


 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

   مقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا              
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال                

، اصطفاه اهللا نبيـا     ρإله إال اهللا وحده ال شريك له ونشهد أن حممدا عبده ورسوله             
جهة اة دينه، واصطفى معه ثلة من غرباء أول الزمان ملو         ورسوال لتبليغ دعوته ونصر   

 لـه   تباعهمبا الذين كانوا     قدوة ألصحابه  ρالباطل وحزبه فأبلوا بالء حسنا، وكان       
  .قدوة ملن بعدهم

  همرعاية قدر فيهم  الدين  الذين تقرر من أصول       الكرام تهصحاب  هم   هؤالء....نعم
 :يف احلديث الصـحيح    ρ  اهللا ل رسول نهم فقد قا   واالستنان بسن  هميدواالقتداء  

 بعِدي عضوا علَيها ِبالنواِجِذ،    ِديني ِمن مهالْ الراِشِدين  الْخلَفَاء علَيكُم ِبسنِتي وسنةِ  «
اكُمِإيولَالَةٌ  وٍة ضعكُلَّ ِبدةٌ، وعثٍَة ِبددحوِر، فَِإنَّ كُلَّ مثَاِت الْأُمدح1»م.  

 بعد أن    ونورا  عدال هاوملؤ ف همكنهم يف أرض  و،   اجلاهلية األوىل   اهللا م  زالفقد أ 
ـ                : يهمملئت ظلما وجورا، فاستحقوا مدح رم وثناءه وجـزاءه فقـال تعـاىل ف

)        ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ الْأَوالسو   اللَّـه 
               ـداً ذَِلـكا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع

                                                           
يف حديث طويل عن العرباض بن , وغريهم ، )2663 ( رقمب والترمذي ، )4604 ( رقمب داود أبو رواه 1

 .سارية
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 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

ِظيمالْع ز2.)الْفَو  

 لعباده  ء اهللا بابتال  ال يتم إال   نالدي هلذا لتمكنيل أن السبيل  ما تقرر يف الشريعة   فم
أن سنة اهللا تعاىل مل تنتـه، ويـبني         تباعه  أل  دائما  يبني ρ  النيب كان  لذا فقد  املؤمنني

وعورة الطريق وغرابة الدين مرة أخرى وغرابة أتباعه الذين سيحملون األمانة مـن             
بدأَ الِْإسلَام غَِريبا وسيعود كَمـا بـدأَ        :(ρ، فيقول   ρوتلك من عالمات نبوته     , بعد

  .3)غَِريبا فَطُوبى ِللْغرباء

 تعاىل سنحاول مبشيئة اهللافإننا يف مواجهة اجلاهلية للكالم عن الغرباء ومنهجهم   و
  :يف مخسة فصول  وجهأمن عدة  يهموعونه أن نسلط الضوء عل

  :الفصل األول

 .وطبيعة عزائمهم ونفوسهم الصادقةبه الغرباء قدميا وحديثا اشت

  :الفصل الثاين

 .يف كل عصروا اليت يواجهجه الشبه بني اجلاهلية أووطبيعة 

  
                                                           

  100:  سورة التوبة2
 1/130، وأخرج مسلم مثله ج4034:  غريبا، حديث رقم أخرجه ابن ماجه يف الفنت، باب بدأ اإلسالم3

 ).بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ: (بلفظ
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   :الفصل الثالث

 .والتجارب املستفادة أثناء املسري ونهيف البالء الذي يواجهالغرباء  نيمنؤبه املاشت

  :الفصل الرابع

 وأن البالء إمنا هو دليل صحة       ,أن البالء سنة ربانية مالزمة ألهل احلق الغرباء       إثبات  
 لبنـاء    الطريق ووعورةيعة  ضرورة العلم بطب  و ,على السري يف طريق مواجهة الباطل     

تمع املسلما.  

  :الفصل اخلامس

  .البشرى واجلزاء الذي أعده اهللا ألهل اإلميان الغرباء

 واقعنـا الـذي     وترتيال على تباعا  ا ρكون دأبنا دائما االستفادة من سنة النيب        يوس
  . ρنعيشه فنسجل النقاط اهلامة يف كيفية التعاطي مع هذا الواقع تأصيال على سنته 

  .واهللا نسأل أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل
                                                    

  املؤلف                                   
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  الفصل األول
   املنصورةاءمعامل طائفة الغرب

 الطائفة الغريبـة بدينـها عـن هـذه          أهم معامل وصفات  يتساءل البعض ما هي     قد  
تمعات اجلاهليةا....  

  :الغرباء هم الرتّاع من القبائل -1

عن عبِد اللَِّه بـِن مسـعوٍد       ((  :يذكر اإلمام أمحد يف مسنده ويف سنن ابن ماجة        
 ِإنَّ الِْإسلَام بدأَ غَِريبا وسيعود غَِريبا كَما بدأَ         ρ قَالَ رسولُ اللَّه  : رِضي اللَّه عنه قَالَ   

  .... 4)).فَطُوبى ِللْغرباِء ِقيلَ ومن الْغرباُء قَالَ النزاع ِمن الْقَباِئِل

  .والرتاع مجع النازع وهو الغريب

قَالَ رسـولُ اللَّـِه     : عن عبِد اللَِّه بن عمٍرو  قَالَ      (( :ذكر الطرباين يف معجمه   و
ρ": ِاءبرى ِللْغا "طُوبا الْ : ، قُلْنماُء؟ قَالَ وبرٍء كَِثٍري،       :"غواِس سونَ قَِليلٌ ِفي ناِلحص مقَو

مهِطيعي نِمم أَكْثَر ِصيِهمعي ن5)).م  
  :قال صاحب معاين األخبار

                                                           
 )3596( حديث رقم  - مسند أمحد 4
 )1457(رقم  حديث– املعجم الكبري للطرباين 5
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وما :  ، قيل    »بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوىب للغرباء        «: ρوقال  ((
فإذا صار األمر إىل هذا ، كان املؤمن فـيهم          » ل  الرتاع من القبائ  « : الغرباء ؟ قال    

ووطنه ،   وماله ، فإن النازع من القبيلة مهاجر مفارق أهله       ρكاملؤمن يف وقت النيب     
مؤمن باهللا مصدق به وبرسوله ، واهللا عز وجل مدح املؤمنني بإميام بالغيب ، فقال               

  6.أهـ))يؤمنون بالغيب
 : وهدي السلف الصاحل والتمسك بالدين يف الغربةاشتراكهم-2

يهدونَ ِبالْحق وِبـِه    { عصابة،: أي} وِممن خلَقْنا أُمةٌ    { : قوله تعاىل  :قال البغوي 
، وهم املهاجرون والتابعون هلم     ρحممديريد أمة   : قال عطاء عن ابن عباس    } يعِدلُونَ  
هذه لكم وقـد    : "لكان إذا قرأ هذه اآلية قا     ρبلغنا أن النيب    : وقال قتادة . بإحسان

 ))موسى أمة يهدون باحلق وبه يعـدلون      ومن قوم   ((أعطي القوم بني أيديكم مثلها،      
ال تزال من أميت أمة قائمـة       : " يقول ρمسعت رسول اهللا    : معاوية رضي اهللا عنه   وقال  

بأمر اهللا، ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يـأيت أمـر اهللا وهـم علـى                   
  7أهـ))"ذلك

 روى أمحد والدارمي والطرباين من حديث أيب مجعة        (( :الفتحر يف   بن حج اقال  و
. ، أأحد خري منا ؟ أسلمنا معك، وجاهدنا معك        يا رسول اهللا  : قال أبو عبيدة    "  :قال

                                                           
  )336 ( شرح احلديث رقم–ار للكالباذي ب حبر الفوائد املسمى مبعاين األخ6
 )308ص  / 3 ج (- تفسري البغوي 7
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وإسناده حسن وقد صـححه     " قوم يكونون من بعدكم يؤمنون يب ومل يروين         : قال
رون أم كانوا غرباء يف     واحتج بأن السبب يف كون القرن األول خري الق        . احلاكم  

فكـذلك  : إميام لكثرة الكفار حينئذ وصربهم على أذاهم ومتسكهم بدينهم ، قال           
أواخرهم إذا أقاموا الدين ومتسكوا به وصربوا على الطاعة حني ظهـور املعاصـي              
والفنت كانوا أيضا عند ذلك غرباء ، وزكت أعماهلم يف ذلك الزمان كمـا زكـت          

بدأ اإلسالم غريبـا    (( له ما رواه مسلم عن أيب هريرة رفعه        ويشهد. أعمال أولئك   
  8 ))وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء

  : منصورة من شرطها القتال وعدم الزوالغالبة طائفة -3
  :الشريفة منها ديثاحاأل  كثري منيف بذلك ρ  النيبوصفهمفقد 

قَالَ لَا تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي      ρ النِبي   أَنَّ عن ِعمرانَ بِن حصينٍ   (( :رواه اإلمام أمحد  ما 
   9)) يقَاِتلُونَ علَى الْحق ظَاِهِرين علَى من ناوأَهم حتى يقَاِتلَ آِخرهم الْمِسيح الدجالَ

لَّم لَا تزالُ طَاِئفَـةٌ   قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وس      :عن ثَوبانَ قَالَ  ((:وروى مسلم 
                  ـمهاللَّـِه و ـرأَم ـأِْتيى يتح مذَلَهخ نم مهرضلَا ي قلَى الْحع ِتي ظَاِهِرينأُم ِمن

10))كَذَِلك  

                                                           
 )3377(رقم  شرح احلديث– فتح الباري البن حجر 8
  19073 - مسند أمحد 9

   3544حديث رقم-صحيح مسلم  10
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ِتي  يقُولُ لَا تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمρ      سِمعت النِبي    :قالعن جاِبر بن عبِد اللَِّه      ((: وأيضا
              ميـرم نى ابِزلُ ِعيسنِة قَالَ فَيامِم الِْقيوِإلَى ي ظَاِهِرين قلَى الْحقَاِتلُونَ عيρ  ُقُـولفَي

11))أَِمريهم تعالَ صلِّ لَنا فَيقُولُ لَا ِإنَّ بعضكُم علَى بعٍض أُمراُء تكِْرمةَ اللَِّه هِذِه الْأُمةَ

 : قال) اهلدى هو اهللا هدى إن قل : ( قتادة عن ، شيبان ناحدث(( :أيب حامت بن  اوقال  
 ظاهرين احلق على يقتتلون أميت من طائفة تزال ال : يقول كانρ  اهللا نيب أن لنا ذكر
    12.))اهللا أمر يأيت حىت خالفهم من يضرهم ال

  ).أي غالبني منتصرين : قال ابن أيب حامت ظاهرين(
 مـن   ρ اليت مدحها رسول اهللا      ةاملنصورالغرباء   على أنّ طائفة     فهذه األحاديث تدل  

  :معاملها وصفاا 
 كمـا يف    )يقاتلون( ρ بدليل قوله     من شرطها القتال يف سبيل اهللا إلظهار الدين        -أ

: أَي  "  : قال النـووي   )ناوأَهمظَاِهِرين علَى من    : ( ويف روايةَ  ,الروايات املذكورة 
هو ، ماهاداِلعوا ِللِْقتضهن ِه ، أَيا ِإلَيأَونو ِهمأَى ِإلَين وذ ِمنأْخم 13.اهـ"و  

مـن  تزال طائفة    ال( ρبدليل قوله   أبداً  ولن تنقطع    وهي طائفة قائمة مل تنقطع       -ب
  ....)أميت

                                                           
  225رقم - مسلم صحيح11
  )317ص  / 1ج  (- تفسري ابن أيب حامت 12
  )3543(شرح حديث رقم  - شرح النووي على مسلم 13
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 السلف الصاحل، تـدي ـدي الكتـاب         إتباع وهي قائمة على احلق ومعناه       -ج
  .والسنة

 .ائفة غالبة منصورة وهي ط-د

هي طائفة مقاتلة ومهتدية ـدي      ومنصورة  غالبة  الطائفة  هذه  ويتبني لنا هنا أن     
تدعي أا الطائفة املنصـورة      أنألي طائفة   ال يكفي   والكتاب والسنة وغري منقطعة     

 والقتـال يف سـبيل       بإقامة فريضة اجلهاد   االلتزامدون   بأعمال الرب املختلفة     لقيامها
  .به لذلكفانت..,اهللا

  :ووفائهم بعهدهم  همنفوس  وصدقهم عزائمقوة -4

 جند أهل اإلميان الغرباء الذين      أرجاسهاويف مقابلة اجلاهلية اليت ذكرنا طرفا من        
  : بعهدهم مع رمنيوفم  صابرين حمتسبنيعنه ودذال يألون جهدا يف نصرة دينهم وال

ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضـى        ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا      { :قال تعاىل 
مـن املـؤمنني    أي   ((23األحزاب   سورة}نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا تبِديال        

: رجال أوفوا بعهودهم مع اهللا تعاىل، وصربوا على البأساء والضراء وحـني البـأس      
سبيل اهللا، أو مات على الصدق والوفاء، ومنهم        فمنهم من وفَّى بنذره، فاستشهد يف       

النصر أو الشهادة، وما غيروا عهد اهللا، وال نقضوه وال          : من ينتظر إحدى احلسنيني   
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  14.أهـ))بدلوه، كما غير املنافقون

وهم يف ذلك يعلمون أم غرباء بدينهم ويف جمتمعام وبني أهليهم وأم بـإذن              
و " غرباء" مساهم   ρ فالنيب   وا عليهم ثراكتلو  وخالفهم  ن ال يضرهم من     واهللا منصور 

وظاهر احلديث العموم   : قال القاضي   : ((قال النووي   , وهذا كله يعين القلة   " طائفة"
وأن اإلسالم بدأ يف آحاد من الناس وقلة مث انتشـر وظهـر مث سـيلحقه الـنقص                

  15.))واإلخالل حىت ال يبقى إال يف آحاد وقلة أيضا كما بدأ 

 علـى   فنصـرهم اموا على أمر اهللا قائمني يدورون مع الكتاب حيث دار           فما د 
 وثبام على أمره  سبحانه  إميام به   صدقهم يف   بتوكلهم على رم و    سيكونعدوهم  

  . نقص يف عتادال يضرهم قلة نصري أو 

فْتح  يقُـولُ سـتρ    سِمعت رسولَ اللَِّه    : عن عقْبةَ بِن عاِمٍر قَالَ    (( :ففي احلديث 
  16)).علَيكُم أَرضونَ ويكِْفيكُم اللَّه فَلَا يعِجز أَحدكُم أَنْ يلْهو ِبأَسهِمِه

يا أيها الذين آمنوا اتقـوا اهللا وكونـوا مـع           { :قوله تعاىل ((و :يقول بن القيم  
وقد قسم سبحانه اخللق إىل قسمني سعداء وأشقياء         ] . 119التوبة  [ } الصادقني  

                                                           
  )333ص  / 7ج  (-)ألفه خنبة من العلماء( التفسري امليسر 14
 )209 ( شرح حديث رقم– شرح النووي على مسلم 15

 )3542 (- صحيح مسلم 16
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ل السعداء هم أهل الصدق والتصديق واألشقياء هم أهل الكذب والتكـذيب            فجع
 ,فالسعادة دائـرة مـع الصـدق والتصـديق        . وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس      

أنه ال ينفع العبـاد     :  وأخرب سبحانه وتعاىل     ,والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب    
به هو الكذب يف أقواهلم     وجعل علم املنافقني الذي متيزوا      . يوم القيامة إال صدقهم     

وأفعاهلم فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب يف القول والفعل فالصدق بريد اإلميان             
والكذب بريـد   . ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه بل هو لبه وروحه           

الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه فمضادة الكـذب            
ادة الشرك للتوحيد فال جيتمع الكذب واإلميان إال ويطـرد أحـدمها            لإلميان كمض 

  17أهـ))صاحبه ويستقر موضعه

وإميام بنصر رم أقوى مما يالقونه من عنت طواغيت األرض وأرسـخ مـن              
 ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِويٌّ عِزيز        {:  يف كتاب رم     يقرؤوناجلبال وهم   

الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهـوا             
، وهم يعلمون متاما أن األيام دول        ]41،  40/احلج[}وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ  عِن الْمنكَِر   

ـِز    }يام نداوهلا بـني النـاس     وتلك األ {وأن ليل اجلاهلية لن يبقى طويال        ، وأن عـ
 ρا األرض عدال ونورا هلو قادم ال حمالة مبا بشرنا بـه نبينـا               وأجدادهم الذين ملؤ  

ولكن سنة اهللا يف خلقه ماضية إىل حيث أراد اهللا هلا وإىل ما شاء اهللا هلا أن تـدوم،                   
                                                           

 )511ص  / 3ج  (- زاد املعاد 17
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  :قولي همعراشميأل ذلك اإلميان قلوم ولسان حال 

   لنا رغبة أو رهـبـة عظمـاؤها......أذعنت  فالدملكنا أقاليم الب
   شدائد أيـام قـليـل رضاؤها ......فلما انتهت أيامنا علقت بنا
   كاد يقطر ماؤهـايرقاق احلواش......وصرنا نالقي النائبات بأوجه

  ا حياؤهـاـعلينا الليايل مل يدعن......ا جنتمبإذا ما مهمنا أن نبوح 

**********  
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  لثاينالفصل ا

  يف كل عصراليت يواجهوا جه الشبه بني اجلاهلية أووطبيعة 
وغاب يتخيل البعض أن اجلاهلية هي احلقبة والتاريخ الذي كان قبل اإلسالم فحسب            

اليت حتكم  وغياب الشريعة اإلهلية    العقيدة الصحيحة   القلوب من    خواءأن  م  اذهأعن  
 الـيت   بغض النظر عن الزمـان واملكـان       بعينهاإمنا هي اجلاهلية    اإلنسانية  اتمعات  
  .اجلاهلية هي اجلاهليةف ,تتواجد فيه

أخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه عن ابن            ((  : قال الشوكاين 
والَ { :ρأرأيت قـول اهللا ألزواج الـنيب        : عباس؛ أن عمر بن اخلطاب سأله، فقال        

مـا  : هل كانت جاهلية غري واحدة، فقال ابن عباس       } ىل  تبرجن تبرج اجلاهلية األو   
  18أهـ )) مسعت بأوىل إال وهلا آخرة

الشيخ   أمرها ويكشف زيفها وضالهلا هو      فخري من يفضح   اجلاهلية املعاصرة أما عن   
  . الشهداءيف نسأل اهللا أن يتقبله سيد قطب

  : سيد قطب ـ رمحه اهللا ـ عن اجلاهلية املعاصرةالشيخيقول 

 وهـو  τخري ما نصف به اجلاهلية األوىل ما وصفها به جعفر بن أيب طالـب       إن (( 
 يف احلديث الـذي     حيدث جناشي احلبشة يف مواجهة رسويل قريش إليه، يقول جعفر         

                                                           
  )33األحزاب ( للشوكاين  فتح القدير 18
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أيها امللك كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكـل           :ه مسند  يف  اإلمام أمحد  رواه
 )وار ويأكل القوي منـا الضـعيف      امليتة ونأيت الفواحش ونقطع األرحام ونسيء اجل      

ومن اآلثار اليت تصف لنا احلال االجتماعي للجاهلية األوىل هو حديث السيدة            .....
اليت تصف فيه حال النكاح يف اجلاهلية       ورواه البخاري   الذي  عائشة رضي اهللا عنها     

بيِر أَنَّ عاِئشـةَ زوج     عن ابِن ِشهاٍب قَالَ أَخبرِني عروةُ بن الز       ف:على أنه أربعة أحناء     
  ِبيالنρهترباءٍ        أَخحِة أَنعبلَى أَرِة كَانَ عاِهِليِفي الْج كَاحإىل أن قالـت   -.....أَنَّ الن- 

مث  .....)) ِبالْحق هدم ِنكَاح الْجاِهِليِة كُلَّه ِإلَّا ِنكَاح الناِس الْيـوم          ρ  حممد فَلَما بِعثَ 
إن اجلاهلية هي اجلاهلية ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها         ((يستطرد رمحه اهللا فيقول   

ال يهم موقعها يف الزمان واملكان، فحيثما خلت قلوب الناس من عقيدة إهلية حتكـم               
تصورام ومن شريعة ـ منبثقة من هذه العقيدة ـ حتكم حيام فلـن تكـون إال     

كثرية، واجلاهلية اليت تتمرغ البشرية اليوم يف وحلها        اجلاهلية يف صورة من صورها ال     
ال ختتلف يف طبيعتها عن تلك اجلاهلية العربية أو غريها من اجلاهليات اليت عاصرا              
يف أحناء األرض، حىت أنقذها منها اإلسالم وطهرها وزكاها، إن البشرية اليوم تعيش             

 أزيائها ومسابقات مجاهلـا     ، ونظرة إىل صحافتها وأفالمها ومعارض     !يف ماخور كبري  
ومراقصها وحاناا وإذاعاا ونظرة إىل سعارها انون للحم العـاري واألوضـاع            
املثرية واإلحياءات املريضة يف األدب والفن وأجهزة اإلعالم كلها، إىل جانب نظامها            
الربوي وما يكن وراءه من سعار للمال ووسائل خسيسة جلمعه وتثمريه وعمليـات             

يال وابتزاز تلبس ثوب القانون وإىل جانب التدهور اخللقي واالحنـالل           نصب واحت 
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االجتماعي الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت وكل نظام وكل جتمع إنسـاين،              
نظرة إىل هذا كله تكفي للحكم على املصري البائس الذي تدلف إليه البشرية يف ظل               

  19اهـ. هذه اجلاهلية

  :بيان القرءان للجاهلية 

  : وهيأسسلنا القرآن الكرمي أن اجلاهلية تقوم على أربعة وقد بني 

  .  ومحية اجلاهلية, وتربج اجلاهلية, وظن اجلاهلية,حكم اجلاهلية

  :حكم اجلاهلية -1

، هـذه   من قبل حكامهم  قسرا  فروضة على الناس    هو املتمثل يف القوانني الوضعية امل     
ع، وقد صورها الشيخ أمحد     القوانني اليت تصادم أحكام اإلسالم يف األصول والفرو       

  :شاكر اهللا أبني تصوير حيث قال عنها

 فانظروا أيها املسلمون، يف مجيع البالد اإلسالمية أو الـبالد الـيت تنتسـب               "
لإلسالم يف أقطار األرض إىل ما صنع بكم أعداؤكم املبشـرون واملسـتعمرون، إذ              

ألديان قوانني إفرجنية   ضربوا على املسلمني قوانني ضالة مدمرة لألخالق واآلداب وا        
ـُبن على شريعة وال دين، بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثين                وثنية، مل ت

                                                           
  من تفسري سورة آل عمران-. يف ظالل القرآن19
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        على وثنيته، إىل ما كان مـن        أىب أن يؤمن برسول عصره عيسى عليه السالم وأصر 
هذه القوانني اليت فرضها علـى املسـلمني        : إىل أن قال  ! ... فسقه وفجوره وتكه  

لسافر هي يف حقيقتها دين آخر جعلوه دينا  للمسلمني بـدال مـن              أعداء اإلسالم ا  
دينهم النقي السامي، ألم أوجبوا عليهم طاعتـها، وغرسـوا يف قلـوم حبـها               

 كلمـات    مـن   جتري على األلسنة واألقالم كثري     وتقديسها والعصبية هلا، حىت لقد    
 الكلمات اليت   حرم احملكمة، وأمثال ذلك من    : تقديس القانون وقدسية القضاء مثل    

يأبون أن توصف ا الشريعة اإلسالمية وآراء الفقهاء اإلسالميني، بل هـم حينئـذ              
بكلمات الرجعية واجلمود والكهنـوت وشـريعة       ) أي الشريعة اإلسالمية  (يصفوا

الغاب، إىل أمثال ما ترى من املنكرات يف الصحف واالت والكتب العصرية، اليت             
الـيت شـرعها     (مث صاروا يطلقون على هذه القوانني     ! ينييكتبها أتباع أولئك الوثن   

ع وما إىل ذلك    ودراساا كلمة الفقه والفقيه والتشريع واملشر     ) البشر من دون اهللا   
من الكلمات اليت يطلقها علماء اإلسالم على الشـريعة وعلمائهـا، وينحـدرون             

فتـرى اجلديـد    فيتجرءون على املوازنة بني دين اإلسالم وشريعته وبني دينـهم امل          
.....       إىل أن قال الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا:       وصار هذا الدين اجلديد هو القواعـد

األساسية اليت يتحاكم إليها املسلمون يف أكثر بالد اإلسالم وحيكمون ا، سواء منها             
ما وافق يف بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها، وكله باطل وخروج،              

 هلا، وال طاعـة ألمـر اهللا وأمـر          إتباعاشريعة إمنا وافقها مصادفة ال      ألن ما وافق ال   
 الضاللة، يقود صاحبه إىل النار ال       محئةرسوله، فاملوافق واملخالف كالمها مرتكس يف       
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  20اهـ. "جيوز ملسلم أن خيضع له أو يرضى به
  :يقول ابن القيم يف نونيته 

  اِنـ اإلمييقةن حقـقسما يبي......هـد أقسم اهللا العظيم بنفسـق
  غري الرسول الواضح الربهاِن......أن ليس يؤمن من يكون حمكما 
  وحيني حسب فذاك ذو إمياِن ال.....بل ليس يؤمن غري من قد حكم

  وضيق بطاِنإن كان ذا حرٍج ......مؤمنام ا ذلك احملكِّـذا ومـه
  21ه الوحياِن ـضي بـللذي يق.....ذا وليس مبؤمٍن حىت يسلم ـه

  :اهليةظن اجل -2
يظُنونَ ِباللَِّه غَير الْحـق ظَـن       (( يف تفسري قوله تعاىل     قال أبو حيان حممد بن حيان     

املدة اجلاهلية القدمية قبل اإلسالم      :  )ظن اجلاهلية عند اجلمهور   (ومعىن   ))الْجاِهِلية
شـعر  : وكما تقـول  } وال تربجن تربج اجلاهلية     } { محية اجلاهلية   { : ، كما قال    

. انقضتإن مدته قد    : وقال الزجاج . ظنوا أن أمره مضمحل   : قال مقاتل . اجلاهلية  
جلاهلية إبطال  ظن ا :  وقيل .قد قتل  ρظنوا أن حممداً    : وقال الضحاك عن ابن عباس    

. هللا وشكهم يف سابق وعـده بالنصـرة       يأسهم من نصر ا   : وقيل. النبوات والشرائع 

                                                           
  .215 ـ 3/214 عمدة التفسري خمتصر تفسري ابن كثري ألمحد شاكر، ج20
فَلَا وربك لَا يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم لَا يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما (ىل  قوله تعاإىليشري  21

 ]65/النساء)   [65(قَضيت ويسلِّموا تسِليما 
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 .بوا بالقـدر  كـذّ : وقيـل . ر، فلذلك نصروا  ليه الكفا يظنون أن احلق ما ع    : وقيل
  22انتهى
 إنه تداركهم سبحانه :]ظَن الْجاِهِليِة [ يف معىنزاد املعاد لقيم رمحه اهللا يف     ابن  ايقول  

برمحته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنـا منـه               
ه عليهم يوم بدر  وأخرب أن       ورمحة والنعاس يف احلرب عالمة النصرة واألمن كما أنزل        

من مل يصبه ذلك النعاس فهو ممن أمهته نفسه ال دينه وال نبيه وال أصـحابه وأـم                  
يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية وقد فسر هذا الظن الذي ال يليق باهللا بأنه سبحانه                
ال ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل وقد فسـر بظنـهم أن مـا       

مل يكن بقضائه وقدره وال حكمة له فيه ففسر بإنكار احلكمة وإنكار القـدر              أصام  
وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنـه                

ويعـذب  { سورة الفتح حيث يقـول      ( املنافقون واملشركون به سبحانه وتعاىل يف       
 باهللا ظن السوء علـيهم دائـرة        املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات الظانني    

 ] 6الفـتح   [ } السوء وغضب اهللا عليهم ولعنهم وأعد هلم جهنم وساءت مصريا           
وإمنا كان هذا ظن السوء وظن اجلاهلية املنسوب إىل أهل اجلهل وظن غري احلق ألنه               
ظن غري ما يليق بأمسائه احلسىن وصفاته العليا وذاته املربأة من كل عيـب وسـوء                

 وما يليق بوعـده الصـادق       ةييليق حبكمته ومحده وتفرده بالربوبية واإلهل     خبالف ما   

                                                           
  . البن حيان  تفسري البحر احمليط22
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الذي ال خيلفه وبكلمته اليت سبقت لرسله أنه ينصرهم وال خيذهلم وجلنده بأم هـم               
الغالبون فمن ظن بأنه ال ينصر رسوله وال يتم أمره وال يؤيده ويؤيد حزبه ويعلـيهم    

 ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على        ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه ال     
التوحيد والباطل على احلق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد واحلق اضمحالال ال   
يقوم بعده أبدا فقد ظن باهللا ظن السوء ونسبه إىل خالف ما يليق بكماله وجاللـه                

بـه   وتأىب أن يـذل حز     ,وصفاته ونعوته فإن محده وعزته وحكمته وإهليته تأىب ذلك        
 ,وجنده وأن تكون النصرة املستقرة والظفر الدائم ألعدائه املشركني به العادلني بـه   

 وأكثر الناس   ,فمن ظن به ذلك فما عرفه وال عرف أمساءه وال عرف صفاته وكماله            
 وال يسلم عـن  ,يظنون باهللا غري احلق ظن السوء فيما خيتص م وفيما يفعله بغريهم       

 فمـن   ,اءه وصفاته وعرف موجب محده وحكمته     ذلك إال من عرف اهللا وعرف أمس      
 ومن جوز عليه أن يعـذب       ,قنط من رمحته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء          

 ..,أولياءه مع إحسام وإخالصهم ويسوي بينهم وبني أعدائه فقد ظن به ظن السوء       
ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبـني                   

قه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون م              خل
إليه ويتوسلون م إليه وجيعلوم وسائط بينهم وبينه فيدعوم وحيبـوم كحبـه             

 ومن ظن به أنه يسلط علـى        ..,وخيافوم ويرجوم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه       
ئما يف حياته ويف مماتـه وابـتاله ـم ال           أعداءه تسليطا مستقرا دا    ρرسوله حممد   

يفارقونه فلما مات استبدوا باألمر دون وصية وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهـم             
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وأذلوهم وكانت العزة والغلبة والقهر ألعدائه وأعدائهم دائما من غـري جـرم وال              
ذنب ألوليائه وأهل احلق وهو يرى قهرهم هلم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين             

يهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده وال ينصرهم وال يديلهم بل يديل              نب
أعداءهم عليهم أبدا أو أنه ال يقدر على ذلك بل حصل هذا بغري قدرته وال مشيئته                
مث جعل املبدلني لدينه مضاجعيه يف حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كمـا               

إنه قادر على أن ينصرهم     :  سواء قالوا  ,أهتظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن وأسو       
وجيعل هلم الدولة والظفر أو أنه غري قادر على ذلك فهم قادحون يف قدرتـه أو يف                 

 وال ريب أن الرب الذي فعل هذا بغـيض          ,حكمته ومحده وذلك من ظن السوء به      
إىل من ظن به وكان الواجب أن يفعل خالف ذلك لكن رفوا هذا الظـن الفاسـد                 

مل يكن هذا مبشيئة اهللا وال له       :  منه واستجاروا من الرمضاء بالنار فقالوا      خبرق أعظم 
قدرة على دفعه ونصر أوليائه فإنه ال يقدر على أفعال عباده وال هي داخلـة حتـت       
قدرته فظنوا به ظن إخوام اوس والثنوية برم وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور             

  23.نتهىا)مستذل فهو يظن بربه هذا الظن
  :تربج اجلاهلية -3

  .فهو مثال للنظام االجتماعي الفاسد واملستنقع اآلسن الذي يعيش فيه أهل اجلاهلية

  :يف صفة تربج اجلاهلية األوىل ستة أقوال (( :قال بن اجلوزي
                                                           

  .صرفبت )211إىل ص204ص  _3ج (  زاد املعاد 23
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 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

