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وِد٬م٧ِمَ (: تعاىل قال ـَ َآَمـُقا اٗمَُّؼقا اهللَ َو٭ُمقُكقا َمَع اٮمصَّ ِذي َو اٮمَّ  )َيو َأُّيه

 [111: ]سورة التوبة

وِر ُرََحَوُء َٖمقْـَُفْؿ ( : أيضاً وقال اُء ٥َمَٝم اٮمُؽػَّ ـَ َمَعُف َأ٢ِمدَّ ِذي ٌد َر١ُمقُل اهللِ َواٮمَّ ُِمَؿَّ

ًدا َيبْتَ  ًعو ١ُمجَّ ـْ َٗمَراُهْؿ ُر٭مَّ ـَ اهللِ َوِرْوَقاًكو ١ِمقََمُهْؿ ِٓم ُوُٙمقِهِفْؿ ِم ُغقَن ٫َمْضًًل ِم

ُجقِد َذٮمَِؽ َمثَُؾُفْؿ ِٓم اٮمتَّْقَراِة َوَمثَُؾُفْؿ ِٓم اإِلْكِجقِؾ ٭َمَزْرٍع َأْٛمَرَج ٢َمْطَلُه  َأَ٘مِر اٮمسه

اَع ٮمِقَغِ  رَّ وَر َو٥َمَد اهللُ ٫َمَآَزَرُه ٫َمو١ْمتَْغَؾَظ ٫َمو١ْمتََقى ٥َمَٝم ١ُمق٬مِِف ُيْعِجُى اٮمزه قَظ ِِبُِؿ اٮمُؽػَّ

وِِلَوِت ِمـُْفْؿ َمْغِػَرًة َوَأْٙمًرا ٥َمظِقًَم  ـَ َآَمـُقا َو٥َمِؿُؾقا اٮمصَّ ِذي   )اٮمَّ

 [91: الفتح]سورة 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ب  

 اإلهداء
 

 

 اإلهــــــذاء 
 

 

 

 

 

 ...إىل
 

  حموذ الكزَن والنيب، العظُن اخللق صاحب 

 إىل روح والذٌ الذٌ كاى َخونً أى َزي هذا الُىم  

 األفضل إىل دوهاً والطوىح، العالُت اذلوت ًفسٍ يف غزسج اليت العظُوت ادلـــزأة والذحــٍ إلـً 

 سوجـــــــٍ     بعـــــــذ رســـــــى  اه يف حُـــــــاحٍ األعــلــــــــً الـوثــــــــل أعخبــــــــز  هــــــــي إلــــــــً 

  .. رمحه اه. الزًخُسٍ العشَش عبذ/ الذكخىر

 الىطي ثزي بذهائهن رووا الذَي الشهذاء أرواح إىل 

 يف كل هكاى  نالظل سجىى يف الزابضت األسىد إىل 

 صقل يف البارس الذور ذلي كاى واللىاحٍ اإلسالهُت النسائُت احلزكت قُادة يف أخىاحٍ إىل 

 شخصُيت

ـــٍ أوالدٌ  ـــذاث وبناح ـــذٌ فـــل ــذَي، كبـ ــذور ذلــن كــاى ال ــىفر يف ال ــق الفزصــت ح  لخحقُ

 .طوىحاحٍ

 إىل كل هي كاى له دور يف إثزاء هذا البحث 

 أهدي هذا اجلهد املتىاضع



  

 ج  

 شكر كتقدير

 

 

 شكز وتقذيز
َِزيَدكَُّؽؿْ ...: تعالى اهلل قكؿ مف انطبلقان  َٕ ـْ ٢َمَؽْرُٗمْؿ 

 عمى  اهلل أحمد فإنني، [7: ]إبراهيـ  ...ٮَمئِ
 هػػذا يكػػكف أف تعػػالى كأسػػ ل ، الرسػػالة هػػذ  إتمػػاـ عمػػى أعػػانني مػػا العمػػـ مػػف آتػػاني بػػ ف نعمػػ  جزيػػؿ
 ب . كأف يجعم  عممان يينتفع، الكريـ لكجه  خالصان  العمؿ

 بالشكر أتكج  فإنني، (1)"الناس يشكر ال من اهلل يشكر ال":  اهلل رسكؿ قكؿ مف كانطبلقان 
 ككػاف، كتكجيهػات جهػد مػف بذلػ  مػا عمى الدىشانحمدي  الكريم عبد/ الدكتكر أستاذم إلى الجزيؿ

 .حسنات  ميزاف في ذلؾ يجعؿ أفسائمة المكلى ، هذ  الرسالة إثراء في الدكر ل 

 : المناقشة لجنة عضكم الكريميف ألستاذمٌ  كالعرفاف بالشكر ـأتقد كما

 .اهلل حفظو زكريا إبراىيم الزميمي  / الدكتور األستاذ

 .اهلل حفظو عنبر ىاشم ودمحم/  الدكتور

ثرائها كتصكيبها كتنقيحها الرسالة هذ  تحكيـ لقبكلهما  كتخرج أكمها تؤتي حتى بالتكجيهات كا 
 .الجزاء خير عني اهلل جزاهماف حمة كأبهى صكرة أفضؿ في

كأخص أساتذتي في ، اإلسبلمية الجامعة في التدريسية الهيئة إلى الجزيؿ بالشكر أتكج  كما
 ككمية أصكؿ الديف.، لقرآفكعمـك ا قسـ التفسير

 كػػذلؾ الشػػكر، إلكمػػاؿ الدراسػػة لمدراسػػات العميػػا التػػي أتاحػػت لػػي الفرصػػة مكصػػكؿ كالشػػكر
 .كأهم  العمـ خدمة في جهد مف يبذلكن  ما عمى اإلسبلمية عةالجام أمناء كرئاسة لمجمس

                                                           

، مؤسسػػػة الرسػػػالة، قػػػاؿ شػػػعيب األرنػػػاؤكط: 1(، تحقيػػػؽ شػػػعيب األرنػػػاؤكط، ط 13/322/7938مسػػػند أحمػػػد ) ( 1)
(، كتػػػاب األدب، بػػػاب فػػػي شػػػكر المعػػػركؼ،  4/255/4811بػػي داكد ) إسػػناد  صػػػحي  عمػػػى شػػػرط مسػػػمـ، كسػػػنف أ

 محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصريةػ صيدا ػ بيركت، قاؿ األلباني: صحي .



 

 د  

 الػمقػػدمػة

 ادلقذمــت
 ٭ُمـْتُتؿْ : تعػالى فقػاؿ، لمنػاس أخرجت أمة خير جعمنا الذم هلل الحمد، العالميف رب هلل الحمد

يٍ  َٛمْٞمَ  ًْ  ُأمَّ ـِ  َوَٗمـَْفْقنَ  ٖمِوٜمَْعُروِف  َٗمْلُمُرونَ  ٮمِؾـَّوسِ  ُأْٛمِرَٙم ـَ  َوٮَمقْ  ٖمِوهللِ  نَ َوُٗمْمِمـُق اُٜمـَْؽرِ  ٥َم  ٮَمَؽونَ  اٮمؽَِتوِب  َأْهُؾ  َآَم
ا ـُقنَ  ِمـُْفؿُ  ََلُؿْ  َٛمْٞمً  اهلل أرسم  الذم عمى كالسبلـ كالصبلة ، [111: ]آؿ عمراف اٮمَػو١ِمُؼقنَ  َوَأ٭ْمَثُرُهؿُ  اُٜمْمِم
 .أجمعيف كصحب  آل  كعمى اهلل عبد بف محمد، لمعالميف رحمة

 متمسػكة كهي إال اإلسبلـ دكلة عمى قكة فترة مرٌ  ما أن  جدي اإلسبلمي لمتاريخ المستقرئ إف
 .اهلل رسكؿ محمد، اهلل إال إل  ال راية رفع أجؿ مف كمجتمعة، اإلسبلـ ب خبلؽ

 هنػػا مػػف، كمتنػػاحرة مةشػػرذتكم اإلسػػبلـ تطبيػػؽ عػػف مبتعػػدة كهػػي إال ضػػعؼ فتػػرة مػػرت كمػػا
 فػي كالسػبلـ العػدؿ كنشػر، اإلسػبلـ ةدكلػ إقامػة أجػؿ مػف؛ المسػمميف حيػاة فػي الجماعػة أهمية جاءت
ـْ : تعػػالى فقػاؿ ذلػػؾ عمػى الكػػريـ القػرآف حػػث كلقػد، أجمػػع العػالـ تتيٌ  ِمتتـُْؽؿْ  َوٮْمتتَتُؽ  اخلَتتْٞمِ  إ٨َِم  َيتتْد٥ُمقنَ  ُأمَّ

ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوَٜمْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ   تبػارؾ حػؽال كبػٌيف، [111: ]آؿ عمػراف اُٜمْػؾُِحتقنَ  ُهتؿُ  َوُأوٮَمِئتَؽ  اُٜمـَْؽترِ  ٥َمت
ـَ : قائػؿ مف عزٌ  فقاؿ المؤامرات كمكاجهة الباطؿ مدافعة في كالمكاالة الجماعة أهمية كتعالى ِذي  َواٮمَّ
َّٓ  َٖمْعضٍ  َأْوٮمَِقوءُ  َٖمْعُضُفؿْ  ٭َمَػُروا ـْ  َٗمْػَعُؾقهُ  إِ  كأف خاصػة ؛[77: ]األنفػاؿ ٭َمبِتٞمٌ  َو٫َمَستودٌ  إَْرضِ  ِٓم  ٫مِْتـَتيٌ  َٗمُؽت
 المعاهػدات؛ كيعقػد، األحػبلؼ كيقػيـ يتجمػع نجػد  - أيدلكجياتػ  اخػتبلؼ كرغـ - أشكال  بكؿ الباطؿ
 .كأهم  الحؽ لمحاربة

ـــــــ":  اهلل رسػػػػػػػكؿ فقػػػػػػػاؿ الجماعػػػػػػػة؛ أهميػػػػػػػة لتبػػػػػػػيف السػػػػػػػنة فػػػػػػػي األدلػػػػػػػة كردت كػػػػػػػذلؾ  دُ ي
ــوِ ا ــ َ  لمَّ ةِ  َم َماَعــ َج ةِ   ": أيضػػان  كقػػاؿ، (1)"اْل َماَعــ َج اْل ْم ِب ُك ــْي َم ــةَ ، َع ــاُكْم َواْلُفْرَة يَّ ــَ  ، َواِ  ــْيَطاَن َم ــِننَّ الشَّ َف

 .(2)" َوَمْن َأرَاَد ُبْحُبَحَة اْلَجنَِّة َفَعَمْيِو ِباْلَجَماَعةِ ، َوُىَو ِمَن االْثَنْيِن َأْبَعدُ ، اْلَواِحدِ 

 لعشػػرات كمهانػػة مذلػػة فػػي عاشػػت أنهػػا يجػػد األيػػاـ هػػذ  فػػي اإلسػػبلمية األمػػة لكاقػػع كالمتتبػػع
 أيػف: لنتسػاءؿ يدفعنا مما، صهيكأمريكية كهيمنة، كاجتماعيان  اسيان كسي اقتصاديان  شقاءن  عاشت، السنيف
 ؟ لمناس أيخرجت أمة خير أنها مع مهينة ذليمة األمة كلماذا ؟ العالـ أستاذية لها أككمت التي األمة

                                                           

(، أبكاب الفتف، باب مػا جػاء فػي لػزـك الجماعػة، صػحح  األلبػاني )صػحي  1954/  505/  3سنف الترمذم )( 1)
 (.2/1122الجامع الصغير 

(، أبػػكاب الفػػتف، بػاب مػػا جػػاء فػػي لػزـك الجماعػػة، كصػػحح  األلبػػاني فػػي إركاء 465/2165/ 4سػنف الترمػػذم ) (2)
 (.6/215/1813الغميؿ )



 

 ق  

 الػمقػػدمػة

 بهػػا تتصػػؼ أف يجػػب التػػي المكاصػػفات عمػػى لمكقػػكؼ ؛البحػػث هػػذا أهميػػة جػػاءت هنػػا مػػف
 .األرض في الخبلفة امةإلق اهلل اصطفاها التيالجماعة 

 : بعنكاف الدراسة هذ  فجاءت

 الكسيه القسآٌ يف امليقرَ اجلناعُ

 "مىضىعًُ دزاضُ"

 :  البحث أىمية
 .مقدراتها عمى الغرب كهيمنة كتشرذـ تشتت مف ؛زالت كما األمة عاشت  الذم المرير الكاقع .1

 جماعػة خػبلؿ مػف إال ؾذلػ يكػكف كلػف؛ كالخارجيػة الداخميػة عبلقاتها تنظيـ إلى األمة حاجة .2
 .ذلؾ عاتقها عمى ت خذ

 رسػالة حمػؿ هػي األقػدر عمػى أنهػا تٌدعي منها كؿ ؛الساحة عمى اإلسبلمية الجماعات تعدد .3
 .اإلسبلـ

 .جماعة إلى االنتماء كعدـ التحزب عدـ إلى داعية اآلفاؽ تمؤل التي النداءات كثرة .4

  كردت جماعة خبلؿ مف العمؿ  صيؿكت، كتفسير  الكاقع لفهـ؛ دراسةال أهمية تبرز هنا مف

 الكريـ. القرآف في مكاصفاتها
 

 :  البحث أىداف
 .غاية كأسمى هدؼ أهـ هك  اهلل مرضاة ابتغاء .1

 .جماعة خبلؿ مف العمؿ ضركرة بياف .2

 .التحزب عدـ إلى تدعك التي كالمطاعف الشبهات رد .3

 .الكريـ القرآف خبلؿ مف الجماعة هذ  مكاصفات عمى الكقكؼ .4

 .االستخبلؼ تحقيؽ في المنقذة الجماعة كجكد رأث بياف .5

 .الكريـ القرآف في الكاردة لممكاصفات تبعان  المعاصرة اإلسبلمية الجماعات بيف المقارنة .6

 .المكاصفات لهذ  مكافقة األكثر لمجماعة الت صيؿ .7

 



 

 ك  

 الػمقػػدمػة

 :  البحث منيج
   لكصفي كالتحميمي كالنقدم.المنهج ا

  :  طريقة البحث
 ؿ عمى مفهكـ الجماعة أك الحزب.اآليات التي تشتم جمع .1

 تكزيع اآليات عمى المباحث كالمطالب حسب طبيعة المكضكع. .2

 الرأم.التفسير بالرجكع إلى المصادر األصمية في التفسير بالم ثكر ك  .3

بالسػػنة النبكيػػة إف كانػػت قػػكالن أك فعػػبلن أك تقريػػران مػػف بػػاب التكضػػي  كالتفسػػير  االسػػتدالؿ .4
 .عند الحاجة لآليات

 لكتب الفق  لتكضي  بعض المسائؿ الفقهية دكف الخكض في الفركع كالجزئيات.الرجكع  .5

 الرجكع إلى المعاجـ المغكية األصمية مف أجؿ بياف معاني المفردات. .6

فػي البحػػث مػع ذكػػر حكػـ العممػػاء عميهػا فػػي غيػر الصػػحيحيف  الػػكاردةتخػريج األحاديػث  .7
 إف كيجد.

 احثة في القضايا المهمة في البحث.كترجي  الب، ذكر أقكاؿ العمماء كالراج  فيها .8

 :  السابقة الدراسات
 عػف الحػديث فػي جزئيػات أك إشػارات عف عبارة كانت الدراسة هذ  سبقت التي الدراسات إف

 : الدراسات هذ  كمف، جزئيات  بكؿ المكضكع تستكعب لـ، المكضكع هذا

رسػػالة ، حبيػػب عيػػاش أحمػػد/ لمطالػػب، عمػػراف آؿ سػػكرة خػػبلؿ مػػف المسػػممة الجماعػػة معػػالـ  .1
أمػا ، كقد اقتصرت الرسػالة عمػى سػكرة آؿ عمػراف، ـ2008ماجستير في الجامعة اإلسبلمية 
 .دراستي فهي مف خبلؿ القرآف كم 

كهػي ـ  1986، جػابر عمػي بػف محمػد بػف حسػيف/ لمػدكتكر، المسػمميف جماعػة إلى الطريؽ  .2
 .يرأما دراستي فهي في التفس، رسالة لنيؿ درجة الماجستير في الحديث

 : الموضوع ىذا إلى أشارت التي الكتب بعض وىناك

 ـ.1981-1ط، يكف فتحي، الحركي التصكر أبجديات .1

 ـ2007-2ط، الكاعي تكفيؽ. د. أ، كردكد شبهات اإلسبلمية الحركات .2

 ـ.1978، د. صادؽ أميف، ية كضركرة بشريةالدعكة اإلسبلمية فريضة شرع .3



 

 ز  

 الػمقػػدمػة
 

 يكتػب لـ أن  الرد ككاف اإلسبلمية كالدراسات حكثلمب فيصؿ الممؾ مركز بمراسمة قمت كقد هذا
 .ككذلؾ تـ البحث في مكتبة الجامعة اإلسبلمية بغزة، مةمحك   عممية برسالة العنكاف هذا تحت أحد

 : ىيكمية البحث
 وفيارس وخاتمة فصول وأربعة مقدمة من البحث ىذا يتكون

، السػػابقة الدراسػػات، البحػػث ريقػػةكط مػػنهج، البحػػث أهػػداؼ، البحػػث أهميػػة: عمػػى كتشػػتمؿ، المقدمــة
 .البحث خطةك 

 :خطت انبحث
 األول انفصم

 خالذلا مه انعمم وحكمادلىقذة  اجلماعت
 : مباحث أربعة وفيو

  .واصطالحاً  لغة الجماعة تعريف: األول المبحث
 . مفيوم اإلنقاذ لغة وشرعاً : ثانيال المبحث

 .نظائرهو  الجماعة لمصطمح القرآني االستعمال: المبحث الثالث
 .جماعة خالل من العمل حكم: ثالثال المبحث

  
  انثاوي انفصم

 اجلماعت أو احلزب ضزورة
 : مباحث ثالثة وفيو

 .شرعية ناحية من الحزب أىمية: األول المبحث
 : مطالب ثبلثة كفي 

 .اإلسبلـ أعداء مكاجهة: األكؿ المطمب

 حماية اإلسبلـ مف إقصائ  عف الحكـ.: الثاني المطمب

 .اهلل شرع تحكيـ: الثالث مبالمط



 

 ح  

 الػمقػػدمػة

 .الحزب لوجود البشرية الضرورة: الثاني المبحث
 : مطمباف كفي 

 كالعسكرية. السياسية الضركرة: األكؿ المطمب

 .االجتماعية االقتصادية الضركرة: الثاني المطمب

 وردود شبيات : الثالث المبحث
 : كفي  مطمباف

 لتحزب.التي تدعك إلى عدـ االشبهات : المطمب األكؿ

 .رد المطاعف كاالتهامات: المطمب الثاني

 انثانث انفصم
 ادلىقذة اجلماعت مىاصفاثخصائص و

 : خمسة مباحث وفيو

 .الربانية: األول بحثالم
 : مطالب خمسة كفي 

 .باهلل الثقةاإليماف ك : األكؿمطمب ال

 .اهللكتاب ب االعتصاـ: الثانيمطمب ال

 .الصدؽ: الثالثمطمب ال

 .الصبر: الرابعمطمب ال

 .العدؿ: الخامسمطمب ال

 .التميز: الثاني بحثالم
 : مطالب ستة كفي 

 .الكسطية: األكؿمطمب ال

 .العالمية: الثانيمطمب ال

 .الكعي: الثالثمطمب ال



 

 ط  

 الػمقػػدمػة

 .التخطيط: الرابع مطمبال

  .التنظيـ: الخامسمطمب ال

 .التربية: السادسمطمب ال

 .والتكامل الشمولية: الثالث بحثالم
 : مطالب ةخمس كفي 

 .العمـ: األكؿمطمب ال

 .العمؿ: الثانيمطمب ال

 .الجهاد: الثالثمطمب ال

 .المنكر عف كالنهي بالمعركؼ األمر: الرابعمطمب ال

 .األخبلؽ: الخامسمطمب ال

 .التوازن: الراب مبحث ال
 : مطالب أربعة كفي 

 .كالمجتمع الفرد بيف: األكؿمطمب ال

 .جباتكالكا الحقكؽ بيف: ثانيالمطمب ال

 .كالجندية القيادة بيف: ثالثالمطمب ال

 .كالترهيب الترغيب بيف: رابعالمطمب ال

 المرونة: الخامس بحثالم
 : مطمباف كفي 

 .المنقذة الجماعة حياة فيكالمتغيرات  الثكابت: األكؿ مطمبال

 .الثكابت حكؿ الكحدة: الثانيمطمب ال

 

 

 



 

 م  

 الػمقػػدمػة

 انزابع انفصم                             
 " تطبيقيت دراست"  ادلعاصزة اإلسالميت جلماعاثا

 : مبحث وفيو
  المعاصرة اإلسالمية لمجماعات الفكري المنيج: األول المبحث

 : مطالب خمسة وفيو

 .المحمدية أنصار السنةجماعة : األكؿ المطمب

 .ةػػكفيػالص: الثاني المطمب

 .التبميغجماعة : الثالث المطمب

 .رحزب التحري: الرابع المطمب

 .فجماعة اإلخكاف المسممي: الخامس المطمب

 .كالتكصيات النتائج أهـ عمى كتشتمؿ: الخاتمة

 : عمى وتشتمل الفيارس
 .ةـرآنيـالق اتـاآلي فيرس
 .ةـالنبوي ثـاألحادي فيرس
 .ليا المترجم األعالم فيرس
 .والمراج  المصادر فيرس

 .وضوعاتـالم رسـيـف
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  األول انفصــم
 وحكم انعمم مه خالذلا ادلىقذة اجلماعت 

 
 :  مباحث أربعة وفيو

   الجماعة لغة واصطالحاً  يفتعر : األول المبحث
 تعريف اإلنقاذ لغة وشرعاً : المبحث الثاني

 االستعمال القرآني لمصطمح الجماعة ونظائره.: لثالثا المبحث
 حكم العمل من خالل الجماعة.: راب ال المبحث
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 بحح األول امل
 تعريف اجلناعُ لغُ واصطالحًا
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 األكؿالفصؿ 

 املبحث األول

 ناعُ يف اللةُ واصاصلاحجلتعسيف ا

 : الجماعة في المغة

ف ك ، كاالجتمػػػاع، كاإلجمػػػاع، كهػػػي تػػػدكر حػػػكؿ الجمػػػع، مػػػ خكذة مػػػف مػػػادة جمػػػع المتتبػػػع ا 
 : تماعتحمؿ معنى االج هالممعاني يجد

 إذا  ()أجمعػػػت األمػػػر إجماعػػػان : مػػػا فػػػيك ؛فػػػي مكػػػاف أك مػػػف أجػػػؿ أمػػػر إمػػػا اجتمػػػاع األفػػػراد
 .(1)عزمت عمي 

 أم انطمػػػؽ بجميػػػع ، (2)()اسػػػتجمع الفػػػرس جريػػػان : كمػػػا فػػػي ؛أك فػػػي اجتمػػػاع أعضػػػاء الجسػػػـ
 .جسد 

 أم مقبكضة. (3) ()ضربت  بجمع كفي: كما في ؛أك في اجتماع القكة في عضك كاحد 
اْلُمـْؤِمُن اْلَقــِوي  ": كمػا كضػ  فػي حػػديث رسػكؿ اهلل  -فػإذا كانػت القػكة ضػركرية لمفػػرد 

ــِعيفِ  فهػػي ألػػـز كأكثػػر ضػػركرة فػػي الجماعػػة  التػػي  - (4)"َخْيــٌر َوَأَحــب  ِإَلــى المَّــِو ِمــَن اْلُمــْؤِمِن الضَّ
مف أجؿ إحقاؽ الحؽ  ؛يتكاتفكف كيتآلفكف، يعينكف بعضهـ البعض، تتككف مف أفراد لهـ مميزاتهـ

بطاؿ الباطؿ ، كالتي رسػالتها بنػاء دكلػة اإلسػبلـ ؛في الجماعة المنقذة كهي أكثر إلزامان كتحقيقان ، كا 
قامة حكـ اهلل في األرض عبلء كممة اهلل، كا   . كا 

 :  الجماعة في االصطالح 

، ميػػر مكافػػؽ لمكتػػاب كالسػػنةأإذا اجتمعػػكا عمػػى  ؛كة مػػف المسػػمميفهػػـ أهػػؿ المنعػػة كالشػػك "
 .(5)"فكبايعك  عمى السمع كالطاعة بيعةن تحصؿ بها القدرة كالسمطا

                                                           

 (، دار الهداية.20/464تاج العركس مف جكاهر القامكس، الزبيدم )( 1)
ـ،  1986 -هػػػ  1406ػ  2(، تحقيػػؽ زهيػػر عبػػد المحسػػف سػػمطاف، ط1/198مجمػػؿ المغػػة البػػف فػػارس )( 2)

 مؤسسة الرسالة ػ بيركت.
 ق، دار صادر ػ بيركت. 1414ػ  3(،  ط56/ 8لساف العرب البف منظكر )( 3)
(، كتاب القدر، باب في األمر بالقكة كترؾ العجز، تحقيػؽ محمػد فػؤاد عبػد 4/2052/2664صحي  مسمـ )( 4)

 الباقي، دار إحياء التراث العربي ػ بيركت.
ـ، جامعػة  1986 -هػػ  1406، 1(، تحقيؽ محمد رشػاد سػالـ، ط1/527ابف تيمية ) منهاج السنة النبكية،( 5)

 اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.
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لتػػػتمكف مػػػف  ؛" الجماعػػػة المنقػػػذة ": الدراسػػػة لتعريػػػؼ يتػػػكاءـ مػػػع مكضػػػكعأف هػػػذا ا رلكأ
 .تحقيؽ اإلنقاذ بمفهكم  الصحي 

 

 : تعريف نظائر الجماعة وىي

 كالفئة.، القكـ، الطائفة، الحزب، األمة

 :  األمة -أوالً 
 : األمة في المغة

   أـ الشيء أصم . () أ ـ ـ 

  الجماعة: كاألمة ، ُيٍ  َٛمْٞمَ  ـُْتؿْ ٭م  ".  [110: آؿ عمراف] ...ُأمَّ

  الحيف: كاألمة ،... َ٭َمر يٍ  َٖمْعدَ  َوادَّ  ".  [45: يكسؼ] ...ُأمَّ

  الديف: كاألمة ، و ٬َموٮُمقا َٖمْؾ يٍ  ٥َمَٝم  َآَٖموَءَكو َوَٙمْدَكو إِكَّ  .[22: الزُّخرؼ] ...ُأمَّ

  اإلماـ: كاألمة ، َّيً  ٭َمونَ  إِْٖمَراِهقؿَ  إِن  .(1) [120: النحؿ] ...ُأمَّ

 : األمة في االصطالح

   " (2)""  هي تمؾ الجماعة التي تربطهـ رابطة اجتماع ييعتبركف بها كاحدان. 

 كلكف األهـ أف يكػكف هػدفهـ كاحػد، كأعتقد أن  ليس بالضركرم أف ييعتبركا بهذ  الرابطة كاحدان 
 ٭ُمـْتُتؿْ : جاء قػكؿ اهلل تعػالىكمف هنا ، يككف ل  دكر في االرتقاء -مع اختبلؼ في اآلراء  -

يٍ  َٛمْٞمَ  ًْ  ُأمَّ  .[110: آؿ عمراف]  ...ٮمِؾـَّوسِ  ُأْٛمِرَٙم

 
 
 

                                                           

هػػػ / 1420ػ  5(، تحقيػػؽ يكسػػؼ الشػػيخ محمػػد، ط22/  1مختػػار الصػػحاح، زيػػف الػػديف الػػرازم )ر: انظػػ ( 1)
س مػػف جػػكاهر القػػامكس، الزبيػػدم صػػيدا، كتػػاج العػػرك  –الػػدار النمكذجيػػة، بيػػركت  -ـ، المكتبػػة العصػػرية 1999

 ق، دار صادر ػ بيركت. 1414ػ  3(، ط12/27(، دار الهداية، كلساف العرب، ابف منظكر )31/230)
 ـ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب.1990(، 2/22تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ) ( 2)
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 : الحزب -ثانيًا 
 : الحزب في المغة

 كالحػػػزب يػػػ تي بمعنػػػى الجماعػػػة، الحػػػاء كالػػػزام كالبػػػاء أصػػػؿ كاحػػػد كهػػػك تجمػػػع الشػػػيء ،
 .(1) فيقكل أمر  بهـ ؛كحزب الرجؿ جماعت  التي تعين  ، كالطائفة مف الناس، ردكالكً 

 : الحزب في االصطالح

 كرسػػكل  فػػإف كػػانكا مجتمعػيف عمػػى مػػا أمػػر اهلل، أم تصػير حزبػػان  ؛" هػك الطائفػػة التػػي تتحػػزب
.. فػػإف اهلل كرسػػكل  .كعمػػيهـ مػػا عمػػيهـ، فهػػـ مؤمنػػكف لهػػـ مػػا لهػػـ ؛مػػف غيػػر زيػػادة كال نقصػػاف
 .(2)كنهيا عف الفرقة كاالختبلؼ "، أمرا بالجماعة كاالئتبلؼ

كالتػػػػي هػػػػي مكضػػػػكع ، المنقػػػػذة أف هػػػػذا التعريػػػػؼ لمحػػػػزب يتكافػػػػؽ مػػػػع مفهػػػػـك الجماعػػػػةرل كأ
 : كن تي إلى تعريؼ باقي األلفاظ لغكيان فنقكؿ، يدراست
 : الطائفة

 ()الفرقػة مػف النػاس : كالطائفػة، كاسػتطاؼ، كتطػٌكؼ، طاؼ حكؿ الشيء " طكفانان " ط ك ؼ
ـْ  َكَػرَ  َٓ ٫َمَؾقْ ..، كأقمها ثبلثة، بمعنى الجماعة  .(3)[122: التكبة] ..٣َموِئَػيٌ  ِمـُْفؿْ  ٫مِْر٬َميٍ  ٭ُمؾ   ِم

 : القوم

 صػػت بجماعػػة الرجػػاؿ دكف النسػػاءصً خي ، الجماعػػة مػػف النػػاس تجمعهػػـ جامعػػة يقكمػػكف لهػػا ،
... َٓ  ْـْ  ٬َمقمٌ  َيْسَخر   .(4) [11: الحجرات] ...٬َمْقمٍ  ِم

 

 

 
                                                           

ـ.، دار الفكػر، 1979 -هػػ 1399، (، تحقيػؽ عبػد السػبلـ هػاركف55/  2معجـ مقاييس المغة، ابػف فػارس) (1)
(، المكتبػػػة العمميػػػة ػ بيػػػركت، كالفػػػركؽ المغكيػػػة 1/133كالمصػػباح المنيػػػر فػػػي غريػػػب الشػػرح الكبيػػػر، الفيػػػكمي )

 مصر. -(، تحقيؽ محمد إبراهيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاهرة 1/278)
ـ، مجمػع 1995هػػ/1416بد الرحمف بػف محمػد بػف قاسػـ، (، تحقيؽ ع11/92مجمكع الفتاكل البف تيمية ) ( 2)

 الممؾ فهد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية.
(، كالمصػػػباح المنيػػػر فػػػي غريػػػب الشػػػرح الكبيػػػر، الفيػػػكمي  193/  1مختػػػار الصػػػحاح، زيػػػف الػػػديف الػػػرازم ) ( 3)
 (، المكتبة العممية ػ بيركت.2/380)
 (.1/738(، دار الدعكة، كمجمؿ المغة، ابف فارس )2/768معجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاهرة )ال ( 4)
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 : الفئة

 كالفئػػػة هػػػي الطائفػػػة المقيمػػػة كراء الجػػػػيش ، (1)كف كفئػػػػاتفئػػػ: ج، أصػػػمها فػػػيء، الطائفػػػة: الفئػػػة
 .(2)أم فمقت  ؛رأس  تي كٍ ف ى ، كالفئة هي الجماعة المتفرقة مف غيرها، لبللتجاء إليهـ عند الهزيمة

 

 أنهػا تحمػؿ نفػس المفهػـك مػع ؛المبلحظ مف هذ  التعريفػات التػي كردت لمجماعػة كنظائرهػا
 الفارؽ في الكـ كالشمكؿ.

كلكػػف الػػذم ، ككػػذلؾ الطائفػػة كالفئػػة كالقػػكـ، كاألمػػة جماعػػة، لحػػزب جماعػػةفالجماعػػة كا
  .قرب إلى حمؿ مفهكـ الجماعة كاهلل أعمـاألألنهما  ؛يعنينا مف هذ  األلفاظ الحزب كاألمة

  

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

(، تحقيػؽ مكتػب تحقيػؽ التػراث فػي مؤسسػة الرسػالة، 48/  1القامكس المحيط، مجد الػديف الفيػركز آبػادم )( 1)
 لبناف. -بيركت ـ، مؤسسة الرسالة،  2005 -هػ  1426ػ  8بإشراؼ محمد نعيـ العرقسيكسي، ط

(، ضبط  كصحح  جماعة مػف العممػاء بإشػراؼ دار الكتػب العمميػة بيػركت 164/  1التعريفات لمجرجاني )( 2)
(، تحقيؽ محمد إبراهيـ سػميـ، دار العمػـ 279/  1ـ، الفركؽ المغكية لمعسكرم )1983-هػ 1403ػ  1لبناف، ط–

 مصر. -كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاهرة 
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 املبحث الثاىٌ

 مفَىو اإلىقاذ لةُ وشسعًا

 : لغةاإلنقاذ  .1

نقػػػذ كأنقػػػذ كاسػػػػتنقذ ككمهػػػا بمعنػػػى نٌجػػػا  كخٌمصػػػػ  (، كرد فػػػي بػػػاب النػػػكف كالقػػػػاؼ كالػػػذاؿ )ف ؽ ذ
كسػػػيارة اإلنقػػػاذ ككػػػؿ هػػػذ  كسػػػائؿ تيسػػػتخدـ ، كقػػػارب اإلنقػػػاذ، عكامػػػة اإلنقػػػاذ: كيقػػػاؿ، كاستخمصػػػ 

 .(1)لمتخميص مف الهبلؾ كاإلنجاد مف الغرؽ كغير 

  : اإلنقاذ شرعاً  .2

 : آف بمفهكميفكرد اإلنقاذ في القر  

رحمػة : كهػذا محػدد ب جػؿ كينقسػـ إلػى قسػميف، كػالغرؽ كغيػر  إنقاذ مف المهمكات في الػدنيا؛: أكالن 
َشلْ  َوإِن: قاؿ تعالى، كمتاع يَخ  ٫َمًَل  ُكْغِر٬ْمُفؿْ  كَّ َٓ  ََلُؿْ  َسِ َّٓ  ۚ    ُيـَؼُذونَ  ُهؿْ  َو   ِٚم٧مٍ  إ٨َِم  َوَمَتو٥ًمو ِمـَّو َرَْحَيً  إِ

كأمػا المتػاع ، "فالرحمة لمف عمـ اهلل أن  مؤمف فينقذ  تخفيفان عن  كرحمة إلى أجم  ؛[44، 43: يس]
  (2)لمف عمـ اهلل أن  اليؤمف فميتمتع زمانان كيزداد إثمان".

قاؿ ، كفي اآلخرة مف عذاب اهلل كمف النار، اإلنقاذ في الدنيا بالهداية إلى الصراط المستقيـ: ثانيان 
ـَ  ُٚمْػَرةٍ  ٢َمَػو ٥َمَٝمَ  َو٭ُمـُتؿْ ...: تعالى ت ـَْفتو ٫َمَلكَؼتَذ٭ُمؿ اٮمـَّتورِ  م  أم" كنػتـ مشػرفيف ، [103: عمػراف آؿ] ...م 

ػظ فػػي ، (3)عمػى أف تقعػكا فػي نػػار جهػنـ لمػا كنػتـ عميػػ  مػف الكفػر ف نقػذكـ منهػػا باإلسػبلـ" كالميبلحى
ف هػذا المفهػػكـ؛ كفػي المقابػػؿ سػخر عبػػادان لػ  يحممػػك ، المثمػيف السػابقيف أف اإلنقػػاذ متعمػؽه بػػاهلل 

نقػػاذهـ مػػف النػػ، ف رسػػؿ  الرسػػؿ كأنػػزؿ الكتػػب لهدايػػة النػػاس إلػػى الصػػراط المسػػتقيـ  أمػػا قكلػػ ، راكا 
ًَ ...: تعالى  .[19: الزمر] اٮمـَّورِ  ِٓم  َمـ ُٗمـِؼذُ  َأ٫َمَلك

                                                           

(، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي بيػػػركت، ، د.ط،  1/168قػػػارئ شػػػرح البخػػػارم، بػػػدر الػػػديف العينػػػي ) عمػػػدة ال( 1)
(،  3/516(، كلسػػاف العػػرب البػػف منظػػكر ) 1/830د.ت، كالمفػػردات فػػي غريػػب القػػرآف، الراغػػب األصػػفهاني ) 

ـ كدكاء كػػػبلـ (، انظػػر شػػػمس العمػػك 5/113بصػػائر ذكم التمييػػز فػػػي لطػػائؼ الكتػػػاب العزيػػز، الفيػػركز آبػػػادم  )
، نشكاف بف سعيد الحميرم اليمني ) (، المحقؽ حسيف بف عبػد اهلل العمػرم كآخػركف، 10/6517العرب مف الكمـك

ـ، كمعجػػـ المغػػة العربيػػة 1999 –ق 1420، 1دار الفكػػر المعاصػػر بيػػركت لبنػػاف، دار الفكػػر دمشػػؽ سػػكريا ط 
 (، د.ط، د.ت، . 1/247المعاصرة، أحمد مختار عمر ) 

 (، مرجع سابؽ.26/286تي  الغيب لمرازم )مفا( 2)
 (، مرجع سابؽ.1/395الكشاؼ لمزمخشرم )( 3)
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نمػػا فمػػيس مػػف بػػاب مخاطبػػان سػػيدنا محمػػد  فػػي  ا عمػػى الرسػػكؿ تهكيننػػ التعجيػػز؛ كا 
كأطمؽ اإلنقاذ في هذ  اآلية عمى اإللحػاح فػي ، ب نفس  عميهـ حسراتدعكت  لمناس حتى ال تذه

 .(1)كتكرير دعكتهـ إلى اإلسبلـ كحزن  عمى إعراضهـ كضبللهـ، اإلنذار

كييٍعتىبىر ذك القػرنيف كبنػاؤ  لمسػد  (2)كذلؾ فإف اإلنقاذ ي تي بمعنى النصر كالمظاهرة بالفعؿ
لهػؤالء القػػكـ مػػف يػػ جكج كمػ جكج كحمايػػةن لهػػـ كهػػذا دليػػؿ مػثبلن عمميػػان لػػذلؾ فمػػا قػاـ بػػ  كػػاف إنقػػاذان 

كاالنقيػاد الطػكعي لمشػعكب ، عمى أف اإلنقاذ ال يتـ إال بالعمؿ كالجهػد المتكاصػؿ كتكػاثؼ الجهػكد
 . (3)لشرع اهلل خمؼ القيادة الربانية 

أف تحرص عمػى إنقػاذهـ فػي الػدنيا عمػى الصػعيد  ؛كهؿ الجماعة المنقذة إال هذ  رسالتها
 ؛كيكػػكف لهػػا دكر فػػي إنقػػاذهـ مػػف عػػذاب النػػار فػػي اآلخػػرة، قتصػػادم كاالجتمػػاعي كالسياسػػياال

ـ ُٖمْرَهونٌ  َٙموء٭ُمؿ ٬َمدْ ...: الذم قاؿ عن  الحؽ تبارؾ كتعالى  اقتداء برسكؿ اهلل ٖم ُؽؿْ  م   َوَأكَزٮْمـَو رَّ

بِق ُكقًرا إٮَِمْقُؽؿْ  برهػاف كاضػ   ، طريػؽ اإلنقػاذ كالنجػاة نعـ إنها رسالة النبكة فهػي، [174: ]النساء ـوً مه
 .(4)كتبيف حقيقة اإليماف باهلل ، تعطي اليقيف التاـ، كحجة نٌيرة

 (5)ف النػدكم بعػد أف ضػرب مػثؤلن كمف أركع ما قرأت في مفهـك اإلنقػاذ مػا ذكػر  أبػك الحسػ
سعادهالرسالة النبك   : ة في إنقاذ البشرية كا 

رؽ كهػذ  طبيعػة عمػؿ األنبيػاء غػالمشرفة عمى ال بشريةميمة النبوة ودورىا في إنقاذ الهذ  هي "
عمػـ يمنحكف الجيؿ البشػرم ، كالرسؿ كامتياز  عف سائر أصناؼ التعميـ كالتربية كالتركي  كالتسمية

 .(6)كيعممكن  فف السباحة كتجديؼ سفينة الحياة "، النجاة
                                                           

(.، كالتحرير كالتنكير، لمطاهر بػف 12/243(،  ركح المعاني، األلكسي) 131/ 4انظر: المرجع السابؽ، ) ( 1)
 (.. 371/ 23عاشكر، ) 

ق المحقؽ أبك عبػد األعمػى 1282عزيز المتكفي الرد عمى البردة المؤلؼ عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد ال( 2)
ككػػػػاف ذلػػػؾ ردا عمػػػػى تفسػػػػير اإلنقػػػػاذ بالشػػػػفاعة مبػػػػيف أف  14/ص1خالػػػد محمػػػػد، دار اآلثػػػػار، ط األكلػػػػى، د.ت 

الشػفاعة تكػكف بػػ كلى الجػا  كبػػيف أف هنػاؾ فػػرؽ بػيف الشػفاعة كاإلنقػػاذ، كفػي ذلػػؾ تكػكف شػػفاعة الرسػؿ صػػمى اهلل 
 نت  عمي  كسمـ يـك القيامة لمكا

 1/197  1انظر: كتاب اإليماف بالقدر عمي محمد محمد الصبلبي، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، ط( 3)
 (، مرجع سابؽ.1/420انظر: الكسيط لمزحيمي) ( 4)
المثؿ هك قصة طمبة ركبػكا سػفينة ككػانكا يتجػاذبكف الحػديث مػع ربانهػا األمػي فممػا عرفػكا أنػ  ال يعػرؼ شػيئا ( 5)

الطبيعيػػة قػػالكا لػػ : لقػػد ضػػاع نصػػؼ عمػػرؾ، كأثنػػاء الحػػديث هبػػت عاصػػفة كهػػاج البحػػر كمػػاج فػػ راد مػػف العمػػـك 
الرباف أف يمقنهـ درسا فس لهـ إذا كانكا يجيدكف عمـ السباحة فمما كانت اإلجابة بالنفي، كاف رد  عميهـ لقػد أتمفػتـ 

 عمركـ كم ، ألف العمـ الكحيد الذم سينجدكـ هك عمـ السباحة.
هػػػػ، كالقصػػػة 1425(، الناشػػػر دار ابػػػف كثيػػػر، دمشػػػؽ الطبعػػػة الثانيػػػة عشػػػرة 616ػػػػ1/614يرة النبكيػػػة  )السػػػ( 6)

 .7( دار القمـ دمشؽ ط 24مقتبسة مف كتاب " النبكة كاألنبياء في ضكء القرآف " ) 
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، قاذ الذيف آمنكا مع  مف الطكفافنفي إ ليككف ل  دكر ؛صناعة السفينة نكحان  ـى م  عى قد فإذا كاف اهلل 
هػػػي السػػػفينة فػػػي ، بعػػػد  فٍ هػػػا الجماعػػػة المنقػػػذة ًمػػػتٍ مى مى كحى ، فػػػإف الرسػػػالة التػػػي جػػػاء بهػػػا محمػػػد 

ػ، العصػر الحػالي التػي ينجػك كػؿ مػف يركػب لمجماعػة المنقػذة أف تقػكؿ لكػؿ البشػرية مػا قالػػ   ؽ  كحي
َعـَو اْر٭َمى ُٖمـَلَّ  َيو...: نكح البن  َٓ  مَّ عَ  ـَٗمؽُ  َو ـَ  مَّ  ، [042 ]هىد  اٮْمَؽو٫مِِري

تتو: فمػػف يعصػػـ البشػػرية اليػػـك إال الركػػكب فػػي هػػذ  السػػفينة ـَ  ٫َمَلمَّ تتِذي ـُتتقاْ  اٮمَّ  ٖمِتتفِ  َوا٥ْمَتَصتتُؿقاْ  ٖمِتتوهللِّ آَم

ـْفُ  َرَْحَيٍ  ِٓم  ٫َمَسُقْدِٛمُؾُفؿْ  ا٣ًمو إٮَِمْقفِ  َوَُّيِْدُّيِؿْ  َو٫َمْضؾٍ  م  ْسَتِؼقًَم  ِسَ  .[175: ]النساء مه

ثػـ ، يـ الرسػالة فػي ذكاتهػا أكالن لتقػكانت رحمة اهلل بالبشرية أف أيقػظ مجمكعػة مػف األمػة "ف
قامة الديف بشمكل  فيها؛تتكلى بعد ذلؾ مهمة إيقاظ  بػ داء ، لذلؾ ليقكـ مجمكع األمة تبعان  األمة كا 
 : كظيفتها الرئيسة أال كهي

سعادها باإلسبلـ  ـُ  َوَيُؽقنَ ...إنقاذ البشرية كا  ي فُ  اٮمد   .(1)[39: ]األنفاؿ  ...هللِّ ٭ُمؾه

 : من  مرادفات اإلنقاذ .3

 : اإلنجاء أ.

 ، [49: البقرة] ...اٮمعذاب ١مقء يسقمقكؽؿ ٫مر٥مقن آل مـ كجقـو٭مؿ وإذ :قاؿ تعالى

 ، [50: البقرة] ٗمـظرون وأكتؿ ٫مر٥مقن آل وأ٪مر٬مـو ٫ملكجقـو٭مؿ اٮمبحر ٖمؽؿ ٫مر٬مـو وإذ :كقاؿ تعالى

بنػػػي إسػػػرائيؿ أف أنقػػػذهـ مػػػف االضػػػطهاد كالعػػػذاب كبعػػػد ذلػػػؾ مػػػف فكانػػػت نعمػػػة اهلل عمػػػى 
 (2)الغرؽ

 : ب.اإليواء

ْسَتْضَعُػقنَ  ٬َمؾِقٌؾ  َأكُتؿْ  إِذْ  َواْذ٭ُمُرواْ  :قػاؿ تعػالى و٫ُمقنَ  إَْرضِ  ِٓم  مه َػُؽؿُ  َأن ََتَ َد٭ُمؿ ٫َمآَوا٭ُمؿْ  اٮمـَّوُس  َيَتَخطَّ  َوَأيَّ

هِ  ككذا ، (2)الكربك اإلنقاذ كالتنجية مف الهـ يستعمؿ في مقاـ  فإف اإليكاء، [26: األنفاؿ] ...ٖمِـَْْصِ
 يكسؼ حينما آكل إلي  أبكي  بعد ما مر بهما مف ابتبلءات.

                                                           

التكزيع (،  دار السراج، تكزيع مؤسسة اقرأ لمنشر ك 1/28كتاب عكدة الركح كيقظة اإليماف، مجدم الهبللي )( 1)
 ـ.2009هػ، 1420كالترجمة الطبعة األكلى 
 (، مرجع سابؽ.1/718)-التفسير الكسيط لمزحيمي

 (، مرجع سابؽ.6/36تفسير المنار محمد رشيد رضا )( 2)
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 : ج.اإلحياء

ـْ  ... :ةال تعالى ََم  َأْٚمَقوَهو َوَم أم كمػف كػاف سػببان فػي حيػاة ، [32: المائػدة]...ََجِقًعو اٮمـَّوَس  َأْٚمَقو ٫َمَؽَلكَّ
ذهػػا مػػف مػػكتو كانػػت مشػػرفة عميػػ  فك نمػػا أحيػػا النػػاس جميعػػان ألف الباعػػث عمػػى نفػػسو كاحػػدة بإنقا

اإلنقاذ هك الشفقة كالرحمة كاحتراـ الحياة اإلنسانية كالكقػكؼ عنػد حػدكد الشػرائع كأنػ  إذا اسػتطاع 
كيػػ تي العتػػؽ فػػي إطػػار هػػذا ، (1)أف ينقػػذهـ كمهػػـ مػػف الهػػبلؾ ال يػػدخر كسػػعان كال ينػػي فػػي ذلػػؾ.

اْسَتْنَقَذ المَّـُو ِبُكـلع ُعْضـٍو ، َأي َما اْمِرٍئ ُمْسِمٍم َأْعَتَق اْمرًَأ ُمْسِمًما": قاؿ رسػكؿ اهلل  المفهكـ كلذلؾ
 .(2)"ِمْنُو ُعْضًوا ِمْنُو ِمَن النَّارِ 

 : د.اإلغاثة 

٭ُمؿْ  َأِن   ٮَمُؽؿْ  ٫َمو١ْمَتَجوَب  َرٖمَُّؽؿْ  َٗمْسَتِغقُثقنَ  إِذْ   :قاؿ تعالى ـَ  ٖمَِلٮْمٍػ  ُُمِده  [9: األنفاؿ] ُمْرِد٫م٧ِمَ  اْٜمًَلِئَؽيِ  ِم

عميهـ ف جاب دعاءكـ ب ني ممدكـ بػ لؼ  تستجيركف ب  مف عدككـ كتدعكن  لمنصر: أم 
: أمػػػا فػػػي اآلخػػػرة فتكػػػكف اإلغاثػػػة بمفهػػػـك آخػػػر فقػػػد قػػػاؿ تعػػػالى، هػػػذا فػػػي الػػػدنيا، (3)مػػػف المبلئكػػػة

...ُيَغوُ٘مقا َيْسَتِغقُثقا َوإِن  
ٍ
هػي اإلنقػاذ مػف ... فاإلغاثػة، [29: الكهػؼ] ...اٮْمُقُٙمتقهَ  َيْشتِقي ٭َموْٜمُْفتؾِ  ٖمََِمء

 .(4) فاإلغاثة هنا ضد اإلغاثة نفسها، العذاب كلكنها جاءت هنا تهكمان كتشفيان مف أهؿ النار

 : ه.اإلخراج

 ، [257: البقرة] ...اٮمـقر إ٨م اٮمظؾَمت مـ خيرٙمفؿ آمـقا اٮمذيـ وٕم اهلل :قاؿ تعالى

، مػف ظممػات الكفػر إلػى نػكر اإليمػاف ...حيػث أنػ  يخػرجهـ معنى اإلنقاذ؛فاإلخراج هنا ب
مػػػف ، مػػػف ظممػػػات المعاصػػػي إلػػػى نػػػكر التكبػػػة كالطاعػػػة، مػػػف ظممػػػات الضػػػبلؿ إلػػػى نػػػكر الهدايػػػة

كمػف ظممػات ، مف ظممات الشقاء إلى نكر السعادة كالراحة النفسية، ظممات الجهؿ إلى نكر العمـ
 االنحراؼ إلى نكر االستقامة. 

كأم إنقػػاذو يضػػاهي هػػذا اإلنقػػاذ كهػػؿ هػػذا إال رسػػالة الجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل 
عبلء رايت .  لحمؿ رسالت  كا 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.6/102تفسير المراغي )( 1)
 (، مرجع سابؽ.1509/ح1148/ص2ركا  مسمـ باب فضؿ العتؽ، )ج( 2)
 (، مرجع سابؽ..11/50كيؿ القرآف، الطبرم )جامع البياف في ت ( 3)
، 4( ط 5/589إعراب القرآف كبيان ، محيي الديف دركيػش، دار اإلرشػاد لمشػئكف الجامعيػة  حمػص سػكريا)( 4)

1415. 
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 لثملبحث الثاا

 اصاضتعنال القسآىٌ ملصللح اجلناعُ وىظائسه

اعة في القرآف الكريـ يجد أنهػا لػـ تػرد لفظػان فػي القػرآف الكػريـ كلكػف إف المتتبع لمفظ الجم
 .فئة، قكـ، طائفة، حزب، أمة : بمعناها مثؿ كردت

   .كتفي بذكر نظائر الجماعة كلذلؾ س، ها تحمؿ مفهكـ الجماعةككم

 : األمة: أوالً 

بينمػػا لػػـ  ،أربػػع كأربعػيف مػػرة فػػي القػػرآف المكػػي، مػػرةكخمسػػكف تسػػعه كممػػة أمػػة   لقػد كردت
ف دؿ هػذا عمػى شػيء فإنمػا يػدؿ عمػى أهميػة الجماعػة فػي  يرد في المدني إال خمسة عشر مرة كا 

كبمػػا أف  -رغػػـ أنهػػـ كػػانكا مستضػػعفيف -بنػػاء دكلػػة اإلسػػبلـ حيػػث كػػاف ذلػػؾ مػػع بدايػػة الػػدعكة 
 فهذا يؤكد أف إقامة الجماعة  مف أصؿ العقيدة.؛القرآف المكي كاف يبني عقيدة

 رةم اآلية سورةال آليـــةا 
... ْـ تِـَو َوِم يَّ يً  ُذر   128 البقرة  ...َمـَو١ِمَؽـَو َوَأِرَكو ٮَمَؽ  ُمْسؾَِؿيً  ُأمَّ

 يٌ  ٗمِْؾَؽ ًْ  ٬َمدْ  ُأمَّ ًْ  َمو ََلَو َٛمَؾ  134 البقرة  ...٭َمَسبْتُؿْ  َمو َوٮَمُؽؿْ  ٭َمَسبَ

 يٌ  ٗمِْؾَؽ ًْ  ٬َمدْ  ُأمَّ ًْ  َمو ََلَو َٛمَؾ  141 البقرة  ...بْتُؿْ ٭َمَس  َمو َوٮَمُؽؿْ  ٭َمَسبَ

 يً  َٙمَعْؾـَو٭ُمؿْ  َو٭َمَذٮمَِؽ  143 البقرة  ...اٮمـَّوسِ  ٥َمَٝم  ٢ُمَفَداءَ  ٮمِتَُؽقُكقا َو١َمًطو ُأمَّ

 َيً  اٮمـَّوُس  ٭َمون ٌَ  َواِٚمَدةً  ُأمَّ ـَ  اٮمـَّبِق ٧مَ  اهللُ  ٫َمبََع ي ِ ـَ  ُمب٩َم   213 البقرة  ...َوُمـِْذِري

 ْـ يٌ  ِمـُْؽؿْ  َوٮْمتَُؽ ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوٜمَْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ  اخلَْٞمِ  إ٨َِم  َيْد٥ُمقنَ  ُأمَّ  اُٜمـَْؽرِ  ٥َم

 اٜمُْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأوٮَمئَِؽ 
 104 آؿ عمراف

 ْيٍ  َٛمْٞمَ  ٭ُمـْتُؿ ًْ  ُأمَّ ـِ  َوَٗمـَْفْقنَ  ٖمِوٜمَْعُروِف  َٗمْلُمُرونَ  ٮمِؾـَّوسِ  ُأْٛمِرَٙم  َوُٗمْمِمـُقنَ  اٜمُـَْؽرِ  ٥َم

  ....ٖمِوهللِ 
 110 آؿ عمراف

ـْ  ١َمَقاءً  ٮَمقُْسقا يٌ  اٮمؽِتَوِب  َأْهؾِ  ِم  َوُهؿْ  اٮمؾَّقْؾِ  َآَكوءَ  اهللِ  َآَيوِت  َيتُْؾقنَ  ٬َموئَِؿيٌ  ُأمَّ

 َيْسُجُدونَ 
 113 آؿ عمراف

 ـْ  ِٙمئْـَو إَِذا ٫َمَؽقَْػ يٍ  ٭ُمؾ   ِم   ٥َمَٝم  ٖمَِؽ  َوِٙمئْـَو ٖمَِشِفقدٍ  ُأمَّ
ِ
ء َٓ  41 النساء  ٢َمِفقًدا َهُم

 ْيً  ََلََعَؾُؽؿْ  اهللُ  ٢َموءَ  َوٮَمق ـْ  َواِٚمَدةً  ُأمَّ  ٫َمو١ْمَتبُِؼقا َآَٗمو٭ُمؿْ  َمو ِٓم  ٮمِقَبُْؾَق٭ُمؿْ  َوٮَمؽِ

اِت   ...اخلَْٞمَ
 48 المائدة
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 رةم اآلية سورةال آليـــةا 
... ْيٌ  ِمـُْفؿ  66 المائدة َيْعَؿُؾقنَ  َمو ١َموءَ  ِمـُْفؿْ  َو٭َمثِٞمٌ  ُمْؼتَِصَدةٌ  ُأمَّ

 ـَّو ٭َمَذٮمَِؽ  108 األنعاـ  ...٥َمَؿَؾُفؿْ  يٍ ُأمَّ  ٮمُِؽؾ   َزيَّ

  يٍ  َوٮمُِؽؾ َٓ  ١َمو٥َميً  َيْستَْلِٛمُرونَ  َٓ  َأَٙمُؾُفؿْ  َٙموءَ  ٫َمنَِذا َأَٙمٌؾ  ُأمَّ  34 األعراؼ   َيْستَْؼِدُمقنَ  َو

... ٭ُمؾَََّم  ًْ يٌ  َدَٛمَؾ ًْ  ُأمَّ  38 األعراؼ  ...ُأْٛمتََفو ٮَمَعـَ

 ْـ يٌ  ُمق١َمك ٬َمْقمِ  َوِم  159 األعراؼ َيْعِدٮُمقنَ  َوٖمِفِ  وِلَؼ  ٖمِ  َُّيُْدونَ  ُأمَّ

 َْوإِذ  ًْ يٌ  ٬َموٮَم َ  ِمـُْفؿْ  ُأمَّ  164 األعراؼ  ...ُمْفؾُِؽُفؿْ  اهللُ  ٬َمْقًمو َٗمِعُظقنَ  ِل

 ْـ َّ يٌ  َٛمَؾْؼـَو َوُِم  181 األعراؼ َيْعِدٮُمقنَ  َوٖمِفِ  ٖمِوِلَؼ   َُّيُْدونَ  ُأمَّ

اٮمـَّوُس  ٭َمونَ  َوَمو  َّٓ يً  إِ  19 يكنس  ...٫َموْٛمتََؾُػقا ِٚمَدةً َوا ُأمَّ

  يٍ  َوٮمُِؽؾ  47 يكنس  ...ٖمِوٮمِؼْسطِ  َٖمقْـَُفؿْ  ٬ُمِضَ  َر١ُمقَُلُؿْ  َٙموءَ  ٫َمنَِذا َر١ُمقٌل  ُأمَّ

  يٍ  ٮمُِؽؾ َٓ  ١َمو٥َميً  َيْستَْلِٛمُرونَ  ٫َمًَل  َأَٙمُؾُفؿْ  َٙموءَ  إَِذا َأَٙمٌؾ  ُأمَّ  49 يكنس  َيْستَْؼِدُمقنَ  َو

 ْـ يٍ  إ٨َِم  اٮمَعَذاَب  ٥َمـُْفؿُ  ْرَكوَأٛمَّ  َوٮَمئِ  8 هكد  ...َمْعُدوَدةٍ  ُأمَّ

 ْيً  اٮمـَّوَس  ََلََعَؾ  َرٖمهَؽ  ٢َموءَ  َوٮَمق َٓ  َواِٚمَدةً  ُأمَّ  118 هكد ُّمْتَؾِِػ٧مَ  َيَزاٮُمقنَ  َو

 يٍ  َٖمْعدَ  َوادَّ٭َمرَ  ِمـُْفََم  َكَجو اٮمَِّذي َو٬َموَل  45 يكسؼ  َلْر١ِمُؾقنِ ٫مَ  ٖمِتَْلِويؾِفِ  ُأَكب ئُُؽؿْ  َأَكو ُأمَّ

 يٍ  ِٓم  َأْر١َمْؾـَوكَ  ٭َمَذٮمَِؽ ًْ  ٬َمدْ  ُأمَّ ـْ  َٛمَؾ  30 الرعد  ...ُأَمؿٌ  ٬َمبْؾَِفو ِم

ـْ  َٗمْسبُِؼ  َمو يٍ  ِم  5 الحجر َيْستَْلِٛمُرونَ  َوَمو َأَٙمَؾَفو ُأمَّ

 ْيٍ  ٭ُمؾ   ِٓم  َٖمَعْثـَو َوٮَمَؼد ًٓ  ُأمَّ ِ  اهللَ  ُا٥ْمبُُدوا َأنِ  َر١ُمق  36 النحؿ  ...اٮمطَّو٪ُمقَت  بُقاَواْٙمتَـ

 ََوَيْقم  ٌُ ـْ  َكبَْع يٍ  ٭ُمؾ   ِم  84 النحؿ  ...٢َمِفقًدا ُأمَّ

 ََوَيْقم  ٌُ يٍ  ٭ُمؾ   ِٓم  َكبَْع ـْ  ٥َمَؾقِْفؿْ  ٢َمِفقًدا ُأمَّ  89 النحؿ  ...َأْكُػِسِفؿْ  ِم

... ْيٌ  َٗمُؽقنَ  َأن ـْ  َأْرَٖمك ِهَل  ُأمَّ يٍ  ِم  92 النحؿ  ...ُأمَّ

 ْيً  ََلََعَؾُؽؿْ  اهللُ  ٢َموءَ  َوٮَمق  93 النحؿ  ...َواِٚمَدةً  ُأمَّ

 َّيً  ٭َمونَ  إِْٖمَراِهقؿَ  إِن ْ  َٚمـِقًػو هللِ  ٬َموكِتًو ُأمَّ ـَ  َيُؽ  َوَل ٭م٧ِمَ  ِم  120 النحؿ اٜم٩ُْمِ

 َّتُُؽؿْ  َهِذهِ  إِن يً  ُأمَّ  92 األنبياء ٫َمو٥ْمبُُدونِ  َرٖمهُؽؿْ  َوَأَكو َواِٚمَدةً  ُأمَّ

 ُيٍ  ؾ  َوٮمِؽ  34 الحج  ...َمـَْسًؽو َٙمَعْؾـَو ُأمَّ

  يٍ  ٮمُِؽؾ  67 الحج  ...َكو١ِمُؽقهُ  ُهؿْ  َمـَْسًؽو َٙمَعْؾـَو ُأمَّ
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 رةم اآلية سورةال آليـــةا 
ـْ  َٗمْسبُِؼ  َمو يٍ  ِم  43 المؤمنكف َيْستَْلِٛمُرونَ  َوَمو َأَٙمَؾَفو ُأمَّ

 َّيً  َٙموءَ  َمو ٭ُمؾَّ  َٗم٠ْمَى ُر١ُمَؾـَو َأْر١َمْؾـَو ُ٘مؿ ُٖمقهُ  وَر١ُمقَُلَ  ُأمَّ  44 المؤمنكف  ...٭َمذَّ

 َّتُُؽؿْ  َهِذهِ  َوإِن يً  ُأمَّ  52 المؤمنكف ٫َموٗمَُّؼقنِ  َرٖمهُؽؿْ  َوَأَكو َواِٚمَدةً  ُأمَّ

 َـْ  َكْح٩ُمُ  َوَيْقم يٍ  ٭ُمؾ   ِم ـْ  ٫َمْقًٙمو ُأمَّ َّ ُب  ُِم  83 النمؿ ُيقَز٥ُمقنَ  ٫َمُفؿْ  ٖمَِآَيوٗمِـَو ُيَؽذ 

يً  ٥َمَؾقْفِ  َوَٙمدَ  ـَ َمْديَ  َموءَ  َوَردَ  َوٜمََّو ـَ  ُأمَّ  23 القصص َيْسُؼقنَ  اٮمـَّوسِ  ِم

ـْ  َوَكَز٥ْمـَو يٍ  ٭ُمؾ   ِم  75 القصص  ...٢َمِفقًدا ُأمَّ

 ْـْ  َوإِن يٍ  ِم َّٓ  ُأمَّ  24 فاطر َكِذيرٌ  ٫مِقَفو َٛمًَل  إِ

 ًْ يٍ  ٭ُمؾه  َوََهَّ ؿْ  ُأمَّ  5 غافر  ...ٮمِقَْلُٛمُذوهُ  ٖمَِر١ُمقَِلِ

 ْيً  ََلََعَؾُفؿْ  اهللُ  ٢َموءَ  َوٮَمق  8 الشكرل  ...َواِٚمَدةً  ُأمَّ

 يٍ  ٥َمَٝم  َآَٖموَءَكو َوَٙمْدَكو إِكَّو ٬َموٮُمقا َٖمْؾ  22 الزخرؼ ُمْفتَُدونَ  َآَ٘موِرِهؿْ  ٥َمَٝم  َوإِكَّو ُأمَّ

 َٓ يً  اٮمـَّوُس  َيُؽقنَ  َأنْ  َوٮَمْق ـْ  ََلََعْؾـَو َواِٚمَدةً  ُأمَّ ـِ  َيْؽُػرُ  ٜمَِ َْحَ ـْ  ١ُمُؼًػو قُقِِتِؿْ ٮمِبُ  ٖمِوٮمرَّ  ِم

يٍ   َيْظَفُرونَ  ٥َمَؾقَْفو َوَمَعوِرَج  ٫َمضَّ
 33 الزخرؼ

يٍ  ٭ُمؾَّ  َوَٗمَرى يٍ  ٭ُمؾه  َٙمو٘مِقَيً  ُأمَّ  28 الجاثية  ...٭مِتَوِِبَو إ٨َِم  ُٗمْد٥َمك ُأمَّ

ـْ  َوَمو َٓ  إَْرضِ  ِٓم  َداٖمَّيٍ  ِم َّٓ  ٖمَِجـَوَٚمقْفِ  َيطِٞمُ  ٣َموئِرٍ  َو  38 األنعاـ  ...وٮُمُؽؿْ َأْمثَ  ُأَمؿٌ  إِ

 ْـْ  ُأَمؿٍ  إ٨َِم  َأْر١َمْؾـَو َوٮَمَؼد   ٫َمَلَٛمْذَكوُهؿْ  ٬َمبْؾَِؽ  ِم
ِ
  ٖمِوٮمبَْل١َموء

ِ
اء َّ  ٮَمَعؾَُّفؿْ  َواٮمَّضَّ

٥ُمقنَ   َيتَََّضَّ
 42 األنعاـ

 ٬َمدْ  ُأَمؿٍ  ِٓم  اْدُٛمُؾقا ٬َموَل  ًْ ـْ  َٛمَؾ ـَ  ٬َمبْؾُِؽؿْ  ِم ـ   ِم  38 األعراؼ  ...اٮمـَّورِ  ِٓم  َواإِلْكسِ  اَِل

 ـْ  ُأَمؿٍ  َو٥َمَٝم  ٥َمَؾقَْؽ  َوَٖمَر٭َموٍت  ِمـَّو ٖمَِسًَلمٍ  اْهبِطْ  ُكقُح  َيو ٬ِمقَؾ َّ  َوُأَمؿٌ  َمَعَؽ  ُِم

ُفؿْ  ُ٘مؿَّ  ١َمـَُؿت ُعُفؿْ   َأٮمِقؿٌ  ٥َمَذاٌب  ِمـَّو َيَؿسه
 48 هكد

 يٍ  ِٓم  َأْر١َمْؾـَوكَ  ٭َمَذٮمَِؽ ًْ  ٬َمدْ  ُأمَّ ـْ  َٛمَؾ  30 الرعد  ...ُأَمؿٌ  ٬َمبْؾَِفو ِم

 ِـْ  ُأَمؿٍ  إ٨َِم  َأْر١َمْؾـَو ٮَمَؼدْ  َٗموهلل ـَ  ٬َمبْؾَِؽ  ِم قَْطونُ  ََلُؿُ  ٫َمَزيَّ  63 النحؿ  ...َأ٥ْمََمََلُؿْ  اٮمشَّ

 ُْٖمقا َوإِن َب  ٫َمَؼدْ  ُٗمَؽذ  ـْ  ُأَمؿٌ  ٭َمذَّ  18 العنكبكت  ...٬َمبْؾُِؽؿْ  ِم

 َّ٬َمدْ  ُأَمؿٍ  ِٓم  اٮمَؼْقُل  ٥َمَؾقِْفؿُ  َوَٚمؼ  ًْ ـْ  َٛمَؾ ـَ  ٬َمبْؾِِفؿْ  ِم ـ   ِم  25 فصمت   ...َواإِلكْسِ  اَِل

 ـَ  ُأوٮَمئَِؽ ِذي ًْ  ٬َمدْ  ُأَمؿٍ  ِٓم  اٮمَؼْقُل  ٥َمَؾقِْفؿُ  َٚمؼَّ  اٮمَّ ـْ  َٛمَؾ  18 األحقاؼ  ...٬َمبْؾِِفؿْ  ِم
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 رةم اآلية سورةال آليـــةا 
 ُةَ  اْ٘مـَتَْل  َو٬َمطَّْعـَوُهؿ  160 األعراؼ  ...ُأَُمًو َأ١ْمبَو٣ًمو ٥َم٩ْمَ

 ْوِِلُقنَ  ِمـُْفؿُ  ُأَُمًو ضِ إَرْ  ِٓم  َو٬َمطَّْعـَوُهؿ  168 األعراؼ  ...َذٮمَِؽ  ُدونَ  َوِمـُْفؿْ  اٮمصَّ

إٚمدى مـ أهدى ٮمقؽقكـ كذير ٙموءهؿ ٮمئـ أيَمهنؿ ٙمفد ٖموهلل وأ٬مسؿقا 

  ...إمؿ
 42 فاطر

 َّتُُؽؿْ  َهِذهِ  إِن يً  ُأمَّ  92 األنبياء ٫َمو٥ْمبُُدونِ  َرٖمهُؽؿْ  َوَأَكو َواِٚمَدةً  ُأمَّ

 َّتُُؽؿْ  َهِذهِ  َوإِن يً  ُأمَّ  52 المؤمنكف ٫َموٗمَُّؼقنِ  َرٖمهُؽؿْ  َوَأَكو َواِٚمَدةً  ُأمَّ
 

 : الحزب: ثانياً 

كالبػػػاقي مدنيػػػة كالمبلحػػػػظ أف ، إحػػػػدل عشػػػر منهػػػا مكيػػػة كردت كممػػػة حػػػزب سػػػبعة عشػػػر مػػػرة؛ 
ف ، الحديث عف الغمبة كالفبلح لحزب اهلل كالخسراف لحػزب الشػيطاف كرد فػي السػكر المدنيػة دؿ كا 

 هذا عمى شئ فإن  يدؿ أنها نزلت في عهد االستخبلؼ.

 رةم اآلية السورة اآلية الكممة

 حزب

 ْـ ـَ  َوَر١ُمقٮَمفُ  اهللَ  َيتََقلَّ  َوَم ِذي  ُهؿُ  اهللِ  ِٚمْزَب  ٫َمنِنَّ  َآَمـُقا َواٮمَّ

 اٮمَغوٮمِبُقنَ 
 56 المائدة

٫َمِرُٚمقنَ  ٮَمَدُّْيِؿْ  ََم ٖمِ  ِٚمْزٍب  ٭ُمؾه  ُزُٖمًرا َٖمقْـَُفؿْ  َأْمَرُهؿْ  ٫َمتََؼطَُّعقا 53 المؤمنكف 
 َـ ـَ  ِم ِذي ٬ُمقا اٮمَّ  ٮَمَدُّْيِؿْ  ٖمََِم  ِٚمْزٍب  ٭ُمؾه  ٢ِمقًَعو َو٭َموُكقا ِديـَُفؿْ  ٫َمرَّ

 ٫َمِرُٚمقنَ 
 32 الرـك

 َقَْطونُ  ٥َمَؾقِْفؿُ  ا١ْمتَْحَقذ  ِٚمْزُب  ُأوٮَمئَِؽ  اهللِ  ذ٭ِْمرَ  ٫َمَلْكَسوُهؿْ  اٮمشَّ

قَْطونِ  َٓ  اٮمشَّ قَْطونِ  َب ِٚمزْ  إِنَّ  َأ ونَ  ُهؿُ  اٮمشَّ  اخلَوِهُ
 19 المجادلة

... اهللِ  ِٚمْزُب  ُأوٮَمئَِؽ  َٓ  22 المجادلة اٜمُْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  اهللِ  ِٚمْزَب  إِنَّ  َأ
قَْطونَ  إِنَّ  حزب  ُِذوهُ  ٥َمُدو   ٮَمُؽؿْ  اٮمشَّ ا ٫َموَتَّ  6 فاطر  ...٥َمُدوًّ

 12 الكهؼ َأَمًدا ٮَمبِثُقا ٜمَِو َأْٚمَص  اِِلْزَٖم٧ْمِ  َأيه  ٮمِـَْعَؾؿَ  َٖمَعثْـَوُهؿْ  ُ٘مؿَّ  الحزبيف

 األحزاب

 ْـ ـَ  ٖمِفِ  َيْؽُػرْ  َوَم  17 هكد  ...َمْق٥ِمُدهُ  ٫َموٮمـَّورُ  إَْٚمَزاِب  ِم
 َـ ِذي ـَ  إٮَِمقَْؽ  ُأْكِزَل  ٖمََِم  َيْػَرُٚمقنَ  اٮمؽِتَوَب  َآَٗمقْـَوُهؿُ  َواٮمَّ  َوِم

ـْ  إَْٚمَزاِب   َٖمْعَضفُ  ُيـْؽِرُ  َم
 36 رعدال



 مفهـك الجماعة كحكـ العمؿ مف خبللها

 - 17 - 

 األكؿالفصؿ 

 رةم اآلية السورة اآلية الكممة
 ـْ  إَْٚمَزاُب  ٫َموْٛمتََؾَػ ـَ  ٫َمَقْيٌؾ  َٖمقْـِِفؿْ ِ ِم ـْ  ٭َمَػُروا ٮمِؾَِّذي  َمْشَفدِ  ِم

 ٥َمظِقؿٍ  َيْقمٍ 
 37 مريـ

 َإَْٚمَزاَب  ََيَْسبُقن  ْ ُؿْ  ٮَمقْ  َيَقدهوا إَْٚمَزاُب  َيْلِت  َوإِنْ  َيْذَهبُقا َل  َأهنَّ

ـْ  َيْسَلٮُمقنَ  ا٥َْٕمَراِب  ِٓم  َٖموُدونَ    ...ْكبَوئُِؽؿْ أَ  ٥َم
 20 األحزاب

اهللُ  َو٥َمَدَكو َمو َهَذا ٬َموٮُمقا إَْٚمَزاَب  اٜمُْمِمـُقنَ  َرَأى َوٜمََّو 

  ...َوَر١ُمقٮُمفُ 
 22 األحزاب

 ٌـَ  َمْفُزومٌ  ُهـَوٮمَِؽ  َمو ُٙمـْد  11 ص إَْٚمَزاِب  ِم
 ُْٚمَزاُب إَ  ُأوٮَمئَِؽ  إَْيَؽيِ  َوَأْصَحوُب  ٮُمقطٍ  َو٬َمْقمُ  َوَ٘مُؿقد 13 ص 
 ًْ َٖم ـْ  َوإَْٚمَزاُب  ُكقٍح  ٬َمْقمُ  ٬َمبَْؾُفؿْ  ٭َمذَّ  5 غافر  ...َٖمْعِدِهؿْ  ِم
 ـَ  اٮمَِّذي َو٬َموَل  30 غافر  إَْٚمَزاِب  َيْقمِ  ِمثَْؾ  ٥َمَؾقُْؽؿْ  َأَٛموُف  إِِن   ٬َمْقمِ  َيو َآَم
 ـْ  إَْٚمَزاُب  ٫َموْٛمتََؾَػ ـَ  ٫َمَقْيٌؾ  َٖمقْـِِفؿْ  ِم ـْ  َؾُؿقا٤مَ  ٮمِؾَِّذي  ٥َمَذاِب  ِم

  َأٮمِقؿٍ  َيْقمٍ 
 65 الزخرؼ

 
 : الطائفة: ثالثاً 

كالمبلحػظ ، سػبعة عشػر منهػا مدنيػة كالبػاقي مكيػة، كردت كممة طائفة أربعان كعشريف مػرة
أف اآليػػات المدنيػػة  تحػػدثت عػػف أهػػؿ الكتػػاب كالمنػػافقيف ككػػذلؾ فػػي بعػػض التشػػريعات كالغػػزكات 

 سبلـ. كهذا كم  في ظؿ قياـ دكلة اإل

 رةم اآلية السورة اآلية الكممة

 طائفة

 ـْ  ٣َموئَِػيٌ  َودَّْت  69 آؿ عمراف  ...ُيِضؾهقَكُؽؿْ  ٮَمقْ  اٮمؽِتَوِب  َأْهؾِ  ِم
 ًْ ـْ  ٣َموئَِػيٌ  َو٬َموٮَم ـَ  ٥َمَٝم  ُأْكِزَل  ٖمِوٮمَِّذي َآِمـُقا اٮمؽِتَوِب  َأْهؾِ  ِم ِذي  اٮمَّ

  ...اٮمـََّفورِ  َوْٙمفَ  َآَمـُقا
 72 آؿ عمراف

 َّـْ  ٥َمَؾقُْؽؿْ  َأْكَزَل  ُ٘مؿ  ِمـُْؽؿْ  ٣َموئَِػيً  َيْغَشك ُكَعو١ًمو َأَمـَيً  اٮمَغؿ   َٖمْعدِ  ِم

تُْفؿْ  ٬َمدْ  َو٣َموئَِػيٌ    ...َأْكُػُسُفؿْ  َأََهَّ
 154 آؿ عمراف

 َـْ  َٖمَرُزوا ٫َمنَِذا ٣َمو٥َميٌ  َوَيُؼقٮُمقن ًَ  ٥ِمـِْدكَ  ِم  81 النساء اٮمَِّذي ٪َمْٞمَ  ِمـُْفؿْ  ٣َموئَِػيٌ  َٖمقَّ
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 رةم اآلية السورة اآلية الكممة
  ...قُل َٗمؼُ 

َوإَِذا  ًَ ًَ  ٫مِقِفؿْ  ٭ُمـْ ًَلةَ  ََلُؿُ  ٫َمَل٬َمْؿ  ِمـُْفؿْ  ٣َموئَِػيٌ  ٫َمْؾتَُؼؿْ  اٮمصَّ

 ...َمَعَؽ 
 102 النساء

... ُأْٛمَرى ٣َموئَِػيٌ  َوٮْمتَْلِت  ْ  102 النساء  ...َمَعَؽ  ٫َمْؾقَُصؾهقا ُيَصؾهقا َل
 َٓ ًْ  تُفُ َوَرَْحَ  ٥َمَؾقَْؽ  اهللِ  ٫َمْضُؾ  َوٮَمْق  ُيِضؾهقكَ   َأنْ  ِمـُْفؿْ  ٣َموئَِػيٌ  ََلَؿَّ

َّٓ  ُيِضؾهقنَ  َوَمو   ...َأْكُػَسُفؿْ  إِ
 113 النساء

 ْٖمِوٮمَِّذي َآَمـُقا ِمـُْؽؿْ  ٣َموئَِػيٌ  ٭َمونَ  َوإِن  ًُ ْ  َو٣َموئَِػيٌ  ٖمِفِ  ُأْر١ِمْؾ  ُيْمِمـُقا َل

  ...َٖمقْـَـَو اهللُ  ََيُْؽؿَ  َٚمتَّك ٫َموْصِٟمُوا
 87 اؼاألعر 

... ْـْ  َكْعُػ  إِن ْب  ِمـُْؽؿْ  ٣َموئَِػيٍ  ٥َم ُؿْ  ٣َموئَِػيً  ُكَعذ   66 التكبة  ُُمِْرِم٧مَ  ٭َموُكقا ٖمَِلهنَّ
 ْـْ  ٫َمُؼْؾ  ٮمِْؾُخُروِج  ٫َمو١ْمتَْلَذُكقكَ  ِمـُْفؿْ  ٣َموئَِػيٍ  إ٨َِم  اهللُ  َرَٙمَعَؽ  ٫َمنِن  ٮَم

  ...َأَٖمًدا َمِعَل  ََتُْرُٙمقا
 83 التكبة

 َٓ ـْ  َكَػرَ  ٫َمَؾْق ُفقا ٣َموئَِػيٌ  ِمـُْفؿْ  ٫مِْر٬َميٍ  ٭ُمؾ   ِم ـِ  ِٓم  ٮمِقَتََػؼَّ ي  122 التكبة  ...اٮمد 
... ْـَ  ٣َموئَِػيٌ  ٥َمَذاَِبََُم  َوٮْمقَْشَفد  2 النكر  اٜمُْمِمـ٧ِمَ  ِم
 َّ٣َموئَِػيً  َيْستَْضِعُػ  ٢ِمقًَعو َأْهَؾَفو َوَٙمَعَؾ  إَْرضِ  ِٓم  ٥َمًَل  ٫مِْر٥َمْقنَ  إِن 

  ...ُفؿْ ِمـْ 
 4 القصص

  َْوإِذ  ًْ  13 األحزاب  ..٫َموْرِٙمُعقا ٮَمُؽؿْ  ُمَؼومَ  َٓ  َيثِْرَب  َأْهَؾ  َيو ِمـُْفؿْ  ٣َموئَِػيٌ  ٬َموٮَم
  ًْ ـْ  ٣َموئَِػيٌ  ٫َمَآَمـَ ائِقَؾ  َٖمـِل ِم  14 الصؼ  ...٣َموئَِػيٌ  َو٭َمَػَرْت  إِْهَ

 طائفتان
 ْإِذ  ًْ  122 آؿ عمراف  ....َوٮمِقهُفََم  َواهللُ  ْػَشًَل ٗمَ  َأنْ  ِمـُْؽؿْ  ٣َموئَِػتَونِ  ََهَّ
 ْـَ  ٣َموئَِػتَونِ  َوإِن  9 الحجرات  ...َٖمقْـَُفََم  ٫َملَْصؾُِحقا ا٬ْمتَتَُؾقا اٜمُْمِمـ٧ِمَ  ِم

 طائفتين
 ََْم  َٗمُؼقٮُمقا َأن ـْ  ٣َموِئَػَت٧ْمِ  ٥َمَٝم  اٮمؽَِتوُب  ُأْكِزَل  إِكَّ ـْ  ٭ُمـَّو َوإِنْ  ٬َمْبؾِـَو ِم  ٥َمت

  ٮَمَغو٫مِؾ٧ِمَ  تِِفؿْ ِدَرا١َم 
 156 األنعاـ

 الطائفتين
 ْوِئَػَت٧ْمِ  إِْٚمَدى اهلُل َيِعُد٭ُمؿُ  َوإِذ َو اٮمطَّ  َذاِت  ٪َمْٞمَ  َأنَّ  َوَٗمَقدهونَ  ٮَمُؽؿْ  َأهنَّ

ْق٭َميِ    ...ٮَمُؽؿْ  َٗمُؽقنُ  اٮمشَّ
 7 األنفاؿ
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 : القوم: رابعاً 

ف الكػريـ المكػي منػ  كالمػدني كردت كممة قكـ أربعمائة كثمانيف مرة فػي معظػـ سػكر القػرآ
كمعارضػػػػتهـ لهػػػػـ كمحػػػػاربتهـ ، كالمبلحػػػػظ أف المكػػػػي تحػػػػدث عػػػػف أقػػػػكاـ األنبيػػػػاء عمػػػػيهـ السػػػػبلـ

أمػا المػدني فكػاف الحػديث فػي ، في كقػت االستضػعاؼ كتكذيبهـ كفي ذلؾ تسمية لسيدنا محمد 
 معظم  عف المؤمنيف كعف الجهاد كالنصر ككؿ ذلؾ في عهد القكة كاالستخبلؼ. 

 رةم اآلية السورة اآليـــــــة الكممة

َكو.... القوم ـَ  اٮمَؼْقمِ  ٥َمَٝم  َواْكُْصْ  250 البقرة  اٮمَؽو٫مِِري

َّٓ  قـك ـَ  إِ ِذي  90 النساء  ...ِمقثَوٌق  َوَٖمقْـَُفؿْ  َٖمقْـَُؽؿْ  ٬َمْقمٍ  إ٨َِم  َيِصُؾقنَ  اٮمَّ
 230 البقرة  َؾُؿقنَ َيعْ  ٮمَِؼْقمٍ  ُيبَق ـَُفو اهللِ  ُٚمُدودُ  َوٗمِْؾَؽ ... لقـك
َب  قكمؾ  66 األنعاـ  ...اِلَؼه  َوُهقَ  ٬َمْقُمَؽ  ٖمِفِ  َو٭َمذَّ
  قكمنا

ِ
ء َٓ َُذوا ٬َمْقُمـَو َهُم ـْ  اَتَّ  15 الكهؼ  ...َآَِلَيً  ُدوكِفِ  ِم

تُـَو َوٗمِْؾَؽ  قكم   83 األنعاـ  ...٬َمْقِمفِ  ٥َمَٝم  إِْٖمَراِهقؿَ  َآَٗمقْـَوَهو ُٚمجَّ
ُؿْ إِ ... قكمان   64 األعراؼ  ٥َمِؿ٧مَ  ٬َمْقًمو ٭َموُكقا هنَّ
آَ  َأنْ  َوَأِٛمقفِ  ُمق١َمك إ٨َِم  َوَأْوَٚمقْـَو لقكمكما  87 يكنس  ...ٮمَِؼْقِمُؽََم  َٗمبَقَّ

 : الفئة: خامساً 

خمػػسه منهػػا مدنيػػة كمرتػػاف مكيػػة كالمعػػركؼ أف الفئػػة لهػػا  كردت كممػػة فئػػة سػػبع مػػرات؛
 أثرها في تحقيؽ النصر أك عدم .

 رةم اآلية السورة اآليـــــة المفظ 

 فئة

 ْـْ  ٭َمؿ ًْ  ٬َمؾِقَؾيٍ  ٫مِئَيٍ  ِم  َمعَ  َواهللُ  اهللِ  ٖمِنِْذنِ  ٭َمثَِٞمةً  ٫مِئَيً  ٪َمَؾبَ

ـَ  وٖمِِري  اٮمصَّ
 249 البقرة

 ْ ـْ  َوَل وَكفُ  ٫مِئَيٌ  ٮَمفُ  َٗمُؽ ـْ  َيـُْْصُ ا ٭َمونَ  َوَمو اهللِ  ُدونِ  ِم  43 الكهؼ   ُمـْتَِْصً
 ـْ  ٮَمفُ  ٭َمونَ  ٫َمََم وَكفُ  ٫مِئَيٍ  ِم ـْ  َيـُْْصُ ـَ  ٭َمونَ  َوَمو اهللِ  ُدونِ  ِم  ِم

ـَ  ي  اُٜمـْتَِْصِ
 81 القصص

 48 األنفاؿ  ...٥َمِؼَبقْفِ  ٥َمَٝم  َكَؽَص  اٮمِػئَتَونِ  َٗمَراَءِت  ٫َمَؾَمَّ  فئتاف
ـْ  فئتكـ  19 األنفاؿ  ...٭َمثَُرْت  َوٮَمقْ  ٢َمقْئًو ٫مِئَتُُؽؿْ  ٥َمـُْؽؿْ  ُٗمْغـَِل  َوٮَم
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 رةم اآلية السورة اآليـــــة المفظ 

 فئتيف
 ْاٮمتََؼتَو ٫مِئَت٧َْمِ  ِٓم  َآَييٌ  ٮَمُؽؿْ  ٭َمونَ  ٬َمد...  13 آؿ عمراف 
 ٭َمَسبُقا ٖمََِم  َأْر٭َمَسُفؿْ  َواهللُ  ٫مِئَت٧َْمِ  اٜمُـَو٫مِِؼ٧مَ  ِٓم  ٮَمُؽؿْ  ٫َمََم...  88 النساء 

 
 :  الخالصة

 : حظ ما يمييبلتتبع لمعاني األلفاظ التي كردت إف الم

الػػػذـ تػػػارة  كعمػػػى سػػػبيؿ، المػػػدح تػػػارةعمػػػى سػػػبيؿ طائفػػػة كردت ، زبحػػػ، لفػػػاظ أمػػػةأف هػػػذ  األ .1
 كذلؾ يفهـ مف المكاصفات التي يحممها هذا المفظ.، أخرل

، نجػد أنهػا جػاءت بػالجمع، أف لفظ حزب كهي التي مف أقرب المعاني لكممة أمػة أك جماعػة .2
ف أيػاـ كهي كممة " أحػزاب "؛ كهػذ  كردت فػي كصػؼ الػذيف يتػآمركف كيحػاربكف حػزب اهلل مػ

فػي القػرآف فػي ذكػر حػزبيف ال  قػد كردأما لفػظ الحػزب بػالمفرد فكحتى يكمنا هػذا. الرسكؿ 
ككردت مكاصػفات لحػػزب اهلل كالتػي سػػنتعرض ، كهمػػا حػزب اهلل كحػػزب الشػيطاف، ثالػث لهمػا

يب  كمخططات  كمكاصفات لحزب الشيطاف كأسال، لمحديث عنها بالتفصيؿ في الفصؿ الثالث
 .هللفي مكاجهة حزب ا

من لم يكن م  حزب اهلل أو م  حزب الشيطان أين يكون ؟ لقد ةال رسول  : وىنا تساؤل
. هػؤالء الػذيف تتقػاذفهـ األهػكاء كالشػهكات (1)""إنما يأكل الـذئب مـن الغـنم القاصـية: اهلل 

كهؤالء الػذيف يػراهف عمػيهـ حػزب الشػيطاف فػي تحقيػؽ أهدافػ  فػي محاربػة حػزب ، كالمصال 
أك مػػػف ، غفمػػػتهـ أك حرصػػػهـ عمػػػى مصػػػالحهـ الدنيكيػػػة فيقػػػدـ لهػػػـ اإلغػػػراءات مسػػػتغبلن ، اهلل

 خبلؿ خكفهـ مف التعرض لؤلذل.

مػا فػي باطػؿ. إما فػي حػؽو ، أف كؿ هذ  األلفاظ ت تي بمعنى القكة كالمنعة كالتجمع كالتكتؿ .3  كا 
حػزب كهك ت؛كتحزبػان مػذمكمان ، كهك تحزب أهؿ الحؽ، كهذا يدؿ عمى أف هناؾ تحزبان محمكدان 

كمػػف هنػػا كجػػب عمػػى الجماعػػة المنقػػذة أف ت خػػذ ، الباطػػؿ فػػي مكاجهػػة الحػػؽ كمحاربتػػ  أهػػؿ
 . اجهة التحزب المذمكـ بكؿ أشكال لمنهكض باألمة كلمك ، دكرها في تحقيؽ التحزب المحمكد

 

                                                           

(، مف كتػاب اإلمامػة كصػبلة الجماعػة، تحقيػؽ مصػطفى 1/330/765المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )( 1)
 ـ، دار الكتب العممية ػ بيركت.1990 –ق 1411ػ  1عبد القادر عطا، ط
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 : كممة أخيرة

هػػؿ بقػػي لمعػػامميف عمػػى السػػاحة ، فػػي ظػػؿ هػػذ  المػػؤامرات التػػي تيحػػاؾ ضػػد اإلسػػبلـ كأهمػػ 
عبلء كممة اهلل ؟؟؟اإلس  بلمية عذر في عدـ التكتؿ كالتحزب مف اجؿ نصرة اإلسبلـ كا 

، لهػػك كفيػػؿ أف يػػكقظ الغػػافميف ؛إف الػػذم يحػػدث عمػػى السػػاحة العربيػػة كالسػػاحة اإلسػػبلمية
ممتفيف حكؿ الجماعة التي تعمف أنها ، متكتميف، مؤلفة قمكبهـ، كيشٌد همة المتردديف؛ لمكقكؼ بقكة

 .مدافعة عن  مضحية بالغالي كالنفيس مف أجم ، سبلـحاممة لمكاء اإل

ف المتتبػػع لؤلحػػداث الداميػػة فػػي مصػػر كالتػػي يتضػػ  األمػػر فيهػػا جميػػان كيػػؼ أف الباطػػؿ ، كا 
ات دنيكيػػػػة؛ مػػػػف أمػػػػكاؿ لتحقيػػػػؽ أهدافػػػػ  فػػػػي محاربػػػػة اإلسػػػػبلـ كأهمػػػػ  بػػػػإغراء ؛جٌنػػػػد أناسػػػػان كثػػػػر

فػػي  يكال يسػػعن، كتنٌكػػر لهػػـ، كعػػكد  كبعػػد تحقيػػؽ أهدافػػ  تنٌصػػؿ مػػف، إلػػى غيػػر ذلػػؾ...كمناصػػب
رُ  َموو...: أذكر قكؿ اهلل تعالى هذا المقاـ إال أف ٭مَّ َّٓ  َيذَّ ٮَْمَبوِب  ُأوٮُمقاْ  إِ ْٕ  .[269: البقرة]  ا
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 السابعاملبحث 

 حكه العنل مً خال مجاعُ

؛ألهميػة - قديمان كحديثان  -يران مف العمماء كالفقهاء باهتمامان ك يعة لقف الجماعإف الحديث 
خاصة أف آيات كثيرة كردت في كتاب اهلل تؤكد ، بؿ كفي حياة األمة، هذا المكضكع في حياة األفراد

 .عمى هذا المكضكع كتحث عمي 

، الهػػكلكالػػذم ال ينطػػؽ عػػف  - ع لمسػػنة النبكيػػة يجػػد أف سػيدنا محمػػد تبػػتكػذلؾ فػػإف الم
السػػمع  مؤكػػدان عمػػى، بػػؿ كأهميػػة التػػزاـ الجماعػػة، تهػػاالجماعػػة كأهمي ذكػػر -إف هػػك إال كحػػي يػػكحى
 .مف أجؿ تحقيؽ األمف لؤلفراد كلؤلمة ؛كالطاعة لمقيادة ككؿ ذلؾ

كالتكػػتبلت التػػػي ، فػػي ظػػؿ الكاقػػػع الػػذم تعيشػػ  البشػػػرية مػػف صػػػراع بػػيف الحػػؽ كالباطػػػؿ ك
أهميػػػة قيػػػاـ هػػػذ   تظهػػػر كاستئصػػػاؿ شػػػ فت  بػػػؿ ؛لمقضػػػاء عميػػػ  ،يمهػػػا الباطػػػؿ فػػػي مكاجهػػػة الحػػػؽيق

ال نسػػتطيع أف نقػػؼ مػػف التحػػزب  البػػد مػػف معرفػػة أننػػا، دلػػةاأل ذكػػركقبػػؿ ، الجماعػػة أك هػػذا الحػػزب
 مناقشػػػةك ، بػػػيف التحػػػزب المحمػػػكد كالتحػػػزب المػػػذمكـ مػػػع أهميػػػة التفرقػػػة، االبتػػػداعأك مكقػػػؼ التحػػػريـ 

 كمػف ثػـ، كأقػكاؿ الصػحابة كالتػابعيف ات كأحاديػث الرسػكؿ القضية بطريقػة عمميػة مػف خػبلؿ اآليػ
  .لحكـ بما يرضي اهللكبعدها يككف ا، الرجكع إلى آراء الفقهاء األكائؿ كالمعاصريف في هذا األمر

 : األدلة القرآنية: أوالً 

َٓ  ََجِقًعو اهللِ ٖمَِحْبؾِ  َوا٥ْمَتِصُؿقا: قاؿ تعالى .أ ٬ُمقا َو   ، [103: آؿ عمراف] ...َٗمَػرَّ

، أم بالتمسؾ بكتاب اهلل كاالجتماع عمي ، أمر اهلل سبحان  كتعالى المؤمنيف باالعتصاـ
كحتػى يتحقػؽ هػذا األمػر فبلبػد أف ، تبعان لؤلهػكاء كالشػهكات ؛كنهى عف التفرؽ كالتشتت كالشرذمة

َو: مرنا بالتقكل في قكلػ أ يسبق  ما يعيف عمي ؛ كلذلؾ كجدنا أف اهلل  ـَ اٮمَّ  َيوَأُّيه ـُقا ِذي ُؼتقا َآَم  اهللَ اٗمَّ

 ؛قبػػؿ األمػػر باالعتصػػاـ؛ لعممػػ  سػػبحان  كتعػػالى بضػػركرة التقػػكل [102: آؿ عمػػراف] ...ُٗمَؼوٗمِتتفِ  َٚمتتؼَّ 
 لتحقيؽ االعتصاـ الذم أراد  اهلل.

لحبػؿ الػذم كرد ذكػر  فػي حػكؿ معنػى اكلقد اختمؼ المفسركف في تفسير آية االعتصاـ 
إف حبػػؿ اهلل هػػك " : فقػػاؿ أمػػا ابػػف مسػػعكد، (1)الحبػػؿ هػػك كتػػاب اهلل ؛ فمػػنهـ مػػف قػػاؿ أفتمػػؾ اآليػػة

                                                           

(، تحقيػؽ أحمػد محمػد شػاكر، 7/72هك أبػك سػعيد الخػدرم، انظػر جػامع البيػاف فػي تاكيػؿ القػرآف، الطبػرم )( 1)
 ـ، مؤسسة الرسالة. 2000 -هػ  1420ػ  1ط
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كالمعنػػى كمػػ  متقػػارب " : ثػػـ قػػاؿ، كلقػػد رجػػ  اإلمػػاـ القرطبػػي مػػا قالػػ  ابػػف مسػػعكد، (1)"  الجماعػػة
 .(2) " متداخؿ فإف اهلل ي مر باأللفة كينهى عف الفرقة

السبب الػذم ييتكصػؿ بػ   جاء بمعنى "أك ، أك الجماعة، كسكاء كاف الحبؿ هك كتاب اهلل
العهػػػػد الػػػػذم عهػػػػد  اهلل إلػػػػى المػػػػؤمنيف مػػػػف األلفػػػػة " : اعتبػػػػر  الطبػػػػرمأك كمػػػػا ، (3)" لػػػػى البغيػػػػةإ

الجماعػػػة  كجػػػكد أهميػػػةيؤكػػػد عمػػػى  فهػػػذا، (4) " كاالجتمػػػاع عمػػػى كممػػػة الحػػػؽ كالتسػػػميـ ألمػػػر اهلل
مػػػ  عممػػػان كعمػػػبلن بحمك ، كمػػػ  فػػػي االعتصػػػاـ بػػػ ً  كالمعتصػػػمة بػػػ ؛ " فالػػػديف، المتمسػػػكة بكتػػػاب اهلل

خبلصان كاستعانةي كمتابعةن كاستمراران عمى ذلؾ إلى يكـ القيامة "   .(5)كا 

َٓ  َواٮمتَّْؼَقى اٮمِٟم   ٥َمَٝم  َوَٗمَعوَوُكقا...: قاؿ تعالى ب.   [2: المائدة]  ...َواٮمُعْدَوانِ  اإِلْ٘مؿِ  ٥َمَٝم  َٗمَعوَوُكقا َو

هميػػػة الجماعػػػة فػػػي حيػػػاة المػػػؤمنيف؛ ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػ  أف األمػػػر بالتعػػػاكف دليػػػؿ عمػػػى أ
 .لمكاجهة تكتؿ الباطؿ كالذم ال يخمك من  زمف مف األزماف

أهؿ الحؽ بالتميز عف   ؛ كلذلؾ ي مر اهللكجكد الباطؿ ما تمٌيز الحؽ عمـ أن  لكالمكل
، كالتعػػاكف مػػف أجػػؿ تحقيقهػػا فػػي المجتمػػع، مػػف خػػبلؿ التمسػػؾ بػػاألخبلؽ الفاضػػمة ؛ؿأهػػؿ الباطػػ

  .(6)كاألمر لمكجكب" "، آلية بالتعاكف عمى البر كالتقكلاألمر الرباني في هذ  ا جاء كبهذا

كترؾ المنكرات ، عباد  المؤمنيف بالمعاكنة عمى فعؿ الخيرات كهك البر ري م فاهلل " 
 ، (7)"طؿ كالتعاكف عمى المآثـ كالمحاـركينهاهـ عف التناصر عمى البا، كهك التقكل

                                                           

مآثرػػ ـ، دار ال 2002هػػ،  1423ػ  1(، تحقيؽ سعد بػف محمػد السػعد، ط1/319/772تفسير ابف المنذر )( 1)
 المدينة المنكرة. 

بػراهيـ أطفػيش، ط159/  4الجامع ألحكاـ القػرآف،  )( 2) ـ، 1964 -هػػ 1384ػ  2(، تحقيػؽ أحمػد البردكنػي كا 
 دار الكتب المصرية ػ القاهرة.

 هػ. 1382(، ط الحمبي  الثانية 367/  1فت  القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية في عمـ التفسير )( 3)
ـ،  2000 -هػػػػ  1420ػ  1(، تحقيػػػؽ أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر، ط72/  7البيػػػاف فػػػي ت كيػػػؿ القػػػرآف، ) جػػػامع( 4)

 مؤسسة الرسالة.
يػػاؾ نسػػتعيف، ابػػف القػػيـ )( 5) (، تحقيػػؽ محمػػد المعتصػػـ بػػاهلل 323/  3مػػدارج السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد كا 

 ـ، دار الكتاب العربي ػ بيركت.1996 -هػ  1416ػ  3البغدادم، ط
 (.52/  8المرجع السابؽ، الطبرم ) (6)
ـ،  1999 -هػػ 1420، 1(، تحقيػؽ سػامي بػف محمػد سػبلمة، ط10/  3تفسير القػرآف العظػيـ، ابػف كثيػر )( 7)

 دار طيبة لمنشر كالتكزيع.
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" كأم بػػر كأم : ان عمػػى هػػذ  اآليػػة مػػا ذكػػر  د. عبػػد اهلل عػػزاـكمػػف أجمػػؿ مػػا قػػرأت تعقيبػػ
كأم شػػر ، كيحيػػا مػػف أجمهػػا خيػػر أعظػػـ مػػف إعػػادة المجتمػػع المسػػمـ الػػذم يقػػيـ شػػريعة اهلل جميعػػان 

 .(1)مستباحا لكؿ ظالـ كطاغية " كحمىن ، لمناهبيف كأم إثـ أعظـ مف أف يترؾ ديف اهلل نهبةن 

كهػػي ضػػركرة كجػػكد  ؛مف بهػػا كػػؿ العػػامميف لئلسػػبلـأف يػػؤ إنهػػا الحقيقػػة التػػي يجػػب نعػػـ 
كتقػؼ حصػنان حصػينان ، كتحيػا مػف أجمػ ، الجماعػة المنقػذة التػي ت خػذ عمػى عاتقهػا إقامػة حكػـ اهلل

 .في مكاجهة مؤامرات الباطؿ كتكتبلت 

ـْ : قاؿ تعػالى ج. يٌ  ِمـُْؽؿْ  َوٮْمَتُؽ ـِ  َوَيـَْفْقنَ  وِف ٖمِوَٜمْعرُ  َوَيْلُمُرونَ  اخلَْٞمِ  إ٨َِم  َيْد٥ُمقنَ  ُأمَّ  ُهؿُ  َوُأوٮَمِئَؽ  اُٜمـَْؽرِ  ٥َم

  .[104: آؿ عمراف]  اُٜمْػؾُِحقنَ 

، اآليػػػة يستشػػػعر أهميػػػة الرسػػػالة المنكطػػػة بهػػػذ  األمػػػة بصػػػفة عامػػػة هػػػذ ل تػػػدبر إف الم
يريػد   ككػ ف اهلل ، كيستشػعر أيضػان ثقػؿ األمانػة المطالبػة بهػا، كالجماعة المنقذة بصػفة خاصػة

بػػؿ  ؛تمكف مػػف مكاجهػػة المػػؤامراتتػػل ؛السػػتمرارية فػػي هػػذا األمػػرأهميػػة ا الجماعػػة هػػذ أف يبػػيف ل
صبلح البشرية نقاذها مف براثف الفساد، كا   .كا 

  َوَيْلُمُرونَ ، اخلَْٞمِ  إ٨َِم  َيْد٥ُمقنَ : قكل  تعالىفي صيغة المضارع التي كردت  كالشاهد هنا

ـِ  َوَيـَْفْقنَ ، ٖمِوٜمَْعُروِف  ـْ ]في بداية اآلية تدؿ عمى الكجكد كالكينكنة  إف ـث، اُٜمـَْؽرِ  ٥َم  ؛[...َوٮْمَتُؽ
 عمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ.ألهمية كجكد الجماعة المنقذة التي ت

ـْ : كفي قكل  تعالى يٌ  ِمـُْؽؿْ  َوٮْمَتُؽ " منتصبة لمقياـ بػ مر اهلل فػي الػدعكة إلػى : أم ... ُأمَّ
، تػػدؿ عمػػى عمػػك الهمػػة"  كممػػة " منتصػػبةك ، (2)المنكػػر "كالنهػػي عػػف ، كاألمػػر بػػالمعركؼ، الخيػػر

كقد كرد هذا المفهـك ، كهذا كم  يحتاج إلى صبر كتقكل، كعمى االستعداد المستمر، كعمى الرباط
َو َيو: في قكل  تعالى ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ وا َآَم ُؼقا َوَراٖمُِطقا َوَصوٖمُِروا اْصِٟمُ : اف]آؿ عمر  ُٗمْػؾُِحقنَ  ٮَمَعؾَُّؽؿْ  اهللََّ َواٗمَّ

 .كما أظف كممة منتصبة إال دالة عمى هذ  المعاني جميعان  ، [200

ـْ : قكل  تعالى كفي يٌ  ِمـُْؽؿْ  َوٮْمَتُؽ ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوْٜمَْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ  اخْلَْٞمِ  إ٨َِم  َيْد٥ُمقنَ  ُأمَّ  اْٜمُـَْؽترِ  ٥َم

" أمة " أك جماعة    يككف مف هذ  األمة دليؿ عمى أف، [103: ]آؿ عمراف  اْٜمُْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأوٮَمئَِؽ 
قامػػك ، األمػػة أخػػص مػػف الجماعػػةف "، ت خػػذ عمػػى عاتقهػػا الػػدعكة إلػػى اهلل بمفهكمهػػا الشػػامؿ ة هػػذ  ا 

كمف أعمػاؿ هػذ   ...كؿ مكمؼ أف يشترؾ في  مع اآلخريففرض عيف يجب عمى  األمة الخاصة

                                                           

، 13حكـ العمؿ في جماعة، د.عبد اهلل عزاـ )( 1)  هػ. 1392(، دار ابف حـز
 (، مرجع سابؽ.78/  2تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )( 2)
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كب العمػػؿ عمػػى إيجػػاد الجماعػػة كهػػذا دليػػؿ كاضػػ  عمػػى كجػػ، (1)األمػػة األخػػذ عمػػى يػػد الظػػالميف "
 .ح كالتغيير كت خذ عمى يد الظالميفالمنقذة التي تحمؿ مفهـك اإلصبل

ـُتقنَ : قػاؿ تعػالى د. ـِ  َوَيـَْفتْقنَ  ٖمِتتوَٜمْعُروِف  َيتْلُمُرونَ  َٖمْعتضٍ  َأْوٮمَِقتوءُ  َٖمْعُضتتُفؿْ  َواُٜمْمِمـَتوُت  َواُٜمْمِم  اُٜمـَْؽتترِ  ٥َمت

ًَلةَ  َوُيِؼقُؿقنَ  ٭َموةَ  نَ َوُيْمُٗمق اٮمصَّ ، كاليػة النصػرة الحربيػةهػي ، [71: التكبػة] ...َوَر١ُمتقٮَمفُ  اهللَ َوُيطِقُعتقنَ  اٮمزَّ
األمػر بػالمعركؼ كالنهػي عػف  ثػـ إف، ككالية األخكة كالمكدة كالنصرة في الدفاع عف الحؽ كالعػدؿ

 .(2) كأنهما سياج حفظ الفضائؿ، المنكر هما ما يميز المؤمنيف عف المنافقيف

، فغيػػرهـ ال يجمعهػػـ كالء كال حػػب، غيػػرهـ ال يكجػػد عنػػدمكجػػكد بػػيف المػػؤمنيف الكالء الفػػ
كلعمهػػـ يقيمػػكف أحبلفػػان فيمػػا بيػػنهـ كلكػػف ، كلكػػف يجمعهػػـ الهػػدؼ؛ أال كهػػك محاربػػة اإلسػػبلـ كأهمػػ 

 .تفرقهـ األهكاء كالمصال 

 كهػك إقامػة دكلػة اإلسػبلـ ؛يجتمعكف كيتكالكف مف أجؿ تحقيؽ الهدؼ فهـ أما المؤمنكف
ال يسػتطيع أف  كالعقيػدة التػي تجمعهػـ، كالحب فػي اهلل، المكدة كفي نفس الكقت فإف، كالذكد عنها

كأهميػة كجػكد الجماعػة المنقػذة التػي  الػكالء بػيف المػؤمنيفمف هنػا يتبػيف أهميػة ، يقؼ دكنها حائؿ
 (3)."في األرض مةكتحقيؽ الكصاية لهذ  األ، مف أجؿ إعبلء كممة اهلل" ؛تحرص عمى تحقيق 

يميز أهؿ اإليماف كالتحضر عف " كهذا الكالء بيف المؤمنيف هك دليؿ الحضارة كهك ما 
 .(4)المنافقيف دعاة الفكضى كالتخمؼ"

"ال بػػػػػديؿ عػػػػػف التنظػػػػػيـ إال : هػػػػػذا المقػػػػػاـفتحػػػػػي يكػػػػػف فػػػػػي كيستحضػػػػػرني هنػػػػػا قػػػػػكؿ د.
األمػػة بكاممهػا إلػػى إعػادة  مبٌينػان أهميػػة الجماعػة القائمػػة عمػى التنظػػيـ كالتخطػيط فػػي، (5)"الفكضػى

 .مصدر عزتها ككرامتها

ػػػػرىل اإلسػػػػبلـ العػػػػركة الػػػػكثقى التػػػػي متػػػػى نيقضػػػػت انفرطػػػػت بػػػػ، الجماعػػػػة هػػػػي إذف اقي عي
 .(6) كصارت غثاءن كغثاء السيؿ، كتشتت أمت  ...كتجمدت أحكام 

 
                                                           

 ـ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب.1990(، 30/  4تفسير المنار، محمد رشيد رضا ) ( 1)
 ق ػ دار الشركؽ ػ بيركت ػ القاهرة.1412ػ  17، (، ط1675/ 2في ظبلؿ القرآف ) ( 2)
 ق ػ دار الشركؽ ػ بيركت ػ القاهرة.1412ػ  17، (، ط1675/ 2في ظبلؿ القرآف ) ( 3)
 ق، دار الفكر ػ دمشؽ.1422، 1(، ط888/  1كسيط لمزحيمي )ال( 4)
 ـ.1981-(، مؤسسة الرسالة12أبجديات التصكر الحركي لمعمؿ اإلسبلمي، )( 5)
(، دار الػػػػدعكة، الككيػػػػت، 27انظػػػػر: الطريػػػػؽ إلػػػػى جماعػػػػة المسػػػػمميف، د.حسػػػػيف بػػػػف محسػػػػف عمػػػػي جػػػػابر )( 6)

 ـ.1986
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 : األدلة من السنة: ثانياً 

كأهميػػة الػػكالء  ،يبػػيف فيهػػا أهميػػة الجماعػػة هلل لقػػد كردت أحاديػػث كثيػػرة عػػف رسػػكؿ ا
صػبلح القيػادة كاحتكامهػا إلػى شػرع  مػع ضػركرة مؤكدا عمى السمع كالطاعة لقيادتهػا، بيف أفرادها

ـٌ أمر األمة بصفة عامة، ليستقيـ أمر الجماعة ؛اهلل  .كمف ث

ــةَ »:  اهلل رسػػكؿقػػاؿ  أ. ــاُكْم َواْلُفْرَة يَّ ــِة َواِ  ــْيُكْم ِباْلَجَماَع ــ.َعَم ــْن َأرَاَد ُبْحُبوَح ــَزْم .. َم ــِة َفْمَيْم َة اْلَجنَّ
 (1).. «..اْلَجَماَعةَ 

ــنَّ ...»: كقػػاؿ فػػي حػػديث آخػػر ب. ــي المَّــُو ِبِي ــٍس َأَمَرِن ــُرُكْم ِبَخْم ــةَ : َوَأَنــا آُم ، َوالسَّــْم َ ، اْلَجَماَع
 (2).« ...َواْلِجَياَد ِفي َسِبيِل المَّوِ ، َواْلِيْجَرةَ ، َوالطَّاَعةَ 

، كعزتهػا، مػف أجػؿ صػبلح األمػة ؛كب هػذ  األمػكريؤكد عمى كج كك ني برسكؿ اهلل 
 إننػػا بػؿ، كلػف يكػػكف ذلػؾ إال مػف خػػبلؿ قيػاـ جماعػة ت خػػذ عمػى عاتقهػا هػػذا األمػر، كالتمكػيف لهػا

 ": مػع اشػتراط  صػبلح القائػد فػي قكلػ  عمػى أهميػة السػمع كالطاعػة لمقيػادة الرسكؿ  ت كيدنجد 
 .(3)" َفاْسَمُعوا لَُه َوأَِطيُعوا، ُكْم بِِكَتاِب ّللَاِ َولَِو اْسُتْعِملَ َعلَْيُكْم َعْبٌد َيقُودُ 

؛ حتػػى ال تبقػػى األمػػة لتػػي يجػػب أف نسػػعى جميعػػان إلقامتهػػاا المنقػػذة إذف هػػي الجماعػػة
 .يككف أمرها منتظمان بؿ ، أشتاتان مشتتة

 : أةوال العمماء: ثالثاً 

 (4): بف تيميةشيخ اإلسبلـ ا يقكؿ

   فإف ، بؿ ال قياـ لمديف إال بها، مف أعظـ كاجبات الديفيجب أف يعرؼ أف كالية الناس
 .. .بني آدـ ال تتـ مصمحتهـ إال باالجتماع كالبد لهـ عند االجتماع  مف رأس

                                                           

 -هػػػ  1395ػ  2تف، بػػاب مػػا جػػاء فػػي لػػزـك الجماعػػة،  ط(، أبػػكاب الفػػ465/2165/ 4سػػنف الترمػػذم )( 1)
مصػػػػػر، كصػػػػػحح  األلبػػػػػاني فػػػػػي إركاء الغميػػػػػؿ  –ـ، شػػػػػركة مكتبػػػػػة كمطبعػػػػػة مصػػػػػطفى البػػػػػابي الحمبػػػػػي  1975

(6/215/1813.) 
ػ  2(، أبػكاب األمثػاؿ، بػاب مػا جػاء فػي مثػؿ الصػبلة كالصػياـ كالصػدقة، ط148/2863/ 5سػنف الترمػذم )( 2)

مصػر، كصػحح  األلبػاني فػي صػحي   –شركة مكتبػة كمطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي  ـ، 1975 -هػ  1395
 (، .1/354/1724الجامع )

(، كتاب اإلمارة، بػاب كجػكب طاعػة األمػراء فػي غيػر معصػية، كتحريمهػا 1468/1838/ 3صحي  مسمـ )( 3)
 في المعصية، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ػ بيركت.

ـ، مجمع الممؾ فهد 1995هػ/1416(، تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، 92/  11فتاكل ابف تيمية )( 4)
 لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية.
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 .(1)كأما رأس الحزب فإن  رأس الطائفة التي تتحزب أم تصير حزبان 

   فػػػػػإف كػػػػػانكا مجتمعػػػػػيف عمػػػػػى مػػػػػا أمػػػػػر اهلل كرسػػػػػكل  مػػػػػف غيػػػػػر زيػػػػػادة كال نقصػػػػػاف فهػػػػػـ
ف كػػػانكا قػػد زادكا أك نقصػػػكا مثػػؿ التعصػػػب لمػػف دخػػػؿ فػػي حػػػزبهـ بػػػالحؽ ، ...ؤمنػػكفم كا 

فهذا مػف ، كالباطؿ كاإلعراض عمف لـ يدخؿ في حزبهـ سكاء كاف عمى الحؽ أك الباطؿ
فػػػػإف الحػػػػؽ سػػػػبحان  كتعػػػػالى كرسػػػػكل  أمػػػػرا بالجماعػػػػة ، التفػػػػرؽ الػػػػذم ذمػػػػ  اهلل كرسػػػػكل 

كأمػػػرا بالتعػػػاكف عمػػػى البػػػر كالتقػػػكل كنهيػػػا عػػػف  كاالئػػػتبلؼ كنهيػػػا عػػػف التفرقػػػة كاالخػػػتبلؼ
 . (2)التعاكف عمى اإلثـ كالعدكاف

 : سبلـمف فتكل شيخ اإلييفهىـ  ك
بطال الباطل. .1  أنو م  التحزب من أجل إحقاق الحق وا 

س أ" كأمػػا ر : كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ قكلػػ  ؛يجــب أن تكــون ليــا ةيــادة ( الحــزب ) أن الجماعــة .2
 .رأس الشيء أعبل ك  ؛ةالرأس يعني القيادف، "الحزب 

كمػا ، مػف غيػر زيػادة كال نقصػاف  ورسـولو  أنو يحـث عمـى االجتمـاع عمـى أمـر اهلل .3
الجمكد الفقهي كعػدـ االجتهػاد؛ كلكنػ  أراد ، أظف أف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية يريد بكممت  هذ 
 .ها الحؽ ضعأف يككف ذلؾ ضمف الضكابط الشرعية التي ك 

كمػا ، مػف غيػر زيػادة كال نقصػاف  ورسـولو أمـر اهلل أنو يحـث عمـى االجتمـاع عمـى  .4
الجمكد الفقهي كعػدـ االجتهػاد؛ كلكنػ  أراد ، أظف أف شيخ اإلسبلـ ابف تيمية يريد بكممت  هذ 
 ها الحؽ تبارؾ كتعالى.ضعأف يككف ذلؾ ضمف الضكابط الشرعية التي ك 

؛ فػبل يحػؽ صـاحبوأن التعصب الذي أراده شيخ اإلسالم ىـو التعصـب األعمـى الـذي يعمـي  .5
إف التحػػزب لػػيس معنػػا  قبػػكؿ الباطػػؿ ممػػف هػػك : يقػػكؿ كك نػػ  يريػػد أف، حقػػان كال يبطػػؿ بػػاطبلن 

كأنػا ، كلكف يجب أف تككف نظرت  عادلػة ؛كرفض الحؽ ممف هك خارج الحزب، داخؿ الحزب
 .هذا هك عيف الحؽ الذم يجب أف يحقق  أفراد الحزبأعتبر أف 

                                                           

ـ، مجمع الممؾ فهد 1995هػ/1416(، تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، 92/  11فتاكل ابف تيمية )( 1)
 ة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية.لطباع

(، تحقيػػؽ عبػػد الػػرحمف بػػف 92/  11نػػص حرفػػي لفتػػكل ابػػف تيميػػة لبيػػاف أهميػػة الحػػزب، فتػػاكل ابػػف تيميػػة )( 2)
ـ، مجمػػػع الممػػػؾ فهػػػد لطباعػػػة المصػػػحؼ الشػػػريؼ، المدينػػػة النبكيػػػة، المممكػػػة 1995هػػػػ/1416محمػػػد بػػػف قاسػػػـ، 

 كدية.العربية السع
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كالتجمػػع مػػف أجػػؿ التغييػػر ، التعــاون عمــى البــر والتقــوىىــو  ؛أن اليــدف مــن إةامــة الحــزب .6
ظهػار هػذا  ؛كاإلصبلح ك ليضع يد  في يػد كػؿ مػف يحمػؿ الرسػالة رسػالة إعػبلء كممػة اهلل  كا 

 الديف.

خمكف عف إقامة الحكػـ كيت، كيعتزلكف العمؿ الجماعي، يترككف الدعكة إلى اهلل أما الذيفك 
ف م ديف؟ كأم خير؟ فيمف يرل محاـر  ...الناس دينان  هؤالء في نظر العمماء مف أقؿف، اإلسبلمي

ػػكحػػدكد  تي ، نتهػػؾاهلل تي  ػػرٍ يي  كسػػنة رسػػكؿ اهلل ، ؾرى تٍػػكدينػػ  يي ، يعضى ، كهػػك بػػارد القمػػػب، ب عنهػػاغى
.. فػػبل .مػػآكمهـ كرياسػػتهـ لهػػـ .. كهػػؿ بميػػة الػػديف إال مػػف هػػؤالء الػػذيف إذا سػػممت.سػػاكف المسػػاف
 .(1) جرم عمى الديفيمباالة بما 

خبللهػا  مف يتحقؽجماعة إسبلمية كاحدة؛  العمؿ عمى إيجاد أن  يجب  تض ف هنا يم
يػػػنهض بهػػػا كالفػػػرد ال يسػػػتطيع أف ، ؛ فمعظػػػـ هػػػذ  التكػػػاليؼ جماعيػػػةإقامػػػة حكػػػـ اهلل فػػػي األرض

كهػذ  فريضػة ليسػت كسػائر ، ما أطاقت  األنبياء حتى عيقدت عميػ  مػف السػماء، مراألهذا ف، كحد 
ذا قيتػؿ الرجػؿ .ض نفسػ  لمقتػؿمتى أمر ب  الرجػؿ كحػد  أشػاط بدمػ  كعػرٌ  .. كهذا.، الفرائض .. كا 

عمػػػيهـ .. كلكػػػف إف كجػػد عميػػػ  أعكانػػػان صػػالحيف كرجػػػبلن يػػػرأس .عػػر ض نفسػػػ لػػـ يجتػػػرئ غيػػػر  أف ي
فػبل بػد مػف قيػادة صػالحة م مكنػة عمػى ديػف ، ؛ أم يجػب العمػؿ معهػـم مكنان عمى دين  فبل يحكؿ
 .(2)فاهلل كجند صالحيف صادقي

ؿ كيؤكػػد ؛ بػػ فػػي األرضيػػدلؿ عمػػى أهميػػة التحػػزب مػػف أجػػؿ إقامػػة حكػػـ اهلل إف مػػا كرد
" فبلبػػد : الشػػاهدك ، لهػػا كييطػػاع ييسػػمعأف ك ، ة الحريصػػة عمػػى هػػذا األمػػرينػػعمػػى أهميػػة القيػػادة األم

 .مف قيادة صالحة م مكنة عمى ديف اهلل كجندو صالحيف صادقيف "

 

 

 

 

 

                                                           

ػ  1(، تحقيػؽ محمػد عبػد السػبلـ إبػراهيـ، ط121/  2انظر إعػبلـ المػكقعيف عػف رب العػالميف، البػف القػيـ )( 1)
 ـ، دار الكتب العممية ػ بيركت.1991 -هػ 1411

(، تحقيػؽ عبػد السػبلـ محمػد عمػي شػاهيف، 42/  2كرد قكؿ أبي حنيفة في كتاب أحكاـ القرآف لمجصػاص )( 2)
 ـ، دار الكتب العممية ػ بيركت.1994هػ/1415ػ  1ط
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 :  الخالصة
كالتػػي تػػدعك إلػػى  كأحاديػػث الرسػػكؿ ، أكامػػر فػػي القػػرآف الكػػريـ بعػػد كػػؿ مػػا كرد مػػف

كفػػي ظػػؿ ، أقػػكاؿ العممػػاء األكائػػؿ مػػف خػػبلؿ ككػػذلؾ، التحػػزب كالتعػػاكف مػػف أجػػؿ إقامػػة حكػػـ اهلل
وجوب العمل مـن أجـل  لناتبيف ي ؛مة اإلسبلـ بسبب تشرذمها كتشتتهاالكاقع المرير الذم تعيش  أ

، (1)" ما ال يتـ الكاجػب إال بػ  فهػك كاجػب" : القاعدة األصكلية كعمى أساس، إةامة دولة اإلسالم
 .أهمية العمؿ الجماعي إلعادة الخبلفة الراشدةبياف  كالتي استند عميها العمماء في 

إقامة مجتمع إسبلمي تحكم  عقيدة اإلسبلـ كشػريعت  أمػر كاجػب ك السػبيؿ " لنعمـ أفك 
  .(2) " إلى تحقيؽ هذا الكاجب إال بجماعة كأمة

عػػػبلء كممػػػة اهلل، إذف هػػػي الجماعػػػة المنقػػػذة التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى إقامػػػة دكلػػػة اإلسػػػبلـ ، كا 
 .كالتمكيف لهذ  األمة كلهذا الديف بؿ، كتحرير أرض ، كنصرة هذا الديف

 

                                                           

 1410ػ  2(، تحقيؽ د.أحمد بف عمي بف سير المبػاركي، ط419العدة في أصكؿ الفق  لمقاضي أبي يعمى )( 1)
 ـ. 1990 -هػ 
 ـ، دار الرسالة ػ بيركت. 1974(، 8الحؿ اإلسبلمي فريضة كضركرة، د. يكسؼ القرضاكم )( 2)
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 انثاوي  انفصــم
 ضزورة احلزب أو اجلماعت

 

 ثالثة مباحث:  وفيو
 أىمية الحزب من ناحية شرعية.األول:  المبحث

 الضرورة البشرية لوجود الحزب.الثاني:  بحثالم
 .شبيات وردودالثالث:  المبحث
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 املبحح األول 
 أٍنًُ احلسب مً ىاحًُ شرعًُ

 

 : مطالبثالثة  وفيو
 مواجية أعداء اإلسالم.األول:  المطمب
 حماية اإلسالم من إةصائو عن الحكم.الثاني: المطمب 
 .اهللتحكيم شرع الثالث:  المطمب
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 مواجية أعداء اإلسالم: المطمب األول
 

كخاصة ، كفساد كانحبلؿ منتشر، هنا كهناؾ قائمةصراعات مف خبلؿ الكاقع الذم نعيش  نجد 
 .كالتي تدعي الحضارة كالتقدـ في الدكؿ الغربية

إلػػػػى ببلدنػػػػا   حاكلػػػػت كبكػػػػؿ السػػػػبؿ تسػػػػكيقإال أنهػػػػا ، كرغػػػػـ معانػػػػاة هػػػػذ  الػػػػدكؿ مػػػػف ذلػػػػؾ
تكػكف أف األمػة اإلسػبلمية  - بخبثهػا -قػد فطنػت تمػؾ الػدكؿ كل، ية مػف خػبلؿ الغػزك الفكػرمسبلماإل

، كأخبلقػان  كعبػادةن  مػف خػبلؿ تكحػدها عمػى مػنهج اإلسػبلـ عقيػدةن  ؛قكية فػي مكاجهػة أم غػزك عسػكرم
هػػك الػػذم  تمزقهػػاإف تشػػرذـ األمػػة ك فػػكلؤلسػػؼ ، فحاكلػػت جاهػػدة نشػػر األفكػػار المسػػمكمة فػػي ببلدنػػا

 ؛تعػيف األعػداء -لهػا مصػال   - كمػف خػبلؿ فئػاتو ، فػي ببلدنػا ثكا فسػادان يس  المجاؿ لهؤالء أف يعأف
ات عديػػدة تػػاإلسػػبلـ ببلف أف تحػػاربكتسػػعى هػػذ  الفئػػات جاهػػدة ، بػػؿ كتػػكاليهـ فػػي محاربػػة اإلسػػبلـ

 .كرايات مختمفة

 : القكؿ ستطيعأ  مف خبلؿ كؿ ذلؾ

 .الجماعةأف طبيعة الصراع بيف الحؽ كالباطؿ تفرض  .1

 .الجماعةأف ضخامة التحديات تفرض  .2

 .في حمؿ رسالة التغيير الجماعةأهمية  .3

 :  ق والباطل تفرض الجماعةطبيعة الصراع بين الح: والً أ

فػػي الحػػديث عػػف الصػػراع بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿ يجػػب أف نعمػػـ أنػػ  بػػدأ يػػـك أف خمػػؽ اهلل آدـ 
فرسػػالة األنبيػػاء كانػػت تحمػػؿ مفهػػـك ، محمػػد مػػركران باألنبيػػاء كأقػػكامهـ ختامػػان ب، هػػذاكحتػػى يكمنػػا 

كالشػػػؾ أف ذلػػػؾ يتنػػػافى مػػػع أصػػػحاب المصػػػال  ، بإقامػػػة العػػػدؿ كنشػػػر الفضػػػيمةالتغييػػػر كاإلصػػػبلح 
 كاألهكاء كمف هنا تككف المكاجهة كيبدأ الصراع.

ػػ كيبػػيف اهلل تت٭م٧ِمَ  ٥َمتتَٝم  ٭َمتتُٟمَ ... :  هػػـ أعػػداء اإلسػػبلـ كطبيعػػتهـ حيػػث قػػاؿ فٍ مى  َمتتو اٜم٩ُْمِ

أنهػـ ضػد التغييػر؛ كلػذلؾ فػي آيػات كثيػرة تحػدث عػنهـ القػرآف بقػكلهـ ، [13: الشُّػكرل] ...إٮَِمْقفِ  ْد٥ُمقُهؿْ ٗمَ 
 ، [23: ]الزخرؼ  مؼتدون آ٘مورهؿ ٥مٝم وإكو أمي ٥مٝم آٖموءكو وٙمدكو إكو...: عند كؿ جديد

،  ُّيتتدون وٓ ٢متقئو يعؼؾتقن ٓ آٖمتوؤهؿ ٭متون أوٮمتق ،آٖموءكتو ٥مؾقف أٮمػقـو مو كتبع ٖمؾ...: كقكلهـ
 .كك ن  يذـ هذ  الصفة أال كهي الجمكد
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٬ُمتقا َوَمتو: كذكر صفة أهؿ الكتاب دكف أف يذكرهـ فقػاؿ تعػالى َّٓ  َٗمَػرَّ ـْ  إِ  َٙمتوَءُهؿُ  َمتو َٖمْعتدِ  ِمت

ر ظهػر جمي ػان خمػٌك بعػد كػؿ مػا ذيًكػ، فاسػتغنى بالصػفة عػف ذكػرهـ، [14: ]الشػكرل  ...َٖمْقتـَُفؿْ  َٖمْغًقتو اٮمِعْؾؿُ 
   كػز القيػادة البشػرية مػف قائػدو ثىٍبػتو مسػتيقف يعػرؼ طريقػ  إلػى اهلل؛ لػذلؾ فقػد أرسػؿ اهلل محمػدان مر 

ككج  إلي  األمر أف يدعك كأف يستقيـ عمى دعكت  كأال  يمتفت لؤلهكاء المضطربة حكل  كحكؿ دعكت  
َٓ  ُأِمْرَت  ٭َمََم  َوا١ْمَتِؼؿْ  ٫َموْدعُ  ٫َمؾَِذٮمَِؽ : تعالى فقاؿ ؛(1)المستقيمة ًُ  َو٬ُمْؾ  َأْهَقاَءُهؿْ  َٗمتَّبِعْ  َو ـْ  اهلُل َأْكَزَل  ٖمََِم  َآَمـْ  ِمت

٥َْمِدَل  َوُأِمْرُت  ٭مَِتوٍب  ـَو اهلُل َٖمْقـَُؽؿُ  ِٕ يَ  َٓ  َأ٥ْمََمٮُمُؽؿْ  َوٮَمُؽؿْ  َأ٥ْمََمٮُمـَو ٮَمـَو َوَرٖمهُؽؿْ  َرٖمه  َوإٮَِمْقفِ  َٖمْقـَـَو ََيَْؿعُ  اهلُل َوَٖمْقـَُؽؿُ  َٖمْقـَـَو ُٚمجَّ

1) [15: الشُّكرل] ِصٞمُ اٜمَ 
). 

لتكػكف  ؛ذكر أشكاؿ الباطػؿ ف اهلل حيث إ ؛مف خبلؿ ما سبؽ تبيف لنا طبيعة الصراع
، عمػى هػدلن كبصػيرة - في حمػؿ الرسػالة - كيككف المضي، ضحة أماـ أهؿ الحؽأرض المعركة كا

ـِ  َكوأَ  َٖمِصَٞمةٍ  ٥َمَٝم  اهللِ إ٨َِم  َأْد٥ُمق ١َمبِق٦ِم  َهِذهِ  ٬ُمْؾ : قاؿ تعالى َبَعـِتل َوَمت ـَ  َأَكتو َوَمتو اهللِ َو١ُمتْبَحونَ  اٗمَّ ت٭م٧ِمَ  ِمت  اٜم٩ُْمِ

 .[108: يكسؼ]

 بػػؿ كػػؿ رايػػة غيػػر رايػػة اإلسػػبلـ، قكميػػة، ماركسػػية، عممانيػػة، فالمشػػرككف بكػػؿ أيػػدلكجياتهـ
 ،مع أهكائهـ كشهكاتهـ كمصالحهـألن  يتنافى  عميهـ أف يركا منهج الحؽ مهيمنان في المجتمع؛ يكبر

 كهػػػذا يفػػػرض كجػػػكد الجماعػػػة المنقػػػذة التػػػي تحمػػػؿ رسػػػالة األنبيػػػاء؛ لمكاجهػػػة مػػػؤامرات الباطػػػؿ بكػػػؿ
، مستقيمةن عمى أمػر اهلل دكف انحػراؼ، داعيةن إلى اهلل عمى بصيرة، كالعمؿ عمى إقامة الحؽ، أشكال 

 مستعمية عمى األهكاء كالمصال  كمهيمنةن بالحؽ كالعدؿ.

 :  الجماعة ضخامة التحديات تفرض: ثانياً 
لػف يقفػكا مكتػكفي األيػدم أمػاـ  نػد األكؿ عػف أشػكاؿ الباطػؿ؛ كأف أهمػ فػي الب كاف الحػديث
باإلضافة إلى فق  الكاقػع ، ريخمتابؿ إف المستقرئ ل، ارض مع مصالحهـ كأهكائهـهذا الديف الذم يتع

كاحػػد بٌينػػ  اهلل مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ هػػدؼ  ؛أنهػػـ رغػػـ اخػػتبلؼ أيػػدلكجياتهـ فػػإنهـ يتػػآلفكف كيتكػػاتفكف يجػػد
  تعالى في قكل : َٖمَِل٫ْمَقاِهِفؿْ  اهللِ ُكقرَ  ٮمُِقْطِػُئقا ُيِريُدون... [8: الص ؼ]. 

مػػف أجػػؿ محاربػػة  ؛كلقػػد تحػػدث القػػرآف عػػف تمػػؾ التحالفػػات كتمػػؾ الػػكالءات التػػي يقيمكنهػػا
ـَ : فقاؿ تعالى، اإلسبلـ ِذي  .[73: األنفاؿ] ...َٖمْعضٍ  َأْوٮمَِقوءُ  َٖمْعُضُفؿْ  ٭َمَػُروا َواٮمَّ

                                                           

 ، مرجع سابؽ.(5/3149في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
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َو َيو: فقػاؿ تعػالى ؛بؿ فٌصؿ القرآف في الحديث عف تمؾ الكالءات ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ  َٗمتَِّختُذوا َٓ  َآَم

 ؿْ َٖمْعُضفُ  َواُٜمـَو٫مَِؼوُت  اُٜمـَو٫مُِؼقنَ : كقاؿ تعالى، [51: المائدة]...َٖمْعضٍ  َأْوٮمَِقوءُ  َٖمْعُضُفؿْ  َأْوٮمَِقوءَ  َواٮمـََّصوَرى اٮمقَُفقدَ 

ـْ  ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوُٜمـَْؽرِ  َيْلُمُرونَ  َٖمْعضٍ  ِم أم ي مركف بهدـ القػيـ ، [67: التكبة] ...أيدُّيؿ ويؼبضقن  اَٜمْعُروِف  ٥َم
فػػػي المجتمػػػع يػػػ مركف بػػػالمنكر كهػػػك مػػػا أنكػػػر  الشػػػرع كنهػػػى عنػػػ  كاسػػػتقبح  العقػػػؿ السػػػميـ كالعػػػرؼ 

ينهػكف عػف المعػركؼ كهػك كػؿ مػا أمػر بػ  ك ، كالكذب كالخيانة كنقض العهػد كخمػؼ الكعػد الصحي ؛
 (1)كالجهاد كبذؿ الماؿ في سبيؿ اهلل.؛الشرع كأقر  العقؿ كالطبع

ْ : قاؿ تعالىك  ـَ  إ٨َِم  َٗمر َأَل ِذي ْٛمَقاهِنِؿُ  َيُؼقٮُمقنَ  َكو٫َمُؼقا اٮمَّ ـَ  إِلِ ِذي ـْ  ٭َمَػُروا اٮمَّ ـْ  اٮمؽِتَوِب  َأْهؾِ  ِم  ُأْٛمِرْٙمُتؿْ  ٮَمِئ

َـّ  َٓ  َمَعُؽؿْ  ٮَمـَْخُرَٙم كَُّؽؿْ  ٬ُمقٗمِْؾُتؿْ  َوإِنْ  َأَٖمًدا َأَٚمًدا ٫مِقُؽؿْ  ُكطِقعُ  َو ُتؿْ  َيْشَفدُ  َواهلُل ٮَمـَـُْْصَ ، [11: الحشػر] ٮَمَؽتوِذُٖمقنَ  إهِنَّ
ف هػػؿ  ة كهػػي تقريػػر القرابػػة بػػيف المنػػافقيف كالػػذيف كفػػركا مػػف أهػػؿ الكتػػاب؛كفػػي هػػذ  اآليػػة لفتػػة قرآنيػػ"

فالمنػػػافقكف كالمنافقػػػات  (2)هـ كلػػػك أنهػػػـ يمبسػػػكف رداء اإلسػػػبلـ"الكتػػػاب هػػػؤالء كفػػػركا كالمنػػػافقكف إخػػػكان
 (3)كالجبف عف المصػارحة يتصفكف بسكء الطكية كلؤـ السريرة كالغمز كالدس كالضعؼ عف المكاجهة

 كفػػػي هػػػذ  اآليػػػة يبػػػيف اهلل ، أمػػػا عبلقػػػتهـ ب هػػػؿ الكتػػػاب فهػػػي النصػػػرة كالتػػػآمر لمحاربػػػة اإلسػػػبلـ
يكاجهػػكا يًعػػديكف كيؤكػػدكف كلكػػف اهلل يشػػهد بكػػذبهـ فهػػـ أجػػبف مػػف أف طبيعػػتهـ الخسيسػػة ككيػػؼ أنهػػـ 

َكتُؿْ : كلذلؾ قاؿ الحؽ تبارؾ كتعالى أهؿ الحؽ؛ ـَ  ُصُدوِرِهؿ ِٓم  َرْهَبيً  َأ٢َمده  َٕ ُؿْ  َذٮمَِؽ  ۚ   اهللَِّ م   َّٓ  ٬َمْقمٌ  ٖمَِلهنَّ

 .[13: الحشر]  َيْػَؼُفقنَ 

 ككمهػػا تنػػدرج ، كالءات فػػي محاربػػة اإلسػػبلـ ذكػػر عػػدة المبلحػػظ فػػي هػػذ  اآليػػات أف اهلل 
 : مف خبلؿ األسس التي قامت عميها تمؾ الكالءات كيتض  ذلؾ، مفهـك الكالء المذمكـتحت 

 .األمر بالمنكر كالنهي عف المعركؼ .1

 .البخؿ كالش  كعدـ اإلنفاؽ .2

 .النصرة مف أجؿ محاربة ديف اهلل .3

 .الكذب .4

بػؿ أحػاديثهـ ؛ ال تكتفي بإقامة الكالءات في السػركمف خبلؿ الكاقع نجد أف القكل المناكئة 
بػػؿ كرعػػبهـ ، كالمسػػمميف كال يسػػتطيعكف كتمػػاف حقػػدهـ عمػػى اإلسػػبلـ، تفضػػ  مػػؤامراتهـ كمخططػػاتهـ

                                                           

 (، مرجع سابؽ.1/884التفسير الكسيط، لمزحيمي )( 1)
 (، مرجع سابؽ.6/3528في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 2)
 (.3/1673المرجع السابؽ، )( 3)
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" ليسػت الشػيكعية : ـ يقػكؿ1952فهذا أحد المسػئكليف فػي كزارة الخارجيػة الفرنسػية عػاـ  مف عكدت ؛
.. إف الخطػػر الػػذم يهػػددنا تهديػػدان .الحقػػة لحمقػػات سػػابقةخطػػران عمػػى أكربػػا فيمػػا يبػػدك لػػي فهػػي حمقػػة 

 .(1)مباشران عنيفان هك الخطر اإلسبلمي "

، كاستئصػاؿ شػ فت ، كبعد هذا كم  أيص  أف يككف مكاالة بيف هؤالء كمهـ لمحاربة اإلسبلـ
  كال يككف هناؾ تنظيـ كمكاالة بيف المؤمنيف لمكاجهة هذ  التحديات ؟

 واٮمتتذيـ: تعػػالى يف مػػف مغبػػة عػػدـ التنظػػيـ كعػػدـ المػػكاالة فػػي قكلػػ كقػػد حػػٌذر اهلل المػػؤمن

َّٓ  ٖمعتتض أوٮمقتتوء ٖمعضتتفؿ ٭مػتتروا ـْ  َٗمْػَعُؾتتقهُ  إِ فالكػػافركف ، [73: األنفػػاؿ]  ٭َمبِتتٞمٌ  َو٫َمَستتودٌ  إَْرضِ  ِٓم  ٫مِْتـَتتيٌ  َٗمُؽتت
لمسػػػممكف فػػػإف لػػػـ يتعػػػاكف ا، بػػػاختبلؼ أيػػػدلكجياتهـ يقفػػػكف فريقػػػان كاحػػػدان فػػػي محاربػػػة اإلسػػػبلـ كأهمػػػ 

كيتناصركف كيػكالي بعضػهـ بعضػان فػي مكاجهػة تػكالي األعػداء فبػذلؾ يككنػكا مشػاركيف فػي اضػطهاد 
  (2)المسمميف كاستقكاء األعداء.

ذا نظرنا إلى القكل الم  " ة التحديات كالتي تفرض الجماعةإذف هي ضخام ناكئة لئلسبلـ كا 
فػي صػكرة جماعػات كتكػتبلت كأحػزاب  كجػدناهـ يعممػكف، ككسػائمهـ ـ كأهػدافهـعمى اخػتبلؼ أسػمائه

، أف ييقابؿ الجهد الجماعي المػنظـ بجهػكد فرديػة مبعثػرة في ميزان الشرع ال العقلكال ييقبؿ ، كجبهات
نما ييقابؿ التكتؿ بتكتؿ مثم  كأك   .(3)كييقابؿ التنظيـ بالتنظيـ"، قكل من ا 

 :  في حمل رسالة التغيير الجماعةأىمية : ثالثاً 
كمػػا ، النحػػبلؿ كاالنحػػراؼ الػػذم كصػػمت إليػػ  الحضػػارة العالميػػة الماديػػةعػػف ا الحػػديث بعػػد

كصػػػػػمت إليػػػػػ  أمػػػػػة اإلسػػػػػبلـ مػػػػػف ضػػػػػعؼ كشػػػػػرذمة كفسػػػػػاد عمػػػػػى الصػػػػػعيد السياسػػػػػي كاالقتصػػػػػادم 
كتػاب اهلل - قٌكتهػا كعزتهػا عد األمة عػف مصػدرأف ذلؾ بسبب بي ك ، ي كالتعميمي كاإلعبلميكاالجتماع

 ؛ككيػػؼ أف أهػػؿ الباطػػؿ يصػػمكف الميػػؿ بالنهػػار، حػػؽ كالباطػػؿطبيعػػة الصػػراع بػػيف الك  -كسػػنة رسػػكل 
 : مف عدة أمكر فبلبد، لمتآمر عمى اإلسبلـ كأهم 

  الخطػاب لسػيدنا محمػد كلػذلؾ جػاء، الباطػؿ كمؤامراتػ  لمكاجهػة الكقفة الجادة مف أهػؿ الحػؽ؛ -
َٓ  ُأِمتْرَت  ٭َمََم  َوا١ْمَتِؼؿْ  ٫َموْدعُ  ٫َمؾَِذٮمَِؽ : كالدعاة مف بعػد  مبينػان أهميػة  ، [15: الشُّػكرل] ... َأْهتَقاَءُهؿْ  تَّبِتعْ ٗمَ  َو

كالبػراءة مػف كػؿ  ،تحقيػؽ الػكالء هلل كفػي اهلل -لتحقيػؽ ذلػؾ  الدعكة إلى اهلل كاالستقامة عمى أمر اهلل؛

                                                           

 .22انظر رسالة لـ هذا الرعب كم  مف اإلسبلـ / لؤلستاذ جكدت سعيد / ص ( 1)
 (، مرجع سابؽ.99، 10/98انظر تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 2)
 ـ، دار الرسالة ػ بيركت. 1974(،  225الحؿ اإلسبلمي فريضة كضركرة، د. يكسؼ القرضاكم ) ( 3)
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ََم : -كالء يتنافى مع الػكالء هلل ـَ  َوَر١ُمقٮُمفُ  اهلُل َوٮمِقهُؽؿُ  إِكَّ ِذي ـُقا َواٮمَّ ـَ  َآَم ِذي تًَلةَ  قُؿقنَ ُيؼِ  اٮمَّ ٭َمتوةَ  َوُيْمُٗمتقنَ  اٮمصَّ  اٮمزَّ

ـْ  ،َرا٭مُِعقنَ  َوُهؿْ  ـَ  َوَر١ُمقٮَمفُ  اهللَ َيَتَقلَّ  َوَم ِذي ـُقا َواٮمَّ  .[56، 55: المائدة] اٮمَغوٮمُِبقنَ  ُهؿُ  اهللِ ِٚمْزَب  ٫َمنِنَّ  َآَم

كلػػػ  فػػػي قكقػػد تبػػػيف ذلػػؾ ، نهـ عمػػػى حمػػؿ رسػػػالة التغييػػػرالػػػذم يعيػػهػػػك الػػكالء بػػػيف المػػؤمنيف  أف  -
ـُقنَ : تعػالى ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوَٜمْعُروِف  َيْلُمُرونَ  َٖمْعضٍ  َأْوٮمَِقوءُ  َٖمْعُضُفؿْ  َواُٜمْمِمـَوُت  َواُٜمْمِم تًَلةَ  َوُيِؼقُؿقنَ  اُٜمـَْؽرِ  ٥َم  اٮمصَّ

٭َمتتوةَ  َوُيْمُٗمتتقنَ  ـَ  إِنَّ  :كفػػي قكلػػ  تعػػالى، [71: التكبػػة] ...َوَر١ُمتتقٮَمفُ  اهللَ َوُيطِقُعتتقنَ  اٮمزَّ تتِذي ـُتتقا اٮمَّ  َوَهتتوَٙمُروا َآَم

ؿْ  َوَٙموَهُدوا ـَ  اهللِ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َوَأْكُػِسِفؿْ  ٖمَِلْمَقاَِلِ ِذي وا َآَوْوا َواٮمَّ  .[72: األنفاؿ] ...َٖمْعضٍ  َأْوٮمَِقوءُ  َٖمْعُضُفؿْ  ُأوٮَمئَِؽ  َوَكَْصُ

لتناصػػر القائمػػة عمػػى ا- الحػػديث عػػف العبلقػػة بػػيف المػػؤمنيف هػػذ  اآليػػات التػػي كردت فػػي
صػبلح المجتمػعك ، ؛ مػف أجػؿ التغييػرلهي دليػؿ كاضػ  عمػى أهميػة الجماعػة -ضد كالتكاتؼكالتعا ، ا 

 : كذلؾ مف خبلؿ، النهكض كاالرتقاء ثـٌ مف ك 

 .األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر .1
يتاء الزكاة .2  .إقامة الصبلة كا 
 كالعمؿ الجاد إلقامة حكـ اهلل في األرض.، طاعة اهلل كرسكل  .3
 .لتحقيؽ العزة كالكرامة كالمنعة لهذ  األمة الجهاد في سبيؿ اهلل .4

 .. ." فما عمى الدعاة إلى اهلل كشباب اإلسبلـ اليـك إال أف يحممكها

  مف أجؿ رد البشرية إلى المنهج الرباني كالديف المعطاء 
 كاإلباحية الفاجرة، مف أجؿ إنقاذ العالـ مف المادية الطاغية. 
  مف أجؿ إظهار هذا الديف عمى الديف كم. 
  إلقػػػرار مػػػا ينسػػػجـ مػػػع؛ مػػػف أجػػػؿ التحػػػدم الحضػػػارم الحػػػديث فػػػي جميػػػع مجاالتػػػ 

 .(1)" كنبذ ما يتنافى مع ، اإلسبلـ
، ابتعثنا اهلل": التي عٌبر عنها ربعي بف عامر حينما قاؿ كاإلصبلح نعـ إنها رسالة التغيير

 كمػػف، سػػعتها إلػػى دنياالػػ ضػػيؽ كمػػف، اهلل عبػػادة إلػػى العبػػاد عبػػادة مػػف شػػاء مػػف لنخػػرج بنػػا جػػاء كاهلل
 .(2)"اإلسبلـ عدؿ إلى األدياف جكر

                                                           

ـ، دار السػػػبلـ لمطباعػػػة 2000هػػػػ 1431، 7(، ط52/  1سمسػػمة مدرسػػػة الػػػدعاة، د. عبػػػد اهلل ناصػػ  عمػػػكاف  )( 1)
 كالنشر كالتكزيع كالترجمة.

