
البقرة(111َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوََل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيِم ) بِاْلَحق  ِإنَّا َأْرَسْلَناَك   

َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِفي اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق  بِاْلَحق  َذِلَك بَِأنَّ اللََّه نَ زََّل اْلِكَتاَب 
البقرة(171بَِعيٍد )  

ِلَتْحُكَم بَ ْيَن النَّاِس ِبَما َأرَاَك اللَُّه َوََل َتُكْن ِلْلَخائِِنيَن  بِاْلَحق  ِإنَّا َأنْ َزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب 
 النساء( 101َخِصيًما )

قًا ِلَما بَ ْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا بِاْلَحق  َوَأنْ َزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب  َعَلْيِه  ُمَصد 
نَ ُهْم ِبَما َأنْ َزَل اللَُّه َوََل تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْلَحق  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا  فَاْحُكْم بَ ي ْ

ُلوَُكْم ِفي َما  َهاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
َراِت ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َجِميًعا فَ يُ َنب ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن آتَاُكْم فَ  اْسَتِبُقوا اْلَخي ْ

 المائدة(84)
َويَ ْوَم يَ ُقوُل ُكْن فَ َيُكوُن قَ ْولُُه اْلَحقُّ َوَلُه  بِاْلَحق  َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض 

َفُخ ِفي الصُّوِر َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر  اْلُمْلُك يَ ْومَ  يُ ن ْ
 اَلنعام(77)

 اَلعراف(4َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ) اْلَحقُّ َواْلَوْزُن يَ ْوَمِئٍذ  
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن  َوِإْذ يَِعدُُكُم اللَُّه ِإْحَدى الطَّائَِفتَ ْيِن َأن ََّها َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغي ْ

( ِلُيِحقَّ اْلَحقَّ 7ِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن ) اْلَحقَّ َلُكْم َويُرِيُد اللَُّه َأْن ُيِحقَّ 
 اَلنفال(4َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن ) َويُ ْبِطَل اْلَباِطلَ 



(  73ِإَلَّ الضَََّلُل فَأَنَّى ُتْصَرُفوَن ) اْلَحق  َفَماَذا بَ ْعَد  اْلَحقُّ َفَذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكُم  
 يونس(77َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت رَب َك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا َأن َُّهْم ََل يُ ْؤِمُنوَن )

ُقِل اللَُّه يَ ْهِدي ِلْلَحق  َأَفَمْن يَ ْهِدي ِإَلى  اْلَحق  ْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَ ْهِدي ِإَلى ُقْل َهْل مِ 
َأَحقُّ َأْن يُ تََّبَع َأمَّْن ََل َيِهد ي ِإَلَّ َأْن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن  اْلَحق  

 يونس(71)
صلى اهلل عليه وسلم ِإَذا تَ َهجََّد ِمَن اللَّْيِل  حديث اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َكاَن النَِّبيُّ 

قَاَل: الّلُهمَّ َلَك اْلَحْمُد َأْنَت نُوُر السََّمواِت َواَْلْرِض، َوَلَك اْلَحْمُد َأْنَت قَ ي ُم 
السََّمواِت َواَْلْرِض، َوَلَك اْلَحْمُد َأْنَت َربُّ السََّمواِت َواَْلْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ َأْنَت 

، َوِلَقاؤَك َحقٌّ، َواْلَجنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، اْلَحقُّ ، َوقَ ْوُلَك اْلَحقُّ ، َوَوْعُدَك َحقُّ الْ 
َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ َوالسَّاَعُة َحقٌّ؛ الّلُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك تَ وَكَّْلُت، 

َلْيَك َحاَكْمُت، فَاْغِفْرلي َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت، َوِإَلْيَك َأنَ ْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوإِ 
 َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َأْنَت ِإلِهي ََل ِإلَه ِإَلَّ َأْنتَ 

 الحق ما جاء في كتاب اهلل وثبت عن رسول اهلل )ص(
 اعرف الحق تعرف اهله فان الحق َل يعرف بالرجال-1
 )اسَلم سلمان(باهلل واتباعه وان قل المتبعونالبحث عن الحق باَلستعانة -3
 اتباع الحق في الخصومات -7
عن ابن عمر، عن عمر رضي اهلل عنه قال: "اتهموا الرأي على الدين، فلقد  

، الحقما آلو عن  -صلى اهلل عليه وسلم  -رأيتني أزاد على أمر رسول اهلل 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -وذاك يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول اهلل 



وأهل مكة، فقال: اكتبوا: بسم اهلل الرحمن الرحيم. فقالوا: ترانا إًذا قد صدقناك 
صلى اهلل عليه  -بما تقول، ولكن اكتب: باسمك اللهم. قال: فرضي رسول اهلل 

ي قد رضيت وتأبى؟! قال: وأبيت عليهم حتى قال: يا عمر، تران -وسلم 
 فرضيت ".

