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الؼمق هلل نب العالمين ، و الٔالج و الٌالم على أِنف األنتياء و المنٌلين و قائق الغن 

  المؼظلين ، ٌيقنا و موالنا مؼمق و على آله و ٔؼته أظمعين و تعق ،
فالؼمق هلل على نعمح اإلٌالم ، و ما أعظمها من نعمح ، و الؼمق هلل على نعمح الٌين في 

نٌؤل هللا أن يعيننا على أقاء . طنيق قعوج الؼنكح اإلٌالميح ، و ما أظلها من نعمح و فضل 

 . آمين... األمانح و ذتليغ النٌالح 
قتل ٌنين كنخ ـطتخ عن الطاعح، و المِاونج، و المؼاٌتح من شالشح أتواب من آـن كذاب 

في اظذماع ذعليمي انعقق للمٌإولين من المؼافظاخ ، و  (الؼنكح اإلٌالميح و الذنظيم )
اللين ِانكوا فيه اقذنغ علي كشين منهم أن أؼول  الـطتح الى كذاب ، و تقأخ أن أكذب 

الكذاب في الطاعح ، و المِاونج ،و المؼاٌتح فنأيخ أن هله األمون الشالشح منتوطح 
تالؼنكح اإلٌالميح و الذنظيم تناتطح وشيقح فذؼقشخ عن الؼنكح اإلٌالميح و الذنظيم أوال 

 . ؼقيشا مـذٔنا قتل أن أتقأ في هله الشالشح
و ؼاولخ أن أعنٖ  القنآن و الٌنح و اآلقاب اإلٌالميح في هلا الكذاب، و أضفخ الى للك 

 .ذظانتي في الميقان
و الا قنأ عتاق هللا كذاتي هلا و فهموا مواض الؼنكح اإلٌالميح الٌليم و طتيعذها الناقيح 

 . فعملي هلا مكلل تالنظاغ و القتول ان ِاء هللا ذعالى

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



  الباب األول
  الحركة اإلسالمية و التنظيم

 . معنى الحركة و تعريفها
 .الؼنكح هي اآلن معنوفح في االٔطالغ الٌياٌي

معناها المطلق ذؼنك نظال، أو ذـطيطهم ، تِكل منذظم  إلقامح قعاوى و مطالب، أو الغاء ِيء ما ، 
و ذكون ٔونذها العامح و الِاملح  هي تلل طائفح من النظال  قٔانى ظهوقهم و غايح مٌاعيهم تِكل 

 . منظم من اظل ذنؼيح  ِيء قائم ناٌؿ و انِاء ِيء ظقيق في مكانه
 .  معناها من وظهح النظن الٌياٌي مؼاولح  اواؼح نظام ٌياٌي و اقامح نظام آـن

 .و قق عنف مظنق ذتاقل الٌلطح تالؼنكح أيضا
و من وظهح النظن المشالي الؼنكح هي مؼاولح  ذغيين نظام القولح االظذماعي، و الٌياٌي ،و االقذٔاقي 

 . ،و الشقافي ، من أظل  اقامح نظام ظقيق
  . ان الؼنكح هي مظاهقج نظال تٔونج منظمح  للؤول الى هقف مؼقق و مقٔق معين: يقال أيضا 

  اإلٌالم و ذعنيفه
 . معناه لغح  انقياق و ـضوع

معناه أطالؼا امذشال ما ظاء ته مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم من نظام الؼياج و اظذناب ظميع ما نهى 
 . عنه من  نظم و نظنياخ أـنى

ان نعيم اإلنٌان و نظاؼه و نظاذه في الؼياج القنيا و اآلـنج ال يكون اال في أن يلذوم مع هللا تعهق أنه 
 . نضي تاإلٌالم  نظام الؼياج

  : قال هللا ذعالى
 (ان هللا اِذنى من المإمنين أنفٌهم و أموالهم تؤن لهم الظنح يقاذلون في ٌتيل هللا فيقذلون و يقذلون  )

 .111:الذوتح 
معنى كلمح الٌلم  الناؼح و االطمئنان و ما  ذلك الناؼح منؼٔنج في ظمل أـالقيح و أقوال معنويح فقط، 

 وال مؼٔونج في نٔائػ ٌلميح،
 النفي التِنيح كلها و يتعقها عن المِاكل و االضطناتاخ  الذي  الى الناؼح و االطمئنان يو هو  يإق

 . أؼاطخ  تؼياج التِنيح تؤٌنها
 ذِذعل و ذلذهب تِقج ِقيقج في المظذمع  تنمذه خاالضطناتاان نينان  الفوضى و الضوضاء ولهب 

 . ألنه مٌذغنق في عتوقيح اإلنٌان قون عتوقيح النؼمن وؼقه و لم يذـل اإلٌالم نظاما للؼياج
اإلٌالم ؼامل الٌلم و الٌالم  و يقوم تذـليْ المظذمع التِني من تناشن الفٌاق و االضطناتاخ و لو 

 . كان للك تتلل كل طاقح و ظهق
 .و للا ال تق لإلٌالم أن يكون قويا و غالتا على ظميع القوى القنيويح من أظل اقامح هلا الٌلم و الٌالم

فاإلٌالم نظام لؼياج . و ان في معنفح اإلٌالم اللاذيح مكوناخ لذغيين المظذمع اإلنٌاني من الظلون
 كلها ، و اإلٌالم ؼنكح االظذماعيحاإلنٌان فال تق له من أن يكون قائما في ؼياج اإلنٌان الِـٔيح و 

كليح أيضا و هي اـناض المظذمع التِني من نؼى نتوتيح اإلنٌان الى نتوتيح النؼمن  و ٌياقذه وؼقه 
،و ذمكينه من العيَ عيِح ٌعيقج و طيتح، فاإلٌالم هو ؼنكح ألظل اقامح الٌلم و الـالْ و الؼنيح ، 

فلو أن أؼقا أقنك هلا الؼق األتقي تؼق لقال ان اإلٌالم هو ؼنكح، تل هو ؼنكح ناظؼح ِاملح وفق 
 . ذعنيف الؼنكح الٔؼيػ

ؼينما ذؼقشنا عن معنى اإلٌالم و ذعنيفه تاـذٔان اذضػ لنا أن كلمح ؼنكح و ظهاق و انقالب لم ذقنض 
في ـطب اٌالميح  و تؼوز علميح  ؼقيشح من ظقيق،  تل هله الكلماخ مذعلقح تؤٔول اإلٌالم تعمق، و 
لم يكذف القنآن تبعالن اإلٌالم قينا مذعلقا تالِعائن فقط، تل ظاء هلا القين ليظهن على ظميع النظم و 

      . النظنياخ و  األقيان التاطلح
  : قال هللا ذعالى

فالتق أن ذكون ؼنكح ِاملح و ظهاق ظاهق و ـطوج انقالتيح كليح  . 33:الذوتح  (ليظهنه علي القين كله )



 . لظهون اإلٌالم على  القوى المعانضح
 .  للا لكن في القنآن  أن الظهاق في ٌتيل هللا من مٌذلوماخ اإليمان

  : و قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم
 . الظهاق ماٖ الى  يوم القيامح

 : مقى الؼنكح اإلٌالميح و نطاقها
تبٌم " و ما نقنك تالذؼنك مناقفه العنتي الؼنكح، للا عنف الذؼنك اإلٌالمي في اللغح العنتيح الؼقيشح 

  الؼنكح اإلٌالميح،
 و له أطالغ في القنآن الكنيم و هو الظهاق في ٌتيل هللا ،

ذِذمل كلمح الؼنكح على معاني و هي ذؼنك، و ظهاق، و ظهق تققن ، ولكن كلمح الظهاق ذِذمل على 
 .معنى  أِمل و أعمق من للك

 . كلمح ظهق هي ماقج لكلمح الظهاق في اللغح العنتيح
معنى الظهق ظق و ٌعي  ،معنى  الظهاق في ٌتيل هللا هو تلل قٔانى  الظهوق و غايح المٌاعي في ٌتيل 

 .هللا  إلعالء كلمذه في األنٖ
 ما هو ٌتيل هللا ؟

 . ما ؼقق هللا ذعالى تؤنتيائه و نٌله للناي من طنق و نظم لعيِهم في األنٖ فهو ٌتيل هللا
 هلا النظام و الطنيق و تلل الظهوق اذتاعمعنى  الظهاق في هلا الٌتيل هو  تلل كل ظهق و طاقح في 

 . إلنِاء تيئح مناٌتح من أظل لاك ؼيز ال ذوظق
 و نؼن فهمنا من القنآن الكنيم أن معاني الظهاق هي الؼنكح و النضال و االنقالب ،

و تؤي من هله المعاني ال يمكن لنا اظهان المعنى الذام للظهاق في ٌتيل هللا و اقناكه فبن معناه أعمق و 
 . أِمل من للك تكشين

 على تلل ظميع الظهوق و المٌاعي ،و القيام تاألعمال المـذلفح  و األنِطح المذميوج اِذملوان القنآن 
 .من أظل اقامح القين و اذـال ـطوج ؼقيقيح  للمؼافظح على للك تعق قيامه ، في الظهاق في ٌتيل هللا

و الا فهمنا معنى و أهميح الـطواخ و األنِطح الذي ال تق من اذـالها من تقايح ظهق اقامح القين الى 
ذيٌن لنا اقناك ٔونج مقى  الظهاق في ٌتيل هللا أو الؼنكح اإلٌالميح الِاملح و -نظاؼه و تعق فووه 
 ومن يعذتنون القذال ظهاقا في مظذمعنا الناهن  فاعذتانهم ذفٌين ـاطئ للظهاق ،. العامح توضوغ ، 

 . و الؼقيقح أن القذال ظوء من الظهاق فقط
تقأ الظهاق في ٌتيل هللا  تقعوج  اإلنٌان تقول لين  لقتول عتوقيح هللا وؼقه وقتول قينه و ٌياقذه وٌلطذه 

 ٠. و ذنك نتوتيح غينه
و قق يقاذل المِانك في الظهاق في ٌتيل هللا القوج التاطلح و ما هلا القذال اال ظهح مـٔؤح من 

 نِاطاخ الظهاق في ٌتيل هللا الكليح الِاملح ،
 . القنآنو ذنقٌم أعمال الظهاق في ٌتيل هللا الى ـمٌح أقٌام لكنها 

  القعوج الى هللا-١
  الِهاقج على  الناي -٢
  القذال في ٌتيل هللا -٣
  اقامح القين-٤
 . األمن تالمعنوف و النهي عن المنكن. -٥

  و يذضمن الظهاق في ٌتيل هللا أو الؼنكح اإلٌالميح على مظموعح هله األعمال الـمٌح
  فيذوظب العلم  تاألعمال الـمٌح الملكونج لمعنفح ذعنيف الؼنكح اإلٌالميح من القنآن

  : القعوج الى هللا -١
ان األنتياء و النٌل ذؼنكوا ليقيموا قين هللا في األنٖ و ؼياج اإلنٌان ذنفيلا  ألمن هللا ، و تقأخ ؼنكح 

 تالقعوج  من آقم  عليه الٌالم الى  ـاذم األنتياء مؼمق ٔلى  هللا عليه و ٌلم ، و أعلن القنآن األنتياء
  : الكنيم عن ؼنكح األنتياء المذعققين

 : قال هللا ذعالى



 . 59: األعناف   (لقق أنٌلنا نوؼا الى قومه فقال يا قوم اعتقوا هللا مالكم من اله غينه )
 .65: األعناف (و الى عاق أـاهم هوقا  قال يا قوم اعتقوا هللا مالكم من اله غينه  )
 . 73: األعناف  (و الى شموق أـاهم ٔالؼا قال يا قوم اعتقوا هللا مالكم من اله غينه  )
 . 85: األعناف  (و الى  مقين أـاهم ِعيتا قال يا قوم اعتقوا هللا مالكم من اله غينه )

و كان ـاذم األنتياء مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم قعا الناي في التقايح  الى قتول عتاقج هللا وؼقه و كانخ 
  : ـطتذه األولى من ـطته العامح و الِاملح

  . يا أيها الناي قولوا ال اله اال هللا ذفلؼوا
و لكنخ القعوج في القنآن تعقج ٔون و منها قتول عتاقج هللا و ذنك عتاقج غين هللا  و منها األمن 

 :تالقعوج متاِنج ، مشال قال ذعالى  في آيذي ٌونج النؼل األـينذين لذعليم طنيق القعوج
 .125: النؼل   ( ٌتيل نتك تالؼكمح و الموعظح الؼٌنح الىاقع )

  : مشال قال ذعالى في ٌونج يوٌف.و منها األمن تالقعوج لذعنيف عمل النٌول و طنيقه 
 .108:يوٌف  ( اذتعني و من أنا تٔينج ى هللا علالىقل هله ٌتيلي أقعوا )

  : و قال في ٌونج األؼواب
: األؼواب   (يا أيها النتي انا أنٌلناك ِاهقا و متِنا و نلينا و قاعيا الى  هللا تبلنه و ٌناظا منينا  )

45-46. 
  :  و في مكان آـن من القنآن الكنيم  مقغ عمل القعوج ، مشال في ٌونج ؼم الٌظقج

 .33:ؼم الٌظقج . (و من أؼٌن قوال ممن قعا الى  هللا و عمل ٔالؼا و قال انني من المٌلمين)
و ظاء األمن تالقعوج في آيح أـنى لذفٌين مٌإوليح أمح مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم و واظتاذهم ، مشال 

  :في ٌونج آل عمنان
آل  (ولذكن منكم أمح يقعون الى  الـين و يؤمنون تالمعنوف و ينهون عن المنكن وأولئك هم المفلؼون )

 .104: عمنان 
كان طنيق قعوج ظميع األنتياء األٔلي و هقفهم النئيٌي واؼقا و غين مـذلف ،و نؼن الؼظنا في قعوج 

أوال كلهم قعوا الى  قتول  وؼقانيح هللا ذعالى و ٌياقذه و ذنك وؼقانيح غين هللا و . كلهم وظهح أٔليح 
 . ٌلطذه

 تِقج ما كان لقى الناي من مِاكل اشانيا لم يتقأوا تؼل  القضايا الفنعيح في المظذمع ، تل انذققو
  .عوئح  لعقم قيام ؼكم هللا في األنٖ

شالشا  أنلنوا الناي تعاقتح عقم قتول القعوج في القنيا و اآلـنج  و ؼلنوهم و اضافح الى  هلا تِنوا 
 . الناي تشواب قتول القعوج في القنيا و اآلـنج

 تلل أؼقكم كل ٌعيه فى أن يذؤمل و ينظن في ؼنكح قعوج ظميع األنتياء و النٌل و طنيقذهم تعمق ألن
قون ذٌويح لذغيين نظام المظذمع من ظلونه الى  بو يمانٌها ليقنكن أن هله القعوج كانخ اعالنا انقالتيا 

 . قمذه
والنواق من النظام القائم في  للا كان الٔناع و الذعانٖ واقعا آنلاك تين النتيين و النأٌماليين و القواق

 . المظذمع
 :الشاني

  : الِهاقج على الناي
معنفح مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم الوؼيقج المنفنقج أنه ـاذم النتيين  تيق أنه ققوج للقعوج و ِاهق على 

 .  األمح كما أنه قاع الى  هللا
  : مشال قال ذعالى

 . 15: المومل . (انا أنٌلنا اليكم نٌوال ِاهقا عليكم كما أنٌلنا الى فنعون نٌوال)
  : و قال

 .45: األؼواب  (يا أيها النتي انا أنٌلناك ِاهقاو متِنا و نلينا)
  : وقال

 .143: التقنج   (و كللك ظعلناكم أمح وٌطا لذكونوا ِهقاء على الناي و يكون النٌول عليكم ِهيقا )



 : وقال
  8: المائقج  (يا أيها اللين آمنوا كونوا قوامين هلل ِهقاء تالقٌط  )

  : و قال
 .140: التقنج   (و من أظلم ممن كذم ِهاقج عنقه من هللا  )

 . هله الِهاقج ٔونج القعوج الؼقيقيح
ان األنتياء و النٌل تللوا قٔانى ظهوقهم ليظعلوا هله القعوج  ققوج  مذضؼح تعنٖ المشال الؼي 

 : األعلى ، و انهم ققموا هله الِهاقج تؤظمعهم على ٔونذين
 . ـطتوا  لمٔلؼح قين هللا  وهله  ِهاقج ِفويح: أوال
 .لِهاقذهم الِفويح ظعلوا أعمالهم و أـالقهم طتقا:  شانيا

 . و ققم ـاذم النتيين مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم مشاال كامال ؼٌنا  في هلا األمن
و قق أمن هللا ذعالى أمح مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم أن ذلعب قون الِهاقج على الناي و القعوج الى  هللا 

مع اذـالها نٌول هللا ٔلى  هللا عليه و ٌلم  أٌوج ؼٌنح و هي وانشح ؼقيقيح أليقيولوظيذه و مذتعح 
 .ناظؼح لنظامه

و انه وظق عققا قليال من الناي في تيئح معانضح  تمكح و هم قتلوا قعوج النتي ٔلى  هللا عليه و ٌلم و 
ِانكوا في  القعوج و ظعلوا أنفٌهم ِهقاء ٔاققين ، و ِهق هللا على  هلا تنفٌه كما قال في ٌونج 

 . الفنقان و المإمنين
 . ان نٔن هللا و الفذػ و نظاغ عمل الظهاق في ٌتيل هللا  يعذمق على  ذكوين طائفح من الِهقاء الٔاققين

 فلها أهميح كتنى في الؼنكح اإلٌالميح
  : القذال في ٌتيل هللا: الشالز 

ؼينما يذققم المهذمون تالقعوج الى  هللا مذؼقين و مذٔقين لكشين من العقتاخ و الموانع و العوائق في تيئح 
معانضح  يمكن لهم أن يؼققوا  ِهاقج ٔاققح تذغيين نظام ؼياذهم من ظلونها الى  قمذها مع القعوج 

الِفويح ينذٔنون على  كل عقوان معذق مٌذعق إلطتاق ِفاههم و ٔقهم عن هله القعوج معنضين عن  
فيكيق .كل ولع و طمع و اغناء قنيوي ، و يوقاق ذؤشين أهل القعوج و نفولهم في قلوب الناي ـلقا معنويا

تما أنهم لوو ٌلطح و نفول ٌياٌيا و -  ليقضوا على القاعين  نغم  أنهم ِنلمح قليلون- النأٌماليون
 . اظذماعيا و اقذٔاقيا

 .و قق أمن القاعون تالٔتن و المٔاتنج على معانضح قوج التاطل
ما ألن هللا للمٌلمين أن ينذقموا من الكفان أِق االنذقام على ظلمهم و ايلائهم  في أواـن ؼياج نٌول هللا 

ٔلى هللا عليه و ٌلم تمكح اال تؤِكال مؼقوقج ،كما لكن في ٌونج  النؼل وٌونج  الِونى مع  ذفضيل  
العفو و الٔفػ على االنذقام ، و لما ؼٔل القاعون على ذؤييق ِعتي غين مؼقق و أقاموا تالمقينح المنونج 
قولح اٌالميح ألن  هللا ذعالى لهم تاالنذقام ممن آلاهم و ظلمهم ،و أمنهم تالقذال في ٌتيل هللا  كما لكن في 

 ٠ٌونج  مؼمق وٌونج  الؼط ، و للا ذقال لٌونج مؼمق ٌونج القذال
 :  و  ال تق للؼنكح اإلٌالميح و الظهاق في ٌتيل هللا من هلا القذال والٔناع و قال ذعالى

 . 76: النٌاء  (اللين آمنوا يقاذلون في ٌتيل هللا و اللين كفنوا يقاذلون في ٌتيل الطاغوخ  )
الا اعق نظال مذؤهلون ؼق الذؤهيل  لقياقج المظذمع اإلٌالمي و نظؼوا في امذؼان اإليمان نظاؼا تاهنا و 
اٌذمالوا قلوب الناي اليهم تالِهاقج الٔاققح عليهم  ذظاووخ الؼنكح هلا الؼق المعاقي القامي و أوِكخ 
على الؤول الى  الفوو و الفالغ ، فال تق في هلا الؼق من اذـال ـطواخ ضنونيح كما ظاء في القنآن 

 :  الكنيم
 . 36: األنفال  (و قاذلوهم ؼذى  ال ذكون فذنح و يكون القين كله هلل )
قاذلوا اللين ال يإمنون تاهلل و ال تاليوم اآلـن وال يؼنمون ما ؼنم هللا و نٌوله و ال يقينون قين الؼق )

 .29: الذوتح   (من اللين أوذوا الكذاب ؼذى  يعطوا الظويح عن يق و هم ٔاغنون
  : و ان القذال ظوء من الظهاق في ٌتيل هللا  و هو من أهم مقذضياخ اإليمان ، قال ذعالى

  (ان هللا اِذنى من المإمنين أنفٌهم و أموالهم تؤن لهم الظنح يقاذلون في ٌتيل هللا فيقذلون و يقذلون  )
 .111:الذوتح 



  : الرابع

  : إقامة الدين

معنى اقامح القين هو  تلل الظهوق في اقامح القين ،  و المناق تقيام القين شتوخ قين اإلٌالم  في مٔن 
ظامع مشاال ظاهنا غالتا تقون وظوق أي عقتح في طنيق امذشال أؼكام القين و ذنفيل قوانينه تالكامل ،و الا 

عقم وظوق الؼكومح اإلٌالميح في قولح أو نفلخ فيها قوانين معانضح للقنآن و الٌنح  ما أمكن امذشال 
 .  األؼكام اإلٌالميح تالكامل تٌتب ذلك القوانين على النغم من وظوق عويمح مـلٔح في للك

و الا لم يعلم اإلٌالم من النظام الذعليمي  تقولح تل يعلم ما ينافي األٌوج اإلٌالميح فلن يذكون فيها عقل 
وال عقليح ذنقاق لألؼكام اإلٌالميح ، و القولح الذي ذـالف تيئذها االظذماعيح و االقذٔاقيح و الٌياٌيح و 

 . الشقافيح األٌوج اإلٌالميح ال يمكن فيها امذشال األؼكام اإلٌالميح و لو كانخ  اناقج قويح
اإلنٌان كائن اظذماعي، و على الِعب أن يذتع اللين عنقهم مقاليق نظام المظذمع طوعا أو كنها ،ألن .