 ق، دار التراث، بيركت. 1387، 2(، ط 520/ 3ير الطبرم  )تاريخ  الرسؿ كالممكؾ، محمد جر ( 2)
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كبػدأت تحػث ، التغيير الذم أصبحنا نرا  كاقعان في الثكرات العربية التي أزاحػت الطكاغيػت 
كلكػػف هػػي سػػنة اهلل فػػي ، ال شػػؾ أف هنػػاؾ تحػػديات إلجهػػاض تمػػؾ الثػػكرات، الخطػػى نحػػك النهضػػة

 .كسنة اهلل في التغيير، الدعكات

َّٓ  اهلُل َوَيتتْلَٖمك... :تعػػالى كعػػد بإظهػػار هػػذا الػػديف فػػي قكلػػ  كلكػػف اهلل   ٭َمتتِرهَ  َوٮَمتتقْ  ُكتتقَرهُ  ُيتتتِؿَّ  َأنْ  إِ

 .[32: التوبة] اٮمَؽو٫مُِرونَ 

تتِذي ُهتتقَ : ثػػـ فػػي قكلػػ  تعػػالى ـِ  ٖمِوَلُتتَدى َر١ُمتتقٮَمفُ  َأْر١َمتتَؾ  اٮمَّ ـِ  ٥َمتتَٝم  ٮمُِقْظِفتتَرهُ  اِلَتتؼ   َوِديتت ي تتفِ  اٮمتتد   ٭َمتتِرهَ  َوٮَمتتقْ  ٭ُمؾ 

٭ُمقنَ ا  [33: التكبة]ٜم٩ُْمِ

، كالبػػد لمكفػػر كالشػػرؾ كأهمػػ  أف يػػذلكا، كالبػػد ألهمػػ  أف يعػػٌزكا، بلبػػد لهػػذا الػػديف أف يظهػػرف
ََ المَّْيـُل َوالنََّيـارُ ": في قكلػ  كقد بٌشر رسكؿ اهلل  ؟كيؼ ال َواَل َيْتـُرُك المَّـُو ، َلَيْبُمَغنَّ َىَذا اأْلَْمُر َما َبَمـ

ْسـاَلمَ ، َأْو ِبـُذلع َذِليـلٍ ، ِبِعـزع َعِزيـزٍ ، َوَبٍر ِإالَّ َأْدَخَمُو المَُّو َىَذا الـدعينَ  َبْيَت َمَدٍر َواَل  ، ِعـزاا ُيِعـز  المَّـُو ِبـِو اإلِْ
 .(1) "َوُذالا ُيِذل  المَُّو ِبِو اْلُكْفرَ 

كلكػػف مػػف خػػبلؿ ، كعػػزة هػػذ  األمػػة، فػػي ظهػػكر هػػذا الػػديف نعػػـ إنهػػا بشػػرل رسػػكؿ اهلل 
عة المنقذة التػي تعمػؿ لػيبلن نهػاران كعمػى كػؿ صػعيد؛ مػف أجػؿ تحقيػؽ التغييػر كالػذم مػف خبللػ  الجما

  .ستككف مكاجهة المؤامرات كالتحديات

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (، قاؿ شعيب األرناؤطي: إسناد  صحي  عمى شرط مسمـ.155، 154/ 28مسند أحمد مؤسسة الرسالة )( 1)
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 اإلسالم من إةصائو عن الحكم حماية: المطمب الثاني 
 لُتْنَقَضـــنَّ ُعـــَرى": رسػػػكؿ اهلل تجسػػػد فػػػي حػػػديث  ، الكاقػػػع المريػػػر الػػػذم تعيشػػػ  األمػػػة إف

ْساَلمِ  ُلُيـّن َنْقًضـا اْلُحْكـمُ  ، َتَشـبََّث النَّـاُس ِبـالَِّتي َتِميَيـا، َفُكمََّمـا اْنَتَقَضـْت ُعـْرَوةٌ  ، ُعْرَوًة ُعْرَوةً ، اإلِْ ، َوَأوَّ
اَلةُ   .(1) " َوآِخُرُىنَّ الصَّ

ى - رسػػػكؿ اهلل إف  لػػػـ يقػػػؿ هػػػذا  -كالػػػذم ال ينطػػػؽ عػػػف الهػػػكل إف هػػػك إال كحػػػيه ييػػػٍكحى
نمػػػا كػػػاف الهػػػدؼ استشػػػعار الخطػػػر فقػػػط؛ عػػػبلـ كاإلخبػػػارلئلالحػػػديث  االسػػػتعداد لمكاجهػػػة هػػػذ  ك ، كا 
 .استطاعت حرص األجياؿ عمى الكقاية منها مابؿ لت، المؤامرات

  يػػػرل أنػػػ  حػػػدث فعػػػبلن مػػػا أنبػػػ  بػػػ  رسػػػكؿ اهلل ، كالمتتبػػػع لحػػػاؿ األمػػػة فػػػي هػػػذا العصػػػر
ػٍت عيرل اإلسبلـ عمى النحك التالي  : كنيًقضى

 : األولى العروة

، إلسػقاط الخبلفػة اإلسػبلمية عمػى يػد أتػاتكرؾ مع بداية القرف العشريف سعى األعداءلقد   
كبػدأ ، كأيعمنػت تركيػا دكلػة عممانيػة، كتـ فصؿ السياسػة عػف الػديف، أسقطكا الخبلفة " نقضكا الحكـ "
 حتى كصمت األمة إلى ما نرا  مف ضعؼ كذلة. ، عقد السياسة ينفرط دكلة بعد دكلة

 : العروة الثانية

عبلـ، فصؿ الديف عف كؿ مناحي المجتمع مف تعميـ ف صبحت مناهج التعميـ ؛ كصحة، كا 
كجػٌرأكا ، كباسـ التربية الحديثة قممكا مف ش ف المعمػـ كمكانتػ ، أفكاران هٌدامة في المجتمع المسمـ خي س  رى تي 

هك ، معمميفالمتعمميف عمى ال   .كاألخبلؽ في مجتمعنا اإلسبلمي لهدـ القيـ كذلؾ اإلعبلـ فقد كىج 
 : العروة الثالثة

لذلؾ  تيعىدُّ األسرة الحصف الحصيف في بناء الفرد كالمجتمع بؿ كبناء دكلة اإلسبلـ؛: المسممة األسرة
 : عمؿ أعداء اإلسبلـ عمى نقض هذ  العركة بكؿ الكسائؿ منها

فنادكا  بتحريػر ، ت المسمـ كتحصين كفي بناء البي، عرفكا خطكرة رسالة المرأة في تربية األجياؿ .1
مػف أجػؿ خركجهػا فقػط متحػررة  ؛ككانػت المنػاداة، ها عف رسػالتهاتً فٍ كلى ، مف بيتها المرأة إلخراجها

 .مف كؿ المبادئ كاألخبلؽ

                                                           

(  إلػػى 12211/  281/  7(، كنسػػب  الهيثمػػي فػػي المجمػػع )22160/  485/  36أخرجػػ  أحمػػد فػػي مسػػند  )( 1)
(: اإلسػػناد كمػػ  صػػحي ، 6715/  111/  15الصػػحي ، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيح  ) أحمػػد  كقػػاؿ: رجالػػ  رجػػاؿ

 (.2/905كصحح  األلباني )صحي  الجامع الصغير 
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بػدؿ ، كالذم جعؿ ركني األسرة يقفاف لبعضهما البعض أندادان ؛ نادكا بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة .2
حقؽ مف خبلل  تبؿ كالتكامؿ بيف األدكار الذم ي، يان عمى السكف كالمكدةأف يككف هذا العش مبن

 .عمى أساس الحقكؽ كالكاجبات، أسرة مترابطة قائمة عمى شرع اهلل

فػػ قنعك  بػػإطبلؽ هػػػذا ؛ عمػػى صػػعيد العبلقػػة بػػيف اآلبػػاء كاألبنػػػاء أعجػػزكا المربػػي عػػف أداء دكر  .3
 الجيؿ كعدـ تقييد .

زٌينػكا لػ  التمػرد ب نػ  حريػة ، جيػؿ ف فسػدكا عميػ  دينػ  كأخبلقػ كفي نفس الكقت دخمػكا إلػى ال
ف صػػػبحت العبلقػػػات ، كدفعػػػك  إلػػػى المطالبػػػة بحقكقػػػ  بكػػػؿ الكسػػػائؿ بعيػػػدان  عػػػف كاجباتػػػ ، شخصػػػية
ألنػػػ  افتقػػػد التكجيػػػ  مػػػف اآلبػػػاء ؛ كأصػػػب  هػػػذا الجيػػػؿ تائهػػػان فػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف، ةت ػػػبى نٍ األسػػػرية مي 
 .كالمربيف

 : العروة الرابعة

ف حػػدثكا ؛ فػػدخمكا إلػػى الفػػرد نفسػػ ، اؤنا بػػنقض هػػذ  العيػػرىل التػػي سػػبؽ ًذٍكريهػػالػػـ يكتػػؼ أعػػد
كمػػػف يكػػػكف فػػػي بعػػػض األحيػػػاف فػػػي ، فنجػػػد مػػػف يصػػػمي كيصػػػكـ، انفصػػػامان فػػػي الشخصػػػية المسػػػممة

كال يعػػػرؼ حقػػػكؽ ، كلكػػػف لؤلسػػػؼ ال يتػػػكرع عػػػف إطػػػبلؽ بصػػػر  كسػػػمع ، الصػػػؼ األكؿ فػػػي المسػػػجد
كالػػذم يقػػرأ بركتككػػكالت حكمػػاء صػػهيكف ككتابػػات الشػػيكعييف  .كال صػػمة رحػػـ، دىيفكال بػػر كاًلػػ، زكجػػة

: كهػػذا ييجٌسػد قكلػ  تعػػالى، يعمػـ مػدل خطػػكرة هػذ  المػؤامرات، كالمستشػرقيف كهػـ يخططػكف كيمكػػركف
... ْاَِلَبوُل  ِمـْفُ  ٮمَِتُزوَل  َمْؽُرُهؿْ  ٭َمونَ  َوإِن  [46: إبراهيـ]. 

رنا الماسػػػكني هػػػي  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػرية ف الكممػػػات التحرريػػػة لشػػػعاإ: جػػػاء فػػػي البركتككػػػكؿ التاسػػػع
ري فػػػي خػػػدمتنا أيناسػػػان مػػػف جميػػػع  ...المسػػػاكاة كاإلخاء...كبهػػػا سنمسػػػؾ الثػػػكر مػػػف قرنيػػػ ك  ػػػخ  ننػػػا نيسى كا 

كمف رجاؿ يرغبكف في إنشاء الممكيات كاشتراكييف كشيكعييف...ككؿ كاحد مػنهـ ، المذاهب كاألحزاب
يحػػػاكؿ أف يحطػػػـ كػػػؿ القػػػكانيف القائمػػػة؛ كبهػػػذا ، ة ينسػػػؼ مػػػا بقػػػي مػػػف السػػػمطةعمػػػى طريقتػػػ  الخاصػػػ

بمػػا ، كلقػػد خػػدعنا الجيػػؿ الناشػػئ مػػف األمميػػيف كجعمنػػا  فاسػػدان متعفنػػان  ....التػػدبير تتعػػذب الحككمػػات
كلقد حصمنا عمى نتػائج ، كلكننا أنفسنا الممقنكف لها، عممنا  مف مبادئ كنظريات معركؼ لدينا زيفها

بػػؿ بتحريفهػػا ككضػػع تفسػػيراتو لهػػا لػػـ  ؛ارقػػة مػػف غيػػر تعػػديؿو ًفٍعمػػي لمقػػكانيف السػػارية مػػف قبػػؿمفيػػدة خ
فػػػالمؤامرات التػػػي حيكػػػت كمازالػػػت تيحػػػاؾ تفػػػكؽ  كهػػػذا غػػػيضه مػػػف فػػػيض؛ (1)يقصػػػد إليهػػػا مشػػػرعكها

َٓ ...: كصدؽ الحؽ حينما قاؿ، الحصر ـْ  َيُردهو٭ُمؿْ  َٚمتَّك ُيَؼوٗمُِؾقَكُؽؿْ  َيَزاٮُمقنَ  َو   ...ا١ْمَتَطو٥ُمقا إِنِ  يـُِؽؿْ دِ  ٥َم

 .[217: البقرة]
                                                           

البركتكككؿ التاسع مف بركتكككالت حكمػاء صػهيكف، كتػاب الػدعكة اإلسػبلمية فريضػة شػرعية كضػركرة بشػرية د ( 1)
 23صادؽ أميف ص
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ـ كػػاف بسػػبب إقصػػاء اإلسػػبل ؛هػػذا الكاقػػع المريػػر الػػذم عانػػت منػػ  األمػػة لعشػػرات السػػنيفإف 
يطالبكف بإقامة حكـ اهلل حاربكهـ كاعتقمكهـ كلما انبرل أهؿ الحؽ ، كاألسرة ـ كعف المجتمععف الحك

صػػائهـ عػػف ككػػؿ ذلػػؾ مػػف أجػػؿ إق، عمػػيهـة فػػي التشػػنيع كاسػػتخدمكا اإلعػػبلـ كسػػيم، كشػػٌكهكا سػػمعتهـ
ليبقى الباب مفتكحان عمى مصراعي  ألهؿ الباطؿ يعيثكف فسادان في ؛بؿ كالمجتمعية، الساحة السياسية

 كهػػي"، رسػػالة الحكػػاـ كاألمػػراءأف هػػذ   ال شػػؾك ، أهميػػة الحكػػـ بمػػا أنػػزؿ اهللهنػػا تػػ تي  كمػػف، ببلدنػػا
كسياسػة الػدنيا بتنفيػذ ، حراسػة الػديف مػف محظػكر تبديمػ  كتغييػر : منحصرة في أصػميف عظيمػيف همػا

قامة الصمكات ، كتجهيز الجيكش، كحماية ديار المسمميف، كجباية الخراج كنصب القضاة، األحكاـ كا 
نصاؼ المظمكـ، كبعث السعاة كالكالة  .(1)"كا 

السياسػي  مف أجؿ إصبلح المجتمع عمى الصعيد ؛ذف اإلمارة هي السعي إلقامة حكـ اهللإ
: يقكؿ في هذا المقػاـ كاهلل ، كت دية األمانات كالحقكؽ، كتحقيؽ العدؿ، كاالجتماعي كاالقتصادم

 َُّؽُؿقا َأنْ  اٮمـَّوسِ  َٖم٧ْمَ  َٚمَؽْؿُتؿْ  َوإَِذا َأْهؾَِفو إ٨َِم  إََموَكوِت  ُٗمَمدهوا َأنْ  َيْلُمُر٭ُمؿْ  اهللَ إِن  ٖمِفِ  ُظُؽؿْ َيعِ  كِِعَمَّ  اهللَ إِنَّ  ٖمِوٮمَعْدلِ  ََتْ

فاألمانة بكؿ مدلكالتها هي ، كهذا هك أساس الحكـ في اإلسبلـ، [58: النساء]  َٖمِصًٞما ١َمِؿقًعو ٭َمونَ  اهللَ إِنَّ 
ال فػػي  أسػػاس الحيػػاة فػػي المجتمػػع اإلسػػبلمي كالحكػػـ بالعػػدؿ لػػـ تعرفػػ  البشػػرية إالعمػػى يػػد اإلسػػبلـ كا 

إذا  (3)قربػػة ييتقػػرب بهػػا إلػػى اهلل تعػػالىكاجبػػة بػػؿ ة ار نعمػػـ أف اإلمػػ كمػػف هنػػا، (2)عهػػد القيػػادة اإلسػػبلمية
كلقد بي ف شػيخ اإلسػبلـ ، أداء األمانات كالحكـ بالعدؿ قامت عمى األساس الذم أراد  اهلل مف قيامها؛

 .(4)مقصكدها األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر"اإلسبلمية إنما جميع الكاليات "أف : ابف تيمية

ديػة األمانػات كالحقػكؽ إلػى كت ، كتحقيػؽ العػدؿ، امػة حكػـ اهلل كأم معركؼو أكلى مف إق
، يحكمػكف النػاسفػي المقابػؿ ك ، كأم منكر أكبر مف الذيف ينادكف بإسبلـ ال عبلقة لػ  بػالحكـ، أهمها

 .كيشر عكف لهـ ما ال يشر ع اهلل

 ماعػة لحػؽ كالعػدؿ أف تنبػرم جألػيس مػف ا، ف بهذا األمرإذف إف لـ يكف الحكاـ هـ القائمك 
ـْ : لتحقيػػؽ قكلػػ  تعػػالى ؛ت خػػذ عمػػى عاتقهػػا هػػذا األمػػر تتيٌ  ِمتتـُْؽؿْ  َوٮْمتتَتُؽ  َوَيتتْلُمُرونَ  اخلَتتْٞمِ  إ٨َِم  َيتتْد٥ُمقنَ  ُأمَّ

ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوَٜمْعُروِف   ؟ [104: آؿ عمراف] اُٜمْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأوٮَمِئَؽ  اُٜمـَْؽرِ  ٥َم

                                                           

، 1(، تحقيػػؽ د. عمػػي سػػامي النشػػار، ط18/  1محمػػد بػػف عمػػي ابػػف األزرؽ )بػػدائع السػػمؾ فػػي طبػػائع الممػػؾ، ( 1)
 كزارة اإلعبلـ ػ العراؽ.

 ـ. 2007ق ػ 1428، 2(، تحقيؽ عمي بف نايؼ الشحكد، ط 14الحسبة،  ) ( 2)
(، مرجػع  170انظر: السياسة الشرعية في إصبلح الراعػي كالرعيػة، تقػي الػديف أبػك العبػاس أحمػد ابػف تيميػة ) ( 3)
 ابؽ.س
 ـ. 2007ق ػ 1428، 2(، تحقيؽ عمي بف نايؼ الشحكد، ط 14الحسبة،  ) ( 4)
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، هللاـ الػػذيف ال يحكمػػكف بمػػا أنػػزؿ االركػػكف إلػػى هػػؤالء الحكػػ مػػف حػػذر اهلل  خاصػػة أف
َٓ : فقػػاؿ تعػػالى ـُتتقا َو ـَ  إ٨َِم  َٗمْر٭َم تتِذي تتُؽؿُ  ٤َمَؾُؿتتقا اٮمَّ ـْ  ٮَمُؽتتؿْ  َوَمتتو اٮمـَّتتورُ  ٫َمَتَؿسَّ ـْ  اهللِ ُدونِ  ِمتت  َٓ  ُ٘متتؿَّ  َأْوٮمَِقتتوءَ  ِمتت

ونَ     [113: هكد]ُٗمـَْْصُ

ا مػف بػاب األمػػر كهػذ -كالة األمػكرالػدعاة عمػى تقػديـ النصػػيحة لػ رسػكؿ اهلل كلقػد حػث 
ــَرُكمْ  ":  فقػػاؿ -كالنهػػي عػػف المنكػػر بػػالمعركؼ ــْن َوالُه المَّــُو َأْم كفػػي حػػديث ، (1)" َوَأْن ُتَناِصــُحوا َم
ـــيَحةُ ": آخػػػر قػػػاؿ ـــدعيُن النَِّص ـــا، ال ـــالَ : ُةْمَن ـــْن؟ َة ـــوِ : ِلَم ـــوِ ، ِلمَّ ـــوِلوِ ، َوِلِكتَاِب ـــِمِمينَ ، َوِلَرُس ـــِة اْلُمْس ، َوأِلَِئمَّ
ِتِيمْ   .(2)"َوَعامَّ

كالػػذيف كػػانكا ال يخػػافكف فػػي اهلل لكمػػة الئػػـ فػػي مناصػػحة كالة األمػػكر؛ ، رحػػـ اهلل عمماءنػػا
  .ابف تيمية كغيرهـشيخ اإلسبلـ ، أحمد بف حنبؿ، كمنهـ العز بف عبد السبلـ

كصحابت  الكراـ يجد أنهـ كانكا يدفعكف الرعيػة إلػى  بؿ إف المتتبع لسيرة رسكلنا الكريـ 
 .هذا األمر

ػػػػحٍ فػػػػإف أى ، كـرً ٍيػػػػخى بً  عمػػػػيكـ كلسػػػػتي  يػػػػتي ل  ي كي إن ػػػػ ": يقػػػػكؿ هػػػػذا أبػػػػك بكػػػػر الصػػػػديؽ ف  تي نٍ سى
ف أس تي ، ف عينكني  .(3)"مكنيك  فقى  كا 

 أراؾ: فقػاؿ محمػد ؟ يػا ترانػي كيؼ" : لمحمد بف مسممة يقكؿ  عمر بف الخطاب كهذا
 فػي عػادالن ، عنػ  عفيفػان ، اؿالمػ جمػع عمػى قكيا أراؾ، الخير لؾ يحب مف يحب ككما، أحب كما كاهلل
، ناؾلٍ عػد   متى مً  لك: فقاؿ، ها : عمر فقاؿ، قاؼالث   في ـي هٍ الس   ؿي د  عى يي  كما، ناؾلٍ د  عى  تى مٍ مً  كلك، قسم 
 (4)" لكنيعد   تي مٍ مً  إذا قكـ في جعمني الذم هلل الحمد: عمر قاؼ فقاؿالث   في ـي هٍ الس   ؿي د  عى يي  كما

 كلػذلؾ عنػدما جػاء مف أجػؿ إقامػة حكػـ اهلل  ؛الجهاد ـ  التقكيـ ثي  ـ  إذف هي المناصحة ثي 
 .(5)"َكِمَمُة َحقٍّ ِعْنَد ِإَماٍم َجاِئرٍ  ": قاؿ أفضؿ الجهاد أم فقاؿ  النبي إلى رجؿ

                                                           

، مؤسسػة الرسػالة، قػاؿ شػعيب 1(، تحقيؽ شػعيب األرنػاؤط كعػادؿ مرشػد، ط8799/  399/  14مسند أحمد )( 1)
 األرناؤط: إسناد  صحي .

 رجع سابؽ.(، كتاب اإليماف، باب بياف أف الديف النصيحة، م74/55/ 1صحي  مسمـ )( 2)
بػػػراهيـ األبيػػػارم كعبػػػد الحفػػػيظ الشػػػمبي، ط 661/ 2سػػػيرة ابػػػف هشػػػاـ، ) ( 3)  -هػػػػ 1375، 2(، مصػػػطفى السػػػقا كا 

 ـ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالد  بمصر. 1955
ة ػ (، تحقيػػػؽ حبيػػػب الػػػرحمف األعظمػػػي، دار الكتػػػب العمميػػػ512/  179/  1الزهػػػد كالرقػػػائؽ البػػػف المبػػػارؾ )( 4)

 بيركت.
(، كتاب 4209/  161/  7(  إسناد  صحي ، كركا  النسائي في سنن  )123/  110/  8األحاديث المختارة )( 5)

 البيعة، باب مف تكمـ بالحؽ عند اإلماـ الجائر، كقاؿ األلباني: صحي  .



 ضركرة الحزب أك الجماعة

 - 43 - 

 الفصؿ الثاني

ككجكب كجكد الجماعة المنقذة؛ لمعمؿ ، أهمية إقامة حكـ اهلليتبٌيف لنا  مف خبلؿ ما سبؽ 
التعميمػي ك  األخبلقػي  إنقاذ المجتمع مػف الفسػادكمف ثـ ، عف الحكـئ  مف إقصااإلسبلـ حماية عمى 

 .كاالجتماعي كاالقتصادم كالسياسي كاإلعبلمي

، بػؿ جماعػة منظمػة تضػع الخطػط المبلئمػة؛ اإلنقاذ لف يسػتطيع القيػاـ بػ  أفػراد متنػاثركفف
فاعػػػؿ فػػػي النصػػػر التػػػي سػػػيككف لهػػػا الػػػدكر ال حسػػػب قدراتػػػ  لتنفيػػػذ هػػػذ  الخطػػػط كتكجػػػ  األفػػػراد كػػػؿ  

ـَ : قكل  تعالىمف أجؿ تحقيؽ  ؛أف تسعى لمسمطة كعمى هذ  الجماعة ، كالتمكيف ِذي ـَّوُهؿْ  إِنْ  اٮمَّ  ِٓم  َمؽَّ

ًَلةَ  َأ٬َموُمقا إَْرضِ  ٭َموةَ  َوَآَٗمُقا اٮمصَّ ـِ  َوهَنَْقا ٖمِوَٜمْعُروِف  َوَأَمُروا اٮمزَّ  . [41: الحج]  إُُمقرِ  ٥َمو٬ِمَبيُ  َوهللِ اُٜمـَْؽرِ  ٥َم

كرغـ كؿ المؤامرات التي حاككها ، نعـ هذا ما أراد  اهلل لؤلمة اإلسبلمية مف العزة كالتمكيف
 َواهلُل اهلُل َوَيْؿُؽترُ  َوَيْؿُؽتُرونَ ...: لقد قػاؿ اهلل تعػالى، إال أننا بدأنا نستبشر خيران ، طكاؿ هذ  السنكات

ـَ  َٛمْٞمُ   .[30: األنفاؿ] اَٜمو٭مِِري

 وـرع المــم شـيتحك :المطمب الثالث
 كالتػػي اصػػطفاها اهلل ، الرسػػالة المنكطػػة بالجماعػػة المنقػػذةإف  تحكػػيـ شػػرع اهلل هػػك أسػػاس 

 لتحقيؽ االستخبلؼ.

َّٓ  اِلُْؽؿُ  إِنِ ...: قاؿ تعػالى َّٓ  َأَمرَ  هللِ إِ َّٓ  َٗمْعُبتُدوا َأ توهُ  إِ ـُ  َذٮمِتَؽ  إِيَّ ي َـّ  اٮمَؼتق ؿُ  اٮمتد  ت
 َٓ  اٮمـَّتوسِ  َأ٭ْمَثترَ  َوٮَمؽِ

 .[40: يكسؼ] َيْعَؾُؿقنَ 

َّٓ  اِلُْؽؿُ  إِنِ ... :أيضان كقاؿ   م أف السػمطاف أ، [57: األنعػاـ] اٮمَػوِصتؾ٧ِمَ  َٛمتْٞمُ  َوُهقَ  اِلَؼَّ  َيُؼصه  هللِ إِ
إذ الحاكميػػػػة مػػػػف ؛سػػػػبحان  بحكػػػػـ ألكهيتػػػػ  كالحكػػػػـ كالطاعػػػػة كالعبػػػػادة هلل ككػػػػؿ ذلػػػػؾ مقصػػػػكره عميػػػػ 

ألمػػة فػػي النظػػاـ اإلسػػبلمي هػػي التػػي تختػػار الحػػاكـ فتعطيػػ  خصػػائص األلكهيػػة كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ فا
شرعية مزاكلة الحكـ بشريعة اهلل كلكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانكف شرعيت  إنما 

 َأ٫َمُحْؽتتؿَ : تبػػارؾ كتعػػالى كمػػف هنػػا جػػاء السػػؤاؿ اال سػػتنكارم فػػي قكلػػ  (1)مصػػدر الحاكميػػة هػػك اهلل 

قَّيِ 
ـْ  َيْبُغقنَ  اَلَوِهؾِ ـُ  َوَم ـَ  َأْٚمَس ـُتقنَ  ٮمَِؼْقمٍ  ُٚمْؽًَم  اهللِ ِم عػف الػذيف يعرضػكف عػف  متحػدثان ، [50: المائػدة] ُيق٬ِم

 .كيرفضكف اإلذعاف ل ، حكـ اهلل

 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.4/1990انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
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  ؛اليكفيالعمـ بها ك ، كهذا معمكـمية خاصية هلل كحد  أف الحاك يتض مف خبلؿ هذ  اآليات 
 : كلكف يجب ترجمتها كاقعا في حياتنا

 .بادة عمي  كالتمسؾ بهذا الديف القيـبقصر الع .1

 .بتفكيض األمر إلي  كالتككؿ عمي  .2

 .خكفا مف عقاب  كرجاءن في عفك  بالمحاسبة كهذا يدعك إلى استشعار مراقبة اهلل  .3

نفػػػكذ  اسػػتحقاؽ" : مػػػف خػػبلؿ مػػػا سػػبؽ يتبػػػيف أف .بالفصػػػؿ بػػيف الحػػػؽ كالباطػػؿ مراقبػػة اهلل  .4
فػإذا أمػركا ، أمػا النبػي كالسػمطاف كالسػيد كاألب كالػزكج ...رالحكـ فميس إال لمػف لػ  الخمػؽ كاألمػ

 .(1)بؿ بإيجاب اهلل تعالى طاعتهـ، كأكجبكا لـ يجب شيء بإيجابهـ

 :هػذا المقػاـ يقػكؿ الرسػكؿ فػي ك ، كطاعة مف أكجب اهلل طاعت ، فإذف الكاجب طاعة اهلل 
 .(2)" َقْد َعَصى المَّوَ َوَمْن َعَصاِني فَ ، َمْن َأَطاَعِني َفَقْد َأَطاَع المَّوَ "

نػػػزؿ لهػػػـ الػػػذيف أي ، أنػػػزؿ اهلل هػػػـ المسػػػممكف احكػػػـ بيػػػنهـ بمػػػ" أكلػػػى النػػػاس أف يي : نعمـ أفٌ كلػػػ
ََم : قػاؿ تعػالى، كال يتـ لهـ إيماف إال إذا رضكا بحكـ اهلل كرسكل ، عث لهـ الرسكؿكبي ، الكتاب  ٭َمونَ  إِكَّ

 ُهتتتؿُ  َوُأوٮَمِئتتتَؽ  َوَأ٣َمْعـَتتتو ١َمتتتِؿْعـَو َيُؼقٮُمتتتقا َأنْ  َٖمْقتتتـَُفؿْ  ٮمِتتتَقْحُؽؿَ  َوَر١ُمتتتقٮمِفِ  اهللِ إ٨َِم  ُد٥ُمتتتقا إَِذا اُٜمتتتْمِمـ٧ِمَ  ٬َمتتتْقَل 

 (3)"[51:النكر]اُٜمْػؾُِحقنَ 

هػػك الفيصػػؿ  هػػذاك ، اع ألمػػر اهلل كالنػػزكؿ عنػػد حكمػػ نعػػـ هػػذا حػػاؿ المػػؤمنيف فػػي االنصػػي
ْ : فػيهـ  اهلل فهؤالء قاؿ، المنافقيف كبيف هـبين ـَ  إ٨َِم  َٗمرَ  َأَل ِذي ُؿْ  َيْز٥ُمُؿقنَ  اٮمَّ ـُقا َأهنَّ  َوَمتو إٮَِمْقَؽ  ُأْكِزَل  ٖمََِم  َآَم

ـْ  ُأْكِزَل  ْقَطونُ  َوُيِريدُ  ٖمِفِ  َيْؽُػُروا َأنْ  ُأِمُروا َو٬َمدْ  اٮمطَّو٪ُمقِت  إ٨َِم  َيَتَحو٭َمُؿقا َأنْ  ُيِريُدونَ  ٬َمْبؾَِؽ  ِم ًٓ  ُيِضؾَُّفؿْ  َأنْ  اٮمشَّ  َوًَل

 تبػػارؾ قكلػ  فػي المنػافقيف حػػاؿ يصػؼ ثػـ، عػدـ احتكػػامهـ إلػى شػرع اهلل بينػان م، [60: النسػاء]  َٖمِعقتًدا
١ُمقلِ  َوإ٨َِم  اهلُل َأْكَزَل  َمو إ٨َِم  َٗمَعوٮَمْقا ََلُؿْ  ٬ِمقَؾ  َوإَِذا: كتعالى ًَ  اٮمرَّ ونَ  اُٜمـَو٫مِِؼ٧مَ  َرَأْي    [61:النساء] ُصُدوًدا ٥َمـَْؽ  َيُصده

تتَؽ  ٫َمتتًَل : تعػػالى فقػػاؿ، اهلل شػػرع يطبقػػكا لػػـ إف اإليمػػاف صػػفة عػػنهـ ينفػػي ذلػػؾ كبعػػد  َٓ  َوَرٖم 

ُؿقكَ  َٚمتَّك ُيْمِمـُقنَ  ًَ  ُِمَّو َٚمَرًٙمو َأْكُػِسِفؿْ  ِٓم  ََيُِدوا َٓ  ُ٘مؿَّ  َٖمْقـَُفؿْ  ٢َمَجرَ  ٫مِقََم  َُيَؽ   [65: النساء] َٗمْسؾِقًَم  َوُيَسؾ ُؿقا ٬َمَضقْ

                                                           

ـ، دار 1993 -هػ 1413، 1(،  تحقيؽ محمد عبد السبلـ عبد الشافي، ط 1/66)  المستصفى، محمد الغزالي( 1)
 الكتب العممية.

 (، كتاب الجهاد كالسير، باب يقاتىؿ مف كراء اإلماـ كيتقى ب ، مرجع سابؽ.50/2957/ 4صحي  البخارم )( 2)
 ـ. 1974(، دار الرسالة ػ بيركت 246السياسة الشرعية  د.يكسؼ القرضاكم، ) ص/( 3)
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، يعبدكنػػ  صػػنمان  أف يكػػكف مالطػػاغكت لػػيس بالضػػركر مهػػـ؛ ف إلػػى أمػػر التنكيػػ ا يجػػب كهنػػ
نما القكانيف الكضعية  البعيدة عف شرع اهلل؛ مكف إلي حتككي ًَ  :قػاؿ تعػالى، األهكاءكذلؾ ك ، كا   َأَرَأْيت

ـِ  َذَ  َم ًَ  َهَقاهُ  إََِلَفُ  اَتَّ ، مع شػرع اهلل تا تنافإذ ؛العادات كالتقاليدثـ ، [43: الفرقاف] َو٭مِقًًل  ٥َمَؾْقفِ  َٗمُؽقنُ  َأ٫َمَلْك
و...: تعالىقاؿ  يٍ  ٥َمَٝم  َآَٖموَءَكو َوَٙمْدَكو إِكَّ و ُأمَّ  .[23: الزُّخرؼ]  ُمْؼَتُدونَ  َآَ٘موِرِهؿْ  ٥َمَٝم  َوإِكَّ

في  يخاطب رسكل  ، كبعد ما بٌيف الفرؽ بيف المؤمنيف كالمنافقيف في اإلذعاف ألمر اهلل
٬مً  ٖمِوِلَؼ   اٮمؽَِتوَب  إٮَِمقَْؽ  َوَأْكَزٮْمـَو :تعالىقكل   ـَ  َيَدْيفِ  َٖم٧ْمَ  ٜمَِو وُمَصد   َأْكَزَل  ٖمََِم  َٖمْقـَُفؿْ  ٫َموْٚمُؽؿْ  ٥َمَؾْقفِ  َوُمَفْقِؿـًو اٮمؽِتَوِب  ِم

َٓ  اهلُل ـَ  َٙموَءكَ  ٥َمَمَّ  َأْهَقاَءُهؿْ  َٗمتَّبِعْ  َو ، مطالبػ  إيػا  بػ ف يحكػـ بيػنهـ بمػا أنػزؿ اهلل، [48: المائػدة] ... اِلَتؼ   ِم
 .مف اتباع أهكائهـ كحٌذر 

َوَمـْن ، َمـْن َأَطـاَعِني َفَقـْد َأَطـاَع المَّـوَ  ": قكلػ  ا المفهػـك فػيعمى هذ كد رسكؿ اهلل كلقد أ
 مبٌينان ، (1)"َوَمْن َعَصى َأِميِري َفَقْد َعَصاِني، َوَمْن َأَطاَع َأِميِري َفَقْد َأَطاَعِني، َعَصاِني َفَقْد َعَصى المَّوَ 

طػاع إال بػ مير يطبػؽ شػرع اهلل كيسػمع لػ  كيي ، طةكلف يكػكف ذلػؾ إال بسػم إقامة حكـ اهلل   كجكب
حتى يصم  بهػـ أمػر الػديف كالػدنيا كبػذلؾ يحققػكف العػدؿ كاألمػف لمبشػرية كينشػركف ديػف ؛ مف الرعية

 .اهلل كيعمكف كممت  كيرفعكف رايت  عمى ربكع العالـ

: ؿ تعالىقا، يجب أف تككف قائمة عمى االحتكاـ إلى شرع اهللالعبلقة بيف األمير كالرعية ف
 َُّؽُؿقا َأنْ  اٮمـَّوسِ  َٖم٧ْمَ  َٚمَؽْؿُتؿْ  َوإَِذا َأْهؾَِفو إ٨َِم  إََموَكوِت  ُٗمَمدهوا َأنْ  َيْلُمُر٭ُمؿْ  اهللَ إِن  ٖمِفِ  َيِعُظُؽؿْ  كِِعَمَّ  اهللَ إِنَّ  ٖمِوٮمَعْدلِ  ََتْ

و َيو ۚ    َٖمِصًٞما ١َمِؿقًعو ٭َمونَ  اهللَ إِنَّ  َ ـَ  َأُّيه ِذي ١ُمقَل  َوَأ٣مِقُعقا اهللَ قاَأ٣مِقعُ  َآَمـُقا اٮمَّ  ِٓم  َٗمـَوَز٥ْمُتؿْ  ٫َمنِنْ  ِمـُْؽؿْ  إَْمرِ  َوُأوِٕم  اٮمرَّ

 
ٍ
ء ١ُمقلِ  اهللِ إ٨َِم  ٫َمُردهوهُ  َرْ ـُ  َٛمْٞمٌ  َذٮمَِؽ  أَِٛمرِ  َواٮمقَْقمِ  ٖمِوهللِ  ُٗمْمِمـُقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  إِنْ  َواٮمرَّ  .[59، 58: النساء]َٗمْلِويًًل  َوَأْٚمَس

، بيف الناس بالعدؿ كالحكـت دية األمانات كطالبتهـ ب في كالة األمكر اآلية األكلى نزلتف " 
فهػػذاف جمػػاع السياسػػة العادلػػة كالكاليػػة  .. .أكلػػي األمػػر كطػػالبتهـ بطاعػػةكنزلػػت الثانيػػة فػػي الرعيػػة 

 .(2)" الصالحة

لػكالة   مػف اهلل في تمؾ اآليػات مكٌجػ  خطابأف اللطبرم عمى هذا المفهكـ مبٌينان ا كيؤكد
قكلػػػ  فػػي معتبػػران أف اآليػػة الثانيػػة تػػػدؿ عمػػى هػػذا المفهػػكـ  إقامػػة العػػدؿ بػػػيف النػػاسب، المسػػمميف أمػػر

                                                           

 (، كتاب الجهاد كالسير، باب يقاتىؿ مف كراء اإلماـ كييت قىى ب ، مرجع سابؽ.50/2957/ 4صحي  البخارم ) (1)
 ( بتصرؼ، مرجع سابؽ.245/  28مجمكع الفتاكل، ابف تيمية )( 2)
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١ُمتقَل  َوَأ٣مِقُعتقا اهللَ َأ٣مِقُعقا...: تعػالى ك مطالبػا ، مكصػيا الراعػي بالرعيػة ،... ِمتـُْؽؿْ  إَْمترِ  َوُأوِٕم  اٮمرَّ
 .(1) الرعية بالطاعة

نهمػػػا ألإال ، لػػػـ يػػػ ًت بهمػػػا متتابعتػػػاف اهلل ك ، عنػػػىفاآليتػػػاف مترابطتػػػاف فػػػي المقػػػاـ كالم  
كأف ، كمع أف األمػر فػي اآليػة األكلػى عػاـ لكػؿ المسػمميف بػ ف يػؤدكا األمانػات إلػى أهمهػا، متكاممتاف

كيدلؿ عمى ذلؾ ، إال أن  أخص في كالة األمكر، يعدلكا في الحكـ بيف الناس حتى في أمكرهـ العامة
َوأَ  َيو...: اآلية التي تمتها ـَ  ُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ ١ُمقَل  َوَأ٣مِقُعقا اهللَ َأ٣مِقُعقا َآَم  .[59: النساء]...ِمـُْؽؿْ  إَْمرِ  َوُأوِٕم  اٮمرَّ

ت فػػػإذا طب قهػػػا الحػػػاكـ أيًضػػػيفى ؛ بهػػػا الحػػػاكـ كالمحكػػػكـ به طالىػػػفطاعػػػة اهلل كطاعػػػة الرسػػػكؿ مي 
كعػدؿ ، حق أعطى كؿ ذم حؽ ك ، ألن  إذا حكـ بما أنزؿ اهلل، طاعت  إلى طاعة اهلل كطاعة الرسكؿ

ف لػـ يفعػؿ ذلػؾ ال تجػب طاعتػ ، بينهـ كجبػت طػاعتهـ لػ  السَّـْمُ  ": كيؤكػد ذلػؾ قػكؿ الرسػكؿ ، كا 
َفِنَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفـاَل َسـْمَ  َواَل ، َما َلْم ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيةٍ ، َوالطَّاَعُة َعَمى الَمْرِء الُمْسِمِم ِفيَما َأَحبَّ َوَكرِهَ 

 .(2)"اَعةَ طَ 

فإذا قالكا أبك بكر كعمػر كمػف  مف هـ أكلك األمر الذيف طالبنا اهلل بطاعتهـ ؟: كهنا أتساءؿ
كهػػـ خيػػر  -أيصػػ  أف يكػػكف فػػي عصػػر الصػػحابة خبلفػػة كتنصػػيب إمػػاـ: قػػكؿأ، تػػبعهـ مػػف الخمفػػاء

ى إقامػػة األمػػة أحػػكج مػػا تكػػكف إلػػكال يصػػ  ذلػػؾ فػػي كقتو  - القػػركف فػػي تطبػػيقهـ لئلسػػبلـ كخشػػيتهـ هلل
ثػـ إف  ؟؟ كيسكسػهـ بمػا يرضػي اهلل ، كيصػم  لهػـ أمػكر ديػنهـ كدنيػاهـ، إماـ يحكـ بينهـ بالعػدؿ

عَ : فقاؿ تعػالى، ب  بيف الناس ـى مف أجؿ أف ييحكى  ؛شرع هذا الديف اهلل  ـَ  ٮَمُؽؿْ  َذَ ـِ  ِم ي  َوّصَّ  َمو اٮمد 

قْ  َوَمو إٮَِمْقَؽ  َأْوَٚمقْـَو َواٮمَِّذي ُكقًٚمو ٖمِفِ  ـَ  َأ٬ِمقُؿقا َأنْ  َو٥ِمقَسك َوُمق١َمك إِْٖمَراِهقؿَ  ٖمِفِ  ـَوَوصَّ ي َٓ  اٮمد  ٬ُمقا َو  ٥َمَٝم  ٭َمُٟمَ  ٫مِقفِ  َٗمَتَػرَّ

٭م٧ِمَ  َتبِل اهلُل إٮَِمْقفِ  َٗمْد٥ُمقُهؿْ  َمو اٜم٩ُْمِ ـْ  إٮَِمْقفِ  ََيْ ـْ  إٮَِمْقفِ  َوَُّيِْدي َيَشوءُ  َم َٓ  َت ُأِمترْ  ٭َمََم  َوا١ْمَتِؼؿْ  ٫َموْدعُ  ٫َمؾَِذٮمَِؽ  ،ُيـِقُى  َم  َو

ًُ  َو٬ُمْؾ  َأْهَقاَءُهؿْ  َٗمتَّبِعْ  ـْ  اهلُل َأْكَزَل  ٖمََِم  َآَمـْ ٥َْمِدَل  َوُأِمْرُت  ٭مَِتوٍب  ِم  .[15: الشُّكرل]  ...َٖمْقـَُؽؿُ  ِٕ

إذف ؛ليكػكف الصػبلح كيتحقػؽ العػدؿ؛فإذا كانت رسالة األنبياء إقامػة الػديف كتحكػيـ شػرع اهلل         
لها قيادة تعمؿ عمى إعادة األمة إلى مصدر عزتهػا كتمػـ شػتاتها كمػف فبلبد أف تككف جماعة كتككف 

أنها مكضػكعة لخبلفػة النبػكة فػي حراسػة الػديف كسياسػة " : الماكردمثـ تككف اإلمامة التي قاؿ عنها 
إف لػػـ تكػػف جماعػػة تعمػػؿ عمػػى  اسفمػػاذا تعنػػي إقامػػة الػػديف ؟ كمػػف الػػذم سػػيقيم  بػػيف النػػ .(3)" الػػدنيا

                                                           

 (، مرجع سابؽ. 8/492انظر: جامع البياف في ت كيؿ القرآف، ) ( 1)
، كتػاب األحكػاـ، بػاب السػمع كالطاعػة لئلمػاـ مػا لػـ تكػف معصػية، مرجػع (7144/  63/  9صحي  البخػارم )( 2)

 سابؽ. 
 (، دار الحديث ػ القاهرة. 1/15األحكاـ السمطانية، ) ( 3)
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، (1)" همػػا أسػػاس الحككمػػة اإلسػػػبلمية" : كالحكػػـ بػػيف النػػاس بالعػػػدؿ، حكػػػـ اهلل مػػةفإقا ؟تحقيػػؽ ذلػػؾ
ميهػا تمضػركرة بشػرية  كهػي، كالتي يجب العمؿ عمى إيجادها كالكصكؿ إليها لتحقيؽ الرسػالة الربانيػة

عمػػى عبػػاد  أف  اهلل أكجػػب كلقػػد، فريضػػة دينيػػة .. كػػذلؾ هػػي.كطبيعػػة كجػػكد ، عمػػى اإلنسػػاف فطرتػػ 
هػػػك خػػػالقهـ كيعمػػػـ مػػػا يصػػػمحهـ ك مػػػا يفسػػػد عمػػػيهـ ف؛ كلػػػي أمػػػر كاجػػػب الطاعػػػة عمػػػيهـيكػػػكف لهػػػـ 

 .(2)حياتهـ

، لعػػدؿكأهميػػة كجػػكد إمػػاـ يحكػػـ با، أهميػػة إقامػػة دكلػػة اإلسػػبلـيتبػػيف  مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ
، التي ت خذ عمى عاتقها إقامة شرع اهللكجكب قياـ الجماعة المنقذة كهذا يؤكد عمى ، كيسكس الرعية

 .مف أجؿ إقامة دكلة اإلسبلـ كتحقيؽ االستخبلؼ ؛كتحكيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.136/  5تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 1)
، إشػػػراؼ: منػػػاع خميػػػؿ ( 17انظػػػر: الخبلفػػػة اإلسػػػبلمية كقضػػػية الحكػػػـ بمػػػا أنػػػزؿ اهلل، صػػػادؽ شػػػايؼ نعمػػػاف ) ( 2)

 ، دار السبلـ، القاهرة.1القطاف، ط
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 لعسكريةوا الضرورة السياسية: المطمب األول
كممػػة  البػػد مػػف معرفػػة معنػػى، كالعسػػكرية ةيعػػف الضػػركرة السياسػػفػػي الحػػديث  قبػػؿ الشػػركع

أـ أف األمػر يفػكؽ  كجػكد الجماعػة المنقػذة كهؿ هي تػدؿ عمػى أهميػة، ضركرة في المغة كاالصطبلح
 هذا المعنى ؟

 :  الضرورة في المغة: أوالً 
كاالضػطرار ، (1)عمػى كػذا ككػذا تقكؿ حممتني الضػركرة ، الضركرة اسـ لمصدر االضطرار

 .(2) االحتياج إلى الشيء

 :  الضرورة اصطالحاً : ثانياً 
 : في اصطالح الفقياء .1

كأمػػا المعنػػى ، (3)ضػػركرة قصػػكل تبػػي  المحػػـر سػػكل مػػا اسػػتثنى: أحػػدهما؛ تطمػػؽ إطبلقػػيف
 .(4)سعان إال أنهـ يطمقكف عميها الضركرة تك ، كهي المعب ر عنها بالحاجة، ضركرة دكف ذلؾ: الثاني

 : عند األصوليين .2

فػي قيػاـ كالتػي البػد منهػا  ؛(5)إحػدل الكميػات الػثبلث التػي ترجػع إليهػا مقاصػد الشػريعة هي
بػؿ عمػى فسػاد ك تهػارج ، بحيث إذا فيًقدت لـ تجر مصال  الدنيا عمػى اسػتقامة؛ مصال  الديف كالدنيا

 .(6)مبيفكفي األخرل فكت النجاة كالنعيـ كالرجكع بالخسراف ال، كفكت حياة

لمحػديث كهػذا المعنػى هػك المػراد؛ ؛ تبيف الضركرة الشرعية كالبشػرية لقيػاـ الحػزبكمف هنا ت
كالعسػكرم مػف أجػؿ النهػكض عمػى الصػعيد السياسػي  ؛مف خبلل  عف الحاجة الماسػة لكجػكد الحػزب

 ة كتمكػػػيف لممجتمػػػع كمػػػف ثىػػػـٌ كقػػػكة كعػػػز ، لتحقيػػػؽ حيػػػاة كريمػػػة لمفػػػرد ؛ككػػػذلؾ االقتصػػػادم االجتمػػػاعي
 .األمة

                                                           

 (، تحقيؽ د مهدم المخزكمي، د إبراهيـ السامرائي، دار كمكتبة الهبلؿ. 7/7العيف، الخميؿ الفراهيدم ) ( 1)
ـ، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة   2005 -هػػػػػ  1426، 8(، ط 1/428القػػػػامكس المحػػػػيط، مجػػػػد الػػػػديف الفيػػػػركز آبػػػػادم ) ( 2)

 لبناف. –ر كالتكزيع، بيركت لمطباعة كالنش
، كالجامع ألحكاـ القرآف، 183/ ص  2، الدردير في الشرح الصغير ج 61السيكطي في األشبا  كالنظائر ص ( 3)

 (. 225/ 2القرطبي )
 هك شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شهاب الديف الرممي.( 4)
 فظ العقؿ، كحفظ النسؿ، كحفظ الماؿ.مقاصد الشريعة: حفظ الديف، كحفظ النفس، كح( 5)
 ، التهارج: الفتف كالقتؿ.17/ ص  2المكافقات لمشاطبي، ج ( 6)
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أف  ك، (1)"كشػػئكف دنيػػاهـ بشػػرائع الػػديف، تػػدبير أمػػكر النػػاس"فػػإذا عممنػػا أف السياسػػة هػػي 
ف بنػػي آدـ ال تػػتـ مصػػمحتهـ إال كأ، ديف بػػؿ ال قيػػاـ لمػػديف إال بهػػاكاليػػة النػػاس مػػف أعظػػـ كاجبػػات الػػ"

جػػػكد فػػػذلؾ يفػػػرض ك .(2)"كالبػػػد لهػػػـ عنػػػد االجتمػػػاع مػػػف رأس، باالجتمػػػاع لحاجػػػة بعضػػػهـ إلػػػى بعػػػض
 الجماعة المنقذة التي ت خذ عمى عاتقها تحقيؽ هذ  الرسالة.

ذا كػػػاف القػػػرآف بػػػي    فإنػػػ  أكػػػد عمػػػى أهميػػػة العبلقػػػة ، ف أهميػػػة الجماعػػػة فػػػي مكاضػػػع كثيػػػرةكا 
ـُقنَ  إِكَََّم : القائمة بيف القيادة كالجند في قكل  تعالى ـَ  اُٜمْمِم ِذي ـُقا اٮمَّ  َأْمرٍ  ٥َمَٝم  َمَعفُ  ُكقا٭َمو َوإَِذا َوَر١ُمقٮمِفِ  ٖمِوهللِ َآَم

ْ  َٙمتتوِمعٍ  فاالسػػتئذاف فػػي هػذ  اآليػػة دليػػؿ عمػى أهميػػة السػػمع ، [62: النػكر]  ...َيْستتَتْلِذُكقهُ  َٚمتَّتتك َيتتْذَهُبقا َل
العمػػػػؿ الجمػػػػاعي المػػػػنظـ الػػػػذم يكحػػػػد الجهػػػػكد لتحقيػػػػؽ ة كفػػػػي ذلػػػػؾ دليػػػػؿ عمػػػػى أهميػػػػ، (3)كالطاعػػػػة
كتحمػػػي ، ف لػػػديف اهلل فػػػي أرض اهللالعالميػػػة التػػػي تيمٌكػػػإقامػػػة الدكلػػػة اإلسػػػبلمية  كأهمهػػػا.. .األهػػػداؼ

 .(4)أرض المسمميف كأركاحهـ كأعراضهـ كتبمغ ديف اهلل لمناس كافة 

، كيػػؼ ال نسػػعى لػػذلؾ كنحػػف نػػرل الػػذيف يحيكػػكف المػػؤامرات يتكتمػػكف كيقيمػػكف التحالفػػات
ـَ : تعػالىكلػ  قفػي  هػذ  المفػاهيـ كقػد بػٌيف اهلل ، كيخططكف لمحاربة اإلسػبلـ بكػؿ السػبؿ تِذي  َواٮمَّ

َّٓ  َٖمْعضٍ  َأْوٮمَِقوءُ  َٖمْعُضُفؿْ  ٭َمَػُروا ـْ  َٗمْػَعُؾقهُ  إِ مف الفتنػة  كحٌذرنا ،[73: األنفاؿ]  ٭َمبِٞمٌ  َو٫َمَسودٌ  إَْرضِ  ِٓم  ٫مِْتـَيٌ  َٗمُؽ
 .كانتشار الفساد إذا لـ نحرص عمى مكاجهة مؤامراتهـ بالمثؿ

 :  اإلعداد ىو الطريق إلى تحقيق اليدف
وا :تعالىقاؿ  ـْ  ا١ْمَتَطْعُتؿْ  َمو ََلُؿْ  َوَأ٥ِمده ةٍ  ِم ـْ  ٬ُمتقَّ ٭ُمؿْ  اهللِ ٥َمتُدوَّ  ٖمِتفِ  ُٗمْرِهُبتقنَ  اخلَْقتؾِ  ِرَٖمتوطِ  َوِمت  َو٥َمتُدوَّ

ـَ  ـْ  َوَآَٛمِري ـْ  ُٗمـِْػُؼقا َوَمو َيْعَؾُؿُفؿْ  اهلُل َٗمْعَؾُؿقهَنُؿُ  َٓ  ُدوهِنِؿْ  ِم   ِم
ٍ
ء  ُٗمْظَؾُؿقنَ  َٓ  َوَأْكُتؿْ  ْقُؽؿْ إٮِمَ  ُيَقفَّ  اهللِ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َرْ

   [60: األنفاؿ]
ـْ : كقاؿ تعالى ـْ  َو٭َمَلي  قهقنَ  َمَعفُ  ٬َموَٗمَؾ  َكبِل   ِم  َوَمو َوُعُػقا َوَمو اهللِ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َأَصوَِبُؿْ  ٜمَِو َوَهـُقا ٫َمََم  ٭َمثِٞمٌ  ِرٖم 

ـَ  َُيِىه  َواهلُل ا١ْمَتَؽوُكقا وٖمِِري    [111: ]آؿ عمراف اٮمصَّ

                                                           

 ـ.2008، 3(، ط32السياسة الشرعية، د.القرضاكم )( 1)
 (، مرجع سابؽ.129/  1السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية، ابف تيمية )( 2)
ـ 1981(  مؤسسػػة الرسػػالة، ط/   16، 15إلسػػبلمي، فتحػػي يكػػف ) انظػػر أبجػػديات التصػػكر الحركػػي لمعمػػؿ ا( 3)
 ق.1401 
 انظر: فق  الدعكة، مصطفى مشهكر( 4)
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ِعيفِ ، اْلُمْؤِمُن اْلَقِوي  ": كيقكؿ رسكؿ اهلل  كفي  (1)."َخْيٌر َوَأَحب  ِإَلى اهلِل ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ
 كتحقيؽ الهدؼ الرباني.، ـذلؾ ت كيد عمى أهمية القكة في حمؿ رسالة اإلسبل

يسػػتمـز ك ، كالتعػاكف الكامػػؿ بػيف العػامميف فػي حقػؿ الػدعكة، يسػتمـز تضػافر الجهػكد كهػذا   
 كهػػذا اإلعػػداد يكػػكف  ...كصػػحابت  فػػي إقامػػة الدكلػػة اإلسػػبلمية األكلػػى سػػمكؾ طريػػؽ رسػػكؿ اهلل 

 (2) .الساعد كالسبلح ثـ قكة تحقيؽ قكة العقيدة كاإليماف ثـ قكة الكحدة ك األخكةب

أراد لنػػػػا أف نيعػػػػٌد كػػػػؿ أنػػػػكاع القػػػػكة  القػػػػكة ليسػػػػت فقػػػػط القػػػػكة العسػػػػكرية كلكػػػػف اهلل إذف 
 .ة إلى القكة العسكريةباإلضاف

فة إلػػػى قػػػكة العقيػػػدة كقػػػكة باإلضػػػا، كالعمػػػؿ كاإلنتػػػاج، فػػػنحف مطػػػالبكف بإعػػػداد القػػػكة العمميػػػة
هػػا حمػػؿ رسػػالة اإلنقػػاذ فػػي نعػػـ هكػػذا يجػػب أف يكػػكف أفػػراد الجماعػػة التػػي ت خػػذ عمػػى عاتق .األجسػػاد
 .المجتمع

كهػذ  كمهػا مقكمػات ، يةكتضػح، كحيكيػة، كسػرعة، كنشػاط، كقػكة، فاإلنقاذ يحتاج إلػى ذكػاء
كهي التي تتعمؽ ، كلكف حتى يتـ تحقيقها بالطريقة الصحيحة البد أف تدعمها مقكمات أخرل، ظاهرة

 بباطف اإلنساف كعبلقت  بخالق  الذم أكجد  كحٌمم  الرسالة.

ذا كانت هذ  المقكمات ظاهرها كباطنها ضركرية لمفرد فهي أكثر ضركرة لمجماعة التي ، كا 
: التغيير الذم جٌسد  ربعي بف عامر في رد  عمى رسػتـهذا ، تقها التغيير في المجتمعت خذ عمى عا

 إلػػى الػػدنيا ضػػيؽ كمػػف، اهلل عبػػادة إلػػى العبػػاد عبػػادة مػػف شػػاء مػػف لنخػػرج بنػػا جػػاء كاهلل، ابتعثنػػا اهلل" 
دة كلػػف يسػػتطيع تحقيػػؽ التغييػػر إال صػػاحب اإلرا، (3)" اإلسػػبلـ عػػدؿ إلػػى األديػػاف جػػكر كمػػف، سػػعتها
، اإلرادة التػػػي نتحػػػدث عنهػػػا هػػػي اإلرادة المسػػػتمدة مػػػف إرادة اهلل كليسػػػت خارجػػػة عنهػػػاتمػػػؾ  ؛القكيػػػة

ـَ  كالسػػمطاف الػػذم مػػف خبللػػ  يكػػكف إقامػػة حكػػـ اهلل فػػي األرض تتِذي ـَّتتوُهؿْ  إِنْ  اٮمَّ  َأ٬َمتتوُمقا إَْرضِ  ِٓم  َمؽَّ

ًَلةَ  ٭َموةَ  َوَآَٗمُقا اٮمصَّ ـِ  ْقاَوهَنَ  ٖمِوَٜمْعُروِف  َوَأَمُروا اٮمزَّ   .[41: الحج]  إُُمقرِ  ٥َمو٬ِمَبيُ  َوهللِ اُٜمـَْؽرِ  ٥َم

يػنقمهـ مػف الذلػة ، ينقذ الناس بإخراجهـ مػف الظممػات إلػى النػكرهذا هك اإلنقاذ بعين  الذم 
، كالتحػػرر مػػف كػػؿ مػػا عػػداها، مػػف العبكديػػة إلػػى الحيػػاة الكريمػػة المنبثقػػة مػػف العبكديػػة هلل، إلػػى العػػزة

                                                           

(، كتػػاب القػػدر، بػػاب فػػي األمػػر بػػالقكة كتػػرؾ العجػػز كاالسػػتعانة بػػاهلل، تحقيػػؽ 2052/2664/ 4صػػحي  مسػػمـ )( 1)
 محمد فؤاد عبد الباقي.

 ( 1/594انظر: فق  الدعكة، مصطفى مشهكر ) ( 2)
 ق، دار التراث ػ بيركت . 1387، 2(، ط 520/ 3تاريخ الرسؿ كالممكؾ، محمد بف جرير الطبرم  )( 3)
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فػػإف لػػـ يحقػػؽ هػػذ  ، كيحقػػؽ لهػػـ العػػدؿ، قػػذ النػػاس مػػف بػػراثف الفسػػاد كالظمػػـ كالعػػدكافاإلنقػػاذ الػػذم ين
 .الرسالة الجماعة المنقذة فمف يككف ؟؟

 نموذج واةعي في فمسطين 
 كتطبيقػان لمػا ذكػر  البٌنػا البػد مػف، اإلعداد سيران عمى منهج رسكؿ اهلل   عففي الحديث 

 -رحمػػ  اهلل -هػػذا النمػػكذج هػػك الشػػيخ أحمػػد ياسػػيف، كأنجػػز ًذٍكػػر مثػػاؿو حػػيل فػػي فمسػػطيف  اقتػػدل كأعػػدٌ 
كرب ى ، فقد بدأ بغرس مفاهيـ العقيدة؛ انتهج هذا المنهج في ت سيس حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس

 .عميها العناصر التي تنتمي لهذ  الجماعة

حمػؿ  رافضػان اسػتعجاؿ الخيطػى فػي، عشريف عامان أمضاها الشيخ أحمد ياسػيف كهػك يربػي 
بكػػؿ االنتقػػادات التػػي كانػػت تكجػػ  لػػ  كلمجماعػػة أنهػػـ لػػـ يجاهػػدكا كلػػـ كلػػـ ي بػػ  ، السػػبلح كالمقاكمػػة

 .يخططكا لتحرير فمسطيف

، كقد كانت التنظيمات العممانية كالماركسية تحمؿ السبلح كتخكض الكفاح فػي تمػؾ اآلكنػة
معنيان بتربية العناصر عمى قكة ألن  كاف ؛ لكف الشيخ أحمد ياسيف كاف مصران عمى ترتيب األكلكيات

كقػػد ، كتحمػػؿ العنػػت فػػي مكاجهػػة العػػدك، كالتػػي تسػػتطيع مػػف خبللهػػا االسػػتمرارية، اإليمػػاف كالعقيػػدة
 : تجمى أهمية هذا النهج في عدة أمكر

كتعػػػػٌرض عناصػػػػرها ، فػػػػي االنتفاضػػػػة األكلػػػػى حيػػػػث أخػػػػذت الجماعػػػػة عمػػػػى عاتقهػػػػا المكاجهػػػػة: أوالً 
ػف، التعذيبثبتكا كتحممكا ؛ لبلعتقاؿ ا ثبتػكا هػذا مك لـ تيرب ى هذ  العناصر عمى قكة العقيػدة كاإليمػاف لمى
 الثبات.

كالمحافظة عمى قكة التنظيـ كتماسك  بعػد تعػرض ، تجٌمى مفهكـ قكة الكحدة كاألخٌكة في الثبات: ثانياً 
  .أفراد  لبلعتقاالت كاالغتياالت

 .ل  دكر في استمرارية العمؿكاف ؛ ترتيب األهداؼ كالتدرج في تطبيقها: ثالثاً 

كبفضؿ اهلل تحققت قكة الساعد كالسبلح " القػكة ، كها نحف نرل الثمرة في كضع نكاة اإلسبلـ
  ... الخ.باإلضافة إلى القكة السياسية كالعممية كاألمنية، العسكرية" كبمغت مداها

خبللهػا الرسػالة كأدت مػف ، فإف كانت " الركػائز التػي قامػت عميهػا الجماعػة المسػممة األكلػى
فهذ  ضركرية لمجماعة المنقذة في عصػرنا ، (1)كاألخٌكة " اإليماف كالتقكل: في بناء دكلة اإلسبلـ هي

كالتػي هػي ، لكػف يجػب أف نعمػـ ضػركرة تحقيػؽ قػكة السػبلح، لتقكـ بنفس الػدكر كتػؤدم نفػس الرسػالة
 .مف األهمية بمكاف في تحقيؽ االستخبلؼ

                                                           

 (، مرجع سابؽ.4/44في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )( 1)
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 االجتماعية ةتصاديةاال الضرورة: الثاني المطمب
 :  المغة في االةتصاد

(1)كاالعتداؿ التكسط كهك القصد مف
، [19: لقمػاف]  َمْشتِقَؽ  ِٓم  َوا٬ْمِصتدْ : كمن  قكلػ  تعػالى، 

التكسط في األشياء كاالعتداؿ فيها هك  أمكالقصد في اآلية منزلة بيف التفريط كاإلفراط كهذا المعنى 
 .مضمكف عمـ االقتصاد

 : الصطالحاالةتصاد في ا
هػػك مجمكعػػة األحكػػاـ كالسياسػػات الشػػرعية التػػي يقػػكـ عميهػػا  اإلسػػبلميالنظػػاـ االقتصػػادم ف

لئلنمػاء ، منهػاليس هناؾ في الحقيقة طريقة كحيدة كضػركرية ال بػد ك  (2)الماؿ كتصرؼ اإلنساف في .
 ؛فػي اإلسػبلـ ذلػؾفينبغػي أف نمػتمس .. .بها المذاهب القصػيرة النظػر نعنااالقتصادم كما تريد أف تق

عػػػػػف الضػػػػػركرة  كقبػػػػػؿ الحػػػػػديث، (3) كلكنػػػػػ  يجمػػػػػع بػػػػػيف الحسػػػػػنييف... كال جماعيػػػػػان  ألنػػػػ  لػػػػػيس فرديػػػػػان 
اشػػت  األمػػة الكاقػػع المريػػر الػػذم ع لمجماعػػة المنقػػذة؛ البػػد مػػف إطبللػػة عمػػىاالقتصػػادية االجتماعيػػة 

استثماران صػحيحان لمػا ثمرت لك استي  رغـ امتبلكها لثركاتو  ؛مدمرة االقتصاد فقد عاشت، لمئات السنيف
هػػذ   االسػػتعمار الػػذم اسػػتعمر  كلكنػػ، سػػبلـ عامػػةكأمػػة اإل، اصػػةكجػػدنا فقيػػران عمػػى صػػعيد الػػكطف خ

كلؤلسػػؼ لػـ يخػرج مػػف ، السياسػية كمقػدراتها االقتصػادية تعػديان عمػى حقكقهػػاالػببلد ردحػان مػف الػػزمف م
 .تمؾ الببلد كتركهـ يحققكف أهداف  بعد خركج  مف، صنع حكامان ببلدنا إال كقد 

كيقػػيـ  كبػػدؿ أف يتقػػي اهلل ، فكػػاف حػػاكـ كػػؿ بمػػد هػػك الكصػػي عمػػى مقػػدرات هػػذا البمػػد
بػؿ يػتحكـ ، كاستثمر األمكاؿ لمصمحت  الشخصية كلبطانة السكء حكل ، عاث فسادان كما شاء، العدؿ

 : ممي  عمي  األعداء فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرفي اقتصاد البمد بما ي

 صر كـ تزرع مف القم  حتى ال يكفي شعبها كتضطر السػتيراد القمػ  األمريكػي أمريكا تحدد لم
كآالؼ الدكنمات في مصر قاحمة ال يزرع فيها كالمكاطف ، ف صبحت خزينة الدكلة مثقمة بالديكف

ال يسػػػػػتطيع أف يخػػػػػدـ كطنػػػػػ  بالطريقػػػػػة ، كالفػػػػػبلح المصػػػػػرم مقهػػػػػكر، يشػػػػػكك الجػػػػػكع مالمصػػػػػر 
 الصحيحة.

                                                           

 (، دار الدعكة. 2/738انظر المعجـ الكسيط، إبراهيـ مصطفى كأحمد الزيات كآخركف ) ( 1)
 ـ .2000ق ػ  1421، 1(، ط13د. شككت محمد عمياف )النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ، ( 2)
ـ، نقػػبل عػػف 1961(،  61انظػػر: اإلسػػبلـ أمػػاـ التطػػكر االقتصػػادم، جػػاؾ أكسػػترم، الكتػػاب بالمغػػة الفرنسػػية ) ( 3)

 ـ. 2001، 6(، دار السبلـ ػ القاهرة،  ط  24كتاب التكافؿ االجتماعي في اإلسبلـ، عبد اهلل ناص  عمكاف ) 
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 ؿ الطائمػة التػي مػكااألأمػا ، يتحكمكف في صادراتنا ككارداتنػا المجاؿ ائنادكؿ البتركؿ فتحت ألعد
 : ؽ عمى فقراء األمة نجدهافى نٍ بدؿ أف تي ف تمتمكها تمؾ الدكؿ

o  .إما تنفؽ لمحاربة األمة كما كاف في حرب الخميج كغيرها 

o  ما أف تدفع لرفع الضائق  سبلـ.ة المالية عف الدكؿ التي تحارب اإلكا 

o انتشػار الطبقيػة فػي كػذلؾ  .في الخارج لخدمػة اقتصػاد األعػداءشاريع استثمارية أك تنفؽ في م
متمػػػؾ معظػػػـ األمػػػكاؿ كتػػػتحكـ فػػػي رقػػػاب فئػػػة قميمػػػة مػػػف النػػػاس ت، العربيػػػة كاإلسػػػبلميةببلدنػػػا 

هػػػػذا هػػػػك الحػػػػاؿ  كبػػػػاقي الشػػػػعب يعػػػػيش فػػػػي معظػػػػـ األحيػػػػاف تحػػػػت خػػػػط الفقػػػػر.، المػػػػكاطنيف
 .مة اإلسبلـأل االقتصادم

  فالحالػة  -تباطػان كثيقػان بالكضػع االقتصػادمكالذم هػك مػرتبط ار  -صعيد االجتماعيعمى الأما
فالعبلقػػػات ممزقػػػة بػػػيف أبنػػػاء  ؛االقتصػػػادية المترديػػػة لهػػػا أثػػػر سػػػمبي عمػػػى الحيػػػاة االجتماعيػػػة

 .ناهيؾ عف أبناء األمة، المجتمع

  مػػػف ككيػػػؼ يسػػػتطيع أف يسػػػدد ديكنػػػ  التػػػي تحممهػػػا ، فػػػالمكاطف همػػػ  كيػػػؼ يػػػكفر قػػػكت يكمػػػ
القركض الربكية مف أجػؿ شػراء سػكف يؤكيػ  كأسػرت  كيبقػى مػثقبلن بالػديكف طػكاؿ حياتػ  فكيػؼ 
لهػػذا أف يفكػػر بالمصػػمحة العامػػة أك يحمػػؿ هػػـ األمػػة كقػػد أصػػب  ناقمػػا فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف 

 .مف خبلؿ الطبقية المكجكدة

 كهػذا ، نتشػار السػرقاتكال نغفؿ أف هذ  الحالة االقتصػادية االجتماعيػة المترديػة لهػا دكر فػي ا
فػػػي  المتسػػػكليف المنتشػػريف آالؼفػػ، شػػار التسػػػكؿتان كػػػذلؾ، ر باألمػػافيجعػػؿ المػػكاطف ال يشػػػع
 منهـ المحتاج بالفعؿ كمنهـ مف يدعي ذلؾ. ، في الطرقات العالـ العربي كاإلسبلمي

 صػػكؿ عمػػى لقمػػة كمسػػاكمة األفػػراد مػػف أجػػؿ الح، هػػذ  األحػػكاؿ لهػػا دكر فػػي انتهػػاؾ األعػػراض
 .يشالع

مػدمرة ، هذا هك الكضع االقتصادم االجتماعي المراد كجكد ؛ لتبقى األمة ممزقة اجتماعيان 
سػبلـ التػي أرادهػػا اهلل أف كهػى إقامػة دكلػػة اإل يػػة؛التها الحقيقحتػى ال تمتفػت األمػػة إلػى رسػ اقتصػاديان؛

 .تككف

فاإلسػبلـ ، نقػذةاالجتماعيػة لكجػكد الجماعػة المقتصادية بالضركرة اال كهذا يبٌيف أهمية ربط
ليككف لهػا دكر  ؛كيحتاج إلى جماعة قائمة عمى التنظيـ كالتخطيط، هك صٌماـ األماف إلنقاذ البشرية

ـٌ النهػكض باألمػة كالكصػكؿ (، في تحقيؽ اإلنقاذ عمى الصعيديف ) االقتصػادم كاالجتمػاعي  كمػف ثػ
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ف المتتبػػع آليػػات القػػرآف يجػػد العػػبلج الػػذم، بهػػا إلػػى العػػزة كالتمكػػيف تبػػارؾ كتعػػالى  كضػػع  الحػػؽ كا 
 : لتحقيؽ هذا النهكض

ـْ  َر١ُمقٮمِفِ  ٥َمَٝم  اهلُل َأ٫َموءَ  َمو: قػاؿ تعػالى  ١ُمتقلِ  ٫َمؾؾتفِ  اٮمُؼتَرى َأْهتؾِ  ِم  َواٮمَقَتتوَمك اٮمُؼْرَٖمتك َوٮمِتِذي َوٮمِؾرَّ

ـِ  َواٜمََسو٭م٧ِمِ  بِقؾِ  َواْٖم   َٖم٧ْمَ  ُدوٮَميً  َيُؽقنَ  َٓ  ٭َمْل  اٮمسَّ
ِ
١ُمقُل  َآَٗمو٭ُمؿُ  وَومَ  ِمـُْؽؿْ  إ٪َْمـَِقوء  ٫َموْكَتُفقا ٥َمـْفُ  هَنَو٭ُمؿْ  َوَمو ٫َمُخُذوهُ  اٮمرَّ

ُؼتتقا تحقيػػؽ العدالػػة االقتصػػادية  فنجػػد مػػف خػػبلؿ هػػذ  اآليػػة  ،[7: الحشػػر] اٮمِعَؼتتوِب  ٢َمتتِديدُ  اهللَ إِنَّ  اهللَ َواٗمَّ
لؾ فػػػي االجتماعيػػػة فهػػػذ  العدالػػػة كهػػػذ  المسػػػاكاة لهػػػا دكر فاعػػػؿ فػػػي تحقيػػػؽ األمػػػف االجتمػػػاعي ككػػػذ

فػػي كضػػع أسػػس كقكاعػػد النظػػاـ  لهػػا أهميتهػػا اآليػػةهػػذ  ك  تحقيػػؽ التػػرابط كالمػػكدة بػػيف أفػػراد المجتمػػع
يكػػكف تػػداكؿ  حتى ال؛دهاأقػػر الممكيػػة الفرديػػة كفػػي نفػػس الكقػػت حػػد   االقتصػػادم ككيػػؼ أف اهلل 

 د كقػد جس ػ، (1)ياالجتمػاعكهذا ل  دكر فاعػؿ فػي تحقيػؽ االسػتقرار قراء األمكاؿ بيف األغنياء دكف الف
، َكَمَثِل الَجَسدِ ، َتَرى الُمْؤِمِنيَن ِفي َترَاُحِمِيْم َوَتَوادعِىْم َوَتَعاُطِفِيمْ ": هذا المفهـك في قكل  رسكؿ اهلل 

فػإف لػـ تكػف الجماعػة المنقػذة التػي  (2)."ِإَذا اْشَتَكى ُعْضـًوا تَـَداَعى َلـُو َسـاِئُر َجَسـِدِه ِبالسَّـَيِر َوالُحمَّـى
عبلاص  ء كممت  هي الحريصة عمى تحقيؽ ذلؾ فمف يككف؟؟طفاها اهلل لحمؿ رسالت  كا 

 َمَثتُؾ : قكلػ  تعػالى منها، نفاؽ كتحث عمي رٌغب في اإلآيات كثيرة في القرآف تي كردت  كلقد

ـَ  ِذي ًْ  َٚمبَّيٍ  ٭َمَؿَثؾِ  اهللِ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َأْمَقاََلُؿْ  ُيـِْػُؼقنَ  اٮمَّ ـْ  ُيَضو٥ِمُػ  َواهلُل َٚمبَّيٍ  ِمَئيُ  ١ُمـُْبَؾيٍ  ٭ُمؾ   ِٓم  ١َمـَوٖمَِؾ  ١َمْبعَ  َأْكَبَت  َيَشوءُ  ٜمَِ

فػػي هػػذ  اآليػػة حػػث عمػػى اإلنفػػاؽ فػػي سػػبيؿ اهلل بالترغيػػب بػػالثكاب ، [261: البقػػرة] ٥َمؾِتتقؿٌ  َوا١ِمتتعٌ  َواهلُل
 .المحبب إلى النفس

ـْ  َأْكَػْؼُتؿْ  َوَمو...: كقاؿ تعػالى   ِم
ٍ
ء ؾُِػفُ  ٫َمُفقَ  َرْ اِز٬ِم٧مَ  َٛمتْٞمُ  َوُهقَ  خُيْ مبٌينػان ثػكاب ، [39: سػب ]  اٮمترَّ

 .كالثكاب الجزيؿ في اآلخرة، اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل بالبركة في الدنيا

لتحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة بػيف أفػراد المجتمػع مػف  ؛ف الكػريـبؿ إننا نجد التخطيط فػي القػرآ
فػإف كانػت ماليػة فهػي تحقػؽ ، راتككػذلؾ مػف خػبلؿ الكفٌػا، خبلؿ التفاصيؿ التي كضعها فػي الغنػائـ

ف كانػػػت عمػػى صػػػعيد تحريػػر الرقػػاب فهػػػي تحقػػؽ العدالػػػة فػػي ، العدالػػة عمػػى الصػػػعيد المػػالي حػػػؽ كا 
  .بيف أبناء األمةالترابط كالتبلحـ كلهذا دكره فاعؿ في كجكد ، الحياة

حينمػػػػا كزع أمػػػػكاؿ بنػػػػي النضػػػػير عمػػػػى  ؛تكزيػػػػعال مبػػػػدأ العدالػػػػة فػػػػي د الرسػػػػكؿ كلقػػػػد جٌسػػػػ
، ألف المهػػاجريف تركػػكا ديػػارهـ كأمػػكالهـ فػػي مكػػة -عػػدا ثبلثػػة نفػػر مػػنهـ–اجريف دكف األنصػػار المهػػ

                                                           

 (، بتصرؼ مرجع سابؽ.6/3524)-القرآف، سيد قطبفي ظبلؿ ( 1)
 (، كتاب األدب، باب رحمة الناس كالبهائـ، مرجع سابؽ.10/6011/ 8صحي  البخارم )( 2)
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، أمػػػا الثبلثػػػة نفػػػر مػػػف األنصػػػار الػػػذيف خصػػػهـ الرسػػػكؿ ، فحػػػاجتهـ إلػػػى المػػػاؿ أكثػػػر مػػػف غيػػػرهـ
 .(1)فمفقرهـ كحاجتهـ فكضعهـ االقتصادم ككضع المهاجريف

أال كهك مبدأ العدالػة  ؛مف أعظـ المبادئ االقتصادية دٌ عى يي ، كريمان  اقتصاديان  قرر مبدأن كبذلؾ 
 . تكزيع الثركات في

كاهلل لػك منعػكني عقػاالن كػانكا يؤدكنػ  إلػى رسػكؿ اهلل : كهذا أبػك بكػر فػي حػركب الػردة يقػكؿ
  كلـ تعػرؼ البشػرية قبمػ  حاكمػان أك رئػيس دكلػة يجػي ش الجيػكش كيعمػف ، (2)"  لقاتمتهـ عمى منع "

 (3)حقكؽ الفقراء مف براثف األغنياء األشحاء بحد السيؼ كقكة السبلح...."الحرب لينتزع 

لهػػك دليػػؿ  كصػػحابت  كمػػا قػػاـ بػػ  رسػػكؿ اهلل ، كالنبػػكم مػػف الهػػدم القرآنػػيكػػؿ مػػا كرد 
 ك، االسػتقرار األمنػيك ، االجتمػاعياالقتصػادم  تحقيؽ التكافػؿالشريعة في قاطع عمى أهمية تطبيؽ 

ـ   كبػػذلؾ تصػػب  األمػػة منتجػػة مسػػتقمة  ء بػػالمجتمع عمػػى الصػػعيد االقتصػػادم النهػػكض كاالرتقػػامػػف ثػػ
 .اقتصاديان كهذا ل  دكر في عزة األمة كمهابتها بيف األمـ

 : عمػى صػعيد الصػناعةف ت؛كفي الحديث عف اإلنتاج البد مف الت كيد عمى مراعػاة األكلكيػا
ى غيرنػػػػػػا فػػػػػػي تصػػػػػػنيع عالػػػػػػة عمػػػػػػ "ال يجػػػػػػكز أف تقػػػػػػاـ صػػػػػػناعات لمزينػػػػػػة كأدكات المكيػػػػػػاج كنحػػػػػػف

بشركط تقؼ حائبلن دكف عزة األمة كتمكينها.(4)"السبلح  خاصة أف استيراد السبلح مرتبط ه

 : كالتي لها دكر فاعؿ في ؛يفرض كجكد الجماعة المنقذة كؿ ما سبؽ

 ى صػػعيد الفػػرد عمػػ؛ هػػـ كمػػا عمػػيهـبمػػا لكتكعيػػة النػػاس إسػػبلميان ، ف النػػاستحقيػػؽ العدالػػة بػػي
 .ةكعمى صعيد الجماع

  تحقيػػػػؽ األمػػػػف االجتمػػػػاعي مػػػػف خػػػػبلؿ االرتقػػػػاء بػػػػاألفراد إيمانيػػػػان بعيػػػػدان عػػػػف الزنػػػػا كالخمػػػػر
 .كالمخدرات كالسرقة كالجريمة

                                                           

ـ، دار 1993ق/1414، 1(، تعميػػؽ إبػػراهيـ محمػػد رمضػػاف، ط74/  2انظػػر عيػػكف األثػػر، ابػػف سػػيد النػػاس )( 1)
 القمـ ػ بيركت.

، مرجػػع (، كتػػاب االعتصػػاـ بالكتػػاب كالسػػنة، بػػاب االقتػػداء بسػػنف رسػػكؿ اهلل 9/93/7284صػػحي  البخػػارم )( 2)
 سابؽ.

، المكتػب اإلسػبلمي 2(، ط 58شريعة اإلسبلـ خمكدها كصبلحها لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف، د.القرضاكم ) ( 3)
 هػ .1397لمطباعة كالنشر، بيركت، 

ق ػ 1429، مكتبػة كهبػة، 3(، ط  313مقرضػاكم ) السياسة الشرعية في ضكء نصػكص الشػريعة كمقاصػدها، ل( 4)
 ـ.2008
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 ديـ المسػاعدات الماليػة كالعينيػة لغيػر الحرص عمى رفع المعاناة عف المكاطنيف مف خبلؿ تق
ي االرتقػػػػػاء إيجػػػػػابييف لهػػػػػـ دكر فػػػػػ كتػػػػػكفير فػػػػػرص عمػػػػػؿ لمقػػػػػادريف حتػػػػػى يككنػػػػػكا، القػػػػػادريف
كمػػػػف ثػػػػـ تحقيػػػػؽ االسػػػػتقرار االقتصػػػػادم ، المشػػػػاركة فػػػػي حػػػػؿ مشػػػػاكمهـكػػػػذلؾ ، كالنهػػػػكض
 .االجتماعي

، ب سػػر  إنقػػاذ العػػالـبػػؿ ، نقػػاذ األٌمػػةإل يجػػب أف تعمػػؿ هػػذ  الجماعػػة جاهػػدةن؛ بمعنػػى أخػػٌص 
البػد  -حاممػة هػذا اإلسػبلـ  -ؾ الجماعػة كػذل، البشػرية اإلسبلـ هك صماـ األماف فػي إنقػاذكما أف ف
إلنقاذهػػػػا عمػػػػى الصػػػػعيد االقتصػػػػادم االجتمػػػػاعي كالسياسػػػػي بػػػػؿ  ؛صػػػػماـ األمػػػػاف لؤلمػػػػة أف تكػػػػكفك 

 كاإلنساني.
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 الشبيات التي تدعو إلى عدم التحزب: مطمب األوللا
بػػؿ كمػػف خػػبلؿ سػػيرة ، إف المتتبػػع لمفهػػـك العمػػؿ الجمػػاعي فػػي القػػرآف الكػػريـ كفػػي السػػنة

بػؿ كالتحػذير مػف عاقبػة البعػد ، جد الحػديث عػف العمػؿ الجمػاعي كأهميتػ  كالحػث عميػ ي الرسكؿ 
 بؿ كفي ذلة األمة. ة أبناء األمة؛كفي فتن، ل  دكر في انتشار الفساد لما، عف هذا األمر

الكالء بيف المؤمنيف في بنػاء دكلػة اإلسػبلـ كمدافعػة الباطػؿ  كردت اآليات مبينة أهمية كقد
قامػػة العبػػادات مػػف أجػػؿ  ؛كالحػػث عمػػى الجهػػاد، مػػف خػػبلؿ األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػػر كا 

ظهار هذا الديف  َيتْلُمُرونَ  َٖمْعتضٍ  َأْوٮمَِقتوءُ  َٖمْعُضتُفؿْ  ُٜمْمِمـَتوُت او ـُقنَ َواُٜمْممِ : فقاؿ تعالى، إعبلء كممة اهلل كا 

ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوَٜمْعُروِف  ًَلةَ  َوُيِؼقُؿقنَ  اُٜمـَْؽرِ  ٥َم ٭َموةَ  َوُيْمُٗمقنَ  اٮمصَّ ََحُُفؿُ  ُأوٮَمِئَؽ  َوَر١ُمقٮَمفُ  اهللَ َوُيطِقُعقنَ  اٮمزَّ  إِنَّ  اهلُل ١َمَٞمْ

ـَ وَ : كقاؿ تعالى، [71: التكبة] َٚمؽِقؿٌ  ٥َمِزيزٌ  اهللَ ِذي ـُقا اٮمَّ ؿْ  َوَٙموَهُدوا َوَهوَٙمُروا َآَم  ١َمبِقؾِ  ِٓم  َوَأْكُػِسِفؿْ  ٖمَِلْمَقاَِلِ

ـَ  اهللِ ِذي وا َآَوْوا َواٮمَّ كػذلؾ فػإف أحاديػث عػدة كردت ، [72: األنفػاؿ] ...َٖمْعتضٍ  َأْوٮمَِقتوءُ  َٖمْعُضتُفؿْ  ُأوٮَمِئَؽ  َوَكَْصُ
 : قكل  ، كمف هذ  األحاديث، عمى االنتماء إليها كتحثتتحدث عف الجماعة  عف رسكؿ اهلل 

ياكم والفرةة فنن الشيطان م  الواحد وىو من االثنين أبعد ...» من ، عميكم بالجماعة وا 
 (1).« ...أراد بحبوحة الجنة فميمزم الجماعة

كبنػاءن عمػى ذلػؾ ،  كيثيػر الشػبهات حكلػ، بعد كؿ هذا نجد مػف يطعػف فػي العمػؿ الجمػاعي
في الرد عميها مف خػبلؿ اآليػات  كأس ؿ اهلل أف يكفقني، بد مف ذكر بعض الشبهات التي تيثاركاف ال

 لتزكؿ الغشاكة كتتض  األمكر. اكل العمماء؛كاألحاديث كأقكاؿ المفسريف كفت
 : تعريف الشبية لغةً : أوالً 

الشػبهة جمػع شػبهة كتيطمػؽ ، بضػـ الشػيف كفػت  البػاء بعػدها:  أك الشيػبى ، الشبهات فػي المغػة
 : عمى عدة معافً 

كليػب س ، كمن  شيب   بضػـ الشػيف كتشػديد البػاء مكسػكرة عميػ  كلػ ، تيطمؽ عمى االلتباس: المعنى األول
كمنػ  اشػتبهت األمػكر كتشػابهت التبسػت فمػـ ، االلتبػاس: كاالشػتبا ، بضـ البلـ كتشػديد البػاء مكسػكرة

 .(2)تتميز

 .(3)  اشتب  األمر أم اختمطكمن، تيطمىؽ عمى االختبلط: المعنى الثاني

                                                           

 (. دسبؽ تخريج  في مقدمة الرسالة ) ( 1)
 (، المكتبة العممية ػ بيركت.303/  1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيكمي )( 2)
 (، مجمع المغة العربية ػ القاهرة، دار الدعكة.471/  1المعجـ الكسيط )( 3)
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 .(1)أم شؾ في صحتها: تطمؽ عمى الشؾ كمن  اشتبهت المس لة عمي : المعنى الثالث

  .(2)المشكؿ كمن  المتشابهات أم المشكبلت: المعنى الراب 

أف المعاني الثبلث األكلى هي أقرب إلػى المعنػى الػذم نريػد  كهػك بمعنػى الشػؾ كالمبلحظ 
 .طأك االلتباس أك االختبل

 : في االصطالح الشبية: ثانياً 

 .(3)"ما لـ ييتيقف ككن  حرامان أك حبلالن ": فقاؿالشبهة الجرجاني عٌرؼ 

  .(4)"إنما سيميت شبهة ألنها تشب  الحؽ": القكؿ كيننسب لعمي بف أبي طالب 

أك غيػػر قصػػد يشػػكؾ فػػي أمػػر ، كعمػػى هػػذا فػػإف الػػذم ييطمػػؽ الشػػبهات فهػػك إمػػا عػػف قصػػد
كهذا ل  دكر في عػزكؼ كثيػر مػف الشػباب عػف االنضػماـ كاالنتمػاء إلػى الجماعػة ، حزبالتنظيـ كالت

عبلء كممة اهلل كالعمؿ مف اجؿ إقامػة دكلػة ، أك الحزب الذم ي خذ عمى عاتق  حمؿ رسالة اإلسبلـ كا 
 .اإلسبلـ

 : بدعية العمل الجماعي: الشبية األولى

كأف الجماعػة ، مرحمػة االستضػعاؼ عدـ شرعية هذ  التجمعػات ابتػداءن فػيب يتحدث البعض
ي اإلسػػػبلـ كاحػػػدة مػػػف ذكم البيعػػػة فػػػ" أف مبينػػػان   كػػػكف إال بعػػػد التمكػػػيف كنصػػػب اإلمػػػاـكالبيعػػػة ال ت

.. كمهػا بيعػات ال أصػؿ لهػا ال فػي .كأف ما دكف ذلؾ مف البيعات، نهـلكلي المسمميف كسمطاالشككة 
، فهػػي بيعػػات مبتدعػػة، صػػحابي كال تػػابعيكال عمػػؿ ، كتػػاب اهلل كسػػنة رسػػكل  عميػػ  الصػػبلة كالسػػبلـ

 .(5) ع".. فهي خارجة عف حد الشر .ككؿ بدعة ضبللة
 : األدلة التي أوردوىا لتأكيد ما ذىبوا إليو

.. إنما يقصد بها الجماعة التي هي .ت في لزكـ الجماعة ككجكب البيعةأف األحاديث التي كرد .1
 .األمة

                                                           

 (.1/471لسابؽ ) المرجع ا( 1)
ـ، 1999هػ / 1420ػ  5(، تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد، ط161/  1انظر مختار الصحاح، زيف الديف الرازم )( 2)

 صيدا. –الدار النمكذجية، بيركت  -المكتبة العصرية 
 ـ.1983-هػ 1403، دار الكتب العممية ػ بيركت، 1(، ط124/  1كتاب التعريفات  )( 3)
 ( .539/  2ف أعثـ )انظر الفتكح الب( 4)
 ، دار الحػػػرميف1(، ط 128ػػػػ 126انظػػػر حكػػػـ االنتمػػػاء لؤلحػػػزاب كالجماعػػػات اإلسػػػبلمية، د. بكػػػر أبػػػك زيػػػد )  (5)

 ـ. 2006هػ ػ  1426لمطباعة ػ القاهرة، 
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ف الجماعػة ؟ فػإف لػـ يكػف جماعػة كال إمػاـ ؟ عػ حديث حذيفة بف اليماف حينما س ؿ الرسػكؿ  .2
 .(1)" الفرؽ كمها تمؾفاعتزؿ " : قاؿ

، االعتبػػػارات األمنيػػػة كمػػػا يترتػػػب عمػػػى هػػػذ  التجمعػػػات مػػػف التعجيػػػؿ بضػػػرب العمػػػؿ اإلسػػػبلمي .3
مػع مػا يترتػب عمػى ذلػؾ مػف الفػتف كانكسػار الػدعكة كصػد النػاس عػف ، كاستعداء خصػكم  عميػ 

 .سبيؿ اهلل

 : ىذا التحزب ىو أساس نشأة الفرق الضالة: الشبية الثانية

" كأف هػػذ  الفػػرؽ إنمػػا صػػارت فرقػػان بخبلفهػػا لمفرقػػة الناجيػػة فػػي : (2)يقػػكؿ د. بكػػر أبػػك زيػػد
.. كيجػػرم مجػػػرل .كقاعػػدة مػػف قكاعػػػد الشػػريعة ال فػػي جزئػػي مػػف الجزئيػػات، معنػػى كمػػي مػػف الػػديف

عاد ذلؾ عمى كثير ؛ إنشاء الفركع المخترعة فإف المبتدع إذا أكثر مف، القاعدة الكمية كثرة الجزئيات
 .(3)"كما تصير القاعدة الكمية معارضة أيضان ، مف الشرعية بالمعارضة

 : ىااألدلة التي أورد

 : باآليات التي تدؿ عمى االجتماع كمنها استدؿ .1

َٓ  ََجِقًعو اهللِ ٖمَِحْبؾِ  َوا٥ْمَتِصُؿقا: قكل  تعالى .أ  ٬ُمقا َو  .[103: آؿ عمراف] ...َٗمَػرَّ
َٓ : كقكل  تعالى .ب  ـَ  َٗمُؽقُكقا َو ِذي ٬ُمقا ٭َموٮمَّ ـْ  َواْٛمَتَؾُػقا َٗمَػرَّ  [105: آؿ عمراف] ...اٮمَبق ـَوُت  َٙموَءُهؿُ  َمو َٖمْعدِ  ِم
ُؼقا...: كقكل  تعالى .ج   .[1: األنفاؿ] ...َٖمْقـُِؽؿْ  َذاَت  َوَأْصؾُِحقا اهللَ ٫َموٗمَّ

 تحاسدوا وال تدابروا وال تباغضـوا وكونـوا عبـاد " ال: كالذم قاؿ في  بحديث رسكؿ اهلل  استدؿ .2
 .(4)اهلل إخوانًا "

ــين وســبعين فرةــة: عػػف الفػػرؽ بحػػديث رسػػكؿ اهلل  ك .3 ــى اثنت ن بنــي إســرائيل افترةــت عم ، " وا 
ومن ىـي يـا رسـول : ةالوا، وتفترق أمتي عمى ثالثة وسبعين ممة كميم في النار إال ممة واحدة

 .(5)صحابي "" ما أنا عميو وأ: اهلل ؟ ةال

                                                           

 (، كتاب المناقب، باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ، مرجع سابؽ.  4/199/3606صحي  البخارم ) ( 1)
هػ، كل  مشاركة في الت ليؼ فػي: الحػديث كالفقػ  كالمغػة كالمعػارؼ  1365بد اهلل أبك زيد، كلد عاـ هك بكر بف ع( 2)

مكقػع ( الت صػيؿ ألصػكؿ التخػريج كقكاعػد الجػرح كالتعػديؿ.  العامة، طبع منها: فقػ  القضػايا المعاصػرة: )فقػ  النػكازؿ
 http: //www.alifta.comالعربية السعكدية  اإلفتاء التابع لمجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء بالمممكة

 (، مرجع سابؽ. 99حكـ االنتماء لؤلحزاب كالجماعات اإلسبلمية، د. بكر أبك زيد ) ( 3)
 ( كتاب األدب، باب ما ينهى عف التحاسد كالتدابر، مرجع سابؽ.6064/  19/  8صحي  البخارم )( 4)
 اؿ شعيب األرناؤط: إسناد  حسف.، مؤسسة الرسالة،  ق1(، ط124/ 14مسند أحمد )( 5)
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 : العمل السري: الشبية الثالثة

.. .التـز منهاج النبػكة كالكتػاب كالسػنة عممػان كعمػبلن كدعػكة" : يقكؿ د. بكر عبد اهلل أبك زيد
مػػػامهـ المسػػػمـ فػػػي أم بمػػػدكالػػػـز جماعػػػة المسػػػمميف ك  بالسػػػمع كالطاعػػػة فػػػي  - إف كػػػاف لهػػػـ إمػػػاـ - ا 

.. كالعمؿ العمؿ عمى الجهر بحكمة كدراية .اهلل برهاف المعركؼ ما لـ تر كفران بكاحان عندؾ عمي  مف
بإعادة الحياة اإلسبلمية في المسػمميف صػافية مػف شػكائب الشػبهات كالشػهكات بعمػؿ إسػبلمي ظػاهر 

 .(1)"ال في السراديب المظممة 

 رد المطاعن واالتيامات: لمطمب الثانيا 
 : الرد عمى الشبية األولى

مػػامهـأبػػك زيػػد متحػػدثان قراءتػػي لمػػا كتبػػ  د.بكػػر  أثنػػاء كضػػركرة ، عػػف جماعػػة المسػػمميف كا 
 ميٍسػػتىًدالا ، معتبػػران كجػػكب السػػمع كالطاعػػة لمحػػاكـ فػػي كػػؿ  دكلػػة، كعػػدـ الخػػركج عنهػػا، إليهػػا االنتمػػاء

دعكة إلى شػرذمة  كأف االنتماء إلى أم جماعة هك، لتي تدعك إلى السمع كالطاعةب حاديث الرسكؿ ا
؟  أيػػف جماعػػة المسػػمميف التػػي يتحػػدث عنهػػا: تكقفػػت كسػػ لت نفسػػي سػػؤاالن  حينهػػا، المسػػمميف كتفػػرقهـ

ف التػي يتحػدث عنهػا هػؿ سػيبقى المسػممك كحتى ت تي تمػؾ الجماعػة  كأيف اإلماـ الذم يجب مبايعت ؟
  كاجى كهػػذا اإلمػػاـ الػػذم يتحػػدثكف عنػػ  ؟ ككيػػؼ سػػتي ، مكتػػكفي األيػػدم ينتظػػركف مجػػيء هػػذ  الجماعػػة

 كبدكف جماعة كلها قيادة ؟؟؟؟، بدكف عمؿ منٌظـ مؤامرات األعداء المنظمة

ـْ : كفي قكلػ  تعػالى يٌ  ِمـُْؽؿْ  َوٮْمَتُؽ ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوَٜمْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ  اخلَْٞمِ  إ٨َِم  َيْد٥ُمقنَ  ُأمَّ  ُهتؿُ  َوُأوٮَمِئتَؽ  اُٜمـَْؽترِ  ٥َم

إقامتها كمػا بػي ف العممػاء. بػؿ  دليؿ عمى أهمية إقامة الجماعة بؿ كجكب.[104: آؿ عمراف] اُٜمْػؾُِحقنَ 

ـْ   :األمر جاء بتخصيص أمة مف األمة بكاممها في قكل  تعالى يٌ  ِمـُْؽؿْ  َوٮْمَتُؽ  [104: آؿ عمراف]...ُأمَّ

رابطػػة تضػػمهـ ككحػػدة  فهػػي الجماعػػة المؤلفػػة مػػف أفػػراد لهػػـ، "فاألمػػة أخػػص مػػف الجماعػػة 
 .(2)يككنكف بها كاألعضاء في بقية الجسد "

ـَ : الىقػػاؿ تعػػك  تتِذي َّٓ  َٖمْعتتضٍ  َأْوٮمَِقتتوءُ  َٖمْعُضتتُفؿْ  ٭َمَػتتُروا َواٮمَّ ـْ  َٗمْػَعُؾتتقهُ  إِ  َو٫َمَستتودٌ  إَْرضِ  ِٓم  ٫مِْتـَتتيٌ  َٗمُؽتت

  [73: األنفاؿ]٭َمبِٞمٌ 

ف عػػداء اإلسػػبلـ لهػػـ عشػػرات التنظيمػػات كالحركػػات كالكاجهػػات التػػي يػػ تمركف مػػف خبللهػػا 
، اتهـ يتكتمكف كيكالي بعضهـ البعض لمحاربة اإلسبلـفهـ رغـ اختبلؼ أيدلكجي؛ عمى اإلسبلـ كأهم 

                                                           

 (، مرجع سابؽ. 130حكـ االنتماء لؤلحزاب كالجماعات اإلسبلمية، د. بكر أبك زيد ) ( 1)
 (، مرجع سابؽ.36/  4تفسير المنار )( 2)
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كيكاجهػػػكا تنظػػػيـ األعػػػداء بتنظػػػيـ ، فػػػي اآليػػػة يحػػػذر المػػػؤمنيف إذا لػػػـ يػػػكالي بعضػػػهـ بعضػػػان  كاهلل 
 .إسبلمي قكم يكاج  مؤامراتهـ أف ذلؾ سيككف ل  دكر في نشر الفساد

ليكم بعض األدلة من أةوال العمماء في شرعية العمل الجماعي   :وا 

.. كالتػي .(1)ما ال يػتـ الكاجػب إال بػ  فهػك كاجػب: بؿ الكجكب مف خبلؿ القاعدة األصكلية
 : فيها الرد القاطع عمى هذ  الشبهة

 فػػإف ، بػػؿ ال قيػػاـ لمػػديف إال بهػػا، يجػػب أف ييعػػرؼ أف كاليػػة أمػػر النػػاس مػػف أعظػػـ كاجبػػات الػػديف
كالبػػد لهػػـ عنػػد االجتمػػاع مػػف بنػػي آدـ ال تػػتـ مصػػمحتهـ إال باالجتمػػاع لحاجػػة بعضػػهـ الػػبعض 

 .(2)رأس

  تعقيبػان عمػى حػديث رسػكؿ اهلل  ككانيإلماـ الشػايقكؿ :« ِإَذا َخـَرَج َثاَلثَـٌة ِفـي َسـَفٍر َفْمُيـَؤمعُروا
ــَدُىمْ  ذا شيػػرع هػػذا لثبلثػػة يككنػػكف بفػػبلة مػػف األرض أك يسػػافركف" : (3)« َأَح شػػرع  لعػػدد فػػإف ، كا 

  (4)" كفصؿ التخاصـ أكلى كأحرل، اجكف لرفع التظالـكيحت، أكثر يسكنكف القرل كاألمصار

  ف كجػب  ": استنبط من  حكـ الكجكب قػائبلن بف تيمية شيخ اإلسبلـ ابؿ إف  تػ مير الكاحػد فػي
.. كال يػتـ ذلػؾ إال .االجتماع القميؿ العارض في السػفر تنبيهػان بػذلؾ عمػى سػائر أنػكاع االجتمػاع

مارة قامة الحدكد ال تتـ إال بالقكة كاإلمارة ككذلؾ سائر ما أكجب  مف، بقكة كا   (5)"الجهاد كالعدؿ كا 
 : أما في أمر البيعة

 : فمقد كرد الحديث عنها في مكاضع مختمفة مف القرآف الكريـ

ـَ  إِنَّ : قػاؿ تعػالى .1 ِذي ََم  ُيَبوِيُعقَكَؽ  اٮمَّ ـْ  َأْيِدُّيِؿْ  ٫َمْقَق  اهللِ َيدُ  اهللَ ُيَبوِيُعقنَ  إِكَّ ٌَ  ٫َمَؿ ٌُ  ََم ٫َمنِكَّ  َكَؽ  َكْػِستفِ  ٥َمتَٝم  َيـُْؽ

ـْ   .[10: الفت ] ٥َمظِقًَم  َأْٙمًرا ٫َمَسُقْمٗمِقفِ  اهللَ ٥َمَؾْقفُ  ٥َموَهدَ  ٖمََِم  َأْؤَم  َوَم

ـِ  اهلُل َرِضَ  ٮَمَؼدْ : قاؿ تعػالىك  .2 ًَ  ُيَبوِيُعقَكَؽ  إِذْ  اُٜمْمِمـ٧ِمَ  ٥َم َجَرةِ  ََتْ ؽِ  ٫َمَلْكَزَل  ٬ُمُؾقِِبِؿْ  ِٓم  َمو ٫َمَعؾِؿَ  اٮمشَّ  قـَيَ اٮمسَّ

 .[18: الفت ] ٬َمِريًبو ٫َمْتًحو َوَأَ٘موَِبُؿْ  ٥َمَؾْقِفؿْ 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.419العدة في أصكؿ الفق  لمقاضي أبي يعمى )( 1)
 (.  28/390مجمكع الفتاكل ابف تيمية ) ( 2)
 (.1145/3911/  2(، كحسن  األلباني في مشكاة المصابي  )36/2608/  3  أبك داكد في السنف )أخرج( 3)
 .175، ص 2إحكاـ األحكاـ، ابف دقيؽ العيد، ج ( 4)
   (، مرجع سابؽ. 169السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية، ابف تيمية ) ( 5)
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َو َيو: قاؿ تعالىك  .3 ـَ  َٓ  َأنْ  ٥َمَٝم  ُيَبويِْعـََؽ  اُٜمْمِمـَوُت  َٙموَءكَ  إَِذا اٮمـَّبِله  َأُّيه ٭ْم َٓ  ٢َمْقًئو ٖمِوهللِ  ُي٩ْمِ ـَ  َو ٬ْم َٓ  َيْنِ  َيْزك٧ِمَ  َو

 َٓ ـَ  َو َـّ  َيْؼُتْؾ َدُه َٓ َٓ  َأْو يـَفُ  ٖمُِبْفَتونٍ  ْلٗم٧ِمَ يَ  َو َـّ  َٖم٧ْمَ  َيْػ٠َمِ َـّ  َأْيِدُّيِ َٓ  َوَأْرُٙمؾِِفت َـّ  َمْعتُروٍف  ِٓم  َيْعِصتقـََؽ  َو  ٫َمَبتوِيْعُف

َـّ  َوا١ْمَتْغِػرْ   .[12: الممتحنة]  َرِٚمقؿٌ  ٪َمُػقرٌ  اهللَ إِنَّ  اهللَ ََلُ

ِفـي ُعُنِقـِو َبْيَعـٌة َمـاَت  َوَمْن َماَت َوَلـْيَس " : في قكل   البيعة فقد ذكر أما رسكؿ اهلل 
البيعة عمى ك أن  بايع الصحابة أكثر مف بيعة  يجد كالمتتبع لسيرة رسكؿ اهلل ، (1)" ِميَتًة َجاِىِميَّةً 

كلقػػد اقتػػدل ، المثػػؿ ال لمحصػػر كهػػذا لضػػرب، .. بيعػػة العقبػػة الثانيػػة... بيعػػة العقبػػة األكلػػى.اإلسػػبلـ
ػػٍف بعػػدهـ مػػف الخمفػػاء ـ ألبػػي بكػػر كعمػػر فكانػػت بيعػػته برسػػكؿ اهلل  الصػػحابة  فػػإذا ، كمى

أيصػٌ  أف يكػكف فػي عصػر الصػحابة ، كاف ذلػؾ" فػي عهػد أبػي بكػر كعمػر كمػف تػبعهـ مػف الخمفػاء
كال يص  ذلػؾ فػي كقػتو ، كهـ خير القركف في تطبيقهـ لئلسبلـ كخشيتهـ هلل ؟!خبلفة كتنصيب إماـ

ػػػةي فيػػػ  أحػػػكج مػػػا تكػػػكف إلػػػى إقامػػػة إمػػػاـ  يحكػػػـ بيػػػنهـ بالعػػػدؿ كيصػػػم  لهػػػـ أمػػػكر ديػػػنهـ كدنيػػػاهـ األيم 
 كيسكسهـ بما يرضي اهلل


  "(2) ). 

" الػذم يكجبػ  اهلل عمػى العبػد قػد : قد أفتى العمماء بشرعيتها فهػاهك شػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػة يقػكؿكل 
  عمػػػى كقػػد يكجبػػ  ألف العبػػد التزمػػ  كأكجبػػ، يكجبػػ  ابتػػداءن كإيجابػػ  اإليمػػاف كالتكحيػػد عمػػى كػػؿ أحػػد

كبمػا التزمػ  فػػي العقػكد المباحػة كػالبيع كالنكػاح كالطػبلؽ كنحػػك ، .. كالكفػاء بالنػذر لممسػتحبات.نفسػ 
ككػػذلؾ ، عمػػى السػػمع كالطاعػػة لػػ  كقػػد يكجبػػ  لؤلمػػريف كمبػػايع الرسػػكؿ ، ذلػػؾ إذا لػػـ يكػػف كاجبػػان 
   (3)ككتعاقد الناس عمى العمؿ بما أمر اهلل ب  كرسكل  "، مبايعة أئمة المسمميف

كتعاقػػدهـ عمػػى الكفػػاء ، إف اجتمػػاع النػػاس عمػػى طاعػػة : ككػػذلؾ الػػدكتكر صػػبلح الصػػاكم
كالتكاصػػػي بػػػالحؽ ، إنمػػػا هػػػك مػػػف جػػػنس التعػػػاكف عمػػػى البػػػر كالتقػػػكل ؛كدعػػػكة النػػػاس إلػػػى ذلػػػؾ، بهػػػا

أف لػزـك الجماعػة  ـ مبينػان كيجتمػع بهػا شػمؿ العػامميف لئلسػبل، كذلؾ لينتظـ بها أمر الػدعكة كالصبر؛
د....فػإذا اجتمعػت الكقت معتبران أف ذلؾ فريضة تيخاطىبي ب  التجمعات كمػا ييخاطىػبي بػ  األفرافريضة 

كممػػػة هػػػؤالء كانػػػتظـ أمػػػرهـ حػػػكؿ متبػػػكع ميطػػػاع صػػػار اتبػػػاعهـ فريضػػػة ميٍحكىمػػػة كصػػػار السػػػعي مػػػف 
خبللهـ إلقامة الديف كاجبان ميتىعي نان ال حيمة ألحدو في دفع  
(4). 

                                                           

مػػر بمػػزـك الجماعػػة عنػػد ظهػػكر الفػػتف كتحػػذير الػػدعاة (، كتػػاب اإلمػػارة، بػػاب األ3/1478/1815صػػحي  مسػػمـ)( 1)
 مف الكفر.

 (، مرجع سابؽ. 170السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية ) ( 2)
 (،  170المرجع السابؽ، ) ( 3)
 (، د.ط د.ت. 145، 144انظر:  الثكابت كالمتغيرات )( 4)
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كلػـ ، ر ترؾ الحػديث عػف العممانيػة كالماركسػية كخطرهػا عمػى أمتنػاكالغريب أننا نجد د. بك
ككػ ف هػذ  األحػزاب ال مشػكمة فػي االنتمػاء ، االنتمػاء إلػى أمل مػف هػذ  األحػزاب يتطرؽ لمحديث عف

حتى لك قاتػؿ لتكػكف ، ما داـ المنتمي إلى تمؾ األحزاب انتسب إلى اإلسبلـ اسمان كصمى كصاـ، لها
َمْن َةاَتَل ِلَتُكوَن َكِمَمُة المَِّو ِىـَي اْلُعْمَيـا  ": يقكؿ كرسكؿ اهلل ، ماركسية هي العمياراية العممانية أك ال

 .(1)" َفُيَو ِفي َسِبيِل المَِّو َعزَّ َوَجلَّ 

البيعػػات لهػػذ  األحػػزاب كلػػـ يتحػػدث عػػف الػػكالء بالسػػمع كالطاعػػة  لػػـ يتحػػدث عػػف العقػػكد ك
 .لمحكاـ الذيف ال يقيمكف شرع اهلل

ن تعمؿ مف أجؿ  ك عف الجماعات كاألحزاب التي كضعت نصب عينها إقامة حكـ اهللما كا 
نقاذ األمة مف براثف الفساد الذم تعيش في  عمى كؿ صعيد، أف تككف كممة اهلل هي العميا  .بؿ كا 

 : الرد عمى موضوع  االعتبارات األمنية

كاسػػتعداء كمػػا يترتػػب عمػػى هػػذ  التجمعػػات مػػف التعجيػػؿ بضػػرب العمػػؿ اإلسػػبلمي 
لعػػػٌؿ هػػػذا دليػػػؿ قػػػاطع عمػػػى أف هػػػذ  الجماعػػػة اقتػػػدت برسػػػكؿ اهلل : أقػػػكؿ، خصػػػكم  عميػػػ 

فهػػا ذلػػؾ مػػف تضػػحيات كالمسػػتقرئ ، كصػػحابت  فػػي مكاجهػػة الباطػػؿ كالتصػػدم لػػ  مهمػػا كٌم
ؿ الرسػػكؿ كصػػحابت  مػػف أذل لسػػيرة الرسػػكؿ  مػػف أجػػؿ ترسػػيخ معنػػى ال  ؛يػػرل كػػـ تحٌمػػ

عػػػبلء كممػػػة اهللك ، إلػػػ  إال اهلل خبػػػاب بػػػف كلقػػػد قالهػػػا كاضػػػحة لم، إقامػػػة دكلػػػة اإلسػػػبلـ ثػػػـ، ا 
ٌت  لــو  فــرُ حْ كــان الرجــل فــيمن ةــبمكم يُ ": .. قػػاؿ لػػ .حينمػػا طمػػب منػػ  الػػدعاء بالنصػػراألىرى

ــو لُ عـَـ جْ فيُ ، فــي األرض ــى رأســو فيُ وَضــ نشــار فيُ بالمِ  جــاءُ يُ فَ ، في ــاثنتين ق  شـَـ   عم ومــا ، ب
 .( (2)"يصده ذلك عن دينو

ْ : ؾ كتعالى يقكؿبار بؿ إف الحؽ ت ـَ  إ٨َِم  َٗمرَ  َأَل ِذي قا ََلُؿْ  ٬ِمقَؾ  اٮمَّ ًَلةَ  َوَأ٬ِمقُؿقا َأْيِدَيُؽؿْ  ٭ُمػه  َوَآُٗمقا اٮمصَّ

٭َموةَ  ـَ  َو٬َموٮُمقا َٛمْشقَيً  َأ٢َمدَّ  َأوْ  اهللِ ٭َمَخْشَقيِ  اٮمـَّوَس  خَيَْشْقنَ  ِمـُْفؿْ  ٫َمِريٌؼ  إَِذا اٮمِؼتَوُل  ٥َمَؾقِْفؿُ  ٭ُمتَِى  ٫َمَؾَمَّ  اٮمزَّ َ  وَرٖمَّ ًَ  ِل  ٥َمَؾْقـَو ٭َمَتْب

َٓ  اٮمِؼَتوَل  ْرَٗمـَو ٮَمْق  .[ 77: النساء] ...٬َمِريٍى  َأَٙمؾٍ  إ٨َِم  َأٛمَّ

ـَ  اهلُل َيْعَؾؿِ  َوَٜمَّو اَلَـَّيَ  َٗمْدُٛمُؾقا َأنْ  َٚمِسْبُتؿْ  َأمْ : كقاؿ تعػالى ِذي ـَ  َوَيْعَؾؿَ  ِمـُْؽؿْ  َٙموَهُدوا اٮمَّ توٖمِِري  اٮمصَّ

  [142: آؿ عمراف]

                                                           

 كهك قائـ عالمان جالسان، مرجع سابؽ.(، كتاب العمـ، باب مف س ؿ  1/36/123صحي  البخارم ) ( 1)
 (، كتاب المناقب، باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ.4/201/3612المرجع السابؽ، ) ( 2)
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ـــَد " : عنػػػدما سػػػئؿ أم الجهػػػاد أفضػػػؿ ؟ قػػػاؿ حػػػديث رسػػػكؿ اهلل  كأيضػػػان  َكِمَمـــُة َحـــقٍّ ِعْن
ــاِئرٍ  ــْمَطاٍن َج ابػػف هػػكا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مػػا أراد  اهلل؛ كمػػا كرد عػػف العممػػاء العػػامميف مػػاذا كاج، (1)" ُس

 ... الخ... العز بف عبد السبلـ... أحمد بف حنبؿ.تيمية

؛ عمػػى هػػذ  األسػػس ت سػػيان برسػػكؿ اهلل كصػػحابت  المشػػكمة لػػيس فػػيمف يقػػيـ الجماعػػة...إذف
نما المشكمة في أمريف  : كا 

  مف يعمؿ إلقامة شرع اهلل كتحقيؽ االستخبلؼ.سطكة الحكاـ كمحاربتهـ ل .1

 .طمبان لمراحة كخكفان مف األذل؛ تخاذؿ الكثير مف أبناء هذ  األمة .2

طاعػػة لؤلميػػر   طكف أحاديػػث السػػمع كالطاعػػة التػػي ذكرهػػا رسػػكؿ اهللسػػقً ثػػـ إف الػػذيف يي 
كأنها خػركج عمػى الجماعػة التػي ، رقةكأف عدـ طاعتهـ هي سبب الفي ، عمى طاعة الحكاـ المكجكديف

 : ذكرها رسكؿ اهلل 

يحيى بف حصيف  في الحديث الذم ركا  مسمـ عف جدة قاؿ نسي هذا الفريؽ أف رسكؿ اهلل : أوالً 
 قاؿ رسػكؿ اهلل : حيث قالت :"   َِفاْسـَمُعوا َلـُو ، َل َعَمـْيُكْم َعْبـٌد َيقُـوُدُكْم ِبِكتَـاِب المَّـوِ َوَلـِو اْسـُتْعم

 "َيُقوُدُكْم ِبِكتَاِب المَِّو " : الشاهد في الحديث، (2)." َوَأِطيُعوا

فػػي  كهػػذا مػػا يؤكػػد  رسػػكؿ اهلل ، السػػمع كالطاعػػة لؤلميػػر ال تكػػكف إال فػػي طاعػػة اهلل : ثانيػػان 
 : الحديث التالي

السَّْمُ  َوالطَّاَعُة َعَمى الَمْرِء الُمْسِمِم ِفيَما »: قاؿ عف النبي  بد اهلل بف عمر ع عف          
مؤكػدان عمػى عػدـ  (3).« َفـِنَذا ُأِمـَر ِبَمْعِصـَيٍة َفـاَل َسـْمَ  َواَل َطاَعـةَ ، َمـا َلـْم ُيـْؤَمْر ِبَمْعِصـَيةٍ ، َأَحبَّ َوَكرِهَ 

 السمع كالطاعة في المعصية.

يعتبػركف  إنهػـ بػؿ ؟!مف هذا الحديث دكف بطاعة الحكاـ كااللتزاـ بما يقكلكف يف الذيف يناف
 .قةرٍ الفي  حتى ال تسبب ؛فبل تجب -كما يتبعها مف أذل يتعرض ل  الداعية-أف قكؿ كممة الحؽ 

                                                           

ـ، مؤسسػػة الرسػػالة،  2001 -هػػػ  1421، 1(، تحقيػػؽ شػػعيب األرنػػاؤط، ط 31/126/18830مسػػند أحمػػد )( 1)
 قاؿ شعيب األرناؤط: إسناد  صحي .

(، كتاب اإلمارة، باب كجػكب طاعػة األمػراء فػي غيػر معصػية، كتحريمهػا فػي 1468/1838/ 3صحي  مسمـ )( 2)
 المعصية.

 (، كتاب األحكاـ، باب السمع كالطاعة لئلماـ ما لـ تكف معصية.63/7144/ 9صحي  البخارم )( 3)
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َو َيو: يقكؿ اهلل ككتاب ، " ما أقاـ فيكـ كتاب اهلل": كؿيق الرسكؿ ف ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ  َٓ  َآَم

ـْ  َٖمْعضٍ  َأْوٮمَِقوءُ  َٖمْعُضُفؿْ  َأْوٮمَِقوءَ  َواٮمـََّصوَرى اٮمَقُفقدَ  تَِّخُذواٗمَ  ُؿْ  َوَم تفُ  ِمتـُْؽؿْ  َيَتتَقَلَّ  اٮمَؼتْقمَ  َُّيْتِدي َٓ  اهللَ إِنَّ  ِمتـُْفؿْ  ٫َمنِكَّ

وٜم٧ِِمَ   .؟أيف حكامنا مف هذ  اآلية   [51: المائدة] اٮمظَّ

تتََم : الىتعػػ نهػػى فػػي كتابػػ  عػػف شػػرب الخمػػر فقػػاؿ كاهلل  تت اخلَْؿتترُ  إِكَّ  َوإَْكَصتتوُب  َواَٜمقِْنُ

مُ  َٓ ـْ  ِرْٙمٌس  َوإَْز قَْطونِ  ٥َمَؿؾِ  ِم َلَعَن المَُّو " : كقكؿ الرسكؿ ، [90: المائدة] ُٗمْػؾُِحقنَ  ٮَمَعؾَُّؽؿْ  ٫َموْٙمَتـِبُقهُ  اٮمشَّ
َواْلَمْحُموَلـَة ، َوَحاِمَمَيـا، َوُمْبتَاَعَيـا، َوَباِئَعَيـا، َىاَوُمْعَتِصرَ ، َوَعاِصَرَىا، َوَساِةَيَيا، َوَلَعَن َشاِرَبَيا، اْلَخْمرَ 
بػػػؿ أسػػػكاقهـ الحػػػرة كمطػػػاراتهـ ، أيػػػف حكامنػػػا مػػػف افتتػػػاح حانػػػات الخمػػػكر.. .(1)" َوآِكـــَل َثَمِنَيـــا، ِإَلْيـــوِ 

 .؟ ف يف هـ مف إقامة حكـ اهلل، كفنادقهـ تعٌج بالخمكر

ـَ  :قاؿ في كتاب  بؿ اهلل  ِذي َّٓ  َٖمْعضٍ  َأْوٮمَِقوءُ  َٖمْعُضُفؿْ  ُروا٭َمػَ  َواٮمَّ ـْ  َٗمْػَعُؾقهُ  إِ  إَْرضِ  ِٓم  ٫مِْتـَيٌ  َٗمُؽ

  .[73: األنفاؿ] ٭َمبِٞمٌ  َو٫َمَسودٌ 

قامة دكلة اإلسبلـ ؟؟؟  أيف حكامنا مف تحقيؽ ذلؾ لمحاربة الفساد كا 

ـُ  ُؽتتتقنَ َويَ  ٫مِْتـَتتتيٌ  َٗمُؽتتتقنَ  َٓ  َٚمتَّتتتك َو٬َمتتتوٗمُِؾقُهؿْ  : كفػػػي آيػػػة أخػػػرل يقػػػكؿ اهلل ي تتتفُ  اٮمتتتد   ٭ُمؾه

 .؟ ف يف حكامنا مف هذا المفهكـ ؟ كماذا تعني كجكد القكاعد األمريكية في ببلدنا  [39:األنفاؿ]...هللِ

، (2)" َمـْن َعـاَدى ِلـي َوِلياـا َفَقـْد آَذْنتُـُو ِبـاْلَحْربِ " : القدسػييقكؿ في الحديث  اهلل ثـ إف 
 التعذيب ؟ أـ القتؿ كالتشريد ؟ماذا تعني المعاداة ؟؟ أهي االعتقاؿ ك ف

بػػؿ إف هػػؤالء العممػػاء الػػذيف ينػػادكف بطاعػػة الحكػػاـ المطمقػػة بنػػاءن عمػػى أحاديػػث رسػػكؿ اهلل 
  نسكا حديث رسكؿ اهلل  َوِلِكتَاِبـوِ ، ِلمَّوِ : ِلَمْن ؟ َةالَ : ُةْمَنا، الدعيُن النَِّصيَحةُ " : كالذم يقكؿ فيػ ،

  .(3)" ُمْسِمِمينَ َوأِلَِئمَِّة الْ ، َوِلَرُسوِلوِ 

 .(4)" َوَأْن ُتَناِصُحوا َمْن َوالُه المَُّو َأْمَرُكمْ " : كالحديث اآلخر

                                                           

 (  قػػاؿ شػػعيب: حػػػديث صػػحي  بطرقػػ  كشػػكاهد ، كقػػاؿ األلبػػاني )صػػػحي 10/9مسػػند أحمػػد مؤسسػػة الرسػػالة )( 1)
 (: صحي .2/907الجامع الصغير 

 (، كتاب الرقاؽ، باب التكاضع.8/105/6502صحي  البخارم )( 2)
 (، كتاب اإليماف، باب بياف أف الديف النصيحة.1/74/55صحي  مسمـ )( 3)
 (  قاؿ شعيب: إسناد  صحي .399/  14مسند أحمد )( 4)
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كيػ مركنهـ ، أيف الذيف ينادكف بذلؾ مػف العممػاء العػامميف الػذيف كػانكا يػدخمكف عمػى الحكػاـ
 .كعبلقتهـ مع  كيذكركنهـ باهلل ، بالمعركؼ كينهكنهـ عف المنكر

 : انيةالرد عمى الشبية الث

أف  يجبكلكف ، كهذا صحي ، تدؿ عمى ضركرة تكحد األمة كعدـ تفرقها اآليات التي ذكركها .1
ـْ : بعد ذلؾ قاؿ نعمـ أف اهلل  يٌ  ِمـُْؽؿْ  َوٮْمتَُؽ يٍ  َٛمْٞمَ  ٭ُمـْتُؿْ ك  ....ُأمَّ ًْ  ُأمَّ   َٗمْلُمُرونَ  ٮمِؾـَّوسِ  ُأْٛمِرَٙم

ـِ  َوَٗمـَْفْقنَ  ٖمِوٜمَْعُروِف  ـُقنَ َوٗمُ  اُٜمـَْؽرِ  ٥َم :  عمر بف الخطاب كلعمي هنا أذكر ما قال  ، ...ٖمِوهللِ ْمِم
 اهلل رسػػكؿ أصػػحاب مػػف خاصػػة فػػي، كنػػتـ"": قػػاؿ كلكػػف، كمنػػا فكنػػا، "أنػػتـ": لقػػاؿ اهلل شػػاء لػػك
 ،كينهػػكف بػػالمعركؼ يػػ مركف، لمنػػاس أخرجػػت أمػػة خيػػر كػػانكا، صػػنيعهـ مثػػؿ صػػنع كمػػف 
 .(1)المنكر عف

ف دؿ  ت خػػذ عمػػى ، جماعػػة مػػف دكف األمػػة مػػا يػػدؿ عمػػى تخصػػيصفإن ؛عمػػى شػػيء هػػذاكا 
عمػػػـ أف خاصػػػة ككمنػػػا ي، عاتقهػػػا حمػػػؿ رسػػػالة اإلسػػػبلـ عمػػػى مػػػا كػػػاف عميػػػ  أصػػػحاب رسػػػكؿ اهلل 

حممكا اإلسبلـ بشمكليت  كتحممكا العذاب كصبركا كثبتكا في حمؿ رسالة اإلسبلـ في كقت األصحاب 
 .ؼكجاهدكا بكؿ قكة في مرحمة االستخبل، االستضعاؼ

الفػػػرؽ التػػػي ذكركهػػػا هػػػـ  فإ : الػػػرد عمػػػى قػػػكلهـ ب نهػػػا صػػػارت فرقػػػان بخبلفهػػػا لمفرقػػػة الناجيػػػة .2
" : كيؤكػػد عمػػى ذلػػؾ مػػا قالػػ  أبػػك الفػػرج الجػػكزم، أصػػحاب األهػػكاء كأصػػحاب البػػدع كالضػػبللة

كأف كػؿ طائفػة مػف ، أنػا نعػرؼ االفتػراؽ كأصػكؿ الفػرؽ: فإف قيؿ هذ  الفػرؽ معركفػة فػالجكاب
ف لـ ني انقس، الفرؽ فقػد ظهػر لنػا مػف أصػكؿ ، ب سػماء تمػؾ الفػرؽ كمػذاهبها حطٍ مت إلى فرؽ كا 

 .(2)"  كالجبرية، كالرافضة، كالمرجئة، كالجهمية، كالقدرية، الفرؽ الحركرية

، أصػؿ الفػرؽ الضػالة هػذ  الفػرؽ السػػت" أف : قػكلهـ بعػض أهػؿ العمػـ عػفالقرطبػي  كذكػر
 .(3)"  ارت اثنتيف كسبعيف فرقةفص، كقد انقسمت كؿ فرقة اثنتي عشرة فرقة

َٓ : قكؿ لك كاف المقصكد مف التفرقة في قكل  تعالىكأ ـَ  َٗمُؽقُكقا َو ِذي ٬ُمقا ٭َموٮمَّ ـْ  َواْٛمَتَؾُػقا َٗمَػرَّ  ِم

، هك إقامػة جماعػة مػف دكف األمػة  [105: آؿ عمػراف]  ٥َمظِقؿٌ  ٥َمَذاٌب  ََلُؿْ  َوُأوٮَمِئَؽ  اٮمَبق ـَوُت  َٙموَءُهؿُ  َمو َٖمْعدِ 
كالنهػي عػف المنكػر؛ لمػا قػاؿ الحػؽ تبػارؾ ، كاألمػر بػالمعركؼ، خذ عمػى عاتقهػا الػدعكة إلػى الخيػرت 

                                                           

 سابؽ. (، مرجع 7608/ 101/ص7جامع البياف في ت كيؿ القرآف )ج ( 1)
 ـ.2001هػ/ 1421، دار الفكر لمطباعة كالنشر، 1(، ط 1/19تمبيس إبميس،  ) ( 2)
 (، مرجع سابؽ. 4/160الجامع ألحكاـ القرآف، ) ( 3)
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ـْ  :كتعالى يٌ  ِمـُْؽؿْ  َوٮْمَتُؽ فػاالختبلؼ : مػا الثانيػةأ، هػذ  كاحػدة عتصاـ بصفة عامػة بعد ذكر اال،  ُأمَّ
َٓ : في هػذ  اآليػة ـَ  َٗمُؽقُكقا َو ِذي ٬ُمتقا ٭َموٮمَّ ـْ  َواْٛمَتَؾُػتقا َٗمَػرَّ  ٥َمتَذاٌب  ََلُتؿْ  َوُأوٮَمِئتَؽ  اٮمَبق ـَتوُت  َٙمتوَءُهؿُ  َمتو َٖمْعتدِ  ِمت

 .ختبلؼ في األصكؿ كليس عمى الفركعأراد ب  اال  [105: آؿ عمراف]٥َمظِقؿٌ 

ثـ هذا االختبلؼ المذمـك محمكؿ كما قيؿ عمى االختبلؼ فػي  ": كيؤكد عمى ذلؾ األلكسي
  .(1)" األصكؿ دكف الفركع

 : خالصة القول

كاألمػر بػالمعركؼ كالنهػي عػف ، ذا قامػت جماعػة أك حػزب عمػى أسػاس الػدعكة إلػى الخيػرإ 
، بعيػػدان عػػف األهػػكاء كتسػػعى إلقامػػة حكػػـ اهلل ، تػػدعك إلػػى اهلل كهػػي مسػػتقيمة عمػػى أمػػر ، المنكػػر
كماضػػية فػػي ، تحمػػؿ الحػػؽ بسػػيرها عمػػى نهػػج رسػػكؿ اهلل ك ، نفسػػها جماعػػة مػػف المسػػمميفكتعتبػػر 

بالكحدة عمػى مػنهج اهلل دكف التكقػؼ  كتنادم كؿ المسمميف، مة دكلة اإلسبلـ الكبرلالطريؽ حتى إقا
، مػػف أجػػؿ االرتقػػاء بالفقػػ  اإلسػػبلمي مػػف خػػبلؿ فقػػ  األكلكيػػات ؛عنػػد االخػػتبلؼ فػػي بعػػض الفرعيػػات

  ، قادرة عمى مكاجهة التحديات، عف الجمكد بعيدان ، كالتعامؿ مع الثكابت كالمتغيرات، كالمكازنات

ال مواجيتيـا ، ياىذه الجماعة مطمـوب مـن الجميـ  أن يؤيـدىا ويضـ  يـده بيـدىا ألداء رسـالتفنن 
 والوةوف عائقًا في طريقيا 

 : الثةالرد عمى الشبية الث

ـَ  َأْمرٌ  َٙموَءُهؿْ  َوإَِذا: قاؿ تعالى ـِ  ِم وهُ  َوٮَمقْ  ٖمِفِ  َأَذا٥ُمقا اخلَْقِف  َأوِ  إَْم ١ُمقلِ  إ٨َِم  َرده  إَْمرِ  ِٕم ُأو َوإ٨َِم  اٮمرَّ

ـَ  ٮَمَعؾَِؿفُ  ِمـُْفؿْ  ِذي َٓ  ِمـُْفؿْ  َيْسَتـْبُِطقَكفُ  اٮمَّ ُتفُ  ٥َمَؾْقُؽؿْ  اهللِ ٫َمْضُؾ  َوٮَمْق َبْعُتؿُ  َوَرَْحَ ٗمَّ ْقَطونَ  َٓ َّٓ  اٮمشَّ   [83: النساء] ٬َمؾِقًًل  إِ

أم  خبػرو  أك، أم "إذا بمغهـ خبر مف أخبار سىًري ة غازية أىًمنىٍت مػف األعػداء بػالظفر كالغمبػة
ككممػػة األمػػف فػػي  (2)أم بثػػك  بػػيف النػػاس كأشػػاعك  بيػػنهـ مػػف ناحيػػة المركػػز العػػاـ لمسػػمطة أذاعػػكا بػػ  

كلقػػد أكػػد عمػػى ذلػػؾ ، بػػؿ كنجػػاح الخطػػط ؛اآليػػة تػػدؿ عمػػى أهميػػة السػػرية محافظػػة عمػػى أمػػف األفػػراد
كهػػذا ضػػركرم لمجماعػػة ، "ْتَمــاِن َلَيــااْســَتِعيُنوا َعَمــى ِإْنَجــاِح اْلَحــَواِئِج ِباْلكِ   ":  فػػي قكلػػ رسػػكؿ اهلل 

كخاصػػػة فػػػي ظػػػؿ تكتػػػؿ الشػػػرؽ كالغػػػرب كتػػػآمرهـ  المنقػػػذة التػػػي تحمػػػؿ رسػػػالة التغييػػػر فػػػي المجتمػػػع؛
 لمقضاء عميها في مهدها.

                                                           

، دار الكتػػػػب العمميػػػة ػ بيػػػػركت، 1(، تحقيػػػؽ عمػػػػي عبػػػد البػػػػارم عطيػػػة، ط2/240ركح المعػػػاني، األلكسػػػػي )( 1)
 ق.1415

 (، مرجع سابؽ.5/242ا، )تفسير المنار محمد رشيد رض( 2)
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بالسػػرية فػي صػػدر الػػدعكة مػػف خػبلؿ االتصػػاؿ الفػػردم بنػػاءن عمػػى  الرسػػكؿ كلقػد تعامػػؿ 
 .في العصر المدني في بناء الدكلة كذلؾ ؿ بهاكتعام، الثقة كحفاظان عمى السرية كالكتماف

ذا قيؿ قد كانت قريش عمى الشرؾ كتحارب اإلسبلـ مية تبػي  كلكننا اليـك في ببلد إسبل، كا 
قامػة الشػعائر ففػي هػػذ  ، إذا كػاف المجتمػػع القرشػي مشػركان : فػالجكابفمػا الػػداعي لمسػرية؟ ، الصػبلة كا 

كلكن  في الكاقع إما يعمػؿ تحػت رايػة العممانيػة أك  ؛نعيش في مجتمع يحمؿ اسـ اإلسبلـ األياـ نحف
مػػف يحممػػكف اإلسػػبلـ الػػذم كػػاف عميػػ   بػػؿ كيحػػارب، كال يحمػػؿ ركح اإلسػػبلـ، الماركسػػية أك القكميػػة

 .كأصحاب  بشمكليت  كتكامم  بكؿ ما تحمؿ هذ  الكممة مف مفهكـ محمد 

، لممحافظػػة عمػى أفرادهػػا ف هػػذ  الجماعػة التػػي انتهجػت السػػرية فػي مرحمػػة معينػة كػذلؾ فػإ
مػف  الصػحي  هػـ مػف نشػركا الػدعكة كالفكػر اإلسػبلميهػؤالء ، كلي خذكا دكرهـ فػي بنػاء دكلػة اإلسػبلـ
بػؿ هػـ أكؿ مػف صػدحكا بكممػة ، في تكضي  مناهجهـ كخططهػـ خبلؿ كتاباتهـ كمحاضراتهـ كبرعكا

، الدخيمة عمى أمة اإلسبلـكهـ أكؿ مف قاـ بتكعية الناس بخطكرة المناهج ، الحؽ عند سمطاف جائر
 !؟؟سراديب مظممة  .. ثـ بعد ذلؾ نجد مف يقكؿ.ال ذلؾ النتشر الفسادكلك 
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 خصائص ومىاصفات اجلناعُ امليقرَ
، مػػف الناحيػػة الشػػرعية فػػي إقامػػة حكػػـ اهلل كأهميتهػػا  المنقػػذة بعػػد الحػػديث عػػف الجماعػػة

التػي اصػطفاها اهلل ، كالػذم هػك مهمػة هػذ  الجماعػة، إصػبلح أحػكاؿ األمػةكمف الناحيػة البشػرية فػي 
 كخاصػة أف، زاتهػاعمػى مكاصػفات هػذ  الجماعػة كممي البػد مػف التعػرؼ، كنصرة دينػ ، لت لحمؿ رسا

 : لممثؿ ال لمحصر نذكر منها عف  هذ  المكاصفاتات كثيرة في القرآف الكريـ تحدثت آي
َو َيو: تعالى قاؿ .1 ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ ـْ  َآَم ـْ  ِمـُْؽؿْ  َيْرَٗمدَّ  َم بهُفؿْ  ٖمَِؼْقمٍ  اهلُل َيْلِت  ٫َمَسْقَف  ِديـِفِ  ٥َم

بهقَكفُ  َُيِ
يٍ  َوَُيِ  ٥َمَٝم  َأِذٮمَّ

ةٍ  اُٜمْمِمـ٧ِمَ  ـَ  ٥َمَٝم  َأ٥ِمزَّ وِهُدونَ  اٮمَؽو٫مِِري َٓ  اهللِ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َُيَ و٫ُمقنَ  َو ِئؿٍ  ٮَمْقَميَ  خَيَ ـْ  ُيْمٗمِقفِ  اهللِ ٫َمْضُؾ  َذٮمَِؽ  َٓ  َيَشوءُ  َم

                                     .[54: المائدة] ٥َمؾِقؿٌ  َوا١ِمعٌ  َواهلُل

دٌ : تعالى كقاؿ .2 ـَ  اهللِ َر١ُمقُل  ُِمَؿَّ ِذي اءُ  َمَعفُ  َواٮمَّ ورِ  ٥َمَٝم  َأ٢ِمدَّ  [29: الفت ] ...َٖمْقـَُفؿْ  ُرََحَوءُ  اٮمُؽػَّ

صفات القـك الػذيف يػ ت بهػـ اهلل حينمػا يتػكلى  معظـ المفسريف ربطكا بيف اآليتيف في بياف
قامة، الكثير عف نصرة دين  بهُفؿْ  " كعمى رأس هذ  الصفات، شريعت  كا 

بهقَكتفُ  َُيِ
كالباحػث  "َوَُيِ

  :(1)منها في آيات القرآف يتبيف ل  الصفات التي تكجب محبة اهلل 

1 - ...ـُقا ُ   َوَأْٚمِس ِ ْ  َ  ه َُيِىه     َ اهللَ   ِ َّ إِنَّ   َ 
ِ
ْ  ِ ِ َ اُٜمْحِسـ٧ِمَ    ُ  ُ    [ 195  :       البقرة   ]   .  

9 - ... َّه َُيِىه     َ اهللَ   ِ َّ إِن 
ِ
اٖم٧ِمَ    ُ  ه َوَُيِىه      َّ َّ  ِ َ اٮمتَّقَّ

ِ
َ    اُٜمَتَطف    َ  ُ  َ  ُ ـَ     .   [   222  :       البقرة ]    ِ   َ ِري

7 - ... َّه َُيِىه     َ اهللَ   ِ َّ إِن 
ِ
ِ  َ اُٜمتَِّؼ٧مَ    ُ َّ  ُ    [ 7  :       التكبة ] .  

1 - ... َّه َُيِىه     َ اهللَ   ِ َّ إِن 
ِ
ْ  ِ ِ َ اُٜمْؼِسط٧ِمَ    ُ  ُ    [ 8  :         الممتحنة ] .    

5 - ... ْؾ َ  َّ ْ ٫َمَتَق٭مَّ  َ  ه َُيِىه     َ اهللَ   ِ َّ إِنَّ     ِ اهللِ  َ  َ ٥َمَٝم   َ 
ِ
ؾ٧ِمَ    ُ َ    ِ َ اُٜمَتَق٭م   َ  ُ    [ 159  :         آؿ عمراف   ] .    

6 - ...َوَمو  َ ُ   َوُعُػقا  َ   ُ َ  َوَمو   َ ُ   ا١ْمَتَؽوُكقا  َ    َ  َ  ه َُيِىه     ُ اهلُل َ وَ     ْ
ِ
ـَ    ُ وٖمِِري ِ   َ اٮمصَّ   . [   146  :         آؿ عمراف ]   [   َّ  ِ

7 -  َّه َُيِىه     َ اهللَ   ِ َّ إِن 
ِ
ـَ    ُ ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   َ ُيَؼوٗمُِؾقنَ     َّ ِ   َ و   َ ِ  ِ ِ ١َمبِقؾِفِ    ِ ِٓم   ُ  ُؿْ    َ ًّ َصػًّ ُ ْ ٭َمَلهنَّ َّ  َ َ   ٌ ُٖمـَْقونٌ   َ  ْ  ُ  ٌ َمْرُصقٌص   ُ  ْ  َ  [ 4  :      الص ؼ ] .    

                                                           

(، فػػت  القػػدير الشػػككاني 3/51(، انظػػر تفسػػير أبػػي السػػعكد)136، 3/135تفسػػير القػػرآف العظػػيـ، ابػػف كثيػػر) ( 1)
(2/59.) 
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8 -  ٭ُمـُْتؿْ    ِ ْ إِنْ   ُ  ْ ٬ُمْؾ ْ  ُ بهقنَ   ُ  ْ
 ه  َ َُتِ
ِ بُِعقِِن     َ اهللَ   ُ ُ   ِ ٫َموٗمَّ بِْبُؽؿُ   َ   َّ ِ ُ  ُ َُيْ  ْ ِ ْ ِ  ْ َوَيْغِػرْ     ُ اهلُل   ُ  ْ  َ ُ  ْ ٮَمُؽؿْ   َ  َ  ُ ُذُكقَٖمؽُ   َ    ُ ُ   ٌ ٪َمُػقرٌ   َ   ُ َواهلُل   ْ ؿْ ُ  ِ   ٌ َرِٚمقؿٌ   َ   َ  [ 31  :         آؿ عمراف  ]    

كال ، ال يسػتطيع أف يقػػكـ بهػا أم أحػػد الشػؾ أف تحقيػػؽ هػذ  الصػػفات التػي يحبهػػا اهلل 
بػػػؿ ال يسػػػتطيع ، حػػػدؽ فػػػي تطبيقهػػػا أم أدي ٍصػػػكال يسػػػتطيع أف يى ، يسػػػتطيع أف يصػػػبر عميهػػػا أم أحػػػد

 .الذم يكحد الجهكد لتحقيؽ األهداؼمنظـ بؿ البد مف العمؿ الجماعي ال، بمفرد  تحقيقها نساف اإل

كتحمػػي أرض ، هػػك إقامػػة دكلػػة اإلسػػبلـ التػػي تمكػػف لػػديف اهلل كعمػػى رأس تمػػؾ األهػػداؼ 
 كتبمغ دعكة اهلل إلى الناس كافة.، المسمميف كأركاحهـ كأعراضهـ

مكاكبػػة لمتطمبػػات ، سػػامية أهػػدافان كاضػػعة أمامهػػا ، البػػد لهػػذ  الجماعػػة أف تكػػكف ربانيػػة ك
قػػادرة ، كمنهػػاج حيػػاة متكامػػؿ، محققػػة لشػػمكلية اإلسػػبلـ، صػػر قػػادرة عمػػى التغييػػر فػػي كػػؿ مجػػاؿالع

باذلة كؿ جهدها إلعػبلء كممػة ، الحؽرافعة لمكاء ، عمى تحقيؽ التكازف في حياة الفرد كحياة الجماعة
ية إلػى ببصيرة كحكمة داع، متجاكزة كؿ العقبات، ماضية في طريقها، مضحية بالغالي كالنفيس، اهلل
 َأَكتو َٖمِصَٞمةٍ  ٥َمَٝم  اهللِ إ٨َِم  َأْد٥ُمق ١َمبِق٦ِم  َهِذهِ  ٬ُمْؾ : لساف حاؿ مف ينتمكف إلي  يرددكف ما قال  اهلل تعػالى، اهلل

ـِ  بََعـِل َوَم ـَ  َأَكو َوَمو اهللِ َو١ُمبَْحونَ  اٗمَّ ٭م٧ِمَ  ِم  َوَأْمُرُهؿْ ...، محققة لمشكرل بيف أفرادها، [108: يكسؼ] اٜم٩ُْمِ

كبعد ذلؾ سيككف ، ٮمقؽقن ٖمنذن اهلل اٮمرأي اٮمصقاب ؛[38: الشُّكرل] ُيـِْػُؼقنَ  َرَز٬ْمـَوُهؿْ  َوُِمَّو َٖمْقـَُفؿْ  َرى٢ُمق
 التقدـ كالرقي كالنهضة عمى كؿ صعيد.

فػػبل بػػد لهػػا مػػف ، التػػي تحمػػؿ رسػػالة اإلسػػبلـ لبنػػاء دكلػػة اإلسػػبلـالمنقػػذة هػػي الجماعػػة  إذف
 .ء الرسالة بما يرضي اهلل خصائص كمميزات تعينها عمى أدا

 : اآلتية خبلؿ المباحث هذ  الصفات مف، ىكس تناكؿ بإذف اهلل تعال

 الربانية. 

