحلاق معىن بعض ذلك ببعض أوىل، ما دام الكالم متسقة معانيه على سياق واحد، إال أن تأيت داللة على انقطاع 
 وعلى)]. ١٦٠-١٥٩/  ٥(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ). [ بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معىن قبله

هذا القول الذي رجحه ابن جرير رمحه اهللا يكون التحاكم إىل الطاغوت والنفور عن التحاكم إىل شرع اهللا كفرا، 
وإن كانت داللة اآلية يدخل فيها ما حصل للزبري واألنصاري، فإن ذلك يكون بيانا لنفي اإلميان الواجب وليس 



 -صلى اهللا عليه وسلم-تعاض من حكم الرسول ألن األنصاري وإن حصل عنده شيء من االم. [ ألصل اإلميان
  . ].مل يكن يريد التحاكم إىل الطاغوت، خبالف املنافق-للزبري 

  :وعلى هذين املعنيني ميكن تنزيل اآليات اآلتية
  }َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ { 
  }َزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْن{ 
  ]٤٧، ٤٥، ٤٤: املائدة. [ } َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ { 

 فالذي حيكم بغري ما أنزل اهللا معتقدا جواز ذلك، ولو حكم مبا أنزل اهللا مع هذا االعتقاد، فكفره كفر أكرب، وظلمه
  .ظلم أكرب، وفسقه فسق أكرب، أي إنه ليس مسلما بل هو خارج عن ملة اإلسالم

والذين فسروا الكفر والظلم والفسق بالكفر األصغر والظلم األصغر والفسق األصغر من السلف، ال بد أن يكون 
وهو يعتقد  -كِلهوى أو صداقة أو أخذ مال وحنو ذل-مرادهم بذلك من حكم بغري ما أنزل اهللا يف بعض القضايا 

أنه قد عصى ربه مبا فعل، وليس من استحل احلكم بغري ما أنزل اهللا صراحة أو دلت القرائن الظاهرة أنه يفضل 
حكم الطاغوت على حكم اهللا، فهذا ال ميكن أن يقصده السلف بكفر دون كفر أو ظلم دون ظلم أو فسق دون 

َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسولًا أَِن اُْعُبدُوا اللََّه َواجَْتنُِبوا { : ولواهللا تعاىل يق. فسق، ألنه مؤمن بالطاغوت كافر باهللا
  ]٣٦: النحل. [ } الطَّاغُوَت 

{ و } الظَّاِلُمونَ { و } َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ { : قوله تعاىل: (قال القرطيب رمحه اهللا
  .نزلت كلها يف الكفار، ثبت ذلك يف صحيح مسلم من حديث الرباء ، وقد تقدم، وعلى هذا املعظم} الْفَاِسقُونَ 

فأما املسلم فال يكفر وإن ارتكب كبرية، وقيل فيه إضمار أي ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا ردا للقرآن، وجحدا لقول 
قال ابن مسعود واحلسن . فاآلية عامة على هذا. عباس وجماهد الرسول عليه الصالة والسالم، فهو كافر، قاله ابن 

هي عامة يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا من املسلمني واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحال له، فأما من فعل : 
) غفر له ذلك وهو معتقد أنه راكُب جرمٍ فهو من فساق املسلمني، وأمره إىل اهللا تعاىل، إن شاء عذبه، وإن شاء

والصحيح أن احلكم بغري ما أنزل اهللا يتناول : (وقال ابن القيم ، رمحه اهللا)] ١٩٠/  ٦(اجلامع ألحكام القرآن [
الكفرين، األصغر واألكرب حبسب حال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا يف هذه الواقعة، وعدل 

فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غري واجب وأنه خمري فيه، مع تيقنه  عنه عصيانا، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة،
فهذا كفر أكرب، وإن جهله وأخطأه، فهذا خمطئ له ] كما يفعله من يسمون باملشرعني يف هذا العصر[أنه حكم اهللا 
  )].٣٣٦/  ١: (مدارج السالكني). [ حكم املخطئني

السباق إىل العقول، ألن حتكيم شرع اهللا يعصم األمم من الزلل وإمنا كان حتكيم شرع اهللا من غايات أهل احلق يف 
والفساد والظلم والطغيان، ويقيم العدل ويعطي كل صاحب حق حقه ويساوي بني الناس، فال حيايب أحدا على 

أحد، وبه تستقيم حياة البشر وحيفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض واملال، كما قال تعاىل يف فيمن حكَّم 
الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ }{ وَلََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز { : شرعه

  ]٤١، ٤٠: احلج . [} َوأََمُروا بِالَْمْعرُوِف َوَنهَْوا َعنِ الُْمْنكَرِ َوِللَِّه َعاِقَبةُ الْأُُمورِ 
يضاف إىل ذلك أن حكم اهللا عبادة، يكفر من جحدها وحارهبا، وال يكون اإلنسان موحدا هللا إال بإميانه بذلك وأما 



حتكيم غري شرع اهللا فهو حتكيم للبشر، والبشر تتحكم يف تشريعاهتم األهواء واجلهل وعدم اإلحاطة باملصاحل 
  .والغفلة واحلسد واحلب والكره وغري ذلك

وبذلك ينتشر الظلم والفساد والفواحش والتناحر بني الناس، ألن قوانني البشر تتعارض بتعارض مصاحلهم 
وأهوائهم وجهلهم وبتصارع الناس على كراسي احلكم، فإذا غلب فرد فردا أو حزب حزبا أو دولة دولةً، شرع 

وقه ويعيث يف األرض فسادا، لعدم وجود ما الغالب ما يريد من القوانني اليت حيكم هبا املغلوب، فيظلمه ويسلبه حق
} أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ { يضبطه من شرع اهللا، وذلك هو حكم اجلاهلية 

  ]٥٠: املائدة. [
وَإِذَا تََولَّى َسَعى }{ ْنَيا َوُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِ َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الَْحَياةِ الدُّ{ 

بِالْإِثْمِ  َوإِذَا ِقيلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ}{ ِفي الْأَْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَها َوُيهِْلَك الْحَْرثَ وَالنَّْسلَ وَاللَُّه لَا ُيِحبُّ الْفَسَاَد 
  ]٢٠٦، ٢٠٤: البقرة. [} فََحْسُبُه َجَهنَُّم َولَبِئَْس الْمَِهاُد 

تثبيت الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني والرباء من الكافرين ويسابق أهلُ احلقِ أهلَ الباطلِ إىل عقول الناس، : سابعا
إِنََّما { : ورسوله واملؤمنني، عمال بقوله تعاىلبغرس الوالء وتثبيته هللا ولرسوله وللمؤمنني والرباء من كل من حاد اهللا 

} َوَمْن َيتََولَّ اللََّه َوَرسُولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَإِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الَْغاِلُبونَ { : إىل قوله} َوِليُّكُُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا 
  ]٥٦-٥٥: املائدة. [

ْو أَْبَناءَُهْم ُد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ُيَوادُّونَ َمْن حَادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا آَباَءُهْم أَلَا َتجِ{ : وبقوله تعاىل
وَُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَارُ أَْو إِخَْواَنُهْم أَْو َعشَِريتَُهْم أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم الْإَِميانَ َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنُه 

  ]٢٢: اجملادلة. [} ونَ َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه أَلَا إِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهمُ الُْمفِْلُح

.. حيث دار ولو خالفه يف ذلك أقرب املقربني إليه، كأبيه وابنهولعلمهم بأن هذا الوالء جيعل صاحبه يدور مع احلق 
كما هو واضح من آية اجملادلة السابقة وألن املنهج الرباين الذي جاء به الرسول من عند ربه هو احلق وكل ما 

ني هو والء فالوالء هللا ولرسوله وللمؤمن. خالفه فهو الباطل، واألصل يف املؤمنني هبذا املنهج أن يكونوا على احلق
فإذا قوي احلق وثبت سعد به أهل . للحق وألن احلق يقوى ويثبت يف األرض بكثرة املوالني له املتناصرين عليه

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه بِالُْهَدى { : األرض واهتدوا وكثر فيهم الصالح الذي أساسه اتباع احلق، كما قال تعاىل
  ]٣٣: التوبة. [} َوِدينِ الَْحقِّ 

لَْحقِّ لَِيْحكَُم َبْينَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً َواِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن وَأَْنَزلَ َمعَُهُم الْكَِتاَب بِا{ : وقال تعاىل
ْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت َبغًْيا َبيَْنُهْم فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا النَّاسِ ِفيَما اْخَتلَفُوا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِلَّا الَِّذيَن أُوُتوُه ِمْن َب

  ]٢١٣: البقرة. [} ِلَما اْخَتلَفُوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه وَاللَُّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 
َولَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَْهَواَءُهمْ لَفََسَدتِ { : هلوى، كما قال تعاىلوبثبات احلق يضمحل الفساد الذي أساسه اتباع ا

  ]٧١: املؤمنون. [} السََّماَواُت َوالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ 

ومن أمثال القرآن لثبات احلق وما يترتب عليه من صالح، واضمحالل الباطل وما يترتب على وجوده من فساد 
ارِ السََّماِء َماًء فََسالَْت أَوِْدَيةٌ بِقََدرَِها فَاْحَتَملَ السَّْيلُ َزَبًدا رَابًِيا َوِممَّا ُيوِقدُونَ َعلَْيِه ِفي النَّ أَنَْزلَ ِمَن{ : قوله تعاىل



ُب ُجفَاًء َوأَمَّا َما َيْنفَُع النَّاَس فََيْمكُثُ اْبِتَغاَء ِحلَْيةٍ أَْو َمَتاعٍ زََبٌد ِمثْلُُه كَذَِلَك َيْضرُِب اللَُّه الَْحقَّ َوالَْباِطلَ فَأَمَّا الزََّبُد فََيذَْه
  ]١٧: الرعد. [} ِفي الْأَْرضِ كَذَِلَك َيْضرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ 

ال خيشون من الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني، اعتداًء من قوي على  -رعاة ورعية-وغين عن البيان أن أهل احلق 
ل وال خيشى أهل الباطل من والء املؤمنني هللا ورسوله ظلما وال هضما وال ضعيف أو خروجا من رعية على راع، ب

وليس يف جهاد قادة الباطل الذين حياربون . [ عدوانا، ألن اهللا بعث رسوله باحلق الذي يعطي كل ذي حق حقه
ين اهللا بعد أن يتبني الدعاة إىل اهللا وتبليغ الناس رسالة اهللا وصدهم عن مساع البالغ املبني، ومنعهم عن الدخول يف د

هلم أنه احلق، ليس يف ذلك اعتداء على أولئك القادة، بل فيه إخراج للبشر من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان، 
  ... ]وإنقاذ هلم من النار إىل الدخول يف جنات النعيم

« ] ١٠: احلجرات. [} ْخَوةٌ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِ{ : فاملؤمنون يتعاونون على الرب والتقوى وينصر قويهم ضعيفهم
: رقم ٧٠٣: ص: (اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان. [ » املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 

وَلَا َيْجرِمَنَّكُمْ { : ويقيمون العدل فيما بينهم وفيما بينهم وبني عدوهم، كما مضى يف مثل قوله تعاىل)]. ١٦٧٠
  ]٨: املائدة. [} ا تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقَْرُب ِللتَّقَْوى َشَنآنُ قَْومٍ َعلَى أَلَّ

  مناذج من األخالق الفاضلة

ولنذكر شيئا من األخالق الفاضلة اليت يتصف هبا أهل احلق، وقد يتصف ببعضها أهل الباطل، ولكن ليس كاتصاف 
الفاضلة مبيزات ال توجد يف غريهم، كما أهل احلق هبا، ألن أهل احلق ميتازون عن سواهم يف االتصاف باألخالق 

  :ومن تلك األخالق. مضى
اإلخالص يف األعمال أي إهنم يريدون بأعماهلم وجه اهللا وحده، فال يتصفون خبلق وال يعملون عمال يريدون : أوال

َوَما { : تعاىل من ورائه مدحا وال ثناء من غري اهللا، وال جاها أو منصبا أو ماال أو غري ذلك من املخلوقني، كما قال
  ]٥: البينة. [} أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبدُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن 

وقد فصلت القول . [ والذي يعمل العمل خملصا هللا ال يترك عمله من أجل هوى أو شهوة أو تقربٍ ألحٍد من اخللق
اإلميان : اإلميان هو األساس، يف مبحث: كتابيف أمهية اإلخالص وصعوبته واألسباب املعينة على االتصاف به يف 

  ...]باليوم اآلخر، فلرياجعه من شاء
  . التزام الصدق : ثانيا

يصدق يف إميانه ويف عبادته، ويف معامالته مع : وخلق الصدق يف اإلنسان جيعله مستقيم السرية مع ربه ومع اخللق
هذه السرية املبنية على الصدق تستقيم احلياة والصدق أسرته، ومع جريانه ومع جمتمعه كله، وباستقامة الناس على 

شرط أساسي يف أهل احلق الذين يسابقون أهل الباطل إىل العقول حبقهم، فال يقبل احلقَّ اإلهليَّ إال الصادقون، وال 
ق إىل العقول حيمله إال الصادقون، وال يدعو إليه ويثابر يف الدعوة إليه إال الصادقون، وال يصرب على البالء يف السبا

باحلق إال الصادقون فالصادقون هم أهل احلق الذين َيْحَيونَ صادقني، مهما كلفهم الصدق من تبعات، وميوتون على 
الصدق، ألهنم يعلمون أنه ال ينفع عند اهللا إال الصدق، وال يبقى احلق يف األرض إال بالصدق، وال حق بدون 

 تعاىل هو احلق، وهو مصدر احلق أسند إىل نفسه الصدق، ونفى أن صدق، كما أنه ال صدق بدون حق وملا كان اهللا
آل . [} قُلْ َصَدَق اللَُّه فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكنيَ { : يكون أحد أصدق منه كما قال تعاىل



  ]٩٥: عمران
  ]٨٧: النساء. [} يثًا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِد{ : وقال تعاىل

  ]١٢٢: النساء. [} َوْعدَ اللَِّه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيلًا { : وقال تعاىل
والصدق من صفات أويل العزم من الرسل الذين يسأهلم اهللا يوم القيامة عن صدقهم إقامة للحجة على من كذب 

َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمْن ُنوحٍ وَإِْبَراِهيمَ {  :بالصدق، وال يكذب بالصدق إال الكاذبون قال تعاىل
} لَِيْسأَلَ الصَّاِدِقَني َعْن ِصْدقِهِْم َوأََعدَّ لِلْكَاِفرِيَن َعذَاًبا أَِليًما }{ َوُموَسى َوِعيَسى اْبنِ مَْرَيَم وَأََخذَْنا ِمنُْهْم ِميثَاقًا غَِليظًا 

  ]٨: حزاباأل. [
  ]٣٣: الزمر. [} َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ َوَصدََّق بِِه أُولَِئَك ُهمُ الُْمتَّقُونَ { : وقال تعاىل

َهذَا َيْوُم َيْنفَُع { : وأهل احلق الصادقون ينفعهم صدقهم عند اهللا يوم يلقونه يف الدار اآلخرة، كما قال تعاىل
اتٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُوا َعْنُه ذَِلكَ الْفَْوُز الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّ

  ]١١٩: املائدة. [} الَْعظِيُم 

ه ويف عبادته، وإمنا كان للصدق هذه املنزلة العظيمة ملا يترتب عليه من اآلثار السامية، فإن صاحبه َيْصُدق ربَّه يف إميان
فال يكون منافقا يظهر خالف ما يبطن، وال مرائيا يعمل العمل الذي ظاهره الصالح من أجل أن يراه الناس 

فيحمدونه، فإذا خال بنفسه بارز اهللا خبالف ذلك، وَيْصُدق الناسَ الذين يتعامل معهم يف أي موقع كان، حاكما كان 
أو ولدا، ُيَصدِّق فعلُه قولَه، فتسري الثقة بني الناس بالصدق، وال أو حمكوما، خادما كان أو خمدوما، أبا كان 
، صادق كما قال )ماله ونفسه: (إميانه صادق وجهاده بأعز ما ميلك. يتوجس أحد من آخر خيفة بسبب الكذب

َجاَهدُوا بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ ثُمَّ لَْم يَْرتَاُبوا َو{ : تعاىل
  ]١٥: احلجرات[} ُهُم الصَّاِدقُونَ 

الكذبُ الذي هو من أبرز صفات أعداء اهللا من الكافرين واملنافقني، وإمام : وُيظهر هذه املنزلةَ العظيمة للصدق
يهم ويغريهم بالكذب، فيضلهم عن احلق حىت يكذبوا به الكاذبني هو إبليس الذي يعدهم ومينيهم ويكذب عل

ويصدقوا الباطل، فإذا جاء اليوم الذي ال ينفع فيه إال الصدق وعاينوا جزاء التكذيب بالصدق، بث حقده وأظهر 
ًعا فَقَالَ َوَبَرزُوا ِللَِّه َجِمي{ : ازدراءه هلم وأنزل احلسرة يف قلوهبم وتربأ منهم فعرفوه على حقيقته، كما قال تعاىل
َشْيٍء قَالُوا لَْو َهَداَنا اللَُّه لََهَديَْناكُمْ  الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتبًَعا فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُنونَ َعنَّا ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمْن

َوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي الْأَْمرُ إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعدَ الَْحقِّ }{ صٍ َسَواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم صََبْرَنا َما لََنا ِمْن َمحِي
َتلُوُمونِي َولُومُوا أَْنفَُسكُْم َما َوَوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِلي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا أَنْ َدَعْوُتكُْم فَاسَْتجَْبُتْم ِلي فَلَا 

  أََنا بُِمْصرِِخكُْم َوَما أَنُْتْم بُِمْصرِِخيَّ إِنِّي كَفَْرتُ بِمَا

الصوت الشديد، : أصل الصراخ]  ٢٢،  ٢١: إبراهيم[} أَْشرَكُْتُمونِي ِمْن قَْبلُ إِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم 
إِنَّ اللََّه َوَعدَكُْم َوْعَد الَْحقِّ { : تعاىل املغيث تأمل قول اهللا -على وزن املكرم-واملصرخ . املستغيث: والصارخ

أي إن اهللا احلق أمركم باحلق ووعدكم على اإلميان به وفعله وعدا حقا، وهو رضاه عمن } َوَوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم 
َوأُْدِخلَ { : ابقةآمن باحلق وفََعلَه، وصَدق اهللا يف وعده فأثاب أولياءه رضاه وجنته، كما قال تعاىل بعد اآلية الس

  }َتحِيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌم الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن رَبِّهِْم 



وه، وذلك كله كذب أما إبليس فقد صدهم عن احلق وأغراهم بالباطل، ووعدهم يف الدنيا بالسعادة إذا هم اتبع
وكذب الشيطان، فاتبعوا  -صلى اهللا عليه وسلم-وافتراء، فلم ُيْعِملوا عقوهلم ويفكروا هبا ليعرفوا صدق الرسول 

عذاب اهللا الذي ال يغين عنهم منه أحد من قادة الكفر : خطوات الشيطان، فكانت تلك عاقبتهم يف اآلخرة
  .هلم مجيعا يف ذلك املوقف الرهيبواالستكبار الذين كان خطاب إبليس خيبة أمل 

وهذا هو جزاء كل من اتبع أهل الباطل من زعماء الضالل احملاربني هللا ولرسوله، الذين دأهبم الكذب على أتباعهم 
 إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ{ : يف دينهم ودنياهم يكفرون باهللا وحياربون شريعته، وحيلفون األميان املغلظة بأهنم هم املؤمنون

اتََّخذُوا أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً }{ كَاِذُبونَ قَالُوا َنْشَهدُ إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَمُ إِنََّك لََرُسولُُه وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَ
  ]٢-١: قوناملناف. [} فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

ويفسدون يف األرض بتأييد الكفر والكافرين ومواالهتم، ونشر الفسق والفجور وتيسري سبل ارتكاب الفواحش 
واملنكرات واحملرمات، ومناصرة الظلم والظاملني، وحجب العدل عن الضعفاء، واالنغماس يف الترف املهلك الذي 

ح الذين يدعون الناس إىل احلق والصالح، وحيذروهنم من يعينهم عليه السلطان واملال، وحماربة أهل احلق والصال
املنكر والفساد، ويضلل أولئك املفسدون مجاهري الناس املغفلني بقلب احلقائق، وبالكذب املتكرر منهم على تلك 
اجلماهري مزينني هلم أعماهلم منفرين هلم من مساع ما يدعوهم إليه أهل احلق، ويدَّعون أن فسادهم صالح وصالح 

َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو { : أهل احلق فساد، كما قال تعاىل
َوإِذَا ِقيلَ }{ وَاللَُّه لَا ُيِحبُّ الْفََساَد  َوإِذَا َتوَلَّى َسَعى ِفي الْأَْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَها وَُيْهِلَك الَْحْرثَ وَالنَّْسلَ}{ أَلَدُّ الِْخَصامِ 

  ]٢٠٦، ٢٠٤: البقرة. [ } لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ بِالْإِثْمِ فََحْسُبهُ َجهَنَُّم َولَبِئَْس الِْمَهاُد 

. } أَلَا إِنَُّهْم ُهُم الْمُفِْسُدونَ وَلَِكْن لَا َيْشُعُرونَ }{ ونَ َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم لَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمصِْلُح{ 
  ]١٢-١١: البقرة[

وإذا كان يترتب على الكذب واتباع أهله ذلك اجلزاء األخروي، فإنه يترتب عليه يف الدنيا أيضا الفوضى 
ياهتم األضرار الرئيسة املترتبة على واالضطراب وسوء العاقبة واحملن اليت تزلزل البشر زلزاال شديدا يف كل شؤون ح

الكذب ولو أردنا استعراض األضرار املترتبة على الكذب لطال الكالم على ذلك ولذلك نكتفي باألضرار الرئيسة 
  :اآلتية

القول على اهللا بالباطل بعلم أو بغري علم وهذه صفة علماء السوء من أهل الكتاب ومن اقتدى هبم : الضرر األول
 فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن َيكْتُُبونَ الِْكتَاَب بِأَْيِديهِمْ ثُمَّ َيقُولُونَ َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه لَِيْشَترُوا بِِه ثََمًنا{ : ة، كما قال تعاىلمن هذه األم

  ]٧٩: البقرة. [} قَِليلًا فََوْيلٌ لَُهْم ِممَّا كََتَبْت أَْيِديهِْم َووَْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ 

قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم الْأُنْثََيْينِ أَْم { : اجلهلة من املشركني أيضا، كما قال تعاىلوصفة 
ُيِضلَّ النَّاَس بِغَْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي كُْنُتْم شَُهَداَء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهذَا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا ِل

  ]١٤٤: األنعام. [} الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما أحل وهو مترتب على القول على اهللا بعلم أو بال علم، مع نسبة ذلك إىل : الضرر الثاين

وحترمي احلالل  -عن علم أو عن غري علم-ذب واالفتراء على اهللا اهللا تعاىل كذبا وهبتانا، فيجمعون بذلك بني الك
أو حماربة دينه وشريعته بإنكارمها، وادعاء حق التشريع ادعاء . وحتليل احلرام، ويدخل يف هذا كل حالل وحرام



ل ما حرم صرحيا، ويصدرون األنظمة والقوانني اليت حترم ما أحل اهللا للناس وتضيق عليهم ما وسع اهللا هلم، أو حتل
  .الكذب السياسي املدمر: اهللا من املعاصي املتنوعة حبسب األهواء يف التحليل والتحرمي معا الضرر الثالث

وهذا حيصل من الطغاة احملاربني للحق وأهله، عندما تعوزهم احلجة ويصرعهم برهان احلق، ومن األمثلة الواضحة 
ما السالم، فقد حاول حماورة موسى فغلبه موسى ، على هذا موقف فرعون من دعوة موسى وأخيه هارون عليه

وحاول االستعانة عليه بالسحرة واحلشود اجلماهريية فغلبه موسى ، فلجأ إىل الكذب واالفتراء مدعيا أن موسى إمنا 
رمتين بدائها : "كما يقول املثل -جاءهم مبا جاء به ليستويل على احلكم وخيرج أهل مصر من بالدهم ويتكرب عليهم

  ".سلتوان

ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم }{ قَالَ ِللَْملَإِ حَْولَُه إِنَّ َهذَا لَسَاِحٌر َعِليٌم { : بعد ذكره حوارا طويال معه-قال تعاىل عن فرعون 
}{ َيأْتُوَك بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ { }قَالُوا أَْرجِْه وَأََخاُه وَاْبَعثْ ِفي الَْمَداِئنِ حَاشِرِيَن }{ ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ 
لََعلََّنا َنتَّبُِع السََّحَرةَ إِنْ كَانُوا ُهُم الَْغاِلبَِني }{ َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَْنُتْم ُمْجَتِمُعونَ }{ فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ 

قَالَ }{ قَالَ َنَعْم َوإِنَّكُْم إِذًا لَِمَن الُْمقَرَّبَِني }{ أَِئنَّ لََنا لَأَجًْرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني  فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْونَ}{ 
فَأَلْقَى ُموَسى }{ الْغَاِلُبونَ  فَأَلْقَْوا ِحبَالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوقَالُوا بِِعزَِّة ِفْرَعْونَ إِنَّا لََنْحُن}{ لَُهْم ُموَسى أَلْقُوا َما أَنُْتْم ُملْقُونَ 

َربِّ مُوَسى َوهَاُرونَ }{ قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني }{ فَأُلِْقَي السََّحَرةُ سَاجِِديَن }{ َعَصاُه فَإِذَا ِهيَ َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ 
  قَالَ آمَْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم}{ 

}{ كُْم أَْجَمِعنيَ الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ لَأُقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف َولَأَُصلَِّبنَّ إِنَُّه لَكَبِريُكُُم
-٣٤الشعراء [} اَنا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني إِنَّا َنطَْمُع أَنْ َيْغِفرَ لََنا َربَُّنا خَطَاَي}{ قَالُوا لَا َضْيرَ إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ 

{ و ] ٥٨- ٥٧: الشعراء [} َوكُُنوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ }{ فَأَْخَرجَْناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن { : إىل قوله تعاىل] ٥١
  ] ٦٦- ٦٥: الشعراء [ }ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآخَرِيَن }{ َوأَْنَجْيَنا مُوَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني 

تلك هي عاقبة أهل الباطل الكاذبني من الطغاة الذين يدمرون أممهم بكذهبم عليهم، كما حصل لفرعون وقومه، 
وهذه هي عاقبة أهل احلق الصادقني الذين ينصحون لقومهم ويبلغوهنم احلقائق، بدون زيف وال افتراء كما حصل 

  .ومن معه -عليه السالم-ملوسى 

صنف فرعون وقومه الذين يكذبون على أممهم يف كل شيء ويستخفوهنم فيطيعوهنم، وحياول أهل احلق وما أكثر 
إنقاذهم من سياسات أولئك الطغاة، فتوضع أمام حماوالهتم العقبات، مث ال يتبني القوم كذب ساستهم إال عندما ينزل 

مارها وهالكها بكذب طغاهتا عليها وقلبهم وهذه األمم اليوم تساق إىل د. هبم الدمار، فيندمون والت ساعة مندم
احلقائق هلا، وهذه الشعوب يف األرض ُتدمر يف دينها ونفسها وعقلها ونسلها وعرضها وماهلا، وال تعترب مبا جرى 
وجيري من املصائب النازلة هبا، وال زالت تسري وراء طغاهتا كالشياه وراء الراعي األمحق، مل تستنب رشدها الذي 

  :الصادقون من رجاهلا، على حد قول دريد بن الصمة  دعاها إليه
  

  فلم يستبينوا النصح إال ضحى الغد... أمرهتُم أمري مبنعرج اللوى 
  

أمثلة لكذب الطغاة املدمر للشعوب وال بد من ذكر بعض األمثلة الواقعة لتتنبه العقول الغافلة هبا، فقد عميت 



  :املاضية، ولعل يف التذكري بالواقع ما ينبه تلك العقول الغافلة بصائر األمم عن االعتبار مبن سبقها يف األمم
الثورة الكمالية اليت خطط هلا اليهود والنصارى، لإلجهاز على ما بقي من رمز اخلالفة اإلسالمية اليت : املثال األول

  .محلها بنو عثمان

الم من الصليبيني األوروبيني فقد ضعفت هذه اخلالفة، حىت أصبحت تسمى بالرجل املريض، واحتل أعداء اإلس
وكان اخلليفة سجينا يف دار -وقد أخرجوا صنما أحاطوه هبالة من العظمة واالنتصارات ) األستانة(عاصمة اخلالفة 

حىت انتعشت آمال املسلمني الذين ظنوا ذلك الصنم جمددا ملعركة بدر، وجهاد صالح الدين ، وختيلوا  -اخلالفة
يف السماء وكتائب اجلهاد ترفع رايته األرض، فمدحه الشعراء وأثنوا عليه ثناء عطرا، املالئكة وهي حتفه بالنصر 

  :كما قال فيه شوقي 
  

  يا خالد الترك جدد خالد العرب... اهللا أكرب كم يف الفتح من عجب 
  على الصعيد وخيل اهللا يف السحب... يوم كبدر فخيل احلق راقصة 

  
الفترة تكيل املديَح للقائد املنتصر، والقدَح والذمَّ للخليفة املغلوب على وأخذت أجهزة اإلعالم املتاحة يف تلك 

  .أمره، الذي بقي يصارع املساومات اليهودية الصليبية إىل آخر حلظة من واليته

كما -وبذلك سوغ الكذُب والتضليل لفرعوِن الترِك الصغري أن يقضي على رمز اخلالفة ويفصل الدين عن الدولة 
ويطرد اخلليفة وأسرته إىل خارج حدود تركيا، وحيارب اإلسالم وأهله حربا بال  -هود والصليبيونأراد ذلك الي
وال زال أتباعه حيذون حذوه يف حماربة اإلسالم واملسلمني، ليضاعفوا له الوزر الذي سيتضاعف هلم . هوادة فيها

  )١. (كذلك
ا ينوحون على اخلالفة واخلليفة واإلسالم وحياولون وعند ذلك استيقظ الغافلون عن املكر اليهودي الصلييب، وأخذو

فناحوا وبكوا، . حماولة فاشلة، أن جيدوا لعودهتما سبيال، وهيهات، وذاق املسلمون بعدها أقسى عقاب وأعظم ذل
  !وهل يعيد املوتى النواح والبكاء؟

  !:وهنا قال شوقي يف اخلالفة اليت أطاح هبا خالد الترك
  

  وُنعِيِت بني معامل األرواح... ُنواِحي عادت أغاين العرس رجع 
  وُدِفنِت عند تبلج اإلصباح... كُفِّنِت يف ليل الزفاف بثوبه 
  وبكت عليك ممالك ونَواح... ضجت عليِك مآذن ومنابر 

  تبكي عليك مبدمع سحاح... اهلند واهلة ومصر حزينة 
  أحما من األرض اخلالفةَ ماح؟... والشام تسأل والعراق وفارس 

  
طبع دار اإلرشاد يف بريوت، للدكتور حممد بن ) ٢٢٥.(االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر: اجع هذا املعاين يفر[

  _________] حممد حسني 



وما يفعله العسكر وحلفاؤهم يف تركيا اليوم من حرب للقرآن ومدارسه، واملساجد وأئمتها، والدعاة إىل اهللا ) ١(
  .وأنصارهم، غري خاف على أحد

أما كيف خدع املسلمني مصطفى كمال أتاتورك ، وكذب عليهم حىت صدقوه ودعموه، فيكفي نقل هذا املقطع و
وكما أن الغربيني قد جنحوا يف خمططهم وجعلوا العامل اإلسالمي كله يسري ) : (١(تاريخ الدولة العثمانية : من كتاب

ل عواطف املسلمني وأمواهلم إىل أبعد حدود فخورا بضع سنوات وراء الثورة الكمالية، فقد استغل مصطفى كما
االستغالل، وكسا ثورته لباسا إسالميا، سواء بأحاديثه وتصرحياته وخطبه أو مبعاملته لزعماء املسلمني، فمن ذلك أنه 

استعان بالزعيم اللييب الشهري أمحد السنوسي وجعله مستشارا له، وكان يربق إليه، كما قال يل صديقي األمري 
إننا ننوي اهلجوم غدا أو بعد غٍد على مكان ما، فاقرؤوا : الن ، إذا أراد شن هجوم على مكان ما قائالشكيب أرس

البخاري الشريف على نية النجاح والتوفيق واستغل أيضا أعمال وأقوال مجعية اخللفاء اهلندية اليت قامت برعاية 
فأثنوا عليه، ومشايخ الطرق فرفعوه إىل مقام  األخوين شوكت علي وحممد علي واستغل الشعراء فمدحوه، واألدباء

وهكذا يستغل الطغاة احملاربون لإلسالم بعَض املنتسبني إىل العلم . وال زال بعضهم يؤيد علمانيته إىل اليوم[الوالية 
  _________] واألدب لإلشادة هبم حىت يغتر هبم عوام الناس فيؤيد الطواغيت

  .وما بعدها ٧٥٤قيق الدكتور إحسان حقي دار النفائس ص لألستاذ حممد فريد بك احملامي حت) ١(

كان مصطفى كمال يبطن غري ما يظهر وينوي أن يفعل غري ما يقول، إذ إنه ما كاد ينتصر هنائيا ويطمئن إىل مصريه، 
ة حىت ألغى اخلالفة وطرد اخلليفة من البالد وطرد السيد أمحد السنوسي ، وتنكر لكل القيم اإلسالمية وسار بسري

ليس فيها أي مصلحة لإلسالم وال للمسلمني، ال بل ليس فيها أية مصلحة لتركيا نفسها، فها هي تركيا بعد مضي 
ستني سنة على هذه الثورة، ما زالت بلدا ناميا ضعيفا، ال حول له وال طول، فاحلركة العلمية فيها ضعيفة، واألمية 

ادية يف احلضيض، وكل ما فعلته هذه الثورة أهنا شغلت الناس سائدة، واحلياة االجتماعية متأخرة واحلالة االقتص
بأمور جانبية تافهة مثل إلغاء الطربوش، وسفور النساء، ولو كان هذان األمران تركا للزمن لتكفل بتحقيقهما من 

ية وال زال الكماليون مصرين على تطبيق العلمانية املعاد...). [ غري ثورة كما حدث يف كل البالد اإلسالمية
لإلسالم واحملاربة ألهله يف تركيا ويضايقون دعاة احلكم باإلسالم، بل بلغ هبم األمر أن يغلقوا مدارس حتفيظ القرآن 

الكرمي، ويتخذوا كل الوسائل للقضاء على تعليم الشباب املسلم العلوم اإلسالمية، ومن ذلك إغالقهم معاهد 
  ت اإلسالمية يف عواصماألئمة واخلطباء، وعدم اعترافهم بشهادات اجلامعا

اإلسالم، كاألزهر واجلامعة اإلسالمية وغريمها، ولكن الصحوة اإلسالمية تشق طريقها إىل إعادة جمد اإلسالم ورفع 
  ].رايته وسينصرهم اهللا على أعدائهم

شعارا هلم، وعلى الثورة الناصرية يف مصر اليت اختذ زعماؤها اإلسالم واجهة لثورهتم، والقومية العربية : املثال الثاين
رأسهم عبد الناصر الذي اختفى وراء كبار الضباط يف أول األمر، واغتر هبم دعاة اإلسالم بسبب كذهبم ووعودهم 

، مث خدعهم وقلب "حسن البنا " اليت قطعوها على أنفسهم، بل إن عبد الناصر بايع املرشد العام لإلخوان املسلمني 
اح ثورته مناصرهتم له، اعتمادا على أن والءه ووالء الضباط األحرار كان هلم ظهر اجملن، وكان من أهم أسباب جن

قد أطلقها اإلخوان الذين كانوا مسؤولني عن " الضباط األحرار"يف األصل لإلسالم ودعاته، وكانت التسمية نفسها 
لإلشراف على الضباط، ولكن عبد الناصر الذي بايع املرشد العام وصار تابعا للمسؤول الذي عينه اإلخوان 



الضباط الذين انضموا للحركة اإلسالمية وارتبطوا هبا، كان خيطط يف اخلفاء لسحب الوالء له شخصيا، بدال من 
الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني، وكافأ اإلخوان الذين خدعهم وأقام الثورة على أكتافهم، مبا يعرفه القاصي والداين 

صفحات من التاريخ، لصالح : راجع كتاب. [ لتشريد واحلظر لنشاطهممن االعتقال والسجن والتعذيب والقتل وا
  وهو(اإلخوان املسلمون حملمود عبد احلليم : وما بعدها، وراجع كتاب) ١١٢٠(شادي 

كما أنه عندما متكن من احلكم أسرف يف وعوده وتبشريه للشعب املصري والعامل العريب والشعوب )] ثالثة أجزاء
هلم العزة والكرامة ضد البغي والعدوان األجنيب، ويرفع عنهم الذنب الذي نزل هبم وغال  اإلسالمية، بأنه سيحقق

يف رفع شعار القومية العربية خمففا من ذكر اإلسالم، مث تطور حكمه إىل أن وصل إىل االشتراكية العربية، مث 
زاب قامت معتمدة على دعمه االشتراكية العلمية، وأحدث شقاقا ونزاعا شديدا بني الدول العربية، بل بني أح

وحتريشه وبني احلكومات القائمة، وحكم مصر حكما عسكريا بغيضا، وسلب األغنياء غناهم، وزاد الفقراء فقرا، 
  .حىت أصبحت مصر شبيهة مبقربة خييم عليها الصمت املطبق، ال ينطق من سكاهنا إال من يسبح حبمد الطاغية

عرب واملسلمني إىل ذلة نالت كل عريب ومسلم، وال زال املسلمون يسبحون وانقلبت العزة اليت بشر هبا الشعب وال
يف مستنقع تلك الذلة، فقد احتل اليهود مصر عمرو بن العاص ومرتفعات اجلوالن والقدس وما حوهلا وغزة، ومل 

صر، وال زالت تعد أرض مصر إىل املصريني إال بعد أن سجد َخلَفُه أمام أقدام اليهود، ورفع العلم اليهودي على م
يف قبضة اليهود يعيثون فيها فسادا  -م١٩٤٨إضافة إىل أرض فلسطني اليت احتلها اليهود سنة -األراضي األخرى 

يعلمه الناس كلهم وهذا وغريه من املصائب واحملن اليت أنزهلا باألمة كانت عكس وعوده وتصرحياته، فقد كذب 
اسيا مدمرا وليس من السهل االستمرار يف ضرب األمثلة لطغاة على األمة كما كذب قبله مصطفى أتاتورك كذبا سي

يف وعد طاغية العراق شعبه بإمرباطورية واسعة  -وما عداه استثناء-الكذب السياسي املدمر للشعوب، فهو األصل 
عربية األطراف، بالغزو املسلح الذي بدأه باحتالل الكويت وما آل إليه أمر العراق والشعوب اإلسالمية، وخباصة ال

  .منها ما فيه غناء عن األمثلة لألكاذيب السياسية املدمرة

ومل يعد خيفى على كثري من أبناء الشعوب كذب طغاهتا احملاربني لإلسالم، والذي حتتاجه تلك الشعوب اآلن ليس 
من  كشف ذلك الكذب املدمر الذي مل يعد خافيا عليها، ولكنها حتتاج إىل معرفة السبيل اليت تسلكها للتخلص

ولكين أذكر مثاال واضحا من أمثلة كذب الطغاة املدمر لشعوهبم نراه رأي العني اليوم ويراه العامل ) ١(ذلك الدمار 
بالقوة  -كغريه من حكام الشعوب اإلسالمية-كله، وهو كذب طاغية الصومال الذي استوىل على احلكم 

حمنته، واعدا إياه بالعيش يف جنة من احلياة، وهو  مدعيا أنه أراد بذلك ختليص الشعب الصومايل من) ٢(العسكرية 
اآلن يعيش تعيسا جائعا، عاريا، عطشانا، مل يبق من أفراده إال اجللد والعظم تلهبه الشمس احملرقة، ويقتله الربد 

القارس، وتفتك به األمراض املتنوعة، عدا املئات الذين ميوتون كل يوم من اجلوع والعطش واملرض وأمامي اآلن 
بقلم اللواء عمر  ٨: ص. م١٩٩٢/  ١١/  ٢٤-ـه١٤١٣/  ٥/  ٣٠) ٥١١٠(عدد [ريدة الشرق األوسط ج

أقتطف من املقال الذي كتب حتته املقطع ) أسوأ كارثة إنسانية.... الصومال: (وهبا عنوان. ] احلاج حممد مصلي 
  :اآليت ألنه يناسب املقام

_________  
  .م١٩٦٩سنة ) ٢(ملناسب من هذا الكتاب لعل شيئا من ذلك يأيت يف مكانه ا) ١(



م تراجع عن املبادئ اليت أعلنها بعد أعوام قليلة من استيالئه على ١٩٦٩النظام الذي استوىل على احلكم يف عام "
احلكم وبعد أن أعلن حربا على الفساد واحملسوبية واختالس األموال، والقبلية، تعثرت خطاه من تلقاء نفسه، مما 

من تلك اللحظة بدأ كل شيء خيطو عكس ما خطط له . ل ترتيب األمور والتقاعس يف حتقيق الوعودأدى إىل اختال
فظهرت القبلية بقوة جبارة وفعالة، وسيطرت احملسوبية على الدوائر احلكومية، وهنبت األموال العامة ) ١(سابقا 

 ظهور ديكتاتور ينفرد حبكم البالد واخلاصة، وعّمت الفوضى ربوع البالد هذه الظواهر السلبية مهدت الطريق إىل
ال يشاركه أحد يف اختاذ القرارات، كما أن السلطات كلها أصبحت يف قبضته ومتكن من التخلص من املسؤولني 

الذين كانوا يتقامسون معه احلكم، وعني بدال منهم شخصيات انتهازية ال تعارضه يف أبسط األمور هذا اخللل الذي 
مالئما لتنشيط القبلية، كما أعطى فرصة مثينة لصيادي القبلية واملستفيدين منها، فزرعوا  أصاب النظام وفّر مناخا

الفنت والشكوك بني القبائل، وكسبوا مراكز حكومية رفيعة يف الدوائر احلكومية، وأداروا ظهورهم للمصلحة العامة 
_________  

ن يقضوا على الفساد، أما إذا جرينا على خططوا بأ: هذا إذا أحسن الظن مبن األصل فيهم الكذب فيقال) ١(
والشك يف ذي . األصل فهو أن أصل التخطيط كان اهلدف منه الفساد املذكور وإن زعم صاحبه أنه أراد الصالح

  الكذبِ أصل ولو مل يكذبِ

ظهرت شخصيات كثرية يف قمة سلم احلكم، ال يهمها التاريخ وما يسجله من تصرفاهتم، فركزوا نفوذهم على 
  ..."سب غري املشروعالك

هذا النص من مقال اللواء عمر احلاج ، وهو وزير الدفاع الصومايل السابق الذي كان مشاركا يف احلكم، وقد 
جرت العادة أن التاريخ الذي يكتب يف عهد الطغاة وينشر يكون غالبا يف صفهم مدحا وثناء بالكذب والبهتان، 

صادقا وقد يكون مبالغا يف ذمهم ونسبة السوء إليهم، ولكننا نعرف  وأن التاريخ الذي يكتب بعد ذهاهبم قد يكون
أن هذا الكاتب مل يذكر إال قطرة من حبار تاريخ الزعيم الصومايل وكذبه السياسي املدمر كما أنه مل يذكر ما يتعلق 

 ١١/  ١٥) ٢٣٤( عدد. راجع جملة اجملتمع الكويتية[مبحاربته اإلسالم وعلماء اإلسالم الذين أحرق جمموعة منهم 
بسبب معارضتهم لقانون أصدره يساوي بني املرأة ]. وما بعدها ٦: م ص١٩٧٥يناير سنة ٢٨. -هـ١٣٩٥/ 

  .والرجل يف اإلرث الذي فرق اهللا فيه بينهما يف نص كتابه

 بد أن واألمة اليت حتارب عقيدهتا ودينها وشريعتها وحيرق علماؤها، مث ال حترك ساكنا يف ردع املعتدي اآلمث، ال
َواتَّقُوا ِفْتَنةً لَا ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُمْ خَاصَّةً { : تصل يف النهاية إىل هذه املأساة اليت يقول اهللا فيها ويف أمثاهلا

  ]٢٥: األنفال. [} َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 
ة حبقهم وصدقهم، وأن أهل الباطل الكاذبني يشقون البشرية ومن هنا نعلم أن أهل احلق الصادقني يسعدون البشري

  .بباطلهم وكذهبم

ولعل األمة اإلسالمية تتنبه خلطر كذب قادهتا الذين حياربون اإلسالم، وكذهبم السياسي املدمر الذي جتند لتروجيه 
ملدمرة إال بعد أن يفوت كل طاقات الدولة، حىت ينطلي عليها ويستمر يف تضليلها فترة طويلة، وال تشعر بآثاره ا

األوان وتتحطم الشعوب اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وخلقيا وعسكريا، حىت يصبح استعمارها من قبل أعداء اإلسالم 
الذين يوفرون هلا لقمة العيش وشيئا من األمن النسيب، أحب إليها من بقائها حتت مطارق اخلوف واجلوع والسلب 



حاصل اآلن يف الصومال الذي سيطرت عليه القوات األمريكية حتت مظلة كما هو [والنهب والقتل والتشريد 
  !]جملس األمن واإلغاثة اإلنسانية مستترة بتأييد حلفائها الذين شاركوها بقوات رمزية شبيهة باحمللل يف فقه النكاح

  
أعراض الناس والولوغ انتهاك : نشر الفاحشة بني املؤمنني ومن األضرار املترتبة على الكذب: الضرر الرابع للكذب

وذلك مما يفقد الثقة بني  -واحملصنني كذلك-فيها، ونشر الفاحشة بني املؤمنني، بقذف احملصنات املؤمنات الغافالت 
األسر واجملتمعات ويفككها، ويؤذي شرفاءها وجيرئ فساقها على ارتكاب الرذائل، والطمع يف نيل املعصية واإلمث 

  . تعاىلمن أهل الطاعة والزلفى عند اهللا

وهذا االعتداء اآلمث على أعراض الشرفاء ال يقدم عليه إال من أصبحت الرذيلة صفة معتادة هلم، والكذب واالفتراء 
ديدهنم، وحب انتشار الفاحشة متأصال يف نفوسهم، يؤذيهم وجود الطهر والطاهرين، ويرضيهم وجود القذر 

ار، وذلك دأب املنافقني الذين تالزمهم األخالق السيئة وخباصة والقذرين، فال يهدأ هلم بال حىت يلطخوا مسعة األطه
يف زوجه أم املؤمنني  -صلى اهللا عليه وسلم-الكذب ولقد نال أذاهم أطهر من وجد على األرض رسول اهللا 

 عبد اهللا بن أيب: الصديقة بنت الصديق رضي اهللا عنهما، وكان الذي توىل كرب اإلفك العظيم رئيس املنافقني آنذاك
ابن سلول ، وجر معه بعض املسلمني الذين مل حيسنوا الظن ببيت النبوة والرسالة، فأنزلوا بذلك من األذى والفتنة 

كما روى -والغم ما يعجز عنه الوصف إال أن يكون وصف املؤمنة احملصنة الغافلة املظلومة عائشة رضي اهللا عنها 
  ]٤٩٧٤:رقم: رقم احلديث[القصة بطوهلا مسلم عنها 

يف ذلك أنزل اهللا تعاىل آيات حمكمة توبخ من وقعوا يف هذا البهتان العظيم الذي رميت به السيدة الطاهرة، اليت و
  .فقد كفر -كغالة الرافضة-يعد من اهتمها بعد نزول هذه اآليات املربئة هلا مكذبا للقرآن، ومن كذب بالقرآن 

مَّ لَْم َيأْتُوا بِأَْرَبَعةِ ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانَِني جَلَْدةً َولَا َتقَْبلُوا لَُهْم شََهاَدةً أََبدًا َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت ثُ{ : قال تعاىل
  ؟.} َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ 

لَكُمْ َبلْ ُهَو خَْيٌر لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِالْإِفِْك ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم لَا َتْحَسُبوُه َشرا { : مث قال تعاىل بعد ذلك
لَوْلَا إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمَناتُ }{ ِمْنُهْم َما اكَْتَسَب ِمَن الْإِثْمِ َوالَِّذي تََولَّى ِكبَْرُه ِمْنُهمْ لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم 

َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة لََمسَّكُْم { إىل قوله تعاىل } ُمبٌِني  بِأَنْفُِسهِمْ َخيًْرا َوقَالُوا َهذَا إِفٌْك
وََتْحَسبُوَنُه َهيًِّنا َوُهوَ إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما لَْيسَ لَكُْم بِِه ِعلٌْم }{ ِفي َما أَفَْضُتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيمٌ 

َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآَياِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيمٌ }{ َيعِظُكُمُ اللَُّه أَنْ َتُعوُدوا ِلِمثِْلِه أََبًدا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني }{ ِعْنَد اللَِّه َعِظيمٌ 
ةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة وَاللَُّه َيْعلَُم وَأَْنُتمْ لَا إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتشِيَع الْفَاِحَش}{ 

  .} َتْعلَُمونَ 

  ]١٩-١١: النور[
فأهل احلق الصادقون ال يفترون ما خيدش األعراض، بل لو علموا منكرا ارتكبه مؤمن فالستر عندهم عليه أوىل، إال 

حبه وعاند، وأهل الباطل الكاذبون يطلقون ألسنتهم يف أعراض الناس افتراًء بدون علم الضرر إذا جاهر صا
إهدار احلقوق بشهادة الزور ومن اآلثار املترتبة على الكذب شهادة الزور، وشهادة الزور تزهق هبا : اخلامس

ى هبا الفساق، ويفسق هبا األرواح، وتنتهك هبا األعراض، وتغتصب هبا األموال، وتستحل هبا الفروج، ويزك



العدول، ويفقد هبا الكفء مكانه الذي يستحقه لتنتفع به فيه األمة، ويوضع اخلائن هبا يف مكان تقتضي الضرورة أن 
يكون فيه األمني وقد شرع اهللا الشهادة من أجل توثيق احلق، والذي يوثق احلق بشهادته هو العدل، أما شاهد الزور 

  ]٢: الطالق. [} َوأَْشهِدُوا ذََوْي َعْدلٍ مِْنكُْم َوأَِقيُموا الشََّهاَدةَ ِللَِّه { : حفظه قال تعاىل فإنه يضيع احلق بدال من
: الفرقان. [} َوالَِّذيَن لَا َيشَْهُدونَ الزُّورَ { : صفة شهادة الزور، فقال تعاىل -وهم املؤمنون به-ونفى عن أهل احلق 

٧٢[  

باحلق يف كل حال، ولو كانت الشهادة تؤدي إىل أخذ صاحب احلق حقه أن يشهدوا  -أي أهل احلق-وأمرهم 
 يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَوِ الَْواِلَدْينِ{ : منهم، كما قال تعاىل

  ]٣٥: النساء. [} َوالْأَقَْربَِني 
َوَمْن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ { : اهتام الكاذب بعيوبه َمن هم منها براء كما قال تعاىل يف مثل هذا: الضرر السادس

  ]١١٢: النساء. [} َيْرمِ بِِه بَرِيئًا فَقَِد اْحَتَملَ ُبْهتَاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا 

رق سالحا، فشكاه صاحب السالح إىل رسول وقد ذكر املفسرون أن هذه اآلية نزلت يف طعمة بن أبريق الذي س
فألقى السارق السالح املسروق يف بيت رجل بريء، ليربئ نفسه وحيمل الربيء إمثه،  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

براءة السارق، فأنزل اهللا هذه اآلية وآيات قبلها  -يف الظاهر-وعندما وجد السالح يف بيت الرجل الربيء ثبتت 
. [ }  َخِصيًما إِنَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ لَِتْحكَُم َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراكَ اللَُّه َولَا َتكُْن ِللَْخاِئنَِني{  :منها قوله تعاىل

وما أكثر ما يرتكب ناس ] ، وراجع تفسري هذه اآليات يف كتاب تفسري القرآن العظيم البن كثري ١٠٥: النساء
ويربؤون أنفسهم مما ارتكبوه ويلطخون به الربيئني وبنظرة يف وسائل اإلعالم يف هذا العصر يرى ! ئةمثل هذه اخلطي

املرء العجب العجاب من االهتامات الكاذبة من فرد آلخر، ومن مجاعة أو حزب جلماعة أو حزب آخر، ومن دولة 
اهتم هبا غريه والسبب يف ذلك هو االتصاف  لدولة أخرى، وكثريا ما يكون املتَّهِم غارقا يف العيوب والنقائص اليت

  .العدل: بصفة الكذب اليت تالزم أهل الباطل غالبا، وفقد صفة الصدق اليت تالزم أهل احلق ثالثا

والعدل من أسس صفات أهل احلق، وهو مطلوب ضرورة يف احلياة عند كل األمم، وال تستقيم احلياة بدونه، 
نه ضرورة حلياهتا، ألن كل فرد وكل أسرة وكل أمة حترص على أن ال ميسها واألمم كلها مسلمها وكافرها تعلم أ

-غريها بالظلم، بل حتب أن ينصفها املتعامل معها، لكن الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وشريعة اهللا العادلة 
من غري أن -ظلم غريهم حيرصون على أن يعاملهم الناس بالعدل، والغالب أهنم إذا قدروا على  -وهم أهل الباطل

ال يتورعون عن الظلم، ألهنم ال خيشون جزاء وال عقابا إال إذا ناهلم القانون والقضاء وما يسمى  -يناهلم ضرر
  .فإذا أمنوا من ذلك كله، فاألصل عندهم األثرة وظلم الغري، ألهنم أهل باطل -يف الدنيا-بأجهزة األمن 

صلى اهللا عليه -لقريب والبعيد والصديق والعدو، هو املؤمن باهللا وبرسوله والذي ال حيب الظلم ويالزمه العدل مع ا
واليوم اآلخر الذي يلتزم بشريعة اهللا وحكمه وينفذمها، وهؤالء هم أهل احلق، ألن احلق تعاىل أمرهم  -وسلم

ون أن إمياهنم ال بالعدل وهناهم عن الظلم، وهم يطمعون يف ثوابه على طاعته وخيافون من عقابه على معصيته، ويعلم
يكمل إال إذا أحبوا لغريهم ما حيبون ألنفسهم من اخلري، وقد يصل هبم إمياهنم إىل التنازل عن بعض حقوقهم اخلاصة، 

إذا كان التنازل عنها مشروعا، ولكنهم حيرصون على إيفاء الناس حقوقهم بدون نقصان وقد أكد اهللا تعاىل لعباده 



إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ { : ى عما يناقضهما من الظلم والفساد واملنكر، فقال تعاىلأنه يأمر بالعدل واإلحسان وينه
  ]٩٠: النحل. [} ُرونَ َوالْإِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الْقُرَْبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالْبَْغيِ َيعِظُكُْم لَعَلَّكُْم َتذَكَّ

عن اتباع أهواء أهل الكتاب الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم، وأمره أن يعلن للناس إميانه وقد هنى اهللا رسوله 
فَِلذَِلَك فَاْدُع َواْستَِقْم كََما أُمِْرَت َولَا تَتَّبِْع أَهَْواَءُهْم َوقُلْ { : مبا أنزل اهللا، وأنه أمر بالعدل بينهم، كما قال تعاىل

ةَ َبْيَنَنا َوَبيَْنكُمُ ِمْن ِكَتابٍ َوأُمِْرُت ِلأَْعِدلَ َبيَْنكُمُ اللَُّه َربَُّنا َوَربُّكُْم لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم لَا ُحجَّ آَمْنُت بَِما أَْنَزلَ اللَُّه
  ]١٥: الشورى. [} اللَُّه َيْجَمُع َبيَْنَنا وَإِلَْيِه الَْمِصُري 
كما هنى -بالعدل ولو كان على أنفسهم وهناهم عن اتباع اهلوى  -أمر نبيهكما -وأمر اهللا تعاىل عباده املؤمنني 

َوالْأَقَْربِنيَ  يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُوُنوا قَوَّاِمَني بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَنْفُِسكُْم أَوِ الْوَاِلَدْينِ{ : كما قال تعاىل -نبيه
َه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ ْو فَِقًريا فَاللَُّه أَوْلَى بِهَِما فَلَا َتتَّبِعُوا الْهََوى أَنْ تَْعِدلُوا َوإِنْ َتلُْووا أَْو ُتعْرُِضوا فَإِنَّ اللَّإِنْ َيكُْن غَنِيا أَ

  ]١٣٥: النساء. [} َخبًِريا 

ب أو صديق، وإما إلنزال ضرر فاهلوى كثريا ما يغري اإلنسان بالظلم وترك العدل، إما جلر مصلحة لصاحبه أو لقري
حماباة القريب، بل والنفس، : واحلق سبحانه وتعاىل أراد أن يستأصل هذا اهلوى الظامل يف كال األمرين. بعدو بغيض

َولَا يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُوُنوا قَوَّاِمَني ِللَِّه ُشَهَداَء بِالِْقْسِط { : كما مضى، وبغض العدو أو اخلصم، فقال تعاىل
  ]٨: املائدة. [} بٌِري بَِما َتْعَملُونَ َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ َعلَى أَلَّا َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقَْرُب ِللتَّقَْوى َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخ

وأن يعدل مع أشّد  أن ينصف القادر خصمه ولو على نفسه أو أقربائه: إنه قمة ما حتتاج إليه األمم يف كل زمان
  .أعدائه

وقد يرى أعداء احلق أن هذا من املثاليات قد تدور باخليال ولكن تطبيقها يف الواقع بعيد املنال، وهذا الرأي صحيح 
منهج اهللا الذي أنزله يف كتابه ودعا إليه : بالنظر إىل األوضاع اليت يعيش الناس فيها بعيدا عن منهج احلق وتطبيقه

فطبقوه تطبيقا تندب  -صلى اهللا عليه وسلم-اب لدعوته الرعيل األول من أصحاب رسول اهللا عباده، وقد استج
وإن كانوا قلة يف -البشرية اليوم حظها التعيس لفقده، وتبعهم على ذلك أهل احلق وال زال منهم من يتمسك به 

تتمناه من العدل الذي أمر اهللا  ولو عاد املسلمون إىل ذلك املنهج من جديد لرأت األمم يف األرض ما -هذا الزمان
إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ تَُؤدُّوا الْأَمَاَناتِ إِلَى أَْهِلَها وَإِذَا َحكَْمُتمْ { : به على وجه العموم، وأمر به يف احلكم كما قال تعاىل
  ]٥٨: النساء. [} إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميًعا َبصًِريا  َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُُموا بِالَْعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِعمَّا َيعِظُكُمْ بِِه

َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الْمَْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْنانِ { : وأمر به يف الشهادة كما قال تعاىل
  ]١٠٦: املائدة. [}  ذََوا َعْدلٍ مِْنكُْم أَْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم

وأمر به يف الصلح بني الناس، حبيث ال يكون يف الصلح ظلم ألحد املتخاصمني، بسبب ضعفه وقوة خصمه أو لغري 
ْخَرى فَقَاِتلُوا َوإِنْ طَائِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلحُوا بَْيَنُهَما فَإِنْ َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى الْأُ{ : ذلك، كما قال تعاىل

. } لََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني الَِّتي َتبِْغي حَتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه فَإِنْ فَاَءْت فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُوا إِنَّ ال
  ]٩: احلجرات[

ْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُ{ : وأمر به يف التعامل األسري، فقال تعاىل
  ]٣:النساء. [} َتْعِدلُوا فَوَاِحَدةً أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ذَِلَك أَْدَنى أَلَّا َتعُولُوا 



ي هو مالزم ألهل احلق حبسب وكل احلقوق اليت أمر اهللا هبا، وكل املظامل اليت هنى اهللا عنها، إمنا تتحقق بالعدل الذ
. » إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور « : أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-نصيبهم منه وصح عن رسول اهللا 

وكل -أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم-وقد رىب رسوله اهللا ] ١٨٢٧: رقم احلديث) ١٤٥٨/  ٣: (مسلم [ 
م بذلك أعداؤهم من أهل الكتاب كما يف حديث ابن عباس على العدل، حىت اعترف هل -رسول سبقه كذلك
خيرب، واشترط أن له األرض وكل صفراء وبيضاء  -صلى اهللا عليه وسلم-افتتح رسول اهللا : رضي اهللا عنهما، قال

حنن أعلم باألرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف، : قال أهل خيرب]. يعين الذهب والفضة[
بعث إليهم عبد اهللا بن رواحة ، فحرز عليهم ] يقطع[ه أعطاهم على ذلك، فلما كان حني يصرم النخل فزعم أن

فأنا : يف ِذه كذا وكذا، قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة ، فقال: النخل، وهو الذي يسميه أهل املدينة اخلرص، فقال
به تقوم السماء واألرض قد رضينا أن ) و(احلق  هذا: قالوا. حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت] أي أتوىل[أَيل 

  ]..وهو صحيح) ٥٨٢/  ١(وابن ماجه ) ٦٩٨/  ٣(أبو داود واللفظ له " [ نأخذه بالذي قلت

كان يبعث عبد اهللا بن رواحة إىل خيرب، فيخرص بينه  -صلى اهللا عليه وسلم-وعن سليمان بن يسار أن رسول اهللا 
وخفف عنا وجتاوز يف ] يعين رشوة[هذا لك : حليا من حلي نسائهم، فقالوا لهفجمعوا له : وبني يهود خيرب، قال

واهللا إنكم ملن أبغض خلق اهللا إيلّ وما ذاك حباملي على أن ! يا معشر اليهود: (القسم، فقال عبد اهللا بن رواحة 
قامت السماوات واألرض هبذا : فقالوا). أحيف عليكم، فأما ما عرضتم علّي من الرشوة فإهنا سحت، وإنا ال نأكلها

وقال شيخ اإلسالم ابن ]. واحلديث مرسل وهو يفيد شيئا مما جرى بني ابن رواحة واليهود) ٢٧٠/  ٤(املوطأ [
  :تيمية رمحه اهللا

وأمور الناس تستقيم مع العدل الذي فيه االشتراك يف أنواع اإلمث، أكثر مما تستقيم مع الظلم يف احلقوق وإن مل (
: إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة، ويقال: هلذا قيلتشترك يف إمث، و

ليس ذنب « :  -صلى اهللا عليه وسلم-الدنيا تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم واإلسالم، وقد قال النيب 
وإن كان مغفورا له مرحوما يف اآلخرة، وذلك  فالباغي يصرع يف الدنيا. » أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم 

أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن مل يكن لصاحبها يف اآلخرة من خالق، ومىت مل تقم 
وإن الذي )] ٢٨١٤٦: (جمموع الفتاوى...) [ بعد مل تقم وإن كان لصاحبها من اإلميان ما جيزى به يف اآلخرة

العامل اليوم يدرك املآسي اليت نزلت به بسبب فقد العدل أو قلته اليت تقترب من العدم، فال جند ضعيفا يتأمل أحوال 
من األفراد واجلماعات والدول، ولو أردنا أن نضرب أمثلة لذلك لطال بنا املقام  -إال ما شاء اهللا-ينصفه القوي 

هود بأطفال فلسطني وشيوخها ونسائها من قهر وإذالل ويكفي أن تقعد قليال أمام شاشة التلفاز لترى ماذا يفعل الي
  .وقتل وتشريد وسجن واعتقال وهدم منازل بالصواريخ على من فيها

وأن ترى نصارى الصرب وهم يفعلون باملسلمني يف البوسنة واهلرسك أعظم مما فعله اليهود، وذلك يف وسط قارة 
يكشف عن مقابر مجاعية آلالف  -م١٩٩٦-هـ ١٤١٧من سنة -ويف هذه األيام [احلرية والعدل واملساواة 

والعامل كله ميور بالفنت واملصائب بسبب الظلم وفقد ] املسلمني الذين قتلهم الصرب عندما احتلوا مدهنم وقراهم
العدل، وهيئة األمم املتحدة ومنظماهتا وجملسها املسمى مبجلس األمن، تتصرف فيها دولة واحدة استبدت باألمر، 

يئة ومنظماهتا ودول العامل كله كما تريد، فإذا رأت أن هلا مصلحة من التدخل يف أي حدث يقع يف حترك تلك اهل



العامل أجلبت خبيلها ورجلها وحشدت كل الدول لتحقيق مآرهبا ولو أهلكت بذلك احلرث والنسل مدعية أهنا 
ل يف احلدث وروضت غريها تنصف املظلوم من ظامله، وإذا رأت أن عدم التدخل من مصلحتها أحجمت عن التدخ

على اإلحجام بأسلوب ماكر خمادع، أو بتهديد شديد ظامل وكيف يرجى من هيئة األمم املتحدة خري لضعيف وهي 
  !تصدر قراراهتا باإلمجاع أو األغلبية، فَُتعَطِّل كُلَّ تلك القرارات دولةٌ واحدة عند التنفيذ؟

قد احتشدت جبواره مجيع دول العامل، ومع ذلك تستطيع دولة بل أين العدل واإلنصاف فيما يسمى جملس األمن و
الدول اليت هلا مندوبون دائمون، وهلا حق نقض أي قرار يتخذه اجمللس [من مخس دول تعطيل أي قرار يصدره 

أمريكا وفرنسا، وبريطانيا، والصني، وروسيا، ولكن أمريكا يف الوقت احلاضر : جمتمعة أو كل دولة على حدة هي
جمللس وغريه من منظمات اهليئة النفرادها باهليمنة الدولية، ومع زعمها أهنا دولة دميقراطية، فإن استبدادها تقود ا

هو الذي يثبت  -وهو صفة مالزمة ألهل احلق-وهبذا يعلم أن العدل ]. الدويل ال حدود له إال مصاحلها وعجزها
الذي تشقى به البشرية على مدار التاريخ وإذا  هو -وهو مالزم ألهل الباطل-احلق ويطرد الباطل، وأن الظلم 

شئت أن تعرف أمنوذجا للظلم الغاشم، وخباصة على املسلمني من أعلى مسؤول يف هيئة األمم املتحدة فاقرأ عن 
من قضية املسلمني ]عندما كان أمينا عاما لألمم املتحدة[مواقف أمينها العام العريب النصراين املصري بطرس غايل، 

سنة واهلرسك وإصراره على عدم تدخل األمم املتحدة حلماية هؤالء املسلمني الذين يتعرضون ألبشع اعتداء يف البو
  .صفة الرمحة: رابعا] ٢٢ص ١٠٠٢جملة اجملتمع الكويتية عدد [من قبل إخوانه الصرب النصارى 

ملخلوقني من الناس ومن صفات أهل احلق الرئيسة ُخلق الرمحة، وهي تقتضي من املتصف هبا اإلشفاق على ا
واحليوانات والرأفة هبم واإلحسان إليهم وملا كان اهللا هو احلق ومصدر احلق وُمَشرَِّعه ومنزل الوحي به وباعث 

جيب أن يعلم ابتداء [الذي وسعت رمحته كل شيء ) ١(الرسل من أجله، فهو تعاىل الرمحن الرحيم الرؤوف الودود 
لَْم يَِلْد }{ اللَُّه الصََّمدُ }{ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٌ { : ه وال يف أمسائه وال يف صفاتهأن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء يف ذات

واشتراك املخلوق مع اخلالق يف االتصاف بالرمحة وحنوها إمنا هو اشتراك } وَلَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد }{ َولَْم يُولَدْ 
أن وجود اهللا ذايت أزيل أبدي ووجود : وجود، والفرق بني الوجودينإن اهللا موجود واملخلوق م: لفظي مثل أن يقال

  _________] املخلوق استمده من اخلالق وهو وجود حمدود ببداية وهناية وغري ذلك
-ومع ذلك فإن موسى : جيب أن يعلم ابتداء أن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء يف ذاته وال يف أمسائه وال يف صفاته) ١(

م احلجة على فرعون عندما ادعى الربوبية وسخر منه ، واشتراك املخلوق مع اخلالق يف االتصاف أقا -عليه السالم
أن : إن اهللا موجود واملخلوق موجود، والفرق بني الوجودين: بالرمحة وحنوها إمنا هو اشتراك لفظي مثل أن يقال

  .دود ببداية وهناية وغري ذلكوجود اهللا ذايت أزيل أبدي، ووجود املخلوق استمده من اخلالق وهو وجود حم

وقد افتتح تعاىل كتابه الذي أنزله على رسوله رمحة للعاملني بالبسملة بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ وافتتحت هبا كل 
وتكرر لفظ الرمحة ]. ما عدا سورة براءة، اليت يرى بعض العلماء إهنا مكملة لسورة األنفال[سور القرآن الكرمي 

صلى اهللا عليه وسلم وقد وعد اهللا تعاىل أهل احلق من -اهتا كثريا يف القرآن الكرمي وكذلك يف سنة الرسول ومقتضي
وَالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمَناتُ َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ َيأُْمُرونَ { : املؤمنني الذين يقومون مبقتضى إمياهنم برمحته، فقال تعاىل

 اللَُّه إِنَّ اللََّه ْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُيِطيُعونَ اللََّه َوَرسُولَُه أُولَِئكَ َسيَْرَحُمُهُمبِالَْمْعرُوِف َوَيْنَه
  ]٧١: التوبة. [} َعزِيٌز َحِكيمٌ 



ا ُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َولَ{ : وأهل احلق املتصفون بالرمحة يطلبون من رهبم أن يرمحهم، كما قال تعاىل
  ]٢٨٦: البقرة. [} َواغِْفْر لََنا وَاْرَحمَْنا أَْنَت َمْولَاَنا فَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِينَ 

بَاَرٌك فَاتَّبُِعوُه وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ َوَهذَا كَِتاٌب أَنَْزلَْناُه ُم{ : ووصف سبحانه كتابه الذي جاء باحلق بأنه رمحة، فقال تعاىل
أَْو َتقُولُوا لَوْ أَنَّا }{ أَنْ َتقُولُوا إِنََّما أُنْزِلَ الِْكتَاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِمْن قَْبِلَنا َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدَراَستِهِْم لََغاِفِلَني }{ ُتْرَحُمونَ 

  ] ١٥٧: األنعام. [} ْهَدى ِمنُْهْم فَقَْد َجاَءكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن رَبِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ أُنْزِلَ َعلَْيَنا الِْكتَاُب لَكُنَّا أَ
الذين يشتركون معهم يف اإلميان  -وهم يف األرض-للمؤمنني -وهم يف السماوات -ويدعو مالئكة اهللا املقربون 

سببا يف دخول النار، مث خيتمون دعاءهم هلم والعمل باحلق، بأن يدخلهم اهللا اجلنة ويقيهم السيئات اليت تكون 
  ]٩: غافر. [} َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت َيْومَِئٍذ فَقَْد َرِحْمَتُه وَذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم { : بقوهلم

َوَمْن َحْولَهُ  الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش{ : بل إهنم استفتحوا دعاءهم للمؤمنني بالتوسل إليه برمحته، كما قال تعاىل
ةً َوِعلًْما فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتابُوا ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْسَتغِْفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنوا رَبََّنا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء َرْحَم

  ]٧: غافر. [} َواتََّبعُوا َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَاَب الَْجحِيمِ 
. } َوَما أَْرَسلْنَاَك إِلَّا َرْحَمةً ِللْعَالَِمَني { : بأنه رمحة للعاملني، فقال -صلى اهللا عليه وسلم-رساله نبيه حممدا ووصف إ

  ]١٠٧: األنبياء[
  ]٧٥: األنبياء. [} َوأَْدَخلْنَاُه ِفي َرْحمَِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني { :  -عليه السالم-وقال عن نبيه لوط 

  ]٨٦: األنبياء. [} َوأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا إِنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحَني { : ن بعض أنبيائه بعد ذكرهموقال ع
لَقَْد َجاَءكُمْ َرسُولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُمْ { :  -صلى اهللا عليه وسلم-وقال عن نبيه حممد 

  ]١٢٨: التوبة. [} نَِني َرُءوفٌ َرحِيٌم بِالُْمْؤِم

بأمته، وحرصه على أن يأخذوا منه احلق الذي جاءهم به، وخشيته عليهم من  -صلى اهللا عليه وسلم-ولشدة رمحته 
يأسف أسفا شديدا  -صلى اهللا عليه وسلم-البقاء يف الضالل الذي يؤدي هبم إىل سخط اهللا وأليم عقابه، كان 

فَلََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك َعلَى آثَارِِهْم إِنْ لَمْ { : يف اهلالك، ولذلك خاطبه اهللا تعاىل مسليا ومصربا ُيخشى أن يقع بسببه
  ]٦: الكهف. [} ُيْؤِمُنوا بَِهذَا الَْحِديثِ أََسفًا 

أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماءُ  ُمحَمٌَّد َرسُولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه{ : ووصفه اهللا تعاىل هو وأمته بأهنم رمحاء بينهم، فقال
، وشدهتم على الكفار إمنا هي يف احلقيقة من أجل رمحتهم إياهم وشفقتهم عليهم من أن ٢٩: الفتح. [ } َبْينَُهْم 

وإن خص هبا -وبرمحة احلق جل جالله اليت وسعت كل شيء يف هذه الدنيا ] ميوتوا على كفرهم فينالوا عذاب اهللا
 اهلداية والرضا والثواب اجلزيل يوم القيامة يف اآلخرة بعث رسله وأنزل كتبه وشرع أحكامه هلداية أهل احلق يف

  .البشر، وهبا جعل الناس والدواب يترامحون فيما بينهم يف حياهتم

ولكن الرمحة احلقيقية هي تلك الرمحة اليت يتصف هبا أهل احلق، فتستويل على نفوسهم ومشاعرهم، وجتعلهم يف كل 
حلظة من حلظات حياهتم يشفقون على أهل الباطل الذين قست قلوهبم وخلت من الرمحة، حىت على أنفسهم 

فأصروا على رفض احلق وحماربته وحماربة أهله والصد عنه، واستكربوا استكبارا لذلك ترى أهل احلق الرمحاء 
لون من املشاق واحملن واملؤامرات ما ال حيملون احلق إىل الناس، ويسابقون به أهل الباطل إىل عقول البشر، ويتحم

تتحمله اجلبال الرواسي والذي يرجع إىل قصص األنبياء وحوارهم مع أممهم ومواقف تلك األمم من دعوهتم من 



التكذيب واالستهزاء والتحقري والتهديد مع صرب أولئك األنبياء وتلطفهم ولينهم وحسن أسلوهبم تتبني له الرمحة 
  ولئك الرسل لقومهم اليت حلت يف قلوب أ

اثنان منهما لنبيني وثالث ألحد املؤمنني : مناذج للرمحة اليت يتصف هبا أهل احلق ويكفي أن نذكر ثالثة مناذج
  .عليه السالم-نيب اهللا نوح : النموذج األول

هم جيادلونه وهو أول رسول بعثه اهللا تعاىل للناس يف عهده رمحة هلم، فمكث يدعو قومه ألف سنة إال مخسني عاما، و
بالباطل ويسخرون منه وحياولون إدخال اليأس إىل قلبه، وهو ميضي يف طريقه صابرا حمتسبا رحيما هبم شفيقا عليهم، 

منوعا أساليبه يف دعوهتم، يدعوهم يف الليل والنهار، ويف السر واجلهر، مرغبا هلم إذا اتبعوه، بالعيش احلسن يف 
ومهددا إذا عصوه، باهلالك يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة، والقوم ال يزدادون إال الدنيا، والنعيم املقيم يف اآلخرة، 

عنادا واستكبارا، حىت يأيت أمر اهللا، فيضطر إىل أن يتعلم النجارة لصنع سفينة ينجو فيها بنفسه ومن آمن معه بأمر 
ته تصويرا مفصال دقيقا فلنذكر من ربه، ويرى فلذة كبده وهو يغرق مع أعداء اهللا وقد صورت اآليات القرآنية قص

  :بعض اآليات بدون تعليق فال كالم ميكن أن يؤدي معانيها مثلها
. } ُهْم ظَاِلُمونَ َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنٍة إِلَّا َخْمِسَني َعاًما فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ َو{ 
  ]١٤: العنكبوت[

قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي }{ إِنَّا أَْرَسلَْنا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَيُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم {  الرمحن الرحيم بسم اهللا
نُوبِكُْم َوُيَؤخِّْركُْم إِلَى أََجلٍ ُمَسمى إِنَّ أََجلَ َيْغِفْر لَكُْم ِمْن ذُ}{ أَِن اعُْبُدوا اللََّه وَاتَّقُوُه َوأَِطيُعوِن }{ لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني 

}{ فَلَْم يَزِْدُهْم ُدعَاِئي إِلَّا ِفرَاًرا }{ قَالَ َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيلًا َوَنهَاًرا }{ اللَِّه إِذَا َجاَء لَا يَُؤخَُّر لَْو كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
ثُمَّ إِنِّي }{ ا ْم ِلَتغِْفَر لَُهْم َجَعلُوا أَصَابَِعُهْم ِفي آذَانِهِْم وَاْستَْغَشْوا ثَِيابَُهْم وَأََصرُّوا َواْسَتكَْبُروا اسِْتكْبَاًرَوإِنِّي كُلََّما َدَعْوُتُه

يُْرِسلِ }{ رَبَّكُمْ إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا  فَقُلُْت اْسَتْغِفرُوا}{ ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَُهْم وَأَسَْرْرُت لَُهْم إِسَْراًرا }{ َدَعْوُتُهمْ جَِهاًرا 
َما لَكُْم لَا تَْرُجونَ ِللَِّه }{ َوُيْمِدْدكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني وََيجَْعلْ لَكُْم جَنَّاٍت وََيجَْعلْ لَكُْم أَْنَهاًرا }{ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا 

  }{َوقَاًرا 

َوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ نُوًرا َوَجَعلَ الشَّْمَس }{ أَلَمْ َتَرْوا كَْيفَ َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا }{ َوقَْد َخلَقَكُْم أَطْوَاًرا 
كُمُ الْأَْرَض بِسَاطًا وَاللَُّه َجَعلَ لَ}{ ثُمَّ ُيِعيدُكُْم ِفيَها وَُيخْرُِجكُْم إِْخرَاًجا }{ وَاللَُّه أَنَْبَتكُْم ِمَن الْأَْرضِ َنَباًتا }{ ِسرَاًجا 

}{ قَالَ نُوٌح َربِّ إِنَُّهْم َعَصوْنِي وَاتََّبُعوا َمْن لَْم َيزِْدُه َمالُُه َووَلَُدُه إِلَّا َخَساًرا }{ ِلَتْسلُكُوا ِمْنَها ُسُبلًا ِفجَاًجا }{ 
َوقَْد أََضلُّوا }{ نَّ وَدا َولَا سَُواًعا َولَا َيغُوثَ َوَيعُوَق وََنْسًرا َوقَالُوا لَا َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم َولَا َتذَُر}{ َوَمكَُروا َمكًْرا كُبَّاًرا 

}{ ِممَّا َخطِيئَاِتهِْم أُغْرِقُوا فَأُْدِخلُوا َناًرا فَلَْم َيجُِدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاًرا }{ كَِثًريا َولَا َتزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َضلَالًا 
إِنََّك إِنْ َتذَْرُهمْ ُيِضلُّوا ِعبَاَدَك َولَا يَِلُدوا إِلَّا فَاجًِرا كَفَّاًرا }{ َربِّ لَا َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ِمَن الْكَافِرِيَن َديَّاًرا  َوقَالَ ُنوٌح

  َربِّ اغِْفْر ِلي َولَِواِلَديَّ َوِلمَْن}{ 

  ]سورة نوح. [} وَلَا َتزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َتبَاًرا  َدَخلَ َبيِْتَي ُمْؤِمًنا َوِللُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت
فَفََتْحَنا أَْبوَابَ }{ فََدَعا َربَُّه أَنِّي َمْغلُوٌب فَاْنَتِصرْ }{ كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ فَكَذَُّبوا َعْبَدَنا َوقَالُوا َمْجُنونٌ َواْزُدجِرَ { 

}{ َوَحَملَْناُه َعلَى ذَاِت أَلْوَاحٍ َوُدُسرٍ }{ وَفَجَّرَْنا الْأَْرَض ُعُيوًنا فَالَْتقَى الَْماُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر }{ السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ 
  ]١٥-٩: القمر. [} َولَقَْد َترَكَْناَها آَيةً فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ }{ َتْجرِي بِأَْعيُنَِنا جََزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر 



}{ أَنْ لَا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَابَ َيْومٍ أَلِيمٍ }{ دْ أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَكُْم َنِذيٌر ُمبِنيٌ َولَقَ{ 
اكَ اتَّبََعَك إِلَّا الَِّذيَن ُهْم أََراذِلَُنا بَاِدَي الرَّأْيِ َوَما َنَرى فَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنَراَك إِلَّا َبَشًرا ِمثْلََنا َوَما َنَر

قَالَ َيا قَْومِ أَرَأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآتَانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدهِ }{ لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ َبلْ نَظُنُّكُْم كَاِذبِنيَ 
وََيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه َمالًا إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوَما أََنا بِطَارِدِ }{ لَْيكُْم أَُنلْزُِمكُُموَها َوأَْنُتْم لََها كَارُِهونَ فَُعمَِّيْت َع

َيا قَْومِ َمْن َيْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه إِنْ طَرَْدُتُهمْ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ َو}{ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َولَكِنِّي أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ 
  تَْزَدرِيَولَا أَقُولُ لَكُْم عِْنِدي خََزاِئُن اللَِّه َولَا أَْعلَُم الَْغْيَب َولَا أَقُولُ إِنِّي َملٌَك َولَا أَقُولُ ِللَِّذيَن }{ 

قَالُوا َيانُوُح قَْد جَاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرتَ }{ خَْيًرا اللَُّه أَْعلَُم بَِما ِفي أَنْفُسِهِْم إِنِّي إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني  أَْعُيُنكُْم لَْن ُيؤِْتَيُهمُ اللَُّه
َولَا َيْنفَُعكُمْ }{ َوَما أَْنُتمْ بُِمْعجِزِيَن قَالَ إِنََّما يَأِْتيكُْم بِِه اللَُّه إِنْ َشاَء }{ جَِدالََنا فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِنِ }{  ُنْصِحي إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَُّه يُرِيدُ أَنْ ُيْغوَِيكُْم ُهَو َربُّكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ
َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِلَّا َمْن قَْد آَمَن فَلَا َتْبَتِئْس }{ َنا َبرِيٌء ِممَّا ُتْجرُِمونَ افَْتَرْيُتُه فََعلَيَّ إِجَْراِمي وَأَ

وََيْصَنعُ الْفُلْكَ }{ ْم ُمْغَرقُونَ َواْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعيُنَِنا َوَوحْيَِنا َولَا ُتخَاِطبْنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّه}{ بَِما كَاُنوا َيفَْعلُونَ 
ِه َسِخُروا ِمْنُه قَالَ إِنْ َتْسَخرُوا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِْنكُْم كََما    فَسَْوَف}{ َتْسَخُرونَ َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َملَأٌ ِمْن قَْوِم

حَتَّى إِذَا َجاَء أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر قُلَْنا احِْملْ ِفيَها ِمْن كُلٍّ }{ اٌب ُمقِيٌم َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيْخزِيِه َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعذَ
 َوقَالَ ارْكَُبوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه}{ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلَكَ إِلَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إِلَّا قَِليلٌ 

وَِهَي َتْجرِي بِهِْم ِفي َمْوجٍ كَالْجَِبالِ َوَناَدى نُوٌح اْبَنُه َوكَانَ ِفي َمْعزِلٍ َيابَُنيَّ }{ َمجَْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َربِّي لََغفُوٌر َرِحيمٌ 
لَْماِء قَالَ لَا عَاِصَم الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِلَّا َمْن قَالَ َسآوِي إِلَى َجَبلٍ َيْعِصمُنِي ِمَن ا}{ اْركَْب َمَعَنا َولَا َتكُْن َمَع الْكَاِفرِيَن 

َوِقيلَ يَاأَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَقِْلِعي َوِغيَض الَْماُء َوقُِضَي }{ َرِحَم َوَحالَ َبْيَنُهَما الَْمْوُج فَكَانَ ِمَن الُْمْغَرِقَني 
َونَاَدى نُوٌح َربَُّه فَقَالَ َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدكَ }{ يِّ َوِقيلَ بُْعًدا ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني الْأَْمُر َواْستََوْت َعلَى الُْجوِد

  الَْحقُّ َوأَْنَت أَْحكَُم

أَلْنِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنِّي أَِعظَُك أَنْ قَالَ يَاُنوحُ إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ فَلَا َتْس}{ الَْحاِكِمَني 
قَالَ َربِّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَنْ أَسْأَلََك َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم َوإِلَّا َتْغِفْر ِلي َوتَْرَحْمنِي أَكُْن ِمَن }{ َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني 

امٍ ِمنَّا َوَبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك َوأَُممٌ َسُنَمتِّعُُهْم ثُمَّ َيَمسُُّهْم ِمنَّا ِقيلَ َيانُوُح اْهبِطْ بَِسلَ}{ الَْخاِسرِيَن 
إِنَّ الَْعاِقَبةَ ِتلَْك ِمْن أَْنَباِء الْغَْيبِ ُنوِحيَها إِلَْيَك َما كُْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َولَا قَْوُمَك ِمْن قَْبلِ َهذَا فَاصْبِْر }{ َعذَاٌب أَلِيٌم 

  ]سورة هود[} ِللُْمتَِّقَني 

عليه -هذا هو النموذج األول، وهو أول رسول بعثه اهللا إىل الناس ليخرجهم من الظلمات إىل النور، وهو نوح 
ولوال ما رزقه اهللا من رمحة وشفقة وصرب، ملا قدر أن يستمر يف دعوة قومه الذين وقفوا منه هذه املواقف  -السالم
َولَقَدْ أَْرَسلَْنا نُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنٍة إِلَّا َخْمِسَني َعاًما فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ { : ملدة الطويلة املديدةتلك ا

  شبيهة بقصته -غري نوح -وقصص األنبياء عليهم السالم ] العنكبوت[} َوُهْم ظَاِلُمونَ 
  

صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي ختم به مجيع الرسل، وختم بكتابه ودينه املفصل -هللا حممد رسول ا: النموذج الثاين
  .الكامل مجيع الكتب واألديان رمحة من اهللا للعاملني



يف وقت أظلمت فيه اآلفاق بالشرك والوثنية واجلهل، وانطمست معامل  -صلى اهللا عليه وسلم-فقد بعثه 
مه األقربني، مث عشريته احمليطني به، مث العرب أمجعني، مث أمم األرض الرساالت، وكلف تبليغ هذا الدين إىل قو
ما لقيه إخوانه املرسلون، من أقوامهم الضالني من  -صلى اهللا عليه وسلم-وعظماءها من األمراء والسالطني، ولقي 

قام اهللا هبم دين األذى واالمتحان، والصد عن سبيل اهللا واتباع سبيل الشيطان، وأوذي معه صحبه الكرام الذين أ
سرا وعلنا، وعرض دعوته على الغين والفقري، والقوي والضعيف، وهجر  -صلى اهللا عليه وسلم-اإلسالم دعا 

بالده مكة هو وصحبه عندما سد املشركون أمام دعوته األبواب، وكانت أحب البالد إىل اهللا واصل دعوته يف 
هد يف اهللا حق جهاده مدافعا عن دين اهللا، وقائما بدعوة املدينة، وهجم عليه املشركون من كل حدب وصوب، فجا

اهللا، وسالت دماؤه الزكية وجرح جسمه الطاهر وكسرت أسنانه النظيفة، وقتل كثري من أصحابه، مستشهدين يف 
 ساح اجلهاد اليت اشترك معهم فيها املالئكة املقربون، حىت نصر اهللا دينه وأعلى كلمته وكان ذلك كله امتثاال ألمر

  .ربه، ورمحة بعباد اهللا ليخرجهم من الظلمات إىل النور

وكيف وقف قومه املشركون واليهود والنصارى من  -صلى اهللا عليه وسلم-ولنقرأ كذلك بعض اآليات يف معاناته 
  .احلق الذي جاء به، وكيف صرب ومضى مشفقا عليهم رحيما هبم

َوَما َتأِْتيهِْم ِمْن آَيةٍ }{ ي الْأَْرضِ َيْعلَمُ ِسرَّكُْم َوَجْهرَكُْم َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوِف{ : قال تعاىل
َيسَْتْهزِئُونَ فَقَْد كَذَُّبوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فَسَْوَف َيأِْتيهِمْ أَنَْباُء َما كَاُنوا بِهِ }{ ِمْن آَياِت رَبِّهِْم إِلَّا كَانُوا َعْنَها ُمعْرِِضَني 

ا السََّماَء َعلَْيهِْم ِمْدرَاًرا أَلَْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ َما لَمْ ُنَمكِّْن لَكُْم وَأَْرَسلَْن}{ 
َولَوْ َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاًبا ِفي }{ هِْم وَأَْنَشأَْنا ِمْن بَْعِدِهْم قَْرًنا آَخرِيَن َوَجَعلَْنا الْأَنَْهاَر َتجْرِي ِمْن َتْحتِهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُُنوبِ

َملَكًا َوقَالُوا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَنَْزلَْنا }{ ِقْرطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 
َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ }{ َولَْو َجَعلَْناُه َملَكًا لََجَعلَْناُه َرُجلًا َولَلََبسَْنا َعلَْيهِْم َما َيلْبُِسونَ }{ لَقُِضَي الْأَْمُر ثُمَّ لَا ُينْظَُرونَ 

  ِمْن

قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ اْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ }{ ونَ قَْبِلَك فََحاقَ بِالَِّذيَن َسِخرُوا ِمْنُهْم َما كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُ
لِْقَياَمِة لَا َرْيبَ قُلْ ِلَمْن َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قُلْ ِللَِّه كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ لََيْجَمعَنَّكُمْ إِلَى َيْومِ ا}{ الُْمكَذِّبِنيَ 
قُلْ أَغَْيَر اللَّهِ }{ َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم }{ َخِسرُوا أَْنفُسَُهْم فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ ِفيِه الَِّذيَن 

أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم َولَا َتكُوَننَّ ِمَن  أَتَِّخذُ وَِليا فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو ُيطِْعُم َولَا ُيطَْعُم قُلْ إِنِّي أُِمْرتُ أَنْ
َمْن ُيْصَرْف َعْنُه َيْومَِئٍذ فَقَْد َرِحَمُه وَذَِلَك الْفَْوزُ }{ قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَبِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ }{ الُْمْشرِِكَني 

َوُهَو }{ ا كَاِشَف لَُه إِلَّا ُهَو َوإِنْ يَْمَسْسَك بَِخْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوإِنْ يَْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَ}{ الُْمبُِني 
  الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو الَْحكِيُم الَْخبُِري

َهذَا الْقُْرآنُ لِأُْنِذَركُمْ بِِه َوَمْن َبلَغَ أَئِنَّكُمْ قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهاَدةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد بَْينِي وََبْيَنكُْم َوأُوِحَي إِلَيَّ }{ 
الَِّذيَن آَتْيَناُهمُ }{ ا ُتْشرِكُونَ لََتشَْهُدونَ أَنَّ َمَع اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى قُلْ لَا أَْشَهُد قُلْ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد َوإِنَّنِي َبرِيٌء ِممَّ

َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه }{ ا َيْعرِفُونَ أَْبَناءَُهُم الَِّذيَن َخِسُروا أَنْفَُسُهْم فَُهْم لَا ُيؤِْمُنونَ الِْكَتابَ َيْعرِفُوَنُه كََم
يَن أَْشَركُوا أَْيَن ُشرَكَاُؤكُُم الَِّذيَن َوَيْوَم َنْحُشُرُهمْ َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ لِلَِّذ}{ كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآَياِتِه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

انْظُْر كَْيَف كَذَبُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم }{ ثُمَّ لَمْ َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني }{ كُْنُتْم َتْزُعُمونَ 



ْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َوِم}{ َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ 
  َيَروْا

-٣: األنعام[} الْأَوَِّلنيَ  كُلَّ آَيٍة لَا ُيؤِْمُنوا بَِها حَتَّى إِذَا َجاُءوَك ُيجَاِدلُوَنَك َيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري
٢٥[  

َوقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لَكَ }{ َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِلَّا كُفُوًرا { : وقال تعاىل
أَْو ُتْسِقطَ }{ َجنَّةٌ ِمْن َنخِيلٍ َوِعَنبٍ فَُتفَجَِّر الْأَْنهَاَر ِخلَالََها تَفْجًِريا  أَْو َتكُونَ لََك}{ َحتَّى تَفُْجرَ لََنا ِمَن الْأَْرضِ َيْنُبوًعا 

اِء أَْو َيكُونَ لَكَ َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو َترْقَى ِفي السََّم}{ السََّماَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفًا أَوْ َتأِْتَي بِاللَِّه َوالَْملَاِئكَِة قَبِيلًا 
  ]٩٣-٨٩: اإلسراء. [} سُولًا َولَْن ُنْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْيَنا ِكتَاًبا نَقَْرُؤُه قُلْ سُْبَحانَ رَبِّي َهلْ كُْنُت إِلَّا َبَشًرا َر

رهم، ومع هذه املواقف القاسية العنيدة اليت كان يقفها قومه املشركون منه، كان حيزن حلاهلم ويتحسر ويهتم بأم
وَاْصبِْر َوَما { : رمحة هبم وإشفاقا على ما سيلقونه من مصري سيئ يف الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىل له مسليا ومصربا

  ]١٢٧: النحل. [} َصبُْرَك إِلَّا بِاللَِّه َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َولَا َتُك ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ 
  ]٧٠: النمل. [} َعلَْيهِْم َولَا َتُك ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ َولَا َتْحَزنْ { : وقال تعاىل
  ]٦: الكهف. [} فَلََعلََّك بَاِخٌع نَفَْسَك َعلَى آثَارِِهْم إِنْ لَْم ُيؤِْمُنوا بَِهذَا الَْحِديثِ أََسفًا { : وقال تعاىل
عوته، مشفقا عليهم راغبا يف هدايتهم حيزن حلال أمته الذين مل يستجيبوا لد -صلى اهللا عليه وسلم-هكذا كان 

أشد رمحة وشفقة على من آمن به من أصحابه، كما  -صلى اهللا عليه وسلم-برغم عدائهم وحرهبم له ولدينه وكان 
. } َرُءوٌف َرحِيٌم  لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني{ : قال تعاىل

  ]والعنت املشقة١٢٨: التوبة[

  ]٧: احلجرات. [} َواْعلَُموا أَنَّ ِفيكُمْ َرسُولَ اللَِّه لَوْ ُيِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ ِمَن الْأَْمرِ لََعنِتُّْم { : وقال تعاىل
  ]٢٩: الفتح. [} كُفَّارِ ُرَحَماُء َبيَْنُهْم ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه وَالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْ{ : وقال تعاىل

وقد ضرب لرمحته وشفقته على أمته، مثال برجلٍ استوقد نارا فلما أضاءت جعل الفراش والدواب تقع يف النار 
: والرجل حياول منعها وحجزها عن النار، وهي تأىب إال الوقوع فيها كما يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال

إمنا مثلي ومثل أميت كمثل رجل استوقد نارا، فجعلت الدواب « :  -صلى اهللا عليه وسلم-هللا قال رسول ا
مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما « : ويف لفظ..) » والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ حبجزكم، وأنتم تقحمون فيه 

: زهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، قالأضاءت ما حوهلا جعل الفراش وهذه الدواب اليت يف النار يقعن فيها، وجعل حيج
مسلم ..) [» فذلكم مثلي ومثلكم، أنا أخذ حبجزكم عن النار هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوين تقحمون فيها 

. ، والتقحم اإلقدام والوقوع يف األمور الشاقة من غري تثبت، واحلجز مجع حجزة وهي معقد اإلزار)١٧٨٩/  ٤(
.[  

وما قام به من الدعوة إىل اهللا بني املشركني وحرصه الشديد  -صلى اهللا عليه وسلم-سول والذي يدرس سرية الر
مع أهله وَخَدمه وأصحابه يرى رمحته شاخصة يف تلك السرية  -صلى اهللا عليه وسلم-على هدايتهم، وسريته 

رىب أصحابه فكانوا  وتتحدث بلسانه وعلى تلك الرمحة -صلى اهللا عليه وسلم-العطرة، تتحرك حبركة رسول اهللا 
يتسابقون إىل نفع احملتاجني ونصرة الضعفاء ويكفي ملعرفة رمحة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه برعيته، بيانه السياسي 



بعد بيعته الذي أوىل فيه من يستحق الرمحة اهتمامه، حيث خصه بنسبة كبرية من معاين ذلك البيان نصا، فكان مما 
يف فيكم قوي عندي حىت أزيح عليه حقه إن شاء اهللا، والقوي فيكم ضعيف عندي حىت والضع:"قاله يف ذلك البيان

  ]٦٩تاريخ اخللفاء، لإلمام السيوطي ص.." [آخذ احلق منه إن شاء اهللا
ووزيره عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما يتسابقان دون أن  -صلى اهللا عليه وسلم-وهو خليفة رسول اهللا -وكان 

  ] ٨٠ص: نفس املرجع[خلدمة عجوز كبرية السن، وكان اخلليفة يسبق وزيره إليها يعلم أحدمها باآلخر 
  .مؤمن آل فرعون: النموذج الثالث

