
        

الوالى) (الحلقة

سلمايةلا الوحدة
هميتها. أهدافها. مانهجهاأ

إخوة: المؤمانون إنما

تعالى: قال
اقتتلوا المؤمانين مان طائفتان (واإن

على إحداهما بغت فإن بينهما، فأصلحوا
إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا الخرى

بالعدل بينهما فأصلحوا فاءت فإن الله، أمار
إنما المقسطين، يحب الله إن واأقسطوا
وااتقوا خويكمأ بين فأصلحوا إخوة المؤمانون

).10-8ترحمون) (الحجرات/  لعلكم الله

ًا تعالى يقول الفئتين بين بالصلحا آمار
طائفتان بعض: (واإن على بعضهم الباغيتين

بينهما) فأصلحوا اقتتلوا المؤمانين مان
ماكالقتتال..  ماع واإخوة ماؤمانين فسماهم

ترجع حتى الباغية الفئة بقتال تعالى أمار
فاحكموا رجعت نإف وارسوله، الله مارأ لىإ

خرى،أ على طائفة تحابوا بالعدل،وال بينهما
يحكمون الذين يحب الله نأ وااعلموا
بالعدل.

تعالى: واقال



واأطيعوا بينكم ذات واأصلحوا الله (فاتقوا
ماؤمانين) كنتم نإ وارسوله الله

).1(النفال/
نإ يعلم اليات هذه يتدبر ماسلم واكل
له ينبغي فل عليه، وااجب البين ذات إصلحا
واهو الواجب هذا أداء عن يتقاعس نأ اليوم
الدعاة بين الصوماات هذه بعينه يرى

السلماية. واالجماعات
نظر واجهة يقبل نأ له ينبغي ل نهأ كما
الطرف نظر واجهة يسمع نأ دوان طرف
التي الجهة بصدق يثق نهأ زعم واإن الخر،
الدعاة نأ يتجاهل ل نأ واعليه رأيها، سمع

ماعهم.. الحق كان واربما خوانه،إوا الخرين
الجرحا علماء مانهج العدل رادأ نإ مااماهأوا

العلماء قوالأ مان واماوقفهم واالتعديل
المتخاصمين.

ماغتاب كل ماواجهة نالبي ذات صلحاإ وامان
نشر وابين بينه وايحول يصلحه، بما أثيم

المغتابون واجد الناس... والو بين افتراءاته
عليهم وايشترط لهم، يتصدى مان النماماون

لُحسمت لحوماهم يأكلون بالذين ماواجهتهم
الحل. على المستعصية المشكلت مان كثير

الموالة. تستوجب المؤمانين بين واالخوة
تعالى: قال

ُء بعضهم واالمؤماناُت (المؤمانون بعض أواليا
المنكر، عن واينهون بالمعرواف، يأماروان

وايطيعون الزكاة، وايؤتون الصلة وايقيمون
الله إن الله سيرحمهم والئكأ وارسوله، الله

).71حكيم) (التوبة/ عزيز
وايتواصون وايتعاضدوان، يتناصروان أي

عداءأ يستطيع وال بالصبر، وايتواصون بالحق
كالبنيان لنها صفوفهم ختراقإ الله

المرصوص.



تعالى: قال
سبيله في يقاتلون الذين يحب الله (إن
).4مارصوص) (الصف/ بنيان كأنهم ًصفا

بينهم: ألف الله والكن

تعالى: قال
وابالمؤمانين. واألف بنصره أيدك الذي (هو

الرض في ماا نفقتأ لو قلوبهم، بين
لفأ الله والكن قلوبهم بين ألفت ماا جميعا
).63-62 النفال/ )حكيم)  عزيز نهإ بينهم

واألف وابالمؤمانين بنصره، أيدك الذي - (هو
بك، يمانلا على جمعها قلوبهم): أي بين

واماؤازرتك. واماناصرتك طاعتك واعلى
ماا جميعا الرض في ماا انفقت - (والو

بينهم):  الف الله والكن قلوبهم بين ألفت
جرير: ابن قل
ًجميعا الرض في ماا ماحمد يا أنفقت (لو

