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اقتحام العقبة
األستاذ عبد السالم ياسني

اقتحام العقبة

هذه السلسلة
بسم اهلل الرمحن الرحيم وصلى اهلل وسلم وبارك على
سيدنا حممد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه.
احلمد هلل امللك الوهاب احلكيم العليم ،الفاتح أغالق
األفئدة اهلادي إىل الصراط املستقيم ،القاسم أرزاق العباد
فمقرت وذو سعة كرمي ،ونشهد أنه اهلل ال إله إال هو الرب
الرحيم ،فتق رتق أمساع أصفيائه فأصغوا إىل ذكر اهلل وما لغوا
فيه ،وروى بواطن قلوهبم باليقني املطمئن فسالت فيها أودية
احملبة بقدر نبيه.
ونصلي ونسلم على سيدنا حممد بن عبد اهلل رسوله
مشكاة النور ،وسراج احلضرة الربانية املصطفى املعصوم
األمني املبلغ املربور ،صلى اهلل عليه وسلم وعلى إخوانه أنبياء
(((
اهلل وآله وصحبه ومن وااله.

((( مقدمة املنظومة الوعظية.
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أما بعد ،إخواننا وأخواتنا نقدم بني أيديكم احللقة الرابعة
من سلسلة دروس املنهاج النبوي اليت ألقاها مرشدنا عبد
السالم ياسني حفظه اهلل يف مطلع هذا القرن املبارك ،قرن
اخلالفة على منهاج النبوة نفرغها من األشرطة املسموعة
األصلية .ويف مطبوعاتنا بعض التنقيحات أحيانا ،فما
املسموع كاملقروء.

واألمل معقود يف أن تلقى هذه املبادرة استحسانا
وقبوال من مجيع اإلخوة واألخوات.
فالقصد أن تعم الفائدة ،ورجاؤنا فيه سبحانه وتعاىل
أن جيعل عملنا هذا خالصا متقبال.
اللهم ارزقنا سالمة قلوبنا لتصلح لك.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
سال ليلة الثالثاء  16جمادى األولى  1419هـ
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المجلس الرابع من مجالس المنهاج النبوي
المنعقد يوم الثالثاء  19رمضان سنة  1401ه
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اقتحام العقبة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل
من شرور أنفسنا وسيئات أعـمالنا ،من يهده اهلل فال
مضل له ومن يضلل فال هادي له ونشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال شريك له ونشهد أن حممداً عبده ورسوله ﴿
َّ ِ
آمنُواْ اتـَُّقواْ اللّهَ َح َّق تـَُقاتِِه َوالَ تَ ُموتُ َّن إِالَّ
ين َ
يَا أَيـَُّها الذ َ
(((
ِ
َّاس اتـَُّقواْ َربَّ ُك ُم الَّ ِذي
َوأَنتُم ُّم ْسل ُمو َن﴾ َ﴿ ،يا أَيـَُّها الن ُ
س وِ
اح َد ٍة َو َخلَ َق ِمنـَْها َزْو َج َها َوبَ َّ
ث
َخلَ َق ُكم ِّمن نـَّْف ٍ َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ساءلُو َن بِ ِه
ساء َواتـَُّقواْ اللّهَ الذي تَ َ
منـْ ُه َما ِر َجاالً َكثيراً َون َ
(((
ِ
َّ ِ
ين
َواأل َْر َح َ
ام إِ َّن اللّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقيباً﴾ َ﴿ .ا أَيـَُّها الذ َ
ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم
آمنُوا اتـَُّقوا اللَّهَ َوقُولُوا قـَْوالً َسديداً يُ ْ
َ
((( سورة آل عمران ،اآلية .102
((( سورة النساء ،اآلية .1
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َويـَغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُ ِط ْع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فـََق ْد فَ َاز فـَْوزاً
َع ِظيماً﴾(((.

