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 شكر وتقدير
 

 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد:
 إىل أمري دولة قطر الشيخ متيم بن محد آل اثين أمري البالد املفدى.

أهدي هذه الرسالة إىل حضرة صاحب السمو ومجيع القطريني واملقيمني على هذه 
وا فينا القيم الدينية وشيم النبل والسخاء وبذل العطاء املعريف األرض الطيبة، الذين غرس

 واألخالقي قال الشاعر:
 وتغرس إال يف منابتها النخل            إال وشيجه ىوهل ينبت اخلط

وإين أشكر هللا سبحانه وتعاىل الذي وفقين إلجناز هذا العمل، فله احلمد وله الفضل 
كره فإين أشكر والديت أمد هللا يف عمرها، مث أتقدم وله الثناء احلسن، وبعد محدهللا وش

ابلشكر هلذا الصرح املميز )جامعة قطر( الذي تفخر هبا البالد يف ظل حضرة صاحب 
 السمّو أمري البالد املفدى )الشيخ متيم بن محد آل اثين( حفظه هللا ورعاه..

الدكتور/ إبراهيم  ية:مث أتقدم ابلشكر والتقدير لعميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالم
عبد هللا األنصاري، والعميد املساعد لشؤون البحث والدراسات اإلسالمية: الدكتور/ سلطان 
اهلامشي، كما أتقدم ابلشكر اجلزيل ألستاذي املشرف على الرسالة االستاذ الدكتور: عبد هللا 

تقدير وعرفان، وجزاه اخلطيب، فقد بذل جهده ووقته يف متابعة هذا البحث، فله مين كل 
 عين خري اجلزاء.

وأتوجه ابلشكر والعرفان لكل من االستاذ الدكتور حممد عبد اللطيف، واالستاذ 
الدكتور عدانن زرزور، واالستاذ الدكتور مكي إقالنية، والدكتور رمضان مخيس على كل 

 توجيه ونصح قدموه يل.
وجيهًا يف هذه الرسالة، حىت وأسأل هللا أن جيزل الثواب لكل من أسدى يل نصحًا وت

 بلغ األمر منتهاه، هذا وآخر دعواان أن احلمد هللا رب العاملني.
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 املُلخَّص
 

 رقية حاجي سيد حسن، ماجستري يف التفسري وعلوم القرآن،
 م2019 يناير

 العنوان: أسباب االستضعاف وسبل عالجه يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية.
 اخلطيب.عبد الرمحن هللا  الدكتور عبداألستاذ املشرف على الرسالة: 

 عن أسباب االستضعاف وسبل عالجه يف القرآن الكرمي،لكالم هذه الرسالة اتتناول 
وما سبل عالجه  ؟ستضعافما أسباب االأسئلة عديدة أمهها: عن  حيث حاولت اإلجابة

 لتمكني للمؤمنني املستضعفني يف األرض؟وما أسباب النصر وا اليت ذكرها القرآن الكرمي؟
ومنهج القرآن الدراسة إىل جرد أسباب االستضعاف الواردة يف القرآن الكرمي، ت هذه وهدف

 .شرعا وعقال رفعه سبل عالج هذا االستضعاف املطلوبالكرمي يف 
كتاب استقراء  ذلك من خالل وهلذا قسمت هذه الدراسة إىل ثالث فصول رئيسة، و 

 ، وتوصلت الدراسة لنتائج عديدة من أمهها: هللا
أنَّ السبب األكرب الستضعاف املسلمني هو البعد عن شرع هللا عز وجل وسنة  رسوله 

 صلى هللا عليه وسلم، فلو عادوا إىل دينهم حقا النتصروا على عدوهم.
 وأما أهم سبل عالج االستضعاف فتكمن يف رجوع األمة إىل الدستور القرآين واملنهج

 النبوي تعلماً وعمالً.
على حتقق نصر  أكدت الدراسةو  ،وأرجو أن تكون هذه الدراسة لبنة يف هذه السبيل

وأن عاقبة املستضعف املتقي هو  إذا طرقوا األسباب املشروعة، لعباده املستضعفنيهللا 
 التمكني يف األرض كما بني هللا عز وجل يف كتابه العزيز.

 هلادي إىل الصواب.وابهلل تعاىل التوفيق وهو ا
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 املقدمة
 

له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد احلمد هللا رب العاملني، من يهده هللا فال مضل 
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وابرك عليه، 

 وعلى آله وصحبه وسلم وبعد...
القرآن الكرمي كتاب هللا تعاىل أنزله ابحلق وابحلق نزل، وهو كتاب يقرأ الكون املنظور، ف

عجز بنظمه فالكون كذلك معجز بنظامه وقوانينه اخلاضعة فكما أن القرآن الكرمي هو م
 مليزان هللا تعاىل.

وقد أودع هللا تعاىل القرآن حقائق وسننًا تسري على مقتضاها األمم، إذا التزمنا هبا 
ا إىل الضعف نعن حتقيق ما أراده هللا تعاىل كان مآل نانكون من خري األمم وأقواها، وإذا ختلف

 .تطرق له يف هذا البحثأس واالستضعاف وهذا ما
إن أعداء اإلسالم حياولون صرف النظر عن القضية العظمى ابستضعاف اإلسالم و 

وأهله، وذلك مبا يثريونه من قضااي تتعلق ابلتغريب واإلرهاب وتبديل املفاهيم، ويربمون 
ولكن احلقيقة أن اإلسالم دين احلق ينتشر انتشارًا عظيماً، وهللا تعاىل انصٌر  (1) وينقضون

 دينه مهما حياك ضده وضد معتنقيه.
ومما ال شك فيه أن أمة اإلسالم متر بفرتات خمتلفة، فتكون قوية يف حني وضعيفة يف 

العزة والسيادة حني آخر، والغيور دائمًا يسعى لتغيري الواقع االهنزامي الضعيف إىل واقع من 
 والكرامة.

رغم اهلجمات  وقد تكفل هللا سبحانه وتعاىل حبفظ دينه وانتشاره يف كل الدنيا
، فدين هللا سيعود ليهمني بسلطانه على الكرة األرضية، وينشر عدالته وتعاليمه الشرسة عليه

                                                
، رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، اهلجوم على اإلسالم يف الرواايت األدبيةانظر: أبو زيد، أمحد،  (1)

، 9ندن، ص ، مركز الشرق العريب للدراسات احلضارية واالسرتاتيجية، ل145سلسلة الدعوة إىل احلق، العدد 
12 ،14. 
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عليه  بني أبناء العامل كما ذكر ذلك يف حديث عن ثوابن، قال: قال رسول هللا صلى هللا
"إن هللا زوى يل األرض، فرأيت مشارقها ومغارهبا، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي  وسلم:

يل منها، وأعطيت الكنزين األمحر واألبيض، وإين سألت ريب أن ال يهلكها بسنة عامة، وأن 
إذا ال يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ريب قال: اي حممد، إين 

ضاء فإنه ال يرد، وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة، وأن ال أسلط قضيت ق
عليهم عدوًا من سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم أبقطارها، حىت يكون 

، فاألمة إبذن هللا ستصمد أمام هذه (1)بعضهم يهلك بعضاً، ويسيب بعضهم بعضاً"
 اف قوية منتصرة.اهلجمات الشرسة وستخرج يف هناية املط

وال شك أن هناك فرقًا بني الضعف واالستضعاف، فالضعف أسبابه ذاتية أو طبيعية 
أما االستضعاف فهو خارجي ويف رساليت سأركز على االستضعاف وقد أتطرق إىل الضعف 

 أحياانً.
وألنين طالبة قطرية ويف دولة تعرضت حملاولة االستضعاف فإنين سأذكر حالة قطر 

تشاهبت الظروف وأعلق عليها مبا يناسبها بعيدًا عن العاطفة وابللغة اآلكادميية حيث 
 املناسبة.

 :يف هذه الرسالة املوضوع اآليت نتناولوسوف 
من خالل اخلطة التالية واليت )أسباب االستضعاف وسبل عالجه يف القرآن الكرمي( 

 :ثالثة فصول رئيسيةتنقسم إىل 
توضيح مفهوم االستضعاف، وتقدمي تصور شامل سيتم : فصل األولففي ال

تطرق لتعريف االضطرار أالستعماالته القرآنية، وتبيان أبعاده اللغوية والقرآنية، وكذلك س
كما سيتم الكالم عن املصطلحات واأللفاظ ذات الصلة   واإلكراه والوهن والذلة واهلوان،

                                                
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ( أخرجه مسلم، أبو احلسني بن احلجاج، 1)

بريوت، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب هالك  –، جمموعة من احملققني، دار اجليل صلى هللا عليه وسلم
 (.7361، رقم )171، ص 8هذه األمة بعضها بعضاً، ج 
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إيضاح العالقة بينها وبني ابالستضعاف، هذه املصطلحات املقاربة واملقابلة، وسيتم 
 .االستضعاف يف القرآن الكرمي

سيتم تقدمي تصور لالستضعاف يف املنظور القرآين من حيث توضيح أقسام  وكذلك
االستضعاف وصوره يف القرآن الكرمي، فمن خالل التقسيمات سيتم توضيح حال األمة يف 

ض كما ذكر يف القرآن ضعفها، وما حيدث من فساد عاملي واستعباد طبقي واغتصاب لألر 
املنظور  ذكر مناذج من االستضعاف والصراع بني املستكربين واملستضعفني عربنالكرمي، وس

من خالل التضييق على الناس سواء يف دينهم أو يف  يويوالدن ستضعاف الدييناالالقرآين، و 
 جوانب. أداء شعائرهم إىل غري ذلك من التضييق عليهم يف وأأرزاقهم ومصاحلهم، 

 ،ضعف العقيدة مثل: تبني الدراسة أسباب وقوع االستضعافس: ثاينيف الفصل الو 
 .واالستبداد بشىت صوره وغريها من أسباب

ما هو سبل عالج االستضعاف يف القرآن الكرمي، و  فيهوضح تس :لثويف الفصل الثا
التشريع الرابين يف حالة االستضعاف، وما هي سبل عالجه، وكيف ميكن رفع االستضعاف  

 قرتح العالج املناسب لتقوية األمة ضد أعدائها املرتبصني هبا.نكما ورد يف القرآن الكرمي، وس
 أواًل: إشكالية البحث وأسئلته:

من الشعور ابلضعف أمام ما يرتبص هبا من دوائر داخل حصوهنا أو  مرت األمة حباالت
خارجها، ويف حاالت الشعور ابلضعف قد تنهار مقاومة الضعفاء أمام ضغوط األقوايء، 

يكون  أالوقد يستضعف املرء معتقدًا أو متومهًا أنه ال ميلك الثبات على احلق، والواجب 
 لبحث جييب عن األسئلة اآلتية:لذلك فإن ا ،للضعف واالستسالم مسوغاذلك 

ما االستضعاف، وما الفرق بني االستضعاف وغريه من املصطلحات  -1
 املشاهبة له؟

 ما صور االستضعاف يف القرآن الكرمي؟ -2
 االستضعاف؟ وقوعما أسباب  -3
 ؟يف القرآن الكرمي ما سبل عالج االستضعاف -4
األمة اإلسالمية من ما أسباب النصر والتمكني يف القرآن الكرمي اليت متكن  -5

 أن تنهض بعد االستضعاف؟
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 اثنياً: أسباب اختيار املوضوع:
ما فارتد بصري حزينًا من واقع  أمتنا اإلسالميةأتملت واقع أسباب ذاتية:  -أ

يديه بني ، فوليت وجهي شطر القرآن الكرمي الذي ال أيتيه الباطل من تعانيه
كي أعرف أسباب االستضعاف وسبل عالجه يف القرآن   ،وال من خلفه

احلكمة  استنبطوأتدبر يف سوره وآايته، وأدرك أحكامه، وأجين العرب منه، و 
 من معانيه.

  أسباب موضوعية: -ب
ته من خالل البحث التعريف مبفهوم الضعف واالستضعاف ومدلوال -1

 واستقراء اآلايت القرآنية.
خدمة لكتاب هللا عز وجل من خالل استقراء اآلايت الدالة على  -2

 يضاحها.إاالستضعاف و 
ليه جمتمعًا وأفراداً، وذلك إنشر سبل عالج االستضعاف حلاجة األمة  -3

واستقراء اآلايت اليت توضح سبل عالج  ابلتأمل يف اآلايت الدالة على ذلك
 .تضعافاالس

 بيان التشريع الرابين الذي ينبغي اتباعه لرفع االستضعاف ودفعه. -4
استخالص اللطائف والفوائد بتدبر آايت االستضعاف والوقوف على عاقبة  -5

 املستضعفني.
جتلية حالة االهنزام بني كثري من املسلمني، وعدم ثقتهم مبقومات دينهم على  -6

 ابلنموذج الغريب.النهوض، إضافة إىل افتتان آخرين 
 اثلثاً: أمهية البحث:

 تتضح أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية:
 احلاجة إىل مجع املسائل وبيان األحكام املتصلة هبذا املوضوع. -1
 أمهية معرفة املنهج القرآين يف التعاطي مع حالة االستضعاف. -2
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 رابعاً: أهداف البحث:
 .وسبل عالجه القرآن الكرميالوقوف على مفهوم االستضعاف وصوره يف  -1
 حماولة حصر حاالت االستضعاف ومظاهرها. -2
 الوقوف على أسباب وقوع االستضعاف. -3
 توضيح منهجية القرآن الكرمي يف عالج االستضعاف. -4
قف األمة اإلسالمية ووالة أمرها يف مرحلة وضع الضوابط اليت حتدد مو  -5

 االستضعاف.
 خامساً: فرضيات البحث:

القرآن الكرمي منهجية واضحة للتعامل مع االستضعاف من خالل توجد يف  -1
 معرفة مفهومه وصوره.

توجد يف القرآن الكرمي منهجية واضحة للخروج من االستضعاف وحتقيق  -2
 أسباب النصر والتمكني.

يؤدي إىل حتقيق  ،مراعاة منهجية القرآن الكرمي يف دفع االستضعاف ورفعه -3
 األمة ألسباب النصر والتمكني.

 سادساً: حدود البحث:
بيان مفهوم االستضعاف يف القرآن الكرمي، وبيان مفّصل دراسة حول هذه التنحصر 

سباب االستضعاف وسبل عالجه يف القرآن الكرمي، حيث يتم استقراء اآلايت املتعلقة أل
 .مبوضوع البحث ومن مث حتليل اآلايت وتفسريها واستنباط املنهج القرآين املتعلق بذلك

 : الدراسات السابقة:سابعاً 
بعد البحث واالطالع على ما كتب حول املوضوع، وجدت جمموعة من الدراسات، 

 :اآلتيةهي وأكثر هذه الدراسات اليت متكنت من االستفادة منها 
االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرمي دراسة مصطلحية وتفسري موضوعي  -1

يف  هعلمية انل صاحبها درجة الدكتورا، رسالة ه)كتاب كان أصله رسالة دكتورا
الدراسات اإلسالمية من كلية اآلداب جبامعة سيدي حممد بن عبد هللا ابململكة 
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حتت إشراف أ. د الشاهد البوشيخي(، أتليف مصطفى أوعيشة،  ،املغربية
 م.2014، القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، 1ط

 وخامتة على النحو اآليت:  بنيمقدمة وابحيتوي الكتاب على 
فأما املقدمة فذكر فيه املؤلف موضوع البحث ودوافعه واملنهج املتبع مث عرض 

 جناز البحث.إحمتواه والصعوابت اليت اعرتضت املؤلف خالل فرتة 
الباب األول: خصصه الباحث للنظر يف مفهوم االستكبار واالستضعاف من 

 ويتكون الباب من أربعة فصول هي:  زاوية الدراسة املصطلحية،
الفصل األول: درس فيه الباحث داللة االستكبار واالستضعاف يف اللغة 

 واالصطالح، ويشتمل على مبحثني:
 أوهلما: مفهوم االستكبار واالستضعاف دراسة معجمية لغوية واصطالحية.

 والثاين: مفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرمي.
ين: خصص لدراسة عالقات االستكبار واالستضعاف يف القرآن الفصل الثا

 الكرمي بغريمها من األلفاظ املؤالفة واملخالفة وكان ذلك يف مبحثني: 
 األول: خاص بعالقات االستكبار ائتالفا واختالفا.

 والثاين: خاص بعالقات االستضعاف.
 ستضعاف.خصصه املؤلف لدراسة ضمائم االستكبار واالفأما الفصل الثالث: 

خصصه الكاتب لدراسة مشتقات االستكبار فأما الفصل الرابع: و 
 واالستضعاف يف القرآن الكرمي.

مث ينتقل املؤلف إىل الباب الثاين الذي تناول فيه قضااي االستكبار 
واالستضعاف يف القرآن الكرمي من زواية التفسري املوضوعي، وينقسم إىل أربعة 

ص لدراسة أسباب االستكبار واالستضعاف فصول أيضاً: الفصل األول: خص
يف القرآن الكرمي، والفصل الثاين خصص ملظاهر االستكبار واالستضعاف يف 
القرآن الكرمي، أما الفصل الثالث فبني فيه املؤلف جزاء املستكربين واملستضعفني 
يف القرآن الكرمي، مث يف الفصل الرابع ذكر سبل مقاومة وعالج داء 

 نتهى البحث ابخلامتة.االستضعاف، مث ا
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من خالل الدراسة السابقة تركيز الباحث على الدراسة املصطلحية لنا يتبني و 
لكن الدراسة املصطلحية أكثر، وختتلف  ،وإن كان هناك تناول موضوعي

ناول أتسوف  الفصل األول، ففي ثالثة فصولاألمر يف  يف أهنا تناولت يتدراس
ومن مث  ،املقاربة من حيث اللغة ومن مث يف االصطالحاأللفاظ املقابلة واأللفاظ 

أ إىل املقارنة بني أجلقد و يف االستعمال القرآين إذا مل يوجد تعريف اصطالحي، 
 .مع االستضعاف األلفاظ لسبل التوصل إىل تعاريفها ومقارنتها

ي ذلك صور االستضعاف يف القرآن الكرمي، ويلًا ألهم موجز  اً ذكر عرضأمث 
يتم  الفصل الثاين ذكر أسباب االستضعاف مث يف الذي يتم فيه اينالفصل الث

 .االستضعاف عالجتناول سبل 
جامعة النجاح -املستضعفون يف صدر اإلسالم )أطروحة(: حممد فارس بشري -2

 م.2012-فلسطني-انبلس -الوطنية
وحتتوي هذه الرسالة على مقدمة وثالث فصول على النحو اآليت: الفصل 

الباحث مفهوم االستضعاف يف اللغة ويف القرآن ويف السنة، فيه األول: تناول 
دراسة املستضعفني عشية ظهور اإلسالم، فيه والفصل الثاين: تناول الباحث 

 ني.والفصل الثالث: تناول موقف الدولة اإلسالمية من املستضعف
يتبني من الدراسة السابقة تركيز الباحث على تقدمي صورة جمملة عن و 

ما يف الفصل الثالث فقد انقش الباحث موقف أو  ،اإلسالم صدراملستضعفني 
 الدولة اإلسالمية من املستضعفني حيث أكرمهم وجعلهم جنوداً للدعوة.

ضيف أس ينمع الباحث يف تناوله ملفهوم االستضعاف إال أن دراسيتوستتوافق 
وضح األلفاظ املقاربة واملقابلة، كما أمفهوم االستضعاف يف القرآن الكرمي وس

انقش أسباب وقوع االستضعاف وسبل العالج املرتتبة على تلك أس ينأن
اده سنة كونية من سنن هللا لعبالنصر والتمكني  ننتهي إىل أأاألسباب، إىل أن 

 مل يتناوله الباحث يف دراسته.ما وهذا املستضعفني 
دراسة موضوعية )رسالة دكتوراه(: -هداايت القرآن املبني لعباد هللا املستضعفني -3

 .املدينة املنورة-حممد بن انصر احلميد، اجلامعة اإلسالمية
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وحتتوي هذه الرسالة على مقدمة ومتهيد وثالث فصول وخامتة على النحو 
اآليت: الفصل األول: تناول الباحث فيه حقيقة االستضعاف وتوضيح املراد من 

أسباب وقوع  فيه املستضع ف واملستضَعف، والفصل الثاين: تناول الباحث
االستضعاف. وأما يف الفصل الثالث فتناول الباحث اهلداايت القلبية 

 للمستضعفني.
اب وقوع االستضعاف يتبني من الدراسة السابقة تركيز الباحث على أسبو 

اليت  وضوعاتاملواهلداايت القلبية للمستضعفني، دون تطرق الباحث لغالب 
 .هذا يتناوهلا حبث

منهج القرآن الكرمي يف محاية املستضعفني، دراسة موضوعية )رسالة ماجستري(:  -4
 م.2011-السودان-درمانجامعة أم -القادر حممد التوايت السالم عبد عبد

حتتوي هذه الرسالة على مقدمة ومتهيد واببني وخامتة على النحو اآليت: الباب 
األول: استعرض فيه الباحث أهم األسباب والوسائل اليت تؤدي لالستضعاف، 
والباب الثاين: استعرض الباحث فيه مظاهر رعاية القرآن الكرمي للمستضعفني 

 غري املسلمني. من املسلمني واملستضعفني من
يتبني من الدراسة السابقة تركيز الباحث على األسباب والوسائل اليت تؤدي و 

لالستضعاف ومظاهر رعاية القرآن للمستضعفني، دون تطرقه لغالب 
 .ي هذاحبثاليت تناوهلا وضوعات امل

)رسالة دكتوراه( هو كتاب مطبوع  االستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي -5
جامعة  -كلية الشريعة والقانون-زايد عابد املشوخيل: هرسالة دكتوراويف األصل 

 م.2011ه،1432 –السودان  –م درمان اإلسالمية أ
 حيتوي هذا الكتاب على مقدمة وثالثة أبواب على النحو اآليت:و 

نواعه ومظاهره، والباب أالباب األول: تناول فيه الباحث تعريف االستضعاف و 
الباحث أسباب االستضعاف ووسائل دفعه، والباب الثالث: الثاين: تناول فيه 

 تناول فيه الباحث أحكام االستضعاف.
هي من أوسع الدراسات يف هذا املشوخي يتبني مما سبق أن دراسة الدكتور و 

دراسة يف اجملال الفقهي، وليست دراسة موضوعية لالستضعاف  هااجملال، ولكن
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وم االستضعاف بوجه عام يف القرآن كذلك ركز الباحث على مفهو يف القرآن، 
 الكرمي، كما أنه تناول أسباب وقوع االستضعاف ووسائل دفعه، وسيكون تناول

 جليف هذه الرسالة تناواًل خمتلفًا عن دراسة املشوخي يف  لالستضعاف الباحثة
 املباحث.

صباح انصر لدراسة موضوعية:  -ن يف القرآن الكرميفو االستضعاف واملستضع -6
من  أمتكناململكة العربية السعودية، مل  –جامعة الرايض  –هللا الطليان  عبد

 العثور عليها أو تنزيلها.
هناك من تناول موضوع االستضعاف بطرق متعددة وضمن مواضيع خمتلفة و 

حيث ذكر حركة الكون وسري التاريخ، وقيام احلضارات وسقوطها، وأسباب 
وسنن التمكني والنصر  وذكر االزدهار واالحنطاط بني الناس، ،التقدم والتأخر

إمنا أدرجت احلديث عن و وهذه الدراسات ليست يف االستضعاف،  ،وغريها
 االستضعاف ضمناً.

 من هذه الكتب اليت قرأهتا ومتت االستفادة منها:
دراسة يف ضوء القرآن الكرمي:  -مفهوم السنن الرابنية من الفهم إىل التسخري  -1

 رمضان مخيس زكي الغريب. 
 سنة التمكني يف ضوء القرآن الكرمي: رمضان مخيس زكي الغريب.  -2
السنن الرابنية أعمدة صناعة احلياة، دراسة تطبيقية على سنن التغيري والبناء   -3

 يدي.والعاقبة: عبد السالم مقبل اجمل
مقال )السياسة الشرعية بني فقه االستضعاف وفقه التمكني(: عبد هللا شاكر   -4

 اجلنيدي.
تبصري املؤمنني بفقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي: علي حممد حممد  -5

 الصاليب.
د تطابق كلي بني قوانني هللا يف وجيمتكنت من االستفادة من الكتب السابقة حيث و 
نسان، وكيفية األخذ أبسباب النصر والتمكني وشروط حتقيق والقوانني بني بين اإلالكون 

 واملظاهر احلضارية لدولة التمكني. ،التمكني ومواصفاته
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 اثمناً: منهج البحث:
حبيث يتم  سيتم اتباع املنهج الوصفي التحليلي واالستقرائي يف هذه الدراسة: -

مبوضوع الدراسة، مث تبويبها وترتيبها مبا جتميع اآلايت القرآنية ذات الصلة 
يتناسب وفصول هذه الدراسة ومباحثها ومطالبها، ومن مث جتميع املادة 
العلمية املتعلقة ابملوضوع من كتب التفسري القدمية واحلديثة، واستخراج القيم 

 والتوجهات واحلكم املتعلقة مبوضوع الدراسة.
وخاصة املتصلة  االت املتنوعةة سوف أبرز تلك احلومن خالل هذه الدراس -

 .لالستضعاف: أسبابه وسبل عالجه يف القرآن الكرمي القرآين نهجملاب
 وستقوم الباحثة أبمور منهجية إضافية منها:

ختريج اآلاثر واألحاديث من مصادرها وبيان درجتها من حيث الصحة  -
 والضعف.

التعاريف أقدم االستعمال عند تطابق املعنيني اللغوي واالصطالحي يف  -
 القرآين لتعلقه مبوضوع حبثي.

 
 اتسعاً: هيكل البحث:
مقسمة ملباحث ومطالب وخامتة، سيتم تذييلها  وثالثة فصوليتضمن البحث مقدمة 

 بفهرست املصادر واملراجع.
 :الفصل األول

 .املبحث األول: مفهوم االستضعاف
 ويف االستعمال القرآين(. ،)تعريف االستضعاف لغة واصطالحاً 

 املبحث الثاين: املصطلحات ذات الصلة مبوضوع الدراسة.
 املقابلة(األلفاظ )األلفاظ املقاربة و 

 .القرآيناملنظور صور االستضعاف يف ألهم  املبحث الثالث: عرض موجز
 : أسباب االستضعاف:ثاينالفصل ال

 شرع هللا.املبحث األول: ضعف العقيدة واالبتعاد عن اتباع 
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 املبحث الثاين: االستبداد بشىت صوره.
 املبحث الثالث: التفرق واختالف الكلمة.

 املبحث الرابع: الركون للظاملني.
 املبحث اخلامس: االستكانه بدعوى اخلوف من املصلحة.

 املبحث السادس: جتاهل السنن الكونية.
 : التقليد األعمى.سابعاملبحث ال

 الستضعاف يف القرآن الكرمي.: سبل عالج الثالفصل الثا
 املبحث األول: التمسك ابلعقيدة واتباع شرع هللا.

 .احلضاريدور احلرية يف حتقيق الشهود املبحث الثاين: 
 املبحث الثالث: االحتاد ومجع الكلمة.

 املبحث الرابع: ترك الوهن والضعف واالستكانة.
 املبحث اخلامس: اهلجرة.

 سبيل هللا.املبحث السادس: اجلهاد يف 
 املبحث السابع: تفعيل احلوار مع اآلخر.

 املبحث الثامن: إعداد جيل مستقيم يف األمة اإلسالمية.
 .األرضاملبحث التاسع: نشر ثقافة االستبشار ابلنصر والتمكني يف 

 اخلامتة والتوصيات.
 املصادر واملراجع.قائمة 
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  :فصل األولال
 

 .الدراسةيتناول التعريف مبفاهيم 
 
 

 مفهوم االستضعاف.املبحث األول: 
 )تعريف االستضعاف لغة واصطالحا ويف االستعمال القرآين(

 .املصطلحات ذات الصلة مبوضوع الدراسةاملبحث الثاين: 
 املقابلة(األلفاظ )األلفاظ املقاربة و 

  .عرض موجز ألهم صور االستضعاف يف املنظور القرآيناملبحث الثالث: 
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 :املبحث األول
 مفهوم االستضعاف 

 
 

 .االستضعاف يف اللغةاملطلب األول: 
 .العام تعريف االستضعاف يف االصطالحاملطلب الثاين: 

 .االستضعاف يف االصطالح القرآين: الثاملطلب الث
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 املبحث األول:
ويف االستعمال  لغة واصطالحامفهوم االستضعاف )تعريف االستضعاف 

 القرآين(.

 .االستضعاف يف اللغةاملطلب األول: 
 استضعاف: استفعال من ضعف، ومادة )ض ع ف(، "هلا أصالن متباينان:

 .(1)والثاين: أن يزاد الشيء مثله فيجعل مثلني أو أكثر" األول: خالف القوة.
يف  الضعف ويستعملواملقصود يف هذه الدراسة هو األصل األول: )خالف القوة(، 

 ضعف الرأي وضعف البدن.
 وأضاف ابن اجلوزي على املعاين اليت ذكرها ابن فارس املعاين اآلتية:

: النساء] {َضع يًفا َكانَ   الشَّْيطَان   َكْيدَ   إ نَّ }أحدها: "العجز، كما يف قوله تعاىل: 
، فالعجز (2)"[66: ألنفال] {َضْعًفا ف يك مْ  َأنَّ  َوَعل مَ }قوله تعاىل:  ويف األنفال، [76

 مبعىن عدم االستطاعه. 
ْنَسان   َوخ ل قَ } والثاين: "قلة الصرب، ومنه قوله تعاىل: : النساء] {َضع يًفا اإْل 

28]"(3). 
 [91: هود] "{َضع يًفا ف يَنا لَنَ رَاكَ  َوإ انَّ }"الثالث: الضرير، ومنه قوله تعاىل: و 

 .(5) "قاله سعيد ابن جبري وقتادة هبصر ب مصااب"كان  أي (4)

                                                
ه 1399، حتقيق/ عبد السالم هارون، دار الفكر، ط معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، أمحد أبو احلسني، 1)

 .362، ص 3م، ج1979 -
، حتقيق/ حممد  عني والنواظر يف علم الوجوه والنظائرنزهة األ، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي( ابن اجلوزي، 2)

 .405م، ص 1984 –ه 1404، 1بريوت، ط  –كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان 
 .405( ابن اجلوزي، املرجع السابق، ص3)
 .406ابن اجلوزي، املرجع السابق، ص  (4)
حتقيق/ أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب ، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبد هللا حممد،  (5)

 .91، ص9م. ج 1964 –ه  1387، 2القاهرة، ط  –املصرية 
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 {اْلَمْرَضى َعَلى َواَل  الضَُّعَفاء   َعَلى لَْيسَ }"والرابع: الزم ن، ومنه قوله تعاىل: 
 .(1)"[91 :التوبة]

 يف   اْست ْضع ف وا الَّذ ينَ  َعَلى مَن نَّ  َأنْ  َون ر يد  } ، ومنه قوله تعاىل:لقهرا"واخلامس: 
فاآلية تدل على أن  ،(2)"[5: القصص] {اْلَوار ث نيَ  َوجَنَْعَله م   أَئ مَّةً  َوجَنَْعَله مْ  اأْلَْرض  

فرعون وجد مجاعة منهم ضعيفة يف الفكر وقابلة لالتباع فقام بذهلم وذحبهم 
: األعراف] {اْسَتْضَعف وين   اْلَقْومَ  إ نَّ }ادهم واستحقارهم، وكذلك يف قوله تعاىل: بواستع
سبوين ضعيفًا ال انصر يل، ألهنم متالؤوا على عبادة العجل، ومل ح أي"،[150

 .(3)خيالفهم إال هارون عليه السالم يف شرذمة قليلة"
 َوقَالَ }، ومنه قوله تعاىل: ول من الناسكما تدل العبارة على السف  "والسادس:  

ليسوا ضعفاء اجلسم بل ، فهم (4)"[33: سبأ] {اْسَتْكرَب وا ل لَّذ ينَ  اْست ْضع ف وا الَّذ ينَ 
ن و تبعيتهم وضعف رأيهم فهؤالء هم األتباع والعوام وضعفاء الرأي واملستحقر  بسبب

 .نو واملستذل
: الروم] {َضْعف   م نْ  َخَلَقك مْ  الَّذ ي اّللَّ  }" والسابع: النطفة، ومنه قوله تعاىل: 

54]"(5).  
واالستضعاف اشتقاق من الضعف، يقال: استضعف يستضعف استضعافاً، 

}قَاَل كما يف قراءة اجلمهور: ،  أي الزايدة إىل ما ال هنايةفالزايدة ابأللف والسني والتاء 
ْعٌف َوَلك ْن اَل تَ ْعَلم وَن{ ]األعراف:   (.6) استفعلوهو أحد معاين صيغة  [38ل ك لّ  ض 

                                                
 .406، ص نزهة األعني والنظائر يف علم الوجوه والنظائرابن اجلوزي،  (1)
 .406ابن اجلوزي، املرجع السابق، ص  (2)
وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد، املعروف حترير املعىن السديد ابن عاشور، حممد الطاهر،  (3)

 .117، ص 9م، ج 1997تونس،  –سحنون للنشر والتوزيع  ، دارابلتحرير والتنوير
 .406، ص نزهة األعني والنظائر يف علم الوجوه والنظائرابن اجلوزي،  (4)
 .406ابن اجلوزي، املرجع السابق، ص  (5)
، حتقيق/ صدقي حممد مجيل، البحر احمليط يف التفسري، أثري الدين األندلسي حممد بن يوسفأبو حيان،  (6)

 .23، ص 1ه، ج1420، 1دار الفكر، بريوت، ط
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ودالالته اللغوية سواء أكانت  ضعفاللغوية حصرت معىن الفمعظم كتب املعاجم 
ا مثل: وية يف املعاين اليت أشران إليها، أما االستضعاف فله عالقة ببعضهحسية أو معن

 .خالف القوة، والقهر وغريمها
ما   هذه الرسالةبني يف أانطالقا من املعاين املستخرجة من املعاجم اللغوية، سوف و 

 قوة كالوهن والضعف والذل والتسفل والقهر.كان مغايرا ملعىن ال
 الفرق بني الَضعف والُضعف والِضعف:ومن دقيق ما بينته املعاجم هو 

 م نْ  َخَلَقك مْ  الَّذ ي اّللَّ  }الض عف ابلضم "يكون يف اجلسد خاصة، كما يف قوله تعاىل: 
 .(1) [54: الروم] {َضْعف  

ل يف رأيه َضعف وال يقال فيه "يقا والعقل،والَضعف ابلفتح يكون يف اجلسد والرأي 
 .(2)كما يقال يف جسمه َضعف وض عف"  ض عف

ْعَفنْي   اْلَعَذاب   هَلَا ي َضاَعفْ }أما الض عف ابلكسر فهو املثل، كما يف قوله تعاىل:   {ض 
 .(3) زادفالض عف املثل إىل ما  [30: األحزاب]

 هو مفتوح الضاد.وفرق ابن األعرايب بني ما هو مضموم الضاد وما 
 عف يف اجلسد:الض  

  وفتورَعف من حاله على ضَ      ومن يلق خرياً يغمز الدهر عظمه
 عف يف الرأي واجلسد:والضَ 

  (4) ليينوال ألني ملن ال يبتغي       فعْ وال أشارك يف رأي أخا ضَ 

                                                
، حتقيق/ حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر معجم الفروق اللغويةالعسكري، أبو هالل احلسن،  (1)

 . 115مصر، ص –والتوزيع، القاهرة 
 .116العسكري، املرجع السابق، ص  (2)
لبنان، حتقيق/ حممد  -، مؤسسة الرسالة، بريوت القاموس احمليطالفريوزآابدي، حممد بن يعقوب،  (3)

 .380، ص1م، ج2005 –ه 1426، 8العرقسوسي، ط 
، دار اهلداية، جمموعة من اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد بن حممد امللقب مبرتضى،  (4)

 .48، ص 24، طبعة الكويت. ج 2احملققني، ط
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 .العام تعريف االستضعاف يف االصطالحاملطلب الثاين: 
من خالل دراسة واقع احلقبة التارخيية اليت استخدم فيها هذا اللفظ بدءًا من العصر                               

ه، وخالل 656اجلاهلي، ووصواًل إىل هناية الدولة العباسية عندما سقطت بغداد عام 
ذلك ملا متر به الدولتني الفاطمية والعثمانية، جند أن هذا املصطلح يعد شائعًا بني الدعاة و 

أمتنا اليوم من ضعف  وعدم وجود الظروف املالئمة لرتسيخ الدعوة بشكلها الطبيعي، فكأننا 
التعريفات االصطالحية ملصطلح  وبناًء على ذلك ميكننا طرح بعض ،نعيش العهد املكي

 .(1) االستضعاف
 اإلسالمية الدعوة"املرحلة اليت متر هبا  عرفت مرحلة االستضعاف لدى الدعاة أبهنا:

 مع يتزامن احلقوق ومصادرة والعدوان الظلم على يقوم إسالمي، غري منهج مع صراع ظل يف
 .(2)" التمكني إىل االستضعاف قيد من للخروج اجلاد املسلمني عمل ذلك

كذلك يدور معىن االستضعاف حول حال األمة كما ذكرت سابقًا إذا قاران حال و 
تعريف مصطفى أوعيشة  ريفاتمن هذه التعو مة اليوم وفرتات ضعفها يف العهد املكي، األ

 (3) ما يقع على املستضعفني من القهر واالستعباد والفتنة يف الدين. :وهو
تضعفته  والضعيف الذي يتضعفه الناس ويتجربون عليه لفقره، قال ابن األثري:" يقال

 (4) للذي يتضعفه الناس ويتجربون عليه يف الدنيا للفقر وراثثة احلال". ،واستضعفته مبعىن
حول التسلط على املسلم من قبل األفراد أو  ،هذه الرسالةيف كالم الوعليه سيتمحور 

   له وما عليه. اجلماعات حبيث ال يتمكن من القيام أبداء ما

                                                
، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، املستضعفون يف صدر اإلسالمبشري، حممد فارس،  (1)

 .27-12م، ص2012فلسطني، 
، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرايض االستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالميزايد عابد، املشوخي،  (2)

 .22م، ص2012 –ه 1433، 1السعودية، ط  -
دراسة مصطلحية وتفسري  مفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرميأوعيشة، مصطفى،  (3)

 القاهرة. -للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، مصر م، دار السالم 2014ه، 1435، 1، طموضوعي
 .47ص

 .204، ص 9ه . ج  1414، 3بريوت، ط  -، دار صادر لسان العربابن منظور، حممد أبو الفضل،  (4)
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 .صطالح القرآيناالستضعاف يف اال: الثاملطلب الث
مادة )ض ع ف( وما تّصرف منها سواء كان مبعىن االستضعاف وهو و ورد لفظ 

، أو مبعىن الضعف كقوله [75}َواْلم ْسَتْضَعف نَي{ ]النساء:  :موضوع البحث، كقوله تعاىل
يف أربع ومخسني أو مبعىن الض عف ، [261}َواّللَّ  ي َضاع ف  ل َمْن َيَشاء { ]البقرة:  تعاىل:

، وقد اختص االستضعاف منها (1) عجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميموضعًا كما يف امل
 أبربع عشرة آية منها عشٌر يف العهد املكي، وأربع يف العهد املدين.

 :يف القرآن الكرميواشتقاقتها  مادة الضعف صيغ
 :قد وردت صيغ مادة الضعف واشتقاقاهتا يف القرآن الكرمي على النحو اآليت

 مسية:الصيغ االأواًل: 
 مواضع امساً. ة)َضْعف(: ورد يف أربع
 مواضع امساً، على وزن فعيل. ة)َضع يف(: ورد يف أربع

(: ورد   وأضعف اسم تفضيل على وزن أفعل. ،مرتني)َأْضَعف 
َعاف(: ورد مرة واحدة على وزن فعال  وهو مجع ضعيف. ،)ض 
 (.2) ضعيفوهو مجع  ،)ض َعَفاء (: ورد أربع مرات على وزن فعالء

 مرة مرفوعًا حنو: ،ورد املصطلح أيضًا بصيغة مجع املذكر السامل مخس مرات
، [75}َواْلم ْسَتْضَعف نَي{ ]النساء:  ، ومرة جمرورًا حنو:[26}م ْسَتْضَعف وَن{ ]األنفال: 

اْلم ْسَتْضَعف نَي{ }إ الَّ ، و[97}قَال وا ك نَّا م ْسَتْضَعف نَي{ ]النساء:  وثالث مرات منصواًب حنو:
{ ]النساء: ، و[98]النساء:   .[127}َواْلم ْسَتْضَعف نَي م َن اْلو ْلَدان 
 

                                                
ه  1364القاهرة، سنة  -، دار احلديث املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي( عبد الباقي، حممد فؤاد، 1)

 .517ص
 –، حتقيق/ صفوان داوودي، دار القلم املفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني،  (2)

 .506، ص 1ه، ج 1412، 1بريوت، ط  –الدار الشامية، دمشق 
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 الصيغ الفعلية:: اثنياً 
، اْست ْضع ف وا(: ورد املصطلح ثالث مرات بصيغة الفعل املاضي  )َضع َف، اْسَتَضعف وين 

 ومبنياً للمجهول مرة واحدة. ،مبنياً للمعلوم مرتني
 (: ورد املصطلح، ي َضاع َفه ، فَ ي َضاع َفه ، ي َضاع فَها، يضاعف)ي ْسَتْضَعف وَن، َيسَتْضع ف  

ًا للمعلوم، مبني مخسة منهاو  ،للمجهول اً واحدة منها مبني :بصيغة الفعل املضارع ست مرات
 (.1) األمرومل يرد املصطلح بصيغة الفعل 

سبق أن مادة )ضعف( وتصريفاهتا يف القرآن الكرمي جاءت ضمن نالحظ مما 
 جمموعتني تبعاً للمعىن:

عَفني ،  عفاً، ض  عٌف، ض  اجملموعة األوىل: )ي َضاع َفه ، فَ ي َضاع َفه ، ي َضاع فَها، يضاعف، ض 
 . (2) َأضَعافاً، م َضاَعَفة، ا ملضع ف وَن(

، اجملموعة الثانية: )َضع َف، است ضع ف وا، ي ستَ  ، َضعف، َأضَعف  ضَعف ون، َيسَتضع ف 
َعاف، ض َعَفاء ،   (.3) م سَتضَعف وَن(َضعي فاً، ض 

هي حتمل املعىن الثاين الذي و اجملموعة األوىل هي مشتقة من الض عف بكسر الضاد، ف
 .أن يزاد الشيء مثله مثلني أو أكثرذكره ابن فارس وهو 

اجملموعة الثانية فهي مشتقة من الَضعف بفتح الضاد أو ضمها، فهي حتمل املعىن أما 
 .وهو خالف القوةاألول الذي ذكره ابن فارس 

 ويالحظ على هذا الورود ما أييت:
وردت يف العهدين املكي واملدين وإن كانت يف العهد  ف(ع  )ضأن مادة  -1

 مية يف املدينة املنورة.املكي أكثر، ولعل ذلك يرجع إىل متكن الدولة اإلسال

                                                
 –ه 1424، 1، دار الكتب العلمية، حتقيق/ عبد احلميد هنداوي، ط ، العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد (1)

 .281ص ،1م، ج 2003
 .534، 533، صاملعجم املفهرس أللفاظ القرآنحممد فؤاد عبد الباقي،   (2)
 .534، 533حممد فؤاد عبد الباقي، املرجع السابق، ص  (3)
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أن املادة وردت بصيغة املاضي واملضارع ومل ترد بصيغة األمر، حيث ال أمر  -2
 ابلضعف.

عدم  أن صيغ ورود االستضعاف دارت حول اسم املفعول وذلك يدل على -3
وصف االستضعاف، ووردت املادة بصيغة املبالغة )أفعل وفعال( ويف  ثبات

 (.1) الضعفهذا إشارة إىل اختالف درجات 
"ورد لفظ االستضعاف فعاًل مبنيًا للمجهول يف معظم املوارد للداللة على  -4

 .(2)أنه فعل واقع على فئة من الناس، إلمياهنم أو لضعفهم حساً ومعىن"
 اليت ورد فيها االستضعاف يف العهدين املكي واملدين:اثلثاً: املواضع 

 يف العهد املكي:
موضع احلوار بني املستكربين واملستضعفني وهذه احلوارات كانت على  املوضع األول:

 النحو اآليت:
 حوار قبل البعثة وكان يف سياق تشكيك الكفرة للعامة من قوم صاحل. -
ويف هذا احلوار حياول املستضعفون أن  حوار يدور أمام احلق سبحانه يوم القيامة، -

 يلقوا تبعات ما هم فيه على املستكربين.
حيث كانت اآلايت يف  يوم القيامة حوار يتربأ فيه املستكربون من املستضعفني -

 .(3) يوم القيامة واملتبوعنيسياق ختاصم األتباع 
استضعاف بين إسرائيل لسيدان هارون عليه السالم وقصة استضعاف  املوضع الثاين:

 بين إسرائيل على يد فرعون ومن ذلك:

                                                
، رؤية قرآنية 2011يناير  25معامل السنن الرابنية يف أحداث الثورة املعاصرة )الغريب، رمضان،  (1)

 .38-37صأتصيلية(، بدون اتريخ نشر، 
 .46، صمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرميأوعيشة، مصطفى، ( 2)
 .47أوعيشة، مصطفى، املرجع السابق، ص  (3)
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استضعاف بين إسرائيل لسيدان هارون عليه السالم فهم ظنوا أبنه ضعيف ال  -
 انصر له فرتكوا طاعته واتباع أمره.

ذحبهم استضعاف بين إسرائيل على يد فرعون حيث استعبدهم واستحقرهم وقام ب -
 وإهانتهم.

وهي مرحلة مكن هللا سبحانه وتعاىل فيها لبين إسرائيل ومن عليهم  املوضع الثالث:
 ابلوراثة بعد أن كانوا مستضعفني يف األرض.

 يف العهد املدين:
ضرورة القتال من أجل نصرة دين هللا ونصرة املستضعفني فيه يوضح  املوضع األول:

 املكرمة يف بداية الدعوة.مبكة املوجودين الع ّزل 
كان يف إلقاء اللوم على املستضعفني الذين كان إبمكاهنم اهلجرة ونصرة   املوضع الثاين:

 .لذلك مل يهاجروابسبب عدم القدرة،  ،اإلسالم ومل يفعلوا
 ،يبني من هم املستضعفون حقًا والذين ميكن التماس العذر هلم املوضع الثالث:

 متنعهم من اهلجرة.فكانت هناك موانع حقيقية 
بعد متكنهم وعزهتم بواقع  بنعمه هو تذكري هللا سبحانه وتعاىل للمؤمنني املوضع الرابع:

 (.1) مبكة عليهااالستضعاف والقلة اليت كانوا 
إذن االستضعاف من القضااي املهمة اليت عاجلها القرآن الكرمي وأوالها عناية خاصة، 

نواعهم، وعند معاجلة مفهوم قرآين ال بد من النظر يف أحيث عاجل قضااي املستضعفني جبميع 
 البعدين املعريف والنفسي هلذا املفهوم.

" فأما البعد املعريف فهو يتمثل فيما حيمله املصطلح من دالالت معنوية ترتقي من 
مذهبية أحياانً،  مستوى املعاين اجلزئية لتكون قضااي كلية كربى، ومبادئ عامة، بل وأصوالً 

 لح قرآين قد وضع عنواانً لقضية كربى وليست عنواانً ملعىن جزئي.فكل مصط

                                                
 .48، صمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرميمصطفى أوعيشة،  (1)
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من  ،وأما البعد النفسي فهو يتمثل فيما حيمله املصطلح من طاقة أتثري على النفوس
وأن تستنفرها من  ،ها الستيعاب املعاين اليت وضعت هلا استيعاابً عميقاً تتعبئتكون شأهنا أن 

ومن خالل البناء  ،الل الصياغة اليت صيغ هبا املصطلحأجل تطبيقها يف الواقع، وذلك من خ
 (.1)الداليل الذي بين عليه"

الستضعاف يف القرآن الكرمي من خالل عريف الذي ميكن أن يكون تعريفاً ملصطلح اوالت
على املستضعفني، إنه طلب الضعيف ابلقهر فعل واقع ": هو البعدين املعريف والنفسي

 .(2) "دينهالستعباده وفتنته يف 
إذا تناولنا قضااي االستضعاف يف القرآن الكرمي حسب ورودها يف الكتاب العزيز و 

كما أن التناول هلذا املصطلح ينبغي   ،سنجد مدى ارتباطها بكل  من البعدين النفسي واملعريف
 حبيث يكون نرباسًا ينري لنا اتريخ أمتنا وميكن اعتبارها خطة به،ن يكون انبعًا من تعلقنا أ

 لبناء مستقبل األمة بعد ذلك.
 

  

                                                
ح الشهادة على الناس يف ندوة الدراسة املصطلحية والعلوم اإلنسانية، مفهوم مصطلالنجار، مصطفى،  (1)

 .19م، ص1996، الرابط القرآن وأبعاده احلضارية
 .47، صمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرميأوعيشة، مصطفى  (2)
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 :املبحث الثاين
)األلفاظ املقاربة واأللفاظ  مبوضوع الدراسة املصطلحات ذات الصلة

 .املقابلة(
 

  .األلفاظ املقاربةاملطلب األول: 
 .األلفاظ املقابلةاملطلب الثاين: 
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 :املبحث الثاين
)األلفاظ املقاربة واأللفاظ  مبوضوع الدراسة املصطلحات ذات الصلة

 .املقابلة(

 .ربةاأللفاظ املقااملطلب األول: 

 بحثال اوضح يف هذأيف مفهومها، وس ضعفتعددت الكلمات اليت تشرتك مع ال
هذه األلفاظ من حيث املعىن اللغوي واالصطالحي وما وجه الفرق بينها وبني االستضعاف، 

 ولعل هذه التعريفات تظهر لنا وجه الشبه أو الفرق بينها وبني االستضعاف.
 وهذه األلفاظ هي:)الوهن واالستكانة والذلة واهلوان واملسكنة واإلكراه.(

 الوهن:أوال: 
 :يف اللغة -1

 (1)"."كلمتان تدل إحدامها على َضعف، واألخرى على زمانوهن:ذكر ابن فارس أن 
 اً يطلق على ساعة مظلمة من منتصف الليل ابعتباره ضعفوأما املعىن الثاين للوهن ف

 ( 2) فيها.يقع  اً طبيعي
العظم  هو الضَّعف  يف العمل واألمر ، وكذلك يف العظم وحنوه، تقول: قد وهَن الوهن: و 

، ورجل واهٌن يف األمر والعمل، وموهٌن يف العظم والبدن، وقد وهن َيه ن  َوْهنًا وأوهنه
 كما  (،4)الوهن:" ضعف من حيث اخلََلق واخل لق"، وقال الراغب (3) غريهاإلنسان، ووهنه 

                                                
 . 149، ص6، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  (1)
 .150، ص 6ابن فارس، املرجع السابق، ج  (2)
م، دار إحياء الرتاث 2001، 1، حتقيق/ حممد عوض مرعب، طهتذيب اللغةاألزهري، حممد بن أمحد،  (3)

 .377، ص 2العريب، بريوت، ج 
 .887، ص املفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين،  (4)



25 
 

على أي كلما عظم يف بطنها زادها ضعفًا ، [14}َوْهًنا َعَلى َوْهن { ]لقمان:  قال تعاىل:
 .(1)ضعف"
يف معجم املصطلحات اإلسالمية أن معىن الواهن أبنه واهن يف األمر والعمل ذكر و 
 . (3) اتفق الشيخ عبد الرحيم املناوي مع الراغب يف تعريف الوهن وكذلك فقد، (2) والبدن

 :واالستعمال القرآين يف االصطالح -2
ن والَوَهن: الضعف يف "فالَوهْ  االصطالحي: ن املعىنمللوهن املعىن اللغوي  يقرتب

 .(4)العمل، وقيل الضعف من حيث اخللق واخللق"
، كما (5)وكذلك يف العظم وحنوها" ،ويف هتذيب اللغة:" هو الضعف يف العمل واألمر

ًبا{ ]مرمي: }َربّ  إ يّن  َوَهَن اْلَعْظم  م ينّ  َواْشتَ َعَل الرَّْأس   يف قوله تعاىل على لسان زكراي:  .[4َشي ْ
وجاء يف املعىن االصطالحي:" الوهن بداية الضعف وحمله القلب وهو ينضح على 

 .(6)اجلوارح ضعفاً"
: حب الدنيا وكراهية املوت، كما يف للوهن أنهوكذلك جاء يف املعىن االصطالحي 

 حديث ثوابن: قال صلى هللا عليه وسلم:" توشك األمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى
األكلة إىل قصعتها، فقال قائل: ومن قلة حنن يومئذ  اي رسول هللا؟ فقال: بل وأنتم كثري، 

                                                
 .887، ص املرجع السابقالراغب األصفهاين،  (1)
، دار اآلفاق العربية، الشركة إلسالمية يف املصباح املنريمعجم املصطلحات اعبد اجلواد، إبراهيم رجب،  (2)

 . 310م، ص  2002 –ه  1423، 1الدولية للطباعة، ط
، سنة 1مصر، ط -، عامل الكتب، القاهرةالتوقيف على مهمات التعاريفاملناوي، زيد الدين حممد،  (3)

 . 341م. ص 1990 –ه  1410
، حتقيق/ حممد علي بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، حممد بن يعقوبالفريوزآابدي،  (4)

 . 287، ص5جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، ج  –النجار، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية 
 .234، ص6، جهتذيب اللغةاألزهري،  (5)
، 3اليوم، بدون طبعة، بدون اتريخ، ج، مطابع أخبار )اخلواطر( تفسري الشعراويالشعراوي، حممد متويل،  (6)

 .1806ص 
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ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن هللا من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن يف قلوبكم 
 .(1) الوهن، قال قائل: اي رسول هللا وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية املوت"

و ضعف يصيب اإلنسان يف إميانه، فيقوي لديه الرغبة يف الدنيا وزنيتها فحب الدنيا ه
 واإلعراض عن اآلخرة ونعيمها.

يف مخس سور حيث ، (2) جاء ذكر الوهن ومشتقاته يف القرآن الكرمي يف عشر مراتو
 .مادي ومعنوي عننيورد مب

 املعىن املادي:
مبعىن الضعف وعدم التماسك، وقد ضرب هللا سبحانه وتعاىل مثاًل يوضح الوهن أتى 

 اختََّذ وا الَّذ ينَ  َمَثل  } يف قوله تعاىل: ،العنكبوتالضعف يف صورة مادية ملموسة ومرئية لبيت 
ًتا اختَََّذتْ  اْلَعْنَكب وت   َكَمَثل    َأْول َياءَ  اّللَّ   د ون   م نْ   َكان وا  َلوْ  اْلَعْنَكب وت   لَبَ ْيت   اْلب  ي وت   َأْوَهنَ  َوإ نَّ  بَ ي ْ

 .[41: العنكبوت] {يَ ْعَلم ونَ 
في هذه اآلية ضرب هللا سبحانه وتعاىل لنا مثاًل أن من يتخذ وليًا من دونه ظاانً أنه ف

ينفعه يف شيء فهو واهٌن، كمثل العنكبوت اليت تتخذ بيتًا من اخليوط على اجلدران كما 
 .(3) البيوتأوهن ذكر يف اآلية أنه 

الذل وترضى ابلدنية وتسود حياهتا ثقافة ئ فالوهن هو الذي جيعل األمة تستمر 
 .(4) هللااالهنزام والنفاق والعبودية لغري 

 :املعىن املعنوي

                                                
م، 2010 –ه 1431، 1، مجعية املكنز اإلسالمي، ط مسند أمحدأخرجه أمحد، ابن حنبل الشيباين،  (1)

؛ وأبو داود، سليمان بن األشعت 22832من حديث ثوابن رضي هللا عنه، رقم  -ابقي مسند األنصار
بريوت، أول كتاب املالحم،  –يي الدين، املكتبة العصرية، صيدا ، حتقيق/ حممد حمسنن أيب داودالسجستاين، 

 .111، ص 4، ج4297ابب تداعي األمم على اإلسالم، رقم 
 .830، صاملعجم املفهرس أللفاظ القرآن، حممد فؤاد ( عبد الباقي،2)
، حتقيق/ جمدي ابسلوم، دار الكتب )أتويالت أهل السنة( تفسري املاتريدياملاتريدي، حممد أبو منصور،  (3)

 .229، ص 8م، ج 2005 –ه  1426، سنة 1لبنان، ط  –العلمية، بريوت 
 .2، ابب املوت والشهادة يف سبيل هللا، صموسوعة البحوث واملقاالت العلميةالشحود، علي بن انيف،  (4)
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بعد هزمية املسلمني يف موقعة أحد وجه هللا سبحانه وتعاىل هلم اخلطاب كي ال يضعفوا 
 َوأَنْ ت م   حَتَْزن وا َواَل  هتَ ن وا َواَل }نفسيًا وال يتمادوا يف احلزن على الشهداء كما يف قوله تعاىل: 

ت مْ   إ نْ  اأْلَْعَلْونَ   تعاىل فيه تعزية "وهذا ذكٌر من هللا ،[139: عمران آل] {م ْؤم ن نيَ  ك ن ْ
هبم من اجلراح والقتل أبحد، قال: وال اصأألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما 

هتنو وال حتزنوا اي أصحاب حممد، يعين بذلك وال تضعفوا ابلذي انلكم من عدوكم أبحد من 
فهو القتل والقروح، عن جهاد عدوكم وحرهبم، من قول القائل: وهن فالن يف هذا األمر 

، وال حتزنوا: وال أتسوا فتجزعوا على ما أصابكم من املصيبة يومئذ ، فإنكم أنتم يهن وهناً 
األعلون، أي الظاهرون عليهم، فلكم العقىب يف الظفر والنصرة عليهم، إن كنتم مصدقني 

فالنفس املؤمنة  ،(1)فيما يعدكم وفيما ينبئكم" التسليمأمت الصالة و للنيب حممد عليه أفضل 
 تصرب على ما أصاهبا وتوقن أبن ما أصاهبا هو إبذن هللا وأن عليها الصرب يف كل األحوال.

 الفرق بني االستضعاف والوهن: -3
 والوهن منها:الضعف توجد فروق عديدة بني 

كما أن القوة من فعل هللا   ،"أن الضعف ضد القوة وهو من فعل هللا تعاىل -
}َوخ ل َق  ويف القرآن ،أو خلقه قوايً  ،عيفاً خلقه هللا ض :تعاىل تقول

ْنَسان  َضع يًفا{ ]النساء:  والوهن: هو أن يفعل اإلنسان فعل  [28اإْل 
}َواَل هتَ ن وا َواَل حَتَْزن وا َوأَنْ ت م  اأْلَْعَلْوَن{ ]آل  الضعيف ومنه قوله تعاىل:

 ، أي ال تفعلوا أفعال الضعفاء وأنتم أقوايء على ما[139عمران: 
 .(2)تطلبونه"

                                                
، حتقيق/ أمحد شاكر، مؤسسة الرسالة، القرآنجامع البيان يف أتويل الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر،   (1)

 .234، ص7م، ج2000 –ه 1420، 1ط 

 .115، صمعجم الفروق اللغويةالعسكري،   (2)
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}َوَما  "وقد يستعمل الضعف مكان الوهن جمازًا يف مثل قوله تعاىل: -
أي مل يضعفوا بنقصان القوة  [146َضع ف وا َوَما اْسَتَكان وا{ ]آل عمران: 

 .(1)وال استكانوا إبظهار العنف عند املقاومة"
"وجيوز أن يقال إن الوهن هو انكسار احلد واخلوف وحنوه، والضعف  -

 .(2)نقصان القوة"
"الضعف، والفتور، واجلنب،  الوهن يتصل خبمسة حقول داللية هي: -

 .(3)واخللل، والعجز"
 االستكانة:اثنيا: 

 يف اللغة: -1
السني والكاف والنون أصل ، "و استكانة اسم وهو مصدر استكان من )س ك ن(

سكوان فهو واحد مطرد، يدل على خالف االضطراب واحلركة. يقال سكن الشيء يسكن 
 (4) ."ساكن

 .(5) واخلنوعيرفض االستكانة: أي اخلضوع  يقال:
 آل] {اْسَتَكان وا َوَما َضع ف وا َوَما}وهو مبعىن خضع وذل وضعف كما يف قوله تعاىل: 

 .[146: عمران
 إ نْ }والسكون من سكن وهو ضد احلركة، مبعىن هدأه وأوقف حركته، لقوله تعاىل: 

 .[33: الشورى] {الرّ يحَ  ي ْسك ن   َيَشأْ 

                                                
 .115( العسكري، املرجع السابق، ص1)
 .116صالعسكري، املرجع السابق،  (2)
، طبعة إلكرتونية، الكرمي )دراسة معجمية(من ألفاظ القوة ومقابالهتا يف القرآن ( الغيلي، عبد اجمليد حممد، 3)

 .13، 12، 11منشور على موقع املؤلف: رحى احلرف ص
 .88، ص 3، ج معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 4)
املعجم ( جممع اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم مصطفى، أمحد الزاين، حامد عبد القادر، حممد النجار(، 5)

 .440، ص 1، دار الدعوة، ج الوسيط
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 ذ رّ يَّيت   م نْ  َأْسَكْنت   إ يّن   َرب ََّنا} وأسكنه مبعىن جعله يسكن أو يقيم فيه، لقوله تعاىل:
سكنتم هذا الوادي اخلالء البلقع من كل مرتفق "أي ما  .[37: إبراهيم] {َزرْع   ذ ي َغرْي   ب َواد  

ومرتزق إال ليقيموا الصالة عند بيتك احملرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك 
 .(1)ومتعبداتك"

 
 :واالستعمال القرآين يف االصطالح -2

 (2) هي إظهار الضعف والركون إليه وامليل إىل الدعة والتخاذل.االستكانة: 
 آل] {اْسَتَكان وا َوَما َضع ف وا َوَما} إظهار العجز والضعف، قال تعاىل:"وقيل: هي 

 .(3)أي مل يضعفوا بنقصان القوة وال استكانوا إبظهار الضعف عند املقاومة" [146: عمران
وجاء ذكر السكن ومشتقاته يف القرآن الكرمي قرابة التسعة عشر مرة، أطلقت على 

 التسليم.أمت والليل، البيت ودعاء النيب عليه أفضل الصالة و أربعة أشياء، هي الزوجة 
 الفرق بني االستضعاف واالستكانة: -3

 توجد فروق عديدة بني االستضعاف واالستكانة منها:
ّ   م نْ  وََكأَيّ نْ }قال تعاىل:   اّللَّ   َسب يل   يف   َأَصاهَب مْ  ل َما َوَهن وا َفَما َكث ريٌ   ر بّ يُّونَ  َمَعه   قَاَتلَ  َنيب 

 .[146: عمران آل] {الصَّاب ر ينَ  حي  بُّ  َواّللَّ   اْسَتَكان وا َوَما َضع ف وا َوَما
 " قال الفخر الرازي ال بد من الفرق بني هذه األمور الثالثة.

