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  بسم هللا الرحمن الرحیم

� رب العالمین و الصالة والسالم على سیدنا وأسوتنا محمد وعلى الھ الحمد 

  واصحابھ أجمعین

 عامة بالعالم الیوم أحاطت التي العظیمة والنوازل الجسیمة األحداث إلى الناظر إن

 وال حدوثھا یستغرب الوبالساحة السوریة على االخص  خاصة اإلسالمیة وباألمة

 التي هللا سنن ضوء في توجیھاتھ من نطلقون ربنا كتاب إلى  رجعن حینما بھا فاجأن

 مجتمع حساب على مجتمعا وال فرد، حساب على فردا تحابي وال تتغیر وال تتبدل ال

 وأشدھم إیمانا المؤمنین أكثر األرض وجھ على إلیھا یتطلع قد التي فالنتائج ؛ آخر

 وافق إذا وعتوا وفجورا فسقا وأشدھم كفرا الكافرین أكثر یجنیھا سوف وتقوى ورعا

  ﴾أََحًدا َربُّكَ  َیْظلِمُ  َوَال ﴿: وفاقھا على األمور لتسیر ربنا حددھا قد التي السنن

   

 منتظمة صارمة الدقة، كل دقیقة البشریة الحیاة في الربانیة السنن أن ذلك ومرجع

 وإنما باألماني تتأثر وال تجامل، وال تحابي وال تمیل، وال تحید ال االنتظام، أشد

  .بسواء سواء الكونیة كالسنن وجدیتھا وانتظامھا دقتھا في وھي باألعمال،

 هللاِّ  ُدونِ  ِمن لَھُ  َیِجدْ  َوالَ  ِبھِ  ُیْجزَ  ُسوءاً  َیْعَملْ  َمن اْلِكَتابِ  أَْھلِ  أََماِنيِّ  َوال ِبأََمانِیُِّكمْ  لَّْیسَ 

  النساء )123( َنِصیراً  َوالَ  َولِّیاً 

  ﴾اْلَحقُّ  أَنَّھُ  لَُھمْ  َیَتَبیَّنَ  َحتَّى أَنفُِسِھمْ  َوِفي اْآلَفاقِ  فِي آَیاتَِنا َسُنِریِھمْ ﴿

 بسبب إال المستباحة كالقصعة فأصبحت غثائیة من الیوم اإلسالمیة األمة أصاب وما

 المنھج وفق والشعوب، واألمم األفراد حیاة تحكم التي اإللھیة بالسنن أبنائھا جھل

ثم  ،تبارك ﴾اْلَخِبیرُ  اللَِّطیفُ  َوُھوَ  َخلَقَ  َمنْ  َیْعلَمُ  أََال ﴿:  الخبیر العلیم قرره الذي

 بصیرة غیر على التیھ ھذا ظلمات من لیخرج األسباب یطلب فالذي اصطدامھم بھا 

 والبقاء واالستقرار واألمن البناء عوامل فیعرف التاریخ، یفھم ولن بعدا، إال یزید ال

 عز هللا سنن بمعرفة إال االستبدال و والتدمیر والخوف الھدم وعوامل والتمكین،

  .وجل

وفي ھذا البحث المتواضع عملنا على القاء اضاءات في فقھ السنن االلھیة في االمم 

  والحضارات والدول والجماعات
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  :بالسنن لتعریفا

: والسنن سھالً، صباً  علیھ صبھ أي وجھھ على الماء سن: منھا معان عّدة للسنن

 منظور، ابن .واحد مثال على أي: واحد سنن على بیوتھم القوم بنى: ویقال القصد،

  ).222( ص العرب، لسان

ننُ : الصحاح مختار في وجاء  واحد، سنن على فالن استقام: یقال الطریقة، السَّ

 الطریق،): سنن( عن وتنحّ  وجھك، على أي): ُسننك(و) َسنَنك( على امض: ویقال

 وكذلك بھ، یحدد حجر): الِمَسنّ (و أحّده،: السكین) َسنّ (و السیرة،): الُسّنة(و

  ).317( ص الصحاح، مختار الرازي، .أِسنَّة وجمعھ الرمح سنان وھي): الِسنان(

 هللا قال قبیحة، أو كانت حسنة السیرة: والسنة ونھیھ، وأمره أحكامھ: هللا من والسنن

 تأتیھم أن إال ربھم ویستغفروا الھدى جاءھم إذ یؤمنوا أن الناس منع وما: -  تعالى - 

  .العذاب عاینوا أنھم: األولین سنة ،}55: الكھف{) 55(األولین سنة

 عمل من وأجر أجرھا فلھ حسنة سنة سن من": الحدیث ففي االتباع،: بالسنة ویقصد

 مسلم وأخرجھ ،)صحیح: (األلباني عنھ وقال ،)168( برقم ماجھ ابن أخرجھ " بھا

   سیئة، أو حسنة سنة سن من" باب

  .سنھ الذي ھو قیل بعده قوم بھ عمل أمراً  ابتدأ من وكل

 والسیرة، الطریقة منھ واألصل منھا، تصرف وما السنة ذكر الحدیث في تكرر وقد

 ،-  سلم و علیھ هللا صلى - النبي بھ أمر ما بھا یراد فإنما الشرع في أطلقت وإذا

 في یقال ولھذا العزیز؛ الكتاب بھ ینطق لم مما وفعالً  قوالً  إلیھ وندب عنھ، ونھى

  .والحدیث القرآن أي والسنة الكتاب: الشرع أدلة

  :جاریة وسنن خارقة، سنن: نوعان الربانیة والسنن

 من رسول ید على المألوف، خالف على هللا یجریھا التي ھي :الخارقة السنن _ أ

 علیھ - موسى یدّ  في حیة العصا حّول كما المعجزة، بتلك لھ هللا من تأییداً  رسلھ،

 البحر فلق وكما بعصاه، موسى ضربھا عندما الصخرة من الماء نبع وكما ،- السالم

فخرق قانون  ،-  السالم علیھ - موسى هللا لنبي العصا بتلك سبع طرائق قددا إلى

 هللا صلى - هللا لرسول معجزة نصفین القمر شق وكما اإلستطراق الذي یحكم الماء 

   - سلم و علیھ
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  :نوعان وھي :الجاریة السنة _ ب

 والشمس والنھار، اللیل تعاقب في هللا كسنة الطبیعیة، باألمور متعلقة سنة - 1

  .لھا هللا قدره محدد ناموس وفق تجري فھي والقمر،

: مثل تتبدل، ال ثابتة فھي ووعیده، ووعده ونھیھ وأمره هللا بدین متعلقة وسنة - 2

 في حكم إذا -  وتعالى سبحانھ – أنھ كما ألعدائھ، وإھانتھ ألولیائھ، نصره

 - فھو یتحول، وال یتبدل وال ینتقض ال ذلك فإن بحكم، المتماثلة األمور

 التماثل، لعدم فذلك تغییر وقع وإذا المتماثلین بین یفرق ال – وتعالى سبحانھ

 تعالى -  قال  القرآن ذلك على دلّ  كما المختلفین بین التفریق سنتھ من أن كما

  .}35: القلم{ 35 كالمجرمین المسلمین أفنجعل: - 

   الكونیة والسنن

 الكون، ھذا أفراد من كفرد اإلنسان یخص ما ومنھا الكون، یخص ما منھا  - 1

 مضبوط وھو إرادة، لھ لیس لإلنسان، مسخر -  تعالى - � مخلوق فالكون

 " الطبیعة قوانین"  اسم الیوم علیھا یطلق ونوامیس، بسنن
ومنھا ما یخص االمم و الحضارات والجماعات والدول قوة وضعفا قیاما   - 2

  :اإللھیة بالسنن لمقصودفاوسقوطا 

 في وعموم، وثبات باطراد تجري التي العباد في قدرا الحاكمة القوانین ھي

  .البشر حیاة

 ثابتةٌ  دساتیرٌ  وھي والدول، الدعوات في هللا ُسَننَ  تفقھ أنْ  االسالمیة الجماعات علىف

وعلیھا یمكن تحدید و والدول الحضارات وقیام وزوال المجتمعات حركة في

  ،صعودا وسقوطا وضعفھا لقوتھا البیاني المنحنى

ـَننُ  وھذه   فعلھا تفعل وھي مقّرباً، ولّیـاً  وال مرسالً  نبّیـاً  ُتجامل ال ثابتةٌ  ُسـَننٌ  السُّ

   المادة، في علھاف والكیمیاء الفیزیاء قوانین تفعل كما بالمجتمعات

َننِ  عن تختلف وھي ، أو لَنبِيٍّ  ُتْخَرقُ  ربما التي الكونّیـة السُّ  ال السنن ھذه ولكن وليٍّ

   تتخلف، وال تنخرم

 أمام متحیرة متخبطة تقف  االسالمیة الجماعات من یجعل الدساتیر بھذه والجھل

 تھاونتیج السنن ھذه مقدمات بین تعالى هللا حكمة حددتھ ما على قدرا تقع األحداث

 ما إنسانیة، أو مادیة كانت سواء الظواھر لحدوث تؤدي التي السنن فمعرفة الحتمیة

 ویجعلنا حدوثھا، وموانع وأحكامھا شروطھا بمعرفة الظواھر، بھذه التحكم في یفیدنا
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 شؤون تصریف في وتوظیفھا منھا واالستفادة لصالحنا تسخیرھا على قادرین

  .الحضارة وبناء األرض في االستخالف مھمة لنا ییسر مما حیاتنا،

  

 ،او تزویرھا  المعلومات شح عند الصحیح الفھم من تمكننا الربانیة السنن معرفة

والتنبؤ  وتحلیلھ الواقع فھم على وتساعدنا األخبار زیف كشف على تساعدنا كما

  االحداث بمسار

 في ینفعنا سلیما شرعیا تفسیرا أحداثھ ونفسر التاریخ، نفھم اإللھیة السنن خالل فمن

 القدرة یملكون ال الیوم المسلمین من كثیر ولألسف ؛ مستقبلنا وتوقع حاضرنا تقییم

 دون الواقع یدھشھم قد بل السنن حقیقة عن اللثام وكشف باألسباب، النتائج ربط على

  .مؤلمة أو سعیدة تكون قد أحداث، من الغد في سیكون لما حقیقي تفسیر

   

 واالستقرار واألمن البناء عوامل یعرفون فھم العلم أھل من البصائر أصحاب أما

  والمرض، والجوع والخوف الھدم وعوامل والرفاھیة، والصحة

 نصادمھا كیال معرفتھا إلى حاجة في ونحن الكون لغة ھي الخلق في الربانیة السنن

  .وموضوعیة بمنطقیة الحیاة أحداث مع نتعامل وكي
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  خصائص السنن الكونیة 

   تتغیر وال تتبدل ال أي: لثبات .تبدل وال تتغیر ال ثابتة اإللھیة السنن إن- 1

  ].42[﴾َتْحِویًال  هللاَِّ  لُِسنَّتِ  َتِجدَ  َولَن َتْبِدیًال  هللاَِّ  لُِسنَّتِ  َتِجدَ  َفلَن﴿

 الحق خلقھا قد الریاضیة، بالمعادالت تكون ما أشبھ وقواعد قوانین عن عبارة فھي

 وتنظم التاریخ، حركة وتحكم واألحیاء، والحیاة الكون حركة وتحكم لتنظم سبحانھ

 وعوامل السقوط عوامل موضحة الحضاریة، بالدورات وتتحكم التغییر، ناموسیة

  .الحضاري النھوض

  من راعھا راعتھ ومن صادمھا غلبتھ  .تجامل وال تحابي ال حاكمة- 2

 التكرار أياذا وجدت مقدمتھا ستفضي الى نتائجھا  .تتأجل وال تتوقف ال مطردة -٣

 َقْبلُِكمْ  ِمن َخلَتْ  َقدْ ﴿: وأفكارا وأشخاصا وزمانا مكانا المناسبة الظروف وجدت أینما

ِبینَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْیفَ  َفاْنُظُرواْ  األَْرِض  ِفي َفِسیُرواْ  ُسَننٌ    ].48[﴾اْلُمَكذَّ

 حكیمة سنن على تنفذ إنما خلقھ في تعالى هللا مشیئة أن للناس یبین القرآن جاء"

 كان وإن هللا بمشیئة ظفر مثال الحرب في سنتھ على سار فمن قویمة، وطرائق

 في المسلمین انھزام یتخرج ھذا وعلى ،..صدیقا كان وإن خسر تنكبھا ومن ،..ملحدا

 رأسھ، فشجوا -  وسلم علیھ هللا صلى -  النبي إلى المشركون وصل حتى أحد وقعة

  ..سنھ وكسروا

والحضارة وال جماعة  مة ال تشذ عنھا أ. وال تستثني  تنتخب وال تنتقي ال عامة -٤

  محاباة وبال استثناء دون والخالئق البشر كل تشمل أنھا أي

 ُدونِ  ِمن لَھُ  َیِجدْ  َوالَ  ِبھِ  ُیْجزَ  ُسوًءا َیْعَملْ  َمن اْلِكَتابِ  أَْھلِ  أََماِنيِّ  َوال  بِأََماِنیُِّكمْ  لَّْیسَ ﴿

  ].44[﴾َنِصیًرا َوالَ  َولِّیًا هللاِّ 

 قوانین من قانون عند وقفنا فإذا والمجتمعات، واألمم األفراد، جمیع على حاكمة فھي

 دون الجمیع على تنسحب ومعالم ضوابط لھ أن نعلم النصر كقانون تعالى هللا

  .محاباة وال مجاملة

  على السنن او المواجھة معھ والقفز المغالبةُ في التعامل مع ھذه السنن علینا تحاشي 

  :  المغالبة تحاشي مع ولكن الشرعيّ  باألمر الكونيّ  األمر دفعُ  یجب - 1

 6:الكھف} أََسًفا اْلَحِدیثِ  ِبَھَذا ُیْؤِمُنوا لَّمْ  إِن آَثاِرِھمْ  َعلَى َنْفَسكَ  َباِخعٌ  َفلََعلَّكَ {: تعالى قال

َ  إِنَّ  َحَسَراتٍ  َعلَْیِھمْ  َنْفُسكَ  َتْذَھبْ  َفال{   8:فاطر} َیْصَنُعونَ  ِبَما َعلِیمٌ  هللاَّ
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ـَننِ  على القفز یجوز ال كما - 2   "قطع أرضاً  وال أبقى َظْھراً  ال الُمـْنـَبـتَّ  إنَّ " السُّ

  )لكل أمة أجل (

ةُ  - أوالً     االبتالء ُسـنَّ

الثورة في وجھ الطغاة لیست دربا مفروشا بالورود والریاحین ان طریق 

كؤود مضرس ال یجوزه اال الصابرون من أھل مخضب بالدماء عقبة 

  الیقین 

  قال تعالى 

ا َیقُولُوا أَنْ  ُیْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ  ا َولََقدْ ) 2( ُیْفَتُنونَ  َال  َوُھمْ  آَمنَّ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذینَ  َفَتنَّ

ُ  َفلََیْعلََمنَّ    العنكبوت )3( اْلَكاِذِبینَ  َولََیْعلََمنَّ  َصَدقُوا الَِّذینَ  هللاَّ

 علیھ هللا صلى- هللا رسول إلى شكونا: قال -عنھ هللا رضي-  األرت بن خباب عن

 لنا؟ هللا تدعو أال لنا؟ تستنصر أال: لھ قلنا الكعبة، ظل في لھ بردة متوسد وھو - وسلم

ُجلُ  َكانَ ( :قال  ِباْلِمْنَشارِ  َفُیَجاءُ  ِفیِھ، َفُیْجَعلُ  اْألَْرِض  ِفي لَھُ  ُیْحَفرُ  َقْبلَُكمْ  ِفیَمنْ  الرَّ