 التميز. 

 الشمكلية كالتكامؿ. 

 التكازف. 

 المركنة. 
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  األول املبحح

 الرباىًُ
 :فيو خمسة مطالبو 

 المطمب األول: الثقة باهلل. 
 المطمب الثاني: االعتصام بكتاب اهلل.

 المطمب الثالث: الصدق.
 المطمب الراب : الصبر.

 المطمب الخامس: العدل.
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 املبحث األول 
 السباىًُ

ال بػػد كأف تكػػػكف ، لـاكأسػػػتاذية العػػ التػػي اصػػػطفاها اهلل لقيػػادة البشػػريةالمنقػػذة الجماعػػة إف 
  فة في األرض لتحكيـ شرع اهلل.مى خٍ تى سٍ كهي المي  ؟كيؼ ال ؛ربانية

وكِق ٧مَ  ٭ُمقُكقا ـْ َوٮَمؽِ ...: قاؿ تعالى  [79:آؿ عمراف]َٗمْدُر١ُمقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  َوٖمََِم  اٮمؽَِتوَب  ُٗمَعؾ ُؿقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  ٖمََِم  َرٖمَّ

ـْ : كقاؿ تعػالى ـْ  َو٭َمَلي  قهقنَ  َمَعفُ  ٬َموَٗمَؾ  َكبِل   ِم ـُقا ٫َمََم  ٭َمثِٞمٌ  ِرٖم   َوُعُػقا َوَمو اهللِ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َأَصوَِبُؿْ  ٜمَِو َوَه

ـَ  َُيِىه  َواهلُل َتَؽوُكقاا١ْم  َوَمو وٖمِِري ، معظػـ المفسػريف أف الربػانييف هػـ أربػاب العمػـ، [146: آؿ عمػراف]  اٮمصَّ
صبلحهـ كالقياـ ب مرهـ.، كاحدها رباف   (1) كهك الذم يرٌب الناس بتعميمهـ كا 

لؾ أف الربانية رسالة األنبياء يكجهكف الناس لتحقيقها كتجسد ذ، اآلية األكلىكالمبلحظ في 
ـْ ... :في قكل  تعالى وكِق ٧مَ  ٭ُمقُكقا َوٮَمؽِ ، [79: آؿ عمراف]  َٗمْدُر١ُمقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  َوٖمََِم  اٮمؽَِتوَب  ُٗمَعؾ ُؿقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  ٖمََِم  َرٖمَّ

  كالمؤيديف لهـ كالحامميف رسالتهـ.فتحدثت عف أنصار األنبياء كأعكانهـ ، اآلية الثانيةأما 

 : الربانية تعنيك 

تتَؽ  ٫َمتتًَل : كفػػي ذلػػؾ جػػاء قكلػػ  تعػػالى، اف ألمػػر اهلل كحكمػػ أف يػذعف اإلنسػػ . أ ـُتتقنَ  َٓ  َوَرٖم   َٚمتَّتتك ُيْمِم

ُؿقكَ  ًَ  ُِمَّو َٚمَرًٙمو َأْكُػِسِفؿْ  ِٓم  ََيُِدوا َٓ  ُ٘مؿَّ  َٖمْقـَُفؿْ  ٢َمَجرَ  ٫مِقََم  َُيَؽ    .[65: النساء] َٗمْسؾِقًَم  َوُيَسؾ ُؿقا ٬َمَضْق

نمػػػا شػػػارعها صػػػاحب    أف أحكػػػاـ هػػػذ  الشػػػريعة كأنظمتهػػػا كمب . ب ادئهػػػا ليسػػػت مػػػف صػػػنع البشػػػر.. كا 
  (2)الخمؽ كاألمر في هذا الككف. 

 : كعمى هذا تنقسـ الربانية إلى قسميف
  ربانية الغاية والوجية.: أواًل 

 (3)ربانية المصدر والمنيج: ثانًيا. 

                                                           

(، إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا الكتػػاب الكػػريـ، أبػػك 6/543انظػػر: جػػامع البيػػاف فػػي ت كيػػؿ القػػرآف، الطبػػرم )( 1)
(، تفسػػير المنػػار، محمػػد 1/207(،  التفسػػير الكسػػيط، لمزحيمػػي )1/407، الشػػككاني )(، فػػت  القػػدير2/53السػػعكد )

 (.3/286رشيد رضا )
 (، مرجع سابؽ2/24مدرسة الدعاة، عبد اهلل ناص  عمكاف، )( 2)
ـ، مكتبػة كهبػة ػ  1977هػػ ػ  1397ػ  1(، ط52ػػ7انظر الخصػائص العامػة لئلسػبلـ، د. يكسػؼ القرضػاكم،  )( 3)

 القاهرة.
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 :  ربانية الغاية والوجية: أواًل 

ـِل ٬ُمْؾ  :كتتجسد في قكل  تعالى اطٍ  إ٨َِم  َرّب   َهَداِِن  إِكَّ يَ  ٬ِمَقًَم  ِديـًو ُمْسَتِؼقؿٍ  ِسَ  َوَمو َٚمـِقًػو إِْٖمَراِهقؿَ  ِمؾَّ

ـَ  ٭َمونَ  ٭م٧ِمَ  ِم يَؽ  َٓ  ۚ  اٮمَعوٜم٧َِمَ  َرب   هللِ َوَُمَوِت  َوَِمَْقوَي  َوُكُسؽِل َصًَلِت  إِنَّ  ٬ُمْؾ  ۚ  اٜم٩ُْمِ ُل  َوَأَكو ُأِمْرُت  َوٖمَِذٮمَِؽ  ٮَمفُ  َذِ  َأوَّ

  .[163-161األنعاـ] . اُٜمْسؾِِؿ٧مَ 

يعنيػػػ   كهػػػذا مػػػا، إلػػػى اهلل كابتغػػػاء مرضػػػات  االنتسػػػاب إنهػػػا شػػػرؼ، الربانيػػػة الحقيقيػػػةإنهػػػا 
 : بقكل  تعالى تمهج ألسنتنايتحقؽ في صبلتنا ك  كهذا ما، "اهلل غايتنالمسممكف "الشعار الذم يردد  ا

  َوك يَّ وكَ  َكْعُبد إِ يَّ إِ ْستَِع٧م َو  [4: ]الفاتحة  كَ

 : أجمؿ ما قرأت في الربانيةكمف 

كفيػ  ، كفيػ  كحشػة ال يزيمهػا إال األنػس بػاهلل، "في القمب شعثه ال يمٌم  إال اإلقباؿ عمػى اهلل
كفيػ  قمػؽ ال يسػكن  إال االجتمػاع عميػ  كالفػرار ، كصدؽ معاممت ، حزف ال يذهب  إال السركر بمعرفت 

 (1) كصدؽ اإلخبلص ل ."، كدكاـ ذكر إلي .. كفي  فاقة ال يسدها إال محبت  كاإلنابة إلي  

التػػي كضػػعت نصػػب عينهػػا حمػػؿ رسػػالة اهلل -مػػا أحػػكج الفػػرد كمػػا أحػػكج الجماعػػة المنقػػذة 
ظهػار دينػ  عػبلء كممتػ  كا  : إلػػى تحقيػؽ هػذ  المفػاهيـ فػي أفرادهػػا كفػي نفسػها لتحقيػؽ قكلػ  تعػػالى -كا 

ـ َو٭َمَلي ـ بِل   م  قهقنَ  َمَعفُ  ٬َموَٗمَؾ  كَّ ـُقاْ  ٫َمََم  ٭َمثِٞمٌ  ِرٖم  تىه  َواهللُّ ا١ْمَتَؽوُكقاْ  َوَمو َوُعُػقاْ  َوَمو اهللِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َأَصوَِبُؿْ  ٜمَِو َوَه
 َُيِ

ـَ  وٖمِِري ـَو ٬َموٮُمقاْ  َأن إَِّٓ  ٬َمْقََلُؿْ  ٭َمونَ  َوَمو ۚ   اٮمصَّ ا٫َمـَو ُذُكقَٖمـَو ٮَمـَو ا٪ْمِػرْ  رٖمَّ ًْ  َأْمِرَكو ِٓم  َوإِْهَ َكوواك َأ٬ْمَداَمـَو َوَ٘مب   اٮْمَؼْقمِ  ٥َمَٝم  ُْصْ

ـَ   .[147-146: ]آؿ عمراف  اٮْمَؽو٫مِِري

 :  ربانية المصدر والمنيج: ثانًيا
دة الربانيػػػة ذات فالعقيػػػ، "القػػػرآف دسػػػتكرناكالتػػػي تتجسػػػد فػػػي الشػػػعار الػػػذم ردد  المسػػػممكف "

أرسػػػى أصػػػكؿ األخػػػبلؽ كاآلداب كرسػػػـ اإلطػػػار الكامػػػؿ لمتشػػػريع فػػػي  ، أصػػػؿ ربػػػاني كمصػػػدر إلهػػػي
  (2) الت الحياة المختمفة.مجا

يع هػػذا التشػػر جعػػؿ ستشػػعر اإلنسػػاف أف اهلل الػػذم خمقػػ  كصػػٌكر  هػػك الػػذم شػػرع لػػ  ك كحينمػػا ي
َو َيو: قكل  تعالى كما في، رحمةك  شفاءن ان   ك نكر ك  هدلن  ـْ  َمْق٥ِمَظيٌ  َٙموَءْٗمُؽؿْ  ٬َمدْ  اٮمـَّوُس  َأُّيه  ٜمَِو َو٢ِمَػوءٌ  َرٖم ُؽؿْ  ِم

                                                           

ياؾ نستعيف، ابف القيـ الجكزية ) (1)  (، مرجع سابؽ.3/156مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
(، دار 184كتاب الثقافة اإلسبلمية، ثقافة المسمـ كتحديات العصر، د. عبد الرحمف الكيبلني كآخركف ) ( 2)

 ـ.2000ق ػ  1419، 1المناهج، عماف، األردف ط
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ُدورِ  ِٓم  َو َيو: كفي قكل  تعالى، [57: يكنس] ٮمِْؾُؿْمِمـ٧ِمَ  َوَرَْحَيٌ  َوُهًدى اٮمصه ـْ  ُٖمْرَهتونٌ  َٙموَء٭ُمؿْ  ٬َمدْ  اٮمـَّوُس  َأُّيه  ِمت

 ، [174: النساء] ُمبِقـًو ُكقًرا إٮَِمْقُؽؿْ  َوَأْكَزٮْمـَو َرٖم ُؽؿْ 

" االحتػػػراـ سػػػيدعك اإلنسػػػاف إلػػػىبػػػؿ إف هػػػذ  المعرفػػػة كهػػػذا العمػػػـ ، شػػػؾ فهػػػذا الشػػػعكر بػػػبل
  .كهك يستشعر قمة الكرامة كقمة العزة في انقياد  ألمر اهلل ، كيؼ ال(، 1) "سهكلة االنقيادك 

 : نقذة فقد تـ تقسيمها إلى خمسة مطالبكألهمية هذ  الخاصية لمجماعة الم

  باهلل. الثقة: األكؿالمطمب 

 االعتصاـ بكتاب اهلل.: الثانيالمطمب 

 الصدؽ.: الثالث المطمب

 الصبر. :الرابعالمطمب 

 العدؿ.: الخامسالمطمب 

 

 

                                                           

ـ، مكتبػة كهبػة ػ  1977هػػ ػ  1397ػ  1(، ط48سػبلـ، د. يكسػؼ القرضػاكم )انظػر: الخصػائص العامػة لئل( 1)
 القاهرة. 
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 الثقة باهلل: األولالمطمب 
لحمػؿ رسػالت   إف الثقة باهلل لمف الضركرة بمكاف لمجماعػة المنقػذة التػي اصػطفاها اهلل 

عبلء كممت    .كا 

مف  فجماعة منكط بها تحقيؽ االستخبلؼ لهي بحاجة ماسة إلى استشعار الثقة باهلل 
يػاؾ نسػتعيف "فالث .أجؿ النصر كالتمكيف كهػي خبلصػة التككػؿ قػة بػاهلل منزلػة مػف منػازؿ إيػاؾ نعبػد كا 

ـْ : الثقة التي تبرز في قكل  تعالىك  (1) ."عمى اهلل ـْ  َو٭َمَلي  قهقنَ  َمَعفُ  ٬َموَٗمَؾ  َكبِل   ِم ـُقا ٫َمََم  ٭َمثِٞمٌ  ِرٖم  ؿْ  ٜمَِو َوَه  َأَصوَِبُ

    [146: آؿ عمراف] ...ا١ْمَتَؽوُكقا َوَمو َوُعُػقا َوَمو اهللِ ١َمبِقؾِ  ِٓم 

 الثقػػة التػػي بػػرزت فػػي الجماعػػة المؤمنػػة يػػـك أحػػد بعػػد الهزيمػػة يػػـك أف دعػػاهـ الرسػػكؿ 
ونَ : فاستجابكا فقاؿ فيهـ الحؽ تبارؾ كتعػالى ـَ  ٖمِـِْعَؿيٍ  َيْسَتب٩ِْمُ  اُٜمْمِمـ٧ِمَ  َأْٙمرَ  ُيِضقعُ  َٓ  اهللَ َوَأنَّ  َو٫َمْضؾٍ  اهللِ ِم

ـَ  ۚ   ِذي ١ُمقلِ  هللِ قاا١ْمَتَجوٖمُ  اٮمَّ ـْ  َواٮمرَّ ـَ  اٮمَؼْرُح  َأَصوَِبُؿُ  َمو َٖمْعدِ  ِم ِذي ـُقا ٮمِؾَّ َؼْقا ِمـُْفؿْ  َأْٚمَس ـَ   ۚ   ٥َمظِقؿٌ  َأْٙمرٌ  َواٗمَّ ِذي  ٬َموَل  اٮمَّ

-171آؿ عمراف] اٮمَق٭مِقُؾ  ؿَ َوكِعْ  اهلُل َٚمْسُبـَو َو٬َموٮُمقا إِيََمًكو ٫َمَزاَدُهؿْ  ٫َموْٛمَشْقُهؿْ  ٮَمُؽؿْ  ََجَُعقا ٬َمدْ  اٮمـَّوَس  إِنَّ  اٮمـَّوُس  ََلُؿُ 

173]   

ـَ  ٖمِـِْعَؿيٍ  ٫َموْكَؼَؾُبقا : فاستحقكا عمى هذ  الثقة قكل  تعػالى ْ  َو٫َمْضؾٍ  اهللِ ِم َبُعتقا ١ُمتقءٌ  َيْؿَسْسُفؿْ  َل  َواٗمَّ

 .[174: آؿ عمراف] ٥َمظِقؿٍ  ٫َمْضؾٍ  ُذو َواهلُل اهللِ ِرْوَقانَ 

عد رسكل  عد  كك ا هلل كلك كتصديقن ، فزادهـ يقينا إلى يقينهـ  أم  إِيََمًكو ٫َمَزاَدُهؿْ  ﴿ :قكل  تعالى
 اٮمَق٭مِقُؾ  َوكِْعؿَ  اهلُل َٚمْسُبـَو كقالكا ثقة باهلل كتككبل عمي   ..إلى تصديقهـ

(2) 

بنصػػر  رغػػـ الهزيمػػة التػػي حمػػت  صػػكرة المػػؤمنيف الػػكاثقيف بػػاهلل المػػكقنيف ؛إنهػػا صػػكرة رائعػػة
ا الربانية التي تحققها الجماعة المؤمنة في مكاجهة العػدك كدحػض لكنه، كلكنها العقيدة الراسخة، بهـ

  .مؤامرات 

 

 
                                                           

ياؾ نستعيف، ابف القيـ الجكزية )( 1)  (، مرجع سابؽ.2/142مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
، لمسػمرقندم )7/405جامع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم )( 2) ؿ السػميـ إلػى (، إرشػاد العقػ1/266(، بحر العمـك

(، دار إحيػاء التػراث العربػي ػ بيػركت، كتيسػير الكػريـ الػرحمف فػي تفسػير 2/115مزايػا الكتػاب الكػريـ، أبػك السػعكد )
ق، دار  1413ػ  10(، ط310/ 1(، التفسػير الكاضػ ، محمػد محمػكد الحجػازم، )157/ 1كبلـ المنػاف، السػعدم )
 الجيؿ الجديد ػ بيركت.
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. صكرة التككػؿ عمػى .عف ميبلد هذ  الحقيقة الكبيرة قكيان  "هذ  الصكرة الهائمة كانت إعبلنان 
 نعـ إنها الثقة كالقكة كالطم نينة التػي يجػب عمػى الجماعػة ،(1)"قكالت الناسبماهلل كحد  كعدـ المباالة 

المنفػػذة أف تربػػي أفرادهػػا عميهػػا ليكػػكف لهػػـ الػػدكر الفاعػػؿ فػػي تحقيػػؽ الرسػػالة المنكطػػة بهػػـ أال كهػػي 
كلف تستطيع الجماعة تحقيؽ ذلؾ اإلنقاذ إال مف خبلؿ الثقة باهلل كالتككؿ ، إنقاذ البشرية مف الكيبلت

  .عمي 

التككػؿ عمػى ، لتكاكػؿأنهػا تعنػي التككػؿ ال امػف معرفػة  ؛هللحيف الحديث عف الثقة بابد كال 
ككثػػؽ بػػاهلل فػػي طمػػكع ثمرتػػ  كتنميتهػػا ، لكاثؽ بػػاهلل فعػػؿ مػػا أمػػر  اهلل بػػ "فػػا، اهلل مػػع األخػػذ باألسػػباب

  (2) ."الثقة إنما تصب  بعد بذؿ المجهكد.. فارس الشجرة كباذر األرضغزكيتها ككت

الـ كرغػـ حػيف دعػاهـ لمجهػاد اسػتجابكا رغػـ اآل كهذا الذم كاف مع صػحابة رسػكؿ اهلل 
  .الجراح كانطمقكا يجاهدكف في سبيؿ اهلل كمف ثـ كانت الثقة باهلل فقالكا حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ

 : ةة الثقة باهلل في الدعو أىمي
كلهذا جاء الخطاب الرباني  ؛الدعكة لمفرد كلمجماعةطريؽ فالشعكر بمعية اهلل ضركرم في 

 : في هذا المجاؿ في مثميف

  .-ما السبلـعميه- مكسى كهاركف - أ

  .محمد  - ب

 : موسى وىارون  عمييما السالم: المثل األول

 إ٨َِم  اْذَهَبتتو: ا لهمػػا بالػػدعكة إليػػ كآمػػرن  عميهمػػا السػػبلـ ا مكسػػى كهػػاركفقػػاؿ تعػػالى مخاطبنػػ 

فُ  ٫مِْر٥َمْقنَ  َٓ  ۚ  ٣َمَغك إِكَّ ًٓ  ٮَمفُ  ٫َمُؼق فُ  ٮَمق ـًو ٬َمْق رُ  ٮَمَعؾَّ َٓ  ۚ  خَيَْشك َأوْ  َيَتَذ٭مَّ ـَو ـَوَرٖمَّ  ٬َمو  ۚ   َيْطَغك َأنْ  َأوْ  ٥َمَؾْقـَو َيْػُرطَ  َأنْ  َكَخوُف  إِكَّ

و٫َمتتو َٓ  ٬َمتتوَل  ـِتتل ََتَ أم إننػػي معكمػػا بالنصػػر كالمعكنػػة كالت ييػػد " .[46-43: طػػ ]  َوَأَرى َأ١ْمتتَؿعُ  َمَعُؽتتََم  إِكَّ
  (3)."كالحفظ

                                                           

 (، مرجع سابؽ.1/520قطب ) في ظبلؿ القرآف، سيد( 1)
ياؾ نستعيف، ابف القيـ )( 2)  (، مرجع سابؽ.2/123مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (، مرجع سابؽ.1522/  2التفسير الكسيط لمزحيمي )( 3)
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"إنني معكمػا..  ..فهي القكة كهي الثقة، شعار لهما بمعيت لهما إنني معكما إ  فقكؿ اهلل 
كلكنػػ  يزيػػدهما طم نينػػة ، إنػػ  القػػكم الجبػػار الكبيػػر المتعػػاؿ.. إنػػ  معهمػػا ككػػاف هػػذا اإلجمػػاؿ يكفػػي

  (1) ".مع الطم نينة الهداية إلى صكرة الدعكة..  َوَأَرى َأ١ْمَؿعُ   ا بالحس لممعكنةكلمسن 

يػدة التكحيػد كهػؿ هػذا فكانت رسالتهما إلى فرعكف استنقاذ بني إسرائيؿ كالعكدة بهػـ إلػى عق
السػػػتنقاذ األمػػػة بكاممهػػػا بػػػؿ البشػػػرية مػػػف الػػػكيبلت التػػػي  ؛هللإال رسػػػالة الجماعػػػة المنقػػػذة فػػػي الػػػدعكة 

 .العكدة بها إلى عقيدة التكحيدمف ثـ تعيشها مف جراء بعدها عف اهلل ك 
 : سيدنا محمد : المثل الثاني

َو ي تي  الخطاب في قكل  تعالى ٘م   َيوَأُّيه ْ  َوَرٖمََّؽ  ۚ   ٫َمَلْكِذرْ  ٬ُمؿْ  ۚ   رُ اُٜمدَّ     [.3-1المد ثر]  ٫َمَؽٟم 

رشػادن كالدعكة ليسػت كعظنػ، ليس بالسهؿ كأمانة ليست بالبسيطةالدعكة تكميؼ   ؛فحسػبا ا كا 
ػػكسػػتحمم  الجماعػػة مػػف بعػػد   كلكنػػ  التغييػػر الػػذم جػػاء بػػ  محمػػد   فٍ إلػػى أف يػػرث اهلل األرض كمى

 ..لؤلمػػر العظػػيـ الثقيػػؿ، "إنػػ  النػػداء العمػػكم الجميػػؿ، ـ عمػػى شػػرع اهللامػػة دكلػػة اإلسػػبلإنهػػا إق، عميهػػا
يقاظهػػا كتخميصػػػها مػػف الشػػػر فػػي الػػػدنيا كمػػف النػػػار فػػي اآلخػػػرة كتكجيههػػا إلػػػى  نػػذارة هػػذ  البشػػػرية كا 

تتَؽ  ثػػـ يكجػػ  اهلل رسػػكل  إلػػى تكبيػػر ربػػ   ..الخػػبلص قبػػؿ فػػكات األكاف ْ  َوَرٖمَّ كهػػك تكجيػػ   .. ٫َمَؽتتٟم 
  (2) ".فيستصغر كؿ كيد ككؿ قكة ككؿ عقبةج  نذارة البشرية كمتاعبها بهذا الشعكر اليك  لمرسكؿ 

"ضػركرية كنافعػة لمنبػي  كما أنها كانت كهذ  التكجيهات التي جاءت في بداية سكرة المدثر
 تشتمؿ عمى البدء باإلنذار كتكبير اهلل كتطهير نفس  كقمب  كالترفع عف محقرات ، بعد بدء الكحي
كػػذلؾ ضػػركرية لكػػؿ مػػف حمػػؿ  فإنهػػا، مػػف التمػػنف كاسػػتكثار العمػػؿ كاسػػتعجاؿ الثمػػرة (3) "بلؽ..األخػػ

 .الرسالة مف بعد  

كهػػذا مػػف الضػػركرة بمكػػاف لمجماعػػة المنقػػذة التػػي أخػػذت عمػػى عاتقهػػا حمػػؿ رسػػالة اإلسػػبلـ 
ريػػػؽ كتحقيػػػؽ االسػػػتخبلؼ أف تستشػػػعر ذلػػػؾ فػػػي مكاجهػػػة االبػػػتبلءات كالعكائػػػؽ التػػػي تكاجههػػػا فػػػي ط

 .الدعكة

 

 
                                                           

 (، مرجع سابؽ.2337/ 4في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
(، 15/1280لقرآنػي لمقػرآف، عبػد الكػريـ يػكنس الخطيػب )(، التفسػير ا3754/ 6في ظبلؿ القرآف، سػيد قطػب )( 2)

 دار الفكر العربي ػ القاهرة.
 (. 2769/ 3الكسيط لمزحيمي )( 3)
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 :  الثقة باهلل من أعظم أسباب النصر والتمكين 

ـُتقِدهِ  ٖمَِجتوٮُمقَت  اٮمَقتْقمَ  ٮَمـَتو ٣َمو٬َميَ  َٓ  ٬َموٮُمقا: في قكل  تعػالى كقد كض  ذلؾ جميان  ـَ  ٬َمتوَل  َوُٙم تِذي  اٮمَّ

ُؿْ  َيُظـهقنَ  ـْ  ٭َمؿْ  اهللِ ُمًَل٬ُمق َأهنَّ ًْ  ٬َمؾِقَؾيٍ  ٫مَِئيٍ  ِم ـَ  َمتعَ  َواهلُل اهللِ نِْذنِ ٖمِت ٭َمثَِٞمةً  ٫مَِئيً  ٪َمَؾَب توٖمِِري  َِلَتوٮُمقَت  َٖمتَرُزوا َوَٜمَّتو ۚ   اٮمصَّ

ـُقِدهِ  ـَو ٬َموٮُمقا َوُٙم ا ٥َمَؾْقـَو َأ٫ْمِرغْ  َرٖمَّ ًْ  َصْٟمً َكو َأ٬ْمَداَمـَو َوَ٘مب  ـَ  اٮمَؼْقمِ  ٥َمَٝم  َواْكُْصْ  َو٬َمَتتَؾ  اهللِ ٖمِتنِْذنِ  ٫َمَفَزُمتقُهؿْ  ۚ   اٮمَؽو٫مِِري

َؿفُ  َواِِلْؽَؿيَ  اُٜمْؾَؽ  اهلُل وهُ َوَآٗمَ  َٙموٮُمقَت  َداُوودُ   .[251-249البقرة]  ..َيَشوءُ  ُِمَّو َو٥َمؾَّ

، يد  كبنصر  بعػد أخػذ األسػباب كمهػافالجماعة المنقذة مطالبة بهذا الكـ مف الثقة باهلل كبت ي
  ..حتى تتحقؽ لها الغمبة كالنصر

صػبرها كمػ  مػف اليقػيف بهػذا تسػتمد " فالفئة المؤمنة ذات المكازيف الربانية الكاثقػة بمقػاء اهلل 
ا تمثػػػػؿ غايػػػػة عميػػػػا تسػػػػتحؽ . تغمػػػػب فػػػػي النهايػػػػة ألنهػػػػ.كتسػػػػتمد يقينهػػػػا كمػػػػ  مػػػػف الثقػػػػة بػػػػاهلل، المقػػػػاء

التػػي مػػف أجمهػػا أنػػزؿ ك  الغايػػة التػػي مػػف أجمهػػا أرسػػؿ اهلل الرسػػؿ كخػػتمهـ بمحمػػد  ؛(1)"االنتصػػار
ي التمكػػػيف هػػ، ي الصػػبلح فػػػي األرض"هػػ إظهػػار ديػػػف اهلل يهػػذ  الغايػػة هػػػ، الكتػػب كختمهػػا بػػػالقرآف
 َوَآَٗموهُ  َٙموٮُمقَت  َداُوودُ  َو٬َمَتَؾ  اهللِ ٖمِنِْذنِ  ٫َمَفَزُمقُهؿْ : كأظهر ذلؾ في قكل  تعالى(، 2)"لمخير بالكفاح مع الشر

َٓ  َيَشوءُ  ُِمَّو َو٥َمؾََّؿفُ  َواِِلْؽَؿيَ  اُٜمْؾَؽ  اهلُل َـّ  إَْرُض  ٮَمَػَسَدِت  ٖمَِبْعضٍ  َٖمْعَضُفؿْ  اٮمـَّوَس  اهللِ َد٫ْمعُ  َوٮَمْق
 ٫َمْضؾٍ  ُذو اهللَ َوٮَمؽِ

   .[251: البقرة]  اٮمَعوَٜم٧ِمَ  ٥َمَٝم 

كهػػؿ اإلنقػػاذ إال فػػي نشػػر  ؟!األرض كتمكػػيف الصػػبلحمػػف هػػؿ اإلنقػػاذ إال بإنهػػاء الفسػػاد ك 
الخيػػػر كالنمػػػاء فيكػػػكف االرتقػػػاء كتكػػػكف النهضػػػة االقتصػػػادية كالسياسػػػية كاالجتماعيػػػة كيسػػػكد األمػػػف 

فساد  في األرض ك  مي ف؛ الذم تفتقد  البشرية بعي كاألما   .الباطؿ كا 

إذف هػػػي الثقػػػة بػػػاهلل التػػػي تعػػػيف الجماعػػػة المنقػػػذة عمػػػى حمػػػؿ رسػػػالتها فػػػي إنقػػػاذ البشػػػرية 
خراجهػػػا مػػػف الظممػػػات إلػػػى النػػػكر إلػػػى نػػػكر الهدايػػػة ، ظممػػػات الفسػػػاد كالباطػػػؿ كاالنحػػػراؼ كالظمػػػـ، كا 

  .كالطاعة كالخير كالصبلح

 

 

 

                                                           

 (.389/ 2(، كالتفسير الكسيط، لمزحيمي )269/ 1في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
 (.1/270المرجع السابؽ، سيد قطب )( 2)
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 االعتصام بكتاب اهلل: الثاني المطمب
اء أثرهػػا فػػي انطبلقػػة المسػػمـ بقػػكة ألدك ، كؿ عػػف الثقػػة بػػاهللاأل فػػي المطمػػب لقػػد تػػـ الحػػديث

في الجماعة المنقػذة لتػؤدم دكرهػا فػي االرتقػاء كالنهضػة كتحقيػؽ كذلؾ  ك،  دكر  بما يرضي اهلل
 النصر كالتمكيف.

نمػػا المنبثػػؽ مػػف الفهػػـ كلػػي، مػػؿكلػػنعمـ أف الثقػػة بػػاهلل ال بػػد كأف تقتػػرف بالع س أم عمػػؿ؛ كا 
 .حياة الفرد كالجماعةكمف ثـ التمسؾ ب  كترجمت  عمميان في  ل  الدقيؽ لكتاب اهلل كالتدبر

َٓ  ََجِقًعتتو اهللِ ٖمَِحْبتتؾِ  َوا٥ْمَتِصتتُؿقا: قػػاؿ تعػػالى  ٬ُمتتقا َو عتصػػاـ اال إكتتف [103: آؿ عمػػراف] ...َٗمَػرَّ
 .(1)"كفي مخالفت  الشقاء، النجاة كالسعادةتباع  كالذم في ابكتاب اهلل؛ "

 :  االعتصام طريق اليداية
ـْ ...: قاؿ تعالى اطٍ  إ٨َِم  ُهِدَي  ٫َمَؼدْ  ٖمِوهللِ َيْعَتِصؿْ  َوَم "كمف : أم [101: آؿ عمػراف] ُمْسَتِؼقؿٍ  ِسَ

ػػكحي  كاضػػ و  لطريػػؽو  ؽى ف ػػفقػػد كي ، يتعمػػؽ ب سػػباب اهلل كيتمسػػؾ بدينػػ  كطاعتػػ  ػػكى عٍ مي  مسػػتقيمة غيػػر ةو ج  ، ةج 
لى النجاة كمف عذاب النار كالفكز بجنت ."، فيستقيـ ب  إلى رضا اهلل    (2) كا 

أك إلػػػى األمػػػة عمػػػى اإلطػػػبلؽ؛  كسػػػكاء أكػػػاف الخطػػػاب مكجػػػ  إلػػػى صػػػحابة رسػػػكؿ اهلل 
:  ل  تعالى مؤكدنا عمى هذا المفهـككفي هذا المعنى جاء قك ، فالنتيجة كاحدة كهي الهداية إلى اإلسبلـ

َر١ُمقٮُمـَو َٙموَء٭ُمؿْ  ٬َمدْ  اٮمؽَِتوِب  َأْهَؾ  َيو  ُ ـَ  َُتُْػقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  ُِمَّو ٭َمثًِٞما ٮَمُؽؿْ  ُيَب٧م  ـْ  َوَيْعُػق اٮمؽَِتوِب  ِم ـَ  َٙموَء٭ُمؿْ  ٬َمدْ  ٭َمثِٞمٍ  ٥َم  ِم

ـِ  اهلُل ٖمِفِ  َُّيِْدي ۚ    ُمب٧ِمٌ  َو٭مَِتوٌب  ُكقرٌ  اهللِ َبعَ  َم تًَلمِ  ١ُمُبَؾ  ِرْوَقاَكفُ  اٗمَّ ترِ  اٮمسَّ ـَ  ُٙمُفؿْ َوخُيْ ُؾتََمِت  ِمت  ٖمِنِْذكِتفِ  اٮمـهتقرِ  إ٨َِم  اٮمظه

اطٍ  إ٨َِم  َوَُّيِْدُّيِؿْ    .[16-15: المائدة]  ُمْسَتِؼقؿٍ  ِسَ

لهدايػػة األمػػة كخاصػػة الػػذيف يحرصػػكف عمػػى  إذف هػػك النػػكر الػػذم أرسػػؿ اهلل بػػ  محمػػد 
تنكشػؼ الظممػة كتنجمػي  كبذلؾ، مرضاة اهلل فهؤالء يعصمهـ اهلل مف الزلؿ كيهديهـ إلى سبيؿ الرشاد

فكمما اعتصمنا بكتاب ربنػا اعتصػامنا حقيقينػا عػف ، الغمة بنكر الكحي كبصيرة اإليماف كمعرفة اليقيف
دراؾ.. فإف ذلؾ هك   .الطريؽ إلى النصر كالتمكيفكعي كا 

كاالعتصاـ الحقيقي يكػكف بعػدـ طاعػة أهػؿ الكتػاب؛ فػاهلل يريػد لهػذ  الجماعػة المنقػذة التػي 
"فبل تطيع أهؿ الكتاب ، يادة البشرية أف يككف لها نظامها الخاص المنبثؽ مف كتاب اهللاصطفاها لق

                                                           

 (، مرجع سابؽ.19/76ة )مجمكع الفتاكل، شيخ اإلسبلـ ابف تيمي( 1)
(،  مفػاتي  الغيػب، الػرازم  234/ 1(، بحػر العمػـك لمسػمرقندم )7/61جامع البيػاف فػي ت كيػؿ القػرآف، الطبػرم )( 2)
 (، .16/ 4(، تفسير المراغي )2/65(، ، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد )8/309)
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كال تتمقػػػى عػػػنهـ كال تقتػػػبس منػػػاهجهـ.. ألف ذلػػػؾ يحمػػػؿ معنػػػى الهزيمػػػة الداخميػػػة كالتخمػػػي عػػػف دكر 
القيادة الذم أنشئت مف أجم  األمة اإلسبلمية كخاصػة أف أهػؿ الكتػاب يحرصػكف كػؿ الحػرص عمػى 

  (1) األمة عف عقيدتها." حرؼ هذ 

 : االعتصام ىو طريق الوحدة والقوة
٬ُمقا َوٓ ََجِقًعو اهللَِّ ٖمَِحبْؾِ  َوا٥ْمتَِصُؿقا: قاؿ تعالى َػ  َأ٥ْمَداءً  ٭ُمـُْتؿْ  إِذْ  ٥َمَؾقُْؽؿْ  اهللَِّ كِْعَؿيَ  َواْذ٭ُمُروا َٗمَػرَّ  ٫َمَلٮمَّ

فاالعتصػاـ بحبػؿ اهلل هػك األصػؿ كبػ  يكػكف ، [103: آؿ عمػراف]  وإِْٛمَقاًكت ٖمِـِْعَؿتِفِ  ٫َمَلْصَبْحُتؿْ  ٬ُمُؾقٖمُِؽؿْ  َٖم٧ْمَ 
"فهػك يكجػب عمينػا أف نجعػؿ ، كسكاء كاف المقصكد بحبؿ اهلل القػرآف أك الجماعػة، االجتماع كاالتحاد

كال بمػػذاهب نبتػػدعها.. ثػػـ ، ال بجنسػػيات نتبعهػػا، عميػػ  نجتمػػع كبػػ  نتحػػد، اجتماعنػػا ككحػػدتنا بكتابػػ 
لما في التفرؽ مف زكاؿ الكحدة التي هػي ، االنفصاـ بعد هذا االجتماع كاالعتصاـنهانا عف التفرؽ ك 
 كهذا دليؿ عمى أف االعتصاـ هك طريؽ الكحدة كالعزة كالقكة.، (2)معقد العزة كالقكة"

االعتصػػاـ كالتمسػػؾ بعهػػد اهلل كنهجػػ  كدينػػ  هػػك الركيػػزة األكلػػى التػػي تقػػكـ عميهػػا فػػ ذا كػػاف 
كهػذا ، (3)األخػكة فػي اهلل عمػى مػنهج اهلل لتحقيػؽ مػنهج اهلل الركيزة الثانيػة هػيفإف ، الجماعة المسممة

لتقػكل شػككتها كتكػكف لهػػا مكانتهػا المهابػة ككػؿ ذلػؾ مػػف ، مػا يجػب أف تكػكف عميػ  الجماعػػة المنقػذة
ظهار دين . عبلء كممت  كا   أجؿ إقامة شرع اهلل في األرض كا 

 (:  االعتصام طريق التميز )لمجماعة المنقذة
كال شؾ أف التميز الذم أردنا  هك ما تتميػز بػ  الجماعػة المنقػذة التػي اصػطفاها اهلل لقيػادة 

تباع مرضات ، البشرية فهي جماعة متميزة باعتصامها باهلل ككتاب  قامة منهج ..، كا   كا 

 : كقد كض  ذلؾ في عدة أمكر
 : عدم طاعة أىل الكتاب والتمقي عنيم . أ

َو َيو: قاؿ تعالى ذِ  َأُّيه ـَ اٮمَّ ـُقا ي ـَ  ٫َمِريًؼو ُٗمطِقُعقا إِنْ  َآَم ـَ  ِم ِذي  إِيََمكُِؽتؿْ  َٖمْعتدَ  َيتُردهو٭ُمؿْ  اٮمؽَِتتوَب  ُأوُٗمتقا اٮمَّ

ـَ    .[100: آؿ عمراف] ٭َمو٫مِِري

كهذا خطاب لمجماعة المسممة كتحذير كتنبي  كتكجيػ  كبيػاف خصػائص الجماعػة المسػممة "
لقػػػد جػػػاءت هػػػذ  األمػػػة المسػػػممة لتنشػػػئ فػػػي .كقكاعػػػد منهجهػػػا كتصػػػكرها كحياتهػػػا كطبيعػػػة كسػػػائمها..

                                                           

 (، مرجع سابؽ.438/  1صار، )في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، باخت( 1)
 ( مرجع سابؽ.17/ 4تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 2)
 ( .442/ 1انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 3)
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لنهػػي أف تنتصػػ  أك تقبػػؿ كلػػذلؾ جاءهػػا ا   (1) .ة"األرض طريقهػػا عمػػى مػػنهج اهلل كحػػد  متميػػزة ظػػاهر 
 َودَّ  :فػي قكلػ  تعػالىاألمػة إال الغػؿ كالحسػد كتبػيف ذلػؾ فهـ ال يحممػكف لهػذ    (2)منهـ رأينا أك مشكرة

ـْ  ٭َمثِٞمٌ  ـْ  َيُردهوَكُؽؿْ  ٮَمقْ  اٮمؽِتَوِب  َأْهؾِ  ِم وًرا إِيََمكُِؽؿْ  َٖمْعدِ  ِم ـْ  َٚمَسًدا ٭ُمػَّ ـْ  َأْكُػِسِفؿْ  ٥ِمـْدِ  ِم  ...اِلؼ َلؿ ٗمب٧م مو ٖمعد ِم

 .[111 :اٮمبؼرة]

 : التميز بالقرآن وبرسول اهلل   . ب

ـَ  َٙموَء٭ُمؿْ  ٬َمدْ ...: كفي ذلؾ قاؿ تعالى    .[15: المائدة] ُمب٧ِمٌ  َو٭مَِتوٌب  ُكقرٌ  اهللِ ِم

. "فاإلسػبلـ [101: آؿ عمػراف] ...َر١ُمتقٮُمفُ  َو٫مِتقُؽؿْ  اهللِ َآَيتوُت  ٥َمَؾتْقُؽؿْ  ُٗمتْتَٝم  َوَأْكُتؿْ ...: تعالىكقاؿ 
كمػف ، كفػي التشػريع المػنٌظـ ألمػكر حياتنػا كمهػا، منهج ذك خصػائص متميػزة فػي التصػكر االعتقػادم

  (3) ناحية القكاعد األخبلقية."

أف تتميػػز بػػ  الجماعػػة المنقػػذة التػػي حممػػت رسػػالة بػػد إذف ال، تميػػزت بػػ  األمػػة  فهػػذا القػػرآف
كرد فػي  فقػد كأمػا التميػز بالرسػكؿ ، فمنهج متميز يحتاج إلى جماعة متميزة تحمم ، إنقاذ البشرية
ف كاف بمفظ الخصكص ألالخطاب ف،  َر١ُمقٮُمفُ  َو٫مِقُؽؿْ  ﴿: قكل  تعالى كلكف  صحاب رسكؿ اهلل كا 

كالقػرآف الػذم أتػي بػ  فينػا فكػ ف رسػكؿ اهلل ، "ألف آثار  كعبلمات  مة؛لجميع األ يمنع أف يككف عامان ال
ف لـ نشاهد ."   (4) فينا كا 

نػػػ  كػػػاف ترجمػػػة لهػػػذا القػػػرآف فمثػػػؿ القػػػدكة لؤلمػػػة كمػػػف ثػػػـ القػػػدكة كتميػػػز الجماعػػػة بالرسػػػكؿ أ
ََم   :قاؿ تعالى، لمجماعة المنقذة بِ يٍ  ٫َم َْحَ ـَ  َر ِ م  ًَ  اهللَّ ـ

ِ ُؿْ  ٮم قْ  ۚ   ََل ٮَم ًَ ٭مُ  َو و ـ ظًّ ؾِقظَ  ٫َم ِى  ٪َم ؾْ َؼ قا اٮْم كَػضه َٓ 

ـْ  ٮمِتتَؽ  ِمتت َّٓ  َأْر١َمتتْؾـَوكَ  َوَمتتو ، [159: عمػػراف آؿ]  ...َٚمْق تتيً  إِ كهػػذ  الرحمػػة ، [107: األنبيػػاء] ٮمِْؾَعتتوَٜم٧ِمَ  َرَْحَ
ًٓ  ٫مِتتقُؽؿْ  َأْر١َمتتْؾـَو ٭َمتتََم : ترجمهػا قكلػ  تعػػالى قُؽؿْ وَ  َآَيوٗمِـَتتو ٥َمَؾتتْقُؽؿْ  َيْتُؾتتق ِمتتـُْؽؿْ  َر١ُمتتق ُؿُؽتتؿُ  ُيتتَز٭م   اٮمؽَِتتتوَب  َوُيَعؾ 

 .كرحمة في اآلخرة مف العذاب، فهذ  رحمة في الدنيا مف الشقاء  [151: البقرة] ...َواِِلْؽَؿيَ 

 
 

                                                           

 (.64/ 2(، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد )438/ 1المرجع السابؽ سيد قطب )( 1)
 (، مرجع سابؽ.6/60قرآف، الطبرم )انظر: جامع البياف في ت كيؿ ال( 2)
 (.221/ 1المرجع السابؽ، سيد قطب )( 3)
، لمسمرقندم )( 4)  (، مرجع سابؽ.234/ 1بحر العمـك
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 : رسالة التغيير التميز بقيادة البشرية وحملج. 

عػػدـ إف الجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل لقيػػادة البشػػرية كمٌيزهػػا بمػػنهج خػػاص كأمرهػػا ب
بػٌيف لهػا كػذلؾ ، كبٌيف لها أف االعتصاـ بػ  هػك طريػؽ الهدايػة كهػك الطريػؽ المسػتقيـ  التمقي مف غير 

ظهار دين  في قكلػ  تعػالى ـْ : طبيعة الرسالة المطمكبة منها إلعبلء كممت  كا  تيٌ  ِمـُْؽؿْ  َوٮْمَتُؽ  َيتْد٥ُمقنَ  ُأمَّ

ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوَٜمْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ  اخلَْٞمِ  إ٨َِم  فهػذا هػك طريػؽ ، [104: آؿ عمػراف] اُٜمْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأوٮَمِئَؽ  اُٜمـَْؽرِ  ٥َم
نقاذ ، القيادة كهذ  هي رسالة التغيير  تباع األهكاء كالشهكات.البشرية مف براثف الفساد ككيبلت اكا 

كسكاء كانت "الدعكة إلى الخير كاألمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر هك رسالة هذ  األمة 
التػي تميػزت بهػا  -رسػالة التغييػر –فهػي رسػالة الجماعػة المنقػذة   (1)ى سائر األمػـ أك بػيف أبنائهػا"إل

(، 2)هذ  الجماعة "إلقامة منهج اهلل في األرض كلتغميػب الحػؽ عمػى الباطػؿ كالمعػركؼ عمػى المنكػر"

 لؾ.كميزها بذ، اهلل هذ  الجماعة لقيادة البشريةالتي مف أجمها اصطفى هي هذ  الرسالة 

لػػى الصػػبلح كمػػ  ، كاالعتصػػاـ بكتابػػ ، إذف هػػك االعتصػػاـ بػػاهلل الطريػػؽ إلػػى الخيػػر كمػػ  كا 
لى قيادة البشرية كمها.  كا 

 :  نخمص إلى
ـْ ...االعتصاـ طريؽ الهداية  .1 اطٍ  إ٨َِم  ُهِدَي  ٫َمَؼدْ  ٖمِوهللِ َيْعَتِصؿْ  َوَم    [101: آؿ عمراف] ُمْسَتِؼقؿٍ  ِسَ

َٓ  ََجِقًعو اهللِ ٖمَِحْبؾِ  َوا٥ْمَتِصُؿقا االعتصاـ طريؽ الكحدة كالقكة .2 ٬ُمقا َو    [103: آؿ عمراف] ...َٗمَػرَّ

َػ  َأ٥ْمَداءً  ٭ُمـُْتؿْ  إِذْ  ٥َمَؾْقُؽؿْ  اهللِ كِْعَؿيَ  َواْذ٭ُمُروا...كمٌنػة  االعتصاـ نعمة مف اهلل  .3  ٬ُمُؾقٖمُِؽؿْ  َٖم٧ْمَ  ٫َمَلٮمَّ

 [103: فآؿ عمرا] ...إِْٛمَقاًكو ٖمِـِْعَؿتِفِ  ٫َمَلْصَبْحُتؿْ 

ـْ االعتصػاـ هػك طريػػؽ التميػز كأنػػ  هػك الطريػؽ إلػػى التغييػر  .4 تتيٌ  ِمتتـُْؽؿْ  َوٮْمتتَتُؽ  اخلَتتْٞمِ  إ٨َِم  َيتتْد٥ُمقنَ  ُأمَّ

ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوَٜمْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ     [104: آؿ عمراف] اُٜمْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأوٮَمِئَؽ  اُٜمـَْؽرِ  ٥َم

ظهػػػار هػػػذا الػػػديف كتحقيػػػؽ فحػػػرمه بالجماعػػػة المنقػػػذة التػػػي اصػػػطفاها  اهلل لقيػػػادة البشػػػرية كا 
ػػا معتصػػمة بػػاهلل حريصػػة عمػػى ، سػػاعية إلػػى مرضػػات ، االسػػتخبلؼ أف تحػػرص عمػػى أف تكػػكف دكمن

 إقامة منهج  في األرض.

 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.24/ 4تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 1)
 (، مرجع سابؽ.444/ 1في ظبلؿ القرآف، سيد قطب)( 2)
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 الصدق: الثالثالمطمب 
األمر الربػاني لممػؤمنيف بػ ف يككنػكا مػع في حياة الفرد كحياة الجماعة جاء ألهمية الصدؽ 

تو َيتو : ؛ فقػاؿ تعػالىالصػادقيف َ ـَ  َأُّيه تِذي ـُتقا اٮمَّ ُؼتقا َآَم توِد٬ِم٧مَ  َمتعَ  َو٭ُمقُكتقا اهللَ اٗمَّ أم مػع  [119: التكبػة]  اٮمصَّ
كفػي ، كالصػادقكف هػـ المعتصػمكف بالصػدؽ كاإلخػبلص فػي جهػادهـ إذا جاهػدكا ؛جماعة الصػادقيف

 (1)عهكدهـ إذا عاهدكا".

كبػالتقكل يسػتطيع ، كر  في حمؿ رسالة اإلسػبلـفالتقكل ضركرية لمفرد حتى يستطيع أداء د
كلػذلؾ ، كلكػف ال يسػتطيع القيػاـ بهػذ  التكػاليؼ كحػد ، إعبلء كممة اهلل كرفع راية الحػؽ كنصػرة الػديف

توِد٬ِم٧مَ  َمتعَ  َو٭ُمقُكقا جاء األمر الرباني  ، ألهميػة الجماعػة التػي تتسػـ بالصػدؽ فػي كػؿ أمكرهػا  اٮمصَّ
 لجماعة كالعمؿ مف خبللها.كأهمية االنتماء إلى هذ  ا

ف المتتبػػع آليػػات القػػرآف ا ف دٌؿ ، كخمسػػيف مػػرة لكػػريـ يجػػد أف الصػػدؽ كرد ذكػػر  خمسػػان كا  كا 
 هذا عمى شيء فيدؿ عمى أهمية الصدؽ كثمرت  في الدنيا كاآلخرة.

ػػ اهلل تعػػالى بػػٌيف كلقػػد تػػي قػػامكا بهػػا ليسػػتحقكا هػػذ  هػػـ الصػػادقكف كمػػا هػػي األعمػػاؿ ال فٍ مى
 : الصفة

ََم : تعالى قاؿ . أ ـُقنَ  إِكَّ ـَ  اُٜمْمِم ِذي ـُقا اٮمَّ ْ  ُ٘مؿَّ  َوَر١ُمقٮمِفِ  ٖمِوهللِ َآَم ؿْ  َوَٙموَهُدوا َيْرَٗموُٖمقا َل  ١َمبِقؾِ  ِٓم  َوَأْكُػِسِفؿْ  ٖمَِلْمَقاَِلِ

وِد٬ُمقنَ  ُهؿُ  ُأوٮَمِئَؽ  اهللِ   .[15: الحجرات] اٮمصَّ

 : ككذلؾ في قكل  تعالى . ب
ِ
ـَ  ٮمِْؾُػَؼَراء ـَ اٮمَّ  اُٜمَفوِٙمِري ـْ  ُأْٛمِرُٙمقا ِذي ؿْ  ِديوِرِهؿْ  ِم ـَ  ٫َمْضًًل  َيْبَتُغقنَ  َوَأْمَقاَِلِ  اهللِ ِم

ونَ  َوِرْوَقاًكو وِد٬ُمقنَ  ُهؿُ  ُأوٮَمِئَؽ  َوَر١ُمقٮَمفُ  اهللَ َوَيـُْْصُ    .[8: الحشر] اٮمصَّ

ا قاؿ تعالى قا َأنْ  اٮمِٟمَّ  ٮَمقَْس : ج. كفي آية البٌر أيضن ِق اٜمَ  ٬ِمَبَؾ  ُوُٙمقَهُؽؿْ  ُٗمَقٮمه َـّ  َواٜمَْغِرِب  ٩ْمِ
ـْ  اٮمِٟمَّ  َوٮَمؽِ ـَ  َم  َآَم

ـَ  َواَٜمَسو٭م٧ِمَ  َواٮمَقَتوَمك اٮمُؼْرَٖمك َذِوي ُٚمب فِ  ٥َمَٝم  اَٜموَل  َوَآَٗمك َواٮمـَّبِق ٧مَ  َواٮمؽِتَوِب  َواٜمًََلئَِؽيِ  أَِٛمرِ  َواٮمقَْقمِ  ٖمِوهللِ   َواْٖم

بِقؾِ  وِئؾ٧ِمَ  اٮمسَّ ٬َموِب  َوِٓم  َواٮمسَّ ًَلةَ  مَ َوَأ٬َمو اٮمر  ٭َموةَ  َوَآَٗمك اٮمصَّ ـَ  ٥َموَهُدوا إَِذا ٖمَِعْفِدِهؿْ  َواُٜمق٫ُمقنَ  اٮمزَّ توٖمِِري  ِٓم  َواٮمصَّ

 
ِ
  اٮمَبْل١َموء

ِ
اء َّ ـَ  ُأوٮَمِئَؽ  اٮمَبْلسِ  َوِٚم٧مَ  َواٮمَّضَّ ِذي    .[177: البقرة] اُٜمتَُّؼقنَ  ُهؿُ  َوُأوٮَمِئَؽ  َصَد٬ُمقا اٮمَّ

اؿ التػػػي اسػػتحؽ الصػػادقكف مػػف خبللهػػػا أف كر األعمػػذبلحػػظ فػػي اآليػػات السػػػابقة أنهػػا تػػالم
ػػكٍ ذ  األعمػػاؿ لتسػػتحؽ أف تي كحػػرمه بالجماعػػة المنقػذة أف تحػػرص عمػػى تحقيػػؽ هػ، يكصػفكا بػػذلؾ ؼ صى

وِد٬ُمقنَ  ُهؿُ  ُأوٮَمِئَؽ  بهذ  الصفة التي ذكرها اهلل في كتاب  الكريـ   .[8: ]الحشر  اٮمصَّ

                                                           

 .58/ص11تفسير المنار محمد رشيد رضا ج ( 1)
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  : الصادقيف نستمهـ عدة معافو لصدؽ ك كمف خبلؿ اآليات التي كرد ذكرها متحدثة عف ا
  :أ. الصدق شرط من شروط ال إلو إال اهلل

َى  ۚ    لأ  :يقػكؿ الحػؽ تبػػارؾ كتعػالى َٚمِستت ن اٮمـَّتتوُس  أَ قا أَ ٭ُمتت ٠ْمَ ن ُي قا أَ قٮُمتت ُؼ ـَّتتو َي ؿْ  آَم ُهتت  َٓ  َو

ـُتتتتقنَ  تَ ْػ دْ  ۚ    ُي َؼتتتت ٮَم ـَّتتتتو َو تَ ـَ  ٫َم ي ِذ تتتت ؾِِفؿْ  ِمتتتتـ اٮمَّ بْ َـّ  ۚ   ٬َمتتتت َؿ ؾَ ْع قَ تتتت ؾَ ُ ٫َم ذِ  اهللَّ تتتت ـَ اٮمَّ قا ي ٬ُم َد َـّ  َصتتتت َؿ ؾَ ْع قَ تتتت ٮَم  َو

ٖم٧ِمَ  وذِ َؽ   .[2-1: العنكبكت]اٮْم

مػف كػذب الكػاذب مػنهـ بابتبلئػ  ، في قيم  آمنػا بػاهلل يظهرف اهلل صدؽ الصادؽ منهـأم كل
نمػػا هػػك حقيقػػة ذات تكػػاليؼ ..فاإليمػػاف ليسػػت كممػػة تيقػػاؿ ، (1)لػػيعمـ صػػدق  مػػف كذبػػ   ؛ك  دي عىػػإيػػا  بً  ، كا 

َمــا ِمــْن   ": كفػػي هػػذا المقػػاـ قػػاؿ رسػػكؿ اهلل ، (2)يثبػػت إال الصػػادقكف ... كال.، كأمانػػة ذات أعبػػاء
 (3)"ِإالَّ َحرََّمُو المَُّو َعَمى النَّارِ ، َأَحٍد َيْشَيُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل المَِّو ِصْدًةا ِمْن َةْمِبوِ 

 : الصدق يعني اليقين.ب

ََم : قػاؿ تعػالى ـُقنَ  إِكَّ ـَ  اُٜمْمِم ِذي ـُقا اٮمَّ ْ  ُ٘مؿَّ  َوَر١ُمقٮمِفِ  ٖمِوهللِ َآَم ؿْ  َوَٙموَهُدوا َيْرَٗموُٖمقا َل  ِٓم  َوَأْكُػِسِفؿْ  ٖمَِلْمَقاَِلِ

وِد٬ُمقنَ  ُهؿُ  ُأوٮَمِئَؽ  اهللِ ١َمبِقؾِ   [15: الحجرات] اٮمصَّ

ْ  أم "المؤمنػكف الكٌمػػؿ الػػذيف آمنػػكا بػاهلل كرسػػكل   كال تزلزلػػكا بػػؿ ، أم لػػـ يشيػػكُّكا ، َيْرَٗمتتوُٖمقا َل
 (4) ثبتكا عمى حاؿو كاحدة كهي التصديؽ المحض."

،   كبمػا عنػد اهلل كبرسػكل   اليقػيف بػاهلل ، اليقيف الذم ال يخالطػ  شػؾ كال ريبػة
  (5)"فهذا التصديؽ المطمػئف الثابػت المسػتيقف.. هػك الػدافع إلػى العمػؿ كالجهػاد كبػذؿ الغػالي كالنفػيس"

 ممة اهلل كابتغاء مرضات .إلعبلء ك

 : الصدق دليل المحبة.ج

نسػتنبط أنػ  ، في اآليػات كالتػي هػي دليػؿ عمػى صػدقهـ األعماؿ التي كرد ذكرها مف خبلؿ
لف يستطيع البذؿ كالتضحية بالنفس كبالماؿ كبكػؿ مػا يممػؾ إال الػذم يحػب اهلل كرسػكل  كيسػعى إلػى 

                                                           

 (.6/263(، تفسير القرآف العظيـ ابف كثير)19/8انظر: جامع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم  )( 1)
 (، مرجع سابؽ.6/3349انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 2)
 ( كتاب العمـ، باب مف خص بالعمـ قكما دكف قـك كراهة أال يفهمكا. 1/37/128صحي  البخارم ) ( 3)
 (مرجع سابؽ.390لعظيـ، ابف كثير )تفسير القرآف ا( 4)
 (، مرجع سابؽ.3349/ 60في ظبلؿ القرآف، سيد قطب  )( 5)
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ـَ َواٮمَّ ...: مرضاة اهلل كفي ذلؾ قاؿ اهلل تعالى ـُقا ِذي "حبنا مطمقنػا مػف ، [165: البقرة] ...هللِ ُٚمبًّو َأ٢َمده  َآَم
  (1) كمف كؿ قيد.. أشٌد حبنا مف كؿ حب يتجهكف ب  إلى سكا ."، كؿ مكازنة

هكػػػذا يجػػب أف يكػػػكف الحػػب الحقيقػػػي هلل كلرسػػػكل  كلمجهػػاد فػػػي سػػبيم  كلػػػذلؾ قػػػاؿ .. .نعػػـ
٫ْمُتُؿقَهو َوَأْمَقاٌل  َو٥َمِشَٞمُٗمُؽؿْ  َوَأْزَواُٙمُؽؿْ  َوإِْٛمَقاُكُؽؿْ  ْٖمـَوُؤ٭ُمؿْ َوأَ  َآَٖموُؤ٭ُمؿْ  ٭َمونَ  إِنْ  ٬ُمْؾ  : تعالى وَرةٌ  ا٬ْم٠َمَ  ََتَْشْقنَ  َوِْمَ

ـُ  ٭َمَسوَدَهو ـَ  إٮَِمْقُؽؿْ  َأَٚمىَّ  َٗمْرَوْقهَنَو َوَمَسو٭مِ ٖمَُّصقا ١َمبِقؾِفِ  ِٓم  َوِٙمَفودٍ  َوَر١ُمقٮمِفِ  اهللِ ِم  َٓ  َواهلُل ْمِرهِ ٖمِلَ  اهلُل َيْلِتَ  َٚمتَّك ٫َم٠َمَ

كالصػادؽ هػك الػذم يقػدـ كػؿ هػذا فػي سػبيؿ اهلل كيكػكف حػب اهلل ، [24: التكبػة] اٮمَػو١ِمتِؼ٧مَ  اٮمَؼْقمَ  َُّيِْدي
كرسكل  كالجهاد في سبيم  أكلكية بالنسبة ل . "كليس المطمكب أف ينقطع المسمـ عػف األهػؿ كالعشػيرة 

ذ  العقيػػػػدة أف يخمػػػػص لهػػػػا القمػػػػب كيخمػػػػص لهػػػػا كالػػػػزكج كالكلػػػػد كالمػػػػاؿ كالعمػػػػؿ.. كػػػػبل إنمػػػػا نريػػػػد هػػػػ
 (2)الحب."

مطمػػػكب مػػػف المسػػػمـ أف يسػػػخر كػػػؿ هػػػذ  األشػػػياء فػػػي سػػػبيؿ اهلل فػػػي خدمػػػة هػػػذا الػػػديف  ك
 كنصرة ديف اهلل كالتمكيف لهذا الديف..، إلعبلء كممة اهلل

، مػػف أجػػؿ مرضػػاة المحبػػكب ؛لحػػب الػػذم يػػدفع المحػػب لمبػػذؿ كالتضػػحيةإنػػ  الصػػدؽ فػػي ا
 ؟!!  حبكب هك اهللكيؼ كالم

عػػػبلء كممتػػػ الجماعػػػة المنقػػػذة التػػػي اصػػػطفاها اهلل لحمػػػ كالبػػػد أف تحقػػػؽ ذلػػػؾ ، ؿ رسػػػالت  كا 
ـُقنَ  ٬َمْقًمو َْمِدُ  َٓ   :في حديث  عف المحبة يقػكؿ كخاصة أف اهلل  ـْ  ُيتَقادهونَ  أَِٛمرِ  َواٮمَقْقمِ  ٖمِوهللِ ُيْمِم  َمت

َدُهؿْ  اإِليََمنَ  ٬ُمُؾقِِبِؿُ  ِٓم  ٭َمَتَى  ُأوٮَمِئَؽ  ٥َمِشَٞمَِتُؿْ  َأوْ  إِْٛمَقاهَنُؿْ  َأوْ  َأْٖمـَوَءُهؿْ  َأوْ  َآَٖموَءُهؿْ  ٭َموُكقا َوٮَمقْ  َوَر١ُمقٮَمفُ  اهللَ َٚمودَّ   َوَأيَّ

ِري َٙمـَّوٍت  َوُيْدِٛمُؾُفؿْ  ِمـْفُ  ٖمُِروٍح  ـْ  َْمْ تَِفو ِم ـَ  إهَْنَورُ  ََتْ  اهللِ  ِٚمْزُب  َؽ ُأوٮَمئِ  ٥َمـْفُ  َوَرُوقا ٥مـفؿْ  اهلل رض ٫مِقَفو َٛموٮمِِدي

 َٓ  .[22: المجادلة]  اُٜمْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  اهللِ ِٚمْزَب  إِنَّ  َأ

أم ال يجتمػػع فػػي قمػػب كاحػػد إيمػػاف كامػػؿ  .كشػػ ف المػػؤمنيف أنهػػـ ال يػػكاٌدكف أعػػداء اهلل.."
مجماعػػة حتػػى ككػػ ف الرسػػالة فػػي هػػذ  اآليػػة ليسػػت فقػػط لؤلفػػراد كلكػػف ل، (3)مخمػػص مػػع مػػكاٌدة الكفػػار"

ألن  تعالى هك المتصؼ كحد  بكؿ مػا شػ ن  أف  ؛ف يككف حب اهلل تعالى فكؽ كؿ حبأتفم  فيجب 

                                                           

 (.154/ 1المرجع السابؽ، )( 1)
 (.3044/ 5المرجع السابؽ، )( 2)
 (، مرجع سابؽ.2619/ 3الكسيط لمزحيمي )( 3)
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حساف.. رل كبً  ككماؿو  مف جماؿو  ب  حى يي  كقد أغنى اهلل المؤمنيف الصادقيف عف كؿ ما فقدكا أك خافكا  .كا 
  (1) كاهلل كلي المؤمنيف..أف يفقدكا..

 : يرةكثالصدؽ كمكاطف الصدؽ في القرآف يجدها عف كالباحث 
 : اإلخالصالصدق في النية و  . أ

َّٓ  ُأِمُروا َوَمو   :قاؿ تعالى ـَ  ٮَمفُ  ُّمْؾِِص٧مَ  اهللََّ ٮمَِقْعُبُدوا إِ ي  ٬ُمْؾ : كقػاؿ تعػالى، [5: البينة]  ..ُٚمـََػوءَ  اٮمد 
ـَ  ٮَمفُ  ُّمْؾًِصو اهللََّ َأ٥ْمُبدَ  َأنْ  ُأِمْرُت  إِِن   ي  .[11: الزمر] اٮمد 

 : كفي ذلؾ قاؿ رسكؿ اهلل ، خبلص العبادة هلل كحد  ال شريؾ ل "إنما أيًمٍرتي بإ: أم

نََّمـا ِلُكـلع اْمـِرٍئ َمـا َنـَوى " مؤكػدان عمػى أهميػة الصػدؽ فػي النيػة ، (1)"..ِإنََّما األْعَمـاُل ِبالنعيَّـاِت َواِ 
 لقبكؿ العمؿ.

 : الصدؽ في التكبة . ب

وَب  ٮَمَؼد  :قاؿ تعالى ـَ َواٜمُْ  اٮمـَّبِل   ٥َمَٝم  اهلل ٗمَّ ـَ  َوإَكَصورِ  َفوِٙمِري ِذي َبُعقهُ  اٮمَّ ةِ  ١َمو٥َميِ  ِٓم  اٗمَّ  َمو َٖمْعدِ  ِمـ اٮْمُعْنَ

ـُْفؿْ  ٫َمِريٍؼ  ٬ُمُؾقُب  َيِزيغُ  ٭َمودَ  تفُ  ٥َمَؾتْقِفؿْ  َٗموَب  ُ٘مؿَّ  م  ِٚمتقؿٌ  َرُؤوٌف  ِِبِتؿْ  إِكَّ  َو٥َمتَٝم   :كقػاؿ تعػالى، [117: التكبػة] رَّ

ـَ  اٮمثًََّلَ٘ميِ  ِذي ًْ  إَِذا تَّكَٚم  ُٛمؾ ُػقا اٮمَّ َْرُض  ٥َمَؾقِْفؿُ  َوو٬َم ْٕ ًْ  ٖمََِم  ا ًْ  َرُٚمَب ـَ  َمْؾَجلَ  َٓ  َأنْ  َو٤َمـهقا َأْكُػُسُفؿْ  ٥َمَؾقِْفؿْ  َوَوو٬َم  ِم

َّٓ  اهللَِّ اُب  ُهقَ  اهللََّ إِنَّ  ٮمَِقُتقُٖمقا ٥َمَؾْقِفؿْ  َٗموَب  ُ٘مؿَّ  إٮَِمْقفِ  إِ ِٚمقؿُ  اٮمتَّقَّ  .[118: التكبة]  اٮمرَّ

عمػػى أهميػػة التكبػػة بػػؿ كالصػػدؽ فيهػػا كدليػػؿ ذلػػؾ أف اهلل أتبػػع هػػذ  اآليػػات هػػذ  اآليػػات تؤكػػد 
تو َيو  :مباشرة بقكل  تعػالى َ ـَ  َأُّيه تِذي ـُتقا اٮمَّ ُؼتقا آَم توِد٬ِم٧مَ  َمتعَ  َو٭ُمقُكتقا اهللََّ اٗمَّ أم اصػدقكا  ،[119: التكبػة] اٮمصَّ

 .باقي أنكاع الصدؽ عمي  ىنى بٍ الصدؽ في التكبة هك أساس يي ك  (2) كالزمكا الصدؽ تككنكا مع أهم 

قصة الثبلثة الذيف تخمفكا عف رسكؿ اهلل في غزكة مؤتة ثـ صػدقكا فػي تػكبتهـ عبػرة  في كلعؿ
كلهـ دكر في عزة األمػة  ليككنكا ربانييفلمجماعة المنقذة أف تحرص عمى تربية أفرادها عمى الصدؽ 

 .كتمكينها

 

                                                           

(، السػػػػػػعدم 1/869(، التفسػػػػػػير الكاضػػػػػػ  ) 209 - 10/208انظػػػػػػر: تفسػػػػػػير المنػػػػػػار، محمػػػػػػد رشػػػػػػيد رضػػػػػػا )( 1)
 (.10/83(، تفسير المراغي )1/332)
 تفسير القرآف العظيـ البف كثير.( 2)
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 : الصدق في الوالء ج. 

فػػالقرآف " (1)أك الميػػزاف الػدقيؽ فػػي النفػكس".، قػػؼ عميهػا المؤمنػكف"القاعػدة الثابتػػة التػي ي هػك
قػػػاؿ  (2)يربػػػي الفػػػرد المسػػػمـ عمػػػى أسػػػاس إخػػػبلص كالئػػػ  لربػػػ  كلرسػػػكل  كلعقيدتػػػ  كجماعتػػػ  المسػػػممة"

ِذُ  اهللَِّ َأ٪َمْٞمَ  ٬ُمْؾ   :تعالى ََمَواِت  ٫َمو٣مِرِ  َوٮمِقًّو َأَتَّ َْرضِ  اٮمسَّ ْٕ َٓ  ُيْطِعؿُ  َوُهقَ  َوا َل  َأ٭ُمقنَ  َأنْ  ُأِمْرُت  إِِن   ٬ُمْؾ  ،َعؿُ ُيطْ  َو  َأوَّ

َٓ  ،َمـَْل١ْمَؾؿَ  َـّ  َو ـَ  َٗمُؽقَك ٭م٧ِمَ  ِم ََم   :كقاؿ تعالى، [14: األنعاـ] اٜم٩ُْْمِ ـَ  َوَر١ُمقٮُمفُ  اهللَُّ َوٮمِقهُؽؿُ  إِكَّ ِذي ـَ  آَمـُقا َواٮمَّ ِذي  اٮمَّ

ًلةَ   ُيِؼقُؿقنَ  ٭َموةَ  َوُيْمُٗمقنَ  اٮمصَّ ناصر ينصركـ ليس لكـ أيها المؤمنكف "أم ، [55: المائدة] ُعقنَ َرا٭مِ  َوُهؿْ  اٮمزَّ
كفػي ذلػؾ إثبػات لنصػر اهلل ككاليتػ  كلنصػر  -بعضػكـ أكليػاء بعػض- إال اهلل تعالى كرسػكل  كأنفسػكـ

 َوَر١ُمتقٮَمفُ  اهللَّ َيَتتَقّل  َوَمتـ  :كلػذلؾ جػاء قكلػ  تعػالى (3)"مف يقيـ دين  مف الرسكؿ كالمؤمنيف الصادقيف

ـَ َواٮمّ    إذف هي الجماعة المنقذة التي تحرص عمى تحقيؽ الكالء هلل، اٮْمَغوٮمِبُقنَ  ُهؿُ  اهللِّ ِٚمْزَب  ٫َمنِنّ  آَمـُقاْ  ِذي
نصػػػر اهلل كاالسػػػتخبلؼ فػػػي األرض كرسػػػكل   بػػػؿ كالصػػػدؽ فيػػػ  كتربػػػي أفرادهػػػا عمػػػى ذلػػػؾ ليسػػػتحقكا 

 كالتمكيف.

 : د. الصدق في المعامالت

ذة كالتي يجب أف تتحرل الصػدؽ فػي كػؿ أمكرهػا فبلبػد مػف حيف الحديث عف الجماعة المنق
قاؿ ، تعالى الصدؽ مع اهللبدءان ب في أداء الرسالة المنكطة بها رفة أهمية الصدؽ في المعامبلت مع

ـَ    :تعالى لعهد عمى يتكقؼ الكفاء باكلـ  [23: األحزاب] ...٥َمَؾْقفِ  اهللََّ ٥َموَهُدوا َمو َصَد٬ُمقا ِرَٙموٌل  اْٜمُْمِمـ٧ِمَ  ِم

 ٭َمتونَ  اٮْمَعْفتدَ  إِنَّ  ٖمِوٮْمَعْفتدِ  َوَأْو٫ُمتقاْ  ... :فقػاؿ تعػالىعبلقتهـ باهلل بؿ جاء األمر الرباني لؤلفراد كالجماعة 

 .[34: اإلسراء] َمْسُموًٓ 

 َذا ٭َمونَ  َوٮَمقْ  ٫َمو٥ْمِدٮُمقا ٬ُمْؾُتؿْ  إَِذا وَ   :كأكد القرآف عمى الصدؽ في الشهادة كقكؿ الحؽ قاؿ تعػالى

 .[152: األنعاـ] ...ْرَٖمك٬مُ 

ـَ   :كفي أداء األمانة قاؿ تعالى ِذي ََموَكوِِتِؿْ  ُهؿْ  َواٮمَّ  . [8: المؤمنكف] َرا٥ُمقنَ  َو٥َمْفِدِهؿْ  ِٕ

                                                           

 .58، ص1طريؽ الدعكة في ظبلؿ القرآف أحمد فائز، ج( 1)
 (.2/907في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 2)
 (.6/365تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 3)
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فػػإف لػػـ تحػػرص الجماعػػة ، المعػػامبلت هػػذ  األمثمػػة التػػي ذكػػرت دلػػيبلن عمػػى أهميػػة الصػػدؽ فػػي
ناء دكلة اإلسبلـ فآلبد كأف تبنى عمى أسػاس كخاصة أف رسالتها ب  المنقذة عمى ذلؾ فمف يفعؿ ؟؟؟

 متيف.
 : العممه. الصدق في طمب ا

َّٓ  إٮَِمفَ  ٓ َأكَّفُ  اهللَُّ ٢َمِفدَ    :قاؿ تعالى َّٓ  إٮَِمتفَ  ٓ ٖمِوٮْمِؼْسطِ  ٬َموِئًَم  اٮْمِعْؾؿِ  َوُأْوٮُمقا َواْٜمًَلِئَؽيُ  ُهقَ  إِ  اٮْمَعِزيتزُ  ُهتقَ  إِ

يسػتحؽ  ال ك، ة عمى كحدانية اهلل ال يستطيع أف يشهد بها أم أحػدفالشهاد، [18: آؿ عمراف] اِْلَؽِقؿُ 
، يكػػكف مػػف خبللهػػا عػػدال يصػػم  لمشػػهادة ؛كاختصػػ  بصػػفاتو سػػامية، أف يؤديهػػا إال مػػف اصػػطفا  اهلل

أكلي العمـ بعد اهلل كمبلئكت  تشريفان لهـ كبيانػان لمكػانتهـ كعمػى رأس الصػفات التػي  كقد ذكر اهلل 
ـــنْ ": كفػػػي ذلػػػؾ يقػػػكؿ رسػػػكؿ اهلل ، لصػػػدؽيتصػػػؼ  بهػػػا هػػػؤالء ا ـــِو  َوَم ـــَتِمُس ِفي ـــا َيْم ـــَمَك َطِريًق َس

ب طمبػان أكيػدان مػرة بعػد كيمػتمس تػ تي هنػا بمعنػى يطمػ، (1)" ِبـِو َطِريًقـا ِإَلـى اْلَجنَّـةِ  َلـوُ  المَّوُ  َسيَّلَ  ِعْمًما
العمػػػـ فػػػي قكلػػػ  كلقػػػد أثنػػػى اهلل عمػػػى أهػػػؿ ، كفػػػي هػػػذا داللػػػة عمػػػى الصػػػدؽ فػػػي طمػػػب العمػػػـ، (2)مػػػرة

ـْ تعالى ََم  َيْعَؾؿُ  َأ٫َمَؿ ـْ  إٮَِمْقَؽ  ُأْكِزَل  َأكَّ ـْ  اِْلَؼه  َرٖم َؽ  ِم ََم  َأ٥ْمَؿك ُهقَ  ٭َمَؿ رُ  إِكَّ ٮَْمَبوِب  ُأوٮُمق َيَتَذ٭مَّ ْٕ  .[19: الرعد]    ا

 كأسػاس مرضػاة اهلل ك، اح العمؿالذم نخمص إلي  أف الصدؽ في كؿ شيء هك أساس نج
فعمينػا أف نحػػرص عمػػى تحقيػػؽ كػػؿ معػاني الصػػدؽ فػػي أنفسػػنا كأف نبػػذؿ ، اآلخػػرةالسػعادة فػػي الػػدنيا ك 

هذ  الجماعة المنقػذة التػي أخػذت عمػى عاتقهػا حمػؿ رسػالة ، قصارل جهدنا في العمؿ مع الصادقيف
اإلسبلـ كتحقيؽ منهج اهلل في األرض كاالنطبلؽ ب  إلى كؿ الناس لمنهضػة بهػـ كاالرتقػاء عمػى كػؿ 

 صعيد.

                                                           

، كتػػاب الػػذكر كالػػدعاء كالتكبػػة كاالسػػتغفار  بػػاب 4/2074ركا  مسػػمـ   .. 2/907فػػي ظػػبلؿ القػػرآف سػػيد قطػػب ( 1)
 فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كالذكر.

تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاهر القػػػامكس محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرزاؽ الحسػػػيني )مرتضػػػى الزبيػػػدم (، تحقيػػػؽ ( 2)
 (.1/68مجمكعة مف المحققيف  دار الهداية، )



 مكاصفات الجماعة المنقذة في القرآف الكريـ

 - 92 - 

 الفصؿ الثالث

 الصبر: راب ال المطمب
إف مقػػاـ الصػػبر مػػف العبػػادات يسػػاكم مقػػاـ الػػرأس مػػف الجسػػد؛ ألنػػ  هػػك الػػذم يعػػيف عمػػى 

كهك مف األهمية ، كلذلؾ ليس مف الغريب أف يرد ذكر  في القرآف ما يزيد عمى المائة مرة، االستمرار
 .رسالة اإلسبلـ كأدائها بما يرضي اهلل بمكاف لؤلفراد كلمجماعة المنكط بها حمؿ

  (1) الحبس كالكٌؼ كاإلمساؾ في ضيؽ.: الصبر في المغة: الن أك 

 ؛ كلذلؾ سمي شهر رمضاف شهر الصبر.(2)كهك حبس النفس عما تنازع إلي 

  (3) أعمى مقامات الصبر كأرقاها هك حبس النفس عمى ما يرتضي  الشرع كالعقؿ. ك

ا: ثانيان    (4) ال إلى اهلل. فهك ترؾ الشككل مف ألـ البمكل لغير اهلل: الصبر اصطبلحن
 : حكم الصبر

 "إف الصبر كاجب بإجماع األمة": قاؿ اإلماـ ابف القيـ

 ألف اهلل أمر ب  في كثير مف اآليات كأصؿ األمر إفادة الكجكب. . أ
تقُهؿُ  ٫َمتًَل ...: فقاؿ تعػالى، أن  نهى عف ضد  . ب فػإف تكليػة األدبػار  ،[15: األنفػاؿ] إَْدَٖمتورَ  ُٗمَقٮمه

 ابرة.هي ترؾ الصبر كالمص
كال ينجػػك مػػف ، فػػبل يفػػكز اإلنسػػاف بمحبػػكب، أف القػػرآف الكػػريـ رتٌػػب عميػػ  خيػػرم الػػدنيا كاآلخػػرة . ت

 (5) كما كاف كذلؾ كاف تحصيم  كاجبنا.، مكرك  إال بالصبر
 : فقاؿالقرضاكم  د. أما

" كهػػػػذا صػػػػحي  بالجممػػػػة ال فػػػػي التفصػػػػيؿ.. فالصػػػػبر عػػػػف : قػػػػكؿ ابػػػػف القػػػػيـ ىمعقبنػػػػا عمػػػػ
كعػػػػػف المكػػػػػرك  مسػػػػػتحب.. ككػػػػػذلؾ الصػػػػػبر عمػػػػػى الكاجبػػػػػات كاجػػػػػب.. كعمػػػػػى المحرمػػػػػات كاجػػػػػب.. 

                                                           

هػػ، دار القمػـ،  1412ػ  1(، تحقيػؽ صػفكاف عػدناف الػداكدم، ط474اني )المفردات فػي غريػب القػرآف، األصػفه( 1)
هػػػ، دار صػػادر ػ  1414ػ  3(، ط276دمشػػؽ بيػػركت، لسػػاف العػػرب، ابػػف منظػػكر األنصػػارم ) -الػػدار الشػػامية 

 بيركت.
كػػاظـ  (، تحقيػػؽ محمػػد عبػػد الكػػريـ1/387نزهػة األعػػيف النػػكاظر فػػي عمػػـ الكجػػك  كالنظػػائر، أبػػك الفػػرج الجػػكزم )( 2)

 ـ، مؤسسة الرسالة ػ لبناف ػ بيركت.1984 -هػ 1404ػ  1الراضي، ط
 القاهرة. -هػ، مكتبة الخانجى  1381(، تحقيؽ محمد فؤاد سركيف، 1/64مجاز القرآف، معمر بف المثنى )( 3)
 ـ، دار الكتب العممية ػ بيركت ػ لبناف.1983-هػ 1403، 1(، ط147/ 1التعريفات لمجرجاني )( 4)
يػػاؾ نسػػتعيف، ابػػف القػػيـ الجكزيػػة )مػػد( 5) (  بتصػػرؼ، تحقيػػؽ محمػػد 1/130ارج السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد كا 

 ـ، دار الكتاب العربي ػ بيركت.1996 -هػ  1416ػ  3المعتصـ باهلل البغدادم، ط
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 أف هذا أقرب إلى ما يقتضي  العقؿ كالشرع.كأرل  (1) المستحبات مستحب."

فهػػػذ  األحكػػػاـ التػػػي كردت دليػػػؿ عمػػػى أهميػػػة الصػػػبر كحتػػػى نعمػػػـ أف الصػػػبر مػػػف أعمػػػى 
كهذا شػرؼ ، ى كهك "الصبكر"بؿ إف الصبر اسـ مف أسماء اهلل الحسن، مقامات العبلقة مع اهلل 

أف تحػػرص عمػػى  حػػرص عمػػى االتصػػاؼ بػػ  كحػػرمه بالجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل  لمػػف
َو َيو: كيؼ ال كجاء األمر الرباني بذلؾ في قكل  تعػالى، ذلؾ ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ وا َآَم  َوَراٖمُِطقا َوَصوٖمُِروا اْصِٟمُ

ُؼقا  .[200: آؿ عمراف] ُحقنَ ُٗمْػؾِ  ٮَمَعؾَُّؽؿْ  اهللَ َواٗمَّ

 :  الصبر في القرآن
 : لقد كرد الصبر في القرآف الكريـ بمفهكميف

 كهك صبر المؤمف.: صبر محمكد .1

 : كهذا قسميف، كهك صبر الكٌفار: صبر مذمكـ .2

 صبرهـ في محاربة اإلسبلـ كاالستمرار في العناد. . أ

   (2) صبرهـ في اآلخرة عمى عذاب النار. . ب

الصػػبر أف نتطػػرؽ إلػػى صػػبر األنبيػػاء كالػػذم مثٌػػؿ لنػػا فيػػ  األنبيػػاء كال بػػد فػػي الحػػديث عػػف 
 : أف صبر األنبياء كاف قسميف تبيفكمف خبلؿ القرآف ، قدكة

 الصبر عمى االبتبلء كالرضا بقدر اهلل.: القسـ األكؿ

قامة حكم  الصبر: لقسـ الثانيا صػبر أكلػي العػـز مػف الرسػؿ  كهك، كهذا أشد، في الدعكة إلى اهلل كا 
هػػذا الػػذم تحتاجػػ  الجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل لحمػػؿ رسػػالة الػػدعكة إلػػى اهلل كحٌممهػػا رسػػالة ك 

كال شػؾ أف جماعػة هػذ  رسػالتها سػتكاج  عكائػؽ كابػتبلءات ، االستخبلؼ كأمانة القيػادة لهػذ  البشػرية
ػا بمحمػدو ، كلها في أكلي العـز مػف الرسػؿ خيػر قػدكة فػي الصػبر، كمؤامرات لػذم قػاؿ فيػ  كا ختامن

ـْ  َٚمَسـَيٌ  ُأ١ْمَقةٌ  اهللِ َر١ُمقلِ  ِٓم  ٮَمُؽؿْ  ٭َمونَ  ٮَمَؼدْ : الحؽ تبػارؾ كتعػالى  اهللَ َوَذ٭َمترَ  أَِٛمترَ  َواٮمَقتْقمَ  اهللَ َيْرُٙمق ٭َمونَ  ٜمَِ

ـَ  اٮمَعتتْزمِ  ُأوٮُمتتق َصتتَٟمَ  ٭َمتتََم  ٫َموْصتتِٟمْ : قكلػػ  تعػػالىكلقػػد جػػاء  األمػػر بالصػػبر فػي   [21: األحػزاب] ٭َمثِتتًٞما  ِمتت

١ُمؾِ     .[35: األحقاؼ]   ...اٮمره

                                                           

 ة.ـ، مكتبة كهبة، القاهر 1989-ق3/1410(، ط31 29انظر: كتاب الصبر في القرآف، د.يكسؼ القرضاكم )( 1)
 (.34، 33انظر: المرجع السابؽ، )( 2)
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ككيػػػؼ ، هللإلػػػى اي الػػػدعكة عػػػف صػػػبر األنبيػػػاء فػػػ قػػػد تحػػػدثكلػػػنعمـ أف القصػػػص القرآنػػػي 
نقػػاذهـ مػػف بػػراثف  مكصػػكؿ بهػػـ؛ لأقػػكامهـ كمػػؤامراتهـ صػػبركا عمػػى كيػػد لػػى الصػػبلح كا  إلػػى التكحيػػد كا 

 .الفساد كمف ثـ مرضاة اهلل 

ًْ  َوٮَمَؼدْ  :قاؿ تعالى  َٖم ـْ  ١ُمٌؾ رُ  ٭ُمذ  وا ٬َمْبؾَِؽ  ِم ُٖمقا َمو ٥َمَٝم  ٫َمَصَٟمُ تَكو َأَٗمتوُهؿْ  َٚمتَّك َوُأوُذوا ٭ُمذ  َٓ  َكْْصُ  َو

َل  ـْ  َٙمتوَءكَ  َوٮَمَؼدْ  اهللِ ٮمَِؽؾََِمِت  ُمَبد  "فكانػت هػذ  تسػمية مػف اهلل تعػالى لنبيػ  ، [34: األنعػاـ] اُٜمْر١َمتؾ٧ِمَ  َكَبتنِ  ِمت

بؿ اعتبرها أبػك السػعكد "أنهػا ليسػت  (1)تكذيب قكم  إيا "كتعزية ل  عما نال  مف المساءة ب محمد 
نما افتنافه في تسمي   ". (2) ت تسمية فقط كا 

كهػػػك المؤيػػػد بػػػالكحي كػػػاف بحاجػػػة إلػػػى تسػػػمية كتعزيػػػة ، فػػػإذا كػػػاف رسػػػكؿ اهلل : كأقػػػكؿ
فالجماعػػػة المنقػػػذة اليػػػـك أكثػػػر حاجػػػة ، كأيمػػػر بالصػػػبر كمػػػا صػػػبركا، باالقتػػػداء بمػػػف قبمػػػ  مػػػف الرسػػػؿ

، كالصػبر كمػا صػبر أكلػك العػـز مػف الرسػؿ، كضركرة لهذ  التسمية كالتعزية كاالقتػداء برسػكؿ اهلل 
فهػي المعػيف ، كالعٌدة هك الصبر المقتػرف بػالتقكل، كالمؤامرات كاحدة، كالطريؽ كاحدة، فالرسالة كاحدة

َوأَ  َيو : كلذلؾ كرد األمر بقكل  تعػالى، عمى تحقيؽ الصبر كالمصابرة كالمرابطة َـ  ُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ وا َآَم  اْصتِٟمُ

ُؼقا َوَراٖمُِطقا َوَصوٖمُِروا  .[200: آؿ عمراف] ُٗمْػؾُِحقنَ  ٮَمَعؾَُّؽؿْ  اهللَ َواٗمَّ

أحػػكج مػػا تكػػكف إليػػ  الجماعػػة المنقػػذة ليكػػكف لهػػا الػػدكر الفاعػػؿ فػػي مكاجهػػة   الخطػػابكهػػذا 
لػػػؾ يحتػػػاج إلػػػى صػػػبر كمصػػػابرة ككػػػؿ ذ، المػػػؤامرات كتحقيػػػؽ اإلنجػػػازات كتكػػػكف قػػػادرة عمػػػى التحػػػدم

نفس كحػػبس الػػ، كمرابطػػة.. كأعتبػػر أف الربػػاط هػػك أعمػػى مقامػػات الصػػبر فهػػك الربػػاط عمػػى حػػدكد اهلل
، إن  طريؽ شاؽ حافؿ بالعقبػات كاألشػكاؾ، "فالصبر هك زاد الطريؽ عمى ما يرتضي  الشرع كالعقؿ؛

تحقيؽ هذا المستكل مف الصبر يحتاج  كال شؾ أف (3) باإليذاء كاالبتبلء."، مفركش بالدماء كاألشبلء
 كالصبر عمى الطاعات.، قبم  إلى تحقيؽ الصبر عمى األهكاء كالشهكات

أمػػا المصػػابرة أف ال يكػػكف أعػػداء اإلسػػبلـ أصػػبر مػػف المػػؤمنيف؛ كشػػبهها سػػيد قطػػب ك نهػػا 
لػدفع كأنػ  مطمػكب مػنهـ مقابمػة الصػبر بالصػبر كالػدفع با، رهاف كسباؽ بيف أهؿ الحػؽ كأهػؿ الباطػؿ

 .(4)كالجهد بالجهد كاإلصرار باإلصرار

                                                           

 (.3/250(، كتفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )336/  11جامع البياف في تفسير القرآف، الطبرم )( 1)
 (، مرجع سابؽ.3/127إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد )( 2)
 (، . 551/ 1انظر في ظبلؿ القرآف،  سيد قطب )( 3)
 (.552المرجع السابؽ )( 4)



 مكاصفات الجماعة المنقذة في القرآف الكريـ

 - 95 - 

 الفصؿ الثالث

كفػػي معنػػى ، كفػػي الثغػػكر المعرضػػة لهجػػـك األعػػداء، اإلقامػػة فػػي مكاقػػع الجهػػاد: كالمرابطػػة
 عمى معاف متقاربة. (1)الصبر كالمصابرة كالمرابطة؛ الحظت شب  إجماع مف المفسريف

طػػة فػػي سػػاس المرابأف األ -مػػع تقػػديرم لمعممػػاء -: ـك المرابطػػة أقػػكؿكلعمػػي هنػػا فػػي مفهػػ
 مفهكمنا أشمؿ؛ فكؿه منا عمى ثغرو مف ثغكر اإلسبلـ.تحمؿ المرابطة أف الجهاد كلكف ذلؾ ال  ينفي 

 فالمرابطة عمى حدكد اهلل أساس في حمؿ الرسالة كتمكيف األمة كعزتها. -

فكػػػػذلؾ الطبيػػػػب كاإلعبلمػػػػي كالمػػػػدرس ، مػػػػا المجاهػػػػد مػػػػرابط عمػػػػى حػػػػدكد الػػػػكطفككلكػػػػف 
كلػػذلؾ قػػاؿ اهلل ، إذا ارتػػبط كػػؿ ذلػػؾ بتقػػكل اهلل كاستشػػعار مراقبتػػ ، لسياسػػي كالمحػػاميكاالقتصػػادم كا
ُؼقا تعالى معقبنا  كالمصابرة كالمرابطة عمى ألف التقكل هي التي تعيف عمى تحقيؽ الصبر   اهللََّ َواٗمَّ

ؤدم رسػػالتها كمػػا أجػدر أف تحقػػؽ الجماعػة المنقػػذة هػذ  المفػػاهيـ فػي أفرادهػػا كفػي نفسػػها لتػ، حقيقتهػا
 التي اصطفاها اهلل لها.

 العدل: الخامس المطمب
الجماعػػة أف العػدؿ صػػفة أساسػػية مػػف صػػفات يجػػب أف نعػػرؼ  عػػف الربانيػػة  الحػػديث فػي 

يكػػكف الجػػكر كالظمػػـ كالتنػػازع  فبػػدكف العػػدؿ ؛التها المنكطػػة  بهػػا عمػػى أكمػػؿ كجػػ المنقػػذة لتػػؤدم رسػػ
كلقػد أمػر اهلل ،  ذة أداء رسػالتها فػي تحكػيـ شػرع اهلللف تسػتطيع الجماعػة المنقػ حينهاك ، كالتناحر

ف دؿ هػػذا عمػػى شػػيء فيػػدؿ عمػػى اهتمػػاـ القػػرآف بهػػذ  الصػػفة لػػيعـ األمػػف  بالعػػدؿ فػػي آيػػات كثيػػرة كا 
  مختمفة.قرآف الكريـ بمعاف كثيرة ك كلقد جاءت كممة العدؿ في ال، كالسبلـ في العالـ

                       .(2)هك عكس الجكر كالظمـك  كالحؽ اإلنصاؼ: في المغةالعدؿ  ...أكالن 

ك ، عبارة عف األمػر المتكسػط بػيف طرفػي اإلفػراط كالتفػريط: في االصطبلحالعدؿ  ...ثانيان 
 كهذا هك األرج . (3)بمعنى آخر االعتداؿ كاالستقامة

 

 

                                                           

(، التفسػير الكسػيط، 1/162(، تيسير الكريـ الرحمف، السػعدم )4/261انظر تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 1)
(، الكشػػػاؼ المبػػػيف عػػػف حقػػػائؽ غػػػكامض 2/156(، معػػػالـ التنزيػػػؿ فػػػي تفسػػػير القػػػرآف، البغػػػكم )1/277لمزحيمػػػي )

 (.474/ 9، الفخر الرازم )(، مفاتي  الغيب1/460التنزيؿ، الزمخشرم )
انظػػػر كتػػػاب نزهػػػػة األعػػػيف النػػػػكاظر فػػػي عمػػػػـ الكجػػػك  كالنظػػػائر، جمػػػػاؿ الػػػديف، أبػػػػك الفػػػرج بػػػػف محمػػػد الجػػػػكزم ( 2)
 (، مرجع سابؽ.1/439)
 (مرجع سابؽ.1/147التعريفات لمجرجاني )( 3)
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ذا أردنا تقسيم العدل نجده ينقسم إلى ةسمين  : وا 

 .كالذم ال يشكب  ظمـ كهك عدؿ اهلل : . العدؿ المطمؽ1

 ب  اهلل. أمر كالذم  -العدؿ البشرم-العدؿ بيف الناس  .2

ًْ : فالعدؿ المطمؽ كرد ذكر  في قكل  تعالى َّ ًٓ  ِصْد٬ًمو َرٖم َؽ  ٭َمؾَِؿيُ  َوََت  [115: األنعػاـ] ...َو٥َمْد

ةٍ  ِمْثَؼوَل  َيْظؾِؿُ  َٓ  اهللَّ إِنَّ  :كفي قكل  تعػالى أف اهلل سػبحان  كتعػالى متصػؼ  "أم  ؛[40: النسػاء]   ...َذرَّ
كمػػف الظمػػـ أف ييػػنقص أحػػد مػػف أجػػر عممػػ  ، كمػػف الػػنقص الظمػػـ، ز  عػػف كػػؿ نقػػصن ػػكمي ، بكػػؿ كمػػاؿ

 .(1)شيئان كلك كاف بسيطان جدان "

  ًْ َّ ًٓ  ِصْد٬ًمو َرٖم َؽ  ٭َمؾَِؿيُ  َوََت ، " لقد تمت كممة اهلل سػبحان  صػدقان فيمػا قػاؿ كقػٌرر: أم  َو٥َمْد
كاهلل ، أك تقميػػد أك عػػادةو  أك حكػػـو  لقائػػؿ فػػي شػػريعةو  كلػػـ يبػػؽ بعػػد ذلػػؾ قػػكؿه ، فيمػػا شػػرع كحكػػـ كعػػدالن 

كصػاحب الحػؽ ، .. كهػك صػاحب الحػؽ فػي كضػع هػذا الميػزاف.سبحان  هك الػذم يعمػـ حقيقػة العبػاد
 .(2)في كزف الناس ب  "

ف المراد بالكممة هن، " كالكممة تيطمؽ عمى الجممة كالطائفة مف القكؿ .. كالشاهد .ا القرآف كا 
كأمػا تمامػ  عػدالن فمػف ، الذم أردنا  فػي اآليػة " صػدقان كعػدالن " العػدؿ المطمػؽ الػذم يتعمػؽ بػاهلل 

 .(3)كلممؤمنيف المهتديف بما يستحقكف "، حيث ككنها جزاء لمكافريف المعانديف لمحؽ بما يستحقكف

ما أمر ب  فهك العدؿ الػذم  كأف كؿ، كمف المفسريف مف اعتبر أف العدؿ في األمر كالنهي
 .(4)ال عدؿ سكا  

 .(5)( ِإنعي َحرَّْمُت الظ ْمَم َعَمى َنْفِسي): سيدالحديث القك في 

 

                                                           

لجديػد ػ بيػركت، كالتحريػر هػ، دار الجيؿ ا 1413ػ  10(، ط1/376التفسير الكاض ، الحجازم، محمد محمكد )( 1)
ـ، 1984(، 5/55، محمػد الظػاهر )«مجيػدتحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب ال»كالتنكير 

(، كتيسػير الكػريـ الػرحمف فػي تفسػير كػبلـ المنػاف، 1/321الدار التكنسية لمنشر ػ تكنس، كالتفسػير الكسػيط لمزحيمػي )
 ( .5/87(، كتفسير المنار )5/43مراغي )(، كتفسير ال1/179السعدم )

 (  باختصار.1196، 2/1195في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 2)
ـ، الػػدار التكنسػػية لمنشػػر  ػتكنس، تفسػػير المنار محمػػد  1984(  8/20التحريػػر كالتنػػكير  محمػػد الطػػاهر، )( 3)

 (.1/655(، كالتفسير الكاض ، الحجازم، محمد محمكد )8/11رشيد رضا، )
 ( .1/270(، كتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم)1/597التفسير الكسيط لمزحيمي )( 4)
 (، كتاب اآلداب، باب تحريـ الظمـ، دار الجيؿ ػ بيركت.8/16/6664صحي  مسمـ )( 5)
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 : كهك درجات مف حكـ اهلل  عان ابنإال إذا كاف  كال يككف عدالن : العدل البشريأما 

 : عدل األنبياء - أ
تتتو َداُوودُ  َيتتتو قػػاؿ تعػػػالى َْرضِ  ِٓم  قَػتتتيً َٛمؾِ  َٙمَعْؾـَتتتوكَ  إِكَّ ْٕ َٓ  ٖمِتتتوِْلَؼ   اٮمـَّتتتوسِ  َٖمتتت٧ْمَ  ٫َمتتتوْٚمُؽؿ ا  َٗمتَّبِتتتعِ  َو

 .[26:ص]...اَْلََقى
 اٮمـَّتتتوُس  ٮمَِقُؼتتقمَ  َواْٜمِقتتتَزانَ  اٮْمؽَِتتتوَب  َمَعُفتتؿُ  َوَأكَزٮْمـَتتتو ٖمِوٮْمَبق ـَتتوِت  ُر١ُمتتَؾـَو َأْر١َمتتتْؾـَو ٮَمَؼتتدْ كقػػاؿ تعػػالى 

 .[26:الحديد]...ٖمِوٮْمِؼْسطِ 
ًَ  َوإِنْ ...كقاؿ تعالى   .[42: المائدة]  اْٜمُْؼِسط٧ِمَ  َُيِىه  اهللَّ إِنَّ  ٖمِوٮْمِؼْسطِ  َٖمْقـَُفؿْ  ٫َموْٚمُؽؿ َٚمَؽْؿ

و َداُوودُ  َيو: في قكل  تعالىف  .[26: ص] ....َٛمؾِقَػيً  َٙمَعْؾـَوكَ  إِكَّ

 ؿ مػػف عنػػد  تبػػارؾ كتعػػالى كالز  نىػػبػػالحؽ المي  يحكمػػكالػػكالة األمػػكر أف  مػػف اهلل  كصػػيةه "
 تي إال أن  قدكة كأسكة لمف يػ، دك مع أف الخطاب كاف مكجهان لداك ، (1)يعدلكا عن  فيضمكا عف سبيم  "
 .تحقيؽ االستخبلؼك   بعد  كيرث  في حمؿ الرسالة

الهػػكل  اتبػػاعك .. ." فهػي الخبلفػػة فػػي األرض كالحكػػـ بػيف النػػاس بػػالحؽ كعػػدـ اتبػاع الهػػكل
 .(2)" األكؿ كعدـ التريث ك التبييفهك السير مع االنفعاؿ  -كفيما يخص نبي 

ماع إقػػرار لكنػػ  اسػػتعجؿ فػػي إصػػدار الحكػػـ قبػػؿ سػػ، كػػاف صػػحيحان  كدك دا ف حكػػـفػػإ كلمعمػػـ
 : كلذلؾ جاء  الخطاب في  اآلية ؛المدعى عمي 
و َداُوودُ  َيو َْرضِ  ِٓم  َٛمؾِقَػيً  َٙمَعْؾـَوكَ  إِكَّ ْٕ َٓ  ٖمِتوِْلَؼ   اٮمـَّتوسِ  َٖم٧ْمَ  ٫َموْٚمُؽؿ ا  ...٫مقضتؾؽ اَْلَتَقى بِتعِ َٗمتَّ  َو

  .أم كف عادالن ، [26: ص]

باتبػاع  أهػكائهـ  ال، تبػاع أهػكاء النػاس دكف عمػـبمعنى اكالكاض  مف اآلية أف األمر جاء 
َٓ  اهللَُّ َأْكتَزَل  ٖمِتََم  َٖمْقتـَُفؿْ  اْٚمُؽتؿْ  َوَأنِ   : كيؤيػد هػذا المعنػى قكلػ  تعػالى، عصػمهـ اهلل عػف ذلػؾهـ   َٗمتَّبِتعْ  َو

ـُقكَ  َأنْ  َواْٚمَذْرُهؿْ  ُهؿْ َأْهَقاءَ  ـْ  َيْػتِ  .[49: المائدة] ...إٮَِمْقَؽ  اهللَُّ َأْكَزَل  َمو َٖمْعضِ  ٥َم

 اٮمـَّتوُس  ٮمَِقُؼتقمَ  َواْٜمِقتَزانَ  اٮْمؽَِتتوَب  َمَعُفتؿُ  َوَأكَزٮْمـَتو ٖمِوٮْمَبق ـَتوِت  ُر١ُمتَؾـَو َأْر١َمتْؾـَو ٮَمَؼدْ : قكل  تعالىفي ك 

باألحكػاـ  اٮْمؽَِتتوَب  َمَعُفؿُ  َوَأكَزٮْمـَو، مف البياف كالػدالئؿ بلتبالمفص   "أم، [25: الحديد ] ....ٖمِوٮْمِؼْسطِ 

                                                           

 (. 7/53تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير: )( 1)
 (. 5/3018سيد قطب ) -في ظبلؿ القرآف( 2)
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 : كالهدؼ مف إرسالهـ هك، (1)" بالعدؿ () كالميزاف ، ك الشرائع
كصػػػبلبة المكقػػػؼ ، م المتػػػيف الفاضػػػؿ بالكتػػػاب اإللهػػػي كالعػػػدؿك المجتمػػػع القػػػنظػػػاـ  إقامػػػة"
 .(2)"الصناعة كازدهار

ػػظ ك  مػػف كػػؿ كلكػػف العػػدؿ الػػذم يجػػب عمػػى  ؛عػػدؿ األنبيػػاءقصػػكد لػػيس فقػػط الم أفالمبلحى
كهػػػذا هػػػك المطمػػػكب مػػػف ، مػػػف أجػػػؿ إحقػػػاؽ الحػػػؽ الػػػذم تقػػػـك عميػػػ  دكلػػػة اإلسػػػبلـ ؛يحمػػػؿ رسػػػالتهـ

 َوإِنْ  ...: بػالحكـ بالعػدؿ فػي قكلػ  تعػالى الػذم أمػر  اهلل   الجماعة المنقذة اقتداء برسكؿ اهلل

 ًَ  .[42: المائدة ] اْٜمُْؼِسط٧ِمَ  َُيِىه  اهللَّ إِنَّ  ٖمِوٮْمِؼْسطِ  ؿْ َٖمْقـَفُ  ٫َموْٚمُؽؿ َٚمَؽْؿ

تتتىه  اهللَّ إِنَّ ...كيػػػؼ ال تحػػػرص الجماعػػػة عمػػػى ذلػػػؾ كالعػػػدؿ صػػػفة يحبهػػػا اهلل 
  اْٜمُْؼِستتتط٧ِمَ  َُيِ

 [42:المائدة]

كقد كردت محبة اهلل لممقسطيف فػي أكثػر مػف آيػة فػي كتػاب اهلل كفػي هػذا حػث عمػى تحقيػؽ 
كمػع  ....ى عػدائهـ كفسػاد أخبلقهػـعمػ ؛فهذ  اآلية أمرتنا بالعدؿ في الحكـ حتى مع اليهػكد" ، العدؿ

مػع أف الخطػاب  "نػاتٍ رى أمى ": قاؿ -رحم  اهلل- كالمبلحظ أف سعيد حكل (3)" حكـ بينهـ إال بالعدؿنذلؾ فبل 
ف دؿ هػػػذا عمػػػى شػػػيء فيػػػدؿ عمػػػى أننػػػا مطػػػالبكف بتحقيػػػؽ العػػػد لمرسػػػكؿ  كػػػاف مكجهػػػان  ؿ اقتػػػداء كا 
عبلء كممة اهلل برسكؿ اهلل   .مف أجؿ نصرة هذا الديف كا 

 : (العدل في الحكم )عدل اإلمام -ب
واْ  َأن َيْلُمُر٭ُمؿْ  اهللَّ إِنَّ  : قػاؿ تعػالى ُؽُؿتقاْ  َأن اٮمـَّتوسِ  َٖمت٧ْمَ  َٚمَؽْؿتُتؿ َوإَِذا َأْهؾَِفتو إ٨َِم  إََموَكوِت  ُٗممده  ََتْ

  .[5: النساء] ...ٖمِوٮْمَعْدلِ 

ػلُّػخطػاب لػكالة األمػكر بػ داء األمانػة إلػى مػف كي في هذ  اآلية "  هـ كحقػكقهـ ئً ٍيػرهـ فػي فى كا أمى
 .(4)كما ائتمنكا عمي  مف أمكرهـ بالعدؿ بينهـ في القضية كالقسـ بينهـ بالسكية

 

                                                           

 (.22/201مع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم )جا( 1)
 (، مرجع سابؽ.2602، 2/2601انظر الكسيط لمزحيمي )( 2)
 ـ، مكتبة كهبة. 1992ق،  1412، 4(، ط400جند اهلل ثقافة كأخبلقان، سعيد حكل )( 3)
 (، مرجع سابؽ.493/ 8جامع البياف في ت كيؿ القرآف، اإلماـ الطبرم، )( 4)
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فػإذا حكػـ بالعػدؿ كجبػت طاعتػ  ، (1)"جماع السياسة العادلة كالكالية الصػالحة": كهذاف هما
َو َيو :ٗمعو٨مكرد في قكل  كهذا ما  ـَ  َأُّيه ِذي ١ُمقَل  َوَأ٣مِقُعقاْ  اهللَّ َأ٣مِقُعقاْ  آَمـُقاْ  اٮمَّ  َٗمـَوَز٥ْمُتؿْ  ٫َمنِن ِمـُؽؿْ  إَْمرِ  َوُأْوِٕم  اٮمرَّ

  ِٓم 
ٍ
ء وهُ  َرْ ١ُمقلِ  اهللِّ إ٨َِم  ٫َمُرده ـُقنَ  ٭ُمـُتؿْ  إِن َواٮمرَّ ـُ  َٛمْٞمٌ  َذٮمَِؽ  أِٛمرِ  َواٮْمَقْقمِ  ٖمِوهللِّ ُٗمْمِم  [59: النساء] َٗمْلِويًلً  َوَأْٚمَس

الشػػؾ أنهػػا كاجبػػة مػػا أقػػامكا حكػػـ اهلل ، (2)"ف ضػػيفت طاعػػة أكلػػي األمػػر إلػػى طاعػػة الرسػػكؿ
 .كحكمكا بالعدؿ كلف يككف ذلؾ إال بالعكدة إلى كتاب اهلل كرسكل 

ف كهػػذا مػػردكد؛ أل، أف هػػذا الكػػبلـ يعنػػي الجمػػكد الفقهػػي كعػػدـ االجتهػػاد كقػػد يظػػف ظػػاف   
 حكمإذا  ": سبلمنا يدعك إلى االجتهاد ما لـ يكف نصا لمكصكؿ إلى الحؽ كقد قاؿ الرسكؿ في ذلؾإ

ذا اجتيد اجتيد ثم الحاكم ف فاإلسػبلـ مػع االجتهػاد مػا لػـ  (3) "أخطـأ فمـو أجـرثم أصاب فمو أجران وا 
َٓ  ٖمِتوِْلَؼ   سِ اٮمـَّو َٖم٧ْمَ  ٫َموْٚمُؽؿ...: تعالى قاؿ ذلؾلك ، مف هكل لمحؽ كمنبثقان  يكف مجانبان   اَْلَتَقى َٗمتَّبِتعِ  َو

     .[26: ص]  ...اهللَِّ ١َمبِقؾِ  ٥َمـ ٫َمُقِضؾََّؽ 

... فتكػكف .كال تؤثر هكاؾ في قضائؾ بينهـ عمى الحؽ كالعدؿ في  فتجكر عف الحؽ " أم
 .(4)" مف الهالكيف

 : فضل العدل في الحكم وأثره في الرعية

فيهػػػا األمػػػة حيػػػث أنػػػ  يػػػدعك إلػػػى األلفػػػة كيبعػػػث عمػػػى العػػػدؿ الشػػػامؿ مػػػف القكاعػػػد التػػػي تصػػػم   .1
 .(5)الطاعة كتتعمر ب  الببلد كتنمك ب  األمكاؿ كي مف ب  السمطاف

كتحقيػػػؽ اإلخػػػاء بيػػػنهـ  ان عػػػيبػػػيف النػػاس جم العػػػدؿف ؛العػػدؿ لػػػ  دكر فػػػي تحقيػػػؽ مقاصػػد الشػػػريعة .2
دؼ مػػف التشػػريع هػػك الهػػ، ديػػنهـ كأخبلقهػػـ ككػػذلؾأعراضػػهـ كأمػػكالهـ كعقػػكلهـ كصػػيانة دمػػائهـ ك 

أداء  ؛كمػػف هنػػا نعمػػـ أف هػػذ  التكػػاليؼ منكطػػة بالجماعػػة المنقػػذة كهػػذا "هػػك خمقهػػا (6)اإلسػػبلمي.
 .(7)س بالعدؿ عمى منهج اهلل كتعميم "األمانة إلى أهمها كالحكـ بيف النا

                                                           

 (، مرجغ سابؽ.28/246فتاكم ابف تيمية )انظر مجمكع ( 1)
 (، .35/361انظر المرجع السابؽ )( 2)
(، كتػػػاب االعتصػػػاـ بالكتػػػاب كالسػػػنة، بػػػاب أجػػػر الحػػػاكـ إذا اجتهػػػد ف صػػػاب 9/108/7352صػػػحي  البخػػػارم )( 3)

 كأخط ، دار طكؽ النجاة.
 (، مرجع سابؽ.8/493جامع البياف اإلماـ الطبرم، )( 4)
 ـ، دار مكتبة الحياة. 1986(، 1/139نيا، الماكردم )أدب الديف كالد( 5)
ػ  2(، ط20انظػر: شػػريعة اإلسػػبلـ، خمكدهػػا كصػػبلحها لمتطبيػػؽ فػػي كػػؿ زمػػاف كمكػػاف، د. يكسػػؼ القرضػػاكم )( 6)

 ق، المكتب اإلسبلمي ػ بيركت.1397
 688في ظبلؿ القرآف، ( 7)
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 :  العدل في اإلصالح بين الناس -ج
ـَ  ٣َموِئَػَتتتونِ  َوإِنْ  : ذلػؾ فػي قكلػػ  تعػالى ضػ ك  ًْ  ٫َمتتنِنْ  َٖمْقتتـَُفََم  ٫َمَلْصتؾُِحقا ا٬ْمَتَتُؾتتقا ِمـ٧ِمَ اُٜمتتمْ  ِمت  َٖمَغتت

و تِل ٫َمَؼوٗمُِؾقا إُْٛمَرى ٥َمَٝم  إِْٚمَداَُهَ  إِنَّ  َوَأ٬ْمِسُطقا ٖمِوٮمَعْدلِ  َٖمْقـَُفََم  ٫َمَلْصؾُِحقا ٫َموَءْت  ٫َمنِنْ  اهللِ َأْمرِ  إ٨َِم  َٗمِػلءَ  َٚمتَّك َٗمْبِغل اٮمَّ

 .[9: راتالحج]  اُٜمْؼِسط٧ِمَ  َُيِىه  اهللَ

ا مػػػػله بمػػػػا فيػػػػ الرضػػػػا ك ، ف صػػػػمحكا أيهػػػػا المؤمنػػػػكف بينهمػػػػا بالػػػػدعاء إلػػػػى حكػػػػـ كتػػػػاب اهلل 
فإف رجعت الباغية بعد قتالكـ إياها إلى الرضا بحكػـ  ...بينهما بالعدؿ اإلصبلحكذلؾ هك ، امكعميه

   (1)نصاؼ بينهمايعني باإل: ا بالعدؿف صمحكا بينها كبيف الطائفة األخرل التي قاتمته، اهلل في كتاب 

َيــا : َةــاُلوا، اْنُصــْر َأَخــاَك َظاِلًمــا َأْو َمْظُموًمــا ": حػػديث رسػػكؿ اهلل كرد  كفػػي هػػذا المعنػػى
 .(2) " تَْأُخُذ َفْوَق َيَدْيوِ : َفَكْيَف َنْنُصُرُه َظاِلًما ؟ َةالَ ، َىَذا َنْنُصُرُه َمْظُموًما، َرُسوَل المَّوِ 

لكقكعػػ  بعػػد المظممػػة كقػػد أكػػد عمػػى  ()الظمػػـالحيػػؼ  ظٌنػػةم"كتقييػػد اإلصػػبلح بالعػػدؿ ألنػػ  
 .(3)لكا في كؿ ما ت تكف كما تذركف "دأم فاع(، طكاسً قٍ ذلؾ حيث قيؿ ) كأى 

المػكدة كاألخػكة ك األمػف  ةشػاعإبيف الناس ل  أهميت  العظمػى فػي  إف العدؿ في اإلصبلح
ي الجماعػػة المنقػػذة التػػي هػػف ؛بػػذلؾ لػػـ يكػػف هػػك القػػائـفػػإف كهػػذا دكر كلػػي األمػػر أك اإلمػػاـ ، كالسػػبلـ

  ؟إال جزء مػف هػذا اإلنقػاذ بيف الناساإلصبلح تحقيق  في ؿ العدؿ ك هك ، اصطفاها اهلل إلنقاذ البشرية
كقاعػدة عامػة محكمػة  ...لصػيانة المجتمػع تشػريعية ةكهػذ  قاعػد" ؟بعيدا عف  الظمػـ كالجػكر كالتفكػؾ

 .(4) "كالفبلح ثـ إلقرار الحؽ كالعدؿ  ،لصيانة الجماعة اإلسبلمية مف التفكؾ كالتفرؽ

 :  العدل في الشيادة -د
َو َيو: قاؿ تعػالى ـَ  َأُّيه ِذي ـُقاْ  اٮمَّ اِم٧مَ  ٭ُمقُكقاْ  آَم ـِ  َأوِ  َأكُػِستُؽؿْ  ٥َمتَٝم  َوٮَمقْ  هللِِّ ٢ُمَفَداء ٖمِوٮْمِؼْسطِ  ٬َمقَّ  اٮْمَقاٮمِتَدْي

تت َيتتو: كقػػاؿ أيضػان ، [135: النسػػاء]  ...َوا٬َْٕمتتَرٖم٧ِمَ  َ ـَ  وَأُّيه تتِذي ـُتتقاْ  اٮمَّ اِم٧مَ  ٭ُمقُكتتقاْ  آَم  َوَٓ  ٖمِوٮْمِؼْستتطِ  ٢ُمتتَفَداء هللِِّ ٬َمتتقَّ

ِرَمـَُّؽؿْ  ُؼقاْ  ٮمِؾتَّْؼَقى َأ٬ْمَرُب  ُهقَ  ا٥ْمِدٮُمقاْ  َٗمْعِدٮُمقاْ  َأَّٓ  ٥َمَٝم  ٬َمْقمٍ  ٢َمـَآنُ  ََيْ  ، [8: المائدة]  َٗمْعَؿُؾقنَ  ٖمََِم  َٛمبِٞمٌ  اهللَّ إِنَّ  اهللَّ َواٗمَّ

                                                           

 (.22/292انظر: جامع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم، )( 1)
( كتػػاب المظػػالـ كالغٍصػػب،  بػػاب: أىًعػػٍف أخػػاؾ ظالمػػا أك مظمكمػػا، دار طػػكؽ 3/128/2443صػػحي  البخػػارم )( 2)

 النجاة.
 (.8/120إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد العمادم   )( 3)
 (.6/3343ي ظبلؿ القرآف، سيد قطب ) ف( 4)
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العػدؿ  ...قامػة العػدؿ بػيف النػاسبنػداء الجماعػة المؤمنػة إلػى النهػكض بتكػاليؼ دكرهػا كا   يػةتبدأ اآل" 
  .(1)"مباشرة متخمصة مف كؿ عاطفة أك هكل أك مصمحة الذم تتعامؿ في  الجماعة مع اهلل

في قكؿ كممة الحؽ بعيدا عف الهكل كالعكاطؼ مهما كانت ، إن  العدؿ في الشهادة.. .نعـ
، فتقكل اهلل كقكؿ الحؽ مف أجؿ مرضػات  أهػـ مػف كػؿ هػذ  المصػال ، كانت المصمحةالقرابة كمهما 
 !كهؿ رسالة اإلنقاذ لمبشرية إال قائمة عمى ذلؾ؟؟، أهـ مف كؿ العبلقات كعبلقتنا باهلل 

صػػيغة مبالغػػة تػػدؿ عمػػى العنايػػة بإقامػػة القسػػط كتحريػػ  بالدقػػة التامػػة  (اميفقكلػػ  تعػػالى)قك  ك 
ليككنػػكا أعػػدؿ  ؛فيكػػكف العػػدؿ متحققػػا فػػي كػػؿ أمػػكر حيػػاتهـ، سػػخة فػػي النفػػكسرا يصػػب  ممكػػةحتػػى 

ـْ  :ٗمعو٨ماألمـ محققكف قكلػ   يٌ  َٛمَؾْؼـَو َوُِمَّ مػف خػبلؿ  .(2) [181: راؼعػاأل]  َيْعتِدٮُمقنَ  َوٖمِفِ  ٖمِوِْلَؼ   َُّيُْدونَ  ُأمَّ
كالقضػػػػاء فػػػػي النػػػػاس  كبػػػػاألخص فػػػػي الحكػػػػـ بػػػػيف"أهميػػػػة العػػػػدؿ فػػػػي كػػػػؿ األمػػػػكر  مػػػػا سػػػػبؽ يتبػػػػيف
كال عػػػالـ كال ، دكف تفرقػػػ  بػػػيف غنػػػي كال فقيػػػر ...ضػػػي كغيػػػر الشػػػهادات أمػػػاـ القا ءالخصػػػكمات كأدا

هػي األشػؽ فػي مجاهػدة ك  -كمػف عػدؿ فػي هػذ  األمػكر، (3)" إلػخ ... بيف مسمـ كغير مسمـجاهؿ كال
بػر أهػكف بعػد اسػتطاع أف يحقػؽ العػدؿ فػي األمػكر الحياتيػة ك التػي تعت -الهكل كالعاطفة كالمصمحة

بػػؿ كالعػػدؿ مػػع الػػنفس فػػي عػػدـ ، كالعػػدؿ بػػيف األكالد، العػػدؿ بػػيف الزكجػػات: كمػػف هػػذ  األمػػكرذلػػؾ 
 .ظممها بالشرؾ كال بالقتؿ

ب  يتحقؽ األمف االجتماعي " ، احد مف فرائض اهلل سبحان  كتعالىنخمص إلى أف العدؿ ك 
 .(4)"  سائر مياديف العمرافك  الدكلةك في األسرة كالعمؿ ، لئلنساف في اإلطاريف الفردم كالجماعي

بتحقيػؽ ، تحقيقها في أفرادها كفػي المجتمػعالجماعة المنقذة  المطمكب مفإذف هي الربانية 
  .العدؿ الذم أراد  اهلل في الحكـ بيف الناس كفي اإلصبلح كفي الشهادة بؿ في كؿ أمكر الحياة 

                                                           

 (.2/774المرجع السابؽ،  )( 1)
 (، مرجع سابؽ.5/371ر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، )انظ( 2)
 (، مرجع سابؽ.1/394الكسيط، د. كهبة الزحيمي )( 3)
 (، دار الشركؽ.92ػ89انظر اإلسبلـ كاألمف االجتماعي، د. محمد عمارة )( 4)
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 املبحث الثاىٌ 
 التنًص

ال شػػؾ أف جماعػػة رسػػالتها بنػػاء دكلػػة اإلسػػبلـ كتحقيػػؽ االسػػتخبلؼ أف تصػػبك إلػػى التميػػز 
 لى الحضارات بالتميز هي حضارة العمـ كاإليماف.كٍ أى يز عماد الحضارات؛ كى فالتم، في كؿ أمكرها

 : كلقد لخص سيد قطب مفهـك التميز ألمة اإلسبلـ في نقاط

 تميز التصكر كاالعتقاد. .1

 تميز القبمة كالعبادة. .2

 تميز االهتماـ كتميز الكياف.  .3

 تميز الهدؼ. .4

(1)تميز الراية.  .5
   

 : القرآف الكريـ نبلحظ كعند الحديث عف التميز مف خبلؿ

  أف اهلل ككض  ذلؾ في قكل  تعػالى، مٌيز آدـ بالعمـ كأسجد ل  المبلئكة:  َا١َْٕمََمءَ  َآَدمَ  َو٥َمؾَّؿ 

َفو  .[33: البقرة] ...ٖمَِل١ْمََمِئِفؿْ  َأْكبِْئُفؿْ  َآَدمُ  َيو ٬َموَل ، [31: البقرة] ...٭ُمؾَّ

 بؿ مٌيز  قبؿ خمق  حينما قاؿ تعالى :...  َٛمؾِقَػيً  إَْرضِ  ِٓم  َٙمو٥ِمٌؾ  إِِن... [30: البقرة].  

 ثـ مٌيز ذريت  فقاؿ تعػالى : ْْمـَو َوٮَمَؼد ْؾـَتوُهؿْ  َآَدمَ  َٖمـِل ٭َمرَّ ـَ  َوَرَز٬ْمـَتوُهؿْ  َواٮمَبْحترِ  اٮمتَٟم   ِٓم  َوََحَ ق َبتوِت  ِمت  اٮمطَّ

ْؾـَوُهؿْ  ـْ  ٭َمثِٞمٍ  ٥َمَٝم  َو٫َمضَّ  .[70: ءاإلسرا] َٗمْػِضقًًل  َٛمَؾْؼـَو ُِمَّ

 كمٌيز األنبياء مف بني آدـ فقاؿ تعالى : ـَ  ُأوٮَمِئَؽ ِذي ـَ  ٥َمَؾْقِفؿْ  اهلُل َأْكَعؿَ  اٮمَّ ـْ  اٮمـَّبِق ٧مَ  ِم يِ  ِم يَّ ـْ  َآَدمَ  ُذر   َوُِمَّ

ْؾـَو ـْ  ُكقٍح  َمعَ  ََحَ يِ  َوِم يَّ اِئقَؾ  إِْٖمَراِهقؿَ  ُذر  ـْ  َوإِْهَ  .[58: مريـ] ...َواْٙمَتَبْقـَو َهَدْيـَو َوُِمَّ

 كمٌيز بعض األنبياء عمى بعض فقاؿ تعالى : ١ُمُؾ  ٗمِْؾَؽ ْؾـَو اٮمره ـْ  ِمـُْفؿْ  َٖمْعضٍ  ٥َمَٝم  َٖمْعَضُفؿْ  ٫َمضَّ  ٭َمؾَّؿَ  َم

ـَ  ٥ِمقَسك َوَآَٗمْقـَو َدَرَٙموٍت  َٖمْعَضُفؿْ  َوَر٫َمعَ  اهلُل ْدَكوهُ  اٮمَبق ـَوِت  َمْرَيؿَ  اْٖم قاؿ ك   [253: البقرة] ...اٮمُؼُدسِ  ٖمُِروِح  َوَأيَّ
ـْ  َأ٥ْمَؾؿُ  َوَرٖمهَؽ : تعػالى ََمَواِت  ِٓم  ٖمَِؿ ْؾـَو َوٮَمَؼدْ  َوإَْرضِ  اٮمسَّ  َداُوودَ  َوَآَٗمْقـَتو َٖمْعتضٍ  ٥َمتَٝم  اٮمـَّبِق ت٧مَ  َٖمْعَض  ٫َمضَّ

    .[55: اإلسراء] َزُٖمقًرا

                                                           

 (، مرجع سابؽ.129/ 1انظر في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
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  كمٌيز محمد   ككض  ذلؾ في قكلػ " : َكـاَن ُكـل   :ُأْعِطيـُت َخْمًسـا َلـْم ُيْعَطُيـنَّ َأَحـٌد َةْبِمـي
ًة َوُبِعْثُت ِإَلـى ُكـلع َأْحَمـَر َوَأْسـَودَ  َوُأِحمَّـْت ِلـي اْلَغَنـاِئُم َوَلـْم َتِحـل  أَلَحـٍد ، َنِبيٍّ ُيْبَعُث ِإَلى َةْوِمِو َخاصَّ

ـالةُ ، َةْبِمي ، َصـمَّى َحْيـُث َكـانَ  َوُجِعَمْت ِلي اأَلْرُض َطيعَبًة َوَطُيورًا َوَمْسِجًدا َفَأي َما َرُجٍل َأْدَرَكْتـُو الصَّ
 .(1) "َوُأْعِطيُت الشََّفاَعةَ ، َوُنِصْرُت ِبالر ْعِب َبْيَن َيَديَّ َمِسيَرَة َشْيرٍ 

  ت  عف باقي األمػـ فقػاؿ تعػالىم  كمٌيز أي : ْتيٍ  َٛمتْٞمَ  ٭ُمـْتُتؿ ًْ  ُأمَّ ، [110: آؿ عمػراف] ...ٮمِؾـَّتوسِ  ُأْٛمِرَٙمت

ـِ  َوَٗمـَْفْقنَ  ٖمِوَٜمْعُروِف  ُرونَ َٗمْلمُ ...: كبٌيف سبب تمٌيزها فقاؿ تعالى ، [110: آؿ عمػراف] ...اُٜمـَْؽترِ  ٥َم

يً  َٙمَعْؾـَو٭ُمؿْ  َو٭َمَذٮمَِؽ : كقاؿ تعالى في مفهكـ التمٌيز لهذ  األمة    .[143: البقرة] ...َو١َمًطو ُأمَّ

فػػبل بػػد مػػف كجػػكد جماعػػة متميػػزة تسػػعى إلػػى  ؛كحتػػى يسػػتمر تميػػز األمػػة كتميػػز رسػػالتها
 ميز في أفرادها كفي مجتمعها كفي أمتها بؿ كفي العالـ أجمع.تحقيؽ الت

 هي الجماعة المنقذة التي تميزت عقيدة كعبادة كأخبلقنا كراية كأهدافنا ككياننا.إذف 

 .(كالرسكؿ قدكتنا، شهادة أف ال إل  إال اهلل محمدنا رسكؿ اهلل )اهلل غايتنا: فالعقيدة -

   [162: األنعاـ] اٮمَعوَٜم٧ِمَ  َرب   هللِ َوَُمَوِت  َوَِمَْقوَي  َوُكُسؽِل َصًَلِت  إِنَّ  ٬ُمْؾ : كالتصكر كالعبادة -

تتدٌ  :٬مقٮمتتفككضػػ  ذلػػؾ فػػي ، فػػي أخبلقػػ ، قٌكتػػ  كعممػػ ، فػػي هيبتػػ  كعٌزتػػ : كالكيػػاف المتمٌيػػز -  ُِمَؿَّ

ـَ  اهللِ َر١ُمقُل  ِذي اءُ  َمَعفُ  َواٮمَّ ورِ  ٥َمَٝم  َأ٢ِمدَّ ًعو َٗمَراُهؿْ  َٖمْقـَُفؿْ  ُرََحَوءُ  اٮمُؽػَّ ًدا ُر٭مَّ ـَ  ٫َمْضًًل  َيْبَتُغقنَ  ١ُمجَّ  َوِرْوَقاًكو اهللِ ِم

ـْ  ُوُٙمقِهِفؿْ  ِٓم  ١ِمقََمُهؿْ  ُجقدِ  َأَ٘مرِ  ِم  ٫َمَآَزَرهُ  ٢َمْطَلهُ  َأْٛمَرَج  ٭َمَزْرعٍ  اإِلْكِجقؾِ  ِٓم  َوَمَثُؾُفؿْ  اٮمتَّْقَراةِ  ِٓم  َمَثُؾُفؿْ  َذٮمَِؽ  اٮمسه

اعَ  ْعِجتُى يُ  ١ُمتق٬ِمفِ  ٥َمَٝم  ٫َمو١ْمَتَقى ٫َمو١ْمَتْغَؾظَ  رَّ تورَ  ِِبِتؿُ  ٮمَِقِغتقظَ  اٮمتزه متميػزكف فػي كػؿ ، [29: الفػت ] ...اٮمُؽػَّ
 ... الخ.في ترابطهـ مع بعضهـ البعض، في قكتهـ، في عزتهـ، في عبادتهـ ؛شيء

ظهار هذا الديف: كالهدؼ - ِذي ُهقَ : قاؿ تعالى، إعبلء كممة اهلل كا  ـِ  ٖمِوَلُتَدى َر١ُمتقٮَمفُ  َأْر١َمتَؾ  اٮمَّ  َوِديت

ـِ  ٥َمَٝم  ٮمُِقْظِفَرهُ  ؼ  اِلَ  ي فِ  اٮمد  ٭ُمقنَ  ٭َمِرهَ  َوٮَمقْ  ٭ُمؾ     [9: الص ؼ] اٜم٩ُْمِ

تِل اٮمِؼْبَؾيَ  َٙمَعْؾـَو َوَمو: قاؿ تعػالى: قبمةكالً  - ًَ  اٮمَّ َّٓ  ٥َمَؾْقَفو ٭ُمـْ ـْ  ٮمِـَْعَؾؿَ  إِ ١ُمتقَل  َيتَّبِتعُ  َم ـْ  اٮمرَّ  ٥َمتَٝم  َيـَْؼؾِتُى  ُِمَّت

َقـََّؽ ...ثـ قاؿ تعالى ، [143: البقرة] ...٥َمِؼَبْقفِ  ـَُقٮم   ، [144: البقرة] ...َٗمْرَووَهو ٬ِمْبَؾيً  ٫َمَؾ

 َوُيتْذ٭َمرَ  ُٗمْر٫َمعَ  َأنْ  اهلُل َأِذنَ  ُٖمُققٍت  ِٓم : تعالىتميز القبمة يعني تميز الرجاؿ الذيف يعمركف بيكت اهلل 

 .[36: النكر] َوأََصولِ  ٖمِوٮمُغُدو   ٫مِقَفو ٮَمفُ  ُيَسب ُح  ا١ْمُؿفُ  ٫مِقَفو

                                                           

 هػ، دار طكؽ النجاة. 1422، 1ب التيمـ، ط(، كتا1/74/335صحي  البخارم )( 1)
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أف القبمػػة ليسػػت مجػػرد ، الجماعػػة التػػي تتجػػ  إلػػى قبمػػة مميػػزة يجػػب أف تػػدرؾ معنػػى هػػذا االتجػػا 
نما رمز لمتمٌيز كاالختصاص  .(1)مكاف كا 

ََمَواِت  ُكقرُ  اهلُل: قاؿ تعالى، راية متميزة بعيدنا عف أم تحٌيز لشرؽ أك غرب: كالراية -  َوإَْرضِ  اٮمسَّ

َٙموَٙميُ  ُزَٙموَٙميٍ  ِٓم  اٜمِْصَبوُح  ِمْصَبوٌح  ٫مِقَفو ٭َمِؿْشَؽوةٍ  ُكقِرهِ  َمَثُؾ  َو اٮمزه ي   ٭َمْق٭َمٌى  ٭َمَلهنَّ ـْ  ُيق٬َمدُ  ُدر   ُمَبوَر٭َميٍ  ٢َمَجَرةٍ  ِم

٬ِمقَّيٍ  َٓ  َزْيُتقَكيٍ  َٓ  َذْ ْ  َوٮَمقْ  ُيِضءُ  َزْيُتَفو َيَؽودُ  ٪َمْرٖمِقَّيٍ  َو  . [ 35: النكر] ُكقرٍ  ٥َمَٝم  ُكقرٌ  َكورٌ  ََتَْسْسفُ  َل

كالتي مف أجمها كقؼ فػي كجػ  عشػيرت  ، األذل راية التي مف أجمها تحمؿ رسكؿ اهلل ال
َعَمى َأْن َأْتُرَك َىَذا اأَلْمَر َما ، َواْلَقَمَر ِفي ِشَماِلي، َلْو َوَضُعوا الشَّْمَس ِفي َيِميِني، َوالمَِّو َيا َعمع ": قائبلن 
 .(2) "  ِمَك ِفيوِ َأْو َأىْ ، َحتَّى ُيْظِيَرُه المَّوُ ، َتَرْكُتوُ 

بػؿ كالتػي استشػهد دكنهػا عبػد اهلل بػف أـ مكتػـك ، الراية التي تحمؿ مػف أجمهػا بػبلؿ العػذاب
، الرايػػة التػػي رفعهػػا صػػبلح الػػديف فػػي حطػػيف كحػػٌرر بيػػت المقػػدس، أكصػػال  كبقيػػت مرفكعػػة تٍ عىػػطٌ كقي 

فرفــ  عمــم ، ا الغربيــةفــي مواجيــة الرايــات المختمفــة منيــا الشــرةية ومنيــ}الرايػػة التػػي رفعهػػا البنػػا 
ا٣مِل َهَذا َوَأنَّ : كحقؽ قكل  تعالى (3) {اإلسالم السياسي الذي يجم  األمة حولو بُِعقهُ  ُمْسَتِؼقًَم  ِسَ  ٫َمتوٗمَّ

 َٓ ُبَؾ  َٗمتَّبُِعقا َو َق  اٮمسه ـْ  ٖمُِؽؿْ  ٫َمَتَػرَّ إذف هي راية متميزة ترفعها جماعة متميزة ، [153: األنعاـ] ...١َمبِقؾِفِ  ٥َم
 هي الجماعة المنقذة.أال ك 

بػد لمجماعػة المنقػذة أف تتميػز فػي الكسػائؿ لمكصػكؿ إلػى األهػداؼ كحتى يتحقؽ التميػز فبل
 : كهي عف التميز مف خبلؿ ستة مطالب كهذا استدعى الحديث، التي قامت مف أجمها

 الكسطية.: األكؿالمطمب 
 العالمية.: الثانيالمطمب 
 الكعي.: الثالثالمطمب 
 التخطيط. :الرابع المطمب
 التنظيـ.: الخامسالمطمب 
 التربية.: السادسالمطمب 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.129/ 1انظر:  في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
هػػ، دار التػراث، بيػركت، كالبػدء كالتػاريخ، المطهػر بػف  1387، 2(، ط2/326تاريخ الرسؿ كالممكؾ، الطبرم، )( 2)

(، 1/662امػؿ فػي التػاريخ، عػز الػديف بػف األثيػر )(، مكتبة الثقافة الدينية ػ بكر سعيد، كالك4/148طاهر المقدسي )
 ـ، دار الكتاب العربي ػ بيركت ػ لبناف.1997هػ / 1417، 1تحقيؽ عمر عبد السبلـ تدمرم، ط

 عماف. –ـ، مكتبة الرسالة الحديثة، األردف  1981 -هػ  1401، 2في آفاؽ التعاليـ، سعيد حكل، ط( 3)
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 الوسطية: األولالمطمب   
ر كى ذٍ تيػأف ، مف البديهي عند الحديث عػف األمػة الكسػط كمظػاهر الكسػطية التػي تميػزت بهػا

بمنهاجػ ؛ لتسػتحؽ  لشػرع اهلل كعمػبلن  يتصؼ بهذ  الصفة تطبيقان  فٍ لى مى الجماعة المنقذة كالتي هي أكٍ 
مػف هػذ  األمػة التػي اصػطفاها  عميهـ في اآلخرة كجػزءو  كتككف شاهدةن ، شهادة عمى الناس في الدنياال
                                        .اهلل

ف الم كيػؼ ال ؟ ، عف الكسطية كمظاهرها يجدها كثيرةالمتحدثة آليات القرآف الكريـ تبع تكا 
 .(1)كهك المنهج الكسط لؤلمة الكسط

يً  َٙمَعْؾـَو٭ُمؿْ  َو٭َمَذٮمَِؽ  : دمة تمؾ اآليات قكل  تعالىكفي مق  َتُؽقُكقاْ  َو١َمًطو ُأمَّ  اٮمـَّوسِ  ٥َمَٝم  ٢ُمَفَداء ٮم 

١ُمقُل  َوَيُؽقنَ  ، ف فػي بيػاف معنػى الكسػطالمفسػري كقد تعددت آراء، [143: البقػرة]   ...٢َمِفقًدا ٥َمَؾْقُؽؿْ  اٮمرَّ
 .(2)" أهؿ تكسط كاعتداؿ " بمعنى العدكؿ أمأف الكسط هنا  بي نا كمجاهد الطبرمفاإلماـ 

كػاف   ف رسػكؿ اهلل مسػتدالن بػ، ك الخيػار كاألجػكدهالكسط أف  "اعتبر فقد ابف كثيرأما  
هػذ  األمػة  ككػذلؾ أف، هي أفضػؿ الصػمكاتكأف الصبلة الكسطى ، في قكم  أم أشرفهـ نسبان  كسطان 

 .(3) مناهج كأكض  المذاهب"ها ب كمؿ الشرائع كأقـك الخصٌ  كسطان لما جعمها اهلل 

إف الكسط هك العػدؿ كالخيػار كذلػؾ " : كلقد جمع محمد رشيد رضا بيف المعنييف في قكل  
 .(4)" أف الزيادة عمى المطمكب في األمر إفراط كالنقص عن  تفريط كتقصير

كلػذلؾ اسػتحقت أف تكػكف  ؛ظ أف األمة بكسطيتها قد جمعػت بػيف كػؿ هػذ  المعػانيبلحى كالمي 
 .(5)" فتقيـ بينهـ العدؿ كالقسط كتضع لهـ المكازيف "، عمى الناس شاهدة

َتُؽقُكقاْ  : كل  تعالىق فيك  أف : ذكػركامػنهـ الطبػرم ، بعض المفسريف  اٮمـَّوسِ  ٥َمَٝم  ٢ُمَفَداء ٮم 
حػػديث اسػتدلكا بك ، (6)ؤلنبيػاء عمػػى أقػكامهـكأف هػذ  األمػة سػػتككف شػاهدة ل، الشػهادة تكػكف فػي اآلخػػرة

َىـْل : َفَيقُـولُ ، َلبَّْيَك َوَسـْعَدْيَك َيـا َربع : َفَيُقولُ ، ُيْدَعى ُنوٌح َيْوَم اْلِقَياَمةِ ": الذم قاؿ في    رسكؿ اهلل

                                                           

 (، المكتب اإلسبلمي.4نفراط، د. يكسؼ القرضاكم، )االجتهاد المعاصر بيف االنضباط كاال( 1)
 (.1/215(، كتفسير مجاهد )3/142جامع البياف في ت كيؿ القرآف،  )( 2)
 (، مرجع سابؽ.1/327)  -انظر تفسير القرآف العظيـ( 3)
 (، مرجع سابؽ.4/ 2تفسير المنار )( 4)
 (، مرجع سابؽ.1/130في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 5)
ـ البػػػػف كثيػػػػر (، كتفسػػػػير القػػػػرآف العظػػػػي1/215(، كتفسػػػػير مجاهػػػػد )3/145: المرجػػػػع السػػػػابؽ لمطبػػػػرم )انظػػػػر( 6)
(1/455 .) 
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ِتِو َىْل َبمََّغُكمْ : َفُيَقالُ ، َنَعمْ : َبمَّْغَت ؟ َفَيُقولُ  ، َمـْن َيْشـَيُد َلـكَ : َفَيُقولُ ، َما َأتَاَنا ِمْن َنِذيرٍ : َفَيُقوُلونَ ، أِلُمَّ
ََ ، ُمَحمٌَّد َوُأمَُّتوُ : َفَيُقولُ  ١ُمقُل  َوَيُؽقنَ ... "َفَتْشَيُدوَن َأنَُّو َةْد َبمَّ ، (1) [143: ]البقرة  ...٢َمِفقًدا ٥َمَؾْقُؽؿْ  اٮمرَّ

يتنافى ذلؾ مع شػهادتها كفي هذا داللة عمى أف هذ  األمة ستككف شاهدة عمى األمـ يـك القيامة كال 
كنـا مـ  " : الػذم ركا  عكرمػة بػف سػممة بػف األكػكع عػف أبيػ  قػاؿالحديث  كيدؿ عمى ذلؾفي الدنيا؛ 

ى ثنِ عميو بجنازة أخرى فأُ  رَّ ومُ ، وجبت: فقال، حسن ى عمييا بثناءٍ ثنِ عميو بجنازة فأُ  رَّ فم    النبي 
المالئكــة شــيداء اهلل فــي : يــا رســول اهلل مــا وجبــت؟ ةــال: ةــالوا، وجبــت: فقــال، عمييــا دون ذلــك

فهػػذا دليػػؿ عمػػى الشػػهادة فػػي ، (2)"دتم عميــو وجــبأنــتم شــيداء اهلل فــي األرض فمــا شــيِ و ، الســماء
 .الدنيا قبؿ اآلخرة

أهميػة الكسػطية لمجماعػة المنقػذة التػي اصػطفاها اهلل لتحمػؿ رسػالة اإلسػبلـ هنا تػ تي مف ك 
ة تككف فالجماعة حينما تحقؽ الكسطي ؛تستحؽ أف تككف شاهدة عميهـبذلؾ العدؿ بيف الناس ك  كتقيـ

كقادرة عمػى أداء دكرهػا المنػكط بهػا فػي إعػبلء كممػة ، اء األفراد حقكقهـ كاالرتقاء بهـقادرة عمى إعط
  .اهلل كرفع راية الحؽ خفاقة عالية

حتػػى تتحقػػؽ الكسػػطية فػػي الجماعػػة فيجػػب عمػػى كػػؿ فػػرد منهػػا أف يحػػرص عمػػى تحقيػػؽ ك  
تقاء بنفس  كأداء كاجب  نحك بيت  كمجتمع  مف عمى االر  قادران  ليككف إنسانا سكيان ، الكسطية في حيات 

عمى خدمة الجماعة كأداء دكر   خبلؿ العبلقات كاالرتباطات الكاجب عمي  أداؤها كمف ثـ يككف قادران 
  .نحكها

 : منهاد أف هناؾ مظاهر تخص الفر  البد مف معرفةمظاهر الكسطية  ي الحديث عففك 

 : التوسط في العقيدة: أوالً 
اطَ  ۚ   اُٜمستَِؼقؿَ  اطَ اٮمْص   اهِدَكو: تعالىكردت في قكل   ـَ  ِسَ ِذي ًَ  اٮمَّ  اَٜمغُضقِب  ٪َمٞمِ  ۚ   ٥َمَؾقِفؿْ  َأكَعؿ

وٮم ٧مَ  َوَٓ  ۚ   ٥َمَؾقِفؿْ   .[7-6: ]الفاتحة  اٮمضَّ

في عقيدت  فبل هك المتشدد المفرط فػي تشػدد   أراد مف الفرد أف يككف متكازنان   إف اهلل 
 ِٓم  َٗمْغُؾتقاْ  َٓ  اٮْمؽَِتتوِب  َأْهتَؾ  َيتو ٬ُمتْؾ : بؿ حػٌذر اهلل مػف الغمػٌك فػي قكلػ ، دع لمحدك ضيٌ كال هك المقصر الم

ـَ : ٗمعو٨موأيضًو ٖم٧ّم ٥مو٬مبي اٮمذي يػّرط ويتجووز ٫مؼول ، [77: المائػدة] ...اِْلَؼ   ٪َمْٞمَ  ِديـُِؽؿْ  ـَ  ٮُمِع ِذي  ٭َمَػتُرواْ  اٮمَّ

                                                           

 (، كتاب تفسير القرآف، باب قكل  تعالى: "ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطان".4487/  21/ 6صحي  البخارم )( 1)
ـ، تحقيػػؽ عبػػد الفتػػاح  1986 –ق  1406، 2(، ط4/49/1932سػػنف النسػػائي، كتػػاب الجنػػائز، بػػاب الثنػػاء )( 2)

 (: صحي .2/1139أبك غدة، مكتب المطبكعات اإلسبلمية ػ حمب، كقاؿ األلباني )صحي  الجامع الصغير 
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اِئقَؾ  َٖمـِل ِمـ ـِ  كَو٥ِمقَس  َداُوودَ  ٮمَِسونِ  ٥َمَٝم  إِْهَ ٭َموُكقاْ  ٥َمَصقا ٖمََِم  َذٮمَِؽ  َمْرَيؿَ  اْٖم  فبل غمكٌ  ، [78: المائدة]  َيْعَتُدونَ  وَّ
 .كتشدد كال تفريط كاعتداء

 : التوسط في العبادات: ثانياً 
إف المتتبػػع لآليػػات التػػي تحػػدثت عػػف الكسػػطية فػػي العبػػادات يجػػدها تحمػػؿ معػػاني اليسػػر 

كبمعنى ، (1)ها أم " طاقتها "كسعى ، [286: البقػرة] ...ُو١ْمَعَفو إَِّٓ  ْػًسوكَ  اهللُّ ُيَؽؾ ُػ  َٓ  كالتخفيؼ مف باب
فس البشػرية بمػا يتكافػؽ فنجػد أف اهلل تعػالى تعامػؿ مػع الػن، (2)" فبل يضيؽ عميهػا كال يجهػدها ": آخر

  .كف رككف إلى الحياة الدنياكلكف د، ؿٌ مى حتى ال تى ، مع الفطرة

 : في الصالة

َفترْ  َوَٓ : قكل  تعػالى ًْ  َوَٓ  ٖمَِصتًَلٗمَِؽ  َْمْ و٫مِت تو َُتَ "أم ال ترائػي بهػا فػي ، [110: اإلسػراء] ...ِِبَ
" ال تجعػػػؿ صػػػبلتؾ فػػػي مكػػػاف غيظػػػان : كمػػػف المفسػػػريف مػػػف قػػػاؿ، (3)هػػػا فػػػي السػػػر "فً خٍ العبلنيػػػة كال تي 

ة كالثػػاني هػػك األرجػػ  كخاصػػة فػػي بدايػػة الػػدعك .(4)عػػف أصػػحابؾ فتخفػػي عػػنهـ " سػػٍر كال تي ، لممشػػركيف
 حتى ال يككف ذلؾ سببا لبطش المشركيف بهـ.

