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 ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصـاِلحاِت وتواصـوا         2 ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر      1والْعصِر  + 

  _3ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر 
|     |     | 

 الصغرية ذات اآليات الثالث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كمـا يريـدها              يف هذه السورة  
إا تضع الدسـتور  . وتربز معامل التصور اإلمياين حبقيقته الكبرية الشاملة يف أوضح وأدق صورة  . اإلسالم

يف آية واحدة هـي اآليـة   . حقيقتها ووظيفتها: وتصف األمة املسلمة . اإلسالمي كله يف كلمات قصار    
  .. وهذا هو اإلعجاز الذي ال يقدر عليه إال اهللا .. ثالثة من السورةال

 :  واحلقيقة الضخمة اليت تقررها هذه السورة مبجموعها هي هذه
لـيس هنالـك إال     ،  وامتداد اإلنسان يف مجيع األدهار    ،   إنه على امتداد الزمان يف مجيع األعصار      

وهو هذا الطريـق    ،   الذي ترسم السورة حدوده    هو ذلك املنهج  . وطريق واحد ناج  ،  منهج واحد رابح  
  .. وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار. الذي تصف السورة معامله

وتواصـوا بـاحلق    ،  وعملوا الصاحلات ،  إال الذين آمنوا  . إن اإلنسان لفي خسر   ،  والعصر " 
  .. والتواصي بالصرب. والتواصي باحلق. والعمل الصاحل. إنه اإلميان " . وتواصوا بالصرب

|     |     | 
 ؟ ؟  فما اإلميان

 . ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته يف احلياة؛  حنن ال نعرف اإلميان هنا تعريفه الفقهي
 إنه اتصال هذا الكائن اإلنساين الفاين الصغري احملدود باألصل املطلق األزيل الباقي الذي صدر عنه               

وبـالقوى  ، وبالنواميس اليت حتكم هذا الكون، رومن مث اتصاله بالكون الصادر عن ذات املصد       . الوجود
ومن حدود  . واالنطالق حينئذ من حدود ذاته الصغرية إىل رحابة الكون الكبري         . والطاقات املذخورة فيه  

ومن حدود عمره القصري إىل امتـداد اآلبـاد الـيت ال         . قوته اهلزيلة إىل عظمة الطاقات الكونية اهولة      
 . )1(يعلمها إال اهللا 

                                                 
 " . املي واإلسالم السالم الع:  "  يراجع فصل العقيدة واحلياة من كتاب)1(
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فإنه مينحه إىل جانب    ،  ضال عما مينحه هذا االتصال للكائن اإلنساين من قوة وامتداد وانطالق           وف
فإذا احلياة رحلة   . ومن خملوقات تتعاطف أرواحها مع روحه     ،  هذا كله متاعا بالوجود وما فيه من مجال       

وأنـس  ،  يسوفرح نف ،  وهي سعادة رفيعة   .. . يف مهرجان إهلي مقام للبشر يف كل مكان ويف كل أوان          
 وفقدانه خسران ال يعدله خسران    . وهو كسب ال يعدله كسب    . باحلياة والكون كأنس احلبيب باحلبيب    

 . .. 
  .. .  مث إن مقومات اإلميان هي بذاا مقومات اإلنسانية الرفيعة الكرمية

فال ،  لعبادويقيم يف نفسه املساواة مع مجيع ا      ،  يرفع اإلنسان عن العبودية لسواه    ،   التعبد إلله واحد  
. ومن هنا االنطالق التحـرري احلقيقـي لإلنسـان         .. وال حيين رأسه لغري الواحد القهار     ،  يذل ألحد 

إنه ليس هناك إال قوة واحـدة       . االنطالق الذي ينبثق من الضمري ومن تصور احلقيقة الواقعة يف الوجود          
 . ألنه هو األمر املنطقي الوحيد، اتيافاالنطالق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقا ذ. وإال معبود واحد

 والربانية اليت حتدد اجلهة اليت يتلقى منها اإلنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشـرائعه              
وحتل حملـهما  ، فينتفي من احلياة اهلوى واملصلحة. أو بالناس، أو بالوجود، وكل ما يربطه باهللا   ،  وقوانينه