الوجه األول: نقله عن صاحب الكشاف: وما وهنوا عند قتال النيب، وما ضعفوا عن 
 للعدو. اجلهاد بعده، وما استكانوا

                                                
، 3، دار الكتاب العريب، بريوت، ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري، أبو القاسم حممود، ( 1)

 .558، ص2ه، ج1407سنة 
 .122، ص 4، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 . 115، ص معجم الفروق اللغويةالعسكري،  (3)
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الوجه الثاين قال: وحيتمل أيضًا أن يفسر ابستيالء اخلوف عليهم، ويفسر ابلضعف 
أبن يضعف إمياهنم وتقع الشكوك والشبهات يف قلوهبم، واالستكانة هي االنتقال من دينهم 

 إىل دين عدوهم.
وفيه وجه اثلث وهو: أن الوهن ضعف يلحق القلب، والضعف املطلق هو اختالل 

والقدرة يف اجلسم، واالستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف، وكل هذه القوة 
 .(1)الوجوه حسنة وحمتملة"

ومن اللطائف ترتيبها يف الذكر على حسب ترتيبها يف احلصول فإنه إذا خارت العزمية 
حيث بدأ بنفي الوهن الم فتبعته املذلة واخلضوع للعدو، فشلت األعضاء وجاء االستس

{ ]مرمي:  بدليل قوله تعاىل:أن الوهن مادي حيث  وهو ، [4}َربّ  إ يّن  َوَهَن اْلَعْظم  م ينّ 
ويتسبب عنه ضعف حقيقي، يؤودي إىل اهنيار مث طلب اللجوء أو اجللوس والسكون، 

فاالستكانة هي الرضا عه نفي االستكانة، العزائم، مث أتبضعف يف العمل الناتج عن وهن 
 واخلضوع لألعداء ليفعلوا هبم ما يريدون.

 الذلة:اثلثا: 
 يف اللغة: -1

ذل:" الذال والالم يف التضعيف واملطابقة أصٌل واحد يدل على اخلضوع واالستكانة 
واللني، فالذل ضد العز، وهي مقابلة يف التضاد صحيحة، تدل على احلكمة اليت خصت 
هبا العرب دون سائر األمم، ألن العز من العزاز، وهي األرض الصلبة الشديدة، والذل 

الستكانة، واللني، الذل: نقيض العز، وأصل املادة يدل على اخلضوع واو وبة، خالف الصع
، إذا ضعف وهان، فهو ذليل بني الذل واملذلة من قوم  (2) "ومذلةذاللة يقال: ذل يذل 

 اخلسة، وتذلل له: أي: خضع.أذالء وذالل، والذل: 
 

                                                
، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط مفاتيح الغيب التفسري الكبريبن عمر فخر الدين،  حممدالرازي،  (1)

 .381، ص9ه، ج 1420، سنة 3
 .345، ص 2، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  (2)
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 :واالستعمال القرآين يف االصطالح -2
قال ابن بعني االحتقار واالستخفاف، و  والنظر إليهمالذلة: هي اهلوان على الناس، 

قال ، و (1)عاشور:" الذلة: خضوع يف النفس، واستكانة من جراء العجز عن الدفع"
 .(2)العسكري:" الذلة: الضعف عن املقاومة"

 ذكرت كلمة ذل ومشتقاهتا قرابة مخس وعشرين مرة يف القرآن الكرمي.وقد 
 أَْينَ  الذّ لَّة   َعَلْيه م   ض ر َبتْ } وذكرت الذلة مع املسكنة يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:

َْبل   إ الَّ  ث ق ف وا َما { اْلَمْسَكَنة   َعَلْيه م   َوض ر َبتْ  اّللَّ   م نَ  ب َغَضب   َواَبء وا النَّاس   م نَ  َوَحْبل   اّللَّ   م نَ  حب 
:" فقال هذه اآليةعلى ذكر ابن حجر العسقالين رمحه هللا تعليقًا و ، [112: عمران آل]

فقد وضع على اليهود الصّغار واهلوان ، (3)ووجه ذكر املسكنة هنا ملا فسر الصّغار ابلذلة"
يف تفسريه قال:" أذهلم هللا فال منعة هلم، ، كما ذكر الطربي شرعًا وقدراً فال يزالون مستذلني

 .(4)وجعلهم هللا حتت أقدام املسلمني"
 والذلة: لضعفالفرق بني ا -3

 منها: ةتوجد فروق عديدة بني االستضعاف والذل
الذل يكون بسبب خارجي عن اإلنسان أبن يقهره غريه، بينما الضعف أن  -

 فنقول خلقه هللا ضعيفاً، وقد يكون مقهوراً من غريه. ،يكون خلقة من هللا
 الذل هو االنقياد كرهاً.أن  -
 اإلذالل ال يكون إال من األعلى لألدىن.أن  -

 

                                                
 . 119، ص4، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .243، صمعجم الفروق اللغويةالعسكري،  (2)
، دار املعرفة، بريوت، فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقالين بن علي أبو الفضل أمحدابن حجر،  (3)

 .259، ص6ه، ج1379سنة 
 .111، ص7، ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (4)



32 
 

 املسكنة:رابعا: 
 يف اللغة: -1

السني والكاف والنون تدل على "أصل واحد مطّرد يدل على خالف االضطراب 
 .(1)، يقال: سكن الشيء يسكن سكوانً فهو ساكن"واحلركة

 مثل: للسكن وهناك معان  أخرى
.  السََّكن : ك لُّ ما سكنَت إليه من حمبوب 

 سكن يف معىن سكت، وسكنت الريح وسكن املطر وسكن الغضب. :وقيل
: األنعام{ ]اْلَعل يم   السَّم يع   َوه وَ  َوالن ََّهار   اللَّْيل   يف   َسَكنَ  َما َولَه  }تعاىل: قوله  ومن ذلك

قال أبو حيان: "ملا ذكر تعاىل أنه له ملك ما حوى املكان من السماوات واألرض ، [13
آلخر، ذكر ما حواه الزمان من الليل والنهار، وإن كان كل واحد من الزمان واملكان يستلزم ا

وقدم املكان ألنه أقرب إىل العقول واألفكار من  ،لكن النص عليهما أبلغ يف امللكية
ت ْم يف  َمَساك ن  الَّذ يَن ظََلم وا أَنْ ف َسه ْم{ ]إبراهيم:  ويف قوله تعاىل:، (2)الزمان" ، [45}َوَسَكن ْ

 .(3)قالت فرقة:" هو السكون املقابل للحركة"
 االستعمال القرآين:االصطالح و يف  -2

 قال .(5) واخلضوع، وهي مبعىن احلاجة (4) وردت كلمة املسكنة يف موضعني يف القرآن
 الذّ لَّة   َعَلْيه م   ض ر َبتْ }تعاىل:  قال، و [61: البقرة] {َواْلَمْسَكَنة   الذّ لَّة   َعَلْيه م   َوض ر َبتْ } تعاىل:

َْبل   إ الَّ  ث ق ف وا َما أَْينَ   َعَلْيه م   َوض ر َبتْ  اّللَّ   م نَ  ب َغَضب   َواَبء وا النَّاس   م نَ  َوَحْبل   اّللَّ   م نَ  حب 
 .[112: عمران آل] {اْلَمْسَكَنة  

                                                
 .88، ص3، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  (1)
 .449، ص 4، ج التفسريالبحر احمليط يف أبو حيان األندلسي،  (2)
 .449، ص4أبو حيان األندلسي، املرجع السابق، ج (3)
 .434، صاملعجم املفهرس أللفاظ القرآنحممد فؤاد، عبد الباقي،  (4)
، حتقيق/ عبد الرزاق املهدي، دار زاد املسري يف علم التفسري، أبو الفرج عبد الرمحن بن عليابن اجلوزي،  (5)

 .91، ص1ه، ج1422، 1بريوت، ط الكتاب العريب، 
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"ذّل الشخص: ضعف وهان عن  : آية البقرة مبعنيني:املعاصرة ففي معجم اللغة العربية
 .(1)قهر وخضع وصغرت نفسه عكسه عز، وذّل العابد لربه: خضع"

 .(2) واملسكنة يف آية آل عمران)مفرد(: فقر وحرص على طلب الدنيا
ل عمران: "وضربت عليهم املسكنة كما يضرب البيت آفي آية فأما عند الزخمشري 

على أهله فهم ساكنون يف املسكنة غري ظاعنني عنها، ويف آية البقرة هم اليهود: إشارة إىل 
ب هللا، أي ذلك كائن بسبب كفرهم آبايت ما ذكر من ضرب الذلة واملسكنة والبواء بغض

 .(3)هللا وقتلهم األنبياء"
 الفرق بني االستضعاف واملسكنة: -3

 توجد فروق عديدة بني االستضعاف واملسكنة منها:
 يلجئه  القهر  إىل أن َيْسك َن.من االستضعاف فاملسكني املسكنة أخصُّ أن  -
 ميلك.الضعيف يتحرك لكن بكامل طاقته وجبميع ما أن  -
يرغمه  هأن كل مستضعف مسكني وليس كل مسكني مستضعف، ألن -

 .(4) قوةضعفه إىل أن يسكن، واملستضعف ال حول له وال 
 اإلكراه:خامسا: 

 يف اللغة: -1
، ضا واحملبةَكر َه: "الكاف والراء واهلاء أصٌل صحيح واحد، يدل على خالف الر 

االسم، بل الك ره : املشقة، والَكره : أن تكلف يقال: كرهت الشيء أكرهه كرهاً، والك ره : 
 .(2) قهراً هو احلمل على الشيء و ، (1)الشيء فتعمله كارهاً"

                                                
م، 2008ه/ 1429، 1، عامل الكتاب، ط معجم اللغة العربية املعاصرةعمر، أمحد خمتار عبد احلميد،  (1)

 .819، ص1ج
 .1088، ص2( عمر، أمحد خمتار، املرجع السابق، ج2)
 .402، ص1، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري،  (3)
، كلية أصول الدعوة أحكام الفقري واملسكني يف القرآن العظيم والسنة، عمر بن ساملحممد بن ابزمول،  (4)

 .14، ص1وأصول الدين، جامعة أم القرى، ط 
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 :يف االصطالح واالستعمال القرآين -2
 .(3) بتخويفهو عبارة عن محل اإلنسان على أمر ال يريد أن يفعله اإلكراه: 

"محل الغري على أمر ميتنع عنه،  وعرفه عالء الدين البخاري تعريفًا شامالً، فقال:
 .(4)بتخويف يقدر احلامل على إيقاعه، ويصري الغري خائفاً فائت الرضا ابملباشرة"

"محل الغري على ما يكرهه ابلوعيد واإللزام  :تعريف  اجل رجاينومن تعريفات اإلكراه 
ما هو واإلجبار على ما يكرهه اإلنسان طبعًا أو شرعًا فيقدم على عدم الرضا لريفع 

 .(5)أضر"
وقد ذكر هللا عز وجل الَكره والك ره يف القرآن يف أكثر من موضع تصل إىل عشرين 

 (6) موضعا.
 .ويالحظ من التعريفني السابقني أهنما متقارابن يف املعىن وإن إختلفت العبارات

 كراه:الفرق بني االستضعاف واإل  -3
 هناك فروق عديدة بني االستضعاف واإلكراه منها:

اإلكراه هو محل الغري على ما يكرهه ابلوعيد واإللزام واإلجبار، فيقدم أن  -
 نتيجة لضعف. فهو االستضعافأما ، و بدون رضا

 قد يقع على القوي.فاالستضعاف نتيجة الضعف أما اإلكراه  أن -

                                                                                                                                     
 .172، ص5، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  (1)
ه  1408، 2سورية، ط  -، دار الفكر، دمشق القاموس الفقهي لغة واصطالحاً أبو حبيب، سعدي،  (2)

 .317، ص1م، ج 1988 –
 .944، ص 2ج  دار الفكر العريب، بدون طبعة وبدون اتريخ، ،زهرة التفاسري، بن أمحد زهرة، حممد وأب (3)
، دار الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة كشف األسرار شرح أصول البزدويالبخاري، عبد العزيز بن أمحد، ( 4)

 .383، ص4وبدون اتريخ، ج
 –ه 1403، 1لبنان، ط  –دار الكتب العلمية، بريوت التعريفات، اجلرجاين، علي بن حممد الشريف،  (5)

 .33ص  ،م1983
 .707-706، صاملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميحممد فؤاد، عبد الباقي،  (6)
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قد فاإلكراه  ، أمااالستضعاف يقع من اآلخرين وال يقع بفعل مساويأن  -
 مساوايً.يكون سببه 

فيقع على أمور عامة  االستضعاف أمااإلكراه يقع غالبًا على أمر حمدد  أن -
 .(1) ومتعددة

جلياً أن االستضعاف قد يكون أعم من اإلكراه ابعتبار  من خالل ما سبق يتضح يلو 
}إ الَّ َمْن أ ْكر َه َوقَ ْلب ه  م ْطَمئ نٌّ أن املكره مضطر إىل فعل ما أكره عليه بدليل قوله تعاىل: 

{ ]النحل:  ميَان  إْل  تشري إىل أال إكراه يف ، فمن السياق القرآين يتجّلى لنا أّن اآلية [106اب 
ستضعف، ففيه إشارة لم يقل إال من امل لفظ اإلكراه بدل االستضعاف فالدين ألنه استع

أنه ال إكراه يف الدين مبفهومها الواسع املعروف عند أئمة التفسري وليس هذا حمل تفصيله،  
 كما أن اإلكراه يشرتك مع االستضعاف بوجود الضرورة والغلبة والقهر.

ستضعفًا غري ممتنع من فعل ما أمر قال البخاري رمحه هللا:" واملكره ال يكون إال م
 ..فيمكننا أن نقول: كل مكره مستضعف وليس كل مستضعف مكره ،(2)به"

  

                                                
 .56، ص اإلسالمياالستضعاف وأحكامه يف الفقه املشوخي، عابد،  (1)
، دار إحياء الرتاث الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري الكرماين، حممد بن يوسف مشس الدين، (2)

 .62- 61، ص 24م، ج1981ه / 1401، 2لبنان، ط  –العريب، بريوت 
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 .األلفاظ املقابلةاملطلب الثاين: 
 يف هذه الدراسةضح أو تعددت الكلمات اليت تقابل االستضعاف يف مفهومها، وس

هذه األلفاظ يف املعىن اللغوي واالصطالحي وما وجه الفرق بينهما، ولعل هذه التعريفات 
 تظهر لنا وجه الفرق بينها وبني االستضعاف.

 )االستكبار، الظلم، العلو، اإلفساد، التبع(
 االستكبار:أوال: 

 يف اللغة: -1
تدور مادة )ك ب ر( حول أصل يدل على خالف الصغر "وهو اشتقاق من كرب 

 .(1)على وزن، استفعل"
 ن:اهلا معنيو 

 .حقيقٌي وهي الزايدة  يف السنأحدمها: 
 الثاين: جمازي وهو زايدة يف كلفة الشيء.

 االستعمال القرآين:االصطالح و يف  -2
وهو املتمثل يف  (2) موضعاً ورد لفظ االستكبار مع مشتقاته يف القرآن الكرمي يف ستني 

: وهي للداللة على اإلسراف تكرّب على وزن تّفعل صيغة استكرب على وزن )استفعل( مبعىن
 .(3) التكربواملبالغة يف 

احلالة اليت يعجب فيها اإلنسان بنفسه فيتكرب عن أداء الطاعات وال  فالكرب: هو
 والكرب والتكرب واالستكبار كلها ألفاظ متقاربة. يرتدع عن املعاصي.

أعظم أنواع الكرب، التكرب على هللا سبحانه وتعاىل بعدم قبول احلق واإلعراض عن و 
 العبادة.

                                                
 .153، ص5، جمعجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 1)
 .694، 693، صظ القرآناملعجم املفهرس أللفا( عبد الباقي، حممد فؤاد، 2)
 .248، ص1، جالبحر احمليط( أبو حيان األندلسي، 3)
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 " واالستكبار يقال على وجهني:
حرى اإلنسان ويطلب أن يصري كبرياً وذلك مىت كان على ما جيب ويف أحدمها: أن يت 

 املكان الذي جيب ويف الوقت الذي جيب فمحمود.
والثاين: أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له وهذا هو املذموم وعلى هذا ما ورد يف 

 .(1) القرآن
َا  تعاىل:، وقوله [34}َأََب َواْسَتْكرَبَ{ ]البقرة: كقوله تعاىل:  }أََفك لََّما َجاءَك ْم َرس وٌل مب 

}َوَأَصرُّوا َواْسَتْكرَب وا اْست ْكَبارًا{  ، وقوله تعاىل:[87اَل هَتَْوى أَنْ ف س ك م  اْسَتْكرَبْمت ْ{ ]البقرة: 
{ ]فاطر: وقوله تعاىل: ، [7]نوح:   .[43}اْست ْكَبارًا يف  اأْلَْرض 

 الفرق بني االستكبار واالستضعاف: -3
 ناك فروق عديدة بني االستكبار واالستضعاف كما أن بينهما متاثل منهاه

 :وفرق بني شيئني قريبني
ألن الصراع بينهم كانت  ،االستكبار واالستضعاف مفهومان عقداينأن  -

 طبيعته عقدية.
معظم اآلايت احلاملة للمصطلحني مكية حيث جاءت معظم اآلايت يف أن  -

 معرض قصصي.
وهذا  ،االستكبار بصيغة الفعل أكثر من الصيغ األخرىورود مصطلح أن  -

يدل على أنه فعل ممارس، أما االستضعاف فورد بصيغة املبين للمجهول 
 .(2) الناسليدل على أنه فعل واقع على فئة من 

 
 

                                                
ه 1405، مؤسسة سجل العرب، طبعة 475، ص8، جاملوسوعة القرآنية( األبياري، إبراهيم بن إمساعيل، 1)

 .475، ص 8م، ج 1984 –
 .314، ص مفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرمي( أوعيشة، مصطفى، 2)
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 الظلم:اثنيا: 
 :يف اللغة -1
وضع الظاء والالم وامليم أصالن صحيحان، أحدمها خالف الضياء والنور، واآلخر "

 الشيء يف غري موضعه تعّدايً.
والذي ( 1)"ظ ْلماً فاألول الظلمة، واجلمع الظلمات، واألصل اآلخر ظََلمه يظل م ه 

 .األصل الثاينهذا يف  يانقشه يف حبثأ
 : اجلور وجماوزة احلد، وهو وضع الشيء يف غري موضعه.الظلمأصل و 

 .(3) وَمْظلمًة(يقال:)ظََلمه ظَْلماً وظ ْلماً  ،(2) حقيقيوالظلم هو اسم مصدر 
 :يف االصطالح واالستعمال القرآين -2

على العهدين  ةموزع (4)مرة  وتسعنيوردت مادة )ظ ل م( يف القرآن الكرمي مائتني 
، قال تعاىل: املكي واملدين، ويعترب الظلم من األلفاظ الواردة يف معرض الذم يف القرآن الكرمي

ب ونَ } َا َكان وا َيْكس  ل َك ن  َويلّ  بَ ْعَض الظَّال م نَي بَ ْعًضا مب   .[129: األنعام] {وََكذََٰ
ن من املنافع واملصاحل، ومبا واملراد: "نويل بعضهم بعضا، أي: جنعلهم أولياء بعض مبا يتبادلو 

كما قال بعض املفسرين: "أي جنعل و ، (5)يهيئه بعضهم لبعض من املكاسب الدنيوية وحنوها"
 .(6)بعضهم أولياء بعض، جبامع كسبهم الشر والفساد"

                                                
 .468، ص3، ج معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 1)
، املكتبة العلمية، بريوت، دون طبعة ودون املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري( الفيومي، أمحد بن حممد، 2)

 .386، ص2اتريخ، ج
 .386( الفيومي، املرجع السابق، ص3)
 .539-534، صاملعجم املفهرس أللفاظ القرآن( عبد الباقي، حممد فؤاد، 4)
 .20، ص معامل السنن الرابنية يف أحداث الثورة املصرية املعاصرة( الغريب، 5)
اململكة العربية -، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورةأيسر التفاسري لكالم العلي الكبريأبو بكر اجلزائري،  (6)

 .119، ص 2م، ج 2003-ه 1424، 5السعودية، ط 
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و أ: "وضع الشيء يف غري موضعه املختص به إما بزايدة هو اصطالحا الظلمو 
 .(1)بعدول عن وقته أو مكانه" وإما ،نقصان
قيل: هو عبارة عن التعدي عن احلق إىل الباطل، وقيل: هو التصرف يف ملك الغري و 
 حالة يتعرض فيها اإلنسان للغنب أو األذى ابلقول أو الفعل. ، فالظلم هو(2) احلدوجماوزة 
  الظلم واالستضعاف:الفرق بني -3

مشاهبة هناك فروق عديدة بني الظلم واالستضعاف كما أن بينهما عالقة 
 ومنها:

لشيء الظلم منه ما كان بغري حق ابلكلية، كأخذ مال بغري استحقاق أن  -
من جهة ممارسته على االستضعاف منه، وقتل نفس ال حيل قتلها، وأن 

 الضعفاء فهو مرادٌف للظلم.
و اجلاه وهو سبب من أسباب أالظلم والتسلط يكون إما ابملال أن  -

 االستضعاف من جهة املستكربين.
ني من جهة املستكربين االستضعاف هو فعل واقع على املستضعفأن  -

 واملتسلطني، وكذلك الظلم فهو واقٌع على املظلومني.
جهة الفاعل والواقع عليه الظلم أوسع من االستضعاف من أن  -

والطغاة بينما الظلم قد يصدر فاالستضعاف ال يكون إال من املستكربين 
من الضعيف كما يصدر من القوي، وقد يقع الظلم على الضعيف وعلى 
القوي، فالظلم حقيقته وضع الشيء يف غري حمله لذلك اإلنسان إذا أوقع 

ْرَك َلظ ْلٌم َعظ يمٌ }العبادة لغري هللا كان ظاملا لقوله تعاىل:  : لقمان] {إ نَّ الشّ 
}إ نَّ الَّذ يَن كما أن اإلنسان قد يوقع الظلم على نفسه قال تعاىل:   .[13

ت ْم قَال وا ك نَّا م ْسَتْضَعف نَي يف   ه ْم قَال وا ف يَم ك ن ْ تَ َوفَّاه م  اْلَماَلئ َكة  ظَال م ي أَنْ ف س 
{ ]النساء:   .[97اأْلَْرض 

                                                
 .537، صاملفردات يف غريب القرآن( الراغب األصفهاين، 1)
 .186، صالتعريفات( اجلرجاين، 2)
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 لو:العاثلثا: 
 يف اللغة:  -1

يدل على  ، ايء كان أو واواً أو ألفاً،العني والالم واحلرف املعتل أصل واحد")ع ل و( 
 .(1) ومن ذلك العال والعلو شيءالسّمو واالرتفاع، ال يشذ عنه 

إ نَّ }تعاىل: قال الَفرّاء يف قوله سمّو، واملكانة، والعظمة والرفعة، وعلو اهلمة هو ال
"إمنا هو ارتفاٌع بعد ارتفاع  إىل ما ال حد  قالوا [18اأْلَبْ رَار  َلف ي ع لّ يّ نَي{ ]املطففني: ك َتاَب 

 .(2)له"
وعال ابلفتح يف  ،والعلو االرتفاع ،ضد السفل هو أيضاً و ، العلو مبعىن العلو واالرتفاعو 

 .[21: اإلنسان{ ]س ْند س   ث َياب   ال يَ ه مْ عَ } تعاىل: قال ،(3) أكثراألمكنة واألجسام 
 .(4) : هو الرفيع القدر من عاليوالعل

 :يف االصطالح واالستعمال القرآين -2
العلي: "هو العايل شأنه يف نفسه واألعلى عما عداه وهو هللا سبحانه فاألول: ابلنظر 

املشبه يفيد لذاته، والثاين: ابلنظر لغريه، والعلي عند الكل من أمساء الصفات، إال أنه عند 
 .(5)احلصول يف اخلري، وعند أهل التوحيد يفيد التنزيه عن كل ما ال يليق ابإلهلية"

موضعاً، والعلو جاء  ينوعشر  ةقرابة أربعيف جاء ذكر عال مع مشتقاهتا يف القرآن و 
 :(6) الكرميعلى معنيني يف القرآن 

                                                
 .112، ص 4 ج، معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 1)
 .115، ص 4املرجع السابق، ج  ( ابن فارس،2)
 .582، صاملفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين،  (3)
 .584الراغب األصفهاين، املرجع السابق، ص (4)
، حتقيق/ عدانن الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية( الكفوي، أبو أيوب بن موسى احلسيين، 5)

 .627درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ص 
 .592، ص املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، عبد الباقي، حممد فؤاد (6)
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 [، والعلو له1ْعَلى{ ]األعلى: علو حممود: يف قوله تعاىل: }َسبّ ح  اْسَم َربّ َك اأْلَ 
داللتان أحدمها جمازية وهي العظمة وعلو املنزلة، أما الداللة الثانية فهي داللة حقيقية وهي 

 .(1) االرتفاع
وعلو مذموم: يف قوله تعاىل: }َوإ نَّ ف ْرَعْوَن َلَعال  يف  اأْلَْرض  َوإ نَّه  َلم َن اْلم ْسر ف نَي{ 

 التعظم والتجرب. [ وهو مبعىن83]يونس: 
والعلو إذا وصف به هللا سبحانه وتعاىل فهو علّو حممود وإذا وصف به البشر فهو علو 

 ل َما َتْسج دَ  َأنْ  َمنَ َعكَ  َما إ ْبل يس   ايَ  قَالَ } مذموم وهو وصف أسند للشيطان يف قوله تعاىل:
 .[75: ص] {اْلَعال نيَ  م نَ  ك ْنتَ   أَمْ  َأْسَتْكرَبْتَ  ب َيَديَّ  َخَلْقت  

 أَْهَلَها َوَجَعلَ  اأْلَْرض   يف   َعاَل  ف ْرَعْونَ  إ نَّ } ومن ذلك علو فرعون، كما يف قوله تعاىل:
يَ ًعا ن ْه مْ  طَائ َفةً  َيْسَتْضع ف   ش  د ينَ  م نَ  َكانَ   إ نَّه   ن َساَءه مْ  َوَيْسَتْحي ي أَبْ َناَءه مْ  ي َذبّ ح   م  { اْلم ْفس 

 .[4: القصص]
 الفرق بني العلو واالستضعاف: -3

 توجد فروق عديدة بني االستضعاف والعلو منها:
العلو من صفات أهل الكفر وهي صفة تدفع صاحبها إىل الغرور أن  -

أما و  ،ابإلضافة إىل أنه يدفعه إىل اإلعراض عن احلق ،وارتكاب احملرمات
 املستضعفني.يكون من أهل العلو والتكرب يف حق فاالستضعاف 

يوصف به هللا سبحانه وتعاىل، فالعلو قسمان حممود ومذموم أما احملمود أن  -
 وصف به البشر وأسند للشيطان.فياملذموم أما و 

 
 
 

                                                
 .56، صمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرمي( أوعيشة، مصطفى، 1)
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 اإلفسادرابعا: 
 يف اللغة: -1

)ف س د( "الفاء والسني والدال كلمة واحدة، فسد الشيء يفسد فسادًا وفسوداً، 
الفساد هو نقيض الصالح، وتفاسد القوم مبعىن تدابروا وقطعوا و ، (1)وهو فاسد وفسيد"

 األرحام.
وقيل الفساد: "مبعىن اجلدب، كما يف قوله تعاىل: }َظَهَر اْلَفَساد  يف  اْلرَبّ  َواْلَبْحر { 

 .(2)والقحط يف البحر أي يف املدن اليت على األهنار" ،[، قيل هو اجلدب يف الرب41]الروم: 
ظهرت املعاصي يف بر األرض وحبرها بكسب أيدي الناس ما هناهم وعند الطربي: "

  .(3)هللا عنه"
 : واالستعمال القرآين يف االصطالح -2
ما كان مشروعًا يف نفسه فاسد املعىن من وجه " هو اجلرجاين:الفساد عند  
 .(4)"املالزمة

خلقه هللا "معىن الفساد يف القرآن الكرمي هو خروج الشيء عن االعتدال الذي و
 .(5)له"

وهو ضد الصالح، وقد  ،قلياًل كان اخلروج أو كثرياً  ،الفساد هو اخلروج عن االعتدالو 
ورد مصطلح الفساد واإلفساد يف القرآن الكرمي مخسني مرة، حيث ورد بصيغة املضارع أربع 

وهذا يدل على جتدد الفساد وصدروه من  ،املاضيعشر مرة بينما ورد أربع مرات بصيغة 
هنم إصفة الفساد هو من فعل البشر، حيث أن البشر واستمراريته فيهم، ابإلضافة إىل 

                                                
 .503، ص4، جمعجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 1)
، 1، حتقيق/ عبد اجلليل شليب، عامل الكتب، بريوت، ط معاين القرآن وإعرابه( الزجاج، إبراهيم بن السري، 2)

 .188، ص4م، ج1988 –ه 1408
 .107، ص20، جمع البيان يف أتويل القرآنجا( الطربي، 3)
 .164، صكتاب التعريفات( اجلرجاين، 4)
 .132، ص مفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرمي( أوعيشة، مصطفى، 5)
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كما يف قوله تعاىل: }إ نَّ ( 1) لهرجون الشيء عن حالته األصلية اليت خلقه هللا تعاىل خي
 [.34اْلم ل وَك إ َذا َدَخل وا قَ ْريًَة أَْفَسد وَها{ ]النمل: 

 الفرق بني االستضعاف والفساد: -3
توجد فروق عديدة بني االستضعاف والفساد وهناك أوجه تشابه بينهما 

 ومنها:
ديني واملضع فاملستَ أن  - ن هم من الطغاة واملتجربين واملنافقني وقد يكونون فس 

 مجاعات. أفراداً أو
لقوله تعاىل: }قَاَلْت إ نَّ اْلم ل وَك إ َذا َدَخل وا  ملوكاً ن قد يكونون أن املفسدي -

[، 34قَ ْريًَة أَْفَسد وَها َوَجَعل وا أَع زََّة أَْهل َها أَذ لًَّة وََكَذل َك يَ ْفَعل وَن{ ]النمل: 
 فيمارس هؤالء صفة اإلذالل واالستضعاف على الضعفاء.

ا اقرتفته أيدي الناس، أخربان هللا سبحانه وتعاىل عن الفساد يف الرب والبحر مب -
فهذا فساٌد عاٌم لكل أنواع الفساد يف األرض سواء كان استضعافًا أو 
استكبارًا أو كل أنواع الطغيان والظلم، وعليه فإن خمالفة البشر ألوامر هللا 

 تعاىل يؤول هبم للهالك والدمار يف الدارين.
 التبع:خامسا: 

 يف اللغة: -1
( " التاء والباء والعني أصل واحد ال يشذ عنه مصدر اتبع مأخوذ من مادة )ت ب ع

 .(2) من الباب شيء، وهو التلو والقفو"
 .واالتباع يف األصل اقتفاء أثر املاشي، مث استعمل يف العمل مبثل عمل الغري

{ ]التوبة:    [، مث استعمل يف 100كما يف قوله تعاىل: }َوالَّذ يَن ات َّبَ ع وه ْم إب  ْحَسان 
فاالتباع يطلق على من حلق غريه واقتفى أثره،  امتثال األمر، والعمل مبا أيمر به املتبوع.

                                                
 .133( أوعيشة، مصطفى، املرجع السابق، ص 1)
 .362، ص1، جمعجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 2)
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ن"؛ ألهنم اقتفوا أثر من قبلهم، وساروا على و لذلك يطلق على من هم بعد الصحابة: "التابع
 طريقهم. 
 :واالستعمال القرآين يف االصطالح -2

هو أن " فرق اإلمام أمحد رمحه هللا بني التقليد واالتباع، فقال أبو داود مسعته يقول:
 .(1) "خمرييتبع الرجل ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم، مث هو من بعد يف التابعني 

االتباع ما ثبت عليه احلجة، نقال عن ابن خويز املالكي: قال ابن عبد الرب رمحه هللا: و 
وهو كل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله تعاىل، فالرسول هو املثل األعلى يف اتباع ما أمر 

 .(2) به
االتباع على و جاء ذكر اتبع مع مشتقاهتا يف القرآن الكرمي قرابة اخلمسني موضعاً، و 
اتباع طريق اهلدى كما يف قوله تعاىل: }مث َّ َجَعْلَناَك َعَلى َشر يَعة  م َن اأْلَْمر   : ومهانوعني

 [.18فَاتَّب ْعَها َواَل تَ تَّب ْع أَْهَواَء الَّذ يَن اَل يَ ْعَلم وَن{ ]اجلاثية: 
يَ ق ول  الضَُّعَفاء  أو اتباع اهلوى والشيطان كما يف قوله تعاىل: }َوإ ْذ يَ َتَحاجُّوَن يف  النَّار  ف َ 

يًبا م َن النَّار { ]غافر:  [، 47ل لَّذ يَن اْسَتْكرَب وا إ انَّ ك نَّا َلك ْم تَ بَ ًعا فَ َهْل أَنْ ت ْم م ْغن وَن َعنَّا َنص 
فالتبعية يف هذه اآلية تبعية الذين استضعفوا للذين استكربوا يف الكفر والضالل وتكذيب 

 إلعراض عن دعوهتم.وا الصالة والتسليمالرسل عليهم 
 الفرق بني االستضعاف واالتباع: -3

 توجد فروق عديدة بني االستضعاف واالتباع ومنها:
 االستضعاف يكون قهراً واالتباع يكون صاحبه خمرياً.أن  -

                                                
، حتقيق/ مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين( أبو داود، سليمان بن األشعت السجستاين، 1)

 .368م، ص 1999 –ه 1420، 1طارق عوض هللا، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط 
دار  -حتقيق/ فواز زمريل، مؤسسة الراين ،جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف النمريي، ( ابن عبد الرب2)

 .233، ص2ج م،2003 –ه 1424، 1بن حزم، طا
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أن االتباع يكون حممودًا كاتباع طريق اهلدى، ويكون مذمومًا كاتباع أهل  -
والشيطان، أما االستضعاف فكله الكفر والضالل واتباع طريق اهلوى 

  مذموم.
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 :املبحث الثالث
 املنظور القرآينصور االستضعاف يف هم عرض موجز أل

 
 .والسخرية االستهزاءاملطلب األول: 
 .والقتل وغريها النفي والتشريد والتهديد ابلرجماملطلب الثاين: 

 .الفتنة يف الدين وممارسة أشكال التضييقاملطلب الثالث: 
 املطلب الرابع: إخفاء الشعائر الدينية.

 املطلب اخلامس: قلة العدد والعدة.
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 :املبحث الثالث
 .املنظور القرآينصور االستضعاف يف هم عرض موجز أل

 .والسخرية االستهزاءاملطلب األول: 
هذه احلقيقة االجتماعية والتارخيية املرة اليت تبني أنه مل يبعث نيب على طول التاريخ إال 

به كقوله تعاىل: }اَي َحْسَرًة َعَلى اْلع َباد  َما أَيْت يه ْم م ْن َرس ول  إ الَّ َكان وا ب ه  َيْستَ ْهز ئ وَن{  ئاستهز 
 س.          [، واالستهزاء ال يكون إال من ق بل جهلة النا30]يس: 
تباع نيب هللا نوح عليه أفي قصة شيخ األنبياء نوح عليه السالم حيتقر هؤالء اجلهلة ف

م ابألراذل يف قوله تعاىل: }َوَما نَ رَاَك ات َّبَ َعَك إ الَّ الَّذ يَن ه ْم أَرَاذ ل َنا{ ]هود: هنالسالم ويصفو 
27.] 

بقوهلم ال نرى لكم مزيد مال وال  نياملستضعفففي اآلية السابقة حيتقر املستكربون 
}َوَما  بقوله:نرى لكم مكانة اجتماعية وال سلطة سياسية، فأنتم ال مثول لكم يف الناس 

{ ]هود:  َنا م ْن َفْضل  وهبذا الوصف دائمًا يصف املستكربون ، [27نَ َرى َلك ْم َعَلي ْ
هم يستضعفهم ويستحقرهم،  يف كل زمان، كما ذكر الفخر الرازي:" أن غري نياملستضعف

وهذا ليس فعاًل صادراً منهم بل من غريهم، فهو ال يكون صفة ذم يف حقهم، بل الذم عائد 
 .(1)إىل الذين يستحقروهنم ويستضعفوهنم"

واستضعفه قومه ابلسخرية منه وهو يبين السفينة يف قوله تعاىل: }َوَيْصَنع  اْلف ْلَك وَك لََّما 
نَّا فَإ انَّ َنْسَخر  م ْنك ْم َكَما َتْسَخر وَن{ َمرَّ َعَلْيه  َمأَلٌ  ْنه  قَاَل إ ْن َتْسَخر وا م  ر وا م  ْن قَ ْوم ه  َسخ  م 

[، وكما ذكر لنا أن: "قومه كانوا حيملون عقدا خبيثة ضده حياولون تدمري 38]هود: 
شخصيته، لكن اتريخ حياته معهم يكشف هلم قوة فكره وسالمة نظره وفهمه الصحيح 

مور، فهو عليه السالم مل يواجههم إال بنفس أسلوهبم عندما أخربهم أبن سخريتهم انشئة لأل
 .(2)عن عقدة أو جهل بطبيعة األمور"

                                                
 .307، 14، جمفاتيح الغيب( الرازي، 1)
 bayynat.org، موقع بينات، مقال. تفسري من وحي القرآنحسني، فضل هللا،  (2)
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سنجد ف ،قوام كقوم عاد ومثود ولوط ومدينولنا أن نراجع حال املأل يف مجيع األ
هذه مسة ، و واإلصالحاالستخفاف واالحتقار يف تعاملهم مجيعًا مع كل من اندى ابإلميان 

 لكل طاغية قدمياً وحديثاً فهي إذن حقيقة اترخيية قطعية يؤكدها القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:
ن ْه ْم َما َكان وا ب ه  َيْستَ ْهز ئ وَن{  ر وا م  لَّذ يَن َسخ  }َوَلَقد  اْست  ْهز َئ ب ر س ل  م ْن قَ ْبل َك َفَحاَق اب 

 [.10]األنعام: 
صحاب قوة مادية وبدنية، وكانوا أصحاب أكرب قوة عسكرية بعد قوم قوم عاد كانوا أف

لكن عندما  بعد قوم نوح عليه السالم، واستخلفهم هللا تعاىل يف األرض نوح عليه السالم،
قَال وا اَيه ود  } دعاهم هود عليه السالم للحق كان ردهم االستهزاء بنيب هللا سبحانه وتعاىل:

تَ َنا ب بَ يّ َنة   ئ ْ َت َنا َعْن قَ ْول َك َوَما حَنْن  َلَك مب  ْؤم ن نَي{ ]هود:  َما ج   .[53َوَما حَنْن  ب َتار ك ي آهل 
فهم يستضعفون نيب هللا ويقولون له ال حول وال قوة متتنع هبا منا إن أردان أن نبطش   

 بك، حيث ال وزن عندهم للحقيقة القوية اليت حيملها ويواجههم هبا، كما قال سيد قطب:
فهم قد بلغوا من فساد القلوب، ومن  (1)"وهم يقيسون القيم مبقياس القوة املادية الظاهرة"

 سوء تقدير القيم يف احلياة ما كشف عن تبجحهم ابلسخرية والتكذيب.
الستهانة بنبيهم، ا إىلقد محلهم غرورهم بقوهتم املادية واجلسدية يف البناء واملصانع و 

ىل من أوسطهم نسبًا وأفضلهم حسباً، وأكرمهم معشراً، حيث كان نيب هللا سبحانه وتعا
وهنا يتضح لنا منهج أصحاب  ،وأرفعهم خلقًا وأدابً، ومع ذلك اهتموه ابلسفاهة والضاللة

 .(2) واملغفرةالرفعة والسمو الذين يقابلون السوء ابلصفح والعفو 
 ، لقوم عادكذلك املأل من قوم صاحل عليه السالم وهم قوم مثود حيث كانوا خلفاً و 

نه ملا أهلكت عاد عمرت مثود بالدهم أحيث ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وخلفوهم وكثروا وعمروا حىت جعل أحدهم يبين املسكن من املدر فينهدم والرجل حي فلما 
رأوا ذلك اختذوا من اجلبال بيواتً وكانوا يف سعة من معاشهم فعتوا وأفسدوا يف األرض وعبدوا 

                                                
 .1922، ص12ج ،ه1403، 10، ط، مصردار الشروق، معامل يف الطريق( قطب، سيد، 1)
، دار الفكر املعاصر، دمشق، ط التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج( الزحيلي، وهبة بن مصطفى، 2)

 .136، ص12ه، ج1418، 2
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وكان أيضًا من أوسطهم وأفضلهم نسباً  ،عليه السالم اهللا حىت بعث هللا هلم صاحل غري
 . (1) وحسباً 

وكان جواب املأل  ،عندما دعاهم إىل عبادة هللا وحده مل يتبعه إال قليٌل مستضعفونو 
قَ ْوم ه  ل لَّذ يَن اْست ْضع ف وا ل َمْن }قَاَل اْلَمأَل  الَّذ يَن اْسَتْكرَب وا م ْن  من قوم صاحل يف قوله تعاىل:

َل ب ه  م ْؤم ن وَن{ ]األعراف:  َا أ ْرس  ْن َربّ ه  قَال وا إ انَّ مب  ًا م ْرَسٌل م  ن ْه ْم أَتَ ْعَلم وَن َأنَّ َصاحل  آَمَن م 
75]. 

وموقفهم  ،استهزاء ابملؤمنني وهتديد هلم "أتعلمون أن صاحلًا مرسل من ربه" :ففي قوله تعاىل
فقد عتوا وطغوا وجتربوا  ،ال يقل يف القبح والتطاول والعناد عن قوم نوح وهود عليهم السالم

 فلم يقبلوا احلق ومل يعرتفوا به.
بنبيهم وهددوه  استهزؤواكذلك احلال يف املأل من قوم شعيب عليه السالم حيث 

 ،عندما دعاهم إىل عبادة هللا وحده وهناهم عن التطفيف يف الكيل وامليزان ،ابستعمال القوة
لكنهم رفضوا دعوته وكان ردهم موضحًا يف قوله تعاىل: }قَال وا اَي ش َعْيب  َما نَ ْفَقه  َكث ريًا مم َّا 

َنا ب َعز يز { ]هود: تَ ق ول  َوإ انَّ لَنَ رَاَك ف يَنا َضع يًفا َوَلْواَل َرْهط َك َلَرمَجَْناَك َوَما أَنْ   [.91َت َعَلي ْ
لكن نيب هللا يستمر بشىت الطرق  ،هنا غريبة عليهمأفقد رفضوا دعوته، وادعوا 

هم أبربع مجل  وجاء رد ،بنيب هللا ويستهزئونال يرتدعون وال يسمعون إال أهنم واألساليب، 
منطق لنفكر خر، وليس فيه آ"كالمك ليس فيه أول وال  فقالوا: كلها حتكي عن جهلهم،

نطقية فأنت غارق يف املنك تستطيع إثبات كلماتك غري أفيه ونتدبره، وإذا كنت تتصور 
الوهم، وال تظن أننا نرتدد يف القضاء عليك أببشع صورة خوفًا منك ومن أبسك، ولكن 
احرتامنا لعشريتك مينعنا، ومهما كانت منزلتك فال منزلة لك عندان لسلوكك املخالف 

 .(2)املرفوض"

                                                
 .277، ص،8، جالتفسري املنريالزحيلي، ( 1)
، 1دار: اإلمام علي بن أيب طالب، ط ،كتاب هللا املنزلاألمثل يف تفسري  ( الشريازي، انصر مكارم، 2)

 .135، ص6ج ه،1426
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ْرذ َمٌة  فعل كذلكو  الطاغية فرعون يف وصفه لقوم موسى عليه السالم: }إ نَّ َهؤ اَلء  َلش 
[، وكانوا يضحكون من موسى عليه السالم يف قوله تعاىل: }فَ َلمَّا 54قَل يل وَن{ ]الشعراء: 

َها َيْضَحك وَن{ ]الزخرف:  ن ْ اَيت َنا إ َذا ه ْم م    .[47َجاَءه ْم آب 
قرآنية القيقة احل كما أكدهتا  عليهم السالم ألقوام مع مجيع األنبياءوهذا حال مجيع ا

قطعية، أثبتها هللا جل يف عاله يف قوله تعاىل: }َوَلَقد  اْست  ْهز َئ ب ر س ل  م ْن قَ ْبل َك التارخيية ال
ن ْه ْم َما َكان وا ب ه  َيْستَ ْهز ئ وَن{ ]األنعام:  ر وا م  لَّذ يَن َسخ   [.10َفَحاَق اب 

أعرضوا عن مساع احلق  ،هلمصلى هللا عليه وسلم قريش يف دعوة نيب هللا  ومشركف
 استهزؤواومتسكوا مبعتقداهتم الفاسدة، وتصوراهتم الضالة، مث كذبوا ابآلايت، وبعد ذلك 

أخذوا يطلبون مطالب  ،على التبليغصلى هللا عليه وسلم بفحواها، وعندما أصر النيب 
 ولكن عناد ومكابرة وإعراض عن احلق. ،تعجيزية ليس هلم هبا من علم

هل احلق والعقيدة أو  عليهم السالم ظاهرة االستهزاء والسخرية أبنبياء هللا ورسلهفإذن 
و نيب، وقد أكل قوم بعث فيهم رسول   اظاهرة مطّردة يف كل عصر، يرتكبها جمرمو  مودعوهت

 ابملستهزئنيوجيب على املؤمنني عدم التأثر  ،حفل هبا القرآن الكرميأخرى رية ذكرت مناذج كث
ابحلق أينما كانوا غري  ابلصرب والصدع متسلحني ،وجيب مواجهتهم هلم،الضعف إظهار أو 

َا ت  ْؤَمر  َوأَْعر ْض َعن  اْلم ْشر ك ني كما قال تعاىل:هبم   عابئني َناَك إ انَّ   ۞ }فَاْصدَْع مب  َكَفي ْ
 [.95-94اْلم ْستَ ْهز ئ نَي{ ]احلجر:
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 .والقتل وغريها النفي والتشريد والتهديد ابلرجم: الثايناملطلب 
عليهم  الطرد واإلبعاد هي سياسة ماضية مارسها أعداء هللا ورسله يف حق مجيع األنبياء

 عليهم السالم وهي أحد صنوف اإليذاء اليت واجهها األنبياء ،والصاحلني السالم
 .(1) عصروما زالت هي طريق املفسدين إلبعاد الصاحلني يف كل  ،ونوالصاحل

والنفي إذا مل يعودوا إىل يستضعفون الرسل ويهددوهنم ابلطرد يف كل عصر  ونفاملشرك
نَ  ْم لَن ْخر َجنَّك ْم م ْن أَْرض  ا أَْو لَتَ ع ود نَّ يف  الكفر كما يف قوله تعاىل: }َوقَاَل الَّذ يَن َكَفر وا ل ر س ل ه 

 [.13م لَّت َنا َفَأْوَحى إ لَْيه ْم َرهبُّ ْم لَن  ْهل َكنَّ الظَّال م نَي{ ]إبراهيم: 
وطنه يف قوله تعاىل: من قومه و  بني وهذا شعيب عليه السالم هددوه ابإلخراج من

ْن قَ ْريَت َنا أَْو }قَاَل اْلَمأَل  الَّذ يَن اْسَتْكرَب وا م ْن قَ ْوم ه  لَن ْخر َجنََّك ايَ   ش َعْيب  َوالَّذ يَن آَمن وا َمَعَك م 
 خريه قومهشعيب عليه السالم ف[، 88لَتَ ع ود نَّ يف  م لَّت َنا قَاَل َأَوَلْو ك نَّا َكار ه نَي{ ]األعراف: 

 الرجوع للكفر. وأبني الطرد 
 ومنهم ،ابلطردومن األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم من اضطر للهجرة عندما هدد 

نيب هللا إبراهيم عليه السالم عندما هدده أبوه ابلرجم وآذنه ابلطرد يف قوله تعاىل: }قَاَل 
َنََّك َواْهج ْرين  َمل يًّا{ ]مرمي:  َته  أَلَْرمج  يت  اَي إ بْ رَاه يم  لَئ ْن ملَْ تَ ن ْ فعال [، و 46أَرَاغ ٌب أَْنَت َعْن آهل 

بن أخيه لوط عليه السالم يف قوله تعاىل: }َفآَمَن َله  ل وٌط هاجر إبراهيم عليه السالم مع ا
ٌر إ ىَل َريبّ  إ نَّه  ه َو اْلَعز يز  احلَْك يم { ]العنكبوت:   [. 26َوقَاَل إ يّن  م َهاج 

كان ردهم على دعوته بقوله   ،وعندما استقر لوط عليه السالم وبدأ بدعوة قومه
إ الَّ َأْن قَال وا َأْخر ج وا آَل ل وط  م ْن قَ ْريَت ك ْم إ هنَّ ْم أ اَنٌس يَ َتَطهَّر وَن{  تعاىل:}َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوم ه  

لوط عليه السالم مل أيبه لقومه بل استمر يف الدعوة فتآمروا على إخراجه ف[، 56]النمل: 
ة من هللا سبحانه وتعاىل للوط عليه السالم أيمره ابخلروج من هذه القري الوحي أييتلكن 

َْهل َك ب ق ْطع   ل وا إ لَْيَك َفَأْسر  أب  العاصية كما يف قوله تعاىل:}قَال وا اَي ل وط  إ انَّ ر س ل  رَبّ َك َلْن َيص 

                                                
، مقال من موقع أهل القرآن، فلسفة اهلجرة يف اتريخ األنبياء( منصور، أمحد صبحي، 1)

http://www.ahl-alquran.com م.2018-6-25، اسرتجع بتاريخ 

http://www.ahl-alquran.com/
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يب  َها َما َأَصاهَب ْم إ نَّ َمْوع َده م  الصُّ  ْيَس ْبح  أَلَ م َن اللَّْيل  َواَل يَ ْلَتف ْت م ْنك ْم َأَحٌد إ الَّ اْمرَأََتَك إ نَّه  م ص 
}  .[81]هود:  الصُّْبح  ب َقر يب 

األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم يصربون على األذى والطرد ويتوكلون على هللا ف
 سبحانه وتعاىل ويصربون على الكفار يف هتديدهم ابإلخراج وفتنتهم يف دينهم.

هللا  كذلك نيب هللا موسى عليه السالم يرجو النجاة من جربوت فرعون وطغيانه فيقولو 
َوإ ْن ملَْ  ۞ تعاىل على لسان موسى لفرعون ومالئه: }َوإ يّن  ع ْذت  ب َريبّ  َوَربّ ك ْم َأْن تَ ْرمج  ون  

} موسى عليه السالم خياف من طغيان قومه أن ف[، 20 ،21]الدخان:  ت  ْؤم ن وا يل  فَاْعَتز ل ون 
 يؤمنوا به. يرمجوه فيستعيذ ابهلل من الرجم ويرغب يف اعتزال القوم إن مل

كذلك احلال يف قصة الفتية املؤمنني من أهل الكهف الذين صمموا على اهلجرة و 
واعتزال القوم خوفاً من الرجم يف قوله تعاىل: }إ هنَّ ْم إ ْن َيْظَهر وا َعَلْيك ْم يَ ْرمج  وك ْم َأْو ي ع يد وك ْم يف  

ْم َوَلْن ت  ْفل ح وا إ ًذا أََبًدا{  د أن آووا إىل الكهف ورقدوا فيه [، فهم بع20]الكهف: م لَّت ه 
مل ينسوا العذاب الذي ينتظرهم من شدة خوفهم و مث استيقظوا ، ثالمثائة سنني وازدادوا تسعاً 

 من أذى قومهم واستضعافهم هلم.
ومن املعلوم أن رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم هي الرسالة اخلامتة  اجلامعة املهيمنة 

ة، ألنه أرسل إىل الناس كافة ها من الشرائع السابقة، حيث متيزت دعوته ابلشموليعلى ما قبل
[ ومن حكمة 107}َوَما أَْرَسْلَناَك إ الَّ َرمْحًَة ل ْلَعاَلم نَي{ ]األنبياء:  هم، قال تعاىل:إنسهم وجن

من  من هللا أن خيرج من أصالهبم ك مجيع الكفار يف عهده ألنه يرجوهللا تعاىل أنه مل يهل
 مل يعمهم اهلالك. كيوحد هللا تعاىل وال يشرك به شيئاً، لذل

وقريش قد قابلت دعوة حممد عليه السالم مثل ما فعل أسالفهم األوائل من األذى 
والتآمر والتهديد ابلطرد والقتل كما يف قوله تعاىل:}َوإ ْذ مَيْك ر  ب َك الَّذ يَن َكَفر وا ل ي  ْثب ت وَك أَْو 

 همن عاىن[ وما 30ْو خي ْر ج وَك َومَيْك ر وَن َومَيْك ر  اّللَّ  َواّللَّ  َخرْي  اْلَماك ر يَن{ ]األنفال: يَ ْقت  ل وَك أَ 
يف قوله كما فقد عاىن منه األنبياء السابقون   ،نبينا حممد عليه أفضل الصلوات والتسليم

َي َأَشدُّ ق  وًَّة م ْن قَ ْريَت   َر هَل ْم{ تعاىل:}وََكأَيّ ْن م ْن قَ ْريَة  ه  َك الَّيت  َأْخَرَجْتَك أَْهَلْكَناه ْم َفاَل اَنص 
 [.13]حممد: 
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وجاءت ، تباعهم يف كل عصرأهذه سياسة ماضية يتبعها أعداء هللا يف حق األنبياء و ف
 ،هتجرياً  ،يف ابب الصرب على األذى، وكان النفي والطردصلى هللا عليه وسلم هجرة النيب 

 وعدواانً.ظلماً و 
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 .الفتنة يف الدين وممارسة أشكال التضييق: لثالثااملطلب 
جرت سنة هللا سبحانه وتعاىل يف هذه احلياة أن يبتلى اإلنسان، فقد يبتلى يف دينه أو 
يف ماله أو أهله، وهذه االبتالءات ما هي إال امتحان من العلي القدير، وذلك ليميز هللا 

َب ، فيمحص هللا املؤمنني وميحق الكافرينسبحانه أهل احلق من الباطل،  قال تعاىل: }َأَحس 
ْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ اّللَّ   ۞النَّاس  َأْن ي رْتَك وا َأْن يَ ق ول وا آَمنَّا َوه ْم اَل ي  ْفتَ ن وَن  َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَّذ يَن م ْن قَ ْبل ه 
 [.3، 2الَّذ يَن َصَدق وا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاذ ب نَي{ ]العنكبوت: 

نسان يف دينه، فيتعرض لألذى واالضطهاد من أهل ومن هذه االبتالءات أن يفتنت اإل
 األذى.الباطل وال جيد من يسانده ويرفع عنه 

سرائيل من إان املؤمنني يف دينهم ما حدث يف بين تمن أمثلة هذا االستضعاف وافتو 
تفنن فرعون وزابنيته يف تعذيب املؤمنني، يف قوله تعاىل:}إ نَّ ف ْرَعْوَن َعاَل يف  اأْلَْرض  َوَجَعَل 

ن ْه ْم ي َذبّ ح  أَبْ َناَءه ْم  يَ ًعا َيْسَتْضع ف  طَائ َفًة م  َوَيْسَتْحي ي ن َساَءه ْم إ نَّه  َكاَن م َن أَْهَلَها ش 
د يَن{ ]القصص:  حيث كان يف بين إسرائيل استضعاف من انحية استعبادهم  [4اْلم ْفس 

وجعلهم خدمًا وعبيدًا ألسيادهم، وكذلك الذبح لألبناء الذكور كان حمل استضعاف، وهذا 
ساءهم، ومسى هذا استضعافًا "يذبح أبناءهم ويستحيي ن ما ذكره البغوي يف تفسريه فقال:

، وقد مارس قوم فرعون ضرواًب أخرى من (1)ألهنم عجزوا أو ضعفوا عن دفعه عن أنفسهم"
حني ابرز موسى السحرة وتبني هلم احلق فآمنوا، من ذلك و  ،املؤمنني يف دينهم وتعذي ب هم فنت

ت ْم َله  قَ ْبَل َأنْ   آَذَن َلك ْم إ نَّه  َلَكب ري ك م  الَّذ ي فكان جواب فرعون هلم يف قوله تعاىل:}قَاَل آَمن ْ
اَلف  َوأَل َصلّ بَ نَّك ْم يف  ج ذ وع  النَّْخل   ْحَر َفأَل َقطّ َعنَّ أَْيد َيك ْم َوأَْرج َلك ْم م ْن خ  َعلََّمك م  السّ 

 تعذيبهم [، حيث تفنن فرعون وزابنيته يف71َولَتَ ْعَلم نَّ أَي َُّنا َأَشدُّ َعَذااًب َوأَبْ َقى{ ]طه: 
 حىت لقوا هللا شهداء. على اإلميانابلصلب وتقطيع األطراف فثبتوا 

 ،وقص هللا سبحانه وتعاىل علينا خرب املؤمنني الذين فتنوا يف دينهم وأحرقوا أحياء
ذنب إال أهنم هلم تعذيب املؤمنني املستضعفني الذين مل يكن بيتلذذون  الكفار حيث كان

                                                
، حتقيق/ حممد معامل التنزيل يف تفسري القرآن املعروف بتفسري البغوي( البغوي، أبو حممد بن مسعود، 1)

، 3م، ج 1997 –ه  1417، 4النمر، عثمان ضمريية، سليمان احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 
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النَّار  َذات   ۞ اأْل ْخد ود   وذلك يف قوله تعاىل: }ق ت َل َأْصَحاب   ،شريك لهآمنوا ابهلل وحده ال 
َها ق  ع ودٌ  ۞ اْلَوق ود ْلم ْؤم ن نَي ش ه وٌد { ]الربوج:  ۞ إ ْذ ه ْم َعَلي ْ [، 7-4َوه ْم َعَلى َما يَ ْفَعل وَن اب 

ضخمة يف تعترب من أبشع صور االستضعاف، حيث يقوم قوم إبضرام انر احلادثة وهذه 
، مث جيلسون يشاهدوهنم وهم أحياء أخاديد عميقة، وإلقاء أهل التوحيد املستضعفني فيها

 .(1)يعذبون يف هذه النار، هذا الذي فعلوه من كبائر اإلمث وفظائع اإلجرام
، وأضرموا (2) السككأن هؤالء حفروا حفراً يف  الصالة والتسليموقد أخربان النيب عليه 

 .النريان، وقذفوا املؤمنني فيها وهم أحياءفيها 
عن أنواع أخرى من التعذيب للمؤمنني صلى هللا عليه وسلم النيب أخربان قد و  

، قَاَل: َشَكْواَن إ ىَل َرس ول  اّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم، فقد جاء السابقني  َعْن َخبَّاب  ْبن  اأَلَرتّ 
ٌد ب  ْردَ  ر  لََنا، َأاَل َتْدع و اّللََّ لََنا؟ قَاَل: َوه َو م تَ َوسّ  َكاَن »ًة َله  يف  ظ لّ  الَكْعَبة ، ق  ْلَنا َله : َأاَل َتْستَ ْنص 

ه   ْلم ْنَشار  فَ ي وَضع  َعَلى رَْأس  ، فَ ي ْجَعل  ف يه ، فَ ي َجاء  اب  الرَّج ل  ف يَمْن قَ ب َْلك ْم حي َْفر  َله  يف  اأَلْرض 
ثْ نَ تَ  َْمَشاط  احلَد يد  َما د وَن حلَْم ه  م ْن َعْظم  َأْو فَ ي َشقُّ اب  نْي ، َوَما َيص دُّه  َذل َك َعْن د ين ه ، َومي َْشط  أب 

َعاَء  رَي الرَّاك ب  م ْن َصن ْ ، َوَما َيص دُّه  َذل َك َعْن د ين ه ، َواّللَّ  لَي ت مَّنَّ َهَذا اأَلْمَر، َحىتَّ َيس  إ ىَل َعَصب 
ل ونَ َحْضَرَمْوتَ   .( 3)«، الَ خَيَاف  إ الَّ اّللََّ، َأو  الذّ ْئَب َعَلى َغَنم ه ، َوَلك نَّك ْم َتْستَ ْعج 

حيث ضرب وخنق حىت كاد  ،ولنا يف رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم أسوٌة حسنةٌ 
بينما » :وقد روى مسلم عن ابن مسعود قالأن ميوت، ووضع سلى اجلزور على ظهره، 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلى عند البيت، وأبو جهل وأصحابه جلوس، وقد حنرت 
جزور ابألمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إىل سال جزور بىن فالن، فيأخذه فيضعه بني  

