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الثمن
األستاذ عبد السالم ياسني

الثمن

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.
3

سلسلة دروس املنهاج النبوي

أما بعد ،إخواننا وأخواتنا نقدم بني أيديكم احللقة
اخلامسة 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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هذا المجلس الخامس من السلسلة التي نتحدث فيها عن
المنهاج النبوي وعن شعب اإليمان ،بتاريخ  22رمضان
من السنة األولى من هذا القرن المبارك،
قرن التجديد واإلسالم.
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الثمن
أيها األحبة الكرام ،أيها املؤمنون ،أيها اجملاهدون .نتحدث
بناءً على اجملالس السابقة عن التجديد الديين جتديد اإلميان وعن
اقتحام العقبة .وقد كنا وقفنا عند عقبة النفس.
وعند عقبة النفس يقف الناس ،فإما ناكص على عقبيه
ِ
اق عندما
املش ُ
وإما ُم ْقد ٌم على ربه عز وجل هتون يف عينيه َ
تسمو مهته إىل طلب اآلخرة وطلب القرب من اهلل .يف اجمللس
األخري كنت تعرضت لِتـَلَ ُّكؤ ِ
بعض الناس وتربيرهم القعود مبثل
﴿والَ تـُْل ُقواْ بِأَيْ ِدي ُك ْم إِلَى التـَّْهلُ َك ِة﴾(((.
قول اهلل عز وجلَ :
أمثال هؤالء الناس يقفون على «ويل للمصلني» وحيرفون
الدين وينسبون إىل اهلل عز وجل ما مل يأمر به.
مية﴿:والَ تـُْل ُقواْ بِأَيْ ِدي ُك ْم إِلَى
ولطاملا استعملت هذه اآلية الكر َ
التـَّْهلُ َك ِة﴾ يف مثل هذه املواقف املتخاذلة الضعيفة االهنزامية .وقد
كانت موضع جدل من العصور األوىل من عهد الصحابة رضي
((( سورة البقرة ،اآلية.194:
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اهلل عنهم .ورد أن رجال سأل الرباء بن عازب رضي اهلل عنه
الصحايب اجلليل قال :إن محلت على العدو وحدي فقتلت
أكنت ألقيت بيدي إىل التهلكة؟ قال :ال! قال اهلل لرسوله
يل اللّ ِه الَ تُ َكلَّ ُ ِ
﴿ فـََقاتِ ْل فِي َسبِ ِ
ك ﴾ (((.
سَ
ف إ الَّ نـَْف َ
مث قال سيدنا الرباء بن عازب :إمنا نزلت يف اإلنفاق
اآلية﴿ :وأ ِ
َنف ُقواْ فِي َسبِ ِ
يل اللّ ِه َوالَ تـُْل ُقواْ بِأَيْ ِدي ُك ْم إِلَى
َ
(((
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ﴾  .نزلت
َحسنـَُواْ إِ َّن اللّهَ يُح ُّ
التـَّْهلُ َكة َوأ ْ
ب ا ل ُْم ْحسن َ
يف اإلنفاق .عن أسلم أيب عمران التجييب ،قال« :كنا
مبدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيماً من الروم ،فخرج
إليهم من املسلمني مثلهم أو أكثر ،وعلى أهل مصر عقبة
بن عامر ،وعلى اجلماعة فضالة بن عبيد ،فحمل رجل
من املسلمني على صف الروم حىت دخل عليهم ،فصاح
الناس وقالوا :سبحان اهلل يلقي بيده إىل التهلكة! فقام
أبو أيوب األنصاري ،فقال :يا أيها الناس إنكم لتأولون
((( سورة النساء ،اآلية.83:
((( سورة البقرة ،اآلية.194:
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هذه اآلية هذا التأويل وإمنا نزلت هذه اآلية فينا معشر
األنصار ،ملا أعز اهلل اإلسالم وكثُر ناصروه ،فقال بعضنا
لبعض ِسّراً دون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن أموالنا قد
ضاعت وإن اهلل قد أعز اإلسالم وَكثُر ناصروه فلو أقمنا يف
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ،فأنزل اهلل تبارك وتعاىل على
نبيه اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرُّد علينا ما قلنا ﴿وأ ِ
َنف ُقواْ
َ
ُ
ِ
ِ
فِي َسبِ ِ
يل اللّ ِه َوالَ تـُْل ُقواْ بِأَيْ ِدي ُك ْم إلَى التـَّْهلُ َكة ﴾ فكانت
التهلكة اإلقامة على األموال وإصالحها وتركنا الغزو» .محل
رجل من املهاجرين يف القسطنطينية على صف العدو حىت
فرقه ومعنا أبو أيوب األنصاري -الصحايب اجلليل -رضي اهلل
عنه ،فقال الناس :ألقى بيده إىل التهلكة! فقال أبو أيوب:
حنن أعلم هبذه اآلية! إمنا نزلت فينا» .مث حيكي الصحايب
اجلليل رضي اهلل عنه كيف نزلت هذه اآلية لكي يضعها يف
«صحبنا رسول
نصاهبا ولكي يعطيها مدلوهلا احلقيقي .قال:
ْ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وشهدنا معه املشاهد ونصرناه.
فلما فشا اإلسالم اجتمعنا معشر األنصار حتببا» .أقول:
معىن «اجتمعنا حتببا» أنه حصلت بينهم املودة اليت حتصل
9
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بني املسلمني ،فتحابوا يف اهلل ومجع الود بينهم بعد أن كانت
عصبيات اجلاهلية ونفرات اجلاهلية وعُبـِّيَّات اجلاهلية حتكم
عالقاهتم.
قال :فقلنا قد أكرمنا اهلل بصحبة نبيه صلى اهلل عليه وسلم
ونصرته حىت فشا اإلسالم وكثر أهله وكنا قد آثرناه على األهلني
واألموال واألوالد.