هُ  َوَما ِباْثَنَتْینِ  َفُیَشقُّ  َرْأِسھِ  َعلَى َفُیوَضعُ   َما اْلَحِدیدِ  ِبأَْمَشاطِ  َوُیْمَشطُ  ِدیِنِھ، َعنْ  َذلِكَ  َیُصدُّ

هُ َوَما َعَصبٍ  أَوْ  َعْظمٍ  ِمنْ  لَْحِمھِ  ُدونَ  نَّ  َوهللاَِّ  ِدیِنِھ، َعنْ  َذلِكَ  َیُصدُّ  َحتَّى اْألَْمرَ  َھَذا لَُیتِمَّ

اِكبُ  َیِسیرَ  َ، إِالَّ  َیَخافُ  َال  َحْضَرَمْوتَ  إِلَى َصْنَعاءَ  ِمنْ  الرَّ ْئبَ  أَوْ  هللاَّ  َغَنِمِھ، َعلَى الذِّ

ُكمْ    ).3416( يالبخار رواه )َتْسَتْعِجلُونَ  َولَِكنَّ

لیس زھداً بالدعاء ولكن  طلب الصحابة  رفض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  

القفز على السنن وتجاوز مرحلة االبتالء الى االمن  مھو رغبتھ ھمالمفھوم من كالم

وعاقبة البالء رسول هللا صلى الھ علیھ وسلم الى السنن  موالتمكین مباشرة فردھ

  وبشرھم بالنصر والتمكین لما رأى الیأس في وجوھھم بعده ھي العز والظھور 
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 ِفي اْسُتْضِعفُوا الَِّذینَ  َعلَى نَُّمنَّ  أَن َوُنِریدُ {: تعالى قال االبتالء، بعد یكون التمكین- 1

ةً  َوَنْجَعلَُھمْ  اْألَْرِض     5:القصص} اْلَواِرِثینَ  َوَنْجَعلَُھمُ  أَئِمَّ

: تعالى قال الكریم، القرآن قریری مافی واضح وھذا خلقھ، في هللا ُسنَّةُ  االبتالء - 2

 ِفیَما لَِیْبلَُوُكمْ  َدَرَجاتٍ  َبْعٍض  َفْوقَ  َبْعَضُكمْ  َوَرَفعَ  األرض َخالَِئفَ  َجَعلَُكمْ  الَِّذي َوُھوَ {

ـھ اْلِعَقابِ  َسِریعُ  َربَّكَ  إِنَّ  آَتاُكْم،    165: األنعام} َرِحیمٌ  لََغفُورٌ  َوإنَّ

ـُھم لَِنْبلَُوُھمْ  لَھا ِزیَنةً  األرض َعلَى َما َجَعْلَنا إِنَّا{: سبحانھ وقال } َعَمالً  أَْحَسنُ  أیُّ

 َسِمیًعا َفَجَعْلَناهُ  نـْبَتلِیھِ  أمَشاجٍ  ُنْطَفةٍ  ِمن اإلنسان َخلَْقَنا إِنَّا{: شأنـھ جل وقال 7: الكھف

  . 2: اإلنسان} َبِصیًرا

  الترقیة وبالء التأدیب بالء بین

 والذي للحق األوبة حكمتھ تكون الذي التأدیبي البالء مع الجماعة بعض تتعامل 

   واالستكبار العتو عند القصم یعقبھ

 الجماعة تقع ھنا التمكین یعقبھ والذي والتمحیص الدرجات لرفع بالء انھ على

 بباطلھم تمسكھا یزدد بالنفس ما عن والتنقیب الحق مراجعة من فبدال كبیر شكالبإ

  الطریق صحة على البالء بوقوع ویستدلون انحرافھا في السیرورة على وحرصھم

 متكرر بشكل تصیبھم التي واالنتكاسات النكبات یفسرون االسالمیة فالجماعات

 البالء یعتبرونھ الخلل مواقع في التمحیص من فبدال عاطفیة كربالئیة بتفسیرات

   االستحقاق تمكین تتقدم ھاصاتركإ منھ بد ال والذي الطریق صحة على یدلل الذي

 طریقھم في لمونیأ الباطل فأھل دائما صحتھ على دلیالً  لیس الطریق في فالبالء

   حقھم نحو سیرھم في الحق أھل یألم كما باطلھم نحو

  وحدك إال تكن لم ولو الرباني المنھج وفق السیر خطوات ضبط في العبرة ولكن

 االستحقاق تمكین وبین والتأدیب العقاب وبالء التمكین یسبق الذي البالء فبین

 فھااانحر او الشریعة على الجماعة استقامة مقدار تحددھا برازخ االستدراج وتمكین

  عن المنھج الرباني 

ـة َجَرتْ  فلقد وثیقاً، ارتباطا بالتمكین مرتبطٌ  االبتالء  إال ألّمـة ُیمكِّن أال تعالى هللا ُسنَّ

 األحداث، بوتقة في معدنھا ینصھر أن وبعد المختلفة، االختبار بمراحل تمر أن بعد

 تتخلف، ال اإلسالمّیـة األّمـة على جاریةٌ  ُسـّنة وھي الطیب، من الخبیثَ  هللا فَیـِمْیـز

 لھم یكون ثم إیمانھم لیمحص ویختبرھم، المؤمنین یبتلي أن تعالى هللا شاء فقد

 حین الشافعيّ  اإلمام لسان على المعنى ھذا جاء ولذلك ذلك، بعد األرض في التمكین
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 ُیَمّكنُ  ال: الشافعي اإلمام فقال یبتلى؟ أو ُیمكن أن للمرء، أفضل أیھما: رجل سألھ

 صلوات ومحمًدا وعیسى، وموسى وإبراھیم، نوًحا ابتلى تعالى هللا فإنّ  ُیـبتلى، حتى

 األلم من َیْخلُصَ  أن أحد یظن فال مّكـنھم، صبروا فلّمـا أجمعین، علیھم وسالمھ هللا

  .البتة

  مدة البالء 

یمتد البالء الترقیة  الذي یعقبھ االصطفاء والتمكین بمقدر المھمة التي تتھیأ لھا 

  الجماعة 

  ویمتد بالء التأدیب بالمقدار الذي تنحرف بھ الجماعة عن جادة الصراط 

  :أھّمھا من كثیرة ِحَكمٌ  لالبتالء

  :النفوس تصفیة- 1

 وذلك والمبطل، منھم المحق ومعرفةِ  الناس، نفوس لتصفیة وسیلةً  االبتالءَ  هللا جعلَ 

 أَن النَّاسُ  أََحِسبَ {: تعالى قال الشدة، تكشفھ لكنھ الرخاء، في ُیكشف ال قد المرء ألنّ 

  2: العنكبوت} ُیْفَتُنونَ  الَ  َوُھمْ  آمنا َیقُولُوا أَن ُیْتَرُكوا

  :المسلمة الجماعة تربـیة- 2

ـھ ثم«: هللا رحمھ قطب سید یقول ھذا وفي  إلنشاء غیره طریقَ  ال الذي الطریق إنَّ

 الجماعة، لھذه التربـیة طریق بتكالیفھا، وتنھض الدعوةَ  ھذه تحملُ  التي الجماعة

 العملیة المزاولة طریق وھو واالحتمال، والقوة الخیر من مكنوناتھا وإخراج

 ھذه على لَیـثـُبتَ  ذلك الحیاة، وحقیقةِ  الناس لحقیقةِ  الواقعیة والمعرفة للتكالیف،

 بالصبر إذن لحملھا، َیْصلُحون الذین ھم فھؤالء عوًدا، أصحابھا أصلبُ  الدعوة

  »مؤتمنون علیھا فھم علیھا،

  :النفوس خبایا عن الكشف- 3

 ولكنّ  االبتالِء، قبل القلوب حقیقة یعلمُ  وهللا«: الظالل صاحب یقول المعنى ھذا وفي

 البشر، ِعلم عن ُمـَغـیَّبٌ  هللا، لعلم مكشوفٌ  ھو ما الواقع عالم في یكشف االبتالء

 من سبحانھ یعلُمھ ما مجرد على ال عملھم من یقع ما على إذن الناس فیحاسب

 جانب، من للناس وتربیةٌ  جانب، من وعدلٌ  جانب، من هللا من فضلٌ  وھو أمرھم،

 بحقیقة هللا من بأعلم فلیسوا ِفعلھ، حقَّـقھُ  وبما أمره من استعلن بما إال أحًدا یأخذوا فال

  .»قلبھ
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  :األمانة لتحمل الحقیقي اإلعداد- 4

 المؤمنین یعذب أن – � حاشا – با� وما«: الظالل صاحب یقول المعنى ھذا وفي

ـل الحقیقيُّ  اإلعداد ولكنھ بالفتنة، یؤذیھم وأن باالبتالء،  حاجة في فھي األمانة، لتحمُّ

 على الحقیقيّ  باالستعالء وإال للمشاق، العملیة بالمعاناة إال یتم ال خاصّ  إعداد إلى

 وثوابھ هللا نصر في الحقیقیة بالثقة وإال اآلالم، على الحقیقي بالصبر وإال الشھوات،

 عنھا فتنفي الشدائد، تصھرھا والنفس االبتالء، وشدة الفتنة طول من الرغم على

 وشدة بعنف وتطرقھا وتتجمع، فتستیقظ المذخورةِ  قواھا كامن وتستجیش الَخـَبث

 صامًدا یبقى فال بالجماعات، الشدائد تفعل وكذلك وُیْصَقـل، وُیْصلَب عودھا فیشتد

 الحسنیین من عنده فیما وثقة با�، اتصاال وأشدھا طبیعة، وأقواھا عوًدا أصلبھا إال

 بعد علیھا مؤَتـَمنین النھایة في الرایة ُیـَسـلّمون الذین ھم وھؤالء األجر، أو النصر

  »واالختبار االستعداد

  :النفس حقیقة معرفة- 5

 حقیقتھم الدعوة أصحاب َیعرف لكي وذلك«: الظالل صاحب یقول المعنى ھذا وفي

 النفس حقیقة ویعرفوا واقعیة، عملیة مزاولة والجھاد الحیاة یزاولون وھم أنفَسھم، ھم

 مبادئ تصطرع كیف یَرْون وھم والمجتمعات، الجماعات حقیقة وخبایاھا، البشریة

 إلى الشیطان مداخل ویعرفون الناس، أنفس وفي أنفسھم، في الشھوات مع دعوتھم

  »الضالل ومسارب الطریق ومزالق النفوس، ھذه

  :الدعوة قدر معرفة- 6

 وتغلو علیھم، الدعوة ھذه تعزّ  لكي وذلك«: الظالل صاحب یقول المعنى ھذا وفي

 عزیز من سبیلھا في ٌیَضّحون ما وبقدر وبالء، غثٍّ  من سبیلھا في یصیبھم ما بقدر

  »األحوال كانت مھما ذلك بعد فیھا ُیفّرطوا فال وغاٍل،

  :لھا الدعایة- 7

 في الناس تدخل التي وھي الدین لھذا صامتة دعوة االبتالء على المؤمنین فصبر

  أحد لھم استجاب لما استكانوا أو َوَھنوا ولو هللا، دین

  

  :إلیھا القویة العناصر بعض جذب - 8

 خالل ومن العقیدة، ھذه إلى القویة النفوس تتوق وتضحیاتھم، المسلمین صمود وأمام

 إلى فیسارعون وحاملوھا، الدعوةُ  الشخصیاتِ  ھذه عند تكبر اإلیمانیة الصالبة
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 الدین ھذا إلى دخلت اإلسالم بھا یعتز التي الشخصیات وأعظم تردد، دون اإلسالم

  .الطریق ھذا خالل من

  :السیئات وتكفیر هللا، عند والدرجة المنزلة رفع - 9

 َفَما َشْوَكةٍ  ِمنْ  اْلُمْؤِمنَ  ُیِصیبُ  َما:  "  رسول قال: قالت عنھا هللا رضي عائشة عن

ُ  َرَفَعھُ  إِالَّ  َفْوَقَھا  للعبد یكون فقد( مسلم رواه"  َخِطیَئةً  ِبَھا َعْنھُ  َحطَّ  أَوْ  َدَرَجًة، بَِھا هللاَّ

 أنّ  كما إلیھا، یرفعھ حتى تعالى هللا فیبتلیھ بعملھ یبلغھا ال تعالى هللا عند درجة

  ).المسلم سیئات لتكفیر طریق االبتالء

 ذلّ  معرفة وقھرھا، الّربوبـّیة ِعزِّ  معرفة: منھا عظیمة فوائد لالبتالء أن كما

 والدعاء، التضّرعُ  علیھ، واإلقبال هللا إلى اإلنابة اإلخالص، وكسرھا، العبودّیـة

 بھا الفرح علیھا، الّصبر صاحبھا، عن العفو المصیبة، عنھ صدرت عّمن الِحلمُ 

 قدر معرفة بلواھم، على ومساعدتھم البالء أھل رحمة علیھا، الشكر فوائدھا، ألجل

 اآلخرة ثواب من الفوائد ھذه على تعالى هللا أعّده ما علیھا، والشكر العافیة نعمة

  .الفوائد من ذلك وغیر مراتبھا، اختالف على

 المخاض ھو ما السوریة الساحة على ومصائب بالء من یحصل ما فإن وبعد

 النصر بتاج المشرق والصبح الجدید الفجر میالد امام بالدماء المتوشح العسیر

   تعالى هللا بعون الطواغیت سقوط المشھد نھایة وستكون والتمكین
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  سنة التمكین واالستضعاف : ثانیا

  بدایة التمكین ھو ان تتمكن منا الفكرة فتختلط بأرواحنا ونعیش ونموت ألجلھا 

  وبدایة الضعف ھو ضعف ارتباطنا بالفكرة 

  خلل المفاھیم  و التمكین عناصر

  

                      

الوعد االلھي متعلق بشرطھ االیمان والعمل الصالح و كالھما شرط الزم غیر كاف  

  للتمكین 

   ضیقة معاني في الشمولیة  المفاھیم اختزال في المشكلة تبقى لكن

 وانزال بالشعائر الصالح العمل واختزال الوجداني بالتصدیق االیمان كاختزال

 منفصلة حزبیة مضائق في الجماعي العمل واختزال العقیدة على الصحیح المنھج

    االمة عن

  دلیل على انھ سنة ماضیة )  كما استخلف الذین من قبلھم (قولھ تعالىوفي 

 الشاملة المفاھیم اختزال في المشكلة ولكن ، والجھاد الدعوة: طریقین التمكین وسائل

 بالسالح ویكتفي اإلعداد قضیة تسطیح ثم اإلعداد عن مجرد القتال ھو الجھاد لیصبح

 ھناك أن كما فقط السلبي التواكل مفھوم في واالسراف  الھزیمة یجر الذي التافھ
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 بدعوة مغلفة حزبیة دعایة والدعوة فقط النفس جھاد ھو الجھاد من یجعل اخر طرف

  للجماعة الحزبیة بالمقاییس ولكن اإلسالم إلى

 البراء من حالة نوجد عندما تتحقق والتي التمكین أذرع أھم من ھو الشوكة تحقیق

 وإذا الدواخل، من المحصن والبراء لألمة المعصب الوالء لألّمة، الجامع والوالء

  البیني والصراع الفتنة كانت الحزب على اقتصر

 نصارعھ، الذي العدو من الصراع وسائل نستورد ونحن التمكین من شيء نحقق لن

  .بھا الدین وحراسة الدنیا بعلوم إال التوحید رایة نرفع ولن

  

  ) التمكین طریق البالء( 

  البالء من هللا ُمرادَ  َتـْفـَقھَ  حتى أّمة عن التأدیب بالء یرفع ال أن تعالى هللا ُسـّنة من

  النساء}  وأمنتم شكرتم إن بعذابكم هللا یفعل ما{  

 انحرافھا زاد فإنوتصحح المسار الّربانيّ  للمنھج لتعود األّمة على ینزل التأدیب بالء