                                                
مة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط حتقيق/ سامي سال ،القرآن العظيم تفسري أبو الفداء إمساعيل، ابن كثري، (1)

 .366 ، ص8ج م،1999 –ه 1420، 2
معجم مقاييس "، ابن فارس، ومسيت بذلك لتضايقها يف استواءالسكة: "الطريقة املصطفة من النخل،  (2)

، حتقيق/ تفسري القرآن العظيم. وانظر ابن أيب حامت، حممد بن عبد الرمحن الرازي، 59، ص 3، جاللغة
 .630، ص 12ه، ج 1419، 3أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط 

ليه اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عالبخاري، حممد بن إمساعيل، أخرجه  (3)
، 1، حتقيق/ حممد زهري الناصر، دار طوق النجاة، ط املعروف بصحيح البخاري، وسلم وسننه وأايمه

 .201، ص4، ج3612، كتاب املناقب، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم، حديث رقم ه 1422
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حممد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم. فأخذه، فلما سجد النىب صلى هللا تعاىل عليه  يكتف
كتفيه فاستضحكوا، وجعل بعضهم مييل على بعض، وأان انئم أنظر والنىب وسلم وضعه بني  

صلى هللا تعاىل عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه.. حىت ذهب إنسان فأخرب فاطمة، 
جويرية فطرحت عنه، مث أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النىب صلى هللا  وهيفجاءت، 

م، وكان إذا دعا، دعا ثالاث وإذا سأل، تعاىل عليه وسلم صالته، رفع رأسه، مث دعا عليه
سأل ثالاث، مث قال. اللهم عليك بقريش ثالث مرات، فلما مسعوا صوته ذهب عنهم 

عتبة بن ربيعة، وشيبة و أبَب جهل ابن هشام، عليك الضحك، وخافوا دعوته، مث قال: اللهم 
بعث حممدا  يالذبن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أَب معيط، فو 

النيب صلى هللا  ورجم (1)"ابحلق، لقد رأيت الذين مسى صرعى يوم بدر الصالة والتسليمعليه 
ابحلجارة حىت أدمي، وأخرج من مكة مرارًا وتكراراً، ووضع له السم يف طعامه،  عليه وسلم

وآتمر اليهود واملشركون ، (2) شديداً وشج رأسه، وكسرت رابعيته وأوذي يف هللا تعاىل أذى 
، وحوصر يف شعب أيب طالب ومن معه من املؤمنني، وحوصر هو قتلهواملنافقون على 

 .(3) وأصحابه يف غزوة اخلندق كذلك
وكذلك الصحابة رضوان هللا عليهم أوذوا يف هللا تعاىل، وعذبوا عذااًب شديداً، حيث 

املستضعفني من املؤمنني ابلتجويع والتعطيش، حىت كانوا يلبسوهنم أدرع  ونعذب املشرك
احلديد ويصهروهنم يف الشمس، ومن ذلك بالل بن رابح كان يبطح يف رمضاء مكة احلارقة، 

كّوى هبا رأسه ويوضع احلجر على صدره، وخباب بن األرت كان يعذب أبسياخ النار ي
 .(4) التعذيبرواحهما حتت أفاضت  ومسية(عمار )ايسر  وجسده، وكذلك والدا

                                                
املشركني ، كتاب املغازي، ابب ما لقي النيب صلى هللا عليه وسلممن أذى يف صحيحهأخرجه مسلم،  (1)

 .179، ص 5، ج 4672واملنافقني، رقم: 
 .1118، ص 15، دار الفكر العريب، القاهرة، جالتفسري القرآين للقرآناخلطيب، عبد الكرمي يونس،  (2)
 -ه 1425، دار الفكر العريب، القاهرة، خامت النبيني صلى هللا عليه وسلمأبو زهرة، حممد بن أمحد،  (3)

 .367، ص 1م، ج 2004
، م2004- ه1425، ، دمشق، دار ابن كثري12 ، طالسرية النبويةاحلسن،  وأبعلي الندوي، ( 4)

 .189 -188ص
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قتل سبعون من الصحابة يوم أحد ومثل أبجسادهم، وغدر بسبعني آخرين يف وأيضًا 
ومّثل ملك الروم بعدد من أسرى الصحابة رضوان هللا عليهم، حيث أمر بغلى بئر معونة، 

 .(1) املوتحىت  ماء يف قدر فقذف فيها بعضهم
يف أخرايت  خاصة يف بيت املقدس اإلسالمية واجتاحها الصليبيونوملا ضعفت األمة 

فقتلوا  ،سوء العذاب من قتل  وتشريد وتنكيل  وتدمري هلهاموا أسااهلجري،  سابعالقرن ال
يويب، الذي قبل أن يتصدى هلم صالح الدين األ اآلآلف من أهل بيت املقدس، وكان ذلك
 .ى الصلبيني الغامشنيأعاد لألمة جمدها وشرفها وعزها وانتصر عل

 واابملسلمني فيها، وأسقط واويف هذه احلقبة الزمنية اجتاح التتار بالد العراق ونّكل
 قرون. ةه بعد أن دامت ست656 حضارة بغداد سنة

 أنشؤواندلس يف أيدي الصليبيني يف أخرايت القرن التاسع، ملا سقطت األكذلك و 
اليت تفننت يف دواوين للتحقيق، وتفننوا يف تعذيب املسلمني ومن ذلك حماكم التفتيش 

 .(2)ا ال خيطر على ابل أحد"مبأساليب تعذيب املؤمنني 
، وكذلك فعل املستعمرون ليصد الكافرون املؤمنني عن دين هللاكان كل ما سبق  

رة البلشفية يف االحتاد السوفييت وقامت الثو  ،األوربيون عندما استولوا على العامل اإلسالمي
 ستيالء على دول املسلمني وقتلت منهم اآلالف وشردهتم يف األرض.السابق ابال

عن مسلمي اليوم وما زال املسلمون حىت يومنا هذا يعانون من قوة الكفر كما نسمع 
 عما حدثمسعنا وكما  ،ألوان العذاب وأشد منار الذين ميارس يف حقهم التطهري العرقيامي

وهذا  مع مسلمي البوسنة الذين أذاقهم الصرب أشد أنواع العذاب ألهنم يقولون ربنا هللا،
َواَل يَ زَال وَن ي  َقات ل وَنك ْم َحىتَّ يَ ر دُّوك ْم َعْن د ين ك ْم إ ن  اْسَتطَاع وا َوَمْن } :ق لقوله تعاىلامصد

َرة  َوأ ولَئ َك يَ ْرَتد ْد م ْنك ْم َعْن د ين ه  فَ َيم ْت َوه َو َكا نْ َيا َواآْلخ  ف ٌر َفأ ولَئ َك َحب َطْت أَْعَماهل  ْم يف  الدُّ
 [. 217َأْصَحاب  النَّار  ه ْم ف يَها َخال د وَن{ ]البقرة: 

                                                
، دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع، مائة من عظماء أمة اإلسالم غريوا جمرى التاريخالرتابين، جهاد، ( 1)

 .9، ص م2010ه/1431، 1القاهرة، مجهورية مصر العربية، ط
 -ه 1395، 2ط ، قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله، عبد الودود الدمشقي، العامل( جالل 2)

 .10، ص م1974
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ال يعلمها إال هو  عباده املؤمنني مبحن عديدة حلكم إن هللا سبحانه وتعاىل يبتلي
قال سيد قطب  يف ذلكقدوة ملن بعدهم، و  نسبحانه، فتكون متحيصًا وتطهريًا هلم ويكونو 

"يف هذا احلادث انتصرت أرواح املؤمنني على اخلوف واألمل، وانتصرت على  رمحه هللا:
جواذب األرض واحلياة، وانتصرت على الفتنة انتصارًا يشرف اجلنس البشري كله يف مجيع 

 .(1)األعصار، وهذا هو االنتصار"
  

                                                
 .108ص ، معامل يف الطريققطب،  (1)
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 .الشعائر الدينيةإخفاء : رابعالاملطلب 
إن ممارسة االستضعاف والظلم بشىت صورمها توّلد  اليأس لدى املسلم حبيث ال 

بعدم قدرته على االلتزام ابلشعائر والفرائض الدينية، وذلك يستطيع أن يعبد هللا حق عبادته، 
 ،ات  ولنا يف رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم أسوة حسنة، فقد أقام ابلدعوة سراً بضع سنو 

وخالهلا تعرض أبيب هو وأمي صلى هللا عليه وسلم وصحبه إىل األذى والتضييق والتنكيل 
، حىت فرّج هللا عنهم  حيث حبسوا بعدها إىل احلبشة، وأعلنوا أمرهم ابهلجرة فيف الشعب 

 .دعوهتم
ا ذكر يف القرآن يف قصة أصحاب الكهف من قصة الفتية الذين آووا إىل ونظري هذا م

ق نجوا بدينهم من امللك الظامل، حيث مارست عليهم السلطة أشد أنواع التضييالكهف لي
فروا و  ووا إىل الكهف كي خيتبؤوا من أعني السلطة،آوالتعذيب كي يرضوا ويستسلموا ف

 .(1) حفظتهم إرادة هللا سبحانه وتعاىل من كل سوءف بدينهم إىل هللا
على قيد احلياة هم يف الكهف ئحدثت ألصحاب الكهف معجزة إهلية وهي إبقاو 

بعثهم هللا جمددًا لتقوية إميان  ملاوكانت القرية كلها على التوحيد  ،ة وازدادوا تسعاً نثالمثئة س
 .(2) املوحدين ابهلل

كان يكتم إميانه وهو مؤمن آل   آخر يف رجل ذكر لنا القرآن مثال ففي هذه اآلايت
عندما علم أن فرعون  ،حيث ذكر يف املشهور عنه أنه مؤمن قبطي من آل فرعون ،فرعون

أراد أن يقتل موسى عليه السالم أظهر إميانه وقال يف قوله تعاىل: } َوقَاَل َرج ٌل م ْؤم ٌن م ْن 
َ اّللَّ  َوَقْد  ْلبَ يّ َنات  م ْن َربّ ك ْم َوإ ْن آل  ف ْرَعْوَن َيْكت م  إ ميَانَه  أَتَ ْقت  ل وَن َرج اًل َأْن يَ ق وَل َريبّ  َجاءَك ْم اب 

ْبك ْم بَ ْعض  الَّذ ي يَع د ك ْم إ نَّ اّللََّ اَل يَ ْهد ي َمْن ه   َو َيك  َكاذ اًب فَ َعَلْيه  َكذ ب ه  َوإ ْن َيك  َصاد قًا ي ص 
 [.28م ْسر ٌف َكذَّاٌب{ ]غافر: 

                                                
قصة أصحاب العزيز، شريف،  وانظر: عبد ،615، ص17، ججامع البيان يف أتويل القرآن الطربي،( 1)

 https://khutabaa.comملتقى اخلطباء، موقع ، الكهف دستور النجاة من الفنت
ملتقى اخلطباء، . موقع قصة أصحاب الكهف دستور النجاة من الفنت( عبد العزيز، شريف، 2)

https://khutabaa.com 



60 
 

وشناعة ما عزموا عليه، كيف فقد جاء املؤمن أبسلوب احملاور الذي يقبح فعل قومه 
نطلق ليعلي  فاتستحلون قتله وهو يقول ريب هللا، فقد جاءكم ابآلايت الواضحات البينات، 

كلمة احلق، ويدافع عنها بكل ما أويت من فصاحة وبالغة، وفهمه العميق للقضية اليت 
يته ودفاعه يدافع عنها حىت أنه استغل الفرصة لينشر فيها دينه، وهذا يدل على إميانه بقض

تعاىل: }َوقَاَل الَّذ ي  قال، (1) أخرب قومه خبوفه عليهم يوم ينادي الناس بعضهم بعضاً ف ،عنها
{ ]غافر:  ْثَل يَ ْوم  اأْلَْحزَاب   [.30آَمَن اَيقَ ْوم  إ يّن  َأَخاف  َعَلْيك ْم م 

، قال ابن عاشور:" هذا نوع من أنواع علم البيان يسميه العلماء استدراج املخاطب
وذلك أنه ملا رأى فرعون قد عزم على قتل موسى، والقوم على تكذيبه أراد االنتصار له 
بطريق خيفى عليهم أنه متعصب له، وأنه من أتباعه، فجاءهم بطريق النصح واملالطفة، إنه 
يبدأ بتقطيع ما هم مقدمون عليه، مث خيطو هبم خطوة أخرى، يفرض هلم أسوأ الفروض، 

 .(2) وإن يك كاذابً فعليه كذبه، واالحتمال اآلخر أن يكون صادقاً"ويقف موقف املنصف، 
ضرب لنا القرآن الكرمي مثاًل يف كتمان إسالم امرأة فرعون حيث بقيت على   كذلكو 

"وهي آسية بنت مزاحم رضي هللا عنها وقد وصفها  كتمان دينها أمام هذا الطاغية املتجرب
هللا ابإلميان والتضرع لرهبا، وسؤاهلا لرهبا أجل املطالب، وهو دخول اجلنة، وجماورة الرب 

جيها من فتنة فرعون وأعماله اخلبيثة، ومن فتنة كل ظامل، فاستجاب هللا الكرمي، وسؤاهلا أن ين
 .(3) هلا، فعاشت يف إميان  كامل، وثبات اتم وجناة من الفنت"

كانت   اليت ،يف رسولنا الكرمي أسوة حسنة عندما بدأ بدعوته وكما ذكرت سابقًا فلنا
ومما يدل  للخواص من الصحابة، سرية يف مراحلها األوىل وكان ال يظهرها رسولنا الكرمي إال

"أصحاب رسول هللا إذا  أن الدعوة كانت سرية يف بداية األمر ما نقله ابن إسحاق أبن
صلوا ذهبوا يف الشعاب، واستخفوا بصالهتم من قومهم، فبينما سعد بن أيب وقاص يف نفر 

                                                
 .383-376، ص21، جيف أتويل القرآن جامع البيانالطربي،  (1)

 .128، ص24، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)

، حتقيق/ عبد الرمحن اللوحيق، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن انصر،  (3)
 .874م، ص 2000 –ه 1420، 1مؤسسة الرسالة، ط 
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وهم من أصحاب رسول هللا يف شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من املشركني، 
 .(1) يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون"

وكان النيب صلوات هللا وسالمه عليه ال يظهر أمساء من أسلموا يف بداية الدعوة حرصاً 
على سالمتهم من األذى، وعندما أظهروا إسالمهم تعرضوا لالستضعاف واألذى 

"أول من أظهر  ، بقوله:واالضطهاد والتنكيل، ومما يؤيد ذلك ما جاء يف رواية ابن مسعود
، وصهيب، ة، وأبو بكر، وعمار، وأمه مسيصلى هللا عليه وسلم : رسول هللاةإسالمه سبع

 .(2) وبالل، واملقداد"
منع رسولنا الكرمي من إظهار دينه وممارسة دعوته حيث كان ذلك أسلواًب اتبعته و 

 من ممارسة الدعوة واستضعافه والتضييق عليه صلى هللا عليه وسلم قريش يف منع الرسول
أَرَأَْيَت إ ْن َكاَن َعَلى  ۞ َعْبًدا إ َذا َصلَّى ۞ }أَرَأَْيَت الَّذ ي يَ ن َْهى كما يف قوله تعاىل:  (3)ومنعه 

 [.11 - 9اهْل َدى{ ]العلق: 
وفيما ذكرت من أمثلة جند أن هؤالء مجيعًا استضعفوا وآثروا كتمان دينهم ومارسوا 

يكون يف الذي عائر هللا يف اخلفاء، ولكن املصري احملتوم هو التعذيب والتنكيل واالضطهاد ش
 سبيل الدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل.

  

                                                
، حتقيق سهيل زكار، الناشر: دار سرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(ابن إسحاق، حممد بن يسار،  (1)

 .147م، ص 1978ه/ 1398، 1الفكر، بريوت، ط
، حتقيق/ شعيب األرنؤوط وآخرون، سنن ابن ماجه، القزويين حممد بن يزيد أبو عبد هللا، ابن ماجهأخرجه  (2)

ابب: يف فضائل أصحاب رسول هللا صلى هللا املقدمة،  م،2009 –ه 1430، 1دار الرسالة العاملية، ط
العلي، إبراهيم وانظر:  ؛وقال احملقق إسناده حسن، (150)رقم  ،فضل سلمان وأيب ذر واملقداد -عليه وسلم 

 م،1995-ه1415، 1، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ط صحيح السرية النبويةبن حممد اجلنيين، 
 .70ص 

حتقيق/مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، وعبد احلفيظ  ،السرية النبوية عبد امللك املعافري، ابن هشام، (3)
، 1ج م،1955 –ه 1375، 2الشليب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط 

 .317ص
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 .قلة العدد والعدة: اخلامساملطلب 
تباع الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم عرب العصور، متيزوا بقلة أنالحظ دائمًا أن 

داللة على أن من [، 40في قوله تعاىل: }َوَما آَمَن َمَعه  إ الَّ قَل يٌل{ ]هود: ف ،العدد والعدة
وحكمته  ،فهو احلكيم اخلبريبتالء يف اإلوذلك حلكمة أرادها هللا تعاىل اتبع هودًا كانوا قلة 

بتالء للمؤمنني والداللة على صالبة ومن حكم ذلك االتقتضي منا االعتبار واالتعاظ، 
 ه.اإلميان وقوت

وقد جرت سنة هللا يف املستضعفني أنه ينصرهم وميكن هلم يف األرض بعد صربهم، قال 
[، 137: }َوَأْوَرثْ َنا اْلَقْوَم الَّذ يَن َكان وا ي ْسَتْضَعف وَن َمَشار َق اأْلَْرض  َوَمَغار هَبَا{ ]األعراف: تعاىل

مبا عند هللا سبحانه  مما عنده واأن يستبدل ونال يريدفأما أصحاب الرتف واملال واملتاع 
وتعاىل، فهؤالء يستغنون أبمواهلم أو مناصبهم االجتماعية أو رجاهلم ويرون أن ما عندهم 

.  ابق 
ن عاىن من ضعف مم عليهم السالم ولقد ذكر لنا القرآن الكرمي مناذج من األنبياء

فأنكر قومه دعوته ومتردوا عليه  األنبياء نوح عليه السالم، أبومن هؤالء و العدد والعدة 
}َوإ يّن  ك لََّما َدَعْوهت  ْم  تعاىل: قالحياولون إغالق آذاهنم كانوا مساع كالمه ورؤيته فوامتنعوا عن 

[، 7{]نوح: ل تَ ْغف َر هَل ْم َجَعل وا َأَصاب َعه ْم يف  آَذاهن  ْم َواْستَ ْغَشْوا ث َياهَب ْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكرَب وا اْست ْكَبارًا
ألف سنة إال مخسني عامًا وقد اشتملت على فيهم لبث  الصالة والتسليمه عليه إنحيث 

شديد لقلة موارد البناء، حيث بناها يف الصحراء وهي  عاىن يف بناءها عناءً  قدبناء السفينة و 
ن ومجلتهم مثانو  عدد املؤمنني الذين اتبعوهخالية من الزرع كما هو معروف، وعاىن من قلة 

 شخصاً.
كان عدد، إال أنه  القوة وقلة الا كان يتصف به نوح عليه السالم من ضعف بالرغم ممف

تعاىل:  قاليتوكل على هللا أمام هؤالء الطغاة، ويتحداهم ويبعث هللا يف قلبه الطمأنينة والثقة 
ض وا إ يَلَّ َواَل }فَ َعَلى اّللَّ  تَ وَكَّْلت  َفَأمجْ ع وا أَْمرَك ْم َوش رََكاءَك ْم مث َّ اَل َيك ْن أَْمر ك ْم َعَلْيك ْم غ مًَّة مث َّ اقْ 

{ ]يونس:  قضوا ما أنتم قاضون اأن خربهم أتحداهم نوح عليه السالم و ف [.71ت  ْنظ ر ون 
 .تأخروالكم وال ت بداوافعلوا ما 
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ومجيع ورثتهم، ممن يعاين منهم من عليهم السالم نالحظ أن هذا هو حال األنبياء ف
 نعة.املعزة و جرت سنة هللا أن يعقبهم اللكن  ،ضعف مادي ودنيوي

سرائيل حيث استضعفهم الطاغية فرعون، فجعلهم إومن املستضعفني كذلك بنو 
 يف قوله تعاىل:كما خوفًا من املستقبل   وكان يقّتل األبناء الذكور ،يسخرهم خلدمته اً عبيد

ن ْه ْم ي َذبّ ح  أَبْ َناَءه ْم  يَ ًعا َيْسَتْضع ف  طَائ َفًة م  }إ نَّ ف ْرَعْوَن َعاَل يف  اأْلَْرض  َوَجَعَل أَْهَلَها ش 
د يَن{  [.4]القصص:  َوَيْسَتْحي ي ن َساَءه ْم إ نَّه  َكاَن م َن اْلم ْفس 

الدعوة كانوا قليلي العدد، حيث استضعفتهم قريش لقلة عددهم، ن يف بداية و املسلمو 
فضيقت على البعض واستضعفت من استطاعت استضعافه ممن أسلموا، وذكرهم هللا 
سبحانه وتعاىل بذلك بعد أن مّن عليهم ابلكثرة يف قوله تعاىل: }َواذْك ر وا إ ْذ أَنْ ت ْم قَل يٌل 

وَن َأْن يَ َتَخطََّفك م  النَّاس  َفآَواك ْم َوأَيَّدَك ْم ب َنْصر ه  َوَرَزَقك ْم م َن م ْسَتْضَعف وَن يف  اأْلَْرض  خَتَاف  
 [.26الطَّيّ َبات  َلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن{ ]األنفال: 

ا عليهم ابإليذاء و يف فرتات ضعف املسلمني وقلة عددهم جترؤ  اً جند أن قريشكما 
هللا، ويذكر ابن هشام يف سريته بعض األخبار عن يريدون صد الناس عن عبادة ، والتنكيل

" فوثبت كل  طرق التعذيب اليت اتبعتها قريش ضد املسلمني املستضعفني يف مكة فقال:
قبيلة على من فيها من املسلمني، فجعلوا حيبسوهنم ويعذبوهنم ابلضرب واجلوع والعطش، 

دينهم، فمنهم من يفنت من  م عنهنوبرمضاء مكة إذا اشتد احلر، من استضعفوا منهم يفتنو 
 .(1) يعصمه هللا منهم"فشدة البالء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب، 

ملا رأى ما حيدث ألصحابه وأنه ال ميكنه محايتهم أمرهم  صلى هللا عليه وسلم رسولناو 
حلقوا ببالده، اابهلجرة للحبشة، فقال هلم:" إن أبرض احلبشة ملكًا ال يظلم عنده أحد، ف

 .(2) "فخرجناهللا لكم فرجاً وخمرجاً مما أنتم فيه، حىت جيعل 

                                                
 .317، ص1، جسرية ابن هشامابن هشام،  (1)
، حتقيق/حممد عبد القادر عطا، دار الكتب يف السنن الكربى، أخرجه البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني (2)

، 16، ص 9كتاب السري، ابب اإلذن ابهلجرة، ج   م،2003-ه1424، 3العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة 
 . وقال فيه الشيخ األلباين يف الصحيحة: إسناده جيد.17734رقم 
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فكانت هذه هي اهلجرة األوىل للمسلمني وكان عثمان بن عفان أول من هاجر هو 
خرج عثمان بن  قال: بن مالك عن أنسف، صلى هللا عليه وسلم رقية بنت الرسول هوزوج

عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إىل أرض احلبشة فأبطأ على 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خربمها، فقدمت امرأة من قريش، فقالت: اي حممد قد رأيت 

قالت: رأيته قد محل امرأته على محار  "على أي حال رأيتهما؟"ختنك ومعه امرأته، قال: 
صحبهما هللا، إن "، وهو يسوقها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: (1) الداببةن هذه م

. قال ابن إسحاق: وكان أول من خرج (2)"عثمان أول من هاجر أبهله بعد لوط عيه السالم
 .(3) "من املسلمني من بين أمية بن عبد مشس عثمان بن عفان

 وحينهااليت ذكرت يف القرآن،  وصوره االستضعاففقلة العدد والعدة هي من مظاهر 
املؤمنون أكثر عرضة لالفتنان يف دينهم وتعذيبهم والتنكيل هبم وهذا ما تعرض له يكون 

الصحابة رضوان هللا عليهم يف بدء الدعوة وكذلك تعرض له مجيع من اتبعوا األنبياء عليهم 
  .قبلهم السالم

                                                
 .370، ص 1ج  لسان العربملشي وال تسرع" ( قال ابن منظور: "الداببة: أي الضعاف اليت تدب يف ا1)
، دار الكتب دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةالبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني، أخرجه  (2)

ه، مجاع أبواب املبعث، ابب اهلجرة األوىل إىل احلبشة مث الثانية وما ظهر فيها 1405، 1بريوت، ط -العلمية
، حتقيق/ حسام جممع الزوائد ومنبع الفوائد؛ واهليثمي، أبو احلسن نور الدين، 297، ص2من اآلايت، ج

اب املناقب، ابب ما جاء يف مناقب م، كت1994 -ه1414الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 
 .81 -80، ص 9عثمان بن عفان رضي هللا عنه، ج 

فقه السرية ؛ والغضبان، منري حممد، 223، ص كتاب السري واملغازي )سرية ابن إسحاق(ابن إسحاق، ( 3)
 .224م، ص 1992ه، 1413، 2، جامعة أم القرى، ط النبوية
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 : لثاينالفصل ا
 .االستضعافأسباب 

 
 

 ويتناول املباحث اآلتية:
 

 .ضعف العقيدة واالبتعاد عن اتباع شرع هللااملبحث األول: 
 االستبداد بشىت صوره.املبحث الثاين: 
 .التفرق واختالف الكلمة املبحث الثالث:

 املبحث الرابع: الركون للظاملني.
 املبحث اخلامس: االستكانة بدعوى اخلوف من املصلحة.

 املبحث السادس: جتاهل السنن الكونية.
 : التقليد األعمى.بعاساملبحث ال
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 :ثاينالفصل ال
 أسباب االستضعاف:

 :املبحث األول
 .ضعف العقيدة واالبتعاد عن اتباع شرع هللا

 
 . عدم الرتكيز على العقيدة الصحيحة: ولاملطلب األ
 .العقيدة الصحيحة اخلطط الغربية لتدمري: يناملطلب الثا
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 :املبحث األول
 .ضعف العقيدة واالبتعاد عن اتباع شرع هللا

 .عدم الرتكيز على العقيدة الصحيحة: ولاأل املطلب
إن العلم نوٌر وهدى، واجلهل ظلمٌة وضاللة، وقد أمران هللا تعاىل ابلعلم ابلوحدانية وأنه 

 .[19}فَاْعَلْم أَنَّه  اَل إ َلَه إ الَّ اّللَّ { ]حممد:  ال إله إال هو فقال تعاىل:
واجلهل ابلدين اإلسالمي بشكل عام هو أمر واقع يف عصران احلايل، واجلهل ابلعقيدة 
الصحيحة على اخلصوص، وال ميكن دعوة الناس لاللتفاف حتت راية اإلسالم العام إال 

لل من شأن العقيدة والتوحيد، ولن ابلعقيدة الصحيحة، ولكننا نالحظ أن هناك من يق
 جيتمع الناس إال إذا اجتمعوا على كلمة التوحيد قوالً واعتقاداً وعمالً.

سبحانه وتعاىل، فيجب على ميكن أن تستقيم إال ابتباع شرع هللا املسلم ال  فحياة
ة لغري نقياد هلل ابلطاعة واالستسالم له، فإذا خرج اإلنسان عن خط الطاعة والعباداملسلم اال

 .(1) هللا فإن ذلك حيقق له الذل واالستضعاف والعبودية لغري هللا تعاىل
والقرآن الكرمي يبني لنا سبب َضعف  األَمم  وذهلا وجهلها وجعلها منقادة لغريها، أال 
وهو اخلروج واالبتعاد عن دين هللا، حيث يوضح لنا القرآن السبب يف استخفاف فرعون 

ق نَي{ لقومه واستضعافه هلم بقو  له تعاىل: }فَاْسَتَخفَّ قَ ْوَمه  َفَأطَاع وه  إ هنَّ ْم َكان وا قَ ْوًما فَاس 
[، ففسقهم كان سبب ذهلم، هكذا كانت عاقبة قوم فرعون عندما اتبعوه 54]الزخرف: 

 .(2)وأطاعوه، فلو اتبعوا دين هللا تعاىل لكان حتققت هلم العزة والسيادة والكرامة 
إىل االجتماع والتآخي والتعاون وكاًل منا يعتقد عقيدة خمتلفة، كما   ندعوال ميكن أن و 

كان لدى مشركي قريش فكل منهم كان يعتقد بتوحيد الربوبية لكن بدون إخالص فكانوا 
، لذلك كانوا وعبادة األصنام وغريهايشركون مع هللا إهلًا آخر مثل الكواكب والشمس 

                                                
دار اجلندي للنشر والتوزيع،  ،ضوء السرية النبوية يف العهد املكيفقه االستضعاف يف  كامل،  رابع، (1)

 .44صم، 2017 –ه 1438، 1القدس، ط 

 .45، صاملرجع السابقرابع، كامل،  (2)
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، وكما قال سيدان يوسف عليه السالم يف قوله (1)هم متناحرين ال ميكن مجع كلمتمتفرقني 
د  اْلَقهَّار { ]يوسف:   [.39تعاىل: }أَأَْراَبٌب م تَ َفرّ ق وَن َخرْيٌ أَم  اّللَّ  اْلَواح 

وتعاىل جعلنا جمتمعني متحدين ومتآلفني على كلمة واحدة وهي  وإن هللا سبحانه 
لتفرق والشتات، كما كانت قريش متفرقة كل فلماذا خنتار ا "ال إله إال هللا"كلمة التوحيد 

عندما اجتمعوا بعد دعوة حممد عليه الصالة والسالم صار و هلته، آمنهم متعصب مللته و 
 ،إخوة مع غريهم من أشراف العرب الذين أسلموا احلبشي سلمان الفارسي وبالل بن رابح

 .(2) واجتمعوا حتت مظلة اإلسالم والعقيدة الواحدة
السبب يف تيه بين إسرائيل يف صحراء سيناء فبعدما أمروا بدخول األرض وكذلك كان 

املقدسة ورفضوا أمر هللا كان عقاهبم حرماهنم من دخول األرض املقدسة أربعني سنة، كما 
ْم أَْربَع نَي َسَنًة يَت يه وَن يف  اأْلَْرض  َفاَل أتَْ  َا حم َرََّمٌة َعَلْيه  َس َعَلى اْلَقْوم  ذكر هللا يف قوله: }قَاَل َفإ هنَّ

ق نَي{ ]املائدة:  [، فاستحقت بنو إسرائيل الذلة واهلوان واالستضعاف بسبب 26اْلَفاس 
 ابتعادهم عن شرع هللا تعاىل.

هللا سبحانه وتعاىل إىل كيف ندعو و ومن اجلهل ابلدين اإلسالمي عدم التبصر به، 
ْل َهذ ه  َسب يل ي أَْدع و إ ىَل اّللَّ  َعَلى تعاىل: }ق   قالوندعو إىل تعاليم دينه بدون علم وبصرية 

ريَة  َأاَن َوَمن  ات َّبَ َعين  َوس ْبَحاَن اّللَّ  َوَما َأاَن م َن اْلم ْشر ك نَي{ ]يوسف:  [، فمن يدعو إىل 108َبص 
هللا على جهل فهو ليس على بصرية وإن كان عاملاً، ومن الواجب أن هنتم ابإلسالم بشكل 

 .(3) كل خاص حىت نصبح على بصرية جبميع أمور الدينعام والعقيدة بش
كذلك إذا أردان أن نقضي على أسباب االستضعاف فعلينا أن نرسخ العقيدة و 

وال يتم ذلك إال ابلعلم النافع الذي هو سالح املؤمن، وقد  قلوب املؤمننيالصحيحة يف 
إلميان بسبب أن حرموا من ا تفكريهمنوح عليه السالم لضعف  محكى لنا القرآن أن قو 

راذل بزعمهم، فقال تعاىل: }قَال وا أَن  ْؤم ن  َلَك َوات َّبَ َعَك اأْلَْرَذل وَن{ ]الشعراء: تباعه من األأ
 وا يف أتويلهم هذا وحادوا عن الصواب.ؤ [، وقد أخط111

                                                
 .15-14، صمظاهر ضعف العقيدة يف هذا العصر وطرق عالجهاالفوزان،  (1)
 .18-16، صاملرجع السابقالفوزان،  (2)

 .19-18، صالسابق، املرجع الفوزان (3)
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العقيدة االبتعاد عن أن االبتعاد عن شرع هللا و تبني التارخيية  ائعفاحلقيقة القرآنية والوق
 سبب للذل واهلوان واالستضعاف من األعداء.مها الصحيحة 

إن بعد املسلمني عن تعاليم دينهم وعدم متسكهم مبنهجي القرآن الكرمي والسنة النبوية 
يشعر بضعف العقيدة لديهم، وهذا الذي دأبت عليه األمم السابقة ومن ذلك حكاية يف 

ا السالم يف قوله تعاىل: }قَاَل اْبَن أ مَّ إ نَّ اْلَقْوَم موسى عليهبين إسرائيل عن هارون ألخيه م
َ اأْلَْعَداَء َواَل جَتَْعْلين  َمَع اْلَقْوم  الظَّال م نَي{  اْسَتْضَعف وين  وََكاد وا يَ ْقت  ل وَنين  َفاَل ت ْشم ْت يب 

كن اإلرادة اإلهلية "فلوال املريب ما عرفت ريب، ول الزحيلي يف ذلك: قال[، و 150]األعراف: 
فوق كل شيء، وهللا غالب على أمره وهلل يف خلقه شؤون وله احلكمة العليا، وقد جتنح 

ابلرغم من حسن الرتبية ورقابة املريب، كما  ،نفس اإلنسان إىل السوء والفساد واالحنراف
 .(1)نشاهد يف بعض أوالد العلماء والصلحاء واألشراف"

ون على كف الدعوة وشّل حركتها، وإسكات أصحاهبا في العهد املكي أقدم املشركف
بشىت ما ميلكون من وسائل، كالسخرية واالستهزاء وإاثرة الشبهات، حينها قرروا أن ال أيلوا 

تباعه والتعريض والتنكيل هبم، واستضعافهم أجهدًا حملاربة اإلسالم وإيذاء رسوله وتعذيب 
  صور االستضعاف.ألهنم كانوا قلة يف العدد كما أشري إىل ذلك يف

وما زالوا إىل يومنا  ،وعليه فإن أعداء اإلسالم لن يتوقفوا من النيل من اإلسالم وأهله
هذا يثريون الشبهات والنعرات ضد عقيدتنا لصدان عن الدين واملنهج القومي السليم الذي 

 . الصالة والتسليميه رسولنا عليه تركنا عل
ّللَّ  َوَما أ ْنز َل قوله تعاىل: }ق ْل وهذا يوازي  نَّا إ الَّ َأْن آَمنَّا اب  اَيأَْهَل اْلك َتاب  َهْل تَ ْنق م وَن م 

ق وَن{ ]املائدة:  َنا َوَما أ ْنز َل م ْن قَ ْبل  َوَأنَّ َأْكثَ رَك ْم فَاس  "أي قل هلؤالء الذين اختذوا  [.59إ لَي ْ
هذا ليس بعيب  ب إال هذا؟دينكم هزوًا ولعبًا من أهل الكتاب هل لكم علينا مطعن وعي

 .(2) "وال مذمة فيكون االستثناء منقطعا

                                                
 .99، ص9، جالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج( الزحيلي، 1)
 .142، ص 3ج  تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،( 2)
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ن مل تكن تراهن األمم السابقة والالحقة إ حيثاالستضعاف سيد املوقف  ىعليه يبقو 
، فيلزمنا تنشئة األجيال وتصحيح األفكار وطرح املفاهيم العقيدة الصحيحة ديدهنا

جمتمعاتنا اإلسالمية، حىت ال يبقى دروس يف الصحيحة، واملناهج العلمية بناًء على ختطيط  م
خلرق املعتقدات الدينية من طرف دعاة الباطل ومن على شاكلتهم، وبذلك نؤمن  جمالٌ 

  .(1) نفوسهممستقبل أجيالنا بغرس القيم الدينية الصحيحة يف 

                                                
، دار كنوز إشبيليا للنشر مظاهر ضعف العقيدة يف هذا العصر وطرق عالجهاالفوزان، صاحل بن فوزان،  (1)

 .21-20م، ص2008-ه1429، 1الرايض، ط -السعوديةوالتوزيع، 
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 .العقيدة الصحيحة اخلطط الغربية لتدمري: يناملطلب الثا
هنم قاموا بفصل إدأب الغرب يف البالد اإلسالمية اليت احتلوها على أمور كثرية حيث 

الدين عن الدولة، وألغوا احلكم اإلسالمي وأخضعوها للقوانني الوضعية سواء كانت يف 
 القضاء أو غريه.

وإفساد  ،وكذلك حاولوا القضاء على اللغة العربية بنشر لغتهم مع التعاليم العلمانية
ونشر اإلابحية بني ظهرانيهم، وقد  ،أخالق الشعوب املسلمة وخصوصًا يف فئة الشباب

عملوا على السيطرة كما ربطها ابالقتصاد الغريب،  ومت استغلوا خريات الشعوب اإلسالمية 
على وسائل اإلعالم لتوجيه الرأي العام وشّل حركة اجلهاد اإلسالمي والعمل على تربية 

"سألت ريب ثالاثً، فأعطاين  ل موالية هلم، وهذا مصداق احلديث الشريف:وإعداد أجيا
اثنتني ومنعين واحدة: سألت ريب أن ال يهلك أميت ابلسنة فأعطانيها، وسألته أال يهلك 

، فمحل الشاهد فيه (1)أميت ابلغرق فأعطانيها، وسألته أال جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها"
منعنيها، وهذا اليوم حاصل من أبناء جلدتنا، حيث فتحوا وسألته أال جيعل أبسهم بينهم ف

مراكز ثقافية ومدارس ومؤسسات للتعريف ابلغرب وحضارته، وهذا كله من مظاهر 
 االستضعاف الذي أصيبت به أمتنا اإلسالمية.

الغرب إال من رحم ربك يف  حذو لشعوب اإلسالمية أصبحت حتذون اإحيث 
 .(2) ذلكالعادات والثقافات والسياسة واالقتصاد وما إىل 

: }َودَّ َكث رٌي م ْن أَْهل  اْلك َتاب  َلْو يَ ر دُّوَنك ْم م ْن فقال وقد أخربان الباري سبحانه وتعاىل
ه ْم م ْن  َ هَل م  احلَْقُّ فَاْعف وا َواْصَفح وا َحىتَّ بَ ْعد  إ ميَان ك ْم ك فَّارًا َحَسًدا م ْن ع ْند  أَنْ ف س  بَ ْعد  َما تَ َبنيَّ

َْمر ه  إ نَّ اّللََّ َعَلى ك لّ  شَ  َ اّللَّ  أب  صد املسلمني  يودونالكفار ف [،109ْيء  َقد يٌر { ]البقرة: أَيْيت 
اً وحديثاً قدمي ،ويعملون لذلك سراً وعلناً  ،عن دين احلق حسداً واستكباراً من أنفسهم اخلبيثة

هلم ذلك، ألن هللا انصٌر  ابإلسالم، ولكن أىنمن بعد ما انكشف هلم احلق، حيث جحدوا 
 دينه.

                                                
، 8، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب: هالك هذه االمة بعضها ببعض، ج صحيحه( أخرجه مسلم، يف 1)

 (.7363، رقم )171ص 
 .124، صاالستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي( املشوخي، زايد عابد، 2)
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فهؤالء يدركون أن السر يف قوة املسلمني يكمن يف متسكهم بدينهم، لذلك عملوا 
والدليل على ذلك  ،جاهدين على إضعاف الدين والتشكيك فيه وهدم عقيدته الصحيحة

 .(1)"إن اإلسالم هو اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار األورويب" ن:قول لورانس براو 
"ما دام هذا القرآن  غالدستون رئيس وزراء بريطانيا األسبق:املشهورة لقولة املوكذلك 

 .(2)موجوداً يف أيدي املسلمني فلن تستطيع أورواب السيطرة على الشرق"
شبهات ضد الدين والعقيدة والقرآن العملوا على نشر أهنم ومن الطرق اليت اتبعوها 

ر عقائد ابطلة والسنة وذلك من أجل تشويه اإلسالم ومبادئه يف عقول املسلمني، ونش
عن اإلسالم عقائد ابطلة لفرق منحرفة  عرضمن تلك الطرق ونظرايت إحلادية، و 

 .(3) هبا ويزعمون أهنا تنتمي لعقيدة اإلسالم فيستشهدون
قة يف قلب احلقائق وتشويه مسعة أهل اإلسالم اتبعتها قريش مع الرسول هذه الطري

كان إذا جاء الناس يف موسم احلج أنه  ، ومن ذلك أفضل الصالة وأمت التسليمعليه 
من الباطل ما شاؤوا،  أفضل الصالة وأمت التسليمللتجمعات واألسواق يقولون عن النيب عليه 

هللا عنه سد أذنيه من هول ما مسع منهم، كل ذلك  وجند أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي
من أجل التشويه وقلب احلقائق وعدم إيصال كلماته الكرمية للناس وحماولة إلضعاف الرسالة 

 الشريفه وإضعاف أهلها.
فاألصل يف هذه العداوة هي كما قال تعاىل: }َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ه ود  َواَل النََّصاَرى 

َع م لَّتَ ه ْم ق ْل إ نَّ ه َدى اّللَّ  ه َو اهْل َدى َولَئ ن  ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءه ْم بَ ْعَد الَّذ ي َجاَءَك م َن َحىتَّ تَ تَّب  
[، ألن هؤالء منحرفون عما أنزله هللا 120اْلع ْلم  َما َلَك م َن اّللَّ  م ْن َويل ّ  َواَل َنص ري { ]البقرة: 

وإذا مل  ،يريدون أن يكون املسلمون مثلهم يف االحنراف إليهم وهي حقيقة قرآنية حيث إهنم

                                                
عرض جلهود املبشرين اليت ترمي االستعمار يف البالد العربية )التبشري و ( خالدي مصطفى، وفروخ، عمر، 1)

ه، 1372، 1(، املكتبة العلمية ومطبعتها، شارع املعرض، بريوت، ط إىل إخضاع الشرق لالستعمار الغريب
 .187م، ص 1953

 .39صم، 1987، حتقيق/ عمر فروخ، دار العلم للماليني، اإلسالم على مفرتق الطرق( أسد، حممد، 2)
 م.10/8/2018، اسرتجع بتاريخ answeringislam.com( موقع: 3)
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يصبحوا مثلهم يستضعفوهنم ويعادوهنم ويثريون الشكوك والشبهات ضد هذا الدين والعقيدة 
  الصحيحة.

وما أاثره الغربيون من شبهات حول اإلسالم وأهله قد وجد طريقه لألسف للشعوب 
 دى إىل هواهنا وذهلا واستضعافها.الضعيفة فاحنرفت عن الصراط املستقيم، وهذا أ

هؤالء يف مجيع العصور يعادون احلق ويتبعون مجيع األساليب لإلعراض عن احلق مثل ف
 ه.وإاثرة الشكوك والشبهات حول

أفضل الصالة وأمت على سبيل املثال ما فعلته قريش مع الرسول عليه ونعرض هنا 
 هذا الصراع قائم ومستمر.مع أن ، التسليم

 الوسائل اليت اتبعتها قريش يف الصد عن سبيل هللا:من 
 إطالق التهم على الصاحلني املخلصني.-1
، أفضل الصالة وأمت التسليمأخذوا يطلقون التهم الباطلة على شخص الرسول عليه ف

ٌر َكذَّاٌب{  واتفقوا أن يقولوا عنه ساحر، كما يف قوله تعاىل: }َوقَاَل اْلَكاف ر وَن َهَذا َساح 
أبنه يتلقى القرآن من جنار رومي  أفضل الصالة وأمت التسليم[، واهتموا نبينا عليه 4 ]ص:

د وَن إ لَْيه  أَْعَجم يٌّ َوَهَذا  مبكة فجاء الرد عليهم من هللا عز وجل بقوله: }ل َسان  الَّذ ي ي  ْلح 
ٌّ م ب نٌي{ ]النحل:  ة وسخريتهم الباطل على هتمهم[، فتوىل القرآن الرد 103ل َساٌن َعَريب 

 .(1) وضحكهم
 التشويه اإلعالمي الكاذب:-2

بتوفري الدعم املايل واملعنوي الكافيني، لتوفري اليوم تقوم املؤسسات اإلعالمية الغربية 
لكرتوين، وصحف وجمالت مية عرب شبكات التواصل والذابب اإلوتسخري وجتنيد قنوات إعال

 ،قلب احلقائق أمام الرأي العامصورة اإلسالم و تشويه اهلدف منها و ، عديدة ووسائل إعالم
ألنه من املعلوم أن بعاد املسلمني عن دينهم وهدم اجملتمع االسالمي بكل أطيافه وتوجهاته وإ

                                                
 .393، ص1، جالسرية النبوية( ابن هشام، 1)
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حيمل يف طياته الكثري، ألنه ليس هناك بيت إال وهو السلطة الرابعة و  اإلعالم سالح صامت
 ويصله.

 ،ايم البعثة يف اجلاهلية يف سوق ذي اجملازوهذا ما قام به العرب يف صدر اإلسالم أ
صلى هللا عليه كان إذا أقبل العرب يف السوق والتجمعات قاموا بتشويه مسعة الرسول ف

وكان -ذلك اإلمام أمحد عن ربيعة بن عباد من بين الديل ى، كما رو (1)وأهل احلقوسلم، 
فأسلم، قال:" رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجلاهلية يف سوق ذي  -جاهلياً 

اجملاز، وهو يقول:" اي أيها الناس قولوا ال إله إال هللا تفلحوا"، والناس جمتمعون حوله، ووراءه 
،وهذا  (2)كاذب، يتبعه حيث ذهب"  ئل: إنه صابرجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتني يقو 

 .واحلق ابطال احلقائق عند املستضعف فريى الباطل حقاً  شويهكله لت
 املساومة على الدين:-3

ال يقبل املساومة على الدين، وال يتنازل عن  أفضل الصالة وأمت التسليمكان عليه 
يه من خالل أحد أقاربه، هذه الطريقة من خالل الضغط عل قريش مارستفقد احلق أبداً، 

"جاءت قريش إىل  ، والبيهقي من حديث عقيل بن أيب طالب قال:هروى البخاري يف اترخي
أيب طالب، عم الرسول عليه السالم، فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذاان يف اندينا ومسجدان؛ 

بيت فاهنه عنا، فقال: اي عقيل أئتين مبحمد، فانطلق إليه، فاستخرجه من كنس_يعين 
 "أي النيب عليه السالم إىل عمه أيب صغري_ فجاء به يف الظهرية يف شدة احلر، فلما أاتهم

إن بين عمك هؤالء زعموا أنك تؤذيهم "طالب، ويف اجمللس رؤساء قريش"، قال أبو طالب: 
فحلق رسول هللا عليه السالم بصره إىل السماء،  "يف انديهم ومسجدهم، فانته عن آذاهم،

"فما أان أبقدر على أن أرد ذلك منكم على أن  فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم، قال:

                                                
، 1ه، ج1423، 1، مطابع الصفا، مكة، طاملوسوعة يف صحيح السرية النبوية( الفالوذة، أبو إبراهيم، 1)

 .389ص
، رقم 2473، ص 1عباد الديلي، ج حديث ربيعة بن  –، مسند املكيني مسند أمحد( أخرجه أمحد، 2)

(2417.) 
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صلى هللا عليه وسلم رفض السكوت عن احلق رفضًا كلياً، ، فالرسول (1)تشعلوا منها شعلة"
 وضرب هلم مثاًل، ابلشعلة وهي قطعة من الشمس.

 ديد والوعيد:الته-4
ذلك كون يفبعيدهم وقريبهم رياه الناس ليصلي يف الكعبة،  الصالة والتسليمكان عليه 

"أمل أهنك أن  جهل كان ال يقبل ذلك ويهدد ويتوعد ويقول: أابغري أن التوحيد، عن  إعالان
ل تصلي اي حممد؟ لقد علمت ما هبا أحد أكثر اندايً مين، فانتهره الرسول عليه السالم، فقا

 عا انديهوهللا لو د [18، 17َسَندْع  الزَّاَبن َيَة{ ]العلق:  ۞ ه السالم: }فَ ْلَيْدع  اَند يَه  جربيل علي
 .(2) ألخذه زابنية العذاب

، ووضعوا الشوك يف طريقه، ه ابلقتل، وضربوه وشتموه، وأغروا به سفهائهمهددو ف
، وخنقوه ابلثوب، وكل ذلك من صلى هللا عليه وسلم اهتموه ابخليانة وهو الصادق األمنيو 

 .(3) دينهإجل إضعافه وإضعاف 
 التشويش على الدعوة:-5

إن أعداء اإلسالم كّرسوا جهدهم ووقتهم حملاربة الدعوة بشىت أنواعها حيث طعنوا يف 
ََذا اْلق ْرآن  َوقَاَل الَّذ يَن َكَفر وا اَل } القرآن وطعنوا فيمن آمن مع حممد، قال تعاىل: َتْسَمع وا هل 

من يشوشون على القرآن وال يريدون  وافبدؤ ، [26َواْلَغْوا ف يه  َلَعلَّك ْم تَ ْغل ب وَن{ ]فصلت: 
 قالوا: ال تتبعوا هذا القرآن واهلوا عنه.، "(4) ابلصياحأحد أن يسمعه، وكانوا يرفعون أصواهتم 

                                                
الدكن، دون اتريخ، دون  –، دائرة املعارف العثمانية، حيدآابد التاريخ الكبري( البخاري، حممد بن إمساعيل، 1)

. وحسن 155، صسرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(؛ وابن إسحاق، 51، ص 7طبعة، ج 
 الصحيحة.األلباين سنده يف السلسة 

، حتقيق/مصطفى عبد املستدرك على الصحيحني، النيسابوريحممد بن عبد هللا أبو عبد هللا ( احلاكم، 2)
تفسري سورة : م، كتاب التفسري، ابب1990 –ه 1411، 1القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

 لذهيب.، وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه ا3809، رقم 530، ص،2اجلمعة، ج
 .354، ص1، جسرية ابن هشام( ابن هشام، 3)
 .2855، ص 5، جتفسري الشعراوي اخلواطر( الشعراوي، 4)
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 "تسمعوه، وال تفهموا ما فيه. قارئه يقرؤه َكْيماول إذا مسعتم والغطوا ابلباطل من الق
(1) 

 اإلغراءات:-6
كل أنواع اإلغراءات، ابملال واملنصب، مع النيب صلى هللا عليه وسلم   ت قريشاستعمل

وظل متمسكًا بدينه كما يف قوله تعاىل: النيب صلى هللا عليه وسلم فلم يتنازل  ،وغري ذلك
َواَل َأاَن َعاب ٌد َما  ۞ َواَل أَنْ ت ْم َعاب د وَن َما أَْعب د   ۞ اَل أَْعب د  َما تَ ْعب د ونَ  ۞ ق ْل اَيأَي َُّها اْلَكاف ر ونَ }

َ د ين { ]الك ۞ َواَل أَنْ ت ْم َعاب د وَن َما أَْعب د   ۞ َعَبْدمت ْ   [.6 - 1افرون: َلك ْم د ين ك ْم َويل 
أمام كل هذه الوسائل اليت اتبعتها قريش يف إاثرة الشكوك والشبهات ضد هذا الدين ف

 .وأهل احلق، صمد الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومل يضعف ومل يستسلم
 ويعضد هذا قوله تعاىل: }ق ْل ايَ ، هذه األساليب مازالت مستمرة إىل يومنا هذاوكل 

َنا َوَما أ ْنز َل م ْن قَ ْبل  َوَأنَّ َأْكثَ رَك ْم أَْهَل اْلك َتاب  َهْل  ّللَّ  َوَما أ ْنز َل إ لَي ْ نَّا إ الَّ َأْن آَمنَّا اب  تَ ْنق م وَن م 
ق وَن{ ]املائدة:  "فالفسق حيمل صاحبه  قال الشهيد سيد قطب رمحه هللا يف هذا: [.59فَاس 

تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة: إن على النقمة من املستقيم وهي قاعدة نفسية واقعية 
الذي يفسق عن الطريق وينحرف ال يطيق أن يرى املستقيم على النهج امللتزم، إن وجوده 
يشعره دائمًا بفسقه واحنرافه إنه يتمثل له شاهدًا قائمًا على فسقه هو واحنرافه، ومن مث 

، إهنا هاء عليه إذا استعصى قياديكرهه وينقم عليه، ويسعى دائمًا جلره إىل طريقه، أو القض
قاعدة مطردة، تتجاوز موقف أهل الكتاب من اجلماعة املسلمة إىل موقف كل فاسق 

 .(2)منحرف من كل عصبة مستقيمة"
حيث ال يزال الغرب الغاشم يعمل جادًا الستضعاف هنا معركة طويلة مع الباطل، إ

ولألسف فإن تفريق صفها وكلمتها و  ،وتفكيك بيضتها ابستغالل ثرواهتا ،األمة اإلسالمية
 تباع الغرب من بين جلدتنا هم من ساعد املستعمر على وقوع اهلزائم الداخلية أبنواعهاأ

                                                
 .460، ص21، ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (1)
 .926، ص2ه، ج1422، 17، دار الشروق، بريوت، ط يف ظالل القرآن، قطب، سيد( 2)
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هنك قواها وعزائمها الدينية أاألمة و  أضعف)املعنوية واالقتصادية والسياسية والعسكرية( مما 
 . (1) والسياسية

كبرية يف نفوس البشرية مجعاء، حبيث تؤدي إىل توجيه إنَّ للعقيدة  اإلسالمية  أمهيًة  و 
السلوك والقيم واملبادئ ابإلضافة إىل حتقيق العبودية هلل تعاىل وحده من خالل توحيده يف 
ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته، ومما يدل على ترسيخ العقيدة السليمة ارتباطها ابلعمل 

ة من الوحيني ولذلك وعد هللا من ءامن ابلوحيني الصاحل وهذا ما دلت عليه العقيدة املستمد
وعمال صاحلا بصالح الدارين، فاستشعار  العقيدة الصاحلة ي ْضفي على املؤمن ابلعزة 
والكرامة حبيث يصبح غري مكرتث مبا يصيبه من معضالت ومآسي. وختاما فإنَّ العقيدة 

تيار العلمانية وتيار اإلحلاد الصحيحة تقي من التيارات العقدية املنحرفة كتيار القومية و 
 وغالة الصوفية وأهل البدع واالستبداد بشىت صوره وألوانه.

تالالت اليت تتسبب  يف إعاقة  الفرد لذلك  ي  ْعَترب  ضعف  العقيدة أحد  أكرب  االخ 
ها  املتينة  واجملتمع ل ما للعقيدة مْن حم َْور ية  يف فاعلَية  وكفاءة  اجلميع، فإذا مل تَ ق م على أ س س 

َخ يف األنف س ابلدرجة الالزمة فإنَّ مَثََّة مجلة  خماطر  ال مْنَأى من حصوهلا لعدم التقيُّد   وت  َرسّ 
ابلعقيدة الصحيحة، وتتمثَّل  تلك املخاطر يف تفشي الظلم واالستبداد وغياب اللُّْحمة 

ي والقوة بسبب ضعف رابط العقيدة، جبانب حصول االهنيار املعنوي وغياب روح التحد
واألنفة املستمدة من العقيدة، وقد كَفلْت عقيدة  اإلسالم للناس  األماَن من كلّ  هذه 
 ٌ املعضالت إذا ما أخذوا ابإلميان الصحيح وَعضُّوا عليه ابلنواجذ، ففي َضْعفها ضرٌر بنيّ 

لشديد  األ ْخَرو يّ  على كيان  األمة،  ليكون َحجَر عَثر  يف ر ق يها وازد هار ها، فْضال عن  الوعيد  ا
 الذي ينتظر هْم.

واخلالص من هذا يتم برجوع األمة إىل دينها ليزول االستضعاف عنها، وتنمحي 
 ابلعزة والتمكني يف األرض.  ،معامله وآاثره

 
  

                                                
 .124، صوأحكامه يف الفقه اإلسالمياالستضعاف ( املشوخي، 1)
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 املبحث الثاين:
  .االستبداد بشىت صوره

 .االستبدادتوظيف الدين لصاحل املطلب األول: 
إن القرآن الكرمي والسنة النبوية فيهما ما يضمن حقوق األمة وصون مصاحلها من 

ومحايتها من االستضعاف أو ادعاء أي مليكة زائفة،  ،السلب والنهب بوضع اليد
 ألمة إىل يومنا هذا.اب يفتكواالستبداد الذي ما زال 

بوعي أو  –"لقد انقلب حال نظام األمة رأساً على عقب حني اعترب اخلطاب الديين 
غري وعي _ أن اجلماهري املسلمة )الذين ال يعلمون( و )الذين ال يفقهون( وأصبح رجال ب

احلكم والسلطة ومن ورائهم من أصحاب السطوة وموظفيهم من أصحاب اإلجازات 
لراننة الطنانة، هم )الذين يفهمون ويفقهون( وابلتايل لقاب اواالختصاصات األكادميية، واأل

 .(1)هم األوصياء على األمة"
هناك دعوى يدعيها بعض أصحاب القرار والسلطة وهي:" قصور وعي الناس ف

ألن األمر يف األمة ومصاحلها  ،للتحكم ابلناس هي ذريعةفدعوى فاسدة، وهي  وجهلهم".
نَ ه ْم{ وحقوقها واختاذ القرار فيها جيب أن يك ون شورى، لقوله تعاىل: }َوأَْمر ه ْم ش وَرى بَ ي ْ

من أجل استضعاف إمنا هي [، واألمة هي صاحبة القرار، فهذه الدعوى 38]الشورى: 
لتمكني االستبداد  يوه ،األمة وعدم السماح هلا يف اختاذ قراراهتا أو توجيه أمور حياهتا

 والفساد يف األمة.
"وال أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين  بقوله:وهذا مما علق عليه الكواكيب 

يعينونه على ظلم الناس ابسم هللا، وأقل ما يعينون به االستبداد تفريق األمم إىل مذاهب 

                                                
املعهد العاملي للفكر  ،إشكالية االستبداد والفساد يف التاريخ اإلسالميأمحد،  أبو سفيان، ( عبد احلميد1)

 .25ص م،2012 -ه 1433، 2لبنان(، ط  –اإلسالمي، الوالايت املتحدة األمريكية )بريوت 
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قوة األمة ويذهب رحيها، فيخلو اجلو لالستبداد  ىوشيع متعادية تقاوم بعضها بعضاً، فتتهاو 
 .(1)ليبيض ويفرخ"

وإذا صلح الدين كان  ،نن أن الدين والسياسة متكاتفايو والسياسن و كما يرى املدقق
 ذلك أسهل طريق إلصالح السياسة.

العالقات بني احلكام واملأل قائمة على أساس تبادل املصاحل، كما يف  تكوندائمًا ف
اليت لعالقات [، وهذه ا113قوله تعاىل: }إ نَّ لََنا أَلَْجرًا إ ْن ك نَّا حَنْن  اْلَغال ب نَي{ ]األعراف: 

 على أساس املصاحل سرعان ما تنقطع.تقوم 
هو أعظم مصيبة تصيب العباد، فهو وابء أييت ابلفنت، ويعطل األعمال،   (2)االستبداد 

 كما أنه ظالم يعمي األبصار، فاالستبداد قصة سوء ال تنتهي.
 عّرف الكواكيب االستبداد أبنه: "تصرف فرد أو مجع يف حقوق قوم ابملشيئة وبال

 .(3)خوف تبعة" 
واالستبداد عند إطالقه يراد به احلكومات خاصة، ألن من أعظم مظاهر هذه 
احلكومات وأضرارها أهنا جعلت اإلنسان شقيًا يف حياته، أما إطالق االستبداد من حيث 
حتكم النفس على العقل واألب واألستاذ والزوج، ورؤساء بعض األداين وبعض الشركات 

 .(4)يطلق عليه االستبداد جمازاً وبعض الطبقات فهو 
وميكن القول أبن االستبداد جيعل املستبد يتصرف تصرفات طائشية، للضغط على 
الشعوب واستنزاف ثرواهتا وطاقاهتا كمًا وكيفاً، ونشر روح االستضعاف والتبعية يف اجملتمع 

لقبلية املدين والسياسي والقبلي من حيث التوظيف واملصاحل الشخصية واالنتماءات ا
واالقتصادية والتجارية والسياسية، ليتمكن املستبد من السيطرة على املستضعف حيثما حّل 

                                                
، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة، طبائع االستبداد ومصارع االستعبادالرمحن بن أمحد،  ( الكواكيب، عبد1)

 .26م، ص1902ه، 1849
( قال ابن منظور: "استبد ابألمر يستبد به استبدادا إذا انفرد به دون غريه واستبد برأيه انفرد به". ابن منظور، 2)

 .81، ص3لسان العرب، ج
 .17، صستبداد ومصارع االستعبادطبائع اال( الكواكيب، 3)
 .17( الكواكيب، املرجع السابق، ص4)
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وارحتل، ألنه كما يقال أقرب صورة  هي الواقع وأبعد صورة هي اخليال، وأمجل صورة هي 
احلقيقة وهذه حقيقة كل ظامل مستبد غشوم يستضعف شعبه ابلقهر، كما يف حكاية فرعون 

قوله تعاىل: }قَاَل ف ْرَعْون  َما أ ر يك ْم إ الَّ َما أََرى َوَما أَْهد يك ْم إ الَّ َسب يَل الرََّشاد { مع قومه يف 
 [.29]غافر: 

ويوضح لنا الدكتور الشيخ العالمة يوسف القرضاوي خماطر االستبداد ومفاسده على 
ستبداد، واالستبداد الفرد واجملتمع فيقول: "إن من أعظم مهوم الوطن العريب واإلسالمي اال

السياسي خاصة، استبداد فئة معينة ابحلكم والسلطان برغم أنوف شعوهبم، فال هم هلم إال 
قهر هذه الشعوب حىت ختضع، وإذالهلا حىت يسلس قيادها، وتقريب الباحثني ابلباطل، 
وإبعاد الناصحني ابحلق. هذا االستبداد خطر على األمة يف فكرها ويف طريق املؤسسات 

لتعليمية واإلعالمية والتثقيفية والرتفيهية والتشريعية، وجلها وإن مل يكن كلها يف يد ا
 .(1)الدولة"

"فاالستبداد وإكراه الناس يقتل روح اإلبداع يف اجملتمع، وهو سبب من أسباب ختلف 
البالد اإلسالمية يف هذه األايم، ومنبع األزمات اليت نعيشها يف بالدان، ويعيشها العامل أمجع، 

 .(2)فكثري من مظاهر التخلف والتفتت والتأزم ترجع هلذا السبب" 
ماء يف إصدار الفتاوى اليت تربر ظلمه، وإن أخوف إن املستبد السياسي يستخدم العل

، فاملفرتض من (3) اللسانما كان خيافه النيب صلى هللا عليه وسلم على األمة من منافق عليم 
العلماء أن يكونوا انصحني وآمرين ابملعروف وانهني عن املنكر، ال راكبني يف هوى الظاملني 

أبعلى أنواع يبيعون دينهم بدنياهم وعرض من احلياة الدنيا، وجيب على العلماء أن يتحّلوا 
 التقوى، فيكونون مستقلني بفتاواهم عن أي أتثري سليب.

