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 مقدمة الناشر

لنصرة كتائب ا١تسلمُت وجيوشهم   تفيو سوؽ اٞتهاد، وتعدد تقام ُب وقت
قيادة  ، كاف لزاما على كل كتيبة أو جيش أف تقود٫تاا١تستضعفُت ورد صائل العدواف

ٙتار اٞتهاد  وجٍتحفظ ظيمة ٟتفظ عقيدة ودين من ٖتتها و مسؤولة مسؤولية ع
تعاىل  يكوف العمل خالصا هللفدوف ٖتريف أو تزييف أو تشويو  أبحسن طرؽ ٦تكنة

ُب ٖتقيق اآلماؿ  بعد ذلك نطمعكي   على ىدي النيب الكرًن ا١تصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلصو 
 واألىداؼ.

من ىذا ا١تنطلق ، من أ٫تية الظرؼ والزماف الذي ٘تر بو األمة ا١تسلمة، ومن تعدد 
ٍب تلك القلة ُب خامة القيادات الراشدة داهتا، القوى اإلسالمية واختالؼ قيا

ذلك الضعف الذي ينتاب بعضا منها والذي حُت ٮتطأ ا٠تطأ الواحد أو ا١تتمرسة، 
اليت أسست على  األ٧تم األوىل الزاىرة قد تدفع األمة بدلو ٙتنا ابىظا، ٍب فقداف

ا خلفاء صرح اٞتهاد العظيم، ولكنها مل تًتؾ من خلفه -٨تسبها–تقوى من هللا 
بسط الكاتب عدانف حديد ُب ىذه  ، ٭تفظوف الغزؿ حفظ أمانة إال من رحم ريب

ٚتيعا اليت تعترب تو على اإلمارة واٞتند وا١تنهج، الصفحات أفكاره وقراءاتو ومالحظا
بقوهتا وسالمة اليت و ُب كل زماف ومكاف، ، سل ا١ت اٞتهادأعمدة أساسية يقـو عليها 

أكلو كأحسن ما يكوف والعكس صحي ، بضعفها واعوجاج بنياهنا يؤٌب اٞتهاد 
 .بنياهنا تضيع ٙترات اٞتهاد وتباع تضحيات جساـ ُب سوؽ ٓتس

 ، ولو شئنا تصنيف ىذا اٞتهد ُب سبيل تشخيص حاؿ أو تقدًن حّل أو تنبيو قـو
إذ أف الكاتب حاوؿ تقدًن تقييم  معا، لكاف حراي أف ٬تمع كل ىذه التصنيفات

الشريعة اإلسالمية الغراء مسندا طرحو أبحاديث ورواايت من شامل على ضوء 
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اٞتيل ا١تتفرد األوؿ الذي نبغ ُب ىذا ا١تضمار مضمار اٟتروب واٞتهاد واإلمارة 
 بشكل ال نّد لو. واٞتند وا١تنهج

نرجو أف يقدـ ىذا اٞتمع إضافة انفعة للمكتبة اٞتهادية واإلسالمية، واٟتمد هلل رب 
  .السالـ على أشرؼ ا١ترسلُتالعا١تُت والصالة و 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

بسم هللا واٟتمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ هللا وعلى آلو وصحبو ومن وااله 
 وبعد:

 

فإف الناظر لواقع الساحات اٞتهادية اليـو عامة والساحة الشامية خاصة ليجد أف 
عشرات السنُت، جهاد ىذه األمة قد توسع، وكفاحها قد بلغ مستوى مل يبلغو منذ 

حىت دخل ُب صفوؼ ا١تقاتلُت عن دين هللا كثٌَت من عواـ ا١تسلمُت الذين ىم مادة 
ىذه األمة، وقاعدهتا الصلبة اليت ٘تد أىل اٞتهاد بكل مقومات البقاء ُب ا١تعركة، 

نزاعاً  ،فلم يعد اٞتهاد مقتصرًا على ٩تبة من ا١تسلمُت خرجوا من كل بقاع األرض
يتمكنوا من مصاولة عدوىم الكافر، فقد طرؽ اٞتهاد أبواب ا١تسلم من القبائل حىت 

ُب عقر داره ومل يبق لو كبَت خيار ُب التخلف عنو واٞتلوس بُت النساء؛ حيث صار 
 دينو وعرضو ومالو ُب مرمى خطر مل يدرؾ وضوحو هبذا ا١تستوى من قبل.

 

 والًتشيد، وجيو،و١تا كانت اٟتاؿ على ما بينا؛ كاف البد وأف تتوسع جهود الت
والًتبية الشرعية والفكرية ٢تؤالء اجملاىدين اٞتدد حىت يصَتوا مؤىلُت ٟتمل ىذه 

والبد أف تُبذر ُب اٞتنود  أتكل الرجاؿ، بفاٟتر  األمانة الضخمة والعبء الثقيل؛
بذرة القيادة والفهم حىت يسدوا ا٠تلل والنقص وقت حدوثو، كما أف اٞتنود ُب 

كونوا على وعي كامل بقضيتهم، عا١تُت بطبيعة دينهم ورسالتو، اإلسالـ البد وأف ي
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مدركُت للمنهج الصحي  الذي ٬تب أف يثبتوا عليو حىت ال تتخطفهم األيدي اآلٙتة 
ت بزي شرعي زائف ال يروج إال دمائهم ُب مشاريع مشبوىة قد تزي وتدفعهم لبذؿ

األدىن من الوعي الالـز  على البسطاء من الناس؛ فعندما يكوف اجملاىد ٤تّصاًل للحد
يصَت حجر عثرة ُب وجو كثٍَت من اال٨ترافات، وعامل تصحيٍ  فاعل ُب مسَتة 

 اٞتماعات اجملاىدة...

 

لذلك حرصُت على تدوين بعض ا١تالحظات ا٢تامة ا١تتعلقة ابإلمارة، واٞتند، ومنزلة 
لصاحل رضي ا١تنهج القوًن ُب طريق اٞتهاد؛ مع استدالٍؿ ٔتواقف وتوجيهات السلف ا

هللا عنهم حىت تصل الفكرة للعقوؿ، وتًتسخ ُب القلوب فتنتج عماًل؛ فالعلم إف مل 
 يتبعو العمل مل تُرج منو فائدة بل صار حجًة على صاحبو يـو القيامة..

 وهللا ا١توفق وا١تستعاف وعليو سبحانو وتعاىل التكالف.

 ا١تؤلف

 

۞۞۞۞۞۞۞ 
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  لتحقيق غاية حمددة يف إطار املنهج الصحيح:يف أن اإلمارة وسيلة  / أوالً 

البد لألمَت واٞتندي على حد سواء أف يدركوا أف اإلمارة ىي ٣ترد وسيلة وأداة يتم 
استخدامها لتنظيم األمر، وتسيَته داخل اٞتماعة اجملاىدة، فال ٯتكن القياـ بعبادة 

كن ٢تذا التجمع اٞتهاد إال بتكاتف ا١تسلمُت واجتماعهم ُب ٚتاعة واحدة، وال ٯت
وزعهم على الثغور كٌل حسب أف ينتظم إال إبمارة يسمع ٢تا اٞتنود ويطيعوف؛ فتُ 

اختصاصو وقدراتو، وتضع اآلليات اٟتاكمة لسَت العمل، وتؤصل للمنهج الصحي  
 اً الذي ٬تب أف تسَت عليو ، وتريب عليو أعضاء اٞتماعة، وتعلن ىذا ا١تنهج واضح

د األمة كي ينهضوا ليقوموا بدورىم ُب ىذا الزمن اٟترج لتدعو لو ابقي أفرا اً جلي
حيث أطبق الكفار على األمة من كل جانب....وغَت ىذا الكثَت من وظائف 

 اإلمارة.

 

ُب سننو قاؿ:"حدثنا دمحم بن إٝتعيل  -رٛتو هللا  –وقد روى أبو عيسى الًتمذي 
أيب كثَت عن زيد بن حدثنا موسى بن إٝتعيل حدثنا أابف بن يزيد حدثنا ٭تِت بن 

إف هللا أمر ) :سالـ أف أاب سالـ حدثو أف اٟتارث األشعري حدثو أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ
٭تِت بن زكراي ٓتمس كلمات أف يعمل هبا وأيمر بٍت إسرائيل أف يعملوا هبا وإنو كاد 

لتعمل هبا وأتمر بٍت  إف هللا أمرؾ ٓتمس كلمات :فقاؿ عيسى ،أف يبطئ هبا
أخشى إف سبقتٍت  :فقاؿ ٭تِت ،يعملوا هبا فإما أف أتمرىم وإما أف آمرىم إسرائيل أف

فجمع الناس ُب بيت ا١تقدس فامتأل ا١تسجد وتعدوا  ،هبا أف ٮتسف يب أو أعذب
إف هللا أمرين ٓتمس كلمات أف أعمل هبن وآمركم أف تعملوا  :فقاؿ ،على الشرؼ
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وإف مثل من أشرؾ ابهلل كمثل رجل  ،بو شيئاأو٢تن أف تعبدوا هللا وال تشركوا  ،هبن
اشًتى عبدا من خالص مالو بذىب أو ورؽ فقاؿ ىذه داري وىذا عملي فاعمل 

 ..؟!فأيكم يرضى أف يكوف عبده كذلك ،وأد إيل فكاف يعمل ويؤدي إىل غَت سيده
فإذا صليتم فال تلتفتوا فإف هللا ينصب وجهو لوجو عبده ُب  ،وإف هللا أمركم ابلصالة
وآمركم ابلصياـ فإف مثل ذلك كمثل رجل ُب عصابة معو صرة  ،صالتو ما مل يلتفت

فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبو ر٭تها وإف ري  الصائم أطيب عند هللا من ري  
وآمركم ابلصدقة فإف مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقو  ،ا١تسك

 ،كم ابلقليل والكثَت ففدى نفسو منهمأان أفديو من :وقدموه ليضربوا عنقو فقاؿ
وآمركم أف تذكروا هللا فإف مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو ُب أثره سراعا حىت إذا 
أتى على حصن حصُت فأحرز نفسو منهم كذلك العبد ال ٭ترز نفسو من الشيطاف 

السمع والطاعة  :وأان آمركم ٓتمس هللا أمرين هبن) :قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص (،إال بذكر هللا
واٞتهاد وا٢تجرة واٞتماعة فإنو من فارؽ اٞتماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالـ 

فقاؿ  (،ومن ادعى دعوى اٞتاىلية فإنو من جثا جهنم، من عنقو إال أف يرجع 
وإف صلى وصاـ فادعوا بدعوى هللا ) :قاؿ ؟اي رسوؿ هللا وإف صلى وصاـ :رجل

 (.عباد هللا الذي ٝتاكم ا١تسلمُت ا١تؤمنُت

 

-الطاعة-السمع-فهذه ىي األمور اليت يقـو هبا دين هللا وال سبيل غَتىا "اٞتماعة
ومّهد األرض  ،وسلك غَت السبيل ،اٞتهاد " فمن استثقل التكاليف-ا٢تجرة

 وعذاب هللا ُب اآلخرة.. ،للدعاوى اٞتاىلية فال ينتظرف إال ا٠تزي وا٠تسار ُب الدنيا
 غبش فيو وال دخن. ال الطريق ظاىر بُّت ف
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وهبذا تدرؾ أف اإلمارة ركٌن ركُت ال تتخلى عنو ٚتاعة ُب الوجود مسلمًة كانت أو  
 كافرة ولكن الذي ينبغي التأكيد عليو ىو طبيعة ىذه اإلمارة...

 

مة، و٤تاذير صارمة، ال ٯتكنها إف اإلمارة داخل اٞتماعة اجملاىدة ٢تا ضوابط ُمنظِ 
دورىا ا١تنوط هبا على أكمل وجو؛ فاٞتماعة اجملاىدة ا٠تروج عليها حىت تظل تؤدي 

قامت للجهاد ُب سبيل هللا، وإعالء كلمتو،ودفع أبس الكفر وحزبو عن اإلسالـ 
وأىلو ُب زمن يعاين فيو ا١تسلموف أشد صور االستضعاؼ اليت تولد نزعات من 

لو ُب الدين اٞتنوح إىل االستسالـ والركوف إىل الدنيا عند البعض، أو ا١تيل إىل الغ
عند البعض اآلخر كرد فعل على توحش اٞتاىلية؛ ولذلك فإف االعتناء أبمر ىذه 
اإلمارة، وتصور حقيقتها وحجمها دوف تضخيم أو تقزًن ٟتجم القائم هبا، مع 

ىو السبيل الوحيد  ،والتشديد ْتسب ما يقتضيو اٟتاؿ والكب ، والًتشيد، النص ،
ع، وبال ىيمنة لذات األمَت على منصب للحفاظ على دورىا دوف شطط أو خنو 

اإلمارة فإ٪تا ىو وكيل عن إخوانو ُب تسيَت األمور حىت إذا دعت اٟتاجة وا١تصلحة 
لعودتو لصفوفهم كاف متجهزًا لذلك بكل رحابة صدر، ودوف حرص على شرٍؼ 

 ...وفخاٍر يكتسبو بدينو.

 

نا دمحم بن قاؿ : ثوقد روى أبو نعيم ُب اٟتلية قاؿ: " حدثنا حامد بن جبلة ، 
، قاؿ : ثنا دمحم بن الصباح ، قاؿ : ثنا علي بن اثبت ، عن جعفر بن إسحاؽ

قاؿ :  -وكاف من حرس عمر بن عبد العزيز  -برقاف ، عن أيب عبد هللا اٟترسي 
دخل أبو مسلم ا٠توالين على معاوية بن أيب سفياف وقاؿ : السالـ عليكم أيها 
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 اي أاب مسلم ، ٍب قاؿ : السالـ عليك أيها األجَت ، األجَت ، فقاؿ الناس : األمَت
فقاؿ الناس : األمَت ، فقاؿ معاوية : دعوا أاب مسلم ىو أعلم ٔتا يقوؿ ، قاؿ أبو 
مسلم : إ٪تا مثلك مثل رجل استأجر أجَتا فواله ماشيتو وجعل لو األجر على أف 

فر جزازىا حىت تلحق ، فإف ىو أحسن رعيتها وو سن الرعية ويوفر جزازىا وألباهنا٭ت
الصغَتة وتسمن العجفاء أعطاه أجره وزاد من قبلو زايدة ، وإف ىو مل ٭تسن رعيتها 
وأضاعها حىت هتلك العجفاء وتعجف السمينة ومل يوفر جزازىا وألباهنا غضب عليو 

 .صاحب األجر فعاقبو ومل يعطو األجر ، فقاؿ معاوية : ما شاء هللا كاف

 

نة، عة اجملاىدة ىو ا١تنهج الصحي  ا١تؤيَّد ابألدلة الشرعية البيّ فالثابت ُب بنية اٞتما
بيضاً والذي بُّت معا١تو اٞتلية سلفنا الصاحل على مدار قروف طويلة حىت وصل لنا أ

أداة إلقامة ىذا ا١تنهج واٟتياة بو دوف أف فاإلمارة نقيًا بال شوائب وال دخن، أما 
 األجَت ال ٭تق لو التصرؼ ُب ماؿ ُمستأجره.؛ و يكوف ٢تا اٟتق ُب العبث هبذا ا١تنهج

 

 

۞۞۞۞۞۞۞ 
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أنو البد من استخدام سلطة تعيني األمراء وعزهلم مبا يقيم مصلحة الدين،  / اثنيا
 :وأن عزل األمري ال يرتبط بنقص فيو أو عيب

لقد ترسخت ُب أفهاـ الكثَت من اجملاىدين فكرٌة خاطئة ٘تامًا عن تولية األمراء 
فظنوا أف التولية دليل على فضل األخ على أخيو، وأف العزؿ إشارة إىل وعز٢تم؛ 

نقص أو عيب قد ٟتق ابألمَت دفع من واّله إلعفائو من واليتو وىذا ٦تا ينبغي 
 تصحيحو...

 

إف الوالية أو اإلمارة عمٌل وتكليف وليست من أي جانب نوعاً من التشريف، فلها 
ينوء ْتملو العصبة أولو القوة، وال يقدر على  من الواجبات واللواـز وا١تقتضيات ما
 أخذىا ْتقها إال من وفقو هللا لذلك..