ومرغبا فرعون وقومه يف االستجابة لدعوته، ومرهبا هلم من  -عليه السالم-وهو الذي انربى حماميا عن موسى 
  .على احلجة والربهان والعاطفة والرمحةخمالفته واالعتداء عليه بالقتل، يف بيان طويل وجدال قائم 

 -وليس استئذانه منهم إال خلداعهم وإظهار أنه يرجع إليهم يف األمور املهمة-فعندما مسع فرعون يستأذن مأله 
} نْ يُظْهَِر ِفي الْأَْرضِ الْفََساَد َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَرُونِي أَقُْتلْ ُموَسى َولَْيْدُع َربَُّه إِنِّي أََخافُ أَنْ يَُبدِّلَ ِديَنكُْم أَْو أَ{ : قائال

َوقَالَ ُموَسى { : كما قال اهللا تعاىل عنه -الذي ال ملجأ له سواه-وهو يستعيذ بربه  -عليه السالم-ومسع موسى 
ن رضي اهللا عنه من صمته خرج ذلك الرجل املؤم} إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ لَا ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ 

َوقَالَ { : فدافع عن موسى ودعا فرعون وقومه إىل اتباعه والبعد عن إيذائه، كما قال تعاىل-وهو من آل فرعون 
يِّنَاِت ِمْن رَبِّكُْم َوإِنْ َيكُ الَْبَرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إَِمياَنُه أََتقُْتلُونَ َرُجلًا أَنْ َيقُولَ رَبَِّي اللَُّه َوقَْد َجاءَكُْم بِ

َيا قَْومِ لَكُمُ }{ ْسرٌِف كَذَّاٌب كَاِذًبا فََعلَْيِه كَِذُبُه َوإِنْ َيكُ َصاِدقًا ُيصِْبكُْم بَْعُض الَِّذي َيِعدُكُْم إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي َمْن ُهَو ُم
  ُرَنا مِْنالُْملُْك الَْيْوَم ظَاهِرِيَن ِفي الْأَْرضِ فََمْن َيْنُص

حيث حيذر قومه من قتله بسبب  -عليه السالم-إىل هنا تظهر رمحة الرجل املؤمن مبوسى [} َبأْسِ اللَِّه إِنْ َجاَءَنا 
وهذا هو الذي يعتقده -يقتضي مناصرته واالستجابة له، وهو أنه يقول ريب اهللا، مث يفترض أنه إما أن يكون صادقا 

فإن صدق فسيكون قتلهم له وحماربة دعوته وباال  -حسب زعم فرعون وملئه- وإما أن يكون كاذبا -هذا احملامي
عليهم، وإن كذب فتركهم له ال يضرهم ويتحمل هو كذبه، ويف نصحه هذه رمحة هبم، مث يظهر رمحته هبم بأهنم 

 هذا غاية حيزرون امللك وهذا امللك ال يبقى مع الظلم بل سينزل هبم بأس اهللا فإذا نزل هبم فال ناصر هلم، ويف
َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ }{ قَالَ ِفْرَعْونُ َما أُرِيكُمْ إِلَّا َما أََرى َوَما أَْهدِيكُمْ إِلَّا َسبِيلَ الرَّشَاِد { ] النصح هلم والرمحة هبم

ثَُموَد وَالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلًْما مِثْلَ دَأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َو}{ إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم مِثْلَ َيْومِ الْأَحَْزابِ 
  ].ويف هذا ختويف هلم من عقاب اهللا يف الدنيا، وذلك رمحة هبم[} ِللِْعَباِد 

ِمْن َعاِصمٍ َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َيْوَم ُتَولُّونَ ُمْدبِرِيَن َما لَكُْم ِمَن اللَِّه }{ َوَيا قَْومِ إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التَّنَاِد { 
  ]ويف هذا حتذير هلم من عقاب اهللا هلم يف اآلخرة، وهو من رمحته هبم[} َهاٍد 

ْم إِلَّا َما أُرِيكُ{ : وهذا يعارض قول فرعون[} َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهِدكُمْ َسبِيلَ الرَّشَاِد { إىل قوله تعاىل .
  ]..كما سبق.. } َما أََرى َوَما أَْهدِيكُمْ إِلَّا َسبِيلَ الرََّشادِ 

َمْن َعِملَ َسيِّئَةً فَلَا ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ }{ َيا قَْومِ إِنََّما َهِذهِ الَْحيَاةُ الدُّْنَيا َمتَاٌع َوإِنَّ الْآِخَرةَ ِهَي َداُر الْقََرارِ { 
َوَيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعوكُْم إِلَى }{ ًحا ِمْن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ يُْرَزقُونَ ِفيَها بَِغْيرِ ِحسَابٍ َصاِل



}{ لَْيسَ ِلي بِِه ِعلٌْم وَأََنا أَْدُعوكُْم إِلَى الَْعزِيزِ الْغَفَّارِ َتْدُعونَنِي ِلأَكْفُرَ بِاللَِّه وَأُْشرِكَ بِِه َما }{ النََّجاِة َوَتْدُعوَننِي إِلَى النَّارِ 
للَِّه َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهمْ أَْصحَابُ لَا َجَرَم أَنََّما َتْدعُوَننِي إِلَْيِه لَْيسَ لَُه َدْعَوةٌ ِفي الدُّنَْيا َولَا ِفي الْآِخَرِة َوأَنَّ مََردََّنا إِلَى ا

فََوقَاُه اللَُّه سَيِّئَاِت َما َمكَُروا }{ فَسََتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم َوأُفَوِّضُ أَْمرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصٌري بِالِْعبَاِد  }{النَّارِ 
  قُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّالنَّاُر يُْعَرُضونَ َعلَْيَها غُدُوا َوَعِشيا َوَيْوَم َت}{ َوَحاقَ بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ 

ما أصعب كلمة احلق أمام الطغاة الفراعنة، وكثريا ما يكون أناس ] ٤٦-٢٦: اآليات من سورة غافر[} الَْعذَابِ 
عهم، يؤمنون باحلق الذي يكفر به الطغاة الفراعنة، ويودون أن يؤمن به أولئك الطغاة الفراعنة من أهل الباطل وأتبا

ولكنهم ال جيرءون على اجلهر بذلك، فيؤمنون باحلق يف أنفسهم ويكتمون ذلك اإلميان، خوفا من جربوت الطغاة 
الفراعنة وليس عليهم شيء يف ذلك الكتمان اضطرارا، ولكن اإلميان عندما يقوى والرمحة بالطغاة وأتباعهم عندما 

ألذى، يأىب ذلك اإلميان أن يبقى يف الصدور فيظهر يف األفعال تشتد، وكذلك الرمحة بأهل احلق املهدَّدين بالقتل وا
واألقوال، وتتضاءل قوة الطغاة الفراعنة يف نفوس املؤمنني الذين كانوا يكتمون إمياهنم، فيصدعون باحلق رمحة 
 بالداعي املغلوب وباملدعو املعاند، وهذا ما حصل من مؤمن آل فرعون رضي اهللا عنه وأرضاه وأكثر يف قصور

الطغاة الفراعنة من أمثاله، وهكذا يكون أهل احلق رمحاء فيما بينهم ورمحاء بغريهم، خبالف أهل الباطل فالغالب 
 -ولو كانت تلك املصاحل ظلما صرحيا-فيهم أن تكون الرمحة منزوعة من قلوهبم، وخباصة فيما يعارض مصاحلهم 

  .يف معاملتهم وخباصة مع أهل احلق فإن الغلظة والقسوة تكون مالزمة هلم

أهل احلق يدعون أهل الباطل إىل احلق وينصحوهنم بترك الباطل رمحة هبم، وأهل الباطل حياربون أهل احلق 
وينابذوهنم العداء، وخيرجوهنم من ديارهم، ويفتنوهنم يف دينهم بالضرب والرجم واحلبس والقتل، جتربا عليهم وقهرا 

والقرآن العظيم والواقع املعاصر كلها تدل على ذلك ولو أردنا تتبع وإذالال هلم وقسوة عليهم والتاريخ البشري 
ذلك الظلم والقسوة والقهر اليت تباين الرمحة وتنافيها، من القرآن الكرمي وكتب السنة، والتاريخ والواقع املعاصر، 

للربط بني أهل الحتاج ذلك منا إىل كتاب مستقل، فلنذكر مناذج من القرآن الكرمي ونشري إىل شيء من الواقع 
هذا إذا كانوا من غري -الباطل يف القدمي واحلديث سبق أن أهل احلق تالزمهم صفة الرمحة يف أغلب األوقات 

وأما أهل الباطل فاألصل أهنم غري  -األنبياء، وغري األنبياء ليسوا مبعصومني، أما األنبياء فال تفارقهم سجية الرمحة
معاين الرمحة، فالغالب أهنا تتعلق بتحقيق مصاحل هلم ومن مستلزمات رمحاء، فإذا ما وجدت عند بعضهم بعض 

  .!!!القسوة عند أهل الباطل اعتداء القوي على الضعيف مظاهر االعتداء
  :ولالعتداء مظاهر

  .إخراج القوي الضعيف من بلده وداره: املظهر األول

لك املعتدي، كاألنبياء والدعاة من أتباعهم وقد يكون املعتدى عليه من أهل احلق الرمحاء الذين يريدون اخلري لذ
إذا مل يستجيبوا -مع قومه، ويطلب منهم الصرب واملهادنة  -عليه السالم-فتأمل كيف يتلطف نيب اهللا شعيب 

  حىت حيكم اهللا بينه وبينهم، وكيف يردون عليه؟ -لدعوته
َمُنوا بِالَِّذي أُْرِسلُْت بِِه َوطَاِئفَةٌ لَْم ُيْؤِمنُوا فَاصْبُِروا َحتَّى َوإِنْ كَانَ طَاِئفَةٌ ِمْنكُْم آ{ : قال تعاىل عنه، وهو خياطب قومه

قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه { : فريدون عليه يف قسوة وكربياء} َيْحكَُم اللَُّه َبيَْنَنا َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني 



-٨٧: األعراف. [} ِذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَْريَِتَنا أَْو لََتعُوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا قَالَ أََولَْو كُنَّا كَارِِهنيَ لَُنْخرِجَنََّك يَاُشَعْيُب َوالَّ
٨٨.[  

بل حكى اهللا تعاىل عن الكفار عموما، هتديدهم ألهل احلق من األنبياء الرمحاء الذين جاءوهم بالرمحة واخلري، 
: كوا دين الرمحة الذي جاءوهم به ويعودوا إىل ملة الكفر والعذاب، كما قال تعاىلبإخراجهم من أرضهم، ما مل يتر

. }  َربُُّهْم لَُنهِْلكَنَّ الظَّاِلِمَني َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لُِرُسِلهِْم لَُنْخرِجَنَّكُْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لَتَُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَْيهِْم{ 
إىل الطهر والعفة والبعد عن فعل  -عليه السالم-وقد دعاهم لوط -وقال تعاىل عن قوم لوط ] ١٣ :إبراهيم[

َوَما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا { : الذين سخروا من دعوته هلم إىل التطهر من الفاحشة -الفاحشة املنكرة
  ]٨٢: األعراف. [} طَهَُّرونَ أَخْرُِجوُهْم ِمْن قَْريَِتكُْم إِنَُّهْم أَُناسٌ َيَت

{ : -املسجد احلرام-وقد أخرجه قومه من أحب بلد إليه  -صلى اهللا عليه وسلم-مسليا رسوله -وقال تعاىل 
  ]١٣ :حممد. [} َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّةً ِمْن قَْرَيِتَك الَِّتي أَخَْرَجْتكَ أَْهلَكَْناُهْم فَلَا َناِصَر لَُهْم 

َوإِذْ يَْمكُُر بَِك الَِّذينَ { : -مبينا مكر قومه به وتآمرهم عليه بالسجن أو القتل أو اإلخراج من بلده-وقال تعاىل 
  ]٣٠: األنفال. [} كَفَُروا ِليُثْبُِتوَك أَوْ َيقُْتلُوَك أَْو ُيخْرُِجوَك َويَْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللَُّه وَاللَُّه َخْيُر الَْماكِرِيَن 

وهو يهدد الرسول  -ومثله رؤوس العلمانيني املنتسبني إىل اإلسالم احملاربني له اليوم-وقال تعاىل عن رأس املنافقني 
َيقُولُونَ لَِئْن َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ الْأََعزُّ ِمْنَها { : واملؤمنني به، وخباصة املهاجرين -صلى اهللا عليه وسلم-

  ]٨: املنافقون. [} َوِللَِّه الِْعزَّةُ وَِلَرسُوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني َولَِكنَّ الُْمَناِفِقَني لَا َيْعلَُمونَ الْأَذَلَّ 

وأصحابه املهاجرين الذين أخرجتهم قريش من ديارهم وأمواهلم  -صلى اهللا عليه وسلم-وقال تعاىل عن نبيه 
الَِّذيَن أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ إِلَّا }{ نَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَدِيٌر أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَ{ : وأهليهم

 -أي إنسان من منزله وبالده بالقوة واإلكراه-وما أشق خروج اإلنسان ] ٤٠: احلج. [} أَنْ َيقُولُوا رَبَُّنا اللَُّه 
جه بسبب دعوته إىل احلق، قوما ضالال متمسكني بالباطل صادين عن احلق، فيخرجونه وخباصة عندما يكون إخرا

مقهورا مظلوما، هو جياهد يف وصول اخلري إليهم يف حال كونه مشفقا عليهم رحيما هبم، وهم يصرون على إخراجه 
  من دياره، قاسية قلوهبم ال تعرف الرمحة والرأفة مبن يستحقها 

عتدى عليه بدون حق وهذه العقوبة القاسية تعترب عند الطغاة الفراعنة أهل الباطل تفضال منهم سجن امل: املظهر الثاين
على أعدائهم من أهل احلق، ألن أهل احلق ال يستحقون احلياة، والسجن قد يكون حمطة يعرب منها السجني إىل 

  .مشنقة املوت، أو ينسى يف السجن نسيان القساة الذين نزعت الرمحة من قلوهبم

الرسول املوحد الذي يدعو إىل توحيد اهللا وعبادته وحده، وحيذره من أن يعبد  -عليه السالم-ففرعون يهدد موسى 
إهلا غريه، ويتوعده بالسجن مع اجملرمني من قطاع الطرق وسارقي األموال وقاتلي النفوس بدون حق، كما قال تعاىل 

  ]٢٩: الشعراء. [} لَنََّك ِمَن الَْمْسجُونَِني لَِئنِ اتََّخذَْت إِلًَها غَيْرِي لَأَْجَع{ : عنه
هذا التهديد بالسجن قصد منه إكراه الرسول املوحد الداعي إىل التوحيد الذي هو أصل كل حق، على اإلشراك 

تعرض للسجن بسبب تنزهه عن الفاحشة  -عليه السالم-باهللا وعبادة الطاغوت الذي هو أصل كل باطل ويوسف 
رأة العزيز يف قصر السلطة، وقصور طغاة امللوك والزعماء تضيق بالطاهرين الذين ينزهون أنفسهم اليت طلبتها منه ام

والتمكني إال الفسقة واجملرمون الذين حيبون الفاحشة، لذلك  -غالبا-من الفواحش، وال يلقى الترحيب فيها 



رفض صاحب احلق طلبها  حاولت عزيزة القصر إكراهه على املنكر واختذت لذلك اإلكراه كل وسيلة، فلما
واعتصم باهللا طلبت سجنه، فاستجاب لطلبها زوجها الديوثُ وَسَجنَه، وكان السجن أحب إىل صاحب احلق من أن 

  .يستجيب للباطل

وَالْفَْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْولَا أَنْ َرأَى ُبْرَهانَ َربِِّه كَذَِلَك لَِنْصرَِف َعْنُه السُّوَء { : قال تعاىل
بِأَْهِلَك ُسوًءا وَاْسَتَبقَا الْبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن ُدُبرٍ َوأَلْفََيا سَيَِّدَها لََدى الَْبابِ قَالَْت َما جََزاُء َمْن أََرادَ }{ الُْمْخلَِصَني 

  ]٢٥ - ٢٤: يوسف. [} إِلَّا أَنْ ُيْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليمٌ 
وبعد إقرارها بأهنا هي العاصية وإقرارها بأهنا هي اليت راودته على الفاحشة، صدر منها التهديد الظامل الذي هو عادة 

َولَقَْد َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه فَاْسَتْعَصَم َولَِئْن لَْم َيفَْعلْ { : أهل الباطل، للمظلوم الربيء صاحب احلق، كما قال تعاىل عنها
  ]٣٢: يوسف. [} ُه لَُيْسَجَننَّ َولََيكُوَنْن ِمَن الصَّاغِرِيَن َما آُمُر

قَالَ َربِّ السِّْجنُ { : ووقف صاحب احلق عايل الرأس، مفضال السجن على االستجابة للمنكر، كما قال تعاىل عنه
  ]٣٣: يوسف. [} ُب إِلَْيهِنَّ َوأَكُْن ِمَن الَْجاِهِلَني أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َيْدُعونَنِي إِلَْيِه وَإِلَّا َتْصرِْف َعنِّي كَْيَدُهنَّ أَْص

ويصدر احلكم الظامل من أهل الباطل على الربيء املظلوم صاحب احلق، دون رمحة لضعفه وال تقدير لرباءته كما 
األدلة والرباهني : واآليات] ٣٥: يوسف[  .} ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا الْآَياِت لََيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنيٍ { : قال تعاىل

الرجم باحلجارة وقد هدد أهل الباطل بالرجم رسلَ احلق : والقرائن الدالة على براءته وإمث العاصية املظهر الثالث
: الشعراء. [}  قَالُوا لَِئْن لَْم َتْنَتِه َيانُوُح لََتكُوَننَّ ِمَن الْمَْرُجوِمَني{ : ودعاته وأهله، كما قال تعاىل عن قوم نوح

١١٦[  
قَالَ أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتي َياإِْبَراِهيُم لَِئْن لَمْ { : وهدد آزر أبو إبراهيم ولَده إبراهيم بالرجم، كما قال اهللا تعاىل عنه

  ]٤٦: مرمي. [} َتْنَتِه لَأَْرُجمَنََّك َواْهجُْرنِي َمِليا 
قَالُوا َياُشعَْيُب َما َنفْقَُه { : مجه إال خوفا من رهطه، كما قال تعاىل عنهموحكى اهللا عن قوم شعيب أهنم مل يتركوا ر

  ]٩١: هود. [} كَِثًريا ِممَّا َتقُولُ وَإِنَّا لََنرَاَك ِفيَنا َضِعيفًا َولَوْلَا َرْهطُكَ لََرَجمَْناَك َوَما أَْنَت َعلَْيَنا بِعَزِيزٍ 

هدده فرعون وملؤه بالرجم فاستعاذ باهللا من ذلك، كما قال  -عليه السالم-ويظهر من بعض اآليات أن موسى 
  ]٢٠: الدخان. [} وَإِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َوَربِّكُْم أَنْ َتْرُجُموِن { : تعاىل عنه

ِئْن لَمْ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرَْنا بِكُْم لَ{ : وذكر تعاىل عن بعض األمم أهنا هددت رسلها بالرجم والعذاب املؤمل، كما قال تعاىل
  ]١٨: يس. [} َتْنَتهُوا لَنَْرُجَمنَّكُْم َولَيََمسَّنَّكُْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليمٌ 

رسل اهللا وأتباعهم من أهل احلق، يسعون جادين إىل إنقاذ أهل الباطل من ضالهلم الذي يشقيهم يف الدنيا واآلخرة، 
سهم، فيهددون من يريد رمحتهم، بالرجم والعذاب شفقة عليهم ورمحة هبم، وأهل الباطل تتصلب قلوهبم وتقسو نفو

تقطيع : ألن قلوب أهل احلق مليئة بالرمحة وقلوب أهل الباطل خالية من الرمحة مليئة بالقسوة املظهر الرابع! األليم
  .األطراف والصلب

األرض والتهديد به أمر شائع يف طواغيت  -أهل الباطل-وهذا النوع من أنواع االعتداء من قساة القلوب 
وفراعنتهم، وقد هدد به فرعون السحرة الذين استنجد هبم لالنتصار على آيات موسى وبراهينه بسحرهم، فبطل 

 -عليه السالم-سحرهم وتسلل اإلميان برب موسى ودعوته إىل قلوهبم، فانقلبوا مؤمنني باحلق الذي جاء به موسى 



َربِّ مُوَسى }{ قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني { ن، وعندما ضد الباطل الذي كانوا قد نشئوا عليه وأعانوا عليه فرعو
قَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُتْم بِِه قَْبلَ أَنْ { : اشتدت قسوة فرعون فأخذ يعاتب وينكر ويهدد، كما قال تعاىل عنه} َوَهاُرونَ 

لَأُقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن }{ رُِجوا ِمنَْها أَْهلََها فََسْوَف َتْعلَُمونَ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنِة لُِتْخ
  ]١٢٤-١٢٣: األعراف. [} ِخلَاٍف ثُمَّ لَأَُصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعنيَ 

لََّمكُُم السِّْحَر فَلَأُقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن قَالَ آَمْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبُِريكُمُ الَِّذي َع{ : وقال تعاىل
  ]٧١: طه. [} ِخلَاٍف َولَأَُصلِّبَنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ َولََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاًبا وَأَْبقَى 

هُ لَكَبُِريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ لَأُقَطَِّعنَّ قَالَ آَمنُْتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَّ{ : وقال تعاىل عنه
  ]٤٩: الشعراء. [} أَْيدَِيكُْم وَأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف َولَأَُصلِّبَنَّكُْم أَْجَمِعَني 

يذبح  -لشدة قسوته- وقد كان فرعون. الذبح، وهو أحد أنواع القتل: املظهر اخلامس من مظاهر العنف والقسوة
صغار بين إسرائيل أمام أعني آبائهم وأمهاهتم، ليستأصل ذريتهم الذكور، حرصا على ملكه وخوفا متومها أن 

ُيونَ َوإِذْ َنجَّيَْناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُمْ ُسوَء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَْبَناَءكُْم وََيسَْتْح{ : يسلبوه ذلك امللك قال تعاىل
  ]٤٩: البقرة. [} نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظيمٌ 

 الَْعذَابِ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء{ : وقال تعاىل
  ]٦: إبراهيم. [} ءَكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُمْ َبلَاٌء ِمْن َربِّكُْم َعظِيٌم َوُيذَبُِّحونَ أَْبَنا
 َتْحيِي نَِساَءُهْمإِنَّ ِفْرَعْونَ َعلَا ِفي الْأَْرضِ َوجََعلَ أَْهلََها ِشيًَعا َيْسَتْضِعُف طَاِئفَةً ِمْنُهمْ ُيذَبِّحُ أَبَْناَءُهْم وََيْس{ : وقال تعاىل

  ]٤: القصص. [} إِنَُّه كَانَ ِمَن الُْمفِْسِديَن 
التحريق ومن أنواع القتل الشنيع اليت يتخذها قساة القلوب من أهل الباطل، حتريق أهل احلق : املظهر السادس

ىل قال لوال أن اهللا تعاىل سلب النار قدرهتا على إيذائه بقدرته تعا -عليه السالم-بالنار كما فعل قوم إبراهيم اخلليل 
: احلجة عليهم واعترفوا بأنه على حق وأهنم هم أهل باطل وظلم -عليه السالم-بعد أن أقام إبراهيم -تعاىل فيهم 

-٦٨: األنبياء[} قُلَْنا َيانَاُر كُونِي َبرًْدا َوَسلَاًما َعلَى إِْبَراهِيَم }{ قَالُوا َحرِّقُوُه وَاْنُصرُوا آِلهََتكُمْ إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني { 
٦٩.[  

ومن أعظم القصص الدالة على أن أهل الباطل قد نزعت الرمحة من قلوهبم قصة أصحاب األخدود اليت أشارت 
وَُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ }{ إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد }{ النَّارِ ذَاِت الَْوقُوِد }{ قُِتلَ أَْصَحابُ الْأُْخدُوِد { : إليها هذه اآليات

الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواللَّهُ }{ َوَما َنقَُموا مِْنُهْم إِلَّا أَنْ ُيؤِْمُنوا بِاللَِّه الَْعزِيزِ الَْحِميدِ }{ نَِني ُشُهوٌد بِالُْمْؤِم
تُوُبوا فَلَُهْم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَِّذيَن فََتُنوا الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ ثُمَّ لَْم َي}{ َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيٌد 

املظهر ] وميكن مراجعة هذه القصة يف كتب التفسري ومنها تفسري القرآن العظيم البن كثري  ١٠، ٤: الربوج. [ } 
احلق، وحماولة  القتل بكل الوسائل املؤدية إليه وهو شامل لقتل أهل الباطل أهلَ احلق، نصرا للباطل على: السابع

  .الستئصال مصادر احلق اليت تؤدي إىل إبالغ احلق إىل عقول الناس من أجل أن ختلو األرض للباطل وأهله

من أوالدهم بسبب خشية العار إن كان القتل -وشامل كذلك العتداء أهل الباطل على الضعفاء من الصغار 
احلروب، أو من بعض الطغاة الفراعنة ألوالد بعض أو أوالد أعدائهم، كما حيصل يف  -للبنات، أو خشية الفقر

الطوائف املضطهدة حتت حكمهم وسيطرهتم، وذلك كله يدل على نزع الرمحة والشفقة من قلوهبم فمن النوع 



تِ اللَّهِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَانُوا َيكْفُُرونَ بِآَيا{ : قوله تعاىل يف اليهود القساة -قتل أهل احلق من األنبياء وأتباعهم-األول 
  ]٦١: البقرة. [ } َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ الَْحقِّ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوكَاُنوا َيْعَتُدونَ 

بِالِْقْسِط ِمَن النَّاسِ  إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ{ : وقوله تعاىل
  ]٢١: آل عمران. [} فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ 

الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ  لَقَْد َسِمعَ اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياُء َسَنكُْتُب َما قَالُوا َوقَْتلَُهُم{ : وقال تعاىل
  ]١٨١: آل عمران. [} ذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ  َوَنقُولُ

هذه اآليات ] ٧٠: املائدة. [ } كُلََّما َجاءَُهْم َرسُولٌ بَِما لَا َتْهَوى أَْنفُُسُهْم فَرِيقًا كَذَّبُوا َوفَرِيقًا يَقُْتلُونَ { : وقال تعاىل
 -صلى اهللا عليه وسلم-سول اهللا وغريها يف أهل الكتاب وقال تعاىل يف مشركي قريش وهم يتآمرون على ر

َوإِذْ َيْمكُرُ بَِك الَِّذيَن كَفَُروا لُِيثْبُِتوكَ أَْو { : -ومن ذلك القتل-ويطرحون خياراهتم يف التخلص منه ومن دعوته 
  ]٣٠: األنفال. [} َيقُْتلُوَك أَْو ُيخْرُِجوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللَُّه وَاللَُّه َخْيُر الَْماكِرِيَن 

ما كان يفعله فرعون مع أوالد بين إسرائيل الذكور، كما مضى قريبا ومن  -أي قتل الصغار-ومن النوع الثاين 
ذلك ما كان يفعله مشركو قريش حيث يذبح األب ابنه خشية الفقر، أو ابنته خشية العار، ومها ينظران واألم تبصر 

. } كَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْولَادِِهْم ُشَركَاؤُُهْم َو{ : قتل رضيعها، دون رمحة وال شفقة، كما قال تعاىل
  ]١٣٧: األنعام[

  ]٣١: اإلسراء. [} َولَا َتقُْتلُوا أَْولَاَدكُْم َخْشَيةَ إِْملَاقٍ َنْحُن نَْرُزقُُهْم وَإِيَّاكُْم إِنَّ قَْتلَُهْم كَانَ ِخطْئًا كَبًِريا { : وقال تعاىل

َيتََواَرى ِمَن الْقَْومِ ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر بِهِ }{ َوإِذَا ُبشِّرَ أََحُدُهْم بِالْأُنْثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَدا َوُهَو كَِظيٌم { : وقال تعاىل
  ]٥٩: النحل. [} أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي التُّرَابِ أَلَا َساَء َما َيْحكُُمونَ 

  ]٩-٨: التكوير. [} بِأَيِّ ذَْنبٍ قُِتلَْت }{ َوإِذَا الَْمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت { : تعاىلوقال 
  !ترى هل يوجد شيء من الرمحة يف قلوب من يقتلون األوالد الصغار، سواء كانوا أوالدهم أو أوالد أعدائهم؟

  
غريها وأذى أهل الباطل يشمل األذى بكل أنواعه وهو يشمل مظاهر القسوة املذكورة سابقا و: املظهر الثامن

اإلنسان وغريه، سواء كان من أهل احلق أو من أهل الباطل، فصاحب الباطل القوي يؤذي : املخلوقات كلها
الضعيف سواء كان من أهل احلق أو من أهل الباطل، ولكن إيذاءه أهل احلق له األولوية عنده، وسنقتصر عليه ها 

خماطبا عباده املؤمنني مصربا هلم، مبينا هلم، أهنم -نصت على األذى قال تعاىل هنا بذكر بعض اآليات القرآنية اليت 
ال بد أن يتعرض هلم أعداء احلق من أهل الباطل، من اليهود والنصارى واملشركني سواء، باألذى الذي حيتاجون معه 

  :إىل الصرب والتقوى يف ثباهتم على احلق

فُِسكُْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا أَذًى كَثًِريا َوإِنْ لَُتْبلَُونَّ ِفي أَمَْواِلكُْم وَأَْن{ 
  ]١٨٦: آل عمران[} َتصْبُِروا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ 

له على ما كان يلقاه من أذى قومه املشركني، مبا لقيه  ومواسيا -صلى اهللا عليه وسلم-مسليا رسوله -وقال تعاىل 
َولَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك فََصَبرُوا َعلَى َما كُذُِّبوا َوأُوذُوا َحتَّى أََتاُهْم َنْصرَُنا { : قبله إخوانه املرسلون من أقوامهم

  ]٣٤: األنعام[} إِ الُْمْرَسِلَني َوال ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماتِ اللَِّه َولَقَْد َجاَءَك ِمْن َنَب



َولَا ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني َوَدْع أَذَاُهْم َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى { :  -صلى اهللا عليه وسلم-وقال تعاىل لرسوله 
  ]٤٨: األحزاب[} بِاللَِّه َوِكيلًا 

قد نزعت الرمحة من قلوهبم، ألهنم قد تكربوا وجتربوا وطغوا كان ميكن االكتفاء بذكر أن أهل الباطل أعداء احلق 
لبعدهم عن اهللا وعدم االستجابة لرسله، ولذلك هم ال يدعون شيئا من أنواع األذى إال أنزلوه بالضعيف، وخباصة 
ة إذا كان هذا الضعيف من أهل احلق، كان يكفي ذكر ذلك واالستدالل بآية أو آيتني بدون سوق املظاهر الثماني

 -وليس كل شيء-املذكورة الدالة على قسوهتم وعدم رمحتهم ولكن أردت من سوق هذه املظاهر التنبيه إىل شيء 
من قاموس الشر والفتنة الذي يزاوله أعداء احلق، من أهل الباطل ضد أهل احلق من األنبياء والرسل عليهم الصالة 

وليصدوا الناس عن االستجابة لدعوهتم بغاية القسوة والسالم وأتباعهم، ليفتنوهم عن دينهم بكل صنوف األذى، 
  .والشدة ولو أنا عدنا إىل التاريخ لضرب أمثلة تندرج حتت هذا القاموس وتزيد عليه ملا اتسع املقام لذلك

وهلذا حناول أن ننبه على الواقع وما جيري فيه من وبال على العامل كله، من قبل الطغاة والفراعنة من أهل الباطل، 
اصة على أهل احلق من الدعاة الذين امتألت قلوهبم رمحة ورأفة، فأجهدوا أنفسهم واقتحموا العقبات إلبالغ وخب

اخلري إىل أهل الباطل، ليسعدوا هبذا اخلري يف الدنيا واآلخرة، ولكن أهل الباطل وجهوا إليهم سهام العداء واحلرب 
  !من قساة القلوب يف عصر حقوق اإلنسان بقسوة بالغة فأنزلوا هبم كل أنواع األذى واحملن مناذج

تتبع قسوة الطغاة ووحشيتهم اليت يعاملون هبا الضعيف من قدمي الزمان، بسبب فقد قلوهبم  -كما سبق-ال نريد 
الرمحة والرأفة، واالستشهاد على ذلك حبوادث التاريخ، سواء أكان ذلك صادرا من أهل الكتاب، من اليهود 

ن جموس وغريهم من اهلندوس والبوذيني، وسواء عاملوا بتلك القسوة والوحشية دعاة احلق والنصارى، أو الوثنيني م
من الصعوبة  -لو أردنا تتبعه-من األنبياء والرسل وأتباعهم، أو عاملوا هبا أبناء جنسهم من الكفار، فإن ذلك 

  .مبكان

جد يف كتب التاريخ القدمية واحلديثة والذي يرغب يف االطالع على مناذج من قسوة أي أمة من تلك األمم فإنه وا
ما يغنيه، فهذه الرسالة ليست معنية بذلك، وحسبها أن تشري بسبابتها إىل املكتبات العامة واخلاصة، واملكتبات 

معنية بذكر مناذج تثبت هبا دعواها، وهي أن صفات أهل  -أي هذه الرسالة-التجارية ملن عنده تلك الرغبة ولكنها 
ابقون بباطلهم أهل احلق إىل العقول هي على نقيض صفات أهل احلق، فإذا كان أهل احلق يتصفون الباطل الذين يس

بالرمحة باخللق، ورمحتهم هبم حتملهم على إبالغ احلق إىل عقوهلم، فإن أهل الباطل يتصفون بالقسوة والغلظة، ولعدم 
الناس، ويتخذون لذلك كل الوسائل القاسية  رمحتهم باخللق حياولون أن يسبقوا أهل احلق بإبالغ باطلهم إىل عقول

الغليظة اخلالية من الرمحة لذلك السباق وملا كانت النماذج املعاصرة أقرب إىل ذهن القارئ ألنه يراها ويسمع عنها، 
ويعيش يف زمن أحداثها، فإن االستشهاد هبا أقرب إىل إقامة احلجة هبا وسنعرض هنا مخسة مناذج من قساة القلوب 

  :نزعت الرمحة من قلوهبمالذين 
قساة الوثنيني النموذج : قساة النصارى النموذج الثالث: قساة القلوب من اليهود النموذج الثاين: النموذج األول

  .قساة امللحدين: الرابع

األنبياء  -قساة املنافقني النموذج األول قساة اليهود إن األمة اليت تكذب قادة دعاة احلق: النموذج اخلامس
وتقتلهم، وهم يتوجهون إليها بدعوهتا إىل الدخول يف رمحة اهللا هبا يف الدنيا واآلخرة، هي أمة بلغت أقصى  -لوالرس



حد القسوة والغلظة، وإذا نزعت الرمحة من قلوهبا يف معاملتها ألنبيائها ورسلها، فما الذي يتوقع منها يف معاملتها 
كان أعداؤها هم املسلمني الذين حسدوا رسوهلم ورسالته يف لغريهم؟ وخباصة إذا كانوا أعداءها، وباألخص إذا 

أول جميئها، وحاولوا القضاء عليها يف مهدها بقتل نبيها غيلة، وتأليب قوى الشر يف اجلزيرة العربية على محلتها، بعد 
بالد املسلمني صلى اهللا عليه وسلم فها هم اليوم يغتصبون -نقضهم العهود واملواثيق اليت كانت بينهم وبني الرسول 

ويقتلون أبناءهم، ويسجنوهنم، ويعذبوهنم بأقسى أنواع التعذيب، وخيرجوهنم من ديارهم،  -مبعاونة النصارى-
صلى اهللا -ومنها قبلة املسلمني األوىل ومسرى رسوهلم -ويهدمون على رؤوسهم منازهلم، ويدنسون مقدساهتم 

  .عليه وسلم

وا يعيثون فسادا يف البالد والعباد، ولست مبحاول تتبع معاملتهم م وأخذ١٩٤٨وقد اغتصبوا أرض فلسطني سنة 
القاسية ألهل البالد من ذلك التاريخ، وإمنا أذكر أمثلة قليلة من تلك املعاملة قريبة العهد، قرأها الناس يف الصحف 

م األجنبية املوالية واجملالت، وشاهدوها يف التلفاز ومسعوها يف اإلذاعة، وأكثر ما تذكر ذلك مفصال وسائل اإلعال
هذا كان قبل وجود بعض الفضائيات العربية اليت أصبحت تنقل جمازر [األوروبية واألمريكية : واملؤيدة لليهود

وشهادة األهل على األهل أقوى ] اليهود للفلسطينيني ساعة بساعة، ويف مواقع اإلنترنت خري شاهد على ذلك
ن يعيش يف هذه األيام على الكوكب األرضي؛ ألن مظاهر قسوة ومع أن هذه اإلشارة كافية مل-حجة من غريها 

اليهود تعترب بدهية عندهم، ويكفي أن ُيذكَُّروا هبا للداللة على فقد اليهود الرمحة يف قلوهبم، أقول مع أن ذلك كاف 
بذكرها  فال بد من ضرب أمثلة لتكون أكثر تذكري للحاضر ومرجعا لألجيال القادمة وسأقتصر على بعض األمثلة

فقد ذكر يف الفصل الثالث من ] للكاتب غسان محدان ) [االنتفاضة املباركة، وقائع وأبعاد: (من مرجع واحد وهو
  :العناوين اآلتية: وعنوانه اإلجراءات اإلسرائيلية اإلرهابية-الكتاب 

رئيسا للوزراء، وقد اغتاله  كان وزيرا للدفاع، مث أصبح[االعتقاالت العشوائية مبدأ رابني . سياسة القبضة احلديدية
تعطيل اخلدمات . يف تكسري العظام] بنو جلدته احتجاجا على ما ظهر هلم من تقارب مع الشرطة الفلسطينية

اشتراك املستوطنني يف القمع حماولة . انتهاك حرمة املقدسات اإلسالمية احلرب االقتصادية. الصحية العقاب اجلماعي
. هدم ونسف املنازل قنابل الغاز السامة. حياء االعتداء على املؤسسات التعليميةدفن األ. كسر اإلضراب التجاري

  احلرب النفسية التعتيم اإلعالمي . أجهزة عسكرية متطورة إبعاد املواطنني خارج فلسطني
مل يترك جنود اجليش اإلسرائيلي أسلوبا : (وسأقتطف بعض اجلمل مما فصل املؤلف، بعد ذكره هذه البنود قال

وحول األساليب القمعية : إىل أن قال-نكيل باملواطنني إال وتسابقوا على تنفيذه، حىت وإن أثار إرهاهبم العامل للت
بأن اجلنود كلفوا بتنفيذها، فإهنا حتتاج إىل جملدات ] كان رئيسا للوزراء[واإلجراءات اليت اعترف اجملرم شامري 

  :عض الشواهد، على سبيل املثال ال احلصركبرية، ويكفي أن نورد أبرز هذه األساليب مدعمة بب

باإلضافة ... اقتحام املنازل بعد فرض حظر التجول، وحتطيم األثاث وزجاج النوافذ، والعبث مبحتويات املنزل -١
قذف قنابل الغاز السامة -٢.. كبارا يف السن أو صغارا... رجاال ونساء... إىل االعتداء على املوجودين فيها

كما عمدت قوات العدو إىل أسلوب جديد للتنكيل باستخدام هذه القنابل، ... داخل املنازلواملسيلة للدموع 
حيث يقوم اجلنود بإطالق عدد من القنابل الغازية والدخانية يف املنازل، مث جيربون املواطنني على دخول املنازل حتت 

اج الرجال واألطفال من منازهلم إخر -٤. بأعمال ختريب وإهانة... إطالق يد حرس احلدود -٣الضرب الشديد 



وضرهبم ضربا مربحا باهلراوات وأعقاب البنادق، مث ربطهم إىل أعمدة الكهرباء واهلاتف واالستمرار يف ضرهبم إىل 
أن يفقد الشخص املربوط وعيه، وعندئٍذ يرش عليه املاء البارد ويعود الضرب من جديد، وقد يلجأ اجلنود إىل 

استغالل تأخر بعض املواطنني يف الوصول إىل منازهلم ليال، فيقوم اجلنود  -٥.. والعمود ضرب رأس املعتقل باحلائط
  ...وإلقائهم يف أماكن نائية يف الطريق... باعتقاهلم وتكسري أطرافهم

جتميع أعداد كبرية من املواطنني ممن يتصادف مرورهم يف الشوارع، وحشرهم يف حمالت جتارية، بعد فتحها  -٦
إلقاء ...  -٧.. ويغلقون أبواب احملال واملواطنون بداخلها.. قوم اجلنود بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموعبالقوة مث ي

.. وحتطيمها.. احلجارة أو إطالق النار على اللواقط الزجاجية للسخانات الشمسية املنصوبة على أسطح املنازل
اجملاهدين الصامدين، ووصل األمر إىل أن يقوم  إطالق النار على خزانات املياه لتفريغها من املاء، هبدف تعطيش

وحتطيم أسقف املنازل املصنوعة .. بعض اجلنود الذين حيتلون أسطح املنازل واملدارس بالتبول داخل خزانات املياه
 -٨من القراميد، ونتيجة هلذا العمل باتت كثري من األسر الفلسطينية يف خميم جباليا حتت املطر ويف الربد والعراء 

بط بعض الشباب إىل مقدمة سيارات اجليب العسكرية، اليت تنطلق بسرعة مث تتوقف فجأة، مما يؤدي إىل قذف ر
الشخص الذي كان موثوقا إىل مقدمة السيارة مسافة بعيدة عنها، مما يؤدي إىل إصابتهم جبروح وكسور ورضوض 

وعا بشرية يف مواجهة املظاهرات، وحجارة استخدام اجليش بعض املعتقلني أو املارة در -٩يف مجيع أحناء اجلسم 
  ..اجملاهدين

إدخال اإلطارات املشتعلة إىل منازل املواطنني الذين يرفضون إطفاءها مما يؤدي إىل احتراق املنازل أو أجزاء  -١٠
ري واالعتداء عليهم بالضرب، مث إلقاؤهم واحدا بعد اآلخر أثناء س.. جتميع املعتقلني يف سيارة باص -١١.. منها

إلقاء مواد متوينية فاسدة، وخباصة البسكويت والشيكوالتة يف مداخل القرى  -١٢.. الباص يف أماكن خمتلفة
 -١٣.. حتت متناول األطفال يف حماولة لتسميمهم وقتل أكرب عدد ممكن من أبطال االنتفاضة -لتقع-واملخيمات 

إطالق القنابل الغازية واملسيلة للدموع على مجوع يف .. استخدام طائرات اهلليكوبتر -١٤قتل األسرى واملعتقلني 
املتظاهرين يف داخل القرى واملخيمات عند عجز قوات املشاة واآلليات يف اقتحام مناطق املظاهرات، كما جرى 

تطوير عدد من هذه الطائرات، حىت تتمكن من إلقاء كمية كبرية من احلجارة على اجملاهدين، حيث زودت مبدفع 
كما تقوم الطائرات العسكرية املروحية بعمليات إنزال جوي للمظليني يف القرى اليت يغلق أهلها ... قاذف للحجارة

كما يفعل صيادو -وتستخدم شبكة تلقيها من الطائرة العتقال الشباب اجملاهد .. مجيع مداخلها يف وجه اجلنود
  .األمساك يف البحر

االنقضاض على  -١٥.. من اجلو فيصاب جبروح وكسور خطريةبل إن اجلنود حيملون املعتقل يف الطائرة ويرمونه 
من يتم القبض عليهم من الشباب اجملاهد باهلراوات والعصي وأعقاب البنادق، وعلى مجيع األعضاء يف اجلسد 

إن هذا األسلوب أكثر فعالية : (وهذا هو مبدأ إسحاق رابني الذي نعت هذه العمل بقوله.. وخاصة اليدين والقدمني
يعود بعدها إىل الشوارع للتظاهر ) يوما١٨.. (عتقاالت، حيث إن املعتقل يف سجن الفارعة مثال ميكثمن اال

وقذف احلجارة، أما إذا قام اجلنود بكسر يديه فإنه لن يتمكن من العودة إىل الشارع قبل شهر ونصف على 
وهكذا ] لشباب الفلسطيين باحلجارةوقد شاهد العامل يف كل مكان اجلنود اليهود وهم يكسرون عظام ا... [ األقل

  ...يضرب اجلنود اليهود كثريا من الشباب الفلسطيين حىت ميوتوا



يضاف إىل ذلك أنواع أخرى من التعذيب الوحشي الذي يصعب حصره، وقطع املواصالت واالتصاالت  -١٦
ساسية، كالكهرباء واملاء وختفيض اهلاتفية، ومنع إبالغ املواد الغذائية والتموينية إىل املخيمات، وقطع اخلدمات األ

السيولة النقدية يف املناطق احملتلة إىل أدىن حد ممكن، ووقف صرف رواتب املعلمني واملعلمات، ورفع الضرائب 
املرهقة، ومنع تصدير املنتجات الزراعية إلحداث خسائر فادحة على الفلسطينيني، وإغالق األسواق وإتالف 

جلامعات واملدارس، وحتويل بعض املدارس إىل ثكنات عسكرية وتعطيل اخلدمات احملاصيل الزراعية، وإغالق ا
  :انتهاك حرمات املقدسات اإلسالمية-١٧الصحية، ومدامهة املستشفيات والعيادات الصحية 

الذاهبني ألداء الصالة .. تكثيف الوجود العسكري حول املساجد وإقامة احلواجز يف الطرق املؤدية إليها ومضايقة -
اقتحام املساجد واالعتداء على املصلني  -مع السب والشتم املؤذي ملشاعرهم -فتيشهم ومصادرة هوياهتم بت

قطع الكهرباء  -بالضرب باهلراوات وأعقاب البنادق والركل باألرجل، وال يستثىن من هذا االعتداء أئمة املساجد 
  ..االنتفاضة اجلهادية عن طريق مكربات الصوت عن املساجد قبيل موعد صالة اجلمعة ملنع اخلطباء من التطرق إىل

قذف قنابل الغاز داخل املساجد أثناء جتمع املصلني وإغالق  -اعتقال عدد من علماء اإلسالم وخطباء املساجد  -
إغالق عدد من املساجد ومنع املواطنني من أداء الصالة  -.. أبواب املساجد، وأحيانا إطالق الرصاص على املصلني

االعتداء على كبار العلماء مثل مفيت القدس وحماولة  -.. مصادرة مكربات الصوت اخلاصة باألذان -.. فيها
متزيق جنود اليهود أعدادا كبرية  -اإلذن للعصابات اليهودية بتدنيس املسجد األقصى  -.. إحراق املسجد األقصى

إبعاد  -٢٠هدم ونسف املنازل  -١٩دفن األحياء من شباب اجلهاد  -١٨.. من املصاحف وسب الدين اإلسالمي
وقد  ٣٧٦، ٣٢٧راجع الكتاب املذكور من صفحة ..) [ إخراجهم من أرضهم وديارهم(املواطنني خارج فلسطني 

ومبناسبة ذكر إبعاد املواطنني عن ديارهم ] حاولت أن أسجل للقارئ صورا خمتصرة جدا مع شيء من التصرف
األيام، وهي حادثة مؤملة أمام مسع العامل وبصره، وأمام مسع العامل وأرضهم، فإن املناسب ذكر حادثة حصلت هذه 

  :اإلسالمي وبصره، وأمام من يسمى بالعامل العريب وبصره وخالصتها

م ١٩٤٨اختطفوا جنديا يهوديا يف األرض اليت احتلها اليهود سنة ) املنتمني إىل منظمة محاس(أن شباب اجلهاد 
عد احملكوم عليه بالسجن األستاذ أمحد ياسني مقابل اإلفراج عن اجلندي اليهودي وطالبوا باإلفراج عن زعيمهم املق

وحددوا وقتا معينا لدولة اليهود وإذا مل يفرجوا عن الزعيم املسلم فإهنم سيقتلون اجلندي اليهودي، وبعد مضي املدة 
طارت طائرهتم بعد أن محلوا محلة احملددة بفترة قتلوه ووجدت القوات اليهودية القتيل يف الضفة الغربية مقتوال ف

اعتقاالت ودامهوا املدن والقرى واملنازل وقتلوا عددا من شباب فلسطني وجرحوهم قبل العثور على جثة القتيل أما 
بعد ذلك فقد أضاف اليهود إىل قسوهتم قسوة أشد فأخذوا آالفا من منازهلم وزجوا هبم يف السجون واملعتقالت 

ة عشر من خرية رجال الدعوة واجلهاد من ذوي املؤهالت العلمية من محلة الدكتوراه واختاروا أربعمائة ومخس
واملاجستري والليسانس من معلمني وأطباء ومهندسني وكتاب وعلماء شريعة ومحلوهم يف شاحنات معصويب األعني 

طرد العدد املذكور وتعاونت احلكومة اليهودية واحملكمة العليا اليهودية فأصدرت هذه حكمها القاسي الظامل و
  !ونفذت تلك احملكمة اليهودية الظاملة هذا احلكم اجلائر

ويف احلدود بني ما يسمى بالشريط األمين الذي اغتصبته الدولة اليهودية من لبنان وبني احلدود اللبنانية، أنزلوا 
اللبنانيون بالنار من اجلهة املظلومني وأطلقوا فوق رؤوسهم النار ليدخلوا األراضي اللبنانية، واستقبلهم اجلنود 



اللبنانية، فإذا هم على قمة جبل تتساقط عليه الثلوج وهم يف العراء يف الشتاء القارص، ال طعام، وال شراب وال 
 -ـه١٤١٣من شهر مجادى اآلخرة سنة ٢٣مأوى، وال غطاء وال دواء، وكان ذلك يف يوم اخلميس املوافق لـ

األمحر يف األيام األوىل من مساعدهتم بعدد من اخليام واألغطية والطعام م، ومتكن الصليب ١٩٩٢ديسمرب سنة ١٧
واملاء والدواء، مث تآمر اليهود من اجلنوب، والنصارى والعلمانيون من الشمال، على منع أي مساعدات هلم عن 

ليست مسؤولة  طريق أهليهم أو الصليب األمحر، ال من فلسطني املغتصبة، وال من لبنان، حبجة أن كل دولة منهما
عنهم، أما اليهود فال يريدون االعتراف بأن هلم أي حق يف املساعدة اليت تأتيهم من دولتهم، ألهنم قد أبعدوا إىل 

خارجها، وأما اللبنانيون فرييدون أن ال يتحملوا تصرفات حكومة اليهود، ويزعمون أن يف ذلك ضغطا على اليهود 
  اجلبل وفشت يف بعضهم األمراض وصورهم احملزنةإلعادهتم، فانقطع عنهم كل شيء يف ذلك 

تنقل للعامل كله عرب التلفاز، وأصدر جملس األمن األمريكي الذي ُيزَْعم له بأنه تابع هليئة األمم املتحدة قرارا يدين 
بطرس الدولة اليهودية ويطلب منها إعادة النظر يف قرارها، وبعث النصراين املتعصب احلاقد على اإلسالم واملسلمني 

غايل أمني عام هيئة األمم املتحدة مندوبا عنه إىل دولة اليهود ودولة لبنان لإلذن بإسعاف املظلومني، الذين يطلقون 
عليهم كلمة مبعدين، ولكن كلتا الدولتني ردته على عقبه خائبا وهو يوايل ضحكاته يف اجتماعاته مع اليهود 

من  ٥نفوس وها أنا أكتب هذه الصفحات يف يوم الثالثاء املوافق واللبنانيني وكأنه بعث حلضور عرس وليس إلنقاذ 
وهم على حاهلم من اجلوع والعطش والربد واملرض وقد مضت عليهم اثنتا عشرة  -ـه١٤١٣شهر رجب سنة 

فهل من قسوة فوق هذه القسوة ! ليلة على تلك احلال، والعامل يتفرج واملسلمون يتفرجون والعرب يتفرجون
  !؟) ١(ميكن أن تكون يف قلوب أعداء اهللا وأعداء رسله رمحة بعد هذه األعمال  اليهودية، وهل

وقد اضطرت الدولة اليهودية املُغَتِصَبة إىل قبول عودهتم، لكثرة االحتجاجات العاملية، وزجت بكثري منهم يف 
  !السجون بعد أشهر من اإلبعاد واحلرمان من أي حق يستحقه أي حيوان يف األرض

_________  
هذه احلادثة ال حتتاج إىل ذكر مرجع، ويكفي أن يعرف القارئ التاريخ مث يضع يده على أي جريدة أو جملة يف ) ١(

أي بلد وبأي لغة ليقرأ تفاصيل القصة، والذي يشاهد التلفاز ال حيتاج إىل قراءة، والذي سيقرأ القصة يف املستقبل 
  .يستطيع البحث عن شريط فيديو لريى ما رأينا

هم اليهود وهذا فعلهم بذراري من آووهم ومحوهم، وفتحوا هلم أبواب االقتصاد والعلم والسياسة واحلرية  هؤالء
العقدية والعبادية من املسلمني، عندما كان النصارى يتتبعوهنم ويضطهدوهنم، وينزلون هبم أنواع النكال فيجازون 

خطر اليهودية العاملية على اإلسالم : اجع كتابر[اآلن أبناء املسلمني الذين أحسنوا إليهم كما جيزى سنمار 
واملسيحية لعبد اهللا التل ملعرفة ما واجهه اليهود من مطاردة وقتل وتشريد يف الدول األوروبية، وخباصة بريطانيا 
ك وفرنسا وأسبانيا وأملانيا وغريها كبولندا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وسويسرا وهنغاريا، ويف روسيا أيضا، كل ذل

ومل جيد اليهود من . بسبب ما عرفه العامل من مكر اليهود وخبثهم وحماولتهم السيطرة على غريهم واستعباد الشعوب
جيمعهم ويرعاهم وحيسن إليهم إال املسلمون يف أسبانيا مث يف البلدان اإلسالمية يف الشرق راجع الكتاب املذكور من 

  ].دار القلم الطبعة الثانية. ١٢٠-١٠٦ص 



ينبغي أن يعترب اليهود مبا ناهلم من عذاب وقسوة من عهد فرعون إىل عصرنا هذا، ويقدروا صفة الرمحة اليت وكان 
ولكنهم مل  -وإن كانت مفقودة يف قلوهبم-كانوا يف أمس احلاجة إىل من يعاملهم هبا فيدربوا أنفسهم على اكتساهبا 

قوهتم وسيطرهتم كانت كتابة هذه السطور قبل تسع  يعتربوا، بل ال زالت قلوهبم تقسو وتزداد غلظة كلما زادت
اليت أشعل  -حركة األقصى-وقد اشتدت احملنة على إخواننا الفلسطينيني، بعد قيام احلركة اجلهادية الثانية . سنني

ـ ١٤٢١/  ٧/  ١فتيلها اجملرم شارون ، عندما دنس بدخوله باحة األقصى حبماية اجليش اليهودي، بتاريخ هـ 
يعيث يف األرض ] بعد أن أصبح رئيسا للوزراء[م قبل أن يكون رئيسا للوزراء، وهو اليوم ٢٠٠٠/  ٩/  ٢٨

وحلفائها ] أمريكا[املباركة فسادا ال خيفى على أهل األرض مجيعا، بعون ومدد من الدولة الصليبية املعاصرة 
 من أبناء هذا الشعب اجملاهد األوروبيني، مع خذالن زعماء العامل اإلسالمي، وخباصة زعماء العرب للمظلومني

املسلم، وكأن األمر ال يعين هؤالء الزعماء، الذين سيتفرغ هلم اليهود بعد القضاء على الشعب الفلسطيين وتشريده 
  !أكلت يوم أكل الثور األبيض: وسيقول كل زعيم عندئذ] نرجو اهللا أالَّ حيصل ذلك[من أرضه 

  !لرمحة؟هؤالء هم اليهود، فما نصيب النصارى من ا
  

قساة النصارى يف العصور املاضية من الصعب جدا تتبع األمثلة الدالة على أن الرمحة قد نزعت من : النموذج الثاين
قلوب زعماء النصارى وكثري من مفكريهم، وأن القسوة والغلظة والوحشية قد حلت حملها، ويكفي املرء دليال 

شارق األرض ومغارهبا، عن طريق أجهزة إعالم النصارى أنفسهم على ذلك أن يتتبع ممارساهتم يف هذا العصر، يف م
وخباصة ما يسومون به املسلمني من قتل وتشريد وظلم متعمد وسأكتفي مبثالني بارزين قدميني  -وما خيفونه أكرب-

ر دالني على قسوة كثري من النصارى ووحشيتهم وغلظ قلوهبم وخلو قلوهبم تلك من الرمحة، قبل أن أنتقل إىل ذك
  :بعض األمثلة املعاصرة الدالة على ذلك املثال األول

حضارة مل تعهدها أوروبا وال  -عندما فتحوها-معاملة النصارى يف األندلس للمسلمني الذين أسسوا يف بالدهم 
غريها من بالد العامل، حىت أشرقت أنوار تلك احلضارة على أوروبا، وكانت هي منطلق التقدم املادي الذي نشاهده 

ن يف الغرب، ولو أن أهل الغرب أخذوا بتوجيه املنهج اإلسالمي كله، لكانوا محلة راية اإلسالم وقادة املسلمني اآل
  .يف العامل كله وشهد شاهد من أهلها

َوَشهِدَ { : وسأنقل نصا فيه شيء من الطول هلذا املثال، من كتاب ملؤلف غريب حىت ينطبق عليه املثل القرآين السائر
  ].٢٦: يوسف[} ْن أَْهِلَها َشاِهٌد ِم

نصراين أسباين كاثوليكي استوىل على آخر مملكة إسالمية وهي غرناطة -وعاهد فرديناند : (قال غوستاف لوبون 
م، مل تكد حتل حىت حل بالعرب دور ١٤٩٩العرب على منحهم حرية التدين واللغة، ولكنه يف سنة  -م١٤٩٢سنة 

والذي مل ينته إال بطرد العرب من إسبانيا، وكان تعميد العرب كرها فاحتة االضطهاد والتعذيب الذي دام قرونا، 
ذلك الدور، مث صارت حماكم التفتيش تأمر بإحراق كثري من املعمدين على أهنم من النصارى، ومل تتم عملية التطهر 

الذي كان رئيسا ! التقيبالنار إال بالتدريج، لتعذر إحراق املاليني من العرب دفعة واحدة، ونصح كردينال طليطلة 
حملاكم التفتيش، بقطع رؤوس مجيع من مل يتنصر من العرب رجاال ونساء وشيوخا وولدانا، ومل ير الراهب 

الكفاية يف ذلك، فأشار بضرب رقاب من تنصر من العرب، ومن بقي على دينه منهم، وحجته " بليدا " الدومينيكي 



تنصر من العرب، فمن املستحب إذن قتل مجيع العرب حبد السيف،  يف ذلك أن من املستحيل معرفة صدق إميان من
لكي حيكم الرب بينهم يف احلياة األخرى وُيدِخل النار من مل يكن صادق النصرانية منهم، ومل تر احلكومة األسبانية 

  أن تعمل مبا أشار به هذا الدومينيكي الذي أيده األكلريوس يف رأيه، ملا قد يبديه الضحايا من

م بإجالء العرب عن أسبانيا، فقتل أكثر مهاجري العرب يف الطريق، وأبدى ١٦١٠ومة، وإمنا أمرت يف سنة مقا
ارتياحه لقتل ثالثة أرباع هؤالء املهاجرين يف أثناء هجرهتم، وهو الذي قتل مائة ألف " بليدا " ذلك الراهب البارع 

مسلم حينما كانت متجهة إىل ) ١٤٠٠٠٠(هاجر مهاجر من قافلة واحدة، كانت مؤلفة من أربعني ومائة ألف م
سيديو " ومنهم -أفريقيا وخسرت أسبانيا بذلك مليون مسلم من رعاياها يف بضعة أشهر، ويقدر كثري من العلماء 

غرناطة حىت إجالئهم األخري بثالثة ماليني، وال " فرديناند " عدد املسلمني الذين خسرهتم أسبانيا منذ أن فتح  -"
سان باتلمي إزاء تلك املذابح سوى حادث تافه ال يؤبه له وال يسعنا سوى االعتراف بأننا مل جند بني تعد ملحمة 

وحوش الفاحتني من يؤاخذ على اقترافه مظامل قتل كتلك اليت اقترفت ضد املسلمني ومما يرثى له أن حرمت إسبانيا 
  ..والصناعية.. افيةعمدا هؤالء املاليني الثالثة الذين كانت هلم إمامة السكان الثق

وسريى القارئ يف الفصل الذي خصصناه للبحث يف وارثي العرب مقدار االحنطاط الذي أسفر عن إبادة العرب، 
وإذا كنت قد أشرت إىل هذا هنا فألن شأن العرب املدين مل يبد يف قطر ملكوه كما أبيد يف أسبانيا، اليت مل تكن 

ت ذات حضارة ناضرة يف زمن العرب، مث هبطت إىل الدرك األسفل ذات حضارة تذكر قبل الفتح العريب، فصار
كتاب حضارة ...) [ من االحنطاط بعد جالء العرب، وهذا مثال بارز على ما ميكن أن يتفق لعرق من التأثري

وراجع الفصل الذي يليه  ٢٧٢، ٢٧٠العرب، للدكتور غوستاف لوبون ، ترمجة عادل زعيتر ، الطبعة الرابعة ص 
  :املثال الثاين]. أثر احلضارة اإلسالمية يف أوروبا ملعرفة

ومما يدل على قسوة كثري من النصارى ووحشيتهم وخلو قلوهبم من الرمحة، ما عاملوا به املسلمني يف بعض احلروب 
  :الذي قال" غوستاف لوبون : " الصليبية وأنقل يف ذلك نصا فيه شيء من الطول كذلك لنفس الكاتب

بيني يف مجيع املعارك على أهنم من أشد الوحوش محاقة، فقد كانوا ال يفرقون بني احللفاء ويدل سلوك الصلي(
  .واألعداء، واألهلني الْعُزل واحملاربني، والنساء والشيوخ واألطفال، وقد كانوا يقتلون وينهبون على غري هدى

حش الصليبيني، ويكفي لبيان ونرى يف كل صفحة من الكتب اليت ألفها النصارى يف ذلك الزمن براهني على تو
: الصواب أن يقال[عن سلوك الصليبيني احلربية " روبرت " ذلك أن ننقل اخلرب اآليت الذي رواه الشاهد الراهب 

وذلك باإلضافة إىل ما حدث حني ]. ألنه نعت حقيقي لسلوك، وهو مفرد، ونعت املفرد يكون مفردا) احلريب(
  :روبرت ! اهب التقياالستيالء على القدس قال املؤرخ الر

وكان قومنا جيوبون الشوارع وامليادين وسطوح البيوت، لريووا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبؤات اليت خطفت " 
صغارها، وكانوا يذحبون األوالد والشبان والشيوخ ويقطعوهنم إْربا إْربا، وكانوا ال يستبقون إنسانا، وكانوا يشنقون 

ة السرعة، فيا للعجب ويا للغرابة أن تذبح تلك اجلماعة الكبرية املسلحة بأمضى سالح أناسا كثريين حببل واحد بغي
يبدو أنه يستبعد أن يكون هؤالء الضحايا مسلحني، ألهنم لو كانوا مسلحني لدافعوا عن ! [ من غري أن تقاوم

  . ]أنفسهم



ا قطعا ذهبية، فيا للشره وحب وكان قومنا يقبضون على كل شيء جيدونه، فيبقرون بطون املوتى، ليخرجوا منه
ومل ! وكانت الدماء تسيل كاألهنار يف طرق املدينة املغطاة باجلثث فيا لتلك الشعوب العمي املعدة للقتل! الذهب

مجيع الذين أعتقلهم يف برج " بوهيموند " يكن بني تلك اجلماعة الكربى واحد لريضى بالنصرانية دينا، مث أحضر 
عجائزهم وشيوخهم وضعفائهم، وبسوق فتياهنم وكهوهلم إىل أنطاكية لكي يباعوا القصر، وأمر بضرب رقاب 

  :إىل أن قال...". فيها
وكان سلوك الصليبيني حني دخلوا القدس غري سلوك اخلليفة عمر بن اخلطاب حنو النصارى حني دخلها منذ بضعة "

العرب عندما استوىل قومنا على أسوار حدث ما هو عجب بيد ": رميوند داجي " " لوبوي"قرون، قال كاهن مدينة 
وبقرت بطون بعضهم فكانوا (!) فكان هذا أقل ما ميكن أن يصيبهم . القدس وبروجها، فقد قطعت رؤوس بعضهم

يضطرون إىل القذف بأنفسهم من على األسوار، وحرق بعضهم يف النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان ال 
أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، فال مير املرء إال على جثث  يرى يف شوارع القدس وميادينها سوى

  ...".قتالهم، ولكن كل هذا مل يكن سوى بعض ما نالوا

  :وروى ذلك الكاهن احلليم خرب ذبح عشرة آالف مسلم يف مسجد عمر، فعرض الوصف اللطيف اآليت
قتلى تعوم يف الساحة هنا وهناك، وكانت لقد أفرط قومنا يف سفك الدماء يف هيكل سليمان، وكانت جثث ال" 

األيدي واألذرع املبتورة تسبح كأهنا تريد أن تتصل جبثث غريبة عنها، فإذا ما اتصلت ذراع جبسم مل يعرف أصلها، 
: املرجع السابق..." [ وكان اجلنود الذي أحدثوا تلك امللحمة ال يطيقون رائحة البخار املنبعثة من ذلك إال مبشقة

  ] ٣٢٧، ٣٢٥ص
  .قسوة النصارى ووحشيتهم يف هذا العصر

أما األمثلة على قساوة قلوب النصارى وغلظتهم ووحشيتهم يف هذا العصر وخباصة على املسلمني، فالكرة األرضية 
ال نريد [كلها تشهد هبا وتئن من وطئتها، وساكنو هذا الكوكب يقرؤون ذلك ويسمعونه ويشاهدونه يف كل مكان 

اليت ارتكبها النصارى يف القارات اليت احتلوها بالكامل وقضوا على سكاهنا بدون رمحة وجعلوا احلديث عن الفظائع 
من بقي منهم ذليال مهانا أقل عندهم من رتبة احليوان، كما هو احلال يف أمريكا الشمالية واجلنوبية وأستراليا، وال 

راجع كتاب (دول النصارى فهذا أمر يطول احلديث عن جتارة الرقيق اليت عمت أقطار أفريقيا وأسهمت فيها كل 
فقد عاثت الدول النصرانية فسادا، اعتدت فيه على ما )]. ٢٣١أفريقيا اإلسالمية للدكتورة عنايات الطحاوي ص 

النفوس والعقول : اتفقت األمم على وجوب حفظه، من الضرورات اليت ال حتيا تلك األمم إال حبفظها، وهي
  :ومن أمثلة ذلك -الدينإضافة إىل -والنسل واملال 

  :يف القارة األفريقية: أوال

فقد تداعت دول أوروبا النصرانية على البلدان األفريقية، يف مشاهلا وجنوهبا وشرقها وغرهبا ووسطها، وتقامسوها 
وأنزلوا بسكاهنا من الدمار واهلالك ما تتورع عنه الوحوش يف  -على شدة االختالفات السائدة بينهم-فيما بينهم 

غاباهتا، قضوا يف كل بلد على زعمائه وقادته وسفكوا دماء اآلالف من أبنائه، بدون تفرقة بني الرجال والنساء، 
والشيوخ والكهول والشباب واألطفال، وشردوا اآلالف املؤلفة، وحرموا من بقي يف البالد من أقل حقوق اإلنسان 

لبلدان األفريقية كلهم واستعبدوهم وهنبوا خرياهتم، كل اليت يتشدق النصارى بالدعوة إليها، فأذلوا بذلك سكان ا



  :ذلك باسم االستعمار والتحرير يف مشال أفريقيا
فقد نقل األمري شكيب أرسالن عن بعض املراسلني األوروبيني الذين رافقوا اجليوش اإليطالية عندما اغتصبت ليبيا 

  :اة النصارى الوحشية، فقالشيئا يسريا مما ذكره أولئك املراسلون وشاهدوه من أعمال غز

وليس املسلمون وحدهم هم الذين شاهدوا أعمال الطليان وضجوا منها، بل مثة كثري من اإلفرنج شاهدوها (
اإلجنليزي الذي كان مرافقا للجيش اإليطايل يف طرابلس عند " فرانسس ماكوال " وأنكروها، ومن ذلك املستر 

أبيت البقاء مع جيش ال هم له إال ارتكاب جرائم القتل، وإن ما : "قالاالحتالل وشاهد تلك الفظائع بعينه، فقد 
رأيته من املذابح، وترك النساء املريضات العربيات وأوالدهن يعاجلون سكرات املوت على قارعة الطريق جعلين 

عصابة من إين أرفض البقاء مع جيش ال أعده جيشا، بل : كتابا شديد اللهجة، قلت له" كانيفا " أكتب للجنرال 
إنه مل يفعل جيش بعدوه من : " الذي قال" فون غوتربغ " ومن ذلك شهادة الكاتب األملاين ) (قطاع الطرق والقتلة

أنواع الغدر ما فعله الطليان يف طرابلس، فقد كان اجلنرال كانيفا يستهني بكل قانون حريب، ويأمر بقتل مجيع 
م، ويف سرياكوزه اآلن كثري من األسرى الذين مل يؤسر واحد األسرى، سواء قبض عليهم يف احلرب أو يف بيوهت

منهم يف احلرب، وأكثرهم من اجلنود الذين تركوا يف مستشفى طرابلس وقد قبض الطليان على ألوف من أهل 
  .إىل جزر إيطاليا حيث مات أكثرهم من سوء املعاملة -بدون أدىن مسوغ-طرابلس يف بيوهتم ونفوهم 

املراسل النمساوي احلريب فقد وجد يف الباخرة اليت نقلت جانبا من هؤالء األسرى " ان رنولوف هرم" وأقر ما قاله 
  :فوصف تلك احلالة، فقال

يف الساعة السادسة من مساء كل يوم يكبل هؤالء املرضى باحلديد يف اليد اليمىن والرجل اليسرى، حقا إن " 
يطاليا إىل أفريقيا، ال ريب أن الطليان قد أهانوا كثريا، فلم يكف موسيقى هذه السالسل تتفق مع املدنية اليت نقلتها إ

وقد قتل :" مث قال"أهنم أسقطوا منزلة أوروبا العسكرية يف نظر أفريقيا، حىت شوهوا اسم النصرانية أمام اإلسالم 
رق الطليان يف الطليان يف غري ميدان احلرب كل عريب زاد عمره على أربع عشرة سنة، ومنهم من اكتفوا بنفيه وأح

:" قال"م حيا خلف بنك روما، بعد أن ذحبوا أكثر سكانه بينهم النساء والشيوخ واألطفال ١٩١١أكتوبر سنة  ٢٦
ورجوت طبيبني عسكريني من أطباء املستشفى أن ينقلوا بعض املرضى واملصابني املطروحني على األرض حتت 

" يوسف بافيالكو " ية الصليب األمحر، هو األب حرارة الشمس فلم يفعال، فلجأت إىل راهب من كبار مجع
حول نظره عين ونصح الشاب بأن ال " بافيالكو " وعرضت عليه األمر، وأخربت شابا فرنسيا أيضا، لكن األب 

  ".دعه ميوت: "يزعج نفسه بشأن عريب يف سكرات املوت، وقال

ل هذا القول هو قسيس يزعم أنه ممثل املسيح ليتأمل القارئ أن هذا الذي يقو): "القائل هو األمري أرسالن (قلت 
مث قال هذا " على األرض، وأنه من رجال الصليب األمحر، أي اجلمعية اليت تزعم أهنا ختدم اإلنسانية بال استثناء

ورأيت على مسافة قريبة جنديا إيطاليا يرفس جثة عريب برجله، وصباح اليوم التايل وجدت : "املراسل النمساوي
رأينا طائفة من اجلنود تطوف الشوارع : "مث قال..." رضى الذين رجوت الراهب من أجلهم قد ماتوااجلرحى وامل

مفرغة رصاص مسدساهتا يف قلب كل عريب جتده يف طريقها، قد نزع أكثرهم معاطفهم، ورفعوا أكمام قمصاهنم 
  ......"كأهنم جزارون

وال جيوز أن ننسى أن غارة إيطاليا على طرابلس ]:  القائل هو شكيب أرسالن[قلت -وقال مراسل التاميز يومئذٍ 



إن قسوة : "-كانت باالتفاق مع فرنسا وإجنلترا، استرضاء إليطاليا على إثر تقاسم إنكلترا وفرنسا مصر واملغرب
ن االنتقام اليت استعملها الطليان يف وقعة يوم االثنني يليق أن يقال عنها إهنا أعمال قتل عام، فقد فتكوا بكثري م

  ".األبرياء، وستبقى ذكرى هذا االنتقام زمنا طويال

ال خيطر ببال أحد ما رأيناه بأعيننا من مشاهد القتل :" الباريسية" إكسليسيور" وقال املسي كسريا مراسل جريدة 
العام ومن أكوام جثث الشيوخ والنساء واألطفال، يتصاعد منها الدخان حتت مالبسهم الصوفية كالبخور حيرق 

مذبح من مذابح النصر الباهر، ومررت مبائة جثة جبانب حائط قضي عليهم بأشكال خمتلفة وما فررت من هذا أمام 
املنظر حىت متثلت أمام عيين عائلة عربية قتلت عن آخرها، وهي تستعد للطعام، ورأيت طفلة صغرية أدخلت رأسها 

حاضر "....) [عقوهلم وإنسانيتهم من كل وجهإن اإليطاليني فقدوا . يف صندوق حىت ال ترى ما حيل هبا وبأهلها
ذكر فيها األمري شكيب أرسالن من الفظائع الوحشية اليت قام هبا النصارى ) ١٢٨-٢٦٤(العامل اإلسالمي 

هذه نصوص خمتزلة )]. ٢٤/  ١٤(اإليطاليون ما ال يكاد يصدقه العقل فراجع ذلك إن شئت والتاريخ اإلسالمي 
عن وحشية النصارى وقساوة قلوهبم وخلوها من الرمحة، يف بلد واحد وهو ليبيا ومن  لبعض املراسلني األوروبيني

جيش بلد أورويب نصراين واحد، هو اجليش اإليطايل برضا الدول النصرانية األخرى يف أوروبا، وهو مثال ينطبق 
  .وغريها-على كل البلدان اليت اغتصبها النصارى يف أفريقيا 

نصارى الفرنسيني وقسوهتم ووحشيتهم اليت عاملوا هبا الشعب اجلزائري الذي قدم مليون والعامل كله يعرف غلظة ال
شهيد يف سبيل إزاحة نري أولئك القساة من على كاهله، مع إهانة مقدساته واالعتداء على مساجده، اليت حولوها 

ار أحقاد وأطماع لألستاذ االستعم: راجع كتاب[إىل كنائس ودنسوها بالشرك بدال من التوحيد الذي كان يعمرها 
وحدث عن قسوة . ] وما بعدها حملمود شاكر  ٢٢٩/  ١٤وراجع كذلك التاريخ اإلسالمي . ٣٧حممد الغزايل ص

النصارى واليهود جمتمعني على املسلمني اجتماعا مباشرا، كما حصل من بريطانيا وفرنسا ودولة اليهود على مصر 
عن العدوان الثالثي  -رمحه اهللا-اآلتية اليت سطرها الشيخ حممد الغزايل  املسلمة، وال حرج واقرأ السطور القليلة

  :على مصر سنة
إجنلترا وفرنسا : وإين ساعة كتابة هذه السطور أستمع إىل رواية شاهد عيان يصف غزو احللفاء الثالثة: "قال

املظالت، واستطاعوا مغالبة األفواج بذل األهلون قصاراهم يف رد اجلنود اهلابطني ب: قال" بور سعيد"وإسرائيل ملدينة 
األوىل منهم، بيد أهنم بوغتوا مبئات الطائرات ترجم املدينة بقذائفها احلارقة، وكان األفق مليئا هبذه األسراب املغرية، 

  !تغدو وتروح، وهي تفرغ اهلالك يف كل مكان

سفن األسطول إىل هذا اهلجوم،  وانضمت -كما نطقت بذلك بالغات العدو-مخسمائة غارة يف هذا اليوم األغرب 
فأخذت تطلق مدافعها على املدينة الالغبة، فرئيت القصور والنار خترج من نوافذها، مث ما هي إال حلظات حىت تندك 

فوق رؤوس ساكنيها وسرى الرعب إىل احليوانات اليت تقطن املدينة، فانسابت جتري يف مراعيها على غري هدى، 
يدعها تصل إىل مهرب، فأين املهرب لإلنسان واحليوان يف هذا البالء احمليط؟ ولذلك  غري أن الرصاص املنهمر ال

وكانت اجلثث املتناثرة كأوراق الشجر الساقطة يف ... جتاورت يف امليادين واألزقة جثة كلب شارد وإنسان بائس
وقع بعضهم على بعض  فصل اخلريف، تكسو األرض املخضبة يف منظر يثري اللوعة وأحيانا جتد كوما من املوتى

االستعمار أحقاد وأطماع ص ! [هللا كم هي رخيصة دماء أولئك املسلمني؟... أُرِكموا هكذا بفعل فاعل؟: فتتساءل



. أما ما فعله االستعمار الفرنسي مث االستعمار اإلجنليزي يف مصر فله شأن آخر وكذلك يف السودان] ١٣١، ١٣٠
  :يف شرق أفريقيا] ١٦٩، ١٥٢ر يف نفس الكتاب ص راجع شيئا من فظائع الفرنسيني يف مص[ 

وال خيتلف ظلم النصارى األحباش، وخباصة يف عهد الطاغية هيالسالسي ، عن ظلم النصارى األوروبيني للمسلمني 
وقسوهتم، إال يف أن ظلم نصارى احلبشة وقهرهم للمسلمني مستمر طويل ألنه صادر من قساة قلوب حاكمني من 

م، أما األوروبيون فاغتصاهبم للبالد طارئ، ومقاومة الطارئ مهما عتا وجترب أخف من مقاومة أهل البالد أنفسه
طاغ أصيل يف البالد، ميكنه أن ينال عون الظامل األجنيب الطارئ، كما حصل لوحش احلبشة الذي أيدته مجيع الدول 

وإذالال واعتداء على كل ضرورات النصرانية يف الغرب إلنزال الضربات القاسية على املسلمني قتال وتشريدا 
احلياة، هذا مع أن نسبة املسلمني يف البالد تفوق نسبة غريهم، ولكن عدوهم ينكر ذلك ويدعي العكس، وتعدت 

قسوهتم حدود احلبشة إىل األوغادين الصومالية فكم قتلوا من النفوس وكم هدموا من القرى وكم شردوا من 
املسلمة فقد دمروها وأحرقوها حرقا وأبادوا " إريتريا"أما ] ١٠٦، ٧١من صاقرأ يف ذلك املرجع السابق [البشر 

  .شعبها إبادة مجاعية، برغم مقاومتها الباسلة

هـ ١٣٨٦-ـه١٣٨١متكنت حركة الكفاح املسلح للشعب اإلريتري يف الفترة من : " يقول هارون آدم علي 
طاعت استقطاب اجلماهري يف الريف اإلريتري، من تصعيد عملياهتا اجلهادية بأسلوب حرب العصابات، حىت است
جن جنون اإلمرباطور هيالسالسي ، فأمر ) و... (وأصبحت عملياهتا العسكرية تقض مضاجع االستعمار األثيويب

قواته بالزحف على الريف اإلريتري معقل الثوار برا وجوا للقضاء على اليابس واألخضر، دون متييز بني الثوار 
النساء واألطفال، بل أمر جنوده بإبادة ما يصادفونه من املواطنني بالرصاص وإضرام النار يف والشعب األعزل من 

هـ سلسلة من اجملازر البشرية ما تفوق يف قسوهتا جمازر دير ياسني ١٣٨٧املنازل، حيث عمت البالد يف عام 
ألف  ٦٠ألثيويب أكثر من بفلسطني وشارب بفيل يف جنوب أفريقيا، إذ سقط خالل عدة شهور من القصف اجلوي ا

قرية، وقتل ما يقارب املليون رأس من  ١٥٠٠مواطن، جلهم من النساء واألطفال والكهول، ودمرت أكثر من 
الثروة احليوانية، باإلضافة النتهاك احلرمات وعمليات النهب والسلب والتدمري اليت مارستها قوات االحتالل 

  ].١٨٤، ١٧٨األفعى اليهودية يف معاقل اإلسالم ص : كذلكواقرأ ..." [ األثيويب ضد الشعب اإلريتري

وال زال املسلمون يف إريتريا يعانون عنتا من النصارى، وخباصة بعد استيالء احلزب النصراين على البالد اآلن، 
لعل بقيادة أسياسي أفورقي الذي ارمتى يف أحضان اليهود وأنزل من األذى والتشريد باملسلمني ما يندى له اجلبني و
هذه النماذج لقسوة النصارى يف مشال أفريقيا وشرقها كافية لليقني بأن هؤالء األجالف العتاة الذين يزعمون 

  .التمدن ومحاية حقوق اإلنسان وإعمار األرض وحتضري الناس واالرتقاء هبم قد نزعت الرمحة من قلوهبم

سطها وجنوهبا، فالنماذج متقاربة، ولكن يضاف إىل وال داعي لزيادة ذكر مناذج يف بقية بلدان أفريقيا يف غرهبا وو
أعمال الغاصبني األوروبيني يف غرب أفريقيا ووسطها، أهنم اختذوا اجلنس البشري بضاعة مزجاة، إذ كانوا 

يصطادون أهل البالد رجاال ونساء وصغارا وكبارا بأعداد هائلة وميلئون هبم السفن اليت تبحر هبم إىل بلدان أوروبا 
، ليبيعوهم عبيدا بأخبس األمثان، حيث يستعبدهم اجلنس األبيض ويرهقهم باألعمال الشاقة، ليجود عليهم وأمريكا

بلقمة العيش اليت يبقون هبا أحياء يكدون ويكدحون يف املزارع واملصانع، ويعاملوهنم معاملة أدىن من معاملة 
ون هلم أن يلبسوا مثل لباسهم، وال يركبوا احليوان، فال يساكنوهنم وال يؤاكلوهنم وال يشاربوهنم، وال يسمح



مركوباهتم، وال يأذنون هلم بتلقي التعليم مثلهم، وعندما انفرج األمر قليال أذن هلم بالتعليم يف مدارس خاصة هبم ال 
خيتلطون بالبيض يف مدارسهم وكان كثريا من هؤالء األفارقة مسلمني ومل تلغ التفرقة العنصرية البغيضة قانونا إال 

  .بعد كفاح مرير ومعاناة شديدة مروا هبا

وال زال االحتقار عمليا موجودا ضد األفارقة يف أمريكا، وكان أول حصن حيتمون به من تلك التفرقة العنصرية 
ويكافحون اجلنس األبيض انطالقا منه، هو اإلسالم الذي اعتنقه أليجا حممد من أجل حترير قومه من ذلك الظلم 

لإلسالم فهما منحرفا، وبعد وفاته خلفه ابنه وارث الدين الذي بدأ يتفهم اإلسالم شيئا فشيئا الغاشم، وكان فهمه 
بسبب زياراته للحرمني ولقائه العلماء يف احلجاز واتصاله باملسلمني العرب وغريهم به يف أمريكا حىت ختلص من 

م، وبذلك أصبحت عندهم عزة وبدأ مفاهيم والده اخلطرية لإلسالم وأصبح هو وقومه اآلن أقرب إىل فهم اإلسال
  األمريكيون حيترموهنم 
  :قسوة النصارى يف آسيا

قسوة اإلجنليز على أهل فلسطني قبل أن تسلم أرضهم لليهود وقد ذكر نبذة خمتصرة من ذلك الشيخ الغزايل ، 
  :فقال

زال أشد ما ميكن من األمل تفننت السلطة الربيطانية يف أساليب التعذيب ووسائله، واستخدمت العلم وأدواته إلن(
وهو ما جيري عادة يف . تعذيب فردي إلكراه الفرد على االعتراف: بأهايل فلسطني، والتعذيب عندهم على نوعني

وهو أسلوب متبع لدى كل من انتزعت الرمحة من قلبه حىت من املنتسبني إىل اإلسالم، كما [سراديب حتت األرض 
اعات إلرهاب األهلني وإرهاقهم، وهو ما جيري على مأل من الناس يف وتعذيب عام يرتكب يف اجلم. ] سيأيت

  البيوت والطرق وساحات القرى يف الليل والنهار التعذيب الفردي
وهي سجن : الزنزانة-١] وهو أيضا أسلوب متبع ميارسه اآلن اليهود يف فلسطني والعلمانيون يف بالد املسلمني[

الضرب، وهم -٢ني كسرة صغرية من اخلبز الرديء مع قليل من املاء ضيق ال يكاد يسع اإلنسان، وطعام السج
يضربون الشخص بالسياط واأليدي واألرجل، حىت يغمى عليه، وتتورم الرجالن من كثرة الضرب، مث يضعونه 

 التهديد بالقتل، خيرجون املسدسات، ويصوبوهنا إىل وجهه، ويهددونه-٣حتت صنابري املاء البارد زيادة يف إيالمه 
  .بإطالقها عليه

الزجاج واملسامري، يكرهونه على السري فوق قطع من الزجاج واملسامري، ويكرهونه على القفز فوقها، فإذا -٤
توقف ضربوه بالسياط، فال يزال يقوم ويقع والدم ينزف من رجليه ويديه وسائر جسمه، حىت يرمتي آخر األمر 

أو جيلسونه على  -٥بألواح من خشب فيها مسامري فيسيل دمه منهوكا أو مغمى عليه، وينزعون ثيابه، ويضربونه 
أو يربطون إهبامي رجليه بسلك من  -٦خشبة خازوق ويربطون يف رجليه أثقاال من أكياس الرمل، حىت يغمى عليه 

أو يربطون أعضاءه التناسلية برباط متصل بَِبكْرة من السقف، مث  -٧احلديد، مث يشدونه حىت تكاد إهبامه تنقطع 
تقطيع األظافر والشعر بكالليب  -٨جيذبون احلبل شيئا فشيئا حىت يغمى عليه، وكثريا ما قطعوا عضوه التناسلي 

صب املاء يف اجلوف، ويصبون املاء يف فمه بواسطة قمع  -٩خاصة، ويشدونه من شاربه وحليته وينتفون شعره 
كي بالنار، وحيمون أسياخ احلديد حىت تلتهب ال-١٠خاص، حىت ميلئوا جوفه، وينتفخ كالقربة ويتأمل أشد األمل 

  .كاجلمر، مث ينخسونه بأطرافها، ويأتون باملسامري احملماة بالنار ويغرسوهنا حتت أظافره



يضعون يف يديه جهازا كهربائيا ويسلطون عليه تيارا كهربائيا أقل قوة مما يكفي للموت : التعذيب بالكهرباء -١١
سلخ قدمي املعذب،  -١٣! الفعل الشنيع-١٢طيع أن يلقى اجلهاز من يديه فريتعد ويضطرب وخيتلج، وال يست

ينقلونه إىل املستشفى،  -١٤وصب الزيت املغلي عليها، ونسف الرجال بالديناميت، كما حدث يف قرية الزيت 
ه، خيفون الشخص الذي يظهر عليه أثر التعذيب، وأحيانا يقتلون -١٥حىت إذا شفي أرجعوه إىل التعذيب ثانية 

التعذيب باإلغراق، يلقونه يف البحر حىت يشرف على الغرق، إلكراهه على االعتراف  -١٦ليخفوا أثر اجلرمية 
املسكرات واملخدرات، جيرعوهنا للقرويني كرها يصبوهنا حبلوقهم، وحيقنوهنم باملورفني، ويسمموهنم  -١٧

يعدون سراديب خاصة  -١٨حان السعدي بالكوكايني واهلروين، كما جرى مع رفاق الشهيد املرحوم الشيخ فر
للتعذيب يف دائرة املباحث اجلنائية بالقدس وغريها، فلما جييء دور الرجل املراد تعذيبه، يأخذونه إىل أقبية التعذيب، 
وهو معصوب العينني بعد منتصف الليل، وبعد إغمائه من األمل ينقلونه إىل خمفر البوليس، مث إذا أفاق يعيدون به إىل 

  .ة التعذيبأقبي

خيفون املعذبني عن أهلهم وسائر الناس، لكي ال ميكنوا أحدا من زيارهتم أو معرفة مكاهنم فإذا فرغوا من  -١٩
تعذيبهم وزال أثر التعذيب، نقلوهم إىل سجن القدس أو عكا أو معتقل املزرعة التعذيب العام عندما يعجز اجليش 

 املساكني اآلمنني يف بيوهتم ينتقم منهم، ويشفي صدره بتعذيبهم عن أن ينال من اجملاهدين، ينقلب إىل الفالحني
بالضرب الشديد بأعقاب البنادق واهلراوات الغليظة بال شفقة وال رمحة، وبدون تفريق بني الصغار والكبار والرجال 

ذاقت فظاعة  والنساء، يسمون هذا العمل عملية تفتيشية، ويرتكب خالهلا من الفظائع أشكاال وألوانا، وكل القرى
التفتيش، ويتخلله ختريب البيوت ونسفها بالديناميت، وإتالف أمتعة الفالحني ومؤهنم وهنب احللي واألموال، 

االستعمار أحقاد وأطماع [وترويع النساء واألطفال، وقتل اآلمنني على قارعة الطريق من رجال ونساء وأطفال 
٢٨٨، ٢٨٠.  

