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األرض ون  تسالعى  على األمة اإلسالممةة ن  تعلالك مله اله ي تعاىلفرض هللا سبحانه و 

الَّذوي أار َسل و  ا تعالاىلسالبحانه و  ألرض  الو ييال  هللان  يكو  الاليي  الاالا ر علالى ا  َ ُهو
َ  ا وو  ل الََُّ َ وو  ُ  ا   ََ اُ نْ وو  اي َّ وو  َ ا وو  ُلاِّ ن ووُالَّوووْ   َ اَّ ُهَ  ال َ ووظْ   َ اوو  ِ ُووو داي  َُ َّ ُ اْل  : ال وبالالة] س ُلوو

ه و  مالثررا  فالةه  لولاله واع هالذ الاليش يعالة  فةالجب على مال  مساللأ ن  يكالنو و ، [33
موَاسرداموم مامم و للاغنه ويلا هوولاغو  ا": قالا  رسالو  هللا،  ةا  ع  الشالران، ابخلري

 ."لإلميا املااستطعاغبنسان اغ  املااستطعاغبقنب ايذَّكارضعف

، الوجاله األمهال   ال ي م هالذ مساللأال تكو  علالى  وال شك ن  لةاة املسلأ إبسممه
علالالى ارهالالر  جالاله قالالب   نناه الاله ومها  واحلةالالاة ابإلسالالمجم ي م هالالذ ال يل الال جم ابإلسالالمجم ي

 واقالذ املساللهن فالن  ناالران  ىل -ر على ن  يكو  قابضالا  علالى ارهالرنق  م  يقيوما -
األفالراي  يشالرا  ف عال  ييال  هللا  ىل مهالا ل الباوال  والضالم  ًالا را  مه حنالراالةوجم جنالي اال
ممالالالا يسالالال وجب علالالى مالالال  مسالالاللأ يةالالور علالالالى ييهالالاله ي  هالاله ال  الالالأ ال الالالحة  ، واع هعالالا 

ي حسالر علالى وجالوي ال سالاي يو  ن   الاليش م  ن  ال يقال  موقال  امل  الرل السالليالشا
مال  الكريالريي   يا املوقال  السالليو ال، ملعالروف مكانالهحيرك سامها  إلزال ه وإلقامة اخلالري وا

 هالالذ ويعالالة  فةالاله أل  ارهةالالذ لالالال  اع، بالاليالل الال من يالالي  علالالى نقالالو اإل الالا  و مالال  امل
عالالالمجم والقضالالالا  ال علالالالةأ واإل يوي الالال رر و الالالو يالالالر  مهكراتالالاله امل  ل الالالة ،  الالالو ون لالالاله ونبها الالاله

فهال  ، ناهالة اع هالذ شريذ واحلكأ واحلرب والسالمجم واالق  الاي وو الذ املالرنة وسالا ر نوال
تتةري الالا بكالال  مالالا يقالالير علةالاله مالال   يمل يس شالالعر وجالالوب تتةالالري تلالالك املهكالالرا  ويشالالارك 

أبمالالر  القالالايري  ولالالري أ علالالى  نومالالذ يالالري  مالال   اوانالاله املسالاللهن  نوقالاليرة به سالاله لننالالواا ا
غ ووَاهاهوووهما هووولاغَووَاموو مَا": مهالالا قالالا  رسالالو  هللاف الالو   ،  علالالى كلالالكو اال عالال
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هسايسلءايَّوويمووَاهاهوووهما قنبوو اغَووَاموو مَايمووَاهاهوووهما نسووان اغَووَاموو مَا
ل  .روا  مسلأ" ذَّكامَالإلميا احبةاخِ 

 الال  السالالهة وارهاعالالة مالال   الاليا الواجالالب نمريالالر ممالالا يلالال جم يالالري أ أل الالأ ه يلالال جم ننالالوال شالالك ن
و الالأ املث لالالو  ل حقةالال  ، علهالاله وتعهالال  بالاله وتاليعوا  لةالالهت الالياالالا رة علالالى احلالال  لالطا  الة ا

ل ، بالال  لالال  تكالالو  اخلمفالالة علالالى مه الالا ملالالةال تةالالري املهشالالوي و قامالالة احلالال  علالالى  الالورته الكا
َفاغوه مامواااواءاه"بقولاله:  بشر هبا رسو  هللا اليالهبوة  َ الَّمبو َ ا ات و ار ات و

َ اخةغووةاِّنووُاممَوواا َ امن ووالاِّاضووالا ت وو َفا ات وو َااجالَّمبوو  امن ووالاهوومث لا ات وو
َا َفت وووو  ال مالالالال  االالالالم  عهالالالال  ن الالالال  السالالالالهة وارهاعالالالالة  ،" اخةغووووةاِّنووووُاممَوووواجالَّمبوووو

لالاليا فالالن  تق الالري بعالال  مالال  يه سالالب أل الال  السالالهة ومالاله ل السالالل  ، ومالاله ج أ ويعالالو أ
 .ن ها ه هلأ يق ا ي يا الباب يقيح  ي

بالالالالن  ل ال تةالالالالري ووسالالالالا لهرا  لالالالالو  مهالالالالا و يي األسالالالالولة وت عالالالاليي ا الالالالات نمريالالالالر مالالالالا تالالالالومالالالالا 
مال  مه الا تثيالالي ،  ا مجاعالا  ت ل الةي بال  مالال  مه ال الاليو ، إلسالممةة املعا الرةاالجتا الا  ا

وال مالاله ل  ال مالالا سالالةلة و  الالالبع  ن  ال ورمبالالا جالال جم، ل وبةالالا  اإلبابةالالا مالالا تالالرا  ابحلجالال
نطالالالالرح بعالالالال  االجتا الالالالا  األساسالالالالةة ي ال تةالالالالري يو   وحنالالالال  ي  الالالاليا العالالالاليي،  الالالالأ يرونالالالاله

 ا و بابةا الالالالالالالا لةه  الالالالالالالذ نبهالالالالالالالا  ال الالالالالالالحوة اإلسالالالالالالالممةة بسالالالالالالال  ي األيلالالالالالالالة ونعالالالالالالالرض سالالالالالالاللبةا
ابإلبابةالالالالالا  وحيالالالالالاليروا مالالالالالال  السالالالالالاللبةا  ولةكالالالالالالو  كلالالالالالك اطالالالالالالوة علالالالالالالى وريالالالالالال  ال كامالالالالالال  

 .طلوب بن نبها  ال حوة اإلسممةةوال ها   امل
 

⊥⊥⊥ 
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 من خالل االنتخابات الربملانيةمن يرى التغيري : أواًل

العهالالالال   يالسالالالالالة  ن  املشالالالالارمة  ة علالالالالىلالالالالتالالالالر  مريالالالالري مالالالال  ارهاعالالالالا  اإلسالالالالممةة العام
 نوالسةاسالالك ب كالالالوي  األلالالال اب ي الالالالبمي الالالالي يسالالاله  فة الالالا ب كالالالوي  نلالالال اب  سالالالممةة 

والالالالالالبع  بالالالالالوز ، االن  الالالالالااب  الةملانةالالالالالة يمبشالالالالالارمة األفالالالالالراي ال الالالالالابعن هلالالالالالي  ارهاعالالالالالا  
ال حالالال  مالالذ األلالال اب األاالالر  ولالالو مانالالح علهانةالالة لةح الال  بالاليلك علالالى ن الالوا  ي 

ولةسالال ت  ال ر الالة ، تطبةالال  الشالالريعة مالال  امهلالالا  ىلسالالهاة ابل شالالريعةة لةالاليعو اعالالالا امل
اإلسالمجم   ىلنن سال أ للاليعوة   ىلامل الة ابلسالهاح للهشالارمن ي االن  الااب  ابلاليعوة 