                                                
"، املوقع هل صحيح أن االستبداد من عالمات الساعة" ( القرضاوي، يوسف عبد هللا، من مقال بعنوان1)

 م.6/2018/ 2، اسرتجع بتاريخ al-qaradawi.netالرمسي لسماحة العالمة يوسف القرضاوي، 
-، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، انبلسشخصية فرعون يف القرآن( خضر، قاسم، 2)

 .50، ص2003فلسطني،
، 1حديث مسند عمر بن اخلطاب، ج  –، مسند العشرة املبشرين ابجلنة مسند أمحدأخرجه أمحد،  (3)

 (.143، رقم )157ص
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الطائفة "السلفية اجلامية" أو  تعطي السلطة املطلقة للحاكم،ومن أبرز الطوائف اليت 
التيار اجلامي أحد أبرز التيارات السلفية اليت توايل احل كاَّم، مواالة كبرية، و ْفَق مبدأ السمع 
والطاعة لويل األمر، ولعل البيئة األوىل اليت ظهر فيها التيار، وهي "اململكة العربية السعودية" 

 .(1) وأهدافهملذهب السلفي قوة انتشار وجذورًا يستند إليها يف نشر أفكاره ما أضفى على ا
املستبد ألن املؤسسات الفاسدة  واعيني أالمن هذا املنطلق  على العلماءجيب و 

املستبدة تساعد على تثبيت دعائم االستبداد وال تساعد على تقدمي أي إصالح لألمة، بل 
  اع االستبداد والضعف.تستضعف األفراد واملؤسسات، بكل أنو 

                                                
 ،السياسي واألقلياتبوابة احلركات اإلسالمية انفذة لدراسة اإلسالم  (1)

www.islamistmovements.com/13327 ،م19/12/2014تاريخ اسرتجع ب. 

http://www.islamistmovements.com/13327
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 .االستبداد السياسياملطلب الثاين: 
ال ميكن أن يوجد املستبد دون أن يكون له أعوان أو مؤسسات تدعمه وتساعده 

 وعلى نشر استبداده وفساده. ،على استضعاف الناس
وهم  املستبد وعرب عنها بلفظ املأل، حتدث القرآن الكرمي عن هذه الفئة اليت تعنيفقد 

عني األعيان وأصحاب السلطة يف القوم، والذين يضايقهم املنهج اإلمياين، ويقضي على "
 .(1)ويقف يف وجه طغياهنم واستضعافهم للخلق" ،مكانتهم

وهم يف  ،فالذي يساعد على قيام هذه األنظمة وانتشارها هم املأل ودورهم الفّعال
 ن:اإىل قسمني كما وضح لنا نبينا الكرمي صلى هللا عليه وسلم أبهنم بطانتاألغلب ينقسمون 

ما " :الصالة والتسليمواألخرى حترض على الشر، هلذا قال عليه  ،أحدمها أتمر ابملعروف
بعث هللا من نيب وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان، بطانة أتمره ابملعروف 

 .(2) "ابلشر وحتضه عليه، فاملعصوم من عصم هللا تعاىلوحتضه عليه، وبطانة أتمره 
لذلك وصفوا  ،ومن أعظم بطاانت السوء وأشهرها يف التاريخ بطانة جنود فرعون

لذلك قال تعاىل عن جنود ، (3) دونهابألواتد ألن الوتد هو الركن الذي ال يستقيم البناء 
 .[10فرعون: }َوف ْرَعْوَن ذ ي اأْلَْواَتد { ]الفجر: 

وال يستطيع املستبد أن يفعل  ، ويلحقون هبم األذىنيهؤالء اجلنود يالحقون املؤمنف
ذلك بدون مساعدة أعوانه من املأل، الذين يساعدونه على استضعاف املستضعفني، وهذا 
النوع من االستضعاف ليس وليد اللحظة لكنه قدمي ومتكرر عرب التاريخ ولكن ابختالف 

 .(4) املسميات واألشخاص

                                                
 .10028، ص16، جتفسري الشعراوي اخلواطر ،الشعراوي( 1)
 رقم ،77، ص 9ج  بطانة اإلمام وأهل مشورته، :، كتاب األحكام، اببيف صحيحه البخاري،( أخرجه 2)

(7198). 
 .409، ص 24، ج جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، األواتد: "اجلنود الذين يشدون له أمره".  (3)
 –ه 1438، 1دار الفتح للدراسات والنشر، ط ، الطغيان دراسة قرآنية اندر مصطفى، صوافطة،( 4)

 .87صم، 2017
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لكن أشد  ات،أفرادًا أو مجاعات أو حكوم ننالحظ أن هؤالء املستبدين قد يكونو و 
املراتب هي حكومة الفرد املطلق، وهؤالء يستضعفون الناس ويذلوهنم ابلقهر والقوة وسلب 

وقد ذكرها القرآن الكرمي   ،(1) وهلم طرق كثرية ميارسوهنا حىت حيققوا ما يريدون ،األموال
 كالتايل:

 ستبداد:التجرب واال -1
إذن يستبد  فاملستبد[، 130َوإ َذا َبَطْشت ْم َبَطْشت ْم َجبَّار يَن{ ]الشعراء: }تعاىل:  قال

بدون اخلوف من أي عقاب، وكل أمر  مبشعبه ويستضعفهم جبربوته وتصرفه املطلق يف شأهن
 .(2) النطق ابحلق، فهو عدو للحق عنجيب أن يكون هبواه وشريعته، ويسد أفواه املاليني 

 القتل والتعذيب والتنكيل: -2
دائما املستبد يستضعف شعبه أبلوان من العذاب، وال يراعي إنسانيتهم يف مقابل 

قَاَل َسن  َقتّ ل  }من العذاب، كما يف قوله تعاىل:  حكمه، فهو يذيق املعارضني له ألواانً 
قَاَل }[، ويف قوله تعاىل: 127]األعراف:  أَبْ َناَءه ْم َوَنْسَتْحي ي ن َساَءه ْم َوإ انَّ فَ ْوقَ ه ْم قَاه ر وَن{

ْحَر َفأَل َقطّ َعنَّ أَْيد َيك ْم َوأَ  ت ْم لَه  قَ ْبَل َأْن آَذَن َلك ْم إ نَّه  َلَكب ري ك م  الَّذ ي َعلََّمك م  السّ  ْرج َلك ْم م ْن آَمن ْ
اَلف  َوأَل َصلّ بَ نَّك ْم يف  ج ذ وع  النَّْخل  َولَتَ ْعَلم نَّ أَي ُّنَ   [، فكان71ا َأَشدُّ َعَذااًب َوأَبْ َقى{ ]طه: خ 

، (3) أول من عذب بقطع األيدي وتقطيع األطراف، والصلب فصارت سنة ملن بعده فرعون
مل تكن للتعذيب أساليب وأدوات اليوم فالقتل والتعذيب ميارس قدميًا وحديثاً، واخرتعوا 

 .الله واستضعافهإلذ امتهنوا هبا كرامة اإلنسانفتعرفها البشرية من قبل، 
 فرض الرأي ومصادرة احلرايت: -3

هو أول من ابتدع هذه البدعة، عندما خاطب قومه بقوله تعاىل: فكان فرعون كذلك 
فهو يتصور أنه انصٌح لشعبه وآخٌذ بناصيته إىل اخلري [، 29َما أ ر يك ْم إ الَّ َما أََرى{ ]غافر: }
 مستضعفاً هلم ابإلذالل والقتل واالستحياء. لّ ظو احلق كما يزعم، أن و 

                                                
 .18، صطبائع االستبداد ومصارع االستعباد( الكواكيب، 1)
 .22( الكواكيب، املرجع السابق، ص2)
 .304، ص5، جتفسري القرآن العظيم ابن كثري،( 3)
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عاين من االستبداد يف كافة النواحي، ت اعندما ننظر يف أوضاع أمتنا اليوم نرى أهنإننا و 
اخلناق  تضييقوهناك حكومات تسلطت على شعوهبا، كما ميارس فيها قمع للحرايت، و 

لدولة إىل دولة تقبل على الشعب، واحلاكم دائمًا يريد التخلص من معارضيه، فتتحول ا
"إن االستبداد السياسي الذي نعانيه ليس عصيااًن جزئيًا لتعاليم ، (1) االستبداد والظلم

اإلسالم، وليس إماتة لشرائع فرعية فيه، بل هو إفالت من ربقته ودمار على عقيدته!! فبقاء 
ا اترخينا ولوثوا الكفر يف األرض والزيغ يف شىت األفئدة، يرجع إىل مسالك أولئك الذين شانو 

إن االستبداد َصنَع هذه األوضاع ومَحاَها، من أذل هللا وأذلوا من أعز هللا،  دعوتنا، وأعزوا
وقرب حتت تراهبا األخوة اإلنسانية والدينية فليس مث فرد يرغب ويرهب وآخرون يزدلفون 

اهليات اجل ختلقتهاات سياسية أعقد من الوثنيات اليت ويرتقبون، ومراسم غريبة لوثنيا
 .(2)األوىل"

وعليه فإن االستضعاف السياسي هو أقوى وسيلة وسالح لدى املستبد لقهر شعبه 
ذين أهل احلل والعقد ورجال الدين ال واستضعافه والضغط عليه إعالميًا وسياسيًا من قبل

 واالستضعاف.يشرعون للمستبد الفتاوى الكاذبة لصاحل عرشه وملكه ملمارسة االستبداد 
  

                                                
 .http://www.alukah.net، موقع األلوكة، الطغيان يف األرض( العجيالن، إبراهيم بن صاحل، 1)
، 2، دار هنضة مصر، مصر، ط الفساد السياسي يف اجملتمعات العربية واإلسالمية( الغزايل، حممد السقا، 2)

 .51، صشخصية فرعون يف القرآن؛ وانظر خضر قاسم، 57و 56م، ص 2000



86 
 

 .والثقايف ياالستبداد الفكر املطلب الثالث: 
يجتهد يف إطفاء نور فنه يساعد يف تنوير العقول، أما املستبد إالعلم له سلطان حيث 

وهم الذين عرب عنهم  ،انفع ألن أصحاب العلوم دائمًا يعّلمون الناس كل علم ،العقول
}َأنَّ اأْلَْرَض يَر ث  َها ع َباد َي الصَّاحل  وَن{ ]األنبياء: يف قوله تعاىل:  ،(1) ابلصاحلنيالقرآن 
105.] 

املستبد خياف من العلماء العاملني الراشدين املرشدين، ال من العلماء ونالحظ أن "
 .(2)املنافقني أو الذين حشوا رؤوسهم حمفوظات كأهنا مكتبات مقفلة"

د تعمل جاهدة على إطفاء نور اإلسالم أول دين حث على العلم، فكل إدارة  ملستبف
وهنا مكمن االستضعاف للشعوب يف حصرهم يف جهالة  ،العلم وحصر الرعية يف اجلهل

)إقرأ( وأول شيء  بعادهم عن نور العلم، ولكن أول كلمة نزلت من القرآن هيإالظلمات و 
ْلَقَلم   ْنَساَن َما ملَْ  ۞ َمّن هللا به على اإلنسان: }َعلََّم اب   [.5، 4 يَ ْعَلْم{ ]العلق: َعلََّم اإْل 

حىت جعله كالسلطة يعطي ومينح  ،"ولكن قاتل هللا االستبداد الذي استهان ابلعلم
 .(3)لألميني وال جيرؤ أحد على االعرتاض"

وهو يسمى ابستبداد  ،ومن أقبح أنواع االستبداد استبداد اجلهل على العلم والفكر
 .واألصل أن هللا تعاىل جعل اإلنسان حراً قائداً لنفسهاملرء على نفسه، 

إن انتشار اجلهل واألفكار الباطلة بني الشعوب اإلسالمية هلو أشنع وسائل و 
ونظري هذا استبداد املرء بنفسه، أي إعجاب كل ذي رأي برأيه  ،االستبداد القدمية واحلديثة

جعل العقل هو مصدر التشريع واحلقائق وهذا خمالف فلى النقل حيث حكم العقل ع
أعلم مبن خلق وهو هو و ن خلق البشر مم هللشرع، ألن النقل)الوحي( مقدم على العقل ألن

 مصاحلهم اليت يعيشون عليها.اليت تناسبهم يف جديٌر بتنزيل األحكام الشرعية سبحانه 

                                                
 .41، صطبائع االستبداد ومصارع االستعبادالكواكيب، ( 1)
 .43، صاملرجع السابقالكواكيب، ( 2)
 .47ص ،املرجع السابقالكواكيب، ( 3)
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عقل هو املقدم على النقل فهو ظاملٌ للتشريع هو النقل، ومن جعل ال األولفاملصدر 
ه فرعون حيث اعتقد مستبد وسيظل مستضعفاً لشعبه ما دام على هذه احلال وهذا الذي رآ

لذلك قال ، و ه يف مقابل حتقيق رغباته وشهواتهحيث كان يستضعف شعب أن رأيه صوابٌ 
فقد  [.29}قَاَل ف ْرَعْون  َما أ ر يك ْم إ الَّ َما أََرى َوَما أَْهد يك ْم إ الَّ َسب يَل الرََّشاد { ]غافر:  تعاىل:

رأى فرعون واعتقد أن رأيه صواابً، وهو كان يستضعف شعبه يف مقابل حتقيق ملذاته 
فه القرآن لذلك وصألمة كلها يف مقابل حتقيق رغباته، و فنيت ا ولوحىت  ،وشهواته كاملة

أبنه ال ميلك املعرفة وال الرأي الصواب كما يف قوله تعاىل: }فَات َّبَ ع وا أَْمَر ف ْرَعْوَن َوَما أَْمر  
يد { ]هود:  يقول سيد قطب يف ذلك:" إنين ال أقول لكم إال ما أراه [، 97ف ْرَعْوَن ب َرش 

وهل يرى الطغاة إال الرشد  ،صواابً، وأعتقده انفعاً، وإنه للصواب والرشد بال شك وال جدال
وهل جيوز ألحد أن يرى  ؟وهل يسمحون أبن يظن أحد أهنم قد خيطئون  والصواب؟واخلري

 .(1)"رأاي؟ ً إىل جوار رأيهم 
فاملستبد برأيه يعتقد أن هذا الرأي فيه منفعة للناس وهذا خبالف احلقيقة، فهو ال يريد 

غري خمطئني، فعلى عامة الناس األخذ  فسهمأنأن خيتاروا ألنفسهم، ألن هؤالء الطغاة يظنون 
و دليل هلبرأيهم، فيكون استضعاف الناس وإجبارهم على أن يسلكوا مسلكًا ال يريدونه، 

صريٌح يتخذ املستبد منه وسيلة ضغط بفرض قراراته على الشعوب ابستمالتهم واستضعافهم 
هل الضالل والغواية على حاهلم حال من اتبع أ ،ويبقوا عالقني ،حىت يذهبوا يف مهب الريح

َي اأْلَْمر  إ نَّ اّللََّ ن غري تبصغري هدى وم ر للحقيقة، كقوله تعاىل: }َوقَاَل الشَّْيطَان  َلمَّا ق ض 
َ َعَلْيك ْم م ْن س ْلطَان  إ الَّ َأْن َدَعْوت ك مْ   َوَعدَك ْم َوْعَد احلَْقّ  َوَوَعْدت ك ْم َفَأْخَلْفت ك ْم َوَما َكاَن يل 

يَّ إ يّن  َكَفرْ فَا ك ْم َوَما أَنْ ت ْم مب  ْصر خ  ت ْم يل  َفاَل تَ ل وم وين  َول وم وا أَنْ ف َسك ْم َما َأاَن مب  ْصر خ  َا ْسَتَجب ْ ت  مب 
 [.22َأْشرَْكت م ون  م ْن قَ ْبل  إ نَّ الظَّال م نَي هَل ْم َعَذاٌب أَل يٌم { ]إبراهيم: 

  

                                                
 .3595، ص 6، جيف ظالل القرآن( قطب، 1)
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 .واإلعالن الكاذب لصاحل االستبدادالدعاية : الرابعاملطلب 
اجتاحت األمة اإلسالمية منذ  تالثقافية والدعاايت واإلعالانو إن اهلجمات الفكرية 

ثقافة االستبداد احمللي والعاملي، فهي على وترية الغزو  هاحيث رسخت في ،أمد  بعيد
  (1) ية فادحة.أحلق أبمتنا خسائر مادية ومعنو  وهذاالعسكري شرباً بشرب وذراعاً بذراع، 
طاعة الكفار، ملا يرتتب عليها من الفساد واخلسران  منوقد حذران املوىل عز وجل 

العظيم يف الدين والدنيا، قال تعاىل: }اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا إ ْن ت ط يع وا الَّذ يَن َكَفر وا يَ ر دُّوك ْم َعَلى 
ر يَن{ ]آل عمران:  َقل ب وا َخاس  أن  [، ويف هذه اآلية داللة واضحة على149أَْعَقاب ك ْم فَ تَ ن ْ

من  انبعةو أشد خطرًا من السابق، "وعليه فإن دعائم االستبداد بنوعيه الستبداد اليوم ها
أدواته املعادية لإلسالم )كالصهيونية والتنصري والرأمسالية والشيوعية والدميقراطية واالشرتاكية 

 .(2)( وما يتنوع من هذه األدوات من نظم وفلسفات هدامة"يوالغزو الفكر 
يف األمة وانتشر كانتشار  ىو أشد خطرًا من السابق ألنه استشر م هاليو فاالستبداد 

النار يف اهلشيم فال ختلو منه دولة إسالمية إال من رحم ربك، بسبب الدعاايت واإلعالانت 
وهنا يبدأ  ،وتسيطر على عقوهلم ،الكاذبة واملزيفة اليت تؤثر على أفكار الناس وأذواقهم

وابملقابل لن يصلح آخر  ،ا أبفكار اتفهة وغري صحيحةاستضعاف العقول والتحكم فيه
هذه األمة إال  خرآ: ال يصلح اإلمام مالك رمحه هللابقول األمة إال مبا صلح به أوهلا، أتسيًا 

ومما صلحت به األمة يف أول أمرها هو األخذ مببدأ الشورى وترك  (3) مبا صلح به أوهلا،
 الكفار.االستبداد بكل صوره، وترك طاعة 

بذل فيها الغايل والنفيس لتشويه اإلسالم يف  ،فقد قام املستعمر الغريب جبهود مضنية
 حتتحيث جنح يف ذلك عندما استمال بعض أبناء املسلمني  ،نفوس املسلمني أنفسهم

                                                
 .113، صاالستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي( املشوخي، 1)
 .32، ص 1، دار الشروق، طالغزو الثقايف ميتد يف فراغنا( الغزايل، حممد السقا، 2)
، دار الفيحاء، الشفا بتعريف حقوق املصطفى، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيبالقاضي عياض،  (3)

 .205، ص 2ه، ج 1407، 2عمان، ط 
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 املسلمنيأتثري "العصرنة والثقافة الغربية" ومن هذا املنطلق تولد االستبداد احمللي يف نفوس 

(1). 
 عاملي وحملي. :االستبداد إىل نوعنيحول قسم البحث نك لذل

 أواًل: االستبداد العاملي:
العنكبوتية، ونفوذها  هابفضائياهتا وشبكت ،"نالحظ وجود هجمة فكرية غربيةحيث 

 .(2)العلمي واالقتصادي والسياسي، وأتثريها السليب يف املسلمني عامة والشباب خاصة"
يضاف إىل ذلك أن الغرب والصهيونية العاملية متكنوا من استغالل اإلعالم جبميع و 

 أنواعه لتحقيق أهدافهم يف احلرب على اإلسالم وأهله.
ء صهيون، الربوتوكول الثاين عشر الذي ورد يتضح لنا ذلك من بروتوكالت حكماو 

"إن القنوات اليت جيد فيها الفكر اإلنساين ترمجااًن له، جيب أن تكون خاضعة يف  فيه:
 .(3)أيدينا"

هذه اهلجمة الفكرية هي ما تسمى ابلغزو الفكري، حيث إهنم متكنوا خالل مراحل و 
 طوات:أن ينشروا مسومهم وأفكارهم ومعتقداهتم، وقاموا بعدة خ

نسان الغريب، فيشعر األورويب أبنه قوي املسلم حتت أتثري اإل تطلعوا أبن جيعلوا -1
 أما املسلم فهو ضعيف.

قاموا إبرسال محالت استشراقية تنصريية إىل العامل اإلسالمي بدعوى أهنا  -2
 محالت طبية وخدمات إنسانية.

ئا من قاموا مبحاوالت جادة هلدم الشخصية اإلسالمية واعتبار الدين شي -3
 املاضي.

                                                
، حبث مدعوم الغزو الفكري عرب وسائل اإلعالم املرئي وخطره على اجملتمع( العجمي، عبد هللا عوض، 1)

 .383من إدارة األحباث جبامعة الكويت، ص
 .29، صإشكالية االستبداد والفساد يف التاريخ اإلسالميميد، ( عبد احل2)
، دار السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العاملية( أبو غنيمة، زايد، ويوسف، رمضان حممد خري، 3)

 .199م، ص 1984ه/1404عمان،  -عمان 
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 .(1) واحتالل بالدهم، املسلمني بشكل عام إخضاعمت  -4
جند أهنم يقومون عرب فضائياهتم بنشر النموذج الثقايف الغريب وجتريد الشخصية و 

اإلسالمية من معاملها الفكرية والدينية والتارخيية، وكل ذلك من أجل حتقيق أهداف هذه 
 .(2) واستضعافهاالدول الغربية حبيث متحو الثقافة األخرى وهي الثقافة العربية 

الق املسلمني من خالل مواد اإلعالم واإلعالانت،  قاموا هبجمة قوية على أخفقد 
كما نالحظ أن هذا ليس أمرًا عشوائيًا بل هو خمطط مدروس يريدون منه القضاء على 

"جيب أن نعمل لتنهار  اإلسالم وأهله، وهذا ما جاء يف بروتوكالت حكماء صهيون:
 .(3)األخالق يف كل مكان لتسهل سيطرتنا"

هلوية اإلسالمية واستبداهلا ابحلضارة الغربية، واستضعاف هذا كله بغرض طمس معامل ا
املنهج اإلسالمي القومي، قال تعاىل: }َومَيْك ر وَن َومَيْك ر  اّللَّ  َواّللَّ  َخرْي  اْلَماك ر يَن{ ]األنفال: 

[، ولكن أيَب هللا إال أن يتم نوره، وسينتشر نور اإلسالم يف اآلفاق لقوله تعاىل: 30
َف َْواه ه ْم َواّللَّ  م ت مُّ ن ور ه  َوَلْو َكر َه اْلَكاف ر وَن{ ]الصف:  }ي ر يد ونَ   [.8ل ي ْطف ئ وا ن وَر اّللَّ  أب 

 اثنيا: االستبداد احمللي:
إن االستبداد احمللي هو عبارة عن تفّرد احلكام ابلتشريع والتنفيذ وإصدار القرارات، 

واملنابر الدينية ودعوى التعايش السلمي واالنفتاح متخذين لذلك عدة وسائل، كاإلعالم 
على احلضارات األخرى، فهؤالء احلكام استغلوا هذه الوسائل استغالاًل سيئاً، حيث جنم 

أدت إىل الكراهية واحلقد والضغائن، مما يؤثر سلباً  ،عنه حدوث فجوة بني احلاكم واحملكوم
ابلعزة والتمكني إن هم ساروا على وفق منهج ابلكلية على أمتنا اإلسالمية اليت حباها هللا 

 اإلسالم الصحيح.

                                                
 .381، صاجملتمعالغزو الفكري عرب وسائل اإلعالم املرئي وخطره على ( العجمي، 1)
 .383( العجمي، املرجع السابق، ص2)
م، ص 2010، دار الكتاب العريب، دمشق، القاهرة، بروتوكوالت حكماء صهيون( منصور، عبد احلكيم، 3)

54. 
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الرمحن الكواكيب اسم "املتمجدون" وهم الذين يطلبون اجملد  عبد الشيخويطلق عليهم 
"املتمجدون يريدون أن خيدعوا العامة، وما خيدعون  والعلّو بطرق غري صحيحة فقال عنهم:

 .(1)هلم نقاب، وال تصفح هلم رقاب" إال أنفسهم، أبهنم أحرار يف شؤوهنم ال يزاح
فاملستبد يستخدم أسلوب اإلغراء مع حاشيته وأسلوب التحذير والتهديد ملن خيالفه، 
وسلفهم يف ذلك فرعون عندما أغرى حاشيته من السحرة ابملنصب واملال إن كانت هلم 

َرة  ف ْرَعْوَن قَال وا إ نَّ ، قال تعاىل حكاية عنهم: }َوَجاَء السَّحَ (2) السالمالغلبة على موسى عليه 
، 113قَاَل نَ َعْم َوإ نَّك ْم َلم َن اْلم َقرَّب نَي{ ]األعراف:  ۞ لََنا أَلَْجرًا إ ْن ك نَّا حَنْن  اْلَغال ب نيَ 

114.] 
ومما يزيد الطني بلًة علماء السالطني الذين يصدرون فتاوى لصاحل هوى احلكام 

َها فَأَتْ بَ َعه  والعياذ ابهلل، كما قال تعاىل: }وَ  ن ْ َناه  آاَيت َنا فَاْنَسَلَخ م  ْم نَ َبَأ الَّذ ي آتَ ي ْ اْتل  َعَلْيه 
 [.175الشَّْيطَان  َفَكاَن م َن اْلَغاو يَن{ ]األعراف: 

"وكم من عامل دين  لذلك كان لسيد قطب كالم رائع يف هذا الصدد حيث قال:و 
غريها، ويستخدم دينه يف التحريفات املقصودة، رأيناه يعلم حقيقة الدين مث يزيغ عنها ويعلن 

والفتاوى املطلوبة لسكان األرض الزائل، حياول أن يثبت هبا هذا السلطان املعتدي على 
وابلتايل فإن من وقف يف وجه أي ظامل مستبد ، (3)سلطان هللا وحرماته يف األرض مجيعاً"

مهية مقاومة استبداد الظامل فقد ، وألحريته واستضعافهالبطالة وكبت فإن عاقبته التهميش و 
، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" جعل األجر العظيم ملن يقول احلق أمام سلطان  جائر

  (4) .أفضل اجلهاد كلمة عدل  عند سلطان  جائر"

                                                
 .60، صطبائع االستبداد ومصارع االستعباد( الكواكيب، 1)
 .252، صمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرمي( أوعيشة، مصطفى، 2)
 .678، ص3، جيف ظالل القرآن الكرمي( قطب، 3)
(؛ 4344، رقم )124، ص 4كتاب املالحم، ابب األمر والنهي، ج   السنن،أبو داود، يف أخرجه  (4)

حتقيق/ أمحد شاكر، شركة  الرتمذي(، اجلامع الصحيح )سنن، بن عيسى السلمي الرتمذي، أبو عيسى حممدو 
أبواب الفنت، ابب ما جاء أفضل  ،م1975-ه1395، 2مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط 

 (.2174، رقم )471، ص 4اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، ج
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 االستبداد واحلصار )قطر مثاال(.: اخلامساملطلب 
 لصور التواصل حىت مياحلصار هو اجتماع اجليوش حول منطقة ومنعها من مجيع 

ن ويرتاجعوا، وهذا يعترب من صور احلصار القدمية وقد مورست يف حق نبينا عليه و احملاصر 
، واليوم نسمع ونرى صوراً جديدة للحصار، كاحلصار االقتصادي أفضل الصالة وأمت التسليم

 .(1) والعلميوالتجاري والتقين والصناعي، بل وحىت الطيب 
مرتني: حيث وقع احلصار األول  أفضل الصالة وأمت التسليما عليه نحوصر نبيفقد 

ال  سنة سبع من البعثة يف شعب أيب طالب وكان ملدة ثالث سنوات حيث أمجعوا على أن
 .(2) بذلكهم وكتبوا صحيفة بين هاشم وال يناكحوهم وال يكلمو يبايعوا 

واحلصار الثاين كان يف املدينة املنورة، وكان اقتصادايً، لقوله تعاىل: } ه م  الَّذ يَن 
َماَوات  َواأْلَْرض  َوَلك نَّ يَ ق ول وَن اَل ت  ْنف ق وا َعَلى َمْن ع ْنَد َرس ول  اّللَّ  َحىتَّ يَ ن َْفضُّوا َوّلل َّ  َخزَائ ن  السَّ 

[، فهم ظنوا أهنم يستطيعون التضييق على الرسول عليه 7اْلم َناف ق نَي اَل يَ ْفَقه وَن{ ]املنافقون: 
"إهنا قولة يتجّلى فيها خبث  ، قال فيه سيد قطب رمحه هللا:أفضل الصالة وأمت التسليم

فيها خصوم احلق واإلميان يتواصون هبا الطبع، ولؤم السريرة، وهي خطة التجويع اليت يبدو 
على اختالف الزمان واملكان، يف حرب العقيدة، ذلك أهنم خلسة مشاعرهم حيسبون لقمة 

 .(3)العيش هي كل شيء يف احلياة كما هي يف حسهم فيحاربون هبا املؤمنني"
حصارًا عسكرايً، حتدث فيه القرآن  أفضل الصالة وأمت التسليموأيضًا حوصر عليه 

الكرمي عن حالة اخلوف واجلزع والفزع الذي أصيب به املسلمون كما يف قوله تعاىل: }إ ْذ 
َر َوَتظ نُّو  ْن َأْسَفَل م ْنك ْم َوإ ْذ زَاَغت  اأْلَْبَصار  َوبَ َلَغت  اْلق ل وب  احْلََناج  َن َجاء وك ْم م ْن فَ ْوق ك ْم َوم 

ّللَّ  الظُّ   [.10ن واَن{ ]األحزاب: اب 

                                                
 .25، صاالستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي( املشوخي، 1)
، مؤسسة الرسالة، بريوت، مكتبة املنار اإلسالمية، د يف هدي خري العبادزاد املعا( ابن قيم اجلوزية، حممد، 2)

 .25، ص 3م. ج 1994ه/1415، 27الكويت، ط
 .3579، ص 6، جيف ظالل القرآن( قطب، سيد، 3)
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الصالة الرسول عليه  بههذا احلصار أبنواعه استخدمه العدو وسيلة ليستضعف 
وأصحابه، وليحقق أهدافه، يف إيقاف مسرية الدعوة عندما أفلست مجيع حماوالهتم  والتسليم

 إليقافها.
ويف هذا الصدد جديٌر أن أذكر نبذة عن احلصار اجلائر الذي مورس ضد دولتنا 

 .بيةاحلبيبة قطر األ
يكون قد مضى على كتابة هذه السطور م وحىت اتريخ  5/6/2017 فمن اتريخ

 يوماً. 520قرابة احلصار 
مارست الدول اجملاورة لدولتنا احلبيبة قطر ما مياثل هذه املقاطعة، وهو حصار فقد 

هذا الوطن ن قطر، وشعبها األيب الكرمي، حيث "إمن أجل استضعاف دولتنا احلبيبة جائر 
أسس بعزم األجداد، فحرص أهل قطر على التمسك هبويتهم الوطنية والدينية، فقد ركبوا 
املصاعب واألنواء لينعم أهل قطر هبذه احلياة الرغيدة اهلانئة يف ظّل القيادة الرشيدة، متآلفني 

ل متضامنني انصرين للحق ومناهضني للباطل وداعني للخري ابذلني الغايل والنفيس من أج
دعائم السلم وحقوق اإلنسان، حمرتمني للمواثيق والقانون  نعزة اإلسالم وأهله، وموطدي

 .(1)الدويل يف التعامل مع الغري"
أبساليب متعددة على قطر هذا احلصار املفاجئ سبب حتدايً كبرياً، حيث مت التضييق و 

لعمرة، وهذا ظلٌم واضٌح احلج واكاحلرمان من أداء الفرائض الدينية  و منها قطع أواصر القرابة، 
 وصريٌح.
لكن دولة قطر مارست حتديها ضد احلصار الظامل بكل أنواع التحدايت ومن ذلك و 

التحام الشعب حول قيادته الرشيدة، وحكمة القيادة يف التعامل مع هذا التحدي، وكل 
ا، م، ومل مينعها ذلك احلصار الظامل من أداء رسالته2030ذلك يف سبيل حتقيق رؤية قطر 

 يف رفع وترية عملها لتحقيق إجنازات كبرية. اً بل مل يزدها إال عزمية وإصرار 

                                                
، قطر عاجلت تبعات احلصار حبكمة( الكواري، غيث بن مبارك، وزير األوقاف والشئون اإلسالمية، مقال 1)

http://www.al-watan.com،  م.1/10/2018اسرتجع بتاريخ 

http://www.al-watan.com/
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استضعاف دولتنا والسيطرة عليها، لتستكني وتضعف إىل وقد هدف هذا احلصار 
رفض الرعيل األول تبعات احلصار  كما، و وختضع لشروطهم اجلائرة اليت يريدون فرضها علينا

،  (1) فال خنضع وال نستكني وال نضعفبياء عليهم السالم، ابتباع األنهبم فعلينا أن نتأسى 
ّ  قَاَتَل َمَعه  ر بّ يُّوَن َكث رٌي َفَما َوَهن وا ل َما َأَصاهَب ْم يف  َسب يل  اّللَّ   اكم  يف قوله تعاىل: }وََكأَيّ ْن م ْن َنيب 

 [.146َوَما َضع ف وا َوَما اْسَتَكان وا َواّللَّ  حي  بُّ الصَّاب ر يَن{ ]آل عمران: 
ن ميف سبيل هللا، وال لقتل من قتل منهم،  "أي فما عجزوا ملا انهلم من أمل اجلراح الذي

يقول: وما ضعفت قواهم لقتل  "وما ضعفوا"حرب أعداء هللا وال نكلوا عن جهادهم، 
يعين: وما ذلوا: فيتخشعوا لعدوهم ابلدخول يف دينهم ومداهنتهم يف  "وما استكانوا"نبيهم، 

لى أمر هللا وأمر نبيهم، خيفة منهم، ولكن مضوا قدمًا على بصائر ومنهاج نبيهم، صربًا ع
 .(2)وطاعة هلل واتباعاً لتنزيله ووحيه"

هللا حكومة وشعبا  إال أن قطر واحلمد ،فاحلصار هو نتيجة حتمية لالستبداد السائد
 يد واحدة، وأبية على الضيم بتالمحها حول قيادهتا الرشيدة.

وف قدان  اجملتمع لعافيته يف  إنَّ استمرار الظلم ون ظ َم االستبداد  مرهوٌن ابْستمرار  الوهن  
َيع   املقاومة، فعقل  املستبد يف عْينْيه ، حيث يسعى املستبّ د  لتفريق  األمم إىل مذاهب وش 
َهار  ق  وَّة  األمة  وتذهب رحيها فيخلو اجلو لالستبداد ليبيَض  متعادية  ت قاوم بعض ها بعضا فتن ْ

َمت ة  االستبداد  وإْحياء  العدل والتساوي، وإنَّ هللاَ ويفرخ، وهذا القرآن الكرمي مملوٌء بتعاليم إ ما
ٌ لنفسه وألمته.  لباملرصاد  لك لّ  ع ت لّ  جوَّاظ  مستكرب  م ْستب دّ  ظامل 

 
  

                                                
 .127، صاالستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمي( املشوخي، 1)
 .269، ص7، جالبيان يف أتويل القرآنجامع  ( الطربي،2)
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 :املبحث الثالث
 .التفرق واختالف الكلمة

 
 .استضعاف األمة وإشغاهلا عن مهمتها األساسيةاملطلب األول:  
 .كون التفرق والتنازع سبيال الستضعاف األمةاملطلب الثاين:   

  



96 
 

 املبحث الثالث:
 .التفرق واختالف الكلمة

 .استضعاف األمة وإشغاهلا عن مهمتها األساسيةاملطلب األول: 
أرشد هللا األمة اإلسالمية يف كتابه العزيز بتقوية أواصر القرابة واللحمة والقيام ابملهمة 
الكربى وهي الدعوة إىل اخلري، إقتداًء بقوله تعاىل: }َوْلَتك ْن م ْنك ْم أ مٌَّة َيْدع وَن إ ىَل اخلَْرْي  

َهْوَن َعن  اْلم ْنَكر  َوأ و  ْلَمْعر وف  َويَ ن ْ [، 104لَئ َك ه م  اْلم ْفل ح وَن{ ]آل عمران: َوأَيْم ر وَن اب 
فالعربة املستخلصة من هذه اآلية هو أن فوز األمة وفالحها ال يتم إال ابلدعوة إىل هللا ونشر 

 .أفضل الصالة وأمت التسليمدينه، وهذه وظيفة األنبياء والرسل عليهم 
لكنه حمفوٌف ابملكاره وإن طريق الدعوة هو الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه 

واملخاطر، فال بد من االعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله ونبذ كل ما له صلة ابلتفرقة والتنازع 
والشقاق، كما كان معروفاً عند العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالم، فلما جاء اإلسالم أزاح كل 

ا هو سبيل الشقاء، وقد هذه العراقيل اليت من شأهنا إضعاف األمة وتفرقتها واستئصاهلا، فهذ
رَاط ي  أرشدان هللا تعاىل إىل الصراط املستقيم يف اآلية الكرمية، قال تعاىل: }َوَأنَّ َهَذا ص 

تَ ت َّق وَن{  م ْسَتق يًما فَاتَّب ع وه  َواَل تَ تَّب ع وا السُّب َل فَ تَ َفرََّق ب ك ْم َعْن َسب يل ه  َذل ك ْم َوصَّاك ْم ب ه  َلَعلَّك مْ 
 [.153عام: ]األن

"أمر هللا املؤمنني ابجلماعة  آلية السابقة:لعن ابن عباس رضي هللا عنهما مفسرًا و 
وهناهم عن االختالف والتفرقة، وأخربهم أنه إمنا هلك من كان قبلهم ابملراء واخلصومات يف 

 .(1) دين هللا"
سبب رص الشيطان على التفريق بني الناس وإشاعة الفتنة، فالتفريق هو حيهكذا و 

كما أن التنازع والفرقة هو طريق الكفار وإن أظهروا لضياع األسر واجملتمعات ومتزيقها،  

                                                
موسوعة الصحيح املسبور  حكمت، ايسني،. و 93، ص 7، ججامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي، 1)

، 2ج م، 1999ه، 1420، 1 ط املدينة املنورة، ،دار املآثر للنشر والتوزيع والطباعة، من التفسري ابملأثور
 .124ص 
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التنازع سبب الفشل وذهاب القوة لقوله تعاىل: }َواَل تَ َناَزع وا فاالحتاد واتفاق الكلمة، 
 [.46فَ تَ ْفَشل وا َوَتْذَهَب ر حي ك ْم َواْصرب  وا{ ]األنفال: 

ضعف األمة، وهو يعين مشول الفشل جلميع أمور احلياة فالتنازع هو أحد أسباب 
 حيث عرب عنه القرآن الكرمي بذهاب الريح، فيطمع فيها كل قوي.

ذلك بسبب الع جب ابلنفس، مما يؤثر على صفاء األخوة فإذا أعجب  قد يكونو 
 املسلمنيلضعف القوة، ومتزيق وحدة  اً كان ذلك سبب  ،اإلنسان بنفسه ال للحق والصواب

(1). 
هذا التنازع والتفرق يشغل األمة عن مهومها العظيمة، وحتدايهتا، حىت أيكل بعضها و 

وهذا بدوره  فقد الشعور بوحدة اهلم ووحدة املصري،إىل لناس واألمة اب يؤديبعضاً، وهو 
هة يؤدي لضعف األمة، فاألوىل أن توجه جهود أبناء األمة وطاقاهتا حنو البناء والتنمية ومواج

 .(2) العدو
يعمل من أجل خري يكّون جمتمعًا متكاماًل ومتساندًا اإلسالم وحده استطاع أن و 

وال يعرتف ابجملتمع إذا كان ال يعمل ملصلحة  ،اجملتمع، فاإلسالم يعترب الفرد هو نواة اجملتمع
 الفرد.

جتعل اجملتمع  يتضح أن الرابطة اليت تؤلف وال تفرق هي ال إله إال هللا وهي  ومما سبق
كله كاجلسد الواحد، أما ما سوى ذلك هو دعوى للفرقة واالختالف اليت تؤدي لضعف 

 األمة وابلتايل استضعافها.
  

                                                
، بتصرف، مقال يف منتدى التوحيد، اإلفرتاق على األمة اإلسالميةآاثر حسن، عثمان،  (1)

http://www.eltwhed.com/vb م.10/4/2018، اسرتجع بتاريخ 
 حسن، عثمان، املرجع السابق. (2)

http://www.eltwhed.com/vb
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 .األمة التفرق والتنازع سبيل الستضعافاملطلب الثاين: 
وهي اتفاق  صلى هللا عليه وسلم إن أعداء اإلسالم يعرفون مكمن اخلطر يف أمة حممد

الكلمة والوحدة، فيعملون على نشر اخلالف، وإضعاف املسلمني، واألدهى من ذلك أن 
 ميارس هذا االستضعاف من أبناء املسلمني أنفسهم.

الصالة عليه عامر بن سعد عن أبيه أنه أقبل مع رسول هللا كما هو واضح يف حديث و 
معاوية دخل فركع فيه ركعتني، وصلينا  ذات يوم من العالية، حىت إذا مر مبسجد بين والتسليم

"سألت ريب ثالاثً،  :صلى هللا عليه وسلم معه، ودعا ربه طوياًل مث انصرف إلينا فقال الرسول
يهلك أميت ابلسنة، فأعطانيها،  أالفأعطاين اثنتني ومنعين واحدة، سألت ريب عز وجل 

جيعل أبسهم بينهم  أاليهلك أميت ابلغرق، فأعطانيها، وسألت ريب  أالوسألت ريب 
تزول بسبب خارجي لكن زواهلا  أالاهلل سبحانه وتعاىل ضمن هلذه األمة ف .(1) فمنعنيها"

وضعفها سيكون بسبب تسلطهم على بعضهم البعض، وجعل عدوهم من بينهم وهذا الذي 
 مل يضمن هلا.

 .(2)التفرق:" هو تشتيت الشمل والكلمة، وإيقاع التباين بني أمرين من نوع واحد" ف
عن التفرق، قال تعاىل:  الصالة والتسليمفقد هنى هللا سبحانه وتعاىل نبينا الكرمي عليه 

[ فهو 46}َواَل تَ َناَزع وا فَ تَ ْفَشل وا َوَتْذَهَب ر حي ك ْم َواْصرب  وا إ نَّ اّللََّ َمَع الصَّاب ر يَن{ ]األنفال: 
يشّل حركة اجملتمع، ويوهن املسلمني ويضعفهم، لذا أمر هللا املسلمني ابالحتاد فيما بينهم، 

م وا حب َ  يًعا َواَل تَ َفرَّق وا{ ]آل عمران: قال تعاىل: }َواْعَتص  [، حيث كانت 103ْبل  اّللَّ  مجَ 
سياسة النيب صلى هللا عليه وسلم أنه يقضي على أي ابدرة خالف، ويطفىء فتيلها كي ال 

 تشتعل، وكل ذلك من أجل مجع كلمة املسلمني.
جلاهلية فنجده يشدد يف كالمه ملن يريد تفريق َوَحدة األمة، أو يريد رفع شعارات ا

فيها، ففي الصحيحني: "عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: كنا مع النيب صلى هللا 

                                                
 .83سبق خترجيه ص  يف صحيحه،أخرجه مسلم،  (1)
 .103، ص1، جمهمات التعاريفالتوقيف على ( املناوي، 2)
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رجل من املهاجرين رجال من  (1)عليه وسلم يف غزاة _ قال سفيان: مرة يف جيش _ فكسع 
األنصار، فقال األنصاري: اي لألنصار! وقال املهاجري: اي للمهاجرين! فسمع ذلك رسول 

هللا عليه وسلم فقال: "ما ابل دعوى اجلاهلية؟" قالوا: اي رسول هللا! كسع رجل  هللا صلى
 .(2)من املهاجرين رجالً من األنصار، فقال:" دعوها فإهنا منتنة" 

شدد يف آخر حلظات حياته على وحدة  أفضل الصالة وأمت التسليموإن نبينا عليه 
اىل هنى عن الفرقة يف قوله تعاىل: }َواَل الكلمة، واجتماع كلمة املسلمني، فاهلل سبحانه وتع

[، أي ال تتفرقوا عن دين هللا وكتابه، واجتمعوا على طاعة هللا 103تَ َفرَّق وا{ ]آل عمران: 
 وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم واالنتهاء إىل أمرمها.

وإن التفرق يؤدي لوهن األمة وضعفها، وهذا ميكن ألعداء األمة ويسّهل استضعافها  
وإذالهلا، فواجب األمة التعاضد والتآزر ونشر األلفة واحملبة والتعاون على الرب، عماًل بقوله 

{ ]املائدة:  مثْ  َواْلع ْدَوان   [.2تعاىل: }َوتَ َعاَون وا َعَلى اْلرب ّ  َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَون وا َعَلى اإْل 
اولون التسلل لألمة العدو حيقق أهدافه من خالل أبناءان وبين جلدتنا، فهم حيو 

اإلسالمية من خالل ثغرات موجودة بيننا، وسهل عليها من خالل هذه الثغرات التسلط 
 علينا، وكذلك يتسلط فيها القوي على الضعيف وما حيلة الضعيف إال الرضوخ.

متكن العدو من متزيق الوحدة وقسم الدول العربية إىل أكثر من عشرين دولة واهلدف و 
إضعاف وحدة املسلمني ومتزيقهم، كما أهنم متكنوا من تكوين حتزابت من ذلك كله هو 

خمتلفة هنا وهناك ترفع شعارات واهية بناًء على خطط مدروسة، وذلك لتزداد األمة ضعفاً 
وهذا  (3) جلدتناأبناءان وبين بعض على ضعف، وهكذا متكنت من حتقيق ذلك من خالل 

                                                
 .784، ص1، ججممل اللغةالكسع، " أن تضرب بيدك على دبر شيء أو برجلك" ابن فارس،  (1)
، كتاب نفسري القرآن، ابب: قوله" سواء عليهم أستغفر هلم أم مل تستغفر هلم يف صحيحه( أخرجه البخاري، 2)

، كتاب اآلداب، ابب: النهي عن صحيحه(؛ ومسلم، يف 4905، رقم )154، ص6مل يغفر هللا هلم"، ج
 (.6676، رقم )19، ص8دعوى اجلاهلية، ج

 بريوت، لبنان، واالستشارات،، مركز الزيتونه للدراسات دور إسرائيل يف تفتيت الوطن العريبنوفل، أمحد،  (3)
 .108، ص ه1431 ،2ط 
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، يف احلديث السابق أبن هللا تعاىل منعه من الصالة والتسليمما ذكره رسولنا الكرمي عليه 
 اإلجابة على السؤال الثالث.

الذين نقلوا وابء التمزيق والتشتت لألمة اإلسالمية، وهم املتفرجنة من أبناء املسلمني و 
حيث أهنم خدعوا أوطاهنم أبهنم يريدون النهوض ابلوطن أو رفع راية الوطن، ولكنهم مل جينوا 

فعلوا سوى التفكك والضعف، ومهدوا الطريق للعدو لإلستيالء على خريات البالد، مما 
من فوالسيطرة على أفكار الشعوب، ومتزيق الشعوب إىل أحزاب متناحرين ومتفككني، 

 .(1) كله؟املستفيد األول واألخري من ذلك  
حيث  ،التفكك والتنازع ما وقع للمسلمني يف األندلس خري شاهد على ذلكو 

دت أمم وسبيت نساء وأطفال، وبعد هذا الضعف ارتد من بقي منهم عن دينه، وهلذا أبي
يَ ًعا  يف قوله تعاىل: (2) هللا سبحانه وتعاىل عن التفرق ىهن }إ نَّ الَّذ يَن فَ رَّق وا د ينَ ه ْم وََكان وا ش 

ن ْه ْم يف  َشْيء { ]األنعام:   .[159َلْسَت م 
الكرمي وهي الفنت اليت أمر النيب  ،والضعف سبيل للفنت وانتشارهاوهذا التفرق والتنازع 

هريرة، قال: قال رسول  أاب أنكما يف الصحيحني   ،ابعتزاهلا إذا انتشرت صلى هللا عليه وسلم
"ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من : هللا صلى هللا عليه وسلم

الساعي، من تشرف هلا تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذاً  املاشي، واملاشي فيها خري من
 . (3)فليعذ به"

حال أمتنا اإلسالمية إىل الضعف واالستكانة بسبب التنازع والفرقة  آلوقد 
ابإلضافة إىل ما تشهده الشعوب اإلسالمية من فنت داخلية وختبط  ،واالنشقاق والعصبيات

                                                
، 17، سنة جملة اجلامعة اإلسالمية )ذم الفرقة واالختالف يف الكتاب والسنة(الغنيمان، عبد هللا حممد،  (1)

 م.1985 –ه 1405مجادى اآلخرة،  –، حمرم 66-65العدد 
 الغنيمان، املرجع السابق. (2)
 198، ص 4، كتاب املناقب، ابب: عالمات النبوة يف اإلسالم، ج يف صحيحهالبخاري، أخرجه  (3)

، رقم 168، ص 8، كتاب الفنت، ابب: الساعي يف الفتنة، ج يف صحيحه(؛ ومسلم، 3601، رقم )199و
(7350). 
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صلى هللا عليه ومهجية  وعشوائية وحتزابت وفنت، هلذا حذران الشارع على لسان رسولنا الكرمي 
  .(1) واعتصامنامن ذلك ضماانً لوحدتنا وسلم 

ا م َؤسََّسا على لقد جاء الدين  اإلسالميُّ م هذّ اب لألداين وانسخا هلا ومهيمنا عليهو 
، فوضع شريعًة صاحلة لكلّ  زمان ومكان وأْوَجد َمَدنيًة ف ْطر يًة ساميًة،  العْدل  والعزم وملّ  الشَّْمل 
قائمة على نبذ الفرقة واخلالف اللذان يؤداين إىل عواقب وخيمة، وقد قال تعاىل يف حمكم 

يًعا َواَل  :التنزيل َْبل  اّللَّ  مجَ  م وا حب  [، حيث  يشكل التفرق 103 تَ َفرَّق وا{ ]آل عمران: } َواْعَتص 
أحد أخطر األدواء اليت تنخر الدول واألوطان فترتكها جْداب من العطاء خاوية من ءاليات  
التقدم  والنمو فهو عَقبٌة وعراقيٌل وقيوٌد وأْغالٌل تْكَبح  من تطور احلياة وسريها حنو التشتت 

 لتفرق هو اخلسران يف الدنيا واآلخرة.والتمزق، وال شك أنَّ مصرَي أهل ا
  

                                                
 .108، صاإلسالمياالستضعاف وأحكامه يف الفقه ( املشوخي، زايد، 1)
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 :الرابعاملبحث 
 .الركون للظاملني

 
 .تسلط الظاملني بعضهم على بعضاملطلب األول: 
 سبب هالك األمم.الظلم املطلب الثاين: 

  عقوبة الظاملني.املطلب الثالث: 
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 :الرابعث ـاملبح
 نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالركون للظامل

 :تسلط الظاملني بعضهم على بعضاملطلب األول: 
يعترب ظلم الناس وهتميشهم وهضم حقوقهم من أكرب كبائر الذنوب املتفشية يف األمم 
السابقة، فهو حقيقٌة اترخيية، استخدمها اجلبابرة والفراعنة ومن على شاكلتهم، كما هو 

 معلوٌم من سري أولئك الطغاة املتجربين الذين ذكروا يف القرآن الكرمي.
حال وبنّي  ،منهم يناملستكرب  وخاصةالظاملني  حالذكر الباري سبحانه وتعاىل فقد 

أتباعهم من املستضعفني الذين ظلموا أنفسهم حبرماهنا من خريي الدنيا واآلخرة، ظنًا منهم 
ولو } ون هلم نفعًا يوم القيامة وأىن هلم ذلك، قال تعاىل:أن أوليائهم من املستكربين ميلك

ع  بَ ْعض ه ْم إ ىَل بَ ْعض  اْلَقْوَل يَ ق ول  الَّذ يَن اْست ْضع ف   إذ  الظَّال م وَن َمْوق وف وَن ع ْنَد َرهبّ  ْم يَ ْرج  وا ترى  
منهم  :، فالظاملون يف اآلية صنفان[31ل لَّذ يَن اْسَتْكرَب وا َلْواَل أَنْ ت ْم َلك نَّا م ْؤم ن نَي{ ]سبأ: 

استكرب، ويف هذا ذكر الزحيلي ما نصه:" لو تنظر أيها الرسول حني  هم منومن ،املستضعف
يكون الكافرون أذلّة مهانني حمبوسني يف موقف احلساب، يتخاصمون ويتحاجون 

يب ويتحاورون فيما بينهم ويرتاجعون الكالم فيما بينهم ابللوم والعتاب لرأيت العج
 .(1)واملخيف"

مث إن الظامل بطبعه ودانءة نفسه يتسلط على الضعيف مستخدمًا قوته وجربوته، من 
ستضعاف املظلوم الضعيف الذي ال حول له وال قوة، ال ،جند  وسالح  وعتاد  وجاه  ومال  

سيقتص لكل ضعيف  مستضعف، ألن هللا تعاىل  هذا الظامل عن أن هللا تعاىلغفل قد و 
ّ  َصلَّى هللا   حكٌم عدٌل وال يظلم عنده أحد، ففي احلديث القدسي: َعْن َأيب  َذرّ ، َعن  النَّيب 

َعَلى اَي ع َباد ي إ يّن  َحرَّْمت  الظُّْلَم »َعَلْيه  َوَسلََّم، ف يَما َرَوى َعن  هللا  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل أَنَّه  قَاَل: 
ي، َوَجَعْلت ه  بَ ي َْنك ْم حم َرًَّما، َفاَل َتظَاَلم وا، اَي ع َباد ي ك لُّك ْم َضالٌّ إ الَّ َمْن َهَديْ ت ه ، فَاْست َ  ْهد وين  نَ ْفس 

لُّك ْم أَْهد ك ْم، اَي ع َباد ي ك لُّك ْم َجائ ٌع، إ الَّ َمْن َأْطَعْمت ه ، فَاْسَتْطع م وين  أ ْطع ْمك ْم، اَي ع َباد ي ك  
للَّْيل  َوالن ََّهار ، َوأانَ   َعار ، إ الَّ َمْن َكَسْوت ه ، فَاْسَتْكس وين  َأْكس ك ْم، اَي ع َباد ي إ نَّك ْم خت ْط ئ وَن اب 

                                                
 .187، ص22، جالتفسري املنري( الزحيلي، 1)
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يًعا، فَاْستَ ْغف ر وين  أَْغف ْر َلك ْم، اَي ع َباد ي إ نَّك ْم َلْن تَ ب ْل غ وا َضرّ ي فَ َتض رُّ  وين  َوَلْن أَْغف ر  الذُّن وَب مجَ 
نَّك ْم َكان وا َعَلى أَ  رَك ْم َوإ ْنَسك ْم َوج  ، اَي ع َباد ي َلْو َأنَّ َأوََّلك ْم َوآخ  َفع وين  تْ َقى تَ ب ْل غ وا نَ ْفع ي، فَ تَ ن ْ

َر  ًئا، اَي ع َباد ي َلْو َأنَّ َأوََّلك ْم َوآخ  د  م ْنك ْم، َما زَاَد َذل َك يف  م ْلك ي َشي ْ ك ْم قَ ْلب  َرج ل  َواح 
ًئا، اَي  د ، َما نَ َقَص َذل َك م ْن م ْلك ي َشي ْ نَّك ْم َكان وا َعَلى أَْفَجر  قَ ْلب  َرج ل  َواح  َوإ ْنَسك ْم َوج 

د  َفَسأَل وين  َفَأْعطَْيت  ك   نَّك ْم قَام وا يف  َصع يد  َواح  رَك ْم َوإ ْنَسك ْم َوج  لَّ ع َباد ي َلْو َأنَّ َأوََّلك ْم َوآخ 
َل اْلَبْحَر، اَي إ ْنسَ  ان  َمْسأَلََته ، َما نَ َقَص َذل َك مم َّا ع ْند ي إ الَّ َكَما يَ ن ْق ص  اْلم ْخَيط  إ َذا أ ْدخ 

َها، َفَمْن َوَجَد َخرْيًا، فَ ْلَيْحَمد  هللاَ  يَها َلك ْم، مث َّ أ َوفّ يك ْم إ ايَّ َا ه َي أَْعَمال ك ْم أ ْحص   َوَمْن ع َباد ي إ منَّ
 .(1)«َغرْيَ َذل َك، َفاَل يَ ل وَمنَّ إ الَّ نَ ْفَسه   َوَجدَ 

َحىتَّ ي  َقاَد ل لشَّاة  اجْلَْلَحاء ، م َن الشَّاة  " وقال صلى هللا عليه وسلم، يف القصاص:
السابق يف وال ننسى أن اخلطاب  ،، فإذا كان القصاص للحيواانت فما ابلنا ابلبشر2"اْلَقْراَنء  

 .أيضاً   مستكربظ  الكل عتل  جو  سورة سبأ هو
إن الظاملني وحدهم ال ميلكون قوة ذاتية جتعلهم ميارسون التسلط واجلور على غريهم، و 

تباعهم من سفلة القوم الذين يسبحون أولكن هؤالء الظلمة يستمدون قوهتم من أزالمهم و 
 حبمدهم.