معىن آثروا رسول اهلل :فضلوا رسول اهلل على املال واألهل
والولد .قال :وقد وضعت احلرب أوزارها .فنرجع إىل أهلينا
وأوالدنا .أقول لعل هاجسا من هواجس القعود زيَّن هلم
االرختاء قائال  :فيم التعب واهلل نصر رسوله ! فاقعدوا .نرجع
إىل أهلينا ونقعد .ملاذا منضي يف اجلهاد! وهذا اهلاجس وهذا
النازغ من هواجس الشيطان ونوازعه يلح على الناس السيما إن
رأى أن عالمات اليقظة وأمارات اليقظة وجذور اإلميان أخذت
ترتعرع يف قلوهبم وبدأت بالظهور.
تقول اهلواجس النفسية والشيطانية :ناموا وال تستيقظوا!
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قال الصحايب« :فنرجع إىل أوالدنا وإىل أهلينا فنقيم فيهم».
لكن اهلل عز وجل ربنا ما ترك هؤالء املؤمنني اجملاهدين
صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلذه اهلواجس
املتخاذلة ولرغبات القعود واخلمود والكسل والنكوص على
أعقاهبم .بل أنزل من اآليات ما يثَبِّت عزائمهم وما حيرضهم
على اجلهاد والقتال .قال الصحايب اجلليل« :فنزل فينا قوله
تعاىل﴿ :وأ ِ
َنف ُقواْ فِي َسبِ ِ
يل اللّ ِه َوالَ تـُْل ُقواْ بِأَيْ ِدي ُك ْم إِلَى
َ
ِ
ِ
َح ِسنـَُواْ إِ َّن اللّهَ
﴿وأ ْ
التـَّْهلُ َكة ﴾ .هذا ما ورد وأُ ْكمل اآليةَ :
ِِ
قال أبو أيوب« :فكانت التهلُكة يف
ين﴾َ .
يُ ِح ُّ
ب ال ُْم ْحسن َ
اإلقامة يف األهل واملال وترك اجلهاد».
حصل من هذه الرواية من خرب أيب أيوب رضي اهلل عنه
أن الصحابة رضي اهلل عنهم ملا غزوا القسطنطينية ووقفوا أمامها
حياصروهنا مث اصطفوا أمام العدو حينما خرج إليهم يناجزهم
ف ودخل يف صف الكفار .فقال
الص ِّ
برز رجل من املؤمنني من َ
قليلو العلم ِمَّن حضر اجلهاد :ألقى بنفسه إىل التهلُكة! ذلك
أنه مل يقرأ من القرآن ما به يضع األمر اإلهلي يف نصابه ،إمنا قرأ
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جزءا من اآليات ،ما قرأ الذي قبلها ،وما سأل عن سبب نزوهلا.
ف
الصحايب اجلليل أبو أيوب األنصاري الذي كان ُم َ
ضيِّ َ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاحب مثواه عند هجرته
عندما نزل باملدينة صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم .قال
أبو أيوب :أنا أعلم الناس كيف نزلت هذه اآلية مث بعدما قص
وبي أن التهلُكة يف اإلقامة يف األهل واملال
األمر كيف حدث َّ
وترك اجلهاد .وحاشا هلل أن تكون التهلُكة يف اإلقبال على اهلل
عز وجل ويف اجلهاد يف سبيل اهلل ويف املوت يف سبيل اهلل ويف
مناجزة أعداء اهلل! حاشا هلل!
الصدِّيق احلبيب
كنا قرأنا يف اجمللس األخري قول الصحايب ِّ
أيب بكر« :ما ترك قوم اجلهاد إال َذلُّوا أو ضرهبم اهلل ُّ
بالذ ِل».
ِ
أمام دعاة االهنزام والتخلف واجلهل والقعود .فهل
فنحن أُوالء َ
نرتك هواجسهم تغلب على الساحة؟ هل نرتك هذه األصوات
اجلبانة تغلبنا على القلوب املقبلة على اإلسالم واإلميان واليت
حتدث نفسها باجلهاد؟ أم نأخذ األمر من أصله ونسمع
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اخلطاب حيا يف كتاب اهلل عز وجل وننظر املثال احلي يف
السرية النبويَّة ِ
العطرة؟
نقرأ الكتاب العزيز فنرى أن اهلل عز وجل عندما
عرض على املسلمني بل على املؤمنني اجلنة ما طلب
منهم مثنا جزئيا ،ما طلب منهم املواقف املتصاحلة ،ما
طلب منهم إميانا هينا لينا .إمنا طلب منهم كل شيء قال
ِ
ِِ
س ُه ْم
اهلل عز وجل ﴿ :إِ َّن اللّهَ ا ْشتـََرى م َن ا ل ُْم ْؤمن َ
ين أَن ُف َ
َوأ َْم َوا لَ ُهم بِأ َّ
الجنَّةَ﴾ ((( .وتبني اآليات الكرميات ما
َن لَ ُه ُم َ
يطلبه املشرتي من البائع .قال اهلل تعاىل ﴿ :يـَُقاتِلُو َن
فِي َسبِ ِ
يل اللّ ِه فـَيـَْقتـُلُو َن َويـُْقتـَلُو َن َو ْعد اً َعلَْي ِه َح ّقاً فِي
ِ
يل وا لْ ُقر ِ
ِ
آن َو َم ْن أ َْوفَى بِ َع ْه ِد ِه ِم َن اللّ ِه
التـَّْو َراة َوا ِإل نج ِ َ ْ
ك ُه َو ا لْ َف ْو ُز
استَْب ِش ُرواْ بِبـَْي ِع ُك ُم ا لَّ ِذ ي بَا يـَْعتُم بِ ِه َو َذ لِ َ
فَ ْ
ِ
يم ﴾ (((.