 :ال  عية نمورنو وقب  ن  نبن موق ها م   يا األمر نقرر ، شرا هللا سبحانه  ىلو 

 الالالالالالو مالالالالالال  ن الالالالالالأ ا الالالالالالا و الربوبةالالالالالالة و ، يذ لالالالالالال  االالالالالالالو مالالالالالال  لقالالالالالالوق هللاال شالالالالالالر . 1
، سالبحانه والاليي  مالا شالرعه تعالاىلهللا  فاحلم  ما نللاله هللا واحلالراجم مالا لرماله، األلو ةةو 

لُا : تعاىلقا   اإ  ذ اتو َعبُوُويلاإ َّلذ ار َّلذ اّلِل ذ ار م    الَ َُ ُماإ َّلذ    ِ [ : 40يوسال] ، وقالا: 
ووووللا ووو  ار ح  اُحَ    ُوووَماُاووو    اُءاقالالالا  سالالالبحانه: ، و [26 الك الالال :] ي َّلاُاَ ووو  ُِفاح   ُ ر َما

ذ َ ا    الّلِلذُا َاَيَ  ام اامل   َ ا الَّوْ   َ َُمام   ُ َلا  .[21 الشور :] ا   ُِّ

، ابوالال  سالالممةة ومالال  مالالا لالالال  الشالالريعة ف الالوالقالالوانن الو الالةعة تال الالة للشالالريعة اإل. 2
الَف َموو  اغ ا: تعالالاىلقالالا    َ وو وو  اع ة ام  اِّ ن ووُاا  ع َنم وواِف  َ اَّلا ُذاه  َ لء الَّذووي ا ووااي َّلاتو تذب ووَعار َهوو  َ تذب َع

َ  ا  .[18ارارةة: ] او َعن ُ 

كلالك  يو ، ويهال   مق اله وعقاباله، يضالب هللا يوجالبنال   هللا سالبب احلكأ بتري مالا ن. 3
 كا لكالالأ والة األمالالر بتالالري مالالا ننالال   هللا وقالالذ أبسالال أ يقالالو  شالالةس اإلسالالمجم ابالال  تةهةالالة:  

زمانهالالا ويالالري  يمهالالا جالالر  قبالال   الاليا مالالرة بعالالي مالالرة   و الاليا مالال  نعاالالأ تتالالري الالاليو ، بةالاله أ
, وم  نراي هللا سعايته جعله يع ة مبا ن اب يري  فةساللك مساللك مال  نيالي  هللا زمانها
ا: فالالالالن  هللا يقالالالالو   انالالالالهوب هالالالالب مسالالالاللك مالالالال  ايلالالالاله هللا ون ون الالالر  ََ ُام وووو َمُصوووو   ذالّلِلذ ي َّ هو 
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َ َأاِّ ز اوووز ااو َمُصوووُ ُلاإ ا َُلالَّذوووي اا، ذالّلِلذ اَّ ق ووو ف اي   تو ووو َلالَّصذوووة  ار م ووواُم الَف َسأ  مذووواُهَماح  اإ َ ام  ذ  َ
َس ا ّلِل ذ اِّ ام ب وووُةالَفُُمووو ووو  اي  الََُّ َم    َ لاِّ ووو ََ اي ن  ووو  ْ َعوووُ ي   ََّ ووواف اي ر م وووُ يلاْل   ،40 :احلالالالل] لَّزذ  

ورسالوله ال به الر  مهي وعي هللا به ر م  يه ر  , ون الر   الو ن الر م اباله وييهاله، [41
 .ى ( ان بتري ما نن   هللا وي كلأ مبا ال يعلأم  حيكأ 

 تقا الالا و  : نمالالا اإليارش الالاليش يالالراي بالاله  الالب  األمالالورسالالها :  يارش وشالالرعكالهاالالاجم ق. 4
تالالال  فةالاله مالال  ال الالحابة فهالال   ف الاليا ال مالالانذ مهالاله وال، علالالى وجالاله يالالري تالالال  للشالالرا

الشالالالرا ال  ي  علالالالى وجالالاله ال لالالالو اكلالالالك م ابالالالة ننالالالا  ارهالالالي والالالاليو  يويالالاليا  ، بعالالالي أ
ا  و اامل الالالالالال  ل شالالالالالريذ االالالالالال  السالالالالالهنمالالالالالا الهاالالالالالاجم الشالالالالالرعك  ،وحيقالالالالال  امل الالالالاللحة العامالالالالالة

 3ل   و اي مهالالالالوا ال  الالالال , يقالالالالو  شالالالالةس اإلسالالالالمجم ابالالالال  تةهةالالالالةم الالالالر  واألرض ف حكةهالالالاله
لالرجم احلالم  اعهالذ علةاله مالا    نوواإلنسا  مال  للال  احلالراجم اعهالذ علةاله (:  267ص

امل َاك َُ وووَما   ووواا :تعالالالاىل الالاليا ننالالال   قولالالاله  مريالالال  يمرتالالاليا  ابت الالالاق ال ق الالالا  و  نومالالالافرا   ََ ي م ووو
الّلِلذُا واغ ُ ي ار نَوز ل  اُهوُمالََّ   ملسال ح  للحكالأ بتالري مالا  الو ا شن، [44 املا الية:] غ ُأيَّ ئ ك 
 الثال  اذالاليوا نلبالار أ ور بالا أ نراباب  مالال  :  ذ آاالرمو الالوقالا  رهاله هللا ي  ،ننال   هللا(

علهالوا ن الأ باليلوا  ا كلرجم هللا وحتالر  مالا نلال  هللا نواعو أ ي حتلة  ما يو  هللا لةث 
تباعالالا  مالالا لالالرجم هللا وحتالالر  مالالا نلالال  هللا اييالال  هللا ف الالابعو أ علالالى ال بالاليي  واع قالاليوا حتلةالال  
شالالرما  ف الاليا م الالر وقالالي جعلالاله هللا ورسالالوله لرؤسالا  أ مالالذ عله الالأ ن الالأ االالال وا ييالال  الرسال  

الالاليي  مالالذ  االالمف يذ يالالري  أ ويسالالجيو  هلالالأ فكالالا  مالال  اتبالالو   مل يكونالالوا ي الاللو  هلالال
هللا ورسالالوله مشالالرما  مريالالال  كلالالك يو  مالالالا قالالاله ع قالالالي مالالا قالالاله علهالاله ننالاله االالمف الالاليي  وا

 .ى ( ان  ثال 

:  قراوكفالالالالالالارق نساسالالالالالالالك ومبالالالالالالالري بالالالالالالن احلكالالالالالالالأ اإلسالالالالالالالممك واحلكالالالالالالأ العلهالالالالالالالا  الالالالالالالالي. 5
ف شالالريعا  احلكالالأ اإلسالالممك تبالال  علالالى الك الالاب والسالالهة و الالو يوجالالب احلكالالأ مبالالا ننالال   

لهالا  وم الرا   ير  العيو  عال  كلالك فسالقا  هللا و  , فالم  كال  ال  ال  بالن الاليي  واليولالة ًو
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اوك فه الالالالالالير السالالالالالاللطة عهالالالالالالي   الالالالالالو  نمالالالالالالا احلكالالالالالالأ العلهالالالالالالا  الالالالالالالي قر ، ناالالالالالالر اإلسالالالالالالمجم ي
فمبالالي للسالاللطة مالال  احل الالاب علالالى ريبالالة ، علالالى  رايتالاله و الالوا  هبالاليوتشالالريعاته ت، الشالالعب

الشالعب و الوا  لال  لالو ني  كلالك  الشعب ومر اته وال  كال  هلالا ن  تعالي  عال   راية
وال شالالريعا  مل الالا عر الالة لل تالالري وال بالاليي  ي  فاملبالالاي  ،حتلةالال  الالال ان واللالالوار واخلهالالر  ىل

 . قراوك لسب ما تطلبه األيلبةةاحلكأ العلها  والي

عال  الشالور  ي الهاالاجم الالي قراوك، يقالو  ار الاص:  الشور  ي اإلسمجم ذ لال . 6
، ويس شالالالالار ي نمالالالالور الالالالاليي  الالالالالي ال ولالالالالك فة الالالالاالالالالالينةا و واالس شالالالالارة تكالالالالو  ي نمالالالالور  