أيها الشباب املؤمنون ،أيها اإلخوة اجملاهدون .أرى
مسجالت كثرية فأين مسجلة البوليس ،أهي يف األحضان
خمتفية؟ أرجو من املكلف بنقل األخبار للدوائر الرمسية أن
ينقل بأمانة ،أال ينقص وأال يزيد .فإننا وحنن ندعو من
اخلروج من اهلامشية ومن العمل يف الظالم حنب أن تصل
أفكارنا وأن يصل حديثنا إىل من يعنيهم األمر بأمانة حىت
يعلموا أننا ال نلعب وأننا ال نكيد كيد اخلائفني وال اجلبناء،
بل خناف اهلل عز وجل ونتبع سبيل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يف دعوته إىل احلق يف جهره باحلق ويف دعوته إىل احلق
يف واضحة النهار ويف منابذته الكافرين.
((( سورة األحزاب ،اآليتان .71-70
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إخويت الكرام ،يقول اهلل عز وجل يف سورة النساء ﴿الَّ
ِ ِ
ِِ
ين غَيـُْر أ ُْولِي الض ََّرِر َوال ُْم َج ِاه ُدو َن
يَ ْستَ ِوي الْ َقاع ُدو َن م َن ال ُْم ْؤمن َ
ِِ
ِِ
فِي َسبِ ِ ِ ِ ِ ِ
ين
َّل اللّهُ ال ُْم َجاهد َ
يل اللّه بأ َْم َواله ْم َوأَن ُفسه ْم فَض َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ين َد َر َجةً َوُكـالًّ َو َع َد اللّهُ
بأ َْم َوال ِه ْم َوأَن ُفس ِه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
ِِ
ِِ
َجراً َع ِظيماً
ين أ ْ
ال ُ
ين َعلَى الْ َقاعد َ
َّل اللّهُ ال ُْم َجاهد َ
ْح ْسنَى َوفَض َ
َدرج ٍ
ات ِّم ْنهُ َوَمغْ ِف َرًة َوَر ْح َمةً َوَكا َن اللّهُ غَ ُفوراً َّرِحيماً﴾((( مث قال:
ََ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُكنتُ ْم
ين تـََوفَّ ُ
﴿إِ َّن الذ َ
اه ُم ال َْمآلئ َكةُ ظَالمي أَنـُْفس ِه ْم قَالُواْ ف َ
قَالُواْ ُكنَّا مستَ ْ ِ
ين فِي األ َْر ِ
ض اللّ ِه
ض قَال َْواْ أَلَ ْم تَ ُك ْن أ َْر ُ
ُْ
ض َعف َ
ِ
اءت م ِ
اسعةً فـتـ َه ِ
صيراً
اج ُرواْ فِ َيها فَأ ُْولَـئِ َ
َّم َو َس ْ َ
َو َ َ ُ
ك َمأ َْو ُاه ْم َج َهن ُ
ضع ِف ِ
الرج ِال والنِّساء والْ ِولْ َد ِ
ان الَ يَ ْستَ ِطيعُو َن
ين م َن ِّ َ َ َ َ
إِالَّ ال ُْم ْستَ ْ َ َ
سى اللّهُ أَن يـَْع ُف َو َعنـْ ُه ْم
ِحيلَةً َوالَ يـَْهتَ ُدو َن َسبِيالً فَأ ُْولَـئِ َ
ك َع َ
َوَكا َن اللّهُ َع ُف ّواً غَ ُفوراً﴾(((.
((( سورة النساء ،اآلية .95
((( سورة النساء ،اآليات .98-97-96
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يف هذه اآليات الكرميات خياطبنا اهلل عز وجل ،يوبخ
القاعدين ،وميتدح اجملاهدين سبحانه ،ويقيم احلجة على
الذين قعدوا يدَّعون أهنم ال يستطيعون جهادا.
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
يم
ين تـََوفَّ ُ
﴿إِ َّن الذ َ
اه ُم ال َْمآلئ َكةُ ظَالمي أَنـُْفس ِه ْم قَالُواْ ف َ
ُكنتُم قَالُواْ ُكنَّا مستَ ْ ِ
ين فِي األ َْر ِ
ض
ض قَال َْواْ أَلَ ْم تَ ُك ْن أ َْر ُ
ْ
ُْ
ض َعف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اءت
َّم َو َس ْ
اللّ ِه َواس َعةً فـَتـَُهاج ُرواْ ف َيها فَأ ُْولَـئ َ
ك َمأ َْو ُاه ْم َج َهن ُ
مِ
صيراً﴾((( .انظروا وامسعوا أحبيت هلذا الوعيد الشديد ملن ترك
َ
اجلهاد وقعد وبـََّرَر قعوده وقال« :حنن مستضعفون والقوة اليت
ك
تضطهدنا أقوى منا ،ال نستطيع!» .وعيد شديد ﴿فَأ ُْولَـئِ َ
اءت م ِ
صيراً﴾.
َّم َو َس ْ َ
َمأ َْو ُاه ْم َج َهن ُ
حىت مىت نسكت؟ حىت مىت نتخفى بإمياننا نقول:
ِ
ت
حنن ضعفاء مستضعفون قليل عددناَّ ،
مفر ٌق صفنا ،خاف ٌ
صوتنا! حىت مىت نسكت؟
((( سورة النساء ،اآليات .97
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إن أعداء اإلسالم يودون أن يصمت صوت اإلسالم وأن
ال يتكلم أحدَ .يوُّدون أن ال يدخل شاب واحد املسجد ألن
الشاب الذي ترك اللهو ،وترك اللعب ،وترك املتاع ،وترك عطلة
الصيف ،وجاء إىل املسجد يصلي ،وجاء إىل جملس اإلميان
يسمع وعظا ،ويسمع دعوة إىل اجلهاد .هذا الشاب هو الذي
يفزع الكافرين وهو الذي يزعزع كراسي عتاة الظاملني.
يف الطريق إىل جملسنا هنا التفت إىل البحر فوجدت
شبابا يسبحون ،ويتربدون ،ويلعبون ،فقلت :سبحان اهلل!
إن بانتظاري شبابا آخرين تركوا اللهو ومشروا للجد ،فهنيئا
لكم إخويت.
هذه السنة ،يف هذا الشهر املبارك ،غصت مساجدنا،
وهلل احلمد ،بالشباب التائب املقبل على اهلل .هذا يبشر باخلري.
حدث هذا يف املغرب (الرباط ،الدارالبيضاء ،مراكش ...كل
مدن املغرب) ،وحيدث هذا يف كل بالد اإلسالم.
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منذ يومني ألقي القبض على جماهدين من جند اهلل
يف تونس أَخوينا الغنوشي وصاحبه عبد الفتاح مورو .ألُقي
عليهما القبض يف املسجد بعد درس ألقي يف املسجد .من
احلكام من هو أذكى من غريه .لعل حكامنا يكون هلم
نصيب من هذا الذكاء ،فينظروا إىل أن هذا النشء الذي
أنشأه اهلل عز وجل وهذا الشباب املقبل على اهلل لن يقف،
لن خياف ،لن يتقهقر .فإما جيدون حال وهو أن يتوبوا إىل اهلل
عز وجل ويقيموا دين اهلل ،وإال فصوت هذا الشباب الذي
يتضاعف بالعشرات واملئات واآلالف والذي سيتضاعف من
سنة إىل سنة ،من شهر إىل شهر ،من يوم إىل يوم ،ألنكم
أحبيت تقومون بالدعوة إىل اهلل وتنشرون نور اإلسالم على
أقرانكم ويف كل األماكن.
إما أن جيدوا وسيلة غري القمع واالضطهاد فيربهنوا بذلك
على أهنم أذكياء ،أذكى من غريهم على كل حال ،وإال
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فليسلكوا سبيل الفراعنة واهلامانات الذين شردوا املؤمنني وقتلوا
املؤمنني.