فبلا كانوا مـالفين . األعلى اليهله الطائفح لاخ ٌلطح و نفول ذذؼكم في قضايا المظذمع من األقنى 
  .لألٌوج اإلٌالميح لم ذذػ لإلنٌان  فنٔح امذشال اإلٌالم في للك المظذمع

و امذشال القين ِـٔيا ال يإقي الي الكمال، و ليي امذشال القين فنقيا اال ظوءا يٌينا من امذشاله الكامل 
 . يٌذؼيل امذشال القين الكامل الِامل تالذمام ِـٔيا.، و على للك 

و ال يمكن انظاو العتاقاخ الظماعيح تذوفيح ؼقوقها ، و ذؤقيح الٔالج ِـٔيا ليٌخ كافيح في اقامذها ألننا 
 . أمننا تبقامذها و ما أمننا تذؤقيذها فقط

ؼقوق الوكاج تؤقائها تٔفح ِـٔيح  و الٔيام يذطلب تيئح يذم ضتطها و الٌيطنج  و كللك ال يذم ايفاء
عليها من قتل ٌلطاخ القولح و قضيح الؼط قضيح معققج ظقا ألنه ال يذمكن أؼق من أقائه اال تذٔنيػ من 

القولح ،  و هلا ما ال يذاغ قائما    والٔالج و الٔيام و الوكاج ذذم ذؤقيذها تققن اإلمكان ،فال يمكن لنا 
امذشال أوامن هللا و اظذناب نواهيه في كشين من األقٌام و القطاعاخ في ؼياذنا االظذماعيح و في ؼياذنا 

االقذٔاقيح ؼيز ال نذمكن نؼن من  أن نذنك النتا تالذمام و أن ال نذـلَّى  عن اغناق أنفٌنا في الِهواخ 
، و ذمنػ اإلٌالميحو المللاخ من الفذنح و العني و الفضائػ و العهن ، و العهن مؼنم قطعا في الِنيعح 

نـٔح العهن من الؼكومح تقوانين القولح ، ههنا طنق مؼو الفٌاق و الٌنقح و القذل و الظنائم 
    مؼظونج، و أتواب األمن تالمعنوف و النهي عن المنكن مٌقوقج ،االظذماعيح

و القولح الذي يذتع ظميع أقٌامها و قطاعاذها القوانين اإلٌالميح الِاملح كلها  نٌميا ،  و ال ذعذنٖ فيها 
العقتاخ في ذنفيلها تل الموانع و العوائق فيها  في األمون المواويح للِنيعح اإلٌالميح فاإلٌالم فيها قائم 

،  
و ظاء هلا القين من هللا ليقوم في األنٖ ، كانخ عهقج األنتياء و المنٌلين كلهم أن يعطوا كل ما 

 . تطاقذهم و ققنذهم إلظهان هلا القين في األنٖ
  :  قال ذعالى

 و عيٌى أن ى ته نوؼا و اللي أؼينا اليك و ما ؤينا ته اتناهيم و مويىِنع لكم من القين ما وْ)
 .13: الِونى   (أقيموا القين و ال ذذفنقوا فيه 

هكلا ذققيم كل ظهق و طاقح إلقامح هلا القين مقٔق الؼنكح اإلٌالميح ، و  هلا يإقي الى منضاج هللا و 
ال يذم ذنفيل األمن . وهلا هو مقٔق  تعز ـاذم األنتياء مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم .النظاج في اآلـنج 

   . تالمعنوف و النهي عن المنكن و ما هو من أعمال الظهاق فى ٌتيل هللا اال تعق أن يقوم القين كله هلل
  : قال ذعالى

 (و اللين ان مكناهم في األنٖ أقاموا الٔالج و آذوا الوكاج و أمنوا تالمعنوف و نهوا عن المنكن  )
 . 41: الؼط 

 :  يذم انظاو أعمال القعوج على النؼو الذالى
أوال هلا عموما مٌإوليح ألمح مؼمق  ٔلى هللا عليه و ٌلم كافح،  و ذقوم تهله المهمح ـٔؤا  القولح 

 . فضال عن للك كلنا نؼن مكلفون تالقيام تهله المهمح أينما كنا. و الؼكومح المكلفح منهم
شانيا انظاو هله المهمح من قتل الٌلطح الذنفيليح في القولح نوغ الِنيعح اإلٌالميح األٔليح ،و ذلوم 



اإلقانج الؼكوميح الكاملح  للؼكومح اإلٌالميح تهلا العمل ، و تبمكان الؼكومح أن ذفذػ  قطاعا مٌذقال 
 . إلنظاو هلا العمل

  نؼن ذؼقشنا عن ـمٌح أمون من قتل ،
 هللا و الِهاقج الٔاققح و القذال في ٌتيل هللا و اقامح القين و األمن تالمعنوف و النهي الىو منها القعوج 

  عن المنكن  و ذقال لمظموعح هله كلها الؼنكح اإلٌالميح أو الظهاق في ٌتيل هللا

 

  الثانيباب ال
 : فضائل الحركة اإلسالمية و مكانتها في الشريعة اإلسالمية

لقق لكنخ األعمال من الظهاق في ٌتيل هللا في القنآن الكنيم ، و هله األعمال كلها فنائٖ في الِنيعح 
اإلٌالميح ، فال نيب في أن الؼنكح اإلٌالميح فنٖ، و ال ؼاظح لنا الى الظقال في أنها فنٖ كفايح أم  
فنٖ عين ، ففنٖ الكفايح هو فنٖ أيضا ، و هو أفضل تؤضعاف مضاعفح من األعمال المٌنونح و 

  .المٌذؼتح
و الؼقيز عن فنٖ الكفايح منؼٔن في القذال فقط، و انما أعطي  المنضى و الهنمى نـٔح عقم 

 . المِانكح في القذال تعظوهم و ضعفهم و عقم الققنج على القيام تمهمح القذال في ٌتيل هللا
 . فؤي انٌان يققن على انظاو عمل القعوج أينما كان و كيفما كان و  الِهاقج الٔاققح كللك

و اقامح القين أطالغ ِامل  يِذمل على القعوج و الِهاقج و القذال في ٌتيل هللا و األمن تالمعنوف و 
 . النهي عن المنكن ، فيمكن أي انٌان أن ينظو أكشن أعمالها على أي ؼال كان

و تعق قناٌح القنآن الكنيم  و الٌنح النتويح تذعمق يذضػ لنا اذضاؼا تينا أن الؼنكح اإلٌالميح ليٌخ 
تفنٖ فقط تل هي أفضل الفنوٖ كلها، فال يذم امذشال الفنوٖ األـنى تقون اذمام هلا الفنٖ، و  

  . اننا نقنك أهميذها ظيقا ان الؼظنا  األمون الٌذح الذاليح
اإلنٌان ـليفح هللا في األنٖ ،و أمن  أن يعيَ في القنيا تقينه و هو يمذشل أوامنه و أؼكامه في : أوال 

 . و ال ٌتيل لذؼقيق للك  اال تالؼنكح اإلٌالميح.كل أمون القنيا 
 إهان هللا أنٌل األنتياء و النٌل في كل عٔن ليعلموا الناي ما يعملون في األنٖ و هم ـلفا:  شانيا 

 .فيها و كيف يعملون؟ و كلهم ذؼنكوا ليقيموا قين هللا في األنٖ، و  ال يوظق في ؼياج أؼقهم اال هلا
شالشا وأما لكن  عمل ـاذم األنتياء مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم في القنآن الكنيم  فمقٔوق لكنه األٌاٌي 

قياقذه  تالظهاق في ٌتيل هللا إلظهان هلا القين ، و لم يكن ما ؼقق نٌول هلل ٔلى هللا عليه و ٌلم  في 
شالز و عِنين عاما من ؼياج نتوذه اال قياقج ؼنكح انقالتيح، و ليي للك فقط تل ذنك فينا نظام القياقج 

 . مشل ذلك الؼنكح الى  يوم القيامح، و كلف أمذه تبنظاو ذلك المهمح الى القيامح
ناتعا ال تق لنا من القيام تهله الذتعح ما قمنا نعنف أنفٌنا أننا أمح مؼمق ٔلى هللا عليه وٌلم، و هله 

 . المهمح على  عهقج أمح مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم
 .شتخ هلا من القنآن الكنيم: أوال 
 .لكن هلا في ؼقيز النٌول ٔلى هللا عليه و ٌلم توضوغ:  شانيا
  .على  هلا أظمع ٔؼاتذه كلهم أظمعون: شالشا 

الظهاق في ٌتيل هللا في القنآن الكنيم و ٌنح النٌول من أهم مقذضياخ اإليمان المفنوضح، قال :  ـامٌا 
  : ذعالى

 .  76: النٌاء   (واللين آمنوا يقاذلون في ٌتيل هللا و اللين كفنوا يقاذلون في ٌتيل الطاغوخ )
أمننا في القنآن الكنيم تالظهاق في ٌتيل هللا تؤموالنا و أنفٌنا مع ايماننا تاهلل و نٌوله لنظاذنا في  و قق

 . اآلـنج ، فالؼنكح اإلٌالميح ليٌخ ؼوتا ٌياٌيا و ال مـذنعح ؼقيشح من هلا العٔن
تهله الؼنكح ينظو أكتن الفنائٖ في الِنيعح اإلٌالميح، فال تق لنا من المٌاهمح في هله الؼنكح لنظاذنا 

 في اآلـنج و اذمام مقذضياخ ايماننا و ذوفيذنا تؼقوق أمح مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم
، و انه .اقامح قين هللا في أنضه و ؼياج اإلنٌان من أعماله ذعالى : الؼنكح اإلٌالميح هي من أفعال هللا 



نفل تنفٌه أؼكامه في كل مكان من هلا الكون ، فمِيئح هللا أن ذظني أؼكامه في المظذمع كله، و انما 
أعطى اإلنٌان ؼنيح مٌذقلح منؼٔنج ، و لم يمنػ أؼق من ـلقه ؼنيح اال اإلنٌان ، فكل ملذوم تامذشال 

أؼكامه وقوانينه طوعا أو كنها ، و لم يلوم هللا اإلنٌان هكلا ، تل أذاغ له فنٔح الذـال القنان تاـذيانه 
، فمن ِاء فليطع و من ِاء فليؤب، ولكن هللا ينيق أن اإلنٌان يٌذـقم  هله اإلناقج الؼنج و المِيئح 
االـذيانيح في طاعذه ، فبلا اذـل اإلنٌان قنان اٌذـقام اناقذه االـذيانيح في امذشال أوامن هللا أعلن 

 . ذضامنه مع مِيئح هللا ، و للا قيل للمِانكين في اقامح القين أنٔان هللا
  :في قوله ذعالى

 . 14: الٔف  (يا أيها اللين آمنوا كونوا أنٔان هللا )
 كونوا أنٔانه في ذنفيل مِيئذه أن يكون القين قائما في المظذمع ، و من مقذضياخ نٔن قين هللا : أي 
  : يؼٔل نٔن هللا لعتاقه قال ذعالىأن 

 . 7: مؼمق  (يا أيها اللين آمنوا ان ذنٔن هللا ينٔنكم و يشتخ أققامكم  )
فمن قننوا الذؼنك إلقامح قين هللا أٔتؼوا أنٔان هللا، و كان هللا نأنا لهم، و من كان هللا لهم نأنا 

  .  فقق آلنهم هللا تالؼنبءه، ، فمن عاقوا أولياإهفال غالب لهم في القنيا ، و ان أنٔان هللا هم أوليا
  :  و قق لكن في الؼقيز الققٌي أن هللا  ذعالى يقول

 " من عاقى لي وليا فقق آلنذه تالؼنب "
ان هللا أعق نظاما ليمذؼن ته هإالء أألنٔان،  هل هم أنٔان هللا ؼقا ؟ هل هم يؼتون هللا فعال ؟  و انه ال 

يذـل أؼقا وليا له تقون النظاغ في هلا االـذتان ، ان األنتياء و النٌل كلهم و ؼوانييهم  لقوا هلا 
 . االمذؼان، و فاووا فيه فووا عظيما

 . و قق امذؼن هللا اتناهيم عليه الٌالم تعٌن و ٔعوتح، فنظػ فيه نظاؼا شم ظعله اماما للناي
  :قال ذعالى

 .  114: التقنج  (اني ظاعلك للناي اماما )
 .  هكلا يمذؼن هللا أنٔانه

  :في قوله ذعالى
 .  31: مؼمق  ) (ولنتلونكم ؼذى نعلم المظاهقين منكم و الٔاتنين و نتلوا أـتانكم )
 . 2: العنكتوخ (أؼٌب الناي أن يذنكوا أن يقولوا آمنا و هم ال يفذنون  )
أم ؼٌتذم أن ذقـلوا الظنح و لما يؤذكم مشل اللين ـلوا من قتلكم و مٌذهم التؤٌاء و الضناء و ولولوا )

 .214:التقنج  (أال ان نٔن هللا قنيب .  نٔن هللاى يقول النٌول و اللين آمنوا معه مخىؼخ
  . ان هللا يتذلي عتاقه الٔالؼين في كل عٔن

  : قيل في الؼقيز
 ".أِق الناي تالء األنتياء شم األمشل فاألمشل"

 ووضػ هللا ذعالى ما ينيق تاالتذالء،
  :  في قوله ذعالى  
ان يمٌٌكم قنغ فقق مي القوم قنغ مشله و ذلك األيام نقاولها تين الناي و ليعلم هللا اللين آمنوا و يذـل  )

-140: آل عمنان  (منكم ِهقآء و هللا ال يؼب الظالمين و ليمؼْ هللا اللين آمنوا و يمؼق الكافنين
141. 

هلا االمذؼان و االتذالء  يشتخ ٔقق مقذضى اإليمان و  تهله اآلياخ يذضػ فهمنا و اقناكنا اذضاؼا تؤن
ؼقيقذه، فيذقتل هللا تعٖ عتاقه ِهقاء عنقه ، ولكن طائفح من أٔؼاب هإالء الِهقاء ذنفٖ متذعقج عن 

  هله القافلح،
و اللين يٌذقيمون على الذؼمل و الذظلق  و يذـطون قنظاخ مـذلفح من االتذالء و االمذؼان يظعل هللا 

نايح فذػ اإلٌالم في أيقيهم ، فيظذشون قوج الكفن من األنٖ، و يقيمون اإلٌالم فيها غالتا منذٔنا ، و 
 اتذالءكل ما يقف في ٌتيل الؼنكح اإلٌالميح من العوائق و يؼل عليها من الفواظع و النوايا انما هو  

 .  القنان الٔائب في هلا الوقخاذـالعظيم  من هللا،  فمن كان في قلوتهم نون اإليمان ال يؼيقون عن 



 
  :قال هللا ذعالى

 .11: الذغاتن  (مآ أٔاب من مٔيتح اال تبلن هللا و من يإمن من هللا يهق قلته )
وليؤذين على ؼنكح اقامح اإلٌالم ومان يشق فيه النِطاء  تنٔن من هللا و فذػ قنيب ، و الا انذهوا  الى 

 .هله القنظاخ فذػ هللا لهم فذؼا متينا، و نٔنهم نٔنا مإونا
 : و ال تق من اإللن من هللا ألظل االِذناك في هله المهمح

مهمح الؼنكح اإلٌالميح من أفعال هللا ،و ما  االِذناك في هله المهمح اال تبلن هللا، و اللين يذـلون 
  . القنان تالٌين في هلا الطنيق مـلٔين تقلوتهم يذقتل هللا  قناناذهم

  : قال ذعالى
 .69: العنكتوخ (واللين ظاهقوا فينا لنهقينهم ٌتلنا  )

 الؿ" هو اظذتاكم : " و قق ـاطب هللا اللين ٌاهموا في هله المهمح مع نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم 
 الكافنين  ىو من ينذق منكم عن قينه فٌوف يؤذي هللا تقوم يؼتهم و يؼتونه أللح على المإمنين أعوج عل)

: المائقج   (يظاهقون في ٌتيل هللا وال يـافون لومح الئم ، للك فضل هللا يإذيه من يِاء و هللا واٌع عليم 
54 . 

فاذضػ تللك  أن فنٔح المِانكح في هله الؼنكح ألظل اقامح القين ذذاغ تفضل هللا و منذه، و  ان هللا 
عليم ، و يإذي فضله على علمه من هم ظقناء تهلا اإلؼٌان الـاْ اللي  تينه  ذتيانا متينا ، اللين  

ه، و يظاهقون في هللا ؼق ظهاقهم تقون متاالذهم ءيؼتون هللا،  و يفعلون ما يؼته ، و ئتؼون أؼتا
  العمل ، تالعقتح و الناولح و الظلم و لومح اللئام  يظعلهم هللا أهال لهلا

 . العمل و القوام عليه ال ذذؼٔل اال تفضل هللا و منه و ان االٌذقامح على هلا
  :  في قوله ذعالى

 .14: آل عمنان  (نتنا ال ذوغ قلوتنا تعق ال هقيذنا و هب لنا من لقنك نؼمح انك أنخ الوهاب  )
 

  : الذوظيهاخ و الذعليماخ لنِطاء الؼنكح اإلٌالميح
قق قام تهله الؼنكح في الماضي األنتياء و النٌل، و اِذنك فيها عتاق هللا الٔالؼون و المـلٔون، و 

لكنوا في القنآن الكنيم تالٔقيقين و الٔالؼين و الِهقاء، فما المٌاهمح في هله الؼنكح اال تنؼمح من 
هللا و منح ، وقق تؼز في هلا من قتل ، و من ينؼمهم النؼمن فبنهم لوو ؼظ وافن   فليِكنوا هللا نتهم 
ِكنا ظويال على  نؼمذه لهم، و ليٌذـقموا هله النؼمح اٌذـقاما  مناٌتا، و ليتللوا كل طاقح و موهتح 

 . في هله الؼنكح
الا اِذغل قوم تبنظاو هله المهمح تاالذؼاق واإلـالْ لم يول هللا ينٔنهم و يفذػ لهم الٌتل ما قاموا 

على  هله األعمال ، و الا ضل المِذنكون في الؼنكح اإلٌالميح كافح، و ؼاقوا عن المشال و األٌوج، و 
فققوا أؼاٌيي ذؼمل هله الذتعح العوئح ، و ولوا مقتنين ، أٔتؼوا أِق الناي ِقاء و ذعاٌح،  و هم 

هم ، فبن هللا لم نمؼنومون من هلا الفضل الكتين من هللا ، و يٌذـلف هللا لهلا المهمح قوما آـنين غي
يـْٔ اقامح قينه تظماعح و ال طائفح، و ال يؼذاض الى ظماعح و ال ؼوب  لظهون قينه وغلتذه ، و من 
انذهووا  اليوم فنٔح هلا العمل فبن ظهن منهم النقٔان والغفلح و عقم النِاط ال يذوقف هللا عن اظهان 

قينه تعقم ؼنكذهم و نقٔان مٌإوليذهم ، تل يذيػ فنٔح هلا العمل لنظال آـنين غينهم ال يكونون 
مشلهم ، فليذقتن هلا األمن األٌاٌي نظال الؼنكح اإلٌالميح، و  يعذقق كشين منهم أنهم أنفقوا أوقاذهم 

وأموالهم و أنفٌهم  في الؼنكح، فلهم اٌهام كتين في الؼنكح ، و  لهم ققنج و طاقح يمكن لهم أن يتللوها 
  : فقال هللا ذعالى تٌتب  مواقف و وظهاخ نظن هإالء. في الؼنكح

يمنون عليك أن أٌلموا  قل ال ذمنوا على اٌالمكم تل هللا يمن عليكم أن هقاكم لإليمان ان كنذم ٔاققين  )
 .17:الؼظناخ  (

و ال تق من الوعي والذيقظ لظواء االنذفاع تهله المنح من هللا تِكل ظيق، و لعاقتح اضاعذها تٔونج ٌيئح، 
و اتقاء ٔفاء القلب و نقاء الفإاق في انظاو هله المٌإوليح، و الٌعي لكف األنفي و المظموعح من 

  اآلـنجمواقف االنذهاو،  اال  ذذؼول هله الٌعاقج الى ذعاٌح، و لهم في القنيا هوان و ـٌاٌح و في 



علاب عظيم ، فال يني هله الذؼليناخ و اإلنلاناخ ٌعقاء  الؼنكح  إلقامح القين في طنق ٌلوكهم من 
 . أظل أن يؼذموا من عواقب هلا الِقاء و الذعاٌح

  : قال هللا ذعالى
يا أيها اللين آمنوا من ينذق منكم عن قينكم فٌوف يؤذي هللا تقوم  يؼتهم و يؼتونه أللح على المإمنين  )

للك فضل هللا يإذيه من يِاء ، و . يظاهقون في ٌتيل هللا و ال يـافون لومح الئم . أعوج على  الكافنين 
 (23: المائقج  )  (هللا واٌع عليم 

و قق تينخ هله الذنتيهاخ في ٌونج الذوتح تٔونج مـذلفح ، و وظهخ فيها قعوج الـنوض في ٌتيل هللا 
 . للقذال ، و وظه القنآن لللين يشاقلون عن االٌذظاتح  لهله القعوج  النقاء الذالي

 :قال ذعالى
أ نضيذم تالؼياج القنيا من . يا أيها اللين آمنوا  مالكم الا قيل لكم انفنوا في ٌتيل هللا اشاقلذم الى  األنٖ )

اال ذنفنوا يعلتكم علاتا أليما و يٌذتقل قوما غينكم و .اآلـنج فما مذاع الؼياج القنيا في اآلـنج  اال قليل 
   .39- 38: الذوتح  (ال ذضنوه ِيئا و هللا على كل ِيئ ققين

و قق ظاءخ  هله اإلنلاناخ في ٌونج مؼمق للمذنقين اللين ِكوا في وظوب القذال، و كانخ على  قلوتهم 
منيح و ِك في االٌذظاتح للقذال، فؤنلنهم هللا تهله اآلياخ، و كانخ على أفئقذهم ـيفح قوج التاطل، و قوج 

 . التاطل واهقح و قاؼضح، عواقتها ـيتح كتينج و ـٌانج فاقؼح
 : قال ذعالى

فال ذهنوا و ذقعوا الى  الٌلم و أنذم األعلون  و هللا معكم و لن يذنكم أعمالكم، انما الؼياج القنيا لعب و  )
لهو و ان ذإمنوا و ذذقوا يإذكم أظونكم وال يٌؤلكم أموالكم ان يٌؤلكموها فيؼفكم ذتـلوا و يـنض 

أضغانكم  هاأنذم هإالء ذقعون لذنفقوا في ٌتيل هللا فمنكم من يتـل و من يتـل فبنما يتـل عن نفٌه و هللا 
 .38-35: مؼمق  (الغني و أنذم الفقناء و ان ذذولوا يٌذتقل قوما غينكم شم ال يكونوا أمشالكم 