 

عن أيب ذٍر هنع هللا يضر، قاؿ: قُػْلُت: اَي َرُسوَؿ اّللِّ َأالَ  فقد روى مسلم ُب صحيحو:
إّنَك َضِعيٌف َوإنّػَها اَي أاََب َذَر ) َتْستَػْعِمُلٍِت؟ قَاَؿ: َفَضَرَب بَِيِدِه َعَلَى َمْنِكيب. ٍُبّ قَاَؿ: 

أََمانٌَة، َوإنّػَها يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة، إاّل َمْن َأَخَذَىا ِْتَّقَها َوأَّدى اّلِذي َعَلْيِو 
 (.ِفيَها

 

:" حدثنا حجاج بن منهاؿ حدثنا جرير بن حاـز قاؿ وروى البخاري ُب صحيحو
اي عبد الرٛتن بن : )قاؿ يل النيب ملسو هيلع هللا ىلص  :عن اٟتسن عن عبد الرٛتن بن ٝترة قاؿ

ٝترة ال تسأؿ اإلمارة فإنك إف أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإف أعطيتها عن 
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وإذا حلفت على ٯتُت فرأيت غَتىا خَتا منها فكفر عن  غَت مسألة أعنت عليها
 (.ٯتينك وأت الذي ىو خَت

 

اىدين كما ترسخ ُب نفوس اٞتيل الفريد وبعد أف يًتسخ ىذا ا١تفهـو ُب نفوس اجمل
األوؿ، كاف لزامًا عليهم أف ينظروا لسنة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص وخلفائو الراشدين ُب 
االستخالؼ والعزؿ حىت تتض  ٢تم الصورة، ويتبُت ٢تم الطريق، ويسَتوا على بصَتة 

 من أمرىم، مقتدين بنبيهم ٍب سلفهم الصاحل..

 

ُب كتابو "ا١تنتظم ُب اتريخ ا١تلوؾ واألمم"  -رٛتو هللا–فرج بن اٞتوزي فقد أورد أبو ال
من إمارة الكوفة  -هنع هللا يضر-لسعد بن أيب وقاص -هنع هللا يضر–قصة عزؿ عمر بن ا٠تطاب 

 على النحو التايل:

ألف  "ومن اٟتوادث ُب ىذه السنة أف عمر عزؿ سعد بن أيب وقاص عن الكوفة
اعفنا منو فبعث عمر   : أىل الكوفة تكلموا على سعد وقالوا قوًما من بٍت أسد من

ال نعلم عنو إال خَتًا وسكت قـو فلم ينطقوا   : من يسأؿ أىل الكوفة عنو فقالوا
  . بشيء

 . نو ال يقسم ابلسويةإ  : وقاؿ رجل يقاؿ لو أسامة

وأّمر أاب بل ُب سنة اثنتُت وعشرين فعزلو   : إ٪تا عزلو ُب سنة عشرين وقيل  : وقيل
  . موسى األشعري فشكوا منو فصرفو إىل البصرة وأّمر عليهم ا١تغَتة
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ثنا الفربري حَدثنا البخاري  أخربان عبد األوؿ أخربان الداودي أخربان ابن أعُت حدَّ
حدَّثنا موسى بن إٝتاعيل حدَّثنا أبو عوانة عن عبد ا١تلك بن عمَت عن جابر بن 

ال ٭تسن أف يصلي فذكر عمر   : ا إىل عمر فقالواشكى أىل الكوفة سعدً   : ٝترة قاؿ
ولتُت  فقد كنت أصلي هبم أركد ُب األأما صالة رسوؿ اّلّل ملسو هيلع هللا ىلص  : لو ذلك فقاؿ

فأرسل معو رجاًل أو  ،ذاؾ الظن بك اي أاب إسحاؽ  : وأحذؼ ُب اآلخرين فقاؿ
ويقنوف عنو معروفًا حىت رجااًل يسأؿ عنو أىل الكوفة ومل يدع مسجد إال سأؿ عنو 

أما إذ   : دخل مسجًدا لبٍت عبس فقاـ رجل منهم يقاؿ لو أسامة بن قتادة فقاؿ
أما وهللا   : نشدتنا فإف سعًدا كاف ال يسَت ابلسوية وال يعدؿ ُب القضية فقاؿ سعد

اللهم إف كاف عبدؾ ىذا كاذاًب قاـ رايًء وٝتعة فأطل عمره وأطل   : ألدعوف بثالث
شيخ كبَت مفتوف أصابتٍت   : رضو للفنت فكاف بعد ذلك أسامة إذا سئل يقوؿفقره وع

 . دعوة سعد

 

فأان رأيتو بعد قد سقط حاجباه على عينيو من الكرب وإنو ليتعرض   : قاؿ عبد ا١تلك
 ." للجواري ُب الطريق يغمزىن

 

فلقد كاف سعد بن أيب وقاص من مقدمي الصحابة وقوادىم وأمرائهم؛ فهو أحد 
عشرة ا١تبشرين ابٞتنة، وىو من فداه رسوؿ هللا أببيو وأمة ُب أحد، وىو قائد ال

جيوش اإلسالـ ُب معركة القادسية ا٠تالدة اليت قصمت ظهر الفرس وآذنت ببدء 
زواؿ ملكهم، وىو فات  ا١تدائن عاصمة كسرى؛ وىو من ىو ُب القدرة على سياسة 

 ال تُعد وال ٖتصى لسعد هنع هللا يضر... الرعية وتسيَت أمورىم؛ وىو ىو وىو...ُب مناقب
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ببداية ٘تلمل من بعض  -عمر هنع هللا يضر-ولكن عندما أحس أمَت ا١تؤمنُت الفاروؽ 
قد يتخذوه ذريعًة للخروج عن سلطاف  -وىو ٘تلمل بغَت حق كما بُت عمر -الرعية

ؿ عندما ا٠تالفة، و٬تعلوه بذرًة ينموهنا لزرع شجرة الشقاؽ ُب جسد ىذه األمة؛ أقو 
والذي قاؿ فيو:" ىذا خايل فلَتين  -ملسو هيلع هللا ىلص–أحس هبذا ابدر إىل عزؿ خاؿ رسوؿ هللا 
من تقدًن مصلحة اإلسالـ على  –هنع هللا يضر  -امرؤ خالو" ، ومل ٘تنعو مكانة سعد

هنع هللا يضر  -مصلحة إبقائو ُب اإلمارة وىو الكفء القائم هبا، وأرسل أاب موسى األشعري
 والياً على الكوفة خلفاً لسعد.–

 

وقد بُّت الفاروؽ براءة سعد من أي خيانة أو عجز أو نقص عندما جعلو من 
الستة الذين جعل فيهم ا٠تالفة من بعده وقاؿ عنو حينها:" إف أصابت اإلمارة 

 سعداً فذاؾ، وإال فليستعن بو أيكم ما أمر، فإين مل أعزلو عن عجز أو خيانة".

مل على ذلك ما ُعرؼ عن أىل العراؽ من إاثرة الفنت على الوالة كما إ٪تا كاف اٟتا
 ىو معروؼ عنهم ُب التاريخ عند عامة من خربه ولو خربة بسيطة.

 

 ٍب إذا انتقلنا ١تثاؿ آخر لسبب آخر من العزؿ...

فقد روى أبو الفرج بن اٞتوزي ُب كتابو " ا١تنتظم ُب اتريخ ا١تلوؾ واألمم " عن عزؿ 
 ما يلي: –هنع هللا يضر  -٠تالد بن الوليد –هنع هللا يضر  -ا٠تطابعمر بن 
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" خرج خالد بن الوليد وعياض بن غنم فسارا ُب دروب ا١تشركُت فأصااب أموااًل 
عظيمة فلما قفل خالد انتجعو األشعث بن قيس فأجازه بعشرة آالؼ وكاف عمر ال 

ربيد وكتب معو إىل أيب ٮتفى عليو من عمالو شيء فكتب إليو ٔتا ٬تري فدعا ال
عبيدة أف يقيم خالًدا ويعقلو بعمامتو وينزع عنو قلنسوتو حىت يعلمكم من أين إجازة 
األشعث أمن مالو أـ من إصابة أصاهبا فإف زعم أهنا من إصابة أصاهبا فقد ابء 

  . ّتناية وإف زعم أهنا من مالو فقد أسرؼ فاعزلو على كل حاؿ

 

قدـ عليو فجمع لو أانس وجلس ٢تم على ا١تنرب وتكلم فكتب أبو عبيدة إىل خالد ف
اي خالد أمن مالك أجزت بعشرة آالؼ أـ من إصابة فلم ٬تبو حىت   : الربيد فقاؿ

إف أمَت ا١تؤمنُت أمر فيك بكذا وتناوؿ عمامتو فنفضها   : أكثر عليو فقاـ بالؿ فقاؿ
  . من إصابة ما تقوؿ أمن مالك أـ  : ووضع قلنسوتو ٍب عقلو بعمامتو وقاؿ

  . ال بل من مايل فأطلقو وأعاد قلنسوتو ٍب عممو بيده  : قاؿ

من األنفاؿ   : من أين ىذا الثراء قاؿ  : فخرج خالد حىت قدـ على عمر فقاؿ عمر
إين مل أعزؿ   : ال تغلبٍت بعد اليـو وكتب عمر إىل األمصار  : والسُّهماف فقاؿ عمر

الناس قد فتنوا بو فخفت أف يوكلوا إليو  خالًدا عن سخطة وال عن خيانة ولكن
 ." فأحببت أف يعلموا أف اّلّل عز وجل ىو الصانع

 

وىو ا١تؤ٘تن على حفظ دين الرعية وعقيدهتم  –هنع هللا يضر  -فقد الحظ أمَت ا١تؤمنُت عمر
أف عامة ا١تسلمُت شرعوا ُب االفتتاف بسيف هللا ا١تسلوؿ بعد فتوحاتو العظيمة 

اـ والعراؽ فضاًل عن مآثره ُب حروب الردة، وبدأ ٬تري على ألسنتهم ا٠تالدة ُب الش
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أف اٞتيش الذي يقاتل بو خالد هنع هللا يضر ال يٌهـز كائنًا من كاف العدو؛ فصار األمر إىل 
بداية ا٨تراؼ ُب التصور الصحي  للمعركة بُت اإلسالـ والكفر، وطبيعة نصر هللا، 

سالية بربو؛ فكاف لزامًا على خليفة ا١تسلمُت أف وعالقة ا١تؤمن ُب أتدية مهمتو الر 
يتدارؾ ا١توقف ويضع سدأ منيعًا أماـ ا٠تلل ليمنعو من التسرب إىل نفوس ا١تؤمنُت، 
فكاف عزؿ خالد على الرغم ٦تا ٯتثلو هنع هللا يضر من قيمة معنوية وقوة عسكرية ترتعب 

  استبشاراً ابلنصر.قلوب ا١تؤمنُت٢تا لوجودىا جيوش ا١تشركُت والكفار، وتثبت 

ولكن األمر كاف واضحًا عند الفاروؽ ، فاٟتفاظ على التصور الصحي  لدين هللا 
أعظم من إقامة أمَت أو عزلو وإف خسر ا١تسلموف قوتو ورأيو وأبسو ُب سدة 

 .ا١تعادلة إذف واضحة شديدة الوضوح اإلمارة...

لذلك حرص  -هنع هللا يضر-سعد كما  -هنع هللا يضر–ومل يكن ذلك عن عيب أو نقص ُب خالد 
إين مل أعزؿ خالًدا عن سخطة وال عن خيانة الفاروؽ على تربئة ساحتو فقاؿ:"

ولكن الناس قد فتنوا بو فخفت أف يوكلوا إليو فأحببت أف يعلموا أف اّلّل عز وجل 
 ." ىو الصانع

ا١تؤمنُت وعندما ارتقى سيف هللا ا١تسلوؿ بعد ىذه الواقعة بزمن ليس طويل بلغ أمَت 
:" دع نساء بٍت ٥تزـو يبكُت على أيب قاؿتأثر لذلك أتثراً شديداً و فنبأ وفاتو ْتمص 

 .سليماف، فإهنن ال يكذبن، فعلى مثل أيب سليماف تبكي البواكي" 

 

وهبذا ترى كيف يفضل الفاروؽ مصلحة اإلسالـ وا١تسلمُت على إبقاء أانٍس ىم من 
ُسطّرت أٝتاؤىم ٔتداد من ذىب ُب صحائف  رموز اإلسالـ وقاماتو الشا٥تة الذين

، قع اإلمرة؛ فاألولوايت عنده واضحةىذه األمة الباقية إىل قياـ الساعة ُب مو 
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ومراتب العمل منضبطة ال ٖتتاج كثَت نقاش، ومن نبلو هنع هللا يضر أف قاـ بتبياف سبب 
قصار  العزؿ ُب كلتا اٟتالتُت حىت ال يصيب ىذين الصحابيُت أي اهتاـ من بعض

 النظر...

 

ىذه النظرة العمرية ُب  -رٛتو هللا-أسامة بن الدف ػ،وقد صاغ اإلماـ اجملدد اجملاىد
 عبارتو الفريدة:

" إف مصلحة اٞتماعة مقدمة على مصلحة الفرد، ومصلحة الدولة مقدمة على 
 .مصلحة اٞتماعة، ومصلحة األمة مقدمة على مصلحة الدولة"

 

على مسألة العزؿ وطبيعتو ومسبباتو عند سلفنا الصاحل، ىذا وقد تناولنا ٪توذجُت -
 فلننتقل إذف إىل مسألة التولية والتأمَت...

لقد سجلت لنا صفحات السَتة النبوية العطرة مشهدًا يقف عنده السياسيوف 
مكة ا١تكرمة ُب العاـ الثامن  -ملسو هيلع هللا ىلص-وعلماء االجتماع طويالً، فعندما فت  رسوؿ هللا

ىجرتو الشريفة، وقد ملك رقاب القـو الذين حاربوا دعوتو، وقتلوا إخوانو، من 
أّمر عليهم رجاًل منهم قبل أف يًتكهم وٮترج  وعذبوا أصحابو؛ وعلى غَت ا١تتوقع..

 ولكن من الذي واّله رسوؿ هللا على قريش قبل خروجو؟! لقتاؿ ىوازف ُب حنُت...
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اٞتميع وأسند األمر لشاب مكّي ايفع حديث عهد  -ملسو هيلع هللا ىلص–لقد فاجأ رسوؿ هللا 
أسلم عاـ الفت  يـو دخوؿ النيب مكة  إبسالـ يُدعى "عتاب بن أسيد" قد

 .منتصراً..

 -ملسو هيلع هللا ىلص–ما الذي كاف يهدؼ رسوؿ هللا  والسؤاؿ الذي يتبادر إىل الذىن اآلف..
من أصغر القـو سناً  يار رجلٍ ية؟ ، وما اٟتكمة من اختلتحقيقو من وراء ىذه التول

وفيهم من ىو أكثر منو شرفًا ومكانة؟؟ ، و١تاذا مل يوِؿ رجاًل من السابقُت األولُت 
 من أصحابو وفيهم سادات مكة وأشرافها؟؟!

 

 :ارتكز ُب قراره على ركيزتُت مهمتُت -ملسو هيلع هللا ىلص– أف رسوؿ هللا -وهللا أعلم–فيما أرى 

عهد بشرؾ مع ما صاحب ىذا الشرؾ من عصبية قبلية،  كاف أىل مكة حديثي-أ
وأنفٍة جاىلية ال تقبل أف يسود عليهم عدوىم الذي انصبوه العداء وا٠تصومة سنُت 
طويلة ، وال شك أف ىذه الطبيعة النفسية كانت ٢تا بعض الرواسب ُب نفوس أانٍس 

يوسد أمرىم لرجل منهم قد  أف يتألف قلوهبم أبف -ملسو هيلع هللا ىلص–من قريش؛ فأراد النيب 
أسلم معهم يـو الفت  حىت يكوف ذلك أطيب لكربايئهم الذي مل يكتمل كب  

وىو ُب اجململ من ابب ٛتل الناس على اٟتق بتؤدة  ٚتاحو ُب إطار دين هللا بعد...
 وترٍو نبوي الزلنا ننهل من معينو الصاُب إىل يومنا ىذا وهلل اٟتمد.