ومتده باالستعالء على تصورات اجلاهلية وقيمها     ،  عور املؤمن بقيمة منهجه   وترفع من ش  . الشريعة والعدالة 
ألنـه إمنـا    ،  ولو كان فردا واحدا    .. وعلى القيم املستمدة من االرتباطات األرضية الواقعة      ،  واعتباراا

يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من اهللا مباشرة فهي األعلى واألقـوى واألوىل باالتبـاع               
 . )1(حترام واال

وتبني مقام األلوهية ومقام العبوديـة علـى حقيقتـهما          ،   ووضوح الصلة بني اخلالق واملخلوق    
ويـودع  . وبال وساطة يف الطريـق    ،  مما يصل هذه اخلليقة الفانية باحلقيقة الباقية يف غري تعقيد         ،  الناصعة

 والقلق واالضطراب كما ينفي     وينفي التردد واخلوف  . والنفس أنسا وثقة  ،  والروح طمأنينة ،  القلب نورا 
 ! واالستعالء على العباد بالباطل واالفتراء، االستكبار يف األرض بغري احلق

وال ،  وال نـزوة طارئـة    ،  فال يكون اخلري فلتة عارضة    .  واالستقامة على املنهج الذي يريده اهللا     
فتقـوم  ،   املرتبطون يف اهللا   ويتعاون عليه األفراد  ،  ويتجه إىل هدف  ،  إمنا ينبعث عن دوافع   . حادثة منقطعة 

كما تتضامن األجيال املتعاقبـة     . والراية الواحدة املتميزة  ،  اجلماعة املسلمة ذات اهلدف الواحد الواضح     
 . املوصولة ذا احلبل املتني

                                                 
 . 3821يف هذا اجلزء ص " عبس وتوىل "  يراجع تفسري سورة )1(
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ويثري يف ضمريه احلياء مـن      ،  يرفع من اعتباره يف نظر نفسه     ،   واالعتقاد بكرامة اإلنسان على اهللا    
 .. أنه كرمي عند اهللا    .. . وهذا أرفع تصور يتصوره اإلنسان لنفسه     . بة اليت رفعه اهللا إليها    التدين عن املرت  

ويفصل بينه وبـني    ،  ويرده إىل منبت حقري   ،  وكل مذهب أو تصور حيط من قدر اإلنسان يف نظر نفسه          
 ! هو تصور أو مذهب يدعوه إىل التدين والتسفل ولو مل يقل له ذلك صراحة .. املأل األعلى

 ومن هنا كانت إحياءات الدارونية والفرويدية واملاركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشـرية               
، فتوحي إىل البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل حقارة هي أمر طبيعي متوقـع              ،  والتوجيه اإلنساين 

واالزدراء وهي جناية على البشرية تستحق املقـت         .. ومن مث ليس فيه ما خيجل     ،  ليس فيه ما يستغرب   
)1( ! 

مث برقابة اهللا على الضمائر     . ونظافة املشاعر جتيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة اإلنسان على اهللا         
، وإن اإلنسان السوي الذي مل متسخه إحياءات فرويد وكارل ماركس وأمثاهلمـا   . واطالعه على السرائر  

 - املؤمن حيـس وقـع نظـر اهللا       و. ليستحيي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضمريه وخائنة شعوره         
 ! فأوىل أن يطهر حسه هذا وينظفه. يف أطواء حسه إحساسا يرتعش له ويهتز - سبحانه

يكـره  ،  واحلاسة األخالقية مثرة طبيعية وحتمية لإلميان بإله عادل رحيم عفو كرمي ودود حلـيم             
 . ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور. الشر وحيب اخلري

وما تثريه يف حس املـؤمن مـن يقظـة          ،  املترتبة على حرية اإلرادة ومشول الرقابة      وهناك التبعة   
وتبعة جتاه  ،  إمنا هي كذلك تبعة مجاعية    ،  وهي ليست تبعة فردية فحسب    . ومن رزانة وتدبر  ،  وحساسية

