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)١( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 مجيع املخلوقات بطاعة أوامره ، واخلضوع له طوعاً أو – سبحانه وتعاىل –أمر اهللا 

ضِ ائْتيا طَوعاً أَو    ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَر        : ( كرهاً ؛ قال تعاىل     
نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَت١١ : فصلت[ )  كَر. [   

 واالنقياد له ، بفعل املأمورات ، وتـرك         – عز وجل    –والطاعة هي اخلضوع هللا     
أُولي الْـأَمرِ   يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ و        : ( املُنهيات ؛ يقول تعاىل     

 كُمن٥٩:  النساء [ )م. [   
ومن يطعِ  : ( وللطاعة ثواب عظيم ، وأجره كرمي يف الدنيا واآلخرة ؛ يقول تعاىل             

اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم مـن النبِـيني والـصديقني والـشهداِء                
   ] .٦٩ : النساء[ )  لصالحني وحسن أُولَئك رفيقاًوا

بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال         
على السمع والطاعة يف املنشط واملكره ، وأن ال ننازع األمر أهله ، وأن نقوم أو نقـول                  

  ] .البخاري . [  الئم باحلق حيثما كنا ، وأال خناف يف اهللا لومة



 

)٢( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

  

  كن طائعاً
الطاعة تقرب املسلم من اهللا ومن الناس ، وجتعله يفوز خبري الدنيا وحسن ثـواب               

 ، وطاعة  - عز وجل    –طاعة اهللا   : اآلخرة ، ومن جماالت الطاعة اليت ندعوك للتحلي ا          
  .الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وطاعة الوالدين ، وطاعة أويل األمر 

  

   طائعاً هللا عز وجلَّكن
طاعة اهللا واجبة على كل مسلم ومسلمة ، وهي اخلضوع ألوامر اهللا تعـاىل ، وال      

  .تصلح الطاعة وال تصح إال باجتناب املعاصي وترك ما ى اهللا عنه 
  :كن ملتزماً خبلق الطاعة هللا مبا يلي 

 هـي غايـة    اخللق لعبادته ، فتلك– عز وجل –خلق اهللا   :  عبادة اهللا وحده     -١
وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا     : (  غين عن العاملني ؛ قال تعاىل        – سبحانه   –اخللق ، فاهللا    

وندبعيل   ،     ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدم ،    ةذُو الْقُـو اقزالـر وه إِنَّ اللَّه
نيتوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صـلى اهللا            ] . ٥٨ – ٥٦ : رياتاالذ[ )  الْم

يا بن آدم تفرغ لعباديت ، أمأل صـدرك غـىن ،   : إن اهللا تعاىل يقول : " عليه وسلم قال  
  ] .الترمذي " [ وأسد فقرك وإال تفعل مألت يديك شغالً ، ومل أسد فقرك 

لوقاته بطاعته ، ومنها النار وهي طائعة ألمره ، لقد أمر اهللا خم:  االتعاظ والعربة -٢
واملسلم يأخذ من ذلك العربة واملوعظة ، فيصبح مطيعاً لربه          . أينما يوجهها تسمع وتطيع     

؛ ولقد أمر اهللا النار أن تكون برداً وسالماً على إبراهيم ، فاستجابت ألمر ربها ، وجنَّـى         
قُلْنا يا نار كُونِي برداً : ( يقول تعاىل   .  عنها البشر    اهللا نبيه إبراهيم يف معجزة كونية يعجز      

يماهرلَى إِبالماً عس٦٩ : نبياءاأل[ )  و. [   



 

)٣( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

لقد جعل اهللا الرسل واألنبياء طائعني      :  االقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم        -٣
 كَانَ لَكُـم فـي      لَقَد: ( ألوامره ومنهم رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ قال تعاىل            

 [ )آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربـه         : ( ، ويقول تعاىل     [  )رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ     
   ] .٢٨٥:  البقرة