وهله اإلنلاناخ و الذنتيهاخ موظهح لللين ٔؼتوا نٌول هللا ٔلى هللا عليه وٌلم و قضوا ؼياذهم في 
كنفه و كانوا ئلون معه الٔلواخ الـمٌح فما نؼن في ظنتهم، فليذلكن ظميع القائمين تالؼنكح 

 اإلٌالميح هله اإلنلاناخ قائما أتقا
 
 

 الباب الثالث

 فوو الؼنكح اإلٌالميح و فالؼها
يذتين تون ِاٌع تين الؼنكح اإلٌالميح و الؼنكح المعانضح لقين هللا، و قق تقأخ هله الفنوق تعقائق و 

معذققاخ نإٌاء الؼنكذين كليهما، و ذقفع الفكنذان المذعانضذان، و العقيقذان المذناقضذان، من الؼنكح 
اإلٌالميح في ٌتيل هللا، و ؼنكح الطواغيخ في  ٌتيل الِيطان،  الى طنيقذين مـذلفذين، و ذتقو هله 

واخ و الفنوق في النِاطاخ و األعمال كما ذتقو في ذعيين األهقاف و األغناٖ و ذؼقيقها، و يالذمي
ان تين الؼنكح اإلٌالميح و الؼنكح غين .   وٌائلها، اٌذـقامذـذلف في نظام األعمال و النِاطاخ و 

 .  اإلٌالميح فنقا ِاٌعا كما تين الٌماء و األنٖ  في فوو الؼنكح و ـيتذها
 من له هله الؼنكح و من أمنها )و   فالغ الؼنكح اإلٌالميح و فِلها يوون تميوان هللا و يعذتن تمعيانه ،

). 
  نيل نضاه تامذشال أوامنه، فال يذـل ذعنيف الىالؼنكح اإلٌالميح ؼنكح  ذٌعي في ٌتيل هللا و ذهقف 

فووها و فالؼها اال منه ،فبنه أمننا تالظهاق في ٌتيله تاألموال و األنفي في ٌونج الٔف من أظل نظاذنا 
 . ين لهلا العملواأفي اآلـنج من علاب أليم فلكن ض

  : األول
يغفن لكم  لنوتكم و يقـلكم ظناخ ذظني من ذؼذها األنهان و مٌاكن طيتح في ظناخ عقن، للك الفوو  )

 . (13: الٔف  )"العظيم 
يذتين لنا تبعالن من هللا عن هلا أن فوو اآلـنج هو الفوو الكتين ، وليظعل  هلا هو المقٔق األٌاٌي 



 نظال الؼنكح اإلٌالميح ،
و من هله الناؼيح ، اللين الا  اذنٔنخ ؼنكذهم اإلٌالميح في أي تقعح من تقع األنٖ، و لم ينظػ 

نظالها في اآلـنج لعقم نظاذهم من النان اعذتنخ ؼنكذهم ـيتح كتينج ، و ان لم ذنذٔن الؼنكح اإلٌالميح 
في األنٖ، ولكن نظالها فائوون في اآلـنج تما أن هللا نضي عنهم و أشاتهم و نظاهم من النان فذعذتن 

   .فاعلم ان هلا هو الفوو العظيم.ؼنكذهم  نظاؼا تاهنا
 : الشاني

 .(13:الٔف  " ) (و أـنى ذؼتونها نٔن من هللا و فذػ قنيب و تِن المإمنين )
و قق لكن في ٌونج النون الفالغ القنيوي وعقا من هللا ، و ال يـلو هلا الوعق من الِنط و القيق ، تل هلا 

 . مِنوط تِنطين كتينين
  : كما قال ذعالى

وعق هللا اللين آمنوا منكم و عملوا الٔالؼاخ ليٌذـلفنهم في األنٖ كما اٌذـلف اللين من قتلهم   )
 .55: النون  (وليمكنن لهم قينهم اللي انذضى لهم و ليتقلنهم من تعق ـوف أمنا

 
كهاٌي عن القوج الثاطلح واؼح للفالغ الكنيوي االنهائي أن الّكل اذضاؼا آلياخ الممكونج من ايرضػ و 

من الظلون من لمظذمع وضاع اأالٍلطح و الٍيطهج و ذمكين المئمنين المؽٍنين فيها فضال عن ذغييه 
مذها و الفوضى لقواخ الطواغيد تهضى و مؽو الضو،أموالهم و أنفٍهم و ؼهماذهم على  ذؤمين الناي 

مهأج تهيح غنيح لاخ أموال وافهج و ظمح من معوههاخ المهة و الفضح المظذمع  ؼذى ال ذـاف امن 
 . منرهاهاقٔى أالى ذنرهي منفنقج ؼذى  طهيق ٌيهها في  أموالها و ال عهضها على  
فالؼا قنيويا وفالؼا أـنويا،  نوعين من الفالغ كذب هللا لهم في الؽهكح اإلٌالميح يِانكون المين 

و كلذيهما، و اآلـهج  الله فالغ الكنياإذيهم ـهج ياآلالمين يهيكون فوو والفالغ األٌاٌي هو األـنوي، و
وما لهم في اآلـهج من ـالق و ، منهاإذيهم يقليال المين يهيكون نعاغ الكنيا و ال يهرمون تفوو اآلـهج اال 

منها أمانح اقامح العكل و ، فبن الفالفح اإلٌالميح أمانح شقيلح في همه الكنيا ،  لهم في الكنيا ـيثح كثيهج
و ظلة المٕلؽح و ، و ذنؽيح الفٍاق و الّه، و ؼمايح ؼقوق اإلنٍان من الهضم المظذمع، اإلنٕاف في 

 ،و ؼفظ أموال الناي و أنفٍهم و أعهاضهم ، الفيه 
 . أن يؽملوا همه األمانحعلى ان المين ليٍد في قلوتهم أشهج الؽياج الكنيا وال فكهذها هم قاقنون 

العهك و غايح القكنج و الطاقح إلـهاض الناي و األنفً من ى قٕانهو تلل طهيق افهاو فوو اآلـهج و  
الهقف النئيٌي فالغ الؽهكح الكنيوي ـاطئا ان كان ، وليي ذمني العثوقيح لله وؼكه الى  العثوقيح للعثاق 

 . اآلـهجهو  فوو 
الؽهكح اإلٌالميح و فّلها ترانيؿ ،فيقيم نظاغ لنا كوها ان الؽهكح اإلٌالميح ميهاز األنثياء و الهٌل ذه

   . ، و للك ذقييم ؼقيقيؼهكح األنثياء و الهٌل 
و ٌان األنتياء و النٌل  في األنٖ توؼي من هللا، و قق تعشهم هللا الى ظميع أمم األنٖ  على اـذالف 

مكانها و ومانها، و كلفهم تؤقاء نٌالذه ، فهم  ـيان الناي و أفاضلهم في  التالق فضال عن للك كانوا 
قاقج ظهاتلج في المظذمع و من المعلوم أن الذغيين االظذماعي لم يقع في عهق كل نتي، ولم يظهن القين 

منذٔنا في ومان كل نٌول، و  على ٌتيل المشال قعا نوغ عليه الٌالم قومه ألف ٌنح اال ـمٌين 
  عاما،

و قعاهم ٌنا و عالنيح ، و قعاهم مظذمعين و منفنقين، فلم يٌذظب لقعوذه و لم يإمن ته اال أفناق 
قليلون منهم، و للا لم يفِل نوغ عليه الٌالم، تل أفلػ افالؼا متينا، و تلغ نٌالح نته ، و لم ذنكٌن اناقذه 

 . عن القعوج و الذتليغ
ان الفالغ و الفوو في االٌذقامح على الظهاق تالؼق الى آـن الؼياج ،و اللين يولون مقتنين عن الظهاق 
للؼق، و ينفضون في وٌط الطنيق تٌتب ذقاعي النظاغ القنيوي، و هم يعذققون أن النظاغ مؼال و 

 مٌذؼيل، فبنهم هم الفاِلون ،
 . و اللين يؤتون عن قتول الؼق فبن لهم ـٌنانا متينا

ؼياذه، ففاو فووا عظيما ، ولكن قومه  و مشال كان نوغ عليه الٌالم  اٌذقام على القين و القعوج الى آـن



ـٌنوا ـٌنانا متينا  في القنيا واآلـنج ، و لهم فيها علاب ِقيق ، ومن المعلوم عن ذانيؿ تني اٌنائيل 
األنتياء و النٌل الِهقاء تقذلهم على  أيقي تني  و النٌل،  فلم يفِل هإالء أنهم قذلوا العقيق من األنتياء

 ، تل ـٌن تنو اٌنائيل ، و هم اليوم  ملعونون و ـاٌئون تالـوي و العان في ظميع العالم مع اٌنائيل
، فلهم اللعنح والـيتح والتغضاء .أنهم كانوا لوي مكانح و ِنف في األنٖ، و أنعم هللا عليهم نعمح واٌعح

عنق هللا وعنق الناي، وألولئك األنتياء و النٌل الِهقاء مكانح عظيمح عنق هللا وعنق الناي،  و هم ققوج 
و تهله الؼنكح ذمكن كشين من األنتياء و النٌل  من .يقذقي تهم المظاهقون وأهل الؼق في األنٖ كلها، 

 . تناء المظذمع اإلٌالمي في ؼياذهم
لقق اظذز ـليل هللا اتناهيم عليه الٌالم نظام النمنوق، و تنى فيه مظذمع الناؼح و األمن ، ولما آذى هللا 

الملك ليوٌف أقام العقل و اإلنٔاف، و وفن الناؼح و الٌالمح، و أما نتي هللا قاإوق فقذل الملك المذظتن 
ظالوخ و آذاه هللا الملك  والؼكمح فظعله على عنَ الـالفح ، شم أقام فيه مظذمع العقل و اإلنٔاف، و 
وٌع اتنه ٌليمان عليه الٌالم  للك المظذمع النفاهي، و أما  كليم هللا موٌى عليه الٌالم فؤٌقط عنَ 

 .فنعون، و نظى تني اٌنائيل من ٌطوج الؼكومح المٌذتقج في للك الوقخ
ان هللا عنٖ علينا ٔونج ِاملح لنظاغ ؼنكح ـاذم األنتياء مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم أٌوج لظميع 
اللين ٌيؤذون في هله القنيا الى القيامح، و انما النظاغ القنيوي تيق هللا، ولكنه وضع  لهلا ٌننا ذظهن 

 . النذيظح من ـاللها
 . ليكن من الناي طائفح مإهلح لقياقج المظذمع تقين هللا:أوال 
 ليـذن عقق ملكون من ِعب التالق أو المظذمع على األقل قين هللا ألنفٌهم ،: شانيا

و كان ـاذم األنتياء ٔلى هللا عليه وٌلم كون نظاال على مقى  شالشح عِن عاما تمكح ظل فيها مشاتنا 
،ولكن أكشن أهل مكح  لم يـذن هلا القين ألنفٌهم آنلاك، فلم يقم القين تمكح ولكن  أهل المقينح كانوا لوي 

القين،  و ظعلوا نٌول هللا ٔلى  هللا عليه و ٌلم اماما لهم، فقام  ٌطوج و قوج، و قتل عقق عقيق منهم هلا
 . فيها القين و ظاء فيها النظاغ القنيوي

  : قال هللا ذعالى
 .11:النعق  ( يغينوا  ما تؤنفٌهم ؼذىان هللا ال يغين ما تقوم )

  :  هكلا ذذظلى نذائط الؼنكح اإلٌالميح النهائيح في أي قولح  على الٔون الذاليح
أن  يظهن اإلٌالم منذٔنا تذؤيق ِعب ملكون من القولح و قعمهم فضال عن لاك لذذكون كذلح :أوال 

 .ٔالؼح مإهلح كافيح لقياقج القولح و الملح ذـاف هللا تِنيح
أذي يلذؤييق و الذقعيم قق  القق ذم ذكوين نظال، و لكن الِعب لم يقعمهم ،و في ؼالح عقم نيل هلا: شانيا

 اؼذماالخشالز 
 . ٌيٌذِهق كلهم أو ظلهم كما ؼقز مع الؼٌين تن علي  نضي هللا عنهما و أٔؼاته -١
 . ذِنيقهم عن الوطن -٢
 .ذفنٖ عليهم اإلقامح الظتنيح في الوطن -٣

الٔونج األولى يعذتنها الظميع فالؼا و فووا ، ولكن هلا الفالغ و الفوو ال يـلو من الـطن ، و ذققن 
  نذائظه النهائيح تؼمايح عظمح الـالفح اإلٌالميح و مكانذها ،

 من الٔونج الشانيح يعني الِهاقج فالغ تقون ـطن ،و لو اعذتنخ فِال واضؼا كما ذتقو ، و ال األولو 
فائو و ال مؼظوظ أكشن من اللين اٌذِهقوا ايمانا في هلا الٌتيل ، ففق قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و 

 (الؼقيز )موخ في طاعح هللا ـين من  ؼياج في معٔيح هللا: ٌلم
الشاني و الشالز من الٔونج الشانيح ـطين ظقا ،فان أؼقا الا لم يذظلق على ما ئيته من الِقج و .

الٔعوتح تعق نفيه عن الوطن، و فققانه كل ِيء ، و فنٖ اإلقامح الظتنيح عليه فيه، و ذعشن عن 
ذٌويح مع قوج التاطل و اذفق مع نظام المظذمع الظاهلي فقق ـاب ـيتح كتينج و قـل في الأيقيولوظيذه و

 . القنيا و اآلـنجفيـٌن ـٌنانا متينا 
  و تعق هلا ، فان اللين ٔتنوا و  أطتنوا و اٌذقاموا فال انهوام لهم وال اـفاق، تل اللين أـنظوهم 

 .و ِنقوهم و همِوهم هم الـاٌنون الـائتون المنهومون
  : ِنوط النظاغ القنيوي في القنآن الكنيم



 . و تِن هللا ذعالى تِنى النظاغ القنيوي للظهاق في ٌتيل هللا في ٌونج الٔف
  : قال ذعالى

فقال .يا أيها اللين آمنوا كونوا أنٔان هللا كما قال عيٌى تن منيم للؼوانين من أنٔاني الى هللا)
الؼوانيون نؼن أنٔان هللا آمنخ طائفح من تني اٌنائيل و كفنخ طائفح فؤيقنا اللين آمنوا على عقوهم 

 .( 14: الٔف)(فؤٔتؼوا ظاهنين
فكيف ظاء هلا الفذػ ، و قق نوي في الؼقيز أن نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم أمن أٔؼاته أن 

 . ئنعوا كما ٔنع أٔؼاب عيٌى تن منيم
  : نوايح الؼقيز كما يلي

ـموا العطاء  ) : يقول ٔلى هللا عليه و ٌلم نٌول الله ٌمعخ : قال نضي هللا عنه ،معال تن ظثل  عن  
ان ال أ، يمنعكم الفقه والؽاظح ؛ ولٍرم ترانكيه ،  ذؤـموهُ فالفبِلا ٔان نِوج في الكين ، ما قام عطاء 

فلا ذفانقوا ، أَلا اِن الكراب والٍلطان ٌيفرهقان ، فكونوا مع الكراب ؼيس قان ،  قائهجإلٌالمنؼى ا
واِن ، اِن عٕيرموهم قرلوكم ،  يقضون لكم النفٍهم ما ألنه ٌيكون عليكم أُمهاء يقضون أال أ، الكراب 

 . (أَطعرموهم أَضلوكم
 ؟كيف نٕنع ، يا نٌول الله : قالوا 
موخ في طاعح ، وؼملوا على الفّة ، نّهوا تالْمناِيه، كما ٔنع أٔؽاب عيٍى اتْن مهْيم  ) : قَالَ 

  (نواه الطتناني).الله ـيه من ؼياج في معٕيح الله
 

و قق ظاء هلا الفالغ و النظاغ في الماضي  تذضؼيح عظيمح من كذلح من المإمنين المظاهقين اللين  
اظذاووا  في طنيقهم كل الٔعوتاخ الذي اعذنضذهم و كل من ٌان على نهظهم ٌيظق النٔن و الفوو 

  .كما وظقوه
  : قال هللا ذعالى

وعق هللا اللين آمنوا منكم و عملوا الٔالؼاخ ليٌذـلفنهم في األنٖ كما اٌذـلف اللين من قتلهم )
  .55: النون   (وليمكنن لهم قينهم اللي انذضى لهم و ليتقلنهم من تعق ـوف أمنا

 . شم  أمن المٌذـلفين تتعٖ ذعليماخ ِقيقج األهميح.
 : فقال ذعالى

و أقيموا الٔالج و آذوا الوكاج . يعتقونني وال يِنكون تي ِيئا و من كفن تعق للك فؤولئك هم الفاٌقون )
ال ذؼٌتن اللين كفنوا معظوين في األنٖ و ومؤواهم النان و لتؤي .و أطيع النٌول لعلكم ذنؼمون

 .55-53: النون (المٔين
الوكاج  ان هللا أمن ههنا تاذتاع الذوؼيق الـالْ و ذنك كل نوع من أنواع  الِنك و اقامح الٔالج و ايذاء

،  
 تالغا كي نعلم تقٌائي قوج أهل التاطل و مكايقهم لنٌذعق لهم كامل اهذماماو تاإلضافح الى هلا أنه  أولى 

 . العقج، و يتقو أنهم لوو قوج ِقيقج و منج مذينح و ما هم تؤٔؼاب طاقح ال غالب لها
  : كما قال ذعالى

 .32: األؼقاف  (و من ال يظب قاعي هللا فليي تمعظو في األنٖ)
و ان قعاج الؼنكح اإلٌالميح ال يعقون النتػ و الـٌنان تمعيان القنيا، تل هم يذوكلون على هللا و 

 . يذققمون تـطى شاتذح نؼو وعق هللا تالنٔن و الفذػ
  : قال ذعالى عن فذػ المإمنين المإيقين تنٔنه و قوذه

كذب هللا ألغلتن انا و نٌلي ال ذظق قوما يإمنون تاهلل و اليوم اآلـن  يإاقون من ؼاق هللا و نٌوله و   )
لو كانوا  اتآءهم أو اتنآءهم أو اـوانهم أو عِينذهم أولئك كذب هللا في قلوتهم اإليمان و أيقهم تنوغ منه 

أولئك ؼوب هللا .و يقـلهم ظناخ ذظني من ذؼذها األنهان ـالقين فيها ، نضى هللا عنهم و نضوا عنه 
 . 22-21:المظاقلح  (اآل ان ؼوب هللا هم المفلؼون .

و تلكن هله اآلياخ نالؼظ ٌذح أمون  يذم تها القـول في ؼوب هللا و ذٔل الؼنكح اإلٌالميح عما  قنيب 
 . الى الفذػ و االنذٔان تذظاوو كل مانع و عائق و النظاغ في كل تليح و اتذالء



  . اإليقان توعق هللا أنه  ليغلتن هو  و نٌوله و ينهوم ؼوب الِيطان و ؼلفاإه لـاٌنين-١
 . عقم الذواق و الذؼالف مع من يعاقون هللا و نٌوله و لو كانوا آتائنا أو أتنائنا أو اـواننا أو عِينذنا -٢
  . اإليمان اللي يإذيه هللا تفضله و ذوفيقهاقذتاي-٣
 .  تقوج نوؼانيح من هللاىالذقو-٤
 . الذمكن من نيل منضاج هللا-٥
 االٌذٌالم لقضاء هللا تالنضا تقون أي ذنقق-٦

فيذؼقق النظاغ . القنيوي و ؼنو القوج االٌذعقاقو ال تق من اٌذكمال هله الِنوط القنآنيح الى ظانب 
 القنيوي للؼنكح اإلٌالميح

 

 

 

 

 

  الباب الرابع
  الذنظيم اإلٌالمي             

 : الذنظيم في المعنى و الذعنيف
 مناقف كلمح الذنظيم في اللغح اإلنظليويح

 
                                 organization 

معناه ذنكيب األعضاء المـذلفح و ذِكيلها و ذكوينها ، يقال لكل ظوء من أظواء الظٌم التِني المـذلفح 
 . فذِكيل هله األعضاء المـذلفح و ذكوينها هو الذنظيم أو ٔونج ؼيح للذنظيم. عضو  

 كل لنج و ـليح من ظٌم اإلنٌان ذعمل  على ذنظيمه ، و ان لعمل أعضاء ظٌم اإلنٌان في وظائفها
                   المـذلفح منكوا للذؼكم و الٌيطنج في الظٌق و نظاما لذوويعها على ذواون، و تينها ذعاون كتين ،

و ذٌاعق األعضاء في ذٔون القلب و اعمال العقل تٌنعح و،الظهاو المنكوي يذعنف على فقن أعضائه 
 .األـنى و ألمها و مِاكلها تٌنعح

الذنظيم هو عمل مظموعح من النظال نؼو هقف معين و غايح مؼققج وفق عمل أعضاء الظٌم التِني 
ان األمح المٌلمح ذنظيم أو ظماعح ،و للا قانن نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم  هله . في الظٌق تذنذيب

 . األمح تالظٌق
 : عن النعمان تن تِين نضى هللا عنه قال قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم

مشل المإمنين في ذواقهم و وذناؼمهم و وذعاطفهم كمشل الظٌق الا اِذكى منه عضو ذقاعى له ٌائن "
 . ( مذفق عليه )"الظٌق تالٌهن و الؼمى 

لكن ههنا ذنكيب أعضاء الظٌق التِنى و ذماٌكها و ذناتطها و ذعاونها مشال من أظل ذوضيػ و ذٔوين 
ذناتط المإمنين و ذوألهم و ذضامنهم، و الا وضعخ أظواء الظٌم التِني مذفذذح و مذتققج فٌقخ و 

 . المظذمع كظٌق واؼق و اإلنٌان فيه عضو من هلا الظٌق. ذعطلخ، و هكلا اإلنٌان في المظذمع 
ينهقم المظذمع و يهقم كنامح أفناقه تذفنق أعضائه و ذِذذهم  كما ذذعطل أعضاء الظٌم التِني و ذفٌق 

مذالِيح تذفنقها و ذتققها، فال تق من الذنظيم ألظل مٔلؼح ظميع اإلنٌان يذٔون هلا الذنظيم مشاليا 
تٔونج  الظٌم التِني ، مشال للظٌق منكو للٌيطنج و الذؼكم يؤمن أعضائها ،و يوفى تؼاظذها و فاقذها 
،و يٌمع ِكايذها و ؼكايذها ،و يقتن لها ما ذؼذاض اليه ،و األعضاء ذٌذٌلم لٌيطنج المنكو، و هي  ؼنج 
ذماما في ؼيوها، و يذوفن الذناتط و الذوأل تينها ،و كللك ال تق لإلنٌان من منكو للٌيطنج و الذؼكم 
يؼمي الؼقوق االظذماعيح والؼقوق الِـٔيح معا  في المظذمع ،و ال ذهضم ؼمايح الؼقوق االظذماعيح 