راء أو قوانني إلزامية، وال يعطوهنم آهم على أقوامهم، وجيعلوهنا والظلمة يفرضون آراء
 .(3) املشروعةاحلق يف القبول والرفض، فمن يرفض تصادر حريته وحيرم من حقوقه 

فهو مؤيٌد ومناصٌر  ،وتسلطه على الضعيف ،وال شك أن من سكت على ظلم الظامل
 َرس ول  اّللَّ  َصلَّى اّللَّ  وعاقبتهما سواء، ففي احلديث َعْن َعْبد  اّللَّ  ْبن  َمْسع ود ، قَاَل: قَالَ  ،له

الظََّلَمة ،  َعَلْيه  َوَسلََّم: "إ َذا َكاَن يَ ْوم  اْلق َياَمة  اَنَدى م َناد : أَْيَن الظََّلَمة ، َوأَْعَوان  الظََّلَمة ، َوَأْشَباه  

                                                
 .6664، رقم 16، ص 8، كتاب اآلداب، ابب حترمي الظلم، ج يف صحيحه( أخرجه مسلم، 1)
 .6672، رقم 18، ص 8أخرجه مسلم، املرجع السابق، كتاب اآلداب، ابب حترمي الظلم، ج  (2)
، 294، مقال نشر مبجلة البيان، العدد القرآن الكرميالطغاة والطغيان يف ( رمضان، أمحد خالد، 3)

 ه.1433صفر
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 م ْن َحد يد ، مث َّ ي  ْرَمى هب  ْم يف  َحىتَّ َمْن بَ َرى هَل ْم قَ َلًما، َأْو الَق هَل ْم َدَواًة فَ ي ْجَمع وَن يف  اَتب وت  
 . (1) َجَهنََّم "

صلة ابلركون إىل الظاملني أبي شكل وحجة  عما لهفيجب علينا توخي احلذر والبعد 
للوقاية من وقوع الظلم، ويف هذا إشارة إىل إضعاف احلاكم ومنعه من ارتكاب  ،وعذر

 ظلوم.الظلم، إذا وقف اجلميع يف وجهه، طلباً لنصرة كل م
هللا سبحانه وتعاىل حّرم الظلم وهنى عنه كما هو مستفيٌض يف اآلايت واآلحاديث و
} َواَل تَ رَْكن وا إ ىَل الَّذ يَن ظََلم وا فَ َتَمسَّك م  النَّار  َوَما َلك ْم م ْن د ون  : فقد قال هللا تعاىلالنبوية، 

وَعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  هللا ، َأنَّ َرس وَل هللا  َصلَّى  ،[113اّللَّ  م ْن َأْول َياَء مث َّ اَل ت  ْنَصر وَن{ ]هود: 
ات َّق وا الظُّْلَم، فَإ نَّ الظُّْلَم ظ ل َماٌت يَ ْوَم اْلق َياَمة ، َوات َّق وا الشُّحَّ، فَإ نَّ الشُّحَّ »هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم، قَاَل: 

، ورتب عليه (2)«َسَفك وا د َماَءه ْم َواْسَتَحلُّوا حَمَار َمه مْ أَْهَلَك َمْن َكاَن قَ ب َْلك ْم، مَحََله ْم َعَلى َأْن 
"بل تكون غايتكم احلرمان  :السابقة بقوله يف تفسريه لآليةاستطرد رشيد رضا  وقداجلزاء، 

للداللة على  "مثب  "مما وعد هللا رسله ومن ينصره من املؤمنني من نصره اخلاص، فالتعبري 
 .(3)هلم، إن ركنو إىل أعدائه"الغاية والعاقبة املقدرة 

فاهلل سبحانه وتعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، هناان بصريح اآلية عن عدم الركون 
للظاملني وعدم املوافقة على أعماهلم كما يف قوله تعاىل: }َواَل تَ رَْكن وا إ ىَل الَّذ يَن ظََلم وا 

 [.113 م ْن َأْول َياَء مث َّ اَل ت  ْنَصر وَن{ ]هود: فَ َتَمسَّك م  النَّار  َوَما َلك ْم م ْن د ون  اّللَّ  
ويقف الشعراوي عند اآلية السابقة فيقول:" آفة الدنيا هي الركون للظاملني، ألن 
الركون إليهم إمنا يشجعهم على التمادي يف الظلم، واالستشراء فيه، وأدىن مراتب الركون 

                                                
، 1، حتقيق/ زينب القاروط، دار الكتب العلمية، بريوت، ط الورعبن حنبل، أمحد الشيباين، اأخرجه ( 1)

زوائد األمايل -اإلمياء إىل زوائد األمايل واألجزاء ؛ جرار، نبيل سعد الدين،93، ص1983 –ه 1403
، 1، أضواء السلف، طوالفوائد واملعاجم واملشيخات على الكتب الستة واملوطأ ومسند اإلمام أمحد

، رقم 522 - 521، ص 4، مسند عبد هللا بن مسعود اهلذيل، اإلمارة، ج م2007ه، 1428
 .غريب: واآلاثر الواقعة يف تفسري الكشافقال عنه الزيلعي يف ختريج األحاديث (، 4088)

 .6668، رقم 18، ص 8، كتاب اآلداب، ابب حترمي الظلم، ج يف صحيحه( أخرجه مسلم، 2)
 .141، ص12، جتفسري املنار( رشيد رضا، 3)
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لركون إىل الظامل أن تزين له هذا الظلم، وأن للظامل أال متنعه من ظلم غريه، وأعلى مراتب ا
 .(1)تزين للناس هذا الظلم"

والركون هنا هو اجملاملة واملداهنة للظلمة، وامليل إليهم ابحملبة، والركون إىل هؤالء 
الظاملني يساعدهم على التمادي يف الظلم، لذلك حذران رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم 

عاد عن الظاملني وعدم خمالطتهم، وأن من يركن للظاملني فال بد أن من الظلم وأمران ابالبت
 متسه النار. 

فالظلم على درجات: أدىن أنواع الظلم ظلم اإلنسان نفسه ابملعاصي والذنوب، وأعلى 
أنواع الظلم هو ظلم اآلخرين ابالعتداء على أمواهلم وأعراضهم وأنفسهم وهناك درجة أعلى 

 ن يدعو اإلنسان إىل الظلم ويفسد يف األرض.من كل هذه الدرجات وهي أ
يف  ؤمصريها التفرق والنفور والترب  العالقة بني الظامل واملستضعف عالقةً  ىوعليه تبق

ء  يَ ْوَمئ ذ   موقف احلساب أمام هللا سبحانه وتعاىل، فإن هللا سبحانه وتعاىل قال: الَّ }اأْلَخ 
  [، فال خلة وال صداقة بينهما.67اْلم تَّق نَي{ ]الزخرف: بَ ْعض ه ْم ل بَ ْعض  َعد وٌّ إ الَّ 

  

                                                
 .6715، ص11، جتفسري الشعراوي( الشعراوي، 1)
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 الظلم سبب هالك األمم.املطلب الثاين: 
يعم األمة اهلالك بسبب ما فعلوه أبنفسهم، وبسبب املفاهيم اخلاطئة واألفكار 

أمر به اإلسالم، فهم ملا تعودوا على الظلم ما تتتعارض مع واليت  ،واألعمال اليت مارسوها
 وأصبح عادًة هلم، وألفوه، سلط هللا تبارك وتعاىل بعضهم على بعض.

على الظلم مصيبة تصيب اجملتمع، والركون للظامل جيعل اإلنسان عرضة ألن  انتعودفإذا 
 متسه النار، وكذلك نكون يف عداء مع منهج هللا سبحانه وتعاىل.

يبيدهم مجيعهم، أو  السبب يف تطبيق سنة هللا فيهم أبنبذلك يكونون فهم ابلتايل 
هنايتها الزوال كان يعذهبم عذااًب شديداً، فمن اآلايت الكرمية يتضح لنا أن األمم الظاملة  

يدٌ  واهلالك كما يف قوله تعاىل: َها قَائ ٌم َوَحص  ن ْ َوَما  ،}َذل َك م ْن أَنْ َباء  اْلق َرى نَ ق صُّه  َعَلْيَك م 
َت  ه م  الَّيت  َيْدع وَن م ْن د ون  اّللَّ  م ْن َشْيء  ظََلْمَناه ْم َوَلك ْن ظََلم وا أَنْ ف سَ  ه ْم َفَما أَْغَنْت َعن ْه ْم آهل 

وََكَذل َك َأْخذ  َربّ َك إ َذا َأَخَذ اْلق َرى َوه َي ظَال َمٌة إ نَّ  ،َلمَّا َجاَء أَْمر  َربّ َك َوَما زَاد وه ْم َغرْيَ تَ ْتب يب  
 .[102 - 100َأْخَذه  أَل يٌم َشد يٌد{ ]هود: 

"وهذا الظلم نوعان: األول: ظلم األفراد ألنفسهم ابلفسق والفجور واخلروج عن طاعة 
ويذهب بعزهتم على حنو يهدر حقوق األفراد هللا والتظامل فيما بينهم. والثاين: ظلم احلكام 

ويعودهم على حياة الذل واملهانة، مما جيعل األمة ضعيفة، غري صاحلة للبقاء فيسهل على 
 .(1)ألعداء االستيالء عليها واستعبادها فيكون هذا حمقاً هلا وفناًء لشخصيتها"ا

"ومن صور اهلالك أيضًا ضياع مصاحلها وتعطل أعماهلا، وأتخر إنتاجها، فيكون 
كما يف قوله   .(2)موهتا وهالكها هالكًا آنيًا بتسلط األقوايء عليها واستضعافها واستذالهلا"

 [،59}َوت ْلَك اْلق َرى أَْهَلْكَناه ْم َلمَّا ظََلم وا َوَجَعْلَنا ل َمْهل ك ه ْم َمْوع ًدا{ ]الكهف: تعاىل: 
فاإلهالك إما بعذاب االستئصال ألقوام الرسل الذين كذبوا هبم، مثل قوم نوح  وعاد  "

فجور، ستيالء األمم القوية عليهم، بسبب ظلم بعضهم ابلفسق والاومثود، وإما إبذالهلم و 
لقد أهلك األمم العاتية ملا ظلموا أنفسهم وأصروا على الكفر، وكذبوا ابلبينات الدالة على و 

                                                
 .23، صاملصرية املعاصرةمعامل السنن الرابنية يف أحداث الثورة الغريب،  (1)
 .23الغريب، املرجع السابق، ص (2)
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ن وا َكَذل َك  صدق الرسل فلم يؤمنوا هبم وعارضوهم وقاوموهم، قال تعاىل: }َوَما َكان وا ل ي  ْؤم 
ة كفرهم، وإفراطهم يف [، إخبارًا عن قسوة قلوهبم وشد13جَنْز ي اْلَقْوَم اْلم ْجر م نَي{ ]يونس: 

العناد والتحدي، فلم يعد هناك أمل يف إصالحهم، وال فائدة من إمهاهلم بعد إقامة احلجة 
 .(1)عليهم ببعثة الرسل"

تصبح الدولة ضعيفة يف مجيع جوانب احلياة اقتصادايً  ابستيالء الظلم وانتشارهو 
ليستولوا على مواردها وخرياهتا طمعاً  ،وعمرانيًا وعسكرايً مما يعطي الضوء األخضر ألعدائها

 وجشعاً.
وعليه فإن الظلم خيّلف آاثرًا سلبية يف نفوس الشعوب فيتولد لذلك الزهد يف العمل 

االستضعاف مشرئبًا يف نفوس الظاملني،  ىكذا يبقانتشار الكسل والبطالة وهواإلنتاج و 
وبذلك تستحق األمم الظاملة اهلالك والدمار ألن اجلزاء من جنس العمل، قال تعاىل: }َواَل 

َْهل ه { ]فاطر:  }َوَما ظََلْمَناه ْم َوَلك ْن َكان وا  وقوله تعاىل: [43حيَ يق  اْلَمْكر  السَّيّ ئ  إ الَّ أب 
 . [118ل م وَن{ ]النحل: أَنْ ف َسه ْم َيظْ 

 
  

                                                
، انظر الطربي، 951، ص 2ه، ج 1422، 1، دار الفكر، دمشق، طالتفسري الوسيط( الزحيلي، وهبة، 1)

 .391، ص14، ججامع البيان يف أتويل القرآن
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 .عقوبة الظاملني: ثالثالاملطلب 
، حيث مجاعة الظامل فردًا أم نإن هللا سبحانه وتعاىل ذكر عقوبة كل ظامل  سواء أكا

ويتجّلى ذلك يف األمور مصري الظامل وعقوبته  إىلاستفاضت اآلايت واآلحاديث ابلتنويه 
 :آلتيةا

"وهللا ال  [57قال تعاىل: }َواّللَّ  اَل حي  بُّ الظَّال م نَي{ ]آل عمران:  :بغض هللا هلم -1
حيب الظاملني ألنفسهم ابخلروج عن سنن الفطرة والكفر ابألنبياء الذين يطالبون 

 .(1)النفوس بتقويتها"
 َواَل قال تعاىل: } َوالظَّال م وَن َما هَل ْم م ْن َويل ّ  : هلم انتفاء النصرة واملعية اإلهلية -2

"لو شاء ربك خللق الناس على غريزة متيل إىل احلق، وفطرة  [8َنص ري { ]الشورى: 
يسطع فيها نور اهلداية إليه بدون حجاب  من اهلوى والشهوة أو ظلمة الفكر وسرت 
الغواية، فكانوا مجيعًا على مثال األنبياء واملرسلني، ومن تبعهم إبحسان  وكانوا من 

ولكن قضى ربك أن خيلق اإلنسان إنسااًن يكله  ،ار النعيمأهل السعادة وسكان د
إىل فكره ويدعه إىل سعيه وكسبه، فال يزال يتخبط يف االختالف وسيجزيهم 

إال أولئك الذين رمحهم ربك  ،االختالف إىل دار الشقاء بعد اخلزي يف دار الفناء
 .(2)من هداة العاملني"

قال تعاىل: }إ نَّ اّللََّ اَل يَ ْهد ي هتم: حرماهنم من اهلداية والتوفيق يف شؤون حيا -3
"يقول فإن من توالهم ونصرهم  [، قال ابن جرير:51اْلَقْوَم الظَّال م نَي{ ]املائدة: 

على املؤمنني فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه ال يتوىل متول  أحدًا إال وهو 
 .(3)بدينه"

                                                
 .262، ص3، جتفسري املنار( رشيد رضا، 1)
 .224ص، 2( رشيد رضا، املرجع السابق، ج2)
احملرر وانظر ابن عطية، أبو حممد األندلسي،  ؛400، ص 10، ججامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي، 3)

، 1، حتقيق/ عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
 .204، ص2ه، ج 1422
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َقَلب  يف قوله تعاىل: }َوسَ  الوعيد بسوء العاقبة واملنقلب: -4  يَ ْعَلم  الَّذ يَن ظََلم وا َأيَّ م ن ْ
َقل ب وَن{ ]الشعراء:  عّلق الشعراوي بقوله: "غدًا تعلمون عاقبة تكذيبكم، [ 227يَ ن ْ

صلى هللا عليه وسلم فآايت هللا تسري أمامكم، فكل يوم يزداد املؤمنون مبحمد 
الكفر، أمل يقل  ويتناقص عدد الكافرين، كل يوم  تزداد أرض اإلميان وترتاجع أرض

هللا تعاىل: }أََفاَل يَ َرْوَن َأانَّ ََنْيت  اأْلَْرَض نَ ن ْق ص َها م ْن َأْطرَاف َها أَفَ ه م  اْلَغال ب وَن{ 
[ فهذه إذن مقدمات تروهنا أبعينكم، وكان ينبغي أن أتخذوا منها 44]األنبياء: 

}َفَسَيْأت يه ْم  (1)عربة وعظة فبوادر جناح الدعوة وظهور الدين واضحة، هذا معىن"
 [.6أَنْ َباء  َما َكان وا ب ه  َيْستَ ْهز ئ وَن{ ]الشعراء: 

قال تعاىل: }إ نَّه  اَل ي  ْفل ح  الظَّال م وَن{ ]األنعام:  عدم الفالح يف الدنيا واآلخرة: -5
، لقد عرب القرآن الكرمي بلفظ الفالح وهي أبلغ كلمة ألن العرب إذا قالوا أفلح [21

فإنه فاز فوزًا يف منتهى الفوز والظفر، وابلتايل من نفي عنه الفالح فعاقبته فالن 
ففي  حوال ما داموا قائمني على الظلماخلسران املبني، وال يفلحون أبي حال  من األ

 .(2)مل يقل أنتم الظاملون، لقد أطلق القضية، وترك للعقول أن متيز"اآلية" 
يف قوله تعاىل: }َفاَل تَ ْقع ْد بَ ْعَد  إليهم:النهي عن القرب من الظاملني والركون  -6

أنه قد أنزل  سبحانه إىل "فيشري احلق [68الذّ ْكَرى َمَع اْلَقْوم  الظَّال م نَي{ ]األنعام: 
حكمًا يف البداية، وهو احلكم الذي نزل مع الكافرين يف مكة، حيث استضعف 

جيالسوا  أن مبنع املؤمنني ومل يكن هلم املنهج اإلمياين قد جاء ،الكافرون املؤمنني
وبعض املسلمني األوائل كانت  ،فقد كان بعض املؤمنني عبيدًا للكافرين ،الكافرين

ن يف و وجاء احلكم: إن ولغ هؤالء الكافر  ،قائمة مع الكافرين مشرتكة هلم مصاحل
املسلم أن ال يقرتب من الظاملني خوفًا أن  ىفعل(3)الدين ابلباطل فاتركوا هلم املكان"

 صيبه ما أصاهبم ويف اآلية هني صريح عن مالطفة الظاملني وقرهبم.ي

                                                
، 19، ججامع البيان يف أتويل القرآن؛ وانظر الطربي، 1038، ص17، جتفسري الشعراوي( الشعراوي، 1)

 .421ص
 .1092، ص18، جتفسري الشعراوي( الشعراوي، 2)
 .2728( الشعراوي، املرجع السابق، ص3)
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" وابلرغم من هذا الوضوح والبيان كفر بعضهم وعاند بعضهم وعاند وخالف، 
: }فَاْرتَق ْب تعاىل ووعده ابلنصر، وتوعد من كذبه ابهلالك، فقال هرسول هللا فسّلى

نتظر أيها النيب ما وعدانك من النصر عليهم ، أي ا[59إ هنَّ ْم م ْرَتق ب وَن{ ]الدخان: 
وإهالكهم وما حيل هبم إن استمروا على الكفر، فإهنم منتظرون ما حيل هبم وما ينزل 
بك من موت  أوغريه وسيعلمون ملن يكون النصر والظفر وعّلو الكلمة يف الدنيا 

 .(1)واآلخرة"
ىل: }يَ ْوَم اَل يَ ن َْفع  : قال تعاابللعنة وسوء الدار موتطويقه معدم قبول معذرهت -7

"أذكر اي حممد لقومك  [52الظَّال م نَي َمْعذ َرهت  ْم َوهَل م  اللَّْعَنة  َوهَل ْم س وء  الدَّار { ]غافر: 
على سبيل العظة والعربة وقت ختاصم وجتادل الكفار يف النار، ومنهم فرعون وقومه 

إان كنا اتبعني لكم، وقد  تباع للرؤساء واألشراف والكرباء:فيقول األدنياء واأل
أطعناكم فيما دعومتوان إليه يف الدنيا من الكفر والضالل، فهل أنتم تدفعون عنا جزءاً 
من العذاب أو تتحملون عنا بعضه! فأجاهبم املستكربون: إننا مجيعًا يف جهنم، وقد 

حكم هللا قد نفذ واستمر بذلك، إن زم األمر حبصول الكل منا ومنكم فيها، و اجن
 .(2)يف نغين عنكم"فك

فذلك يوٌم ال ينفع أهل الشرك اعتذارهم ألهنم ال يعتذرون إال بباطل ألن هللا قد 
 عّذرهم يف الدنيا، واتبع عليهم احلجج فال حجة هلم يف اآلخرة.

ويف حديث ابن عمر يف الصحيحني وغريمها:" مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 
املؤمن حىت يضع كنفه عليه ويسرته من الناس ويقره بذنوبه، وسلم يقول: إن هللا يدين 

ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟  فيقول: رب أعرف، حىت إذا قررّه 
بذنوبه ورأى يف نفسه أنه قد هلك، قال: فإين سرتهتا عليك يف الدنيا وأان أغفرها لك 

                                                
 21، ج جامع البيان يف أتويل القرآن، وانظر الطربي، 343، ص25، جالتفسري املنري( الزحيلي، 1)

 .402ص
 .2277، ص2ج ،التفسري الوسيط( الزحيلي، 2)
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ول األشهاد "هؤالء الذين كذبوا اليوم مث يعطى كتاب حسناته، وأما الكافر واملنافق فيق
 .(1)على رهبم أال لعنة هللا على الظاملني"
لكل ظامل  يستضعف الضعيف ابلتسلط والتهميش  ويف هذه اآلايت من الوعيد رسائل

 بشىت أنواع الظلم. 
 

  

                                                
، كتاب املظامل والغصب، ابب قول هللا تعاىل: "أال لعنة هللا على الظاملني"، ج يف صحيحهأخرجه البخاري، ( 1)

، رقم 105، ص 8، كتاب التوبة، ابب النجوى، ج يف صحيحه(؛ ومسلم، 2441، رقم )128، ص 3
(7115). 
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  :اخلامساملبحث 
 .االستكانة بدعوى اخلوف على املصلحة

 
 .ابخلوفالشعور الومهي املطلب األول: 
  .ضعف النفس أمام سيطرة الرغبات واألهواءاملطلب الثاين: 
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 :امسخلاملبحث ا
 .االستكانة بدعوى اخلوف على املصلحة

 .الشعور الومهي ابخلوفاملطلب األول: 
املصلحة كما عرفها اخلوف املقصود هنا ما يكون بداعي احلفاظ على املصلحة، و 

احملافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من اخللق مخسة اإلمام الغزايل رمحه هللا: "هي 
 .(1)وهي أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم"

واملصاحل حسب تقسيم العلماء:" مراتب ثالث: مرتبة عليا مسوها الضرورايت، ومرتبة 
 .(2)وسطى مسوها احلاجيات، ومرتبة دنيا مسوها التحسينات"

، املصاحل العليا وهي الضرورايت، وهي حفظ الدين ذا املطلبهوالذي يهمنا يف 
 والعقل والنسل واملال والنفس، حيث إذا فقدت واحدة من هذه الضرورايت ختتل احلياة.

ن احلياة أبيبدأ الشعور الومهي ابخلوف من نفس اإلنسان، حيث يفكر تفكرياً سلبياً، و 
ياته ودام رزقه، ومن خالفهم فقد حياته والرزق بيد األقوايء، فإذا "أطاعهم حافظ على ح

 وهنا تقع االستكانة للخوف على مصلحته يف أمور حياته الضرورية. ،(3)وانقطع رزقه"
}إ نَّ الَّذ يَن  يف قوله تعاىل: فمن ذلك الذين ختلفوا عن اهلجرة ألسباب ومهية كما

ه ْم قَال وا ف يمَ  ت ْم قَال وا ك نَّا م ْسَتْضَعف نَي يف  اأْلَْرض  قَال وا أملَْ تَ َوفَّاه م  اْلَماَلئ َكة  ظَال م ي أَنْ ف س   ك ن ْ
ريًا{ ]النساء:  ر وا ف يَها َفأ ولَئ َك َمْأَواه ْم َجَهنَّم  َوَساَءْت َمص  َعًة فَ ت  َهاج  ، [97َتك ْن أَْرض  اّللَّ  َواس 

ولن ينتابه الشعور ابخلوف  ،فإن من خالط اإلميان شغاف قلبه سيتقوى إميانه بال شك
واالستكانة، ألن إميانه ابهلل عز وجل قوٌي خبالف املستضعف القاعد، فإنه سيظل  وجالً 

                                                
، حتقيق/ حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، املستصفىالغزايل، حممد بن حممد أبو حامد،  (1)

 .482، ص2م، ج1993-ه1413، 1ط 
م، 2014، 1، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط الفكر املقاصدي قواعده وفوائدهالريسوين، أمحد،  (2)

 .26-24ص
 .233، صر واالستضعاف يف القرآن الكرميمفهوم االستكباأوعيشة، مصطفى،  (3)
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ألن اإلميان يبعث يف روح املؤمن العزة والكرامة خبالف املستضعف  ،خائفًا لضعف إميانه
 .الذي هو رهني املذلة واالستكانة، وقد قيل يف املثل فاقد الشيء ال يعطيه

"جند أن هللا يرغب املؤمنني يف أن يكونوا جماهدين، وأن  ويعضد ذلك قول الشعراوي:
يبذلوا اجلهد لتكون كلمة هللا هي العليا، فإذا ما آمن اإلنسان فليس له أن يتخلف عن 
الصف اإلمياين، ألنه ما دام قد نفع نفسه ابإلميان فلم ال ينضم إىل ركب من ينفع سواه 

هللا أن يعىبء كّل من مّس قلبه اإلميان، وحىت ولو كان موجودًا يف مكان ابإلميان؟ ويريد 
الكفار حوله وليخرج منضمًا إىل  فيسيطر عليه الكفار، فيدعوه ألن يتخّلص من التفا

إخوانه املؤمنني، وليشيع اإلميان لسواه ويعرب عمليًا عن حبه للناس مما أحبه لنفسه، ولكن 
فيأيت القرآن ى اهلجرة أو القتال يف سبيل هللا،  قادرين علهناك من قالوا: حنن ضعاف غري

ألي إنسان يتخلف عن ركب اجلهاد يف سبيل هللا ويف سبيل نصرة دين  عذربقطع ال
  .(1)"احلق

ت ْم قَال وا ك نَّا ه ْم قَال وا ف يَم ك ن ْ  يقول تعاىل: }إ نَّ الَّذ يَن تَ َوفَّاه م  اْلَماَلئ َكة  ظَال م ي أَنْ ف س 
ر وا ف يَها َفأ ولَئ َك َمْأَواه ْم َجهَ  َعًة فَ ت  َهاج  نَّم  م ْسَتْضَعف نَي يف  اأْلَْرض  قَال وا أملَْ َتك ْن أَْرض  اّللَّ  َواس 

ريًا{ ]النساء:  "حالة واقعة يف اجلزيرة  ففي هذه اآلية ذكر سيد قطب: [،97َوَساَءْت َمص 
وقيام الدولة املسلمة، فقد   صلى هللا عليه وسلم لالعربية )يف مكة وغريها(، بعد هجرة الرسو 

أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم  ،كان هناك مسلمون مل يهاجروا، حبستهم أمواهلم ومصاحلهم
من مشاق اهلجرة، ومجاعة حبسهم عجزهم احلقيقي، من الشيوخ والنساء والولدان الذين ال 

 .(2)يستطعيون حيلة للهرب وال جيدون سبيال"
يتضح أن هؤالء القاعدين يف دار الكفر استكانوا بسبب خوفهم سبق ما ومن خالل 

ضعف أمام مواجهة متاعب اهلجرة وحتمل آالم على مصاحلهم الشخصية، ومنها األموال وال
الطريق، هؤالء قبلوا الذل واهلوان واالستضعاف والفتنة يف الدين، فهم مل يكونوا يعانون من 

 عجز حقيقي، بل حرصوا على أمواهلم ومصاحلهم.

                                                
 .2574، ص4، جتفسري الشعراويالشعراوي،  (1)
 .743، ص 2، جيف ظالل القرآنقطب،  (2)
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فعلى حسب منطوق اآلية يتضح أن املسلم ال ميكن أن يستكني ويستسلم للعدو 
ثر االستكانة واخلوف فهو إنسان ضعيف وانقص، ألنه آفإذا لتحقيق مصاحل شخصية، 

االستكانة واخلوف واملصلحة على مشاعره وشرفه اإلنساين وعزته، اليت ولد عليها  فضل
 .االستعباد والذل والقهرل ظاحلياة ال طعم هلا يف فوفطر هبا، 

دها: من أضرب، أح ةوكما ذكر ابن قدامة رمحه هللا:" فالناس يف اهلجرة على ثالث
كنه إقامة واجبات دينه مع املقام بني ميجتب عليه وهو يقدر عليها وال ميكنه إظهار دينه وال 

 .(1)الكفار، فهذا جتب عليه اهلجرة وفيها وعيد شديد يدل على الوجوب"
بذلوا يف ذلك أنفسهم وأمواهلم ابلتضحية لفهؤالء إذا أرادوا اهلجرة لتمكنوا من ذلك، و 

واهلجرة ليعيشوا مكرمني منعمني يف أرض ال يستعبد فيها املسلم، فأي مؤمن يعيش يف أرض 
أو  ،يكثر فيها الظلم واالستعباديف أرض يستذل فيها، أو ال يستطيع إقامة شعائر دينه 

اًب إىل األرض اليت يكثر فيها فإن الشارع أمره ابهلجرة وجو  ،يعامل بغري األحكام اإلسالمية
 سواد املسلمني وتقام فيها الشعائر الدينية.

على الذلة حىت أهنم يعجزون عن املقاومة حىت  اعتادتاليت هناك بعض الشعوب و 
"بين إسرائيل ملا دعاهم موسى  ونعترب يف ذلك من: ،منقادة لغريها ومستضعفة أصبحت

كيف عجزوا عن ذلك   ا،هللا قد كتب هلم ملكهعليه السالم إىل ملك الشام وأخربهم أبن 
أبن قالوا: إن فيها قومًا جبارين وإان لن ندخلها حىت خيرجوا منها، أي خيرجهم هللا بقدرته 

وملا عزم عليهم جلوا وارتكبوا العصيان وقالوا:  ،غري عصبيتنا وتكون من معجزاتك اي موسى
 .(2)فقاتال" كذهب أنت وربا

حىت اعتادوا  ،ألهنم عجزوا عن املقاومة ورضوا ابلذل واالنقياد لغريهم ملاذا فعلوا ذلك؟
يرضى ابإلهانة والضعف والذل، وجيب أن  أالفاإلنسان ال بد له  ذلك الذل والضعف.

من األمثلة اليت يعيش وفق مبدأ الكرامة اإلنسانية حىت يبدع، ويف تراث حضارتنا الكثري 
                                                

الفتاح  عبدو  هللا الرتكي عبد/، حتقيقاملغين، بن أمحد موفق الدين حممد عبد هللا وأبابن قدامة احلنبلي،  (1)
 .151، ص 13، ج م1997ه/1417، 3والتوزيع، الرايض، طاحللو، دار الكتب للطباعة والنشر 

 بريوت، حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، /، حتقيقحماسن التأويلالقامسي، حممد مجال الدين،  (2)
 .107، ص 4، ج ه1418، 1ط
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عن سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، أنه كان  يروىاإلنسانية و  حلفظ الكرامة تدعو
حيث يقول  .(1)"علموا أبناءكم المية العرب فإهنا تعلمهم مكارم األخالق" يقول للناس:

 :الشاعر الشنفري فيها
 .(2) متحولوفيها ملن خاف القلى     ويف األرض منأى للكرمي عن األذى 

بنفسه ويبعدها عن اآلذى والكراهية واهلوان ففي األرض سعة ملن أراد أن ينأى يعين: 
 واالستضعاف.

ومما سبق يتضح أن هللا تبارك وتعاىل خلق اإلنسان وشرّفه وكّرمه قال تعاىل: }َوَلَقْد 
َكث ري  مم َّْن َخَلْقَنا   َكرَّْمَنا َبين  آَدَم َومَحَْلَناه ْم يف  اْلرَبّ  َواْلَبْحر  َوَرَزق َْناه ْم م َن الطَّيّ َبات  َوَفضَّْلَناه ْم َعَلى

ياًل{ ]اإلسراء:  ابلذل واهلوان فهو كما يف قوله: }َوَمْن اإلنسان [ فإذا ما رضي 70تَ ْفض 
{ ]احلج:  [، فهؤالء الذين اتصفوا هبذه الصفات ظلموا 18ي ه ن  اّللَّ  َفَما َله  م ْن م ْكر م 

   ستضعاف واهلوان بسبب ظلمهم.أنفسهم حيث حرموها اخلري والسعادة، فحّل هبم الذّل واال

                                                
المية العرب: هي المية الشاعر الشنفري، وهي من أعظم القصائد العربية اليت تكرس يف النفس الكرامة،  (1)

 واإلابء.
 .138، ص م2004، دار القمة، دار اإلميان، مصر، علو اهلمةاملقدم، حممد بن أمحد بن إمساعيل،  (2)
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 .ضعف النفس أمام سيطرة الرغبات واألهواءاملطلب الثاين: 
هنا تتحقق التبعية العمياء لرغبات األقوايء حىت حيقق مصلحة شخصية قد تزول وال 

لَّذ ي َبنْيَ  تنفع صاحبها كما يف قوله تعاىل: ََذا اْلق ْرآن  َواَل اب  }َوقَاَل الَّذ يَن َكَفر وا َلْن ن  ْؤم َن هب 
ع  بَ ْعض ه ْم إ ىَل بَ ْعض  اْلَقْوَل يَ ق ول  الَّ  ذ يَن َيَدْيه  َوَلْو تَ َرى إ ذ  الظَّال م وَن َمْوق وف وَن ع ْنَد َرهبّ  ْم يَ ْرج 

قَاَل الَّذ يَن اْسَتْكرَب وا ل لَّذ يَن اْست ْضع ف وا َأحَنْن   ،َلْواَل أَنْ ت ْم َلك نَّا م ْؤم ن نيَ اْست ْضع ف وا ل لَّذ يَن اْسَتْكرَب وا 
ت ْم جم ْر م نيَ  َوقَاَل الَّذ يَن اْست ْضع ف وا ل لَّذ يَن  ،َصَدْداَنك ْم َعن  اهْل َدى بَ ْعَد إ ْذ َجاءَك ْم َبْل ك ن ْ

ّللَّ  َوجَنَْعَل َله  أَْنَداًدا َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا اْسَتْكرَب وا َبْل َمْكر  اللَّيْ  ل  َوالن ََّهار  إ ْذ أَتْم ر ونَ َنا َأْن َنْكف َر اب 
]سبأ: رََأو ا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اأْلَْغاَلَل يف  َأْعَناق  الَّذ يَن َكَفر وا َهْل جي َْزْوَن إ الَّ َما َكان وا يَ ْعَمل وَن{ 

32 ،33]. 
هذه اآلايت تؤكد أن اإلنسان حر يف تفكريه ويف معتقداته، لكن هذه احلرية قد يتنازل 

 .(1) ختويفعنها أمام ضغوط القادة واألقوايء ليحقق بعض الرغبات أو اإلغراءات أو 
تؤكد للمسلم على أن النهي عن التبعية ملا فيها من ظلم  واستعباد، ألن فهذه اآلايت 
شعوب ملا يغدقه عليهم هللا من أموال وخدمات ووظائف ضماانً مللكهم احلكام يستميلون ال

وتكثريًا لسوادهم وتربيرًا ملخططاهتم اهلدامة اليت يدسوهنا يف ثوب الدين، وقد حادوا عن 
  .(2) الشرعجادة الطريق، لعدم تصحيح املبادىء وحتكيم 

تكليف فيها وال مسؤولية، ليس "بل وجدمت طريقًا سهالً، وعبادة ال  الشعراوي:قال 
 .(3)فيها صوم وال صالة وال زكاة ولو فكرمت وأعملتم عقولكم ما اتبعتموان"

َ َعَلْيك ْم م ْن س ْلطَان  إ الَّ َأْن  وهذا هو منطق الشيطان يوم القيامة: }َوَما َكاَن يل 
ت ْم يل  َفاَل تَ ل وم وين  َول وم وا أَنْ ف سَ  يَّ إ يّن  َدَعْوت ك ْم فَاْسَتَجب ْ ك ْم َوَما أَنْ ت ْم مب  ْصر خ  ك ْم َما َأاَن مب  ْصر خ 

َا َأْشرَْكت م ون  م ْن قَ ْبل { ]إبراهيم:  ، "إنين ال أستطيع أن أزيل صراخكم، وأنتم [22َكَفْرت  مب 
                                                

 .234، صمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرميأوعيشة، مصطفى،  (1)
-432ص، 1دار احلديث، القاهرة، ط ،تفسري اجلاللني، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي( 2)

433. 
، جامع البيان يف أتويل القرآن؛ وانظر الطربي، 7479، ص12، جتفسري الشعراوي اخلواطر الشعراوي، (3)

 .406، ص20ج
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ال تستطيعون أن تزيلوا صراخي، فاملسألة انتهت، وال ينفع أحدًا وال ينقذه إال عمله 
 .(1)الصاحل"
جتربة فاشلة ومصريها الندم واخلسران يف  عفونتباع املستضاألن التجربة اليت خاضها إ

الدين، فال بد لإلنسان أن يتحرر من تسلط القيادات الضالّة واملنحرفة، وأال يستسلم لتلك 
َوآثَ َر احْلََياَة  ،يضعف أمام رغبات نفسه، ألن هللا تعاىل قال: }َفَأمَّا َمْن طََغى وأالالشهوات 

نْ َيا يَم ه َي ا ،الدُّ  [.39 - 37ْلَمْأَوى{ ]النازعات: فَإ نَّ اجلَْح 
تباع ملا استجابوا للقادة يف ممارسة الظلم والفساد يف األرض كانت هنايتهم إن األو 

البوار واهلالك: }أملَْ تَ َر إ ىَل الَّذ يَن َبدَّل وا ن ْعَمَت اّللَّ  ك ْفرًا َوَأَحلُّوا قَ ْوَمه ْم َداَر اْلبَ َوار جهنم 
[، فالقرآن يدعوان إىل ضرورة اتباع القيادة الراشدة اليت 28إبراهيم: يصلوهنا فبئس القرار{ ]

 تقودان إىل طريق احلق والصالح.
فني، فقد ضلوا وأضلوا شعوهبم من املستضع   أما أصحاب األفكار املنحرفة والضالة

وأتباعهم أبوامرهم اليت ال تعرب إال عن مصاحلهم وأطماعهم الشخصية، وتعرب عن أهوائهم، 
فهي  ،شركاء يف اجلرمية اليت مصريها اخلسرانالاالتباع هم الضحية، وهم املنفذون وهم  وكان

 نتيجة حتمية لكل ظامل مستبد وكل اتبع مستضعف.
دعْت شريعت نا الغراء إىل حترير الفرد حيث  نقلته نقلًة نوعيًة وزودته جبرعات احلرية ولقد 

عار  املسلم الذي به يتمسَّك  وإليه يدعو انبذا لالستكانة وال  مما جعل ميزان القوة هو ش 
نا هللا، فال ليرضى ابلذل واهلوان فنحن أمٌَّة أعزَّان هللا ابإلسالم مهما ابتغينا العزة بغريه أذ

نرضى ابلذل واخلنوع ألعداء هللا، وعليه فمن اتَّصف ابالستكانة فحْتما مصري ه الذلُّ 
 والصغار.

  

                                                
 .7489، 12ج، تفسري الشعراوي اخلواطرالشعراوي،  (1)
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 :السادساملبحث 
 .السنن الكونيةجتاهل 

 
 .الغفلة عن تدبر سنن هللااملطلب األول: 
  .قصر النظر واستعجال النتائجاملطلب الثاين: 
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 :السادساملبحث 
 .جتاهل السنن الكونية

 .الغفلة عن تدبر سنن هللااملطلب األول: 
، وذكر (1)والسنن: "هي النواميس اليت حتكم الكون وفق مشيئة هللا املطلقة"

، طَرَّق طريقة َحَسنة يأَ الفريوزابدي يف تعريف السنة أبهنا: "األصل فيها الطريقة والسرية، 
، ومنه قوله صلى هللا عليه (2)وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم طريقتة اليت كان يتحراها"

فاهلل  (3)وسّلم: "من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده"،
سبحانه وتعاىل له سنن يف األفراد، واألمم، واملسلمني، والكافرين، وقد وردت لفظة "سنة" 

}فَ َلْن  ، وسنن هللا تعاىل ال تتغري وال تتبدل، كما يف قوله تعاىل:(4) يف القرآن مثاين عشر مرة
 .[43فاطر: جتَ َد ل س نَّت  اّللَّ  تَ ْبد ياًل َوَلْن جتَ َد ل س نَّت  اّللَّ  حَتْو ياًل{ ]

أي وسنة هللا يف ذلك ال تتغري وال تتبدل، فهي سنة انفذة وقانون مطرد ال يتخلف وال 
، وسنن هللا سبحانه وتعاىل خيضع هلا مجيع البشر، وما يرتتب على ذلك من نصر (5) يتغري

 وهزمية، أو قوة وضعف، أو عز وذل، أو رقي وختلف.
صري الذي تكون إليه عاقبة هؤالء، فيصابون وأيضًا "إنه يقصد مآهلا، أي املنتهى وامل

 .(6)بعقوبة األمم اليت كذبت من قبل، ومآل الكالم واحد"
"فاألمور ال متضي يف الناس جزافاً، واحلياة ال جتري يف األرض عبثاً، فهناك نواميس 

ث اثبتة ال تتبدل وال تتحول، والقرآن يقرر هذه احلقيقة ويعلمها للناس كي ال ينظروا لألحدا

                                                
 .3440، ص6ج ،يف ظالل القرآن، قطب (1)
 .267، ص3، جبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيزالفريوزآابدي،  (2)
، رقم 86، ص3، كتاب الزكاة، ابب: من سن يف اإلسالم سنة حسنة، جيف صحيحهأخرجه مسلم،  (3)

(2314.) 
 .451، صاملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميحممد فؤاد عبد الباقي،  (4)
 .1567، ص6، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  (5)
 .14، صمفهوم السنن الرابنيةالغريب،  (6)
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فرادى، وال يعيشوا احلياة غافلني عن سننها األصلية، حمصورين يف فرتة قصرية من الزمان 
 .(1)وحيز حمدود من املكان"

هناك ضعف يف األمة اليوم وذلك بسبب غفلتها عن كتاب هللا وتدبره وتدبر آايته 
ون معىن ومعانيه، وهجر تالوته، وهذا أدى أن الكثري من أبناء األمة اإلسالمية ال يعرف

 مآله للضعف واالستضعاف.فيعرض عن منهج هللا  من ضمنها أن من الذيو السنن، 
"والسري يف األرض بعني مفتوحة وقلب يقظ، والوقوف على مصارع الغابرين وآاثر 
الذاهبني، وإيقاظ القلوب من الغفلة اليت تسدر فيها فال تقف، وإذا وقفت ال حتس، وإذا 

ذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن هللا الثابتة وقصور عن إدراك أحست ال تعترب، وينشأ عن ه
األحداث وربطها بقوانينها الكلية، وهي امليزة اليت متيز هبا اإلنسان املدرك من احليوان البهيم 

 .(2)الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات واحلاالت ال رابط هلا وال قاعدة حتكمها"
َرة  ه ْم َغاف ل ونَ }يَ ْعَلم وَن قال تعاىل: نْ َيا َوه ْم َعن  اآْلخ  َأَوملَْ  ۞ ظَاه رًا م َن احْلََياة  الدُّ

حلَْقّ  َوَأَجل  م سَ  نَ ه َما إ الَّ اب  ه ْم َما َخَلَق اّللَّ  السََّماَوات  َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ مًّى َوإ نَّ يَ تَ َفكَّر وا يف  أَنْ ف س 
ري وا يف  اأْلَْرض  فَ يَ ْنظ ر وا َكْيَف َكاَن َعاق َبة  الَّذ يَن  ۞ َرهبّ  ْم َلَكاف ر ونَ  َكث ريًا م َن النَّاس  ب ل َقاء   َأَوملَْ َيس 

ن ْه ْم ق  وًَّة َوَأاَثر وا اأْلَْرَض َوَعَمر وَها َأْكثَ َر مم َّا َعَمر وَها َوَجاَءهْت ْم  ر س ل ه ْم م ْن قَ ْبل ه ْم َكان وا َأَشدَّ م 
ْلبَ يّ َنات   هذه اآلايت  .[9-7َفَما َكاَن اّللَّ  ل َيْظل َمه ْم َوَلك ْن َكان وا أَنْ ف َسه ْم َيْظل م وَن{ ]الروم:  اب 

مر دنياه ومعاشه، وأكله وشربه وينغمس يف أبذكرت لنا كيف يكون اإلنسان غافاًل، ينشغل 
رفة هللا وعن فيغفل عن مع ،ملذات الدنيا وشهواهتا، وال يهتم أبمور دينه وال يعرف أحكامه

 .(3) احلسابويغفل عن معرفة أمور دينه 
َا  هذه الغفلة عواقبها وخيمة كما ذكر هللا يف كتابه: }وََكأَيّ ْن م ْن قَ ْريَة  َعَتْت َعْن أَْمر  َرهبّ 

بْ َناَها َعَذااًب ن ْكرًا َسااًب َشد يًدا َوَعذَّ َناَها ح  َفَذاَقْت َواَبَل أَْمر َها وََكاَن َعاق َبة  أَْمر َها  ،َور س ل ه  َفَحاَسب ْ
، فمن سنن هللا أن األمم اليت غفلت عن رهبا وانشغلت يف أمور [9، 8خ ْسرًا{ ]الطالق: 

                                                
 .1567، ص6، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  (1)
 .2950ص، 5ج  ،يف ظالل القرآن، قطب (2)
، رسالة ماجستري، اجلامعة الغفلة يف ضوء القرآن الكرمي دراسة موضوعيةالرايشي، إميان صاحل مصطفى،  (3)

 .58م، ص2014-ه1434كلية أصول الدين بغزة، -اإلسالمية 
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شديداً،  حسااًب هللا سوف حياسبها بذكر هللا وطاعته،  حي ضمري قلب مليس هلدنياها، و 
 .(1) الدنيااخلسران وهذا مثار ما جنوا يف حاسب األقوام السابقة وكانت عاقبتهم  كما

ألهنا مل  اندثرت،ذكرها هللا يف القرآن الكرمي، قد فنيت وضاع جمدها و اليت فهذه األقوام 
قوام السابقة بسبب ا حل ابألمبأتخذ أبسباب البقاء ومنها التدبر يف سنن هللا واالتعاظ 

، واليوم هذا اجلهل الذي تنغمس فيه الشعوب والغفلة عن هذه هللا تعاىلاإلعراض عن ذكر
السنن وعدم تدبرها هو الذي سيجعل مآل هذه األمم وخيمة كما حدث لألقوام السابقة، 

 .(2) واالستضعافالضعف إىل هنايتها فتكون 
يقومون بنفس الدور الذي قام به السابقون من األمم املاضية اليوم  نرى املسلمنيف"
تشريح القرآن الكرمي من يتعظوا، واتبعوا سننهم ونسجوا على منواهلم على الرغم  دون أن

 .(3)ألسباب البقاء والفناء لألمم والشعوب يف آايت كثرية"
مل ينظروا بتمعن يف سنن هللا يف األمم املاضية، ومل يقفوا على اليوم أبناء األمة ف

مآهلم  مما جيعل وعن تدبرها، صبحوا يف غفلة عن سنن هللاأمصارعهم، فقست قلوهبم و 
الضعف بعد هذه الغفلة، واالنغماس يف شهوات الدنيا، فال توجد قوة أقوى من قوة هللا اليت 

َزه  م ْن َشْيء   هي أكرب وأشد من هذه األمم الغافلة كما يف قوله تعاىل: }َوَما َكاَن اّللَّ  ل ي  ْعج 
 .[44 َكاَن َعل يًما َقد يرًا{ ]فاطر: يف  السََّماَوات  َواَل يف  اأْلَْرض  إ نَّه  

فاعتمدوا على غريهم  ،السنن اليت تركها املستضعفون ترك السعي يف األرضمن وإن 
ْنَسان  إ الَّ َما َسَعى َوَأنَّ َسْعَيه  َسْوَف ي  َرى{ ]النجم:  ،واستكانوا، قال تعاىل: }َوَأْن لَْيَس ل إْل 

 ستكانة والضعف.[، فكان عليهم األخذ ابلسعي واجلد يف األرض، ال اال40، 39
هنا هادمة ألساس من أعظم أركان اإلصالح للبشر يف أفرادهم ومجاعاهتم ألوالسعي "

 .(4)الوثنية وهادية للبشر إىل ما تتوقف عليه سعادهتم الدنيوية واآلخروية"

                                                
 .66، صالغفلة يف ضوء القرآن الكرميالرايشي،  (1)
 .27، صمفهوم السنن الرابنيةالغريب،  (2)
 .27الغريب، املرجع السابق، ص (3)
 .311، ص6، جتفسري املنار( رشيد رضا، 4)
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متثاله ألوامر الباري يضمن لإلنسان حياًة طيبًة يف افإن سعي اإلنسان اإلجيايب و 
رََة َوَسَعى هَلَا َسْعيَ َها َوه َو م ْؤم ٌن َفأ و  الدارين، قال تعاىل: لَئ َك َكاَن َسْعي  ه ْم }َوَمْن أَرَاَد اآْلخ 

الزم النية الصاحلة والعمل مبقتضاها مع اإلميان الصحيح من ، ف[19َمْشك ورًا{ ]اإلسراء: 
" يعطيهم ما يطلبون يف الدنيا من ذلك بدون كسب  وال سعي إليه من طريق فإن رهبم 

اقبهم تعاىل هم حىت ال يعر األسباب اليت جرت هبا سنته تعاىل يف خلقه، وليحملوا عنهم أوزا
هبا أو حيملوا الباري على رفعها عنهم وترك عقاهبم عليها وعلى إعطائهم نعيم اآلخرة 

، قال (1)وإنقاذهم من عذاهبا أي إبطال سنته وتبديلها يف أمثاهلا أو حتويلها عنهم إىل غريهم"
 [.43 حَتْو ياًل{ ]فاطر: تعاىل: }فَ َلْن جتَ َد ل س نَّت  اّللَّ  تَ ْبد ياًل َوَلْن جتَ َد ل س نَّت  اّللَّ  

وعليه فإن عدم االتعاظ واالعتبار بسنن هللا تعاىل الكونية اليت نشاهدها يومياً، جيعل 
هلوان تفكريها يف األسرار الكونية اليت حباان هللا إايها  ،النفس متيل لالستكانة والضعف

وأخربان عن عاقبتها يف القرآن الكرمي، كقوله تعاىل: }إ نَّ يف  َخْلق  السََّماَوات  َواأْلَْرض  
َا يَ ن َْفع  النَّاَس َومَ  ا أَنْ َزَل اّللَّ  م َن السََّماء  َواْخت اَلف  اللَّْيل  َوالن ََّهار  َواْلف ْلك  الَّيت  جَتْر ي يف  اْلَبْحر  مب 

َا َوَبثَّ ف يَها م ْن ك لّ  َدابَّة  َوَتْصر يف  الرّ اَيح  َوالسََّحاب   م ْن َماء  َفَأْحَيا ب ه  اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهت 
ضاً: }أََفاَل [، وقال أي164اْلم َسخَّر  َبنْيَ السََّماء  َواأْلَْرض  آَلاَيت  ل َقْوم  يَ ْعق ل وَن { ]البقرة: 

ب ل  َكْيَف خ ل َقْت{ ]الغاشية:   .[ 17يَ ْنظ ر وَن إ ىَل اإْل 
  

                                                
 .217، ص8، جتفسري املنار( رشيد رضا، 1)
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 .قصر النظر واستعجال النتائجاملطلب الثاين: 
من سنن هللا سبحانه وتعاىل الكونية التدرج، وهذا التتدرج حلكمة ال يعلم كنهها إال 
هللا سبحانه وتعاىل لذلك يقتضي منا عدم االستعجال يف النصر، ألن العزة والتمكني ال 

قال: "إنكم  -ملا طلبوا النصر-أيتيان إال بعد التمحيص واالبتالء لقوله صلى هللا عليه وسلم 
[، فإن النعيم ال يدرك 7قال تعاىل: }ل يَ ب ْل وَك ْم أَيُّك ْم َأْحَسن  َعَماًل{ ]هود: و  تستعجلون"،

ابلنعيم لذلك من اتبع رغبات نفسه يف امللذات وأنواع الرتف فإن ذلك سيضعف عزميته 
 ضعيفاً أمام السلطان ألنه يطمع فيما عنده من ملك  وجاه. ىويكسر قوهتا فيبق

وات افإن السم(1)وعدم العجلة" تأينلياة جيب أن يكون ابلكن كل أمر يف هذه احل"
 .واألرض خلقت على مراحل

فاإلنسان  ،بسبب نسيان الغاية اليت يسعى اإلنسان من أجلهايكون االستعجال ف
 (2)ألنه يريد لقاء هللا تعاىل فعليه الثبات على املنهج خلق لالستخالف ولتحقيق مرضاة هللا،

ًا َواَل ي ْشر ْك ب ع َباَدة   وعدم اإلفراط والتفريط: }َفَمْن َكاَن يَ ْرج و ل َقاَء َربّ ه  فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحل 
"نزلت هذا اآلية فيمن يعمل هلل وحيب أن حيمد عليه فقد  [110َربّ ه  َأَحًدا{ ]الكهف: 

ب النيب صلى امن أصحعن مصعب عن أبيه قال ظن أيب أن له فضاًل على من هو دونه ف
"إمنا نصر هللا عز وجل هذه األمة  :صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم، فقال النيب

 .(3)بضعائفها ودعوهتم وإخالصهم"
هللا  نوأ ،االستعجال أيضًا نسيان سنة هللا يف العصاة واملكذبنيمن أسباب وجود و 

ر  َما تَ َوعََّده ْم ب ه  إ ىَل َحدّ  تبارك وتعاىل يعطي املكذبني مهلة وميهلهم وال  يهملهم،"فَ ي  َؤخّ 
ع وَن َعْن َضاَلهل  ْم َويَ َتَدب َّر وَن ف يَما ه ْم ف يه  م ْن ن َعم  اّللَّ    تَ َعاىَل َمْعل وم  إ ْمَهااًل ل لنَّاس  َلَعلَّه ْم يَ ْرج 

                                                
 .274، ص4، جتفسري القرآن العظيم( ابن كثري، 1)
 .4600، ص9ج ،زهرة التفاسريزهرة،  و( أب2)
، حتقيق/ عبد الفتاح أبو اجملتىب من السنن )السنن الصغرى(( أخرجه النسائي، أبو عبد الرمحن بن شعيب، 3)

م، كتاب اجلهاد، ابب: االستنصار 1986-ه1406، 2غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط 
 عفائكم".(، وهو عند البخاري بلفظ" هل تنصرون وترزقون إال بض3178ن رقم )45، ص 6ابلضعيف، ج 
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الكفار وال يعجل هلم العقوبة،  ه وكرمه أنه ميهلتفمن فضل هللا ورمح (1)"،فَ َلَعلَّه ْم َيْشك ر ونَ 
"وقرأ هذه اآلية: }َوَربَُّك اْلَغف ور  ذ و الرَّمْحَة   ، قال ابن مسعود:يرتك هلم الفرصة لإلميان والتوبةل

د وا م ْن د ون ه  َمْوئ اًل  َا َكَسب وا َلَعجََّل هَل م  اْلَعَذاَب َبْل هَل ْم َمْوع ٌد َلْن جيَ  ذ ه ْم مب  َوت ْلَك  ۞ َلْو ي  َؤاخ 
[فلو أخذ هللا 59، 58اْلق َرى أَْهَلْكَناه ْم َلمَّا ظََلم وا َوَجَعْلَنا ل َمْهل ك ه ْم َمْوع ًدا{ ]الكهف: 

رها، وألمسك جحاخلالئق بذنوب املذنبني، ألصاب العذاب مجيع اخلالئق حىت اجلعالن يف 
الدواب ولكن هللا أيخذ ابلعفو  تاألمطار من السماء، والنبات من األرض فمات

 .كما يف اآلية السابقة  (2)والفضل"
ألن االستعجال ال يقدم وال  ،الرتيث وعدم االستعجال يف األمور كلهااآلية جب تو ف

حىت ال املستضعف حذره من الظامل واملستكرب  ىوكل ذلك حلكمة ابلغة، ليتوخ ،يؤخر
 لقمًة سائغة بني يديه. يكون

 االعتبار ب س َنن  هللا تعاىل الكونية وما أْودعه من سرّ  عجيب  يف هذا إنَّ جتاه لَ كما 
الفضاء الواسع، لدليٌل قاطع على ضعف التفكري وعدم االتعاظ، حيث أشار القرآن الكرمي 
إىل ضرورة التفكري يف خلق السماوات واألرض، ولنا أن نعترب بتاريخ األمم الغابرة واحلالية، 

ك ودمار، فالعاقل  من اتعظ بغريه، ومن مل يعترب بتلك العرب التارخيية وما أصيبت به من هال
 املسطرة يف القرآن هلو جديٌر أبن حيّ ل به غضب اجلبار .

  

                                                
 .356، ص15، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
 .162، ص14، جتفسري املنري( وهبة الزحيلي، 2)
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 :سابعاملبحث ال
 .التقليد األعمى

 
  

 .التقليد األعمىآاثر خطر املطلب األول: 
  .األمةتقليد األمور السيئة على و  التقليد األعمى املطلب الثاين:
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 بع:سااملبحث ال
 .التقليد األعمى

 .التقليد األعمىآاثر خطر املطلب األول: 
 :التقليد نوعان

التلقيد املشروع: "حيث يكون يف حق العامي الذي ال يعرف طرق األحكام  – 1
الشرعية ويعجز عن معرفتها، وال ميكنه فهم أدلتها ولكن له طلب الدليل الشرعي من املفيت، 

 .(1)املسلم من حقه أن يستوثق من أمر دينه"ألن 
" واجلاهل املقّلد الذي ال بصرية له فهذا ال يكفر وال يفسق، وال ترد شهادته إذا مل 

. قال تعاىل: }إ الَّ اْلم ْسَتْضَعف نَي (2)يكن قادراً على تعّلم اهلدى، وحكمه حكم املستضعفني"
يَلًة َواَل يَ ْهَتد وَن َسب ياًل{ ]النساء:  م َن الرّ َجال  َوالنّ َساء  َواْلو ْلَدان    [.98اَل َيْسَتط يع وَن ح 

التقليد املذموم أو التقليد األعمى: "عبارة عن اتباع اإلنسان غريه فيما يقول أو  -2
يفعل معتقداً للحقيقة فيه، من غري نظر وأتمل يف الدليل كأن هذا املتبع جعل قول الغري أو 

 . (3)فعله قالدة يف عنقه "
إذا قلد اإلنسان غريه يف املعتقد أو العبادة دون علم  شرعي يستند إىل دليل  فوهكذا 

أعمى ألن تقليده انبٌع عن جهل، ولذا حذران رسولنا تقليدًا مقنع  فإنه بذلك يكون مقلدًا 
فيما رواه عنه أبو سعيد اخلدري، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكرمي من هذا التقليد، 

                                                
 م.10/10/2018، اسرتجع بتاريخ dorar.net/aqadia، نواقض اإلميان، املوسوعة العقدية( 1)
دار الوطن للنشر،  ،السنةاإلميان حقيقته خوارمه ونواقضه عند أهل ( عبد احلميد، عبد هللا األثري، 2)

 .292صم، 2003-ه1424، 1الرايض، ط 
 .64، صالتعريفاتاجلرجاين،  (3)
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قال:" لتتبعن سنة من كان قبلكم شربًا بشرب، وذراعًا بذراع، حىت لو دخلوا جحر ضب 
 .(1) ؟ قال: فمن؟"رواه البخاري ومسلملتبعتموهم" قلنا اي رسول هللا، اليهود والنصارى

ومن اآلاثر السلبية للتقليد األعمى تضييع شخصية املسلم ومعتقداته، حبيث يتوقف 
عن اإلبداع واإلنتاج العلمي، وكذلك يسبب لألمة سقوط حضارهتا وهويتها فاملقّلد اجلاهل،  

مٌّ ب ْكٌم ع ْمٌي فَ ه ْم كإسناد الضعيف للضعيف يؤدي إىل إسقاطهما، كما يف قوله تعاىل: }ص  
 [.171اَل يَ ْعق ل وَن{ ]البقرة: 

 ابن عبد الرب يف قصيدته يف ذم التقليد:وميكننا االستشهاد بقول اإلمام 
 اي سائلي عن موضع التقلي             د      خذ عين اجلواب بفهم لب حاضر

                 وادريواصغ إىل قويل وخذ بنصيحيت      واحفظ علي بوادري ون           
 .(2) ال فرق بني مقلد وهبيم                             ة     تنقاد من جنادل ودعائ                                 ر

فمن أسباب عدم إعمال العقل هو "اتباع العوائد وإن فسدت، وإن كانت خمالفة 
ذلك، وهو التقليد املذموم، فإن هللا تعاىل  للحق، واتباع ما كان عليه اآلابء واألشياخ، وأشباه

َْهَدى مم َّا َوَجْدمت ْ َعَلْيه  آاَبءَك ْم قَال وا (3) ذم ذلك يف كتابه ت ك ْم أب  ئ ْ " يف قوله تعاىل: }قَاَل َأَوَلْو ج 
ْلت ْم ب ه  َكاف ر وَن{ ]الزخرف:  َا أ ْرس   [24إ انَّ مب 

احبه للضعف، وتصبح أفكاره وإرادته التقليد نذير شؤم على صاحبه، فهو يقود صف
وعليه تبعًا لغريه، ال يكون صاحب قرار، فشخصيته تذاب قي شخصيات اآلخرين، 

فإن يف أمور  ابطلة فاجملتمع لبنة واحدة وال يقبل التفكك، حبيث ينفرد كل فرد بتقليد غريه 
 هذا يقود األمة إىل الذل واالستضعاف.