وحنن ُناطب بقول اهلل عز وجل﴿ :الَّ يست ِوي الْ َق ِ
اع ُدو َن
َ َْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين غَيـُْر أ ُْولي الض ََّرِر َوال ُْم َجاه ُدو َن فِي َسبِ ِ
يل
م َن ال ُْم ْؤمن َ
اللّ ِه﴾((( ،فنطرح وتطرح األجيال هذه اليت متثلوهنا واليت تأيت
بعدكم إن شاء اهلل األسئلة احلامسة .نطرح شيئا فشيئا مربرات
القعود .وستنهض وستقوم بأمر اهلل عز وجل حىت تقوم اخلالفة
على منهاج النبوة كما وعد هبا الصادق املصدوق صلى اهلل
عليه وسلم.
والوعيد موجه لكل القاعدين ،لكل اجلبناء ،لكل املربرين،
لكل الذين يستهينون بأمر اهلل عز وجل ويعظمون أمر
املخلوقات ،لكل الذين خيافون الناس وال خيافون اهلل عز
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
يم
ين تـََوفَّ ُ
وجل﴿ .إِ َّن الذ َ
اه ُم ال َْمآلئ َكةُ ظَالمي أَنـُْفس ِه ْم قَالُواْ ف َ
ُكنتُم قَالُواْ ُكنَّا مستَ ْ ِ
ين فِي األ َْر ِ
ض
ض قَال َْواْ أَلَ ْم تَ ُك ْن أ َْر ُ
ْ
ُْ
ض َعف َ
((( سورة النساء ،اآلية .95
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ِ ِ
اسعةً فـتـ َه ِ
اءت
َّم َو َس ْ
اج ُرواْ فِ َيها فَأ ُْولَـئِ َ
اللّه َو َ َ ُ
ك َمأ َْو ُاه ْم َج َهن ُ
(((
مِ
صيراً﴾
َ
كل من له القدرة على القيام وعلى املشاركة يف اجلهاد
يف سبيل اهلل فال عذر له عند اهلل عز وجل يف القعود .وقد
قامت عليه احلجة يف اآلية وأمثاهلا ،ويف كل آي القرآن الكرمي،
ويف سلوك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ويف السرية العطرة
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه واخللفاء الراشدين
والقائمني باحلجة من بعدهم.
بعد هذه املقدمة منضي يف احلديث عن املنهاج النبوي
وشعب اإلميان .الدعوة إىل اهلل عامة وليست خاصة .الدعوة
موجهة إىل الشباب ،موجهة إىل الشباب الالعب ،موجهة إىل
احلاكم واحملكوم ،موجهة إىل املسلمني وغري املسلمني ،موجهة
إىل اإلنسان من حيث كونه إنسانا .
((( سورة النساء ،اآلية .97
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خطاب الدعوة إىل اهلل جنده يف كتاب اهلل عز وجل ويف
حديث رسوله صلى اهلل عليه وسلم .لكننا نركز على سورة
البلد وما جاء فيها من استنهاض لإلنسان ،يدعوه اهلل عز
وجل إليه.
يقول سبحانه وتعاىل يصف حالة اإلنسان وتعب اإلنسان:
ِ ٍ
﴿لََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ
ب أَن لَّن يـَْق ِد َر َعلَْي ِه
س ُ
نسا َن في َكبَد أَيَ ْح َ
ال َ
ُّ
َح ٌد﴾(((.
َح ٌد يـَُق ُ
ول أ َْهلَ ْك ُ
ب أَن لَّ ْم يـََرهُ أ َ
أَ
س ُ
ت َماالً لبَداً أَيَ ْح َ
﴿لَ ْم نَ ْج َعل لَّهُ َعيـْنـَْي ِن
مث يعدد اهلل عز وجل نعمه عليه ويقولَ :
ِ
َّج َديْ ِن﴾((( .مث بعد ذلك مباشرة
ساناً َو َش َفتـَْي ِن َو َه َديـْنَاهُ الن ْ
َول َ
يأيت اخلطاب املباغت الذي به تقوم احلجة على كل إنسان إن
مل يرجع إىل اهلل عز وجل وإن مل يُقبل على اهلل عز وجل ،كما
تقوم احلجة على املؤمن إن قعد ومل جياهد.
((( سورة البلد ،اآليات .7-4
((( سورة البلد ،اآليات .12-8
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هبذا اخلطاب الذي أوردناه وبأمثاله يف الكتاب والسنة
تقوم احلجة هلل على اإلنسان .قال اهلل عز وجل﴿ :فَ َل اقـْتَ َح َم
ال َْع َقبَةَ﴾((( .املفسرون هنا يقولون ال نافية :اإلنسان ما اقتحم
ض ِ
العقبة .وحنن نفهمها ال عرضيَّة َْت ِ
يضيَّةً :ملاذا مل يقتحم
َْ
العقبة ،ملاذا ال يقتحمها؟ وسواء كانت «ال» للنفي أو للعرض
ض َّم ُن اخلطاب أن اهلل عز وجل يسأل اإلنسان
فم َ
والتحضيض ُ
وهو يف كبَ ِد ِه ومعاناته يف احلياة أن يقتحم العقبة.
فعل «اقتحم» حيمل معاين القوة والصمود والصرب
واإلقدام والشجاعة واملدافعة واملناهضة والقتال واجلهاد.
مث يشرح السياق يف اآليات معىن العقبة ،وسنرجع إليها
يف هذه السلسة مرة مرة إن شاء اهلل .
اليوم نتحدث عن العقبة وعن القيام القتحام العقبة .يقول
اإلمام أبو بكر بن العريب املعافري يف كِتابِه «تفسري أحكام
((( سورة البلد ،اآلية .11
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القرآن» يف تفسري هذه اآليات ﴿فَ َل اقـْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ﴾(((:
العقبة فيها مخسة أقوال:
األول :أهنا طريق النجاة ،قاله ابن زيد.
الثاني :جبل يف جهنم ،قاله ابن عمر.
الثالث :عقبة على جهنم وهي سبعون درجة ،قالهكعب.
الرابع :أهنا نار دون احلشر.
الخامس :أن حياسب نفسه وهواه وعدوه الشيطان.
قال أبو سعيد احلسن البصري رضي اهلل عنه وأرضاه وهو من
التابعني من كبارهم من أئمة املسلمني وصاحليهم« :عقبة
واهلل شديدة».
ترون إخواين ما قاله األئمة من أن العقبة إما طريق النجاة
طريق النجاة يف الدنيا-أو جبل جهنم يف اآلخرة ،أو نار دون((( سورة البلد ،اآلية .11
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احلشر .فهي يف اآلخرة آخر األمر .مث القول اخلامس أن حياسب
اإلنسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان .
احلسن البصري من أطباء القلوب ومن اخلرباء يف السري
إىل اهلل عز وجل ،من الذين قال اهلل فيهم ويف أمثاهلم:
(((
اسأَلُواْ أ َْهل ِّ ِ
رج ٌل حبس
﴿فَ ْ
الذ ْك ِر إن ُكنتُ ْم الَ تـَْعلَ ُمو َن﴾ ُ .
َ
نفسه مث أرغمها على التقرب إىل اهلل عز وجل ،فكان نرباسا
لألمة كلها ،فهو خبري بالنفس وترويضها ،بالنفس وعتوها
ِ
ب
واستكبارها .قال اإلمام حسن البصري عن العقبة اليت نُد َ
اإلنسان القتحامها« :عقبة واهلل شديدة !».
وعن هذه العقبة النفسية نتحدث اليوم ونتحدث يف
سائر اللقاءات إن شاء اهلل.
اختار اإلمام البخاري من هذه التفاسري قول جماهد:
إن العقبة اليت يُراد لإلنسان اقتحامها هي يف الدنيا .هناك
((( سورة األنبياء ،اآلية .7
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خالف :هل هذه العقبة يكون اقتحامها يف الدنيا أم يف
اآلخرة؟ فالبخاري ذهب مع جماهد إىل أن اقتحام العقبة
يكون هنا يف الدنيا .وحنن معه على هذا الرأي.
والدليل على هذا هو أن اهلل عز وجل فسرها بعد أن
ذكر اقتحام العقبة ومل يقل عقبة النار وال الصراط وال امليزان
اك َما
﴿وَما أَ ْد َر َ
وال احلساب وال عقبة احلشر والنشر ،إمنا قالَ :
ال َْع َقبَةُ فَ ُّ
ك َرقـَبَ ٍة أ َْو إِط َْع ٌام فِي يـَْوٍم ِذي َم ْسغَبَ ٍة﴾((( ،وهذه أمور
كلها يف الدنيا.
كنت تفك رقبته اقتحاما للعقبة لو
أخوك مستعبد َ
أدركت زمان كان املسلمون أعزة وكان دين اهلل هو احلاكم يف
األرض .كان هناك يومئذ أسارى حرب ميسكهم املسلمون
يربوهنم .بعد أن يتعلموا اإلسالم وأن يرسخ يف قلوهبم اإلميان
((( سورة البلد ،اآليات .14-13-12
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من القربات اليت يتقرب هبا إىل اهلل عز وجل فك رقاهبم
وحتريرهم ليعودوا لبالدهم ينشرون فيها دعوة اإلسالم.
أما اليوم ،فاملسلمون مستعبدون حتت الذمة .من حيكم
املسلمني؟ حتكمهم أمريكا وروسيا واليهود .من حيكم الضفة
الغربية؟ من حيكم فلسطني احملتلة؟ من حيكم القدس؟
الصهاينة أعداء اهلل؛ فنحن عبيد حباجة إىل من يفك رقابنا .
فباهلل عليكم كيف نلقى اهلل عز وجل ،فيسألنا املالئكة:
﴿فِيم ُكنتُم ﴾؟ .أفيـ ْقبل منا جواب ﴿ ُكنَّا مستَ ْ ِ
ين فِي
َ ْ
ُْ
ض َعف َ
ُ
األ َْر ِ
ض﴾؟ يف حرم اهلل يف القدس الشريف اليهود حيكمون،
يقتلون أولياء اهلل ،يقتلون العلماء ،ينكلون باملسلمني
واملسلمات ،يهتكون األعراض .لكن ما دام أذناهبم حيكمون
سائر أرض املسلمني ،مادام أذناهبم ميثلون االستعمار الصهيوين
والغزو الصلييب والغزو الفكري بني ظهرانينا وحنن ساكتون فلن
يكون إال هذا! ال يرفع اهلل عز وجل عنا هذا الذل ونعود
20
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إىل املستوى الذي يريده اهلل عز وجل لنا ونكون حنن األحرار،
حنرر اإلنسانية ونفك الرقاب ،إال عندما نغري سلوكنا ،عندما
نسري إليه تائبني متقربني جماهدين .ولن يغري اهلل ما بنا حىت
نغري ما بأنفسنا .وهذا يرجع بنا إىل العقبة النفسية اليت قال فيها
اإلمام احلسن البصري  :عقبة واهلل شديدة!
اهلل عز وجل فسر العقبة بأهنا عقبة يف الدنيا وليست
اك َما ال َْع َقبَةُ فَ ُّ
ك
يف اآلخرة﴿ :فَ َل اقـْتَ َح َم ال َْع َقبَةَ َوَما أَ ْد َر َ
َرقـَبَ ٍة﴾(((.كل هذا نرجع إليه إن شاء اهلل ،فإن املنهاج من
هنا يبدأ وعلى هذا اخلط يسري.
أوله خطوة قوية ختطوها أنت أيها املؤمن حنو اهلل عز
وجل .تنزع أقدامك من َحْأَة البالء والفتنة ،من أرض الرجز
والغفلة عن اهلل وتضعها يف أرض اجلهاد .خطوة إىل اهلل عز
وجل منك أيها املؤمن الفرد الوافد ،ومنك أيتها املؤمنة .هبذا
يبتدئ اقتحام العقبة .مث بعد ذلك نصبح عشرة ،فمائة ،فألفاً،
((( سورة البلد ،اآلية .11
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فمئات اآلالف ،فينتظم املسلمون يقتحمون العقبة ،حيررون
رقاب املسلمني من رجز الكفر ومن االستعمار الصهيوين ومن
استعمار أمريكا ومن استعمار الفكر اإلحلادي الذي حيتل
أرضنا وحيتل جامعاتنا ومدارسنا وأفكارنا وكل مرافقنا.
حيتلها مباذا؟ بشباب مثلكم وبكهول أكرب منكم سناً
أُ ْش ِربوا يف قلوهبم حب الكفر واإلحلاد ،فهم يدعون إىل الكفر.
ولن يزلزهلم من أماكنهم إال أنتم معشر اإلخوة ،إال أنتم أيها