 . الؼقوق الِـٔيح و ؼنيذها، و ال يضع ؼفظ الؼقوق الِـٔيح و ؼنيذها ؼقوق اآلـنين و ؼنيذهم
 و يقوم المظذمع تمٌإوليذه و واظتاذه تؼق اإلنٌان، و اإلنٌان يذم مٌإولياذه و واظتاذه تؼق المظذمع ،

 و هله الٔونج ٔونج مشاليح في المظذمع انما ذوظق اإلنٌانيح و الِفقح و النؼمح في المظذمع،
و لهله الؼاظح تقأ اإلنٌان  يعيَ عيِا اظذماعيا من ققيم الومان و تنى نظاما اظذماعيا ،و يذقتله،  و 
يؼذنم قانونه تققن اإلمكان ، و تعق للك ،انه أوظق نظما اظذماعيح عقيقج ، و عاَ فيها كظٌق واؼق 
مإلف تاـذالف ألوانه، و ألٌنه، وأقيانه، و قوله، و قتائله، و ذنوع طتيعاذه، و شقاقاذه ،و عاقاذه ،و 

ذقاليقه، ولكن لم ينظػ نظام ٔنعه اإلنٌان تفكنه و ـياله، ولم ذذمكن منظمح وال ظمعيح ٔنعها اإلنٌان 
 . من أن ذمنػ الظني التِني نظاما مناٌتا ، و هلا واضػ في الذانيؿ

ؼينا ضيعخ الٌيطنج االظذماعيح ؼقوق األِـاْ و ؼنيذهم ذضييعا أشنخ آشانها في المظذمع،  فان 
المظذمع مكون من األِـاْ ،و ؼينا آـن ـنتخ الؼقوق الِـٔيح ؼقوق المظذمع و األِـاْ 

اآلـنين و ؼنيذهم ، فلم ذٌذذب اإلنٌانيح  في مكان ما، تل اٌذؼكمخ القٌوج و الوؼِيح و التهيميح في 
المظذمع كله، و الى للك ، ِاهق الظني التِني في مظذمعه في ذانيـه  نظما مشاليح كشينج ٔنعها 

  األنتياء و النٌل توؼي من هللا على اـذالف أومنذهم و أمكنذهم ،
ه الناِقون  مظذمعا مشاليا ذكون إو كان المظذمع اللي تناه نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم  و ـلفا

،  و االنذظامكظٌق واؼق تؤناي ذـذلف ألوانهم، و ألٌنهم ،و أقيانهم، و قتائلهم ، و أقاموا فيه العقل و 
 .أِاعوا فيه األمن و الٌالم  تقون ذقـل في ؼقوق اإلنٌان و ؼنيذه

ان األنتياء و النٌل كلهم ٌانوا على نفي المنهط من هللا ألظل اقامح العقل و اإلنٔاف و الٌالم و .
 األمن  في المظذمع ،

و قق ذنوع نهط العمل على اـذالف المكان و الومان ،و الا  أنقنا اليوم أن نِكل الظني التِني  ظٌقا 
 . واؼقا فال ٌتيل لنا اال اذتاع منهط ـاذم األنتياء مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم

و ان العالم كله  ليؤذين ذؼخ الـالفح على منهاض النتوج وفق تِانج النتي ٔلى هللا عليه و ٌلم ،و يذظٌق 
 . الظني التِني ظٌقا واؼقا على منهط األنتياء و النٌل عليهم الٌالم

اقامح هلا المظذمع  هقف نئيٌي للذنظيم اإلٌالمي في العالم كله  ، و ال ذوال ذذققم  الؼنكاخ و 
 .الذنظيماخ اإلٌالميح  ـطوج ـطوج نؼو هلا الهقف الكتين  في قول كشينج في العالم المعأن

الؼنكح اإلٌالميح هي مؼاولح مظموعح من النظال ألظل اقامح قين هللا في األنٖ للٌالمح في القنيا و 
 النظاج في اآلـنج وفق العقيقج اإلٌالميح ،

  و عملها الظماعي و ٔونذها الكليح هو الذنظيم اإلٌالمي ،
 الؼنكح و اإلٌالم ِيء  غين مـذلف ،. و الؼنكح ذذعلق  تاإلٌالم ذعلقا عميقا

و كللك ينذتط الذنظيم تاإلٌالم انذتاطا كتينا ، و ان اإلنٌان كائن اظذماعي يؼذاض الى الذنظيم ، و 
  اإلٌالم لإلنٌان ،

  فال اٌالم اال تالذنظيم و المظذمع و الؼياج االظذماعيح ،
و الا قني اإلٌالم و مٔاقنه النئيٌيح و األٌاٌيح و ذعليمه اذضػ لنا أن  فنٔح امذشال اإلٌالم .

 ، ِـٔيا غين مذاغ
و قعوج اإلٌالم لكافح الناي أو لللين آمنوا منهم ظميعا ،و انما يؼاٌب اإلنٌان في اآلـنج ِـٔيا، فال 

  تق له من امذشال القين و اقامذه  قتل ذلك المؼاٌتح ،
  : و لهلا ذقل اآلياخ الذاليح

  : قال ذعالى
  (21: التقنج  -(يا أيها الناي اعتقوا نتكم اللي ـلقكم و اللين من قتلكم لعلكم ذذقون)
يا أيها الناي اذقوا نتكم اللي ـلقكم من نفي واؼقج و ـلق منها ووظها و تز منهما نظاال كشينا و  )

 .1: النٌاء   (نٌآء و اذقوا هللا اللي ذٌآءلون ته و األنؼام ان هللا كان عليكم نقيتا 
. يا أيها الناي انا ـلقناكم من لكن و أنشى و ظعلناكم ِعوتا و قتائل لذعانفوا ان أكنمكم عنق هللا أذقاكم )

 .13: الؼظناخ (ان هللا عليم ـتين 
 . (278: التقنج  (يا أيها اللين آمنوا اذقوا هللا و لنوا ما تقي من النتا ان كنذم مإمنين )



 130:آل عمنان  (يا أيها اللين آمنوا ال ذؤكلوا النتا أضعافا مضاعفح و اذقوا هللا لعلكم ذفلؼون )
 . 29: النٌاء   (يا أيها اللين آمنوا ال ذؤكلوا أموالكم تينكم تالتاطل اال أن ذكون ذظانج عن ذناٖ منكم  )
يا أيها اللين آمنوا هل أقلكم على ذظانج ذنظيكم من علاب اليم ذإمنون تاهلل و نٌوله و ذظاهقون في )

  11-10: الٔف  (ٌتيل هللا تؤموالكم و أنفٌكم للكم ـين لكم  ان كنذم ذعلمون  
  14: الٔف (يا أيها اللين آمنوا كونوا أنٔان هللا  )
يا أيها اللين آمنوا اذقوا هللا ؼق ذقاذه وال ذموذن اال وانذم مٌلمون و واعذٔموا تؼتل هللا ظميعا وال )

  .103 - 102: آلعمنان (ذفنقوا 
 (و لذكن منكم أمح يقعون الى الـين و يؤمنون تالمعنوف و ينهون عن المنكن   و أولئك هم المفلؼون )

  . 104: آل عمنان
و المإمنون و المإمناخ تعضهم أولياء تعٖ يؤمنون تالمعنوف وينهون عن المنكن و يقيمون الٔالج )

 . 71: الذوتح  (ان هللا عويو ؼكيم.و يإذون الوكاج و يطيعون هللا و نٌوله أولئك ٌينؼمهم هللا 
   . 59النٌاء  (يا أيها اللين آمنوا أطيعوا هللا و أطيعوا النٌول و أولي األمن منكم )
 (وعق هللا اللين آمنوا منكم  و عملوا الٔالؼاخ ليٌذـلفنهم في األنٖ كما اٌذـلف اللين من قتلهم )

 .50:النون 
 . المٔقن الشاني للِنيعح اإلٌالميح ٌنح نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم ، و أمن فيها تالؼياج الظماعيح

الا ـنض شالشح في ٌفن : عن أتي هنينج نضي هللا عنه قال ، قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم "
 . (نواه أتو قإوق )"فليإمن أؼقهم 

 . كما اذضؼخ الؼياج الظماعيح تالؼقيز الذالي اذضاؼا
أنا آمنكم تـمي و : عن الؼانز األِعني نضي هللا عنه قال، قال نٌول هللا ٔلى  هللا عليه و ٌلم "

 " (نواه الذنملي)هللا أمنني تهن تالظماعح و الٌمع و الطاعح و الهظنج و الظهاق في ٌتيل هللا 
و تهلا الؼقيز اذضؼخ األمون األٌاٌيح للؼنكح اإلٌالميح و ذنظيمها و ٔونذها أيضا ،و لكنخ فيه 

 . أعمال الؼنكح اإلٌالميح و ٔونذها تاـذٔان و أٌلوب ظامع
لقق نفل عمن تن ـطاب نضي هللا عنه كذاب هللا و ٌنح نٌوله و نظػ فيه نظاؼا تاهنا ، و انه ققم 

  ذعنيف اإلٌالم تقوله
عن ذميم القاني نضي هللا عنه قال ذطاول الناي في التناء في ومن عمن تن الـطاب نضي هللا عنه "

فقال عمن يا معِن العنيب األنٖ األنٖ انه ال اٌالم اال تظماعح و ال ظماعح اال تبمانج وال امانج اال 
تطاعح فمن ٌوقه قومه على الفقه كان ؼياج له و لهم و من ٌوقه قومه على غين فقه كان هالكا له و لهم 

 . (نواه أتو قاإوق )" 
 . اذضؼخ في هلا األشن ٔونجالؼنكح اإلٌالميح و ذنظيمها و أمونها األٌاٌيح أيضا

نواه  )" يق هللا مع الظماعح: عن اتن عتاي نضي هللا عنه قال، قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم "
 . (الذنملي

من ـنض من الطاعح و : عن أتي هنينج نضي هللا عنه قال، قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم  "
 . (  نواه المٌلم )"فانق الظماعح فماخ ماخ ميذح ظاهليح 

فشتخ تكذاب هللا و ٌنح نٌوله اظماع ٔؼاتذه  أن ال اٌالم اال  تالظماعح ، و لكن ان الموخ تقون 
ظماعح ميذح ظاهليح،  فيظب القـول في الظماعح، و المظاهقج ألظل اقامحالقين تها و قق لكن من قتل أن 

 .الذؼنك إلقامح القين فنٖ،  و ال تق للذؼنك من الذنظيم ، فاإلِذناك في الذنظيم فنٖ
  : مكوناخ الذنظيم

 . ذذكون ذنظيماخ و مإٌٌاخ كشينج في المظذمع لمٔلؼح اإلنٌان ، فال تق لها من مكوناخ و مقوماخ
 : مشال

  أيقيولوظيح ،و هقف ، وغايح ، وتنامط و نظام العمل -١
  وعامح-٢
 أعضاء -٣
  مظال العمل -٤



و ال تق للذنظيم اإلٌالمي من هله المكوناخ، و يذِكل الذنظيم اإلٌالمي وفق العقيقج اإلٌالميح، فيذـل 
طنيق القنآن و الٌنح طنيقا مشاليا، و يظعل هقفه هقف المإمنين و غنضه غنضهم ،و يقنن من القنآن 
تنامظه و يكون منه نظام أعماله ، و يتقأ هلا الذنظيم تقياقج و نياقج ذذؤٌى  تنٌول هللا ٔلى هللا عليه و 

 . ٌلم، و ذٌين على ـطاه
 . و وعماء هلا الذنظيم تمكانح النائب عن نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم ، فال تق من الٌمع و الطاعح

  : فمكوناخ الذنظيم اإلٌالمي
  الملهب، و الهقف ، و المقٔق، و التنامط ،و نظام األعمال وفق القنأن و الٌنح -١
  الوعامح وفق القنآن و الٌنح-٢
  الٌمع و الطاعح تما يوافق القنآن و الٌنح -٣
 العالم و األنام قاطتح ،: مظال عمله  -٤

 ،  ينتشق منهالليالمكان  : االتذقائيولكن مظاله 
و الى هله المكوناخ ، مكونان اشنان يقويان الذنظيم اإلٌالمي تقوج ؼيويح ،و هو العمل تالِونى، و 

مؼاٌتح النفي ألظل ذوكيذها و أالؼها، و ٌنتؼز  أمن القياقج ،و الطاعح ،و المِونج ،و المؼاٌتح 
 . مٌذقلح في آـن هلا الكذاب

  : نمولض الذنظيم اإلٌالمي الؼقيقي
على نمولض اإلٌالم اللي أقامه ـاذم األنتياء مؼمق ٔلى هللا عليه و " الظماعح اإلٌالميح"يٌين ذنظيم 

 ٌلم و قياقذه قياقج اٌالميح نمولظيح فنيقج ،
 و  الـلفاء الناِقون هم الققوج تعق نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم،

 . و ال ققوج في ما تعقهم
وعظنا نٌول الله ٔلى الله عليه وٌلم موعظح وظلد : قال ، العهتاٖ تن ٌانيح نضي الله عنهعن 

» أؤيكم  : قال ، فؤؤِنا، كؤنها موعظح موقع؛ فقلنا يا نٌول الله، ولنفد منها العيون، منها القلوب
فعليكم ؛ وانه من يعُ منكم فٍيهى اـرالفا كصيها، وان ذؤمه عليكم عثك، ترقوى الله والٍمع والطاعح

  واياكم، عضوا عليها تالنواظم، تٍنري وٌنح الفلفاء الهاِكين المهكيين
 ( نواه أتو قوق )«  فبن كل تكعح ضاللح ، ومؽكشاخ األمون

 
 
 
 

كانخ الظماعح الذي ذوعمها نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم و ـلفائه الناِقون ظماعح اٌالميح، و 
الظماعح اإلٌالميح ذذؤلف تنمولظها ، و ذؼذلي تؼلوها ، و ذهقف الى اقامح قولح اٌالميح وفق القنآن و 
الٌنح ،و ذذم ؼوائط الؼياج الظماعيح تنظام القولح اإلٌالميح فنؼن  نؼذاض ؼاليا اليها ؼاظح ماٌح، و من 
المفهوم من الؼقيز أن الموخ ـانض الظماعح قون تيعح القياقج اإلٌالميح ميذح ظاهليح ، و ما عٌانا أن 

نفعل في هله الظنوف الؼاليح؟  و ما هي طنيقح النظاج من الموخ الظاهلي ؟ طنيقح النظاج الوؼيقج  في 
 منهاض النتوج وفق ٌنح نٌول هللا ىهله الظنوف  ذكوين ظماعح تنظال يعملون ألظل اقامح الـالفح عل

ٔلى هللا عليه و ٌلم و ـلفائه الناِقين ، و  ذكون هله الظماعح تقيلح القولح اإلٌالميح ، و يكون أمينها 
 .تقيل ـليفح القولح اإلٌالميح

تمشل هلا النظام الموقخ ذذم النظاج من الموخ الظاهلي و ؼوائط الؼياج الظماعيح،  ولذٌذـقم هله الظماعح 
واٌطح أو وٌيلح ألظل ايظاق ظماعح ؼقيقيح أـنى،  و ال يقذٔن عليها  ،و الا اقذٔن عليها فلن ذذمكن 

 .من انظاو مٌإوليح كتينج ، و نذيظح لللك ،  ذٔين هله الظماعح فنقح منؼنفح
  :  أعمال الؼنكح اإلٌالميح و مكانذها في الِنيعح
 . نٌذـقم للؼنكح اإلٌالميح ـمي  أطالؼاخ

  القعوج- ١
  الِهاقج -٢



  القذال -٣
  اقامح القين-٤
 . األمن تالمعنوف و النهي عن المنكن - ٥

ٔونج هله الكليح هي الؼنكح اإلٌالميح ،و الذنظيم اإلٌالمي هو للؼنكح اإلٌالميح ، عموما ما يٌذـقم 
الذنظيم اإلٌالمي قوذه العاملح تـطح منظمح من أظل انظاو هله األعمال ، و ٌيلعب قونا كتينا في أقاء 
مٌإوليح القعوج الى هللا و ِهاقج الؼق، و يتني عامليه  مإهلين له تـطح مؼكمح، و عليه أن يققن القوج 

المعانضح ، و يوظق طنيقح لمكافؼذها،   و يذـل لها ـطوج عمليح ، هكلا يذققم ـطوج ـطوج من أظل 
 . اظهان القين

فتعق انذٔانه و غلتذه  ينظو عمل األمن تالمعنوف و النهي عن المنكن في كافح الناي ،ولكن قتل للك 
 .ينفل هلا في قاـل الذنظيم  و الى للك ، ينظو هلا العمل ؼيشما يٌذطيع تققن اإلمكان

 
  : مكانح قياقج الذنظيم اإلٌالمي في الِنع

مكانح هله الذنظيماخ في الِنع أنها واٌطح فنيقج للنظاج من الموخ الظاهلي، و ذذمح  لمقذضياخ 
اإليمان، و هله هي تقيلح القولح اإلٌالميح و تمكانح الوناشح و  النياتح عن الظماعح الذي قاقها نٌول هللا 

 .  الناِقونإهٔلى هللا عليه و ٌلم و ـلفا
  اننا نتني المٌظق ألقاء  فنيضح من القين، و نعطيه مكانح كتينج، و علينا أن نظله ؼق اظالله،

و يذكون كل ذنظيم أو ظماعح ألظل اقامح القين كله، و الا لم يكن القين كله قائما لم ذقم الٔالج في 
. المٌظق ؼق قيامها، ألن القين ِمولي ،فتهلا يمكننا أن نقنك ما هي مكانح الذنظيم اإلٌالمي في الِنع

 . نئيي الذنظيم اإلٌالمي المنكوي هو تقيل أمين القولح اإلٌالميح
» من أطاعني فقك أطاع  : عن النتي ٔلى هللا عليه و ٌلم أنه قالنضي الله عنه  - عن أتي ههيهج "

 )«  ومن يعٓ األميه فقك عٕاني ، ومن يطع األميه فقك أطاعني، ومن عٕاني فقك عٕى الله، الله
 . ( مذفق عليه

  نئيي هلا الذنظيم هو تمكانح النائب عن نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم ،
و نإٌاء الذنظيم األقنون  ينوتون عن النئيي المنكوي ، فهم أيضا تمكانح النياتح عن نٌول هللا ٔلى 

 .  هللا عليه و ٌلم تِكل غين متاِن
  : مكانح قناناخ الذنظيم اإلٌالمي في الِنع

 و يذـل الذنظيم اإلٌالمي أيقيولوظيح القنآن و الٌنح أيقيولوظيح فنيقج له،
و يٌذـقم ظميع أعماله و قناناذه و ـطواذه ألظل ذطتيق هله األيقيولوظيح، و يققم طنيقح القنآن و 

  الٌنح أمامه قائما ، فذكون قناناذه تمنذتح أوامن القنآن و الٌنح  ما لم ذـالفهما ،
 .وال تق للذنظيم  من ذعظيم  أوامن هللا و نٌوله

، » من أطاعني فقك أطاع الله : نضي الله عنه عن النثي ٔلى الله عليه و ٌلم أنه قال - عن أتي ههيهج 
مرفق  ) «  ومن يعٓ األميه فقك عٕاني ، ومن يطع األميه فقك أطاعني، ومن عٕاني فقك عٕى الله

 . ( عليه 
 و على الظميع النضا تقناناخ الذنظيم تطيتح نفي تعق اذـال القنان،

و من لم ينضه فال فنٔح له تعق للك  إلتقاء ٌـط و ال ذعليق تٌوء ، ألن فعل هلا من مـالفح أوامن 
 . هللا و نٌوله

 
  : أهميح اإلمامح المشاليح و القياقج لاخ الوظهاخ العامح

الؼنكح اإلٌالميح ؼنكح مشاليح تما أنها ال ذهقف الى اعطاء ٌلطح  لِـْ و ال طائفح، تل ذٌعي الى 
 ِعتيح أيضا، فبن هقفها القنيوي اقامح اذظاهاخاعواو اإلٌالم و اظهانه ،و هله الؼنكح ؼنكح لاخ 

العقل و الـين في العالم  قاطتح، و اـناض عامح الناي من نتوتيح  اإلنٌان الى نتوتيح النؼمن ، و على 
العموم  كشينا ما يعطف عليها الكل و يميل اليها  اال من اٌذفاق من الفوائق و انذفع تالعوائق، و ال يلوغ 

 هلا اآلن تما أن المٌذفيقين و أعقاء القين هم أٔؼاب الٌطوج و الٌلطح،



و ٌيؤذي يوم ذنكٌن فيه منعح الٌطوج و ٌياض الٌلطح، فبلا ظاء نٔن هللا و الفذػ نأيخ الناي يقعمون 
 هله الؼنكح أفواظا ،

و يذكون تهله الؼنكح ذنظيم أيقيولوظي، و تااليقيولوظيح اإلٌالميح يعمل الذنظيم في مظال انِاء القياقج ، 
   القنان و اعقاق ـطح العمل، اذـالظمع النِطاء و ذكوينهم ، ذوٌيع الذنظيم و ذقويذه ، الذوأل العام ، و

و ال فنٔح للذٌويح في األيقيولوظيح، و ال ذنفٔل الؼنكح وال  الذنظيم عن الِعب  تبيشان األيقيولوظيح 
اإلٌالميح في ِذى المظاالخ ، وال ذفقق ٔونذها لاخ الوظهاخ العامح ، فبن األيقيولوظيح اإلٌالميح 

أيقيولوظيح لاخ وظهاخ عامح ، و  الؼنكح اإلٌالميح ذعطي كلمذها لٔالػ المضطهقين و المظلومين ،و 
 الضؼايا ذعنب عن  آالمهم و أؼوانهم ،

وان يذمكن القاعي من ذققيم ـطتح ال مؼاتاج و ال هواقج فيها ، و اظهان ِهاقج الؼق  ذذٔون آمالهم 
 و يقفون الى انذفاضاخالمٌذونج، و أمانيهم المٌذذنج، وغمومهم الكامنح، و آالمهم الـفيح ، مظاهناخ و 

و هكلا ، ان يقم نِطاء الؼنكح اإلٌالميح تمٌإولياذهم و واظتاذهم في الِعوب مـلٔين تقلوتهم . ظانته 
  يذمكنوا من انِاء ؼنكح لاخ وظهاخ عامح و لو كانوا فئح قليلح،

و ليي من الضنوني انضمام عامح الناي الى الذنظيم من كل طتقح  ليكون ذنظيما لا وظهاخ مـذلفح ، 
تل اللي من الضنوني هو اٌذعقاق  نظال  يٌينون تكل منذتح من الناي ، و يتلغون كلمح الذنظيم و 

 الؼنكح الى ظميعهم و هم يمشلونه عمال و قوال
 .249: التقنج   (كم من فئح قليلح غلتخ فئح كشينج تبلن هللا  ): كما قال ذعالى .