, ونيالال   الاليا  قالالو  م مالال  كوش اخلالالةة واليرايالالة(ال الالاحلو  القالالا هو  علالالى لالاليوي هللا امل
 .را مذ هللا ي الهااجم الي قراوكم  اس شارة اململية ا اربن ليي  هللا مم  يش

، ال تطبالال  لةقولالالوا نتطبالال  نجمال بالالوز شالالرعا  عالالرض الشالالريعة اإلسالالممةة علالالى األفالالراي . 7
ا: تعاىلقا   ِ  وُويلاح  ََُما ُذاَّلا ومو  ا و هوَ    َ و اغ ه  ااا  ِف  اُك  ْ ُ  َ  اح َّتذ ُم اَّلااُوَ م  غ ةاي س  ْ ك 

َلات َسن ه الا اي ُاس نْ ُ  َماح   هالاِم ذاام ض َهت   َ ي م واا :، وقالا  سالبحانه[65الهسالا : ] ر نَوُفس 
اي َّلامُا  َ ار َمو  ه َما  ا  اَّ ُ َ م  ََ و ََ وي  ُفام  ُوُمال  ُ َ  ا ََُُّ ار َمو للار َ اا ُ و ُاي س ُلو َ م م ة اإ ذ لام ض وُالّلِلذ

َّ ُ اغو ق ووووَواض وووو ذاض ووووةَّللاُمب همووووالا الّلِلذ اي س ُلوووو ااو َعووووو  ََ ولكالالالالى ، [36األلالالالال اب: ] ي م وووو
ه مالال  اسالال بانح لالاله سالالهة لرسالالالو  الشالالافعك اإلمجالالاا مالال  ال الالحابة فهالال  بعالالي أ علالالالى ننالال

 .يع ا لقو  نلي م  الهاس ناي ما مل يك  له ن  ي هللا

وتالالالر  ن  ، تال الالالة للشالالالرا يل مالالالو  هبالالالا العبالالالاي تسالالال  قالالالوانن الالالالي ةاعالالالالا ال شالالالريعة. 8
لأليلبةالالالالة ن  ت الالالالرض رني الالالالا لالالالال  ولالالالالو مالالالالا  تال الالالالا  للشالالالالرا مالالالالالا م ريالالالالة و الالالالثال   الالالالأ 

وورما  الالاليي  عهالالا أ رب العالال ة بقولالاله: الشالال ُووَماُاوو    اُءاا   ُ َار َما ام وواامل   َ ا الَّوووْ   َ وو ُووَمام   ُ َلا ُِّ  
ذ َ ا    الّلِلذُا  .[21الشور : ] َيَ 
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ةالالالالة واالشالالالالتامةة والشالالالالةوعةة األلالالال اب الالالالالي تقالالالالوجم علالالالالى مبالالالاي  العلهانةالالالالة والي قراو. 9
الو العةة الالي ذالال  ن ال  اإل الا  واإلسالمجم مال  ف ال  الاليي  عال   املبالاي مال   ويري ا

م عالاليي ،  والالتاجم الك الر والالرية وقبوهلالا، بالن امللال  مل الااة  و اليولالة ونناهالة اع هالذ واملسال
والالالالوال  مالالال   الالاليا مالالال  الع الالالبةة ارا لةالالالة ،   ذ ال ي سالالالي للالالالوي قضالالالةة مهالالالا ي عهالالالو الشالالالرا

مهالا يس وجب على مال  مساللأ ري  و جالر  وبارب اله وال الةؤ مهاله   للكافري  واملهافقن مما
ا: تعالالالالاىلقالالالالا   الََّ  ت ووووا   اِّ ن ووووَهُ َماح  الّلِلذ اُاَ ف ووووُ ا   ووووااي م ووووَوانو ووووزذل  َّلل  َعووووُتَما    ر َ اإ ذ لاَس  

ََُماإ  ذا و َوُن ِ وَي ل اإ نذُ وَماإ ذللام  ا وو ار  اح  َلاح  َُُضو اض  وَماح وَّتذ َُ ز رُا   ااغ وةاتو َقُعوُويلام ع  ََ ي ُاَستو 
مذم اَج  هعالا  َ اه  اح   َ  .[140الهسا : ] لّلِلذ اه ام ُعالََُّ م اغ ق ني اي لََّ  اغ   ا

ر فقالالالي يكالالالو  ال عالالال  م الالال، وبالالالن احلكالالالأ وال  الالالو ،  هالالالاك فالالالرق بالالالن الهالالالوا واملعالالالن. 10
 نوالقا ال  جالا م   نووكلك أب  يكالو  ال اعال  ، لةا بكافر والقو  م ر وفاعله وقا له

, ولالةا لهالالا ن  نك الالر الشالال و املعالالن  ال لالالييث ع الالي ابإلسالالمجم نومكر الالا   نوال   و م ال
  الالالالكسالالالاللطا  مطالالالالاا لالالالال  ته  كش نوي عالالالالامل بعالالالالي قةالالالالاجم احلجالالالالة الرسالالالالالةة علةالالالاله علالالالالى يالالالال

 .ىي م  لك ع  بةهة وي لك م   لك ع  بةهةاملعاكير وحي الشب ا  وتيرن

 لةالالاله مالالال  مق ضالالالى والالالالةا ة مالالال  عبالالالاية الطالالالايو  وال حالالالامأ , العبوييالالالة م ولالالالي . 11
 .شريك له ون  بهيا  عبي  ورسوله  ال هللا ولي  الش اية ن  ال  له 

  ىلعالالالال  املهكالالالالر فريضالالالالة عاةهالالالالة ت حقالالالال   رة ابلالالالاليعوة  اله الالالالكاألمالالالالر ابملعالالالالروف و . 12
 نوسبة  هللا ابحلكهة واملوعاة احلسهة و رة ابلقيوة ال الاحلة و رة ب تةالري املهكالر ابلةالي 

,  يفذ املضالالالرة وامل سالالاليةسالالالتبعالالالا  لمسالالال طاعة ومبالالالا حيقالالال  امل الالاللحة ويالقلالالالب  نواللسالالالا  
 اليا مال  رهالة وعاليجم االسال طاعة و وم  املعلوجم ن   يا الواجب يسق  ابلعالير والعجال  

ُا: تعالالاىلقالالا  ، واق هالالا وقالاليرتها يمالالة  ك مل يكل هالالا  ال مالالا هبالالي  األ هللا نْ ووُفالّلِلذ َّلاُا  
َ ا اُيَلووع    يعالال  املهكالالر  والقةالالاجم ابألمالالر ابملعالالروف واله الالك، [286البقالالرة: ] نو َفسووالاإ َّلذ
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عهوما  ون ال  العلالأ  سلهنم  مكا  وم  ما  وم  قطاعا  اع هذ م  واجبا  امل
 .ا و ا  

احلكالالالأ ل لالالال  اباالالال مف ونمالالالا عالالال  لكالالالأ ياالالالو   الالالي  اعالالالالا واملشالالالارمة فة الالالا فالالالن  
فالالالرا عالالال  ت الالالور , ولكالالال   الالالورة  ومهالالالا يقولالالالو  احلكالالالأ علالالالى شالالالك ، املشالالالاركو الالالالياا  
 :لكه ا

 هللا واملالالا  : لكالأ الالياا  واملشالارك بتالالرض حتقةال  الي قراوةالة إبابلالالة ال شالريذ لتالريال  نو 
 نوجالالالا م   ك مهالالالاف لل ولةالالالي  ال ن  يكالالالو   الالالالبهف الالاليا شالالالر ، هالالالا  لأليلبةالالالةمالالالا  لك

 .هه ل  تقاجم علةه احلجة الرسالةةعةبال  ومل تبلته احلجة فم يك ر  و م 

 الالاليش: الالالياا  واملشالالارك بتالالرض تطبةالال  الشالالرا بشالالرر  عالالم  الالالةا ة مالال  األ الال  اثنةالالا  
سالالا   االج  اييالة املعا الرة و الالو قامالح علةاله اعالالالا مال  ال شالريذ لتالالري هللا ف اليا مال  امل