املؤمنون عندما تقومون هلل عز وجل وتقتحمون العقبة.
يف اجمللس األخري كنا تلونا وصيةً لإلمام علي رضي اهلل

عنه وأرضاه ،يتحسر كما نتحسر ويدبر كما ندبر ،ويفكر كما
نفكر .يبحث عن ماذا؟ يبحث عن رجال جياهدون يف سبيل
اهلل .ذلك أنه ،كما قال ،وجد من الناس اللَّ ِق َن غري املأمون

على العلم ووجد حامل العلم ،املعاند ألهل احلق ،ووجد
22
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ِ
س القياد للشهوات ،ووجد البخيل اجلبان
املنهوم باللذات َسل َ
الذي جيمع املال وينكص عن اجلهاد.

هؤالء ما اقتحموا العقبة .اللقن :علِيم اللسان منافق
القلب كما جاء يف احلديث« :أخوف ما أخاف على أمتي
كل منافق عليم اللسان»((( .هذا لَِق ٌن حيفظ العلم لكن فيم
يستعمله؟ يستعمله يف غري احلق وال حيمل األمانة .املعاند
ألهل احلق الذي ال بصرية له يشتت صف املسلمني هبذه
اخلالفات املذهبية والتضليل والتكفري .املنهوم باللذات املشتغل
بإرضاء شهواته ال يفيد وال حيمل أيضا مسؤولية اجلهاد يف
سبيل اهلل .املـُْغَرى جبمع األموال واالدخار شبيه هبؤالء.
هؤالء وأشباههم ال يقتحمون العقبة وال يرجى منهم
خري إال أن يتوبوا .ومنضي يف سرد ِح َكم اإلمام علي رضي
اهلل عنه قال« :كذلك ميوت العلم مبوت حامليه».
((( رواه أمحد والطرباين يف الكبري.
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وإذا مات العلم يف صدور الرجال وأصبح كالما ينقل
وآيات تتلى وأحاديث يبحث يف أسانيدها ومتنها :هل هو
حديث صحيح؟ بدون نية صاحلة للعمل مبا جاء فيه .إذا مات
العلم يف صدور الرجال ،إذا مل يكن العلم نوراً هاديا وباعثا
إلرادة قويةِ ،لَبَّة لقومة تنصر كلمة اهلل فإن األمة متوت.
كرم اهلل
«ميوت العلم مبوت حامليه» كما قال اإلمام َّ
وجهه .ويستثين اإلمام فيقول« :اللهم بلى! لن ختلو األرض
من قائم هلل حبجة».
وانتبهوا جيدا! كنا نتحدث عن القعود﴿ :الَّ يَ ْستَ ِوي
ِ ِ
ِِ
ين غَيـُْر أ ُْولِي الض ََّرِر َوال ُْم َج ِاه ُدو َن﴾(((،
الْ َقاع ُدو َن م َن ال ُْم ْؤمن َ
وجند هنا القائم هلل باحلجة .هل القائم باحلجة رجل قاعد؟
كال! بل رجل جماهد قائم هلل حبجة.كيف؟ القيام باحلجة أنواع
((( سورة النساء ،اآلية .95
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كثرية :اجملاهد القائم باحلجة هو ذلك الشاب الذي جيلس إىل
ملحد من أساتذته أو من أقرانه جيادهلم يف اهلل باليت هي أحسن
وباملوعظة احلسنة ،ويربهن هلم على أن الدين حق وأن اهلل عز
وجل حق ،وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم حق ،وأن اآلخرة حق،
وأن احلشر حق ،وأن اجلنة حق ،وأن النار حق .ويدحض حجة
امللحدين املادية اليت هبا يوطدون فكر اإلحلاد .هذا قائم حبجته
يف ميدانه.
القائم هلل حبجته على مستوى اجلهاد يف ساحة السياسة
العامة هو من جيادل األحزاب اليت تقول :حنكم بتشريعنا،
ويقول هو :بل حنكم بشرع اهلل .هذا قيام باحلجة .
وهناك أشكال كثرية للقيام باحلجة .القائم باحلجة هو
ذلك املؤمن اجملاهد الذي يستجيب لدعوة اهلل عز وجل عندما
َّ ِ
آمنُواْ
ين َ
خياطب اهلل عز وجل املؤمنني ويقول﴿ :يَا أَيـَُّها الذ َ
ِ
ين لِلّ ِه﴾(((.
ُكونُواْ قـََّوام َ
((( سورة املائدة ،اآلية .9
25