 : في الصوم
 أف ييسر أم " ، [185: البقرة]  ...اٮْمُعْنَ  ٖمُِؽؿُ  ُيِريدُ  َوَٓ  اٮْمقُْنَ  ٖمُِؽؿُ  اهللُّ ُيِريدُ ...: قكل  تعالى

 .(5)"  عميكـ بكضع  عنكـ الصـك في السفر كالمرض

 : في الحج
ٍ   إ٨َِم  وٮْمُعْؿَرةِ ٖمِ  ََتَتَّعَ  ٫َمَؿـ...: قكل  تعالى ـَ  ا١ْمَتقَْنَ  ٫َمََم  اِْلَ  .[196: البقرة] ...اَْلَْدِي  ِم

 : في الزكاة
تفُ  َوآُٗمتقاْ  َأْ٘مَؿترَ  إَِذا َ٘مَؿتِرهِ  ِمتـ ٭ُمُؾتقاْ ...: قكل  تعالى تفُ  ٫ُمقاْ ترُٗمْست َوَٓ  َٚمَصتوِدهِ  َيتْقمَ  َٚمؼَّ تىه  َٓ  إِكَّ

 َُيِ

٫م٧ِمَ   .[141: األنعاـ] اٜمُْْنِ
                                                           

 هػ، تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد، منشكرات محمد عمي بيضكف. 1423، 1(، ط1/44تفسير التسترم )( 1)
 مرجع سابؽ. (،6/129جامع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم )( 2)
 (، مرجع سابؽ.1/443تفسير مجاهد )( 3)
، ط7/129ت كيبلت أهؿ السنة، الماتريدم، )( 4) ـ، دار الكتب  2005 -هػ  1426، 1(، تحقيؽ د. مجدم باسمـك

 بيركت، لبناف. -العممية 
عراب ، الزجػاج )( 5) ـ، عػالـ  1988 -هػػ  1408، 1(، تحقيػؽ عبػد الجميػؿ عبػد  شػمبي، ط1/254معاني القرآف كا 

 الكتب ػ بيركت.
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 "ال تعطػػكا  أك، (1)"فقػكا أمػكالكـ كصػدقاتكـ عمػى غيػر الجهػة التػي افترضػت عمػيكـأم ال تن"
النهػػي عػػف اإلسػػراؼ ال يكػػكف فػػي  عتبػػر أفامػػف المفسػػريف مػػف ك ، (2)"يبقػػى لعيػػالكـ شػػيء كم ػػ  حتػػى 

 .(3)ألنها معمكمة محدكدة ؛الزكاة

 : التوسط في اإلنفاق: ثالثاً 
َعتتتْؾ  َوَٓ : قػػػاؿ تعػػػالى ـُِؼتتتَؽ  إ٨َِم  ُؾقٮَمتتتيً َمغْ  َيتتتَدكَ  َْمْ  َمُؾقًمتتتو ٫َمَتْؼُعتتتدَ  اٮْمَبْستتتطِ  ٭ُمتتتؾَّ  َٗمْبُستتتْطَفو َوَٓ  ٥ُم

ُْسقًرا   [29: اإلسراء]ِمَّ

كالتبػػذير إفػػراط فػػي ، فالبخػػؿ إفػػراط فػػي اإلمسػػاؾ، (4)أم اسػػمؾ بػػيف األمػػريف طريقػػان كسػػطان "

يتكسطكف في  ذيفى العمى بؿ كأثن، (5) بالتكسط   كلذلؾ أمر اهلل؛كهما خمقاف مذمكمافاإلنفاؽ 
ـَ : فقاؿ تعالى، اإلنفاؽ ِذي ْ  َأكَػُؼقا إَِذا َواٮمَّ ْ  ٫ُمقاُيْن  َل وا َوَل   .[67: الفرقاف] ٬َمَقاًمو َذٮمَِؽ  َٖم٧ْمَ  َو٭َمونَ  َيْؼ٠ُمُ

، (6)أم تػرؾ اإلسػراؼ كالتقتيػر"، "االعتداؿ في اإلنفاؽ: كهذ  صفة مف صفات عباد الرحمف
فاإلسػػراؼ مفسػػدة لمػػنفس كالمػػاؿ كالمجتمػػع ، حػػدث اخػػتبلالن فػػي المجتمػػعكعػػدـ تحقيػػؽ هػػذا االعتػػداؿ ي

فالمػاؿ أداة ، ألف في  حبس الماؿ عف انتفػاع صػاحب  بػ  كانتفػاع الجماعػة مػف حكلػ  ؛ككذلؾ التقتير
، عمػػى الػػذيف يتكسػػطكف بػػيف األمػػريف كلػػذلؾ أثنػػى اهلل  ؛(7)اجتماعيػػة لتحقيػػؽ خػػدمات اجتماعيػػة

 لعمارة األرض كبناء دكلة اإلسبلـ. عة المنقذة التي اصطفاها اهلل كهذ  سمة أساسية لمجما

 :  التوسط في األخالق: رابعاً 
َٓ : تعالى قاؿ رْ  َو كَ  ُٗمَصع  َٓ  ٮمِؾـَّوسِ  َٛمدَّ َْرضِ  ِٓم  ََتْشِ  َو ْٕ  ِمـ َوا٪ْمُضْض  َمْشقَِؽ  ِٓم  َوا٬ْمِصدْ ۚ   َمَرًٚمو ا

َْصَقاِت  َأكَؽرَ  إِنَّ  َصْقٗمَِؽ  ْٕ تكبران  أم ال تعرض بكجهؾ عمف تكممهـ؛، [19-18: لقماف] اِْلَِؿٞمِ  ٮَمَصْقُت  ا

                                                           

عراب ، الزجاج )( 1)  (.2/298معاني القرآف كا 
 (.1/378الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، الكاحدم )( 2)
ـ،  2008 -هػػػػ  1429، 1(، ط3/2212انظػػػر الهدايػػػة إلػػػى بمػػػكغ النهايػػػة، أبػػػك محمػػػد مكػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب )( 3)

 جامعة الشارقة. -راسات اإلسبلمية كمية الشريعة كالد -مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة 
 ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب ػ مصر.3(، تحقيؽ إبراهيـ البسيكني، ط2/345لطائؼ اإلشارات، القشيرم )( 4)
 (.20/329انظر: مفاتي  الغيب، الرازم )( 5)
 (2/1812الكسيط لمزحيمي، )( 6)
 (.5/2579انظر: في ظبلؿ القرآف  سيد قطب، )( 7)
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ف كػاف هػذا ضػ (1)كاستحقاران كلكف ألػف جانبػؾ كابسػط كجهػؾ  ؛ركرم لمفػرد كخاصػة مػف يمثػؿ القػدكةكا 
فالمشػػية ، ليككنػػكا نبراسػػا ؛فهػػك أكثػػر ضػػركرة لمجماعػػة المنقػػذة أف تحػػرص عميػػ  كتحققػػ  فػػي أفرادهػػا

دليؿ أدبو كالغض مف الصكت ، ماضية في بساطة كانطبلؽ دكف تمكؤ كال تبختيرالقاصدة الهادفة  ال
عػػبلء كممتػػ   كهػذا قمػػة التميػػز لهػذ  الجماعػػة التػي اصػػطفاها اهلل لحمػػؿ رسػالت (2)كثقػة كاطمئنػػاف  ، كا 

 : تؤكد ذلؾ المفهكـ  كلقد كردت أحاديث عف الرسكؿ 

ْعَجـاُب اْلَمـْرِء ِبَنْفِسـِو ، َوَىـًوى ُمتََّبـ ٌ ، َطـاعٌ ُشـح  مُ : ثَـالٌث ُمْيِمَكـاتٌ  ": نكرد منهػا قكلػ   َواِ 
 (3)"اْلَعْدُل ِفي الرعَضا َواْلَغَضبِ : َوَثالٌث ُمْنِجَياتٌ ، ِمَن اْلُخَيالءِ 

راد منػا تحقيػؽ أ  بػؿ إف رسػكؿ اهلل  ؛كهؿ بعد ذلؾ في الكسطية في األخػبلؽ مػف كػبلـ
ما كأبغض بغيضؾ  أف يككف بغيضؾ يكمان  ىما عس أحبب حبيبؾ هكنان  ": فقاؿ، الكسطية في الحب

  .(4)" ما أف يككف حبيبؾ يكمان  ىما عس هكنان 

 : التوسط في المظير: خامساً 
فالمبػاس زينػة "، [31: األعػراؼ]  ...َمْستِجدٍ  ٭ُمتؾ   ٥ِمـتدَ  ِزيـَتَتُؽؿْ  ُٛمتُذواْ  آَدمَ  َٖمـِتل َيتو : قاؿ تعالى

ف الفط، لئلنساف كستر لعكرات  الجسدية كهذا  (5)"، رة السميمة تنفر مف التعرم كتحرص عمى الستركا 
القػرآف يػدعك لؾ يجػب أف نعمػـ أف "كػذ، مف الحياء الػذم تمي ػز بػ  اإلنسػاف عػف غيػر  مػف المخمكقػات

..ككػاف هػذا األمػر .لكؿ فضيمة كمدنية كتحضر كنظافةو كمركءة مف الطيب كالسػكاؾ كالثيػاب السػاترة
الرتقاء العرب كانتقػالهـ مػف مظػاهر القبميػة المتكحشػة إلػى أرقػى مظػاهر  بارتداء الثياب كالتزيف سببان 

ــاِدُموَن َعَمــى  ": يؤكػػد عمػػى ذلػػؾ بقكلػػ   كهػػا نحػػف نػػرل رسػػكؿ اهلل ، (6)المدنيػػة كالحضػػارة" ــْم َة ِإنَُّك
ــَواِنُكمْ  ــاَلُكمْ ، ِإْخ ــُكمْ ، َفَأْصــِمُحوا ِرَح ــَأنَّكُ ، وِلَباَس ــاِس َك ــي النَّ ــوا ِف ــِننَّ المَّــَو ال ُيِحــب  ، ْم َشــاَمةٌ َحتَّــى َتُكوُن َف
َش ، اْلُفْحَش   .(7)"وال التََّفح 

                                                           

(، 6/338(، تفسير القرآف العظيـ، ابػف كثيػر )146 20/143ر: جامع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم )انظ( 1)
 (.3/2027الكسيط لمزحيمي )

 (، بتصرؼ، مرجع سابؽ.5/2790في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 2)
 .1802( حديث رقـ: 4/412(، كحسن  األلباني في السمسمة الصحيحة )203/ 2شعب اإليماف )( 3)
(، أبػػكاب البػػر كالصػػمة، بػػاب مػػا جػػاء فػػي االقتصػػاد فػػي الحػػب كالػػبغض، قػػاؿ 4/360/1997سػػنف الترمػػذم )( 4)

 (: صحي .1/97األلباني )صحي  الجامع الصغير 
 (.3/1275في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 5)
 (.1/650الكسيط لمزحيمي، )( 6)
 –ق  1411، 1ؽ مصػطفى عبػد القػادر عطػا، ط(، كتػاب المبػاس، تحقيػ7371/  203/   4مستدرؾ الحاكـ )( 7)

 ـ، دار الكتب العممية ػ بيركت.1990
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 : التوسط في الوعظ واإلرشاد: سادساً 
بِقؾِ  إ٨َِم  اْدعُ  : قػاؿ تعػػالى َؽ  ١َمتت تت ٖم  يِ  َر َؿتت ْؽ

يِ  ٖمِوِْلِ تت ْق٥ِمظَ َ اٜمْ يِ  َو ـَ َستت َ ُؿْ  اِْل َْل
ودِ َٙمتت تِل َو َل  ٖمِتتوٮمَّ  ِهتت

ـُ  ْٚمَس َؽ  إِنَّ  أَ ٖمَّ ؿُ  ُهقَ  َر ؾَ ٥ْم ـْ  أَ َؿ ـْ  َوؾَّ  ٖمِ فِ  ٥َم بِقؾِ ؿُ  َوُهقَ  ١َم ؾَ ٥ْم ـَ  أَ ي تَتِد ْف ُ فؽ أم بػالر ، [125: النحػؿ]  ٖمِوٜمْ
فمف كاف في  خير كفا  الكعظ ، أم كسطا بيف الترغيب كالترهيب، كالميف مف غير فظاظة كال تعنيؼ

  كؿ اهلل كرد عػف رسػكلقػد  (1) كظػركفهـ القميػؿ كالنصػيحة اليسػيرة كػذلؾ مراعػاة أحػكاؿ الميخػاطىبيف
،  كنـت أصـمي مـ  الرسـول ": ربأن  كاف يحقػؽ ذلػؾ فػي صػبلت  كفػي خطبتػ  فكمػا كرد عػف جػا

ككػػذلؾ مػػا كرد عػػف ابػػف مسػػعكد لمػػا طمػػب منػػ  النػػاس كقػػد  (2)"فكانــت صــالتو ةصــدا وخطبتــو ةصــداً 
 رسـول اهلل كم بالموعظـة كمـا كـانلُ إنمـا أتخـوَّ " : خميس فقاؿ لهـ كؿ   هـ فيرى ك  ذى أعجبهـ حديث  أف يي 

   َّ(3)"نا بالموعظة مخافة السآمة عمينالُ يتخو 

مجماعػػة المنقػػذة التػػي لأكثػػر ضػػركرة ك أهميػػة هػػك دكر فػػي تميػػز األفػػراد ف فػػإذا كػػاف هػػذا لػػ 
لتسػػتحؽ أف تكػكف شػاهدة فػي الػػدنيا  ؛اصػطفاها اهلل كاختارهػا لتحقيػؽ االسػػتخبلؼ كعمػارة هػذا الكػكف

 .مف هذ  األمة شاهدة في اآلخرة عمى باقي األمـ كجزءو كتككف ، تقيـ العدؿ كتحكـ بالقسط

 : كلقد تميزت هذ  األمة ب نها

فػي  كسػطه ، فػي التنظػيـ كالتنسػيؽ كسػطه ، في التفكير كالشعكر كسطه ، في التصكر كاالعتقاد كسطه  أمةه 
 (4) .في المكاف كالزماف كسطه ، االرتباطات كالعبلقات

 ؛مػف خػبلؿ إقامػة العػدؿ المنقذة فتككف مؤهمة لقيادة البشػريةفهذا التميز لؤلمة يفرض تميز الجماعة 
كفي المقابؿ لها تصػكراتها ، المتغيرات مع الثكابت كما ةن تعاممممكسطية بيف التقميد كاالجتهاد ل قةن حق  مي 

 تميزها الزمػاني؛كأما ، قمب العالـفمكانها  أما، ير كبدكف دليؿكمنهاجها فبل تتبع كؿ ناعؽ بدكف تفك
عبلء كممت .هي التي اختارها اهلل ك ! ؟؟كيؼ ال ، تابع األجياؿفعمى ت  لحمؿ رسالت  كا 
ن نعمــم أن الوســطية ال تعنــي التســاىل والتنــازل عــن الكثيــر مــن ثوابــت اإلســالم أو يجــب أ: تنويــو

نما نحرص كما يظن البعضالتفريط في أمور الدين  كما أراد اهلل  عمى أن نكون األجود واألعدل؛وا 
      .لنا

 
                                                           

 (.4/2202(، في ظبلؿ القرآف سيد قطب، )2/644انظر: الكشاؼ لمزمخشرم، )( 1)
 (، كتاب الجمعة، باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة. 2/591/866صحي  مسمـ )( 2)
 مة كالجنة كالنار، باب االقتصاد في المكعظة.(، كتاب صفة القيا4/2172/2821المرجع السابؽ، )( 3)
 (، مرجع سابؽ.1/131انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 4)
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 العالمية: الثاني المطمب
نبثػؽ مػف تميػز أف هػذا التميػز م مػف معرفػةال بػد المنقػذة أثناء الحديث عف تميػز الجماعػة 

ت التػػي تميػػزت بهػػا كمػػف هػػذ  المميػػزا، الرسػػالة التػػي اصػػطفاها اهلل لحممهػػا أال كهػػي رسػػالة اإلسػػبلـ
َّٓ  َأْر١َمتْؾـَوكَ  َوَمتو  :قكل  تعالىكسر التميز في عالمية الرسالة يتض  في  "العالمية": رسالة اإلسبلـ  إِ

   .[107: األنبياء]  ٮمِْؾَعوَٜم٧ِمَ  َرَْحَيً 

 ...تعني قمة اإلنقاذ لمبشرية فهذ  الرحمة التي ذكر اهلل 

نقاذهـ مف ظبلـ الجاهمية إلى نكر اإلسبلـ .1   .فالرحمة هي انتشالهـ كا 

 .كمف الظمـ كالطغياف إلى عدالة اإلسبلـ .2

، إلػى االجتمػاع حػكؿ المنهػاج الربػاني الكامػؿ، األرضػية القاصػرةيف المنػاهج كمف التشػتت بػ .3
 كاالستظبلؿ في ظم  في أمف كأماف.

، الرحمة المنضبطة بضكابط خالؽ البشر جميعهـ العميـ الخبير بمػا يصػمحهـ كيصػم  لهػـ
 ثـ بعد ذلؾ اإلنقاذ في اآلخرة مف عذاب جهنـ إلى مقيـ في الجنة.

َّٓ  َأْر١َمْؾـَوكَ  وَومَ  : تعػالى قاؿ مػف آمػف بػاهلل كاليػـك  أم أف"، [107: األنبيػاء ]  ٮمِْؾَعوَٜم٧ِمَ  َرَْحَيً  إِ
ممػا أصػاب األمػـ مػف  يى كفً كمػف لػـ يػؤمف بػاهلل كرسػكل  عيػ، ل  الرحمػة فػي الػدنيا كاآلخػرة بى تً اآلخر كي 

ة لمعػػػالميف أم رحمػػػ "يخبػػػر تعػػػالى أف اهلل جعػػػؿ محمػػػدنا : كفػػػي قػػػكؿو آخػػػر، (1)الخسػػػؼ كالقػػػذؼ" 
هػػا د فػي الػدنيا كاآلخػرة كمػف رد  عً هػذ  النعمػة سىػ رى كى هػذ  الرحمػة كشىػ ؿى بًػأرسػم  رحمػة لهػـ كمهػـ؛ فمػف قى 

 .(2)كجحدها خسر في الدنيا كاآلخرة"

، فالمؤمنكف ينالكف سعادة الدنيا كاآلخػرة، أف الرحمة تناؿ المؤمنيف كغير المؤمنيفكالراج  
، كيػػػدخؿ فػػػي ظػػػؿ الحكػػػـ بالعػػػدؿ؛ المسػػػمـ كغيػػػر المسػػػمـ، ا فيهػػػا بالعػػػدؿكيػػػكرثهـ اهلل األرض ليحكمػػػك 

في العيش ، التممؾ في، في الحرية، بؿ إف اإلسبلـ حينما يحكـ يحتـر حقكؽ اإلنساف، كالعدؿ رحمة
مػػف خػػبلؿ هػػذ  الحريػػة كهػػذ  -يعتػػدم أحػػد  كعمػػى أال  ، حاربنػػايكػػكف غيػػر المسػػمـ مي  عمػػى أال  ، بكرامػػة
 غير  ال بالغٍصب كال بالقتؿ.ؽ عمى حقك  -الحقكؽ 

 

 
                                                           

 (، مرجع سابؽ. 552/ 18جامع البياف في ت كيؿ القرآف، اإلماـ الطبرم ) ( 1)
 (، مرجع سابؽ. 5/384تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، ) ( 2)
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 : عالمية الرسالة تفرض عالمية الجماعة

رسالة اإلنقاذ لمبشرية تحتاج الكثير مف الجهد "فهي رسػالة تشػمؿ الزمػاف كمػ  كالمكػاف  إف 
، كالمسػػممكف مكمفػػكف بهدايػػة الفكػػر اإلنسػػاني كالقمػػب اإلنسػػاني فػػي كػػؿ مكقػػع مػػف دنيػػا النػػاس..، كمػػ 

كقػػد نهػػض الصػػحابة كالتػػابعكف بهػػذا العػػبء فكػػانكا امتػػدادنا إلشػػعاع ، ؼ أمتنػػا كثيػػرناكهػػذ  الرسػػالة تكمػػ
  (1)النبكة الخاتمة". 

عمػى نشػر كتحػرص ، بلـ بعالميتػ اإلسػقياـ الجماعة المنقذة التػي تحمػؿ  كجكب كهذا يؤكد
عمػى تمؾ الرسالة في كؿ مكاف فػي العػالـ كال يكفػي الػكعظ كاإلرشػاد كمػا يظػف الػبعض؛ بػؿ تحػرص 

ذا بػػػدأ التغييػػػر عمػػػى حقيقتػػػ  فػػػي بػػػؤرة مػػػف األرض سػػػيكك ، العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ التغييػػػر ف لػػػ  أثػػػر فػػػي كا 
 : كهبة متحدثنا عف عالمية الرسالة كفي هذا المعنى يقكؿ د.، االنتشار في كؿ مكاف

بؿ إن  أمر لنبي  بإشهار الدعكة كالحض عمى الدخكؿ في الشػرع ، "كليس هذا مجرد إخبار
  (2)اإللهي".

شػهاره  عمػؿه  ضُّ حى فػالٍ ، كهذا دليؿ عمػى أهميػة العمػؿ لنشػر الرسػالة مػدعكة بكػؿ مػا تحمػؿ ل كا 
ُْكتتِذَر٭ُمؿْ  اٮمُؼتتْرَآنُ  َهتتَذا إَِٕمَّ  َوُأوِٚمتتَل  : كهػػذا مػػا دؿ عميػػ  قكلػػ  تعػػالى، هػػذ  الكممػػة مػػف معػػاف ـْ  ٖمِتتفِ  ِٕ  َوَمتت

 كاإلنذار هك الدعكة كالعمؿ بها. [19: األنعاـ]...َٖمَؾغَ 

ِذي ُهقَ   :الىكقاؿ تعػ ـِ  ٖمِوَلُتَدى َر١ُمتقٮَمفُ  َأْر١َمتَؾ  اٮمَّ ـِ  ٥َمتَٝم  ٮمُِقْظِفتَرهُ  اِلَتؼ   َوِديت ي تفِ  اٮمتد   ٭َمتِرهَ  َوٮَمتقْ  ٭ُمؾ 

٭ُمقنَ     .[33: التكبة]  اٜم٩ُْمِ

مػػف أجػػؿ إظهػػار هػػذا الػػديف عمػػى كػػؿ مػػا ، فاإلنػػذار كاإلظهػػار كمػػ  يحتػػاج إلػػى جهػػد كعمػػؿ
ممػػة اهلل كالعمػػؿ عمػػى إعػػبلء ك، كأم رايػػة غيػػر رايػػة اإلسػػبلـ ،كقكميػػة، كماركسػػية، سػػكا  مػػف عممانيػػة

ف الصػباح العػريض الػذم بػزغ مػع رسػالة محمػد ، كنشرها عمى ربػكع العػالـ سػكؼ يظػؿ كحػد   "كا 
  (3)النكر الذم يغمر العالـ كيمؤل األفؽ إلى أف ي ذف اهلل بانتهاء الحياة كاألحياء"

إف لػػػـ تكػػػف ، كر كالقيػػػاـ بهػػػذ  التكػػػاليؼفمػػػف الػػػذم سػػػيككف لػػػ  دكر فػػػي تحقيػػػؽ هػػػذ  األمػػػ
نقػاذ ، الجماعة المنقذة التي كردت مكاصفاتها في كتاب اهلل كأخذت عمى عاتقهػا حمػؿ هػذ  الرسػالة كا 

، ذل بػ تى حٍ لتككف هذ  الجماعة بتطبيقها نبراسنا كمثبلن يي  ؛بؿ كالصدؽ في تطبيقها، الفساد البشرية مف
                                                           

 (، . 77مسمميف لمشيخ محمد الغزالي ) انظر كتاب سر ت خر العرب كال( 1)
 ق. 1422، دار الفكر ػ دمشؽ، 1(، ط 736/ 1الكسيط لمزحيمي ) ( 2)
عالمية الرسالة بػيف النظريػة كالتطبيػؽ مػف كتػاب الػدعكة اإلسػبلمية تسػتقبؿ عامهػا الخػامس عشػر، الشػيخ محمػد ( 3)

 ، دار نهضة، مصر.1(، ط 153الغزالي ) 
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فالمصػػداقية فػػي التطبيػػؽ يكػػكف لػػ  دكر فػػي مصػػداقية ، رادهػػاكأينمػػا كانػػت فركعهػػا كأف، أينمػػا ذهبػػت
قناع اآلخريف بها.  الدعكة كا 

أف  –لػػػك كػػػانكا صػػػادقيف فػػػي هػػػذ  الخبلفػػػة  –تفػػػرض عمػػػى خمفػػػاء محمػػػد "هػػػذ  العالميػػػة ك  
كيػػذهبكا بهػػا فػػي ، كمبادئػػ  الركحيػػة كالخمقيػػة، كأحكامػػ  السياسػػية كاالجتماعيػػة، يترجمػػكا حقػػائؽ الػػديف

" ،ضآفاؽ األر     (1). ليشرحكا صدكرنا كيهدكا عقكالن

ار بهذ  الترجمة في كػؿ مكػاف كاالنتشالحسنة  كتمثيؿ القدكة الترجمة العممية في التطبيؽف 
بػػؿ كدخػػكؿ ، سػػيككف لػػذلؾ أكبػػر األثػػر فػػي التعريػػؼ باإلسػػبلـ-كهػػذ  هػػي رسػػالة الجماعػػة المنقػػذة -

ػػا كمػػا حػػدث أيػػاـ الرسػػكؿ  كتكػػرر ذلػػؾ أيػػاـ صػػبلح الػػديف ، حابت كصػػ النػػاس فػػي ديػػف اهلل أفكاجن
  .األيكبي كأثر ذلؾ في الفتكحات كفي عزة األمة

 الوعي: الثالثالمطمب 
سػمة أساسػية مطمػكبه مػف الجماعػة  الجماعػة المنقػذة البػد مػف ًذٍكػر عػف تميػزفي الحػديث 

 .أال كهك الكعي، تحرص عمى تحقيقها في نفسها كأفرادها كمجتمعها كأمتها أف

ن  لمف اك  بثقػؿ األمانػة التػي اصػطفاها اهلل لحممهػا  لخطكرة بمكاف أف تفقد الجماعػة الػكعيا 
كهػػك الػػذم ، مػػؿهػػك الػػذم يػػدفع الجماعػػة إلػػى الع فهػػذا الػػكعي، كأدائهػػا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ االسػػتخبلؼ

 .يدفعها إلى التميز

 : أىمية الوعي
كيػػاء كاعػػكف " إف الخطػػر الحقيقػػي عمػػى هػػذا الػػديف لػػيس كامنػػان فػػي أف يكػػكف لػػ  أعػػداء أق

 .(2)مدربكف بقدر ما يكمف في أف يككف ل  أصدقاء سٌذج مخدكعكف "

،   الناحيػػةكغيابػػ  كفقدانػػ  لػػ  أثػػر سػػمبي مػػف هػػذ، فػػالكعي ضػػركرم فػػي مكاجهػػة المػػؤامرات
 َفتوَوَٗمِعقَ  َٗمتْذ٭مَِرةً  ٮَمُؽتؿْ  ٮمِـَْجَعَؾَفو : كلنعمـ أف لفظ الكعي كرد مرة كاحدة في القرآف الكريـ في قكل  تعػالى

، البصػػيرة: مثػػؿ، ات الكثيػػرة تتحػػدث عػػف معػػاني الػػكعيكلكػػف كردت اآليػػ، [12: الحاق ػػة]  َوا٥ِمَقتتيٌ  ُأُذنٌ 
 .التفكُّر، العقؿ، الفق 

أال ، كتتسػع مداركػ ، األدكات التػي مػف خبللهػا يتحقػؽ الػكعي عنػد اإلنسػاف ري كٍ كذلؾ كرد ذً 
يرة يحث عمى التفكير كاستخداـ العقؿ في في آيات كث بؿ إف اهلل ، الفؤاد، البصر، السمع: كهي

                                                           

 (، مرجع سابؽ.40سمميف، الشيخ محمد الغزالي )سر ت خر العرب كالم( 1)
 (، مرجع سابؽ.2/1649انظر في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 2)
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"   كالمتتبػع لآليػات التػي تتحػدث عػف الػكعي يجػد أف القػرآف كصػؼ أصػحاب العقػؿ الػكاعي ، الحكـ
ف دٌؿ هػػػذا عمػػػى شػػػيء فإنمػػػا يػػػدؿ عمػػػى اهتمػػػاـ القػػػرآف ، بػػػ كلي األلبػػػاب " فػػػي سػػػتة عشػػػر مكضػػػعان  كا 

 .بؿ كالتركيز عمى استخدام  في الكعي كاإلدراؾ، بالعقؿ

ََمَواِت  َٛمْؾِؼ  ِٓم : قاؿ تعالى ْقؾِ  َواْٛمتًَِلِف  َوإَْرضِ  اٮمسَّ ََيوٍت  َواٮمـََّفورِ  اٮمؾَّ ُوِٕم  َٔ ـَ  *إٮَْمَبوِب  ِٕ ِذي  اٮمَّ

ـُقِِبِؿْ  َو٥َمَٝم  َو٬ُمُعقًدا ٬ِمَقوًمو اهللَ َيْذ٭ُمُرونَ  ُرونَ  ُٙم ََمَواِت  َٛمْؾِؼ  ِٓم  َوَيَتَػؽَّ ـَو َوإَْرضِ  اٮمسَّ  َٖمتو٣مًًِل  َهتَذا ًَ َٛمَؾْؼت َمتو َرٖمَّ

 .[آؿ عمراف] اٮمـَّورِ  ٥َمَذاَب  ٫َمِؼـَو ١ُمْبَحوَكَؽ 

ُوِٕم : الشاهد هنا ُرونك، إٮَْمَبوِب  ِٕ ـَوك، َوَيَتَػؽَّ ًَ  َمو َرٖمَّ  .َٖمو٣مًًِل  َهَذا َٛمَؾْؼ

 ُوِٕم  .(1)" أم أصحاب العقكؿ التامة الذكية التي تدرؾ األشياء بحقائقها "  إٮَْمَبوِب  ِٕ

 ُرون " أم يفهمكف ما فيها مػف الحكػـ الدالػة عمػى عظمػة الخػالؽ كقدرتػ  كعممػ     َوَيَتَػؽَّ
 .(2)كحكمت  كاختيار  كرحمت  "

ُ  ٭َمَذٮمَِؽ  ...: كقاؿ تعػالى تُرونَ  ٮَمَعؾَُّؽتؿْ  أََيتوِت  ٮَمُؽؿُ  اهلُل ُيَب٧م  كهػي دعػكة ، [219: البقػرة]  َٗمَتَػؽَّ

ثػػر المفسػػريف عمػػى أف المعنػػى " لعمكػػـ تتفكػػركف فػػي زكاؿ الػػدنيا كأك، إلػػى التفكػػر فػػي آيػػات اهلل 
 .(3)كفي إقباؿ اآلخرة فترغبكا فيها "، فتزهدكا فيها، كفنائها

، كالبعػد عمػا يغضػب اهلل، كال شؾ أف هذا الكعي سػيككف دافعػان لئلنسػاف كفػرد إلػى الطاعػة
كتحػػرص ، عمهػػا ترجػػك  كتخافػػ ألف فػػي تفكرهػػا بآيػػات اهلل يج ؛ككػػذلؾ فهػػك ضػػركرم لمجماعػػة المنقػػذة
 .عمى تحقيؽ ما يرضي  في كؿ أمكرها

كجػائز أف يكػكف خطابػان لمنبػي ، " جائز أف يككف الخطػاب لمجماعػة: قاؿ الثعمبيكفي ذلؾ 
 .(4)ألف خطاب  مشتمؿ عمى خطاب أمت  "

                                                           

 (، مرجع سابؽ.2/184تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )( 1)
(، كمعػػػالـ التنزيػػػؿ فػػػي تفسػػػير القػػػرآف، البغػػػكم 1/161(، كتيسػػػير الكػػػريـ الػػػرحمف، السػػػعدم )4/162المراغػػػي )( 2)
(، انظر الكشاؼ المبيف عف حقائؽ 7/475(، الطبرم )2/54،  أنكار التنزيؿ كأسرار الت كيؿ، البيضاكم )(2/153)

 (.453، 1/452غكامض التنزيؿ )
(، 1/263(، الكشػػاؼ المبػػيف عػػف حقػػائؽ غػػكامض التنزيػػؿ )1/254معػػالـ التنزيػػؿ فػػي تفسػػير القػػرآف، البغػػكم )( 3)

(، تحقيػؽ يكسػػؼ عمػي بػػديكم، 1/138التنزيػػؿ كحقػائؽ الت كيػؿ، النسػػفي )(، كمػدارؾ 6/403مفػاتي  الغيػب، الػػرازم )
 (.2/153ـ، دار الكمـ الطيب ػ بيركت، كالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، الثعمبي ) 1998هػ ػ  1419، 1ط
 (.2/153الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، الثعمبي )( 4)
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: كسػائؿ اإلدراؾ مثػؿ يذـ الػذيف عطمػكا كألهمية الكعي لئلنساف كالجماعة نجد أف اهلل 
 َذَرْأَكو َوٮَمَؼدْ  : فشبههـ باألنعاـ بؿ فٌضؿ األنعاـ عميهـ في قكلػ  تعػالى، اعهـ كأبصارهـ كعقكلهـأسم

ـَ  ٭َمثًِٞما َِلََفـَّؿَ  ـ   م  و َيْػَؼُفقنَ  َّٓ  ٬ُمُؾقٌب  ََلُؿْ  َواإِلكسِ  اَْلِ ونَ  َّٓ  َأ٥ْم٧ُمٌ  َوََلُؿْ  ِِبَ و ُيْبِْصُ ت َيْستَؿُعقنَ  َّٓ  آَذانٌ  َوََلُؿْ  ِِبَ  وِِبَ

 .[179: األعراؼ]   اٮْمَغو٫مُِؾقنَ  ُهؿُ  ُأْوٮَمِئَؽ  َأَوؾه  ُهؿْ  َٖمْؾ  ٭َموَْٕكَعومِ  ُأْوٮَمِئَؽ 

َْرضِ  ِٓم  َيِستتُٞموا َأ٫َمَؾتتؿْ  : بػػؿ كيعجػػب مػػف فعمهػػـ ذلػػؾ فػػي قكلػػ  تعػػالى ْٕ  ٬ُمُؾتتقٌب  ََلُتتؿْ  ٫َمَتُؽتتقنَ  ا

و َيْعِؼُؾقنَ  و َيْسَؿُعقنَ  آَذانٌ  َأوْ  ِِبَ َو ِِبَ َْٖمَصورُ  َٗمْعَؿك َٓ  ٫َمنهِنَّ ْٕ تِل اٮْمُؼُؾقُب  َٗمْعَؿك َوٮَمؽِـ ا ُدورِ  ِٓم  اٮمَّ  .[46: الحػج]  اٮمصه

كنتكقػؼ هنػا لنعػرؼ سػبب الػػذـ الػذم كرد فػي القػرآف الكػػريـ فػي حػؽ الػذيف يعطمػػكف أدكات 
 اإلدراؾ التي أنعـ اهلل عميهـ بها.

  اهلل عمػيهـ مػا أغمقػكا هػـ مػف فمػـ يفػت، "فقد أفسدكا استعداداتهـ الفطرية لمتمقػي كاالسػتجابة
  (1)قمكبهـ كما أفسدكا مف فطرتهـ"

مقػػػػت لهػػػػـ : ذلػػػػؾ فػػػػي قكلػػػػ  كيكضػػػػ  أ. محمػػػػد رشػػػػيد رضػػػػا "ألف هػػػػذ  المشػػػػاعر كالقػػػػكل خي
 .(2)ف فسدكها عمى أنفسهـ لعدـ استعمالها فيما خمقها اهلل تعػالى ألجمػ  فػي سػف التمييػز ثػـ التكميػؼ" 

ػػفىهيـ  كال ، كحيػػة كالمػػذات المعنكيػػة كالسػػعادة األبديػػةيفقهػػكف معنػػى الحيػػاة الرُّ  كاألنعػػاـ الهـ بػػ ن   ككصى
كيضػػرب مػػثبلن لػػذلؾ أنهػػـ ال يفقهػػكف سػػبب يفقهػػكف أسػػباب النصػػر عمػػى األعػػداء فمػػذلؾ ال يحققكنهػػا 

إنفاؽ األنصار األبرار ب ن  اإليماف الصادؽ فيقكلكف ال تنفقكا عمى مىٍف عند رسكؿ اهلل 
 (3). 

مػف ،  عمى النعـ التػي أنعػـ عمػيهـ  بهػاألنهـ لـ يشكركا اهلل ؛ذٌمهـ أف اهلل : كالذم أرا 
، فتكػكف سػببان فػي شػقائهـ ؛ما يترتب عمى ذلؾ مػف معاصػي تتعمػؽ ب شخاصػهـك ، كفؤاد كبصرو  سمعو 

ـْ : كما كرد في قكل  تعالى ذلؾ ما يككف ك، [124: طػ ] ...َوـًؽو َمِعقَشيً  ٮَمفُ  ٫َمنِنَّ  ِذ٭ْمِري ٥َمـ َأ٥ْمَرَض  َوَم
كتحقيؽ الهزيمة لهذ  األمة ، لذلؾ دكر كت ثير عمى المجتمع بؿ كعمى األمة مف إثارة بمبمة كشائعات

أما في الثناء عمى الذيف يسػتخدمكف ًنعػـ اهلل فػي ، كخاصة إذا كجدكا مف يسمع لهـ أك يمقى لهـ باالن 
ـَ : كاصفان إيػاهـ تعالى التفكر كاإلدراؾ فيقكؿ ِذي ُروا اإِذَ  َواٮمَّ ِؿْ  ٖمِآَيوِت  ُذ٭م  ْ  َرِب  وا َل ره

 َو٥ُمْؿَقوًكتو ُصَمًّ  ٥َمَؾْقَفو خَيِ
 (4)"حرصػػكا عمػػى اسػػػتماعها كأقبمػػكا عمػػى تمقيهػػا بػػػآذافو صػػاغية كأبصػػارو ميتىفىت حػػػة."أم ، [73: الفرقػػاف]

 .عميهـ كبهذا استحقكا ثناء اهلل 
                                                           

 ؽ.(، مرجع ساب3/1494في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
 (، مرجع سابؽ.9/521تفسير المنار، )( 2)
 .(358 -352، ص9ع السابؽ بتصرؼ، )المرج( 3)
 (، مرجع سابؽ.2/1815الكسيط لمزحيمي، )( 4)
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ؽ المعػػػاني كشػػػهكد المػػػتكمـ إف تػػػبلكة القػػػرآف تتطمػػػب يقظػػػة القمػػػب كحضػػػكر الػػػكعي كتػػػذك فػػػ"
كبذلؾ يتحقؽ اإليماف المبصر الكاعي الذم يدفع الفرد كالجماعة لمعمؿ الجاد مف أجػؿ ، (1)سبحان  "

 .عزة األمة كتمكينها

ف ك  لػػـ يتكقػػؼ عنػػد الثنػػاء أك الػػذـ بػػؿ  يجػػد أف اهلل  ؛المتتبػػع لمفهػػـك الػػكعي فػػي القػػرآفا 
كاسػػتخداـ عقػػكلهـ كتحكيمهػػا كقػػد العقػػكؿ لمتفكػػر  كيسػػتحث أصػػحاب، يبػػيف آياتػػ  فػػي الكػػكف كقدرتػػ 

ـَ  ٥ِمَبوِدهِ  ٥َمَٝم  َو١َمًَلمٌ  هللَِِّ اِْلَْؿدُ  ٬ُمؾِ : ان في قكلػ  تعػالىذلؾ جمي كض  ِذي و َٛمْٞمٌ  َآهللَُّ اْصَطَػك اٮمَّ ت٭ُمقنَ  َأمَّ  ۚ   ُي٩ْمِ

ـْ  ََمَواِت  َٛمَؾَؼ  َأمَّ َْرَض  اٮمسَّ ْٕ ـَ  ٮَمُؽؿْ  َوَأْكَزَل  َوا   ِم
ِ
ََمء  ُٗمـْبُِتتقا َأنْ  ٮَمُؽتؿْ  ٭َمتونَ  َمتو َِبَْجيٍ  َذاَت  َٚمَداِئَؼ  ٖمِفِ  ٫َمَلْكَبْتـَو وءً مَ  اٮمسَّ

ـْ  ۚ   َيْعِدٮُمقنَ  ٬َمْقمٌ  ُهؿْ  َٖمْؾ  اهللَِّ َمعَ  َأِئَؾفٌ  ٢َمَجَرَهو َْرَض  َٙمَعَؾ  َأمَّ ْٕ  َرَواِدَ  ََلَتو َوَٙمَعتَؾ  َأهْنَتوًرا ِٛمًَلََلَتو َوَٙمَعَؾ  ٬َمَراًرا ا

ـِ اٮْمَبحْ  َٖم٧ْمَ  َوَٙمَعَؾ  ـْ  ۚ   َيْعَؾُؿقنَ  َٓ  َأ٭ْمَثُرُهؿْ  َٖمْؾ  اهللَِّ َمعَ  َأِئَؾفٌ  َٚموِٙمًزا َرْي قءَ  َوَيْؽِشُػ  َد٥َموهُ  إَِذا اْٜمُْضَطرَّ  َُيِقُى  َأمَّ  اٮمسه

َعُؾُؽؿْ  َْرضِ  ُٛمَؾَػوءَ  َوََيْ ْٕ ُرونَ  َمو ٬َمؾِقًًل  اهللَِّ َمعَ  َأِئَؾفٌ  ا ـْ  ۚ   َٗمَذ٭مَّ ـْ  َواٮْمبَْحرِ  اٮْمَٟم   ٤ُمُؾََمِت  ِٓم  َُّيِْديُؽؿْ  َأمَّ َيوَح  ُيْر١ِمُؾ  َوَم  اٮمر 

ا ٭ُمقنَ  ٥َمَمَّ  اهللَُّ َٗمَعو٨َم  اهللَِّ َمعَ  َأِئَؾفٌ  َرَْحَتِفِ  َيَدْي  َٖم٧ْمَ  ُٖم٩ْمً ـْ  ۚ   ُي٩ْمِ ـْ  ُيِعقُدهُ  ُ٘مؿَّ  اخْلَْؾَؼ  َيْبَدأُ  َأمَّ ـَ  َيتْرُز٬ُمُؽؿْ  َوَمت   ِمت
ِ
تََمء  اٮمسَّ

َْرضِ  ْٕ  .[64-59: النمؿ] َصوِد٬ِم٧مَ  ٭ُمـُْتؿْ  إِنْ  ُٖمْرَهوَكُؽؿْ  َهوُٗمقا ْؾ ٬مُ  اهللَِّ َمعَ  َأِئَؾفٌ  َوا

فيجعػؿ  ؛يسػتخدـ مشػاهد الكػكف كحقػائؽ الػنفس، "كهذ  طريقة القرآف في الجدؿ عف العقيدة
، كيػكقظ بػ  الفطػرة كيجمكهػا لػتحكـ منطقهػا الكاضػ ، الككف كم  إطػاران لممنطػؽ الػذم ي خػذ بػ  القمػكب

 .(2)" كأغكار النفس، ى تقرير الحقائؽ العميقة الثابتة في تصميـ الككفكيصؿ بهذا المنطؽ إل

 .كمف هنا نفهـ أف القرآف اتخذ حكار العقؿ طريقان إلنارة الفكر كالفهـ

َ  ٮمِـَْجَعَؾَفو: كبالعكدة إلى قكل  تعالى  َ  َ  ْ َ ِ ُ  ْ ٮَمُؽؿْ     َ  ً َٗمتْذ٭مَِرةً   َ  ِ  ْ َ  َوَٗمِعَقَفتو  َ   َ  ِ  َ ُ  ٌ ُأُذنٌ   َ  َ  ٌ َوا٥ِمَقتيٌ   ُ   ِ   َ ، نجػد أف القػرآف تحػدث
َ  ٮمِـَْجَعَؾَفتتو: ثػـ قػػاؿ تعػالى، مػا سػػبقها مػف الحػػديث عػف قػػـك مكسػى كقػـك لػػكطعػف سػفينة نػػكح ك   َ  َ  ْ َ ِ ُ  ْ ٮَمُؽتتؿْ      َ  

َ  ً َٗمتتْذ٭مَِرةً  ِ  ْ  َ "ككضػػ  ذلػؾ أيضػػان فػػي ، (3)"ف بقاهػػا اهلل تػػذكرة كعبػرة كآيػػة حتػػى نظػر إليهػػا أكائػػؿ هػذ  األمػػة
َ  ْ ٮَمَؼدْ : قكل  تعالى ِ  ْ ٬َمَصِصِفؿْ    ِ ِٓم   َ   َ ٭َمونَ   َ  ةٌ   َ  َ ِ َ ٌ ٥ِمْٟمَ ُْوِٕم   ِ  ْ  ٕ ِ  ْ ُ َ   ِ إٮَْمَبوِب       ْ َ  ...    [111 :]يكسؼ.  

ف القصص القرآني  لمف األهمية بمكاف ألخذ العبرة كالعظة كاستقاء  -بالنسبة لؤلجياؿ -كا 
كينبغػي أف ، كأف ييتمقػى مػف أجيػاؿ األمػة المسػممة بػكعي، بؿ "إف هػذا القػرآف ينبغػي أف ييقػرأ ؛الحكمة

كحػيف ، ريػؽ إلػى المسػتقبؿعالج مسػائؿ اليػـك كلتنيػر الطتتنزؿ اليـك لت، هات حي ةعمى أن  تكجي ٌبردى ييتى 

                                                           

 (.1/276نحك تفسير مكضكعي، محمد الغزالي، دار نهضة مصر، الطبعة األكلى )( 1)
 (، مرجع سابؽ.5/2661في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )( 2)
 ( مرجع سابؽ .23/578لبياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم )جامع ا( 3)
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كتتحػػرؾ كتشػػػير إلػػى معػػػالـ  تنػػػبض عباراتػػػ  كتكجيهاتػػ  حيػػةنقػػرأ القػػرآف بهػػػذا الػػكعي سػػػنجد كمماتػػ  ك 
 .(1)الطريؽ

، كهػػذا دليػػؿ عمػػى أهميػػة معرفػػة األمػػة بتاريخهػػا لتسػػتطيع االسػػتمرارية فػػي إقامػػة الحضػػارة
لحاضػػر كاستشػػراؼ المسػػتقبؿ فمػػف فالحضػػارة إف لػػـ تػػرتبط بالماضػػي كتسػػتقي منػػ  الحكمػػة فػػي إدارة ا

كهذا ي تي تحت بند الكعي التػاريخي المطمػكب مػف الجماعػة المنقػذة أف تحققػ  ألداء ، تقكـ لها قائمة
 رسالتها.

 كفي قكل  تعالى : َهِذهِ   ُ  ْ ٬ُمْؾ ِ  ِ ُ  َأْد٥ُمق   َ ِ  ِ ١َمبِق٦ِم   َ   ْ َ  ٍ َٖمِصَٞمةٍ   َ  َ ٥َمَٝم     ِّ اهللِّ   ِ َ إ٨َِم   َ  َ  ْ َأَكوْ   َ  ِ ـِ   َ  َ  ِ َوَم َبَعـِل  َ  َ  ِ اٗمَّ  َ َّ  ...    [108: يكسؼ]. 

دراؾ كمعرفػػة " أم عمػػى هػػ دل مػػف اهلل كنػػكر نعػػرؼ طريقنػػا جيػػدان كنسػػير فيهػػا عمػػى بعػػد كا 
  (2)فهك اليقيف البصير المستنير"

كغايػة الكجػكد ، ة الطريػؽفػالكعي بطبيعػ، فهذ  اآلية تبيف أهمية الكعي فػي الػدعكة إلػى اهلل
 رص عمى ذلؾ.كحرم  بالجماعة المنقذة أيضان أف تح، ضركرم لمفرد حتى يحقؽ الميراد مف كجكد 

كفػػي النصػػر كالتمكػػيف ، ز فػي الػػدعكةميُّػػأمػا فػػي معػػرض الحػػديث عػف الػػكعي كأهميتػػ  فػػي الت        
عػف أسػباب االنتصػار فػي  (3)الصػبلبينكرد مػا قالػ  إلى غير ذلؾ مف اآلثار المترتبة عمى الكعي 

كتػػ  السياسػػية كسػػنة التػػدرج كبيعػػد نظػػر صػػبلح الػػديف كحن، كاألخػػذ باألسػػباب، سػػنة اإلعػػداد: حطػػيف
دارت  خبلص  هلل كتطبيؽ شرع اهلل في دكلت  كأهمية الكعي الجغرافي في فق  الصراع كا   .كا 

لقػػد أبػػرزت هػػذ  المعركػػة أهميػػة الػػكعي الكامػػؿ  ...كػػؿ ذلػػؾ كػػاف لػػ  دكر فػػي تحقيػػؽ االنتصػػار      
 .(4)بضركرة تكظيؼ معطيات المكقع الجغرافي

 : ومن خالل ما سبق الحظنا عدة أمور

 لكعي طريؽ إلى التميز.ا .1

 الكعي في تحقيؽ النصر كالتمكيف.أهمية  .2

                                                           

 ( .1/261المرجع السابؽ، سيد قطب )( 1)
 (، مرجع سابؽ.4/2034في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 2)
ـ،  صدرت ل  عدة كتػب  1963هػ /  1383هك عمي محمد محمد الصبلبي، كلد في مدينة بنغازم بميبيا عاـ ( 3)

ف في صفات رب العالميف، الكسطية في القرآف الكريـ، السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ مف أهمها: عقيدة المسممي
 أحداث.

عمي محمد محمد   -انظر صبلح الديف األيكبي كجهكد  في القضاء عمى الدكلة الفاطمية كتحرير بيت المقدس( 4)
 ـ.2008هػ 1429، 1(، دار المعرفة بيركت، لبناف، ط 520الصبلبي )
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 .(الكعي في بناء الحضارة )حضارة العمـ كاإليمافأهمية  .3

 الكعي في مكاجهة المؤامرات.أهمية كدكر  .4

 الكعي كدكر  في نجاح الدعكة إلى اهلل.أهمية كدكر  .5

 الكعي كأهميت  في الكصكؿ إلى مرضاة اهلل كالفكز بالجنة. .6

حػػرمه بالجماعػػة المنقػػذة أف تحقػػؽ الػػكعي فػػي أفرادهػػا كفػػي نفسػػها الػػكعي الكػػافي الػػذم  إذان  
 يعينها عمى أداء رسالتها في إنقاذ البشرية دنيكيان كأخركيان. 

 التخطيط: الراب المطمب 
 التػي اصػطفاها اهللك  - يػت بػ  الجماعػة المنقػذةحظالتميز الذم  لنا أثناء الحديث عف البد

ع لحمؿ في أداء تمؾ الرسالة كفي حياة تمؾ الجماعة مهـ و  بندو تطرؽ إلي مف ال -بلء كممت  رسالت  كا 
ف عػػداؤنا يخططػػكف ليػػؿ نهػػار؛ ، تكذلػػؾ ألهميػػة التخطػػيط فػػي مكاجهػػة المػػؤامرا ؛التخطػػيطوىــو ال أ
عمػػى الجماعػػة المنقػػذة أف تضػػع الخطػػط البلزمػػة  كهػػذا يفػػرض، كاستئصػػاؿ شػػ فت  إلسػػبلـمحاربػػة ال

كالعسػػكرم كاالقتصػػادم كالسياسػػي  عمػػى الصػػعيد األمنػػي، ؿ كالفسػػادية مػػف بػػراثف الضػػبلإلنقػػاذ البشػػر 
، كاهي التػػي يتضػػ  فيهػػا هػػذا المفهػػكـبػػاألكامر كالنػػ كالقػػرآف الكػػريـ زاخػػره  ؟كيػػؼ ال، ... الػػخكالػػدعكم

وا: ككفانا مثبلن قكل  تعػالى ـْ  ا١ْمَتَطْعُتؿْ  َمو ََلُؿْ  َوَأ٥ِمده ةٍ  ِم ـْ  ٬ُمقَّ ٭ُمؿْ  اهللِ ٥َمُدوَّ  ٖمِفِ  ُٗمْرِهُبقنَ  اخلَْقؾِ  ِرَٖموطِ  َوِم  َو٥َمتُدوَّ

ـَ  ـْ  َوَآَٛمتتِري تتؿْ  ِمتت ـْ  ُٗمـِْػُؼتتقا َوَمتتو َيْعَؾُؿُفتتؿْ  اهلُل َٗمْعَؾُؿتتقهَنُؿُ  َٓ  ُدوهِنِ   ِمتت
ٍ
ء  َٓ  َوَأْكتتُتؿْ  إٮَِمتتْقُؽؿْ  ُيتتَقفَّ  اهللِ ١َمتتبِقؾِ  ِٓم  َرْ

ـْ  ا١ْمَتَطْعُتؿْ  َمو .[60: األنفػاؿ] ...ُٗمْظَؾُؿقنَ  ةٍ  ِم أم مػا أطقػتـ أف تعػدك  مػف اآلالت التػي تكػكف قػكة  ٬ُمتقَّ
 .(1)لكـ عميهـ

َأاَل ِإنَّ اْلقُــوََّة " : يث رسػػكؿ اهلل كلػػذلؾ أكردكا حػػد، كمعظػػـ األقػػكاؿ أف القػػكة قػػكة السػػبلح
 (2)" َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْميُ ، َأاَل ِإنَّ اْلُقوََّة الرَّْميُ ، الرَّْميُ 

                                                           

لقػػػػرآف، الثعمبػػػػػي (، كالكشػػػػؼ كالبيػػػػػاف عػػػػف تفسػػػػػير ا14/31جػػػػامع البيػػػػػاف فػػػػي ت كيػػػػػؿ القػػػػرآف، الطبػػػػػرم )انظػػػػر ( 1)
(، الكشػاؼ المبػيف 3/371(، كمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، البغػكم )2/29(، بحر العمـك لمسمرقندم )4/3699)

(، كأنػػػكار التنزيػػػؿ كأسػػػرار 15/499(، مفػػػاتي  الغيػػػب، الػػػرازم )2/232عػػػف حقػػػائؽ غػػػكامض التنزيػػػؿ، لمزمخشػػػرم )
(، تفسػػير القػػرآف العظػػيـ، ابػػف كثيػػر 1/654(، كمػػدارؾ التنزيػػؿ كحقػػائؽ الت كيػػؿ، النسػػفي )3/65الت كيػػؿ، البيضػػاكم )

(4/80.) 
(، كتاب اإلمارة، باب فضؿ الرمي، تحقيؽ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، دار إحيػاء 3/1522/1917صحي  مسمـ )( 2)

 التراث العربي ػ بيركت.
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" كالمػػراد أف : د رشػػيد رضػػا مفهػػـك القػػكة األمنيػػة إلػػى العسػػكرية فػػي قكلػػ كلقػػد أضػػاؼ محمػػ
قاكمػػ  الفرسػػاف لسػػرعتهـ ، إذا فاج هػػا العػػدك عمػػى غػػرة، يكػػكف لؤلمػػة جنػػد دائػػـ مسػػتعد لمػػدفاع عنهػػا

يصػػػاؿ أخبػػػار  مػػػف ثغػػػكر الػػػببلد إلػػػى عاصػػػمتها كسػػػائر ، كحػػػركتهـ كقػػػدرتهـ عمػػػى الجمػػػع كالقتػػػاؿ كا 
 .(1)أرجائها"

مػػػػف عمميػػػػة كسياسػػػػية - ف تعػػػػد كػػػػؿ  أنػػػػكاع  القػػػػكةأعػػػػة د مػػػػف الجمااأر  أف اهلل را كالػػػػذم أ 
عبلمية إلى غير ذلؾ مف أنكاع القكة   إلػىا هى هى كفي نفس الكقت كجٌ ، العسكريةبما فيها -كاقتصادية كا 
ُ   ْ َٙمـَُحقاْ   َ  ِ َوإِن  :          ٫مؼول ٗمعو٨م   القبكؿ بالسبلـ عمي شركط القكة كهي عزيزة قكيػة ْؾؿِ    َ َ ْ  ِ ٮمِؾسَّ َّ  

َ ََلَتو   ْ ْح َ   ْ َ ٫َمتوْٙمـَ    ِ تْؾ   َ  َ  َّ ْ َوَٗمَق٭مَّ  َ  َ  

 .[61: األنفاؿ]     ...  ِّ اهللِّ  َ  َ ٥َمَٝم 

حيػػػث أف القػػػػرآف معنػػػػي ، فنجػػػد التخطػػػػيط فػػػػي السػػػمـ كالحػػػػرب كهػػػػذا مركنػػػة فػػػػي التخطػػػػيط
لذلؾ  ؛كتحقيؽ الترابط االجتماعي داخؿ المجتمع المسمـ بؿ كالمجتمع العالمي، بالعبلقات بيف الدكؿ

 .سة كتخطيط حسب ما تحتاج  المرحمةعمى درا أفس  المجاؿ لئلبداع في اتخاذ القرار بناءن 

كال مانع ، لتعيد لؤلمة اإلسبلمية هيبتها، بالجماعة المنقذة أف تحقؽ ما أراد  اهلل  كحرم  
  .مة العبلقات عمى أساس القكةأف تحرص عمى إقا

فػي عمى بعض األمثمة التػي تبػيف أهميػة التخطػيط س قتصر في الحديث عف التخطيط  ك 
 : ؿ تحقيؽ األهداؼجبؿ ضركرة التخطيط مف أ، كفي التمكيف نصرتحقيؽ ال

 .(التخطيط الدعكم ) كقكم  إبراهيـ  سيدنا قصة (1

 .(التخطيط االقتصادم  ) زمة االقتصاديةفي حؿ األ يكسؼ سيدناقصة  (2

 .(التخطيط الجهادم كاألمني )قصة ذم القرنيف ك (3

 :  يوالتخطيط الدعو ةصة سيدنا إبراىيم : أوالً 
َ  ِ ِ ٢ِمتقَعتِفِ   ِ  ِمـ  َ  ِ َّ َوإِنَّ : تعػالياؿ ق          ْٖمتَراِهقؿَ    ِ  ِ   َ إَلِ   َ  ْ ِ تفُ    َ  َٙمتوء   ِ ْ إِذْ   ۚ   َ ْ  ٍ ٖمَِؼْؾتٍى   َ  َّ ُ َرٖمَّ  َ َٖمِقتفِ   َ   َ ٬َمتوَل    ِ ْ إِذْ   ۚ     َ ِ  ٍ ١َمتؾِقؿٍ    ِ ِٕ ِ  ِ َ ِ  ِ َو٬َمْقِمتفِ    ِ  ْ  َ َ  َمتوَذا  َ    َ  

ُ   َ َٗمْعُبُدونَ   ُ  ْ ً  َأِئْػًؽو  ۚ  َ   ْ  ِ َ ً آَِلَيً   َ   ِ ُ   َ ُٗمِريُدونَ     َِّ اهللَِّ  ُ   َ ُدونَ       ِ ُ  ٤َمـهُؽؿ  َ  َ ٫َمََم   ۚ  ُ  َ    ٖمَِرب    َ  ه ِ َ اٮْمَعتوَٜم٧ِمَ    ِ  َ   َ  ْ َ  َ ٫َمـََظترَ   ۚ      َ  ً َكْظتَرةً   َ  َ  ْ ُ   ِ اٮمـهُجتقمِ    ِ ِٓم   َ  َ   َ ٫َمَؼتوَل   ۚ     ه ِ   ٌ ١َمتِؼقؿٌ    ِ   إِِن    َ  َ   ۚ  

ْقا ْ  ٫َمَتَقٮمَّ َّ  َ  َ ـَ   َ  ْ ُ ٥َمـْفُ   َ  ِ   َ ُمْدٖمِِري ِ  ْ َ   َ ٫َمَراغَ   ۚ  ُ  ِ  ْ آَِلَتِِفؿْ    ِ َ إ٨َِم   َ  ِ َ  ِ َ   َ ٫َمَؼوَل      َ   َٓ ُ   َ َٗمْل٭ُمُؾقنَ   َ  َ َأ  ُ  ْ ُ  ْ ٮَمُؽؿْ   َ  َمو  ۚ    َ  ُ   َ َٗمـطُِؼتقنَ    َ َٓ   َ  َ   َ ٫َمتَراغَ   ۚ    َ   ِ ِ  ْ ٥َمَؾتْقِفؿْ   َ   ْ  َ ًٖمتو  َ  ً  ََضْ ْ ِ  ِ ٖمِتوٮْمَقِؿ٧مِ    َ  َ  ْ  ِ     ۚ  

ُ   ٫َمَل٬ْمَبُؾقا  َ  ْ  َ ْ  ِ إٮَِمْقفِ   َ   َ ِ  ه  َ َيِز٫مهقنَ    ِ ُ   َ َأَٗمْعُبُدونَ   َ   َ ٬َموَل   ۚ    َ   ُ  ْ  َ ُ   َ ِحُتقنَ َ  ْ َٗمـْ   َ  َمو  َ  ُ  ْ َٛمَؾَؼُؽؿْ   َ   َُّ َواهللَُّ  ۚ    ِ   َ  َ َ  َوَمو   َ ُ   َ َٗمْعَؿُؾقنَ   َ   َ  ْ  َ   [96-83: الصافات.]  

                                                           

 ( .10/53تفسير المنار )( 1)
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مػػف التػػكبيخ لمػػنهجهـ فػػي  كػػاف نكعػػان ؛ كقكمػػ  إبػػراهيـالحػػكار بػػيف سػػيدنا أف  د.كهبػػة اعتبػػر 
أنػ  كػذب ابتغػاء مرضػاة اهلل؛  ١َمتِؼقؿٌ  إِِن   :قكلػ  فػيكأمػا  ،َٗمْعُبتُدونَ  َموَذا: عبادة األصناـ فػي قكلػ 

 : مريفأل

 . لـ يكف يريد مشاركتهـ في أعيادهـ أن  أ.

 .(1) كاف ينكم تنفيذ خطت  في تحطيـ أصنامهـ ب.

َ   َ ٫َمتتَراغَ   :            ٓم ٬مقٮمتتف ٗمعتتو٨معمػػا قػػاـ بػػ   ةد ذلػػؾ اآليػػات التػػي كردت متحدثػػكػػكقػػد أ ِ  ْ ٥َمَؾتتْقِفؿْ   َ   ْ  َ ًٖمتتو  َ  ً  ََضْ ْ َ   

ِ  ِ ٖمِتتوٮْمَقِؿ٧مِ   َ  ْ  ِ   قكلػػ  تعػػالىكلقػػد جػػاء التفصػػيؿ لهػػذ  الخطػػة فػػي :ََِّوَٗمتتوهلل َِّ   َ  َ   َ َٕ َ َ  َّ ٭مِقتتَدنَّ  َ ُ  ْ َأْصتتـَوَمُؽؿْ    ِ   َ ْ  َ َٖمْعتتدَ   َ  ْ َ  تتقا  َ  ْ َأنْ   َ  َ  ه  ُٗمَقٮمه  ُ  

ـَ  ِ   َ ُمْدٖمِِري ِ  ْ ُ  ْ ٫َمَجَعَؾُفؿْ ۚ  ُ   َ  َ  َ ً  ُٙمَذاًذا  َ    َ ُ    َّٓ ً  ٭َمبًِٞما   ِ َّ إِ ُ ْ ََلُؿْ   َ  ِ ُ  ْ ٮَمَعؾَُّفؿْ   َ  َّ  َ ْ  ِ إٮَِمْقفِ   َ   َ ُ   َ َيْرِٙمُعقنَ    ِ  ِ  ْ ُ   ٬َموٮُمقا  ۚ    َ  ـْ   َ   َ  َ ٫َمَعَؾ   َ  ْ َم َ  َهَذا  َ  َ ِ َ ٖمَِآَِلَتِـَو  َ   ِ  َ فُ    ِ ـَ    ِ َّ ُ إِكَّ ِ َ َٜمِ وٜم٧ِِمَ   َ  ُ   ٬َموٮُمقا  ۚ       َّ  ِِ َ اٮمظَّ   َ  

ْ  َ ١َمِؿْعـَو  ِ ً  ٫َمًتك   َ ُ  ْ َيْذ٭ُمُرُهؿْ   َ   ُ  ُ  ْ َ   ُ ُيَؼوُل   َ  ِ   ُ إِْٖمَراِهقؿُ    ُ فُ  َ ٮمَ   ُ    َ  ْ ُ   ٬َموٮُمقا  ۚ     ِ ُ   ٫َمْلُٗمقا  َ    ْ ِ َأ٥ْم٧ُمِ   َ  َ ٥َمَٝم    ِ ِ ٖمِفِ   َ  ُ  ْ ُ  ْ ٮَمَعؾَُّفؿْ      َّ  ِ اٮمـَّوسِ   َ  َّ  َ ُ   َ َيْشَفُدونَ   َ   َ ُ   ٬َموٮُمقا  ۚ    َ  ْ   َ   ًَ ْ  َ َأَأْك  َ  َ   ًَ ْ  َ ٫َمَعْؾ  َ َ  َهَذا  َ   َ  

َ ِ َ ٖمَِآَِلَتِـَو  ِ  َ ِ   ُ إِْٖمَراِهقؿُ   َ  َيو   ِ   َ  ْ َ  ُ ٫َمَعَؾفُ   َ  ْ َٖمْؾ   َ   َ ٬َموَل   ۚ     ِ  َ ُ  ْ ٭َمبُِٞمُهؿْ   َ   ُ َ  َهَذا  َ  ِ ُ  ْ ٫َمو١ْمَلٮُمقُهؿْ   َ    ُ  َ ُ   ٭َموُكقا   ِ ْ إِنْ   َ   ْ ُ   َ َيـْطُِؼقنَ   َ   ُ   ٫َمَرَٙمُعقا  ۚ    َ  ْ ِ َ  َ ِ  ْ ُػِسِفؿْ َ  ْ َأكْ    ِ َ إ٨َِم   َ  ُ   ٫َمَؼوٮُمقا  ُ  ِ   َ ُ  ْ إِكَُّؽتؿْ   َ  َّ ِ   

ُ  ُ َأْكُتؿُ   ْ وٜمُِقنَ   َ   ُ  ُكؽُِسقا  ُ  َّ ُ٘مؿَّ   ۚ       َّ  ُِ  َ اٮمظَّ
ِ  ْ ُرُءو١ِمِفؿْ   َ  َ ٥َمَٝم   ُ  ِ ِ   ُ َ  ْ ٮَمَؼدْ   ُ   َ   ًَ ْ  َ ٥َمؾِْؿ    َ  َمو  َ  ِ

ِ
ء َٓ  َهتُم
ِ
 َ  ُ ُ   َ َيـْطُِؼتقنَ   َ  ُ   َ َأ٫َمَتْعُبتُدونَ   َ   َ ٬َمتوَل   ۚ    َ  ْ ِ  ُ  ْ  َ  َ ـْ   َ     َ َٓ   َ  َمتو    َِّ اهللَِّ  ُ   ِ ُدونِ   ِ  ْ ِمت

ُ  ْ َيـَْػُعُؽؿْ   ُ  َ ً  ٢َمْقًئو  َ  ْ  ْ َ    َٓ ٭ُمؿْ   َ  َ َو ُ  ْ َيَُّضه ه ُ  ْ ٮَمُؽؿْ   ُ    ُأف    ۚ    َ  ُ ُ   َ َٗمْعُبُدونَ   َ  َِ َوٜمَِو  َ   ُ  ْ َ  َ َأ٫َمًَل     َِّ اهللَِّ  ُ   ِ ُدونِ    ْ ـْ  ِ مِ   َ  ُ   َ َٗمْعِؼُؾقنَ   َ   ِ  ْ  َ  [67ػ-57: األنبياء] 

 ـٌ ألصناـ كمف ثى اكصكؿ إلي  إثبات خطئهـ في عبادة ال ؛كلقد كاف الهدؼ مف هذ  الخطة
 .هدايتهـ كتكجيههـ لعبادة اهلل الكاحد القهار

 : ما ذكر  سيد قطبمفهـك التخطيط في هذ  القصة عمي يؤكد  مماك  

، االنحػػراؼ الػػذم ال صػػبلح لػػ  ؛طػػرتهـراؼ فحكأيقػػف بػػاناسػػتجابتهـ لػػ   ف يػػئس مػػفأبعػػد " 
    (2 ) " ما اعتـز ف في  عف المعابد كاألصناـ لينفذر هذا اليـك الذم يبعدك ظكانت، اعتـز أمرا

 .لينفذ ما اعتـز -انتظر – اعتـز أمران : الكممات الدالة عمي التخطيط

حتػػى يحقػػؽ الهػػدؼ  صػػبر؛يحتػػاج إلػػي  ارنتظػػكاال، هػػك بدايػػة التخطػػيط ؛أمػػر ىفػػالعـز عمػػ
كهػػدايتهـ إقنػػاعهـ بمػػنهج اهلل  ان كهػػكهػػدف ضػػعسػػيدنا إبػػراهيـ ك ك ، كهػػي مرحمػػة تمػػي التخطػػيط  ()التنفيػػذ

 : إلي  كاستخدـ عدة كسائؿ

 .يصرفهـ عن  حتىالتظاهر بالمرض  -1

 كالحث عمي الحكار. االستفزازكنكع مف  ()األصناـ اآللهةتحطيـ  -2

                                                           

 (، بتصرؼ.2/2178التفسير الكسيط، )( 1)
 (، مرجع سابؽ.  5/2995في ظبلؿ القرآف،  ) ( 2)
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ُ   َ َأَٗمْعُبُدونَ   َ   َ ٬َموَل ، خبلؿ استخداـ األدلة الحسية بالحجة مف اإلقناع -3  ُ  ْ  َ ُ   َ َٗمـِْحُتقنَ   َ  َمو  َ   ِ ْ  َ[95:]الصافات. 

ُ  ْ َٛمَؾَؼُؽؿْ   َ   َُّ َواهللَُّ ، يات  في الككفكآتعريفهـ باهلل مف خبلؿ قدرت   -4  َ  َ َ  َوَمو   َ ُ   َ َٗمْعَؿُؾقنَ   َ   َ  ْ  َ [96: ]الصافات.  

تػػآمركا هـ أعمػاهـ عػػف سػػماع الحػػؽ فبػػاطمى  كلكػػف  ، بػػراهيـ فػػي اسػتدراجهـ لمحػػكاركلقػد نجػػ  إ
 .[98: الصافات] ...٭َمْقًدا ٖمِفِ  ٫َمَلَراُدوا  :كتبيف ذلؾ في قكل  تعالى، عمي 

حػػظ أف سػػيدنا إبػػراهيـ بعػػد أف اسػػتنفد الكسػػائؿ فػػي هػػدايتهـ ككصػػؿ معهػػـ إلػػي المبلكمػػف 
ا األخػػذ فػػالمطمكب مٌنػػ، كهػػذا مػػف التخطػػيط ؛ليكمػػؿ مسػػيرت  الدعكيػػة ى؛طريػػؽ مسػػدكد تػػركهـ كمضػػ

فقػػد قػػاؿ الحػػؽ ، إطبلقهػػاعمػػي  ؽمػػيس بالضػػركرم أف تتحقػػفأمػػا النتػػائج ، اهلل ىكػػؿ عمػػباألسػػباب كالتك 
إِن...: تبارؾ كتعالى مبينان ذلؾ ْقاْ    َّ ِ وَّ ْ  ْ َٗمَقٮمَّ َّ  َ ََم   َ  ْ  َ ٥َمَؾْقَؽ   َ  ِ َّ َ ٫َمنِكَّ  َ َ  ُ اٮْمَبًَلغُ   َ   َ  ْ  ...     [.20: ]آؿ عمراف 

كهػػػػذا ضػػػػركرم ، عػػػػف اإلحبػػػػاط كاليػػػػ س بعيػػػػدان  كالمضػػػػيٌ  نا إلػػػػي التفػػػػاؤؿدفعكهػػػػذا اليقػػػػيف يػػػػ
إف اسػتيعاب سػنة التػػدرج يعػيف الػدعاة عمػى التعامػػؿ كػذلؾ "فػ، ة المنقػذة فػي مسػيرتها الدعكيػػةلمجماعػ
فػػكف النػػاس باإلسػػبلـ أف تكػػكف لهػػـ قػػدرة عمػػى التخطػػيط كالتنظػػيـ كال بػػد لمػػدعاة الػػذيف يعر  ، الصػػحي 

 . (1 )"كحسف اإلدارة

 : ةصة سيدنا يوسف والتخطيط االةتصادي: ثانياً 
ككيػػؼ كػػاف لتخطيطػػ  أثػػر فػػي ، كقصػػة سػػيدنا يكسػػؼ، ي القػػرآفكمػػا زلنػػا مػػع التخطػػيط فػػ

نقػػاذ الػػببلد مػػف الهػػبلؾ كقػػد كانػػت بدايػػة التخطػػيط حينمػػا طي ، كلشػػعب مصػػر، التمكػػيف لػػ  منػػ   بى ًمػػكا 
 : كالتي بينها القرآف في اآليات التالية ت كيؿ الرؤيا التي رآها ممؾ مصر فكضع الخطة

ُ   َ َٗمْزَر٥ُمقنَ   َ   َ ٬َموَل : قاؿ تعالى  َ  ْ ْ  َ ١َمْبعَ   َ  ً  َدَأًٖمو   ِ ِ َ ١ِمـ٧ِمَ    َ  َ ُ   ُ ٫َمَذُروهُ    َ َ  ه ْ َٚمَصدٗمهؿْ   َ  َ ٫َمََم   َ   َ ُ  ِ ِ ١ُمـُبؾِفِ    ِ ِٓم   َ   ُ    َّٓ َّو  َ  ِ  ً ٬َمؾِقًًل    ِ َّ إِ َّ ُم  ُ   َ َٗمْل٭ُمُؾقنَ       ُ  ْ ْ  ِ َيْلِت   ُ  َّ ُ٘مؿَّ   َ   َ  

ْ  ِ َٖمْعدِ   ِ  ِمـ ْ  ٌ ١َمْبعٌ    ِ َ ٮمَِؽ  َ ذَ   َ  َ   ٌ ٢ِمَدادٌ    َ ـَ    ِ ْ  َ َيْل٭ُمْؾ  ُ  ْ ْمُتؿْ   َ  َمو  َ  ُ  ْ ٬َمدَّ  ْ َـّ   َ  َّ ُ َّ ََلُ  َ   َّٓ
َّو   ِ  ً ؾِقًًل  َ ٬مَ    ِ َّ إِ َّ ُم  ـُقنَ      ِص ُ   َ َُتْ ِ ْ ْ  ِ َيْلِت   ُ  َّ ُ٘مؿَّ      ُ ْ  ِ َٖمْعدِ   ِ  ِمـ  َ  َ   ُ ُيَغوُث    ِ  ِ ٫مِقفِ   َ   ٌ ٥َمومٌ    ِ َ ٮمَِؽ  َ ذَ   َ       َّ  ُ اٮمـَّوُس   ُ 

ونَ   َ  ِ  ِ َو٫مِقفِ  ُ  َ َيْعِْصُ
ِ  ْ َ   َ َو٬َموَل       َ  ْ َ ِ ُ اْٜمَؾُِؽ   َ  ُ   ِ اْئُتقِِن      ْ َ  َّ ٫َمَؾَمَّ      ۖ     ِ ِ ٖمِفِ     َ  ُ َٙموَءهُ   َ  ١ُمقُل    َ  ِ  ْ اْرِٙمعْ   َ   َ ٬َموَل      َّ ُ  ُ اٮمرَّ  ْ ْ  ُ ٫َمو١ْمَلٮْمفُ   َ    َ َرٖم َؽ      ۖ   ِ َ إ٨َِم      َ َ  ِ اٮمـ ْسَقةِ   َ   ُ َٖموُل   َ  َمو  َ   ْ ِت        ْ      َّ ِ اٮمًلَّ

ـَ  ْع ْ  َ ٬َمطَّ َـّ   َ  َّ ُ َّ َأْيِدَُّيُ َ  ِ  ْ ْ  ِ ٖمَِؽْقدِ   َ    َرّب     ِ َّ إِنَّ      ۖ    َ   َ َـّ  ِ    ِ  َّ ِه
   .[50-47: يكسؼ]   ٌ قؿٌ َ  ِ ٥َمؾِ

لهػذ  الخطػة  ككػاف، اعمػى الرؤيػ سػيدنا يكسػؼ لمممػؾ بنػاءن كانت هػذ  الخطػة التػي كضػعها 
 : في قكل ابف كثير  اإلماـ ن كهذا ما بيٌ ، السجف دكر في خركج  مف

                                                           

كتاب تبصير المؤمنيف بنفقة النصر كالتمكيف في القرآف الكػريـ، عمػي محمػد محمػد الصػبلبي، مكتبػة الصػحابة، ( 1)
 . 418ـ. ص2004ػ ه1422، 1الشارقة، مكتبة التابعيف مصر، القاهرة، ط

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya50.html
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    فػي خػركج يكسػؼ انػت سػببان ر اهلل تعػالى أنهػا كؾ مصػر ربمػا قػدٌ هذ  الرؤيا مف مم"
 . (1 )"سجف معززا مكرمامف ال

بػؿ مػا ، مكرمان  الخطة االقتصادية فقط هي السبب في خركج  معززان  كالمبلحظ أن  لـ تكف
ُ   ِ اْئُتقِِن الممػؾ )فقد أحكـ سيدنا يكسؼ الخطة حينما قاؿ ، تبعها مف تخطيط  ْ  فػرفض الػذهاب كأراد، ( ِ ِ ٖمِفِ    

: تعػػالى ذلػػؾ فػػي قكلػػ  كضػػ ك ، لصػػقت بػػ  ظممػػان أف يسػػتثمر ذلػػؾ فػػي تبرئػػة نفسػػ  مػػف التهمػػة التػػي أي 
 َو٬َموَل َ   َ ْ َ ِ ُ اْٜمَؾُِؽ   َ  ُ   ِ اْئُتقِِن      ْ َ  َّ ٫َمَؾَمَّ    ِ ِ ٖمِفِ     ١ُمقُل    َ   ُ َٙموءهُ   َ  ِ  ْ اْرِٙمعْ   َ   َ ٬َموَل      َّ ُ  ُ اٮمرَّ  ْ ْ  ُ ٫َمو١ْمَلٮْمفُ   َ    َ َرٖم َؽ    ِ َ إ٨َِم      َ َ  ِ اٮمـ ْسَقةِ   َ   ُ َٖموُل   َ  َمو  َ   ْ ـَ      َّ ِ اٮمًلَِّت        ْ ْع ْ  َ ٬َمطَّ َـّ   َ  َّ ُ َّ َأْيِدَُّيُ َ  ِ  ْ   َ    َرّب     ِ َّ إِنَّ   َ 

َـّ  ِ  َّ ٖمَِؽْقِدِه  ِ  ْ  َ  .[50: يكسؼ] َ  ِ  ٌ ٥َمؾِقؿٌ    ِ

مػػػف  ييعتبػػػر -مػػػدة ليسػػػت بالبسػػػيطة  كػػػاف قػػػد أمضػػػى مػػػع أنػػػ-ى الخػػػركج عمػػػ تمهفػػػ فعػػػدـ 
ؤاؿ كفػي هػػذا التريػث كالسػػ": كفػػي ذلػؾ يقػكؿ محمػػد رشػيد رضػػا،  التخطػيط فػي دفػػع الشػبهة عػػف نفسػ

 : .. منها.عقم  كأدب فكائد جميمة في أخبلؽ يكسؼ ك 

 أنات .الداللة عمى صبر  ك  .1

  .نفس  كحفظ كرامتها ةعز  .2

ب .3    (2 )".طاؿ التهـكجكب الدفاع عف النفس كا 

نجػػد ": مػػا قالػػ  سػػيد قطػػبمػػف التخطػػيط  ؼ كػػاف جػػزءان عمػػى أف مػػا فعمػػ  يكسػػ ديؤكػػ  كممػػا 
كيتبػػػيف الحػػػؽ ، يكسػػؼ السػػػجيف الػػػذم طػػػاؿ عميػػ  السػػػجف ال يسػػػتعجؿ الخػػػركج حتػػى تتحقػػػؽ قضػػػيت 

 . (3 ) "  عمى األشهادمف براءتي عى كتي ، في مكقف  كاضحان 

فػػي الحػػرص عمػػى  بػػؿ أيضػػان ، قتصػػادية فقػػطإذف التخطػػيط لػػـ يتبػػيف فػػي كضػػع الخطػػة اال
 تي  مف تنفيذ الخطة الني مك  ثـ في اختيار المهنة كالتخصص الذم يي ، السمعة كالسيرة كدحض الشبهة

نجازها كضعها  . كة كلؤلسرة النبكية كمها بعد ذلؾككاف لهذا دكر  في التمكيف ل  كلمدع، كا 

  َ   َ ٬َمتوَل يتكلى األمر االقتصػادم المػاليفمما عرض عمي  الممؾ أف يككف مستشار  اختار أف 

ْ  ِ اْٙمَعْؾـِل  َ ـِ   َ  َ ٥َمَٝم     ْ ِ  ِ َٛمَزآِئ   َ ْ  ِ إَْرضِ    َ ِ   ٌ َٚمِػقظٌ    ِ   إِِن      َ يطمػب  لػـ يكػف يكسؼ" البد مف التنكي  أفك  .[55: يكسؼ] َ  ِ  ٌ ٥َمؾِقؿٌ    َ

                                                           

 (، مرجع سابؽ. 4/392تفسير القرآف العظيـ،  ) ( 1)
 ، مرجع سابؽ.266، 265/ 12تفسير المنار، ( 2)
 ، مرجع سابؽ.1994/ 4في ظبلؿ القرآف، ( 3)
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ليػػنهض بالكاجػب المرهػػؽ ، فػي اختيػػار المحظػة التػػي يسػتجاب لػػ  فيهػا إنمػػا كػاف حصػػيفان  ...لشخصػ 
 . (1 )"أشد أكقات األزمةتبعة الضخمة في الثقيؿ ذم ال

تمكػيف "ككػاف كلػـ يتكقػؼ التخطػيط بػؿ اسػتمر بعػد ال، فػي التمكػيف لقد كاف لمتخطيط دكره  
أهميػة التخطػيط فػي  مف هنا تظهػرك ،  (2 )"أسرت  لممجيء إلى مصرك إخكت   جفي استدرا ذلؾ كاضحان 
  .األرض ككمت لها مهمة االستخبلؼ فيكفي حياة الجماعة المنقذة التي أي ، حياة الفرد

 :  ذو القرنين والتخطيط الجيادي األمني: ثالثاً 
األمنػػي يبلحػظ مفهػػـك التخطػيط الجهػػادم ك ، فػػي القػرآف الكػػريـ إف المتتبػع لقصػػة ذم القػرنيف

 : خطت  في بناء السد كخاصة ، فيها

َ  إَِذا   َ َّ َٚمتَّك: قاؿ تعالى َ  َ َٖمَؾغَ    ِ َ َٖم٧ْمَ   َ  ـِ   َ  ْ ْي دَّ ْ  ِ اٮمسَّ ََم   ِ  ِمـ  َ  َ َ َوَٙمدَ      َّ َّ ِ َ ُدوهِنِ
ً  ٬َمْقًمو  ُ   ِ  ْ ُ   َ َؽوُدونَ  َ يَ    َّ َّٓ   َ  ُ   َ َيْػَؼُفقنَ   َ    َ  ْ  َ   ًٓ ْ  ً ٬َمْق ُ   ٬َموٮُمقا  ۚ  َ    َ  َذا  َ  َيو  َ  

ِ اٮْمَؼْرَك٧ْمِ  ْ  َ  ْ  َ  ْ ْ  ُ  َ َيْلُٙمقَج    ِ َّ إِنَّ     ْ  ُ  َ َوَمْلُٙمقَج   َ   َ ُ   َ ُمْػِسُدونَ   َ  ِ  ْ َْرضِ    ِ ِٓم   ُ  ْٕ ْ  ِ ا َ َ  ْ ٫َمَفْؾ     ْ َ  ُ َكْجَعُؾ   َ   ْ ْ  ً َٛمْرًٙمو  َ  َ ٮَمَؽ   َ  َعَؾ   َ  َأن  َ  َ ٥َمَٝم    َ َ  َ َْمْ ْ ْ  َ َ َٖمْقـَـَو   َ ُ  ْ َوَٖمْقـَُفؿْ   َ  َ  ْ  َ ا  َ    َ   َ ٬َموَل   ۚ   َ ًّ ١َمدًّ

ـ ل  َ  َمو ٌ َٛمْٞمٌ   َ    َرّب     ِ  ِ ٫مِقفِ   َ  َّ   َمؽَّ ـُقِِن    َ ْ ُ   ِ ٫َمَل٥ِمق   ِ  َ ةٍ   َ  ُ  َّ ٍ ٖمُِؼقَّ َ  ْ َأْٙمَعْؾ    ِ ُ  ْ َٖمْقـَُؽؿْ   َ  ْ َ  ْ ُ  ْ َوَٖمْقـَُفؿْ   َ  َ  ْ  َ ً  َرْدًمو  َ   ْ  َ [95-93: الكهؼ] ، ثـ بدأ بتنفيذ الخطة في
ُ   ِ آُٗمقِِن : قكلػ  َ  َ ُزَٖمرَ     ِ   ِ اِْلَِديدِ   ُ  َ َ  إَِذا   َ َّ َٚمتَّك    ْ َ  ١َموَوى   ِ َ َٖم٧ْمَ    َ  َد٫َم٧ْمِ   َ  ْ ِ اٮمصَّ ْ  َ  َ ُ   اكُػُخقا  َ   َ ٬َموَل      َّ  ُ َ  إَِذا   َ َّ َٚمتَّك     َ  ُ َٙمَعَؾفُ    ِ  َ ً  َكوًرا   َ ُ   ِ آُٗمقِِن   َ   َ ٬َموَل   َ   ِ  ْ ُأ٫ْمِرغْ      ْ ْ  ِ ٥َمَؾْقتفِ   ُ   َ  َ  

ً  ٬ِمْطًرا  ْ َ   ُ ا١ْمَطو٥مُ   َ  َ ٫َمََم   ۚ    ِ  ُ   ُ َيْظَفُروهُ   َ  َأن    قا  ْ  َ  ْ َ  َوَمو  َ  ُ   ا١ْمَتَطو٥ُمقا  َ    َ  َ ً  َكْؼًبو  َ  ُ ٮَمفُ     ْ  ْ  َ [97-96: الكهؼ].  

ة التػي المكابػدل مػدكػذلؾ تبػيف مػف خبللهػا" ، هذ  القصػةكاضحان في التخطيط  لقد كاف   
قامت  عمى التخطيط الدقيؽ كاألسس العمميػة ، عاناها ذك القرنيف إلكماؿ السد بت ميف المكاد األكلية كا 

بػؿ دفػع غػارات المفسػديف فػي األرض  ؛كأف المكابػدة لػـ تكػف فقػط فػي إقامػة السػد، هػةالسميمة مػف ج
ي األرض   اهلل فني ك  مى يي  "، لمحاكـ الصال فكاف نمكذجان  ؛  (3 )  "الذيف يحاكلكف منع  مف إقامة السد....

م كال ـ المػادك لكنػ  ال يتجبػر كال يتكبػر كال يتخػذ مػف الفتكحػات طريقػا لممغػن ...ر ل  األسػبابس  يى ك يي 
دـ القػكة التػي يسػرها اهلل لػ  خإنمػا ينشػر العػدؿ فػي كػؿ مكػاف كيسػت ؛استغبلؿ األشخاص كالجماعػات

حقاؽ الحػؽ قػي كالفكضػى مي كػاف لػ  الػدكر البػارز فػي مقاكمػة الفسػاد الخي ف  (4 )"في التعمير كاإلصبلح كا 
اهلل مف أجؿ الدعكة إلى ؛ذلؾك لحؽ كالخير االجتماعية كغرس أصكؿ اإليماف كا

 كلعمػي هنػا . (5 )  
 : في نجاح الخطةدكره القرنيف كاف لها  أستطيع استنباط أمكر مف خطة ذم

                                                           

 . 2005/ 4 –المرجع السابؽ( 1)
 (. 2/113الكسيط لمزحيمي ) ( 2)
 ـ. 2005هػ 1416، 4دار القمـ ط مصطفى مسمـ الناشر، –مباحث في التفسير المكضكعي ( 3)
 (. 4/2293في ظبلؿ القرآف، سيد قطب ) ( 4)
 ( بتصرؼ. 2/1453الكسيط لمزحيمي ) ( 5)
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ـ ل  َ  َمو: عمى رأس أسباب النجاح هك التككؿ عمى اهلل بػدأ بقكلػ  (1 َ  َهتَذا   :بقكلػ  كأنهػى َ    َرّب     ِ  ِ ٫مِقتفِ   َ  َّ   َمؽَّ  َ  

َ ٌ َرَْحَيٌ  ـ  َ  ْ ّب       م      . َّ   رَّ
 .عمى أساس االحتياج يتى نً أف الخطة انبثقت مف قراءة الكاقع كبي  (2
كقد كض  هػذا فػي قكلػ  ، نزاهة الحاكـ أك األمير أك الداعية حينما عرضكا عمي  األجر كلـ يقبؿ (3

ـ ل  َ  َمو ٌ َٛمْٞمٌ   َ    َرّب     ِ  ِ ٫مِقفِ   َ  َّ   َمؽَّ ْ َ .    مف األجر الذم ستعطكني إيا .خيره أم   
فاعػػػؿ فػػػي إنجػػػاح  كهػػػذا لػػػ  دكر ؛حسػػػف اإلدارة  كالتنظػػػيـ مػػػف خػػػبلؿ طمػػػب المشػػػاركة فػػػي العمػػػؿ (4

ـُقِِن الخطة  ُ   ِ ٫َمَل٥ِمق   ِ  َ ةٍ   َ  ُ  َّ ٍ ٖمُِؼقَّ ِ  ،   ؿ أم  مُّػكف القائػد فػي تحى يعاز مف ذم القرنيف لدكر الجنكد في عػإ هذاك 
  .لي إؿ ككى مهمة تي 

 :  تنويو
إرجػاع  مػع، األخػذ باألسػبابمػف بػاب  ؛التخطػيط ف لنا أهميػةتبيٌ  السابقةمف خبلؿ األمثمة 

 : في قبكؿ العمؿ كقد تجمى ذلؾ كالخشية مف عدـ ، الفضؿ إلى اهلل 

ُ  َوَأْد٥ُمق...   :بتزؿ قكم  بعد بذؿ كؿ األسباعحينما ا في قكؿ إبراهيـ  أ.  ْ  َ   َ  َ ٥َمَستك  َ    َرّب    َ 

 َّٓ ُ   َ َأ٭ُمقنَ   َ  َّ َأ َ   ٖمُِد٥َموء  َ   ُ ِ  ًّ ٢َمِؼقًّو  َ    َرّب     ِ َ  [48: مريـ]. 

َ  ِ آَٗمْقَتـِل  َ  ْ ٬َمدْ   َ    َرب  : قكؿ يكسػؼ ب.  ْ  َ ـَ     ْ  ِ اْٜمُْؾتِؽ   ِ  َ ِم ُ ْ ْؿَتـِتل    َ  ِ َو٥َمؾَّ  ْ َّ  َ ِ   ِ َٗمْلِويتؾِ   ِ  ِمتـ  َ   ْ ٌِ   َ َ  ِ إََٚمودِ   َ  تََمَواِت   َ   ِ َ ٫َمتو٣مِرَ     ِ يت َ   ِ اٮمسَّ َ َّ     

ْ  ِ َوإَْرضِ  َ   َ   ًَ    َوٮمِق ل  َ   َ َأك
ُكَقو   ِ ِٓم   َ  ِ َ  اٮمده  ُ َ  ِ َوأِٛمَرةِ      ه ـِل  َ    ِ َ  َّ ِ َٗمَق٫مَّ  ً ُمْسؾًَِم   َ 

ْؼـِل  ُ  ْ ِ ْ  ِ َوَأِْلِ ِ ْ  َ ٧مَ   َ  وِِلِ ِ ِ َ ٖمِوٮمصَّ  َّ   ِ  [101: يكسؼ]  

َ  َهَذا...: قكؿ ذم القرنيف بعد أف أتـ بناء السػد ج. َ ٌ َرَْحَيٌ   َ  ـ  َ  ْ ّب       م  َ  ٫َمنَِذا   َّ   رَّ ْ  ُ َو٥ْمتدُ    َ  َٙمتوء  َ  ِ َ  ُ َٙمَعَؾتفُ   َ    َرّب    َ   َ َ   

َ   َ َو٭َمونَ     وءَ  َّ َد٭مَّ  ْ  ُ َو٥ْمدُ   َ  و  َ    َرّب    َ    .[98: الكهؼ]  َ ًّ َٚمؼًّ

فػي  ؾ جميػان   ذلػكضػكقد  ؛ كهذا دليؿ عمى أهمية التخطيط المرتبط بالتككؿ عمى اهلل 
َمـا َظن ـَك َيـا َأَبـا َبْكـٍر  ": يقػكؿ ألبػي بكػر  ثػـاألسػباب  كؿ لمهجرة كاتخاذ  رسكؿ اهلل  تخطيط

َزنْ    َٓ َ : كقكل   (1) "ِباْثَنْيِن المَُّو ثَاِلُثُيَما َ  ْ ََتْ ْ َ  َ َمَعـَو    َّ اهللَّ   ِ َّ إِنَّ    َ  َ [40: التكبة] . إف : كفي ذلؾ يقكؿ سػعيد حػكل"
ػػػد د  فيهػػػاكرأل دقػػػة التخطػػػيط ، مػػػف ت مػػػؿ حادثػػػة الهجػػػرة كاألخػػػذ باألسػػػباب يػػػدرؾ أف التخطػػػيط الميسى
ف التخطيط جزء مػف السػنة النبكيػة كهػك جػزء مػف ا بالكحي في حياة الرسكؿ  لتكميػؼ كاف قائمان كا 

                                                           

 (، كتاب أصحاب النبي صمى اهلل عمي  كسمـ، باب مناقب المهاجريف كفضمهـ 5/4/3653صحي  البخارم )( 1)
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ف دؿ هذا ،  (1 )اإللهي في كؿ ما طكلب ب  المسمـ". أهميػة التخطػيط فػي  عمػى عمى شئ فإنمػا يػدؿكا 
  .اإلسبلـ

ماعػػػػة المنقػػػػذة حينمػػػػا تخطػػػػط كتحسػػػػف اإلدارة مػػػػف أجػػػػؿ جكأم تميػػػػز لم !!زيػػػػإنػػػػ  حقػػػػا  لتم
كالجهػادم  عمػى الصػعيد االقتصػادم كالسياسػي كاألمنػي، كتحقيػؽ مهمػة اإلنقػاذ لهػذ  األمػة، االرتقاء

كالعمػػؿ عمػػى تنفيػػذ ، بكضػػع  خطػػط محكمػػةإال كالػػدعكم كاإلعبلمػػي كالتعميمػػي ككػػؿ ذلػػؾ لػػف يتحقػػؽ 
هػػذ  الخطػػط بدقػػة مػػف خػػبلؿ كضػػع بػػرامج تدريبيػػة ك ابتػػداع الكسػػائؿ المناسػػبة كاختيػػار األنسػػب مػػف 

 األنبيػػاء ربعمػػى د سػػيران -كػػؿ هػػذا مػػع ضػػركرة االسػػتعانة بػػاهلل كالتككػػؿ عمػػى اهلل ، األشػػخاص لمتنفيػػذ
لتصؿ إلى تحقيؽ أهدافها التي اصػطفاها اهلل مػف أجمهػا  ؛-كمف استف بسنت  سيدنا محمد ختامان ب

ظهار هذا الديف كتحقيؽ االستخبلؼ.   أال كهي إعبلء كممة اهلل كا 
 التنظيم: الخامس المطمب
لميػػؿ فتعاقػػب ا، كالكػػكف كمػػ  قػػائـ عمػػى التنظػػيـ ؟كيػػؼ ال، إف التنظػػيـ أسػػاس فػػي إسػػبلمنا

 .. إلى غير ذلؾ..لشمس كالقمر كالنجكـكدكراف ا، كالنهار
ف  يقؼ مشػدكهنا أمػاـ قػدرة اهلل  ؛عف الككف كتنظيم لمتحدثة آليات القرآف الكريـ ا المتتبعكا 

ػػا   ن كشػػيء طبيعػػي أف يكػػكف أمػػر اإلنسػػاف كجػػزء مػػف هػػذا الكػػكف قائمػػ، العظيمػػة كآالئػػ  الجسػػيمة أيضن
.  عمى هذا المفهـك

ذا  ى كػػػؿ أمكرهػػا قائمػػة عمػػػفمػػػف البػػديهي أف تكػػكف  ؛الحػػديث عػػػف الجماعػػة المنقػػذةكػػاف كا 
ألمثمػػة كثيػػرة فػػي رسػػالتها التػػي اصػػطفاها اهلل لحممهػػا إال بػػذلؾ؛ كاأداء لػػف تسػػتطيع كبالتػػالي ، التنظػػيـ

 : أٌيما كضكح التنظيـ مفهكـ مف خبللهما ٌتض ي  عمى مثميف قتصر الحديثيالقرآف كلكف س
 .فسميماسيدنا كرة النمؿ كقصة س: المثؿ األكؿ
 .سكرة الصؼ: المثؿ الثاني

 : سورة النمل: أواًل 
 : كض  مفهـك التنظيـ في تمؾ اآليات عمى النحك التالي

كالعمػػـ ، يعنػػي عمػػـ القضػػاء، [15: النمػػؿ] ...٥ِمْؾتتًَم  َو١ُمتتَؾْقََمنَ  َداُوودَ  َآَٗمْقـَتتو َوٮَمَؼتتدْ : قػػاؿ تعػػالى  .1
  (2).بكبلـ الطير كالدكاب

                                                           

دار السػػػػػػبلـ لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػع ـ، 19891 –ق  1409، 1(،  ط 1/357األسػػػػػاس فػػػػػػي السػػػػػنة،  ) ( 1)
 كالترجمة.

(، كتفسػػػير الماتريػػػدم 6/148(، كمعػػػالـ التنزيػػػؿ فػػػي تفسػػػير القػػػرآف لمبغػػػكم )2/575بحػػػر العمػػػـك لمسػػػمرقندم )( 2)
، ط8/104)تػػ كيبلت أهػػؿ السػػنة(، لمماتريػػدم ) ـ، دار الكتػػب  2005هػػػ،  1426ػ  1(، تحقيػػؽ د. مجػػدم باسػػمـك

 اف.العممية بيركت ػ لبن
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كالعمػـ بكػبلـ الطيػر كالػدكاب ، فعمػـ القضػاء لمحكػـ بالعػدؿ، ذاف العممػاف ضػركرياف لمقيػادةكه
 َوَوِرَث : كفػي قكلػ  تعػالى، ل  دكر في تحقيػؽ العػدؿ؛ كهػذا مػا يسػمكن  فػي أيامنػا هػذ  بعمػـ المغػات

و َيو َو٬َموَل  َداُوودَ  ١ُمَؾْقََمنُ  َ ْؿـَو اٮمـَّوُس  َأُّيه ْٞمِ  َمـْطَِؼ  ٥ُمؾ  ـْ  ُأوٗمِقـَووَ  اٮمطَّ   ٭ُمؾ   ِم
ٍ
ء : النمػؿ] اُٜمبِت٧مُ  اٮمَػْضتُؾ  ََلُتقَ  َهَذا إِنَّ  َرْ

نافة محم  [16  (1) .كتقدـ حممت  كأهم  "، دليؿ عمى شرؼ العمـ كا 

، التػكارث أك بمعنػى آخػر تفػكيض السػمطة، [16: النمػؿ] َداُوودَ  ١ُمتَؾْقََمنُ  َوَوِرَث : قكل  تعػالى .2
كهمػا أسػاس الممػؾ (، 2)"كالممػؾ " هػك ميػراث النبػكة كالعمػـ يػةذكػر  فػي اآلالػذم كرد فالميراث 

 َيـَْبِغتل َٓ  ُمْؾًؽو ِٕم  َوَهْى  ِٕم  ا٪ْمِػرْ  َرب   ٬َموَل  : كاف استجابة لدعكة سميماف في قكل  تعالىالذم 

ََٚمدٍ  ـْ  ِٕ ػا قكلػ  تعػالى كدؿٌ ، [35: ] ص ...َٖمْعتِدي ِمت  ؾ  ٭ُمت ـْ ِمت وقـَتوٗمِ أُ وَ ...: عمػى ذلػؾ أيضن

تسخير الجف كالشياطيف يعني أيعطينا عمـ كؿ شيء؛ النبكة كالممؾ ك  ، [16: ]النمؿ ...ءَرْ 
 .(3)كالرياح

ـُقُدهُ  ٮمُِسَؾْقََمنَ  َوُٚم٩ِمَ : قكل  تعالى .3 ـَ  ُٙم ـ   ِم ْٞمِ  َواإِلْكسِ  اَِل  .[17: النمؿ] ُيقَز٥ُمقنَ  ٫َمُفؿْ  َواٮمطَّ

ًمع ًشر أم جي ػا  الصػحي ك ، .اف..سػميمكاختمؼ الناس في مقدار جند ، حي  أف ممكػ  كػاف عظيمن
  (4).ٌفكفكي كيي  آخرهـ ىأكلهـ إليرد "يكزعكف" أم  ، مؤل األرض كانقادت ل  المعمكرة

كػػكف يمكجػػكف رى تٍ كال شػػؾ أف ذلػػؾ مػػف التنظػػيـ حيػػث أف لمحػػاكـ أنػػاس ينٌظمػػكف كيرتٌبػػكف كال يي 
م مػػػنظـ؛ يطمػػػؽ عميػػػ  فهػػػك حشػػػد عسػػػكر ، "كحتػػػى ال يتفرقػػػكا كتشػػػيع فػػػيهـ الفكضػػػى، فػػػي كػػػؿ مكػػػاف

                                                           

(، كالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ لمحمد سػيد 353/  3الكشاؼ المبيف عف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم )( 1)
، دار نهضػػة مصػػر لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع الفجالػػة ػ القػػاهرة، كأيسػػر التفاسػػير لكػػبلـ 1(، ط10/312طنطػػاكم )

كتبة العمػـك كالحكػـ، المدينػة المنػكرة ػ المممكػة العربيػة ـ، م 2003هػ ػ  1424، 5(، ط4/12العمي الكبير لمجزائرم )
 السعكدية.

(، كالػػػكجيز فػػػي تفسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز، لمكاحػػػدم 437/  19انظػػػر: جػػػامع البيػػػاف فػػػي ت كيػػػؿ القػػػرآف لمطبػػػرم )( 2)
رر ق، دار القمػـ ػ الػدار الشػامية، دمشػؽ ػ بيػركت، حكالمحػ 1415ػ  1(، تحقيؽ صفكاف عدناف داككدم، ط1/801)

 ق، دار الكتب العممية ػ بيركت.1422ػ  1(، ط4/253الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية )
(، كأنػػكار التنزيػػؿ كأسػػرار الت كيػػؿ، 4/81(، كتفسػػير القػػرآف، لمسػػمعاني )5/576انظػػر: بحػػر العمػػـك لمسػػمرقندم )( 3)

 (.4/156لمبيضاكم )
، كالكجيز في تفسير 2/576(، كبحر العمـك لمسمرقندم 19/438م )انظر: جامع البياف في ت كيؿ القرآف لمطبر ( 4)

 (.1/801الكتاب العزيز  لمكاحدم )
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أف يكػكف فػي كػؿ أمػكر يجػب  أف التنظػيـ أعتبػرك ، (1)"إلػى الحشػد كالتنظػيـ: كد؛ إشػارةاصطبلح الجنػ
 الجماعة كليس فقط في الحشد العسكرم.

ًْ ...: قكل  تعالى .4 و َيو َكْؿَؾيٌ  ٬َموٮَم َ  َٓ  َوُهؿْ  ـُقُدهُ َوُٙم  ١ُمَؾْقََمنُ  ََيْطَِؿـَُّؽؿْ  َٓ  َمَسو٭مِـَُؽؿْ  اْدُٛمُؾقا اٮمـَّْؿُؾ  َأُّيه

كلقػد ظهػر هنػا ، كهذا داللة عمى التنظػيـ حتػى عنػد األمػـ األخػرل ، [18: النمؿ] َيْشُعُرونَ 
حاطتهػػا بمػػا يػػدكر حكلهػػ(، دكر القيػػادة )النممػػة  ؛افمػػا قامػػت بػػ  دليػػؿ عمػػى كعيهػػا األمنػػي كا 

 كلذلؾ تصرفت في الكقت المناسب قبؿ كقكع الخطر.، لتحقيؽ الحماية لمف تقكدهـ

نقاذهػػا مػػف  كهػػذا مػػف الضػػركرة بمكػػاف لمجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل لقيػػادة البشػػرية كا 
لحمايػػة أفرادهػػا كحمايػػة المجتمػػع كاستشػػعار الخطػػر  ؛الهػػبلؾ فػػي الػػدنيا قبػػؿ اآلخػػرة أف تحػػرص عميػػ 

 قبؿ كقكع .

فػػػإف  ،"كفػػي قصػػػة النممػػػة إيقػػػاظ لمعقػػكؿ إلػػػى مػػػا أعطيتػػػ  مػػػف الدقػػة كحسػػػف الػػػنُّظـ كالسياسػػػة
كأنهػػا ، نػػداءها لمػػف تحػػت أمرهػػا كجمعهػػا لهػػـ؛ ليشػػير إلػػى كيفيػػة سياسػػتها كحكمتهػػا كتػػدبيرها ألمكرهػػا

  (2)تفعؿ ما يفعؿ الممكؾ كتسكس كما يسكس الحكاـ".

ظهػػار دينػػ  أف ، كهػػذا فيػػ  عبػػرة كعظػػة لمجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل لحمػػؿ رسػػالت  كا 
نها، ؽ كالحذر الدائـيككف أمرها قائـ عمى التنظيـ الدقي  –حكمة بالغة كدرس عظيـ تمقي  "النممة" ل كا 

 كدخػػػكؿ، إذف فالحػػػذر، أعػػػدؿ أزمانهػػػاعمػػػى اإلنسػػػانية فػػػي أحسػػػف أحكالهػػػا ك  –أضػػػ ؿ مخمكقػػػات اهلل 
ال المساكف   (3) .فالهبلؾ المحقؽ.. .كا 

دَ : قكل  تعػالى .5 ْٞمَ  َوَٗمَػؼَّ ـَ  ٭َمونَ  مْ أَ  اَلُْدُهدَ  َأَرى َٓ  ِٕمَ  َمو ٫َمَؼوَل  اٮمطَّ فػي هػذ  ، [20: النمػؿ]اٮمَغتوِئب٧ِمَ  ِمت
 : اآلية عدة دالالت

 .(متابعة القيادة لمجند )كتفٌقد -أ 

دليؿ عمى إحاطة القيادة كمعرفتها بالجنكد كهػذ  تحتػاج  ،...اَْلُْدُهدَ  َأَرى ٓ ِٕمَ  َمو :  في  قكل  -ب 
 إلى بصيرة كعيفو ناقدة.

ـَ  ٭َمونَ  َأمْ : في قكل   -ج   عميػ  يريػد اإلجابػة دليؿ عمى ذكاء القيادة في طرح مكضكعو ، ٧مَ اٮمَغوِئبِ  ِم
 مف الحضكر.

                                                           

 (، مرجع سابؽ.5/2636في ظبلؿ القرآف، سيد قطب  )( 1)
 (.19/129تفسير المراغي )( 2)
 (.230/ 10التفسير القرآني لمقرآف  لعبد الكريـ يكنس الخطيب، بتصرؼ )( 3)
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ػػا، لهدهػػد كػػاف متميػػزنا كلػػ  دكر  كلهػػذا كػػاف لغيابػػ  أثػػرأف ا -د    يػػدؿ سػػميماف، فقػػد كػػاف مهندسن
كيعػرؼ كػـ مسػاحة ، إذا كاف بػ رض فػبلة طمبػ  فنظػر لػ  المػاء فػي تخػـك األرض، عمى الماء

دٌلهػػػـ عميػػػ ؛ أمػػػر سػػػميماف الجػػػاٌف فحفػػػركا لػػػ  ذلػػػؾ المكػػػاف حتػػػى فػػػإذا ، بعػػػد  مػػػف كجػػػ  األرض
  (1).ماءيستنبط ال

الهدهػد ، فالتخصصات كانت كاضحة كتكزيع المهاـ، كهؿ بعد ذلؾ مف داللة عمى التنظيـ
ي تي األمػر مػف ، مهندس كدكر  معرفة مكاف الماء في األرض كتقدير المسافة كينتهي دكر  عند ذلؾ

ف كانػت هػذ  معجػزة لسػميماف فهػي القيػادة آلخػريف ب خػ ذ دكرهػـ فػي حفػر األرض كاسػتخراج المػاء. كا 
، كهكذا تككف الجماعة المنقذة حريصة عمى كضػع الرجػؿ المناسػب فػي المكػاف المناسػب، دركس لنا

كمػػف كاجبػػات كالة األمػػكر تفقيػػد أحػػكاؿ ، هػػدكهػػذا لػػ  دكر فػػي تػػكفير الكقػػت كالج، كتكزيػػع المسػػئكليات
  (2) اؿ كنحكهـ بنفس .لعم  الرعية كتفقيد ا

َٖمـَّفُ : قكل  تعالى .6 ٥َُمذ  َْذَٖمَحـَّتفُ  َأوْ  ٢َمتِديًدا ٥َمتَذاًٖمو َٕ كضػ  ، [21: النمػؿ] ُمبِت٧مٍ  ٖمُِستْؾَطونٍ  ٮَمَقتْلٗمَِقـ ل َأوْ  َٕ
مفهكـ التنظيـ في تمؾ اآلية بمعنى المحاسبة كعدـ التساهؿ الػذم يػؤدم إلػى تراخػي الجنػكد 

كحينئػػػذو يتعػػػيف أف يؤخػػػذ األمػػػر ، كلػػػيعمـ الجميػػػع أنػػػ  غائػػػب بغيػػػر إذف"؛عػػػف القيػػػاـ بمهمػػػاتهـ
ذا لـ يؤخذ بالحـز كاف سابقة سيئة لبقية الجند". .بالحـز حتى ال تككف فكضى..   (3)كا 

ًُ ...: قكلػ  تعػالى .7 ْ  ٖمِتََم  َأَٚمطتت اإليجابيػة الكاضػحة فػػي العبلقػة بػيف القائػػد دليػؿ ، ...ٖمِتتفِ  َُتِتتطْ  َل
كركح المبػػادرة التػػي ، عاليػػةالقػػة أف يكضػػ  حجتػػ ؛ فقػػكة األسػػمكب كالث دكالجنػػد شػػجعت الهدهػػ

، شعكر  بالمسئكلية كفهم  لدكر  تميز بها الهدهد ب داء مهمة لـ يكٌمؼ بها كلكف أمبلها عمي 
...يؼ٧م ٖمـبلٍ  ١مبلٍ  مـ وٙمئتؽ ،..كسرد القصة 

لية فػي حمػؿ الرسػالة كال منهـ يشعر بالمسئك  كهذا درس ألفراد الجماعة المنقذة أف يككف كؿ  
بؿ كجكد  في المجتمع يجعمػ   ؛أك ينتظر فقط أمر القيادة لتنفيذ ، ينتظر القيادة أف تحيط بكؿ شيء

، يٌطمع عمى أمكر لـ تٌطمع عميهػا القيػادة؛ فػإف كػاف سػميماف كقػد أكتػي ممكنػا ال ينبغػي ألحػدو مػف بعػد 
ًُ  ...: يقكؿ ل  جندم صغير كهك الهدهػد ْ  ٖمِتََم  َأَٚمط نتظػر مػف القيػادة العاديػة فمػاذا ن،  ...ٖمِتفِ  َُتِتطْ  َل
 كليس معها معجزات كال خكارؽ؟!

                                                           

 (  بتصرؼ.7/199(، كالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف لمثعمبي )184/ 6لعظيـ البف كثير )تفسير القرآف ا( 1)
 (. 19/245انظر: التحرير كالتنكير  محمد بف عاشكر)( 2)
 (، مرجع سابؽ.5/2638في ظبلؿ القرآف سيد قطب )( 3)
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أنػػػ  لػػػـ يتصػػػرؼ إال بعػػػد إبػػػبلغ ، الػػػكعي الػػػذم تميػػػز بػػػ  الهدهػػػد كهػػػذا ضػػػركرم فػػػي التنظػػػيـ .8
قػػاؿ تعػػالى مبيننػػا هػػذا ، ئؿحيػػث أف القيػػادة أقػػدر عمػػى اسػػتنباط األمػػكر ككضػػع الكسػػا، القيػػادة
ـَ  َأْمرٌ  َٙموَءُهؿْ  اَوإِذَ  :األمر ـِ  ِم وهُ  َوٮَمقْ  ٖمِفِ  َأَذا٥ُمقا اخْلَْقِف  َأوِ  إَْم ١ُمقلِ  إ٨َِم  َرده  ِمـُْفؿْ  إَْمرِ  ُأْوِٕم  َوإ٨َِم  اٮمرَّ

ـَ  ٮَمَعؾَِؿفُ  ِذي  .[83: سكرة النساء]   ...ِمـُْفؿْ  َيْسَتـْبُِطقَكفُ  اٮمَّ

فػي مسػتكل يعػادؿ مسػتكل نكع اإلدراؾ الذم ظهر مف ذلؾ الهدهد الخػاص  "كقد لكحظ أف
  (1) ."العقبلء األذكياء األتقياء مف الناس

 :  الخالصة

 : مف خبلؿ اآليات التي تحدثت عف مفهـك التنظيـ لمسنا ما يمي
 : عالةة سميمان وجنوده: أواًل 

ـُقُدهُ  ٮمُِسَؾْقََمنَ  َوُٚم٩ِمَ : في قكل  تعالى، تنظيـ كالترتيبال . أ  .ُيقَز٥ُمقنَ  ٫َمُفؿْ ... و ...ُٙم

دَ : في قكل  تعالى، المتابعة . ب ْٞمَ  َوَٗمَػؼَّ  ....اٮمطَّ

َٖمـَّفُ : في قكل  تعالى، المحاسبة . ت ٥َُمذ   ....٢َمِديًدا ٥َمَذاًٖمو َٕ

ًُ ... :في قكل  تعالى، ادرة عند الجنداإليجابية كالمب . ث ْ  ٖمََِم  َأَٚمط  ....ٖمِفِ  َُتِطْ  َل

  بعد الرجكع إلى القيادة.كلـ يتدخؿ في الحؿ إال، كفي نفس الكقت لـ يتجاكز دكر 
 : عالةة النممة بجنودىا: ثانًيا

 أخذ الحيطة كالحذر كمراقبة األجكاء المحيطة لتحقيؽ الحماية لمف تقكدهـ. . أ

كػػػػاف التكجيػػػػ  مصػػػػحكبنا بخطػػػػة ك ، تكجيػػػػ  األمػػػػر فػػػػي الكقػػػػت المناسػػػػب كبالصػػػػيغة المناسػػػػبة . ب
 .َمَسو٭مِـَُؽؿْ  اْدُٛمُؾقا : كاضحة

ـُتتقُدهُ  ١ُمتتَؾْقََمنُ  ََيْطَِؿتتـَُّؽؿْ  َٓ  :تهػػا إلػػى ذلػػؾضػػي  األسػػباب التػػي دعتك  . ث كهػػذا يكػػكف دافعنػػا  ،َوُٙم
 لبلستجابة.

 

 

                                                           

 (.5/2636المرجع السابؽ )( 1)
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 : عالةة بمقيس بجنودىا : ثالثًا

 ُأٮْمِؼتَل  إِِن  حتى تككف الصكرة كاضحة أمامهـ  ؛العبلقة قائمة عمى الشكرل كمف بداية األمر . أ

فُ   ٭َمِريؿٌ  ٭مَِتوٌب  إَِٕمَّ  ـْ  إِكَّ ـِ  اهللَِّ ٖمِْسؿِ  َوإِكَّفُ  نَ ١ُمَؾْقََم  ِم َْحَ ِٚمقؿِ  اٮمرَّ ًْ   ُمْسؾِِؿ٧مَ ... اٮمرَّ و َيو ٬َموٮَم َ  ِٓم  َأ٫ْمُتقِِن  اْٜمََلُ  َأُّيه

ًُ  َمو َأْمِري  .[32-29: النمؿ] َٗمْشَفُدونِ  َٚمتَّك َأْمًرا ٬َمو٣مَِعيً  ٭ُمـْ

قنػػاع مػػف، حكمػػة القائػػد فػػي طػػرح مػػا يريػػد . ب  ٬َمْرَيتتيً  َدَٛمُؾتتقا إَِذا اْٜمُؾتتقكَ  إِنَّ  ...: أمامػػ  بطرحػػ  كا 

 .[34: النمؿ] ...َأ٫ْمَسُدوَهو

 ُمْر١ِمتَؾيٌ  َوإِِن  : كالثقػة كعػدـ التػردد، رأم السػديدكانػت صػاحبة الػ إٮَِمْقِؽ  إَْمرُ : لما قالكا لها . ت

تيٍ  إٮَِمتْقِفؿْ  ِديَّ الدبمكماسػية "  فػي ذل بػتىػييحٍ  كهػذا مثػؿه  ،[35: ]النمػؿ  اْٜمُْر١َمتُؾقنَ  َيْرِٙمتعُ  ٖمِتؿَ  ٫َمـَتو٤مَِرةٌ  ِِبَ
عماؿ الفكر كاألناة".، الرشيدة   (1)كا 

هػػذ  القصػػص الثبلثػػة الػػكاردة فػػي سػػكرة النمػػؿ؛ لهػػي دالئػػؿ كاضػػحة عمػػى التنظػػيـ كحسػػف 
ظهػار دينػ  أف تتمثػؿ هػذا  فحرمه بالجماعػة المنقػذة التػي اصػطفاها اهلل ، اإلدارة لحمػؿ رسػالت  كا 
كالمبلحػػػظ فػػي األمثمػػة التػػػي ذكػػرت؛ أنهػػػا ، ي مسػػيرتهاكتتخػػذ القصػػػص القرآنػػي دلػػيبلن لهػػػا فػػ، األمػػر

ػػا رائعنػػا لهػػذ   مكاقػػؼ مختمفػػة فػػي األداء لكػػف كػػاف نهايتهػػا النجػػاح.. كهػػذا االخػػتبلؼ سػػيككف نمكذجن
جمػػد عمػػى نػػكع كاحػػد أك نمػػكذج الجماعػػة التػػي اتسػػمت بالمركنػػة بػػيف الثكابػػت كالمتغيػػرات حتػػى ال ت

 عصرية تفرض تغييرنا كمناكرة كلكف عمى أسس كاضحة. كاالحتياجات الخيارات متعددة الكاحد ف

 :  سورة الصف: ثانياً 
لقد تميػزت الجماعػة المسػممة األكلػى بػالتنظيـ كحػرمه بالجماعػة المنقػذة التػي اصػطفاها اهلل 

عبلء كممت  بذلؾ.  لحمؿ رسالت  كا 

ف المتتبػع ألمػػكر اإلسػبلـ كمهػػا مػػف صػبلة كصػػياـ كحػج كزكػػاة كجهػػاد يجػدها كٌمهػػا ائمػػة ق كا 
مقد نٌظـ اإلسبلـ المجتمع تنظيمنا دقيقنا عمى أسس متينة كأخبلؽ كمبادئ "ف، عمى التنظيـ كاالنضباط

  (2)رصينة؛ لتككف األمة كتمة كاحدة متراٌصة".

كهك جزءه ال يتجزأ مف اإلدارة؛ بؿ إف التخطػيط بدكنػ   - بالتخطيطكبما أف التنظيـ مرتبط 
َو َيو: تعالى العتاب الرباني لممؤمنيف في قكل لذلؾ جاء  -يصب  ضربان مف الخياؿ ـَ  َأُّيه تِذي ـُتقا اٮمَّ َ  َآَم  ِل

                                                           

 (، مرجع سابؽ.2/1873الكسيط لمزحيمي ) ( 1)
 (.3/2645مرجع السابؽ )ال( 2)
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ػؼ] َٗمْػَعُؾتقنَ  َٓ  َمتو َٗمُؼقٮُمقنَ  ؼ فػي القتػاؿ بكحػدة الصػ وآمترًا إيتوهؿ مستتـؽرًا ٥مؾتقفؿ ذٮمتؽ، [2: الص 
يهػدـ الثقػة  أف عكػس ذلػؾالتػرابط ك عمػؿ المطػابؽ لمقػكؿ مبينػان أثػر  فػي إلػى ال داعيان  كمكاجهة األعداء

 بػؿ كضػعؼ؛كصػحة االعتقاد، لصدؽ في اإليمػافكيزعزع بنية األمة كيشيع تصكرنا كئيبنا عمى عدـ ا
 (1).الفكر كانعداـ التخطيط لممستقبؿ

 يتنػػػػافى مػػػػعانعػػػػداـ التخطػػػػيط فػػػػي المسػػػػتقبؿ سػػػػبب  عػػػػدـ تنفيػػػػذ الخطػػػػط كهػػػػذا مػػػػا : الشػػػػاهد
 التنظيـ..

بػػؿ يحػػب مػػف يطبقػػكف  ؛النظػػاـ فػػي كػػؿ شػػيحػػب اهلل يك  (2)، فالنظػػاـ أسػػاس بنيػػاف األمػػة""
ـَ  َُيِىه  اهللَ إِنَّ : فقاؿ تعالى النظاـ ِذي و ١َمبِقؾِفِ  ِٓم  ُيَؼوٗمُِؾقنَ  اٮمَّ ُؿْ  َصػًّ  ، [4: الص ؼ] َمْرُصقٌص  ُٖمـَْقونٌ  ٭َمَلهنَّ

يقػاتمكف بنظػاـ كدقػة كحكمػة.. ، يقػاتمكف فػي سػبيم  كابتغػاء مرضػات "كهػـ  حبهـ ؟ي كيؼ ال
اسػػػػخة رسػػػػكخ البنيػػػػاف المحكػػػػـ ة كاالجتمػػػػاع التػػػػاـ عمػػػػى الكممػػػػة كمقابمػػػػة العػػػػدك بقمػػػػكب ر مػػػػع الكحػػػػد

  (3)".الشامخ

، إف كػػاف فػػي القتػػاؿ أك فػػي أم أمػػر مػػف األمػػكر، كهػػؿ هػػذا إال معنػػى التنظػػيـ فػػي اإلدارة
  الهدؼ من  ترسيخ البنياف في بنػاء دكلػة اإلسػبلـ؛ فاإلسػبلـ "كػاف يبنػي أمػة.. لتقػكـ عمػى أمانػة دينػ

كال ، ي فػػػردنا إال فػػػي جماعػػػةنىػػػبٍ فػػػي األرض كمنهجػػػ  فػػػي الحيػػػاة كنظامػػػ  فػػػي النػػػاس.. فالمسػػػمـ ال يي 
ػػ ػػا إال فػػػي محػػيط جماعػػػة منٌظمػػػة ذات ارتبػػاط كذات هػػػدؼ جمػػاعي منػػػكط فػػػي ك  ييتصى ر اإلسػػػبلـ قائمن

  (4)الكقت ذات  بكؿ فرد فيها".

مػف أجػؿ  ؛ؿ الصػعابحمُّػة عمػى تإذف هي الجماعة المنقذة المنظ مة في كؿ أمكرها؛ القػادر 
لهػذ  الجماعػة فػي   الرسػكؿ كما كجدتي أركع مف كصػؼ ، االستخبلؼ تحقيؽ إعبلء كممة اهلل ك

ـــاِن َيُشـــد  َبْعُضـــُو َبْعًضـــا  ": قكلػػػ   نعػػػـ هكػػػذا يجػػػب أف تكػػػكف ، (5)" ِإنَّ اْلُمـــْؤِمَن ِلْمُمـــْؤِمِن َكاْلُبْنَي
كتتماسػػؾ كتػػؤدم كػػؿ لبنػػة دكرهػػا كتسػػٌد ثغرتهػػا؛ ألف البنيػػاف  "بنيػػاف تتعػػاكف لبناتػػ  كتتضػػاـٌ : الجماعػػة

  (6).كم  ينهار إذا تخمت من  لبنة عف مكانها"

                                                           

 (.2645/ 3انظر: المرجع السابؽ )( 1)
 هػ. 1404إلبراهيـ القطاف المتكفى  3/328تيسير التفسير ( 2)
 ( . 3/666محمد محمكد الحجازم  ) –التفسير الكاض  ( 3)
 (، مرجع سابؽ.3555/ 6في ظبلؿ القرآف سيد قطب )( 4)
 بلة، باب تشبيؾ األصابع في المسجد كغير .(  كتاب الص481/  103/ 1صحي  البخارم ) (5)
 (.3555/ 6المرجع السابؽ، سيد قطب )( 6)
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كأعتبر أف هػذا ، هذا هك مفهـك التنظيـ الذم يعني تكزيع األعماؿ كالمهمات ليتـ اإلنجاز 
تؼ الجهػكد كلذلؾ حٌث اهلل عمى رٌص الصػفكؼ كتكػا، مطمكب في كؿ األمكر كليس فقط في الجهاد
" كقائمػػة ، فػػة مػػنهـ مهتمػػة بمركزهػػابػػؿ تكػػكف كػػؿ طائ، بحيػػث ال يحصػػؿ اتكػػاؿ بعضػػهـ عمػػى بعػػض

  (1)كبهذ  الطريقة تتـ األعماؿ كيحصؿ الكماؿ".، بكظيفتها

 : خمص إلىن

بػػػيف بػػػ  تكػػػكف الثقػػػة  ك، كجميػػػؿ الخصػػػاؿ، فهػػػك دليػػػؿ عمػػػى كػػػريـ الشػػػيـأهميػػػة الكفػػػاء بالعهػػػد؛  .1
يػػدنا  كيككنػكف، ة كالمحبػػة حػيف يتعامػػؿ بعػض أفرادهػػا مػع بعػػضاط المػكدالجماعػات؛ فتػرتبط بربػػ

  (2).كاحدة فيما أكتكا مف أعماؿ

 َأنْ  ُيِريتُدونَ : أهمية التنظيـ في مكاجهة مؤامرات األعداء كقد كضػ  ذلػؾ جمينػا فػي قكلػ  تعػالى .2

َّٓ  اهلُل َوَيْلَٖمك ٖمَِل٫ْمَقاِهِفؿْ  اهللِ ُكقرَ  ُيْطِػئُقا ككاف ذلؾ بعد ، [32: التكبة] اٮمَؽو٫مُِرونَ  ٭َمِرهَ  َوٮَمقْ  ُكقَرهُ  ُيتِؿَّ  َأنْ  إِ
تِذي ُهتقَ : كلػذلؾ أتبعهػا بقكلػ ، كضبلؿ النصارل، الحديث عف انحراؼ اليهكد  َر١ُمتقٮَمفُ  َأْر١َمتَؾ  اٮمَّ

ـِ  ٖمِوَلَُدى ـِ  ٥َمتَٝم  ٮمُِقْظِفَرهُ  اِلَؼ   َوِدي ي تفِ  اٮمتد  لة التػي أككمػت إلػى مبينػان أهميػة الرسػا، [33: ]التكبػة ...٭ُمؾ 
 عمى درب . كمف سار سيدنا محمد 

كتبػيف ذلػؾ فػي ،  كرسكل  كالجهاد في سبيؿ اهللأف التجارة الرابحة تكمف في أمريف؛ اإليماف باهلل .3
َو َيو: تعػالى قكل  ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ ُؽؿْ  َهْؾ  َآَم وَرةٍ  ٥َمَٝم  َأُدٮمه ـْ  ُٗمـِْجقُؽؿْ  ِْمَ  َوَر١ُمتقٮمِفِ  ٖمِوهللِ ـُقنَ ُٗمْممِ  ۚ  َأٮمِقؿٍ  ٥َمَذاٍب  ِم

وِهُدونَ   .[11، 10: الص ؼ] ...َوَأْكُػِسُؽؿْ  ٖمَِلْمَقاٮمُِؽؿْ  اهللِ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َوُْمَ

نمػػا فػػي الػػدنيا فكمػػا قػػاؿ أف الثػػكاب مػػف اهلل كالػػرب  فػػي هػػذ  التجػػارة ال يكػػكف فػػي اآلخػػرة فقػػط ك  .4 ا 
ِري وٍت َٙمـَّ  َوُيْدِٛمْؾُؽؿْ  ُذُكقَٖمُؽؿْ  ٮَمُؽؿْ  َيْغِػرْ : تعػالى ْـ  َْمْ تَِفو ِم ػؼ]  ...إهَْنَتورُ  ََتْ ػا، [12: الص  : قػاؿ أيضن
بهقهَنَو َوُأْٛمَرى

ـَ  َكْْصٌ  َُتِ ِ  ٬َمِريٌى  َو٫َمْتٌح  اهللِ ِم ػؼ] اُٜمتْمِمـ٧ِمَ  َوَٖم٩م  لعممػ  أف البشػارة لهػا دكر ، [13: الص 
 في االندفاع كاإلقباؿ عمى العمؿ.

فمػا بالنػا إذا كػاف الهػدؼ هػك ، مف أجؿ تحقيؽ األهداؼ ؛عيبياف أهمية الجماعة كالعمؿ الجما .5
َو َيو: قاؿ تعالى، بناء دكلة اإلسبلـ كنصرة ديف اهلل ـَ  َأُّيه ِذي  [14:الص ؼ]...اهللِ َأْكَصورَ  ٭ُمقُكقا َآَمـُقا اٮمَّ

                                                           

 (.858/ 1تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لمسعدم )( 1)
 .(82، 28/81انظر: تفسير المراغي )( 2)
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ْدَكو :كقد بيف اهلل ثمرة ذلؾ في قكلػ  ـَ  ٫َمَليَّ ِذي ـُقا اٮمَّ ِهؿْ  ٥َمَٝم  َآَم ـَ  ْصَبُحقا٫َملَ  ٥َمُدو  ػؼ] ٤َموِهِري ، [14 :الص 

كفػػي ذلػػؾ اسػػتنهاض لهمػػة المػػؤمنيف األمنػػاء عمػػى مػػنهج اهلل فػػي األرض.. لنصػػرة اهلل كنصػػرة 
  (1) دين .

ظهار  عمػى الػديف  ب  يتحدث عف يكك ن الجماعة المنقذة التي اصطفاها اهلل لنصرة دين  كا 
تكػػاتؼ كتػػكاٌد مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الرسػػالة التػػي بنظػػاـ كدقػػة ك ، الجماعػػة التػػي حممػػت الػػديف بكميتػػ ، كمػػ 

 أرادها اهلل أال كهي االستخبلؼ.

 التربية: السادسالمطمب 
؛ بػػدليؿ قكلػػ  فػػي الحػػديث عػػف التربيػػة البػػد مػػف معرفػػة أف كتػػاب اهلل نػػزؿ لتربيػػة هػػذ  األمػػة

ْ  اٮمؽَِتوَب  ٥َمْبِدهِ  ٥َمَٝم  َأْكَزَل  اٮمَِّذي هللِ اِلَْؿدُ : تعػالى َعْؾ  َوَل  َهتَذا إِنَّ : يضػان كقكلػ  أ، [1: الكهػؼ] ٥ِمَقًٙمتو فُ ٮمَ  ََيْ

تِل َُّيِْدي اٮمُؼْرَآنَ  كال يختمػؼ ، التقػكيـ بعيػدنا عػف االعكجػاج كاالنحػراؼ: أم  [9: اإلسػراء] ...َأ٬ْمَقمُ  ِهَل  ٮمِؾَّ
فالتربيػة مشػتقة مػف الػرب؛ ك " الػرب هػك السػيد المربػي ، اثناف أف الهدايػة إلػى األقػـك هػك لػب التربيػة

 . (2)كربكبية اهلل لمناس تظهر في تربيت  إياهـ"، ذم يسكس مسكد  كيربي  كيدبر ال
 : كالتربية قسماف

ٍمًقية . أ  .كهي بمفهـك الرعاية الجسدية كالنفسية كالعقمية: تربية خى

 .(3)كهي بمفهـك الكحي كالعمـ كالعمؿ : تربية تعميمية شرعية . ب

كالػذم كرد فػي قكلػ  تعػالى مخاطبػػا ، األهػـهػػك القسػـ الثػاني  إال أفكمػع أهميػة القسػـ األكؿ 
ُٗمَؽ  َوَأَكومكسى  ًُ : ثـ في قكل  تعالى، [13: ط ] ُيقَٚمك ٜمَِو ٫َمو١ْمتَِؿعْ  اْٛم٠َمْ  َوٮمُِتْصـَعَ  ِمـ ل َِمَبَّيً  ٥َمَؾقَْؽ  َوَأٮْمَؼْق

 ، [41: ط ] ٮمِـَْػِز  َواْصَطـَْعُتَؽ كقكل  ، [39: ط ] ٥َمْقـِل ٥َمَٝم 

 : ما يمياآليات عمى  تدؿ

في نجاح التربيػة؛ كلػذلؾ أيٍكًكمىػت التربيػة إلػى األـ حيػث إنهػا مصػدر الحنػاف أف المحبة لها دكر  .1
 (4)ل  دكر  كأثر  في اإلقناع. إذ " ليس هناؾ أعظـ مف التعزيز بالحب". كالذم

                                                           

 (.3561، 3560/ 6انظر: في ظبلؿ القرآف سيد قطب )( 1)
 (.1/42رضا )تفسير المنار، محمد رشيد ( 2)
 (.43/ 1انظر المرجع السابؽ )( 3)
ـ، مؤسسػػة 1998هػػػ / 1418، 10(، ط423، 323انظػػر دسػػتكر األخػػبلؽ فػػي القػػرآف، محمػػد عبػػد اهلل دراز )( 4)

 الرسالة.



 مكاصفات الجماعة المنقذة في القرآف الكريـ

 - 135 - 

 الفصؿ الثالث

داللة عمى ذلؾ " فالصػنع  تيصنع كفي كممة ، أف التربية صياغة لئلنساف كتشكيؿ شخصيت  .2
كصػنع اآلدمػي  كصػنع األخشػاب بابنػا...، رناالشيء عمػى صػفة معينػة؛ كصػنع الحديػد قػدك جعؿ 

  (1)تربيت  البدنية بالغذاء كتربيت  العقمية باآلداب كاألخبلؽ". ؛معنا  التربية البدنية كالعقمية

كمػف ثػـ االرتقػاء بػالمتربي كقػد بػدا ، التعزيز كتقدير الذات ل  ت ثير كاض  فػي سػرعة االسػتجابة .3
ٍنتىقىى مف بيف الجمكع يشعر بػالتميز  اٛم٠مٗمؽ وأكو : ذلؾ في قكل  تعالى فشعكر اإلنساف أن  مي
 فيككف ذلؾ دافعان.

ًُ : في تفسير قكل  تعالى "إنها : يقكؿ سيد قطب، ٥َمْقـِل ٥َمَٝم  َوٮمُِتْصـَعَ  ِمـ ل َِمَبَّيً  ٥َمَؾْقَؽ  َوَأٮْمَؼقْ
نهػػػا كرامػػػة أف ينػػػاؿ اإلنسػػػاف لحظػػػة  مػػػف العنايػػػة فكيػػػؼ بمػػػف يصػػػنع صػػػنعان عمػػػى عػػػيف اهلل؟ منزلػػػة كا 

تحػػت عػػيف فرعػػكف عػػدكؾ كعػػدكم كفػػي متنػػاكؿ يػػد  بػػبل حػػارس كال مػػانع كال ، كلتصػػنع عمػػى عينػػي
مػػدافع كلكػػف عينػػ  ال تمتػػد إليػػؾ بالشػػر ألنػػي ألقيػػت عميػػؾ محبػػة منػػي كيػػد  ال تنالػػؾ بالضػػر كأنػػت 

    (2) تصنع عمى عيني."

" كألقيػت عميػؾ محبػة : حبة التػي أرادهػا اهلل هػي محبػة عامػة فقػاؿأما د. كهبة فبٌيف أف الم
ػػػٍت بػػآؿ ، (3) كائنػػة منػػي فػػي قمػػكب العبػػاد ال يػػراؾ أحػػد إال أحبػػؾ.." كاألرجػػ  أف المحبػػة هنػػا خيص صى

فالمحبة ألقاها اهلل بقدرت  في قمب العدك حتى ،  ٥َمتْقـِل ٥َمتَٝم  َوٮمُِتْصتـَعَ   ...: فرعكف بدليؿ قكل  تعالى
 يحتضف مكسى كيرعا  رغـ قسكة العدك كطغيان .

أسػػاليب  خبللهػػا مػػفيتبػػيف عمػػى بعػػض األمثمػػة التػػي  قتصػػر سفػػي الحػػديث عػػف التربيػػة ك 
كفػػي هػػذا عبػػرة لمػػف بعػػدهـ خاصػػة كأنهػػـ المعصػػكمكف ، تربيػػة اهلل ألنبيائػػ ب القػػرآف فػػي التربيػػة بػػدءان 

 !!كغيرهـ ال 
 : ومن ىذه األمثمة

  .  سمـ التي كردت في سكرة األنعاـا في قصة إبراهيـ عميذلؾ كاضح ابد: التدرج - أ
 .كرد ذلؾ جميا في سكرة عبس: العتاب - ب
 .كرد في قصة سيدنا يكنس: العقاب - ت

 

 .كرد ذلؾ في قصة سيدنا يكسؼ: االبتبلء - ث
 

 

 

                                                           

(، المحقػػؽ سػػعد فػػكاز الصػػميؿ، الناشػػر دار ابػػف 1/319شػػرح العقيػػدة الكاسػػطية، محمػػد بػػف صػػال  العثيمػػيف )( 1)
 هػ. 1419، 5السعكدية، ط الجكزم، الرياض،

 (، مرجع سابؽ.2335/ 4في ظبلؿ القرآف، )( 2)
 (، مرجع سابؽ.1519/ 2التفسير الكسيط، )( 3)
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 :  األسموب األول من أساليب القرآن في التربية
 : التدرج

ََمَواِت  َؾُؽقَت مَ  إِْٖمَراِهقؿَ  ُكِري َو٭َمَذٮمَِؽ : تعالىقاؿ  ـَ  َوٮمَِقُؽقنَ  َوإَْرضِ  اٮمسَّ َـّ  ٫َمَؾَمَّ  ۚ  اُٜمق٬ِمـ٧ِمَ  ِم  َٙم

 َأ٫َمَؾ  ٫َمَؾَمَّ  َرّب   َهَذا ٬َموَل  َٖموِز٪ًمو اٮمَؼَؿرَ  َرَأى ٫َمَؾَمَّ  ۚ   ا٫َٔمِؾ٧ِمَ  ُأِٚمىه  َٓ  ٬َموَل  َأ٫َمَؾ  ٫َمَؾَمَّ  َرّب   َهَذا ٬َموَل  ٭َمْق٭َمبًو َرَأى اٮمؾَّقُْؾ  ٥َمَؾْقفِ 

ـْ  ٬َموَل  ْ  ٮَمِئ َـّ  َرّب   َُّيِْدِِن  َل ٭َُمقَك ـَ  َٕ وٮم ٧مَ  اٮمَؼْقمِ  ِم ْؿَس  َرَأى ٫َمَؾَمَّ  ۚ   اٮمضَّ ًْ  ٫َمَؾَمَّ  َأ٭ْمَٟمُ  َهَذا َرّب   َهَذا ٬َموَل  َٖموِز٪َميً  اٮمشَّ  ٬َموَل  َأ٫َمَؾ

٭ُمقنَ  ُِمَّو َٖمِريءٌ  إِِن   ٬َمْقمِ  َيو ًُ  إِِن   ۚ   ُٗم٩ْمِ ْف ـَ  َأَكو َوَمو َٚمـِقًػو َوإَْرَض  ََمَواِت اٮمسَّ  ٫َمَطرَ  ٮمِؾَِّذي َوْٙمِفَل  َوٙمَّ ٭م٧ِمَ  ِم  اٜم٩ُْمِ

  [.79-75األنعاـ]
 إِْٖمتتَراِهقؿَ  ُكتتِري َو٭َمتتَذٮمَِؽ  ممكػػكت السػػمكات كاألرض يعنػػي ، ؼ إبػػراهيـ كنبصػػر نعػػرٌ  " أم

نظػػػػػر  كهػػػػػدينا  لطريػػػػػؽ الربكبيػػػػػة كاإللهيػػػػػة كنكفقػػػػػ  لمعرفتهػػػػػا كنرشػػػػػد  بمػػػػػا شػػػػػرحنا صػػػػػدر  كسػػػػػددنا 
    (1)".ؿاالستدال

ألنهػػػػـ كػػػػانكا يعبػػػػدكف النجػػػػـك  ؛أنػػػػ  اسػػػػتخدـ هػػػػذا األسػػػػمكب فػػػػي النظػػػػر كاالسػػػػتدالؿيبػػػػدك ك 
كأف يرشػػػدهـ إلػػػى طريػػػؽ النظػػػر كاالسػػػتدالؿ ، "فػػػ راد أف ينػػػبههـ عمػػػى الخطػػػ  فػػػي ديػػػنهـ: كالككاكػػػب

    (2) ."اا منها ال يص  أف يككف إلهن شيئن أف إلى  كيعرفهـ أف النظر الصحي  مؤدو 

ة فػػي التربيػػة كخاصػػة العقائديػػة كالتػػي بحاجػػة إلػػى عػػالتػػدرج مػػف األسػػاليب الناج شػػؾ أف كال
ليغيػػػر هػػػذ   ؛كالمبلحػػػظ فػػػي هػػػذ  القصػػػة أف إبػػػراهيـ دخػػػؿ إلػػػيهـ مػػػف مفهػػػـك كمعتقػػػد عنػػػدهـ، إقنػػػاع

 .القناعات كلعؿ هذا أقرب الطرؽ إلى القمكب إذا أراد اهلل هدايتها

، المنقػػذة أف تسػػػتخدم  فػػي الػػػدعكة إلػػػى اهللكهػػذا األسػػػمكب لمػػف الضػػػركرة بمكػػاف لمجماعػػػة 
عبلء كممت ؟ كيؼ ال  فيجػب أف تسػمؾ طريػؽ األنبيػاء فػي ، كهي التي اصطفاها اهلل لحمؿ رسالت  كا 

 .حمؿ مف رسالةتك إقناع الناس بما كه أهدافهاالكصكؿ إلى 

تََمَواِت  َمَؾُؽتقَت  إِْٖمَراِهقؿَ  ُكِري َو٭َمَذٮمَِؽ  :كفي قكل  تعػالى : أم، [75: األنعػاـ] ...ْرضِ َوإَ  اٮمسَّ
فهػػي ، "كنػا نريػ  المػرة بعػد المػرة ممكػكت السػمكات كاألرض عمػى هػذ  الطريقػة التػي يعػرؼ بهػا الحػؽ

نمػػػا قػػػاؿ نريػػػ  دكف أرينػػػا الرؤيػػػة بصػػػرية تتبعهػػػا  الستحضػػػار صػػػكرة الحػػػاؿ  ؛رؤيػػػة البعيػػػدة العقميػػػة كا 
 .(3)"الماضية التي كانت تتجدد كتتكرر بتجدد رؤية آيات 

                                                           

 (، مرحع سابؽ.2/40الكشاؼ المبيف عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، لمزمخشرم )( 1)
 (.1/516(، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ الت كيؿ، النسفي )2/40المرجع السابؽ، )( 2)
 (، مرجع سابؽ.7/462فسير المنار، محمد رشيد رضا )ت( 3)
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أف ذلػػؾ كػاف فػػي مقػػاـ : أحػػدهما، ذكػػر محمػد رشػػيد رضػػا قػكليف كفػي الحػػديث عػف التػػدرج 
أف الجمهػػكر جػػـز أنػػ   بػػي فى فػي مقػػاـ المنػػاظرة كالحجػػاج لقكمػػ  ثػـ : اآلخػػرك ، النظػر كاالسػػتدالؿ لنفسػػ 

 .(1)"كاف مناظرا لقكم 

كف ذلػػؾ مػػع فكيػػؼ يكػػ، أنبيػػاء  مػػف عبػػادة غيػػر  صػػـع ألف اهلل  ؛الثػػاني الػػرأمكأنػػا مػػع 
ُتـَو َوٗمِْؾَؽ : تعالىاؿ ق، إبراهيـ خميؿ اهلل كقد آتا  اهلل الحجة  َدَرَٙموٍت  َكْر٫َمعُ  ٬َمْقِمفِ  ٥َمَٝم  إِْٖمَراِهقؿَ  َآَٗمْقـَوَهو ُٚمجَّ

ـْ  تَؽ  إِنَّ  َكَشوءُ  َم فهػذا دليػؿ عمػى المنػاظرة كالحجػاج لقكمػ  ال االسػتدالؿ ، [83: األنعػاـ] ٥َمؾِتقؿٌ  َٚمؽِتقؿٌ  َرٖمَّ
 .كاهلل أعمـس  فلن

 : (2)كفي هذا قاؿ محمد الطاهر بف عاشكر

ممجػئ إيػاهـ ، لقكمػ  التي اهتدل بها إلى طريؽ عجيب فيػ  إبكػاته - "فهذ  الرؤية الخاصة
: كقكلػ ، هػي فػرع مػف تمػؾ اإلراءة التػي عمػت ممكػكت السػمكات كاألرض -لبلعتراؼ بفساد معتقػدهـ

... ٭ُمقنَ  ُِمَّو َٖمِريءٌ  إِِن   ٬َمْقمِ  َيو ٬َموَل دليؿ أن  كاف سائرا مع فريؽ مف قكم  يشػاهدكف ، [78: األنعاـ] ُٗم٩ْمِ
قامة الحجة عميهـ  (3)".كباالكك   .كهذا دليؿ آخر أن  كاف في مقاـ المناظرة كا 

مػػػػف إبطػػػػاؿ ألكهيػػػػة الكككػػػػب إلػػػػى إبطػػػػاؿ ألكهيػػػػة القمػػػػر األكثػػػػر  انتقػػػػؿ إبػػػػراهيـ  فقػػػػد
 .(4)راهيـ بعقيدت  كتبرأ مف شرؾ قكم ح إب. صرٌ .فمما غابت الشمس.. .كمف ثـ الشمس. .إضاءة

 كفي ذلؾ دليؿ كاض  عمى استخداـ إبراهيـ أسمكب التدرج في إقناع قكم .