هله الفئاخ قليلح عققا و قوج، ولكنها قوج عاملح نِيطح و يقظح ، و لها ذؤشين  أـالقي و معنوي على ظميع 
 .طتقاخ المظذمع، فتللك غلتخ فئح كشينج

و كان  نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم تقأ  ذنظيمه تؤنتعح نهط، و  كانخ لهم آٔنج وشيقح تالؼياج 
 االظذماعيح تمكح،

 . و كان هإالء األنتعح تمكانح الممشلين لظميع طتقاخ الناي تمكح كلها
كان أتو تكن نضي هللا عنه أفضل المفكنين و المشقفين مكانح اظذماعيح آنلاك ،و كانخ ـقيظح نضي هللا 

عنها كاملح األهليح لذمشيل ظميع نٌاء المظذمع، و كانخ لاخ ٌمعح طيتح و مكانح منموقح ،و كان لها 
 .ذؤشين كتين  على النظال و النٌاء معا

و كان كللك  علي نضي هللا عنه غالما فطنا و كامل الكفاءج و الققنج على ذمشيل الِتان و الفذيان  في 
المظذمع ،و كان كللك ويق نضي هللا عنه أول من أٌلم من الموالي، فكان نمولظا في ذمشيل العتيق و 

 . األنقاء
كانخ هله القافلح المكونح من التقون الـمٌح تقياقج نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم منظمح ٔلتح لاخ 

وظهاخ مذعققج، و كانخ هله ؼنكح اتذقائيح للنتي  ٔلى هللا عليه وٌلم ،و نمولظا في الذنظيم اإلٌالمي، 
 .و هكلا ، ذلعب الؼنكح المشاليح أقوانا عامح

  : أهميح القياقج
يلعب القائق  في كل ؼنكح و ذنظيم قونا نئيٌيا،  و يذمشل للك في الؼنكح اإلٌالميح و ذنظيمها، و يعنى 

فيها تؤهميح كتنى، فبن المنذكو األٌاٌي في النظام اإلٌالمي يقون ؼول القائق، فبنه قون نئيٌي في 
 . األعمال كلها و قننخ طاعذه تطاعح هللا و نٌوله في القنآن

  :قال هللا ذعالى
 59: النٌاء   (أطيع هللا و أطيع النٌول و أولى األمن منكم  )

هل يمكننا أن نطيع هللا و نٌوله  طاعح متاِنج في كل مظال  ؟  يمكن اطاعح هللا و نٌوله في ظميع 
  :ِإون ؼياذنا اليوميح تطاعح أولي األمن منا، و لهلا قال النتي ٔلى هللا عليه و ٌلم

، » من أطاعني فقك أطاع الله : نضي الله عنه عن النثي ٔلى الله عليه و ٌلم أنه قال - عن أتي ههيهج 
مرفق  ) «  ومن يعٓ األميه فقك عٕاني ، ومن يطع األميه فقك أطاعني، ومن عٕاني فقك عٕى الله

 . ( عليه 
 " ان ِاء هللا"و ٌنتؼز هلا األمن في تاب الطاعح ذفٔيال 

  :القياقج يقول ٔلى هللا عليه و ٌلم عن أهميح



يقاذل من ، انما اإلمام ظنح : نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم قال نضي هللا عنه قال، عن أتي ههيهج 
كان عليه ، وان يؤمه تغيهه، كان له تملك أظه ، فبن أمه ترقوى الله عى وظل وعكل. ويرقى ته ، ونائه 

 ، نواه مٌلممنه 
الا ـهض شالشح في ٌفه : " نضي هللا عنه قال قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلمأتي ههيهج عن 

 نواه أتو قاوق" ، فليئمهوا أؼكهم
فمن المفهوم من هلا الؼقيز أن المٌلم ال يٌذطيع أن يعيَ تقون امام ،و قق اهذمخ  كذب العقائق ألهل 

الٌنح و الظماعح تتاب اإلمامح كؤمن أٌاٌي من اإلٌالم، و ظعل فيها تاب نٔب اإلمام وتيان مكانذه تاتا 
 مٌذقال، و قيل فيها تؤقلح ان األمح يظب عليها نٔب اإلمام ، وال فنق تين هلا الوظوب و الفنٖ ؼكما

. 
  : القليل األول

من ـلع يكاً من طاعح : عن نثي الله ٔلى الله عليه وٌلم أنه قال مانضي هللا عنهعثك الله تن عمه عن 
  ،نواه مٍلم.  ومن ماخ وليً في عنقه تيعح ماخ ميرح ظاهليح ، لقي الله يوم القيامح وال ؼعح له 

  : القليل الشاني
أما اظماع الٕؽاتح فبنهم نضوان الله عليهم أظمعوا على لىوم اقامح ـليفح لهٌول الله ٔلى الله و 

 . قتل قفنهعليه وٌلم تعك موذه 
  و من طتيعح اإلنٌان أنه ينيق أن يقذقي تمن  هو ـين و أفضل منه،

ففضل اإلٌالم انِاء الظني التِني نظاال  يقذقى تهم  .اإلٌالميح ذذمشل تطتيعح اإلنٌان  و األيقيولوظيح
 ليٌين في طنيقه

  : قال ذعالى
 ( 78: ٌونج الؼط   )"ليكون النٌول ِهيقا عليكم و ذكونوا ِهقاء على الناي "

 .  هلا هو مفهوم مذمعن من هله الـطتح
  : ذعنيف القياقج اإلٌالميح

  : ذِذمل القياقج اإلٌالميح على شالز كلماخ
  الـليفح -١
  اإلمام -٢
  األمين - ٣

  : األول
، و كيف كان " الـليفح"المٌذـلف ، كل انٌان مٌذـلف من هللا ، فلم يقال إلمام المٌلمين : معنى الـليفح 

الـلفاء الناِقون ـلفاء ؟ و اللي يفهم تعق ذمعن عميق و نظن ققيق و مقاننح أعمالهم هو  أنهم كانوا 
 .ـلفاء في شالشح معان

 .  أي أنهم أقاموا قين هللا و قاموا تذنفيل أؼكامه: ـالفح هللا  - ١
 أنظووا أعمال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم تعق موذه،: ـالفح النٌول  -٢
 . و قائق المٌلمين النئيٌي نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم و كانوا  ممشليه  
نؼن لكننا من قتل أن كل انٌان ـليفح، و  اللين أٌلموا و آمنوا من الناي يمكن أن :ـالفح المٌلمين  -٣

 .. يقوموا تمٌإوليح الـالفح
يقين ـليفح المٌلمين كل أعماله  تِكل ظماعي، و يعذني تِإونهم و يهذم تؤمونهم ،و كان  الـلفاء 

الناِقون ـلفاء في هله المعاني الشالشح، و ال تق للقياقج اإلٌالميح اليوم من أن ذلعب قون الـالفح في هله 
 .المعاني

  اإلمام  هو من يٌين في المققمح، و من يإم الناي في الٔالج فهو يذققمهم ،
  و انه ال يكون أمامهم فقط، تل يؤمن من ـلفه و يمذشل أوال تما يؤمن ته المٔلين

و الا أمن تالنكوع و الٌظوق نكع و ٌظق أوال، و الا نكع و ٌظق اذتعه اآلـنون في نكوعهم و 
 . ٌظوقهم

   :و ـاطب هللا اتناهيم عليه الٌالم  تعق نظاؼه في امذؼان اإليمان في نفٌه و أهله تقوله



  " اني ظاعلك للناي اماما "
انه امام أو ققوج  لظميع أناي العالم في نظاغ اـذتان اإليمان في .و ققوج أيضا " وعيم " معنى اإلمام هنا 

نفٌه و أهله و في طاعح أوامن هللا ، و ال ينتغي مؼاولح الؼٔول على اإلمامح و  الؼنْ على طلتها 
و " فقط ذعانٖ قوله ذعالى " وعيما " وفق ذعاليم النٌول ٔلى هللا عليه و ٌلم ، فبن كان معنى اإلمام 

تقول النٌول ٔلى هللا عليه و ٌلم في الؼقيز ،و ان كان معنى اإلمام هنا ققوج " اظعلنا للمذقين اماما 
  .فال ذعانٖ تينهما

و ال تق من ذؼقق .يمكن لكل مإمن أن يطلب و يتلل ظهقه كى يكون ققوج لآلـنين ،و يققم لللك أٌوج ،.
 . معنى هله اإلمامح و مفهومها في القياقج اإلٌالميح

 . األمين هو من يؤمن تِيء ، و من يؤذى األمن منه فهو أمين أو من أولي األمن: الشالز 
 . ان هللا هو اآلمن الوؼيق و الؼكيم الوؼيق

 "أال له الـلق و األمن" "ان الؼكم اال هلل  "
 فما هو عمل األمين هنا ؟

عمله ذنفيل ما أمن هللا ته ،و اقانج األمح المٌلمح تالقنآن و الٌنح ، و الا مكنخ اإلمامح اإلٌالميح في 
األنٖ أقامخ الٔالج و آذخ الوكاج و أمنخ تالمعنوف و نهخ عن المنكن  ، و هله األعمال األنتعح 

 .كلها من أوامن هللا ،  وأما مٌإوليح األمين فهي ذنفيل أوامنه
و يلوم نئيي القولح اإلٌالميح مواطنيه تالٔالج و ايذاء الوكاج، و ليي هلا من أمنه، تل هلا ذنفيل أمن 

نته، و ان لم يوظق أمن أو نهي من كذاب هللا و ٌنح نٌوله منٔؤا يظذهق مـلٔا و يذتع أٔول 
 .القنآن و الٌنح، و ال ؼق له و ال ـيان أن يظذهق تهواه و يطتق أمنه و  نهيه

 
  : طنيقح القياقج اإلٌالميح

و من المفهوم تعق ذمعن كتين ونظن ققيق في كيفيح  ؤول  الـلفاء الناِقين الى  القياقج  أن  اللين  
كانوا  أفضل الناي ايمانا و أِقهم ونعا و أكشنهم ذضؼيح و أنِطهم عمال  في الميقان  ظاءخ  اليهم 

قياقج العالم اإلٌالمي ، و قق أعطذهم األمح اإلٌالميح القياقج طوعا، و لم يقم أؼق منهم تؼملح ليكذٌب قعم 
 :الناي و ذؤييقهم، و نؼن نِاهق هنا معيانين النذـاب القياقج

 ، أؼقهما  ذققيم الكتين أٌوج و مشاال.
 . و اآلـن القعم الطوعي للمذققم

ذذتع هله الطنيقح في الذنظيم اإلٌالمي ،فاللين ذفانوا في عمل الذنظيم و ضؼوا تؤنفٌهم ألظله ،و يشق تهم 
 .الذنظيم شقح ذامح ينظع اليهم هلا القعم

 

 

 

 
 

يطلب الذنظيم اإلٌالمي وعامح  ذؼقق الـالفح و اإلمانج و اإلمامح، و أما نئيي الذنظيم فيكون ِـٔا 
ه األقنون فهم إنئيٌيا للؼنكح و مؼل شقح ألعضائه التانوين، و منذـتا تقعمهم الطوعي ، و أما نإٌا

 .ممشلوه،  و هو يؤـل تمِونذهم ، فبن اإلٌالم يهذم تالِونى
و هله هي طنيقح  نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم و ـلفائه الناِقين، و يذكون مظلي الِونى من 

أعضائه من أهل العلم و الـتنج و االـذٔاْ، و يٌاعق نئيٌه في اقانذه، و ذـطيط عمله،  و الذوامه 
 . تمٔاقن الذِنيع اإلٌالمي

و اإلمامح الكتنى ال ذذعقق في اإلٌالم ، فالنئيي واؼق ،ولكنه يهذم  تمظلي الِونى اهذماما تالغا، فال 
 يتقي فيه ذعٌفا و ال نوعح قيكذاذونيح كما يظهن في الؼكم الفنقي تتيئح غين اٌالميح،



و القياقج اإلٌالميح ذذـلى عن الظوانب الٌيئح للنظام التنلماني، و النئاٌي،  ولكنها ذؤـل  تالنواؼي 
 ، الؼٌنح منهما

 ، و  نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم وعيمنا النئيٌي
 و  نئيي القولح اإلٌالميح أو الذنظيم اإلٌالمي  تمكانح الـليفح له

و تعق وفاج النتي ٔلى هللا عليه و ٌلم لم ذـذْ قياقج األمح المٌلمح تقتيلح و ال طائفح وال ٔنف من 
الناي، و انما ذتنو قياقج األمح من نفٌها تمعيان القوج و األمانح ،و لقق كان  في نٌول هللا ٔلى هللا عليه 

و ٌلم أٌوج ؼٌنح للنِطاء و الوعماء ظميعا فليذققم المنذتطون تالذنظيم الى اؼذلاء هله األٌوج، فمن 
 واقخ نِاطاذه  ٔلؼخ قياقذه، فبن الوعامح ٌذظهن من النِطاء،

 عليهما الٌالم و ـاذم النتيين مؼمق ٔلى هللا عليه و ىو نتؼز عما ظاء في القنآن عن اتناهيم و موي
 . ٌلم في أؤاف الوعامح اإلٌالميح

لكن هللا ذعالى عن اتناهيم كشينا أنه كان ؼليما و ٔتونا، و ٌلم نفٌه الى هللا و نظػ في كل اـذتان 
 . اإليمان نظاؼا تاهنا

  " اني ظاعلك للناي اماما: " فؤعلن هللا ذعالى 
ان هللا أعطى أهميح تالغح لنقذتي قنوٌا و عتنا من ٌينج كفاغ اتناهيم عليه الٌالم ، و  نؤـل الذعليماخ 

 . الذاليح من ٌينذه
 . لذنك اآلتاء و لي القنتى  تققن الؼاظحاالٌذعقاقالذِقق في أمن الذوؼيق، و   - ١

  : كما ظاء في القنآن
اني وظهد وظهي للمي فطه الٍماواخ واألنٖ ؼنيفا .فلما أفلخ قال يا قوم اني تنيء مما ذِنكون )

 . 79: األنعام  (وما أنا من المّهكين 
 . اإلٌالم هلل ، المٌلم لكل أمونه -٢
  131: التقنج  (ال قال له نته أٌلم قال أٌلمخ لنب العالمين  )
  . النظاغ في كل اـذتان اإليمان -٣
 124: التقنج   (و الا اتذلى اتناهيم نته تكلماخ فؤذمهن )

انه أؼب أن يلقى في النان ،و لم يٌلم نفٌه لنمنوق، و لم يذناول عن الذوؼيق أي ذناول ،و أٌكن اتنه و 
أهله في كتن ٌنه تواق غين لي ونع و ال ماء، فلما تلغ اتنه معه الٌعي أمنه هللا أن يلتؼه تيقه ،فوقع كل 

 . أٌنذه في اـذتان كتين، شم نظػ كلهم في اـذتان ايمانهم
يلوم للقياقج اإلٌالميح أن ذذؼلى تهله الٔفاخ الشالشح للذقتل عنق هللا ،و من المعلوم أن اللين يـفقون في 

اـذتان ايمانهم لن يققنوا على قياقج هله المهمح الكتينج ،و من ٔفاخ موٌى عليه الٌالم أنه كان قويا و 
تعق هلا ، لما  أعطاه هللا النتوج و أمنه أن يلهب الى فنعون قعاه تؤمون مـٔؤح ، هلا القعاء .أمينا 

 . أٌوج أتقيح للقياقج اإلٌالميح في كل ومان
  : كما ظاء في القنآن

 قال نب اِهغ لي ٔكني ويٍه لي أمهي)
واؼلل عقكج من لٍاني يفقهوا قولي واظعل لي وويها من أهلي هانون أـي اِكق ته أوني وأِهكه في 

 35- 25: طه   (أمهي كي نٍثؽك كصيها ونمكهك كصيها انك كند تنا تٕيها
 . و نذووق تاألمون الذاليح من هلا القعاء

ِنغ الٔقن يعني العلم الواضػ تالمٌإولياخ و الواظتاخ و عقم الذنقق و الذضايق من أقاء : االول 
المٌإولياخ و المهماخ ، و من المعنوف أن فنعون كان ملكا ظتانا و لا ٌلطح ِقيقج و ٌطوج عنيفح 
،و كان موٌى عليه الٌالم ال يملك ماال و ال ٌلطح ، فؤمنه هللا ذعالى أن يلهب الى فنعون تالقعوج و 

 . كان من الضنوني أن يذضػ أمنان لموٌى عليه الٌالم قتل لهاته اليه
 .  في أنه على الؼق ،و المعنفح الواضؼح تكيفيح اقامح هلا الؼقاالِذتاهعقم الذنقق و  -١
 . اإليقان الناٌؿ تؤن قوج فنعون ٌذهلك تما أنها قوج التاطل و ان  كانخ قوج مذظتنج ظاهنج -٢

يٌذعق القاعي أن يواظه كل نوع من األـطان المؼققاخ قائما ، و يٌذلم  التاليا و .ذيٌين األمن : الشاني 
النوايا اتذالء من هللا ، و ال يذمنى الهول و المٔائب و الفظائع تِكل أطناعي، تل يؼاول أن يؼل 



 . و يٌذعين تاهلل عليها ،االٌذطاعحالمِكلح تٌهولح تققن 
  : و  قال هللا  ذعالى

نتنا ال ذؽمل علينا أهاً كما ؼملره على المين من قثلنا نتنا وال ، نتنا ال ذئاـمنا ان نٍينا أو أـطؤنا )
ٌونج (ذؽملنا ما ال طاقح لنا ته واعف عنا واغفه لنا وانؼمنا أند موالنا فانٕهنا على القوم الكافهين 

 . 86: التقنج 
  : و ظاء في الؼقيز

 ال ذّكقوا  : كان يقول - ٔلى الله عليه وٌلم - أن نٌول الله - نضي الله عنه - وعن أنً تن مالك "
فرلك تقاياهم في ، فّكق الله عليهم ، فبن قوما ِكقوا على أنفٍهم ، على أنفٍكم فيّكق الله عليكم 

 . نواه أتو قاوق" . الٕوامع والكيان ونهثانيح اتركعوها ما كرثناها عليهم 
  : و في ؼقيز آـن

» يٍهوا وال ذعٍهوا وتّهوا وال  : قال   ٔلى هللا عليه وٌلم وعن أنً نضي الله عنه عن النثي
 مرفق عليه، «  ذنفهوا 
ؼل عققج من اللٌان ، يكون لٌان القاعي طتقا لفهم عامح الناي ، و يذؼقز تكلمح أيقيولوظيذه : الشالز 

وال يذناول عن أٔوله تمقذضى الؼال و الومان و المكان ، وال يـفيها ، و يذؼقز تطنيقح يفهمها 
كشينا ما يعطي . المـاطتون توضوغ ، و أما الوعيم فيوظه الكالم الى الِعب و يكون طتقا لفهمهم 

  الوعيم ذعليماخ  لنِطائه ؼين اقانج الذنظيم،  فلذكن الذوظيهاخ  ؼينئل وفقا إلقناكهم
ذنظي النفقاء األمناء ،و اٌذـناض األٌتاب و الطنق إلنظاو المٌإولياخ ذماما، و اٌذـقامها : الناتع 

 . اٌذـقاما ظيقا
و كان عيٌى عليه الٌالم وظق الؼوانيين أنٔانا ٔاققين ، و كللك كان نٌول هللا ٔلى هللا عليه و 

 عشمان و على و المهاظنين و األنٔان و ظمعا غفينا من ٔؼاتذه نضوان وٌلم ألفى أتا تكن و عمن 
 . هللا عليهم أظمعين أنٔانا له مـلٔين

ال يكون اذـال النفاق الشقح ألظل ذوطيق قياقج الفنق ،وال الٌذمالذهم اليه،  تل يكون ألظل انظاو  - ٥
 . األعمال لمنضاج هللا، فبلا ذم ذظهيو النإٌاء و النِطاء ٌتؼوا تؼمق هللا و لكنوه كشينا

لقق كان لنا في ـلق نٌولنا ٔلى هلل عليه و ٌلم أٌوج ؼٌنح، و يؼذوي ـلقه  القنآن كله، فبن القنآن هو 
 .ـلقه، و كان قنآنا يمِي على األنٖ

 .تين هللا ذعالى من أؤافه ٔلى هللا عليه و ٌلم أنه وعيم نئيٌي في الؼنكح
  : و قال ذعالى

يا أيها النثي انا أنٌلناك ِاهكا ومثّها ونميها وقاعيا الى الله تبلنه وٌهاظا منيها وتّه المئمنين تؤن )
 (لهم من الله فضال كثيها وال ذطع الكافهين والمنافقين وقع ألاهم وذوكل على الله وكفى تالله وكيال 

 48- 45: األؼواب
 . لقق تينخ اآليح موايا أفضل وعيم لكل ومان

  : و  يؤـل من اآليح مما يلي
أنه ِاهق للؼق يقين أٔؼاته في طنيق اإلٌالم، و يعلمهم ،و يضنب األمشال لللك، و ال يكذفي : اوال 

 .تاألمن و النٔيؼح فقط
تعىيل الصواب في الكنيا و اآلـهج و النٕه و الرمكين و الصناء الؽٍن في أنه يتِن المإمنين :  شانيا

   .اٌرقاموا على طهيق الله ذعالىكانوا الكانين ان 
 .   و يققم هله المهمح تقول ؼٌن ملإه المؼتح و النؼمح ليِعن أٔؼاته تذوق و ِوق الى اإلٌالم

توعيك الله ا ممكه, نميه لكل من عانٖ كلماخ الله أو نفضها أو عاقاها أو ذكاٌل عنها أنه : شالشا 
هكلا ذتقو تين فعله الذتِين و اإلنلان ِـٔيح ملذومح ال تق . للكافهين و المنافقين و العٕاج تنان ال ذطاق

  . منها إلقانج المظذمع التِني
هله نقاط نئيٌيح تينذها . أنه قاع الى هللا ،و كانخ اقانج ؼنكذه و ذنظيمه لذؼقيق القعوج الى هللا: ناتعا 
   .  األيح



 
  : و قال ذعالى

يوٌف   (قل همه ٌثيلي أقعو الى الله على تٕيهج أنا ومن اذثعني وٌثؽان الله وما أنا من المّهكين)  
 :78  . 