سلسلة دروس املنهاج النبوي

القوام فوق القائم :القائم اسم فاعل ،والقوام صيغة
مبالغة.
ال َق َّوام َكثري ِ
القيَام ،شديد القيام ،ذلك أن اجلهاد
ُ
درجات.
ِ
َّ ِ
ين لِلّ ِه ُش َه َداء
ين َ
آمنُواْ ُكونُواْ قـََّوام َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
ِ (((
َّ ِ
ِ ِ
آمنُواْ
ين َ
بالْق ْسط﴾  .ويقول أيضا عز وجلَ﴿ :ا أَيـَُّها الذ َ
ِ
ين بِال ِْق ْس ِط ُش َه َداء لِلّ ِه ﴾(((.
ُكونُواْ قـََّوام َ
يقول اإلمام« :اللهم بلى ،لن ختلو األرض من قائم هلل
باحلجة ،لكي ال تبطل حجج اهلل وبيناته .أولئك هم األقلون
عددا» .فإذا كنتم قليلني فال تَأْ َس ْوا وال تيأسوا ،واعلموا أنكم
أعظم عند اهلل قدرا .يقول اإلمام علي« :أولئك هم األقلون
عددا األعظمون عند اهلل قدرا».
((( سورة املائدة ،اآلية .9
((( سورة النساء ،اآلية .134
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وأقول :مىت كان سواد الناس قاعدين فإن القائمني وسط
القاعدين هلم من أجر اجملاهدين األضعاف .والذاكر اهلل عز
وجل بني الغافلني له من أجر الذاكرين األضعاف كذلك.
لكن هل نقنع بالبقاء قليلني عددا وإن كنا عند اهلل
األعظمني قدرا؟ كال! بل ال بد لكل واحد منا ،وهذا من
معىن القيام هلل باحلجة ،أن يسعى ليُ َكثـَِّر سواد املؤمنني
صب عينيه واجب
اجملاهدين .ال بد لكل واحد منا أن جيعل نُ ْ
دعوة أصحابه وأقرانه وأصدقائه ورفقائه وزمالئه يف الدراسة
ويف العمل ،ومن يلقاه يف الشارع ،ومن يلقاه يف املسجد،
ومن يلقاه يف املقهى.
الدعوة ينبغي أن هتجم على الناس ،أن هتجم باخلري .قال
يؤدوها إىل نظرائهم
اإلمام علي« :هبم حيفظ اهلل حججه حىت ُّ
ويزرعوها يف قلوب أشباههم» .وهذا ما كنت أقول :من جيل
جليلُ ،ك ِّل جيل حيافظ على معاين اجلهاد واإلميان فيزرع هذه
27
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القوة اجلهادية وهذه اإلرادة اجلهادية يف قلوب اجليل الذي بعده.
ونرجو من اهلل عز وجل يف زماننا هذا ويف مطلع هذا
القرن املنور حبول اهلل وقوته أن يؤدي كل واحد منا األمانة
ف اجلهاد.
ص ُّ
للناس فينتشر اإلميان ويقوى َ
يقول اإلمام علي« :هجم العلم على حقيقة األمر .هؤالء
األقلون عددا القائمون هلل حبجة ،اجملاهدون يف سبيل اهلل» .هجم
العلم على حقيقة األمر :يعين أن القائمني باحلجة اجملاهدين مل
يكتفوا بذلك اإلميان اهلني اللني :ركيعات يف املسجد ،وصدقات
خيفيها حىت ال تعلم مشاله ما صنعت ميينه .ال يكتفي اجملاهدون
القائمون بالقسط الشهداء هلل بالتقوى الفردية والتنسك الفردي.
التقوى الفردية حيبها اهلل ،لكن يف وقت اجلهاد وعندما تكون
األمة منهزمة يف مجيع امليادين ،فالتقوى الفردية ال تكفي .ال
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يكفينا أن تكون وحدك متبتال خاشعا تبكي يف احملراب.
نعم ِ
ابك يف احملراب ،لكن كن كما قال اإلمام البنا رمحه
اهلل« :كونوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل».
هجم هبم العلم على حقيقة األمر .انظروا يف عبارة هذا
الرجل اجملاهد اإلمام علي رضي اهلل عنه جتدوا معاين القوة:
«هجم هبم العلم على حقيقة األمر فاستالنوا ما استـَْو َعَرهُ
املرتفون» .الذي جيده املرتفون القاعدون اللينون وعراً صعباً