بحاجػة ماسػة إلػى  أصػبحنا كاختمفت المفاهيـ، تجاهاتفي هذ  األياـ كقد تعددت االكنحف 
ػػػ اها اهلل المنقػػػذة التػػػي اصػػػطفلػػػى مػػػف الجماعػػػة كٍ أى  فٍ اسػػػتخداـ هػػػذا األسػػػمكب فػػػي التربيػػػة العقائديػػػة كمى

عػػػبلء كمم أف تسػػػتخدـ هػػػذا األسػػػمكب كغيػػػر  مػػػف أسػػػاليب التربيػػػة لتحقيػػػؽ رسػػػالة  تػػػ إلظهػػػار دينػػػ  كا 
 .االستخبلؼ المنكطة بها

 

 

                                                           

 (.7/464المرجع السابؽ،  )( 1)
ـ(، رئػيس المفتػػيف المػػالكييف بتػػكنس  1973 - 1879هػػػ ح  1393 - 1296هػك محمػػد الطػػاهر بػف عاشػػكر )( 2)

)أصػػكؿ كشػػيخ جػػامع الزيتكنػػة كفركعػػ  بتػػكنس، لػػ  مصػػنفات مطبكعػػة، مػػف أشػػهرها )مقاصػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية( ك 
 النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ( ك )التحرير كالتنكير( في تفسير القرآف.

 (، مرجع سابؽ.17/317التحرير كالتنكير،  )( 3)
 (، مرجع سابؽ.1/572انظر التفسير الكسيط، الزحيمي )( 4)
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 :  ني من أساليب القرآن في التربيةاألسموب الثا
 :  العتاب

ف يربػي أراد أ مف خػبلؿ الحػديث عػف هػذا األسػمكب سػيتبيف لنػا بكضػكح كيػؼ أف اهلل 
 .األمة مف خبلؿ قائدها محمد 

تفُ  ُيتْدِريَؽ  َوَمتو ۚ   ا٥َْٕمَؿتك َٙمتوَءهُ  َأنْ  ۚ   َوَٗمتَق٨مَّ  ٥َمبََس : قاؿ تعػالى  تك ٮَمَعؾَّ ٭مَّ رُ  َأوْ  ۚ   َيزَّ ٭مَّ  ٫َمَتـَْػَعتفُ  َيتذَّ

٭ْمَرى و ۚ   اٮمذ  ـِ  َأمَّ ًَ  ۚ   ا١ْمَتْغـَك َم ى ٮَمفُ  ٫َمَلْك َّٓ  ٥َمَؾْقَؽ  َوَمو ۚ   َٗمَصدَّ ك َأ ٭مَّ و ۚ   َيزَّ ـْ  َوَأمَّ  ۚ  خَيَْشتك َوُهتقَ ۚ  َيْسَعك َٙموَءكَ  َم

 ًَ ك ٥َمـْفُ  ٫َمَلْك ًَ  ۚ   َٗمَؾفَّ ك ٥َمـْفُ  ٫َمَلْك   .[11-1عبس].  َٗمَؾفَّ

فػي ذلػؾ  ك، العتػاب اإللهػي لسػيدنا محمػد  هػا كهػكبيػاف الهػدؼ منل القرآف القصة ذكر 
بحاجػة  فهػي، لمنهػاج الربػانيكتطبيػؽ ابهػا في حممها لمرسالة المنكطة لمجماعة المنقذة عبرة  كعظة 

عػػف المػػكازيف  حسػػب المػػكازيف اإللهيػػة بعيػػدان  الجميػػعلتنطمػػؽ بهػػا فػػي التعامػػؿ مػػع  ؛إلػػى هػػذ  المفػػاهيـ
 اهللِ ٥ِمـْتتدَ  َأ٭ْمتتَرَمُؽؿْ  إِنَّ ...نػػزف بػػ  البشػػر  يجػػب أف ككمنػػا يعمػػـ أف الميػػزاف اإللهػػي الػػذم، األرضػػية

   .[13: الحجرات] ...َأْٗمَؼو٭ُمؿْ 

أف يستمد الناس فػي األرض قػيمهـ كمػكازينهـ مػف : قة التي استهدؼ هذا التكجي  إقرارها هي"كالحقي 
كال بمكاضػػعات حيػػاتهـ كال ، اعتبػارات سػػماكية.. آتيػة لهػػـ مػف السػػماء غيػػر مقيػدة بمبلبسػػات أرضػهـ

 (1)" نابعة مف تصكراتهـ..

كحمايػة  سػكؿ كمف خبلؿ اآليات يتبػيف " أف تكجيػ  الخطػاب بضػمير الغائػب تكػريـ لمر 
ػػلذاتػػ  الشػػريفة مػػف أف يي  . كبعػػد أف تمقػػى تمػػؾ المفتػػة الكريمػػة الرحيمػػة عػػف ربػػ  .ـكٍ   بالعتػػاب كالم ػػكاجى

فُ  ُيْدِريَؽ  َوَمو: كيراجع نفس  عمي  ي تي  الخطاب مكجهنا لػ  تك ٮَمَعؾَّ ٭مَّ رُ  َأوْ  ۚ   َيزَّ ٭مَّ ٭ْمَرى ٫َمَتـَْػَعتفُ  َيتذَّ    .(2)اٮمتذ 
ب خاطىػػ"زجػػرنا لممي  (أف " كػػبل )كممػػة ردع كزجػػر: فسػػير كلػػيس كمػػا قػػاؿ د. كهبػػةكأنػػا أميػػؿ إلػػى هػػذا الت

كلعمي هنا أقػكؿ ال مػانع بػ ف نحػرص عمػى دعػكة النػاس بكػؿ شػرائحهـ  (3)ب عمي "عاتى عف الشيء المي 
 لهذا األمر أف يستنزؼ أكقاتنا.  عٍ دى كلكف ليس عمى حساب أداء الرسالة كال نى ، كالتعامؿ معهـ

 

 
                                                           

 (، مرجع سابؽ.6/3823في ظبلؿ القرآف سيد قطب )( 1)
 (، دار الفكر العربي، القاهرة.16/1448يكنس الخطيب ) التفسير القرآني، المؤلؼ عبد الكريـ( 2)
 (، مرجع سابؽ.3/2822التفسير الكسيط، الزحيمي )( 3)
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 :  ثالث من أساليب القرآن في التربيةاألسموب ال
 :  العقاب

 : الحديث عف هذا األسمكب يجب أف نؤكد عمى أمريففي بداية  

، تطيع القػكؿ أف العقػاب كػاف عمػى خطػ  ألف األنبيػاء معصػكمكفأننا ال نسػ: األمر األول 
 .لىكٍ كلكف مخالفة األى 

ان عبػرة لمجماعػة المنقػذة فػي كفػي ذلػؾ أيضػ، بٌ ًحػأف العقاب كػاف عقػاب المي : األمر الثاني 
 .ككذلؾ في استخداـ هذا األسمكب في التربية، الصبر في طريؽ الدعكة

َـّ  ُمَغوِوبًو َذَهَى  إِذْ  اٮمـهقنِ  َوَذا: قاؿ تعالى ـْ  َأنْ  ٫َمَظ ُؾََمِت  ِٓم  ٫َمـَوَدى ٥َمَؾْقفِ  َكْؼِدرَ  ٮَم َّٓ  إٮَِمفَ  َٓ  َأنْ  اٮمظه ًَ  إِ  ١ُمْبَحوَكَؽ  َأْك

ًُ  إِِن   ـَ  ٭ُمـْ وٜم٧ِِمَ  ِم ْقـَوهُ  ٮَمفُ  ٫َمو١ْمَتَجْبـَو ۚ   اٮمظَّ ـَ  َوَكجَّ   [88-87: األنبياء] اُٜمْمِمـ٧ِمَ  ُكـِْجل َو٭َمَذٮمَِؽ  اٮمَغؿ   ِم

ر إشػػارة إلػػى أنػػ  اسػػتجمب المغاضػػبة كاسػػتعجمها.. كأنػػ  لػػـ يصػػب" (ُمَغوِوتتًبو: قكلػػ  تعػػالى 
  (1) "سبت  عمى هػذا المكقػؼ كعقابػ  عميػ .كظٌف أف لف نقدر عمى محا..الصبر المطمكب مف األنبياء

أف اهلل  اهلل لمكانتػ  عنػد  ان منػ عػف قػدرة اهلل كلكػف ظنػيػكنس كأنا أعتبر أف هذا لـ يكػف غفمػةن مػف 
ًُ  إِِن  ... :دعػػاء يػػكنس كفػػي ، لػف يعاقبػػ  ـَ  ٭ُمـْتت تتوٜم٧ِِمَ  ِمتت اعترافػػان منػػ  ب نػػ  " [87: األنبيػػاء] ...اٮمظَّ

   (2)لى لخركج  دكف إذف مف رب  ".كٍ ؼ األى تصٌرؼ تصرفان ييعد خبل

في أف بٌيف سيد قطب أف العقاب كاف بسبب أف يكنس لـ يصبر عمى تكاليؼ الرسالة ك  كلقد
كفػػػي رحمػػػة اهلل لػػػذم ، كعبػػػرة ينبغػػػي أف يتػػػدبركها، ذلػػػؾ درس ألصػػػحاب الػػػدعكات ينبغػػػي أف يتػػػ ممك 

 .(3)النكف كاستجابة دعائ  بشرل لممؤمنيف

 :  مف قصة يكنسكلعمي أستكحي 

 مكقننا بمكانت  عند رب  كلذلؾ لـ يتكقع الحساب.كاف لما فعؿ ذلؾ  أف يكنس  .1

كاألـ التػػي تعاقػػب ابنهػػا ػػػ -كال مجػػاؿ لمتشػػبي  -فػػي عقابػػ  لػػ  كػػاف رحيمػػان بػػ    أف اهلل  .2
النتيجػة يمكػف ف، كلذلؾ كاف عقاب اهلل ل  حفظنا كرعايػة فػي بطػف الحػكت، كهي مشفقة عمي 

 كلكف رعاية اهلل أحاطت .، إما غرؽ في البحر أك ليهضم  الحكت ؛غير ذلؾ أف تككف

                                                           

 (، مرجع سابؽ. 945/ 9التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ الخطيب )( 1)
 (، مرجع سابؽ.1610/ 2انظر الكسيط لمزحيمي )( 2)
 ابؽ.(  بتصرؼ، مرجع س4/2294في ظبلؿ القرآف )( 3)
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كالرعايػػة الربانيػػة أحاطتػػ  بعػػد أف لفظػػ  الحػػكت ف نبػػت عميػػ  شػػجرة مػػف يقطػػيف تحميػػ  مػػف  .3
 الذباب.

 أكرم  اهلل بعد كؿ ذلؾ ب ف أنعـ عمي  بإيماف قكم . .4

 :  األسموب الراب  من أساليب القرآن في التربية
   :االبتالء

 : مٌر بثبلثة ابتبلءات ن  حيث إ هذا األسمكب جميان في قصة يكسؼ  كلقد كض 

 االبتبلء األكؿ : 

كلعػػٌؿ ذلػػؾ إرادة اهلل ليتحقػػؽ المفهػػكـ التربػػكم "كلتصػػنع عمػػى ، ككضػػع  فػػي الجػػب تػػآمر إخكتػػ  عميػػ 
 عيني".

 االبتبلء الثاني : 

كالشػهكة عػادة ، ف فيػ  إثػارة شػهكةحيػث إ ؛االبػتبلء أصػعب مػف األكؿ هػذاك ، العزيػز لػ  مػرأةا مػراكدة 
كلقد نجػ  ، في مدافعة هذ  الشهكةكاف االبتبلء ليكسؼ كلكف ، إلى نفس شاب في سن  تككف محببة

فقػد اعتصػـ بدينػ  كاستمسػؾ ، في االختبار " رغـ هذا الشباب المتفجر في  كالدماء الحارة في عركقػ 
ان أف هػػػذا الفعػػػؿ إضػػػافة إلػػػى أنػػػ  عصػػػياف هلل كتعػػػد معتبػػػر  .بمركءتػػػ  فمػػػـ يقبػػػؿ هػػػذ  الػػػدعكة اآلثمػػػة..

نكار إلحساف هذا السيد الذم ربا ".، لحدكد   (1)فهك كذلؾ خيانة لممركءة كا 

 االبتبلء الثالث : 

ـُ  َرب   ...: قػػاؿ دخكلػػ  السػػجف كقػػد نجػػ  فػػي االبػػتبلء حينمػػا  تتْج   ...إٮَِمْقتتفِ  َيتتْد٥ُمقَكـِل ُِمَّتتو إَِٕمَّ  َأَٚمتتىه  اٮمس 
عػػدادان يسػػبؽ .مفضػػبلن السػػجف عمػػى ارتكػػاب المعصػػية، [33: ]يكسػػؼ . كلقػػد كػػاف هػػذا االبػػتبلء تربيػػةن كا 

 ..التمكيف الذم أكرم  اهلل ب  بعد ذلؾ

ف المتابع لترتيب األحداث في قصة يكسؼ " يرل مف الػدالئؿ عمػى أنػكاع مػف قػدرة اهلل : كا 
.. فمػا مػف .كحسػف عنايتػ  بهػـ، ـكتربيتػ  لهػ، كلطف  بمف اصطفى مف عباد ، كحكمت  كتكفيؽ أقدار 

كبػدايتها شػػرنا كخسػرنا كعاقبتهػػا خيػػرنا ، حمقػة فػػي هػذ  السمسػػمة إال ككػاف ظاهرهػػا محرقنػػا كباطنهػا مشػػرقنا
ػػػؿ سػػػيد قطػػػب فػػػي حديثػػػ  عػػػف المحػػػف التػػػي تعػػػر ض لهػػػا يكسػػػؼ (2)كفػػػكزنا". " : قػػػائبلن    كلقػػػد فص 

انية كالتي هي أشد مف األكلػى؛ إنهػا محنػة التعػرض كالمحنة الث، أن  ًبيع بىيع الرقيؽ: فالمحنة األكلى

                                                           

 (، مرجع سابؽ.1253/ 6التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ الخطيب )( 1)
 (، مرجع سابؽ. 12/214تفسير المنار، محمد رشيد رضا)( 2)
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لمغكاية في جك القصكر كفي جك ما يسمكن  الطبقػة الراقيػة كمػا يغشػاها مػف اسػتهتار كفجػكر كيخػرج 
  (1)كلكف بعد أف يخالط المحنة كيصبلها". ؛يكسؼ منها سميمنا معافى في خمق  كفي دين 

ػػػظ  كعمػػػى نبينػػػا  عمػػػيهـ -بيػػػة ربانيػػػة لؤلنبيػػػاء كانػػػت تر  أنهػػػا فػػػي األمثمػػػة السػػػابقةإف المبلحى
، مكا القدكة ألقػكامهـث  كهـ الذيف مى ، نعكا عمى عيف اهلل كرعايت صي الذيف فهـ   -أفضؿ الصبلة كالسبلـ

 ُأوٮَمِئتَؽ : فػيهـ كقػد قػاؿ اهلل ، يػـك القيامػة كحتىلمف حمؿ الرسالة مف بعدهـ  هاكنكما زالكا يمثم

ـَ  ِذي  .[90: األنعاـ] ...ا٬ْمَتِدهِ  ُفَداُهؿُ ٫َمبِ  اهلُل َهَدى اٮمَّ

 ة متكاممػة إال  يػتربية حقيقال يمكف أف تككف التربية لغيرهـ كلذلؾ فإف ؛فقد كاف أحدهـ ب مة
 كلهػذا كػاف البػد مػف ؛فالجماعة لها دكر في تصػحي  البنػاء النفسػي كاألخبلقػي لئلنسػاف ؛في جماعة

 : رآفالق كردت فيالتربية الجماعية  فير نماذج كٍ ذً 

  .قصة طالكت .1

 .غزكة أحد .2

 .حادثة اإلفؾ .3
   :          ةصة طالوت  :           المثل األول

ْ  :قاؿ تعالى ـْ  اْٜمََلِ  إ٨َِم  َٗمرَ  َأَل ائِقَؾ  َٖمـِل ِم ـْ  إِْهَ ٌْ  ََلُؿُ  ٮمِـَبِل   ٬َموٮُمقا إِذْ  ُمق١َمك َٖمْعدِ  ِم  اهللَِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  ُكَؼوٗمِْؾ  َمؾًِؽو ٮَمـَو اْٖمَع

َّٓ  اٮْمِؼَتوُل  ٥َمَؾْقُؽؿُ  ٭ُمتَِى  إِنْ  ٥َمَسْقُتؿْ  َهْؾ  ٬َموَل  َّٓ  ٮَمـَو َوَمو ٬َموٮُمقا ُٗمَؼوٗمُِؾقا َأ ـْ  ُأْٛمِرْٙمـَو َو٬َمدْ  اهللَِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  ُكَؼوٗمَِؾ  َأ  ِدَيوِرَكو ِم

ْقا اٮْمِؼَتوُل  ٥َمَؾقِْفؿُ  ٭ُمتَِى  ٫َمَؾَمَّ  َوَأْٖمـَوئِـَو َّٓ  َٗمَقٮمَّ ٌَ  ٬َمدْ  اهللََّ إِنَّ  َكبِقهُفؿْ  ََلُؿْ  َو٬َموَل  ۚ   وٜم٧ِِمَ ٖمِوٮمظَّ  ٥َمؾِقؿٌ  َواهللَُّ  ِمـُْفؿْ  ٬َمؾِقًًل  إِ  ٮَمُؽؿْ  َٖمَع

ـُ  ٥َمَؾْقـَو اْٜمُْؾُؽ  ٮَمفُ  َيُؽقنُ  َأكَّك ٬َموٮُمقا َمؾًِؽو ٣َموٮُمقَت  ْ  ِمـْفُ  ٖمِوْٜمُْؾِؽ  َأَٚمؼه  َوَكْح ـَ  ١َمَعيً  ُيْمَت  َوَل  اْصَطَػوهُ  اهللََّ إِنَّ  ٬َموَل  اْٜمَولِ  ِم

ْسؿِ  اٮْمِعْؾؿِ  ِٓم  َٖمْسَطيً  هُ َوَزادَ  ٥َمَؾقُْؽؿْ  ـْ  ُمْؾَؽفُ  ُيْمِت  َواهللَُّ  َواَْلِ  ُمْؾؽِفِ  َآَييَ  إِنَّ  َكبِقهُفؿْ  ََلُؿْ  َو٬َموَل  ۚ   ٥َمؾِقؿٌ  َوا١ِمعٌ  َواهللَُّ  َيَشوءُ  َم

ـْ  ١َمؽِقـَيٌ  ٫مِقفِ  اٮمتَّوُٖمقُت  َيْلٗمَِقُؽؿُ  َأنْ  ِؿُؾفُ  َهوُرونَ  َآُل وَ  ُمق١َمك َآُل  َٗمَركَ  ُِمَّو َوَٖمِؼقَّيٌ  َرٖم ُؽؿْ  ِم ََيتيً  َذٮمِتَؽ  ِٓم  إِنَّ  اْٜمًََلِئَؽيُ  ََتْ َٔ 

ـُقدِ  ٣َموٮُمقُت  ٫َمَصَؾ  ٫َمَؾَمَّ  ۚ   ُمْمِمـ٧ِمَ  ٭ُمـُْتؿْ  إِنْ  ٮَمُؽؿْ  ـْ  ٖمِـََفرٍ  ُمْبَتؾِقُؽؿْ  اهللََّ إِنَّ  ٬َموَل  ٖمِوَْلُ َب  ٫َمَؿ ـْ  ِمـ ل ٫َمَؾقَْس  ِمـْفُ  َذِ ْ  َوَم  َل

َّٓ  لِمـ   ٫َمنِكَّفُ  َيْطَعْؿفُ  ـِ  إِ َف  َم ُٖمقا ٖمَِقِدهِ  ٪ُمْر٫َميً  ا٪ْم٠َمَ َّٓ  ِمـْفُ  ٫َم٩َمِ ـَ  ُهقَ  َٙموَوَزهُ  ٫َمَؾَمَّ  ِمـُْفؿْ  ٬َمؾِقًًل  إِ ِذي ـُقا َواٮمَّ  َٓ  ٬َموٮُمقا َمَعفُ  َآَم

ـُقِدهِ  ٖمَِجوٮُمقَت  اٮْمَقْقمَ  ٮَمـَو ٣َمو٬َميَ  ـَ  ٬َموَل  َوُٙم ِذي ُؿْ  َيُظـهقنَ  اٮمَّ ـْ  ٭َمؿْ  اهللَِّ ُمًَل٬ُمق َأهنَّ ًْ  ٬َمؾِقَؾيٍ  ٫مَِئيٍ  ِم  اهللَِّ ٖمِتنِْذنِ  ٭َمثِتَٞمةً  ٫مَِئيً  ٪َمَؾَب

ـَ  َمعَ  َواهللَُّ  وٖمِِري ـُقِدهِ  َِلَوٮُمقَت  َٖمَرُزوا َوَٜمَّو ۚ   اٮمصَّ ـَو ٬َموٮُمقا َوُٙم ا ٥َمَؾْقـَو َأ٫ْمِرغْ  َرٖمَّ ًْ  َصْٟمً َكو َأ٬ْمَداَمـَو َوَ٘مب   اٮْمَؼْقمِ  ٥َمَٝم  َواْكُْصْ

                                                           

 (، مرجع سابؽ.4/1978انظر في ظبلؿ القرآف، )( 1)
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ـَ  ْؽَؿيَ  اْٜمُْؾَؽ  اهللَُّ َوَآَٗموهُ  َٙموٮُمقَت  َداُوودُ  َو٬َمَتَؾ  اهللَِّ ٖمِنِْذنِ  قُهؿْ ٫َمَفَزمُ  ۚ   اٮْمَؽو٫مِِري َؿفُ  َواِْلِ َٓ  َيَشوءُ  ُِمَّو َو٥َمؾَّ  اهللَِّ َد٫ْمتعُ  َوٮَمْق

َْرُض  ٮَمَػَسَدِت  ٖمَِبْعضٍ  َٖمْعَضُفؿْ  اٮمـَّوَس  ْٕ َـّ  ا
 [ 251-246: ]البقرة  اٮْمَعوَٜم٧ِمَ  ٥َمَٝم  ٫َمْضؾٍ  ُذو اهللََّ َوٮَمؽِ

 : وةد كان االختبار في مرحمتين

 : المرحمة األولى

، االختبػػػار ختبرهـ فمػػػـ ينجحػػػكا فػػػيائيؿ نبػػػيهـ أف يسػػػم  لهػػػـ بالقتػػػاؿ فػػػحينمػػػا طالػػػب بنػػػك إسػػػرا  - أ
...ْقا َّٓ  َٗمَقٮمَّ   .[246: البقرة] ...ِمـُْفؿْ  ٬َمؾِقًًل  إِ

ئػػة التػػي نجحػػت فػػػي مػػف الف حينمػػا أخبػػرهـ نبػػيهـ أف القيػػادة سػػتككف لطػػالكت فكػػاف االحتجػػاج  - ب
 .قبمكا قيادت  عمى غضاضةلكنهـ االختبار األكؿ 

 : المرحمة الثانية 

 إِنَّ ...فكػاف االختبػار األكؿ  ؛حينما فصؿ طالكت بالجنكد ف راد أف يختبر صبرهـ  كثبػاتهـ - أ

 .هـحكا في االختبار إال القميؿ منفمـ ينج، [249: البقرة] ...ٖمِـََفرٍ  ُمْبَتؾِقُؽؿْ  اهللَ

كتبػػٌيف تراجػػع الكثيػػر مػػنهـ خكفػػا مػػف لقػػاء جػػالكت كجنػػكد  ، اقتربػػكا مػػف مرحمػػة لقػػاء العػػدك مػػافم - ب
كنج  في االختبار   [249: البقرة] َوُٙمـُقِدهِ  ٖمَِجوٮُمقَت  اٮمَقْقمَ  ٮَمـَو ٣َمو٬َميَ  َٓ  ٬َموٮُمقا: ذلؾ في قكل  تعالى
ـْ  ٭َمتتؿْ : قػػالكا الػػذيف القمػػة المصػػطفاة ًْ  ٬َمؾِقَؾتتيٍ  ٫مَِئتتيٍ  ِمتت  ٖمتتنذن ٞمةثتت٭م ٫مئتتي ٪مؾبتتً ٭َمثِتتَٞمةً  ٫مَِئتتيً  ٪َمَؾَبتت

   .[249:البقرة]...اهلل

كقػد اقتػرف بالػدعاء ، كػاف لػ  دكر فػي تحقيػؽ النصػر، هػذ  الفئػة عنػدهذا اليقيف الذم تحقػؽ 
كالمبلحظ ، [251: البقرة] ...َٙموٮُمقَت  َداُوودُ  َو٬َمَتَؾ  اهللِ ٖمِنِْذنِ  ٫َمَفَزُمقُهؿْ ، أف يثبتهـ اهلل كيفرغ عميهـ صبران 

اسػػتطاع طػػالكت أف يتعػػرؼ عمػػى مػػدل الصػػبر كقػػكة أنهػػـ تعرضػػكا لعػػدة اختبػػارات كالتػػي مػػف خبللهػػا 
زكات كتصػػمد لمحرمػػاف كالمشػػاؽ نػػاإلرادة التػػي تضػػبط الشػػهكات كال"، اإلرادة التػػي تميػػز بهػػا مػػف ثبتػػكا

   (1) ".كتستعمي عمى الضركريات كالحاجات كتؤثر الطاعة كتحتمؿ تكاليفها

 : الدركس التربكية مف هذ  القصة في عدة نقاط كتتمخص  

أف  لػػذلؾ يجػػبظاهرهػػا ببعػػض المػػربيف أك القػػادة لػػك أخػػذكا أف الحماسػػة الجماعيػػة قػػد تخػػدع  .1
 .تكضع تحت االختبار

                                                           

 (، مرجع سابؽ.268/  1في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
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 ِٓم  َٖمْسَطيً  َوَزاَدهُ  ٥َمَؾْقُؽؿْ  اْصَطَػوهُ  اهللَ إِنَّ ... :قاؿ تعالى، ينبغي لمقائد أف يتحمى بقكة الرأم كالجسـ .2

 .[247: البقرة] ...َواَِلْسؿِ  اٮمِعْؾؿِ 

ـْ  ٭َمتتتؿْ ..: قػػػاؿ تعػػػالى، د اهلل كالثبػػػات كعػػػدـ التزعػػػزعالثقػػػة بكعػػػ .3 ًْ  ٬َمؾِقَؾتتتيٍ  ٫مَِئتتتيٍ  ِمتتت  ٫مَِئتتتيً  ٪َمَؾَبتتت

 (1) .[249: البقرة]...٭َمثَِٞمةً 

 : غزوة أحد: المثل الثاني
ـَ  اهلُل َيْعَؾؿِ  وَوَٜمَّ  اَلَـَّيَ  َٗمْدُٛمُؾقا َأنْ  َٚمِسْبُتؿْ  َأمْ : تعػالى اؿق ِذي ـَ  َوَيْعَؾتؿَ  ِمـُْؽؿْ  َٙموَهُدوا اٮمَّ توٖمِِري  ۚ   اٮمصَّ

ـْ  اَٜمْقَت  ََتَـَّْقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  َوٮَمَؼدْ  دٌ  َوَمو ۚ   َٗمـُْظُرونَ  َوَأْكُتؿْ  َرَأْيُتُؿقهُ  ٫َمَؼدْ  َٗمْؾَؼْقهُ  َأنْ  ٬َمْبؾِ  ِم َّٓ  ُِمَؿَّ ًْ  ٬َمدْ  َر١ُمقٌل  إِ ـْ  َٛمَؾ  ٬َمْبؾِفِ  ِم

١ُمُؾ  ـْ  َأ٥ْمَؼتوٖمُِؽؿْ  ٥َمتَٝم  اْكَؼَؾْبُتؿْ  ٬ُمتَِؾ  َأوْ  َموَت  ٫َمنِنْ أَ  اٮمره ـْ  ٥َمِؼَبْقتفِ  ٥َمتَٝم  َيـَْؼؾِتْى  َوَمت ت ٫َمَؾت  اهلُل َو١َمتَقْجِزي ٢َمتْقًئو اهللَ َيَُّضَّ

ـَ  و٭مِِري     .[144-142آؿ عمراف]  اٮمشَّ

ادر كهك ق إف المتتبع ألحداث غزكة أحد الكارد ذكرها في سكرة آؿ عمراف يجد أف اهلل 
ا قدرتػ  عمػػى تحقيػػؽ مبيننػػ قػاؿ ا فػػاهلل عمػى نصػػر الجماعػة المؤمنػػة لػـ ينصػػرهـ تربيػة لهػػـ كتهػذيبن 

٭ُمؿُ  إِنْ : النصر ُذٮْمُؽؿْ  َوإِنْ  ٮَمُؽؿْ  ٪َموٮمَِى  ٫َمًَل  اهلُل َيـُْْصْ ـْ  خَيْ ِذي َذا ٫َمَؿ ٭ُمؿْ  اٮمَّ ـْ  َيـُْْصُ    .[160: آؿ عمراف] َٖمْعِدهِ  ِم

 ييػػد  لهػػـ مػػع أنػػ  قبػػؿ ذلػػؾ نصػػرهـ فػػي بػػدر كقػػد كػػانكا قمػػيبل فمػػا الحكمػػة مػػف عػػدـ تإذف!! 
 مستضعفيف يخافكف أف يتخطفهـ الناس ؟؟

َص : كانػػت اإلجابػػػة فػػػي اآليػػػة التػػػي سػػػبقتها قكلػػػ  تعػػػالى ـَ  اهلُل َوٮمِتتتُقَؿح  تتتِذي ـُتتتقا اٮمَّ  َوَيْؿَحتتتَؼ  َآَم

ـَ   [141: آؿ عمراف]اٮمَؽو٫مِِري

يػػة تػػتـ داخػػؿ الػػنفس كفػػي مكنػػكف الضػػمير فػػالتمحيص درجػػة بعػػد الفػػرز كالتمييػػز كهػػي عمم
. ثػػـ إذا هػػك .كلقػػد يظػػف اإلنسػػاف فػػي نفسػػ  القػػدرة كالشػػجاعة كالتجػػرد كالخػػبلص مػػف الشػػ  كالحػػرص

تهي  لمثؿ هذا المسػتكل مػف . أن  ي.يكشؼ عمى ضكء التجربة العممية كفي مكاجهة األحداث الكاقعية
  (2) .الضغكط

                                                           

بلـ " دراسػػة ت صػػيمية "، نػايؼ بػػف محمػػد بػػف عػدياف القرشػػي، رسػػالة ماجسػػتير انظػر: التربيػػة الجماعيػػة فػي اإلسػػ( 1)
ػ هػ1430المكرمة ػ كمية التربية،  (، إشراؼ األستاذ الدكتكر: حامد بف سالـ الحربي، جامعة أـ القرل ػ مكة64، 63)

 ـ.2009
 (، مرجع سابؽ.483، 1/482انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 2)
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 ِمـُْؽؿْ ...:   الجماعة كقد تبيف ذلؾ في قكل  تعػالىإذف الهزيمة كانت ابتبلء مف اهلل لهذ

ـْ  ْكَقو ُيِريدُ  َم ـْ  َوِمـُْؽؿْ  اٮمده ٫َمُؽؿْ  ُ٘مؿَّ  أَِٛمَرةَ  ُيِريدُ  َم    .[152: آؿ عمراف]  ...ٮمَِقْبَتؾَِقُؽؿْ  ٥َمـُْفؿْ  َسَ

مػػػرض ا إلػػػى العاجمػػػة كذلػػػؾ ا كرككننػػػ"فػػػالنفكس تكتسػػػب مػػػف العافيػػػة الدائمػػػة كالغنػػػى طغياننػػػ
ػػػقي ك  عى يي  قػػػيض لهػػػا مػػػف االبػػػتبلء ، فػػػإذا أراد بهػػػا ربهػػػا كمالكهػػػا كراحمهػػػا كرامتػػػ ، لػػػى اهللإها د  هػػػا عػػػف جى

 (1) ."مف العائؽ عف السير الحثيث إلي  كاالمتحاف ما يككف دكاء لذلؾ المر

كلقد جاءت اآليات المتحدثة عف غزكة أحػد ضػمف آيػات تتحػدث عػف التزكيػة لمػنفس كعػف 
 .إلى غير ذلؾ مف المفاهيـ التربكية لبلرتقاء بالنفس كالتعالي عمى الشهكات التقكل ككظـ الغيظ

"فػػػالقرآف لػػػـ يعقػػػب عمػػػى المعركػػػة الحسػػػية فػػػي الميػػػداف فحسػػػب بػػػؿ جػػػاء التعقيػػػب شػػػامبل 
فإف لـ يحقؽ النصر عمػى شػهكات  محػاؿ  ..سية داخؿ الميداف كالمعنكية داخؿ النفسالح: لممعركتيف

 .(2)"القتاؿ عمى األعداءأف يحقؽ النصر في ميداف 

دٌ  َوَمو: في قكل  تعالىك  َّٓ  ُِمَؿَّ ًْ  ٬َمدْ  َر١ُمقٌل  إِ ـْ  َٛمَؾ ١ُمُؾ  ٬َمْبؾِفِ  ِم   ...َأ٥ْمَؼوٖمُِؽؿْ  ٥َمَٝم  اْكَؼَؾبْتُؿْ  ٬ُمتَِؾ  َأوْ  َموَت  َأ٫َمنِنْ  اٮمره
قهػـ الشػديد مهـ عػف تعمفط"أراد أف يتربية عقائدية لمجماعة المؤمنة فاهلل عز كجؿ ، [144: آؿ عمراف]
ليعقػد بهػا أيػدم ، كهك حي بيػنهـ كيصػمهـ بػالعركة الػكثقى التػي جػاء بهػا محمػد  شخص النبي ب

  (3)." ميها كيمضي كهـ بها مستمسككفعهـ البشر ثـ يدع

"كلقػػػد جػػػاء هػػػذا الػػػنص القرآنػػػي يخاطػػػب الجماعػػػة المسػػػممة ب جيالهػػػا المتعاقبػػػة بػػػ ف يكػػػكف 
   (4) ."مة أتباع مبادئ ال أتباع أشخاصتعمقهـ بالحي الذم ال يمكت ألنهـ أ

ا لػدرجات الثمػة ككػاف تربيػة كارتقػاء بػؿ كرفعنػ، اا كلـ يكف عقابنػكلنعمـ أف االبتبلء كاف تهذيبن 
 ُذو َواهلُل٥ ،َمتـُْؽؿْ  ٥َمَػتو َوٮَمَؼدْ : المؤمنة التي يعدها اهلل لقيادة البشرية كقد كض  ذلؾ في قكل  تعػالى

ـْ  ٥َمَؾْقُؽؿْ  َأْكَزَل  ُ٘مؿَّ ٧، مَ اُٜمْمِمـِ  ٥َمَٝم  ٫َمْضؾٍ  ـَ  ٖمِـِْعَؿيٍ  ٫َموْكَؼَؾُبقا، ُكَعو١ًمو َأَمـَيً  اٮمَغؿ   َٖمْعدِ  ِم  .َو٫َمْضؾٍ  اهللِ ِم

كأكؿ مػا تقتضػي  هػذ  ، ـ قيػادة البشػريةلتسػمُّ  دُّ عى نعـ "إنما هي تربية الجماعة المسممة التي تي 
كمعرفػػػة بمػػػكاطف الضػػػعؼ ، عمػػػى المعانػػػاة كصػػػبر، كثبػػػات عمػػػى الحػػػؽ، صػػػبلبة فػػػي الخمػػػؽ: القيػػػادة

   (5) ."ككسائؿ العبلج، كمكاطف القكة
                                                           

 (، مرجع سابؽ 3/198ي هدم خير العباد، ابف القيـ الجكزية  )زاد المعاد ف( 1)
 ( .68التربية الجماعية في القرآف، القرشي )( 2)
 (، مرجع سابؽ.486/  1في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 3)
 ( .68التربية الجماعية في القرآف، القرشي  )( 4)
 .(، مرجع سابؽ483، 1/482انظر في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 5)



 مكاصفات الجماعة المنقذة في القرآف الكريـ

 - 145 - 

 الفصؿ الثالث

ظهػػار دينػػ  عػػبلء كممتػػ  كا  ، إذف هػػي الجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل لحمػػؿ رسػػالت  كا 
ليكػكف  ؛لتعمـ أف ما يمر بها مف ابتبلءات كعكائؽ كتضييؽ إنما هك إعداد كتمحيص كتربيػة كارتقػاء

ـَ  اهلُل َو٥َمدَ : لذم كعد اهلل ب  عباد  المؤمنيف في قكل  تعالىبعد ذلؾ التمكيف ا ِذي  َو٥َمِؿُؾقا ِمـُْؽؿْ  َآَمـُقا اٮمَّ

تتوِِلَوِت  ـَ  ا١ْمتتَتْخَؾَػ  ٭َمتتََم  إَْرضِ  ِٓم  ٮَمَقْستتَتْخؾَِػـَُّفؿْ  اٮمصَّ تتِذي ـْ  اٮمَّ َـّ  ٬َمتتْبؾِِفؿْ  ِمتت تتـَ تتِذي ِديتتـَُفؿُ  ََلُتتؿْ  َوٮَمُقَؿؽ   اْرَٗمَهتت اٮمَّ

 .[55: نكرال]...ََلُؿْ 

 : حادثة اإلفك: المثل الثالث
رغػػػـ اآلالـ كالمحنػػػة التػػػي ، المبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ هػػػذ  الحادثػػػة أف اهلل أراد بالمسػػػمميف خيػػػران 

َستتتُبقهُ  َٓ ...: كفػػػي ذلػػػؾ قػػاؿ اهلل تعػػػالى، كآؿ بيتػػ  عاشػػها الرسػػػكؿ  ا ََتْ  َٛمتتتْٞمٌ  ُهتتتقَ  َٖمتتتْؾ  ٮَمُؽتتتؿْ  َذًّ

  .[11: النكر]...ٮَمُؽؿْ 

لهػـ دكر فػي  ا لممػؤمنيف حيػث كػافا قاسػين صة بكؿ مبلبساتها يجد أن  كاف درسن كالمتتبع لمق
َو َيو: ت كقد قػاؿ اهلل نشر اإلشاعة دكف تثبُّ  ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ ـُتقا ٖمِـََبتلٍ  ٫َمو١ِمٌؼ  َٙموَء٭ُمؿْ  إِنْ  َآَم  ُٗمِصتقُبقا َأنْ  ٫َمَتَبقَّ

  .[6: الحجرات] َكوِدِم٧مَ  ٫َمَعْؾُتؿْ  َمو ٥َمَٝم  ٫َمُتْصبُِحقا ٖمَِجَفوٮَميٍ  ٬َمْقًمو

فػػػالمجتمع المسػػػمـ لػػػيس ذاؾ المجتمػػػع الػػػذم يتحػػػرؾ كتتشػػػكؿ مكاقفػػػ  كقناعتػػػ  مػػػف خػػػبلؿ 
نما.الدعاية كاإلشاعة كالتركيج   (1) ".شؾببل المكاقؼ تنطمؽ مف ثكابت كأصكؿ  . كا 

ظيمػة ريػة العا عمى الجماعة المسػممة تصػرفها إزاء هػذ  الفمستنكرن "كلقد جاء النص القرآني 
َٓ : فقاؿ تعالى، التي مست بيت النبكة َـّ  ١َمِؿْعتُُؿقهُ  إِذْ  ٮَمْق ا ٖمَِلْكُػِسِفؿْ  َواٜمُْمِمـَوُت  اُٜمْمِمـُقنَ  ٤َم  َهَذا َو٬َموٮُمقا َٛمْٞمً

    (2)" [12: النكر]  ُمب٧ِمٌ  إ٫ِْمٌؽ 

 - فكنػ  بػ ال يعر - ا كيذكر  بقبي و  يقذؼ أحدن أكجب اهلل عمى المسمميف إذا سمعكا رجبلن "كلذلؾ 
هػػا كمنزلػػة الصػػبلح التػػي حمٌ ، اإلنسػػاف حازهػػاف درجػػة اإليمػػاف التػػي إ. حيػػث .أف ينكػػركا عميػػ  كيكػػذبك 

ف شػاع، المؤمف إذا كػاف أصػم   ؛كلبسة العفاؼ التي يستتر بها المسمـ ال يزيمها عن  خبػر محتمػؿ كا 
   (3) ."ا أك مجهكالن فاسدن 

 

                                                           

 هػ 6/5/1428التربية الجماعية مف منظكر قرآني، شبكة المشكاة اإلسبلمية، مقاؿ نيًشر بتاريخ ( 1)
 ( .71التربية الجماعية في القرآف الكريـ، القرشي )( 2)
 هػ 1415(، دار الفكر، بيركت 186/  6الجامع ألحكاـ القرآف، محمد بف أحمد القرطبي، )( 3)
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   (1): الدروس التربوية المستفادة من حادثة اإلفك
َٓ : إحساف الظف بالمؤمنيف قاؿ تعالى - أ َـّ  ١َمِؿْعتُُؿقهُ  إِذْ  ٮَمْق ا ٖمَِلْكُػِسِفؿْ  َواٜمُْمِمـَوُت  اُٜمْمِمـُقنَ  ٤َم   َو٬َموٮُمقا َٛمْٞمً

 .[12: النكر] ُمب٧ِمٌ  إ٫ِْمٌؽ  َهَذا

َٓ : قاؿ تعالىطمب الدليؿ كالبرهاف  - ب ْ  ذْ ٫َمنِ  ٢ُمَفَداءَ  ٖمَِلْرَٖمَعيِ  ٥َمَؾْقفِ  َٙموُءوا ٮَمْق   َيْلُٗمقا َل
ِ
َفَداء  ٥ِمـْدَ  ٫َمُلوٮَمِئَؽ  ٖمِوٮمشه

 .[13: النكر] اٮمَؽوِذُٖمقنَ  ُهؿُ  اهللِ

 .إذا كانت تتعمؽ بالفكاحش تحذير المؤمنيف أف يحكمكا حكؿ حمى الشائعات خصكصان  - ت

شاعة العفك كالصف  بيف المػؤمنيف غافرلحث عمى التا - ث مػف آفػاؽ  عػاؿو  "كهنػا نطمػع عمػى أفػؽو ، كا 
الػذم مسػ    الصػديؽ أفؽ يشػرح فػي نفػس أبػي بكػر، التي تطهرت بنكر اهلل، زكيةالنفكس ال

. فمػػا كػػاد يسػػمع دعػػكة ربػػ  إلػػى العفػػك حتػػى يرتفػػع عمػػى مشػػاعر .حػػديث اإلفػػؾ فػػي أعمػػاؽ قمبػػ 
فػػػإذا هػػػك يمبػػػي داعػػػي اهلل فػػػي طم نينػػػة  اإلنسػػػاف كتشػػػؼ ركحػػػ  كتػػػرؼ كتشػػػرؽ بنػػػكر اهلل 

 (2) ."كصدؽ
كػػػػاف درسػػػػا لمجماعػػػػة األكلػػػػى فهػػػػك درس بػػػػؿ دركس لمجماعػػػػة المنقػػػػذة التػػػػي ككمػػػػا أف ذلػػػػؾ          

ظهار دين  كتحقيؽ األمف كاألماف في المجتمع المسمـ  .اصطفاها اهلل لحمؿ رسالت  كا 

الجماعة أن  إذا كانت "  ؛كأهميتها نؤكد عمى أمر، كمف خبلؿ حديثنا عف التربية في القرآف
فإنػ  مػف بػاب أكلػى ، .. الػخ.مف صػبلة كحػج، ع بصكرة فرديةالزمة في التشريعات التي يمكف أف تق

كعمػػػارة هػػػذا ، كالجهػػػاد، كالتربيػػػة، كالػػػدعكة ؛كألػػػـز فػػػي تمػػػؾ التػػػي ال تقػػػع كال تػػػتـ كاممػػػةن إال بالجماعػػػة
 .(3)" كالسيادة في ، الككف

 
 
 
 

                                                           

 ( .71في القرآف الكريـ، القرشي )انظر التربية الجماعية ( 1)
 (، مرحع سابؽ.4/2505في ظبلؿ القرآف، سيد قطب  )( 2)
 (.50شخصية المسمـ بيف الفردية كالجماعية، السيد محمد نكح ) ( 3)
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 والتكامل الصنىلًُ

 خمسة مطالب: وفيو
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 العمل.طمب الثاني: الم
 الجياد. المطمب الثالث:
 األمر بالمعروف والنيي عن المنكر.المطمب الراب : 

   المطمب الخامس: األخالق.
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 الثالث بحثامل

 والتكامل الشنىلًُ

البػد مػف معرفػة أنهػا اسػتمدت اة الجماعػة المنقػذة عف الشمكؿ كالتكامؿ في حي في الحديث
: قاؿ تعالى، الرسالةهذ  أف تصطبغ بصبغة  كلذلؾ مف البديهي متهذ  الصفة مف الرسالة التي حم

  َـْ  اهللِّ ِصْبَغي ـُ  َوَم ـَ  َأْٚمَس ـُ  ِصْبَغيً  اهللِّ ِم مؿ كػؿ شلنا أف الشريعة ت مبينان ، [138: البقرة]  ٥َموٖمِدونَ  ٮَمفُ  َوَكْح
كالحيػػاة ، كالدكليػػة مػػا يتعمػػؽ بحيػػاة الفػػرد كحيػػاة الجماعػػة عمػػى صػػعيد العبلقػػات األسػػرية كالمجتمعيػػة

    ... إلى غير ذلؾ.االقتصادية كالسياسية كالقضائية كالعسكرية

الشػػػػمكؿ مظػػػػاهر  بعػػػض عػػػػففػػػػي الحػػػديث س قتصػػػػر المتكاضػػػع المطمػػػػب هػػػذا لكنػػػي فػػػػي 
مف ثىـ  ك ، اإلنقاذ لمبشرية بصفة خاصةالتي تحتاجها ألداء مهمة   المنقذة الجماعة في حياةكالتكامؿ 

حمؿ الرسالة يبدأ بػاإلدراؾ ف" ، مف تحكيـ شرع اهلل كعمارة األرض لذم أراد  اهللتحقيؽ االستخبلؼ ا
  (1)كالفهـ كالفق  ك ينتهي بالعمؿ لتحقيؽ مدلكلها في عالـ الضمير كعمـ الكاقع "

 : اآلتيةكهذ  المظاهر تتمخص في المطالب 

 .العمـ (1

 .العمؿ (2

 .الجهاد (3

 .راألمر بالمعركؼ كالنهي عف المنك (4

  .األخبلؽ(5

لهػػا  لمػػف األهميػػة بمكػػاف لمجماعػػة المنقػػذة فػػي أداء رسػػالتها ك كال شػػؾ أف هػػذ  المكاصػػفات
ـَ : قاؿ تعػالىتحقيؽ العز كالنصر كالتمكيف اعؿ في دكر ف ِذي ـَّوُهؿْ  إِن اٮمَّ ؽَّ َْرضِ  ِٓم  مَّ ْٕ تًَلةَ  َأ٬َموُمقا ا  اٮمصَّ

٭َموةَ  َوآَٗمُقا ـِ  َوهَنَْقا ٖمِوْٜمَْعُروِف  َوَأَمُروا اٮمزَّ  [.41: جالحػ] ...اْٜمُـَؽرِ ِ ٥َم

 
 
 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.6/3567في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
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 العمم: األولالمطمب 
أثنػاء الحػديث عػف الشػمكلية كالتكامػؿ التػي اتصػػفت  بهػا  الجماعػة المنقػذة كالتػي هػي مػػف 

 منبثقػػػة مػػػف المػػػنهج الشػػػامؿ المتكامػػػؿ الػػػذم طبقػػػ  رسػػػكؿ اهلل ، األهميػػػة بمكػػػاف لتحقيػػػؽ رسػػػالتها
 كلكف لما يحممكف مف منهج رب العالميف. ؛الدنيا ليس لذكاتهـ فدانت لهـ، كصحابت  الكراـ

 عمػػى كالمجتمعػػات األفػػراد ؽتفػػكُّ  فػػي دكره  لهػػا كػػاف لصػػفةو   مػػف التطػػرؽ البػػدمػػف هنػػا كػػاف 
  .العمـ كهي أال ؛العصكر مدل

 قكل  في بالعمـ المبلئكة عمى ؽتفك    دـآ أف فنجد بالتفكؽ العمـ ربط إلى ن تي كحينما
َ  َّ َ َو٥َمؾَّؿَ : تعالى َ  َ آَدمَ   َ  َ  ٭ُمؾََّفو    َ ْ َ ا١َْٕمََمء    ُ  ْ ٥َمَرَوُفؿْ   ُ  َّ ُ٘مؿَّ   ُ  َّ َ  َ َ  ِ اْٜمًََلئَِؽيِ   َ  َ ٥َمَٝم   َ  ِ  َ َ ْ َ   َ ٫َمَؼوَل     ُ   ِ َأكبِئُقِِن   َ  َ  ْ َ ٖمَِل١ْمََمء  َ   ِ ُ   َهُمٓء   ِ ُ  ْ ٭ُمـُتؿْ    ِ إِن  َ  ِ  َصوِد٬ِم٧م  ُ    ِ ُ   ْ ٬َموٮُمقاْ   ۚ   َ  َ   َ    َ  

َ  َ ١ُمْبَحوَكَؽ    َ  ْ ْ  َ ٥ِمْؾؿَ    َٓ َ    ُ ْؿَتـَو  َ  َمو   ِ َّ إَِّٓ   َ  َ ٮَمـَو  ِ  َ  َ ٥َمؾَّ  ْ ًَ    ِ َّ َ إِكََّؽ   َ  َّ َ  ِ  ُ اٮْمَعؾِقؿُ   َ   َ َأك  ْ َ ِ  ُ اِْلَؽِقؿُ     َ  ُ آَدمُ   َ  َيو  َ   َ ٬َموَل  ۚ      ْ ُ  كبِْئُفؿ َ أَ      ْ ِ  ْ ٖمَِل١ْمَؿآِئِفؿْ     ِ  ِ   َ ْ  َ ِ   …   [ 31: البقرة-

َؽ   َ   َ ٬َموَل   َ  ِ ْ َوإِذْ : تعالى قكل  ذلؾ عمى دؿ كقد، كمتطمباتها الخبلفة مؤهبلت مف العمـ هذا ككاف،  [33   َ  ه َ َرٖمه

َ  ِ ٮمِْؾَؿًَلِئَؽيِ   ِ  َ  َ  ْ ِ ِ  ٌ َٙمو٥ِمٌؾ    ِ   إِِن      ْ  ِ إَْرضِ    ِ ِٓم    َ  َ  ً َٛمؾِقَػيً     َ  ِ َ   …    [ 30: البقرة] .         

 : عمـ مف هذ  القصةفضؿ ال مبينان : كفي ذلؾ يقكؿ ابف القيـ
َ  ُ َأ٥ْمَؾؿُ    ِ   إِِن  : يعممكن  ال ما كحقائقها األمكر بكاطف مف يعمـ  اهلل أف -1  ْ ُ   َ َٗمْعَؾُؿقنَ    َٓ َ   َ  َمو  َ   َ  ْ  َ .  
 .آدـ عميهـ بالعمـ فعٌمم  األسماء كمها مٌيز  أف اهلل -2
 . (1 )"كأف فضم  كشرف  إنما هك بالعمـ، لهـ أف العمـ أشرؼ ما في اإلنساف أظهر اهلل أف  -3

 فكا  ، مػرة كخمسػكف كسػت ثمانمائة كرد بمشتقات  ن أ يجد ؛القراف في ككركد  لمعمـ بعكالمتت
 . كأهم  بالعمـ القراف كاهتماـ بؿ العمـ أهمية عمى يدؿ فإنما شيء عمى هذا دؿٌ 

ف المتتبع  :  بلحظ ما يمييلآليات التي تحدثت عف العمـ  كا 
 : كالعمماء العمـ فضؿ بياف  -1

ِ  َ ٢َمِفدَ : تعالى قاؿ فُ     ُّ اهللُّ   َ َ  َ إٮَِمفَ    َٓ َ   َ  َّ ُ َأكَّ َ  ُ َواٜمًَْلَئَِؽيُ   ُ  َ ُهقَ    ِ َّ إَِّٓ    ِ ِ َ َ ْ ُ   ْ َوُأْوٮُمقاْ   َ    ْ  ُ ْ  ِ اٮْمِعْؾؿِ   َ   ِ  ْ ً ٬َمآِئََمً     َ  ِ ِ  ْ ِ ٖمِوٮْمِؼْسطِ   َ    ْ  ِ ...    [ 18: آؿ عمراف] . 

عمػى عبػاد  كهػك الػذم تيػرج  بػ  تعػالى كالعمـ هك مػف أجػؿ نعػـ اهلل ، هك العميـتعالى فاهلل 
نػ  ليكفػي العمػ.مكازيف النػاس كترتفػع منػازؿ بعضػهـ عمػى بعػض ـ قػدران كجػبلالن أف يرفػع اهلل قػدر .. كا 
 .(2)أهم  بؿ كيقرف شهادتهـ بشهادت  كشهادة مبلئكت 

                                                           

 ػ بيركت (، دار الكتب العممية49، 48/ 1مفتاح دار السعادة، ابف القيـ )( 1)
 (.11/597انظر التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ يكنس الخطيب )( 2)
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 : بالتفكُّر العمـ ارتباط -2

َ  ْ ا٬ْمَرأْ : تعالى قاؿ  ْ ِ  اٮمَِّذي  َ    َ َرٖم َؽ    ِ  ْ ِ ٖمِو١ْمؿِ     َ  َ َٛمَؾَؼ     َّ َ  َ َٛمَؾَؼ   ۚ   َ كَسونَ    َ ِ  َ  َ اإْلِ ـْ     ْ َ  ٍ ٥َمَؾٍؼ   ِ  ْ ِم َ  ْ ا٬ْمَرأْ   ۚ  َ   ْ َ  ه َ َوَرٖمهَؽ     ٭َْمَرمُ   َ  ْٕ َ  ُ ا  ْ َ ِذي  ۚ      ْ ِ  اٮمَّ    َّ َ َ عَّ َمَ     َّ

َ  ِ ٖمِوٮْمَؼَؾؿِ   َ  ْ كَسونَ    َ ؿَ َ  َّ ٥َمؾَّ   ۚ   ِ  ِ  َ  َ اإْلِ ْ   َ  َمو    ْ ْ َل َ  ْ َيْعَؾؿْ   َ   ْ  َ [ 5-1: العمؽ] . 

 (1)فهػػذ  اآليػػات السػػت تػػدؿ عمػػى أف اهلل تعػػالى اسػػتدؿ بخمػػؽ اإلنسػػاف عمػػى كجػػكد الصػػانع
فقػػد تضػػمنت تمػػؾ اآليػػات األمػػر بػػالقراءة مفتػػاح العمػػـ كبيػػاف ، كهػػذا دليػػؿ عمػػى ارتبػػاط العمػػـ بػػالتفكر

 .(2)مى اإلنسافخالؽ اإلنساف كبعض مظاهر قدرة اهلل تعالى ع

 : بالتقكل العمـ ارتباط -3

ُؼتتتقاْ ...: تعػػػالى قػػػاؿ ُؿُؽتتتؿُ  اهللَّ َواٗمَّ أف تقػػػكا  تفػػػت  قمػػػكبهـ " : أم، [282: البقػػػرة]  ...اهللُّ َوُيَعؾ 
تو َيتو  : كيؤكد ذلػؾ قكلػ  تعػالى، (3)ركاحهـ لمتعميـ "كتهيئ أ، لممعرفة َ ـَ  َأُّيه تِذي ـُتقا اٮمَّ ُؼتقا َآَم ـُتقاَوآَ  اهللََّ اٗمَّ  ِم

ـْ  ٭مِْػَؾتت٧ْمِ  ُيتتْمٗمُِؽؿْ  ٖمَِر١ُمتتقٮمِفِ  َعتتْؾ  َرَْحَتِتتفِ  ِمتت  هػػك النػػكر أف شػػؾ كال، [28الحديػػد ] ...ٖمِتتفِ  ََتُْشتتقنَ  ُكتتقًرا ٮَمُؽتتؿْ  َوََيْ
  .بالعمـ إال تت تى ال كالتي، البصيرة

 ككػاف، أسػتاذ  إلػى كشكا، ضعفت ذاكرت  ب ف شعر أف يكـ (4)الشافعي قاؿ المقاـ هذا كفي
 : قائبل شعر أبيات في القصة كذكر كيعك  اسم 

 حفظػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػكء (5)ككيػػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػػى  شػػػػػػػػػػككت
 

 

 المعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى ف رشػػػػػػػػػػػػػػػػػدني 
 

   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أف كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
 

 

   لعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ال اهلل كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر 
 

                                                           

 (.1/328مفاتي  الغيب لمرازم )( 1)
 .(3/2902الكسيط لمزحيمي )( 2)
 (، مرجع سابؽ. 337/  1في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 3)
فعي، كلد بمدينة غزة بفمسطيف، ـ(، محمد ابف إدريس بف العباس الشا820 - 767هػ، 204 - 150الشافعي )( 4)

حيث خرج كالد  إدريس مف مكة إليها في حاجة ل ، فمػات بهػا كأمػ  حامػؿ بػ ، فكلدتػ  فيهػا ثػـ عػادت بػ  بعػد سػنتيف 
إلى مكة. حفظ القرآف بها في سف السابعة كحفظ مكط  مالؾ في سػف العاشػرة، كيعػد الشػافعي أكؿ مػف ألٌػؼ فػي عمػـ 

 أصكؿ الفق .
ـ(، حافظ لمحديث، ثبت، كاف محدث العراؽ فػي عصػر ،  812 - 746هػ ح  197 - 129جراح )ككيع بف ال( 5)

 «.الزهد »ك « المعرفة كالتاريخ»ك « السنف»ك « تفسير القرآف»ل  كتب، منها 
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 :  (1 )الشككاني اإلماـ يقكؿ المفهكـ هذا عمى كبالت كيد

 مػػف تحتػػاجك  مػػا اهلل مكػػـكيعم -عنػػ  نهػػاكـ مػػا كتػػرؾ، بػػ  أمػػركـ مػػا فعػػؿ فػػي - اهلل كاتقػكا "
 . (2 )" يعمم  أف اتقا  لمف الكعد كفي  ؛العمـ

 كالمعػػارؼ العمػػكـ عمػػى الحصػػكؿ كطريػػؽ بػػالحؽ التػػاـ التػػذكر سػػبيؿ" : هػػي التقػػكل إف بػػؿ
  . (3 )" الحياة في المفيدة

 :  اهلل بخشية العمـ ارتباط -4
ََم ...: اهلل خشػية إلػى كسبيؿ طريؽ العمـ أف مبينان  ؛كتعالى تبارؾ الحؽ يقكؿ ْ َ خَيَْشك   ِ َّ َ إِكَّ     ََّ اهللََّ   َ

ـْ  ِ  ِ ٥ِمَبوِدهِ   ِ  ْ ِم   َ َ  َ اٮْمُعَؾََمء  ِ   ُ  ْ    نجػد كلهػذا بالخشػية العمػـ ارتبػاط عمػى ةعظيمػ ةدالل ل  العمماء عمى القصر كهذا 
مبينػان فضػؿ صػاحب العمػـ ،  (4 )" َفْضُل اْلَعاِلِم َعَمـى اْلَعاِبـِد َكَفْضـِمي َعَمـى َأْدَنـاُكمْ   ": يقػكؿ  الرسكؿ

كأعتقد أن  أراد أف عبادة العالوـ هلل تككف عف عمـ باهلل كقدرت  كيكػكف عممػ  دافعػان ، دةعمى كثير العبا
 .ل  إلى خشية اهلل

 كمػف  اهلل معرفػة إلػى داكٍ قى  كتقكد  العالـ تدؿ فيها كالتعمؽ أيضان  الدنيكية العمكـ إف بؿ
  .خشيت  ثـ

 : لمحصر كليس لممثؿ نهام نذكر ذلؾ عمى تدؿ  الكريـ القراف في كثيرة آيات كردت كقد

 تعػالى قاؿ:    ْ ْ َأَل  َ َ  َ َأكَزَل     ََّ اهللََّ  َ  َّ َأنَّ   َ  َ َٗمرَ   َ  ـَ   َ   ََمء  ِ  َ ِم َ  ْ َ ٫َمَلْٛمَرْٙمـَو  َ   َموء     َّ َ اٮمسَّ ْ  َ َ   ٍ َ٘مَؿَراٍت    ِ ِ ٖمِفِ   َ   َ َْتؾًِػو  َ  ً  ّمه ِ  َ ْ َ َأٮْمَقاهُنَو   ه ُ   َ  ْ ـَ   َ  ِ  َ َوِمت َبتولِ   َ  َ   ِ اَْلِ ِ َ  ٌ ُٙمتَددٌ     ْ ُ   

ْ ٌ َوَُحْرٌ    ِ  ٌ ٖمِقٌض  َْتؾٌِػ   َ  ُ َ  ِ ٌ ّمه ْ َ َأٮْمَقاهُنَو   ه ُ   َ  ْ َ   ِ  ُ َو٪َمَراٖمِقُى   َ   َ ـَ   ۚ    ُ  ٌ ١ُمقدٌ   َ  ِ  َ َوِم َوا     َّ  ِ اٮمـَّوسِ   َ  َ  َواٮمدَّ َْكَعومِ      ب  َ    َّ ْٕ َ   ِ َوا  ْ َ َ  ِ ٌ ُّمَْتؾٌِػ   َ   ْ ْ ُ  ُ َأٮْمَقاُكفُ    ُ   َ  ْ َ  ِ َ ٭َمَذٮمَِؽ   َ  ََم   َ     ِ َّ َ إِكَّ

ْ َ خَيَْشك ـْ     ََّ اهللََّ   َ ِ  ِ ٥ِمَبوِدهِ   ِ  ْ ِم   َ َ  َ اٮْمُعَؾََمء  ِ   ُ  ْ   [ 28-27: فاطر]. 

                                                           

ـ(، فقيػػػ  مجتهػػػد مػػػف كبػػػار عممػػػاء الػػػيمف 1834-1759هػػػػ، 1250هػػػػ ػ 1173الشػػػككاني، محمػػػد بػػػف عمػػػي )( 1)
طار، كلد ببمدة شػككاف بػاليمف كنشػ  فػي صػنعاء، كتمقػى العمػـ عمػى شػيكخها، كجػد فػي طمبػ  كصاحب كتاب نيؿ األك 

ف كثر مف المطالعة كالحفظ كالسماع، حتى صار عالمنا كبيػرنا يشػار إليػ  بالبنػاف، تكافػد عميػ  الطػبلب مػف كػؿ مكػاف. 
طريؽ االجتهػاد بعػد أف اجتمعػت فيػ   اشتغؿ بالقضاء كاإلفتاء ككاف داعية إلى اإلصبلح كالتجديد، ترؾ التقميد كسمؾ

شرائط  كاممة. ترؾ مؤلفات كثيرة تدؿ عمى سعة عمم  كسبلمة منهج . كثر خصػكم  كمػا كثػر المعجبػكف بػ  بسػبب 
 دعكت  إلى االجتهاد كالتجديد. تكفي بصنعاء بعد عمر زاخر بالعطاء.

 (، مرجع سابؽ.1/348فت  القدير، الشككاني )( 2)
 (، مرجع سابؽ.1/164لمزحيمي ) التفسير الكسيط( 3)
 (  كتاب العمـ، باب ما جاء في فضؿ الفق  عمى العبادة، صحح  األلباني.2685/  50/  5سنف الترمذم )( 4)



 مكاصفات الجماعة المنقذة في القرآف الكريـ

 - 152 - 

 الفصؿ الثالث

 تعالى قاؿ:    ََوُهق َ  ُ ِذي  َ  ِ  اٮمَّ َ  َ َٙمَعَؾ     َّ ُ  ُ ٮَمُؽؿُ    َ ُ   َ اٮمـهُجقمَ   َ  ُ   ْ ٮمَِتْفتَُدواْ      ه  َ  ْ  َ ِ و    َ ِِبَ  ِٓم    ِ
ُ  َ ِ ٤ُمُؾََمِت    ِ ْ  َ  اٮْمَٟم    ُ  ْ  ِ َواٮْمبَْحرِ     َ  ْ ْؾـَو  َ  ْ ٬َمدْ   َ   ْ  َ ٫َمصَّ َ   ِ أَيوِت   َ  َّ   ْ  ٍ ْقمٍ  ِ َ ٮمِؼَ     

ُ   َ َيْعَؾُؿقنَ   َ  ْ  َ   [ 97  :       األنعاـ  ] .  

 تعالى قاؿ : ْـ ِ  ْ َوِم َ   ِ ِ آَيوٗمِفِ   َ  ْ  ُ َٛمْؾُؼ     ََمَواِت    َ َ   ِ اٮمسَّ َْرضِ      َّ َ ْٕ ْ  ِ َوا َ ُ  ْ َأٮْمِسـَتُِؽؿْ   َ   ْ ِ َ ُ َواْٛمتًَِلُف   َ   ْ ِ َ ِ  ْ ُ  ْ َوَأٮْمَقاكُِؽؿْ   َ  ِ   َ  ْ  َ َيوٍت   َ  ِ َ َذٮمَِؽ    ِ ِٓم    ِ َّ إِنَّ   َ  َٔ ٍ   َ َ   

ْؾَعوٜم٧ِِمَ  َ   ِِ َ ٮم   ْ     [ 22: الرـك] .  

 عمػـ الثانيػة كفػي، ألكلػىا اآليػة في الجيكلكجيا عمـ أنها تناكلت: اآليات المبلحظ في هذ  
 كلكف الشريعة كفقهاء الديف عمماء ليسكا هنا " فالعمماء؛اإلنساف كعمكـ الككف عمـ الثالثة كفي، الفمؾ
 خػبلؿ كمػف األرض كعمػـ كالجبػاؿ الفمػؾ كعمػـ بالسػماء معػرفتهـ خػبلؿ مػف اهلل عظمػة يعرفػكف الذيف
 .اهلل يخشكف الحقيقية المعرفة هذ 

 :  كيفبالتم العمـ ارتباط -5
 لمرؤيػا تفسػير  بعػد لػ  كقػاؿ الممػؾ اسػتدعا  حينمػا المفهكـ لهذا رائع مثؿ يكسؼ قصة كفي

 َأِم٧مٌ  ِمؽ٧ِمٌ  ٮَمَدْيـَو اٮْمَقْقمَ  إِكََّؽ  مثيؿ ل  يكف لـ اقتصادم تخطيط كعمى عمـ عمىالتفسير  هذا دؿ كقد 
 العمػـ همػا التمكػيف فػي دكر ماله أمراف تبيف القصة خبلؿ كمف ل  مستشارا يتخذ  أف الممؾ استدعى
 .كاألمانة

 عنهمػػا غنػى ال صػنفيف تعنػي" عمػيـ حفػيظ" كعبػػارة: القرضػاكم يكسػؼ. د يقػكؿ هػذا كفػي 
 تسػرؽ كال تنهػب كال كتصػاف كاألمػكاؿ الحقػكؽ بها تحفظ التي األمانة يعني فالحفظ، منصب أم في
 مػػداخؿ نعػػرؼ أف نسػػتطيع بحيػػث يػػ إل يسػػند فيمػػا كالكفايػػة الخبػػرة يعنػػي العمــمك لمضػػياع تتعػػرض الك 

 . (1 )"كالخبراء العارفيف مف غير  يد في  أداة مجرد يككف كال كمخارج  األمر

 :  قيادم منصب ألم العمـ ضركرة -6
 أسػػس عمػػى كػػاف كاالصػػطفاء االختيػػار إف حيػػث طػػالكت قصػػة فػػي جميػػان  ذلػػؾ كضػػ  كقػػد

 اٮْمِعْؾتتتؿِ  ِٓم  َٖمْستتتَطيً  َوَزاَدهُ  ٥َمَؾتتتْقُؽؿْ  َػوهُ اْصتتتطَ  اهللَّ إِنَّ ...: تعػػػالى قػػػاؿ، العمػػػـ األسػػػس هػػػذ  رأس كعمػػػى

ْسؿِ   .[247: البقرة] ...َواَْلِ

 . (2)تحصؿ ب  المكنة كالنفاذحيث إن  الممؾ  في العمـ اشتراط عمى كهذا دليؿ

                                                           

 .123كتاب العقؿ كالعمـ، ص( 1)
 (، دار الكتاب اإلسبلمي ػ القاهرة .3/418نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر،  لمبقاعي )( 2)
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، اإليمػػاف إلػى الطريػؽ كهػك، فضػػيمة كػؿب العمػـ ارتبػاط نجػػد ؛كردت التػي اآليػات خػبلؿ مػف
 . األمة كحدة إلى الطريؽ كهك، كالتمكيف النصر كالى

 : راشدال احمد محمد األستاذ يقكؿ 

 لهػـ فػالكارث، العممػاء ةكحيػا الشػرعي العمػـ بحيػاة، القمػب نابضػة ةحيػ بقيػت إنما األمة إف"
 متفرقػة كال منتظمػة غيػر ةحاضػر  ةمجتمعػ متصػمة طبقػات نهػاأك  أجيالها كؿ في األمة كحدة يستشعر

 . (1 )غائبة كال

 األمػػة كحػػدة إف: قػػكؿأ فػػإنني الشػػرعي؛ العمػػـ عمػػى األمػػر قصػػر هػػذا حديثػػ  فػػي أنػػ  كمػػع
 فػي كاضػحان  ذلػؾ تبػيف كلقػد اإلسبلـ ب خبلؽ كالتمسؾ اهلل بتقكل ارتبطت إف العمكـ أنكاع بكؿ نتحقؽ
ـَ  اهللَُّ َيْر٫َمعِ ...: تعالى قكل  ِذي ـُقا اٮمَّ ـَ  ِمـُؽؿْ  آَم ِذي  .[11: لمجادلةا]  ...َدَرَٙموٍت  اٮْمِعْؾؿَ  ُأوُٗمقا َواٮمَّ

 الغزك لتكاج  المنقذة الجماعة ب  تتصؼ أف بمكاف الضركرة مف هك كالذم، العمـ هك إذف
إال  ذلػؾ يكػكف كلػف، تحمؿ الذم اإلسبلمي لفكربا الناس إقناع عمى قادرة تككف خبلل  كمف، الفكرم
  قسام ب  العمـ تحقيؽ خبلؿ مف

 .تكازفمال االجتهاد عمى دريفقا الجماعة أفراد يككف خبلل  مف كالذم: الشرعي . أ

، النقابات في المشاركة خبلؿ مف، التغيير في البارز دكرهـ لهـ ليككف أقسام  كؿب: الدنيكم . ب
 .معمميف، محاميف، محاسبيف، مهندسيف، أطباء

 لمناقشػػػتهـ المفػػاتي  تمتمػػػؾ هػػذا خػػبلؿ كمػػػف: تفكيػػرهـ كمسػػتكل اآلخػػػريف ب يػػدلكجيات العمػػـ  . ت
قناعهـ كمجادلتهـ  .كا 

 كخاصة -ب فرادها االرتقاء عينها نصب تضع الرائدة المنقذة فالجماعة: القيادة ب صكؿ عمـال . ث
 كالتخطػػػيط، التكاصػػػؿ فػػػف صػػػعيد عمػػػى -القياديػػػة المكاقػػػع كفػػػي العمػػػؿ رأس عمػػػىهػػػـ  مػػػف

 كفي، اإلدارة كفي، اإلسبلـ تطبيؽ في كالقدكة المثؿ ًنعـى  أبناؤها يككف أف كتحرص، كالتنظيـ
 .المجتمع أبناء مع العبلقات بناء

 بالقػدكة أصػحاب  تعمػيـ عمػى حريصا كافك  المفاهيـ بهذ  زاخرة  الرسكؿ حيا  كانت كقد
 اهللََّ َيْرُٙمتق ٭َمونَ  ٜم َـ َٚمَسـَيٌ  ُأ١ْمَقةٌ  اهللَِّ َر١ُمقلِ  ِٓم  ٮَمُؽؿْ  ٭َمونَ  ٮَمَؼدْ : تعػالى المثؿ محققان قكل  كبضرب كالمعاممة

ِٛمرَ  َواٮْمَقْقمَ  ْٔ  .[21: زاباألح] ...ا

                                                           

.47يف )رسالة نحك المعالي(، )رسائؿ الع( 1)  (، دار البشير لمثقافة كالعمـك
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 لػػػ  كػػػاف كالػػػذم، (1)ياسػػػيف حمػػػدأ الشػػػيخ ذكػػرأ كاالهتمػػػاـ العمػػػـ عػػػف أتحػػػدث كأنػػػا أنسػػى كال
 خبلؿ مف ؛خاصة الجماعة كأبناء، عامة الفمسطيني بالشعب االرتقاء في بارز كدكر، كاض  اهتماـ
 إسػبلميان  ان عمميػ احتضػانان  الطفػؿ فيهػا حتضػفيي  كالتػي األطفاؿ رياضب بدءان  ؛العممية المؤسسات إنشاء
 حمػدأ الشػيخ حػرص كالتػي، بالمػدارس مركران ، كاألخبلؽ باإلسبلـ المرتبطة الدنيكية العمكـ فيها ىيتمق

 كالتػػػي اإلسػػػبلمية؛ الجامعػػػة كانػػػت ثػػػـ، كأخبلقيػػػان  عمميػػػان  بالطالػػػب االرتقػػػاءعمػػػى  خبللهػػػا مػػػف ياسػػػيف
 بػػالعمكـ مرتبطػػان ، التخصصػػات كػػؿب األكػػاديمي العمػػـ فيهػػا ليتمقػػكا الفمسػػطيني الشػػعب أبنػػاء اسػػتكعبت
 القيػػػػادات تخػػػػريج فػػػػي دكر الجامعػػػػة لهػػػػذ  كػػػػاف كلقػػػػد، بدينػػػػ  معرفػػػػ  الطالػػػػب تزيػػػػد التػػػػي اإلسػػػػبلمية
  .الدنيكم العمـ إلى باإلضافة الشرعي العمـ حممت التي اإلسبلمية

 لئلسػػػبلـ فهمػػػ  فػػػي نظػػػر عػػػدكبي  نافػػػذة بصػػػيرة صػػػاحب إال ياسػػػيف احمػػػد الشػػػيخ أظػػػف كمػػػا
 مػػركران  الطفكلػػة مػػف مراحمػػ  بكػػؿ باإلنسػػاف كاهػػتـ أقسػػام  بكػػؿ بػػالعمـ فكمػػا اهػػتـ ؛اممػػ كتك بشػػمكليت 
 دفػػع فػػي دكر  لػػ  ككػػاف، اهتمػػاـ مػػاأي   هػػاكعممً  بػػالمرأة اهتمامػػ  كػػاف كػػذلؾ، الشػػيخكخة كحتػػى بالشػػباب
 المؤسسػات كػؿ فػي لمعمػؿ آنػذاؾ كدفعهػا الشػهادات كأعمػى بؿ التخصصات كؿ في العمـ لنيؿ المرأة
 العممانيػػػػة المػػػػرأة أرجػػػػؿ تحػػػػت مػػػػف البسػػػػاط سػػػػحب فػػػػي دكر لػػػػذلؾ فكػػػػاف، منهػػػػا التعميميػػػػة اصػػػػةكخ

فساح كالماركسية  .إسبلميان  بناءن  الجيؿ بناء في دكرها اخذ في المسممة لممرأة المجاؿ كا 

 نقػؿ كقػد، العمػكـ مف بكثير مممان ، اإلطبلع كثير كقيادم ياسيف حمدأ الشيخ كاف فقد كذلؾ
 العسػكرية لؤلمػكر بفهػـو  معهػـ يتحػدث كػاف ؛العسػكرييف مػع جمسالم كقائد ن أ إخكان  مف الكثير عن 
 ....الخ السياسييفكذلؾ ك 

 كمنهػػػاج اإلسػػػبلـ لشػػػمكلية كفهمػػ  الرجػػػؿ ذلػػػؾ فطنػػػة عمػػى فيػػػدؿ شػػػيء عمػػػى ذلػػؾ دؿٌ  كاف
 الػػػدعكة هػػػذ  أكنػػػاؼ فػػػي ىبػػػتر  ككػػػذلؾ  اهلل برسػػػكؿ اقتػػػدل الػػػذم كهػػػك ؟ال كيػػػؼ، متكامػػػؿ ربػػػاني
 .اإلسبلـ رسالة حمؿ عاتقها عمى أخذت التي الجماعة كهذ  باركةالم

 : (2) الشاعر بقكؿ اختـ هنا كلعمي

                            األمػػػػػؿ رايػػػػػة عفىػػػػػكارٍ  شً الجػػػػػ ٍ  رابػػػػػط كػػػػػف

 
ػػػػػػػػ فػػػػػػػػي اهلل إلػػػػػػػػى ٍر كًسػػػػػػػػ   .ؿً زى هىػػػػػػػػ بػػػػػػػػبل دل جى

                                                           

فػي قريػة الجػكرة، قضػاء المجػدؿ جنػكبي قطػاع غػزة، لجػ  مػع أسػرت  إلػى  1938أحمد اسماعيؿ ياسيف كلد عاـ ( 1)
، أسػس الشػيخ أحمػد ياسػيف مػع مجمكعػة مػف النشػطاء اإلسػبلمييف تنظيمػان لحركػة 1948قطاع غػزة بعػد حػرب العػاـ 

 ـ  2004ـ، استشهد في عاـ  1987كمة اإلسبلمية "حماس" في قطاع غزة في العاـ المقا
لد في األعظمية عاـ ( 2) ـ، نش  فػي أسػرة محافظػة، تخػرج فػي  1930هػ ػ  1348هك كليد عبد الكريـ األعظمي، كن

إلسػبلمي العراقػي معهد الفنكف الجميمة ببغداد مف قسـ الخط العربي كالزخرفة اإلسبلمية، عضك مؤسػس فػي الحػزب ا
 ـ، مف أشهر تبلمذت  المفكر اإلسبلمي محمد أحمد الراشد. 1960عاـ 
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ػػػػػػػػػػػ كاف                                  ي فيػػػػػػػػػػػرً عٍ تى  فيػػػػػػػػػػػؾ صو قٍ بػػػػػػػػػػػنى  تى رٍ عى شى

 
ػػػػػػػػػػػػػ ذ  غىػػػػػػػػػػػػػفى    .(1)ؿً ًمػػػػػػػػػػػػػتى كاكٍ  بػػػػػػػػػػػػػالقرآف ؾى ركحى

 

 عمػى الت كيػد يجػاكز  المعػالي إلػى الصػعكد "فقػ  بػالعمـ إال يكػكف الصػعكد كلػف فقػ  هك إذف
 ثػػـ فتقػػرأ كالسػطكر الحػػركؼ إلػػى ترجػع أف كمفتاحػػ  ذلػػؾ كأكؿ الحضػارم البعػػد ذات المعرفيػػة الخطػة
 ."(2)تقرأ ثـ تقرأ

حريصػة عمػى  اإلسػبلـ دكلػة كبنػاء اإلسػبلـ رسػالة التي تحمػؿ نقذةالم الجماعة تكف فإف لـ
 .يككف؟ فمف ذلؾ

ْؾ : منػ  باالسػتزادة لرسػكل  اهلل مػف أمر القراف في كرد الذم هك كحد  العمـ أف كلنعمـ ٬ُمت  َو

ِِن  َرّب   ْد ؿ ِز ؾْ  .٥ِم

، نافعػػان  عممػػان  لؾنسػػ  إنػػا المهػػـ، عممتنػػا بمػػا كانفعنػػا، ينفعنػػا مػػا عممنػػا المهػػـ، عممػػان  زدنػػا المهػػـ
 ييسػتجاب ال كدعػكة يخشػع ال كقمػبو ، ينفػع ال عمػـو  مػف بػؾ عػكذكن، ذاكػران  صػادقان  كلسػانان ، خاشػعان  كقمبا
    .لها

 العمل: الثاني المطمب
تػػ  بػػؿ كضػػركرة أهميعمػػى الت كيػػد المتتبػػع آليػػات القػػرآف التػػي تتحػػدث عػػف العمػػؿ يجػػد إف  

ى ا٥مؿؾقا و٬مؾ  :تعالى كاستشعار مراقبة اهلل قاؿإتقان   ونَ  و  واٜمممـقن ور١مقٮمف ٥َمَؿَؾُؽؿ اهللُّ ٫َمَسَٞمَ ده  ١َم٠ُمَ

تتَفوَدةِ  اٮْمَغْقتتِى  ٥َمتتوِلِ  إ٨َِم  ، كأدكا فرائضػػ ، أم اعممػػكا "هلل بمػػا يرضػػي  مػػف طاعتػػ ، [105: التكبػػة] ...َواٮمشَّ
ى دهونَ  ك، ٥َمَؿَؾُؽؿْ  اهللُّ ٫َمَسَٞمَ رائركـ كعبلنيػتكـ فػبل يخفػى عميػ  يػـك القيامػة إلػى مػف يعمػـ سػ َو١َم٠ُمَ

  (3)شيء مف باطف أمكركـ كظاهرها
بػؿ أهميػة الجماعػة التػي ، عمػى أهميػة العمػؿ فػي اإلسػبلـ ك دليػؿه هيػهذا األمر الربػاني لى إف  

كمف خبلؿ اآليػات ، كليس الفردالجماعة  مخاطبان  ا٥مؿؾق و٬مؾ: قاؿ  تتبنى هذا األمر فاهلل 
 ال يتنػػػافى العمػػػؿ الػػػدنيكم فأ ك، ؿ نجػػػد أهميػػػة العمػػػؿ فػػػي الػػػدنيا كاآلخػػػرةالعمػػػ فيهػػػا ذكػػػرالتػػػي كرد 

عمػػى ذلػػؾ فػػي  كقػػد أكػػد الرسػػكؿ  نيػػة ككػػاف اإلخػػبلص ككانػػت المراقبػػةكاألخػػركم إذا صػػمحت ال
نََّما ِلُكلع اْمِرٍئ َما َنَوى، ِإنََّما اأْلَْعَماُل ِبالنعيَّاتِ   ": قكل  ًمؽى اإل  (4)"َواِ  مخبلفة كهي إلقامة نساف لبؿ لقد خي

                                                           

 (.162ديكاف الشعاع، كليد األعظمي )( 1)
 ( .76رسائؿ العيف رسالة نحك المعالي محمد احمد راشد )( 2)
 (، مرجع سابؽ.14/463جامع البياف في ت كيؿ القرآف، ابف جرير الطبرم )( 3)
 . (، كتاب الكحي، باب كيؼ بدء الكحي لرسكؿ اهلل  6/  1رم )صحي  البخا( 4)
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نقػاذ البشػرية عمػى الصػعيد إل المنقػذة؛الجماعػة ب الرسالة المنكطػةكهذ  هي ، عمارة األرضحكـ اهلل ك 
كمف ثـ اإلنقاذ ، كالفقر كغيرها مف األمكر الضركرية لبلرتقاء باإلنساف مف الجهؿ كالمرض: الدنيكم

ربػػاني كهػػك عبػػادة اهلل بػػالمفهـك كبػػذلؾ يتحقػػؽ الهػػدؼ ال، عمػػى الصػػعيد األخػػركم مػػف عػػذاب اآلخػػرة
 .دها ل كعب   ي خمقها اهلل تلممنظكمة الككنية ال كفقان  الشامؿ

كال شػػؾ أف ذلػػؾ ، مػػف اعتبػػر أف هػػذ  اآليػػة تػػ تي فػػي معػػرض الترغيػػب كالترهيػػب  (1)كمػػف المفسػػريف
ا بتقػكل كهذا ال يتنافى مػع العمػؿ لمػدنيا إذا كػاف مرتبطػ، الحديث عف العمؿ لآلخرة ي تي في معرض

   "(2)فالعمؿ أساس السعادة كطريؽ األمف كالراحة كعزة النفس" اهلل 

اإلسبلـ منهج حياة كاقعيػة ال تكفػي فيػ  المشػاعر كالنكايػا مػا لػـ تتحػكؿ إلػى حركػة كاقعيػة ك 
إنمػػا هػػي تحسػػب مػػع العمػػؿ ، كلكنهػػا هػػي بػػذاتها ليسػػت منػػاط الحكػػـ كالجػػزاء، كلمنيػػة الطيبػػة مكانهػػا

  .(3)مؿفتحدد قيمة الع

ًِ  ٫َمنَِذا :تعػالى لقد حث القرآف عمى العمؿ مف أجؿ الكسب فقاؿك  ًَلةُ  ٬ُمِضَق توا اٮمصَّ  ِٓم  ٫َموكت٩َِمُ

َْرضِ  ْٕ لػػؾ حتػػى يكػػكف اإلنسػػاف عزيػػز كذ، [10: الجمعػػة]  ...٭َمثِتتًٞما اهللََّ َواْذ٭ُمتتُروا اهللَِّ ٫َمْضتتؾِ  ِمتتـ َواْٖمَتُغتتقا ا
توا ...: فقكل  تعالى، مى أحد كؿ مف كد يد  كال يككف عالة عالنفس ي َْرضِ  ِٓم  ٫َموكت٩َِمُ ْٕ  ِمتـ َواْٖمَتُغتقا ا

أك غيرهػا  لمتجػارة  إف كػاف  (4)"كمقتضى األمر هنا اإلباحة فػي طمػب المعػاش "؛أمره ،  ...اهللَِّ ٫َمْضؾِ 

 ٫َمْضتتؾِ  ِمتتـ َواْٖمَتُغتتقا... :كقكلػػ  تعػػالى، كالتصػػرؼ فيمػػا تحتػػاجكف إليػػ  مػػف أمػػر معاشػػكـمػػف األعمػػاؿ 

أم مػػػف رزقػػػ  الػػػذم يتفضػػػؿ بػػػ  عمػػػى عبػػػاد  مػػػا يحصػػػؿ لهػػػـ مػػػف أربػػػاح فػػػي المعػػػامبلت  ؛...اهللَِّ
أم ذكرا كثيرا بالشكر ل  عمى ما هداكـ إلي  مف الخير األخركم  ...٭َمثًِٞما اهللََّ َواْذ٭ُمُروا...كالمكاسب 
 ."(5)كالدنيكم

 ب أف يسعى اإلنسػاف لتحصػيم كالذم يج ؛الرزؽ الحبلؿ إذف هك العمؿ في الدنيا مف أجؿ 
َلـْو تَـَوكَّْمُتْم َعَمـى   "  : الػذم قػاؿ فيػ  كقػد كضػ  ذلػؾ فػي حػديث رسػكؿ اهلل ، مع التككؿ عمى اهلل

                                                           

 (، مرجع سابؽ. 4/100إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ، أبك السعكد العمادم )( 1)
 (، مرجع سابؽ.914/ 1الكسيط لمزحيمي )( 2)
 (، مرجع سابؽ.1709/ 3انظر في ظبلؿ القرآف سيد قطب  )( 3)
 (، مرجع سابؽ.3/2660ف العظيـ ابف كثير )تفسير القرآ( 4)
(، دار ابػػف كثيػػر، دار الكمػػـ الطيػػب، 5/371فػػت  القػػدير: محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الشػػككاني، )( 5)

 هػ.1414/ 1دمشؽ، بيركت، ط
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رسػكؿ  كفي هػذا ت كيػد مػف، (1)" المَِّو َحقَّ َتَوك ِمِو َلَرَزَةُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّْيَر َتْغُدو ِخَماًصا َوَتُروُح ِبَطاًنا
كلػـ يقػؿ فػي أعشاشػها حتػى ال (، كتػركح، )تغػدك: كالشػاهد، عي لطمب الػرزؽأهمية الس عمى اهلل 

 .يككف اإلنساف عالة عمى غير   كفي نفس الكقت اليشغم  العمؿ لمدنيا عف عبادة اهلل

ٓم ٬مقٮمتتف  عمػػى الرجػػاؿ الػػذيف ال يمهػػيهـ العمػػؿ الػػدنيكم عػػف عبػػادة اهلل اهلل ى أثنػػ لقػػدك 

وَرةٌ  ُٗمْؾِفقِفؿْ  َّٓ  ِرَٙموٌل  :ٗمعو٨م َٓ  ِْمَ تًَلةِ  َوإ٬َِمتومِ  اهللَِّ ِذ٭ْمرِ  ٥َمـ َٖمْقعٌ  َو ٭َمتوةِ  َوإِيَتتوء اٮمصَّ تو٫ُمقنَ  اٮمزَّ تُى  َيْقًمتو خَيَ  ٫مِقتفِ  َٗمَتَؼؾَّ

َْٖمَصورُ  اٮْمُؼُؾقُب  ْٕ  كأنػ  كسػيمةن ، كأعتبػر أف هػذا ت كيػد عمػى أهميػة العمػؿ لجمػب الػرزؽ، [37: النػػػكر] َوا
بػؿ يكػكف لػ  دكر فػي عػزة  ؛كال يكػكف عالػة عمػى أحػد، المؤمف عزيػز الػنفسحتى يككف ، كليس هدفا

،  فكمػا كػاف الحػاؿ مػع عثمػاف بػف عفػا، األمة كتمكينها مف خػبلؿ الجهػاد بالمػاؿ فػي سػبيؿ اهلل
 كعبد الرحمف بف عكؼ

  كقػد كػاف ذلػؾ ، كؿ منهما صػاحب مكاقػؼ فػي الجهػاد بالمػاؿكاف حيث
ف عفاف ألؼ بعير ب حبلسها كأقتابها ككضع بيف يدم رسكؿ اهلل في غزكة تبكؾ حيث جهز عثماف ب

  فقاؿ رسػكؿ اهلل ألؼ دينار :"   ِأمػا عبػد الػرحمف بػف ، " َما َضرَّ ُعْثَماَن َما َفَعَل َبْعَد َىَذا اْلَيْوم
يػػػا رسػػػكؿ اهلل كػػػاف عنػػػدم : كقػػػاؿ فقػػػد أتػػػى ب ربعػػػة آالؼ درهػػػـ كأعطاهػػػا لرسػػكؿ اهلل   عػػكؼ

كأربعة آالؼ أقرضتها ربػي فقػاؿ رسػكؿ اهلل ، درهـ ف مسكت لنفسي كلعيالي أربعة آالؼثمانية آالؼ 
 :"  َكفيهمػػا نػػزؿ قػػكؿ اهلل تعػػالى " َوَبــاَرَك َلــَك ِفيَمــا َأْمَســْكتَ ، َبــاَرَك المَّــُو َلــَك ِفيَمــا َأْعَطْيــت:   َمَثتتُؾ 

ـَ  ِذي ًْ  َٚمبَّيٍ  ٭َمَؿَثؾِ  اهللَِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َأْمَقاََلُؿْ  ُيـِْػُؼقنَ  اٮمَّ ـْ  ُيَضو٥ِمُػ  َواهللَُّ َٚمبَّيٍ  ِمَئيُ  ١ُمـُْبَؾيٍ  ٭ُمؾ   ِٓم  ١َمـَوٖمَِؾ  ١َمْبعَ  َأْكَبَت  َيَشوءُ  ٜمَِ

 .(2) [261: البقرة]  ٥َمؾِقؿٌ  َوا١ِمعٌ  َواهللَُّ

ال تشػغمهـ ، كعزيمػة صػادقة، فهـ رجاؿ ليسكا مػادييف نفعيػيف؛ بػؿ هػـ قػكـ ذك همػة عاليػة"
كال يشػػغمنهـ عػػف الصػػبلة كذكػػر اهلل شػػيء مػػف ، اهلل كتقديسػػ  كطمػػبهـ لرضػػا تجػػارة كال بيػػع عػػف ذكػػر 

  "(3)أمكر الدنيا

زف التػكا"، عبادة اهلل كالعمؿ مف أجؿ المعاشكلذلؾ نجدهـ يحققكف التكازف في حياتهـ بيف 
التػػكازف بػػيف مقتضػػيات الحيػػاة فػػي األرض مػػف عمػػؿ ككػػد كنشػػاط ، سػػـ بػػ  المػػنهج اإلسػػبلميتالػػذم ي

                                                           

حيػػاء (  كتػػاب الزهػػد، بػػاب التككػػؿ كاليقػػيف، تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي، دار إ1394/  2سػػنف ابػػف ماجػػة )( 1)
 ( .932/  2فيصؿ عيسى البابي الحمبي، صحح  األلباني في صحي  الجامع الصغير كزيادت  ) -الكتب العربية 

ـ، 1976ق  1395السػػػػػيرة النبكيػػػػػة )مػػػػػف البدايػػػػػة كالنهايػػػػػة(، ابػػػػػف كثيػػػػػر  تحقيػػػػػؽ: مصػػػػػطفى عبػػػػػد الكاحػػػػػد، ( 2)
(، دار 1/152، محمػػد عمػػي الصػػابكني )(، صػػفكة التفاسػػير1/176( مفتػػاح دار السػػعادة ابػػف قػػيـ الجكزيػػة، )4/7)

 ـ.1997ق 1/1417الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاهرة، ط
 (، مرجع سابؽ.2/1754الكسيط لمزحيمي، )( 3)
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؛ كهػػي ضػػركرة لحيػػاة كانقطػػاع القمػػب كتجػػرد  لمػػذكر، لجػػكيف عزلػػة الػػركح فتػػرة عػػف هػػذا اككسػػب كبػػ
أال وىـي إةامـة دولـة  " (1)ال يصم  بدكنها لبلتصاؿ كالتمقي كالنهكض بتكاليؼ األمانة الكبػرلالقمب 
 ."اإلسالم

 ؛ككػػذلؾ بالنسػػبة لمجماعػػة المنقػػذة، د أهميػػة العمػػؿ بالنسػػبة لؤلفػػرادمػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ نجػػ
 .التي أخذت عمى عاتقها إنقاذ البشرية عمى الصعيديف الدنيكم كاألخركم

نعـ إنها األمانة الكبرل كالرسػالة العظمػى التػي ال يكػكف تحقيقهػا إال بالعمػؿ ثػـ العمػؿ ثػـ  
ف المتتبػػع لسػػيرً ، العمػػؿ كػػذلؾ فػػإف معظمهػػـ كػػاف لػػ  حرفػػة ، يعممػػكف لآلخػػرة يجػػدهـ كػػانكااألنبيػػاء  كا 

ان ثػػـ تػػاجر  كسػػيدنا محمػػد كػػاف راعيػػان  دأن اكداكد كػػاف زر   كنػػكح كػػاف نجػػاران ، خياطػػان  كعمػػؿ فػػإدريس كػػاف
إذف ليس مف الغريب أف نجد أحاديػث كثيػرة كردت ، عميهـ جميعان كعمى نبينا أفضؿ الصبلة كالسبلـ

دلؿ عمػػى اهتمػػاـ الرسػػكؿ تػػسػػيرت  زاخػػرة بمكاقػػؼ إف العمػػؿ بػػؿ  مػػىيحػػث فيهػػا ع  عػػف رسػػكؿ اهلل 
  ؿ ففػػي قكلػػ  بالعمػػ :" بػػؿ  ؛ليؤكػػد عمػػى أف العمػػؿ ال يتنػػافى مػػع عبػػادة اهلل (2) "العمــل عبــادة

ًُ  َوَمتتتتتو : ألػػػػـ يقػػػػػؿ الحػػػػؽ تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى ؛هػػػػك جػػػػػزء ال يتجػػػػزأ منهػػػػػا َـّ  َٛمَؾْؼتتتتت تتتتت ْكتتتتتَس  اَْلِ َّٓ  َواإْلِ  إِ

  .[56:]الذارياتٮمَِقْعُبُدونِ 

لهػػك دليػػؿ عمػػى اهتمامػػ   -المدينػػة  أكؿ كصػػكل-لمسػػكؽ   رسػػكؿ اهلل  كػػذلؾ فػػإف إنشػػاء
لو توكمتم عمى اهلل حق توكمو لرزةكم كمـا يـرزق الطيـر تغـدو خماصـا وتعـود " : قكلػ  بالعمؿ ك 

  .عمى أف التككؿ عمى اهلل مرتبط بالعمؿ كليس بترك  ت كيدان ، (3)" أو تروح بطانا

  فهػػا نحػػف نجػػد ؛أكػػد عمػػى اسػػتمرارية العمػػؿ مهمػػا كانػػت الظػػركؼ بػػؿ إف رسػػكؿ اهلل 
 .(4)"يمة فميغرسياإذا ةامت القيامة عمى أحدكم وبيده فس": يقكؿ

بحجػػة التككػػؿ عمػػى  فهػػؿ بقػػي عػػذر بعػػد ذلػػؾ ألم فػػرد فػػي هػػذ  األمػػة فػػي أف يتػػرؾ العمػػؿ
ف كاف هذا لؤلفراد فهك أكلى، اهلل رسالة عظيمػة كهػي العمػؿ مػف أجػؿ  مجماعة المنقذة المنكط بهال كا 

  .ض كاالرتقاء لتحقيؽ العزة كالتمكيفإنقاذ البشرية كمف ثىـ  النهك 

                                                           

 .)6/3570في ظبلؿ القرآف، سيد قطب) ( 1)
ػػمبي )تبيػػيف الحقػػائؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ كحاشػػية الشػػمبي، فخػػر الػػديف الزيمعػػي، كالحاشػػية لشػػهاب ( 2) /  4الػػديف الش 

 بكالؽ، القاهرة. -ق، المطبعة الكبرل األميرية  1313ػ  1(، ط226
 .(157)سبؽ تخريج ، ص ( 3)
 (، قاؿ األرناؤكط: صحي  عمى شرط مسمـ.251/  20مسند أحمد، مؤسسة الرسالة )( 4)
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كمف خبلؿ اآليػات نبلحػظ أف هنػاؾ قسػميف مػف العمػؿ عمػؿ صػال  كعمػؿ سػيء كال شػؾ 
َ   َٙمتتَزاء  َ  ْ َهتتْؾ : العمػػؿ قػػاؿ تعػػالىأف الجػػزاء عمػػى حسػػب  ْٚمَستتونِ    َ ِ ْ َ  ِ اإْلِ ْ     َّٓ ْٚمَستتونُ    ِ َّ إِ ِ ْ َ  ُ اإْلِ ْ      [ 60  :       الػػرحمف  ]  ،   كفػػي

ً  ١ْمتِْؽَبوًرا ا   ...: المقابؿ قاؿ   َ  ْ َْرضِ    ِ ِٓم    ْ ِ ْٕ ْ  ِ ا َ ق ئِ   ْ  َ ْؽرَ َ  َ َومَ     ْ َٓ      ۖ      َّ   ِ اٮمسَّ ِ  ُ ََيِقُؼ   َ  َ َو ْ  ُ اْٜمَْؽرُ    َ َ ْ ق ُئ     َّٓ      َّ   ُ اٮمسَّ ْ  ِ ِ ٖمَِلْهؾِفِ    ِ َّ إِ  َ ِ    ۖ   ...   [43 :    فاطر  ]  

َ  ٫َمَؿـ: كذلؾ ما كرد في قكل  تعالى َ  ْ َيْعَؿْؾ   َ   ْ َ   َ ِمْثَؼوَل   َ   ْ ةٍ   ِ  ا  َ  َّ ٍ َذرَّ ً َٛمتْٞمً َ  ُ َيتَرهُ    َ ْ َ  َوَمتـ     ۖ     َ  َ  ْ َيْعَؿتْؾ   َ   ْ َ   َ ِمْثَؼتوَل   َ   ْ ةٍ   ِ  ا  َ  َّ ٍ َذرَّ ًّ َذًّ َ   

َ  ُ َيَرهُ   َ [ 8  - 7  :        الزلزلة ]  

 ها كفت  باب التكبة لممسيء حتى يتكب إلى اهلليماؿ بشطر كفي آيات كثيرة تحدث عف األع
 فعمى سبيؿ المثاؿ قاؿ تعالى:  َ٫ُمقاْ  َوآَٛمُرون  َأن اهللُّ ٥َمَسك ١َمق ًئو َوآَٛمرَ  َصوِِلًو ٥َمَؿًلً  َٛمَؾُطقاْ  ٖمُِذُكقِِبِؿْ  ا٥ْم٠َمَ

ِٚمقؿٌ  ٪َمُػقرٌ  اهللَّ إِنَّ  ٥َمَؾْقِفؿْ  َيُتقَب   .[102: التكبة] رَّ

 ف العمؿ الصال  إف كػاف لمكسػب أك متعمػؽ بالعبػادات فهػك المنبثػؽ مػف شػرع اهللكال شؾ أ
 فكػؿ عمػؿ يتنػافى  كأمػا العمػؿ السػيئ، تعػالى كيسير تحت هذ  المظمػة الشػرعية التػي أرادهػا اهلل

 إلخ.. .كتجارة المخدرات كالربا، إما بكسب حراـ يتنافى مع الكسب الحبلؿ ؛مع شرع اهلل

ما عمؿ معنكم كف كما نرل ما يحدث في أيامنا  ؛كرم يراد ب  محاربة اإلسبلـ أك تشكيه كا 
 َأن ُيِريتُدونَ  :ذٮمتؽ ٓم ٬مقٮمتف ٗمعتو٨م وٮمؼتد ٖمت٧م اهلل كيؼ تحاؾ المػؤامرات لطمػس اإلسػبلـ ، هذ 

ي فنجػػػد المػػػؤامرات عمػػػى الصػػػعيد اإلعبلمػػػي كالسياسػػػ، [32: التكبػػػة]  ... َ ٖمِتتتَل٫ْمَقاِهِفؿْ  اهللِّ ُكتتتقرَ  ُيْطِػتتتُمواْ 
 ٭َمتتِرهَ  َوٮَمتتقْ  ُكتتقِرهِ  ُمتتتِؿه  َواهللَُّ...: كلكننػػا متفػػائمكف بقػػكؿ اهلل تعػػالى، كالعسػػكرم مػػف أجػػؿ هػػدـ اإلسػػبلـ

تِذي ُهقَ : يجب  أال  نغفؿ عف قكل  تعػالىفي نفس الكقت ك ، [32: التكبة] اٮْمَؽو٫مُِرونَ   َر١ُمتقٮَمفُ  َأْر١َمتَؾ  اٮمَّ

ـِ  ى ٖمِوَْلُدَ  ـِ  ٥َمَٝم  ٮمُِقْظِفَرهُ  اِْلَؼ   َوِدي ي فِ  اٮمد   مؤكدان عمى ضركرة األخذ باألسباب كالعمؿ.  [33: التكبة] ...٭ُمؾ 

، إذف عمى الجماعة المنقذة أف تعمؿ عمى ترسيخ مفهـك العمؿ الصال  بيف أفػراد المجتمػع
كعػدـ إتاحػة الفرصػة لمعمػؿ السػيئ كأهمػ  كلػف يكػكف ذلػؾ إال بالعمػؿ الػدؤكب بؿ كمحاصرة كتقميص 

 كمف ثىـ  بناء دكلة اإلسبلـ.، يد مف أجؿ تحقيؽ مهمة اإلنقاذ المنكطة بهاعمى كؿ صع

 : العمل واإلبداع
 حيػػػث تكالػػػب الشػػػرؽ، عمػػػى صػػػعيد األنفػػػاؽ بالعمػػػؿ عمػػػى أهػػػؿ فمسػػػطيف اهلل أنعػػػـ  لقػػػد

هـ كإلجبارهـ عمى التنازؿ عف ثكابت األمة عيرة أهؿ غزة لمتضييؽ عميهـ ك لترككالغرب عمى محاص
ـَ قػػػاؿ فػػػي كتابػػػ  العزيػػػز  كلكػػػف هيهػػػات فػػػإف اهلل ، كثػػػكابتهـ تتتِذي  ٮَمـَْفتتتِدَيـَُّفؿْ  ٫مِقـَتتتو َٙموَهتتتُدوا َواٮمَّ

  [69: العنكبكت]...١ُمُبَؾـَو
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 ... َّتتن تتهُ  َمتتـ اهللَُّ َوٮَمَقـُْصَ نصػػرك  فػػي مقارعػػة العػػدك ، [40: الحػػػج] ٥َمِزيتتزٌ  ٮَمَؼتتِقي   اهللََّ إِنَّ  َيـُْصُ
 .فت  اهلل لمجاهدم فمسطيف السبؿ في باطف األرض ؛ بكسر الحصاركالذكد عف األمة فنصرهـ اهلل

عمػػػػى الصػػػػعيد  ؛فكانػػػػت األنفػػػػاؽ ككػػػػاف جمػػػػب الػػػػرزؽ ككػػػػؿ متطمبػػػػات اإلنسػػػػاف فػػػػي الحيػػػػاة
ت ككػاف الصحي فباإلضافة إلى جمب الدكاء أيضا جمب األجهزة الحديثة الصحية لتجهيز المستشفيا

التعميمي كاف جمب المكاد التي يحتاجها المعمـ كالمػتعمـ عمى الصعيد ك ، لذلؾ دكر في إنقاذ المرضى
عمى الصعيد ك ، .. فكاف اإلنقاذ مف الجهؿ بؿ االرتقاء العممي.مف قرطاسية كأدكات لتجهيز المدارس

  .السياسي فكاف لؤلنفاؽ دكر في تحقيؽ القكة السياسية في كسر الحصار الذم فرض

 : عمى الصعيد االقتصادمك 
 األكلية التي تحتاجها الزراعة فزاد اإلنتاج الزراعي إحضار المكاد  •

  .تفعيؿ التجارة مف خبلؿ األنفاؽ كفي هذا انتعاش االقتصاد داخؿ غزة كعمى الصعيد المصرم •

حتاجػػ  محطػػات الكهربػػاء تمػػا ك مكاصػػبلت كػػذلؾ لمالبتػػركؿ كتغطيػػة احتياجػػات الشػػعب الفمسػػطيني   •
  .لمخابز كغيرهامف البتركؿ كفي هذا تفعيؿ لممصانع كا

كػػذلؾ فػػإف العمػػؿ فػػي األنفػػاؽ كالتجػػارة مػػف خػػبلؿ األنفػػاؽ كػػاف كال يػػزاؿ لػػ  دكر فاعػػؿ فػػي كسػػر   •
ف صػػػب  األمػػػر ، لمصػػػهاينة االقتصػػػاد الصػػػهيكني حيػػػث كانػػػت غػػػزة قبػػػؿ األنفػػػاؽ سػػػكقا اسػػػتهبلكيان 

  .يختمؼ

لمسػاجد كالمػدارس كالمستشػفيات االرتقاء العمراني مف خبلؿ مكاد البناء كالتػي لهػا دكر فػي بنػاء ا   •
باإلضافة إلى المجمعات السكنية التي حمت الكثير مػف مشػاكؿ السػكف كخاصػة بعػد الػدمار الػذم 

  .طاؿ غزة في الحركب

، ككاف هذا العمؿ كما يزاؿ درب مف دركب الجهاد، في تحقيؽ العز ة  دكر   معمؿإذف كاف ل
كلقػد استشػهد عػدد ال بػ س بػ  مػف العػامميف؛ مػف ، حيث أف العامميف ال يفتركف عف العمؿ ليؿ نهػار

خػػػػبلؿ ردـ األنفػػػػاؽ أثنػػػػاء العمػػػػؿ أك الصػػػػعقات الكهربائيػػػػة أك الضػػػػربات العسػػػػكرية التػػػػي تسػػػػتهدؼ 
 األنفاؽ.

رسػػالت  كرفػػع رايتػػ   لحمػػؿ كهػػذا جػػزء مػػف رسػػالة الجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل 
عبلء كممت   المكارد االقتصادية.عف طريؽ تكفير سبؿ الحصكؿ عمى ، كا 
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 الجياد: ثالثالالمطمب 
كهمػا العمػـ ، تيف مهمتيف لهذ  الجماعػةصف تناكؿ قد السابقيف فإذا كاف الحديث في الفرعي

األمػة كتكػكف لهػا مكانتهػا  ًعػزُّ بػ  ت الذم هك رأس سناـ اإلسػبلـ كالجهاد ك فالحديث اآلف عف  كالعمؿ
: طفاها اهلل لحمؿ رسالت  كيتض  ذلؾ في قكل  تعػالىبؿ صفة مف صفات الجماعة المنقذة التي اص

... بهُفؿْ  ٖمَِؼْقمٍ  اهللُّ َيْلِت  ٫َمَسْقَف
بهقَكفُ  َُيِ

يٍ  َوَُيِ ةٍ  اْٜمُْمِمـ٧ِمَ  ٥َمَٝم  َأِذٮمَّ ـَ  ٥َمَٝم  َأ٥ِمزَّ وِهُدونَ  اٮْمَؽو٫مِِري   خَيَو٫ُمقنَ  َوَٓ  اهللِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َُيَ

لتككف أداة القدر اإللهي في إقرار  لهذ  العصبة المؤمنة؛ إن " اختيار اهلل ،[54: المائدة] ...ِٔئؿٍ  ٮَمْقَميَ 
كلػ  كفػي ق، كلػف يتحقػؽ ذلػؾ إال  بالجهػاد، (1)" كتمكيف سػمطان  فػي حيػاة البشػر، ديف اهلل في األرض

بهُفؿْ  : تعالى
هادهـ في يحبهـ اهلل لتكاضعهـ كخشكعهـ كأخبلقهـ كسمتهـ الحسف كجأم ، َوَُيِبهقَكفُ  َُيِ

عزاز دينػ  ؛سبيم  يٍ ... إلعبلء كممت  كا  هػذ  الذلػة كالتكاضػع فيمػا بػيف المػؤمنيف  ،... اْٜمُتْمِمـ٧ِمَ  ٥َمَٝم  َأِذٮمَّ
نمػػا رحمػػة كرفقػػا كلينػػا بػػيف المػػؤمنيف كذلػػؾ  ؛لػػيس هكانػػا سػػبب تػػرابطهـ ككحػػدتهـ كقػػكتهـ كبػػذلؾ هػػك كا 
ةٍ ...: تكػكف العػزة ـَ  ٥َمَٝم  َأ٥ِمزَّ بهػذا التػرابط تكػكف القػكة كالكقػكؼ فػي كجػ  األعػداء كالػذب ك  ...اٮْمَؽتو٫مِِري

وِهُدونَ  عف حياض اإلسبلـ تو٫ُمقنَ  َوَٓ  اهللِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َُيَ بػيف هػذ   (2)كقػد ربػط المفسػركف  ِٔئتؿٍ  ٮَمْقَمتيَ  خَيَ

اء... :قكل  تعالىاآلية كما كرد في  ورِ  ٥َمَٝم  َأ٢ِمدَّ  .[29: رة الفت سك ]  ...َٖمْقـَُفؿْ  ُرََحَوء اٮْمُؽػَّ

إنمػػا مػػف أجػػؿ إعػػادتهـ إلػػى عبػػادة اهلل كمػػنعهـ مػػف  ؛مػػيس لشػػيءفشػػدتهـ عمػػى الكفػػار أمػػا ك 
ـُ  َوَيُؽتقنَ  ٫مِْتـَتيٌ  َٗمُؽتقنَ  َٓ  َٚمتَّك...: ككما قػاؿ تعػالى الفساد كاالستكبار ي تفُ  اٮمتد  ، [39: األنفػاؿ] ...هللِّ ٭ُمؾه

جػػامع لكمماتػػ   اسػػـة اهلل ككممػػ، ة اهلل هػػي العميػػاأف تكػػكف كممػػ ؛المقصػػكد بػػ ف يكػػكف الػػديف كمػػ  هللك"
مػف أهػـ مقتضػيات الػكالء كالبػراء حيػث أنػ  الفاصػؿ بػيف  يعتبر" كهذا الجهاد، (3)"التي تضمنها كتاب 

 .(4)"الحؽ كالباطؿ كبيف حزب الرحمف كحزب الشيطاف

 

 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.2/917في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
(، تفسػير 3/136(، تفسير القرآف العظيـ، ابف كثيػر )10/422ياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم )انظر: جامع الب( 2)

 (، دار الفكر العربي.5/2252(، زهرة التفاسير، أبك زهرة )6/364المنار، محمد رشيد رضا )
 (، مرجع سابؽ.1/22كتاب السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية، ابف تيمية )( 3)
(، تقديـ الشيخ عبد الرزاؽ 1/289كالء كالبراء في اإلسبلـ، المؤلؼ محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني )كتاب ال( 4)

 .1السعكدية ط -عفيفي، الناشر: دار طيبة، الرياض
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ف   : أمكرعف الجهاد يبلحظ أهمية الجهاد في عدة متحدثة المتتبع آليات القرآف الكا 

 : تحقيق االستخالف .1

قػػػاؿ أهميػػػة الجهػػػاد فػػػي تحقيػػػؽ النصػػػر كالتمكػػػيف كمػػػف ثػػػـ إقامػػػة شػػػرع اهلل ف بػػػٌيف اهلل 
ـَ   : تعػالى ِذي ِ   َ اٮمَّ ـَّوُهؿْ    ِ إِن    َّ ؽَّ ُ  ْ مَّ َْرضِ    ِ ِٓم    َّ َّ َّ  ْٕ ْ  ِ ا َ ُ   َأ٬َموُمقا    ْ   َ ًَلةَ   َ  ُ  َوآَٗمُقا     َّ َ َ اٮمصَّ  َ ٭َموةَ   َ   َ   َ اٮمزَّ ُ   َوَأَمُروا     َّ  َ  َ ُ   ِ ٖمِتوْٜمَْعُروِف   َ   ْ َ ْ ْ  َوهَنَتْقا   ِ  َ ـِ   َ  َ َ  ِ اْٜمُـَؽترِ   َ  ِ ٥َمت  ُ ْ   َ  َِِّ َوهللَِِّ   

َ  ُ ٥َمو٬ِمَبتتتيُ   ِ ُُمتتتقرِ   َ   ْٕ ُ   ِ ا ُ ْ   [ 41  :      الحػػػػج  ]  ،  أف تقػػػـك "الجماعػػػة المنقػػػذة التػػػي اختارهػػػا اهلل لهػػػذ  الرسػػػالة  كهػػػذا دكر
كالعمػػػػؿ ، بمسػػػػئكلياتها فػػػػي رد األمػػػػة اإلسػػػػبلمية فػػػػي المشػػػػارؽ كالمغػػػػارب إلػػػػى مفهػػػػـك ال إلػػػػ  إال اهلل

حكػػػػـ بمػػػػا أنػػػػزؿ اهلل كال، لتسػػػػت نؼ األمػػػػة حيػػػػاة اإلسػػػػبلـ ؛كالسػػػػير عمػػػػى حقيقػػػػة منهجهػػػػا، بمقتضػػػػياتها
كفػي المسػمميف ، كأف تحيى هذ  الجماعة في نفكس أبنائها بشكؿ خػاص ...كاستعادة الخبلفة الراشدة

 . (1 )"بشكؿ عاـ فكرة الجهاد في سبيؿ اهلل كأف تهيئ ل  مناخ  المبلئـ

 : تحقيق العدل ونصر المستضعفين .2

كارتبػاط ذلػؾ ب هميػة ، س بالعػدؿليحكمػكا بػيف النػا ؛زؿ معهػـ الكتػبكأنػ، أرسؿ اهلل الرسؿلقد 
َ  ْ ٮَمَؼدْ     : القكة في إقامت  فقاؿ تعالى ْ  َ َأْر١َمْؾـَو  َ  َ  ْ َ  َ ُر١ُمَؾـَو  َ  َ    َ  ِ ٖمِوٮْمَبق ـَوِت   ُ  ُ  ْ ْ  َ َوَأكَزٮْمـَتو   ِ   َ   َ ُ  ُ َمَعُفتؿُ   َ   َ َ   َ اٮْمؽَِتتوَب   َ 

ِ  ْ َ   َ َواْٜمِقتَزانَ      ِ  ْ ُ   َ ٮمَِقُؼتقمَ   َ    َ ِ      َّ  ُ اٮمـَّتوُس    

ِ  ْ ِ ٖمِوٮْمِؼْسطِ   ْ ْ  َ َوَأكَزٮْمـَو   ِ   َ   َ ِ   َ اِْلَِديدَ   َ  َ ْ  ٌ َٖمْلٌس    ِ  ِ ٫مِقفِ     ْ ِ   ٌ ٢َمِديدٌ   َ  َ  َ  ِ ُ َوَمـَو٫مِعُ    َ كفي هذ  اآلية تظهر القكة في أكثر ،  [  25  :    ديد   الح ]   ِ  َّ  ِ ٮمِؾـَّوسِ   َ 
يبػػيف أهميػػة القػػكة  كالحديػػد، يمثػػؿ القػػكة القضػػائية الميػػزافك ، كيمثػػؿ القػػكة التشػػريعية الكتػػاب: مػػف كممػػة

يعاتب مف يترككف الجهاد مع كجكد  بؿ إننا نجد أف اهلل ، العسكرية في تحقيؽ القكتيف السابقتيف
ُ  ْ ٮَمُؽؿْ    وَ  َ َومَ   : مظمكميف في قكل  تعالى ُ   َ ُٗمَؼوٗمُِؾقنَ    َٓ َ   َ  ِ   َ ِ  َ َواْٜمُْسَتْضَعِػ٧مَ     ِّ اهللِّ   َ ِ  ِ ١َمبِقؾِ    ِ ِٓم   ُ   َ ْ  َ ْ ُ ْ ـَ   َ   َٙمولِ   ِ  َ ِم َ   ِ َواٮْمِقٮْمَدانِ   َ      َ  َواٮمـ َسوء       َ  ِ اٮمر   ْ  ِ  ْ   َ  

ـَ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   َ َيُؼقٮُمقنَ     َّ   ُ ـَو  َ  ِ  ْ َ َأْٛمِرْٙمـَو  َ  َّ َ َرٖمَّ ـْ   َ  ْ ِ  ِ َهِذهِ   ِ  ْ ِم َ  ِ اٮْمَؼْرَييِ   َ   ْ  َ  ْ وِلِ     ِ ِ اٮمظَّ َ  َأْهُؾَفو     َّ   ُ  ْ َ  َواْٙمَعتؾ  َ  ـَتو  َ   ْ تُدكَؽ   ِ  ِمتـ   َّ َ ٮمَّ ُ   َ ٮمَّ  ًّ َوٮمِقًّتو   َّ
َ  َواْٙمَعتؾ  َ  ِ ـَتو  َ   ْ ت  ِ  ِمتـ   َّ َ ٮمَّ   ُ   َ ُدكَؽ  َّ ٮمَّ

ً  َكِصًٞما ِ  َ[ 75  :       النساء  ] .  

كعمػػػػػػى السػػػػػػعي فػػػػػػي اسػػػػػػتنقاذ  يحػػػػػػرض عبػػػػػػاد  المػػػػػػؤمنيف عمػػػػػػى الجهػػػػػػاد فػػػػػػي سػػػػػػبيم "فػػػػػػاهلل 
حقػاؽ الحػؽكهذا دليؿ عمى أهمية الجهاد فػي إقامػة العػد (2)المستضعفيف" بطػاؿ الباطػؿ كر ، ؿ كا   عفػكا 

نصػاؼ الشػػعكب كاألمػػـ "فالقتػػاؿ فػي اإلسػػبلـ شيػًرع إلعػػبلء كممػػة اهلل ؛الظمػـ كمحاربػػة الفسػاد كأهمػػ   كا 
كلـ ييٍشرىع لبلستعباد كاالستعمار كالظمـ"
(3) . 

                                                           

 كتاب بيف الفردية كالجماعية، د. عبد اهلل ناص  عمكاف ( 1)
 (، مرجع سابؽ.2/358تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير)( 2)
 (، مرجع سابؽ.1/345فسير الكسيط لمزحيمي، )الت( 3)
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كال كسػيمة لممطػامع ، فػرض اهلل الجهػاد ال أداة لمعػدكاف": ىـذا المفيـوم بقولـو عمى ان  بى اإلماـ ال يؤكدك 
لرسػػالة الكبػػرل التػػي حمػػؿ عبئهػػا المسػػممكف؛ ا اءن كأد، كلكػػف حمايػػة لمػػدعكة كضػػمانا لمسػػمـ ؛الشخصػػية

  ."(1)سالة هداية الناس إلى الحؽ كالعدؿر 

 : ـ األمة تحيا بالجياد 3

و َيو : قػاؿ تعػالى َ ـَ  َأُّيه ِذي ـُقاْ  اٮمَّ ١ُمقلِ  هللِِّ ا١ْمَتِجقُبقاْ  آَم ِقتقُؽؿْ  ٜمَِو َد٥َمو٭ُمؿ إَِذا َوٮمِؾرَّ  [ 24: األنفػاؿ] ...َُيْ

ل د٥مقة إ٨م ٚمقتوة ٣مقبتي أٖمديتي مشتتؿؾي ٥متٝم ..٫مف.وهذا أمٌر ٮمؾؿممـ٧م ٖمنٙموٖمي اهلل واٮمر١مقل ٖموإلصغوء واٮمطو٥مي

)١معودة اٮمدكقو وأٛمرة...وإمر ٮمؾقٙمقب
2)
. 

 : كال شؾ أف الحياة العزيزة تشمؿ أكثر مف مفهكـ

فإمػػا الحيػػاة العزيػػزة فػػي الحيػػاة الػػدنيا كالمكانػػة المهابػػة بػػيف األمػػـ كالتػػي تحمػػؿ مفهػػـك القػػكة 
"إنػػ  يػػدعكهـ إلػػى عقيػػدة تحيػػي القمػػكب : د قطػػبسػػييقػػكؿ فػػي هػػذا المعنػػى ك ، كالعػػزة كحريػػة اإلنسػػاف

يػاة كمػنهج لمفكػػر كيػدعكهـ إلػى شػريعة مػف عنػد هلل تحػرر اإلنسػاف كيػدعكهـ إلػى مػنهج لمح، كالعقػكؿ
يػػػدعكهـ إلػػػى الجهػػػاد فػػػي سػػػبيؿ اهلل ، كيػػػدعكهـ إلػػػى القػػػكة كالعػػػزة كاالسػػػتعبلء بعقيػػػدتهـ، ...كالتصػػػكر

 ".(3)حياة الناسلتقرير ألكهية اهلل سبحان  في األرض كفي 

َـّ  َوَٓ  : ما الحياة األخركية التي ذكرها اهلل في قكل  تعالىأك  َسَب ـَ  ََتْ تِذي  اهللِّ ١َمتبِقؾِ  ِٓم  ٬ُمتُِؾتقاْ  اٮمَّ

ِؿْ  ٥ِمـدَ  َأْٚمَقوء َٖمْؾ  َأْمَقاًٗمو ونَ  ٫َمْضؾِفِ  ِمـ اهللُّ آَٗموُهؿُ  ٖمََِم  ٫َمِرِٚم٧مَ  ۚ   ُيْرَز٬ُمقنَ  َرِب  ـَ  َوَيْسَتب٩ِْمُ تِذي ْ  ٖمِوٮمَّ ـْ  ِِبِتؿ َيْؾَحُؼتقاْ  َل ت  م 

َزُكقنَ  ُهؿْ  َوَٓ  ٥َمَؾْقِفؿْ  َٛمْقٌف  َأَّٓ  َٛمْؾِػِفؿْ  فاألمػة التػي تحسػف صػناعة المػكت   [170، 169: آؿ عمراف]  ََيْ
 "(4)كتعرؼ كيؼ تمكت المكتة الشريفة؛ يهب اهلل لها الحياة العزيزة

يتنسمكف فيها معنى الحرية في ظؿ  حياة عزيزة لؤلفراد، إذف الجهاد في  حياة بكؿ المعاني
كحيػػاة عزيػػزة لؤلمػػة بكاممهػػا فػػي ظػػؿ حممهػػا ، ال لمعبػػاد كلؤلهػػكاء كالشػػهكات كال لممػػاؿ، عبػػكديتهـ هلل

لشػػػريعة اإلسػػػبلـ كحفظهػػػا كالػػػدفاع عنهػػػا كالجهػػػاد فػػػي سػػػبيؿ إعػػػبلء كممػػػة اهلل كلػػػف تسػػػتطيع األمػػػة 
لتػي ت خػذ عمػى عاتقهػا تحقيػؽ هػذ  األمػكر الكصكؿ إلى ذلػؾ إال مػف خػبلؿ كجػكد الجماعػة المنقػذة ا

 .كعمى رأسها الجهاد بكؿ أقسام 

 
                                                           

 . 85كتاب الجهاد في سبيؿ اهلل،  تكزيع دار الجهاد، كدار االعتصاـ، ص( 1)
 (، مرجع سابؽ.1/786انظر التفسير الكسيط، لمزحيمي )( 2)
 (، مرجع سابؽ. 3/1994في ظبلؿ القرآف، )( 3)
 ؤسسة اإلسبلمية لمطباعة كالصحافة كالنشر ػ بيركت.(، الم 264مجمكعة الرسائؿ، اإلماـ حسف البنا، ) ( 4)
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ف تحدثنا عف أقساـ الجهاد أك أنكاع  فنجد أف الجهاد ينقسـ إلى  : كا 

الجهػػػػػاد ، الجهػػػػػاد االقتصػػػػػادم، يالجهػػػػػاد اإلعبلمػػػػػ، الجهػػػػػاد السياسػػػػػي، الجهػػػػػاد التعميمػػػػػي 
 .العسكرم

واْ : كيظهر ذلؾ في قكل  تعالى ِ  ه  ْ َوَأ٥ِمده  َ ُ ََلُؿ  َ  و  َ  ُ  ا١ْمَتَطْعُتؿ   َّ مَّ  ْ  َ  َ ـ    ْ ةٍ      م  ِ  َوِمـ  ُ  َّ ٍ ٬ُمقَّ َٖموطِ   َ  َ   ِ ر  ْ  ِ اخْلَْقؾِ      َ ُ   َ ُٗمْرِهُبقنَ     ْ  ِ  ْ ْ  َّ ٥َمْدوَّ    ِ ِ ٖمِفِ   ُ   َ  

٭ُمؿْ     ِّ اهللِّ ُ  ْ َو٥َمُدوَّ َّ  ُ  َ  َ...      منا أف نعد كؿ أنػكاع القػكة  فاهلل أراد، [60: ]األنفاؿو ُ  ا١ْمَتَطْعُتؿ   َّ مَّ  ْ  َ  َ ـ    ْ ةٍ      م  ثػـ ختمهػا   ُ  َّ ٍ ٬ُمقَّ
ِ  َوِمـ: بقكل  َٖموطِ   َ  َ   ِ ر  ْ  ِ اخْلَْقؾِ      َ ْ    ة العسكريةكأراد بها القك. 

، كقػكة البػدف، كقػكة العمػـ، الكحػدةكقػكة ، قكة اإليمػاف، ـ أنكاع القكة المطمكب األخذ بهاكمف ألز "      
هػي األسػاس  كقػكة اإليمػاف ...غيػر ذلػؾك ، كقػكة اإلعػبلـ، كقػكة السػبلح، خصػيةكقػكة الش، كقكة المػاؿ
 . (1 )"ناء الدكلةكبناء الجماعة بؿ كب، شخصية الفرد المسمـعمي  بناء  التي يقكـ

ذكػػػر التػػػآخي بػػػيف أدة كدكرهػػػا فػػػي بنػػػاء دكلػػػة اإلسػػػبلـ الحػػػديث عػػػف قػػػكة الكحػػػفػػػي كلعمػػػى 
 ا عمػػى كاضػػح دلػػيبلكالػػذم كػػاف  ؛أكؿ كصػػكل  المدينػػة المهػػاجريف كاألنصػػار الػػذم حققػػ  الرسػػكؿ 

 كألهميتػػػ  نػػػزؿ القػػػرآف يصػػػؼ هػػػذ  العبلقػػػة بػػػيف، سػػػتهاف بػػػ  مػػػف أسػػػس بنػػػاء الدكلػػػةأنػػػ  أسػػػاس ال يي 
َ   ٮمِْؾُػَؼَراء: المهاجريف كاألنصار في قكلػ  تعػالى  َ  ُ  ْ ِ ـَ     ِ   َ اْٜمَُفوِٙمِري  ِ   َ ُ ْ ـَ     ِذي ِ   َ اٮمَّ ِ  ُ  ُأْٛمِرُٙمقا    َّ ِ  ْ ِديتوِرِهؿْ   ِ  ِمـ  ُ  ْ  ِ ؿْ   ِ    ِ ِ ْ َوَأْمتَقاَِلِ   َ  ْ  َ ُ   َ َيْبَتُغتقنَ   َ   َ  ْ  َ  

ـَ   َ  ْ ً ٫َمْضًًل  ً  َوِرْوَقاًكو    َِّ اهللَِّ     َ م    َ ْ  ِ ونَ   َ  ُ  َ َوَيـُْصُ ُ   َ َ  ُ َوَر١ُمقٮَمفُ     ََّ اهللََّ  َ   ُ  َ ِ  َ ُأْوٮَمِئَؽ   َ   َ  ْ وِد٬ُمقنَ   ُ  ُ ُهؿُ   ُ  ُ   َ اٮمصَّ  ِ ـَ  ۚ      َّ  تِذي ِ   َ َواٮمَّ ُؤوا  َ   َّ ُ   َٗمَبتقَّ َّ  َ يتََمنَ     َ ارَ    َّ اٮمتدَّ   َ  ِ  َ َ َواإْلِ   ِ  ِمتـ  َ   ْ

ِ  ْ ٬َمْبؾِِفؿْ  ِ  ْ بهقنَ   َ 
 ه  َ َُيِ
ِ
ـْ    ُ ِ  ْ إٮَِمْقِفؿْ   َ   َ َ َهوَٙمرَ   َ  ْ َم  ْ  َ ِ    َٓ ُ   َ ََيُِدونَ   َ  َ َو ِ ِ  ْ ُصُدوِرِهؿْ    ِ ِٓم    َ  ِ   ُ َّو   َ  َ ً َٚموَٙميً    ُ َّ ُم  ُ   ُأوُٗمقا     ُ   َ َوُيْم٘مُِرونَ   ُ   ِ  ْ  ُ ِ  ْ َأكُػِستِفؿْ   َ  َ ٥َمَٝم   َ  ِ  ُ َ  ْ َوٮَمتقْ   َ   ِ ْ ِِبِتؿْ   َ   َ ٭َمتونَ   َ  ِ   

َ  َوَمـ   َ َ  َ ٌ َٛمَصوَصيٌ  ْ  ِ ِ َكْػِسفِ    ُ َّ ٢ُمحَّ   ُ   َ ُيقَق   َ  ِ  َ ٫َمُلْوٮَمِئَؽ   َ   َ  ْ  ُ ُ   َ اْٜمُْػؾُِحقنَ   ُ  ُ ُهؿُ   َ  ِ  ْ ُ ْ   [9-8 :الحشر].  

، (2) " اْلُمْؤِمَن ِلْمُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشـد  َبْعُضـُو َبْعًضـا  ": كفي هذا ي تي حديث رسػكؿ اهلل 
ـَ : في قكل  تعػالىبؿ  ِذي ـَو َيُؼقٮُمقنَ  َٖمْعِدِهؿْ  ِمـ َٙموُؤوا َواٮمَّ ْٛمَقاكِـَو ٮَمـَو ا٪ْمِػرْ  َرٖمَّ ـَ  َوإِلِ ِذي يََمنِ  ١َمَبُؼقَكو اٮمَّ َٓ  ٖمِوإْلِ  َو

َعْؾ  ـَ  ٪ِمًلًّ  ٬ُمُؾقٖمِـَو ِٓم َْمْ تِذي ؾَّ ـُتقا ٮم  داللػة عمػى أهميػة األخػكة كالتػرابط بػيف أبنػاء األمػة ، [10: الحشػر]  ...آَم
هػا كلهػا حضػارتها يعتػز بهػا كػؿ مػف أمػة كاحػدة لهػا مكانت، جيبل بعد جيؿ كلػيس فػي جيػؿ كاحػد فقػط

 نتمى إليها.ي

 
 

                                                           

 (، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية .49انظر قضايا أساسية عمى طريؽ الدعكة، مصطفى مشهكر )( 1)
 (.132سبؽ تخريج  ص )( 2)
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 :  أةسام الجياد
 :  أ ـ الجياد التعميمي

َ  ِ َوٮَمؽِتتـ...: كرد ذكػػر  فػػي قكلػػ  تعػػالى ُ   ْ ٭ُمقُكتتقاْ   َ  تتوكِق ٧مَ   ُ      َ َرٖمَّ
ُ  ْ ٭ُمـتتُتؿْ    ِ َ ٖمِتتََم   َ  َّ  ِ ُؿتتقنَ   ُ   ُ   َ ُٗمَعؾ     َ َ   َ اٮْمؽَِتتتوَب   ُ 

ِ  ْ ُ  ْ ٭ُمـتتُتؿْ   َ  ِ َ َوٖمِتتََم       ُ  

ُ  ُ  َ َٗمْدُر١ُمقنَ   ْ  َ  [  79  :          ]آؿ عمراف .  

 ٫مِْر٬َميٍ  ٭ُمؾ   ِمـ َكَػرَ  ٫َمَؾْقَٓ ...: كرد في قكل  تعالى ماعمى أن  نكع مف أنكاع الجهاد  كلمت كيد

ـُْفؿْ  ُفقاْ  َػيٌ ٣َمآئِ  م  َقَتَػؼَّ ـِ  ِٓم  ٮم  ي  [122: التكبة]  ََيَْذُرونَ  ٮَمَعؾَُّفؿْ  إٮَِمْقِفؿْ  َرَٙمُعقاْ  إَِذا ٬َمْقَمُفؿْ  َوٮمُِقـِذُرواْ  اٮمد 

أف هػذ  اآليػة حكػـ مسػتقؿ ": فكممة "نفر" تدؿ عمى الجهاد كفػي هػذا يقػكؿ اإلمػاـ الشػككاني
الػػديف جعمػػ  اهلل متصػػبل بمػػا دؿ عمػػى إيجػػاب  بنفسػػ  فػػي مشػػركعية الخػػركج لطمػػب العمػػـ كالتفقػػ  فػػي

أف التفقػػػػ  فػػػػي الػػػػديف نػػػػكع مػػػػف أنػػػػكاع الجهػػػػاد الكاجػػػػب عمػػػػى " كمػػػػف هنػػػػا يتبػػػػيف، "(1)الخػػػػركج لمجهػػػػاد
  "(2)المسمميف

ـ  ي تيكمف  لي خػذكا دكرهػـ  ؛دكر الجماعة المنقذة في تحقيؽ الجهػاد التعميمػي فػي أفرادهػا ث
، كاألفكػػار الهدامػػة، ا بػػالغزك الفكػػرممسػػمكمن ، تعميميػػان  جػػان فػػي المجتمػػع فػػي ظػػؿ حككمػػات تفػػرض منها

 .كم  لكؿ مسمـكالتعريؼ باإلسبلـ  مما يؤكد عمى أهمية كجكد هذ  الجماعة مف أجؿ التكعية ك

ليككف لهـ دكر في  ؛كيككف الجهاد التعميمي في إنشاء المدارس كاالرتقاء بالمعمميف إيمانيان 
ظهار هذا الديفالجميع كحينئذو ي خذ الرتقاء بالطبلب ا  .دكرهـ في إعبلء كممة اهلل كا 

ذا أردنػػػا ضػػػرب مثػػػؿو فػػػي العصػػػر الحػػػديث فهػػػك ا دكر  الفاعػػػؿ فػػػي ك لشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف كا 
إلػى الجامعػة اإلسػبلمية كالتػي كػاف  بالمػدارس كصػكالن  رياض األطفاؿ مركران ب  تحقيؽ هذا األمر بدءان 

عبلء كممة اهللالدكر الفاعؿ في نشر الدعكة الها كما يزاؿ    .إلسبلمية كا 

ككػػػاف كمػػػا يػػػزاؿ لهػػػا دكر فػػػي تخػػػريج الطػػػبلب كالطالبػػػات الػػػذيف يحممػػػكف رسػػػالة اإلسػػػبلـ 
  .بشمكليتها كتميزها

تميز  الجهاد التعميمي إف دؿ عمى شيء فإن  يدؿ عمى الهمة العالية التي عمىكمثؿ آخر 
 : بها اإلماـ حسف البنا

                                                           

 (، مرجع سابؽ.2/416فت  القدير، الشككاني، )( 1)
ـ، دار الكفػاء لمطباعػة 1988 -هػػ1408الطبعػة الثانيػة  -نديػة(القيادة كالجندية فػي اإلسػبلـ، الجػزء الثػاني )الج( 2)

 .167كالنشر ص
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إلػػى اإلخػػكاف ككانػػت هػػذ  المدرسػػة تتبػػع جمعيػػة قبطيػػة بػػدأت القصػػة بانتمػػاء نػػاظر مدرسػػة 
كلكػػنهـ  ؛لممدرسػػة كلػػـ يكػػف عنػػد اإلخػػكاف مػػانع مػػف أف يبقػػى نػػاظران ، منػػاطؽ فػػي مصػػرالإحػػدل فػػي 

ككصػػؿ الخبػػر لئلمػػاـ البنػػا فمػػا كػػاف منػػ  إال أف أمػػر ، مػػ  بإنهػػاء خدمتػػ عمً تي  فكجئػػكا بالجمعيػػة القبطيػػة
    (1 )  .كأرسؿ ل  طاقـ مف المدرسيف مف القاهرة رتها ذلؾ الناظريتكلى إدابإقامة مدرسة في المنطقة 

عمػى الصػعيد التعميمػي  ككاف ذلؾ خبلؿ شػهر مػف بدايػة المػدارس فػإف لػـ يكػف هػذا جهػادان 
ف لـ تكف الجماعة المنقذ  ؟ة هي التي تحرص عمى ذلؾ فمف يككففماذا يككف كا 

 : ب ـ الجياد السياسي
كلػػف يكػػكف هػػذا إال ، شػػرع اهلل مػػف أكلكيػػات الجماعػػة المنقػػذةإف إقامػػة دكلػػة اإلسػػبلـ كتحكػػيـ 

ألف مػا يػتـ بالسػمطاف ال يػتـ بغيػر  كفػي هػذا المقػاـ يقػكؿ الشػيخ سػعيد  ؛بالسعي لمكصكؿ إلى الحكػـ
 . (2 )حكل

مػرتبط تنفيػذ  بكجػكد الحكػـ ، كاآلراء اإلصبلحية أك السياسية بشكؿ مطمػؽ، فقياـ األفكار "
كالحػػزب مػػا لػػـ يصػػؿ إلػػى الحكػػـ تبقػػى نظرياتػػ  مجػػرد آراء ال قيمػػة ، زبفػػبل حكػػـ إال بحػػ، كالحػػزب

كاقعان كترجمةن حية لآلراء  هذ  النظريات فبلبد مف العمؿ؛ لتصب   كأنا أشارك  الرأم، (3) "عممية لها 
المناسػػػب مػػػف مراحػػؿ تسػػػبؽ كتهيػػئ المنػػػاخ بػػد أرل أنػػػ  قبػػؿ هػػػذ  المرحمػػػة الك ، كاألفكػػار التػػػي تيٍطػػرىح

 : مف خبلؿ ضية صمبة يقكـ عميها هذا الحكـ كذلؾلتككيف أر 
 : التوعية السياسية .1

كأبنػاء المجتمػع عامػة بخطػكرة الفسػاد  يجب أف تحرص الجماعة عمى تكعية أفرادهػا خاصػةن 
كلماذا أصػبحت فػي كأسباب الذلة التي تعيشها األمة ، خطكرة الغزك الفكرمك ، الذم ينتشر في ببلدنا

بيٍعًدها عف سبب عزتها ككرامتها أال كهك تحكػيـ شػرع اهلل كتركهػا فريضػة  كأف ذلؾ نتيجة، ذيؿ األمـ
 .الجهاد في سبيؿ اهلل

 

                                                           

الكتػػاب: محمػػكد عبػػد الحمػػيـ، شػػيخ مػػؤرخي الحركػػة اإلسػػبلمية، المؤلػػؼ أحمػػد حسػػف شػػكربجي تعميػػؽ كخاتمػػة: ( 1)
 هػ.1422ـ، 2002، 1محمكد عبد المنعـ، دار الدعكة، ط

/ أيمػكؿ/ 27كلػد الشػيخ رحمػ  اهلل فػي  -ي نسػبان الحمػكم مكلػدان.هك سعيد بف محمد ديب بف محمكد حكل النعيمػ( 2)
( ككػاف أحػد 1989 -1909كالد  المربي الفاضؿ الحاج محمػد ديػب حػكل، ) -في مدينة حماة كسط سكريا. 1935

كلػػػ  مشػػػاركات كاسػػػعة فػػػي مكاجهػػػة االسػػػتعمار الفرنسػػػي، مشػػػهكد لػػػ  بالشػػػجاعة كالكػػػـر  -رجػػػاالت حمػػػاة المعػػػدكديف
 .كالحكمة

 (، دار الكتب العممية، بيركت.396جند اهلل ثقافة كأخبلقان، سعيد حكل )( 3)
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 : مناصحة الحكام .2

، ِلمَّــوِ : ِلَمـْن؟ َةـالَ : ُةْمَنـا، الـدعيُن النَِّصـيَحةُ   ": كقػد كضػ  ذلػؾ جميػا فػي حػديث رسػكؿ اهلل 
ِتِيمْ ، ينَ َوأِلَِئمَِّة اْلُمْسِممِ ، َوِلَرُسوِلوِ ، َوِلِكتَاِبوِ     (1 )"  َوَعامَّ

 : دخول المجالس النيابية .3

كذلػؾ مػف خػبلؿ المشػاركة فػي اآلراء التػي ، هداؼ التي مف أجمها قامت الجماعةلتحقيؽ األ
فػػإف لػػـ تسػػتطع تحقيػػؽ مػػا ، ة اإلسػػبلمية كتحقيػػؽ مصػػال  العبػػادسػػيككف لهػػا دكر فػػي تطبيػػؽ الشػػريع

كهػذ  سػيككف لهػا دكر فػي تكعيػة أبنػاء األمػة لمتفريػؽ  ؛فتككف معارضة إلظهار الخمؿ المكجكد، تريد
بيف الحؽ كالباطؿ كلقد أثبتت هذ  التجربة نجاحها في أكثر مف مكاف كأكبر دليؿ عمى ذلؾ التجربة 
التركيػػة ككيػػؼ لمسػػنا التغييػػر كاضػػحا بعػػد دخػػكؿ الحػػزب اإلسػػبلمي االنتخابػػات ككػػذلؾ فػػي تجربػػة 

القضػية  خػصا يكاف ل  دكر فاعػؿ فػي تغييػر المػكازيف بمػ ؛كدخكؿ االنتخابات في فمسطيف، حماس
 .الفمسطينية

 : الجياد الماليج. 

 الجهػػػاد المػػػالي مقتػػػرفه  بلحػػػظ أفالمتحدثػػػة عػػػف الجهػػػاد يإف المتتبػػػع آليػػػات القػػػرآف الكػػػريـ 
، بؿ يسبق  في الذكر لبياف أهمية الجهاد المالي في تحقيؽ الكثير مف أنكاع الجهػاد، بالنفس بالجهاد

مػػف أجػػؿ ، كالجهػػاد السياسػػي يحتػػاج إلػػى مػػاؿ، فالجهػػاد التعميمػػي يحتػػاج إلػػى مػػاؿ" ؛لػػـ تكػػف كمهػػاإف 
كالجهػػػػاد اإلعبلمػػػػي يحتػػػػاج إلػػػػى مػػػػاؿ مػػػػف أجػػػػؿ النشػػػػرات كالمجػػػػبلت كاإلذاعػػػػات ، الدعايػػػػة كغيرهػػػػا

كاإلنفػػاؽ ، كالجهػػاد العسػػكرم يحتػػاج إلػػى المػػاؿ لتصػػنيع السػػبلح كالعتػػاد أك شػػرائ ، ....كالفضػػائيات
ى المجاهػػديف كعمػػى أسػػر الشػػهداء كيضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ الجهػػاد االقتصػػادم فنقػػكؿ كيػػؼ لبلقتصػػاد عمػػ

قامػػة المشػػاريع المسػػتقمة عػػف الهيمنػػة األجنبيػػة كلػػف يكػػكف ذلػػؾ إال بالمػػاؿ كلقػػد كردت اآليػػات فػػي ، كا 
  ".(2)ذكر الجهاد المالي

ـَ : فقػاؿ تعػالى ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقاْ     َّ ُ   ْ آَم  َ ُ   ْ َوَهوَٙمُرواْ     َ   َ ُ   ْ َوَٙموَهُدواْ   َ   َ ؿْ     ِّ اهللِّ   ِ  ِ بِقؾِ  َ ١َم    ِ ِٓم   َ  َ  ِ ِ ْ ٖمَِلْمَقاَِلِ   َ  ْ  َ ِ  ْ َوَأكُػِسِفؿْ    ِ ِ  ُ   َ َ  ُ َأ٥ْمَظؿُ   َ   ْ َ  َ ً َدَرَٙميً   َ    ِ   َ ٥ِمـتدَ   َ 

ِ  َ َوُأْوٮَمِئَؽ     ِّ اهللِّ  َ  ْ  ُ ُ   َ اٮْمَػوِئُزونَ   ُ  ُ ُهؿُ   َ   ِ   َ  ْ    [  20  :        ]التكبة .    

ِ  ُ  َ اْٜمُْمِمـُقنَ    ِ َّ َ إِكَََّم : كقاؿ تعالى  ْ ُ ْ ـَ     ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   آَمـُقا    َّ  َ َ  ُ  ِ ِ َوَر١ُمقٮمِفِ    ِ  َِّ ٖمِوهللَِّ    ْ   ُ  َّ ُ٘مؿَّ   َ  ْ َل ُ   َيْرَٗموُٖمقا  َ    َ  ْ ُ   َوَٙموَهُدوا  َ   َ ؿْ   َ  َ  ِ ِ ْ ٖمَِلْمَقاَِلِ   َ  ْ  َ ِ  ْ كُػِسِفؿْ َ  َ َوأَ    ِ ِ  ُ    ِ ِٓم    

ِ  َ ُأْوٮَمِئَؽ     َِّ اهللَِّ   َ ِ  ِ ١َمبِقؾِ   َ  ْ وِد٬ُمقنَ   ُ  ُ ُهؿُ   ُ  ُ   َ اٮمصَّ  ِ  َّ    [15: الحجرات].  

                                                           

الػػػديف النصػػػيحة هلل كرسػػػكل  كألئمػػػة  (  كتػػػاب اإليمػػػاف، بػػػاب قػػػكؿ النبػػػي  57/  21/  1صػػػحي  البخػػػارم )( 1)
 المسمميف كعامتهـ، مرجع سابؽ.

 .2تب العممية بيركت ػ بيركت، ط(، دار الك414، 413كتاب جند اهلل ثقافة كأخبلقان، سعيد حكل )( 2)
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َو َيو: بؿ كاعتبر  اهلل مف التجارة الرابحة في قكل  تعػالى ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ ُؽؿْ  َهْؾ  َآَم توَرةٍ  ٥َمتَٝم  َأُدٮمه  ِْمَ

ـْ  ُٗمـِجقُؽؿ ـُقنَ  *َأٮمِقؿٍ  ٥َمَذاٍب  م  وِهُدونَ  فِ َوَر١ُمقٮمِ  ٖمِوهللَِّ ُٗمْمِم ُؽؿْ  َٛمْٞمٌ  َذٮمُِؽؿْ  َوَأكُػِسُؽؿْ  ٖمَِلْمَقاٮمُِؽؿْ  اهللَِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َوُْمَ  ٮمَّ

 ، [11، 10: الصؼ] َٗمْعَؾُؿقنَ  ٭ُمـُتؿْ  إِن

ى اهللَّ إِنَّ : هـ عمى ذلؾ في الجنة حينما قػاؿ تعػالىدعك ك  ـَ  ا٢ْم٠َمَ  َوَأْمَقاََلُؿ َأكُػَسُفؿْ  اْٜمُْمِمـ٧ِمَ  ِم

 .[111: التكبة] ...اَلَـَّيَ  ؿُ ََلُ  ٖمَِلنَّ 

بالجماعػػػة المنقػػػذة المنكطػػػة بهػػػا رسػػػالة اإلسػػػبلـ أف تحػػػرص عمػػػى إقامػػػة المشػػػاريع  فحػػػرمه 
 .المالي لتغطية كؿ أنكاع الجهاد االستثمارية الخاصة بها حتى تستطيع تحقيؽ الجهاد

 : الجياد اإلعالميد. 