اة ألساليب اليهود يف فلسطني اآلن، وها هم اليوم قد نفوا أكثر من وقد كانت هذه األساليب من اإلجنليز نو
أربعمائة من خرية املسلمني يف فلسطني إىل جبل يف مرج الزهور يف فصل الشتاء القارص بدون طعام وال شراب وال 

على قسوة اإلجنليز ] راجع ما مضى يف هذه القصة. دواء ومر عليهم يف هذا التعذيب اجلماعي أكثر من شهر
املسلمني يف اهلند عندما استوىل اإلجنليز على اهلند وجهوا حقدهم على املسلمني إىل حماربتهم، وحتريض اهلندوس 
والسيخ على الفتك هبم، بعد أن فتكوا هم مبن استطاعوا الفتك به منهم، واالستيالء على أمالكهم وأراضيهم، 

ي يف اهلند هو عدو بريطانيا اللدود، وأن السياسة الربيطانية أن العنصر اإلسالم: "وبعد أن أعلن احلاكم الربيطاين
جيب أن هتدف إىل تقريب العناصر اهلندوكية لتساعدهم يف القضاء على اخلطر الذي يتهدد بريطانيا يف هذه 

  ...."البالد

ون أمالكهم فاشتد اإلجنليز يف هجمتهم على املسلمني بعد إهناء الثورة واستولوا على أراضيهم، ففقد املسلم" 
من أراضيهم اليت كانوا ميلكوهنا من قبل وسدت يف وجوههم أبواب الرزق يف % ٥الواسعة ومل يبق هلم سوى 

الدواوين، وصودرت أمالكهم، وأخذ اإلجنليز جانب اهلندوس والسيخ وأطلقوهم يهزءون باملسلمني وبدينهم، 
حاضر العامل اإلسالمي [لـ ..." ف من املسلمنيويسوموهنم سوء العذاب فكانت املذابح اليت راح ضحيتها اآلال



دربت بريطانيا اهلندوس على ارتكاب املذابح للمسلمني يف اهلند . ٣٩٧وقضاياه للدكتور مجيل عبد اهللا املصري ص 
  ].على ذلك بالنسبة للفلسطينيني -وهم يف األصل ُمَدرِّبون-كما دربت اليهود 

لدان األسيوية ، وعاثوا فيها فسادا وقتلوا وشردوا ودمروا وأذلوا أهلها، لقد اغتصب النصارى األوروبيون عامة الب
وعاملوا املسلمني بالذات معامالت وحشية قاسية دلت على نزع الرمحة من قلوهبم من غرب آسيا إىل شرقها 

إلسالمية وجنوب شرقها، ال فرق بني إجنليزي وفرنسي وأسباين وبرتغايل وهولندي، وختموا أعماهلم يف البلدان ا
بإجياد أحزاب متناحرة ودول متحاربة يكيد بعضها لبعض، وهم اآلن يورون زناد املعارك بني الشعوب اإلسالمية 

ويصنعون هلم السالح الذي يقتل به بعضهم بعضا، ولكنهم حيجرون على احلكومات القائمة يف الشعوب اإلسالمية 
لك ألعداء املسلمني من اليهود يف فلسطني واهلند يف أن تقتين سالحا متطورا يكون شبه هجومي، ويأذنون بذ

جنوب القارة اهلندية ليمكنوا الدولتني من السيطرة على الشعوب اإلسالمية وضرهبا بشدة وبدون رمحة عند اللزوم 
  .قسوة نصارى الفلبني وغلظتهم على املسلمني

وال حنتاج للحديث عن ذلك،  -مؤخرا-ا تعرض املسلمون يف الفلبني حلملة إبادة من نصارى أوروبا، ومن أمريك
فقد عرفنا كيف نزعت الرمحة من قلوهبم يف معاملتهم املسلمني يف األندلس، ويف احلروب الصليبية، ويف زمن 

اغتصاهبم بلدان املسلمني يف الشمال األفريقي وشرقه، والقارة األفريقية بصفة عامة واآلن يف البوسنة واهلرسك 
  .ليه هو ما قام به نصارى الفلبني أنفسهم يف العصر احلاضر ضد املسلمنيوالذي نريد اإلشارة إ

 -بإمداد من اليهود يف فلسطني، ومن النصارى يف الدول الغربية-فقد تآمر ماركوس والرهبان والقسس يف الفلبني 
على اعتبار -الفئران أي مجاعة ) إيالجا: (على املسلمني وقرروا إبادهتم وأنشئت منظمة نصرانية إرهابية أطلق عليها

إنه هو الذي أنشأها، وقد : أهنا منظمة شعبية، والواقع أن ماركوس هو الذي أمدها وأيدها بكل الوسائل، بل يقال
ارتكبت هذه املنظمة من الفظائع ما يترفع عنه وحوش الغاب، فطردت املسلمني من ديارهم وأرضهم، وأحرقت 

لوا علماءهم وأئمتهم، وهتكوا أعراض نسائهم ومثلوا بشهدائهم، بيوهتم ومساجدهم ومزارعهم ومصاحفهم، وقت
حيث يقطعون رؤوس األطفال وآذان الرجال وأثداء النساء، وينالون جوائز على هذا التمثيل من املنظمات السرية 

من السنة راجع جملة اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، العدد الثالث [مقابل كل أذن أو رأس أو ثدي حيضرونه 
  ]..وما بعدها ١٠٥م ص ١٩٧٣فرباير / هـ ١٣٩٣اخلامسة حمرم سنة 

وعلم العامل كله باملذابح واالعتداءات على املسلمني الُعْزل، وال زالت االعتداءات مستمرة من قبل حكام الفلبني 
ـ ـ١٤٢٢[على املسلمني حىت كتابة هذه السطور  جلبهة "تابعة ، وأمامي رسائل من جلنة اإلعالم ال] م٢٠٠١ه

تبني احلمالت اليت يقوم هبا اجليش الفلبيين بني حني وآخر على املسلمني، وحشد قواته يف " حترير مورو اإلسالمية
جنوب الفلبني، وحماصرة معسكر أيب بكر الصديق الذي حيتمي فيه الشيخ سالمت هاشم قائد اجلبهة واملسلمون 

باملؤن الغذائية واملالبس واألغطية واألموال اليت يؤمنون هبا ألنفسهم يستنجدون يف هذه الرسائل، يطلبون أن ميدوا 
التقيت الشيخ سالمت هاشم يف مقر قيادته وسجلت بعض املعلومات [سالحا يدافعون به عن أنفسهم وأعراضهم 

هؤالء هم أهل الكتاب من اليهود ] هـ١٤١٠صفر سنة  ٢عن تاريخ جهادهم، كان ذلك يف  -كتابة-
وهذه نتف قليلة جدا من حوادث قسوهتم، تكفي وحدها للداللة على غلظ قلوهبم وخلوها من الرمحة والنصارى، 

  .وخباصة على املسلمني



بكثرة أتباعهم -وإذا كانوا هبذه الصفة وهم يسابقون مببادئهم وأفكارهم الباطلة إىل العقول، فهل يرجى منهم 
  .!شية اليت دمروا وال زالوا يدمرون هبا العاملإال القسوة والغلظة والوح -واستيالئهم على العامل

  
  !]املتحضرة[قسوة النصارى يف أوروبا 

ويف قسوة النصارى الصرب على املسلمني يف البوسنة واهلرسك ما يكفي داللة على وحشية النصارى وقسوهتم 
 البوسنة واهلرسك ما باملسلمني يف -فيما كان يسمى بيوغوسالفيا-ونزع الرمحة من قلوهبم، وقد أنزل الصربيون 

تتنزه عنه احليوانات املتوحشة، من قتل ما يزيد على مائة ومخسني ألفا من الرجال والنساء والشيوخ واألطفال، 
وذلك يف أقل من سنة، وشردوا أكثر من مليونني من املسلمني، كثري منهم أطفال ونساء وشيوخ، يتلقف األطفال 

لتحويلهم من الفطرة اإلسالمية إىل الشرك النصراين وينتزعون من قلوهبم  منهم املؤسسات التنصريية يف أوروبا،
  .أغلى ما وهبه اهللا للمسلم وهو إميانه

األب يف : واشتدت القسوة على هؤالء الالجئني أكثر بتفريق األسر املسلمة يف دولة أوروبية واحدة أو عدة دول
يضاف إىل ..  مكان آخر، وهكذا اإلخوان واألخواتمكان، وأبناؤه يف مكان آخر، والزوج يف مكان، وزوجه يف

ذلك معسكرات االعتقال والتعذيب اليت فاقت يف االعتداء على حقوق اإلنسان املعسكرات النازية اليت يندد هبا 
يعذب القريب فيها أمام قريبه، ويقتل األب أمام االبن والزوجة وأشد من ذلك . الغرب ويبدي ويعيد يف التنديد هبا

ى اغتصاب الوحوش املتمدنني يف قارة حقوق اإلنسان أكثر من مخسني ألف امرأة وفتاة مسلمة، بعض تلك وأنك
  .االغتصابات تقع أمام أعني أسرة الفتاة املغتصبة

وهذا غري احلصار املستمر الذي يفرضه النصارى منذ ما يقارب العام على مدن املسلمني، وقراهم وقصف مرافقهم 
م، واحلول بينهم وبني اإلمداد واإلغاثة بلقمة العيش والدواء وامللبس والغطاء، يف أشد أوقات وهدم منازهلم عليه

الربد القاسي الذي قطعت على املسلمني فيه الكهرباء وكل وسائل التدفئة، حىت أنك ترى العجائز والصبيان 
والتدفئة، فيطلق عليهم النصارى  حياولون التماس األخشاب يف الشوارع ومحلها إىل منازهلم من أجل الطبخ عليها

  .قساة القلوب الرصاص وُيْرُدوهنم قتلى أو جرحى تنزف منهم الدماء وتسيل، حىت ميوتوا يف الشوارع دون إسعاف

وقد كشف حدث البوسنة غلظة وقسوة مجيع الدول النصرانية الغربية اليت تزعم أهنا حامية حقوق اإلنسان، وأهنا 
اإلرهاب والتطهري العرقي، واعتداء الدول القوية على الدول الضعيفة، فقد اعترفت تقف ضد التطرف والتشدد و

الدول النصرانية الغربية بدولة البوسنة واهلرسك وأصبحت عضوا يف هيئة األمم املتحدة، وبعد هذا االعتراف 
والطائرات احلربية، اعتدى الصرب على املسلمني بعون من حكومة صربيا واجلبل األسود، يشمل األسلحة الثقيلة 

قرارا حبظر األسلحة ووصوهلا إىل البوسنة ) املزعوم(ومبساعدات وتأييد من دولة روسيا، وأصدر جملس األمن 
واهلرسك، فطبق احلظر على املسلمني وبقي الصرب يتلقون العون من إخواهنم النصارى بالسالح وغريه وأصدر 

وي على البوسنة واهلرسك، ولكن الصرب حتدوا ذلك وال زالت قرارا حبظر التحليق اجل) املزعوم(جملس األمن 
  .الطائرات تقصف املسلمني، ومل حيرك جملس األمن ساكنا وكذلك اجمللس األورويب وحلف الناتو

ولكن الدول الغربية إذا حترك صاروخ يف العراق أو طائرة عراقية قريبة من منطقة احلظر اجلوي الذي فرضته أمريكا 
مم املتحدة يرسلون أسرابا من الطائرات الغربية لتصب نرياهنا على اهلدف وما جاوره ويطلقون مئات باسم هيئة األ



الصواريخ من اخلليج للقضاء على أي حركة، زعما منهم أهنم ينفذون قرارات جملس األمن، وهكذا يعامل النصارى 
مني وينفذون عكس ذلك، ولكنهم قساة القلوب املسلمني ويصدرون القرارات اليت ظاهرها يف مصلحة املسل

ينفذون قراراهتم فقط عندما تكون يف مصلحة النصارى أنفسهم إهنا وحشية دعاة حقوق اإلنسان وقسوة دعاة 
  .نصارى الغرب كله: احلرية والتمدن

لعريب الذي ا" بطرس غايل " وقد وجدت الدول النصرانية الغربية بغيتها يف األمني العام هليئة األمم املتحدة النصراين 
يعطيها املسوغ تلو املسوغ لعدم تدخلها يف إنقاذ املسلمني يف البوسنة واهلرسك، ولذلك تصدر هي االستنكار 

ألفعال الصرب وتصرح بأهنا تريد التدخل ملنع الصرب من العدوان، ولكن النصراين العريب حيذرها من مغبة التدخل 
أخرت عن هذا التدخل بسبب عدم اإلذن به من قبل هيئة األمم العسكري، فتظهر للعامل وللمسلمني أهنا إمنا ت

: بعنوان ٢٣اقرأ عن تنفيذ هذا النصراين العريب ملخطط التجمعات الكنسية جريدة الشرق األوسط ص !. [املتحدة
ـ ـ١٤١٣رجب  ٢٧) ٥١٦٧(عدد . بطرس غايل بطل البوسنة : وقد مساه الكاتب. م١٩٩٣/  ١/  ٢٠ه

والسبب احلقيقي هو أن املظلومني مسلمون، ولو كانوا يهودا أو نصارى ] النصراين: مبا مساه اهللا باجلالد، وأنا أمسيه
  .أو وثنيني، بل لو كان املعتدى عليهم قرودا أو كالبا هلبوا لنجدهتم

فقائد القوات : " وقد صرح زعيم املعتدين النصارى الصرب بأن االعتداء على املسلمني سيستمر ما داموا مسلمني
إن هدفنا هو القضاء : األملانية، قال فيه" شبيجل: "الصربية يف البوسنة واهلرسك أكد يف تصريح نشرته مؤخرا جملة

على املسلمني يف أوروبا، جيب أن خيتفوا كأمة، وعلى املسلمني يف البوسنة إعالن حتوهلم عن اإلسالم وأن يصبحوا 
الثالثاء ) ١٠٢٧(العدد : جملة اجملتمع الكويتية..." [ن إال املوتصربيني أو كرواتا، أما اخليار الثالث هلم فلن يكو

ـ ١٤١٣مجادى اآلخرة سنة  َولَْن تَْرَضى َعْنَك الَْيُهوُد َولَا { : وصدق اهللا القائل] م ١٩٩٢أول ديسمرب  -ه
دث يف هذه القسوة النصرانية، وال حنتاج إىل ذكر مراجع هلذه حلوا] ١٢٠: البقرة[} النََّصاَرى حَتَّى َتتَّبَِع ِملََّتُهْم 

فالتلفاز يعرض قسوة النصارى على املسلمني فيها مرات كل يوم، والصحف العاملية تنشر أخبارها املأساوية كل 
  ...أخبار وتقارير وتعليقات ومقابالت: يوم، واإلذاعات يف العامل كله تذيع فظائعها كل ساعة

: بعنوان ١٩ص  ٥١٥٨جريدة الشرق األوسط عدد : الت منهاومع ذلك أحيل القارئ إىل بعض اجلرائد واجمل[ 
، ٢٢ص-ـه١٤١٢شوال ١٧، ٩٦٦: وجملة اجملتمع األعداد. -هـ١٤١٣/  ٧/  ١٨مفكرة العار يف البوسنة 

: ، العدد٣٠ص -ـه١٤١٢/  ١٢/  ٢٩يف  ١٠٠٥:، العدد٢٨ص -ـه١٤١٤/  ١/  ٢١يف  ٩٩٩:العدد
يف  ١٠٠٨: العدد ٢٦ص-ـه١٤١٣/  ٥/  ٣٠يف  ١٠٢٦: ، العدد٢٨ص-هـ١٤١٣/  ٦/  ٧يف  ١٠٢٧
وجريدة املسلمون، كل أعداد . ١٦ص-ـه١٤١٢/  ٨/  ١٣يف  ٩٨٩:العدد ٣٠ص-هـ١٤١٣/  ١/  ٢٠
  ..] وكذا العامل اإلسالمي وجملة اإلصالح وغريها -ـه١٤١٣-١٤١٢عام 

  )امللحدين(قساة الشيوعيني : النموذج الثالث
ىل غري أهل الكتاب من أهل الباطل، لنأخذ نتفا أخرى من سلوكهم الدال على الشيوعيون الروس ولننتقل اآلن إ

القسوة والغلظة وعدم الرمحة، لتكتمل الصورة، ويعلم القارئ أن أهل احلق هم الرمحاء، وأن الرمحة هي من 
إىل  األخالق اليت يريدون غرسها يف نفوس الناس، وأن غرس األخالق احلميدة هو إحدى غاياهتم يف السباق

  .العقول



احلديث عن قسوة الشيوعيني وغلظتهم ال يأيت للناس جبديد، فقد عرف العامل كله يف خالل ما يزيد عن سبعني سنة 
أن الشيوعيني أقسى الناس قلوبا وأغلظ أفئدة وأبعد عن الرمحة يف كل مكان حلوا فيه وعداؤهم لإلسالم أشد من 

، لصرفهم بالقوة عن دينهم بقضائهم على علمائهم وهدمهم عدائهم جلميع األديان، ومعاملتهم للمسلمني
مساجدهم ومدارسهم، وحتويل ما بقي من املساجد واملدارس إىل مسارح وحظائر وخمازن ودور للسينما أمر 

  .معروف مشهور

ني عيسى يوسف آلب تك" ويكفي أن نذكر لبالغ قسوهتم ما رواه أحد الناجني من املوت من تعذيبهم، وهو األستاذ 
فقد نقل ). املسلمون وراء الستار احلديدي: (الذي فر من إدارهتم اجلهنمية وكتب كتابه الذي فضحهم فيه وهو" 

فلندع كاتبا أخذ : " عنه سيد قطب رمحه اهللا يف كتابه دراسات إسالمية ما يلي من صور التعذيب الوحشي فقال
اإلسالمي يف التركستان الغربية اخلاضعة لروسيا،  حيدثنا عن وسائل التعذيب اجلهنمية اليت سلطت على العنصر

وسنضطر أن نغفل : "إىل أن قال سيد " والتركستان الشرقية التابعة للصني الشيوعية امسا، ولروسيا الشيوعية فعال 
هنا، ألهنا من القذارة حبيث خيدش ذكرها كل أدب إنساين، مكتفني مبا تطيق  -أي صور التعذيب-ذكر بعضها 
  :وهذه هي... إلنسانية أن نذكره للناساآلداب ا

إحراق املسجون بعد صب البترول عليه وإشعال النار فيه  -٢دق مسامري طويلة يف الرأس حىت تصل إىل املخ  -١
حبس املسجونني يف سجون ال ينفذ إليها هواء وال  -٤جعل املسجون هدفا لرصاص اجلنود يتمرنون عليه  -٣

  .وضع خوذات معدنية على الرأس وإمرار التيار الكهربائي فيها -٥ نور، وجتويعهم إىل أن ميوتوا

ربط الرأس يف طرف آلة ميكانيكية وباقي اجلسم يف ماكينة أخرى، مث تدار كل من املاكينتني يف اجتاهات  -٦
يقر  متضادة، فتعمل كل وحدة مقتربة من أختها حينا ومبتعدة آخر، حىت يتمدد اجلسم الذي بني اآللتني، فإما أن

صب زيت  -٨كي كل عضو من اجلسم بقطعة من احلديد مسخنة إىل درجة االمحرار  -٧املعذب وإما أن ميوت 
تسمري األظافر مبسمار  -١٠دق مسمار حديدي أو إبر اجلراموفون يف اجلسم  -٩مغلي على جسم املعذب 

إجبار  -١٢تركه أليام عديدة  ربط املسجون على سرير ربطا حمكما مث -١١حديدي حىت خيرج من اجلانب اآلخر 
نتف كتل من شعر الرأس بعنف، مما يسبب  -١٣املسجون على أن ينام عاريا فوق قطعة من الثلج أيام الشتاء 

صب املواد احلارقة  -١٥متشيط جسم املسجون بأمشاط حديدية حادة  -١٤اقتالع جزء من جلد الرأس 
وضع صخرة على ظهر املسجون، بعد  -١٦ربطهم ربطا حمكما  والكاوية يف فم املسجونني وأنوفهم وعيوهنم، بعد

ضرب  -١٨ربط يدي املسجون وتعليقه هبما إىل السقف، وتركه ليلة كاملة أو أكثر  -١٧أن توثق يداه إىل ظهره 
ضرب اجلسم بالكرباج حىت يدميه، مث يقطع اجلسم إىل قطع بالسيف  -١٩أجزاء اجلسم بعصا فيها مسامري حادة 

  .نيأو بالسك

إحداث ثقب يف اجلسم وإدخال حبل ذي عقد واستعماله بعد يومني كمنشار، لتقطيع قطع من أطراف  -٢٠
ولكي يضمنوا أن يظل املسجون واقفا على قدميه طويال، يلجئون إىل تسمري أذنيه يف اجلدار  -٢١اجلرح املتآكل 

أصابع الرجلني واليدين والرجلني وشبك خياطة  -٢٣وضع املسجون يف برميل مملوء باملاء يف فصل الشتاء  -٢٢
والنساء حظهن مثل هذا العذاب، أهنن يعرين ويضربن ضربا مربحا على ثديهن وصدورهن  -٢٤بعضهما إىل بعض 

أما بقية تعذيب النساء فإننا منسك عنه، ألن املواقع اليت اختاروها من أجسامهن والطرق الدنيئة اليت استعملوها 



وعندما كتب سيد هذه  ٢٠٦، ٢٠٠دراسات إسالمية الطبعة الرابعة ص[ا وكتابتها جتعلنا نستحي من ذكره
قد ذاق يف زنزانات اجملرمني هو وإخوانه وأخواته شيئا  -رمحه اهللا-الصور مل تكن قد طبقت عليه هو يف مصر ولكنه 

وب الشيوعيني الروس يكفي هذا النموذج ملعرفة ما إذا كانت توجد يف قل]. منها قبل أن يشنقه أعداء اإلسالم
  .تدمري شعب أفغانستان!!! رمحة

ولكن مثاال آخر ظهر أكثر وضوحا يف الداللة على خلو قلوهبم من الرمحة، وهو أهنم غزوا أفغانستان جبيوش جرارة 
وأسلحة فتاكة، برا وجوا، وقتلوا من الشعب األفغاين مليونا ونصف املليون، وطردوا ما يقارب ستة ماليني، وعاثوا 
يف األرض فسادا يندر أن يوجد له مثيل، ومكثوا يزاولون أعماهلم الوحشية يف هذا الشعب أكثر من سبع سنوات، 

هدموا فيها املساجد وأهانوا املصاحف واغتصبوا النساء، وفرقوا كلمة املسلمني وجعلوا بعضهم يقتل بعضا، والزال 
نصر الفئة املؤمنة اليت تصدت هلؤالء القساة، ومع الصرب  األفغان يعانون األمرين من آثار غزوهم ولكن اهللا تعاىل

على أعظم قوة عسكرية ضاربة، فهزم اجليش الروسي الشيوعي  -على قلة ُعَدِدِهم-واملصابرة نصر اهللا اجملاهدين 
اد السوفييت وعاد إىل بالده جير أذيال اهلزمية، وكان اجلهاد األفغاين من أعظم األسباب اليت هيأها اهللا الهنيار االحت

  .الظامل

ولعل املسلمني يقطفون آثار هذا اجلهاد يف تطبيق اإلسالم يف أفغانستان ويف الشعوب اإلسالمية اجملاورة اليت كانت 
لقد خيب اجملاهدون األفغان آمال املسلمني الذين أعانوهم باملال والرجال والعتاد، . [تابعة لالحتاد السوفييت املنهار

يف بالدهم، حيث أخذوا يقتتلون فيما بينهم بعد انسحاب العدو الشيوعي من بالدهم، ومازالت لرفع راية اإلسالم 
/  ٥/  ٢٢كتبت هذا التعليق يف (دماء املدنيني العزل تراق بأسلحة إخواهنم ممن كانوا قادة للجهاد، إىل يومنا هذا 

وعلى كل من -هم على املسلمني الشيوعيون يف الصني وال تقل قسوة الشيوعيني يف الصني وغلظت)] هـ١٤١٨
الذي غريوا امسه " تركستان الشرقية"عن قسوة الشيوعيني يف االحتاد السوفييت السابق، وخباصة يف إقليم  -خيالفهم

وبالغوا يف االعتداء على أهله، فقتلوا علماءهم، وأتلفوا مصاحفهم وكتبهم الدينية، ومنعوهم من " سانكيانج"إىل 
ة، وأغرقوهم باملهجرين الشيوعيني من مناطق أخرى، لتصبح نسبة املسلمني يف هذا البلد املسلم أداء شعائرهم الديني

  %.٩٠بعد أن كانت نسبتهم من قبل أكثر من % ١٠

ألفا، وأن الذين سيقوا إىل  ٣٦٠م بلغ ١٩٧٢م إىل سنة ١٩٥٠وقد ذكر أن املسلمني الذين مت قتلهم من سنة 
ألف، وأن الذين هربوا من ديارهم بسبب ذلك العدوان ) ٥٠٠(لشاقة بلغ عددهم املعسكرات التعذيبية واألشغال ا

هذه ] ٢٨ص ٩٦٧وجملة اجملتمع الكويتية عدد  ٣٥ص ٢١٩راجع حملة اإلصالح عدد  -١[ألف ) ١٠٠(بلغ 
الفظائع ذكرت يف بلد واحد من بلدان الصني وهو تركستان الشرقية أما على مستوى الصني فاألمر أعظم من 

، وقد ذكر يل الشيخ عبد الرمحن بن إسحاق الصيين الذي زرته يف مدرسة التقوى يف مدينة تشاجنماي يف مشال ذلك
م إىل ١٩٥٠أن الشيوعيني يف الصني قتلوا خالل ست عشرة سنة من سنة . هـ١٤٠٩/  ١١/  ٢٤تايالند يف 

ومات بسبب اجلوع سبعة ) لوال بد أن يكون للمسلمني حظهم الوافر من هذا القت(م عشرة ماليني ١٩٧٦+
ألف مسجد، فصادرها الشيوعيون وحولوها إىل مصانع ) ٤٥(ماليني أما املسلمون فقد كانت مساجدهم يف الصني 

ومسارح ودور سينما، وبنوا يف حماريبها الطاهرة اليت كان األئمة يتلون فيها كتاب اهللا ويسجدون فيها لرهبم، 
  .لوا كثريا من األئمة والعلماء، وقتلوا من املسلمني ما ال يقل عن مليون شخصاملراحيض إهانة هلا وللمسلمني، وقت



وكانوا يأمرون العامل املسلم حبمل القاذورات ليسمد هبا األرض الزراعية، ويعلقون يف عنقه الكومة من تلك 
... فادعه ليساعدك إذا كنت تعبد اهللا: القاذورات، ويقولون له من باب التهكم واإلذالل والسخرية بربه وبدينه

وهذه الفظائع هي اليت علمت، ] خمطوط يف مكتبة املؤلف) يف املشارق واملغارب(اجمللد اخلاص بتايالند من سلسلة [
وما مل يعلم أكثر من ذلك بكثري، وخباصة إذا علمنا أن الشيوعيني حييطون بلداهنم وتصرفاهتم مبا يسترها من الكتمان 

ن بتسرب تلك التصرفات، ولكن ذلك يكفي ملعرفة أن الرمحة قد نزعت من قلوهبم واحلجر اإلعالمي، وعدم اإلذ
-http / / www.islam: راجع على سبيل املثال ما نشر على أحد مواقع اإلنترنت على الوصلة اآلتية[

online.net / Arabic / news / 2001-06 / 17  /Article36.shtml [  

األمساء اإلسالمية يف طاجكستان فسادا يف هذا البلد املسلم، فقد قتلوا  ويف هذه األيام يعيث الشيوعيون ذوو
اآلالف من املسلمني الذين يطالبون بالتمتع باإلسالم، وشردوا مئات اآلالف، وأخافوا اآلمنني من أبناء البلد 

رب وخباصة متعاونني مع الشيوعيني من ذوي األمساء اإلسالمية يف بلدان أخرى ومع الروس مبساعدات من الغ
بل لقد غزت ]. ٢٢ص-ـه١٤١٣شعبان ٢٥-١٠٣٨راجع جملة اجملتمع عدد [أمريكا، والكفر ملة واحدة 

ودمرت عاصمتها جروزين -م١٩٩٤/  ١٢/  ١١املوافق -ـه١٤١٥/  ٧/  ٩روسيا اجلمهورية الشيشانية يف 
مرأى ومسمع من دول الصليب اليت  تدمريا كامال، وقتلت املسلمني املدنيني، وال زالت تواصل القتل والتدمري على

تدعي أهنا ترعى حقوق اإلنسان، بل على مرأى ومسمع من حكام الشعوب اإلسالمية الذين ماتت احلمية يف نفوسه 
  .على حفظ ضروراهتم اليت ال حياة هلم بدوهنا

زمية، كما خرجوا وقد تكبد الروس خسائر فادحة يف مجهورية الشيشان اإلسالمية، وخرجوا منها جيرون أذيال اهل
مث غزت روسيا الشيشان مرة أخرى يف سنة ... من أفغانستان، وذلك بفضل اهللا مث بفضل قوة إميان أهلها

م ودمرت البلد مرة أخرى وعاثت فيه فسادا، وال زالت القوات الروسية حتتل هذا البلد ١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠
نسان الغربيني هو موقفهم املعروف، عندما يكون املسلم، وتقتل أهله وتشردهم وتعتقلهم، وموقف دعاة حقوق اإل

وليقارن ! إهنم أنكروا: اإلنسان مسلما ال حيركون ساكنا، اللهم إال إظهار شيء من االستنكار البارد، ليقال عنهم
املسلم موقف الغرب من الشيشان، وموقفهم من تيمور الشرقية اليت أجربوا أندونيسيا على التخلي عنها خالل فترة 

  !ةوجيز
  

ال تقل  -ومنهم اهلندوس والبوذيون وغريهم-قساة الوثنيني قسوة الوثنيني اهلنود والوثنيون : النموذج الرابع
  .وحشيتهم وغلظتهم عن اليهود والنصارى والشيوعيني

 فاهلندوس يف اهلند بتواطؤ مع النصارى اإلجنليز، أذاقوا املسلمني من العذاب والتشريد والقتل وسوء املعاملة ما
يصعب وصفه، واعتدوا على أمواهلم ومنازهلم ومساجدهم، وال خيلو عام من األعوام من االعتداء عليهم، حىت 

قسم منهم سئم العيش حتت الذل والقهر اهلندوسي، فقرروا اهلجرة إىل ما مسي يف : اضْطَرُّوا املسلمني على االنقسام
نهما مساحات شاسعة من اهلند مث تدخلت اهلند وحليفتها حينه بباكستان الشرقية وباكستان الغربية، حيث تفصل بي

للتحريش بني الباكستانيني فحصل االنشقاق والقتال الذي راح ضحيته اآلالف من ) االحتاد السوفييت سابقا(روسيا 
فضعف بذلك املسلمون " بنغالدش: "املسلمني، وعلى أثره انفصلت باكستان الشرقية ومسيت باسم قومي انفصايل



مليونا يف كل أحناء اهلند،  ١٥٠ناحني، وضعف املسلمون كذلك يف اهلند الذين يبلغ عددهم اآلن أكثر من يف اجل
وهم اليوم يواجهون حربا وثنية شرسة، حيث نظمت مجعيات هندوسية حملاربتهم حتت مسع وبصر احلكومة اهلندية 

االعتداء اهلندوسي على املسلمني بلغ حدا خطرا اليت تزعم أهنا دولة دميقراطية علمانية، وتشري اإلحصاءات إىل أن 
  ال يطاق، يتعاون عليهم يف ذلك االعتداء املنظمات املذكورة وقوات الشرطة، بل واجليش

باعتراف رئيسة الوزراء " أمحد آباد"أحيانا وعلى سبيل املثال فإن اهلندوس قتلوا مخسة عشرة ألف مسلم يف جمزرة 
 ٥٠وا ثالمثائة امرأة مسلمة بالنار وهن أحياء، ويف مذحبة آسام قتل اهلندوس م وأحرق١٩٧٠أنديرا غاندي سنة 

ويف هذه األيام جتمع مجاهري اهلندوس وهدموا ] ٤٢٠راجع حاضر العامل اإلسالمي جلميل املصري ص[ألف مسلم 
موا منازهلم وطردوهم وقتلوا اآلالف من املسلمني يف أحناء متفرقة من اهلند وأحرقوا ممتلكاهتم وهد" البابري"مسجد 

]. ٢٠هـ ص١٤١٣مجادى اآلخرة سنة ٢٠ ١٠٢٩راجع على سبيل املثال جملة اجملتمع عدد [من ديارهم 
  .واستولوا على كثري من مساجدهم وحولوها إىل معابد وثنية

ن إال وكل الفظائع اليت يرتكبها اهلندوس يف حق املسلمني ال يوجد أي مسوغ هلا، فاملسلمون مساملون، ال يريدو
العيش بطمأنينة يف ديارهم، يقيمون شعائر دينهم ويعلمون أبناءهم دين اإلسالم دون أن حيركوا ساكنا ضد اهلندوس 

ابتداء، وإمنا يضطرون أن يدافعوا عن أنفسهم عندما يعتدي عليهم هؤالء، مع قلتهم وفقدهم آلة الدفاع على 
دوس وقسوهتم ضد املسلمني يتضح له أهنم قوم قد نزعت عكس الوثنيني اهلندوس، واملتتبع لوحشية هؤالء اهلن

الرمحة من قلوهبم وحلت حملها الغلظة والشراسة والوحشية قسوة الوثنيني يف سرييالنكا وهكذا يالقي املسلمون يف 
 سرييالنكا قسوة بالغة من اهلندوس والسنهال والشيوعيني، ومن احلكومة البوذية من اغتياالت ومذابح مجاعية وهنب

 ٤٠هـ ص١٤١٠شعبان  ٩يف  ٩٥٧عدد . راجع جملة اجملتمع الكويتية[أموال ومتاجر وإحراق منازل وأسواق 
  ].٧ص ٣١٩وجملة رابطة العامل اإلسالمي عدد 

ال تنقطع مذابح املسلمني وتشريدهم وهنب أمالكهم واالعتداء على أعراضهم، يقوم بذلك الوثنيون " بورما" ويف 
هم عشرات اآلالف، وشردوا ماليني، وهدموا املساجد، وأغلقوا املدارس، واغتصبوا البوذيون فقد قتلوا من

املسلمات وأجهضوا احلوامل منهن، ويف يوم عيد من أعياد الفطر قتلوا مائيت مسلم، وكثري من املسلمني ميوتون 
بأنفسهم من القتل أو يف الطريق بني حدود بورما وبنغالدش وهم فارون " بنغالدش"جوعا يف خميمات املوت يف 

 -ه١٤١٣ربيع الثاين ١-ربيع األول٢٤) جريدة تصدرها رابطة العامل اإلسالمي(العامل اإلسالمي : راجع[اجلماعي 
  .قسوة الوثنيني يف تايالند]. ١٦ص٩٨٩وعدد  ١٠ص  ٩٩٣وجملة اجملتمع عدد -ه١٤١٢حمرم  ٦، و٤ص

واال من العذاب والقتل والتدمري واالغتيال والتشريد، وأذلت ويف تايالند أذاقت احلكومة الوثنية البوذية املسلمني أه
املسلمة حتت سيطرة اجليش ووزارة الداخلية، وقد قسمتها تقسيمات " فطاين"املسلمني يف جنوب البالد، وأصبحت 

إدارية جديدة، حيث أصبحت حمافظات صغرية، وحشدت أعدادا كبرية من البوذيني من مشال تايالند ووسطها 
إىل بالد املسلمني، وملكتهم أراضيهم ويسرت هلم إقامة الشركات واملشاريع املتنوعة ليستولوا على البالد  للهجرة

املسلمة، ويكونوا أكثرية ينشرون الفساد اخللقي واالجتماعي من أجل إذابة املسلمني وحتاول احلكومة تغيري مناهج 
شيئا من ذلك يف اجمللد اخلاص بتايالند من سلسلة يف  وقد فصل املؤلف[املدارس اإلسالمية وكتبها وحروف لغتها 

  ]املشارق، وهو خمطوط يف مكتبته



وقد خف التضييق على املسلمني نسبيا، ومتكن علماؤهم من إقامة مؤسسات تعليمية ودعوية، كان هلا أثر جيد يف 
من اجلامعة اإلسالمية يف املدينة تعليم أبنائهم وتفقيههم، وعلى رأس هؤالء العلماء الدكتور إمساعيل لطفي املتخرج 

  !املنورة، وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض قساة أهل الباطل من املنتسبني اإلسالم

مرت فترة على املسلمني ضعفت فيه دولتهم، بل اضمحلت وهوت، فتأخروا يف كل شؤون احلياة الدينية 
والسياسية والعسكرية واالجتماعية، وتقدم غري املسلمني يف  -دةعلم الشرع وعلم املا-واالقتصادية والعلمية 

  :احلضارة املادية، فأصيب املسلمون باهلوان وكرب يف صدورهم تقدم غريهم، وانقسموا قسمني

رأى أن تقدم البلدان اإلسالمية مرهون باتباع خطوات الغرب حذو القذة بالقذة، وذلك بتنحية : القسم األول
ن أن يكون منهج حياة للشعوب اإلسالمية، والفصل التام بينه وبني تدبري شؤوهنا، حبيث يكون الدين اإلسالمي ع

الدين أمرا يتعلق باألفراد بأشخاصهم فيما بينهم وبني رهبم، يصلون ويصومون وحيجون ويقرؤون القرآن، دون أن 
ها من مناهج اإلعالم والتعليم وهلم يتدخل اإلسالم يف الشؤون السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية وغري

وذلك على غرار ما فعله أهل الغرب بالدين  -وال يستثنون من ذلك إال بعض األحوال الشخصية-... جرا
النصراين احملرف، حيث حنوه عن شؤون احلياة اليت وضعت هلا الدساتري والقوانني البشرية، اتقاء التصرفات الكنسية 

لون تدبري شؤون الشعوب تدبريا ظاملا، وينسبون تصرفاهتم تلك إىل اهللا، ويتلخص ذلك ورجاهلا الذين كانوا يزاو
  .اليت تعين فصل الدين عن الدولة" العلمانية: "كله فيما يقال له

وقد أوهم أهل الغرب هذا القسم من أبناء املسلمني أن الدين هو سبب التأخر عندما يتدخل يف حياة البشر، بدليل 
فصل الدين عن الدولة تقدم حضاريا وأصبح يقود العامل، وأنه ال ميكن للمسلمني أن يتقدموا إال  أن الغرب عندما

إذا فعلوا كما فعل الغرب، ففصلوا الدين اإلسالمي عن الدولة وتتلمذ أبناء املسلمني هؤالء على أساتذة الغرب يف 
بب جهلهم باإلسالم الذي جعلهم يساوون بينه وبني اإلنسانية والتطبيقية واقتنعوا بتلك الفكرة، بس: العلوم املتنوعة

الدين النصراين، ويقفون من دينهم كما وقف أهل الغرب من الدين النصراين، وبسبب فقدهم العلماء الذين 
جيمعون بني فقه النصوص الواردة يف القرآن والسنة الصحيحة واملقاصد الشرعية من جهة وبني فقه العصر والواقع 

فانطلق هذا القسم من أبناء املسلمني وقد أحرز شيئا من الثقافة اليت تؤهله لقيادة الشعوب من جهة أخرى، 
اإلسالمية وإدارهتا مغرورا بنفسه وبثقافته، متجاهال أولئك العلماء، بل مذال هلم ضاربا بآرائهم وراء احلائط، وسبب 

  .هذا سبق غري املسلمني إىل عقول أبناء املسلمني وكسبهم يف صفهم

رأى يف حضارة الغرب املادية وما رافقها أفكارا فاسدة وأخالقا سيئة وعقائد ملحدة وهجوما على : القسم الثاينو
اإلسالم وأهله، فانزوى عن علوم الغرب كلها، ودعا الشعوب إىل مقاطعتها والبعد عنها واالكتفاء مبا جتود به 

كرمي، ويعلموهنم بعض مبادئ الفقه والتوحيد والكتابة وشيئا كتاتيب املعلمني الذين يلقنون التالميذ تالوة القرآن ال
من احلساب، فكان نصيب هذا القسم البعد عن ممارسة إدارة شؤون األمة واملشاركة فيها، فاستبد القسم األول 

باحلكم واإلدارة وغريها، وأخذ يكبت كل صوت خيالف منهجه ومسريته، يسنده يف ذلك ما حتت يده من إمكانات 
  .لة يف الداخل ومؤازرة الدول واملؤسسات الغربية يف اخلارجالدو



وبعد أن مضت فترة ليست بالقصرية على هذه احلالة املزرية، هيأ اهللا للمسلمني من صحا منهم من نومه، وتنبه من 
ردي، غفلته، فرأى بنور من اهللا وبصرية تلك اهلاوية اليت تردى فيها املسلمون واألسباب اليت أدت إىل ذلك الت

والواجب الذي ال بد من القيام به النتشال األمة اإلسالمية من وهدهتا، إىل قمة جمدها وعزها، فظهرت دعوات 
املفكرين اإلسالميني بصفة فردية هنا وهناك، ومل ميض وقت غري طويل نسبيا حىت أمثرت تلك الدعوات، ونتج عنها 

ول اإلسالم، وأنه منهج حلياة البشر جيب أن يعود ليحكم قيام حركات إسالمية تعتمد التعليم والتربية وبيان مش
حياهتم، فأزعج ذلك تالميذ الغرب الذين كان اجلو قد خال هلم، فتربعوا على كراسي احلكم وأمروا وهنوا دون 
منازع هلم إال من أمثاهلم، كما أزعج ذلك الغرب الذي طن أن اإلسالم قد مات وقرب، فاتفق السيد يف الغرب 

يف الشرق، على القضاء على اإلسالم دون هوادة وال رمحة، فكان أن حصل من أعداء اإلسالم املنتسبني إليه  والعبد
مثل ما حصل من أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى وامللحدين والوثنيني، من اهلجوم على اإلسالم وتشويهه، 

  والتشريد، وانتهاك األعراض وحماولة القضاء على دعاته بالسجون واملعتقالت والتعذيب الوحشي

ومصادرة األموال والتضييق عليهم يف لقمة العيش وإيذاء أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم بالقتل واالغتياالت، حصل 
ذلك يف أغلب بلدان اإلسالم يف مشال أفريقيا، ويف الصومال، واليمن، والعراق، وسوريا، وباكستان، وأفغانستان، 

  !الدش، وألبانيا وغريها قسوة أعداء اإلسالم من املنتسبني إليه أشد من قسوة غريهم وإندونيسيا، وتركيا، وبنغ
ولعل قسوة أعداء اإلسالم من املنتسبني إليه من أبناء املسلمني أشد من قسوة غري املسلمني على املسلمني وذلك 

  :ألمور ثالثة
البلد وليس أجنبيا عنه، وتصرفاته الظاملة ال ينظر أن عدو اإلسالم املنتسب إىل اإلسالم يعد من أبناء : األمر األول

نظرهتم إىل تصرفات العدو األجنيب الظامل، ولذلك جتد العدو األجنيب غري املسلم  -وخباصة اجلهلة-إليها عامة الناس 
د، فإنه خيفف من طغيانه وظلمه، إذا مل يتعرض العلماء والدعاة ملصاحله تعرضا مباشرا، خبالف الطاغية من أبناء البل

  .يوسع دائرة ظلمه وقسوته، لتشمل املعارض الصريح والساكت الذي مل يظهر تأييده لظلمه وقسوته

أن عدو اإلسالم املنتسب إليه من أبناء املسلمني جيد املؤيدين له ولظلمه وقسوته من أبناء البلد من : األمر الثاين
م الظامل، ألن تأييد غري املسلم يعد منقصة يعري هبا املؤيد، خبالف أقربائه وقبيلته واملنتفعني حبكمه ما ال جيده غري املسل

  !مع ادعائه اإلسالم-من يؤيد الظامل من أبناء البلد، وخباصة عندما يدعي الوطنية والقومية والتقدمية والثورية 
ية والتعليمية أن عدو اإلسالم املنتسب إليه يستغل إمكانات البلد البشرية واملادية واإلعالم: األمر الثالث

واالقتصادية والسياسية والعسكرية يف ضرب اإلسالم واملسلمني، وهو ينعت بالوطين القومي والثوري والراعي 
واحلامي، وليس باملستعمر املغتصب والعدو واحملتل لذلك جتد قسوة هذا العدو على دعاة اإلسالم من أبناء بلده 

يني أحيانا ولو أردنا أن نذكر مناذج لقسوة أعداء اإلسالم من تفوق قسوة اليهود والنصارى وامللحدين والوثن
  املنتسبني إليه على دعاة اإلسالم وعلمائه يف كل بلد ومن كل طاغية الحتاج ذلك إىل كتاب مستقل 

منوذجان لقسوة أعداء اإلسالم من املنتسبني إليه ولنكتف باإلشارة العاجلة إىل منوذجني نوضح هبما شدة قسوة من 
  :اإلسالم من املنتسبني إليه حارب
  !األمنوذج الثوري الناصري:األول



وهو القدوة احلسنة األوىل للثوريني والقوميني العرب على تنوع مسمياهتم، وهو ما فعله عبد الناصر يف مصر 
ذاقوا باملسلمني الذين نذروا أنفسهم للدعوة إىل اهللا وإقامة حكمه يف األرض، ويكفي أن أنقل بعض النصوص للذين 

األمكنة اليت وضعنا : (وبال تعذيبه للداللة على قسوة الطاغية وأعوانه وخلو قلوهبم من الرمحة، قال أحد املعذبني
فيها ال ميكن أن تكون إال مقابر، إن كلمة زنازين اليت تستعمل يف السجون ال ميكن أن تعطيك فكرة صحيحة عن 

عندما دفع يب ]. جهنمي يعد أحد اإلجنازات الثورية الناصريةوهو سجن [األمكنة اليت رأيتها يف ذلك الليمان 
العسكري يف العنرب مل أجد مكانا أضع فيه قدمي، لقد كان املكان مليئا باألجساد البشرية املتكدسة، حبيث ال جيد 

سطة بالط كما تبني يل بعد قياسه بوا-إن مساحة العنرب ! فما بالك بالنوم؟.. املرء فيه مكانا للجلوس أو الوقوف
كان به عندما دخلته مثانية ومثانون معتقال، أي كل خملوق بشري له نصف متر فقط .. مخسة وأربعون مترا -األرض

هذا وصف لبعض أماكن السجن، وهناك أماكن ) [جللوسه ونومه وطعامه وشرابه ومالبسه وحذائه وكل شؤونه
  ]٥٦نافذة على اجلحيم ص. وصفها آخرون أسوأ من ذلك

  :قال املعذب. الرياضة اجلهنمية: وانوحتت عن

وهذا النداء يستعمل دائما إذا أرادوا أن . الزنازين] أي اخرجوا مجيعا[كل الناس بره : ينادي جاويش السجن(
-علشان  -ذا الوقت-دي الوأت  -سننزل-حننزل  -حنن-إحنا : يلقوا أمرا عاما على اجلميع ويقول اجلاويش

انزل بسرعة يا بن الكلب، وما هي إال حلظات فتتدفق اجلموع : ويقول! الكلب تشموا هواء يا أوالد -من أجل
وهم مع ذلك صفوة أبناء الشعب ومن أنبل أبنائه، فيهم الوزير ووكيل .. وهبا ما هبا من اآلالم.. الغفرية سريعا

القاضي، والفراش، الوزارة، والطبيب واملهندس، واحملامي، والتاجر والصانع، واملزارع، والطالب، واملدرس، و
ويسري الطابور يف شبه .. والضابط، مث ينتظم اجلميع عدة طوابري يف مكان واسع كبري، ويبدأ سري الطابور سريعا

الذي األصل فيه [والطابور يتكون من عدة صفوف ويقف على جانيب كل صف رجال اجليش .. دائرة أو مستطيل
وهم ممسكون !] ي من بالد املسلمني يف أرض اإلسراء واملعراجأن يعد للجهاد يف سبيل اهللا وطرد العدو اليهود

بالسياط والكرابيج واملدافع اخلفيفة يف أكتافهم، ويسري الطابور حتت الضرب، فكل شرطي يكلف أن يضرب من 
مير عليه بصفة مستمرة، ومبرور الوقت هتوي الضحايا على اجلانبني، لطول الزمن الذي قد ميتد إىل ثالث ساعات 

  واصلة منمت

اجلري الشديد املصحوب بالضرب العنيف، وكلما ازدادت سرعة الطابور تزايد عدد الضحايا، بني فاقد الوعي 
ومقعد متاما ال يقوى على احلركة، والشيء امللفت للنظر أن من يقع على األرض، يتجمع الشرطة حوله وينهالون 

ن ميزق جسمه فوق ما به من متزيق، ويف موكب الطابور عليه ضربا بالكرابيج، فإما أن يقوم إذا استطاع وإما أ
ولعل بعض املقاطع من قصيدة ] ٨٠نافذة على اجلحيم ص) [تتساقط العروق مصحوبة بالدماء من أجساد البشر

أحد املعذبني، وهو من العلماء األفذاذ يف هذا العصر تظهر بعض صور القسوة لزعيم الثورة العربية والقومية العربية 
  :نهوأعوا

  :قال يف مطلع قصيدته
  

  أفضي لكم بفجائعي وشجوين... ثار القريض خباطري فدعوين 



  والشعر عودي يوم عزف حلوين... فالشعر دمعي حني يعصرين األسى 
  وميدها قليب وماء عيوين... أهلمتها عصماء تنبع من دمي 

  أبدا فكدت يقال يل ذو النون... نونية والنون حتلو يف فمي 
  فزِّعت من نومي لصوت رنني... الء من نوفمرب يف ليلة لي

  وحتوطين من مشأل وميني... فإذا كالب الصيد هتجم بغتة 
  فرحا بصيد للطغاة مسني... فتخطفوين من ذوّي وأقبلوا 

  وقذفت يف قفص العذاب اهلون... وعزلت عن بصر احلياة ومسعها 

  حىت يرى يف هيئة البالون... أمسعت باإلنسان ينفخ بطنه 
  بالطوق حىت ينتهي جلنون... أمسعت باإلنسان يضغط رأسه 
  نارا وقد صبغوه بالفازلني... أمسعت باإلنسان يشعل جسمه 

  حىت يقول أنا املسيء خذوين... أمسعت ما يلقى الربيء ويصطلي 
  رباه عدلك إهنم قتلوين... أمسعت باآلهات ختترق الدجى 

  ينبيك مثل سجنيمثلي وال ... إن كنت مل تسمع فسل عما جرى 
  حىت غدت محرا بال تلوين... وسل السياط السود كم شربت دما 

  كم من جريح عندها وطعني... وسل العروسة قبحت من عاهر 
  سقطوا من التعذيب والتوهني... كم فتية زفوا إليها عنوة 

  
وال أن هيأ اهللا هلا من من القصيدة أو امللحمة اليت أنشأها الدكتور يوسف القرضاوي يف السجن وكادت تضيع ل[

أما العروسة فهي خشبة تعذيب يصلب عليها  ١٣٥حفظها من إخوانه يف السجن، نافذة على اجلحيم ص 
أيام من حيايت لزينب الغزايل : وراجع كتاب ١٠٠املسجونون شرحها أحد السجناء كما يف نافذة على اجلحيم ص

خواهنا يف السجن، وملاذا أعدم سيد قطب وإخوانه، ودفاع مل لترى أنواع التعذيب اليت ال ختطر على البال هلا وإل
  ]يسمع، وغريها من الكتب اليت كتبت يف هذا املوضوع

  !األمنوذج الشيوعي الصومايل:الثاين

يف الصومال عندما أظهر حاكم الصومال االنضمام إىل املعسكر الشيوعي، وأراد إثبات والئه للشيوعيني الروس 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وادعى يف بعض خطبه أن نصف القرآن منسوخ، ومنع حارب اإلسالم، وأنكر 

العلماء واخلطباء من القيام بالدعوة يف املساجد، وعندما أنكر عليه بعضهم زج بالكثري منهم يف السجون، وقتل 
جرعون غصص تصرفاته عشرة من خيارهم حرقا بالنار وعاث يف األرض فسادا، وال زالت بالد الصومال وشعبها يت

بتاريخ  ٢٣٩وعدد  ١٧هـ ص١٣٩٥صفر سنة ٢٨بتاريخ  ٢٤٠عدد : راجع جملة اجملتمع الكويتية[إىل اليوم 
هذه القسوة والوحشية اليت انتهت إىل حرق علماء املسلمني ] اجمللد العاشر. ٢٠صفر من نفس السنة ص٢١

بالكلمة فقط عن كتاب اهللا وشريعة اإلسالم، تدل داللة  والدعاة إىل اهللا تعاىل بالنار يف شعب مسلم، بسبب دفاعهم
واضحة أن كل من وقف ضد اإلسالم وشريعته، سواء كان من املنتسبني إليه امسا دون مسمى، أو من أعداء اهللا 

  .الكافرين من يهود ونصارى وملحدين ووثنيني، قد نزعت الرمحة من قلوهبم



الم ال ينتظر منه يف سباقه إىل العقول بباطله إال إعنات الناس وإنزال والذي تنزع الرمحة من قلبه من أعداء اإلس
احلرج والضيق هبم وجلب التعاسة والشقاء هلم، حتقيقا لغاياته الباطلة وأهدافه اخلبيثة وبعد، فقد أطلت كثريا بذكر 

اليهود : ا من أهل الكتاباألمثلة الدالة على قسوة غري املسلمني ووحشيتهم وفقدهم الرمحة من قلوهبم، سواء أكانو
بعد -أو الوثنيني من هندوس وبوذيني وغريهم، أو من املنتسبني إىل اإلسالم  -الشيوعيني-والنصارى، أو امللحدين 

أن بينت اتصاف املسلمني بالرمحة حىت بأعدائهم، ليتبني للقارئ أن سباق املسلمني إىل العقول هو سباق رمحة 
ريدون حتقيقها بسباقهم إىل العقول كلها غايات تسعد البشرية كلها، وأن سباق غري ورمحاء، مع أن الغايات اليت ي

 -وإن حاولوا أن يظهروا بعض أعماهلم مبا قد يبدو فيه رمحة-املسلمني إىل العقول هو سباق قسوة وشدة وغلظة 
ها البشرية يف األرض كما مع أن الغايات اليت حياولون السباق من أجلها إىل العقول هي غايات فاسدة تشقى بتحقيق

  .هو حاصل اآلن

غرس األخالق الفاضلة يف نفوس الناس، : وهبذا يتضح أن من أهم أهداف أهل احلق وغاياهتم يف السباق إىل العقول
وأن من أهم أهداف أهل الباطل يف سباقهم إىل العقول حماربة األخالق الفاضلة ومتكني األخالق الفاسدة، وأن أهل 

نة يف تطبيق األخالق الفاضلة، وأن أهل الباطل قدوة سيئة يف تطبيق األخالق الفاسدة وأكتفي مبا احلق قدوة حس
ذكرت من األخالق الفاضلة اليت يسعى أهل احلق إىل غرسها يف نفوس الناس من باب التمثيل ال احلصر، ولو أُرِيدَ 

تأليف كتاب مستقل، وليس هذا هدفنا  التوسع يف ذكر كل خلق من األخالق الفاضلة وما يضادها، القتضى ذلك
من هذا الكتاب وإمنا اهلدف بيان أن من غايات سباق أهل احلق إىل العقول غرس األخالق الفاضلة يف نفوس 

  .البشر

طلب العزة من اهللا تعاىل وحده لقد مسى اهللا تعاىل نفسه العزيز يف آيات كثرية من : من غايات أهل احلق: تاسعا
ُرُسلًا مَُبشِّرِينَ { : عناه القوي الغالب الذي َيغِلب وال ُيغلب، ويَقَهر وال ُيقهر كما قال تعاىلكتابه الكرمي، وم

  ]١٦٥:النساء [} َوُمْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ بَْعَد الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما 
} يًزا الَِّذيَن كَفَُروا بَِغْيظِهِْم لَْم َيَنالُوا خَْيًرا َوكَفَى اللَُّه الُْمؤِْمنَِني الْقَِتالَ َوكَانَ اللَُّه قَوِيا َعزِ َوَردَّ اللَُّه{ : وقال تعاىل

  ]٢٥: األحزاب[
  ]٧: الفتح[} َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما { : وقال تعاىل

فَُعُه وَالَِّذيَن َيْمكُُرونَ َمْن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميًعا إِلَْيِه َيْصَعُد الْكَِلُم الطَّيُِّب وَالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْر{ : ل تعاىلوقا
  ]١٠: فاطر[} السَّيِّئَاِت لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد وََمكُْر أُولَِئَك ُهَو َيبُوُر 

} ةَ ِللَِّه َجِميًعا الَِّذيَن يَتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَيَْبَتُغونَ ِعْنَدُهمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الِْعزَّ{ : عاىلوقال ت
  ]١٣٩: النساء[

  ]٦٥:يونس[} ِميُع الَْعِليُم َولَا َيحُْزْنَك قَْولُُهْم إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَّ{ : وقال تعاىل
َوِللُْمْؤِمنَِني وَلَِكنَّ  َيقُولُونَ لَِئْن َرَجعَْنا إِلَى الَْمدِيَنِة لَُيْخرَِجنَّ الْأََعزُّ ِمنَْها الْأَذَلَّ َوِللَِّه الِْعزَّةُ َوِلَرسُوِلِه{ : وقال تعاىل

  ]٨: املنافقون[} الُْمَناِفِقَني لَا َيْعلَُمونَ 
  ]١٨٠: الصافات[} سُْبَحانَ َربَِّك َربِّ الِْعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ { : وقال تعاىل



َعلََّمنِي َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّه َعلَْيِه َوَسلََّم كَِلَماٍت أَقُولُُهنَّ ِفي قُُنوتِ : الَْحَسُن بنِ َعِليٍّ َرِضي اللَّه َعْنهما« ويف حديث 
َما ِفيَمْن َهَدْيَت َوَعافِنِي ِفيَمْن َعافَْيَت َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت َوبَارِْك ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت َوِقنِي َشرَّ اللَُّهمَّ اْهِدنِي : (الْوِْترِ

سنن أيب [» ) َنا َوتََعالَْيَتبَّقََضْيَت إِنََّك تَقِْضي وَلَا ُيقَْضى َعلَْيَك وَإِنَُّه ال َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت وال َيِعزُّ َمْن َعادَْيَت َتبَاَركَْت َر
  ]١٢١٤: داود ، رقم

فهو سبحانه العزيز وال عزيز سواه، وله العزة وحده وال ميلكها غريه، ومن أراد العزة فليعبد رب العزة وليطلبها 
منه وحده، ومن عبده حق عبادته وطلب منه العزة أعزه، ومن أطاع غريه يف معصيته تعاىل طالبا العزة من ذلك 

  .ري أذله اهللا هلذا كان من غايات سباق أهل احلق إىل العقول أن يطلب عباد اهللا العزة من اهللا، ال من سواهالغ

وإن هذه الغاية اليت يسابق هبا أهلُ احلق إىل العقول، لتبني لنا سبب الذلة اليت أنزهلا اهللا باملسلمني يف هذا العصر، 
يهود والنصارى واملشركني، ونسوا رب العزة العزيز احلكيم، فنسيهم حيث طلبوا العزة من أعداء اهللا ورسوله من ال

  !العزيز احلكيم

  عاشرا إقامة اخلالفة يف األرض على أساس هدى اهللا

لقد استخلف اهللا بين آدم يف األرض ابتالء هلم، ليجزي من قام حبق هذا االستخالف ما يستحقه من اجلزاء احلسن 
َوُهَو الَِّذي { : اد على هذا االستخالف بالنقض عقابه الشديد، كما قال تعاىليف الدنيا واآلخرة، وينزل مبن ع

يُع الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُورٌ َجَعلَكُْم َخلَاِئَف الْأَْرضِ َوَرفَعَ َبْعَضكُْم فَْوقَ َبْعضٍ َدَرجَاٍت ِلَيْبلُوَكُْم ِفي َما آَتاكُمْ إِنَّ رَبََّك سَرِ
  ]١٦٥: ٌاألنعام[} َرحِيٌم 

استغالل خريات السماوات واألرض اليت سخرها اهللا تعاىل خللقه يف جلب املصاحل لكل خملوق : واملراد باخلالفة هنا
من إنسان وغريه، ودفع املفاسد كذلك عن كل خملوق من إنسان وغريه، وعمارة األرض ماديا مبا أودع اهللا فيها 

  . ذي أنزله على رسله لدعوة الناس إىل صراطه املستقيممن النعم العظيمة، ومعنويا باتباع منهجه وهداه ال

فمن استغل تلك اخلريات وذلك التسخري وعمر هبما األرض، وقام بطاعة واتبع هداه فقد حقق هذه الغاية وقام 
باخلالفة على هدى من اهللا، وعاش يف دنياه عيشة رضا وسعادة واطمئنان، ونال يف آخرته ثواب ربه اجلزيل يف 

َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى { : اليت فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر قال تعاىل جنات عدن
  ]٩٦: األعراف[} آَمُنوا َواتَّقَْوا لَفََتحَْنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ 

بَْعضٍ َعُدوٌّ فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّي ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَلَا َيِضلُّ َولَا قَالَ اْهبِطَا مِْنَها َجِميًعا بَْعُضكُْم ِل{ : وقال تعاىل
  ]١٢٣: طه[} َيْشقَى 

} ُهمْ َيْحَزُنونَ قُلَْنا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميًعا فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّي ُهًدى فََمْن َتبَِع ُهدَاَي فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا { : وقال تعاىل
  ]٣٨: البقرة[

وبني تعاىل أن من أهم واجبات استخالفه لإلنسان يف األرض إقامة من مكنه اهللا فيها دينه تعاىل يف األرض، وهو 
زَّكَاةَ َوأََمرُوا الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا ال{ : شامل للقيام حبق اهللا وحق عباده، فقال تعاىل

  ]٤١: احلج[} بِالَْمْعرُوِف َوَنهَْوا َعنِ الُْمْنكَرِ َوِللَِّه َعاِقَبةُ الْأُُمورِ 
عدل احلكام بني الناس، بأن حيكموا بينهم باحلق، وال يتبعوا أهواءهم اليت تضلهم : ومن واجبات اخلالفة يف األرض



أُْمُركُمْ أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََمانَاِت إِلَى أَْهلَِها َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُُموا إِنَّ اللََّه َي{ : عن سبيل اهللا كما قال تعاىل
  ]٥٨: النساء[} بِالَْعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِعمَّا َيعِظُكُْم بِهِ إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميًعا َبصًِريا 

َخِليفَةً ِفي الْأَْرضِ فَاْحكُْم َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َولَا تَتَّبِعِ الَْهَوى فَُيضِلََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه َياَداُوُد إِنَّا َجَعلَْناكَ { : وقال تعاىل
  ]٢٦: ص[} إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَابٌ َشِديٌد بَِما َنُسوا َيْوَم الِْحَسابِ 

نَّ اللََّه نِِعمَّا َه َيأُْمُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحكَمُْتْم َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُمُوا بِالَْعْدلِ إِإِنَّ اللَّ{ : وقال تعاىل
  ]٥٨: النساء[} َيِعظُكُْم بِِه إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميًعا َبِصًريا 

خارجا عن طاعته نال من دنياه ما كتب اهللا له، وعاش يف األرض ومن استغل تلك اخلريات معرضا عن هدى اهللا 
ُهَو الَِّذي َجعَلَكُمْ { : عيشة ضنك ونكد، ونال يف اآلخرة عقابه يف نار جهنم على ما قدم جزاء وفاقا قال تعاىل

ُهْم ِعْنَد َربِّهِمْ إِلَّا َمقًْتا َولَا يَزِيدُ الْكَاِفرِيَن كُفْرُُهْم إِلَّا َخلَاِئَف ِفي الْأَْرضِ فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َولَا َيزِيُد الْكَاِفرِيَن كُفُْر
  ]٣٩: فاطر[} َخسَاًرا 

قَالَ َربِّ ِلمَ َحشَْرتَنِي }{ َوَمْن أَعَْرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضْنكًا َوَنْحُشُرهُ َيْوَم الِْقَياَمةِ أَْعَمى { : وقال تعاىل
َوكَذَِلَك َنْجزِي َمْن أَْسَرَف وَلَمْ }{ قَالَ كَذَِلَك أَتَْتَك آيَاُتَنا فََنِسيَتَها وَكَذَِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى }{ َمى َوقَْد كُْنُت َبِصًريا أَْع

  ]١٢٧ - ١٢٤: طه[} ُيْؤِمْن بِآَياِت َربِِّه َولََعذَاُب الْآِخَرِة أََشدُّ وَأَْبقَى 
َماَء َعلَْيهِْم َيرَْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ َما لَْم ُنَمكِّْن لَكُْم وَأَْرَسلَْنا السَّأَلَْم { : وقال تعاىل

  ]٦: األنعام[} ْعِدِهْم قَرًْنا آخَرِيَن ِمْدَراًرا َوَجَعلَْنا الْأَْنَهاَر َتجْرِي ِمْن َتحِْتهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوأَْنَشأَْنا ِمْن َب
  أهل احلق أم أهل الباطل؟ -إذًا-فمن أحق بالسباق إىل العقول 

  :تلك هي غايات أهل احلق من سباقهم إىل العقول
حتقيق -٤إخراج الناس من الظلمات إىل النور -٣إقامة احلجة على اخللق -٢تبليغ رساالت اهللا إىل الناس -١

  .حتكيم شرع اهللا يف حياة الناس-٦غرس اإلميان بالغيب يف النفوس -٥رض توحيد اهللا يف األ

غرس األخالق الفاضلة ومطاردة األخالق الفاسدة -٨تثبيت الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني والرباء من الكافرين -٧
ق هذه الغايات إقامة اخلالفة يف األرض على أساس هدى اهللا وبتحقي-١٠االعتزاز باهللا واختاذ وسائل العزة -٩

حفظ نظام األمة واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه، "يتحقق املقصد العام من التشريع اإلسالمي كله، وهو 
وهو نوع اإلنسان ويشمل صالحه صالح عقله وصالح عمله، وصالح ما بني يديه من موجودات العامل الذي 

  ]٦٣ألستاذ حممد الطاهر بن عاشور ص مقاصد الشريعة لفضيلة العالمة ا: انظر كتاب" [يعيش فيه
هذا يف الدنيا، وأما يف اآلخرة فيتحقق ملن استجاب للحق واتبع هدى اهللا الذي تتحقق به هذه الغايات، رضا اهللا 

  .اجلنة اليت فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر: تعاىل وثوابه اجلزيل

  ولوسائل أهل احلق يف السباق إىل العق

  متهيد



:  
إن كل غاية يراد الوصول إىل حتقيقها ال بد هلا من وسائل ُيتَوصَّل هبا إىل ذلك التحقيق، وهذه الوسائل منها ما هو 
سلمي، ومنها ما هو عسكري حريب، وأقصد بالوسائل السلمية هنا كل ما ميكن إبالغ احلق به إىل العقول مما هو 

ة والتزكية والتعليم، ويشمل ذلك وسائل نذكر ما تيسر منها إمجاال، مث مشروع بدون قتال، من بيان احلق بالدعو
  :نشرع يف تفصيلها
  التربية األسرية: الوسيلة األوىل
  تالوة كتاب اهللا على اخللق: الوسيلة الثانية
  املوعظة احلسنة: الوسيلة الثالثة
  اجلدال باليت هي أحسن: الوسيلة الرابعة
  التعليم: الوسيلة اخلامسة

  العناية باللغة العربية: سيلة السادسةالو
  القدوة احلسنة: الوسيلة السابعة
  الفطرة: الوسيلة الثامنة
  املساجد: الوسيلة التاسعة
  اإلعالم: الوسيلة العاشرة

  املؤمترات والندوات: الوسيلة احلادية عشرة
  النوادي: الوسيلة الثانية عشرة
  الرحالت واملخيمات: الوسيلة الثالثة عشرة

  العالقات الدبلوماسية: سيلة الرابعة عشرةالو
  املال: الوسيلة اخلامسة عشرة
  املواقع: الوسيلة السادسة عشرة
  . اجلهاد العسكري. الوسيلة السابعة عشرة

  :التربية األسرية: الوسيلة األوىل
طون باألطفال ويترىب األبوان واألقارب الذين حيي: إن أوىل وسائل السباق إىل العقول باحلق أو بالباطل هي األسرة

.. هؤالء األطفال يف وسطهم، من إخوة هلم كبار، أو أعمام أو عمات، أو أخوال أو خاالت، أو أجداد أو جدات
وإن األم هلي املفتاح األول هلذا السباق، إذ هي اليت تالزم الطفل يف مجيع أطوار حياته، منذ خروجه من رمحها 

تالزمه ليال وهنارا، صحيحا ذا فرح أو سقيما ذا ترح، . متكربا شاخماصارخا، إىل أن يبلغ رشده متواضعا أو 
ضاحكا ساعيا، أو مقعدا باكيا يفتح عينيه على حركاهتا وسكناهتا، وهي هادئة وقورة، أو طائشة مسعورة، ويصغي 

منذ الصغر،  -كما يراقب غريها-بأذنيه لصوهتا، ناطقة بالقول النافع، أو صارخة بالسب الالذع وطفلها يراقبها 
خازنا يف جعبته كل ما تأيت وتذر، ينبت حلمه من حليب ذرعها، وتنبت أخالقه من محيد أو ذميم خلقها فإن حتلت 

  .بالصدق نشأ صرحيا صادقا، وإن أكثرت من الكذب، أصبح كاذبا منافقا



كما يف :  -عليه وسلم صلى اهللا-وهلذا شرع اهللا للرجل الصاحل احلرص على املرأة الصاحلة، فقال رسوله الكرمي 
تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك « : حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

  ]احلديث يف الصحيحني.) [» 

عقول، تالوة كتاب احلق على اخللق من أهم الوسائل اليت جيب على أهل احلق أن يسابقوا هبا إىل ال. الوسيلة الثانية
تالوة كتاب احلق على اخللق، وبيان معانيه هلم، حىت يفهم مراد اهللا تعاىل منهم يف أمره وهنيه، وهبذه الوسيلة يتحقق 

ربه أن يبعث يف هذه األمة هذا  -عليه السالم-إدراك مراد اهللا من عباده وتقوم حجته عليهم وقد دعا إبراهيم 
َربََّنا َوابَْعثْ ِفيهِْم َرُسولًا مِْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَك { : عظيم، كما قال تعاىلالرسول الكرمي ليتلو عليهم آيات كتابه ال

وقد استجاب اهللا تعاىل دعوة إبراهيم ، فحقق بعثه هذا الرسول يف ] ١٢٩: البقرة[} َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ 
} ُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي الْأُمِّيَِّني َرسُولًا ِمنُْهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتِه { : اىلهذه األمة يتلو عليهم آيات اهللا، كما قال تع

فقال  -وأمره له أمر لعلماء أمته بعده-بتالوة كتابه  -صلى اهللا عليه وسلم-وأمر اهللا تعاىل رسوله ] ٢: اجلمعة[
  ].٢٧:الكهف[} َواْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكَتابِ رَبَِّك { : ل تعاىلوقا} اْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ { : تعاىل

وبني تعاىل أن األمم اليت تكفر بالرسل يف الدنيا تعترف يوم القيامة بأن أولئك الرسل الذين بعثهم اهللا إليهم قد 
َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى { : عاىلأقاموا عليهم احلجة وبلغوهم رساالت اهللا بتالوهتم آيات اهللا عليهم، كما قال ت

ْتلُونَ َعلَْيكُْم آَياتِ رَبِّكُمْ َجهَنََّم ُزَمًرا َحتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَبَْوابَُها َوقَالَ لَُهْم خََزَنتَُها أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم َي
  ].٧١: الزمر[} لَى َولَِكْن حَقَّْت كَِلَمةُ الَْعذَابِ َعلَى الْكَافِرِيَن َوُيْنِذُروَنكُمْ ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َب

وليس املقصود من التالوة جمرد قراءة القرآن على الناس دون أن يفهموا معانيه، فالتالوة وحدها تكون كافية إذا 
ن العرب، أو أعجميا ال يفهم اللغة كان املتلو عليه يفقه معاين املتلو، أما إذا كان ال يفهم ذلك، كأن يكون جاهال م

العربية، فال بد مع تالوة القرآن عليه من بيان معىن ما يتلى عليه، كل مبا يناسبه من اللغة العربية أو بالترمجة إىل 
لغته، وبدون ذلك ال تقوم احلجة، ألن التكليف مناطه العقول اليت وصل إليها ما عقلته، وذلك ال يكون إال بالبيان، 

  ].٤٤: النحل[} وَأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر لُِتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ { : ال تعاىلكما ق

وجيب أن يشمل بيان العلماء للناس كل املصاحل املعتربة يف شرع اهللا، وكل املفاسد اليت اعتربها الشرع مفاسد، بال 
منها باجلانب اإلمياين أو اجلانب العبادي أو اجلانب الفكري، أو اجلانب التشريعي، أو اجلانب  فرق بني ما تعلق

السياسي، أو اجلانب االقتصادي واملايل، أو اجلانب االجتماعي، أو اجلانب التعليمي، أو اجلانب اإلعالمي، أو غري 
سيأيت مزيد [البيان شامال ملا يشمله اإلسالم ذلك مما ميس حياهتم، ألن اإلسالم شامل لكل ذلك، فال بد أن يكون 

  ].بيان هلذا يف موضعه إن شاء اهللا

والبيان، ألن كثريا من الناس  -وإن كان القرآن يشتمل عليها-املوعظة وهي أمر زائد على التالوة : الوسيلة الثالثة
وعظة اليت تلفت نظره وترقق قلبه، وهتز يعلم احلق وال يتبعه، أو يعلمه ويتهاون به أو ببعضه، فيحتاج إىل تذكريه بامل

عقله للتفكري يف مصلحته العاجلة واآلجلة، وفيما يلحقه من ضرر عاجال أو آجال، إن هو مل يعمل مبا علم، كما قال 
  ]١٢٥: النحل[} اْدُع إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة { : تعاىل

ب فيما عند اهللا من سعادة ونعيم وراحة قلب ورغد عيش يف الدنيا، والترهيب مما عنده من واملوعظة تشمل الترغي



عقاب ونكال وشقاء وقلق وتعاسة يف الدنيا كذلك، كما تشمل بيان رضاه عن أهل طاعته وإثابتهم يف جناته يف 
كذلك، والتذكري باملوت  اليوم اآلخر، وبيان سخطه على أهل معصيته وجزائه هلم يف نار جهنم يف اليوم اآلخر

  .وبالقرب وما فيه من نعيم أو عذاب

وال بد أن تكون املوعظة ذات عاطفة قوية جياشة، وأن تكون بليغة جتعل من يراد إبالغ احلق إىل عقله يتفاعل معها 
سلوب ويفكر بعقله يف احلق الذي كانت وسيلة له، أما إذا كانت املوعظة باهتة غري حمركة للعاطفة، أو كان األ

الذي تؤدى به ركيكا غري بليغ وال مؤثر، فإهنا قد حتدث عكس املقصود منها، وقد تؤثر يف قليل من الناس وال تؤثر 
أن يعظ املنافقني وعظا مؤثرا يبلغ مداه يف نفوسهم،  -صلى اهللا عليه وسلم-يف كثري منهم، وهلذا أمر اهللا رسوله 

طب تأثري استجابة وقبول، تؤثر فيه تأثري خوف واهنزام نفسي، جيعله جبانا ألن املوعظة البليغة إذا مل تؤثر يف املخا
أُولَِئَك الَِّذيَن َيْعلَمُ اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَعْرِْض { : أمام احلق الذي طرقت املوعظة البليغة به مسعه وعقله، قال تعاىل

  ]٦٣: النساء[} لًا َبِليًغا َعْنُهْم َوِعظُْهْم َوقُلْ لَُهْم ِفي أَْنفُسِهِْم قَْو

يتعلق مبعبودات قومه السماوية من الشمس والقمر والكواكب والنجوم، فقد جادهلم جمادلة أقام : األمنوذج األول 
هبا احلجة عليهم، وبني هلم بالربهان أهنا ال تستحق العبادة، وأن الذي يستحق العبادة وحده هو خالقها وقد أثىن اهللا 

يم يف تلك املناظرة، وامنت عليه بأنه هو الذي وفقه هلا حىت غلب احلقُّ الذي جاء به الباطلَ الذي تعاىل على إبراه
  .عند قومه

فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأَى }{ وَكَذَِلَك ُنرِي إِبَْراهِيَم َملَكُوَت السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوِلَيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني { : قال تعاىل
فَلَمَّا َرأَى الْقََمرَ َبازِغًا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَِئْن لَمْ }{ كَْوكًَبا قَالَ َهذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُِحبُّ الْآِفِلَني 

غَةً قَالَ َهذَا رَبِّي َهذَا أَكَْبُر فَلَمَّا أَفَلَْت قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي فَلَمَّا َرأَى الشَّْمَس بَازِ}{ َيْهِدنِي رَبِّي لَأَكُوَننَّ ِمَن الْقَْومِ الضَّالَِّني 
َوحَاجَُّه }{ إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهِيَ ِللَِّذي فَطََر السََّماَواِت وَالْأَْرَض َحنِيفًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني }{ َبرِيٌء ِممَّا ُتْشرِكُونَ 

 َشْيٍء ِعلًْما جُّونِّي ِفي اللَِّه َوقَْد َهدَانِي وَلَا أََخاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه إِلَّا أَنْ َيَشاَء رَبِّي شَْيئًا َوِسعَ رَبِّي كُلَّقَْوُمُه قَالَ أَُتَحا
لَْم ُيَنزِّلْ بِِه َعلَْيكُْم ُسلْطَاًنا فَأَيُّ َوكَْيفَ أَخَاُف َما أَْشرَكُْتْم وَلَا َتَخافُونَ أَنَّكُمْ أَْشرَكُْتْم بِاللَِّه َما }{ أَفَلَا َتَتذَكَُّرونَ 
  الْفَرِيقَْينِ أَحَقُّ

َوتِلَْك ُحجَُّتَنا }{ الَِّذيَن آَمنُوا َولَمْ َيلْبُِسوا إِميَانَُهْم بِظُلْمٍ أُولَِئَك لَُهُم الْأَْمُن َوُهْم مُْهَتُدونَ }{ بِالْأَْمنِ إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
والصواب أن ]  ٨٣ - ٧٥: األنعام[} َراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَُع َدَرجَاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربَّكَ َحكِيٌم َعِليٌم آَتْيَناَها إِْب
اختذ هذا األسلوب إلقامة احلجة على قومه، وليس كما يرى بعضهم أنه كان يبحث عن  -عليه السالم-إبراهيم 

َوكَذَِلَك ُنرِي { : ا املعىن الذي هو الصواب، ففي أوهلا قوله تعاىلاحلق قبل رسالته واآليات كلها تدل على هذ
َوِتلْكَ ُحجَُّتَنا آتَْيَناَها إِْبَراِهيمَ { : ويف آخرها} َوَحاجَُّه قَْوُمُه { : ويف وسطها} إِبَْراهِيَم َملَكُوَت السََّماَواِت وَالْأَْرضِ 

 {.[  

  .يتعلق مبعبوداهتم األرضية: األمنوذج الثاين



وهي األصنام اليت كانوا يصنعوهنا بأيديهم ويعبدوهنا من دون اهللا، وقد كانت حججه قولية وفعلية، وهي واضحة يف 
َماثِيلُ إِذْ قَالَ لِأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التَّ}{ َولَقَْد آَتْيَنا إِبَْراِهيمَ ُرْشَدُه ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني { : سياق اآليات اآلتية

قَالُوا }{ قَالَ لَقَْد كُنُْتْم أَْنُتْم َوآَباؤُكُْم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ }{ قَالُوا َوَجدَْنا آَباَءَنا لََها َعابِِديَن }{ الَِّتي أَْنُتْم لََها َعاِكفُونَ 
َماوَاِت وَالْأَْرضِ الَِّذي فَطََرُهنَّ َوأََنا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن قَالَ َبل رَبُّكُْم َربُّ السَّ}{ أَجِئَْتَنا بِالَْحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن اللَّاِعبِنيَ 

فََجَعلَُهْم ُجذَاذًا إِلَّا كَبًِريا لَُهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه يَْرجُِعونَ }{ َوَتاللَِّه لَأَِكيَدنَّ أَصَْناَمكُْم َبْعدَ أَنْ ُتَولُّوا ُمْدبِرِيَن }{ الشَّاِهِديَن 
قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى }{ قَالُوا َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُرُُهْم ُيقَالُ لَُه إِْبَراِهيمُ }{ فََعلَ َهذَا بِآِلَهِتَنا إِنَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني  قَالُوا َمْن}{ 

  قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا}{ أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ 

فََرَجعُوا إِلَى أَْنفُسِهِْم فَقَالُوا إِنَّكُْم أَنُْتُم }{ قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا فَاسْأَلُوُهْم إِنْ كَاُنوا َيْنِطقُونَ }{ مُ بِآِلَهِتَنا َياإِبَْراِهي
ُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعكُمْ قَالَ أَفََتعُْب}{ ثُمَّ ُنِكسُوا َعلَى ُرُءوسِهِْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤلَاِء َيْنِطقُونَ }{ الظَّاِلُمونَ 

قَالُوا َحرِّقُوُه وَاْنُصرُوا آِلهََتكُمْ إِنْ كُْنُتمْ }{ أُفٍّ لَكُْم َوِلَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَفَلَا َتْعِقلُونَ }{ َشْيئًا وَلَا َيُضرُّكُْم 
-٥١: األنبياء[} وَأََرادُوا بِِه كَْيًدا فََجَعلَْناُهُم الْأَْخسَرِيَن }{ َسلَاًما َعلَى إِْبَراهِيَم قُلَْنا َيانَاُر كُونِي َبرًْدا َو}{ فَاِعِلَني 
٧٠[  

فعلى أهل احلق الذين يسابقون حبقهم إىل عقول الناس أن يستعدوا جلدال أهل الباطل املعاندين باحلجج والرباهني، 
ربهانية على عقول الناس حىت يقبلوا احلق أو يهزموا أمام احلجة ليحققوا بذلك اهلدف من اجلدال، وهو السيطرة ال

والربهان، فتضطر عقوهلم إىل اخلضوع واالستسالم، وإن كابروا وعاندوا، وبذلك يظهر ألتباع أهل الباطل بطالن 
  .ما هم عليه كما يظهر هلم احلق برباهينه فتقوم بذلك احلجة وتتضح احملجة

وضوح الغايات أي غايات أهل احلق يف سباقهم إىل : باق إىل العقول األساس األولأسس التعليم الناجحة يف الس
  :العقول، وهي

حتقيق -٤إخراج الناس من الظلمات إىل النور -٣إقامة احلجة على اخللق -٢تبليغ رساالت اهللا إىل الناس -١
غرس األخالق -٧ياة الناس حتكيم شرع اهللا يف ح-٦غرس اإلميان بالغيب يف النفوس -٥توحيد اهللا يف األرض 

االعتزاز باهللا واختاذ وسائل -٩إقامة اخلالفة يف األرض على أساس هدى اهللا -٨الفاضلة ومطاردة األخالق الفاسدة 
تتحقق بوسيلة التعليم وتثبت  -وإن كانت مطلوبة التحقيق من كل الوسائل-العزة وقد سبق الكالم عنها، وهي 
  .ل األخرىوترسخ أكثر من غريها من الوسائ

وضع مناهج للتعليم تتحقق هبا تلك الغايات حبيث تشمل املناهج كل ما حتتاج إليه األمة يف حياهتا : األساس الثاين
مما حيقق هلا السيادة اليت ترضي رهبا  -صلى اهللا عليه وسلم-على أساس دينها الذي تضمنه كتاب اهللا وسنة رسوله 

  :هج وجيب أن يراعى يف وضع املناهج األمور اآلتيةيف األرض ما جتب مراعاته يف وضع املنا
السرب الشامل لكل ما حتتاج إليه األمة من العلوم وهي كل العلوم اليت متكنها من النهوض والتقدم : األمر األول

َخِليفَةً سواء  إِنِّي َجاِعلٌ ِفي الْأَْرضِ: واعتالء مقعد القيادة الربانية للبشرية، وهو ما عرب عنه القرآن الكرمي باخلليفة
كانت تلك العلوم من فروض العني، وهي اليت تتعلق جبميع املكلفني وال يكفي أن يقوم هبا أحد عن آخر، كأركان 
اإلسالم وأركان اإلميان، أو فروض الكفاية وهي اليت تسقط عن بقية األمة، إذا قامت هبا طائفة كافية عددا وسدَّ 

، واالقتصادية، واهلندسية والطبية، والصناعية، واِحلرفية، والفلكية، حاجة، كالعلوم السياسية، والقضائية



والعسكرية، وغريها مث يوضع لكل علم منهجه اخلاص به من قبل ذوي الكفاءة فيه واالختصاص، وخيصص له من 
  .أن يراعى يف وضع املناهج ما يتناسب مع العصر: الزمن ما يكفيه األمر الثاين

واملفردات املطلوب دراستها، حبيث يكون الدارس على وعي وخربة مبا يتعلق بالعلم الذي ويشمل ذلك مجيع املواد 
يدرسه يف واقع احلياة، مع املقارنة واملوازنة والترجيح باحلجة والربهان، وال تكون دراسته دراسة نظرية تلقينية 

ومبادئ كأنه بدوي دعي حلضور تقليدية جامدة، جتعله إذا خالط الناس واصطدم مبا عندهم من أفكار ونظريات 
مؤمتر تتصارع فيه نظريات الفالسفة والسياسيني واالقتصاديني، مع أن بعض تلك النظريات تتعلق بتخصصه 

  :وسأضرب بعض األمثلة لتوضيح هذا املعىن
رسله فضال عن استحقاقه العبادة واتباع -وجد يف هذا العصر إحلاٌد مادي قوي ينكر وجود اخلالق : املثال األول
قامت على أساس هذا اإلحلاد دول ووضعت له فلسفات ومناهج تعليم وإعالم، واختذت لنشره  -وحتكيم شرعه

والدعوة إليه وسائل تبدأ باإلعالم وتنتهي بالسالح، وخدعت به عقول واستجابت له حكومات واجلديد يف هذا 
اضية مغمورا ال يوجد إال لدى أفراد أو مجاعات اإلحلاد هو انتشاره وقيام دول على أساسه، وقد كان يف األزمان امل

قليلة ال وزن هلا بني الناس وكان إقرار األمم باخلالق دليلَ الرسل على قومهم املقرين به بأن اخلالق الذي أقرت به 
  .تلك األمم هو وحده اإلله املعبود الذي يستحق العبادة

وة أممهم إىل اإلقرار بوجود خالق هلذا الكون، ألن ذلك من وهلذا مل تكن الرسل يف حاجة إىل أن َيْنَصبُوا يف دع
}{ قُلْ ِلَمنِ الْأَْرُض َوَمْن ِفيَها إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ { : حتصيل حاصل ومن تبديد اجلهد يف غري مكانه كما قال تعاىل

َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا }{ السَّْبعِ َوَربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ  قُلْ َمْن َربُّ السََّماوَاِت}{ َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 
َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى }{ قُلْ َمْن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيجُِري َولَا ُيجَاُر َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ }{ َتتَّقُونَ 

  ].٨٩-٨٤: وناملؤمن[} ُتْسَحُرونَ 

واهللا اخلالق العليم عامل الغيب والشهادة قد أودع يف كتابه من احلجج والرباهني الدالة على وجوده وأنه رب كل 
شيء ومالكه ما ال يدع ملنكره منفذا يفر من براهينه وحججه، سواء قل املنكرون أو كثروا، وحججه وبراهينه 

املقروء َيْنِصب للجاحدين الكتاَب املفتوح وهو الكون كله، كما قال  منتزعة من آياته الكونية وخملوقاته، فالكتاب
-٣٥: الطور[} أَْم َخلَقُوا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َبل لَا ُيوِقُنونَ }{ أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء أَْم ُهُم الْخَاِلقُونَ { : تعاىل
٣٦[  

لْأَْرَض َوأَْنَزلَ لَكُْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبْتَنا بِِه َحَداِئَق ذَاَت بَْهَجٍة َما كَانَ لَكُْم أَنْ أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت َوا{ : وقال تعاىل
َجَعلَ لََها رََواِسيَ أَمَّْن جََعلَ الْأَْرَض قَرَاًرا َوَجَعلَ ِخلَالََها أَنَْهاًرا َو}{ ُتْنبِتُوا َشَجَرَها أَإِلٌَه َمعَ اللَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ 

أَمَّْن ُيجِيبُ الُْمضْطَرَّ إِذَا َدَعاُه وََيكِْشُف السُّوءَ }{ َوَجَعلَ َبْيَن الَْبحَْرْينِ َحاجًِزا أَإِلٌَه َمعَ اللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعلَُمونَ 
أَمَّْن يَْهدِيكُْم ِفي ظُلَُماتِ الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَمْن ُيْرِسلُ الرِّيَاحَ }{ ذَكَُّرونَ َوَيْجَعلُكُْم ُخلَفَاَء الْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قَِليلًا َما َت

َن السََّماِء أَمَّْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُكُْم ِم}{ ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
  ].٦٤-٦٠: النمل[} َوالْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قُلْ هَاُتوا ُبْرَهاَنكُْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 



أي مع كون وجود اخلالق الذي كانت األمم تعترف به، وكانت الرسل تستدل هبذا االعتراف على -ومع هذا كله 
د كثرة احلجج والرباهني يف الكتاب املقروء والكتاب املفتوح وجوب عبادته وحده وعدم اإلشراك به، ومع وجو

على وجوده وأنه خالق هذا الكون، ومع بسط علماء املسلمني يف القدمي واحلديث الكالم عن هذا املعىن، ومع 
، وجود دول إحلادية يف هذا العصر قامت على إنكار هذا األصل الذي كان باألمس ُمقَرا به لدى عامة أمم الكفر

مع هذا كله وجد من ينتسب إىل العلم ويزعم أنه ال داعي إلدخال هذا األصل الذي مساه  -وأصبح اآلن حمل إنكار
يف مباحث العقيدة إلبرازه والدعوة إليه، ألنه هو الدليل على توحيد األلوهية فهو " توحيد الربوبية"علماء اإلسالم 

  !!!بدهي، والرسل مل تكن تدعو أممها إليه

إذا أنكر مراض القلوب وضعاف النفوس ما كان يف األصل دليال، أفال ندعوهم إىل اإلقرار هبذا ! هذا الكالم؟أيعقل 
وإذا أصبح الدليل مُنكًَرا ومل نقم احلجج ! الدليل الذي أقرت به األمم وتظاهرت عليه آيات الكون وخملوقاته كلها؟

هل نعد متبعني حقا للرسل الذين كانوا يستدلون هبذا األصل على منكريه وجنعل عقوهلم تقربه، فهل هذه مزية لنا؟ و
  !على وحدانية اهللا وعبادته بال شريك معه؟

مستيقنا بأن اهللا هو خالق السماوات  -يف الواقع-يعلم أن فرعون كان  -عليه السالم-أمل يكن نيب اهللا موسى 
: كما قال تعاىل! ده ما كان إال مكابرة منه؟واألرض، وأن اآليات اليت جاء هبا موسى كانت حقا، وأن إنكاره وجح

َوَجَحُدوا بَِها َواْسَتْيقَنَْتَها أَْنفُسُُهْم ظُلًْما َوُعلُوا فَاْنظُْر كَْيَف }{ فَلَمَّا َجاَءْتُهْم آَياُتَنا مُْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني { 
  ].١٤-١٣: النمل[} كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن 

أقام احلجة على فرعون عندما ادعى الربوبية وسخر من دعوة موسى إىل  -عليه السالم-ذلك فإن موسى ومع 
َربُّ { . فأجابه موسى بقوله} قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمنيَ { : اإلميان بربه، فقال كما ذكر اهللا تعاىل عنه

  ].٢٤-٢٣: الشعراء[} كُْنُتْم ُموِقنَِني السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما إِنْ 

لقد خلت مناهج بعض املعاهد واجلامعات واملدارس اإلسالمية يف هذا العصر الذي ظهر فيه هذا اإلحلاد واستفحل 
وانتشر عن طريق التعليم واإلعالم والسياسة واالقتصاد وعلوم النفس وعلوم االجتماع وعن طريق الغزو املسلح 

كار وجود اهللا، خلت تلك املناهج من حبوث يتسلح هبا الطالب ودعاة اإلسالم، يف إقامة احلجج واإلكراه على إن
والرباهني، على تفاهة هذا اإلحلاد وإزالة ما علق بعقول عدد كبري من الناس، ومنهم بعض ذراري املسلمني، ووقف 

ة كثرية بثها امللحدون يف مناهج كثري ممن خترجوا يف تلك املؤسسات اإلسالمية عاجزين عن رد شبهات إحلادي
التعليم وكتبه يف بعض البلدان اإلسالمية، إال من اجتهد من أولئك املتخرجني اجتهادا ذاتيا فدرس بعض املؤلفات 
وقرأ بعض البحوث اليت ألفها بعض الغيورين من دعاة اإلسالم، أو الزم بعض هؤالء الدعاة واستفاد منهم، فإهنم 

  . مثل الصواريخ تدمر كل شيء أتت عليه من مبادئ وأفكار وشبهات أولئك املالحدةانطلقوا حبجج وبراهني

ومع ذلك فقد اجتهد بعض دعاة اإلسالم، فوضعوا يف مناهج بعض املدارس حبوثا وكتبا مزودة بأدلة علمية وحجج 
ا فيها، وكان ذلك وبراهني قوية يف هذا املعىن، استأصلوا هبا شجرة اإلحلاد من بالدهم وقد كادت متد جذوره

كان ذلك يف اليمن، حيث ألف الشيخ عبد اجمليد [حتصينا لطالهبا وسالحا يهامجون به أساطني اإلحلاد يف عقر دارهم 
الزنداين كتب التوحيد الستة اليت قررت على طالب املتوسط والثانوي فقضى اهللا هبا على اإلحلاد يف اليمن وأصبح 

إىل البلدان الشيوعية يوجهون أسئلة إىل املشرفني عليهم من امللحدين تفحمهم كما الطالب اليمنيون الذين ابتعثوا 



أن أعداء اإلسالم قد بلغوا شأوا عظيما يف هذا العصر من القوة : املثال الثاين]. ذكر ذلك الزنداين يف بعض كتبه
نهم يف صراعاهتم على زعامة املادية والصناعية، وأصبح عندهم من السالح ما أخافهم هم أنفسهم من أن يتفجر بي

العامل، وما يُِطيش عقوهلم يف أن يتقاتلوا بذلك السالح ويدمروا به أنفسهم وبلداهنم وما بنوه من حضارة مادية يف 
  .مدة طويلة من الزمن

يف وهم متفقون مجيعا على أن عدوهم احلقيقي هو اإلسالم الذي خيشون أن يولد من أبنائه من ُيعِلي اهللا به رايَته 
األرض، فينطلق اإلسالم انطالقة ال قبل هلم بإعاقته، وال قدرة لكل السدود اليت وضعوها وال زالوا يضعوهنا يف 

طريقه على صده ومنعه عن االنسياب يف األرض، سابقا بعقيدته وأخالقه ومعامالته الشاملة إىل عقول الناس اليت لو 
فضت كل العقائد واملبادئ واألنظمة اليت ختالفه واليت شقيت وصل إليها صحيحا غري مشوه، ألسرعت إىل قبوله ور

البشرية هبا يف األرض، وخباصة أنه مهيأ ليحل حمل تلك املبادئ واألنظمة اليت جربت كلها ففشلت، والعامل يترقب 
  .ما ينقذه مما حل به من دمار

مة سامية، يدعو إىل العلم الشامل وأعداء اإلسالم يعلمون أن هذا الدين دين عقيدة صحيحة وأخالق فاضلة وأنظ
علم الدنيا وعلم اآلخرة، وأنه دين املساواة والعدل واحلرية والصدق، ويعلمون بأن حضارهتم املادية مبنية على 
عقائد فاسدة، وحتلل اجتماعي، وأنظمة اقتصادية مدمرة، وأنظمة سياسية ال قدرة هلا على الوقوف طويال أمام 

يف األرض، ديدهنم العدوان على الضعيف وظلمه وهم يزعمون أهنم دعاة سالم وعدل،  سياسة اإلسالم إذا طبقت
فإذا طبق اإلسالم يف األرض ظهرت عيوب مدنيتهم وانكشف زيف ما يلصقونه باإلسالم من مثالب زورا وهبتانا، 

ن العدة الختالق ولذلك فهم خيافون من اإلسالم خوفا شديدا، وحييكون لألمة اإلسالمية كل املؤامرات، ويعدو
الذرائع لشن غاراهتم العسكرية املباشرة على أي دولة إسالمية خيشون من تطبيقها الشريعة اإلسالمية تطبيقا صادقا، 

خشية من أن ترث  -وإن كانت علمانية-وليس جمرد دعوى، أو خيشون من امتالكها قوة عسكرية واقتصادية 
  !تلك القوة قيادة مسلمة تعلي هبا كلمة اهللا

وهلذا دمر اليهود املفاعل النووي يف العراق، وأغَْرتْ الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا نظام البعث العراقي بغزو 
الكويت، من أجل القضاء على ما ميلك من قوة، وقد فعلوا وال زالوا يفعلون، ويهددون مجهورية باكستان 

نووية، وال يعترضون على قوة اهلند الوثنية النووية،  اإلسالمية وحييكون هلا املؤامرات لتدمري ما متلك من قوة
ويواصلون دعمهم لليهود والمتالكهم مزيدا من القوة النووية، وال يطيقون أن متلك أي دولة من الدول اإلسالمية 
قوة متميزة ولو كانت غري نووية، كل ذلك من أجل أن يضمنوا تفوقهم العسكري يف كل حلظة، على مجيع الدول 

بلدان اإلسالمية، ويريدون جلميع الدول يف الشرق اإلسالمي أن تكون ضعيفة يف سالحها وجيشها واقتصادها، يف ال
ما عدا الدولة اليهودية اليت احتلت أرض املسلمني يف فلسطني، فإهنم يدعموهنا بكل وسائل القوة، ليسطروا على 

  .تفكري يف إقامة دين اهللا يف األرض بتطبيق شريعتهبالد املسلمني واقتصادهم سيطرة كاملة، وليضطروهم إىل عدم ال

ومع وضوح هذا العداء السافر ضد اإلسالم واملسلمني، من الدول النصرانية والدولة اليهودية وغريهم من أعداء 
اإلسالم، فإن مناهج املدارس واملعاهد واجلامعات يف أغلب البلدان اإلسالمية قد أمهلت فقه اجلهاد يف سبيل اهللا 

ذي يوجب على األمة اإلسالمية أن تعد العدة الالزمة إلرهاب أعداء اهللا، حىت ال يعتدوا على هذه األمة، وحىت ال
حتطم األمة اإلسالمية كل الطواغيت الذين يصدون الناس عن الدخول يف دين اهللا وكذلك أغفلت تلك املناهج يف 



فيها القرآن الكرمي وأعاد، موضحا أعداء األمة اإلسالمية أغلب البلدان اإلسالمية قاعدة الوالء والرباء اليت أبدى 
من اليهود والنصارى والوثنيني ومكايدهم اليت ال يكفون عنها إىل يوم القيامة، بل إن بعض احلكومات يف بعض 

البلدان اإلسالمية أمرت حبذف ما كتب من آيات يف بعض املقررات الدراسية مما يتعلق باليهود والنصارى حىت ال 
يتنبه التالميذ هلذه القاعدة من فهمهم لتلك اآليات، وقد نبه على ذلك بعض كتاب املسلمني يف بعض الصحف 

م ١٩٩٣/  ٤/  ٦-ـه١٤١٣/  ١٠/  ١٤األهرام، القاهرية. فتنة يف األرض وفساد كبري. [العلمانية، بعنوان
  ].هـ١٤١٣/  ١١/  ١بتاريخ  ٣٩ص  ٣٦٢، راجع امللف الصحفي الذي تصدره هتامة عدد ٩ص

السياسة : إذا تأمل املتابع حلركة التدبري العاملي وجدها تعتمد على ثالثة أسس جوهرية، وهي. املثال الثالث
  .واالقتصاد والقوة العسكرية بكل فروعها

وقد أنشئت لكل واحد من هذه األسس معاهد وكليات ومؤسسات ومراكز حبث ومراكز تدريب، وخصصت هلا 
كما يطلق عليه هذه التسمية -بلدان العامل الغريب بالذات، وكذلك يف بلدان العامل الثالث  ميزانيات هائلة يف

ومنه دول العامل اإلسالمي، وكلها تعتمد على املنهج العلماين  -الغربيون احتقارا له وتثبيطا من التفكري يف النهوض
سية واالقتصادية العلمانية على العامل بدعم من إال ما ندر يف بعض البلدان اإلسالمية، وهلذا سيطرت النظريات السيا

القوة العسكرية، وترى املثقفني ورجال اإلدارة واحلكم يف العامل اإلسالمي قد فتنوا بتلك النظريات ورأوا فيها مثاال 
 ومل يلتفتوا إىل ما يف مصادر -سواء طبقوا ما فتنوا به أو خالفوه حبسب أهوائهم ومصاحلهم-حيتذى وقدوة تتبع 

دينهم من قواعد السياسة واالقتصاد، بل وقر يف أذهاهنم أن الدين اإلسالمي كغريه من األديان احملرفة صلة بني العبد 
وربه، وال دخل له يف حياة البشر اإلدارية والسياسية واالقتصادية والعسكرية وغريها، ومل خيرج عن هذه القاعدة 

سالمية إال من هيأ اهللا له السبيل، فترىب تربية إسالمية على أيدي علماء اليت سار عليها املثقفون من أبناء األمة اإل
  الدعوة اإلسالمية، ودرس كتبهم ورجع إىل مصادر العلوم

اإلسالمية فتفقه يف دين اهللا وتيقن أن اإلسالم منهج كامل حلياة البشر ومع ذلك ال جتد يف العامل اإلسالمي كله كلية 
ال كلية واحدة للسياسة الشرعية، بل ال جتد يف كليات االقتصاد والعلوم السياسية واحدة لالقتصاد اإلسالمي، و

واإلدارية مقارنة جادة بني النظريات االقتصادية والنظريات السياسية، وبني السياسة الشرعية واالقتصاد اإلسالمي، 
ما  -السياسة واالقتصاد-يف اإلسالم  بل مما يؤسف له أن املعاهد واجلامعات اإلسالمية مل تعط هذين العلمني املهمني

يستحقانه من العناية واالهتمام، وإن كانت بعض اجلامعات قد أنشأت ما يسمى بقسم السياسة الشرعية، فإن 
  .الدراسة فيها دراسة جامدة تعتمد على مذكرات ونصوص جزئية ال متت إىل حياة البشرية املعاصرة بصلة قوية

مية أن تنشئ كليات للسياسة الشرعية واالقتصاد اإلسالمي، وأن توجد أساتذة وكان األجدى باجلامعات اإلسال
مؤهلني جيمعون بني الفقه اإلسالمي من مصادره يف هذين اجملالني، وبني النظريات السياسية واالقتصادية املشهورة يف 

دان اإلسالمية سياسيا العامل اليوم، وأن تدرس موادها بتوسع ليتخرج فيها ذوو كفاءات مؤهلون إلدارة البل
واقتصاديا، وليظهر للعامل ما يف هذا الدين من مزايا ُيَحل هبا كثري من املشكالت العويصة، ويقضى هبا على أزمات 
مستعصية، وأن وسطية هذا الدين يف السياسة واالقتصاد جديرة بالدراسة واملقارنة والتطبيق الذي سيقضي على 

لى ما قد يكون فيها من حماسن، كما سيقضي على الدكتاتورية واالستبداد مع مفاسد الدميقراطية مع اشتماله ع
اشتماله على ما قد يكون فيهما من ضبط وعدم تسيب، وسيقضي على مفاسد الرأمسالية الربوية مع اشتماله على ما 



ا من حفظ حق قد يكون فيها من حرية فردية حمكومة، وعلى مفاسد االشتراكية مع اشتماله على ما قد يكون فيه
  !اجلماعة بدون اعتداء على حقوق األفراد فهل ننتظر من اجلامعات اإلسالمية اهتماما ما بذلك؟

  
  .سبب التخصيص

إن ختصيص اجلامعات اإلسالمية يف هذا السياق إمنا هو من باب مسايرة الواقع الذي فُرِض على األمة اإلسالمية 
ت يف الشعوب اإلسالمية، بعد اجلهل الذي خيم على املسلمني فرضا، بسبب العلمنة اليت سيطرت على احلكوما

واالستعمار الذي كرس جهوده يف زيادة جهلهم بدينهم، وبعد التمزق الذي أصاب األمة اإلسالمية يف أعقاب 
حيث مت الفصل بني الدين  -يف دولة بين عثمان-سقوط ما كان يربطهم، وهو آخر رمز للخالفة اإلسالمية 

وأصبح طالب اجلامعات املدنية . بناء على ذلك الفصل بني ما مسي باجلامعات املدنية واجلامعات الدينية والدولة، ومت
واملدبرين لشؤوهنا السياسية ) ١(اليت خلت يف الغالب من الدارسات اإلسالمية هم قادة الشعوب اإلسالمية 

ذلك أما طالب اجلامعات الدينية فقد وضعت واإلدارية واالقتصادية وغريها، ألن مناهج جامعاهتم أعدت لتؤهلهم ل
مقيدا مبا يأذن هلم من تربع على كراسي  -أئمة وخطباء ومؤذنني-هلم مناهج قصد منها حصر نشاطهم يف املساجد 

احلكم من طالب اجلامعات املدنية، ويف تدريس املواد الدينية حسب املنهج الذي تضعه الزمرة احلاكمة، وال زال 
  _________ا إىل اآلن هذا الفصل مستمر

  .بل جتاوز األمر املدنيني إىل أن توىل أزّمة األمور يف كثري من بلدان املسلمني العسكر) ١(