  } یرجعون لعلھم األكبر العذاب دون األدنى العذب من ولنذیقنھم{  بالبالء علیھا ِزْیـد

 في برسوخ الجماعة تخرج أن بشرط بالتمكین البالء یعقب أنْ  تعالى هللا سنة* 

  } یوقنون بآیاتنا وكانوا صبروا لّما بأمرنا یھدون أئمة منھم وجعلنا{  والیقین الصبر

 الحكمة على ُمْنـَطِویة والِمـّنة استحقاق، ولیس ِمـّنة َمـْحضُ  ھو البالء بعد التمكین* 

   العبث عن منزھة

  } أئمة ونجعلھم األرض في استضعفوا الذین على َنـُمنّ  أن ونرید{ 

 بسبب التمكین من قوسین قاب وھي أجھضت الجماعات تجارب من كثیراً  نالحظ

  .الغلو وشبھات واإلمارة السلطة شھوة في السقوط

 ال من والصابر التمكین إلى البالء مرحلة من الخروج شروط من شرط الصبر

  العلم عن الشبھة تخرجھ وال الورع عن الشھوة تخرجھ

 مرحلة لقیادة المفسدون وصل وربما الصفوف الختالط یؤدي البالء قبل التمكین

  .االستضعاف حال البالء من یقع مما أشد فسادھم فیكون التمكین

ولو كان  والیأس الھزیمة بروح البالء مرحلة نجوز فال للتمكین شرط والیقین* 

  الواقع كذلك
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 ربي معي إن كال{  والیقین الثقة بروح ولكن } لُمدَركون إنا{  ال بروح الذین قالوا

  } سیھدین

 والعجز النفسي واالنھزام اإلحباط أصابھا ألّمة هللا ُیَمّكـنُ  وال ، الكفر ِصْنـوُ  الیأس

  .الخیاط َسمّ  في الجمل َیـلِجَ  حتى

 للذل االستكانة ، المادي الضعف ، النفسيّ  الوھنُ  البالء في األمة یواجھ ما أخطر

  } استكانوا وما َضُعـفوا وما هللا سبیل في أصابھم لِما َوَھنوا فما{  والھوان

   فقالوا الشبھة في سقطوا فرعون من تعالى هللا نّجاھم أن بعد إسرائیل بنو

  } قاعدون ھاھنا إنا{ فقالوا الشھوة في سقطوا ثم}  آلھة لھم كما إلھاً  لنا اجعل{ 

 سقط حتى العبودیة من یتحرروا الّناس َفـتِئَ  فما األمر، نفس وقع السوریة الثورة في

  الغلو واالخر في شھوات الدنیا شبھات في البعض

  

   والھزیمة النصر ُسّنـة -:ثالثاً 

                       

  

  هللا، عند من النصر أن النصر قواعد أول

االسباب المادیة من كثرة او قائد اوعتاد فقد  من النصر أن المسلمون یتوھم وحینما

  وقعوا في وھم كبیر ربما یسلبھم النصر 

  االنفال)وما النصر اال من عند هللا (قال تعالى 

   والمادیة، اإلیمانیة العدة لھ وأعد بأسبابھ أخذ لمن یكون النصر
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َ  َتنُصُروا إِن{: تعالى قال وا{: تعالى وقال 7: محمد} أَْقَداَمُكمْ  َوُیَثبِّتْ  َینُصْرُكمْ  هللاَّ  َوأَِعدُّ

ا لَُھم ةٍ  مِّن اْسَتَطْعُتم مَّ   60:األنفال} قُوَّ

یكون ھذا  واالخالص والتجرد  من االیمان واالعداد عندما تجتمع شروط النصر

  النصر من نوع 

  الروم)وكان حقا علینا نصر المؤمنین (قال تعالى   نصر االستحقاق - 1

یعني ان المسلمین لیس كما ینبغي ولكن یجود هللا تعالى علیھم   نصر التفضل - 2

كما نصر هللا تعالى بني اسرائیل على فرعون على كثرة بالنصر لحكمة ارادھا 

 عللھم 

 سحرة انتصر لقددائما  التمكین حصول بالضرورة ولیس  النصر المبدئي  - 3

 جند بسھام وقتل الغالم وانتصر خالف من وایدیھم ھمأرجل قطعت وقد موسى

 عجزھم بعد قتلھ طریقة على دلھم حیث الغالم ربهللا  سمب نطقوا حین الملك

وقذف بھم الى محرقة  األخدود أھل انتصر وقد عدیدة محاوالت في ذلك عن

 أھل من الكثیرین ورجوع عودة عظیم لنصر إنھ  وهللا و, أتت على آخرھم 

ولنذیقنھم من (ل تعالى قابعد طول غربة وضالل وجفوة   ودینھم لربھم الشام

  السجدة) العذاب األدنى دون العذاب األكبر لعلھم یرجعون

إنھ  وهللا وعقود  خمسة للناسخدعھ  بعد الناس عامة أمام وزبانیتھ النظام وفضح

 قاطبة الشیعة بل الشیطان وحزب الالت نصر عن القناع كشف كبیر لنصر

 مزیفة منافقة خادعة إنسانٍ  وحقوق أممیة منظمات زیف وإیضاح ومذھبھم

   وناتو وغرب شرق من السوري الشعب وأعداء أصدقاء زیغ فضح وكذلك

 .الصیني والتنین اإلیراني والذئب الروسي الدب عن القناع إزالة عن عداك

ھنا یجب ان ندرك أن االنتصارات الكبرى التي وقعت في التاریخ لم تكن حدثا 

لسلسلة من االنتصارات الصغیرة وفي مجاالت  امفردا أو فجأة وانما كان تتویج

  متعددة 

: یقولوا أن إال حق بغیر دیارھم من وأخِرجوا ُظــلِموا الذین على ُیـبطئ قد والنصر

ـنا  الشھید اإلمامكما یبین سید قطب : هللا یریدھا لحكمةٍ  اإلبطاءُ  ھذا فیكون هللا، ربُّ

  .قطب سید/  السید المجاھد

 بعد یتم ولم نضجھا، بعد تنضج لم المؤمنة األّمـة بنیة ألنّ  النصر یـبطئ قد- 1

 المذخور أقصى لتعرف وتتجمع خلیة كل تتحفز ولم طاقاتھا، بعد تحشد ولم تمامھا،

 على قدرتھا لعدم وشیكاً  لفقدتھ حینئذ النصر نالت فلو واستعدادات، قوى من فیھا

  . طویالً  حمایتھ
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 ما وآخر قوة، من طوقھا في ما آخر المؤمنة األّمـة تبذل حتى النصر یبطئ وقد- 2

  . هللا سبیل في رخیصاً  َھـّیناً  تبذلھ ال غالیاً، وال عزیزاً  تستبقي فال رصید، من تملكھ

بَ  حتى النصر یـبطئ وقد- 3  القوى ھذه أن فتدرك قواھا، آخر المؤمنة األّمـة ُتَجرِّ

 تبذل عندما هللا عند من النصر یتنزل إّنـما النصر، تكفل ال هللا من َسَندٍ  بدون وحدھا

  .اللــــــھ إلى بعدھا األمر َتـِكلَ  ثم طوقھا في ما آخرَ 

 وال وتبذل وتتألّم تعاني وھي با�، صلتھا المؤمنة األّمـة لتزید النصر ُیـبطئ وقد- 4

ھاً  وال هللا، إال سنداً  لھا تجد  ھي الصلة وھذه الضراء، في وحده إلیھ إال متوجَّ

 وال تطغى فال بھ، هللا یتأذن عندما النصر بعد النھج على الستقامتھا األولى الضمانة

  . بھ هللا نصرھا الذي والخیر والعدل الحق عن تنحرف

 وتضحیتھا وبذلھا كفاحھا في بعد تتجرد لم المؤمنة األّمـة ألنّ  النصر یـبطئ وقد- 5

 أمام شجاعة تقاتل أو لذاتھا، حمیة تقاتل أو تحققھ، لمغنم تقاتل فھي ولدعوتھ، �

 األخرى المشاعر من بریئاً  سبیلھ، وفي وحده لھ الجھاد یكون أن یرید وهللا أعدائھا،

 یقاتل والرجل حمیةً  یقاتل الرجل: وسلم علیھ هللا صلى الّنبيّ  ُسِئل وقد تالبسھ، التي

ـھا لُیرى، یقاتل والرجل شجاعة  ھي هللا كلمة لتكون قاتل من" فقال هللا؟ سبیل في فأیُّ

  ". هللا سبیل في فھو العلیا

 ُیرید خیر، بقّیـةَ  المؤمنة األّمـة تكافحھ الذي الشر في ألنّ  النصر یـبطئ قد كما- 6

دَ  أنْ  هللا  من ذرة بھ تتلبس ال ھالكاً، وحده ویذھب خالصاً، لیتمحص منھا الشرّ  ُیَجرِّ

  ! الغمار في تذھب خیر

 تماماً، للناس زیفھ ینكشف لم األّمـة تحاربھ الذي الباطل ألنّ  النصر یـبطئ وقد- 7

 بعد یقتنعوا لم فیھ، المخدوعین من أنصاراً  لھ یجد فقد حینئذ المؤمنون غلبھ فلو

 لھم تنكشف لم الذین األبریاء نفوس في جذور لھ فتظلّ  زوالھ، وضرورة بفساده

 مأسوفٍ  غیر ویذھب للناس، عاریاً  یتكشَّفَ  حتى الباطل َیَظلَّ  أنْ  هللا فیشاء الحقیقة،

  . بقیة ذي من علیھ

 الذي والعدل والحق الخیر الستقبال بعدُ  تصلُح ال البیئة ألنّ  النصر ُیـبطئ وقد- 8

 لھا یستقرّ  ال البیئة من معارضة للقیت حینئذ انتصرت فلو المؤمنة، األّمـة تمثلھ

 الظافر، الحق الستقبال حولھ من النفوس تتھّیـأ حتى قائما الصراع فیظل قرار،

  ! والستبقائھ
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 فتتضاعف النصر، ُیـبطئ قد هللا، یعلمھ مما غیره أجل ومن كلھ ھذا أجل ومن

 في لھم النصر وتحقیق آمنوا الذین عن هللا دفاع مع اآلالم، وتتضاعف التضحیات،

  . النھایة

 الجوّ  وتھّیـؤ ثمنھ وأداء أسبابھ استیفاء بعد بھ هللا یتأذن حین وأعباؤه تكالیفھ وللنصر

ُ  َولََینُصَرنَّ { واستبقائھ الستقبالھ حولھ َ  إِنَّ   َینُصُرهُ  َمن هللاَّ  إِن الَِّذینَ *  َعِزیزٌ  لََقِويٌّ  هللاَّ

اُھمْ  نَّ كَّ َالةَ  أََقاُموا اْألَْرِض  ِفي مَّ َكاةَ  َوآَتُوا الصَّ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَنَھْوا ِباْلَمْعُروفِ  َوأََمُروا الزَّ

  41-40:الحج} اْألُُمورِ  َعاِقَبةُ  َوِ�َِّ 

 ھم فمن ینصره، من ینصر أن ھو یتخلف ال الذي المتحقق المؤّكـد الوثیقِ  هللا فَوْعدُ 

 تواله؟ من یھزم ال الذي العزیز القوي هللا نصر فیستحقون هللا ینصرون الذین ھؤالء

ـّنـاھم إن الذین{: ھؤالء أنھم  األمر لھم وثبتنا النصر لھم فحققنا }األرض في مـكَّ

  }،،، الصالة أقاموا{

  علینا دائما ان نمیز بین جوالت الباطل وانتصار الحق 

 الصالحون عبادي یرثھا األرض أن الذكر بعد من الزبور في كتبنا ولقدقال تعالى : 

  .}105: األنبیاء{ 105

على اھلیة الوراثة لألرض حاصلة ال محالة لعباد هللا الصالحین وھذا متوقف 

  الوارث ورشده الستالم میراثھ 

 ثورة بذار نرمي قد بیده ثمرتھا قطف إذا اال فكرتھ بانتصار یؤمن ال من ھناك

 نبیع ال العھد على ونحن نقضي أن حسبنا ولكن بعدنا من تأتي اجیال ثمرھا فیجتني

   نساوم وال

اۚ◌  َحقٌّ  هللاَِّ  َوْعدَ  إِنَّ  َفاْصبِرْ ( تعالى قال  َفإِلَْیَنا َنَتَوفََّینَّكَ  أَوْ  َنِعُدُھمْ  الَِّذي َبْعضَ  ُنِرَینَّكَ  َفإِمَّ

  ) ُیْرَجُعونَ 
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     المدافعة ُسّنـة -:رابعاً 

  اھل الحق في وجھ الباطل مدافعة الثورة ھي 

                          

  

  سنة من سنن هللا تعالى  األرض في فساده َیُعـمُّ  ال بحیث للظالم المدافعة

  :هللا كتاب من موضعین في عنھا اإللھي البیانعنھا  تحّدث

ِكنَّ  اْألَْرضُ  لََّفَسَدتِ  بَِبْعٍض  َبْعَضُھم النَّاسَ  هللاَِّ  َدْفعُ  َولَْوَال {: تعالى هللا قال*  َ  َولَٰ  ُذو هللاَّ

  251:البقرة} اْلَعالَِمینَ  َعلَى َفْضلٍ 

َمتْ  ِبَبْعٍض  َبْعَضُھم النَّاسَ  هللاَِّ  َدْفعُ  َوَلْوَال { سبحانھ وقال*   َوَصلََواتٌ  َوِبَیعٌ  َصَواِمعُ  لَُّھدِّ

ُ  َولََینُصَرنَّ  َكِثیًرا هللاَِّ  اْسمُ  ِفیَھا ُیْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  } َعِزیزٌ  لََقِويٌّ  هللاََّ  إِنَّ   َینُصُرهُ  َمن هللاَّ

  40:الحج

  :نلحظ اآلیتین في

ـّنة ھذه أنّ  - 1  اإلیمان بأھل خاّصة ولیست الناس كلّ  تشمل - المدافعة ُسنة-  السُّ

  .والحق

 تحدثت والثانیة الدنیا فساد عن سنة المدافعة لمنع تكلّمت األولى اآلیة أنّ  نلحظ  - 2

  .في سیاق حمایة الدین ةعن سنة المدافع

نة ھذه وأنّ   - 3  االستفادة للمؤمنین یمكن المؤمنین على تعالى هللا من نعمةٌ  ھي السُّ

مثل عمھ ابي  المشركین منعة فيدخل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  كما منھا
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 عھد في بالنجاشي واستجار الصحابة  الدعوة بدایة طالب والمطعم بن عدي 

  .  الجزئي التمكین عھد في ِكنانة قبیلة من المشركین مع التحالفات وأقاموا الضعف

 وھي أخرى بُسّنـةٍ  مرتبطة الثانیة اآلیة في الباطل ألھل الحق أھل دفع سنة أنّ  - 4

  .ینصرنا، حتى تعالى � االنتصار ُسـنَّـة

 مع الحق صراع َحـَمأةِ  في واألفضل لألصلح البقاءِ  تناُزعِ  عملیة ھي المدافعة سنة

  :منھا كل من اإلیمان أھل وموقف الصراعات أنواع حصر من بد ال وھنا الباطل،

  :مستمر قدیمٌ  أَزلِيٌّ  الباطل أھل مع الحق أھل صراع - أوالً 

 السالم علیھ مریمَ  بنُ  المسیحُ  َیقُتـل أن إلى إبلیس مع آدم صراع من بدأ الذي وھو