 

ا السبيل ُب تولية أمَت مكة حرص أال يكوف ىذا األمَت عندما سلك نيب هللا ىذ-ب
من صناديد قريش الذين عاشوا ردحًا طوياًل من أعمارىم يظهروف لدين هللا العداء 
منذ أف كاف رسوؿ هللا وحيدًا ٖتيطو قلة من ا١تؤمنُت ُب قلب مكة إىل أف فت  هللا 



 /عدنان حديدمارة واجلند واملنهجكلنات حول اإل
 

21 
 

خو ُب القلب و٬تريو ُب عليو البالد وقلوب العباد؛ إف طوؿ ا١تكث على الباطل يرس
إال أف ٯتن هللا على - العروؽ بشكٍل يصّعب من عملية نزعو إال بعد جهد جهيد

ولذلك وقع اختيار النيب على شاب ايفع مل يعاصر من تلك العداوة ا١تمتدة  -هعباد
بينو وبُت ا١تشركُت إال بضع سنُت ٯتكن أف يُزاؿ أثرىا سريعًا بعكس الصنف األوؿ 

فقد حسن إسالـ عتاب سريعًا وروى ا١تؤرخوف عنو  وقد كاف.... السابق ذكره،
أو بعد وفاتو، حيث ظل على رأس إمارة  -ملسو هيلع هللا ىلص– الفضائل سواء ُب حياة رسوؿ هللا

 مكة حىت توفاه هللا ُب أواخر عهد الفاروؽ هنع هللا يضر.

 

صلى –كيف وىّل رسوؿ هللا   -وكلها رشيدة -وتبُت لنا ىذه السياسة النبوية الرشيدة
ا١تفضوؿ مع وجود الفاضل ١تصلحة مًتجحة لإلسالـ وأىلو؛ فلم  -هللا عليو وسلم

تكن اإلمارة ُب نظرىم يومًا مزيًة يتفاضلوف هبا، أو امتيازاً يتنافسوف لنيلو، بل كانت 
 ا اٞتسيمة مهنع هللا يضر.أمانة يتهربوف من مسؤوليته

 

فيا عباد هللا ضعوا األمور ُب مواضعها، وزنوا األفعاؿ واألٝتاء ٔتيزاهنا الصحي  -
 تسلموا إبذف هللا وترشدوا حىت تبلغوا النصر ُب الدنيا، وجنة النعيم ُب اآلخرة.

 

 

۞۞۞۞۞۞۞ 
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وقعت يف طبيعة مفهوم اإلمارة يف جهادان املعاصر وبعض األخطاء اليت  / اثلثاً 
 :ىذا املضمار

لقد شهد واقع ىذه األمة ا١تعاصر على ٪تاذج عظيمة سارت على درب السلف 
علمًا ، وعماًل هبذا ا٢تدى الذي علموه؛ فلقد حفظت لنا صفحات  -مهنع هللا يضر-الصاحل

التاريخ سَت قادٍة قد دونوىا ٔتداد من دمائهم، وأشالئهم، وحريتهم، وأمنهم؛ قادٍة 
يا أبسرىا معٌت اإلمارة ُب اإلسالـ، وأحيوا ُب نفوس الكفار قبل ا١تؤمنُت عّلموا الدن

 سنة. 0011الشوؽ إىل ىذا النور ا١تبُت الذي خّلص العامل ا١تظلم من قيوده قبل 

؛  ىل أذكر "أسامة بن الدف"، أـ "ا١تال دمحم ؟؟!!فمن أذكر من آابئي األبطاؿ
أـ "سيد  يد"، أـ "عدانف عقلة"،عمر" ، أـ "أاب حفص ا١تصري"، أـ "مرواف حد

قطب"، أـ "عصاـ القمري"، أـ "أٯتن الظواىري"، أـ " أاب مصعب الزرقاوي"، أـ 
"أاب أنس الشامي"، أـ "٥تتار أيب الزبَت"، أـ "آدـ عَتو"، أـ "أاب بصَت الوحيشي"، 

صر مع أـ "أاب عمر البغدادي"، أـ " أاب ٛتزة ا١تهاجر".....قولوا يل بربكم أىّن يل اٟت
 الولود؟؟ األمة ىذه

ولكم يدمي القلب مثل ىذه الذكرى لرجاؿ ما وطئت األرض ُب عصران من أمثا٢تم 
 غَت القليل.

 أولئك آابئي فجئين مبثلهم.......إذا ما مجعتنا اي دعّي اجملامع
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فالتمسوه، وساروا عليو ُب دايجٍَت  إف ىؤالء األمراء الكراـ قد ْتثوا عن الطريق بدايةً 
بوا ُب سَت أسالفهم  الظالـ ال يعلم مداىا إال هللا، وعندما اُبتلوا ببالء اإلمارة نقَّ  من

بوا أوؿ مرة ليهتدوا للطريق؛ فوجدوا األمانة ثقيلة، واٟتمل عظيم تنوء ْتملو كما نقَّ 
كاف منهم على ضياع   اٞتباؿ، فما كاف منهم إال أف ٘تنوا االنتقاؿ عنها لوال خوؼٌ 

ٙترات اٞتهاد الذي ُبٍت على أشالء وٚتاجم أشراؼ ىذه األمة وخالصتها؛ فمضوا 
 -علي هنع هللا يضر- وأيب تراب ،وذي النورين ،والفاروؽ  ،إبخواهنم على سَتة الصديق

حىت أسلموا الراية ١تن بعدىم من األجياؿ حىت يكملوا طريقهم الذي سلكوه، ولقد  
١تسَتة ا١تضيئة الوضاءة العطرة نقاط البد لنا من دراستها، واالعتبار كاف ُب ىذه ا

 هبا، واستخالص دروسها حىت نكوف خَت تالميذ ٠تَت قادة تقبلهم هللا..

مع اإلمارة بنفسية العظماء، وتسامي  -رٛتهم هللا تعاىل- لقد تعامل القادة األوائل
نهم غفلوا عن سن بعض السنن الصاٟتُت عن الدنيا وسفاسفها ومتاعها الزائل، ولك

اليت ٯتكنها أف تقّوـ أي ا٨تراؼ يطرأ على اجملاىدين ُب اٞتيل اٞتهادي الثاين، حيث 
شرعة أذرعها لألمراء لينهلوا من معينها اٟتلو ا٠تضر؛ 

ُ
النفوس األضعف، والدنيا ا١ت

 لقد سنحت الفرصة عدة مرات لقادة اجملاىدين كي يسّنوا السنة األىم ١تواجهة أي
وىي - ا٨تراؼ طارئ ولكنهم فّوتوا الفرصة العتبارات ٗتص مرحلة اٗتاذ القرار

أل٫تية إقرار القواعد ا١ترشدة  -وهللا أعلم–ى قولكنها ال تر  -معتربة وال شك
"عزؿ األمراء" بُت  لقد ضاعت إمكانية تثبيت سنة وا١توجهة ألجياؿ قادمة....

 اجملاىدين.
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لو اٗتذ ُب أايـ اٞتيل األوؿ، ولصار سنًة متبعة ُب  لقد كاف ىذا األمر سلساً بسيطاً 
اٞتماعات اجملاىدة ال ٖتمل أي قدر من االعًتاض عند األمر هبا أو تنفيذىا، وال 

 ٖتمل ُب طياهتا نذر انشقاؽ أو فرقة.

 

إرساء ىذا ا١تبدأ ُب واقعتُت  -رٛتو هللا-كاف إبمكاف الشيخ أسامة بن الدف
 :مل يستغلهما االستغالؿ األمثل -هللا ورضي عنوتقبلو - متفرقتُت ولكنو

 

وانو ُب جزيرة إلخ -رٛتو هللا-عندما وصل الشيخ الشهيد أنور العولقي :األوىل
ألمَته أيب عبد هللا أسامة بن  -تقبلو هللا- بو بصَت الوحيشيالعرب أرسل الشيخ أ

حيشي عند الدف يستأذنو أف يتخلى عن اإلمارة ألخيو العولقي، ولكن مكانة الو 
أيب عبد هللا، وثقتو الكبَتة بو وبدينو وبكفاءتو لإلمارة ، وعلمو بزىد الشيخ فيها 
ٛتلو على رفض الطلب وأمره ابالستمرار على رأس العمل مع إنزاؿ الشيخ أنور 

 منزلتو الالئقة واستغالؿ طاقاتو أفضل استغالؿ...

 

عندما ٘تخضت الفتنة ُب اٞتزائر عن اٞتماعة السلفية للدعوة والقتاؿ  -والثانية:
واليت حوت وضمت البقية الثابتة على اٟتق من اجملاىدين ُب تلك البالد اٟتبيبة، 

لتوحيد جبهات القتاؿ  -هنع هللا يضر- سعى أمَت االستشهاديُت أبو مصعب الزرقاويف
وسيط بُت خراساف واٞتزائر حىت فلعب دور ال -أعزىا هللا- ٖتت راية القاعدة

حينها الشيخ أشرقت مشس "تنظيم قاعدة اٞتهاد ُب ا١تغرب اإلسالمي" ، وقد بعث 
ُب ذلك  –أمَت التنظيم  -حفظو هللا- مصعب عبد الودود الفاضل اجملاىد أبو
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ر عليهم من للشيخ أسامة يطلب منو أف يؤمّ  -الوقت وحىت اليـو أطاؿ هللا بقاءه
راضيًا بقرار الشيخ قبل صدوره؛  زاىدًا وإخوانو ُب اإلمارة، اىدين،يرضاه من اجمل

لشيخ الشهيد ر عليهم اؤمَّ و٭تّدث أبو مصعب عبد الودود أهنم كانوا ينتظروف أف يُ 
لشيخ أسامة أىب إال تثبيت ولكن ا -تقبلو هللا-الليث اللييب بقية صاٟتي ليبيا أبو

 رصة الثانية...يب مصعب ومل ٬تبو لطلبو فضاعت الفإمارة أ

واليـو و٨تن نكابد معاٞتة تلك اال٨ترافات اليت يركبها البعض إىل غلو اترة،  -
وإىل ٘تييع أخرى، ٧تد أنو لو ُوضعت لبنات أساس ىذه السنة اٟتميدة "عزؿ 

نت القادة وا١تشايخ اليـو من إصالح كثٍَت من ا٠تلل الذي األمراء" قدٯتًا ١تكَّ 
ترشيده بعض العواقب ا١تتعلقة بتبعات قرار العزؿ ٭تجزىم عن اإلقداـ على 
 وأثره على وحدة الصف...

ليضطر القادة الثابتوف وا١تشايخ الراسخوف أف يزنوا األمور ٔتيزاف دقيق يقـو على 
ا١تصاحل وا١تفاسد لتقوًن االعوجاج وتصويب األخطاء؛ وقد كانوا ُب غٌت عن كثٍَت 

 قدٯتاً تذىب سدى....من ىذه اٟتساابت لو مل يًتكوا الفرص 

 

و٨تسب أف ىذا من الدراسة للتجارب، واالستفادة من التاريخ ، الذي ما فتئ 
ىؤالء القادة العظاـ ٭تثوننا عليو حىت لقوا رهبم فقد كانت غايتهم تنشئة أسود ٖتمي 
العرين ُب غياهبم، ال نعاج يسوقها أمراء السوء ١تهالكها دوف أف تدري؛ فاللهم ارض 

 نا على طريقهم حىت نلقاؾ.عنهم وثبت

۞۞۞۞۞۞۞ 
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يف أن املنهج احلق ىو الضامن الستقامة اجلماعة، وأن األمراء واجلند  / رابعاً 
جمرد حراس هلذا املنهج عاملني بو؛ وأن حماولة املناورة ابملنهج يف سوق السياسة 

 مورد للمهالك..

 

يشمل االعتقاد، إف أي ٕتمع بشري يقـو على قاسٍم مشًتؾ يتمثل ُب منهج ٤تدد 
والعمل؛ يشًتؾ أفراده ُب ا١تسائل األساسية واٞتوىرية اليت ال ٯتكن االختالؼ 
عليها، مع ىامش من االختالؼ ُب بعض األمور اليت ال يؤثر التنوع فيها على 

 مسَتة اٞتماعة ومعتقداهتا.

ي ومل تكن اٞتماعات اجملاىدة بدعًا من ىذا النشاط البشري، ولكن الفارؽ اٞتوىر 
الكبَت أف اٞتماعة اجملاىدة تستمد منهجها من نور الوحي الذي ال يدخل عليو 
التبديل والتغيَت بثوابت ال ٯتكن ا١تساس هبا، وآليات منضبطة بضوابط الشرع 
اٟتنيف تتي  العمل ُب كافة الظروؼ واإلمكانيات واألزمنة وىذا اٞتانب من 

أي - ة ما ال ٭تملو اٞتانب األوؿ٭تمل من ا١ترون -أي جانب آليات العمل -ا١تنهج
ٞتماعات والدوؿ العلمانية ؛ ذلك على العكس ٘تامًا من تلك ا -الثوابت ا١تنهجية

ل "قواـ" ا١تنهج عندىم داخل ُب دائرة شكا٢تا وأنواعها؛ فأغلب ما يشكّ بكافة أ
بال أي ضابط ٭تكمهم إال ضابط ا١تصلحة  -ٔتا ُب ذلك الثوابت- ا١ترونة والتغيَت

نفعة ا١تادية البحتة ُب ٕتٍل واض  ١تبدأ "النسبية األخالقية" الذي صبغ اٟتضارة وا١ت
 الغربية ا١تعاصرة ُب كل نواحيها وىذا أمر لو موضع آخر لبسطو ونقاشو.
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وابلعودة إىل اٞتماعات اجملاىدة نالحظ حجم الثبات الضخم على ا١تنهج ّتانبيو 
حملن والعواصف اليت مرت عليها منذ ا١تتعلقُت ابلثوابت وآليات العمل رغم كل ا

سلفانيا يـو سددوا ضربة نضرابت النسور االستشهاديُت ُب نيويورؾ وواشنطن وب
 البداية ُب ىذه اٞتولة من ا١تعركة.

و٘تضي األايـ، وتتسع اٞتبهات، وتنفت  بعض أبواب الدنيا لنجد مصداؽ حديث 
 :رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما فوهللا ال الفقر "
 .بسطت على من كان قبلكم فتنافسوىا كما تنافسوىا وهتلككم كما أىلكتهم"

 فتنَ 
ُ
 تنافسوف، واستأثَ افس ا١ت

ُ
ستأثروف، حىت بدأت تتسرب إىل العقوؿ ر ابإلمارة ا١ت

ا١تكتسبات " فكرة ا١تساس بثوابت ا١تنهج ببعض التعديل الطفيف حفاظًا على 
ما خاضوا أىواؿ الطريق  الدنيوية" اليت ٖتققت ابألساس على أشالء وجراح أانسٍ 

 إال لنصرة شريعة رهبم ال لتثبيت التمتع بلعاعٍة من الدنيا حقَتة.

 

وبدأ األمر ضئياًل ُب البداية حيث ُخدع البعض وحسبها مناورة عابرة، حىت بدأ 
 يصل  معو ترقيع راقع. ا٠ترؽ يتسع يوماً بعد يـو و٩تشى أال

 

ويذكر اٞتميع يـو تعالت األصوات ابالعًتاض أوؿ األمر كيف كاف الرد أبف وعي 
اٞتند ودينهم، وصالح القادة وتقواىم يقفاف حائاًل بُت اٞتماعة وا٠تروج عن ا١تنهج 
القوًن ، وأف أي اعوجاج ستقابلو ثورة تصحيحية تزيلو وتعيد األمور لنصاهبا؛ وسلَّم 
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ض ابألمر الواقع، بينما أصر ا١تتبصروف على موقفهم اٟتاـز الذي ثبتوا عليو من البع
 ...أوؿ وىلة

وما إف انقضت بعض األايـ والشهور حىت بدأ القادة اليت راىن عليهم البعض 
كأوراؽ   -بل االرتقاء- للوقوؼ كحائط صد ُب وجو اال٨ترافات ا١تتوقعة ُب التساقط

اٟتاقد؛ وعندىا بدأت  ت الطَتاف الصلييبقاًب ٖتت وقع ضراب الشجر ُب خريفٍ 
من قبل  اال٨ترافات تزداد اهنمارًا ابلتدريج حىت وصلنا ١تا ال ٯتكن السكوت عليو

عامّي مسلم فضاًل عن ٣تاىد يقدـ نفسو ُب سبيل هللا؛ فلم ينفع دين اٞتند ووعيهم 
عات البشرية يشَت إىل أف عامتهم ُب كب  ٚتاح اال٨ترافات ا١تتتابعة ألف ىيكل اجملتم

وجهة اليت تقود 
ُ
تبٌع لنخبتهم واليت ال ٘تثل ُب اجملتمعات واٞتماعات إال القلة ا١ت

الكتلة الضخمة من أفرادىا دوف كبَت مشاغبٍة منهم خصوصًا عندما تتعلق األمور 
 اء ُبالشامة البيض ئة الواعية فيها إال كحاؿّتهاٍد توّسع ليشمل شرائ  ال تشكل الف

الثور األسود، ومل ينفع كذلك التعويل على ثبات أشخاص حصدهتم اآللة  جسد
 ...اٟتربية الصليبية لتمرير ٥تططاهتا ا٠تبيثة ُب غياهبم

 

وىكذا أثبتت األحداث ٔتا ال يدع ٣تااًل للشك أف نظرية االعتماد على األشخاص  
ة" قد أوردتنا ٫تَّ تو كضماانت لعدـ اال٨تراؼ عند ا١تساس ابلثوابت ١تصلحة "مُ 

ا١تهالك اليت مل نكن نتصور يومًا معاينتها؛ فالثبات على ا١تنهج، واالعتناء بو، 
 واٟترص عليو ىو خَت ضامن لنا من السقوط ُب ىاويٍة ال قرار ٢تا.
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ف ىؤالء ا١تتفيقهوف أنفسهم ونظروا إىل اتريخ ا١تسلمُت القدًن وا١تعاصر ولو كلَّ 
م من الوىلة األوىل؛ وإليك بعض األمثلة لتدرؾ األمر، لعلموا فساد وهتافت نظريته

 فضرب األمثاؿ منهج رابين نبوي عظيم ُب تقريب اٟتق إىل األفهاـ والقلوب..