  . فهو التربج، قاله جماهد,أن املرأة كانت خترج فتمشي بني الرجال: أحدها

  .تغنج ، قاله قتادةأا ِمشية فيها تكسر و: والثاين

  .أنه التبختر ، قاله ابن أيب جنيح: والثالث

أن املرأة منهن كانت تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلْبسه مث متشي وسط الطريق             : والرابع
  .ليس عليها غريه، وذلك يف زمن ِإبراهيم عليه السالم، قاله الكليب

ى قُرطها وقالئـدها ،     ده ، فير  أا كانت تلقي اِخلمار عن رأسها وال تش       : واخلامس
  .قاله مقاتل

 أا كانت تلْبس الثياب تبلغ املال ، ال تواري جسدها ، حكـاه الفـراء              : والسادس
  24 .أهـ))

 من فيض ما نراه اليوم يف الطرقـات         اإال غيض التابعني يف ذلك     وال نرى ما قاله   
 بل  , مسموعة كانت أم مرئية    اإلعالم و نقل ال أو يف وسائل  واألسواق واحملال واملتاجر    
حماربـة العفيفـات     فضال عن    ,الرذائلحش و وا الف تلكومقننة بقوانني تشجع على     

وعلى  ووصفه بأوصاف التخلف والرجعية      ستهزاء حبجان  واال والسخريةالطاهرات  
  :وهللا در من قال, تقدم والرقيالنقيض يصفون الكاسيات العاريات بأوصاف ال

                                                           
   ....).وال تربجن(البن اجلوزي يف تفسري اآلية  زاد املسري 24
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  ويت قبل أن تتقدميمفيا نفس ......ين تقدماان ترك الدين يعكإذا 

  :محية اجلاهلية -4

فهي تلك العقيدة القومية اليت تسود العامل اليوم واليت تقوم عليها مظاهر الوالء             
والرباء، واليت تقسم الناس على أساس املواطنة والعرق ال على أساس الديانة، واليت             

 حياول العلمـانيون والقوميـون       احلروب وتسفك الدماء، واليت    أساسهاتقوم على   
  .تصويرها على أا األساس املتني الذي حيفظ كيان الدول والشعوب

كان التعـاون   . كانت محية اجلاهلية، ونعرة العصبية    (( :قال الشيخ سيد يف الظالل    
على اإلمث والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على الرب والتقوى؛ وكان احللف على             

وذلك طبيعي  . ,وندر أن قام يف اجلاهلية حلف للحق      . بل احلق النصرة، يف الباطل ق   
. .  وال تستمد تقاليدها وال أخالقها من منهج اهللا وميزان اهللا            ,يف بيئة ال ترتبط باهللا    

.. » انصر أخاك ظاملاً أو مظلومـاً       « : ميثل ذلك كله ذلك املبدأ اجلاهلي املشهور        
  :يف صورة أخرى ، وهو يقولوهو املبدأ الذي يعرب عنه الشاعر اجلاهلي 

  وهل أنا إال من غزية إن غوت

  25أهـ ))!غويت، وإن ترشد غزية أرشد                              

                                                           
 .من سورة املائدة) 2(يف تفسري اآلية  – يف ظالل القرآن 25

21 
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 حيث احملبة والبغض والوالء     ةسأل تلك امل  كثري من الناس يف   وهذه بلية أصابت ال   
 ء والـرباء  بل وحاولوا جعلها ميزانـا للـوال      , اللغة يف القومية أو القبيلة أو    والرباء  

 فحاولوا مجع ,وحاولوا إقامة جمتمعات بل وأمم على هذا األساس كاألمة العربية مثال     
ـ       أو ال  يهوديا أو نصرانيا أو جموسيا       والكافرواملرتد  املسلم   د ادينيـا أو حـىت عب

 لـيس هللا أو لعقيـدة     الشيطان واألوثان يف خليط واحد وحتت راية واحدة جاهلية          
واجـه  لنتبني كيف    ρملصطفىادر بنا أن نعرج على سنة       وجي,  فيها نصيب  اإلسالم

  :هذه البلية ρالنيب 

 تقبل  فهناك أمور حمسومة ال    واضحا جليا يف هذه املسألة       ρلقد كان رسول اهللا   
 كان أتباعه غرباء أول الزمان وهكذا ينبغـي أن يكـون             وهكذا ئةتجزالتمييع أو ال  

يذكر بن كثري فرقا منـها يف       , تينة براء إال على أسس شرعية م      والفال والء   آخرهم  
عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو :  مشى رجال من أشراف قريش إىل أىب طالب  ((  :سريته

 وأبو  ,سود بن املطلب  وأبو البخترى العاص بن هشام، واأل      ,بن حرب  سفيان صخر 
، والعـاص بـن    ابنا احلجاج    ونبيه ومنبه    ,جهل عمرو بن هشام، والوليد بن املغرية      

يا أبا طالب إن ابن أخيك قـد        : فقالوا أو من مشى منهم   : قال ابن إسحاق  ..,وائل
سب آهلتنا، وعاب ديننا وسفه أحالمنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإمـا أن               

  26أهـ))ختلى بيننا وبينه، فإنك على مثل ما حنن عليه من خالفه، فنكفيكه

                                                           
 )473ص  / 1ج  (- السرية النبوية البن كثري 26
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 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

 من  كانواولو   ممنه ويتربأ هميكشفاجلاهلية وأهلها     مع ρهكذا كان رسول اهللا     
  :كما يف السرية ψوهكذا تعلم منه صحابته, قريش

 ألبيـه  كان أبو عزيز بن عمري بن هاشم أخو مصعب بن عمري          (( بن كثري  ذكري
نصـار   مصعب بن عمري ورجل من األ      ي أخ يب مر: سارى، قال أبو عزيز   األ وأمه يف 
  .تفديه منكشد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها :  فقاليأسرين

 من بدر، فكـانوا إذا       حني أقبلوا يب   األنصارفكنت يف رهط من     : قال أبو عزيز  
إيـاهم   ρقدموا غداءهم وعشاءهم خصوين باخلبز وأكلوا التمر لوصية رسول اهللا           

بنا، ما تقع يف يد رجل منهم كسرة خبز إال نفحين ا فأستحي فأردها فريدها على                
 أبو عزيز هذا صاحب لواء املشركني ببـدر بعـد           وكان: قال ابن هشام  ! ما ميسها   

 أسره ما قال، قال     الذي اليسر، وهو    أليببن احلارث، وملا قال أخوه مصعب       االنضر  
 أخـي إنـه   : فقـال لـه مصـعب     !  هـذه وصـاتك ىب       أخـي يا  : له أبو عزيز  

أربعة آالف درهـم،    : فسألت أمه عن أغلى ما فدى به قرشي، فقيل هلا         ......دونك
  27أهـ.))ة آالف درهم ففدته افبعثت بأربع

وإن كان اإلسالم قد رفع ما كان يف اجلاهلية         (( :وذكر صاحب الروض األنف   
يـوم املريسـيع     ρمن قوهلم يا لفالن عند التحزب والتعصب وقد مسع رسول اهللا            

                                                           
 )475ص  / 2ج  (-السرية النبوية البن كثري ( 27
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 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

دعوها فإا منتنة    ρرجال يقول يا للمهاجرين وقال آخر يا لألنصار فقال رسول اهللا            
عى بدعوى اجلاهلية فأعضوه ن أبيه وال تكنوا ونادى رجل  النابعة            اد من ρوقال  

 مخسـني جلـدة     - رضي اهللا عنه     -اجلعدي بعصبة له فضربه أبو موسى األشعري        
وذلك أن اهللا عز وجل جعل املؤمنني إخوة وال يقال إال كما قال عمر رضي اهللا عنه                 

  28أهـ))ِلدين يا هللا ويا للمسلمني ألم كلهم حزب واحد وإخوة يف ا

إذْ جعلَ الَِّذين كَفَرواْ ِفي قُلُـوِبِهم       { : قوله عز وجل  ((  :قال املاوردي رمحه اهللا   
  :ويف محية اجلاهلية قوالن. يعين قريشاً} الْحِميةَ حِميةَ الْجاِهِليِة 

ـ             : أحدمها دوا العصبية آلهلتهم اليت كانوا يعبدوا من دون اهللا ، واألنفة من أن يعب
  .غريها، قاله ابن حبر

أنفتهم من اإلقرار له بالرسالة واالستفتاح ببسم اهللا الرمحن الرحيم على عادته         : الثاين
  . الزهريهيف الفاحتة ، ومنعهم له من دخول مكة ، قال

هو االقتداء بآبائهم،وأال خيالفوا هلم عادة،وال يلتزموا لغريهم طاعـة          : وحيتمل ثالثاً 
ِإنا وجدنا أَباءنا علَى أُمٍة وِإنـا علَـى َءاثَـاِرِهم مقْتـدونَ             { م  كما أخرب اهللا عنه   

  .29أهـ))}

                                                           
  .  منه البخاري ومسلم والترمذي وروى قريبا ..يف الكالم على حلف الفضول الروض األنف 28
  يف تفسري اآلية  للماوردي النكت والعيونتفسري 29
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 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

  :قال األلوسي رمحه اهللا

محيت عن كذا محية إذا أنفت منه وداخلك عار منه          : يقال}حِميةَ اجلاهلية   {(( 
اهلية ألا بغـري    أي محية امللة اجلاهلية أو احلمية الناشئة من اجل        : وقال الراغب .....

  30حجة ويف غري موضعها

  :وقال البيضاوي

  31.اليت متنع إذعان احلق } حِميةَ اجلاهلية { .األنفة} ِفى قُلُوِبِهم احلمية { 

*******************  

  

  

  

  

  

                                                           
  من سورة الفتح26يف تفسري اآلية  –أللوسي ل روح املعاين  30
 يف تفسري نفس اآلية –لبيضاوي  لالترتيل أنوار31
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 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

  الفصل الثالث

 والتجارب املستفادة أثناء املسري ,ونهيف البالء الذي يواجهالغرباء  نيمنؤاملبه اشت

 ,ريق أهل اإلميان وأصحاب هذه الدعوة فهو شائك وهم يعلمون مشـقته           أما ط 
 لقد تفنن أهـل اجلاهليـة مـن         ,والعلم اإلمياين والنظري شئ ومعايشته شئ آخر      

 بل كل أنواع البالء على هـذه        ,طواغيت كل عصر يف صب أنواع شىت من البالء        
حلق يف األرض والسـماء،     بني أهل اجلاهلية، املعروفة عند أهل ا      املؤمنة  الفئة الغريبة   

القليلة بعددها، الكثرية بنصرة را، الضعيفة بإمكانات البشر، القوية بإمياا برـا            
، الفقرية مبا عند الناس، الغنية بعزا بعقيـدا،         وبقوته سبحانه وبنصره ومبا وعدهم    

حلق علـى   املقهورة يف نظر أهل الدنيا وحبسابام، الشاخمة املتعالية بدينها الشامخ ا          
  .س اجلاهليةارجأس وادنأ

 فهم يعلمون أم وأهليهم وأوالدهم سيواجهون جوعا وخوفا وفقرا وسجنا           -
وتقتيال، متاما كما القى أجدادهم األول، يعلمون ذلك وهم يقرؤون كتاب رـم             

ولنبلونكم بشئ من اخلوف واجلوع ونقص من األمـوال واألنفـس           {صبح مساء   
  .}والثمرات وبشر الصابرين

  :يقول شيخ املفسرين اإلمام بن جرير يف تفسري هذه اآلية

أخرب اهللا : عن ابن عباس قوله ولنبلونكم بشئ من اخلوف واجلوع وحنو هذا قال        (( 
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وبشـر  : املؤمنني أن الدنيا دار بالء وإنه مبتليهم فيها وأمرهم بالصرب وبشرهم فقال           
مسـتهم  {تطيب أنفسهم فقال    الصابرين مث أخربهم أنه فعل هكذا بأنبيائه وصفوته ل        

بشئ من  {ولنختربنكم، وقوله   } مولنبلونك{ومعىن قوله   } البأساء والضراء وزلزلوا  
لنختربنكم بشـئ   : يعين من اخلوف من العدو، وباجلوع وهو القحط يقول        } اخلوف

من خوف ينالكم من عدوكم وبسنة تصيبكم ينالكم فيها جماعـة وشـدة وتعـذر               
 أموالكم، وحروب تكون بينكم وبني أعدائكم مـن         املطالب عليكم فتنقص لذلك   

الكفار فينقص هلا عددكم وموت ذراريكم وأوالدكم، وجدوب حتدث فتنقص هلـا            
 كم يف إميام من كاذبيكم فيـه،      يذلك امتحان مين لكم، فنتبني صادق     مثاركم، كل   

ويعرف أهل البصائر يف دينهم منكم من أهل النفاق فيه والشك واالرتياب، كـل              
  32اهـ .))ه وأصحابρ خطاب منه ألتباع رسول اهللا ذلك

  : سيد قطب رمحه اهللا يف تفسري هذه اآليةشيخويقول ال

والبد من تربية النفوس بالبالء، ومـن       : }...ولنبلونكم بشئ من اخلوف واجلوع       {
امتحان التصميم على معركة احلق باملخاوف والشدائد وباجلوع ونقـص األمـوال            

بد من هذا البالء ليؤدي املؤمنون تكاليف العقيدة كي تعـز           واألنفس والثمرات، ال  
على نفوسهم مبقدار ما أدوا يف سبيلها من تكليف، والعقائد الرخيصة اليت ال يؤدي              

، فالتكاليف هنا هي    م التخلي عنها عند الصدمة األوىل     أصحاا تكاليفها ال يعز عليه    
                                                           

  2/56،57 جامع البيان، ج32

27 
 



 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

، يف نفوس اآلخـرين   قبل أن تعز    الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة يف نفوس أهلها          
وكلما تأملوا يف سبيلها وكلما بذلوا من أجلها كانت أعز عليهم وكانوا أضن ـا ،                
كذلك لن يدرك اآلخرون قيمتها إال حني يرون ابتالء أهلها ا وصربهم على بالئها،              

لو مل يكن ما عند هؤالء من العقيدة خـريا ممـا            “: إم عندئذ سيقولون يف أنفسهم    
، وعندئذ ينقلـب املعارضـون      ”بتلون به وأكرب ما قبلوا هذا البالء وال صربوا عليه         ي

، وعندئذ جيئ نصر اهللا والفتح ويدخل        عنها مقدرين هلا مندفعني إليها     للعقيدة باحثني 
الناس يف دين اهللا أفواجا ، والبد من البالء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيـدة               

لقوى ومذخور الطاقة ، وتفتح يف القلب منافذ        ويقوى، فالشدائد تستجيش مكنون ا    
ومسارب ما كان ليعلمها املؤمن يف نفسه إال حتت مطارق الشدائد، والقيم واملوازين             
والتصورات ما كانت لتصح وتستقيم إال يف جو احملنة اليت تزيل الغبش عن العيـون               

 إىل اهللا وحده    ءااللتجاوالران عن القلوب ، وأهم من هذا كله أو والقاعدة هلذا كله             
حني تز األسناد كلها وتتوارى األوهام وهي شىت وخيلو القلب إىل اهللا وحده ال جيد               
سندا إال سنده ويف هذه اللحظة فقط تتجلى الغشاوات وتتفتح البصـرية وينجلـي              

 إال حوله، ال إرادة إال      األفق على مد البصر ال شئ إال اهللا، ال قوة إال قوته، ال حول             
 ملجأ إال إليه، وعندئذ تلتقي الروح باحلقيقة الواحدة اليت يقـوم عليهـا              ، ال إرادته

33اهـ. تصور صحيح

                                                           
 . يف تفسري اآلية يف ظالل القرآن33
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  : بالعزلة والنفي والتشريد يف جمتمعاممعايشة الغرباء
أو   منـها  منبـوذين  أو يف جمتمعام إما معزولني عنها    نعم هكذا يعيش أهل اإلميان      