ا ل َْعظ ُ
((( سورة التوبة ،اآلية.112 :
((( سورة التوبة ،اآلية.112 :
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إذا أردت اجلنة فأعط العوض .أعط ،أنفق من مالك،
أنفق من جهدك ،من وقتك ،من علمك ،من حركتك ،من نعم
اهلل عليك حىت يستغرق جهادك كل مالك وكل نفسك .اهلل عز
وجل يرفع مهتنا للمقام األسىن ،فال يقبل منا اإلميان على اجلزئية.
ِ
ِِ
س ُه ْم َوأ َْم َوا لَ ُهم بِأ َّ
َن
﴿إِ َّن اللّهَ ا ْشتـََرى م َن ا ل ُْم ْؤمن َ
ين أَن ُف َ
الجنَّةَ يـَُقاتِلُو َن فِي َسبِ ِ
يل اللّ ِه فـَيـَْقتـُلُو َن َويـُْقتـَلُو َن َو ْعداً
لَ ُه ُم َ
ِ
ِ
ِ
يل والْ ُقر ِ
ِ
آن﴾.
َعلَْيه َح ّقاً في التـَّْوَراة َوا ِإلنج ِ َ ْ
«يقاتلون ويقتلون» أما من دعا إىل غري هذا فإمنا مييت
علينا ديننا ،أمانة اهلل!

ما دون استغراق كل اجلهد وكل املال ،ما دون اهلجرة يف
سبيل اهلل وترك الديار واملال واألهل وما دون املوت يف سبيل
اهلل أذى ،هنالك األذى يتحمله العبد الصاحل ،العبد املؤمن،
وتتحمله مجاعة املؤمنني يف سبيل اهلل .وهذا هو اإلسالم
درجت سنة اهلل عز وجل يف الذين من قبلنا .لن
وعلى هذا
ْ
نكون على مستوى اجلهاد ولن نكون الحقني مبن سبقنا بإميان
14
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إال إذا كنا كما كانوا ،وإال إذا تلقينا اخلطاب اإلهلي بنية
التنفيذ كما تلقوا ،وإال إذا تعرضنا لألذى وصربنا وحتملنا.
من كان يظن أن اإلسالم سيقوم بدون مساعي متواصلة،
بدون بذل ،بدون أذى ،بدون نفقة يف سبيل اهلل ،بدون موت يف
سبيل اهلل فإمنا يكذب على اهلل ويكذب علينا ويُضلنا.

يقول اهلل عز وجل يف كتابه ﴿ :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم فِي
رس ِ ِ
سنَةٌ﴾((( ويقول اهلل عز وجل خماطبا نبيه
ول اللَّه أ ْ
َُ
ُس َوةٌ َح َ
سنَةٌ
صلى اهلل عليه وسلم وإيانا ﴿قَ ْد َكانَ ْ
ت لَ ُك ْم أ ْ
ُس َوةٌ َح َ
ِ ِ ِ
اه َّ ِ
ين َم َعهُ﴾((( ماذا فعل رسول اهلل صلى اهلل
يم َوالذ َ
في إبـَْر َ
عليه وسلم بأيب هو أمي؟ ماذا فعل إبراهيم؟ ماذا فعل رسل
اهلل عليهم السالم؟ هل قعدوا يف البيوت ينتظرون أن يقوم
اإلسالم باألحالم اللذيذة ،واألماين املعسولة؟ ال واهلل! إمنا برزوا
باجلهاد وأدوا الثمن.
((( سورة األحزاب ،اآلية.21:
((( سورة املمتحنة ،اآلية.4:
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أستعرض من كتاب اهلل عز وجل آيات بينات تضع أمامنا
جهاد من سبقونا بإميان من أنبياء اهلل ورسله وأصفيائه وخريته من
خلقه .مث نستعرض من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم مواقف
حتمل فيها احلبيب صلى اهلل عليه وسلم ما جيب أن يكون لنا
حافزا لنتحمل حنن وصرب صلى اهلل عليه وسلم ملا ينبغي أن
نصرب على مثله فيكون صربه وحتمله لنا سنة نقتدي هبا .وإال
فإن اهلل عز وجل ال يقبل منا هذا اإلميان اجلزئي الذي مبقتضاه
نَزعُم السنية .نقول إننا نتبع السنة ،لكن نكتفي من السنة مبا ال
ينالنا يف سبيله أذى .خنضب اللحية ،ونقلم األظفار يف أوقاهتا،
ِج ركعات يف وقتها أو خارج وقتها ،ونسبح تسبيحات،
ونُ َدحر ُ
ونتلو آيات ،مث نفرغ ألهوائنا وإرضائها .ونفرغ بعد ذلك للغفلة.
ال واهلل! لن نكو َن على مستوى يرضي اهلل عز وجل إن مل
ْحن ُذ حذوهم.
قال اهلل عز وجل يف سورة األحزاب خيربنا وحيذرنا ويعلمنا:
َّ ِ
َّ ِ
وسى فـَبـََّرأَهُ
ين َ
ين آ َذ ْوا ُم َ
﴿يَا أَيـَُّها الذ َ
آمنُوا َل تَ ُكونُوا َكالذ َ
16
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اللَّهُ ِم َّما قَالُوا َوَكا َن ِعن َد اللَّ ِه َو ِجيهاً﴾((( .نُينا ال نؤذي
املؤمنني كما آذى بنو إسرائيل موسى عليه السالم فربأه اهلل مما
قالوا .هذا األذى الذي أوذي به موسى فصلته السنة النبوية
كما جاء يف احلديث .مل يكن أذى جسمانيا إمنا كان أذى
معنويا .كانت دعاية .كان سيدنا موسى عليه السالم عندما
يأيت للمغسل ليغتسل خيتفي ،كان يسترت وخيفي عورته .وكان
بنو إسرائيل لعن اهلل من كفر منهم .فإن منهم الصاحلني الذين
صحبوا األنبياء ومل يقتلوا الرسل .كانوا اليسرتون العورة كما
هو شأهنم فضحهم اهلل .فقالوا :ما يسترت موسى إال ملرض
ولعاهة فيه! والقصة يف احلديث طويلة .ذلك أن موسى عليه
السالم جاء يوما يغتسل فوضع ثيابه على حجر ،فهرب احلجر
بثوبه .فخرج موسى من املغتسل يتبع احلجر يقول ثويب ثويب.