 : العلها  املعا ري  على قولنت ل  فةه بن

 يكلالك بتالرض تطبةال  الشالرا واعالة  كا مانالح امل اللحة  ي: ن  املشالارمة  و األالقو  
 .كلك

و الالالالالالي  املشالالالالالالارمة مالالالالالال  ابب الالالالالالالينوب ، كلالالالالالالك ال جتالالالالالالوز ي: ن  املشالالالالالالارمة الريالالالالالالا القالالالالالالو  
لةا ة اع قالايا ومل يطبق الا   املشارك لق  األ ا ك ولةسح م  ابب الك ر والريةواملع
 .عهم  

َف َمفالَّووِّ  الي  اعالالا املسالهاة ابل شالريعةة سالوا   يتالر  الاليعوة عاليجم املشالارمة  :م
مالال  االجتا الالا  املشالالارمة فة الالا وكلالالك لتلبالالالة  ألشاملسالالاعية  نواالن  الالاب  نوابلتشالالة  

هالالا نقالالر ن  اخلالالالمف   مة بهالالا  علالالى املهارسالالا  السالالالابقة و الاالال  و الالو  م اسالالي نمالالال
أل   ،   بالن الطاعالة واملع الةةو اولالو ت ال، مع الة  ي  املسال لة االمف يبن ن   العلأ 
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   نو  يكمران الالا  الالاليسالالمجم ويقالالر ابلبالاليي ا  واملسالاللها  مالالم ال الالريقن يريالالي ايمالالة اإل
ترمةالالالا ومةالالال  ن  الي قراوةالالالة  يار ا الالالر رنيهالالالا مريلالالاله ابألمالالالا  يومالالالا نالالالرا  الةالالالوجم ، مممهالالالا
   كا , فاحلكالالاجم العلهالالانةو ي الالهعه املشالالرك فالنكا جالالاا نملالهأ العجالوة الالاليش مالا  مريال   الاله

علالى مقربالة مال  احلكالأ سةسالارعو   نلسوا أب  اطورة على مالواقع أ ون  اإلسالممةن
والالال  اعالالالالا الهةابةالالالة واأللالالال اب ويكالالالو  ارالالالة  مسالالال عيا  يا هالالالا  وفالالالورا  إلج الالالاض  الالالية 

علالالالى  الالالو  مالالالا ورلهالالالا    احلالال  الةملالالالا  ن ، هلالالاليا ويالالالري  نالالالر ااتعو الالالا الالالاليالي قراوةالالة 
 .لةا  و الطري 

⊥⊥⊥ 
 

 

 

 

 يةمن يرى حتمية املواجهة العسكر: ثانيًا

ال مالالال  االالالم  احلا الالالر للهسالالاللهن ال  كالالال  ن  يالالال أ  يالالالر  فريالالال  آاالالالر ن  تتةالالالري الو الالالذ 
املواج الالة العسالالالكرية املسالاللحة مالالالذ احلكومالالالا  املعا الالرة والبالالالي مالال  بالالالث روح ار الالالاي ي 

ويالالر  ن   الاليا  الالو ، ملرتالاليي  و عالالياي العالالية هلالاليا األمالالرول علالالى احلكالالاجم ااملسالاللهن لل الالر 
احلكالالالأ أب  مالال  مالالالا سالالالوا    ىللالالواي  العهالالال  اإلسالالممك بالالال  قالالالي يالالي ب الالالالبع  نو ىل نو 

 :لة نموروحن  حنب ن  نقرر  ها مج، اةانة لليي  
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 نو ال بالالهقو اإل الالا   ال ي قالالي مالال  قلبالاله، ن  لالالب ار الالاي فالالرض علالالى مالال  مسالاللأ. 1
وتالاليمري املسالاللهن بالاله وبالاليور أ ي  عالالم  ملهالالة هللا ، كلكلةالالة نعالالوك ابم مالال  كلالالزوالالاله اب

ي األرض مل ا وباربة الشرك والك ر ل  يا الر اإلسالمجم مال  ن الأ األمالور الالي بالب 
تالالالرك ار الالالاي ي ومهالالاله لالالالح  ال مب ال الالالة الشالالالرا ك االع هالالالا  هبالالالا ي  يقالالالاب األمالالالة فن الالالا مالالالا

 .سبة  هللا

َّلاتوووزللا": مهالالالا قالالالا  رسالالالو  هللا،  لقةامالالالةيالالالوجم ا  ىلمالالالة األ الالالي   يار الالالاي مالالالاض . 2
َ اِّنُال ظاظاه اَاِّنُاموَااِّصا ةامَار َمالَّقهاموةاإىلهومارياميتااقاتن روا  " او

 .مسلأ

مالالالة وسالالالب قالالالوة واجالالالب علالالالى األعالالالياي للج الالالاي واألاالالالي أبسالالالباب القالالاليرة والن  اإل. 3
احلالال   علالالى فواتالاله مالالذ لالال وجم حتالالييث الالاله ا بالاله و ، اا الالة عهالالي العجالال  عهالاله، االسالال طاعة

ُنُ وَماِّ ن َهو  ا :تعاىلقا   وُوام واار لَ  اَّلار ه  ََُمامُوَنوت  اَّ ت َح  ن  ِف  ََ اإ ذ لام اار تو   َ ي َّلاِّ ن ُالَّذي ا
َ  ا ِ  وووُويلام ووواااُوَمف ُقووو وووز الار َّْلا اح  َمع  الَّووووذ  َ ووو ََُمات ف وووهُلام  لاي ر َِّهُوووومُو ََ َّذووو  َ ، [92: ال وبالالالة] تو 

 .م  شرور القيرة ومراعاة امل لحة على ار اي عياي ما يهطب ويهطب  على اإل

بقولاله  جبالهنو السهة الريانةة م  اهلجرة فالرض هللا الق الا  و  ي: مرال  تشريذ ار اي. 4
ووَي ا: تعالالاىل اخ   َ ُهوو ووَهئالاي  َلاا  اُ ووَ ل اَّ ُ ووَماي ِّ س ووُار َ ات َ   ُهوو  َ ُهوو اِّ ن ووَهُ ُمالََّق ت وواُلاي  ُ ت وو  

َا َ  اَّ ُ ووَماي ِّ س ووُار َ اُُّ ب وو ُااو َعن ووُماي ر نَوووُتَماَّلاتو َعن ُ وو ووَ اَّ ُ ووَماي لّلِلذ اا   َ ُهوو ووَهئالاي  البقالالرة: ] لاا 
 :  اي بعية مرالوقي مر ار، [216

 .اليعوة يعراض وال ة على األك  مذ االس هرار : الك  واإلىلو األ
 .ة:  ابلة الق ا  م  يري فر ةالريانةة
 .تل أ فق ا  على املسلهن مل  يقا: فرض الق الريالرية
 .: ق ا  الك ار اب يا   الرابعة
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ق الالالا   مالالر  ي سالالالورة ال وبالالة و الالالكسالالال قر نمالالر ار الالالاي علالالى املرللالالالة األاالالرية الالالالي ك وقالالي ا
ياليفعوا ار يالة مالالذ  نواملشالرمن لال  يساللهوا وق الالا  ن ال  الك الاب واعالوس لالال  يساللهوا 

 الة الالوي  الالار يالالريجالالواز قبالالو  ار يالالة مالال  الك يعلالالى اخلالالمف املشالال ور -الالالي  وال الالتار 
يالري  الحة  فال نكر املرللةالة وقي ف أ البع  القو  ابلهسس ف ها   -واله ار  واعوس

فهال  مالا  مال  املالثمهن أبرض  الو  : قرر  ن   العلأ يقالو  ابال  تةهةالةو يا ما ، ابلكلةة
وقالالح  الالو فةالاله مس ضالالع  فلةعهالال  ايالالة ال الالة وال الال   والع الالو  ي نوفة الالا مس ضالالع  