فاإلشػاعة كالحػرب  ؛هك مف مقدماتػ كهك مف أخطر أنكاع الجهاد بعد الجهاد العسكرم بؿ 
النفسػػػية التػػػي يسػػػتخدمها أعػػػداء اإلسػػػبلـ إف لػػػـ تكاجػػػ  بالبيػػػاف كالتكضػػػي  كبكػػػؿ الكسػػػائؿ اإلعبلميػػػة 

كلػذا كجػب عمػى الجماعػة المنقػذة ، سيككف لها دكر في الهزيمة النفسية الني تسبؽ الهزيمة العسكرية
كلقػد جػاء ، كع مػف الجهػادنػلبؿ لتقكيػة هػذا اكببذؿ كؿ الس، أف تضع نصب عينها تحقيؽ هذا الجهاد

تتتو َيتتتو: فػػػي قكلػػػ  تعػػػالى  األمػػػر الربػػػاني لمرسػػػكؿ  َ تتتورَ  َٙموِهتتتدِ  اٮمـَّبِتتتله  َأُّيه  َوا٪ْمُؾتتتظْ  َواْٜمُـَتتتو٫مِِؼ٧مَ  اٮْمُؽػَّ

 [73: التكبة]...٥َمَؾْقِفؿْ 

  .(1) ""عاممهـ بالشدة كالخشكنة إرهابا لهـ كقمعا لمحاكالت اعتدائهـ أم

 .(3)أف جهاد الكفار يككف بالسيؼ أما جهاد المنافقيف فيككف باليد كالمساف (2)لماكردماعتبر اك 

 [52: الفرقاف]٭َمبًِٞما ِٙمَفوًدا ٖمِفِ  َوَٙموِهْدُهؿ اٮمؽو٫مريـ ٗمطع ٫مًل: كجاء األمر كذلؾ في قكل  تعالى

                                                           

 (، مرجع سابؽ.269تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 1)
ـ(، مفكػػػر 1058 -974هػػػػ، 450- 364هػػػك أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد البغػػػدادم المشػػػهكر بالمػػػاكردم، )( 2)

مػػاـ فػػي الفقػػ  كاألصػػكؿ كالتفسػػير، كبصػػير بالعربيػػة. كػػاف مػػف ر  جػػاؿ السياسػػة إسػػبلمي. مػػف كجػػك  فقهػػاء الشػػافعية كا 
ا في مرحمتها المت خرة.  البارزيف في الدكلة العباسية كخصكصن

( كتػػاب الجهػػاد، بػػاب مػػف خػػاف غازيػػان فػػي أهمػػ ، كصػػحح  األلبػػاني فػػي صػػحي  الجػػامع 51/ 6سػػنف النسػػائي )( 2)
 (.593/ 1الصغير كزيادت  )

مف، الناشػػػر دار الكتػػػب العمميػػػة، (، المحقػػػؽ السػػػيد ابػػف عبػػػد المقصػػػكد بػػػف عبػػد الػػػرح2/382النكػػت كالعيػػػكف، )( 3)
 لبناف. -بيركت
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كا بػػػ  حتػػػى ينقػػػادكا بمػػػا فيػػػ  مػػػف فػػػرائض اهلل كيػػػدين؛جاهػػػدهـ بهػػػذا القػػػرآف جهػػػادان كبيران "أم 
ػػكلقػػد  .(1)" كيػػذعنكا لمعمػػؿ بػػ  طكعػػان ككرهػػان  قكلػػ  فػػي مفهػػـك الجهػػاد اإلعبلمػػي   رسػػكؿ اهلل   كض 

 :"(2) "يا أييا الناس جاىدوا في سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. 

مػف إظهػار  البػد ؛عف الجهاد اإلعبلمي كالجماعة المنقػذة كدكرهػا فػي تحقيقػ  كفي الحديث
كفػػػي المقابػػػؿ رفػػػع معنكيػػػات األمػػػة ، ز لمفضػػػائيات فػػػي تحقيػػػؽ الهزيمػػػة النفسػػػية لؤلعػػػداءالبػػػار الػػػدكر 

كػاف لمجهػاد اإلعبلمػي دكر فاعػؿ في حػرب حجػارة السػجيؿ مثبلن ف، اإلسبلمية بكاممها في هذ  األياـ
  .إلى جنب مع الجهاد العسكرم جنبان  كقكفان 

ف ك  أهميػة دليػؿ عمػى  لهػك  -ؿو كاعتقػا مف قتػؿو -ياـ ما يتعرض ل  اإلعبلميكف في هذ  األا 
 .الدكر الذم يقكمكف ب 

 :  الجياد العسكري

فالجهػػػاد  ؛حقػػػؽ العػػػزة كالنصػػػر كالتمكػػػيف لهػػػذ  األمػػػةتج كػػػؿ أنػػػكاع الجهػػػاد لتكهػػػك الػػػذم يتػػػك  
ُؽؿْ  ٭ُمْرهٌ  َوُهقَ  اٮْمِؼتَوُل  ٥َمَؾقُْؽؿُ  ٭ُمتَى  :في قكل  تعالى كاضحان  األمرب  العسكرم هك الذم جاء   َأن َسكَو٥مَ  ٮمَّ

ُؽؿْ  َٛمْٞمٌ  َوُهقَ  ٢َمْقًئو َٗمْؽَرُهقاْ  بهقاْ  َأن َو٥َمَسك ٮمَّ
ُؽؿْ  َذ   َوُهقَ  ٢َمْقًئو َُتِ  [216: البقػرة] َٗمْعَؾُؿتقنَ  َٓ  َوَأكتُتؿْ  َيْعَؾتؿُ  َواهللُّ ٮمَّ

ف كػاف مكركهػا لمػنفس البشػرية ففيػ  خيػره ، أباف القرآف أف القتػاؿ أك الجهػاد فػي سػبيؿ اهللفقد"  كثيػره  كا 
لطػػػػرد ؿ يبكسػػػػ، كرفػػػػع لرايػػػػة الحػػػػؽ كالعػػػػدؿ، كدفػػػػع لمظمػػػػـ، كاإلسػػػػبلـ، ألنػػػػ  إعػػػػبلء لكممػػػػة اهلل ؛لؤلمػػػػة

  .(3)المعتديف كاسترداد الحقكؽ"

 َٛمتْٞمٌ  َذٮمُِؽتؿْ  اهللِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َوَأكُػِسُؽؿْ  ٖمَِلْمَقاٮمُِؽؿْ  َوَٙموِهُدواْ  َو٘مَِؼوًٓ  ِٛمَػو٫ًمو اْكِػُرواْ : تعػالى لذلؾ قاؿك 

ُؽتتؿْ   كهػػذا أمػػره مػػف اهلل بػػالنفير كالجهػػاد فػػي سػػبيم  بػػؿ إف اهلل ، [41: التكبػػة] َٗمْعَؾُؿتتقنَ  ٭ُمـتتُتؿْ  إِن ٮمَّ
َو َيو: تعػالىيستجيبكف لداعي الجهاد فقػاؿ  يستنكر عمى الذيف يركنكف إلى الحياة الدنيا كال ـَ  َأُّيه تِذي  اٮمَّ

ـُقاْ  و٬َمْؾُتؿْ  اهللِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  اكِػُرواْ  ٮَمُؽؿُ  ٬ِمقَؾ  إَِذا ٮَمُؽؿْ  َمو آَم ْكَقو ٖمِوِْلََقوةِ  َأَرِوقُتؿ إَْرضِ  إ٨َِم  ا٘مَّ ـَ  اٮمده  َمَتتوعُ  ٫َمتََم  أِٛمتَرةِ  ِم

ْكقَو اِْلَقَوةِ  معاتبان كزاجران لممتثاقميف كالمتخمفيف عف الجهاد في سبيؿ ، [38: التكبة]  ٬َمؾِقٌؾ  إَِّٓ  أِٛمَرةِ  ِٓم  اٮمده
  :بؿ كمهددان لهـ بالعذاب في الدنيا كاآلخرة في قكل  تعالى اهلل رضىن بالحياة الدنيا كنعيمها

                                                           

 (، مرجع سابؽ.19/281جامع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم ) ( 1)
( كتاب الجهاد، باب مف خاف غازيان في أهم ، كصحح  األلباني في صحي  الجامع 51/ 6سنف النسائي ) ( 2)

 (.593/ 1الصغير كزيادت  )
 (، مرجع سابؽ.11/ 1التفسير الكسيط، لمزحيمي  )( 3)
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  َّٓ ْٖمُؽؿْ  َٗمـِػُروا إِ مػا مػف أمػة تركػت الجهػاد إال  عذاب الذلة في الدنيا ف، [39: التكبة] ...َأٮمِقًَم  ٥َمَذاًٖمو ُيَعذ 
 يكمفهػا الجهػادضرب اهلل عميها الذٌؿ ككمفها القعكد مف تنكيؿ األعداء  كاستقكائهـ عميها أضعاؼ مػا 

 .(1)في سبيؿ اهلل

عػػف بػػ م حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ تتخمػػى  ال  كة اإلسػػبلمية إلػػى العػػالـ قاطبػػة أألمػػة الػػدع دإذف البػػ
فكيػػػؼ فػػػإذا كػػػاف ذلػػػؾ لؤلمػػػة  (2) اتخػػػاذ كػػػؿ أسػػػباب القػػػكة كالعػػػزة كال أف تتػػػرؾ الجهػػػاد فػػػي سػػػبيؿ اهلل

ف أجػػػؿ الكصػػػكؿ باألمػػػة إلػػػى العػػػزة ـ مػػػاصػػػطفاها اهلل لحمػػػؿ رسػػػالة اإلسػػػبل المنقػػػذة التػػػي بالجماعػػػة
 كالتمكيف؟؟

 : شيادة حية

 : كرمز لمجياد "حماسحركة المقاومة اإلسالمية"يقول محمد أحمد الراشد متحدثا عن 

د بػػػؿ هػػػك الػػػذم يكلػػػ، فػػػالتغير صػػػفة دائمػػػة، فػػػي الجهػػػاد متميػػػزان  حمػػػاس اسػػػتحالت مػػػذهبان " 
، ؛ القيمػة الكبػرلريقػة حمػاس فػي الجهػادالػذم يجعػؿ لطكهذا هػك ، التحريؾ كال يركد عمى حاؿ كاحد

نمػػػػػػػػػا بمنهجيػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػاممةك  ؛فالقضػػػػػػػػػية غيػػػػػػػػػر متعمقػػػػػػػػػة بزعامػػػػػػػػػة كال بانتخابػػػػػػػػػات  كمنظكمػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػيـ ، ا 
بػداع قيادتهػا إنمػا هػك مػف نتػاج الفكػر الػذم ، كجدارة حماس فػرع لكضػكح الطريقػة، كخطط متكاممة كا 

 .(3) " تؤمف ب 

كحمػػاس حمقػػة فػػي سمسػػمة كراثػػة النبػػكة ذات  :شػػرعية الجهػػاد الػػذم تبنتػػ  حمػػاس قػػائبلن  مبينػػان 
  (4) جهاد كانتخبكا أميران مكهي عصبة مف أكلي العـز تنادكا ل .....الحديد

كلكنهـ يتبعكف لتنظيـ ، مف الرجاؿإف حماس مف أكلي العـز أنك  إلى أمر مهـ كلعمى هنا 
حياء   .فريضة الجهاد في األمة هك تنظيـ اإلخكاف المسمميف الذم أخذ عمى عاتق  إعبلء كممة اهلل كا 

إذف هي الجماعة المنقذة التي أخذت عمى عاتقها إنقاذ األمة مػف ذلهػا كضػعفها إلػى العػزة 
 .كالقكة كالتمكيف

ر صػفقة كفػاء األحػرار كالتػي كػاف ٍكػذً البػد مػف عػف اإلنقػاذ كالجماعػة المنقػذة كفي الحػديث 
القػػكة ك  ةألمنيػػمػػع القػػكة ا، لقػػكة العسػػكريةمػػت اككيػػؼ الت ، لمقػكة دكر فػػي اسػػتنقاذ األسػػرل مػػف السػػجكف

 : السياسية

                                                           

 (، مرجع سابؽ.1655/(3)-في ظبلؿ القرآف، سيد قطب( 1)
 (.861/ 1انظر المرجع السابؽ، لمزحيمي )( 2)
 ـ . 2006هػ / 1426(، مكتبة كمطبعة دار المنارة، ط األكلى، 5/6رمزيات حماسكية، )( 3)
 (.  183، 182/ 4حمد أحمد الراشد )انظر: أصكؿ االفتاء كاالجتهاد التطبيقي في نظريات فق  الدعكة م( 4)
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 القكة العسكرية في اختطاؼ الجندم.  .1

القػػػكة األمنيػػػة فػػػي تحقيػػػؽ السػػػرية كالكتمػػػاف فكانػػػت المحافظػػػة عمػػػى الجنػػػدم خمػػػس سػػػنكات  .2
 كنصؼ. 

كفػػي المنػػاكرة مػػع العػػدك أثنػػاء ، ككيػػؼ كػػاف لهػػا دكر فػػي حمايػػة المقاكمػػة أكالن القػػكة السياسػػية  .3
  .كضات لتحقيؽ الصفقة ب قؿ الخسائرالمفا

كقػد  اإف الجهاد في سػبيؿ اهلل مػف العبػادات التػي يحبهػا اهلل كيحػب أهمهػ: أقكؿ كفي الختاـ
ـَ  َُيِىه  اهللََّ إِنَّ : كض  ذلؾ في قكل  تعالى ِذي و ١َمبِقؾِفِ  ِٓم  ُيَؼوٗمُِؾقنَ  اٮمَّ ُؿ َصػًّ ْرُصقٌص  ُٖمـَقونٌ  ٭َمَلهنَّ  .[4: الصؼ]مَّ

بهُفؿْ  ٖمَِؼْقمٍ  اهللُّ َيْلِت  ٫َمَسْقَف ...: ل  تعالىقك في  ك
بهقَكفُ  َُيِ

يٍ  َوَُيِ ةٍ  اْٜمُْمِمـ٧ِمَ  ٥َمَٝم  َأِذٮمَّ ـَ  ٥َمَٝم  َأ٥ِمزَّ   اٮْمَؽو٫مِِري

وِهُدونَ  و٫ُمقنَ  َوَٓ  اهللِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َُيَ   [.54: المائدة] ...ِٔئؿٍ  ٮَمْقَميَ  خَيَ

د فػي سػبيم  مقػدـ عمػى اآلبػاء كاألبنػاء كاألزكاج كالعشػيرة ككذلؾ أراد أف يككف حب  كرسكل  كالجهػا
 َوَأْٖمـَتوُؤ٭ُمؿْ  آَٖمتوُؤ٭ُمؿْ  ٭َمتونَ  إِنْ  ٬ُمتْؾ : فقػاؿ تعػالى ككؿ ما في هذ  الحيػاة الػدنيا مػف تجػارة كمسػكف كأمػكاؿ

٫ْمُتُؿقَهو َوَأْمَقاٌل  َو٥َمِشَٞمُٗمُؽؿْ  َوَأْزَواُٙمُؽؿْ  َوإِْٛمَقاُكُؽؿْ  وَرةٌ  ا٬ْم٠َمَ َش  َوِْمَ ـُ  ٭َمَسوَدَهو ْقنَ ََتْ    ...َأَٚمىَّ  َٗمْرَوْقهَنَو َوَمَسو٭مِ

 .[24: التكبة]
 .كمف الصادقيف في حب اهلل كرسكل  نس ؿ اهلل أف نككف مف المجاهديف
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 األمر بالمعروف والنيي عن المنكر: الراب المطمب 
ر صػفتيف مػف ًذٍكػنقػذة البػد عف الشمكلية كالتكامؿ أحد خصػائص الجماعػة المفي الحديث 

 : المنكراألمر بالمعركؼ كالنهي عف  لهما دكره بارز في تحقيؽ مهمة اإلنقاذ أال إنهما؛

ـُؽؿْ  َوٮْمتَُؽـ: قاؿ تعالى، فهما الطريؽ إلى الفبلح .1 يٌ  م   َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوٜمَْْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ  اخْلَْٞمِ  إ٨َِم  َيْد٥ُمقنَ  ُأمَّ

ـِ    .[104: ]آؿ عمراف اْٜمُْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأوٮَمِئَؽ  ۖ   اْٜمُـَؽرِ  ٥َم

يٍ  َٛمْٞمَ  ٭ُمـُتؿْ  :قاؿ تعالى، كهما شرط خيرية هذ  األمة .2 ًْ  ُأمَّ  َوَٗمـَْفْقنَ  ٖمِوْٜمَْعُروِف  َٗمْلُمُرونَ  ٮمِؾـَّوسِ  ُأْٛمِرَٙم

ـِ   .[110: ]آؿ عمراف ...اْٜمُـَؽرِ  ٥َم

تتَوا: ككف النجػػاة مػػف الخسػػراف كقػػد تبػػيف ذلػػؾ فػػي قكلػػ  تعػػالىمػػا ػتكبه .3 كَستتونَ  إِنَّ  ۚ  ٮْمَعْْصِ  ٮَمِػتتل اإْلِ

َّٓ  ۚ  ُٛمْن  ـَ  إِ ِذي ـُقا اٮمَّ وِِلَوِت  َو٥َمِؿُؾقا آَم ْٟمِ  َوَٗمَقاَصْقا ٖمِوِْلَؼ   َوَٗمَقاَصْقا ۚ   اٮمصَّ   .[3-1: ]العصر ٖمِوٮمصَّ

أف تكػكف خي ػرة قكيػة كاعيػة قائمػة عمػى تبرز صكرة الجماعة التي يريدها اهلل مف خبلؿ ما سبؽ 
د ةو كتعػػاكفو كتػػآخو حراسػػة الحػػؽ ك  ػػكى كهػػي أعمػػى كأنصػػع  (1)الخيػػر متكاصػػية بػػالحؽ كالصػػبر فػػي مى

عبلء كممت .صكرة لمجماعة المنقذة التي اصطفاها اهلل لحمؿ رسالت  ك   ا 

 : األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر في كتب المغة يجد لمعانيكالمتتبع 

 أف المعركؼ كؿ شيء كاض  جمي حسف مرتفع عاؿ. . أ

 .(2)كاض الغير ر هك المجهكؿ المستتر القبي  نككأف الم . ب

لتنػػػاؿ  ؛عمػػػى هػػػذ  األمػػػة أف تػػػ مر بػػػالمعركؼ كتنهػػػي عػػػف المنكػػػر فسػػػبحاف الػػػذم أكجػػػب
أمػػة كاضػػحة متبعػػة لمنػػكر بػػؿ مشػػعة نػػكران بإيمانهػػا كتطبيقهػػا ، فػػي الػػدنيافهػػي ، السػػعادة فػػي الػػداريف

ؾ إال مػف خػبلؿ الجماعػة المنقػذة التػي كلف يككف ذل، يفيض هذا النكر عمى غيرها مف األمـ، لمشرع
ف المتتبػػع آليػػات القػػرآف الكػػريـ التػػي كرد ، ت خػػذ عمػػى عاتقهػػا األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػػر كا 
 : فيها األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر يبلحظ ما يمي

 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.6/3968انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب  )( 1)
/ 2انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بػف حمػد بػف عمػي الفيػكمي، المكتبػة العمميػة، بيػركت )( 2)

زيػػػات، ماجػػػد عبػػػد القػػػادر، محمػػػد (، كالمعجػػػـ الكسػػػيط، لعػػػدد مػػػف المػػػؤلفيف إبػػػراهيـ مصػػػطفى، أحمػػػد ال925، 402
 (، مجمع المغة العربية بالقاهرة.952، 2/595النجار، )
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 أف األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر حكمهما الكجكب. .1

المنكر دليػؿ عمػى فرضػية إقامػة جماعػة تحمػؿ رسػالة اإلسػبلـ أف األمر بالمعركؼ كالنهي عف  .2
 أال كهي الجماعة المنقذة.

 أف األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر دليؿ الكالء بيف المؤمنيف. .3

 أف األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر نكع مف أنكاع الجهاد. .4

 ىو الوجوب.ألمر بالمعروف والنيي عن المنكر حكم ا: أوالً 
 : القرآنيالدليل 

ُ  َوٮْمتَُؽـ: قاؿ تعالى  َ  ْ ـُؽؿْ   َ  ُ  ْ م  يٌ       ُ   َ َيْد٥ُمقنَ   ُ  َّ ٌ ُأمَّ  ْ ِ اخْلَْٞمِ    ِ َ إ٨َِم   َ  ْ َ ُ   َ َوَيْلُمُرونَ     ْ  ُ  ْ  َ ُ   ِ ٖمِوٜمَْْعُروِف   َ   ْ َ ْ ْ  َ َوَيـَْفْقنَ    ِ   َ ْ  َ ـِ   َ  َ  ِ اْٜمُـَؽرِ   َ  ِ ٥َم  ُ ْ َ  ِ َ َوُأْوٮَمئَِؽ      ْ  ُ   ُ  ُ ُهؿُ   َ 

ُ   َ اْٜمُْػؾُِحقنَ  ِ  ْ ُ ْ   [104: آؿ عمراف]. 

"فػػػػي اآليػػػػة دليػػػػؿ عمػػػػى كجػػػػكب األمػػػػر بػػػػالمعركؼ كالنهػػػػي عػػػػف : يقػػػػكؿ اإلمػػػػاـ الشػػػػككاني
 ". (1).. كهك مف أعظـ كاجبات الشريعة كأصؿ عظيـ مف أصكلها.لمنكرا

كاآلخػػر أنػػ  فػػرض ، كجػػكب األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػػر: قػػد حػػكت اآليػػة معنيػػيف أحػػدهماك 
كأجمػػع السػػمؼ  اهلل  رسػػكؿي   ي نىػػفػػي مكاضػػع مػػف كتابػػ  كبي  ..كأكػػد اهلل عمػػى كجكبهمػػا .عمػػى الكفايػػة

 (2)  .عمى كجكب كفقهاء األمصار

إف قػاـ بػ  طائفػػة  ؛ـ العمػـمُّػعى تيميػة أنػ  فػرض كفايػة كالجهػػاد كتى  شػيخ اإلسػبلـ ابػػف فبػي   كقػد
  (3).مف الناس سقط عف الباقي

   :                الدليل من السنة
َفـِنْن ، َسـاِنوِ َفِنْن َلْم َيْسـَتِطْ  َفْمُيْنِكـْرُه ِبمِ ، َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا َفْمُيْنِكْرُه ِبَيِدهِ  ": حديث رسكؿ اهلل  .1

مػف خػبلؿ شػرح  لمحػديث  (5)يؤكػد النػككم .(4)"  َلْم َيْسَتِطْ  َفْمُيْنِكْرُه ِبَقْمِبِو َوَذاَك َأْضـَعُف اإِليَمـانِ 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.1/423فت  القدير، )( 1)
 (، دار إحياء التراث العربي بيركت. 2/315هػ، )1405أحكاـ القرآف لمجصاص تحقيؽ محمد صادؽ القمحاكم ( 2)
 ، مرجع سابؽ.(28/123انظر: مجمكع الفتاكم، ابف تيمية )( 3)
( كتاب اإليماف، باب بياف كػكف النهػي عػف المنكػر مػف اإليمػاف، كأف اإليمػاف يزيػد 49/  69/ 1صحي  مسمـ )( 4)

 كينقص، كأف األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر كاجباف.
ػػا1278 -1234هػػ، 676 - 631محيػي الػػديف أبػػك زكريػا يحيػػى بػػف شػرؼ الحػػكراني الشػػافعي، )( 5)  ـ(، كػػاف إمامن

 بارعنا حافظنا أم ارنا بالمعركؼ كناهينا عف المنكر.
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"كقد تطابؽ عمى كجكب األمر بالمعركؼ كالنهي : عمى أن  أمر إيجاب بإجماع األمة. في قكل 
جماع األمة  .(1)عمى ذلؾ (بكممة )فميغير  كاستدؿ عف المنكر" الكتاب كالسنة كا 

  َةْبَل َأْن َتْدُعوا َفـاَل ُيْسـَتَجاَب َلُكـمْ ، َواْنَيْوا َعِن اْلُمْنَكرِ ، ُمُروا ِباْلَمْعُروفِ   ": حديث رسكؿ اهلل  .2
"  ( 2) .  

 كهذا دليؿ عمى كجكب األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر كبذؿ الجهد في ذلؾ.
 .الجماعة المنقذة عن المنكر ىما دليل فرضية إةامةاألمر بالمعروف والنيي  : ثانياً 

استدؿ العمماء عمى ذلؾ مف نفس اآليػة التػي تكجػب األمػر بػالمعركؼ كالنهػي عػف المنكػر 
٬مقٮمف ففي ، نصرة الديف كعزة األمة في الجماعة بهذا األمر ليككف لها أثرهامؤكديف عمى أهمية قياـ 

تتـُؽؿْ  َوٮْمتتَتُؽـ :ٗمعتتو٨م تتيٌ  م  عمػػى المسػػمميف جميعػػان تكػػكيف أمػػة منظمػػة أكجػػب ، [104: آؿ عمػػراف] ...ُأمَّ
اعػػة كعمػػى هػػذ  الجم، أحػػدان كتقػػكؿ الحػػؽ كترفػػع الظمػػـ كال تخشػػى فػػي اهلل لكمػػة الئػػـ مكحػػدة ال ترهػػب

كالنهػػي عػػف المنكػػر ، ر كاألمػػر بػػالمعركؼ الػػذم يقػػر  الشػػرع كالعقػػؿالمنظمػػة مهمػػة الػػدعكة إلػػى الخيػػ
 .(3)الذم يقبح  الشرع كالعقؿ

القيادة كيؤكد عمى أهمية  ب نها جماعة منظمة لها قيادة : رشيد رضا محمد كيكض  األمر
ثػـ إف كػكف القػائميف بػاألمر كالنهػي أمػة تسػتمـز أف : تى ال يكػكف األمػر فكضػى فػي قكلػ لمجماعة ح

البػدف فػالرأس هػك مركػز تػدبير  ر رياسة يكػكف مخػتبلن كمعػتبلن ألف أمر الجماعة بغي، يككف لها رياسة
مصػػدر النظػػػاـ  -أم الجماعػػة –كتصػػريؼ األعضػػاء فػػي أعمالهػػػا ككػػذلؾ يكػػكف رئػػيس هػػػذ  األمػػة 

 .(4)كتكزيع األعماؿ عمى القائميف

أف األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر هك دكر الجماعة إذف مف خبلؿ هذ  اآلية يتض  
لتي كضعت نصب عينها إعبلء الجماعة ا، المنقذة التي أخذت عمى عاتقها إنقاذ البشرية مف الفساد

كبػرز ، كالكصكؿ األمة اإلسبلمية إلى العزة كالتمكيف ليعـ اإلسبلـ كالسبلـ الكػكف كمػ  كممة اهلل 
ـَ : ذلؾ في قكل  تعالى ِذي ـَّوُهؿْ  إِن اٮمَّ ؽَّ َْرضِ  ِٓم  مَّ ْٕ ًَلةَ  َأ٬َموُمقا ا ٭َموةَ  َوآَٗمُقا اٮمصَّ ـِ  َوهَنَْقا ٖمِوْٜمَْعُروِف  َوَأَمُروا اٮمزَّ  ٥َم

 .[41: الحػج] ...اْٜمُـَؽرِ 

                                                           

 ق، دار إحياء التراث العربي ػ بيركت. 1392، 2(، ط2/22شرح النككم عمى مسمـ )( 1)
(، كتػاب الفػتف، بػاب قكلػ  تعػالى: ييػا أيهػا الػذيف آمنػكا عمػيكـ أنفسػكـ ، قػاؿ شػعيب 1327/ 2سػنف ابػف ماجػ  )( 2)

 (: حسف لغير .12/49مسند أحمد )األرناؤكط في هامش تحقيق  ل
 (، مرجع سابؽ.1/224التفسير الكسيط لمزحيمي )( 3)
 (، مرجع سابؽ.4/47انظر تفسير المنار، )( 4)
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يٍ  َٛمْٞمَ  ٭ُمـُتؿْ  :قكل  تعػالىتفسير األمة في  كمف أجمؿ ما قرأت في الحديث عف ًْ  ُأمَّ  ُأْٛمِرَٙمت

ػمي  -مػا قالػ  سػيد قطػب فػي هػذا المقػاـ [ 110: ]آؿ عمػراف ...ٮمِؾـَّوسِ  ران إخػراج األمػة كدفعهػا عمػى ك  صى
"كيػػؼ تخػػرج هػػذ  األمػػة : -النظػػر إلػػى اليػػد المػػدبرة المطيفػػة  مسػػرح الكجػػكد فػػي كممػػة "أخرجػػت" الفتػػان 

  (1).إخراجان كتدفعها إلى الظهكر دفعان مف ظممات الغيب

بهُفؿْ  ٖمَِؼْقمٍ  اهللُّ َيْلِت  ٫َمَسْقَف ...: لىكلعم  يحضرني في نفس المقاـ قكؿ اهلل تعا
  ...َوَُيِبهقَكفُ  َُيِ

 .[54: المائدة]

اهلل هػػػػك الػػػػذم بػػػػؿ إف  ؛أنفسػػػػهـف ـ يػػػػ تكا مػػػػلقػػػػـك سػػػػي تي بهػػػػـ اهلل كلػػػػمبٌينػػػػان لنػػػػا أف هػػػػؤالء ا
في آؿ عمراف كالتػي هػي خيػر أمػة أخرجػت لمنػاس كالقػـك  (كما أظف كممة )أمة، اصطفاهـ كاختارهـ

الجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل لحمػػؿ رسػػالت  كرفػػع إال ، الػػذيف يحػػبهـ اهلل كيحبكنػػ  فػػي المائػػدة
تتيٍ  َٛمتْٞمَ  ٭ُمـتتُتؿْ  :قكلػ  تعػالىف. رايتػ  ًْ  ُأمَّ ـِ  َوَٗمـَْفتْقنَ  ٖمِتتوْٜمَْعُروِف  َٗمتْلُمُرونَ  ٮمِؾـَّتتوسِ  ُأْٛمِرَٙمت ـُتتقنَ  اْٜمُـَؽترِ  ٥َمتت  َوُٗمْمِم

بهُفؿْ  ٖمَِؼْقمٍ  اهللُّ َيْلِت  ٫َمَسْقَف ...: كقكلػ  تعػالى، [110: آؿ عمراف] ...ٖمِوهللِّ
بهقَكتفُ  َُيِ

تيٍ  َوَُيِ  اْٜمُتْمِمـ٧ِمَ  ٥َمتَٝم  َأِذٮمَّ

ةٍ أَ  ـَ  ٥َمَٝم  ٥ِمزَّ وِهُدونَ  اٮْمَؽو٫مِِري و٫ُمقنَ  َوَٓ  اهللِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َُيَ  دليؿ عمى ذلؾ.، [54: ]المائدة  ...ِٔئؿٍ  ٮَمْقَميَ  خَيَ

 : دليل الوالء بين المؤمنين مر بالمعروف والنيي عن المنكراأل: ثالثاً 
ـُتتقنَ : قػػاؿ تعػػالى ُ   َ َواْٜمُْمِم  ِ  ْ ُ ْ ِ  َ  ُ َواْٜمُْمِمـَتتوُت   َ    ْ ُ ْ ُ  ْ َٖمْعُضتتُفؿْ   َ   ُ  ْ ْ  ِ َأْوٮمِ   َ  ْ  ٍ َٖمْعتتضٍ   َ   َقتتوءَ  ُ   َ َيتتْلُمُرونَ   َ   ُ  ْ ُ   ِ ٖمِتتوْٜمَْعُروِف   َ   ْ َ ْ ْ  َ َوَيـَْفتتْقنَ    ِ   َ ْ  َ ـِ   َ    َ  ِ ٥َمتت

َ  ِ اْٜمُـَؽرِ   ُ ْ  ...   [71: التكبة]. 

، منكػر دليػؿ فرضػية إقامػة الجماعػةأف األمػر بػالمعركؼ كالنهػي عػف ال لنا فيمػا سػبؽ تبىي فى 
 عة إال أف تككف قائمة عمى الكالء؟؟كيؼ ستككف جماف

الػػكالء مػػف اهلل لممػػؤمنيف فػػي قكلػػ   د مػػف ًذٍكػػرالء بػػيف المػػؤمنيف ال بػػالحػػديث عػػف الػػك كقبػػؿ 
ـَ  َوِٕمه  اهللُّ: تعػالى ِذي ـُقاْ  اٮمَّ ِرُٙمُفؿ آَم ـَ  خُيْ ُؾََمِت  م  ف هلل كيتبعػ  كالء المػؤمني، [257]البقػرة   ...اٮمـهتُقرِ  إ٨َِم  اٮمظه

تتتََم : فػػػي قكلػػػ  تعػػػالى كرسػػػكل   : ثػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ قػػػاؿ تعػػػالى، [55: ]المائػػػدة ...َوَر١ُمتتتقٮُمفُ  اهللُّ َوٮمِتتتقهُؽؿُ  إِكَّ
... َـ ِذي ـَ  آَمـُقاْ  َواٮمَّ ِذي ًَلةَ  ُيِؼقُؿقنَ  اٮمَّ ٭َموةَ  َوُيْمُٗمقنَ  اٮمصَّ إذف هك الكالء القائـ ، [55: المائدة]  را٭معقن وهؿ اٮمزَّ

ـُتتقنَ : بينػػ  كبػػيف عبػػاد  ثػػـ الػػكالء بيػػنهـ أنفسػػهـ فػػي قكلػػ  تعػػالى  ْوٮمَِقتتوءأَ  َٖمْعُضتتُفؿْ  َواْٜمُْمِمـَتتوُت  َواْٜمُْمِم

 .[71]التكبة ...َٖمْعضٍ 

 
                                                           

 (، مرجع سابؽ.1/446انظر في ظبلؿ القرآف، )( 1)
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 : مالحظة ميمة 
فػػي سػػكرة المائػػدة كرد الحػػديث عػػف الػػكالء هلل كلمرسػػكؿ كلممػػؤمنيف بعػػد التحػػذير مػػف الػػكالء 

َو َيولميهكد كالنصارل في قكل  تعالى  ـَ  َأُّيه ِذي  [.51: ةالمائد] ...َأْوٮمَِقوء َواٮمـََّصوَرى اٮْمقَُفقدَ  َٗمتَِّخُذواْ  َٓ  آَمـُقاْ  اٮمَّ

كفػػي سػػكرة التكبػػة جػػاء الحػػديث عػػف الػػكالء بػػيف المػػؤمنيف بعػػد الحػػديث عػػف العبلقػػة بػػػيف 
تتـ َٖمْعُضتتُفؿ َواْٜمُـَو٫مَِؼتتوُت  اْٜمُـَتتو٫مُِؼقنَ : المنػػافقيف فػػي قكلػػ  تعػػالى ـِ  َوَيـَْفتتْقنَ  ٖمِتتوْٜمُـَؽرِ  َيتتْلُمُرونَ  َٖمْعتتضٍ  م   ٥َمتت

الهػػدؼ منػػ  مكاجهػػة مػػؤامرات ، لػػكالء بػػيف المػػؤمنيفمػػف ذلػػؾ أف ا يتضػػ ، [67: التكبػػة] ...اْٜمَْعتتُروِف 

تو  َ  َيتو   :ثػـ الجهػاد بالسػيؼ فقػاؿ تعػالى، المنافقيف كالكافريف باألمر بػالمعركؼ كالنهػي عػف المنكػر َ َ َأُّيه   َ  ه

ِ  ْ َٙموِهدْ      َّ ِ ه اٮمـَّبِله  ورَ    َ  ُ  َّ  َ اٮْمُؽػَّ  ْ ِ  َ َواْٜمُـَو٫مِِؼ٧مَ     ِ  َ ُ ْ ُ  ْ َوا٪ْمُؾظْ   َ    ْ ِ  ْ ٥َمَؾقِْفؿْ   َ    ْ  َ  َ...       [73: التكبة] ،"بالسيؼ كالمنافقيف  ف مر  اهلل بجهاد الكفار
 .(1)بالمساف"

 : األمر بالمعروف والنيي عن المنكر نوع من أنواع الجياد: رابعاً 

َ  ْ ٫َموْصَدعْ : قاؿ تعػالى َ  ُ ُٗمْمَمرُ    ِ َ ٖمََِم   َ   ْ  ْ ِ  ْ َوَأ٥ْمِرْض   ُ   ْ  َ ـِ   َ  ت٭م٧ِمَ   َ  ِ ٥َمت ِ ِ َ اٜم٩ُْْمِ ْ ُ ْ   [ 94: الحجػر] ، أم بمػغ مػا ايٍنػًزؿى إليػؾ

 ُٖمـَتلَّ  َيتو :تعػالى اؿقػك ، (2)آيػات اهللمف ربؾ كال تمتفت إلى المشركيف الذيف يريػدكف أف يصػدكؾ عػف 

ًَلةَ  َأ٬ِمؿِ  ـِ  َواْكفَ  ٖمِوْٜمَْعُروِف  َوْأُمرْ  اٮمصَّ ـْ  َذٮمَِؽ  إِنَّ  َأَصوَٖمَؽ  َمو ٥َمَٝم  َواْصِٟمْ  اْٜمُـَؽرِ  ٥َم ُُمتقرِ  ٥َمتْزمِ  ِم ْٕ ، [17: لقمػاف]  ا

يتعػرض لػؤلذل مػف فكممة اصبر في هذ  اآلية دليؿ عمى أف اآلًمػر بػالمعركؼ كالنػاهي عػف المنكػر 
 (3)الناس كلهذا جاء األمر بالصبر.

بػػػالمعركؼ  رى ًمػػػآلالصػػػبر كالعػػػـز مػػػف صػػػفات المجاهػػػد كفػػػي هػػػذا يقػػػكؿ ابػػػف تيميػػػة "فػػػإف اف
  (4)هك مجاهد"فإنما

عمػػى السػػمع كالطاعػػة فػػي المنشػػط  بايعنػػا رسػػكؿ اهلل »: كفػػي قػػكؿ عبػػادة بػػف الصػػامت
ال نخػػػاؼ فػػػي اهلل لكمػػػة ، ـ أك نقػػػكؿ بػػػالحؽ حيثمػػػا كنػػػاكأف نقػػػك ، كأف ال ننػػػازع األمػػػر أهمػػػ ، كالمكػػػر 
ألنهػػا تعػػرض صػػاحبها لمقتػػؿ كاالعتقػػاؿ  ؛قػػكؿ كممػػة الحػػؽ هػػي مػػف الجهػػاددليػػؿ عمػػى أف ، (5)«الئػػـ

                                                           

 (، مرجع سابؽ.14/359)-جامع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم( 1)
 (، مرجع سابؽ.4/551ير  )تفسير القرآف العظيـ، ابف كث( 2)
 (.6/338المرجع السابؽ، )( 3)
 (  تحقيؽ محمد عزيز شمس، دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع.383جامع المسائؿ، )( 4)
(، كتػػاب اإلمػػارة، 3/1470(، كتػػاب األحكػػاـ، بػػاب كيػػؼ يبػػايع النػػاس اإلمػػاـ، كمسػػمـ )9/77/7199البخػػارم )( 5)

 معصية. باب كجكب طاعة األمراء في غير
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كال  (1) " َأْعَظـِم اْلِجَيــاِد َكِمَمـَة َحــقٍّ ِعْنـَد ُســْمَطاٍن َجــاِئرٍ   ": كلقػد كضػػ  ذلػؾ فػي قكلػػ  ، كغيػر ذلػؾ
 إِنَّ : ر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر مف أنكاع الجهاد إال مػا كرد فػي قكلػ  تعػالىعمى أف األم ؿ  أدى 
ـَ  ا٢ْم٠َمَى اهللَّ و ٥َمَؾْقفِ  َو٥ْمًدا َوُيْؼَتُؾقنَ  ٫َمَقْؼُتُؾقنَ  اهللِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  ُيَؼوٗمُِؾقنَ  اَلَـَّيَ  ََلُؿُ  ٖمَِلنَّ  َوَأْمَقاََلُؿ َأكُػَسُفؿْ  اْٜمُْمِمـ٧ِمَ  ِم  َٚمؼًّ

ـْ  َواٮْمُؼْرآنِ  َواإِلكِجقؾِ  ْقَراةِ اٮمتَّ  ِٓم  ـَ  ٖمَِعْفِدهِ  َأْؤَم  َوَم واْ  اهللِّ ِم ِذي ٖمَِبْقِعُؽؿُ  ٫َمو١ْمَتب٩ِْمُ  اٮْمَػتْقزُ  ُهتقَ  َوَذٮمِتَؽ  ٖمِتفِ  َٖمتوَيْعُتؿ اٮمَّ

: تعػػالى فقػػاؿ، ذيف بػػاعكا أنفسػػهـ كأمػػكالهـ هلللػػصػػفات امكاثػػـ أتػػى بعػػدها ب ، [111: التكبػػة]  اٮْمَعظِتتقؿ
 ِوِئُحقنَ  اِْلَوِمُدونَ  اٮْمَعوٖمُِدونَ  ُبقنَ اٮمتَّوئ ا٭مُِعتقنَ  اٮمسَّ توِٙمدونَ  اٮمرَّ ـِ  َواٮمـَّتوُهقنَ  ٖمِتوْٜمَْعُروِف  أِمتُرونَ  اٮمسَّ  اْٜمُـَؽترِ  ٥َمت

تت اهللِّ ِِلُتتُدودِ  َواِْلَتتو٫مُِظقنَ  ِ اآلمػػركف بػػالمعركؼ كالنػػاهكف عػػف : كالشػػاهد، [112: التكبػػة] اْٜمُتتْمِمـ٧ِمَ  َوَٖم٩م 
جػػػرت سػػػنة األنبيػػػاء كالمرسػػػميف السػػػمؼ الصػػػالحيف عمػػػى الػػػدعكة إلػػػى الخيػػػر كاألمػػػر "كقػػػد ، المنكػػػر
ف كاف محفكفبالم ؿ في سبيؿ ذلؾ مػنهـ مػف تً ان بالمكار  كالمخاكؼ ككـ قي عركؼ كالنهي عف المنكر كا 

 .(2)يؽ فكانكا أفضؿ الشهداء"د  نبي كصً 

ـُقنَ  ٭َمونَ  َوَمو: قكل  تعػالى كفي  يً  ٮمَِقـِػُرواْ  اْٜمُْمِم ـُْفؿْ  ٫مِْر٬َميٍ  ٭ُمؾ   ِمـ َكَػرَ  ٫َمَؾْقَٓ  ٭َمآ٫مَّ ُفتقاْ  ٣َمآِئَػيٌ  م  َقَتَػؼَّ  ٮم 

ـِ  ِٓم  ي  : دليؿ أنهما مف أنكاع الجهاد، [122: التكبة] ََيَْذُرونَ  ٮَمَعؾَُّفؿْ  إٮَِمْقِفؿْ  َرَٙمُعقاْ  إَِذا ٬َمْقَمُفؿْ  َوٮمُِقـِذُرواْ  اٮمد 

ذركا" دلػػت عمػػى األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػف فكممػػة "نفػػر" تػػدؿ عمػػى الجهػػاد ككممػػة "كلينػػ
 .(3)"أف هناؾ تبلزمان بيف الجهاد كاألمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر" : المنكر كالحقيقة

فالجهػػػاد هػػػك الطريػػػؽ إلػػػى ، هػػػذا الػػػتبلـز هػػػك أسػػػاس التمكػػػيف لهػػػذ  األمػػػة كأسػػػاس عزتهػػػاك 
يكػكف المجتمػع المسػمـ قكيػان نقيػان   مر بالمعركؼ كالنهػي عػف المنكػر كبػبالتمكيف يككف األ ك التمكيف

نَّ ...: متماسكان متناصحان يستحؽ قكل  تعالى هُ  َمـ اهللَُّ َوٮَمَقـُْصَ   [40: الحػج] ٥َمِزيزٌ  ٮَمَؼِقي   اهللََّ إِنَّ  َيـُْصُ

، كنصػر اهلل يكػكف بػاألمر بػالمعركؼ كالنهػي عػف المنكػر، فنصر اهلل يككف بإقامػة شػريعت 
إذف هي الجماعة المنقذة التي تحرص عمى كؿ هذا كهي التي قػاؿ فيهػا  ؛هادنصر اهلل يككف بالجك 

 .[56: المائدة] اٮْمَغوٮمُِبقنَ  ُهؿُ  اهللِّ ِٚمْزَب  ٫َمنِنَّ ...: الحؽ تبارؾ كتعالى

 

 

                                                           

(، كتاب الفتف، باب األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر، كصحح  األلباني 1330/4012/ 2سنف ابف ماج  )( 1)
 (.248/ 1في صحي  الجامع الصغير كزيادت  )

 (، مرجع سابؽ.4/27تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 2)
 بيركت. –ية (، دار الكتب العمم364جند اهلل ثقافة كأخبلقان، سعيد حكل )( 3)
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 :  الفرق بين الدعوة إلى اهلل واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر
لمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػػر همػػا أمػػر يعتبػػر أف الػػدعكة إلػػى اهلل كاألمػػر بػػا العممػػاء بعػػض

كلػػذلؾ نجػػدهـ يتحػػدثكف عػػف أسػػاليب ككسػػائؿ األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػػر كيسػػتدلكف ؛كاحد
تتَؽ  ١َمتتبِقؾِ  إ٨ِِم  اْدعُ : باآليػػات التػػي تتحػػدث عػػف أسػػاليب الػػدعكة مثػػؿ قكلػػ  تعػػالى ْؽَؿتتيِ  َرٖم   َواْٜمَْق٥ِمَظتتيِ  ٖمِوِْلِ

ـُ  ِهتَل  تِلٖمِتوٮمَّ  َوَٙمتوِدَْلُؿ اِْلََسـَيِ  َٓ  :كفػي قكلػ ، [125: النحػؿ]  ...َأْٚمَست ًٓ  ٮَمتفُ  ٫َمُؼتق ق ـًتو ٬َمتْق تفُ  ٮمَّ َعؾَّ رُ  ٮمَّ  َأوْ  َيَتتَذ٭مَّ

 .[44: ]ط خَيَْشك

ف كف  كلمتفرقػػة بػػيف ، انػػت تشػػمم الػػدعكة إلػػى اهلل ليسػػت هػػي األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػػر كا 
 : قكؿاألمريف أ

، (1) " َبمعُغوا َعنعي َوَلـْو آَيـةً   ": كؿ مسمـ بدليؿ قكؿ الرسػكؿ  الدعكة إلى اهلل فرض عيف عمى .1
أمػػا األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػػر فهػػك فػػرض كفايػػة؛ إف قػػاـ بػػ  ، األمػػر لممسػػمميف كافػػة

تتـُؽؿْ  َوٮْمتتَتُؽـجماعػػة سػػقط عػػف البػػاقي بػػدليؿ اآليػػة  تتيٌ  م  كبػػدليؿ أقػػكاؿ ، [104: آؿ عمػػراف] ...ُأمَّ
 .(2)سبؽ ذكرها في حكـ األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر العمماء التي

ْؽَؿيِ  َرٖم َؽ  ١َمبِقؾِ  إ٨ِِم  اْدعُ : الدعكة إلى اهلل في قكل  تعػالى .2 تِل َوَٙمتوِدَْلُؿ اِْلََسـَيِ  َواْٜمَْق٥ِمَظيِ  ٖمِوِْلِ  ِهتَل  ٖمِتوٮمَّ

ـُ  اإلسػػبلمية أمػػا "ميػػدانها" أكسػػع كهػػي المجتمعػػات اإلسػػبلمية كغيػػر ، [125: النحػػؿ]  ...َأْٚمَستت
األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر فميدان  المجتمع اإلسبلمي فقط؛ كلذلؾ الدعكة مقدمة عمى 

ـْ  : األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػػر فػػي قكلػػ  تتيٌ  ِمتتـُْؽؿْ  َوٮْمتتَتُؽ  َوَيتتْلُمُرونَ  اخْلَتتْٞمِ  إ٨َِم  َيتتْد٥ُمقنَ  ُأمَّ

ـِ  َوَيـَْفتْقنَ  ٖمِوْٜمَْعُروِف  أم إلػى الػدخكؿ فػي اإلسػبلـ كمػف ثػـ يكػكف ، [104: آؿ عمػراف] ...اْٜمُـَْؽترِ  ٥َمت
 .(3)أمرهـ بالمعركؼ كنهيهـ عف المنكر

الحكمػػة أف تخاطػػب النػػاس عمػػى قػػدر : فيقػػكؿالفػػرؽ بػػيف األمػػريف  (4)اإلمػػاـ ابػػف عثيمػػيفيبػػيف  .3
رة أف كالمجادلػة أم المنػاظ، عقكلهـ كالمكعظة التي ترقؽ القمكب بالترغيب تارة كبالترهيب أخرل

                                                           

 (، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذيكر عف بني إسرائيؿ.3461/  170/  4صحي  البخارم )( 1)
 مف الرسالة. 175، 176انظر: ص( 2)
كرد في مقاؿ بعنكاف الفرؽ بيف الدعكة إلى اهلل كاألمر بالمعركؼ كالنهػي عػف المنكػر، محمػكد الحبيػب، األربعػاء ( 3)

  alboshra2blogspot.com2008قع البشرم عمى مك  29/2008أكتكبر 
ـ(، عػالـ 2001 -1928هػػ، 1421-1347هك محمد بف صال  بف محمد عثيمػيف المقبػؿ الػكهيبي التميمػي، )( 4)

 كفقي  سعكدم، كأستاذ في كمية الشريعة بفرع جامعة اإلماـ محمد ابف سعكد اإلسبلمية، كعضك هيئة كبار العمماء.
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تكػػكف أحسػػف قػػكالن كأحسػػف أداءن كأحسػػف إقناعػػان بالحجػػة كالبرهػػاف كمػػا حػػدث فػػي منػػاظرة إبػػراهيـ 
 هػػك تكجيػػ  ، أمػا األمػػر بػالمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػر فبهػػت ؛جػاء  بالحجػػة، كالػذم كفػػر

الطمػػػب إلػػػى شػػػخص معػػػيف؛ ألجػػػؿ أف تحثػػػ  عمػػػى الطاعػػػة ككػػػذلؾ النهػػػي فهػػػذا فيػػػ  شػػػيء مػػػف 
أمران كنهيان كاألمر ال يككف إال عمى سبيؿ االستعبلء ككذلؾ النهي فهػك أشػد السمطة كلهذا سمى 
 . (1)مف الدعكة إلى اهلل 

ف بالمعركؼ كالنهي عػف المنكػر حيػث إالدعكة تختمؼ عف األمر هك الراج   ف هذا الرأمك 
ي قكلػ  يػ مر كينهػي كبػرز ذلػؾ فػ، كعمػى أكالد  فػاألب فػي بيتػ  ؛األمر كالنهي عمى سبيؿ االستعبلء

تًَلةِ  َأْهَؾَؽ  َوْأُمرْ : تعالى كًؼ القائػد فػي أم مجػاؿ  ،[132: طػ ] ...٥َمَؾْقَفتو َواْصتَطِٟمْ  ٖمِوٮمصَّ يىػٍ ميريهيـ بًػاٍلمىٍعري
ًف اٍلمينكىرً  ـٍ عى يىٍنهىاهي  َوَأكتِذرْ  : فػي قكلػ  تعػالىمػثبلن  رئيس القبيمة أك العشيرة ف، اقتداء برسكؿ اهلل  كى

٬َمْ  ٥َمِشَٞمَٗمَؽ  ْٕ ثـ عمينا أف نعمـ أف الػدعكة تبميػغ كاألمػر بػالمعركؼ كالنهػي عػف ، [214: الشعراء]  َرٖم٧ِمَ ا
 : في هذا المقاـ يقكؿ سيد قطبك ، المنكر إلزاـ

البد مف سمطة في ، البد مف جماعة تدعك إلى الخير كت مر بالمعركؼ كتنهي عف المنكر
كرات المػػنهج اإللهػػي ذاتػػ  فػػي الكسػػط قيػػاـ هػػذ  الجماعػػة ضػػركرة مػػف ضػػر  ...كاألرض تػػ مر كتنهػػى

 .(2)الذم يتنفس في  هذا المنهج بصكرت  الكاقعية

                                                                              فمػػف يتحقػػؽ المػػنهج بصػػكرت  الكاقعيػػة إال مػػف خػػبلؿ قيػػاـ الجماعػػة المنقػػذة التػػي ت خػػذ عمػػى 
   فػي                                                                                   عاتقها التغيير مف خبلؿ األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكػر التغييػر الػذم أراد  رسػكؿ اهلل 

                                    كنحػػف اآلف فػػي مرحمػػة االسػػتخبلؼ فيجػػدر بنػػا    (3 ) "                       فػػإف لػػـ يسػػتطع فبمسػػان ...  ،             فميغيػػر  بيػػد    "  :     قكلػػ 
                                                   ن        التعامؿ مف خبلؿ التغيير باليد كالمساف ككفانا إنكاران بالقمب.

ـُؽؿْ  َوٮْمَتُؽـ  :ٗمعو٨م ي قكلػ كفػ يٌ  م    ...اْٜمُـَؽترِ  ـِ ٥َمت َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوْٜمَْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ  اخْلَْٞمِ  إ٨َِم  َيْد٥ُمقنَ  ُأمَّ
، مف العمماء مف اعتبركا أف العطؼ في اآلية هك عطؼ الخاص عمى العاـ كمف هؤالء أبػك السػعكد

 .(4)اإلماـ الشككاني

                                                           

 النصر لمشيخ محمد بف صال  العثيميف مؤسسة االستقامة مكقع خيرية العثيميفمحاضرة بعنكاف عكامؿ ( 1)
 (، مرجع سابؽ.444/ 1انظر: في ظبلؿ القرآف، )( 2)
( كتػاب اإليمػاف، بػاب بيػاف كػكف النهػي عػف المنكػر مػف اإليمػاف، كأف اإليمػاف يزيػد 49/ 69/ 1صحي  مسمـ )( 3)

 ر كاجباف. كينقص، كأف األمر بالمعركؼ كالنهي عف المنك
 (.1/423(، فت  القدير، )2/67إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، )( 4)
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         كمػف هػؤالء   ،                                                                               كمنهـ مف قاؿ أف الكاك تقتضي المغػايرة كالمغػايرة هنػا مغػايرة صػفات ال مغػايرة حقيقيػة
                     أف الدعكة إلى اهلل جػنس   ،                          ب ككف هذ  الثبلثة متغايرة"              "كألجؿ العطؼ يج  :        حيث قاؿ   (1 )            الفخر الرازم
   :           تحت  نكعاف

                                        كالترغيب في ترؾ ما ال ينبغي كهك النهي عف   ،                                    الترغيب في فعؿ ما ينبغي كهك المعركؼ
  . (2 )                          فذكر الجنس ثـ اتبع  بنكعي   ،       المنكر

الحكمػة تككف في البداية مػف خػبلؿ  معمماء ف نا اعتبر أف الدعكة إلى اهلل ي لبللجكمع إ
كالمكعظة الحسنة ثـ بعد ذلؾ ي تي األمر بالمعركؼ النهي عف المنكر كالذم يدؿ عمي  كممتا األمر 

 كالنهي.

       فاإلمػػػػاـ   ،                                        كػػػػكف لصػػػػاحب السػػػػمطة كالقػػػػدرة فػػػػي أم مكػػػػاف كػػػػاف                      كػػػػذلؾ فػػػػإف األمػػػػر كالنهػػػػي ي
          لمفهػػـك ألم                                      نهـ كال يصػػ  لصػػاحب القػػدرة أف يتػػرؾ هػػذا ا                  راف أكالدهمػػا كينهيػػا                      كالسػػمطاف كالكالػػداف يػػ م

  .                            فإف هذا استسهاؿ لهذ  الفريضة  ،        سبب كاف

لمعركؼ كالنهػػي عػػف ى هنػػا أؤكػػد عمػػى دكر الكالػػديف فػػي التربيػػة مػػف خػػبلؿ األمػػر بػػاكلعم ػػ
ــوِ   ": المنكػػر تطبيقػػان لحػػديث الرسػػكؿ  ــْم َمْســُئوٌل َعــْن َرِعيَِّت ــْم رَاٍع َوُكم ُك  هنػػا بحػػديث أخػػتـ ك  (3)" ُكم ُك

َكَمثَـِل ، َمثَـُل اْلَقـاِئِم َعَمـى ُحـُدوِد المَّـِو َواْلَواِةـِ  ِفيَيـا  ": عمى أهمية هذ  الفريضػة مؤكدان  رسكؿ اهلل 
َفَكـاَن الَّـِذيَن ِفـي َأْسـَفِمَيا ِإَذا ، َةْوٍم اْسَتَيُموا َعَمـى َسـِفيَنٍة َفَأَصـاَب َبْعُضـُيْم َأْعاَلَىـا َوَبْعُضـُيْم َأْسـَفَمَيا

وا َعَمى َمْن َفْوَةُيمْ اْسَتَقْوا ِمَن اْلَماِء مَ  ، َلْو َأنَّا َخَرْةَنا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًةـا َوَلـْم ُنـْؤِذ َمـْن َفْوَةَنـا: َفَقاُلوا، ر 
ْن َأَخُذوا َعَمى َأْيِديِيْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميًعا، َفِنْن َيْتُرُكوُىْم َوَما َأرَاُدوا َىَمُكوا َجِميًعا  .(4)"َواِ 

                                                         مػػػػف هػػػػذ  الجماعػػػػة المنقػػػػذة الداعيػػػػة إلػػػػى الخيػػػػر كاآلمػػػػرة بػػػػالمعركؼ                    نسػػػػ ؿ اهلل أف يجعمنػػػػا
                                 هية عف المنكر لننجك كننقذ غيرنا.     كالنا

 

                                                           

هػػػػ، 606 - 544أبػػك عبػػد اهلل محمػػػد بػػف عمػػػر بػػف الحسػػف بػػػف الحسػػيف التيمػػػي الػػرازم الممقػػب بفخػػػر الػػديف، )( 1)
كالػد ، حتػى بػرع فػي عمػـك ـ(، كلد في الرم بطبرستاف، أخذ العمـ عػف كبػار عممػاء عصػر ، كمػنهـ 1210 - 1150

ػا فػي التفسػير كعمػـ الكػبلـ كالفمػؾ كالفمسػفة كعمػـ  شتى كاشتهر، فتكافد عميػ  الطػبلب مػف كػؿ مكػاف. كػاف الػرازم عالمن
ر  الكبيػر المعػركؼ بمفػاتي  األصكؿ كفي غيرها. ترؾ مؤلفات كثيرة تدؿ عمى غزارة عمم  كسعة اطبلع  أبرزها تفسي

  .الغيب
 هػ. 1420 3(، دار التراث العربي ػ بيركت، ط8/315الرازم ) مفاتي  الغيب،( 2)
 (، كتاب الجمعة،  باب الجمعة في القرل كالمدف، مرجع سابؽ.893/  5/  2صحي  البخارم )( 3)
 (، كتاب الشركة، باب هؿ يقرع في القسمة كاالستهاـ في .2493/ 3/139المرجع السابؽ، )( 4)
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 األخالق: الخامس المطمب
ـ  عمى شمكلية اإلسػبلـ ك  داللة كاضحةؽ الحديث عف األخبل فيإف  شػمكلية الرسػالة مػف ثىػ

تعني اإلسبلـ كمػ  األخبلؽ ف،  كرفع رايت اها اهلل إلعبلء كممت المنكطة بالجماعة المنقذة التي اصطف
  فنن خمق النبي ": قالت لما سئمت عف أخبلؽ الرسكؿ   -رضي اهلل عنها–حديث عائشة  بدليؿ

كػذلؾ كرد الحػديث ، ي فرع مف فركع هذ  الرسػالةف هاحصر  كلذلؾ ليس مف السهؿ  ؛(1)" كان القرآن
، الصػدؽ، االعتصاـ، الثقة ؛مكضكع الربانية في فمثبلن عف بعضها في أكثر مف مكضع في الرسالة 

 .ير مف أخبلؽ اإلسبلـثالك شممتالكسطية كالتي  ؛العدؿ؛ كفي بند التميز، الصبر

عرض لثبلث مجمكعات مف  سقان الحديث عف تحقيؽ الشمكلية أخبل هنا في معرضي لكن
 .في أداء رسالتها التي تحتاجها الجماعة المنقذةرائعة مف هذ  المفاهيـ  اآليات تحمؿ معافو 

 : 56ـ  54ما ورد في سورة المائدة من اآلية : المجموعة األولى

و  َ  َيو  : قاؿ تعالى َ َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقاْ     َّ ُ   ْ آَم  َ َ  َّ َيْرَٗمدَّ   َ  َمـ     ْ ُ  ْ ِمـُؽؿْ   َ  ْ  َ ٫َمَسْقَف   ِ   ِ ِ ِديـِفِ   َ  ٥َمـ  ِ   ْ  ِ َيْلِت   َ  َ ْ  ٍ ٖمَِؼْقمٍ     ُّ اهللُّ  َ   َ بهُفؿْ    ِ
ُ  ْ َُيِ  ه
ِ
بهقَكفُ    ُ

َ  ُ َوَُيِ  ه 
ِ
يٍ   َ  ُ ِ  َّ ٍ َأِذٮمَّ  َ  

ِ  ِ َ اْٜمُْمِمـ٧ِمَ   َ  َ ٥َمَٝم   ْ ُ ْ ةٍ     ِ  َّ ٍ َأ٥ِمزَّ ـَ   َ  َ ٥َمَٝم   َ  ِ   َ اٮْمَؽو٫مِِري ِ   َ  ْ وِهُدونَ     ُ   َ َُيَ  ِ  َ و٫ُمقنَ   َ  َ َوَٓ     ِّ اهللِّ   َ ِ  ِ ١َمبِقؾِ    ِ ِٓم    ُ ُ   َ خَيَ  َ َ  َ ٮَمْقَميَ    َ  ْ ِ  ٍ ِٔئؿٍ   َ  ْ  ِ  ِ ُيْمٗمِقفِ     ِّ اهللِّ  َ  ْ ُ ٫َمْضُؾ   َ  ِ َ َذٮمَِؽ       َ  َ  َيَشتوء  َ  َمتـ  ُ 

ََم   ۚ  َ  ِ  ٌ ٥َمؾِقؿٌ   َ   ِ ٌ َوا١ِمعٌ   َ   ُّ َواهللُّ  ُ  ُ َوٮمِقهُؽؿُ    ِ َّ َ إِكَّ  ه
ِ ُ  ُ َوَر١ُمقٮُمفُ     ُّ اهللُّ  َ    ُ  َ ـَ   َ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ـُقاْ   َ   َّ ُ   ْ آَم  َ ـَ     ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   َ ُيِؼقُؿقنَ     َّ   ِ ًَلةَ   ُ  َ  َ اٮمصَّ ُ  َوُيْمُٗمق     َّ  ْ  ُ ٭َموةَ    َ نَ َ  َ   َ اٮمزَّ ُ  ْ َوُهؿْ      َّ ُ   َ َرا٭مُِعقنَ   َ  ِ   َ  ۚ  

َ  َوَمـ َ  َّ َيَتَقلَّ   َ   َ َ  ُ َوَر١ُمقٮَمفُ     َّ اهللَّ  َ   ُ  َ ـَ   َ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ـُقاْ   َ   َّ ُ   ْ آَم  َ ْ  َ ِٚمْزَب   َ  ِ َّ ٫َمنِنَّ     ُ   َ اٮْمَغوٮمُِبقنَ   ُ  ُ ُهؿُ     ِّ اهللِّ  ِ  ِ    َ  ْ     [ 56 ػ    54  :        المائدة  ] .  

 : 74ـ  63المجموعة الثانية سورة الفرةان من اآلية 

َ   ُ َو٥ِمَبتتودُ : قػاؿ تعػػالى  ِ ـِ   َ  َْحَ َ ِ اٮمتترَّ ـَ      َّ ْ تتِذي ِ   َ اٮمَّ ْ  ُ  َ َيْؿُشتتقنَ     َّ َْرضِ    َ َٝم َ  ٥َمتت  َ  ْٕ ْ  ِ ا َ ً  َهْقًكتتو    ْ  ْ َ  َوإَِذا  َ  ُ  ُ َٛمتتو٣َمَبُفؿُ   َ  ِ  َ  َ ُ   َ اَْلَتتوِهُؾقنَ    َ   ِ  َ ُ   ٬َمتتوٮُمقا    ْ   َ  

ً  ١َمًَلًمو ـَ ۚ   َ َ ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   َ َيبِقُتقنَ   َ   َّ ِؿْ   َ  ِ  ِ ْ ٮمَِرِب     َ
ِ ًدا    ً  ١ُمجَّ ً  َو٬ِمَقوًمتو   ُ َّ   َ  ِ ـَ   َ  تِذي ِ   َ َواٮمَّ َ  إَِذا  َ   َّ ُ   َأكَػُؼتقا   ِ  َ   َ   ْ ْ َل ت٫ُمقا  َ  ُ   ُيْنِ ِ ْ  ُ   ْ ْ َوَل  َ وا  َ  ُ  َيْؼت٠ُمُ ُ  ْ َ   َ َو٭َمتونَ   َ  َ َٖمت٧ْمَ   َ  ً  ٬َمَقاًمتو  َ  ِ َ َذٮمِتَؽ   َ  ْ   َ  َ  

ـَ ۚ   ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   َ َيْد٥ُمقنَ    َ َٓ   َ   َّ  ْ ً إََِلًو    َِّ اهللَِّ  َ  َ َمعَ   َ   َ
َٓ     َ َ آَٛمرَ    ِ ُ   َ َيْؼُتُؾقنَ   َ  َ َو  ُ  ْ ْ  َ اٮمـَّْػَس   َ  تِل     َّ مَ     َّ ِ اٮمَّ َّٓ     َُّ اهللَُّ   َ َّ َ َٚمرَّ َ   ٖمِوِْلَؼ     ِ َّ إِ ْ  ِ    َٓ ُ   َ َيْزُكقنَ   َ  َ َو  ْ َ  َوَمـ  َ  َ  ْ َيْػَعْؾ   َ   ْ ْ  َ َيْؾَؼ   َ  ِ َ َذٮمَِؽ   َ   َ  

ً  َأَ٘موًمو   َ َ  َوَمـ     ...َ  ِ  َ َو٥َمِؿَؾ   َ   َ َٗموَب   َ   َ ِ ً َصوِِلًو  َ  فُ    َ  ُ   ُ َيُتقُب   َ  ِ َّ ُ ٫َمنِكَّ ً  َمَتوًٖمو    َِّ اهللَِّ   ِ َ إ٨َِم   َ    َ ـَ   ۚ  َ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   َ َيْشَفُدونَ    َ َٓ   َ   َّ  َ ورَ   َ  ْ َ  إَِذا َ وَ      ه  َ اٮمزه وا   ِ ْ  ِ ٖمِتوٮمؾَّْغقِ   َ  ه  َمتره وا   ِ   َّ   َ  ه  َمتره

ً  ٭مَِراًمو   َ ـَ ۚ   ِ ِذي ِ   َ َواٮمَّ َ  إَِذا  َ   َّ ُروا   ِ ُ   ُذ٭م  َ   ِ ٖمِآَيوِت   ُ    ِؿْ    ِ  ِ ْ َرِب     َ   ْ ْ َل وا  َ  ره
 ه  خَيِ
ِ
َ  ٥َمَؾْقَفو   َ  ْ  َ ً  َو٥ُمْؿَقوًكو   ُ ًّ ُصَمًّ   َ    َ  ْ  ُ ـَ   ۚ  َ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   َ َيُؼقٮُمقنَ   َ   َّ   ُ ـَو  َ  ـْ   َ  َ ٮَمـَو  َ  ْ َهْى   َ  َّ َ َرٖمَّ ِ  َ َأْزَواِٙمـَتو  ِ  ْ ِم   َ  ْ  َ  

وٗمِـَو يَّ ُ    َّ  ِ َ َوُذر  ةَ   َ  ٍ َأ٥ْم٧ُمٍ   ُ  َّ َ ٬ُمرَّ ُ  ْ ْ  َ َواْٙمَعْؾـَو  َ   َ ُ  َّ ِ ٮمِْؾُؿتَّؼِ   َ   ْ  ْ ِ ً  إَِموًمو   َ ٧مَ     َ ِ   

 

 

                                                           

كتاب صبلة المسافريف كقصرها، بػاب جػامع صػبلة الميػؿ كمػف نػاـ عنػ  أك (، 746/  512/  1صحي  مسمـ )( 1)
 مرض، كالسائؿ هك سعد بف هشاـ بف عامر، مرجع سابؽ.
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و  َ  َيو: قػاؿ تعػالى َ َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   آَم  َ َ  ْ َيْسَخرْ    َ َٓ     ـ  َ   ٌ ٬َمقمٌ   َ  ْ ْ  ٍ ٬َمْقمٍ      م  ُ   َيُؽقُكقا  َ  َأن  َ  َ ٥َمَسك  َ    ُ ا  َ  ً َٛمْٞمً ـُْفؿْ    َ ْ ُ  ْ م  ْ      َٓ  َ  كَِسوء  َ  َ َو
تـ   ِ      م 

َـّ   َ  َأن  َ  َ ٥َمَسك     َ  ك َسوء ُ  َّ َيُؽ ا  َ  ً َٛمْٞمً َـّ    َ ْ ـُْف ُ  َّ م  ْ      َٓ ِ  ُ َٗمْؾِؿزُ   َ  َ َو  ْ ُ  ْ َأكُػَسُؽؿْ     واَ  َ  ُ   َ   َٓ ُ   َٗمـَوَٖمُزوا  َ  َ َو ٮَْمَؼوِب   َ  َ َ  ْٕ َ   ِ ٖمِو  ْ َ ْ  َ ٖمِئَْس    ِ  ْ ١ْمؿُ    ِ ِٓ  ْ ُ ا
ُ  ُ  ُ اٮْمُػُسقُق     ِ  ْ ْ  َ َٖمْعدَ     يََمنِ   َ  ِ  َ ِ اإْلِ َ  َوَمـ    ْ  َ    

 ْ ْ لَّ ُ  ْ َيُتْى    َّ ِ  َ ٫َمُلْوٮَمِئَؽ   َ   َ  ْ  ُ وٜمُِقنَ   ُ  ُ ُهؿُ   َ  و  َ  َيو  ۚ     َّ  ُِ  َ اٮمظَّ َ َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   آَم  َ ُ   اْٙمَتـُِبقا    ِ  َ ً  ٭َمثًِٞما    ْ ـَ   َ  ِ ـ       َ م  ْ  َ َٖمْعَض    ِ َّ إِنَّ      َّ   اٮمظَّ ـ    َ  ْ  ٌ إِْ٘مؿٌ      َّ   اٮمظَّ ِ    َٓ ُست  َ  َ َو سَّ َ َّ ُ َْمَ َٓ     قا َ   َ  َ َو

َ  َيْغَتى  ْ ْعُضُؽؿ  َ  ُ  ٖمَّ ُ  ْ ْ  ً َٖمْعًضو   َّ  ه َأَُيِىه   َ 
ِ
ُ  ْ َأَٚمُد٭ُمؿْ   َ  ُ  ُ ُ  َ َيْل٭ُمَؾ   َ  َأن  َ  َ  ْ ْ َ َِلْؿَ   َ  ً  َمْقًتو  َ  ِ  ِ َأِٛمقفِ    َ  ْ ُ   ُ ٫َمَؽِرْهُتُؿقهُ   َ   ُ  ْ  ِ  َ ُؼقا  َ  ُ   َواٗمَّ اٌب     ََّ اهللََّ   ِ َّ إِنَّ     ََّ اهللََّ  َ   َّ ِٚمقؿٌ   َ  َّ  ٌ َٗمقَّ ِ   ٌ رَّ تو  َ  َيو  ۚ   َّ َ َ َأُّيه   َ  ه

و     َّ  ُ اٮمـَّوُس  ُ  َٛمَؾْؼـَو٭ُمؿ   ِ َّ إِكَّ  َ  ْ  َ ـ   َ َ  ٍ َذ٭َمرٍ      م  َ  َوُأكَثك  َ    ُ ُ  ْ َوَٙمَعْؾـَو٭ُمؿْ   َ   َ  ْ  َ ُ  ً  ٢ُمُعقًٖمو  َ  َ َ  َ َو٬َمبَ    ُ ِ  َ وِئَؾ َ  ُ   ٮمَِتَعوَر٫ُمقا     َ   َ  َ ِ ُ  ْ َأ٭ْمَرَمُؽؿْ    ِ َّ إِنَّ      َ  َ  ْ ُ  ْ َأْٗمَؼو٭ُمؿْ     َِّ اهللَِّ  ِ   َ ٥ِمـدَ   َ    َ  ْ   َ  ِ  ٌ ٥َمؾِقؿٌ     ََّ اهللََّ   ِ َّ إِنَّ   َ 

 .  َ ِ ٌ َٛمبِٞمٌ 

 : تفسير المجموعة األولى

التػػػي كردت فػػػي تمػػػؾ المجمكعػػػة البػػػد مػػػف قبػػػؿ الحػػػديث عػػػف مكاصػػػفات الجماعػػػة المنقػػػذة 
الحػديث عػف الػردة ككػ ف  ثػـ  كد كالنصػارلبلقة مع اليهالع الجك الذم كردت في  كهك طبيعة معرفة 

 اهلل يريد منا أف نتبرأ مف كؿ عبلقة يبغضها ليككف بعد ذلؾ الكالء ل  صافيان مف أم شائبة.

تتو  َ  َيتتو: تعػػالى قػػاؿ  َ َ َأُّيه ـَ   َ  ه تتِذي ِ   َ اٮمَّ ـُتتقا    َّ ُ   َآَم  َ ُ   َٗمتَِّختتُذوا   َ َٓ   َ   ِ ُ   َ اٮمَقُفتتقدَ   َ  َّ  َ َ  َواٮمـََّصتتوَرى     َ   َ َأْوٮمَِقتتوءَ   َ    َّ َ  ِ   ْ ُ  ْ َٖمْعُضتتُفؿْ   َ  ُ  ْ َ   ُ َأْوٮمَِقتتوءُ   َ  ِ   ْ     ...   ٖمعتتض  َ 

" إف اهلل نهى المؤمنيف جميعان أف يتخذكا اليهكد كالنصػارل أنصػاران كحمفػاء عمػى أهػؿ  أي [51:المائدة]
اعتبػػر مػػف يػػكاليهـ فػػي ذلػػؾ ك ، كال شػػؾ أف المقصػػكد بهػػؤالء هػػـ المحػػاربيف، (1)اإليمػػاف بػػاهلل كرسػػكل  "

ـْ    ...: قكل  تعالى في ف ذلؾكتبي   أصب  منهـ َ  ْ َوَم ُؿْ   َ  ُ ْ َيَتَقَلَّ َّ  َ  َ ُ  ْ ِمـُْؽؿْ   َ  فُ   ِ  ْ لمػا كػاف ك" ، [51: المائدة]    ... ْ ؿْ ِ  ْ ُ ِمـْفُ   َ  ِ َّ ُ ٫َمنِكَّ
ف مرضى القمكب كاف أكلئؾ الذيف يسارعكف فيهـ م منهـ؛ دُّ مف يتكلى الكافريف مف دكف المؤمنيف ييعى 

و  َ  َيو: كلذلؾ قاؿ تعػالى؛يفد  تى رٍ مي  َ َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   َآَم  َ ـْ   َ  َ  َّ َيْرَٗمدَّ   َ  ْ َم  ْ ُ  ْ ِمـُْؽؿْ   َ  ـْ   ِ  ْ عتػد هػؤالء ال يي ك ، [54: المائػدة]    ...ِ   ِ ِ ِديـِفِ   َ  ْ ٥َم
قامة الحؽ نما يقيـ اهلل الديف كيؤيد  بالمؤمنيف الصادقيف الػذيف يحػبهـ اهلل، بهـ في نصر الديف كا   ؛كا 

، كيحبكنػػ  كيػػؤثركف مػػا يحبػػ  مػػف إقامػػة الحػػؽ كالعػػدؿ، كقػػكة عمػػى إقامتػػ ، فيزيػػدهـ رسػػكخان فػػي الحػػؽ
 .(2)عمى كؿ ما في هذ  الحياة الدنيا "

ث عػػف الجماعػػة المنقػػذة كمكاصػػفاتها " المػػؤمنيف تعػػرض لمحػػدي كبعػػد أف تحػػدث عػػف الػػردة
 ... الخ .حبهـ اهلل "" الذيف ي: الصادقيف " ثـ قاؿ

 

                                                           

 (.398/  10جامع البياف في ت كيؿ القرآف،  لمطبرم )( 1)
 (، مرجع سابؽ.6/359تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 2)



 مكاصفات الجماعة المنقذة في القرآف الكريـ

 - 183 - 

 الفصؿ الثالث

 : كالشؾ إف المتتبع لمصفات التي كردت في تمؾ اآليات يجدها كالتالي

 .يحبهـ اهلل كيحبكن : 2، 1

 .أعزة عمى الكافريف، أذلة عمى المؤمنيف: 4، 3

 .ال يخافكف في اهلل لكمة الئـك ، يجاهدكف في سبيؿ اهلل: 6، 5

 : ة حرم بها أف تحرص عمى تحقيقهاست مكاصفات لمجماعة المنقذ 

، كتابػػ  " فالحػػب مػػف الصػػفات التػػي أيسػػندت إلػػى اهلل تعػػالى فػػي ؛" يحػػبهـ كيحبكنػػ  ".1، 2
فمحبتػػ  تعػػالى لمسػػتحقيها مػػف عبػػاد  ، فهػػك تعػػالى يحػػب كيػػبغض كمػػا يميػػؽ بشػػ ن ، كعمػى لسػػاف نبيػػ 

 .(1)شئكن  البلئقة ب  " ش ف مف

بػٌيف لنػا الصػفات كاألعمػاؿ  اهلل إال  أف ، ات التػي أيسػندت هلل تعػالىأنها مف الصفكمع 
تو َيتو: كمثػؿ قكلػ  تعػالى، التي يحبها كيحب مف يقكـ بها كهذا مف باب ربط األسباب بالمسببات َ  َأُّيه

ـَ  ِذي وا إِنْ  َآَمـُقا اٮمَّ ٭ُمؿْ  اهللَ َٗمـُْْصُ ًْ وَ  َيـُْْصْ  -مع قدرت  عمي -فربط تحقيؽ النصر ، [7: محمد]  َأ٬ْمَداَمُؽؿْ  ُيَثب 
بهتقنَ  ٭ُمـْتُتؿْ  إِنْ  ٬ُمتْؾ : كفػي الحػديث عػف الحػب قػاؿ تعػالى، باألخػذ باألسػباب

بُِعقِِن  اهللَ َُتِ بِتتْبُؽؿُ  ٫َمتوٗمَّ  اهلُل َُيْ

 [31: آؿ عمراف]  َرِٚمقؿٌ  ٪َمُػقرٌ  َواهلُل ُذُكقَٖمُؽؿْ  ٮَمُؽؿْ  َوَيْغِػرْ 

فػي  يجػد أف اهلل تعػالى  -لعبػاد  لمعرفػة أسػباب حػب اهلل  - كالمتتبع آليات القػرآف الكػريـ 
 : ي قكل هذ  الصفات أك هذ  األسباب ف رى كى آيات كثيرة ذى 

 .إف اهلل يحب المتقيف 1

 .إف اهلل يحب الصادقيف 2

 .كاهلل يحب الصابريف 3

 .إف اهلل يحب التكابيف كيحب المتطهريف 4

 .ذيف يقاتمكف في سبيم  صفان ك نهـ بنياف مرصكصإف اهلل يحب ال 5

 .إف اهلل يحب المقسطيف 6

 .كاهلل يحب المحسنيف 7

، إذف هي صفات كأعمػاؿ لػك حققهػا اإلنسػاف فػي نفسػ  كفػي مجتمعػ  يصػؿ إلػى محبػة اهلل
ف الحديث بصفة الجمع ى ضركرة اتصاؼ الجماعة المنقذة بالمكاصفات التي يحبهػا لهك دليؿ عم ؛كا 

                                                           

 (.363/  6المرجع السابؽ)( 1)
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: "كحػب المػؤمنيف الصػادقيف هلل تعػالى ثبػت فػي قكلػ  تعػالى، ؾ فبلبد أف تككف ممػف يحبكنػ كذل، اهلل
... َـ ِذي ـُقا َواٮمَّ  .(1) [165: البقرة] ...هللِ ُٚمبًّو َأ٢َمده  َآَم

  ":  رسػكؿ اهلل  كلقد تبيف ذلؾ فػي حػديث، إن  الحب الذم يكرث حبلكة اإليماف ...نعـ
يَمانِ َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِو َوجَ   .( (2) "... َأْن َيُكوَن المَُّو َوَرُسوُلُو َأَحبَّ ِإَلْيِو ِممَّا ِسَواُىَما، َد َحاَلَوَة اإلِْ

بهُفؿْ  ٖمَِؼْقمٍ  اهلُل َيْلِت  ٫َمَسْقَف ... :كقكل  تعالى
بهقَكفُ  َُيِ

دليؿ عمػى االصػطفاء ، [54: المائدة] ...َوَُيِ
، لتكػػػكف أداة القػػػدر اإللهػػػي فػػػي إقػػػرار ديػػػف اهلل فػػػي األرض لمعصػػػبة المؤمنػػػة إنػػػ  اختيػػػاره  ؛كاالختيػػػار

.. كتحقيػػؽ الصػػبلح كالخيػػر كالطهػػارة كالنمػػاء فػػي .كيمكػػف سػػمطان  فػػي حيػػاة البشػػر كتحكػػيـ منهجػػ 
 .(3)األرض بذلؾ المنهاج 

كهػؿ الصػبلح كالخيػر كالطهػارة كالنمػاء إال ، كهؿ في ذلؾ إال الحديث عف الجماعة المنقذة
 .(نقاذ ) رسالة هذ  الجماعة يحمؿ مفهـك اإل

أف هذا االختيار كاف بناءن عمى المكاصفات التي حرصكا عمػى تحقيقهػا فػي أنفسػهـ  كالشؾ
ـَ  إِنَّ  :قاؿ تعالى، بهاكعممكا  ِذي ـُقا اٮمَّ وِِلَوِت  َو٥َمِؿُؾقا َآَم ـُ  ََلُؿُ  ١َمَقْجَعُؾ  اٮمصَّ َْحَ ا اٮمرَّ كذلؾ ، [96: مػريـ] ُودًّ

تت ...: قػػاؿ تعػػالى ـَ َواٮمَّ ـُتتقا ِذي " فالحػػب كالرضػػى المتبػػادؿ هػػك إذف، [165البقػػرة ] ...هللَِِّ ُٚمبًّتتو َأ٢َمتتده  آَم
  .(4)الصمة بينهـ كبيف ربهـ "

 : أذلة عمى المؤمنين أعزة عمى الكافرين 4، 3

ةٍ  اْٜمُْمِمـ٧ِمَ  ٥َمَٝم  َأِذٮمَّيٍ ... :قكل  تعالى  ـَ  ٥َمَٝم  َأ٥ِمزَّ يرأفكف بالمؤمنيف  أم ؛لقكـنعته "  ...اٮْمَؽو٫مِِري
 .(5)كيغمظكف عمى الكافريف كيعادكنهـ "، ..كليس ذلؾ مف الذؿ في شيء.كيرحمكنهـ كيمينكف لهـ

كخاصة أف كممة " قـك " ، فكممة نعت تعني صفة كك ني ب  يصؼ الجماعة المنقذة بذلؾ 
راحـ لها دكر فػي بيف المؤمنيف  القائمة عمى التكاضع كالت العبلقةكذلؾ ف  -كما تقدـ-عة جماتعني 

اءُ ... : كحينئػذ ينطبػؽ عمػيهـ قػكؿ الحػؽ تبػارؾ كتعػالى، قكتهـ كمنعتهـ كعزتهـ عمػى الكػافريف  َأ٢ِمتدَّ

                                                           

 (، مرجع سابؽ.363/  6منار محمد رشيد رضا )تفسير ال( 1)
 (  كتاب اإليماف، باب حبلكة اإليماف، مرجع سابؽ.16/  12/ 1صحي  البخارم )( 2)
 (، مرجع سابؽ.917/  4انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب  )( 3)
 ( .918/  4)-المرجع السابؽ، سيد قطب( 4)
، دار البيػػػاف العربػػػي، شػػػركة القػػػدس الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ د. ( 5) مجػػػدم سػػػركر سػػػعد باسػػػمـك

 ( .134/  4ـ ) 2008هػ ػ  1429 1لمتصدير، ط
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تورِ  ٥َمتَٝم  توءُ  اٮمُؽػَّ لطكاعيػة كاليسػر صػفة مػ خكذة مػف افالذلػة عمػى المػؤمنيف ، [29: الفػت ]  ...َٖمْقتـَُفؿْ  ُرََحَ
كتخمػػط الػػنفس بػػالنفس فػػبل يبقػػى فيهػػا مػػا ، يػػؿ التكمػػؼكتز ، ترفػػع الحػػكاجز، األخػػكة كهػػذ  هػػي، كالمػػيف

 عمػػيهـ كلكنهػػا إبػػاء كاسػػتعبلءفهػػي العػػزة عمػػى الكػػافريف  كأمػػا، يستعصػػي كمػػا ييحتجػػز دكف اآلخػػريف
كاالسػتعبلء لمرايػة التػي يقفػكف تحتهػا ، إنما هي العػزة لمعقيػدة ؛ليست العزة لمذات كال االستعبلء لمنفس

 .(1)في مكاجهة الكافريف 

5 ،6 : َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ بهُفؿْ  ٖمَِؼْقمٍ  اهللَُّ َيْلِت  ٫َمَسْقَف  ِديـِفِ  ٥َمـ ِمـُؽؿْ  َيْرَٗمدَّ  َمـ آَم
بهقَكفُ  َُيِ

يٍ  َوَُيِ  اْٜمُتْمِمـ٧ِمَ  ٥َمتَٝم  َأِذٮمَّ

ةٍ  ـَ  ٥َمَٝم  َأ٥ِمزَّ وِهُدوَكِػل اٮْمَؽو٫مِِري َٓ  اهللَِّ ١َمبِقؾِ  َُيَ و٫ُمقنَ  َو ِئؿٍ  ٮَمْقَميَ  خَيَ َٓ...   

 .(2)مف أخص صفات المؤمنيف الصادقيفهاتاف الصفتاف هما 

 تمكنهـ في الديف كرسكخهـ في اإليماففهـ يجاهدكف في سبيؿ اهلل كابتغاء مرضات  ثيـ  إف 
بطاالن لمباطؿ  ال يعممكف إال ال يخافكف لكمة أحد كائنان مف كاف ألنهـ يجعمهـ  .(3)إحقاقان لمحؽ كا 

كفيـ بهػػػا فػػػي األرض مػػػا يريػػػد...ؤمنػػػة التػػػي يختارهػػػا اهلل ليصػػػنع هػػػي صػػػفة العصػػػبة المك 
 .(4)الخكؼ مف لـك الناس كهـ قد ضمنكا حب رب الناس "

َو َيو: يحضرني قكؿ اهلل تعالى كلعمي ـَ  َأُّيه ِذي ُؼقا َآَمـُقا اٮمَّ وِد٬ِم٧مَ  َمعَ  َو٭ُمقُكقا اهللَ اٗمَّ  [119:التكبة]اٮمصَّ

ـَ  اُٜمْمِمـُقنَ  إِكَََّم : هـ الصادقكف فٍ مى  مبينان آية أخرل  كقكل  تعالى في  ِذي ْ  ُ٘مؿَّ  َوَر١ُمقٮمِفِ  ٖمِوهللِ  َآَمـُقا اٮمَّ  َيْرَٗموُٖمقا َل

ؿْ  َوَٙموَهُدوا توِد٬ُمقنَ  ُهتؿُ  ُأوٮَمِئتَؽ  اهللِ ١َمبِقؾِ  ِٓم  َوَأْكُػِسِفؿْ  ٖمَِلْمَقاَِلِ اهلل تعػالى جمػع عػدة فػ، [15: الحجػرات] اٮمصَّ
اليقيف كالثقػة فػي فجمع اإليماف ك ؿ الرسالة لجماعة التي اصطفاها لحمصفات في صفة كاحدة لهذ  ا

ْ  ُ٘مؿَّ   :قكل  تعالى  لمجهاد في سبيؿ اهلل دكف خكؼ لكمة الئـ.كهذ  ضركرية  َيْرَٗموُٖمقا َل

كفػي خاتمػة تفسػير تمػؾ المجمكعػة كالحػديث عػف الػكالء كلمػف يكػكف ؟ كمػا هػي مكاصػػفات 
  :الجماعة المنقذة نبلحظ ما يمي

أف اآليػػة بػػدأت بالتحػػذير مػػف الػػكالء لميهػػكد كالنصػػارل كانتهػػت بالحػػث عمػػى الػػكالء هلل كلمرسػػكؿ  .1
 .كلممؤمنيف

 .أهمية الكالء في إقامة حزب اهلل إلعبلء كممة اهلل كتحقيؽ النصر كالتمكيف .2
                                                           

 (، مرجع سابؽ.2/919انظر في ظبلؿ القرآف، سيد قطب  )( 1)
 (، مرجع سابؽ.364/  6تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 2)
 (.365/  6انظر المرجع السابؽ، محمد رشيد رضا  )( 3)
 (.919/  4نظر المرجع السابؽ، سيد قطب  )ا( 4)
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ليمثمػكا القػدكة  ؛الجماعػة ا اهلل فػي أفػراد هػذا الحػزب أكالحرص عمػى تحقيػؽ الصػفات التػي يحبهػ .3
 .ككنكا شامة بيف األمـكي

ـَ ...: قكل  تعالى .4 ِذي ـُقاْ  َواٮمَّ ـَ  آَم ِذي تًَلةَ  ُيِؼقُؿتقنَ  اٮمَّ ٭َمتوةَ  َوُيْمُٗمتقنَ  اٮمصَّ ، [55: المائػدة] َرا٭مُِعتقنَ  َوُهتؿْ  اٮمزَّ
ًعو َٗمَراُهؿْ ...: كقكل  تعالى ًدا ُر٭مَّ ـَ  ٫َمْضًًل  َيْبَتُغقنَ  ١ُمجَّ  .[29: الفت ] ...َوِرْوَقاًكو اهللَِّ م 

 كهػػذا دليػػؿه ، الحػػاؿ  عمػػى هػذ إال   فى كٍ رى ككػ ف هػػذ  الصػػفة مبلزمػة لهػػـ فػػي كػػؿ أحػكالهـ فػػبل ييػػ 
لػػػإلػػػى اهلل لمكصػػػػكؿ إلػػػى العػػػزة ك  كاضػػػ  عمػػػى أهميػػػة العبػػػػادة كالتقػػػرب عػػػػبلء كممػػػة اهلل كا  ى النصػػػػر ا 

كمعرفػػة "فػػإخبلص الػػكالء هلل كرسػػكل  كدينػػ  كالجماعػػة المسػػممة القائمػػة عمػػى هػػذا األسػػاس ؛كالتمكيف
. أمراف مهماف سكاء في تحقيؽ شرائط اإليمػاف أك فػي التربيػة ..المعركة كطبيعة األعداء فيها طبيعة

 .(1)أك في التنظيـ الحركي لمجماعة المسممة، الشخصية لممسمـ

َ   ُ َو٥ِمَبودُ  :المجموعة الثانية ةولو تعـالى  ِ ـِ   َ  َْحَ َ ِ اٮمرَّ ـَ      َّ ْ ِذي ِ   َ اٮمَّ ْ  ُ  َ َيْؿُشقنَ     َّ َْرضِ   َ  َ ٥َمَٝم   َ  ْٕ ْ  ِ ا َ ً  َهْقًكو    ْ  ْ ُ  ُ َٛمو٣َمَبُفؿُ    اَ  ِ َ َوإِذَ   َ   َ  َ ُ   َ اَْلَتوِهُؾقنَ    َ   ِ  َ ْ    

ُ   ٬َموٮُمقا ً  ١َمًَلًمو  َ   ـَ   ۚ     َ َ ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   َ َيبِقُتقنَ   َ   َّ ِؿْ   َ  ِ  ِ ْ ٮمَِرِب     َ
ِ ًدا    ً  ١ُمجَّ ً  َو٬ِمَقوًمو   ُ َّ   َ  ِ ـَ   ۚ    َ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   َ َيُؼقٮُمقنَ   َ   َّ   ُ ـَو  َ  ْف   َ  َّ َ َرٖمَّ ِ ْ اْسِ َ   َ ٥َمَذاَب   َ  َّ ٥َمـَّو    ْ َ  َّ َ َٙمَفـَّؿَ   َ  و   ِ َّ إِنَّ    َ َ ٥َمَذاَِبَ َ   َ  َ  

ً  ٪َمَراًمو  َ   َ ٭َمونَ    َ َو  ۚ    َ  َ إهِنَّ َّ 
َ  ْ ١َموَءْت    ِ ا   َ  َ  ًّ ُمْسَتَؼرًّ  َ ً  َوُمَؼوًمو  ُ  ْ   َ  ُ ِذي  ۚ    َ  ِ  َواٮمَّ َ  إَِذا   َ ـَ َ   َّ ُ   َأْكَػُؼقا   ِ  َ  ْ  َ   ْ ْ َل ت٫ُمقا  َ  ُ   ُيْنِ ِ ْ  ُ   ْ ْ َوَل  َ وا  َ  ُ  َيْؼت٠ُمُ ُ  ْ َ   َ َو٭َمتونَ   َ  َ َٖمت٧ْمَ   َ  ً  ٬َمَقاًمتو  َ  ِ َ َذٮمِتَؽ   َ  ْ   َ  َ    ۚ  

ـَ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   َ َيْد٥ُمقنَ    َ َٓ   َ   َّ  ْ ً إََِلًو    َِّ اهللَِّ  َ  َ َمعَ   َ   َ
َٓ   َ  َ َ َآَٛمرَ    ِ ُ   َ َيْؼُتُؾقنَ   َ  َ َو  ُ  ْ ْ  َ اٮمـَّْػَس   َ  تِل     َّ مَ     َّ ِ اٮمَّ َّٓ     َُّ اهللَُّ   َ َّ َ َٚمرَّ َ   ٖمِوِْلَؼ     ِ َّ إِ ْ  ِ    َٓ ُ   َ َيْزُكقنَ   َ  َ َو  ْ ـْ   َ  َ  ْ َوَم َ  ْ َيْػَعْؾ   َ   ْ ْ  َ َيْؾَؼ   َ  ِ َ َذٮمَِؽ   َ   َ  

ً  َأَ٘موًمو   َ َ  ْ ُيَضو٥َمْػ   ۚ    َ  َ   ُ اٮْمَعَذاُب   َ  ُ ٮَمفُ   ُ  َ   َ  ْ ْ  َ َيْقمَ     َ  ِ اٮْمِؼَقوَميِ   َ    َ  ِ  ْ ُؾدْ     ُ  ْ َوخَيْ ْ َ  ً  ُمَفوًكو   ِ  ِ ٫مِقفِ   َ  َ  ُ    ۚ   َّٓ ـْ    ِ َّ إِ ـَ   َ   َ َٗموَب   َ  ْ َم َ  َ َوَآَم  َ ِ  َ َو٥َمِؿَؾ   َ   َ َ  ً ٥َمَؿًًل   َ  ِ ً َصوِِلًو  َ  ِ  َ ٫َمُلوٮَمِئَؽ    َ   َ   ُ ُل   َ  َ    ُ ُيَبد   ُ  

ِ ْ ١َمق َئوِِتِؿْ     َُّ اهللَُّ ِ   َ َ   َ َو٭َمونَ    َ َ َ  ٍ َٚمَسـَوٍت    َ   ً  ٪َمُػقًرا    َُّ اهللَُّ  َ    ُ ِ   ً َرِٚمقًَم   َ  ـْ   ۚ    َ  َ  ْ َوَم ِ  َ َو٥َمِؿَؾ   َ   َ َٗموَب   َ   َ ِ ً َصوِِلً   َ  فُ    و َ  ُ   ُ َيُتقُب   َ  ِ َّ ُ ٫َمنِكَّ ً  َمَتوًٖمتو    َِّ اهللَِّ   ِ َ إ٨َِم   َ    َ ـَ   ۚ    َ  تِذي ِ   َ َواٮمَّ َّ   َ   َٓ َ   

ُ   َ َيْشَفُدونَ   َ ورَ   َ  ْ َ  َوإَِذا     ه  َ اٮمزه وا  َ  ِ ْ  ِ ٖمِوٮمؾَّْغقِ   َ  ه  َمره وا   ِ   َّ ً  ٭مَِراًمو  َ  ه  َمره   َ ـَ   ۚ     ِ ِذي ِ   َ َواٮمَّ َ  إَِذا  َ   َّ ُروا   ِ ُ   ُذ٭م  َ   ِ ٖمَِآَيوِت   ُ     َ ِؿْ    ِ ِ ْ َرِب     َ   ْ ْ َل وا  َ  ره
 ه  خَيِ
ِ
َ  ٥َمَؾْقَفو   َ  ْ  َ ً  َو٥ُمْؿَقوًكتو   ُ ًّ ُصَمًّ   َ    َ  ْ  ُ  َ    ۚ  

ـَ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   َ َيُؼقٮُمقنَ   َ   َّ   ُ ـَ   َ  ـْ   َ  َ ٮَمـَو  َ  ْ َهْى    وَ  َّ َ َرٖمَّ ِ  َ َأْزَواِٙمـَو  ِ  ْ ِم   َ  ْ وٗمِـَو  َ  يَّ ُ    َّ  ِ َ َوُذر  ةَ   َ  ٍ َأ٥ْم٧ُمٍ   ُ  َّ َ ٬ُمرَّ ُ  ْ ْ  َ َواْٙمَعْؾـَو  َ   َ ِ  َ ٮمِْؾُؿتَِّؼ٧مَ   َ   ْ َّ  ُ  ْ ِ ً  إَِموًمو      َ ِ  [74-63: الفرقاف]. 

بصػػػػفاتهـ المميػػػػزة كمقكمػػػػاتهـ  (عبػػػػاد الػػػػرحمف  " هػػػػذ  اآليػػػػات تبػػػػرز ): يقػػػػكؿ سػػػػيد قطػػػػب
ف الهػدل كالضػبلؿ بػيف البشػرية الخاصة كك نهـ هـ الخبلصة البشػرية فػي نهايػة المعركػة الطكيمػة بػي

ككػػ نهـ هػػـ الثمػػرة الجنيػػة لػػذلؾ الجهػػاد ، الجاحػػدة الشػػاقة كالرسػػؿ الػػذيف يحممػػكف الهػػدل لهػػذ  البشػػرية
  (2 )" الشاؽ الطكيؿ كالعزاء المري  لحممة الهدل

في الصميـ  كممات رائعة (هلل درؾ يا سيد كأنت تتحدث عف هذ  الجماعة ) عباد الرحمف 
مػػػف ركعػػػة اآليػػػات كهػػػي تتحػػػدث عػػػف هػػػذ  الجماعػػػة المصػػػطفاة كأم  ةقاتى ٍسػػػا إال مي كمػػػا أظػػػف ركعتهػػػ

إلػى (، كأم شرؼ أعمى كأسمى مف االنتساب إلى )الػرحمف (اصطفاء أركع مف كممة )عباد الرحمف 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.2/908انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
 (، مرجع سابؽ.5/2577في ظبلؿ القرآف، )( 2)
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بػاؿ كاالنتمػاء إلػى مطػيعهـ كعاصػيهـ كك نػ  يحػث العاصػيف عمػى التكبػة كاإلق ؛الػرحيـ بعبػاد الخالؽ 
بهػذ  الصػفات التػي يجػب أف تتحقػؽ فػي هػذ  الجماعػة  متصػفةال  -لجماعػة المنقػذةا-هذ  الجماعػة 

  .جيبل بعد جيؿ حتى لقاء اهلل 

 : فالصفات كردت كاآلتي 

 .التكاضع كسمك النفس .1

 .الحمـ كاألناة كاإلعراض عف الجاهميف .2

 .التهجد ليبلى  .3

 .الخكؼ كاإلشفاؽ مف عذاب اهلل .4

  .ؽ أم ترؾ اإلسراؼ كالتقتيرإلنفااالعتداؿ في ا .5

 .(اجتناب الشرؾ كالقتؿ كالزنا )كهي مف الكبائر  .6

 .اجتناب شهادة الزكر .7

 .قبكؿ المكعظة كالنصيحة كاإلقباؿ عميها بآذاف صاغية كقمكب كاعية .8

حرصػهـ عمػى هػذ  األمػكر ك  الدعاء كاالبتهاؿ إلى اهلل ب ف يرزقهـ زكجػات صػالحات كأكالد أتقيػاء .9
عػبلء كممػة اهللك الرسػالة  فػي حمػؿ القػدكة يمثمػكف حقػؽ لهػـ الصػبلح فػي الػدنيا ك ليت ؛الدنيا في ، ا 

أل أف مشػػيهـ يكػػكف فػػي لػػيف كسػػكينة ككقػػار كلػػيف كتكاضػػع كأنهػػـ ال يتكبػػركف كال يتجبػػركف كال 
أمػػا أخبلقهػػـ فػػي الميػػؿ فهػػي االشػػتغاؿ فػػي ، يريػػدكف عمػػكان فػػي األرض هػػذ  أخبلقهػػـ فػػي النهػػار

 (1)كعمى ذلؾ استقامت كؿ أمكرهـ.، لخالؽ كما دفعهـ إلى ذلؾ هك خكفهـ مف اهلل خدمة ا

 أف تيٍستىٍقبىؿة  الجماعة المنقذاستحقت  - تكامؿالشمكلية ك ال عمىدالة ال - بهذ  المكاصفات
فػي  كاسػتحقت مجػاكرة الرسػكؿ ، في الجنة في مكاف خاص بالتحيػة كالسػبلـ كمػا كرد فػي اآليػات

 .(2)" يكـ القيامة أحاسنكـ أخبلقان  أقربكـ مني مجمسان  إف مف أحبكـ إليٌ  ": قاؿ الجنة كالذم

 

 

 
                                                           

 (، مرجع سابؽ.كمعظـ المفسريف.121، 6/122انظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، )( 1)
كالصػػمة، بػػاب مػػا جػػاء فػػي معػػالي األخػػبلؽ، تحقيػػؽ أحمػػد محمػػد (  أبػػكاب البػػر 4/370/2018سػػنف الترمػػذم )( 2)

 (.439/ 1شاكر،  كحسن  األلباني في صحي  الجامع الصغير كزيادت  )
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 : المجموعة الثالثة

َو َيو: قكل  تعالى ـَ  َأُّيه ِذي ـ ٬َمقمٌ  َيْسَخرْ  َٓ  آَمـُقا اٮمَّ  ٥َمؾِقؿٌ  اهللََّ إِنَّ  َأْٗمَؼو٭ُمؿْ  اهللَِّ ٥ِمـدَ  َأ٭ْمَرَمُؽؿْ  إِنَّ ... ٬َمْقمٍ  م 

 .[13-11: حجراتال] َٛمبِٞمٌ 

عػػػف سػػػمككيات خاطئػػػة لهػػػا دكر فػػػي إشػػػعاؿ مػػػف اآليػػػات تميػػػزت بػػػالنهي  هػػذ  المجمكعػػػة  
اؿ الطػػػائفتيف النهػػػي بعػػػد الحػػػديث عػػػف اقتتػػػجػػػاء  لهػػػذااء المجتمػػػع الكاحػػػد ك الفتنػػػة كاألحقػػػاد بػػػيف أبنػػػ

يػػد ير  اهلل فػػ، ليبػػيف أف مثػػؿ هػػذ  السػػمككيات هػػي السػػبب فػػي تفسػػخ المجتمػػع المسػػمـ، يفتالمػػؤمن
عمػػى حمػػؿ رسػػالة اإلسػػبلـ كمكاجهػػة مػػؤامرات  قػػادران  قكيػػان  متماسػػكان  لممجتمػػع المسػػمـ أف يكػػكف مترابطػػان 

َمثَـُل اْلُمـْؤِمِنيَن  ": ككمػا قػاؿ رسػكؿ اهلل كلػف يتحقػؽ ذلػؾ إال  بػالترابط كالتعاضػد  ، أعداء اإلسبلـ
َسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسََّيِر َمَثُل اْلجَ ، ِفي َتَوادعِىْم َوَترَاُحِمِيْم َوَتَعاُطِفِيمْ 

ــى .. كمػػف المعمػػـك .الػػديف ربػػاط جػػامع بػػيف العقيػػدة كالعبػػادة كالمعاممػػة كاألخػػبلؽ كاآلدابف، (1)" َواْلُحمَّ
الػػديف  يتميػػز فػػإذا كػػاف هػػذا  (2) قيهػػا يكػػكف بػػاألخبلؽ السػػكية كاآلداب العاليػػةر أف تقػػدـ المجتمعػػات ك 

أف تحقؽ التكامؿ الحقيقي في أفرادها ك شخاص  شامبلن  بد لمجماعة التي تحمم  منهاجان فبلبالشمكلية 
 .ير لمبشرية دربها كيسمك بهاني كفي نفسها كجماعة لتككف نبراسان 

ف المتبع لمسمككيات المنهي عنها في يمػة ال ذمرة كصػفات ف ػنى مي  ان دها أخبلقجتمؾ اآليات ي كا 
  .بفاعمها تميؽ

 السخرية كاالستهزاء  .1

 التنابز باأللقاب  .2

 الظف  .3

 التجسس .4

 .الغيبة .5

عنهػا ألف أم فػرد فػي  كلػذلؾ نهػى اهلل  ؛س كرامة اإلنساف كإنسافمككيات تكهذ  السم
فمػا بالنػا بػالمجتمع المسػمـ الػذم يػ بى إال ، المجتمع إنما كرامت  مػف كرامػة المجتمػع الػذم يعػيش فيػ 

يقيمػػ  اإلسػػبلـ  الػػذم "كهػػذا المجتمػػع هػػكرة كيػػؼ ال ة كالتػػرابط بػػؿ كالنقػػاء كالطهػػاأف يقػػـك عمػػى المحبػػ

                                                           

 (، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفهـ كتعاضدهـ.4/1999/2018صحي  مسمـ)( 1)
 سابؽ.(، مرجع 3/2476انظر: التفسير الكسيط لمزحيمي، )( 2)
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لمز ، مجتمع ل  أدب رفيع كلكؿ فرد في  كرامت  التي ال تمس كهي مف كرامة المجمكع، بهدل القرآف
 (1)ألف الجماعة كمها كحدة كرامتها كاحدة "، أم فرد هك لمز لذات النفس

ذا ظننت فـال و ": فنجد  في قكل : يؤكد عمى هذ  المعاني  أف الرسكؿ يجد  كالمتبع لمسنة النبكية ا 
 .عمى أهمية تطبيؽ اآلية حتى ال يبنى المجتمع عمى األكهاـ مؤكدان  (2)"تحقق

اْلِكْبـــُر َبَطـــُر اْلَحـــقع   ": سػػػتهزاء  كتحقيػػػر النػػػاس كرد قكلػػػ  كػػذلؾ فػػػي عػػػدـ السػػػخرية كاال
  .صغارهـاحتقارهـ كاستكأراد بذلؾ  (3) " َوَغْمُص النَّاسِ 

و  َ  َيو: قكل  تعالىك  َ َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   آَم  َ ُ   اْٙمَتـُِبقا    ِ  َ ً  ٭َمثًِٞما    ْ ـَ   َ  ِ ـ       َ م  ت ْ  َ َٖمْعتَض    ِ َّ إِنَّ      َّ   اٮمظَّ ـ    َ  ت ْ  ٌ إِْ٘متؿٌ      َّ   اٮمظَّ ِ    َٓ ُستقا  َ  َ َو سَّ َ َّ ُ  َْمَ َ    َٓ   َ  َ َو

َ  َيْغَتتتى  ْ ْعُضتتُؽؿ  َ  ُ  ٖمَّ ُ  ْ ْ  ً َٖمْعًضتتو   َّ تتىه   َ 
 ه َأَُيِ
ِ
ُ  ْ َأَٚمتتُد٭ُمؿْ   َ  ُ  ُ ُ  َ َيْل٭ُمتتَؾ   َ  َأن  َ  َ  ْ ْ َ َِلْتتؿَ   َ  ً  َمْقًتتتو  َ  ِ  ِ َأِٛمقتتفِ    َ  ْ ُ   ُ ٫َمَؽِرْهُتُؿتتقهُ   َ   ُ  ْ  ِ  َ ُؼتتقا  َ  ُ   َواٗمَّ اٌب     ََّ اهللََّ   ِ َّ إِنَّ     ََّ اهللََّ  َ   َّ   َ  َّ  ٌ َٗمتتقَّ

ِٚمقؿٌ  ِ   ٌ رَّ َّ [ 12 :       الحجرات   ]   

هػػػػذ  اآليػػػػة تمثػػػػؿ سػػػػياجان فػػػػي المجتمػػػػع المسػػػػمـ حػػػػكؿ حرمػػػػات األشػػػػخاص بػػػػ  ككرامػػػػاتهـ ف
 . (4 )بريبة " مكفحاكى كال يي  بظنة .. فبل يؤخذكف.التعامؿ معهـ.. كيقيـ مبدأ في .كحرياتهـ

 : مبلحظة

تتو  : قػػاؿ منهيػػات مػػف السػػمككيات كاألخػػبلؽ السػػيئة حينمػػا ذكػػر ال أف اهلل  .1  َ  َيوَأُّيه

ـَ  ِذي ـُقا اٮمَّ دش كرامػة أفرادهػا كال كرامتهػا مػا يخػمػف كػؿ  قػذةمنهذ  الجماعة التيطىه ر اد أف أر كك ن   آَم
فهي الجماعة التي اصطفاها اهلل لحمؿ رسالت  لمبشرية جمعاء كمف ثػـ يجػب أف ، يقمؿ مف ش نها أك

 إلخ....كة لهـ في أخبلقها ك معامبلتهاتمثؿ القد

َو َيو: لثالثػةالنداء العاـ في اآلية ا .2 و اٮمـَّوُس  َأُّيه ـْ  َٛمَؾْؼـَو٭ُمؿْ  إِكَّ  ٢ُمتُعقٖموً  َوَٙمَعْؾـَتو٭ُمؿْ  َوُأْكَثك َذ٭َمرٍ  ِم

يريد أف يرد المجتمع البشرم  اهلل  ك ف [13: ]الحجرات  ...َأْٗمَؼو٭ُمؿْ  اهللَِّ ٥ِمـْدَ  َأ٭ْمَرَمُؽؿْ  إِنَّ  ٮمَِتَعوَر٫ُمقا َو٬َمَبوئَِؾ 
هػك المػكاء الػذم رفعػ  اإلسػبلـ لينقػذ ة "هذا النداء الرباني لمبشػرية كافػف،   كيذكر  بمنشئ كم  إلى خالق
كفػي هػذا المعنػى قػاؿ رسػكؿ اهلل   (5)لؤلرض ك لمقبمية كلمبيت" كلعصبية لمجنس قابيؿ اعالبشرية مف 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.6/3344في ظبلؿ القرآف سيد قطب )( 1)
(، تحقيؽ حمدم بف عبد المجيد السػمفي، كحسػن  األلبػاني فػي سمسػمة 228/3227/ 3المعجـ الكبير لمطبراني )( 2)

 (.1650/ 7األحاديث الصحيحة كشيء مف فقهها كفكائدها )
 لكبر كبيان ، مرجع سابؽ.(  كتاب اإليماف،  باب تحريـ ا93/91/ 1صحي  مسمـ )( 3)
 (، . 3345/ 6انظر المرجع السابؽ سيد قطب، )( 4)
 (. 6/3348انظر المرجع السابؽ، )( 5)
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 :"   َالميػزاف الربػاني فػي تقيػيـ النػاس كالمجتمعػات أمػا  ، (1) " ُم ُخِمـَق ِمـْن تُـرَابٍ َوآدَ ، ُكم ُكْم َبُنو آَدم
األنساب كاأللقػاب فالميزاف هك التقكل  ليس  إذف ؛...َأْٗمَؼو٭ُمؿْ  اهللَِّ ٥ِمـْدَ  َأ٭ْمَرَمُؽؿْ  إِنَّ   : فهك قكل  تعالى

ػػػأف يي  ك نػػػ  يريػػػدك ، الدنيكيػػػة قبػػػاؿ عمػػػى هػػػذ  لمجتمػػػع البشػػػرم لئلا د  ًعػػػكيي نقػػػذة ؿ مهمػػػة الجماعػػػة المه  سى
  كاهلل أعمـ!الجماعة 

 : في ختام الحديث عن األخالق نخمص إلى

  مكاصػػػفات مػػػفالمنقػػػذة  تمثػػػؿ قمػػػة  مػػػا تصػػػؿ إليػػػ  الجماعػػػة  المجمكعػػػة األكلػػػى مػػػف اآليػػػات: أوالً  
يؿ فػي سػب الذلػة عمػى المػؤمنيف ك العػزة عمػى الكػافريف كالجهػادك، تستحؽ مػف خبللهػا محبػة اهلل 

  .اهلل دكف خكؼ لكمة الئـ

تؤهمهـ ليصمكا إلػى  الرحمف كأعماؿ يقكمكف بهامف صفات لعباد في المجمكعة الثانية ما كرد : ثانياً 
ما حققك  في أنفسهـ مف صػفات إنمػا  يريد بياف أف الدرجة المتحققة في المجمكعة األكلى كك ف اهلل 

لػى هػذ  العػزة ك هك الذم يػؤهمهـ إ :   لمجماعػة المنقػذةفً ٍصػاهلل فػي كى  ذكرهػابػة التػي غملالػى محبػة اهلل كا 
 َّاٮْمَغوٮمُِبقنَ  ُهؿُ  اهللِّ ِٚمْزَب  ٫َمنِن [56: المائدة]. 

ك ف اهلل يريد أف يرتقػي بالجماعػة المنقػذة كيسػمك بهػا  منهيات لمجمكعة الثالثة مفاي ما كرد ف: ثالثاً 
اإلسػبلـ كتمثػؿ القػدكة لغيرهػا فػي تمثيػؿ رسػالة  امتها كجماعػة تحمػؿعف دنايا األمكر التي تخدش كر 

 طهارتػ  ، نقائػ ، ي نظافتػ فػي جماعػة بشػرية تمشػي عمػى األرض تمثػؿ اإلسػبلـ فػ هذا المنهاج كاقعان 
شراقتً بؿ ك   .كمعامبلت كعباداتو  كصحابت  الكراـ أخبلقان   برسكؿ اهلل  مقتديةن ،  ا 

 
 
 

                                                           

 (، قاؿ شعيب األرناؤكط: إسناد  حسف.8736/ 349/ 14مسند أحمد مؤسسة الرسالة )( 1)
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  الرابع املبحح

 التىازٌ
 وفيو أربعة مطالب:

 لمطمب األول: الفرد والمجتم ا
 المطمب الثاني: بين الحقوق والواجبات.
 المطمب الثالث: بين القيادة والجندية.
 المطمب الراب : بين الترغيب والترىيب.
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 املبحث السابع

 التىاشٌ

لقػػد أعيػػاني البحػػث عػػف مفهػػكـ التػػكازف الػػذم أردت الحػػديث عنػػ  فػػي مكاصػػفات الجماعػػة 
فميس هػذا الػذم ، ظـ التعريفات لمتكازف ت تي تحت مفهـك الكسطية كاالعتداؿكخاصة أف مع، المنقذة
 فالتكازف ليس بالضركرة أف يككف بمعنى التساكم.، قصدت

؛ في التكازف بيف الفردية كالجماعػة  يمكػف أف تغمػب المصػمحة الجماعيػة فػي بعػض : فمثبلن
 األحياف عمى الحقكؽ الفردية كهذا ال يتنافى مع العدؿ.

أك تعريؼ التكازف مقارنة بالتكسط كاالعتداؿ ، جمؿ ما قرأت في الحديث عف التكازفكمف أ
 : ما كتبت  أ. غادة الحكطي

، المحاذاة، "فالدالالت المعنكية تميز مصطم  التكازف عف بقية المصطمحات؛ هي المقابمة
 : مؤكدة عمى عدة مفاهيـ، التكطيف، الت صيؿ، التمكيف، القكة

ا بالمكقؼ. ، إحساسنا بالحركةأف التكازف يعطي  .1  كهك مرتبط دائمن

ػػا كجػػكدنا ثالثنػػا؛ ألف اإللغػػاء يصػػادر الحركػػة  .2 التػػكازف ال يمغػػي الشػػيئيف كال يمػػزج بينهمػػا مستخمصن
كالمقاكمة؛ بؿ يتعاقب الشيئاف تعاقب الميؿ كالنهار في حركػة دائبػة ال تسػكف إال بالشػيخكخة ثػـ 

 المكت.

كالخػاص ، تبػرة أف العػاـ يجتهػد كػؿ امػرئ فػي الكصػكؿ إليػ قسمت التػكازف إلػى عػاـ كخػاص مع .3
 .(1)كخصصت  باألنبياء"، يككف بمبلزمة الصراط أبدنا

فػػبل يمنػػع ذلػػؾ أف تحػػرص الجماعػػة ، إذا كػػاف التػػكازف بمبلزمػػة الصػػراط أبػػدنا خػػاص باألنبيػػاء كأقػػكؿ
ا٣مِتتل َهتتَذا َوَأنَّ : المنقػػذة مػػا اسػػتطاعت عمػػى تحقيقػػ  اقتػػداء باألنبيػػاء كتطبيقنػػا لقكلػػ  تعػػالى  ِسَ

بُِعقهُ  ُمْسَتِؼقًَم  َٓ  ٫َموٗمَّ ُبَؾ  َٗمتَّبُِعقا َو َق  اٮمسه ـْ  ٖمُِؽؿْ  ٫َمَتَػرَّ  .[153: ] األنعاـ ...١َمبِقؾِفِ  ٥َم

 

 

 
                                                           

(، بحػػث مقػػدـ لنيػػؿ 46ػػػ  36انظػػر كتػػاب التػػكازف معيػػار جمػػالي، غػػادة بنػػت عبػػد العزيػػز محمػػد الحػػكطي مػػف )( 1)
ـ، الناشػر 2000 -هػػ 1421، 2درجة الماجستير في المغة العربية كآدابها، إشراؼ الدكتكر محمد عبد رب  فياض ط

 عبد المقصكد محمد سعيد خكجة، جدة.
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 : اآليات التي وردت تتحدث عن التوازن

َ  ْ ٮَمَؼدْ  : قاؿ تعػالى .1 ْ  َ َأْر١َمْؾـَو  َ  َ  ْ َ  َ ُر١ُمَؾـَو  َ  َ    َ  ِ ٖمِوٮْمَبق ـَوِت   ُ  ُ  ْ ْ  َ َوَأْكَزٮْمـَو   ِ   َ  ْ  َ ُ  ُ َمَعُفؿُ   َ   َ َ   َ ؽَِتوَب   ْ اٮمْ   َ 
َ   َ َواْٜمِقَزانَ    ِ  ِ  ْ ُ   َ ٮمَِقُؼقمَ   َ    َ ِ ِ  ْ ِ ٖمِوٮْمِؼْستطِ      َّ  ُ اٮمـَّوُس      ْ ْ  َ َوَأْكَزٮْمـَتو   ِ   َ  ْ  َ  َ  

ِ   َ اِْلَِديتتتدَ  َ ْ  ٌ َٖمتتتْلٌس    ِ  ِ ٫مِقتتتفِ     ْ ِ   ٌ ٢َمتتتِديدٌ   َ  َ  َ  ِ ُ َوَمـَتتتو٫مِعُ    َ َ  َ َوٮمِتتتَقْعَؾؿَ    ِ  َّ  ِ ٮمِؾـَّتتتوسِ   َ   ْ  َ ِ ـْ     َُّ اهللَُّ  َ   تتتهُ   َ  ْ َمتتت ُ ُ َيـُْْصُ َ  ُ َوُر١ُمتتتَؾفُ   َ  ْ ُ ُ  ُ ْ  ِ ٖمِوٮْمَغْقتتتِى   َ   َ  ْ ِ    ٬َمتتتِقي      ََّ اهللََّ   ِ َّ إِنَّ    ِ   َ  

ِ   ٌ ٥َمِزيزٌ   َ[25:]الحديد 

ؿ إلقامػة العػدؿ هػك الضػماف الكحيػد لمبشػرية مػف العكاصػؼ فالميزاف الذم أنزل  اهلل مع الرس
كالزالزؿ كاالضطرابات كالخمخمة التي تحيؽ في معتػرؾ األهػكاء كمضػطرب العكاصػؼ.. كيثػكب إليػ  

 .(1)اباةعند  الحؽ كالعدؿ كالنصفة ببل مح البشر فيجدكف

َ  اٮْمؽَِتتكالمبلحظ في تمؾ اآلية أنهػا شػممت عػدة ألفػاظ تحمػؿ مفهػـك القػكة  ِ  ْ َ   َ اْٜمِقتَزانَ ك    َ وَب    ِ  ْ   

ِ   َ اِْلَِديدَ ك َ ْ  . 

كال ، فإف تشريع السماء ال بد ل  مػف قػاضو يحكػـ بػ  بالعػدؿ، "فالكتاب يمثؿ القكة التنفيذية
 .(2)ككؿ ذلؾ ليقـك الناس بالقسط"، فإف الحؽ كحد  ال يسير إال بالقكة، بد ل  مف قكة تنفذ حكم 

مف أجؿ إقامة العػدؿ  لمنقذة عمى تحقيق ؛كازف بيف القكل البد أف تحرص الجماعة اكهذا الت
رسػػالة إنقػػػاذ البشػػرية مػػػف  كيػػؼ ال؟ كهػػي التػػػي أككمػػت لهػػػا مػػف اهلل ، كتحقيػػؽ النصػػر كالتمكػػػيف

 كيبلت الظمـ كالفساد كالعدكاف كالطغياف.

ـْ  َوإِنْ : قاؿ تعالى .2   ِم
ٍ
ء َّٓ  َرْ
ٮُمفُ  َوَمو َٛمَزائِـُفُ  ٥ِمـَْدَكو إِ َّٓ  ُكـَز  "كما يشاء : أم [21: ]الحجر  ْعُؾقمٍ مَ  ٖمَِؼَدرٍ  إِ

 .(3)ككما يريد؛ لما في ذلؾ مف الحكمة البالغة كالرحمة بعباد "

 ٮَمَبَغْقا ٮمعبوده اٮمرزق اهلل ٖمسط وٮمق: الرحمة بعباد  يفسرها قكل  تعالىفالحكمة الربانية إذف هي 

َْرضِ  ِٓم  ْٕ ـْ  ا ُل  َوٮَمؽِتت إذف حكمتػػ  كرحمتػػ  تقتضػػي البسػػط أحياننػػا ، [27: ]الشػػكرل ... َيَشتتوءُ  َمتتو ٖمَِؼتتَدرٍ  ُيـَتتز 
 .(4)"أم حسب حاجة الخمؽ.. كحسب المصال  كما يشاء"، كالقبض أحياننا أخرل

 : كفي قكل  تعالى، نية يعممها اهللحكمة ربا -دكف التساكم  -كهذا دليؿ عمى أف التكازف 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.3494/ 6انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  )( 1)
 هػ.1412، 10، دار الجيؿ الجديد، بيركت، ط3/623التفسير الكاض ، محمد محمكد الحجازم ( 2)
 (، مرجع سابؽ.4/530تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير )( 3)
ـ، دار الصػػػػابكني لمطباعػػػػة  1997 -هػػػػػ  1417، 1(، ط2/100صػػػػفكة التفاسػػػػير، محمػػػػد عمػػػػي الصػػػػابكني )( 4)

 القاهرة. –كالنشر كالتكزيع 
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 ََِمَواِت  ُمْؾُؽ  هلل ُؾُؼ  َوإَْرضِ  اٮمسَّ ـْ  َُّيَُى  َيَشوءُ  َمو خَيْ ـْ  َوَُّيَُى  إَِكوً٘مو َيَشوءُ  ٜمَِ ٭ُمقرَ  َيَشوءُ  ٜمَِ ُٙمُفؿْ  َأوْ  ۚ   اٮمذه  ُذ٭ْمَراًكو ُيَزو 

ـْ  َوََيَْعُؾ  َوإَِكوً٘مو فُ  ٥َمِؼقًَم  َيَشوءُ  َم  دليؿ عمى حكمت  في الهبة كفي المنع..، [50-49: الشُّكرل]  ٬َمِديرٌ  ٥َمؾِقؿٌ  إِكَّ

 .(1)مها اهلل بيف عباد  بعمم  كحكمت  كمشيئت ""فالرزؽ كالعمـ كالحكمة كالممؾ يقس

ََمءَ قاؿ تعالى  .3 َّٓ  ۚ   اْٜمِقَزانَ  َوَوَوعَ  َر٫َمَعَفو َواٮمسَّ َٓ  ٖمِوٮْمِؼْسطِ  اٮْمَقْزنَ  َوَأ٬ِمقُؿقا ۚ   اْٜمِقَزانِ  ِٓم  َٗمْطَغْقا َأ وا َو  َُتِْنُ

 .[9، 8، 7: ]الرحمف   اْٜمِقَزانَ 

أف يسػيركا ضػمف  كأراد مػف عبػاد  ، كتقػديرشيء بقدر كحكمة كضػبط خمؽ كؿ  فاهلل 
 كمػػػا أف كػػؿ شػػػيء بحكمتػػػ ك ، ؿ كيحققػػػكا التػػػكازف فػػي كػػػؿ أمػػكرهـفيقيمػػػكا العػػد ؛منظكمػػة هػػػذا الكػػكف

كػػذلؾ مطمػػكب مػػنهـ أف ي خػػذكا باألسػػباب ليتحقػػؽ ك ، طمػػكب مػػنهـ التسػػميـ كالتفػػكيض لػػ مكمشػػيئت  ف
كال أدؿ ، كردت اآليػات لتؤكػد عمػى هػذا المفهػكـكلقػد ، التكازف بيف األخذ باألسباب كالتككؿ عمػى اهلل
ـْ  َٗمتْدُٛمُؾقا َٓ  َٖمـِلَّ  َيو َو٬َموَل  : عمى ذلؾ مف قكل  تعالى متحدثنا عػف يعقػكب ـْ  َواْدُٛمُؾتقا َواِٚمتدٍ  َٖمتوٍب  ِمت  ِمت

٬َمتتتيٍ  َأْٖمتتتَقاٍب  ـَ  ٥َمتتتـُْؽؿْ  ُأ٪ْمـِتتتل َوَمتتتو ُمَتَػر  ـْ  اهللَِّ ِمتتت   ِمتتت
ٍ
ء َّٓ  اِْلُْؽتتتؿُ  إِنِ  َرْ ًُ  ٥َمَؾْقتتتفِ  هللَِِّ إِ ْؾتتت تتتؾِ  َو٥َمَؾْقتتتفِ  َٗمَق٭مَّ  ٫َمْؾَقَتَق٭مَّ

ُؾقنَ   [67: ]يكسؼاْٜمَُتَق٭م 

ا ، بػيف األخػذ باألسػباب كالتككػؿ عمػى اهلل لقد كازف يعقػكب   كفػي حادثػة الهجػرة تبػيف كاضػحن
 َٓ ... 0 أخذ بكؿ األسباب كاالحتياطات األمنية ثـ نجد  يقكؿ ألبي بكػر كيؼ أف الرسكؿ 

َزنْ   .(2)"ما ظنك باثنين اهلل ثالثيما ": كيقكؿ   [40: التكبة]  ...َمَعـَو اهللََّ إِنَّ  ََتْ

كلػػػنعمـ أف "الػػػديف كمػػػ  ظػػػاهر  كباطنػػػ  كشػػػرائع  ، كهػػػؿ بعػػػد ذلػػػؾ مػػػف تػػػكازف بػػػيف األمػػػريف
 .(3)كحقائق  تحت هذ  الكممات النبكية"

كالػذم كرد فػي ، قيقػيمعنػى التككػؿ الحاءت بعػد اتخػاذ كػؿ األسػباب لتبػيف جػهذ  الكممات 
تغدو خماًصا وتـروح ، لرزةكم كما يرزق الطير حق توكمولو أنكم كنتم توكمتم عمى اهلل ": قكل  
 .(4)"بطاًنا

                                                           

 بؽ.(، مرجع سا2134/ 4في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
(، كتػاب تفسػير القػرآف، بػاب قكلػ : " ثػاني اثنػيف إذ يقػكؿ لصػاحب  ال تحػزف إف 6/66/4663صحي  البخارم )( 2)

 اهلل معنا ".
 (.919/ 2المرجع السابؽ، سيد قطب، )( 3)
 (، أبكاب الزهد، باب في التككؿ عمى اهلل، حسف صحي .4/573/2344سنف الترمذم )( 4)
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كلػـ يقػؿ كمػػا ، هنػاؾ سػعي كعمػػؿ "وتــروح بطاًنـا، تغــدو خماًصـا": كالمبلحػظ فػي قكلػ  
 يرزؽ الطير في أعشاشها.

دليػؿ كاضػ  عمػى أهميػة العمػؿ ، (1)" َواْسـَتِعْن ِبالمَّـِو َوال َتْعِجـزْ ، اْحِرْص َعَمى َما َيْنَفُعـكَ   ":  قكل  
 كاألخذ بكؿ أسباب القكة مرتبطنا بالتككؿ عمى اهلل كاالستعانة ب .

كهػك يعتقػد أف ، "فاألصؿ أف يستعمؿ العبد األسباب التي بينها اهلل تعالى لعبػاد  كأذف فيهػا
 كاعتمػػػػاد  عميػػػػ  فػػػػي إيصػػػػاؿ تمػػػػؾ المنفعػػػػة مػػػػع كجػػػػكد المسػػػػبب هػػػػك اهلل تعػػػػالى.. كتكػػػػكف ثقتػػػػ  بػػػػاهلل

أف ، مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ النصػػر كالتمكػػيف ؛كهػػذا مػػا يجػػب عمػػى الجماعػػة المنقػػذة أف تفعمػػ  .(2)السػػبب"
     تبذؿ قصارل جهدها في األخذ باألسباب كتعمـ بعد ذلؾ أف النتائج ربانية

 التوازن بين الفرد والمجتم : لاألو المطمب
ازف بػػيف الفػرد كالمجتمػػع؛ ال بػػد أف نعػػرؼ أف اإلسػبلـ هػػك المػػنهج الكحيػػد لمحػديث عػػف التػػك 

كهػػك الػػذم يعمػػـ مػػا يصػػم  بػػ  الفػػرد كمػػا يصػػم  بػػ  ، الػػذم كازف بينهمػػا؛ فالػػذم خمػػؽ هػػك الػػذم شػػرع
 المجتمع.

سػػتقبللية المتميػزة كفػي نفػػس الكقػت عنػدها القػػدرة سػبلـ يعمػؿ عمػػى إيجػاد الشخصػية اإلفاإل
 مجتمع.عمى التعايش مع ال

كميػػػؿ مقابػػػػؿ ، لمشػػػػعكر بالفرديػػػة المتميػػػزة بالكيػػػاف الػػػذاتي ميػػػؿه فيهػػػا  كػػػؿ نفػػػس  حيػػػث إف
فالفرد يحػس بفرديتػ  كحػدكد كيانػ  كرغباتػ  كأشػكاق  ، لبلندماج في الجماعة كالحياة معها كفي داخمها

 (3)الخاصة كمطالب  كفي نفس الكقت يهفك إلى الجماعية.."

 : شريةنفس البفهكـ مراعينا هذ  االزدكاجية في العمى هذا المالقرآف أكد  كلقد

َٓ   :قػػاؿ تعػػالى المسػػؤكلية الفرديػػة عمػػى صػػعيد: أكالن  كقػػاؿ ، [18: ]فػػاطر ...ُأْٛمتتَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َٗمتتِزرُ  َو
ْكَسون َٖمْؾ   : تعالى  . [14، 15: القيامة] َمَعوِذيره َأٮْمَؼك َوٮَمقْ  ۚ   َٖمِصَٞمة َكْػسف ٥َمَٝم  اإْلِ

                                                           

( كتػػاب القػػدر، بػػاب فػػي األمػػر بػػالقكة كتػػرؾ 4/2052/2664بػػاب األمػػر بػػالقكة ) صػػحي  مسػػمـ، كتػػاب القػػدر ( 1)
 العجز كاالستعانة باهلل.

 ( باختصار.2/79شعب اإليماف لمبيهقي )( 2)
 ـ.1980، 6(، دار الشركؽ، ط 111كتاب اإلنساف بيف المادية كاإلسبلـ، محمد قطب )( 3)
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ر الدائـ بهذ  المسؤكلية الفردية يحدد لئلسػبلـ فػي نفسػ  كياننػا متميػزنا كاضػ  الحػدكد فالشعك 
، فػبل يخشػى إال اهلل، يشعر مف خبللها أن  يحمؿ قبسنػا مػف نػكر اهلل، كيجعم  دائمنا عمى صمة بخالق 

 .(1)كال يخضع لغير الحؽ الذم أنزل  اهلل

 : التدريب عمى مف البد ل حتى يتحقؽ هذا التككيف المتكازف لمفرد ك 

 . تقكل اهلل كمحاسبة النفس كضبط الشهكة.1  

 . حماسة القمب كالصبر كالثبات.2   

 . الحذر كاليقظة.3   

 . التضحية بالنفس كالماؿ.4   

 (2). التخمص مف األفكار السمبية السائدة.5   

التعػػػاكف ح المحبػػػة ك ك ر التػػػي تكتنفهػػػا  الجماعػػػة ككجػػػكد الػػػركح الجماعيػػػةالت كيػػػد عمػػػى ضػػػركرة : ثانيػػػان 
َٓ  َواٮمتَّْؼَقى اٮْمِٟم   ٥َمَٝم  َوَٗمَعوَوُكقا...: تعالى فقاؿ ، كالترابط ْ٘مؿِ  ٥َمَٝم  َٗمَعوَوُكقا َو  .[2: ]المائدة ...َواٮْمُعْدَوانِ  اإْلِ

دٌ  : كقاؿ تعالى ـَ  اهللَِّ َر١ُمقُل  ُِمَؿَّ ِذي اءُ  َمَعفُ  َواٮمَّ ورِ  ٥َمَٝم  َأ٢ِمدَّ  .[29: الفت ] ...ْقـَُفؿْ ٖمَ  ُرََحَوءُ  اٮْمُؽػَّ

"إيجابنػا دينينػا عمػى النػاس أف يعػيف بعضػهـ  ؛ َواٮمتَّْؼَقى اٮْمِٟم   ٥َمَٝم  َوَٗمَعوَوُكقا : ففي قكل  تعالى
ػا فػػي ديػػنهـ كدنيػاهـ ػا عمػػى كػؿ عمػػؿ مػػف أعمػاؿ البػػر التػػي تنفػع النػػاس أفػػرادنا كأقكامن كهػػذا مػػف ، بعضن

فػػاهلل يؤكػػد كيػػ مر بالتعػػاكف لتحقيػػؽ التػػكازف فػػي المجتمػػع  (3)، أركػػاف الهدايػػة االجتماعيػػة فػػي القػػرآف"
كفي اآلية الثانية ت كيد عمى أف هذا التعػاكف ، كاإليجابية بيف األفراد ليككف بعد ذلؾ النصر كالتمكيف

 هك سبب قكتهـ في مكاجهة مؤامرات األعداء.كالترابط كالتراحـ 

 بيف األفػراد فػي المجتمػع؟! ا اهلل فهؿ هناؾ أجمؿ مف هذ  الركح الجماعية التي يريده
فهػػذ  الػػركح فػػي اإلسػػبلـ ، كحػػرمه بالجماعػػة المنقػػذة التػػي اصػػطفاها اهلل أف يتحقػػؽ فيهػػا هػػذا المفهػػكـ

 بصفة عامة تفرض كجكدها في الجماعة المنقذة بصفة خاصة.

                                                           

( مكتبػػػػػػػػػػػة كهبػػػػػػػػػػػة، 139، 142ؼ القرضػػػػػػػػػػػاكم، )انظػػػػػػػػػػر الخصػػػػػػػػػػػائص العامػػػػػػػػػػػة لئلسػػػػػػػػػػػبلـ، الػػػػػػػػػػػدكتكر يكسػػػػػػػػػػػ( 1)
 ـ. 1977ق/1397 1ط
 ( .265، 264انظر كتاب معالـ في الطريؽ لتحرير فمسطيف، د. إبراهيـ المقادمة، )( 2)
 (، مرجع سابؽ.108/ 6تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 3)
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 ككجػدنا أف الػذيف بػايعكا رسػكؿ اهلل ، هػذا المفهػكـاسػتطاعت أف تحقػؽ  الجماعة األكلىف
كلقػد جسػد ذلػؾ المػكاء الػركف محمػكد شػيت  ؛جماعػةتميزكا منفرديف كتميػزكا داخػؿ ال قد عمى اإلسبلـ

 : خطاب في كصف  لهـ

تصػرفنا ال يػزاؿ ييعتبػر مػف األعمػاؿ الفػذة النػادرة فػي حيػاة ، فػردان لقد تصرؼ العربي المسػمـ 
ا إلػػى اهلل كرسػػكل  مػػف أجػػؿ كتػػرؾ أهمػػ  كمالػػ  مهػػاجرن ، تحمػػؿ التعػػذيب كالمػػكت صػػابرنا راضػػينا، البشػػر

اندفع يجاهػد ، كتصٌرؼ ضمف المجمكع مف أمت  تصرفنا ال يزاؿ يعتبر مفخرة مف المفاخر .عقيدت ..
تحمؿ راية اهلل سبحان  كتعػالى كتبمػغ عػف  .فخرجت القكة المؤمنة..، في سبيؿ نشر عقيدت  كحمايتها

  ( (1).فتتابعت انتصاراتها الباهرة، مر أ

فالمسػمـ  ؛زف الحقيقي الذم جمع بيف تميز الفرد بنفس  كتميز  داخػؿ الجماعػةكهذا هك التكا
كيسػتمد مػف نزعتػ  الجماعيػة العػكف عمػى ، يستمد مف نزعت  الفرديػة دكافعنػا لمحركػة كالنشػاط كاإلنتػاج

، كمػػػف ثػػػـ تػػػؤدم النزعتػػػاف دكرهمػػػا فػػػي الحيػػػاة البشػػػرية، أداء األعمػػػاؿ التػػػي ال يقػػػدر عميهػػػا بمفػػػرد 
 (2)معنا ضركريتاف لكياف اإلنساف.كتككناف 

 .فشػػعكر كػػؿ فػػرد ب نػػ  مجػػزل بعممػػ ..، مػػعكهػػذا هػػك الػػذم يحقػػؽ التػػكازف بػػيف الفػػرد كالمجت
ؿ أمػؿ خػادع فػي أف فهذا عامؿ قكم فػي يقظتػ  لمحاسػبة نفسػ  قبػؿ أف تيحاسػب! مػع التخمػي عػف كػ

 -كلف ينفع  صبلح غير  ،لف يحاسب بفساد غير  -كشعكر  ب ن  محاسب كفرد (3)، ينفع  أحد بشيء
ا يقظنا متكقفنا عند كؿ حركة كسكنة ل  محاكالن مػا اسػتطاع التػزاـ الصػراط المسػتقيـ الػذم ، يجعم  دائمن

تباع   .أمر اهلل بالتزام  كا 

بؿ عمى الفرد أف يحرص عمى االندماج في المجتمع ، كال يعني ذلؾ االنزكاء عف المجتمع
صػبلح بػاذالن ت  كنظافة أخبلقػ  محافظنا عمى ثكاب المجتمع . فػالمجتمػع قصػارل جهػد  فػي التضػحية كا 

كحياتػ  ، كؿ منهـ ل  كجكد  الػذاتي، متميزكفكفي نفس الكقت أفراد   المسمـ مجتمعه مترابطه متماسؾ
 :كفي قكلػ  تعػالى، (4)كحساب  الذم يقكـ عمي  ميزان  في مقاـ الخير كالشر عمى السكاء، الخاصة ب 

                                                           

، 1(، دار القمػػـ، دمشػػؽ، ط 110انظػػر: كتػػاب بػػيف العقيػػدة كالقيػػادة، تػػ ليؼ المػػكاء الػػركف محمػػد شػػيت خطػػاب )( 1)
 هػ. 1419 – 1998

 ( .134 – 132انظر: كتاب دراسات في النفس اإلنسانية، محمد قطب، )( 2)
 (، مرجع سابؽ.5/2938انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 3)
 (، مرجع سابؽ.868/ 11انظر: التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ يكنس الخطيب )( 4)
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... َْٖمْقتـَُفؿْ  َرى٢ُمتتق َوَأْمتُرُهؿ ... األسػػاس فػي الشػكرل كفالػة الحريػػة "ف ت كيػد عمػى ذلػؾ؛، [38: ]الشػػكرل
 (1)التامة في إبداء اآلراء ما لـ تمس أصبلن مف أصكؿ العقيدة أك العبادة".

بػيف الفػرد كالمجتمػع أف يكػكف الفػرد داخػؿ الجماعػة لػ  كيانػ  المتميػز  كهؿ بعػد ذلػؾ تػكازفه 
كفػػي المقابػػؿ عميػػ  ، ة كأمػػاف عمػػى أف ال يتنػػافى ذلػػؾ مػػع مصػػمحة الجماعػػةكلػػ  رأيػػ  يبديػػ  بكػػؿ حريػػ

 االلتزاـ بما نتج عف الشكرل مف قرارات. 

حقنا إن  التػكازف بػيف الفػرد كالمجتمػع الػذم يجػب أف تحػرص عمػى تحقيقػ  الجماعػة المنقػذة 
عػػة كتسػػتطيع أداء كبػػذلؾ تقػػكل الجما، كيكػػكف اإلبػػداع كاإلنجػػاز، حتػػى تسػػتقيـ األمػػكر كيزيػػد اإلنتػػاج

 رسالتها المنكطة بها أال كهي تحقيؽ االستخبلؼ.

 التوازن بين الحقوق والواجبات: الثاني المطمب
، بلليت  كفػػػردو فحػػػافظ عمػػػى تميػػػز كيانػػػ  كاسػػػتق، حقػػػؽ التػػػكازف بػػػيف الفػػػرد كالمجتمػػػع اإلسػػػبلـ
الػذم  اهلل ى أمػرو بػ فعمػ ؤكػدف بيف الحقكؽ كالكاجبات كلعمي هنػا أالتكاز ككذلؾ ، ككيان  في المجتمع

حيػػث إنػػ  لػػك تكقػػؼ كػػؿ شػػخص عنػػد حقكقػػ  ، أكجػػب عميػػ  كاجبػػاتفقػػد كأعطػػا  حقكقنػػا  كػػٌرـ اإلنسػػاف
 : فمف الحقكؽدكف أداء كاجبات  الختمت المكازيف في المجتمع 

ـِ  ِٓم  إ٭ِْمَراهَ  َٓ   :قاؿ تعػالى، حرية االعتقاد .1 ي َ  ٬َمتدْ  اٮمتد  ٢ْمتدُ  َٗمَبت٧مَّ ـْ  اٮمره كلكػف ، [256: البقػرة] ...اٮمَغتل   ِمت
 بشرط  أال  تككف حرية االعتقاد دافعنا إلى الطعف في اإلسبلـ أك التشكيؾ في مبادئ .

 ا دكر في إشاعة التكافؿ كالتراحـ.كأف تككف له، حرية التممؾ مقيدة بمصمحة المجتمع .2

 حرمة الدـ كحؽ الحياة تكجب عمي  المحافظة عمى حياة اآلخريف.. .3

و َيو : تبينت في قكل  تعالىحرمة البيت كالتي  .4 َ ـَ  َأُّيه تِذي ـُتقا اٮمَّ  َٚمتَّتك ُٖمُقتقٗمُِؽؿْ  ٪َمتْٞمَ  ُٖمُققًٗمتو َٗمتْدُٛمُؾقا َٓ  آَم

ُرونَ  ٮَمَعؾَُّؽؿْ  ٮَمُؽؿْ  َٛمْٞمٌ  َذٮمُِؽؿْ  ۖ   َأْهؾَِفو ٥َمَٝم  َوُٗمَسؾ ُؿقا َٗمْستَْلكُِسقا ْ  ٫َمنِن ....َٗمَذ٭مَّ  وَٗمْدُٛمُؾقهَ  ٫َمًلَ  َأَٚمداً  ٫مِقَفو َْمُِدوا لَّ

فمػف أراد أف تحفػظ حرمػة بيتػ  فيجػب أال  يعتػدم عمػى بيػت ، [28، 27: النػكر] ...ٮَمتُؽ  ُيْمَذنَ  َٚمتَّك
 .غير 

 ٙمؾدة ٘مَمك٧م ٫موٙمؾدوهؿ ٢مفداء ٖملرٖمعي يلٗمقا ول اٜمحصـوت يرمقن واٮمذيـ :حرمة العرض قػاؿ تعػالى .5

ض قريبػة مػف حػد الزنػا حفظػان فجعػؿ عقكبػة القػاذؼ لمعػر ، [4: النكر]  ...أٖمدا ٢مفودة َلؿ ٗمؼبؾقا وٓ

                                                           

 ـ. 1980 -هػ 1400، 10(، دار الشركؽ، ط 440قيدة كشريعة، محمكد شمتكت )اإلسبلـ ع( 1)
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كأمػػاـ مصػػمحة الجماعػػة يجػػب أف ال يبخػػؿ ال بػػنفس كال بمػػاؿ كال بػػ مر بمعػػركؼ كال ، لؤلعػػراض
 (1)نهي عف منكر؛ لحماية الجماعة ككقايتها كالذكد عنها.

 في كؿ األمكر بما في  الحقكؽ كالكاجبات  يجب أف نعمـ أف خاصية التكازف.. .كفي الختاـ 

 (2)""ف سائر األدياف كالمذاهبإلسبلـ عا تميز بها قد "

إذف ال بد مف تميز الجماعة المنقذة التي حممت اإلسبلـ كعممت عمى رفع رايتػ  أف تحقػؽ 
 التكازف في كؿ أمكرها.