احلجر أخذ الثوب! هكذا جاء يف احلديث النبوي الصحيح.
فرآه بنو إسرائيل سليما يف جسمه مل تكن به تلك العاهة اليت
((( سورة األحزاب ،اآلية .69
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كانوا يرمونه هبا .قيل إهنم كانوا يقولون إنه عنني ،أي ليست
له رجولة .هذا أذى معنوي.
يف سورة إبراهيم يقص اهلل عز وجل نبأ الذين من قبلنا
كيف أوذوا وكيف صربوا .قال اهلل تعاىل﴿ :أَلَ ْم يَأْتِ ُك ْم نـَبَأُ
اد وثَم َ َّ ِ
الَّ ِذين ِمن قـبلِ ُكم قـوِم نُ ٍ ٍ
ين ِمن بـَْع ِد ِه ْم
َْ ْ َْ
وح َو َع َ ُ
ود َوالذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ يـَْعلَ ُم ُه ْم إالَّ اللّهُ َجاءتـْ ُه ْم ُر ُسلُ ُهم بالْبـَيـِّنَات فـََردُّواْ أَيْديـَُه ْم
فِي أَفـَْو ِاه ِه ْم َوقَالُواْ إِنَّا َك َف ْرنَا بِ َما أ ُْر ِسلْتُم بِ ِه َوإِنَّا لَِفي َش ٍّ
ك
ك فَ ِ
ِّم َّما تَ ْدعُونـَنَا إِلَْي ِه ُم ِر ٍ
ت ُر ُسلُ ُه ْم أَفِي اللّ ِه َش ٌّ
اط ِر
يب قَالَ ْ
ِ ِ
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ِّرُك ْم
َّ َ َ
ض يَ ْدعُوُك ْم ليـَغْف َر لَ ُكم ِّمن ذُنُوب ُك ْم َويـَُؤخ َ
ش ٌر ِّمثـْلُنَا تُ ِري ُدو َن أَن
س ًّـمى قَالُواْ إِ ْن أَنتُ ْم إِالَّ بَ َ
إِلَى أ َ
َج ٍل ُّم َ
تَص ُّدونَا َع َّما َكا َن يـ ْعب ُد آبآ ُؤنَا فَأْتُونَا بِس ْلطَ ٍ
ت لَ ُه ْم
ان ُّمبِي ٍن قَالَ ْ
ُ
َُ َ
ُ
ِ
ش ٌر ِّمثـْلُ ُك ْم َولَـك َّن اللّهَ يَ ُم ُّن َعلَى َمن
ُر ُسلُ ُه ْم إِن نَّ ْح ُن إِالَّ بَ َ
يَ ِ ِ ِ
اد ِه وما َكا َن لَنَا أَن نَّأْتِي ُكم بِس ْلطَ ٍ
ان إِالَّ بِِإ ْذ ِن اللّ ِه
َ
شاءُ م ْن عبَ َ َ
َ
ُ
َوعلَى اللّ ِه فـَلْيَتـََوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن﴾ .وبعد هذه اآليات البينات
قص اهلل عز وجل علينا مقالة الرسل عليهم السالم.قالوا
18
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ِ
صبِ َر َّن َعلَى
﴿وَما لَنَا أَالَّ نـَتـََوَّك َل َعلَى اللّه َوقَ ْد َه َدانَا ُسبـُلَنَا َولَنَ ْ
َ :
َما آ َذيـْتُ ُمونَا َو َعلَى اللّ ِه فـَلْيَتـََوَّك ِل ال ُْمتـََوِّكلُو َن﴾((( .كان األحباب
رسل اهلل صلى اهلل عليهم وسلم موطدي العزم من اخلطوة
األوىل على الصرب .أوال اجلدال ،يقول الرسل ويقول أعداء
الرسل .بعد ذلك انتقلوا إىل املرحلة اجلديدة مرحلة األذى،
صبِ َر َّن َعلَى َما آ َذيـْتُ ُمونَا﴾.
﴿ولَنَ ْ
فأعلن األنبياء من أول مرةَ :
ما كانوا حيدثون أنفسهم أن تنجح الرساالت وتنتصر وهم
قعود يف عقر دورهم .بل كانوا موطدي العزم على اجلهاد
وعلى الصرب على األذى.
ويبشرهم رهبم عز وجل فيوحي إليهم كما قص علينا يف
كتابه العزيز ،قال﴿ :وقَ َ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ لِ ُر ُسلِ ِه ْم لَنُ ْخ ِر َجنَّـ ُكم ِّم ْن
َ
ال الذ َ
ضنا أَو لَتـع ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
أ َْر ِ َ ْ َُ ُ
ود َّن في ملَّتنَا فَأ َْو َحى إِلَْي ِه ْم َربـُُّه ْم لَنـُْهل َك َّن الظَّالم َ
ِ
اف
اف َم َق ِامي َو َخ َ
ك لِ َم ْن َخ َ
ض ِمن بـَْع ِد ِه ْم َذلِ َ
َولَنُ ْسكنـَنَّـ ُك ُم األ َْر َ
((( سورة إبراهيم ،اآليات .15-12
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و ِع ِ
يد﴾((( .كانوا عليهم الصالة والسالم على يقني من نصرة اهلل
َ
إياهم إن نصروه.مل يكن هلم أدىن شك يف أن اهلل ينصرهم إن
نص ُرهُ﴾(((.