و ظاءخ هله الموايا األنتعح في اآليح الٌاتقح لذعنف تالنتي ٔلى هللا عليه و ٌلم و ذتين عمله ، و قق 
  أمام الكفان و المنافقين، و ال يتالي تظلمهم و ألاهم ، تل يذوكلاالٌذكانحأمن في األيح تعقم اإللعان و 

 . و من يذوكل على هللا  فهو ؼٌته.على هللا 
  : و قال ذعالى

فبن ذولوا  وف نؼيم إلقك ظاءكم نٌول من أنفٍكم عىيى عليه ما عنرم ؼهيٓ عليكم تالمئمنين ن )  
 .129- 128: الذوتح (عليه ذوكلد وهو نب العهَ العظيم، فقل ؼٍثي الله ال اله اال هو

  و ـاطب هللا نٌوله أيضا تضنونج النؼمح
فتما نؼمح من هللا لنخ لهم ولو كنخ فظا غليظ القلب النفضوا من ؼولك فاعف عنهم واٌذغفن لهم  )

 128: آل عمنان   (وِاونهم في األمن فبلا عومخ فذوكل على هللا ان هللا يؼب المذوكلين 
 . شم من ٔفاذه ٔلى هللا عليه و ٌلم  ذتِين  المإمنين تؤن لهم من هللا  فضال كتينا

 
  : معنفح النٌول من ـالل آـن أيح من ٌونج الذوتح

انه يؼون لكآتاخ الناي و آالمهم من ٌويقاء  الفإاق، و ئيته الغم و الهم، و يِغله النظن و الفكن  - ١
 .،كيف يويل هله األؼوان  و األِظان

  انه يذفكن كل ؼين كيف يعيَ اإلنٌان في قعح و ؼٌنح في القنيا و اآلـنج -٢
  و ذطيب نفٌه تنفع الناي و ذنذاغ مهظذه تنفعهم، فبنه نؼمح للعالمين

 . انه نإوف نؼيم  تالمإمنين، لين الظانب، طيب الـاطن ،ظميل المِاعن، لطيف العتانج -٣
 عاقج ما يكون النظل النإوف ضعيف النفي، و لكن كان نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم عكي للك -٤
. 

كان يذوكل ٔلى هللا عليه و ٌلم و النإٌاء من أمذه على هللا ؼق الذوكل فنوقهم هللا شقح النفي و قوج 
التهظح، فال يتالي هوالء تِيء من القنيا  لمواظهح ٌائن قواذها، و ال ينقْ للك ِيء من شتاذهم وان 

 . اظذمعخ القنيا كلها عليهم
  : و ظاء في ٌونج  آل عمنان

 . أنه نقيق القلب و لين الفإاق -١
 . ليي فظا غليظ القلب -٢
 . أنه يذظاوو عن أٔؼاته و يٌذغفن لهم -٣
  أنه يِاونهم -٤
 . فبلا عوم على ذنفيل أي قنان يذوكل على هللا -٥

  : و ظاء في ٌونج الفذػ عن ٔفح أٔؼاب نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم
  هو المي أنٌل نٌوله تالهكى وقين الؽق ليظههه على الكين كله وكفى تالله ِهيكا  )

مؽمك نٌول الله والمين معه أِكاء على الكفان نؼماء تينهم ذهاهم نكعا ٌعكا يثرغون فضال من الله 
 . (29- 28: الفذػ   (ونضوانا ٌيماهم في وظوههم من أشه الٍعوق 

 فتنٔن من هللا يذم اٌذـقام هاذين الٔفذين المذواويذين تالضتط،. و قق اظذمعخ هنا الِقج و النؼمح 
 . و ينون نكعا ٌظقا يتذغون فضال من نتهم و نضوانا

و كان نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم عليه منتع هله الٔفاخ الؼميقج الذي أٌلفنا ، فينتغي لنإٌاء 
  الذنظيم اإلٌالمي أن يذتعوا هله األٌوج الؼٌنح ققن االٌذطاعح

 :يقولنٌول الله ٔلى الله عليه وٌلم نضي هللا عنه قال ٌمعخ عن عوف تن مالك "
ـيان أئمركم المين ذؽثونهم ويؽثونكم ويٕلون عليكم وذٕلون عليهم وِهان أئمركم المين ذثغضونهم 

ما أقاموا فيكم الٕالج ،  ويثغضونكم وذلعنونهم ويلعنونكم قيل يا نٌول الله أفال نناتمهم تالٍيف فقال ال



  نواه مٌلم"والا نأيرم من والذكم ِيئا ذكههونه فاكههوا عمله وال ذنىعوا يكا من طاعح
و ، وظعل المال في ٌمؽائهم ، و قضى تينهم علماإهم ، الا أناقالله تقوم ـيها ولى عليهم ؼلماءهم  - "

أـنظه  )" وظعل المال فِي تفلائهم ، وقضى تينهم ظهالهم ، الا أناق تقوم ِها ولى عليهم ٌفهاءهم 
 . (القيلمي

» ان  : يقول ٔلى هللا عليه و ٌلم اني ٌمعد نٌول الله ، أي تني: فقال ، قـل على عثيك الله تن وياق 
مؼمق ٔلى هللا اظلً فبنما أند من نفالح أٔؽاب : فقال له ، « فبياك أن ذكون منهم ِه الهعاء الؽطمح 

 ( نواه مٍلم )وهل كاند لهم نفالح انما كاند النفالح تعكهم و في غيههم  : فقال عليه و ٌلم 
  أتي ٌعيك الؽٍن الثٕهي أن عائم تن عمهوو عن 

اللهم من  : يقول في تيري هما هلل ٔلى هللا عليه و ٌلم عنها قالد ٌمعد نٌول اهلل وعن عائّح نضي ا
نواه "  ولي من أمه أمري ِيئا فّق عليهم فاِقق عليه ومن ولي من أمه أمري ِيئاً فهفق تهم فانفق تهم 

  مٌلم
عن عائِح نضي هللا عنها قالخ قـل نهط من اليهوق على نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم فقالوا  "

ففهمذها  فقلخ و عليكم الٌام و اللعنح قالخ فقال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و : الٌام عليكم قالخ عائِح 
ٌلم مهال يا عائِح ان هللا نفيق يؼب النفق في األمن كله  فقلخ يا نٌول هللا أو لم ذٌمع ما قالوا قال 

 نواه التـاني" .نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم قق قلخ و عليكم
ان الله نفيق ،  يا عائّح  : أن نٌول الله ٔلى الله عليه و ٌلم قال - نضى الله عنها - عائّح عن 

  نواه مٍلم.  و ما ال يعطي على ما ٌواه ، و يعطي على الهفق ما ال يعطي على العنف ، يؽة الهفق 
عن ظنين تن عتق هللا نضي هللا عنه قال ٌمعخ نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم يقول من يؼنم النفق "

  نواه مٌلم" يؼنم الـين كله 
ٔلى - ما ـيه نٌول الله : أنها قالد - ٔلى الله عليه وٌلم - ووض النثي نضي هللا عنها عن عائّح  "

، كان أتعك الناي منه ، فبن كان اشما . ما لم يكن اشما ، في أمهين قط اال أـم أيٍههما - الله عليه وٌلم 
مذفق  )" فينرقم لله تها، اال أن ذنرهك ؼهمح الله ، لنفٍه - ٔلى الله عليه وٌلم - وما انرقم نٌول الله 

  ( عليه
» يٍهوا وال ذعٍهوا وتّهوا وال  : قال ٔلى هللا عليه و ٌلم وعن أنً نضي الله عنه عن النثي "

 (مرفق عليه)" «  ذنفهوا 
» ال ذغضة  : أؤني قال : ٔلى هللا عليه و ٌلم أن نظالً قال للنثي نضي هللا عنه  أتي ههيهج عن  

  نواه الثفاني، «  » ال ذغضة  : قال ، « فهقق مهاناً 
ال ينتغي للنظل أن يؤمن تالمعنوف وينهى عن المنكن ؼذى يكون فيه شالز ـٔال نفيق تما يؤمن ،   "

  " أـنظه القيلمي" عالم تما ينهى ،عاقل فيما ينهى 
 . أـنظه القيلمي" الا أناق هللا تعتق ـينا ظعل له واعظا من نفٌه يؤمنه و ينهاه  "

و قق نوي كشين من األؼاقيز المملوءج تالنٔػ و اإلنِاق و الوعظ  من نٌول هللا ٔلى هللا عليه و 
ٌلم، و تين هللا ذعالى في القنآن  ـلقه و ٔفذه ذفٔيال، و قق ؼققها في ؼياذه ، و أمن  أٔؼاته تؤن 
يهذموا تها و يتلغوها  الى اآلـنين ، و من الوهم و الفكن الـاطئ في مظذمعنا أنه ال ذذقوى ِـٔيح 
الوعماء و النإٌاء  ان لم يذِققوا ، فعاقج ما يكون هإالء النظال مذظتنين و مذٔلتين ،و ال نوال  

 نوعم أن األِـاْ األِقاء لوي ِـٔيح قويح ،
و من هو اللي أفضل من نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم ذؤشينا و نفولا ؟ ليي تمظنق ميوان القين فقط، 

منيكي قق أقنض  نتينا و ؼتيتنا ٔلى هللا عليه األكاذب ال اهاهو لتل هو ـين األناي تمعيان القنيا أيضا،  
 . وٌلم في أعلى قائمح مئح ِـٔيح مإشنج تالعالم قتل أيام

تمكانح النياتح عن نٌول - و نإٌاء الؼنكاخ اإلٌالميح و مٌإولوها  و  يكون وعماء القول اإلٌالميح
هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم و ذمشيله فلن يذـلوا  لينين و موٌوليني ققوج لهم، تل يظب عليهم أن يظعلوا 

 . مؼمقا نؼمح العالمين ٔلى هللا عليه و ٌلم ققوج وؼيقج لهم
أنؼم أمذي : " قال عنه نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم . فكيف نققن ـين ٔؼاتذه أتا تكن نضي هللا عنه

 " أتو تكن



كان أتو تكن نضي هللا عنه أفضل الناي تعق األنتياء و النٌل ، و كان  نقيق القلب و نإوف الفإاق ، 
فهل كان ذؤشينه الِـٔي قليال مع أنه كان أنؼم الناي ؟ ألم يظهن ذؤشينه و نفوله تعق ما لؼق النتي 

ٔلى هللا عليه و ٌلم تنفيقه األعلى ؟ ألم يلعب قونا كتينا في مكافؼح مٌيلمح الكلاب و مانعي الوكاج 
 في للك الوقخ ؟

 و كان عمن نضي هللا عنه ِقيق القلب في أوامن هللا و نواهيه كما قال عنه النتي ٔلى هللا عليه  و ٌلم
:" 

و قق نوي من الذانيؿ أن تعٖ الٔؼاتح نضوان هللا عنهم اعذنٖ على " و أِقهم في أمن هللا عمن 
اٌذـالف أتي تكن نضي هللا لعمن تن الـطاب نضي هللا عنه لِقذه و غلظذه ، فقال أتو تكن نضي هللا 

" عنه لو أفضي اليه األمن لذنك كشينا مما عليه ، و تعق ذولي عمن نضي هللا عنه أمن الـالفح قعا  هللا 
  " اللهم اني ِقيق فليني

 .الـالفح و قق ؼقق هلا النظل الِقيق الٔعب نقذه و نؼمذه في معاملذه مع ِعته في انظاو مٌإوليح
 : ما هو الطنيق لؼياوج ذلك الٔفاخ المفضلح

و ؤف هللا ذعالى عقج ٔفاخ لنٌوله في القنآن ، و لكن نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم موايا عقيقج 
 ألٔؼاته، و أعطى هله الٔفاخ و الموايا أهميح تالغح، و أمن أمذه لذذميو تها، فكيف نذٔف تها  ؟

ان هللا ذعالى أعطى نٌوله ذعليماخ و انِاقاخ ألظل اذمام مٌإوليح النٌالح، فال تق لنا من أن نذتعها،  
 .فالٌتيل الوؼيق لنا أن نذؼلى تها

  . و قق تينخ هله اإلنِاقاخ و الذوظيهاخ في ٌونج المومل و ٌونج المقشن
 : فبليك أوال ٌنق الظوانب الذنتويح من اآلياخ األول من ٌونج المومل.
 قيام شلز الليل أو نٔفه أو قليل منه   لمنضاج هللا -١
  كانخ الذالوج في الٔالج أو ـانظها.ذنذيل ذالوج القنآن و فهمه  -٢
 . لكن هللا ذعالى في ـالل أِغال النهان  -٣
 . االنقطاع الى هللا و اإلناتح اليه و االنفٔال عن الـالئق -٤
 . ان هللا نب المِنق و المغنب و ال اله اال هو، فال ذوكل اال عليه ، وال وكيل اال هو -٥
 . الٔتن على ما يقول المعانقون -٦
 .  ظقالهم تالذي هي أؼٌن ، و اإلعناٖ عنهم  -٧
 . ذفويٖ أمنهم الى هللا ذعالى -٩

  : أما الظوانب الذنتويح الذي تينذها اآلياخ األول من ٌونج المقشن فمنها
   . الذوظيه الى الذهيئح للقيام تالمٌإولياخ في مضامين ِذى -١
 انلان الظني التِني تعواقب النظام االظذماعي الالقيني و الشقافاخ و الؼضاناخ الالقينيح -٢
   القعوج تذغيين الوضع الؼالي تؼاكميح هللا ذعالى -٣
ذؼلي القاعي تموايا ظلاتح ظاهنج و تاطنح من النظافح و الطهانج ، و ؼٌن الٌلوك و الـلق ،و  -٤

 . ٔالغ القلب و وكاء النفي
 . اظذناب األفعال القاعيح لعلاب هللا و االؼذناو منها -٥
 . عقم االٌذِناف تهله الٔفاخ الؼميقج لمنافع الناي القنيويح و نيح وظه هللا ذعالى فيها -٦

 :الواظتاخ األٌاٌيح للوعامح
ذذمشل الوعامح اإلٌالميح مكانح النياتح عن نٌول هللا ٔلى هللا عليه وٌلم فواظتاذها ما أوظب هللا ذعالى  

  : على نٌوله تالقيام تها ، و أعماله األٌاٌيح كما ظاء في القنآن
نتنا واتعس فيهم نٌوال منهم يرلو عليهم آياذك ويعلمهم الكراب والؽكمح ويىكيهم انك أند العىيى )

 129: التقنج  (الؽكيم
  : في آيح آـنى و
هو المي تعس في األميين نٌوال منهم يرلو عليهم آياذه ويىكيهم ويعلمهم الكراب والؽكمح وان كانوا من )

 .2:  الظمعح (قثل لفي ضالل مثين
  : في اآلياخ الٌاتقح و لكن هللا ذعالى أنتعح أعمال لنٌوله  



  قناءج القنآن على الناي -١
 . ذطهينهم من العقائق الفاٌقج و األـالق الٌيئح -٢
  ذعليم القنآن -٣
 ذعليم الٌنح -٤

 واللين ينيقون أن  يقوموا تمهمح نٌول هللا ٔلى هللا عليه وٌلم فعليهم أن ينظووا هله األعمال،
و ٌيذم ذـطيط ظميع  األعمال و األنِطح و نظامها ألظل انظاو هله المهماخ، فمن المقذضياخ المٌلمح 

القلوب ،و  لقى األلهان و العقول أن الذنظيم ينتي نظاله تذنتيح قويح يوقاقون ايمانا و عمال، و ذطهين
للنفوي ،و ينذقون تؼٌن الٌلوك و الـلق ، و يقنتهم على علوم القنآن والٌنح، و يمننهم على  ذوكيح

  . أؼكامها تطنيق واقعي، و هكلا ينظػ أي ذنظيم  في ذكوين نظال مؤهلين تتيان القنآن
  : ذناتط الوعيم مع النِطاء

 . ليي انذتاط وعيم الذنظيم اإلٌالمي مع نِطائه مشل انذتاط المقين تموظفيه
ه تبـاء و ؼب و عطف، و يعظمه النِطاء ءهلا االنذتاط آٔنج األـوج و المؼتح ، يقين الوعيم نِطا

  : اننا ننى الفنوق الذاليح تين المقين و الوعيم.ذعظيم األـوج 
 .عاقج ما يعامل المقين موظفيه تغلظح و ِقج، و الوعيم يعامل نِطائه تنفق و لطف -١
 . المقين يعذمق على القانون والٌياقج، و الوعيم يٌذنق على ذهنئح أٔؼاته و نِطائه،  و ؼٌن ظنهم -٢
المقين ينِئ الـوف و النهتح في قلوب من ذؼذه من الموظفين ،والوعيم يظعل الِوق و النغتح في   -٣

 . أفئقج أٔؼاته و نِطائه
ذوظق كلمح األنانح في كالم المقين كشينا و ذنطق منانا، ولكن الوعيم يعمل تالكل و يذكلم تالظميع و  -٤

 . "انا"تقون "  نؼن " ينطق كلمح
  يؤمن المقين موظفيه تاهذمام الوقخ، و  الوعيم يعذني نفٌه تالوقخ أوال - ٥
المقين يِكو موظفيه و يظعلهم في االضطناب و االنوعاض، و الوعيم ال يِكوهم، تل  يهقأهم ؼينما  -٦

ينذاتهم الهم و الغم ،و ذؼل تهم التليح و الِقج ،و يٌليهم ذٌليح ،و يؼاول أن يويل عنهم كل نوع من 
   .القلق

 المقين يقول تفيه كيف يذمون أعمالهم، و الوعيم يقل و ينِقهم الى  طنيقح عملهم تفعله -٧
المقين يؼقز الضغط في انظاو العمل، فيٌذٔعب العمل الهين، و الوعيم ينغتهم و يؼنضهم،  - ٨

 . فيٌهل لهم العمل الِاق، و ال يٌذعٔي عليهم العمل الشقيل
  "الهتوا اآلن" يقول المقين تعق انذهاء العمل - ٩

 .هيا نلهب اآلن ظميعا" و الوعيم يقول تعق اذمام العمل 

 

 

 الباب الخامس

 الطاعح

ما هي الطاعح؟  الطاعح هي ـضوع و انقياق إلناقج اآلـنين و فعل ما يؤمن ته عن نضى تقون ممانعح، 

 . و نؼن نظق كلمح طاعح في القنآن و الٌنح و ضقها معٔيح أو عٔيان. و ال ذكون اال عن أمن

 . الطاعح الؼقيقيح فهي امذشال أوامن هللا و اظذناب نواهيه ،و هو على كل ِيء ققين و أما

 ، فالطاعح هي الواظب الوؼيق لإلنٌان ، و مهمذه الالومح ،و هله هي العتاقج

  : و ٔونج هله الطاعح.

    .59: النٌاء  (يا أيها اللين آمنوا أطيعوا هللا و أطيعوا النٌول و أولي األمن منكم )

» من أطاعني فقك  : قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم   '  قالنضي الله عنه - أتي ههيهج عن  "

" ومن يعٓ األميه فقك عٕاني، ومن يطع األميه فقك أطاعني، ومن عٕاني فقك عٕى الله، أطاع الله



 ( مذفق عليه )

  . فاذضػ تالقنآن و الٌنح أن طاعح هللا ذذم تطاعح نٌوله، و ذذم طاعح النٌول تطاعح أولي األمن

أما طاعح هللا و نٌوله فهي ِاملح و عامح تقون قيق و ال ِنط، ولكن طاعح  أولي األمن  مؼٔونج و 

 . مقيقج من هللا و نٌوله

 . ما هي عالقح الطاعح مع اإلٌالم

 .اإلٌالم و الطاعح واؼق و غين مـذلف في المعنى ،و كللك القين و الطاعح يذناتط تعضهما تتعٖ

 .االنقياق و الـضوع و كللك معنى الطاعح: اإلٌالم معناه .