 ونمالالالالا ن الالالال  القالالالالوة فن الالالالا تالالالالوا الك الالالالاب واملشالالالالرمننو ي  هللا ورسالالالالوله مالالالال  الالالالالي عهالالالال  يالالالالثكش
يالة ق الا  الاليي  نتالوا الك الاب   ي الاليي  واية ق ا  ن هة الك الر الاليي  يطعهالو يعهلو  ا

ةالي والبةالا  ةوالهسس عهالي السالل  يشاله  ال ق، عطوا ار ية ع  يي و أ  ايرو (يل  
 فالسالالالالالل  ال الالعهالالالالال  مبرالالالالالال  ار الالالالالاي و  يوال   الالالالالةو وال االالالالالمف بالالالالالن العلهالالالالالا  

ي مكالالة ابلق الالا   هن الالاليش لالالاله مشالالاهبة والالا  الهالالييكل الالو  املس ضالالع  مالال  املسالالل
, ومةالالال  لالالا  قالالالوة با الالي فة الالا الك الالار  ىلو  الالا الواجالالب علةالاله ن  ب  الالالي لكالالك ي الال  

؟ فالالالواقذ  الالو الالاليش ال مسالال طةعنيكالالو  ار الالاي واجبالالا  علالالى الهالالاس و الالأ يالالري قالالايري  و 
وسالالالالب الاالالالالروف حيالالالاليي نش األلكالالالالاجم  الالالالو األنسالالالالب ي مرالالالالال  ار الالالالاي ون  ال طبةالالالال  

 نوبعالالن االع بالالار حلالالالة املسالاللهن ومالالا أ علةالاله مالال   الالع  املوجالالوية فالالم بالالي مالال  الهاالالر 
 قوة.

عهالالالالي  الالالالع  املسالالالاللهن قالالالالا  ابالالالال   وقالالالالي تكلالالالالأ العلهالالالالا  ي جالالالالواز م اينالالالالة الك الالالالار مبالالالالا 
تالالالرك ار الالالالاي   ىلي ضالالالك  ة مطلقالالالا  مالالال  يالالالالري تقالالاليير مالالالية ألنالالالهينالالالال بالالالوز امل ا:  ةقيامالالال
 اي أ يالوجم احلييبةالة علالى يالري مالا     الهيةة وجتوز م اين  أ على يري ما  ألابلكل

ىل نو مه أ فن ا  كا جاز  على يري مالا  فعلالى مالا    هلأ وبوز كلك على ما  أياي
هالاله و الالو مالالي ب الشالالافعك هلالالأ فقالالي نولالال  نهالالي القالالو  ابملهالالذ م ونمالالا     الالاحل أ ببيلالاله

أل  فةالاله  الالتارا  للهسالاللهن و الاليا بهالالو  علالالى يالالري لالالالة الضالالرورة ف مالالا  كا يعالالح  لةالاله 
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 فاليا  األسالر فةجالوز ألناله بالوز لألسالري نو رورة و و ن  لالاف علالى املساللهن اهلالمك 
 الالتار فننالاله بالالوز حتهلالاله لالاليفذ   بيلالاله املالالا  و   مالالا  فةالاله ن سالالة ابملالالا  فكالاليا   هالالا وأل

، م الالر أ(   ىلليريالالة الالاليش ي ضالالك سالالبة أ ا هالاله و الالو الق الال  واألسالالر وسالالي الالتار نعاالالأ م
الشالالالر   ىلو الالاليا الكالالالمجم مالالال  األ هالالالة األعالالالمجم ري بلةالالالف علالالالى ال  الالالور واالنالالاليفاا امل ضالالالك 

 وال ساي.

وقالالي بالالن ن الال  العلالالأ ن  العجالال  مهالالا يشالاله  العجالال  احلسالالك ماألعالاليار امله الالوص علة الالا 
عيجم اله قة فنناله يشاله  ماليلك مسال لة ي القرآ  م  املرض والعهى والعرل والضع  و 

سالاللهن ونقالالو قالالو أ عالال  الضالالرر واهلالالمك الالاليش يتلالالب علالالى الاالال  ل الالوله لضالالع  امل
ُاِّ وَمُ َماي ِّ ن وم ار  ذاغ وهُ َماض وَعفالاغ و  َ ا :تعالاىلن   قالوة عاليو أ قالا   الّلِلذ لَْل  اخ فذوف 

وائو ت نَي اي إ ا َلام  َمُ َمام ائ ة اص ا    ف ااو َ ن ُب ام  ََ الّلِلذ اا ُ  َلار ََّف ونَي ان  َذ   ااو َ ن بُو وَمُ َمار ََّوف  ام  ََ َ اا ُ و
َ ا ُام ووع الَّصذووا    ا  –10رو الالة الطالالالبن قالالا  الهالالووش رهالاله هللا  ، [66: األن الالا ] ي لّلِلذ

و كا  : ( وقالالالا ...املسالالاللهن جالالالاز اال الالال اجم  كا زاي عالالاليي الك الالالار علالالالى مريلالالالك(:  248
سال حب الريبالا  و   يلالب ان أ    رب وا ً الروا ب على ًه أ جاز ال رار ناروا    يل

مك اهلالالريبالا   ي  مالا  :  ك وجوب ال رار وج ا  وقالا  اإلمالاجماهلمك ف على ًه أ 
و الاليا الالاليش ، قطعالالا  و   مالالا  فةالاله نكايالالة فوج الالا ( ا الال  مالال  يالالري نكايالالة وجالالب ال الالرار

، سال حبال الرار ولكال  ي احلال  ون ال  الالوج ن نناله ال بالب نشقاله اإلمالاجم الهالووش  الو 
ال الالحة  ي واقعهالالا الةالالوجم لالال  يقالالوجم علالالى نم الالاف  ومالال   الاليا ي ضالال  ن  ار الالاي مب  ومالاله

 .ج اي املوة واملو ن  رر  نمرير م  ن عه  ب    ةنفراي قم   بم قو 

 ؟الجهاد هو الخروج على الحكام فقطهل 
ري يالال  ىلوال يه الالرف  تعالالاىلعالالم  ملهالالة هللا ا نولالال  فالالاملراي بالاله ق الالا  الك الالار إلار الالاي  ك
: هالالالا يقالالالو  ابالالال  القالالالةأ نربالالالذ مراتالالالبف الالالو م ك الالالار  ال بقريهالالالة تالالالي  علالالالى املالالالراي ،ق الالالا  ال

الاله ا مقاليجم ج اي اله ا وج الاي الشالةطا  وج الاي الك الار وج الاي املهالافقن فج الاي  
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ال  ل  ع  ما نمر  به وتتك ما  ةالح عهاله نو مل با ي ن سه على ج اي العيو فن  م  
اخلالارل فكةال   كال  ج الاي عاليو  واالن  الاف  يي عاليو  ج ا هللا مل  كهه يوحيارهبا 

(، هللا يمهالالالاله وعالالالاليو  الالالالاليش بالالالالن جهبةالالالاله قالالالالا ر لالالالاله م سالالالالل  علةالالالاله مل با الالالالي  ومل حياربالالالاله 
عقالالالر  ين  ولالالالب الك الالالار –ار الالالاي ج الالالايا  ج الالالاي ولالالالب :  ابز  ويقالالالو  الشالالالةس ابالالال

س  لةالالاله وج الالالاي يفالالالاا واملق الالالوي مه هالالالا مجةعالالالا  الالالو تبلةالالالف ييالالال  هللا ويعالالالوة الهالالالا –يار الالالأ
نر الالالاله ون  يكالالالالو  الالالالاليي  م  يالهالالالالور و عالالالالم  ييالالالال  هللا   ىلو االالالالراج أ مالالالال  الالهالالالالا  