 التوازن بين القيادة والجندية: الثالث المطمب
، ليةفالقيػػادة كالجنديػػة يتحقػػؽ كجكدهمػػا فػػي نفػػس الشػػخص فهػػك قائػػد فيمػػا يحمػػؿ مػػف مسػػؤك 

ال يصػم  لمقيػادة كيجػب أف نعمػـ أنػ  ، يؤدم ما عمي  كينفذ بكؿ انضػباطكجندم في الكقت المناسب 
 فما ذكرنا  تكازف في الفرد ذات .، إال مف أجاد الجندية

فالقائػػػػد يجػػػػب أف يتصػػػػؼ ، تحقيػػػػؽ التػػػػكازف يفػػػػرض (مػػػػا )أم القيػػػػادة كالجنديػػػػةأمػػػػا كجكده
ػػػا يجػػب أف تتحقػػػؽ فيػػ  مكاصػػػفات مػػػف  ،بصػػفات يسػػػتحؽ مػػف خبللهػػػا أف يكػػكف قائػػػدنا كالجنػػدم أيضن

السمع كالطاعة كاالنضباط باإلضافة إلى الشعكر بالمسؤكلية كالمبادرة.. إلى غير ذلؾ مػف الصػفات 
 التي تحقؽ معنى الجندية.

 : فإذا تحدثنا عف مكاصفات القائد فبل أكلى مف ذكر قكل  تعالى كاصفنا الرسكؿ 
  ـَ  َرَْحَيٍ  ٫َمبََِم ًَ  هللَِّا ِم ًَ  َوٮَمقْ  ََلُؿْ  ٮمِـْ و ٭ُمـْ قا اٮْمَؼْؾِى  ٪َمؾِقظَ  ٫َمظًّ ْكَػضه ـْ  َٓ  َوا١ْمَتْغِػرْ  ٥َمـُْفؿْ  ٫َمو٥ْمُػ  َٚمْقٮمَِؽ  ِم

َْمرِ  ِٓم  َو٢َموِوْرُهؿْ  ََلُؿْ  ْٕ ًَ  ٫َمنَِذا ا ْؾ  ٥َمَزْم  [.159: ]آؿ عمراف ...اهللَِّ ٥َمَٝم  ٫َمَتَق٭مَّ

ًَ  : تعػالى كفي قكلػ  ا طمقنػا ليننػا  .لينػت لهػـ جانبػؾ.. أم "،  ََلُتؿْ  ٮمِـْ كجعمتػؾ سػهبلن سػمحن
لطيفنا بارنا رحيمنا"
(3). 

َْمرِ  ِٓم  َو٢َموِوْرُهؿْ   :تعالىقكل   أما ْٕ فػي لؤلمػة  قػدكة  ؛ ليكػكف مع أن  كاف مؤيد بالكحي  ا
 "فالخير كؿ الخير في تربيتهـ عمى، فالقيادة يجب أف تشاكر حتى لك أخط  مف مع  في الرأم، ذلؾ

 .(4)العمؿ بالمشاكرة"
                                                           

 (، مرجع سابؽ.143 142انظر كتاب الخصائص العامة لئلسبلـ، د.يكسؼ القرضاكم، )( 1)
مػدخؿ لدراسػػة العقيػػدة اإلسػبلمية، تػػ ليؼ د. عثمػػاف جمعػػة ضػميرية، تقػػديـ د. عبػػد اهلل بػف عبػػد الكػػريـ العبػػادم، ( 2)

 .392/ 1ـ، 1996 -هػ 1417صكارم لمتكزيع، ط الثانية، مكتبة ال
  (، مرجع سابؽ.1/260بحر العمـك لمسمرقندم )( 3)
 (، مرجع سابؽ.40/163تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 4)
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كلػػك كػػاف كجػػكد القيػػادة ، فالشػػكرل تربػػى عمػػى تحمػػؿ المسػػؤكليات كالجػػرأة فػػي إبػػداء الػػرأم
كافينػػا لحرمػػاف الجماعػػة المسػػممة  –الػػكحي  المؤيػػد – الراشػػدة يمنػػع الشػػكرل.. لكػػاف كجػػكد محمػػد 

 ف المكاهب كالقدرات.كفي هذا بياف ألهمية الشكرل مهما كاف القائد يمتمؾ م، (1)يكمها مف الشكرل

 : ستقي مف هذ  اآلية بعض المكاصفات التي يجب أف تتحقؽ في القائدكلعمي أ

  الرحمة كالرفؽ. .1

  امحة كقبكؿ العذر إف كاف مستحقنا.العفك كالمس.2 

 ستغفار لهـ كالتجاكز عف أخطائهـ. اال . 3

 . التشاكر معهـ كأخذ آرائهـ. 4

 كيض األمر إلى اهلل. القرار مع تف الحـز في اتخاذ .5

 كهذا دليؿ عمى كجكب اتصاؼ القائد أكالن كأخيرنا بالربانية. 

تو َيتو : ؽ مكاصفات في الجندم كقد تبيف ذلػؾ فػي قكلػ  تعػالىتحقُّ  في المقابؿ البد مف َ  َأُّيه

ـَ  ِذي ـُقا اٮمَّ ١ُمقَل  َوَأ٣مِقُعقا اهللََّ َأ٣مِقُعقا َآَم َْمرِ  َوُأوِٕم  اٮمرَّ ْٕ   ِٓم  َٗمـَوَز٥ْمُتؿْ  نِنْ ٫مَ  ِمـُْؽؿْ  ا
ٍ
ء وهُ  َرْ ١ُمتقلِ  اهللَِّ إ٨َِم  ٫َمتُرده  إِنْ  َواٮمرَّ

ـُقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  َِٛمرِ  َواٮْمَقْقمِ  ٖمِوهللَِّ ُٗمْمِم ْٔ  .[59: ]النساء ...ا

هػؿ الحػؿ كالعقػد مػف المػؤمنيف إذا أجمعػكا عمػى أمػرو مػف مصػال  كطاعة أكلي األمػر أم أ
فييعػرض عمػى كتػاب اهلل كسػنة رسػكل  كمػػا  ؛كاختمفػكا فػي أمػر األمػة.. فطػاعتهـ كاجبػة.. فػإف تنػازعكا

 .(2)كبذلؾ يزكؿ التنازع كتجتمع الكممة .فيهما مف القكاعد العامة..

إذف ، كالمبلحػػػظ فػػػي اآليػػػة أف طاعػػػة أكلػػػي األمػػػر كاجبػػػة تبعنػػػا لطاعػػػة اهلل كطاعػػػة رسػػػكل 
مف  –"فاالنقياد ألكلي األمر ، تيطاعلبة بطاعة اهلل كالرسكؿ حتى تستحؽ أف ييسمع لها ك طاى القيادة مي ف

 .(3)بؿ هك انقياد محكـك بحدكد العدؿ كالخير كاإلحساف"، ليس انقيادنا مطمقنا –آراء كقادة 

 : مف خبلؿ هذ  اآلية نبلحظ بعض المكاصفات لمجندية
 السمع كالطاعة الكاعية. .1
 العمـ باألمكر الشرعية. .2
 الرجكع إلى القيادة كقت النزاع. .3

                                                           

 (، مرجع سابؽ.1/502في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )( 1)
 بؽ.(، مرجع سا148، 147/ 5انظر تفسير المنار، محمد رشيد رضا )( 2)
 (، دار الفكر العربي ػ القاهرة.821/ 3التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ يكنس الخطيب )( 3)
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ذا أردنػػا  سػػميماف: أف نضػػرب مػػثبلن مػػف القػػرآف عمػػى التػػكازف بػػيف القيػػادة كالجنديػػة؛ القائػػد كا 
 قاؿ تعالى، الهدهد: كالجندم:  َد ـْ  ٭َمونَ  َأمْ  اَْلُْدُهدَ  َأَرى ٓ ِٕم  َمو اٮمطَّْٞمَ  َوَٗمَػؼَّ َٖمـَّفُ  ۚ   اٮْمَغوِئب٧ِمَ  ِم  ٥َمَذاٖموً  ٥َٕمذ 

 .[20، 21]النمؿ  ُمب٧ِمٍ  ٖمُِسْؾَطونٍ  ـِلٮَمَقْلٗمِقَ  َأوْ  َْٕذَٖمَحـَّفُ  َأوْ  ٢َمِديداً 

فػػانظر إلػػى الهدهػػد مػػع ، كفػػي هػػذا دليػػؿ عمػػى تفقػػد اإلمػػاـ أحػػكاؿ رعيتػػ  كالمحافظػػة عمػػيهـ
ككػاف بجانػب تعهػد  لشػؤكف رعيتػ  يمثػؿ القائػد الحػاـز ، (1)صغر حجم  لـ يخؼى عمى سميماف حالػ "

الحـز فػػي فػػ ، ذر المعتػػذرنفسػػ  يقبػػؿ عػػكفػػي الكقػػت ، ذم يحاسػػب المهمػػؿ كيتكٌعػػد المقصػػرالعػػادؿ الػػ
 حتى ال تككف فكضى كمف ثىـ  تستقيـ األمكر. ؛القيادة مهـ

التػػي  الجماعػػةأف الجنػػدم الصػػغير فػػي كهػػذا دليػػؿ ، المبػػادركفػػي المقابػػؿ الجنػػدم الشػػجاع 
 : قػاؿ تعػالى، يظمها العدؿ كالحرية كاألماف ال يمنع  صغر  عف أف يرد عمى الحاكـ بشجاعة كقػكة

ًُ  ٫مؼول ٖمعقد ٪مٞم ٫مؿؽٌ ْ  ٖمََِم  َأَٚمط المبلحػظ مػف هػذ  ، [22، ]النمػؿ يؼت٧م ٖمـبتنٍ  ١متبنٍ  متـ وٙمئتتؽ ٖمِتفِ  َُتِتطْ  َل
 : العبارة
 الشجاعة كالقكة. . أ
 ركح المبادرة. . ب
 ف الخطاب كاإللقاء.سٍ ج. حي     

"فػػنحف أمػػاـ هدهػػد ، طػػرح القصػػة فػػي القػػرآف بهػػذ  الطريقػػة يػػدؿ عمػػى كعػػي الهدهػػد برسػػالت 
يمػػاف كبراعػػة فػػي عػػرض النبػػ  ،عجيػػب كيقظػػة إلػػى طبيعػػة مكقفػػ  كتممػػي  ، صػػاحب إدراؾ كذكػػاء كا 

يماء أديب"  .(2)كا 
كهكذا نجػد كيػؼ تحقػؽ التػكازف بػيف قيػادة حكيمػة حازمػة عادلػة كجنديػة منضػبطة شػجاعة 

: لقائػػداف، هػذا التػػكازف كػاف مبنينػػا عمػى تطبيػػؽ شػرع اهلل كعمػػى ربانيػة القيػػادة كالجنديػةكػػذلؾ ف ، مبػادرة
...  تِل كِْعَؿَتَؽ  َأ٢ْمُؽرَ  َأنْ  َأْوِز٥ْمـِل َرب ًَ  اٮمَّ  ، [19: ]النمؿ ...٥َم٦َم  َأْكَعْؿ

َّٓ  : كالجندم تِذي هللَِِّ َيْسُجُدوا َأ تِرُج  اٮمَّ تَؿَقاِت  ِٓم  اخْلَتْىءَ  خُيْ َْرضِ  اٮمسَّ ْٕ ُػتقنَ  َمتو َوَيْعَؾتؿُ  َوا  َوَمتو َُتْ

ـُقنَ  َّٓ  إٮَِمفَ  َٓ  اهللَُّ ،ُٗمْعؾِ  .[26، 25: ]النمؿ  اٮْمَعظِقؿِ  اٮْمَعْرشِ  َربه  ُهقَ  إِ

إذف هػػك التػػكازف التػػي يجػػب أف تحػػرص الجماعػػة المنقػػذة عمػػى تحقيقػػ  بػػيف القيػػادة كالجنػػد 
ليكػػػكف اإلبػػػداع كاإلنجػػػاز كالنصػػػر كالتمكػػػيف القػػػائـ عمػػػى المحبػػػة كالتػػػرابط كالتسػػػام  كالشػػػكرل اقتػػػداء 

 .برسكؿ اهلل 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.13/178الجامع ألحكاـ القرآف، اإلماـ القرطبي )( 1)
 (، مرجع سابؽ.5/2639سيد قطب، في ظبلؿ القرآف) ( 2)
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 ازن بين الترغيب والترىيبالتو : الراب  المطمب
إف المتتبع آليات القرآف الكريـ يجد أف القرآف كم  قائـ عمى مفهـك الترغيب كالترهيب لمفرد 

ْ  ُ اِْلَْؿدُ : كلمجماعة كلقد كض  ذلؾ في قكل  تعالى َ ِذي   َِِّ هللَِِّ    ْ ِ  اٮمَّ َ  َ َأْكَزَل     َّ  ْ ِ  ِ ٥َمْبِدهِ   َ  َ ٥َمَٝم   َ   ْ َ   َ اٮْمؽَِتوَب   َ 
ِ  ْ     ْ ْ َوَل  َ َعْؾ   َ  َ  ْ ََيْ ْ َ  ً ٥ِمَقًٙمو  َ  ُ ٮَمفُ    َ  ِ   ۚ  

ُ  ْ ٮمُِقـْ   َ    ً ٬َمق ًَم 
ِ ْ  ً َٖمْل١ًمو  ِ  َ ِذرَ   ً  ٢َمِديًدا  َ    ِ ـْ    َ ْ  ُ ٮَمُدْكفُ   ِ  ْ ِم  ُ  َ   َ َ َوُيب٩َم     َ  ُ ِ  ِ َ اْٜمُْمِمـ٧ِمَ   َ   ْ ُ ْ ـَ     ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   َ َيْعَؿُؾقنَ     َّ  َ  ْ وِِلَوِت   َ  ِ َ  ِ اٮمصَّ ُ ْ ََلُؿْ   َ  َّ َأنَّ      َّ  ً  َأْٙمًرا  َ   [2، 1: ]الكهؼ  َ َ ً َٚمَسـًو  َ  ْ

فهػػذ  اآليػػة دليػػػؿ عمػػى أف هػػذا الكتػػػاب جػػاء لتربيػػػة الفػػرد كالمجتمػػع عمػػػى أسػػاس الترغيػػػب 
 كالترهيب.

 .ُ َ  ع َ ُيَبشعرَ  ك   ِ ُ ْ ِ  َ ِلُيْنِذرَ  كالشاهد 

كال شؾ أنها طريقة لهػا أثرهػا فػي اإلقبػاؿ ، كالقرآف زاخر باآليات التي تتحدث بهذ  الطريقة
 عمى الطاعة كاالنزجار عف المعصية.

ِ  ٥ِمَبتوِدي  َ    ْ َكب تْئ  : كفي ذلؾ يػ تي قكلػ  تعػالى   َ َ  َأَكتو  َ    َأِن    ِ  ُ   ُ اٮْمَغُػتقرُ   َ   َ  ْ ِٚمقؿُ     ِ   ُ اٮمترَّ َ  َّ َوَأنَّ   ۚ       َّ َ   ِ ٥َمتَذاِّب   َ  َ   ُ اٮْمَعتَذاُب   ُ  َ ُهتقَ   َ   َ  ْ    

ٮَمِقؿُ  ْٕ َ ِ  ُ ا ْ   [.50، 49]الحجر 

أم "يػػا محمػػد أخبػػر عبػػادم أنػػي أنػػا الػػذم أسػػتر عمػػى ذنػػكبهـ إذا تػػابكا كأنػػابكا.. كأخبػػرهـ 
ا أف عذابي لمف أصر عمى معصيتي كأقاـ عميها كلـ يتب منها كهذا تحذير مف اهلل لخمق  مف ، أيضن

 .(1)اإلقداـ عمى معاصي  كأمر من  لهـ باإلنابة كالتكبة"

و : ؿ تعالىقا كفي صفة محمد  ْ  َ  َ َأْر١َمْؾـَوكَ    ِ َّ إِكَّ َ  ْ َ   ٖمِوِْلَؼ    َ  ً  َٖمِشًٞما   ِ  ْ ً  َوَكتِذيًرا  َ  ِ   ِ  َ  َ   َٓ َ  ُ ُٗمْستَلُل   َ  َ َو ـْ   ُ  ْ َ   ِ َأْصتَحوِب   َ  ْ ٥َمت ْ  َ  

ِ   ِ اَْلَِحقؿِ  َ ْ     [.119: ]البقرة 

ً  َٖمِشتتًٞما"كقكلػػ   ِ  َ ك ، أم لمػػف أطاعػػؾ بالسػػعادة الدنيكيػػة كاألخركيػػةَكتتِذيًرا  ً   ِ  َ  لمػػف عصػػاؾ
  (2)بالشقاكة كالهبلؾ الدنيكم كاألخركم".

، ذلػػػػؾ دليػػػػؿ عمػػػػى التػػػػكازف فػػػػي الػػػػدعكة إلػػػػى اهلل بػػػػيف الترغيػػػػب كالترهيػػػػبكال شػػػػؾ أف فػػػػي 
فػػػػي قكلػػػػ  تعػػػػالى مخاطبنػػػػا مكسػػػػى كرد ، عمػػػػى أهميػػػػة اسػػػػتخداـ األسػػػػمكبيف معنػػػػاكلنضػػػػرب مػػػػثبلن داالا 

َ  اْذَهَبو: كهاركف  َ  ْ ْ  َ ٫مِْر٥َمْقنَ    ِ َ إ٨َِم      َ  ْ فُ    ِ َ  ٣َمَغك   ِ َّ ُ إِكَّ  َ      ۚ     َٓ ُ   َ ٫َمُؼق ًٓ   َ  ُ ٮَمفُ   َ  ْ  ً ٬َمْق فُ   َ    ً ٮَمق ـًو  َ  َ  َّ ُ ٮَمَعؾَّ رُ   َ  َ  َّ ُ َيَتَذ٭مَّ  َ ْ َ خَيَْشتك  َ  ْ َأوْ   َ  تًَلمُ     ... َ ـِ   َ  َ ٥َمتَٝم   َ    َّ َ ُ َواٮمسَّ َبتعَ   َ  ِ َمت َ  َ اٗمَّ َّ    

َ  اَْلَُدى ُ  ْ و  ٰ ٰ  ِ  َ ُأوِٚمَل   َ  ْ ٬َمدْ    ِ َّ إِكَّ ْ  َ إٮَِمْقـَو  ُ    َ َ   َ اٮْمَعَذاَب   َ  َّ َأنَّ    ِ  َ  ْ ـْ   َ  َ ٥َمَٝم     َب   َ  ْ َم َ  َّ َوَٗمَق٨مَّ   َ  َّ َ ٭َمذَّ  َ  َ   [ 48-43: ط]. 

                                                           

 رجع سابؽ. (، م111/ 17جامع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم )( 1)
(، كانظػػر فػػي 364/ 1(، انظػػر تفسػػير المنػػار، محمػػد رشػػيد رضػػا  )64/ 1تيسػػير الكػػريـ الػػرحمف، السػػعدم  )( 2)

 (.1/107ظبلؿ القرآف، سيد قطب ) 
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 فػإف باسػتخداـ أسػمكب الترغيػب كذلػؾ بالذهاب إلػى فرعػكف كدعكتػ  إلػى الحػؽ؛أمرهما اهلل 
 .زاجرنا ل  لعم  يككف ؛الترهيبفإذف  يستجب لـ  لـ ينفع مع  هذا األسمكب ك

َٓ  فالػدعكة إلػى اهلل تحتػاج فػػي البدايػة إلػى اسػػتخداـ أسػمكب الترغيػب  ًٓ  ٮَمتتفُ  ٫َمُؼتتق ؛ ٮَمق ـًتتو ٬َمتتْق
فتبدأ  .فالقكؿ الميف ال يثير العزة باإلثـ.. كمف ش ن  أف يكقظ القمب فيتذكر كيخشى عاقبة الطغياف..

ًَلمُ  : الدعكة كما أمرهما اهلل ـِ  ٥َمَٝم  َواٮمسَّ َبتعَ  َم ثػـ ، فمعمػ  مػنهـ يتمقػى السػبلـ كيتبػع الهػدل،  اَْلُتَدى اٗمَّ
و : تهديد كتحذير غير مباشريف ـْ  ٥َمَٝم  اٮْمَعَذاَب  َأنَّ  إٮَِمْقـَو ُأوِٚمَل  ٬َمدْ  إِكَّ َب  َم  .(1)َوَٗمَق٨مَّ  ٭َمذَّ

، شخصية الداعيػة فيلتكازف في شخصية المدعك بؿ ك فاستخداـ الترغيب كالترهيب يحقؽ ا
فالقكة في الطرح ضػركرية ، كبيف المهادنة كالقكة، فيجمع بيف الميف كالحـز ؛في أسمكب الدعكةكذلؾ ك 

كػػذلؾ لهمػػػا أثرهمػػا فػػي تحقيػػؽ التػػػكازف التربػػكم "فهػػك أسػػػمكب ، لمداعيػػة فيكػػكف التػػ ثير عمػػػى المػػدعك
األحيػاف إلػى إجػراء جراحػة  فالطبيػب يحتػاج فػي بعػض، (2)الحكماء.. كمكقؼ األطباء مف المرضػى"

كقد يحتاج في بعض األحياف إلى عممية بترو ألحد أعضاء المريض ، خفيفة مف أجؿ شفاء المريض
 مف أجؿ فائدت .

 كعقاب األـ البنها يككف في بعض األحياف رحمة ب  كحبنا ل ..

أجػؿ  كلكال حب اهلل لعباد  كرحمت  بهـ لما بٌيف مدل عقاب  فػي اآلخػرة عمػى المعاصػي مػف
لػػػ  أهميتػػػ  بعػػػد  اسػػػتخداـ كػػػؿ  مػػػف أسػػػاليب التربيػػػة فالعقػػػاب أسػػػمكب ، أف ينزجػػػركا عنهػػػا فػػػي الػػػدنيا

  األساليب.

تحقيؽ التكازف بيف أسمكبي الترغيب كالترهيب لتصؿ إلى  نقذة أف تحرص عمىإذف عمى الجماعة الم
اء ب فرادهػػػا كمػػػف ثػػػـ كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ االرتقػػػ، غاهػػػا كهػػػك النصػػػر كالتمكػػػيف كتحقيػػػؽ االسػػػتخبلؼتى بٍ مي 

             .تقاء بالمجتمعاالر 
 

 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.2337، 2336/ 4انظر: في ظبلؿ القرآف )( 1)
 سابؽ.(، مرجع 795/ 8التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ يكنس الخطيب )( 2)
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  اخلامظ املبحح
 املروىُ

 :نامطمب وفيو  
 .المنقذة الجماعة حياة في والمتغيرات الثوابت: األول المطمب
 .الثوابت حول الوحدة: الثاني المطمب
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 الثوابت والمتغيرات في حياة الجماعة المنقذة: األول المطمب
 عػف ثكابػتو   حػديثه أن البد مف معرفة، ت كالمتغيرات في حياة األمةعف الثكاب ديثفي الح

 .في الشريعة كمتغيراتو ، دةالعقي في
 أف المتغيرات إف لـ تكف عمى أساس الثكابت إذف فهي عمى أساس الهكل.ك 

الػػدكر البػػارز فػػي  ذاتلعمهػػا تكػػكف النػػكاة بػػؿ ، كجػػزء مػػف هػػذ  األمػػة - المنقػػذة  الجماعػػةك 
فػي الثكابػت كالمتغيػرات ف ؛يجب أال تبتعد عف هذا المفهكـ -مة إلى ثكابتها كعزتها ككرامتهاادة األإع

الػذم اتخذتػ  منهاجػان كنبراسػان فػي ك ، إلسػبلـمػى أسػاس االقائمػة ع المنقذة دليػؿ مركنتهػا حياة الجماعة
 مسيرتها.

ادات كاألخػبلؽ كالمبػادئ العقيػدة كالشػريعة كالعبػ- هي أصكؿ الديفكابت كالتي فإذا ذكرنا الث
 فمنعمـ أف المتغيرات تككف في الفركع المبنية عمى األصكؿ. -

ذا كاف اإليماف باهلل كمبلئكت  ككتب  كرسػم  كاليػكـ اآلخػر مػف الثكابػتك  قكلػ  انطبلقػان مػف  - ا 
قَْس : تعػالى قاْ  َأن اٮْمِٟمَّ  ٮمَّ ِق  ٬ِمَبَؾ  ُوُٙمقَهُؽؿْ  ُٗمَقٮمه َـّ َوٮمَ  َواْٜمَْغِرِب  اٜم٩َْْمِ

ـْ  اٮْمِٟمَّ  ؽِ ـَ  َم  َواْٜمَمِئَؽيِ  أِٛمرِ  َواٮْمَقْقمِ  ٖمِوهللِّ آَم

كهػك مػف األمػكر  (الكالء كالبراء )فإف مف ثكابت الجماعة المنقذة ، [177: البقػرة]   ...َواٮمـَّبِق ٧مَ  َواٮْمؽَِتوِب 
تو َيتو: قاؿ في كتابػ  العزيػز  فاهلل  ؛العقدية التي ال جداؿ فيها َ ت َأُّيه ـَ اٮمَّ ـُتقاْ  ِذي  اٮْمَقُفتقدَ  َٗمتَِّختُذواْ  َٓ  آَم

تو َيتو: كقػاؿ فػي آيػة أخػرل، [51: المائػدة] ...َٖمْعتضٍ  َأْوٮمَِقتوء َٖمْعُضُفؿْ  َأْوٮمَِقوء َواٮمـََّصوَرى َ ـَ  َأُّيه تِذي ـُتقا اٮمَّ  َٓ  آَم

ي َٗمتَِّخُذوا ٭ُمؿْ  ٥َمُدو  ةِ  إٮَِمْقِفؿ ُٗمْؾُؼقنَ  َأْوٮمَِقوء َو٥َمُدوَّ  .[1: الممتحنة] ...ٖمِوْٜمََقدَّ

أراد منػا أف نتخػذهـ  ـ  كمػف ثىػ، عمى إبػراهيـ كمػف معػ  لمػا تبػرءكا مػف قػكمهـاهلل كلقد أثنى  
ًْ  ٬َمدْ : قدكة في قكلػ  تعػالى ـَ  إِْٖمَراِهقؿَ  ِٓم  َٚمَسـَيٌ  ُأ١ْمَقةٌ  ٮَمُؽؿْ  ٭َموَك ِذي و ٮمَِؼْقِمِفؿْ  ٬َموٮُمقا إِذْ  َمَعفُ  َواٮمَّ  ِمتـُؽؿْ  اءءُٖمترَ  إِكَّ

 -غيػر المػؤمنيف مػكاالة   بؿ إف اهلل تعالى شٌدد عمى عػدـ، [4: الممتحنة] ...اهللَِّ ُدونِ  ِمـ ْعُبُدونَ ٗمَ  َوُِمَّو

َو َيو :تعالى في قكل  -حتى لك كانكا مف أقرب المقربيف  ـَ  َأُّيه ِذي ـُتقاْ  اٮمَّ  َوإِْٛمتَقاَكُؽؿْ  آَٖمتوء٭ُمؿْ  َٗمتَِّختُذواْ  َٓ  آَم

ُؿ َوَمـ اإِليََمنِ  ٥َمَٝم  ُؽْػرَ اٮمْ  ا١ْمَتَحبهقاْ  َإنِ  َأْوٮمَِقوء تـُؽؿْ  َيَتتَقَلَّ توٜمُِقنَ  ُهتؿُ  ٫َمُلْوٮَمِئتَؽ  م  نهػى  اهللفػ "، [23: التكبػة] اٮمظَّ
المػؤمنيف جميعػػان أف يتخػذكا اليهػػكد كالنصػارل أنصػػاران كحمفػاء عمػػى أهػؿ اإليمػػاف بػاهلل كرسػػكل  كأخبػػر 

فإنػ  مػنهـ فػي التحػزب عمػى اهلل  ؛  كالمؤمنيفمف اتخذهـ نصيران كحميفان ككليان مف دكف اهلل كرسكل  أن
 إذف فػػالكالء لممػػؤمنيف كالبػػراء مػػف الكػػافريف، (1)"كأف اهلل كرسػػكل  منػػ  بريئػػاف، كعمػػى رسػػكل  كالمػػؤمنيف

إنمػػا هػػي أسػػاس النشػػ ة لمفػػرد ، مقكمػات كمبػػادئ ثابتػػة ليسػػت خاصػػة بجيػػؿ مػػف هػذ  األمػػة دكف جيػػؿ
                                                           

 (، مرجع سابؽ. 398/ 10جامع البياف في ت كيؿ القرآف، الطبرم،  )( 1)
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طريقػػػة المػػػنهج القرآنػػػي فػػػي تربيػػػة الجماعػػػة كهػػػذ  هػػػي  ...المسػػػمـ كلمجماعػػػة المسػػػممة فػػػي كػػػؿ جيػػػؿ
عدادها لدكرها الذم قدر  اهلل لها  .(1)المسممة كا 

كاليػػة مػع بعضػػها الػبعض؛ لتػػتمكف مػػف تأف تبقػػى األمػة قكيػػة متماسػكة مالحكمػة مػػف ذلػؾ ك 
ـُقنَ : أداء رسالتها المنكطة بها الكاردة في قكلػ  تعػالى  َيتْلُمُرونَ  َٖمْعتضٍ  َأْوٮمَِقتوء ُضُفؿْ َٖمعْ  َواْٜمُْمِمـَوُت  َواْٜمُْمِم

ـِ  َوَيـَْفْقنَ  ٖمِوْٜمَْعُروِف  ًَلةَ  َوُيِؼقُؿقنَ  اْٜمُـَؽرِ  ٥َم ٭َموةَ  َوُيْمُٗمقنَ  اٮمصَّ  .[71: التكبة] ...َوَر١ُمقٮَمفُ  اهللَّ َوُيطِقُعقنَ  اٮمزَّ

هـ أكجػػب القػػرآف الكػػريـ التعػػػاكف بػػيف أبنػػاء أمػػة اإليمػػػاف كحػػدهـ كاالعتمػػاد عمػػى أنفسػػػ"فقػػد
شػػاعة الثقػػة كالمناصػػرة فيمػػا بيػػنهـ لهػػا ، كاحػػدة متعاضػػدة متػػآزرة فػػي السػػراء كالضػػراء كتكػػكيف أمػػةو ، كا 

 .(2)"شخصيتها المستقمة ككيانها الذاتي المستقؿ

هػػػك مػػػف الثكابػػػت التػػػي ال نقػػػاش فيهػػػا فػػػي حيػػػاة  ؛كالبػػػراء ممػػػا سػػػكا ، إذان فتحريػػػر الػػػكالء هلل
كفػػي ، األمػػة كقكتهػػاكلتحػػافظ عمػػى تماسػػؾ ، لنصػػر كالتمكػػيفلتػػؤدم رسػػالتها فػػي ا ؛الجماعػػة المنقػػذة

منهػػػا التعامػػػؿ معػػػ  بإيجابيػػػة بعيػػػدان عػػػف االنعػػػزاؿ  هػػػذ  الجماعػػػة تعػػػيش كاقعػػػان مطمػػػكبه  المقابػػػؿ فػػػإف
فبلبػد إذف ، كتتمكف مػف أداء رسػالتها عمػى أكمػؿ كجػ ، كاالنطكاء؛ حتى تستطيع الت ثير فيمف حكلها

فكمػػا كرد األمػػر بػػالنهي عػػف ، كلػػـ يغفػػؿ القػػرآف هػػذا األمػػر، غيػػراتمػػف التعامػػؿ عمػػى أسػػاس فقػػ  المت
 -كعػػف اتخػػاذ أعػػداء اإلسػػبلـ أكليػػاء فػػي سػػكرة الممتحنػػة ، مػػكاالة اليهػػكد كالنصػػارل فػػي سػػكرة المائػػدة

ـِ  اهللَُّ َيـَْفو٭ُمؿُ  َٓ : فإف القرآف ذكر المتغير في قكل  تعػالى - كهذا قاعدة ـَ  ٥َم ِذي ْ  اٮمَّ ـِ  ِٓم  ؿْ ُيَؼتوٗمُِؾق٭مُ  َل ي  اٮمتد 

 ْ ـ خُيِْرُٙمق٭ُمؿ َوَل وُهؿْ  َأن ِدَيوِر٭ُمؿْ  م   .[8: الممتحنة] اْٜمُْؼِسط٧ِمَ  َُيِىه  اهللََّ إِنَّ  إٮَِمْقِفؿْ  َوُٗمْؼِسُطقا َٗمَٟمه

يف كلػػـ يطػػردكهـ مػػف سػػام  أك رخػػص اهلل فػػي مكاصػػمة الكفػػار الػػذيف لػػـ يقػػاتمكا المػػؤمن" أم
 .(3) "ديارهـ

بفطػرة اإلنسػاف التػي تميػؿ إلػى مدل االهتماـ مف خبلل  أف يبيف  د اهلل كهذا استثناء أرا
اإلسػػبلـ ديػػف سػػبلـ كعقيػػدة حػػب ف، كلكػػف هػػذا ال يكػػكف عمػػى حسػػاب العقيػػدة كالػػديف، األلفػػة كالمحبػػة

.. كلػػيس هنػػاؾ مػػف عػػائؽ يحػػكؿ دكف .كنظػػاـ يسػػتهدؼ أف يظمػػؿ العػػالـ كمػػ  بظمػػ  كأف يقػػيـ منهجػػ 
 .كهذا هك الثابت األكؿ، (4) ئ  عمي  كعمى أهم اتجاه  إال عدكاف أعدا

                                                           

 (، مرجع سابؽ907/ 2انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )( 1)
 (، مرجع سابؽ.1/469التفسير الكسيط، الزحيمي، ) ( 2)
 (، مرجع سابؽ.3/2638المرجع السابؽ)( 3)
 (، مرجع سابؽ.6/3544انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، )( 4)
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كالػػذم هػػك مػػف األهميػػة بمكػػاف لتحقيػػؽ عػػزة  ؛فػػي حيػػاة الجماعػػة المنقػػذة أمػػا الثابػػت الثػػاني
واْ  : األمة كلتككف مكانتها مهابة بيف األمـ قكلػ  تعػالى و ََلُؿ َوَأ٥ِمده ـ ا١ْمَتَطْعُتؿ مَّ ةٍ  م  َٖموطِ  َوِمـ ٬ُمقَّ  اخْلَْقؾِ  ر 

٭ُمؿْ  اهللِّ ٥َمْدوَّ  ٖمِفِ  ُبقنَ ُٗمْرهِ  ـَ  َو٥َمُدوَّ  .[60: األنفاؿ]  ...َيْعَؾُؿُفؿْ  اهللُّ َٗمْعَؾُؿقهَنُؿُ  َٓ  ُدوهِنِؿْ  ِمـ َوآَٛمِري

فػػإف الثابػػت ، "الػػكالء كالبػػراء": كؿ كالػػذم أتػػى بػػالمفهـك العقػػدمبعػػدما تحػػدثنا فػػي الثابػػت األ
نػػي عميهػػا اإلسػػبلـ لممحافظػػة كاألسػػس التػػي بي هػػي مػػف األصػػكؿ ك  ؛الثػػاني يػػ تي تحػػت بنػػد المعػػامبلت

 .عمى مكانة هذ  األمة كمنعتها

بعض لػبؿ يجب أف نعمـ أف الكضػع الػذم تعيشػ  األمػة فػي هػذ  األيػاـ فػي ظػؿ االحػتبلؿ 
الجهػػػاد فػػػرض عػػػيف انطبلقػػػان مػػػف إجمػػػاع  صػػػب ي، إلسػػػبلمية كعمػػػى رأسػػػها فمسػػػطيفالػػػدكؿ العربيػػػة كا

 .ببمد معيف تعٌيف عمى أهم  قتالهـ كدفعهـ أن  إذا نزؿ الكفار (1) الفقهاء

المة إال كعػدـ التفػاكض كالمسػ، فنجد التركيز عمى استخداـ الجهاد ككسػيمة لتحريػر األرض
كقد بٌيف سيد قطب أهمية إعداد العػدة كاسػتكماؿ القػكة لهػذ  األمػة ب قصػى ، بعد أخذ كؿ أسباب القكة

كتبقى ميهابة الجانب مف باقي األمـ فبل حاكمية ، ألرضالحدكد الممكنة لتبقى األمة القكة العميا في ا
 .(2)إال هلل كال سمطاف إال ل  كيككف الديف كم  هلل

ضػػركرة االسػػتعداد الحربػػي الػػدائـ آف الكػػريـ هػػك دسػػتكر األمػػة يعممهػػا كيرشػػدها إلػػى القر فػػ  
د كاإلعػػداد أف االسػػتعدا ر الػػدائـ مػػف مخططػػاتهـ كلقتػػاؿ األعػػداء حتػػى فػػي حػػاؿ السػػمـ ككجػػكب الحػػذ

يكػػػكف بجميػػػع أكجػػػ  األعػػػداد المػػػادم كالمعنػػػكم كالفنػػػي كالمػػػالي كبػػػنفس المسػػػتكل الحربػػػي كالسػػػبلح 
 .(3)المتطكر

ْؾؿِ  َٙمـَُحقاْ  َوإِن : كلقد كض  ذلؾ في قكل  تعالى ْؾ  ََلَو ٫َموْٙمـَْح  ٮمِؾسَّ  [61:األنفاؿ] ..اهللِّ ٥َمَٝم  َوَٗمَق٭مَّ
  .ة مؤقتة مبنية عمى شركط المقاكمةالحرب بهدن ؼى قى ك أف تي  ؛كما حدث في حرب حجارة السجيؿ

كإلثبػػات هػػذا المفهػػـك ، أف هػػذا تعامػػؿ مػػع المتغيػػر دكف المػػس بالثكابػػت القػػكؿهنػػا نسػػتطيع 
كدعػػت المفػػاكض الفمسػػطيني أف ، بثكابػػت األمػػة تمسػػكهائؿ المقاكمػػة فػػي اآلكنػػة األخيػػرة أعمنػػت فصػػا
 كال منػػا مػف يضػػع ثكابػت األمػػة عمػػىنػػ  لػػيس فينػا أ أحضػاف شػػعب  كالتمسػؾ بثكابتػػ  مؤكػدة يعػكد إلػػى

 . عتبر في حكـ الباطؿكأكدت أف أم اتفاؽ يمس بالثكابت يي ، طاكلة المفاكضات كيخضعها لمزاج 
                                                           

هػ(  نهاية  1004(، كالرممي )9/197(، كابف قدامة في المغني )28/258منهـ ابف تيمية في مجمكع الفتاكل )( 1)
(، كالدسػػػكقي فػػػي 124/ 4(، كابػػػف عابػػػديف فػػػي الػػػدر المختػػػار كحاشػػػية ابػػػف عابػػػديف رد المحتػػػار )8/59المحتػػػاج )
 ( .21عف أراضي المسمميف أهـ فركض األعياف ) (، كعبد اهلل عزاـ في كتاب  الدفاع2/175حاشيت  )

 (، مرجع سابؽ.2/1538انظر: في ظبلؿ القرآف، )( 2)
 (، مرجع سابؽ.817-1/816انظر: التفسير الكسيط، لمزحيمي ) ( 3)
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 الوحدة حول الثوابت: الثانيالمطمب 
ننتقػؿ لمحػديث عػف الكحػدة ، بعد الحديث عف الثكابت كالمتغيرات في حيا  الجماعػة المنقػذة

صػد الشػريعة التػي جػاء اإلسػبلـ مػف لتحقيػؽ مقا ضػركريةالثكابػت تمػؾ كلػنعمـ أف ، ثكابتحكؿ هذ  ال
 .كاالستقرار، كاألمف، كالعدؿ، الحرية: تحقيؽ ثكابت التمكيف في األمة كهيأيضان ك ، جمهاأ

 : وحدة العقيدة والمنيج: األساس األول
تُتُؽؿْ  َهِذهِ  إِنَّ : تعالىقاؿ  تيً  ُأمَّ ُؽتؿْ  َكتوَوأَ  َواِٚمتَدةً  ُأمَّ كفػي آيػة أخػرل ، [92: األنبيػاء] ٫َمو٥ْمُبتُدونِ  َرٖمه

...ُؽتتؿْ  َوَأَكتتو ُؼقنِ  َرٖمه  تػػديف بعقيػػدةو  ةإف هػػذ  أمػػتكـ أمػػة األنبيػػاء أمػػة كاحػػدأم " ، [52: المؤمنػػكف] ٫َمتتوٗمَّ
تشػػػهد ، كاحػػػدة ةمػػػة كاحػػػدة كفػػػؽ سػػػنٌ أ.. .هك االتجػػػا  إلػػػي اهلل دكف سػػػكا ؛كاحػػػدان  كاحػػػدة كتػػػنهج منهجػػػان 

إذا كػػاف الػػديف يحكػػـ الحيػػاة  بقيمػػ  كمقاصػػد  كقكاعػػد  فػػ" ، (1)"رادة الكاحػػدة فػػي األرض كالسػػماءبػػاإل
دينػػي  أصػػؿو  ت األمػػة كػػؿ  يىػػطً عٍ كلػػذلؾ أي ؛المنهج ةلكحػػد ف ذلػػؾ يعػػد كافيػػان إفػػ، العامػػة كأحكامػػ  القطعيػػة

 .(2)"ت العدؿ كاالعتداؿ في األمر كم فى م  بدليم  كحكمت  ككي 

، بعيػدان عػف النعػرات القكميػة كالعصػبية القبميػة األمػةهي أساس كحػدة هػذ   لعقيدةكحدة ا إذف        
بهذا تتميز األمة كبػ  تقػكل ، أمة كاحدة تجتمع عمى عبادة اهلل كتستظؿ برايت  تعمؿ عمى نصرة دين 

ف اهلل أمر الناس بكحػدة إفمـ في كؿ المجاالت  كعمى كؿ صعيد كتككف لها مكانتها الريادية بيف األ
الػدعكة إلػى عبػادة ك  اإلسػبلـ كهػكأال ، ةكاحد ةه كمم كاحده  ألف ديف األنبياء ديفه  ؛الديف كالممة كالسياسة

فهػػػك حسػػػب  ةكالجزئيػػػات مػػػف شػػػرائع كأحكػػػاـ فرعيػػػ كأمػػػا اخػػػتبلؼ الفػػػركع ...شػػػريؾ لػػػ  اهلل كحػػػد  ال
لتمسػؾ بالثكابػت مػع الحػرص عمػى أال  يكػكف هػذا االخػتبلؼ مػؤثرأن عمػى ا (3) اختبلؼ الزماف كالحاؿ.

 كاألصكؿ.

 :  وحدة المغة: األساس الثاني
ؿ بىػػػقٍ كقػػػد نػػػزؿ بهػػػا القػػػراف كال تي  ؟ األمػػػة كيػػػؼ ال ةتعتبػػػر المغػػػة العربيػػػة مػػػف مقكمػػػات كحػػػد

" أف كالمعمػػكـ، (4)"كمػػا ال يػػتـ الكاجػػب إال بػػ  فهػػك كاجػػب "، صػػبلة إال بقػػراءة القػػراف بالمغػػة العربيػػةال
ألف اهلل أمرنػا بتػدبر القػرآف الػذم ال تقػـك معجزتػ   يات ديف اإلسبلـ؛عرفة المغة العربية مف ضركر كم

ػ  إلػى كلهذا نجد مػؤامرات األعػداء ، (5)"إال بفهم  كال يمكف فهم  إال بفهـ المغة العربية الفصحى تيكىج 

                                                           

 (، مرجع سابؽ.2296/ 4في ظبلؿ القرآف، سيد قطب ) ( 1)
 (، مرجع سابؽ.2/7انظر تفسير المنار )( 2)
 (.مرجع سابؽ.1698/ 2ر الكسيط، لمزحيمي، )انظر: التفسي( 3)
 (، مرجع سابؽ.419العدة في أصكؿ الفق  لمقاضي أبي يعمى، )( 4)
 (، مرجع سابؽ.1/26انظر تفسير المنار )( 5)
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 : هدـ المغة العربية عند أبناء األمة بعدة مظاهر
 كهذا ل  دكر في تمزيؽ األمة. تكجي  أبناء األمة إلى اعتماد المغة العامية  .1
 التركيز عمى أف تككف المغة اإلنجميزية هي لغة التفاهـ في العالـ.  .2
ة الفصػػحى كيعتبػػركف أف التقػػدـ بػػؿ إننػػا أصػػبحنا نجػػد أف أبنػػاء األمػػة ال يفتخػػركف بمغػػتهـ العربيػػ .3

  .بغيرها
لمغػػة العاميػػة لمطػػبلب فػػي كاألدهػػى مػػف ذلػػؾ حينمػػا نجػػد مػػف أبنػػاء األمػػة مػػف يػػدعك إلػػى تعمػػيـ ا .4

 المدارس. 
 االعتػزاز بالمغػة العربيػة مف هنا كجب عمى الجماعة المنقذة أف تحرص عمػى ترسػيخ مفهػكـ

هػػي لغػػة التفػػاهـ بيػػت أبنػػاء األمػػة قاطبػػةن كال يمنػػع ذلػػؾ مػػف تعمُّػػـ  عمػػى أف تكػػكفكالتركيػػز ، الفصػػحى
كالتػػي يكػكف ذلػؾ عمػى حسػاب المغػة العربيػة   أال   هـ بشػرطرى ٍكػػف مى ًمػقػكـو أى  ـ لغػةى لغػات أخػرل فمػف تعم ػ

 .متكازنان  الجمع بيف الثكابت كالمتغيرات جمعان  كهذا مف باب، األمة ةتمثؿ كحد

ن  بالتمسؾ بالثكابت تستعصي  هذ  األمة عمى عكامؿ االنهيار كالفناء أك الذكباف أكلنعمـ 
ى المعػامبلت كالعبلقػات عمػى دعػائـ نىػبٍ قػة كتي ؿ الثادى بىػتى كبالثكابػت يسػتقر التشػريع كتي ، في األمـ األخرل

كبالتعامػػػؿ مػػػع ، (1) مكينػػػة كأسػػػس راسػػػخة ال تعصػػػؼ بهػػػا األهػػػكاء كالتقمبػػػات السياسػػػية كاالجتماعيػػػة
ف تتكيػػػؼ كتكيػػػؼ عبلقاتهػػػا كتطػػػكر نفسػػػها كغيرهػػػا حسػػػب متطمبػػػات أالمتغيػػػرات تسػػػتطيع الجماعػػػة 

كلكػػػػف الخطػػػػر كػػػػؿ الخطػػػػر أف تصػػػػب  ، العصػػػػر كتتعامػػػػؿ مػػػػع المتغيػػػػرات دكف أف تمػػػػس بالثكابػػػػت
  المتغيرات هي األساس أك األصؿ في التفكير كالسمكؾ.

ذا كانػػت الجماعػػة األكلػػى كمػػا كرد فػػي كصػػفها  أنهػػـ كال تبطػػرهـ ، ال تجػػزعهـ مصػػيبة": كا 
فػي  كال يريػدكف عمػكان ، كال تسػتخفنهـ قػكة، كال تمهػيهـ تجػارة، كال يطغػيهـ غنػى، كال يشغمهـ فقػر، ةنعم

 .(2)"اميف بالقسط شهداء هللكأصبحكا لمناس القسطاس المستقيـ قكٌ ، كال فسادان األرض 

نقػػػاذ المجتمػػػع  فحػػػرم بالجماعػػػة المنقػػػذة التػػػي أخػػػذت عمػػػى عاتقهػػػا حمػػػؿ رسػػػالة اإلسػػػبلـ كا 
حتى يعيػدكا لهػذ  ؛المسمـ مما عمؽ ب  مف أكضار الجاهمية الحديثة أف يتصؼ رجالها بهػذ  الصػفات

ظهػار هػذا الػديف مػف أجػؿها كحتى يككف لهػـ دكر فػي إعػبلء كممػة اهلل ك كمجدى  هااألمة كحدتها كعز    ا 
     .اإلسبلـ بناء دكلة

َػ  َأ٥ْمَداء ٭ُمـُتؿْ  إِذْ  ٥َمَؾْقُؽؿْ  اهللِّ كِْعَؿيَ  َواْذ٭ُمُرواْ ... :تعػالىقػاؿ ، عف كحدة األمة كفي الحديث  ٫َمتَلٮمَّ

ـَ  ُٚمْػَرةٍ  ٢َمَػو ٥َمَٝمَ  َو٭ُمـُتؿْ  َقاًكوإِْٛم  ٖمِـِْعَؿتِفِ  ٫َمَلْصَبْحُتؿ ٬ُمُؾقٖمُِؽؿْ  َٖم٧ْمَ  ـَْفو ٫َمَلكَؼَذ٭ُمؿ اٮمـَّورِ  م    [103: آؿ عمراف]...م 

                                                           

 (.207ـ، ) 1977 –ق  1397 1انظر: الخصائص العامة لئلسبلـ، د.يكسؼ القرضاكم، مكتبة كهبة ط( 1)
 .2، ط74المسمميف أبك الحسف الندكم، ص ماذا خسر العالـ بانحطاط( 2)



 مكاصفات الجماعة المنقذة في القرآف الكريـ

 - 210 - 

 الفصؿ الثالث

، كاف العرب الجاهميكف قبؿ مجئ اإلسبلـ في حػركبو مسػتعرة كعػداكاتو كأحقػادمبينان كيؼ 
ػ، طهرهـ مف العػداكةجاء اإلسبلـ انتزع مف قمكبهـ الحقد ك  افمم د كٌحػ ؛لفػة كالكحػدةعمػيهـ باألاهلل  ف  كمى

، عقيػدة كاحػدة هػي اإلسػبلـ، فجعؿ مف العقائد المتفرقة المتناقصة المتخمفة، د أهدافهـككحٌ ، عقائدهـ
كغػػرس فػػيهـ ركح  مهػػـهػػك إعػػبلء كممػػة اهلل كنظٌ  كاحػػدان  كجعػػؿ مػػف أهػػدافهـ الكثيػػرة المتصػػارعة هػػدفان 

 كمعنكيػػػان  ماديػػػان  فػػػيهـ انسػػػحابان  ؽى مىػػػكجعػػػؿ الفػػػرد يعمػػػؿ لمصػػػمحة األمػػػة العميػػػا كخى  ...الضػػػبط كالطاعػػػة
كأصػب  المؤمنػكف ، كاحػد لتحقيػؽ هػدؼو  ؛كاحػدةو  بقيػادةو  كضبطو  ف صبحت قكاتهـ الضاربة تعمؿ بنظاـو 

 عقيػػػدةو  ذاتى  كاحػػدةه  كهػػـ أمػػةه ، اهلل بيػػنهـ نػػكريتحػػابكف ب، فػػي اهلل خػػكةن إفػػي مشػػارؽ األرض كمغاربهػػا 
 (1)ها اإلسبلـ ها السبلـ كديني تحيتي  كاحدةو 

كهي تحرص عمى تحقيؽ كؿ ذلؾ في الفرد كفي المجتمع كمف ثـ اعة المنقذة كك نى ب  يصؼ الجم
                                                                  ، كخاصػػػػػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػػػػػ  يكجػػػػػػػػػػػػد الكثيػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف المظػػػػػػػػػػػػػاهر التػػػػػػػػػػػػي تتكحػػػػػػػػػػػػػد عميهػػػػػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػػػػػة، األمػػػػػػػػػػػػة

 : كمف هذ  المظاهر، تقاء كالنهكض باألمةر مف أجؿ اال؛تثمرهاأف تس كالتي يمكف لمجماعة
لػ  دكر فػي استشػعار الكحػدة  ؛تحديد مكاعيد الصبلة إف  الصبلة كالتي يتساكل فيها الجميع بؿ .1

 .عند المسمـ
 .شارككن  هذ  العبادةيف في العالـ يالصياـ في رمضاف حيف يستشعر المسمـ أف كؿ المسمم .2

 .محددة كشعائرى ، معيف قتو ك ك ، كاحد مكافو الحج كاجتماعهـ في  في   .3

عيد الفطر كعيد األضحى حينما يستشعر المسمـ أف المسمميف في كؿ مكػاف يحتفمػكف ، األعياد .4
 .بهذ  األعياد

 : األياـ التاريخية في حياة أمة اإلسبلـ كأثرها في الشعكر بالكحدة .5
 .اإلسراء كالمعراج - أ
 .المكلد النبكم - ب
 .رأس السنة الهجرية - ت

القػػػدس كفمسػػػطيف هػػػي القضػػػية المحكريػػػة التػػػي تجتمػػػع عميهػػػا : ياسػػػيالكحػػػدة عمػػػى الصػػػعيد الس .6
فعمػػى الجماعػػة المنقػػذة أف تبػػادر السػػتثمار ، ةكػػؿ هػػذ  المظػػاهر لهػػا دكر فػػي كحػػدة األمػػ، األمػػة

تكعية أبناء األمة بدكرهـ الحقيقي في عزة األمػة كالنهػكض بهػا ك هذ  المظاهر في أداء رسالتها 
 سبلـ.كلة اإلنصر كالتمكيف كبناء دلتحقيؽ ال

                                                           

ـ، دار 1998 –ق  1419، 1ط (،105انظػػػػر: كتػػػػاب بػػػػيف العقيػػػػدة كالقيػػػػادة المػػػػكاء الػػػػركف محمػػػػكد خطػػػػاب )( 1)
 جدة. –البشير
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 املبحث األول

 امليَج الفكسٍ للجناعات اإلضامًُ املعاصسَ

لػػيس مػػف  بحػػث العممػػيإف الحػػديث عػػف أم جماعػػة هػػك مػػف بػػاب المكضػػكعية كال
 ؛كلػػيس مػػف بػػاب النقػػد لذاتػػ مػػف بػػاب التقيػػيـ كالتقػػكيـ ك ، بػػاب اإلنقػػاص كال إقػػبلؿ الجهػػكد

كػػاف ال بػػد أف ؿ لبنػػاء دكلػػة اإلسػػبلـ كمػػف هنػػا لكصػػكؿ إلػػى أنجػػع الكسػػائكذلػػؾ مػػف أجػػؿ ا
سػػػائؿ كالك ، مػػػف خػػبلؿ أهػػػدافها التػػي كضػػػعها مؤسػػس هػػػذ  الجماعػػة-تيعػػرض كػػػؿ جماعػػة 

االتػػي تسػػير عم عمػػى مكاصػػفات الجماعػػة المنقػػذة التػػي كردت فػػي الدراسػػة لمعرفػػة أم  -يهػػ
   .الجماعات تنطبؽ عميها هذ  المكاصفات

 ةجماعة أنصار السنة المحمدي: المطمب األول
 :  النشأة والتأسيس

حػػػػي ، بمدينػػػػة القػػػػاهرة، ـ1926 -ق 1345ت سسػػػت جماعػػػػة أنصػػػػار السػػػػنة المحمديػػػػة عػػػػاـ  . أ
 .(2)كمجمكعة مف إخكان  (1)حامد الفقي عمى يد الشيخ محمد، عابديف

 : معتقدات الجماعة . ب
 : نقاط أذكر منها 10في  (3)لخصها أحد قادة الجماعة

، أف األصؿ في الديف هك الكتاب كالسنة كاألئمة المجتهدكف.. نجمهـ كنعظمهـ كندافع عنهـ .1
 كنتبعهـ إتباع المستنير المت مؿ.

حقيقػة مػف غيػر تشػبي  ،  بها رسػكؿ اهللكما كصؼ بها نفس  ككصف   إف صفات اهلل  .2
 كال ت كيؿ كال تعطيؿ.

 إفراد اهلل كحد  بالعبادة مف نذر كحمؼ.. .3
 أف اإليماف هك التصديؽ اإلذعاني الذم ينتج عن  العمؿ كيظهر عمى الجكارح. .4
 .(4)كصال  لكؿ زماف كمكاف، أف اإلسبلـ ديف كدكلة كعبادة كحكـ .5

                                                           

هػػ، مػف خريجػي 1310فضيمة الشيخ محمد حامد الفقي، كلد بقرية )جزيرة نكمة العنب( محافظػة البحيػرة بمصػر ( 1)
  إلى الكتاب كالسنة، كالدعكة السمفية في أثناء فترة دراست  باألزهر، كبعد عمؿ عظيـ كعمػر زاهػر، األزهر، بدأ دعكت

هػػ، كهػك الػذم تػكلى رئاسػتها حتػى تكفػا  اهلل، المصػدر: الطريػؽ إلػى 1378رجػب،  7تكفي إلى رحمة اهلل تعػالى فػي 
 – 69) -23مػة الهػدم النبػكم العػدد(. كنقػبلن عػف مج28جماعة المسمميف، د. حسيف بف محسف بػف عمػي جػابر  ) 

73.) 
 الشيخ محمد عبد الكهاب البنا، محمد صال  الشريؼ، عثماف صباح الخير.( 2)
 محمد حسيف هاشـ، رسالة المؤتمر العاـ لجماعة أنصار السنة المحمدية.( 3)
سكعة الميسرة ، كالمك 283انظر: كتاب الطريؽ إلى جماعة المسمميف، د. حسيف بف محسف بف عمي جابر ص ( 4)

 (.193، 192لؤلدياف كالمذاهب كاألحزاب المعاصرة، )
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 : عةأىداف الجما 

 .خكة كالتضامفتكثيؽ ركابط األ .1

 .الدعكة إلى التكحيد الخالص  .2

 .تمع المسمـ كالحكـ بما أنزؿ اهللإقامة المج  .3

 .تنشئة الشباب تنشئة دينية ثقافية   .4

 .(1) الهدؼ األساسي هك بناء دكلة اإلسبلـ ك .5

 : عمى ذلؾ مؤكدان  (2)كتبها د.جماؿ المراكبي بعض العبارات التي كهاهي

كشػػرع  كمنهاجػػ  خمػػؼ  مسػػمميف عمػػى الكحػػدة حػػكؿ كتػػاب اهلل "كالنصػػكص الشػػرعية تحػػث ال أ.
ف جار  السكاد األعظـ".، ضمف جماعة المسمميف، إماـ المسمميف كا 

بكتػػاب اهلل كسػػنة رسػػكل  فػػي ، "نحػػف جميعنػػا مػػ مكركف بالتمسػػؾ بػػالعركة الػػكثقى التػػي ال تنفصػػـ ب.
 إطار جماعة المسمميف".

فػػي نفػػكس المسػػمميف هػػذا الفهػػـ السػػميـ كأف ييعًممػػكا النػػاس أف "إف كاجػػب الػػدعاة كالعممػػاء أف يبثػػكا  ج.
كأف الكحػػػػدة اإلسػػػبلمية ضػػػػركرة كاجبػػػػة بمقتضػػػػى الشػػػػرع كمقتضػػػػى ، الػػػديف اإلسػػػػبلمي كػػػػؿ ال يتجػػػػزأ

 العقؿ".

 "إف الكاقع لف يتغير في يكـ كليمة كلكف ينبغي عمينا حكامنا كمحككميف أف نسعى لتغيير الكاقع". د.

ف جػػار اإلمػػاـ"كلػػزـك الطاعػػة ك  ق. كمنػػع الحقػػكؽ كخػػرج عػػف منهػػاج النبػػكة ، اجػػب عمػػى المسػػمميف كا 
 الراشد".

 .(3)إف الكحدة اإلسبلمية لف تتحقؽ حتى يسبقها شعكر عاـ باألخكة العامة بيف المسمميف"" ك.

نحػػػف جميعنػػػا ، أخػػػكة عامػػػة، شػػػعكر عػػػاـ: المبلحػػػظ أنػػػ  كػػػاف يػػػتكمـ بصػػػفة التعمػػػيـ ال بصػػػفة التنظػػػيـ
 سكاد األعظـ.ال، مطالبكف

                                                           

.كأنػك  أننػي بحثػت فػي مكاقػع اإلنترنػت 3-1(، نقػبلن عػف البلئحػة الداخميػة لمجماعػة مػف 283المرجع السػابؽ، ) ( 1)
 كفي الجامعة اإلسبلمية عف كتب الجماعة فمـ أجد.

 أحد أعضاء جماعة أنصار السنة المحمدية.( 2)
نظر: الخبلفة اإلسبلمية بيف نظـ الحكـ المعاصرة، قػدمت هػذ  الرسػالة لنيػؿ درجػة الػدكتكراة فػي الحقػكؽ تحػت ا( 3)

هػػ، د.ط،  1414إشراؼ أ.د. محمد ميرغني خيرم، أستاذ كرئيس قسـ القػانكف العػاـ،   كميػة الحقػكؽ، جامعػة القػاهرة 
(56 – 80.) 
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؟ هػؿ سػيككف  كيػؼ سػيككف الكصػكؿ إلػى الدكلػة الكاحػدة كالخبلفػة الراشػدة؟: كأقكؿ ارتجػاالن
 مراحؿ؟ دكف تخطيط كدكف تنظيـ؟ كدكف 

الدكلػػة الكاحػػدة كالخبلفػػة يتحػػدث عػػف الكحػػدة بػػالمفهـك العػػاـ ثػػـ يقػػكؿ أنهػػا طريػػؽ إلػػى  فهػػك
كخاصػة أنػ  أثنػاء حديثػ  ة التي يتحدث عنها؟فبل أدرم كيؼ؟ كعمى أم أساس ستقـك الكحد، الراشدة
 عمى حد قكل . (1)كأف نعمؿ عمى أف تبدأ...، أف تبدأالمهـ  .لتبدأ الكحدة ب م صكرة كانت..: قاؿ

كعقيدتهـ صافية مف شػكائب البػدع ، أف أهداؼ الجماعة عالية كمبشرة كراقية: نخمص إلى
 ـ ديف كدكلة كعبادة كحكـ..كأف اإلسبل، كحرصهـ عمى العمـ كاالجتهاد، كالخرافات

لكػػف كسػػائمهـ ال ترقػػى لتحقيػػؽ تمػػؾ األهػػداؼ؛ فمقػػد اقتصػػرت كسػػائمهـ عمػػى األمػػكر العامػػة 
لقػػاء المحاضػػرات، كالػػدعكة إلػػى المػػؤتمرات كنشػػر الكتػػب التػػي كضػػعتها ، كبنػػاء المسػػاجد كالمػػدارس كا 

، الجماعػة نصػب عينهػا فكؿ ذلؾ  عمى أهميت   ال يرقى لتحقيؽ األهداؼ التي كضػعتها، الجماعة
 : (2)كلعؿ السبب في قصكر الكسائؿ عف تحقيؽ األهداؼ يرجع إلى سببيف

 .(3)أف ميداف عمؿ الجماعة محدد مف قبؿ الدكلة: األول

 .(4)أف الحككمة المصرية تعتبر الجماعة مؤسسة تابعة لكزارة الشؤكف االجتماعية: الثاني

 : هالكن، هداؼالجماعة ربانية مف خبلؿ األف 

 .الئحتهاكمما كرد في  خبلؿ الكسائؿ  مف يتض  ذلؾ ؛ال تحمؿ مفهكـ  الشمكلية كالتكامؿ: أكالن 

 .ز كالتي تشمؿ التخطيط كالتنظيـخاصية التميال تتسـ ب: ثانيان 

 .الجكانب فتمسكت ب مكر كتركت أخرل لـ تحقؽ التكازف بيف كؿ: ثالثان 

ػػػا كال أ، ردت فػػػي الدراسػػػةماعػػػة المنقػػػذة التػػػي ك إذف ال تحمػػػؿ مكاصػػػفات الج قػػػكؿ ذلػػػؾ إنقاصن
، ة الكثيػػر مػػف الشػػباب إلػػى اإلسػػبلـفممجماعػػة دكر كمػػا يػػزاؿ فػػي نشػػر الػػدعكة كفػػي هدايػػ، لمجماعػػة

سػػػنة المحمديػػػة أف ينتبهػػػكا إلػػػى جكانػػػب القصػػػكر أنصػػػار السػػػ ؿ اهلل أف يكفػػػؽ إخكاننػػػا فػػػي جماعػػػة كأ
 كيكممكها ليستطيعكا تحقيؽ األهداؼ التي كضعكها.

                                        
                                                           

 نفس المرجع.( 1)
 (.298، 297سيف بف محسف بف عمي جابر، ) انظر: المرجع السابؽ، د.ح( 2)
 البند الثالث مف الئحة الجماعة: )ال يجكز لمجماعة أف تجادؿ في األمكر السياسية أك العقائد الدينية(.( 3)
البند الثامف كالعشريف مف البلئحة )لكزير الشؤكف االجتماعيػة أف يعػيف ممػثبلن عػف الػكزارة كممػثبلن لكػؿ هيئػة مػف ( 4)

 .25ي أعضاء مجمس اإلدارة، نقبلن عف البلئحة الداخمية لمجماعة ص الهيئات ف
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 الصوفية: المطمب الثاني
تحػدث عػف البػدع كالشػركيات كالشػطحات؛ ألف إذا أردت الحديث عف هػذ  الجماعػات لػف أ

ث العممػػػي البػػػد مػػػف كلكػػػف مػػػف بػػػاب المكضػػػكعية كالبحػػػ ، يػػػؤتى أكمػػػ  هػػػذا يسػػػتنزؼ كقتنػػػا طػػػكيبلن كال
 مػدل مكافقتهػا بياف ماهية هذ  الجماعات ك  كمف ثـ، ميةة اإلسبللكجكدها عمى الساح ؛عنهاالحديث 

 ذة التي كردت في القرآف الكريـ.مكاصفات الجماعة المنقل

 ...أقكاؿ العمماء في الصكفية

 : ابن تيمية .1
، د غيػػرهـ مػػف أهػػؿ طاعػػة اهلليقػػكؿ " كالصػػكاب أنهػػـ مجتهػػدكف فػػي طاعػػة اهلل كمػػا اجتهػػ

كفػػي كػػؿ مػػف ، هـ المقتصػػد الػػذم هػػك مػػف أهػػؿ اليمػػيفكفػػي، السػػابؽ المقػػرب بحسػػب اجتهػػاد فمػػنهـ 
كمػػف المنتسػػبيف إلػػيهـ مػػف هػػك ، كفػػيهـ مػػف يػػذنب فيتػػكب أك ال يتػػكب، الصػػنفيف مػػف يجتهػػد فيخطػػئ

كلكػف عنػد المحققػيف مػف ، كقد انتسب إليهـ طكائؼ مف أهؿ البػدع كالزندقػة، ظالـ لنفس  عاصو لرب 
كثر مشايخ الطرؽ أنكرك  كأخرجك  عف الطريؽ مثؿ فإف أ كالحبلج مثؤل؛ أهؿ التصكؼ ليسكا منهـ 

 .(1) "سيد الطائفة كغير  الجنيد

 د.اإلنصاؼ كخاصة أف مف باب  شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كأريد التنكي  أني بدأت بما قال 
 : م أكد عمى ذلؾ في قكل القرضاك 

شػػدت  فػػي مػػع صػػرامت  فػػي االلتػػزاـ بمػػنهج السػػمؼ ك ، "لقػػد كجػػدت شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة
يقػؼ مػف التصػكؼ كالصػكفية هػذا المكقػؼ الكسػط العػدؿ؟ كهػذا مػف إنصػاف  كسػعة  -مقاكمة البػدع 

عمم  كرحابة أفق  
 (2). 

 : اإلمام ابن القيم .2
، إلينػا منػ  كلكػف الحػؽ أحػبه ، شػيخ اإلسػبلـ حبيػبه إلينػا" : في شرح  لرسالة الهػركم يقكؿ

هػػػذ  الشػػػطحات أكجبػػػت فتنػػػة عمػػػى ك ، كمتػػػركؾمػػػف قكلػػػ   فمػػػ خكذه  -  مػػػا عػػػدا المعصػػػكـ-ككػػػؿ  
إحػػػػداهما حجبػػػػت بهػػػػا عػػػػف محاسػػػػف هػػػػذ  الطائفػػػػة كلطػػػػؼ نفكسػػػػهـ كصػػػػدؽ : طػػػػائفتيف مػػػػف النػػػػاس

 .......معاممتهـ.
عػػػػػػػف رؤيػػػػػػػة عيػػػػػػػكب  -كالثانيػػػػػػػة حجبػػػػػػػكا ممػػػػػػػا رأك  مػػػػػػػف محاسػػػػػػػف القػػػػػػػـك كصػػػػػػػفاء قمػػػػػػػكبهـ

 .(3)"كأجركا عميها حكـ القبكؿ.شطحاتهـ..

                                                           

 (.1/202ـ)1421/2000كتاب مناهج المفسريف، منيع بف عبد الحميـ محمكد، دار الكتاب المصرم القاهرة، ( 1)
 (، مرجع سابؽ.9كتاب الربانية كالعمـ، د. يكسؼ القرضاكم )( 2)
 جع سابؽ.   (، مر 38، ص2انظر: مدارج السالكيف )ج( 3)
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 :  د. القرضاوي .3

ػػا كخمقنػػا: سػػ  فػػي بدايػػة حياتػػ يتحػػدث عػػف نف ال ، "كهكػػذا كػػاف التصػػكؼ عنػػدم فكػػرنا كركحن
عهػػدنا عمػػى شػػيخ كال التزامػػا بطريقػػة مػػف الطػػرؽ الصػػكفية.. كمػػا صػػرفني عػػف الطػػرؽ مػػا دخػػؿ عميهػػا 

ككذلؾ فيًقد أهؿ الصدؽ كاإلخػبلص فػي صػفكؼ قكادهػا ، مف خمؿ كاضطراب في الفكر كفي السمكؾ
 : ر بعض المآخذثـ ذك (1)إال مف رحـ ربؾ"

 قبكؿ اإلسرائيميات.  -1

 .دٌ رى كما يي  ؿي بى قٍ يي  ما دكف التمييز بيف ب  التسميـ ما يركل مف األحاديث النبكية كأخذ   -2

ض ذلؾ عمى رى عٍ الثقة المطمقة لشيكخهـ فما قاؿ فهك حؽ كما أمر ب  فهك مطاع دكف أف يي   -3
 .(2)الشرع

ظ أف  االقتصػار عمػى ف كا  ، بباطف الفرد كتهذيب ركحػ بشكؿ عاـ تعنى الجماعات الصكفية كالمبلحى
همػػاؿ الجكانػب األخػػرل يمثػؿهػذا الجا كتتمثػػؿ ، (3)فػي الفهػػـ كالمػنهج التربػػكم معنػا ان كبيػر  ان انحرافػػ نػب كا 

الخطػػكرة فػػي عػػدـ القػػدرة عمػػى مكاجهػػة التحػػديات كمػػف ثػػـ القصػػكر عػػف تحقيػػؽ الرسػػالة التػػي أرادهػػا 
 أال كهي االستخبلؼ.؛اهلل

كلكف الربانيػة  ؛الركحاني مطمكب مف أجؿ تحقيؽ الربانية في الفرد كفي الجماعةفاالرتقاء 
بعػة لسػنة رسػكؿ مسػتقيمة عمػى أمػر اهلل مت، بينػة الطريػؽ، كاضػحة الغايػة، ربانيػة نقيػة": التي نريػدها

  .(4) "نفس كتزكي الركح كتحيي الضميرتسمك بالنهج السمؼ...، اهلل

ـْ  ...: ف قكلػ  تعػالىالربانية الحقيقية التي تنبثػؽ مػ توكِق ٧مَ  ٭ُمقُكتقا َوٮَمؽِت ُؿتقنَ  ٭ُمـْتُتؿْ  ٖمِتََم  َرٖمَّ  ُٗمَعؾ 

   [79: آؿ عمراف]  َٗمْدُر١ُمقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  َوٖمََِم  اٮمؽَِتوَب 

إذا اقتصر عمى ذلؾ دكف حمؿ ، التصكؼ الحقيقي الذم تحدث عن  شيخ اإلسبلـ.. .إذف
مع مكاصػفات الجماعػة المنقػذة  بالتالي ال يتكافؽصبلحان ك كليس إـ كتطبيق  فهك صبلح باقي اإلسبل

كأراد اهلل مػف هػذ  األمػة   التغيير كاإلصبلح الذم حمم  الرسػكؿ التي اصطفاها اهلل لحمؿ رسالة 
 أف تحمم  حتى قياـ الساعة.

 
                                                           

 مرجع سابؽ.-(7، 6انظر كتاب الربانية كالعمـ، )  ( 1)
 (.20، 19انظر المرجع السابؽ)، ( 2)
 (.92، 91انظر: كتاب الدعكة اإلسبلمية فريضة شرعية كضركرة بشرية، د.صادؽ أميف) ( 3)
 ( مرجع سابؽ.18الربانية كالعمـ، د.يكسؼ القرضاكم، ) ( 4)
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 حزب التحرير: المطمب الثالث
 : النشأة والتأسيس

كهك حزب إسبلمي ، النبهاني عمى يد الشيخ تقى الديف، 1952ت سس حزب التحرير عاـ 
يػػػػدعك إلػػػػى تبنػػػػي مفػػػػاهيـ اإلسػػػػبلـ كأنظمتػػػػ  كتثقيػػػػؼ النػػػػاس كالػػػػدعكة إليػػػػ  كالسػػػػعي إلقامػػػػة الخبلفػػػػة 

 .(1)اإلسبلمية معتمدنا الفكر أداة رئيسية في التغيير

 :  معتقدات الحزب
العقػػؿ؛ إذ  مبنيػػة عمػػى كأف القيػػادة الفكريػػة "، اعتبػػر الحػػزب أف الطريػػؽ إلػػى اإليمػػاف هػػك العقػػؿ .1

كتفػػرض ، تفػػرض عمػػى المسػػمـ أف يػػؤمف بكجػػكد اهلل كبنبػػكة محمػػد كبػػالقرآف الكػػريـ عػػف طريػػؽ العقػػؿ
كبنػاءن ، (2)كػالقرآف كالحػديث المتػكاتر"، اإليماف بالمغٌيبات عمى أف ت تي مف شيء ثبت كجكد  بالعقػؿ

دجاؿ؛ ألف أحاديثهػا أف يعتقػد بعػذاب القبػر كخػركج المسػي  الػ ـ الحزب عمى مف يدخم عمى ذلؾ حرٌ 
 .(3)ظنية الداللة

فػي اإلقػداـ عمػى الفعػؿ كاإلقػبلع عنػ ؛ بمػا كهبػ   اء كالقدر أف اإلنسػاف "مختػاره ما يخص القضب .2 
؛ ألنػ   .اهلل مف العقؿ الممٌيز كجعم  مناط التكميؼ الشرعي.. ككاف جزاؤ  عمى هذا الفعػؿ حقنػا كعػدالن

 ".(4)ال ش ف لمقضاء كالقدر في ك مختار في القياـ ب  كليس مجبرنا عمي  

 : ـ الركحاني في اإلنسافنظاـ الحزب ييمغي المفهك  .3

بػؿ اإلنسػاف فيػ  حاجػات عضػكية ، " كال تكجد فػي اإلنسػاف أشػكاؽ ركحيػة كنزعػات جسػدية
كمف الغرائز؛ غريزة التديف التي هي االحتياج إلى الخالؽ المدبر الناشػئ ، كغرائز ال بد مف إشباعها

شباع هذ  الغرائز ال يسمى ناحية ركحية كال ناحية ماديػة ، الطبيعي في تككيف اإلنساف عف العجز كا 
نما هك إشباع فقط"  .(5)كا 

                                                           

األدياف كالمذاهب كاألحزاب المعاصرة، ت ليؼ: الندكة العالميػة لمشػباب اإلسػبلمي، إشػراؼ المكسكعة الميسرة في ( 1)
 (.1/341، )1420  4كتخطيط كمراجعة د. مانع بف حماد الجهني، الناشر دار الندكة، ط /

(، مػػػػػف منشػػػػػكرات حػػػػػزب  43ـ،  )2001  6، ط/ 1/1953كتػػػػاب نظػػػػػاـ اإلسػػػػػبلـ، تقػػػػػى الػػػػػديف النبهػػػػػاني ط ( 2)
 .التحرير

 (، مرجع سابؽ.118الدعكة اإلسبلمية فريضة شرعية كضركرة بشرية، صادؽ أميف، ) ( 3)
 (.21، 20انظر: كتاب نظاـ اإلسبلـ، النبهاني)( 4)
 (، مرجع سابؽ.73نظاـ اإلسبلـ لمنبهاني ) ( 5)
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نػػػكازع كاحتيػػػاج  ف الجانػػػب الركحػػػي فػػػي اإلنسػػػاف كأف األمػػػر مجػػػردفحػػػزبه هػػػذا مفهكمػػػ  عػػػ
شباع  ؿ كيػؼ يكػكف دكر قكـ هذ  الدكلة؟ بػفماذا يينتظر من  في إقامة دكلة إسبلمية؟ كعمى ماذا ت، كا 

 عبادتهـ كأخبلقهـ؟  تككف في تربية أفراد  ككيؼ

" كنظػػرنا النحسػػار مفهػػكـ الػػركح عنػػد : يعمٌػػؽ عمػػى ذلػػؾ فيقػػكؿ (1)فهػػا هػػك د. صػػادؽ أمػػيف
جفافنػػا ركحينػػا بػػارزنا ككػػاف نتيجػػة ذلػػؾ ككػػؿ مػػا شػػ ن  إحيػػاء القمػػب ، كالػػذكرالحػػزب؛ فقػػد أهمػػؿ النكافػػؿ 

كعػػػدـ التػػزاـ كامػػؿ ب حكػػػاـ ، بػػالقرآف الكػػػريـ كالحػػديث الشػػريؼ صػػمةو  كضػػػعؼى ، عنػػد أعضػػاء الحػػزب
 (2) ."اإلسبلـ

 :  أىداف الحزب
  : النبهانيننقؿ أقكاؿ الشيخ تقي الديف في الحديث عف األهداؼ 

حمػؿ القيػػادة الفكريػػة اإلسػػبلمية لممسػػمميف؛ السػػتئناؼ : " هػذا هػػك السػػبيؿ الكحيػػد لمنهضػػةأ.
    (3) ناس كافة عف طريؽ الدكلة اإلسبلمية."ثـ حممها لم، الحياة اإلسبلمية

بغػػض ، كيقتضػػي حمػػؿ الػػدعكة اإلسػػبلمية أف تكػػكف السػػيادة المطمقػػة لممبػػدأ اإلسػػبلمي ب.
كال يعبػ  بعػادات  .فحامؿ الدعكة ال يتممػؽ النػاس..، النظر عما إذا كافؽ الجمهكر أـ رفضك  كقاكمك 

   (4)رفضهـ ل  أم حساب؟؟؟ كال يحسب لقبكؿ الناس إٌيا  أك، الناس كتقاليدهـ

اسػػػتئناؼ الحيػػػاة اإلسػػػبلمية بالشػػػيء اليسػػػير فػػػي مجتمػػػع لػػػ  عاداتػػػ   ر أف  عتبًػػػهػػػك يى .. .إذف
برسػكؿ اهلل دكف  اقتػداءن  رغـ أن  أراد حمؿ الػدعكة ك  ة إلى تدرج في التغيير؛بحاجك كتقاليد  كمفاهيم  

كتحٌدم كػؿ ، ي الصرامة كالجرأة كالقكة كالفكرحمؿ الدعكة يقتض يعتبر أفقيد شعرة إال  أن    دو عنيٍ حى 
كأف ، .بغػض النظػر عػف النتػائج كعػف األكضػاع.. كمجابهت  لبيػاف زيفػ ؛، ما يخالؼ الفكرة كالطريقة

يتحػدل الػدنيا ب كممهػا كيعمػف ، رسكؿ اهلل جاء إلى العالـ متحػدينا سػافرنا مؤمننػا بػالحؽ الػذم يػدعك إليػ 
  (5)دكف أف يحسب حساب لعادات أك تقاليد.، لناسالحرب عمى األحمر كاألسكد مف ا

 ٥َمَؾْقتَؽ  ٭َمتُٟمَ  ٭َمتونَ  َوإِنْ : مكصػيان إيػا  لسيدنا محمػد  ف يف ذلؾ مف قكؿ اهلل تعالى: كأقكؿ

ًَ  ٫َمنِنِ  إ٥ِْمَراُوُفؿْ  ًَم  َأوْ  إَْرضِ  ِٓم  َكَػًؼو َٗمْبَتِغَل  َأنْ  ا١ْمَتَطْع   ِٓم  ١ُمؾَّ
ِ
ََمء  ٥متٝم َلؿعفتؿ اهلل ٢متوء وٮمتق ٖمآيي ٫متلٗمقفؿ اٮمسَّ

                                                           

 صادؽ أميف:  اسـ مستعار لمدكتكر عبد اهلل عزاـ.( 1)
 (، مرجع سابؽ.101كرة بشرية،  ) الدعكة اإلسبلمية فريضة شرعية كضر ( 2)
 (، مرجع سابؽ.58نظاـ اإلسبلـ، ) ( 3)
 (.60انظر: نفس المرجع، )( 4)
 (، مرجع سابؽ.60انظر: نظاـ اإلسبلـ لمنبهاني   )( 5)
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تَؽ  ِِلُْؽتؿِ  ٫َموْصتِٟمْ  : تعػالى كقكلػ  ، [35: األنعاـ] اَلوهؾ٧م مـ ٗمؽقكـ ٫مًل اَلدى َٓ  َرٖم  ـْ  َو  ٭َمَصتوِٚمِى  َٗمُؽت

  .[48: القمـ] ...اُِلقِت 

 : إذن تتمخص أىداف الحزب باآلتي

 .. استئناؼ الحياة اإلسبلمية مف خبلؿ إقامة دكلة اإلسبلـ في البمداف العربية1
 الدعكة إلى البمداف الغير إسبلمية.ب . االنطبلؽ 2  
  (1) ريؽ العمؿ الثقافي كالعمؿ السياسي.. إعادة ثقة الناس باإلسبلـ عف ط3  
 : مثؿ، تكقفت كثيران عند بعض األلفاظ ؛ائم عف معتقدات الحزب كأفكار  ككسقراءتي  أثناء

 ، إذا كافؽ الجمهكر أك رفضك  السيادة المطمقة لممبدأ اإلسبلمي بغض النظر عما .1
 قبكؿ الناس إيا .  يحسب لكال، كال يعب  بعادات الناس كتقاليدهـ .2
 كؿ ما يخالؼ الفكرة.  مالجرأة ك تحد  . 3
 لبياف زيف .  -أم المجتمع- مجابهت  .4

 .ثـ األغرب مف ذلؾ أن  اعتبر ذلؾ اقتداءن برسكؿ اهلل  

كلػذلؾ لػيس بالغريػب "أف يقسػـ الحػػزب ، انقػػبلب.. إلػخ، ةأف هنػاؾ ثػكر هػذ  الكممػات تيٍشػًعري 
 : "مراحؿ عممية التغيير إلى ثبلثة مراحؿ

 الصراع الفكرم؛ كيككف بالثقافة التي يطرحها الحزب.: المرحمة األولى

االنقػػػػبلب الفكػػػػرم؛ كيكػػػػكف بالتفاعػػػػؿ مػػػػع المجتمػػػػع عػػػػف طريػػػػؽ العمػػػػؿ الثقػػػػافي : المرحمــــة الثانيــــة
 كالسياسي.

.": ثالثةالمرحمة ال تسمـ زماـ الحكـ كيككف عف طريؽ األمة تسممنا كامبلن
 (2)  

 : مالحظات

بغػض النظػر عمػا إذا : الشػيخ النبهػانيكرد فػي قػكؿ  كقػدلمجتمػع اماذا تعني كممػة التفاعػؿ مػع  .1
؟؟ فػ يف التفاعػؿ  (3) .ال يعب  بعادات النػاس كتقاليػدهـ..ك  ...، كافؽ الجمهكر أـ رفضك  كقاكمك 

 تناقضات في الطرح؟. هذ أف أـ 

                                                           

( مرجػع سػابؽ، المكسػكعة الميسػرة، 300الطريؽ إلى جماعة المسمميف، د. حسيف بف محسف بف عمي جابر، ) ( 1)
 (، مرجع سابؽ.342/ 1ة )الندكة العالمي

 ، باختصار.98 – 96الدعكة اإلسبلمية فريضة شرعية كضركرة بشرية ( 2)
 (، مرجع سابؽ. 60نظاـ اإلسبلـ لمنبهاني، ) ( 3)
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؛ في المرحمة الثالثة مف مراحػؿ التغييػر يكػكف   .2 تسػمـ زمػاـ الحكػـ عػف طريػؽ األمػة تسػممنا كػامبلن
ب الخميفة كلكنها ال تمتمؾ عزل  متى تػـ انعقػاد بيعتػ  األمة هي التي تينىص   ": كفي مكضعو آخر

مكصػكؿ إلػى الغايػة ثػـ بعػد فهػؿ األمػة هػي كسػيمة ل فماذا يعني ذلؾ؟؟ (1) عمى الكج  الشرعي."
  ذلؾ ينتهي دكرها أـ ماذا؟؟؟

 : وشمولية اإلسالمالحزب  

" لػػذلؾ يجػػػب أف تكػػػكف الكتمػػػة التػػػي : فهػػذا أمػػػر ال كجػػػكد لػػػ  كيظهػػر ذلػػػؾ فػػػي كتابػػػاتهـ            
كال كتمػػة ، كال كتمػػة أخبلقيػػة، كال يجػػكز أف تكػػكف كتمػػة ركحيػػة، تحمػػؿ الػػدعكة اإلسػػبلمية كتمػػة سياسػػية

 (2) ."كال ما يشبه ،  شيئنا مف ذلؾكال، كال كتمة تعميمية، ميةعم

النبهػػػاني الجمعيػػػات األخبلقيػػػة التػػػي تعمػػػؿ لنهضػػػة األمػػػة عمػػػى أسػػػاس الشػػػيخ بػػػؿ كينتقػػػد 
عمػػػى الفهػػػػـ  كعظ كاإلرشػػػاد كالمحاضػػػرات كيعتبػػػر أف قيػػػػاـ مثػػػؿ هػػػذ  الجمعيػػػات مبنػػػي  األخػػػبلؽ بػػػال

 : المغمكط

  .كليس لممجتمع لشخص الرسكؿ كصؼه ، [4: القمـ]  ٥َمظِقؿٍ  ُٛمُؾٍؼ  ٮَمَعٝم َوإِكََّؽ   :فقكل  تعالى أ.

(4) فهذا مما يتعمؽ بالفرد ال بالجماعة. ، (3) "إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ":  قكل  ب.
 عمى   

 حد قكل .

إذف  .قكؿه يدعك لبلستغراب بؿ إن  يرسخ مفاهيـ العممانية عف قصدو أك غير قصدحقان إن  
التػػي حممػػت العقيػػدة  لجماعػػة المنقػػذةعػػدـ مػػكاءمتهـ ـ ككممػػاتهـ يتبػػيف مػػف خػػبلؿ معتقػػداتهـ كأفكػػاره

الصحيحة فحققت الربانية كتميزت بالكسطية كالشمكلية كالتزمت ب خبلؽ اإلسبلـ كانطمقت بتكازف في 
 كبناء دكلة اإلسبلـ.، اإلسبلمية لتحقيؽ إنقاذ البشرية حمؿ الدعكة

 
 

                                                           

 (. 99المرجع السابؽ، النبهاني ) ( 1)
سػػف بػػف (، رسػػالة عػػف الحػػزب   الطريػػؽ إلػػى جماعػػة المسػػمميف، د. حسػػيف بػػف مح67مفػػاهيـ حػػزب التحريػػر ) ( 2)

 (.304عمي جابر )
ـ، 1989، 1409 3األدب المفرد، البخارم تحقيؽ محمد فؤادعبد الباقي، دار البشائر اإلسػبلمية، بيػركت، ط/( 3)
 (، باب حسف الخمؽ.1/104/273)
،  الػػدعكة اإلسػػبلمية فريضػػة شػػرعية كضػػركرة بشػػرية، 3(، ط 18انظػػر: التكتػػؿ الحزبػػي، تقػػي الػػديف النبهػػاني ) ( 4)

 (.304(، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، د. حسيف بف محسف بف عمي جابر ) 94أميف ) د.صادؽ
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 جماعة التبميَ: الراب  المطمب
 :  النشأة والتأسيس

 نش ت جماعة التبميغ في القارة الهندية بمديرية سهارنفكر.  -أ 

، محمد إلياس بف الشػيخ محمػد إسػماعيؿ الحنفػي الديكبنػدم الجشػني الكانػدهمكم: مؤسسها هك  -ب 
)طريقة كػػاف مػػف أسػػرة متكغمػػة فػػي الطريقػػة الجشػػنية، ق1364هػػػ كتػػكفي عػػاـ 1303كلػػد عػػاـ 
بعػد (دثـ رحؿ إلػى مدرسػة ديكبنػ، حفظ القرآف في قريت (، ت منتشرة في القارة الهنديةصكفية كان

 .(1)الشيخ رشيد أحمد الكثككهي –أف أخذ البيعة مف شيخ الطريقة 

يٍ  َٛمْٞمَ  ٭ُمـُْتؿْ  : ككاف تفسير   لقكلػ  تعػالى ًْ  ُأمَّ دكر فػي ، [110: آؿ عمػراف]  ...ٮمِؾـَّتوسِ  ُأْٛمِرَٙم
ػػرً خٍ إف معنػػى أي  م انتهجػػ  كجماعتػػ ؛الػػدعكة الػػذأسػػمكب  كتبميػػغ النػػاس  عنػػد ؛ أف تخػػرج لمسػػياحة تٍ جى

 الجماعة.الدعكة اإلسبلمية كعمى هذا األساس قامت 

 : األصكؿ التي قامت عميها الجماعة

 محمد رسكؿ اهلل".، الكممة الطيبة "ال إل  إال اهلل .1

 إقامة الصمكات. .2

 العمـ كالذكر. .3

 إكراـ كؿ مسمـ. .4

 اإلخبلص. .5

 (2) نفر في سبيؿ اهلل.ال .6

 :  بعض أفكار الجماعة
العتبػارهـ أف شػركط االجتهػاد فػي العممػاء غيػر مكجػكدة فػي  القكؿ بكجكب التقميد كفرضػيت  . أ

 العصر الحديث.

كهك المقياس الذم يػكزف بػ  مػدل ، التصكؼ هك الطريؽ إليجاد التعمؽ باهلل كحبلكة اإليماف . ب
 التزاـ العضك في الجماعة.

                                                           

 (.316، 315انظر: كتاب الطريؽ إلى جماعة اإلخكاف المسمميف، حسيف بف محسف بف عمى جابر )( 1)
 (، دار الػدعكة، الككيػت،320حسػيف بػف محسػف بػف عمػى جػابر ) –انظر: كتاب الطريؽ إلى جماعة المسمميف ( 2)

 ـ، رسالة ماجستير في الحديث.1986-هػ1406الطبعة الثانية، 
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أسػػػمكب الػػػكعظ كاإلرشػػػاد بعيػػػدنا عػػػف مفهػػػكـ األمػػػر بػػػالمعركؼ كالنهػػػي عػػػف تػػػنهج الجماعػػػة  . ت
معتبػػػرة أف األمػػػر بػػػالمعركؼ ، المنكػػػر؛ مػػػف أجػػػؿ تحبيػػػب النػػػاس فػػػي الػػػدخكؿ فػػػي الجماعػػػة

كقػد بيٌنػا الفػرؽ بػيف الػدعكة إلػى اهلل ، (1)كالنهي عف المنكػر مػف المعػرقبلت فػي تمػؾ المرحمػة
 .(2)لمعركؼ كالنهي عف المنكر في مبحث سابؽبمفهـك الكعظ كاإلرشاد كبيف األمر با

التػػي حػػددها لهػػػـ محمػػد إليػػػاس؛ معتبػػريف أف ذلػػػؾ         (3)ال يػػركف الخػػركج عػػػف األصػػكؿ السػػػتة . ث
 .عةخركج عمى خطة الجما

أك الخكض في ، فبل يحؽ ألحد مف أفرادهـ البحث في السياسة، يفرقكف بيف الديف كالسياسة . ج
 .(4)أم أمر يتعمؽ بالحكـ

البند أعتبر  حجة عمى الجماعة ال حجة لها؛ ألن  دليؿ عمى محدكدية الدعكة عنػدهـ كهذا 
ِذي ُهقَ  : كعدـ حمؿ اإلسبلـ لشمكليت  كالسياسة أساس في إسبلمنا ـِ  ٖمِوَلَُدى َر١ُمقٮَمفُ  َأْر١َمَؾ  اٮمَّ  اِلَؼ   َوِدي

ـِ  ٥َمَٝم  ٮمُِقْظِفَرهُ  ي فِ  اٮمد  ٭ُمقنَ  ٭َمِرهَ  َوٮَمقْ  ٭ُمؾ   .[33: لتكبةا]  اٜم٩ُْمِ

 :  شيادات في حق الجماعة
فكثيػػر مػػف النػػاس قػػد تػػابكا مػػف كفػػرهـ ، أف الجماعػػة كػػاف لهػػا دكر بػػارز فػػي إصػػبلح النػػاس .1

كهػػػـ يكاصػػػمكف الميػػػؿ بالنهػػػار إلنقػػػاذ ، كرجعػػػكا إلػػػى الخيػػػر بجهػػػكد هػػػذ  الجماعػػػة، كفجػػػكرهـ
هػي الجماعػة الكحيػدة ك  ..الهدايػة. كهـ يرشدكنهـ إلى النكر ك، البشرية مف الضبللة كالغكاية

سرائيؿ  . (5)التي استطاعت تغطية ببلد العالـ بالدعكة حتى الببلد الشيكعية كا 

ألسػػمكب أنػػ  لػػـ يكػػف يضػير أعػػداءنا انتشػػار الػػدعكة با كأنػا أعتبػػر أف نهايػػة حديثػػ  تػدؿ عمػػى
ػػا كلكػػف مقارنػػةن  بمػػا تعػػرض لػػ   كهػػذا، الػػذم تنشػػر  جماعػػة التبميػػغ رسػػكلنا الكػػريـ لػػيس تجريحن

ألن  حمؿ اإلسبلـ بشمكليت  ككمال  مف أجؿ اإلصػبلح كالتغييػر فػي المجتمػع كتحقيػؽ  ؛
 االستخبلؼ.

كتمـز أتباعهػا ببػذؿ أكقػات معينػة لمقيػاـ بهػذا ، تمارس جماعة التبميغ أسمكب الكعظ كاإلرشاد .2
كة كهـ مع مػا يبػدك مػف حػرارة إيمػانهـ فػي الػدع.يقكمكف خبللها بالدعكة إلى اهلل.. .الكاجب..

                                                           

 ( .316انظر: المرجع السابؽ، د.حسيف بف محسف بف عمي جابر )( 1)
 –األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػػي عػػف المنكػػر  –الفصػػؿ الثالػػث مػػف الرسػػالة  –المطمػػب الثالػػث مػػف المبحػػث الثػػاني ( 2)

 .200ص
 ( .320سف بف عمي جابر  )انظر: المرجع السابؽ، د.حسيف بف مح( 3)
 (.317المرجع السابؽ، د.حسف بف محسف بف عمي جابر )( 4)
 المرجع السابؽ، د.حسيف بف محسف بف عمي جابر( 5)
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خبلصػػػػػهـ إلػػػػػى اهلل ال يقػػػػػٌدر لهػػػػػـ أف يكسػػػػػ بكا الجكلػػػػػة مػػػػػع إلػػػػػى اهلل كحماسػػػػػهـ كصػػػػػدقهـ كا 
 : ألسباب منها .الجاهمية..

اعتمادهـ عمى أسمكب الترغيب كالترهيب سيبقى قاصرنا عف مكاجهة تحديات األفكػار  أ.
 اإللحادية كالمادية.

يد معها مكعظة يرؽ لهػا قمػب إف قكة الباطؿ كطغياف المكجة الجاهمية العاتية ال يف ب.  
 (1) .امع ثـ تترك  يجرف  التيار الضخـالس

    

إال أنهػػػا جماعػػػة ناجحػػػة فػػػي  ؛ككسػػػائمهاى مػػػا فيهػػػا مػػػف محدكديػػػة فػػػي أهػػػدافها الجماعػػػة عمػػػ".3
تؤكػػد مػػا قالػػ  د.  هنػػا ككممػػة محدكديػػة، (2)"أسػػمكبها فػػي تبميػػغ جانػػب مػػف الػػدعكة اإلسػػبلمية

 صادؽ أميف.

اأنهػػا نجحػػت فػػ أمػػا إذا حرصػػت عمػػى  ؛ي تبميػػغ جانػػب مػػف الػػدعكة اإلسػػبلمية يكػػكف صػػحيحن
لت خػػذ هػػي هػػذا الػػدكر كتبػػيف أهميػػة الجماعػػات األخػػرل فػػي إكمػػاؿ  ؛التكامػػؿ مػػع الجماعػػات األخػػرل

كبيػػاف أسػػباب عػػدـ أخػػذها ببػػاقي ، يف لبػػاقي اإلسػػبلـيػػأمػػا التكقػػؼ عنػػد هػػذا الجانػػب بػػدكف تب، المسػػير
معػػادم مػػف الجماعػػات األخػػرل خاصػػة مػػا كرد مػػف أقػػكاؿ قالهػػا بعػػض  مكقػػؼ أك الكقػػكؼ (3)اإلسػػبلـ

ػا بػؿ عائ أف أعتبر فإني، (4)قياداتهـ في حؽ الجماعات األخرل كرجاالتها قنػا فػي هػذا ال يكػكف نجاحن
 .طريؽ المصمحيف

 

 

 
                                                           

 (.85ػ 84انظر: الدعكة اإلسبلمية فريضة شرعية كضركرة بشرية، صادؽ أميف  ) ( 1)
 322ر ص كتاب الطريؽ إلى جماعة المسمميف، حسيف بف محسف بف عمي جاب( 2)
 إذا كاف خكفنا مف األذل عمى أفرادها أك غير ذلؾ مف األسباب التي تعيؽ حمؿ اإلسبلـ لشمكليت .( 3)
ما نقم  د.حسيف بف محسف بف عمػي جػابر نقػبل عػف رسػالة محمػد أسػمـ كلمعمػـ فمقػد بحثػت عػف هػذ  الرسػالة فمػـ ( 4)

أحػد كبػار  –كتركنيػة.  يقػكؿ الشػيخ حسػيف أحمػد الحنفػي أجدها ال في مكتبة الجامعة اإلسبلمية كال عمى المكاقػع األل
جماعة التبميغ:  )اعممكا أف محمد بف عبػد الكهػاب.. كانػت لػ  عقائػد فاسػدة كنظريػات باطمػة(. الشػيخ محمػد يكسػؼ 

ػؿ   -أبػا األعمػى المػكدكدم –النبكرم مف كبار قيادة الجماعة: )أنادم عمى رؤكس األشهاد أف الرجؿ  زائػغ ضػاؿ فضى
تبػػ  كرسػػائم  الطامػػات. الشػػيخ غػػبلـ غػػكث النهػػراركم كهػػك مػػف عممػػاء الجماعػػة )أنػػ  يكفػػي جمػػاؿ عبػػد الناصػػر فػػي ك

لػػدخكؿ الجنػػة أنػػ  صػػمب السػػيد قطػػب البػػاغي الضػػاؿ(. كلمعمػػـ فػػإف محمػػد أسػػمـ يعتبػػر مػػف أهػػؿ الجماعػػة فهػػك مػػف 
ي كتابػػ  الطريػػؽ إلػػى جماعػػة ببلدهػػـ، كأهػػؿ مكػػة أدرل بشػػعابها، كمػػا يقػػكؿ د. حسػػيف بػػف محسػػف بػػف عمػػي جػػابر فػػ

 (.323المسمميف، انظر)
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 اإلخوان المسممون: المطمب الخامس
؛ (1)ـ حسػػف البنػػا ـ فػػي مدينػػة اإلسػػماعيمية عمػػى يػػد اإلمػػا 1928ت سسػػت الجماعػػة عػػاـ 

لت خػػػذ مكقعهػػػا عمػػػى خريطػػػة الحيػػػاة السياسػػػية فػػػي مصػػػر كالشػػػرؽ العربػػػي كاإلسػػػبلمي.. ككػػػذا عمػػػى 
 .(2)خريطة الفكر اإلسبلمي ك برز الحركات اإلسبلمية في العصر الحديث

 :  المؤسس
، لػػف أتحػػدث عػػف مكلػػد  كتعميمػػ  كسػػيرت  الذاتيػػة كػػالمعهكد، فػػي الحػػديث عػػف اإلمػػاـ البنػػا

 : مبينة دكر  البارز في التغيير، س تحدث عن  مف خبلؿ شهادات ذيكرت في حق كلكني 

كػػاف العػػالـ اإلسػػبلمي يعػػاني مػػا يعػػاني مػػف تمػػزؽ فػػي كيانػػ  كتصػػٌدع فػػي بنيانػػ .. ككػػاف القػػدر  .1
ككانت ، كاف الرجؿ هك حسف البنا، كيسٌد ب  ثغرة، يعٌد  لمهٌمة، األعمى يصنع عمى عين  رجبلن 

كبعثهػػا مػػف همػػكد كتحريكهػػا مػػف جمػػكد.. كانػػت األمػػة فػػي ، األمػػة مػػف رقػػكدالمهمػػة هػػي إيقػػاظ 
كدـ جديػد.. كانػت فػي حاجػة إلػى رجػؿ يضػع ، كعػـز جديػد، كقمب جديد، حاجة إلى عقؿ جديد

 (3) .ير ل  الطريؽ كيهدي  سكاء السبيؿلين، يد  في يد اهلل

مػػة مبػػادئ تجمػػع الشػػمؿ فقػػد كضػػع جم، األسػػتاذ حسػػف البنػػا.. مجػػدد القػػرف الرابػػع عشػػر لمهجػػرة .2
كتتنػػاكؿ مػػا ، كسػػنة نبػػيهـ، كتعػػكد بالمسػػمميف إلػػى كتػػاب ربهػػـ، كتكضػػ  الهػػدؼ القػػائـ، المتفػػرؽ

 .؛ فػبل تػدع سػببنا لضػعؼ أك خمػكؿحػةبيد آسية كعيف لٌما، عراهـ مف أسباب الًعكىج كاالسترخاء
(4)  

مكعػات فػي نشػاط ال يػدع فػي طاقػة المج، العبقرية في استخداـ طاقة األفراد ؛إنها عبقرية البناء .3
عبقرية البناء فػي تجميػع ، كال يدعهـ يتمفتكف هنا أك هنالؾ يبحثكف عما يمؤلكف الفراغ، نفكسهـ

يجمعهػا كمهػا فػي بنػاء كاحػد.. ، كمف العقميات كمف األعمػار كمػف البيئػات، األنماط مف النفكس
كاحػد.. تيػرل أكانػت مصػادفة  كدفعهػا كمهػا باتجػا ، كطبعها كمهػا بطػابع كاحػد ييعرفػكف بػ  جميعػان 

  (5)قب ؟! أك أنها اإلرادة اإللهية ؟عابرة أف يككف هذا ل

                                                           

 (.73مذكرات الدعكة كالداعية، اإلماـ البنا) ( 1)
كتػػػػاب عمػػػػر التممسػػػػاني "شػػػػاهدنا عمػػػػى العصػػػػر"، إبػػػػراهيـ قػػػػاعكد، الناشػػػػر المختػػػػار اإلسػػػػبلمي لمطباعػػػػة كالنشػػػػر ( 2)

 كالتكزيع، د.ط، د.ت.
، 1ة كالتربية كالجهاد، د.يكسؼ القرضػاكم  مؤسسػة الرسػالة، طكتاب اإلخكاف المسممكف سبعكف عامنا في الدعك ( 3)

 56ـ، ص 2001 – 1421
 مقدمة كتاب "دستكر الكحدة الثقافية "، الشيخ محمد الغزالي   شرح في  األصكؿ العشريف لحسف البنا.( 4)
 228 - 225انظر دراسات إسبلمية، سيد قطب، مقاؿ )حسف البنا كعبقرية البناء( ص ( 5)



 "دراسة تطبيقية"  الجماعات اإلسبلمية المعاصرة 

 - 226 - 

 الفصؿ الرابع

الشؾ أنها اإلرادة اإللهية هي التػي صػنعت هػذا الرجػؿ عمػى عػيف اهلل؛ ليكػكف لػ  دكر فػي 
إنها دكلة اإلسبلـ الجديدة التي قامػت عمػى نفػس مػا قامػت عميػ  الدكلػة األكلػى أيػاـ ، البناء كأم بناء

 .ؿ اهلل رسك 

كعػػرؼ بصػػفة خاصػػة مػػا ، إف الػػذم عػػرؼ الشػػرؽ العربػػي اإلسػػبلمي فػػي فجػػر القػػرف العشػػريف .4
؛ مػػف ضػػعؼ فػػي العقيػػدة الرئيسػػي مػػف جسػػـ العػػالـ اإلسػػبلمي أصػػيب بػػ  هػػذا الجػػزء الحسػػاس

كفاجػػػ ت مصػػػر ثػػػـ العػػػالـ ، كالعاطفػػػة.. يعػػػرؼ فضػػػؿ هػػػذ  الشخصػػػية التػػػي قفػػػزت إلػػػى الكجػػػكد
       (1).التي جمع اهلل فيها مكاهب كطاقاتدعكتها كجهادها كقكتها الفذة العربي كاإلسبلمي كم  ب

ال شػػؾ أف هػػذ  الشػػهادات ال تيػػذكر عػػددنا أمػػاـ الشػػهادات التػػي كردت فػػي حػػؽ اإلمػػاـ مػػف 
 الخصـك كمف األحبة.

اصطفا  اهلل بهػا كيٌسػر لػ  البيئػة اإلسػبلمية التػي  مف صفاتو  كي  أف ما تميز ب كيجب التن
كأف ، لػ  دكر فػي تميػز الجماعػة التػي أسسػها كػاف  –إف كاف داخؿ البيت أك خارجػ   –يها ترعرع ف

كالتػي مػا زالػػت قائمػة كمسػػتمرة ، هػذ  الػركح التػػي سػرت فػي هػػذا القائػد ال بػػد كأف تسػرم فػي الجماعػػة
ف دؿ هػػذا عمػػى شػػيء فإنمػػا يػػدؿ عمػػػى  .رغػػـ المحػػف كاالبػػتبلءات التػػي مػػػرت بهػػا ؛كبتزايػػد مطٌػػرد كا 

 لنية المرتبطة بالعمؿ المتكاصؿ المنٌظـ.. إنها عبقرية البناء..صدؽ ا

هترأت في آخر أم دكلة اإلسبلـ التي ا-سقكط الخبلفة اإلسبلمية كلمعمـ أف اهلل الذم قدر 
مف يضع حجػر األسػاس لبنػاء الدكلػة اإلسػبلمية الحديثػة القكيػة التػي تصػمد هك الذم يٌسر  -عهدها

، كهػػا نحػػف نػػرل البنػػاء يتطػػاكؿ يكمػػان بعػػد يػػكـ، البنػػاأال كهػػك اإلمػػاـ ، فػػي مكاجهػػة العكاصػػؼ كالػػزالزؿ
 كسيكتمؿ البناء بإذف اهلل.

كلقػد تمٌيػزت هػذ  االنطبلقػة كهػذا الت سػيس بعػدة ، كهكذا انطمقت جماعة اإلخكاف المسمميف
 :  مميزات

 مف المسمميف الحريصيف عمى إسبلمهـ كعقيدتهـ. (2)أف البداية كانت بستة أشخاص (1

 فهـ لمكاقع المرير عمى الساحة اإلسبلمية كالحرص عمى التغيير.ال (2

الفهـ الكاسع إلسبلمهـ كأف الطريؽ إلنقػاذ األمػة اإلسػبلمية هػك إقامػة جماعػة إسػبلمية قكيػة  (3
ف ": كقػػػد بػػػدا ذلػػػؾ فػػػي قػػػكلهـ لئلمػػػاـ، قػػػادرة عمػػػى النهػػػكض ب عبػػػاء هػػػذ  المهمػػػة الصػػػعبة كا 

                                                           

 دمة كتاب مذكرات الدعكة كالداعية، تقديـ أبك الحسف الندكم.مق( 1)
 . حافظ عبد الحميد، أحمد الحصرم، فؤاد إبراهيـ، عبد الرحمف حسب اهلل، إسماعيؿ زكي، زكي المغربي.1
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ال تبغػي بػذلؾ إال كجهػ  ، دينػ  كتمػكت فػي سػبيم جماعة تعاهد اهلل مخمصػة عمػى أف تحيػا ل
ف قٌؿ عددها كضعفت عيددها".، لجديرة أف تنتصر  (1)كا 

نمػا كانػػت ، تميػزت ب نهػا لػـ تكػف فقػط بيعػة لهػذا الشػاب المخمػص الػذم تكسػمكا فيػ  الخيػر (4 كا 
ـَ  إِنَّ  : تطبيقػػان لقكلػػ  تعػػالى،  بيعػػتهـ هلل تتِذي تتََم  ُيَبوِيُعقَكتتَؽ  اٮمَّ  ٫َمتتْقَق  اهللَِّ َيتتدُ  اهللََّ ُعقنَ ُيَبتتويِ  إِكَّ

 .[10: الفت ] ...َأْيِدُّيِؿْ 

كفيها حياة الكطف ، "فمنبايع اهلل أف نككف لدعكة اإلسبلـ جندنا: كقد كض  ذلؾ في قكؿ البنا 
 (2)كعٌزة األمة".

سػػمت بػػ  بعػػد تسػػمية "اإلخػػكاف المسػػممكف" ، (3)أنهػػا دعػػكة البعػػث كاإلنقػػاذ، كأركع مػػا كي
 لها أهميتها كداللتها في الحديث عف الجماعة المنقذة في القرآف الكريـ. كهذ  التسمية

 :  األىداف األساسية لمجماعة
بػؿ أعمنهػا ، ككضع الكسائؿ لتحقيؽ هذ  األهداؼ، لقد حٌدد اإلماـ الشهيد األهداؼ كالغاية

أكؿ الطريػؽ فػي  فالكضػكح ؛(4)كنعرؼ الكسيمة إلػى تحقيػؽ هػذ  اإلرادة "، بقكة.. "نحف نعمـ ماذا نريد
 .التخطيط

كال شػػؾ أف معرفػػة الكسػػائؿ دليػػؿ أف هػػذ  الجماعػػة منٌظمػػة قائمػػة عمػػى التنظػػيـ كالتخطػػيط  
 كمف ثـ التنفيذ..

 : فاألهداؼ كما ذكرها اإلماـ البنا
ػكفػي عممػ  كتى ،   كعاطفتػ ًقػمي كفػي خي ، نريػد الرجػؿ المسػمـ فػي تفكيػر  كعقيدتػ : اليـدف األول ، ف رُّ صى
 كيننا الفردم.فهذا هك تك

كفػي عممػ  ، كفػي خمقػ  كعاطفتػ ، كنريد بعد ذلػؾ البيػت المسػمـ فػي تفكيػر  كعقيدتػ : اليدف الثاني
كهػػذا هػػك ، كنعنػػى بالطفكلػػة عنايتنػػا بالشػػباب، كنحػػف لهػػذا نعنػػى بػػالمرأة عنايتنػػا بالرجػػؿ، كتصػػرف 

 .(5)تككيننا األسرم

                                                           

 1431   1، مركز البصائر لمبحػكث كالدراسػات، ط/73–اإلماـ الشهيد حسف البنا  –مذكرات الدعكة كالداعية  (1)
 ـ. 2010هػ 
 ( .73)-مذكرات الدعكة كالداعية، ااإلماـ البنا (2)
 (.140مجمكعة الرسائؿ، اإلماـ الشهيد حسف البنا، )  (3)
 ( .85المرجع السابؽ، اإلماـ البنا ) (4)
 (.85انظر: المرجع السابؽ، اإلماـ البنا)( 5)
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، البدايػػة كانػػت مكفقػػة بفضػػؿ اهللأف كقبػػؿ االنتقػػاؿ لمحػػديث عػػف بػػاقي األهػػداؼ فػػالمبلحظ 
حينمػا كػاف يربػي فػي  كهػك بهػذا سػار عمػى درب رسػكؿ اهلل ، ألن  فطف إلى أهميػة تكػكيف األفػراد

 دار األرقـ بف أبي األرقـ. كاف يعٌد المبنات الجيدة التي سيككف لها بعد ذلؾ دكر في جكدة البناء.

كبهذا يمفت االنتبا  إلػى ، ى مرضاة اهللثـ فطف البنا إلى أهمية البيت المسمـ الذم يقكـ عم
ت اإلسػػػػبلمي )السػػػػم، دكر الرجػػػػؿ فػػػػي بيتػػػػ  كحرصػػػػ  عمػػػػى أف يكػػػػكف هػػػػذا البيػػػػت لػػػػ  سػػػػمته مميػػػػز

كهػذا األمػر لػ  ، ككذلؾ العناية بالمرأة كاالرتقاء بها ألخذ دكرها الحقيقي فػي حمػؿ الرسػالة(، الحقيقي
 م  المجتمع.صم  البيت كمف ثـٌ صإذا صمحت  المرأة  أهميت  فإف

هػػذا البيػػت المسػػمـ الػػذم تحػػدث عنػػ  البنػػا سػػيككف لبنػػة فػػي بنػػاء المجتمػػع المسػػمـ .. .إذف
 المتماسؾ.

لهػذا نعمػؿ أف تصػؿ دعكتنػا إلػى ، نريػد بعػد ذلػؾ الشػعب المسػمـ فػي ذلػؾ كمػ  أيضػان : اليدف الثالـث
 يمة... ال ن لك في ذلؾ جهدنا كال نترؾ كس.كأف ييسمع صكتنا في كؿ مكاف، كؿ بيت

كلعمي هنا أذكر مثاالن عمميان فػي فمسػطيف ككيػؼ كػاف لمشػيخ أحمػد ياسػيف دكر فػي تحقيػؽ 
 : ذلؾ مف خبلؿ

 مشاركة الناس في أتراحهـ كأفراحهـ كمناسباتهـ.  -

    ، ليسػت فقػط اإلغاثيػة، كاف يحرص عمػى تحسػس حاجػات النػاس كمػف ثػـ تقػديـ المسػاعدات لهػـ  -
 لزكاج.كلكف كاف يسعد في التعميـ كا

كلػػذلؾ كػػاف لػػػ  دكر فػػي تشػػكيؿ لجػػػاف  ؛كػػاف يحػػرص عمػػى حػػػؿ مشػػاكمهـ االجتماعيػػة كاألسػػػرية  -
 اإلصبلح التي كاف لها الدكر في الحكـ بيف الناس مف خبلؿ الفهـ لئلسبلـ.

كػاف يحػػرص عمػػى التعامػػؿ الحسػف مػػع كػػؿ التنظيمػػات المكجػكدة عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية كيقػػدـ   -
 ؿ مقاكمة العدك.مف أج ؛لهـ األمكاؿ

 : كذلؾ فإف مف الكسائؿ التي استخدمها الشيخ أيضان 

لتربيػة الجيػؿ عمػى ، افتتاح المؤسسػات التعميميػة مػف ريػاض األطفػاؿ كحتػى الجامعػة اإلسػبلمية -
 كهذا ل  دكر في مكاجهة الجهؿ.، الفكر اإلسبلمي الكاعي الصحي 

ة الصػػػحية ألبنػػػاء الشػػػعب الفمسػػػطيني افتتػػػاح المستشػػػفيات كالمراكػػػز الصػػػحية التػػػي تقػػػدـ الرعايػػػ -
 كهذا ل  دكر في مكاجهة المرض.، لبلرتقاء بهـ صحينا
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، افتتػػاح النػػػكادم الرياضػػية كتكػػػكيف الفػػػرؽ الرياضػػية لمػػػا لمرياضػػة مػػػف أثػػػر فػػي تقكيػػػة األجسػػػاد -
ككػػػاف لػػػ  هػػػدؼ فػػػي ذلػػػؾ تنشػػػئة الجيػػػؿ الرياضػػػي المسػػػمـ ، كتقكيػػػة الػػػركح النفسػػػية عنػػػد الشػػػباب

 عف االنحراؼ كاالنحبلؿ. الكاعي بعيدنا

، افتتػاح المؤسسػات التػي تخػص المػرأة كتؤهمهػػا عمػى الصػعيد المهنػي كاالقتصػادم كاالجتمػػاعي -
  كاألخبلقي.

خكان  غرس البػذكر الصػالحة ، فهك مف خبلؿ كؿ ما قاـ ب  أعد التربة الصالحة لمغرس كتكلى هك كا 
ر كػػاف لهػػا دكر فػػي نجػػاح مهمػػة الشػػيخ كتعهػػدكها بالرعايػػة حتػػى أينعػػت كأسػػتطيع القػػكؿ أف عػػدة أمػػك 

 : أحمد ياسيف

 . تمثيؿ القدكة الحسنة. 1

 . المعاممة الحسنة. 2

 . التخطيط الحسف.3
الناس  كتحمؿ ب ، هذا الشعب إلى المسجد نريد بعد ذلؾ الحككمة المسممة التي تقكد: اليدف الراب 

مف  أبي بكر كعمر  هلل كما حممتهـ عمى ذلؾ ب صحاب رسكؿ ا عمى هدل اإلسبلـ مف بعدي 
 قبؿ.

، فالهػػدؼ إذف لػػيس الكصػػكؿ إلػػى السػػمطة كتحقيػػؽ المكاسػػب كالمغػػانـ كمػػا يػػٌدعي الػػبعض
نما مػف أجػؿ تطبيػؽ شػرع اهلل ، ككضػ  مػف رسػالة البنػا أيضػان أهميػة المسػجد فػي التربيػة كالتكػكيف، كا 
لبنػا كطػرح النبهػاني فػي كالمبلحظ أف هناؾ فرؽ كاض  بيف طرح ا، كأهمية الحككمة في تحقيؽ ذلؾ

 .(1)الحديث عف الحككمة 
الػذم فرقتػ  السياسػة ، كنريد بعد ذلؾ أف ينضـ إلينا كؿ جزء مف كطننا اإلسػبلمي: اليدف الخامس

كػػؿ ، الغربيػػة كأضػػاعت كحدتػػ  المطػػامع األكركبيػػة.. ككػػؿ شػػبر أرض فيػػ  مسػػمـ يقػػكؿ ال إلػػ  إال اهلل
نقػاذ  كخبلصػ  كضػـ أجزائػ  بعضػها إلػى بعػض.. فػإف  ذلؾ كطننا الكبير الػذم نسػعى إلػى تحريػر  كا 

العقيػػدة اإلسػػبلمية تكجػػب عمػػى كػػؿ مسػػمـ قػػكم أف يعتبػػر نفسػػ  حامينػػا لكػػؿ مػػف تشػػربت نفسػػ  تعػػاليـ 
 القرآف.

"كيقتضػي حمػؿ الػدعكة اإلسػبلمية أف : ف يف هذا الهدؼ مف قػكؿ الشػيخ تقػى الػديف النبهػاني
 .(2)بغض النظر عٌما إذا كافؽ الجمهكر أك رفضك  كقاكمك "، تككف السيادة المطمقة لممبدأ اإلسبلمي

                                                           

 60انظر: كتاب نظاـ اإلسبلـ لمنبهاني ص ( 1)
 (.60 59)انظر: المرجع السابؽ ( 2)
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لتػي سػعدت اكنريد بعػد ذلػؾ أف تعػكد رايػة اإلسػبلـ خفاقػة عاليػة عمػى تمػؾ البقػاع : اليدف السادس
حقػان إنهػا كممػات تحمػؿ ركح ، كالتهميػؿ كدٌكل فيها صكت المػؤذف بػالتكبير، باإلسبلـ حيننا مف الدهر
شراقت    : كالتي لها دكر فاعؿ في تحقيؽ، كعدل  كهدايت  لمناساإلسبلـ بنكر  كا 

كالذم مف أجم  خمؽ اهلل آدـ كجعم  خميفة في األرض كأرسػؿ األنبيػاء كالرسػؿ كأنػزؿ : اليدف الساب 
أف تكػكف هػذ  الػدعكة ، كالكتاب الذم أنػزؿ معػ  كأكحػى إليػ  القػرآف الكتب كختـ ذلؾ كم  بمحمد 

ـٌ بها آفاؽ األرض.. كأف نيٍخًضع لها كؿ جٌبار"نر : عالية كفي هذا قاؿ البنا حتى ال تككف ، يد أف نعي
ينصػػػر اهلل مػػػف يشػػػاء كهػػػك العزيػػػز ، كيكمئػػػذو يفػػػرح المؤمنػػػكف بنصػػػر اهلل، فتنػػػة كيكػػػكف الػػػديف كمػػػ  هلل

 الرحيـ.

هذ  هي األهداؼ التي أعمنها مؤسس جماعة اإلخكاف المسمميف فػي بدايػة الت سػيس كالتػي 
كتضػػٌحي مػف أجمهػػا بالغػػالي كالنفػػيس.. فهػػؿ هنػػاؾ كسػػائؿ ، تحػػرص عمػػى تحقيقهػػا مػا زالػػت الجماعػػة
 !!لنىرى    األهداؼ أـ أف ذلؾ كم  نظرم؟ترقى لتحقيؽ هذ

كلػػف ، ككسػػائمها، طكاتهػػا كفركعهػػالقػػد بػػٌيف اإلمػػاـ البنػػا أف لكػػؿ مرحمػػة مػػف هػػذ  المراحػػؿ خ
بػاككرة مػنهج اإلخػكاف المسػمميف فػي  كالتػي كانػت (ذكر مػا كرد فػي رسػالة )عقيػدتنالكني س ك ، فٌصؿأ

 .(1)التربية 
 : (2)تعميق األستاذ آرنست رينان

كهػػي ال شػػؾ مسػػتمدة مػػف نفػػس المػػنهج الػػذم ، "إف هػػذ  الكممػػات عميقػػة المبحػػث كالمقصػػد
كقد زيد فيها ما يناسب ركح العصػر ، ف سس ب  أمة كدكلة كديننا، كنج  في تنفيذ ، رسم  محمد 

 (3)سبلـ.. كبٌيف أن  ال نجاح لممسمميف اليكـ إال باتباع هذا السبيؿ."مع التقيد بركح اإل

كال شػػؾ أف هػػذا المػػنهج كهػػذا البرنػػامج الػػذم كضػػعت  جماعػػة اإلخػػكاف المسػػمميف لنفسػػها؛ يحمػػؿ 
  .شمكلية اإلسبلـ

ككسػػػائؿ إضػػػافية مبينػػػان أف الكسػػػائؿ ، " أمػػػا بالنسػػػبة لمكسػػػائؿ فقػػػد قٌسػػػمها البنػػػا إلػػػى كسػػػائؿ عامػػػة
 : امة لمدعكات ال تتبدؿ كال تتغير كال تعدك هذ  األمكر الثبلثةالع

 

                                                           

، كالتػػي نشػػرت  67 – 65انظػػر كتػػاب كسػػائؿ التربيػػة عنػػد اإلخػػكاف المسػػمميف، د. عمػػي عبػػد الحمػػيـ محمػػكد ص ( 1)
 ـ، 1931-هػ 1349عمى غبلؼ مجمة اإلخكاف  –عمى حد قكل   -
 ـ.1931أستاذ الدراسات العربية كاإلسبلمية بجامعة السربكف.( 2)
 (، مرجع سابؽ.236ا )مذكرات الدعكة كالداعية، حسف البن( 3)
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 .اإليماف العميؽ . أ

 .التككيف الدقيؽ . ب

 العمؿ المتكاصؿ. . ت

أمػػا الكسػػائؿ اإلضػػافية فمػػـ يفٌصػػؿ فيهػػا كلكنػػ  عػػرض قضػػايا فػػي المجتمػػع تفػػرض كضػػع 
 .(1). إلى غير ذلؾ ".قضية المرأة كقضية الربا: كسائؿ حسب الحاجة منها

األسػػرة : أمػا الكسػػائؿ الخاصػة، الكسػػائؿ العامػة التػي اتبعتهػػا الجماعػة فػػي التربيػةهػذ  هػي 
مكػػػؿ كاحػػػدة مػػػف هػػػذ  الكسػػػائؿ ف، إلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ المػػػؤتمر، النػػػدكة كالػػػدكرة، الرحمػػػة كالمخػػػيـ، كالكتيبػػػة

كالتفصػػػيؿ لهػػػذ  الكسػػػائؿ كرد فػػػي كتػػػاب كسػػػائؿ التربيػػػة عنػػػد اإلخػػػكاف ، أهػػػدافها كآدابهػػػا كشػػػركطها
 د. عبد الحميـ محمكد في حكالي مائتي صفحة.، فالمسممي

الربػاني الػذم  لمكصػكؿ إلػى الهػدؼ ككسػائؿ؛  أف هذ  الجماعػة كضػعت أهػدافنا المبلحظ  
 .االستخبلؼ أال كهك ؛الجماعة المنقذة لتحقيق  اصطفى اهلل 

ػػػت ذا عيًرضى التػػػي كردت فػػػي  كالمكاصػػػفات صػػػائصجماعػػػة اإلخػػػكاف المسػػػمميف عمػػػى الخ كا 
 .كاتصفت بتمؾ المكاصفات، ئصتميزت بهذ  الخصا؛ كيًجدى أنها الرسالة

كال أٌدعي كال يستطيع أحده أف يٌدعي أف جماعة اإلخػكاف هػي الجماعػة المنقػذة التػي كردت 
مكاصػػفاتها فػػي القػػرآف دكف غيرهػػا.. كلكػػف أقػػكؿ دكف تعٌصػػب كدكف مداهنػػة أنهػػا الجماعػػة الكحيػػدة 

ػػبػػؿ ، اؼ التػػي كضػػعتها منػػذ الت سػػيسيػػؽ األهػػدالتػػي حرصػػت مػػف خػػبلؿ كسػػائمها عمػػى تحق  تٍ ح  ضى
 مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ. ؛فيسكبذلت الغالي كالن  

سػػ عرض لػػبعض األقػػكاؿ   –بعيػػدنا عػػف الػػرأم كالهػػكل -مكضػػكعية  كحتػػى تكػػكف دراسػػتي
 : التي كردت في حؽ الجماعة بناءن عمى المكاصفات الكاردة في البحث

 : اإلخوان والتربية.1

لتػػػي تميػػػزت بهػػػا دعػػػكة اإلخػػػكاف المسػػػمميف عمػػػا سػػػبقها كمػػػا عاصػػػرها مػػػف مػػػف الخصػػػائص ا -
دعػػكات اإلصػػبلح العنايػػة بػػالتككيف؛ كذلػػؾ أف الحركػػة تعمػػؿ عمػػى تكعيػػة الجمػػاهير الغفيػػرة 

ثـ تستخمص منهـ العناصر الصالحة كالمسػتعدة لمبػذؿ كالتضػحية كحمػؿ ، كدعكتهـ لئلسبلـ
  (2) ذيف يكج  إليهـ التككيف المتكامؿ.أعباء الجندية في سبيؿ اهلل كهؤالء هـ ال

                                                           

 ( .142انظر: رسائؿ اإلماـ البنا " رسالة بيف األمس كاليـك " )( 1)
 201عامنا في الدعكة كالتربية كالجهاد، د.يكسؼ القرضاكم  ص  70انظر: اإلخكاف المسممكف ( 2)
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ف نػػػا أضػػػـ صػػػكتي بقػػػكة إلػػػى عممػػػاء ، إذا كانػػػت تربيػػػة الشػػػهيد مػػػف تربيػػػة اإلخػػػكاف المسػػػمميف -
 (1)األزهر في المطالبة بعكدة اإلخكاف المسمميف فإف تربيتهـ خير تربية".

 : اإلخوان والشمولية.2

ميف نظرتهػػػػػا الشػػػػػمكلية مػػػػػف أظهػػػػػر الخصػػػػػائص التػػػػػي تميػػػػػزت بهػػػػػا حركػػػػػة اإلخػػػػػكاف المسػػػػػم -
كرأكا أف اإلسػبلـ يتميػز بشػمكل  ، لئلسبلـ... رفض اإلخكاف النظرة الجزئية القاصرة لئلسػبلـ

  (2) الزماني كالمكاني كاإلنساني.

 : اإلخوان والمرونة.3

إف الحركػػة اإلسػػبلمية التػػي يمثمهػػا اإلخػػكاف المسػػممكف قامػػت بػػدكر بػػارز فػػي تجديػػد اإلسػػبلـ  -
   (3) في هذا القرف.

 : اإلخوان والجياد.4

كلـ تقؼ ب  عند جهاد النفس ، عممت الحركة اإلسبلمية عمى إحياء معنى الجهاد اإلسبلمي -
ف كاف ذلؾ جزءنا أصيبلن مف مناهجها التربكية.   (4) كالشيطاف كا 

 : اإلخوان والتوازن.5

كازف كجػد فيهػا معػالـ مشػركع متكامػؿ متػ –عمػى صػغر حجمهػا  –إف مف قػرأ رسػائؿ اإلمػاـ  -
  (5) لمنهضة كالتقدـ كالبناء.

 : اإلخوان والوعي.6

أصػػػبحت مدرسػػػة اإلخػػػكاف التػػػي أقامهػػػا البنػػػا معهػػػدنا عالينػػػا يتخػػػرج فيػػػ  الػػػدعاة إلػػػى اهلل عمػػػى  -
 .(6)بصيرة ككضكح كيقيف"

 
                                                           

هػػ  1428، 1مػة، ط مكسكعة األخبلؽ كالزهد كالرقػائؽ، ياسػر عبػد الػرحمف، مؤسسػة اقػرأ لمنشػر كالتكزيػع كالترج( 1)
(، هػذا مػا قالػ  مفتػي الػديار المصػرية حسػف مخمػكؼ عػاـ 565 – 559ـ، مف أعبلـ الحركة اإلسػبلمية ) 2007 -

ـ بعػػد أف يػػػركم قصػػػة ثبػػات الشػػػهيد محمػػػد  الصػػػكابي الػػديب )أحػػػد متطػػػكعي اإلخػػكاف المسػػػمميف فػػػي حػػػرب  1954
 فمسطيف كالقناة( .

 .169ضاكم  ص انظر المرجع السابؽ، د.يكسؼ القر ( 2)
 .45انظر المرجع السابؽ، د.يكسؼ القرضاكم  ص ( 3)
 .233انظر المرجع السابؽ، د.يكسؼ القرضاكم  ص ( 4)
 .334انظر المرجع السابؽ، د.يكسؼ القرضاكم  ص ( 5)
 (، د.ت، د.ط.72كتاب الممهـ المكهكب حسف البنا، أستاذ الجيؿ، عمر التممساني )( 6)
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 : اإلخوان والوالء والبراء.7

رسػكل  كجماعػة فاإلخكاف كانكا أسبؽ الجماعات إلى تقريرها فهـ يكالكف كؿ مػف كالػى اهلل ك 
  (1) كيعادكف كؿ مف عادل اهلل كرسكل  كالمؤمنيف.، المؤمنيف

، بػػؿ هػػي أـ الحركػػات اإلسػػبلمية، فحسػػب (2) إنهػػا ليسػػت هػػي كبػػرل الحركػػات اإلسػػبلمية
 .(3)كال سيما في العالـ العربي، فهي األصؿ كاألساس

كطريقػػة ، ة سػػمفيةدعػػك : ألنهػػا كمػػا قػػاؿ البنػػا ؛كال شػػؾ أنهػػا اسػػتحقت أف تكػػكف أـ الحركػػات
 كهيئة سياسية".، كحقيقة صكفية، سنية

هي كػؿ ذلػؾ فػي الكقػت الػذم اكتفػت فيػ  كػؿ جماعػة مػف الجماعػات المعاصػرة بجػزء مػف 
 هذ  الجزئيات.

كالسػػػمفيكف اقتصػػػركا عمػػػى نشػػػر ، عمػػػى االهتمػػػاـ بػػػاألمكر الركحانيػػػة فالصػػػكفيكف اقتصػػػركا
، عمػى الػكعظ كاإلرشػاداقتصػرت جماعػة التبميػغ  ك، خمػيص اإلسػبلـ مػف البػدع كالشػركياتالتكحيد كت
 عمى الجانب الفكرم كالسياسي.حزب التحرير  كاقتصر

كأخػتـ ، ففػي كػؿ منهػا خيػر كلكػف لػيس الخيػر الشػامؿ ؛كما ذكرنا  ليس إنقاصان لمجماعػات
 : بما قال  األستاذ عمر التممساني

كمػػػا ، اإلمػػػاـ الشػػػهيد"أحػػب أف أقػػػرر حقيقػػػة كاضػػػحة سػػمعتها بػػػ ذني رأسػػػي هػػػاتيف مػػف فػػػـ 
أف : كأرضاهـ في الجنات العبل قاال  نية مف فـ فضيمة األستاذ الهضيبيسمعتها بعد ذلؾ مرة ثا

يػػػٌدع أحػػػدهما أك  كلػػػـ، كليسػػػكا هػػػـ الجماعػػػة المسػػػممة اإلخػػػكاف المسػػػمميف هػػػـ جماعػػػة مػػػف المسػػػمميف
ؾ يمثؿ ردنا حاسمنا عمى كؿ كأظف أف ذل (4) كبلهما ذلؾ دكف سائر الجماعات العاممة في سبيؿ اهلل.

 اإلخكاف المسمميف بالتعصب األعمى.مف اتهـ 

أف جماعػػػػة اإلخػػػػكاف المسػػػػمميف هػػػػي الجماعػػػػة األقػػػػرب إلػػػػى مكاصػػػػفات : أقػػػػكؿكمػػػػف هنػػػػا 
فػي ، فػي تميزهػا، فػي عقيػدتها، فػي ربانيتهػا: بكؿ ما تحمػؿ هػذ  الكممػة مػف معػاني ؛الجماعة المنقذة
كأسػ ؿ اهلل العمػي القػدير أف يكفػؽ الجماعػات التػي كضػعت ، ركنتهػافػي تكازنهػا كم، شمكلها كتكاممهػا

أف ، كاالعتػػداد بػػاآلراء الشخصػػػية، ضػػيقةنصػػب عينهػػا بنػػاء دكلػػة اإلسػػبلـ أف تبتعػػػد عػػف الحزبيػػة ال
أجػػؿ تحقيػػؽ يضػػعكا نصػػب عيػػنهـ التكػػاتؼ كالتػػآلؼ كالتجمػػع كأف يضػػعكا يػػدهـ فػػي يػػد اإلخػػكاف مػػف 

                                                           

 .354، دزيكسؼ القرضاكم  ص انظر المرجع السابؽ( 1)
 بناء عمى تسمية كتاب مكسى إسحاؽ الحسيني "كبرل الحركات اإلسبلمية" في حديث  عف اإلخكاف. ( 2)
 ( .36عاما مف الدعكة كالتربية كالجهاد، القرضاكم ) 70اإلخكاف المسممكف ( 3)
 106كتاب الممهـ المكهكب ص ( 4)



 "دراسة تطبيقية"  الجماعات اإلسبلمية المعاصرة 

 - 234 - 

 الفصؿ الرابع

إسػػبلمية كاحػػدة تقػػؼ بكػػؿ قػػكة كعػػٌزة كصػػبلبة كثبػػات فػػي كجػػ  كػػؿ قامػػة حركػػة إل ؛التكامػػؿ المنشػػكد
مف أجػؿ تحقيػؽ االسػتخبلؼ كأف يكػكف ، التحالفات المحاربة لئلسبلـ مف صميبية كصهيكنية كغيرها

 الديف كم  هلل.

اقتضػػػى الحػػػديث عػػػف الجماعػػػات أف ييػػػربط بػػػيف المبحػػػث األكؿ كالثػػػاني دكف  كقػػػد هػػػذا !!
 فصؿ بينهما..
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 ...نعمت  كأس ل  أف يزيدني مف فضم ى الحمد اهلل الذم أتـ عم
  َتِل كِْعَؿتََؽ  َأ٢ْمُؽرَ  َأنْ  َأْوِز٥ْمـِل ب  ر ًَ  اٮمَّ  ِٕم  َوَأْصؾِْح  َٗمْرَووهُ  َصوِِلًو َأ٥ْمَؿَؾ  َوَأنْ  َواٮمَِديَّ  َو٥َمَٝم  ٥َم٦َمَّ  َأْكَعْؿ

تِل ِٓم  يَّ ًُ  إِِن   ُذر  ـَ  َوإِِن   ٮَمْقَؽ إِ  ُٗمْب  [019 ]النول  اْٜمُْسؾِِؿ٧مَ  ِم

 ...النتائج: أوال
 : حثة إلى النتائج التاليةتكصمت البا

   كنبػػع ، فهػػك منهػػؿ صػػافي، حياتنػػافػػي  رجمتهػػا كاقعػػان كت، اسػػة فػػي مكضػػكعات القػػرآفأهميػػة الدر
 فياض.

  مػا ال  ": دة األصػكليةبناءن عمى القاعػ ؛أهمية كجكد الجماعة المنقذة ككجكب العمؿ مف خبللها
 (1).ب"يتـ الكاجب إال ب  فهك كاج

 مػػرة 59كمشػػتقاتها أنهػػا كردت فػػي القػػرآف ، مػػف خػػبلؿ االسػػتعماؿ القرآنػػي لكممػػة أمػػة يظهػػر لػػ ،
ف دؿ هػػذا عمػػى شػػئ فإنمػػا يػػدؿ عمػػى مػػرة فػػي القػػرآف المػػدني  15مػػرة فػػي القػػرآف المكػػي ك 44 كا 

 .جماعة في بناء دكلة اإلسبلـأهمية ال
 جػػاءت فػػي القػػرآف بػػػذكر  -كالتػػي هػػي مػػف أقػػرب المعػػػاني لؤلمػػة أك الجماعػػة-مػػة حػػزب أف كم

أمػػا بػػالجمع فجػػاءت لمحػػديث عمػػف يحيكػػكف ، حػػزب اهلل كحػػزب الشػػيطاف حػػزبيف ال ثالػػث لهمػػا؛
 كحتى يكمنا هذا. المؤامرات  مف أياـ الرسكؿ 

 ة بشػػرية لتحقيػػؽ ككػػذلؾ هػػي ضػػركر ، أف كجػػكد هػػذ  الجماعػػة فريضػػة شػػرعية؛ إلقامػػة شػػرع اهلل
 مهمة اإلنقاذ عمى الصعيد السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالعسكرم.