بطـردهم   أو منفـيني منـها    ردة  أهل الكفر وال   أو هاربني من بطش       فيها مسجونني
أو جرم   ,يتيح هلم االنتقال واحلركة يف أرض اهللا الواسعة         امم جتريدهموخارجها  

بني  بل ويعيشون هذه الغربة      ,هم غريبة عن   وجمتمعام ,فهم غرباء عن جمتمعام    ,منها
  .د ال يقبل الوالد ولده أن جياوره يف بيت واحاولرمب, أقوامهم وعوائلهم

  :بن رجب احلنبليا أبو الفرج قال 
: عن عبادة بن الصامت أنه قال لرجٍل مـن أصـحابه            " ويف مسند اإلمام أمحد      ((

 ρيوشك إن طالت بك احلياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن علـى لسـان حممـد      
فأعاده وأبدأه وأحل حالله وحرم حرامه ونزل عند منازله ال حيور فيكم إال كمـا                

ن يكـون   يأيت على الناس زمـا    : ومثله قول ابن مسعود     , "مليت  حيور رأس احلمار ا   
وإمنا ذل املؤمن آخر الزمان لغربته بني أهل الفساد مـن           .املؤمن فيه أذل من األمة      

أهل الشبهات والشهوات ، فكلهم يكرهه ويؤذيه ملخالفـة طريقتـه لطريقتـهم             
  34.))ومقصوده ملقصودهم ومباينته ملا هم عليه 

ال يقبـل   , غري قابل لالندماج  متنافر  خليط  , جاهليةاج يف جمتمعات    ندمىن هلم اال  فأ

                                                           
  11هل الغربة  ص  كشف الكربة يف وصف أ34
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ـ ارجاجلاهليـة بكـل أ     و ,العلياءالطهر و اإلميان و   , أحدمها اآلخر   ها وأدناسـها  س
  .واحنطاطها

وما كان جواب قومـه إال أن قـالوا         {  يف قوله تعاىل   يقول صاحب الظالل رمحه اهللا    
  :}إم أناس يتطهرون أخرجوهم من قريتكم 

 !أو من يتطهر خيرج من القرية إخراجاً، ليبقى فيها امللوثون املدنسون؟          ! يا عجباً ..((
ولكن ملاذا العجب؟ وماذا تصنع اجلاهلية احلديثة؟ أليست تطارد الذين يتطهـرون،            

 وتسـميه تقدميـة     -فال ينغمسون يف الوحل الذي تنغمس فيه جمتمعات اجلاهلية          
 أليست تطاردهم يف أرزاقهـم وأنفسـهم        -ملرأة  وحتطيماً لألغالل عن املرأة وغري ا     

وأمواهلم وأفكارهم وتصورام كذلك؛ وال تطيق أن تراهم يتطهرون؛ ألا ال تتسع            
  35!!إنه منطق اجلاهلية يف كل حني! وال ترحب إال بامللوثني الدنسني القذرين؟

قتـادة، عـابوهم بغـري      قال  } ِإنهم أُناس يتطَهرونَ    { : وقوله تعاىل :((قال بن كثري  
  36.))عيب
أي يف قلة   ) غريبا(يقال بدا الشئ يبدو أي ظهر       ) إن اإلسالم بدأ  (((.. :ل املناوي وقي

أي وسيلحقه النقص واخللل حىت ال يبقى إال يف قلـة           ) وسيعود(من الناس مث انتشر     
وهلـة  هكذا ثبتت هذه اللفظة يف رواية، مث املراد أنه ملا بدأ يف أول      ) كما بدأ غريبا  (

                                                           
   يف تفسري اآلية – يف ظالل القرآن 35
 )445ص  / 3ج  (- تفسري ابن كثري 36
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ض بإقامته والذب عنه ناس قليلون من أشياع الرسول ونزاع القبائل فشـردوهم             
 يصبح أحدهم معتزال مهجورا ويبيـت منبـوذا         ,عن البالد ونفوهم عن عقر الديار     

 وحيتمل  , مث يعود إىل ما كان عليه ال يكاد يوجد من القائمني به إال األفراد              ,كالغرباء
 كانوا يتدينون به يف األول وقلة مـن         ن واألخرية قلة م   أن املماثلة بني احلالة األوىل    

 ومل يكتف بقوله وسيعود غريبا      , مث إنه أكد ذلك بقوله كما بدأ       ,يعملون به يف اآلخر   
 وأراد باإلسالم أهله لداللة ذكر الغرباء بعده ،         ,ملا يف املوصول من مالحظة التهويل     

لمسلمني فالغربة هي القرينة فريجع ذكره مجع ، وقال الطييب إما أن يستعار اإلسالم ل   
 وإما أن جيري اإلسالم علـى احلقيقـة         ,معىن الوحدة والوحشة إىل نفس املسلمني     

والوحدة والوحشة باعتبار ضعف اإلسالم وقلته ، فعليه غريبا إما , فالكالم فيه تشبيه  
حال أي بدأ اإلسالم مشاا للغريب أو مفعوال مطلقا أي ظهر ظهور الغريب حـني               

دأ فريدا وحيدا مث أمت اهللا نوره فأنبت يف اآلفاق فبلغ مشارق األرض ومغارـا مث                ب
فعلى من الطيب أي فرحة     ) فطوىب(يعود يف آخر األمر فريدا وحيدا شريدا إىل طيبة          

أي املسـلمني   ) للغربـاء (وقرة عني أو سرور وغبطة أو اجلنة أو شجرة يف اجلنـة             
لذين كانوا يف أول اإلسالم ويكونون يف آخـره ،          املتمسكني حببله املتشبثني بذيله ا    

وإمنا خصهم ا لصربهم على أذى الكفار أوال وآخرا ولزومهم دين اإلسالم ذكره             
الذين يصلحون ما أفسد الناس بعـدي مـن         (ابن األثري وزاد الترمذي بعد الغرباء       
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ـ              )سنيت  وا عـن   ويف خرب آخر قيل من الغرباء قال الرتاع من القبائل أي الذين نزع
37.أهلهم وعشريم

  :تربص الكفار من اليهود والنصارى م

حيدثنا التاريخ القدمي واحلديث عن مكائد اليهود والنصارى لإلسالم وأهله، فقد كان            
بن كثري يف قوله    قال   : دعوتهيصدون عن    و ρاليهود والنصارى حانقون على النيب      

ونَ عن سِبيِل اللَِّه من آمن تبغونها ِعوجا وأَنـتم          قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب ِلم تصد     (( :تعاىل
هذا تعنيف من اهللا تعاىل لكَفَرة أهل الكتـاب،         )).غاِفٍل عما تعملُونَ  شهداُء وما اللَّه بِ   

ـ             ن أهـل   على عنادهم للحق، وكفرهم بآيات اهللا، وصدهم عن سبيله من أراده م
  38أهـ)) تعاىلمع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من اهللاوطاقتهم اإلميان جبهدهم 

  .ووضعوا له السم يف الشاة ليقتلوه ρوكم تربصوا م، فحاولوا قتل النيب 

لَما فُِتحت خيبر أُهِديت ِلرسـوِل       :عن أَِبي هريرةَ أَنه قَالَ    ((: الصحيح ففي احلديث 
اجمعوا ِلي من كَانَ ها هنا ِمن الْيهوِد فَجِمعوا         ρسمٌّ فَقَالَ رسولُ اللَِّه     شاةٌ ِفيها   ρاللَِّه  

ِني ساِئلُكُم عن شيٍء فَهلْ أَنتم صاِدِقي عنه فَقَالُوا نعم يا            إρِ لَه فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه    
من أَبوكُم قَالُوا أَبونا فُلَانٌ فَقَـالَ رسـولُ اللَّـِه           ρ اللَِّه   أَبا الْقَاِسِم فَقَالَ لَهم رسولُ    

ρ               ٍْء ِإنـيش نع اِدِقيص متلْ أَنفَقَالَ ه تِرربو قْتدفُلَانٌ فَقَالُوا ص وكُملْ أَبب متكَذَب
                                                           

  )407ص  / 2ج  (-  للمناوي فيض القدير37
  )85ص  / 2ج  (- تفسري ابن كثري 38
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ذَبناك عرفْت كَِذبنا كَما عرفْته ِفي أَِبينـا        سأَلْتكُم عنه فَقَالُوا نعم يا أَبا الْقَاِسِم وِإنْ كَ        
من أَهلُ الناِر فَقَالُوا نكُونُ ِفيها يِسريا ثُم تخلُفُوننا ِفيها فَقَـالَ            ρقَالَ لَهم رسولُ اللَِّه     

بدا ثُم قَالَ لَهم فَهـلْ أَنـتم        اخسئُوا ِفيها واللَِّه لَا نخلُفُكُم ِفيها أَ      ρلَهم رسولُ اللَِّه    
صاِدِقي عن شيٍء ِإنْ سأَلْتكُم عنه قَالُوا نعم فَقَالَ هلْ جعلْتم ِفي هِذِه الشـاِة سـما                 

            تسا نكَذَّاب تا ِإنْ كُنندفَقَالُوا أَر لَى ذَِلكع لَكُمما حفَقَالَ م معِإنْ   فَقَالُوا نو كِمن ِريح
كرضي ا لَمِبين ت39.))كُن  

  والطاغوتية الصليبيةل ذلك ونبني للذين صورت هلم وسائل الدعاية اليهودية          ونعم نق 
فنـأمن  املختلفة أنه من املمكن أن نلتقي مع اليهود والصليبيني يف منتصف الطريـق              

أخلفـوا  وهم الذين   ساتنا  على حساب مقد   أن نعقد معهم عهدا أو صلحا     جانبهم أو   
 مـع   اهونبذكما  ميثاقهم مع اهللا حتت اجلبل ، ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد،             

تلوا حشنوا محالم الصليبية ضد بالد املسلمني عرب التاريخ وا        الذين  بل هم    ρ النيب
حبكومـات بـالد    فكيف   سالمحسنوا دين الكفار على دين اإل     وبالدنا ومقدساتنا   

ـ بـل وأ   عالقات طبيعية معهـم      تقامأو م أولياء اختذيت  املرتدة ال املسلمني    تبرم
 فسموا أي اليهود والنصارى باحلليف األكرب مـرة واحلليـف     اتفاقيات حتالف معهم  

 فلم يكن من بد للغرباء إال مواجهة كل هـؤالء األعـداء             االستراتيجي مرة أخرى  
  .الذين وضعوا أنفسهم يف خندق واحد

                                                           
   2933حديث رقم –صحيح البخاري  39
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فأهل الكتاب هؤالء هم الذين كانوا يقولون للذين كفـروا          (( :قال صاحب الظالل  
وأهل الكتاب هؤالء هـم     . }هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً       { : من املشركني 

وأهل . بوا املشركني على اجلماعة املسلمة يف املدينة، وكانوا هلم درعاً وردءاً          الذين ألّ 
يت عام، وهم الذين ارتكبوا فظائع الكتاب هم الذين شنوا احلروب الصليبية خالل مائ    

 شردوا العرب املسلمني يف فلسطني ، وأحلوا اليهود حملـهم،           ناألندلس، وهم الذي  
وأهل الكتاب هؤالء هـم الـذين يشـردون         ! متعاونني يف هذا مع اإلحلاد واملادية     

يف احلبشة والصومال واريتريا واجلزائر، ويتعاونون يف هـذا         ..املسلمني يف كل مكان   
 يف بعد كامل عـن      -مث يظهر بيننا من يظن      ....ريد مع اإلحلاد واملادية والوثنية    التش

 أنه ميكن أن يقوم بيننا وبني أهل الكتـاب هـؤالء والء             -تقريرات القرآن اجلازمة    
 وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة       ,ون القرآن ؤ هؤالء ال يقر   إن....وتناصر

إن هؤالء ال   .... الوالء الذي حيذر منه القرآن       اليت هي طابع اإلسالم؛ فظنوها دعوة     
يعيش اإلسالم يف حسهم، ال بوصفه عقيدة ال يقبل اهللا من الناس غريها ، وال بوصفه                
حركة إجيابية تستهدف إنشاء واقع جديد يف األرض؛ تقف يف وجه عداوات أهـل              

ـ      !... كما وقفت له باألمس    ,الكتاب اليوم  هم عـن  وندع هؤالء يف إغفاهلم أو غفلت
يا أيها الذين آمنـوا ال      {  : حنن هذا التوجيه القرآين الصريح     التوجيه القرآين ، لنعي   

ومن يتوهلم منكم فإنـه     . . بعضهم أولياء بعض    . . تتخذوا اليهود والنصارى أولياء     
هذا النداء موجه إىل اجلماعة املسـلمة يف        ....}إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني       . منهم

نه يف الوقت ذاته موجه لكل مجاعة مسلمة تقوم يف أي ركن من أركان               ولك -املدينة  

34 
 



 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

الـذين  {: موجه لكل من ينطبق عليه ذات يـوم صـفة         . . األرض إىل يوم القيامة     
ولقد كانت املناسبة احلاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا ، أن             ....}آمنوا

 - وبعض أهل الكتاب     ةني يف املدين  امسة بني بعض املسلم   املفاصلة مل تكن كاملة وال ح     
قات اقتصاد وتعامل    فقد كانت هناك عالقات والء وحلف ، وعال        - اليهود   ةوخباص

ونزل القرآن ليبث الـوعي الـالزم للمسـلم يف          ....... ة وصحب ة، وعالقات جري  
ولينشـئ يف   . املعركة اليت خيوضها بعقيدته ، لتحقيق منهجه اجلديد يف واقع احليـاة           

لم تلك املفاصلة الكاملة بينه وبني كل من ال ينتمي إىل اجلماعة املسـلمة              ضمري املس 
 فهـذه صـفة     ,لة اليت ال تنهي السماحة اخللقية      املفاص ,وال يقف حتت رايتها اخلاصة    

 ولكنها تنهي الوالء الذي ال يكون يف قلب املسـلم إال هللا ورسـوله               ,املسلم دائما 
ان ال بد منهما للمسلم يف كل أرض ويف كل          الوعي واملفاصلة اللذ  . . والذين آمنوا   

بعضهم أولياء  . . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء          { .....جيل
  .}إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني . ومن يتوهلم منكم فإنه منهم. بعض

عة من طبيعة   ألا حقيقة ناب  . . إا حقيقة ال عالقة هلا بالزمن       . . بعضهم أولياء بعض    
. . إم لن يكونوا أولياء للجماعة املسلمة يف أي أرض وال يف أي تاريخ              . . األشياء  

لقـد ويل   . . وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصـادقة            
وويل بعضهم بعضـاً يف     .  واجلماعة املسلمة يف املدينة    ρبعضهم بعضاً يف حرب حممد      

ومل ختتل هذه القاعدة مرة واحدة؛ ومل يقع        . . دار التاريخ   كل فجاج األرض ، على م     
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يف هذه األرض إال ما قرره القرآن الكرمي، يف صيغة الوصف الـدائم، ال احلـادث                
ليست . . بعضهم أولياء بعض    . .  على هذا النحو     االمسيةواختيار اجلملة   . . املفرد  

مث رتـب   ..! الدائم األصيل  إمنا هي اختيار مقصود للداللة على الوصف      ! جمرد تعبري 
فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء       . . على هذه احلقيقة األساسية نتائجها      

 والفرد الذي يتوالهم من الصف املسـلم ،         ,بعض فإنه ال يتوالهم إال من هو منهم       
وينضـم إىل   » اإلسـالم   « خيلع نفسه من الصف وخيلع عن نفسه صفة هذا الصف           

وبسبب من ظلمه   . . كان ظاملاً لنفسه ولدين اهللا وللجماعة املسلمة        و ,الصف اآلخر 
وال يهديه إىل احلـق     . هذا يدخله اهللا يف زمرة اليهود والنصارى الذين أعطاهم والءه         

 فما ميكـن أن     ....} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني       { :وال يرده إىل الصف املسلم      
 مث يبقى له إسـالمه      -بعضهم أولياء بعض     و -مينح املسلم والءه لليهود والنصارى      

. وإميانه ، وتبقى له عضويته يف الصف املسلم، الذين يتوىل اهللا ورسوله والذين آمنوا               
إن الذين حياولون متييع هذه املفاصلة      )..مث يستطرد رمحه اهللا   ( ..فهذا مفرق الطريق  . 

