نحب!
يحب ال كما ّ
طاعة اهلل كما ّ
زلمدا رسول اهلل معناىا أن نعبد اهلل وحده ال شريك لو؛ نن ّفذ أوامره وإن خالفت ىوانا
شهادة أن ال إلو ّإال اهلل وأ ّن ّ

وحب رسولو يف أعلى ادلراتب ال
حب اهلل ّ
ونبتعد عن نواىيو وإن وافقت مرادنا .منهج أرسى عليو  دعوتو وجعل ّ
أحب ذلم من اهلل
حب النّفس وال الولد وال ادلال .وقد ح ّذر اهلل سبحانو وتعاىل ادلسلمٌن من أن يكون ذلم شيء ّ
يضاىيهما ّ
ِ
وىا َوتِ َج َارة
اج ُك ْم َو َعش َيرتُ ُك ْم َوأ َْم َوال اقْػتَػ َرفْػتُ ُم َ
ورسولو واجلهاد يف سبيل اهلل ﴿قُ ْل إِ ْن َكا َن آبَا ُؤُك ْم َوأَبْػنَا ُؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
تَ ْخ َ
ساكِ ُن تَػ ْر َ
سَ
صوا َحتى يَأْتِ َي اللوُ بِأ َْم ِره َواللوُ
َحب إِلَْي ُك ْم م َن اللو َوَر ُسولو َوج َهاد في َسبِيلو فَػتَػ َرب ُ
ض ْونَػ َها أ َ
اد َىا َوَم َ
ش ْو َن َك َ
ِِ
ِ
ين﴾ فجزاء من يفعل ذلك هتديد ووعيد من اهلل وأن يكون من القوم الفاسقٌن.
َال يَػ ْهدي الْ َق ْو َم الْ َفاسق َ
بقوهتا وضعفها تقاس ّقوة إميان ادلرء وضعفو،
ركيزة مه ّمة يبىن عليها إميان ادلرء ّ
حت ال ّ
حيب غًن اهلل ورسولو ودينوّ .
السليم وبو ينال رضوان
حيب يكون بذلك قد ح ّقق إميانو ّ
فادلسلم مت كان حبّو هلل ولرسولو يف أعلى سلّم ما ّ
الصحيح القومي ّ
ربّو .عن عبد اهلل بن ىشام رضي اهلل عنو قال :كنّا مع النّيب  وىو آخذ بيد عمر بن اخلطّاب ،فقال لو عمر :يا رسول
ك ِم ْن
كل شيء إالّ من نفسي! فقال النّيب َ « :ال َوال ِذي نَػ ْف ِسي بِيَ ِدهَِ ،حتى أَ ُكو َن أَ َحب إِلَْي َ
أحب ي
اهلل ،ألنت ّ
إل من ّ
يب « :اآل َن يَا ُع َم ُر»؛ رواه البخاري.
نَػ ْف ِس َ
ك» ،فقال لو عمر :فإنّو اآلن واهلل ألنت ّ
أحب ّ
إل من نفسي ،فقال النّ ّ
"بأيب و ّأمي أنت يا رسول اهلل"" ...فداك يا رسول اهلل"ّ " ...إال رسول اهلل" ...شعارات رفعت حبرقة حٌن نال بعضهم
حتب دينها ورسوذلا أكثر من األبناء واآلباء واألزواج واألموال
وأساء لرسول اهلل  ولكن نسأل :ىل ّ
األمة اليوم ّ
لتضحي بالغال والنّفيس لرفع
األمة مستع ّدة
ّ
األمة اليوم على استعداد للتّفريط بدنياىا ألجل دينها؟ ىل ّ
وادلساكن...؟ فهل ّ
حب ّأمة اإلسالم لرّّبا ولرسولو والكافر ينتهك اإلسالم ويقصيو وحيارب أحكامو؟! كيف ترضى بالعيش
راية اإلسالم؟ أين ّ
حيب اهلل ىدى ونورا للعادلٌن؟!
بدونو وال تفديو باألنفس وال تبذل ادلال والبنٌن ألجل عودتو وحتكيمو يف األرض كما ّ