بين نتأ جمعت ماا واعرض، واوارق ذهب مان
على جمعها الله والكن بحيلك، قلوبهم
الله مان تقوية وااجتمعت فائتلفت الهدى،

عدواك... واالذي على واماعونة مانه، ًواتأييدا لك
لك صارواا حتى لك، واسببه ذلك، فعل

بغاك مان على وااحدة ًوايد ًنصاراأوا ًعواناأ
ًاماراما مانك عدوا رام نإ الذين هو ًسوءا

وااماض به فثق عليه، واينصرك كيده، يكفيك
عليه). واتوكل ماره،ل

قال: عباس ابن واعن
نإوا لتكفر، النعمة نإوا لتقطع، الرحم (إن

ثم يزحزحها لم القلوب بين قارب اذا الله
ًا الرض في ماا أنفقت قرأ: (لو ماا جميع



نأ الصحيحين قلوبهم) وافي بين ألفت
خطب لما واسلم عليه الله صلى الله رسول

لهم: قال حنين غنائم شأن في نصارلا
اًضلل جدكمأ لمأ النصار ماعشر (يا

بي، الله فاغناكم واعالة  بي، الله فهداكم
بي). الله فألفكم ماتفرقين وانتم

انفرد نعمة بينهم): واهذه ألف الله - (والكن
المام مان غيرهم عن المسلمون بها

لله واالمنة ذلك في واالفضل واالشعوب،
تعالى: واحده. قال

تمنوا ل قل سلموا،أ نإ عليك (يمنون
نأ عليكم يمن الله بل مإسلماك علي

صادقين) (الحجرات/ كنتم نإ لليمان هداكم
17.(

ًا: يغضب كان نأ فالمسلم لغضب صادق
ماا له وايحب لفرحه، وايفرحا المسلم، خيهأ

كلهم للمسلمين قلبه وايتسع لنفسه، يحبه
الوانهم. وااختلف ديارهم تباعد رغم

المسلم خاهأ يحب ًصادقا كان نإ واالمسلم
الدنيا جلأ مان واليحبه والله، الله في

واحطاماها.
خوانهإ يبغض فهو صادق غير كان واإن

واأ فرقته تباعأ مان ليسوا لنهم المسلمين
لونه، عن يختلف لونهم لن واأ ماذهبه،

مازاجه عن تختلف واعاداتهم مازجتهمأوا
واعاداته.



فتفشلوا: تنازعوا وال
تعالى: قال
فاثبتوا، فئة لقيتم ذاإ آمانوا الذين أيها (يا

واأطيعوا تفلحون، لعلكم كثيرا الله وااذكرواا
واتذهب فتفشلوا تنازعوا  وال ،هوارسول الله

الصابرين) ماع الله نإ وااصبرواا ريحكم
).46-45(النفال/ 

هاربين. الدبار تولوهم - (فاثبتوا): ل
ًا): ادعوا الله - (وااذكرواا بالنصر الله كثير

قلوبكم واأشعرواا بهم، واالظفر عليهم،
ذكره. واألسنتكم

تختلفوا فتفشلوا): وال تنازعوا - (وال
قلوبكم. واتختلف فتقرقوا،

واتجبنوا. تضعفوا - (فتفشلوا): أي
كما وانصركم، قوتكم ريحكم): أي - (واتذهب

المار. في غالبا كان إذا لفلن، تقول: الريح
الشاعر: قال

فاغتنمها رياحك هبت إذا
خافقة لكل فإن

سكون
الحقيقية: النصر عوامال هي فهذه

بالله واالتصال  العدوا، لقاء عند الثبات
واتجنب واالرسول، لله واالطاعة بالذكر،
تكاليف على واالصبر  واالشقاق، النزاع

( واالبغي واالرئاء البطر مان واالحذر المعركة،
1.(

آيات في وارد وارسوله الله بطاعة واالمار
تعالى: قوله مانها كثيرة،

واأطيعوا الله اطيعوا آمانوا الذين أيها (يا
تنازعتم فإن مانكم، المار واأوالي رسولال