ال يستطيعون اقتحامه ،هؤالء جيدونه لينا ،هؤالء يقتحمون
العقبة ،وال يرجعون ال َق ْه َقَرى ،وال جيلسون ويربرون ويتلون مثل
﴿والَ تـُْل ُقواْ بِأَيْ ِدي ُك ْم إِلَى التـَّْهلُ َك ِة﴾((( ،يفسروهنا
قوله تعاىلَ :
تفسريا معوجا ليربروا قعودهم.
((( سورة البقرة ،اآلية .194
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وسنرجع إىل هذه اآليات إن شاء اهلل .يقول اإلمام عليكرم
اهلل وجهه واصفا «هجمة» القائمني هلل باحلجة« :فاستالنوا ما
استوعره املرتفون ،وأنسوا مبا استوحش منه اجملاهدون .صحبوا
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باحملل األعلى».
معلقة باهلل عز وجل .العقبة النفسية اقتحموها ،فما
عادوا خيافون الناس بل خيافون اهلل ،ما عادوا يرجون ماال
والجاها وال متاعا من املتع الذاهبة الفانية ،بل علقوا مهتهم
باهلل عز وجل.
يقول اإلمام علي يذكر القائمني هلل« :آه ،شوقا إىل
ال إن شاء اهلل عز وجل إال أن تكونوا
إخ ُ
رؤيتهم !» وما َ
منهم :فإنه لو رأى بعد الفتنة اليت عاشها يف عز اإلسالم هذه
الرجعة املباركة ،لو رأى هذا الشباب املستنري جيتمع على اهلل
عز وجل ويتوب إىل اهلل عز وجل ويصطلح مع اهلل إذن لفرح
وانطفأت لوعته اليت عرب عنها يف كلمته« :آه ،آه شوقا إىل
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رؤيتهم»« .واستغفر اهلل يل ولك إن شئت فقم» .قال ذلك
لكميل بن زياد الذي كان خياطبه يف هذا السياق الذي أوردنا
نصفه يف اجمللس األخري وأوردنا اليوم بقيته.
املطلوب منا أن نكون أقوياء يف احلق ،لكن من
يساعدنا؟ من ينصرنا؟ من يكون معنا؟ الصف مشتت،
واملؤمنون مستضعفون يف األرض ،قليلو العدد .مث يف اجلانب
اآلخر حكام جائرون ،حيكمون بغري ما أنزل اهلل ،يظلمون،
يستبدون .هل نبقى أحبيت نبكي ونربر قعودنا نقول :حنن
مستضعفون يف األرض ،فنتعرض بذلك لنقمة اهلل العزيز
اجلبار يوم القيامة؟
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يم
ين تـََوفَّ ُ
﴿إِ َّن الذ َ
اه ُم ال َْمآلئ َكةُ ظَالمي أَنـُْفس ِه ْم قَالُواْ ف َ
ُكنتُم قَالُواْ ُكنَّا مستَ ْ ِ
ين فِي األ َْر ِ
ض
ض قَال َْواْ أَلَ ْم تَ ُك ْن أ َْر ُ
ْ
ُْ
ض َعف َ
ِ ِ
اسعةً فـتـ َه ِ
اءت
َّم َو َس ْ
اج ُرواْ فِ َيها فَأ ُْولَـئِ َ
اللّه َو َ َ ُ
ك َمأ َْو ُاه ْم َج َهن ُ
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مِ
صيراً﴾((( .ماذا نفعل؟ هناجر من األرض؟ فإىل أين هناجر؟
َ
أرض اإلسالمكلها باستثناء إيران يف الوقت احلاضر حتكم بغري
ما أنزل اهلل ،فإىل أين هناجر؟
ع لنا ذلك عندما نكون بني ظهراين الكافرين.
هنرب! ُش ِر َ
عندما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مكة ،وكان
يطغى يف مكة الكفار الذين أعلنوا عن كفرهم ،خوطب
للحاق
املسلمون يف هذه اآلية وأمثاهلا باهلجرة من مكة َ
برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .ولكننا اليوم إىل أين هناجر؟
اضطهاد يف الرباط ،إىل أين هناجر؟ إىل الدار البيضاء؟
اضطهاد أكثر! أو هناجر إىل فاس؟ اضطهاد أكثر! هناجر
إىل بوزنيقة؟ اضطهاد مثل ذلك .إىل اجلبل؟ اضطهاد أكثر!
إىل البادية ،إىل الصحراء ...ماذا نفعل؟
((( سورة النساء ،اآليتان .97-96
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هل نكتفي باالجتماعات على املوائد نقول :اللهم إن
هذا منكر! هذا ال يقبله اهلل عز وجل وال بد أن نقوم .هل
نعمل عمال فوضويا كالذي مر يف الدار البيضاء؟ ننفجر!
نُقتل ونَقتل على غري هدى؟ كال!
املتنص ِ
ت
إن كان احلكام يريدون االنفجار -وللجالس ِّ