  .الّدّجـالَ  المسیحَ 

 القوم غالبیة ولكنّ  الناس، بین المبادئ ھذه بث في تتجلى األنبیاء رحلة كانت 

 والسیاسیة واالقتصادّیة اإلعالمیـة األسالیب بكل ویحاربون ویستھزئون یجادلون

 واالغتیال والنفي الطرد محاوالت إلى أحیاناً  تصل أن إلى والثقافیة واالجتماعّیـة

 العاقبة تكون النھایة وفي عسكریة، حربٌ  مابینھ ینُشبُ  وقد الدعوات، ألصحاب

وا كونھ، في ُسـُنـَنھ وَوَعوا لھم سبیًال  تعالى هللا بمنھج اآلخذین للمتقین ةَ  فأَعدَّ  الُعـدَّ

 طالوت قصة في واضحٌ  ھو كما تلین ال إرادةٌ  یكتنفھا  والعسكریة، والعلمیة اإلیمانیة

 إیمانیة انتفاضة قلوبھم انتفضت حینما المؤمنة الفئة نصر هللا أنّ  وكیف وجالوت،

 األرض في التمكین إرادةَ  قلوبھم وعاشت العسكریة، والقوة العلم بسالح وأخذوا

  .والعتاديّ  العدديّ  تفوقھم رغم ألعدائھم الھزیمة فكانت

 الواقع یستوعب اإلسالمي التیار تترك لن واإلسالم الجاھلیة بین للتدافع الثابتة السنة 

  . تمنعھ أن دون وقوتھ بجماھیره الجاھلي

 مرحلة إلى اآلخر ھو یصل بحیث... العسكري العمل حتمیة مفھوم نشأ ھنا ومن

  . اإلسالمي للعمل الثابتة السنة

 باعتبارھا المعاداة حقیقة وسلم علیھ هللا صلى هللا لرسول نوفل بن ورقة قرر ولذلك

  . الواقع خبرة من مستخلصة حقیقة باعتبارھا ولیس الثوابت، سنن من ثابتة سنة

 بعد وسلم علیھ هللا صلى لنبيل قالھا التي األولى الحقیقة ھي التدافع حقیقة فكانت

 إذ جذًعا كنت لیتني یا: بالنبوة إخباره بعد لھ قال إذ ورقة، حدیث من الوحي حقیقة

  ! ھم؟ مخرجيَّ  أو: " قال. قومك یخرجك
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 كتاب البخاري صحیح". وُعودي أُخرج إال بھ أتیت ما بمثل أحد أتى ما... نعم: قال

  ).الباري فتح – 3 ح/1/30( الوحي بدء

  .المتجّردة المھتدیة الخّیـرة الجماعة بقیام والّنماء والخیر الصالح یكون النھایة وفي

  :الباطل أھل مع الباطل أھل صراع -  ثانًیا

ـھ األول الفریق فیرى عقائدیة، نظرة یكون قد الباطل أھل بین الصراع لعلّ   على أنَّ

 األقرب مع قلبًیا للوقوف اإلیمانیة العاطفة تستجیش ھنا ومن, الباطل ودونھ الحق

 أھلُ  ُینَصر أن المؤمنون فتمنى والفرس، الّروم حرب من الحظناه ما وھذا للحق،

ومُ  ُغلَِبتِ {: فقال عنده من نصًرا سماه هللا إن بل كتاب، أھل ألنھم الروم  ِفي*  الرُّ

 َوِمن َقْبلُ  ِمن اْألَْمرُ  ِ�َِّ   ِسِنینَ  بِْضعِ  ِفي*  َسَیْغلُِبونَ  َغلَِبِھمْ  َبْعدِ  مِّن َوُھم اْألَْرِض  أَْدَنى

ِحیمُ  اْلَعِزیزُ  َوُھوَ  َیَشاءُ  َمن َینُصرُ   هللاَِّ  ِبَنْصرِ *  اْلُمْؤِمُنونَ  َیْفَرحُ  َوَیْوَمِئذٍ   َبْعدُ  }  الرَّ

  3- 1:الروم

 الشھوات لنیل الدائمة والسیطرة المصالح لنھب دنیوّیـاً  صراعاً  راعالص یكون وقد

   دلیل أوضحُ  والثانیة األولى العالمیتین الحربین في حدث فما

 بأن بإیطالیا حدا ما وھذا مصلحة، دون مصلحة أساس على للتحالفات اللجوء فكان

   الثانیة  العالمیة الحرب في حلفائھا على تنقلب

  .علیھا بناء والتصرف والمواثیق العھود احترام المسلمین على الحالة ھذه في

  :الحق أھل مع الحق أھل َتدافُعُ -  ثالثاً 

  یتعّدد؟ الحقُّ  ھل المطروح والسؤال

  :أقسام ثالثة إلى الحقّ  العلماءُ  قّسم لقد

  .شأنَّـھ جل هللا وھو ُمْطـلَقٌ  حقٌّ - 1

 قطعيّ  نّصاً  فیكون النبي بھ حّدث ما أو الكتاب من نزل ما وھو ُمْحَكـٌم، وحقٌّ - 2

حةِ    .الداللة واِضحَ  الصِّ

، وحقٌّ  - 3  نصٌّ  یقع لم ما الحیاة محدثات أمور أو الفروع مجال في فیكون نسبيٌّ

 وصول عدم أو الفھم إلى نسبة فیھ االختالف فیكون الداللة، وواضحُ  الصحة قطعيُّ 

 التدافعُ  وھذا الحقّـْین، أحقّ  إلى للوصول تدافُعٌ  االختالف في فیتولد الّصحیح، النصّ 

 األفضل نحو فیھ الخیريُّ  والسباقُ  الحیاة، لتحرك عاملٌ  فھو الناس، حیاة في أْصلٌ 

 وأنواعھا، وتصاُعدھا وَدَرجاتھا الخیر معاني واتِّـضاحِ  الھمم بارتفاع یكون واألكمل
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 الحیاة تنمیة في مھًما عامًال  یشكل فالتنافس الفقھ، منطق وھو ھالٌك، التطور فعدم

 من الحصیلة ھذه ولكن واالنحرافات، األخطاء من والتخلص مسارھا وترشید

 بجانبھا تناقضات قیام من تمنع لم واآلداب والعلوم باألفكار الحضاري العمران

 المتنوع االستدراكي اإلصالحيّ  العمل فكان ، السلطة على صراعٌ  أو ابتداعٌ  أصلُھا

 الثقة، وبنیت النوایا خلصت إذا اإلشكاالت لحل السبیل ھو الخالف بأدب متمثالً 

ٌ  غیري ورأيُ  الخطأ، َیْحـَتِملُ  صوابٌ  رأیي: قال حین الشافعيّ  برأي متمثلین  َخَطأ

واب َیْحتِملُ    .الصَّ

 فكان البشري، التناقض بسبب الخارجي للغزو رد محاوالت إلى األمر یصل وقد

  .ومحاوالتھ العدو إلزالة متوحدین ظھورنا وراء خالفاتنا كل واضعین الجھاد

تحتاج الثورة السوریة الى استثمار سنة المدافعة في ایجاد الحلفاء وتحید الخصوم 

  في المواجھة وترتیب االولویات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) الظلم قانون(  والظالمین الظلم في هللا سّنة -:خامساً 

  الثورة ھي سیف هللا القاطع المسلط على رقاب الظالمین 

  سنة ما ضیة من سنن هللا تعالى وال تمیز بین ظالم مسلم او ظالم كافر 
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  .52: النمل). َیْعلَُمونَ  لَِّقْومٍ  َآلَیةً  َذلِكَ  ِفي إِنَّ  َظلَُموا ِبَما َخاِوَیةً  ُبُیوُتُھمْ  َفِتْلكَ (قال تعالى 

  .والعلِّیَّة السببیة قضیة یؤكد) ظلموا بما( في بالعمل النتیجة ربط تكرار

ُھمْ  إِلَْیِھمْ  َفأَْوَحى{ : رسلھ عن إخباًرا) تعالى( وقولھ الِِمینَ  لَُنْھلَِكنَّ  َربُّ ُكمُ .  الظَّ  َولَُنْسِكَننَّ

  ]14 ،13:  إبراھیم[}  َوِعیدِ  َوَخافَ  َمَقاِمي َخافَ  لَِمنْ  َذلِكَ  َبْعِدِھمْ  ِمنْ  األْرضَ 

 وبیان  صدرھا؛ في السابق الحكم لعلیة بیان التذییل بھذا الكریمة اآلیة تذییل وفي

 یتنزل للوعید التذییل( أن: والتنویر التحریر صاحب یرى كما, العاقبة لھ تكون لمن

 لكم، ال للمسلمین، الدار عقبى ستكون الظالمون، یفلح ال ألنھ أي التعلیل، منزلة

  ,)417/ 12( عاشور البن والتحریر التنویر تفسیر .)ظالمون ألنكم

ا أَْھلَْكَناُھمْ  اْلقَُرىٰ  َوِتْلكَ {: تعالى قال ْوِعًدا لَِمْھلِِكِھم َوَجَعْلَنا َظلَُموا لَمَّ    59:الكھف}مَّ

بصیغة الجمع دلیل على أن االھالك لیس حدث متفرد وانما )القرى (في قولھ تعالى 

  ھو قضاء وسنة تطال كل قریة تمادت بالظلم 

ك سببیا وجعل موعد وساعة االھالفجعل تعالى التالزم بین الظلم والھالك تالزما 

  ھ الحكمة الربانیة على ما تقتضتعالى ھو  اغیب یجلیھا لوقتھ

  العمران بزوال مؤذن الظلم خلدون ابن العالمة یقول

إن هللا یقیم دولة العدل ولو كانت كافرة ویھدم دولة  تیمیة ویقول شیخ االسالم ابن

  الظلم ولو كانت مسلمة 

  تسلیط الظالمین على الظالمین 

الِِمینَ  َبْعضَ  ُنَولِّي َوَكَذلِكَ (   129: األنعام, )َیْكِسُبونَ  َكاُنوا بَِما َبْعًضا الظَّ
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 كانوا متى الرعیة أن على تدل اآلیة: (اآلیة ھذه تفسیر في الرازي اإلمام وقال

 ذلك من یتخلصوا أن أرادوا فإن ، مثلھم ظالماً  علیھم یسلط) تعالى( فا� ظالمین

  . 194 ص ، 13ج ، الرازي تفسیر -  )الظلم فلیتركوا الظالم األمیر

  المراحل التي تسبق قصم الظالمین 

  بإرسال الرسل والحجة البیانیة الدعوة)  قبلك من امم الى ارسلنا ولقد(  - 1

   التأدیبي البالء)  یتضرعون لعلھم والضراء ساءبالبأ فأخذناھم( - 2

 ثم تأتي مرحلة الرخاء ) شيء كل ابواب علیھم فتحنا بھ ذكروا ما نسوا فلما( - 3

   االستدراجي

  واإلھالك القصم مرحلة)  بغتة أخذناھم أوتوا بما فرحوا اذا حتى(  - 4

 النھایة االنعام ) قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد � رب العالمین ( - 5

من موانع وقوع الھالك نشاط الجھاز المناعي لالمة في االصالح واالمر 

  بالمعروف والنھي عن المنكر 

  ھود) ُمْصلُِحونَ  َوأَْھلَُھا بُِظْلمٍ  اْلقَُرىٰ  لُِیْھلِكَ  َربُّكَ  َكانَ  َوَما(قال تعالى 

 سمعت:  قال عنھ هللا رضي الصدیق بكر أبي حدیث من الترمذي صحیح في

 على یأخذوا فلم الظالم رأوا إذا الناس إن: ( یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول

  ).عنده من بعقاب هللا یعمھم أن أوشك یدیھ

  ضمانات خاصة  لھذه االمة 

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ   َمَشاِرَقَھا َفَرأَْیتُ  اْألَْرضَ  لِي َزَوى هللاََّ  إِنَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ِتي َوإِنَّ  َوَمَغاِرَبَھا  اْألَْحَمرَ  اْلَكْنَزْینِ  َوأُْعِطیتُ  ِمْنَھا لِي ُزِويَ  َما ُمْلُكَھا َسَیْبلُغُ  أُمَّ

تِي َربِّي َسأَْلتُ  َوإِنِّي َواْألَْبَیضَ  ةٍ  ِبَسَنةٍ  ُیْھلَِكَھا َال  أَنْ  ِألُمَّ  َعلَْیِھمْ  ُیَسلِّطَ  َال  َوأَنْ  َعامَّ

ا دُ  َیا َقالَ  َربِّي َوإِنَّ  َبْیَضَتُھمْ  َفَیْسَتِبیحَ  ْنفُِسِھمْ أَ  ِسَوى ِمنْ  َعُدّوً  َقَضْیتُ  إَِذا إِنِّي ُمَحمَّ

ِتكَ  أَْعَطْیُتكَ  َوإِنِّي ُیَردُّ  َال  َفإِنَّھُ  َقَضاءً  ةٍ  ِبَسَنةٍ  أُْھلَِكُھمْ  َال  أَنْ  ِألُمَّ  أَُسلِّطَ  َال  َوأَنْ  َعامَّ

ا َعلَْیِھمْ   أَوْ  ِبأَْقَطاِرَھا َمنْ  َعلَْیِھمْ  اْجَتَمعَ  َولَوْ  َبْیَضَتُھمْ  َیْسَتِبیحُ  أَْنفُِسِھمْ  ِسَوى ِمنْ  َعُدّوً

 َبْعًضا َبْعُضُھمْ  َوَیْسِبي َبْعًضا ُیْھلِكُ  َبْعُضُھمْ  َیُكونَ  َحتَّى أَْقَطاِرَھا َبْینَ  َمنْ  َقالَ 

   اخرجھ مسلم

  

  بالشكر، ودواُمھا بالكفر النعمة إزالةُ  -  : سادساً 
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الثورة ھي قدر هللا الذي یسلطھ على أقوام كفروا نعمة هللا واحلوا قومھم 

  ویورثھا لقوم آخرین دار البوار لیسلبھم النعمة التي كفروھا 

 ِفیَھا َكاُنوا َوَنْعَمةٍ *  َكِریمٍ  َوَمَقامٍ  َوُزُروعٍ *  َوُعُیونٍ  َجنَّاتٍ  ِمن َتَرُكوا َكمْ {: تعالى قال

لِكَ *  َفاِكِھینَ     ،28-25:الدخان} آَخِرینَ  َقْوًما َوأَْوَرْثَناَھا  َكَذٰ

نَ  َوإِذْ {: تعالى وقال ُكمْ  َشَكْرُتمْ  لَئِن َربُُّكمْ  َتأَذَّ } لََشِدیدٌ  َعَذاِبي إِنَّ  َكَفْرُتمْ  َولَِئن َألَِزیَدنَّ

  7:إبراھیم

  

   ، وتمحیصاً  لھم اختباراً  الجزئي بالتمكین المجاھدة الجماعة على تعالى هللا َیـُمـنُّ 

  الُكـلّّي، بالتمكین علیھم جادَ  التمكین بواجب وقاموا الشكر حق أّدوا فإن

 وھدة في أركَسھم االستخالف أعباء عن وتنّكبوا أھالً  لنعمتھ یكونوا لم وإن

  من جدید  االستضعاف،

 َكْیفَ  َفَیْنُظر األرض فِي َوَیْسَتْخلِفُكمْ  َعُدّوُكمْ  ُیْھلِك أَنْ  َرّبُكمْ  َعَسى َقالَ {

اختبار على  فاالستخالف والتمكین والنصر بحد ذاتھا نوع 129:األعراف}َتْعَملُونَ 

  استحقاقاتھا  وشكرھا العملي كما قال تعالى  النعمة المسداة فنعمة االستخالف لھا 

ن مكناھم في االرض اقاموا الصالة وآتوا الزكاة أمروا بالمعروف ونھوا إالذین {

  الحج  } � عاقبة االمور و عن المنكر

 الحق لنصرة تسخرھا أن النعمة ھذه شكر لوازم فمن القوة نعمة هللا یمنحك ندمافع

   فتكفرھا والمجرمین للطغاة ظھیراً  تجعلھا ال وأن والمظلومین

 ظھیرا أكون فلن علي أنعمت بما ربي قال(  السالم علیھ موسى عن تعالى قال

  صالقص)  للمجرمین
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یقص هللا تعالى علینا من القصص القرآني عن قوم سبأ الذین كانوا یعیشون في جنة 