وكان اجلفاء والنفرة على أشدمها بني أساتذة اجلامعات املدنية وطالهبا، وبني أساتذة اجلامعات اإلسالمية وطالهبا، 
كأن بعضهم أجنيب عن اآلخر ولكن حبمد اهللا وتوفيقه مث بفضل  -وهم إخوة يف بلد إسالمي واحد-حىت أصبحوا 

جهود دعاة اإلسالم يف نشر املعاين اإلسالمية والدعوة إىل الرجوع إىل هذا الدين والتفقه فيه ومحله أن أقبل طالب 
ت اإلسالمية، اجلامعات املدنية إىل هذا الدين ومتسكوا به حىت فاق كثري منهم يف االلتزام به بعَض طالب اجلامعا

حىت ضاقت بذلك صدور العلمانيني يف البلدان اإلسالمية، وأساتذهتم يف بلدان الغرب ذرعا هبذه الظاهرة، 
وأصبحوا حياربون هذا الصنف من امللتزمني أكثر من حرهبم للملتزمني باإلسالم من طالب اجلامعات اإلسالمية، 

العلمانية، رجع كثري منهم وهم حيملون الدعوة إىل اإلسالم  حىت الطالب الذين درسوا يف اجلامعات الغربية معقل
مع ختصصاهتم املسماة باملدنية والعسكرية، فكان فيهم شبه بتربية موسى يف قصر فرعون، وعلى أهلها تدور 

  !الدوائر

عات هذا هو سبب ختصيص اجلامعات اإلسالمية، وإال فاألصل أن تكون اجلامعات يف البلدان اإلسالمية كلها جام
إسالمية، بدون حاجة أن توصف بأهنا إسالمية، على أن تضم اجلامعة الواحدة مجيع الكليات واألقسام التخصصية، 

فتكون يف اجلامعة كليات الطب واهلندسة واجلغرافيا والسياسة واالقتصاد والشريعة واللغة وغريها، وتكون 
مع ما فيها من ختصصات، حىت يكون املتخرجون منها  الدارسات اإلسالمية مقررة يف كل الكليات بالقدر املناسب،

كلهم ذوي كفاءات ومؤهالت متخصصة، مع معرفة القدر الكايف من العلوم اإلسالمية، وبذلك يقضى على 
االزدواجية املوجودة اآلن يف البلدان اإلسالمية أقسام العلم يف الشريعة اإلسالمية إن العلم يف الشريعة اإلسالمية 

  :مثالثة أقسا



ما هو فرض عني على كل مسلم وهو ما ال يسع أحدا من املسلمني جهلُه، لتعلقه بعينه وعدم سقوطه : القسم األول
بفعل غريه، وذلك مثل العلم بالقدر الضروري من أصول اإلميان، والعلم الضروري  -ما دام قادرا عليه-عنه 

ى كل مسلم أن يعلم ما وجب عليه عينا حبسب بأصول اإلسالم، وكل ما هو فرض على األعيان، فإن الواجب عل
  .ما هو فرض كفاية من علوم الشريعة. ما هو مطلوب منه شرعا القسم الثاين

وهو ما ال جيب على أحد بعينه من املسلمني، وإمنا جيب على األمة أن يوجد فيها من يقوم به قياما كافيا، فإذا قام به 
األمة، وإن مل يكف الواحد وجب أن يوجد العدد الكايف لألمة حبسب  واحد منها وكان كافيا لألمة سقط عن باقي

احلدود والقصاص -حاجتها، وذلك مثل الفتوى والقضاء والسياسة الشرعية واملواريث واملعامالت والعقوبات 
 وغري ذلك من علوم الشريعة اإلسالمية، فيجب أن يوجد القضاة الذين حتتاج إليهم األمة مهما كان -والتعزير

-عددهم، وهكذا املُفُْتون، وفقهاء السياسة الشرعية وخرباء اجلهاد واالقتصاد اإلسالمي وغريهم هذان القسمان 
ألن الوحي  -صلى اهللا عليه وسلم-من علوم الشريعة اليت تستفاد من القرآن وسنة الرسول  -كما هو واضح

بطرق االستنباط واالستدالل املعروفة عند  الذي جاء به، من عند اهللا يشملهما، ويدخل يف ذلك ما أخذ منهما
  )١. (ما يتعلق مبصاحل الدنيا: العلماء، وما دال عليه من مقاصد الشريعة اإلسالمية القسم الثالث

_________  
فرض عني، وهو ما تعلق بذات كل فرد من أفراد املسلمني، حبيث ال يغين : األصل يف التقسيم أن العلم قسمان) ١(

وفرض كفاية، وهو ما مل يتعلق بذات األفراد، وإمنا يتعلق بوجود الفرض نفسه، حبيث يغين ... لقيام بهعنه غريه يف ا
قسم يتعلق باملصاحل الدينية تعلقا مباشرا، : يف القيام به عن األمة من يقوم به عنها قياما كافيا، وهذا الفرض قسمان

وقد فضلت إفراد ... مبصاحل الدنيا، كالصناعة والتجارةوقسم يتعلق ... كاجلهاد يف سبيل اهللا، والقضاء والفتوى
من األمور اليت يشترك املسلمون  -مع إمث املسلمني بتركه كالقسم الذي قبله-هذا القسم وجعله ثالثا، ألنه 

  .وال مشاحة يف االصطالحات. وغريهم يف ضرورة القيام هبا ألن حياهتم ال تقوم بدوهنا

ل أو التجربة أو اللغة، وهي العلوم اليت حيتاج إليها املسلمون وغريهم، وإذا خال منها مما يرشد إليه الوحي أو العق
مثل علم الطب والرياضيات واهلندسة بأنواعها، وكذلك . بلد تعرض أهله للهالك أو االحنطاط والتأخر والضعف

م واملهن من فروض الكفاية املهن األخرى كالصناعة والزراعة واخلياطة واحلياكة واخلبازة وغريها، فهذه العلو
فرض العني -الشرعي والعادي تأمث األمة كلها إذا مل يوجد من يقوم به قياما كافيا وكالمها : وفرض الكفاية بقسميه
وكلها تدخل حتت . ويعاقب تاركه القادر عليه -إذا قصد به وجه اهللا-يثاب فاعله  -وفرض الكفاية بقسميه

الواجب واملندوب واملباح واحملرم واملكروه وهبذا يعلم أن املسلم مكلف شرعا  :األحكام التكليفية اخلمسة، وهي
) ١(الشرعي منها واملادي، إال أن منها ما يكون فرض عني ومنها ما يكون فرض كفاية : جبميع العلوم

_________  
  .)٨٠-٧٩/  ٢٨(وجمموع الفتاوى البن تيمية . للغزايل) ١٦/  ١(راجع إحياء علوم الدين ) ١(

وهذا يدل على ارتباط شؤون الدنيا بشؤون الدين، وأن الفصل بينهما فصال يعزل الدين عن توجيه األمة يف حياهتا 
الدينية والدنيوية، منكر يف اإلسالم ال جيوز إقراره، وهو الذي دمر حياة املسلمني يف هذا العصر، حيث صار 

تقيدها سلطة الشؤون املدنية مبا هتوى، ولو ألغي بذلك  لشؤون الدنيا سلطة زمنية مستقلة، ولشؤون الدين زعامات



تطبيق اإلسالم اتباعا ملا سار عليه العلمانيون يف الغرب من إقصاء الدين النصراين الكنسي احملرف عن التدخل يف 
حرم اهللا  الشؤون الدنيوية، مع أن الفرق الكبري بني الدين الكنسي الذي َتَحكَّم يف حياة الناس باسم اهللا، فأحل ما

وحرم ما أحل اهللا بدون إذن من اهللا، وليس فيه منهج صاحل حلياة البشر الشاملة، خبالف اإلسالم الذي مل يدع 
شاردة وال واردة يف حياة البشر إال شرع هلا فيه ما حيقق هلم مصاحلهم ويدفع عنهم املفاسد، إما بالنصوص الصرحية 

  .مبا وضعه من مقاصد يندرج حتتها ما ال حيصى من املسائل والظاهرة، وإما باالستنباط والقياس، وإما

أن يكون التعليم ومناهجه ومدارسه وجامعاته على أساس اإلسالم، وأن يكون العلماء الذين  -إذا-فاألصل 
على إقامة دين اهللا يف األرض،  -مع تنوع ختصصاهتم-يتخرجون من تلك املدارس واجلامعات كلهم متعاونني 

شرع اهللا ويسريون مجيعا على هنج اإلسالم ويظهر من ذلك أن األوضاع املوجودة اآلن يف مؤسسات  حيكمهم مجيعا
التعليم ومناهجه ونتائجه اليت أوجدت فئة علماء دين هم املسؤولون عن الشؤون الدينية يف حدود ما يأذن هلم به 

إن هذه األوضاع . غري متقيدين بشرع اهللا احلكام، وفئة يدعون باملثقفني الذين مكنتهم ختصصاهتم من قيادة األمة
  .تعترب شاذة جيب السعي إلزالتها وإعادة األمور إىل أصلها كما هو واضح فيما ذكرنا

ولست هبذا أرى منع جامعات أو كليات أو معاهد متخصصة يف بعض العلوم قائمة بنفسها مستقلة عن غريها، وال 
باملدنية يف جامعة واحدة، وإن كنت أحبذ ذلك للقضاء على أوجب أن تكون كل الكليات الشرعية وما تسمى 

الوضع الراهن الشاذ، وإمنا أردت هبذا أن ال توجد جامعات يقال هلا مدنية، وأخرى يقال هلا دينية، وتكون تلك 
ى أساس غري مقيد طالهبا باإلسالم يف وظائفهم، وهذه غري مأذون لطالهبا باالشتراك يف قيادة األمة وإدارة شؤوهنا عل

منهج اهللا، بل جيب أن يكون اجلميع سائرين على هذا النهج الواجب شرعا، بل إن العلماء الذين ختصصوا يف علم 
الشريعة هم الذين حيكمون على التصرفات والنظم، ما هو مشروع وما هو غري مشروع على ضوء فقههم يف الدين 

والعلماء يف احلقيقة هم أمراء : [قال الرازي رمحه اهللا وتصورهم ملا حيكمون عليه وقد نص على ذلك العلماء، حىت
  _________) ١] (األمراء، فكان محل لفظ أويل األمر عليهم أوىل

  ).١٤٦-١٤٤/  ١٠(التفسري الكبري ) ١(

األمراء والعلماء مجيعا، أما األمراء فألن أصل  -يعين أويل األمر-والصحيح عندي أهنم : (وقال ابن العريب رمحه اهللا
األمر منهم واحلكم إليهم، وأما العلماء فألن سؤاهلم واجب متعني على اخللق وجواهبم الزم وامتثال فتواهم 

واألمر كله يرجع إىل العلماء ألن األمر قد أفضى إىل اجلهال وتعني عليهم سؤال . (إىل أن قال...) واجب
يطاعون إذا أمروا مبقتضى العلم، فطاعتهم تبع  والتحقيق أن األمراء: (وقال ابن القيم رمحه اهللا) ١..) (العلماء

لطاعة العلماء، فإن الطاعة إمنا تكون يف املعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، 
ولو أن التعليم يف البلدان اإلسالمية سار على هذا النهج ملا سبق أهل ) ٢...) (فطاعة األمراء تبع لطاعة العلماء

  اطل بباطلهم إىل عقول أبناء املسلمني، ولكان السبق لعلماء املسلمني باحلق إىل عقول هؤالء األبناء الب
  _________ما يناسب الدارسني يف املراحل الدراسية املبكرة : األمر الثالث

  ).١٠/  ١(أعالم املوقعني عن رب العاملني ) ٢) (٢١١-٢١٠/  ٢(أحكام القرآن ) ١(

من اجلوانب اإلميانية والعبادية -لروضة وطالب املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة ويشمل ذلك طالب ا
واألخالقية واآلداب واحلقوق األسرية واألخوة اإلميانية وحقوق اجلريان، والسرية النبوية اليت تغرس يف نفوس 



لكرمي وحتبيب الطالب يف ووجوب اتباعه، وتعظيم شأن القرآن ا -صلى اهللا عليه وسلم-الطالب حمبة الرسول 
حفظه وقراءته، والتمسك به وحب السنة النبوية، وتوقري العلماء واحترامهم وحمبة املسلمني عموما، وخمتصرات عن 

التاريخ اإلسالمي وجغرافية البلدان اإلسالمية، ونبذة خمتصرة عن مقارنة األديان، يبني فيها األديان السماوية 
أ عليها من حتريف، والديانات الوثنية ليخلص من ذلك إىل أنه مل يبق دين حق يف السابقة على اإلسالم وما طر

األرض حمفوظ وسيظل حمفوظا إىل يوم القيامة، إال اإلسالم الذي جاء ليكون منهاجا حلياة الناس كلهم، وأن حممدا 
اللغة العربية من حنو خامت األنبياء مع دراسة بعض أبواب الفقه، وقواعد  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

وصرف، وشيء من املفردات اللغوية، وحفظ بعض النصوص املفيدة من الشعر والنثر، واختيارات من كالم 
  .الصحابة رضوان اهللا عليهم

كما يهتم بتعليم الكتابة وقواعد اخلط ومبادئ احلساب واهلندسة وحنوها، وكل مرحلة من املراحل الثالث، يوضع 
 -مع حفظ ما ال بد من حفظه-اعاة لسن الطالب مع االهتمام بوسائل اإليضاح وجعل الدارس هلا ما يناسبها مر

من الروضة إىل -يفكر ويشغل عقله يف فهم ما ميكنه فهمه وال يعتمد على التلقي فحسب إن هذه املراحل 
وبرهان، وليس على هي مراحل تأسيس لصياغة املسلم الذي يؤمن بدينه إميانا صادقا مبنيا على حجة  -املتوسطة

جمرد تقليد، والذي يفقه دينه فقها يصحح به تقربه إىل اهللا بالعبادة، وجيعل عالقته بالناس عالقة شرعية، جتعله يؤدي 
إليهم حقوقهم دون نقص، ويأخذ منهم حقوقه دون إجحاف، ويكون لبنة صاحلة يف األمة يبين معها احلياة ويتعاون 

ون عالة عليها لذلك جيب مراعاة هذه املعاين يف هذه املرحلة املبكرة من عمر اإلنسان معها على الرب والتقوى وال يك
يف مناهج التعليم، ملا يف ذلك من اإلعداد والتحصني لعقول ذرارينا حىت ال يسبقنا إليها أهل الباطل بباطلهم فإذا 

م األخرى إلعداد الطالب للتخصصات اليت جتاوزوا هذه املرحلة إىل املرحلة الثانوية أمكن بعد ذلك التوسع يف العلو
  .مييل إليها يف املرحلة اجلامعية، وما فوقها

ناث بعد مراعاة فروض العني وفروض الكفاية، واإلعداد ملا قد يتهيأ مراعاة الفوارق بني الذكور واإل: األمر الرابع
له املسلم من ختصصات فاملرأة جيب أن هتيأ يف األصل لشؤون املنزل وتدبريه، وتربية األوالد األسرية، اليت هي 

صى كثرة، وهي لو أساس لتربية املدرسة واجملتمع، واجملاالت اليت تنتظر قيام املرأة بالواجبات املناسبة هلا ال حت
صرفت كل أوقاهتا فيها لكانت جديرة هبا، كتهيئة املنزل وترتيبه وإعداد الغذاء، والتنظيف، وإرضاع األطفال، 
والعناية بتغذيتهم ونظافتهم وتوجيههم التوجيه اإلسالمي املبكر املناسب ألعمارهم، والعناية باملريض وإسعافاته 

ئل التمريض واإلسعاف، والعناية باملسنني من أقربائها كاألب واألم واجلدة األولية اليت تقتضي تدرهبا على وسا
  .وحنوهم، وتعليم بناهتا ما حيتجن إىل تعلمه من شؤون املنزل وتربية األوالد وغريها مما ذكر

ا وبناهتا، ولو إن املرأة املسلمة هي احملضن األول لتربية الطفل تربية إسالمية، وهي أول السباقني باحلق إىل عقل أبنائه
أن النساء املسلمات كلهن عنني بتربية أبنائهن وبناهتن تربية إسالمية سليمة يف كل منزل لكان جيل األمة اإلسالمية 

يف كل عصر على هدى من ربه، فقد يكون يف املنزل الواحد عشرون ابنا وبنتا أو أكثر أو أقل، فإذا ترىب الولد 
بعده وخف العبء وأصبحت األسرة كلها مسلمة بإذن اهللا وإن ما يعانيه  األكرب تربية سليمة، كان قدوة ملن

املسلمون اليوم من تفلت كثري من الشباب وبعدهم عن التمسك باإلسالم من أهم أسبابه عدم قيام األسرة يف املنزل 
وىل منه، ولذلك يسبق وخباصة األم هبذا الواجب العظيم، إما جهال به، وإما تكاسال، وإما اشتغاال بغريه مما ليس بأ



إىل عقل الطفل بالتدريج الباطلُ، إما عن طريق أهله بالقدوة السيئة والتربية الفاسدة، وإما عن طريق اخلادمات 
األجنبيات غري املسلمات، أو املسلمات اجلاهالت الاليت هن يف حاجة إىل التربة اإلسالمية والتوجيه هذا هو األصل 

  .ةالذي ينبغي أن تعد له املرأ

وهذه املعاين، مع منهاج احلياة الزوجية وحقوق كل من الزوجني وواجباته، وحقوق األوالد واآلباء واألقارب 
  .واجلريان، وفقه أحكام النساء هي اليت ينبغي العناية هبا يف تعليم الفتاة ومنهاج دراستها

نشأ هلن مدارس ومعاهد وكليات، وتوضع مث ينظر بعد ذلك يف العلوم اليت حتتاج األمة إليها للنساء خاصة، حبيث ت
هلا مناهج تشتمل على مواد تلك العلوم اليت تتخصص فيها النساء للقيام بتدريسها لبنات جنسها، أو بالوظائف اليت 

حيتاج إىل أن تقوم املرأة هبا، وال مانع من مشاركتها يف العمل يف خارج منزهلا يف تعليم وخدمة نساء األمة، إذا 
ا بيتها بغريها من نساء أهل املنزل، كأن تكون غري متزوجة أو ال أوالد هلا، واحلاجة تدعو إىل مشاركتها استغىن عنه

يف خارج املنزل، يف تدريس الفتيات وإدارة مدرستهن، من روضة أطفال إىل الكليات، أو طبيبة يف أمراض النساء 
أطباء أو عاملني إال عند الضرورة يف حدودها،  يف عيادة خاصة هبن أو مستشفى خاص بالنساء، وال يدخله الرجال

وال سيما ! وما أحوج املسلمني إىل أمثال هذا املستشفى يف كل مدينة وبلد ليستقل النساء فيه عن خمالطة الرجال
املخالطة مع اخللوة، وميكن أن تتوىل املرأة إدارته ومجيع أعماله، كما هو احلال يف مدارس البنات وكلياهتن يف 

  ....كة العربية السعودية، بل كما هو احلال يف مستشفىاململ

وهكذا العمل يف خدمات اجتماعية أخرى خاصة بالنساء وأعمال مالية خاصة هبن، كاملصارف اليت حيتاج إليها 
النساء املسلمات يف كثري من األحيان، بسبب عدم وجود أولياء أمور هلن، فيضطررن إىل الذهاب إىل البنوك 

ناك وخمالطة الرجال إنه ال يوجد مانع شرعي من خروج املرأة من منزهلا للحاجة اخلاصة هبا أو حاجة واالنتظار ه
اجملتمع إليها، ولكن ينبغي األخذ باألسباب املانعة من الفتنة ما دامت ممكنة، أما عند الضرورة أو احلاجة القريبة 

حاهم أو نقل موتاهم يف وقت احلروب، وكذلك ختتلط منها، فإن املرأة تقوم باألعمال ملساعدة الرجال كمداواة جر
بالرجال يف العبادات اليت ال ميكنها االستقالل فيها عنهم، كالطواف والسعي وغريمها من أعمال احلج، إال أنه جيب 

من الرجال والنساء معا،  -وإن كان ذلك مطلوبا يف كل األوقات-واحلالة هذه اإلكثار من تقوى اهللا ومراقبته 
ء ملا قد حيصل من فتنة املخالطة، كل هذه املعاين ينبغي مراعاهتا يف مناهج التعليم وليس من احلكمة جعل املنهج اتقا

للرجال والنساء سواء، مع وجود الفوارق بينهم يف جماالت العمل، ويف قوة التحمل وضعفه، ويف اخلروج من املنزل 
  .وغريها وعدمه أو قلته، ويف املشي يف مناكب األرض واألسفار

وجيب التنبيه هنا إىل ما حيصل من بعض الغيورين من منع النساء من حضور املساجد لسماع اخلطب واملواعظ 
وقد كان النساء حيضرن صلوات اجلماعة يف مسجد . واالستفادة من العلماء يف أمور دينهن، هو تشدد يف غري حمله

صلى اهللا عليه -يها ويعلمهن، وغاية ما نصح به الرسول يف أوقات معينة يعظهن ف -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 
خَْيُر ُصفُوِف الرَِّجالِ « : -كما روى عنه أبو هريرة -الرجال والنساء هو الورع والبعد عن الفتنة فقال  -وسلم

  )١. (» أَوَّلَُها َوَشرَُّها آِخُرَها َوَخْيرُ ُصفُوِف النَِّساِء آِخُرَها َوَشرَُّها أَوَّلَُها 
ال زال النساء حيضرن املساجد ويسمعن املواعظ يف كل املساجد الكبرية كاملسجد احلرام واملسجد النبوي و

وغريمها، وإذا احتاجت املرأة إىل السؤال عن أمر من أمور دينها فلها أن تسأل العامل، بل إذا احتاج الرجل أن يسأل 



ك يف حدود احلاجة واألدب اإلسالمي ال مانع منه، فال املرأة اليت عندها علم حيتاج إليه فله أن يسأهلا، كل ذل
  _________تفريط وال إفراط 

  ٦٦٤: مسلم) ١(

وضع الكتب املناسبة للمراحل الدراسية وجيب أن يتحقق بتلك الكتب أهداف التعليم املذكورة : األساس الثالث
وتشمل كل العلوم  -ت وما فوقهاالكليا-آنفا، بدءا بالكتب املعدة لألطفال، وانتهاء باملراحل اجلامعية 

أن خيتار لتأليفها متخصصون يف كل علم : والتخصصات ويراعى يف إعداد هذه الكتب األمور اآلتية األمر األول
مؤهلون لذلك قادرون على صياغتها، بأساليب تناسب العصر وينبغي جتنب العبارات املعقدة واملصطلحات الصعبة، 

التقيد باللغة العربية الفصحى، وأن يكون املؤلفون من الصاحلني امللتزمني باإلسالم  وخباصة يف املراحل األوىل، مع
أن : قوال وعمال، ليجتمع يف املادة اليت يتولون الكتابة فيها العلم املوثق والعاطفة اإلميانية اجلياشة املؤثرة األمر الثاين

ا وفهمها بالشرح واإليضاح، وبني احلوار واألسئلة جيمع يف املادة املكتوبة بني القواعد والنصوص اليت جيب حفظه
اليت تدرب الطالب على التفكري واالستنباط واالستنتاج والتطبيق وال ينبغي أن يكون الطالب نسخة مكررة 

للكتاب الذي حيفظه، وهذا األسلوب ميكن اتباعه يف كل املراحل مع مراعاة السن، فاملقصود من التعليم إجياد 
  .دع وليس جمرد ببغاوات تتلقى وتقلدعقول تفكر وتب

من  -وخباصة املراحل املبكرة-استعمال وسائل اإليضاح املعاصرة اليت متكن الطالب يف مجيع املراحل : األمر الثالث
  :فهم املواد الدراسية، ال فرق بني الدينية منها وغري الدينية ومن أمثلة وسائل اإليضاح يف املواد الدينية ما يأيت

  :توضيح معىن توحيد الربوبية للطفل يف املرحلة االبتدائية: األولاملثال 
يشتمل على صور للكواكب من مشس وقمر وجنوم، ولألرض ) فيديو(ينبغي أن يكون يف الفصل الدراسي شريط 

: والدليل على توحيد الربوبية: تعرض كلها عندما يقال للطفل... من جبال وغابات وأهنار وحبار وسحب ورمال
ليتصور الطفل هذه األدلة تصورا واضحا، فإنه ال يتصور ذلك ... السماوات واألرض والشمس والقمرخلق 

توضيح معىن صفة الوضوء، وصفة الصالة ينبغي كذلك أن : مبجرد احلفظ والتلقني كما هو معروف املثال الثاين
الطفل صفة الوضوء وصفة يف الفصل الدراسي مشتمل على تينك الصفتني، حبيث يتصور ) فيديو(يوجد شريط 

  .وهكذا بقية العلوم. الصالة تصورا واضحا، ويطلب من بعض األطفال تطبيق ذلك عمليا أمام زمالئهم

كما ينبغي أن تكون طريقة املدرس يف الشرح واإليضاح طريقة احلوار والسؤال واجلواب، وليست طريقة اإللقاء 
شراك الطالب وتفاعله مع املدرس واملادة والكتاب، وما يف الطريقة واإلمالء باستمرار، ملا يف الطريقة األوىل من إ

الثانية من غفلته وشروده وعدم استيعابه وتصوره للمعاين اليت ال يدرك غالبها وهكذا ينبغي أن يراعى يف تأليف 
 الكتب وإخراجها، ليقضى بذلك على الشكوى املتكررة من عدم فهم الطالب، بل من امللل الذي يصيبهم يف

أن تكون الصبغة اإلسالمية شاملة للكتب : األمر الرابع.. أوقات التدريس، ومن الرغبة يف اخلروج من املدارس
الدراسية كلها يستوي يف ذلك ما يتعلق بالعبادة أو بغريها، كاملعامالت واحلدود والقصاص، وما يتعلق بعلوم 

  .وعلم االقتصاداإلنسان األخرى، كعلم النفس وعلم االجتماع وعلم السياسة 

نقال حمضا ألفكار الغربيني ونظرياهتم، وهذا ال مينع من املقارنة وإيضاح ما  -العلوم اإلنسانية-وال جيوز أن تكون 
هبا من أخطاء وإبراز تفوق اإلسالم عليها، فإن الكتاب والسنة إمنا جاءا إلصالح النفس البشرية واجلماعات واألسر 



يكون الكتاب والسنة وما استنبطه منهما علماء اإلسالم ومقاصد الشريعة اإلسالمية، واألفراد والدول، فال بد أن 
هي مصدر هذه العلوم ومرجعها، وال يوجد باب من األبواب اليت حيتاج إليها اإلنسان إلصالح نفسه وعمارة 

دميا وحديثا، يف كتب األرض والقيام باخلالفة فيها إال وقد اشتمل عليه الكتاب والسنة وفصله علماء املسلمني ق
أصول التفسري وأصول : واألخالق، وأصول العلوم، مثل" العقائد"التفسري، وشروح احلديث، وكتب اإلميان 

  )١... (احلديث وأصول الفقه، والفقه، وغريها من العلوم
م، وبيان ما فيها وال مينع ذلك اطالع علماء املسلمني على األفكار والنظريات يف تلك العلوم، ووزهنا مبيزان اإلسال

من زيف للطالب، حىت ال تغزو عقوهلم وهي خالية غري حمصنة فتتمكن منها، لتقدميها يف أساليب مزخرفة 
_________  

  ).٣٧٧، ٣٧٢/  ٤. (أعالم املوقعني عن رب العاملني: راجع على سبيل املثال) ١(

يسمى بالعلوم اإلنسانية فحسب، بل إن على ما  -وهو صبغة الكتب بالصبغة اإلسالمية-وال يقتصر هذا األمر 
العلوم الكونية كاجلغرافيا واجليولوجيا وعلم الفلك وعلم الطب وحنوها، ينبغي أن تربط باإلسالم من حيث إن اهللا 
تعاىل هو خالق هذا الكون وهذا اإلنسان، وهو الذي سخر لإلنسان ما يف السماوات واألرض، ومنحه العقل الذي 

نتج ويزن ويقارن، واألدوات اليت هبا يستغل خريات األرض وبركات السماء، وكلما زاد يتفكر ويتدبر ويست
اإلنسان علما مبا يف الكون زاد إميانه باهللا خالق الكون وشكره له، وكثر تواضعه وأدبه مع ربه وقدره حق قدره، 

غرورا بنفسه مدعيا أنه قهر وال يكون كمن صال وجال يف استغالل هذا الكون وما فيه من طاقات ناسيا ربه بل م
  .} إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي { : الطبيعة قائال

وكذلك جيب أن تتضمن الكتب الدراسية توجيه األجيال إىل السبيل املشروع يف استغالل مثرات العلوم املدروسة، 
واغتصاب حقوقهم، كما يفعل أعداء  بأن تستعمل يف إسعاد البشر وأمنهم واستقرارهم، وليس يف ظلمهم وختويفهم

اإلسالم اليوم، فاملسلم قائد عادل رحيم كرمي حازم، ال يستغل مثرات العلوم إال فيما هو طاعة هللا وإحسان إىل 
خلقه، وإذا ما قاوم الطغاة اجلبابرة وجا هدهم وطاردهم يف األرض، فإمنا يفعل ذلك رمحة باألمم اليت يظلمها هؤالء 

ن بينها وبني التمتع بالسعادة اليت مّن اهللا هبا عليهم، من حفظ الضرورات اليت ال حياة هلم بدوهنا الطغاة، وحيولو
  .أن جيتهد مؤلفو الكتب الدراسية يف معرفة قواعد العلوم وأسرارها: وحفظ مكمالهتا األمر الرابع

ال تلك القواعد واألسرار إىل وأعين بذلك العلوم الكونية كالرياضيات وحنوها، وجيب أن جيتهدوا كذلك يف إيص
عقول الطالب، حىت ال تكون حكرا على غري املسلمني من أهل الغرب، هم يصنعون وحنن الذين نستهلك فقط، 
فإن ذلك جيعل األمة اإلسالمية خاضعة لغريها مستعبدة مقلدة غري مبدعة، كما هو احلال اآلن، إذ يأخذ أعداؤهم 

اخلام بأرخص األمثان ويصنعوهنا، مث يبيعون الرديء من مصنوعاهتا هلم بأعلى  خرياهتم من أنواع املعادن واملواد
األسعار، وخباصة السالح الذي تتعطل حركة أي شعب مسلم يف وقت شدة احلاجة إليه يف أوقات األزمات 

الكتب العلمية  أن يهتم العلماء املسلمون بترمجة: العسكرية إذا منعت عنها الدول الغربية قطع الغيار األمر اخلامس
املفيدة اليت يكتبها الغربيون يف العلوم الكونية أو اإلدارية إن الواجب على املسلمني أن يستفيدوا من التجارب 

  .البشرية اليت حيتاجون إليها، ما دامت ال ختالف شيئا من دين اهللا



وقد اجتهد . ب أجيال ُتخلَفوالتجارب البشرية ليست ملكا ألحد، فما من جيل َيخلُف إال بىن نشاطه على جتار
سلفنا يف ترمجة كثري من الكتب العلمية اليت ألفها اليونانيون وغريهم واستفادوا منها وزادوا عليها وطبقوا نظرياهتا 

فيما حنن يف -يف جتارب واقعة، وهي اليت كانت مصدرا حلضارة الغرب احلالية باعترافهم، فلم ال نقتدي بسلفنا 
  !ونسترد بضاعتنا؟ -ديننا حاجة إليه وال خيالف

إعداد املدرسني واألساتذة املتخصصني وجيب إعداد املدرسني واألساتذة املتخصصني وتدريبهم، : األساس الرابع
تدريبا جيعلهم قادرين على القيام بوظائفهم، قياما خيرج أجياال ذات كفاءات عالية يف كل علم من العلوم اليت حتتاج 

وإذا أمكن القيام هبذا التدريب يف بلداهنم فبها، وإال اختري منهم املتفوقون دينا وخلقا وعلما إليها األمة اإلسالمية، 
ورغبة وقدرة على االستيعاب، ملا يتدربون عليه مث إفادة أوطاهنم إذا رجعوا إليها، فيندبون إىل البلدان اليت يتوافر 

رافية قادرة على إدارة املؤسسات التعليمية تعني فيها التدريب املطلوب ويدخل يف هذا إعداد أجهزة إدارية وإش
املدرسني والطالب بتوفري كل ما حيتاجون إليه يف أعمال التعليم، ليتفرغ املدرس والطالب لوظيفة التعليم والتعلم، 

  .حىت تؤيت هذه الوظيفة مثارها

والتقوى والعمل الصاحل الذي يرضي ربط التعليم بالتربية اإلسالمية جيب تزكية الدارسني باإلميان . األساس اخلامس
-اهللا، وغرس األخالق الفاضلة يف نفوسهم وجعلهم حيققون معىن االستخالف الشرعي يف األرض وهبذين الركنني 

ْم آيَاِتهِ ُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي الْأُمِّيَِّني َرسُولًا ِمنُْهْم َيْتلُو َعلَْيهِ{ : جاء القرآن الكرمي، كما قال تعاىل -التعليم والتزكية
التربية : فاملقصود من العلم) ١(} َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

  !والتزكية واحلكمة، وليس العلم للعلم فقط كما يقال
_________  

  .٢: اجلمعة) ١(

  حكمة وصف القرآن بأنه عريب

ا التنويه بكون القرآن عربيا، جلدير بالتأمل والنظر ولو وصف اهللا القرآن الكرمي بأنه عريب مرة واحدة فقط إن هذ
ولو أن خملوقا عاقال وصف شيئا ! الستحق التأمل والنظر، فكيف وقد كرر تعاىل وصفه بذلك يف أساليب متعددة؟

  !سامع فكيف إذا وصفه بذلك مرات؟ما بوصف مرة واحدة، لكان لوصفه بذلك اعتبار عند القارئ وال
  وكيف إذا كان هذا الوصف صادرا عن اهللا يف كتابه، فما حكمة وصف القرآن الكرمي بأنه عريب؟

  هل املقصود من ذلك بيان إعجاز القرآن الذي نزل بلغة العرب، وقد حتداهم أن يأتوا مبثله فعجزوا ؟
ما يتعلم غري العريب اللغة العربية ويصبح لسانه عربيا، نعم إن ذلك ملقصود، ولكن هذا التحدي يكون أكمل عند

يفهم القرآن الكرمي بلغته اليت نزل هبا ويتذوق أساليبها وبالغتها ويتعمق يف فهم معانيها، ويطلع على أسرار القرآن 
 صلى اهللا-وحكمه هبا، فيتبني له معىن كون هذا القرآن معجزا حقا وهل املقصود بذلك نفى أن يكون الرسول 

تعلم هذا القرآن من بعض من كان عندهم علم من الكتب السماوية السابقة، كما زعم ذلك بعض  -عليه وسلم
  أعداء اإلسالم؟ 



} ِلَسانُ الَِّذي يُلِْحُدونَ إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهذَا ِلَسانٌ َعرَبِيٌّ ُمبٌِني { : نعم، إن ذلك ملقصود وقد صرح اهللا بذلك يف قوله
هذا املعىن املقصود جزء مما حيمله هذا الوصف وليس كل معناه وهل املقصود أن هذا القرآن الذي  ولكن) . ١(

  !نزل باللغة العربية، مع أنه نزل هلداية مجيع البشر، شرف لك أيها الرسول ولقومك العرب وخباصة قريشا؟
ولكنه ليس ذلك كل ) ٢(} ْوِمَك َوسَْوَف ُتْسأَلُونَ وَإِنَُّه لَذِكٌْر لََك َوِلقَ{ : نعم إن ذلك أيضا ملقصود، كما قال تعاىل

  _________املقصود 
  .٤٤: الزخرف) ٢( ١٠٣. النحل) ١(

أن الدين اإلسالمي إمنا جاء باللغة العربية لقد جاء هذا : بل هناك مقاصد أخرى من أمهها ما يأيت املقصد األول
النبوية، وكالمها باللغة العربية ويتوقف فهمه السليم  عن طريق القرآن الكرمي والسنة -أي دين اإلسالم-الدين 

الكامل على فهم اللغة اليت محلته إىل الناس، وهي اللغة العربية، وال ميكن أن َينقُل للناس معاين دين اإلسالم نقال 
قها وغريبها صحيحا ويبينها بيانا شافيا إال َمن كان عنده دراية تامة باللغة العربية، بقواعدها وبالغتها واشتقا

ولسان  -صلى اهللا عليه وسلم-وحقيقتها وجمازها وأساليبها؛ ألهنا لسان هذا الدين ولسان كتابه ولسان رسوله 
صلى اهللا عليه -وقد كلف اهللا رسوله . } َوَهذَا ِلَسانٌ عََربِيٌّ ُمبٌِني { .  -صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب رسول اهللا 

وَأَنَْزلَْنا إِلَْيكَ { : د فعل ذلك، وبيانه كان بلغته اليت نزل هبا القرآن قال تعاىلبيانَ هذا الدين للناس، وق -وسلم
َوَما أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الِْكتَاَب إِلَّا ِلُتَبيَِّن لَُهمُ { : وقال تعاىل) ١(} الذِّكَْر ِلتَُبيَِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ 

  _________) ٢(} ِذي اْخَتلَفُوا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ الَّ
  .٦٤: النحل) ٢( ٤٤: النحل) ١(

اليت آمنت به واتبعته، تبليغَ هذا الدين، ويف طليعة أمته أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم-وقد كلف اهللا أمة حممد 
وقد ) ١(} َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريٍة أََنا َوَمنِ اتَّبََعنِي قُلْ { : الكرام رضي اهللا عنهم، كما قال تعاىل

قاموا بنشر هذا الدين وبيانه للناس بلسان عريب مبني وترمجة معاين القرآن الكرمي ملن ال يفهم اللغة العربية ال سبيل 
اللغة العربية هي أساس البيان هلذا الدين الذي نزل هبا املقصد إليها إال ملن جييد اللغة العربية واللغة املترجم إليها، ف

أن من أهم وسائل نشر اإلسالم اللغة العربية إن علماء اإلسالم مأمورون باختاذ كل وسيلة مشروعة لنشر : الثاين
ْن تعلمها من فهم هذا الدين وإبالغ معانيه إىل الناس، ومن أهم وسائل نشره تعليم الناس اللغة العربية اليت يتمكن َم

أن كثريا من العبادات جيب أداؤها باللغة العربية مثل قراءة الفاحتة : هذا الدين فهما صحيحا سريعا املقصد الثالث
يف الصالة، وأذكار الصالة كتكبرية اإلحرام وأذكار الركوع والسجود والتشهد، وحنوها من فروض العني اليت 

  _________ية ما استطاع إىل ذلك سبيال، ليتقرب هبا إىل اهللا تعاىل جيب على املسلم أداؤها باللغة العرب
  .١٠٨: يوسف) ١(

ال بد من وجود علماء يفقهون اإلسالم باللغة الغربية إنه ال بد من وجود علماء جييدون اللغة العربية : املقصد الرابع
اج إليها املسلمون، ليكونوا مرجعا ألهل إجادة جتعلهم قادرين على فهم معاين القرآن والسنة وكتب العلم اليت حيت

كل بلد يعلمون الناس معاين القرآن الكرمي والسرية النبوية وغريها، فإن وجود علماء باللغة العربية حتصل هبم 
الكفاية يف ذلك وغريه، هو فرض كفاية يأمث كل قادر من األمة على عدم إجيادهم، ويأمث القادرون على تعلم اللغة 

يام هبذا الفرض إذا مل يتعلموها املقصد اخلامس ال بد من وجود قادرين على ترمجة معاين اإلسالم وهذا العربية للق



املقصد ال حيصل إال بوجود علماء جييدون اللغة العربية وجييدون لغة البلد الذي يريدون دعوة أهله إىل اإلسالم، 
ب إبالغه إىل الناس من أحكام هذا الدين؛ ألن علماء ليترمجوا ألهله معاين القرآن الكرمي والسنة النبوية، وما جي

وليس من  -صلى اهللا عليه وسلم-اإلسالم مأمورون بالبالغ املبني الذي أصبح من واجبهم بعد وفاة الرسول 
  .السهولة مبكان أن يتعلم كل الناس اللغة العربية

  انتشار لغة األمة من عالمات قوهتا

عظمتها وتفوقها، وبلغتها تستطيع أن تسبق بدينها وفكرها وسياستها واقتصادها  وإن انتشار لغة أي أمة هلو دليل
وسائر علومها، غَريها من األمم إىل عقول الناس وهذا ما حتقق لألمة اإلسالمية أيام جمدها، حيث انتشرت لغة دينها 

ئوا بعلمهم اآلفاق من حدود انتشار مساجدها ومعاهدها ودعاهتا، ونبغ يف اللغة العربية أئمة من غري العرب فمل
الصني شرقا إىل احمليط األطلسي غربا وكانت األمم تتسابق إىل علوم املسلمني يف كل جمال من جماالت احلياة، كما 

نقل املسلمون علوم األمم األخرى إىل لغتهم، واستفادوا منها وطبقوها عمليا وزادوا عليها، وعلى أيديهم تعلم 
  . اليت يفخرون هبا اليوماألوروبيون أسس حضارهتم 

وإن مما يؤسف له أن تنحدر األمة اإلسالمية احندارا مروعا، يف دينها وخلقها وسياستها واقتصادها وأمنها ووحدهتا 
وقوهتا العسكرية، مما كان له أثره البالغ على لغتها اليت مل تعد هلا مكانتها يف العامل، بل أصبحت يف مؤخرة اللغات، 

-جانب من النصارى وغريهم هي لغات العلم والثقافة والفكر يف العامل وأصبح املسلمون وأصبحت لغات األ
يفتخرون باللغات األجنبية ويتكالبون على أفكار أهلها وآداهبم ويتأثرون هبم، فأصبح  -والعرب منهم بصفة خاصة

بق األمة اإلسالمية بلغتها ودينها السبق لألجانب ولغاهتم وأفكارهم إىل عقول أبناء األمة اإلسالمية بدال من أن تس
وها هي أمم الغرب تنشر لغتها يف كل مكان، عن طريق مناهج التعليم ) ١(وفكرها إىل عقول أبناء األمم األخرى 

واإلعالم والبحث العلمي واألدوات املتنوعة واملواصالت واالتصاالت، حىت ليكاد املسلم العريب يكون غريبا بلغته 
جلهاز الذي حيتاج إليه فال يستطيع استخدامه ؛ ألن الكتب اإلرشادية املتعلقة باستخدامه قد أعدت يف بالده، يقتين ا
وهكذا الدواء والغذاء وغريها، وهكذا الفنادق والشركات واملستشفيات، بل إن بعض البلدان . باللغات األجنبية

  !العربية ما زالت معامالهتا الرمسية باللغة األجنبية
_________  

ليس املراد هنا التنفري من تعلم اللغات األجنبية لالستفادة منها يف العلوم احملتاج إليها ويف دعوة أهل تلك  )١(
اللغات هبا إىل اإلسالم فهذا من فروض الكفاية يف اإلسالم، وإمنا املراد املبالغة يف تقديس تلك اللغات ونسيان اللغة 

  .العربية لغة اإلسالم

ربية عند أهلها، هلوان الدين يف نفوسهم وضعف فقههم له، ولو كان الدين قويا يف نفوسهم وإمنا هانت اللغة الع
مطبقا يف حياهتم، لعرفوا للغته حقها وقدروها حق قدرها، وسابقوا غريهم بدينهم احلق بلغته إىل عقول الناس يف 

بالغ أهل تلك اللغات هذا الدين هي األرض كلها إن ترمجة معاين اإلسالم من اللغة العربية إىل اللغات األخرى إل
فريضة كفائية، ولكن أىن ألهل تلك اللغات أن يفهموا حقائق هذا الدين كاملة عن طريق ترمجته وليس عن طريق 

  !اللغة العربية مباشرة؟
ا ولقد بذل علماء اإلسالم من سلفنا الصاحل جهودا مضنية إلبالغ حقائق اإلسالم إىل عقول الناس عربا وعجما، مب



وضعوه من قواعد اللغة العربية من حنو وصرف واشتقاق وغريها، ومبا وضعوه من قواعد شرعية تضبط هبا مقاصد 
الشريعة وأحكامها، من أصول الفقه وقواعده، فبينوا النص والظاهر واجململ واملبني واملقيد واملطلق واخلاص والعام، 

، فكانوا بذلك أعظم أمة اختذت وسائل لغوية وشرعية وما وضعوه من مصطلحات يف علوم احلديث وعلوم التفسري
هذا باإلضافة إىل بذل جهودهم يف جماالت . لتسبق باحلق الذي آتاها اهللا باطلَ األمم األخرى إىل عقول الناس

  .التعليم والدعوة واجلهاد يف سبيل اهللا

قدوة احلسنة اليت يراها الناس ويلمسوهنا القدوة احلسنة إن من أهم وسائل السباق إىل العقول، ال: الوسيلة السابعة
يف صاحب احلق، حبيث يرون صاحب املبدأ يطبق مبدأه يف واقع حياته وتصرفاته، فإذا كان املقام حيتاج منه إىل 
الكرم أقدم إىل البذل والعطاء، وإذا كان املقام حيتاج منه إىل خلق الشجاعة رآه الناس مقداما غري هياب، وإن 

ة الصدق مل جيربوا عليه كذبا، وإن التمسوا عدالته مل جيدوا منه ظلما، وإن أرادوا معرفة تقواه ألفَوه اختربوه يف صف
يدع ما ال بأس به خشية من الوقوع فيما به بأس، لشدة حترجه من الوقوع يف املأمث، فضال عن إتيانه األوامر الواجبة 

رآن والسنة، فإذا رآه الناس مداوما على ذلك مالوا إىل وتركه احملرمات واخلالصة أنه يتحرك يف نشاطه كله بالق
االقتداء به ولو مل يتكلم؛ ألن احلق بذاته يدعو الناس إىل ذاته، فكيف إذا رأوه مطبقا يف حياة أهله ورأوا مثار تطبيقه 

اه مطبقا يف حياة يف احلياة؟ ويبدأ املعاند املناوئ للحق يفكر يف سرية صاحب احلق ويتدبر ويقارن بني احلق الذي ير
اتباع احلق والعمل به، ونبذ : صاحبه، وبني الباطل الذي يزاوله هو، ويترتب على ذلك أحد أمرين األمر األول

  .الباطل

اإلصرار على الباطل، مع تيقنه أنه باطل، وترك احلق مع تيقنه أنه حق، وفائدة ذلك انكسار نفس : األمر الثاين
إقامة احلجة العملية عليه أما إذا كان الداعي إىل احلق مل يلتزم هو نفسه به ومل صاحب الباطل أمام صولة احلق، و

يطبقه يف حياته، فإن الناس ينصرفون عنه وال يشغلون عقوهلم بالتفكري فيما يدعو إليه، ملعرفة كونه حقا فُيتََّبع أو 
حقا، كما هي عادة غالب الناس، وقد يوجد  باطال فُيجَتَنب وهذه هي القدوة السيئة اليت ُتَنفِّر من املبدأ وإن كان

من يفكر يف املبدأ الذي ال يكون الداعي إليه قدوة حسنة يف تطبيقه، فيعلم أنه حق ويتبعه، ولكن ذلك ليس من 
وكان رسل اهللا وأنبياؤه والداعون . وسائل السباق الناجعة إىل العقول هلذا كان للقدوة احلسنة منزلتها يف اإلسالم

أن يقتدي مبن سبقه من إخوانه املرسلني،  -صلى اهللا عليه وسلم-كلهم قدوة حسنة، وقد أمر اهللا رسوله إىل هداه 
  _________) ١(} أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدِه { : فقال تعاىل

  .٩٠: األنعام) ١(

قَدْ { : ومن معه، فقال تعاىل -عليه السالم-راهيم إىل االقتداء بنبيه إب -صلى اهللا عليه وسلم-وأرشد أمة حممد 
) ١(} ا َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا ِلقَْومِهِْم إِنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َوِممَّ

وحث تعاىل هذه األمة حثا ) ٢(} ْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم الْآِخَر لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِْم أُ{ : وقال تعاىل
الذي مجع كل قدوة حسنة سبقه األنبياء وزاده اهللا من فضله،  -صلى اهللا عليه وسلم-مؤكدا على االقتداء برسوله 

) ٣(} ْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ يَْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكََر اللََّه كَِثًريا لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُ{ : فقال تعاىل
_________  

  .٢١: األحزاب) ٣( ٦: املمتحنة) ٢( ٤: املمتحنة) ١(



هودها ولقد كانت األمة اإلسالمية يف ماضي عهدها، قدوة حسنة يف إمياهنا ويف عبادهتا ومعامالهتا وسلوكها، ويف ع
ومواثيقها ويف األخذ بأسباب القوة والعزة، فكان ذلك سببا يف سرعة وصول احلق الذي حيملونه إىل عقول األمم يف 

مشارق األرض ومغارهبا، فسارع الناس إىل االقتداء هبم واتباع دينهم، حىت ترك أهل الديانات األخرى دياناهتم، 
الباطل، ونصرةً ألهل احلق على أهل الباطل، فوصل اإلسالم إىل  ووقف رعايا الطغاة ضد طغاهتم إيثارا للحق على

لشبونة وفيينا وبلغراد وموسكو وبالد الصني والفلبني وأندونيسيا وأفريقيا بدون قتال يف غالب تلك البلدان، ألن 
كس ما عليه القدوة احلسنة جتعل اتباع احلق سهال ميسرا لرؤيته مطبقا يف واقع احلياة، يطبقه البشر وذلك على ع

األمة اإلسالمية اليوم، حيث يغلب عليها القدوة السيئة اليت جعلت األمم تنفر منها ومن دينها، وجعلت أعداء 
اإلسالم يستغلون تلك القدوة السيئة، فيربزوهنا يف مؤمتراهتم وندواهتم ومناهج تعليمهم وإعالمهم ويف كل مناسبة 

الصدق، ولكنهم يرون يف كثري من املسلمني الكذب ويسمعون أن  تسنح هلم يسمع الناس أن اإلسالم يدعو إىل
  .اإلسالم دين القوة والعزة، ولكنهم ال يرون يف املسلمني إال الضعف والذلة

ويسمعون أن الدين اإلسالمي يدعو إىل اجلماعة والوحدة وأن األمة اإلسالمية أمة واحدة، ولكنهم يرون املسلمني 
ويسمعون أن اإلسالم دين . م بعضا، ويعتدي بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضامتفرقني خمتلفني، يسب بعضه

الرمحة وأن املسلمني رمحاء فيما بينهم، ولكنهم ال جيدون يف كثري من املسلمني إال القسوة والعنف يأكل القوي منهم 
د ويسمعون أن اإلسالم ويسمعون أن اإلسالم دين العدل، ولكنهم يرون الظلم بني املسلمني هو السائ. الضعيف

يدعو إىل الشجاعة، ولكنهم يرون املسلمني جبناء تضيع حقوقهم وتغتصب بالدهم من قبل عدوهم القليل 
فيستسلمون له وخيضعون وهم كثر فكان ذلك سببا يف نفور الناس عن هذا الدين الذي صار أهله قدوة سيئة فيه 

قدوة حسنة ولكن ليس على مستوى األمة والقدوة احلسنة  إنه يوجد يف املسلمني من هو: إنصافا للحق-وأقول 
عندما تكون على مستوى األمة، تربز معاين اإلسالم يف السياسة واحلكم واالقتصاد والسلوك والنواحي االجتماعية 
والعسكرية والقوة الصناعية وغريها أما ما يكون على مستوى األفراد واألسر وبعض اجلماعات الصغرية فإنه قدوة 

  .حسنة، ولكنه حمدود غري بارز للعامل الذي ال يطلع إال على ما تربزه وسائل اإلعالم وإمكانات الدول

والذي يراه الناس اآلن يف املسلمني هو اإلسراف يف احملرمات وحماربة أغلب حكوماهتم لإلسالم والدعاة إليه، 
داهنم وسعة أراضيهم، كما يرون تقتيل أعدائهم والتأخر يف الشؤون اإلدارية واالقتصادية، مع كثرة اخلريات يف بل

هلم وإخراجهم من ديارهم، وهدم مساجدهم وانتهاك أعراضهم، وهم سادرون يف غيهم يرقصون ويغنون وميثلون 
  :ويتعرون، يقضي يف أمورهم غْيرُهم، وكأهنم غري موجودين على ظهر األرض

  
  وال يستأذنون وهم شهود... ويقضى األمر حني تغيب تيم 

  
  !فأين هي القدوة احلسنة فيهم، حىت يكونوا من السباقني باحلق إىل العقول، وعقوهلم مأوى للباطل؟

الفطرة واملراد بالفطرة ما أودعه اهللا تعاىل يف الكون علويه وسفليه، ويف اإلنسان من اآليات العظيمة . الوسيلة الثامنة
خلق اهللا به السماوات واألرض وما بينهما، وتدل داللة  اليت تنادي العقل نداء برهانيا مستمرا إىل احلق الذي

فالذي يعترف بوجود املخلوقات . واضحة أن ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب حق، كما أن الكون كله حق



وما اشتملت عليه من دقة وتناسق ونواميس، وما سخره اهللا لإلنسان يف هذا الكون من رزق، وما منحه اهللا هلذا 
ن عقل يفكر ويدبر ويوازن ويقيس ويغوص يف أسرار هذا الكون، وما وهبه هلذا اإلنسان من آالت اإلنسان م

وهو من  -وقدرات على استغالل ما يف الكون من خريات وطاقات واستمتاع هبا، إن الذي يعترف هبذا كله 
مثل ما أن ما يف الكون ال بد أن يعترف أن منهج اهللا الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو حق  -الفطرة

حق، وكالمها من الفطرة فوسيلة الفطرة من أعظم الوسائل اليت تعني أهل احلق على السباق إىل عقول الناس باحلق، 
  .وليس ألهل الباطل وسيلة تقف أمام هذه الوسيلة، بل إن الفطرة صخرة صماء تتحطم عليها وسائل الباطل كلها

لسالم يتخذون وسيلة الفطرة سلما إىل عقول الناس باحلق، فينبهون العقول وهلذا كان الرسل عليهم الصالة وا
بآيات اهللا يف الكون واإلنسان، كما يتضح ذلك من قصص األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم، كما مضى يف حماجة 

عابدة للخالق املعبود  إبراهيم لقومه، واستدالله بتغيري املخلوقات على أهنا ال تصلح أن تكون آهلة، بل إهنا خملوقة
ولنقرأ هذه اآليات اليت جتول بالعقول يف ملكوت السماوات واألرض، ويف اإلنسان، ويف احليوان، ويف املاء، ويف 

فقد نزه اهللا تعاىل نفسه عن الشرك الذي أصر ... الشجر والزرع، ويف الليل والنهار، ويف اجلبال والبحار واألهنار
وهو خيالف الفطرة، مث أتبع ذلك بذكر وحيه الذي أنزله للدعوة إىل توحيده، وهو عني عليه أعداؤه وأعداء رسله، 

الفطرة، مث أورد شواهد الفطرة وحقائقها الدالة على حقيقة التوحيد ونفي الشرك، وكأن القارئ أو السامع يرى 
وأن الوحي حق وأن كل ما  الكون كله، يف مظاهرة حاشدة، كلها يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا،

  .خيالف ذلك باطل

ُينَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن }{ أََتى أَْمُر اللَِّه فَلَا َتْستَْعجِلُوُه سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ { : قال تعاىل
َخلََق }{ َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض بِالَْحقِّ َتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ }{ َه إِلَّا أََنا فَاتَّقُوِن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذُروا أَنَُّه لَا إِلَ

َولَكُْم ِفيَها }{ َوالْأَْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُونَ }{ الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني 
َوَتحِْملُ أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلٍَد لَْم َتكُوُنوا َباِلِغيهِ إِلَّا بِِشقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ َربَّكُْم لََرُءوفٌ }{ َجَمالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحَني َتْسَرُحونَ 

َوَعلَى اللَِّه قَْصدُ السَّبِيلِ َوِمْنَها جَاِئرٌ }{ َيْخلُُق َما لَا َتْعلَُمونَ َوالْخَْيلَ وَالْبِغَالَ َوالَْحِمَري ِلَتْركَُبوَها َوزِيَنةً َو}{ َرحِيٌم 
ُيْنبُِت لَكُمْ }{ ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ }{ َولَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعنيَ 

  بِِه الزَّْرَع

َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهارَ }{ َوالزَّْيُتونَ وَالنَّخِيلَ َوالْأَْعَناَب َوِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 
َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْخَتِلفًا }{ مٍ َيْعِقلُونَ َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراتٌ بِأَْمرِِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْو

َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر ِلَتأْكُلُوا ِمْنُه لَْحًما طَرِيا َوَتسَْتخْرُِجوا ِمْنهُ ِحلَْيةً }{ أَلَْواُنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ 
وَأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َروَاِسيَ أَنْ َتِميدَ بِكُْم }{ فُلَْك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َتلَْبُسوَنَها َوتََرى الْ

}{ لَا َيْخلُُق أَفَلَا َتذَكَُّرونَ  أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن}{ َوَعلَاَماٍت وَبِالنَّْجمِ ُهْم َيهَْتُدونَ }{ َوأَْنهَاًرا َوُسُبلًا لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ 
واآليات يف هذا املعىن يف هذه السورة ويف غريها كثري ) ١(} َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر َرِحيٌم 

_________  
  .اآليات من سورة النحل) ١(



العامل واجلاهل، والقارئ واألمي، كل : الناس بفئاهتم املتنوعةوضوحها لكل  -وسيلة الفطرة-وميزة هذه الوسيلة 
منهم يشعر هبذه الفطرة حبسب موقعه ووعيه وثقافته، وهي تكاد تكون قاهرة للعقول على التسليم للحق، وخباصة 

{ ، } َتفَكَُّرونَ ِلقَْومٍ َي{ . اإلميان باخلالق وإن كابر بعض املكابرين يف ذلك وتأمل التعقيبات اليت ختتتم هبا اآليات
إهنا حترك } لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ { ، } لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ { ، } َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ { ، } ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ { ، } ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

واضح الداللة على أن وسيلة الفطرة من } أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن لَا َيْخلُُق { : العقول وتوقظ الفطر بذاهتا وقوله تعاىل
أعظم الوسائل الدالة على احلق فهي بدهية، فكما أن اخلالق حق وتدل كل خملوقاته عليه، فإن هداه الذي أنزله على 

  .رسله حق كذلك 

  خطب اجلمعة ودورها يف السبق إىل العقول

املكلف منهم  -يف الغالب-ملسلمون كلهم ومن أهم وظائف أئمة املساجد وخطبائها، خطبة اجلمعة اليت حيضرها ا
باحلضور، وهم الكبار، وغري املكلف وهم الصغار والنساء، واحلاكم واحملكوم واخلادم واملخدوم، وكلهم ينصت 

خلطبة اجلمعة على سبيل العبادة، دون كالم وال لغط وال هلو يف كل بلدان املسلمني يف يوم واحد، وال توجد خطبة 
غري خطبة اجلمعة، ومع حضورها جيب اإلنصات هلا وعدم  -إال من عذر-على مجيع املكلفني جيب حضورها عينا 

التشاغل عنها وهبذا تعترب خطب اجلمعة فرصة جيب أن يغتنمها اخلطباء، فيقدموا للناس فيها ما يفيدهم يف دنياهم 
اخلطبة، مما ميس حياهتم احلاضرة، سواء وأخراهم، وينبغي أن يهتم اخلطباء مبا يكون الناس يف حاجة إىل بيانه يف هذه 

أو بالشؤون األسرية واالجتماعية، أو  -بأي جزئية منها-أو باألخالق  -أصوله وفروعه-تعلق بأمور اإلميان 
  . السياسية أو العسكرية أو اإلعالمية

 املدينة، أو يف وهذا يقتضي أن يفتش اخلطيب عن األحداث اليت تدور يف األسبوع يف احلي، أو يف القرية، أو يف
القطر، أو يف أي بلد من بلدان املسلمني، أو يف العامل الرحب الذي يشمل املسلمني وغريهم، مث خيتار املوضوع الذي 
يراه أوىل وأكثر التصاقا حبياة الناس، ويعد خطبة اجلمعة فيه إعدادا جيعلها مفيدة للمسلمني يف مسجده أو يف خارجه 

يف التلفاز أو سجلت يف شريط ووزعت وهبذا يستطيع خطباء املساجد أن يكونوا أكثر  إذا أذيعت يف املذياع أو-
وخباصة املسلمني وينبغي أن يتم تنسيق بني أئمة مساجد األحياء واملدن والقرى يف -سبقا باحلق إىل عقول الناس 

كذا حىت تطرق يف اليوم أخذ كل واحد منهم أو طائفة موضوعا من املوضوعات، وإعداد اخلطبة أو اخلطب فيه، وه
  .الواحد ويف املدينة الواحدة ويف القطر الواحد املوضوعات اليت تدعو احلاجة إىل طرقها

وإذا اقتضى األمر أن خيصص خطباء املدينة كلهم أو القطر الواحد كله موضوعا واحدا خلطبهم يف يوم واحد لكونه 
يتفق خطباء املساجد الكربى يف العامل اإلسالمي كله على أهم أحداث الساعة فعلوا كذلك، بل لو اقتضى األمر أن 

أن تكون خطب اجلمعة كلها يف يوم واحد يف موضوع واحد فعلوا ذلك لكون املوضوع يتعلق بقضية عامة حيتاج 
لبياهنا مجيع املسلمني وقد أصبح هذا األمر اليوم ممكنا عن طريق وسائل االتصال السريعة، وخباصة اهلاتف 

ومما حيقق هذا التنسيق تكوين رابطة ألئمة املساجد يف املدن والقرى يف القطر الواحد، مث يف .. واإلنترنتوالفاكس، 
أقطار املسلمني كلها، حبيث يتم عن طريق هذه الرابطة تدارس أحوال املسلمني وحاجاهتم وما ينبغي اختاذه يف كل 

كبري يف سبقهم باحلق إىل العقول حمليا وعامليا، وكان  شأن من شؤوهنم إن أئمة املساجد لو فعلوا ذلك كان هلم دور



للمساجد دور عظيم يف هذا الشأن وهذا كان شأن املساجد وأئمتها وخطبائها يف عصور اإلسالم املفضلة، وجيب 
  .على املسلمني أن يسعوا اإلعادة ذلك الشأن ملساجدهم

  تفاوت املساجد وأثره يف السبق إىل العقول

أكثر فضال واحتراما يف نفوس الناس، كان أجدر بأئمة وخطباء وعلماء أكثر كفاءة وقدرة على  وكلما كان املسجد
القيام بواجبهم على مستوى ذلك املسجد، فال يستوي بيت اهللا احلرام وغريه من املساجد، وال املسجد النبوي 

مع األموي، وجامع الزيتونة كبيت املقدس مث اجلامع األزهر، واجلا... وغريه من املساجد األخرى، وهلم جرا
وال يستوي . كما ال تستوي مساجد األحياء الصغرية واجلامع الكبري يف أي مدينة من املدن... وجامع القريوان

مسجد غالب مجاعته مثقفون، وآخر غالب مجاعته أميون أو غري مثقفني، فكل مسجد ينبغي أن يوضع فيه اإلمام 
مام الكفء قادر على أن يسبق إىل العقول باحلق سبقا يعجز أهل الباطل عن أن واخلطيب والعامل املناسب له إن اإل

يسبقوا بباطلهم إىل عقول مجاعة مسجده، مع تفوق وسائلهم وإمكاناهتم اليت غالبا ما تكون إمكانات دولة بأكملها، 
  . كما هو حال الدول العلمانية

تتدبر ما يقرؤه أو يتكلم به العقول كذلك تعبدا، وتلني ذلك أن اإلمام الكفء تتفتح لصوته اآلذان عبادةً، كما 
ملواعظه وزواجره القلوُب اليت يسرع أهلها إىل طاعة اهللا رغبا، وينزجرون عن عصيان أوامره وترك نواهيه رهبا، 

ا وخباصة أن اإلمام يتلو عليهم آيات القرآن يف الصالة اجلهرية، فيختار يف قراءته من اآليات ما يناسب القضاي
النازلة اليت تعرض للمسلمني يف مدهنم وأحيائهم وبلداهنم، فإذا كان املقام مقام اعتداء من أعداء املسلمني على أحد 

أقطارهم أكثر من آيات اجلهاد والتعاون والتناصر، وإن كان املقام مقام ظلم وقهر على شعب من الشعوب 
ات الناهية عن الظلم والعدوان، واملبينة ملصائر الطغاة، اإلسالمية أكثر من قراءة آيات العدل واألمر به، واآلي

كفرعون وهامان وجنودمها، وإذا كان الوقت وقت تفسخ وحتلل أخالقي أكثر من قراءة اآليات اليت تدعو إىل 
 األخالق احلسنة وتنهى عن األخالق السيئة، وإذا كان املقام مقام حماربة لتحكيم الشريعة اإلسالمية أكثر من قراءة

اآليات اإلميانية واآليات اآلمرة بتحكيم شرع اهللا والناهية عن حتكيم الطواغيت، وإذا كان املقام مقام خالف 
  وشقاق بني املسلمني اختار قراءة اآليات الداعية إىل الوحدة الناهية عن التفرق

الة أعداء اهللا من أهل الكتاب أو والتنازع، وإذا كان املقام مقام ضعف الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني وامليل إىل موا
املشركني أكثر من قراءة آيات الوالء والرباء، وإذا كان املقام مقام تفشي املنكرات والسكوت عنها أكثر من قراءة 

اآليات اآلمرة باملعروف والناهية عن املنكر، وإذا كان املقام مقام كوارث وزالزل وحروب وجماعات حيتاج 
د العون باملال والطعام والكساء واإليواء أكثر من قراءة آيات التعاون واإلنفاق والصدقة املصابون هبا إىل مد ي

والزكاة، وهكذا ال يكاد يوجد باب من أبواب اخلري إال وجد اإلمام الكفء من آي القرآن ما يذكر به الناس يف 
جد اإلمام الكفء يف آي القرآن ما صالهتم للمسارعة إىل عمل اخلري يف ذلك الباب، وال باب من أبواب الشر إال و

يذكر الناس وحيضهم على مقاومته، وحيذرهم من الوقوع فيه واملسلمون يف أمس احلاجة إىل من يربط أحواهلم 
وقضاياهم بالقرآن، وخباصة يف أوقات الصالة اليت يصغون فيها إىل كتاب اهللا وهو يتلى عليهم يف بيوت اهللا هذا 

  .لقرآن يف الصالةكله حيصل من جمرد قراءة ا



فإذا ما قام اإلمام بعد انتهاء الصالة، فتال آية أو آيات مناسبة للمقام، وفسرها تفسريا موجزا، وبني مقصدها، 
وحرك مشاعر املصلني مبوضوعها، وأيقظ عقوهلم إىل تدبرها، فقد زادهم بذلك نورا على نور وإذا حصل هذا يف 

لطيب يف مجاعة املسجد وأسرهم وجرياهنم ومشاركيهم يف أعماهلم أغلب مساجد املسلمني فإنه سيحدث أثره ا
الوظيفية وغريها، وستصبح املساجد مصادر قوة وفقه ووحدة وتعاون وطاعة، وستستعصي عقول األمة اإلسالمية 

على حماوالت أهل الباطل السبق إليها بباطلهم، بل سيصبح املسلمون هم السباقني إىل عقول الناس حبقهم، 
ي حركة املسجد على كثري من املشكالت اليت يشكو منها املسلمون اليوم شعوبا وحكومات، كتعاطي وستقض

املسكرات واملخدرات، واالعتداء على النفوس واألموال واألعراض وغريها، وستقطع الطريق على أجهزة اإلعالم 
ربية الناشئة من املسجد ستكون سدا املوجهة عن طريق األقمار الصناعية إلفساد عقول املسلمني وقلوهبم، ألن الت

  .منيعا يف وجه كل فساد

  تدريب حفظة القرآن على السبق باحلق إىل العقول

إن هذه املعاين جيب أن ُيفَقََّه هبا الناشئون من حفظة كتاب اهللا وهم كثريون يف العامل اإلسالمي؛ ألن كثريا منهم 
لصغري وجيب أن يوضع هلم منهج متدرج يفسر هلم فيه القرآن يصبحون أئمة وخطباء يف مساجد املسلمني الكبرية وا

الكرمي تفسريا موضوعيا مرتبطا بواقع املسلمني وحاجاهتم وقضاياهم، حىت يكونوا قراء يقتدون بابن عباس ، 
وبالشبيبة الذين كان عمر بن اخلطاب جيعلهم يف جملس شوراه تكرميا هلم واستفادة من علمهم وال ينبغي أن يقتصر 

بدون فهم ملعانيه ومقاصده اليت  -وإن كان ذلك عبادة يف ذاته  -فظة القرآن الكرمي على حفظ ألفاظه وجتويدها ح
ال بد من توعية الناس هبا وعلى القائمني على مدارس حتفيظ القرآن الكرمي أن يولوا هذا األمر عنايتهم، ليكون 

كما عليه كثري من القراء اليوم الذين يقرؤون القرآن من طالهبم أهل القرآن حقا كما كان السلف الصاحل، وليسوا 
  ... أجل أخذ أجر عليه يف املآمت وأجهزة اإلعالم

  رضا اهللا ومتكينه أو مقته واستبداله

لقد ابتلى اهللا هذه األمة اليت مل توجد أمة غريها يف األرض متلك احلق الذي متلكه، وهو دين اإلسالم الذي ال حق 
يع األديان، ابتالها اهللا تعاىل يف هذا العصر هبذه اإلمكانات اهلائلة من وسائل اإلعالم اليت مل توجد سواه اليوم من مج

ألي أمة من أمم األنبياء السابقني عندما كانت متلك احلق اإلهلي، كما ابتلى هذه األمة جبعل دينها دينا عامليا جيب 
ين أن يؤمن به، ومن مل يؤمن به بعد بلوغه فهو من أهل النار إبالغه إىل مجيع البشر، وجيب على كل من بلغه هذا الد

فإذا مل تستغل هذه األمة هذه اإلمكانات اليت ابتالها اهللا هبا لتسابق باحلق اإلهلي الباطلَ الشيطاين إىل عقول الناس، 
{ :  هلا أسباب قيامها هبافإهنا تستحق مقت اهللا تعاىل وغضبه واستبداله هبا غريها، لعدم قيامها بوظيفتها اليت هيأ اهللا

قُلْ َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَّهِ { ) . ١(} َياأَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه 
  _________) ٢(} َعلَى َبِصَريٍة أََنا َوَمنِ اتَّبََعنِي 

  . ١٠٨: يوسف) ٢( ٦٧: املائدة) ١(

وبدهي أن املسؤولية األوىل يف اختاذ هذه الوسيلة ُسلَّما للحق إىل عقول الناس، تقع على من تولوا أمور املسلمني من 
امللوك والرؤساء وأعواهنم؛ ألن إمكانات الشعوب اإلسالمية كلها بأيديهم وحتت تصرفهم، فالوسائل املادية من 



وجمالت، كلها حتت سيطرهتم، ال يذاع شيء وال يعرض وال يكتب إال ما أقروه وأذنوا به  إذاعة وتلفاز وصحف
وهتيئة الكفاءات البشرية بتأهيلها وتدريبها وتوظيفها، كلها ال توجد على الوجه املطلوب، إال إذا قاموا هم بدعمها، 

عن دائرة ما يرمسون له واملناهج وإذا وجدت فال خيتارون منها إال من هم عنه راضون، لعلمهم أنه ال خيرج 
  .اإلعالمية واملواد اليت تذاع وتعرض وتنشر وتطبع كلها مرهونة مبوافقة رقبائهم عليها

فإن  -مع مواد أخرى ال تنسجم معها  -وإذا كانت بعض البلدان اإلسالمية تعطي مساحة جيدة للمواد اإلسالمية 
األخرى، تقدم هبا مواد قليلة جدا عن اإلسالم، ال ختلو من تشويه  أغلب أجهزة اإلعالم يف أغلب البلدان اإلسالمية

ظاهر أو خفي، وما يعلق منه من اخلري يف أذهان الناس متحوه املواد األخرى املضادة لإلسالم، يف اجلوانب اإلميانية 
، ما ال يتاح جلزء قليل واألخالقية واألحكام املتعلقة باحلالل واحلرام، حيث إن هذه املواد تنال من الدعم والتمكني

جدا من اإلسالم ومما يزيد الطني بلة أن أجهزة اإلعالم حمتكرة بيد احلكومات يف كل الشعوب اإلسالمية، وإن 
وجدت يف بعضها مؤسسات صورية، فإهنا يف الواقع فروع ألجهزة اإلعالم احلكومية، وهذا خبالف كثري من البلدان 

احلرية، ما جيعله يسقط زعماء وحكومات وأحزابا هلذا كانت املسؤولية يف  الغربية اليت جيد فيها اإلعالم من
الشعوب اإلسالمية تقع على حكوماهتا، الستغالل وسائل اإلعالم واختاذها ُسلَّما للحق، ليصل إىل عقول الناس يف 

  .العامل اإلسالمي وغريه

ومطالبتهم بوضع مناهج ذات أهداف  وهذا ال يعفي العلماء وأهل الرأي، من القيام بواجب النصح للحكام
سبُق احلق الذي تضمنه اإلسالم إىل عقول املسلمني وغري  -مع تطبيقها فعال  -ووسائل ألجهزة اإلعالم، يتحقق هبا 

املسلمني، وال يكفي وضع أنظمة ولوائح ألجهزة اإلعالم يَُنص فيها على مواد دينية ال يتحقق هبا ذلك السبق، أو 
  .رية دون تطبيق يف واقع األمرتكون أنظمتها نظ

  األساليب اإلعالمية املطلوبة لسبق احلق إىل العقول

وال يشترط يف نقل احلق بأجهزة اإلعالم أن يكون دائما باألسلوب املباشر، كاحملاضرات واملواعظ وسرد آيات 
ساليب املستحدثة املؤثرة، قرآنية أو أحاديث نبوية، أو أحكام فقهية وما شابه ذلك، بل يكون بذلك وبغريه من األ

كأفالم الكرتون لألطفال، والقصص والتمثيليات واملسلسالت واملسرح، واألناشيد وغريها، فإن أثر هذه األساليب 
يف عقول الناس صغارا وكبارا مما يسمع ويشاهد ويقرأ ويرسم، أثٌر فعال مشاهد استغله أعداء اإلسالم يف سبقهم 

 -ح ذريعة يف بلدان املسلمني أنفسهم لذلك الباطل وإذا كان علماء املسلمني خيافون بباطلهم إىل عقول الناس وأصب
من اختالط املشروع بغري املشروع يف بعض هذه األساليب، فإن عليهم أن يدرسوا كل  -وهلم احلق أن خيافوا 

غري مشروع من أسلوب وما ميكن أن يشتمل عليه، من خمالفات شرعية واضحة، ويقرروا ما هو مشروع وما هو 
املواد املعروضة، على أن ال يراعى يف اإلذن والترخيص املبالغة والتشدد يف منع ما ال نص يف منعه من الشارع، 

  . وينبغي مراعاة باب املصاحل واملفاسد ومقاصد الشريعة اإلسالمية يف ذلك

للسباق إىل العقول ومما جيب التنبيه  وهبذا يتمكن املسلمون من منافسة أعداء اإلسالم يف وسيلة هي من أهم الوسائل
عليه، أن املواد اليت تتخذ وسيلة اإلعالم لنقلها وإبالغها إىل العقول، ليست قاصرة على موضوعات دينية معينة، 

كما قد يتبادر إىل األذهان عند عامة الناس، ومنهم العلمانيون الذين يظنون أن هذه األجهزة إذا سيطر عليها دعاة 



تباعهم سيكون جماهلا ضيقا، ال خيرج عن الوعظ واإلرشاد والدعوة إىل بعض شعائر اإلسالم، وتفسري آي اإلسالم وأ
من القرآن الكرمي أو أحاديث من السنة الشريفة وحنو ذلك، حبسب فهمهم الضيق للدين اإلسالمي، وكذلك ظن 

املساحة الواسعة للمباحات اليت ترك  بعض املتدينني الذين ضاقت آفاقهم عن الفقه الشامل لإلسالم ومقاصده وعن
اإلسالم للناس أن يرتعوا فيها دون حرج وال إمث، فال ينبغي أن يضيقوا دائرة ما أباحه اهللا ويبالغوا يف منعه؛ ألن 

إن هذا التبادر احلاصل من الطرفني غري صحيح، وإن اإلسالم أمشل مما .. حترمي املباح منهي عنه شرعا كتحليل احلرام
كما أن األصل يف األشياء اإلباحة، إال ما ورد به نص من الكتاب والسنة، أو ما يصادم مقصدا من مقاصد  يظنون،

  .الشريعة اإلسالمية

لذلك .. وإن بعض النصوص قابلة لالجتهاد الصادر من أهله، فالفتوى كما هو معروف تقدر زمانا ومكانا وشخصا
احلياة واإلنسان، وسيجد فئات الناس صغارا وكبارا ورجاال فإن مواد أجهزة اإلعالم، ستكون شاملة للكون و

ونساء، وأدباء وفقهاء ومفسرين وحمدثني وقصاصا وكتابا، وأطباء ومهندسني ورجال فضاء، وعلماء طبقات 
األرض، وسياسيني واقتصاديني، واجتماعيني وعلماء نفس، وعسكريني، جماال رحبا يف هذه الوسيلة وسيكون ذلك 

  .جسورا لسبق احلقِّ الباطلَ إىل عقول الناسكله سالمل و

  قلة القيود اإلعالمية يف اإلسالم ومثرات االلتزام هبا

  :وال تقييد على نشاط هؤالء كلهم وغريهم يف استغالل وسيلة اإلعالم إال باألمور اآلتية
ب الظلم للصديق والعدو التزام العدل واجتنا: التزام الصدق وجتنب الكذب والتضليل األمر الثاين: األمر األول
حفظ مقاصد الشريعة اإلسالمية وعدم التفريط يف شيء منها وهي مقاصد تنشدها البشرية كلها، : األمر الثالث

وما يكمل تلك . حفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ املال: وتتلخص يف الضروريات
كما -عدم خمالفة النصوص الصحيحة الصرحية وهي قيود : ابعالضروريات من احلاجيات والتكميليات األمر الر

قليلة جدا، ومثراهتا النافعة عائدة على الناس كلهم، وإنه ألجدر باملسلمني أن يكونوا سباقني إىل استغالل  -ترى 
اطلهم إىل وسائل اإلعالم املتنوعة، إلبالغ حقهم إىل عقول العامل، قبل أن ُيسَبقوا من ِقَبل أهل الباطل بإبالغ ب

أبنائهم، ولكن الواقع املشاهد هو عكس هذا، فقد استغل أهل الباطل هذه الوسائل استغالال ال نظري له، ولذلك عم 
  ! الباطل وانزوى احلق لقد أمسعت لو ناديت حيا

مل يبق جزء وهؤالء مفكرو املسلمني ودعاته يتنادون اليوم، منبهني املسلمني على اخلطر القادم من البث املباشر الذي 
وخيطط أهل الباطل لصنع " الدش"من األرض خال منه عن طريق أدوات استقبال أطلق عليها يف البلدان العربية 

 -وإمنا هي مزودة بآالت استقبال ذاتية فتكون مثل التلفاز العادي جلميع الناس " الدش"أجهزة تلفازية ال حتتاج إىل 
  .وإن غال مثنها قليال يف أول األمر

ال يفكرون إال يف كيفية اتقاء خطر هذا البث، وكل فئة تفكر يف  -الغيورين منهم  -يؤسف له أن املسلمني ومما 
والفئة القادرة على حشد الطاقات لدرء  -وقد ال تكون مصلحة على احلقيقة  -اخلطر من زاوية مصلحة خاصة هبا 

إال يف درء اخلطر عن  -غالبا  -سالمية ال تفكر اخلطر عن األمة كلها، وهي فئة األنظمة احلاكمة يف البلدان اإل
سلطتها اليت قد تزعزعها برامج ومواد البث املباشر، مبا تتضمنه من هجوم على أساليب احلكم االستبدادي وما 



تنتهكه من حقوق اإلنسان يف بلداهنا، ومع ذلك فإن تفكريها يف الدفاع عن مصاحلها السياسية غري جاد؛ ألن غاية 
أن تعده يف براجمها هو اإلكثار من مواد املدح والثناء على أنظمتها، والردود الوقتية على ما يرشقها به ما ميكن 

البث املباشر من انتقادات، وقد تعد املزيد من املواد التافهة اليت تظن أهنا ستلهي هبا الشعوب عن التأثر باهلجوم 
واألغاين والرقص، واإلكثار من اللعب الرياضي وحنوها، املرتقب عليها، مثل املسلسالت الغرامية والتمثيليات 

سوف ال تغين  -املدح املبالغ فيه، والردود الوقتية الباردة، ومواد اإلهلاء املزعومة  -وهذه الثالثة العناصر كلها 
  عنهم فتيال؛ ألن مواد البث املباشر سيوجد فيها من املواد اجلادة

صر األول والثاين، كما سيوجد فيها مواد اإلغراء واإلهلاء ما يشد املشاهد إليها، املوثقة، واملضللة ما يقضي على العن
وجيعل الناس يهملون البث احمللي والقطري، وستكون هلا نتائج خطرية على احلكومات والشعوب يف البلدان 

، أن يفكروا جبد يف مفكريهم وعلمائهم ودعاهتم وقادة السياسة فيهم: اإلسالمية وكان األوىل واألجدر باملسلمني
هجوم على عقائد فاسدة يف الغرب، وهجوم على أخالق : استغالل البث املباشر بصورة هجومية وليست دفاعية

سيئة، وهجوم على اقتصاد مدمر، وهجوم على كربياء وعنصرية ختالف دعوة حقوق اإلنسان اليت يزعم الغرب 
اجتماعية مفككة وهجوم مبا هو أهم وأوجب، وهو إبالغ رعايتها والدعوة إليها، وهجوم على معامالت أسرية و

معاين اإلسالم السامية إىل عقول أهل أوروبا وأمريكا وغريمها، من إميان قائم على احلجة والربهان، ومن عبودية هللا 
ل اإلنسان تتحقق هبا احلرية الصحيحة اليت يزعم الغرب العناية هبا والدعوة إليها، وهو يف احلقيقة إمنا يدعو إىل جع

عبدا ذليال لشهواته وملذاته، من جاه ومال ومنصب وامرأة ومخر وخمدر وغريها، منطلقا يف تصرفاته كلها من أثرته 
  .وجشعه

إن هجوم البث املباشر من قبلنا مببادئ اإلسالم اإلميانية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية واألمنية وغريها، سيغري 
ن اإلسالم يف عقول الشعوب الغربية، وسيكون اإلسالم مع مبادئ الكفر مثل عصا موسى الصورة السيئة املشوهة ع

  :مع حبال وِعصي سحرة فرعون
  إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر

وال أقصد باهلجوم الكالم الغليظ العنيف ضد مبادئ الغرب، وإمنا أقصد أن تكون مهمنا أعلى وأمسى من أن نقعد 
ن يف الدفاع عن أنفسنا ضد هجوم عدونا، مبا ال جيدي شيئا أمام ذلك اهلجوم املاكر القوي املنظم، بل نبدأ مفكري

حنن بإبالغ حقنا إىل عقوهلم، بدال من أن يبدءوهم بإبالغ باطلهم إىل عقولنا وإذا كان وضعنا احلايل ال ميكننا من 
مع بدئنا بالتخطيط للهجوم، بدال من االستمرار يف الدفاع وقبل  البدء هبذا اهلجوم، فليكن دفاعنا إجيابيا غري مهزوم،

اهلجوم والدفاع ال بد من حتصني املسلمني يف بلداهنم بالتربية اإلسالمية الصحيحة، حىت يكونوا قادرين ذاتيا على 
  .جتنب أخطار البث املباشر وغريه، وبدون ذلك ال أمل يف توقي خطر داخلي أو خارجي

  ت املسلمني يف حتقيق رغبات أعدائهماستغالل إمكانا

ومما يؤسف املؤمَن وحيزنه أن يرى بعض أغنياء األمة اإلسالمية، يؤسسون قنوات فضائية متخصصة تستغرق أزمانا 
طويلة من البث املباشر وغري املباشر، يف جوانب معينة من اللهو العابث واللعب التافه، يشغلون هبا أوقات الشعوب 

ون هبا أخالقهم، مع علمهم جبهل أغلب تلك الشعوب حبقيقة دينها، وبعد كثري منهم عن تطبيق اإلسالمية ويفسد
  . هذا الدين



وكان األجدر هبم أن ينافسوا بتلك القنوات غريها من القنوات اليت أعدت إعدادا حمكما ووجهت توجيها مقصودا 
يف ثوابته، وإفساد أخالقهم وبث الفرقة والعداوة للسباق إىل عقول املسلمني، لزعزعة اإلميان يف قلوهبم وتشكيكهم 

بينهم، كان األجدر هبم أن ينافسوا تلك القنوات بتقوية إمياهنم باحلجج والرباهني اليت تثبته يف نفوسهم، وبغرس 
األخالق اإلسالمية يف نفوسهم، وبنشر العلم الشامل والثقافة املفيدة اللذين يقضيان على األمية املنتشرة بني 

سلمني أو خيففان منها، سواء كانت األمية أمية القراءة والكتابة، أو أمية الفقه يف الدين، أو أمية االنزواء عن امل
وباختاذ الوسائل واألساليب اليت جتمع كلمتهم على احلق ... سياسية أو اقتصادية أو إدارية أو طبية: عناصر املعرفة

ا احملبة والتعاون على الرب والتقوى، كل ذلك ميكن أن حيصل بأساليب وحتقق بينهم اإلخوة اإلميانية اليت تنشأ عنه
وطرق متعددة كما مضى، وليست عن طريق الوعظ والتعليم املباشرين فقط، وإن كان ال بد منهما وكان بإمكاهنم 

ل أن يستقطبوا الكفاءات اإلسالمية يف مجيع التخصصات اإلعالمية، ويدربوا شبابا مسلما على بعض الوسائ
  .والتخصصات اليت تدعو احلاجة إليها

كان األجدر هبم أن يسخروا قنواهتم ملصلحة اإلسالم واملسلمني، بدال من تسخريها فيما سخر له كثري من القنوات 
الرمسية يف الشعوب اإلسالمية والدول األجنبية، مما حيقق رغبات أعداء اإلسالم يف إيصال الباطل والسبق به إىل 

  !سلمنيعقول أبناء امل
  !.فهل من آذان تصغي، ونداء ُيسمع، وعقول تفكر، وحق ُيدَعم

  مشروع مقارنات إعالمية ميدانية

!  
إن الذي يتتبع وسائل اإلعالم اليت تسيطر عليها احلكومات يف غالب الشعوب اإلسالمية، ليجد غالب موادها 

البعد عن عزهتا وكرامتها، وإىل إهلائها عن أمسى تقود األمة اإلسالمية إىل املزيد من االحنطاط والتأخر و) براجمها(
  . الغايات ومعايل األمور اليت حققها هلا أسالفها األماجد، واليت جيب عليها أن تسعى إىل حتقيقها واستعادهتا

  !تناقضات مدمرة جيب أن تدركها األمة
  :ولبيان هذا املشروع أضرب بعض األمثال، ويف األمثال عرب ألويل األلباب

إهلاء الشعوب عن اإلعداد للجهاد يف سبيل اهللا وهو من فروض العني الواجبة على مجيع املسلمني يف : ال األولاملث
كل أقطارهم يف هذا العصر، الذي احتل فيه أعداؤهم ديارهم، وانتهكوا أعراضهم، ودنسوا مقدساهتم، واعتدوا 

هلم ويطيعون، وحالوا بينهم وبني إعداد القوة على حقوقهم، وأصبحوا قادة هلم، يأمروهنم وينهوهنم، فيسمعون 
 -فترى العدو اليهودي وغريه .. الرادعة اليت يدفعون به العدوان عن دينهم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم

حيشد جيشه ويعد عدته، ويدرب شعبه، رجاال ونساء، صغارا وكبارا، على محل  -كالصرب يف البوسنة وكوسوفا 
هاب املسلمني وإخضاعهم للسيطرة عليهم ويرى املرء كيف يعامل اليهود نساء املسلمني السالح بكل أنواعه، إلر

ضربا وركال وسحبا، واعتقاال وسجنا، كما يرى كيف يكسر اليهود أيدي وأرجل األطفال، وكيف يصوبون 
  !...رصاصهم إىل صدورهم فريدوهنم قتلى، وكيف يطلقون صوارخيهم على بيوهتم فيدمروهنا على رءوسهم



ويرى يف مقابل ذلك قادة الشعوب اإلسالمية يشيدون مالعب الرياضة، ويزينون لشباهبم تضييع غالب أوقاهتم يف 
  !مزاولتها وتشجيعها، وجيعلوهنا غاية حياهتم

تراهم يفرحون وحيتفلون برفسة كرة داخل شبك األهداف، حىت يظن من يرى فرحهم واحتفاهلم أهنم قد فتحوا 
ا إثر بلد، وحرروا القدس وأديس أبابا ومانيال وموسكو، رافعني راية اإلسالم، مقتدين بعمر بن بكلمة التوحيد بلد

  ...!اخلطاب وخالد بن الوليد ، وحممد بن القاسم وصالح الدين 
وتراهم يبكون وحيزنون إذا هزموا يف معركة الكرة، حىت يظن من رأى حزهنم أهنم هزموا يف معركة جهادية، أو 

آخر معقل للمسلمني يف األندلس، وأهنم سيعدون العدة لالنقضاض على عدوهم مرة " صر احلمراءق"طردوا من 
  ...!أخرى، حىت ال تتكرر املأساة

  !اليهود والسالح النووي واملسلمون وآالت الطرب: املثال الثاين
عهم املأساوي احلايل، املسلمون كلهم يعلمون أن اليهود قد صنعوا من السالح اهلجومي ما ال طاقة هلم به يف وض

إضافة إىل ما مينحه أنصار اليهود لليهود من أسلحة هجومية فتاكة جمانا، مع التدريب العايل جلند العدو على كل 
تلك األسلحة، وأن أسلحة املسلمني الدفاعية املستوردة اليت جيود عليهم هبا أنصار اليهود بأغلى األمثان، وبشروط 

ا، غري جمدية يف الدفاع عن بلداهنم ورعاياهم وقت احلاجة واألشد من ذلك أن العدو تفرض سيطرهتم على استعماهل
  ...!اليهودي قد مأل ترسانته بالسالح النووي الذي صنعه بنفسه، وأعانه على صنعه أنصاره يف الغرب

من الشعوب ومع هذا إذا نظرت إىل قنوات التلفاز يف بلدان املسلمني، احمللية منها والفضائية، ترى جيوشا 
بالرقص الفاجر، والغناء املاجن،  -مييتوهنا : بل قل -نساء ورجاال، شبابا وكهوال، حييون لياليهم  -اإلسالمية 

واختاذ كل وسيلة من وسائل الفحش واملنكر، وترى عامة األسر واألفراد يف الشعوب اإلسالمية، قد اجتهوا إىل 
اهجه أخالقهم، ويغفلون عن مصاحلهم املهدرة، واملفاسد النازلة هبم شاشات التلفاز واختذوه قبلة هلم، حيطمون مبن

} تََتَجافَى ُجنُوُبُهْم َعنِ الَْمَضاجِعِ َيْدُعونَ َربَُّهمْ َخْوفًا َوطََمًعا { املدمرة حلياهتم، بدال من اجتاههم إىل القبلة ليقتدوا مبن 
)١(  

يصنع السالح النووي، ! دو يعد العدة إلهانتهم صباحا ومساءختال بيوهتم يف الليل أسواقا، ويف النهار قبورا، الع
  !وقادهتم هم يشجعوهنم على الطرب بآالته وميوعته

_________  
  .١٦: السجدة) ١(

  !اإلسهام يف إضعاف القريب وتقوية البعيد: املثال الثالث
  !املسلمني، ويصلون غري املسلمني املتأمل يف أحوال املسلمني اليوم يرثي هلا، حيث يرى كثريا منهم يقطعون إخواهنم

يتعاونون تعاونا قويا، مباشرا وغري مباشر، مع غري املسلمني سياسيا، واقتصاديا، وجتاريا، وثقافيا، وإعالميا، 
وعسكريا، ورياضيا ويف غالب تعاوهنم هذا خسارهتم وربح عدوهم وكثريا ما يكون تعاون املسلمني مع غريهم ضد 

واألمثلة على ذلك ال حتصى ويقاطع بعضهم بعضا مقاطعة كاملة، أو شبيهة هبا، وإذا حصل  بعض إخواهنم املسلمني،
بينهم شيء من التعاون الذي يضطرون إليه اضطرارا، فهو بالنسبة إىل تعاوهنم مع غري املسلمني كقطرة ماء عذب 



  !سقطت يف حميط ماحل
  !يف تقوية البعيد، وإضعاف القريبهلذا جتد كثريا من املسلمني يسهمون بتلك املواقف الشاذة، 

  !هذا ميوت من التخمة، وذلك ميوت من اجلوع: املثال الرابع
لقد أحضرت القنوات الفضائية للناظر والسامع من املتناقضات، ما يقتضي العجب ومن ذلك ما يشاهده العامل كله 

و أحصيت أمثان مالبس األفراح، من اإلسراف والبذخ يف حفالت األفراح واملناسبات والنوادي والقصور إنك ل
وأمثان أدوات الزينة، واملبالغ اليت تنفق إلحضار األطعمة اليت يرمى كثري منها يف املناسبات، وغري ذلك مما قد ينفق 
يف احملرمات، ال يف املباحات واملكروهات، لو أحصيت ذلك يف مدينة واحدة من املدن اإلسالمية اليت من اهللا على 

ال والغىن، مث جلت يف تلك املدينة نفسها لتتعرف على الفقراء واحملتاجني، لرأيت هنالك التخمة بعض أهلها بامل
  ...!والترف واإلسراف، ورأيت هنا الفقر والعوز واحلرمان واملوت

املؤمترات والندوات كيف لو رأيت األبدان السمينة : الوسيلة احلادية! فكيف لو قارنت بني بلد غين وآخر فقري؟
ال يستطيع أهلها السري إال على وسائل املواصالت، وال يعيشون إال باألدوية والعقاقري، ورأيت األطفال  اليت

والنساء والشيوخ يف ذلك البلد أو يف بلد آخر قد يبست جلودهم على عظامهم، وأهنكتهم األمراض لقلة الغذاء 
  ...!!والدواء، وامتألت الغرباء جبثثهم بسبب اجلوع والعطش

  وع اإلعالمي امليداين؟املشر
األمثلة  -وهم املقصودون هنا  -إن األمثلة على املتناقضات اليت يعيشها العامل اليوم، واملسلمون جزء من هذا العامل 

أن توجد قناة فضائية أو أكثر، تقوم بتوعية املسلمني : واملشروع اإلعالمي امليداين الذي أقصده هنا.. كثرية جدا
قضة مع مصاحلهم، لعلهم يتنبهون للمصري اخلاسر الذي ينتظرهم، إن هم استمروا على هذا هبذه األعمال املتنا
  ...!الوضع املتردي

الشباب الرياضي يف مالعبه وأفراحه باالنتصارات الرياضية وأحزانه : تعرض مناذج ملا سبق: وعلى سبيل املثال
احلجارة الواقفني بصمود أمام العدو اليهودي  هبزائمها، وما يلقاه من دعم وتشجيع على كل املستويات، وأطفال

الذي يتفنن يف قتلهم وتعذيبهم، واملسلمني الذين يدمر الصرب بيوهتم وقراهم، ويشردهم من ديارهم، وينتهك 
أعراضهم، ويهدم مساجدهم، يف كوسوفا، ليقارن شباب الرياضة بني أهدافه ونشاطه وبني أهداف أطفال احلجارة 

فا، لعله خيجل ويستحي ويعرف األهداف العليا للمسلم، واألولويات اليت جيب أن يبلي فيها واملسلمني يف كوسو
  .شبابه الذي سيسأله اهللا عنه

كما يف سيناء  -الفتيات اليهوديات، وهن يقدن الدبابات، يف أرض املعركة أمام ضباط املسلمني : وتعرض كذلك
اؤهم على محل السالح والرمي، ويف مقابل ذلك تعرض بنات وبعض صور أطفال اليهود الصغار الذين يدرهبم آب -

املسلمني يف القنوات الفضائية، وهن يغنني ويرقصن مع الفتيان عاريات، وأطفال املسلمني الذين يدربون على آالت 
ه يف املالعب الرياضية يف احلارات، وتكون نتيجة هذ -يف أيام دراستهم  -املوسيقى والطرب، أو يقضون أوقاهتم 

التربية السيئة السقوط يف مستنقعات الشر، ومنه تعاطي املخدرات واخلمور اليت تعود على ضرورات األمة بالنقض 
لعل يف عرض هذه املتناقضات ما يدعو األسر اإلسالمية، وأبناء املسلمني وفتياهتم إىل تأمل وضعهم املزري الذي 



يق، بل من موهتم الطويل، فيلوموا أنفسهم على ما فوتوه من يعيشون فيه، فيستيقظوا من سباهتم، بل من نومهم العم
  ...!أوقات يف الباطل الذي يعود عليهم وعلى أمتهم باخلسران، وعلى عدوهم بالفائدة والقوة والنصر، وهكذا

إىل  املؤمترات والندوات إن املؤمترات والندوات من أهم الوسائل اليت ميكن اختاذها للسباق: الوسيلة احلادية عشرة 
  :العقول باحلق اإلهلي جوانب يربز فيها خطر املؤمترات والندوات ويربز خطر املؤمترات والندوات يف اجلوانب اآلتية

  اجلانب األول

:  
يف أوقات تشتد احلاجة إىل عقدها لتحقيق أهداف ومصاحل عامة تعود على  -غالبا  -أن املؤمترات والندوات تعقد 
وسيلة حبث ودراسة  -يف األصل  - وإما لدفع مفاسد واقعة أو متوقعة، فهي األمة باخلري، إما جللب مصاحل