ئون فهم معىن األديان    احلامسة باسم التسامح والتقريب بني أهل األديان السماوية خيط        
كما خيطئون فهم معىن التسامح فالدين هو الدين األخري وحده عند اهللا والتسـامح              
يكون يف املعامالت الشخصية ال يف التصور االعتقادي وال يف النظام االجتماعي إم             

يه حياولون متييع اليقني اجلازم يف نفس املسلم بأن اهللا ال يقبل دينا إال اإلسالم وبأن عل               

36 
 



 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

وال يقبل فيه تعديال ولو     ; أن حيقق منهج اهللا املمثل يف اإلسالم وال يقبل دونه بديال            
  40)).طفيفا

وعندما بدأت الصحوة اإلسالمية يف الظهور أثناء القرن املاضي وقفوا ضدها بكل ما             
 سياسـيا و ودعموهم ماليا وعسكريا     ميلكون فأعانوا احلكام املرتدين لبالد املسلمني     

 ,ميان حىت ال يبقى من يقف ضد خمططام وأطماعهم يف بالد املسـلمني            ضد أهل اإل  
 مبعونـة وكالئهـم يف      وابتزوا كل مقدرات األمة من خـريات ومـوارد طبيعيـة          

 الفكـري إلبعـاد     العقديكما مشلت حرم على األمة اإلسالمية اجلانب        ..،بالدنا
حـول  , ة هـذا القـرن    بداي الربنامج األمريكي الصلييب   فها هو املسلمني عن دينهم    

تعديهم على عقائد املسـلمني      و , مث اجلديد تطورا عن الكبري     الشرق األوسط الكبري  
 وغريها من بـرامج     , مسخا نشئاليخرجوا    التعليمية والدينية  همتغيري مناهج حاولة  مب

 واستمرارا للحروب الصـليبية     ا مكرر ا إال تطبيق   يف الواقع  ما هي و.. حرب األفكار   
  . خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشرباألمس القريبمد نرياا اليت ما فتئت خت

لَتبلَونَّ ِفـي أَمـواِلكُم     :((وقد نبأنا اهللا تعاىل يف قرآنه حبدوث هذا البالء فقال تعاىل          
ـ             أَش الَّـِذين ِمنو ِلكُمقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِمن نعمسلَتو فُِسكُمأَنكُوا أَذًى  ور

يقول الشـيخ  .186آل عمران ))كَِثريا وِإنْ تصِبروا وتتقُوا فَِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم الْأُمورِ      

                                                           
  51 تفسري سورة املائدة آية  – يف ظالل القرآن 40
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البد من  , إا سنة العقائد والدعوات   (( :ةسيد قطب رمحه اهللا تعاىل يف تفسري هذه اآلي        
اعتزام، إنه الطريق   بالء والبد من أذى يف األموال واألنفس والبد من صرب ومقاومة و           

إىل اجلنة، وقد حفت اجلنة باملكاره بينما حفت النار بالشهوات، ولقد حفلت السورة             
بصور من مكايد أهل الكتاب واملشركني، وصور من دعايام للبلبلة والتشـكيك            
أحيانا يف أصول الدعوة وحقيقتها وأحيانا يف أصحاا وقيادا وهذه الصور تتجـدد             

  41.))وع بابتداع وسائل الدعاية اجلديدةمع الزمان وتتن

لتبلون يف  {يعين بذلك تعاىل ذكره      (( :وذكر اإلمام الطربي رمحه اهللا هذا املعىن فقال       
لتختربن باملصائب يف أموالكم وأنفسكم، يعين الك األقرباء والعشائر من          } أموالكم

يعـين مـن    } ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم      {أهل نصرتكم وملئكم،    
وما أشبه ذلك مـن  } يد اهللا مغلولة{وقوهلم } إن اهللا فقري وحنن أغنياء  {اليهود قوهلم   

   42.))يعين النصارى} ومن الذين أشركوا{افترائهم على اهللا 

وعلى ذلك فليس غريبا علينا أن نسمعهم وهم يفترون على اهللا ورسوله أمثال مـا               
 من حني   الكفرآياته ورسوله يف بعض دول      مسعنا ورأينا من افتراءات واستهزاء باهللا و      

 آخر من أنواع البالء الذي يواجهونه       علم أهل اإلميان أن هذا أيضا نوع      ولي, إىل آخر 
  .أثناء مسريم

                                                           
  180ران آية آل عم–  يف ظالل القرآن41
 .3/266 تفسري الطربي، ج42
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 أن يلتقوا   نيرتلون كل يوم دركة وحياولو    نقوهلا للمتخاذلني املتنازلني الذين     الصة  اخلو
ليس هلـا إال    نصارى ألهل اإلسالم    ذلك أن عداوة اليهود وال    مع أعداء اهللا ورسوله     

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى      (( :يف قوله تعاىل  بينه اهللا   واضح  حد واحد   
                ِمـن اَءكالَِّذي ج دعب ماَءهوأَه تعبلَِئِن اتى ودالْه وى اللَِّه هدقُلْ ِإنَّ ه مهِملَّت ِبعتت

 بن كـثري يف     قال....)120(سورة البقرة  ))لِْم ما لَك ِمن اللَِّه ِمن وِلي ولَا نِصريٍ        الِْع
ولَن ترضى عنك الْيهود وال     { : جل ثناؤه ) 1(يعين بقوله   : قال ابن جرير  ((:تفسريه

     مهِملَّت ِبعتى تتى حارصى براضية عنك   وال النصار -يا حممد   -وليست اليهود   } الن
أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا اهللا يف دعائهم إىل ما               

  43.))بعثك اهللا به من احلق

  :ولننتقل إىل صورة أخرى من صور البالء الذي يواجه أهل اإلميان من الغرباء وهي

  :حماولة تسليم ااهدين والدعاة إىل أعدائهم بغرض قتلهم والتنكيل م

 بعد هجرم   ρو حيدث ذلك اليوم يف شىت بقاع األرض، فكما تعرض صحابة النيب             
إىل احلبشة لتلك الفتنة على يد وفد قريش ـ والذي كان يرأسه آنذاك عمرو بـن   

 قبل إسالمه ـ وقد جناهم اهللا من فتنة التسليم هذه ملا اقتنع النجاشي مبا قاله  τالعاص
 على وفد قريش هداياهم ورشاواهم خـائبني        ورد النجاشي  ,τجعفر بن أيب طالب     

يف موقف رائع يذكره له التـاريخ       ,  واعتنق اإلسالم خفية وأىب عليهم رد املسلمني      
                                                           

  )402ص  / 1ج  (- تفسري ابن كثري 43

39 
 



 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

 يف ρحلديث الـنيب هذا املوقف الذي جيب أن يكون عليه كل مسلم .حبروف من نور  
قَالَ الْمسـِلمρ   اللَِّه  ُأَنَّ رسولَ قال  مر رِضي اللَّه عنهما     ن ع عن ب ((:صحيح البخاري 

                نمِتِه واجِفي ح ِة أَِخيِه كَانَ اللَّهاجكَانَ ِفي ح نمو هِلمسلَا يو هظِْلمِلِم لَا يسو الْمأَخ
             رتس نمِة وامِم الِْقيواِت يبكُر ةً ِمنبكُر هنع اللَّه جةً فَربِلٍم كُرسم نع جا   فَرـِلمسم 

أي ال يتركه    "وال يسلمه   : " وقوله(( : ابن حجر   قال ........))ستره اللَّه يوم الِْقيامةِ   
  44.))مع من يؤذيه وال فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه

الذي جاءه باهلدايا ليسلمهم الصحابة الـذين        قريش   وفدلرئيس  النجاشي  فلقد قال   
ال أردهم حىت أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم،        ! اهللا   ال لعمر    ((:هاجروا للحبشة 
وقال للمؤمنني بعد    _ .....ي  دي واختاروا جواري على جوار غري     قوم جلأوا إىل بال   

اذهبـوا فـأنتم     _  ويف مرمي وعيسى عليه السالم     ρأن مسع مقالتهم يف دعوة النيب       
علي ملكي وال أطاع    آمنون، من سبكم غرم، فواهللا ما أخذ اهللا الرشوة مين حني رد             

  45. ))، مث رد على الوفد هداياهم ورشوم"الناس يف فأطيع الناس فيه

 حيث نرى ااهدين اآلن بـني احلـني         ,وإىل يومنا هذا مل نر مثل هذا املوقف النبيل        
واآلخر وهم يسلّمون من كل بقاع الدنيا إىل أعدائهم قرابني لطواغيـت بالدهـم              

  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

                                                           
 2262حديث رقمشرح – فتح الباري البن حجر 44
  )18ص  / 2ج  (- السرية النبوية البن كثري 45
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  : كشكل من أشكال البالء واملطاردةاحلصار

وهذا الصنف من البالء ما زال ميارس أيضا على اجلماعات ااهدة، حاليا فاملطاردة             
يف داخل البالد وخارجها ويف املواصالت والطائرات مسـتمرة، وعنـدهم خطـة             

ـ         " جتفيف املنابع "وبرنامج يسمونه    ا أي قطع كل طرق وأساليب إمداد أهل اإلميان مب
  .حيتاجونه ظنا منهم أن ذلك سيعطل جهادهم ضد هؤالء الطواغيت

 ومن  إمارة أفغانستان اإلسالمية  أسلوب احلصار واملطاردة ضد     ولقد استخدم األعداء    
  ملا آوم وقامت بإنفاذ شريعة اهللا علـى أرضـها          هاجر إليها من أهل اإلميان الغرباء     

حيث منعـوا   عنها   بكافة أنواعها    فمنعوا التجارة  جائرا   ,قتصاديااحصارا  حوصرت  ف
  وأوقفوها منعوا  وسائل النقل اجلوي    كما   ,والبضائع األخرى الدواء والغذاء   وصول  

عتراف ياسيا فمنعوا الدول األخرى من اال     كما فرضوا عليها حصارا س     ,منها وإليها 
 ولقـد  ,بقرارات من األمم امللحـدة كل ذلك   ,  كدولة وكحكومة   والتعامل معها  ا

 أعضـاء   ا يف كل مكان لقرارات تلك املنظمة أل       نياملسلمكومات بالد   ح ترضخ
 لـيس هللا أو     فالوالء والرباء واإلذعان لقرارات تلك املنظمـة      حتكمهم قوانينها   فيها  
  .فحسبنا اهللا ونعم الوكيل, دة اإلسالم شيئا فيهايلعق

  :اموصحابته الكرρعلى النيب   امورس واملقاطعةأيضا أن احلصار ونذكر هنا 

ـ  بين كنانة مـن وادي احمل      يفخاجتمعوا يف   : "يذكر املباركفوري ذلك فيقول    ب ص
فتحالفوا على بين هاشم وبين املطلب أن ال يناكحوهم وال يبايعوهم وال جيالسـوهم              
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 ρوال خيالطوهم وال يدخلوا بيوم وال يكلموهم حىت يسلموا إلـيهم رسـول اهللا               
أن ال يقبلوا من بين هاشم صلحا       "واثيق،  للقتل وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود وم      

مث يستدرك يف فقرة أخرى     ..". للقتل ρأبدا وال تأخذهم م رأفة حىت يسلموا النيب         
واشتد احلصار وقطعت عنهم املرية واملادة فلم يكن املشـركون يتركـون            : "فيقول

 أكـل    إىل واوالتجأطعاما يدخل مكة وال بيعا إال بادروه فاشتروه، حىت بلغهم اجلهد            
األوراق واجللود، وحىت كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسـائهم وصـبيام             

  46.يتضاغون من اجلوع

كان  اتمع اجلاهلي القدمي     قدمي واحلصار اجلديد هو أن    غري أن الفرق بني احلصار ال     
قد قامت جمموعة ممن كانوا على الشرك وعبـادة         فاملروءة  ما زال فيه بعض صفات      

ذلك كما يذكر أهل السري     وا على فك هذا احلصار اجلائر وسعوا يف         األوثان وتعاهد 
  .والتاريخ

 تالوم رجال من بين عبد مناف ومن قصي ورجـال           (( :يذكر ذلك بن كثري فيقول    
سواهم من قريش ورأوا أم قد قطعوا الرحم واستخفوا باحلق واجتمع أمرهم على             

م والرباءة منه، حىت مدحهم     نقض ما تعاهدت عليه قريش يف هذه الصحيفة من الظل         
  47.))أبو طالب يف قصيدة مشهورة له

                                                           
  .109،110: الرحيق املختوم، ص46
    .83 ـ 81:  ص3قاطعة ونقض الصحيفة يف البداية والنهاية البن كثري ج راجع قصة امل47

42 
 



 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

  !!.. اجلاهلية القدميةفلم يفعل أهل اجلاهلية احلديثة مثل ما فعله أهل 

 أنه حني حفر اخلندق واملشـركون يف   أما عن حصار اخلندق فيذكر صاحب الرحيق     
ط وهم يقاسون من    كان املسلمون يعملون ذا النشا    (( :  قال ρطريقهم ملدينة النيب    

كان أهل اخلندق يؤتون مبلء كـف مـن         : شدة اجلوع ما يفتت األكباد، قال أنس      
والقوم جياع وهي بشعة يف     , توضع بني يدي القوم   48)(ةالشعري فيصنع هلم بإهالة سنخ    

 اجلوع فرفعنا عـن     ρشكونا إىل رسول اهللا     : احللق وهلا ريح مننت، وقال أبو طلحة      
  .49 عن حجرينρرسول اهللا بطوننا حجرا حجرا، فرفع 

وملا أراد املشركون مهامجة املسلمني واقتحام      : "ويستمر املباركفوري رمحه اهللا فيقول    
أوا إىل فرض احلصـار علـى       هم وبينها فالتج  نيملدينة وجدوا خندقا عريضا حيول ب     ا

  50.املسلمني

ب وملن آواهم هو أحد الطرق واألسـالي      أهل اإلميان   ومن هنا نرى أن احلصار على       
  . يف كل زمانأعداءهم ضدهماليت اتبعها 

********************  

  

                                                           
  أي تغري طعمها ولوا من قدمها: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتا أو مسنا أو شحما، وسنخه:  االهالة48
 .304: الرحيق املختوم، ص49
 306: ا ملصدر السابق، ص50
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  الفصل الرابع

 ,سري يف مواجهة الباطلالبالء سنة ربانية مالزمة ألهل احلق الغرباء ودليل على صحة امل
  ضرورة العلم بطبيعة الطريق ووعورتهمع 

لية، أهـل اخلـري     ما زلنا يف حديثنا الطويل عن أهل اإلميان الغرباء يف مواجهة اجلاه           
  . دينهموالرشاد والصدق والوفاء بعهد اهللا األبرار الذين أخلصوا هللا

 تبني لنا من خالهلا أن البالء سنة ربانية         ρوإذا استعرضنا بعض أحاديث النيب      -
 ودليل علـى صـحة      ألهل احلق من األنبياء والصاحلني على مر العصور والدعوات        

ق والباطل ال جيتمعان وال يلتقيان إذ البـد أن          ألن احل   الباطل , يف مواجهة  ممسري
ن البالء والتمحيص داللة    إ ونفيقولال كما يدعي بعض اجلهال      , يزيح أحدمها اآلخر  

 ,على اخلطأ يف التصور ولو كانوا على اجلادة ما ابتالهم اهللا مبثل هذه االبـتالءات              
جنبـا   وا عاش ن الذي  السم من علماء السوء    م يسقيه  أن احلق مع من    م جبهله ونفيظن

 بل وعالقتـهم مـع   إىل جنب يف ظل طواغيت يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف         
بقايا هؤالء الطواغيت حتفها احملبة ويكسوها الود فيغدق عليهم هؤالء الطواغيت من            