أن يبلغ األخبار للجهات الرمسية جزاه اهلل خريا -أو سلسلة
من االنفجارات فما عليهم إال أن يزيدوا يف اضطهادنا.
ماذا نفعل إذن؟ هل نعزي أنفسنا؟ نقول :كان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعل وفعل ،وفعل أبو بكر وعمر،
وفعل عثمان وعلي ،وفعل عمر بن عبد العزيز ،وفعل جماهدو
اإلسالم :صالح الدين األيويب ،ويوسف بن تاشفني،
واخلميين .نعزي أنفسنا هبذا ونسكت!
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كال ! فاهلل عز وجل ال يقبل منا هذا .لكننا إذ نتذكر
ما فعله املؤمنون قبلنا فإمنا نفعل ذلك لكي يكونوا لنا إسوة
فنتبعهم ومنشي على خطاهم.
يتهمنا أعداؤنا بأننا قوم ماضويون -كما يعربون-
ننظر إىل املاضي ونقرأ السرية النبوية ،وهذا شيء مضى منذ
أربعة عشر قرنا! واليوم العصر يقتضي كذا وكذا.
ويتهموننا بالتخلُّف الفكري فيقولون :أنتم تريدون أن
تقيموا دولة على غرار الدولة اليت كانت يف القرن السادس
امليالدي ألهنم ال حيسبون بتارخينا( ،ألهنم يعيشون على
تاريخ الكفار ال على تارخينا).
(رجعيون ،متخلفون ،إرهابيون)! هكذا يقولون فينا.
فهل نقلع عن النظر يف سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ويف القصص القرآين ويف العرب اليت أوردها اهلل لنا ورسوله قوال
وعمال؟ هل ن ُكف عن النظر فيها بدعوى أننا عصريون .أي
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مستقبل يكون مستقبلَنا إن قطعنا حبالنا عن أصلنا وحقيقة
ُه َويتنا!
مستقبلنا لن يكون قويا ولن يكون إسالميا إال بقدر
متسكنا بذلك النموذج احلي القوي ،احلي يف ضمائرنا والذي
حيىي إن شاء اهلل يف واقع املسلمني يف غد قريب .ونسأل اهلل
أن يطيل عمرنا يف طاعته حىت نرى اخلالفة املوعودة على
منهاج النبوة قامت على األرض.
إذن فنحن قلة مستضعفون يضطهدنا غرينا .فماذا نفعل؟
ننظر يف تارخينا الزاهر ونقول للحكام :كان أبو بكر
يفعل كذا وكان عمر يفعل كذا وكان علي يفعل كذاِ .
وإياك
أعين فامسعي يا جارة! ينقل الناقل إليهم هذا :فلعلهم يوما
ما يرجعون إىل اهلل ويتوبون ،وهذا حتدٍّ! نقول هلم توبوا إىل اهلل
إن استطعتم ،ويومئذ نعلم أنكم رجعتم إىل اهلل.
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يقولون ماذا نفعل؟ نقول :امسعوا ،اختار املؤمنون يف سقيفة
بين ساعدة بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إماما
منهم كان خريهم هو أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه .كان
منهم ومل يكن من اآلخرين .إذا كان من حكامنا من يفكر
بعقل ماركس وتنظيم لينني وإيديولوجية مونتسكيو وغريهم،
فهؤالء ليسوا منا.
اختاروا واحدا منهم هو أبو بكر الصديق .فماذا قال؟
وماذا فعل؟ يطول بنا احلديث إن جئنا ننظر يف تلك السرية
املثالية النموذجية الفريدة لكي نعرض كل ما فعله أبو بكر
من جالئل األعمال ،وما فعله عمر وعثمان وعلي واخللفاء
الراشدون من بعدهم .يطول بنا الكالم إن حاولنا.
لكن ننظر بإجياز إىل برنامج أيب بكر على أول عهده
باألمر .قال بعد أن محد اهلل وأثىن عليه« :أيها الناس ،إين قد
وليت عليكم ولست خبريكم» .تواضع العلماء ،ال إله إال اهلل.
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أين حنن من الطواغيت الذين يقولون أنا ربكم األعلى! يقولوهنا
بصريح القول أو بالتلميح والتلويح .أين حنن من بورقيبة عدو اهلل
الذي أباح للناس إفطار رمضان وحرم تعدد الزوجات؟ أين حنن
من زياد بَِري عدو اهلل الذي مجع ثالمثائة من علماء املسلمني يف
صعيد واحد ووجه إليهم الرشاشات وقـُتـِّلُوا يف مرة واحدة ،ملاذا؟
ألنه حرم الطالق وتعدد الزوجات وغري شرع اهلل فقام يف وجهه
العلماء الناهون عن املنكر.
َغيـُْر زياد بَِري وبورقيبة يفعلون أكثر من هذا ،يلحدون يف
دين اهلل ،يكفرون باهلل جهارا هنارا وال من يغري منكرا خمافة أن
ينكل به شر تنكيل .أبو بكر كان خري املسلمني بعد رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم .جاهد إىل جانبه من أول يوم ،وأبلى
البالء احلَ َس َن يف بناء اإلسالم .ماذا يقول هذا الرجل املبارك؟
يقول« :أيها الناس إين وليت عليكم ولست خبريكم فإن
أحسنت فأعينوين وإن أسأت فـََق ِّوموين» -ال إله إال اهلل !-
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حكامنا يدَّعون العصمة ال ُيطئون ،هم يقررون وال
يغلَطون ! وهو رضي اهلل عنه يقول :إن أسأت فقوموين !
إخويت ،إن أقام اهلل عز وجل برجل منا قِ َو َام الدين فاستقام به
أمر املسلمني فلن يكون ذلك الرجل منا حقا إال إن نبع من
الشورى ،وخضع للشورى .خيضع ملا اتفق عليه املسلمون وما
تشاوروا عليه.
يذعن له ويعرتف بذنبه وال ينكر أن يقوم عليه الناس
فيقولوا له مثلما قال الصحابة أليب بكر :يا أبا بكر! فعلت
كذا! ويا عمر! فعلت كذا! بل يفرح .أين حنن من ذلك
الصفاء ،أين حنن من ذلك الصدق مع اهلل !
عندما يكون حكامنا على هذا النموذج أو ما يقرب
منه بواحد يف العشرة أو ما يقرب منه ،بواحد يف املائة ،فلن
يضطروا إىل إسكات األصوات اليت جتهر باحلق ،وال إىل
سفك دماء املسلمني .وعندئذ يوفرون على أنفسهم أمثال
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االنفجارات الفوضوية والرتدي االجتماعي واالقتصادي
والسياسي العام.
على كل الواجهات اليت نعيشها فساد ورشوة وزنا
وتربج ومخر وخمدرات واحتالل األرض من جانب الكفار،
وطغيان النموذج احلضاري املادي اجلهنمي الدوايب .لو
يذعن حكامنا لشورى املسلمني لوفروا على أنفسهم
العناء ،ولسلكوا الطريق املؤدية إىل االستقامة وإصالح
شؤون األمة .حنن نشري عليهم بالعالج .فـَلَْيتـَُه ْم يعلمون!
وليتهم يتوبون! وليتهم يرجعون !
الصديق يف أول خطبة له بعد أن اختاره
مث يقول احلبيب ِّ
املسلمون لإلمامة العظمى« :الصدق أمانة والكذب خيانة
وأعظم األمانة األمانة العظمى إمامة املسلمني -والضعيف فيكمقوي عندي حىت أرجع عليه حقه إن شاء اهلل .والقوي فيكم
ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء اهلل .ال يَ َد ْع أحد منكم
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اجلهاد يف سبيل اهلل فإنه ال يدعه قوم إال ضرهبم اهلل بالذل».
أطاع علماء صوماليا اهلل عز وجل فقاموا جيهرون باحلق
فَح ِ
ص ُدوا .ماذا يقول زياد بري بلسان احلال ولسان املقال؟
ُ
وماذا يقول أضرابه من األنذال ،وأضرابه يف الكفر؟ ماذا يقولون؟
يقول ويقولون :أطيعوين وإن عصيتم اهلل! وإال فالرشاش ! يقول
ويقولون :اعصوا اهلل وأطيعوين! فهل نفعل ؟ فهل تفعل هذه
األمة ؟ علماؤنا يف الصومال ما فعلوا .فلقوا اهلل وهو راض
عنهم ،نرجو هلم ذلك وندعو.
وحنن ماذا نفعل ؟ نسكت ؟ كال ! كيف خناطب
طواغيتنا؟ كيف العمل ومن علمائنا من انضموا حتت لواء
اإلسالم الرمسي ،فهم ينطقون بأمر احلكام .فماذا نفعل حنن؟
للجواب عن هذا السؤال جنتمع .فلعل أحدكم يعيد طرح هذا
السؤال بعد أن نتمم اجلزء األول من جملسنا هذا.
40