خلطوات التعاون على الرب والتقوى، تعاونا مبنيا على ختطيط ومشاورة، وليست جمرد مواعظ وخطب محاسية، وإن 
ج املرجوة من كانت اخلطب واملواعظ من وسائل حفز مهم املؤمترين ودفعها إىل اجلد والعمل، للوصول إىل النتائ

  . اجتماعهم

  اجلانب الثاين

:  
أن املشاركني يف املؤمترات والندوات، يكونون يف الغالب من وجوه األمة وأعياهنا وخربائها ومثقفيها، وذوي التأثري 

  . فيها، حبسب اهلدف الذي عقد له املؤمتر أو الندوة، ومن ذوي االختصاص يف جماالت املؤمتر وموضوعاته

  اجلانب الثالث

:  
أن املؤمترات والندوات، يعد لعقدها إعدادا مبكرا توضح به األهداف واملوضوعات، وخيتار هلا املشاركون، 

ويستكتب املتخصصون، وُتكَوَّن لذلك اإلعداد اللجان الُْمَنظَِّمة والُْمَموِّلة، واملشرفة، واللجان العلمية املتخصصة، 
  . متحص من قبل جلان حتكيم متخصصةوختتار هلا عناوين البحوث اليت تكتب وتقرأ و

  اجلانب الرابع

:  
أن املؤمترين يعطون الوقت الكايف، لطرح أفكارهم وتوصياهتم ومناقشتها مناقشات مستفيضة، تدون وتسجل مث 

  . تلخص، فتكون منها خالصة لقرائح عقول صفوة املتخصصني واملهتمني، يف موضوع املؤمتر أو الندوة

  اجلانب اخلامس



:  
تار يف النهاية جلنة من ذوي التخصصات املتنوعة، لالطالع على ما دار يف املؤمتر من أفكار وتوصيات أنه خي

للتنفيذ وهلذه  -يف األصل  -واقتراحات من أفراد وجلان فرعية لتصوغ التوصيات صياغة رصينة شاملة قابلة 
  . لنظرية، وكذلك من الناحية اإلعالميةاجلوانب كلها أثرها الفعال يف جناح املؤمترات والندوات من الناحية ا

  اجلانب السادس

:  
جلنة ملتابعة قرارات املؤمتر وتوصياته حىت تؤيت مثارها ومن هنا تظهر أمهية املؤمترات  -غالبا  -أن املؤمترين يكلفون 

  . والندوات، يف التأثري على العقول وسبق احلق إليها

آلراء ومناقشتها، للوصول إىل نتيجة ترضي اهللا تعاىل سنة متبعة فقد كان سنة متبعة وعقد املؤمترات للتشاور وإبداء ا
يدعو أصحابه وجيمعهم، ليستشريهم ويعرف رأيهم وحياورهم بصفته ويل  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 

، ) ٢(د وغزوة أح) ١(أمرهم، مث ميضي ما اتفق عليه معهم، أو ما أراه اهللا أنه خري، كما حصل ذلك يف غزوة بدر، 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد عقد أصحاب رسول اهللا ) ٣(وغزوة حنني، يف شأن غنائم أهل الطائف وسبيهم 

أول مؤمتر هلم بعد وفاته وقبل دفنه، يف شأن اختيار خليفة له يف سقيفة بين ساعدة، وأتبعوا ذلك مبؤمتر أعم يف 
وملا مرض أبو بكر رضي ) ٤(ة أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه املسجد النبوي يف اليوم الثاين، متت يف كليهما البيع

يف استخالف عمر ، وكتب كتابا بذلك وقرئ على  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا عنه، شاور أصحاب رسول اهللا 
وملا طعن عمر رضي اهللا ) ٥...) (أترضون مبن استخلفت عليكم: (الناس يف املسجد، وأشرف على الناس وقال

انتدبوا منهم عبد الرمحن بن عوف يشاور الناس .. ستة نفر بأن يشاوروا الناس يف اختيار خليفة لهعنه، كلف 
  _________) ٦(ويشاورونه حىت متت بيعة عثمان رضي اهللا عنه 

البداية والنهاية ). ٦٣/  ٢(السرية النبوية ) ٢(البن هشام ) ٢١٤/  ١(والسرية النبوية ) ١٤٠٣/  ٣(مسلم ) ١(
) ٢٨ - ٢٥/  ٨(البخاري ) ٤) (١٠٠ - ٩٩/  ٥(البخاري ) ٣) (١٩٣/  ٣(وزاد املعاد ). ١٣ - ١٢/  ٤(
  ).١٩٨/  ٨(، ) ٢٠٤/  ٤(البخاري ) ٦) (٤٢٥/  ٢(الكامل يف التاريخ ) ٥(

وعقد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مؤمترا، يف شأن الوباء الذي انتشر يف الشام، توافد عليه يف هذا املؤمتر كبار 
لصحابة وشاورهم يف القدوم مبن معه إىل الشام وعرض كل فريق رأيه، مث أخذ عمر مبا اتضح له صوابه الذي أيده ا

وكذلك مجع أصحابه ) ١( -صلى اهللا عليه وسلم  -حديث رواه عبد الرمحن بن عوف عن النيب  -بعد ذلك  -
للمصلحة العامة، وخالفه بعضهم، فأخذ  رضي اهللا عنه يف شأن أرض العراق اليت رأى عدم قسمتها يف الغامنني

وكل تلك ) ٢(يستشري ويسمع اآلراء ويديل حبججه، حىت انتهى إىل ما رآه أوال، مع شدة اخلالف يف ذلك 
  _________املؤمترات كان اهلدف منها إيصال احلق إىل العقول وإقناعها به باحلجة والربهان 

  ).٢٧،  ٢٤(كتاب اخلراج ) ٢) (١٧٤٠/  ٤(ومسلم ) ٢١/  ٧(البخاري ) ١(

 -يف هذا العصر، وهي ) املنسوبة إىل اإلسالم(املؤمترات اإلسالمية يف هذا العصر وقد كثرت املؤمترات اإلسالمية 
  :قسمان -على اإلمجال 



مؤمترات رمسية وهي ما تدعو إليها حكومة واحدة أو عدة حكومات، للبحث يف موضوع معني يهم : القسم األول
أو احلكومات، حتتاج فيه إىل دعم إسالمي يف موقفها حنوه، سواء كان هذا الدعم املطلوب من بعض  تلك احلكومة

احلكومات لبعض، أو من علماء املسلمني ودعاهتم، لتظهر أهنا على حق يف موقفها من ذلك املوضوع وهذه 
واملواصالت، وكل ما حتتاج إليه املؤمترات حتشد هلا الطاقات املالية والبشرية والوسائل اإلعالمية واالتصاالت 

لنجاحها، وحتاول اجلهة الداعية إىل املؤمتر أن توجه نشاطه وحبوثه ونقاشه وقراراته وتوصياته، خلدمة الغرض الذي 
دعت املؤمترين من أجله، وهذا التوجيه قد يكون مباشرا أحيانا وقد يكون غري مباشر، والغالب أن قرارات املؤمتر 

مصلحة اجلهة الداعية إليه، لعوامل كثرية معروفة، وإن كان قد حيصل فيه ما ال يعلن من ونتائجه تكون يف 
  .االجتاهات املضادة لبعض األعضاء احلاضرين

ومن املؤمترات احلكومية البارزة االجتماعات اليت تعقدها منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي تنضوي حتته حكومات 
علق عضويته يف هذه املنظمة وهذا املؤمتر يضم الدول اليت تصرح يف  الشعوب اإلسالمية، وإن كان بعضها قد

دساتريها بأهنا علمانية وهي أغلب دول املنظمة، ويضم بعض الدول القليلة اليت تعلن أهنا حتكم باإلسالم، ولذلك 
املصاحل، وإن  وقد تتحقق فيه بعض -تتحكم يف قرارات هذا املؤمتر ونتائجه االجتاهات املتباينة لدى تلك الدول 

كانت ضعيفة يف مقابل ما يالقيه املسلمون من مشكالت وقد تدخل يف ذلك املؤمترات املتخصصة اليت تدعو إليها 
اجلامعات ومراكز البحوث العلمية احلكومية، كاملؤمترات الطبية، والفلكية، واجلغرافية، واهلندسية، والصناعية، 

  .البيئية وغريهاواالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، و

وينبغي أن يغتنم امللتزمون باإلسالم والدعاة إليه من ذوي االختصاص الذين ُيدَعون حلضور هذه املؤمترات، الفرص 
املتاحة هلم فيها لطرح ما أمكنهم طرحه، من املوضوعات اإلسالمية املناسبة ملوضوعات املؤمترات ولتخصصاهتم، 

املخدرات، وأضرار الفواحش كالزنا واللواط، والنظافة احلسية واملعنوية كالكالم عن أضرار اخلمر واملسكرات و
يف املؤمترات الطبية، واحللول اليت جاء هبا اإلسالم للوقاية من هذه األضرار وعالجها، وكذا إبراز اإلعجاز العلمي 

صادية يف اإلسالم، وما فيها يف القرآن والسنة ويف املؤمترات االقتصادية يبني املتخصصون اإلسالميون اجلوانب االقت
من حلول للمشكالت يف االقتصاد الرأمسايل الربوي أو االقتصاد االشتراكي ويف املؤمترات السياسية يبني 

املتخصصون أسس السياسة اإلسالمية ومزاياها، وكيف طبقت يف املاضي وآتت مثارها، وحاجة الناس إليها اليوم 
صصون اإلسالميون مزايا الفقه اإلسالمي ومشوله وثباته ومسوه، وما فيه من ثروة ويف املؤمترات القانونية يبني املتخ

  .ميكن أن تسعد هبا البشرية لو طبقت

يف مجيع املؤمترات ... املعنوية منها واملادية وهكذا: ويف املؤمترات األمنية يبني املتخصصون أسس األمن يف اإلسالم
أن يشارك فيها العلماء واملفكرون واملتخصصون امللتزمون باإلسالم، اليت تعقد يف أي موضوع من املوضوعات جيب 

  .إلظهار حماسن اإلسالم ومزاياه يف كل جمال لتنبيه العقول املشاركة إىل تلك احملاسن واملزايا

ية، أو مجعيات خري -يف اجلملة  -مؤمترات شعبية وهي املؤمترات اليت تقوم هبا مجاعات إسالمية منظمة : القسم الثاين
أو فئة معينة جتمعها رابطة خاصة، مثل فئة علماء الشريعة اإلسالمية املتنوعة، كالفقهاء واحملدثني، ومثل علماء 

التاريخ اإلسالمي، أو علماء االجتماع اإلسالميني أو األطباء اإلسالميني، أو النقابات املتلزم أعضاؤها باإلسالم، 
ميني، وغريهم كالطالب وقد تكون املؤمترات املنعقدة على مستوى مدينة كاحملامني والصحفيني واملهندسني، واإلعال



أو حمافظة أو قطر، أو على مستوى إقليمي جيمع عدة أقطار متقاربة جغرافيا أو متشاهبة نظاما، أو على مستوى 
ؤمتر املعقود أو على مستوى عاملي وقد يكون امل.. قومي حمدد كالدول العربية، أو على مستوى قارة كآسيا وإفريقيا

يف كل : حمدد الوقت واهلدف، كالدعوة إىل عقده مرة واحدة ملناسبة خاصة، وقد يراد له االستمرار بأن يعقد دوريا
  .عام أو مخسة أعوام أو أكثر أو أقل

والفرص املتاحة للمؤمترات اإلسالمية الشعبية ختتلف من قطر إىل آخر، ففي بعض األقطار حتظر حكوماهتا 
الصغرية فضال عن الكبرية بإذن وبدون إذن، ويف بعض األقطار قد تأذن دوهلا بعقد بعض املؤمترات التجمعات 

ومن النادر أن توجد دولة يف األقطار  -أعين بذلك دول األقطار اإلسالمية  -بقيود جتعل مثارها حمدودة جدا 
ص قد تتاح يف بعض البلدان غري اإلسالمية تتيح فرصة للمؤمترات الشعبية تكون هلا حرية كاملة ولكن الفر

اإلسالمية يف الغرب وتتوافر فيها احلرية أكثر من األقطار اإلسالمية والواجب أن يغتنم اإلسالميون الفرص املتاحة 
  .هلم يف كل مكان، قلت أو كثرت

 سباقهم إىل غايات املؤمترات اإلسالمية والغايات العامة للمؤمترات اإلسالمية، جيب أن تكون غايات أهل احلق يف
العقول، وقد سبق احلديث عنها ويضاف إىل تلك الغايات غايات أخرى عامة وخاصة، وغالبها يدخل ضمنا يف 

  الغايات املذكورة سابقا 

  غايات للمؤمترات العامة

هناك غايات عامة ينبغي أن جيعلها املشاركون يف أي مؤمتر نصب أعينهم، مهما تنوعت موضوعات تلك املؤمترات، 
  :ن أمهها ما يأيتوم
  
السعي اجلاد يف مجع كلمة األمة اإلسالمية على احلق ويبدأ ذلك مبحاولة ختفيف حدة الصراع واخلالف : أوال

الرمسي، وهو اخلالف بني الدول احلاكمة يف األقطار اإلسالمية، : الشديدين املستمر ين بني املسلمني، على املستويني
وتتلخص هذه األسس يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -مر هبا اهللا تعاىل رسوله على أسس اإلصالح اإلسالمية اليت أ

  :ركنني أساسني
أن يكون اإلصالح بالعدل وال جيوز أن يتعمد القائمون بالصلح الوقوف جبانب القوي، ضد الضعيف : الركن األول

يه على ظامله إذا مل يقلع عن ظلمه مناصرة املظلوم املعتدى عل: املظلوم، كما جرت عادة كثري من الناس الركن الثاين
  . له

َوإِنْ طَائِفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلحُوا بَْيَنُهَما فَإِنْ { : وقد مجعت هذين الركنني آية احلجرات، كما قال تعاىل
لَى أَْمرِ اللَِّه فَإِنْ فَاَءْت فَأَْصِلُحوا َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُوا َبَغْت إِْحدَاُهَما َعلَى الْأُْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي َتبِْغي حَتَّى تَِفيَء إِ

وكذلك االختالف احلاصل على املستوى الشعيب، كاالختالف بني اجلماعات ) ١(} إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطنيَ 
وإن كان  -عناية بالصلح بني هذه الفئات واألحزاب اإلسالمية أو القبائل، جيب أن يكون من أهداف املؤمترين ال

املؤمتر يف األصل عقد لغرض آخر، فإن التمزق الذي أصاب األمة اإلسالمية يف هذا العصر سبب هلا كوارث 
وأضعف كياهنا، ومل يبق شعب أو دولة أو دول متجاورة أو متباعدة، إال أصاهبا هذا الداء العضال، وهلذا كان 



إىل عقد مؤمترات خاصة هبا، لوضع  -مع طرقها يف كل املؤمترات  -م وهذه الغاية حتتاج جديرا بالعناية واالهتما
مشروع كامل وعمل متواصل وجلان متنوعة من رجال أكفاء يكونون حمل ثقة يسعون جلمع كلمة املسلمني حبكمة 

  _________وجترد وصرب، لوجود عقبات كأداء يف طريقهم، منها الذايت الداخلي ومنها اخلارجي 
  .٩: احلجرات) ١(

التذكري املستمر بتحقيق اإلخوة بني املسلمني حبيث حيب بعضهم بعضا، وحيب بعضهم لبعض ما حيب لنفسه : ثانيا
التنبيه على : من اخلري، وذلك يقتضي التعاون فيما بينهم والتناصر والتناصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ثالثا

ني وجيب إقناع املسلمني بوجوب الوقاية من تلك األخطار، أو دفعها بالوسائل املمكنة األخطار اليت حتيط باملسلم
الدعوة إىل تطبيق اإلسالم يف حياة املسلمني األفراد منهم واألسر والشعوب والدول : اليت جيب أن تتخذ هلا رابعا

م ممن تبلغهم مناقشات املؤمتر وحبوثه وعدم التفريط يف شيء منه وتكرار العناية هبذه الغايات، ينبه احلاضرين وغريه
وتوصياته وقراراته على أمهيتها، وعلى أن الواجب عليهم جعلها من األوليات اليت جيب البدء هبا، فيكون يف ذلك 
وسيلة من وسائل السبق باحلق إىل العقول، وسوف ال يعدم املؤمترون مناسبات يف مؤمتراهتم تسوغ هلم طرق هذه 

  .الغايات ولو إمجاال

  غايات املؤمترات اخلاصة أما 

  غايات املؤمترات اخلاصة

، فإهنا تتحدد بطبيعة كل مؤمتر على حدة فقد يكون املؤمتر دعويا، وقد يكون تعليميا تربويا، وقد يكون اقتصاديا، 
 -يعين لإلصالح بني الناس  -وقد يكون سياسيا، وقد يكون اجتماعيا، وقد يكون صناعيا، وقد يكون إصالحيا، 

جيتهد فيه علماء الشريعة يف بعض القضايا الطارئة اليت حتتاج إىل معرفة احلكم الشرعي  -وقد يكون علميا شرعيا 
فطبيعة كل مؤمتر حتدد غايته اليت عقد من أجلها، وموضوعاته اليت تكتب فيها البحوث ويناقشها .. وهكذا... فيها

تبعا، وينبغي أن يكون لعلماء اإلسالم وجود يف كل املؤمترون، واألشخاص الذين يدعون حلضوره أصال أو 
املؤمترات، حىت ولو كانت متخصصة كاملؤمترات الطبية واهلندسية، فالغالب أن تشتمل موضوعات املؤمترات على ما 

  :قد حيتاج إىل فتوى فيه وبيان موقف اإلسالم منه، وحضور العلماء الشرعيني حيقق غرضني
دراكهم للقضايا اليت يبحث فيها املتخصصون، وصحة اإلدراك والتصور أساس صحة تصورهم وإ: الغرض األول

بياهنم للحكم الشرعي يف القضية املطروحة، ليستفيد : يف احلكم الشرعي على املدركات واملتصورات الغرض الثاين
  . منهم املتخصصون الذين ال يدرون احلكم الشرعي يف القضية

 مع املتخصصني يف العلوم األخرى، يتيح هلؤالء االستفادة من أولئك يف مث إن وجود علماء اإلسالم الشرعيني
جماالت متنوعة من املوضوعات اإلسالمية، يسألوهنم عما يشكل عليهم يف احلالل واحلرام، ويف قضايا معاصرة 

ا لكثرة أشغاهلم سياسية واقتصادية واجتماعية وغريها، ويف اجتماعهم هبم يف املؤمترات فرصة قد ال جيدوهنا يف غريه
وتفرقهم وينبغي يف املؤمترات اخلاصة إبراز ما يتصل هبا من املوضوعات اإلسالمية، يف إعداد حبوث يتعاون على 
إعدادها ذوو االختصاص يف العلوم الكونية والطبية وعلماء الشريعة اإلسالمية، ويربز ذوو االختصاص احلقائق 

ما وردت به النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة، ويبينون مدى  العلمية، ويشرح علماء الشريعة اإلسالمية



موافقة احلقائق العلمية ملا تضمنته النصوص، ليظهر بذلك معىن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، كما هو احلال يف 
األحكام الشرعية، علم األجنة وأطوار اجلنني يف القرآن الكرمي وعندما يكون املؤمتر يتعلق بالقوانني واألحكام تبني 
  .ومدى صالحيتها يف املاضي واحلاضر واملستقبل، مع مسوها ومشوهلا والنتائج اليت تتحقق بتطبيقها

وعندما يتعلق املؤمتر حبقوق اإلنسان تربز احلقوق اإلنسانية يف اإلسالم، املنصوص عليها يف الكتاب والسنة واملراجع 
، ونالت البشرية من تطبيقها السعادة والرخاء، وحاجة البشرية اليوم اإلسالمية، وكوهنا قد طبقت يف واقع احلياة

إليها، مع التنبيه على أهنا قد جربت كل النظم واملبادئ البشرية فلم تنل من غالبها إال الشقاء تلو الشقاء وعندما 
ا، وغرس األشجار فيها يتعلق املؤمتر باحملافظة على البيئة تربز النصوص الواردة يف عمارة األرض واستغالل خرياهت

واحملافظة على نظافة الظالل بل طهارهتا وعدم تنجيسها، وكذلك الطرق والشوارع وأجر من أزال األذى عن 
الطريق، وأن ذلك من شعب اإلميان، وكون اإلسالم أمر باالقتصاد يف األكل والشرب، وهنى عن اإلسراف 

لطعام وأكله، حىت ال يبقى فيه شيء، وهنى عن البول يف املياه، وهنى والتبذير، حىت إنه أمر مبتابعة ما يف اإلناء من ا
عن تعاطي كل ضار باإلنسان وتناول كل خبيث، ويدخل يف ذلك شرب الدخان وحنوه، مما يلوث باطن اإلنسان 
ع وظاهره، ويلوث األجواء احمليطة به، وأمر بنظافة اجلسم والثوب واألرض وطهارهتا، حىت إن الصالة ال تصح م

  .مالمسة جناسة يف ذلك كله

وهكذا ال يوجد موضوع من املوضوعات اليت تعقد هلا املؤمترات، إال ولإلسالم فيه قول، من ذلك الصناعات 
بأنواعها، فالسهم الواحد يؤجر عليه صانعه والرامي به ومنبله، والرفق باحليوان الذي يغفر اهللا بسببه لساقي الكلب 

ن االجتماعية كالعناية باألسرة واحلياة الزوجية واألوالد واآلباء، واجلريان، وصغار العطشان ذنوبه وهكذا الشؤو
وكذلك قضايا األمن مبعناه العام الواسع الذي يشمل األمة يف .. السن وكبار السن واملعوقني والفقراء والالجئني

فيجب أن ينبه على أن ) ١(اإلسالم السالم العاملي و: كل شؤوهنا، كما أشار إىل ذلك سيد قطب رمحه اهللا يف كتابه
احملافظة على البيئة املعنوية، وهي احلرص على الطاعات والبعد عن الفواحش واملنكرات، من أهم ما جاءت به 

وهو يتلخص يف قوة اإلميان والعبادة والعمل الصاحل، والتربية اإلسالمية السليمة، والعمل باألحكام .. الشريعة
اإلسالمية، مث تطبيق العقوبات الشرعية على من مل ُتجِد فيه التربية اإلميانية والعبادية الشرعية، وغرس األخالق 

  _________.. واألخالقية
  .أثر التربية اإلسالمية يف أمن اجملتمع اإلسالمي: وللمؤلف كتاب يف هذا املعىن بعنوان) ١(

متر، دون أن تكون الدعوة إىل اإلسالم خنلص من هذا كله إىل أنه ال ينبغي أن نفوت أي فرصة تسنح يف أي مؤ
متسللة فيه إىل عقول الناس يف فقرات موضوعاته وحبوثه، ولكن ليس مبجرد الوعظ واحلماس وإمنا باألساليب 

  .العلمية املناسبة للمؤمتر، حىت تكون املؤمترات من وسائل السبق إىل العقول باحلق

  مؤمترات تعليمية

الشعوب اإلسالمية واألقليات اإلسالمية  -اليت حيتاج إىل عقدها املسلمون يف كل العامل ومن أمثلة املؤمترات العاملية 
مؤمترات التعليم يف املدارس واملعاهد واجلامعات اإلسالمية األهلية، لرفع مستوى التعليم فيها مبراجعة املناهج  -

ها صاحلة لتخريج طالب أكفاء واخلطط والكتب ووسائل التدريس واإليضاح وكفاءة املدرسني هبا، لتكون كل



قادرين على استيعاب العلوم اإلسالمية املتنوعة، وعلى أخذ حظ وافر من العلوم الكونية وغريها، كما مضى يف 
  . وسيلة التعليم: فقرة

إن الذين يتولون شؤون التعليم اخلاص يف الشعوب اإلسالمية، توجد بينهم فروق كبرية جدا يف مناهج التعليم اليت 
وها وخططه وكتبه ووسائله، فتجد بعض املدارس هتتم بالعلوم الرياضية والطبية واملهنية وغريها من علوم وضع

احلياة، وال هتتم بالعلوم اإلسالمية، حبيث جتد طالهبا ال يفقهون فروض العني اليت ال يسع املسلم جهلها، وجتد يف 
مبناهج قدمية وكتب معينة وبوسائل تدريس عقيمة، اجلانب اآلخر مدارس هتتم بتدريس بعض العلوم اإلسالمية، 

وترى مدرسيها ال يدري كثري منهم شيئا يذكر عن الثقافات املعاصرة، فيتخرج من هذه املدارس طالب حيفظون 
بعض املتون وبعض األحكام ال يفقهون معناها حق الفقه، أما ما يتعلق بثقافة العصر ومشكالت املسلمني وما جيب 

من حلول، فإن عقول كثري منهم قد حجزت عن معرفتها والتفكري فيها، على عكس الصنف األول أن يتخذ هلا 
الذين عندهم ثقافة معاصرة وعلوم من احلياة الدنيوية، ولكن كثريا من املشكالت اليت يتعرض هلا اإلسالم تكمن 

  .مفيهم، إذ األفكار اليت زرعت يف عقوهلم أفكار علمانية أو غري سليمة عن اإلسال

حسىن الدراسات اإلسالمية الشاملة اليت يتمكن طالهبا من التفقه يف : ومن النادر أن جتد مدارس مجعت بني احلسنيني
الدين، تفقها يعتقدون به أن اإلسالم منهج شامل حلياة اإلنسان كلها ويطبقونه يف حياهتم على هذا األساس، 

ن العلوم والثقافة الختاذه وسيلة لقوهتم وتقدمهم، ومعرفة ما وحسىن معرفة ما ينفع املسلمني يف حياهتم الدنيا م
يضرهم فيجتنبونه ويتخذون من الوسائل ما يقيهم شره هلذا تظهر احلاجة إىل عقد مؤمترات تعليمية، جيتمع فيها 
ة علماء مسلمون من ذوي التخصصات املتنوعة وخرباء تعليم إسالميون، مع زعماء املؤسسات التعليمية اإلسالمي

ووضع  -ولو يف إطارها العام يف أول األمر  -يف العامل اإلسالمي، لتدارس شؤون التعليم وحماولة توحيد املناهج 
  .املواد الالزمة يف العلوم الدينية والعلوم الكونية األخرى

 -ليمية ومؤمترات إق -أي مؤمتر أو أكثر لكل قطر إسالمي  -وال بد أن يسبق املؤمترات العامة مؤمترات قطرية 
زعماء املؤسسات التعليمية يف  -املؤمترات القطرية أو اإلقليمية  -يشترك فيها  -لعدة أقطار متجاورة أو متشاهبة 

األقطار أو األقاليم، وعلماء مسلمون وخرباء تعليم، يستعرضون املناهج والكتب واألساليب التعليمية املوجودة، 
، ويقترحون ما يرون من تعديل بزيادة أو نقص، وما يناسب من وسائل ويضيفون ما يرون إضافته من املواد األخرى

التعليم وأساليبه، وحيصرون التخصصات اليت ينبغي أن تتوافر يف املدرسني على ضوء منهج جديد مقترح ووسائل 
حتقيق تلك التخصصات، مث جتمع تلك الدراسات يف تقارير وتعرض على العلماء واخلرباء الذين سيحضرون 

ؤمترات العاملية، وتعد هلم عناوين املوضوعات املناسبة ليكتبوا فيها حبوثا وملخصات لعرضها يف املؤمترات فإذا امل
نوقشت التقارير والبحوث واتفق على قرارات أو توصيات، كونت هلا جلان متابعة قطرية تقودها جلنة عاملية حملاولة 

  .تنفيذ تلك القرارات والتوصيات

يف كل األقطار صعبا، ألسباب خمتلفة، وميكن أن جيتهد يف تنفيذها يف بعض األقطار، لتكون وقد يكون تنفيذها 
منوذجا ومثاال حيتذى يف بقية األقطار حسب اإلمكان، وحيسن أن تنفذ مناذج منها يف جهات خمتلفة، فيكون أحد 

 شرق آسيا وآخر يف جنوب النماذج يف شرق إفريقيا، وآخر يف غرهبا، وآخر يف جنوهبا، وهكذا ينفذ منوذج يف
شرق آسيا، وينفذ آخر يف بعض دول املسلمني اليت استقلت عن االحتاد السوفييت السابق، وآخر يف شرق أوروبا، 



وآخر يف غرهبا، وآخر يف أمريكا الشمالية ومنوذج يف أمريكا اجلنوبية، ليظهر أثر كل منوذج يف الدول اجملاورة، 
  .فيها، ألن الناس يتأثرون بالواقع املشاهد أكثر من املقترح النظري فتتأثر به املؤسسات التعليمية

  مؤمترات دعوية

ومن األمثلة للمؤمترات العاملية اليت حيتاج إليها املسلمون مؤمترات الدعوة، وهي حاجة عامة شاملة للمسلمني وغري 
تاج قبل عقدها إىل دراسة جادة وعميقة، املسلمني يف كل أحناء العامل، ويف كل األوقات ومؤمترات الدعوة العاملية حت

من قبل خمتصني حيددون أهدافها القريبة والبعيدة، ومناهجها وأساليبها ووسائلها، ويكتبون يف ذلك حبوثا حمددة، 
وهذه الدراسة وحدها حتتاج إىل مؤمتر عاملي مصغر جيتمع فيه أفذاذ العلماء والدعاة وزعماء اجلماعات اإلسالمية، 

حيدد املكان والزمان وحيضر األشخاص الذين ينبغي أن ُيْدَعوا حلضوره ومتويله واملوضوعات اليت توزع  وعلى ضوئه
على القادرين للكتابة فيها، واللجان اإلدارية والتنظيمية واإلعالمية وغريها، حىت إذا ما اجتمع املؤمترون وجدوا 

ا، ال لتحفظ يف ملفات يأكل عليها الدهر ويشرب أمامهم موضوعات عملية حمددة، تدرس لتنفذ قرارهتا وتوصياهت
  . كما هو واقع كثري من املؤمترات اليت تعقد اآلن

وجيدر باملؤمترين أن يبدؤوا يف مؤمتراهتم باألوليات من املوضوعات اليت يترتب عليها تقدم الدعوة وانتشارها وكفاءة 
العينية واملعامالت اليومية، مثل فقه األسرة وبعض أحكام  الدعاة، ودعوة الناس إىل ما جيهلونه من اإلميان والعبادات

احلالل واحلرام وكذلك حتذيرهم مما حييط هبم من املخاطر احلاضرة من أعدائهم ووجوب اجتماعهم على احلق 
  :والتعاون على الرب والتقوى ويتلخص ذلك يف األمور اآلتية

  .لتخريج دعاة أكفاء إعداد برامج لتدريب قادة الدعاة تؤهلهم: األمر األول

وهذه الربامج تشمل التفقه يف العلوم اإلسالمية املتنوعة، من مصادرها ويف طليعتها الكتاب والسنة والسرية، وكتب 
العقيدة السلفية السليمة من التعقيدات الكالمية والفلسفية، وعلوم التفسري وكتبه وعلوم احلديث وكتبه، وأصول 

الثقافة، ومعرفة شبهات األعداء كاملستشرقني واملنصرين وغريهم والرد عليها الفقه وكتبه وكتب األخالق، و
بالربهان واحلجة، وإجادة بعض اللغات العاملية أو بعض اللغات احمللية حسب احلاجة، ومعرفة البيئات والعادات 

تعداد لكشف معايبها للبلدان اليت تسند إليهم شؤون الدعوة فيها، وكذلك معرفة أديان أهلها مع مقارنتها واالس
  .وإظهار حماسن اإلسالم، وكونه هو الدين احلق الذي ال يوجد دين حق سواه

لذوي املؤهالت يف الدراسات اإلسالمية، ولكن ينبغي أن خيتار عدد من ذوي  -يف األصل  -هذا التدريب يكون 
ذوي املهن ممن عندهم ثقافة إسالمية املؤهالت األخرى كاملهندسني واألطباء والكهربائيني والبيطريني وغريهم، من 

حمدودة وثقافة معاصرة، وتعقد هلم دورات تدريبية يف العلوم اإلسالمية السابقة، ليأخذوا حظا كافيا منها، ليؤهلهم 
لتعليم الناس فروض العني وتوعيتهم مبا جيب أن يعلموه يف حياهتم، ويساعدوا احملتاجني إىل علومهم من فقراء 

م بالدواء والتعمري والزراعة وتربية الدواجن واملاشية وبعض املهن العملية، كالنجارة واخلياطة املسلمني وغريه
وحنوها، ليجمع الدعاة إىل اإلسالم بني بيان اإلسالم والدعوة إليه وبني ترقية الناس املعاشية، وال يتركوا هذه 

من يروهنم ذوي قدرة  -مع دعوهتم عامة الناس  -األخرية لغريهم من املنصرين وهؤالء الدعاة بنوعيهم ُيَدرِّبون 



على االستيعاب يف كل بلد من بلدان املسلمني أو غريهم، ملناهج الدعوة ونقلها إىل بين قومهم بلساهنم، ملا يف ذلك 
  .من االنتشار السريع للدعوة بكثرة القائمني هبا

معاهد عليا لذوي املؤهالت يف الدراسات  ومن الوسائل اليت تسهل تدريب الدعاة على تنوع مستوياهتم، إنشاء
خاصة مبناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها، ال تزيد مدهتا عن سنتني وال تنقص عن سنة، يستقدم هلا  -اإلسالمية 

مع التدريب  -علماء كبار متخصصون وذوو خربة يف هذا اجملال، حبيث تكون الدراسة قوية واملواد خمتارة مناسبة 
 على ما يدرسون، وتقوى عندهم اجلوانب العبادية ليكونوا قدوة لغريهم فيما يدعوهنم إليه وكذلك العملي امليداين

تنشأ معاهد متوسطة لذوي الثقافة اإلسالمية احملدودة من ذوي االختصاصات األخرى، يأخذون فيها ما يؤهلهم 
  .ع واملدة املناسبة مع تدريبهم العمليملهمتهم الدعوية كما مضى، وحتدد هلم املواد اليت حيتاجون إليها واملراج

أن يبدأ الدعاة يف كل بلد باملوضوعات األهم يف ذلك البلد، فإذا كان أهل البلد جيهلون فروض العني، : األمر الثاين
كأصول اإلميان وقواعد اإلسالم اليت تضمنها حديث جربيل املشهور، واألحكام املتعلقة هبا كصفة الصالة وأركاهنا 

، وأموال الزكاة ومقاديرها ومصارفها، وصيام رمضان وما يتعلق به من واجبات ومفطرات، ومناسك وشروطها
لداعية  -صلى اهللا عليه وسلم  -احلج، فإن على الدعاة أن يبدءوا هبذه الفروض بالترتيب الذي لقنها الرسول 

 إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فإن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال« : اليمن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه
هم أطاعوك لذلك فأخربهم أن عليهم مخس صلوات، فإن هم أطاعوك لذلك فأخربهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 

فإن وجدهم على علم بذلك وجيهلون غريه، فليعلمهم ما جيهلون األهم فاألهم، » .. أغنياءهم فترد على فقرائهم
 -صلى اهللا عليه وسلم  -ا تألف والتدرج مع أهلها يف ذلك، كما هي سنة الرسول مع مراعاة نفور النفوس عم

وخباصة مع غري املسلمني أو املسلمني باالسم الذين جيهلون كل شيء يف اإلسالم، فإن مطالبتهم دفعة واحدة بأداء 
  .كل الفرائض واجتناب كل النواهي بدون تدرج حكيم، قد ينفرهم من اإلسالم كله

أن يتدارس املؤمترون املوضوعات املهمة اليت حيتاج إليها املسلمون لتوعيتهم هبا يف أمور دينهم : لثالثاألمر ا
ودنياهم وحتصر عناوينها، وحيصر العلماء القادرون على التأليف والكتابة فيها أو إلقاء حماضرات تسجل يف أشرطة 

عداد كافية لنشرها وتوزيعها على العامل كاسيت أو فيديو، أو تعقد ندوات وتسجل كذلك ويستنسخ منها أ
اإلسالمي، عن طريق إدارة خاصة بنشر الدعوة، وكذلك تطبع يف رسائل وكتيبات صغرية بكميات كثرية بلغات 

عاملية وحملية وتوزع على املسلمني وليس من الصعب أن تكتب أو تقرأ تلك املوضوعات يف األشرطة بلغات 
اآلسيوية واإلفريقية من مشارق األرض إىل مغارهبا، وقلما : إلسالمية ممتدة يف القارتنياملسلمني املتنوعة، فالبلدان ا

يوجد بلد ال يوجد فيه طلبة علم قادرون على الترمجة أو التأليف أو القراءة، كما أن املسلمني منتشرون يف القارات 
  .بل ويف أطراف العامل كلهأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وأستراليا، : األربع األخرى

إن أي موضوع من املوضوعات اليت هتم املسلمني ميكن أن يصل إىل املسلمني كلهم يف العامل خالل فترة قصرية جدا 
بتلك الوسائل، لسرعة املواصالت اجلوية والبحرية والربية، ولوجود االتصاالت اليت حتطم حواجز الرقابة واملنع، 

وما أحوج املسلمني اليوم إىل اختاذ هذه الوسائل، إلبالغ ما .. سات واإلنترنت، وغريهاكالقنوات الفضائية والفاك
يهمهم إىل كل مسلم يف العامل سواء كان متعلقا بالشعائر التعبدية أو االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو 

  .عاون على الرب والتقوى فيهاالعسكرية، حىت ينتشر الوعي ويشعروا كلهم أهنم معنيون بتلك املوضوعات والت



  مؤمترات عملية

وينبغي أن يكون اهلدف من عقد مؤمترات العمل اإلسالمي املقدور عليه، تنفيذ قرارات املؤمتر املعقود وتوصياته، 
وليس جمرد االجتماعات وإلقاء البحوث واحملاضرات واملناقشات الكثرية اليت تتمخض عن قرارات وتوصيات 

 مؤمترات أخرى بدون تنفيذ ومتابعة، واألوىل أن تنفق األموال اليت ترصد ألمثال هذه املؤمترات كثرية، قد تكرر يف
اليت ال تنفذ قراراهتا، يف نشاطات إسالمية عملية حتتاج إىل تلك األموال، كقوافل الدعوة، ومدارس املسلمني 

 أماكن حيتاج إليها املسلمون، وطبع القائمة احملتاجة إىل املساعدة، وإنشاء مدارس جديدة، وإنشاء مساجد يف
كتيبات ورسائل ومنشورات تصل إىل الناس لتعرفهم باإلسالم وفرائضه، بدال من إنفاق تلك األموال الطائلة على 

  . مؤمترات غري جمدية وإن كان اهلدف منها صحيحا عند من يدعو إليها من املخلصني

ظيم، ولكن تنفيذها يتوقف غالبا على دعم احلكومات يف ولو نفذت قراراهتا وتوصياهتا لكان يف ذلك نفع ع
الشعوب اإلسالمية، وأكثر حكوماهتم تقف ضد حتكيم شرع اهللا وضد الدعوة إىل تطبيقه، وال تأذن بتطبيق جوهر 
ن اإلسالم وحقائقه اليت تنظم هبا حياة املسلمني، بل حتارهبا وحتل حملها قوانني ختالفها خمالفة صرحية، فكيف يرجى م

  !أمثال تلك احلكومات دعم قرارات املؤمترات اإلسالمية وتوصياهتا وذلك هو شأهنا؟
ولو أراد باحث أن حيصي املؤمترات اإلسالمية اليت عقدت يف أواخر القرن الرابع عشر اهلجري، وأول القرن 

ة ولو أحصى األموال اخلامس عشر اهلجري، وحبوثها وتوصياهتا وقراراهتا وجيمع ذلك كله، لكون منها مكتبة كبري
اليت أنفقت على تلك املؤمترات، أللفاها كافية إلنشاء مؤسسات دعوية وتعليمية وخريية، املسلمون يف أمس احلاجة 

  .إليها، ولو قّوم نتائجها ومثراهتا اإلجيابية لوجدها هزيلة جبانب ما بذل فيها من جهد ووقت ومال

ات اإلسالمية، أن ال يضيعوا جهودهم وأموال املسلمني، إال يف لذلك جيب على قادة العمل اإلسالمي واملؤسس
مؤمترات هلا غايات عملية ميكن حتقيقها أو حتقيق غالبها، وأن تكون موضوعاهتا ذات أولوية، وأن يسبق عقدها 
ختطيط وتنظيم جيعلها ذات جدوى وإن اجتماعات مصغرة لقادة العمل اإلسالمي وعلمائه، لبحث موضوعات 

اإلسالمية والعمل اإلسالمي، ودراسة ما جيب اختاذه من خطوات يف ذلك دراسة هادئة متأنية يترتب عليها الدعوة 
خري من كثري من املؤمترات اجلماهريية غري اجملدية عمليا وإذا كان املقصود من تلك  -ولو قل  -عمل مفيد 

ال الدعوة والتعليم والتشريع واألخالق املؤمترات الكثرية، هو الوصول إىل معرفة سبل العمل لإلسالم، يف جم
ومكافحة الدعوات املضللة والشبهات اليت يتخذها أعداء اإلسالم للطعن فيه، كاملستشرقني واملنصرين وغريهم، 
فإن عشرات املؤمترات قد عقدت يف أغلب بلدان املسلمني من بالد املغرب إىل إندونيسيا يف موضوعات إسالمية 

لماء واملفكرين يف العامل اإلسالمي، وأدىل كل منهم بدلوه حبثا ونقاشا ونصحا وسجلت شىت، وحضرها كبار الع
  .كلها يف جملدات وملفات وأشرطة فيديو وكاسيت، وميكن الرجوع إليها وأخذ ما يراد العمل به منها

اهتا وتوصياهتا، وقد اعتدنا من بعض حكومات الشعوب اإلسالمية الصرب على املؤمترات اجلماهريية وحبوثها ومؤمتر
ولو كانت ال ترضى عنها تلك احلكومات، ألهنا تعلم أن محاس املؤمتر املعقود ينتهي بقراءة قراراته وتوصياته اليت ال 
ترى أثرها يف الواقع إال ما ندر فليتجه العاملون لإلسالم إىل االجتماعات واملؤمترات املصغرة، العملية اليت ميكنهم 

وليدلوا بدلوهم يف بقية املؤمترات من باب النصح وتبليغ احلق دون أن تستنفد أوقاهتم  متابعة تنفيذ نتائجها،



وأمواهلم فيها وإذا ما أحسن دعاة اإلسالم وقادة العمل اإلسالمي واملنظمات اإلسالمية استغالل املؤمترات 
  . العقول باحلقمبوضوعاهتا املتنوعة استغالال عمليا، فإهنا ستكون من أهم وسائلهم إىل السباق إىل

من إنفاق هائل لألموال على عقدها، ومن  -مع فائدهتا احملدودة يف الدعوة  -أما ما تسري عليه املؤمترات اآلن 
أوقات طويلة تبذل هلا من املضيفني واملضافني، مث تنتهي بتوصيات وقرارات، ال خترج من ملفاهتا بعد صياغتها 

يفكر املسؤولون عنها والدعاة إليها وباذلو املال لعقدها، يف أسلوب آخر للعمل وتالوهتا إىل عامل الواقع، فينبغي أن 
اإلسالمي من تعليم ودعوة وغريها، فإن األموال اليت تصرف يف تلك املؤمترات اليت تتضمن قراراهتا وتوصياهتا، 

بناء املسلمني وإعداد احلث على إنشاء املدارس واملعاهد واملساجد وطبع الكتب وتوزيعها وإجياد منح دراسية أل
دعاة وضمان نفقاهتم، إن تلك األموال اليت تصرف يف تلك املؤمترات لو مجعت لكفت أو قاربت الكفاية إلبراز ما 

تضمنته قراراهتا وتوصياهتا يف عامل الواقع وهلذا جتد كثريا من املفكرين يتساءلون عن اإلصرار على عقد تلك 
هل أهداف تلك املؤمترات املعلنة هي األهداف احلقيقية وراء : هتا وتوصياهتااملؤمترات، دون تنفيذ غالب قرارا

  !.أهل مكة أدرى بشعاهبا: واجلواب! عقدها، أو هلا أهداف أخرى؟

  خطوات استفادة أهل احلق من النوادي

:  
  :واخلطوات اليت جيب اختاذها حملاولة استفادة أهل احلق من تلك النوادي كثرية، ومنها ما يأيت

توجيه بعض الشباب املسلم املثقف ثقافة إسالمية جيدة واملرّبى تربية إسالمية عالية، إىل الدراسة اليت : طوة األوىلاخل
تؤهلهم لقيادة نشاطات تلك النوادي الرياضية والثقافية واألدبية واالجتماعية، حىت يكون تأثريهم يف أعضاء 

السعي لتوظيف أولئك الشباب املتخصص يف : فيها اخلطوة الثانيةالنوادي تأثريا إجيابيا، لكوهنم يف مراكز توجيه 
النوادي املناسبة لتخصصاهتم، حىت يكون نشاطهم مشروعا مبقتضى نظمها، وتكون غايتهم غرس اإلميان هبذا الدين 

ع تعامال يف نفوس أعضاء النوادي، وتثقيفهم ثقافة إسالمية جتعلهم واعني مبا حييط هبم، وبكيفية التعامل مع الواق
هادئا مؤثرا بدون ضجيج، وبتربيتهم تربية إسالمية حتقق فيهم معىن العبودية هللا تعاىل والتحلي باألخالق اإلسالمية 

ينبغي أن يفرز عدد : العالية، وحتبب إليهم التطبيق العملي لإلسالم يف أنفسهم وأسرهم وجمتمعهم اخلطوة الثالثة
ى اإلسالم، ليكونوا أعضاء يف تلك النوادي من أجل التأثري يف أعضائها مناسب من الشباب اإلسالمي املتريب عل

  . مبعاين اإلسالم

ينبغي أن خيطط أهل احلق إلبالغ احلق إىل أعضاء النوادي، بكل الطرق والوسائل املشروعة املتاحة، : اخلطوة الرابعة
ق أهداف الدعوة اإلسالمية يف من كتيبات ونشرات وصحف وجمالت إسالمية، وشُُرطْ كاسيت أو فيديو لتحقي

جيب أن يعد أعضاء النوادي حلمل الدعوة اإلسالمية إىل زمالئهم يف النوادي األخرى، : األعضاء اخلطوة اخلامسة
سواء كان يف نفس بلداهنم أو يف البلدان األخرى إسالمية كانت تلك البلدان أو غري إسالمية وقد أصبحت الفرق 

عصر جتوب العامل كله لالشتراك يف املسابقات الدولية، ولو أن هذه الفرق اليت تنفق على الرياضية وغريها يف هذا ال
تدريبها األموال الكثرية اعتين هبا يف الثقافة اإلسالمية والتربية اإلسالمية الشاملة، وحببت إليها الدعوة اإلسالمية، 

نشر اإلسالم وإظهار حماسنه، ولكانت من أهم  والتزمت باإلسالم فكانت قدوة حسنة لغريها، لكان هلا أثر عظيم يف
  .وسائل إبالغ احلق والسبق به إىل عقول الناس، وهكذا الفرق الثقافية واالجتماعية وغريها



ينبغي أن هتتم اجلماعات أو اجلمعيات اإلسالمية بإنشاء نواد شعبية متنوعة، كتلك النوادي : اخلطوة السادسة
ا األهداف واخلطط والوسائل املمكنة، لتؤدي الدور املطلوب الذي قد يصعب الرمسية أو شبه الرمسية، وتضع هل

معينة ألسباب مادية  -مجع مقر  -حتقيقه يف النوادي الرمسية، وإذا تعذّر إنشاء مثل هذه النوادي الشعبية يف َمقَارَّ 
بذلك، فينبغي إنشاء نواد  -ة احملاربة للدعوة اإلسالمي -وعسر يف النفقات أو أمنية، كعدم إذن اجلهات الرمسية 

مفتوحة متنقلة يف احلدائق العامة أو املالعب الشعبية، وهي الساحات اليت توجد يف احلارات أو يف أطراف القرى 
واملدن تقام عليها املسابقات الرياضية املتنوعة مبا أمكن من األدوات والتخطيط وكثري من الشباب يفعلون ذلك 

إلسالمي أن خيتلط هبم ويشاركهم يف نشاطهم، ويتخذ األساليب والوسائل املناسبة بأنفسهم، وميكن للشباب ا
هلدايتهم وتربيتهم وحفظهم من الضياع، بترتيب أوقاهتم يف هذه النشاطات، ويف احملافظة على الصلوات يف أوقاهتا، 

  .ويف استذكار دروسهم وحتسني العالقات معهم حىت حتصل الثقة هبم وقبول التوجيه منهم

فالشباب املشتركون يف هذه النشاطات يؤثر بعضهم يف بعض أشد من تأثري غريهم ممن ال يشاركهم يف النشاطات، 
وخباصة إذا أُْحسَِنْت مداخل خطاهبم يف كل نشاط مبا يناسبه من املوضوعات اإلسالمية، كالفروسية وارتباطها يف 

ينبغي أن يبتعد من : اخلطوة السابعة.. ل اهللا ورفع راية اإلسالماإلسالم بأهدافها العليا، كإعداد القوة للجهاد يف سبي
يريد هداية الشباب يف تلك النوادي، عن الدعوة إىل احلزبيات الضيقة اليت تصدع صف املسلمني وحتدث التنازع 

ت راية الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني، حرصا على مجع كلمة املسلمني حت -فقط  -بينهم، وأن يغرسوا يف نفوسهم 
َواْعَتِصمُوا بِحَْبلِ اللَِّه َجِميًعا َولَا َتفَرَّقُوا َواذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَّهِ { : وعمال بقول اهللا تعاىل] ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا[

َولَا َتَناَزعُوا فََتفَْشلُوا { : وقوله تعاىل) ١. ( }َعلَْيكُْم إِذْ كُنُْتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَصَْبحُْتْم بِنِْعَمِتِه إِخَْواًنا 
  ويف تطبيق هذا األمر فائدتان) ٢. (} َوَتذَْهبَ رُِحيكُْم 
  _________ما سبق من اجتماع الكلمة واتقاء التنازع : الفائدة األوىل

  .٤٦: األنفال) ٢( ١٠٣: آل عمران) ١(

ذرعا، بالتمسك باإلسالم، حيث حياربون من يتمسك به، حبجة سد الباب على دعاوى من يضيقون : الفائدة الثانية
  .الدعوة إىل احلزبية

ولكن هناك أهدافا أخرى عليا حيرص عليها املؤمن التقي وخباصة الراغب يف هداية الناس مبنهج اهللا، ومن تلك 
  :األهداف

العربة منه، سواء مشى على قدميه أم تقوية املسافر إميانه بسياحته يف األرض ونظره يف الكون وتأمله فيه وأخذ  - ١
استقل دابة، أم صعد إىل السماء يف طائرة، أم ركب سيارة أو قطارا، أم خمر عباب البحر يف سفينة فهو عندما يسيح 

البحار واألهنار، والغابات، واحليوانات، والسحاب واملطر واجلبال، : يف األرض يرى كل شيء يف الكون كأنه جديد
 -شر الذين ختتلف ألواهنم ولغاهتم وعاداهتم وغري ذلك، كما أن يف االطالع على آثار املاضني والكواكب، والب

عربة ملن اعترب، فيزداد املعترب باعتباره صالحا، ويهرب من االتصاف بفساد الفاسدين، قال  -صاحلني أو طاحلني 
  )١. (} ضِ َوَما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء أَوَلَْم َيْنظُرُوا ِفي َملَكُوِت السََّماَواِت َوالْأَْر{ : تعاىل

  )٢. (} قُلِ انْظُُروا َماذَا ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ { : وقال تعاىل
لَى كُلِّ َشْيٍء فَاْنظُْر إِلَى آثَارِ َرْحَمِة اللَِّه كَْيَف ُيحْيِي الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها إِنَّ ذَِلكَ لَُمحْيِي الَْمْوَتى َوُهَو َع{ : وقال تعاىل



  )٣. (} قَِديٌر 
_________  

  .٥٠: الروم) ٣( ١٠١: يونس) ٢( ١٨٥: األعراف) ١(

ا َينْفَُع إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنََّهارِ وَالْفُلِْك الَِّتي َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بَِم{ : وقال تعاىل
رِيِف الرِّيَاحِ نَْزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َدابٍَّة وََتْصالنَّاَس َوَما أَ

  )١. (} َوالسَّحَابِ الُْمَسخَّرِ َبْيَن السََّماِء وَالْأَْرضِ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
أَْبصَاُر ْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها لَا َتْعَمى الْأَفَلَ{ : وقال تعاىل

  )٢. (} َولَِكْن َتْعَمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ 
  )٣. (} ي الْأَْرضِ فَاْنظُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُريوا ِف{ : وقال تعاىل

  _________إىل غري ذلك من اآليات الكثرية يف هذه املعاين 
  .١٣٧: آل عمران) ٣( ٤٦: احلج) ٢( ١٦٤: البقرة) ١(

قبوله، وبيان الباطل  ومن األهداف العليا للراحل واملسافر، الدعوة إىل اهللا وبيان احلق للناس واحلث على - ٢
واحلض على تركه والبعد عنه، فقد سن اهللا تعاىل ملالئكته االنتقال من مواطنهم يف السماء، واهلبوط منها إىل األرض 
لتبليغ وحيه إىل رسله، وكذلك شرع لرسله عليهم السالم أن يرحلوا من أجل إبالغ احلق إىل الناس يف بلدان نائية 

بزوجه هاجر إىل مكان البيت احلرام، وتركها هنالك  -عليه السالم  -كما سافر إبراهيم  وتوطني احلق وأهله فيها،
وولدت ابنه إمساعيل عليه، مث بين بعد ذلك معه البيت، فكان ذلك نواة النبثاق الرسالة اخلامتة بعد ذلك اليت 

حيث كان يؤم أسواق  نصيب وافر يف ذلك، -صلى اهللا عليه وسلم  -انطلقت من هناك، وهكذا كان للرسول 
الناس وخميماهتم بل وقراهم، مبلغا دعوة اهللا كما حصل له ذلك مع أهل الطائف، وهكذا هاجر هو وأصحابه إىل 

املدينة، حيث قامت دولة اإلسالم، وقبل ذلك هاجر أصحابه إىل احلبشة، فرارا بدينهم ودعوة إليه، وقد بذروا 
ها من مدن اجلزيرة العربية مبا فيها املدينة املنورة، وال زال راسخا فيها إىل اإلسالم يف احلبشة اليت استوطنها قبل غري

  اليوم برغم كيد أعدائه له وألهله، وهكذا انطلق الصحابة والتابعون فيما بعد

ومن  - ٣باحلق إىل كل أحناء األرض املعروفة آنذاك، فارتفعت راية اإلسالم ودولته يف مشارق األرض ومغارهبا 
رفع راية اجلهاد يف سبيل اهللا، لتحطيم احلواجز اليت توضع للصد عن سبيل اهللا والدعوة : العليا للراحل األهداف

اجلهاد : إليه، ولدفع عدوان أعداء اإلسالم وحتصني الثغور منهم وقد بسطت القول يف هذا يف جملدين كبريين بعنوان
سيلة من وسائل السباق إىل العقول، ليس إلكراه الناس يف سبيل اهللا، حقيقته وغايته، وسيأيت توضيح كون اجلهاد و

ومن األهداف العليا للراحل، تفقد أحوال  - ٤على الدخول يف اإلسالم وإمنا لفتح اجملال إلبالغ احلق ومساعه 
املسلمني، ومد يد العون هلم من ذوي اليسار والغىن، بإنشاء املساجد واملدارس واملراكز اإلسالمية وغري ذلك مما 

ومن أهم  - ٥املسلمون يف أمس احلاجة إليه يف كل مكان، وال سيما األقليات منهم يف البلدان غري اإلسالمية 
الرحالت املؤثرة يف السباق إىل العقول باحلق، الرحالت العبادية، كرحالت احلج والعمرة من بلدان املسلمني 

طاء، صاحب احلق القادر على إبالغه يعطي، ومرافقه القريبة والبعيدة، فإن أجواء هذه الرحالت مهيأة لألخذ والع
  .احملتاج إىل مساع ذلك احلق يسمع ويأخذ



هذا عدا الرحالت اليت ينبغي أن ينظمها أهل احلق للشباب، لتحقيق إبالغ احلق إىل عقوهلم وإقناعهم به  - ٦
أو رحالت رياضية، أو غريها بالطرق واألساليب املمكنة املناسبة، سواء كانت رحالت استجمام أو رحالت صيد 

إن هذه األهداف وغريها من األهداف احلميدة النافعة، ينبغي أن تبني للمسلمني وأن يضعوها نصب أعينهم وهم 
يرحلون من بالدهم، وإذا متكن القادرون على السباق باحلق إىل العقول من مرافقة الراحلني من إخواهنم وأبنائهم يف 

  .وا الفرصة بتطبيق هذه األهداف فيهم عمالأسفارهم، فعليهم أن يغتنم

وملا كان الراحل معرضا للمغريات والشهوات والتعامل مع غري أهل بلده ممن ال يعرفونه، وقد يدفعه ذلك إىل عدم 
االحتراز عن مقارفة بعض اخلالل السيئة يف غربته، خبالف بلده الذي يعرفه فيه أهله وجريانه وجمتمعه، وهلم أخالق 

يلتزمون هبا ويعدون اخلروج عنها شاذا عن ضوابط حياهتم، وملا كان الشارع يريد منه االلتزام بضوابط وعادات 
الشريعة يف سفره كحضره، ويزيد على ذلك اإلكثار من فعل اخلري مبا يف ذلك الدعوة إىل اهللا وهداية الضال بإبالغ 

ره، ليحقق له به كل تلك األهداف وغريها من أعمال احلق إىل العقول، فقد شرع اهللا له دعاء يلجأ به إليه عند سف
اللهم « : توجيها للمسافر ليبين تصرفاته عليها -مع كوهنا دعاء  -اخلري، وهو يبدأ هبذه العبارة العظيمة اليت تعترب 

حرص  وتأيت يف أثنائه هذه العبارة الدالة على..]. » إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى 
اللهم أنت « : املسافر على حفظ اهللا إياه حفظا جيعله هو وأهله ممن يالزمون الرب والتقوى والعمل مبا يرضي اهللا

  ..].» الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل 

  .املخيمات واملخيمات من الوسائل املهمة للسباق إىل العقول، من الناحتني النظرية والعملية: ثانيا

لعناية هبا وإقامتها يف األوقات واألماكن املناسبة، يف املصيفات والصحارى والشواطئ، واإلعداد هلا لذلك ينبغي ا
وتنظيمها تنظيما حيقق اهلدف من إقامتها، وُيكَلَّف اإلعداَد هلا وتنظيمها واإلشراف عليها ووضع براجمها، ذوو 

الجتماعيني والثقافيني والرياضيني والعلماء الكفاءة واخلربة فيها، وُيختار هلا ذوو اختصاصات متنوعة من ا
الشرعيني، ومتأل أوقاهتا كلها باملواد املنظمة املفيدة غري اململة، حبيث تكون متنوعة ومشوقة، من مسابقات ثقافية 

وأدبية ورياضية، ومتثيليات، وأناشيد، ودروس علمية خفيفة وحماضرات وحوارات، ونكات ذات مغزى وهدف، 
يب على أعمال املخيمات، كنصب اخليام وتنظيفها وحراستها وفرشها، ونشاط اجلوالة، وطبخ وفروسية، وتدر

الطعام وإعداد السُّفر، وشراء ما حيتاج إليه املخيم من البلد اجملاور وغري ذلك، مع احلرص على إقامة حلقات قرآنية 
 احللقة إىل بعض الفوائد واآلداب القرآنية يتحلق فيها أعضاء املخيم، لقراءة القرآن جمودا، وإشارة من عنده علم يف

باختصار، وكذلك مدارسة شيء من السرية النبوية وسرية اخللفاء الراشدين، وإبراز بعض املعاين اليت تدعم هدف 
  .املخيم املقام

يقام ويتوقف اإلجياز واإلسهاب يف هذه املواد على ضيق الوقت وسعته، فقد يقام املخيم ملدة شهر أو شهرين، وقد 
ملدة أسبوع أو أسبوعني أو يوم أو يومني، ولكل زمان ما يناسبه مث إنه خيتلف نشاط املخيم باختالف اهلدف منه، 

وباختالف األعضاء املشاركني فيه، فقد يكون اهلدف منه مدارسة حدث معني من أحداث املسلمني الكثرية 
ومال، أو إريتريا، أو بعض دول آسيا الوسطى، أو واخلطرية، كقضية فلسطني، أو قضية البوسنة واهلرسك، أو الص

قضية أفغانستان، أو الفلبني أو غريها من القضايا النازلة بالبلدان اإلسالمية أو بلد واحد منها، يراد دراسة القضية 
واألسباب اليت نشأت عنها القضية واملؤامرات اليت  -أهداف املسلمني أو أهداف أعدائهم  -من حيث األهداف 



ك هلا، وما جيب على املسلمني فعله، وموقف املنظمات اإلسالمية الرمسية واهليئات الشعبية، والشبهات اليت قد حتا
  .ترد على بعض املسلمني فيها وحماولة دحضها وإزالتها على ضوء موقف الشريعة اإلسالمية منها

نة، كقيام الليل، واحملافظة على األذكار وقد يكون اهلدف من املخيم تربية أعضائه أو بعضهم على معاين إسالمية معي
املطلقة واملقيدة، والصرب واإليثار، واألخوة اإلسالمية، وقد يكون اهلدف منه التدريب على الدعوة وأساليبها وكيفية 

خماطبة الناس باخلطبة أو احملاضرة وقد يكون اهلدف تدريب بعض األعضاء على إجادة العمل يف بعض الوسائل 
كالصحافة والتصوير الفوتوغرايف والتلفزيوين، وصحافة احلائط وامللصقات وحنو ذلك، من فنون اإلعالم اإلعالمية، 

ومواده، كالتمثيلية واملسرحية وإدارة ندوة أو حوار أو مقابلة وقد يكون اهلدف منه التدريب على األعمال 
واملالبس واألغطية وغريها، مث التخطيط إلبالغها اإلغاثية، من مجع األموال واملواد احملتاج إليها لإلغاثة، كاألدوية 

إىل مستحقيها بالطرق الظاهرة واخلفية، وكذلك التدرب على اإلسعافات األولية اليت متكن من يشترك يف أعمال 
  .اإلغاثة من مساعدة املرضى والعجزة واملصابني

اإلسالمي، بالتعرف على املؤسسات وقد يكون اهلدف التدريب على أساليب مكافحة نشاطات التنصري يف العامل 
النصرانية النشطة، ومصادر دعمها، والبلدان املستهدفة للتنصري، والوسائل املتخذة يف ذلك، وما جيب على 

املسلمني القيام به، وكيف ُيقَْنع القادرون على مكافحة التنصري بأداء واجبهم فيه، من أغنياء األمة بالتمويل، ومن 
ألسفار إىل تلك البلدان لتبصري الناس باخلطر التنصريي وأساليبه املاكرة، وتعليمهم عقيدة العلماء الشرعيني با

اإلسالم وفرائضه، والرد على شبهات املنصرين يف تزيني دينهم أو الطعن يف دين اإلسالم، وكذلك إقناع بعض 
طرة واهلندسة الزراعية والكهربية ذوي االختصاصات اليت حيتاج إليها املسلمون املتسهدفون بالتنصري، كالطب والبي

وحنوها، ملشاركة العلماء الشرعيني يف مساعدة املسلمني املستهدفني الذي يغريهم النصارى باملساعدة يف تلك 
اجملاالت، وهكذا حيدد لكل خميم هدفه وخيطط يف إقامته لتحقيق ذلك اهلدف إن املخيمات تعترب جماال خصبا ألهل 

قول الناس وخباصة الشباب، كما أهنا جمال كذلك إلزالة الباطل من العقول وصيانتها منه، احلق إلبالغ حقهم إىل ع
  .إذا ما وجد املشرفون األكفاء الذين يقومون عليها

واملناسبات املسوغة إلقامتها كثرية، واملهم اهتبال الفرص والتحلي باحلكمة والعمل اهلادئ، والبعد عن الشعارات 
  .الطريق على احلق قبل وصوله إىل العقول املثرية اليت تسبب قطع

  واقع حمزن لبعض سفراء املسلمني

  !وما قيمة سفري علماين أو ملحق علماين ميثل دولة إسالمية، وهل يؤمتن من يكره اإلسالم أن ينصر قضايا اإلسالم؟
الم، وأمثال إن كثريا من سفراء حكومات الشعوب اإلسالمية، يسريون يف سلوكهم يف خط معاكس ملنهج اإلس

هؤالء إمنا ميثلون يف حقيقة األمر منهجا غري منهج اإلسالم، وانتساهبم إىل اإلسالم يشوه صورته لدى غري املسلمني 
كيف ميثل اإلسالم من ال يصلي مجعة وال مجاعة وال صالة العيد مع املسلمني، وخباصة يف البلدان غري اإلسالمية، 

فالت املختلطة الصاخبة كأس اخلمر أمام املأل، وكيف ميثل اإلسالم من وكيف ميثل اإلسالم من حيتسي يف احل
  !يراقص النساء األجنبيات، وتراقص امرأته أو ابنته الرجال األجانب؟

كيف ميثل اإلسالم من يستدعي من بالده فرَق الرقص والغناء إلظهار وجه بلده املسلم بالراقصني واملغنني الذين قد 



  !لعامل؟امتألت هبم كل بلدان ا
كيف ميثل اإلسالم من حيارب الدعاة إىل اهللا، من األئمة واخلطباء الذين يبينون للناس حقائق اإلسالم، ويقف يف 

  ! صف دعاة حيرفون معاين اإلسالم ويطوعوهنا ألهوائه العلمانية؟

ض اإلسالم منهجا هذه الصورة السوداء هي الغالبة على سفارات كثري من حكومات األقطار اإلسالمية اليت مل تر
حلياهتا وحياة شعوهبا، يعرف ذلك من جتول يف عواصم بعض الدول، وخباصة الدول غري اإلسالمية اليت تشكو 

يوجد أفراد يف  -واحلق يقال  -األقليات اإلسالمية فيها شكوى مرة من تصرفات تلك السفارات العابثة ولكن 
  .كثر اهللا من أمثاهلم. م خري متثيل هم وأهلوهمميثلون اإلسال -وإن كانوا قليلني  -بعض السفارات 

ينبغي أن يكون امللحق الثقايف يف سفارته، جامعا بني الشريعة اإلسالمية والثقافة العامة، ومضيفا إىل اللغة : أوال
العربية أو لغة بالده اإلسالمية لغة البلد الذي يعمل فيه، ويكون عنده قدرة على اإلجابة عن أسئلة الناس 

تفساراهتم اإلسالمية اليت ليست شديدة الصعوبة، وإذا وجدت أسئلة صعبة يسرع يف االتصال بالعلماء الكبار واس
يف بلده لالستفادة منهم، ليفيد الناس باإلجابات الصادرة منهم، وأن يكون قادرا على رد كثري من الشبهات اليت 

نصرين وامللحدين واإلباحيني وغريهم، وليس من يوردها أعداء اإلسالم بقصد تشويه صورته، كاملستشرقني وامل
  .الالئق مبلحق ثقايف مسلم حيضر اجتماعا ُيتََّهم فيه اإلسالُم بالباطل فال يقدر على تفنيد ذلك الباطل

ينبغي أن تزود كل سفارات بلدان املسلمني، مبكتبة تضم أهم مصادر اإلسالم ومراجعه، يف التفسري والعقيدة : ثانيا
لفقه واألصول والتاريخ واحلضارة اإلسالمية وغريها من كتب اللغة العربية، وما أمكن من الكتب واحلديث وا

اإلسالمية اليت كتبت بلغة البلد الذي فيه السفارة أو يترجم إليها ليتمكن أعضاء السفارة أو أهل البلد من 
  .االستفادة من تلك املكتبة

غرية، كل كتيب يتضمن شرح أحد املوضوعات اإلسالمية، كالعقيدة ينبغي أن تزود تلك السفارة بكتيبات ص: ثالثا
املبسطة، ال املعقدة، وبدون ذكر مذاهب الفرق واختالفها، بل تذكر منها العقيدة اإلسالمية على بساطتها كما 

ة والطهار -صلى اهللا عليه وسلم  -جاءت يف القرآن والسنة بعيدة عن الفلسفات الكالمية، وكصفة صالة النيب 
والوضوء، والغسل، وأحكام الصيام، واحلج، والزكاة، وغريها من فروض العني وفروض الكفاية، واملعامالت 

املشروعة واحملرمة، واألخالق، وبيان مشول اإلسالم، وبعض الكتيبات تكون يف الرد على الشبهات اليت يتهم هبا 
غة البلد الذي به السفارة أو تترجم إىل تلك اإلسالم، كشبهات املستشرقني واملنصرين وغريهم، تكتب كلها بل

  .اللغة، وتوزع على أفراد املسلمني الذين يترددون على السفارة أو على املراكز واملؤسسات اإلسالمية واملساجد

ينبغي أن يكون عند كل سفارة إسالمية إمكانات لكتابة نشرات صغرية وطبعها وتوزيعها، لبيان ما يطرأ يف : رابعا
  .ت والنوازل مما يتعلق باإلسالم، وكذلك إعالنات وملصقات لنشر الوعي باملعاين اإلسالميةاملناسبا

ينبغي أن تتوىل السفارة اإلسالمية إقامة حماضرات وندوات، تستضيف هلا رجال العلم من بلدها أو من : خامسا
م اإلسالمية، وخباصة تلك اليت البلد الذي هي فيه، وتدعو حلضورها أعيان البلد ومفكريها، لتوضيح بعض املفاهي



يتعمد أعداء اإلسالم تشويه اإلسالم هبا، كموضوع املرأة، وموضوع الرق، وموضوع انتشار اإلسالم بالسيف، 
  .واإلكراه على الدخول يف اإلسالم، وموقف اإلسالم من الدميقراطية والتعددية واحلزبية وحنوها

ض أشرطة الكاسيت وأشرطة الفيديو، املشتملة على شرح بعض ينبغي أن تزود السفارة اإلسالمية ببع: سادسا
املوضوعات اإلسالمية، إما عن طريق احملاضرات والندوات أو املؤمترات، أو غريها من مظاهر اإلسالم، كمسرية 
احلج والتجمعات اإلسالمية كصالة اجلمعة وصالة العيد، ملا يف ذلك من تشويق املسلمني وحتريك عواطفهم حنو 

الم، وتعريف غري املسلمني بذلك، وإهداء تلك األشرطة للمراكز اإلسالمية واملراكز الثقافية غري اإلسالمية، اإلس
  )١. (وحبذا لو كانت ترمجت بلغة أهل البلد

_________  
اليت أصبحت يف متناول الناس يف كل » اإلنترنت«استغالل مواقع يف وسيلة : ومما ينبغي االهتمام به اآلن) ١(

  .مكان

أن يغتنم املؤهلون من أعضاء السفارة الفرص واملناسبات واالحتفاالت اليت يدعون إليها، لشرح قضايا : سابعا
املسلمني وعدالتها ومناصرهتا، والبعد عن احليف فيها، ويفعلون ذلك كذلك بالتصرحيات يف أجهزة اإلعالم، 

قائق األمور املتعلقة باملسلمني واليت قلبها أعداء وخباصة الغربية منها، ليوصلوا إىل عقول الناس والرأي العام ح
اإلسالم بطرق شىت منها أجهزة اإلعالم، حبيث أصبح املظلوم بسبب ذلك ظاملا، واملعتدي الظامل مظلوما، كما هو 

  .الشأن يف قضية فلسطني وغريها

  مسؤولية املوسرين يف السباق إىل العقول

عظم مسئوليتهم أمام اهللا يف السباق إىل العقول باحلق، فأكثر األغنياء ال  ومن هنا جيب أن يعلم األغنياء واملوسرون
قدرة عندهم على أن يباشروا بأنفسهم العمل يف هذا امليدان، إما لعدم العلم الذي به يسابقون إىل العقول، وإما 

كل قادر على  لضيق أوقاهتم ومشاغلهم الكثرية يف مجع املال وحفظه وتصريفه، ولكنهم قادرون على حتريك
اإلسهام يف هذا امليدان بكل الوسائل السابقة وإذا كان الواجب على العامل أن يبني بعلمه احلق للناس ويسبق به أهل 
الباطل إىل العقول، وإذا كان الواجب على املعلم أن جيتهد يف تعليم النشء العلوم اإلسالمية وما خيدمها، وإذا كان 

احلق إىل عقول الناس يف ختصصه، وإذا كان الواجب على القادر على التأليف أن  الواجب على اإلعالمي أن يوصل
يعكف على الكتابة وخيرج للناس احلق يف كتب ونشرات، وإذا كان الواجب على املهندس أن يصنع امليكرفون 

ل كل أولئك والالقط والراديو واملسجل والكاسيت، لنقل احلق إىل عقول الناس، فإن الواجب على الغين أن ميو
  . وختصصاهتم مما رزقه اهللا

وكل وسيلة للسباق باحلق إىل العقول، يتوقف استغالهلا على املال، فإن إمث العجز عن استغالهلا يقع على أغنياء 
األمة اإلسالمية، وخباصة والة األمر فيها فكم من داعية حيترق قلبه يرغب يف التنقل وإبالغ احلق والسبق به إىل 

  ده عدم املال عن بغيته؟العقول أقع
وكم معلم كفء قادر على تعليم أبناء األمة اإلسالمية ما ينفعهم ويوصل احلق إىل عقوهلم، عجز عن وظيفته بسبب 
حاجته وكده جلمع رزقه ورزق أهله، ومل جيد من ينفق عليه ليتفرغ للتعليم؟ وكم كاتب عنده من األفكار ما حيمي 



  اطل ويوصل به احلق إىل تلك العقول، مل جيد صحيفة تنشر له أفكاره؟به عقول أبناء املسلمني من الب
  وكم مؤلف تكدست عنده الكراريس النافعة املفيدة مل جيد من ينشر له كتبه؟

وكم قرية أو مدينة أو حارة احتاج أهلها إىل إقامة مسجد أو وجود إمام كفء متفرغ، مل يتح هلم ذلك بسبب عدم 
  وجود املال؟
  ن أن تتخذ فيها وسائل إعالم لنشر احلق والرد على الباطل، مل حيظ أهله بذلك للعجز املايل؟وكم بلد ميك

وكم من الناس يتيه يف ضالل الكفر وسيئ األخالق، مل جيد من يهديه إىل اإلسالم ومكارم األخالق، ولو وجد املال 
  لوجد اهلادي؟

ات ومتويلها، وإن غنيا آخر، قادر على إنشاء إذاعة أو إن غنيا واحدا من أغنياء املسلمني، قادر على إنشاء جامع
إذاعات ومتويلها، وإن غنيا واحدا قادر على إنشاء حمطة فضائية أو حمطات للبث التلفزيوين وإن غنيا واحدا قادر 
كتب على إنشاء عدد من اجلوامع واملساجد واإلنفاق عليها وإن غنيا واحدا قادر على إجياد مطبعة أو مطابع لنشر ال

والعلم والفكر وإن غنيا واحدا قادر على إنشاء دار أو دور للترمجة وتويل اإلنفاق عليها وإن غنيا واحدا قادر على 
كفالة عدد من الدعاة يف أقطار العامل، وعلى اإلنفاق على قوافل منهم جتوب األرض إلبالغ احلق إىل عقول الناس 

ة املسلمني إلكمال دراساهتم يف جماالت متنوعة من التخصصات وإن وإن غنيا واحدا قادر على كفالة عدد من الطلب
غنيا واحدا قادر على إجياد وسائل مواصالت، يف الرب أو البحر أو اجلو للدعوة إىل اهللا ومنافسة أعداء اهللا من 

  .املنصرين

واحلروب واجملاعات وإن غنيا واحدا قادر على إجياد مالجئ أليتام املسلمني، الذين نزلت هبم نوازل العدوان 
والكوارث، فتسابق إىل إيوائهم وملء عقوهلم بالباطل أهل الباطل من اليهود والنصارى وامللحدين، ولو بذل الغين 

املسلم من ماله ما يوفر هلم امللجأ والطعام والشراب، والدواء واملدرس، لصان بذلك عقوهلم من الباطل ومألها 
مني ونسقوا فيما بينهم، وأسندوا وضع أهداف السباق إىل العقول وخططها باحلق فكيف لو اجتمع أغنياء املسل

ووسائلها إىل أهل العلم والدعوة والفكر واخلربة، مث شرعوا يف بذل األموال واستثمارها وحتبيسها على مصاحل 
  .املسلمني اليت حتقق تلك األهداف واخلطط والوسائل

  إلسالميأولويات ينبغي لذوي اليسار معرفتها للعمل ا

وينبغي أن يعرف أغنياء األمة اإلسالمية وحكامها أولويات األعمال اإلسالمية، حىت يهتموا باألوىل فاألوىل منها، ملا 
  :يف فواهتا من فوات مصاحل عظيمة، وحصول مفاسد مهلكة، ونلخص ذلك يف األمور اآلتية

ن بذل شيء من أمواهلم يف األعمال اخلريية، ولكن أنه يوجد كثري من أهل اليسار حيبون اخلري وحياولو: األمر األول
ينقصهم معرفة األولويات، ولذلك قد يقدمون احلاجي على الضروري والتحسيين على احلاجي، والواجب أن 

أن كثريا من األغنياء ختدعهم املشروعات : يدرسوا امليادين اخلريية ويقدموا األهم على ما سواه األمر الثاين
عايات والصور وإحسان عرض املشروعات، بأهداف وخطط ووسائل ووساطات، وقد يكون كثري اجلماهريية، والد

ممن يتقنون ذلك العرض مبالغني يف مشروعاهتم، وقد يكون بعضهم مرتزقة ومتكسبني بأعمال خريية ومهية، 
ه على املشروعات والواجب التريث والتبني بالطرق املمكنة من صدق أولئك، وحبذا لو أوفد احملسُن َمن يتعرف ل

  . املدعاة بطريقة خاصة



أن بعض األغنياء يربطون مساعداهتم بفئة معينة، وقد توجد فئات غريها أكثر نشاطا منها وأمشل نفعا : األمر الثالث
وأصفى منهجا وأعظم تأثريا يف الناس، كما أن بعض األغنياء يتجهون إىل أعمال خريية نافعة، ولكنها يوجد منها ما 

ة، واحلاجة داعية إىل أعمال خريية غري موجودة أو يوجد منها ما ال يكفي، فقد جتد من يكثر من بناء فيه غني
املساجد يف أماكن تكثر فيها املساجد، وال يوجد من يصلي يف بعضها، ويهملون بناء املدارس يف تلك األماكن اليت 

غريها تفسد أبناء املسلمني يف عقائدهم ال توجد هبا مدارس، بل قد توجد مدارس غري إسالمية نصرانية أو 
أن عدم وجود تنسيق بني احملسنني من األغنياء، قد جيعل نشاطهم يتراكم يف ميدان واحد : وأخالقهم األمر الرابع

ويف بلد واحد أو يف فئة معينة، وقد يكون ذلك امليدان أو البلد أو الفئة جديرة باالهتمام، ولكن ميادين أخرى 
وفئات أخرى حمرومة من العون واملساعدة، وهي ال تقل أمهية عن غريها، ولو وجد تنسيق واتفاق وبلدانا أخرى 

  .لوصل اخلري إىل اجلميع

أن يف الشريعة اإلسالمية بابا من أبواب اخلري جرب نفعه فترات طويلة من الزمن، وقد كاد يندثر : األمر اخلامس
وكل الوسائل اليت تدعم بقاءه وانتشاره، وقد قضت على اآلن بسبب وجود حكومات علمانية حتارب اإلسالم 

ذلك الباب يف كثري من بلدان املسلمني، أال وهو الوقف الذي يستمر نفعه ويعم يف ميادين كثرية، فلو اجته األغنياء 
إىل إحياء هذا الباب وحبس كل غين أو عدد من األغنياء بعض املرافق، كالبساتني والعمارات والدكاكني على 

شروع من املشروعات اخلريية، كمدرسة، أو مركز إسالمي، أو جهاز إعالم إسالمي، أو مطبعة إسالمية، أو دار م
ترمجة أو دار نشر، أو غريها من الوسائل اليت يتم هبا السباق باحلق إىل العقول، لكان لذلك مثاره العظيمة يف هذا 

علما وأمانة ووعيا ومعرفة مبقاصد الشريعة اإلسالمية لتنفق منه اجملال، وقد يترك الواقف واستثماراته هليئة يوثق هبا 
حبسب ما ترى من املصلحة بعد دراسة وتثبيت وإذا رؤي أن مؤسسة ما من املؤسسات تستحق أن يوقف شيء 

  .على نشاطها املفيد نفذ ذلك

أوىل من اإلنفاق العشوائي  وهذا خري من ترك األمور بدون تنظيم وترتيب، وإجياد شيء ثابت ينفق منه عند احلاجة،
الذي يكثر بسبب كثرة الطالبني للمساعدة يف مواسم معينة، قد يوجد من يستحق منهم وقد يوجد من ال يستحق 

وميكن التغلب على حماربة أعداء اإلسالم لألوقاف النافعة، باختيار بعض البلدان اإلسالمية اليت يرجى أن تسلم 
) ١(ا عليها لتستثمر فيها، أو بعض البلدان غري اإلسالمية اليت فيها نوع ضمان األوقاف فيها من اعتداء حكوماهت

ينبغي ألغنياء املسلمني عندما يسافرون إىل خارج : ملثل ذلك، وللحيل الشرعية نفعها يف هذا الباب األمر السادس
واملدارس اإلسالمية، ويتفقدوها بلداهنم سواء أكانت بلدانا إسالمية أو غري إسالمية، أن يزوروا املراكز واملؤسسات 

إن كانوا قادرين على ذلك، وإال أخذوا معلومات عنها وعرضوها بعد  -ويعرفوا مدى نشاطها وصالح منهجها 
فإذا كانت صاحلة  -رجوعهم على أهل العلم واخلربة باملناهج، لريشدوهم إىل صالح تلك املناهج أو عدم صالحها 

بله  -يستمر نفعها، وزيارة هذه املؤسسات أوىل من الزيارات السياحية املباحة قدموا هلا املساعدة املستطاعة ل
  _________وميكنهم اجلمع بني السياحتني املباحة واملندوبة  -املكروهة أو احملرمة 

  .!!!وهو أكثر رجاء من كثري من البلدان اإلسالمية) ١(

تفقدوا املراكز  -أي يف خارج بلداهنم  -يف اخلارج ولو أن التجار واألغنياء الذين يزورون كثريا من البلدان 
واملدارس واملؤسسات اإلسالمية ورأوا نشاطها وحاجتها إىل املساعدة، لرمبا رقت قلوهبم وشعروا بأن من واجبهم 



مساعدة تلك املؤسسات واألخذ بيدها، وخاصة املؤسسات املوجودة يف البلدان غري اإلسالمية اليت تستفيد منها 
أن كثريا من أغنياء املسلمني ال يبذلون املال إال يف إغاثة املنكوبني من املسلمني، : ات اإلسالمية األمر السابعاألقلي

إما بكوارث طبيعية كالفيضانات والزالزل واحلروب، وما شابه ذلك، حيث يرون املنكوبني وقد أخذ اجلوع أو 
ون إىل إغاثتهم، وذلك أمر مطلوب بل فرض كفاية العطش أو املرض أو اجلراح أو غريها حتصدهم حصدا، فيسرع

تأمث األمة اإلسالمية إذا مل يوجد فيها من يقوم به قياما كافيا، ولكن أولئك األغنياء يغفلون عن جماالت الوقاية من 
  .الكوارث والنكبات قبل نزوهلا

دول الكافرة، ويعرف األغنياء أن بعض الشعوب اإلسالمية معرضة لالعتداء عليها من قبل بعض ال: ومن أمثلة ذلك
املسلمون مبا فيهم بعض احلكام أن تلك الشعوب اإلسالمية حتتاج إىل املال الذي ميكنها من الدفاع عن نفسها إذا 

هجم عليها ذلك العدو، فال جتد من ميدها باملال املطلوب، حىت ينفذ العدو عدوانه عليها، ويقضي على كل 
واالقتصادية وغريها، فيهدم بيوهتا ويقتل رجاهلا ويرمل نساءها وييتم أطفاهلا الذين مؤسساهتا الدينية والتعليمية 

يشردون يف العراء جوعى عطشى جرحى مرضى، وعند ذلك يبذل األغنياء بعضا من أمواهلم، إلنقاذ حياة بعض من 
جادوا ببعض أمواهلم  -ء األغنيا -نزلت هبم النكبة، واحتل العدو ديارهم وهنب أمواهلم وسىب ذراريهم ولو أهنم 

  !تلك قبل االعتداء لكان يف ذلك وقاية من االعتداء قبل وقوعه، فهل يعي األغنياء هذا األمر؟

سباق املواقع أي أن يقوم كل شخص من املسلمني القادرين على السباق باحلق إىل العقول : الوسيلة السادسة عشرة
عذر يف ترك القيام هبذه الوسيلة، ألنه ال يكلف االنتقال بالسباق من موقعه الذي هو فيه هبذا السباق وليس لقادر 

إىل موقع آخر، حىت يعتذر بالوقت أو باملال أو غري ذلك، فاملطلوب منه أن يتخذ الوسائل املمكنة للسباق باحلق إىل 
رته من العقول يف حميطه الذي هو فيه فرب األسرة أو أي عضو من أعضائها، عليه أن حيصن عقول أفراد أس

 -من أمكن منهم  -الباطل، ويوصل إليها احلق يف حميط أسرته وأقاربه، واجلار عليه أن يفعل ذلك مع جريانه 
واملدرس مع زمالئه املدرسني وطالبه، والطالب مع زمالئه، وميكن أن يفعل ذلك مع أساتذته باحلكمة واألدب 

الكبار واملوظف يفعل ذلك مع زمالئه وخدمه والطبيب واألسلوب املناسب واملدير يفعل ذلك مع موظفيه الصغار و
يفعل ذلك مع مرضاه ومراجعيه وزمالئه، واملهندس يفعل ذلك مع زمالئه وعماله، ورئيس املصنع يفعل ذلك مع 

موظفيه وعماله، وهكذا كل موظف مع زمالئه ومن هم حتت إدارته والوزير يف وزارته من أعالها إىل أسفلها، 
  .ع من هم حتت يده، والقادرون على فعل ذلك مع رئيس الدولة يفعلون ذلك معهورئيس الدولة م

وفرق الرياضة فيما بينهم ومع الفرق األخرى املشاركة هلم يف رياضتهم، ومسؤولو النوادي مع من هم حتت يدهم، 
يف وضع املناهج وهكذا اخلرباء يف جمال خرباهتم فخرباء املناهج يراعون . وكل عضو يفعل ذلك مع العضو اآلخر

هدف السباق إىل العقول باحلق وصيانتها من الباطل ومؤلفو الكتب الدراسية يضعون ذلك اهلدف يف تأليف كتبهم 
وهكذا ال يبقى أحد قادر على السباق إىل العقول باحلق إال أمكنه القيام بذلك يف موقعه وقد تتعدد املواقع للشخص 

، أو مدير مدرسة، أو رئيس شركة، أو قائد كتيبة، أو ضابط عادي أو الواحد، كأن يكون رب أسرة وإمام مسجد
جندي أو غري ذلك وقد يكون موقع الشخص واسعا، كرئيس الدولة املسؤول عن رعيته كلها، فهو قادر مبا مكنه 

فذ، وأن يكوِّن اهللا من املسؤولية األوىل، أن يأمر وأن يعني املأمور مبا حيتاج إليه، وأن يعني من يتابع األمر حىت ين
اللجان اليت تبلغه مبا يوجد من باطل قد غرس يف العقول أو يراد غرسه، فيتخذ التدابري الالزمة يف أي مرفق لصيانة 



العقول وتصفيتها مما علق هبا، وباحلق املفقود الذي جيب أن يصل إىل العقول فيتخذ التدابري الالزمة إلبالغ ذلك 
  .احلق إىل العقول

ول عن إبالغ احلق إىل من أمكنه إبالغه إليه من غري رعيته، للعالقات الواسعة مع البلدان وهو كذلك مسؤ
األخرى، ومبا عنده من إمكانات االتصال برؤساء الدول األخرى اتصاال شخصيا، أو عن طريق أي وسيلة من 

رة وغري جماورة، عن طريق وسائل االتصال، ومبا عنده من وسائل اإلعالم اليت ميكن أن تصل إىل شعوب كثرية جماو
اإلذاعة والتلفاز واألقمار الصناعية وغريها إن وسيلة املواقع وسيلة واسعة إذا نظرنا إليها هذه النظرة الشاملة، 

حبيث يقوم كل فرد وكل شركة أو مؤسسة، بالسباق باحلق إىل العقول من مواقعهم، فما من صاحب حق قادر على 
وليعلم صاحب كل موقع قادر على صيانة عقول من هم يف ) ١(يف موقع أو مواقع  السباق به إىل العقول إال كان

موقعه من الباطل أو إبالغ احلق إليها، مث مل يفعل ومل يقم بذلك غريه قياما كافيا، أنه آمث سيسأله اهللا عن ذلك يوم 
الكالم على القسم األول من لقائه وهذه الوسيلة جديرة بأن تسمى دعوة املواقع أو سباق املواقع وهبذا ينتهي 

  _________) ٢(وسائل السباق إىل العقول باحلق وهو الوسائل السلمية 
فالشخص أو اجلماعة قد ترى موقعها ضيق املساحة ، لكن املساحة هي األرض كلها بالنسبة لكل املواقع يف ) ١(

  ؟.من النسخة املخطوطة باليد١٩٦انظر ص ) ٢(سفر أو حضر 

اجلهاد العسكري كل الوسائل املاضية وغريها تشملها كلمة اجلهاد يف سبيل اهللا ألن اجلهاد : عشرة الوسيلة السابعة
قسم معنوي، وقسم مادي، فالوسائل املاضية من قسم اجلهاد املعنوي، واجلهاد املادي هو اجلهاد القتايل : قسمان

  )١. (ن سبيل اهللا بالسيف والصاروخالشامل إلعداد الرجال والعتاد، ومقارعة طغاة الباطل الذين يصدون ع
واجلهاد العسكري ليس وسيلة للسباق إىل العقول باحلق باإلكراه، فال إكراه يف الدين، ولو أن أحدا أكره أحدا 

على أن يصرح بأنه مؤمن بدينٍ مَّا من األديان، وقلبه غري مؤمن به يف الواقع، ملا كان لإلكراه معىن إال العدوان وإمنا 
سيلة لتحطيم السدود وإزالة العقبات اليت تقف يف طريق إبالغ احلق إىل عقول الناس فإذا ما متكن أهل اجلهاد و

احلق من إبالغ احلق إىل عقول الناس، ومتكن الناس من مساع احلق دون عقبات، فال سبيل بعد ذلك إىل إكراه أحد 
  _________ه على اهللا ممن بلغه احلق على اعتقاده، بل إن شاء قبله وإن شاء رفضه وحساب

  .للمؤلف) ٥٣٧ - ٢٧٣/  ١(راجع كتاب اجلهاد يف سبيل اهللا حقيقته وغايته ) ١(

لكن ملا كان أعداء احلق من الطغاة يضيقون باحلق، وال يأذنون ألهله بأن يبلغوه للناس، بل حياربونه وحياربوهنم، 
ويف نفس الوقت يتخذون كل وسيلة للسباق بالباطل ومينعون الناس من مساع احلق، ليختاروا اإلميان به أو رفضه، 

فإن اهللا تعاىل شرع ألهل احلق أن جياهدوا أولئك الطغاة باحلديد، ليتمكن أهل احلق من تبليغ . إىل عقول الناس
احلق، ويتمكن الناس من مساعه وقد دل التاريخ والقرآن والواقع، أنه ال غىن ألهل احلق عن اختاذ وسيلة اجلهاد 

ري، لصيانة عقول الناس من اإلكراه على اعتقاد الباطل، وليتمكن أهل احلق من إبالغ احلق إىل عقول الناس العسك
  )١. (دون إكراه على اعتقاده

_________  
  ).١١٦ - ١٠٧/  ١(للجهاد أهداف أخرى فصلت يف املرجع السابق ) ١(



ن االعتداء على املسلمني، إلجبارهم على التخلي وما نشاهده يف هذا العصر من حماربة اإلسالم والدعاة إليه، بل م
عن دينهم والدخول يف األديان الوثنية والنصرانية، كما هو احلال يف اهلند والبوسنة واهلرسك، وما حيصل يف بعض 

حرَبها لدعاة تطبيق الشريعة اإلسالمية، كل  -وال ختفي  -البلدان اإلسالمية، من حكوماهتا العلمانية اليت ُتظهِر 
بعد أن أخفقت وسائل كثرية من الوسائل املعنوية يف  -ذلك يدل داللة واضحة أن هذه الوسيلة هي أجنع الوسائل 

يف إتاحة الفرصة للحق، ليصل إىل عقول الناس، ولصيانة تلك العقول من الباطل  -رد أعداء اإلسالم إىل صواهبم 
ء كلمة اهللا، واهللا غالب على أمره وحتطيم احلواجز اليت قيض اهللا للمسلمني من يقودهم باجلهاد يف سبيل اهللا إلعال

يضعها الطغاة يف طريق أهل احلق، إلبالغه إىل عقول الناس أمر مشروع، ألن إبالغ احلق إىل تلك العقول مشروع 
  .وال ميكن أن يصل إليها إال بتحطيم تلك احلواجز، وتلك احلواجز هي الطغاة الذين يقفون ضد احلق بالقوة

م أهل الباطل اليوم يتذرعون مبا يدعونه من حقوق اإلنسان، ليسقطوا دوال يزعمون أهنا تقف ضد حقوق وهاه
اإلنسان يف شعوهبا، ووصل األمر هبم أن يعتربوا من حقوق اإلنسان عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية يف أي بلد 

ولو أجريت انتخابات حزبية تعددية باسم  إسالمي، ولو كان غالب أهل البلد ينادون بتطبيق الشريعة يف بلدهم، بل
الدميقراطية اليت هم يزعمون تقديسها وعدها من حقوق اإلنسان يف الشعوب، وفاز دعاة تطبيق الشريعة اإلسالمية 

فوزا ساحقا، فإن أعداء اإلسالم ودعاة حقوق اإلنسان ومقدسي الدميقراطية، يقفون بدون حياء جبانب فئة قليلة من 
هبم العلمانيني، لسحق األغلبية املسلمة من الشعب، لئال يستقر احلق ويعلو ويزهق الباطل ويزول وإذا عبيدهم وأذنا

كان هذا هو موقف أهل الباطل من أجل محايته ومحاية العقول من نفاذ احلق إليها، فإن أهل احلق أوىل بتحطيم 
إليصال احلق الذي حيملونه إىل  -ق ولكن ال إلكراه الطغاة املردة أنفسهم على اعتقاد احل -سدود أهل الباطل 

اعتقادهم احلق أو عدم اعتقاده ولنضرب  -دون إكراه  -الناس، وليسمع الناس دعوهتم إىل احلق وبيانه، مث يقرروا 
  :مثاال يقرب هذا املعىن

 إىل حارة شب فيها حريق، فجاءت جندة اإلطفاء إلطفاء احلريق، وجاءت جندة اإلسعاف الطيب لنقل املصابني
املستشفيات ملعاجلتهم، فوجدت النجدتان رجاال مسلحني حييطون بتلك احلارة اليت أصاهبا احلريق، مينعون جندة 

اإلطفاء من إطفاء احلريق، ومينعون جندة اإلسعاف الطيب من إسعاف املصابني، ومينعون أهل احلارة من اهلرب منها 
على الدولة أن تبعث فرقا من الشرطة أو اجليش، لطرد املسلحني  لينجوا بأنفسهم من املوت أال جيب يف هذه احلالة

الظاملني الذي حييطون باحلارة احملروقة، إلجبار أهلها على البقاء يف هلب النار ليحترقوا، ومنع من يريد إسعافهم من 
  !الوصول إليهم إلنقاذهم؟

طل من طريق احلق، ليصل إىل عقول ال بد أن يكون جواب كل عاقل باإلجياب وهكذا جيب أن يزال طغاة البا
  .الناس، ومن طريق الناس ليصل إليهم احلق

فالباطل أشد خطرا من النار، واحلق أكثر ضرورة من اإلطفاء واإلسعاف، والناس الذين حيجر عليهم الطغاة وال 
وأهل احلق  يأذنون هلم بسماع احلق وفهمه، أعظم حاجة إىل إطالق حريتهم من الذين شب احلريق يف منازهلم،

أجدر بالوصول إىل الناس من فرق اإلغاثة املادية إلغاثتهم باحلق، وطغاة الباطل الذين مينعون وصول احلق إىل الناس 
فغاية ما يسببه احلريق هو تلف . أوىل باالستئصال من مانعي جندة اإلطفاء من احلرائق، وجندة إسعاف املصابني

تعوض والنفوس هلا آجال ال بد منها، والنفس اليت متوت وهي مؤمنة ستنال األموال والنفوس يف الدنيا، واألموال 



الثواب اجلزيل والفوز الدائم برضا اهللا وجنة اخللد أما البقاء يف ضالل الكفر وظلماته واتباع الباطل والبقاء يف 
  .نار جهنم والعياذ باهللاظلماته، فإن هنايته الشقاء والنكد يف الدنيا، والوقوع يف سخط اهللا والعذاب الدائم يف 

  غايات أهل الباطل يف السباق إىل العقول

غايات يف سباقهم بباطلهم  -كذلك  -كما أن ألهل احلق غايات يف سباقهم باحلق إىل العقول، فإن ألهل الباطل 
هتم تلك إىل العقول، وقد ال يصرحون بتلك الغايات، ولكن أعماهلم وتصرفاهتم تدل على غاياهتم ولنذكر أهم غايا