وسائل الدعاية واإلعالم فيلقون الدروس      املساجد و   هلم يف  ون ويوسع مفتات موائده 
 فيلقـون    هلم أبواب اجلامعـات واملعاهـد      ون ويفتح هماءوا من كتب  ويطبعون ما ش  
 الوسيعة والسـيارات  بني القصور    يف ترف بني يدي الطاغوت    يعيشون   ,احملاضرات
ـ ذلك يدفعون ضريبته من دينهم وعقيدم فهم يف ذلك إمـا            كل  , الفارهة نني حمس
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 وأحسنهم حاال سـاكت علـى       ,و حماربني ألهل اإلميان ومنهجهم    ألطاغوت  لدين ا 
 للطاغوت وبراءته منه وال حمبتـه ألهـل         ال يقف يف وجهه وال يعلن عداوته      لباطل  ا

الصحابة وال   فما كان هذا حال      ,فمن كان هذا حاله فلرياجع دينه      ,ه هلم ءووالاحلق  
   :فتأمل , ρ من أمة حممدالصاحلني 

  : قالτعن أيب عبد اهللا خباب بن األرت ف

هو متوسد بردةً لَه ِفي ِظلِّ الْكَعبِة قُلْنـا لَـه أَلَـا              وρ شكَونا ِإلَى رسوِل اللَّهِ   ((
تستنِصر لَنا أَلَا تدعو اللَّه لَنا قَالَ كَانَ الرجلُ ِفيمن قَبلَكُم يحفَر لَـه ِفـي الْـأَرِض              

يشق ِباثْنتيِن وما يصده ذَِلك عن ِديِنِه       فَيجعلُ ِفيِه فَيجاُء ِبالِْمنشاِر فَيوضع علَى رأِْسِه فَ       
ويمشطُ ِبأَمشاِط الْحِديِد ما دونَ لَحِمِه ِمن عظٍْم أَو عصٍب وما يصده ذَِلك عن ِديِنِه               

ى حضرموت لَا يخاف ِإلَّـا      واللَِّه لَيِتمن هذَا الْأَمر حتى يِسري الراِكب ِمن صنعاَء ِإلَ         
  51.اللَّه أَو الذِّئْب علَى غَنِمِه ولَِكنكُم تستعِجلُونَ

كـأين  :  قال τويف احلديث املتفق عليه عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود             
 حيكي نبيا من األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم ضربه قومه           ρأنظر إىل رسول اهللا     

  .للهم اغفر لقومي فإم ال يعلمونوه وهو ميسح الدم عن وجهه يقول افأدم

أم حسبتم أن تدخلوا     {:((يقول الشيخ سيد قطب رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل         
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اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حـىت              
يتوجه : ".... } إن نصر اهللا قريب    يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصر اهللا أال        

إليهم بأن هذه هي سنة اهللا القدمية يف متحيص املؤمنني وإعدادهم ليـدخلوا اجلنـة               
وليكونوا هلا أهال أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدم وأن يلقوا يف سبيلها العنت            

قيدم مل  واألمل والشدة والضر وأن يتراوحوا بني النصر واهلزمية حىت إذا ثبتوا على ع            
تزعزعهم شدة ومل ترهبهم قوة ومل يهنوا حتت مطارق احملنة والفتنة استحقوا نصر اهللا              

هكذا خاطب اهللا اجلماعة    : " مث يستكمل فيقول  ....".ألم يومئذ أمناء على دين اهللا     
املسلمة األوىل، هكذا وجهها إىل جتارب اجلماعات املؤمنة قبلها وإىل سنته سبحانه يف 

ده املختارين الذي يكل إليهم رايته وينوط م أمانته يف األرض ومنهجـه             تربية عبا 
وشريعته وهو خطاب مطرد لكل من خيتار هلذا الدور العظيم، وإا لتجربة عميقـة              
جليلة مرهوبة، إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه، من الرسول املوصول             

ليصور مدى احملنة الـيت     } مىت نصر اهللا  {م  باهللا واملؤمنني الذين آمنوا باهللا إن سؤاهل      
تزلزل مثل هذه القلوب املوصولة، وعندما تثبت القلوب على مثل هذه احملنة املزلزلة             

إنه مـدخر ملـن     } أال إن نصر اهللا قريب    {عندئذ تتم كلمة اهللا وجيئ النصر من اهللا         
ـ            ى البأسـاء   يستحقونه ولن يستحقه إال الذين يثبتون حىت النهاية الذين يثبتون عل

والضراء الذين يصمدون على الزلزلة، وذا يدخل املؤمنون اجلنة مسـتحقني هلـا             
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  52اهـ. ))”جديرين هلا بعد اجلهاد واالمتحان والصرب والثبات والتجرد هللا وحده

أم {يقـول تعـاىل     (( :ويقول ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه لنفس اآلية السابقة         
 تبتلوا وختتربوا كما فعل بالذين من قـبلكم مـن           قبل أن } حسبتم أن تدخلوا اجلنة   

} ملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسـاء والضـراء           {األمم وهلذا قال    
وهي األمراض والسقام واآلالم واملصائب والنوائب، قال ابن مسعود وابن عبـاس            

السـقم  } والضراء{الفقر،  } البأساء{وأبو العالية وجماهد وسعيد ابن جبري وغريهم        
وقـال اهللا   .)).خوفوا من األعداء زلزاالً شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما       } وزلزلوا{

مل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من ا{تعاىل 
، وقد حصل من هـذا جانـب        }قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني      

إذ جاءوكم من   { عنهم يف يوم األحزاب كما قال اهللا تعاىل          عظيم للصحابة رضي اهللا   
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر وتظنون بـاهللا             
الظنونا هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا وإذ يقول املنافقون والـذين يف             

ملا سأل هرقل أبا سـفيان      اآليات، و } قلوم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا       
سجاال يـدال   : فكيف كانت احلرب بينكم؟، فقال    : نعم، قال : هل قاتلتموه؟، قال  

مثل الذي  {كذلك الرسل تبتلى مث تكون هلا العاقبة، وقوله         : علينا وندال عليه، قال   
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثـل       {أي سنتهم كما قال تعاىل      } خلوا من قبلكم  
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أي } وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه مىت نصـر اهللا          {وقوله  } األولني
يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج واملخـرج عنـد ضـيق احلـال              

فإن مع العسر يسـرا إن   {كما قال   } أال إن نصر اهللا قريب    {قال اهللا تعاىل    ..والشدة
أال إن نصر   {وكما تكون الشدة يرتل من الفرج مثلها وهلذا قال          } مع العسر يسرا  

عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظـر         (ويف حديث أيب رزين     } اهللا قريب 
  53اهـ. ))إليهم قنطني فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب

أَم حِسـبتم أَنْ تـدخلُوا      (( :قال شهاب الدين األلوسي رمحه اهللا يف قوله تعاىل          
ين خلَوا ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساُء والضراُء وزلِْزلُوا حتى         الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَّذِ    

            اللَِّه قَِريب رصاللَِّه أَلَا ِإنَّ ن رصى نتم هعوا منَآم الَِّذينولُ وسقُولَ الرحفت اجلنة   ."ي 
« : يب مالك قال    وأخرج احلاكم وصححه عن أ    » باملكاره وحفت النار بالشهوات     

 إن اهللا تعاىل ليجرب أحدكم بالبالء وهو أعلم بـه كمـا جيـرب            ρقال رسول اهللا  
أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من خيرج كالذهب اإلبريز فذلك الذي جناه اهللا تعاىل من              

  54اهـ. ))لذهب األسود فذلك الذي قد افتنتالسيآت ومنهم من خيرج كا

 جيهلون طبيعة هذا الطريق وجيهلون طبيعة       إن كثرياً من أصحاب الدعوة إىل اهللا      
هذا الدين ووعورة مسالكه ويظنون االبتالء إمنا هو نتيجة أخطاء وحسب ولـذلك             

                                                           
 )572ص  / 1ج  (- تفسري ابن كثري 53
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فهم يعمدون إىل اختاذ سبل ووسائل أخرى غري مشروعة إما ظنا منهم أا أفضل من               
            م على متابعة املسري مع ضخامة وشدة البالء فيضـلوا  طريق االبتالء أو لعدم قدر

وال حول وال قوة إال باهللا,ضلواوي .  

نثبـت أن الـبالء     لننتقل اآلن    , علمنا أن البالء سنة مالزمة ألهل احلق       بعدما و
  .عظم اجلزاء مع عظم البالء  للمجاهدين والدعاة ألنداللة خري

  : دليل على صحة السري يف طريق الدعوة إىل اهللالبالء  

قَالَ ِإنَّ ِعظَم الْجزاِء مع ِعظَِم       ρن النِبي   ع:روى الترمذي يف احلديث الصحيح    
                  ـِخطَ فَلَـهس ـنمـا وضالر فَلَه ِضير نفَم ملَاهتا ابمقَو بِإذَا أَح ِإنَّ اللَّهلَاِء والْب

  55)).السخطُ

 اللَّه ِبِه خيرا    َ من يِردρ  قَالَ رسولُ اللَِّه    :: ( قال τوروى البخاري عن أيب هريرة      
هِمن ِصب56).)ي  

ما يزالُ الْبلَاُء ِبالْمؤِمِن والْمؤِمنِة ِفي نفِْسِه  ρقَالَ رسولُ اللَِّه    ((: قال τوعن أيب هريرة    
  57.))وماِلِه حتى يلْقَى اللَّه وما علَيِه خِطيئَةٌ وولَِدِه

                                                           
 2320 برقم –هسننيف الترمذي رواه   55

 )5213 (- صحيح البخاري 56

  . رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح57
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ولنبلونكم حىت نعلم   {ه اهللا  يف تفسري قوله تعاىل        مث انظر إىل ما قاله بن جرير رمح       
 يقول تعاىل ذكره ألهل اإلميان       ((:قال} ااهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم    

حىت {أيها املؤمنون بالقتل وجهاد أعداء اهللا       } ولنبلونكم {ρمن أصحاب رسول اهللا     
د يف اهللا مـنكم وأهـل       يقول يعلم حزيب وأوليائي أهل اجلها     } نعلم ااهدين منكم  

الصرب على قتال أعدائه فيظهر ذلك هلم ويعرف ذوو البصائر منكم يف دينه من ذوي       
الشك واحلرية فيه وأهل اإلميان من أهل النفاق ونبلوا أخباركم فنعـرف الصـادق              

حـىت نعلـم ااهـدين مـنكم        {: منكم من الكاذب، ونقل عن ابن عباس قوله       
أخرب اهللا  : وحنو هذا قال  } م بشيء من اخلوف واجلوع    ولنبلونك{وقوله  } والصابرين

وبشـر  {املؤمنني أن الدنيا دار بالء وأنه مبتليهم فيها وأمرهم بالصرب وبشرهم فقال             
مستهم {مث أخربهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم فقال           } الصابرين

لزلـوا بـالفنت وأذى     فالبأساء الفقر والضراء السقم وز    } البأساء والضراء وزلزلوا  
  58أهـ. ))الناس إياهم

ومما يدل أيضا على أن البالء دليل على صحة السري يف طريق الدعاة إىل رم ما                
ما كان اهللا ليذر املؤمنني على      {قاله األستاذ سيد قطب يف الظالل تفسريا لقوله تعاىل          

االبتالء من  وهكذا يتكشف أن    (( : يقول} ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب       
                                                                                                                         

  
  . للطربي يف تفسري هذه اآلية جامع البيان58
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اهللا نعمة ال يصيب إال من يريد له اهللا به اخلري فإذا أصابت أولياءه فإمنا تصيبهم خلري                 
يريده اهللا هلم ولو وقع االبتالء مترتبا على تصرفات هؤالء األولياء فهناك احلكمـة              

ليس مـن مقتضـى     "و  ...." املغيبة والتدبري اللطيف وفضل اهللا على أوليائه املؤمنني       
 سبحانه وليس من فعل سننه أن يدع الصف املسلم خمتلطا غري مميز يتـوارى             هإلوهيت

املنافقون فيه وراء دعوى اإلميان ومظهر اإلسالم بينما قلوم خاوية مـن بشاشـة              
اإلميان ومن روح اإلسالم، وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه اخلبـث              

 األضواء لتتكشف الـدخائل     وأن يضغط لتتهاوى اللبنات الضعيفة وأن تسلط عليه       
  59اهـ.)) سبحانه أن مييز اخلبيث من الطيبوالضمائر ومن مث كان شأن اهللا

وحيثما ظهر للقاصي والداين واجلاهل والعامل وكل ذي لب أنـه ال طريـق وال              
االبتالء ألـا   و  اجلهاد سبيل لنصرة دين اهللا ورضوانه إال هذا الطريق الوعر، طريق         

 وتابعيهم، وحنن نرى اجلبناء الذين قننوا وتفننوا يف أساليب وسبل           سنة اهللا يف أنبيائه   
 حىت يـربروا    و اجلهال صاغوها يف قوالب شرعية حىت تكون مستساغة لدى العامة          

  :قول الشاعر الذي يفضح دواخلهم فيقولب ذلك ناذكرويجبنهم وختاذهلم 

  يموتلك خـديعة الطبع اللئ............ يرى اجلبناء أن اجلنب عقل

 مرة   _ يواجهون اجلاهلية بكل عددها وعدا     نالذي_ فقاموا يصفون أهل احلق     
                                                           

  179آل عمران  – يف ظالل القرآن 59
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باملتهورين ومرة باملبتدعة وأخرى باإلرهـابيني وآثـروا أن يعيشـوا يف أحضـان              
 وهـاجروا   الذين قاموا  نأهل اإلميا الطواغيت وتبعيتهم على أن يقفوا يف الصف مع         

ل أولئـك القعـود     يا إرضاء لرم، وفض   هللا وتركوا كل متاع الدن    ايف  هللا وجاهدوا   
 حىت أن بعضـهم     ,آثروا الذل واهلوان  وخلف أقالمهم املسمومة وأبواقهم الكاذبة،      

 جلهاد يف سبيل اهللا   بواجب ا ملاذا ال تقومون    : عندما سأله بعض الشباب ااهد    أجاب  
، بدال من مسالك ومتاهات الدميقراطية؟     تحرمات اهللا كلها قد انتهك    والكل يرى   

  !!!.أم عشرون سنة قتال أفضل....دميقراطية ال: فأجابه

  رب عيش أعز منه احلمام.............ذل من يغبط الذليل بعيش

 ρ بينه وبني الدميقراطية فقد علمنا رسول اهللا         ةال بل العمر كله جهاد وال مقارن      
  : ابن هشامالطريق حىت يف أشد وأحلك الظروف ضعفاً للمسلمني فقد ذكر

إنا واهللا ما نعلم رجال من العـرب        :  قالوا له  ρ اجتمع رؤساء قريش بالنيب      ملا(( 
أدخل على العرب مثلما أدخلت على قومك، إذ شتمت اآلبـاء وعبـت الـدين               
وشتمت اآلهلة وسفهت األحالم وفرقت اجلماعة فما بقى أمر قبيح إال قد جئته فيما              

 ماال مجعنا لك من أموالنـا       بيننا وبينك، فإن كنت إمنا جئت ذا احلديث تطلب به         
حىت تكون أكثرنا ماال، وإن كنت إمنا تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينـا               
وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب                
عليك بذلنا لك أموالنا يف طلب الطب لك حىت نربئك منه أو نعذر فيك، فقال هلم                
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 ما يب ما تقولون، ما جئت مبا جئتكم به أطلب أموالكم وال الشـرف  :ρرسول اهللا   
فيكم وال امللك عليكم ولكن اهللا بعثين إليكم رسوال وأنزل علي كتابا وأمـرين أن               
أكون لكم بشريا ونذيرا فبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم فإن تقبلوا مـين مـا               

         اهللا حىت حيكـم     أصرب ألمر  جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة وإن تردوه علي 
  60اهـ.))اهللا بيين وبينكم

  :اخلطوط احلمراء اليت ال ينبغي جتاوزها

 من جانب وصناديد قريش من جانـب        ρإن هذه املقابلة اليت حدثت بني النيب        
 يف وقت كانت الدعوة يف مهدها والضعف هو السمة األوىل ألهلها مع شدة               _آخر

وضـعت  و رمست الطريق الصحيح  قد  _ وأهله  وقلة النصري وتبجح الباطل     الغربة  
 .للقائمني عليها أن يتجاوزوهـا    اليت ال ينبغي    اخلطوط العريضة ألسلوب الدعوة، و    

  :فيما يليأمهها نوجز 

  :عدم تقدمي تنازالت على حساب العقيدة -أوال

أن الداعية مع حرصه على إيصال دعوته ونشرها ورجائه أن يهدي اهللا به خلقه              
مـن أول   هذا  يظهر  حيث   ..،ة هلم  وال كثري  ةين تقدمي تنازالت ال قليل    فإن هذا ال يع   
  ى النيب   وهلة عندما لبρ      مث  , يف البدايـة    دعوة صناديد قريش بلقائهم ومقابلتـهم 

                                                           
  . طبعة مؤسسة الرسالة66,65شام ص  ذيب سرية بن ه60
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، بـل قوبـل     يف النهايةً بانتهاء املقابلة دون أن ينالوا شيئاً ولو يسرياً لصاحل باطلهم           
 فإمـا أن    ,ρبكل ثبات وعزمية منه      بالرفض و  ρعرضهم الذي عرضوه على النيب      

يقبلوا ما جاءهم به من احلق وهلم احلسىن وإما أن يردوه عليه مع صربه على أمر اهللا                 
دون تفريط مع ما سيالقيه يف سبيل ذلك الثبات من عنت ومشقة إذ ال بديل عنده                

ρعن احلق الذي ال يتجزأ وال تنازل فاملوقف واضح وواحد .  