  ورخاء فكفروا بنعمة هللا تعالى فحالت جنتھم صحراء قاحلة 

َتانِ   آَیةٌ  َمْسَكِنِھمْ  ِفي لَِسَبإٍ  َكانَ  لََقدْ  ْزقِ  ِمن ُكلُوا َوِشَمالٍ  َیِمینٍ  َعن َجنَّ  َواْشُكُروا َربُِّكمْ  رِّ

ْلَناُھم اْلَعِرمِ  َسْیلَ  َعلَْیِھمْ  َفأَْرَسْلَنا َفأَْعَرُضوا) 15( َغفُورٌ  َوَربٌّ  َطیَِّبةٌ  ْلَدةٌ بَ  لَھُ   َوَبدَّ

َتْیِھمْ  َتْینِ  بَِجنَّ ن َوَشْيءٍ  َوأَْثلٍ  َخْمطٍ  أُُكلٍ  َذَواَتيْ  َجنَّ لِكَ ) 16( َقلِیلٍ  ِسْدرٍ  مِّ  ِبَما َجَزْیَناُھم َذٰ

  سبأ) 17( اْلَكفُورَ  إِالَّ  ُنَجاِزي َكَفُرواَوَھلْ 

إن الثورة السوریة من النعم الكبرى التي انعم هللا بھا على شعبنا وھي الفرصة 

التاریخیة التي قد یصعب تكرارھا لتنعتق امتنا من قبضة الطواغیت وتنعم بحریتھا 

فعلینا ان نحفظ ھذه النعمة من الزوال بحسن ادارة ملفاتھا على نحو یفضى الى 

دافھا وال نجعلھا فترة لتلبیة الرغبات النفسیة لمن یشتھي االمارة او تحقیق اھ

المنصب او المال وساحة لتجار الحروب والدماء بل ان ھذه النعمة تقتضي منا ان 

  نكون قوامین بالقسط والعدل مجاھدین في سبیلھا متفانین في انجاحھا 

ْسَتْضَعفُونَ  َقلِیلٌ  أَنُتمْ  إِذْ  َواْذُكُروا َفُكمُ  أَن َتَخافُونَ  اْألَْرِض  ِفي مُّ  َفآَواُكمْ  النَّاسُ  َیَتَخطَّ

َدُكم یَِّباتِ  مِّنَ  َوَرَزَقُكم ِبَنْصِرهِ  َوأَیَّ   )26( َتْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ  الطَّ

  

  

  

  

  

  

  

ـْیھ ُسـّنة –:سابعاً  شدِ  التِّ   :والرُّ

الثورة ھي مرحلة التي ینقلب فیھا التائھ على ذاتھ یتلمس طریق الخالص ویبحث 

  عن سبیل الرشاد 
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لُ  عندما الرشدویقع  التكلیف األّمـة رفض عند التیھیقع  : تعالى قال التكلیف، ُتحمَّ

َھا َقالَ { َمةٌ  َفإِنَّ  اْلَقْومِ  َعلَى َتأْسَ  َفَال  اْألَْرِض  ِفي َیِتیُھونَ   َسَنةً  أَْرَبِعینَ   َعلَْیِھمْ  ُمَحرَّ

  26:المائدة} اْلَفاِسقِینَ 

 داخلة ھي وال الطغاة حكم في داخلة ھي ال حالتین، بین األّمـة تكون التیھ عصر في

تتحرر االجساد من قیود الطغاة ولكن النفوس التزال ترسف . التكلیف شریعة في

  بأغالل الھوان 

 أجواء في عزلھا من الُبدّ  فكان الِعلل علیھا تكاثرت ألّمـة االستشفاء مرحلة ھو التیھُ 

  .الناجعة التربیة لتتلقى خاّصة

 لھا لیس من بحملھا یقومَ  أنْ  من هللا عند أھون حملھات جماعة بدون الرسالة بقاءُ 

فإن العصا التي فلقت البحر ما . ُیجدي ال ذلك في الكونیة المعجزات وانتظار أھالً،

  كان لھا أن تفلق العلل النفسیة واالمراض القلبیة التي فتكت ببني اسرائیل 

ـَننِ  خالل من إال ذلك َیـِتمَّ  أنْ  ُیمِكن ال   .الخارقة السنن خالل من ولیس الجاریة السُّ

  

  رز سمات مرحلة التیھ بمن ا

: إسرائیل بني عن حكایة تعالى قال النخبة، على واالقتصار األّمـة جھاد ترك- 1

ا َفَقاتَِال  َوَربُّكَ  أَنتَ  َفاْذَھبْ {  ھو یكن لم الجھاد وترك ،24:المائدة} َقاِعُدونَ  َھاُھَنا إِنَّ

 .النفسيّ  والَوَھنِ  العیش حب من النفسّیـة الِعلَلِ  تراكمِ  نھایة ھو بل الِعلل، مبدأ

  والخور والجبن 

قِ  الجدال كثرة- 2  قال باالستھزاء، الشرعي األمر وأخذ التافھة األسئلة في والتعمُّ

َ  إِنَّ  لَِقْوِمھِ  ُموَسىٰ  َقالَ  َوإِذْ {: تعالى ِخُذَنا َقالُوا  َبَقَرةً  َتْذَبُحوا أَن َیأُْمُرُكمْ  هللاَّ  َقالَ   ُھُزًوا أََتتَّ

  68- 67:البقرة}  ِھيَ  َما لََّنا ُیَبیِّن َربَّكَ  لََنا اْدعُ  َقالُوا*  اْلَجاِھلِینَ  ِمنَ  أَُكونَ  أَنْ  ِبا�َِّ  أَُعوذُ 
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 البقرة وقصة) السّرّیـة االغتیاالت تنفیذ األدقّ  بالمعنى( الّدماء سفك على االجتراء- 3

  }وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فیھ {.سریة اغتیالٍ  عملیة بعد كانت إّنـما

ْعَناُھمْ {: تعالى قال وجماعات، أحزاب إلى التفّرق-4¬ ْنُھمُ   أَُمًما اْألَْرِض  ِفي َوَقطَّ  مِّ

الُِحونَ  لِكَ  ُدونَ  َوِمْنُھمْ  الصَّ   168:األعراف}  َذٰ

: تعالى قال الفراغ القیادي الذي تعیشھ الجماعة بعد تمردھا على قیادتھا الرشیدة - 5

  60:الكھف} ُحقًبا أمِضيَ  أو اْلَبْحَرْینِ  َمْجَمعَ  أَْبلُغَ  َحتَّى أَْبَرحُ  َال  لَِفَتاهُ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ {

 أَنِ  َقْوُمھُ  اْسَتْسَقاهُ  إِذِ  ُموَسى إلى َوأوَحْیَنا{: تعالى قال الموارد، على التنافس- 6

} َمْشَرَبُھمْ  أَُناسٍ  ُكلُّ  َعلِمَ  َقدْ  َعْیًنا َعْشَرةَ  اْثَنَتا ِمْنھُ  َفانَبَجَستْ  اْلَحَجرَ  بَِعَصاكَ  اْضِرب

  160:األعراف

ْلَوىٰ  اْلَمنَّ  َعلَْیُكمُ  َوأَنَزْلَنا{: تعالى قال عناء، بدون الَمـلَـّذات ُوفُْورُ - 7  ِمن ُكلُوا  َوالسَّ

  57:البقرة}  َرَزْقَناُكمْ  َما َطیَِّباتِ 

 أََتْسَتْبِدلُونَ  َقالَ {: تعالى قال خیر، ھو بالذي أدنى ھو الذي واستبدال الذوقِ  بالَدةُ - 8

  61:البقرة}  َخْیرٌ  ُھوَ  ِبالَِّذي أَْدَنىٰ  ُھوَ  الَِّذي

 َقَستْ  ُثمَّ {: تعالى قال والجفاف اإلیماني العاطفي  التحّجر، درجة إلى القلب قسوة- 9

لِكَ  َبْعدِ  مِّن قُلُوُبُكم   74:البقرة}  َقْسَوةً  أََشدُّ  أَوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  َفِھيَ  َذٰ

ـّیات اإلیمان-10 َ  أَِرَنا َفَقالُوا{: تعالى قال الغیبـّیات، في والشك بالِحسِّ  َجْھَرةً  هللاَّ

اِعَقةُ  َفأََخَذْتُھمُ    153:النساء} ِبُظْلِمِھمْ  الصَّ

بُ -11  قُلُوِبِھمْ  ِفي وأُْشِرُبوا{ تعالى قال والمادّیة، المعنوّیة األصنام بتقدیسِ  التشرُّ

   93:البقرة} ُمْؤِمِنینَ  ُكنُتمْ  إِنْ  إیمانـكمْ  ِبھِ  َیأمرُكمْ  ِبْئَسَما قُلْ  ِبُكْفِرِھْم، اْلِعْجلَ 

 على التنزیل صحّ  وإن حالنا؟ على التنزیل یصحّ  ھل التأصیل بعد السؤال یبقى ولكن

 أم الخروج طور في أم الدخول طور في نحن ھل نحن؟ التیھ مراحلِ  فبأيِّ  واقعنا

  بین؟ بین

ھا تخُرج أّمـة كل أن یبدو ما على-   في تحمل تبقى االستبداديّ  الَجْبِريّ  الُحْكمِ  من لتوِّ

 تعالى هللا حكمة من ھذا ولعل والھوان، ذلِّ ال استمراء بعد الُمذلّة التربیة ِعَللَ  َكَواِمِنھا

 َولُِتْصَنعَ { قومھ عاشھ الذي الذلّ  واقع عن بعیداً  ومنعةٍ  عزٍّ  بیت في موسى یترّبى أن

  39:طھ} َعْیِني َعلَىٰ 
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 اسرائیل بني جعلت االستعباد فترة وطول المذلة لبني اسرائیل الفرعونیة التربـیة- 

ل على قادرةٍ  غیر أّمـة   بطفرة سریعة  .السیادة لحالة االستعباد حالة من التحوُّ

ًھا لََّنا اْجَعل ُموَسى َیا َقالُوا{ فقولھم التقلید بحالة دخولُھم- ¬   لَُھمْ  َكَما إِلَٰ
ۚ
 إِنَُّكمْ  َقالَ  آلَِھٌة

 ھو للجدل یحتاج ال واضح رّبـانيّ  أمر وھو البقرة بقضّیة وجدالُھم} َتْجَھلُونَ  َقْومٌ 

 الذي الحصار بمعنى أو التیھ فتره فكانت الرّبـانّیة، التكالیف من للھروب محاولة

 مع خرج الذي الجیلُ  فكان تكالیفھا، كانت مھما للحریة عارمةً  رغبة النفس في یولد

  .السالم علیھ نون بن یوشع

  والتیھ  الوھن حالة من االسالمیة الجماعات تخرج حتى 

 التي االجتماعیة واالمراض النفسیة العلل مع الصحیح بالقیاس تقوم ان علیھا

 بناء صحیح بشكل والعالج الداء لتشخیص نیسرائیلیاإل من الكتاب أھل اصابت

   وسلم علیھ هللا صلى قولھ على

ِبُعنَّ (  َضبٍّ  ُجْحرَ  َسلَُكوا لَوْ  َحتَّى ِبِذَراعٍ  َوِذَراًعا ِبِشْبرٍ  ِشْبًرا َقْبلَُكمْ  َمنْ  َسَننَ  لََتتَّ

  البخاري)  لََسلَْكُتُموهُ 

 النبویة السیرة في االستضعاف بالء مرحلة المكیة المرحلة على قیاسھم یصح وال

  بین الحالین ولكمیة االمراض النفسیة التي تحملھا ھذه الجماعات  الشقة لبعد

  

  

  

   الرشد؟ إلى السفھ من اإلسالمّیـة الحركاتُ  انتقلت ھل

 االختبار قبل أموالَھم السفھاءِ  إیتاء عن الّنھي أشدّ  الیتیم َولِيّ  اإللھي البیان نھى لقد

 في یراھقون كانوا وإن المال، إلیھم دفعنا ُرشداً  منھم التمسنا فإن منھ، جزءٍ  على لھم

َفَھاءَ  ُتْؤُتواْ  َوالَ {:تعالى قال مالزماً، علیھم الِحْجرُ  بقي الّسفھ  هللاُ  َجَعلَ  الَّتِي أمَوالَُكمُ  السُّ

 آَنْسُتمْ  َفإِنْ  النَِّكاحَ  َبلَُغوا إذا َحتَّى الَیَتاَمى َواْبَتلُوا{: تعالى وقال 5:النساء}ِقَیاَمـاً  لَُكمْ 

  6:النساء}أمَوالَُھمْ  إِلَْیِھمْ  َفاْدَفُعوا ُرْشًدا ِمْنُھمْ 

  . أّمـة سفھ على ینسحب َفْردٍ  َسَفھِ  على ینطبق وما

 بشيء اختبرھا التمكین إلى االستضعاف حال من األّمـة ینشل أن تعالى هللا أراد إذا

 إلى الجزئي التمكین من نقلھا ُرشداً  نفسھا من أثبتت فإنْ  الجزئي، التمكین من
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 خالفة علیھا وَحَجرَ  الضعف في أْرَكسھا السفھ في تراھق بقیت وإنْ  الكلي، التمكین

  ھیھات عنھ؟ ینھانا ما هللا یخالف فھل حین، إلى األرض

إن االمة التي تخرج لتوھا من قبضة الطواغیت ال غرو ان تتیھ عن طریق 

الخالص حتى تتلمسھ وتتعرف على معالمھ فبعد كل انطالقة سریعة ال بد من فترة 

  وتثبت علیھ تخبط حتى تستقیم الجماعة على طریق الرشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :واألمم والجماعات الُدَول تَطالُ  التي االستبدال ُسـّنة –:ثامناً 

ن تنجز عملیة االستبدال إن الثورات الناجحة ھي الثورات التي من المفترض ا

الفتیة البازغة  بدال عن تلك اآلفلة  التي وصلت حضارة الحضاري  ببذور ال

  للشیخوخة والیباس
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 أو جماعةٍ  أو أّمـةٍ  أو بفردٍ  الدین لھذا التمكین یربط لم أنھ الثابتةِ  تعالى هللا سنن من

 بأھل تعالى نصره  هللا رسول لدعوة االستجابة عن مكة اجدبت عندما بلٍد، أو قومٍ 

  .المدینة

 تعالى أنزل محمد بموت انتھى اإلسالم أن البعض وظن  هللا رسول توفي وعندما

دٌ  َوَما{ ُسلُ  َقْبلِھِ  ِمن َخلَتْ  َقدْ  َرُسولٌ  إِالَّ  ُمَحمَّ اتَ  أََفإِن  الرُّ   أَْعَقابُِكمْ  َعلَىٰ  انَقلَْبُتمْ  قُِتلَ  أَوْ  مَّ

َ  َیُضرَّ  َفلَن َعِقَبْیھِ  َعلَىٰ  َینَقلِبْ  َوَمن ُ  َوَسَیْجِزي  َشْیًئا هللاَّ اِكِرینَ  هللاَّ   144:عمران آل} الشَّ