  :إمجاال، مث نشرع يف تفصيلها
تكذيب الرسل : الصد عن سبيل اهللا الغاية الثالثة: التمتع املطلق بكل ما يف احلياة الدنيا الغاية الثانية: الغاية األوىل
ت الغاية إخراج الناس من النور إىل الظلما: الْحَْول بني الناس وبني إقامة احلجة عليهم الغاية اخلامسة: الغاية الرابعة
حماربة احلكم مبا أنزل اهللا : إنكار اإلميان بالغيب الغاية الثامنة: إحالل الشرك حمل التوحيد الغاية السابعة: السادسة

غرس األخالق الفاسدة يف نفوس الناس الغاية : حماربة الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني الغاية العاشرة: الغاية التاسعة
  . التمتع املطلق بكل ما يف احلياة الدنيا: األرض الغاية األوىلاإلفساد يف : احلادية عشرة

هنا مقصودة، ألن أهل احلق يتمتعون بكثري مما يتمتع به أهل الباطل، من مأكل ومشرب ومنكح ] املطلق: [وكلمة
ن ومسكن ومركب ومنصب وجاه، وغري ذلك، ولكن متتع أهل احلق بذلك ليس متتعا مطلقا، وإمنا هو مقيد مبا أذ

اهللا فيه وشرعه خبالف أهل الباطل، فإهنم يتمتعون بكل ما يف األرض متتعا مطلقا، أي خاليا من كل قيد، من دين أو 
خلق، ودون معارض من رسل أو أنبياء ودعاة خري، وال يقيدهم إال قيد واحد فقط، وهو عدم القدرة على تناول ما 

الباطل كثرة، ال تدع جماال ألهل احلق يف صدهم عن الوصول  يشتهون وهذه الغاية ال تتحقق هلم إال إذا كثر أهل
إىل غاياهتم تلك، ولذلك فهم يسعون جادين يف سباقهم إىل عقول الناس، ليكسبوا أكرب عدد منهم، ليقفوا يف 
هد صفهم للوصول إىل غاياهتم تلك وصد من حياول منعهم منها وقد أبرز اهللا تعاىل هذه الغاية يف كتابه، والواقع يش

ذَرُْهمْ { : وقال تعاىل) ١(} َوالَِّذيَن كَفَرُوا َيَتَمتَُّعونَ وََيأْكُلُونَ كََما َتأْكُلُ الْأَنَْعاُم َوالنَّاُر َمثًْوى لَُهمْ { : هبا، قال تعاىل
  _________) ٢(} َيأْكُلُوا َوَيَتَمتَّعُوا َوُيلْهِهُِم الْأََملُ فَسَْوَف َيْعلَُمونَ 

  .٣: احلجر) ٢( ١٢: حممد) ١(

ال َيغُرَّنََّك َتقَلُّبُ الَِّذيَن كَفَُروا { : وقال تعاىل) ١(} ِلَيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم َوِلَيَتَمتَّعُوا فََسْوَف َيْعلَُمونَ { : وقال تعاىل
اآليات يهدد اهللا تعاىل الكافرين الذين  ويف هذه) ٢(} َمتَاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجهَنَُّم َوبِئَْس الِْمَهادُ }{ ِفي الْبِالدِ 

جعلوا غايتهم التمتع باحلياة الدنيا، وحرصوا على حتقيق هذا التمتع الذي أهلاهم عن عبادة اهللا وطاعته وطاعة رسله 
إِنَّ {  -مبينا نوعا من أنواع هذا التمتع وهو العلو يف األرض  -: مبا ينتظرهم من جزاء يوم القيامة وقال تعاىل

َساَءُهْم إِنَُّه كَانَ ِمَن َعْونَ َعلَا ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيًعا َيسَْتْضِعُف طَاِئفَةً مِْنُهْم ُيذَبُِّح أَْبَناَءُهْم َوَيسَْتحْيِي نِِفْر
  _________) ٣(} الُْمفِْسِديَن 

  .٤: القصص) ٣( ١٩٧،  ١٩٦: آل عمران) ٢( ٦٦: العنكبوت) ١(

َوَناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه قَالَ َيا قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َوَهِذِه { : ا من علو فرعون، يف قوله تعاىلوبني تعاىل شيئ
لَا أُلِْقَي َعلَْيِه فَلَْو}{ أَْم أََنا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني َولَا َيكَاُد ُيبِنيُ }{ الْأَْنهَاُر َتْجرِي ِمْن َتْحِتي أَفَلَا ُتْبِصُرونَ 



فغاية ) ١(} فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني }{ أَسْوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ أَْو َجاَء َمَعُه الَْملَاِئكَةُ ُمقْتَرِنَِني 
ك حياولون خداع اجلماهري العلو يف األرض بامللك واملال وكثرة األتباع، ولذل -وكذلك كل الفراعنة  -فرعون 

وقد أرسل إليه  -والشعوب مبظاهر ملكهم وضعف أهل احلق والوقوف ضدهم وقال تعاىل عن فرعون، أيضا 
ثُمَّ أَدَْبَر }{ فَكَذََّب َوَعَصى { :  -موسى يدعوه إىل طاعة اهللا، مع ما لدى موسى من آيات دالة على صدق رسالته 

  _________) ٢(} فَقَالَ أََنا َربُّكُُم الْأَْعلَى  }{فََحَشَر فَنَاَدى }{ َيْسَعى 
  .٢٤،  ٢١: النازعات) ٢( ٥٤،  ٥١: الزخرف) ١(

إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى { : يف قصة قارون  -عن منوذج من مناذج التمتع باملال والغىن والترف  -وقال تعاىل 
ِحبُّ وزِ َما إِنَّ َمفَاِتَحهُ لََتُنوُء بِالُْعْصَبِة أُوِلي الْقُوَِّة إِذْ قَالَ لَُه قَْوُمُه لَا َتفَْرحْ إِنَّ اللََّه لَا ُيفََبَغى َعلَْيهِْم َوآَتْينَاُه ِمَن الْكُُن

أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َولَا َتْبغِ  وَاْبَتغِ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر الْآِخَرةَ وَلَا تَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا وَأَْحِسْن كََما}{ الْفَرِِحَني 
قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي أََولَْم َيعْلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن }{ الْفََساَد ِفي الْأَْرضِ إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن 

فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه }{ قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمًعا وَلَا ُيسْأَلُ َعْن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ  قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه
  _________) ١(} قَالَ الَِّذيَن يُرِيُدونَ الَْحيَاةَ الدُّْنَيا يَالَْيَت لََنا ِمثْلَ َما أُوِتَي قَاُرونُ إِنَّهُ لَذُو َحظٍّ َعظِيمٍ 

  .اآليات من سورة القصص )١(

وهذا االحتفاء مبن عندهم متاع احلياة الدنيا، هو من غاياهتم اليت يريدون حتقيقها، وهم يعلمون أهنم ال حيتفي هبم 
وهم على باطل إال أتباعهم من أهل الباطل، وأما أهل احلق فال يعبأ ون مبا عندهم من متاع احلياة الدنيا، وهلذا فإن 

َوقَالَ الَِّذيَن أُوتُوا { : ن ذرعا بأهل احلق، لعدم اغترارهم مبا عندهم، كما قال تعاىل يف هذه القصةأهل الباطل يضيقو
  )١. (} الِْعلَْم َويْلَكُْم ثََوابُ اللَِّه خَْيٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا َولَا ُيلَقَّاَها إِلَّا الصَّابُِرونَ 

ل احلق يزنون الناس وما ميلكون باإلميان والعمل الصاحل والصرب، وهي أه: فامليزان خيتلف عند هؤالء وأولئك
الصفات اليت يترتب عليها رضوان اهللا وثوابه، وأهل الباطل يزنون الناس مبا عندهم من ملك وغىن وشتان شتان 

_________  
  .القصص) ١(

ف وهنيهم عن املنكر، ليقيدوا ومما يدل على أن أهل الباطل يضيقون ذرعا بأهل احلق ونصحهم وأمرهم باملعرو
موقف قوم شعيب من نصحه هلم بالتزام عبادة اهللا وحده والعدل وترك : متتعهم يف احلياة الدنيا بقيود شرع اهللا

غَْيُرُه َولَا َتْنقُصُوا  وَإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم شَُعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه{ : الظلم والفساد، كما قال تعاىل
َوَيا قَْومِ أَْوفُوا الِْمكْيَالَ َوالْمِيَزانَ }{ الِْمكَْيالَ وَالِْميَزانَ إِنِّي أََراكُْم بَِخْيرٍ وَإِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ ُمِحيٍط 

بَِقيَّةُ اللَِّه خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َوَما أََنا }{ لْأَْرضِ ُمفِْسِديَن بِالِْقْسِط َولَا َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياءَُهْم َولَا تَْعثَْوا ِفي ا
أَْنَت ُء إِنََّك لَقَالُوا يَاُشَعْيُب أََصلَاُتَك َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما َيعُْبُد آَباُؤَنا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَمَْواِلَنا َما َنَشا}{ َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ 
  _________) ١(} الَْحِليُم الرَِّشيدُ 

  .اآليات من سورة هود) ١(

الصد عن سبيل اهللا هذه هي الغاية الرئيسة الثانية اليت يريد أهل الباطل حتقيقها يف السباق إىل العقول، : الغاية الثانية
أي حتقيق كل ما يضاد غايات أهل وهي الصد عن سبيل اهللا وحماربة احلق وأهله، ونصر الباطل وتثبيته يف األرض، 



احلق وخيالفها من غايات وقد أوضح القرآن الكرمي يف آيات كثرية منه أن أهل الباطل كلهم يصدون عن سبيل اهللا، 
يأيت الزما، " َصدَّ: "سواء يف ذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو املشركون الوثنيون أو املنافقون وفعل

عن الشيء واالمتناع من قبوله، ويأيت متعديا، ومعناه صرف غريه عن الشيء وعن قبوله، ومعناه انصراف الصاد 
وال يصرف اإلنسان غريه عن احلق إال إذا كان هو نفسه قد انصرف عنه، ألن صاحب احلق ال ينصرف عنه وال 

َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا  قُلْ يَاأَْهلَ الِْكتَابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعْن{ : يصرف غريه قال تعاىل عن أهل الكتاب
  _________) ١(} َوأَنُْتْم شَُهَداُء َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ 

  .٩٩: آل عمران) ١(

ِن لََيأْكُلُونَ أَمَْوالَ النَّاسِ بِالْبَاِطلِ يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ كَِثًريا ِمَن الْأَحَْبارِ وَالرُّهَْبا{ : وقال تعاىل عن علمائهم وعبادهم
فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهادُوا َحرَّمَْنا َعلَْيهِْم طَيِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُهْم { : وقال عن اليهود منهم) ١(} َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه 

وَلَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َبطًَرا { : عن املشركني وقال تعاىل) ٢(} َوبَِصدِِّهْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَثًِريا 
الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ { : وقال تعاىل) ٣(} َورِئَاَء النَّاسِ وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه وَاللَُّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 

الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ { : وقال تعاىل) ٤(} ا فَْوَق الَْعذَابِ بَِما كَاُنوا يُفِْسُدونَ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاًب
  _________) ٥(} ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا اتََّبُعوا الَْباِطلَ { : إىل قوله} أَْعَمالَُهْم 

  .٣،  ١: حممد) ٥( ٨٨: النحل) ٤( ٤٧: األنفال) ٣( ١٦٠: النساء) ٢( ٣٤: التوبة) ١(

َوإِذَا ِقيلَ لَُهمْ َتَعالَْوا إِلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَّسُولِ َرأَْيتَ الُْمَناِفقِنيَ { :  -النفاق االعتقاد  -وقال تعاىل عن املنافقني 
) ٢(} ْيمَانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فَلَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني اتََّخذُوا أَ{ : وقال تعاىل) ١(} َيُصدُّونَ َعْنَك ُصُدوًدا 

هاتان مها الغايتان ) ٣(} اتََّخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ { : وقال تعاىل
التمتع بكل ما يف احلياة الدنيا : باطل نصب أعينهم يف سباقهم إىل العقول بباطلهمالرئيستان اللتان يضعهما أهل ال

  _________بدون التقيد بشرع اهللا، والصد عن سبيل اهللا من أجل إبطال احلق وتثبيت الباطل 
  .٢: املنافقون) ٣( ١٦: اجملادلة) ٢( ٦١: النساء) ١(

أقوى وسيلة يتمكن هبا أهل الباطل، من اخلالص من التقيد بدين تكذيب الرسل والكفر بالوحي إن : الغاية الثالثة
تكذيب أولئك الرسل يف دعواهم أن اهللا تعاىل بعثهم إىل : اهللا، ومن االستجابة لرسله، عليهم الصالة والسالم، هي

اهللا هلم  اخللق هلدايتهم بوحيه، ووصف أولئك الرسل بضد ما يتصفون به من الصفات احلميدة اليت أهلتهم الختيار
رسال إىل الناس، فيصفوهنم بالضالل بدل اهلدى، وبالسفه بدل الرشد، وباجلنون بدل كمال العقول، وجيعلوهنم حمال 
للسخرية واالستهزاء بدال من االحترام والتوقري وينعتون الوحي الذي أنزله اهللا عليهم ومجيع الكتب السماوية اليت 

بأهنا أساطري األولني وبأهنا كذب وافتراء قال تعاىل عن  -القرآن الكرمي وآخرها  -نزل هبا جربيل من عند اهللا 
فَتََولَّى بُِركْنِهِ }{ َوِفي ُموَسى إِذْ أَْرَسلَْناُه إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ { :  -عليه السالم  -فرعون وقومه يف موسى 
  _________) ١(} َوقَالَ َساِحٌر أَْو َمْجُنونٌ 

  .٣٩،  ٣٨: ذارياتال) ١(

وأخرب تعاىل أن دأب األمم املكذبة لرسله عليهم الصالة والسالم يف كل األزمان، هو االستهزاء والسخرية هبم، 
َك َما كَذَِل{ : وقال تعاىل) ١(} َياَحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد َما يَأِْتيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ { : كما قال تعاىل



وهكذا وصفوا ) ٢(} أََتوَاصَْوا بِِه َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ }{ أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِلَّا قَالُوا سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ 
قَالُوا َما َهذَا إِلَّا ِسْحٌر  فَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى بِآَياتَِنا َبيَِّناٍت{ : بينات الرسل أهنا سحر، كما قال تعاىل عن فرعون وقومه

  )٣(} ُمفَْتًرى َوَما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آَباِئَنا الْأَوَِّلنيَ 
  _________) ٤(} فَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني { : وقال عمن كفر بعيسى من بين إسرائيل

  ٣٠:يس) ١(
  .١١٠: املائدة) ٤( ٣٦: القصص) ٣( ٥٣،  ٥٢: الذاريات) ٢(

َوإِذَا ُتتْلَى { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال تعاىل عن املشركني الذين كفروا بالوحي املنزل على رسولنا حممد 
كُْم َوقَالُوا َما َهذَا إِلَّا إِفٌْك ُمفَْتًرى َوقَالَ َعلَْيهِْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا َرُجلٌ يُرِيُد أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَباُؤ

َولَْو نَزَّلَْنا َعلَْيَك ِكتَاًبا ِفي ِقْرطَاسٍ { : وقال تعاىل عنهم) ١(} الَِّذيَن كَفَُروا لِلَْحقِّ لَمَّا َجاءَُهْم إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 
َوقَالُوا َياأَيَُّها الَِّذي نُزِّلَ َعلَْيِه { : وقال تعاىل عنهم) ٢(} كَفَرُوا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن 

  )٣(} الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ 
_________  

  .٦: احلجر) ٣( ٧: األنعام) ٢( ٤٣: سبأ) ١(

حيصل ذلك بإعراض قادة الباطل عن مساع احلق الذي يأيت به الْحَْول بني الناس وإقامة احلجة عليهم و: الغاية الرابعة
أهله، وحبض غريهم على اإلعراض عن حجج احلق وتدبرها واإلصغاء إليها، بل وأمرهم بإحداث اللغط والضوضاء 

آِن َوالْغَْوا ِفيِه لََعلَّكُمْ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا لَا َتْسَمُعوا لَِهذَا الْقُْر{ : عندما يدعو أهل احلق إليه، كما قال تعاىل عنهم
َوقَالُوا قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر َوِمْن َبيْنَِنا َوَبيْنَِك ِحجَاٌب { : وقال تعاىل) . ١(} َتْغِلُبونَ 

يصرح أهل الباطل مبثل ما دلت عليه اآليتان  وليس من شرط هذا احلْول وحتققه أن) ٢(} فَاْعَملْ إِنََّنا َعاِملُونَ 
ال تسمعوا كالم الدعاة إىل اهللا، أو أن على قلوبنا أغطية ال يصل إليها ما يدعون إليه، بل : املذكورتان، فيقولوا

يتحقق بكل سبيل يؤدي إىل ذلك احلول، كوضع مناهج تعليمية، أو برامج إعالمية، أو نواد ثقافية، أو رياضة، أو 
ينما، أو غريها مما يلهي الناس ويشغلهم عن مساع احلق وحججه ودالئله، وهذا األسلوب أشد تأثريا يف دور س

  _________) ٣(الناس من األمر الصريح باإلعراض عن احلق 
وسيأيت احلديث عن الوسائل يف مكانه ، هذا مع العلم أن بعض الغايات قد ) ٣( ٥: فصلت) ٢( ٢٩: فصلت) ١(

  .غريها من الغايات ، فكون أمرٍ ما وسيلة أو غاية أمر نسيب تكون وسائل اىل

َوالَِّذيَن كَفَرُوا أَوِْلَياُؤُهمُ الطَّاغُوُت { : إخراج الناس من النور إىل الظلمات كما قال تعاىل: الغاية اخلامسة
  _________) ١(} ُيْخرِجُوَنُهْم ِمَن النُّورِ إِلَى الظُّلَُماتِ 

إخراج الناس من : د سبق بيان النور والظلمات ، عند الكالم على غايات أهل احلق ، ومنهاوق. ٢٥٧: البقرة) ١(
  .الظلمات إىل النور

إحالل الشرك حمل التوحيد ويكون ذلك بتقديس الطواغيت اليت تنصب نفسها أو ينصبها غريها : الغاية السادسة
ت، أو هي من علماء السوء الذين يشترون بآيات آهلة للبشر، سواء أكانت قبورا أو حجارة أو أشجارا أو حيوانا

اهللا مثنا قليال، كما فعل علماء اليهود من قبل وغريهم، من أمثال اجملالس النيابية أو الربملانية اليت تعطي نفسها حق 



خل يف التشريع الذي حيل ما حرم اهللا، وحيرم ما أحل اهللا، حتقيقا ملصاحل الطواغيت احملاربني لإلسالم وشريعته ويد
ذلك طواغيت احلكام املستبدون الذين يشرعون للناس تشريعا خيالف شريعة اهللا، وحياربون تلك الشريعة عن طريق 
إصدار مراسيم وقوانني وأنظمة ال يقرها اإلسالم، حربا منهم هللا ورسوله وكتابه املبني وهلذا كان طواغيت املشركني 

إليه، ويظهرون أن األصل هو الشرك الذي يقوم على تعدد اآلهلة، العرب يستنكرون التوحيد ويتعجبون من الدعوة 
َوَعجِبُوا أَنْ َجاَءُهْم مُْنِذٌر مِْنُهْم َوقَالَ { : مصادمة للفطرة الربانية اليت فطر اهللا الناس عليها، كما قال تعاىل عنهم

  _________) ١(} ًدا إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُعجَاٌب أََجَعلَ الْآِلَهةَ إِلًَها َواِح}{ الْكَاِفُرونَ َهذَا َساِحٌر كَذَّاٌب 
  .٥،  ٤:ص) ١(

فََوْيلٌ لِلَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكَتاَب بِأَْيِديهِْم ثُمَّ َيقُولُونَ َهذَا ِمْن { : وقال تعاىل عن علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالدين
اتََّخذُوا { : وقال تعاىل) ١(} ْيلٌ لَُهْم ِممَّا كََتَبتْ أَْيِديهِْم َووَْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ ِعْنِد اللَِّه لَِيْشَترُوا بِِه ثََمًنا قَِليلًا فََو

إِلَّا ُهَو سُْبحَاَنُه َعمَّا  لًَها َواِحًدا لَا إِلََهأَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَاَنُهمْ أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه َوالَْمِسيحَ اْبَن َمرَْيَم َوَما أُِمرُوا إِلَّا ِلَيعُْبُدوا إِ
وإمنا كان اختاذهم إياهم أربابا من دون اهللا، التباعهم يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا، ) ٢(} ُيْشرِكُونَ 

  )٣. (كما وردت بذلك السنة يف تفسري اآلية 
_________  

كتب التفسري ، ومنها تفسري الطربي ، وتفسري ابن يراجع يف تفسري اآلية يف ) ٣( ٣١: التوبة) ٢( ٧٩: البقرة) ١(
  .كثري ، رمحهما اهللا

إنكار اإلميان بالغيب والصد عنه ومعلوم أن اإلميان بالغيب هو أساس التسليم املطلق هللا تعاىل يف أمره : الغاية السابعة
طال الوحي والرسالة من أساسها، وهنيه والدينونة له، هلذا حيرص أهل الباطل على إنكاره، ملا يف ذلك اإلنكار من إب

وكذلك من قبله من إخوانه املرسلني وتقليل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وما يتبع ذلك من حماربة هللا ورسوله 
أتباعهم، وتكثري سواد أهل الباطل الذين يقفون ضد دعوة الرسل وهلذا يتذرع أهل الباطل إىل إنكار هذا األساس 

الرسل، للداللة على صدقهم يف دعوى الرسالة، مع أهنم مهما جاءهتم من آيات مادية مل بطلبهم آيات مادية يأيت هبا 
  .تزدهم إال جحودا واستكبارا

 -يدعوهم إىل رب غري موجود، وأنه كاذب  -عليه السالم  -قال تعاىل عن فرعون الذي أوهم قومه أن موسى 
ظيمة املؤيدة ملوسى على فرعون وقومه، وكلها آيات يف دعواه الرسالة، مع ما أنزل اهللا من اآليات الع -حاشاه 

َوقَالَ ِفْرَعْونُ يَاأَيَُّها الَْملَأُ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيْرِي فَأَْوِقْد { : قال تعاىل. مادية، فجحدها مع يقينه أهنا من عند اهللا
وقال تعاىل عن ) ١(} طَِّلُع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي لَأَظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني ِلي َياَهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ فَاجَْعلْ ِلي َصْرًحا لَعَلِّي أَ

وقد شرفهم اهللا ببعث موسى رسوال منهم إليهم، وأنزل عليهم التوراة، وفضلهم على كثري من  -بين إسرائيل 
لُْتْم َياُموَسى لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى َنَرى اللََّه وَإِذْ قُ{ : وأخرجهم من استعباد فرعون وظلمه هلم -يف زماهنم  -العاملني 

  _________) ٢(} َجْهَرةً فَأََخذَْتكُمُ الصَّاِعقَةُ َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ 
  .٥٥: البقرة) ٢( ٣٨: القصص) ١(

َولَْو نَزَّلَْنا َعلَْيَك ِكتَاًبا ِفي { : إىل قوله تعاىل} فَقَْد كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم { : وقال تعاىل عن مشركي قريش
َولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا { : وقال تعاىل) ١(} ِقْرطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 



أَوْ }{ َوقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن الْأَْرضِ َيْنُبوًعا }{ ا كُفُوًرا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ مَثَلٍ فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِلَّ
أِْتَي أَوْ ُتْسِقطَ السََّماَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفًا أَْو َت}{ َتكُونَ لََك َجنَّةٌ ِمْن َنِخيلٍ َوِعَنبٍ فَتُفَجَِّر الْأَْنهَاَر ِخلَالََها تَفْجًِريا 

اًبا أَوْ َيكُونَ لََك بَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَوْ َتْرقَى ِفي السََّماِء َولَْن ُنْؤِمَن ِلُرِقيَِّك حَتَّى تَُنزِّلَ َعلَْيَنا ِكَت}{ بِاللَِّه وَالَْملَاِئكَِة قَبِيلًا 
  _________) ٢(} َنقَْرُؤُه قُلْ ُسْبَحانَ رَبِّي َهلْ كُْنُت إِلَّا َبشًَرا َرسُولًا 

  .٩٣، ٨٩: اإلسراء) ٢( ٧،  ٥: األنعام) ١(

نبذ احلكم مبا أنزل اهللا وحمو رتبته واملقصد من نبذ احلكم مبا أنزل اهللا وحماربة شرعه، أن َتْحكَُم الناَس : الغاية الثامنة
ن نبذ احلكم أهواُء أهل الباطل ورغباُتهم اليت يصوغوهنا يف صورة قوانني وأعراف وأنظمة تصادم شريعة اهللا، أل

بشرع اهللا وحتكيم ما يليب رغباهتم وأهواءهم، يسهل عليهم استعباد الناس بتشريعهم، فيتصرفون يف أنفسهم 
وأعراضهم وعقوهلم وأمواهلم، كما يشاءون بعيدا عن شريعة اهللا اليت حتفظ للناس كل ذلك، إضافة إىل التالعب 

قَالُوا َياُشعَْيُب أََصلَاُتَك { :  -رهم بأمر اهللا وينهاهم بنهيه وهو يأم -بالدين وإضاعته قال تعاىل عن قوم شعيب 
وقال تعاىل عن قوم ) ١(} لرَِّشيدُ َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا أَوْ أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَْموَاِلَنا َما َنَشاُء إِنََّك لَأَْنَت الَْحِليُم ا

{ :  -شة اليت مل يسبقهم إليها من أحد من العاملني، مع هنيهم عن الشرك باهللا وقد هناهم عن ارتكاب الفاح -لوط 
  _________) ٢(} فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُِجوا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهْم أُنَاٌس َيتَطَهَُّرونَ 

  .٥٦: النمل) ٢( ٨٧: هود) ١(

وكانوا يشرعون ألنفسهم من دون اهللا، فيحلون ما حرم اهللا وحيرمون ما أحل  -ي العرب وقال تعاىل عن مشرك
يَنُهْم َولَْو َشاَء اللَُّه َوكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ أَْولَادِِهْم ُشَركَاؤُُهْم لُِيْرُدوُهْم َوِلَيلْبِسُوا َعلَْيهِْم ِد{ :  -اهللا 

َوقَالُوا َهِذهِ أَْنَعاٌم َوَحْرثٌ ِحْجرٌ لَا َيطَْعُمَها إِلَّا َمْن َنَشاُء بَِزْعِمهِْم وَأَْنَعاٌم ُحرَِّمتْ }{ ُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ َما فََعلُو
َوقَالُوا َما ِفي ُبطُوِن َهِذهِ }{ وا َيفَْترُونَ ظُُهوُرَها وَأَْنَعاٌم لَا َيذْكُُرونَ اْسَم اللَِّه َعلَْيَها افْتَِراًء َعلَْيِه َسَيجْزِيهِْم بَِما كَاُن

}{  َوْصفَُهْم إِنَّهُ َحكِيٌم َعِليٌم الْأَْنَعامِ خَاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم َعلَى أَْزوَاجَِنا َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً فَُهْم ِفيِه ُشَركَاُء سََيجْزِيهِْم
}{ نَ ُهمْ َسفًَها بِغَْيرِ ِعلْمٍ َوَحرَُّموا َما َرَزقَُهمُ اللَُّه افْتَِراًء َعلَى اللَِّه قَْد َضلُّوا َوَما كَاُنوا ُمهَْتِديقَْد َخِسَر الَِّذيَن قََتلُوا أَوْلَاَد

  َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ جَنَّاٍت َمْعرُوَشاٍت َوغَْيَر َمْعرُوَشاٍت َوالنَّْخلَ

ا ونَ وَالرُّمَّانَ ُمَتَشابًِها َوغَْيَر ُمَتشَابٍِه كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه َولََوالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه وَالزَّْيُت
تَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّيْطَاِن إِنَّهُ َوِمَن الْأَْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه وَلَا َت}{ ُتْسرِفُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني 

ا اْشَتَملَْت َعلَْيِه ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ ِمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّ}{ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 
َوِمَن الْإِبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّا }{ بِِعلْمٍ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ َنبِّئُونِي 

أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَذًِبا ِلُيِضلَّ النَّاسَ اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ أَْم كُْنُتْم ُشَهَداَء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهذَا فََمْن 
  قُلْ لَا أَجُِد ِفي َما أُوِحيَ إِلَيَّ ُمَحرَّمًا}{ بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

فُوًحا أَْو لَْحمَ ِخنْزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجسٌ أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِلَّا أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدًما َمْس
وهم الذين ميثلهم العلمانيون اليوم ممن  -وقال تعاىل عن املنافقني ) ١(} غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد فَإِنَّ رَبََّك غَفُوٌر َرِحيٌم 

أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما أُنْزِلَ { ) : ٢(وحياربون الدعاة إىل حتكيمه  حياربون احلكم بشرع اهللا،
نْ ُيِضلَُّهْم ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَإِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك ُيرِيُدونَ أَنْ َيَتَحاكَُموا إِلَى الطَّاغُوِت َوقَدْ أُِمُروا أَنْ َيكْفُُروا بِِه َو



فَكَْيفَ }{ وًدا َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَّسُولِ رَأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ َعْنكَ ُصُد}{ َضلَالًا َبِعيًدا 
  )٣(} ِلفُونَ بِاللَِّه إِنْ أَرَْدَنا إِلَّا إِْحسَاًنا َوَتْوِفيقًا إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمصِيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِمْ ثُمَّ َجاُءوَك َيْح

_________  
 -ألن أكثرهم اآلن حيكمون الشعوب اإلسالمية خبالف املنافقني يف عهد الرسول ) ٢(اآليات من سورة األنعام ) ١(

  .اآليات من سورة النساء) ٣( -صلى اهللا عليه وسلم 

والء هللا ولرسوله واملؤمنني ويسابق أهل الباطل إىل عقول الناس مبحاربة الوالء هللا ولرسوله حماربة ال: الغاية التاسعة
وللمؤمنني، وتثبيته للشيطان وأتباعه، ولألهواء اليت يتبعوهنا، لعلمهم بأن الوالء هللا ولرسوله وللمؤمنني والء للحق، 

وال حياة هلم بدون أنصار يؤمنون بباطلهم  والوالء للحق يسلبهم والء الناس للباطل الذي ال ميلكون سواه،
ويؤيدوهنم عليه وهلذا ترى أهل الباطل حياربون من يوايل اهللا ورسوله واملؤمنني، وال يُظْهُِر والءه هلم ولباطلهم، حربا 

شعواء، كما حياربون كل دعوة إىل هذا الوالء، خوفا من أن يكثر أنصار احلق وأولياؤه، ويقل أنصار الباطل 
ياؤه، فيخسرون بذلك اجلاه واملال واملنصب، وينتهي تسلطهم على رقاب الناس وطغياهنم، ويقربون من وأول

يواليهم على باطلهم ويرفعون منزلته باجلاه واملال واملنصب، مع العلم أن الذي يكون والؤه لغري احلق ال يثبت 
ية، فإذا ظن أن تلك املصلحة ستنقطع، أو أنه والؤه وال يدوم؛ ألنه إمنا يوايل من رأى أن يف مواالته مصلحة ماد

  .!سينال مصلحة أعظم منها من صاحب باطل آخر، نقل والءه هلذا وأصبح عدوا ملن سبق أن كان مواليا له

تثبيت األخالق الفاسدة يف األرض ومن أهم غايات أهل الباطل، متكني األخالق الفاسدة وإشاعتها : الغاية العاشرة
ض، ومطاردة األخالق الفاضلة وأهلها والتضييق عليهم، لتأسن األرض وتفسد احلياة، حتقيقا بني الناس يف األر

وَاللَُّه ُيرِيُد أَنْ { : إلشباع شهواهتم ونزواهتم اليت ال تتحقق مع وجود األخالق الفاضلة وغلبتها، كما قال تعاىل
إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيعَ { : وقال تعاىل) ١(} ِت أَنْ َتِميلُوا َمْيلًا َعِظيًما َيُتوَب َعلَْيكُْم َويُرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشََّهوَا

َوَمْن َيتَّبِْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَإِنَّهُ { : وقال تعاىل) ٢(} الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة 
  )٣(} ُر بِالْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َيأُْم

  )٤(} الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمْنُهمْ ثُمَّ َيْنقُُضونَ َعْهدَُهْم ِفي كُلِّ َمرٍَّة وَُهْم لَا َيتَّقُونَ { : وقال تعاىل
ْعلَُم إِنََّك لََرُسولُُه َواللَُّه َيْشَهُد إِنَّ الُْمَناِفِقنيَ إِذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه وَاللَُّه َي{ : وقال تعاىل
  _________) ٥(} لَكَاِذُبونَ 

  ١: املنافقون) ٥( ٥٦: األنفال) ٤( ٢١: النور) ٣( ١٩: النور) ٢( ٢٧: النساء) ١(

أَرَْبٌع َمْن كُنَّ ِفيِه كَانَ ُمَناِفقًا « : ْيِه َوَسلََّم قَالَويف احلديث الصحيح عن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّه َعلَ
 َوإِذَا َحدَّثَ كَذََب َوإِذَا َخاِلًصا َوَمْن كَاَنْت ِفيِه َخْصلَةٌ ِمْنُهنَّ كَاَنْت ِفيِه َخْصلَةٌ ِمَن النِّفَاقِ َحتَّى َيَدَعَها إِذَا اْؤُتِمَن َخانَ

 -مبا فيها أغلب الشعوب اإلسالمية  -وبنظرة عجلى إىل أحوال األمم اليوم ) ١(» فََجَر  َعاَهَد غََدَر َوإِذَا خَاَصَم
يتضح للناظر ما تعانيه البشرية من األخالق الفاسدة، وما جىن به عليها دعاة الباطل الذين حياربون األخالق 

يتضح للناظر كذلك حاجة العامل الفاضلة بكل الوسائل واإلمكانات، ويثبتون األخالق الفاسدة وينشروهنا كذلك و
اليوم إىل سباق أهل احلق بأخالقهم الفاضلة، إىل عقول الناس، لينقذوا البشرية من األخالق الفاسدة اليت اختذ أهل 

الباطل كل الوسائل ليسبقوا هبا إىل عقول الناس الذين ذاقوا من جراء ذلك شىت أنواع العذاب يف الدنيا، مع ما 



   وغضبه يف اآلخرةينتظرهم من مقت اهللا
_________  

  .٨٨: ومسلم. ٣٣: البخاري - ٧) ١(

اإلفساد يف األرض أراد اهللا تعاىل من عباده أن يصلحوا يف األرض، وال يفسدوا، ألن اإلفساد : الغاية احلادية عشرة
ترضى ال  -كعادهتم -يف األرض يعود على استخالف اهللا لإلنسان والغرض منه بالنقض، ولكن أهل الباطل 

نفوسهم بالصالح واإلصالح، فيجتهدون يف اإلكثار من اإلفساد فيها، ويسمون إفسادهم إصالحا ويشمل ذلك 
النسل والنفس والعقل واملال، إضافة إىل إفساد الدين، يستغلون خريات األرض وبركات السماء، لنشر : اإلفساد

َوإِذَا قِيلَ { : ذالهلم والتكرب عليهم، كما قال تعاىلفسادهم وظلمهم، وإنزال الرعب على اآلمنني واستعباد الناس وإ
وقال ) ١(} أَلَا إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ َولَِكْن لَا َيْشُعُرونَ }{ لَُهْم لَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ 

َوإِذَا تََولَّى }{ حََياِة الدُّْنَيا وَُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِ َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الْ{ : تعاىل
  _________) ٢(} َسَعى ِفي الْأَْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَها َوُيْهِلكَ الْحَْرثَ َوالنَّْسلَ َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الْفََسادَ 

  .٢٠٤،  ٢٠٣: رةالبق) ٢( ١٢،  ١١: البقرة) ١(

وباملقارنة بني غايات أهل احلق يف سباقهم إىل العقول حبقهم، وبني غايات أهل الباطل يف سباقهم إىل العقول 
بباطلهم، ُيعلم ما يثمره كل من السباقني يف حياة الناس أفرادا وأسرا وأمما ودوال فعندما يسبق أهل احلق حبقهم إىل 

هتم من سعادة وأمن على الدين والنسل والعرض والعقل والنفس واملال، وهي عقول الناس، تتحقق يف األرض غايا
الضرورات اليت ال حياة على احلقيقة إال حبفظها، وما يكملها من حاجيات وتكميليات وعندما يسبق أهل الباطل 

يكملها، بباطلهم إىل عقول الناس تتحقق يف األرض غاياهتم، من شقاء وخوف ونكد بضياع تلك الضرورات وما 
  .كما هو حال العامل اليوم الذي تقدم فيه أهل الباطل بباطلهم، وتأخر أهل احلق حبقهم

  متهيد

:  
عليه السالم  -اقتضت سنة اهللا الكونية أن يتصارع أهل احلق وأهل الباطل يف هذه احلياة منذ وجد أبو البشرية آدم 

إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، ابتالء منه تعاىل وعدوه إبليس لعنه اهللا، وأن ميتد هذا الصراع يف األرض  -
ألهل احلق بأهل الباطل، وألهل الباطل بأهل احلق، ليزداد األولون إميانا حبقهم وحيملوه عمال وسلوكا ودعوة 
على  وجهادا، فينالوا نصر اهللا ومتكينه هلم يف الدنيا، ورضاه ودار كرامته يف اآلخرة، وليزداد اآلخرون الذين تكربوا

وإن متتعوا بنعم اهللا فيها كاحليوانات  -أمر اهللا ودعوة أنبيائه متردا وعتوا، فينالوا الضنك والشقاء والنكد يف الدنيا 
الَِّذي َخلََق الْمَْوَت َوالَْحيَاةَ ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُمْ { : والعذاب األليم السرمدي وسخط اهللا يف اآلخرة قال تعاىل -السائمة 
  )١(} َعَملًا  أَْحَسُن

  )٢(} َوَنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ وَالَْخْيرِ ِفْتَنةً َوإِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ { : قال تعاىل
ذَِلَك َولَْو َيَشاُء اللَُّه لَانَْتَصَر ِمنُْهْم َولَِكنْ { : إىل قوله تعاىل} فَإِذا لَقِيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فَضَْرَب الرِّقَابِ { : وقال تعاىل

  )٣(} َيْبلَُو َبْعَضكُمْ بَِبْعضٍ ِل



_________  
  . ٤: حممد) ٣( ٣٥: األنبياء) ٢( ٢: امللك) ١(

  )١(} َولََنْبلُوَنَّكُمْ َحتَّى َنْعلََم الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم وَالصَّابِرِيَن َوَنْبلَُو أَْخَبارَكُْم { : وقال تعاىل
  )٢(} ُه َبلَاًء َحَسًنا إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم َوِلُيْبِليَ الُْمْؤِمنَِني ِمْن{ : وقال تعاىل
  )٣(} هَُناِلَك اْبُتِلَي الُْمْؤِمُنونَ َوزُلْزِلُوا زِلْزَالًا َشِديًدا { : وقال تعاىل
  )٤(} َوَجَعلَْنا بَْعَضكُْم ِلبَْعضٍ ِفْتَنةً أََتْصبُِرونَ َوكَانَ َربُّكَ َبصًِريا { : وقال تعاىل

مل عناصر قوته وبقائه يف ذاته، وإن الباطل ليحمل عناصر ضعفه واضمحالله يف ذاته أليس احلق وإن احلق ليح
؟ أليس احلق صالحا ..؟ أليس احلق عدال والباطل ظلما..والباطل ظلمات؟ أليس احلق هدى والباطل ضالال... نورا

انا وتوحيدا والباطل شركا وكفرا والباطل فسادا؟ أليس احلق طهارة وتقى والباطل رجسا وفسقا؟ أليس احلق إمي
  وجحودا؟ أليس احلق رمحة والباطل غلظة وقسوة ووحشية؟ أليس احلق برا والباطل إمثا وعدوانا؟

_________  
  .٢٠: الفرقان) ٤( ١١: األحزاب) ٣( ١٧: األنفال) ٢( ٣١: حممد) ١(

تقاد احلق وال على اعتقاد الباطل، وإمنا إنه لو ترك الناس على فطرهم اليت فطرهم اهللا عليها، ال ُيكرهون على اع
يعرض عليهم هذا وذاك، الختاروا احلق ونبذوا الباطل، فالفطر السليمة اليت مل جتتلها الشياطني ال تفضل الظلمات 
على النور، وال الضالل على اهلدى، وال العدل على الظلم، وال الفساد على الصالح، وال الرجس والفسق على 

  .ى، وال الشرك والكفر على اإلميان والتوحيد، وال القسوة والعنف على الرمحة واللنيالطهارة والتقو

من حديث أيب هريرة ، رضي اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن كل مولود يولد على الفطرة، كما ثبت عن النيب 
َمْولُوٍد إِلَّا يُولَُد َعلَى الِْفطَْرِة فَأََبَواهُ ُيَهوَِّدانِِه وَُيَنصَِّرانِِه أَْو  َما ِمْن« قَالَ قَالَ َرسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَّه َعلَْيِه َوَسلََّم : [عنه

{ ثُمَّ َيقُولُ أَُبو هَُرْيَرةَ َرِضي اللَّهم َعْنه » ُيَمجَِّسانِِه كََما تُْنَتجُ الَْبهِيَمةُ َبهِيَمةً َجْمَعاَء َهلْ ُتِحسُّونَ ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء 
هلذا كله اقتضت حكمة اهللا أن يكون ) ١(} اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم  ِفطَْرةَ

لكل مبدأ من حيمله من البشر يعتقدونه ويعملون به، ويدعون إليه ويدافعون عنه وينصرونه، ولو كان ذلك املبدأ 
ذَِلَك َولَْو َيَشاُء اللَُّه لَاْنَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكنْ { : أنزل به كتبه وبعث به رسله وشرعه منهجا لكل البشرهو احلق الذي 

  )٢. (} ِلَيْبلَُو َبْعَضكُمْ بَِبْعضٍ 
_________  

  .٤:حممد) ٢( ٤٨٠٣: ، ومسلم ١٢٧١: رقم: البخاري) ١(

زب اهللا، ومعسكر الباطل، وهم حزب الشيطان، وقد معسكر احلق، وهم ح: ومن هنا وجد يف األرض معسكران
سبق الكالم على حزب اهللا وغاياهتم يف السباق باحلق إىل العقول ووسائلهم إىل ذلك، وكذلك سبق الكالم على 
  .حزب الشيطان وغاياهتم يف السباق بالباطل، وبقي الكالم على وسائل حزب الشيطان اليت يتخذها لذلك السباق

الذي ال  -تتلخص يف الصد عن سبيل اهللا، والتمتع املطلق  -ات أهل الباطل يف سباقهم إىل العقول وإذا كانت غاي
مبتع احلياة الدنيا، وتكذيب الرسل وما جاءوا به من وحي اهللا، والْحَْول بني أهل احلق وإقامة  -يقيده شرع اهللا 



وإخراج الناس من نور اإلميان إىل  -اطل لئال يكثر سواد أهل احلق فتضعف سلطة أهل الب -احلجة على الناس 
ظلمات الكفر، والسعي يف إحالل الشرك حمل التوحيد، وإنكار اإلميان بأصوله وفروعه، ملا يلزم من غرسه يف نفوس 

ونبذ احلكم مبا أنزل اهللا، والتحاكم  -صلى اهللا عليه وسلم  -الناس من التسليم املطلق هللا تعاىل وملا جاء به رسوله 
لطاغوت، ملا يف احلكم مبا أنزل اهللا من القضاء على فسادهم وشرورهم، وملا يف حتكيم الطاغوت من حتقيق إىل ا

مآرهبم من االعتداء على ضرورات الناس اليت ال حياة هلم مستقرة بدوهنا، وهي الدين والنسل والنفس والعقل 
ل بباطلهم، فإهنم قد اختذوا لتحقيقها كل إذا كانت تلك هي غايات أهل الباطل يف سباقهم إىل العقو -واملال 

  .وسيلة متاحة هلم دون تقيد بشرع أو قانون، والغاية عندهم تسوغ الوسيلة

تزيني الباطل وزخرفته وقد تكون هذه الوسيلة أقدم الوسائل اليت اختذها أهل الباطل للسبق إىل : الوسيلة األوىل
: آدم وحواء عليهما السالم، كما قال تعاىل عنه: س أََبَويْ البشرالعقول، بل هي أول وسيلة أضل هبا عدو اهللا إبلي

َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِلَّا أَنْ فََوْسَوسَ لَُهَما الشَّيْطَانُ ِليُْبِدَي لَُهَما َما وُورَِي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتهَِما َوقَالَ َما َنَهاكَُما َربُّكَُما { 
 -فقد هون ) ١(} فََدلَّاُهَما بُِغرُورٍ }{ َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحنيَ }{ ا ِمَن الْخَاِلِديَن َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَن

أمَر اهللا يف نفوسهما، وجعل االلتزام به مؤديا إىل حرماهنما من العلو والرفعة والتمتع الطويل باحلياة،  -الشيطان 
هلما ال يريد هلما إال اخلري، فكان هو قدوة أهل الباطل يف تزيني الباطل وزخرفته  وأكد هلما باألميان بأنه ناصح

  _________والتنفري من احلق والتهوين من شأنه 
  .٢٢،  ٢٠: األعراف) ١(

وقال تعاىل حاكيا عزم إبليس على هذا التزيني املاكر، واستمراره عليه وبذل جهده يف إغواء كل من مل يتحصن 
إِلَّا ِعَباَدَك ِمنُْهُم }{ قَالَ َربِّ بَِما أَغَْوْيتَنِي لَأُزَيَِّننَّ لَُهْم ِفي الْأَْرضِ َولَأُغْوِيَنَُّهْم أَْجَمِعَني { : من بين البشر بعبودية اهللا
شَّْيطَانُ أَْعمَالَُهْم فَُهَو َولِيُُّهُم الَْيْومَ َتاللَِّه لَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهمُ ال{ : وقال تعاىل) ١(} الُْمْخلَِصَني 

  )٢. (} َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 
َوقَيَّْضَنا لَُهْم قَُرَناَء فََزيَّنُوا { : وبّين سبحانه وتعاىل أن أهل الباطل يقارنون الناس ويزينون هلم الباطل، كما قال تعاىل

نَ ُهْم َوَحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَاُنوا َخاِسرِيلَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَ
 {)٣(  

  _________وهكذا استمر أهل الباطل يف كل زمان يزينون الباطل ويزخرفونه ويشوهون احلق وينفرون منه 
  .٢٣: فصلت) ٣( ٦٣ :النحل) ٢( ٤٠،  ٣٩: احلجر) ١(

وها حنن يف هذا الزمان نشاهد ونسمع ونقرأ من تزيني الباطل والدعوة إليه وتشويه احلق والتنفري منه، ما مل يشاهد 
ويسمع ويقرأ مثله يف األزمان املاضية بسبب الوسائل الكثرية اليت أتيحت يف هذا العصر فاليهود زينوا كثريا من 

ول الناس، ومن ذلك املاسونية اليت أصبح كثري من أغنياء العامل ومثقفيهم، بل وبعض أفكارهم اليت يصطادون هبا عق
مع خمالفتها للفطرة  -حكامهم أعضاء هبا، يدير هبم اليهود مصاحلهم يف كل البلدان والنصارى زينوا نصرانيتهم 

 -ليت ال تقبلها العقول السليمة كذلك، جلعلها الثالثة واحدا والعبد معبودا من دون اهللا، وما فيها من الضالالت ا
فأضلوا كثريا من البشر يف األرض وخباصة اجلهال واأليتام واملرضى واحملتاجني الذين ميدوهنم باملال، ويشترطون 

  !عليهم الدخول يف دينهم احملرف املزيف



وانات ونار والوثنيون الذين يعبدون ما ال حيصى من املخلوقات، من مشس وقمر وكواكب وأشجار وأحجار وحي
  .وغريها، زينوا وثنيتهم فاتبعها ماليني البشر يف األرض

وامللحدون زينوا إحلادهم مع خمالفته للفطرة واتبعه كثري من الناس حىت قامت عليه دولة كربى عاثت يف األرض 
نها فسادا أكثر من نصف قرن، مث هتاوت ومتزقت وأصبحت دوهلا تتناحر فيما بينها، بل أصبح يف كل دولة م

  )١. (أحزاب يتناحرون فيما بينهم
والقوميون زينوا قومياهتم حىت وجدوا من األتباع ما أسقطوا به الدين واخللق، كما حصل يف عهد اليهودي أتاتورك 

باللغة العربية لغة اإلسالم، وقلده يف ) األذان(الذي حارب اإلسالم حربا شعواء، بلغت إىل منع رفع شعرية اإلسالم 
يف البلدان العربية وغريها حطموا بالقوميات املنتنة كل مقومات األمة اإلسالمية والعلمانيون الذين ذلك زعماء 

قرروا فصل الدين عن احلياة زينوا ذلك للناس حىت أصبحت غالب دول العامل علمانية تقصي الدين عن احلياة، مبا 
ن عن احلياة يف أنظمتها فقط وتركت للناس وليتها أقصت الدي -إال ما ندر  -يف ذلك حكام الشعوب اإلسالمية 

حريتهم يف تطبيق ما يقدرون عليه من اإلسالم، لو فعلت لكان األمر أخف، ولكنها حاربته وحاربت دعاته وعلماءه 
  _________الصادقني 

: بأختها وال تزال الصني الشعبية حتاول إظهار التمسك بالشيوعية واإلحلاد ، ولكنها يف طريقها إىل االقتداء) ١(
  .دولة االحتاد السوفيييت ، طال الوقت أم قصر

واملرابون زينوا للناس التعامل بالربا، حىت أصبح هو األصل يف كل أحناء األرض، برغم ما حصل منه ومن ويالت 
وكوارث على العامل وحوربت املشاريع االقتصادية غري الربوية، فلم تأذن غالب حكومات الشعوب اإلسالمية 

واملصارف اإلسالمية وعباد الشهوات زينوا للناس فعل الفواحش واملنكرات، بأساليب شىت وبثوا وسائل  بالبنوك
ال يفكر إال يف إشباع غرائزه بالشهوات من غري  -إال من شاء اهللا  -نشرها حىت أصبح عامل األرض من البشر 

بكل وسيلة من الوسائل املتاحة هلم، ودعوا  وهكذا مل يبق باطل يف األرض إال زينه أهله،.. تفريق بني حالل وحرام
  .إليه، وأوجدوا له أنصارا يكثرون سواده ضد احلق وأهله

واخلالصة أهنم زينوا للناس الشرك باهللا واخلروج عن طاعته وشرعه والتعلق بغريه، كما زينوا اتباع اهلوى 
بالباطل الذي زينوه وزخرفوه، قلبا  والشهوات، واختذوا لذلك كافة الوسائل املتاحة للسباق إىل عقول الناس

أال ترى كيف وصف فرعون شركه وظلمه وعلوه . للحقائق وإضالال للعقول وزخرفة للباطل وتنفريا من احلق
وما جاء به من الوحي والدعوة إىل  -عليه السالم  -وتكربه واستعباده للناس، والوقوف ضد رسول اهللا موسى 

ك من طاعة اهللا، وصف كل ذلك بأنه ما رآه من مصلحة قومه وهدايتهم إىل التوحيد والعدل والتواضع وغري ذل
قَالَ ِفْرَعْونُ { :  -وهو يقف أمام حجج الرجل املؤمن موقف املهزوم  -كما قال تعاىل عنه ! الطريق الراشد القومي؟

وتزيني الباطل شبيه بالسحر يف قلب احلقائق، كما يف . ) ١(} َما أُرِيكُمْ إِلَّا َما أََرى َوَما أَْهدِيكُمْ إِلَّا َسبِيلَ الرَّشَاِد 
فَقَالَ َصْعَصَعةُ ْبُن ." » إِنَّ ِمَن الَْبَياِن ِسحًْرا « : َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه صَلَّى اللَّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيقُولُ: حديث بَُرْيَدةَ قَالَ

  إِنَّ ِمَن« أَمَّا قَْولُُه . صَلَّى اللَّه َعلَْيِه َوَسلََّم َصَدَق نَبِيُّ اللَِّه: -وهو أحد رواة احلديث -ُصوَحانَ 
_________  

  .٢٩: غافر) ١(



. ذَْهبُ بِالَْحقِّفَالرَُّجلُ َيكُونُ َعلَْيِه الَْحقُّ َوُهَو أَلَْحُن بِالُْحَججِ ِمْن َصاِحبِ الَْحقِّ فََيْسَحُر الْقَْوَم بَِبيَانِِه فََي» الْبََياِن ِسْحًرا 
)١(  

_________  
  ٤٣٥٩: أبو داود رقم -) ١(

الثناء على أهل الباطل وقادته إن املبادئ ال تنتشر وال تثبت وال يكون هلا أتباع ومجاهري، إال إذا : الوسيلة الثانية
محلها قادة يطبقوهنا يف حياهتم وخيلصون هلا ويتحمسون للدعوة إليها، ويتخذون كل الوسائل املتاحة لنشرها 

وكل صاحب مبدأ يريد نشره والدعوة إليه وتزيينه والثناء عليه، ال بد أن َيْبُرز هو للناس قائدا داعيا الناس  وتثبيتها،
إىل مبدئه، وال بد أن ينال من الثناء عليه وعلى سريته ما جيعل الناس يلتفون حوله ويتبعونه ويؤمنون مببدئه وإذا 

مله ويدعو إليه عند ذوي العقول السليمة والفطر املستقيمة، فإن كان صاحب احلق يكفيه ثناًء عليه احلقُّ الذي حي
صاحب الباطل حيتاج من الثناء الكاذب واإلطراء املبالغ فيه من أجل تضليل عقول الناس واستخفافهم ليتبعوه 
ذ ويقدسوه هو ويطيعوه، ما يستغرق الزمان الذي يعيش فيه ويطبق آفاق املكان الذي يريد أن يكون له فيه نفو

لذلك ترى قادة الباطل ينفقون أمواال طائلة، ويعدون أدوات يصعب حصرها وجيوشا من البشر متخصصني يف كل 
  .جمال، من أجل الثناء عليهم وإطرائهم، حىت تظهر مفاسدهم مصاحل، وسوآهتم مفاخر

 الغشوم بأنه العدل فيوصف اجلبان الرعديد بأنه الشجاع الصنديد، والبخيل الشحيح بأنه الكرمي السميح، والظامل
الرحيم، والغيب البليد بأنه الذكي الوحيد، والعاصي الفاسق بأنه ذو التقوى السابق وملا كان قادة الباطل بيدهم 

التعليم واإلعالم واملؤمترات والندوات وكل : مقاليد األمور، فإهنم يستغلون يف الثناء عليهم مرافق دوهلم كلها
ما يفعله غريهم من . الما خاليا من مدحهم، وال تقرأ العني مكتوبا جمردا من إطرائهماملناسبات، فال تسمع األذن ك

ليس كمثلهم : (احملامد ينسب إليهم، وما يفعلونه هم من املساوي ينسب إىل سواهم، يكاد عبيدهم يقولون فيهم
  ...!)شيء وهم

 يبلغ ثناء غريهم عليهم مهما بالغوا يف بل إهنم ميدحون أنفسهم بأنفسهم، لينطلق خدمهم يف الثناء عليهم وقد ال
  .الثناء ما أثنوا به على أنفسهم

بعد  -وقد كان فرعون منوذجا لزعماء الباطل يف هذا الباب وغريه من أبواب الشر والفساد، فقد أثىن على نفسه 
دما دعاه إىل عن -عليه السالم  -بأنه رهبم األعلى، مسوغا بذلك عصيانه هللا ولرسوله موسى  -أن مجع قومه 

اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْونَ }{ إِذْ َناَداُه َربُُّه بِالَْواِدي الْمُقَدَّسِ طًُوى }{ َهلْ أَتاَك َحِديثُ مُوَسى { : اهلدى، كما قال تعاىل عنه
فَكَذََّب َوَعَصى }{ ُه اآلية الْكُْبَرى فَأَرَا}{ َوأَْهدَِيَك إِلَى َربَِّك فََتْخَشى }{ فَقُلْ َهلْ لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى }{ إِنَُّه طََغى 

َوقَالَ ِفْرَعْونُ يَاأَيَُّها الَْملَأُ مَا { : وقال تعاىل عنه) ١(} فَقَالَ أََنا َربُّكُُم الْأَْعلَى }{ فََحَشَر فَنَاَدى }{ ثُمَّ أَْدَبَر َيْسَعى }{ 
َعلَى الطِّنيِ فَاجَْعلْ ِلي صَْرًحا لََعلِّي أَطَِّلُع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي لَأَظُنُُّه ِمَن  َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيرِي فَأَْوِقْد ِلي َياَهاَمانُ

  _________) ٢(} َواسَْتكَْبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ }{ الْكَاِذبِنيَ 
  .٣٨: القصص) ٢( ٢٤،  ١٥: النازعات) ١(

ن، وفسادهم ظاهر غري خفي يف الغالب، ولكنهم يقلبون احلقائق فيحصرون الصالح يف إن أهل الباطل مفسدو
وهكذا ) ١(} َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم لَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ { : أنفسهم، كما قال تعاىل عن املنافقني



ال والغىن، معَرِّضني بفقر أهل احلق وضعفهم، مسوغني بذلك أهنم يثين زعماء الباطل على أنفسهم حبيازة امللك وامل
وََناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه قَالَ َيا { : أحق باالتباع والطاعة يف باطلهم من أهل احلق، كما قال تعاىل عن فرعون أيضا

أَْم أََنا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني َولَا َيكَادُ }{ أَفَلَا تُْبِصُرونَ قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َوَهِذِه الْأَنَْهاُر َتجْرِي ِمْن َتحِْتي 
ًما فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه إِنَُّهْم كَانُوا قَْو}{ فَلَْولَا أُلِْقَي َعلَْيِه أَسْوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ أَْو َجاَء َمَعُه الَْملَاِئكَةُ ُمقْتَرِنَِني }{ ُيبُِني 

  _________) ٢(} فَاِسِقَني 
  .٥٤،  ٥١: الزخرف) ٢( ١١:البقرة) ١(

إمنا يريدون بذلك صرف  -وذم أهل احلق كما سيأيت  -إن زعماء الباطل عندما يبالغون يف الثناء على أنفسهم 
بيل ليصل إىل عامة الناس عن مساع احلق واإلصغاء إىل أهله والتفكري فيه، ألهنم يعلمون أن احلق إذا ترك له الس

عقول الناس، فإنه يدمغ الباطل ويزهقه، وجيعل أهله حثاالت ال قيمة هلم، ويظهر دعاة احلق وحامليه أئمة هداة 
وأبطاال، يقودون الناس إىل الفالح يف الدنيا واآلخرة وهلذا جتد أهل الباطل حياولون إبراز أنفسهم مهما تنوع 

فكروها وجنوم فنها وأساطني آداهبا، وقادة جيوشها وأعالم اقتصادها، أهنم منقذو الشعوب ومحاهتا، وم -باطلهم 
وهم ساسة فاشلون حطموا الشعوب بسياستهم اخلرقاء وأذلوها ألعدائها الذين ينهبون خرياهتا ويتخذوهنا أسواقا 

ح حبمدهم مرحبة لتجاراهتم وصناعاهتم، وجيد أهل الباطل مجاهري يف شعوهبم يستخفوهنا فتخف لتأييدهم والتسبي
  :وتنفيذ أوامرهم اليت تصدر لتثبيت الباطل وتأييده ونشره، وحماربة احلق وحماصرته وطرده، وهذه اجلماهري قسمان

قسم مضلَّل العقول، يظن الباطل حقا واحلق باطال بسبب الزخم الداعم هلذا الباطل بالوسائل املتنوعة، وعدم وجود 
و أتيح للحق وسائل توصله إىل عقول هذا القسم ألصبح كثري منهم من وسائل داعمة لتوصيل احلق إىل عقوهلم، ول

أهل احلق ومناصريه ضد الباطل وأهله وقسم يعرف احلق والباطل، ويعلم أنه قد سلك طريق الباطل ومناصرته ضد 
، من مال وجاه احلق وأهله، لضعف مهته واتباع هواه وإشباع شهواته املادية واملعنوية اليت مينحه إياها زعماء الباطل

وسلطان أما الذين يفرقون بني احلق والباطل ويقفون جبانب احلق ضد الباطل فهم فئة قليلة من البشر يف كل 
الشعوب، وهذه الفئة هي اليت خيافها زعماء الباطل، الطالعها على أسرار الباطل، ومقدرهتا على تبصري الناس باحلق 

عليهم وعلى باطلهم، وهلذا جتد زعماء الباطل حياربون هذه الفئة حربا ودحض الباطل وفضح أهله، بدال من الثناء 
شعواء، إال إذا وجد بعض أفرادها وسيلة يتقوون هبا على تلك احلرب، كأن يكونوا من أسر زعماء الباطل يكتمون 

يف  كما فصل دفاعه سورة غافر -عليه السالم  -إمياهنم باحلق، كحال مؤمن آل فرعون يف دفاعه عن موسى 
  _________) ١(مناظرة طويلة مع فرعون وقومه 

  .من السورة املذكورة ٤٥،  ٢٨من : اآليات) ١(

فئة األغنياء املترفني واملترفون من األغنياء هم من أكثر : أصناف الفئات اليت حيشدها أهل الباطل لتأييد باطلهم أوال
رته، والسبب يف ذلك شعورهم بأن احلق يقيد الفئات استجابة للباطل وتأييده، وأكثر نفورا من احلق ومناص

الشهوات اجلاحمة والنزوات الطائشة، ويضع للناس منهجا يطهر القلوب ويهذب النفوس، ويدعو إىل التسامي عن 
عفن املعاصي وأدران الفواحش، ويوجه ذوي املال واليسار إىل اإلنفاق يف الطاعات وعدم اإلسراف يف املباحات، 

ومصاحبة الفقراء واملساكني وعدم التكرب عليهم واحتقارهم، واملترفون قد ألفوا االنغماس يف  كما يأمر بالتواضع



دنس املعاصي، والفرار من الطاعات، قست قلوهبم حىت مل يعودوا يفكرون إال يف املزيد من أسباب قسوهتا، 
  .وتقوية الباطل وأهله وأعماهم الترف حىت أصبحوا يعبدونه من دون اهللا سيماهم التكرب على احلق وأهله

َوكَْم قََصمَْنا { : والغالب أن الترف يالزمه الظلم، والظامل يدأب يف نصر الباطل وأهله وحماربة احلق وأهله، قال تعاىل
لَا َترْكُُضوا }{ َها َيْركُُضونَ فَلَمَّا أََحسُّوا َبأْسََنا إِذَا ُهْم ِمْن}{ ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً وَأَْنَشأَْنا بَْعَدَها قَْوًما آخَرِيَن 

وَإِذَا أَرَْدَنا أَنْ ُنهِْلَك قَْرَيةً أَمَْرَنا ُمْتَرِفيَها { : وقال تعاىل) ١(} َواْرجُِعوا إِلَى َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساِكنِكُْم لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ 
وَاتََّبعَ الَِّذيَن ظَلَُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه َوكَانُوا { : وقال تعاىل) ٢(} اَها َتْدِمًريا فَفََسقُوا ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ فََدمَّْرَن

  )٤(} َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ إِلَّا قَالَ ُمْتَرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ { : وقال تعاىل) ٣(} ُمْجرِِمَني 
  :طب رمحه اهللا يف ظالل آية سورة اإلسراءقال سيد ق

_________  
  .٣٤: سبأ) ٤( ١١٦: هود) ٣( ١٦: اإلسراء) ٢( ١٢،  ١١: األنبياء) ١(

واملترفون يف كل أمة هم طبقة الكرباء الناعمني الذين جيدون املال واخلدم، وجيدون الراحة، فينعمون بالراحة [
وترتع يف الفسق واجملانة، وتستهتر بالقيم واملقدسات والكرامات،  والدعة وبالسيادة، حىت تترهل نفوسهم وتأسن

وتلغ يف األعراض واحلرمات، وهم إذا مل جيدوا من يضرب على أيديهم عاثوا يف األرض فسادا ونشروا الفاحشة يف 
وتفقد ومن مث تتحلل األمة وتسترخي . األمة وأشاعوها، وأرخصوا القيم العليا اليت ال تعيش الشعوب إال هبا

ومن هنا كان من أعداء األنبياء والرسل الذين ) ١] (جيوشها وعناصر قوهتا وأسباب بقائها فتهلك وتطوى صفحتها
) ٢(} إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم { : جاءوا باحلق، األغنياء املترفون، كما قال تعاىل عن قارون 

ْم إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَيْهِ{ : وقال تعاىل عن كفار قريش
  _________) ٣(} َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَ َوالَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجهَنََّم ُيْحَشرُونَ 

  .٣٦: األنفال) ٣( ٧٦: القصص) ٢) (٢٢١٧/  ١٥: (يف ظالل القرآن) ١(

وهلذا اشتكى نيب اهللا موسى إىل ربه من الغىن والترف اللذين آتامها اهللا فرعون ومأله فرصدومها حملاربة احلق، وطلب 
زِيَنةً  َوقَالَ ُموَسى َربََّنا إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَملَأَُه{ : من ربه أن يسلبهم هذه النعمة اليت أطغتهم، كما قال تعاىل

ى قُلُوبِهِْم فَلَا ُيْؤِمُنوا َحتَّى يََرُوا َوأَْموَالًا ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوا َعْن َسبِيِلكَ َربََّنا اطِْمْس َعلَى أَمَْواِلهِْم وَاْشُدْد َعلَ
الفئات اليت حيشدها أهل الباطل للسباق إىل العقول  هذه إحدى) ١(} قَالَ قَْد أُجِيَبْت َدعَْوُتكَُما }{ الَْعذَاَب الْأَلِيَم 

بالباطل وصدها عن احلق، وهلذا جتد املنظمات احملاربة للحق املؤيدة للباطل حترص على هذه الفئة من الناس لتنضم 
 إليها، ألهنا تعينها على حتقيق أهدافها كما هو شأن املنظمة املاسونية اليت هي إحدى منظمات اليهود يف العامل

_________  
  .٨٩،  ٨٨: يونس) ١(

فئة علماء السوء وهذه الفئة أشد خطرا على احلق وأهله وأعظم الفئات مناصرة للباطل وأهله، ألهنا تغزو : ثانيا
العقول باسم الدين وبصفة علماء األمة، وتنسب الباطل الذي حتاول السبق به إىل العقول إىل اهللا، مهها حطام الدنيا 

والتقرب بتأييدهم للباطل إىل أهله من الطغاة الظاملني إن هذه الفئة تكتم احلق وتلبسه بالباطل،  وشراؤه بالدين،
وتصدر الفتاوى الظاملة واألحكام اآلمثة، كل ذلك بصفتهم علماء األمة وفقهاءها، يوقعون يف فتاواهم وأحكامهم 



موال، وخيرج هبا الناس من ديارهم ويفرق عن اهللا ورسوله، فتسفك بفتاواهم الدماء وتستحل احلرمات وتصادر األ
بينهم وبني أوالدهم وأزواجهم، تفتح هلم األبواب اليت يلجون منها بأفكارهم إىل العقول، وهتيأ هلم الوسائل يف 

اإلعالم والتعليم، واملنابر وقاعات احملاضرات، وأماكن احلشود والتجمعات، حىت ينشروا الباطل باسم احلق، وتسد 
اب ومتنع كل تلك الوسائل، من أن يتخذها علماء احلق ومفكروه وسيلة لنشر احلق والرد على الباطل، تلك األبو

  .ولذلك تضلل عقول الناس فيصبح احلق عندهم باطال والباطل حقا

فَوَْيلٌ { : ولقد كان علماء السوء من أهل الكتاب هم قدوة علماء السوء من هذه األمة، قال تعاىل عن أولئك
لٌ لَُهْم ِممَّا كََتَبْت أَْيِديهِْم وََوْيلٌ يَن َيكُْتُبونَ الِْكَتابَ بِأَْيدِيهِْم ثُمَّ َيقُولُونَ َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيشَْتُروا بِهِ ثََمًنا قَِليلًا فََوْيِللَِّذ

رِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهْم َوإِنَّ فَرِيقًا ِمْنُهمْ الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب يَْع{ : وقال تعاىل) ١(} لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ 
َوإِنَّ مِْنُهْم لَفَرِيقًا َيلُْوونَ أَلِْسَنتَُهْم بِالْكَِتابِ لَِتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتَابِ { : وقال تعاىل) ٢(} لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ 

) ٣(} قُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ َوَما ُهَو ِمَن الِْكتَابِ َوَي
  _________) ٤(} َياأَْهلَ الْكَِتابِ ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ وََتكُْتُمونَ الَْحقَّ وَأَْنُتمْ َتْعلَُمونَ { : وقال تعاىل

  ١٤٦: البقرة) ٢( ٧٩: البقرة) ١(
  .٧١: آل عمران) ٤( ٧٨: آل عمران) ٣(

إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَْزلَْنا ِمَن { : اهللا يبني احلق للناس ويأمر ببيانه، وهم يلبسونه بالباطل ويكتمونه، كما قال تعاىل
إِلَّا الَِّذيَن َتابُوا وَأَْصلَحُوا }{ ِللنَّاسِ ِفي الِْكتَابِ أُولَِئَك َيلَْعنُُهُم اللَُّه َوَيلَْعُنُهُم اللَّاِعُنونَ  الْبَيَِّناِت َوالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه

ْنَزلَ اللَُّه ِمَن الِْكتَابِ إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَ{ : وقال تعاىل) ١(} َوَبيَُّنوا فَأُولَِئكَ أَتُوُب َعلَْيهِْم وَأََنا التَّوَّاُب الرَّحِيُم 
َم الِْقَياَمِة َولَا ُيَزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب َوَيْشتَُرونَ بِِه ثََمًنا قَِليلًا أُولَِئَك َما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِمْ إِلَّا النَّاَر َولَا ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه َيْو

  )٢. (} أَلِيٌم 
ق وهو يعلمه، فهو من علماء السوء الذين اقتدوا بعلماء بين إسرائيل، فكل من لبس احلق بالباطل وكتم احل

يستحقون هذا الوعيد الشديد الذي سجله اهللا يف آخر كتاب أنزله على آخر رسول وهو القرآن الكرمي 
_________  

  .١٧٤: البقرة) ٢( ١٦٠،  ١٥٩: البقرة) ١(

علماء السوء الذين ينفرون الناس من دعاة احلق وأهله،  ولقد جنح أعداء اإلسالم وحماربو احلق، يف حشد كثري من
ويصفوهنم مبا ليس فيهم من القبائح، ويطعنون يف عقائدهم ومقاصدهم زورا وهبتانا، وقد يكون عند أهل احلق بعض 

األخطاء اليت وقعوا فيها عن اجتهاد وحسن نية، يؤجرون فيها على اجتهادهم عند اهللا، ولكن علماء السوء 
  .ا وحيكمون على أهلها أحكاما جائرة سيكافئهم اهللا عليها مبا يستحقونيضخموهن

فئة األدباء والشعراء والكتاب وهم الذين أوتوا من البالغة والفصاحة والقدرة على صياغة األفكار واملعاين : ثالثا
اطل، والباطل يف صورة بأساليب جذابة شعرا أو نثرا، يقلبون بتلك األساليب احلقائق، ويصورون احلق يف صورة الب

احلق، ليضللوا بذلك العقول، ويسابقوا أهل احلق إليها بباطلهم وهذه الفئة هي من أهم الفئات اليت يتخذ كثريا 
منهم زعماُء الباطل وقادته وسيلة للسباق إىل العقول بباطلهم، وهم الذين يقودون اإلعالم والتعليم والنوادي 



التأييد والتمكني واالحترام ما جيعلهم قادة الشعوب وموجهيها، من أجل أن يفسدوا األدبية والثقافية، وينالون من 
  .عقول أبنائها بالباطل، وحيولوا بينها وبني احلق الذي حياربون أهله ويصدوهنم عن السبق به إىل تلك العقول

مستواهم يف كل تلك  وقد يكون كثري ممن يسمون باألدباء والكتاب والشعراء ال يستحقون تلك التسمية، هلبوط
اجملاالت وضعفهم فيها، ولكن قادة الباطل يرفعون شأهنم ويربزوهنم ويطلقون عليهم من األلقاب والصفات ما ال 

يستحقونه، فيسمون بالرواد والكتاب وقادة األدب والفكر وغري ذلك، حىت خيدعوا عامة الناس هبم ليقبلوا إىل ما 
اضرات وغريها، ملا فيها من تزيني الباطل وتزويقه، وذم احلق وتقبيحه وإن يكتبون وما ينشرون من شعر ونثر وحم

الذي يتتبع وسائل اإلعالم يف الشعوب اإلسالمية، وما يبثه فيها أمثال هؤالء من تأييد الباطل وحماربة احلق، وما 
مة الناس، ليصاب باليأس ينشر هلم من الكتب والبحوث واملقاالت، وما حيدثونه من آثار سيئة يف عقول الناشئة وعا

وخيبة األمل يف إصالح األمة اليت أريد هلا أن تنقاد إىل الباطل وتنأى عن احلق، لوال األمل الكبري يف لطف اهللا هبذه 
األمة ووجود بقية من دعاة احلق صامدة صابرة، تتخذ ما تستطيعه من وسائل السباق الشرعية إىل عقول الناس، 

  .ودها فتؤيت مثارا أعظم مما تؤتيه وسائل أعداء احلق وأنصار الباطل إذا قورن بني هذه وتلكواهللا تعاىل يبارك يف جه

أَلَْم َترَ }{ َوالشُّعََراُء َيتَّبِعُُهُم الَْغاُوونَ { : ولعل أفراد هذه الفئة ومجعياهتا ومؤسساهتا كلها، يشملها قول اهللا تعاىل
جبامع أهنم يقلبون احلقائق، وميدحون املذموم، ) . ١(} أَنَُّهْم َيقُولُونَ َما لَا َيفَْعلُونَ َو}{ أَنَُّهْم ِفي كُلِّ وَاٍد َيهِيُمونَ 

  _________ويذمون املمدوح ويكونون أداة لقادة الباطل والطغيان إلفساد العقول 
  .٢٢٦ - ٢٢٤: الشعراء) ١(

م الفئة اليت تتوىل نصر الباطل وأهله وإكراه وه" اجلنود"فئة اجليوش والشَُّرط وهم الذين يشملهم كلهم لفظ : رابعا
الناس على قبوله والصد عن بيانه للناس، بقوة السالح والسلطة، فهم الذين يزجون بأهل احلق يف السجون 

واملعتقالت، وهم الذين يسوموهنم سوء العذاب، وهم الذين يستحلون احلرمات ويصادرون األموال، وهم الذين 
دون الناس لقادة الباطل، وهم الذين خيدون األخاديد وحيرقون الناس بالنار إذا ما أصروا يكممون األفواه ويستعب

ربنا اهللا، ذلك أن أهل احلق أقدر على : على التمسك باحلق، وهم الذين خيرجون أهل احلق من ديارهم ألهنم يقولون
الباطل ما يقاومها، إال احلديد والنار أسر القلوب والعقول، ملا عندهم من احلجج والرباهني اليت ال جيد هلا أهل 

  .والتنكيل عن طريق جنودهم املناصرين لباطلهم

مل جيد طغاة الباطل الذين أقام عليهم ) . ١(} َوتِلَْك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها إِبَْراهِيَم { : فإبراهيم الذي قال اهللا تعاىل فيه
) . ٢(} قَالُوا َحرِّقُوُه وَاْنُصُروا آِلَهَتكُْم إِنْ كُنُْتْم فَاِعِلَني { : احلجة باحلق ما يقف أمام حجته وينصر آهلتهم إال النار

وهكذا أصحاب األخدود، كما ) ٣(} فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا اقُْتلُوُه أَْو َحرِّقُوُه فَأَْنَجاُه اللَُّه ِمَن النَّارِ { 
إِذْ ُهْم َعلَْيَها }{ النَّارِ ذَاِت الَْوقُوِد }{ قُِتلَ أَْصحَاُب الْأُْخُدوِد { : ل تعاىلوردت قصتهم يف سورة الربوج، كما قا

) ٤(} َوَما َنقَُموا ِمنُْهْم إِلَّا أَنْ ُيْؤِمنُوا بِاللَِّه الْعَزِيزِ الَْحمِيِد }{ َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنَِني ُشُهودٌ }{ قُُعوٌد 
_________  

  .راجع قصتهم يف تفسري ابن كثري. ٨،  ٤: الربوج) ٤( ٢٤: العنكبوت) ٣( ٦٨: األنبياء) ٢( ٨٣: األنعام) ١(



ولو مل جيد فرعون جنودا ينصرون باطله وحيارب هبم احلق، ملا وصل إىل ذلك العلو والتكرب واجلربوت، وهلذا قرنه 
سَْتكَْبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّوا أَنَُّهمْ إِلَْيَنا لَا َوا{ : اهللا جبنوده يف االستكبار والعقاب كما قال تعاىل

والذي يتأمل ما حيدث اليوم ) ١(} فَأََخذَْناُه َوُجنُوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمنيَ }{ ُيْرَجُعونَ 
قيام جنود طغاة الباطل مبناصرته بالقوة وحماربة احلق وأهله بالقوة، يظهر له خطر هذه الفئة على احلق  يف العامل، من

، ولو ختلت هذه الفئة عن مناصرة الباطل وتركت دعاته ودعاة احلق يتسابقون إىل العقول، كل يديل مبا ) ٢(وأهله 
كانا يقودون فيه األمة إىل مهاوي اهلالك، وهلذا ينال يؤيد دعوته بالطرق السلمية، ملا وجد أهل الباطل ألنفسهم م

  _________) ٣(} فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدهُ { : جنود الباطل وطغاته عقاهبم من احلق جل جالله، كما قال تعاىل
ويف محلة اجليش التركي على الدعوة اإلسالمية ومدارسها هذه األيام ، مثال هلذا ) ٢( ٤٠،  ٣٩: القصص) ١(

  ٤٠: القصص) ٣(ر اخلط

  :التجسس قسمان: فئة اجلواسيس متهيد: خامسا
جتسس مشروع وهو أن يقصد منه ويل أمر املسلمني معرفة بعض الصاحلني من أفراد رعيته، ليسند :القسم األول

يتهم إليهم وظيفة من الوظائف اليت تتحقق هبا مصاحل الرعية، أو يقصد منه معرفة أهل الرَِّيب واإلجرام ليتجنب تول
على مصاحل الرعية أو حيمي الرعية من إجرامهم، أو يقصد منه مجع املعلومات عن العدو احلريب، حلماية الدولة 

غري مشروع وهو أن ُيقَْصد من التجسس تتبع : القسم الثاين... اإلسالمية من العدوان، وإعداد العدة الكافية هلزميته
تبع عورات الناس للكشف عن أسرارهم بدون وجه شرعي عورات الناس والبحث عن عيوهبم وفضحها؛ ألن ت

يف سنته كما سيأيت، وألن األصل  -صلى اهللا عليه وسلم  -حمرم، بدليل هني اهللا تعاىل عنه يف كتابه، وهني رسوله 
  .حسن الظن بالناس، بل وستر معاصيهم ما مل جياهروا هبا أو يصروا عليها

رب ثقة على وجود اعتداء على حرمة يفوت تداركها، لو مل يَُعجَّل ببعث ويستثىن من ذلك ما إذا ظهرت أمارة أو خ
عيون الكتشافها قبل وقوعها وردع املعتدي عن عدوانه، كالقتل وارتكاب فاحشة الزنا، وكذا إذا وقعت جرمية 

رم اعتداء ومل يعرف مرتكبها، فإن الواجب على ويل األمر البحث عن مرتكبها ببعث العيون للقبض على اجمل
  )١. (وعقابه

_________  
حملمد راكان الدُّغْمي الفصل األول من الباب الثاين . راجع كتاب التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية) ١(
  .نشر دار السالم للطباعة والنشر. منه

 ومن هنا نعلم أن اجلواسيس الذين يرتكبون التجسس غري املشروع، قد احنطت نفوسهم عن معايل األمور إىل
دركات اخلسة، وخباصة من آثروا الكون يف صف قادة الباطل، لنصرهتم ونصرة باطلهم، وحماربة احلق وأهله بأحط 

األعمال وأخسها، وهي تتبع عورات الناس بغري حق، وخباصة دعاة احلق الذين يتجسسون عليهم يف منازهلم 
م مبا يزودهم به أهل الباطل من الوسائل، وأماكن أعماهلم وإحصاء حركاهتم يف حلهم وترحاهلم، والتنصت عليه

وكثريا ما يتقمص أولئك اجلواسيس ثياب التقوى والصالح، ليومهوا أهل احلق أهنم منهم ومن أخلص الناس للحق، 
ليخدعوهم بذلك ويعلموا غاياهتم ووسائلهم اليت يسابقون هبا إىل عقول الناس باحلق، وينقلوا ذلك إىل قادة الباطل 



ق، ليضعوا التدابري الالزمة حملاربة احلق الذي ينوي دعاته إبالغه إىل عقول الناس، بل قد يزيد اجلواسيس وحماريب احل
  .ِمن عنِدهم ما يوغرون به صدور قادة الباطل على أهل احلق من أجل حماربة احلق وأهله

، حىت يصدعوا كما أن بعض اجلواسيس يندسون يف صفوف دعاة احلق ويتخذون كل الوسائل للتحريش بينهم
صفوفهم ويفرقوا كلمتهم، وهذه الفئة تتكون من غالب طبقات األمة، فقد يكون منهم الرجل واملرأة والطالب 

واملعلم واملدين والعسكري واملثقف واجلاهل، كل منهم يوضع يف املكان املناسب له ويكمن خطرهم يف أن السباق 
ة السراق الذين يتخفون عن أعني الناس ألخذ أمواهلم من حرزها هبم إىل العقول بالباطل غري منظور؛ ألهنم مبنزل

  :سيئات اجلواسيس وخطرهم واجلواسيس جيمعون بني سيئات متعددة
منها سوء الظن اآلمث، ومنها التجسس على الناس، ومنها اغتياهبم، بل وهبتهم، ومنها النميمة عليهم، ومنها 

ل واحدة من هذه كافية لنصرة الباطل وحماربة احلق وخطر التحريش بينهم وإلقاء العداوة يف صدورهم، وك
خيططون إلسقاط دول، واغتيال  -مع ما سبق  -اجلواسيس على احلق أعظم مما يتصوره كثري من الناس، فهم 

الذي شعر أعداء احلق ) ١(زعماء، ونشر فساد يف األرض ومن أقرب األمثلة على ذلك اغتيال اجلنرال ضياء احلق 
جها إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف شعبه الذي أسس على أن ُيحكَم باإلسالم، وإعداد العدة احلربية أنه كان مت

  _________لردع أعداء املسلمني 
  .وغريه) ١(

وما من داعية يشعر أعداء احلق أنه سيحقق بدعوته نشر احلق وإبالغه إىل عقول الناس، إال أسرعوا باغتياله عن 
حصل لألستاذ الداعية حسن البنا رمحه اهللا، أو قتله مبحاكمة ظاملة، كما حصل للداعية طريق جواسيسهم، كما 

وما من حكومة يظهر .. اجملاهد سيد قطب رمحه اهللا، وكذلك الداعية اجملاهد الشيخ أمحدو بلو النيجريي رمحه اهللا
وحاربوها يف عقر دارها، ومن أخطر ألعداء اإلسالم عزمها على نشر احلق وتطبيقه يف شعبها إال نصبوا هلا العداء 

وما من مجاعة اقتربت من تسلم احلكم يف بالدها بطريق ) ١(وسائلهم حملاربتها اجلواسيس الذين أعدوهم لذلك 
مشروع عند أعداء اإلسالم وهي تريد تطبيق اإلسالم، إال تكالبوا عليها وحاربوها وداسوا على مبادئهم اليت 

، ما دامت تلك املبادئ ستكون وسيلة لنشر احلق وإبالغه إىل عقول الناس، وما قصة يدعون إىل تطبيقها يف العامل
  _________االنتخابات اجلزائرية اليت كادت توصل جبهة اإلنقاذ إىل احلكم إال أحد األدلة على ذلك 

ا هو معلوم وجلواسيس اليهود والنصارى دور كبري يف إسقاط آخر رمز للخالفة وهي اخلالفة العثمانية كم) ١(
  .وميكن مراجعة مذكرات السلطان عبد احلميد

فقد أمجعت على حماربتها دول الغرب وجواسيسه وأذنابه، وفتح جنود الباطل ألعضاء اجلبهة السجون واملعتقالت 
ونصبوا املشانق وأنزلوا الدبابات وعاثوا يف األرض فسادا، ملغني يف سبيل نصرة الباطل وحماربة احلق أهم مبدأ 

غنون به ويدعون إليه وهو ما يسمى بالدميقراطية، وللجواسيس يف ذلك دور عظيم كما هو معلوم وخلطر يت
سوء الظن، والغيبة، والنميمة، وتتبع العورات،  -كما مضى  -اجلاسوسية ومساوئها اليت تقوم عليها، وهي 

{ : عن تلك املساوئ كلها فقال تعاىلوالتحريش، وإجياد الفرقة واألحقاد بني الناس، جاء اإلسالم بالنهي عنها و
  )١(} لَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بِنََبإٍ فََتَبيَّنُوا أَنْ ُتِصيبُوا قَْوًما بِجََهالٍَة فَُتْصبِحُوا َع

ًريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِثٌْم وَلَا َتَجسَُّسوا وَلَا َيْغَتْب بَْعُضكُْم بَْعًضا َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجتَنُِبوا كَِث{ : وقال تعاىل



  _________) ٢(} أَُيِحبُّ أََحدُكُْم أَنْ َيأْكُلَ لَْحمَ أَِخيِه مَْيًتا فَكَرِْهُتُموُه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َتوَّاٌب َرِحيمٌ 
  .١٢: احلجرات) ٢( ٦: احلجرات) ١(

  )١. (» إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال جتسسوا « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال الرسول 
  )٢. (» إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت تفسدهم « : وقال

صلى اهللا  -قال الرسول  «وقد شرع اهللا تعاىل االستئذان على أهل املنازل، صيانة ألسرارهم ومحاية لعوراهتم، وهلذا 
يف عينك، إمنا جعل االستئذان من ) ٣(لو أعلم أنك تنظر لطعنت به : [ ملن اطلع من بعض حجره -عليه وسلم 
  )٤(» ]. أجل البصر

  _________) ٥. (» ال يدخل اجلنة منّام « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 
) هبا: (ويف رواية) ٣) (٥٦٠: ص(اديث رياض الصاحلني صحيح رواه أبو داود ، وهو من أح) ٢(متفق عليه ) ١(

/  ١١(يشرح فتح الباري . البخاري) ٤(أي باملدرى اليت كانت بيده ، وهي تذكر وتؤنث ، واملراد نصل السهم 
  ).٤٥٠/  ٨(متفق عليه ، واللفظ ملسلم ، جامع األصول ) ٥) (٢٤

ل فئات الشعوب اليت تستجيب هلم، ليسبقوا بباطلهم واخلالصة أن قادة الباطل حيشدون كل الطاقات وحيشرون ك
وصولَ احلّق إىل عقول الناس، أو يصدوا عقول الناس عن مساع احلق واالستجابة له، فقد يدخل يف تلك الفئات 

الصناع الذين يصنعون هلم اآلالت واألدوات اليت تستعمل لنشر الباطل أو لتعذيب أهل احلق أو تشويه احلق، 
ون الفئة اجلاهلة، وهي مجاهري الشعوب املتخلفة، لتأييد الباطل وحماربة احلق، بالتجمهر واهلتافات وكذلك يستعمل

واملظاهرات الصاخبة، اليت يطلقون فيها ألسنتهم بالسب والشتم لدعاة احلق ووصفهم بأقبح الصفات، للتنفري منهم 
تجابة الطائشة للدعوات املضللة، أال ترى ومن احلق الذي يدعون إليه، كل ذلك من باب التقليد واخلفة واالس

فَُجِمَع السََّحَرةُ { : اجلماهري الفرعونية كيف استجابت للتجمهر الذي ال تدري ملن تكون الغلبة فيه، كما قال تعاىل
وهم ) ١(} َحَرةَ إِنْ كَانُوا ُهُم الْغَاِلبَِني لََعلََّنا َنتَّبِعُ السَّ}{ َوقِيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَنُْتْم ُمْجَتِمُعونَ }{ ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ 

  _________) ٢(} فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه { : الذين قال اهللا تعاىل عنهم
  .٥٤: الزخرف) ٢( ٤٠،  ٣٨: الشعراء) ١(

ق الذي حيملونه ختويف الناس من احلق وأهله أهل احلق معروفون أهنم أرحم الناس بالناس؛ ألن احل: الوسيلة الرابعة
وإن  -ويدعون الناس إليه ويريدون تطبيقه يف األرض، إمنا جاء من عند اهللا واهللا هو أرحم الرامحني ودينه كله رمحة 

فإهنا يف حقيقتها وغايتها ومثارها رمحة، ولكن طغاة الباطل يصورون  -بدا أحيانا يف بعض أحكامه شيء من املشقة 
ء، وأن هلم من وراء دعوهتم مآرب تضر األمة وحترمها من أمنها واستقرارها يف أهل احلق بأهنم مصدر قلق وشقا

أرضها، ومن اخلريات اليت تناهلا قبل انتصار أهل احلق، وأهنم سيقضون على مرافق األمة ومقوماهتا فقد حذر فرعون 
ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم }{ نَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليمٌ قَالَ ِللَْملَإِ َحْولَُه إِ{ : مأله من موسى وما جاء به، كما قال اهللا تعاىل عنه

قَالُوا إِنْ َهذَانِ لَسَاحَِراِن يُرِيَداِن أَنْ ُيخْرَِجاكُْم ِمْن أَْرِضكُمْ { : وقال تعاىل) ١(} ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ 
) ٢(} فَأَْجِمعُوا كَْيدَكُْم ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا َوقَْد أَفْلََح الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَى }{ ى بِِسْحرِِهَما وََيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُمُ الُْمثْلَ

_________  
  .٦٤،  ٦٣: طه) ٢( ٣٥،  ٣٤: الشعراء) ١(



} ِمْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْمُرونَ  يُرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُْم}{ قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ َهذَا لَسَاِحٌر َعِليٌم { : وقال تعاىل
وهكذا جتد أعداء احلق الذين يقودون الناس بالباطل، حيذرون الناس من قيادة أهل احلق، وخيوفوهنم بأهنم ) ١(

سيعاملوهنم بقسوة، ويغصبوهنم حقوقهم، وخيرجوهنم من ديارهم، ويفقدوهنم مناصبهم، ويزيدون يف هذا العصر أهنم 
رية املرأة وحيرموهنا حقوقها، وسيصبح كثري من الناس مقطعي األيدي واألرجل، وستلهب سيقضون على ح

وهو هنا االقتصاد الربوي  -ظهورهم بالسياط، وستقطع رقاهبم بالسيوف بسبب إقامة احلدود، كما أن االقتصاد 
ات وممارسة البغاء سينهار، وسيحرم الناس من تناول ما يرغبون فيه من امللذات والشهوات، كشرب املسكر -

املرخص به قانونا، حىت يف بعض الشعوب اإلسالمية اليت يتوىل شؤوهنا من حياربون حكم اهللا ويطبقون حكم 
  _________الطاغوت 

  .١١٠،  ١٠٩: األعراف) ١(

دعاة احلق بل بلغ األمر بقادة الباطل من املنتسبني إىل اإلسالم أن حيذروا قادة الباطل من غري املسلمني، من انتصار 
أي بني قادة  -من املسلمني، بأهنم مثل السرطان سيقضون على احلضارة الغربية، حىت يتم التعاون بينهم مجيعا 

على القضاء على دعاة احلق وحماربته من الداخل ومن  -الباطل من أبناء املسلمني وقادة الباطل من غري املسلمني 
أن كل ما خيوفون به الناس من انتصار احلق ودعاته، ما هو إال افتراء  اخلارج هذا مع علم أعداء احلق وطغاة الباطل

قصدوا به احلفاظ على بقائهم قادة للناس بباطلهم الذي ذاق الناس يف ظله كل ألوان الشقاء والتعاسة والذلة، 
سعادة يف الدنيا ويعلمون أن قادة احلق ودعاته لو تولوا شؤون الناس، النكشف هلم ما لدى دعاة احلق من اخلري وال

واآلخرة، وتبني هلم زيف دعاية قادة الطغيان الذين خدعوهم بباطلهم وبالتنفري من احلق الذي حرموا الناس من 
  .العيش السعيد يف ظله

أن أعداء اإلسالم ) ١(ومن أوضح األمثلة يف هذا العقد من القرن اخلامس عشر اهلجري، والقرن العشرين امليالدي 
وا من أسس حضارهتم، تطبيق ما يسمونه بالدميقراطية، وتسخري مناهج تعليمهم وإعالمهم يف الغرب قد جعل

وسياستهم وعلومهم اإلنسانية والعسكرية وغريها، للدعوة إىل تطبيق الدميقراطية يف العامل، ويزعمون بأهنم يعاملون 
سكرية والصناعية واملالية الدول اليت تستجيب هلذا التطبيق معاملة متميزة باإلعانات االقتصادية والع

_________  
  .م١٩٩٤/  ١/  ١ -ه ١٤١٤/  ٧/  ١٩كتبت هذه األسطر يف ) ١(

ولكن الواقع أثبت أن دعوة دول الغرب إىل تطبيق الدميقراطية يف العامل، مقيد ومشروط بأن تكون نتائج 
سالم واملسلمني، أما إذا أدت الدميقراطية وجود حكومات علمانية متشددة ضد اإلسالم واملسلمني، يف بالد اإل

فإن هذه الدميقراطية  -صلى اهللا عليه وسلم  -الدميقراطية إىل قيام دولة إسالمية حتكم بكتاب اهللا وسنة رسوله 
مرفوضة، جتب حماربتها بكل الوسائل حىت ال حيكم اإلسالم البلدان اإلسالمية، وهذا ما حصل يف اجلزائر عندما فاز 

تخابات وكادوا حيكمون البالد، مع أن الدولة اجلزائرية ودول الغرب كلها والدول العلمانية يف اإلسالميون يف االن
الشعوب اإلسالمية، تعاونت مجيعا على عدم فوز اجلماعات اإلسالمية يف اجلزائر، هذا كله كان قبل االنتخابات، 

وقفوا كلهم صفا واحدا ضد النتائج أما بعد االنتخابات فقد جن جنون أعداء اإلسالم يف الغرب ويف الشرق، و
الدميقراطية اليت يدعون إليها، وأصروا على نزول الدبابات وفتح السجون واملعتقالت، لزعماء اجلماعات اإلسالمية 



ومن يؤيدهم من الشعب، وسفك دمائهم وتعذيبهم وانتهاك أعراضهم ومطاردهتم وتشريدهم، وحجتهم يف ذلك 
   احلكم، فإهنم إذا تولوا سيقصون غريهم من مناصب الدولة وسيحرمكله اخلوف من تويل اإلسالميني

الشعب من التمتع باحلرية واخلريات، وهم يطبقون هذه اخلطة، اقتداء بفرعون وملئه عندما حذروا الناس من موسى 
ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُمْ }{ ٌر َعِليٌم قَالَ ِللَْملَإِ َحْولَُه إِنَّ َهذَا لََساِح{ : وهارون ، كما حكى اهللا تعاىل ذلك عنهم يف قوله

وغريها من اآليات اليت سبق ذكرها قريبا يف هذه الوسيلة ) ١(} ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ 
_________  

  .٣٥،  ٣٤: الشعراء) ١(

الستعانة بسحرهم على موسى إغراء املؤيدين باملناصب واألموال فالسحرة الذين مجعهم فرعون ل: الوسيلة اخلامسة
، سألوا فرعون هل سينالون منه أجرا إذا هم غلبوا موسى؟ فأجاهبم باإلجياب وزادهم إغراًء، بأهنم سيكونون من 

فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا { : ذوي القرب واحلظوة منه، وهذا ما يطمع فيه بائعو أنفسهم لذوي السلطان، قال تعاىل
َوَجاَء { : وقال تعاىل) ١(} قَالَ نََعْم وَإِنَّكُْم إِذًا لَِمَن الُْمقَرَّبَِني }{ ِئنَّ لََنا لَأَْجًرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الْغَاِلبَِني ِلِفْرَعْونَ أَ

وهكذا يسابق دعاةُ ) ٢(} ِمَن الُْمقَرَّبَِني قَالَ َنَعْم وَإِنَّكُْم لَ}{ السَّحََرةُ ِفْرَعْونَ قَالُوا إِنَّ لََنا لَأَْجًرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الْغَاِلبِنيَ 
الباطل دعاةَ احلق إىل عقول الناس باملال واملنصب واجلاه بدال من احلجة والربهان، وما أكثر املتهافتني على املال 
 واملنصب واجلاه ممن باعوا أنفسهم وعقوهلم، فأصبحوا وسيلة من وسائل السباق إىل العقول بالباطل، وهم يعلمون

  _________أهنم على باطل، جريا وراء املصاحل الومهية اليت يغريهم هبا طغاة الباطل ضد احلق 
  .١١٤،  ١١٣: األعراف) ٢( ٤٢،  ٤١: الشعراء) ١(

املال واجلاه واملنصب، فإهنم يستقطبون ضعاف النفوس، ممن يعلمون احلق  -غالبا  -وملا كان أهل الباطل ميلكون 
نفسهم مبظهر أهل احلق، من أجل أن خيدعوا اجلهال من أتباع احلق، فيصرفوهم عنه إىل والباطل وقد يظهرون أ