ا: تعالالالالالاىلهللا ج الالالالالايا  شالالالالالرعةا  قالالالالالا    ىلومالالالالال   هالالالالالا تكالالالالالو  الالالالالاليعوة (، ولالالالالالي  غ وووووةاُتط وووووع 
واِللا  ب ويللا  َ َوُهَما    اه  اي ه اه   َ ، واآليالة مكةالة وعلةهالا ن  نهاالر [52 ال رقالا :] لََّ  اغ   ا

نجم ال و الالالال   لعالالالال    الالالال  عهالالالاليان االسالالالال طاعة علالالالالى ع لالالالالهاحلالالالالامأ مالالالالا يسالالالال وجب اتالالالالى  كا ن
فقالالي ن يالال  مالالافر ، ن   الاليا املهكالالر سالالة و  مبهكالالر نعاالالأ امل الاللحة م حققالالة هبالاليا العالال   نجم

 ،وي سالالالل  الك الالار علالالالى رقالالالاب الهالالالاسنسالال جلب الشالالالر والالالالبم  علالالى الالالالبمي والعبالالالاي  نو
رنس –بالالالال  سالالالالاللو  ا الهالالالاليومالالالال  املعلالالالالوجم ن  شالالالالرا هللا م الالالاللحة ملالالالاله ولالالالاليلك مل يق الالالال  

 ."ُّوثالَّماسار احم وللامت ارصحا   هفاإذلا"وقا :  –املهافقن
 :الجهاد له سبيله وصراطه

قالالوة ومالال  ك    ىلقالال  مالال   الالع   املسالال قةأ لالال  نه لاج هالالا شالالييية لسالاللوك  الالرار هللا
لالالا  الضالالع  والقالالوة و الالي   يكلالالك مالال  اتبالالاا السةاسالالة الشالالرعةة  ين الالر وال بالالي   ىل

اإلسالالالالمجم ال تالالالالالةر  يب ن  تكالالالالو  رابنةالالالالالة وعلالالالالى مالالالالاله ل األنبةالالالالا  فالتايالالالالالة السةاسالالالالة بالالالالال
األرض  يالوسةلة ب  التاية والوسةلة مممها بالب ن  تكالو  مشالروعة ولالةا ال هكالن 
نمهالالالال   يبتايالالالالة مق الالالالوية لالالالاليا ا بالالالال   الالالالك مالالالال  وسالالالالا   الالالالاليعوة ل حقةالالالال  العبوييالالالالة م 

اإ َ ا: تعالاىلسالوا  قالا   م  هللا لةا بةي نلالي كا  الوقح مهة يو و ،  ور ا  َ لَّذوي ا
ا  َ لاِّ وووو ََ اي ن  وووو  ْ َعووووُ ي   ََّ وووواف اي ر م ووووُ يلاْل  َُلالَّزذ   َلالَّصذووووةف اي  تو وووو ار م وووواُم الَف َسأ  مذوووواُهَماح  م  ذ

َس ا ّلِل ذ اِّ ام ب ووُةالَفُُموو وو  اي  والواجالالب علةهالالا ن  نعالالة  واعالالة الوقالالح ، [41احلالالل: ] لََُّ َم  
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 ي  مالالالا بالالالين بالالاله الرسالالال  نو و  ،وحنالالالير االب الالالياا واالحنالالالراف،  كالالال  مل نوسالالالوا  مكالالال  لهالالالا 
لواجالالالب  الالالو ا هللا:  ال ولةالالالي يقالالالو  الشالالالةس األلبالالالا  رهالالالهاإل الالالا  و   ىليعالالالو أ الالالاليعوة 

 الأ  هالا  الو   المح عقا الي املساللهن وت مةالة اله الوس والاليعوة العه  لأل أ فالاأل أ واأل
 .(بيا والتبةة على ال ولةيال   ةة م  ال على نساس

 االمص وم ابعالة ومهالا ن   نو  ن علأ نلكالاجم ار الاي فمبالي مال  نةالة و الحة ني لها والب
ا  القبلالالالة وسالالالت العالالالورة لل الالمة شالالالرووا  حيالالالرص املسالالاللأ علالالالى حتقةق الالا مالط الالالارة واسالالال قب

والق الالا    الا يكالالو  بالالن  ،ال ي ال  ار الالاي بتالالري حتقةال  شالالرووهح فكالاليلك وياالو  الوقالال
ونمالالالا  ،مسالالال حقة للق الالالا  نواالالالر مالالالافر معسالالالكري  وجةشالالالن وفالالالريقن نلالالاليمها مسالالاللأ واآل
 .وحتيث امل سية وال ت حق  التاية عهي االا مر فمبي ن  تضةذ يما  املسلهن

ج الالالالاي  ابلالالالاليعوة و عالالالالياي املالالالالثمهن  عالالالاليايا  رولةالالالالا   هلالالالالي  األسالالالالباب ويري الالالالا بالالالالين الهالالالالي
  ابلسالالالة  ج الالاي مث مانالالح اهلجالالالرة لةالالث بالالالين، اي ابلسالالالة وبالالينةا  ل حهالال  نعبالالالا  ار الال

 علأ سالالاله  ار الالالاي لالالال  ال ت حالالالالو  نالالالفةهبتالالالك علةهالالالا ن   ،يلالالالح علةالالاله نلكالالالاجم ار الالالاوتوا
 ىسالة لرب بالن املساللهن نن سال أ ولال  ال يكالو  هاسالها ووهولهالا علال  ىليايران 

الوقالالوا فةهالالا وقالالذ فةالاله يالالريان   ىل, وال يالاليفعها ال  الالور اله الالر واهل  الالة يلسالاب سالاله  هللا 
علالى لرمالة السايسالة عالاجم احلييبةالة ل اًالا   السالهة يعال  ياالو  مكالة  الهي ىوقي  

مالالذ مالالال  يق الال  وكاالالر بالاليلك ال الال   سالاله ن علهالالالا  أب  املسالاللهن الالاليي  مالالانوا سالالةق لو  
 يالالالالالوجم- مكالالالالالة يوموالالالالالي يار لالالالالالرب والكعبالالالالالة مانالالالالالح ملةوالالالالالة ابأل الالالالالهاجم ولالالالالالو لالالالالاليث ق الالالالالا 

ام وواتو ن  ُا: تعالالاىلكلالك يقالو  هللا  ين  الر املساللهو  علالالى املشالرمن و ال –احلييبةالة ََ ُماي َّ و
ووويللا ِ  وووُوي  اي َّ هْوووالاي َّلان ص  س ا ُذاَّلا َِْل  َُلالَف  َّذووو ف وووُ يلاَّ َ  َ ا   ، والةالالالوجم [22ال الالال  : ] لَّذوووي ا

مكالالالاان  العالالالاملن لكالالالك حنالالالبا هبالالالا يمالالالا  املسالالاللهن ولالالال  ال حن الالالال لالالاليعوة تضالالالة  إل
هالالى ونكالالو  مهالال  يلالالي  ناالالر  نشالالي ع  ىلنكبالالة ومالال  ف هالالة عهةالالا    ىلخنالالرل مالال  نكبالالة 

لالال  مالالرة فالالاملهكر لل الاله مالال  املهكالالرا  واآلاثجم وامل الالا ب مالالا ي ضالالا   رحالالر نمالال  ن الالا ا
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عاالأ ويه الر الهالاس عال  الاليي  بالم  ن  ىلنمامه املهكر امل ا  وباليلك خنالرل مال  بالم  نقال  
 .اليش يرونه وسةلة  لل  هة والق  

⊥⊥⊥ 
 

 

 

 

 

 الدعوة والرتبية يفمن يرى الرتكيز على العمل الفردي : ثالثًا

يعاة والعلهالالا   الالو ملالاله ل بعالال  الالاليعاة الالاليي  يالالرو  ن  الالاليور األساسالالك للالال الاليا ا ي بالال 
 يفالالالالالبع  يالالالالرا   -لالالالالواي  اإل الالالالمحنو مالالالالذ االاالالالال مف لالالالالو  -مالالالالة   الالالالمح نفالالالالراي األ