نص َر َّن اللَّهُ َمن يَ ُ
﴿ولَيَ ُ
نصروه .قال اهلل عز وجلَ :
فلذلك ما ترددوا ولذلك أعلنوا أهنم يصربون على األذى رغم أن
التهديد جاء صرحيا﴿ :وقَ َ َّ ِ
ين َك َف ُرواْ لِ ُر ُسلِ ِه ْم لَنُ ْخ ِر َجنَّـ ُكم
َ
ال الذ َ
ِّمن أَر ِ
ود َّن فِي ِملَّتِنَا﴾.
ضنَا أ َْو لَتـَعُ ُ
ْ ْ

وسى لَِق ْوِم ِه
﴿وإِ ْذ قَ َ
ال ُم َ
يقول اهلل عز وجل يف سورة الصفَ :
ول اللَّ ِه إِلَْي ُك ْم فـَلَ َّما
يَا قـَْوِم لِ َم تـُْؤذُونَنِي َوقَد تـَّْعلَ ُمو َن أَنِّي َر ُس ُ
ِِ
ِ
ين﴾(((.
َزاغُوا أ ََزا َ
غ اللَّهُ قـُلُوبـَُه ْم َواللَّهُ َل يـَْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ

أوذي موسى وصرب ،وأوذي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بكل أنواع األذى .وسنأيت إن شاء اهلل بنماذج من احلديث الصحيح.
ِ
َّ ِ
ين يـُْؤذُو َن النَّبِ َّي
قال اهلل عز وجل يف سورة التوبةَ ﴿ :ومنـْ ُه ُم الذ َ
((( سورة إبراهيم ،اآليتان .16-17
((( سورة احلج ،اآلية .38
((( سورة الصف ،اآلية .5
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َويِ ُقولُو َن ُه َو أُذُ ٌن قُ ْل أُذُ ُن﴾((( .يؤذونه أذى معنويّاً ،دعايةً حيطون
الر ُس ِ
هبا من قيمته﴿ :وقَالُوا َم ِ
ام َويَ ْم ِشي
ال َه َذا َّ
ول يَأْ ُك ُل الطَّ َع َ
َ
ِ
َسو ِ
اق﴾((( .وقالوا مثل هذا لألنبياء قبله .قالوا هو أذن
في ْال ْ َ
يسمع لكل من أتى خبرب قال اهلل عز وجل يلقنه اجلواب﴿ :قُ ْل
ِ
أُذُ ُن َخ ْي ٍر لَّ ُكم يـ ْؤِمن بِاللّ ِه ويـ ْؤِمن لِل ِ ِ
ين
َُ ُ ُ
ين َوَر ْح َمةٌ لِّلَّذ َ
ْم ْؤمن َ
ْ ُ ُ
آمنُواْ﴾((( .أذُ ُن ٍ
خري يثق ألن قلبه ال حيتضن الغل واحلقد
َ
﴿ويِ ُقولُو َن ُه َو
والشك والريب .حيسن الظن بالناس فيستمعَ .
أُذُ ٌن﴾ ،هذا أذى.
وسننظر بعد ذلك األذى يف جسمه صلى اهلل عليه وسلم،
يف عرضه صلى اهلل عليه وسلم يف أهله صلى اهلل عليه وسلم ،يف
أهل بيته ،يف صحابته الكرام .يف سورة آل عمران وعد اهلل عز
َّ ِ
ين
وجل اجلنة ومغفرة الذنوب ملن قال اهلل تعاىل عنهم﴿ :فَالذ َ
اج ُرواْ َوأُ ْخ ِر ُجواْ ِمن ِديَا ِرِه ْم َوأُوذُواْ فِي َسبِيلِي َوقَاتـَلُواْ
َه َ
((( سورة التوبة ،اآلية .61
((( سورة الفرقان ،اآلية .7
((( سورة التوبة ،اآلية .61
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وقُتِلُواْ ألُ َك ِّفر َّن َعنـ ُهم سيِّئَاتِ ِهم وألُ ْد ِخلَنـَُّهم جن ٍ
َّات تَ ْج ِري ِمن
ْ َ
َ ْ ْ َ َْ
َ
(((
ِ
ار﴾  .يف هذه اآلية بيان َّ
أن اإلميا َن كله جهاد:
تَ ْحت َها األَنـَْه ُ
هاجروا ،أخرجوا من ديارهم ،أوذوا يف سبيلي ،قاتلوا ،قتلوا .هل
منهم من جلس يف بيته وقعد يقول ال حول وال قوة إال باهلل؟
اهنزم اإلسالم يف عصور االحنطاط .من أسباب اهلزمية قعود
ذلك الذي ال يربز لكي يؤدي حق اهلل عليه يف اجلهر باحلق،
يف السعي إلقامة دين اهلل ،إلحقاق احلق وإبطال الباطل .هذا
سبب من أسباب اهنزام املسلمني ومن أسباب تأخر املسلمني
ولو شاء اهلل لنصر هذا الدين باملعجزات وباملالئكة من عنده
كما نصره حني شاء.