 

قاؿ اإلماـ البخاري ُب التاريخ الكبَت ُب ترٚتة بشَت بن سعد األنصاري  - أ
 والد النعماف: "قاؿ يل عبد العزيز بن عبد هللا: حدثنا إبراىيم بن سعد،
عن صاحل بن كيساف، عن ابن شهاب، قاؿ: أخربين دمحم بن النعماف بن 
بشَت، أف أابه أخربه، أف عمر قاؿ يوما ُب ٣تلس، وحولو ا١تهاجروف 
واألنصار: أرأيتم لو ترخصت ُب بعض األمر، ما كنتم فاعلُت؟ فسكتوا، 
فعاد مرتُت، أو ثالاث، قاؿ بشَت بن سعد: لو فعلت قومناؾ تقوًن القدح، 

 قاؿ عمر: أنتم إذف أنتم."

 

ُب التعامل مع  -مهنع هللا يضر–فانظر رعاؾ هللا إىل فقو أمَت ا١تؤمنُت وصحابة رسوؿ هللا 
" ا١تساس ٔتنهج اٟتق؛ فلم يقولوا )إف تركناؾ وما تريد فلن يًتتب واحتماؿ "فرضية

على ذلك ا٨تراؼ مادمت ودمنا على قيد اٟتياة(، ومل يرد عليهم الفاروؽ اعًتاضهم 
من أعز هللا بو ملسو هيلع هللا ىلص )أبنكم تشككوف ُب إخالص أمَت ا١تؤمنُت ووزير رسوؿ هللا 

معاكسًا لكل ذلك ٘تاـ ا١تعاكسة؛ لقد امتدح اإلسالـ بدعاء نبيو(، بل كاف رده 
قولة بشَت بن سعد امتداحًا يعكس ٢تفتو على ٝتاع اٟتق من أصحابو فنطق 

"أنتم إذف أنتم" ، وايللعجب...كيف ىو  بكلمات ٯتلؤىا الشوؽ إىل الصدع ابٟتق:
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بعض" البوف شاسع، وا٢توة سحيقة بُت السلف الصاحل مهنع هللا يضر بتجردىم للحق، وبُت "
 من توىل أمور ا١تسلمُت بل اجملاىدين اليـو وهللا ا١تستعاف.

 

روى أبو يعلى والطرباين عن أيب قبيل قاؿ:" خطبنا معاوية ُب يـو ٚتعة  - ب
ومن شئنا منعنا، فلم  ،فقاؿ: إ٪تا ا١تاؿ مالنا والفيء فيئنا، من شئنا أعطينا

فلم يرد عليو  يرد عليو أحد، فلما كانت اٞتمعة الثانية قاؿ مثل مقالتو،
أحد، فلما كانت اٞتمعة الثالثة قاؿ مثل مقالتو، فقاـ إليو رجل ٦تن شهد 

بل ا١تاؿ مالنا والفيء فيئنا، من حاؿ بيننا وبينو  ،ا١تسجد فقاؿ: كال
حاكمناه أبسيافنا، فلما صلى أمر ابلرجل فأدخل عليو، فأجلسو معو 

إين  ،يها الناسعلى السرير، ٍب أذف للناس فدخلوا عليو، ٍب قاؿ: أ
تكلمت ُب أوؿ ٚتعة فلم يرد علي أحد، وُب الثانية فلم يرد علي أحد، 

ٝتعت رسوؿ هللا صلى هللا عليو فلما كانت الثالثة أحياين ىذا أحياه هللا، 
فال يرد عليهم، يتقاٛتوف ُب النار  ،وسلم يقوؿ: سيأٌب قـو يتكلموف

 ،ما رد ىذا علي أحياينتقاحم القردة ػ فخشيت أف ٬تعلٍت هللا منهم، فل
 ."أحياه هللا، ورجوت أف ال ٬تعلٍت هللا منهم

 

 وىذا مثاؿ آخر من عصر آخر لو طبيعة ٥تتلفة عن عصر ا٠تالفة الراشدة...

فرٔتا يكوف األمر قد تغَت ُب سرعة استجابة ا١تسلمُت عند ا١تساس بثابت من ثوابت 
األمة بغَت انقطاع وإف أصاهبا ا١تنهج القوًن، ولكن اٟتياة سارية ُب شرايُت ىذه 

 ا١ترض ُب بعض أزمنتها...
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فعندما تكرر ا٠تطأ انربى من ا١تسلمُت من يقـو بتقوٯتو دوف طويل رقاد، وعندما 
طرؽ ىذا اٟتق مسامع األمَت مل ٖتملو أهبة اإلمارة على دفع اٟتق وغمط الناص ، 

لم ف إحيائو بعد موتو؛  للناس عظيم فعلو حىت جعلو ٔتثابةبو وأكرمو وبُتَّ بل قرَّ 
ولرسولو وألئمة ا١تسلمُت وعامتهم، ومل ٭تتج األمَت  يتقاعس العامة عن النصيحة هلل

، و   ٬تعل أحدٌ مل على النصيحة ابعتبارىا تشكيكًا كما ٭تلو لكثَت من أمراء اليـو
منهم بقاء الصحابة بُت أظهر الناس حجة على ٘ترير اال٨تراؼ؛ وليس على األرض 

 اليـو رجٌل يقًتب من مقاـ أحدىم...

 

ملسو هيلع هللا ىلص ا١تفزع عن ا١تبدلُت ١تنهج –قوؿ رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر-ٍب روى خاؿ ا١تؤمنُت معاوية  
واض  ال ٭تتمل التأويل ١تكانة  اٟتق والساكتُت عن فعلتهم الشنعاء ُب تقرير نبوي

 " سيأٌب قوـٌ  :ا١تنهج الذي بعثو هللا بو ُب مسَتة ىذه األمة، فقاؿ فداه أيب وأمي
 .يتكلموف فال يُرد عليهم، يتقاٛتوف ُب النار تقاحم القردة"

فانظر ابرؾ هللا فيك إىل الوصف النبوي الدقيق ففيو من العربة والعظة الكفاية ١تن  
 ألقى السمع وىو شهيد. كاف لو قلب أو

رضي هللا –وىو موقف عظيم خالد وقفو عبد الرٛتن بن أيب بكر  -ج
ألخذ البيعة البنو يزيد  -هنع هللا يضر-عندما بعث معاوية بن أيب سفياف -عنهما

وقد كاف ١تعاوية هنع هللا يضر اجتهاده ُب ذلك - إيذااًن ببدء مرحلة ا١تلك العضوض
رٛتن معلنًا مناقضة ىذا النهج ألصوؿ اٟتكم فانتفض عبد ال -االستخالؼ

ُب اإلسالـ وقا٢تا صر٭تًة مدوية:" وهللا جعلتموىا قيصرية وكسروية" أو كما 
قاؿ هنع هللا يضر؛ فخّلد التاريخ ذكر ىذا الفعل الناصع الذي ساىم ُب حفظ 
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التصور الصحي  ١تسألة اٟتكم عند األمة وإف خالفت ىذا التصور وقائع 
 ى أرض الواقع.األحداث عل

ه ا١تسألة ىو أف ا١تساس هبذ -رضي هللا عنهما–لقد أدرؾ عبد الرٛتن بن أيب بكر 
-أًب بالغ وأحاطو صحابتو -ملسو هيلع هللا ىلص- غو رسوؿ هللاالذي بلِّ  مساس اب١تنهج القوًن

بنوره بسياج منيع لبناتو الدماء ،واألشالء، والعرؽ، وا١تعاانة حىت استضاءت  -مهنع هللا يضر
البشرية ٚتعاء؛ فما كاف منو إال ىذا الرد العنيف ا١تباشر على ىذا اال٨تراؼ ُب 
ا١تنهج مع أمثالو من أبطاؿ الصحابة أمثاؿ اٟتسُت بن علي، وعبد هللا بن الزبَت 

 مهنع هللا يضر أٚتعُت.

وكذلك فقد كاف ُب ىذا العصر من خيار الصحابة والتابعُت من إذا تواجد عشرىم 
ع الكثَتوف رؤوسنا ابال٨ترافات تًتسًا بوجودىم ُب حالة عجيبة ان ىذا لصدَّ ُب عصر 

من ىؤالء الكراـ األفاضل هبذا القوؿ العجيب   من اال٨تراؼ الفكري؛ فلم يقل رجلٌ 
 كوف اٟتق قد ٘تكن من نفوسهم فلم يعدلوا بسالمة اٟتق شيئاً.

 

ا يعاين منو كثٌَت من وأختم ىذه النقطة ٔتثاؿ أخَت من واقعنا ا١تعاصر رٔت -د
 .وىو يتعلق ّتماعة اإلخواف ا١تسلمُت ...إخواننا

 

كما - لقد كانت ٚتاعة اإلخواف ا١تسلمُت عند نشأهتا على يد الشيخ الشهيد
" لتنظيم ٚتوع األمة البنا ٚتاعة ذات ىدؼ ٕتميعي "ٖتشيديحسن  -٨تسبو

بعد تواريو؛ دوف كبَت الغاضبة التائقة لعودة ا٠تالفة بعد سقوطها، وحكم اإلسالـ 
اىتماـ بتوضي  ا١تنهج الذي تسَت عليو اٞتماعة، فكاف أف ارتكبت الكثَت من 
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وإف  -رٛتو هللا- ا١تخالفات تصل ُب بضعها لدرجة "ا٠تطااي" ُب حياة مؤسسها
 غلب عليها ا٠تَت ُب تلك ا١ترحلة قياساً لظروؼ ذلك الزماف.

د ا١تضحُت اجملاىدين مل يعصم اٞتماعة من فوجود القيادة الصاٟتة ا١تخلصة، واألفرا 
 التلطخ بكثٍَت من األوحاؿ عند غياب ا١تنهج...

وتفّرقت ٚتوع التنظيم، و٘تّزؽ شر ٦تزؽ  -رٛتو هللا- ومضت األايـ وقُتل حسن البنا
حىت ًب إعادة " ٕتميعو " اثنية، وسيطر على سدة القيادة فيو ٣تموعة من ا٠تائرين 

ا الضربة تلو الضربة دوف أف يتحركوا حىت للدفاع عن أنفسهم ا١تنهزمُت الذين تلقو 
حىت لفظتهم السجوف وقد ًب تدجينهم بشكل كامل فراحوا ينظّروف لعقائد اإلرجاء 
اترة، ولفقو التعايش مع الكافر أخرى، حىت أٖتفوان بفقههم اٞتديد ا١تسمى "فقو 

 هللا".الرب١تاانت" أو لو شئت تسميتو "فقو اٟتكم بغَت ما أنزؿ 

وىكذا بدا واضحًا أف حالة "انعداـ ا١تنهج" قد أورثت اٞتماعة صنوفًا من 
اال٨تدارات ومل تنفعها بعض الشخصيات اليت حاولت التصدي لال٨تراؼ فسرعاف 

 ما غادروا ا١تشهد ليكمل القطار مسَته ٨تو ا٢تاوية.

 :ةمستغيث وىكذا تثبت التجربة تلو التجربة وتنادي أبعلى صوهتا صارخةً 

" أف حافظوا على ا١تنهج القوًن من ٣ترد االقًتاب منو ال العبث بو؛ فاٟترب مبدؤىا  
 .كالـ، والعبث مبدؤه تساىل"

۞۞۞۞۞۞۞ 
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يف أن أمر األمري ابملعروف وهنيو عن املنكر من أعظم واجبات البيعة  / خامساً 
الدعوة التباع وليس مناقضًا هلا كما يروج بعض األمراء ويلّبس على جنده، وأن 

 األمري يف كل ما يصدر عنو دون نقاش أو حتٍر ىو من جنس الطاعة الشركية.

 

- إف من لواـز البيعة األساسية النص  لألمَت، وأطره على اٟتق ٖتقيقاً ١تقصود البيعة
من إقامة الشرع، وٖتقيق منهج هللا ُب األرض؛ فعلى  -وىي ليست مقصودة لذاهتا

 بش وال دخن.ائل األمور بال غقو ا١تسلموف األو ىذا ف

 

ودعوان نستقي اٟتكمة من كلمات الصديق عند توليو ا٠تالفة كما أوردىا ابن ىشاـ 
 :ُب سَتتو

، فإين قد وليت عليكم ولست ٓتَتكم ، فإف أحسنت " أما بعد أيها الناس 
؛ الصدؽ أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم  فأعينوين ؛ وإف أسأت فقوموين

قوي عندي حىت أري  عليو حقو إف شاء هللا ، والقوي فيكم ضعيف عندي حىت 
آخذ اٟتق منو إف شاء هللا ، ال يدع قـو اٞتهاد ُب سبيل هللا إال ضرهبم هللا ابلذؿ ، 

طعت هللا ورسولو أطيعوين ما أوال تشيع الفاحشة ُب قـو قط إال عمهم هللا ابلبالء ؛ 
 ."، فإذا عصيت هللا ورسولو فال طاعة يل عليكم
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لقد أعلنها الصديق مدويًة داحضًة لكل حجة، دامغًة لكل فرية، غَت ٤تتملة التأويل 
 فلم يدع ٣تااًل ٟتديث مفًٍت، أو تلبيس ملبِّس. أو التحريف...