نإ واالرسول الله لىإ فردواه شيء في
ٌير ذلك الخر وااليوم بالله تؤمانون كنتم خ

).59النساء/)تأوايلً)  واأحسن



واقوله:
واأطيعوا بينكم، ذات صلحواأوا الله (فاتقوا

).1ماؤمانين) (النفال/ كنتم ان وارسوله الله
واقوله: 

لىإ دعوا ذاإ المؤمانين قول كان (إنما
سمعنا يقولوا نإ بينهم ليحكم وارسوله الله

يطع وامان المفلحون، هم والئكأوا واأطعنا
هم فأوالئك وايتقه الله وايخشى وارسوله الله

).52الفائزوان) (النور/
واقوله:

نجواكم يدي بين تقدماوا ان (أأشفقتم
عليكم الله واتاب تفعلوا لم فإذا صدقات،
الله واأطيعوا الزكاة واآتوا الصلة فأقيموا

تعملون) (المجادلة/ بما خبير واالله وارسوله،
13.(

الله طاعة ارتبطت الوالى الية ففي
يأمار لم ماا المار واليأ بطاعة وارسوله
ماعصية في لمخلوق طاعة فل بمعصية
الخالق.
الله طاعة ارتبطت الثانية الية وافي

البين.  ذات إصلحا بوجوب وارسوله
الذعان بوجوب ارتبطت الثالثة الية وافي

وارسوله. الله لحكم المطلق واالنقياد التام
إقاماة واجوب ماع ارتبطت الرابعة وافي
الزكاة. واإيتاء الصلة
عليه كان ماا التزام تعني الطاعة واهذه

لهآ واعلى عليه الله صلى واأصحابه الرسول
ينبغي الذي الساس واهي واسلم، واصحبه

واالجماعات الفراد عليه يلتقي نأ
السلماية.

تتعدد عندماا لإ واالشقاق النزاع يقع وال
سنة نطيعها... واهذه التي الجهات واتختلف

خلقه. في الله سنن مان ثابتة



الله: رحمه قطب سيد الستاذ يقول
يدخل فلكي وارسوله، الله طاعة (واأماا

ابتداء، لله ماستسلمين المعركة المؤمانون
مارلا عقبتا التي النزاع أسباب فتبطل

واتذهب فتفشلوا تنازعوا بالطاعة: (وال
تتعدد حين إل الناس يتنازع ريحكم).. فما

يكون حين واإل واالتوجيه، القيادة جهات
الراء يوجه الذي هو المطاع الهوى

وارسوله لله الناس استسلم فإذا واالفكار،
بينهم للنزاع الرئيسي الوال السبب انتفى
المسألة في النظر واجهات اختلفت - ماهما

هو النزاع يثير الذي - فليس المعرواضة
الذي الهوى هو إنما النظر، واجهات اختلف

عليها يصر نظر واجهة صاحب كل يجعل
هو فيها! واإنما الحق واجه له تبين ماهما
كفة، في واالحق كفة، (الذات) في واضع

ابتداء!.. الحق على الذات واترجيح
وارسوله الله بطاعة التعليم هذا ثم وامان

الضبط) التي) عمليات مان المعركة.. إنه عند
القيادة طاعة المعركة... إنها في مانها بد ل

الماير طاعة مانها تنبثق التي فيها، العليا
ل عميقة قلبية طاعة واهي يقودها، الذي
التي الجيوش في التنظيمية الطاعة ماجرد

على دةاللقي والؤاها يقوم وال لله، تجاهد ل
كبيرة) ( كبيرة ا... واالمسافةًصلأ لله والئها

2.(

تفرقوا: وال

تعالى: قال
تقاته حق الله اتقوا آمانوا الذين أيها (يا
وااعتصموا ماسلمون، واأنتم إل تموتن وال