الباطل باسم احلق، وإمنا يفعل ذلك ضعاف النفوس هؤالء مع علمهم باحلق الذي حياربونه والباطل الذي يؤيدونه، 
ما كانوا أكثر نفعا ألهل ملا ينالونه من أهل الباطل ودعاته من مال ومنصب وجاه، ألن ضعاف النفوس هؤالء كل

الباطل وأكثر ضررا للحق وأهله، كان أهل الباطل أكثر إغداقا عليهم مبا يطمحون إليه، وخباصة املال الذي تنشأ به 
مؤسسات متنوعة يكون هدفُها سبَق الباطلِ احلقَّ إىل عقول الناس، ويكون مديرو هذه املؤسسات من أمثال هؤالء 

خيلو من أمثال هؤالء ولكن الذي يبشر باخلري أن كثريا  -يف الغالب  -بلدان املسلمني الضعاف، وال جتد بلدا من 
من املسلمني قد عرفوا قادة الباطل املُسَتِغلِّني، وضعاف النفوس املُْسَتَغلِّني، وكشفوا أحواهلم فأصبحوا مثل مرضى 

  .ةاجلذام ينفر املسلمون منهم ومن أفكارهم، إال من أراد أن يهلك عن بين

وضع قوانني وأنظمة تؤيد الباطل وهذه الوسيلة من أهم وسائل أهل الباطل يف سباقهم بباطلهم : الوسيلة السادسة
إىل العقول، ذلك ألهنم إذا شعروا بظهور احلق للناس وتعلقهم به وميلهم إليه، لقوة حججه وبراهينه، ونفورهم عن 

إذا شعر أهل الباطل بذلك، فزعوا إىل أعواهنم من فئات : لالباطل ونبذهم له، النكشاف زيفه وهتافت شبهه، أقو
الشعب يستصرخوهنم، لوضع كل الوسائل اليت حتول بني احلق وعقول الناس، ومتكن الباطل من الوصول إىل تلك 

إصدار قوانني حتظر نشاط أهل احلق وتصد الناس عن االستماع إليه وعن اتباعه، وجتعل : العقول ومن تلك الوسائل
وسيلة من وسائل وصول احلق إىل العقول جرمية، يعاقب عليها القانون، ويصبح كل من اختذ وسيلة إلبالغ كل 



احلق إىل عقول الناس، جمرما يستحق العقاب وبذلك ُيسَهِّل قادةُ الباطل سبلَ السباق بباطلهم إىل العقول، ويفتحون 
ون كل سبيل من سبل السباق باحلق إىل العقول، لتلك السبل وأهلها األبواب، وميدون هلا يد العون، وحياصر

ويغلقون أمامها وأمام أهلها كل األبواب وقد تكون تلك األنظمة والقوانني ظاهرة، وقد تكون خفية، وقد يكون 
  .ظاهرها الرمحة، وباطنها من قبله العذاب

ظمتها الزنا، وكل الوسائل املؤدية إن كثريا من البلدان اإلسالمية اليت حيارب حكامها اإلسالم، تبيح قوانينها وأن
إليه، وال يعد جرمية إال يف حاالت استثنائية خاصة، وعقوبة هذه احلاالت ال تردع جمرما وال تشفي غيظ معتًدى 

عليه ممن تنتهك أعراضهم، بل إن بعض قادة الباطل يف تلك البلدان ينظمون تعاطي الفاحشة وتشرف على تنظيمه 
ك باسم احلرية الشخصية، وتنشر فضائح تلك الفواحش يف وسائل اإلعالم بأساليب بعض مؤسسات الدولة، وذل

متنوعة ماكرة، كما تنشر وسائل التحريض عليها بالصورة والكلمة باسم حرية الصحافة أو اإلعالم احلر وعامة 
  .من حماربة اهللا تعاىل البلدان اإلسالمية هبا قوانني وأنظمة للمعامالت الربوية اليت حرمها اهللا يف كتابه وجعلها

ويكمن خطر تلك القوانني املؤيدة للباطل واحملاربة للحق يف أن احلكومات تفرض على الناس احترامها، وختصص هلا 
أجهزة تتوىل تنفيذها قسرا، وتعاقب كل من حياول بيان بطالهنا ومعارضتها حلكم اهللا ورسوله، وتبالغ يف مدحها 

من نعم اهللا الدنيوية على العباد، إىل وضع تلك األنظمة والقوانني ومحايتها  والثناء عليها، وتنسب كل نعمة
ومع تطاول الزمان يألف الناس ذلك ويسهل عليهم العمل به، وتنشأ األجيال يف ظله ال تعرف سواه، . وتنفيذها

ينافيه، فيقبله الناس فريسخ يف عقوهلم أنه حق، ويعظم اخلطر عندما يدعي أنصار الباطل أن ذلك من اإلسالم أو ال 
على هذا األساس، ويكون اخلطر أشد عندما جيد دعاة الباطل ومؤيدوه من باع دينه بثمن خبس ممن ينتسب إىل 

العلم، فيفيت باسم اإلسالم بأن ذلك الباطل أمر مشروع، وقد يكون ما أفىت به خيالف إمجاع علماء اإلسالم املبين 
علماء يف هذا العصر بإباحة الربا الذي هو حرب هللا ورسوله، وكما أفىت على نصوص الوحيني، كما أفىت بعض ال

وليس املراد بالسفور هنا كشف الوجه والكفني، بل  -بعض قادة الباطل ممن حيسبون من العلماء بأن سفور املرأة 
  !ال خيالف شرع اهللا -املراد كشف غالب جسد املرأة 

األسرية واملالية واالقتصادية واجلنائية : ل باب من أبواب حياة الناسوهكذا يضع أنصار الباطل قوانني مفصلة يف ك
والسياسية والعسكرية والقضائية والتعليمية واإلعالمية، حتاصر احلق وتطارده وتشوهه، وقد تستبيح دم أهله، 

  .وتؤيد الباطل وتنشره وتكرم كل من يدعمه ويدعو إليه

يت الباطل وهذه الوسيلة من أمضى الوسائل للسباق إىل العقول، بإبالغ جعل التعليم منطلقا لتثب: الوسيلة السابعة
  :احلق أو الباطل إليها، وحجب احلق أو الباطل من الوصول إليها وذلك لألسباب اآلتية

أن التعليم يرافق اإلنسان من طفولته إىل شيخوخته، فهو مستمر باستمرار حياة اإلنسان والتعليم : السبب األول
يف طفولته الصياغة اليت يريدها صاحب قرار التعليم، سواء أكان صاحب القرار هي األسرة أو  يصوغ الطفل

املدرسة أو الدولة، ألن الطفل ال ميلك يف طفولته إال التلقي والتقليد واحملاكاة، ومن كان أسبق إىل إبالغ فكره إليه، 
بفكره وهلذا كان التعليم من أهم عناصر الرسالة  حقا كان ذلك الفكر أو باطال، كان أملك لعقله وأقدر على قيادته

ةَ كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُمْ َرسُولًا ِمْنكُْم َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياتَِنا َوُيَزكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُُم الِْكَتاَب وَالِْحكَْم{ : اإلهلية، كما قال تعاىل



  _________) ١(} َوُيَعلُِّمكُْم َما لَْم َتكُوُنوا َتْعلَُمونَ 
  .١٥١: البقرة) ١(

َربََّنا { : الضاربة يف أعماق التاريخ، كما قال تعاىل -عليه السالم  -وكان ذلك حتقيقا لدعوة أيب األنبياء إبراهيم 
) ١(} إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيُم َواْبَعثْ ِفيهِْم َرسُولًا ِمنُْهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الْكَِتاَب وَالِْحكَْمةَ َوُيزَكِّيهِمْ 

وملا كان الطفل قابال للصياغة املطلوبة بالوسيلة التعليمية، اشتد سباق أهل احلق وأهل الباطل هبذه الوسيلة إىل عقله 
كيف يصرف أهل الباطل األطفال عن فطرة اهللا اليت فطر الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد بني الرسول ) ٢(

ما من « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : ا بتعليمهم، كما يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، قالعليه
ِفطَْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن { : اقرءوا: مث يقول» مولود إال يولد على الفطرة 

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، كما ُتنَتج البهيمةُ هبيمةً مجعاء، هل حتسون « : ويف رواية للبخاري } الْقَيُِّم 
. } ِفطَْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم { : مث يقول أبو هريرة » فيها من جدعاء 

)٣(  
_________  

البخاري ) ٣... (سبق الكالم على ما ينبغي على أهل احلق فعله حيال وسيلة التعليم ص) ٢( ١٢٩: البقرة) ١(
  ).٢٦٨/  ١(جامع األصول : ومسلم

والوسيلة الدائمة املستمرة، يدوم تأثريها ويستمر وُيثَبِّت الفكرةَ اليت يراد هلا السبق إىل عقول الناس، ومعلوم دوام 
إىل ثالثني عاما أو أكثر من  -يف زماننا هذا  -استمرار وسيلة التعليم ومراحلها اليت مير هبا الدارس، فقد تصل و

املاجستري والدكتوراه، إضافة إىل ما يتعلمه الطفل يف حميطه األسري والشعيب : املرحلة االبتدائية إىل املرحلة العليا
عينة مدروسة، يراد هبا حتقيق أهداف حمددة يف كل املراحل التعليمية، أن التعليم توضع له مناهج م: السبب الثاين

فإذا كانت األهداف واملقاصد اليت وضعت املناهج التعليمية لتحقيقها، هي تثبيت الباطل ونصره ونشره، وحماربة 
باطل وحجب عنها احلق وخذالنه وحماصرته، فإن األجيال املتالحقة من أبناء املسلمني تنشأ بعقول استوىل عليها ال

احلق، ولذلك حياربون احلق وأهله وغالبهم جيهله، ويؤيدون الباطل وأهله وهم جيهلون أنه باطل، وذلك مبتغى طغاة 
  .احلكم الذين ال بقاء هلم إال ببقاء الباطل وتََوارِي احلق، فإهنم ُيسخِّرون كل إمكاناهتم حلرب احلق

كتب تتضمن موادها ما يناسب عقول املتعلمني يف مجيع مراحل التعليم، أن مناهج التعليم توضع هلا : السبب الثالث
ويترتب على دراستها والنجاح يف امتحاهنا محل مؤهالت، هلا شأهنا يف تقلد املناصب والربوز يف الشعب، وهلذا 

وأهل الباطل ال جيتهد الدارسون يف القراءة وتكرارها حىت تترسخ معانيها يف عقوهلم اليت تصبح وعاء لتلك املعاين 
يفسحون اجملال لغري الباطل أن حيتل صفحات تلك الكتب، وهلذا تنشأ األجيال من أبناء املسلمني بعقول ملئت 

أن التعليم ُيَعدُّ له رجال متخصصون يف كل علم من العلوم اإلنسانية : بالباطل وحجب عنها احلق السبب الرابع
عقول الطالب، فيحققون بذلك إيصال املعاين اليت وضعت هلا مناهج  والتجريبية، يدأبون على غرس تلك العلوم يف

وأعدت هلا كتب إىل عقول طالهبم، وأهل الباطل يُِعدُّون املدرسني من أنصارهم، ليحققوا هبم السبق بباطلهم إىل 
احلق الذي عقول الناس، وال يأذنون ألهل احلق بالتدريس والتعليم، خشية من أن يستولوا على عقول املتعلمني ب

  .يدمغ الباطل فإذا هو زاهق



 -مع التأهيل  -أن التعليم خيتار إلدارته واإلشراف على مسريته رجال مؤهلون يف جماله لديهم : السبب اخلامس
الرغبة واحلماس يف جناحه وبلوغه أهدافه، وأهل الباطل خيتارون إلدارة التعليم واإلشراف على مؤسساته املتنوعة من 

وحيارب احلق وأهله وهلذا نشاهد على قمة املؤسسات التعليمية يف البلدان اليت حيارب طغاة احلكم فيها يؤيد باطلهم 
وال خلق جيعلهم قدوة حسنة، بل يضايقون ذوي  -وإن تسموا بأمساء مسلمني  -اإلسالم رجاال ال دين هلم 

من علوم اإلسالم أو العلوم الكونية  سواء أكانت مؤهالهتم إدارية أو تربوية، أو علمية يف أي علم -املؤهالت 
كل ذلك من أجل أن يستبدوا بالتوجيه يف هذا اجملال الذي يصوغ العقول، ويسبقوا بباطلهم إليها  -والتطبيقية 

وحيجبوا عنها احلق الذي حيمله أهله وقد يوضع على قمة التوجيه يف جمال التعليم من هو فاشل يف إدارته، تضيع 
تعظم، وتكثر املفاسد، ولكن مؤهله لدى طغاة احلكم وأنصار الباطل هو حماربته للحق وتأييده  بإدارته املصاحل أو

  .للباطل، ويعلم هذا كل من عنده وعي وبصرية واهتمام مبصاحل اإلسالم واملسلمني

يتناسب أن أعداء احلق وحماربيه وأنصار الباطل ومؤيديه يستغلون وسيلة التعليم يف كل حقبة مبا : السبب السادس
معها، فإذا تغريت أهدافهم بتغري أهوائهم أو ما يظنونه مصاحل هلم، أو بتوجيه ساداهتم املستعمرين، غريوا املناهج 

واملواد والكتب حبسب ذلك، ويصبح ما كان عندهم حممودا أمسِ مذموما اليوَم، ويغريون حقائق التاريخ واملوالة 
ال يهدأ هلا بال إال إذا مألت عقول الناس بباطلها، وحجرت عليها  واملعاداة، كل ذلك حبسب أهواء نفوسهم اليت

من أن يصل إليها احلق الذي َيفِقد أهل الباطل املؤهلَ بوجوده لقيادة الناس بباطلهم وهذا ما يفسر اجتاه بعض 
سالمية من احلكومات يف الشعوب اإلسالمية إىل مراجعة مناهج التعليم وكتبه ومواده، حلذف كثري من النصوص اإل

القرآن والسنة، وبعض املوضوعات يف السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي، وخباصة ما يتعلق باجلهاد يف سبيل اهللا، 
والعالقات مع اليهود والنصارى، حلاجات يف نفوسهم يريدون قضاءها، وال يتم قضاؤها إال بصياغٍة جديدة لعقول 

  .أبناء األمة

مية أن يراقب أهل احلل والعقد فيها مسريةَ تعليم أبنائها، حىت ال يعبث أعداء ومن هنا جيب على األمة اإلسال
اإلسالم بعقول أجياهلا عن طريق هذه الوسيلة الفعالة يف صياغة العقول؛ ألن آثار التعليم تشمل حياة األمة كلها، 

حيارب احلق ويؤيد الباطل ويفسد فال جيوز أن يستبد مبناهجه ومواده وكتبه واملشرفني عليه ومعلميه ومتعلميه، من 
  .عقول الناس بأفكاره، لتحقيق أهدافه املضادة ملصاحل األمة

وقد حيتال أعداء اإلسالم من أنصار الباطل على األمة اإلسالمية اليت يسوؤها صياغة عقول أبنائها بوسيلة التعليم 
يسموهنا دينية يضعون هلا مناهج حيصرون فيها صياغة جتعلهم عبيدا مطيعني للطغاة، قد حيتالون عليها بإجياد مدارس 

الدين يف مواد ال تتجاوز الشعائر التعبدية وبعض أحكام األسرة، وسرد بعض األحداث التارخيية، ويفتحون يف تلك 
املدارس الباب ملن يرغب يف دراسة اإلسالم، وُيْخلون مناهج تلك املدارس من املواد اليت ُيَسيِّرون هبا هم حياة 

، كاإلدارة واالقتصاد والشؤون السياسية والعسكرية واإلعالمية والتربوية، مث يعمدون إىل إنشاء مدارس الناس
ومعاهد وجامعات يسموهنا باملدنية، ويضعون هلا مناهج مقطوعة الصلة باإلسالم، ويضعون هلا مناهج جتمع بني 

سواء  -افق بعض جزئياهتا اإلسالم وغالبها خيالفه وقد تو -العلوم اإلنسانية اليت وضعها البشر مبعزل عن منهج اهللا 
منها ما يتعلق بعلم النفس أو علم االجتماع، أو الشؤون السياسية، أو االقتصادية، أو العسكرية، وكذلك العلوم 



هالت التجريبية الكونية والطبية، وغريها مما ال تستغين عنه األمم، وينهل املتعلمون من تلك العلوم، وينالون هبا املؤ
  اليت متكنهم من قيادة الشعوب اإلسالمية مبناهج علمانية، ال

هتمل الدين اإلسالمي وتطبيقه فحسب، بل حتاربه وحتارب كل من يدعو إليه، وقد حتارب من يلتزم به، ولو مل يدع 
هو الباطل،  إليه خشية من أن يكون التزامه به يدعو الناس إىل االقتداء به، ألن اإلسالم هو احلق، وما هم عليه

وأهل الباطل خيشون من أن يسابقهم أهل احلق إىل عقول الناس، وإذا فتح اجملال ألهل احلق ليسابقوا حبقهم إىل 
العقول، فإهنم يغلبون أهل الباطل ويسبقوهنم باحلق إىل عقول الناس، وإن كانت إمكاناهتم أقل بكثري من إمكانات 

ة والربهان، وما حيمله الباطل من خرافات وأوهام أما الدارسون يف املدارس أهل الباطل، ملا حيمله احلق من قوة احلج
الدينية املذكورة آنفا، فإهنم ُيحَرمون من الوظائف واملناصب، لعدم وجود مؤهالت توازي املؤهالت اليت حيملها 

فإنه ال يفسح له جمال طالب املدارس املسماة باملدنية، ولو وجد من حيمل تلك املؤهالت من امللتزمني باإلسالم، 
اعتالء مناصب مثل مناصب العلمانيني، كل ذلك إلبعاد امللتزمني باإلسالم الذي هو احلق من أن يؤثروا به على 

  .عقول الناس

إسناد الوظائف العليا إىل من يسند الباطل الوظائف العليا هي مراكز التوجيه والتخطيط واملتابعة، : املظهر األول
إىل من ُعرِفُوا حبب الباطل ومناصرته ومن أُْشرِبتْ نفوسهم حب الفساد ونشره يف األرض وإشاعة وهي ال تسند إال 

الفواحش ووسائلها، كما عرفوا ببيع نفوسهم بثمن خبس ملن مينحوهنم مناصب هذه الوسيلة، واستعدادهم الكامل 
ائل اإلعالم كلها لتحقيق ذلك ما يرضي قادهتم، فيسخرون وس -ولو من بعد  -ليكونوا أبواقا هلم يتلمسون 

اهلدف، مبالغني يف قلب احلقائق وتضليل الناس، ليصبح احلق عندهم باطال والباطل حقا، ويترتب على اختيار هؤالء 
املوظفني الكبار الذين هذه بعض صفاهتم، أن جيمعوا حوهلم موظفني من جنسهم وعلى شاكلتهم، يبالغون يف 

مصادر تضليل  -يف الغالب  -قادة الذين اختاروهم، وبذلك تصبح وسائل اإلعالم إرضائهم كمبالغتهم يف إرضاء ال
بالباطل وحتول بني تلك العقول وبني وصول احلق إليها،  -باستمرار  -وكذب وقلب حقائق، تطرق عقول الناس 

  .إال ما ندر مما فيه مصلحة تعينهم على تثبيت الباطل، وإزالة احلق ومطاردته

  فتح أبواب هذه الوسائل لذوي األفكار الفاسدة: املظهر الثاين
فتح أبواب هذه الوسائل كلها لذوي األفكار الفاسدة والعقائد الكافرة واألخالق املنحطة، : من أبرز هذه املظاهر

لنشر أفكارهم وعقائدهم وأخالقهم بني الناس، وإبراز أصحاب هذه األفكار والعقائد واألخالق، وإطراؤهم إطراء 
مام عامة الناس قادة ُيتََّبعون وزعماء ُيقَتَدى هبم، ويثىن على أفكارهم وعقائدهم وأخالقهم، مع تكرار جيعلهم أ

أفكارهم واختيار األوقات املناسبة لنشرها، حبيث يعرض على أكرب قدر من املتلقني وهم مستعدون الستقبال النشر 
وبإصغاء قليل إىل جهاز املذياع، وبتصفح  -إلسالمي ومنه العامل ا -وبنظرة عجلى إىل شاشات التلفاز يف العامل 

يسري يف الصحف واجملالت، سترى وجوها، وتسمع أصواتا، وتقرأ صفحات، ألمثال أولئك املفسدين الذين أفسدوا 
عقول الناس بأفكارهم وعقائدهم، وجعلوهم َيسَْبحون يف حبار منتنة من السلوكيات اليت زينوها هلم وساقوهم إليها 

  .عن طريق وسائل اإلعالمسوقا 

إهنم يفصلون الدين : ال أقول -إن املفكرين الذين يسيطرون على وسائل اإلعالم بأفكارهم، هم العلمانيون الذين 
حياربون اإلسالم والداعني إليه، وإن املتفلسفني الذين يلبسون ثياب  -إهنم : اإلسالمي عن الدولة، ولكن أقول



والشعراء واملثقفني الذين يشككون يف الوحي والرسالة واليوم اآلخر، ويسخرون الفلسفة، ومن يسمون باألدباء 
من أحكام اإلسالم، وإن اإلباحيني الذين يسمون بالفنانني، من الذين ينشرون الفاحشة، ويدعون إىل األخالق 

كلهم هم الذين تفتح  الفاسدة والوقوع يف محأهتا، من ممثلني ومسرحيني ومغنني وراقصني وهبلوانيني وغريهم، هؤالء
هلم وسائل اإلعالم أبواهبا، وتصفهم بالنجوم والرواد واألدباء والكتاب، وهم الذين ضلت هبم الشعوب اإلسالمية 

  .وحتطمت معنوياهتا واحنطت أهدافها حىت أصبحت فيما أصبحت فيه من الذلة واهلوان والتبعية

وهذا املظهر يف غاية الوضوح يف وسائل اإلعالم، فإن كثريا نشر وسائل الفواحش وإشاعة املنكرات : املظهر الثالث
مما تنشره تلك الوسائل هو من املنكرات والفواحش اليت تغضب اهللا ورسوله واملؤمنني، وال ترضي إال من حيارب 

اهللا ورسوله واإلسالم شواهد لنشر وسائل الفواحش وإشاعة املنكرات ومن الشواهد على نشر وسائل الفواحش، 
  :اعة املنكرات ما يأيتوإش

  اإلكثار من األغنيات املاجنة: الشاهد األول
وهي األغنيات اليت تزين الفاحشة صراحة أو ضمنا، بأصوات نساء فقدن احلياء واستمرأن السقوط يف مستنقع 

ألمة وشاباهتا الذين الرذيلة، فََيفِْتنَّ بأغنياهتن املتضمنة للدعوة إىل املنكر، وبأصواهتن اخلاضعة بقول املنكر شبابَ ا
جيهلون دينهم، ومل يتربوا عليه التربية اليت تقيهم الفسق والعصيان وكذلك يفتنَّهم بتكسرهن ومتايلهن وبعريهن 

الفاضح املعد للفتنة، يشاهد ذلك الناس يف املسارح واملراقص مباشرة، أو يف شاشات التلفاز يف البيوت، وقل مثل 
شغل أوقات الناس بأنواع الرقص والرقص يعد إعدادا جيذب إليه كل : اهد الثاينذلك يف املغنني من الرجال الش

  .واملراهقني والشباب، الرجال والنساء، احلضريني واألعراب" األطفال"الصغار : فئاهتم

إن الذي يتتبع وسائل اإلعالم اليت يسيطر عليها أعداء احلق يف الشعوب اإلسالمية، ليهوله ما يشاهده من كثرة 
رقص والراقصني وشغل الناس بذلك وإهلائهم به، هذا مع ما يصاحبه من عري فاضح، وخباصة يف الفتيات ال

املراهقات، ومن اختالط الشبان والشابات، واحتضان بعضهم لبعض أمام اجلماهري املشاهدة يف املسارح مباشرة أو 
  .ملسلمةاإلشادة بأعمال مفسدي األجيال ا: على شاشات التلفاز الشاهد الثالث

ختصص وسائل اإلعالم أوقات طويلة ) وكثري منهم إباحيون(وهم الذين يسموهنم بالفنانني واألدباء واملفكرين 
إلجراء مقابالت معهم، إلبراز تارخيهم املليء بالفساد اخللقي واإلفساد االجتماعي والقدوة السيئة، ولإلشادة 

متابعتها واالقتداء بأساطينها العظام، الذين ينتقدون الدعوة إىل العفة  بأعماهلم الفنية العفنة وتزيينها ودعوة الناس إىل
والطهر وحجاب املرأة، والبعد عن اختالط الرجال والنساء غري املشروع، والنهي عن خلوة الرجل باملرأة، ويدعون 

اسم التنمية واستغالل إىل تعاطي كل ما يسهل فعل املنكرات والفواحش باسم حرية املرأة، وعملها، والثقة فيها، وب
الطاقات، وباسم إحياء التراث الشعيب، والبعد عن التزمت واجلمود، وغري ذلك مما يزينون به املنكر ويظهرونه يف 

صورة املعروف، ويشوهون به املعروف ويظهرونه يف صورة املنكر، وبذلك يقلبون احلق باطال والباطل حقا، 
نشر حوادث املنكرات والفواحش، وقصص : دعاياهتم الشاهد الرابعب -وما أكثرهم  -ويضللون عقول اجلهال 
لإلغراء هبا والتحريض عليها، مع الصور التلفازية أو  -أي يشيعون الفاحشة بني الناس  -الغرام والعالقات احملرمة 

  .األفالم املعدة لنشر وسائل الفاحشة: الفوتوغرافية الشاهد اخلامس



مكشوفة يف نقل صورة الفواحش مباشرة، فال يؤذن بنشرها يف أجهزة اإلعالم وقد تكون تلك األفالم املعدة 
الرمسية، ولكن يعطى أهلها الذين أعدوها الضوء األخضر لنشرها وتداوهلا بني األسر ويف ملتقيات خاصة من أجل 

الغرام واحلب اليت هدم األخالق وإشاعة قلة احلياء، وقد تكون متضمنة للدعوة إىل الفاحشة بنشر وسائلها، كأفالم 
حترض على اخللوة باملرأة املتزينة املتربجة، وتعرض ما حيصل بني املرأة والرجل من عناق وقبالت ونظرات وتبادل 
كلمات غرامية ساقطة، وهذه األفالم إما أن تنشر كما هي يف البلدان اليت وصل حكامها إىل درجة من الوقاحة 

الرذائل، وإما أن حتذف منها بعض اللقطات املثرية خشية من انتقاد بعض وقلة احلياء يف حماربة الفضائل ونشر 
وخباصة إذا طفح الكيل وبلغ السيل الزىب،  -الغيورين من أبناء البلدان اليت ال زال يوجد فيها من يقول كلمة احلق 

ت متخصصة يف واللقطات اليت حتذف يف هذه األفالم يستطيع من يريد مشاهدهتا شراء األفالم نفسها من حمال
  ما صلة هذه األمور بالسباق إىل العقول؟: قد يقال.. بيعها

واجلواب أن املقصود بالسباق إىل العقول عند أهل الباطل، هو شغلها بالباطل الذي يصدها عن احلق، وهذه األمور 
  .كلها تؤدي إىل هذا اهلدف

غلتهم وأهلتهم فال يفكرون يف اخلري والفضيلة فإذا راقبت كثريا من الناس وجدت هذه األمور قد استولت عليهم وش
ألن هذه األمور قد وضعت حواجز بينهم وبني اخلري والفضيلة  -إال من هداه اهللا وتفقه يف الدين واجته إىل اهللا  -

  والتفكري فيهما

على  -طرية والق -يف احملافظات والقرى  -املبالغة يف شغل عقول الناس بالرياضة احمللية منها : املظهر الرابع
والعاملية، وإبراز ذلك يف مجيع وسائل  -على مستوى جمموعة الدول اإلقليمية  -واإلقليمية  -املستوى القطري 

املقروءة واملسموعة واملشاهدة أساليب املبالغة يف شغل عقول الناس بالرياضة ويتخذ هذا املظهر أساليب : اإلعالم
  :متعددة

  .اإلشادة بالرياضة: األسلوب األول

، ومن ) ١(من اجلهاد يف سبيل اهللا  -عند الناس وخباصة الناشئة  -إشادة جتعلها أعلى وأمسى  -وخباصة كرة القدم 
ارتياد املساجد والتفقه يف الدين وحفظ كتاب اهللا، وإذا أردت أن تعرف مدى تأثري هذه اإلشادة، فتجول يف أحياء 

رة لترى فرق الشباب واألطفال الصغار الذين يتبارون يف كرة كثري من مدن املسلمني وشوارعها، وانظر مينة ويس
القدم، وانظر إىل مالبسهم والشارات اليت تزينها وتدل على تشجيع وتأييد النوادي اليت استولت على عقوهلم، فال 

راة جتدهم يفكرون إال يف شراء مالبس الرياضة، واقتناء عدد من الكرات وإصالح مالعب يف تلك األحياء واملبا
فيها، للوصول إىل أعلى ما ميكن من التدرب واملران، ال ميلون من تضييع أوقات طويلة يف هذا العمل الذي أشربته 

قلوهبم، مث فتش عن نشاطهم املدرسي ومذاكرة دروسهم وإتقاهنا، فستجد كثريا منهم أصفارا إىل اليسار، حىت 
وهم ال يستحقون ذلك، فيتخرج جيل ممسوخ هو يضطر املسؤولون يف املدارس إىل نقلهم من صف إىل آخر 

  !املسؤول عن تنمية بلدان املسلمني
_________  

ومما يدل على استيالء الرياضة على عقول الشباب ، سجود أفراد بعض الفرق الرياضية شكرا يف وسط ) ١(
الرياضية يف الوقت الذي  املالعب الرياضية ، لتحقيقهم فوزا رياضيا ، ومجاهري املسلمني تشاهد ذلك على القنوات



يسيطر اليهود على أرض املسلمني وينتهكون أعراضهم ، ويهدمون بيوهتم ، ويدنسون مقدساهتم ، ويقتلون شباهبم 
  ...!، ويعتقلون نساءهم ، ويهينون علماءهم

يتمناه أن وقبل ذلك جتد كثريا من هؤالء ال تتجه أبصارهم إىل املساجد وقد ال يصلون حىت يف منازهلم، وكل ما 
يصبح يوما من األيام من جنوم الرياضة اليت تشيد هبا وسائل اإلعالم تلك اإلشادة ومن اإلشادة بالرياضة وأهلها 

وجعل الناس يفتنون هبا، ما تلقاه من الدعم املايل واإلنفاق السخي على النشاط الرياضي يف وسائل اإلعالم، حيث 
املباراة وأثناءها وبعدها، من مقابالت مع املسؤولني عن األندية الرياضية  تأخذ فيها حيزا واسعا وأوقاتا طويلة قبل

واملدربني الرياضيني والالعبني، ويف كل تلك األوقات الطويلة تظهر الرياضة يف مظهر األهداف العليا اليت تستحق 
تنقل ذلك للناس وخباصة  االهتمام والدعم من كل فئات اجملتمع، وتنفق األموال الكثرية على وسائل اإلعالم اليت

  .عن طريق التلفاز وبثه املباشر عن طريق األقمار الصناعية من أقصى نقطة يف العامل أو إليها

فإذا ما فاز فريق من فرق البلدان اإلسالمية يف أي مباراة، مسعت وقرأت وشاهدت من وسائل اإلعالم، من اإلطراء 
السياسة، : لك، ما يربو على االحتفاء بالنصر يف اجملاالت العلياواملبالغة يف الثناء وإظهار الفرح والسرور بذ

واالقتصادية، واجلهادية، بل تشعر أهنم قد حققوا فَْتحا من الفتوحات اإلسالمية اليت كان حيققها سلفنا الصاحل، 
مع رفع  عندما كان يف قمة العزة واجملد وترى على إثر ذلك الفوز املسريات املزعجة يف الشوارع والساحات،

البيارق والرايات واألعالم، ومع التصفيق والرقص والتزمري بأبواق السيارات إىل درجة إقالق الناس ومضايقتهم يف 
منازهلم، وطرقهم وحمالهتم التجارية وبذلك ينقدح يف أذهان الناس وعقوهلم، أن هذا هو النصر املؤزر الذي جيب أن 

دون أن تنوه وسائل اإلعالم مبا جيب أن يعده  -فلسطني  - اليهودي قلبها حيققه شباهبم لبلداهنم اليت حيتل األجنيب
له املسلمون من اجلهاد يف سبيل اهللا الذي حجبت هذه اإلشادة بالرياضة عقول الشباب من التفكري فيه األسلوب 

  .االهتمام املبالغ فيه بالرياضة والرياضيني: الثاين

قها، وحبضور مناسباهتا افتتاحا واختتاما، واستقبال الالعبني باحلفاوة ويتبني ذلك يف اإلنفاق السخي على مراف
والتكرمي وباجلوائز واهلدايا اليت يغدقوهنا عليهم، وبنقلهم يف طائرات خاصة إىل أي مكان يف العامل، وإنزاهلم يف أفخم 

ذا التقدير ال يناهلما كثري ومستلزمات ذلك كله وهذا االهتمام وه -! ذات النجوم اخلمسة -فنادق الدرجة األوىل 
من املؤمترات والندوات واملناسبات اإلسالمية يف وسائل اإلعالم، فريى األطفال واملراهقون والشباب واآلباء 

واألمهات ما حيظى به الرياضيون من االهتمام والتكرمي، ويرون اإلمهال أو شبهه ملن عداهم ممن هم عدة مستقبل 
راهقون وكثري من الشباب وأقارهبم تلك احلظوة اليت تنقلها هلم وسائل اإلعالم بالصوت بلداهنم، فيتمىن الصغار وامل

والصورة والسطور، وبذلك حتتل الرياضة العقول بدال من أن حتتلها األهداف العليا اليت حتتاج األمة اإلسالمية إىل 
الستئجار العبني مشهورين بالنجاح  حتقيقها إلخراجها مما هي فيه من الذل واهلوان ومن ذلك ماليني الدوالرات

املنشود، لينضموا إىل فريق أو ناد لترتفع هبم مسعة الفريق أو النادي، أو مدربني أجانب من اليهود أو النصارى 
  .لريتقي بتدريبهم الالعبون

الذرة  وترى يف مقابل ذلك رجال الطب، واملهندسني، وأساتذة اجلامعات واملتخصصني يف العلوم النادرة، كعلوم
وغريها تصرف هلم مرتبات قد ال تفي حباجاهتم، وترى وسائل اإلعالم تربز الالعبني واملدربني إبرازا مستمرا مبالغا 

فيه، وترى رجال العلم مغمورين ال يدري عنهم إال الفئة اجلادة القليلة اليت عرفت قدرهم وأخذت تتلقى على 



هم شيئا، وبذلك يزهد الناس يف هؤالء العلماء وعلومهم، ويتجهون أيديهم علومهم، أما عامة الناس فال يعرفون عن
لالعبني واملدربني، ألن اكتساب الشهرة باتباع طريقهم والقرب منهم سهل ميسور، فال يتعبون أنفسهم ويكدون 

  عقوهلم يف تلك العلوم الصعبة اليت ال ينالون منها الشهرة وال املال الذين يناهلما الالعبون ومدربوهم؟
  .!وهبذا حتتل الرياضة وأهلها العقول بدال من أن حتتلها العلوم النافعة وأرباهبا

  
  .اهتمام الكاتب بالرياضة

هذا وليعلم أن الكاتب ليس من املستهينني بالرياضة من حيث هي، وال بأهلها، كيف وهو أول من جد واجتهد يف 
، وطالب وأحل على املسؤولني فيها، وعلى رأسهم مساحة تكوين فرق رياضية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، باستقدام مدربني رياضيني لطالب اجلامعة وجنح يف ذلك فعال، يف وقت كان 
بعض العلماء يصرحون بتحرمي كرة القدم ملا حييط هبا من منكرات، ومن أمهها اللعب يف أوقات الصلوات وعدم 

وكان  -ء الصالة حىت خيرج الوقت، ومنها كشف العورات بلبس السراويل القصرية وغري ذلك وسعى الكاتب أدا
مسؤوال عن شؤون الطالب يف اجلامعة إىل اشتراك فرق طالب اجلامعة يف املباريات مع طالب اجلامعات األخرى يف 

اخل املالعب الرياضية وإدخال نشاطات يف إقامة الصلوات يف د -وجنح  -اململكة العربية السعودية، وحاول 
أخرى مع الرياضة، منها مسابقات القرآن الكرمي والسنة النبوية والسرية املطهرة، والنشاط الكشفي ومسابقة 
الشعر وغريها، وكان لذلك أثره يف األوساط الرياضية ال زال بعضه موجودا إىل اآلن ولعل يف ملفات شئون 

  .من الوثائق ما يثبت اجتهاد الكاتب يف إدخال الرياضة يف اجلامعةالطالب القدمية يف اجلامعة 

إن الكاتب ليس من املستهينني بالرياضة وال بأهلها، بل إنه ميارسها هو بنفسه إىل وقته هذا الذي يكتب فيه : أقول
ضد املبالغات يف هذه السطور، ويعلم ما فيها من فائدة لتقوية األجسام وختفيف الوزن من السمنة املتعبة، ولكنه 

الرياضة إىل درجة إشغال الشعوب اإلسالمية هبا وتبديد أمواهلا فيها، وتكرمي الالعبني واملدربني أكثر من تكرمي 
علماء اإلسالم واملتخصصني يف العلوم النافعة لبلدان املسلمني، بل وأكثر من اجليوش اليت حترس هذه البلدان 

رياضيني والغض من شأن اجلهاد واجملاهدين، مع حاجة األمة اإلسالمية إىل رفع وتدافع عنها، واإلشادة بالرياضة وال
راية اجلهاد للدفاع عن أرضها ومقدساهتا وأعراضها اليت تنقل وسائل اإلعالم صورا حمزنة منها، ويناشد بعضُ 

أن  -والكوارث الذين هم وراء كل تلك املآسي  -املسلمني أعداَء املسلمني من اليهود والنصارى والوثنيني 
ويوجهون شباب املسلمني إىل املالعب الرياضية بدال من توجيههم ! ينصروا املسلمني ويرفعوا عنهم ذلك االعتداء

إىل إعداد أنفسهم إعدادا جهاديا يتدربون على السالح وصنعه مع نية التقرب إىل اهللا، ليدفعوا عن أعراضهم 
  .وأراضيهم

اليت لو تنبه هلا شباب املسلمني الذين أهلتهم الرياضة وتسليط وسائل اإلعالم  الكاتب هو ضد هذه احلالة املزرية
األضواء عليهم، لََخجِلوا مما هم فيه ونأوا بأنفسهم عن هذا اإلهلاء والتحقوا باجملاهدين يف سبيل اهللا، للدفاع عن 

األمة اإلسالمية، وهل يعي شباهبا  األعراض املنتهكة واألراضي احملتلة واملقدسات املهدمة، فهل يعي املسؤولون عن
  !وشعوهبا هذا اخلطر احملدق الذي صرف عقوهلم عن معايل األمور وعن العزة إىل سفاسف األمور وأسباب الذلة ؟



هللا ولرسوله  -عدم ثبات الوالء والرباء إن األصل يف املسلم أن يكون ثابت الوالء للحق : املظهر اخلامس
ملتزما باإلميان الصادق والعلم النافع  -من الشيطان وأوليائه الكافرين  -الباطل  ثابت الرباء من -وللمؤمنني 

والعمل الصاحل، مناصرا للحق واقفا ضد الباطل يف كل األحوال، ولكن غالب وسائل اإلعالم ال عقيدة هلا ثابتة، 
م غضبها فترة طويلة من الزمن، وال والء هلا دائم، وال تلتزم الصدق يف كثري من األمور فالعدو الذي تصب عليه جا

أو عدوانه، أو فساد مبدئه أو فسقه أو سوء سياسته وقبح تصرفه، يصبح صديقا محيما بني  -يف نظرها  -لكفره 
  .عشية وضحاها، وهو ال يزال على ما هو عليه من املبدأ والفسق وسوء السياسة وقبح التصرف

احلسنة والتصرف احلميد الذي ظلت تلك الوسائل تثين عليه  املنصف ذو السياسة -يف نظرها  -والصديق املؤمن 
ومتدحه وتبالغ يف الثناء عليه ومدحه، يصبح بني عشية وضحاها عدوا لدودا ، وهو ال يزال على إميانه وإنصافه 
ء وسياسته احلسنة ومجيل تصرفه، والعداء لألول ينقلب والء، والوالء للثاين ينقلب عداء، جريا وراء إرضاء أهوا

حسب املصاحل اليت يظنون أهنم حيققوهنا من تلك التقلبات اليت قد تكون يف حقيقة األمر  -أعداء احلق املتقلبة 
إرضاء ألعداء اإلسالم من اليهود والنصارى يف الدول الغربية وهذه التصرفات اإلعالمية املتقلبة تؤثر على عقول 

سهم مثقفني، وجتعلها تضطرب وتوايل من والته أجهزة اإلعالم، عامة الناس، بل إهنا تبلبل عقول بعض من يظنون أنف
  .وتعادي من عادته بشعور وبغري شعور، والذي يتابع األحداث يف تلك الوسائل ال خيفى عليه هذا األمر

 -ولعل مثاال واحدا نذكره باختصار يكفي إليضاح هذا املظهر، فاحلكومات يف الشعوب اإلسالمية ظل إعالمها 
القرارات  -هذا اإلعالم  -يذكر دولة اليهود بالعدو احملتل، أو العدو اإلسرائيلي وينقل  -لو يف الظاهر غالبا، و

وإن كانت بعض الدول املتسلطة على الشعوب  -املتكررة مبقاطعة مجيع الشركات اليهودية أو املتعاملة مع اليهود 
يصرح  -هذا اإلعالم  -وكان  -ة أو بوساطة شركات اإلسالمية تتعامل يف واقع األمر مع الدولة اليهودية مباشر

بأنه ال مكان للعدو اليهودي يف قلب العامل اإلسالمي أو العريب مث جاءت فترة تراجع فيها هذا اإلعالم، فأخذ يصرح 
م وحصول ١٩٦٧بأنه ال اعتراف بالدولة اليهودية وال سالم إال بانسحاهبا من األراضي اليت احتلتها عام 

الضفة الغربية وقطاع غزة، على غرار ما حصل : يني على تقرير مصريهم بإقامة دولتهم يف أرضهمالفلسطين
باكستان الشرقية وباكستان الغربية اللتني تفصل بينهما اهلند مبسافات شاسعة كانت نتيجتها : للمسلمني يف اهلند

  ....انفصال الدولتني بترتيب هندي

وبعض األميال !) أرحيا أوال(ن الدول احلاكمة للشعوب اإلسالمية للرضا مبدينة مث انتقل اإلعالم احلكومي يف كثري م
من غزة، مع ما زرع فيهما من مستوطنات يهودية مسلحة، ومع إحاطة اجليش اليهودي هبما، ومع السيادة اليهودية 

كومي عن ذكر اليهود الكاملة عليها، وبعد االتفاق السري بني ما مسي مبنظمة التحرير واليهود سكت اإلعالم احل
وأخذت وسائل اإلعالم متهد إلعالن إلغاء مقاطعة " إسرائيل: "بالعدو، فال يصف دولة اليهود إال مبا مست به نفسها

الشركات اليهودية رمسيا، أما يف الواقع فقد باشرت بعض الدول هذا اإللغاء ومت لقاء مسئوليها مع اليهود سرا أو 
  )١. (جهرا

العدو الصهيوين ويتحاشى بعضه ذكر العدو اليهودي، بل : ت الشعوب اإلسالمية يكرر كلمةوكان إعالم حكوما
يصرح بأنا ال نعادي اليهود ألهنم أبناء عمنا، ولكنا نعادي الصهيونية، إال أن هذا اإلعالم ختلى فجأة عن ذكر العدو 

قرارا  -وهي واجهة الغرب وبوقه  -الصهيوين أيضا، إرضاء لدول الغرب اليت أصدرت عن طريق األمم املتحدة 



  _________! باعتبار أن الصهيونية ليست عنصرية
وقد ارتقت بعض احلكومات يف الشعوب اإلسالمية اليوم إىل إقامة عالقات دبلوماسية مع اليهود ، بعضها ) ١(

ي اتبعته حكومة باسم سفارات ، وبعضها باسم مكاتب ، مع املواقف املتشددة املبنية على التدين اليهودي الذ
  !الليكود بزعامة نيتان ياهو

وهكذا مدينة القدس كان اإلعالم يف الدول احلاكمة للشعوب اإلسالمية يصرح بأهنا عاصمة فلسطني، وأن بيت 
املقدس ال بد أن يكون بأيدي املسلمني، ولكن هذا اإلعالم بدأ يفتر اآلن عن تصرحياته وإن كان بعضه ال زال بني 

القدس على استحياء ومما يدل داللة واضحة أن اإلعالم يف الدول املسيطرة على العامل اإلسالمي،  حني وآخر يذكر
الذي ال يوجد له والء ثابت يرضاه اهللا ورسوله واملؤمنون، يصف اجملاهدين يف فلسطني باملتطرفني ويقف ضدهم يف 

  .سالمية ومنها فلسطنيصف دول الغرب، والدول العلمانية واألحزاب العلمانية يف الشعوب اإل

ومما يدل على ذلك أن وسائل اإلعالم املذكورة ال تكاد تذكر جماهدي الفلبني املتمسكني باإلسالم، وهم الذين 
تضمهم جبهة حترير مورو اإلسالمية اليت تدعو إىل حترير جنوب الفلبني وتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية فيه، 

، ولكن تلك األجهزة هتتم جببهة حترير مورو الوطنية اليت يرأسها نور ويرأسها الشيخ سالمت هاشم األزهري 
) ١(، وهو يتقرب إىل احلكومة النصرانية يف الفلبني ويريد أن يعقد صلحا معها !)ياسر جنوب الفلبني(مسواري 

ية مؤقتة لغرض إال يف حاالت استثنائ -على أساس علماين وعلى حساب اجلبهة اجملاهدة، وال جتد هذا اإلعالم دائما 
يف صف اإلسالم ودعاته، وإمنا يكون ضد اإلسالم وضد دعاته يف صف عدوه من اليهود والنصارى  -خاص 

والوثنيني واألمثلة على ذلك ال حتصى كثرة، وما على من يريد التأكد من ذلك إال أن يشاهد ويسمع ويقرأ ما 
  _________تيسر له من وسائل اإلعالم 

  . -ه ١٤١٧قد يف هذه األيام يف أوائل شهر ربيع األول وقد مت هذا الع) ١(

تقليد أجهزة اإلعالم األجنبية، يف املصطلحات ومن تلك املظاهر تقليد أجهزة اإلعالم التابعة : املظهر السادس
، للدول احلاكمة للشعوب اإلسالمية ألجهزة اإلعالم النصرانية واليهودية والشيوعية، والوثنية يف الغرب أو الشرق

يف إدخال املصطلحات اليت ترددها هذه األجهزة الكافرة ضد اإلسالم واملسلمني يف قاموس تلك األجهزة اإلعالمية 
اليت تطلق يف الغرب على فئة معينة من النصارى ) ) ١(األصولية : (املقلِّدة مصطلح األصولية ومن ذلك مصطلح

جامدا، وحيكمون على كل من خيالف ظواهر الربوتستانت، الذين يتمسكون بظواهر نصوص حمرفة متسكا 
نصوصهم تلك من النصوص احملرفة أيضا عند الفئات النصرانية األخرى بأهنم على باطل، وأن احلق هو ظواهر 

  _________نصوصهم احملرفة فقط، ويقفون موقفا متشددا ضد كل من خيالفهم، ويتسم تشددهم بالعنف 
على الضليع يف القانون ، واحملامي ، والقاضي ، وفيها نوع ) Jurist(ليزية وتطلق كلمة أصويل يف اللغة اإلجن) ١(

: شبه بكلمة أصويل يف اإلسالم كما سيأيت ، أما األصولية باملعىن الظامل الذي يطلق على اجلماعات اإلسالمية فهو
»ESSENTIALISM«.  

ى على كل من متسك باإلسالم متسكا صحيحا هذا املعىن املولود يف الغرب أطلقه أعداء اإلسالم من اليهود والنصار
يف ) أصول(إطالق ظامل جائر، ال أصل له يف القاموس اإلسالمي، بل إن كلمة  -هبذا املعىن  -ودعا إليه، وهو 

الشريعة اإلسالمية تطلق على علم يروض العقل على البحث واالستنباط، انطالقا من قواعد يندر وجود مثلها يف 



ند غري املسلمني، إنه علم أصول الفقه الذي هو ميزان دقيق يضبط منهج الفقيه يف استنباط أي دين أو أي علم ع
األحكام، ويعصمه من الزلل يف اجتهاده، يعلم ذلك كله من له إملام هبذا العلم العظيم من املسلمني وغريهم، ولذلك 

يتقن هذا العلم يصول وجيول يف  والذي" أصوليون: "على املتخصص يف هذا العلم، ومجعه" أصويل: "تطلق كلمة
ميدان الفقه املستنبط من القرآن والسنة وهو متحرر العقل من التقليد األعمى، عارف أين يضع قدمه آمن من 

املزالق اليت يقع فيها من جيهل هذا العلم، مقدر للمصاحل الراجحة واملفاسد حق قدرها، ويكفي من أراد الوقوف 
لإلمام الشاطيب رمحه اهللا، هذا هو األصويل عند " املوافقات"املقاصد من كتاب  على حقيقة ذلك قراءة جزء من

  .املسلمني

ومع ذلك  -واألصل أن يسمى حكيما  -وقد يسمى فيلسوفا ) اإلميان(وقد يطلق على العامل املتضلع يف العقيدة 
لماء اإلسالم وأتباعهم من أطلق أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى وغريهم كلمة أصويل أو أصوليني، على ع

املتمسكني بالدين الداعني إليه باملوعظة واحلكمة واجملادلة باليت هي أحسن، كما أطلقوا على الدعوة إىل اإلسالم 
اليت يعلمون أهنا مصطلح غريب ينفر من يسمعه من أهل الغرب، واهلدف " أصولية"وتطبيقه يف العامل اإلسالمي كلمة 

واملسلمني بثوب مل يفصل عليهما، وإمنا فُصِّل على مبدأ جيايف اإلسالم ويضاده وعلى فئة من ذلك تلبيس اإلسالم 
بعيدة كل البعد عن اجلماعات اإلسالمية، وذلك للتنفري من اإلسالم واملسلمني والتخويف منهما والتحريش عليهما 

سالمية، فأخذوا يرددونه يف وسائل حملاربتهما وقد راق هذا املصطلح ألجهزة اإلعالم العلمانية يف البلدان اإل
إعالمهم كلها يف كل مناسبة وأخذوا يطلقون هذا املصطلح ظلما وعدوانا على علماء أجالء يستحقون أن يوصفوا 

باألصوليني حسب املصطلح اإلسالمي السابق الذكر، ال حبسب هذا املصطلح الغريب الظامل، كما أطلقوه على 
  .عىنمجاعات أبعد ما تكون عن هذا امل

والذي له فترة طويلة يزاول " جنم الدين أربكان " وعلى سبيل املثال نذكر حزب الرفاه الذي يرأسه املهندس 
السياسة ويدخل يف االنتخابات ويفوز بأصوات متكنه من املشاركة يف احلكم، وقد يفوز بأصوات وال يتمكن هبا من 

االعتداء على أحد، بل ُيعتدى عليه يف وسائل اإلعالم  املشاركة يف احلكم وهو الغالب، ومل يصدر منه شيء من
وحياَرب حربا شعواء ال حيارهبا حزب آخر من األحزاب التركية املعترف هبا، ومع ذلك إذا فاز ببعض البلديات 

املهمة ارتفعت األصوات املعادية لإلسالم واصفة له باألصويل املتطرف، مع أن هذا احلزب لشدة اعتداله واعترافه 
القومية التركية وعزمه على نقل النافع من احلضارة املادية الغربية إىل بالده، أخذ بعض الكتاب الذي يعترفون ب

أخذوا يدافعون عن حزب الرفاه ويربؤونه من  -بوجود أصوليني يف اجلماعات اإلسالمية باملفهوم الغريب السابق 
  _________) ١(األصولية املذكورة 

 ٧شوال ، ص١٨األربعاء  ٥٦٠١، وعدد  ٩شوال ، ص١٦، اخلميس  ٥٥٩٩ثال عدد راجع على سبيل امل) ١(
،  ٨شوال ص٢٣،  ٥٦٠٦، وعدد  ٧شوال ص٢١السبت  ٥٦٠٤، وعدد  ٦شوال ص١٩،  ٥٦٠٢، وعدد 

وقد كون أربكان حكومة (من جريدة الشرق األوسط  -ه ١٤١٤، كلها يف عام  ٨شوال ص٢٤،  ٥٦٠٧وعدد 
  ...).اخل.. زعامةمع حزب الطريق القومي ب

اليت تطلق على الفرد املسلم امللتزم بدينه واآلمر به الناهي عما هنى عنه، بل إن كلمة " التطرف"ومن ذلك كلمة 
التطرف يطلقوهنا على اجلماعات اليت هي أشد بعدا عن الدخول يف املسائل اخلالفية بني املسلمني، مثل مجاعة 



وعليها بعض املآخذ، ولكنها حتاول أن ال تتدخل يف السياسة الشرعية  الدعوة والتبليغ اليت نشأت يف اهلند،
حبسب ما تفهمه من  -اإلسالمية، وال يف اخلالفات املذهبية الفقهية أو غريها، حرصا منها على أن هتدي الناس 

 بعض البلدان إىل التمسك بالشعائر العبادية واألخالقية والزهد يف الدنيا، ومع ذلك يعتقل أفرادها يف -اإلسالم 
اإلسالمية، وهم كعادهتم يتعبدون يف املساجد ال يؤذون أحدا، ويوصفون بأهنم متطرفون والعامل كله يعلم أن هذه 

 -وال زالت  -اجلماعة ال توجد مجاعة مثلها ميكن أن توصف باهلدوء والبعد عن كل ما يثري الناس حىت إهنا كانت 
تقيم فيها املؤمترات احلاشدة، ولكنها يف كثري من البلدان اإلسالمية اليت تذهب إىل البلدان الغربية والشيوعية و
  _________) ١! (حتكمها الدول العلمانية مجاعة متطرفة

، وهذه اجلريدة من أشد اجلرائد  ٤ص -ه ١٤١٤شوال ٢٦، اخلميس  ٥٦٠٩:راجع الشرق األوسط عدد) ١(
مع . كتاب الذين يستعملوهنا للتنفري من اإلسالم ودعاتهحرصا على إيراد هذه املصطلحات وعلى نشر مقاالت ال

 -ه ١٤١٤شوال ٢٨السبت  ٥٦١١:تبني احلقيقة يف هذا الشأن راجع عدد -أحيانا  -أهنا تنشر بعض املقاالت 
  .١٥ص

وحنن ال ننكر أنه يوجد غالة من بعض األفراد أو بعض اجلماعات اليت وجدت يف العامل اإلسالمي، لظروف معروفة 
  :أهم أسباهبا الغلو العلماين من طغاة احلكم، ولكننا نأىب إقرار أمرينمن 

على أي فرد مسلم أو مجاعة إسالمية مهما بلغ تطرفها  -باملفهوم الغريب  -إطالق كلمة أصويل : األمر األول
ذوو العنف الغالة و: ومهما وقفنا ضد تطرفها؛ ألن هذا املصطلح أجنيب وعندنا مصطلحات إسالمية تغين عنه مثل
إطالق لفظ التطرف : أو اخلوارج، إذا وجدت الصفات والشروط اليت ال يصح اإلطالق بدون وجودها األمر الثاين

على كل ملتزم بدينه داع إليه على الوجه املشروع يف الكتاب والسنة، سواء أكان امللتزم الداعي فردا أو مجاعة، 
إن مل  -مية أن يقلعوا عن هذا اجلناح العظيم، وإال فليعلموا أهنم وعلى مسؤويل وسائل اإلعالم يف البلدان اإلسال

قد أصبحوا يف صف أعداء اهللا ورسوله الذين يشاقون اهللا ورسوله ويوالون أعداء اهللا ورسوله،  -يقلعوا عن ذلك 
ُهَدى َويَتَّبِْع غَْيَر سَبِيلِ الُْمْؤِمنَِني نَُولِِّه َما َتوَلَّى َوَمْن ُيَشاِققِ الرَّسُولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَهُ الْ{ : ويتبعون غري سبيل املؤمنني

  _________) ١(} َوُنْصِلِه َجهَنََّم َوَساَءْت َمصًِريا 
هذا ، ومع أن رجال اإلعالم املنتسبني إىل اإلسالم ال خيجلون من ظلمهم يف استعمال هذه . ١١٥: النساء) ١(

 THE» انتقام اهللا« : قد بعض الكتاب األجانب ذلك يف كتاب ألف بعنواناملصطلحات يف غري حملها فقد انت
REVENGE OF GOD جيل كيبل ووضح أن كلميت التطرف واألصولية مصطلحات : ويسمى املؤلف

دخيالن على احلركة اإلسالمية ، وأهنما مستمدان من الديانة املسيحية كما ذكرت ذلك من قبل، راجع جريدة 
/  ١١/  ١٣األحد  ٥٦٢٦عدد -يت تبتهج هبذه املصطلحات الظاملة يف كل أعدادها تقريبا ال -الشرق األوسط 

  .م١٩٩٤/  ٤/  ٢٤: املوافق -ه ١٤١٤

  مصطلح اإلرهاب واإلرهايب
على كل من متسك باإلسالم ودعا إىل العمل به واحلكم  -" إرهاب"نسبة إىل  -" إرهايب: "إطالق لفظ: ومن ذلك

ملسلمني العدة إلقامة هذا الدين وإعالء كلمة اهللا يف األرض، وحذر من تآمر أعدائه عليه بشريعته، وإىل إعداد ا
 -من أجهزة اإلعالم الغريبة، وخباصة بعد تفكك الدول الشيوعية  -أصال  -وعلى أهله وقد انتشر هذا املصطلح 

الم والتنفري منه، والتخويف منه واهلدف من ذلك توجيه قادة الغرب احلرب الشاملة على اإلس -االحتاد السوفيييت 



بعد أن رأوه ينتشر بسرعة يف معاقل العلمانية الغربية، ورأوا بيوت اهللا تنافس كنائس النصرانية يف ديارها، كما رأوا 
كثريا من شباب املسلمني املؤهلني يف مجيع التخصصات، ويف أحناء األرض كلها، يعودون إىل التمسك بدينهم بقوة، 

اإلسالمية تتطلع إىل تطبيق شرع اهللا، بدال من قوانني الغرب اليت فرضت عليهم بالقوة ويعلم قادة  ورأوا الشعوب
الغرب من الباحثني والسياسيني والعسكريني وغريهم، أن مبادئ األرض كلها، ال قدرة هلا على مواجهة هذا الدين، 

نه، إميانا وعلما وعمال ودعوة وإعدادا وعدة ما بقي سليما صافيا من التحريف والتبديل، وما بقي له رجال حيملو
  .للدفاع عنه وتبليغه إىل الناس كافة

وقد حاول أعداء هذا الدين حتريف نصوصه وتشويه معانيه قدميا وحديثا، فلم يفلحوا يف ذلك؛ ألن اهللا تعاىل قد 
الباطل يبتكرون يف كل عصر توىل حفظه بنفسه، وهيأ له من حيميه من علماء األمة جيال بعد جيل وهلذا ترى قادة 

ما حياربون به دين اهللا، من الوسائل املعنوية واملادية، وحرهبم له بالوسائل املعنوية أشد على املسلمني من الوسائل 
املادية ذلك أن الوسائل املعنوية تشكك جهلة املسلمني يف دينهم، وتؤثر يف عقول بعض الغافلني من املنتسبني إىل 

نبهون لكيدهم، كما أن تلك الوسائل تنفر غري املسلمني من اإلقبال إىل اإلسالم والتعرف على ما فيه العلم، ممن ال يت
  .من احملاسن، لينقذوا أنفسهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيان

ف على ومن أهم وسائلهم املعنوية اليت اجتهدوا يف تضليل املسلمني واستغفاهلم هبا، ويف تنفري غري املسلمني عن التعر
اللذين تلقامها منهم كثري من املسلمني من الكتاب واإلعالميني " إرهاب وإرهايب: "اإلسالم والدخول فيه، مصطلحا

والسياسيني، وغريهم وأخذوا يطلقوهنما على كل فرد أو مجاعة أو دولة تدعو إىل تطبيق اإلسالم يف حياة املسلمني، 
وأصبح . رورات حياة األمة اإلسالمية من اليهود والنصارى والوثنينيوتنادي بإعداد العدة جلهاد املعتدين، على ض

الذين حيثون املسلمني على إعداد العدة  -اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر من علماء األمة اإلسالمية ودعاهتا 
يا، ويف الصومال، إلرهاب أعدائهم، والدفاع عن أعراضهم وأوطاهنم وأمواهلم، يف فلسطني، ويف كشمري، ويف إريتر

إرهابيني جتب حماربتهم  -ومن ميد هلم يد العون باملال ... ويف الفلبني، ويف البوسنة واهلرسك، ويف الشيشان
  .والتضييق عليهم، والوقوف ضدهم يف صف أهل الباطل املعتدين على كل حق من حقوق املسلمني

اإلسالمية الرامية إىل حتقيق العزة هلذه األمة، العزة  وغفلوا أو تغافلوا عن نصوص القرآن والسنة، ومقاصد الشريعة
اليت تقيها من أن جيعل اهللا للكافرين عليها سبيال، وأن العزة ال تتحقق هلم إال بإعداد العدة املستطاعة اليت ترهب 

  .أولئك األعداء، وحتول بينهم وبني العدوان على مقدساهتم وحرماهتم

من تفوقهم على املسلمني يف جمال العلم واالقتصاد والسياسة واإلعالم والسالح  وحققوا بذلك ما متناه أهل الباطل
وغريها، ومن ضعف املسلمني وذلتهم، ليكونوا أتباعا هلم يصرفون شؤوهنم كما يريدون؛ ألهنم قد سلبوا هذه األمة 

ون الذين شرع اهللا هلم سالح إرهاهبا عدوها بإعداد العدة، وأحرزوه ألنفسهم، فاختلت املوازين، وأصبح املسلم
إرهاب عدوهم أذلة، وأصبح أعداؤهم من أهل الباطل أعزة عليهم مستقلني بإعداد العدة اليت ترهب املسلمني، 

إرهاب أعدائه الكافرين، ويف ذلك إبطال ألمر اهللا الشرعي، الذي سجله : بدال من األصل الذي أراده اهللا، وهو
ا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن رَِباطِ الْخَْيلِ ُتْرِهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم وَآَخرِينَ َوأَِعدُّو{ : تعاىل يف كتابه الكرمي

) ١. (} لَا ُتظْلَُمونَ  أَنُْتْمِمْن ُدونِهِْم لَا َتْعلَُموَنُهمُ اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي سَبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم َو
  )٢. (» ونصرت بالرعب « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وطمس لقول الرسول 



_________  
  .٨١٠: ، ومسلم ٣٢٣: البخاري) ٢( ٦٠: األنفال) ١(

ومعلوم بداهة أن الذي ميلك القوة اليت يرهب هبا عدوه تكون له القيادة يف األرض، وأن الذي ال ميلك تلك القوة 
فهل يليق باملنتسبني ! هبة يكون مستضعفا ذليال، واألصل أن تكون العزة لصاحب احلق، والذلة لصاحب الباطلاملر

وخباصة من يعد من املثقفني، أن يستخفهم أهل الباطل وجيندوهم لتحقيق مآرهبم، " أمة احلق"إىل األمة اإلسالمية 
، إلعانة أعدائهم عليهم، وتضليل املسلمني والعبث فيستعملوا مرافق املسلمني من وسائل اإلعالم وتأليف الكتب

  !بعقول جهاهلم، بتشويه املصطلحات الشرعية الواردة يف القرآن والسنة، وجعل احلق منها باطال؟
كاإلرهاب  -وليت الذين خدموا أعداء احلق وأنصار الباطل بنشر مصطلحاهتم املشوهة لإلسالم واملنفرة منه 

كوى بعض الغربيني الذين دخلوا يف دين اإلسالم من هجوم قومهم عليهم بتلك اطلعوا على ش -واإلرهايب 
إىل الوقوف يف صف أهل الباطل  -متعمدين أو مستغفلني  -املصطلحات الظاملة، ليخجلوا من مسارعتهم 

  باستعمال مصطلحاهتم ونشرها وإطالقها على غري أهلها 
  .ظاملةشكوى بعض املسلمني يف الغرب من تلك املصطلحات ال

من إطالق أعداء اإلسالم ) ١" (مراد هوفمان " شكوى املسلم األملاين الدكتور  -على سبيل املثال  -ولنذكر 
: على املسلم الذي يشتبه يف صدور عنف منه، دون غريه من أهل الديانات واملبادئ األخرى قال" إرهايب"مصطلح 

الم، ولديه قرون استشعار انتقائية لكل مهسة تنسب فاإلعالم الغريب يقف على خلفية صلبة من العداء لإلس(
 -فمثال مل نقرأ يف صحيفة أوروبية . لإلسالم، ولديه مصطلحات خاصة جدا، ال يستخدمها إال لإلسالم واملسلمني

وهذا املصطلح " إرهايب مسلم"ولكن نقرأ ... أطلقته على شخص يهودي أو مسيحي" إرهايب"مصطلح  -أيا كانت 
رائد األوروبية واألمريكية خالل تغطيتها حلادث تفجري املركز التجاري العاملي بنيويورك يف مطلع مأل صفحات اجل

مقاتل، "م وإذا حدث وهاجم إرهايب خارج العامل اإلسالمي هدفا ما، جاءت التقارير الصحفية مبصطلح ١٩٩٣عام 
حىت اهلجوم " إرهايب هندوسي"أو " حيمتعصب مسي"أو " إرهايب كاثوليكي"ولن نقرأ أبدا مصطلح " حمارب، فدائي

  )٢!!). (م نسب إىل راديكاليني١٩٩٥بالغاز يف مترو طوكيو يف مارس 
  _________العلوم النظرية 

م وتوىل مناصب ١٩٦١دكتوراه يف القانون ، عمل يف وزارة اخلارجية األملانية من سنة . م١٩٣١: ولد يف عام) ١(
هنج فلسفي : (م يف مدينة بون ، ألف عددا من الكتب ، منها١٩٨٠سالم سنة دخل يف اإل. يف بعثاهتا يف عدة بلدان

وقد شنت أجهزة اإلعالم ) اإلسالم كبديل(و) يوميات أملاين مسلم(و) دور الفلسفة اإلسالمية(و) لتناول اإلسالم
قاذ األمم مما هي فيه من األملانية عليه محلة عنيفة بسبب تأليفه هذا الكتاب الذي يرى فيه أن اإلسالم هو املؤهل إلن

اليت تصدرها رابطة ) أخبار العامل اإلسالمي(جريدة ) ٢) (رحليت إىل مكة(و) ٢٠٠٠اإلسالم عام (و. شقاء وضنك
هـ  ١٤١٨مجادى األوىل سنة  ٢٥ - ١٩: بتاريخ) ٩(صفحة ) ١٦٢٥: (عدد. العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة

  .م١٩٩٧أكتوبر سنة  ٢٦ - ٢٠ - -

على كافة العلوم اإلسالمية، حيث يقال عند املقارنة بني العلوم اإلسالمية، ) العلوم النظرية(إطالق لفظ  :ومن ذلك
العلوم النظرية والعلوم التطبيقية، مع أن :  -اليت هي من فروض الكفاية يف اإلسالم  -وغريها من العلوم املادية 



ضافرت نصوص الكتاب والسنة على أن اإلميان الشرعي الدين اإلسالمي كله تطبيق وعمل يف حقيقة األمر، وقد ت
  )١. (يشمل االعتقاد والقول والعمل، وعلى ذلك مجاهري علماء اإلسالم

وجد غالبها عملية، فالطهارة عمل، والصالة عمل، والزكاة  -أصوله وفروعه  -وإذا تأمل الباحث أبواب اإلسالم 
عمل، والبيع والشراء املشروعان، والشركات  -ا وتنفيذا إعداد -عمل، واحلج عمل، والصيام عمل، واجلهاد 

بأنواعها عمل، والقضاء واحلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر عمل، والتعاون على الرب والتقوى عمل، 
وهكذا ما قد يظن اجلهال أنه ليس من اإلسالم كالصناعة والزراعة والتطبيب وغريمها، وكل باب من أبواب 

  _________مل، والتعليم واإلعالم والسياسة الشرعية، كل ذلك عمل االقتصاد ع
اإلميان : (راجع تعريف اإلميان يف كتاب. وهذا املعىن مبسوط يف كتب العقيدة وكتب التفسري وشروح احلديث) ١(

  .للمؤلف) هو األساس

الت هي من اإلسالم، يثاب سواء منها ما كان من العبادات أو من املعام -وجيب أن يعلم أن كل أعمال املسلم 
على فعلها أو تركها إذا قصد العبد بفعلها التقرب هبا إىل اهللا، واألدلة متضافرة على ذلك، وقد بسط العلماء القول 

الواجب واملندوب واملباح : فيها ويكفي أن تعلم أن أعمال العبد كلها ال خترج عن األحكام التكليفية اخلمسة، وهي
هي األحكام الشرعية اليت بينها علماء أصول الفقه يف كتبهم، فمن فعل الواجب أو املندوب أو واحملرم واملكروه، و

املباح قاصدا بذلك التقرب إىل اهللا أثابه اهللا على ذلك، ومن ترك احملرم واملكروه قاصدا به وجه اهللا أثابه اهللا على 
وهذا يدل على أن ذلك كله . به اهللا على تركهذلك، ومن فعل احملرم عاقبه اهللا على فعله، ومن ترك الواجب عاق

وتقسيم العلماء أبواب الشريعة إىل عقائد وعبادات ومعامالت، إمنا فصدوا به تقريب ... عبادة، وهو عمل وتطبيق
... أبواب هذه الشريعة لطالب العلم، وإال فكلها دين وكلها إسالم، وإن اعترب بعضها أصوال وبعضها فروعا

  !إن العلوم اإلسالمية نظرية غري تطبيقية؟: ذا كلهفكيف يقال بعد ه
  :وإن الذين يطلقون هذا املصطلح على علوم اإلسالم ال خيلون من إحدى طوائف ثالث

طائفة ماكرة من أهل الباطل الذين يتعمدون هذا اإلطالق، للتهوين من شأن اإلسالم، وأنه من األمور النظرية اليت 
هم على تطبيقها، وهذا هو منهج من يسمون بالعلمانيني، بدليل أهنم حياربون تطبيق ال تتوقف حياة املسلمني وتقدم

وهو هتوين شأن  -وإمنا تعمدوا هذا اإلطالق ليغرسوا هذا املعىن . الشريعة اإلسالمية والدعاة إىل ذلك التطبيق
السابقة، وأطلقته دون وعي وطائفة جاهلة تلقفت هذا املصطلح من الطائفة .. يف عقول أبناء املسلمني -اإلسالم 

بسبب التضليل  -ملقاصد أهل الباطل يف هذا اإلطالق وطائفة غافلة، أي إهنا أطلقت هذا املصطلح عن غفلة 
وليس عن جهل، فإذا نبهت على خطر هذا اإلطالق نبذته وحذرت منه ما رتبه أهل الباطل على هذا  -اإلعالمي 
  :اإلطالق

  :طالق نتيجتني خطريتنيوقد رتب أهل الباطل على هذا اإل
أن تقدم األمة إمنا يتوقف على العناية بالعلوم العملية :هتوين شأن اإلسالم كما مضى والنتيجة الثانية: النتيجة األوىل

التطبيقية وهي اليت متس حياة الناس ويتوقف على إحرازها تقدم الشعوب، خبالف العلوم النظرية، وعلى رأسها 
  .دمهاالعلوم اإلسالمية وما خي



ويكفي أن يذكر املسلم احلرب الشعواء على مدارس حتفيظ القرآن الكرمي، ومعاهد األئمة واخلطباء والقضاة يف 
  -ومنها تركيا  -بعض البلدان اإلسالمية 

أليس املسلمون يف حاجة إىل مفتني وقضاة شرعيني وأئمة وخطباء وأساتذة لتعليم أبنائهم العلوم اإلسالمية وما 
إىل أطباء ومهندسني  -بل أشد  -كحاجتهم .... للغة العربية بفروعها، واحلضارة اإلسالمية عرب التاريخخيدمها كا
  !؟...وصناع

وقل من تنبه خلطر هذا اإلطالق يف وسائل اإلعالم املضللة وحذر منه، بل أصبح كثري من الكتاب واألدباء واملؤلفني 
وال شك أن هذا من ختطيط أهل .  من املسلمات اليت ال تناقشواإلعالميني يستعملونه، وصار عند عامة املسلمني

  !الباطل يف سباقهم بباطلهم إىل عقول أبناء املسلمني عبدة الشيطان

الذي اهتمت به وسائل اإلعالم يف هذه احلقبة من الزمن، حيث أطلق على ) عبدة الشيطان: (مصطلح: ومن ذلك
ومنهم بعض  -لدان اإلسالمية والغربية، ويومهون كثريا من الناس من مسوا أنفسهم بذلك، ممن ظهروا يف بعض الب

أنه ال يطلق هذا اللفظ إال على أمثال هؤالء ممن يصرحون بأهنم يعبدون الشيطان، مع أن هذا اللفظ  -املسلمني 
ري ممن يطلق يف القرآن ويف السنة على من اتبع سبل الشيطان خمالفا أمر اهللا وصراطه املستقيم شامال لعدد كب

  .ينتسبون إىل اإلسالم بأمسائهم وحياربونه بسلوكهم

والذي يتتبع بعض اآليات القرآنية يتبني له أن كثريا من املنتسبني إىل اإلسالم الذين ال يصرحون بأهنم من عبدة 
ك الشيطان، بل قد يستعيذون منه ويلعنونه، هم أشد عبادة للشيطان ممن يصرحون بأهنم يعبدونه، وخباصة أولئ

صلى اهللا عليه  -الطغاة الذين حرموا الشعوب اإلسالمية من التمتع حبكم اهللا الذي أنزله يف كتابه وسنة رسوله 
وأحلوا حمله احلكم بالطاغوت، بل إن هؤالء هم السبب الرئيس لظهور من يصرحون بعبادة الشيطان،  -وسلم 

يف حياة الناس ألوجدوا املناخ اإلسالمي الذي  - صلى اهللا عليه وسلم -ألهنم لو حكموا كتاب اهللا وسنة رسوله 
... من اتباع خطوات الشيطان، وقضوا بذلك على الوسائل الداعية إىل عبادة الشيطان -وغريهم  -يقي املسلمني 

مل يَدعوا خطوة من خطوات الشيطان إال خطوها، وال سبيال من سبله  -مع متجيد وسائل اإلعالم هلم  -ولكنهم 
َياأَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي الْأَْرضِ َحلَالًا طَيًِّبا َولَا َتتَّبِعُوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُمْ { : واهللا تعاىل يقولإال سلكوها 

  )١(} َعُدوٌّ ُمبٌِني 
_________  

  البقرة) ١(

: ويقول) ١(} َولَا تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني  يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي السِّلْمِ كَافَّةً{ : ويقول
{ : ويقول) ٢(} ْم َعُدوٌّ ُمبِنيٌ َوِمَن الْأَْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َولَا َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَانِ إِنَُّه لَكُ{ 
فَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ َولَْولَا فَْضلُ َها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن َوَمْن يَتَّبِْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَإِنَُّه َيأُْمُر بِالَْياأَيُّ

) ٣(} ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما َزكَا مِْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبًدا َولَِكنَّ اللََّه 
_________  

  النور) ٣(األنعام ) ٢(البقرة ) ١(



ومن أعظم خطوات الشيطان التحاكم إىل الطاغوت الذي فرضه الطغاة على الناس فرضا يف كل شأن من شؤون 
 الطاغوت، ويدل على أن من أطاع حياهتم، والقرآن الكرمي يدل على تكذيب من يدعي اإلميان وهو يتحاكم إىل

فكيف مبن شرع للناس حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما . غري اهللا يف حتليل ما حرم أو حترمي ما أحل قد عبد غريه تعاىل
  !؟.أحل اهللا وفرض ذلك فرضا على الناس، وفرض عليهم التحاكم إىل الطاغوت بسطوته وسلطانه

ِحًدا لَا ُهْم َورُْهَباَنُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه وَالَْمسِيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبدُوا إِلًَها وَااتََّخذُوا أَْحبَاَر{ : قال تعاىل
َمُنوا بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آ{ : وقال تعاىل) ١(} إِلََه إِلَّا ُهَو سُْبحَاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

طَانُ أَنْ ُيِضلَُّهمْ َضلَالًا َبِعيًدا أُنْزِلَ ِمْن قَْبِلَك ُيرِيُدونَ أَنْ يََتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوِت َوقَْد أُِمرُوا أَنْ َيكْفُرُوا بِِه َويُرِيدُ الشَّْي
 {) .٢(  

_________  
  .النساء) ٢(التوبة ) ١(

حماصرة كل وسيلة إعالمية حتمل احلق وكما تفتح أجهزة اإلعالم األبواب ألفكار أهل الباطل : عاملظهر الساب
وذلك باتباع األسلوبني . الفاسدة، لتصل إىل عقول الناس، فإهنا حتاصر أفكار أهل احلق من أن تصل إىل تلك العقول

  :اآلتيني
ق وفضح الباطل سواء كانت تلك املطبوعات كتبا أو عدم اإلذن باملطبوعات اليت تتضمن بيان احل: األسلوب األول

جرائد وجمالت، أو منشورات، متنع طبعا وبيعا وتوزيعا يف داخل الشعوب اإلسالمية اليت حيارب حكامها احلق 
  .استنفار جيش اجلمارك ملنع وسائل احلق: األسلوب الثاين

يد واجلمارك اجلوية والربية والبحرية، لرصد نعم يستنفر قادة الباطل جيشا كبريا من املوظفني يف إدارات الرب
وهي حتمل  -ولو كانت من بلد إسالمي  -املطبوعات وشرائط الكاسيت والفيديو اليت ترد إىل الشعوب اإلسالمية 

احلق، فتصادر ومتنع من الوصول إىل عقول الناس يف داخل تلك الشعوب، مع تيسري دخول الوسائل املماثلة اليت 
حبيث تغرق هبا املكتبات التجارية وتكون يف متناول األفراد واألسر، وكذلك تسهل سبل نشر الكتب حتمل الباطل، 

واجلرائد واجملالت وأشرطة الكاسيت والفيديو اليت تنشر الباطل سواء أكان عقديا أو فكريا أو أخالقيا، يؤذن 
سالمية توزيع تلك الوسائل جمانا إمعانا يف بطبعها وبيعها وتوزيعها، وقد تتوىل إدارات اإلعالم يف تلك الشعوب اإل

نشر الباطل وحماصرة احلق وَتدعُم حماصرةَ احلق واحلجر على العقول منه، مبنع كل وسيلة إعالمية حتمله، ونشر 
الباطل وتسهيل كل وسيلة حتمله إىل عقول الناس، أنظمةٌ إعالمية وأجهزة إدارية تنفيذية ظاهرة وخفية تسهر على 

طط اآلمث الذي قصد به احلجر على العقول من أن يصل إليها احلق، وفتح األبواب للباطل ليستقل بتلك تنفيذ املخ
  .العقول

بل إن بعض حماريب احلق الداعمني للباطل يف بعض البلدان اإلسالمية، حياربون من أعلن توبته إىل اهللا من األعمال 
تبهم ومذكراهتم بسبب توبتهم، خشية من أن يكثر اليت تصرف عقول الناس عن احلق إىل الباطل، ومينعون ك

َواللَُّه ُيرِيُد أَنْ َيتُوَب { : التائبون إىل اهللا ويقل رواد الفتنة وناشرو الفواحش والداعون إىل املنكرات، كما قال تعاىل
  _________) ١(} َعلَْيكُْم َويُرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشََّهوَاِت أَنْ َتِميلُوا َمْيلًا َعِظيًما 



. م١٩٩٨/  ٢/  ٣ - -هـ ١٤١٨/  ١٠/  ٦: الثالثاء ١٦١٥: عدد. االقتصادية السعودية: راجع جريدة) ١(
  .منع مذكرات الفنانات التائبات: (بعنوان ١٤: صفحة

وهؤالء الذين حيجرون على العقول من أن يصل إليها احلق يف وسائل اإلعالم، أو ييسرون السبل لوصول الباطل 
تلك العقول عن طريق تلك الوسائل، هم يف احلقيقة أشد خطرا على اإلسالم واملسلمني من قطاع الطرق الذين  إىل

ذلك أن قطاع الطرق يشعر الناس كلهم خبطرهم والضرر . خييفون السبل ويسلبون األموال ويزهقون األرواح
لى حرهبم احلكام واحملكومون، فال يدوم الذي ينزلونه بالناس، فيتداعى لدرء خطرهم اخلاصة والعامة ويتعاون ع

أما أعداء اإلسالم الذين يدأبون بالسباق إىل العقول بإبالغ الباطل  -نسبيا  -خطرهم بل يزول يف وقت قصري 
إال لفئة قليلة  -يف أول وهلة  -إليها وقطع الطريق على احلق من أن يصل إىل تلك العقول، فإن خطرهم ال يظهر 

فكرون اإلسالميون من ذوي العلم والبصرية، واحلرص على مصاحل األمة، وهؤالء يقف هلم من الناس، وهم امل
أعداء اإلسالم باملرصاد مكممني أفواههم من أن تصدع باحلق وتنبه على اخلطر، مكسرين أقالمهم من أن ختط 

م، وقد يزج هبم يف السجون كلمة حتذر الناس من شرهم وفسادهم، بل إهنم ُيضَايقُوهنم يف رزقهم ووظائفهم وتنقالهت
  واملعتقالت، وينزل هبم من التعذيب والعقاب ما ال يطاق، وقد يقتلون يف سجوهنم غيلة أو حيكم عليهم بالقتل ظلما

وعدوانا، ويعلن للناس أهنم جمرمون، والناس ال يعلمون حقيقة األمر؛ ألن عقوهلم قد ضللتها أجهزة اإلعالم اليت 
العقول وال يعلم غالب الناس خبطر هؤالء املفسدين للعقول، إال بعد فوات األوان، بفساد  هيئ هلا أن تصل إىل تلك

  .العقول وما يترتب عليه من آثار مدمرة حلياة األمة، وهنا يكمن اخلطر العظيم، كما هو واقع األمة اإلسالمية اليوم

عمد تضليل الشعوب اإلسالمية بقلب قلب احلقائق اليت تضلل هبا الشعوب إن تلك األجهزة تت: املظهر الثامن
احلقائق يف كل مناهج حياهتم ومرافقها، يف الشؤون السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية، والعالقات الدولية، 

حبيث تظهر وسائل اإلعالم لتلك الشعوب صواب تدبري قادة الباطل من الطغاة احملاربني لإلسالم واحلق واملؤيدين 
تلك املناهج واملرافق، وأن الغاية من تدبريهم وتصرفاهتم إمنا هي مصلحة تلك الشعوب وعزها  للباطل، يف كل

  .وسؤددها

إذ تكون سياستهم لشعوهبم سياسة غش وخداع، يتوسلون هبا  -يف األغلب األعم  -مع أن الواقع خبالف ذلك 
ا هلا املفاسد املدمرة، من ظلم وغصب إىل ما حيقق مصاحلهم الذاتية، ولو حطموا بذلك مصاحل تلك الشعوب وجلبو

وهنب ونشر فساد وإذالل، كما حيطمون اقتصاد تلك الشعوب باستنزاف خرياهتا وإنفاق أمواهلا فيما ال يعود عليها 
بفائدة، بل يعود عليها بالضرر، ويعود على أعداء األمة اإلسالمية بالفائدة، وحيملون تلك الشعوب بالديون الربوية 

عليها وترهقها وجتعلها خاضعة ألعدائها من اليهود والنصارى الذين يغرقوهنا بتلك الديون، وغالب  اليت تتضاعف
تلك األموال والديون يستأثر هبا قادة الباطل الذين يضللون الناس بالدعايات الكاذبة اليت تقلب احلقائق وتفسد 

اليت حتارب اإلسالم وتشوهه، كأفكار كثري العقول وهكذا يضللون عقول الشعوب اإلسالمية بالثقافات األجنبية 
من املستشرقني واملنصرين وامللحدين، ومن يسمون باألدباء، وكثري منهم منحلون، والعلمانيني واحلداثيني 

أجهزة اإلعالم على من سواهم من دعاة احلق، حىت  -غالبا  -واملاسونيني وغريهم من دعاة الفساد الذين تؤثرهم 
  .حلق إىل عقول الناس، مع املدح املبالغ فيه ألولئك وغمز وذم هؤالءال يسابقوهم هبذا ا



أما التضليل اإلعالمي للشعوب يف الشؤون العسكرية فحدث عنه وال حرج إن الشعوب اإلسالمية عندما تسمع 
ف وترى وتقرأ الضجيج اإلعالمي الذي يطري القوى العسكرية، سواء ما تعلق منها باجلنود أو املعدات، وما صر

يف ذلك من أموال هائلة، ينقدح يف عقوهلم أن لديهم قوة عسكرية قادرة على دفع عدوان أي عدو عليها، بل رمبا 
ظنت أكثر من ذلك أن تلك القوة قادرة على إخافة العدو وإرهابه وهو يف عقر داره، حتقيقا ألمر اهللا تعاىل بإعداد 

ت العدوان على تلك الشعوب تبني ألهلها مدى تضليل العدة اليت ترهب العدو، ولكن إذا جد اجلد وحان وق
إهنا : عقوهلا من أجهزة إعالمها اليت خدعتها بقلب احلقائق وكثرة األكاذيب، وظهر هلا أن األموال اهلائلة اليت قيل

هللا بعد ا -أنفقت لتقوية جيوشها، قد ذهبت إىل خزائن أخرى ال صلة هلا بتلك القوة الومهية اليت ظنوها ملجأ هلم 
من أي عدوان خارجي، وقد ال يرون لتلك القوة من أثر إال عندما تنزل شوارع مدهنم لضرب املعارضني من  -

  :أبناء الشعوب الذين ينادون بإصالح األمور وتقومي السياسة املعوجة، فيذكرون عندئٍذ قول الشاعر
  

  فتخاء تنفر من صفري الصافر... أسد علّي ويف احلروب نعامة 

أن وسائل اإلعالم تضلل العقول، وتقلب احلقائق، وتصور احلق يف صورة الباطل، وتصور الباطل يف  واخلالصة
صورة احلق، وتوهم الناس بأن الكذب صدق، وأن الصدق كذب، وأن الشجاعة جنب وأن اجلنب شجاعة، وأن 

قِيلَ لَُهْم لَا تُفِْسدُوا ِفي  وَإِذَا{ : الظلم عدل، وأن العدل ظلم، وأن املصلحني مفسدون، وأن املفسدين مصلحون
هكذا استغل أعداء احلق من ) ١(} أَلَا إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ َولَِكْن لَا َيْشُعُرونَ }{ الْأَْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ 

ة احلق وحماصرته حكام الشعوب اإلسالمية احملاربني لإلسالم وسيلة اإلعالم، لتثبيت الباطل ونشره، ومطارد
  _________وتشويهه 

  .١٢،  ١١: البقرة) ١(

  :إقامة حماكم ظاملة حلماية الباطل وأهله مقومات هذه الوسيلة: الوسيلة التاسعة
  :وهلذه الوسيلة مقومات

وضع قوانني ونظم متكنها من نصر الباطل يصدر تلك القوانني طواغيت الظلم واالستبداد وأرباب : املقوم األول
اصي والشهوات، وذوي العقائد الفاسدة واألفكار اهلدامة، ليكون ما يأتونه من الباطل وما يتركونه من احلق املع

مشروعا، ليس ألحد االعتراض عليه كما يصدرون قوانني أخرى حتظر احلق وتعاقب أهل احلق والدعاة إليه، 
ع ملصلحتها ولتثبيت احلق والعدل، وهو يف وتعتربهم شذاذا خارجني عن القانون الذي أومهوا الشعوب أنه إمنا وض

  .حقيقة األمر إمنا وضع ملصلحة قادة الباطل وحماربة احلق وأهله

صلى اهللا  -حماربة احلكم بشرع اهللا وحياربون احلكم بشرع اهللا الذي أنزله يف كتابه ويف سنة رسوله : املقوم الثاين
ولذلك . ر، واعتبار الدعاة إليه جمرمني مرتكبني للخيانةحبجة أنه غري صاحل للتطبيق يف هذا العص -عليه وسلم 

يتعرضون للمحاكمة الظاملة اليت قد يصل احلكم فيها إىل القتل، بعد أن ينال الداعية إىل حكم اهللا من األذى يف 
  .نفسه وأهله وكل من ميت إليه بصلة، ما يصعب حتمله والصرب عليه إال من أويل العزم من املؤمنني

تنصيب قضاة يعادون اإلسالم والدعاة إليه ومعاداهتم لإلسالم قد يكون بسبب جهلهم باحلق الذي : ثالثاملقوم ال
جاء به هذا الدين مبينا يف الكتاب والسنة، وقد يكون بسبب بغضهم لذلك احلق الذي خيالف أهواءهم وشهواهتم 



كام الظاملة على دعاة احلق، مناصرة ألهل وينبين على هذا العداء إصدار األح -مع علمهم مبا فيه  -ومعتقداهتم 
  .الباطل ودعاته

حرمان الظلمة أهل احلق من احملاماة العادلة وذلك مبنعهم من يتصدى للمحاماة عن أهل احلق : املقوم الرابع
املظلومني، إذا علم منهم الصدق والوقوف مع أهل احلق ضد الباطل، وتعيني أهل الباطل حمامني موالني هلم 

هم، معادين للحق وأهله، ويترتب على ذلك أن يكون املدعي واحملامي والشاهد والقاضي كلهم من احملاربني ولباطل
وقد تستيقظ ) ١(للحق املؤيدين للباطل، وبذلك ال يتوقع أن تصدر من هؤالء القضاة أحكام عادلة، بل ظاملة آمثة 

ختفيف الظلم عنهم، وعندئٍذ يلجأ احلكام  ضمائر بعض القضاة عند احملاكمة ومساع حجج أهل احلق فيحاولون
إىل تكوين حماكم خاصة عسكرية تصدر أحكاما متفقا عليها قبل إجراء احملاكمة،  -وهو احلق  -احملاربون لإلسالم 

  _________ال تستغرق إال وقتا قصريا ينفذ احلكم بعدها مباشرة 
! من أسلم ، والقاضي من أسلم ، فكيف أسلم؟ املدعي من أسلم والشاهد: ينطبق على هذه مثل ميين يقول) ١(

  .اسم قبيلة: وأسلم

وسائل اإلعالم  -كما هي العادة  -تضليل الرأي العام يف الشعوب اإلسالمية وتتوىل هذا التضليل : املقوم اخلامس
وتكررها حىت اليت تدين أهل احلق قبل احملاكمة ويف أثنائها وبعدها، حيث تلفق هتما كاذبة على أهل احلق وتعلنها 

تصبح كأهنا حقيقة واقعة، وأهل احلق ال يسمع هلم صوت، حىت عندما حياكمون ال تنقل وسائل اإلعالم ما دار يف 
وقت احملاكمة، ولو نقل للناس ما دار يف احملاكم الظاملة، لعلموا حجج وبراهني أهل احلق، وكذب وتزوير أهل 

  .ت منهم األحكام اآلمثة على أهل احلقالباطل، وتبني هلم ظلم قادة الباطل الذين صدر

إبعاد أهل احلق عن السبق به يف املساجد نعم لقد أبعد أهل الباطل أهل احلق والدعاة إليه من علماء : املسلك األول
األمة الصادقني عن توجيه الشعوب اإلسالمية من تلك املساجد، بالتعليم والدعوة واملواعظ واخلطب، والتعاون 

قوى، والتنبيه على املخاطر احمليطة باألمة من داخل بلداهنم أو من خارجها، كل ذلك من أجل إبقاء على الرب والت
الباطل الذي استغلوا كل الوسائل السابقة وغريها إليصاله إىل عقول الناس، واحلجر على تلك العقول اليت مألها 

الذين ال خيافون يف اهللا لومة الئم وال يبيعون  بالباطل من أن يصل إليها احلق الذي ميلكه أولئك العلماء والدعاة،
  .دينهم بدنيا غريهم من أهل الباطل

  :اصطناع أئمة وخطباء موالني للباطل وهؤالء األئمة واخلطباء قسمان: املسلك الثاين
ن جاهل، وقد يكون حافظا للقرآن الكرمي أو كثريا منه وهو ال يفهم منه شيئا، وقد يكون عاجزا ع: القسم األول

تالوة بعض آيات القرآن تالوة صحيحة، فإذا خطب الناس وجدته ذا عّي يلوك لسانه غري قادر على نطق مجلة من 
اخلطب املنربية اليت يقرأ منها نطقا صحيحا، وغالب تلك اخلطب يكون من الكالم املسجوع امليت الذي ال ميت إىل 

  .أوضاع األمة احلاضرة بصلة

وعندهم مقدرة على تبصري الناس وتعليمهم وتتبع  -يف اجلملة  -لقرآن والسنة عندهم علم با: القسم الثاين
مع  -األحداث اليت تنزل هبم وما يعانونه من مشكالت، وبيان أسباهبا وآثارها، واملخارج من مضايقها، ولكنهم 

ن ذوي التقعر يف قد باعوا أنفسهم ألعداء احلق، ونصبوا أنفسهم أبواقا لباطلهم، وكثري منهم م -قدرهتم تلك 



الكالم والتفيهق فيه، تسمعهم يوم اجلمعة وهم جيلجلون بأصوات مرتفعة يف مكربات الصوت على منابر جوامع 
املذياع والتلفاز  -كبرية يف غالب البلدان اإلسالمية من شرق الدنيا إىل غرهبا، تنقل خطبهم يف أجهزة اإلعالم 

الباطل، وإذا أصغى املصلون الذين ألزمهم اهللا حضور تلك اخلطب املوالية ألهل  -وتنشرها الصحف واجملالت 
ومساعها، إذا أصغوا إىل تلك اخلطب، وجدوا أغلبها بعيدة كل البعد عن املوضوعات اليت هتمهم يف حياهتم 
يف كل  االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية والتعليمية واإلعالمية وغريها، أو أهنا تؤيد األوضاع الفاسدة

تلك اجملاالت، وتثين على صانعي الفساد من أهل الباطل، وحترض على أهل احلق وتصفهم بأوصاف منفرة كاذبة 
  .جائرة، كل ذلك يقصد به تضليل عقول الناس واستغفاهلا وقلب احلقائق عليها

من الثناء على الباطل واجليد من أولئك اخلطباء من حياول تنزيه لسانه عن غمط احلق والتحريش على أهله، وخيفف 
وأهله، ولكنه قد يبتعد عن احلديث عن مشكالت األمة النازلة هبا، اليت هم يف أمس احلاجة إىل بياهنا توجيههم حللها 

فعم الضرر شعوهبم ما عدا قلة قليلة من ذوي اليسار  -واخلروج من مضايقها فإذا نزلت بالناس جماعة وفقر 
ناصب الذين استولوا على مرافق األمة وخرياهتا وهنبوها بوسائل وحيل شىت يف والغىن، وخباصة ذوي النفوذ وامل

مسعَت خطب أولئك األئمة تثين على الفقر والصرب  -أوقات سابقة، فأصبحوا يتنعمون هبا والناس ميوتون جوعا 
وإذا هجم العدو على  عليه، وال تتعرض لترف املترفني وبذخ الظاملني وحتثهم على البذل والعطاء والتعاون واإليثار

بالد املسلمني فاحتلها وعاث يف األرض فسادا، مسعت أولئك اخلطباء وهم يشنون الغارة يف خطبهم على غري 
وتقدمي  -) ١(وإن كانت مهمة  -احلدث املاثل خطره، فيسهبون يف ذم بعض التصرفات السيئة اليت ميكن تأجيلها 

  _________ما هو أهم منها وأخطر 
  خني مثالكالتد) ١(

وإذا استحلت احلرمات واغتصبت احملصنات الغافالت املؤمنات يف عقر دار املسلمني ضربوا عن ذلك صفحا، 
ومسعتهم يتحدثون عن احليض وأقسامه وكثري من أحكامه املعقدة أمام حشود الرجال الذين يستحل حرماهتم 

لى اجلهاد يف سبيل اهللا باألنفس واألموال وإن أعداؤهم يف عقر دارهم، وهم يف أمس احلاجة إىل مساع ما حيثهم ع
أحدمها عنده صداع خفيف، واآلخر مصاب إصابات خطرية برصاصات : أمثال هؤالء كمثل طبيب يرى مريضني

  )١!. (قاتلة، تدعو الضرورة إىل اإلسراع مبعاجلته، فيتركه ويهتم مبعاجلة صاحب الصداع 
يصفون الظلمة بالعدل، واجلبناء بالشجاعة،  -جهزة اإلعالم كأ -وهكذا جيد املصلون أنفسهم أمام خطباء 

والفساق بالطاعة، أو جيدون أنفسهم أمام خطباء يتحدثون عن موضوعات بعيدة عن حياهتم، أو هي من حياهتم 
ولكنهم حيتاجون إىل احلديث عما هو أهم وأوىل، فال جيدون ملجأ يلجئون إليه إال أن يهربوا من أولئك اخلطباء 

  !بهم، إىل وضع رؤوسهم على أكفهم ليخلدوا إىل النوم حىت تقام الصالةوخط
_________  

املقصود من هذا أن بعض أولئك اخلطباء ، وكذلك بعض املفتني والوعاظ ، يهملون ما هو ضروري أو أوىل ) ١(
ميكن تأجيله أو  باالهتمام ؛ ألنه حدث الساعة ، وضرره على األمة أشد من غريه ، ويهتمون يف نفس الوقت مبا