 لمكقػكؼ عمػى مػؤامرات أعػداء  ؛إللهيػة كحقيقػة الصػراع بػيف الحػؽ كالباطػؿأهمية معرفػة السػنف ا
 .كمف ثـ معرفة السبؿ لمدافعة هذ  المؤامرات، اإلسبلـ

  كالكقػكؼ عمػى المػنهج الفكػرم لكػؿ منهػا، ةأهمية التعرؼ عمى الجماعػات اإلسػبلمية المعاصػر ،
كمػػف ثػػـ معرفػػة الجماعػػة التػػي تحققػػت فيهػػا مكاصػػفات الجماعػػة المنقػػذة الػػكارد ذكرهػػا فػػي القػػرآف 

 .الكريـ
 فقػػػد حممػػػت اإلسػػػبلـ  ؛أف جماعػػػة اإلخػػػكاف المسػػػمميف هػػػي أقػػػرب الجماعػػػات لهػػػذ  المكاصػػػفات

كسػائؿ المناسػبة لترجمػة األهػداؼ التػي بشمكليت  كتكامم  كمركنت  كتكازنػ  كتميػزت فػي كضػع ال
 مضحية بالغالي كالنفيس مف أجؿ ذلؾ.، لبناء دكلة اإلسبلـ كتحقيؽ االستخبلؼ ؛سمت إليها

                                                           

 ( مرجع سابؽ.419مى، )العدة في أصكؿ الفق  لمقاضي أبي يع( 1)
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 لتحقيػػؽ الكحػػدة كالكقػػكؼ صػػفا كاحػػدا فػػي مكاجهػػة الباطػػؿ  ؛أهميػػة التعػػاكف بػػيف هػػذ  الجماعػػات
ِذي : قػاؿ تعػالى، كمف ثـ التمكيف لهذا الديف، كمؤامرات  ـَّوُهؿْ  إِنْ  ـَ اٮمَّ تًلةَ  َأ٬َموُمقا إَْرضِ  ِٓم  َمؽَّ  اٮمصَّ

٭َموةَ  َوآَٗمُقا ـِ  َوهَنَْقا ٖمِوْٜمَْعُروِف  َوَأَمُروا اٮمزَّ  [41: الحج] إُُمقرِ  ٥َمو٬ِمَبيُ  َوهللَِِّ اْٜمُـَْؽرِ  ٥َم
 فكممػػا طبقػػت الجماعػػات ، مكاصػػفات الجماعػػة المنقػػذةل رآف الكػػريـ كضػػع تصػػكرا متكػػامبلن أف القػػ

ككممػػا ، سػػبلمية هػػذا المنهػػاج لمجماعػػة المنقػػذة كممػػا حققػػت المفهػػـك األمثػػؿ لمجماعػػة المسػػممةاإل
 .كمما أخفقت في منهجها كطرؽ دعكتها، ابتعدت أك تركت شيئان مف الخصائص كالمكاصفات

 : التوصيات: ثانياً 
يػدعك كأف مػا ، كيعممػ  كيبعػد  عػف المعاصػي، لينقي عقيدتػ  ؛إف المجتمع بحاجة إلى السمفي -1

عبلء كممة اهلل ، إلي  خير كلكف ليس الخير كم  فميضع يد  في يد مف يعمؿ إلعادة الخبلفة كا 
بػػؿ كأال يشػػك  صػػكرة اإلسػػبلـ كيضػػحي مػػف أجػػؿ ذلػػؾ كعميػػ  أال يحاربػػ  كيعػػيف األعػػداء عميػػ  

 الذم يحمؿ. 
كحانية كليعمـ الصكفي أف الر ، عف الشطحات إف المجتمع بحاجة إلى ركحانية الصكفي بعيدان  -2

الصػػافية مػػف الشػػبهات ضػػركرية لتقكيػػة الصػػمة بػػاهلل كمػػا كرد فػػي صػػفة الصػػحابة أنهػػـ رهبػػاف 
تكفػػي كحػػدها فػػي مكاجهػػة األعػػداء  ألف الركحانيػػة ال ؛الميػػؿ كلكػػف أضػػيؼ لهػػا فرسػػاف النهػػار

   كمدافعة الباطؿ كتعمير األرض.
 : ر كلكف ليعمـإف المجتمع بحاجة إلى مف يعمؿ إلعادة الخبلفة مثؿ حزب التحري  -3

  .تكفي بدكف ركحانيات كاتصاؿ باهلل  أف السياسة كالثقافة كحدها ال: أكال 
فالبنػػاء يبػػدأ ، أف التػػدرج فػػي الخطػػكات ضػػركرم لتحقيػػؽ الخبلفػػة كبنػػاء دكلػػة اإلسػػبلـ: ثانيػػا
  كالكصكؿ لمهدؼ يبدأ بخطكة. ، بمبنة

أف تحػرص (، إلخػكاف المسػمميف)جماعػة ا مطمكب مف الجماعػة األقػرب إلػى الجماعػة المنقػذة -4
لتبقػػػى الصػػػكرة المشػػػرقة لهػػػذا اإلسػػػبلـ كهػػػذ   عمػػػى تقيػػػيـ كسػػػائمها كأفرادهػػػا مػػػف حػػػيف آلخػػػر؛

    .الجماعة
 كلنتعػػػاكف فيمػػا بيننػػػا كال كليكمػػػؿ بعضػػنا بعضػػان ، كاحػػدان  فمتتكػػاتؼ الجهػػكد كلنصػػػب  صػػفان إذف 

لباطػؿ بكػؿ أشػكال  كمػف ثػـ إعػبلء كهي مدافعػة ا نضخـ االختبلفات كننشغؿ عف الرسالة األساسية؛
كنحػف مشػغكلكف ببعضػنا   ف عػداؤنا يصػمكف الميػؿ بالنهػار لمحاربػة اإلسػبلـ، كممة اهلل كتحكيـ شرع 

 .ظيمة كالكقت ثميففرسالتنا ع، هناؾ نتكقؼ عند خطإو هنا كزلةو 
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 انفهارس انعامت
 

      وفيو:
                             فيرس اآليات القرآنية الكريمة.  :    ً أوالً 
  .               األحاديث الشريفة      فيرس  :      ً ثانياً 
  .           المترجم ليا            فيرس األعالم  :      ً ثالثاً 
  .                     فيرس المصادر والمراج   :      ً رابعاً 

  .              فيرس الموضوعات  :      ً خامساً 
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 فَرس اآليات القرآىًُ الكرميُ: أواًل

 الصفحة رةم اآلية اآلية

 سورة الفاتحة

وكَ  يَّ وكَ  َكْعُبد إِ يَّ إِ ْستَِع٧م َو  76 4 كَ

 107 6 ؿَ اُٜمسَتِؼق اطَ اٮمْص   اهِدَكو

وٮم ٧مَ  َوَٓ   107 7 اٮمضَّ

 سورة البقرة

َؽ   َ   َ ٬َموَل   َ  ِ ْ َوإِذْ  َ  ِ ٮمِْؾَؿًَلِئَؽيِ   َ  ه َ َرٖمه  ِ  َ  َ  ْ ِ ِ  ٌ َٙمو٥ِمٌؾ    ِ   إِِن      ْ  ِ إَْرضِ    ِ ِٓم    َ  َ  ً َٛمؾِقَػيً     َ  ِ َ  30 103 ،149 

َ  َّ َ َو٥َمؾَّؿَ  َ  َ آَدمَ   َ  َفو    َ ْ َ ا١َْٕمََمء    َ  ٭ُمؾَّ ُ  ْ ٥َمَرَوُفؿْ   ُ  َّ ُ٘مؿَّ   ُ  َّ َ  َ َ  ِ اْٜمًََلِئَؽيِ   َ  َ ٥َمَٝم   َ   ِ  َ َ ْ   31 103 ،149 

ُ   ْ وٮُمقاْ  ٬م َ  َ  َ ١ُمْبَحوَكَؽ      ْ ْ  َ ٥ِمْؾؿَ    َٓ َ    ُ ْؿَتـَو  َ  َمو   ِ َّ إَِّٓ    َ ـَو َ ٮمَ   ِ  َ  َ ٥َمؾَّ  ْ َّ  َ 32 149 

َ  ُ آَدمُ   َ  َيو  َ   َ ٬َموَل  ُ  َأكبِْئُفؿ     ْ ِ  ْ ٖمَِل١ْمَؿآِئِفؿْ   َ   ِ  ِ   َ ْ  َ ِ  33 103 ،149 

 10 49 ٫مر٥مقن آل مـ كجقـو٭مؿ وإذ

 10 50 ٫ملكجقـو٭مؿ اٮمبحر ٖمؽؿ ٫مر٬مـو وإذ

ـْ  ٭َمثِٞمٌ  َودَّ   84 109 اٮمؽَِتوِب  َأْهؾِ  ِم

ـْ  تِـَو َوِم يَّ يً  ُذر   13 128 َمـَو١ِمَؽـَو َكوَوَأرِ  ٮَمَؽ  ُمْسؾَِؿيً  ُأمَّ

يٌ  ٗمِْؾَؽ  ًْ  ٬َمدْ  ُأمَّ ًْ  َمو ََلَو َٛمَؾ  13 134 ٭َمَسَب

َ  َ ِصْبَغيَ   ْ ـْ     ِّ اهللِّ   ِ َ  ْ َوَم ـُ   َ  ـَ   َ  ْ َ ُ َأْٚمَس َ  ً ِصْبَغيً     ِّ اهللِّ  ِ  َ ِم  ْ ـُ    ِ ْ  ُ َوَكْح  َ  148 138 َ   ِ   َ ٥َموٖمِدونَ   َ  ُ ٮَمفُ   َ 

يٌ  ٗمِْؾَؽ  ًْ  ٬َمدْ  ُأمَّ ًْ  َمو ََلَو َٛمَؾ  13 141 ٭َمَسَب

َ  ِ َ َو٭َمَذٮمَِؽ   َ ُ  ْ َٙمَعْؾـَو٭ُمؿْ   َ   َ  ْ  َ يً    َ ، 106، 104، 13 143 ً  ًطوَ  َ َو١َم   ُ  َّ ً ُأمَّ
107 

َقـََّؽ  ـَُقٮم   104 144 َٗمْرَووَهو ٬ِمْبَؾيً  ٫َمَؾ

ًٓ  ٫مِقُؽؿْ  َأْر١َمْؾـَو ٭َمََم   84 151 ِمـُْؽؿْ  َر١ُمق
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 الصفحة رةم اآلية اآلية

ـَ  ِذي ـُقا َواٮمَّ  184، 88 165 هللِ ُٚمبًّو َأ٢َمده  َآَم

قا َأنْ  اٮمِٟمَّ  ٮَمْقَس   205، 86 177 ُوُٙمقَهُؽؿْ  ُٗمَقٮمه

 108 185 اٮْمُعْنَ  ٖمُِؽؿُ  ُيِريدُ  َوَٓ  اٮْمُقْنَ  ٖمُِؽؿُ  اهللُّ ُيِريدُ 

ْ  َ  َ َأْر١َمْؾـَوكَ    ِ َّ إِكَّو َ  ْ َ   ٖمِوِْلَؼ    َ  ً  َٖمِشًٞما   ِ  ْ ً  َوَكِذيًرا  َ  ِ   ِ  َ  َ 119 202 

ـُقا ُ   َوَأْٚمِس ِ ْ  َ ىه     َ اهللَ   ِ َّ إِنَّ   َ 
 ه َُيِ
ِ
ْ  ِ ِ َ اُٜمْحِسـ٧ِمَ    ُ  ُ   195 72 

َ  ٫َمَؿـ َ َّ َ ََتَتَّعَ   َ  َ  ِ ٖمِوٮْمُعْؿَرةِ   َ   ْ  ُ  ْ ٍ     ِ َ إ٨َِم    ِ  َ   اِْلَ ْ   196 108 

يً  اٮمـَّوُس  ٭َمونَ   13 213 َواِٚمَدةً  ُأمَّ

ُؽؿْ  ٭ُمْرهٌ  َوُهقَ  اٮْمِؼَتوُل  ٥َمَؾْقُؽؿُ  ٭ُمتَى   169 216 ٮمَّ

 َٓ ُ   َ َيَزاٮُمقنَ   َ  َ َو   َ ُ  ْ ُيَؼوٗمُِؾقَكُؽؿْ   َ   َ  ُ ِ   َ و٭ُمؿْ    َ َّ َٚمتَّك  ُ  ُ  ْ َيُرده ُ  ه  ـْ   َ  ُ  ْ ِديـُِؽؿْ   َ  ْ ٥َم ِ    ِ 217 40 

ُ  ٭َمَذٮمَِؽ  ُرونَ  ٮَمَعؾَُّؽؿْ  أََيوِت  ٮَمُؽؿُ  اهلُل ُيَب٧م   115 219 َٗمَتَػؽَّ

ىه     َ اهللَ   ِ َّ إِنَّ 
 ه َُيِ
ِ
اٖم٧ِمَ    ُ ىه      َّ َّ  ِ َ اٮمتَّقَّ

 ه َوَُيِ
ِ
ـَ   َ  ُ ِري ِ   َ اُٜمَتَطف     َ  َ  ُ   222 72 

 19 230 َيْعَؾُؿقنَ  ٮمَِؼْقمٍ  ُيَبق ـَُفو اهللِ ُٚمُدودُ  َوٗمِْؾَؽ 

ْقا َّٓ  َٗمَقٮمَّ  142 246 ِمـُْفؿْ  ٬َمؾِقًًل  إِ

َ   ُ اْصَطَػوهُ     َّ اهللَّ   ِ َّ إِنَّ   َ ُ  ْ ٥َمَؾْقُؽؿْ     ْ  ْ  َ َ  ُ َوَزاَدهُ   َ    َ َ  ً َٖمْسَطيً   َ  ْ  َ 247 142 ،143 ،152 

 142 248 ُمْؾؽِفِ  َآَييَ  إِنَّ  َكبِقهُفؿْ  ََلُؿْ  َو٬َموَل 

ـُقدِ  ٣َموٮُمقُت  ٫َمَصَؾ  ٫َمَؾَمَّ  ، 142، 81، 19 249 ٖمِوَْلُ
143 

ـُقِدهِ  َِلَوٮُمقَت  َٖمَرُزوا َوَٜمَّو  142، 81، 19 250 َوُٙم

 142، 84، 81 251 َٙموٮُمقَت  َداُوودُ  َو٬َمَتَؾ  اهللَِّ ٖمِنِْذنِ  ٫َمَفَزُمقُهؿْ 

١ُمُؾ  ٗمِْؾَؽ  ْؾـَو اٮمره  103 253 َٖمْعضٍ  ٥َمَٝم  َٖمْعَضُفؿْ  ٫َمضَّ

ـِ  ِٓم  إ٭ِْمَراهَ  َٓ  ي َ  ٬َمدْ  اٮمد  ٢ْمدُ  َٗمَب٧مَّ ـْ  اٮمره  198 256 اٮمَغل   ِم
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ه َوِٕمه     ُ اهلُل ـَ   َ  ِ ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   َآَم  َ ِرُٙمُفؿْ   َ  ُ  ْ خُيْ ُ  ِ ْ ـَ    ُ ُؾََمِت   ِ  َ ِم ُ  َ ِ اٮمظه  175، 11 257    ه  ِ اٮمـهقرِ    ِ َ إ٨َِم      ه

َ  ُ َمَثُؾ  ـَ   َ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   َ ُيـِْػُؼقنَ     َّ  ِ ُ ْ َأْمَقاََلُؿْ   ُ  ْ  َ   َ  ْ َ  ِ ٭َمَؿَثؾِ     ِ اهللِ   َ ِ  ِ ١َمبِقؾِ    ِ ِٓم   َ   َ ٍ   بَّيٍ  َ َٚم   َ  َّ  261 55 ،157 

رُ   َ  َمو و ٭مَّ َّٓ   َ  َّ َّ ُ َيذَّ ُ   ْ ُأوٮُمقاْ    ِ َّ إِ ٮَْمَبوِب   ُ   ْٕ َ   ِ ا  ْ َ ْ   269 21 

ُؼقاْ  ُ   ْ َواٗمَّ ُ  ُ َوُيَعؾ ُؿُؽؿُ     َّ اهللَّ  َ   َّ  ُ    َ  ُ  150 282   ُّ اهللُّ  َ 

َ    ُ ُيَؽؾ ُػ    َٓ َ  ْ  ً َكْػًسو    ُّ اهللُّ  ُ  َ  ُو١ْمَعَفو   ِ َّ إَِّٓ   َ   َ ْ  ُ 286 108 

 سورة آل عمران

 20 13 اٮمَتَؼَتو ٫مَِئَت٧ْمِ  ِٓم  َآَييٌ  ٮَمُؽؿْ  ٭َمونَ  ٬َمدْ 

ِ  َ ٢َمِفدَ  فُ     ُّ اهللُّ   َ َ  َ إٮَِمفَ    َٓ َ   َ  َّ ُ َأكَّ َ  ُ َواْٜمًََلِئَؽيُ   ُ  َ ُهقَ    ِ َّ إَِّٓ    ِ  ِ  َ َ ْ   َ 18 91 ،149 

إِن ْقاْ    َّ ِ وَّ ْ  ْ َٗمَقٮمَّ َّ  َ ََم   َ  ْ  َ ٥َمَؾْقَؽ   َ  ِ َّ َ ٫َمنِكَّ  َ َ  ُ اٮْمَبًَلغُ   َ   َ  ْ   20 122 

بهقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  إِنْ  ٬ُمْؾ 
بُِعقِِن  اهللَ َُتِ بِْبُؽؿُ  ٫َموٗمَّ  183، 73 31 اهلُل َُيْ

ْت  ـْ  ٣َموِئَػيٌ  َودَّ  17 69 ؾهقَكُؽؿْ ُيِض  ٮَمقْ  اٮمؽَِتوِب  َأْهؾِ  ِم

 ًْ ـْ  ٣َموِئَػيٌ  َو٬َموٮَم  17 72 اٮمؽَِتوِب  َأْهؾِ  ِم

 217، 165، 75 79  َٗمْدُر١ُمقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  َوٖمََِم  اٮمؽَِتوَب  ُٗمَعؾ ُؿقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  ٖمََِم 

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ ـَ  ٫َمِريًؼو ُٗمطِقُعقا إِنْ  َآَم ـَ  ِم ِذي  83 100 اٮمؽَِتوَب  ُأوُٗمقا اٮمَّ

 85، 84، 82 101 َر١ُمقٮُمفُ  َو٫مِقُؽؿْ  اهللِ َآَيوُت  ٥َمَؾْقُؽؿْ  ُٗمْتَٝم  ُتؿْ َوَأكْ 

َو َ َيوَأُّيه َ  ه ـَ   َ   ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   َآَم  َ ُؼقا  َ  ُ   اٗمَّ َ   ِ ِ ُٗمَؼوٗمِفِ    َ َّ َٚمؼَّ     َ اهللَ    َّ  ُ 102 23 

ُ   َوا٥ْمَتِصُؿقا ِ  َ  ْ ْ  ِ ٖمَِحْبؾِ   َ    َ ً  ََجِقًعو    ِ اهللِ   ِ  ِ َ    َٓ ٬ُمقا  َ  َ َو ُ   َٗمَػرَّ َّ  َ  َ 103 8 ،23 ،25 ،61 ،
82 ،83 ،85 ،209 

ـْ  ُ  ْ َوٮْمَتُؽ  َ  ْ ُ  ْ ِمـُْؽؿْ   َ  يٌ   ِ  ْ ُ   َ َيْد٥ُمقنَ   ُ  َّ ٌ ُأمَّ  ْ ِ اخلَْٞمِ    ِ َ إ٨َِم   َ  ْ َ   104 
، 41، 25، 13د، 
62 ،84 ،172 ،
173 ،174 ،178 

 َٓ ُ  ُ   َٗمُؽقُكقا  َ  َ َو ـَ   َ  ِذي ِ   َ ٭َموٮمَّ ٬ُمقا  َ   َّ ُ   َٗمَػرَّ َّ  َ ُ   َواْٛمَتَؾُػقا  َ   َ  َ ـْ   َ   ْ ْ  ِ َٖمْعدِ   ِ  ْ ِم ُ  ُ َٙموَءُهؿُ   َ  َمو  َ   َ َ    َ  ُ اٮمَبق ـَوُت    َ     105 61 ،68 ،69 
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ُ  ْ ٭ُمـُْتؿْ  َ َٛمْٞمَ   ُ  ْ يٍ    َ ْ ًْ   ُ  َّ ٍ ُأمَّ ِ  َ ْ ُأْٛمِرَٙم ُ   َ َٗمْلُمُرونَ    ِ  َّ  ِ ٮمِؾـَّوسِ   ُ  ْ  ُ  ْ ْ  ُ ٖمِوَٜمْعرُ   َ   َ ، 104، 13، 4د،  110   ِ وِف  ِ 
172 ،175 ،222 

ـْ  ١َمَقاءً  ٮَمْقُسقا يٌ  اٮمؽَِتوِب  َأْهؾِ  ِم  13 113 اهللِ َآَيوِت  َيْتُؾقنَ  ٬َموِئَؿيٌ  ُأمَّ

ًْ  إِذْ   18 122 َوٮمِقهُفََم  َواهلُل َٗمْػَشًَل  َأنْ  ِمـُْؽؿْ  ٣َموِئَػَتونِ  ََهَّ

َص  ـَ  اهلُل َوٮمُِقَؿح  ِذي ـُقا اٮمَّ ـَ  َوَيْؿَحَؼ  َآَم  143 141 اٮمَؽو٫مِِري

ُ  ْ َٚمِسْبُتؿْ   َ  ْ َأمْ   ْ ُ   َٗمْدُٛمُؾقا  َ  ْ َأنْ    َ ِ ُ  ْ َ َّ َوَٜمَّو    َ َّ َ اَلَـَّيَ   َ  َ  ِ َيْعَؾؿِ   َ   ْ ـَ     ُ اهلُل  َ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   َٙموَهُدوا    َّ  َ ُ  ْ ِمـُْؽؿْ    َ  ْ  ِ 142 65 ،143 

ـْ  اَٜمْقَت  ََتَـَّْقنَ  ٭ُمـُْتؿْ  َوٮَمَؼدْ   143 143 َٗمْؾَؼْقهُ  َأنْ  ٬َمْبؾِ  ِم

دٌ  َوَمو َّٓ  ُِمَؿَّ ًْ  ٬َمدْ  َر١ُمقٌل  إِ ـْ  َٛمَؾ ١ُمُؾ  ْبؾِفِ ٬مَ  ِم  144، 143 144 اٮمره

ـْ  َ    ْ َو٭َمَلي   َ ـْ   َ  َ  َ ٬َموَٗمَؾ   َ  ِ   َكبِل    ِ  ْ ِم َ  ُ َمَعفُ   َ   قهقنَ   َ   78، 76، 73، 50 146 َ  ِ ٌ ٭َمثِٞمٌ   ِ    ه  َ ِرٖم 

ـَو ٬َموٮُمقاْ  َأن إَِّٓ  ٬َمْقََلُؿْ  ٭َمونَ  َوَمو  76، 72 147 ٮَمـَو ا٪ْمِػرْ  رٖمَّ

ـْ  ِمـُْؽؿْ  ْكَقو ُيِريدُ  َم ـْ  َوِمـُْؽؿْ  اٮمده  144 152 أَِٛمَرةَ  ُيِريدُ  َم

ـْ  ٥َمَؾْقُؽؿْ  َأْكَزَل  ُ٘مؿَّ   17 154 َأَمـَيً  اٮمَغؿ   َٖمْعدِ  ِم

ـَ  َرَْحَيٍ  ٫َمبََِم  ًَ  اهللَِّ ِم  199، 72 159 ََلُؿْ  ٮمِـْ

ْؾ  َ  َّ ْ ٫َمَتَق٭مَّ  َ ىه     َ اهللَ   ِ َّ إِنَّ     ِ اهللِ  َ  َ ٥َمَٝم   َ 
 ه َُيِ
ِ
ؾ٧ِمَ    ُ َ    ِ َ اُٜمَتَق٭م   َ  ُ   159 84 

٭ُمؿُ  إِنْ   143 160 ٮَمُؽؿْ  ٪َموٮمَِى  ٫َمًَل  اهلُل َيـُْْصْ

َـّ  َوَٓ  َسَب ـَ  ََتْ ِذي  163 169 َأْمَقاًٗمو اهللِّ ١َمبِقؾِ  ِٓم  ٬ُمتُِؾقاْ  اٮمَّ

َزُكقنَ  ُهؿْ  َوَٓ  ٥َمَؾْقِفؿْ  َٛمْقٌف  َأَّٓ   193 170 ََيْ

ونَ  ـَ  ٖمِـِْعَؿيٍ  َيْسَتْب٩ِمُ  78 171 َو٫َمْضؾٍ  اهللِ ِم

ـَ  ِذي ١ُمقلِ  هللِ ا١ْمَتَجوُٖمقا اٮمَّ  78 172 َواٮمرَّ

ـَ  ِذي  78 173 ٮَمُؽؿْ  ََجَُعقا ٬َمدْ  اٮمـَّوَس  إِنَّ  اٮمـَّوُس  ََلُؿُ  ٬َموَل  اٮمَّ

ـَ  ٖمِـِْعَؿيٍ  ٫َموْكَؼَؾُبقا ْ  َو٫َمْضؾٍ  اهللِ ِم  78 174 ١ُمقءٌ  َيْؿَسْسُفؿْ  َل
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َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ وا َآَم  94، 93، 25 200 َوَصوٖمُِروا اْصِٟمُ

 سورة النساء

ـْ  ِٙمْئـَو إَِذا ٫َمَؽْقَػ  يٍ  ٭ُمؾ   ِم  13 41 ٖمَِشِفقدٍ  ُأمَّ

واْ  َأن َيْلُمُر٭ُمؿْ  اهللَّ إِنَّ   98 5 َأْهؾَِفو إ٨َِم  إََموَكوِت  ُٗممده

ةٍ  ِمْثَؼوَل  َيْظؾِؿُ  َٓ  اهللَّ إِنَّ   96 40 َذرَّ

ُ  ْ َيْلُمُر٭ُمؿْ     َ اهللَ   ِ َّ إِنَّ   ُ  ُ  ْ وا  َ  ْ َأنْ   َ  َ  ه  ُٗمَمده َ  َ   ِ إََموَكوِت   ُ  َ  َأْهؾَِفو   ِ َ إ٨َِم     َ ِ  ْ  َ 58 41 ،45 

َو  َ  َيو َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   َآَم  َ ُ   ٣مِقُعقا َ أَ   َ  ُ   َوَأ٣مِقُعقا    َ اهللَ   ِ   ِ  َ ١ُمقَل   َ   200، 99، 46، 45 59    َّ ُ  َ اٮمرَّ

 ْ ْ َأَل  َ  َ إ٨َِم   َ  َ َٗمرَ   َ 
ـَ    ِ ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   َ َيْز٥ُمُؿقنَ     َّ  ُ  ْ ُؿْ   َ  ُ ْ َأهنَّ ـُقا  َ  َّ ُ   َآَم  َ ِ  َ ُأْكِزَل    ِ َ ٖمََِم   َ   ْ ْ  َ  إٮَِمْقَؽ   ُ   َ ِ  60 44 

َ  َوإَِذا ُ ْ ََلُؿْ   ِ   َ ٬ِمقَؾ   َ  ِ ْ  َٗمَعوٮَمْقا  َ   َ   َ َ  َ َأْكَزَل   َ  َمو   ِ َ إ٨َِم   َ   ْ ١ُمقلِ   َ  ِ َ َوإ٨َِم     ُ اهلُل  َ   44 61    َّ ُ  ِ اٮمرَّ

َؽ   َ  َ ٫َمًَل  َ    َ َوَرٖم  ْ  ِ ُيْممِ    َ َٓ   َ  ُؿقكَ    َ َّ َٚمتَّك  ُ   َ ـُقنَ ُ  ُ   َ َُيَؽ    َ   َ ٫مِقََم    ُ
َ  َ ٢َمَجرَ    ِ ُ  ْ َٖمْقـَُفؿْ    َ َ  ْ  َ 65 44 ،75 

َ  َوَمو ُ  ْ ٮَمُؽؿْ   َ  ُ   َ ُٗمَؼوٗمُِؾقنَ    َٓ َ   َ  ِ   َ  162 75   ِّ اهللِّ   َ ِ  ِ ١َمبِقؾِ    ِ ِٓم   ُ 

 ْ ْ َأَل  َ  َ إ٨َِم   َ  َ َٗمرَ   َ 
ـَ    ِ ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ ْ ََلُؿْ   ِ   َ ٬ِمقَؾ     َّ قا  َ  ُ  ْ َأْيِدَيُؽؿْ   ُ  ه  ٭ُمػه  َ  ِ  ْ  َ 77 65 

ـْ  َٖمَرُزوا ٫َمنَِذا ٣َمو٥َميٌ  َوَيُؼقٮُمقنَ   17 81 ٥ِمـِْدكَ  ِم

َ  َوإَِذا ُ  ْ َٙموَءُهؿْ   َ  ِ  َ ْ  ٌ َأْمرٌ    َ  ـَ   َ  ـِ   ِ  َ ِم ْ  ِ إَْم ْ  ِ اخلَْقِف   َ  ِ َأوِ     َ ُ   َأَذا٥ُمقا    َ   َ  130، 69 83  ِ ِ ٖمِفِ   َ 

 20 88 ٫مَِئَت٧ْمِ  اُٜمـَو٫مِِؼ٧مَ  ِٓم  ٮَمُؽؿْ  ٫َمََم 

 َّٓ ـَ  إِ ِذي  19 90 ِمقَثوٌق  َوَٖمْقـَُفؿْ  َٖمْقـَُؽؿْ  ٬َمْقمٍ  إ٨َِم  َيِصُؾقنَ  اٮمَّ

ًَ  َوإَِذا ًَ  ٫مِقِفؿْ  ٭ُمـْ ًَلةَ  ََلُؿُ  ٫َمَل٬َمْؿ  18 102 َمَعَؽ  ِمـُْفؿْ  ٣َموِئَػيٌ  ْؾَتُؼؿْ ٫مَ  اٮمصَّ

 َٓ ُتفُ  ٥َمَؾْقَؽ  اهللِ ٫َمْضُؾ  َوٮَمْق  18 113 َوَرَْحَ

َو  َ  َيو َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقاْ     َّ ُ   ْ آَم  َ اِم٧مَ   ُ  ُ   ْ ٭ُمقُكقاْ     ِ  َ ٬َمقَّ ِ  ْ ِ ٖمِوٮْمِؼْسطِ   َ  َّ   ْ  ِ  135 100 

َو َيو ـْ  ُٖمْرَهونٌ  َٙموَء٭ُمؿْ  ٬َمدْ  اٮمـَّوُس  َأُّيه  77، 9 174 َرٖم ُؽؿْ  ِم
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و ـَ اٮمَّ  ٫َمَلمَّ ـُقاْ  ِذي  10 175 ٖمِفِ  َوا٥ْمَتَصُؿقاْ  ٖمِوهللِّ آَم

 سورة المائدة

ُ   َوَٗمَعوَوُكقا  َ   َ  َ َ  َواٮمتَّْؼَقى     ِ  اٮمِٟم    َ  َ ٥َمَٝم   َ   ْ َّ    َ 2 24 ،196 

َو  َ  َيو َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقاْ     َّ ُ   ْ آَم  َ اِم٧مَ   ُ  ُ   ْ ٭ُمقُكقاْ     ِ  َ ٬َمقَّ  100 8  ِِّ هللِِّ  َ  َّ 

ُ  َر١ُمقٮُمـَو َٙموَء٭ُمؿْ  ٬َمدْ  اٮمؽَِتوِب  َأْهَؾ  َيو  84، 82 15 ٮَمُؽؿْ  ُيَب٧م 

ـِ  اهلُل ٖمِفِ  َُّيِْدي َبعَ  َم  82 16 ِرْوَقاَكفُ  اٗمَّ

ـْ  ََم  َأْٚمَقوَهو َوَم  11 32 ََجِقًعو اٮمـَّوَس  َأْٚمَقو ٫َمَؽَلكَّ

ًَ   َ  ِ ْ َوإِنْ  ْ  َ َٚمَؽْؿ  َ ُ  ٫َموْٚمُؽؿ   َ ُ  ْ َٖمْقـَُفؿْ   َ   ْ َ  ْ ِ  ْ ِ ٖمِوٮْمِؼْسطِ   َ   ْ  ِ  42 97 ،98 

ْ  َ إٮَِمْقَؽ   َ َ   َ اٮمؽَِتوَب    ِ
٬ًمو   ِ  َ   ٖمِوِلَؼ       ِ ً  ُمَصد  َ َٖم٧ْمَ    َِ ٜمَِو  ُ  َ   ْ  ِ َيَدْيفِ   َ  ْ  َ ـَ   َ  َ   ِ اٮمؽَِتوِب   ِ  َ ِم ِ    48 13 ،45 

َ  ِ َوَأنِ  ُ  ْ اْٚمُؽؿْ   َ  ُ  ْ َٖمْقـَُفؿْ     ْ َ  ْ َ  َ َأْكَزَل    ِ َ ٖمََِم   َ   ْ َٓ     ُ اهلُل  َ  ُ  ْ َأْهَقاَءُهؿْ   َ  َّ ِ ْ َٗمتَّبِعْ   َ  َ َو  َ   َ  ْ  َ 49 97 

ْ  َ َأ٫َمُحْؽؿَ   ُ  َ قَّيِ   َ 
 َّ ِ اَلَوِهؾِ
ِ  ِ ُ   َ َيْبُغقنَ     َ   ْ ـْ   َ  َ  ْ َوَم ـُ   َ  ـَ   َ  ْ َ ُ َأْٚمَس ْ  ً ُٚمْؽًَم     ِ اهللِ  ِ  َ ِم ْ  ٍ ٮمَِؼْقمٍ    ُ  َ ِ ـُقنَ     ُ   َ ُيق٬ِم  ِ   ُ 50 43 

َو  َ  َيو َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   َآَم  َ ُ   َٗمتَِّخُذوا   َ َٓ   َ   ِ ُ   َ اٮمَقُفقدَ   َ  َّ  َ َ  َصوَرىَ    َّ َواٮمـَّ      َ   َ َأْوٮمَِقوءَ    َ  ِ   ْ  َ 51 35 ،67 ،176 ،
182 ،205 

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ ـْ  َآَم ـْ  ِمـُْؽؿْ  َيْرَٗمدَّ  َم  54 ِديـِفِ  ٥َم
72 ،161 ،171 ،
175 ،181 ،182 ،

184 

ََم  ُ  ُ َوٮمِقهُؽؿُ    ِ َّ َ إِكَّ  ه
ِ ُ  ُ َوَر١ُمقٮُمفُ     ُ اهلُل  َ    ُ  َ ـَ   َ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ـُقا  َ   َّ ُ   َآَم  َ  َ 55 37 ،90 ،175 ،

181 ،186 

ـْ  َ  ْ َوَم َ  َّ َيَتَقلَّ   َ   َ َ  ُ َوَر١ُمقٮَمفُ     َ اهللَ  َ   ُ  َ ـَ   َ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ـُقا  َ   َّ ُ   َآَم  َ  َ 56 16 ،37 ،177 ،
181 ،190 

 14 66 َيْعَؿُؾقنَ  َمو ١َموءَ  ِمـُْفؿْ  َو٭َمثِٞمٌ 

ْ  َ َأْهَؾ   َ  َيو  ُ  ْ ٬ُمْؾ  َ   ِ اٮْمؽَِتوِب   َ  ِ  ْ ُ   ْ َٗمْغُؾقاْ    َٓ َ      ْ ُ  ْ ِديـُِؽؿْ    ِ ِٓم   َ  ِ َ ٪َمْٞمَ   ِ    َ   اِْلَؼ    َ  ْ ْ   77 107 

ـَ  ِ  َ ٮُمِع ـَ   ُ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   ْ ٭َمَػُرواْ     َّ  َ اِئقَؾ   َ  ِ َٖمـِل  ِ  ِمـ  َ  ِ   َ إِْهَ  َ ْ 
ِ  78 108 
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ََم  ْ  ُ اخلَْؿرُ    ِ َّ َ إِكَّ ُ َواَٜمْقِنُ     َ
ِ  ْ  َ ْ  َ  ُ َوإَْكَصوُب   َ   مُ   َ   َ َٓ ْ  َ ُ َوإَْز  67 90 ِ  ْ ٌ ِرْٙمٌس   َ   َ

 سورة األنعام

ِذُ  اهللَِّ َأ٪َمْٞمَ  ٬ُمْؾ   90 14 َوٮمِقًّو َأَتَّ

ـْ َٖمَؾغَ  ُْكِذَر٭ُمْؿ ٖمِِف َوَم
ِٕ  113 19 َوُأوِٚمَل إَِٕمَّ َهَذا اٮمُؼْرَآُن 

ًْ  َوٮَمَؼدْ  َٖم ـْ  ُر١ُمٌؾ  ٭ُمذ  وا ٬َمْبؾَِؽ  ِم  94 34 ٫َمَصَٟمُ

 220 35 إ٥ِْمَراُوُفؿْ  ٥َمَؾْقَؽ  ٭َمُٟمَ  ٭َمونَ  َوإِنْ 

ـْ  َوَمو يٍ  ِم  15 38 إَْرضِ  ِٓم  َداٖمَّ

ـْ  ُأَمؿٍ  إ٨َِم  َأْر١َمْؾـَو َوٮَمَؼدْ   15 42 ٬َمْبؾَِؽ  ِم

ْ  ُ اِلُْؽؿُ    ِ ِ إِنِ   ُ     َّٓ ُ  ه َيُؼصه    ِ هللِ   ِ َّ إِ ُ  َ َوُهقَ     َ َّ اِلَؼَّ   َ  ُ َٛمْٞمُ   َ  َ   ِ ِ َ اٮمَػوِصؾ٧ِمَ    َ ْ    57 43 

َب   19 66 اِلَؼه  ُهقَ وَ  ٬َمْقُمَؽ  ٖمِفِ  َو٭َمذَّ

ََمَواِت  َمَؾُؽقَت  إِْٖمَراِهقؿَ  ُكِري َو٭َمَذٮمَِؽ   136 75 اٮمسَّ

َـّ  ٫َمَؾَمَّ  ْقُؾ  ٥َمَؾْقفِ  َٙم  136 76 ٭َمْق٭َمًبو َرَأى اٮمؾَّ

 136 77 َٖموِز٪ًمو اٮمَؼَؿرَ  َرَأى ٫َمَؾَمَّ 

ْؿَس  َرَأى ٫َمَؾَمَّ   136 78 َٖموِز٪َميً  اٮمشَّ

٭ُمقنَ  ُِمَّو َٖمِريءٌ  إِِن   ٬َمْقمِ  َيو ٬َموَل   137، 136 78 ُٗم٩ْمِ

ًُ  إِِن   ْف ََمَواِت  ٫َمَطرَ  ٮمِؾَِّذي َوْٙمِفَل  َوٙمَّ  136 79 َوإَْرَض  اٮمسَّ

ُتـَو َوٗمِْؾَؽ   137، 19 83 إِْٖمَراِهقؿَ  َآَٗمْقـَوَهو ُٚمجَّ

ـَ  ُأوٮَمِئَؽ  ِذي  141 90 ا٬ْمَتِدهِ  ٫َمبُِفَداُهؿُ  اهلُل َهَدى اٮمَّ

ُ  َ َوُهقَ  ِذي  َ  ِ  اٮمَّ َ  َ َٙمَعَؾ     َّ ُ  ُ ٮَمُؽؿُ    َ ُ   َ اٮمـهُجقمَ   َ  ُ   ْ ٮمَِتْفَتُدواْ      ه  َ  ْ  َ ِ و    َ ِِبَ ِ  97 152 

ـَّو ٭َمَذٮمَِؽ  يٍ  ٮمُِؽؾ   َزيَّ  14 108 ٥َمَؿَؾُفؿْ  ُأمَّ
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 ًْ َّ َؽ  ٭َمؾَِؿيُ  َوََت ًٓ  ِصْد٬ًمو َرٖم   96 115 َو٥َمْد

فُ  ٫ُمقاْ ترُٗمْس  َوَٓ  ىه  َٓ  إِكَّ
٫م٧ِمَ  َُيِ  108 141 اْٜمُْنِ

 90 152 ٬ُمْرَٖمك َذا ٭َمونَ  َوٮَمقْ  ٫َمو٥ْمِدٮُمقا ٬ُمْؾُتؿْ  إَِذا وَ 

ا٣مِل َهَذا َوَأنَّ  بُِعقهُ  ُمْسَتِؼقًَم  ِسَ  192، 105 153 ٫َموٗمَّ

ََم  َٗمُؼقٮُمقا َأنْ  ـْ  ٣َموِئَػَت٧ْمِ  ٥َمَٝم  اٮمؽَِتوُب  ُأْكِزَل  إِكَّ  18 156 ٬َمْبؾِـَو ِم

ـِل ٬ُمْؾ  اطٍ  إ٨َِم  َرّب   َهَداِِن  إِكَّ  76 161 ُمْسَتِؼقؿٍ  ِسَ

 104، 76 162 ؽِلَوُكُس  َصًَلِت  إِنَّ  ٬ُمْؾ 

ُل  َوَأَكو ُأِمْرُت  َوٖمَِذٮمَِؽ   76 163 اُٜمْسؾِِؿ٧مَ  َأوَّ

 سورة األعراف

ُ   ْ و٭ُمُؾقاْ   ُ ُٖمقاْ     ُ   ْ َواْذَ َ ٫ُمقاْ   َ  َ َوَٓ   َ   ْ ُ   ْ ُٗمْنِ ِ ْ  ُ  31 110 

يٍ  َوٮمُِؽؾ    14 34 َأَٙمٌؾ  ُأمَّ

ََم  ًْ  ٭ُمؾَّ يٌ  َدَٛمَؾ ًْ  ُأمَّ  15، 14 38 ُأْٛمَتَفو ٮَمَعـَ

ًْ  دْ ٬مَ  ُأَمؿٍ  ِٓم  اْدُٛمُؾقا ٬َموَل  ـْ  َٛمَؾ   38 ٬َمْبؾُِؽؿْ  ِم

ُؿْ   19 64 ٥َمِؿ٧مَ  ٬َمْقًمو ٭َموُكقا إهِنَّ

ـُقا ِمـُْؽؿْ  ٣َموِئَػيٌ  ٭َمونَ  َوإِنْ  ِذي َآَم ًُ  ٖمِوٮمَّ  18 87 ٖمِفِ  ُأْر١ِمْؾ

ـْ  يٌ  ُمق١َمك ٬َمْقمِ  َوِم  14 159 َيْعِدٮُمقنَ  َوٖمِفِ  ٖمِوِلَؼ   َُّيُْدونَ  ُأمَّ

ْعـَوُهؿُ  ةَ  اْ٘مـََتْل  َو٬َمطَّ  16 160 ُأَُمًو َأ١ْمَبو٣ًمو ٥َم٩ْمَ

ًْ  َوإِذْ  يٌ  ٬َموٮَم َ  ِمـُْفؿْ  ُأمَّ  14 164 ُمْفؾُِؽُفؿْ  اهلُل ٬َمْقًمو َٗمِعُظقنَ  ِل

ْعـَوُهؿْ   16 168 ُأَُمًو إَْرضِ  ِٓم  َو٬َمطَّ

َ  ْ َوٮَمَؼدْ   َ َ  َذَرْأَكو  َ   ْ  َ َ  َّ َ َِلََفـَّؿَ   َ  ً  ٭َمثًِٞما  ِ َ ـَ   َ  ِ ـ       َ م  ِ   اَْلِ ِ   ِ َواإِلكسِ     ْ   َ  179 116 
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ـْ   101، 14 181 َيْعِدٮُمقنَ  َوٖمِفِ  ٖمِوِْلَؼ   َُّيُْدونَ  يٌ ُأمَّ  َٛمَؾْؼـَو َوُِمَّ

 سورة األنفال

ُؼقا ُ   ٫َموٗمَّ ُ   َوَأْصؾُِحقا    َ اهللَ  َ   َّ ِ ْ  َ ُ  ْ َٖمْقـُِؽؿْ   َ   َ َذاَت   َ  ِ   ْ  َ 1 61 

وِئَػَت٧ْمِ  إِْٚمَدى اهلُل َيِعُد٭ُمؿُ  َوإِذْ   18 7 اٮمطَّ

 11 9 ٮَمُؽؿْ  ٫َمو١ْمَتَجوَب  َرٖمَُّؽؿْ  َٗمْسَتِغقُثقنَ  إِذْ 

قُهؿُ  ٫َمًَل   92 15 ْدَٖمورَ إَ  ُٗمَقٮمه

ـْ   19 19 ٢َمْقًئو ٫مَِئُتُؽؿْ  ٥َمـُْؽؿْ  ُٗمْغـَِل  َوٮَم

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقاْ  اٮمَّ ١ُمقلِ  هللِِّ ا١ْمَتِجقُبقاْ  آَم  163 24 َوٮمِؾرَّ

ْسَتْضَعُػقَن ِٓم إَْرضِ  قٌؾ مه
 10 26 َواْذ٭ُمُروْا إِْذ َأكُتْؿ ٬َمؾِ

ُ   َ َوَيْؿُؽُرونَ   ُ  ْ  َ ُ  ُ َوَيْؿُؽرُ   َ   ْ  َ ُ َٛمْٞمُ   َ   ُ َواهلُل    ُ اهلُل  َ  ـَ    َ ْ ِ   َ اَٜمو٭مِِري ِ   َ   30 43 

ُ  ْ َو٬َموٗمُِؾقُهؿْ    ُ ِ   َ ُ   َ َٗمُؽقنَ    َ َٓ    َ َّ َٚمتَّك  َ  ٌ   ٫مِْتـَيٌ   َ  َ  ْ
ِ  39 10 ،67 ،161 

 19 48 اٮمِػَئَتونِ  َٗمَراَءِت  ٫َمَؾَمَّ 

وا ِ  ه  َوَأ٥ِمده  َ ُ ْ ََلُؿْ   َ  ُ  ْ ا١ْمَتَطْعُتؿْ   َ  َمو  َ   ْ  َ  َ ـْ     ْ ةٍ   ِ  ْ ِم ـْ   ُ  َّ ٍ ٬ُمقَّ ِ  ْ َوِم َ   ِ ِرَٖموطِ   َ  ْ  ِ اخلَْقؾِ   ِ  َ   60 50 ،119 ،164 ،
207 

ُ   ْ َٙمـَُحقاْ   َ  ِ َوإِن ْؾؿِ    َ َ ْ  ِ ٮمِؾسَّ َّ  
َ ََلَ   َ   ْ َ ْ ٫َموْٙمـَْح    ِ ْؾ    وَ  َ  َّ ْ َوَٗمَق٭مَّ  َ  207، 120 61   ّ اهللّ  َ  َ ٥َمَٝم   َ 

ـَ    ِ َّ إِنَّ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   َآَم  َ ُ   َوَهوَٙمُروا  َ  َ   َ ُ   َوَٙموَهُدوا  َ   َ ؿْ   َ  َ  ِ ِ ْ ٖمَِلْمَقاَِلِ   َ  ْ  َ ِ  ْ َوَأْكُػِسِفؿْ    ِ ِ  ُ  ْ  َ  َ 72 37 ،59 

ـَ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   ٭َمَػُروا  َ   َّ  َ ُ  ْ َٖمْعُضُفؿْ   َ  ُ  ْ َ   ُ َأْوٮمَِقوءُ   َ  ِ   ْ ْ  ٍ َٖمْعضٍ   َ  ، 50، 36، 34د،  73 َ 
62 ،67 

 سورة التوبة

ىه     َ اهللَ   ِ َّ إِنَّ 
 ه َُيِ
ِ
ِ  َ اُٜمتَِّؼ٧مَ    ُ َّ  ُ   7 72 

ـَ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقاْ     َّ ُ   ْ آَم  َ ُ   ْ َوَهوَٙمُرواْ     َ   َ ُ   ْ َوَٙموَهُدواْ   َ   َ  167 20   ِّ اهللِّ   َ ِ  ِ ١َمبِقؾِ    ِ ِٓم   َ  َ 
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ـُقْا َٓ َٗمتَِّخُذوْا آَٖموء٭ُمْؿ َوإِْٛمتَقاَكُؽْؿ َأْوٮمَِقتوء َإِن ا١ْمتَتَحبهقْا يَ  ـَ آَم ِذي َو اٮمَّ و َأُّيه

 اٮْمُؽْػَر ٥َمَٝم اإِليََمنِ 
23 205 

 171، 88 24 َوإِْٛمَقاُكُؽؿْ  ٭ُمؿْ َوَأْٖمـَوؤُ  َآَٖموُؤ٭ُمؿْ  ٭َمونَ  إِنْ  ٬ُمْؾ 

َ  َوَيْلَٖمك  ْ  َ َّٓ     ُ اهلُل  َ   َّ ُيتِؿَّ   َ  ْ َأنْ    ِ َّ إِ
َ  ُ ُكقَرهُ   ُ  ِ َ  ْ َوٮَمقْ   ُ   ِ  َ ٭َمِرهَ   َ  ُ   َ اٮمَؽو٫مُِرونَ   َ  ِ   َ    32 38 ،113 ،133 ،

159 

ِذي  ُ  َ ُهقَ  ِ  اٮمَّ ْ  َ َ َأْر١َمَؾ     َّ َ  ُ َر١ُمقٮَمفُ   َ  َ  ٖمِوَلَُدى  َ  ُ  ـِ    ِ  ُ ِ   ِ َوِدي ، 159، 133، 38 33   َ   اِلَؼ    َ 
223 

ْكَقو اِْلََقوةِ  َمَتوعُ  ٫َمََم   169 38 ٬َمؾِقٌؾ  إَِّٓ  أِٛمَرةِ  ِٓم  اٮمده

 َّٓ ْٖمُؽؿْ  َٗمـِػُروا إِ  170 39 َأٮمِقًَم  ٥َمَذاًٖمو ُيَعذ 

َزنْ    َٓ َ  َ  ْ ََتْ ْ َ  َ َمَعـَو    َّ اهللَّ   ِ َّ إِنَّ    َ  َ 40 125 ،194 

 169 41 اْكِػُروْا ِٛمَػو٫ًمو َو٘مَِؼوًٓ َوَٙموِهُدوْا ٖمَِلْمَقاٮمُِؽْؿ َوَأكُػِسُؽْؿ ِٓم ١َمبِقِؾ اهللِّ

ْب  ُ  ٣َموِئَػيً  ُكَعذ   18 66 ُُمِْرِم٧مَ  ٭َموُكقا ؿْ ٖمَِلهنَّ

ـْ  َٖمْعُضُفؿْ  َواُٜمـَو٫مَِؼوُت  اُٜمـَو٫مُِؼقنَ   176، 35 67 َٖمْعضٍ  ِم

ـُقنَ  ُ   َ َواُٜمْمِم  ِ  ْ  ُ ِ  َ  ُ َواُٜمْمِمـَوُت   َ    ْ  ُ ُ  ْ َٖمْعُضُفؿْ   َ   ُ  ْ َ   ُ َأْوٮمَِقوءُ   َ  ِ   ْ ْ  ٍ َٖمْعضٍ   َ   َ 71 26 ،37 ،59 ،
175 ،206 

َو َيو ورَ  َٙموِهدِ  اٮمـَّبِله  َأُّيه  176، 168 73 َواْٜمُـَو٫مِِؼ٧مَ  اٮْمُؽػَّ

 18 83 ٣َموِئَػيٍ  إ٨َِم  اهلُل َرَٙمَعَؽ  ٫َمنِنْ 

٫ُمقاْ  َوآَٛمُرونَ   159 102 ٖمُِذُكقِِبِؿْ  ا٥ْم٠َمَ

ُ  ِ َو٬ُمؾِ  ُ   ْ ا٥ْمَؿُؾقاْ   َ   َ  ْ ى    َ ٫َمَسَٞمَ ُ  ْ ٥َمَؿَؾُؽؿْ     ُّ اهللُّ  َ  َ َ  َ  َ  َ 105 155 

ى    َّ اهللَّ   ِ َّ إِنَّ  َ ا٢ْم٠َمَ ـَ     ْ َ ِ  ِ َ اْٜمُْمِمـ٧ِمَ   ِ  َ ِم  ْ ُ ْ ُ  ْ َأكُػَسُفؿْ     َ  ُ   َ 111 168 ،177 

ـُقنَ  ٭َمونَ  َوَمو يً  اْ ٮمَِقـِػُرو اْٜمُْمِم  177 112 ٭َمآ٫مَّ
َبُعقُه ِٓم ١َمتو٥َمِي  ـَ اٗمَّ ِذي ـَ َوإَكَصوِر اٮمَّ ٮَمَؼد ٗمَّوَب اهلل ٥َمَٝم اٮمـَّبِل  َواْٜمَُفوِٙمِري

ةِ   اٮْمُعْنَ
117 89 
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ـَ  اٮمثًََّلَ٘ميِ  َو٥َمَٝم  ِذي ُػقا اٮمَّ  89 118  ُٛمؾ 

َو  َ  َيو َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   َآَم  َ ُؼقا  َ  ُ   اٗمَّ ُ  ُ   َو٭ُمقُكقا    َ اهللَ    َّ ِ  َ وِد٬ِم٧مَ    َّ اٮمصَّ   َ  َ َمعَ   َ   ِ  185، 89، 86أ،  119  

 َٓ ْ  َ ٫َمَؾْق  َ َ  َ َكَػرَ   َ  ـْ   َ  َ  ٍ ٫مِْر٬َميٍ   ُ    ٭ُمؾ    ِ  ْ ِم  ْ ُ  ْ ِمـُْفؿْ    ِ َ  ٌ ٣َموِئَػيٌ   ِ  ْ  ِ   َ 122 5 ،18 ،165 ،177 

 سورة يونس

َّٓ  اٮمـَّوُس  ٭َمونَ  َوَمو يً  إِ  14 19 ٫َموْٛمَتَؾُػقا َواِٚمَدةً  ُأمَّ

يٍ  َوٮمُِؽؾ    14 47 َر١ُمقَُلُؿْ  َٙموءَ  ٫َمنَِذا َر١ُمقٌل  ُأمَّ

 14 49 َأَٙمُؾُفؿْ  َٙموءَ  إَِذا َأَٙمٌؾ  يٍ ُأمَّ  ٮمُِؽؾ  

َو َيو ـْ  َمْق٥ِمَظيٌ  َٙموَءْٗمُؽؿْ  ٬َمدْ  اٮمـَّوُس  َأُّيه  77 57 َرٖم ُؽؿْ  ِم

 19 87 َوَأِٛمقفِ  ُمق١َمك إ٨َِم  َوَأْوَٚمْقـَو

 سورة ىود

ـْ  ْرَكو َوٮَمِئ يٍ  إ٨َِم  اٮمَعَذاَب  ٥َمـُْفؿُ  َأٛمَّ  14 8 َمْعُدوَدةٍ  ُأمَّ

ـْ  ـَ  فِ ٖمِ  َيْؽُػرْ  َوَم  16 17 إَْٚمَزاِب  ِم

 َٓ عَ  َٗمُؽـ َو ـَ  مَّ  10 42 اٮْمَؽو٫مِِري

 15 48 ٖمَِسًَلمٍ  اْهبِطْ  ُكقُح  َيو ٬ِمقَؾ 

َؽ  ٢َموءَ  َوٮَمقْ  يً  اٮمـَّوَس  ََلََعَؾ  َرٖمه  14 118 َواِٚمَدةً  ُأمَّ

 َٓ ـُقا  َ  َ َو ُ   َٗمْر٭َم  َ  ْ ـَ    ِ َ إ٨َِم   َ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   ٤َمَؾُؿقا    َّ  َ ُؽؿُ   َ  ُ  ُ ٫َمَتَؿسَّ َّ  َ  َ  42 113    َّ  ُ اٮمـَّورُ   َ 

 سورة يوسف

ـُ َأَٚمىه إَِٕمَّ  ْج  140 33 َرب  اٮمس 

ْ  ُ اِلُْؽؿُ    ِ ِ إِنِ   ُ     َّٓ َ  َ َأَمرَ    ِ هللِ   ِ َّ إِ  َ   َّٓ ُ   َٗمْعُبُدوا  َ  َّ َأ  ُ  ْ  َ   َّٓ وهُ    ِ َّ إِ ـُ   َ  ِ َ َذٮمَِؽ    ِ َّ  ُ إِيَّ ي َ    ُ اٮمَؼق ؿُ         ُ اٮمد     40 43 

٭َمرَ  َ  َ َوادَّ ْ  َ َٖمْعدَ   َ   َّ يٍ   َ   14، 4 45 ُ  َّ ٍ ُأمَّ
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ُ   َ َٗمْزَر٥ُمقنَ   َ   َ ٬َموَل   َ  ْ ْ  َ ١َمْبعَ   َ  ً  َدَأًٖمو   ِ ِ َ ١ِمـ٧ِمَ    َ  َ  َ 47 122 

َ   َ َو٬َموَل  ْ َ ِ ُ اْٜمَؾُِؽ   َ  ُ   ِ اْئُتقِِن      ْ  122 48  ِ فِ  ِ ٖمِ    

َ َّ  ََٜمَّو َ  ُ َٙموَءهُ    َ ١ُمقُل    َ   122 49 َ   َ ٬َموَل      َّ ُ  ُ اٮمرَّ

َـّ   َ    َرّب     ِ َّ إِنَّ  ِ  َّ ٖمَِؽْقِدِه  ِ  ْ  َ  123، 122 50 َ  ِ  ٌ ٥َمؾِقؿٌ    ِ

ْ  ِ اْٙمَعْؾـِل  َ   َ ٬َموَل   َ ـِ   َ  َ ٥َمَٝم     ْ ِ  ِ َٛمَزآِئ   َ ْ  ِ إَْرضِ    َ َ   55 123 

ْ  ُ اِلُْؽؿُ    ِ ِ إِنِ   ُ     َّٓ ْ  ِ ٥َمَؾْقفِ    ِ هللِ   ِ َّ إِ  َ  َ   ًُ ْؾ ْ  ُ َٗمَق٭مَّ َّ  َ ْ  ِ َو٥َمَؾْقفِ   َ   َ  َ ؾِ   َ  َ  َّ ِ ٫َمْؾَقَتَق٭مَّ  َ  َ  ْ ُؾقنَ   َ  ُ   َ اُٜمَتَق٭م     َ  َ  ُ   67 194 

َ  ِ آَٗمْقَتـِل  َ  ْ ٬َمدْ   َ    َرب    ْ  َ ـَ     ْ  ِ اْٜمُْؾِؽ   ِ  َ ِم ُ ْ ْؿَتـِل    َ  ِ َو٥َمؾَّ  ْ َّ  َ ِ   ِ َٗمْلِويؾِ   ِ  ِمـ  َ   ْ  َ   ٌِ ِ   ِ إََٚموِدي  َ َ   101 125 

ِ  ِ َهِذهِ   ُ  ْ ٬ُمْؾ  ُ  َأْد٥ُمق   َ ِ  ِ ١َمبِق٦ِم   َ   ْ َ  ٍ َٖمِصَٞمةٍ   َ  َ ٥َمَٝم     ِّ اهللِّ   ِ َ إ٨َِم   َ  ِ  َ 108 34 ،73 ،118 

َ  ْ ٮَمَؼدْ  ِ  ْ ٬َمَصِصِفؿْ    ِ ِٓم   َ   َ ٭َمونَ   َ  ةٌ   َ  َ ِ َ ٌ ٥ِمْٟمَ ُْوِٕم   ِ  ْ  ٕ ِ  ْ ُ َ   ِ إٮَْمَبوِب       ْ َ   111 117 

 سورة الرعد

ـْ  ََم  َيْعَؾؿُ  َأ٫َمَؿ ـْ  إٮَِمْقَؽ  ُأْكِزَل  َأكَّ َؽ  ِم  91 19 َرٖم 

يٍ  ِٓم  َأْر١َمْؾـَوكَ  ٭َمَذٮمَِؽ  ًْ  ٬َمدْ  ُأمَّ  16، 15، 14 30 َٛمَؾ

ـَ  ِذي  16 36 إٮَِمْقَؽ  ُأْكِزَل  ٖمََِم  َيْػَرُٚمقنَ  اٮمؽَِتوَب  َآَٗمْقـَوُهؿُ  َواٮمَّ

 سورة إبراىيم

ـْ  ِ  ْ ٮَمِئ ُ  ْ ٢َمَؽْرُٗمؿْ   َ   ْ  َ َِزيَدكَُّؽؿْ    َ َٕ ْ  ُ َّ  َ   ِ َ  ج 7  َ

ُ  ْ ْؽُرُهؿْ  َ مَ   َ   َ ٭َمونَ   َ  ِ ْ َوإِنْ   ُ ُ   َ ٮمَِتُزوَل   ْ   َ ِ َ   ُ اَِلَبوُل   ِ  ْ ُ ِمـْفُ      ِ   46 40 

 سورة الحجر

ـْ  َٗمْسبُِؼ  َمو يٍ  ِم  14 5 َيْسَتْلِٛمُرونَ  َوَمو َأَٙمَؾَفو ُأمَّ

ـْ ٬َمْقمٍ   5 11 َٓ َيْسَخْر ٬َمقٌم ِم

ـْ  َوإِنْ    ِم
ٍ
ء َّٓ  َرْ
ـُفُ  ٥ِمـَْدَكو إِ  193 21 َٛمَزاِئ
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ِ  ٥ِمَبوِدي  َ    ْ َكب ْئ    َ َ  َأَكو  َ    َأِن    ِ  ُ   ُ اٮْمَغُػقرُ   َ   َ  ْ ِٚمقؿُ   اٮم    ِ   ُ رَّ َّ  49 202 

َ  َّ َوَأنَّ  َ   ِ ٥َمَذاِّب   َ  َ   ُ اٮْمَعَذاُب   ُ  َ ُهقَ   َ   َ  ْ ٮَمِقؿُ     ْٕ َ ِ  ُ ا ْ   50 202 

َ  ْ ٫َموْصَدعْ  َ  ُ ُٗمْمَمرُ    ِ َ ٖمََِم   َ   ْ  ْ  ُ 94 176 

 سورة النحل

ًٓ َأِن ُا٥ْمُبُدوا اهللَ َواْٙمَتـُِبقا اٮمطَّو٪ُمقَت  ٍي َر١ُمق  14 36 َوٮَمَؼْد َٖمَعْثـَو ِٓم ٭ُمؾ  ُأمَّ

ٌُ  َوَيْقمَ  ـْ  َكْبَع يٍ  ٭ُمؾ   ِم  14 84 قًدا٢َمفِ  ُأمَّ

ـْ  ُأَمؿٍ  إ٨َِم  َأْر١َمْؾـَو ٮَمَؼدْ  َٗموهللِ  15 63 ٬َمْبؾَِؽ  ِم

ٌُ  َوَيْقمَ  يٍ  ٭ُمؾ   ِٓم  َكْبَع ـْ  ٥َمَؾْقِفؿْ  ٢َمِفقًدا ُأمَّ  14 89 َأْكُػِسِفؿْ  ِم

يٌ  َٗمُؽقنَ  َأنْ  ـْ  َأْرَٖمك ِهَل  ُأمَّ يٍ  ِم  14 92 ُأمَّ

يً  ََلََعَؾُؽؿْ  اهلُل ٢َموءَ  َوٮَمقْ   14 93 َواِٚمَدةً  ُأمَّ

ِ   َ إِْٖمَراِهقؿَ    ِ َّ إِنَّ    َ  ْ يً   َ   َ ٭َمونَ    ِ  14 120 ُ  َّ ً ُأمَّ

بِقؾِ  إ٨َِم  اْدعُ  َؽ  ١َم ٖم  يِ  َر ْؽَؿ يِ  ٖمِوِْلِ ْق٥ِمظَ َ اٜمْ يِ  َو ـَ َس َ  178، 111، 4 125 اِْل

 سكرة اإلسراء

تِل َُّيِْدي اٮمُؼْرَآنَ  َهَذا نَّ   134 9 َأ٬ْمَقمُ  ِهَل  ٮمِؾَّ

َعْؾ   َ  َ َوَٓ  َ  ْ َْمْ ْ َ  َ َيَدكَ    َ َ  ً َمْغُؾقٮَميً   َ    ُ  ْ ـُؼِ    ِ َ إ٨َِم   َ  ُ  ِ ٥ُم  109 29  َ َؽ ُ 

 90 34 َمْسُموًٓ  ٭َمونَ  اٮْمَعْفدَ  إِنَّ  ٖمِوٮْمَعْفدِ  َوَأْو٫ُمقاْ 

َؽ  ـْ  َأ٥ْمَؾؿُ  َوَرٖمه ََمَواِت  ِٓم  ٖمَِؿ  103 55 َوإَْرضِ  اٮمسَّ

ْمـَو َوٮَمَؼدْ   103 70 َواٮمَبْحرِ  اٮمَٟم   ِٓم  َوََحَْؾـَوُهؿْ  َآَدمَ  َٖمـِل ٭َمرَّ

َفرْ   َ  َ َوَٓ  َ  ْ َْمْ ْ َ  ِ َ ٖمَِصًَلٗمَِؽ    َ و  َ  َ َوَٓ    ِ َ َ َُتَ ُ  ًْ
 ْ ٫مِ
و   ِ َ ِِبَ ِ   110 108 

 سورة الكيف
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ْ  ُ اِْلَْؿدُ  َ ِذي   َِِّ هللَِِّ    ْ ِ  اٮمَّ َ  َ َأْكَزَل     َّ  ْ ِ  ِ ٥َمْبِدهِ   َ  َ ٥َمَٝم   َ   ْ َ   َ اٮْمؽَِتوَب   َ 
ِ  ْ   1 134 ،202 

ِ  َ ٮمُِقـِْذرَ   َ    ً ٬َمق ًَم  ْ  ُ ِ ْ  ً َٖمْل١ًمو    ً  ٢َمِديًدا  َ    ِ ـْ    َ ُ   ٮَمُدْكفُ   ِ  ْ ِم  ْ  ُ  َ 2 202 

 16 12 اِِلْزَٖم٧ْمِ  َأيه  ٮمِـَْعَؾؿَ  َٖمَعْثـَوُهؿْ  ُ٘مؿَّ 

 
ِ
ء َٓ َُذوا ٬َمْقُمـَو َهُم ـْ  اَتَّ  19 15 َآَِلَيً  ُدوكِفِ  ِم

  ُيَغوُ٘مقا َيْسَتِغقُثقا َوإِن
ٍ
 11 29 ٭َموْٜمُْفؾِ  ٖمََِمء

 ْ ـْ  َوَل وَكفُ  ٫مَِئيٌ  ٮَمفُ  َٗمُؽ  19 43 َيـُْْصُ

َ  إَِذا   َ َّ َٚمتَّك َ  َ َٖمَؾغَ    ِ َ َٖم٧ْمَ   َ  ـِ   َ  ْ ْي دَّ ْ  ِ اٮمسَّ ِ َ ُدوهِنََِم   ِ  ِمـ  َ  َ َ َوَٙمدَ      َّ َّ
ً  ٬َمْقًمو  ُ   ِ  ْ  َ 93 124 

ُ   ٬َموٮُمقا ِ اٮْمَؼْرَك٧ْمِ   َ  َذا  َ  َيو  َ   ْ  َ  ْ  َ  ْ ْ  ُ  َ َيْلُٙمقَج    ِ َّ إِنَّ     ُ   َ ُمْػِسُدونَ   ْ  ُ  َ ْلُٙمقَج َ  َ َومَ   َ  ِ  ْ َْرضِ    ِ ِٓم   ُ  ْٕ ْ  ِ ا َ ْ   94 124 

ـ ل  َ  َمو  َ   َ ٬َموَل  ٌ َٛمْٞمٌ   َ    َرّب     ِ  ِ ٫مِقفِ   َ  َّ   َمؽَّ ـُقِِن    َ ْ ُ   ِ ٫َمَل٥ِمق   ِ  َ ةٍ   َ  ُ  َّ ٍ ٖمُِؼقَّ ِ  95 124 

ُ   ِ آُٗمقِِن  َ  َ ُزَٖمرَ     ِ   ِ اِْلَِديدِ   ُ  َ َ  إَِذا   َ َّ َٚمتَّك    ْ َ  ١َموَوى   ِ َ َٖم٧ْمَ    َ  َد٫َم٧ْم   َ  ْ َ  ْ اٮمصَّ  َ َّ    96 124 

ُ   ا١ْمَطو٥ُمقا  َ  َ ٫َمََم    َ ُ   ُ َيْظَفُروهُ   َ  َأن    ْ  َ  ْ َ  َوَمو  َ  ُ   ا١ْمَتَطو٥ُمقا  َ    َ  َ ً  َكْؼًبو  َ  ُ ٮَمفُ     ْ  ْ  َ 97 124 

َ  َهَذا َ ٌ َرَْحَيٌ   َ  ـ  َ  ْ ّب       م  َ  ٫َمنَِذا   َّ   رَّ ْ  ُ َو٥ْمدُ    َ  َٙموء  َ  ِ َ  ُ َٙمَعَؾفُ   َ    َرّب    َ   َ وء   َ  125 98 َ  َّ  َد٭مَّ

 سورة مريم

ـْ  إَْٚمَزاُب  ٫َموْٛمَتَؾَػ   17 37 َٖمْقـِِفؿْ ِ ِم

ُ  َوَأْد٥ُمق  ْ  َ َّٓ   َ  َ ٥َمَسك  َ    َرّب    َ  ُ   َ َأ٭ُمقنَ   َ  َّ َأ َ   ٖمُِد٥َموء  َ   ُ ِ  ًّ ٢َمِؼقًّو  َ    َرّب     ِ َ  48 125 

ـَ  إِنَّ  ِذي ـُقا اٮمَّ  184 96 وِِلَوِت اٮمصَّ  َو٥َمِؿُؾقا َآَم

ـَ  ُأوٮَمِئَؽ  ِذي ـَ  ٥َمَؾْقِفؿْ  اهلُل َأْكَعؿَ  اٮمَّ  103 58 اٮمـَّبِق ٧مَ  ِم

 سورة طو

ُٗمَؽ  َوَأَكو  134 13 ُيقَٚمك ٜمَِو ٫َمو١ْمَتِؿعْ  اْٛم٠َمْ

 ًُ  134 39 ِمـ ل َِمَبَّيً  ٥َمَؾْقَؽ  َوَأٮْمَؼْق



      

 - 253 - 

 الفيارس العامة

 الصفحة رةم اآلية اآلية

 134 41 ٮمِـَْػِز  َواْصَطـَْعُتَؽ 

 202، 79 43 ٣َمَغك إِكَّفُ  نَ ٫مِْر٥َمقْ  إ٨َِم  اْذَهَبو

 َٓ ًٓ  ٮَمفُ  ٫َمُؼق فُ  ٮَمق ـًو ٬َمْق رُ  ٮَمَعؾَّ  202، 79 44 خَيَْشك َأوْ  َيَتَذ٭مَّ

 َٓ ـَو ٬َمو ـَو َرٖمَّ  202، 79 45 َيْطَغك َأنْ  َأوْ  ٥َمَؾْقـَو َيْػُرطَ  َأنْ  َكَخوُف  إِكَّ

و٫َمو َٓ  ٬َموَل  ـِل ََتَ  202 ،79 46 َوَأَرى َأ١ْمَؿعُ  َمَعُؽََم  إِكَّ

ًَلمُ  ـِ   َ  َ ٥َمَٝم   َ    َّ َ ُ َواٮمسَّ َبعَ   َ  ِ َم َ  َ اٗمَّ َ  اَْلَُدى    َّ ُ  ْ   47 202 

ِ  َ ُأوِٚمَل   َ  ْ ٬َمدْ    ِ َّ إِكَّو ْ  َ إٮَِمْقـَو  ُ    َ َ   َ اٮْمَعَذاَب   َ  َّ َأنَّ    ِ  َ  ْ   48 202 

ـْ  َ  ْ َوَم َ  َ َأ٥ْمَرَض   َ   ْ ِ  ِذ٭ْمِري  َ  ٥َمـ  َ   ْ ِ   َ ً َمِعقَشيً   َ  ُ ٮَمفُ   َ  ِ َّ ٫َمنِنَّ   ِ  ً  َوـًؽو  َ   َ  124 116 

ًَلةِ  َأْهَؾَؽ  َوْأُمرْ   179 132 ٥َمَؾْقَفو َواْصَطِٟمْ  ٖمِوٮمصَّ

 سورة األنبياء

٭َمِقَدنَّ   َ   َِّ َٗموهللَِّ َ وَ  َٕ َّ  َ  ِ َ ُ  ْ َأْصـَوَمُؽؿْ    َ  َ ْ  َ َٖمْعدَ   َ  ْ َ  قا  َ  ْ َأنْ   َ  َ  ه  ُٗمَقٮمه ـَ   ُ  ِ   َ ُمْدٖمِِري ِ  ْ  ُ 57 121 

ُ  ْ ٫َمَجَعَؾُفؿْ   َ  َ  َ ً  ُٙمَذاًذا  َ    َ ُ    َّٓ ً  ٭َمبًِٞما   ِ َّ إِ ُ ْ ََلُؿْ   َ  ِ ُ  ْ ٮَمَعؾَُّفؿْ   َ  َّ  َ ْ  ِ إٮَِمْقفِ   َ   َ ُ   َ َيْرِٙمُعقنَ    ِ  ِ  ْ  َ 58 121 

ُ   ٬َموٮُمقا ـْ   َ   َ  َ ٫َمَعَؾ   َ  ْ َم َ  َهَذا  َ  َ ِ َ ٖمَِآَِلَتِـَو  َ   ِ  َ فُ    ِ ـَ    ِ َّ ُ إِكَّ ِ َ َٜمِ  121 59    َّ  ِِ َ اٮمظَّوٜم٧ِِمَ   َ 

ُ   ٬َموٮُمقا ِ  ْ ١َمِؿعْ   َ   ً  ٫َمًتك   َ ـَو َ ُ  ْ َيْذ٭ُمُرُهؿْ   َ   ُ  ُ  ْ َ   ُ ُيَؼوُل   َ  ِ   ُ إِْٖمَراِهقؿُ   َ  ُ ٮَمفُ   ُ    َ  ْ ِ  60 121 

ُ   ٬َموٮُمقا ُ   ٫َمْلُٗمقا  َ    ْ ِ َأ٥ْم٧ُمِ   َ  َ ٥َمَٝم    ِ ِ ٖمِفِ   َ  ُ  ْ ُ  ْ ٮَمَعؾَُّفؿْ      َّ  ِ اٮمـَّوسِ   َ  َّ  َ ُ   َ َيْشَفُدونَ   َ   َ ْ  َ 61 121 

ُ   ٬َموٮُمقا   َ   ًَ ْ  َ َأَأْك  َ  َ   ًَ ْ  َ ٫َمَعْؾ  َ َ  َهَذا  َ  َ ِ َ ٖمَِآَِلَتِـَو  َ   ِ  َ ِ   ُ إِْٖمَراِهقؿُ   َ  َيو   ِ   َ  ْ ِ  62 121 

َ  ُ ٫َمَعَؾفُ   َ  ْ َٖمْؾ   َ   َ ٬َموَل   َ ُ  ْ ٭َمبُِٞمُهؿْ   َ   ُ َ  َهَذا  َ  ِ ُ   ُ ٫َمو١ْمَلٮُمقهُ   َ   َ ُ   َ َيـْطُِؼقنَ   َ  ُ   ٭َموُكقا   ِ ْ إِنْ    ْ ؿْ َ   ْ ِ ْ  َ 63 121 

ُ   ٫َمَرَٙمُعقا َ  َ ِ  ْ َأْكُػِسِفؿْ    ِ َ إ٨َِم   َ  ِ  ُ  ْ ُ   ٫َمَؼوٮُمقا  َ    َ ُ  ْ إِكَُّؽؿْ   َ  ُ  ُ َأْكُتؿُ    ِ َّ  ْ  121 64    َّ  ُِ  َ اٮمظَّوٜمُِقنَ   َ 

 ُ  ُكؽُِسقا  ُ  َّ ُ٘مؿَّ 
ِ  ْ ُرُءو١ِمِفؿْ   َ  َ ٥َمَٝم   ُ  ِ ِ   ُ َ  ْ ٮَمَؼدْ   ُ   َ   ًَ ْ  َ ٥َمؾِْؿ    َ  َمو  َ  ِ

ِ
ء َٓ  َهُم
ِ
 َ  ُ ُ   َ َيـْطُِؼقنَ   َ  ِ ْ  َ 65 121 

ُ   َ َأ٫َمَتْعُبُدونَ   َ   َ ٬َموَل   ُ  ْ  َ  َ ـْ   َ  ُ  ْ ُعُؽؿْ َ  ْ َ َيـْػَ    َ َٓ   َ  َمو    َِّ اهللَِّ  ُ   ِ ُدونِ   ِ  ْ ِم ً  ٢َمْقًئو  ُ   ْ َ  66 121 
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ُ  ْ ٮَمُؽؿْ   ُ    ُأف   ُ   َ َٗمْعُبُدونَ   َ  َِ َوٜمَِو  َ   ُ  ْ ـْ   َ   121 67   َِّ اهللَِّ  ُ   ِ ُدونِ   ِ  ْ ِم

 139 87 ُمَغوِوًبو َذَهَى  إِذْ  اٮمـهقنِ  َوَذا

ًُ  إِِن   ـَ  ٭ُمـْ  139 87 اٮمظَّوٜم٧ِِمَ  ِم

ْقـَوهُ  ٮَمفُ  ٫َمو١ْمَتَجْبـَو ـَ  َوَكجَّ  139 88 اٮمَغؿ   ِم

ُتُؽؿْ  َهِذهِ  إِنَّ   208، 16، 14 92 ٫َمو٥ْمُبُدونِ  َرٖمهُؽؿْ  َوَأَكو َواِٚمَدةً  يً ُأمَّ  ُأمَّ

َّٓ  َأْر١َمْؾـَوكَ  َوَمو  112، 84 107 ٮمِْؾَعوَٜم٧ِمَ  َرَْحَيً  إِ

 سورة الحج

ٍي َٙمَعْؾـَو َمـَْسًؽو  14 34 َوٮمُِؽؾ  ُأمَّ

ـَ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ـَّوُهؿْ    ِ ْ إِنْ     َّ ُ  ْ َمؽَّ ْ  ِ إَْرضِ    ِ ِٓم   َ  َّ َّ  ُ   َأ٬َموُمقا    َ   َ ًَلةَ   َ   51، 43 41    َّ َ َ اٮمصَّ

َ  ْ ٫َمَؾؿْ  َ أَ  ُ   َيِسُٞموا  َ  َْرضِ    ِ ِٓم   َ  ِ ْٕ ْ  ِ ا َ ُ   َ ٫َمَتُؽقنَ     ْ  َ ُ ْ ََلُؿْ   َ  ُ   ٌ ٬ُمُؾقٌب   َ  ُ   َ َيْعِؼُؾقنَ   ُ   ِ  ْ و  َ  َ ِِبَ ِ  46 116 

يٍ  ٮمُِؽؾ    14 67 َكو١ِمُؽقهُ  ُهؿْ  َمـَْسًؽو َٙمَعْؾـَو ُأمَّ

 سورة المؤمنون

ـَ  ِذي ََموَكوِِتِؿْ  ُهؿْ  َواٮمَّ  90 8 َرا٥ُمقنَ  َو٥َمْفِدِهؿْ  ِٕ

ـْ  َٗمْسبُِؼ  َمو يٍ  ِم  15 43 َيْسَتْلِٛمُرونَ  َمووَ  َأَٙمَؾَفو ُأمَّ

ى ُر١ُمَؾـَو َأْر١َمْؾـَو ُ٘مؿَّ   15 44 َٗم٠ْمَ

ُؼقنِ  َرٖمهُؽؿْ  َوَأَكو  208 52 ٫َموٗمَّ

 16 53 ُزُٖمًرا َٖمْقـَُفؿْ  َأْمَرُهؿْ  ٫َمَتَؼطَُّعقا

 سورة النور

ََم  َوٮْمَقْشَفدْ  ـَ  ٣َموِئَػيٌ  ٥َمَذاَِبُ  18 2 اُٜمْمِمـ٧ِمَ  ِم

 198 4 ٢مفداء ٖملرٖمعي يلٗمقا ول اٜمحصـوت يرمقن واٮمذيـ
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َسُبقهُ  َٓ  ا ََتْ  145 11 ٮَمُؽؿْ  َذًّ

 َٓ َـّ  ١َمِؿْعُتُؿقهُ  إِذْ  ٮَمْق ـُقنَ  ٤َم  146، 145 12 َواُٜمْمِمـَوُت  اُٜمْمِم

 َٓ  146 13 ٢ُمَفَداءَ  ٖمَِلْرَٖمَعيِ  ٥َمَؾْقفِ  َٙموُءوا ٮَمْق

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ  198 27  ُٖمُققًٗمو َٗمْدُٛمُؾقا َٓ  آَم

ْ  ٫َمنِن  198 28 َأَٚمداً  ٫مِقَفو َْمُِدوا لَّ

ََمَواِت  ُكقرُ  اهلُل  105 35 َوإَْرضِ  اٮمسَّ

 104 36 ُٗمْر٫َمعَ  َأنْ  اهلُل َأِذنَ  ُٖمُققٍت  ِٓم 

وَرةٌ  ُٗمْؾِفقِفؿْ  َّٓ  ِرَٙموٌل  َٓ  ِْمَ  157 37 َٖمْقعٌ  َو

ََم  ْ  َ ٬َمْقَل   َ   َ ٭َمونَ    ِ َّ َ إِكَّ ِ  ِ َ اُٜمْمِمـ٧ِمَ   َ   ْ  ُ َ  إَِذا    ُ   ُد٥ُمقا   ِ َ  ُ  ِ ِ َوَر١ُمقٮمِفِ     ِ اهللِ   ِ َ إ٨َِم   ُ  ُ  َ ٮمَِقْحُؽؿَ   َ   ْ  َ ِ ُ  ْ َٖمْقـَُفؿْ     َ  ْ  َ 51 44 

ـَ  اهلُل َو٥َمدَ  ِذي ـُقا اٮمَّ وِِلَوِت  َو٥َمِؿُؾقا ِمـُْؽؿْ  َآَم  145 55 اٮمصَّ

ََم  ـُقنَ    ِ َّ َ إِكَّ ُ   َ اُٜمْمِم  ِ  ْ  ُ ـَ     ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   َآَم  َ َ  ُ  ِ ِ َوَر١ُمقٮمِفِ    ِ  ِ ٖمِوهللِ  َ   َ 62 50 

 سورة الفرةان

 ًَ ْ  َ َأَرَأْي  َ  َ ـِ   َ  َذَ   َ  ِ َم َ َ اَتَّ َ ُ إََِلَفُ     َّ  َ
َ   ُ َهَقاهُ    ِ  َ   ًَ ْ  َ َأ٫َمَلْك  َ  َ ْ  ِ ٥َمَؾْقفِ   ُ   ُ ُؽقنُ  َ ٗمَ   َ   َ  45 43 َ  ِ  ً َو٭مِقًًل   َ 

 168 52 َوَٙموِهْدُهؿ اٮمؽو٫مريـ ٗمطع ٫مًل

َ   ُ َو٥ِمَبودُ   ِ ـِ   َ  َْحَ َ ِ اٮمرَّ ـَ      َّ ْ ِذي ِ   َ اٮمَّ ْ  ُ  َ َيْؿُشقنَ     َّ َْرضِ   َ  َ ٥َمَٝم   َ  ْٕ ْ  ِ ا َ ْ   63 181 ،186 

ـَ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   َ َيبِقُتقنَ   َ   َّ ِؿْ   َ  ِ  ِ ْ ٮمَِرِب     َ
ِ ًدا    ً  ١ُمجَّ َّ ُ  64 181 ،186 

 186، 181 65     ٙمفـؿ      ٥مذاب     ٥مـو     اسف      رٖمـو        يؼقٮمقن        واٮمذيـ

 186، 181 66       ً ومؼوموً         ً مستؼراً    ت   ١موء     إهنو

ـَ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ َ  إَِذا  َ   َّ ُ   َأْكَػُؼقا   ِ  َ  ْ  َ   ْ ْ َل ٫ُمقا  َ  ُ   ُيْنِ ِ ْ  ُ   ْ ْ َوَل  َ وا  َ  ُ  َيْؼ٠ُمُ ُ  ْ  َ 67 109،181 ،186 

 186، 181 68     ً آٛمراً      ً إَلوً     اهلل    مع       يد٥مقن  ٓ         واٮمذيـ
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 186، 181 69       اٮمعذاب    ٮمف       يضو٥مػ

 186، 181 70     ً صوِلوً      ً ٥مؿًلً       و٥مؿؾ      وآمـ     ٗموب    مـ    إٓ

 186، 181 71     ً صوِلوً       و٥مؿؾ     ٗموب     ومـ

ورَ         َ يشفدونَ   ٓ         واٮمذيـ  186، 181 72    ه  َ اٮمزه

 ْ وا َل ره
 186، 181، 116 73 َو٥ُمْؿَقوًكو ُصَمًّ  ٥َمَؾْقَفو خَيِ

ـَ  ذي  186، 181 74      ٮمـو  َ  ْ َهْى       رٖمـو        َ يؼقٮمقنَ      َّ   َ واٮمَّ

 سورة الشعراء

٬َْمَرٖم٧ِمَ  ٥َمِشَٞمَٗمَؽ  َوَأكِذرْ  ْٕ  179 214 ا

 سورة النمل

 126 15 ٥ِمْؾًَم  َو١ُمَؾْقََمنَ  ُوودَ َدا َآَٗمْقـَو َوٮَمَؼدْ 

ـْ    ٭ُمؾ   ِم
ٍ
ء  127 16 اُٜمب٧ِمُ  اٮمَػْضُؾ  ََلُقَ  َهَذا إِنَّ  َرْ

 ًْ َو َيو َكْؿَؾيٌ  ٬َموٮَم  128 18 َمَسو٭مِـَُؽؿْ  اْدُٛمُؾقا اٮمـَّْؿُؾ  َأُّيه

ـُقُدهُ  ٮمُِسَؾْقََمنَ  َوُٚم٩ِمَ   127 17 ُٙم

تِل كِْعَؿَتَؽ  َأ٢ْمُؽرَ  َأنْ  َأْوِز٥ْمـِل َرب   ًَ  اٮمَّ  236، 201 19 ٥َم٦َم  َأْكَعْؿ

دَ  ْٞمَ  َوَٗمَػؼَّ  201، 128 20 اَلُْدُهدَ  َأَرى َٓ  ِٕمَ  َمو ٫َمَؼوَل  اٮمطَّ

َٖمـَّفُ  ٥َُمذ   201، 129 21 ٢َمِديًدا ٥َمَذاًٖمو َٕ

ًُ  ٫مؼول ٖمعقد ٪مٞم ٫مؿؽٌ  201 22 َأَٚمط

 َّٓ ِرُج  اٮمَِّذي هللَِِّ َيْسُجُدوا َأ  201 25 اخْلَْىءَ  خُيْ

َّٓ  إٮَِمفَ  َٓ  هللَُّا  201 26 اٮْمَعظِقؿِ  اٮْمَعْرشِ  َربه  ُهقَ  إِ

ًُ  َمو...  ٭َمِريؿٌ  ٭مَِتوٌب  إَِٕمَّ  ُأٮْمِؼَل  إِِن    131 29 َٗمْشَفُدونِ  َٚمتَّك َأْمًرا ٬َمو٣مَِعيً  ٭ُمـْ
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ًُ  َمو...  ٭َمِريؿٌ  ٭مَِتوٌب  إَِٕمَّ  ُأٮْمِؼَل  إِِن    131 30 َٗمْشَفُدونِ  َٚمتَّك َأْمًرا ٬َمو٣مَِعيً  ٭ُمـْ

ًُ  َمو...  ٭َمِريؿٌ  ٭مَِتوٌب  إَِٕمَّ  ُأٮْمِؼَل  إِِن    131 31 َٗمْشَفُدونِ  َٚمتَّك َأْمًرا ٬َمو٣مَِعيً  ٭ُمـْ

ًُ  َمو...  ٭َمِريؿٌ  ٭مَِتوٌب  إَِٕمَّ  ُأٮْمِؼَل  إِِن    131 32 َٗمْشَفُدونِ  َٚمتَّك َأْمًرا ٬َمو٣مَِعيً  ٭ُمـْ

يٍ  إٮَِمْقِفؿْ  ُمْر١ِمَؾيٌ  َوإِِن   ِديَّ  131 35 ِِبَ

 131 34 َأ٫ْمَسُدوَهو ٬َمْرَييً  َدَٛمُؾقا إَِذا اْٜمُؾقكَ  إِنَّ 

ْ  ُ اِْلَْؿدُ   ُ  ِ ٬ُمؾِ  َ ِ  ِ ٥ِمَبوِدهِ   َ  َ ٥َمَٝم   َ  َ َ ٌ َو١َمًَلمٌ    َِِّ هللَِِّ    ْ   َ  ِ 59 117 

ـْ  َ  َ َٛمَؾَؼ   َ  َّ ْ َأمَّ ََمَواِت    َ َ   ِ اٮمسَّ َْرَض      َّ َ ْٕ ْ  َ َوا َ َ  َ َوَأْكَزَل   َ   ْ  ْ  َ ُ  ْ ٮَمُؽؿْ   َ  ـَ   َ     ِ  َ ِم
ِ
ََمء  اٮمسَّ
ِ
 117 60 َ   ً َموءً      َّ َ 

ـْ  َ  َ َٙمَعَؾ   َ  َّ ْ َأمَّ َْرَض    َ ْٕ ْ  َ ا َ ً  ٬َمَراًرا    ْ   َ َ  َ َوَٙمَعَؾ   َ  َ ًَلََلَو ِ ِٛم   َ  َ  َ ً  َأهْنَوًرا   َ  َ ْ  َ 61 117 

ـْ  ِ  ُ َُيِقُى   َ  َّ ْ َأمَّ َ  َّ اْٜمُْضَطرَّ    ُ ْ ُ ْ َ  إَِذا    َ   ُ َد٥َموهُ    ِ ْ  ِ ُ َوَيْؽِشُػ   َ   َ قءَ   َ   117 62    ه  َ اٮمسه

ـْ  ُ  ْ َُّيِْديُؽؿْ   َ  َّ ْ َأمَّ   ِ ْ ُ  َ ِ ٤ُمُؾََمِت    ِ ِٓم    َ ْ  َ  اٮْمَٟم    ُ  ْ  ِ َواٮْمَبْحرِ      َ  ْ   َ 63 117 

ـْ  َ  ُ َيْبَدأُ   َ  َّ ْ َأمَّ  ْ ْ  َ اخْلَْؾَؼ   َ  َ ُ  ُ ُيِعقُدهُ   ُ  َّ ُ٘مؿَّ     ْ   ِ ـْ   ُ  َ  ْ َوَم ُ  ْ َيْرُز٬ُمُؽؿْ   َ   ُ  ُ  ْ ـَ   َ     ِ  َ ِم
ِ
ََمء  اٮمسَّ
ِ
َْرضِ      َّ َ  ْٕ ْ  ِ َوا َ ْ   َ 64 117 

ـْ  َكْح٩ُمُ  َوَيْقمَ  يٍ  ٭ُمؾ   ِم  15 83 ٫َمْقًٙمو ُأمَّ

 سورة القصص

 18 4 إَْرضِ  ِٓم  ٥َمًَل  ٫مِْر٥َمْقنَ  إِنَّ 

ـَ  َموءَ  َوَردَ  َوَٜمَّو  15 23 َمْدَي

ـْ  َوَكَز٥ْمـَو يٍ  ٭ُمؾ   ِم  15 75 ٢َمِفقًدا ُأمَّ

ـْ  ٮَمفُ  ٭َمونَ  ٫َمََم  وَكفُ  ٫مَِئيٍ  ِم  19 81 َيـُْْصُ

 بوتسورة العنك

 87 1   لأ

َٚمِسَى  ن اٮمـَّوُس  أَ ٭ُمقا أَ ٠ْمَ  87 2 ُي



      

 - 258 - 

 الفيارس العامة

 الصفحة رةم اآلية اآلية

ُٖمقا َوإِنْ  َب  ٫َمَؼدْ  ُٗمَؽذ  ـْ  ُأَمؿٌ  ٭َمذَّ  15 18 ٬َمْبؾُِؽؿْ  ِم

ـَ  ِذي  159 69 ١ُمُبَؾـَو ٮَمـَْفِدَيـَُّفؿْ  ٫مِقـَو َٙموَهُدوا َواٮمَّ

 سورة الروم

ـْ  ِ  ْ َوِم َ   ِ ِ آَيوٗمِفِ   َ  ْ  ُ َٛمْؾُؼ     ََمَواِت    َ َ   ِ اٮمسَّ َْرضِ      َّ َ ْٕ ْ  ِ َوا َ ْ   َ 22 152 

ـَ  ـَ مِ  ِذي ٬ُمقا اٮمَّ  16 32 ٢ِمَقًعو َو٭َموُكقا ِديـَُفؿْ  ٫َمرَّ

 سورة لقمان

ًَلةَ  َأ٬ِمؿِ  ُٖمـَلَّ  َيو  176 17 ٖمِوْٜمَْعُروِف  َوْأُمرْ  اٮمصَّ

 َٓ رْ   َ  َ َو كَ   ُ  َ   ْ ُٗمَصع   109 18  ِ  َّ  ِ ٮمِؾـَّوسِ    َ َّ َ َٛمدَّ

ْ  ِ ْ َوا٬ْمِصدْ  ِ  َ َمْشِقَؽ    ِ ِٓم   َ   ْ  ُ ْ َوا٪ْمُضْض   َ  ْ ْ  ِ َ  َصْقٗمَِؽ   ِ  ِمـ  َ   َ  19 53 ،109 

 سورة األحزاب

ًْ ٬َمو َوإِذْ   18 13 َيْثِرَب  َأْهَؾ  َيو ِمـُْفؿْ  ٣َموِئَػيٌ  ٮَم

ْ  إَْٚمَزاَب  ََيَْسُبقنَ   17 20 َيْذَهُبقا َل

َ  ْ ٮَمَؼدْ  ُ  ْ ٮَمُؽؿْ   َ   َ ٭َمونَ   َ  َ  ٌ ُأ١ْمَقةٌ     َِّ اهللَِّ  َ  ُ  ِ َر١ُمقلِ    ِ ِٓم   َ   153، 93 21   َ َ َ ٌ َٚمَسـَيٌ   ُ  ْ

ـُقنَ  َرَأى َوَٜمَّو  17 22 إَْٚمَزاَب  اُٜمْمِم

ـَ   90 23 ٥َمَؾْقفِ  اهللََّ ٥َموَهُدوا ومَ  َصَد٬ُمقا ِرَٙموٌل  اْٜمُْمِمـ٧ِمَ  ِم

 سورة سبأ

َ  َوَمو ُ  ْ َأْكَػْؼُتؿْ   َ   ْ  َ  ْ ـْ   َ     ِ  ْ ِم
ٍ
ء  َرْ
ٍ
 ْ ُ  َ ٫َمُفقَ    َ ؾُِػفُ   َ  ُ  ُ خُيْ ِ ْ ُ  َ َوُهقَ    ُ ُ َٛمْٞمُ   َ  اِز٬ِم٧مَ    َ ْ ِ  َ اٮمرَّ  ِ  َّ    39 55 

 سورة فاطر

ْقَطونَ  إِنَّ   16 6 ٥َمُدو   ٮَمُؽؿْ  اٮمشَّ

 َٓ  195 18 ُأْٛمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َٗمِزرُ  َو
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ـْ  َوإِنْ  يٍ  ِم َّٓ  ُأمَّ  15 24 َكِذيرٌ  ٫مِقَفو ًَل َٛم  إِ

 ْ ْ َأَل  َ َ  َ َأكَزَل     ََّ اهللََّ  َ  َّ َأنَّ   َ  َ َٗمرَ   َ  ـَ   َ   ََمء  ِ  َ ِم َ  ْ َ ٫َمَلْٛمَرْٙمـَو  َ   َموء     َّ َ اٮمسَّ ْ  َ َ   ٍ َ٘مَؿَراٍت    ِ ِ ٖمِفِ   َ   َ  َ 27 151 

ـَ  ِ  َ َوِم َواب       َّ  ِ اٮمـَّوسِ   َ  َ     َواٮمدَّ َْكَعومِ   َ    َّ ْٕ َ   ِ َوا  ْ َ َ  ِ ٌ ُّمَْتؾٌِػ   َ   ْ ْ َ  ُ  ُ َأٮْمَقاُكفُ    ُ  ْ  َ 28 151 

 16 42 ٙموءهؿ ٮمئـ أيَمهنؿ ٙمفد ٖموهلل وأ٬مسؿقا

ً  ١ْمتِْؽَبوًرا ا   َ  ْ َ    ِ ِٓم    ْ ِ ْٕ َ ا ْ  َ َوَمْؽرَ   ْ  ِ ْرضِ   ْ  َ ق ئِ   َ   159 43    َّ   ِ اٮمسَّ

 سورة يس

َشلْ  َوإِن  8 43 ُكْغِر٬ْمُفؿْ  كَّ

 8 44 ِٚم٧مٍ  إ٨َِم  َوَمَتو٥ًمو

 سورة الصافات

َ  ِ ِ ٢ِمقَعتِفِ   ِ  ِمـ  َ  ِ َّ َوإِنَّ  ْٖمَراِهقؿَ    ِ  ِ   َ إَلِ   َ  ْ ِ َ  83 120 

فُ    َ  َٙموء   ِ ْ إِذْ  ْ  ٍ ٖمَِؼْؾٍى   َ  َّ ُ َرٖمَّ  َ  120 84  َ ِ  ٍ ١َمؾِقؿٍ    ِ

َٖمِقفِ   َ   َ ٬َموَل    ِ ْ إِذْ  ِٕ ِ  ِ َ ِ  ِ َو٬َمْقِمفِ    ِ  ْ  َ َ  َموَذا  َ  ُ  ُ َٗمْعُبدُ   َ    ْ  120 85   َ ونَ َ 

ً  َأِئْػًؽو  ْ  ِ َ ً آَِلَيً   َ   ِ ُ   َ ُٗمِريُدونَ     َِّ اهللَِّ  ُ   َ ُدونَ       ِ  ُ 86 120 

ُ  ٤َمـهُؽؿ  َ  َ ٫َمََم  َ    ٖمَِرب    َ  ه ِ َ اٮْمَعوَٜم٧ِمَ    ِ  َ   َ  ْ   87 120 

َ  َ ٫َمـََظرَ  َ  ً َكْظَرةً   َ  َ  ْ ُ   ِ اٮمـهُجقمِ    ِ ِٓم   َ   120 88    ه

َ   َ ٫َمَؼوَل  ِ   ٌ ١َمِؼقؿٌ    ِ   إِِن    َ  َ  89 120 

ْقا ْ  ٫َمَتَقٮمَّ َّ  َ  َ ـَ   َ  ْ ُ ٥َمـْفُ   َ  ِ   َ ُمْدٖمِِري ِ  ْ  ُ 90 120 

َ   َ ٫َمَراغَ  ِ  ْ آَِلَتِِفؿْ    ِ َ إ٨َِم   َ  ِ َ  ِ َ   َ ٫َمَؼوَل     ُ   َ َٗمْل٭ُمُؾقنَ    َ َٓ  َ أَ   َ   ُ  ْ  َ 91 120 

ُ  ْ ٮَمُؽؿْ   َ  َمو ُ   َ َٗمـطُِؼقنَ    َ َٓ   َ  ِ   َ 92 120 

َ   َ ٫َمَراغَ  ِ  ْ ٥َمَؾْقِفؿْ   َ   ْ  َ ًٖمو  َ  ً  ََضْ ْ ِ  ِ ٖمِوٮْمَقِؿ٧مِ    َ  َ  ْ  ِ  93 120 
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ُ   ٫َمَل٬ْمَبُؾقا  َ  ْ  َ ْ  ِ إٮَِمْقفِ   َ   َ ِ  ه  َ َيِز٫مهقنَ    ِ  َ 94 120 

ُ   َ َأَٗمْعُبُدونَ   َ   َ ٬َموَل   ُ  ْ  َ ُ   َ َٗمـِْحُتقنَ   َ  َمو  َ   ِ ْ  َ 95 120 ،122 

ُ  ْ َٛمَؾَؼُؽؿْ   َ   َُّ َواهللَُّ  َ  َ َ  َوَمو   َ ُ   َ َٗمْعَؿُؾقنَ   َ   َ  ْ  َ 96 120 ،122 

 122 98 ٭َمْقًدا ٖمِفِ  وا٫َمَلَرادُ 

 سورة ص

ـَ  َمْفُزومٌ  ُهـَوٮمَِؽ  َمو ُٙمـْدٌ   17 11 إَْٚمَزاِب  ِم

 17 13 إَْيَؽيِ  َوَأْصَحوُب  ٮُمقطٍ  َو٬َمْقمُ  َوَ٘مُؿقدُ 

 99، 97 26 َٛمؾِقَػيً  َٙمَعْؾـَوكَ  إِكَّو َداُوودُ  َيو

 127 35 ِٕم  ا٪ْمِػرْ  َرب   ٬َموَل 

 سورة الزمر

 89 11 اهللََّ َأ٥ْمُبدَ  َأنْ  ْرُت ُأمِ  إِِن   ٬ُمْؾ 

 ًَ  8 19 اٮمـَّورِ  ِٓم  َمـ ُٗمـِؼذُ  َأ٫َمَلك

 سورة غافر

 ًْ يٍ  ٭ُمؾه  َوََهَّ ؿْ  ُأمَّ  17، 15 5 ٮمَِقْلُٛمُذوهُ  ٖمَِر١ُمقَِلِ

ِذي َو٬َموَل  ـَ  اٮمَّ  17 30 إَْٚمَزاِب  َيْقمِ  ِمْثَؾ  ٥َمَؾْقُؽؿْ  َأَٛموُف  إِِن   ٬َمْقمِ  َيو َآَم

 سورة فصمت

ًْ  ٬َمدْ  ُأَمؿٍ  ِٓم  اٮمَؼْقُل  ٥َمَؾْقِفؿُ  ؼَّ َوَٚم   15 25 َٛمَؾ

 سورة الشورى

يً  ََلََعَؾُفؿْ  اهلُل ٢َموءَ  َوٮَمقْ   15 8 َواِٚمَدةً  ُأمَّ

ُ   َأ٬ِمقُؿقا  َ  ْ َأنْ    ِ ـَ   َ  ي َٓ         َ اٮمد  ٬ُمقا  َ  َ َو ُ   َٗمَتَػرَّ َّ  َ  َ  33 13  ِ  ِ ٫مِقفِ   َ 
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عَ  َ َ َذَ ُ  ْ ٮَمُؽؿْ    َ ـَ   َ  ـِ   ِ  َ ِم ي  34 14 ُ   ً ُكقًٚمو   ِ ِ ٖمِفِ   َ  َّ َوّصَّ   َ  َمو        ِ اٮمد 

َ  ِ َ ٫َمؾَِذٮمَِؽ  ْ  ُ ٫َموْدعُ   َ  ِ ِ  ْ َوا١ْمَتِؼؿْ   َ    َ ْ  َ ُأِمْرَت   َ  َ ٭َمََم   َ   ْ  ِ  ُ 15 34 ،36 ،46 

 193 27 ٮمعبوده اٮمرزق اهلل ٖمسط وٮمق

 198، 73 38 َٖمْقـَُفؿْ  ٢ُمقَرى َوَأْمُرُهؿْ 

ََمَواِت  ُمْؾُؽ  هللِ  194 49 َوإَْرضِ  اٮمسَّ

ُٙمُفؿْ  َأوْ   194 50 َوإَِكوً٘مو ُذ٭ْمَراًكو ُيَزو 

 سورة الزخرف

ُ   ٬َموٮُمقا  َ  ْ َٖمْؾ  و  َ   َ  َوَٙمْدَكو   ِ َّ إِكَّ  ْ َ  َآَٖموَءَكو  َ  َ  َ   َ يٍ   َ  َ ٥َمَٝم   َ   15، 4 22 ُ  َّ ٍ ُأمَّ

َ  َوَٙمْدَكو   ِ َّ إِكَّو  ْ َ  َآَٖموَءَكو  َ  َ  َ   َ يٍ   َ  َ ٥َمَٝم   َ  و  ُ  َّ ٍ ُأمَّ ِ  ْ َآَ٘موِرِهؿْ   َ  َ ٥َمَٝم   َ  ِ َّ َوإِكَّ  ِ   َ ُ   َ ُمْؼَتُدونَ   َ   َ  ْ  ُ 23 33 ،45 

 َٓ يً  اٮمـَّوُس  َيُؽقنَ  َأنْ  َوٮَمْق  15 33 َواِٚمَدةً  ُأمَّ
ـَ ٤َمَؾُؿتقا ِمت تِذي ـْ َٖمْقـِِفْؿ ٫َمَقْيتٌؾ ٮمِؾَّ ـْ ٥َمتَذاِب َيتْقٍم ٫َموْٛمَتَؾَػ إَْٚمَزاُب ِم

 َأٮمِقؿٍ 
65 17 

 سورة الجاثية

يٍ  ٭ُمؾَّ  َوَٗمَرى  15 28 َٙمو٘مَِقيً  ُأمَّ

 سورة األحقاف

ـَ  ُأوٮَمِئَؽ  ِذي  15 18 اٮمَؼْقُل  ٥َمَؾْقِفؿُ  َٚمؼَّ  اٮمَّ

ـَ  اٮمَعْزمِ  ُأوٮُمق َصَٟمَ  ٭َمََم  ٫َموْصِٟمْ  ١ُمؾِ  ِم  93 35 اٮمره

 سورة محمد

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ وا إِنْ  َآَم ٭ُمؿْ  اهللَ َٗمـُْْصُ  183 7 َيـُْْصْ

 سورة الفتح
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ـَ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ  َ  َ ُيَبوِيُعقَكَؽ     َّ  ِ   َ ََم   ُ  ُ   َ ُيَبوِيُعقنَ    ِ َّ َ إِكَّ  ِ   َ ْ  َ ٫َمْقَق     ِ اهللِ  َ  ُ َيدُ     َ اهللَ  ُ  ِ  ِ ْ َأْيِدُّيِؿْ   َ   ْ  َ 10 63 ،227 

َ  ْ ٮَمَؼدْ  َ َرِضَ   َ 
ـِ     ُ اهلُل  َ  ِ ِ  ِ َ اُٜمْمِمـ٧ِمَ   َ  ِ ٥َم  ْ  ُ ُ  َ  َ ُيَبوِيُعقَكَؽ    ِ ْ إِذْ      ِ   َ  ُ   ًَ ْ َ ََتْ َجَرةِ    َ َ  ِ اٮمشَّ  َ َّ    18 63 

دٌ  َ َّ ٌ ُِمَؿَّ ـَ     ِ اهللِ  َ  ُ  ُ َر١ُمقُل    ُ ِذي ِ   َ َواٮمَّ َ  ُ َمَعفُ   َ   َّ ، 161، 101، 72أ،  29 َ 
185 ،186 ،196 

 سورة الحجرات

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ  145 6 ٫َمو١ِمٌؼ  َٙموَء٭ُمؿْ  إِنْ  َآَم

َ   ِ ٣َموِئَػَتونِ   َ  ِ َوإِن  َ  ِ ـَ   َ   ِ  ِ َ اْٜمُْمِمـ٧ِمَ   ِ  َ ِم  ْ ُ ْ ُ   ا٬ْمَتَتُؾقا     َ  َ  ْ ُ   ٫َمَلْصؾُِحقا    ِ ْ  َ ُ  َ َٖمْقـَُفََم   َ  َ  ْ  َ 9 18 ،100 

َ  ْ َيْسَخرْ    َ َٓ  ـْ   َ   ٌ ٬َمقمٌ   َ  ْ ْ  ٍ ٬َمْقمٍ   ِ  ْ ِم  َ 11 5، 182 ،188 

َو  َ  َيو َ َأُّيه ـَ   َ  ه ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   آَم  َ ُ   اْٙمَتـُِبقا    ِ  َ ً  ٭َمثًِٞما    ْ ـَ   َ  ِ ـ       َ م   189، 188، 182 12    َّ   اٮمظَّ

َو  َ  َيو َ َأُّيه و     َّ  ُ اٮمـَّوُس   َ  ه ُ  َٛمَؾْؼـَو٭ُمؿ   ِ َّ إِكَّ  َ  ْ  َ ـ   َ َ  ٍ َذ٭َمرٍ      م  َ  َوُأكَثك  َ    ُ  َ 13 138 ،182 ،188 ،
189 

ََم  ـُقنَ    ِ َّ َ إِكَّ ُ   َ اْٜمُْمِم  ِ  ْ ُ ْ ـَ     ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   آَم  َ َ  ُ  ِ ِ َوَر١ُمقٮمِفِ    ِ  َِّ ٖمِوهللَِّ     َ 15 86 ،87، 167 ،
185 

                ١مقرة اٮمذاريوت

ًُ  َوَمو َـّ  َٛمَؾْؼ ْكَس  اَْلِ َّٓ  َواإْلِ  158 56 ٮمَِقْعُبُدونِ  إِ

 سورة الرحمن

ََمءَ   194 7 اْٜمِقَزانَ  َوَوَوعَ  َر٫َمَعَفو َواٮمسَّ

 َّٓ  194 8 اْٜمِقَزانِ  ِٓم  َٗمْطَغْقا َأ

 194 9 ٖمِوٮْمِؼْسطِ  اٮْمَقْزنَ  َوَأ٬ِمقُؿقا

َ   َٙمَزاء  َ  ْ َهْؾ  ْٚم    َ ِ ْ اإْلِ َّٓ    َ  ِ َسونِ   ْ ْٚمَسونُ    ِ َّ إِ ِ ْ َ  ُ اإْلِ ْ   60 159 

 سورة الحديد

 162، 97 25 ٖمِوٮْمَبق ـَوِت  ُر١ُمَؾـَو َأْر١َمْؾـَو ٮَمَؼدْ 
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َ  ْ ٮَمَؼدْ  ْ  َ َأْر١َمْؾـَو  َ  َ  ْ َ  َ ُر١ُمَؾـَو  َ  َ    َ  ِ ٖمِوٮْمَبق ـَوِت   ُ  ُ  ْ ْ  َ َوَأكَزٮْمـَو   ِ   َ   َ ُ  ُ َمَعُفؿُ   َ   َ َ   َ اٮْمؽَِتوَب   َ 
ِ  ْ   26 97 

 150 28 اهلل اٗمؼقا آمـقا اٮمذيـ أُّيو يو

 سورة المجادلة

َ  ِ َيْر٫َمعِ   ْ ـَ     َُّ اهللَُّ  َ  ِذي ِ   َ اٮمَّ ـُقا    َّ ُ   آَم  َ ُ  ْ ِمـُؽؿْ     ـَ   ِ   ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُ   ُأوُٗمقا  َ   َّ ْ  َ اٮْمِعْؾؿَ   ُ    ِ  ْ   11 153 

ْقَطونُ  ٥َمَؾْقِفؿُ  ا١ْمَتْحَقذَ   16 19 اهللِ ِذ٭ْمرَ  ٫َمَلْكَسوُهؿْ  اٮمشَّ

 َٓ  88 22 اُٜمْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  اهللِ ِٚمْزَب  إِنَّ  َأ

 سورة الحشر

َ   َ َأ٫َموءَ   َ  َمو ـْ   َ  ُ  ِ ِ َر١ُمقٮمِفِ   َ  َ ٥َمَٝم     ُ اهلُل  َ  ْ  ِ َأْهؾِ   ِ  ْ ِم َ  اٮمُؼَرى  َ   ُ    7 55 

 
ِ
ـَ  ٮمِْؾُػَؼَراء ـَ  اُٜمَفوِٙمِري ِذي ـْ  ُأْٛمِرُٙمقا اٮمَّ  164، 86 8 ِديوِرِهؿْ  ِم

ـَ  ِذي ِ   َ َواٮمَّ ُؤوا  َ   َّ ُ   َٗمَبقَّ َّ  َ ارَ   َ  يََمنَ      َّ  َ اٮمدَّ ِ  َ َ َواإْلِ ِ  ْ ٬َمْبؾِِفؿْ   ِ  ِمـ  َ   ْ ِ  ْ  َ 9 164 

 ْ ْ َأَل  َ  َ إ٨َِم   َ  َٗمر  َ 
ـَ    ِ ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   َكو٫َمُؼقا    َّ  َ ُ   َ َيُؼقٮُمقنَ   َ     ُ ْٛمَقاهِنِؿُ   َ  ِ ُ إِلِ ِ   َ ْ ِ ِ  11 35 

ـَ  ِذي ـَو َيُؼقٮُمقنَ  َٖمْعِدِهؿْ  ِمـ َٙموُؤوا َواٮمَّ  35 13 ٮَمـَو ا٪ْمِػرْ  َرٖمَّ

 سورة الممتحنة

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ ي َٗمتَِّخُذوا َٓ  آَم ٭ُمؿْ  ٥َمُدو   205 1 َأْوٮمَِقوء َو٥َمُدوَّ

ًْ  ٬َمدْ   205 4 إِْٖمَراِهقؿَ  ِٓم  َٚمَسـَيٌ  ُأ١ْمَقةٌ  ٮَمُؽؿْ  ٭َموَك

ًْ  ٬َمدْ   206، 72 8 اِهقؿَ إِْٖمرَ  ِٓم  َٚمَسـَيٌ  ُأ١ْمَقةٌ  ٮَمُؽؿْ  ٭َموَك

َو  َ  َيو َ َأُّيه َ  إَِذا     َّ ِ ه اٮمـَّبِله   َ  ه َ  َ َٙموَءكَ    ِ ِ  َ  ُ اُٜمْمِمـَوُت    َ   ْ  ُ ْ  َ َ ُيَبوِيْعـََؽ      ِ   َ  ُ 12 64 

 سورة الصف

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ َ  َآَم  131 2 َٗمْػَعُؾقنَ  َٓ  َمو َٗمُؼقٮُمقنَ  ِل

ىه     َ اهللَ   ِ َّ إِنَّ 
 ه َُيِ
ِ
ـَ    ُ ِذي ِ   َ اٮمَّ ُ   َ ُيَؼوٗمُِؾقنَ     َّ ِ   َ و   َ ِ  ِ ِ ١َمبِقؾِفِ    ِ ِٓم   ُ   171، 72 4  َ ًّ َصػًّ
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ُ   َ يُدونَ ُ  ِ ُيرِ  ُ   ٮمُِقْطِػُئقا     ِ  ْ  ُ ِ ِ  ْ ٖمَِل٫ْمَقاِهِفؿْ     ِ اهللِ  ُ   َ ُكقرَ      ِ   َ  ْ  َ ِ  8 34 

ِذي ُهقَ  ـِ  ٖمِوَلَُدى َر١ُمقٮَمفُ  َأْر١َمَؾ  اٮمَّ  104 9 اِلَؼ   َوِدي

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ ُؽؿْ  َهْؾ  َآَم  133 10 َأُدٮمه

ـُقنَ  وِهُدونَ  َوَر١ُمقٮمِفِ  ٖمِوهللِ ُٗمْمِم  168، 133 11 َوُْمَ

 168، 133 12 قَٖمُؽؿْ ُذكُ  ٮَمُؽؿْ  َيْغِػرْ 

بهقهَنَو َوُأْٛمَرى
ـَ  َكْْصٌ  َُتِ  133 13 اهللِ ِم

َو َيو ـَ  َأُّيه ِذي ـُقا اٮمَّ  134، 133 14 اهللِ َأْكَصورَ  ٭ُمقُكقا َآَم

 سورة الجمعة

ًِ  ٫َمنَِذا ًَلةُ  ٬ُمِضَق وا اٮمصَّ َْرضِ  ِٓم  ٫َموكَت٩ِمُ ْٕ  156 10 ا

 سورة القمم

َؽ  ِِلُْؽؿِ  ٫َموْصِٟمْ   220 48 َرٖم 

 221 4 ٥َمظِقؿٍ  ُٛمُؾٍؼ  ٮَمَعٝم َوإِكََّؽ 

 سورة الحاةة

 114 12 َوا٥ِمَقيٌ  ُأُذنٌ  َوَٗمِعَقَفو َٗمْذ٭مَِرةً  ٮَمُؽؿْ  ٮمِـَْجَعَؾَفو

 سورة المدثر

َو رُ  َيوَأُّيه ٘م   80 1 اُٜمدَّ

 80 2 ٫َمَلْكِذرْ  ٬ُمؿْ 

َؽ  ْ  َوَرٖمَّ  80 3 ٫َمَؽٟم 

   ١مقرة اٮمؼقومي

 195 14 ٥َمظِقؿٍ  ٍؼ ُٛمؾُ  ٮَمَعٝم َوإِكََّؽ 
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 195 15 َمَعوِذيره َأٮْمَؼك َوٮَمقْ 

 سورة عبس

 138 1 َوَٗمَق٨مَّ  ٥َمَبَس 

 138 2 ا٥َْٕمَؿك َٙموَءهُ  َأنْ 

فُ  ُيْدِريَؽ  َوَمو ك ٮَمَعؾَّ ٭مَّ  138 3 َيزَّ

رُ  َأوْ  ٭مَّ ٭ْمَرى ٫َمَتـَْػَعفُ  َيذَّ  138 4 اٮمذ 

و ـِ  َأمَّ  138 5 ا١ْمَتْغـَك َم

 ًَ ىَٗمَص  ٮَمفُ  ٫َمَلْك  138 6 دَّ

َّٓ  ٥َمَؾْقَؽ  َوَمو ك َأ ٭مَّ  138 7 َيزَّ

و ـْ  َوَأمَّ  138 8 َيْسَعك َٙموَءكَ  َم

 138 9 خَيَْشك َوُهقَ 

 ًَ ك ٥َمـْفُ  ٫َمَلْك  138 10 َٗمَؾفَّ

 ًَ ك ٥َمـْفُ  ٫َمَلْك  138 11 َٗمَؾفَّ

 سورة العمق

َ  ْ ا٬ْمَرأْ   ْ َؽ    ِ  ْ ِ ٖمِو١ْمؿِ     ِذي  َ    َ َرٖم  ِ  اٮمَّ َ  َ َٛمَؾَؼ     َّ َ  1 150 

َ  َ َٛمَؾَؼ  كَسونَ    َ ِ  َ  َ اإْلِ َ  ٍ ٥َمَؾٍؼ    ْ ـْ  ِ مِ     ْ  َ 2 150 

َ  ْ ا٬ْمَرأْ   ْ َؽ     َ  ه َ َوَرٖمه ٭َْمَرمُ   َ  ْٕ َ  ُ ا  ْ َ ْ   3 150 

ِ  اٮمَِّذي َ  ِ ٖمِوٮْمَؼَؾؿِ   َ  َّ َ ٥َمؾَّؿَ     َّ  َ  ْ  ِ  4 150 

كَسونَ   َ  َّ َ ٥َمؾَّؿَ  ِ  َ  َ اإْلِ ْ   َ  َمو    ْ ْ َل َ  ْ َيْعَؾؿْ   َ   ْ  َ 5 150 

 سورة البينة
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َّٓ  ُأِمُروا َوَمو  89 5 اهللََّ ٮمَِقْعُبُدوا إِ

   ١مقرة اٮمزٮمزٮمي

َ  ٫َمَؿـ َ  ْ َيْعَؿْؾ   َ   ْ َ   َ ِمْثَؼوَل   َ   ْ ةٍ   ِ  ا  َ  َّ ٍ َذرَّ ً َٛمْٞمً  159 7  ُ هُ َ  َ َيرَ    َ ْ

َ  َوَمـ َ  ْ َيْعَؿْؾ   َ   ْ َ   َ ِمْثَؼوَل   َ   ْ ةٍ   ِ  ا  َ  َّ ٍ َذرَّ ًّ َذًّ َ  ُ َيَرهُ    َ  َ 8 159 

 سورة العصر

 172 1 َواٮْمَعْْصِ 

كَسونَ  إِنَّ   172 2 ُٛمْن  ٮَمِػل اإْلِ

ْٟمِ  َوَٗمَقاَصْقا ٖمِوِْلَؼ    172 3 ٖمِوٮمصَّ
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 الصفحة طرف الحديث
ث ة    63 ً    ى ى ف ي س ف ر ً  ى   ى ى ى  ى ى ى ه إ ذ ا خ ر ج  ث بل 

ت ع اط ف ه ـ   ت ك اد ه ـ  ك  م ن يف  ف ي ت ر اح م ه ـ  ك  ً  ٍ ت ر ل الم ؤ  ً ٍ   ى ى ى  يً  ً ٍ   ى ى ى     ً ٍ ً  ً  ى ً    ى ى  ي  55  ى ى     ي
 172، 42 الديف النصيحة

م ـ  ف يم ا أ ح ب  ك ك ر     ٍ ً ً  ً   ى   ى ى    ى ى ً ى الس م ع  ك الط اع ة  ع م ى الم ر ء  الم س  ً     ي ٍ  ي  ى      ى ي  ى ى     ى ٍ      46 ،66 
ياكـ كالفرقة   59، 27د،                                 عميكـ بالجماعة كا 

 42 كممة حؽ عند إماـ جائر
 61 ال تحاسدكا كال تدابركا كال تباغضكا
 ج ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس
 39 لتنقضف عرل اإلسبلـ عركة عركة

 67 كساقيها، كشاربها، لعف اهلل الخمر
 38 ليبمغف هذا األمر ما بمغ الميؿ كالنهار

 45، 44 مف أطاعني فقد أطاع اهلل
 3 المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل 

 164، 132 المؤمف لممؤمف كالبنياف المرصكص 
ف بني إسرائيؿ افترقت عمى اثنتيف كسبعيف فرقة  61                                               كا 

 67، 42 كأف تناصحكا مف كال  اهلل أمركـ
 66، 27 كلك استعمؿ عميكـ عبد يقكدكـ بكتاب اهلل

 64 كمف مات كليس في عنق  بيعة 
 د يد اهلل مع الجماعة

 188 راحمهـمثؿ المؤمنيف في تكادهـ كت
 177، 66 سمطاف جائرعند كممة حؽ 
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 فَرس األعالو املرتجه هله: ثالجًا

 اسم العمم الصفحة
94، 103، 121، 123، 135، 

139، 140، 163، 175، 
179، 186، 207 

 سيد قطب

 محمد الطاهر بف عاشكر 137
 ابف كثير 122، 106

 ابف مسعكد 111، 24، 23
 أبك بكر الصديؽ 146، 42
 أحمد بف حنبؿ 66، 42

 حمد ياسيفأ 229 ،228 ،165 ،154 ،52
 ربعي بف عامر 51، 37

 الشككاني 175، 173، 165، 151، 63
 الطبرم 106، 45، 24

 عبد اهلل عزاـ  219
 العز بف عبد السبلـ 66، 42

 عمي بف أبي طالب 60
 عمر بف الخطاب 68، 42
 فتحي يكف ك
 القرطبي 68، 42
 لماكردما 168، 46

106 ،116 ،120 ،123 ،
137 ،174 

 محمد رشيد رضا

 يكسؼ القرضاكم 152
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 َرس املصادر واملراجعفرابعًا: 
مكتبػػػة نػػػزار مصػػػطفى البػػػاز ػ المممكػػػة العربيػػػة ، 3ط، تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ، ابػػػف أبػػػي حػػػاتـ .1

 .ق 1419، السعكدية

 .ـ 1997، دار الكطف الرياض، 1ط، مسند ابف أبي شيبة، ابف أبي شيبة .2

ق  1417، دار الكتاب العربي ػ بيركت ػ لبناف، 1ط، الكامؿ في التاريخ، عز الديف، ابف األثير .3
 .ـ1997ػ 

 .دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، بدائع السمؾ في طبائع الممؾ، ابف األزرؽ .4

مؤسسػػػة ، كالنظػػائرنزهػػػة األعػػيف النػػكاظر فػػي عمػػـ الكجػػك  ، أبػػك الفػػرج بػػف محمػػد، ابػػف الجػػكزم .5
 .ـ1984، لبناف ػ بيركت، الرسالة

 .ق1422، دار الكتاب العربي ػ بيركت، 1ط، زاد المسير في عمـ التفسير، ابف الجكزم .6

 -هػػػ 1411، دار الكتػػب العمميػػة ػ بيػػركت، 1ط، إعػػبلـ المػػكقعيف عػػف رب العػػالميف، ابػػف القػػيـ .7
 ـ.1991

يػػاؾ نسػػتعيفمػػدارج السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نع، ابػػف القػػيـ .8 دار الكتػػاب العربػػي ػ ، 3ط، بػػد كا 
 .ـ1996 -هػ  1416، بيركت

 .دار الكتب العممية ػ بيركت، مفتاح دار السعادة، ابف القيـ .9

 .دار الكتب العممية ػ بيركت، الزهد كالرقائؽ، ابف المبارؾ .10

 .ق 1381، مكتبة الخانجي ػ القاهرة، مجاز القرآف، عمر، ابف المثنى .11

 .ـ 2007ق ػ  1425، بةالحس، ابف تيمية .12

كزارة الشػػػػئكف اإلسػػػػبلمية ، 1ط، السياسػػػػة الشػػػػرعية فػػػػي إصػػػػبلح الراعػػػػي كالرعيػػػػة، ابػػػػف تيميػػػػة .13
 .هػ  1418، كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ػ المممكة العربية السعكدية

 .دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع، تحقيؽ محمد عزيز شمس، جامع المسائؿ، ابف تيمية .14

 -هػػ  1406، جامعة اإلمػاـ محمػد بػف سػعكد اإلسػبلمية، 1ط، هاج السنة النبكيةمن، ابف تيمية .15
 ـ. 1986

 .دار الكتب العممية بيركت، 1ط، مسند أحمد، أحمد، ابف حنبؿ .16

 ـ. 1973بيركت ، مكتبة المدرسة كدار الكتاب المبناني، 3ط ، تاريخ ابف خمدكف، ابف خمدكف .17
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 .ـ1993ق ػ 1414، ـ ػ بيركتدار القم، 1ط، عيكف األثر، ابف سيد الناس .18

 .ـ1992 -هػ 1412، دار الفكر ػ بيركت، 2ط، رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف .19

 ـ 1996ق ػ  1416، دار ابف حـز ػ بيركت، 1ط، تفسير القرآف، العز، ابف عبد السبلـ .20

، القػػاهرة –يػػة مكتبػػة الكميػػات األزهر ، قكاعػػد األحكػػاـ فػػي مصػػال  األنػػاـ، العػػز، ابػػف عبػػد السػػبلـ .21
 .ـ 1991 -هػ  1414

 ـ 2000 -هػ  1421، دار البشائر ػ دمشؽ، 1ط، معجـ الشيكخ، عمي بف حسف، ابف عساكر .22

، دار الكتػػب العمميػػة ػ بيػػركت، 1ط، المحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز، ابػػف عطيػػة .23
 .ق1422

 .ـ 1986 -هػ  1406، مؤسسة الرسالة ػ بيركت، 2ط، مجمؿ المغة، ابف فارس .24

 .ق 1419، دار الكتب العممية ػ بيركت، 1ط، تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير .25

 .ـ1999 -هػ 1420، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، 2ط، تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير  .26

 .دار إحياء الكتب العربية، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، سنف ابف ماجة، ابف ماجة .27

 .ق1414، ػ دار صادر ػ بيركت 3ط، لساف العرب، ابف منظكر .28

 .حكـ االنتماء لمجماعات اإلسبلمية، ابك زيد بكر .29

كمية الشريعة كالدراسات ػ جامعة ، 1ط، الهداية إلى بمكغ النهاية، أبك محمد مكي بف أبي طالب .30
 .ـ2008 -هػ  1429، الشارقة

 .جماعة التبميغ عقيدة كفكرا " رسالة ماجستير "، محمد، أسمـ .31

دمشػػػػؽ  -الػػػدار الشػػػامية ، دار القمػػػـ، 1ط، المفػػػردات فػػػي غريػػػب القػػػرآف، غػػػبرا، األصػػػفهاني .32
 .ق 1412، بيركت

 .ديكاف الشعاع، كليد، األعظمي .33

، ق1415، 1ط، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شهاب الديف، األلكسي .34
 .دار الكتب العممية ػ بيركت

 عية كضركرةالدعكة اإلسبلمية فريضة شر ، صادؽ، أميف .35

 .ق 1045، مؤسسة سجؿ العرب، ط، المكسكعة القرآنية، إبراهيـ بف إسماعيؿ، األنبارم .36

 .ـ1961، اإلسبلـ أماـ التصكر االقتصادم، جاؾ، أكسترم .37
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 .ق 1422، دار طكؽ النجاة، 1ط، صحي  البخارم، البخارم .38

، بػة لمنشػر كالتكزيػعدار طي، 4ط، معػالـ التنزيػؿ فػي تفسػير القػرآف، الحسيف بف مسػعكد، البغكم .39
 .ـ 1997 -هػ  1417

 .هػ 1429، دار إحياء التراث العربي ػ بيركت، 1ط، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، البغكم .40

 .دار الكتاب اإلسبلمي ػ القاهرة، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، البقاعي .41

 .دار الشهاب ػ  القاهرة، مذكرات الدعكة كالداعية، حسف، البنا .42

 .ق1418، دار إحياء التراث العربي ػ بيركت، 1ط، أنكار التنزيؿ كأسرار التاكيؿ، لبيضاكما .43

مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالريػاض بالتعػاكف مػع الػدار السػمفية ، 1ط، شعب اإليماف، البيهقي .44
 ـ 2003 -هػ  1423، ببكمبام بالهند

مقػػػػػػػاؿ نيًشػػػػػػػر بتػػػػػػػاريخ ، يةمشػػػػػػػبكة المشػػػػػػػكاة اإلسػػػػػػػبل، التربيػػػػػػػة الجماعيػػػػػػػة مػػػػػػػف منظػػػػػػػكر قرآنػػػػػػػي .45
 ق.6/5/1428

 -هػػػػ  1395، شػػركة مكتبػػػة كمطبعػػػة مصػػطفى البػػػابي الحمبػػػي، 2ط، سػػػنف الترمػػػذم، الترمػػذم .46
 .ـ1975

، منشػػػػكرات محمػػػػد عمػػػػي بيضػػػػكف، 1ط، تفسػػػػير القػػػػرآف العظػػػػيـ، سػػػػعد بػػػػف عبػػػػد اهلل، التسػػػػترم .47
 ق 1423

 ـ.1996، هػ1416، بيركتدار ابف حـز ػ ، 1ط(، تفسير القرآف ) اختصار تفسير الماكردم   .48

 .د.ط، د.ت، دار الفت ، أستاذ الجيؿ، كتاب الممهـ المكهكب حسف البنا، عمر، التممساني .49

، دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي ػ بيػػػركت، 1ط، الجػػػكاهر الحسػػػاف فػػػي تفسػػػير القػػػرآف، الثعػػػالبي .50
 ق 1418

، لبنػاف –بيػركت ، يدار إحيػاء التػراث العربػ ، 1ط، الكشؼ كالبياف عػف تفسػير القػرآف، الثعمبي .51
 .ـ2002 -هػ ، 1422

 دار الدعكة ػ الككيت، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، حسيف بف محسف عمي، جابر .52

 .ـ1983-هػ 1403، دار الكتب العممية ػ بيركت ػ لبناف، 1ط، التعريفات، الجرجاني .53

نػػة المنػػكرة ػ المدي، مكتبػػة العمػػـك كالحكػػـ، 5ط، أيسػػر التفاسػػير لكػػبلـ العمػػي الكبيػػر، الجزائػػرم .54
 .ـ 2003هػ ػ  1424، المممكة العربية السعكدية
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 .دار إحياء التراث العربي ػ بيركت، أحكاـ القرآف، الجصاص .55

 .شركة الطباعة الفنية المتحدة، السيرة النبكية، عبد الممؾ بف هشاـ، جماؿ الديف .56

دار ، ار الجهػػادأبػػك األعمػػى المػػكدكدم تكزيػػع د، سػػيد قطػػب، حسػػف البنػػا، الجهػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل .57
 ، االعتصاـ

، دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر ػ بيػػركت ػ لبنػػاف، 1ط، تمبػػيس إبمػػيس، جمػػاؿ الػػديف، الجػػكزم .58
 .ـ2001هػ/ 1421

، مؤسسػػػة الرسػػػالة ػ بيػػػركت، 29ط، زاد المعػػػاد فػػػي هػػػدم خيػػػر العبػػػاد، ابػػػف القػػػيـ، الجكزيػػػة .59
 .ق1416

 .ـ1990 –ق  1411، ة ػ بيركتدار الكتب العممي، 1ط، المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ .60

 .ق 1412، دار الجيؿ ػ بيركت، 10ط، التفسير الكاض ، محمد محمكد، الحجازم .61

 .دار القمـ ػ دمشؽ، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، شهاب الديف، الحمبي .62

دار الفكػػػر ، 1ط، شػػػمس العمػػػـك كدكاء كػػػبلـ العػػػرب مػػػف الكمػػػكـ ، نشػػػكاف بػػػف سػػػعيد، الحميػػػرم .63
 .ـ 1999ق ػ  1420، دار الفكر ػ دمشؽ، ػ بيركتالمعاصر 

عبد المقصكد محمد سعيد ، 2ط، التكازف معيار جمالي، غادة بنت عبد العزيز محمد، الحكطي .64
 .ـ2000 -هػ 1421، جدة، خكجة

، ق 1409، دار السػػػبلـ لمطباعػػػة كالنشػػػر كالترجمػػػة، 1ط، األسػػػاس فػػػي السػػػنة، سػػػعيد، حػػػكل .65
 .ـ 1989

 .دار الكتب العممية ػ بيركت، ثقافة كأخبلقاجند اهلل ، سعيد، حكل .66

ق ػ 1401، األردف ػ عمػػاف، مكتبػػة الرسػػالة الحديثػػة، 2ط، فػػي آفػػاؽ التعػػاليـ، سػػعيد، حػػكل .67
 .ـ1981

 .ـ1998 –ق  1419، دار البشير ػ جدة، 1ط، العقيدة كالقيادة، محمكد، خطاب .68

 .العربي ػ القاهرةدار الفكر ، التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ يكنس، الخطيب .69

 .ـ 1998ق ػ  1418، مؤسسة الرسالة، 10ط، محمد عبد اهلل، دراز .70

  .الشرح الصغير، أحمد بف محمد، الدردير .71

 .دار الفكر، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد، الدسكقي .72



      

 - 273 - 

 الفيارس العامة

 .ـ1996هػ ػ 1416، دار الكتاب العربي ػ بيركت، 3ط، ديكاف اإلماـ الشافعي .73

 .أصكؿ االفتاء كاالجتهاد التطبيقي في نظريات فق  الدعكة، محمد أحمد ،الراشد .74

 .دار البشير لمثقافة كالعمكـ(، رسائؿ العيف ) رسالة نحك المعالي ، محمد أحمد، الراشد .75

 ـ  2006هػ ػ  1426، مكتبة كمطبعة دار المنارة، 1ط، رمزيات حماسكية، محمد أحمد، الراشد .76

 .ـ 1990، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، نارتفسير الم، محمد رشيد، رضا .77

، دار الفكػػػر ػ بيػػػركت، ط األخيػػرة، نهايػػػة المحتػػػاج إلػػى شػػػرح المنهػػػاج، شػػػمس الػػديف، الرممػػي .78
 .ـ1984هػ/1404

المجمػػة ، مػنهج عمػر بػف عبػػد العزيػز فػي معالجػة األكضػاع االقتصػادية، عمػي جمعػة، الركاحنػة .79
 .ـ 2006هػ ػ  1427، 2عدد ، األردنية في الدراسات اإلسبلمية

 .دار الهداية، تاج العركس مف جكاهر القامكس، الزبيدم .80

عراب ، الزجاج .81  .ـ 1988 -هػ  1408، عالـ الكتب ػ بيركت، 1ط، معاني القرآف كا 

 .ق 1422، دار الفكر ػ دمشؽ، 1ط، التفسير الكسيط، كهبة، الزحيمي .82

، ب العربػػػػي ػ بيػػػػركتدار الكتػػػػا، 3ط، الكشػػػػاؼ عػػػػف حقػػػػائؽ غػػػػكامض التنزيػػػػؿ، الزمخشػػػػرم .83
 .ق1407

المطبعػة الكبػرل ، 1ط، تبيػيف الحقػائؽ شػرح كنػز الػدقائؽ كحاشػية الشػمبي، فخػر الػديف، الزيمعي .84
 .ق1413، القاهرة، بكالؽ -األميرية 

 .المكتبة العصرية ػ صيدا ػ بيركت، سنف أبي داكد، ابك داكد، السجستاني .85

بيػػركت /  -دار الكتػػب العمميػػة ، 1ط ،المبػػاب فػػي عمػػـك الكتػػاب، عمػػر بػػف عمػػي، سػػراج الػػديف .86
 .ـ1998-هػ  1419، لبناف

هػػ ػ  1420، مؤسسػة الرسػالة، 1ط، ، تيسػير الكػريـ الػرحمف فػي تفسػير كػبلـ المنػاف، السػعدم .87
 ـ  2000

 رسالة لـ هذا الرعب كم  مف اإلسبلـ، جكدت، سعيد .88

 .دار الكتب العممية، بحر العمكـ، نصر بف محمد، السمرقندم .89

 .ـ1997، ق 1418، دار الكطف ػ الرياض ػ السعكدية، 1ط، تفسير القرآف، السمعاني .90

 ، شخصية المسمـ بيف الفردية كالجماعية، السيد محمد نكح .91
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 .ـ1990 -هػ 1411، دار الكتب العممية ػ بيركت، 1ط، األشبا  كالنظائر، السيكطي .92

 .ـ1997هػ/ 1417، دار ابف عفاف، 1ط، المكافقات، إبراهيـ بف مكسى، الشاطبي .93

 .ـ 1980 -هػ 1400، دار الشركؽ، 10ط، اإلسبلـ عقيدة كشريعة، محمكد، شمتكت .94

دار ، عنايػػة القاضػػي ككفايػػة الراضػػي عمػػى تفسػػير البيضػػاكم، أحمػػد بػػف محمػػد، شػػهاب الػػديف  .95
 .صادر ػبيركت

، دار الػدعكة، 1ط، محمػكد عبػد الحمػيـ شػيخ مػؤرخي الحركػة اإلسػبلمية، أحمد حسف، شكربجي .96
 .ـ 2002ق ػ 1422

 .ق1414، بيركت، دمشؽ -دار الكمـ الطيب ، دار ابف كثير، 1ط، فت  القدير، الشككاني .97

دار الصػػػابكني لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع ػ ، 1ط، صػػػفكة التفاسػػػير، محمػػػد عمػػػي، الصػػػابكني .98
 .ـ 1997 -هػ  1417، القاهرة

 .جماعة المسمميف، صبلح، الصاكم .99

 .تغيراتمراجعات حكؿ الثكابت كالم، صبلح، الصاكم .100

 .دار إحياء التراث العربي ػ بيركت، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، صحي  مسمـ .101

 .المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، 1ط، اإليماف بالقدر، عمي محمد محمد، الصبلبي .102

، تبصػػير المػػؤمنيف بنفقػػة النصػػر كالتمكػػيف فػػي القػػرآف الكػػريـ، عمػػي محمػػد محمػػد، الصػػبلبي .103
 .ـ2004هػ 1422، مكتبة التابعيف مصر ػ القاهرة، ارقةالش، مكتبة الصحابة، 1ط

صبلح الديف األيكبي كجهكد  في القضاء عمى الدكلة الفاطمية ، عمي محمد محمد، الصبلبي .104
 .ـ2008هػ ػ 1429، لبناف، دار المعرفة بيركت، 1ط، كتحرير بيت المقدس

، الصػػػكارم لمتكزيػػػعمكتبػػػة ، 2ط، مػػػدخؿ لدراسػػػة العقيػػػدة اإلسػػػبلمية، عثمػػػاف جمعػػػة، ضػػػميرية .105
 .ـ1996 -هػ 1417

 .هػ 1984، الدار التكنسية لمنشر ػ تكنس، التحرير كالتنكير، الطاهر بف عاشكر .106

 .مكتبة ابف تيمية ػ القاهرة، 2ط، المعجـ الكبير، سميماف بف أحمد، الطبراني .107

 .ق 1387، دار التراث ػ بيركت، 2ط، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، الطبرم .108

  .ـ 2000 -هػ  1420، مؤسسة الرسالة، 1ط، اف في ت كيؿ القرآفجامع البي، الطبرم .109
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 .، رسػالة ماجسػتير فػي الحػديث، 2ط، الككيػت، دار الػدعكة، الطريؽ إلى جماعػة المسػمميف .110
 .ـ1986-هػ1406

دار نهضػػػة مصػػػر لمطباعػػػة ، 1ط، التفسػػػير الكسػػػيط لمقػػػرآف الكػػػريـ، محمػػػد سػػػيد، طنطػػػاكم .111
 .كالنشر كالتكزيع الفجالة ػ القاهرة

مؤسسػػة اقػػرأ لمنشػػر كالتكزيػػع ، 1ط، مكسػػكعة األخػػبلؽ كالزهػػد كالرقػػائؽ، ياسػػر، عبػػد الػػرحمف .112
 .ـ 2007 -هػ  1428، كالترجمة

 .د.ت، دار اآلثار، 1ط، الرد عمى البردة، عبد اهلل بف عبد الرحمف بف عبد العزيز .113

، اضالريػػػػ، دار ابػػػػف الجػػػػكزم، 5ط، شػػػػرح العقيػػػػدة الكاسػػػػطية، محمػػػػد بػػػػف صػػػػال ، العثيمػػػيف .114
 .هػ 1419، السعكدية

 الدفاع عف أراضي المسمميف أهـ فركض األعياف ، عبد اهلل، عزاـ .115

 .ق1392، دار ابف حـز، حكـ العمؿ في جماعة، عبد اهلل، عزاـ .116

 مصر. -القاهرة ، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، الفركؽ المغكية، العسكرم .117

، دار السػػػبلـ ػ القػػػاهرة، 6ط، اإلسػػػبلـالتكافػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي ، عبػػػد اهلل ناصػػػ ، عمػػػكاف .118
 .ـ2001

 .بيف الفردية كالجماعية، عبد اهلل ناص ، عمكاف .119

 .ـ2010ق ػ 1431، دار السبلـ، 7ط، مدرسة الدعاة، عبد اهلل ناص ، عمكاف .120

دار إحيػاء التػراث ، 7ط، إرشػاد العقػؿ السػميـ إلػى مزايػا القػرآف الكػريـ، أبػك السػعكد، العمادم .121
  .ـ1981هػ ػ 1404، العربي ػ بيركت

 دار الشركؽ، اإلسبلـ كاألمف االجتماعي، محمد، عمارة .122

 .د.ت، د.ط، معجـ المغة العربية المعاصرة، أحمد مختار، عمر .123

 .مطبعة السنة المحمدية، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ، ابف دقيؽ، العيد .124

، اث العربػي ػ بيػػركتدار إحيػاء التػر ، د.ط، عمػدة القػرئ شػػرح البخػارم، بػدر الػديف، العينػي .125
 .د.ت

 .ـ1993 -هػ 1413، دار الكتب العممية، 1ط، المستصفى، محمد، الغزالي .126

 .دار نهضة مصر، 1ط، دستكر الكحدة الثقافية بيف المسمميف، محمد، الغزالي .127
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 .دار نهضة مصر، 1ط، سر ت خر العرب كالمسمميف، محمد، الغزالي .128

كالتطبيػؽ مػف كتػاب الػدعكة اإلسػبلمية تسػتقبؿ  عالميػة الرسػالة بػيف النظريػة، محمػد، الغزالي .129
 .دار نهضة مصر، 1ط، عامها الخامس عشر

 .دار نهضة مصر، 1ط، نحك تفسير مكضكعي، محمد، الغزالي .130

 .دار كمكتبة الهبلؿ، العيف، الخميؿ بف أحمد، الفراهيدم .131

، فمؤسسػػة الرسػػالة ػ بيػػركت ػ لبنػػا، 8ط، القػػامكس المحػػيط، مجػػد الػػديف، الفيػػركز آبػػادم .132
 .ـ 2005 -هػ  1426

، لجنػة إحيػاء التػراث ػ القػاهرة، بصائر ذكم التمييز فػي لطػائؼ الكتػاب العزيػز، الفيركزآبادم .133
 ـ. 1999

 .المكتبة العممية ػ بيركت، المصباح المنير، أحمد بف حمد بف عمي، الفيكمي .134

ػ دار الكتػػػب العمميػػػة ، ق 1418، 1ط، محاسػػػف الت كيػػػؿ، محمػػػد جمػػػاؿ الػػػديف، القاسػػمي  .135
 .بيركت

 ـ. 1990 -هػ  1410، 2ط، العدة في أصكؿ الفق ، القاضي أبي يعمى .136

الناشػػر المختػػار اإلسػػبلمي لمطباعػػة ، عمػػر التممسػػاني شػػاهدان عمػػى العصػػر، إبػػراهيـ، قػػاعكد .137
 .د.ت، د.ط، كالنشر كالتكزيع

 -الريػاض، دار طيبػة، 1ط، الكالء كالبراء فػي اإلسػبلـ، محمد بف سعيد بف سالـ، القحطاني .138
 .السعكدية

جامعػة أـ القػرل ػ ، التربيػة الجماعيػة فػي القػرآف الكػريـ، نايؼ بف محمػد بػف عػدياف، القرشي .139
 .ـ2009هػ ػ 1430، مكة المكرمة ػ كمية التربية

 .االجتهاد المعاصر، يكسؼ، القرضاكم .140

مؤسسػة ، 1ط، عامنا في الدعكة كالتربية كالجهػاد 70اإلخكاف المسممكف ، يكسؼ، القرضاكم .141
 .ـ2001 – 1421، الةالرس

 .ـ 1974، دار الرسالة ػ بيركت، الحؿ اإلسبلمي فريضة كضركرة، يكسؼ، القرضاكم  .142

 ـ.1977هػ ػ  1397، مكتبة كهبة، 1ط، الخصائص العامة لئلسبلـ، يكسؼ، القرضاكم .143

 الربانية كالعمـ، يكسؼ، القرضاكم .144
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 ـ. 2008، 3ط، السياسة الشرعية، يكسؼ، القرضاكم .145

 ـ  1989هػ ػ  1410، القاهرة، مكتبة كهبة، 3ط، الصبر في القرآف، ؼيكس، القرضاكم .146

 العقؿ كالعمـ، يكسؼ، القرضاكم .147

، شػػػريعة اإلسػػػبلـ خمكدهػػػا كصػػػبلحها لمتطبيػػػؽ فػػػي كػػػؿ زمػػػاف كمكػػػاف، يكسػػػؼ، القرضػػػاكم .148
 هػ.1397المكتب اإلسبلمي لمطباعة كالنشر 

 1429، شػركة القػدس لمتصػدير، دار البيػاف العربػي، 1ط، الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبي .149
 .ـ 2008هػ ػ 

 .ـ1964 -هػ 1384، دار الكتب المصرية ػ القاهرة، 2ط، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي .150

 .الهيئة المصرية العامة لمكتاب ػ مصر، 3ط، لطائؼ اإلشارات، القشيرم .151

 .تيسير التفسير، إبراهيـ، القطاف .152

 دراسات إسبلمية، سيد، قطب .153

 .ق 1412، دار الشركؽ ػ بيركت ػ القاهرة، 17ط، ؿ القرآففي ظبل، سيد، قطب .154

 .ـ1980، دار الشركؽ، 6ط، اإلنساف بيف المادية كاإلسبلـ، محمد، قطب .155

 دراسات في النفس اإلنسانية ، محمد، قطب .156

 –بيػػػركت ، مؤسسػػػة الرسػػػالة لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، 1ط، حيػػػاة الصػػػحابة، الكانػػػدهمكم .157
 .ـ 1999 -هػ  1420، لبناف

 .ـ 1991ق ػ  1411، دار األضكاء، 1ط، الفتكح، أحمد بف أعثـ، الككفي .158

دار ، 1ط، ثقافػة المسػمـ كتحػديات العصػر، كتاب الثقافػة اإلسػبلمية، عبد الرحمف، الكيبلني .159
 .ـ2000ق ػ  1419، المناهج ػ عماف ػ األردف

 –بيػركت ، ةالػدار النمكذجيػ -المكتبػة العصػرية ، 5ط، مختػار الصػحاح، زيف الػديف، لرازم .160
 .ـ1999هػ ػ 1420، صيدا

 -هػػػ  1426، دار الكتػػب العمميػػة ػ بيػػركت ػ لبنػػاف، 1ط، تػػ كيبلت أهػػؿ السػػنة، الماتريػػدم .161
 .ـ2005

 .ـ 1986، دار مكتبة الحياة، أدب الديف كالدنيا، الماكردم .162

 .ـ 1973هػ ػ  1393، 3ط، األحكاـ السمطانية، الماكردم .163
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 ـ 1989 -هػ  1410، مصر، كر اإلسبلمي الحديثةدار الف، 1ط، تفسير مجاهد، مجاهد .164

محاضػػرة بعنػػكاف عكامػػؿ النصػػر لمشػػيخ محمػػد بػػف صػػال  العثيمػػيف مؤسسػػة االسػػتقامة مكقػػع  .165
 خيرية العثيميف.

 ـ1931-هػ 1349، كسائؿ التربية عند اإلخكاف المسمميف، عمي عبد الحميـ، محمكد .166

كتبػة كمطبعػة مصػطفى البػابي شػركة م، 1ط، تفسير المراغي، أحمد بف مصطفى، المراغي .167
 .ـ 1946هػ ػ  1365، الحمبي كأكالد  بمصر

 -هػػػػػػػ  1365، شػػػػػػركة مكتبػػػػػة كمطبعػػػػػػة مصػػػػػػطفى البػػػػػابى الحمبػػػػػػي كأكالد ، 1ط، المراغػػػػػي .168
 .ـ1946

كهي عبارة عػف  .ق 1414، الخبلفة اإلسبلمية بيف نظـ الحكـ المعاصرة، جماؿ، المراكبي .169
 .رسالة دكتكرا 

 .ـ2005، دار القمـ، 4ط، التفسير المكضكعي مباحث في، مصطفى، مسمـ .170

  .دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية، قضايا أساسية عمى طريؽ الدعكة، مصطفى، مشهكر .171

 .دار الدعكة، مجمع المغة العربية ػ القاهرة، المعجـ الكسيط .172

 معالـ في الطريؽ لتحرير فمسطيف ، إبراهيـ، المقادمة .173

محمػػػكد ، اهلل كاألمػػػر بػػػالمعركؼ كالنهػػػي عػػػف المنكػػػرمقػػػاؿ بعنػػػكاف الفػػػرؽ بػػػيف الػػػدعكة إلػػػى  .174
  alboshra2blogspot.com2008عمى مكقع البشرم  29/2008األربعاء أكتكبر ، الحبيب

 .مكتبة القاهرة، المغني، ابف قدامة، المقدسي .175

 .مكتبة الثقافة الدينية ػ بكر سعيد، البدء كالتاريخ، المطهر بف طاهر، المقدسي  .176

دار خضػػر لمطباعػػة كالنشػػر ، 3ط، األحاديػػث المختػػارة، عبػػد الكاحػػد محمػػد بػػف، المقدسػػي  .177
 .ـ 2000 -هػ  1420، لبناف –بيركت ، كالتكزيع

الندكة العالمية لمشباب : ت ليؼ، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاهب كاألحزاب المعاصرة .178
 ق.1420، دكةا دار الن، 4ط، إشراؼ كتخطيط كمراجعة د. مانع بف حماد الجهني، اإلسبلمي

-1431مكقػػع كميػػة االقتصػػاد كالعمػػـك اإلداريػػة )جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػبلمية  .179
 ـ2010

 ، 3ط، التكتؿ الحزبي، تقي الديف، النبهاني .180
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 النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ، تقي الديف، النبهاني .181

 مف منشكرات حزب التحرير.، نظاـ اإلسبلـ، تقي الديف، النبهاني .182

 .ق 1425، دار ابف كثير، 12ط، السيرة النبكية، الحسف أبك، الندكم .183

 .ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف، أبك الحسف، الندكم .184

مكتبػة المطبكعػات اإلسػبلمية ػ ، تحقيػؽ عبػد الفتػاح أبػك غػدة، 2ط، سنف النسػائي ، النسائي .185
 .ـ 1986 –ق  1406، حمب

، دار الكمـ الطيب ػ بيركت، 1ط، ت كيؿمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ ال، عبد اهلل بف أحمد، النسفي .186
 .ـ 1998 -هػ  1419

 .ق1392، دار إحياء التراث العربي ػ بيركت، 2ط، شرح صحي  مسمـ، النككم .187

 .دار الكتب العممية ػ بيركت، 1ط، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، النيسابكرم .188

 .ـ 2009 ق ػ 1420، دار سراج، 1ط، عكدة الركح كيقظة اإليماف، مجدم، الهبللي .189

الػػدار الشػػامية ػ دمشػػؽ ػ ، دار القمػػـ، 1ط، الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز، الكاحػػدم .190
 .ق 1415، بيركت

، دار الكفػػػػاء لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، 2ط، القيػػػػادة كالجنديػػػػة فػػػي اإلسػػػػبلـ، محمػػػػد السػػػػيد، الككيػػػؿ .191
 .ـ 1988ق ػ  1408
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ABSTRACT 
For as long as nation has needed to organize it’s external and 

internal relation, as it wouldn’t only be through a group take that 

upon it’s self. 

as it is a nessisity for a person to belong to an Islamic group, to 

work through and give It his loyalty, so the research in the 

specifications (characters) of this saving group is a duty and a noble 

objective (goal). 

So, this research has handled that subject about... 

Saving Group in the Holly Quran “Objective Study”. 

This research has aimed to clarify the nessisity to work through a 

group, to rebuff suspicions that invite to non-partisanship, to 

discuss the specifications of this group, to illustrate the impact of 

the presence of this group to achieve succession, in addition to 

compare between the Islamic contemporary groups according to the 

characters mentioned in the Holly Quran. 

The researcher has used the descriptive, analytical, critic approach, 

as she gathered verses which contain the concept of the group or the 

party, she used the original sources in interpretation, in addition to 

the inference with the prophetic and using the previous studies and 

related books. 

The researcher has concluded:  

1. The importance of the existence of the saving group and the 

obligatory to work through. 

2. The significance of knowing the divine laws and the fact that 

the conflict between truth and falsehood. 

3. The worth of knowing the Islamic contemporary groups. 

4. The Moslem Brotherhood Group is the nearest to the 

character of the saving group. 

5. The importance of reoperation between Islamic groups. 

6. The Holly Quran has developed an integrated vision for the 

saving group characters, which applied it will achieve the best 

concept for the Islamic Group. 
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 مهخص انزسانت
 

   :         ة مفاىيم د                   ىذه الرسالة لتبرز ع      جاءت

                                     ً                   ي انتيجت فيو الموضوعية والنزاىة بعيدًا عن التعصب األعمى.            أنو بحث عمم  ً   أواًل: 

                                                                       أنــو دراسـة موضــوعية فـي ضــوء القـرآن الكــريم لوضـ  تصــور واضـح عــن العمـل الجمــاعي     ً   ثانيـًا: 
    . َّ ظَّم    المن

                                               يوحي بأىمية وجود ىـذه الجماعـة إلنقـاذ البشـرية ممـا   ،                                أن عنوان البحث"الجماعة المنقذة"    ً   ثالثًا: 
                               ية واجتماعية واةتصادية...الخ.                   تعيشو من ويالت سياس

                                                                   ً     أن الخصــائص والمواصــفات الــواردة فــي القــرآن ليــذه الجماعــة تضــفي عمييــا نوعــًا مــن     ً   رابعــًا: 
                                                                 المصداةية حيث أنيا تستمد منياجيا وتصورىا من كتاب اهلل وسنة رسولو. 

          ر في األسس                                                                   أنيا دعوة لمجماعات اإلسالمية الموجودة عمى الساحة العالمية إلعادة النظ    ً   خامسًا: 
      إلعــادة          نيــوض                   من أجــل االرتقــاء وال ؛                أىــدافيا ووســائميا           عمــى تقيــيم        والعمــل  ،                التــي ةامــت عمييــا

                                   األمة بكامميا إلى العزة والتمكين.

ةامــة حركــة إســالمية     ً   سادســًا:                                                                               أنيــا دعــوة لمتكــاتف والتــآلف والتجمــ  لتحقيــق التكامــل المنشــود وا 
                                        و كـل التحالفـات المحاربـة لمسـالم مـن صـميبية                                         واحدة تقف بكل ةوة وعزة وصـالبة وثبـات فـي وجـ

                                                               وصييونية وغيرىا...من أجل تحقيق االستخالف وأن يكون الدين كمو هلل.

 والحمد هلل رب العالمين