 

علم من صفات ٍب إف الطاعة ا١تطلقة واالتباع ا١تطلق دوف نظر، أو تبُت، أو  -
أىل اإلشراؾ الذين أطاعوا سادهتم وكرباءىم فأضلوىم السبيل؛ إ٪تا ا١تؤمن 
٭تتاط لدينو، ويطمئن على نقاء الطريق الذي يسلكو، فيتبع اٟتق ويدفع 

 ...من سلطاف، أو افتتاٍف بعامل نشئو خوؼٌ الباطل ُب غَت تواٍف وال ٘تاوت يُ 

 

قّدس هللا –سالـ أٛتد بن تيمية اٟترّاين وأود ىنا أف أفس  اجملاؿ ٟتديث شيخ اإل
ُب ىذا الباب حيث كلماتو الرائقة العذبة اليت تصيب كبد اٟتقيقة دوف  -روحو

 ...مداراة أو مداىنة

 

" اْلَمْسُئوُؿ ِمْن السَّاَدِة اْلُعَلَماِء اْلَقاَدِة اْلُفَضاَلِء - فقد ُسئل رٛتو هللا سؤاالً ىذا نصو:
ُهْم َأْٚتَِعَُت  -أَِئمَِّة الدِّيِن  ُ َعنػْ  :-َرِضَي اّللَّ

َا أَْفَضُل  الرَّْمُي َأْف ٮُتْربُواَن بَِفَضاِئِل الرَّْمِي َوتَػْعِليِمِو؛ َوَما َوَرَد ِفيَمْن تَػرََكُو بَػْعَد تَػَعلُِّمِو؛ َوأٯتُّ
ُهْم ِعْلٌم ٮَتَْتصُّ  اِبْلَقْوِس َأْو الطَّْعُن اِبلرُّْمِ ؟ َأْو الضَّْرُب اِبلسَّْيِف؟ َوَىْل ِلُكلِّ  َواِحٍد ِمنػْ

َر٫ُتَا ِمْن آاَلِت اْٟتَْرِب  بِِو َو٤َتَلّّ يَِليُق بِِو؟ . َوِإَذا َعلََّم َرُجٌل َرُجاًل الرَّْمَي َأْو الطَّْعَن َوَغيػْ
ى إلَْيِو: َىْل أَيٍَْبُ َواٞتَِْهاِد ُب َسِبيِل اّللَِّ تَػَعاىَل َوَجَحَد تَػْعِليَمُو؛ َوانْػتَػَقَل إىَل َغَْتِِه َوانْػَتمَ 

ـْ اَل؟  َتِقِل: أَْنَت َمْهُدوٌر أَْو تُػْقَتُل: َأٍِبَ ِبَذِلَك َأ ـْ اَل؟ َوِإَذا قَاَؿ قَاِئٌل ٢ِتََذا اْلُمنػْ ِبَذِلَك َأ
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ـْ اَل؟ .  َوَىْل ٭تَِلُّ َوِإْف زَاَد فَػَقاَؿ َلُو: أَْنَت لَِقيٌط َأْو َوَلُد زاَِن: يُػَعدُّ َقْذفًا َو٭ُتَدُّ ِبَذِلَك َأ
تَ  َتِقَل َويُػَعّزِرَُه َعَلى َجْحِدِه ِلُمَعلِِّمِو؟ َوِإَذا قَاَؿ اْلُمنػْ ِقُل: ِلأْلُْسَتاِذ الثَّاين َأْف يَػْقَبَل َىَذا اْلُمنػْ
ـْ َأاَن أَنْػَتِمي إىَل ُفاَلٍف تَػْعِليًما َوَٗتْر٬ًِتا َوِإىَل ُفاَلٍف إفَاَدًة َوتَػْفِهيًما: َىْل َيُسوُغ َلُو  َذِلَك َأ

َتِدِئ َأفْ  يَػُقوـَ ُب َوَسِط َٚتَاَعٍة ِمْن اأْلُْسَتاَذْيِن وا١تتعلمُت َويَػُقوَؿ: اَي  اَل؟ َوَىْل لِْلُمبػْ
ا أَْو َٚتَاَعَة ا٠تََْْتِ َأْسَأُؿ اّللََّ تَػَعاىَل َوَأْسأَُلُكْم َأْف َتْسأَُلوا ُفاَلاًن َأْف يَػْقبَػَلٍِت َأْف َأُكوَف لَُو َأخً 

يًقا َأْو ُغاَلًما أَْو تِْلِميًذا أَْو َما َأْشَبَو َذِلَك؛ فَػيَػُقوـَ َأَحُد اْٞتََماَعِة فَػَيْأُخَذ َعَلْيِو اْلَعْهَد َرفِ 
ـْ اَل؟  َوَيْشًَتَِط َعَلْيِو َما يُرِيُدُه َوَيُشدَّ َوَسطَُو ٔتَْنِديِل أَْو َغَْتِِه: فَػَهْل َيُسوُغ َىَذا اْلِفْعُل َأ

تَُّب َعَلْيِو ِمْن اْلُمَحاَماِة َواْلَعَصِبيَِّة أِلُْسَتاِذ؛ ِْتَْيُث َيِصَُت ِلُكلِّ ِمْن اأْلُْسَتاَذْيِن ِلَما يَػتَػرَ 
ـَ ِْتَقِّ أَْو اَبِطٍل َويُػَعاُدوَف َمْن  إْخَواٌف َورُفَػَقاُء َوَأْحَزاٌب َوَتاَلِمَذٌة يَػُقوُموَف َمَعُو إَذا قَا

ـْ اَل؟ َوَىْل َعاَداُه َويُػَواُلوَف َمْن وَ  ااَلُه. َوَىْل إَذا اْجَتَمُعوا لِلرَّْمِي َعَلى َرْىٍن َىْل ٭تَِلُّ َأ
يَػْقَدُح ُب َعَداَلِة اأْلُْسَتاِذ إَذا فَػَعَل التَّاَلِمَذُة َما اَل ٭تَِلُّ ُب الدِّيِن َويُِقرُُّىْم َعَلى َذِلَك؟ 

يُع َذِلَك ُِب اْلُعْرِؼ  -َل ِبَذِلَك ِىَبٌة وََكَراَمٌة َوَىْل إَذا َشدَّ اْلُمَعلُِّم لِلتِّْلِميِذ َوَحصَ  َوٚتَِ
ـْ اَل؟ َوَىْل ِلأْلُْسَتاِذ َأْف يَػْقَبَل ُأْجَرًة َأْو ِىَبًة أَْو  -يَػْرِجُع إىَل اأْلُْسَتاِذ  ٭تَِلُّ َلُو تَػَناُولُُو َأ

َغَْتَِىا. أَفْػُتواَن َمْأُجورِيَن َوأَْرِشُدواَن َرِضَي َىِديًَّة؟ فَِإفَّ اْلُمَعلَِّم تَػْلَحُقُو ُكْلَفٌة ِمْن آاَلٍت وَ 
ُ َعْنُكْم َأْٚتَِعَُت."  اّللَّ

 :فأجاب رٛتو هللا إجابتو الشافية رفيعة ا١تقاـ فقاؿ

. َوالضَّْرُب ُِب  " اْٟتَْمُد ّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَُت، الرَّْمُي ُب َسِبيِل اّللَِّ َوالطَّْعُن ُب َسِبيلِ  اّللَِّ
: ُكلُّ َذِلَك ٦تَّا أََمَر اّللَُّ تَػَعاىَل: بِِو َوَرُسولُُو َوَقْد ذََكَر اّللَُّ تَػَعاىَل الثَّاَلثََة فػَ  َقاَؿ َسِبيِل اّللَِّ

ُتُموُىْم َفشُ  دُّوا اْلَواَثَؽ تَػَعاىَل: }فَِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الّرِقَاِب َحىتَّ إَذا أَْثَخنػْ
فَِإمَّا َمنِّا بَػْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحىتَّ َتَضَع اْٟتَْرُب أَْوزَاَرَىا{ َوقَاَؿ تَػَعاىَل: }فَاْضرِبُوا فَػْوَؽ 
ُلَونَُّكُم اّللَُّ  ُهْم ُكلَّ بَػَناٍف{ َوقَاَؿ تَػَعاىَل: }اَي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَيَػبػْ  اأْلَْعَناِؽ َواْضرِبُوا ِمنػْ
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ِبَشْيٍء ِمَن الصَّْيِد تَػَنالُُو أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم{ َوقَاَؿ تَػَعاىَل: }َوأَِعدُّوا ٢َتُْم َما اْسَتطَْعُتْم 
 ِمْن قُػوٍَّة َوِمْن راَِبِط ا٠ْتَْيِل تُػْرِىُبوَف بِِو َعُدوَّ اّللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم{ َوَقْد ثَػَبتَ 

ُمْسِلٍم َوَغَْتِِه َعْن النَّيبِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَػَرَأ َعَلى اْلِمنػْرَبِ َىِذِه اآْليََة  ُب َصِحي ِ 
 فَػَقاَؿ: " }َأاَل إفَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي َأاَل إفَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي َأاَل إفَّ اْلُقوََّة الرَّْمُي{ . َوثَػَبَت َعْنوُ 

ّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم ُِب الصَِّحيِ  أَنَُّو قَاَؿ: " }اْرُموا َوارَْكُبوا َوَأْف تَػْرُموا َأَحبُّ إيَلَّ ِمْن َصلَّى ا
 َأْف تَػرَْكُبوا َوَمْن تَػَعلََّم الرَّْمَي ٍُبَّ َنِسَيُو فَػَلْيَس ِمنَّا{ . َوُب رَِوايٍَة: " }َوَمْن تَػَعلََّم الرَّْمَي ٍُبَّ 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَؿ: " }ُكلُّ َنِسَيُو فَ  ِهَي نِْعَمٌة َجَحَدَىا{ . َوُب السَُّنِن َعْنُو َصلَّى اّللَّ
ِإنػَُّهنَّ ٢َتٍْو يَػْلُهو بِِو الرَُّجُل فَػُهَو اَبِطٌل؛ إالَّ َرْمَيُو بَِقْوِسِو َوأَتِْديَبُو فَػَرَسُو َوُماَلَعبَػَتُو اْمَرأَتَُو. فَ 

{ . َوقَاَؿ: " }َستُػْفَتُ  َعَلْيُكْم أََرُضوَف َوَيْكِفيُكْم اّللَُّ َفاَل يَػْعِجُز َأَحدُُكْم أَْف ِمْن اٟتَْقِّ 
 : َعلُِّموا َأْف يَػْلُهَو أبَِْسُهِمِو{ . َوقَاَؿ َمْكُحوٌؿ: َكَتَب ُعَمُر ْبُن ا٠تَْطَّاِب إىَل الشَّاـِ

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَؿ: "  َأْواَلدَُكْم الرَّْمَي َواْلُفُروِسيََّة. َوُب  َصِحيِ  اْلُبَخارِيِّ َعْنُو َصلَّى اّللَّ
َتِضُلوَف  }اْرُموا َبٍِت إْٝتَاِعيَل؛ فَِإفَّ َأاَبُكْم َكاَف رَاِمًيا{ . }َوَمرَّ َعَلى نَػَفٍر ِمْن َأْسَلَم يَػنػْ

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم اْرُموا َبٍِت إٝتَْ  اِعيَل؛ فَِإفَّ َأاَبُكْم َكاَف رَاِمًيا اْرُموا َوَأاَن َمَع َبٍِت فَػَقاَؿ َصلَّى اّللَّ
ُفاَلٍف فََأْمَسَك َأَحُد اْلَفرِيَقُْتِ أِبَْيِديِهْم فَػَقاَؿ: َما َلُكْم اَل تَػْرُموَف؟ قَالُوا: َكْيَف نَػْرِمي 

ُ َوأَْنَت َمَعُهْم؟ فَػَقاَؿ: اْرُموا َوأاََن َمَعُكْم ُكلُِّكْم{ . َوقَاَؿ  َسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاٍص َرِضَي اّللَّ
 -يَػْعٍِت نَػَفَض ِكَنانَػَتُو يَػْوـَ ُأُحٍد  -َعْنُو }نَػَثَل يل َرُسوُؿ اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم 

 َصلَّى َوقَاَؿ: اْرـِ ِفَداؾ َأيب َوأُمِّي{ َوقَاَؿ َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب: }َما رَأَْيت َرُسوَؿ اّللَِّ 
اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم َٚتََع أَبَػَوْيِو أِلََحِد إالَّ ِلَسْعِد: قَاَؿ َلُو: اْرـِ َسْعُد ِفَداؾ َأيب َوأُمِّي{ . 
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم " }َلَصْوُت َأيب طَْلَحَة ُِب  َوقَاَؿ أََنُس ْبُن َماِلٍك: قَاَؿ َرُسوُؿ اّللَِّ َصلَّى اّللَّ

ٌر ِمْن ِمائٍَة{ وََكاَف إَذا َكاَف ُب اْٞتَْيِش َجثَا بَػُْتَ َيَدْيِو َونَػثَػَر ِكَنانَػَتُو فَػَقاَؿ: اْٞتَْيِش  َخيػْ
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نَػْفِسي لِنَػْفِسك اْلِفَداُء َوَوْجِهي ِلَوْجِهك اْلِوقَاُء. وََكاَف النَّيِبُّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم لَُو 
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَؿ:السَّْيُف َواْلَقْوُس َوالرُّمْ   ُ . َوُب السَُّنِن َعْنُو َصلَّى اّللَّ

ُلْغُو  -}َمْن َرَمى ِبَسْهِم ُب َسِبيِل اّللَِّ  َكاَنْت َلُو َعْدُؿ َرقَػَبٍة{ .   -بَػَلَغ اْلَعُدوَّ أَْو ملَْ يَػبػْ
قَاَؿ: " }إفَّ اّللََّ يُْدِخُل اِبلسَّْهِم اْلَواِحِد  َوُب السَُّنِن َعْنُو َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَّوُ 

َعِتِو ا٠ْتَيػَْر؛ َوالرَّاِمَي بِِو َواْلُمِمدَّ بِِو{ َوَىَذا أِلَ  فَّ َثاَلثََة نَػَفٍر اْٞتَنََّة: َصانَِعُو ٭َتَْتِسُب ُِب َصنػْ
ْنَساُف َوَتَطوُُّعُو أَْفَضُل  َىِذِه اأْلَْعَماَؿ ِىَي َأْعَماُؿ اٞتَِْهاِد َواٞتَِْهاُد أَْفَضُل َما َتَطوََّع بِِو اإْلِ

ـِ    ِمْن َتَطوُِّع اٟتَْجِّ َوَغَْتِِه َكَما قَاَؿ تَػَعاىَل: }َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْٟتَاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد اْٟتََرا
َيْستَػُووَف ِعْنَد اّللَِّ َواّللَُّ اَل َكَمْن آَمَن اِبّللَِّ َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َوَجاَىَد ُب َسِبيِل اّللَِّ اَل 

يَػْهِدي اْلَقْوـَ الظَّاِلِمَُت{ }الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ُب َسِبيِل اّللَِّ أِبَْمَوا٢ِتِْم 
ُرُىْم رَبػُُّهمْ  ِبَرْٛتٍَة ِمْنُو  َوأَنْػُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اّللَِّ َوأُولَِئَك ُىُم اْلَفائُِزوَف{ }يُػَبشِّ

َوِرْضَواٍف َوَجنَّاٍت ٢َتُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم{ }َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا إفَّ اّللََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم{ 
ْساَلـِ إالَّ َأْف  . َوُب الصَِّحيِ  }َأفَّ َرُجاًل قَاَؿ: اَل أاَُبيل َأْف اَل َأْعَمَل َعَماًل بَػْعَد اإْلِ

ـَ فَػَقاَؿ َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب: اٞتَِْهاُد ُب َسِبيِل اّللَِّ أَْفَضُل ِمْن َىَذا  َأْعمُ  َر اْلَمْسِجَد اْٟتََرا
 ُكلِِّو. فَػَقاَؿ ُعَمُر ْبُن ا٠تَْطَّاِب اَل تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم ِعْنَد ِمنػْرَبِ َرُسوِؿ اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيوِ 

إَذا ُقِضَيْت الصَّاَلُة َسأَْلتو َعْن َذِلَك. َفَسأََلُو؛ فَأَنْػَزَؿ اّللَُّ َىِذِه اآْليََة{  َوَسلََّم َوَلِكنْ 
ٯتَاَف َواٞتَِْهاَد أَْفَضُل ِمْن ِعَمارَِة اْلَمْسِجِد اْٟتََراـِ َواٟتَْجِّ َواْلُعْمرَِة  َ ٢َتُْم َأفَّ اإْلِ فَػبَػُتَّ

ْحَساِف إىَل ا َوالطََّواِؼ َوِمنْ  َقايَِة؛ َو٢ِتََذا قَاَؿ أَبُو ُىَريْػَرَة اإْلِ جَّاِج اِبلسِّ ُ َعْنُو  -ٟتُْ َرِضَي اّللَّ
َلَة اْلَقْدِر ِعْند اٟتََْجِر - َلًة ُِب َسِبيِل اّللَِّ َأَحبُّ إيَلَّ ِمْن َأْف أَُقوـَ لَيػْ : أَلَْف أُرَاِبَط لَيػْ

أَْفَضَل ِمْن اْلُمَجاَورَِة ٔتَكََّة َواْلَمِديَنِة َواْلَعَمُل اأْلَْسَوِد. َو٢ِتََذا َكاَف الّراَِبُط ُب الثػُُّغوِر 
اِبلرُّْمِ  َواْلَقْوِس ُِب الثػُُّغوِر أَْفَضَل ِمْن َصاَلِة التََّطوُِّع. َوأَمَّا ُب اأْلَْمَصاِر اْلَبِعيَدِة ِمْن 

ْن النَّيِبِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو اْلَعُدوِّ فَػُهَو َنِظَُت َصاَلِة التََّطوُِّع. َوُب الصَِّحيَحُْتِ عَ 
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قَاَؿ: " }إفَّ ُب اْٞتَنَِّة ِمائََة َدَرَجٍة َما بَػُْتَ الدََّرَجِة إىَل الدََّرَجِة َكَما بَػُْتَ السََّماِء 
َىا اّللَُّ لِْلُمَجاِىِديَن ُب َسِبيِلِو{ . َوَىِذِه اأْلَْعَماُؿ كُ  َها َلُو ٤َتَلّّ يَِليُق َواأْلَْرِض أََعدَّ لّّ ِمنػْ

 بِِو ُىَو أَْفَضُل ِفيِو ِمْن َغَْتِِه فَالسَّْيُف ِعْنَد ُمَواَصَلِة اْلَعُدوِّ َوالطَّْعُن ِعْنَد ُمَقارَبَِتِو َوالرَّْميُ 
أَْنَكى ُب اْلَعُدوِّ ِعْنَد بُػْعِدِه َأْو ِعْنَد اْٟتَاِئِل َكالنػَّْهِر َواٟتِْْصِن َو٨َتِْو َذِلَك. َفُكلََّما َكاَف 

َوأَنْػَفَع لِْلُمْسِلِمَُت فَػُهَو أَْفَضُل. َوَىَذا ٮَتَْتِلُف اِبْخِتاَلِؼ َأْحَواِؿ اْلَعُدوِّ َواِبْخِتاَلِؼ َحاِؿ 
. َوِمْنُو َما َيُكوُف الرَّْمُي ِفيِو أَنْػَفَع َوِمْنُو َما َيُكوُف الطَّْعُن ِفيِو  اْلُمَجاِىِديَن ُِب اْلَعُدوِّ

 أَنْػَفَع. َوَىَذا ٦تَّا يَػْعَلُمُو اْلُمَقاتُِلوَف.