                                                
، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: يف صحيحهالبخاري،  أخرجه( 1)

، كتاب العلم، ابب: يف صحيحه(؛ ومسلم، 7320، رقم )103، ص 9"لتتبعن سنن من كان قبلكم"، ج 
 (.6875، رقم )57، ص 8اتباع سنن اليهود والنصارى، ج 

، ، دار املعرفة، بريوتار بسيد املهاجرين واألنصارإيقاظ مهم أويل األبص، نوحاملالكي، صاحل بن الفالين  (2)
 .41، ص م2005-ه1425

، حتقيق/سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن عفان، االعتصام ،اللخميبن موسى بن حممد إبراهيم ( الشاطيب، 3)
 .688، ص 1م، ج1992-ه1412، 1السعودية، ط



130 
 

}فَ َقاَل الضَُّعَفاء  ل لَّذ يَن اْسَتْكرَب وا إ انَّ ك نَّا َلك ْم تَ بَ ًعا فَ َهْل أَنْ ت ْم م ْغن وَن َعنَّا م ْن  :قال تعاىل
في هذه اآلية تبعية للكرباء وتقليد هلم، كما قال ف .[21َعَذاب  اّللَّ  م ْن َشْيء { ]إبراهيم: 

ن أخص خصائص اإلنسان الكرمي "والضعفاء هم الضعفاء، هم الذين تنازلوا ع سيد قطب:
على هللا حني تنازلوا عن حريتهم الشخصية يف التفكري واالعتقاد واالجتاه؛ وجعلوا أنفسهم 

 .(1)تبعا للمستكربين والطغاة"
هذا التقليد هو تقليد اجلاهل للجاهل وهو ال يستند لقاعدة صحيحة تبعا ألصول 

 تقليدا أعمى، وهم على منطق غري صحيح. راسخة ويقينة، اتبعوا السادة والكرباء وقلدوهم
}يَ ْوَم ت  َقلَّب  و ج وه ه ْم يف  النَّار  يَ ق ول وَن  لذلك يستحقون قول هللا تبارك وتعاىل فيهم:

تَ َنا َأطَْعَنا اّللََّ َوَأطَْعَنا الرَّس واَل  َرب ََّنا  ،لُّواَن السَّب ياَل َوقَال وا َرب ََّنا إ انَّ َأطَْعَنا َساَدتَ َنا وَك رَبَاَءاَن َفَأضَ  ،اَيلَي ْ
ْعَفنْي  م َن اْلَعَذاب  َواْلَعن ْه ْم َلْعًنا َكب ريًا{ ]األحزاب:   .[68 - 66آهت  ْم ض 

نسان عندما يصبح ضعيفا ال رأي له يكون سهل اإلنقياد، لذلك يستضعف يف اإلف
العذاب اإلهلي، كما قال شخصيته ورأيه وقرارته، وعندما يتبع السادة والكرباء يستحق هذا 

"واملراد ابلسادة والكرباء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا ميتثلون أمرهم يف الدنيا،  الشوكاين:
ويقتدون هبم، ويف هذا زجر عن التقليد شديد، وكم يف الكتاب العزيز من التنبيه على هذا، 

 .(2)والتحذير منه، والتنفري عنه"
فيها امتهان لكرامة اإلنسان، حيث  نعية رفضا قاطعا، ألرفض اإلسالم التقليد والتبف

}َوقَاَل الَّذ يَن  "استضعفوا" بصيغة املبين للمجهول يف قوله تعاىل: عرب القرآن الكرمي بلفظ
ّللَّ    َوجَنَْعَل َله  أَْنَداًدا اْست ْضع ف وا ل لَّذ يَن اْسَتْكرَب وا َبْل َمْكر  اللَّْيل  َوالن ََّهار  إ ْذ أَتْم ر ونَ َنا َأْن َنْكف َر اب 

إ الَّ َما َكان وا َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا رََأو ا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اأْلَْغاَلَل يف  أَْعَناق  الَّذ يَن َكَفر وا َهْل جي َْزْوَن 
شدة "ويف التعبري بصيغة املبين للمجهول داللة على  ، قال الزخمشري:[33يَ ْعَمل وَن{ ]سبأ: 

مهانتهم ألنفسهم وعدم تقديرهم لكرامتها، فأذلوها مقلدين الذين استكربوا، ويف املقابل كان 

                                                
 .2439، ص 4، جيف ظالل القرآنقطب،  (1)
، دار فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريالشوكاين، حممد بن علي بن حممد،  (2)

 .306، ص 4الفكر، بريوت، بدون طبعة بدون اتريخ، ج
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التعبري عن املستكربين بصيغة املبين للمعلوم، إلظهار تفننهم يف قيادة املستضعفني ابلليل 
 .(1)والنهار"

واجلزاء هنا من جنس أعماهلم، كذلك عملوا وكانت  ،فهم ندموا ملا رأوا العذاب
لذلك كان اجلزاء عمليًا يف  ،أعماهلم تنفيذًا لغريهم يف التبعية العمياء ويف ممارسة الضالالت

 .[33}َهْل جي َْزْوَن إ الَّ َما َكان وا يَ ْعَمل وَن{ ]سبأ:  قوله:
ريان بدون بصرية وعقل حىت نقلد غ وأال ،لذلك جيب علينا أال نتبع غريان تبعية عمياءو 

، فال نكون [179}أ ولَئ َك َكاأْلَنْ َعام  َبْل ه ْم َأَضلُّ{ ]األعراف:  ال نصبح كما قال تعاىل:
ندرك األمور على حقيقتها، وال نفرق بني  أالعن احلق ال نسمعه، ألن ذلك يؤدي بنا  اً صم

 .عقالً وال شرعاً  هال مانع منهذا احلق والباطل واخلري والشر، أما إذا كان التقليد يف احلق ف
  

                                                
 .585، ص 3، جالكشافالزخمشري،  (1)
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 .تقليد األمور السيئة على األمةالتقليد األعمى و : ثاينلااملطلب    
تقليد األعداء يهدم البناء الذي بناه اإلسالم من داخله، وبذلك يتم تعطيل أهداف 
الرسالة احملمدية، فالرسالة ال ميكن أن تلعب دورها الفعلي وحتقق جل أهدافها إال ابلبناء 

 .(1) للمسلماجليد 
وعلى  ،املتنوعةحضارتنا االسالمية خالل حقباهتا إن للتقليد األعمى آاثراً سلبيًة على 

أدى إىل تفكك الدول وهالك الشعوب بسبب التخبط واجلهل احلضارات األخرى، وهذا 
عدم اتباع الرسل قال تعاىل: }َوَما ك نَّا م َعذّ ب نَي َحىتَّ لالذي ساد كرباءهم وسادهتم، وكذلك 

يعذب أحداً  [، فالرسل هم حجة هللا يف األرض، فإن هللا ال15نَ ب َْعَث َرس واًل{ ]اإلسراء: 
حىت تقوم عليه احلجة، ويف هذا زجٌر للمستضعفني الذين قلدوا غريهم يف الضالل واتباع 

 اهلوى.
صلى هللا عليه وسلم ن نبينا الكرمي إو  ،عن تقدمها فالتقليد دمر حضارات وأخر دوالً 

: أتيت رسوَل قال بن حامت خري شاهد على ذلك حذران من تقليد النصارى، وحديث عدي
صلى هللا عليه وسلم ويف ع ن قي صليٌب من ذهب، فقال: اي عدّي، اطرح هذا الوثَن من  هللا

عنقك! قال: فطرحته، وانتهيت إليه وهو يقرأ يف "سورة براءة"، فقرأ هذه اآلية: )اختذوا 
قال قلت: اي رسول هللا، إان لسنا نعبد هم! فقال:  (،أحبارهم ور هباهنم أراباًب من دون هللا

مون ما أحلَّ هللا فتحرّ مونه، وحيلُّون ما حرَّم هللا فتحلُّونه؟ قال: قلت: بلى! قال: أليس حيرّ  
 .(2) "فتلك عبادهتم!

وعليه فإن املسلمني اليوم ولألسف يقلدون الغرب يف أخالقهم وعاداهتم وسلوكياهتم 
 ديننا وفهمناها فهماً صحيحاً. مإذا اتبعنا تعالي موحنن يف غىن عنه

                                                
، موقع ملتقى أهل التفسري، االختالف بني التقليد واالتباعبنخليفة، املنجي،  (1)

https://vb.tafsir.net م.2018 /12/5، اسرتجع بتاريخ 
 .(3095، رقم )278، ص 5، كتاب تفسري القرآن، ابب: ومن سورة التوبة، ج يف سننهأخرجه الرتمذي  (2)

https://vb.tafsir.net/


133 
 

قلدان غريان يف سلوكياهتم السيئة وأخالقهم، فلم ننتفع أبفضل ما عندهم حىت أصبحنا ف
 .(1) حيب دائماً تقليد املنتصر كما قال ابن خلدوناملهزوم  إذأمة مستهلكة وغري منتجة، 

كان املسلمون يف فقد  زدهار احلضارة اإلسالمية مثاًل اعهد  إىلوإذا عدان قلياًل 
يقلدهم، وهذا خبالف واقعنا يف حينها والقوة واملكانة لذا كان الغرب األندلس هلم اهليبة 

احلايل يف تقليد الغرب يف شكلياهتم ومظاهرهم، وما ذلك إال دليل على اهلزمية النفسية، 
"ويصحب هذا كله  :النمر املنعم يقول الدكتور عبد، (2) الذاتوفقدان  وذوابن الشخصية،

وجهنا يف حياتنا توجيها قواي، وأعين به عامل التقليد وحب عامل نفساين قوي، كثريا ما 
احملاكاة لألقوايء، مع عدم املباالة بتقاليدان وآرائنا الدينية والوطنية، وهذا العامل يسيطر على 
حياة األمم الضعيفة املغلوبة على أمرها، كما يسيطر على حياة األفراد الضعفاء سيطرة 

 .(3)ء من حوهلم"جتعلهم يفنون يف شخصية األقواي
يتعرَّض  اجملتمع املسلم اليوم إىل تغريات متسارعة من النواحي السياسية جند أنه 

واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية نتيجة للثورة املعلوماتية واالنفتاح على العامل 
نعدام يف  اخلارجي فالتقليد األعمى يدل على اضطراب يف شخصية املقلد وفقدان إلرادهتا وا

كياهنا حيث  سلك بعض املسلمني من غري إدراك وال وعي وال متحيص هنج الغرب، وأهل 
البدع واألهواء واخلرافات، فعواقب التقليد العشوائي ستْعص ف ابألمة أفرادا ومجاعات بسبب 
 فشوّ  اجلهل وعدم أخذ العلم من العلماء الرابنيني، غري  مكرتثني مبذهب أهل احللّ  والعقد 
من املسلمني كلٌّ يف ختصصه، وبناء عليه فمن اعتمد على حدسه واالعتداد برأيه دون عْلم  
مد  شرعيّ  عنده فيه من هللا برهان فإنَّ عاقبته وخيمة وسيجين عليه تقليده وجهله مبا ال حت 

 عقباه يف الدارين.

                                                
" ابن وحنلته وسائر أحواله وعوائدهأن املغلوب مولع أبدا ابالقتداء ابلغالب يف شعاره وزيه "قال ابن خلدون:  (1)

ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، 
 .184، ص1م، ج1988 –ه 1408، 2، حتقيق/ خليل شحادة، دار الفكر، بريوت، ط األكرب

 ، مقال،يقتالن اإلبداع واالبتكار والرجولةالتشبه والتقليد األعمى الدويش، إبراهيم،  (2)
http://www.alhejaz.net.. 

 .181، ص م1976ه/1396 القاهرة، ، دار غريب للطباعة،وشيوعيةاإلسالم املنعم،  النمر، عبد (3)
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عداء، وال اإلسالم بىن شخصيات هذه األمة فال ينبغي هلا أن تكون اتبعة مقلدة لألف
، ألن اإلسالم جاء ليجعل املسلمني متفوقني يف مجيع موالية هلا حبيث جتعلها مثلها األعلى

 .ستضعافنا وهنب خرياتناابلغريان أن نسمح اجملاالت وال ميكن 
وهبذا خنتم الكالم عن الفصل األول وننتقل إىل الفصل الثاين وهو سبل عالج 

 .االستضعاف يف القرآن الكرمي.
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 :لثالفصل الثا
 .سبل عالج االستضعاف يف القرآن الكرمي

 
 .التمسك ابلعقيدة واتباع شرع هللا: املبحث األول

 .احلرية واحلكم الرشيدالثاين:  املبحث
 املبحث الثالث: االحتاد ومجع الكلمة.

 املبحث الرابع: ترك الوهن والضعف واالستكانة.
 املبحث اخلامس: اهلجرة.

 السادس: اجلهاد يف سبيل هللا.املبحث 
 املبحث السابع: تفعيل احلوار مع اآلخر.

 املبحث الثامن: إعداد جيل مستقيم يف األمة اإلسالمية.
 املبحث التاسع: نشر ثقافة االستبشار والتمكني يف األرض.
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 :لثالفصل الثا
 .سبل عالج االستضعاف يف القرآن الكرمي

 :املبحث األول
 .ابلعقيدة واتباع شرع هللاالتمسك 

 
 .العلم ابلعقيدة الصحيحةالرتكيز على املطلب األول: 
   السلطة اليت حتمي العقيدة.املطلب الثاين: 
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 :املبحث األول
 .اتباع شرع هللاالتمسك ابلعقيدة و 

 .العلم ابلعقيدة الصحيحةالرتكيز على املطلب األول: 
يف ظّل هذه الظروف اليت متر هبا أمتنا اإلسالمية من كثرة انتشار الطوائف الضالة 
واملنحرفة عقائداًي ألسباب  كثرية، منبعها اجلهل والتطرف واالنفتاح الزائد على حضارات 

هذا يقتضي حتّرك األمة اإلسالمية إىل تعريف اجملتمع ابلعقيدة الصاحلة املستوحاة و الغرب، 
 الوحي.من 

يتوخى احلذر من العقائد أن الفرد املسلم الطموح الغيور على عقيدته ودينه،  وهذا يدعو
الضالة فيعمل على تصحيح العقيدة السليمة وبذلك يتحقق اهلدف املنشود وهو 

 االستخالف يف األرض.
التمسك بكتاب هللا وسنة رسوله واالعتصام هبما هو أمر من هللا عز وجل، قال تعاىل: 

يًعا َواَل تَ َفرَّق وا{ ]آل عمران: } َْبل  اّللَّ  مجَ  م وا حب   [.103َواْعَتص 
وحىت تعيش األمة يف منأى عن االستضعاف والذل واهلوان، فعليها ابلتمسك 
واالعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله، فالتمسك ابلعقيدة الصحيحة يعصم األمة وينقذها 

ام، ويدفعها إىل االلتجاء والتحاكم إىل شرع هللا وحيميها من الفنت، ومن الفرقة واالختص
 تعاىل، إلسعاد األمة.

وقد ذكر املغراوي أن: "هذه العقيدة مرتبطة ارتباطًا ال انفكاك له منذ بداية النبوة وإىل 
أن تقوم الساعة، فالذي يرجع إىل الكتب السماوية كلها، جيدها كلها على منهج واحد يف 

فكلها تصب يف مصب واحد، وكلها جتري من منبع واحد،  ابب العقيدة، وال ختتلف،
وبنهر واحد، فكلهم يف دعوهتم إىل التوحيد كانت كلمتهم كلمة واحدة، فلهذا مجيع 
املواقف، ومجيع املناظرات، ومجيع ما وقع من األنبياء مع أممهم يف اجلدال جتده كله كالماً 

ا، فالذي يستعرض مواقف األنبياء واحدا، وكله على منهاج واحد، ال خيتلف هذا عن هذ
ابتداًء من نوح الذي بدأت اخلصومة من عهده وإىل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم جيد 
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هذا األمر، وحدة متكاملة، ال خيتلف نيب عن نيب أبدًا يف كل األصول، ويف كل العروض، 
 .(1)ويف كل املناهج"

حياة الطيبة والعيشة السعيدة واهلنيئة يف واالعتصام ابلعقيدة واتباع شرع هللا هو سبٌب لل
يب وا ّلل َّ  َول لرَّس ول  إ َذا َدَعاك ْم ل َما حي ْي يك ْم{  الدارين لقوله تعاىل: }اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا اْسَتج 

[، ويف الطربي: "للحرب الذي أعزكم هللا هبا بعد الّذل، وقّواكم بعد الضعف، 24]األنفال: 
، ومن يرتك شرع هللا يذل ويستضعف ويكون عرضة (2)من عدوّكم بعد القهر"  ومنعكم هبا

 للهوان، فهو يضل وينحرف ويزيغ.
يف عصر استضعاف، لكنه  أفضل الصالة وأمت التسليمفي الفرتة املكية كان نبينا عليه ف

 ةثالثستغرق منه اجعل مهه اإلنسان وبدأ بتغيري األفكار والعقائد والتصورات، وكل ذلك 
 .(3) عميقاً عشر عاماً، حىت يكّون جيالً يؤمن ابهلل إمياانً 

القضية األساسية واحملورية اليت جيب الرتكيز عليها يف تراث عقيدتنا هو قول "ال إله إال و 
، ألهنا منهاج حياتنا فيكون مؤمنًا يف فكره ومعتقداته وأقواله، فالبناء والعمل مبقتضاها هللا"

 .(4) أبكملهان حىت تستنهض األمة مطلوب خاصة لإلنسا
"إن  فإذا آمن اإلنسان ابهلل حقاً، فإنه يرفض الذل واالستضعاف، يقول سيد قطب:

عام لتحرير اإلنسان يف األرض من العبودية للعباد، ومن العبودية هلواه  إعالنٌ هذا الدين هو 
إبعالن ألوهية هللا وحده سبحانه وربوبيته للعاملني، إن إعالن ربوبية هللا وحده  كأيضًا وذل

 .(5)للعاملني معناها الثورة على حاكمية البشر يف كل صورها وأشكاهلا وأنظمتها وأوضاعها"
ول والعمل واإلقبال على هللا يف مجيع أمور احلياة يضمن لألمة اإلخالص يف القإن 

ال بد لنا من اإلعداد املادي فجمدها وعزهتا، وإذا أعددان اإلنسان معنوايً، عقداًي وفكراًي 

                                                
 ( املغراوي، حممد بن عبد الرمحن، جهاد السلف يف حفظ العقيدة، مقال من موقع األلوكة،1)

www.alukah.net/sharia/0/32992، م.26/6/2018 اسرتجع بتاريخ 
 .465، ص13، ججامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي، 2)
دار اجلندي للنشر والتوزيع،  ،فقه االستضعاف يف ضوء السرية النبوية يف العهد املكي كامل،  رابع،( 3)

 .74صم، 2017 –ه 1438، 1القدس، ط 
 .74( رابع، املرجع السابق، ص 4)
 .66-57، صمعامل يف الطريق، قطب (5)
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}َوأَع دُّوا هَل ْم  قال تعاىل: ابألمة فعلياً من أي ذل واستضعاف،أيضاً حىت نستطيع أن ننهض 
 .[60 ق  وَّة  َوم ْن ر اَبط  اخْلَْيل  ت  ْره ب وَن ب ه  َعد وَّ اّللَّ  َوَعد وَّك ْم{ ]األنفال: َما اْسَتطَْعت ْم م نْ 

"أي أعدوا ألعدائكم الكفار الساعني يف هالككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة،  
أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع األسلحة، وحنو ذلك مما يعني على 

 .(1)قتاهلم"
أفضل الصالة وأمت هذا اإلعداد يكون على مراحل وخطوات كما فعل نبينا علينا و 

يف مجيع تشريعاته، فاملسلم ال يستطيع أن يتفوق على عدوه إال ابإلعداد الكامل،  التسليم
ل  السََّماَء َعَلْيك ْم  قال تعاىل: م ْدرَارًا َويَز دْك ْم ق  وًَّة إ ىَل }َواَيقَ ْوم  اْستَ ْغف ر وا َربَّك ْم مث َّ ت وب وا إ لَْيه  ي  ْرس 

 .[52ق  وَّت ك ْم َواَل تَ تَ َولَّْوا جم ْر م نَي{ ]هود: 
صها من االستضعاف إال بعقيدة راسخة قوية، يال ميكننا النهوض ابألمة وختلفهكذا و 

لذا كانت املرحلة املكية مرحلة بناء للعقيدة، وهذا ال يعين الرتكيز عليها وحدها، بل ال بد 
 .(2) وعملأن يتبعها العمل يف خمتلف اجملاالت، فإن اإلميان قول 

إن املستضعف إذا ترسخت العقيدة الصحيحة يف قلبه فإنه ال خياف من هتديدات 
يف قصة سحرة  جاءبل ينقلب عليه ويتحداه ألنه رأى احلقيقة بعينها وهذا ما  ،املستكرب
وسى عليه السالم، قال تعاىل: }قَال وا َلْن ن  ْؤث َرَك َعَلى َما َجاَءاَن م َن مب الذين آمنوافرعون 

نْ َيا{ ]طه:  ي َهذ ه  احْلََياَة الدُّ َا تَ ْقض  [، أي 72اْلبَ يّ َنات  َوالَّذ ي َفطََراَن فَاْقض  َما أَْنَت قَاض  إ منَّ
موسى، وأقسموا ابلذي على صحة عقيدة الدالة الرباهني واألدلة القاطعة لن نقدمك على 

أجرًا إن هم انتصروا على موسى ووعدهم بذلك،  فرعون بعد ما كانوا يطلبون من همفطر 
 لكن ملا انكشفت احلقيقة قالوا اقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا.

فيجب على األمة اإلسالمية أن تنهض من سباهتا العميق وأن تعمل على إعداد وختريج 
متمسك  ابلعقيدة الصحيحة وقادر على محايتها من كل  ظامل  مستبد يستضعف جيل  قوي  

لمالة الرخاء واشعبه وقومه وبذلك يعمُّ األم هبذه املهمة الصعبة األمة وإن مل تقم  ،زدهار والسّ 
                                                

 .324، ص1، جتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان( السعدي، 1)
، حتقيق/ عبد هللا الرتكي، وشعيب األرنؤوط، شرح العقيدة الطحاويةاحلنفي، بن حممد، (ابن أيب العز، علي 2)

االستضعاف وأحكامه يف الفقه ؛ وانظر املشوخي، زايد، 474ه، ص1413، 2مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 .135، صاإلسالمي
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تَ تَ َولَّْوا َيْستَ ْبد ْل فإن هللا تعاىل قادٌر على استبداهلا بقوم  أفضل منا، كما قال تعاىل: }َوإ ْن 
  [.38قَ ْوًما َغرْيَك ْم مث َّ اَل َيك ون وا أَْمثَاَلك ْم{ ]حممد: 
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 .السلطة اليت حتمي العقيدة: يناملطلب الثا
 محاية تضافر السلطة معت، أن ا، ونعاجلهبني الناس ال بد لنا حىت نقّوم ضعف العقيدة

السلطة اليت حتمي العقيدة من  وتقمع الباطل، العقيدة، السلطة اليت تدافع عنها، وتنفذ احلق
، فإن هللا (1) وقوهتاعبث العابثني ومكر املاكرين، حىت يعيد هللا هلذه األمة عزها ومكانتها 

 .ابلقرآن عابلسلطان ما ال يز  عليز 
، ف قد قيض هللا فالعلم والسلطة إذا كاان معًا ترتفع راية الدين وتصبح يف عز  وأمان 

سبحانه وتعاىل لألمة اإلسالمية يف كلّ  عصر من العصور علماء ودعاة خملصني ومصلحني 
 قادرين على تبليغ هذا الدين ونشر العقيدة الصحيحة على أكمل وجه.

نشاء منابر إسالمية، وقنوات  فضائية لبثّ  لذلك يتطلب من اجلميع تظافر اجلهود إبو 
العقيدة الصحيحة، ومن خالل تلك الوسائل نستطيع أن نقضي على ما يثار ضد عقيدتنا 

تباعهم، وبتلك اجلهود تتمكن األمة من إعادة جمدها ورفعتا أمن شبهات  من قبل الغرب و 
ا مواقعهم يف دفع أهل لمصلحني أن يتبوؤ ل فال بد من بعد ما أصيبت ابلذل واالستضعاف،

الباطل لتنجو البشرية من شرهم وكيدهم، وهكذا احلياة سجال بني نوعني من البشر، أهل 
احلق وأهل الباطل، وهللا سبحانه وتعاىل مل يرتك عباده مهاًل بل أقام عليهم احلجة مببعث 

 قال تعاىل:األنبياء عليهم السالم، الذين بينوا احلق وأكدوه فكانوا حجة على خلقه لذلك 
{ ]النساء:  ر يَن َوم ْنذ ر يَن ل َئالَّ َيك وَن ل لنَّاس  َعَلى اّللَّ  ح جٌَّة بَ ْعَد الرُّس ل   "[165}ر س اًل م َبشّ 

(2). 
وعلى السلطة أن حتمي العقيدة بكل ما أوتيت من وسائل كنشر العلم وتقوية اجلانب 

سالح املؤمن إميانه ولنا يف رسولنا العسكري، إذا خشيت األمة بطش العدو وكيده، ألن 
، دة مع قوة اإلميان تغلب كل قوة  الكرمي أسوة حسنة، كما يف غزوة بدر  فإن قلة العدد والع

قال تعاىل: }َواذْك ر وا إ ْذ أَنْ ت ْم قَل يٌل م ْسَتْضَعف وَن يف  اأْلَْرض  خَتَاف وَن َأْن يَ َتَخطََّفك م  النَّاس  
[، وقال تعاىل: 26ك ْم ب َنْصر ه  َوَرزََقك ْم م َن الطَّيّ َبات  َلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن{ ]األنفال: َفآَواك ْم َوأَيَّدَ 

                                                
 .27و 26، ص مظاهر ضعف العقيدة( الفوزان، 1)
 .332م، ص2008 ،1األردن، ط -، املكتبة الوطنية، عمان حنو جيل قرآيناجملايل، حممد،  (2)
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[، 123}َوَلَقْد َنَصرَك م  اّللَّ  ب َبْدر  َوأَنْ ت ْم أَذ لٌَّة فَات َّق وا اّللََّ َلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن{ ]آل عمران: 
قال تعاىل: }َوأَع دُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم انب العسكري مطلوب أيضًا من األمة اإلعداد يف اجلو 

وكلمة قوة منّكرة [ 60م ْن ق  وَّة  َوم ْن ر اَبط  اخْلَْيل  ت  ْره ب وَن ب ه  َعد وَّ اّللَّ  َوَعد وَّك ْم{ ]األنفال: 
نه، ة مطلٌب شرعٌي ال غىن للمسلم عفإعداد القوة العقلية والبدني ،هنا وهي تفيد العموم

، حىت يعرف املستضعفون كيف حيمون والعسكريةوأعدوا هلم أنواع القوة العقلية والبدنية 
أنفسهم وحيمون عقيدهتم ويكون السلطان قد تكفل هلؤالء املستضعفني بتوفري كل أنواع 

حتقيق وإعداد القوة الداخلية واخلارجية اليت حيتاجها حنتاج وحىت يتمكن من ذلك ، القوة
 .(1) األرضللقضاء على االستضعاف وحتقيق االستخالف يف  ،ن كيان عقيدهتماملدافعون ع

  

                                                
 .299-298، صمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرمي( أوعيشة، مصطفى، 1)
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 الثاين:املبحث 
 .دور احلرية يف حتقيق الشهود احلضاري

 
 .منهج القرآن الكرمي يف بيان احلرية وغرسها يف نفس اإلنساناملطلب األول: 
 . أثر احلرية يف النهضة والشهود احلضاري لألمةاملطلب الثاين: 

 .م2030قطر احلرية والشهود احلضاري رؤية املطلب الثالث: 
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 :الثايناملبحث 
  دور احلرية يف حتقيق الشهود احلضاري

 .منهج القرآن الكرمي يف بيان احلرية وغرسها يف نفس اإلنسان: األولاملطلب 
الكائنات احلرية هي:" اخلروج عن الرق، وعند أرابب احلقيقة هي اخلروج عن رق 

وقطع مجيع العالئق واألغيار وهي أعلى مراتب القرب، وحرية العامة: هي اخلروج من رق 
الشهوات، وحرية اخلاصة: هي اخلروج عن رق املرادات والرسوم واآلاثر لفناء إرادهتم يف إرادة 

 .(1)احلق وامنحاقهم يف جتلي نور األنوار"
ممارسة أفعاله وأقواله وتصرفاته إبرادة  وهي"ما مييز اإلنسان عن غريه ويتمكن هبا من

 .(2)واختيار من غري قسر وال إكراه ولكن ضمن حدود معينة"

إن اخلالفة اإلسالمية الراشدة هي اليت تبىن على منهج قومي يتسم ابلعدل وإحقاق 
 احلق وبذل املعروف ونشر الدين، ويشرتط يف احلاكم أن يكون تقيًّا ديّناً عارفًا أبحوال رعيته

وظروفهم املادية واملعنوية، وابملقابل جيب على الرعية طاعته يف املعروف وااللتفاف حوله 
 إلخراج األمة من ربقة االستضعاف واهلوان إىل دائرة العزّ  التمكني.
مان ومكان، ألن تعاليمه رسم لنا القرآن الكرمي منهج حياة  متكامل صاحل لكل ز 

ثل وثيقة جوهرها آن والسنة، متاحلرية يف القر ف"ة والنبل، تغرس يف نفوس األمة الشهامرابنية و 
وروحها حترير اإلنسان ابملعىن الكامل والواسع والعميق للكلمة، فعلى املستوى الفكري 

يف قوله تعاىل: }اختََّذ وا َأْحَباَره ْم َور ْهَباهَن ْم  (3)والعقائدي هاجم القرآن الكرمي عقائد الكهانة"
ًدا{ ]التوبة:  يَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أ م ر وا إ الَّ ل يَ ْعب د وا إ هَلًا َواح  [، كما 31أَْراَباًب م ْن د ون  اّللَّ  َواْلَمس 

                                                
، دار جامع العلوم يف اصطالحات الفنون )دستور العلماء(( القاضي، عبد النيب، بن عبد الرسول نكري، 1)

 .24، ص2م، ج2000ه،1421، 1الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط
؛ وانظر محدان، إايد، 39م، ص2014، 1، دار الفكر املعاصر، طحق احلرية يف العامل( الزحيلي، وهبة، 2)

 م.2009، يناير77، دراسات دعوية، العدد مظاهر احلرية الشخصية والعامة يف اإلسالم
احلرايت الشخصية مقصد احلرية يف الشريعة اإلسالمية رؤية يف املوازانت بني ( مشام، بشري عبد العايل، 3)

م، 2008أغسطس  -ه 1429، شعبان 12، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد واملصاحل العامة
 .11ص



145 
 

 إ ْكرَاَه يف  تعاىل: }اَل قال  ،رفض القرآن الكرمي صراحًة أن يكره اإلنسان على اعتقاد ما
 [.256الدّ ين { ]البقرة: 

نها القرآن الكرمي للناس حريتهم وحقهم يف التعبري، ألن ومن أهم القضااي اليت ضم
ألن هللا كّرمه هبذا الدين فيصبح لديه  ،اإلسالم دين العدل حبيث يعطي لإلنسان قيمته

اإلسالم يوقظ اإلنسان "إن  ذلك بقوله: إىلوقد نّوه سيد قطب  ،الوعي الكامل ملكانته
واإلسالم خياطب العقل أواًل، وخياطب فيصبح لديه الوعي الكامل مبكانته، ليشعر بيقمته، 

اإلرادة بعد ذلك، خياطب العقل ليعرف آفاقه وحدوده وينفتح للتلقي من معامل العطاء 
ما  اإلهلي، وخياطب اإلرادة لتوجه عمل اإلنسان لتحقيق هدف وجوده، وحترره من عبودية

 .(1)سوى املعبود احلق"
وبعث هللا سبحانه وتعاىل الرسل إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، ومن العبودية 
إىل احلرية، ومن اخلضوع لغري هللا إىل عبادة هللا تعاىل والتذلّل واخلضوع له سبحانه، لذلك  

 نفوس البشر حىت معىن احلرية يف جهودهم لتعميقكّرس األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم 
صلى هللا عليه  ، وقد ختم هللا تعاىل األنبياء برسالة حممد(2) وحدهال يكونوا عبيدًا إال هلل 

 ليتمم لألمة مكارم األخالق وفق منهج القرآن الكرمي. وسلم
وعندما استجاب املسلمون لنداء رهبم، وأشاعوا احلرية فيما بينهم يف بداية عهد النبوة،  

"أسعَد األمم حبظوظ احلرية املتاحة هلم، بينما كان الروم والفرس مجاهرياً  ها:كان العرب وقت
من العبيد الذين تعودوا االحنناء للحكام والسجود للملوك وضياع الشخصية يف ظل 
سلطات عمياء وأوامر ليس عليها اعرتاض، ووسط هذا اجلو شقت رسالة اإلسالم طريقها 

وية ألولئك العرب األحرار  اليت ال بد منها، ومن الفطر الق صعدا مل تثنها املعوقات الطبيعية
نطالقة اليت عصفت ابحلكومات املستبدة وبدلت األرض غري األرض، والناس غري كانت اال

                                                
 .309، صمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرمي( أوعيشة، مصطفى، 1)
، دار  املنظور القرآيناحلرية وأثرها يف الشهود احلضاري لألمة اإلسالمية يف( الغريب، رمضان مخيس زكي، 2)

 .83م، ص2015 –ه 1436، 1مصر، ط  –املقاصد، القاهرة 



146 
 

الناس، ذلك أنه يستحيل أن يتكون يف ظل االستبداد جيل حمرتم، أو معدن صلب، أو 
 .(1)خلق مكافح"

 تمن غريه، وال غريه أفضل منه، كائنا ما كانفالفرد ال جيب أن يشعر أنه أقل 
مكانته، ألن ذلك الشعور يعين االنتقاص من حرية التعبري عند من يشعر ابلدون وجتاوز 

 .(2) ابلرفعةحرايت الغري ومصادرهتا عند من يشعر 
كان أحسن الناس خلقًا لذلك   أفضل الصالة وأمت التسليموإن رسولنا عليه      

{ ]القلم: مدحه الباري يف ق [، ووصفته السيدة 4وله تعاىل: }َوإ نََّك َلَعَلى خ ل ق  َعظ يم 
 وقال صلى هللا عليه وسلم عن نفسه: (3)" كان خلقه القرآن" عائشة رضي هللا عنها بقوهلا:

، فكان يالطف الناس وخيالطهم ويفرح أبفراحهم وحيزن (4)"إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"
 ل نفسه منزلة أحدهم، وال يقبل أن يتمّيز عليهم مبال  أو نفوذ.ألحزاهنم، فكان ينزّ 

حيث كان  ابلنيب صلى هللا عليه وسلموسار اخللفاء الراشدون على هذا املنهج أتسيًا 
اَي أَي َُّها النَّاس  »أول ما أعلنه اخلليفة الراشد أبو بكر الصديق، يف خطبته املشهورة أما بعد: 

دْ  ، الصّ  ، َوإ ْن َأْحَسْنت  َفَأع ين وين  َرْي ك ْم، فَإ ْن َضع ْفت  فَ َقوّ م وين  ق  إ يّن  َقْد و لّ يت  َعَلْيك ْم َوَلْست  خب 
َيانٌَة، الضَّع يف  ف يك م  اْلَقو يُّ ع ْند ي َحىتَّ أ ز يَح َعَلْيه  َحقَّه  إ ْن َشاَء اّللَّ ، أََمانٌَة، َواْلَكذ ب  خ  

ْنه  احلَْقَّ إ ْن َشاَء اّللَّ ، اَل َيدَع  قَ ْوٌم اجلْ َهاَد يف  َسب   يل  َواْلَقو يُّ ف يك م  الضَّع يف  ع ْند ي َحىتَّ آخ َذ م 
ْلَفْقر ، َواَل َظَهَرْت اّللَّ  إ الَّ َضَرهَب م   َشة  يف  قَ ْوم  إ الَّ َعمَّه م   -أَْو قَاَل: َشاَعت   -اّللَّ  اب  اْلَفاح 

 .(5)«اْلَباَلء ، َأط يع وين  َما َأطَْعت  اّللََّ َوَرس وَله ، فَإ َذا َعَصْيت  اّللََّ َوَرس وَله  َفاَل طَاَعَة يل  َعَلْيك مْ 

                                                
 وانظر .236ص ،1ج ه،1418، 2دار القلم، دمشق، ط  ،قذائف احلق( الغزايل، حممد السقا، 1)

 .195، صالطغيان دراسة قرآنيةصوافطة، 
 . 12 ، صاإلسالميةمقصد احلرية يف الشريعة ( مشام، بشري عبدالعايل، 2)
، رقم 3050، ص 8، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي هللا عنه، ج مسنده( أخرجه أمحد، يف 3)

(25240.) 
، ص 10، كتاب الشهادات، ابب: بيان مكارم األخالق ومعاليها، ج السنن الكربى( أخرجه البيهقي، يف 4)

 .20782، رقم 323
، 1حتقيق/ علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، ط ، البداية والنهاية ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل،( 5)

 ، وقال ابن كثري: وهذا إسناد صحيح.269، ص 5جم، 1988 –ه 1408
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التحلي ابألخالق احلسنة وترك املراء واجلدال والتلطف إن اإلسالم بىن دعوته على و 
للناس وإرشادهم ابحلكمة واملوعظة احلسنة كما أشارت إليه اآلية: }ادْع  إ ىَل َسب يل  رَبّ َك 

لَّيت  ه َي َأْحَسن { ]النحل:  حلْ ْكَمة  َواْلَمْوع ظَة  احلََْسَنة  َوَجاد هْل ْم اب  [، مع مراعاة ترك 125اب 
َأاَن »واجلدال طمعًا فيما أعد هللا تعاىل ملن ترك اجلدال بقوله صلى هللا عليه وسلم:  املراء

َرَك َزع يٌم ب بَ ْيت  يف  َرَبض  اجلَنَّة  ل َمْن تَ َرَك امل رَاَء َوإْن َكاَن حم  قًّا، َوب بَ ْيت  يف  َوَسط  اجلَنَّة  ل َمْن ت َ 
 .(1)«أَْعَلى اجلَنَّة  ل َمْن َحسََّن خ ل قه الَكذ َب وإْن َكاَن َماز حاً، وب بَ ْيت  يف  

جناح  دعوته بنقل  األمة من االستضعاف وهذا أسلوٌب انجٌح إذا استخدمه الداعية إل
 واالستعباد واملهانة إىل اجملد  والتمكني  إلقامة راية الدين وفق منهاج النبّوة احملمدية. 

وبىن يف نفوسهم الرغبة يف أن يكونوا أحرارا ، ةإن القرآن الكرمي رَب أتباعه على احلريو 
فني هلم، كما خرج سحرة فرعون من أابة، ال خيضعون لظلم، وال أيهبون ابلطغاة، واملستضع  

موسى عليه السالم كما  وقبوهلم بشريعةقة االستعباد إىل احلرية ابقتناعهم بدين هللا تعاىل بر 
لم الواردة يف القرآن الكرمي، بسبب اقتناعه وهذا النموذج األمثل حلرية املسذكران سابقاً، 

بذلك الوحي اإلهلي الذي هو سبيل لألمة للتخلص من االستضعاف وربقة الظلم 
 .(2) واالستضعاف

  

                                                
 (.4800، رقم )253، ص 4كتاب األدب، ابب يف حسن اخللق، ج   السنن،( أبو داود، يف 1)
 .61ص، املسلمة يف املنظور القرآيناحلرية وأثرها يف الشهود احلضاري لألمة ( الغريب، 2)
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 .أثر احلرية يف النهضة والشهود احلضاري لألمة: الثايناملطلب 
 تؤهله اليت إن هللا خلق اإلنسان واستخلفه يف األرض واستعمره فيها ومنحه الصفات

اليت كّرمت اإلنسان وجعلته  الرسالة اخلالدةحباه ابإلسالم وكذلك ، لتحقيق هذه اخلالفة
منوذجًا قادرًا على اإلبداع والشهود احلضاري مبفهومه الواسع، قال تعاىل: }ه َو الَّذ ي َخَلَق أ

يًعا مث َّ اْستَ َوى إ ىَل السََّماء  َفَسوَّاه نَّ َسْبَع مَسَاَوات  َوه َو ب ك لّ  َشْيء   َلك ْم َما يف  اأْلَْرض  مجَ 
 .(1)ستمتاع [، لالعتبار واالتعاظ واال29َعل يٌم{ ]البقرة: 

واإلسالم حرص على حرية التعبري وحرية الرأي يف اختيار احلاكم وذلك بنظام الشورى 
 "قاعدات ط بضوابط الشرع املعروف يف فقه احلكام، حيث قال يف ذلك رشيد رضا:نضبامل

احلرية واالستقالل، مها األساس الذي قام عليه بناء اإلسالم، وإن علماء الشعوب الشمالية 
ادت يف هذا العصر، يعرتفون أبهنم أخذوا هاتني املزيتيني )استقالل الفكر واإلدارة(، اليت س

 .(2)عنا وأقاموا بناء مدنيتهم عليهما"
نَ ه ْم{ ]الشورى:  [، إن اإلسالم قرر أمهية الشورى 38قال تعاىل: }َوأَْمر ه ْم ش وَرى بَ ي ْ

ضتها، وشهودها احلضاري، وما هلا من مكانة  عظيمة لضرورة توحيد األمة يف سبيل هن
لك إرادة حرية القرار والتعبري بذلك حتصل األمة على واقع  حضاري  ملموس من خالل متو 
 .(3) القراريصبح لديها ابلتايل إرادة متلك من خالهلا و 

كانت قائمة على مبدأين حرية الرأي ذكرت يف القرآن،   هناك مملكةومن املعلوم أن 
هنا وقفت على سنن امللوك وطرائقهم مع ألزدهار، الرقي واالمتكنت من ضمان واملشورة، 

فهم حبسب منطوق هذه [، 34}َوَجَعل وا َأع زََّة َأْهل َها أَذ لًَّة{ ]النمل:  املمالك إذا دخلوها:
هنم، ويشيعون فيهم الفساد والدمار ، يستعبدون األحرار ويستضعفوهنم ويذلو اآلية الكرميه

                                                
 .74، صاحلرية وأثرها يف الشهود احلضاري ( الغريب،1)
، احلضارياحلرية وأثرها يف الشهود ، وانظر الغريب ؛74-73، ص5، جتفسري املناررضا، رشيد ( 2)

 .70ص
 .100، صاحلرية وأثرها يف الشهود احلضاري، ( الغريب3)
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ؤساء وامللوك أذلة صاغرين مستضعفني عند هؤالء الر  وينتهكون احلرمات، وبذلك يصبح
 .(1) املفسدين

احلر يسعى حلقه ومصلحته املشروعه دون أن حيول بينه وبينها مثة حائل، طاملا أن و 
 روعة.سعيه حنو استيفاء حقه ليس عدواان على حق الغري ومصلحته املش

إذا أردان أن نكون جمتمع األحرار فعلينا أن نتحمل األذى الذي حتمله سلفنا من ف
الصحابة، وعلينا أن نعلو أبنفسنا فوق شهواتنا ورغباتنا الدنيئة، كما علينا أن هنجر الضعف 

سفاف، ووضع األشياء يف غري مواضعها، علينا غار واإلصوالعطالة، واإلمهال والسرف، وال
 الشر عن بعضنا، أو منس كرامتنا.أن نكف 

لكي ننال حرايتنا علينا من أداء واجباتنا والتماس مرضاة هللا تعاىل وحده يف عملنا 
وحياتنا، فال نلوث حياتنا ابلسلطة واملال والعالقات احملرمة وال نتهاون مع الباغي أو الظامل، 

 أو نتهاون يف احلكم ابحلق والشرع والعدل.
التايل يستطيع أن حيفظ بف ،احلياة الصعبة قليل بنفسه كثري إبخوانهنسان يف خضم إلاف

 حريته وكرامته وحتقيق أمنياته.
وإن كبت احلرايت وإذالل الشعوب واستضعافها من قبل أهل احللّ  والعقد  مؤذٌن 
ابهنيار حضارهتم، وطمس معاملها، وعدم متكنها من مسايرة دول العامل اليت تشهد شهوداً 

ملموسًا إىل حنو  أفضل، وبناًء على ذلك فإن األمة حتتاج إىل هنضة  وشهود  حضارايًّ 
  حضاري لتلحق ابلركب مستبدلًة االستضعاف ابلعزّة والقّوة.

                                                
 .104، صالسابقاملرجع ( الغريب، 1)
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 .م2030قطر احلرية والشهود احلضاري رؤية : الثالثاملطلب 
الرأي، كما حيرتم تنوع الثقافات و يؤكد على حرية التعبري قطر دولة إن دستور 

 اً هو بذلك حيافظ على اخلصائص الوطنية واإلقليمية، كما أن له دور فتالف األداين، اخو 
 .(1) واالحرتاميف تعزيز التسامح الديين والسالم  فعاالً 

تعزز الكرامة و هذه املبادئ األخالقية والقيم املعنوية، تضمن حقوق اإلنسان، و 
البشرية، اليت حتقق هلا السيادة الوطنية يف مجيع املصاحل الدينية والثقافية واالجتماعية 

 .(2) لتطويرها وقواننيَ  قواعدَ   هلاعتْ وضَ  حيثواللغوية، 
م اليت أطلقها 2030الشهود احلضاري لدولة قطر واضح بكل قوة من خالل رؤية و 

، لتكون خارطة واضحة ورعاه حفظه هللاالشيخ محد بن خليفة بن محد أل اثين األمري الوالد 
جنازات اليت حتقق إطالقها إىل األمام من خالل املوازنة بني اال يفملستقبل قطر، واليت هتدف 

تشكل منارة توجه  نسانية، وهذه الرؤيةالنمو االقتصادي وبني مواردها البشرية والطبيعية واإل
تطور البالد االقتصادي واالجتماعي والبشري والبيئي يف العقود املقبلة، حبيث يكون مشوليا 

 .(3) حياهتمواملقيمون فيها، يف خمتلف جوانب ويستفيد منه مواطنو قطر 
هذا الشهود احلضاري يبدو جليًا يف مجيع مظاهر احلياة سواء كان على املستوى و 

االقتصادي أو االجتماعي أو التعليمي، وكل هذا الشهود احلضاري واملشاريع التنموية هي 
 .تطلعات من أجل غد ومستقبل مشرق لدولتنا احلبيبة قطر

 
 

                                                
( احلمادي، املهندي، السكرتري الثاين لدولة قطر لدى البعثة الدائمة جبنيف، مقال يف جريدة الراية القطرية 1)

. اسرتجع بتاريخ http://www.raya.com"، حرية الرأي والتعبري حق يكفله الدستوربعنوان "
 م.1/10/2018

 ( احلمادي، املهندي، املرجع السابق.2)
اسرتجع بتاريخ  .https://www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/pages/default.aspx، م2030وثيقة رؤية قطر( 3)

 م.5/9/2018

http://www.raya.com/
https://www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/pages/default.aspx
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حلرية املتاحة احملفوظة لكّل فرد  يف قطر ترفع األمة ومتنع استضعافها وتسلط وهذه ا
 الظاملني عليها، وهذا وجٌه مشرٌق لدولة قطر وبه يكون هلا قصب  السبق حمليًّا وعامليًّا يف

العليا مما يضعها يف مصاف الدول احلرة اليت حتقق الكرامة لكل من  ئتطبيق هذه املباد
   .يقطن أرضها
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 الثالث:املبحث 
 .االحتاد ومجع الكلمة

 
 .قيام األمة بدورها األساسياملطلب األول: 
  . السمع والطاعة للحاكم يف غري معصية هللااملطلب الثاين: 
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 :الثالثاملبحث 
 .االحتاد ومجع الكلمة

 .قيام األمة بدورها األساسي: األولاملطلب 
رين صراحًة يف كتابه العزيز يف آية آل  إن عصمة األمة ووحدهتا ال تتم إال أبمرين مذكو 

يًعا َواَل  َْبل  اّللَّ  مجَ  م وا حب  عمران ومها )االعتصام حببل هللا وذّم الفرقة( قال تعاىل: }َواْعَتص 
ت ْم َأْعَداًء َفأَلََّف َبنْيَ ق  ل وب ك ْم َفَأْصَبْحت   ْم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَوااًن{ تَ َفرَّق وا َواذْك ر وا ن ْعَمَت اّللَّ  َعَلْيك ْم إ ْذ ك ن ْ

 [.103]آل عمران: 
فاحتاد الكلمة سبيٌل للعزة والقّوة والتمكني، وهو السبيل الوحيد لعالج االستكانة 
والضعف، وقد حّذران هللا سبحانه من تتبع السبل )الطرق( اليت تّصد األمة عن الدين، 

من كيد  الكائدين، ومكر املاكرين قال  األمة لتنجوَ املستقيم صراطه ومنهجه ابلتزام  أمرانو 
رَاط ي م ْسَتق يًما فَاتَّب ع وه  َواَل تَ تَّب ع وا السُّب َل فَ تَ َفرََّق ب ك ْم َعْن َسب يل ه { تعاىل: }َوَأنَّ   َهَذا ص 

 [.153]األنعام: 
ويف آية  أخرى قال تعاىل: }َوَأط يع وا اّللََّ َوَرس وَله  َواَل تَ َناَزع وا فَ تَ ْفَشل وا َوَتْذَهَب ر حي ك ْم 

[، لذلك جتب طاعة هللا ورسوله حىت ال توصف األمة ابلفشل 46َواْصرب  وا{ ]األنفال: 
 الح.يف الدعوة إىل اخلري والص القيام بدورها الرئيس وتتمكن منوذهاب الريح 

إن اجتماع الكلمة مبدأ أساسٌي لبناء وحدة األمم والشعوب، حيث أمر به اإلسالم ف
يًعا َواَل تَ َفرَّق وا{ ]آل عمران:  َْبل  اّللَّ  مجَ  م وا حب  [، وقوله صلى هللا 103يف قوله تعاىل: }َواْعَتص 

طلق فالوحدة: ، ومن هذا املن(1)عليه وسلم:" إن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"
"هي احتاد الدول أو البالد، واألفراد واجلماعات يف سائر أمور حياهتم ومعاشهم وسريهتم 

                                                
، 103، ص1، كتاب الصالة، ابب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه، جيف صحيحه( أخرجه البخاري، 1)

، رقم 20، ص8، كتاب اآلداب، ابب املؤمن للمؤمن كالبنيان، جيف صحيحه(؛ ومسلم، 481رقم )
(6677.) 
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وغايتهم، ومبوجب هذه الوحدة يصبح اجلميع شيئًا واحدًا أو أمة واحدة، ويقال احتاد 
 (1)البلدان أي صارا بلداً واحداً". 

ظالم الضعف واالحنالل ووصف أبو زهرة الوحدة أبهنا: "هي الشمس اليت متزق 
والتبعية، وبعد ذلك ال نلوم الشعوب إن أظهرت عطشها للوحدة فقد مّلت من عهد اجلهل 
والتخلف والتبعية، حيث إن الفرقة بني املسلمني هونت أمرهم وجعلتهم حجة على اإلسالم 

من ومبادئه، حىت لقد قال األعداء: لو كان اإلسالم خريًا ما كان أهله على هذا احلال 
 .(2)اخللل واالضطراب والبعد عن أسباب القوة"

وقد أّكد القرآن الكرمي على ضرورة االحتاد ومجع الكلمة ألن جوهر الدين قائٌم على 
توحيد الصفّ  وملّ  الشمل جبمع الكلمة واالعتصام، وعدم الفرقة والشتات، لكن أصبح 

، بسبب واقع األمة وما تعانيه البحث عن الوحدة اليوم نوٌع من املثالية وضرٌب من اخليال  
داخلّيًا من التفرقة واالختالف والتحزابت، وكل ما له صلٌة ابالستضعاف فالبدَّ من عالجه 

 الستعادة وحدة األمة وقوهتا وعزها ومتكينها.
ة لألفراد يقال ابلنسبة لألمم املسلمة، بقال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: "وما يقال  ابلنس

ة القويّة يف ماهلا أو رجاهلا أو سالحها أو علومها أن مت دَّ األمة املستضعفة إذ جيب على األم
وأن تعينها على احلفاظ على نفسها ودينها، ومتنع عنها الذائب من حوهلا املتسلّ طة عليها، 
وأن تؤتيها من مال هللا الذي آاتها، فهذا هو مقتضى األخوة اإلسالمية اليت عقدها الرب 

 .(3)سلمني يف مشارق األرض ومغارهبا"سبحانه بني امل
توحيد صفوف األمة واجتماع كلمتها مها النقطتان اللتان االعتصام حببل هللا و إن و 

"واخلري كل اخلري  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:تضمنان هلذه األمة البقاء، والدوام، والنجاح، 
الرسول صلى هللا عليه وسلم، يف اتباع السلف الصاحل، واالستكثار من معرفة حديث 

                                                
، حبث مقدم للملتقى األول لعلماء املسلمني يف وحدة األمة اإلسالمية يف السنة النبوية( هاشم، أمحد عمر، 1)

 .7م، ص2006-ه1427ملكرمة، مكة ا
 .25ص م،1958، سلسلة الثقافة اإلسالمية، املكتب الفين للنشر، الوحدة اإلسالمية( أبو زهرة، حممد، 2)
، 21، الرائسة العامة إلدارة البحوث العلمية واالفتاء، د.ت، ججملة البحوث اإلسالمية السعودية( 3)

 .496ص
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انبة ما يدعو إىل جموالتفقه فيه، واالعتصام حببل هللا، ومالزمة ما يدعو إىل اجلماعة واأللفة، و 
 .(1)اخلالف والفرقة"

"ال تزال طائفة من عن أيب هريرة قال: ف، األمة فااللتزام ابجلماعة هو سبب لعلو شأن
لفها، تقاتل أعداء هللا، كلما ذهبت حرب نشبت أميت قوامة على أمر هللا، ال يضرها من خا

، هكذا األمة إذا متكنت من احملافظة على أمر هللا (2)"حرب قوم آخرين حىت أتتيهم الساعة
 حقق هللا هلا النصر، وحفظها من تسلط العدو عليها.

إن األمة اإلسالمية اليوم يف أمّس احلاجة لوحدة  الصفّ  وذلك بسبب تكالب و 
الفكري والعقدي والثقايف واملادي  لغزوألوان ا وبسبب ما تعانيه منها، األعداء علي

واملعنوي، فهم عملوا على نزع اهلوية االسالمية، وتشغيل الطابور اخلامس، طابور النفاق 
ليعبث يف احلقائق والعقائد واألسس والثوابت، وكل ذلك من أجل أن تنسلخ األمة من 

 .(3) صفهاوتفتيتها ومتزيق ، ماضيها وحاضرها، واترخيها ودينها
ألهنم يف لن يتمكن العدو منا فإذا اجتمعنا واحتدان وآتلفنا يف صفوف واحدة متحدة و 

يًعا إ الَّ يف   كما يف قوله:  احلقيقة متفرقون وإن كان يبدو لنا أهنم متحدون، }اَل ي  َقات ل وَنك ْم مجَ 
ْن َورَاء  ج د ر   هنَّ ْم ق  ًرى حم َصََّنة  َأْو م  يًعا َوق  ل وهب  ْم َشىتَّ َذل َك أبَ  نَ ه ْم َشد يٌد حَتَْسب  ه ْم مجَ  أَبْس ه ْم بَ ي ْ

، فهم بينهم العدوات والفرقة اليت ال متكنهم من مواجهة [14قَ ْوٌم اَل يَ ْعق ل وَن{ ]احلشر: 
ْن بَ ْعد  َما }َواَل َتك ون وا َكالَّذ يَن تَ َفرَّ  وقال تعاىل:، املؤمنني إذا اتفقوا واحتدوا ق وا َواْختَ َلف وا م 

 .[105َجاَءه م  اْلبَ يّ َنات  َوأ ولَئ َك هَل ْم َعَذاٌب َعظ يٌم{ ]آل عمران: 

                                                
جممع امللك فهد لطباعة  ،جمموع فتاوى ابن تيمية، بن عبد احلليم احلراين شيخ اإلسالم أمحد، ( ابن تيمية1)

، 6ج ،م2004ه/1425املصحف الشريف، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، 
 .505ص

حتقيق/ محدي بن عبد اجمليد السلفي،  ،مسند الشاميني، بن أمحد اللخمي أبو القاسم سليمان( الطرباين، 2)
  (.1563، رقم )394، ص 2م، ج 1984-ه1405، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

، املوقع الرمسي للشيخ، كيف يتحد املسلمون( املنجد، حممد بن صاحل، مقال 3)
https://almunajjid.com/1292  م.2018 /5/2اسرتجع بتاريخ 

https://almunajjid.com/1292%20استرجع%20بتاريخ%205/2/
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َا اْلم ْؤم ن وَن إ ْخَوٌة{ ]احلجرات:  تعاىل: قال  هوم األخوة يشمل الوحدة ف[، فم10}إ منَّ
ألن األخوة تقتضي التآلف والتآزر والتعاضد وبذلك تستطيع األمة أن تقف يف وجه 

حىت يتحقق لنا ذلك جيب أن و االستضعاف وأن تستعيد عزهتا وكرامتها ووحدهتا ومتكينها، 
ا، تكون مرضاة هللا تعاىل هي مهنا األساسي حىت ال يتمكن العدو من الوصول والتسلل إلين
 وحىت خنرج من حالة الضعف واهلوان والذل والوصول إىل حالة القوة واالستقرار والتمكني.
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 .السمع والطاعة للحاكم يف غري معصية هللا: الثايناملطلب 
إن هللا سبحانه وتعاىل شرع االستخالف يف األرض إلقامة الدين وتعايش الناس فيما 

وابملقابل  ،مصاحلها يعاويدير  شؤوهنا وير  بينهم وذلك يقتضي تنصيب حاكم حيكم األمة
فإن الرعية ملزمٌة بطاعته، قال تعاىل خماطباً للمؤمنني: }اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا َأط يع وا اّللََّ َوَأط يع وا 

مْن َكر َه م ْن " [، ويف الصحيحني عن ابن عباس:59الرَّس وَل َوأ ويل  اأْلَْمر  م ْنك ْم{ ]النساء: 
يَتًة َجاه ل يًَّة"أَم   رْبًا َماَت م  ْ، فَإ نَّه  َمْن َخرََج م َن السُّْلطَان  ش  ًئا فَ ْلَيْصرب   .(1)ري ه  َشي ْ

ترك أخاه هارون عليه السالم و وقد ذكر القرآن يف قصة موسى، ملا ذهب مليقات ربه 
يه  َهار وَن اْخل ْفين  يف  قَ ْوم ي َوَأْصل ْح َواَل تَ تَّب ْع (2)عند قومه َخ  ، قال تعاىل: }َوقَاَل م وَسى أل 

د يَن{ ]األعراف:  عليه  ارونجيب أن تكون هل كان  في هذه احلالةف[، 142َسب يَل اْلم ْفس 
يطيعوا  إسرائيل عبدوا العجل وعصوا هللا ومل يسمعوا ومل السمع والطاعة، لكن بينالسالم 

يه  جَي رُّه  إ لَْيه   واستضعفوا هارون عليه السالم حىت كادوا أن يقتلوه قال تعاىل: }َوَأَخَذ ب رَْأس  َأخ 
َ اأْلَْعَداَء َواَل جَتَْعْلين   َمَع اْلَقْوم   قَاَل اْبَن أ مَّ إ نَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعف وين  وََكاد وا يَ ْقت  ل وَنين  َفاَل ت ْشم ْت يب 

 [.150ظَّال م نَي{ ]األعراف: ال
مصريها الذّل  فيكونحال األمة إذا مل تطع احلاكم العادل  يكون هكذا

واالستضعاف، وإذا كان احلاكم ظاملًا فيجب الصرب وعدم اخلروج عليه لقوله تعاىل: 
ريًا{ ]الفر } َنًة أََتْصرب  وَن وََكاَن َربَُّك َبص  [، "وحىت ال حتصل 20قان: َوَجَعْلَنا بَ ْعَضك ْم ل بَ ْعض  ف ت ْ

فتنة أكرب بني األمة، فيؤدي ذلك لشر عظيم أو أعظم من األذى املطلوب دفعه، أو يكون 
 .(3)يف دفعه ظلم وعدوان، بل املتعني حينئذ الصرب واالحتمال وضبط النفس"

"وهكذا كان السلف رضوان هللا عليهم، جاء يف كتاب الشريعة لآلجري عن احلسن 
يزيد بن املهلب، قال: وأاته رهط، فأمرهم أن يلزموا بيوهتم، ويغلقوا عليهم البصري، أايم 

                                                
كتاب الفنت، ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم "سرتون بعدي أمورا   ،صحيحهيف  ،البخاريأخرجه  (1)

 (.7053، رقم )47، ص 9تنكروهنا"، ج 
التفسري ، رسالة الستاذ مشارك بقسم هداايت القرآن املبني لعباد املستضعفني، بن انصر( احلميد، حممد2)

 .26، ص بكلية القرآن والدراسات اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة
 .19، ص1، جذم الفرقة واالختالف يف الكتاب والسنةالغنيمان،  (3)
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ع هللا ذلك أبواهبم، مث قال: وهللا لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاهنم صربوا ما لبثوا أن يرف
مث تال: }َومَتَّْت  ،قط اوا خري السيف فيوكلون إليه، وهللا ما جاؤ ن إىل عنهم، وذلك أهنم يفزعو 

َا َصرَب وا َوَدمَّْراَن َما َكاَن َيْصَنع  ف ْرَعْون  َوقَ ْوم ه  َوَماكَ  َكان وا   ل َمت  َربّ َك احْل ْسىَن َعَلى َبين  إ ْسرَائ يَل مب 
 .(1) ["137يَ ْعر ش وَن{ ]األعراف: 

من أجل احملافظة على االجتماع، وخوفًا من التفرق، الذي  فطاعة احلاكم ضرورية
يضعف األمة أمام هجمات األعداء، وحمافظة على دماء املسلمني وأعراضهم، وأمواهلم، ملا 

عند اخلروج على احلاكم، فإن نشب القتال بني طائفتني وسفك الدماء،حيصل من الفنت 
نَ ه َما فَإ ْن جيب اإلصالح بينهما، قال تعاىل: }َوإ ْن طَائ فَ  تَ تَ ل وا َفَأْصل ح وا بَ ي ْ ن نَي اق ْ َتان  م َن اْلم ْؤم 

َا َعَلى اأْل ْخَرى فَ َقات ل وا الَّيت  تَ ْبغ ي َحىتَّ َتف يَء إ ىَل أَْمر  اّللَّ  فَإ ْن فَاَءْت َفَأْصل ح   وا بَ َغْت إ ْحَدامه 
ط وا إ نَّ اّللََّ حي  بُّ  ْلَعْدل  َوأَْقس  نَ ه َما اب  ط نَي{ ]احلجرات: بَ ي ْ  [.9 اْلم ْقس 

جيب اإلصالح بينهما ابلعدل، والقتال بني مسلمتني بني طائفتني عندما يقع القتال ف
، لذلك جيب التغلب على هذا القتال ابإلصالح، ةالطوائف يف أمة واحدة يضعف هذه األم

وعليه فإن اخلروج على احلاكم يؤدي إىل اختالف الكلمة وهنب األموال وسفك الدماء 
وتعطيل الشعائر الدينية من صالة  وحد  وحدود، وإحداث الفوضى العارمة، وستصبح األمة 

وجها على حاكمها وذلك بسبب ضعفها واستكانتها وخر األخرى، عرضة الحتالل الدول 
}إ نَّ اْلم ل وَك إ َذا  وعليه فيجب عدم اخلروج على احلاكم، كما قال تعاىل على لسان بلقيس:

 [.34َدَخل وا قَ ْريًَة أَْفَسد وَها َوَجَعل وا أَع زََّة أَْهل َها أَذ لًَّة{ ]النمل: 
  

                                                
، 2السعودية، ط  –حتقيق/ عبد هللا الدميجي، دار الوطن، الرايض  ،الشريعة( اآلجري، أبو بكر حممد، 1)

هداايت القرآن املبني لعباد هللا وانظر احلميد، حممد بن انصر،  ؛373، ص1ج م،1999-ه1420
 .25، صاملستضعفني
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 الرابع:املبحث 
 .ترك الوهن والضعف واالستكانة

 
 .طمس معامل اليأساملطلب األول: 
  . كون الوفاء ابلعهود ضماان لكرامة األمةاملطلب الثاين:  



160 
 

 الرابع:املبحث 
 .ترك الوهن والضعف واالستكانة

 .طمس معامل اليأس: األولاملطلب 
لقد حّذر هللا سبحانه وتعاىل من اليأس والقنوط من رمحته، قال تعاىل: }َوَمْن يَ ْقَنط  

على املسلم أن يتفاءل ويتمىن اخلري وأال ييأس [، ف56 الضَّالُّوَن{ ]احلجر: ة  َربّ ه  إ الَّ م ْن َرمحَْ 
ويستسلم، فإن هللا رفع مكانته وأعالها، قال تعاىل: }َواَل هتَ ن وا َواَل حَتَْزن وا َوأَنْ ت م  اأْلَْعَلْوَن إ ْن 

ت   وعدهم هللا تعاىل هذه الوعود يف  :"رشيد رضاقال [، 139ْم م ْؤم ن نَي{ ]آل عمران: ك ن ْ
حال قلتهم وضعفهم وفقرهم، وبعدهم عن امللك والسلطان، وأجنز هلم ما وعدهم مبا قضاه 
وجعله أثرًا لالهتداء ابلقرآن، هدى هللا تعاىل هبذا القرآن العرب وهدى بدعوهتم إليه أعظم 

 .(1)شعوب العجم، فكانوا أئمة األمم"
أس، وهي حتث على العمل، وعدم االستسالم لليأس، هذه صيحة للقضاء على اليو 

وعدم اإلذعان للقنوط، وعدم قبول اهلوان، وهي منقبة الصحايب اجلليل أنس بن النضر 
رضي هللا عنه، عندما انتشر خرب قتل الرسول صلى هللا عليه وسلم وشاع بني صفوف 

فبث  عن القتال، املسلمني فخارت قوى بعض املسلمني والنت عزميتهم حىت أهنم جلسوا
عن أنس بن النضر، عم أنس بن مالك إىل عمر، ف" فيهم روح األمل واإلقدام يف سبيل هللا

وطلحة بن عبد هللا، يف رجال من املهاجرين واألنصار، وقد ألقوا أبيديهم، فقال: ما 
ما  جيلسكم؟ قالوا: قتل حممٌد رسول هللا! قال: فما تصنعون ابحلياة بعده؟ قوموا فموتوا على

 .(2) قتلمات عليه رسول هللا! واستقبل القوَم فقاتل حىت 
 ،الناس يف هذا الزمن قد أصيبوا ابليأس واالحباط واالستعجال على النصرإن و 

فصاروا يرون أن حال املؤمنني لن يتغري ونسوا أن النصر حيتاج إىل صرب وهي مسألة وقت 
لتمحيص املؤمنني وذلك ك كنهها، وقد أيخذ هللا النصر حلكمة ال ندر  ،ولكننا نستعجل

                                                
 .6، ص1، جتفسري املنار( رشيد رضا، 1)
، ومسلم (؛4048، رقم )95، ص 5ج  كتاب املغازي، ابب غزوة أحد،،  صحيحهيف  ،البخاريأخرجه  (2)

 .(4953، رقم )45، ص 6ج  ابب: ثبوت اجلنة للشهيد، ،اجلهادكتاب   ،يف صحيحه
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والنصر والتبشري يف النفوس لرفع معنوايت وعليه فمن الواجب بعث روح األمل  ،وتطهريهم
 .(1)األمة يف وجه الظلم واالستكبار العاملي 

}َوّلل َّ   وقد أكد اإلسالم على ضرورة األخذ أبسباب العزة والتمكني، يف قوله تعاىل:
ن نَي َوَلك نَّ اْلم َناف ق نَي اَل يَ ْعَلم وَن{ ]املنافقون:  إعالم ، ويف هذه اآلية [8اْلع زَّة  َول َرس ول ه  َول ْلم ْؤم 

 هنم ال يثبتون يف ساعات احملن. أل، وفضح لتخاذهلم وذل املنافقنيومهانة  بعزة املؤمنني
َف َْواه ه ْم َواّللَّ  م ت مُّ ن ور ه  َوَلْو كَ وقال تعاىل: }ي ر يد وَن  ر َه اْلَكاف ر وَن{ ل ي ْطف ئ وا ن وَر اّللَّ  أب 

لذلك ال يزال أعداء اإلسالم ميكرون ابلليل والنهار وشعارهم "إطفاء نور [، 8]الصف: 
  إمتامه.من إطفاء هذا النور الذي ضمن هللا ولن يتمكنواهللا" لكن أيَب هللا إال أن يتم نوره، 

هؤالء الذين حياولون تفريغ اإلسالم من حمتواه احلقيقي، الذي جاء به حممد صلى هللا ف
حىت يف زمن  هعليه وسلم لكن أىن هلم هذا، وهنا توضيح هلم من هللا العلي القدير أبن

فلن يطفأ نور هذا الدين وستبقى عزته وكربايؤه، الضعف واالستكانة اليت مير هبا املسلمون 
 .(2)  قيام الساعةإىل

"ليبلغن هذا األمر ما بلغ  ويف حديث الرسول عليه السالم خري شاهد على ذلك:
الليل والنهار، وال يرتك بيت مدر وال وبر إال وأدخله هللا هذا الدين بعز عزيز، أو بذل ذليل، 

أهل  عزا يعز به اإلسالم، وذال يذل به الكفر"، فكان متيم الداري يقول: قد عرفت ذلك يف
بييت لقد أصاب من أسلم منهم اخلري والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذل 

 (3) والصغار واجلزية.
"ليجعلن هللا  يف ذلك يقول اآللوسي:و  ،هوسوف تبقى هيبة اإلسالم وكربايؤ 

ويعظم أهله  ،بتأييده تعاىل أركانه يسبحانه شأنه ويقو  يللمسلمني دينهم اثبتاً مقرراً أبن يعل

                                                
، 18جملة اجلامعة اإلسالمية، اجمللد  ،الدور الرايدي حلملة القرآن يف هنضة األمة(القضاة، أمحد، 1)

 .283، صحنو جيل قرآين ، واجملايل،210-169م، ص 2010ريناي
 .62، جملة السنة، العدد 494، ص3، جمبشرات يف زمن االستضعاف( بلوايف، أمحد، 2)
؛ 17231رقم ، 1377، ص6حديث متيم الداري، جمسند الشاميني، ، مسندهيف  ،أمحد أخرجه (3)

، وقال هذا حديث صحيح على شرط 8326، رقم 477، ص 4، ج املستدرك وأخرجه احلاكم، يف
 الذهيب. الشيخني ومل خيرجاه ووافقه
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يف نفوس أعدائهم الذين يستغرقون النهار والليل يف التدبري إلطفاء نوره، ويستنهضون عدهتم 
ع لتفريقهم عنه ليذهب من البني، يحبيث ييأسون من التجم نللتوصل إىل إعفاء آاثره، فيكو 

 .(1) بعد عني"وال تكاد حتدثهم أنفسهم ابحليلولة بينهم وبينه ليعود أثراً 
تغيري واقعها احلايل، وذلك  ألمةاتستطع مل  إنلالستضعاف  شراليأس مؤ ايبقى وعليه 

يقتضي منها إحياء املعامل احلضارية والثقافية والدينية يف بناء جمد هذه األمة ويف أبناءها 
 إلعادة جمدهم وعزهتم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
دار إحياء الرتاث  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حممود بن عبد هللا، اآللوسي( 1)

 .203، ص 18بدون اتريخ، ج  –بريوت، بدون طبعة  -العريب
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 .واملواثيق ضماان لكرامة األمةكون الوفاء ابلعهود :  الثايناملطلب 
جيب الوفاء ابلعهود واملواثيق مبا يضمن كرامة األمة وعدم استضعافها، إال أن هناك 
حاالت خاصة ظاهرها قبول شروط العدّو مع أهنا يف احلقيقة ترجع ابخلري على املسلمني 

سالمي، بل كان ومثال ذلك صلح احلديبية، وهذا الصلح مل يكن حداًث عابرًا يف التاريخ اإل
واملسلمني من صلى هللا عليه وسلم بني الرسول  حداًث عظيمًا ترتبت عليه اتفاقيات أبرمت

 والكفار من جهة أخرى. ،جهة
وكان من بنود الصلح واالتفاقيات بني الطرفني أال يعتدي أحد من الفريقني على 

القوانني املتعارف عليها حملياًّ حلف اآلخر، وهذا نظريه يف عصران ما عرف "ابنتهاك 
 ودولياًّ".