لكن اهلل عز وجل قرن نصر دينه جبهاد أوليائه جعلين اهلل
وإياكم منهم .يقول اهلل عز وجل لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم ما
صبـَُرواْ
﴿ولََق ْد ُك ِّذبَ ْ
ت ُر ُس ٌل ِّمن قـَْبلِ َ
ك فَ َ
يثبت فؤاده ويوصيه بالصربَ :
ِّل لِ َكلِم ِ
ات اللّ ِه
اه ْم نَ ْ
َعلَى َما ُك ِّذبُواْ َوأُوذُواْ َحتَّى أَتَ ُ
ص ُرنَا َوالَ ُمبَد َ َ
((( سورة آل عمران ،اآلية .195
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اءك ِمن نـَّبِإ الْمرسلِين﴾(((﴿ .ج َ ِ
ِ
ين﴾
َولَق ْد َج َ
َ
اءك من نـَّبَِإ ال ُْم ْر َسل َ
َ ُْ َ َ
ك
﴿وُكـالًّ نـَُّق ُّ
ص َعلَْي َ
ملاذا؟ لكي تتلوه هكذا؟ ال! قال اهلل عز وجل َ
ت بِ ِه فـَُؤ َاد َك﴾((( .فما بالنا أيها املؤمنون أيها
ِم ْن أَنبَاء ُّ
الر ُس ِل َما نـُثَبِّ ُ
األحبة نقرأكتاب اهللكأننا نقرأ أساطري األولني؟ ما بال مثال اجلهاد
الذي فرضه اهلل علينا ،جهاد األنبياء وصربهم الينبهنا وينهضنا؟ ما
بال هذه األمثلة ال توقظ فينا دواعي العزم ومعاين الرجولة واإلميان
واجلهاد؟
ذلك واهلل أل َّ
َن قلوبنا غلف وفيها مرض نعوذ باهلل .يف
قلوبنا مرض ،وإال ملا اكتفينا بالكالم عن العمل كما يفعل
الشعراء حني ينظمون القصائد .ومن الشعراء من ال ينظم
القصائد وإمنا خيطب اخلطب ويكتب الكتب ويؤلف.يقول
ناطقهم :انصروا اإلسالم ! الصحوة اإلسالمية! اعملوا!
﴿و ُّ
الش َع َراء يـَتَّبِعُ ُه ُم الْغَ ُاوو َن أَلَ ْم
اإلسالم سينتصر! قال اهلل تعاىلَ :
((( سورة األنعام ،اآلية .35
((( سورة هود ،اآلية .119
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ِ
ٍ
يمو َن َوأَنـَُّه ْم يـَُقولُو َن َما َل يـَْف َعلُو َن﴾(((.
تـََر أَنـَُّه ْم في ُك ِّل َواد يَ ِه ُ
فكل من يقول ما ال يفعل له نصيب من هذا الوعيد الشديد .نفاق عم
املسلمني وجتدر يف بيئات املسلمني ،فأصبحوا ال يكاد يصدق عليهم
من أنواع خطاب اهلل عز وجل للبشر إال «ناس».
يف اخلطاب القرآين عندما نقرأ «يا أيها الناس» فالكالم
موجه للمنافقني و األخالط والكفار وخليط الناس .أما خطاب
احملبة والتعزيز والتكرمي فيجيء بصيغة« :يا أيها الذين آمنوا».
فانظروا أحبيت كيف خاطب اهلل الذين يقولون ما ال يفعلون .قال
﴿وِم َن الن ِ
آمنَّا بِاللَّ ِه
َّاس َمن يـَُق ُ
ول َ
عز شأنه يف سورة العنكبوتَ :
ِ
َّاس َك َع َذ ِ
ي فِي اللَّ ِه َج َع َل فِتـْنَةَ الن ِ
اب اللَّ ِه َولَئِن َجاء
فَِإ َذا أُوذ َ
ِ
س اللَّهُ بِأَ ْعلَ َم بِ َما فِي
ص ٌر ِّمن َّربِّ َ
نَ ْ
ك لَيـَُقولُ َّن إنَّا ُكنَّا َم َع ُك ْم أ ََولَْي َ
ِ
ين﴾((( .هؤالء يقال هلم بلسان العصر :وصوليون،
ُ
ص ُدوِر ال َْعالَم َ
انتفاعيون ،انتهازيون .يتكلم أحدهم بالكالم الفخم احلماسي
((( سورة الشعراء ،اآليات .225-223
((( سورة العنكبوت ،اآلية .9
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وخيطب ويلهب املشاعر بنظمه ونثره .فإذا كان األذى انسحب
واختفى وإذا نصر اهلل املسلمني قال :كنت معكم.
مثل هذا يف القرآن كثري :منافقون يقولون آمنا باهلل ،لكن
إذا أوذي يف اهلل جعل فتنة الناس كعذاب اهلل .أما اجملاهد املؤمن
القوي فهو الذي يعرض عليه خيار بني عقاب اهلل يف اآلخرة
والصرب للفتنة فيصرب على فتنة الدنيا لكي جيتنب عقاب اهلل عز
وجل يف اآلخرة .املنافق جيعل فتنة الناس كعذاب اهلل فينكص
على عقبيه نعوذ باهلل .يقول اهلل عز وجل لنبيه الكرمي يف سورة
اك َش ِ
اهداً َوُمبَ ِّ
األحزاب﴿ :يَا أَيـَُّها النَّبِ ُّي إِنَّا أ َْر َسلْنَ َ
شراً َونَ ِذيراً
ود ِ
ِِ
ين بِأ َّ
اعياً إِلَى اللَّ ِه بِِإ ْذنِِه َو ِس َراجاً ُّمنِيراً َوبَ ِّ
َن لَ ُهم ِّم َن
ََ
ش ِر ال ُْم ْؤمن َ
(((
ِ
ِِ
ِ
اللَّ ِه فَ ْ ِ
اه ْم﴾ .
ين َو َد ْ
ع أَ َذ ُ
ين َوال ُْمنَافق َ
ضالً َكبيراً َوَل تُط ِع الْ َكاف ِر َ
اه ْم﴾ مبعىن اصرب على
﴿د ْ
األذى ال بد منه .قال قتادةَ :
ع أَ َذ ُ
أذاهم ،ال يشغلك عن اهلل ،ال يشغلك اخلوف من الناس عن
اخلوف من اهلل ،ال جتعل فتنة الناس كعذاب اهلل .دع أذاهم.
((( سورة األحزاب ،اآليات .48-45
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اك َش ِ
اهداً﴾ معىن شاهدا؟ شهد
﴿يَا أَيـَُّها النَّبِ ُّي إِنَّا أ َْر َسلْنَ َ
يشهد يف اللغة ضد غاب ،نقيضا غاب .شاهد :حاضر.