 قد محمد فإن محمد یعبد كان من هللا رسول وفاة بعد عنھ هللا رضي بكر أبو وقال

  .یموت ال حي هللا فإن هللا یعبد كان ومن مات

  .قوم دون قوم على حكراً  والرسالة الدین نصرة یجعل ولم

 نور( الُكرد حملھا الصلیبیین صیال ورد الجھاد رایة حمل عن العرب َتَنكَّبَ  عندما

  )الدین وصالح الشھید الدین

 التتار ھجمة ودحروا الممالیك اإلسالم بیضة عن ذب عنھا، الكردُ  تنّكب ولما

  )قطز المظفر(

  )الفاتح محمد( واألتراكُ  السالجقةُ  األّمـة بیضة عن والدفاع الجھاد رایة حمل ثم

 الفرنجة عادیة َیُردُّ ) تاشفین بن یوسف( القائد ومنھم البربرُ  المغرب في كان وكذلك

  .عباد بن المعتمد بھ ویستنجد

 والجماعات واألقوام البلدان وأنّ  القوةِ  ذاتیةُ  رسالةٌ  اإلسالم أنّ  یدلل األمر ھذا

 الَِّذینَ  أَیَُّھا َیا{: تعالى قال بھم، یعتزّ  من اإلسالم ولیس بحملھ یعتزّ  من ھم واألفراد
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 َعلَى أَِذلَّةٍ  َوُیِحبُّوَنھُ  ُیِحبُُّھمْ  ِبَقْومٍ  هللاُ  َیأِْتي َفَسْوفَ  ِدیِنھِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َیْرَتدَّ  َمنْ  آَمُنوا

ةٍ  اْلُمْؤِمِنینَ   َذلِكَ  َالِئمٍ  لَْوَمةَ  َیَخافُونَ  َوَال  هللاِ  َسِبیلِ  ِفي ُیَجاِھُدونَ  اْلَكاِفِرینَ  َعلَى أَِعزَّ

  54:المائدة} ... هللاِ  َفْضلُ 

   ثابتة، سنة آخرین بأقوام الدین وُنصرة الرسالة حْملِ  عن تتولّى أّمـة لكل فاالستبدال

  في موضعین من كتاب هللا تعالى وقد ورد ذكر االستبدال

ْبُكمْ  َتْنِفُروا إِالَّ ( قال تعالى وهُ  َوَال  َغْیَرُكمْ  َقْوًما َوَیْسَتْبِدلْ  أَلِیًما َعَذاًبا ُیَعذِّ ۗ◌  َشْیًئا َتُضرُّ

 ُ   39التوبة ) َقِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَىٰ  َوهللاَّ

  38:محمد} أَْمَثالَُكم َیُكوُنوا َال  ُثمَّ  َغْیَرُكمْ  َقْوًما َیْسَتْبِدلْ  َتَتَولَّْوا َوإِن{: تعالى قالو

 ُیخبرنا محفوظاً  الدین وبقاء والجھاد الدعوة طریق على والجماعات األفراد سقوط

  .نصرتھ عن التخلي من ویحذرنا هللا عند من الدین ھذا أنّ 

قد یقع التلبیس على من یحكم بظاھر الحال عندما نرى جماعة تقوم بالجھاد وتقدم 

التضحیات ثم تقع علیھا سنة االستبدال عند ذلك علینا ان نتفحص ظاھر الجھاد الذي 

تقوم بھ  فنجد انھ مجرد قتال خرج عن مقاصد الجھاد باالنحراف عن ضوابطھ 

 یكون حتى هللا كتاب في) هللا سبیل( قید عن الجھاد ذكر ینفك یكاد الالشرعیة ف

 النھ الجھاد طریق لمعالم باصراً  لالسب تیھ من خطوة كل في تیقظ على السائر

 المضاعف للجھد باذل من فكم هللا سبیل عن السائرین انزالق فیھ یكثر التي العبادة

  سیرة الصحابة الكرام  على نفسھ یظن وھو شھوة أو لشبھة هللا سبیل عن ضل

 القدرات أنّ  واالضطراد بالثبات وتّتِسمُ  تجامل وال ُتحابي ال التي الغالبة هللا ُسَننِ  من

 استمراریة عن والعجز النضوب درجة إلى أحیاناً  تصل العطاءِ  محدودةُ  البشریةَ 

  .الدین لھذا العمل

 العلمیة بطاقاتھم الجماعةِ  أفرادِ  وقصور البشرّیة القدرة محدودّیة عن ناتجٌ  وھذا

 االستراتیجّیة والرؤیة التخطیط قصورُ  الجماعاتِ  مستوى وعلى والبدنیة، والعقلیة

  .االستیعاب قدرت فوق المتسارعة للمتغیرات والمالَئمة المدى البعیدة

 عن عاجزةً  الزمن مع تصبح الدین خدمة في الصدارة لھا كانت التي الجماعة ھنا

 دورُ  یتحّول وھنا الواجب، ھذا تحقیق طریق في عقبة تكون قد بل بواجبھا، القیام

  . واإلرشاد الّنصح إلى الّریادة من والجماعة الفرد

 الھوى من بدوافع الریادة عن تتنازل أنْ  تأبى الجماعات بعض أن المشكلة

 الجماعات مع صراعات في الدخول إلى األمر یدفعھا وربما الحزبّیـة، واألمراض
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 من والمعصوم االستبدال، یقع ھنا ُمشّرفة، غیر بطریقة االستبدال فیكون األخرى

  .هللا َعَصَمھُ 

 الرایة لُنـَسلّمَ  وأفراداً  جماعاتٍ  نستعدّ  أنْ _ لإلسالم العمل یّدعي من_ نحن علینا لذلك

  وال نخوض صراع البقاء مع االجیال التي ستحمل الرایة من بعدنا  .بعدنا لمن

لم تكن العقوب الكبرى التي وقعت على بني اسرائیل المسخ والتیھ وتسلیط العدو 

علیھم بل كانت ھذه العقوبات من قبیل الزجر والتربیة  لعلھم یرعوا ولكن عللھم 

النفسیة استعصت على الدواء فكان العقاب اإللھي الحاسم باالستبدال والعزل عن 

  ى ابناء اسماعیل حمل الرسالة ونقلھا من ابناء یعقوب ال

جفت وان ثورة الشعب لن تتوقف ولن تنتھي ولكن ربما ینتھي افراد وجماعة 

  قدرتھا على العطاء فتمضي علیھم سنة االستبدال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التغییر ُسـّنة –: تاسعاً 

إن الثورة في ابسط فلسفتھا ھي انقالب نحو التغیر الى االفضل واالصل ان تكون  

ستویات السیاسي واالخالقي واالجتماعي والفكري  ولیست عملیة تغییراً على كل الم

  اعادة لصیاغة الطغاة 
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  یحدثنا البیان الرباني عن حالتین من التغییر 

  الى حالة الذل واالستضعاف تغیر من حال القوة والتمكین الحالة السلبیة لل  -1

لِكَ (قال تعالى   َ  ِبأَنَّ  َذٰ   ِبأَنفُِسِھمْ  َما ُیَغیُِّروا َحتَّىٰ  َقْومٍ  َعلَىٰ  أَْنَعَمَھا نِّْعَمةً  ُمَغیًِّرا َیكُ  لَمْ  هللاَّ

َ  َوأَنَّ    )53( َعلِیمٌ  َسِمیعٌ  هللاَّ

 هللا إن أي:  المراد أن على یدل المفسرین جمیع كالم إن: اآلیة ھذه في الرازي قال

 بأنفسھم ما یغیروا حتى منھم یسلبھا بأن والعافیة النعمة من بقوم ما یغیر ال تعالى

 ، الرازي( والفساد المعاصي منھم یكون بأن إال منھم االنتقام بإنزال النعم من

19/22(  

 في وذلك أحوال خمسة یقتضي أن التغییر معنى في ،)2/75( الماوردي ویرى 

َ  ِبأَنَّ  َذلِكَ {  وجل عز لقولھ تفسیره  ُیَغیُِّرواْ  َحتَّى َقْومٍ  َعلَى أَْنَعَمَھا نِّْعَمةً  ُمَغیِّراً  َیكُ  لَمْ  هللاَّ

  : أوجھ خمسة یحتمل}  ِبأَنفُِسِھمْ  َما

 ما یغیروا حتى أعدائھم على لھم بالنصر علیھم أنعمھا نعمة مغیراً  یك لم:  أحدھا

  . علیھ والتوكل بھ الثقة من بأنفسھم

 بأنفسھم ما یغیروا حتى عنھم أعدائھم كف في علیھم نعمتھ مغیراً  یك لم:  والثاني

  . معصیتھ عن والكف طاعتھ من

 من.  بأنفسھم ما یغیروا حتى والسعة الغنى في علیھم نعمتھ مغیراً  یك لم:  والثالث

  . منھ تعالى هللا حق تأدیة

   اإلیمان من بأنفسھم ما یغیروا حتى والجزاء الثواب في نعمتھ مغیراً  یك لم:  والرابع
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 من بأنفسھم ما یغیروا حتى اإلرشاد في علیھم نعمتھ مغیراً  یك لم:  والخامس

  .االنقیاد

لتغییر من حال الضعف والذل الى حال القوة والتمكین الحالة االیجابیة ل - 2

  والعزة 

َ  إِنَّ {: تعالى قال ،   11:الرعد} ۗ◌  ِبأَنفُِسِھمْ  َما ُیَغیُِّروا َحتَّىٰ  ِبَقْومٍ  َما ُیَغیِّرُ  َال  هللاَّ

 فيمن القھر والظلم وتسلیط االعداء   السیئة االجتماعّیـة الظروف ُیـغّیرُ  ال هللا إن

   موا منھج خالقھمزویلت وسلوكھم أخالقھم في یغیروا حتى ما مجتمعٍ 

 أقوامھم، في الفاسدة األوضاع وتغییر الّرسالةِ  ألداء والرسلَ  األنبیاء تعالى هللا بعث

  .للعالمین بعثھ   الرسول إال قومھ إلى رسولٍ  كلّ  هللاُ  بعثَ  وقد وَغّیروا، فبلّغوا

 التغییر مسلك یسلكون فھم التغییر، في كبیرة إشكالّیـةٌ  اإلسالمّیـة األحزاب لدى

 ال التي  النفاقیة الحالة ینّمي األسلوب ھذا واألعطیاِت، بالمیزاتِ  أو والقوة بالعنف

 خاصرةً  تشّكـل لذلك الذاتّي، باالندفاع ولیس والجزرة بالعصا إال والُؤھا ُیضَمن

 داخل لمراقبتھا األمنيّ  الجھد مضاعفة على یحملھا مما التنظیمات في َرخوة

  .الجماعة

لِ  على األحزاب قدرة وعدمُ  المخالف مع الحوار مساحة ضیقُ   اآلخر الرأي تحمُّ

ـة لضعف ربما_  والتحریك العقليّ  اإلقناع أسلوبِ  عن العدول على یحِملُھ_ الُحـجَّ

  .المطلوب التغییر إلحداث الوجداني

 قال تتبّدل، وال تتغّیر ال وقوانین نوامیسٌ  تضبطھا والمجتمع بالكون اإلنسانِ  عالقةُ - 

  :تعالى

ِبینَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْیفَ  َفاْنُظروا األرض ِفي َفِسیُروا ُسَننٌ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَتْ  َقدْ {  َھَذا* اْلُمَكذِّ

ِقینَ  َوَمْوِعَظةٌ  َوُھًدى لِلنَّاسِ  َبَیانٌ    138- 137: عمران آل} لِْلُمتَّ

   43:فاطر} َتْحِویًال  هللاِ  لُِسنَّةِ  َتِجدَ  َولَنْ  َتْبِدیًال  هللاِ  لُِسنَّةِ  َتِجدَ  َفلَنْ {

 ِبَقْومٍ  َما ُیَغیِّرُ  َال  هللاََّ  إِنَّ { وإرادُتھ نفُسھ ذلك وُمـنَطـلَقُ  ومغیٌر، فاعلٌ  محّركٌ  اإلنسانُ - 

  11:الرعد} ِبأَنفُِسِھمْ  َما ُیَغیُِّروا َحتَّى

  :التغییر مفھوم: أوالً 

  .َمنشود أحسنَ  وضعٍ  إلى موجودٍ  وضعٍ  من االنتقالُ \
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  :مؤشراتھ: ثانیاً 

  .تعالى هللا عن البعد- 

  .وإھمالھا العبادات َضْعـفُ - 

  .الحیاة لذة وفقدان والَملَـلُ  الیأس- 

 القیم، النظم، الذھنّیات،( والمجتمع النفس مستوى على الخلل ووجود الفساد انتشار- 

 عقاب سَینِزل وإال األوضاع ھذه أمام المسؤولیة استشعار من الُبدّ  لذلك ،)السلوكیات

 َشِدیدُ  ّهللاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  خاّصةً  ِمنُكمْ  َظلَُمواْ  الَِّذینَ  ُتِصیَبنَّ  الَّ  ِفْتَنةً  َواتَّقُواْ {: تعالى هللا

   25:األنفال} اْلِعَقابِ 

  .والعطاء اإلنتاج انعدام أو ضعف- 

  .األولوّیـات سلم اضطراب- 

  :التغییر مجاالت: ثالثاً 

  یتجھ الكثیر من حملة المشروع االسالمي الى تغیر السلوك مباشرة وبطریقة االكراه 

وھذا االمر یخلق حالة من االلتزام النفاقي غیر نابعة من فكر وعاطفة لذلك تكون 

  ھشة المضمون 

  لذلك كان ال بد في تغیر السلوك من البدء من االفكار والعواطف 

  واالھداف والعواطف  .والقناعات والذھنیات والقیم األفكار تغییر- 

لوكّیات تغییر-    ).الفكر ثمرات من ثمرة السلوك( السُّ

  .الوضعیات تغییر- 

  .القدوات تغییر- 

  

  :التغییر قواعد: رابعاً 

ـَنن احترام*   في والتدّرج الصغرى، قبل الكبرى الذنوب بالنھي عن البدء: السُّ

 من: (یقول   هللا رسول سمعت: قال عنھ هللا رضي الخدري سعید أبي عن: الوسائل

 وذلك َفِبقلبھ یستطع لم فإنْ  َفبِلِسانِـھ، یستطع لم فإنْ  بیده، فلیغّیره منكراً  منكم رأى

  ].مسلم رواه) [اإلیمان أضعف
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  .الجاّدة اإلرادة* 

  .التغییر مشاقّ  على الصبر* 

  62:األنفال} َوِباْلُمؤِمِنینَ  ِبَنْصِرهِ  أیَدكَ  الَِّذيَ  ُھوَ {: تعالى قال ُمساند، وجود* 

  .التخطیط حسن* 

  خالصات: خامساً 

  .التغییر نحوَ  خطوةٍ  أولُ  وبالخطر باأللم الشعورُ - 

  .التغییر أھداف تحدید- 

 منكم رأى من( رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  قال التغییر، وسائل  في التدرج- 

 أضعف وذلك فبقلبھ یستطع لم فإن فبلسانـھ، یستطع لم فإن بیده، فلیغّیره منكراً 

  ].مسلم رواه) [اإلیمان

  المنكر عن والنھي بالمعروف األمر شروط: سادساً 

  .المنكر عن والنھي بالمعروف األمر عن العجز عند اإلثم یسقط: االستطاعة- 

  .اجتھاد غیر من  معلوماً  الُمنكر یكون أن- 

   العلم أھل بین معتبرٌ  اختالف فیھ ولیس تحریمھ على مجمعاً  المنكر یكون أن - 

  .تجّسس غیر من ظاھراً  الُمنكر یكون أن- 

  .المنكر عن والنھي بالمعروف األمر في التدّرجِ  مراعاةُ - 

 على تحرص اإلسالمّیـةَ  الشریعةَ  ألنّ  أعظم، مفسدةٍ  إلى النھيُ  أو األمرُ  ُیفضيَ  أال- 

 إنـكارَ " الموقعین أعالم" في القیم ابن قّسم وقد المفاسد، ودفع المصالح، تحصیل

  :درجات أربع إلى الُمنكر

  .ضده ویخلفھ المنكر یزول أن: األولى- 

  .بجملتھ َیُزل لم وإنْ  َیِقلِّ  أن: الثانیة- 

  .یتساویا أن: الثالثة- 

  .منھ أشرّ  ھو ما یخلفھ أن: الرابعة- 
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 اجتھاد، موضع الثالثة وأمـا مشروعتان، األولَـیْیـن الدرجتین أن إلى وَخلُصَ 