ًا الله بحبل نعمة وااذكرواا تفرقوا، وال جميع



بين فألف اعداء كنتم اذ عليكم، الله
على واكنتم خوانا،إ بنعمته فأصبحتم قلوبكم

كذلك مانها، فأنقذكم النار مان حفرة شفا
تهتدوان. والتكن لعلكم ياتهأ لكم الله يبين
وايأماروان الخير لىإ يدعون ماةأ مانكم

هم والئكأوا المنكر عن واينهون بالمعرواف
المفلحون

).104-102عمران/  (آل 
حق الله اتقوا آمانوا الذين أيها - (يا

الله قال: تقوى أنه ماسعود ابن تقاته): عن
ينسى، فل يذكر نأوا يعصى، فل يطاع نأ
في كثير ابن ُيكفر. روااه فل ُيشكر نأوا

إسناد واقال: هذا ماسعود، ابن عن سنده
ماوقوف. صحيح
يجاهدواا نأ قال: هي انه عباس ابن واعن

الله في تأخذهم وال جهاده، حق الله في
على والو بالقسط لله وايقوماوا لئم، لوماة

ماهاتهم.أوا بائهمأوا نفسهمأ
ون): أيمماسل نتمأوا ال تموتن - (وال
صحتكم حال في السلم على حافظوا

قد الكريم فإن عليه لتموتوا واسلماتكم
شيء على عاش مان نهأ بكرماه عادته جرىأ

عليه بعث شيء على ماات وامان عليه، ماات
ذلك. خلل مان بالله فعياذا

ابن ). قالًجميعا الله بحبل - (وااعتصموا
الية: هذه تفسير في جرير

بذلك يريد جميعا، الله بأسباب (تعلقوا
ماركمأ الذي الله بدين ذكره: واتمسكوا تعالى

كتابه في اليكم عهده الذي واعهده به،
الحق كلمة على واالجتماع اللفة مان اليكم

فإنه الحبل، مااأالله.. وا لمار واالتسليم
واالحاجة، البغية لىإ به يوصل الذي السبب
يوصل سبب نهأل ًحبل الماان سمي والذلك



الجزع مان واالنجاة الخوف، زواال لىإ به
).3واالذعر) (

كثير: ابن تفرقوا): قال - (وال
التفرقة، عن وانهاهم  بالجماعة مارهمأ(

عن بالنهي المتعددة الحاديث واردت واقد
في كما واالئتلف بالجتماع واالمار التفرق
بيأ بن سهيل حديث مان ماسلم صحيح
رسول نأ هريرة بيأ عن بيها عن صالح

الله قال:(إن واسلم عليه الله صلى الله
ًا، لكم يرضى ًا: يرضى لم وايسخط ثلث ثلث

ًا، به تشركوا وال تعبده نأ لكم نأوا شيئ
نأوا تفرقوا، وال جميعا الله بحبل تعتصموا
مكل وايسخط ماركم،أ الله واله مان تناصحوا

ًا: قيل واإضاعة السؤال، واكثرة واقال، ثلث
مان العصمة لهم الله ضمن قد المال). وا

بذلك واردت كما اتفاقهم، عند الخطأ
ً.يضاأ المتعددة حاديثلا

فقد واالختلف، الفتراق عليهم واخيف
على فافترقوا ماة،لا هذه في لك ذ واقع
لىإ ناجية فرقة مانها فرقة، واسبعين ثلثا

الذين واهم النار، عذاب مان واماسلمة الجنة،
عليه الله صلى النبي عليه كان ماا على

).4صحابه) (أوا واسلم
به الله أنعم ماا المؤمانون يهاأ وااذكرواا

السلم.. على واالجتماع اللفة مان عليكم
بها ماّن التي النعمة هذه قبل كنتم واقد

ًا عليكم يقتل ماتناحرين، ماتخاصمين كفار
ًا بعضكم واأحطها، السباب لتفه بعض

استمرت واالخزرج الواس بين فالحرب
م،أوا لب خوانإ واهم سنة، واماائة عشرين
بن لمالك ماولى قتل بسبب بدايتها واكانت