ولقد ضرب لنا رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسّلم أروع األمثلة يف االلتزام ابلعهود 
واملواثيق، ومن ذلك صلح احلديبية، حيث كان يف بنود الصلح ظلم وجور على املسلمني، 

املصاحل ودرء املفاسد ومواكبة العصر ولكن املسلمني التزموا هبا، وهذا من ابب جلب 
مما كانت له نتائج وآاثر جليلة أبن مسّاها هللا تعاىل يف القرآن الكرمي فتحًا مبينا، ، ومسايرته

، وهذه الشروط كانت متهيدًا لفتح [1}إ انَّ فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا م ب يًنا{ ]الفتح:  قال تعاىل:
ورهبتها يف قلوب أعدائها، وأعطى املسلمني دروساً مكة وإعطاء الدولة اإلسالمية هيبتها 

 (1) .من الصرب والتأين ومتحيص قلوب املؤمنني وغربلة صفوفهم من املنافقني
إن احرتام العهود واملواثيق  مبدأ أساسٌي أواله اإلسالَم عنايًة فائقًة، قال تعاىل خماطباً و 

ْلع ق ود { ]املائدة: لعباده املؤمنني: }اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمن وا أَ  وتسمت سورٌة يف القرآن  [1ْوف وا اب 
توطد العالقات وتتقوى بني فهي واملواثيق سواء كانت مواثيق دولية أو حملية  ،ابسم العقود

املسلمني وغريهم يف إطار التعايش السلمي، وهذا التعايش له ضوابط وكما قال الزحيلي يف 
تبادل املتكاىفء بني الدول، واالعتماد على الثوابت يف "ثالثة أمور أساسية هي: االعرتاف امل

                                                
 .758، ص2، جخامت النبيني صلى هللا عليه وسّلمأبو زهرة، ( 1)
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إغناء احلوار، وتفعيله، واملوضوعية واحلياد يف الوسطاء، واإلسالم يف تشديده على حفظ 
 .(1)العهود واملواثيق ألزم ابلوفاء حىت أبحالف اجلاهلية ذات الطابع اخلرّي اإلنساين الرفيع"

عهد مع هللا، وعهد مع الناس، وعهد مع  :أقساموميكن تقسيم العهود إىل ثالثة 
}َوَأْوف وا  عهد هللا سبحانه وتعاىل لقوله تعاىل:وأوالها ابلوفاء النفس، وأول هذه العهود 

ْلَعْهد  إ نَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسئ واًل{ ]اإلسراء:  وعهد اإلنسان بنفسه أن يلزمها ابلتزام  ،[34اب 
ا، وأما عهده مع الناس فيجب اإليفاء به ضمااًن ملصلحته أوامر الشرع لتهذيبها وإصالحه

 ومصلحة اآلخرين.
إن هللا تعاىل ضمن لألمة اإلسالمية العزة والتمكني ونشر روح العدل واملساواة إن هي 
متسكت بتعاليم املنهج اإلسالمي الصحيح وهذا درٌع حصنٌي يقي األمة من االستضعاف إن 

 .(2) ملموساً هي درجت عليه، وطبقته واقعاً 
إن هللا تعاىل هنى عباده املؤمنني عن اختاذ الوهن واالستكانة عذرًا عن إقامة الدين، و 

فاإلسالم يدعو للعزة والتمكني وال يقبل املهانة واالستضعاف، قال تعاىل: }َواَل هتَ ن وا َواَل 
ت ْم م ْؤم ن نَي{ ]آل عمر  [، يقول الواحدي إن الوهن هنا 139ان: حَتَْزن وا َوأَنْ ت م  اأْلَْعَلْوَن إ ْن ك ن ْ

"هو أقرب أن يكون نقصان إىل القوة املعنوية، ومنها خور العزمية، ودبيب اليأس إىل النفس 
، فهو ذلة يف النفس ويقابله الضعف، فالقرآن الكرمي رفض قبول (3)وحلول اخلوف"

تعاىل: }إ نَّ الَّذ يَن تَ َوفَّاه م  االستضعاف والوهن واالستكانة، وجعله ظلمًا للنفس، قال 
{ ]النساء:  ت ْم قَال وا ك نَّا م ْسَتْضَعف نَي يف  اأْلَْرض  ه ْم قَال وا ف يَم ك ن ْ [، 97اْلَماَلئ َكة  ظَال م ي أَنْ ف س 

 فاالستضعاف والوهن من األمراض اليت تبدأ ابلفرد مث تنتهي للمجتمع.

                                                
، ه1426، 8، ثقافتنا، العدد الدولية، واحرتام العهود واملواثيق يف اإلسالمالعالقات ، وهبة، ي( الزحيل1)

 .مقال يف اجمللة
 املرجع السابق.( الزحيلي، 2)
( رسالة دكتوراة 15) ، حتقيق / أصل حتقيقهالتفسري البسيط( الواحدي، أبو احلسن علي النيسابوري، 3)

معة بسبكه وتنسيقه، نشر: عمادة البحث العلمي، جبامعة حممد بن مسعود، مث قامت جلنة علمية من اجلا
 .57، ص6ه، ج1430، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط
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ائها وكرامتها واستعالئها إىل أن تركع أمام وهذه األمراض جتعل األمة هتوى من علي
 األمم األخرى، لتصبح لقمة سائغة هلا.

وإن أمتنا اليوم متر يف أحلك فرتات اترخيها، ألهنا احندرت من القوة إىل الضعف، ومن 
القيادة والرايدة إىل التبعية واهلوان، فيجب عليها أال تستلسم للذل والضعف واالستكانة، 

أعلمها وبشرها، بقوله تعاىل: }َون ر يد  َأْن مَن نَّ َعَلى الَّذ يَن اْست ْضع ف وا يف   ألن هللا تعاىل
{ ]القصص:   [.5اأْلَْرض 

ولكي تتمكن األمة أن ترجع إىل العصر الذهيب هلا، فعليها أن تقرأ الصفحات املضيئة 
عزهتا ومتكينها اليت سجلها التاريخ يف حياة األمة اإلسالمية سابقاً، لكي تعود لرشدها و 

 وأتخذ أبسباب التمكني والنصر اليت أخذ هبا سلفنا الصاحل.
 لألسف فإن اإلسالم يؤتى من قبل بين جلدته الذين ينقضون العهود واملواثيقلكن 

كيف شاؤوا ومىت شاؤوا مبقابل عرض من الدنيا زائل حيصلون عليه وينشرون ثقافة التطرف  
 .إن مل تغرّي منهجها وسياستها ينة االستضعاف والذلوعليه ستبقى األمة ره ،من األعداء

إذا التزمنا ابلعهود واملواثيق ستعود األمة لعزها وقوهتا ونصرها ومتكينها وخترج فوعليه 
 من ذل الضعف واهلوان إىل الرقيّ  واالزدهار.

  



166 
 

 اخلامس:املبحث 
 .اهلجرة

 
 .اهلجرة املشروعةاملطلب األول: 
  . العجز عن اهلجرةاملطلب الثاين: 
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 اخلامس:املبحث 
 .اهلجرة

 .اهلجرة املشروعة: األولاملطلب 
. واالنتقال (1)اهلجرة: "هي ترك الوطن الذي بني الكفار واالنتقال إىل دار اإلسالم"

عادًة يكون من بلد يسكنه اإلنسان بسبب ظلم أهل البلد له واستضعافه، ومن خالل 
 عليه وإيذائه لكي يرتك دينه.التضييق 

وإن اهلجرة تكون إىل بلد يعبد فيه هللا وحده دون ظلم أو استضعاف، واهلدف من 
اهلجرة هو ابتغاء فضل هللا ورضوانه، وعبادته وإقامة شعائر دينه بطريقة علنية، وعندما 

 يهاجر املسلم ملكان جديد جيد عدالً تطيب معه احلياة.
ب يف األرض إىل قسمني: هراًب وطلباً، فاألول ينقسم إىل "وقد قسم العلماء الذها

 ستة أقسام: وهي:
 اخلروج من دار احلرب إىل دار اإلسالم. -1
 واخلروج من أرض البدعة إىل أرض السنة. -2
 واخلروج من أرض غلب عليها احلرام. -3
 والفرار من األذية يف البدن. -4
 إىل أرض االعالج.واخلوف من انتشار املرض، واخلروج منها  -5
 خوف األذية يف املال. -6

أما قسم الطلب، فينقسم إىل قسمني: طلب دين وطلب دنيا، فأما طلب الدين 
فيتعدد بتعدد أنواعه إىل تسعة أقسام: سفر العربة، وسفر احلج، وسفر اجلهاد، وله أحكامه، 

قصد البقاع، وسفر املعاش، وسفر التجارة، والكسب الزائد عن القوت، وطلب العلم، و 
 .(2)والثغور للرابط هبا، وتكثري سوادها للذب عنها، وأخرياً زايرة اإلخوان يف هللا"

                                                
 .256، صالتعريفات( اجلرجاين، 1)
 م،2016، شبكة األلوكة، مقال، اهلجرة يف القرآن الكرمي( محامة، حسين محدان الدسوقي، 2)

www.alukah.net/sharia/0/109156،  م.5/10/2018اسرتجع بتاريخ 
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حىت نتمكن من إقامة ديننا، وممارسة شعائره على النحو املطلوب، والثبات عليه، فال 
بد لنا من البحث عن وطن ميكننا من ذلك، فاملؤمن إذا استضعف عند أداء شعائر دينه 

قال تعاىل:  (1) مانوأيف رزقه فعليه اهلجرة حىت يتمكن من أداء شعائر دينه حبرية  وضيق عليه
ْد يف  اأْلَْرض  م رَاَغًما َكث ريًا َوَسَعًة{ ]النساء:  ْر يف  َسب يل  اّللَّ  جيَ   [.100}َوَمْن ي  َهاج 

فاآلية السابقة تبني أن:" من يفارق أرض الشرك وأهلها هراًب بدينه منها إىل أرض 
قه، سيجد هذا املهاجر اإلسالم وأهلها املؤمنني، يف منهاج دين هللا وطريقه الذي شّرعه خلل

 (2) ".يف سبيل هللا مراغماً كثرية
"فآمن له لوط، قال ابن   وكان أول من صّدق نيب هللا إبراهيم هو لوط عليه السالم

براهيم حني مّر على ذلك اجلّبار فسأل عن سارة ما هي منه فقال أخيت، مث جاء إكثري: إن 
كذبيين فإنه ليس على وجه األرض مؤمن إليها فقال هلا: إين قد قلت له إنك أخيت، فال ت

غريي وغريك، فأنت أخيت يف الدين، وكأن املراد من هذا وهللا أعلم أنه ليس على األرض 
زوجان مؤمنان غريي وغريك، فإن لوطًا عليه السالم آمن به قومه وهاجر معه إىل بالد 

قال تعاىل: }َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوم ه  إ الَّ َأْن َقال وا َأْخر ج وا  (3)"الشام، وقال إين مهاجٌر إىل ريب
 [.56آَل ل وط  م ْن قَ ْريَت ك ْم إ هنَّ ْم أ اَنٌس يَ َتَطهَّر وَن{ ]النمل: 

إن مفهوم اهلجرة مفهوٌم شامل مل خيتص به العهد املكي دون غريه بل كان هناك و 
ن نوح عليه السالم إىل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، قدمياً يف عهد األنبياء والرسل من لد

ذن هلم ابهلجرة هم ومن آمن حيث تعرض الرسل إىل أشد أنواع اإليذاء واالستضعاف حىت أ  
"هي اخلروج من دار الظلم إىل دار العدل أو خروج املسلم  معهم فرارًا بدينهم، ألن اهلجرة:

وينبغي التنبيه إىل أن اهلجرة تعادل يف مصطلحات  ،نهمن بلد الفتنة إىل بلد األمن فرارًا بدي
 .(4)القانون الدويل املعاصر اللجوء اإلقليمي"

                                                
 .29، صهداايت القرآن املبني لعباد هللا املستضعفني( احلميد، 1)
 .391، ص7، ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، ( 2)
 .273، ص 6، ج تفسري القرآن العظيم( ابن كثري، 3)
 .2583، ص4، جتفسري الشعراوي( الشعراوي، 4)
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وألصحابه صلى هللا عليه وسلم خلتم الرساالت السماوية أذن له  اً وملا بعث هللا حممد
ولكن عندما أصبحت هلم القوة بعد فتح مكة   ،ابهلجرة يف صدر اإلسالم ألهنم كانوا ضعفاء

"ال هجرة بعد الفتح  ل الرسول صلى عليه وسّلم:اعن ابن عباس قفن املنع من اهلجرة، كا
 .(1)ولكن جهاٌد ونيٌة وإذا استنفرمت فانفروا"

 ،فاهلجرة جتب على اإلنسان إذا مل يستطع القيام بشعائر دينه على الوجه املطلوب
وحق هللا أوىل أن  ،ق هللا تعاىلتمّكن من أدائها ألهنا حيحينها جتب عليه اهلجرة فوراً إذا مل 

 يهاجر يف سبيله.
"إن انسًا مسلمني كانوا مع املشركني يكثرون سواد املشركني على  يقول ابن عباس:

النيب صلى هللا عليه وسلم، فيأتيهم السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب 
ت ْم ، فأنزل هللا قوله تعاىل: }إ نَّ الَّذ يَن تَ َوفَّا(2)فيقتل" ه ْم قَال وا ف يَم ك ن ْ ه م  اْلَماَلئ َكة  ظَال م ي أَنْ ف س 

ر وا ف يَها َفأ ولَئ َك  َعًة فَ ت  َهاج  َمْأَواه ْم قَال وا ك نَّا م ْسَتْضَعف نَي يف  اأْلَْرض  قَال وا أملَْ َتك ْن أَْرض  اّللَّ  َواس 
ريًا{ ]النساء:   [.97َجَهنَّم  َوَساَءْت َمص 

تَ غ وَن َفْضاًل م َن  تعاىل:وقال  ْم َوأَْمَواهل  ْم يَ ب ْ ر يَن الَّذ يَن أ ْخر ج وا م ْن د اَير ه  }ل ْلف َقرَاء  اْلم َهاج 
وعليه فإن اآلية عامة  [8اّللَّ  َور ْضَوااًن َويَ ْنص ر وَن اّللََّ َوَرس وَله  أ ولَئ َك ه م  الصَّاد ق وَن{ ]احلشر: 

 .ة على دينه، حينها تشرّع له اهلجرةيف كل مستضعف خشي الفتن
وملا هاجر املسلمون من مكة إىل املدينة كانوا حتت وطأة التعذيب فخّلد هللا سبحانه 
ر يَن َواأْلَْنَصار  َوالَّذ يَن  وتعاىل سبقهم إىل اهلجرة بقوله تعاىل: }َوالسَّاب ق وَن اأْلَوَّل وَن م َن اْلم َهاج 

 [، وبذلك استحقوا الفوز ابجلنة ورضوان هللا تعاىل.100]التوبة:  ات َّبَ ع وه ْم إب  ْحَسان {
ذكرها يف القرآن ابإلميان يف مواطن كثرية، كما يف  ومن دالالت أمهية اهلجرة أنه اقرتن

ه ْم يف  َسب يل  اّللَّ { َْمَواهل  ْم َوأَنْ ف س  ]األنفال:  قوله تعاىل: }إ نَّ الَّذ يَن آَمن وا َوَهاَجر وا َوَجاَهد وا أب 
72.] 

                                                
، رقم 15، ص 4ج  كتاب اجلهاد والسري، ابب: فضل اجلهاد والسري،  صحيحه،أخرجه البخاري، يف ( 1)

 (.4864، رقم )28، ص 6ج كتاب اهلجرة، ابب ال هجرة بع الفتح، يف صحيحه، مسلمو (؛2783)
، دار الغرب تفسري القرآن من اجلامع البن وهبهللا املصري القرشي،  ( ابن وهب، حممد بن عبد2)

 .114، ص1ج، م2003، 1اإلسالمي، ط
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إىل  جتب عليه اهلجرة،فإنه االستضعاف يف األرض و لذّل لتعّرض  إذافإن املؤمن  
منشأ اهلجرة ف ،يتمكن فيها من إقامة دينه خملفًا ورائه الذلَّ واالستضعاف العدل اليت أرض

 لكثري من اخلريات.
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 .العجز عن اهلجرة: الثايناملطلب 
عمى األعذار وهم النساء والولدان والإن هللا سبحانه وتعاىل رفع احلرج عن أصحاب 

ر السن واملرضى، قال تعاىل: }لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرٌَج َواَل َعَلى اأْلَْعرَج  َحرٌَج َواَل وكبا عرجوال
ْله  َجنَّ  ْن حَتْت َها اأْلَهْنَار  َوَمْن يَ تَ َولَّ َعَلى اْلَمر يض  َحرٌَج َوَمْن ي ط ع  اّللََّ َوَرس وَله  ي ْدخ  ات  جَتْر ي م 

[، ويف آية أخرى: }إ الَّ اْلم ْسَتْضَعف نَي م َن الرّ َجال  َوالنّ َساء  17ي  َعذّ ْبه  َعَذااًب أَل يًما{ ]الفتح: 
يَلًة َواَل يَ ْهَتد وَن َسب ياًل{ ]النساء:   [98َواْلو ْلَدان  اَل َيْسَتط يع وَن ح 

أي: هم العاجزون عن اهلجرة لضعفهم وفقرهم وال يعرفون طريقاً إىل اخلروج، قال ابن "
. "وكان (1)" كنت أان وأمي ممن عذر هللا يعين من املستضعفني" عباس رضي هللا عنهما:

 .(2)رسول هللا يدعو هلؤالء املستضعفني يف الصالة"
أنج الوليد، وسلمة بن هشام،  :"اللهمصلى هللا عليه وسلم وهؤالء قال فيهم رسول هللا

وعياش بن أيب ربيعة، واملستضعفني من املؤمنني، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
 .(3)عليهم سنني كسين يوسف"

إن الذين ذكرهم اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة النساء واستثناهم هم أصحاب األعذار و 
ال يستطيعون أن يتحملوا مشاق الذين ال يقدرون على اهلجرة بسبب عجز أو مرض أو 

 اهلجرة لعجز جسدي أو مادي.
الضرب الثاين: "من ال هجرة يف وهذا الضرب الذي ال هجرة عليه ذكرهم ابن قدامة 

عليه، وهو يعجز عنها، إما ملرض أو إكراه على اإلقامة، أو ضعف من النساء والولدان 
 .(4)هنا غري مقدور عليها"وشبههم، فهذا ال هجرة عليه، وال توصف ابالستحباب، أل

                                                
كتاب تفسري القرآن، ابب: ومالكم ال تقاتلون يف سبيل هللا واملستضعفني   يف صحيحه،( أخرجه البخاري، 1)

 (.4588، رقم )46، ص 6من الرجال والنساء، ج 
م. 2009-ه1430، 1، دار النوادر، طفتح الرمحن يف تفسري القرآن( جمري الدين، العليمي املقدسي، 2)

 .682، ص2ج
قوله"فأولئك عسى هللا أن يعفو عنهم وكان هللا  :ابب كتاب تفسري القرآن،  ،يف صحيحهالبخاري، جه أخر  (3)

 .(4589، رقم )48، ص 6عفوا غفورا"، ج 
 .151، ص13، جاملغينابن قدامة، ( 4)
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فأصحاب األعذار يرفضون الذل واهلوان والتخلي عن اإلميان، ولكن ليس بيدهم 
}فَات َّق وا اّللََّ َما اْسَتطَْعت ْم{  حيلة فهم مأجورون وما هلم إال الصرب والعمل بقوله تعاىل:

يرفع عنهم الذلَّ [، فلعّل وعسى أن يستجيب هللا هلم ويرضى عنهم أبن 16]التغابن: 
كمن   نبدوا هللا حق عبادته وبذلك تكتب هلم النصرة والتمكني فيكونو عواالستضعاف لي

  هاجر.
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 السادس:املبحث 
 .اجلهاد يف سبيل هللا

 
 .الدينسبيل حلفظ الدعوة إىل هللا املطلب األول: 
  . اإلعداد اجليد ملواجهة التحدايتاملطلب الثاين: 



174 
 

 السادس:املبحث 
 .اجلهاد يف سبيل هللا

 .الدينسبيل حلفظ الدعوة إىل هللا : األولاملطلب 
إن أمهية الدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل هي الطريق األمثل إلقامة الدين وذلك من 

لرتويضها على جهاد العدو، إن تعنّي عليها ذلك، ألن  ،خالل جماهدة النفس والشيطان
 اجلهاد له أحكاٌم ختصه.

َهاد ه { ]احلج:  قال ابن عباس: قَاَل و [، 78قال هللا تعاىل: }َوَجاه د وا يف  اّللَّ  َحقَّ ج 
، »صلى هللا عليه وسلم:  َوالن ََّفَقة  يف  اْلع ْسر  ت  َباي ع وين  َعَلى السَّْمع  َوالطَّاَعة  يف  النََّشاط  َواْلَكَسل 

، َوالن َّْهي  َعن  اْلم ْنَكر ، َوَأْن تَ ق ول وا يف  اّللَّ ، اَل خَتَاف وَن يف   ْلَمْعر وف  اّللَّ   َواْلي ْسر ، َوَعَلى اأْلَْمر  اب 
، فَ َتْمنَ ع وين  إ َذا َقد ْمت  َعَلْيك ْم مم َّا متَْ  ، َوَعَلى َأْن تَ ْنص ر وين  ْنه  أَنْ ف َسك ْم، َلْوَمَة اَلئ م  نَ ع وَن م 

يف  وقال الضحاك ومقاتل (1)قَاَل: فَ ق ْمَنا إ لَْيه  فَ َبايَ ْعَناه " «َوأَْزَواَجك ْم، َوأَبْ َناءَك ْم، َوَلك م  اجْلَنَّة  
 .(2) : "اعملوا هلل حق عمله، واعبدوا هللا حق عبادته"تفسري هذه اآلية

ت ْم تعاىل وقال  ب ْ َأْن ت رْتَك وا َوَلمَّا يَ ْعَلم  اّللَّ  الَّذ يَن َجاَهد وا م ْنك ْم َومَلْ أيضاً: }أَْم َحس 
َا تَ ْعَمل وَن{ ]التوبة:  ن نَي َول يَجًة َواّللَّ  َخب رٌي مب  ذ وا م ْن د ون  اّللَّ  َواَل َرس ول ه  َواَل اْلم ْؤم   [.16يَ تَّخ 

ون هللا ورسوله أولياء وبطانة، فال خيفى على هللا سبحانه وتعاىل الذين اختذوا من د
إن خرياً فخري وإن شراً  بعد أن هناهم هللا عن ذلك، وال خيفى عليه إعماهلم فإنه جمازيهم هبا،

 (3) فشر.
"فاإلسالم هو دين السالم، يّرغب يف السالم ويؤثره على احلرب، فإنه ال يقدم على 

يكن بٌد من احلرب لإلبقاء على احلرب مع وجود وسيلة حلل املشكلة أو القضية، فإذا مل 
العقيدة، أو على احلياة، فاحلرب شٌر ال مندوحة عنه، وقد دعا اإلسالم إىل السالم فإذا مل 

                                                
 (.14680، رقم )1892، ص5، مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه، جمسنده( أخرجه أمحد، يف 1)
، دار طوق تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، األرمي العلوي ، حممد األمنياهلرري( 2)

 .31، ص5ج، م2001-ه1421، 1النجاة، بريوت، ط
 .164، ص14، ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، ( 3)
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إال  إال احلرب، وصرب املسلمون على أذاهم، فلم يزدادوا )املشركون( ايستجب خصومه، وأبو 
أتباعه إىل القوة، املادية  عوبٌد من حرهبم، ألن اإلسالم يد عتواً وفساداً يف األرض، فلم يكن

 .(1)والنفسية ليحموا أنفسهم، كما يدعوهم إىل املساملة واألانة"
حّل ابملؤمنني  عندما وقد أوجب هللا سبحانه وتعاىل جهاد العدو وقتاهلم،

يف و ذى املشركني واستضعافهم، أبعد اشتداد عنهم وذلك لرفع الظلم  االستضعاف والذل
ك ر وا إ ْذ أَنْ ت ْم قَل يٌل م ْسَتْضَعف وَن يف  اأْلَْرض  خَتَاف وَن َأْن يَ َتَخطََّفك م  النَّاس  ذلك قال تعاىل: }َواْذ 

الدعوة ف" [.26َفآَواك ْم َوأَيَّدَك ْم ب َنْصر ه  َوَرزََقك ْم م َن الطَّيّ َبات  َلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن{ ]األنفال: 
اة عزيزة اجلانب، موفورة الربكات، فمن القلة إىل اإلسالميةكانت فعاًل نقطة حتول إلقامة حي

يق الكثرة، ومن الضعف إىل القوة، ومن اخلوف إىل األمن، ومن احلجر إىل الرشد، ومن الض
 .(2)نتصار"نكسار إىل االالناس، ومن اال واخلصاصة إىل السعة والغىن عن

يف بداية العهد ينطبق على الواقع فقد كان املسلمون  واآلية السابقة تعرّب تعبرياً حقيقاً 
ن و إال سنوات حىت كثر املسلم وزون بضع عشرات مضطهدين، فلم متض  ال يتجا قلةاملكي 

وكان النصر حليفًا هلم، وهللا تبارك وتعاىل ضمن هلم ذلك فكانت هلم الغلبة بعد أن كانوا 
ْم َلَقد يٌر{ }أ ذ َن  قال تعاىل: ،(3) مستضعفني هنَّ ْم ظ ل م وا َوإ نَّ اّللََّ َعَلى َنْصر ه  ل لَّذ يَن ي  َقاتَ ل وَن أبَ 

 "اآلية تعليٌل لإلذن ابلقتال أبمور  ثالثة:ن فإ وكما ذكر الزحيلي:، [39]احلج: 
 نيدينو هنم ألوما ذلك إال عتداء عليهم وإخراجهم من دايرهم أهنم ظلموا ابال -1

 ربنا هللا. ندين احلق، ويقولو 
أنه لوال إذن هللا للناس مبثل هذا الدفاع هلدمت مجيع املعابد اليت يذكر فيها اسم -2
 بسبب ظلم الكافرين الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر. ،هللا كثرياً 

                                                
، جامعة املدينة اإلسالمية، مناهج جامعة املدينة العاملية، الناشر: جامعة املدينة العاملية،  التفسري املوضوعي( 1)

 .241-240، ص1ج، 1UQR3D3كود املادة: 
، 1، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، ط التيسري يف أحاديث التفسري، املكيحممد الناصري،  (2)

 .322، ص 2م، ج 1985ه  1405
 .323- 322، ص 2املرجع السابق، ج  الناصري، (3)
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إن غاية النصر والتمكني يف األرض واحلكم إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واألمر -3
يقول احلق جل وعال: }َوَما لََنا َأالَّ ن  َقات َل يف  َسب يل  اّللَّ  َوَقْد  (1)املنكر" ابملعروف والنهي عن

ن ْه ْم َواّللَّ    َعل يٌم أ ْخر ْجَنا م ْن د اَير اَن َوأَبْ َنائ َنا فَ َلمَّا ك ت َب َعَلْيه م  اْلق َتال  تَ َولَّْوا إ الَّ قَل ياًل م 
لظَّال م نَي{ ]البقرة:   [.246اب 

وال جتب احلرب يف اإلسالم إال يف أحد حالني، منها احلالة األوىل املذكورة يف اآلية 
 السابقة، وهي حالة الدفاع عن النفس والعرض واملال واألرض من االعتداء.

}ك ت َب َعَلْيك م  اْلق َتال  َوه َو ك ْرٌه َلك ْم َوَعَسى  :والنفوس ال متيل للحرب فقد قال تعاىل
ًئا َوه َو َشرٌّ َلك ْم َواّللَّ  يَ ْعَلم  َوأَنْ ت ْم اَل َأْن َتْكَره   ًئا َوه َو َخرْيٌ َلك ْم َوَعَسى َأْن حت  بُّوا َشي ْ وا َشي ْ

 .[216تَ ْعَلم وَن{ ]البقرة: 
بالرغم من كراهة اجلهاد ملا فيه من املشقة فإنه سبيل العزة والغلبة والنصر أو ف"

اد، وجبنوا عن القتال، وأكثروا من الفرار وتفرقت  الشهادة، وعندما ترك املسلمون اجله
 .(2)كلمتهم وتشتت وحدهتم، استوىل العدو على بالدهم يف األندلس وفلسطني وغريمها"

د وَن إ الَّ ف اجلهاد أييت مبعىن البذل والوسع والطاقة، قال تعاىل: }َوالَّذ يَن اَل جيَ 
جملاهد يبذل كل ما بوسعه وطاقته يف [، أي وسعهم وطاقتهم، فا79ج ْهَده ْم{ ]التوبة: 

 .(3)سبيل حتقيق األهداف، فاجلهاد: "هو الدعاء إىل الدين احلق"
واجلهاد:" مأخوذ من اجلهد، وهو بذل أقصى الطاقة يف مدافعة العدو، وهي أنواع 
أعظمها: جهاد أعداء هللا تعاىل من الكفار واملنافقني والظاملني واملبتدعني يف دين هللا ما 

 .(4)ليس منه، وكذلك من أنواع اجلهاد: جهاد النفس األمارة ابلسوء وجهاد الشيطان"
َهاد ه  ۚ ه َو اْجتَ َباك ْم َوَما َجَعَل َعَلْيك ْم يف  الدّ ين   قال هللا تعاىل: }َوَجاه د وا يف  اّللَّ  َحقَّ ج 

{ ]احلج:  ل إرضاء هللا، [، "أي وجاهدوا يف سبيل نصرة دين هللا، من أج78م ْن َحرَج 
                                                

 .362، ص2، جالتفسري املنري( الزحيلي، 1)
 .362، ص2( الزحيلي، املرجع السابق، ج2)
 .80، صالتعريفات( اجلرجاين، 3)
م، 1997، 1، دار هنضة قطر للطباعة والنشر، طالتفسري الوسيط للقرآن الكرمي( الطنطاوي، حممد سيد، 4)

 .346، ص9ج
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جهادًا حقًا خالصًا لوجهه الكرمي الذي ال يشوبه رايء، وال يثين عنه لومة الئم، فاجلهاد يف 
هللا معناه: اجلهاد يف سبيله ومن أجل دينه، واألوىل أن حيمل اجلهاد على املعىن العام الذي 

طان، وجهاد يشمل مجيع أنواعه، واجلهاد أنواع ثالثة: جهاد النفس واهلوى، وجهاد الشي
 .(1)الكفار املعتدين واملنافقني"

الصالة وجهاد النفس أصٌل جلهاد العدّو الظاهر، فهو اجلهاد األكرب كما وصفه عليه 
: "جاهدوا املشركني الصالة والتسليم، يف حديث أنس رضي هللا عنه قال، قال عليه والتسليم

 .(3)(2)أبموالكم وأنفسكم وألسنتكم"
اد يتخيل السامع مشهداً واحداً وهو القتال، ولكن اجلهاد أنواع وعند مساع كلمة اجله

َهاد ه { ]احلج:  [ قال الراغب: 78ذكرت جمملة يف قوله تعاىل: }َوَجاه د وا يف  اّللَّ  َحقَّ ج 
 .(4)"اجلهاد ثالثة أضرب، جماهدة العدو الظاهر، وجماهدة الشيطان، وجماهدة النفس"

اد من األعمال املقرّبة إليه تعاىل، وهو أفضل من سقاية فاهلل سبحانه وتعاىل جعل اجله
د  احْلَرَام   َقايََة احْلَاجّ  َوع َمارََة اْلَمْسج  احلاج وعمارة املسجد احلرام، لقوله تعاىل: }َأَجَعْلت ْم س 

ر  َوَجاَهَد يف  َسب يل  اّللَّ  اَل َيْستَ و وَن ع نْ  ّللَّ  َواْليَ ْوم  اآْلخ  َد اّللَّ  َواّللَّ  اَل يَ ْهد ي اْلَقْوَم َكَمْن آَمَن اب 
 [.19الظَّال م نَي{ ]التوبة: 

وإن اجلهاد احلقيقي يف سبيل هللا له دوٌر كبرٌي يف رفع االستضعاف عن األمة ملا فيه 
 من بذل النفس واملال يف سبيل النصر وإعادة التمكني فهو يعيد لألمة عزهتا وهيبتها.

فرضها هللا تعاىل على املسلمني فهو وسيلة حملاربة فاجلهاد من الفروض اليت "
املستكربين وختليص املستضعفني واملستكربين والقضاء على ظاهريت االستكبار 

 .(1)واالستضعاف"

                                                
 .285، ص17، جالتفسري املنري( الزحيلي، 1)
،  سننه(؛ وأبو داود، يف 12430) ، رقم2854، ص4، مسند أنس بن مالك، جاملسند( أخرجه أمحد، يف 2)

، 91، ص2، جاملستدرك(؛ واحلاكم يف 2504، رقم )10، ص3كتاب اجلهاد، ابب: كراهية ترك الغزو، ج
 خيرجاهن ووافقه الذهيب. (، وقال هذا صحيح على شرط مسلم ومل2427رقم )

 .285، ص17، جالتفسري املنري( الزحيلي، 3)
 .208، ص1، جاملفردات يف غريب القرآن( الراغب األصفهاين، 4)
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وال يكون ذلك إال ابلدعوة إىل هللا على  ،ةجهاد الدعو من سبل اجلهاد، كذلك و 
ريَة  َأاَن َوَمن  ات َّبَ َعين  َوس ْبَحاَن اّللَّ   بصرية قال تعاىل: }ق ْل َهذ ه  َسب يل ي أَْدع و إ ىَل اّللَّ  َعَلى َبص 

أبن يتفرغ اإلنسان ملعرفة هذا الدين العظيم  وذلك [، 108َوَما َأاَن م َن اْلم ْشر ك نَي{ ]يوسف: 
اابً، وسنة، وفقهاً، وأحكاماً، وسرية، فيكون اجلهاد الدعوي بعد التفرغ التام هلذا العلم، كت

َناه  احْل ْكَم َصب يًّا{  قال تعاىل: ،(2)فيهوالتبحر فيه، والتعمق  }اَيحَيََْي خ ذ  اْلك َتاَب ب ق وَّة  َوآتَ ي ْ
فيه من حكمة،  كيف ميكن أن يكون أخذ الكتاب بقوة بدون معرفة ماف[، 12]مرمي: 

 فالدعوة إىل هللا تكون ابلدليل والتعليل، وابحلجة والربهان.
مث تتجه القدرات  ،مث التغلب على أهوائها وشهواهتا ،فيجب علينا جماهدة النفس أوال

حنو الدعوة إىل هللا من أجل احلفاظ على الدين حىت ميكن احملافظة على احلق ليكون أقوى 
 من الباطل.

يل هللا تعاىل ابلدعوة إىل سبيله ابحلكمة هو من أهم وسائل رفع الظلم فاجلهاد يف سب
 واالستبداد، ورفع االستضعاف والذل الذي أصاب أمتنا اإلسالمية.

  

                                                                                                                                     
 .294، صمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن( أوعيشة، مصطفى، 1)
موقع فضيلة الدكتور راتب ، 73، تفسري مطّول لسورة التوبة، آية اجلهاد وأنواعه( النابلسي، راتب، 2)

 م.6/5/2018. اسرتجع بتاريخ /www.nabulsi.comالنابلسي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiizpS_0_rdAhXioosKHWX0Ay4QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2F&usg=AOvVaw2lknu87IPJF8HyqT8O9Vsu
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 .اإلعداد اجليد ملواجهة التحدايت: الثايناملطلب 
والثقايف إن بناء جمد األمة ورفعتها يقتضي من اجلميع الكفاح العلمي واالقتصادي 

ات اإلعالمية الشرسة جمابلصمود يف وجه التحدايت والشدائد واهل ،والسياسي
 من قبل أعدائها.أمتنا ى والضغوطات السياسية اليت متارس عل

وقد أمران هللا تعاىل إبعداد العدة الالزمة لذلك حيث قال: }َوأَع دُّوا هَل ْم َما اْسَتطَْعت ْم 
{ ]األنفال: م ْن ق  وَّة  َوم ْن ر اَبط   من دواعي النصر والتمكني ألي أمة  وإن [، 60اخْلَْيل 

أن تتطور يف مجيع جوانب حياهتا فيتقدم العلم بتشييد  ،إسالمية تريد أن ترفع مستوى بناءها
طاء أمهية قصوى إعو  ،وضخ احلقول واملشاريع التنموية ،واملصانع التجارية ،اجلامعات العلمية

وغرس اهلوية اإلسالمية يف صفوف الشعوب للنهوض ابألمة حنو  ،للنظام األمين والعسكري
ويقود األمة للنصر والتمكني وخيرجها من ذل  ،مستقبل  مشرق يصمد أمام التحدايت

 .(1)االستضعاف وإعداد كل ما يلزم لذلك
تشمل القوة املادية، واملعنوية واليت تكون ففالقوة املقصودة يف اآلية هي القوة املطلقة، 

ن انتصار املسلمني يكون مبعية هللا أعالء كلمة هللا تعاىل، فالبعض يعتقد إسببا يف النصر، و 
وهذه التصورات والتومهات اخلاطئة ال بد من تغيريها، وال بد من  ،سباببدون األخذ ابأل

 .(2) النصرلتحقيق  اجليداإلعداد 
ا قال تعاىل: يواجه األمة من قبل أعدائه وهذا يتطلب الوقوف أمام أي حتد  

َنٌة َوَيك وَن الدّ ين  ّلل َّ { ]البقرة:  [، وهبذا القتال حيفظ 193}َوقَات ل وه ْم َحىتَّ اَل َتك وَن ف ت ْ
اإلنسان كرامته وال يكون عبدًا إال هلل، فال خيضع لسلطة حاكم ظامل مستبد يبيد شعبه 

 وحيكم على أمته ابهلالك والزوال والدمار.
ية والقوة اخلارجية للمسلمني فهم يتميزون عن غريهم نمهية القوة البدومع اإلشارةّ إىل أ

"قوة املؤمن يف قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن أبن 

                                                
 م.6/5/2018اسرتجع بتاريخ ، /www.nabulsi.comموقع النابلسي ، اجلهاد وأنواعه( النابلسي، 1)
 .76، صفقه االستضعاف( رابع، كامل، 2)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiizpS_0_rdAhXioosKHWX0Ay4QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2F&usg=AOvVaw2lknu87IPJF8HyqT8O9Vsu
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قوة أبدان فارس والروم كيف وإن أتملنا  ،فهو أضعف شيء عند احلاجة، فتخونه قوته
 .(1)كانوا إليها، وقهرهم أهل اإلميان بقوة أبداهنم وقلوهبم"خانتهم قوهتم عند أحوج ما  

"أن األمة املستضعفة، ولو بلغت يف الضعف ما بلغت، ال ينبغي هلا  وجيب أن نعلم:
أن يستويل عليها الكسل عن طلب حقها، وال اليأس من ارتقائها إىل أعلى األمور، 

إسرائيل، األمة الضعيفة، من أسر  خصوصًا إذا كانوا مظلومني، كما استنقذ هللا أمة بين
مقهورة ال أتخذ حقها وال  ن األمة ما دامت ذليلةً إفرعون وملئه، ومكنهم يف األرض، ف

 .(2)تتكلم به، ال يقوم هلا أمر دينها وال دنياها وال يكون هلا إمامة فيه"
فاإلعداد مطلب لإلنسان حىت يستخلف هذه األرض لرفع الذل عنها وبناءها بناًء 

 يحا، لنخرج جيالً قوايً ميكنه الصمود أمام ضرابت وحتدايت األعداء.صح
قال تعاىل: فإن القرآن دعا إىل الصرب لقتال العدّو وعدم إظهار الضعف واالستكانة و 

ّ  قَاَتَل َمَعه  ر بّ يُّوَن َكث رٌي َفَما َوَهن وا ل َما َأَصاهَب ْم يف  َسب يل  اّللَّ   َوَما َضع ف وا َوَما }وََكأَيّ ْن م ْن َنيب 
سوف فإذا متكنا من إعداد األمة ف[، 146اْسَتَكان وا َواّللَّ  حي  بُّ الصَّاب ر يَن{ ]آل عمران: 

تمكن من مواجهة العدو، بدون أن يكون هلا عذر من ضعف نفس أو مال، أو ضعف ن
ما فبدون ثروة وال مال، وال قصور وال كنوز، كانوا لذين جاهدوا مع األنبياء  فالإمكاانت، 

 وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا.
عنها ميّكن األمة من النصر والتمكني ويرفع  ،وعليه فإن حتقق اإلعداد القوي الكامل

 الذل واالستضعاف.
  

                                                
، ملن سأل عن الدواء الشايف )الداء والدواء( اجلواب الكايف( ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الزرعي، 1)

أسباب االستضعاف ؛ وانظر: الشوخي زايد، 35،36، ص1، د.ت، ج1دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 .143، صووسائل دفعه

أسباب ؛ وانظر املشوخي، 618، ص1، جتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان( السعدي، 2)
 .144، صاالستضعاف ووسائل دفعه
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 السابع:املبحث 
 .تفعيل احلوار مع اآلخر

 
 .أثناء احلوار العزة اإلميانية واجلهر ابحلق والثبات عليهاملطلب األول: 
  . مثرة احلوار البناءاملطلب الثاين: 
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 السابع:املبحث 
 .تفعيل احلوار مع اآلخر

 .أثناء احلوار والثبات عليهالعزة اإلميانية واجلهر ابحلق : األولاملطلب 
}َوّلل َّ   على املؤمن أن جيهر ابحلق ويثبت عليه ألنه أصل من أصول احلوار، قال تعاىل:

[، فهذا الشعور بعزة اإلميان وقوته جيعله يشعر 8اْلع زَّة  َول َرس ول ه  َول ْلم ْؤم ن نَي{ ]املنافقون: 
يستعلي بقوة احلق، وخيضع ويستكني هلل، ويشعر ة وثقة ابلنفس أثناء احلوار، فهو بطمأنين

عندما أمره هللا  (1) أفضل الصالة وأمت التسليمقتداًء به عليه ابعزة املؤمن عند جهره ابحلق، 
َا ت  ْؤَمر  َوأَْعر ْض َعن  اْلم ْشر ك نَي{ ]احلجر: تعاىل بقوله  [.94: }فَاْصدَْع مب 

زوير احلقائق وكتماهنا يف قوله تعاىل فاهلل سبحانه وتعاىل حذر أشد التحذير من ت
ْلَباط ل  َوَتْكت م وَن احلَْقَّ َوأَنْ ت ْم تَ ْعَلم وَن{  ألهل الكتاب: }اَيأَْهَل اْلك َتاب  مل َ تَ ْلب س وَن احلَْقَّ اب 

 [، فتزوير احلقائق وخلطها ال يساعد على إجياد أرضية مناسبة للحوار.71]آل عمران: 
وا أبول أصل إمياين يف حوارهم بدؤ  أفضل الصالة وأمت التسليمم واألنبياء مجيعهم عليه

وكانت دعوهتم قائمة على أساس من احلجة والربهان، قال تعاىل: }ق ْل  ،وهو توحيد هللا
ت ْم َصاد ق نَي{ ]البقرة:  "دلت اآلية  [، قال اإلمام الفخر الرازي:111َهات وا ب  ْرَهاَنك ْم إ ْن ك ن ْ

فاحلوار ال بد له  (2)ادعى نفيًا أو إثبااتً فال بد له من الدليل والربهان" على أن املدعي سواء
 من الدليل واحلجة واملنطق وتوضيح األدلة على صدق احملاور.

 امع إثبات وجوده ،متالك حرية فكريةاعندما يتجاذب الطرفان احلديث فال بد من و 
فال بد للمحاور من إجادة فن احلوار ذلك ثقته بنفسه، وإلجناح  مما يزيدلطرف اآلخر ل

احلوار واستخدام األلفاظ واملصطلحات املطلوبة وااللتزام ابملوضوع والتجرد من احلظوظ 
فالتدرب على احلوار  ،أبسلوب  فصيح  وواضح ال تلعثم فيه وال ختبطوالتكلم النفسية، 

                                                
، ملتقى أهل التفسري، 20-19، حبث، صآلخر يف القرآن الكرميأصول احلوار مع ا( وزين، فضل اهلادي، 1)

https://vb.tafsir.net/tafsir13458/#.W63YiPaNyM8 م.6/8/2018. اسرتجع بتاريخ 
 .6، ص4، جمفاتيح الغيبالرازي،  (2)

https://vb.tafsir.net/tafsir13458/#.W63YiPaNyM8
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ي َهار ون  ه َو جيعلك أكثر منطقًا وأبلغ كالمًا وحجة،  قال تعاىل حكاية عن موسى: }َوَأخ 
ْله  َمع َي ر ْدًءا ي َصدّ ق ين  إ يّن  َأَخاف  َأْن ي َكذّ ب ون { ]القصص:   [.34أَْفَصح  م ينّ  ل َسااًن َفَأْرس 

 تزام هبا:لومن آداب احلوار اليت جيب اال
 تعبري.عطاء املتحاور الفرصة الكافية للإنصات وعدم املقاطعة، و اإل -1
 حتاشي األلفاظ النابية، وعدم التطاول على سيادة الدول. -2
 تبادل املعلومات وتعاون األفكار. -3
 حسن اإلصغاء والبعد عن التجريح. -4
 البعد عن التعصب هلوى أو رأي. -5

قال تعاىل: }َواَل جَيْر َمنَّك ْم َشَنآن  قَ ْوم  َعَلى َأالَّ تَ ْعد ل وا اْعد ل وا ه َو أَق َْرب  ل لت َّْقَوى{ 
  مأ ل، مسلماأو خصم اصديقسواء كان نصاف مع اجلميع يجب العدل واإلف[، 8]املائدة: 

 . فاجلميع سواء أثناء احلوار.اأو ضعيف ، قواياكافر 
، " وهو تبادل املعلومات واألفكار واآلراء، (1)احلوار:"هو التجاوب ابملخاطبة والرد"و 

سواء كان تباداًل رمسيًا أو غري رمسي، مكتواًب أم شفوايً، وينعقد احلوار مبجرد التعرف على 
، فهو إذن منح اآلخر فرصة (2)وجهات نظر اآلخرين وأتملها وتقوميها والتعليق عليها"

 ق املناوبة وترتيب األدوار يف الكالم.للكالم بطري
َنك ْم َأالَّ نَ ْعب َد إ الَّ اّللََّ  نَ َنا َوبَ ي ْ  قال تعاىل: }ق ْل اَيأَْهَل اْلك َتاب  تَ َعاَلْوا إ ىَل َكل َمة  َسَواء  بَ ي ْ

َذ بَ ْعض َنا بَ ْعًضا أَْراَباًب م ْن د ون  اّللَّ  فَ  ًئا َواَل يَ تَّخ  انَّ َواَل ن ْشر َك ب ه  َشي ْ إ ْن تَ َولَّْوا فَ ق ول وا اْشَهد وا أب 
 [. 64م ْسل م وَن{ ]آل عمران: 

وقال الزحيلي يف ذلك: "وهذا أمٌر سهٌل يسرٌي وله أهداٌف سامية عالية، من أمهها 
منع التنازع واخلصام بني الناس وإشاعة املودة واحملبة بني األفراد لذا أمر هللا نبيه صلى هللا 

                                                
 .320، ص15، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، اململكة احلوار مع أصحاب األداين مشروعيته وشروطه( الرتكستاين، 2)

 .10العربية السعودية، ص



184 
 

يدعو إىل العدل والوسط والكلمة السواء وهي: أال نعبد مجيعًا إال هللا، وال عليه وسلم أن 
نشرك به شيئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا أراباًب من دون هللا، فكل دين مساوي ال خيتلف عن 

 .(1)اآلخر يف إثبات الوحدانية والربوبية هلل تعاىل"
تاب، "التزم به نبينا الكرمي عليه وقد قرر هللا تعاىل منهجًا معتداًل للتعامل مع أهل الك

ابلكلمة السواء هذه، وكتب إىل هرقل عظيم الروم وإىل غريه من  أفضل الصالة وأمت التسليم
أمراء وملوك العامل، ودعا هبا أهل الكتاب يف اجلزيرة العربية، وكذلك ينبغي أن يدعو أهل 

فال يعلو أحد على أحد، وال . "فاجلميع يقف أمام كلمة سواء (2)الكتاب إىل يوم القيامة"
 .(3)يتعبد أحد أحدا، وهي كلمة عدل"

وإن اآلية السابقة أصل اثبت للحوار بني املسلمني وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى، وتدعو إىل احللول الوسطية بتعبري كلمة سواء، اليت هي رمٌز للعدل واإلنصاف 

رد كل اختالف إىل القرآن ليقول فيه كلمة وهي اليت دعا إليها األنبياء والرسل، وعليه جيب 
 .(4)الفصل ألنه ال قيمة آلراء الناس ما مل تستند إىل املرجع األخري 

ويفهم أيضًا منها أنه على الدول املستضعفة أن تقوم بوساطة عن طريق احلوار املباشر 
 والبناء اهلادف إلقناع الطرف اآلخر لرفع الذّل عن املستضعفني فيها.

ويف املقابل فإن الطرف اآلخر قد جييد حسَن لغة احلوار إلقناع الطرف األول، ويبقى 
الكالم سجااًل بينهما، والذي يهمنا هو النتيجة احلتمية اليت تنجم عن ذلك احلوار يف إطار 

إن هي التزمت آبداب احلوار الناجح اجلانب اإلجيايب الذي سريفع عن األمة ضعفها وذهلا، 
الجياد حل  يرفع عن األمة الظلم  اليت من أجلها شرع احلواراية القصوى وتلك هي الغ
  .واالستضعاف

 

                                                
 .200، ص1، جالتفسري الوسيط( الزحيلي، 1)
 .200، ص1( الزحيلي، املرجع السابق، ج2)
 .478، 5، ججامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي، 3)
 .902، ص2، جيف ظالل القرآن( قطب، 4)
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 .مثرة احلوار البناء: الثايناملطلب 
إن األمة اإلسالمية اليوم حباجة ماسة إىل احلوار البناء اهلادف الذي يؤيت أكله، ويعود 

قيادة وأبناء األمة أو بني األمة على األمة ابلنفع واخلري العميم سواء كان هذا احلوار بني ال
وحلفائها، بغض النظر عن طبيعة الطرف اآلخر أو األمة وجرياهنا، وينبغي أن يكون هذا 
احلوار قائمًا على أسس احرتام املبادىء، ويعطي احللول املناسبة يف إقناع الطرف اآلخر 

نص شرعي قطعي  بسماحة ديننا احلنيف ألنه يقبل الرأي اآلخر، إذا كان ال يتعارض مع
 الورود والداللة وال حيتمل التأويل.