  :عرية الباطل ال ينفك أحدمها عن اآلخربيان احلق وت -ثانياً

  :ن الداعية إىل اهللا يسري يف مسارين متالزمني يف طريق دعوتهأ

  بيان احلق من الدعوة إىل التوحيد والتعريف بأحكام الدين وتقوى اهللا             :املسار األول 
   ".ملعروفا" عرفه بأنه و الشرعأقره وعبادته وكل ما 

فضحه والتعريف بأساليبه وكيده وقد علم ذلك صناديد          تعرية الباطل و    :املسار الثاين 
 أنه قد شتم اآلباء وعاب دينهم وسب آهلتـهم وسـفه            ρقريش عندما ذكروا للنيب     
  ."املنكر " ه وبينه على أنه  فضح وا أنكره الشرعأحالمهم وغري ذلك مم

على  ناسال دلّونفكيف ت  ..ة اليوم والدعب  القائمني ال جتد هلا مكانا عند     ئدا املب ه وهذ
 النـاس   ونم كيف تعلّ  ! مبهما يغوصون فيه؟   ة هلم طريق الضالل   ونطريق احلق وتترك  
 !؟ أن اإلسالم هو منهج حياة     مما علمت  و أ !له على الواقع؟  انزإ ونكالماً نظرياً وختش  

وكذلك نفصل اآليـات    { مدلول آيات اهللا سبحانه      ون أو يتناس  ون يف ذلك ينس   موه
قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا علـى        {وقوله سبحانه وتعاىل    ،  }ولتستبني سبيل ارمني  
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  .}بصرية أنا ومن اتبعن وسبحان اهللا وما أنا من املشركني

 يف املسار األول من بيـان     ون فيسري منفسه السالمة أل  ونإذ أن كثريا منهم يؤثر    
 صفحا عن اجلانب اآلخر وهو بيان الباطل وفضحه، فنجد بعضهم           ونللحق ويضرب 

م كثريا عن عبادة اهللا تعاىل وال يتكلم عن عبادة غريه سبحانه تلك العبادة              مثالً يتكل 
الباطلة، مث إذا تطرق إىل ذلك تكلم يف عبادة األموات واألشـجار واألحجـار ومل               

 لوهيتـه أو جعلوا أنفسـهم أنـداداً هللا يف ربوبيتـه    نيتكلم عن عبادة األحياء الذي    
  .وحكمه

 يتكلم عن الكفر بالطاغوت، أو إذا تكلـم عـن     أو إذا تكلم عن اإلميان باهللا مل      
الطاغوت وضرورة جماهدته فليكن هو جنيب اهللا حاكم أفغانسـتان السـابق دون             

، مع أن جنيب رغم كفره الواضح كان        !!!وعالوي واجلعفري  مبارك وفهد واألسد  
أقلهم فساداً يف األرض، فال ندري أي أدلة استدلوا ا على كفر األخري وضـرورة               

ـ ا  وا قبله وأشباههم، أو أم جترؤ     وج عليه وجماهدته مل تتوفر فيمن ذكرو      اخلر أفىت ف
جزيرة  العراق و  بعضهم بضرورة  خروج اليهود من فلسطني وخروج األمريكان من         

العرب ومل يبينوا لنا كيف يكون خروجهم، مع أن الذي أتى م وبـارك دخـوهلم                
اإلقرار بـاحتالهلم مقدسـات     ووافق على معاهدات االستسالم هلم واليت تقتضي        

 ,ويسمونه ويل األمر_وأراضي املسلمني هو نفسه الذي يدعون له بالسداد والتوفيق       
 ومبعونـة علمـاء     _ما يلقب به هؤالء الطواغيت ظلما وزورا        أو ,أو خادم احلرمني  
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، فلله در عبد اهللا بن املبـارك إذ         مبا أرادوا ال مبا يرضي اهللا     الضاللة الذين أفتوا هلم     
  :يقول

  وأحبار سـوء ورهـبانـها........... وهل أفسد الدين إال امللوك
  يبـني لذي اللـب أنتانـها........... لقد رتع القـوم يف جيـفة

النواويس أي مقابر النصارى ـ  وشكت النواويس ـ  : يقول األوزاعي رمحه اهللا
وء أشد نتناً مـن     إىل اهللا من ننت جثث الكفار فأوحى اهللا إليها أن بطون علماء الس            

  .هذا

  ولو عظموه يف النفوس لعظما.......صاملولو أن أهل العلم صانوه 
  حمياه باألطمـاع حىت جتهما........ واـان ودنسـولكن أهانوه فه

  :الغاية ال تربر الوسيلة -ثالثا

فإذا كانت الغاية شريفة فال بد أن تكـون          يف دين اإلسالم ال تربر الوسيلة        أن الغاية 
ى استالم   مل يوافق كفار قريش عل     ρ فالنيب  فنحن ال نعبد اهللا مبعصيته     ,وسيلة كذلك ال

 بالرغم  ,)وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا      ( :فقالوا السلطة عندما عرضوها عليه   
  كـان أحـد  فلو , يف مهدها والضعف هو السمة األوىل ألهلها كانت  الدعوة من أن 
  سـهل   هـذا طريـق    نإأو   " ا على السلطة   ن هذه فرصة أستويل   إ "لقال ρمكانه  

من اختذ الدميقراطية سبيال له أو أا فرصة        ك النتصار دعويت بدال من احلرب والدماء     
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لقد رفض   ... ترضي الطرفني  فاوض يف هذه املشكلة إلجياد حلول     للجلوس معهم والت  
  :هامهأالنيب كل هذه احللول ألسباب كثرية 

لقيام هذا الدين ونشـر     لذي رمسه اهللا تعاىل      ليس هو الطريق ا    ذا الطريق أن ه  .1
 .هذه الدعوة

أو (الصف الكافر بأن هذا املوقف هو البداية لعالقات ودية ختلط الصف املؤمن            .2
  إلزالة البغضاء من نفوس املؤمنني جتـاه الكفـار         )ما يسمى بتطبيع العالقات   

 ممـا  ,طريقصف ال ت يف من  اللتقائهممتييع القضايا    احلق بالباطل وحماولة     وتلبيس
ال تِجد  (( تعاىل   همنها قول  مع أصول ونصوص شرعية       تناقضا يحدث صداما و  

             ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوِم اآلِخِر يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا يمقَو
     مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب أَو.((. ادلةقوله تعاىل و...سورة ا))    اها أَيقُلْ ي

ولَا أَنـا عاِبـد مـا       ,  ولَا أَنتم عاِبدونَ ما أَعبد     , لَا أَعبد ما تعبدونَ    ,الْكَاِفرونَ
متدبع,       ـدبـا أَعونَ ماِبدع متلَا أَنِديـنِ        , و ِلـيو كُمِديـن سـورة  )) لَكُـم

لَو تزيلُوا لَعـذَّبنا الَّـِذين كَفَـروا ِمـنهم عـذَابا             ((قوله تعاىل و...الكافرون
يف هـذا    وكثري من األدلة اليت ال مكان لسردها كلـها        ..,سورة الفتح ))أَِليما
 .املقام

ما و وإال فال بديل سوى الصرب       , فقد فازوا  أن احلق كل ال يتجزأ فلو قبلوه كله        .3
ه الفتنة بالطريق الشرعي الذي افترضه اهللا تعاىل علـى          إزالة هذ كان بعدها من    
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وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه        (( : يف قوله تعاىل   عباده املؤمنني 
  . األنفالسورة)) ِللَِّهَ 

  : تمع املسلم لبناء االطريق ووعورةضرورة العلم بطبيعة 

هل اإلميان الصرب على اجلوع والفقر واخلـوف والقتـل          لن يستطيع أحد من غري أ     
والتشريد واحلصار ونقص األموال واألنفس والثمرات إن مل يكن عنـده الـوازع             

وهـذه  ,  وولـده  , وماله , بنفسه ,العقدي الصلب الذي يضحي من أجله بكل شئ       
املـال   املؤمنني احلقيقة غائبة عن بعض املؤمنني من محلة هذه األمانة، ولقد ضرب أمري           

حممد عمر جماهد أروع األمثلة على ثبات املؤمنني الصادقني الـذين يعيشـون مـع               
إخوام آالمهم وآماهلم، إا العقيدة وليس غريها تلك اليت جعلت هذا األمري ااهد             

لن يسلم الشـعب    : "يرد على طلب أمريكا وحلفائها بتسليم ااهدين العرب بقوله        
  ".و قتل كل األفغاناألفغاين إخوام العرب ول

إن بالء اهللا موجه هلذه الفئة بالذات فإن كانت أملك ألمرها علـى أرضـها فبـها                 
ونعمت وإال فلتجاهد وتصرب حىت يفتح اهللا عليها، وال يغتروا بكالم ووعود غريهم             
وليعطوا كل شئ حقه يف حسابام حىت ال يصدموا بأحداث مفجعـة بنـاء علـى                

يذود عنهم ليتحمل هلم نتاج     وم غريهم خلف خندقهم     حسابات خاطئة، ولن يقف هل    
إم هم وليس غريهم أصحاب     , إميام باهللا أو ليجين هلم الثواب واألجر نيابة عنهم        

العقيدة واهلدف الواحد الذين يتحملون املشقة ويربطون على بطوم حجرا يف سبيل            
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ذه املشقة من ثـواب      وهم أيضا الذين سيجنون مثار ه       وبناء دولة اإلسالم   هذا الدين 
  . قدر طاقتهم لتحقيق هذا اهلدف أن يسعوام لذا جيب عليهاهللا تعاىل

 يتضح لنا صحة ذلك فقد عرض نفسه        ρفنظرة سريعة على أحداث سرية املصطفى       
ρ        وخرج    به  على القبائل يف مواسم احلج فأبوا أن يؤمنوا ρ     إىل أهل الطائف فأدموا 

تواجـه الـبعض شـبهة       وقد   .., قومه يف دعوته   وحاربه ,قدميه الشريفتني باحلجارة  
ربط بني العقيدة والتضحية إىل هذا احلد الذي تعجز معه كل الروابط            تكيف  : فيقول

يف أن تكون بديال عنها يف مواجهة عواصف االبـتالءات          _ دون العقيدة   _األخرى  
   ؟ρ وليس على دينه من أكرب مناصريهρواحملن وقد كان أبو طالب عم النيب 

 فقد كانت نصرته له هلا وجهة       ρ أنه نظرا ألن أبا طالب مل يكن على دينه           :جابةواإل
فهو ينصره فقط ألنه ابن أخيه وقد كان لصربه         , جاهلية قومية وليست إميانية عقدية    

  :معه حدود، ويف ذلك يذكر املباركفوري فيقول

ـ       _عظم على أيب طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد         ((  _ه   أي من وفد قـريش ل
يا ابن أخي إن قومك قد جاءوين فقـالوا يل كـذا            :  وقال له  ρفبعث إىل رسول اهللا     

  61.))ن األمر ماال أطيقوكذا فأبق علي وعلى نفسك وال حتملين م

الذي أسلم مؤخرا ومل يكن من أهله وال         ذلك جناشي احلبشة   وكان على النقيض من   
دته وإميانه للتضحية والوقوف وبالرغم من ذلك دفعته عقي  بل وال عربيا   ρمن عشريته 

                                                           
  97:املصدر السابق، ص 61
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  .فلوال أنه اعتنق اإلسالم ما صرب على هذا اإليذاء, يف وجه قومه

 ليهاجر إىل املدينة ويستمر بقية حياته فيها ويصرب أهلها على البالء            ρوما كان النيب    
لوال أن من اهللا عليهم باإلسالم وبعد البيعة الثانية بعد أن فهم أهـل البيعـة مـدى                  

وبعد أن أصبحوا هم بأنفسهم من أصحاب هذه        ,  واملشاق اليت سيتحملوا   التكاليف
 -الدعوة لذلك هان عليهم كل غال ونفيس ألم يعلمون أا جتارة مع رم فهم منه              

فبعد أن تال علـيهم     ,  مل يأم ضيفا أو رد احلماية فقط       ,ـ وهو منهم  ρيعين النيب   
  :لك  بنود البيعة ووافقوا على ذρرسول اهللا 

يا رسول اهللا إن بيننا وبني الرجـال حبـاال وإنـا            : قام أبو اهليثم بن التيهان فقال     ((
 فهل عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهللا أن ترجع إىل             _ يعين اليهود    _قاطعوها  

بل الدم الدم، واهلدم اهلدم، أنـا       : " مث قال  ρقومك وتدعنا؟، قال فتبسم رسول اهللا       
ملـا  : الئمث اسـتطرد قـا    ..." ب من حاربتم وأسامل من ساملتم     منكم وأنتم مين أحار   

هل تدرون عالم تبـايعون     : اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة األنصاري        
نكم تبايعونه على حرب األمحر واألسود من النـاس         إنعم، قال   : هذا الرجل؟، قالوا  

ال سلمتموه فمـن اآلن  فإن كنتم ترون أنكم إذا كت أموالكم مصيبة وأشرافكم قت        
 وإن كنتم ترون أنكم وافون له مبا دعومتوه         ,فهو واهللا إن فعلتم خزي الدنيا واآلخرة      

: إليه على هلكة األموال وقتل األشراف فخذوه فهو واهللا خري الدنيا واآلخرة، قالوا            
إنا نأخذه على مصيبة األموال وقتل األشراف فما لنا بذلك يا رسـول اهللا إن حنـن                 
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  .62.))اجلنة، قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه:  بذلك؟، قالوفينا

ـ وهو أصغر السـبعني      فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة      : ويف رواية جابر قال   
ـ فقال رويدا يا أهل يثرب إنا مل نضرب إليه أكباد اإلبل إال وحنن نعلم أنه رسـول                  

ياركم وأن تعضكم السيوف، فإما     اهللا وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خ        
أنتم تصربون على ذلك فخذوه وأجركم على اهللا وإما أنتم ختافون من أنفسكم خيفة              
فذروه فهو أعذر لكم عند اهللا، فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك فواهللا ال نذر هذه البيعة                 

  .وال نستقيلها

 نصـب   نن ال يرو  واحلقيقة كما ذكر فإن هذه الدعوة لن يقبلها سوى أصحاا الذي          
 األسـود   ψأعينهم سوى عقيدم ومصلحة دينهم وبالفعل لقد حارب األنصـار           

والفرس والروم ولقد أكت أمواهلم     دين  واملرت العرب   يواألمحر من الناس من مشرك    
 أال إن   ..وقتل أشرافهم وهم أيضا بأنفسهم الذين اشتروا من اهللا اجلنة مبـا دفعـوه               

  .لعة اهللا اجلنةسلعة اهللا غالية أال إن س

  :منهاأثناء املسري ونستخلص مما ذكرنا دروسا هامة 

 م إىل أي حد كان أجدادك     وةخاأل وا أيها فانظر, تعريف أهل اإلميان بطبيعة طريقهم     -1
  .ول يعلمون مدى مشقة هذا الطريق من خالل الروايات املتعددة املذكورةاُأل