   التبةالالالة علالالالالى العبالالالاية والالالاليمر وفضالالالالا يوالالالالبع  يالالالرا     الالالمح العقةالالالية ونشالالالر العلالالالالأ
تلقا ةالالالا  ومالالال    الالالمله ةالالال  إبم هالالالذ م ي ن  ان شالالالار األفالالالراي ال الالالاحلعهالالالا  ويالالالرو  ناأل

علالالالالى األقالالالال   نومشالالالالروعةة العهالالالال  ارهالالالالاعك   بالالالالن ن الالالالحاب  الالالاليا املالالالاله ل مالالالال  ال يالالالالرو 
اا الة -رهاعالا  اإلسالممةة ا ور باليوية ال ي عاليا ا ويالرو  ن  مضالار  يحي رونه 

ولقالي  ،نمرير م  مهافع الا -ا مس  يفة م  احلكوما  العلهانةةاحل بةة وال ع ب ومو 
من ونشالالر العلالالالأ ومبالالالاي  :  بالالاي نفالالالراي مل الالال  عالال  اإلبابةالالالا  مه الالالا الالاليا املالالاله ل ب لقالال 

ونيضالالالا التمةالالالال  علالالالالى عالالاليي بالالالاليوي مالالالال  ، بالالالالن قطاعالالالا  مالالالال  األمالالالالة اإلسالالالمجم ونلامهالالالاله
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 ،اشالالالرة الطويلالالالة وامل ابعالالالة املسالالال هرةاألفالالالراي  كالالال   عالالالياي أ  عالالاليايا  جةالالاليا  مالالال  االالالم  املع
ري ال علةالال  نرالالر  الوا الال  ي ومالالا  لمب عالالاي عالال  األلالالياث السةاسالالةة املعا الالرة لالال  مبجالال

ويثاالالي علالالى  الاليا االجتالالا  ق الالور ، بالالري مالال  احلهايالالة  الالي  الالراب  األعالاليا تالالوفري قالالير م
  ناالالالالر  نالالالالو علة الالالالا نالالالالوا والالالالالي مالالالال  الواجبالالالالا  الشالالالالرعةة و مهالالالالا  واجبالالالالا  ىلالهاالالالالر 

 قام  الا مالذ مالو    ىلمجالذ ن ال  العلالأ علالى فر الة  ا ووجالوب السالعك الك اب والسهة ون
مهالالاله علالالالى األقالالال   كا اج هعالالالح   بشالالالك نوبالالالا   كالالال  القةالالالاجم بالالاله الكريالالالري مالالال   الالالي  الواج

ار الالوي وتضالالافر   ك ن  فالالروض الك ايالالة مالال  الالال علأ وال علالالةأ واحلسالالبة وسالالي لاجالالالا  
ال قرا  واملسامن واألرام  ويالري أ وف ال  اخل الوما  وفال  شالرا هللا و ي الا  احلقالوق 

روض الك ايالالالالالة  قامالالالالة اخلمفالالالالة وار الالالالالاي ويالالالالري كلالالالالك مالالالال  فالالالال  ىل ن الالالالحاهبا والسالالالالعك  ىل
ال  كال  ن  يقالاجم  ال علالى ج الة  -س  ا ح نيلة م  مه ا م ااب  وسالهةا الي-املضةعة 

قام الاله ي جال    الالتري مالال  األمالة بالال  الواجالالب  وب   امللالال جم ولالةا املطلالالو ااالج هالاا وال عالال
مالال  القطاعالالا  مالال    يكالال   قام الاله فةالاله و متمالال  مكالالا  وزمالالا    يشالالرعا   قامالالة مالال  كلالالك 

ة وامل الالالهذ ون الالالحاب املسالالجي وامليرسالالالة وارامعالال يق ممكالالال  سالالذ نطالالالانو اع هالالذ وعلالالالى 
 .امل   ويري كلك

مهالالالا يثاالالالي علالالالى مريالالالري مالالال  ن الالالحاب  الالاليا االجتالالالا  تالالالرك اإلنكالالالار علالالالى املهكالالالرا  الالالالي 
ت بها ا احلكوما  وتهشر ا بن الهالاس مقضالةة احلكالأ بتالري مالا ننال   هللا ومسالا   الالوال  

وال ي ال  ال علال  ب الوفري  ،الو العةة للتالرب وال عبةالة للهبالاي والةا  ونشر الت و ال كرش 
 يالضالالالم  بالالال   ياحلهايالالالة للالالاليعوة فالالالن  الالالاليعوة ت قالالالي  وي  الالالا  كا رن  الهالالالاس يقعالالالو  

 .بعةي نوم  قريب  اال حترك سامها  وم   األمر ال يعهة   كالشرك و 

تضالالالالالال ةأ سالالالالالالةوا  ارهاعالالالالالالا   يه ل املبالتالالالالالة مهالالالالالا يثاالالالالالالي علالالالالالالى ن الالالالالحاب  الالالالالاليا املالالالالالال
 يقالالالالاف  نوفجعلالالالالح عالالالمل املالالالالري  ق لالالاله ، مبهافع الالالالا وباسالالاله ا مةة واإلجحالالالافاإلسالالالم

ي ن  فقالي قلالب األمالة الهالاب  ابحلةالاة بعال  ك ن  مجاعا  ال حوة اإلسالممةة  الك، قلبه
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ومأ مانح  ي  ارهاعالا  اإلسالممةة سالببا  هليايالة الشالباب ، ارسي مله ماا ر احلةاة
 .ييه أ  ىلوالشةوخ والهسا  واألو ا  وعوي أ 

⊥⊥⊥ 
 ة السلفية والتغيريالدعو

، هالالا ال يالالال ا  ن الالالتر بكريالالري مالالال  مه جهالالالاوقبالال  ن  نطالالالرح ت الالوران ي ال تةالالالري نقالالالرر ن  واقع
واألمال  ، ولكال  الواجالب اله الةحة، عها نعلأ ن  يل مها ن  نكو  علةالهون  لالها نبعي 

 الو  -اارجالا  عهالهال  ولالو مالا  سالري  بطةوالا  -ن  يكو  ارهةذ على الطري  املس قةأ  ي
 :اآليت يفهه ل اليعوة السل ةة  ك  تل ة ه ،  يا الطرح  ىلعها اليش ييف

معرفالة هللا أبنا اله و ال اته وال عبالي لاله  اإل ا  مبعانةاله ونرماناله مل الا مال   ىلاليعوة  :َّللاريا
القي الالة  مالال   الالور   يهبالالا وتولةالالي الربوبةالالة واأللو ةالالة والك الالر ابلطالالايو  وباربالالة الشالالرك 

ومالاليا اإل الالا  ، فالالا  وشالالرك احلكالالأ والالالوال  ويالالري كلالالكاواحلييريالالة مالال  شالالرك القبالالور واخلر 
ومالالا ي بالالذ كلالالك مالال  قضالالااي ، االالر والقضالالا  والقالاليرملم كالالة والك الالب والرسالال  والةالالوجم اآلاب

، االتبالاا للسالهة وباربالة البيعالة وحتقةال ،  ال الحابة ومسالا   اإل الا  والك الراالع قالاي ي
املالالالالة والسالالالالري ي وريالالالال  وتقريالالالالر مهالالالالا ل االسالالالال يال  وحتقةالالالال  ال  مةالالالالة عبالالالالاية والقالالالالا  ومع

مالالال   الالاليا علالالالى وفالالال  مالالاله ل ن الالال  ،  األرض يالالالاليعوة و قامالالالة الالالاليي  و عالالالم  ملهالالالة هللا 
 سهة وارهاعة  مجاال  وت  ةم .ال

الطريالال    الوجم الشالام   الك ن ال  يعالوة الرسال  و الكا امل ياإل الا  هبال  ىلنقالرر ن  الاليعوة 
، واي  ي العهالال لالالو ىل األنو ف الاليا املالاله ل  الالو ، و الالحاب ه هللا الالاليش سالالار علةالاله رسالالو 
و الالالاليا املالالاله ل جتالالالالب  ، و واجالالالب بعالالالالي  بالالاليو   الالالاليا الواجالالالب األ والالالاليش ال ي حقالالالال  نش