 و ان للقين أنتعح معاني و منها الطاعح ،

و  يعنٖ القين و اإلٌالم أيقيولوظيح ِاملح و نظاما عاما للؼياج، فلهما معنى ماقي و ؼنفي،  و نؼن  

نفهم معناهما تعق نظن ققيق و فكن عميق في مقذضياخ اإلٌالم و هو الطاعح،  فنقول ان اإلٌالم هو 

 . الطاعح، و الطاعح هي اإلٌالم، و القين هو الطاعح، و الطاعح هي القين

  . فال قين و ال اٌالم لمن ال طاعح له و لو كان من العتاق و الوهاق، فبن الطاعح هي نوغ اإلٌالم

  : أهميح الطاعح و ضنونيذها

 . 150: الِعناء  (فاذقوا هللا و أطيعون): قال هللا ذعالى 

 . فقق ألوم هللا ذعالى هنا طاعح نٌوله مع ذقواه و  كشن ذكنان هله اآليح في الٌون المكيح

  : و قال ذعالى

يا أيها المين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الهٌول وأولي األمه منكم فبن ذناوعرم في ِيء فهقوه الى الله  )

   59: النٍاء  (والهٌول ان كنرم ذئمنون تالله واليوم اآلـه للك ـيه وأؼٍن ذؤويال 

  : و في آيح أـنى

انما كان قول المئمنين الا قعوا الى الله ونٌوله ليؽكم تينهم أن يقولوا ٌمعنا وأطعنا وأولئك هم  )

   51: النون  (المفلؽون 

  : و في آيح أـنى

وما كان لمئمن وال مئمنح الا قضى الله ونٌوله أمها أن ذكون لهم الفيهج من أمههم ومن يعٓ الله  )

 36: األؼواب  (ونٌوله فقك ضل ضالال مثينا 

الٍمع والطاعح على :  عن النثي ٔلى الله عليه وٌلم قالعنهما نضي الله تن عمن عثك الله عن " و 

  ( مذفق عليه )" المهء المٍلم فيما أؼة وكهه ما لم يئمه تمعٕيح فبلا أمه تمعٕيح فال ٌمع وال طاعح

تايعنا نٌول الله ٔلى الله عليه وٌلم على الٍمع : عن عثاقج تن الٕامد نضي الله عنه قال" و 

وعلى أشهج علينا وعلى أن ال نناوع األمه أهله اال أن ذهوا ،العٍه واليٍه والمنّط والمكهه  والطاعح في

 )كفها تواؼا عنككم من الله ذعالى فيه تههان وعلى أن نقول تالؽق أينما كنا ال نفاف في الله لومح الئم 

  "(عليهمرفق 

و أقنكنا أهميح الطاعح و ضنونيذها في مضامين ِذى للؼياج االظذماعيح تاآلياخ القنآنيح و األؼاقيز 

 . الملكونج

  .و كللك شتذخ ؼقيقذها في عالم الؼيوان

ذٌذنق أعمال المإٌٌاخ األٌاٌيح على طاعح عامليها،   فال ذقان  أٌنج ٔغينج  تقون طاعح أفناقها ،  

فالطاعح الا ذلعب  قون القوج النوؼيح في كل ؼنكح و ذنظيم، و قق اهذم اإلٌالم تالذهليب ،و الذنتيح ،و 

الطاعح، اهذماما كتينا ،و ما نناه من انكان أهميح الطاعح في اإلٌالم لقى كشين  من الناي غين ٔؼيػ 

،  



و لم يقذٔن االهذمام تالذهليب و الطاعح على اإلٌالم  فقط تل هو معذنف ته و ضنوني أيضا ـانض 

  اإلٌالم و لقى غين المٌلمين

و ال  تق من عنضها الن على قاقج الؼنكح اإلٌالميح و نِطائها إلوالح النيتح و المنيح و الِك  عن 

  .قلوتهم

 هللا اتؤن يطيعو.هم و ذمكينهم على  العالمين في ٌونج النون نو قق نتط هللا ذعالى غلتح المٌلمين و ظهو

  . و نٌوله ؼق الطاعح

  : قال هللا ذعالى

انما كان قول المئمنين الا قعوا الي الله ونٌوله ليؽكم تينهم أن يقولوا ٌمعنا وأطعنا وأولئك هم )

 51: النون (المفلؽون ومن يطع الله ونٌوله ويفُ الله ويرقه فؤولئك هم الفائىون

  .و هله الطاعح الـالٔح  مفذاغ النظاغ والفالغ

  : عواقب انعقام الطاعح

  : قال هللا ذعالى

 33: مؼمق  ( يا أيها المين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الهٌول وال ذثطلوا أعمالكم  )

و من المفهوم تالناتطح الٌاتقح من هله اآليح و ؼالح نوولها  أن عقم الطاعح يتطل ظميع األعمال ،و من 

الناي من كانوا ئلون ـلف نٌول هللا ٔلى هللا عليه وٌلم و الا قيل لهم انفنوا للظهاق نفضوا أن 

 .  ينفنوا فؤظهن هللا نفاقهم

  : قال ذعالى

 . 96: الذوتح  (فبن ذنضوا عنهم فبن هللا ال ينضى عن القوم الفاٌقين  )

 . و من المفهوم من هله اآليح أنه تعقم الطاعح يؼنم من  منضاج هللا

  : و قال في آيح أـنى

 . 54: النون  (و ان ذطيعوه ذهذقوا و ما على النٌول اال التالغ المتين  )

 . و قق أِان ذعالى الى أن الطاعح ذظلب الهقايح و عقم الطاعح ذؼنم منها

و من ـنض من الطاعح : " و عن أتي هنينج نضي هللا عنه قال ، قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم 

  ( مٌلم)" و فانق الظماعح فماخ ماخ ميذح ظاهليح 

 .  عاقتح عقم طاعح الٌلطان و مفانقح ظماعح اإلٌالم  ميذح ظاهليحأنو قق شتخ في هلا الؼقيز   

  .فمن ال طاعح له فهو ـانض الظماعح

من كنه  من أمينه ِيئا : عن اتن عتاي نضي هللا عنه قال ، قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم  "

 . ( مذفق عليه )" فلئتن فبنه من ـنض من ٌلطانه ِتنا ماخ ميذح ظاهليح 

 . و قق لكن في هلا الؼقيز أن عاقتح الـنوض من طاعح الٌلطان ميذح ظاهليح

 .  فمن ال طاعح له فهو ـانض الظماعح

من ـلع يكا من "  : يقول ٔلى هللا عليه و ٌلم  ٌمعد نٌول الله : نضي الله عنهما قال عن اتن عمن 

 . (مٌلم )"ومن ماخ وليً في عُنقه تيعحٌ ماخ ميرح ظاهليح، لقي الله يوم القيامح وال ؼُعح لهُ؛ طاعحٍ

  : الؼقيز وقق قيل في ِنغ هلا

و هو .فمن لم يكن مطيعا ألولي األمن قاتل هللا ذعالى يوم القيامح و ال ؼظح له في فعله و ال علن له ينفعه 

 . يموخ   في القنيا ميذح ظاهليح

 . فمن ال طاعح له فله ميذح ظاهليح

 ،و انكٌان االذفاق االـذالففضال عن للك كله فلعقم الطاعح ظوانب ٌلتيح  قنيويح من ذفِي الـالف و 



 و الوؼقج ، و ؼقوز

 .االضطناب و االـذالض و ؼقوز الضوضى و الفوضى

 .نتنا يؼفظنا من عواقب عقم الطاعح الوـيمح

 

  : مقذضياخ الطاعح

لقق عنفنا من قتل أن انذتاط الطاعح تاإلٌالم عميق و كتين ، و ان كانخ الطاعح تالذعظيم الكامل  و 

اإلـالْ الذام و النغتح الطوعيح فذلك طاعح اٌالميح أٔليح ال يذـلل فيها مناء وال نياء ، و ال يقـلها 

 . ِك وال نيب،  وال ذكذفي في االظذماع و االؼذفال

 

ال ينفل أمن و ال قنان من الناؼيح الؼنفيح فقط، تل يقنك مقذضاه تققح و اـالْ ، شم يطتق تؤفضل 

 .  الطنق ققن اإلمكان

  : قال هللا ذعالى

فال ونتك ال يئمنون ؼرى يؽكموك فيما ِعه تينهم شم ال يعكوا في أنفٍهم ؼهظا مما قضيد ويٍلموا  )

 .65: النٌاء   ( ذٍليما 

  : و قال هللا ذعالى في آيح أـنى عن نياء طاعذهم

 . 53: النون (ال ذقٌموا ، طاعح معنوفح ، ان هللا ـتين تما ذعملون  )

 :  ِنوط الطاعح

و قق ذكنن خ كلمذان الٌمع و الطاعح في القنآن الكنيم و ٌنح نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم منانا و 

 و أطيعوا ، الٌمع و الطاعح و قق وظقناهما في ؼقيز الظماعح اٌمعواٌمعنا و أطعنا ، : ذكنانا مشال 

 . أيضا

» أنا آمهكم  : قال ، ٔلى الله عليه وٌلم، أن نٌول الله، نضي الله ذعالى عنه، الؽانز األِعهيعن 

  (الذنملي )«  هللا  والعهاق في ٌثيل ، والهعهج، والطاعح، والٍمع، العماعح: تفمً أمهني الله تهن 

و قق أمن في الؼقيز تالظماعح قتل الطاعح، فاذضػ من هنا أنه ال تق من اإلقناك  العميق و الفهم الققيق 

 . في أي أمن و قنان قتل امضائه و انفاله

و الا عنفخ أهميح األمن  ؼق معنفذه أذيػ فعله كامال  و ال يكفي علمه ؼنفيا و ظاهنا، فبلا ظاء قنان 

ِفوي أو ـطي وظب اقناكه و فهمه تذمعن عميق و ذقتن ققيق، و ان غمٖ ِئ منه و اٌذٔعى فهمه 

 . فال تق من ذوضيؼه من المٌإولين  تالمناقِح و التؼز فيه

  : و من األقعيح المؤشونج

 " اللهم أننا الؼق ؼقا وانوقنا اذتاعه و أننا التاطل تاطال وانوقنا اظذناته "

ما معنى هلا الؼقيقي ؟  و من الواظب  أن يعنف الؼق قتل اذتاعه  و يقنك التاطل قتل اظذناته، و  

 . و يٌذنق انفال أي قنان ذنظيمي و اذتاعه الى  معنفح أهميذه و طنقه.كللك كل ِيء 

 :  االعذلان هو من الٌيئاخ و اآلشام

الؼنكح اإلٌالميح هي مٌذلومح اإليمان، و طنيق النظاج ،و واظب المٌلمين النئيٌي، و ويلوم كل نظل 

و ِـْ أن ينِؤ  ٌتال و طنقا من أظل اذمام هلاالواظب، و من يـططوا ألظل للك يظعل هللا لهم 

 .فنٔا

  : قال هللا ذعالى

 . (69: العنكتوخ  ) (و اللين ظاهقوا فينا لنهقينهم ٌتلنا )



 . 3-2: الطالق  (و من يذق هللا يظعل له مـنظا و ينوقه من ؼيز ال يؼذٌب  )

 ونطح و ٔعوتح ، و من طتيعح اإلنٌان أن   وو ما من أؼق اال له ِظف و عوو ، ِكوى و قعوى ،

 . يٌذٔعب مِكلح هينح

و من مٌذلوماخ اإليمان أن ئتن على  التالء من هللا، و ال يطلب اإلعفاء و الذتنأ من العمل و الفعل ، 

 . تل يويق ظهقا و ظقا

  : قال هللا ذعالى

 .111: الذغاتن (ما أٔاب من مٔيتح اال تبلن هللا و من يإمن تاهلل يهق قلته )

 و اإلقالع عن االمذؼانان هللا يِنغ ٔقونهم للفهم الٌليم و اإلقناك الٌقيق ، و النظاغ في المؼن و 

 . العمل

 . و ينافي طلب الذـلْ و الذـلى عن العمل اإليمان كما تين في القنآن

 . و قق كنه للكاالٌذئلانو في آيح أـنى ذم ذوفين فنٔح 

  : قال هللا ذعالى

 (و ال يٌذؤلنك اللين يإمنون تاهلل و اليوم اآلـن أن يظاهقوا تؤموالهم و أنفٌهم و هللا عليم تالمذقين )

   44: الذوتح 

  : و  قيل في ٌونج النون

انما المإمنون اللين آمنوا تاهلل و نٌوله و الا كانوا معه على أمن  ظامع لم يلهتوا ؼذى يٌذؤلنوه ، ان )

اللين يٌذؤلنونك أولئك اللين يإمنون تاهلل و نٌوله فبلا اٌذؤلنوك لتعٖ ِؤنهم  فؤلن لمن ِئخ منهم 

 .62: النون  (واٌذغفن لهم هللا ان هللا غفون نؼيم 

انما وظهخ هله اآليح الى المنافقين اللين كانوا يٌذؤلنون  ليذـلوا عن عملهم و مٌإوليذهم،  و يـالف 

 . ذققيم مشل هلا العظو و اإلعفاء اإليمان و اإلٌالم

انما االٌذئلان في ٌونج النون اٌذئلان مإقخ و مؼقق من العمل الظماعي فقط،  ليي للك اعفاء كامال و 

ذتنئح قائمح من األمن الكلي ، و فضل هنا انضتاط الظماعح،  و لللك قق ؼٔن االٌذئلان هنا ، فال يؤلن 

 . نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم لكل من يٌذؤلنه ،تل يٌمػ لمن يِاء منهم و يقعوا لهم تالمغفنج

  : الطنيق لالعنلان

و انه ال يذـل الِـْ قنان الذـلى عن  العمل تل يققم مِكلذه الى الٌلطاخ العليا فقط، و يعق  قنانهم 

  . ـينا و أظقى له

 : الموانع و العوائق في طنيق الطاعح

و اللين يـفقون في طاعذهم يقلون تؤعلان كشينج و ؼظط عقيقج من أنفٌهم ، و يذقولون أقاويل من 

 . المِاكل و القضايا العوئح ، و هللا لن يعذنف تؤقوالهم

 .فبنهم ال يـافون االٌذظواب في اآلـنج تل يإشنون الؼياج القنيا و اآلـنج ـين و أتقى

  : قال هللا ذعالى

يا أيها المين آمنوا ما لكم الا قيل لكم انفهوا في ٌثيل الله اشاقلرم الى األنٖ أ نضيرم تالؽياج الكنيا من )

  . (38: الذوتح   (اآلـهج فما مراع الؽياج الكنيا في اآلـهج اال قليل

  : و في آيح أـنى

 9: االنفطان (كال تل ذكلتون تالقين )

  : و في آيح أـنى

 17-16:األعلى (تل ذإشنون الؼياج القنيا و اآلـنج ـين و أتقى  )



 .1: الذكاشن (و ألهاكم الذكاشن )

و ذقل هله اآلياخ على أن الٌتب النئيٌي لعقم الطاعح هو ؼب القنيا و نٌيان اآلـنج و نقٔان 

اإلؼٌاي  تالمٌإولياخ و الواظتاخ، و عقم الفهم الٔؼيػ و اإلقناك  الٌليم ألهميح األمون و القناناخ 

 . في الذنظيم و الؼنكح نفعا و ضننا

 . و تاإلضافح الى للك أٌتاب ـطينج و مضنج يفِل تها اإلنٌان في الطاعح

 . االٌذكتان و العظب و عتاقج اللاخ -١

 . االٌذكتان ـلق اتليٌي  و تٌتته  أتى أن يطيع هللا

 : قال هللا ذعالى

 34: التقنج (أتى و اٌذكتن  )

  : في آيح أـنى

 34: لقمان (ان هللا ال يؼب كل مـذال فـون  )

:  قال الله عى وظل  : ٔلى الله عليه وٌلم - قال نٌول الله : قال نضي هللا عنه  أتي ههيهج عن  

 (مٌلم)"   فمن ناوعني واؼكاً منهما قمفره في النان ،والعظمح اواني ، الكثهياء نقائي 

و ينذهو اتليي فنٔح ضعف اإلنٌان  فيـطن على تاله أٌئلح كشينج ، لمن األمن و الطاعح ؟ من أنا و 

 . من هو ؟ و ينتغي لإلنٌان أن يلظؤ الى هللا و يٌذعيل ته من الِيطان النظيم

  : و من يعق هلا  منضا و ـقاعا من اتليي و يٌذعل تاهلل يعله هللا منه و ينٔنه عليه قال هللا ذعالى

 36:  ؼم الٌظقج (و  اما ينوغنك من الِيطان نوغ فاٌذعل تاهلل انه هو الٌميع العليم )

  . ويوغ القلب - ٢

 . ينؼنف القلب تطنغ أٌئلح معققج من أظل اإلعناٖ عن المٌإولياخ

  : كما قال ذعالى

و ال قال موٌى لقومه يا قوم لم ذإلونني و قق ذعلمون أني نٌول هللا  اليكم ، فلما واغوا أواغ هللا  )

 .5: الٔف  (قلوتهم

كيف يلؼقون تموٌى عليه الٌالم األلى و المكنوه ؟ هم يطنؼون عليهم أٌئلح ِائكح و عوئح لذظنب 

امذشال أوامن هللا و نٌوله ،و هلا هو طنيق الويغ و االنؼناف، فؤواغ هللا قلوتهم، شم أٔتؼوا من 

 . الفاٌقين تعق ايمانهم تاهلل و نٌوله تما فعلوا و ٔنعوا

ان هللا ذعالى أـتن أمح مؼمق ٔلى هللا عليه و ٌلم تؤفعال تني اٌنائيل و عواقتهم كي يذتنأوا من هلا 

  القاء ،

 .و علمها قعاء الٌالمح من الضاللح تعق الهقايح

  : قال ذعالى

 8: آل عمنان   (نتنا ال ذوغ قلوتنا تعق ال هقيذنا و هب لنا من لقنك نؼمح، انك أنخ الوهاب)

 :الذنقق و الِك في القلوب - ٣

 . و هلا ينِؤ من النوعح نؼو ذؼليل النتػ و الـٌانج تميوان النتػ القنيوي و الـٌانج القنيويح

 . كما يذظلى في مؼاقشح المإمنين و المنافقين الذي عنضذها ٌونج الؼقيق

  : قال ذعالى

قيل انظعوا وناءكم فالرمٍوا ،يوم يقول المنافقون والمنافقاخ للمين آمنوا انظهونا نقرثً من نونكم )

، يناقونهم ألم نكن معكم ، نونا فضهب تينهم تٍون له تاب تاطنه فيه الهؼمح وظاههه من قثله العماب 

قالوا تلى ولكنكم فذنذم أنفٌكم و ذنتٔذم و انذتذم و غنذكم األماني ؼذى ظاء أمن هللا و غنكم تاهلل 



 .13,14: الؼقيق  (الغنون 

من الفكنالماقي و الؼنْ على - ينِؤ الميل الى االٌذفاقج و االنذفاع و الِك و المناء و األماني 

 . المكاٌب القنيويح مما يقفع اإلنٌان الى عقم الطاعح و االمذشال

 

 : المواق النوؼانيح إلنِاء ؼالح الطاعح و االمذشال

 ققن ؼاظح المظذمع لآلشان ذهم في ؼياىان الوعماء ذولقوا في أٔلهم من نِطاء  ذوعموا في مظاالخ ِخ

  . الؼنكيح

اك شالشح مواق مهمح ظقا  لهإالء الوعماء و النِطاء ظميعا إلنِاء تيئح مناٌتح للطاعح و االمذشال و نفه

  : هي

 

طاعحالوعماء و المٌإولين هلل و نٌوله  في أنفٌهم و في اقانج ذنظيمهم كل ؼين   ، و ظهقهم  - ١

 . الظهيق في مؼاٌتح أنفٌهم فيما ؤلوا اليه من قنظح ذنق في هله الطاعح

 

ذعظيم قناناخ الوعامح المنكويح تبـالْ و مؼاولح ذنفيلها تاهذمام تالغ و مؼاولح كل وعامح قنيا  -٢

 . الطاعح و االمذشال للوعامح األعلى منها

الذضنع  قائما الى هللا أن يوفق و يعين  من في الذنظيم ممن يتللون ظهوقا مضنيح مٌاهمح في ذنفيل  - ٣

 .  القناناخ و الـطط

شم انه   يظب على اللين يقوقون الذنظيم أن يؼققوا ذققما ملؼوظا  في مظال عملهم و اِعان العامح من 

 . الناي تما ؼققوه من ـطواخ مذققمح في األمون الذاليح

 في القوج اإليمانيح و اذمام ملذوماخ اإليمان - ١

 . في اكذٌاب القوج اإليمانيح و اٌذـقامها -٢

 في العمل و األـالق و الذقوى -٣

  في األهليح و المهانج الذنظيميح -٤

 . في النِاط و  الظهق تالميقان  و الذضؼيح و المـاطنج تالؼياج -٥

و الا ذققم وعيم أو مقين في هله األمون الـمٌح عظمه النِطاء و الناي طوعا، فذـذلط تهلا الذعظيم 

  عاطفح قينيح ،

و الا ؼقق الوعيم هله القنظح من الظهق و المٔقاقيح أؼته النِطاء و العاملون معه ؼتا ظما، وقعوا له 

قعوج ٔالؼح و ذهيؤوا للذضؼيح تؤنفٌهم تال نويح اٌذظاتح لقعوذه 

 

  الباب السادس

  الشورى

لقق ذؼقشنا من قتل أن اشنين يعمالن في الذنظيم و الؼنكح كقوج نوؼيح، أؼقهما اقانج األعمال تالِونى، 

 . و اآلـن مؼاٌتح النفي لإلٔالغ و الذوكيح

 . نظام الِونى هو ٔفح نئيٌيح للذنظيم اإلٌالمي

اقانج ظميع األعمال تالِونى ضنونيح و مهمح ظقا ، أوال هلا أمن من هللا ، و كان النتي ٔلى هللا عليه 

 .و ٌلم يقين ِإونه تما يوؼى اليه من هللا و تعق للك ، أمنه هللا أن يِاون أٔؼاته



  : قال ذعالى

 .159:  آل عمنان (و ِاونهم في األمن)

 . شانيا  اذـل نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم قناناخ  في ِإون عقيقج تمِاونج أٔؼاته

  : شالشا، عمل الٔؼاتح نضوان هللا عليهم أظمعون  تالِونى كما قال ذعالى

 .38: الِونى  (أمنهم ِونى تينهم  )و 

هنا لم يؤمن هللا ذعالى الٔؼاتح نضوان هللا عليهم تالِونى ،تل ؤف ٔفح عملهم تالِونى ، و كانوا 

 . مذٔفين تهله الٔفح و يقينون ِإونهم و أمونهم تالِونى

كان الـلفاء الناِقون أفضل الٔؼاتح  نضوان هللا عليهم أظمعين ، و اذتعوا ٌنح نٌول هللا ٔلى هللا 

عليه و ٌلم تبـالْ تالغ في القيام  تمهمح الـالفح اإلٌالميح ، و في كل أمن و ِؤن ،و منها الِونى 

 . تين المٌلمين ، و ٌيقن أي مإنؾ تنظام الِونى ٔفح نئيٌيح من ٔفاخ الـلفاء الناِقين

  : األؼاقيز المهمح في الِونى

، الا كان أمهاإكم ـيانكم: قال نٌول الله ٔلى الله عليه وٌلم : قال نضي هللا عنه  أتي ههيهج عن "

والا كان أمهاإكم . فظهه األنٖ ـيه لكم من تطنها ، وأمونكم ِونى تينكم، وأغنياإكم ٌمؽاءكم

نواه  )"فثطن األنٖ ـيه لكم من ظههها ، وأمونكم الى نٍائكم، وأغنياإكم تفالءكم، ِهانكم

 (الذنملي

  : عن اتن عتاي نضي هللا قال ، قال عمن تن الـطاب نضي هللا عنه "

نواه  أؼمق من )" من تايع أمينا عن غين مِونج المٌلمين فال تيعح له و ال اللي تايعه ذغنج أن يقذال 

 ( مٌنقه

 " وال نكم مَن اٌرفان، ما ـاب مَن اٌرّان" و كللك،

  "المٌذِان مإذمن"

 . و نالؼظ فائقذين في العمل تالِونى

أوال ، طلب المِونج  قتل اذـال القنان من الٔؼب اللين يقومون تالمٌإولياخ والمهماخ في الميقان 

 لذنفيل القنان و األمن ليذِوقوا الى طاعذهم و لينغتوا في انظاو واظتاذهم ،

 . و الا عقم ذنفيل القنان ؼينا ٌلم من االنذقاق و اللكن تالٌوء

شانيا ، يويق  اقناك أهميح العمل تاالِذناك في المِاونج و يوقاق النفقاء اِذياقا الى ذنفيل القنان تِكل 