واجل عز الله نإ الخزرجي.. ثم العجلن



واألف بالسلم، واالحن الحقاد هذه أطفأ
واسلم. عليه الله صلى الله برسول بينهم

النار مان حفرة شفا على - (واكنتم
جهنم طرف على مانها): واكنتم فأنقذكم
وابين بينكم واليس عليه، كنتم الذي بكفركم
مان ذلك على تموتوا نأ إل فيها الوقوع

فيها، الخالدين مان فتكونوا كفركم،
هداكم الذي باليمان مانها الله فأنقذكم

ليه.إ
واتعالى، سبحانه الله مان - (والتكن): أمار

اليجاب. يفيد المار واظاهر
وايأماروان الخير لىإ يدعون ماةأ - (مانكم

هم واأوالئك المنكر عن واينهون بالمعرواف
تأوايل في المفسرين أقوال المفلحون): مان

المسلمون يهاأ مانكم الية: والتكن هذه
الناس: يؤماها لنها بذلك - واسميت جماعة

ماا لىإ - تدعو بها وايقتدوان يقصدوانها يأ
ماعرواف بكل واتأمار واالدنيا، الدين صلحا فيه

كل عن واتنهي ماندوابا، واأ وااجبا كان سواء
الجنة.. عن وايبعد النار مان يقرب ماكرواه
وافي الدنيا الحياة في الفائزوان هم واهؤلء
الخرة.
مانكم الكلم: والتكن واتقدير للتبعيض، وامان
تضمهم، رابطة لهم فرادأ مان ماؤلفة جماعة
بنية في كالعضاء بها يكونون واواحدة

ماخاطبين المؤمانين بكون واالمراد الشخص،
يكون نأ هو العمل لهذا ماةلا هذه بتكوين

يجادهاإ في واعمل رادةإ مانهم فرد لكل
الستطاعة بحسب سيرها واماراقبة سعادهاإوا

رجعوهاأ ًانحرافا واأ خطأ مانها رأواا إذا حتى
الصواب. لىإ

العاماة ماورلماة: الا هذه عمل في وايدخل
العلم ماورأوا الحكام، شأن مان هي التي



ماورأوا حكاملا واتقرير وانشره فادتهإ واطرق
بذلك العلم فيها وايشترط الشخصية، العاماة
القوة الماة ماعنى وافي ماة،أ جعلت والذلك

بالقوة لإ تتم ل ماورلا واهذه واالتحاد
تغلب وال تقهر ل المتحدة ماةلفا واالتحاد،

عهد ماا فتترك ماا، يوماا بالضعف تعتذر وال
لىإ الفساد لتسرب ترك لو ماا واهو اليها،

المسلمين. ماجموع
ل الوال الصدر في المسلمون كان واقد
واعمر بكر بيأ الخليفتين عهد على سيما
فقد الطريقة، هذه على عنهما الله رضي
النبي عاشرواا الذين الصحابة خاصة كانت
ماتواصين عنه واتلقوا واسلم عليه الله صلى

به يشعر بما مانهم كل يشعر ماتكاتفين،
واحفظه السلم نشر لىإ الحاجة مان الخر

عقائده مان شيئا يمس ماا كل واماقاواماة
سائر واكان هله،أ واماصالح حكاماهأوا دابهآوا

لهم. تبعا المسلمين
المار كان نإوا جب،اوا الجماعة هذه فوجود

على ًوااجبا المنكر عن واالنهي بالمعرواف
كما الستطاعة قدر السلماية ماةلا فرادأ

نإ هريرة بيأ عن ماسلم صحيح في ثبت
قال: (مان واسلم عليه الله صلى الله رسول

لم فإن بيده، فليغيره ًمانكرا مانكم رأى
فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع

).5اليمان) ( ضعفأ واذلك
اليات هذه أتلو ناأوا مارة ذات واقفت
مانذ حفظتها قد كنت التي الشامالة الجاماعة

الذين أيها تعالى: (يا قوله عند بعيد مادأ
لإ تموتن وال تقاته حق الله اتقوا آمانوا

ماسلمون). نتمأوا
لهذه المدخل كان نفسي: لماذا واسألت

التقوى؟! والماذا حق الله بتقوى مارلا اليات



الله بطاعة واالمار التقوى، ذكر تكرر
كثيرة؟! خرىأ آيات في وارسوله
لهذا جواب عن البحث مان بد ل واكان