وما أَرسلْنا من رسولٍ    : (  فهو القائل    – سبحانه   –وطاعة رسل اهللا من طاعة اهللا       
   ] .٦٤:  النساء [ ) ذْن اللَّهإِلَّا ليطَاع بِإِ

  :مثار التمسك خبلق طاعة اهللا تعاىل 
اجلنة جزاء عظيم أعده اهللا سبحانه للطائعني من عباده ، املؤمنني     :  الفوز باجلنة    -١

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا    : ( به ، العاملني مبا أمر به ، املنتهني عما انتهى عنه ؛ يقول تعاىل               
الصالْكَبِري زالْفَو كذَل ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملَه اتح١١ : الربوج[ )  ال. [   

يفوز الطائعون يوم القيامة باخلري الوفري جزاء هلم عن طاعتهم :  ما ال عني رأت -٢
 عـز  –ال اهللا ق: لرم ؛ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت ، وال أذن مسعت ، وال خطر علـى              : -وجل  
فَال تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم      : ( ، واقرءوا إن شئتم قوله تعاىل       ) ما مل يتخيله    ( قلب بشر   

  ] .مسلم [ )  من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ
يكتب اهللا تعاىل النجاة للمطيعني له ، ويكتب اهلالك على من كفـر             :  النجاة   -٣
وإِذْ قُلْنا للْمالئكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر : ( يقول تعاىل   . وعصى  

رِينالْكَاف نكَانَ م٣٤ : البقرة[ )  و. [   
  

   صلى اهللا عليه وسلمكن طائعاً للرسول
جتب طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألا تنفيذ ألمر اهللا تعاىل وطاعـة لـه     

،  ] ٨٠:  النـساء  [ )من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّـه       : ( قال تعاىل   . سبحانه وتعاىل   



 

)٤( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

متفـق  " [ هللا من أطاعين فقد أطاع اهللا ، ومن عصاين فقد عصى ا        : " ويقول رسول اهللا    
  ] .عليه 

  :كن ملتزماً خبلق الطاعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا يلي 
ال يتم إميان املرء ما مل يكن الرسول أحب إليه من نفـسه             :  حب رسول اهللا     -١

وماله وولده ، وبذلك تتحقق طاعة املسلم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ يـروى أن               
ليه وسلم بعث حبيب بن زيد األنصاري برسالة ملسيلمة الكـذاب           رسول اهللا صلى اهللا ع    

لريده عن ادعاء النبوة ، وعندما قرأ مسيلمة الرسالة اشتد غضبه ، وأمر بتقييد حبيـب ،                 
: أتشهد أن حممداً رسول اهللا ؟ فقـال         : ويف وسط اجلموع احلاشدة سأل مسيلمة حبيباً        

وتشهد أين رسول اهللا ، فرد حبيب سـاخراً  : مث قال له . نعم أشهد أن حممداً رسول اهللا  
إن يف أذين صمماً عن مساع ما تقول ، فأمر مسيلمة اجلالد أن يقطع من               : مستهزئاً بقوله   

جسده قطعة ، مث أعاد عليه نفس السؤال ، فكرر نفس اإلجابة ، فثار مسيلمة وأمر اجلالد  
حه الدنيا يف سبيل طاعة     بقطع جزء آخر من جسده ، وظل حبيب هكذا حىت فارقت رو           

  .اهللا ورسوله ، وكان دافعه إىل ذلك حب اهللا ورسوله 
الطاعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تكون :  الطاعة للرسول يف املعروف -٢

إال يف املعروف فالرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر الناس أبداً مبنكر كبر أو صغر ؛ عن               
وأمر عليهم رجـالً مـن      ) فرقة من اجلنود    ( بعث النيب سرِية     : علي رضي اهللا عنه قال    

أليس قد أمر النيب    : وأمرهم أن يطيعوه ، فغضب عليهم وقال        ) جعله قائدهم   ( األنصار  
قد عزمت عليكم ملا مجعتم حطباً      : قال  . بلى  : صلى اهللا عليه وسلم أن تطيعوين ؟ قالوا         