                                                           
  .1/446 ابن هشام، جسرية 62

61 
 



 منهج الغرباء يف مواجهة اجلاهلية

 وصحابته أهـل الغربـة      ρ تشابه طبيعة طريق غرباء آخر الزمان مع مسلك النيب         -2
 .األوىل

 .فهمها والعمل ا ةدور العقيدة كحصن للفرد واجلماعة وأمهي -3

وم هـم   أمهية اجلانب الدعوي يف اتمع احمليط بااهدين وأن أوىل الناس بـدع            -4
هم خاصة من   ايان معهم يف قض   ون هلم واملتفاعل  ي وااور نين األقرب وإخوام املسلم 

 .ا الدين أو جوانب العقيدةجيهل منهم أصول هذ

بيان أمهية إجياد األرض الصلبة اليت تلزمهم لالنطالق لنشر دعـوم واألسـس              -5
وبيان أمهيـة التفاعـل     , واملبادئ اليت حتكم أسلوب تعاملهم مع اتمع احمليط م        

باتمع احمليط وضرورة تأثري أهل اإلميان فيه أخذا وعطاء ألن تلـك اتمعـات              
نبع من منابع الثروات اهلامة سواء بشريا أو اقتصاديا بل األهم مـن             ليست فقط م  

 املنافح عن هذا الدين حىت يصـبغ        ,ذلك كله تربية اجليل الذي حيمل إرث الغرباء       
أنا "....  لألنصار   ρبنفس الصبغة الشرعية اليت تكفي لنقول هلم مثل ما قال النيب            

 وحينها ال نبايل إن بقينا      ...,"ملتممنكم وأنتم مين أحارب من حاربتم وأسامل من سا        
, فإن خلفنا من سيحمل عبء هذه الدعوة ال يقيل وال يستقيل          , أو فنينا أو رحلنا   

بل سيتحمل البالء راضيا حمتسبا فرحا باختيار اهللا له حبمل عبء ومشاق            , وال ميل 
  .أمثن أمانة يف هذا الوجود أمانة ال إله إال اهللا

*************  
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  سالفصل اخلام

  البشرى واجلزاء الذي أعده اهللا ألهل اإلميان الغرباء
إن الشرف األكرب والوسام الذي ال يقارن بغريه هلؤالء الغرباء يف الدنيا هو شـرف               

 أما ما ادخره اهللا هلم عنـده مـن أجـر يف    ,اختيار اهللا هلم حلمل أمانة ال إله إال اهللا   
  :اآلخرة فنذكر طرفا منه

  :جلنة والغبطة والسرور بشرى اهللا هلم با:أوال 
بدأَ الِْإسلَام غَِريبا وسيعود كَما بدأَ غَِريبا فَطُوبى ِللْغربـاِء          : (ρقَوله    يف قال النووي 

  )وهو يأِْرز بين الْمسِجديِن كَما تأِْرز الْحية ِفي جحرها
طُوبى لَهـم   { :مفَسرونَ ِفي معنى قَوله تعالَى    فَاختلَف الْ ) طُوبى  (  وأَما معنى    :"قال

. فَرِوي عن ِابن عباس رِضي اللَّه عنهما أَنَّ معناه فَرح وقُـرة عـين             } وحسن مآب 
. حسنى لَهـم  : وقَالَ قَتادةُ . ِغبطَة لَهم : وقَالَ الضحاك . ِنعم ما لَهم  : وقَالَ ِعكِْرمة   

وقَـالَ ِابـن    : خير لَهم وكَرامة  : وقَالَ ِإبراِهيم . وعن قَتادةَ أَيضا معناه أَصابوا خيرا     
وكُلّ هـِذِه الْـأَقْوال     . شجرة ِفي الْجنة  : وِقيلَ. الْجنة: وِقيلَ. دوام الْخير : عجلَان

لَة ِفي الْحمتحلَم. ِديثماَللَّه أَع63))و  
عن سفْيانَ بِن عوٍف عن عبـِد اللَّـِه بـِن عمـٍرو             (( :ذكر اإلمام أمحد يف مسنده    

وطَلَعت الشمس فَقَالَ يأِْتي اللَّه قَوم يـوم الِْقيامـِة          ρكُنت ِعند رسوِل اللَِّه     :((قَالَ
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قَالَ أَبو بكٍْر أَنحن هم يا رسولَ اللَِّه قَالَ لَا ولَكُم خير كَِثري             نورهم كَنوِر الشمِس فَ   
ولَِكنهم الْفُقَراُء والْمهاِجرونَ الَِّذين يحشرونَ ِمن أَقْطَاِر الْأَرِض وقَالَ طُوبى ِللْغرباِء           

 من الْغرباُء يا رسولَ اللَِّه قَالَ ناس صاِلحونَ ِفـي           طُوبى ِللْغرباِء طُوبى ِللْغرباِء فَِقيلَ    
مهِطيعي نِمم أَكْثَر ِصيِهمعي نٍء كَِثٍري مواِس س64)).ن  

  65))قال اهلروي أراد بذلك املهاجرين الذين هجروا أوطام إىل اهللا
  :وحمبته هلمρقرم من النيب  :ثانيا

وروى أَحمد والداِرِمي والطَّبراِني ِمن حِديث أَِبي جمعة        (( :قال بن حجر يف الفتح    
يا رسول اللَّه ، أَأَحد خير ِمنا ؟ أَسلَمنا معك ، وجاهـدنا             : قَالَ أَبو عبيدة    : " قَالَ  

وِإسناده حسن وقَد   " م يروِني   قَوم يكُونونَ ِمن بعدكُم يؤِمنونَ ِبي ولَ      : قَالَ  . معك  
واحتج ِبأَنَّ السبب ِفي كَون الْقَرن الْأَول خير الْقُرون أَنهم كَانوا           . صححه الْحاِكم   

ِنِهم ، قَالَ   غُرباء ِفي ِإميام ِلكَثْرِة الْكُفَّار ِحينِئٍذ وصبرهم علَى أَذَاهم وتمسكهم ِبِدي          
فَكَذَِلك أَواِخرهم ِإذَا أَقَاموا الدين وتمسكُوا ِبِه وصبروا علَى الطَّاعة ِحني ظُهور            : 

الْمعاِصي والِْفتن كَانوا أَيضا ِعند ذَِلك غُرباء ، وزكَت أَعماهلم ِفي ذَِلك الزمـان              
  66.))ك كَما زكَت أَعمال أُولَِئ
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  :إكرام اهللا هلم بالرؤيا الصاحلة: ثالثا
معنى كَون رؤيا الْمؤِمن ِفي آِخر الزمان لَـا         : قَالَ ِابن أَِبي جمرة      ((َ:قال بن حجر  

كَِذب ، تكَاد تكِْذب أَنها تقَع غَاِلبا علَى الْوجه الَِّذي لَا يحتاج ِإلَى تعِبري فَلَا يدخلها الْ    
ِبِخلَاِف ما قَبلَ ذَِلك فَِإنها قَد يخفَى تأِْويلها فَيعبرها الْعاِبر فَلَا تقَع كَما قَالَ فَيصـدق               

والِْحكْمة ِفي ِاخِتصاص ذَِلك ِبآِخِر الزمان      : دخول الْكَِذب ِفيها ِبهذَا اِلاعِتبار ، قَالَ        
بـدأَ الِْإسـلَام غَِريبـا      " ي ذَِلك الْوقْت يكُون غَِريبا كَما ِفي الْحِديث         أَنَّ الْمؤِمن فِ  

أَخرجه مسِلم ، فَيِقلّ أَِنيس الْمؤِمن ومِعينه ِفي ذَِلك الْوقْت فَيكَـرم            " وسيعود غَِريبا   
  67أهـ)).الصاِدقَة  ِبالرؤيا

  :نصيحيت للغرباء
اجلهـاد  على كـل جبـهات      غرباء القادة واملسئولني     هنا نصيحة لل   أود أن أسجل  

وإضافة إىل مثله مما أشرنا إليـه يف         ρ من سنة النيب     فهمناهعلى ما   تأصيال  والدعوة  
 ρ من عرب ودروس تعلمناها من قائد ااهـدين وسـيد املرسـلني               الكتاب داخل

  :أمجعني ψوصحابته الغر امليامني 
 فاحلوار عندهم غاية    ,يستدرجكم أعداؤكم للحوار  احلذر كل احلذر من أن       -1

 .وليست وسيلة حىت تذوب أهدافكم وآمال أمتكم
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بل بعضكم للطواغيـت أو ممثلـيهم       ت الود والتقارب من قِ    اعالقوإياكم و  -2
سواء كان علنا أم يف اخلفاء وال تنسوا قـول األنصـار             _حتت أي ذريعة  _

إلحباط العمل  فإا خطة    )عوهاإن بيننا وبني الرجال حباال وإنا قاط      ( ρللنيب
شتراك يف ما تسمى حكومـات       ا الف ,والوقيعة بني اإلخوان وتلويث املنهج    

: األول, لسببني ...الوحدة الوطنية مع العلمانيني والعمالء وإن تأخر النصر       
 خطة لنقلكم من مرحلـة      أن هذه  :والثاين. أنه ال يوجد مربر شرعي لذلك     

مرحلة ثقة الناس بكم إىل مرحلة فقدان هذه        ومن  , القوة إىل مرحلة الضعف   
فهي فرصة يعرب فيها من     من ذلك مع عدوكم     على العكس   تكون   و ...الثقة

 .مرحلة اياره ملرحلة استعادة قوته
ر من أخطر ما يواجه ااهدين يف جهادهم أال وهو خطر اخلالف الذي             حذّوأُ -3

ندما تفشل هم وذلك ع  الدسائس بين بإشعال اخلالفات و  ينشئه ويغذيه األعداء    
هذا هو اخلطر احلقيقي على ااهدين يف كل ساحات         ..كل أساليبهم الذاتية    

 وما حدث يف بعض بالد املسلمني خري مثال على ذلك وحل هـذه              ,اجلهاد
ضـرورة الشـفافية    و , هللا  استحضار نية إخالص العمـل     املشكلة يكمن يف  

ين حىت يقطعـوا أحبـال      بني ااهد والتواصل املستمر   والتنسيق  والوضوح  
 لكشف العناصر املندسـة     متفعيل أجهزة استخبارا  باإلضافة إىل    ,الشيطان

   . من الداخللتفتيت الصف
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وإياكم أن تجروا ملا يسمى بالتـداول السـلمي للسـلطة عـن طريـق                 -4
أن تكون   واالنتخابات فالغاية ال تربر الوسيلة يف ديننا بل جيب           68الدميقراطية
 .لة شرعيتنيالغاية والوسي

إن كان هذا الواقـع      _ سياسة األمر الواقع    الذي جيلب فرض   وإياكم وامللل  -5
فاحلق هو ما وافـق      ,  مهما طال الوقت ومهما تأخر النصر      _خمالفا لدين اهللا  

 فـإن اجلهـاد     أصول الشرع والدين وليس ما هو كائن بالقوة على األرض         
فبـاألمس   ,فـرد ولو على مستوى ال   دون ملل   واجب شرعي نقوم بتأديته     
واآلن حنـن يف    , وباألمس القريب كانت روسيا   , البعيد كان الفرس والروم   
ولـن يتوقـف     واجلهاد ماض إىل يوم القيامـة     , مواجهة اليهود والصليبيني  

 :قال تعاىل ,الركب
ه أَنْ يكُـف    فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه ال تكَلَّف ِإلَّا نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللَّ           ( 

 .)84:النساء) (بأْس الَِّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالً
 مهما عـال    وإياكم أن تغتروا بأنفسكم أو أن ينسب أحدكم الفضل لنفسه          -6

فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن       { :قال تعاىل  , فإن الفضل كله هللا    ,جنمكم
  ]32:النجم[} تقَى ا
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ولتوقنوا أن العدو وإن اعتدي ليحتل قطعة       , وعليكم بالصرب فإنه زاد ااهد     -7
من أمتنا لكنه ال يستطيع االحتفاظ ا يف مواجهة ااهدين الذين هم شوكة             

وهنوا وكَأَين ِمن نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما         ( قال تعاىل , يف حلوق األعداء  
            ـاِبِرينالص ِحبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمِبيِل اللَِّه وِفي س مهابا أَصِلم (

 .)146:آل عمران(
وإياكم وحتقيق هدف العدو من فصل قضايا أمتكم على أسـاس قـومي أو               -8

واجلزائر والشيشان  والصومال   جغرايف فقضية العراق وفلسطني وأفغانستان    
املسلمني دون  والفلبني واخلليج وكل بالد      والبوسنةوتركستان  وأوزبكستان  

 كلها قضية واحدة م كل مسلم ينتمي هلذا الدين فهوية هذه األمة             ,تفصيل
) نَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ  إ(: قال تعاىل , هي دين اإلسالم  

 .)92:األنبياء(
اكم وعلماء السوء الذين يصبغون حكم هـؤالء الطواغيـت بالصـبغة            وإي -9

 علـى   نوزوريو       ،  م وحيسنون هلم القبيح   ونصري و ومواليفالشرعية  
 والـذين    اهللا من علم، طلباً للدنيا والرياسة      م ما أتاه  ونكتميالناس دينهم، و  

ملسـلمني  يذللون املصاعب لتسهيل مهمة احتالل اليهود والصليبيني لبالد ا        
 ,ليس كل تأويل مستسـاغ    الرغم من أنه      على ,أي تأويل حتت أي دعوى و   

وإياكم واملثبطني  , "أنا خري منه    "قد كفر إبليس بتأويل غري مستساغ فقال      لف
اجلبناء الذين يبحثون عن املربر الشرعي للقعود والتخلف يف وقت حاصرم           
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جماال للشك يف فرضـية     فيه األدلة الشرعية وواقع حال املسلمني مبا ال يدع          
وال جمال هنا لسرد أدلـة كـثرية ال يسـعها     , اجلهاد العيين على كل مسلم    

أسأل اهللا أن يعيـنين يف إعـداده        فهناك مؤلف آخر هلذا املوضوع      , الوقت
 . وتقدميه قريبا مبشيئة اهللا

 هو الشيطان     وأن عدوكم  ,هللا ولرسوله وللمؤمنني  هي  اعلموا أن مواالتكم     -10
 أي صورة من صور الشيطان وكل صور أوليائه سـواء كـان             وأولياءه يف 

وآه من الرافضـة    , الرافضةو  أولياؤه من اليهود أو النصارى أو الشيوعية أ       
ال مث   _وهم أخطر عليه من اليهود والنصـارى       _الذين يتظاهرون باإلسالم  

ـ     ρ يؤمنون بالكتاب الذي أنزله اهللا علـى حممـد         نتهوال يؤمنـون بسρ, 
نة أخرى غري الذي نقلـها       غري الذي يف أيديكم و س      دنا قرءان  عن ":نيقولوف

وا فمنكـر "أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأبو هريرة وبـاقي الصـحابة            
ملهم ا كفار ع   هؤالء الصحابة ليسوا مسلمني بل هم      واالقرءان والسنة ومكفر  

  .كون هذا معتقدهيسع أي مسلم ينطق بالشهادتني أن يإذ ال وجاهلهم 

ؤمنني إنـه ويل ذلـك   وأن ينصر عباده امل, ل أن تعلو راية احلق والدينواهللا أسأ 
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصـركُم ويثَبـت           { : تعاىل قال ,والقادر عليه 

 كُمامأَقْد . مالَهملَّ أَعأَضو ما لَهسعوا فَتكَفَر الَِّذين8 ، 7: حممد ةسور[ } و[   
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 على سيدنا حممد وعلى آله  على سيدنا حممد وعلى آله مم الله اللهييوصلوصل  ,,وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  ..وصحبه وسلموصحبه وسلم

   : :كتبهكتبه                                                                                                                  
  الفقري إىل عفو ربهالفقري إىل عفو ربه                                                                

                  عبد ايد عبد املاجد                عبد ايد عبد املاجد                                                                              
  1428شعبان              
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