تناوله مبا حيقق معرفته دون إمهال الضروري أو األهم ، أي إهنم يهولون ما ال حيتاج إىل التهويل ويهملون ما هو 
  .مهول فعال ، وليس املقصود إمهال األحكام اليت حيتاج إليها الناس يف أي باب من أبواب الشريعة



إِنََّما َيْعُمرُ { : طلهم، تلك املنطلقات اليت قال اهللا تعاىل فيهاوهبذا جعل أهل الباطل منطلقات احلق منطلقات لبا
َه فََعَسى أُولَِئَك أَنْ َيكُوُنوا ِمَن َمَساجَِد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ َوآَتى الزَّكَاةَ َولَمْ َيْخَش إِلَّا اللَّ

لِ اللَِّه لَا لُْتْم سِقَاَيةَ الَْحاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِِد الْحََرامِ كََمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَجاَهَد ِفي َسبِيأََجَع}{ الُْمهَْتِديَن 
ُه أَنْ ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ِفي ُبُيوتٍ أَِذنَ اللَّ{ : وقال تعاىل) ١(} َيْسَتُوونَ ِعْندَ اللَِّه وَاللَُّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

رِجَالٌ لَا ُتلْهِيهِمْ ِتَجاَرةٌ َولَا بَْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّلَاِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة َيَخافُونَ }{ ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ 
  _________) ٢(} أَْبَصارُ َيْوًما َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب َوالْ

  .٣٧،  ٣٦: النور) ٢( ١٩،  ١٨: التوبة) ١(

وليس املراد من ذكر اهللا وتسبيحه جمرد قول بدون تطبيق لشرعه والدعوة إليه واألمر به والنهي عن الصد عنه، فقد 
{ :  -د اليت يذكر فيها امسه مبينا أن اجلهاد يف سبيل اهللا هو مما يدفع اهللا به االعتداء على تلك املساج -قال تعاىل 

الَِّذيَن أُخْرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ إِلَّا أَنْ َيقُولُوا }{ أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌر 
ضَُهْم بِبَْعضٍ لَُهدَِّمْت صََواِمُع َوبَِيٌع َوَصلَوَاٌت َوَمسَاجِدُ ُيذْكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه كَثًِريا َربَُّنا اللَُّه َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاَس بَْع

 -يف األصل  -وإن الذين جيعلون مساجد اهللا اليت هي ) ١(} َولَيَْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَْنُصُرُه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز 
َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمسَاجَِد اللَِّه أَنْ { : ات للباطل، ملن أحق الناس دخوال يف قوله تعاىلمنطلقات للحق، منطلق

آِخَرةِ ْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي الُْيذْكََر ِفيَها اْسُمُه َوسََعى ِفي خََرابَِها أُولَِئَك َما كَانَ لَُهْم أَنْ َيْدُخلُوَها إِلَّا َخاِئِفَني لَُهْم ِفي الدُّ
  _________) ٢(} َعذَاٌب َعظِيٌم 

  .١١٤: البقرة) ٢( ٤٠،  ٣٩: احلج) ١(

منطلقات للباطل  -اليت أعدت يف األصل لتكون منطلقات للحق  -وجعل أعداء احلق وأنصار الباطل هذه املساجد 
ذهم مسجد الضرار الذي باختا -صلى اهللا عليه وسلم  -هو نفس السرية اليت سار عليها املنافقون يف عهد الرسول 

ومسجد قباء،  -صلى اهللا عليه وسلم  -اختذوه معارضة ومضادة ملساجد املسلمني، ويف طليعتها مسجد الرسول 
َحاَربَ  َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجًِدا ضَِراًرا َوكُفًْرا َوتَفْرِيقًا َبْيَن الُْمْؤِمنَِني َوإِْرَصاًدا ِلَمْن{ : وهم الذين قال اهللا تعاىل فيهم

والفرق بني من نزلت فيهم ) ١(} اللََّه َوَرسُولَُه ِمْن قَْبلُ َولََيْحِلفُنَّ إِنْ أََرْدَنا إِلَّا الُْحسَْنى وَاللَُّه َيشَْهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 
  :اآلية وبني أعداء احلق يف هذا الزمان من وجهني

حكاما للمسلمني، وإمنا كانوا يتآمرون يف اخلفاء؛ ألن قيادة  أن الذين نزلت فيهم اآلية مل يكونوا: الوجه األول
بإحراق ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولذلك أمر  -صلى اهللا عليه وسلم  -املسلمني كانت بيد الرسول اهللا 

  _________املسجد وأراح املسلمني شر أعدائهم املتآمرين 
  .١٠٧: التوبة) ١(

ذون مساجد املسلمني ضرارا لإلسالم واملسلمني، هم حكام حياربون اهللا ورسوله أما يف هذا الزمان فإن الذين يتخ
ويفرضون على املسلمني احلكم بغري ما أنزل اهللا، ويف يدهم القوة واحلكم، ولذلك تكون السيطرة على املساجد 

م ويضلل عقول الناس أو إال من يواليه -غالبا  -هلم، وال يؤم الناس فيها ويقوم بالدعوة والتعليم واخلطابة فيها 
  .خيدرها بالباطل، وال يصدع باحلق الذي حياربه أولئك احلكام



وكان ذلك مبؤامرة  -أن الذين نزلت فيهم اآلية مل يستطيعوا أن يسيطروا على أكثر من مسجد واحد : الوجه الثاين
زمان، فقد استطاعوا أن يسيطروا أما الذين اختذوا املساجد منطلقات للباطل يف هذا ال. مل تدم هلم طويال -خفية 

على غالب مساجد املسلمني، وخباصة املساجد الكبرية ذات الشأن يف البلدان اإلسالمية، ألهنم هم قادة املسلمني 
وحكامهم، وسيطرهتم عليها مبنية على حق مشروع بقوانني وأنظمة وأجهزة صنعوها ألنفسهم، حبيث تعد تصرفاهتم 

ولو كانت  -ي األصل، حسب تلك القوانني واألنظمة، وتعد تصرفات غريهم فيها يف تلك املساجد مشروعة وه
وهبذا أصبحت مساجد . خارجة عن القانون والنظام، يستحق أصحاهبا العقاب واملساءلة -هي الشرعية يف احلقيقة 

  :ينطبق عليها قول الشاعر -يف الغالب  -املسلمني 
  

  ن كل جنسحالل للطري م... حرام على بالبله الدوح 
  
)١(  

  _________اتقوا اهللا ما استطعتم 
املساجد ، وهناك : ذكرت هنا مثاال واحدا الختاذ أهل الباطل منطلقات احلق منطلقات لباطلهم ، وهي) ١(

الذي ) أساس مجيع منطلقات احلق(منطلقات كثرية للحق يتخذها أهل الباطل منطلقات لباطلهم ، كالقرآن الكرمي 
سالم من املستشرقني واملنصرين ، أو علماء السوء الذين اتبعوا علماء أهل الكتاب يف اشترائهم حيرفه أعداء اإل

وكذا . وقد يكون حتريفه عن طريق تفسري ألفاظه بغري معانيها املرادة ، أو عن طريق ترمجته.... بآيات اهللا مثنا قليال
الطعن فيما صح منها ، أو حتريف معناه ، وإىل  اليت يعمد أهل الباطل إىل -صلى اهللا عليه وسلم  -سنة الرسول 

ولكن اهللا تعاىل هيأ حلفظ كتابه وسنة رسوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -اختالق أخبار كاذبة وإسنادها إىل الرسول 
من يذب عنهما ، ويرمي بشهب احلق كل باطل حاول أهله إيصاله إىل عقول الناس بتحريف الوحيني لفظا أو 

  ...معىن

ك جيب على أهل احلق من العلماء واملفكرين واخلطباء، أن حيرصوا على العمل يف املساجد، وعدم التخلي ومع ذل
عنها، وحماولة القيام مبا يقدرون عليه من إيصال احلق إىل عقول الناس، سواء بقراءة القرآن يف الصلوات، أو 

أن يتحني الفرص ويفيد الناس يف احلدود باخلطب واملواعظ، أو بالتدريس والتعليم، واإلمام احلكيم يستطيع 
التخلي  -ولو قلت  -وال ينبغي ملن عنده القدرة على إفادة املصلني } َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرًجا { املستطاعة، 

  .عن القيام مبا يقدر عليه

وهلم يف هذا االستغالل طرق شىت،  استغالل أهل الباطل اختالف العلماء طرق االستغالل: الوسيلة احلادية عشرة
  :نذكر منها ما يأيت
  .إعداد عمالء يلبسون لباس التقوى والصدق: الطريق األوىل

ويظهرون احلماس لإلسالم والغرية عليه، واالخنراط يف بعض اجلماعات اإلسالمية، والتظاهر باإلعجاب مبناهجها 
تلك اجلماعة يف أولئك العمالء من باب حسن الظن  وأفكارها ومظاهرها وحفظ مصطلحاهتا وتكرارها، حىت تثق

باملسلم، فإذا بلغوا هذا املبلغ، أخذوا يورون نار احلقد يف نفوس أعضاء من يتلون هبم من اجلماعات ضد اجلماعات 



األخرى ومناهجها وأفكارها، وشن اهلجوم عليها وتنفري الناس منها واهتامها بالتهم الباطلة، فيكون من أثر ذلك 
ور عامة الناس من تلك اجلماعات اليت اختذهتا تلك اجلماعة والعمالء املندسون فيها هدفا للسب والشتم نف

والتحذير من مناهجها ودعوهتا، مع أن لدى تلك اجلماعات اليت حصل التنفري منها كثريا من احلق، وقد يكون 
ئا عن اجتهاد، وقد ال يكون خطأ يف غالب ما عندها هو احلق، وإذا كان عندها شيء من اخلطأ فقد يكون ناش

وهبذا حيصل حجر على عقول الناس من أن يصل احلق الذي  -وإن كان خطأ عند مجاعة أخرى  -حقيقة األمر 
عند تلك اجلماعات إليها، مع أن تلك اجلماعة اليت اندس فيها العمالء، قد يكون ما عندها من اخلطأ أو الباطل 

، فتحاول تلك اجلماعة والعمالء الذين اندسوا فيها أن يسبقوا مبا عندهم من اخلطأ أكثر مما عند اجلماعات األخرى
  أو

  .الباطل إىل عقول الناس الذين ال يفرق كثري منهم بني اخلطأ والصواب وال بني احلق والباطل

االستغالل، أو استغالل احلاجة للدعم املايل مع سوء تقدير بعض قادة تلك اجلماعات لعواقب ذلك : الطريق الثانية
مع ضعف إميان بعض قادة تلك اجلماعات، أو جهلهم حبقائق الشريعة اإلسالمية ومقاصدها، واملصاحل واملفاسد 
املترتبة على تصرفاهتم املبنية على ذلك االستغالل، فإذا ما وجد أهل الباطل أنفسهم يف حاجة إىل نصر باطلهم 

جلماعة أو اجلماعات بتأييد ذلك الباطل ولبس احلق به والتماس والسبق به إىل عقول بعض الناس أوعزوا لتلك ا
أدلة تسنده، إما بتأويل فاسد، أو رأي شاذ ، أو غري ذلك، فتفعل ما طلب منها فتلبس احلق بالباطل على كثري من 

  .الناس

يف ظرف استغالل عواطف بعض العلماء يف املناسبات وذلك بتحريضهم للوقوف ضد خصم معني : الطريق الثالثة
خاص لغرض حمدد، وقد يكون ذلك اخلصم من ذوي اإلحلاد أو ممن حيارب حكم اهللا ويعادي دعاة اإلسالم ويعذب 

علماءه، وهذه األمور تقتضي كفره، ولكن أهل الباطل من أمثاله يوالونه ويتعاونون معه على احلق وعلى الباطل، 
الباطل أعوانا هلم عليه من رعاياهم أو غريهم للوقوف  فإذا ما جرى بينهم وبينه نزاع وخصام يقتضيان حشد أهل

ضده يف حق أو باطل، استغلوا عواطف العلماء الذين يبغضون ذلك اخلصم جلرمه وهيجوهم عليه، إلصدار الفتاوى 
والبيانات اليت تدينه وحتكم عليه مبا هو أهل له، من فسق أو ظلم أو كفر كان متصفا هبا قبل هذه الفتاوى 

  :ت، فيترتب على ذلك أثران خطريان يف عقول عامة الناسوالبيانا

أن يفهم كثري من الناس أن أهل الباطل الذين استغلوا العلماء ضد ذلك اخلصم هم على احلق، : اخلطر األول
وخصمهم على الباطل يف ذلك الظرف اخلاص ويف القضية اليت كانت سببا للنزاع بينهم وبني ذلك اخلصم، وقد 

خبالف ذلك، فقد يكون اخلصم على احلق، ومستغلي العلماء على الباطل يف تلك القضية، فيكون يف يكون الواقع 
  .فتاوى العلماء وبياناهتم يف هذا الظرف تضليال للعقول وتأييدا لظلم صاحب باطل على مثله

م مع خصمهم، أن أهل الباطل الذين استغلوا بعض العلماء ضد ذلك اخلصم، إذا زال سبب خالفه: اخلطر الثاين
وقد ينصرونه على خصم له باحلق وبالباطل، وقد  -على احلق وعلى الباطل  -عادوا إىل مواالته والتعاون معه 

للوقوف معهم يف ذلك، وقد يستجيب هلم بعض العلماء ألسباب  -أو غريهم  -حياولون استغالل أولئك العلماء 
اخلصم أوال، فُيحِدث ذلك بلبلة يف عقول الناس واضطرابا، مشاهبة لألسباب السابقة اليت جعلتهم يقفون ضد ذلك 



فيقفون موقف الريبة من العلماء، وقد ال يقبلون فتاواهم ولو كانت حقا، ويف ذلك حجر على عقول الناس من أن 
وهذه الوسيلة من أخطر الوسائل اليت يتخذها أهل الباطل للسبق ) . ١(يصل إليها احلق، وسبق بالباطل إليها 

لذلك جيب أن يكون العلماء واجلماعات اإلسالمية . طلهم إىل العقول، أو احلجر عليها من أن يصل إليها احلقببا
على حذر شديد، من أن يكونوا أداة ألهل الباطل الذين جييدون املكر واحليل واالستدراج واالستغالل 

_________  
ء الذين استغلوهم ضد ذلك اخلصم يف ظرف معني أن ومما يضلل عقول الناس أن أهل الباطل ال يأذنون للعلما) ١(

يبينوا للناس مفاسد ذلك اخلصم وظلمه عندما ينتهي ظرف اخلالف بني أهل الباطل وخصمهم ، بل قد يعاقبون من 
  !يذكره بسوء ولو كان حقا

  نتائج البحث

:  

  متهيد وتلخيص

ل الباطل، وتلك غايات أهل احلق الذي من ذلك هو احلق، وهذا هو الباطل، وأولئك هم أهل احلق، وهؤالء هم أه
أجله يسابقون إىل العقول، ويت وسائلهم اليت يتخذوهنا هلذا السباق، وهذه هي غايات أهل الباطل اليت من أجلها 
يسابقون إىل العقول، وذي هي وسائلهم اليت يسابقون هبا إلبالغ باطلهم إىل العقول وبقى أن نبني بعض النتائج 

هذا السباق األزيل األبدي، لعل معرفة هذه النتائج حتفز أهل احلق على التشمري عن ساعد اجلد، املترتبة على 
ليسبقوا أهل الباطل مبا عندهم من احلق إىل عقول الناس، أداء للواجب الذي كلفهم اهللا إياه، وإنقاذا للعامل من آثار 

ل، واحلجر عليها من أن يصل إليها احلق الذي ال للسبق به إىل العقو -وال زالوا جيدون  -الباطل الذي جد أهله 
  . جناة هلذا العامل يف الدارين إال به

ولعل معرفة هذه النتائج توقظ ضمائر بعض أهل الباطل، وتنفض غباره عن فطرهم، فيعزموا على األوبة إىل اهللا 
ديد إىل عقول الناس بباطلهم، والرجوع إىل احلق، ليكفروا عن سيئاهتم اليت دمروا هبا العامل بسبب سباقهم الش

والدخول يف صف أهل احلق ليصبحوا من رواد السباق به إىل العقول بدال من السباق إليها بالباطل، ولعل كثريا 
من سكان هذا الكوكب يدركون خطر تضليل عقوهلم من قبل أهل الباطل، وما ترتب على هذا التضليل من 

ق الذي ينري العقول، إذا وصل إليها فيخرجها من الظلمات إىل النور، مصائب وحمن دمرت العامل، وحرمتهم من احل
فإذا أدركوا هذا األمر أعملوا عقوهلم ودربوها، لتقف موازَِنةً بني دعاة احلق ودعاة الباطل، َسبَّاقة إىل استقبال احلق 

  .ورفض الباطل

حتقيقها بالوسائل املمكنة اليت ترى يف  يتضح مما سبق أن لكل أمة، أو مجاعة، أو دولة غايات تسعى للوصول إىل
اختاذها ما حيقق هلا تلك الغايات، وأن من أعظم جمال تلك الغايات والوسائل، العقول البشرية اليت حتاول كل أمة أو 

تلك املبادئ من  -يف زعمهم  -مجاعة أو دولة استقطاب أصحاهبا بإقناعهم بصحة مبادئها أو رجحاهنا، ملا حتققه 
ود إىل من يلتزم هبا ويناضل من أجلها، لتكون هلا اهليمنة على ما سواها من مبادئ وهلذا كان السباق إىل فوائد تع



العقول بالغايات والوسائل، دأب كل أمة وشغلها الشاغل وإذا تأمل الباحث أو الناظر يف غايات املتسابقني إىل 
  :قسمني - أن تقوم الساعة، وجد املتسابِِقني العقول ووسائلهم على مر الدهور، من يوم خلق اهللا اخللق وإىل

هم أهل احلق الذين يكون احلق حمور سباقهم، إليصاله إىل عقول البشر، ووقاية تلك العقول من أن : القسم األول
  .يصل إليها الباطل، أو اجتثاث ما وصل منه إليها وإزالته منها

سباقهم، إليصاله إىل عقول البشر، ووقاية تلك العقول من  هم أهل الباطل الذين يكون الباطل حمور: والقسم الثاين
أن يصل إليها احلق، أو تضليل العقول اليت وصل إليها شيء من احلق والتلبيس عليها، بأن ما وصل إليها باطل أو 

رنة بني ال جدوى منه ولكل قسم غاياته اليت يسعى لتحقيقها بالسباق إىل العقول، ووسائله اليت يتخذها لذلك وباملقا
  :غايات أهل احلق ووسائلهم، وغايات أهل الباطل ووسائلهم تظهر النتائج اآلتية

غايات السباق إىل العقول باحلق ربانية إن غايات السباق إىل العقول باحلق كلها ربانية، مبعىن أن : النتيجة األوىل
العقول بالباطل كلها شيطانية، مبعىن أن الذي حدد تلك الغايات وأمر هبا، هو اهللا تعاىل، وأن غايات السباق إىل 

  .الذي حدد تلك الغايات، ودعا إليها، هو الشيطان الرجيم

وهذه النتيجة وحدها كافية للفرق بني غايات الفريقني، إذ ُمَحدُِّد غايات أهل احلق هو رب العاملني الرمحن الرحيم 
 عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني الذي يريد لعباده سلوك الصراط املستقيم صراط الذين أنعم اهللا

}{ يمٌ ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم َويَْهدَِيكُمْ ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم َويَُتوَب َعلَْيكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِك{ : وحسن أولئك رفيقا
ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف َعْنكُمْ }{ ِذيَن َيتَّبُِعونَ الشََّهوَاِت أَنْ َتِميلُوا َمْيلًا َعِظيًما َواللَُّه يُرِيُد أَنْ َيُتوَب َعلَْيكُْم َويُرِيُد الَّ

ْن َترَاضٍ ِمْنكُْم يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم بَْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َع}{ َوُخِلَق الْإِْنَسانُ َضِعيفًا 
  _________) ١(} َولَا َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُمْ َرِحيًما 

  .٢٩،  ٢٦: النساء) ١(

وُمَحدُِّد غايات أهل الباطل هو الشيطان الرجيم، العدو املبني الذي يأمر بالفحشاء واملنكر ويدعو حزبه ليكونوا من 
}{ بٌِني َها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي الْأَْرضِ َحلَالًا طَيًِّبا َولَا َتتَّبُِعوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُميَاأَيُّ{ : أصحاب السعري

انَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدوا إِنَّ الشَّيْطَ{ ) ١(} إِنََّما َيأُْمُركُْم بِالسُّوِء َوالْفَْحَشاِء َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 
  )٢(} إِنََّما َيْدُعو ِحْزَبهُ ِلَيكُوُنوا ِمْن أَْصَحابِ السَِّعريِ 

_________  
  .٦: فاطر) ٢( ١٦٩،  ١٦٨: البقرة) ١(

سنة رسوله منتهى غايات أهل احلق رضا اهللا ورضاه إمنا يكون باتباع منهجه، الذي أنزله يف كتابه و: النتيجة الثانية
وهذه الغاية تتحقق هبا سعادة البشرية كلها يف الدنيا واآلخرة، ألن تطبيق منهج اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -

تكمن فيه هذه السعادة، وإذا سعى أهل احلق سعيا حيقق رضا اهللا عنهم حتقق هلم هم أنفسهم الرضا والطمأنينة، 
كل ما يرضي اهللا، والبعد عن كل ما يسخطه، ومن ذلك سباقهم  ولذا جتد أهل احلق دائما يف سعي حثيث لتحقيق
  .إىل العقول باحلق إلسعاد أصحاهبا يف الدارين



أما منتهى غايات أهل الباطل فهي التمتع بكل ما يف احلياة الدنيا من أكل وشرب وثراء ومسكن ومركب ومنكح 
إىل ما يرضي اهللا أو يسخطه، ولذا جتدهم يف على أي حال من األحوال، دون نظر إىل حالل أو حرام، ودون نظر 

سعي حثيث ملا يشبع شهواهتم ويرضي أهواءهم وحيقق مآرهبم، وإن كان يف ذلك شقاؤهم وشقاء البشرية كلها يف 
َعُدوٌّ قَالَ اْهبِطَا مِْنَها َجِميًعا بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ { : األرض، اتباعا ملنهج الشيطان وبعدا عن منهج اهللا، كما قال تعاىل

َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمعِيَشةً ضَْنكًا }{ فَإِمَّا َيأْتَِينَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهدَاَي فَلَا َيِضلُّ َولَا َيشْقَى 
قَالَ كَذَِلَك أََتْتَك آيَاُتَنا فََنِسيَتَها }{ َبِصًريا قَالَ َربِّ ِلَم َحشَْرَتنِي أَْعَمى َوقَْد كُْنُت }{ َوَنْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمةِ أَْعَمى 

) ١(} َوكَذَِلَك َنْجزِي َمْن أَْسَرَف وَلَْم ُيْؤِمْن بِآيَاِت َربِِّه َولََعذَاُب الْآِخَرةِ أََشدُّ َوأَبْقَى }{ َوكَذَِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى 
_________  

  .١٢٧،  ١٢٣: طه) ١(

  )١(} أَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا اتََّبُعوا الْبَاِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن آَمُنوا اتََّبعُوا الَْحقَّ ِمْن َربِّهِْم ذَِلكَ بِ{ : وقال تعاىل
وا َيَتَمتَُّعونَ فَُرإِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر وَالَِّذيَن كَ{ : وقال تعاىل

  )٢(} َوَيأْكُلُونَ كََما َتأْكُلُ الْأَْنَعاُم َوالنَّاُر َمثًْوى لَُهمْ 
_________  

  .١٢: حممد) ٢( ٣: حممد) ١(

  النتيجة الثالثة احلق اإلهلي منحصر يف اإلسالم

غري مساوية، أو وهو الذي تضمنه كتاب اهللا وسنة رسوله، وكل ما خالف ذلك من األديان السابقة مساوية أو 
املذاهب واألفكار الالحقة فهو الباطل ولذلك فإن املسلمني وحدهم هم الذين ميلكون احلق والوسائل املشروعة 

وأما غري املسلمني فال ميلكون مما خيالف دين اهللا إال الباطل، وهلذا . املؤدية إىل حتقيق غايات السباق إىل العقول باحلق
لعقول باحلق هم املسلمون الذين ميلكون هذا احلق فقد بعث اهللا األنبياء والرسل عليهم فإن املكلفني السباَق إىل ا

َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسولًا أَِن اُعُْبُدوا اللََّه { : السالم يدعون إىل احلق وحيذرون من الباطل، كما قال تعاىل
تعاىل قصص الرسل مع قومهم وما قاموا به من البالغ املبني الذي دعوا وقد فصل اهللا ) . ١(} َواْجتَنُِبوا الطَّاغُوتَ 

الذي قال عنه وعن أمته املتبعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيه إىل احلق وهنوا عن الباطل، وختمهم برسوله حممد 
  )٢(} نِي َوسُْبَحانَ اللَِّه َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني قُلْ َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبصَِريٍة أََنا َوَمنِ اتََّبَع{ : ملنهجه

_________  
  . ١٠٨: يوسف) ٢( ٣٦: النحل) ١(

وأصحابه الكرام ومن تبعهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد قام أهل احلق من األنبياء وأتباعهم، وآخرهم نبينا حممد 
وا كل الغايات اليت حددت هلذا السباق، واختذوا كل وسيلة بإحسان، فسابقوا أهل الباطل باحلق إىل العقول وحقق

متاحة مشروعة هلذا السباق، حىت رفرفت راية احلق يف كل أحناء األرض اليت استطاعوا الوصول إليها، وسعد الناس 
تعليمية، اإلميانية، والعبادية، والتشريعية، والسياسية، واالقتصادية، وال: باحلق سعادة شاملة يف كل مناحي حياهتم

واجلهادية، واألسرية، واملالية وغريها والواجب على األمة اإلسالمية اليوم أن تقوم هبذا الواجب الذي ال ميلكه 
غريها، وهو السباق إىل العقول باحلق ووقاية تلك العقول من وصول الباطل إليها، وتطهريها مما وصل إليها منه 



آمث إذا مل يقم  -كل يف موقع مسئوليته وقدرته  -لواجب من املسلمني فأفسد حياهتا، وكل قادر على القيام هبذا ا
  .به

سبق احلق إىل العقول حيفظ ضرورات احلياة إن من مثرات سبق احلق إىل العقول حيقق توحيد اهللا يف : النتيجة الرابعة
دة الشرك، ونبذ حكم األرض وإقامة شريعة اهللا، ونشر العدل، وغرس اإلميان واألخالق احلسنة يف النفوس ومطار

حفظ الضرورات اخلمس، اليت هي الدين : الطاغوت، وحماربة الظلم والقضاء عليه أو التخفيف منه، وباجلملة
والنسل والعقل والنفس واملال، وكل ما خيدم حفظها من احلاجيات والتحسينيات ومن مثار سبق أهل الباطل 

مها أي إن البشرية تفسد حياهتا إذا سبق أهل الباطل بباطلهم بباطلهم إىل العقول، إهدار هذه الضرورات وما خيد
أهل احلق إىل العقول، وتستقيم حياهتا وتسعد إذا سبق أهل احلق أهل الباطل باحلق إىل العقول وإنا لنرى آثار هذه 

ى الناس النتيجة اليوم واضحة يف األرض، فقد اْعُتِدَي على ضرورات احلياة وما خيدمها، فأفسد أهل الباطل عل
دينهم، واعتدوا على نسلهم، وعقلهم، ونفسهم، وماهلم، ونشروا الظلم والفحشاء واملنكر، وحكموا بالطاغوت 

  .ونبذوا حكم اهللا، ومل يبق يف األرض صالح إال حورب، وال فساد إال نشر ودعم

العقول، يكثر سواد املسلمني يف سبق احلق إىل العقول تكثري أنصاره إن سبق أهل احلق حبقهم إىل : النتيجة اخلامسة
صلى  -يف األرض فيكثر األعوان واألنصار وينتشر احلق، وهلذا دخل الناس يف دين اهللا أفواجا عندما قام الرسول 

وأصحابه بالدعوة إىل اهللا، وتبعهم على ذلك التابعون حبق، فوصل احلق إىل عقول الناس يف  -اهللا عليه وسلم 
ني إىل لشبونة، ومن جاكرتا ومانيال إىل نواكشوط، ومن موسكو إىل احلبشة وعدن، مشارق األرض ومغارهبا من بك

واألدباء واملفكرون والقواد والساسة يف بلدان العامل كلها، من  -يف مجيع العلوم والتخصصات  -وأصبح العلماء 
األرض، فيكثر بذلك أنصار أنصار احلق ومحاته وإن سبق أهل الباطل بباطلهم إىل العقول يكثر سواد أهل الكفر يف 

  .الباطل وأعوانه فينتشر يف األرض ويطارِد احلقَّ وأهله ويسلبهم جمدهم وعزهم، ويهجم عليهم يف عقر دارهم

وهذا ما نشاهده اليوم، حيث جد أهل الباطل يف السباق به إىل العقول جدا مل يسبق له نظري، فحققوا بذلك غاياهتم 
هلم من الوسائل إلبالغ الباطل إىل عقول الناس، فكثر بذلك سوادهم يف بالد الكفر املدمرة، واختذوا كل ما أتيح 

وبالد اإلسالم، حىت فسدت عقول كثري من أبناء املسلمني الذين وقفوا حماربني لدينهم يف صف أعدائه الذين سبقوا 
يثبته ويكثر أنصاره، وجيتث بباطلهم إىل عقوهلم وخالصة هذه النتيجة أن سباق أهل احلق به إىل العقول ينشره و

الباطل ويذل أهله وجيفف منابعه، وأن سباق أهل الباطل به إىل العقول ينشره ويثبته ويكثر أنصاره ويضيق دائرة 
احلق ويفنت أهله فليعِ ذلك أهل احلق وليجدوا يف السباق به إىل العقول امتثاال ألمر اهللا وحفاظا على سعادهتم 

  .وسعادة البشرية بسعادهتم

اإلميان ورد اإلميان يف الكتاب والسنة مرادا به االعتقاد اجلازم فيما أخرب اهللا به من الغيب، من اإلميان : املثال األول
به إميانا مبنيا على ما وصف به نفسه يف القرآن والسنة من أنه اخلالق املدبر اإلله املعبود املوصوف بصفات الكمال 

ته ورسله واليوم اآلخر واإلميان بالقدر خريه وشره، وأن كتابه هو املهيمن على واإلميان بكتبه ومالئك.. واجلالل
هو خامت األنبياء ال نيب بعده، وأن  -صلى اهللا عليه وسلم  -سائر الكتب اليت نزلت فحرفت، وأن رسوله حممدا 

ن من اإلميان القول باللسان وأ... من مقتضى اإلميان به اتباعه، ومن مقتضى اإلميان بالقرآن حتكيم ما شرع اهللا فيه
أي أن اإلميان اعتقاد .... ومنه العمل باجلوارح كالصالة املفصلة صفتها يف السنة النبوية.... كالنطق بالشهادتني



وقول عمل، وأن هذا االعتقاد والقول والعمل ال بد أن يكون موافقا ملا أراده اهللا، والذي أراده ال يوجد إال يف 
، وهو يف غاية الوضوح ) ١(هذا هو معىن اإلميان باختصار شديد  -صلى اهللا عليه وسلم  -له كتاب اهللا وسنة رسو

  _________ملن تتبع الكتاب والسنة وما فهمه علماء األمة قدميا وحديثا 
  .هـ١٤١٨: اإلميان هو األساس ، وقد طبع يف هذا العام،، : وقد فصلت القول فيه يف جملد مستقل بعنوان) ١(

وهلذا ترى بعضهم يطلق لفظ  -أعين املسلمني فضال عن غريهم  -ا املعىن التبس على كثري من الناس ولكن هذ
مع أن القرآن ... على املسلمني واليهود والنصارى، بناء على أهنم كلهم أهل كتب مساوية يؤمنون باهللا" املؤمنني"

كما وصفهم  -كانوا يف األصل أهل كتاب وإن  -الكرمي قد وصف اليهود والنصارى بالكفار ووصفهم باملشركني 
بأهنم حرفوا كتبهم وبدلوها، ووصف القرآن بأنه مهيمن على الكتب اليت سبقته، فال يصح إطالق اإلميان الشرعي 

الذي يقبله اهللا ويثيب أصحابه بدخول جنته وينجيهم من عذابه، إال على اإلميان الذي أراده اهللا وبينه يف كتابه 
 يصح إطالق املؤمن إال على املسلم الذي اتصف بذلك اإلميان الذي أراده اهللا، فليس اليهودي وسنة رسوله، وال

  .مبقتضى املصطلح اإلسالمي بل مها كافران مشركان -فضال عن غريمها  -مبؤمن وال النصراين 

هو اإلميان الذي سبق  وهناك غبش آخر عند كثري من املسلمني يف معىن اإلميان فاإلميان إذا أطلق يف الكتاب والسنة
فاملراد هبم املؤمنون  -مثال  -التعريف به، وعلى وجوده بذلك املعىن تترتب آثاره، فإذا وعد اهللا املؤمنني بالنصر 

  )١(} قَْداَمكُْم َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتْنُصرُوا اللََّه َيْنُصْركُْم وَُيثَبِّْت أَ{ : املتصفون باإلميان الذي أراده، فقد قال تعاىل
وقد ابتعد غالبهم عن معىن اإلميان الذي أراده اهللا إما بتركه كلية كحال امللحدين من أبناء  -اليوم  -واملسلمون 

املسلمني، أو مبحاربة كثري مقتضياته كتحكيم شرع اهللا الذي ال إميان بدونه، أو باإلكثار من ارتكاب املعاصي كالزنا 
  -ومنهم العلمانيون  -ة أعداء اهللا من اليهود والنصارى والوثنيني وامللحدين واملنافقني وشرب اخلمر، أو مبواال

_________  
  .٧: حممد) ١(

أين نصر اهللا الذي وعدنا به على عدونا : هؤالء الذين يدعون اإلسالم واإلميان وجلهم على هذه الصفة يتساءلون
ظنا ! علينا يف اإلدارة والصناعة والسياسة واالقتصاد وغريها؟وقد أصبحوا سادة لنا يأمروننا وينهوننا، وتفوقوا 

منهم أن املؤمنني الذين أرادهم اهللا هم أمثاهلم، وهذا خطأ فاحش أوقعهم فيه اجلهل باملصطلحات الشرعية الواردة 
ى هنج الذين كانوا عل -صلى اهللا عليه وسلم  -يف الكتاب والسنة ولقد تساءل املسلمون من أصحاب رسول اهللا 

اهللا مطيعني هللا ولرسوله حمكمني شرعه، فأدال عليهم عدوهم من املشركني يوم أحد، بسبب خمالفة وقعت منهم 
بني أظهرهم،  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف تلك الغزوة، ورسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -لرسول اهللا 
يل اهللا؟ فأجاهبم اهللا تعاىل أن ذلك إمنا كان بسببٍ كيف ينتصر علينا املشركون وحنن مسلمون جناهد يف سب: تساءلوا

أََولَمَّا أََصاَبْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَدْ أََصْبُتْم ِمثْلَيَْها قُلُْتْم أَنَّى َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُمْ { : من عند أنفسهم، كما قال تعاىل
  )١(} إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ 

_________  
  .١٦٥: آل عمران) ١(



وتلك كانت حاهلم،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإذا كانت هذه هي إجابة اهللا للمسلمني من أصحاب رسول اهللا 
  !فكيف بنا اليوم وهذه هي حالنا؟

إن سبب هذا الغبش هو عدم وضوح حقائق األمور وسوء تصورها؛ ألن أهل احلق قصَّروا يف السباق هبا إىل 
هل الباطل فسبقوا إىل تلك العقول بباطلهم، فالتبس احلق بالباطل وقل مثل ما عرفت عن معىن العقول، وجد أ

والرشد . اليت يوصف هبا الشيوعي امللحد والعلماين احملارب لشريعة اهللا) ١(اإلميان يف املعاين األخرى كالشهادة 
وزر ذلك كل قادر على بيان احلق ويتحمل .. والصالح الذي يوصف به الفاسد، وهكذا. الذي يوصف به السفيه

والباطل للناس والسبق بذلك إىل عقول الناس فلم يفعل، ومن باب أوىل من كان كذلك فلبس احلق بالباطل مشتريا 
َولَا َتكُْتُموَنُه فَنََبذُوهُ  وَإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاقَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاسِ{ : بآيات اهللا مثنا قليال، كما قال تعاىل

  _________) ٢(} َوَراَء ظُهُورِِهْم وَاْشَترَْوا بِِه ثََمًنا قَِليلًا فَبِئَْس َما َيْشَتُرونَ 
  .١٨٧: آل عمران) ٢(أي إطالق لفظ الشهيد على من قتل يف معركٍة ّما ) ١(

  األسس اليت يتحقق هبا األمن يف الدارين

  :الم بثالثة أسس رئيسةويتحقق األمن يف اإلس
فقه كل مسلم بدين اهللا يف ما يزاوله من عمل سواء منه ما، تعلق باهللا، أو ما تعلق بنفسه، أو ما : األساس األول

عمل الفرد، وعمل األسرة، وعمل األمة .العمل مبا علم من دين اهللا: تعلق بغريه من املخلوقني األساس الثاين
ويل األمر أحكام اهللا الواردة يف القرآن والسنة، حبيث يلزم من شذ عن تطبيق شرع  إقامة: األساس الثالث.. جمتمعة

هذا املفهوم الشامل لألمن يف اإلسالم، مل يعد هو املفهوم عند عامة .. اهللا به بالوسائل الشرعية اليت قررها اإلسالم
والعسكريني، والساسة، وكثري من يعين يف قواميس الكتاب، واإلعالميني، " األمن: "املسلمني، بل أصبح مصطلح

قبل وقوعها، وضبط اجملرم  -احملددة عند هؤالء  -يعين الوقاية من اجلرمية ... املفكرين واملؤرخني واألدباء والفنانني
ويدخل يف . وعقابه بعد وقوعها وأكثر ما تعين أمن الدولة ورجاهلا من االعتداء -باملفهوم احملدد عندهم كذلك  -

  )١. (من األعراض -يف مفهومهم  -محاية نفوس الرعايا وأمواهلم، وما خيل باألمن  -تبعا  -ذلك 
_________  

ليس جرمية يف قوانني أكثر احلكومات يف الشعوب اإلسالمية ، إال يف  -كالزنا  -االعتداء على األعراض ) ١(
  ...! حاالت نادرة ، كأن تزين املرأة على فراش الزوجية

  :منهجان ونتيجتان
العناية : باإلنسان من وقت والدته إىل أن يلقى ربه عناية شرعية -تعبدا  -نبىن على املفهوم الشرعي لألمن العناية ا

جبسمه، والعناية بعقله، والعناية بروحه وعاطفته، وتوجيهه تعليما وتربية وتدريبا على أن يؤدي إىل غريه من الناس 
أي أن يطبق يف صلته باهللا . وأن يأيت إليهم مبا حيب أن يأتوا هم إليهحقوقهم، وأالَّ يأخذ منهم ما الحق له فيه، 

وبالناس شريعة اهللا اليت ال يتحقق األمن بدوهنا فكانت النتيجة أمن الناس على دينهم، وعقلهم، ونفسهم، ونسلهم، 
تزام الذايت وماهلم، حبيث يلتزم كل منهم حبفظ ذلك لآلخرين كما حيفظها لنفسه، فإن خرج أحد عن هذا االل

وأصبح ... بالزواجر الشرعية من حد أو قصاص أو تعزير -عن طريق ويل أمرها  -واعتدى على غريه ردعته األمة 
حاكما أو حمكوما، سيدا أو مسودا، خادما أو خمدوما، متمتعا باألمن الذي كفله له دين اهللا : كل واحد من األمة



ةُ أهله بالوقاية من اجلرائم اليت أثبتوها يف قواميسهم، أو العقوبة عناي) ١(وانبىن على مفهوم األمن غري الشرعي 
عليها، وقد يكون كثري مما مسوه جرائم طاعات وعبادات ومصاحل لألمة، وليست جرائم يف حقيقة األمر 

_________  
  .أعين األمن الوضعي الذي سبق التعريف به) ١(

وجعل من هو صاحل وبار وحمسن جمرما، وجعل ما هو جرمية فكانت النتيجة جعل ما هو صالح وبر وإحسان جرمية، 
فََحرَّموا كثريا من الواجبات واملندوبات . حقيقة خريا وبرا وإحسانا، وجعل من هو جمرم فعال، صاحلا وبارا وحمسنا

سالمية األمثلة على املفهوم األول جتسدها أبواب الشريعة اإل.. واملباحات، وأحلوا كثريا من احملرمات واملكروهات
ويف ... اليت تضمنها القرآن والسنة، وعالمتها تطبيقها، فما طبقت الشريعة يف زمان أو مكان إال متتع جيلهما باألمن

تاريخ اإلسالم يف عصوره املفضلة خري شاهد وإننا نرى يف زمننا هذا فرقا شاسعا بني األمن يف دولة تطبق كثريا من 
  )١. (!شرع اهللا، وأخرى حتارب تلك الشريعة

واألمثلة على املفهوم الثاين ال ختفى على من يتتبع تاريخ املسلمني الطويل، فما ابتعد املسلمون عن اإلسالم، إال نزل 
هبم من اخلوف وارتفع عنهم من األمن ما يناسب ابتعادهم، والذي يعيش يف عصرنا هذا يرى ذلك عيانا 

_________  
  .لعبد القادر عودة رمحه اهللا) ٧١٦ - ٧٠٨ / ٢(راجع التشريع اجلنائي اإلسالمي ) ١(

فقد َحَرَمْت الدول العلمانية احملاربة لشرع اهللا رعاياها من احلكم مبا أنزل اهللا، وقتلت وسجنت وشردت آالف 
العلماء والدعاة إىل اهللا، بسبب دعوهتم إىل تطبيق هذه الشريعة، وعطلت حد الردة الذي حيمي كيان األمة 

هنيار، وعطلت فريضة اجلهاد يف سبيل اهللا، وهو الدرع الواقي للدعوة إىل اهللا، والسد املنيع من اإلسالمية من اال
اعتداء أعداء اهللا على بلدان املسلمني وأعراضهم وأمواهلم اليت أصبح يسيطر عليها أراذل خلق اهللا من اليهود، ويف 

ود، ومنها حد القصاص، ويف ذلك إهدار ذلك اعتداء على إحدى ضرورات احلياة، وهي دين األمة وعطلت احلد
وأحلت الزنا والوسائل املؤدية إليه، وحاربت وسائل الوقاية منه كاحلجاب، .. إلحدى ضرورات احلياة، وهي النفس

وعطلت عقوبة الزنا، ويف ذلك إهدار إلحدى ضرورات احلياة، وهي النسل والعرض وأحلت اخلمر الذي يفقد 
دار إلحدى ضرورات احلياة، وهي العقل وبنت اقتصاد األمة على مبادئ ختالف العقول وظيفتها، ويف ذلك إه

مبادئ االقتصاد اإلسالمي، ومن أخطر تلك املبادئ املعامالت الربوية اليت حرمها اهللا وجعل متعاطيها حماربا له 
  .وعطلت حد السرقة، ويف ذلك إهدار إلحدى ضرورات احلياة، وهي املال... تعاىل

لذلك ترى من ! لنتيجة هي إهدار ضرورات احلياة، فما بالك مبا خيدمها من احلاجيات والتكميليات؟وإذا كانت ا
الفسق واملنكر والعدوان على كل شعائر اهللا وحقوق عباده يف البلدان اإلسالمية، ما يثبت لك اعوجاج مفهوم 

  ...األمن لدى قادة الباطل

باإلجرام يف املصطلح اإلسالمي هو كسب اإلنسان السوء واملعصية اإلجرام واجملرمون إن املراد : املثال الثالث
واملنكر واالعتداء على حقوق اهللا وحقوق عباده، يشمل ذلك الكسب االعتقادي كالشرك، والعملي كالسرقة 
ء والزنا وقتل النفس اليت حرم اهللا بغري احلق والظلم بكل أنواعه، ومنه أكل أموال الناس بالباطل واملراد بالسو

واملعصية واملنكر واحلقوق املعتدى عليها هنا، ما اعُْتبَِر عند اهللا يف دينه كذلك، ال ما اعتربه البشر كذلك وهو عند 



اهللا غري معترب، واإلنسان الذي يكسب هذه األمور املعتربة عند اهللا جرمية، هو اجملرم وال يستوي عند اهللا اإلجرام 
اجملرمني يف : ملسلم واجملرم، وال املفسد واملصلح وإذا تأمل الباحث إطالق لفظواإلسالم، واإلفساد واإلصالح، وال ا

لُِيِحقَّ الَْحقَّ { : يقابل املسلمني، وهو يشمل الكافر واملنافق من ذلك قول اهللا تعاىل -غالبا  -كتاب اهللا تعاىل ألفاه 
فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآَياِتِه إِنَُّه لَا  {: وقوله) ١(} َوُيْبِطلَ الَْباِطلَ َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ 

  _________) ٢(} ُيفِْلُح الُْمْجرُِمونَ 
  .١٧: يونس) ٢( ٨: األنفال) ١(

َورَأَى }{ ْسَتجِيُبوا لَُهْم َوَجَعلَْنا َبيَْنُهْم َمْوبِقًا َوَيْوَم َيقُولُ نَاُدوا ُشَركَاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َي{ : وقوله تعاىل
َتاللَِّه إِنْ كُنَّا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ { : وقوله تعاىل) ١(} الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها َولَْم َيجُِدوا َعْنَها َمْصرِفًا 

يُْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهمْ { : وقوله تعاىل) ٢(} َوَما أََضلََّنا إِلَّا الُْمْجرُِمونَ }{ ِمنيَ إِذْ ُنسَوِّيكُْم بَِربِّ الَْعالَ}{ 
وقوله ) ٣(} َهِذِه َجَهنَّمُ الَِّتي ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ }{ فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن }{ فَُيْؤَخذُ بِالنََّواِصي وَالْأَقَْدامِ 

هذا هو املصطلح اإلسالمي للمجرم، ولكن أعداء احلق وأنصار ) ٤(} أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني { : تعاىل
الباطل كثريا ما يطلقون هذا املصطلح اليوم على علماء اإلسالم ودعاته، الذين ينادون بتحكيم شرع اهللا يف 

  _________الشعوب اإلسالمية 
  .٣٥: القلم) ٤( ٤٣،  ٤١: الرمحن) ٣( ٩٩،  ٩٧: الشعراء) ٢( ٥٣،  ٥٢: الكهف) ١(

وملا كان احلكام الذين حياربون شرع اهللا يعلمون أن ألولئك العلماء والدعاة، تأثريا على نفوس تلك الشعوب، وأن 
دعاة اإلسالم وحداة  نتيجة هذا التأثري هي االستجابة لدعوة العلماء ونصرة احلق الذين يدعون إليه، فقد اعتربوا

قلب أنظمة احلكم الطاغوتية لذا سلطوا عليهم أجهزة إعالمهم لتكرر  -يف زعمهم  -احلق جمرمني، ألهنم يريدون 
جمرمني،  -قبل إعالن احلكم عليهم  -وصفهم باإلجرام، وأنشئوا هلم حماكم عسكرية أو مدنية طاغوتية تعتربهم 

اليت يستحق صاحبها القتل، وإذا فر العامل الداعية إىل احلق وإقامة شرع اهللا،  إجراما يرقى إىل درجة اخليانة العظمى
إىل بلد حيكمه طاغوت آخر تعاون طاغوتا البلدين بناء على اتفاقات تسمى تبادل تسليم اجملرمني، مع أن اجملرم 

عذاب باعتبارهم جمرمني احلقيقي هو أولئك الطغاة الذين حياربون تطبيق شرع اهللا ويسومون أولياء اهللا سوء ال
ولذلك جيب على كل قادر على بيان احلق أن يكون سباقا بذلك البيان إىل عقول الناس، ليكونوا على بصرية حبقيقة 
اإلجرام واجملرمني، فال ختدع عقوهلم دعايات الضالل واملضللني، فيسوء بذلك تصورهم ويؤيدون بسببه أهل الباطل 

  .نياجملرمني على أهل احلق املسلم

معىن الدين الدين يف املصطلح اإلسالمي يعين اإلسالم الشامل، الذي يدخل فيه اإلميان بالقلب والقول : املثال الرابع
باللسان والعمل باألركان، وتدخل فيه الشعائر الدينية والشرائع العملية، من معامالت مالية واقتصادية وقضائية 

وهو ما  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما ورد يف كتاب اهللا وسنة رسوله  وسياسية واجتماعية، وباجلملة يدخل فيه كل
  )١(} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُمْ نِْعَمِتي َوَرضِيُت لَكُُم الْإِْسلَاَم دِيًنا { : قال اهللا عنه

الة هذا املفهوم من عقول أبناء املسلمني، حبيث ولكن أنصار الباطل، وأعداء احلق احملاربني لشريعة اهللا، خططوا إلز
جعلوا الدين ال يتجاوز معىن العبادة مبفهومها الضيق، وهو أهنا صلة بني العبد وربه فقط، وكل إنسان حر يف أداء 

تلك العبادة واعتقادها أو عدم ذلك، فمن أراد أن يتطهر ويصلي فليفعل ومن مل يرد فهو أمري نفسه أما شؤون 



واالقتصادية والسياسية والتعليمية واإلعالمية والعسكرية وغريها،  -عدا بعض أحكام األسرة  -االجتماعية احلياة 
  _________فال تدخل يف الدين وال للدين فيها َحلٌّ وال ربط 

  .٣: املائدة) ١(

واحلج والصوم، وهلذا ُحِصر الدين يف مناهج التعليم واإلعالم والفتوى وحنوها، يف أبواب الطهارة والصالة 
اليت " الدين:"وخصصت له وريقات يف املدارس االبتدائية يدرسها الطالب الصغري دراسة ممسوخة، وتسمى مادة

  )١. (جتعل الطالب وأسرته وجمتمعه ال تفهم من الدين إال ذلك
تاوى تتعلق ببعض وهكذا شأن اإلعالم الذي تقدم فيه فتاوى مشاهبة ملا يف مناهج التعليم، إذ الغالب أن تكون الف

أبواب الفقه اإلسالمي، كالطهارة من وضوء وغسل وحيض ومسح على اخلفني، وصالة وحج وصوم، وحنو ذلك 
مما هو جزء من الدين، وبنشره يأذن قادة الباطل لوسائل اإلعالم، مما ال يعارض مصاحلهم معارضة مباشرة كبعض 

ا مع مصاحلهم، كأبواب االقتصاد والسياسة الشرعية، والوالء أما ما يعتربه قادة الباطل متعارض... أحكام األسرة
والرباء، واجلهاد يف سبيل اهللا، والشورى، والعالقات الدولية وحنوها، فال تكاد تذكر يف أجهزة إعالم أعداء احلق 

من هذه األبواب والذي هتتم به وسائل اإلعالم . احملاربني لإلسالم، خشية من أن يسبق احلقُّ الباطلَ إىل عقول الناس
  _________.. هو ما خيدم مصاحل قادة الباطل مما خيالف كثري منه دين اهللا وشريعته

  .هذا يف غالب البلدان اإلسالمية) ١(

وبسبب ذلك أصبحت عقول كثري من أبناء املسلمني غري إسالمية على احلقيقة، ألهنا مل تفقه حقيقة اإلسالم الشامل، 
سالم يعين التأخر والرجعية، وأنه خيالف روح العصر والتقدم، وأنه شبيه باحلكومة اإلهلية بل ُصوِّر هلم أن دين اإل

اليت حارهبا الغرب عندما كانت الكنيسة تتدخل يف كل شيء، وتزعم أهنا متارس نشاطها نيابة عن اهللا، وأنه ال ميكن 
ية، كما فعل األوروبيون مع الكنيسة أن يتقدم املسلمون ويتحضروا إال إذا حاربوا دينهم من الناحية التشريع

ومنعوها من التدخل يف حياهتم وهلذا جتد أجهزة أعداء احلق تشن غارهتا على أي بلد يطبق شيئا من أحكام هذا 
ومن هنا لبسوا عقول أبناء املسلمني مناظري مضللة غري مناظري اإلسالم، فأصبح .. ، كالقصاص واحلدود) ١(الدين 

ال والباطل حقا، وانقلبت عليهم املوازين، وتغريت اجلهات، فأصبح العلو سفال والسفل بذلك احلق عندهم باط
علوا، واألمام وراء والوراء أماَم، فاحتاجوا إىل من يشمر عن ساعد اجلد وينبههم على هذا اخلطر الذي أحاط هبم 

  _________وصول احلق إليها وهم ال يعلمون، ألن أعداء احلق سبقوا بباطلهم إىل عقوهلم وحالوا بينهم وبني 
  .مثل اململكة العربية السعودية) ١(

فلَْيْحُد حادي احلق تلك العقول املَضلَّلَة، لريبأوا بأنفسهم عن البقرة اليت لبسها صاحبها نظارة خضراء، لترى 
  :العشب اليابس أخضر، فيكثر درها، وليقل ألصحاب تلك العقول ناصحا

   الليل الساجيتبصر يف... فتح عينيك يا راجي 
  أبصارك) ١(يهدي فيه ... والبس دوما منظارك 
  وحَي اهللا ختتار... هل تدري ما املنظار 
  للمخلوقَني اُهللا... واسلك هنجا يرضاُه 

  واتبع من حيدو الناجي... وافتح أذنك يا راجي 



  والزم خري األعمال... حنو الفردوس العايل 
  نهاجِتفقه قصد امل... حرِّْك عقلَك يا راجي 
  هنج األعمى املنكوِد... واحذر شؤم التقليِد 

  منهم مسٌك قد فاحا... واصحب قوما صالحا 
  والرضوان واجلنَّْه... أهل التقوى والسنَّْه 

  
_________  

  .يف الليل، واملقصود ظلمة اجلهل) ١(

يث إذا خالف بعَض كبار األئمة وإن من أعظم املصائب أن يقع يف هذا التقليد من يزعم أنه جمتهد حيارب التقليد، حب
بدون متحيص يف مسألة شرعية، وإذا طلب منه التأمل يف آرائهم وأوجه استدالهلم، صعر خده  -كاألئمة األربعة  -

وإذا مسع قوال يهواه من زميل له أو متعامل صغري، أسرع يف ! حنن رجال وهم رجال: وأشار بيده إىل صدره قائال
: ومل يشعر بأنه قلد من ال يستحق التقليد، ونسي أن يقول -أيضا  -نه، دون متحيص األخذ به ونشره والدفاع ع

  !حنن رجال وهم رجال
وإذا مل يتدارك دعاة احلق عقول الناس بسبق احلق إليها، فإن أهل الباطل يتربصون هبا، وقد أحاطوا هبا من كل 

  : إهدار ضرورات حياهتاجانب ليضلوها، ويقودها إىل دمارها أوغاد جهلة ال يألون جهدا يف
  أو أنت سائل من درى... هل قد علمت مبا جرى 

  صاروا رؤوسا للورى... أرباب أحالم صغار 
  بانت أقل وأحقرا... وإذا سربت عقوهلم 
  يف قعر حبر ال يرى... وهي اليت ألقت هبم 

  ظنوا األمام هو الورى... وهناك يف ظلماته 
  ا منكراسريا حثيث... وبنوا على الظن الردي 

وفرة إمكانات سباق أهل احلق املعنوية لقد منح اهللا تعاىل أهل احلق من اإلمكانات املعنوية، ما : النتيجة السابعة
يستطيعون هبا سبق أهل الباطل حبقهم إىل عقول الناس من تلك اإلمكانات توافق منهاج هذا الدين، الذي هو احلق 

ولو تراكمت عليها أتربة الباطل ردحا من الزمن فأصول منهاج هذا  والذي ال ميلكه إال املسلمون، مع الفطرة،
الدين من اإلميان والرسالة والوحي ُتِقرُّهبا الفطر وتتجاوب معها، كما ختضع هلا العقول وتستقبلها، ُمسلِّمةً باحلجج 

إذا اجتهد أهل احلق والرباهني اليت تكمن فيها من جهة ويتضافر معها الكون كله علويه وسفليه من جهة، وخباصة 
إىل عقول الناس يتضح ذلك باملقارنة بني أصول هذا  -مع احلجج والرباهني  -فسبقوا أهل الباطل بتلك األصول 

الدين وبني العقائد األخرى، كاليهودية والنصرانية احملرفتني، والوثنيات املنتشرة يف األرض، كاهلندوسية والبوذية 
اإلله املعبود يف دين اإلسالم قد حسم معناه حسما ال يتطرق إليه الشك يف قاعدة  وغريمها وعلى سبيل املثال، فإن

  .ومجيع نصوص القرآن تدل عليه] ال إله إال اهللا: [قواعد اإلسالم



  )١. (} ًوا أََحدٌ َولَْم َيكُْن لَُه كُفُ}{ لَْم َيِلْد َولَْم يُولَدْ }{ اللَُّه الصََّمدُ }{ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٌ { : مثل قوله تعاىل
  )٢(} اللَُّه لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم { : ومثل قوله تعاىل

  )٣(} اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة { : وقوله تعاىل
لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميعُ { : فهو خالق الكون وحده وهو املعبود وحده، وهو منزه عن صفات املخلوقني

وكل خملوقات اهللا تدل على ذلك فإذا رجع الباحث إىل عقيدة اليهود وتصورهم لإلله، وجدهم يصفونه . } الَْبِصُري 
َيُد اللَِّه { : وقوهلم. } إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياُء { :  -تعاىل اهللا عنه  -بأوصاف ينزهون أنفسهم عنها كقوهلم 

وما يصفونه تعاىل به يف التوراة املوجودة بني أيدي الناس اليوم، يصعب . } َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيدِيهِْم َولُِعُنوا بَِما قَالُوا 
على الباحث إيراده تنزيها ملداد قلمه من أن يسطره يف جناب اهللا سبحانه وتعاىل أما النصارى فقد جعلوا اإلله 

  _________واحد ثالثة، والثالثة واحدا وأما الوثنيون فكل حجر عندهم إله وكل شجرة إله وكل حيوان إله ال
  .٨٧: النساء) ٣( ٢٥٥: البقرة) ٢(اإلخالص ) ١(

وما يفسرها من نصوص الكتاب والسنة، ] ال إله إال اهللا: [فإذا قارن العاقل بني ما جاء يف قاعدة قواعد اإلسالم
قائد الفاسدة، مالت فطرته السليمة إىل تلك القاعدة، ونفرت من هذه العقائد الفاسدة، مقتديا خبليل وبني هذه الع
الذي حاول اليهود والنصارى وغريهم صرف الناس عن ملته، فأىب اهللا هلم إال ملته،  -عليه السالم  -اهللا إبراهيم 

  )١(} ْهَتدُوا قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِبَْراِهيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني َوقَالُوا كُونُوا ُهوًدا أَوْ َنصَاَرى َت{ : كما قال تعاىل
  )٢(} َما كَانَ إِبَْراهِيُم َيُهوِديا َولَا َنصَْرانِيا وَلَِكْن كَانَ َحنِيفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني { : وقال تعاىل

{ : ودعا إليها األنبياء واملرسلني، قال تعاىل -صلى اهللا عليه وسلم  -ا رسولَه حممدا وتلك هي فطرة اهللا اليت أمر هب
لَا  الدِّيُن الْقَيُِّم وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ حَنِيفًا ِفطَْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا َتْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك

  )٣(} َيْعلَُمونَ 
_________  

  .٣٠: الروم) ٣( ٦٧: آل عمران) ٢( ١٣٥: البقرة) ١(

فما تضمنته أصول هذا الدين من حق وما أودعه اهللا يف نفوس اخللق من الفطرة، يرجحان كفة سبق أهل احلق 
من شريعة اهللا الشاملة، حبقهم إىل عقول الناس، إذا جدوا يف ذلك واجتهدوا فإذا انتقلنا إىل فروع هذا الدين 

وجدناها كذلك تناسب الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها، وحتقق هلم مصاحلهم يف احلياة الدنيا واآلخرة، خبالف 
القوانني البشرية اليت يكتنف واضعها اجلهل والظلم والغفلة، واليت تغلب مفاسدها ما قد يوجد فيها من مصاحل، ألن 

اهللا املتصف بالعلم احمليط بكل شيء، والعدل الثابت الذي ال يتغري، املنزه عن اجلهل مصدر شريعة هذا الدين هو 
فتََوافُُق منهاج هذا الدين وفطرة الناس من أهم ما يعني دعاة احلق على } لَا َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َولَا َنْوٌم { والظلم والغفلة 

هم حيمل يف ذاته ما يعطل سريه، أو يبطئه، كما أن السبق حبقهم إىل عقول الناس، خبالف أهل الباطل، فإن باطل
الفطرة السليمة تنفر منه، والفطر اليت فسدت باجتيال الشياطني، تتيقظ خلطره إذا اُنفض عنها غباره، بدعوة أهل 

  .احلق وسبقهم إىل عقول أصحاهبا به

ان هلا أثر عظيم يف السباق إىل عقول يف بلدان املسلمني، لك -لو بنيت على أساس املنهج الرباين  -ومناهج التعليم 
الناس الوافدين إىل هذه البلدان من بلدان غري املسلمني، وهم ميثلون كل املستويات التعليمية، ومن أهل الديانات 



املتنوعة من مشارق األرض ومغارهبا، من يهود ونصارى ووثنيني وملحدين، إضافة إىل حتصني تلك املناهج عقولَ 
من سبق أهل الباطل بباطلهم إليها، كما هو احلال اليوم، حيث يؤثر الوافد من أهل الباطل بباطله يف أبناء املسلمني 
هذه إشارة عابرة إىل ما منح اهللا به أهل احلق من اإلمكانيات املعنوية اليت متكنهم من غلبة أهل ! ذرية أهل احلق

من املسلمني، وهي أساس اإلمكانات وأعظمها تأثريا الباطل يف سباقهم إىل العقول وهي ال توجد عند غري أهل احلق 
الكتاب والسنة، حمفوظ من التغيري : يف النفوس يضاف إىل ذلك أن منهاج احلق الذي ال ميلكه إال املسلمون، وهو

ة والتبديل بإذن اهللا إىل يوم القيامة، فهو ثابت دائم ال ينقطع تأثريه يف اخللق ما اجتهد املسلمون يف تطبيقه ودعو
  )١. (} إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ { : الناس إليه

_________  
  .٩:احلجر) ١(

االمتداد املكاين فالرقعة األرضية اليت يسكنها املسلمون متتد من احمليط األطلسي غربا إىل حدود الصني شرقا، ومن 
  يوجد بلد غري إسالمي إال وقد وجد فيه مسلمون قلوا أم كثروا وهذا احمليط اهلندي إىل حدود روسيا مشاال، وال 

  االمتداد املكاين

يوفر هلم فرصة عظيمة للوصول إىل عقول الناس الذين يعيشون فيه، كل منهم يف موقعه بدون اضطرار إىل االنتقال 
املسلمون أكثر سبقا إىل من مكان إىل مكان آخر بعيد فكل صاحب باطل يعيش بني غالبية من أهل احلق سيكون 

، مث بالدعوة والبالغ املبني، وكل صاحب حق وجد من املسلمني بني  -لو وجدت فيهم  -عقله بالقدوة احلسنة 
غالبية من أهل الباطل، سيؤثر فيهم ويسبق إىل عقوهلم مبقدار القدوة احلسنة اليت حيملها ومبقدار قيامه بالدعوة إىل 

  . احة املناسبة لكل بلداهللا بالوسائل الشرعية املت

  الكثرة العددية و

  الكثرة العددية

للمسلمني، وهم فقط الذين ميلكون احلق اإلهلي الرباين، تؤهلهم، لو استقاموا على هنج اهللا واختذوا الوسائل املتاحة 
  . الشرعية للسباق إىل العقول، من سبق غريهم من أهل الباطل إىل تلك العقول

  وعةالثروات الكثرية املتن

لو استغلوها  -والثروات اهلائلة اليت حتتوي عليها أراضيهم، من طاقات ومعادن وزراعة وحيوان وغريها تعينهم 
  . على إجياد وسائل ال حصر هلا للسباق باحلق إىل العقول -استغالال سليما 

  العالقات العاملية



مية، وغريها، تسهل عليهم اقتحام احلواجز اليت حتول االقتصادية، والثقافية، والدبلوماسية، واإلعال: وِصالتُهم بالعامل
  . بني احلق وبني وعقول الناس يف العامل كله، لو كان املسلمون جادين يف سباقهم باحلق إىل تلك العقول

  املواصالت واالتصاالت ووسائل 

  املواصالت واالتصاالت

ختدمهم خدمة عظيمة يف السباق  -ة أو إعالمية سواء كانت برية أو حبرية أو جوية، هاتفي -اليت ميلكها املسلمون 
  )١. (إىل العقول باحلق الذي ميلكونه

_________  
وسيلة : وال تزال هذه الوسائل اليت تعني املسلمني على سبقهم باحلق إىل العقول تزداد يوما بعد يوم ، ومنها) ١(
  ... م إىل العقولاليت استغلها أهل الباطل أعظم استغالل يف سبقهم بباطله) اإلنترنت(

جلد يرون بالسبق  -وهم أهل احلق  -تعاون أهل احلق حيقق هلم السبق إىل العقول إن املسلمني : النتيجة التاسعة
وسعه يف حدود ختصصه  -أفرادا ومجاعات  -باحلق إىل عقول الناس، ولو تعاونوا فيما بينهم وبذل كل منهم 

  ة على أهل الباطل فقهاء اإلسالمللسباق باحلق إىل العقول، لكانت هلم الغلب
فالفقهاء يف الدين عندهم القدرة على إبالغ احلق الرباين، إىل عقول الناس بالدعوة والتعليم بكل وسيلة تتاح هلم 

قادرون على متويل  -وقد ال يكونون علماء  -من الوسائل الكثرية أغنياء األمة اإلسالمية وأغنياء األمة اإلسالمية 
ق إىل العقول اليت يقوم هبا فقهاء اإلسالم ودعاته، من الدعوة، والتعليم يف املساجد واملدارس أو مشروعات السب

اجلامعات أو التجمعات، أيا كان نوعها، كما أهنم قادرون على إنشاء مطابع وطبع نشرات أو كتب أو مصاحف، 
  .والة أمور املسلمني أو إقامة مؤمترات أو ندوات متنوعة، هدفها كلها السبق باحلق إىل العقول

مع حتقيق  -ووالة املسلمني وحكامهم قادرون على تسخري كل ما ميلكون من وسائل، للسباق إىل العقول باحلق 
واحلكام أكثر قدرة من غريهم يف هذا اجملال، ألهنم ميلكون  -تلك الوسائل ملا وضعت له من مصاحل الدول 
ف له أن غالب حكام الشعوب اإلسالمية قد نصبوا أنفسهم لدعم إمكانات الشعوب وطاقاهتا ومرافقها ومما يؤس

  !سباق أهل الباطل بباطلهم إىل عقول الناس، وللحجر على تلك العقول من أن يصل إليها احلق
جيوش األمة اإلسالمية وجيوش املسلمني قادرة على ردع من وقف يف صف الباطل، ليسبق به إىل عقول الناس، 

أن يسبقوا باحلق إىل عقول الناس وهكذا كل صنف من أصناف املسلمني يعني أهل احلق يف وإلعانة أهل احلق يف 
سباقهم به إىل عقول الناس مبا يقدر عليه حبسب موقعه، حتقيقا للتعاون على الرب والتقوى الذين أمر اهللا هبما النتيجة 

ته ال حيققون السباق بالباطل إىل عقول الناس دور اجلماهري يف سبق الباطل إىل العقول إن قادة الباطل وطغا: العاشرة
إال حبشد اجلماهري املؤيدة هلم، جاهلة كانت أو مْؤثرة ملصاحل مادية زائلة، ولو مل تستجب هلم تلك اجلماهري ملا 

  .استطاعوا أن حيققوا غاياهتم الفاسدة املشرعون واملنفذون

واننيَ اليت حتارب احلق وتؤيد الباطل، كعلماء القانون ومن فمن تلك اجلماهري من ُيَشرِّع لقادة الباطل وطغاته الق
تلك اجلماهري من يقر تلك التشريعات والقوانني، كأعضاء الربملان ومن تلك اجلماهري من ينفذ تلك القوانني 



 كالوزراء واحملافظني والشرطة رجال القضاء ومن تلك اجلماهري من حيكم بتلك القوانني كالقضاة اإلعالميون ومن
تلك اجلماهري من يضلل عقول الناس بالثناء على تلك القوانني كاإلعالميني أساتذة اجلامعات ومن تلك اجلماهري من 
يدرس تلك القوانني ويؤصلها يف عقول الناس، كأساتذة اجلامعات اجليوش ومن تلك اجلماهري من يرغم الناس على 

  )١. (قبول تلك القوانني كاجليوش
ومن تلك اجلماهري من يفسد أخالق الناس وجمتمعاهتم مبا يشغل عقوهلم عن التفكري يف احلق  الالهون وأهل اجملون

وهكذا كل فئة من .. والباطل وترجيح احلق على الباطل، كاملغنني والرقاصني واملبالغني يف بعض أنواع الرياضة
عقول الناس من أن يصل إليها احلق،  مجاهري الشعوب اإلسالمية، يستغلها دعاة الباطل وقادته وطغاته يف احلجر على

  _________أو يف سبق الباطل إليها 
  !.ويف اجليش التركي مثال) ١(

ولو أن تلك اجلماهري عرفت حقيقة مقاصد قادة الباطل، واألضرار املترتبة على استغالهلا لتحقيق تلك املقاصد، 
ا باحلق فلو فكر مشرعو القوانني الوضعية لوقف عقالؤهم يف صف أهل احلق لوقاية العقول من الباطل وإمداده

املخالفة حلكم اهللا وشرعه يف املظامل املترتبة على قوانينهم، وأن ذلك حماربة هللا تعاىل ولتطبيق شريعته، وأهنم سيقفون 
طل بني يدي اهللا يوم احلساب، ليجازيهم على حمادهتم له، ملا شرعوا تلك القوانني اليت أعانوا بتشريعها أنصار البا

على أنصار احلق ولو فكر من يسمون بالنواب، الذين أرادت تلك األمة منهم حتقيق مصاحلها اليت تسعدهم يف 
الدنيا واآلخرة، ملا وافقوا على قوانني الطواغيت اليت تستغل هلدم الضرورات اليت جيب حفظها ولو فكرت 

شرطة وغريها، يف الوزر الذي يتحملونه أمام األمة السلطات التنفيذية، من وزراء األمة وحمافظيها وأجهزة أمنها من 
  .وأمام اهللا، ملا كانوا أداة قهر وإذالل لألمة بتنفيذ تلك القوانني الظاملة

ولو فكر اإلعالميون، بكل فئاهتم يف تلك العقول اليت خلقها اهللا، لتفرق بني احلق لتتبعه، وبني الباطل لتجتنبه، 
احلق عندها باطال والباطل حقا، ملا وقفوا يف صف قادة الباطل ضد احلق وأهله إال  فكانوا سببا يف تضليلها حىت غدا

يف شغل عقول الناس عن احلق، وقارنوا  -! كما يسمون -من أضله اهللا على علم ولو فكر جنوم الفن والرياضة 
مية العليا، كاجلهاد يف عن أهداف األمة اإلسال -مباحا كان أو حمرما  -بني فعلهم الذي شغلوا به عقول اجلماهري 

سبيل اهللا الذي هي أحوج إليه يف هذا الزمن من غريه، ملا يلقاه املسلمون من اإلذالل والقهر والقتل، واإلخراج من 
بيوهتم وتشريدهم يف األرض، وانتهاك أعراضهم، لو فكروا فيما يفعلون ويف هذه املآسي لتخلوا عن قادة الباطل، 

ق، إلنقاذ أمتهم مما حل هبا من مصائب وفنت، ولسخر الفنانون فنهم يف السباق إىل وانضموا إىل صفوف أهل احل
العقول باحلق، وسخر الرياضيون رياضتهم إىل فروسية للجهاد يف سبيل اهللا ولو فكرت جيوش املسلمني يف ذلك 

ن آخر مع الباطل كله، وتذكروا الواجب امللقى على أكتافهم وهو رفع راية اإلسالم يف األرض، لكان هلم شأ
  !وقادته

أثر التنازع يف السباق إىل العقول إن من أهم العقبات اليت وقفت يف طريق سباق أهل احلق : النتيجة احلادية عشرة
به إىل العقول تنازعهم فيما بينهم، التنازع الذي مزقهم شر ممزق وجعل بعضهم يشغل نفسه ببعض، بسبب من 

على املصاحل العامة، وإرضاء أعداء احلق الذين استغلوا تنازع أهله، ليكون اجلهل واهلوى وتقدمي حظوظ النفس 
  .!السبق إىل العقول بالباطل أسرع من السبق إليها باحلق



تنازع بني الدول فأصبحت كل دويلة من دويالت املسلمني، تكيد جلارهتا سرا وعلنا، وتنفق وقتها وماهلا وطاقات 
لت كل دويلة عقول أبناء شعبها، حىت من ُيظَن أن لديهم حظا من الثقافة الدينية أبنائها للكيد املذكور، وبذلك ضل

وغري الدينية، جتدهم منساقني ملعاداة الدويلة األخرى واحلقد على حكامها وحمكوميها على السواء، بدون دليل 
ه دويلتهم تنازع بني ملشروعية تلك املعاداة وذلك احلقد، إال التضليل اإلعالمي الذي تتعمد -غالبا  -واضح 

  .األحزاب يف كل دولة

ومن جهة أخرى فقد تصدع كل شعب على حدة، بسبب كثرة األحزاب اليت زرعها أعداء احلق من املستعمرين 
وملئوا أدمغتهم وعقوهلم، بأفكار ومذاهب أجنبية كلها باطلة، فشغل كل حزب نفسه مبا معه من الباطل، ليسبق 

رى إىل عقول الناس، وليقي أعضاءه من أن يصل إليها باطل األحزاب األخرى، باطل غريه من األحزاب األخ
فأصبحت األحزاب تتصارع بالباطل ضد الباطل تعاون قادة أحزاب الباطل ضد احلق وأهله ومن جهة ثالثة فإن 

أهل احلق فيما أحزاب الباطل املتصارعة فيما بينها جتتمع كلها، لتسابق بباطلها أهل احلق إىل عقول الناس تنازع 
بينهم مث من جهة رابعة جتد أهل احلق يتنازعون فيما بينهم تنازعا يندى له اجلبني، إذ يصل إىل أن تشغل كل مجاعة 

 -إال فيما فيه متسع لالجتهاد  -نفسها باجلماعة األخرى، وقد تكون اجلماعتان متفقتني يف األهداف والوسائل 
ولكن اهلوى وحظوظ النفس والشيطان، زينت لبعض قادهتا سلوك السبل يف األصل مجاعة واحدة،  -وقد تكونان 

  .املؤدية إىل التنازع واخلالف

وبذلك تشغل كل مجاعة نفسها باألخرى وتسابق كل مجاعة أختها مبا تزعم أنه احلق عندها، الستقطاب عقول أكرب 
طائفتني معا، اتقاء للفتنة وشكا يف النوايا عدد من الناس لتقوية مجاعتها، فإذا رأى الناس هذا السلوك نفروا من ال

اليت تكمن وراء ذلك التمزق والتفرق ولو سلم املسلمون من هذا التمزق والتنازع ومن شغل بعضهم نفسه ببعض، 
الجتمعت طاقاهتم كلها لسبق ما عندهم من احلق، إىل عقول الناس بدال من سبق أهل الباطل بباطلهم قدوة سيئة 

هذا السلوك املشني من املسلمني من أهم األسباب اليت حجبت عقول غري املسلمني عن البحث منفرة ولقد كان 
عن احلق وااللتفات إليه، فكان ذلك فتنة لغري املسلمني الذين يصرحون بأن املسلمني لو كان ما عندهم حق قابل 

يئة اليت تنفر الناس من احلق الذي للتطبيق، لطبقوه يف جمتمعاهتم قبل أن يدعوا غريهم إليه، وهذه هي القدوة الس
  !ميلكه املسلمون

أثر العنف يف سبق احلق إىل العقول إن إصرار أهل الباطل على تثبيته بالقوة، ترتب عليه رد : النتيجة الثانية عشرة
فعل عرقل سبق أهل احلق باحلق إىل العقول كثري من دعاة اإلسالم الذين حرصوا على السبق باحلق إىل العقول، 

اجتهدوا يف سباقهم إىل العقول، أن يصلوا إىل هدفهم بالتعليم والتزكية، والدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
واختذوا ما يقدرون عليه من الوسائل البعيدة عن الشدة والعنف ولكن أنصار الباطل صدوا عن احلق بأنفسهم، 

لباطل، مبا يف ذلك وسائل العنف، من سجن وتعذيب وصدوا عنه غريهم، واختذوا كل الوسائل للسباق إىل ا
  .وتشريد وتقتيل

وترتب على شدة أهل الباطل يف سباقهم إىل العقول بباطلهم، واحلجر على العقول من وصول احلق إليها، ردُّ فعل 
ية اليت عنيف من قبل بعض شباب املسلمني فقابلوا الشدة والعنف مبثلهما، فحملوا السالح، ضد احلكومات العلمان

حاربت تطبيق الشريعة اإلسالمية يف شعوهبا، وقاموا باغتياالت أنصار تلك احلكومات من العسكريني وغريهم، بل 



بلغ األمر ببعض أولئك الشباب، أن قتلوا األبرياء، من األطفال والنساء والعُْزل من الرجال، بزعم أهنم يأمرون 
يقره شرع اهللا، ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يشترط  باملعروف وينهون عن املنكر، وهو تصرف منكر ال

  .فيهما العلم بأن هذا معروف يؤمر به، وذاك منكر ينهى عنه، وأن ال يترتب على األمر والنهي مفاسد أعظم

يف  وكثري من الشباب الذين يتصرفون تلك التصرفات العنيفة ال يتوافر فيهم هذا الشرط، ألن الطريقة اليت سلكوها
أمرهم وهنيهم، ترتبت عليها مفاسد أعظم من املفاسد اليت زعموا أهنم أرادوا إنكارها، إذ ازداد أهل الباطل عنادا 

وإصرارا على حماربة اإلسالم، بل أعطتهم تلك التصرفات مسوغا حملاربة الدعوة اإلسالمية، حيث كمموا أفواه 
 -وخباصة شباهبم  -متكنوا من االتصال جبماهري الشعوب دعاة احلق من علماء املسلمني ومفكريهم، الذين لو 

لفقهوهم يف الدين، ولتمسك هؤالء الشباب بدينهم وطبقوا ما أمكنهم تطبيقه هبدوء، وبدون استعمال عنف وال 
شدة، وملا أطلقوا رصاصهم على أنصار الباطل، بل سيسلكون سبيل التربية على هذا الدين والدعوة إليه باحلكمة 

ظة احلسنة، حىت تتمكن دعوهتم من الوصول إىل عقول الناس، فمن استجاب هلا محدوا اهللا على هدايته، ومن واملوع
أىب فعليه ذنب إبائه ولو أن قادة الباطل أعطوا دعاة احلق من علماء اإلسالم، فرصة للدعوة إىل ما عندهم من احلق 

  .به هذا الشباب بالوسائل املتاحة هلم سلميا، ملا حصل هذا العنف الذي قام

فإذا أصبح أي شعب من الشعوب اإلسالمية قابال لتطبيق اإلسالم مبعناه الشامل، واختار أن حيكم هبذا الدين، فهذا 
هو ما يسعى إليه دعاة احلق يف سباقهم إىل العقول، وهذا حق للشعوب اإلسالمية ال جيوز ألحد أن حيرمها منه وإذا 

ابوا لرغبة هذه الشعوب، فطبقوا حكم اهللا فيها، فإن دعاة احلق الذين اجتهدوا تاب أهل الباطل من باطلهم واستج
يف السبق به إىل العقول سيكونون هم وأتباعهم من شباب األمة اإلسالمية، سباقني إىل طاعتهم يف املعروف، وأعوانا 

شريعة اهللا ومل يرضوا حكم وأنصارا هلم يف تنفيذ شرع اهللا احلنيف وإن توىل أولئك احلكام وأعرضوا عن احلكم ب
اهللا، فليكن الَْحكَم بينهم وبني دعاة احلق أهلُ احلل والعقد من تلك الشعوب املسلمة، وسينتقل احلكم من الطغاة 

  .إىل الصاحلني عن طريق السلم واالختيار دون عنف وال شدة

ق به إىل عقول الناس، وحرمت ولكن قادة الباطل فتحوا األبواب ألحزاب الباطل كلها، أن تنشر باطلها وتساب
على دعاة احلق ومفكري اإلسالم أن يوصلوا احلق إىل عقول الناس، بالدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة 

والتعليم والتربية، وزجوا بكثري من علماء اإلسالم ودعاة احلق ومفكريه يف السجون واملعتقالت، بل أذاقوهم أشد 
  .دون حقالعذاب وأزهقوا أرواحهم ب

وتلفت شباب اإلسالم ليجدوا من يرشدهم ويفقههم يف الدين، من العلماء واملفكرين تفقيها صحيحا ليس فيه 
إال موظفني لدى قادة الباطل وطغاته الذين حياربون شرع اهللا  -يف الغالب  -حتريف وال كتمان للحق، فلم جيدوا 

تاوى تؤيد أنصار الباطل، باحلق وبالباطل متبعني يف ذلك والدعاة إليه، وكثريا ما يفيت بعض أولئك العلماء بف
العلماء واملفكرين الذين يصدعون بكلمة احلق  -أي الشباب  -أساليب متنوعة من التأويالت الفاسدة، ووجدوا 

ويبلغون دين اهللا للناس على حقيقته، يف السجون وعلى أعواد املشانق، والذي ال زال يف منزله حمجور عليه ال 
ل بالناس وال يتصلون به إال نادرا وخفية، فأخذت أولئك الشباَب الغريةُ وذهبوا يقلبون الكتب القدمية واحلديثة يتص

ويقرءون تلك الكتب بأنفسهم، وخباصة آيات القرآن والسنة، وليس عندهم قواعد التفقه يف الدين، ال من أصول 



إملام بقواعد اللغة العربية وأساليبها، وال اطالع على الفقه، وال من أصول احلديث، وال من أصول التفسري، وال 
  ...أقوال علماء األمة املعتربين

وعندما يقرءون النصوص، يقرؤوهنا وهم يبحثون عن أدلة تؤيد ما قد وقر يف أذهاهنم سابقا، من أن هؤالء احلكام 
فهو كافر، والكافر ال جيوز أن حيكم ظلمة، وأهنم حياربون دعاة احلق وحياربون تطبيق الشريعة، وأن من حيارب ذلك 

املسلمني، بل جيب اخلروج عليه، حتقيقا لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن من يعني الكافر على كفره فهو 
مثله، وأن نصر املظلوم واجب، وإقامة شرع اهللا فرض، فيجدون يف النصوص اليت يقرؤوهنا من الكتاب والسنة، ما 

وليس كل عامل توظف مع قادة  -ر، وال يثقون يف العلماء الذين هم موظفون مع قادة الباطل يؤيد فهمهم يف الظاه
حىت يصححوا هلم بعض تصوراهتم، ويبينوا هلم املصاحل الراجحة من املرجوحة، أو املفاسد  -الباطل مؤيدا لباطلهم 
  .الراجحة من املرجوحة

ر كل متعاون مع أهل الباطل، من جنود وعلماء وأدباء لذلك انطلقوا حاملني السالح موجهني رصاصهم إىل صدو
وغريهم، من أهل البلد أو األجانب، فأحدثوا يف تلك البلدان فتنة واضطرابا، وشل بذلك االقتصاد وتعطلت 

املصاحل، بل إهنم قد قتلوا بعض دعاة احلق الذين يظنون أهنم يؤيدون قادة الباطل، وقد ينال قتلُهم النساَء، وهم 
ون أن ذلك كله مشروع هلم حسب فهمهم، كما فهم بعض اخلوارج ذلك يف السابق هذه التصرفات من يعتقد

بعض شباب املسلمني، اليت كان السبب األساسي لوجودها تصرفات قادة الباطل الذين كمموا أفواه العلماء 
قائقه وحماسنه واستغل ذلك والدعاة واملفكرين، كانت سببا يف تشويه اإلسالم والنفور من مساعه أو البحث عن ح

أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى والعلمانيني وأخذوا ينفرون من اجلماعات اإلسالمية ودعاة اإلسالم عامة، 
  !فكان ذلك من أهم العقبات اليت بطأت بالسباق باحلق إىل العقول

بالتفقه يف الدين، ويأخذ احلق ممن ولذا ينبغي للشباب املسلم الذي يريد رفع راية اإلسالم يف األرض، أن يهتم 
وجده من العلماء، فليس كل العلماء املوظفني يف احلكومات من املؤيدين للباطل، بل يوجد فيهم من يبني احلق يف 

إىل تربية نفسه وتربية غريه  -بعد أن يترىب ويتعلم على أيدي العلماء  -حدود طاقته، وعلى هذا الشباب أن يتجه 
م، حىت تصبح الشعوب اإلسالمية قادرة على إجياد من حيكمها باإلسالم إما بالطرق السلمية، على حقائق اإلسال

  .وإما بتنحية من حيارب اإلسالم بأسهل الطرق وأخفها ضررا

دور القوة يف السباق إىل العقول إن من أهم وسائل السباق باحلق إىل العقول القوة العسكرية : النتيجة الثالثة عشرة
الكايف الذي يستطيع أن حيمي بالد املسلمني،  -اجليش مبختلف فئاته  -ليت تقتضي توفري اجليش املسلم اجلهادية ا

ودينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، يف داخل بالدهم، من االعتداء عليها ممن احنرفوا من أبناء املسلمني، 
سلمني شرا، ويتخذون كل الوسائل السلمية كالشيوعيني وكل فئات العلمانيني الذين يتربصون باإلسالم وامل

لتضليل عقول أبنائهم والسبق إليها مبا عندهم من الباطل، فإذا مل ينجحوا يف حتقيق أهدافهم بتلك الوسائل السلمية، 
تآمروا فيما بينهم ليجهزوا على احلق بالقوة العسكرية اليت منها االنقالبات، ومنها إنزال اجليش لضرب دعاة احلق 

جنحت دعوهتم ورأوا بدو مثارها، ويف هذه احلالة ال بد للمسلمني من قوة رادعة تقف أمام قوة أعداء احلق، فال  إذا
  .يفل احلديد إال احلديد



وال بد من إعداد جيش إسالمي قوي كذلك حيمي بلدان املسلمني وضرورات حياهتم، من اعتداء أعداء احلق وقادة 
ربصون الدوائر باإلسالم واملسلمني من خارج بلداهنم، حيث يتعاونون هم وأعداء الباطل من غري املسلمني الذين يت

اإلسالم من املنتسبني إىل اإلسالم يف بالده، لضرب قادة احلق ودعاته بالقوة، فإذا مل يكن لقادة احلق ودعاته قوة 
عاته، وهذا ما نشاهده أعظم من قوة العدو أو مساوية هلا، فإن أعداء احلق سوف يسحقونه ويسحقون قادته ود

اليوم يف كل بلدان املسلمني، وخباصة فلسطني اليت استوىل عليها اليهود واستولوا على أجزاء أخرى من بلدان 
املسلمني، وال زالوا يطمحون إىل املزيد من بلداننا وملا كان هدف اليهود من إعداد جيشهم هو ضرب احلق ودعاته 

ا جيشا هجوميا أخافوا به قادة البلدان اإلسالمية، وجعلوهم يستسلمون هلم يف داخل فلسطني وخارجها، فقد أعدو
  .واحدا بعد اآلخر

وملا كان هدف غالب حكام الشعوب اإلسالمية من إعداد جيوشهم هو محاية كراسيهم، فقد اقتصروا على إعداد 
تزيد عن مائيت مليون، وعدد وحدها ) ١(جيوشهم هلذه املهمة، ولذلك ترى أعداد املسلمني يف البلدان العربية 

اليهود قد ال يصل إىل أربعة ماليني، ومع ذلك ترتعد فرائص كثري من احلكام العرب من اجليش اليهودي الذي 
  !أرهبه وزلزل أقدامه أطفال احلجارة الذين صدقوا اهللا ما عاهدوا عليه

حلق من السالح ما مياثل سالح قادة وتقتضي القوة اجلهادية توفري السالح وما خيدمه، حبيث يكون عند دعاة ا
وجيب ان تكون عندهم وسائل تغنيهم عن احلاجة إىل عدوهم يف كل شيء من . الباطل أو يزيد يف الكم والنوع

أنواع السالح وتوابعه، وهذا يستلزم إقامة مصانع للسالح بتعاون بني قادة احلق من املسلمني، كل يؤدي ما ميلكه 
ال وخرباء وغري ذلك ومما ال شك فيه أن صاحب القوة أقدر على سبق من ال قوة عنده إلقامة تلك املصانع من م

إىل العقول، من حيث إنه مينع الضعيف من الوصول مببدئه إىل عقول الناس بالقوة، وهو قادر على الوصول مببدئه 
يس اهلدف من إعداد القوة إىل العقول بالقوة، كما أنه قادر على محاية عقول الناس من وصول مبدأ غريه إليها ل

  _________اإلكراه على الدخول يف اإلسالم 
  !.أما عدد املسلمني يف العامل فقد جتاوز املليار) ١(

وليس املراد من هذه النتيجة أن يستعمل أهل احلق القوة إلكراه الناس على قبول احلق الذي عندهم واعتقاده بدون 
احلق وأتباعهم هذه القوة إلزالة السدود اليت تعترض وصول احلق إىل عقول اختيار منهم، وإمنا املراد اختاذ قادة 

الناس، فإذا وصل احلق حبججه وبراهينه إىل تلك العقول، فأهلها باخليار بني أن يستجيبوا لذلك احلق فيقبلوه، أو 
عليهم احلجة به  يرفضوه ويتحملوا نتائج رفضهم اليت منها عذاب اهللا األليم هلم، لرفضهم احلق بعد أن قامت

وكذلك يتخذ أهل احلق القوة لوقاية عقول الناس من إكراه أهل الباطل ألهلها، بقبول باطلهم بدون اقتناع منهم 
  _________) ١(بذلك 

  ).اجلهاد يف سبيل اهللا حقيقته وغايته: (يراجع يف هذه النتيجة كتاب) ١(

  ولتدريب من يسابق باحلق إىل العق: النتيجة الرابعة عشرة
  :أهداف التدريب إن الواجب على أهل احلق أن يقيموا مؤسسات تدريب متكن املتدربني منهم من ثالثة أهداف

فقه الغايات جيب على من يريد القيام بالسباق باحلق إىل العقول، أن يفقه الغايات اليت يسابق باحلق : اهلدف األول
ها وبأولويات تلك الغايات، فإن فقه صاحب املبدأ ملبدئه من أجلها، حىت يسعوا إىل حتقيقها وهم على علم حبقيقت



قُلْ َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبصَِريٍة أََنا َوَمنِ { : شرط أساسي يف وصوله إليه، وهذا ما أشار إليه قول اهللا تعاىل
وهكذا بقية  -نزله إليه ليدعو الناس إىل دينه وما أرسل اهللا تعاىل رسوله إىل الناس إال هبداه الذي أ) ١(} اتََّبعَنِي 

يفقه أصحابه هذا الدين ويثين على من  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان الرسول  -الرسل عليهم الصالة والسالم 
وكان » من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين « ) ٢.]. (» اللهم فقهه يف الدين « : فقهه اهللا فيه، ويدعو هلم بذلك

إنك تأيت قوما « : دعاته الذين يبعثهم لدعوة الناس غاياهتم اليت يدعون الناس إليها، كقوله ملعاذ رضي اهللا عنهيبني ل
  _________احلديث . ]. » أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا 

  ١٤٠:البخاري) ٢) ..... (١(

باحلق إىل العقول، من فقه الوسائل اليت جيب اختاذها للسبق إىل العقول  فقه الوسائل وال بد ملن يسابق: اهلدف الثاين
: بتلك الغايات كل يف موقعه، حبيث تكون فئات أهل احلق كلها ساعية يف السباق إىل العقول باحلق يف جمال عملها

ن، واإلعالميون، املدرسون، واخلطباء، واألدباء والكتاب واملفكرون، والقضاة، واألطباء واملهندسون والفلكيو
 -مدنيني كانوا أو عسكريني  -وعلماء االجتماع وعلماء النفس، واالقتصاديون والتجار والعمال، والطيارون 

والرياضيون وغريهم كل فئة من هذه الفئات تدرب على ما ينقصها من الوسائل اليت جيب اختاذها للسبق باحلق إىل 
ول كل من هلم به عالقة، يف أسرهم وجرياهنم وزمالء عملهم من العقول، حىت يتمكنوا من إبالغ احلق إىل عق

املسلمني وغري املسلمني وبذلك تتسع دائرة السباق إىل العقول باحلق، فال توجد فئة من املسلمني وال فرد منهم إال 
  .وهو ساع يف إيصال احلق إىل عقول الناس يف موقعه ويف حدود قدرته، وبالوسائل اليت جييدها

إقناع املتدرب بأداء واجبه يف هذا السباق وجيب أن يبني للمتدرب أن الواجب عليه أن يقوم بالعمل : لثالثاهلدف ا
  :اجلاد يف السباق باحلق إىل العقول، وأنه مسؤول أمام اهللا عنه، ال جيوز له التقصري فيه ألمرين

أن :  يقم به غريه قياما كافيا األمر الثاينأنه واجب عليه يثاب على القيام به، ويعاقب على تركه إن مل: األمر األول
ذلك حق للناس الذين اتبعوا الباطل، بسبب سبق أهله به إىل عقوهلم، فال بد من إبالغ هذا احلق إىل عقوهلم، 

  .إلنقاذهم من الباطل الذي اتبعوه، أو إلقامة احلجة عليهم

  .تقصري أهل احلق يف السباق إىل العقول: النتيجة اخلامسة عشرة

إن تقصري أهل احلق يف السبق به إىل العقول من أهم األسباب لنزول الفنت واملصائب باألمة اإلسالمية، وهاهي الفنت 
واملصائب تتابع على املسلمني يف كل مكان، حىت أصبحوا مع كثرهتم أذلة، ومع توافر وسائل غناهم فقراء، ومع 

زق وجعل بأسهم بينهم، يقتل بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم إمكانات وجود عوامل قوهتم ضعافا، مزقهم اهللا شر مم
هذا الوضع الشاذ تأىب حكمة اهللا أن . بعضا، ويستعني بعضهم بعدوهم على بعض، يعيشون يف وضع شاذ بني األمم

لَِّذيَن آَمُنوا يَاأَيَُّها ا{ : يستمر طويال، وإذا مل يغريوا ما بأنفسهم فإن اهللا ال بد أن يستبدل هبم غريهم سنة اهللا يف خلقه
ِمَن الْآِخَرِة فََما َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّْنَيا  َما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُُم اْنِفُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى الْأَْرضِ أََرضِيُتْم بِالَْحَياةِ الدُّْنَيا

ْم َعذَاًبا أَِليًما وََيْستَْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم وَلَا َتُضرُّوُه شَْيئًا َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء إِلَّا َتْنِفرُوا ُيَعذِّْبكُ}{ ِفي الْآخَِرِة إِلَّا قَِليلٌ 
  فَلَْولَا كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو َبِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعنِ الْفَسَاِد ِفي الْأَْرضِ{ ) . . ١(} قَِديٌر 

_________  
  ٣٩،  ٣٨: التوبة) ١(



َوَما كَانَ رَبَُّك ِلُيهِْلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ }{ إِلَّا قَِليلًا ِممَّْن أَْنجَْيَنا ِمنُْهْم َواتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه َوكَانُوا ُمْجرِِمَني 
ا ِفي سَبِيلِ اللَِّه فَِمْنكُْم َمْن يَْبَخلُ َوَمْن يَْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ َعْن هَاأَنُْتْم َهُؤلَاِء ُتْدَعْونَ ِلُتْنِفقُو{ ) ١(} َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ 

  )٢(} أَْمثَالَكُْم  َنفِْسِه وَاللَُّه الْغَنِيُّ وَأَْنُتمُ الْفُقََراُء َوإِنْ َتتََولَّْوا َيْستَْبِدلْ قَْوًما غَْيرَكُْم ثُمَّ لَا َيكُوُنوا
لى سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت وصلى اهللا وسلم وبارك ع
  )٣. (نستغفرك ونتوب إليك

_________  
كان الفراغ من كتابة هذا السفر يف اليوم الثاين من شهر ربيع ) ٣( ٣٨: حممد) ٢( ١١٧،  ١١٦: هود) ١(

دقيقة بعد منتصف ليلة الثالثاء يف املدينة املنورة يف هـ للهجرة يف الساعة الثالثة إال عشرين ١٤١٥األول من عام 
: اليوم السابع والعشرين من شهر مجادى األوىل ، لعام: وكان الفراغ من تصحيحه األول ، يف. حي األزهري

وكان الفراغ من تصحيحه الثاين يف الساعة الثالثة بعد منتصف ليلة االثنني السابع من . يف نفس احلي -هـ ١٤١٨
 ٢/  ٢٢: وكان الفراغ من تصحيحه الثالث وتنسيقه يف الكمبيوتر يف. ضان املبارك من نفس العام املذكورشهر رم

وكان الفراغ من تصحيحه الرابع . واحلمد هللا على توفيقه. هـ يف الساعة السابعة من صباح يوم الثالثاء١٤١٩/ 
شر من شهر ربيع األول من نفس السنة ، يف يف الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم اخلميس املوافق للثاين ع

  ).GRAN MELIA:(عاصمة إندونيسيا ، يف فندق» جاكرتا«: مدينة
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