رب فيك،  وحني يتحرك املؤمن حركة فهو حيس ذا كله        .. أمام اهللا  .. وإزاء البشرية مجيعا  ،  اخلري يف ذاته  
وعليه تبعة يف نظام    ،  إنه كائن له قيمة يف الوجود      .. ويقدر نتيجة خطوه قبل أن ميد رجله      ،  يف عني نفسه  
  .. هذا الوجود

واختيار مـا    - وهو بعض إحياءات اإلميان    -  واالرتفاع عن التكالب على أعراض احلياة الدنيا      
والتنافس على ما عنـد اهللا يرفـع          ..  "ويف ذلك فليتنافس املتنافسون   .  " وهو خري وأبقى  ،  عند اهللا 

واألرض ،  بني الدنيا واآلخرة   .. يساعد على هذا سعة اال الذي يتحرك فيه املؤمن         .. ويطهر وينظف 
، فهو يفعل اخلري ألنـه اخلـري   . مما يهدئ يف نفسه القلق على النتيجة والعجلة على الثمرة         . واملأل األعلى 

فاهللا الـذي   . ر اخلري خريا على مشهد من عينيه يف عمره الفردي احملدود          وال عليه أال يد   ،  وألن اهللا يريده  
                                                 

 " . دار الشروق .  " حملمد قطب" اإلنسان بني املادية واإلسالم :  "  يراجع كتاب)1(
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واألرض ليست دار   . وال يغفل شيئا من عمله    ،  وال ينسى  - سبحانه - يفعل اخلري ابتغاء وجهه ال ميوت     
ومن مث يستمد القدرة على مواصلة اخلري من هذا الينبوع الذي           . واحلياة الدنيا ليست اية املطاف    . جزاء

. وال فلتـة مقطوعـة    ،  ال دفعة طارئة  ،  وهذا هو الذي يكفل أن يكون اخلري منهجا موصوال        .  ينضب ال
أو ،  سواء متثل يف طغيان طاغيـة     . وهذا هو الذي ميد املؤمن ذه القوة اهلائلة اليت يقف ا يف وجه الشر             

 الضغط الذي ينشـأ     هذا. أو يف اندفاع نزواته هو وضغطها على إرادته       ،  يف ضغط االعتبارات اجلاهلية   
وقصره كذلك عن رؤية    ،  أول ما ينشأ من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وحتقيق أطماعه            

واإلميان يعاجل هذا الشعور عالجا أساسيا كامال       ! وشهود انتصار احلق على الباطل    ،  النتائج البعيدة للخري  
)1( . 

وتتعلق به كل مثـرة     ،  ه كل فرع من فروع اخلري     الذي ينبثق من  ،   إن اإلميان هو أصل احلياة الكبري     
ولـيس  ، وإال فهي مثرة شيطانية   . صائر إىل ذبول وجفاف   ،  وإال فهو فرع مقطوع من شجرته     ،  من مثاره 

 ! هلا امتداد أو دوام
ذاهبـة  ،  وإال فهي مفلتة ال متسك بشيء     .  وهو احملور الذي تشد إليه مجيع خيوط احلياة الرفيعة        

  .. لرتواتبددا مع األهواء وا
وتنسـلك يف   ،  ويردها إىل نظام تتناسق معه وتتعـاون      ،   وهو املنهج الذي يضم شتات األعمال     

  .. وهلا هدف مرسوم، هلا دافع معلوم، ويف حركة واحدة، طريق واحد
وال ينبع  ،  وال يشد إىل هذا احملور    ،   ومن مث يهدر القرآن قيمة كل عمل ال يرجع إىل هذا األصل           

مثل الذين  :  " جاء يف سورة إبراهيم    .. والنظرية اإلسالمية صرحية يف هذا كل الصراحة       .من هذا املنهج  
 "  .. ال يقدرون مما كسبوا على شيء     . كفروا برم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف         

مل حىت إذا جـاءه     ،  والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء       :  " وجاء يف سورة النور   
الذي جيعل له   ،  ما مل يستند إىل اإلميان    ،  وهي نصوص صرحية يف إهدار قيمة العمل كله        ..  " جيده شيئا 