  .محّرمة والرابعة

مركبة تقتضي منا العمل في  تغییر  نخلص الى ان عملیة اسقاط النظام ھي عملیة

كل النواحي والمجاالت السقاط كل الموروث الثقافي والخلل التربوي المتراكم الذي 

ورثناه من ھذا النظام العداد اجیال متعافیة من تربیة ھذا النظام وھذا یقتضي منا ان 

فة في الفكر والعاطننحو في عملیة التغییر منحى السنة الربانیة في تغییر المجتمع 

  والسلوك واالھداف والقدوات والرموز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :والتآمر الكید سنة: عاشرا
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من یرفض نظریة المؤامرة بتاتاً ویعتبر  طرفي نقیض بین الىھناك أراء تصل 

  مؤامرة فیقع فیما كان ینھى عنھ  انظریة المؤامرة بحد ذاتھ

وبین المھوسون في تفسیر كل حدث ومصاب بشماعة المؤامرة والكید العالمي 

  ناسیا للثغرات التي نحدثھا نحن وینفذ منھا المتآمرون للمسلمین 

والحقیقة أن تآمر االعداء علینا شيء قررتھ النصوص الصریحة وبالحجم الكبیر 

  الضارب بأطنابھ 

 اْلِجَبالُ  ِمْنھُ  لَِتُزولَ  َمْكُرُھمْ  َكانَ  َوإِن َمْكُرُھمْ  هللاَِّ  َوِعندَ  َمْكَرُھمْ  َمَكُروا َوَقدْ ( قال تعالى

  ابراھیم  )46(

 الطارق(} ُرَوْیًدا أَْمِھْلُھمْ  اْلَكـاِفِرینَ  َفَمھِّلِ  َكْیًدا َوأَِكیدُ  َكْیًدا َیِكیُدونَ  إنَُّھمْ {قال تعالى   

  )183األعراف(} َمِتینٌ  َكْیِدى إِنَّ  لَھُمْ  َوأُْملِى{ ،)15-17

ویحدثنا البیان االلھي انھم ینفقون االموال الطائلة للصد عن سبیل هللا وتمریر 

  مؤامراتھم 

وا أَْمَوالَُھمْ  ُیْنِفقُونَ  َكَفُروا الَِّذینَ  إِنَّ { قال تعالى   ُثمَّ  َفَسُیْنِفقُوَنَھا هللاَِّ  َسِبیلِ  َعنْ  لَِیُصدُّ

  االنفال  }) 36( ُیْحَشُرونَ  َجَھنَّمَ  إِلَى َكَفُروا َوالَِّذینَ  ُیْغلَُبونَ  ُثمَّ  َحْسَرةً  َعلَْیِھمْ  َتُكونُ 

 وشیعة وفرس روس تآمر وعرب وشرق غرب تآمر قد وھا قدیم الحق على فالتآمر

 تآمر لقد بل الثورة ھذه على ومنافقون ومغرضون وشیوعیون ونصارى ویھود
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 ألنھا إال اللشيء المباركة الثورة ھذه إجھاض على ربي رحم من إال بأثره العالم

  غالبیتھا في سنیة إسالمیة رایة رفعت

صخرة ثبتنا  مھناك سالحان ما إن تمسكنا بھما فستتكسر كل المؤامرات العالمیة اما

  علیھا التقوى والصبر 

 عمران آل(} محیط یعملون بما هللا إن شیئا كیدھم یضركم ال وتتقوا تصبروا وإن{ 

وعندما نذكر التقوى نخص بالذكر التقوى من المعاصي السیاسیة خاصة  )120

فھذه  كالفرقة واختالف الكلمة والتحزب وترك الجھاد والركون والوھن وحب الدنیا 

الفراغات ھي التي ینفذ منھا االعداء لتمریر كیدھم لنا فكان لزماً علینا أن نسد ھذه 

  الثغرات 

  لصبر على المبادئ في مواجھة الطغیان العالمي وا

 فقد ربانیة سنة أنھا الشدید المتصاعد والتخاذل العظیم التآمر ھذا مع أھالینا فلیتذكر

 وسالما بردا كوني نار یا قلنا{ الرباني الرد وجاء بالنار وقذفوه إبراھیم قوم تآمر

  )69 األنبیاء(}  إبراھیم على

 إِالَّ  َیْمُكُرونَ  َوَما ِفیَھا لَِیْمُكُروا ُمْجِرِمیَھا أََكاِبرَ  َقْرَیةٍ  ُكلِّ  ِفي َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ { تعالى قال ،

  )123:  األنعام(} َیْشُعُرونَ  َوَما ِبأَْنفُِسِھمْ 

نار المؤامرة والفتنة یستطیع ان یشعلھا أي احد ولكن ال یمكن لھ أن یظل متحكما 

   في مساراتھا وقد تتجھ الى حرق بیتھ

نظمة العالمیة المارقة ھي مؤامرة مخابراتیة لأل ن انلذلك لست مع الذین یفسرو

  \تستثمر في تشوھاتنا ولیست ھي من یصنعھا 

 بالھجرة لھ هللا فأذن واحد رجل ضربة هللا رسول لقتل وقبائلھا قریش واجتمعت

 وغزوة األحزاب معركة فكانت حربھ على واجتمعت العرب وقبائل قریش وتآمرت

} الدبر ویولون الجمع سیھزم{ هللا شاء وإن قومي ضیر فال الجمع وھزم الخندق

 َسِبیلِ  فِى ُیَقاتِلُونَ  َكَفُروا َوالَِّذینَ  هللاَِّ  َسِبیلِ  ِفى ُیَقـاِتلُونَ  َءاَمُنوا الَِّذینَ { ،)45القمر(

ـاُغوتِ  ْیَطـانِ  أَْولَِیآءَ  َفَقـاِتلُوا الطَّ ْیَطـانِ  َكْیدَ  إِنَّ  الشَّ   ).761النساء(} َضِعیًفا َكانَ  الشَّ

   شركھا في والوقوع المؤامرة طعم البتالع قابلیتنا في كامن المشكلة ان الخالصة

 یقول كما  بھ عدوه یفعلھ ال ما بنفسھ یفعل فالجاھل ذاتھا بحد المؤامرة في ولسیت

  االستعمار في ولیست لالستعمار قابلیتنا في المشكلة نبي بن مالك
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إن اھم ما نستطیع أن نواجھ بھ الكید والتآمر العالمي على ثورتنا المباركة ھو بناء 

المؤسسات الثوریة التي تستطیع ان تحمل قضیتنا من المظلة السیاسیة الى المرجعیة 

الشرعیة والمؤسسة العسكریة المتمثلة بالجیش الحر الى حكومة خدمیة قادرة على 

االجسام نستطع ان نسوق اننا اصحاب ثورة شعب ادرارة المناطق المحررة بھذه 

  واال سنبقى اقرب لوصف العصابة منا الى الثورة المحترمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصالح، مع والسعادة الفساد مع الشقاء تالزم - : إحدى عشر 



 
 في االمم والحضارات والدول والجماعات  الجاریة فقھ السنن الربانیة 40

  : تعالى قال 

  

  ظھر تدل أن الفساد موجود وأن المؤاخذة تكون حالما یظھر الفساد للعیان 

دلیل على أن المؤخذة تكون عندما یعم ویطم وال تكون عندما ) في البر والبحر(

  یكون محدوداً محصورا 

  ھذا الربط السببي لظھور الفساد ) بما كسبت أیدي الناس (

  حینھا یقع البالء ) لیذیقھم بعض الذي عملوا (

ُ  َرِضيَ  َجْحٍش، ِبْنتِ  َزْیَنبَ  َعنْ  بِيَّ  أَنَّ  َعْنُھنَّ  هللاَّ  َعلَْیَھا َدَخلَ  َوَسلََّم، َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى النَّ

ُ، إِالَّ  إِلَھَ  الَ : " َیقُولُ  َفِزًعا  َرْدمِ  ِمنْ  الَیْومَ  فُِتحَ  اْقَتَرَب، َقدِ  َشرٍّ  ِمنْ  لِْلَعَربِ  َوْیلٌ  هللاَّ

 ِبْنتُ  َزْیَنبُ  َقالَتْ  َتلِیَھا، َوالَّتِي اإلِْبَھامِ  ِبإِْصَبِعھِ  َوَحلَّقَ "  َھِذهِ  ِمْثلُ  َوَمأُْجوجَ  َیأُْجوجَ 

الُِحوَن؟ َوفِیَنا أََنْھلِكُ : هللاَِّ  َرُسولَ  َیا َفقُْلتُ  َجْحشٍ  "    الَخَبثُ  َكُثرَ  إَِذا َنَعمْ : " َقالَ  الصَّ

  ) .     2880(  ومسلم)  3346(  البخاري رواه

   للبالء حكمة وھو ان یؤوب الشارد الى رشده) لعلھم یرجعون (

 إَِذا َخْمسٌ  اْلُمَھاِجِرینَ  َمْعَشرَ  َیا: (َفَقالَ  هللاَِّ  َرُسولُ  َعلَْیَنا أَْقَبلَ  َقالَ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ 

  ُتْدِرُكوُھنَّ  أَنْ  ِبا�َِّ  َوأَُعوذُ  ِبِھنَّ  اْبتُلِیُتمْ 

اُعونُ  ِفیِھمْ  َفَشا إِالَّ  ِبَھا ُیْعلُِنوا َحتَّى َقطُّ  َقْومٍ  ِفي اْلَفاِحَشةُ  َتْظَھرْ  لَمْ  - 1  َواْألَْوَجاعُ  الطَّ

  َمَضْوا الَِّذینَ  أَْسَالِفِھمْ  ِفي َمَضتْ  َتُكنْ  لَمْ  الَّتِي

ِنینَ  أُِخُذوا إِالَّ  َواْلِمیَزانَ  اْلِمْكَیالَ  َیْنقُُصوا َولَمْ - 2 ةِ  ِبالسِّ ْلَطانِ  َوَجْورِ  اْلَمُئوَنةِ  َوِشدَّ  السُّ

  َعلَْیِھمْ 

َماءِ  ِمنْ  اْلَقْطرَ  ُمِنُعوا إِالَّ  أَْمَوالِِھمْ  َزَكاةَ  َیْمَنُعوا َولَمْ  - 3   ُیْمَطُروا لَمْ  اْلَبَھاِئمُ  َوَلْوَال  السَّ
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ُ  َسلَّطَ  إِالَّ  َرُسولِھِ  َوَعْھدَ  هللاَِّ  َعْھدَ  َیْنقُُضوا َولَمْ - 4 ا َعلَْیِھمْ  هللاَّ  َفأََخُذوا َغْیِرِھمْ  ِمنْ  َعُدًوّ

  أَْیِدیِھمْ  ِفي َما َبْعضَ 

ُتُھمْ  َتْحُكمْ  لَمْ  َوَما- 5  ا َوَیَتَخیَُّروا هللاَِّ  ِبِكَتابِ  أَِئمَّ ُ  أَْنَزلَ  ِممَّ ُ  َجَعلَ  إِالَّ  هللاَّ ) َبْیَنُھمْ  َبأَْسُھمْ  هللاَّ

  ]والحاكم ماجة ابن رواه[

  

َبةً  َحَیاةً  َفلَُنْحِیَینَّھُ  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  أُنَثىٰ  أَوْ  َذَكرٍ  مِّن َصالًِحا َعِملَ  َمنْ {: تعالى وقال ۖ◌  َطیِّ

  97:النحل}َیْعَملُونَ  َكاُنوا َما ِبأَْحَسنِ  أَْجَرُھم َولََنْجِزَینَُّھمْ 

 َكَمَثلِ  ِفیَھا، َوالَواِقعِ  هللاَِّ  ُحُدودِ  َعلَى الَقائِمِ  َمَثلُ : " وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال

 فِي الَِّذینَ  َفَكانَ  أَْسَفلََھا، َوَبْعُضُھمْ  أَْعالََھا َبْعُضُھمْ  َفأََصابَ  َسِفیَنٍة، َعلَى اْسَتَھُموا َقْومٍ 

وا الَماءِ  ِمنَ  اْسَتَقْوا إَِذا أَْسَفلَِھا  َنِصیبَِنا ِفي َخَرْقَنا أَنَّا لَوْ : َفَقالُوا َفْوَقُھْم، َمنْ  َعلَى َمرُّ

 َعلَى أََخُذوا َوإِنْ  َجِمیًعا، َھلَُكوا أََراُدوا َوَما مْ َیْتُرُكوھُ  َفإِنْ  َفْوَقَنا، َمنْ  ُنْؤذِ  َولَمْ  َخْرًقا

    البخاري رواه " َجِمیًعا َوَنَجْوا َنَجْوا، أَْیِدیِھمْ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  سنة التداول / اثنا عشر
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 وعبر  , اإلنساني االجتماع في هللا سنن من سنة التداول أن الكریم القرآن علمنا قد

 الذین هللا ولیعلم الناس بین نداولھا األیام وتلك  [قال تعالى   والحضارات األمم تاریخ

 السنة تحدثت كذلك  آل عمران  ] الظالمین یحب ال وهللا شھداء منكم ویتخذ آمنوا

 في تتمثل التي تلك االسالم، أمة في المستقبل سیر لخط الحاكمة السنن عن النبویة

 واالجتھاد.. والتقلید والجمود.. والتراجع والتقدم.. والھبوط الصعود دورات

 یطلع، حتى قلیالً  إال بعدي الجور یلبث ال«: وسلم علیھ هللا صلى فقال والتجدید،

 یعرف ال من الجور في یولد حتى مثلھ، العدل من ذھب شيء الجور من طلع فكلما

 الجور من ذھب شيء العدل من جاء فكلما بالعدل، وتعالى تبارك هللا یأتي ثم غیره،

 رسول وقال ـ احمد اإلمام رواه ـ »غیره یعرف ال من العدل في یولد حتى مثلھ،

 یجدد من سنة مائة كل رأس على األمة لھذه هللا یبعث«: وسلم علیھ هللا صلى هللا،

   .ـ داود أبو رواه ـ »دینھا أمر لھا

 من وشرھا الفكرة، على اجتمعت من الجماعات خیرفي االجتماع االنساني  

 أو لعشیرة العصبیة على اجتمع من وبینھما والمصالح، والدنیا الشھوة على اجتمعت

   شخص

 وفي والعقیدة، الفكرة على األمة اجتماع كان الراشدة والخالفة النبوة عصر في

 باسم الدولة تسّمى فكانت العصبیة على السیاسيّ  العقد قام العضوض الملك عصر

 والغریزةِ  الّشھوةِ  على لألّمةِ  السیاسيّ  العقد قام الجبري الحكمِ  عصرِ  وفي العشیرة،

  والمصالح

  االجتماعيّ  العقد أطوار

 دراسة بعد إال جامعٍ  عقدٍ  على تكتمل أن اجتماعيّ  تعصیبٍ  عملیةِ  أليّ  یمكن ال

. رقعتھ على األطوار ھذه ومساحة المجتمع ھذا وعصبّیاتِ  ورغباتِ  أفكارِ  فسیفساءِ 
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 - 2طور الروح  - 1 :أطوار ثالثة إلى الحضاریة األطوار نبي بن مالك األستاذ یقسم