واعندماا المعتمدة، التفسير كتب في السؤال
لهذا ًشافيا ًجوابا جدأ لم ليهاإ رجعت

بإلحاحا، علّي نفسه يفرض الذي السؤال
تعالى: (يا قوله تفسير واجدته الذي واكل
تقاته) واقد حق الله اتقوا آمانوا الذين أيها

ماضى. فيما قوالهمأ همأ نقلت
مان واأتبين التاريخ، حداثاأ ستعرضأ واعدت

وابدلوا دينهم، فرقوا الذين حوالأ خللها
دار قواماهمأ حلواأوا عليهم، الله نعمة

لىإ الستعراض هذا مان واانتهيت البوار،
التالية: النتائج

ماا بعد مان واالنصارى اليهود - اختلف
الجهل يكن والم ربهم، مان البينات جاءتهم

ًا فراغ سببه كان واإنما الخلف، لهذا سبب
الله. تقوى مان قلوبهم

مانزل حاصرواا الذين الماصار - أواباش
الله رضي عفان بن عثمان لثالثا الخليفة

كانوا الكريم القرآن يتلو واهو واقتلوه عنه،
سبحانه الله مان واالخوف التقوى يفتقدوان
السابقين مان حدأ بينهم يكن والم واتعالى،

ابن قتلوا الذين حال كان الوالين.. واكذلك
- صلى علي بن - الحسين الله رسول بنت
واسلم. واصحبه آله واعلى عليه الله

في واهو السلماي، العالم قسموا - الذين
صغيرة وادوايلت مامالك لىإ واعزته قوته أواج

ًا يجدواا والم ذليلة، بأعداء الستعانة مان بأس
إخوانهم ضد واالوثنيين النصارى مان السلم

لشهواتهمً عبيدا كانوا دينهم... هؤلء بناءأوا
كل يستبيحون جلهاأ وامان واأطماعهم،
مانهم: ً انفر يصف الشعراء حدأ شيء. قال



ندلسأ أرض في يزهدني ماما
واماعتمد فيها ماعتضد ألقاب

ماوضعها غير في ماملكة ألقاب
ًا يحكي كالهر صولة انتفاخ

السد
بأماثال يزخر المعاصر انوااقع يزال وال

واالتقياء، التقوى يكرهون الذين هؤلء
الصالح. واالعمل الورع وايمقتون

الدعاة واحدة جلأ مان واإذن: فالعامالون
يريدوان كانوا إذا اليوم السلماية واالجماعات

لعلج يبدأواا نأ فعليهم الخرة، واالدار الله
تعالى: (يا لقوله ماتثالًإ واالقلوب النفوس

تقاته حق الله اتقوا آمانوا الذين يهاأ
ماسلمون). نتمأوا لإ والتموتن

القلوب ماتلتإوا النفوس، تغيرت فإذا
واإذا حياتنا، في شيء كل تغير بالتقوى

اصلحا هميةأ عن للصلحا الداعون غفل
ًا يسمعون فسوف النفوس مان ًجيدا كلما
العمال مااأ المتنازعة، الجهات ماختلف
تقوى مان ماعاكس... واإن اتجاه في واالنتائج

واتعالى: سبحانه الله
واالحقد، الغل مان قلوبنا نطهر نأ ـ

مان واألسنتنا واالنفاق، الرياء مان وانفوسنا
بذيء. قول واكل الفحش

اخوة، انهم الله إلى العامالون يعتقد أن ـ
غايات. واليست واسائل جماعاتهم نأوا

الله: تقوى مان واليس
واتروايج آمانوا، الذين في الفاحشة * إشاعة
واالفتراءات. الكاذيب

على نتصارع واان بيننا، بأسنا يكون * أن
حساب على كله ذلك وايكون الدنيا، حطام

الله. أعداء ماع ماعركتنا
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