وهذه هي النظرة املنطقية لعقيدة تـرد       . وهدفا متناسقا مع غاية الوجود    ،  دافعا موصوال مبصدر الوجود   
  .)2(فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه . األمور كلها إىل اهللا

                                                 
 3871 يراجع تفسري سورة الربوج يف هذا اجلزء ص )1(
فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره، ومن يعمل مثقال ذرة          :  "  جاء يف تفسري األستاذ اإلمام حممد عبده لقوله تعاىل         )2(

وما نقله بعضهم من اإلمجاع على أن الكافر ال تنفعه يف اآلخرة حسنة، وال خيفف عنه عذاب سيئة                    " .. "  شراً يره 
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، وتناسقه مع فطرة الكـون كلـه  ،  إن اإلميان دليل على صحة الفطرة وسالمة التكوين اإلنساين  
وحني يصح كيانه ال بد أن      ،  فهو يعيش يف هذا الكون    . ودليل التجاوب بني اإلنسان والكون من حوله      

 الكون ذاتـه    حبكم ما يف  ،  وال بد أن ينتهي هذا التجاوب إىل اإلميان       . يقع بينه وبني هذا الكون جتاوب     
، فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطـل      . من دالئل وإحياءات عن القدرة املطلقة اليت أبدعته على هذا النسق          

وكـان هـذا   . وهو هذا الكيان اإلنساين، كان هذا بذاته دليال على خلل ونقص يف اجلهاز الذي يتلقى         
 .  ظاهره مسحة من الصالحوال يصح معه عمل ولو كان يف. دليل فساد ال يكون معه إال اخلسران

 وإن عامل املؤمن من السعة والشمول واالمتداد واالرتفاع واجلمال والسعادة حبيـث تبـدو إىل               
 ! خاسرة أي خسران .. جانبه عوامل غري املؤمنني صغرية ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية
|     |     | 

لذاتية اليت تبدأ يف ذات اللحظة اليت تستقر        واحلركة ا ،   والعمل الصاحل وهو الثمرة الطبيعية لإلميان     
ما أن تستقر يف الضمري حىت تسعى بذاا        . فاإلميان حقيقة إجيابية متحركة   . فيها حقيقة اإلميان يف القلب    

ال ميكن أن يظل خامدا      .. هذا هو اإلميان اإلسالمي    .. إىل حتقيق ذاا يف اخلارج يف صورة عمل صاحل        
فإن مل يتحرك هذه احلركة الطبيعية فهو        .. دى يف صورة حية خارج ذات املؤمن      كامنا ال يتب  ،  ال يتحرك 

وإال فهـو غـري     . فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعيـا     . شأنه شأن الزهرة ال متسك أرجيها     . مزيف أو ميت  
 ! موجود

إنه لـيس انكماشـا      .. يتجه إىل اهللا   .. إنه حركة وعمل وبناء وتعمري     ..  ومن هنا قيمة اإلميان   
وليس جمرد النوايا الطيبة اليت ال تتمثل يف حركة وهـذه طبيعـة             . وسلبية وانزواء يف مكنونات الضمري    

 . اإلسالم البارزة اليت جتعل منه قوة بناء كربى يف صميم احلياة
وهذا املنهج حركة دائمـة متصـلة يف        .  وهذا مفهوم ما دام اإلميان هو االرتباط باملنهج الرباين        

وقيادة اإلميان للبشرية هي قيادة لتحقيـق منـهج         . متجهة إىل غاية  ،  درة عن تدبري  صا. صميم الوجود 
 . احلركة اخلرية النظيفة البانية املعمرة الالئقة مبنهج يصدر عن اهللا. احلركة اليت هي طبيعة الوجود

|     |     | 

                                                                                                                                               
 أصـل    وها حنن أوالء نرى أن املسألة مل جتيء من إمجاع، ولكن من نصوص قرآنية صرحية هي                .."  ما، ال أصل له     

 . بذاا
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 أو اجلماعة املسلمة   -  أما التواصي باحلق والتواصي بالصرب فتربز من خالهلا صورة األمة املسلمة          
اجلماعة اليت تشعر بكياـا كمـا تشـعر         . والوجهة املوحدة ،  والرابطة املميزة ،  ذات الكيان اخلاص   -