عوا حطباً وأوقدوا ناراً ، فلما مهُّوا بالـدخول فيهـا ،   وأوقدمت ناراً مث دخلتم فيها ، فجم    
إمنا تبعنا النيب فراراً من النار أفندخلـها ؟         : قاموا ينظر بعضهم إىل بعض ، فقال بعضهم         

فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه ، فذُكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم                
] البخاري ومسلم   " [ ، إمنا الطاعة يف املعروف      لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً       : " فقال  

.  
  :مثار التمسك خبلق الطاعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 

)٥( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

قال تعاىل  . أول ما يفوز به الطائعون لرسول اهللا هو اجلنة وذلك هو الفوز العظيم              
) :تحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو  ارها الْأَن١٧:  الفتح [ )ه. [   

. ليس من طائع لرسول اهللا إال وكُتب له النجاة من النار وأهواهلا : النجاة من النار  
:  اجلـن [ )  ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين فيها أَبداً           : (يقول تعاىل   

وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَـيكُم مـا             ( :، ويقول تعاىل     ] ٢٣
 ملْتم٥٤:  النور [ )ح. [   

  

  كن طائعاً للوالدين
 يف كتابه العزيز بطاعة الوالدين بعد أن أمر بعبادتـه ،  – عز وجل    –لقد أمرنا اهللا    

وقَضى ربك أَلَّا تعبـدوا إِلَّـا إِيـاه         : ( ؛ قال تعاىل    فطاعة الوالدين من طاعة اهللا تعاىل       
وبِالْوالدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كالهما فَال تقُـلْ لَهمـا أُف وال                

   . ]٢٣ : سراءاإل[ )  تنهرهما وقُلْ لَهما قَوالً كَرِمياً
  :كن ملتزماً خبلق الطاعة للوالدين مبا يلي 

الوالدان مها أحق الناس حبسن الصحبة واملعاشرة ، فال خري          :  حسن صحبتهما    -١
يا رسول اهللا   : فيمن ال خري فيه لوالديه ؛ جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأله                

" أمك  : " مث من ؟ قال     : قال الرجل   " . أمك  : " من أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قال        
، ويقـول   ] متفق عليه   " [ أبوك  : "  من ؟ قال     قال مث " . أمك  : " قال مث من ؟ قال      . 

وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تطعهما وصاحبهما في               : ( تعاىل  
   ] .١٥:  لقمان [ ) الدنيا معروفاً

فعاً للمرء على طاعة الوالدين إن يف االقتداء والتشبه معيناً ودا:  االقتداء والتشبه -٢
وأبرز منوذج لطاعة الوالدين    . ، فالتاريخ والسرية حافالن بنماذج مضيئة بطاعة الوالدين         

جيسده نيب اهللا إمساعيل ؛ حيث امتثل ألمر أبيه الذي رأى يف املنام أنه يذحبه طاعة لربـه ،        



 

)٦( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

ا تؤمر ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّـه مـن          يا أَبت افْعلْ م    : (فما كان من إمساعيل إال أن قال        
ابِرِينوقد رمحه اهللا هو وأباه ففداه بذبح عظيم  ] ١٠٢:  الصافات [ ) الص ،.  

  :مثار التمسك خبلق الطاعة للوالدين 
حيظى املطيع لوالديه حببهما وحنامـا ، وحـب الوالـدين        :  حب الوالدين    -١

  .العبد ورضامها من حب اهللا ورضاه عن 
أبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن طاعة الوالدين جزاؤها           :  الفوز باجلنة    -٢

الزم رِجلَها ، فإن اجلنـة      : " اجلنة ؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحد صحابته            
  ] .أمحد والنسائي  " [ – يعين الوالدة –حتت أقدامها 

ملرء والديه ، فإنه بذلك يكون طائعـاً هللا  إذا أطاع ا:  تأكيد طاعة اهللا ورسوله  -٣
ورسوله ، فقد أمرنا اهللا تعاىل بطاعة الوالدين ، وكذلك أمرنا الرسول بطاعتهما وحسن              