  طور الغریزة  -3طور العقل 

  الروح َطْور - 1

 االرتباط بقوة تقوى جامعة فكرة حول األّمـة وتجتمع األفكار تتمیز حیث واإلیمان(  

 إلى  النبي بعثة منذ الحال علیھ كان ما وھذا بھا، االرتباط بضعف وتضعفُ  بھا

 الخالفة كانت و األّمـة، أبناء بین االصطدام من حالة أول شّكـلت التي ِصفّین موقعة

 ارتباطاً  األكثر ھو لمن یتم االختیار وكان الدین، یحمل من بتقدیم ترتبطُ  قبلُ  من

 أو البكریة الدولة قال من نسمع فلم حاكمھا باسم الدولةُ  تسمَّ  ولم اإلسالمّیـة بالفكرة

 عن تعّبر تُكنْ  لم لكنھا العابرة العصبیات بعض تظھر كانت وإن العمریة الدولة

  ).الثاني الطور في األّمـة لتدخل ثم لألّمـة العاّمـة الّسمة

   العقل طور- 2

 األّمـة دخلت وھنا ،والعصبیة  اإلنسان ویتقّدم قلیالً  األفكارُ  تتراجعُ  العقل طور في(

 الیمانّیة وظاھرة العصبیة، على إال یقومَ  أن یمكنُ  ال الذي الَعُضوض الملك حقبةِ  في

 باسم مرتبطاً  الدولة اسم صار حیث ُمفرزاتھا أحد ھي األموي الحكم ّبانا والقیسّیة

 المعارضین لتصفیة للقوة مفرطٍ  استعمالٍ  من للعصبیة الُبدّ  ھنا تحكم، التي العائلة

 الدماءِ  بسفك إال یمكن ال األمر وھذا المعارضة ضرب في القبلّیة العصبیة واستعمالِ 

   ).ضامرة لألّمـة الجامعة الفكرة ألن الخصوم وتصفیة

 والھیمنة العصبیة ھذه بتشكیل إال األّمـة تجتمع أن یمكن ال العصبیات مرحلة في

 قریش في اإلمامة فجعل الناحیة ھذه اإلسالم راعى وقد األخرى، العصبیات على

 إال تجتمع أن یمكن ال العرب ألنّ  العصبیة لِـِعلّة أنَّـھ خلدون ابن فسره الذي األمرُ 

  .قریش على

  

  

  الغرائز طور- 3

 عالم( األشیاء لتتفوق العصبیات عقد وینفرط ضموراً  الفكرة تزداد الطور ھذا في ،

  .الجبري الملك مرحلة في الحال ھو كما المتاع من) المحسوسات
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 المصالح، وأصحاب المنتفعین تجمیعِ  أساسِ  على الُملك بتوطیدِ  یقوم الَجْبريُّ  الُملك

 أصحاب تجمیع استطاع إنَّـھ بل% 100 طائفیاً  یكن لم النصیري النظام حتى

 لتنظیمِ  إال البعث فكرة وإیجاد للطائفةِ  العصبّیة تكن ولم الطوائف، كل ومن المصالح

 تعارضت عندما)البعثیین( بالرفاق تسّموا من إنّ  حتى بھا، وءالتدرو المصالح

  . النضال رفاق بقتل قاموا البعض وجود مع الحكم مقتضیات

 من األول، الطور في موجودة تكن لم والغرائز العصبیة أنّ  ننفي ال بدء على بالعودة

 یروضھا هللا رسول فكان بشدة، السطح إلى تطفو وأحیاناً  موجودةً  كانت األّمـة میالد

 یقاتل رجل كل كان للعصبیة مراعاتھ فمن وتقویتھا الفكرة تدعیم مع یتناسب بما

 كلمة إلعالء ولیس هللا كلمة إلعالء ھي الجامعة الرایة ولكن قومھ رایة تحت

  .علیھم وُیؤّمره قوم كریم كل یكرم وكان العشیرة،

 للمؤلفة الزكاة مصارف من مصرف ھناك كان والشھوات الغرائز قضیة حتى

 تكن لم ولكن ُحنین، غنائم من األنصار وَحَرمَ  الفتح مسلمة  النبي آثر وقد قلوبھم،

 وَحیَّدَ  والءھا بذلك َضِمن ولكنھ األّمـة، من الصلبة الدائرة إلى لتصل العناصر ھذه

 بعقلھ ینقاد من ومنھم وشھوتھ ببطنھ إال ینقاد ال من الناس من أنّ  ذلك عداءھا،

عند وصول االمة الى ھذا الدرك من االنحطاط یشتد تألم الناس من صرعات  .وقلبھ

االھواء ویشتد تطلعھم الى المجدد المخلص لتبدأ دورة حضاریة اخرى نحو الصعود 

  والنھوض 

  

  : النتیجة

 الفكرة على باالجتماع تتوّحد أنْ  الشھوات في ُمغرقةً  أّمـة ندعو أن بمكان العبث من

  اال اذا فرضت الفكرة بالقوة حینھا ستسقط بسقوط القوة المتبنیة لھا  .العصبیة أو

 صراعات مرحلة في خصوصاً  الثالثة المظاھر فیھا تنتشر اآلن السوریة والساحة

 لعقدٍ  السلیمة الوالدة تتم ولكي الساحة، بھا َتُموج التي والغرائز والعصبیات األفكار

 وتحدید الثالثة األطوار ھذه دراسة من ُبدّ  ال مةالقاد للمرحلة البلد فیھ یعبر اجتماعيّ 

 القادم المشھد في وَصھرھا احتوائھا وإمكانّیة وتأثیرھا نسبتھا بتحدید توظیفھا ُسُبلِ 

 وھناك ُمأْدلَجة، تنظیمات وھناك الساحة في عصبّیة تنظیمات ھناك أنّ  الُمالحظ ألنّ 

  .مصلحیة تنظیمات

  ..المتباینات ھذه توحید في الطریقتین أحد نختار أنْ  یجب وعلیھ
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 قد دائري  منحنى شكل یأخذ وإّنـما وشاقولّیـاً، فُجائّیـاً  یكون ال الحضاري السقوط

 بعد االنحدار خط بدأ لألندلس المسلمین فتح من سنة مئة حوالي فبعد مسافتھ، تطول

 االنحسار وبدأ واحدة خطوة اإلسالميّ  الفتح یتقدم لم حیث الشھداء بالط معركة

 ثم متدرجاً  شكالً  أیضاً  یأخذ الذي النھوض عن نقولھ السقوط عن یقال وما تدریجیاً،

  من جدید .لألّمـة الحضاریة الدورة لتكتمل الذروة إلى لیصل األعلى إلى یتسارع

  .أیضاً  شرعیة وسنة كونیة، سنة فھو التدرج فأما  : التدرج سنة - : ثالثة عشر 

والتدرج لیس مقصودا لذاتھ خصوصا بعد اكتمال الشریعة والدین ولكنھ ضبط 

لخطوات االقامة للشریعة على حسب القدرة واالمكان فالذي یحدد المسافة بین 

الدرجة والتي تعلوھا تمتع الجماعة باالستطاعة والقدرة التي یناط بھا التكلیف و 

مكیة ومدنیة لنسقط تجربة السیرة لیس بالضرورة ان نقسم مراحل عملنا الى مرحلة 

  بحذافیرھا على عمل الجماعات االسالمیة  

  ھذا في التكوین  )وخلقناكم أطوار (قال تعالى 

  وقد ذم هللا تعالى الخمر في موضعین وحرمھا في الثالثة ھذا في التشریع 

                   

                

 شیئاً  التشریع كان ثم السلیمة، العقیدة وتثبیت التوحید إلى بالدعوة اإلسالم بدأ قدو

 فرض في ثابت ھو كما بالتدریج، المحرمات وحرمت الفرائض فرضت فقد. فشیئاً 

 عن المكي القرآن افترق ولھذا وغیرھا، الخمر وتحریم والزكاة، والصیام الصالة

  .المدني

  

: القرآن ونزول التشریع تدرج واصفة عنھا، هللا رضي عائشة تقول المعنى ھذا وفي

 الناس ثاب إذا حتى والنار، الجنة ذكر فیھا سور القرآن من أنزل ما أول أنزل إنما
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 تزنوا، وال الخمر تشربوا ال: شيء أول نزل ولو والحرام، الحالل نزل اإلسالم، إلى

  ]. البخاري رواه[ أبداً  الزنى وال الخمر ندع ال: لقالوا

َبْیرِ  ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ وعن  َثْتنِي:  َیقُولُ  ، الزُّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَت ، َعاِئَشةَ  َیْعِني َخالَتِي َحدَّ

ُ  َصلَّى  لََھَدْمتُ  ، ِبِشْركٍ  َعْھدٍ  َحِدیُثو َقْوَمكِ  أَنَّ  لَْوَال  ، َعاِئَشةُ  َیا: "  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ

ا َباًبا:  َباَبْینِ  لََھا َوَجَعْلتُ  ، ِباْألَْرِض  َفأَْلَزْقُتَھا ، اْلَكْعَبةَ   َوِزْدتُ  ، َغْربِّیًا َوَباًبا ، َشْرقِّیً

  ]مسلم[ اْلَكْعَبةَ  َبَنتِ  َحْیثُ  اْقَتَصَرْتَھا قَُرْیًشا َفإِنَّ  ، اْلِحْجرِ  ِمنَ  أَْذُرعٍ  ِستَّةَ  ِفیَھا

اذا ادى الى منكر  لنا مراعاة التدرج فال ینكر المنكر حتى في انكار المنكر ینبغي 

  أكبر 

  

 اإلسالم دولة وإقامة اإلسالمیة، الحیاة استئناف إلى یدعون الذین على كان ھنا ومن

 في آخذین أھداف، من یریدون ما تحقیق في التدرج سنة یراعوا أن األرض، في

  .المعوقات وكثرة اإلمكانات، ومبلغ الھدف، سمو االعتبار

 الراشدین خامس العزیز عبد بن عمر العادل الخلیفة سیرة من مثل ھنا ویحضرني 

 وذلك األربعة الخلفاء ھدي إلى بالحیاة یعود أن عمر أراد فقد بھم، المقتدى المھدیین

 من الملك عبد الغیور الشاب ابنھ كان ولكن یدیھ، في الخیوط ویمسك یتمكن أن بعد

 االنحراف بقایا كل إزالة في إسراعھ عدم أبیھ على ینكر المتحمسین، األتقیاء

: یوماً  لھ فقال الراشدین، سنن إلى األمور ورد آثارھا، على والمنكرات  و والمظالم

  ! الحق في وبك بي غلت القدور أن لو أبالي، ما هللا فو األمور؟ تنفذ ال أبت یا مالك

 القرآن في الخمر ذم هللا فإن بني، یا تعجل ال: المؤمن الفقیھ األب جواب فكان

 فیدعوه جملة الحق على الناس أحمل أن أخاف وإني الثالثة، في وحرمھا مرتین،

  ] 2/94 الموافقات[ فتنة ذا من فیكون جملة،

  

 ذلك وفي متدرًجا، وسلم علیھ هللا صلى الرسول على الكریم القرآن نزل ھنا ومن

 لنثبت كذلك واحدة جملة القرآن علیھ أنزل لوال كفروا الذین وقال{: وجل عز یقول

  ).32:الفرقان(}  ترتیال ورتلناه فؤادك بھ

  

 إلحداث المفاجئة الصدمة أسلوب استخدام وعدم التغییر عملیة في التدرج من البد

 حصیلة ھي سابقاً  قلنا كما اإلنسانیة فالثقافة.  واحدة مرة في شاملة تغییرات وفرض
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 الكائنات إن« إذ بسھولة تغییره یمكن ال النفس أعماق في متشبث تاریخي تراكم

ُ  تملك كما اجتماعیاً  إرثاً  تملك البشریة  فھي التاریخ راسب ھي والثقافة بیولوجیاً  إرثا

 فالتاریخ الحاضر عصرنا حتى قائمة ظلت التي الماضي من الجوانب تلك تضم

 من البد بل).  21(»المصفاة أو بالمنخل یكون ما أشبھ شیئاً  زاویة من أكثر یمثل

 الشامل القسري التغییر یؤدي فقد والتبصیر اإلقناع مبدأ على القائم الطبیعي التدرج

 ونفسیة ثقافیة مشكالت تخلق أن یمكن سلبیة آثاراً  ویولد عكسیة فعل ردود إلى

 التغییر لعملیة األفضل األسلوب في تبحث التي النظریات تعددت وقد.  جدیدة

 إلى یتدرج ثم البسیطة باألمور یبدأ الذي المتدرج التغییر نظریة فھناك« السلیم،

 بالتتابع مراحل إلى التغییر تقسم التي المرحلي التغییر ونظریة أصعب أمور

 لعملیة النھائي الھدف یتحقق المرحلیة التغییرات عن الناتجة اآلثار تراكم وبمنطق

  التغییر،

  

 مثلھ فسیكون ذلك الداعیة فعل وإذا الھدف، إحراز ویستبطئ النتائج یتعجل فالمرء

واستعجال االمر قبل اونھ یعود على  نضجھا، قبل الثمرة یحصد الذي الزارع كمثل

 التي الثمرة وخسر زراعتھا، في بذلھ جھًدا خسر قد بذلك فیكون المتعجل بالحرمان 

وقد شبھ هللا تعالى بناء الجماعة المسلمة من اصحاب النبي  .نضجھا أوان قبل قطفھا

  صلى هللا علیھ وسلم بمراحل نمو الزرع 

لِكَ  قال تعالى  ْوَراةِ  ِفي َمَثلُُھمْ  َذٰ  َفآَزَرهُ  َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  َكَزْرعٍ  اْإلِنِجیلِ  ِفي َوَمَثلُُھمْ  التَّ

اعَ ا ُیْعِجبُ  ُسوِقھِ  َعلَىٰ  َفاْسَتَوىٰ  َفاْسَتْغلَظَ  رَّ   محمد )29(اْلُكفَّارَ  ِبِھمُ  لَِیِغیظَ  لزُّ

  االستواء على السوق دون مرحلة فالقفز من مرحلة اخراج الشطء الى مرحلة 

  حین ذلك لن یعجب الكفار  ستغالظ اإل

  علیھ وسلم داعیة الى الیمن  اذا لما ارسلھ سول هللا صلى  هللاكما جاء في حدیث مع

 تأتي إنك قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول بعثني قال معاذا أن عباس ابن عن

 ھم فإن هللا رسول وأني هللا إال إلھ ال أن شھادة إلى فادعھم الكتاب أھل من قوما

 ھم فإن ولیلة یوم كل في صلوات خمس علیھم افترض هللا أن فأعلمھم لذلك أطاعوا

 في فترد أغنیائھم من تؤخذ صدقة علیھم افترض هللا أن فأعلمھم لذلك أطاعوا

 لیس فإنھ المظلوم دعوة واتق أموالھم وكرائم فإیاك لذلك أطاعوا ھم فإن فقرائھم

  ]مسلم [ حجاب هللا وبین بینھا
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نلحظ في الحدیث ان االنتقال من مرحلة الى التي تلیھا منوط باالستجابة لما دعي 

  الیھ ابتداء

  

 الفجائي باالنتقال یكون الذي ، لحرج ا رفع منھا ، كثیرة التدرج في الحكمة ووجوه

 فیھ أن ومنھا ، منھا والنفور الھدایة رفض إلى یؤدي قد مما حال إلى حال من

 في فیكون ، تطبیقھ ینتظر ما نجاح على كثیراً  یساعد ، إنجازه یتم بما وخبرة تمرساً 

 لتصل ، األحكام تطبیق إنضاج في إفادة أیما تفید ، تطبیقیة لحكمة اكتساباً  التوالي

   . اإلصالح في لھا أمد أقصى

من ھنا نقرر ان تحمیل الثورة السوریة ما ال تطیق من االھداف والمطالب ورفع 

السقف قد یودي للعودة على كل االھداف الممكنة بالخیبة وقد تضاعف علینا 

بل ربما یحتاج منا فقھ التدرج احیانا ان نعود خطوات الى الوراء لكي  الخسارة 

  ئناف المسیر برشد واقتدار الى االمام من جدید نستطیع است

  

  

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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