يف احلقل اإلسالمي غياب مذهل .غياب املسلمني مذهل
يف كل اجملاالت ،يف اجملال العلمي واالقتصادي والسياسي
واالجتماعي واجلهادي .غياب مذهل! لكن واحلمد هلل وحنمد
اهلل عز وجل على نعمه وتوفيقه أخذت الشهادة مبعىن احلضور
اإلسالمي يفرض نفسه على ضمائر األمة وعلى ضمائر
اإلنسانية يف واقع اجلهاد يف ساحة القتال يف أفغانستان ،يف
إيران ،يف الفلبني ،يف كل بقاع األرض .نصر اهلل املسلمني وأعز
اك َش ِ
اهداً﴾ ماثال حاضرا
اإلسالم﴿ .يَا أَيـَُّها النَّبِ ُّي إِنَّا أ َْر َسلْنَ َ
بارزا معروفا تدعو إىل اهلل ويفعل الظاملون ما شاءوا.
نستعرض خرب من كان قبلنا من أنبياء اهلل ورسل اهلل
يف سورة هود فكيف واجه الكفار أنبياء اهلل كيف واجه قوم
نوحاً نيب اهلل نوح عليه الصالة والسالم وعلى نبينا وعلى مجيع
النبيئني واملرسلني والصديقني والشهداء والصاحلني .قال اهلل عز
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ت ِج َدالَنَا فَأْتَنِا بِ َما
ادلْتـَنَا فَأَ ْكثـَْر َ
وح قَ ْد َج َ
وجل﴿ :قَالُواْ يَا نُ ُ
نت ِمن َّ ِ ِ
ِ
ال إِنَّ َما يَأْتِي ُكم بِ ِه اللّهُ إِن
ين قَ َ
الصادق َ
تَع ُدنَا إِن ُك َ َ
ِ ِ
ين﴾((( ،اآليتان .ناجزوه عارضوه وآذوه.
َشاء َوَما أَنتُم ب ُم ْعج ِز َ
ود َما ِج ْئتـَنَا بِبـَيـِّنَ ٍة َوَما
ماذا قال قوم هود هلودَ﴿ :الُواْ يَا ُه ُ
ِ
ك وما نَ ْحن لَ َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ين{}53
ك ب ُم ْؤمن َ
نَ ْح ُن بتَا ِركي آل َهتنَا َعن قـَْول َ َ َ ُ
اك بـَْع ُ ِ ِ ِ
ال إِنِّي أُ ْش ِه ُد
س َوٍء قَ َ
إِن نـَُّق ُ
ول إِالَّ ا ْعتـََر َ
ض آل َهتنَا ب ُ
اللّه َوا ْش َه ُدواْ أَنِّي بَ ِريءٌ ِّم َّما تُ ْش ِرُكو َن ِمن ُدونِِه فَ ِكي ُدونِي
ِ
نظر ِ
ِ
ْت َعلَى اللّ ِه َربِّي َوَربِّ ُكم
ون إِنِّي تـََوَّكل ُ
َجميعاً ثُ َّم الَ تُ ُ
ِ
صر ٍ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ٍ ِ
اط
َّما من َدآبَّة إالَّ ُه َو آخ ٌذ بنَاصيَت َها إ َّن َربِّي َعلَى َ
ُّم ْستَ ِق ٍيم﴾(((﴿ .أُ ْش ِه ُد اهلل﴾ .وماذا فعل؟ يشهد اهلل يف عقر
بيته؟ ال! هنا حتداهم حتديا قوياً .قال﴿ :أُ ْش ِه ُد اللّه َوا ْش َه ُدواْ
أَنِّي بَ ِريءٌ ِّم َّما تُ ْش ِرُكو َن ِمن ُدونِِه فَ ِكي ُدونِي َج ِميعاً ثُ َّم الَ
ِ
نظر ِ
ون﴾ .ال تنتظروا! أعدوا! هلموا! ايتوا بكل ما عندكم من
تُ ُ
كيد وأذى وقوة! اقتلوين! افعلوا ما تشاءون! كان احلبيب هود
((( سورة هود ،اآلية .32
((( سورة هود ،اآليات.55-53:
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عليه الصالة والسالم على يقني بنصر اهلل عز وجل ،لذلك
حتدى وبرز وخرج.
قوم من املسلمني يشهدون اهلل يف قعر بيوهتم ،يقولون على
املوائد ويف أركان البيت .يقول أحدهم :يا أخي أشهد اهلل أين
ال أرضى باألمر الواقع! ال أرضى بالفساد! ال أرضى بالتربج!
ال أرضى بالظلم! ال أرضى باخلمر! ال أرضى بالربا! ال أرضى
باحتالل فلسطني! ال أرضى أن حيكمنا اليهود ال أرضى أن
يغلب املسلمون يف أفغانستان! أن يقتل املسلمون يف أفغانستان!
ال أرضى ما يفعله ماركوس يف الفلبني! مث ينتهي األمر .يقولون
فأما ما هو عليه عليه السالم ورسل اهلل وأنبياؤه
ما ال يفعلونَّ .
فيشهدون اهلل مث يربزون لألذى ويصربون وحيملون النفس على
ما تكره .وأما حنن فنعطي للنفس ما حتب.
ال واهلل ما هكذا يكون اإلميان! ال واهلل لن ينال رضى اهلل
عز وجل إال من أعطى الثمن! هذا كتاب اهلل بيننا ماذا قال قوم
صالِ ُح قَ ْد
صاحل لصاحل؟ ماذا فعل قوم صاحل بصاحل؟ ﴿قَالُواْ يَا َ
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نت فِينَا َم ْر ُج ّواً قـَْب َل َهـ َذا أَتـَنـَْهانَا أَن نـَّْعبُ َد َما يـَْعبُ ُد آبَا ُؤنَا
ُك َ
ك ِّم َّما تَ ْدعُونَا إِلَْي ِه ُم ِر ٍ
َوإِنـَّنَا لَِفي َش ٍّ
يب﴾((( .إعراض﴿ :قَ ْد
نت فِينَا َم ْر ُج ّواً قـَْب َل َهـ َذا﴾((( .كنت رجال عاقال ،كنت رجال
ُك َ
فاضال .واآلن تقص علينا هذه اخلرافات ،تدعونا إىل الدين ،إىل
دين جديد .مث قتلوا الناقة وآذوا صاحلا .