الذي يشمل فيمـا يشـمل   ، واليت تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من اإلميان والعمل الصاحل     . بواجبها
بينها مبا يعينها علـى النـهوض باألمانـة         فتتواصى فيما   ؛  قيادة البشرية يف طريق اإلميان والعمل الصاحل      

 . الكربى
املتضـامة   - أو اجلماعة  -  فمن خالل لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تربز صورة األمة         

وهي أعلى وأنصع صورة     .. القيمة يف األرض على احلق والعدل واخلري      . الواعية. األمة اخلرية . املتضامنة
هكذا يريدها أمة خرية قوية واعية قائمـة علـى           .. اإلسالم أمة اإلسالم  وهكذا يريد    .. لألمة املختارة 

 متواصية باحلق والصرب يف مودة وتعاون وتآخ تنضح ا كلمة التواصي يف القـرآن             ،  حراسة احلق واخلري  
 .. 

، هـوى الـنفس   : واملعوقات عن احلق كثرية   . فالنهوض باحلق عسري  .  والتواصي باحلق ضرورة  
والتواصي تـذكري    .. وجور اجلائرين ،  وظلم الظلمة ،  وطغيان الطغاة . تصورات البيئة و،  ومنطق املصلحة 

فهو مضاعفة موع االجتاهات    . واألخوة يف العبء واألمانة   ،  وتشجيع وإشعار بالقرىب يف اهلدف والغاية     
تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غريه يوصيه ويشـجعه           . إذ تتفاعل معا فتتضاعف   ،  الفردية

ال يقوم إال يف حراسة مجاعة متعاونة متواصية         - وهو احلق  - وهذا الدين  .. قف معه وحيبه وال خيذله    وي
 . متكافلة متضامنة على هذا املثال

، وحراسة احلق والعـدل   ،  فالقيام على اإلميان والعمل الصاحل    .  والتواصي بالصرب كذلك ضرورة   
، وجهاد الغري ،  ال بد من الصرب على جهاد النفس      . ربوال بد من الص   . من أعسر ما يواجه الفرد واجلماعة     

والصرب على طول الطريق وبـطء      . والصرب على تبجح الباطل وتنفج الشر     . والصرب على األذى واملشقة   
 ! وبعد النهاية، وانطماس املعامل، املراحل

وتساند ،  ووحدة املتجه ،  مبا يبعثه من إحساس بوحدة اهلدف     ،   والتواصي بالصرب يضاعف املقدرة   
إىل آخر ما يثريه من معاين اجلماعة اليت ال تعيش حقيقـة             .. وتزودهم باحلب والعزم واالصرار   ،  اجلميع

 . وإال فهو اخلسران والضياع .. وال تربز إال من خالهلا، اإلسالم إال يف جوها
|     |     | 
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، حبة الناجية من اخلسـران     وننظر اليوم من خالل هذا الدستور الذي يرمسه القرآن حلياة الفئة الرا           
يهولنا هـذا الضـياع   . فيهولنا أن نرى اخلسر حييق بالبشرية يف كل مكان على ظهر األرض بال استثناء 

يهولنا أن نرى إعراض البشرية ذلك اإلعراض البائس عن          - قبل اآلخرة  - الذي تعانيه البشرية يف الدنيا    
هـذا   .. خلرية املؤمنة القائمة على احلق يف هذه األرض       مع فقدان السلطة ا   ؛  اخلري الذي أفاضه اهللا عليها    

وأشـدهم  ،  هم أبعد أهل األرض عن هذا اخلري       - أو أصحاب دعوى اإلسالم بتعبري أدق      - واملسلمون
وعن الطريق الوحيد   ،  وعن الدستور الذي شرعه ألمتهم    ،  إعراضا عن املنهج اإلهلي الذي اختاره اهللا هلم       