ِ
ِ
اح َذ ُروا فَِإ ْن
النيب  ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وأَطيعُوا اللوَ َوأَطيعُوا الر ُسو َل َو ْ
أوجب اهلل سبحانو على ادلسلمٌن طاعة ي
ِ
ِ
اع الل َو َوَم ْن
للرسول طاعة هلل ﴿ َم ْن يُ ِط ِع الر ُس َ
ول فَػ َق ْد أَطَ َ
تَػ َول ْيتُ ْم فَا ْعلَ ُموا أَن َما َعلَى َر ُسولنَا الْبَالغُ ال ُْمب ُ
ين﴾ فطاعة ادلسلم ّ
تَػولى فَما أَرسلْنَ َ ِ ِ
الرسول  من قرآن وسنّة ولو خالف
َ َ َْ
اك َعلَْيه ْم َحفيظا﴾ ىذه الطّاعة تستوجب االنقياد التّام دلا أتى بو ّ
حيب مطيعاً يعمل على نيل رضاه .عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو
ب كان دلن ّ
ذلك اذلوى وصعب على النّفس ،فمن حي ّ
ِ
قال :قال رسول اهلل َ « :ال يػُ ْؤِم ُن أَ َح ُد ُك ْم َحتى أَ ُكو َن أَ َحب إِلَْي ِو ِم ْن َولَ ِد ِه َوَوالِ ِدهِ َوالن ِ
ين» .فعلى ادلسلم أن
اس أَ ْج َمع َ
زلمد  ويعمل مبا يف كتاب اهلل وسنّة نبيّو ال يرضى بغًنمها وحييا كما أراد لو ربّو؛ عيشة يرقب من ورائها
يتّبع ما جاء بو ّ
اجلنّة فال يغفل حلظة عن أحكام ربّو وال يتجاوزىا ...يبحث عن احلالل فيأتيو وعن احلرام فيتجنّبو مهما كان يف ذلك من
ِ
ِ ِ
اءنَا
صعاب ومتاعب ّ
ين َال يَػ ْر ُجو َن ل َق َ
وحت ال يكون يف زمرة أولئك الذين يعيشون وىم عن لقاء رّّبم معرضون ﴿إن الذ َ
ِ
ِ
ْحيَاةِ ُّ
ار بِ َما َكانُوا يَ ْك ِسبُو َن﴾.
ين ُى ْم َع ْن آيَاتِنَا غَافِلُو َن * أُوَٰلَئِ َ
َوَر ُ
ك َمأ َْو ُ
ضوا بِال َ
اى ُم الن ُ
الدنْػيَا َواط َْمأَنُّوا ب َها َوالذ َ
أحب رسولو  ،كيف لو أن يوال أىل الكفر والعصيان ويعادي أىل اذلدى واإلميان
أحب اهلل و ّ
فكيف دلسلم يقولّ :
يشرع األحكام فيباركها وينادي بالعمل ّبا؟!
ويكون حبّو للنّاس وبغضو ذلم لغًن اهلل؟! كيف دلسلم ّ
حيب ربّو أن يرضى بغًنه ّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء ُى ْم أ َْو إِ ْخ َوانَػ ُه ْم أ َْو
اء ُى ْم أ َْو أَبْػنَ َ
﴿ال تَج ُد قَػ ْوما يػُ ْؤمنُو َن باللو َوالْيَػ ْوم ْاآلخ ِر يػُ َوادُّو َن َم ْن َحاد الل َو َوَر ُسولَوُ َولَ ْو َكانُوا آبَ َ

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ب فِي قُػلُوبِ ِه ُم ِْ
ين فِ َيها
َع ِش َيرتَػ ُه ْم أُوَٰلَئِ َ
يما َن َوأَي َد ُىم ب ُروح ِّم ْنوُ َويُ ْدخلُ ُه ْم َجنات تَ ْج ِري من تَ ْحت َها ْاْلَنْػ َه ُ
اْل َ
ار َخالد َ
ك َكتَ َ
ِ
ضوا ع ْنو أُوَٰلَئِ َ ِ
ِ
رِ
ب الل ِو ُى ُم ال ُْم ْف ِل ُحو َن﴾.
ض َي اللوُ َع ْنػ ُه ْم َوَر ُ َ ُ
ب اللو أ ََال إِن ح ْز َ
ك ح ْز ُ
َ
السؤال
قد يستغرب البعض ويتساءل دلاذا على ادلسلم أن ّ
حيب ّ
الرسول ويعظّمو ىذا التّعظيم الكبًن؟ وقد يراود ىذا ّ
شوه عقوذلم من مفاىيم فاسدة فرضتها احلضارة الغربيّة اليت سادت العامل وسيطرت
ظل ما ّ
البعض من ادلسلمٌن أنفسهم يف ّ
وأما السبب في وجوب محبّتو  وتعظيمو أكثر من أي
على بالد ادلسلمٌن .جييب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو اهللّ " :
بي  باْليمان بو واتّباعو ،وذلك أنّو ال
شخص فأل ّن أعظم الخير في ال ّدنيا واآلخرة ال يحصل لنا ّإال على يد النّ ّ
الرسول؛ باْليمان بو ومحبّتو ومواالتو واتّباعو،
نجاة ْلحد من عذاب اهلل ،وال وصول لو إلى رحمة اهلل إالّ بواسطة ّ