 . كتين فيتانك هللا فيه

و لما ِاون نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم األنٔان في غووج تقن اِذاقوا و ذاقوا للغايح ،و قال ٌعق 

تن معال نضي هللا عنه و هللا يا نٌول هللا لو ـضخ تنا التؼن لـضناه معك، و ال ذـلف منا نظل 

واؼق  ، و قال المققاق تن عمنو نضي هللا عنه ال نقول لك يا نٌول هللا كما قال قوم موٌى لموٌى 

 . (25: المائقج )" فالهب انخ و نتك فقاذال انا ههنا قاعقون "

  : من هم أهل الِونى

  : ينقٌم مظال الِونى الى شالشح أقٌام

 مِاونج عامح الناي -١

 . مِاونج األِـاْ المٌإولين -٢

  مِاونج أهل النأي و الـتنج  -٣

 طلب المِونج من كل لي ؼق في المظال اللي هو فيه و المؼاقشح معه في كل ِيء،

على ٌتيل المشال،  يذعلق  أمن انذـاب نئيي القولح و ذِكيل التنلمان تِعتها فال تق من اٌذفذاء ظميع 



الِعب ، و يهم هنا اذـال آناء الِعب، و ينظم النظام وفق مقذضى الؼال ، و يذِاون المٌإولون اللين 

يشق تهم الِعب في قضايا أـنى ، و يذتاؼز الـتناء من كل قائنج فيما تينهم ألظل انِاء المِنوع و 

 . ذنفيله

و كللك نٌذطيع أن نقنك األمن في الذنظيم تٌهولح ، و ٌيذاغ اِذناك  القائمين من الكاقن في مظالهم، و 

قق يلعب النظال ـانض الكاقن قونا مهما، فال تق من ذوضيػ عالقذهم تالذنظيم و يـذنع نظام لطلب 

 . آنائهم

المِاونج للمٌإولين في الذنظيم و الؼنكح و ،و ٌيعذمق على آناء ـتناء الذنظيم في قضايا مهمح معققج

أكشن ضنونج من غينها  ، وال تق من اذاؼح الوضع للمِاونج  تين المٌإولين ، و اال  ٌذذهقم الوؼقج 

 .القاـليح

فبن اإلنٌان مفكن، و المٌإولون يفكنون أكشن من غينهم ، و ان ذظانب العمل في الميقان و مطالب 

ذظذلب أفكانا ظقيقج في قلوب المٌإولين، و ال يذفق المٌإولون على  فكن، و ال يٌذقنون في - الِعب 

مِونج  تقون ذتاقل آنائهم و أفكانهم ، و ال ظقوى للذنظيم تقون ذوافق اآلناء و األفكان ، و قيل في 

  : ؼقيز نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم

الا أناق الله تاألميه ـيها ظعل : قال نٌول الله ٔلى الله عليه وٌلم: قالدنضي هللا عنها  عن عائّح "

له وويه ٔكق ان نٍي لكهه وان لكه أعانه والا أناق الله ته غيه للك ظعل له وويه ٌوء ان نٍي لم 

 (نواه أتو قاوق)" لم يعنه يمكهه وان لكه 

  : طنيق المِونج

المِونج ؼق قٌذوني في منظماخ و هيئاخ أـنى ،ولكن هلا  ليي مظنق ؼق في الذنظيم اإلٌالمي، 

 .تل هله أمانح

فيظب على كل منا المٌاعقج في اـذناع نظام األعمال و الـطط تالقنآن و الٌنح ألظل ذققم الؼنكح 

اإلٌالميح، و من األمانح أنه الا ذوقع لؼوق ضن أو ِن فعليه أن يـتن ته المٌإولين و اال أضاع األمانح 

 تـواطننا التقائيح  في المِونج قيالذي أنيطخ ته، و  ٌوف يٌؤل عنها في اآلـنج ،و ال ينتغي لنا أن نل

قون فكن و ال نويح ، تل علينا أن نعقها مكانح ايمانيح و مهمح قينيح، و أن نذفكن و نذقتن  في ذنقي 

 الذنظيم و الؼنكح ، و أن نٌاعق الذنظيم لكي يذؼفظ من الِن و الضن ،و يذققم الى النظاغ و الـين ،

  . و مع للك ينتغي أن ال نـالف القوانين المقونح للذنظيم

 تنأيه و فكنه الى مٌإوله، شم  يققمه أؼيانا الى مظلي القياقج العليا  مكذوتا و ـطيا ، يأوال كل يقل

 يذفكن و يذقتن تعمق قتل اقذناغ النأي و يعذني ته عنايح تالغح،

و يهذم ته اهذماما كامال ،و يكون منفذػ الٔقن و منِنغ النفي،  فال يٌذٔوب نأيه ذماما فقط، و ال 

ينظؼه، تل يٌذظيق آناء اآلـنين أيضا، و الا ؼكم تنأي اآلـن ينضاه تقون نويح، و ال يطنغ من 

 . نفٌه ذعليقا عليه

فاعلم أن أكتن الذضؼيح لإلنٌان ذنك نأي نفٌه ،و تعق تلل الظهوق المضنيح  يـفق اإلنٌان في اـذتان 

 الفقاء و الذضؼيح،

 و الذضؼيح ضنونيح ظقا للؼياج الظماعيح

و اللي يـيب أن يذنك نأيه عنق القضاء الظماعي يفِل في الؼياج الظماعيح، و يذوقع عليه أنه يؼيق عن 

 طنيق الؼق و يعقل عنه،

و اللين يميلون عن الؼنكح و الذنظيم تعق ذؼقيق ذققم ملؼوظ يؼيقون عنهما من أظل هله الـيتح فقط، فال 

تق من ذققيم هله الؼقائق و المطالب من الؼياج الظماعيح ؼين اتقاء اآلناء و األفكان في المِاونج  ، و ال 



يٌذطيع  ذنظيم و ال ؼنكح أن يظني تآناء كل، تل يذقنن على  نأي واؼق و فكن شاتخ،  فبن أٔن كل 

 . على نأيه فما هو الؼال ؟ ال يؼذاض الى الذفٔيل و ال الذتيين

وأما ذوافق الفكن و النظن فهو أٌاي و قوج ؼنكح مشاليح، فال ينِن أؼق من الذنظيم مِونذه ذقييما و 

اٌذلواما اال في مظلٌه ، و ال يؼاول أن يميل آناء اآلـنين الي مٔلؼذه ، و إلن كان  للك في أي 

 . ذنظيم ليضلن و ليولن في الفكن و النظن

و اننا ال نعق أي علم ـاليا من الِوائب و الِتهاخ اال الوؼي، فال نٌذطيع أن نعق القنان الظماعي ـاليا 

 من الغلط و الـطؤ ذماما قائما، ولكن يقل فيه ذوقع الـطؤ ،

و أما نق النأي الِـٔي تقون أنان عليه الى آناء الظميع  ففيه ـين كشين، فال تق أن يكون الؼز و 

  من الذنظيم في هلا األمن العاملحالؼٖ للطاقح التِنيح

 

  الباب السابع
 : النقد  و محاسبة النفس

و من الضنوني أن يذم ذوفين فنْ مؼاٌتح النفي لذكوينها، و النقق التناء لٌالمح الذنظيم و أالؼه و 
ظنيانه ، و هلا معنوف تاٌم المؼاٌتح و االؼذٌاب، و معنى كليهما اإلؼٔاء و العق ، االؼذٌاب هو 

العق ، و المؼاٌتح هو مناظعح الؼٌاب و مناقِح العق ، و هله المؼاٌتح في القنيا اٌذعقاق مٌتق 
 .للمؼاٌتح في اآلـنج

نؼن نؼاٌب على ظميع أعمالنا و واظتاذنا في اآلـنج أمام هللا ، و نؼن نعيَ عيِح اظذماعيح، فلتعضنا 
مٌإولياخ على تعٖ، و من الواظب أن نٌاعق اإلـوج اآلـنين في االٌذعقاق لمؼاٌتح اآلـنج ،و لقينا  

 مٌإولياخ لألعمال الظماعيح نذؼملها نؼن ،
 : ننظو المؼاٌتح و االؼذٌاب على شالز مناؼل

  مؼاٌتح النفي -١
  مؼاٌتح األٔققاء و النفقاء -٢
 مؼاٌتح األعمال الظماعيح، -٣

 و ان هله الشالشح وٌيلح للنظاج في اآلـنج ،
  و نؼن نالؼظ ما قال هللا و نٌوله في ؼٌاب اآلـنج قتل التؼز في طنق المؼاٌتح الشالشح ،

  : قال هللا ذعالى
 1: األنتياء (اقذنب للناي ؼٌاتهم و هم في غفلح معنضون )
 . 25: الغاِيح   (ان الينا اياتعم شم ان علينا ؼٌاتهم )
  199: آل عمنان   (ان هللا ٌنيع الؼٌاب )
 6: األعناف  (فلنٌؤلن اللين أنٌل اليهم و لنٌؤلن المنٌلين)
 44: الوـنف    (و انه للكن لك و لقومك و ٌوف ذٌؤلون )
 93:النؼل (و لذٌؤلن عما كنذم ذعملون  )

كلكم ناع و كلكم مٌإول عن : " عن اتن عمن نضي هللا عنه قال قال نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم 
نعيذه ، اإلمام ناع و مٌإول عن نعيذه ، و النظل ناع في أهله و مٌإول عن نعيذه و المنأج ناعيح 

 ( مذفق عليه )" في تيخ ووظها و مٌإولح عن نعيذها فكلكم ناع و كلكم مٌإول عن نعيذه 
  : مؼاٌتح النفي - ١

اللي ال يذعوق على مؼاٌتح النفي  ال يٌذطيع أن يلعب قون اإلنٔاف في أالغ أـطاء اآلـنين و في 
 .ذقييم األعمال الظماعيح

في هله المنؼلح يٌذكتن المؼاٌب أغالط نفٌه و يٌذٔغن أـطاء اآلـنين و ينى أعمال اآلـنين 
 االٌذٔغانالؼٌنح كتينج و عظيمح ،فيذتنأ هو نفٌه من منٖ الغمط و 



 . 
  : طنيق مؼاٌتح النفي

 : يمكننا أن نؼاٌب النفي على شالشح طنق
الوقخ المناٌب وقخ ذٌظيل األعمال الِـٔيح في آن مؼقق ، ٔونج هلا الوقخ ذـتننا تما أنظونا  - ١

من أعمالنا، و ما ذنكنا منها،  و من مقذضاه الالوم أن نذوب تقلب مـلْ الى هللا ذوتح نٔوؼا لنقٔاننا 
 و ضعفنا، و أن نعوم عوما قويا ،

 . و أن نِكن هللا على ما أذممنا، و أن نٌؤله الذوفيق و النظاغ
 مؼاٌتح النفي عنق قناٌح القنآن و الٌنح و اآلقاب اإلٌالميح،و يكون اذـال قنان شاتخ اعذياق -٢

 . تمؼاٌتح النفي و ذقييمها ذماما ؼين اٌذماع ـطتح المٌإولين و اإلنٔاخ لها
يلكننا القنآن و الٌنح و اآلقاب اإلٌالميح  تمٌإولياذنا و واظتاذنا ، و ذذنكو قناٌذنا للقنآن و الٌنح 

 . تمناٌتح الذنظيم و الؼنكح  تذنك أمون و أـل ِإون
كم أـلخ ما أمنخ ته، و كم ذنكخ ما نهيخ عنه ، هله هي مؼاٌتح النفي ،و هله مهمح للغايح إلٔالغ 

  : و أما الناِط للؼنكح اإلٌالميح فبلا يقنأ. النفي و تنائها 
قق أفلػ المإمنون ،اللين هم في ٔالذهم ـاِعون، واللين هم عن اللغو معنضون ، واللين هم للوكاج )

فاعلون و اللين هم لفنوظهم ؼافظون اال على أوواظهم أو ما ملكخ أيمانهم فبنهم غين ملومين ، فمن 
اتذغى وناء للك فؤولئك هم العاقون، و اللين ألماناذهم و عهقهم ناعون ، و اللين هم على ٔلواذهم 

 (9-1: المإمنون  (يؼافظون 
ذٌؤل نفٌه تبناقذها ،  هل أنا من المفلؼين؟ و هل أـِع في ٔالذي؟ وهل أنا عن اللغو معنٖ ؟ و هل 

 أوكى نفٌي  ؟ و هل أؼفظ فنظي ؟ و هل أنا ناع ألماناذي و عهقي ؟ و هل أنا أؼافظ على ٔلواذي ؟
  : هكلا الا يقنأ

يا أيها اللين آمنوا اظذنتوا كشينا من الظن ، ان تعٖ الظن اشم و ال ذظٌٌوا وال يغذب تعضكم تعضا، أ )
 12: الؼظناخ (يؼب أؼقكم أن يؤكل لؼم أـيه ميذا فكنهذموه 

                   ذقول نفٌه طوعا ، هل  ذـليخ عن منٖ الظن و القول نظما تالغيب، و هل ذنكخ الذظٌي
 .  االغذيابو 

و الا قني ٌنح  نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم و عنضخ عليه األؼاقيز  ٔفاخ المإمنين و 
الموتقاخ و آياخ المنافقين ٌؤلذه نفٌه هل اذٔفخ تٔفاخ المإمنين ؟ و هل  ذـليخ عن الموتقاخ كلها ؟ 

 و هل فيك آيح من آياخ المنافقين ؟
 . هكلا مٌاءلح النفي وقخ ممانٌح القنآن و الٌنح هي المؼاٌتح

  غالتا ما ذؼقز هله الؼالح عنق ٔالج النوافل ال ٌيما عنق ٔالج الذهظق ،
  و يذقنب العتق الى هللا ذعالى تذنذيل الٌون و اآلياخ الذي ونقخ فيها كلمح اآلـنج

و تمناظاج هللا ذعالى تاألقعيح القنآنيح و المؤشونج من الٌنح  ، هلا الوقخ مناٌب للذوتح و ؼضون القلب و 
 .ؤف هلالؼال من المؼال

المتاقنج الى  أالغ  األـطاء و األغالط في مظال العمل  ، وأما اللين ذعوقوا  على مؼاٌتح أنفٌهم 
 . فبلا انذكتوا أـطاء  في عملهم اقانكوها تعظلح، وٌانعوا الى ذقويمها

و ذؼقز هله األـطاء و األغالط في العمل و الذطتيق، و قق ذؼقز تبٌاءج معاملح الومالء في العمل،  
 فيطلتون العفو عن األـطاء قون ضغط األـنين

 : المؼاٌتح المذتاقلح
                    ،انما المإمنون اـوج و يقوي تعضهم تعضا ،و من مقذضياخ القين الؼقيقيح ذمني الـين

 . ذمني الـين ألئمح المٌلمين و عامذهم تعق ذققيم مؼتح هللا و نٌولهو
 . و نذعاون فيما تيننا، و ئلػ تعضنا أـطاء تعضنا، و  هله هي المؼاٌتح المذتاقلح

ذمني اإلٔالغ لإلـوج و ٔيانذهم عن ـٌنان القنيا و اآلـنج و ذعاونهم على الٌين في طنيق الـين و 
 .االوقهان هو القٔق األٌاٌي هنا

و مقذضاه الالوم ذنويٖ النفي على ذمني الـين و الذطون و الؼب و الوق للتِنيح ظمعاء ، و القعاء 



و االعذناف تالظوانب الؼٌنح من نِاطاخ اإلـوج الِاملح و أـالقهم الؼميقج .لها عنق مناظاج هللا ذعالى 
فيققنون ؼق ققنهم ، و هلا يقفع الى العقل و اإلنٔاف عنق المؼاٌتح ، و نقٌم المؼاٌتح المذتاقلح الى 

 : شالشح أقٌام
  مؼاٌتح النِطاء من المٌإولين -١
  مؼاٌتح النِطاء من النِطاء -٢
 مؼاٌتح النِطاء تعضهم من تعٖ-٣

 : أالغ اإلـوج فهو الهقف الؼقيقي في كل ِيء ،فال تق من العنايح تاألمون الذاليح و أما
 .ال تق لهله المؼاٌتح من مؼاولح انِاء تيئح مناٌتح  -١
وال ـاطن ـاليا من ،الـواطن له في أغالطه   و اتقاء،مؼاٌتح أـطاء األؾ و الوميل تقون ذـطئذهم -٢

 فيقول له انني أنيق أن أعنف منك ؼقيقح أمنك و  أوكي نفٌك، و ليي هلا مظنق ذمشيل،-  النيب 
و قق يكون هلا في الواقع، فعليه أن يعنف من الِـْ ؼقيقح أمنه، فبن أـطؤ الظن ته تعق اٌذماع كلمذه 

 فال يذققم و ليؼٌن الظن تؤـيه ، و الا ذؤكق من وظوق أـطائه فيه نٔؼه تلٌان الوق و الؼب ،
 و الا لم يكن مذؤهتا و ال مٌذعقا الٌذماع النٔػ و الوعظ ذنقب وقذا مناٌتا آـن،

  .و قعا له و تلل مظهوقا لينٔؼه في وقخ مناٌب
ب  متاقنج أـيه و يِيق تها وغالتا ال ينظن اإلنٌان الى عيوته و أـطائه ، فيعق ـطوج أـيه  ٌَ و يقيم المؼا

ـينا لنفٌه، و يِكن هللا عليها ،و ال يٌعى أن يتنأ نفٌه من النواقْ و الذقٔين تالؼظط و التناهين 
 . االٔطناعيح، تل يعذنف تؤـطائها و يذـل ـطوج إلٔالؼها، و يطلب من أـيه القعوج و اإلعانح

ب  كالهما الا لعتا قونا مطلوتا في أمن المؼاٌتح نِؤخ تيئح مققٌح ٌَ  . و أما المؼاٌب و المؼا
 . و ال تق للمٌإولين أن ينِئوا مشال ذعليميح لقتول النقق و المؼاٌتح

فبنا نٌذطيع أن نلقيها في المناقِح النظنيح تٌهولح، ولكن ليي هلا تيٌين في الواقع ، و قليل من يذؼمل 
النقق و المؼاٌتح و  يعذنف تاألـطاء، و ال تق أن يذققم نظال أماشل ألظل اٌذكمال هلا النقٔان ، و يققم 

 . المٌإولون من األقٌام المذنوعح هله المشل
أولئك المٌإولون هم الٌعقاء  اللين يؼاول  نفقاإهم و ومالإهم ذٔؼيػ أـطائهم، و يذمنون لنإٌائهم 

  اإلٔالغ و الذققم تٔقق و اـالْ ،
 . و ذذاغ لهم فنٔح ذؼقيق للك

و على العكي من للك ، أولئك النإٌاء هم األِقياء  اللين ينظن نِطاإهم و ومالإهم الى عيوتهم و 
يهيظون ونقائٔهم ولكنهم ال يذِظعون على كِفها و اتقائها تمعاملذهم، تل يـفونها في قلوتهم و يشونون 

 و ال ذطلب الؼنكح اإلٌالميح مشل هله التيئح و كللك ذظلب المؼاقشح ِـٔيا في تيئح مناٌتح ،فيما تينهم
فال تق من ذوظيه ،ـينا عميما و ظقوى كشينا ،فال يؼذاض األمن الى مظال آـن ،و ان فِلخ هله الـطوج 

و طونا تالضتط، و يمكن أن يققم هلا في تيئح ظماعيح تبلن المٌإول لكي  أنظان المٌإولين  طونا
فاعلم أن غين هلا لكنك أـاك من ونائه تما فيه من عيوب يٌذنها ، ذذغين نفٌه تنٔائػ اإلـوج اآلـنين

و تبمكاننا أن نالؼظ  و يٌوءه لكنها هي الغيتح  ال تق له من اظذناتها لمٔلؼح قينه و ؼنكذه و ذنظيمه،
مشل نٌول هللا ٔلى هللا عليه و ٌلم في ؼقيشه للمؼاٌتح المذتاقلح ففي الؼقيز أن المإمن منآج أـيه 

المإمن ، و ما فعل المنآج ؟ انني ال أنظن  الى ما في وظهي و لكن المنآج ذنيني ما فيه،  و انها ال ذفنط 
في اناءذها ، و ذنيني نواقْ وظهي ما قمخ واقفا أمامها ،و ان ذتذعق عني ال ذنيني عيوتي ، و كللك 

 نعذتن اإلـوج األـنين أظهوج طيتح لنعنف عيوتنا و نواقٔنا، و ال نتالغ في كِف عيوتنا ،
 .و وفق هله القاعقج نتني ناتطح قويح لالذؼاق و االذفاق كتنيان منٔوْ ألظل أن نكون أؼتاء هللا

  : مؼاٌتح األعمال الذنظيميح -٣
        من الذنظيم  ضنونج و ؼاظح إلقانج الذنظيم تٌالمح و اٌذمنان ،  العاملح مِاونج الطاقح التِنيح 

 و  المؼاٌتح مطلوتح كللك،
 ان للمؼاٌتح قواعق و ضواتط مشل المِاونج،

و يظذلب النقق التناء نِاطا و ؼيويح في الذنظيم ، و على العكي من للك ، النقق العِوائي و االنذقاق فذاك 
  و مهلك للذنظيم و الؼنكح



 : طنيق مؼاٌتح الذنظيم
       من الذنظيم أيضا، العاملح ٌذذم مؼاٌتح الذنظيم المؼلي من الذنظيم األعلى ،و  ذذم من الطاقح التِنيح 

 مقذنؼا ِـٔيا و كلمح ـطيح في األعمال الذنظيميح  الى  العاملحو يققم الِـْ من الطاقح التِنيح
المٌإولين أو يعنٖ ـطتذه في ؼفلح المناظعح و المناقِح، و ال يعذتن مناظعذه ٔائتح ذماما و  ـاليح 

 . من كل ـطؤ ، تل يٌذعق أن يقتل المناظعح الظماعيح تقون ذفكين وال نويح
أفضل الطنق هو  اتالغ  القياقج المؼليح تفكنذه و مناظعاذه في أعمال الذنظيم األعلى فذؤلها هي 

تقونها الى  القياقج العليا، و يمكن أن يـتنهم متاِنج أيضا الا أمكن للك، و يعنف آناء مظلي الِونى 
المنكوي لمناظعح أعمال الذنظيم تواٌطح أعضائه، و يٌذعق قائما لقتول القناناخ المقننج و المناظعح 

المقتولح من مظلٌهم تقون ذفكين و ال نويح ، و نتل قناناذهم  يفٌق التيئح، و علينا أن نلذوم اليقظح و 
 .الؼلن في هلا األمن،  و أن نلعب قون الؼاني المنذته

 
. 
 