والبقاع اليت انبعث منها هذا اخلري أول مرة تترك الراية الـيت            . ان والضياع الذي رمسه للنجاة من اخلسر    
مل يكـن هلـا     . لتتعلق برايات عنصرية مل تنل حتتها خريا قط يف تارخيها كله          ،  راية اإلميان ،  رفعها هلا اهللا  

،  شريك لـه   ال،  حىت جاء اإلسالم فرفع هلا هذه الراية املنتسبة هللا        . حتتها ذكر يف األرض وال يف السماء      
الراية اليت انتصر العرب حتتها وسادوا       .. املوسومة مبيسم اهللا ال شريك له     ،  املسماة باسم اهللا ال شريك له     

  .. وقادوا البشرية قيادة خرية قوية واعية ناجية ألول مرة يف تارخيهم ويف تاريخ البشرية الطويل
"  .. ؟    ا خسر العامل باحنطاط املسلمني    ماذ:  "  يقول األستاذ أبو احلسن الندوي يف كتابه القيم       

األئمـة   " :  " عهد القيـادة اإلسـالمية     " وحتت عنوان ،  عن هذه القيادة اخلرية الفذة يف التاريخ كله       
  " : املسلمون وخصائصهم

وعزلوا األمم املزيفة من زعامة اإلنسـانية الـيت اسـتغلتها           ،  وتزعموا العامل ،  ظهر املسلمون  " 
وقد توفرت فيهم الصفات الـيت تؤهلـهم        ،  ساروا باإلنسانية سريا حثيثا متزنا عادال     و،  وأساءت عملها 

 . وتضمن سعادا وفالحها يف ظلهم وحتت قيادم، لقيادة األمم
ألن . فال يقننون وال يشترعون من عند أنفسهم      ،  أم أصحاب كتاب مرتل وشريعة إهلية     : أوال " 

، بطون يف سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشـواء        وال خي ،  ذلك منبع اجلهل واخلطأ والظلم    
أومـن كـان ميتـا     " وجعل هلم شريعة حيكمون ا الناس ،  وقد جعل اهللا هلم نورا ميشون به يف الناس        

وقد قـال اهللا    " ؟  فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها              
وال جيرمنكم شنآن قـوم علـى أال        ،   آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط      يا أيها الذين  :  " تعاىل

 .  " واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تعدلوا
خبالف غالـب األمـم     ،  أم مل يتولوا احلكم والقيادة بغري تربية خلقية وتزكية نفس          -:   ثانيا

وإشـرافه   ع  بل مكثوا زمنا طويال حتت تربيـة حممـد        ،  ضي واحلاضر واألفراد ورجال احلكومة يف املا    
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وعـدم  ،  ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف واألمانة واإليثـار وخشـية اهللا         ،  يزكيهم ويؤدم ،  الدقيق
أو أحدا حـرص    ،  إنا واهللا ال نويل هذا العمل أحدا سأله       :  " يقول. االستشراف لإلمارة واحلرص عليها   

  " . )1(عليه 
تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريـدون علـوا يف األرض وال             :  "  يزال يقرع مسعهم    وال

فضال عـن أن يرشـحوا      ،  فكانوا ال يتهافتون على الوظائف واملناصب      ..  " فسادا والعاقبة للمتقني  
 شيئا من   فإذا تولوا . وينفقوا األموال سعيا وراءها   ،  وينشروا دعاية هلا  ،  ويزكوا أنفسهم ،  أنفسهم لإلمارة 

، بل عـدوه أمانـة يف عـنقهم       ؛  أمور الناس مل يعدوه مغنما أو طعمة أو مثنا ملا أنفقوا من مال أو جهد              
وتـذكروا دائمـا   ، ومسؤولون عن الدقيق واجلليل، ويعلمون أم موقوفون عند رم    ؛  وامتحانا من اهللا  

إذا حكمتم بني الناس أن حتكمـوا       و،  إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها       :  " قول اهللا تعاىل  
، ورفع بعضكم فوق بعض درجـات     ،  وهو الذي جعلكم خالئف األرض     ..  " وقوله "  .. بالعدل

  "  .. ليبلوكم فيما آتاكم
، يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده   ،  ورسل شعب أو وطن   ،  أم مل يكونوا خدمة جنس    : ثالثا " 