وىو الذي ينجيو اهلل بو من عذاب ال ّدنيا واآلخرة ،وىو الذي يوصلو إلى خير ال ّدنيا واآلخرة .فأعظم النّعم وأنفعها
لكل أحد من نفسو ومالو؛ فإنّو الذي يخرج اهلل بو من الظّلمات
نعمة اْليمان ،وال تحصل ّإال بو وىو أنصح وأنفع ّ

أحب
إلى النّور ،ال طريق لو إالّ ىوّ ،
الرسول ّ 
وأما نفسو وأىلو فال يغنون عنو من اهلل شيئا ."...كيف ال يكون ّ
للمسلم من نفسو وولده والنّاس أمجعٌن وىو الذي أخرجو من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان وأنّو ىو سبب بقائو البقاء
السعادة اليت ال مثيل ذلا؟!
الس ّ
ّ
رمدي؟! كيف ال حيبّو ىذا ّ
احلب العظيم وقد وىب لو ّ
األبدي يف نعيم اجلنّة ّ

السنّة وجنعلها نرباسا
أ ْن ّ
حنب اهلل و ّ
الرسول معناه أن نطيعهما ونعمل على تنفيذ األحكام اليت جاءت يف الكتاب و ّ
حتب األنفس
هنتدي وهندي بو النّاس .نن ّفذىا كاملة دون نقصان فال ننتقي البعض منها ونرتك اآلخر أو ّ
نغًن فيها كما ّ
وهتوى « َال يػ ْؤِمن أَح ُد ُكم حتى ي ُكو َن ىواهُ تَػبعا لِما ِج ْئ ُ ِ ِ
حيب ادلسلم وادلسلمة ربّو معناه أن يطيعو وال يعصيو يف
ُ ُ َ ْ َ َ
ََ َ َ
ت بو» .فأ ْن ّ
حتب ادلسلمة رّّبا معناه أن تتقيّد بأحكامو وال ترتك
ّ
أي أمر ويعمل على العيش يف كنف أحكامو وال يرضى بغًنىا ...أن ّ
الشرعي
رلاال للهوى والنّفس فيقوداهنا إىل ما يغضب رّّبا بأن تلهث وراء صيحات ادلوضة وتتناسى واجب االلتزام باللّباس ّ
عما هناه عنو فال تسرحيات
حيب ادلسلم ربّو يعين أن يلتزم مبا أمره وينتهي ّ
متربجة عاصية لو .وأن ّ
الذي فرضو اهلل عليها وخترج ّ
حيب ادلسلم وادلسلمة ربّو معناه أن ال حييا دون أحكامو ويسًن
الغريب ...أن ّ
شعر حسب آخر صيحة وال لباس على الطّراز ّ
حيب
حيب ادلسلم ربّو معناه أن يطيعو كما أمر وكما ّ
يف ىذه ال ّدنيا دون ىديها ويعمل ّبا فًنضي ربّو وينال خًن جزاء .أن ّ
حيب ىو أو كما حت ّدثو بو نفسو!
ال كما ّ
خصك اهلل ّبا
فأين أنت يا ّأمة اإلسالم من العمل ّبذا؟ أين أنت من ىدي نبيّك ؟ أين أنت من ادلكانة اليت ّ
لتكوين خًن ّأمة أخرجت للنّاس؟ كيف ال تسًنين على خطا نبيّك  وتكونٌن ّأمة شاكرة لربّك؟!
ول اللي ِو  إِ َذا صليى قَام ح يت تَ َفطير ِرج َاله قَالَت عائِ َشةُ :يا رس َ ِ
ِ
صنَ ُع َى َذا َوقَ ْد
تَ :كا َن َر ُس ُ
َع ْن َعائ َش َة قَالَ ْ
َ ْ ُ ْ َ
ول الليو أَتَ ْ
َ
َ َ
َ َُ
ِ
شةُ أَفَ َال أَ ُكو ُن َع ْبدا َش ُكورا».
ك َوَما تَأَ يخَر؟ فَ َق َ
ال« :يَا َعائِ َ
يم ِم ْن َذنْبِ َ
غُفَر لَ َ
ك َما تَ َقد َ
فيا خًن ّأمة أخرجها اهلل لعباده ،كوين ّأمة شاكرة لربّك وخذي موقعك الذي اصطفاك اهلل لو وقودي النّاس للخًن
السواعد وليعلوا اذلمم إلقامة دولة اإلسالم
ودلّيهم إليو وأعيدي رلدك ّ
وعزك وارفعي راية دينك عاليا ...و ّ
ليشمر أبناؤك عن ّ
اليت ّبا ستكونٌن بإذن اهلل يف أعلى القمم!
كزي لحزب التّحرير
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ّ
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