  .معاملتهما 
يقول .  يفوز الطائع لوالديه حبسن املئاب واملرجع إىل اهللا تعاىل     : حسن املَرجع    -٤

روفاً واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم           وصاحبهما في الدنيا مع    : (تعاىل  
   ] .١٥:  لقمان [ ) بِما كُنتم تعملُونَ

  

  كن طائعاً ألويل األمر
أولو األمر هم من يتولَّون شئون الناس ، بوالية من الشعب على أمور احلكم حبيث             

أولـو  : ويديرون مصاحلهم الداخلية واخلارجية ؛ يقول النووي        ينظّمون شئون املسلمني    
هم مـن أوجـب اهللا      : األمر كما عليه مجاهري السلف من املفسرين والفقهاء وغريهم          

  .طاعتهم من الوالة واألمراء 
  :كن ملتزماً خبلق الطاعة ألويل األمر مبا يلي 



 

)٧( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

مر ، وحق علينا أن نطيـع   بطاعة أويل األ  – عز وجل    –أمرنا اهللا   :  طاعة اهللا    -١
: يقول تعاىل    . - عز وجل    –اهللا بطاعة أويل األمر ، ما دام ذلك ليس به ما يغضب اهللا              

 ) كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذها أَي٥٩:  النساء [ )ي. [   
 األمر من يسيئون إىل الناس ، وقد أوصانا الرسول صلى هناك من أويل:  الصرب -٢

من رأى من أمريه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     . اهللا عليه وسلم بالصرب عليهم      
  ] .مسلم " [ شيئاً يكرهه ، فليصرب ، فإنه من فارق اجلماعة شرباً مات ميتة اجلاهلية 

  :مثار التمسك خبلق الطاعة ألويل األمر 
من ال يطيع أولياء األمور ، يكون مفارقاً للجماعة ،        : النجاة من ميتة اجلاهلية      -١

ومن مات وهو مفـارق     : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . فيموت ميتة اجلاهلية    
  ] .مسلم " [ للجماعة ، فإنه ميوت ميتة اجلاهلية 

لى اهللا عليـه    الطريق إىل حب رسول اهللا هو طاعته ص       :  الفوز حبب الرسول     -٢
قال رسول اهللا صـلى اهللا      . وسلم ومن يطيع أويل األمر فهو بذلك طائع للرسول الكرمي           

من أطاعين فقد أطاع اهللا ، ومن عصاين فقد عصى اهللا ، ومن يطع األمري               : " عليه وسلم   
  ] .متفق عليه " [ فقد أطاعين ، ومن يعص األمري فقد عصاين 

مر تقود إىل استقرار اتمع ، وحتقِّق له النـصر ؛           طاعة أويل األ  :  حتقق النصر    -٣
كان أبو موسى األشعري قائداً يف معركة مناذر ، وكان من بني اجلنود املهاجرين ابن زياد 

 وهو صائم ،    – عز وجل    –، وكان ذا شجاعة ومحاس ، وعزم على املوت يف سبيل اهللا             
 ، فعزم املسلمون مجيعاً على الصيام وعندما رآه أخوه الربيع هكذا ، وشعر خبطورة املوقف

مثله رغم اجلهاد والتعب ، فأبلغ أبو موسى باخلرب ، وعندما أحس أبو موسى بضعف عزم       
من كان صائماً فليفْطر ، واقترب وشرب من املاء ، فأقدم املهاجر بن             : اجلند ، قال هلم     

ذاً ألمر قائدي ، وبعد إنين ما شربت املاء لعطش ولكن تنفي : زياد وشرب شربة ماء وقال      
  .ذلك شرب اجلند مجيعاً 

  



 

)٨( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

  تكن عاصياًال 
 ، وخمالفة أوامره ، وإتيان ما ى        - عز وجل    –املعصية هي اخلروج عن طاعة اهللا       

  .عنه 
فاهللا تعاىل  .  يتمين العصاة يوم القيامة لو تسوى م األرض          : أمنية بعيدة املنال     -١