 جابر بن عبداهلل يقول سمعت النبي صلى اهلل عليه و سلم يقول 
ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل  الحق: َل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على  

عيسى بن مريم صلى اهلل عليه و سلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول َل إن 
 )مسلم(كرمة اهلل هذه اْلمة بعضكم على بعض أمراء ت

 
 عبدالرحمن بن عوف قال 

: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي اهلل صلى اهلل عليه و سلم يفتتح  
صَلته إذا قام من الليل ؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صَلته اللهم رب 

شهادة أنت جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واْلرض عالم الغيب وال
 الحقتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من 

 )مسلم(بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 
قال اهلل عز وجل : *) هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على  

 كله و لو كره المشركون (* . الدين
المستقبل لإلسَلم بسيطرته و ظهوره و حكمه تبشرنا هذه اآلية الكريمة بأن 

اْلديان كلها , و قد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى  على



و عهد الخلفاء الراشدين و الملوك الصالحين , و ليس كذلك ,  اهلل عليه وسلم
جزء من هذا الوعد الصادق , كما أشار إلى ذلك النبي  فالذي تحقق إنما هو

 ه وسلم بقوله :صلى اهلل علي
 " َل يذهب الليل و النهار حتى تعبد الَلت و العزى , فقالت # عائشة # :

يا رسول اهلل إن كنت ْلظن حين أنزل اهلل *) هو الذي أرسل رسوله بالهدى و 
الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون (* أن ذلك تاما , قال :  دين

 الحديث . من ذلك ما شاء اهلل " . إنه سيكون
إن اهلل زوى ) أي جمع و ضم ( لي اْلرض ، فرأيت مشارقها و مغاربها و إن " 

 سيبلغ ملكها ما زوي لي منها " . أمتي
 ليبلغن هذا اْلمر ما بلغ الليل و النهار و َل يترك اهلل بيت مدر و َل وبر إَل" 

 مأدخله اهلل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز اهلل به اإلسَل
 و ذَل يذل به الكفر " .

عن أبى قبيل قال : كنا عند عبد اهلل بن عمرو بن العاصي و سئل أي المدينتين 
أوَل القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد اهلل بصندوق له حلق ، قال :  تفتح

كتابا قال : فقال عبد اهلل : بينما نحن حول رسول اهلل صلى اهلل  فأخرج منه
إذ سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : أي المدينتين ،  عليه وسلم نكتب

 تفتح أوَل أقسطنطينية أورومية ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
 " مدينة هرقل تفتح أوَل . يعني قسطنطينية " .

 



 
)موقفنا من الدعوات المختلفة  ان نزنها بميزان دعوتنا فما وافقها فمرحبا به ومن 

  71خالفها  فنحن براء منه(مجموعة رسائل البنا ص

بل إنهم يرون أفضلية دعوة البنا على دعوة شيخ اإلسالم، فهذا المرشد العام الثالث 

 :"سلمونعمر التلمساني يقول في رسالته: "بعض ما علمني اإلخوان الم

 

ولئن كان اإلمام المجاهد ابن تيمية وتالمذته، قد أدوا إلى الفقه اإلسالمي وتوضيح )

مناهج السلف ما يعد غرة في جبين الفقه اإلسالمي، ولئن كانوا قد سجنوا وعذبوا في 
سبيل التمسك برأيهم الصحيح، ولئن كانوا قد جاهدوا في سبيل هللا بالسيف والمزراق 

كانت لهم مدرستهم التي ال تنكر، ولئن كنا نحن "اإلخوان المسلمون" فعال، ولئن 
نعتبرهم أساتذة لنا، إال أنني أقرر وأنا كامل اإليمان والصدق، أن مدرسة اإلمام 

الشهيد حسن البنا كانت أعمق أثرا وأبعد فاعلية في نفوس شباب المسلمين، ذلك ألن 
حقا، ولكن مدرسة البنا أخرجت  مدرسة اإلمام ابن تيمية أخرجت فقهاء وعلماء

مجاهدين في ميادين القتال، ومثال في مواقف النضال، كما أن مدرسة ابن تيمية 
أقتصرت على المحيط اإلسالمي في منطقة الشرق األوسط وبعض البالد اإلسالمية 
المتنائية، بينما بسطت مدرسة البنا تعاليمها على أرض القارات الخمس التي تكون 

 طة التي يحيا عليها البشر أيامنا هذه( أ.هـهذه البسي

 
 
 
 

 