اقتحام العقبة

وويل عمر ،فماذا كان برنامج عمر ؟
مث مات أبو بكر ُ
يطول احلديث ويطول يف ذكر أعمال عمر ،وجهاد عمر،
وصرب عمر ،وأخالق عمر ،رضي اهلل عن عمر .لكن كيف
كان برناجمه ألول وهلة؟ أوصى له أبو بكر الصديق مث بايعه
املسلمون فاستحق اإلمامة واخلالفة باملبايعة .ماذا قال؟ كيف
كان الربنامج ؟
قال بعد أن محد اهلل وأثىن عليه يف إحدى خطبه« :أيها
الناس إنه مل يبلغ ذو حق يف حقه أن يطاع يف معصية».
صاحب احلق أيّاًكان حقه فحقه ينتهي عند أمر اهلل عز وجل.
صاحب
ال ميكن أن يعلو حق العباد على حق اهلل أَيّاً كان
ُ
احلق .حىت األب واألم واإلمام واخلليفة ال يبلغ من حقهم أن
نعصي اهلل كي نطيعهم هم.
«أيها الناس إنه مل يبلغ ذو حق يف حقه أن يطاع يف
معصية اهلل» .هذا برنامج عام أعلن عنه أمري املؤمنني خليفة
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .فلذلك استحق أن يسمى
خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واستحق عند اهلل املنازل
خصال أذكرها لكم
العليا .وقال« :ولكم علي أيها الناس
ٌ
فخذوين هبا».
هذا برناجمه فيما يتعلق باملسلمني يف عالقة بعضهم مع
بعض .هذا برنامج اقتصادي اجتماعي اقرتحه على املسلمني
وأعلن عنه وطلب إليهم أن حياسبوهُ عليه ويأخذوه به .مث قال
مفصال «خصاله»« :علي أن ال أجتيب شيئا من خراجكم
وال مما أفاء اهلل عليكم إال من وجهه» .يعين أن ال جيمع املال
يضرب الضرائب على املستضعفني
إال باحلق ،ال يسرق وال
ُ
ويرتك األغنياء املرتفني .ال يبين القصور يف سويسرا ،وال يضع
احلسابات يف أبناك سويسرا بل يأخذ املال من َو ْج ِهه.
قال رضي اهلل عنه« :ولكم إذا وقع يف يدي أال خيرج مين إال
يف حقه» .هكذاكان احلكام الراشدون رضي اهلل عنهم.
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كيف كان العمال الذين يستعملهم خليفة املسلمني؟
هنالك املسؤولون الكبار ،واملسؤولون املتوسطون ،وهنالك
املسؤولون الصغار .ماذا كان ينتظر خليفة املسلمني أمري
املؤمنني من عماله وحكام املسلمني الذين يتوسطون بينه وبني
الناس ،والذين لن يشفعوا له عند اهلل عز وجل ،ولن يشفع هلم
هو إن هم ظلموا املسلمني بدعوى طاعتهم لرئيسهم ،وإن هو
حاول أن يتنصل من املسؤولية ويلقيها عليهم كما هو واقعنا
يف العصر احلاضر.
هذا هو الواقع بني حكامنا .فماذاكان الربنامج الراشدي؟
ماذا كان دستور احلاكم املسؤول يف املرتبة الثانية؟ بعث أبو
عمراً بن العاص إىل الشام وفلسطني ،فكان مما أوصاه
بكر ْ
يف أمره« :اتق اهلل يف سر أمرك وعالنيته ،واستَ ِح منه فإنه
يراك ويرى عملك» .وجهه إىل اهلل ،ما قال له :انتظر أوامري
وطبقها كما هي .هذا يقوله الفراعنة.
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قال يوصي عامله« :فكن من عمال اآلخرة ،وأَ ِرْد مبا
تكشفن الناس عن
تعمل وجه اهلل ،وكن والداً ملن معك ،وال
َّ
أستارهم ،واكتف بعالنيتهم» .للمسلم واملسلمة حرمة عند
اهلل ،وهذه احلرمة يعظمها احلاكم الراشد ،فال يظلمه ،وال
يتجسس عليه ،وال يهمل شؤونه ويرتكه
يتعدى عليه ،وال َّ
يعيش يف البؤس والفقر واملرض.
وحنن يف عصرنا ،هل اإلنسان يف جمتمعاتنا املفتونة ُم َكَّرم؟
هل املسلمون يف عز؟ كال! بل هم يف ذل من َجَّراء التسلط
األجنيب وتسلط أبناء األجانب الروحيني بيننا .فلذلك ترون
املسلمني يعيشون اليوم يف القصدير ،ومنهم اليوم من يعيشون
يف الشوارع ،سيما يف سنة القحط هذه اليت جازى اهلل هبا الناس
ِ
َّاس بِظُل ِْم ِهم َّما تـََر َك َعلَيـَْها
بظلمهمَ :
﴿ولَ ْو يـَُؤاخ ُذ اللّهُ الن َ
ِمن َدآبٍَّة﴾((( .الظلم فشا فسلط اهلل علينا القحط واجلفاف
((( سورة النحل ،اآلية .61
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والفقر ،فازداد ْبؤس األمة ،وازداد شقاؤها ،وازداد هواهنا
على حكامها وعلى أنفسها وعلى الناس .ملاذا؟
ألن أمري املؤمنني عمر وعماله وحكامه كانوا
يراعون اهلل ويستحيون من اهلل عز وجل يف سرهم
وعالنيتهم .وكانوا والدين مشفقني على املسلمني.
وكانوا يعاملوهنم بالرفق واحلكمة ال بالقسوة والغلظة.
وفسدوا
واحلكام على رقاب املسلمني َ
أفش ْوا الظلم َ
وأفسد وا فهلك الناس هبالكهم.
قال عمر يف وصيته البن العاص« :وأصلح نفسك تصلح
لك رعيتك» .لو علم حكامنا ما يف هذه الكلمة األخرية من
حكمة لرجعوا إىل اهلل عز وجل رجعة حقيقية ال نفاق فيها.
وإذن ألصلح اهلل هبم األمر .قال« :وأصلح نفسك تصلح لك
رعيتك» ،إصالح النفس يكون مباذا؟ باإلقبال على اهلل ،باقتحام
العقبة إىل اهلل .العقبة النفسية جندها دائما هي األوىل ﴿إِ َّن اللّهَ
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الَ يـُغَيـُِّر َما بَِق ْوٍم َحتَّى يـُغَيـُِّرواْ َما بِأَنـُْف ِس ِه ْم﴾(((.

عمر رضي اهلل عنه هلكان يرتك لعماله وحكامه الثَّانويني
احلبل على الغارب يفعلون ما يشاؤون؟ هل كان يقول هلم:
انتظروا أمري؟ وخالفوا احلق إن جاءكم أمري؟ وال تسألوا ما
هو احلق وما هو الباطل بل اسألوا ما قلت أنا؟ حاشا هلل!
كان عمر يقول ملن يوليهم أمر املسلمني« :إين مل أستعملكم
على أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم ،على أشعارهم وال على
أبشارهم -يعين لكي تسلطوا على أشعارهم وعلى أبشارهم-
وإمنا استعملتكم عليهم لتقيموا هبم الصالة وتقضوا بينهم
باحلق وتقسموا بينهم بالعدل».
ثالث نقط يف هذا الربنامج العُ َمري ،وهو برنامج الصالح
واإلصالح :أن يقيموا هبم الصالة ،ويعين بإقامة الصالة يف
املسجد استتباع كل مقتضيات الصالة :النهي عن الفحشاء
((( سورة الرعد ،اآلية .11
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واملنكر ألن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،فال يقيم
الصالة إال الذي هنته صالته عن الفحشاء واملنكر .ينهى
املؤمن عن الفحشاء واملنكر يف نفسه أوال مث يف غريه .شعار
«أن تقيموا هبم الصالة» إقامة الدين احلق ،واحلكم مبا أنزل
اهلل.
وبأمره أن يقضي العمال بني الناس باحلق أمر بالعدل.
أين العدل يف زماننا والقاضي يرتشي والعامل والنائب واحملامي.
حقوق املسلمني يف زماننا ضائعة يف ثنايا نظام الرشوة.
النقطة الثالثة« :أن تقسموا بينهم بالعدل» :العدل
االجتماعي الذي ال ينفك عن العدل القضائي .إذا كانت
اإلدارة فيها الرشوة والقاضي يرتشي فأي عدل يكون وأي
قسمة تكون؟ فإذن كان برنامج أيب بكر وعمر برنامج حق.
كان برنامج تقوى .كان برنامج عدل.
47

سلسلة دروس املنهاج النبوي

نقف هنا اليوم ونتمم يف اجملالس املقبلة إن شاء اهلل.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك
وأتوب إليك .اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا
حممد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد كما باركت
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم يف العاملني إنك
محيد جميد .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على
املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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