ذين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَرض وال يكْتمونَ اللَّه           يومئذ يود الَّ  : ( يقول  
   ] .٤٢ : النساء[ )  حديثاً

ومـن  : ( يصلَى العصاة ناراً يوم القيامة ؛ يقول تعاىل          :  النار والعذاب املُهِني   -٢
  ي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعيهِنيم ذَابع لَها ويهداً فالاراً خن لْهخ١٤ : النساء[ )  د 

. [  
ــا حقيقــة العاصــني حيــث يقــول :  العاصــون -٣ ــين الرســول لن   : ب

مـن  : يا رسول اهللا ، ومن يأىب ؟ قـال          : قالوا  " .  كلُّ أميت يدخلون اجلنة إال من أىب        
  ] .بخاري ال" [ أطاعين دخل اجلنة ، ومن عصاين فقد أىب 

نبهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عدم الوفـاء بنـذر             :  نذر املعصية    -٤
من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ، ومن نذر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . املعصية  

  ] .البخاري " [ أن يعصيه فال يعصه 
 فهو أشهر املـتخلّقني     القائد األول للعصاة هو امللعون إبليس ،      :  قائد العصاة    -٥

 عـز   – فعصى ومترد عن طاعته      – عليه السالم    –باملعصية ، لَما أمره اهللا بالسجود آلدم        
   .-وجل 

املعصية تختم على قلب العبد بظُلْمة وتطمس على بصره         :  الطبع على القلب     -٦
نَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا     كَلَّا بلْ را  : ( بغشاوة ال يرى من خالهلا نور اإلميان ، قال تعاىل           

   ] .١٤ : املطففني[ )  يكِْسبونَ
  



 

)٩( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

  هل أنت طائع ؟. . اعرف نفسك 
واآلن ، هذه دعوة للقارئ كي يعرف نفسه ، وحيدد إذا كان طائعاً أم عاصـياً ،                 

  :فهيا معاً نعرف أنفسنا 
   كيف تكون الطاعة هللا ؟-١
   هل طاعة الرسول من طاعة اهللا ؟-٢
  ا هو جزاء طاعة الوالدين ؟ م-٣
   ما املقصود باجلنة حتت أقدام األمهات ؟-٤
  ال طاعة إال يف املعروف ؟:  مب تفسر -٥
   من أحق الناس حبسن صحبة املرء ؟-٦
   أباه ؟– عليه السالم – ملاذا أطاع إمساعيل -٧
   من هم أولو األمر ؟-٨
   من هو قائد العصاة ؟-٩

  بالنذر ؟ إذا نذرت معصية فهل تفي -١٠



 

)١٠( منرب التوحيد واجلهاد

  كُن طائعاًسلسلة كُن؛ 

 
  

املبعوث رمحة للعاملني ..والصالة والسالم على إمام املربني ..احلمد هللا رب العاملني
  ..أما بعد .. وعلى اله وصحبه أمجعني .. سيدنا حممد ..
  

فلم يعد خيفى على كل ذي بصرية ما تبذله أنظمة الكفر العاملي وأذنام من 
وما ذلك إال خلوفهم من أن .. ل املسلمني املتعاقبة جهود ضخمة يف سبيل إفساد أجيا

تتصل هذه األجيال الناشئة بأسالفهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من 
  ..فذلت هلم رقاب اجلبابرة .. فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. قلوم 

  
ه األجيال على وإميانا منا حنن إخوانكم يف منرب التوحيد واجلهاد  أن تنشئة هذ

 إميانا منا أن ذلك ال - توحيد وجهاد -عقيدة اإلسالم وأخالقه ؛ على هذا النبع الصايف 
وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم .. بد أن يكون من أولويات الدعاة املربني 

واليت نسأل اهللا أن .. فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل املوجهة ألشبال التوحيد .. بالنبل 
  ..ن عونا لكافة إخواننا واخواتنا يف تنشئة ذلك اجليل الفريد تكو

  
  ..دي هذه الكلمات .. فإىل أشبــال التوحيد 

  
  واهللا من وراء القصد
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