 :َفْصل  

َتِغي ِبَذِلَك َوْجَو اّللَِّ َعزَّ  َناَعاِت ُىَو ِمْن اأْلَْعَماِؿ الصَّاِٟتَِة ِلَمْن يَػبػْ َوتَػَعلُُّم َىِذِه الصِّ
َرُه َذِلَك َكاَف َشرِيَكُو ُب ُكلِّ ِجَهاٍد ٬ُتَاىِ  ُد بِِو اَل يُػنػَْقُص َأَحُد٫ُتَا ِمْن َوَجلَّ َفَمْن َعلََّم َغيػْ

ًئا َكاَلَِّذي يَػْقَرُأ اْلُقْرآَف َويُػَعلُِّم اْلِعْلَم. َوَعَلى اْلُمتَػَعلِِّم َأْف ٭ُتِْسَن نِيػََّتُو ُِب ذَ  ِلَك اأْلَْجِر َشيػْ
ِم َو٬َتَْتِهَد ُب تَػْعِليِمِو َوَعَلى َويَػْقِصَد بِِو َوْجَو اّللَِّ تَػَعاىَل َوَعَلى اْلُمَعلِِّم َأْف يَػْنَصَ  لِْلُمتَػَعلِّ 

اْلُمتَػَعلِِّم َأْف يَػْعِرَؼ ُحْرَمَة ُأْسَتاِذِه َوَيْشُكَر إْحَسانَُو إلَْيِو؛ فَِإنَُّو َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس اَل 
ْف َيُكونُوا ُمتَػَعاِوِنَُت َيْشُكُر اّللََّ َواَل ٬َتَْحَد َحقَُّو َواَل يُػْنِكَر َمْعُروَفُو. َوَعَلى اْلُمَعلِِّمَُت أَ 

َعَلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى َكَما أََمَر النَّيبُّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم بَِقْولِِو: " }اْلُمْسِلُم َأُخو 
طُِفِهْم  اْلُمْسِلِم اَل ُيْسِلُمُو َواَل َيْظِلُمُو{ . َوقَػْولِِو: " }َمَثُل اْلُمْؤِمِنَُت ُب تَػَوادِِّىْم َوتَػَعا

َكَمَثِل اٞتََْسِد اْلَواِحِد إَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َسائُِر اٞتََْسِد اِبْٟتُمَّى َوالسََّهِر{ 
. َوقَػْولِِو َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم " }َواَلَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه اَل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىتَّ ٭تُِبَّ 

َياِف َيُشدُّ بَػْعُضُو أِلَِخيِو ِمْن  ا٠تََْْتِ َما ٭تُِبُُّو لِنَػْفِسِو{ . َوقَػْولِِو: " }اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُػنػْ
َواَل تَػَقاطَُعوا  بَػْعًضا َوَشبََّك بَػُْتَ َأَصابِِعِو{ َوقَاَؿ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم " }اَل َٖتَاَسُدوا

بَػُروا وَُكونُوا ِعَباَد اّللَِّ إْخَوااًن{ . َوَىَذا ُكلُُّو ُب الصَِّحيِ . َوُِب َواَل تَػَباَغُضوا َواَل َتَدا
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السَُّنِن َعْنُو َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَؿ: " }َأاَل أُنَػبُِّئُكْم أِبَْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصَّاَلِة 
َياـِ َوالصََّدَقِة َواأْلَْمِر اِبْلَمعْ  ُروِؼ َوالنػَّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر؟ قَاُلوا: بَػَلى اَي َرُسوَؿ اّللَِّ َوالصِّ

قَاَؿ: َصاَلُح َذاِت اْلبَػُْتِ؛ فَِإفَّ َفَساَد َذاِت اْلبَػُْتِ ِىَي اْٟتَالَِقُة؛ اَل أَُقوُؿ َٖتِْلُق الشََّعَر 
َلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَؿ: " }تُػْفَتُ  َوَلِكْن َٖتِْلُق الدِّيَن{ . َوُب الصَِّحيِ  َعْنُو َصلَّى اّللَُّ عَ 

ًئا؛ إالَّ َرُجاًل  يٍس فَػيُػْغَفُر ِلُكلِّ َعْبٍد اَل ُيْشرُِؾ ابَِّللَِّ َشيػْ   أَبْػَواُب اْٞتَنَِّة ُكلَّ يَػْوـِ اثْػنَػُْتِ َوٜتَِ
َنُو َوبَػُْتَ َأِخيِو َشْحَناُء؛ فَػيُػَقاُؿ: أَْنِظُروا َىَذْيِن َحىتَّ َيصْ  طَِلَحا{ . َوقَاَؿ َصلَّى َكاَف بَػيػْ

اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم " }اَل ٭تَِلُّ ِلُمْسِلِم َأْف يَػْهُجَر َأَخاُه فَػْوَؽ َثاَلٍث؛ يَػْلَتِقَياِف فَػَيُصدُّ َىَذا 
{ . َولَْيَس أِلََحِد ِمْن اْلُمَعلِِّمَُت َأْف يػَ  ُر٫ُتَا الَِّذي يَػْبَدُأ اِبلسَّاَلـِ ْعَتِدَي َوَيُصدُّ َىَذا َوَخيػْ

؛ فَِإفَّ اّللََّ تَػَعاىَل يَػُقوُؿ: }َوالَِّذيَن  َعَلى اآْلَخِر َواَل يُػْؤِذيَُو بَِقْوِؿ َواَل ِفْعٍل بَِغَْتِ َحقٍّ
َس يُػْؤُذوَف اْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت بَِغَْتِ َما اْكَتَسُبوا فَػَقِد اْحَتَمُلوا بُػْهَتااًن َوِإْٙتًا ُمِبيًنا{ . َولَيْ 

؛ َبْل أِلَْجِل أِلَ  َحِد َأْف يُػَعاِقَب َأَحًدا َعَلى َغَْتِ ظُْلٍم َواَل تَػَعدِّي َحدٍّ َواَل َتْضِييِع َحقٍّ
ُ َوَرُسولُُو؛ فَػَقْد قَاَؿ تَػَعاىَل: ِفيَما َرَوى َعْنُو نَِبيُُّو  َىَواُه؛ فَِإفَّ َىَذا ِمْن الظُّْلِم الَِّذي َحرَّـَ اّللَّ

َنُكْم َصلَّى اّللَُّ َعلَ  ْيِو َوَسلََّم " }اَي ِعَباِدي إيّنِ َحرَّْمت الظُّْلَم َعَلى نَػْفِسي َوَجَعْلتو بَػيػْ
٤ُتَرًَّما َفاَل َتظَاَلُموا{ . َوِإَذا َجٌَت َشْخٌص َفاَل ٬َتُوُز َأْف يُػَعاَقَب بَِغَْتِ اْلُعُقوبَِة الشَّْرِعيَِّة 

ْسَتاَذْيِن َأْف يُػَعاِقَبُو ٔتَا َيَشاُء َولَْيَس أِلََحِد َأْف يُػَعاِونَُو َولَْيَس أِلََحِد ِمْن اْلُمتَػَعلِِّمَُت َواأْلُ 
َواَل يُػَواِفَقُو َعَلى َذِلَك ِمْثُل َأْف أَيُْمَر هِبَْجِر َشْخٍص فَػيَػْهُجَرُه بَِغَْتِ َذْنٍب َشْرِعيٍّ أَْو 

َىَذا ِمْن ِجْنِس َما يَػْفَعُلُو القساقسة يَػُقوَؿ: أَقْػَعْدتو أَْو أَْىَدْرتو َأْو ٨َتَْو َذِلَك فَِإفَّ 
َوالرُّْىَباُف َمَع النََّصاَرى واٟتزابوف َمَع اْليَػُهوِد َوِمْن ِجْنِس َما يَػْفَعُلُو أَئِمَُّة الضَّاَللَِة 

دِّيُق الَِّذي ُىَو َخِليَفُة َرُسوِؿ اّللَِّ َصلَّ  ى اّللَُّ َعَلْيِو َواْلَغَوايَِة َمَع أَتْػَباِعِهْم. َوَقْد قَاَؿ الصِّ
َوَسلََّم ُب أُمَِّتِو: َأِطيُعوين َما َأطَْعت اّللََّ فَِإْف َعَصْيت اّللََّ َفاَل طَاَعَة يل َعَلْيُكْم. َوَقْد 
قَاَؿ النَّيبُّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم " }اَل طَاَعَة لَِمْخُلوِؽ ُب َمْعِصَيِة ا٠ْتَاِلِق{ . َوقَاَؿ: " 
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ْن أََمرَُكْم ٔتَْعِصَيِة اّللَِّ َفاَل ُتِطيُعوُه{ . فَِإَذا َكاَف اْلُمَعلُِّم أَْو اأْلُْسَتاُذ َقْد أََمَر هِبَْجِر }مَ 
َشْخٍص؛ أَْو إبِِْىَدارِِه َوِإْسَقاِطِو َوِإبْػَعاِدِه َو٨َتِْو َذِلَك: ُنِظَر ِفيِو فَِإْف َكاَف َقْد فَػَعَل َذنْػبًا 

َب بَِقْدِر َذنِْبِو ِباَل زاَِيَدٍة َوِإْف ملَْ َيُكْن أَْذَنَب َذنْػًبا َشْرِعيِّا ملَْ ٬َتُْز َأْف يُػَعاَقَب َشْرِعيِّا ُعوقِ 
ِبَشْيِء أِلَْجِل َغَرِض اْلُمَعلِِّم َأْو َغَْتِِه. َولَْيَس لِْلُمَعلِِّمَُت َأْف ٭تزبوا النَّاَس َويَػْفَعُلوا َما 

نَػُهْم اْلَعَداوَ  ْخَوِة اْلُمتَػَعاِوِنَُت َعَلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى   ةَ يُػْلِقي بَػيػْ َواْلبَػْغَضاَء َبْل َيُكونُوَف ِمْثَل اإْلِ
 َكَما قَاَؿ تَػَعاىَل: }َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى َواَل تَػَعاَونُوا َعَلى اإْلٍِبِْ َواْلُعْدَواِف{ .

ُهْم َأْف أَيُْخذَ  َعَلى َأَحٍد َعْهًدا ٔتَُوافَػَقِتِو َعَلى ُكلِّ َما يُرِيُدُه؛ َوُمَوااَلِة َمْن  َولَْيَس أِلََحِد ِمنػْ
يُػَوالِيِو؛ َوُمَعاَداِة َمْن يُػَعاِديِو َبْل َمْن فَػَعَل َىَذا َكاَف َمْن ِجْنِس جنكيزخاف َوأَْمثَالِِو الَِّذيَن 

اَلَفُهْم َعُدوِّا اَبِغًيا؛ َبْل َعَلْيِهْم َوَعَلى أَتْػَباِعِهْم ٬َتَْعُلوَف َمْن َوافَػَقُهْم َصِديًقا ُمَوالًِيا َوَمْن خَ 
وا َما َعْهُد اّللَِّ َوَرُسولِِو أِبَْف يُِطيُعوا اّللََّ َوَرُسوَلُو؛ َويَػْفَعُلوا َما أََمَر اّللَُّ بِِو َوَرُسولُُو؛ َو٭ُتَّرِمُ 

ُ َوَرُسولُُو؛ َويَػْرَعْوا ُحُقوَؽ اْلُمعَ  ُ َوَرُسولُُو. فَِإْف َكاَف ُأْسَتاُذ َأَحٍد َحرَّـَ اّللَّ لِِّمَُت َكَما أََمَر اّللَّ
َمْظُلوًما َنَصَرُه َوِإْف َكاَف ظَاِلًما ملَْ يُػَعاِوْنُو َعَلى الظُّْلِم َبْل ٯَتْنَػُعُو ِمْنُو؛ َكَما ثَػَبَت ُِب 

ُو قَاَؿ: " }اُْنُصْر َأَخاؾ ظَاِلًما َأْو َمْظُلوًما الصَِّحيِ  َعْن النَّيبِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَّ 
ِقيَل: اَي َرُسوَؿ اّللَِّ أَْنُصرُُه َمْظُلوًما َفَكْيَف أَْنُصرُُه ظَاِلًما قَاَؿ: َ٘تْنَػُعُو ِمْن الظُّْلِم َفَذِلَك 

ُه{ . َوِإَذا َوَقَع بَػُْتَ ُمَعلٍِّم َوُمَعلٍِّم َأْو تِْلِميٍذ َوتِ  ْلِميٍذ َأْو ُمَعلٍِّم َوتِْلِميٍذ ُخُصوَمٌة َنْصُرؾ إايَّ
 َوُمَشاَجَرٌة ملَْ ٬َتُْز أِلََحِد َأْف يُِعَُت َأَحَد٫ُتَا َحىتَّ يَػْعَلَم اٟتَْقَّ َفاَل يُػَعاِونُُو ِّتَْهِل َواَل هِبََوى

َ َلُو اٟتَْقُّ َأَعاَف اْلُمِحقَّ ِمنػْهُ  َما َعَلى اْلُمْبِطِل َسَواٌء َكاَف َبْل يَػْنظُُر ُب اأْلَْمِر فَِإَذا تَػبَػُتَّ
اْلُمِحقُّ ِمْن َأْصَحابِِو َأْو َأْصَحاِب َغَْتِِه؛ َوَسَواٌء َكاَف اْلُمْبِطُل ِمْن َأْصَحابِِو أَْو 
ـَ َأْصَحاِب َغَْتِِه فَػَيُكوُف اْلَمْقُصوُد ِعَباَدَة اّللَِّ َوْحَدُه َوطَاَعَة َرُسولِِو؛ َواتَِّباَع اٟتَْقِّ َواْلقِ  َيا

آَمُنوا ُكونُوا قَػوَّاِمَُت اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء ّللَِِّ َوَلْو  اِبْلِقْسِط قَاَؿ اّللَُّ تَػَعاىَل: }اَي أَيػَُّها الَِّذينَ 
تَِّبُعوا َعَلى أَنْػُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْػَرِبَُت إْف َيُكْن َغِنيِّا َأْو فَِقَتًا فَاّللَُّ أَْوىَل هِبَِما َفاَل تػَ 
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ا٢ْتََوى َأْف تَػْعِدُلوا َوِإْف تَػْلُووا أَْو تُػْعِرُضوا فَِإفَّ اّللََّ َكاَف ٔتَا تَػْعَمُلوَف َخِبَتًا{ يُػَقاُؿ: َلَوى 
؛ فَِإفَّ السَّاِكَت َعْن اْٟتَقِّ  ْعرَاُض: َأْف َيْكُتَم اٟتَْقَّ يَػْلِوي ِلَسانَُو: فَػُيْخربُ اِبْلَكِذِب. َواإْلِ

فَػَقْد َحَكَم  -َسَواٌء َكاَف اٟتَْقُّ َلُو أَْو َعَلْيِو  -َأْخَرُس. َوَمْن َماَؿ َمَع َصاِحِبِو  َشْيطَافٌ 
يِعِهْم أَْف َيُكونُوا َيًدا  ِْتُْكِم اْٞتَاِىِليَِّة َوَخرََج َعْن ُحْكِم اّللَِّ َوَرُسولِِو َواْلَواِجُب َعَلى ٚتَِ