ومل ختلق إال لتكون    ،  مل خيلقوا إال ليكونوا حكاما    ،  وطانويؤمنون بفضله وشرفه على مجيع الشعوب واأل      
ويشمخون ويتكـربون   ،  ومل خيرجوا ليؤسسوا إمرباطورية عربية ينعمون ويرتعون يف ظلها        . حمكومة هلم 

إمنا قـاموا  ! وخيرجون الناس من حكم الروم والفرس إىل حكم العرب وإىل حكم أنفسهم،  حتت محايتها 
كما قال ربعي بن عامر رسول املسلمني يف        . لعباد مجيعا إىل عبادة اهللا وحده     ليخرجوا الناس من عبادة ا    

ومن ضـيق الـدنيا إىل      ،  اهللا ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده          : جملس يزدجرد 
 . )2(ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ، سعتها

ال فضـل   . وآدم من تـراب   ،  لهم من آدم  الناس ك . والناس عندهم سواء  ،   فاألمم عندهم سواء  
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثـى         :  " وال لعجمي على عريب إال بالتقوى     ،  لعريب على عجمي  

  " . إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
فتخر بآبائه  وقد ضرب ابنه مصريا وا     -  وقد قال عمر بن اخلطاب لعمرو بن العاص عامل مصر         

مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أحـرارا أمهـام          : - فاقتص منه عمر  . خذها من ابن األكرمني   : قائال
                                                 

 .  حديث متفق عليه)1(
 .  البداية والنهاية البن كثري)2(
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ومل يراعـوا يف احلكـم واإلمـارة        ،  فلم يبخل هؤالء مبا عندهم من دين وعلم وذيب على أحد          ؟  )1(
وغوادي مزنة أثـىن عليهـا   ، بل كانوا سحابة انتظمت البالد وعمت العباد، والفضل نسبا ولونا ووطنا  

 . وانتفعت ا البالد والعباد على قدر قبوهلا وصالحها، السهل والوعر
أن  - حىت املضطهدة منها يف القدمي     -  يف ظل هؤالء وحتت حكمهم استطاعت األمم والشعوب       

بـل إن   ،  وأن تساهم العرب يف بناء العامل اجلديـد       ،  تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب واحلكومة      
وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العـرب وسـادة          ،  كثريا من أفرادها فاقوا العرب يف بعض الفضائل       

  .. املسلمني من األئمة والفقهاء واحملدثني
ال يسعد وال يفلح    ،  وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح     ،  إن اإلنسان جسم وروح   : رابعا " 

، ويتغذى غذاء صـاحلا   ،  ذه القوى كلها منوا متناسبا الئقا ا      وال يرقى رقيا متزنا عادال حىت تنمو فيه ه        
وال ميكن أن توجد املدنية الصاحلة البتة إال إذا ساد وسط ديين خلقي عقلي جسدي ميكن فيه لإلنسـان                

وقد أثبتت التجربة أنه ال يكون ذلك إال إذا مكنت قيادة احلياة وإدارة             . بسهولة أن يبلغ كماله اإلنساين    
وأصحاب ،  ويكونون أمثلة كاملة يف احلياة الدينية واخللقية      ،  ية بني الذين يؤمنون بالروح واملادة     دفة املدن 

  "  .. . وعلوم صحيحة نافعة، عقول سليمة راجحة
  " : دور اخلالفة الراشدة مثل املدنية الصاحلة:  "  إىل أن يقول حتت عنوان

ل وأمجل وأزهر يف مجيع هذه النـواحي        فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكم      ،  وكذلك كان  " 
فقد تعاونت فيه قوة الروح واألخالق والدين والعلم واألدوات          - دور اخلالفة الراشدة   - من هذا الدور  

، كانت حكومة من أكرب حكومات العامل      .. ويف ظهور املدنية الصاحلة   . املادية يف تنشئة اإلنسان الكامل    
وحتكم معايري األخـالق    ،  تسود فيها املثل اخللقية العليا    ،  عصرهاوقوة سياسية مادية تفوق كل قوة يف        