ماذا قال قوم شعيب لشعيب وماذا فعل قوم شعيب

ك
َصالَ تُ َ
ب أ َ
بشعيب عليه السالم؟ ﴿ قَا لُواْ يَا ُش َع ْي ُ
ْم ُر َك أَن نـَّتـُْر َك َما يـَْعبُ ُد آبَا ُؤنَا أ َْو أَن نـَّْف َع َل فِي
تَأ ُ
َنت ا ل ِ
ال يَا
الر ِشي ُد قَ َ
يم َّ
أ َْم َوالِنَا َما نَ َ
شاء إِ نَّ َ
ك َل َ َ
ْحل ُ
ِ
نت َعلَ َى بـَيـِّنَ ٍة ِّمن َّربِّي َو َر َزقَنِي
َرأَ يـْتُ ْم إِ ن ُك ُ
قـَْوم أ َ
ِ
سناً ﴾ ( (( إىل آخر السياق يف سورة هود .مث
م ْنهُ ِر ْزقاً َح َ
ول
ب َما نـَْف َقهُ َكثِيراً ِّم َّما تـَُق ُ
بعد ذلك قالوا﴿ :قَالُواْ يَا ُش َع ْي ُ
((( سورة هود ،اآلية.61:
((( سورة هود ،اآلية.61:
((( سورة هود ،اآليتان.88-87:
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َنت َعلَيـْنَا
ك لََر َج ْمنَ َ
َوإِنَّا لَنـََر َ
ض ِعيفاً َولَ ْوالَ َر ْهطُ َ
اك فِينَا َ
اك َوَما أ َ
ِ
﴿ولَ ْوالَ
ب َع ِزي ٍز﴾ .يف هذه اآلية مغزى وفقه من فقه الدعوة َ
َنت َعلَيـْنَا بِ َع ِزي ٍز﴾.
ك لََر َج ْمنَ َ
َر ْهطُ َ
اك َوَما أ َ

قال هرقل يف جملسه مع أيب سفيان كما جاء يف السرية
النبوية« :كذلك األنبياء ،ما بعث اهلل نبيا إال يف منعة من
قومه» .يبعث اهلل عز وجل األنبياء يف منعة من قومهم ،هلم
عصبَة هلم من حيميهم .أهلهم واألباء والعمومة واالخوة .كان
َ
أبو طالب وعبد املطلب قبله وعمومة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم بنو العباس وبنو هاشم وبنو عبد مناف يدافعون عن
الرسول صلى اهلل عليه وسلم وينافحون ،فيخففون عنه األذى.
َنت
ك لََر َج ْمنَ َ
﴿ولَ ْوالَ َر ْهطُ َ
اك َوَما أ َ
كذلك شعيب ،قال قومهَ :
َعلَيـْنَا بِ َع ِزي ٍز﴾ .رهط اإلنسان قومه ،والرهط يف اللغة عدد من
الناس املقصود هنا بالرهط العدد من قومه الذين حيمونه.

فاآلن وهذا هو مقصد الفقه فقه الدعوة يقول بعض
املسلمني بعض املؤمنني بعض من حيدثون أنفسهم جبهاد:
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إننا قلة قليل َعددنا ،ضعيفة عُ َّدتـُنَا ،ال من حيمينا .فلو
برزنا إىل الساحة الجثتت الدعوة من أصوهلا .فنجيب بأن
التماس العصبة والتماس من حيميك والتماس من خيفف
عنك األذى شيء مشروع لكن الشيء املنهي عنه هو أن
يصبح هذا االلتماس تربيراً للقعود .ذلك أن اهلل عز وجل
ِ ِ ِ
يم َكا َن أ َُّمةً قَانِتاً لِلّ ِه
يقول يف كتابه العزيز﴿ :إ َّن إ بـَْراه َ
حنِيفاً ولَم ي ُ ِ
ِ
ين ﴾((( .كان أبونا إبراهيم عليه
َ َ ْ َ
ك م َن ال ُْم ْش ِرك َ
السالم أمة وحده .فزايل املشركني وكان وحده مل يكن معه
أحد .أخذوه ،وحاكموه ،وحرقوه يف زعمهم ،ونصره اهلل
ار ُكونِي بـَْرد اً َو َس َل ماً
عز وجل جاءت املعجزة ﴿قـُلْنَا يَا نَ ُ
ِ ِ
يم﴾(((.
َعلَى إ بـَْراه َ

هل قال إبراهيم ليست لدي عصبة ختفف عين األذى
وليس لدي رهط خييف األعداء؟
((( سورة النحل ،اآلية.120:
((( سورة األنبياء ،اآلية.68:
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ال واهلل! بل برز و َّأدى رسالة ربه .فال يكونَ َّن التماس
األعذار حاجبا لنا عن فريضة اجلهاد وعن الربوز للجهاد
والتعرض إلحدى احلسنيني.
ك﴾ .كان لرسل
هذه نقطة الفقه فقه الدعوةَ .
﴿لَ ْوالَ َر ْهطُ َ
اهلل رهط حيموهنم وأهل وعشرية وحنن إن التمسنا أن نكون يف
منعة فال بأس هبذا ،لكن بشرط أن ال يكون هذا عائقا لنا وداعيا
إىل اخلمول واخلمود والرضى باألمر الواقع.
سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك
ص ِّل على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا
ونتوب إليك .اللهم َ
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.
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