ِطِل فَػَيُكوَف اْلُمَعظَُّم ِعْنَدُىْم َمْن َعظََّمُو اّللَُّ َوَرُسولُُو َواِحَدًة َمَع اْلُمِحقِّ َعَلى اْلُمبْ 
ـُ ِعْنَدُىْم َمْن َقدََّمُو اّللَُّ َوَرُسولُُو َواْلَمْحُبوُب ِعْنَدُىْم َمْن َأَحبَُّو اّللَُّ َوَرُسولُُو  َواْلُمَقدَّ

ِْتََسِب َما يُػْرِضي اّللََّ َوَرُسوَلُو اَل ِْتََسِب َواْلُمَهاُف ِعْنَدُىْم َمْن أََىانَُو اّللَُّ َوَرُسولُُو 
َ َوَرُسوَلُو فَِإنَُّو اَل َيُضرُّ  َ َوَرُسوَلُو فَػَقْد َرَشَد؛ َوَمْن يَػْعِص اّللَّ  إالَّ اأْلَْىَواِء؛ فَِإنَُّو َمْن يُِطْع اّللَّ

يَنِئٍذ َفاَل َحاَجَة إىَل تَػَفرُِّقِهْم نَػْفَسُو. فَػَهَذا ُىَو اأْلَْصُل الَِّذي َعَلْيِهْم اْعِتَماُدُه. َوحِ 
ُهْم ُِب  َوَتَشيُِّعِهْم؛ فَِإفَّ اّللََّ تَػَعاىَل يَػُقوُؿ: }إفَّ الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشيَػًعا َلْسَت ِمنػْ

ْعِد َما َجاَءُىُم َشْيٍء{ . َوقَاَؿ تَػَعاىَل: }َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوا َواْختَػَلُفوا ِمْن بػَ 
اْلبَػيَِّناُت{ َوِإَذا َكاَف الرَُّجُل َقْد َعلََّمُو ُأْسَتاٌذ َعَرَؼ َقْدَر إْحَسانِِو إلَْيِو َوَشَكرَُه. َواَل َيُشدُّ 

ٍ َوانِْتَسابَُو  َوَسطَُو اَل ِلُمَعلِِّمِو َواَل لَِغَْتِ ُمَعلِِّمِو؛ فَِإفَّ َشدَّ اْلَوَسِط ِلَشْخصِ    -إلَْيِو ُمَعُتَّ
: ِمْن ِبدَِع اْٞتَاِىِليَِّة؛ َوِمْن ِجْنِس التََّحاُلِف الَِّذي َكاَف -َكَما ذُِكَر ُب السَُّؤاِؿ 

اْلُمْشرُِكوَف يَػْفَعُلونَُو؛ َوِمْن ِجْنِس تَػَفرُِّؽ قَػْيٍس َوٯُتَنِّ فَِإْف َكاَف اْلَمْقُصوُد هِبََذا الشَّدِّ 
َلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى فَػَهَذا َقْد أََمَر اّللَُّ بِِو َوَرُسولُُو َلُو َولَِغَْتِِه ِبُدوِف َىَذا َوااِلنِْتَماِء التػََّعاُوَف عَ 

. الشَّدِّ َوِإْف َكاَف اْلَمْقُصوُد بِِو التػََّعاُوَف َعَلى اإْلٍِبِْ َواْلُعْدَواِف فَػَهَذا َقْد َحرََّمُو اّللَُّ َوَرُسولُوُ 
َخَْتٍ فَِفي أَْمِر اّللَِّ َوَرُسولِِو ِبُكلِّ َمْعُروٍؼ اْسِتْغَناٌء َعْن أَْمِر اْلُمَعلِِّمَُت  َفَما ُقِصَد هِبََذا ِمنْ 

 َوَما ُقِصَد هِبََذا ِمْن َشرٍّ فَػَقْد َحرََّمُو اّللَُّ َوَرُسولُُو. فَػَلْيَس ِلُمَعلِِّم َأْف ٭ُتَاِلَف َتاَلِمَذتَُو َعَلى
: اَل َىَذا َواَل لَِغَْتِ اْلُمَعلِّ  ِم َأْف أَيُْخَذ َأَحًدا ِمْن َتاَلِمَذتِِو لِيُػْنَسُبوا إلَْيِو َعَلى اْلَوْجِو اْلِبْدِعيِّ

ْن ابِْتَداًء َواَل إفَاَدًة َولَْيَس لَُو َأْف ٬َتَْحَد َحقَّ اأْلَوَِّؿ َعَلْيِو َولَْيَس ِلأْلَوَِّؿ َأْف ٯَتَْنَع َأَحًدا مِ 
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َْتِِه َولَْيَس لِلثَّاين َأْف يَػُقوَؿ: ُشدَّ يل َوانْػَتِسْب يل ُدوَف ُمَعلِِّمك اأْلَوَِّؿ إفَاَدِة التػََّعلُِّم ِمْن غَ 
ُهَما َواَل يَػتَػَعصَُّب اَل ِلأْلَوَِّؿ َواَل لِلثَّاين   َبْل إْف تَػَعلََّم ِمْن اثْػنَػُْتِ فَِإنَُّو يُػَراِعي َحقَّ ُكلٍّ ِمنػْ

َلُو َأْكثَػَر َكاَنْت رَِعايَػُتُو ِٟتَقِِّو َأْكثَػَر. َوِإَذا اْجَتَمُعوا َعَلى طَاَعِة اّللَِّ  َوِإَذا َكاَف تَػْعِليُم اأْلَوَّؿِ 
َوَرُسولِِو َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى ملَْ َيُكْن َأَحٌد َمَع َأَحٍد ُب ُكلِّ َشْيٍء؛ َبْل َيُكوُف  

اّللَِّ َوَرُسولِِو َواَل َيُكونُوَف َمَع َأَحٍد ُب َمْعِصَيِة ُكلُّ َشْخٍص َمَع ُكلِّ َشْخٍص ُب طَاَعِة 
ْحَساِف َواأْلَْمِر اِبْلَمْعُروِؼ َوالنػَّْهِي  ْدِؽ َواْلَعْدِؿ َواإْلِ اّللَِّ َوَرُسولِِو َبْل يَػتَػَعاَونُوَف َعَلى الصِّ

َرُسولُُو؛ َواَل يَػتَػَعاَونُوَف اَل َعَلى ظُْلٍم َواَل اْلُمْنَكِر َوَنْصِر اْلَمْظُلوـِ وَُكلِّ َما ٭تُِبُُّو اّللَُّ وَ  َعنْ 
َعَصِبيٍَّة َجاِىِليٍَّة َواَل اتَِّباِع ا٢ْتََوى ِبُدوِف ُىَدى ِمْن اّللَِّ َواَل تَػَفرٍُّؽ َواَل اْخِتاَلٍؼ؛ َواَل َشدِّ 

َما أََمَر اّللَُّ بِِو َوَرُسولُُو.  َوَسٍط ِلَشْخِص لِيُػَتابَِعُو ُِب ُكلِّ َشْيٍء َواَل ٭ُتَالَِفُو َعَلى َغَْتِ 
َتِمي َأَحٌد: اَل َلِقيطًا َواَل ثَِقياًل َواَل  َتِقُل َأَحٌد َعْن َأَحٍد إىَل َأَحٍد؛ َواَل يَػنػْ َوِحيَنِئٍذ َفاَل يَػنػْ

َا َولََّدَىا َكْوُف ا َر َذِلَك ِمْن َأْٝتَاِء اْٞتَاِىِليَِّة؛ فَِإفَّ َىِذِه اأْلُُموَر إ٪تَّ أْلُْسَتاِذ يُرِيُد َأْف َغيػْ
ـٌ؛  يُػَواِفَقُو تِْلِميُذُه َعَلى َما يُرِيُد فَػيُػَوايلَ َمْن يُػَوالِيِو َويُػَعاِدَي َمْن يُػَعاِديِو ُمْطَلًقا. َوَىَذا َحَرا

يَب َعَلْيِو َأَحًدا؛ َبْل َٕتَْمُعُهْم السُّنَُّة  َوتُػَفّرِقُػُهْم لَْيَس أِلََحِد َأْف أَيُْمَر بِِو َأَحًدا؛ َواَل ٬تُِ
نَػُهْم َمْعِصَيُة اّللَِّ َوَرُسولِِو حَ  ىتَّ اْلِبْدَعُة؛ ٬َتَْمُعُهْم ِفْعُل َما أََمَر اّللَُّ بِِو َوَرُسولُُو َوتُػَفّرُِؽ بَػيػْ

َعزَّ َوَجلَّ َواَل  َيِصََت النَّاُس أَْىَل طَاَعِة اّللَِّ َأْو أَْىَل َمْعِصَيِة اّللَِّ َفاَل َتُكوُف اْلِعَباَدُة إالَّ ّللَِّ 
الطَّاَعُة اْلُمْطَلَقُة إالَّ َلُو ُسْبَحانَُو َولَِرُسولِِو َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم. َواَل رَْيَب أَنػَُّهْم إَذا  

َتِقُل َكاَف اْلمُ   -َأْي َمْن َعلََّمُو ُأْسَتاٌذ َكاَف ٤ُتَالًِفا َلُو  -َكانُوا َعَلى َعاَدهِتِْم اْٞتَاِىِليَِّة  نػْ
ـٌ  َر َمْوثُوٍؽ بَِعْقِدِه؛ َوَىَذا أَْيًضا َحَرا َعْن اأْلَوَِّؿ إىَل الثَّاين ظَاِلًما اَبِغًيا اَنِقًضا لَِعْهِدِه َغيػْ
ِه َوِإٍْبُ َىَذا أَْعَظُم ِمْن إٍبِْ َمْن ملَْ يَػْفَعْل ِمْثَل ِفْعِلِو؛ َبْل ِمْثُل َىَذا إَذا انْػتَػَقَل إىَل َغَْتِ ُأْسَتاذِ 

بَِعْهِد اّللَِّ َوَرُسولِِو  َوَحاَلَفُو َكاَف َقْد فَػَعَل َحرَاًما؛ فَػَيُكوُف ِمْثَل ٟتَِْم ا٠ْتِْنزِيِر اْلَميِِّت فَِإنَُّو اَل 
َأْوََب َواَل بَِعْهِد اأْلَوَِّؿ؛ َبْل َكاَف ٔتَْنزَِلِة اْلُمَتاَلِعِب الَِّذي اَل َعْهَد َلُو َواَل ِديَن َلُو َواَل 
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َها نَػَقَض َعْهَد وَ  فَاَء. َوَقْد َكانُوا ُب اْٞتَاِىِليَِّة ٭ُتَاِلُف الرَُّجُل قَِبيَلًة فَِإَذا َوَجَد أَقْػَوى ِمنػْ
ُقُضوا  -َوُىَو َشِبيٌو ِْتَاِؿ َىُؤاَلِء  -اأْلُوىَل َوَحاَلَف الثَّانَِيَة  فَأَنْػَزَؿ اّللَُّ تَػَعاىَل: }َواَل تَػنػْ

وِْكيِدَىا َوَقْد َجَعْلُتُم اّللََّ َعَلْيُكْم َكِفياًل إفَّ اّللََّ يَػْعَلُم َما تَػْفَعُلوَف{ }َواَل اأْلَٯْتَاَف بَػْعَد تػَ 
َنُكْم َأْف  َتُكونُوا َكالَّيِت نَػَقَضْت َغْز٢َتَا ِمْن بَػْعِد قُػوٍَّة أَْنَكااًث تَػتَِّخُذوَف أٯَْتَاَنُكْم َدَخاًل بَػيػْ

ُتْم ِفيِو َتُكوَف أُمٌَّة ِىَي أَْرىَب مِ  ُلوُكُم اّللَُّ بِِو َولَيُػبَػيَِّننَّ َلُكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َما ُكنػْ َا يَػبػْ ْن أُمٍَّة إ٪تَّ
َٗتَْتِلُفوَف{ }َوَلْو َشاَء اّللَُّ َٞتََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي َمْن 

تُ  ـٌ بَػْعَد َيَشاُء َولَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكنػْ َنُكْم فَػَتزِؿَّ َقَد ْم تَػْعَمُلوَف{ }َواَل تَػتَِّخُذوا أٯَْتَاَنُكْم َدَخاًل بَػيػْ
ثُػُبوهِتَا َوَتُذوُقوا السُّوَء ٔتَا َصَدْدًُبْ َعْن َسِبيِل اّللَِّ َوَلُكْم َعَذاٌب َعِظيٌم{ . َوَعَلْيِهْم َأْف 

نَػُهْم َمْن ُيْظِهُر ظُْلًما َأْو فَاِحَشًة  أَيْ٘تَُِروا اِبْلَمْعُروِؼ َويَػتَػَناَىْوا َعنْ  اْلُمْنَكِر َواَل َيَدُعوا بَػيػْ
َواَل َيَدُعوا َصِبيِّا أَْمَرَد يَػتَػبَػرَُّج أَْو ُيْظِهُر َما يَػْفنِتُ بِِو النَّاَس َواَل َأْف يُػَعاِشَر َمْن يُػتػََّهُم 

َف َشْخًصا َعَلى َأْف يُػَوايلَ َمْن َوااَلُه بِِعْشَرتِِو َواَل ُيْكَرـَ لَِغَرِض فَاِسٍد. َوَمْن َحالَ 
َويُػَعاِدَي َمْن َعاَداُه َكاَف ِمْن ِجْنِس التًت اْلُمَجاِىِديَن ُِب َسِبيِل الشَّْيطَاِف َوِمْثُل َىَذا 

َيُكوَف  َأفْ لَْيَس ِمْن اْلُمَجاِىِديَن ُِب َسِبيِل اّللَِّ تَػَعاىَل َواَل ِمْن ُجْنِد اْلُمْسِلِمَُت َواَل ٬َتُوُز 
ِمْثُل َىُؤاَلِء ِمْن َعْسَكِر اْلُمْسِلِمَُت؛ َبْل َىُؤاَلِء ِمْن َعْسَكِر الشَّْيطَاِف َوَلِكْن ٭َتُْسُن َأْف 
يَػُقوَؿ لِِتْلِميِذِه: َعَلْيك َعْهَد اّللَِّ َوِميثَاَقُو َأْف تَػَوايلَ َمْن َواىَل اّللََّ َوَرُسوَلُو َوتُػَعاِدَي َمْن 

ّللََّ َوَرُسولَُو َوتُػَعاِوَف َعَلى اْلربِّ َوالتػَّْقَوى َواَل تُػَعاِوَف َعَلى اإْلٍِبِْ َواْلُعْدَواِف َوِإَذا َكاَف َعاَدى ا
اٟتَْقُّ َمِعي َنَصْرت اٟتَْقَّ َوِإْف ُكْنت َعَلى اْلَباِطِل ملَْ تَػْنُصْر اْلَباِطَل. َفَمْن اْلتَػَزـَ َىَذا َكاَف 

ُِب َسِبيِل اّللَِّ تَػَعاىَل الَِّذيَن يُرِيُدوَف َأْف َيُكوَف الدِّيُن ُكلُُّو ّللَِِّ َوَتُكوَف   ِمْن اْلُمَجاِىِدينَ 
َكِلَمُة اّللَِّ ِىَي اْلُعْلَيا. َوُب الصَِّحيَحُْتِ: }َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم ِقيَل َلُو: اَي 

؟ َرُسوَؿ اّللَِّ الرَُّجُل يُػَقاتِ  يًَّة َويُػَقاِتُل راَِيًء فََأيُّ َذِلَك ُِب َسِبيِل اّللَِّ ُل ُشَجاَعًة َويُػَقاِتُل ٛتَِ
{ . فَِإَذا َكاَف اْلُمَجاِىُد  فَػَقاَؿ: َمْن قَاَتَل لَِتُكوَف َكِلَمُة اّللَِّ ِىَي اْلُعْلَيا فَػُهَو ُب َسِبيِل اّللَِّ
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يًَّة لِْلُمْسِلِمُتَ  ؛ أَْو يُػَقاِتُل راَِيًء لِلنَّاِس لَِيْمَدُحوُه؛ أَْو يُػَقاِتُل ِلَما ِفيِو ِمْن الَِّذي يُػَقاِتُل ٛتَِ
الشََّجاَعِة: اَل َيُكوُف ِقَتالُُو ُب َسِبيِل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َحىتَّ يُػَقاِتَل لَِتُكوَف َكِلَمُة اّللَِّ ِىَي 