ويسـاير  ، وتزدهر فيها األخالق والفضيلة مع التجارة والصـناعة ، الفاضلة يف حياة الناس ونظام احلكم    
وتندر اجلـرائم بالنسـبة إىل      ،  فتقل اجلنايات ،  الرقي اخللقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال احلضارة      

، و الفرد باجلماعـة   ،  وحتسن عالقة الفرد بالفرد   ،  ة وعدد سكاا ورغم دواعيها وأسباا     مساحة اململك 
 ومل يفترض املفترضون أزهى منـه     ،  وهو دور كمايل مل حيلم اإلنسان بأرقى منه       . وعالقة اجلماعة بالفرد  

 . "  .. 
|     |     | 

                                                 
 .  القصة بتمامها يف تاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي)1(
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  الدستور اإلسالمي الذي تضع     هذه بعض مالمح تلك احلقبة السعيدة اليت عاشتها البشرية يف ظل          
وحتت تلك الراية اإلميانية اليت حتملها مجاعة اإلميان والعمل الصاحل والتواصي           ،  قواعده " سورة العصر " 

 . باحلق والتواصي بالصرب
واخلسار الذي تبوء به يف معركـة  ،  فأين منها هذا الضياع اليت تعانيه البشرية اليوم يف كل مكان         

ماء عن ذلك اخلري الكبري الذي محلته األمة العربية للبشر يوم محلت رايـة اإلسـالم                والع،  اخلري والشر 
وإذا القافلة كلها تعطو إىل الضـياع       . مث وضعت هذه الراية فإذا هي يف ذيل القافلة        . فكانت هلا القيادة  

باطل لـيس   وإذا هي كلها لل   . وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة هللا          . واخلسار
وإذا هـى   ،  وإذا هي كلها للعماء والضالل ليس فيها راية واحدة للهدى والنور          . فيها راية واحدة للحق   

وإا لترتقب اليد اليت ترفعها واألمة اليت       . وراية اهللا ما تزال   ! كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفالح      
 . تسري حتتها إىل اخلري واهلدى والصالح والفالح

|     ||      
. وهو على عظمته إذا قيس بشـأن اآلخـرة صـغري          .  ذلك شأن الربح واخلسر يف هذه األرض      

، ويف عـامل احلقيقـة    ،  ويف احلياة الباقية  ،  هناك يف األمد الطويل   . هناك الربح احلق واخلسر احلق    . وهناك
إلنسان أقصـى   هناك حيث يبلغ ا   . أو خسر اجلنة والرضوان   ،  ربح اجلنة والرضوان  : هناك الربح واخلسر  

وينتهي إىل أن يكون حجرا يف القيمـة ودون احلجـر يف            ،  أو يرتكس فتهدر آدميته   ،  الكمال املقدر له  
 : الراحة

  "  .. يا ليتين كنت ترابا: يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر " 
، لصـاحلات إال الذين آمنـوا وعملـوا ا    .. إنه اخلسر  ..  وهذه السورة حامسة يف حتديد الطريق     

طريق اإلميان والعمل الصاحل وقيام اجلماعـة       . طريق واحد ال يتعدد    .. وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب   
 . وتقوم متضامنة على حراسة احلق مزودة بزاد الصرب. اليت تتواصى باحلق وتتواصى بالصرب، املسلمة

قيا مل يتفرقا حىت يقرأ     إذا الت  ع   ومن مث كان الرجالن من أصحاب رسول اهللا       .  إنه طريق واحد  
لقد كانا يتعاهـدان علـى هـذا         .. مث يسلم أحدمها على اآلخر     " العصر " أحدمها على اآلخر سورة   

. ويتعاهدان على التواصي باحلق والتواصـي بالصـرب       ،  يتعاهدان على اإلميان والصالح   ،  الدستور اإلهلي 
ما من هذه األمة القائمـة علـى هـذا     ويتعاهدان على أ  . ويتعاهدان على أما حارسان هلذا الدستور     

  .. الدستور
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

عليهمـا  مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم  دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           عوة إىل طلب العلم الشرعي    د |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

  ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم       كل دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

واغيـت  األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الط           دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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