وأمر هللا نبيه بلني اجلانب ولطف اخلطاب، كما أمر به موسى وهارون حني بعثهما 
[ 44 - 42إىل فرعون يف قوله تعاىل: }فَ ق واَل َله  قَ ْواًل لَيّ ًنا َلَعلَّه  يَ َتذَكَّر  َأْو خَيَْشى{ ]طه: 

 ا األمر اإلهلي.فعلى كل داعية االلتزام هبذ
اخلصم احلجج الدامغة، قال تعاىل: كما ورد يف قصص بعض املتحاورين قدميا إللقام 

ك ْم َهْل َلك ْم م ْن َما َمَلَكْت أمَْيَان ك ْم م ْن ش رََكاَء يف  َما َرَزق َْناك ْم  }َضَرَب َلك ْم َمَثاًل م ْن أَنْ ف س 
ل  اآْلاَيت  ل َقْوم  يَ ْعق ل وَن{ ]الروم: َفأَنْ ت ْم ف يه  َسَواٌء خَتَاف وهَن ْم َكخ   يَفت ك ْم أَنْ ف َسك ْم َكَذل َك ن  َفصّ 

[، )وكذلك نفصل اآلايت لقوم يعقلون( أي "مثل ذلك التفصيل والتبيان يف إلزام 28
اخلصم احلجة القوية، نفصل اآلايت ونوضحها لقوم  يستعملون عقوهلم ويتأملون فيما يقال 

 .(1)لة املنطقية واحلجج اإلقناعية"هلم ويذكر من األد
 الذين نيكر "ولكن هؤالء املش{َبل  ات ََّبَع الَّذ يَن ظََلم وا أَْهَواَءه م ب َغرْي  ع ْلم  }مث قال تعاىل: 

اتبعوا أهوائهم جهاًل منهم ومل حيكموا عقوهلم يف عبادهتم األنداد بغري مستند   ،ظلموا أنفسهم
 .(2)وال عقل"

وكل رسول بني الدول جيب أن يتحلى ابألخالق اليت متكنه من تقريب وجهات النظر  
حلْ ْكَمة  َواْلَمْوع ظَة  احلََْسَنة  َوجَ  كما يف قوله تعاىل: لَّيت  ه َي }ادْع  إ ىَل َسب يل  رَبّ َك اب  اد هْل ْم اب 

ْلم ْهَتد يَن{ ]النحل:  َْن َضلَّ َعْن َسب يل ه  َوه َو أَْعَلم  اب   .[125َأْحَسن  إ نَّ َربََّك ه َو أَْعَلم  مب 

                                                
 .79، ص21، جالتفسري املنري( الزحيلي، 1)
 .79، ص 21( الزحيلي، املرجع السابق، ج 2)
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وحبسن اخلطاب والصفح عمن أساء يف  ،"فلتكن املناظرة واجلدال ابلوجه احلسن
قصد من اجلدال الوصول للحق دون رفع الصوت وسب أالقول وقابل السوء ابحلسىن، و 

لَّيت  ه َي َأْحَسن {  ، قال تعاىل:(1)اخلصم أو األذى" }َواَل جت َاد ل وا أَْهَل اْلك َتاب  إ الَّ اب 
 وسى عليه السالم سابقا.يف قصة م ت، فهذا أمر من هللا كما ذكر [46]العنكبوت: 

دينها علناً، خصوصًا يف هذا احلوار اهلادف البناء ابلنسبة لألمة فرصة لنشر  نإف
 هالعصر ابستخدام وسائل اإلعالم اإلجيابية واملواقع الرمسية لتصل رسالة ديننا احلنيف وتعاليم

إىل كل بيت، وهذا من نتائج احلوار الدعوي الذي ينقذ األمة من االستضعاف واالستعباد 
 .ويعيد هلا عزهتا وكرامتها

  

                                                
 .270، ص14، جالتفسري املنري( الزحيلي، 1)
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 الثامن:املبحث 
 .إعداد جيل مستقيم يف األمة اإلسالمية

 
 .التزام األفراد لالخنراط يف مشروع بناء األمةاملطلب األول: 
  . ل فرد يف األمةالتعبئة اإلسالمية لكاملطلب الثاين: 
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 :الثامناملبحث 
 .إعداد جيل مستقيم يف األمة اإلسالمية

 .التزام األفراد لالخنراط يف مشروع بناء األمة: األولاملطلب 
ال ميكننا أن نرسم مشروعًا انجحاً لبناء األمة يف ظل العنف، وعليه يلزمنا وضع خطة 
حمكمة منسقة تتقيد مبنهاج اإلسالم الوسطي، الذي هو بعيد عن كل التطرف وأخالق 

َلى َجَعْلَناك ْم أ مًَّة َوَسطًا ل َتك ون وا ش َهَداَء عَ  }وََكَذل كَ اجلاهلية والنعرات الطائفية قال تعاىل: 
} [، وبذلك تتحقق الكرامة املنشودة لإلنسان يف ظل العز والتمكني 143]البقرة:  النَّاس 

 .(1)بعيدة عن االستضعاف والذل 
وبناء هذا املشروع جيب أن يعتمد على حترير اإلنسان واالعرتاف بكرامته ليبعث لديه 

اإلرادة والعزمية، وجيب على كل فرد الشعور بقيمته، فاإلسالم خياطب العقل أواًل، مث خياطب 
اإلسالم يهدف إىل بناء اإلنسان الصاحل الذي يصلح أبن يكون خليفة هللا يف  يعرف أبن أن

األرض، حيث كرمه أفضل تكرمي، وخلقه يف أحسن تقومي، وسخر له مايف السموات ومايف 
ْنه  إ نَّ يف  األرض مجيعًا قال تعاىل: }َوَسخََّر َلك ْم َما يف  السََّماَوات   يًعا م  َوَما يف  اأْلَْرض  مجَ 

كتملت فيه مجيع خصائص اإلنسانية، ا ذا فإ[، 13َذل َك آَلاَيت  ل َقْوم  يَ تَ َفكَّر وَن{ ]اجلاثية: 
 .(2)مت بناؤه على أنه صاحلٌ لقيادة األسرة واجملتمعو 

جتماعية، اليت م احلياة اإلها ينبغي أن يقوم على قواعد حتكئإن النهوض ابلدول وبناو 
حيرتم فيها حقوق الغري، وتتم فيها "احملافظة على اهلوية اإلسالمية وفهمها فهمًا صحيحاً، 
ابعتباره دينًا رابنيًا ونظامًا إنسانيًا لتوحيد الناس على اخلري وحتقيق العدل، كما يتم فيها 

سرية متناغمة إعالن األخوة اإلنسانية اليت تسمو فوق روابط اللون واجلنس واللغة يف م
صول احلوار، لتعمري األرض وجتميلها واحملافظة على خرياهتا، كما يكون هناك تدريب على أ

ختالف، وعدم اللجوء للعنف، كما جيب معرفة أن مصلحة الوطن وفهم التعايش عند اال

                                                
 .308، ص الكرميمفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن ( أوعيشة، 1)
، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي األول القرآن إعداد اإلنسان الصاحل يف ضوء الرتبية القرآنية( حلس، داود، 2)

 .7ص م، 2008الكرمي ودوره يف معاجلة قضااي األمة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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 واالستفادة ،هي املصلحة العليا واحلد من روح الفردية، واالنفتاح على الفكر العلمي العاملي
من مجيع جتارب البشرية، كما جيب مواجهة ضغوط العوملة الثقافية، والعمل على نشر الثقافة 

 .(1)اإلسالمية"
}َوتَ َعاَون وا َعَلى اْلرب ّ  َوالت َّْقَوى َواَل  إن تعاون األفراد لبناء األمة عماًل بقوله تعاىل:و 

{ ]املائدة:  مثْ  َواْلع ْدَوان  ،  من منطلق حديث رسولنا الكرمي:[ و 2تَ َعاَون وا َعَلى اإْل  "كلُّكم راع 
لالخنراط والسعي احلثيث  بدوره يلزم اجلميعفهذا احلديث ، (2)"سؤ وٌل عْن َرع يَّت ه  وكلُّك م م

وإخراجها من  ،وطاقته للنهوض ابألمةأن يبذل كل ما يف وسعه اجلاد الذي على كل فرد 
 .إىل دائرة العز والتمكني قفص االستضعاف والذل

  

                                                
 .7، صإعداد اإلنسان الصاحل يف ضوء الرتبية القرآنية( حلس، داود، 1)
 (.893، رقم )5، ص 2، كتاب اجلمعة، ابب اجلمعة يف القرى واملدن، ج صحيحه( أخرجه البخاري، يف 2)
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 .التعبئة اإلسالمية لكل فرد يف األمة: الثايناملطلب 
إن التعبئة اإلسالمية لكل فرد  تتم بتحول  إجيايب  وذلك مبدارسة سري صلحاء وعلماء 

ذه األمة تعبئة تعبئة هالعزيز الذي كان مثاًل يقتدى به يف  وخلفاء هذه األمة كعمر بن عبد
 نصاف.مبناها العدل واإل

إن إعداد جيل النصر هو الوسيلة األساسية للخروج من حالة االستضعاف، فإن 
أعظم جيل مستقيم  عرفته البشرية هو رعيل الصحابة األوائل، الذين ضحوا بدمائهم 
وأنفسهم هلداية الناس ونصرة احلق، فإنه مضى بعزم ومهة، ومتكن من أن ينتقل من الذل إىل 

ومن الضالل إىل اهلدى، ومن االستضعاف إىل كل معاين  العز، ومن الشقاء إىل السعادة،
 .(1)اإلنسانية 

وإلعداد هذا اجليل ال بد لنا من تنشئته تنشئة على التقوى واخللق الرفيع ليكون سبباً 
يف هنضة األمة، وبذلك يستطيع هذا اجليل أن يغري مسار التاريخ وفق منهج احلق وطريق 

 .(2)من املشرق إىل املغرب اإلميان وقيام دولة احلق والعدل 
"وإلخراج جيل  سليم جيب علينا معاجلة الضعف نفسه، وذلك مبعرفة األمراض 
املتفشية فيه داخلياًّ ومعاجلتها، كما جيب على كل فرد  يف األمة أن يتحمل املسؤولية يف أن 

، وال يكون مشاركًا وله دوٌر فعال يف إخراج األمة من حالة الضعف واهلوان اليت تعيشها
نكون كبين إسرائيل عندما قالت لنيب هللا موسى: }فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقات اَل إ انَّ َهاه َنا 

[، وحىت نعد األمة ال بد لنا من إعداد  شامل  نقوم فيه بتعبئة قوى 24قَاع د وَن{ ]املائدة: 
 .(3)ئمة"األمة تعبئة عامة داخلية وخارجية ملواجهة األخطار والتحدايت القا

                                                
 .267، صالدور الرايدي حلملة القرآن الكرمي يف هنضة األمة( القضاة، 1)
 .288( الفضاة، املرجع السابق، ص2)
م، 2002-ه1423، 3ط، دار القلم، ديب، هكذا ظهر جيل صالح الدين( الكيالين، ماجد عرسان، 3)

 .257ص
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فالعامل اليوم يعاين مصائب اجلوع والفقر والبطالة واحلرمان والظلم واالستضعاف لذا 
حنن اليوم حباجة إىل إعداد هذا اجليل، ليصحح مسرية الناس، ويعيدها إىل اجلادة، وإىل احلق 

 .(1)والعدل لكي نتمكن من صياغة التاريخ وصنع أحداثه 
ويصنع احلياة، مهمة عظيمة وشاقة، وحباجة لدقة فإخراج جيل قرآين يبين احلضارة، 

وإتقان، وحباجة ملراجعة كل مرحلة من مراحل اإلعداد، وهذا يكمن يف تعاليم القرآن والسنة 
 .(2)النبوية الشريفة 

وإلعداد هذا اجليل جيب علينا تبين خطة شاملة إلعداد األمة إعداد إسالميا، على أن 
ملؤسسات واهليئات وتركز على التعليم ابلدرجة األوىل تكون خطة متكاملة تتضمن مجيع ا

ألن له دورا فعاال يف تنشئة األجيال القادمة، ويشمل التوجيه واإلرشاد اجلماهريي العام، 
وكذلك اإلعداد العسكري الذي يستهدف تعبئة قوى األمة تعبئة عامة ملواجهة األخطار 

وتنا حىت ننشىء جيل النصر والتمكني والتحدايت القائمة، فعلينا أن نستفيد ممن هم قد
 (3)والصمود أمام التحدايت. 

 الكبري )صالحتقتدي ابإلجنازات اليت قام هبا القائد األعظم اجملاهد ن وعلى األمة أ
ىل على تعبئة األجيال الناشئة والتوجيه واإلرشاد و الدين األيويب( حيث ركز ابلدرجة األ
نقذ األمة أف ،ملواجهة األخطار والتحدايت القائمة اجلماهريي للعامة، واإلعداد العسكري

من االستضعاف والذل واألزمات اليت كانت تعصف هبا واستعاد املقدسات اإلسالمية، 
 .(4) صاغرينومتكن من إظهار شعائر الدين فأعاد لألمة عزها وجمدها بعد أن كانوا أذالء 

ويف واقعنا احلايل "ال زلنا نرى عناصر مؤمنة مغلوبة على أمرها، وهي من األغلبية 
اهري املسلمني املستضعفني سواء منهم من تعرف على رمحة اإلسالم وعدله  الصامتة من مج

ة قومية أضعفتها عوامل التعرية من بقي له اإلسالم عقيد و، أكمعراج للخالص اإلنساين
 ستكبارية.اال

                                                
 .255، صالدور الرايدي حلملة القرآن يف هنضة األمة( القضاة، 1)
 .256، صالدور الرايدي حلملة القرآن يف هنضة األمة( القضاة، 2)
 .319، صهكذا ظهر جيل صالح الدين( الكيالين، 3)
 .257( الكيالين، املرجع السابق، ص4)
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حينها تظهر أمهية األفراد يف التعبئة اإلنسانية، أبهنم حياربون الفساد، ويتولون و 
يف قوله تعاىل:  بقية( )أولوة وتقوميها، وقد وصفهم القرآن الكرمي أبهنم التصحيح يف هذه األم

َهْوَن َعن  اْلَفَساد  يف  اأْلَْرض  إ الَّ قَل ياًل مم َّ  ْن قَ ْبل ك ْم أ ول و بَق يَّة  يَ ن ْ ْن }فَ َلْواَل َكاَن م َن اْلق ر ون  م 
ن ْه ْم َوات ََّبَع الَّذ يَن ظََلم وا َما أ   َنا م   .(1) [116]هود:  جم ْر م نَي{ْتر ف وا ف يه  وََكان وا َأجْنَي ْ

فهم ذو بقّية من الفهم والعقل، يعتربون مواعظ هللا ويتدبرون حججه، فيعرفون ما هلم "
يف اإلميان ابهلل، وعليهم يف الكفر به، فهم ينهون أهل املعاصي عن معاصيهم وأهل الكفر 

لقرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد يف ابهلل عن كفرهم به يف أرضه، فلم يكن من ا
 (2) ".األرض إال يسرياً فنجاهم هللا من عذابه حني أخذ من كان مقيماً على الكفر ابهلل

وقد تكفل هللا هلذه األمة على مر العصور حبفظ دينها أبن ال ختلو من قائد  حكيم 
إىل تعبئة جادة حنو مستقبل أفضل إىل أن يرث هللا  األمةحيكم ابلسوية ويقيم الدين ويدعو 

ستضعاف األرض ومن عليها، ألن السلطان العادل ظل هللا يف األرض وعلى يديه يزول اال
 الرخاء.والذل ويعم العدل و 

  

                                                
 .273ص ، حلملة القرآن الكرمي يف هنضة األمةالدور الرايدي القضاة،  (1)
 .527، ص15، ججامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي، 2)
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 التاسع:املبحث 
 .نشر ثقافة االستبشار ابلنصر والتمكني يف األرض

 
 .إحياء روح األمل والبشارةاملطلب األول: 
 .النصر والتمكني سنة من سنن هللا يف األممكون املطلب الثاين:  

 .املطلب الثالث: جيل النصر والتمكني وقائد النصر والتمكني
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 :التاسعاملبحث 
 .ثقافة االستبشار ابلنصر والتمكني يف األرضنشر 

 .إحياء روح األمل والبشارة: األولاملطلب 
كان حيب البشائر، وكان دائماً يبشر   أفضل الصالة وأمت التسليمإن رسولنا الكرمي عليه 

املسلمني، فلذلك جيب أن يكون التبشري سنة يف حياتنا حيث نبينا الكرمي قدوتنا يف ذلك، 
قَاَل: َكاَن َرس ول  هللا  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم إ َذا بَ َعَث َأَحًدا م ْن َأْصَحاب ه  يف   َأيب  م وَسى َعنْ ف

ر وا َواَل »اَل: بَ ْعض  أَْمر ه ، قَ  ر وا َواَل ت  نَ فّ ر وا، َوَيسّ  ر واَبشّ   .(1) «ت  َعسّ 
 ،"ويف هذا احلديث األمر ابلتبشري بفضل هللا وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رمحته

 .(2)والنهي عن التنفري بذكر التخويف وأنواع الوعيد حمضًة من غري ضمها إىل التبشري"
"وهللا  لَي ت مَّنَّ هللا  هذا األمَر، حىت يسرَي الراك ب  : وسلمقد قال النيب صلى هللا عليه و 

 .(3)م ن صنعاَء إىل َحْضَرموَت؛ ال خياف  إال هللَا أو الذئَب على غنمه ، ولكنَّك م تستعجلوَن"
وبتلك  ،والكرب ودبيب اليأس اليت أتيت عند اشتداد الضيق تلك ائرومن أمجل البش

البشائر  عامةو  ،يضمحل اليأس ويتالشىرية اليت تعد مبستقبل مشرق زاهر النتائج البشائ
اليت عاىن ، وقسوة الظروف، ضيقيف القرآن الكرمي والسنة إمنا كانت يف ساعات ال ةدالوار 

أايم حفر من أمجل تلك البشائر بشائر و وقت التعذيب واالضطهاد،  منها املسلمون
 .(4) األحزاباخلندق، وغزوة 

قد الكثريين ملا يرون من حال األمة إذ ويف هذا الزمن نالحظ أن اليأس قد غلب على 
انتشر االستضعاف والظلم واالستكبار العاملي، فأصبحوا يعتقدون أن احلال لن يتغري، 

                                                
 .(4546، رقم )141، ص 5كتاب املغازي، ابب بشروا وال تنفروا، ج   ،يف صحيحه ،مسلمأخرجه  (1)
دار إحياء الرتاث العريب، ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، أبو زكراي حميي الدين حيَي، ( 2)

 .41، ص 12ه، ج 1392، 2بريوت، ط 
، رقم 201، ص 4، كتاب املناقب، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم، جيف صحيحه( أخرجه البخاري، 3)

(3612.) 
 .281، صحنو جيل قرآين، اجملايل( 4)
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فيجب علينا أن نغري هذه النظرة، وأن نعيد األمل للقلوب، ونبعث البشائر يف النفوس، ألن 
أنه لن يبقى  صلى هللا عليه وسلم، هذا كان منهاج رسولنا الكرمي، وقد أخربان رسولنا الكرمي

 .(1) ذليلدخله اإلسالم بعز عزيز أو بذل وسيبيت مدر وال وبر إال 
صلى هللا عليه نبينا الكرمي هبا حتققت، واليت أخربان اليت وهناك الكثري من البشائر 

وهذا دليٌل على صدق نبوته وهو  وغريها، القسطنطينيةوحتققت بعد وفاته كفتح وسلم، 
 الصادق املصدوق صلوات هللا وسالمه عليه. 

أن النصر سيتحقق  صلى هللا عليه وسلم ، حيث أخربانألمتنا سيأيت النصر والتمكنيو 
ومن هذه األشراط قول على اليهود عند وقوع أشراط الساعة الكربى، فلم اليأس والضعف، 

َعن  اْبن  ع َمَر: َأنَّ َرس وَل اّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم فم هذا يهودي ورائي فاقتله: احلجر اي مسل
: اَي م ْسل م  َهَذا يَ ه ود يُّ َورَائ ي »قَاَل:  ي  َقات ل ك م  اْليَ ه ود  فَ ت َسلَّط وَن َعَلْيه ْم َحىتَّ يَ ق وَل احلََْجر 
ت  ْله     .(2) «فَاق ْ

يضران ما حياك من الفنت ألن بشائر النصر آتية ال حمالة والعزة والتمكني ال ف
 سيتحققان ولكنها مسألة وقت.
  

                                                
 .281 ص ،الدور الرايدي حلملة القرآن الكرمي يف هنضة األمة، ( القضاة1)
 (.2925، رقم )42، ص 4كتاب اجلهاد والسري، ابب قتال اليهود، ج ،  يف صحيحهأخرجه البخاري، ( 2)
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 .النصر والتمكني سنة من سنن هللا يف األممكون :  الثايناملطلب 
التمكني: "هو السعي اجلاد من أجل رجوع األمة إىل ما كانت عليه من السلطه 

 .(1)اس"والنفوذ واملكانة يف دنيا الن
وعرّفه االستاذ فتحي يكن بقوله:" بلوغ حال من النصر وامتالك قدر من القوة وحيازة 
شيء من السلطة والسلطان وأتييد اجلماهري واألنصار واالتباع وهو لون من ألوان الرتسيخ 

 .(2)يف األرض وعلّو الشأن"
( إ هنَّ ْم هَل م  اْلَمْنص ور وَن 171ل ع َباد اَن اْلم ْرَسل نَي )قال تعاىل: }َوَلَقْد َسبَ َقْت َكل َمت  َنا 

 [.173 - 171( َوإ نَّ ج ْنَداَن هَل م  اْلَغال ب وَن{ ]الصافات: 172)
و" إن هذه اآلايت الكرمية تشري إىل نصر هللا تعاىل، وإعزاز أهل اإلميان ممن حيرصون 

سبيلها سواء كان الداعية رسواًل كرميًا أو أحد املؤمنني، على الدعوة، ويتحملون املشاق يف 
 .(3)وهذا اإلعزاز والتمكني يكون يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة"

والتمكني يتعلق بسنة التدافع تعلقًا وثيقاً، فالتدافع بني الناس يعرب عنه يف هذا العصر 
 النَّاَس بَ ْعَضه ْم ب بَ ْعض  َلَفَسَدت  اأْلَْرض { بتنازع البقاء، وذلك يف قوله تعاىل: }َوَلْواَل َدْفع  اّللَّ  

[ فهذه اآلية ال ختتص مبا يكون ابحلرب والقتال فحسب، بل بكل نوع من 251]البقرة: 
 .(4) أنواع التنازع بني الناس الذي يقتضي منهم املدافعة واملغالبة

للخروج من دائرة  وال بد لنا حىت حنقق ما نرجوه من العزة والتمكني أن نعمل جادين
االستضعاف والذل إىل دائرة النصر والتمكني، وهذا التمكني ال أييت عفواي وال ينزل 

                                                
لبنان، -، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوتفقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي( الصاليب، علي حممد، 1)

 .18م، ص2009-ه1430، 5ط
فقه وانظر، الصاليب،  ؛م1997مايو 13ه، 1418حمرم، 6، 1249العدد  جملة اجملتمع( يكن، فتحي، 2)

 .18، صالنصر والتمكني يف القرآن الكرمي
 .23، صفقه النصر والتمكني( الصاليب، 3)
 .70، صفقه النصر والتمكني؛ وانظر الصاليب، 498، 492، ص2، جتفسري املنار( رشيد رضا، 4)
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اعتباطاً، بل إن له قوانينه اليت سجلها هللا تعاىل يف كتابه الكرمي، ليعرفها عباده املؤمنون، 
 .(1) ويتعاملوا معها على بصرية

وثيقة بني سنة التدافع بني احلق والباطل ال بد لألمة اإلسالمية أن تعرف العالقة الو 
 وبني التمكني، فالتمكني ال أييت خبط عشواء بل قوانينه سجلها هللا يف كتابه الكرمي.

إن " هللا سبحانه وتعاىل يعلم أن الشر متبجح، وال ميكن أن يكون منصفاً، وال ميكن 
مستقيمة موادعة، فإن جمرد منو اخلري أن يدع اخلري ينمو، مهما يسلك هذا اخلري من طرق 

حيمل اخلطورة على الشر، وجمرد وجود احلق حيمل اخلطر على الباطل، وال بد أن جينح الشر 
إىل العدوان، وال بد أن يدافع الباطل عن نفسه مبحاولة قتل احلق وخنقه بقوة، فمن هنا يقع 

 .(2)لن جتد لسنة هللا تبديال"التدافع بني احلق وأهله، والباطل وحزبه، وتلك سنة هللا و 
َدْفع  اّللَّ  النَّاَس  }َوَلْواَل وجاء تقرير هذه السنة يف آيتني كرميتني مها يف قوله تعاىل: 

[، 251بَ ْعَضه ْم ب بَ ْعض  َلَفَسَدت  اأْلَْرض  َوَلك نَّ اّللََّ ذ و َفْضل  َعَلى اْلَعاَلم نَي{ ]البقرة: 
 َدْفع  اّللَّ  النَّاَس بَ ْعَضه ْم ب بَ ْعض  هَل دّ َمْت َصَوام ع  َوب َيٌع َوَصَلَواٌت وكذلك يف قوله تعاىل: }َوَلْواَل 

د  ي ْذَكر  ف يَها اْسم  اّللَّ  َكث ريًا َولَيَ ْنص َرنَّ اّللَّ  َمْن يَ ْنص ر ه  إ نَّ اّللََّ َلَقو يٌّ َعز يٌز{ ] احلج: َوَمَساج 
40.] 

تدافع "لندرك أن سنة هللا يف تدمري الباطل أن يقوم ن نعرف سنة الأولذلك جيب علينا 
يف األرض حق يتمثل يف أمة، مث يقذف هللا تعاىل ابحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو 

 .(3)زاهق"
وهللا سبحانه وتعاىل يبني لنا سننه يف اآلفاق واجملتمعات وكيفية وقوعها وما هي 

نصر على عدوهم، وحيقق هلم التمكني االسباب اليت جيب األخذ هبا، حىت يتمكن هلم ال
 والنصر.

                                                
 ؛15مصر، دون طبعه ودون اتريخ، ص-، مكتبة وهبة، القاهرةدجيل النصر املنشو ( القرضاوي، يوسف، 1)

 .70، صفقه النصر والتمكنيوانظر الصاليب، 
 .742، ص2، جيف ظالل القرآن، قطب (2)
 .1091، ص2، جاملرجع السابق، قطب( 3)
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َات  لََيْسَتْخل َفن َّه ْم يف  اأْلَْرض   قال تعاىل: }َوَعَد اّللَّ  الَّذ يَن آَمن وا م ْنك ْم َوَعم ل وا الصَّاحل 
 َولَي  َبدّ لَن َّه ْم م ْن بَ ْعد  َكَما اْسَتْخَلَف الَّذ يَن م ْن قَ ْبل ه ْم َولَي َمكّ َننَّ هَل ْم د ينَ ه م  الَّذ ي اْرَتَضى هَل مْ 

ق وَن  ًئا َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذل َك َفأ ولَئ َك ه م  اْلَفاس  ْم أَْمًنا يَ ْعب د وَنين  اَل ي ْشر ك وَن يب  َشي ْ َوأَق يم وا .َخْوف ه 
ز يَن يف  اَل حَتْسَ . الصَّاَلَة َوآت وا الزََّكاَة َوَأط يع وا الرَّس وَل َلَعلَّك ْم ت  ْرمَح ونَ  نَبَّ الَّذ يَن َكَفر وا م ْعج 

 [.57 - 55اأْلَْرض  َوَمْأَواه م  النَّار  َولَب ْئَس اْلَمص ري { ]النور: 
يقول اإلمام النسفي رمحه هللا:" وعدهم هللا تعاىل أن ينصر اإلسالم على الكفر، 

مصر والشام بعد  ويورثهم األرض وجيعلهم فيها خلفاء، كما فعل ببين إسرائيل حني أورثهم
إهالك اجلبابرة، وأن ميكن الدين الذي ارتضى هلم وهو دين اإلسالم ومتكينه: تثبيته وتعضيده 
وأن يؤمن سرهبم، ويزيل عنهم اخلوف الذي كانوا عليه، وذلك أن الرسول وأصحابه كانوا 

ما أييت  مبكة عشر سنني، وملا هاجروا كانوا يف املدينة يصبحون وميسون فيه، حىت قال رجل:
علينا يوم َنمن فيه ونضع السالح فنزلت، فأجنز هللا وعده وأظهره على جزيرة العرب وافتتحوا 

 .(1)أبعد بالد املشرق واملغرب ومزقوا ملك األكاسرة ولكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا"
ًة ْرض  َوجَنَْعَله ْم أَئ مَّ ويف قوله تعاىل: }َون ر يد  َأْن مَن نَّ َعَلى الَّذ يَن اْست ْضع ف وا يف  اأْلَ 

ن ْه ْم َما َكان وا  ۞ َوجَنَْعَله م  اْلَوار ث نيَ  َا م  َكّ َن هَل ْم يف  اأْلَْرض  َون ر َي ف ْرَعْوَن َوَهاَماَن َوج ن وَدمه  َومن 
 [.6 -5حَيَْذر وَن{ ]القصص:

فيها الباطل  يستمرئ هد من الصراع بني احلق والباطل،ففي هذه اآلايت أيضًا مش
 وإذا كانت هذه إرادة أهل الباطل: فرعون وجنده لطانه، فيفرق الناس طوائف وشيعا،بس

الذي يريد  العالم ذي اجلالل واإلكرام ، فهناك إرادة امللكومن على شاكلته يف هذا العصر
 (2) فيها.ميكن هلم و أن مين على الذين استضعفوا يف األرض، 

                                                
حتقيق/ يوسف بديوي، دار الكلم الطيب،  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ، أبو الربكات عبد هللا( النسفي1)

سنة التمكني ، مخيس زكي وانظر، الغريب، رمضان ؛152، ص3ج م،1998 –ه 1419، 1بريوت، ط 
 م،2013 -ه1434، 1منارات لإلنتاج الفين والدراسات، مدينة نصر القاهرة، ط  ،يف املنظور القرآين

 .30ص
 .30ص، سنة التمكني يف املنظور القرآين( الغريب، 2)
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أسوة حسنة حيث كانت له رحالت إميانية حتدث عنها القرآن ولنا يف ذي القرنني 
الكرمي، وسوف نتحدث عن الرحلة الثالثة ألمهيتها وعالقتها مبوضوعنا، ورد ذلك يف قوله 

نَ ه ْم َرْدًماتعاىل: }قَاَل َما َمكَّينّ  ف يه  َريبّ  َخرْيٌ َفَأع ين وين  ب ق وَّة  َأْجَعْل  َنك ْم َوبَ ي ْ بَ َر آت وين  ز  .بَ ي ْ
ه  احْلَد يد  َحىتَّ إ َذا َساَوى َبنْيَ الصََّدَفنْي  قَاَل انْ ف خ وا َحىتَّ إ َذا َجَعَله  اَنرًا قَاَل آت وين  أ ْفر ْغ َعَليْ 

 [.97 - 95َفَما اْسطَاع وا َأْن َيْظَهر وه  َوَما اْسَتطَاع وا َله  نَ ْقًبا{ ]الكهف:  ۞ق ْطرًا 

يكاد اإلنسان منهم يقدر على التعبري عما يف نفسه وال وذو القرنني وجد قومًا ال 
رية ذي القرنني وعدله يفقه ما حيدثه به غريه من بين قومه، هؤالء القوم ملا علموا من س

 .(1) ومأجوجوا إليه حلمايتهم من القبائل اهلمجية املفسدة وهي قبائل أيجوج وصالحه، جلؤ 
لكنه رفض عرضهم وتطوع  ،معوا له ماالً فعرضوا على ذي القرنني أن يعطوه أجرًا وجي

نصب عينيه اإلصالح ومقاومة الفساد والشر " وذو القرنني يف تعامله ووضع  إبقامة السد،
مع الشعوب املسضعفة كان يقوم ابلسعي اجلاد لنقلها من اجلهل والتخلف والكسل 

اجلماعة، ويشرتك والضعف إىل العلم والتقدم والنشاط والقوة، فكان يدير العمل معهم بروح 
بنفسه مع إشراك غريه، فقد كان حريصًا على مصلحة الناس انصحًا هلم مبا يعود عليهم 
ابلنفع، هلذا طلب منهم املعونة اجلسدية، ملا يف ذلك من تنشيط هلم ورفع ملعنوايهتم، ومن 

ل نصحه وإخالصه هلم أنه بذل ما يف الوسع واخلدمة أكثر مما يطلبون، فهم طلبوا أن جيع
 .(2)بينهم وبني املفسدين سداً، فقد وعدهم أبن جيعل بينهم ردماً"

وميكن أن نستفيد من ذي القرنني يف موقفه مع املستضعفني يف توريثهم أسباب القوة 
حىت ميكنهم أن حيموا أنفسهم ويقفوا أمام املفسدين، لذلك جند أن أمتنا مألى ابملواهب 

املهدرة، واألوقات املبددة والشباب احليارى، وهي الضائعة والطاقات املعطلة، واألموال 
تنتظر من يقودها، على قاعدة تقوم على اجلمع والتنسيق والتعاون وحماربة الكسل والتخلف  

 .(3) [95}َفَأع ين وين  ب ق وَّة { ]الكهف:  كما يف قوله:

                                                
 .149، صفقه النصر والتمكني( الصاليب، 1)
 .150، صاملرجع السابق( الصاليب، 2)
 .150ص ، املرجع السابق( الصاليب، 3)



200 
 

هللا فإذا تيسر لألمة من يقودها إبخالص، ويوجه طاقاهتا للخري فعندئذ ميكن 
 للمستضعفني فيعلنون شعائر هللا ويعظموهنا كما أمر هللا.
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 .جيل النصر والتمكني وقائد النصر والتمكني )دولة قطر(: الثالثاملطلب 
"جيل يعتز ابإلسالم الذي يتمتع جيل النصر والتمكني مبواصفات عديدة فهو: 

ن أالناس من خالله، إنه يشعر منَّ هللا به عليه واختاره له، بل اصطفاه حلمله ونشره وتعبيد 
هذا الدين هبة إهلية ومنحة رابنية، ونعمة من نعم هللا عليه فهو يغايل هبا وال يراهن عليها، 
وال يعطي الدنية فيها ألي أمر من األمور، وهللا سبحانه وتعاىل يوجه عباده إىل هذه العزة 

ض وتصوراهتا يف قوله تعاىل: }َواَل اإلميانية واالعتزاز ابإلسالم، والرفعة به عن كل قيم األر 
ت ْم م ْؤم ن نَي{ ]آل عمران:  [، هذا الرتفع واالستعالء 139هتَ ن وا َواَل حَتَْزن وا َوأَنْ ت م  اأْلَْعَلْوَن إ ْن ك ن ْ

ليس وليد فرتة معينة وال ظرف طارىء، بل وجه هللا إليه األمة يف حالة الضعف والقلة، وهذا 
 (1)اإلميان مهما قل ماله، أو رق حاله، أو تكاثرت عليه اخلطوب".هو ديدن املؤمن صحيح 

وهنا توجيه رابين يصف لنا حالة االستعالء اليت جيب أن يكون عليها املؤمن، استعالء 
على قوى األرض احلائدة عن منهج اإلميان، واستعالء على قيم مل تنبع من أصل إمياين، 
وعلى قوانني األرض، وعلى أوضاع مل ينشئها اإلميان، فهو استعالء إمياين قائم على احلق 

 .(2) الثابت
فجيل التمكني جيل مجاعي ال فرد يعمل بتنسيق وانتظام وانضباط، ولذلك فال يقوم 

 التمكني على كواهل األفراد وإمنا يقوم على أساس مجاعي.
جيل التمكني الرابين يعيش بقلوب أهل اآلخرة، يعيشون وقلوهبم هتفو إىل رضا املوىل و 

ءت الدنيا جعلوها يف أيديهم ومل سبحانه، فأبرز ما مييزهم أهنم خملصون لرهبم، فإذا جا
 يدخلوها قلوهبم، ال يعبدون األهواء واألشخاص أو الطواغيت من دون هللا.

جيل التمكني دائم الشعور مبعية هللا، وهذا يدفعهم إىل الصدع ابحلق، وطرح اجلنب و 
 (3) ن من معصية هللا تعاىل أكثر مما حيذرون من أعداء هللا تعاىل.و واخلوف، فهم حذر 

                                                
 .268، صسنة التمكني يف املنظور القرآين( الغريب، 1)
 .270ص  .املرجع السابق( الغريب، 2)
 .375، 374، صفقه النصر والتمكنيالصاليب، ( 3)
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وكذلك هو " جيل انفع لغريه، يرى حياته وسعادته يف أن يكون مفتاحاً للخري مغالقاً 
للشر، ال يعيش لنفسه وال يستعبده هواه، بل حركته وسكنته ومصبحه وممساه وليله وهناره 

 .(1)يف خدمة غريه، ال يفرت من إرشاد من حوله إىل نفع يفيده، أو حتذير من ضرر يؤذيه"
 ابحلياة النظيفة الطاهرة مع من حوله. كما أنه جيل ينعم

ونالحظ أنه ميكننا إجياد مثل هذا اجليل وهو جيل التمكني يف دولتنا الغالية واحلبيبة 
قطر، فقد ساهم مركز البحوث والدراسات يف قطر حتت إشراف وزارة األوقاف والشؤون 

ضااي احلياة اإلسالمية "إبصدار حبوث حتت سلسلة كتاب األمة، وهو يهتم مبعاجلة ق
املعاصرة، ومشكالهتا، ويهتم ابلتحصني الثقايف والتغيري احلضاري، وترشيد الصحوة يف ضوء 

 .(2)القيم اإلسالمية، كما اتسمت حبوثه ابألصالة، واإلحاطة املوضوعية واملنهجية"
 ومن أمثلة البحوث والكتب اليت سامهت مسامهة فعليه يف توجيه أبناء األمة:

 احلياة اإلسالمية، حممد الغزايل. مشكالت يف طريق -1
 الصحوة اإلسالمية بني اجلحود والتطرف، الدكتور يوسف القرضاوي. -2
 حول إعادة تشغيل العقل املسلم، الدكتور عماد خليل الدين. -3
 االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري، الدكتور حممود محدي. -4
 ل صبحي الطويل.احلرمان والتخلف يف داير املسلمني، الدكتور نبي -5

والكثري من الكتب اليت حتت إشراف وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية وذلك كله 
 للعمل جبدية ملستقبل مشرق فاعل لبناء جيل األمة، جيل النصر والتمكني.

وهذه الدراسات املنهجية هلا دور وأثر يف هنضة األمة واألخذ بيدها حنو التقدم 
ني لدين هللا، واليوم إبذن هللا جند جياًل متكن من الصمود واالزدهار، وإخراج جيل التمك

 أمام حصار ميكن وصفه ابحلصار الظامل.
 

                                                
 .293، صسنة التمكني يف املنظور القرآين( الغريب، 1)
 .274، صفقه النصر والتمكني( الصاليب، 2)
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 قائد التمكني:
هم عصب  القادة الرابنينيألن  ،ومن أخطر عوائق التمكني غياب القيادة الرابنية

 األمة وحياهتا ومبنزلة الرأس من اجلسد، فإذا صلح القادة صلحت األمة.
وتكلم العلماء عن صفات القائد الرابين وأمجلوها بعدة صفات، فمن أهم هذه 
الصفات:" سالمة املعتقد، والعلم الشرعي، والثقة ابهلل، والقدوة، والصدق، والكفاءة، 

لتضحية، وحسن اختياره ملعاونيه، والتواضع، وقبول والشجاعة، واملروءة، والزهد، وحب ا
التضحية، واحللم، والصرب، وعلو اهلمة، والتميز خبفة الروح والدعابة، واحلزم واإلرادة القوية، 
والعدل واالحرتام املتبادل، والقدرة على حل املشكالت، والقدرة على التعليم وإعداد 

 .(1)القادة"
ة الرابنية اليت جرى اإلميان يف قلبها وعروقها ومن أهم أسباب التمكني القياد

رسومة وانعكست مثاره على جوارحه، كما تستطيع أن تنتقل بفضل هللا حنو أهدافها امل
خبطوات اثبتة، كما ال بد أن يكون العلماء الرابنيون هم قلب القيادة الرابنية وعقلها املفكر 

 .(2) وهدىحىت تسري هذه األمة على بصرية وعلم 
كيمة الراشدة يف قطر خري قيادة متكنت من ليوم إبذن هللا تعاىل جند يف قيادتنا احلوا

مثااًل إبذن هللا وتوفيقه اجليل مع القيادة، وستكون قطر هذا الصمود أمام احلصار بتكاتف 
رائعًا يف التمكني والعزة حيث أثبتت على مرأى ومسمع العامل أمجع وبشهادة القاصي 

ورخاء وأمن ونسأل هللا تعاىل أن يدمي قطر يف عز ، احلق وتنبذ الباطل أهنا تتبع والداين
 واستقرار وهنضة لألمام.

 
 

                                                
 .237، صفقه النصر واملكني( الصاليب، 1)
 .241، ص، املرجع السابق( الصاليب، 2)
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 اخلامتة
 

هاه، آملني أن نكون قد سددان به ثغرة ولبينا واجبا يتعلق تهكذا يصل البحث إىل من
ميثله هذا ابملوروث الديين، وإسهاما يف احلفاظ على تراث األمة اإلسالمية اخلالد فضال عما 

ن أسباب االستضعاف وطرق عالجه من إاإلنسانية مجعاء، حيث  ىاملوضوع من قيمة لد
 القرآن الكرمي جمملٌة ومفصلٌة يف هذه الرسالة َكمًّا وكْيفا.

ولقد أوضحت فيها الباحثة الكثري مما له عالقة أبسباب االستضعاف وطرق عالجه 
فاصيل ذات الصلة واليت لن يعدمها القارئ حيث أفردان له هذا البحث، فيلقى القارئ الت

كما نتوخى أن نقدم دعوة للحفاظ على   متَّ تْدبيج ه يف هذا العمل، فيماوهو ي  َقلّ ب  نظره 
وال يعين ذلك االنغالق عن احلاضر  ،ديننا من عَبث  األايم ودواعي الزمان ود عاة  التضليل

 ت عني  على االستجابة للحاضر وإْثرائه.والتأخر يف التفاعل معه لكن صيانة املاضي هويٌة 
، وبعد هذا  ر ه وخري  الكالم ما قلَّ ودلَّ ولكلّ  بداية  هنايٌة، وخري العمل ما َحس َن آخ 

بصفة خاصة وجلامعة قطر  لكل من أسدى يل نصحاً اجلهد املتواضع أمتىنَّ السداد والتوفيق 
 .عمداءبصفة عامة طالاب وأساتذة ومديرين و 

 
 النتائج

 خْتَلص  الباحثة إىل النتائج التالية: يف هذه الرسالة البحثمن خالل 
االستضعاف هو الذي يقع على الفرد أو اجملتمع حبيث ال ميكن مبقدورمها  .1

و أو سلطان إظهار شعائر دينهم وتطبيقها كلها أو بعضها بسبب سطو عد
ملكي، وكذا بعض املسلمني يف اغشوم، وهذا ما ابتلي به املسلمون يف العهد 

على سبيل املثال  ،هذا العصر احلايل إذا كانوا حتت راية دولة رئيسها كافر
 مينمار منوذجا.

السبب األكرب الستضعاف املسلمني هو البعد عن شرع هللا عز وجل وسنة    .2
فلو عادوا إىل دينهم حقا النتصروا على  رسوله صلى هللا عليه وسلم،

 عدوهم.
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املستضعفني يتفاوتون يف االستضعاف فهناك استضعاف معنوي وحسي  .3
 وميكن ترمجة ذْين  إىل استضعاف سياسي وديين وثقايف واقتصادي.

ميان يف األمة يعود إىل ضعف منسوب اال من أسباب االستضعاف .4
املوىل عز وجل، ومنها انتشار لتوكل على واألخالق، وكذلك عدم ا

ختالف وجهات النظر بني احلكام واحملكومني من االستبداد بكل أشكاله وا
 جهة وبني الدول اإلسالمية والغرب من جهة أخرى.

يف رجوع األمة إىل الدستور القرآين  تكمنإ سبل عالج االستضعاف  .5
ادة وأبناء األمة واملنهج النبوي تعلمًا وعماًل، ومنها أيضًا التوافق بني الق

لتوحيد الصف واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة واالختالف، ومنها عدم خنوع 
 االمة االسالمية للغرب، لتكون متحدة يف وجه عدوها.

لق جو من الوفاق يضمن لألمة تعايشًا سليمًا يف ظل احلوار البناء يكون خب  .6
من ربقة جًا زمات اليت تعصف أبمتنا، ضمااًن ملستقبلنا وخرو الظروف واأل

 االستضعاف والذل.
 التوصيات:

 :يف ختام هذا البحث أذكر بعض التوصيات اليت أراها مناسبة لبحثي
عدم أتثر اجملمتع بصور االستضعاف احلايل وأنَّ ما يصيب هذه األمة من  .1

 .إبذن الرمحن الرحيم العزيز احلكيم وه ن  سيعق به نصر مؤزٌر ومتكني
هنالك عدة جوانب فكرية وثقافية واجتماعية وسياسية ونفسية مرتبطة  .2

حتتاج مزيد حبث وأتمل من السادة الطالب  ،ابالستضعاف وسبل عالجه
نَّ املراجع واملصادر اليت تتحدث عن إوالدكاترة والباحثني حيث 

مع املوضوعات اليت تزخر هبا االستضعاف بكل أشكاله قليلة جدا مقارنة 
املكتبة اإلسالمية من مصنفات ومؤلفات يف عدة جماالت أخرى سواء  

 كانت ثقافية أو دينية أو سياسية أو اترخيية.
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عمل ندوات علمية ومؤمترات دولية تعاجل أسباب االستضعاف وسبل  .3
ن عالجها مع الرتكيز على اجلوانب اإلميانية وسبل تعزيزها يف جمتمعاتنا أل

  .وبه يتحقق النصر املؤزر اإلميان هو أساس حياة املسلم
  واحلمدهللا رب العاملني.
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 قائمة املصادر واملراجع
 

 القرآن الكرمي.
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مفهوم االستكبار واالستضعاف يف القرآن الكرمي دراسة مصطلحية وتفسري ، أوعيشة، مصطفى
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، حتقيق/ عبد اجلليل شليب، عامل الكتب، بريوت، ط معاين القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن السري، 
 م.1988 –ه 1408، 1

، دار الفكر املعاصر، دمشق، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجبة بن مصطفى، الزحيلي، وه
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، دار الكتاب العريب، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بن عمر الزخمشري، أبو القاسم حممود
 ه.1407، سنة 3بريوت، ط 
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، حتقيق/ عبد الرمحن تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن انصر، 
 م.2000 –ه 1420، 1اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط 

، تفسري اجلاللنيواحمللّي، جالل الدين حممد بن أمحد، ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي
 .1دار احلديث، القاهرة، ط

، حتقيق/سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن عفان، االعتصام اللخمي،بن موسى بن حممد الشاطيب، إبراهيم 
 م.1992-ه1412، 1السعودية، ط

 .موسوعة البحوث واملقاالت العلميةحود، علي بن انيف، الش

 .، مطابع أخبار اليوم، بدون طبعة، بدون اتريختفسري الشعراوي )اخلواطر(الشعراوي، حممد متويل، 
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مقصد احلرية يف الشريعة اإلسالمية رؤية يف املوازانت بني احلرايت مشام، بشري عبد العايل، 
 -ه 1429، شعبان 12جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد ، الشخصية واملصاحل العامة

 م.2008أغسطس 

، دار علم التفسري منفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، 
 .الفكر، بريوت، بدون طبعة بدون اتريخ

، 1مدرسة اإلمام علي بن أيب طالب، ط ،كتاب هللا املنزلاألمثل يف تفسري  الشريازي، انصر مكارم، 
 ه.1426

-، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت فقه النصر والتمكني يف القرآن الكرميالصاليب، علي حممد، 
 م.2009 –ه 1430، 5لبنان، ط 

 –ه 1438، 1، دار الفتح للدراسات والنشر، ط الطغيان دراسة قرآنيةصوافطة، اندر مصطفى، 
 م.2017

، حتقيق/ محدي بن عبد اجمليد السلفي، مسند الشاميني، بن أمحد اللخمي ، أبو القاسم سليمانالطرباين
 .م1984-ه1405، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

، حتقيق/ أمحد شاكر، مؤسسة جامع البيان يف أتويل القرآن، أبو جعفر الطربي، حممد بن جرير
 م.2000 –ه 1420، 1الرسالة، ط 

، 1، دار هنضة قطر للطباعة والنشر، طالتفسري الوسيط للقرآن الكرميد، الطنطاوي، حممد سي
 .م1997

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد، ابن عاشور، حممد الطاهر، 
 م.1997تونس،  –، دار سحنون للنشر والتوزيع املعروف ابلتحرير والتنوير

 1364القاهرة، سنة  -، دار احلديث املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبد الباقي، حممد فؤاد، 
 ه.

حتقيق/ فواز زمريل، مؤسسة  ،جامع بيان العلم وفضله، هللا أبو عمر يوسف بن عبد، ابن عبد الرب
 م.2003 –ه 1424، 1دار ابن حزم، ط -الراين



214 
 

، املعهد العاملي ة االستبداد والفساد يف التاريخ اإلسالميإشكاليعبد احلميد، أبو سفيان أمحد، 
 م.2012 -ه 1433، 2لبنان(، ط  –للفكر اإلسالمي، الوالايت املتحدة األمريكية )بريوت 

، دار الوطن للنشر، اإلميان حقيقته خوارمه ونواقضه عند أهل السنةعبد احلميد، عبد هللا األثري، 
 م.2003-ه1424، 1الرايض، ط 

، دار اآلفاق العربية، معجم املصطلحات اإلسالمية يف املصباح املنرياجلواد، إبراهيم رجب،  عبد
 م.2002-ه1423الشركة الدولية للطباعة، الطبعة األوىل، 

، حبث الغزو الفكري عرب وسائل اإلعالم املرئي وخطره على اجملتمعالعجمي، عبد هللا عوض، 
 ت.مدعوم من إدارة األحباث جبامعة الكوي

، حتقيق/ عبد هللا الرتكي، وشعيب شرح العقيدة الطحاويةاحلنفي،  بن حممد، بن أيب العز، عليا
 ه.1413، 2األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 مصر. –، دار العلم للنشر والتوزيع، القاهرة معجم الفروق اللغويةالعسكري، أبو هالل احلسن، 

، حتقيق/ عبد السالم عبد الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملرر ابن عطية، أبو حممد األندلسي، 
 ه. 1422، 1الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 

، دار الكتاب اإلسالمي، بدون كشف األسرار شرح أصول البزدوي، البخاري، عبد العزيز بن أمحد
 طبعة وبدون اتريخ.

، 1، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، ط صحيح السرية النبويةالعلي، إبراهيم بن حممد اجلنيين، 
 .م1995-ه1415

ه/ 1429، 1، عامل الكتاب، ط معجم اللغة العربية املعاصرةعمر، أمحد خمتار عبد احلميد، 
 م.2008

، احلضاري لألمة اإلسالمية يف املنظور القرآيناحلرية وأثرها يف الشهود زكي، مخيس الغريب، رمضان 
 م.2015 –ه 1436، 1مصر، ط  –دار املقاصد، القاهرة 

 يونيو رؤية قرآنية 25معامل السنن الرابنية يف أحداث الثورة املعاصرة ، زكيمخيس الغريب، رمضان 
 ، رؤية قرآنية أتصيلية(.2011يناير  25)
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منارات لإلنتاج الفين والدراسات،  ،يف املنظور القرآين سنة التمكني، زكيمخيس الغريب، رمضان 
 م.2013 -ه1434، 1مدينة نصر القاهرة، ط 

، حتقيق/ حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب املستصفى، أبو حامد الغزايل، حممد بن حممد
 م1993-ه1413، 1العلمية، ط 

، دار هنضة مصر، مصر، ط ربية واإلسالميةالفساد السياسي يف اجملتمعات العالغزايل، حممد السقا، 
 م.2000، 2

 .1، دار الشروق، طالغزو الثقايف ميتد يف فراغنا، الغزايل، حممد السقا

 .ه1418، 2، دار القلم، دمشق، ط قذائف احلق، الغزايل، حممد السقا

 .م1992ه، 1413، 2، جامعة أم القرى، ط فقه السرية النبويةالغضبان، منري حممد، 

، سنة جملة اجلامعة اإلسالمية )ذم الفرقة واالختالف يف الكتاب والسنة(الغنيمان، عبد هللا حممد، 
 م.1985 –ه 1405مجادى اآلخرة،  –، حمرم 66-65، العدد 17

عمان،  -، دار عمان السيطرة الصهيونية على وسائل اإلعالم العامليةأبو غنيمة، زايد، 
 م.1984ه/1404

، طبعة من ألفاظ القوة ومقابالهتا يف القرآن الكرمي )دراسة معجمية(حممد،  الغيلي، عبد اجمليد
 .إلكرتونية، منشور على موقع املؤلف: رحى احلرف

، حتقيق هبد السالم هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس أبو احلسني ابن فارس،
 م.1979 -ه 1399ط 

 .ه1423، 1، مطابع الصفا، مكة، طصحيح السرية النبوية املوسوعة يفالفالوذة، أبو إبراهيم، 

، 1، دار الكتب العلمية، حتقيق/ عبد احلميد هنداوي، ط ، العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد
 م. 2003 –ه 1424

، دار املعرفة، إيقاظ مهم أويل األبصار بسيد املهاجرين واألنصاراملالكي، صاحل بن نوح، الفالين 
 م.2005-ه1425بريوت، 
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، دار كنوز إشبيليا مظاهر ضعف العقيدة يف هذا العصر وطرق عالجهاالفوزان، صاحل بن فوزان، 
 م.2008-ه1429، 1الرايض، ط  -للنشر والتوزيع، السعودية

لبنان، حتقيق/ حممد  -، مؤسسة الرسالة، بريوت القاموس احمليطالفريوزآابدي، حممد بن يعقوب، 
 م.2005 –ه 1426، 8العرقسوسي، ط 

، حتقيق/ حممد علي بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، الفريوزآابدي، حممد بن يعقوب
 جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة. –النجار، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية 

بريوت، دون طبعة ، املكتبة العلمية، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي، أمحد بن حممد، 
 ودون اتريخ.

، حتقيق/ حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، حماسن التأويلالقامسي، حممد مجال الدين، 
 .ه1418، 1بريوت، ط

، دار الشفا بتعريف حقوق املصطفىاليحصيب،  عياض بن موسى القاضي عياض، أبو الفضل
 ه.1407، 2الفيحاء، عمان، ط 

، جامع العلوم يف اصطالحات الفنون )دستور العلماء(بن عبد الرسول نكري، القاضي عبد النيب، 
 .م2000-ه1421، 1دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط

، حتقيق/عبد هللا الرتكي وعبد الفتاح املغين، بن أمحد موفق الدين حممد عبد هللا وابن قدامة احلنبلي، أب
 م.1997ه/1417، 3ع، الرايض، طاحللو، دار الكتب للطباعة والنشر والتوزي

 .مصر، دون طبعة ودون اتريخ –، مكتبة وهبة، القاهرة جيل النصر املنشودالقرضاوي، يوسف، 

، حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحدالقرطيب، 
 م. 1964 –ه  1387، 2القاهرة، ط  –املصرية 

، ص 18جملة اجلامعة اإلسالمية، اجمللد  ،الدور الرايدي حلملة القرآن يف هنضة األمة القضاة، أمحد،
 .2010، يناير 169-210

 ه.1422، 17، دار الشروق، بريوت، ط يف ظالل القرآن، سيدقطب، 

 .ه1403، 10دار الشروق، مصر، ط، معامل يف الطريق، سيدقطب، 
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، مؤسسة الرسالة، زاد املعاد يف هدي خري العباد، بن أيب بكر حممدأبو عبد هللا  ابن قيم اجلوزية،
 .م1994ه/1415، 27بريوت، مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، ط

ملن سأل عن الدواء الشايف )الداء  اجلواب الكايف، بن أيب بكر حممدأبو عبد هللا  ابن قيم اجلوزية،
 .، د.ت1ريوت، ط، دار الكتب العلمية، بوالدواء(

، حتقيق/ سامي سالمة، دار طيبة للنشر تفسري القرآن العظيم، بن عمر ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل
 م.1999 –ه 1420، 2والتوزيع، ط 

حتقيق/ علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، البداية والنهاية،  ،بن عمر ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل
 م.1988 –ه 1408، 1ط 

، دار إحياء الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري الكرماين، حممد بن يوسف مشس الدين،
 .م1981 –ه 1401، 2لبنان، ط  –الرتاث العريب، بريوت 

، حتقيق/ عدانن الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةبن موسى احلسيين،  أيوب الكفوي،
 ة، بريوت.درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسال

، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع طبائع االستبداد ومصارع االستعبادالكواكيب، عبد الرمحن بن أمحد، 
 .م1902 –ه 1849والرتمجة، 

 –ه  1423، 3، دار القلم، ديب، ط هكذا ظهر جيل صالح الدينالكيالين، ماجد عرسان، 
 .م2002

، حتقيق/ ري املاتريدي )أتويالت أهل السنة(تفس، حممد بن حممد بن حممود املاتريدي، أبو منصور
 م.2005 –ه  1426، سنة 1لبنان، ط  –جمدي ابسلوم، دار الكتب العلمية، بريوت 

، حتقيق/ شعيب األرنؤوط وآخرون، دار سنن ابن ماجةالقزويين،  حممد بن يزيد ابن ماجه، أبو عبد هللا
 .م2009 –ه 1430، 1الرسالة العاملية، ط 

 م.2008، 1األردن، ط -، املكتبة الوطنية، عمان حنو جيل قرآيند، اجملايل، حمم

 ، الرائسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء، د.ت.جملة البحوث اإلسالمية السعودية
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املعجم جممع اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم مصطفى، أمحد الزاين، حامد عبد القادر، حممد النجار(، 
 ، دار الدعوة.الوسيط

، 1، دار النوادر، طفتح الرمحن يف تفسري القرآنالعليمي، عبد الرمحن بن حممد جمري الدين، 
 م.2009-ه1430

صحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول املسند ال، بن احلجاجمسلم أبو احلسني مسلم، 
 بريوت. –، جمموعة من احملققني، دار اجليل هللا صلى هللا عليه وسلم

، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، االستضعاف وأحكامه يف الفقه اإلسالمياملشوخي، زايد عابد، 
 م.2012 –ه 1433، 1السعودية، ط  -الرايض 

 م.2004، دار القمة، دار اإلميان، مصر، علو اهلمةبن إمساعيل، املقدم، حممد بن أمحد 

 –، عامل الكتب، القاهرة التوقيف على مهمات التعاريف، بن عبد الرؤوف املناوي، زين الدين حممد
 م.1990ه/1410، 1مصر، ط

، دار الكتاب العريب، دمشق، القاهرة، بروتوكوالت حكماء صهيونمنصور، عبد احلكيم، 
 م.2010

 

 ه .1414، 3بريوت، ط  -، دار صادر لسان العرب، بن مكرم حممدأبو الفضل ، رابن منظو 

، 1، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، ط التيسري يف أحاديث التفسريالناصري، حممد املكي، 
 م.1985ه  1405

لشهادة على ندوة الدراسة املصطلحية والعلوم اإلنسانية، مفهوم مصطلح االنجار، مصطفى، 
 م.1996، الرابط الناس يف القرآن وأبعاده احلضارية

 م.2004-ه 1425، دار ابن كثري، دمشق، 12، ط السرية النبويةالندوي، علي أيب احلسن، 

، حتقيق/ عبد الفتاح اجملتىب من السنن )السنن الصغرى(بن شعيب، أمحد النسائي، أبو عبد الرمحن 
 م.1986-ه1406، 2املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط أبو غدة، مكتب 
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، حتقيق/ يوسف بديوي، دار مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بن أمحد النسفي، أبو الربكات عبد هللا
 .م1998 –ه 1419، 1الكلم الطيب، بريوت، ط 

 م.1976ه/1396، دار غريب للطباعة، القاهرة، شيوعيةالاإلسالم و النمر، عبد املنعم، 

، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بريوت، دور إسرائيل يف تفتيت الوطن العريبل، أمحد، نوف
 .ه1431، 2لبنان، ط 

، دار إحياء الرتاث العريب، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، بن شرف النووي، أبو زكراي حيَي
 .ه1392، 2بريوت، ط 

، حبث مقدم للملتقى األول لعلماء اإلسالمية يف السنة النبويةوحدة األمة هاشم، أمحد عمر، 
 م،2006-ه1427املسلمني، يف مكة املكرمة، 

، دار طوق تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآناهلرري، حممد األمني األرمي العلوي، 
 .م2001-ه1421، 1النجاة، بريوت، ط

، حتقيق/مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، السرية النبويةي، املعافر بن هشام  ابن هشام، عبد امللك
 –ه 1375، 2وعبد احلفيظ الشليب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط 

 .م1955

، حتقيق/ حسام الدين جممع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أيب بكر اهليثمي، أبو احلسن نور الدين
 م.1994 -ه1414قدسي، القاهرة، القدسي، مكتبة ال

( رسالة 15، حتقيق/ أصل حتقيقه )التفسري البسيطالنيسابوري،  بن أمحد الواحدي، أبو احلسن علي
دكتوراة جبامعة حممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه، نشر: عمادة البحث 

 ه.1430 ،1العلمي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط

، دار الغرب البن وهب تفسري القرآن من اجلامعابن وهب، حممد بن عبد هللا املصري القرشي، 
 م.2003، 1اإلسالمي، ط

 .م1997مايو  13ه، 1418حمرم، 6، 1249العدد  جملة اجملتمع، فتحييكن، 
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 مراجع شبكة اإلنرتنت
 

 ،السياسي واألقلياتبوابة احلركات اإلسالمية انفذة لدراسة اإلسالم 
www.islamistmovements.com/13327 ،تاريخ اسرتجع ب

 .م19/12/2014

حسن، عثمان، آاثر اإلفرتاق على األمة اإلسالمية، بتصرف، مقال يف منتدى التوحيد، 
http://www.eltwhed.com/vb. 

ين لدولة قطر لدى البعثة الدائمة جبنيف، مقال يف جريدة الراية القطرية احلمادي، املهندي، السكرتري الثا
 .http://www.raya.comبعنوان "حرية الرأي والتعبري حق يكفله الدستور"، 

من الدويش، إبراهيم، التشبه والتقليد األعمى يقتالن اإلبداع واالبتكار والرجولة، مقال 
http://www.alhejaz.net 

  عبد العزيز، شريف، قصة أصحاب الكهف دستور النجاة من الفنت، بتصرف، موقع ملتقى اخلطباء،
https://khutabaa.com. 

العجيالن، إبراهيم بن صاحل، الطغيان يف األرض، موقع األلوكة، 
http://www.alukah.net.. 

القرضاوي، يوسف عبد هللا، من مقال بعنوان "هل صحيح أن االستبداد من عالمات الساعة"، املوقع 
 الرمسي لسماحة العالمة يوسف القرضاوي،

 al-qaradawi.net. 

 ،ه، تفسري من وحي القرآن، موقع بينات1431اجلامع التارخيي  حسني فضل هللا،
bayynat.org. 

الكواري، غيث بن مبارك، وزير األوقاف والشئون اإلسالمية، مقال قطر عاجلت تبعات احلصار 
 http://www.al-watan.com حبكمة،

http://www.eltwhed.com/vb
http://www.raya.com/
http://www.alhejaz.net/
https://khutabaa.com/
http://www.alukah.net/
http://www.al-watan.com/
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ملنجد، حممد بن صاحل، مقال كيف يتحد املسلمون، املوقع الرمسي للشيخ، ا
https://almunajjid.com/1292  م.2018 /5/2اسرتجع بتاريخ 

املنجي بنخليفة، االختالف بني التقليد واالتباع، موقع ملتقى أهل التفسري، 
https://vb.tafsir.net. 

  ألنبياء، مقال من موقع أهل القرآن،منصور، أمحد صبحي، فلسفة اهلجرة يف اتريخ ا 
http://www.ahl-alquran.com 

املغراوي، حممد بن عبد الرمحن، جهاد السلف يف حفظ العقيدة. مقال من موقع األلوكة، 
http://www.alukah.net/sharia/0/32992 

 dorar.net/aqadiaاملوسوعة العقدية، نواقض اإلميان، 

 .answeringislam.comموقع: 

 ./www.nabulsi.comموقع النابلسي النابلسي، اجلهاد وأنواعه، 

 م،2030وثيقة رؤية قطر

https://www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/pages/default.aspx و
، ملتقى أهل 20-19زين، فضل اهلادي، أصول احلوار مع اآلخر يف القرآن الكرمي، حبث، ص

 https://vb.tafsir.net/tafsir13458/#.W63YiPaNyM8التفسري، 

http://www.ahl-alquran.com/arabic/printpage.php?doc_type=1&doc_id=6980
http://www.alukah.net/sharia/0/32992
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiizpS_0_rdAhXioosKHWX0Ay4QFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2F&usg=AOvVaw2lknu87IPJF8HyqT8O9Vsu
https://www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/pages/default.aspx
https://vb.tafsir.net/tafsir13458/#.W63YiPaNyM8