ِصَناَعَة اْلِقَتاِؿ َمْبِنيِّا َعَلى َأَساٍس فَاِسٍد لِيُػَعاِوَف اْلُعْلَيا َفَكْيَف َمْن َيُكوُف أَْفَضُل تَػَعلُِّمِو 
َشْخًصا ٥َتُْلوقًا َعَلى َشْخٍص ٥َتُْلوٍؽ َفَمْن فَػَعَل َذِلَك َكاَف ِمْن أَْىِل اْٞتَاِىِليَِّة اْٞتَُهاَلِء 

ْساَلـِ َوِمْثُل َىُؤاَلِء َيْسَتِحقُّو  َف اْلُعُقوبََة اْلَبِليَغَة الشَّْرِعيََّة والتًت ا٠ْتَارِِجَُت َعْن َشرِيَعِة اإْلِ
الَّيِت تَػْزُجُرُىْم َوأَْمثَا٢َتُْم َعْن ِمْثِل َىَذا التػََّفرُِّؽ َوااِلْخِتاَلِؼ؛ َحىتَّ َيُكوَف الدِّيُن ُكلُُّو ّللَِِّ 

َوَرُسولِِو َو٭تُِبُّوَف ّللَِِّ َويُػْبِغُضوَف  َوَيُكونُوَف قَائِِمَُت اِبْلِقْسِط يُػَواُلوَف ّللَِّ  َوالطَّاَعُة ّللَِِّ َوَرُسولِوِ 
َهْوَف َعْن اْلُمْنَكِر. َولِْلُمَعلِِّمَُت َأْف َيْطلُُبوا ُجْعاًل ٦تَّْن يُػَعلِّ  ُمونَُو ّللَِِّ َوأَيُْمُروَف اِبْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

َناَعَة؛ فَِإفَّ َأْخَذ اْٞتُْعِل َواْلِعَوِض َعَلى تَػْعِليِم  َناَعِة َجائٌِز َوااِلْكِتَساَب َىِذِه الصِّ َىِذِه الصِّ
ِبَذِلَك َأْحَسُن اْلَمَكاِسِب َوَلْو أَْىَدى اْلُمَعلَُّم أِلُْسَتاِذِه أِلَْجِل تَػْعِليِمِو َوأَْعطَاُه َما َحَصَل 

ِتْكرَائِِو اْٟتَانُوَت  َلُو ِمْن السََّبِق أَْو َغَْتِ السََّبِق ِعَوًضا َعْن تَػْعِليِمِو َوَٖتِْصيِلِو اآْلاَلِت َواسْ 
َكاَف َذِلَك َجائِزًا ِلأْلُْسَتاِذ قَػُبولُُو َوَبْذُؿ اْلِعَوِض ُب َذِلَك ِمْن أَْفَضِل اأْلَْعَماِؿ َحىتَّ إفَّ 
يلُّ الشَّرِيَعَة َمَضْت أِبَنَُّو ٬َتُوُز َأْف يُػْبَذَؿ اْلِعَوُض لِْلُمَسابَِقُْتِ ِمْن َغَْت٫ِِتَا. فَِإَذا َأْخرََج وَ 

ِبِل َكاَف َذِلَك َجائِزًا  اأْلَْمِر َمااًل ِمْن بَػْيِت اْلَماِؿ لِْلُمَسابَِقُْتِ اِبلنُّشَّاِب َوا٠ْتَْيِل َواإْلِ
اِبتَِّفاِؽ اأْلَِئمَِّة. َوَلْو تَػبَػرََّع َرُجٌل ُمْسِلٌم بَِبْذِؿ اْٞتُْعِل ُب َذِلَك َكاَف َمْأُجورًا َعَلى َذِلَك  

ْعِطيِو الرَُّجُل ِلَمْن يُػَعلُِّمُو َذِلَك ُىَو ٦تَّْن يُػثَاُب َعَلْيِو َوَىَذا أِلَفَّ َىِذِه َكَذِلَك َما يػُ 
َفَعتُػَها َعامٌَّة لِْلُمْسِلِمَُت فَػَيُجوُز َبْذُؿ اْلِعَوِض ِمْن آَحاِد اْلُمْسِلِمَُت َفَكاَف  اأْلَْعَماَؿ َمنػْ

يًعا اْلِعَوضَ  وََكاَف َمَعُهَما آَخُر ٤ُتَلِّاًل يكافيها َكاَف َذِلَك َجائًِزا  َجائًِزا َوِإْف َأْخَرَجا ٚتَِ
ًئا طَاَبْت بِِو نَػْفُسُو ِمْن َغَْتِ إْلَزاـٍ َلُو َأْطَعمَ  نَػُهَما ٤ُتَلٌِّل فَػَبَذَؿ َأَحُد٫ُتَا َشيػْ  َوِإْف ملَْ َيُكْن بَػيػْ

 َرِفيِقِو: َكاَف َذِلَك َجائًِزا.بِِو اْٞتََماَعَة َأْو أَْعطَاُه لِْلُمَعلِِّم َأْو أَْعطَاُه لِ 
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َوَأْصُل َىَذا َأْف يُػْعَلَم َأفَّ َىِذِه اأْلَْعَماَؿ َعْوٌف َعَلى اٞتَِْهاِد ُب َسِبيِل اّللَِّ َواٞتَِْهاُد ُِب 
ُعْلَيا. َوِٚتَاُع َسِبيِل اّللَِّ َمْقُصوُدُه َأْف َيُكوَف الدِّيُن ُكلُُّو ّللَِِّ َوأَْف َتُكوَف َكِلَمُة اّللَِّ ِىَي الْ 

َئاِف: َأَحُد٫ُتَا: َأْف اَل نَػْعُبَد إالَّ اّللََّ تَػَعاىَل. َوالثَّاين: َأْف نَػْعُبَدُه ٔتَا َشرََّع؛ اَل  الدِّيِن َشيػْ
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل{ قَاَؿ اْلُفَضْيل ْبُن  نَػْعُبُدُه اِبْلِبدَِع َكَما قَاَؿ تَػَعاىَل: }لِيَػبػْ

َياٍض: َأْخَلُصُو َوَأْصَوبُُو. ِقيَل َلُو: َما َأْخَلُصُو َوَأْصَوبُُو؟ قَاَؿ: إفَّ اْلَعَمَل إَذا َكاَف عِ 
َخاِلًصا َوملَْ َيُكْن َصَوااًب ملَْ يُػْقَبْل؛ َوِإَذا َكاَف َصَوااًب َوملَْ َيُكْن َخاِلًصا ملَْ يُػْقَبْل َحىتَّ َيُكوَف 

. َوالصََّواُب: َأْف َيُكوَف َعَلى السُّنَِّة. وََكاَف ُعَمُر َخاِلًصا َصَوااًب َوا٠ْتَالِ  ُص: َأْف َيُكوَف ّللَِِّ
ْبُن ا٠تَْطَّاِب يَػُقوُؿ ُِب ُدَعائِِو: اللَُّهمَّ اْجَعْل َعَمِلي ُكلَُّو َصاِٟتًا؛ َواْجَعْلُو ِلَوْجِهك 

ًئا. َوَىَذا ُىَو دِ  ْساَلـِ الَِّذي أَْرَسَل اّللَُّ بِِو ُرُسَلُو َخاِلًصا؛ َواَل َٕتَْعْل أِلََحِد ِفيِو َشيػْ يُن اإْلِ
ـُ ّللَِِّ َوْحَدُه. َفَمْن ملَْ َيْسَتْسِلْم َلُو َكاَف ُمْسَتْكربًا َعْن  َوأَنْػَزَؿ بِِو ُكتُػَبُو َوُىَو ااِلْسِتْساَل

َجَهنََّم  ٌب َسَيْدُخُلوفَ ِعَباَدتِِو َوَقْد قَاَؿ تَػَعاىَل: }إفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَف َعْن ِعَبادَ 
َداِخرِيَن{ َوَمْن اْسَتْسَلَم ّللَِِّ َولَِغَْتِِه َكاَف ُمْشرًِكا؛ فَػَقْد قَاَؿ تَػَعاىَل: }إفَّ اّللََّ اَل يَػْغِفُر َأْف 

ُبُد إالَّ اّللََّ َواَل ُيْشَرَؾ بِِو{ َو٢ِتََذا َكاَف ّللَِِّ َحقّّ اَل َيْشرَُكُو ِفيِو َأَحٌد ِمْن اْلَمْخُلوِقَُت َفاَل يَػعْ 
اَؿ ٮَتَاُؼ إالَّ اّللََّ َواَل يَػتَِّقي إالَّ اّللََّ َواَل يَػتَػوَكَُّل إالَّ َعَلى اّللَِّ َواَل َيْدُعو إالَّ اّللََّ َكَما قَ 
َك تَػَعاىَل: }فَِإَذا فَػَرْغَت فَاْنَصْب{ }َوِإىَل رَبَِّك فَاْرَغْب{ " َوقَاَؿ تَػَعاىَل: }َوَقَضى رَبُّ 
ُه{ . َوقَاَؿ تَػَعاىَل: }َوَمْن يُِطِع اّللََّ َوَرُسوَلُو َوٮَتَْش اّللََّ َويَػتػَّْقِو فَُأولَئِ  َك َأالَّ تَػْعُبُدوا إالَّ إايَّ

 ُىُم اْلَفائُِزوَف{ فَالطَّاَعُة ّللَِِّ َوالرَُّسوِؿ َوا٠تَْْشَيُة َوالتػَّْقَوى ّللَِِّ َوْحَدُه. َوقَاَؿ تَػَعاىَل: }َوَلوْ 
إانَّ أَنػَُّهْم َرُضوا َما آاَتُىُم اّللَُّ َوَرُسولُُو َوقَاُلوا َحْسبُػَنا اّللَُّ َسيُػْؤتِيَنا اّللَُّ ِمْن َفْضِلِو َوَرُسولُُو 
يَتاُء فَلِ  لَِّو إىَل اّللَِّ رَاِغُبوَف{ . فَالرَّْغَبُة إىَل اّللَِّ َوْحَدُه َوالتََّحسُُّب ابَِّللَِّ َوْحَدُه. َوأَمَّا اإْلِ

َوالرَُّسوِؿ َكَما قَاَؿ تَػَعاىَل: }َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا{ . 
ـُ َما َحرََّمُو َوالدِّيُن َما َشَرَعُو فَػَلْيَس أِلََحِد ِمْن اْلَمَشاِيِخ  فَاٟتَْاَلُؿ َما َحلََّلُو َواْٟتَرَا
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يِع  َواْلُمُلوِؾ َواْلُعَلَماءِ  َواأْلَُمرَاِء َواْلُمَعلِِّمَُت َوَسائِِر ا٠ْتَْلِق ُخُروٌج َعْن َذِلَك َبْل َعَلى ٚتَِ
ْساَلـِ الَِّذي بَػَعَث اّللَُّ بِِو ُرُسَلُو؛ َوَيْدُخُلوا بِِو ُكلُُّهْم ُب ِديِن  ا٠ْتَْلِق َأْف َيِديُنوا ِبِديِن اإْلِ

ـَ  َوِإَماـِ اْلُمتَِّقَُت َخَْتِ ا٠ْتَْلِق َوَأْكَرِمِهْم َعَلى اّللَِّ ٤ُتَمٍَّد َعْبِدِه  َخاًبَِ الرُُّسِل َوَسيِِّد َوَلِد آَد
 َوَرُسولِِو َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم َتْسِليًما وَُكلُّ َمْن أََمَر أِبَْمِر َكائًِنا َمْن َكاَف ُعِرَض َعَلى

ُ اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة؛ فَِإْف َواَفَق َذِلَك  قُِبَل َوِإالَّ ُردَّ؛ َكَما َجاَء ُب الصَِّحيَحُْتِ َعْنُو َصلَّى اّللَّ
َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَؿ: " }َمْن َعِمَل َعَماًل لَْيَس َعَلْيِو أَْمُراَن فَػُهَو َردّّ{ َأْي: فَػُهَو َمْرُدوٌد. 

َوأَقْػَوا٢ِتِْم: اْلَمْعُروُؼ َواْلُمْنَكُر َوا٢ْتَْدُي َوالضَّاَلُؿ  فَِإَذا َكاَف اْلَمَشاِيُخ َواْلُعَلَماُء ُب َأْحَوا٢ِتِمْ 
ولُُو َوالرََّشاُد َواْلَغيُّ َوَعَلْيِهْم َأْف يَػُردُّوا َذِلَك إىَل اّللَِّ َوالرَُّسوِؿ فَػيَػْقبَػُلوا َما قَِبَلُو اّللَُّ َوَرسُ 

ْلُمَعلِِّمَُت َوأَْمثَا٢ِتِْم َوَقْد قَاَؿ اّللَُّ تَػَعاىَل: }اَي أَيػَُّها َويَػُردُّوا َما َردَُّه اّللَُّ َوَرُسولُُو: َفَكْيَف ابِ 
وُه الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْف تَػَناَزْعُتْم ُب َشْيٍء فَػُردُّ 

ُتْم تُػْؤِمُنو  ٌر َوَأْحَسُن أَتِْوياًل{ َوَقْد إىَل اّللَِّ َوالرَُّسوِؿ إْف ُكنػْ َف اِبّللَِّ َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َذِلَك َخيػْ
رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنْػَزَؿ َمَعهُ  ُ النَِّبيَُِّت ُمَبشِّ ُم قَاَؿ تَػَعاىَل: }َكاَف النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فَػبَػَعَث اّللَّ

يَما اْختَػَلُفوا ِفيِو َوَما اْختَػَلَف ِفيِو إالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه اْلِكَتاَب اِبٟتَْقِّ لَِيْحُكَم بَػُْتَ النَّاِس فِ 
نَػُهْم فَػَهَدى اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَػَلُفوا ِفيِو ِمَن  ِمْن بَػْعِد َما َجاَءتْػُهُم اْلبَػيَِّناُت بَػْغًيا بَػيػْ

ُ يَػْهِدي َمْن َيَشاُء إىَل ِصَرا ٍط ُمْسَتِقيٍم{ . فَػَنْسَأُؿ اّللََّ تَػَعاىَل َأْف يَػْهِديَػنَا اٟتَْقِّ إبِِْذنِِو َواّللَّ
دِّيِقُتَ   َوَسائَِر إْخَوانَِنا إىَل ِصَراِطِو اْلُمْسَتِقيِم؛ ِصَراِط الَِّذيَن أَنْػَعَم َعَلْيِهْم ِمْن النَِّبيَُِّت َوالصِّ

ا.ىػػػػػػ كالمو رٛتو هللا " ُسْبَحانَُو َأْعَلُم.َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِٟتَُِت َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا. َوَاّللَُّ 
 .كتاب اٞتهاد ُب ٣تموع الفتاوىمن  

۞۞۞۞۞۞۞ 
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 ...وختاماً 

أف أذكر نفسي وإخواين األحبة أف أعظم ا٨تراؼ عن ا١تنهج القوًن ٯتكن أف يقع  دأو 
على األرض وىو "الشرؾ" قد نشأ ُب بٍت آدـ عندما زّين الشيطاف لبعضهم ا٨ترافاً 

 عن اٟتق ْتجة "ا١تصلحة الشرعية"..

 

 لقد أشار عليهم أف يشّيدوا ٘تاثياًل ١تن مات من صاٟتيهم حىت إذا رأوىا تذكروا
أصحاهبا فثبتوا على ما كاف ىؤالء عليو من الطاعة والعبادة؛ وىكذا ىي دعوات 

من التزيُت كٌل ْتسب ما يناسبو؛ ورٔتا أف بناة  الشيطاف دومًا تكوف ٤تاطًة هبالةٍ 
ىذه األصناـ مل يشاىدوا تسرب الشرؾ إىل القلوب ُب حياهتم، ولكنهم بذروا بذرة 

ولكن األكيد أف ىذه البذرة قد ٪تت وأٙترت  ...رٔتا ... اال٨تراؼ.. ْتسن نية ؟؟
 شجرًة خبيثة تكابد البشرية حىت يومنا ىذا من قي  ٙتراهتا العفنة.

وا على اٟتق، واثبتوا على الطريق، وٕتنبوا حبائل الشيطاف، وتذكروا أف فعض
 ال يعد٢تا شئ... -أي سالمة اٟتق-السالمة

 زاركم..وإال فتجهزوا ٟتمل أوزاركم وأوزاراً مع أو 

 .وكما قاؿ سيد:" إف تربئة األشخاص ال تساوي تشويو ا١تنهج"

 .وآخر دعواان أف اٟتمد هلل رب العا١تُت

 

 
 