الالاليعوة  لةالاله بكالال  الطالالرق وتربةالالة الهالالاس علةالاله ابلوسالالا   العامالالة ماخلطبالالة والالاليرس ارالالامذ 
والك الالاب والهشالالرا  العامالالة وقوافالال  الالاليعوة ويالالري كلالالك مالال  الوسالالا   اخلا الالة مالالاليرس 

 .ة واعهوعا  التبوية ويري الهةاخلاص واملعا ي الع
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ا:إِاِالَّطائفةالمل ممةا:نهالااث
 ةقامالالالاع هعالالالة علالالالى   -عهالالالم  مالالال  نجلالالاله-   بالالالاي الطا  الالالة املثمهالالالة املل  مالالالة ابإلسالالالمجم  

ن الا الوقالح ل ح الة   يتةح م  قاليرة والسالاعةة نو فروض الك اية املضةعة وبك  ما 
للاله ا باله ولبالا  لل الري ولر الا  علةاله حتالييريا  - احلالا  ينسباب القيرة فةها تعجال  عهاله 

نالر  ن   بالاي  الي  الطا  الة املثمهالة علالى ماله ل  -ون ةحة للهسلهن وا  هاما بش  أ
ن الالال  السالالالهة وارهاعالالالة والالالالي ب هالالالذ علة الالالا ابقالالالك ن الالال  السالالالهة  الالالو مالالال  ن الالالأ الواجبالالالا  

ن  يكالالالو  نفراي الالالا ي اا الالالة نن سالالال أ يالالالثيو    ىلو الالالي  الطا  الالالة تسالالالعى  ،لالالالواي و واأل
ويتمالالالالالو  ، لعبالالالالالاية والسالالالالاللوك واملعاملالالالالالة واخللالالالالال العقةالالالالالية وا يا  العةهةالالالالالة علالالالالالة أ الواجبالالالال

علالالى  قامالالة ال الالروض الالالي اووبالالح هبالالا     املهضالالبو امهالالا ن الالأ مل  مالالو  ابل عالال،  ا رمالا 
ََُما  ائ ف وووة ا: تعالالالاىلاألمالالة مكالالال  مالالالال علأ وال علالالالةأ قالالالا   وووموَ اغ َ م وووة ام  اُ ووو ْ  ََ ووو ام  انو ف ووو   َََّل  غو ن ووو

َا ووو َُ تو ف قذ ُسي  اَّ هو  وووَماك َوووي  َُ َماَّ ع نذ  َ َلاإ َّ وووَه ُعووو ََُماإ ذ لاس ه  م  ََ اي َّ هُوَموووي ُسيلامو ووو  َ ا الَّووووْ  ال وبالالالة: ] لاح 
يعوتهالالالالا  ك علةالالالاله تقالالالالوجم وبيونالالالاله ت قالالالالي  يوللعلالالالالأ مه لالالالالة اا الالالالة ونمهةالالالالة مالالالالة  ، [122

لل الالالتار ، يكالالو   الاليا األمالالر علالالى مالال  املسالال واي  وي  الالا وان ها  الالا للسالالل  والبالالي ن  
: تعالالاىلقالالا  ، وماحلسالالبة والالاليعوة، سالالا ر قطاعالالا  اع هالالذ يا  والهسالالا  و والكبالار للرجالال

ووو  ا الََُّ َم    َ ََ  اِّ وو ووو  َ اي او موَ  ْ َعووُ ي   ََّ ُموووُ ي  اْل  َيَ  ََ ووَي اي  ال َ  اإ ىل  وووَمُ َماُرمذووة اا وووَوُِّ ام  ََ ي ََّووت ُ 
َ  ا اُهوووُمالََُّ َفن ُحووو ة  الالاليا البالالالاب مالالال  مراعالالالا يوالبالالالي ، [104آ  عهالالالرا : ] ي ُريَّ ئ وووك 

ومالواجبالا  االج هاعةالة مال  ، مالا كمالر باله الشالريعة وعلالى مة ا الاوامل اسي وف   امل احل
سالالي لاجالالا  ال قالالرا  واملسالالامن ورعايالالة الة الالامى ولالالث األيهةالالا  علالالى ال مالالاة وال الاليقة 

  ىلوعةالاية املر الى ويعالو أ ، الك الاب والسالهة ياراج ا على ما جالا    ين  أ و اومع
تبالالالالاا ارهالالالالا   وال ع يالالالالة ي امل الالالالا ب ويالالالالة بالالالالن املسالالالاللهن مالالالال  الالالالالرواب  األاو لةالالالالا  ا، هللا

 بالالالالاي ناالالالالاجم املالالالالا    ىل ومالسالالالالعك، فالالالالراح ويالالالالري كلالالالالكاأل يو جابالالالالة الالالالاليعوا  وال  هوالالالالة 
ومالاليا تربةالالة األمالالة ، ة وسالالا ر املعالالامم  ا رمالالةاإلسالالممك إلبعالالاي الهالالاس عالال  الالالراب والريبالال

، ع الأ علالة أ و الة أ عال  ال  رقالةومج ن ال  العلالأ ماله أ  ىلعلى روح ارهاعة بالري الهالاس 
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نسالالالبابه   ىل والسالالالعك ومالاليا  قامالالالة ار الالاي ي سالالالبة  هللا واملالالالا وجالالي  مقوماتالالاله وشالالرووه
مالال  نعاالالأ الواجبالالا    الالو املسالاللهو  ي نفتانسالال ا  مالالريم   هفهالالا تعلهالال، عهالالي العجالال  عهالاله

ن الالال    ىلالشالالالرا بالالالري مالالالواري الهالالال اا   ىلومالالاليلك تعلالالالةأ الهالالالاس لالالال وجم ال حالالالامأ  ،والقالالالراب 
مال  مكالا  ل ال  اخل الوما  وفال    ي باي أ   ىل والسعك علأ اليي  بب وجوي أال

و الالالالي  ويري الالالا مالالال  فالالالالروض ،  عالالالال  القالالالوانن الو الالالةعة الطايوتةالالالةالك الالالاب والسالالالهة بعةالالاليا  
نوا و اكالالال  للهسالالاللهن  كا اج هعالالالوا وتعالالالالالك ايالالالة منقامالالالة ارهالالالذ وارهاعالالالا  واألعةالالالالاي  

َ دي تو ع وا: على  قام  ا مها نمر أ رهبأ فقالا  َقو َلاِّ ن وُالََّومث ْ اي لَّتوذ   ن [2املا الية: ] ي ُن
موا و اومالا قال، مال  يالري م سالية وال مضالرة إبك  هللا  يقوموا أب العاف مالا يقومالو  باله اآل

 .ج وا عهه فن  الطاعة سبب للطاعا به م  احل  ما  سببا  ل هكن هللا هلأ مما ع

ا:ا هفهةالَّت  ني:اثَّ الا
را لة اإلسالمجم بعالي كلالك فالهح  ال نوجالب علالى هللا نماليو  ونما  اية املطاف ومة  تقاجم
بالال  قالالالي قالالو هللا علةهالالا مالال  ق الالالو ، وا نالالاله ال سالالبة  سالالمعةهالالا  نع قالالي ل هة الاله ول ومالاله ون

ووَنم اُلا: تعالالاىلقالالا  ،  الالأ بيعوتالاله ابحلكهالالة والبةالالا ورسالالله مالال  آمالال  قومالاله مل ننبةا الاله ي ر َسل 
ار َياا ز اُوي  ااإ ىل ا توذاا،م ئ ة ار ََّف  َلاغ    وني اغ آ م ُم اح  ، [148، 147ال الافا : ] َعم واُهَماإ ىل 

وقالي  ،تبالاع أ  ونأبياليش الرسال نوومه أ م  ن ر  هللا إب مك نعيا ه بقارعة م  عهالي  
ف الالالالال   هللا علةالالالاله املييهالالالالالة ، ضالالالالا   الالالالي  األمالالالالالور ني سالالالالرية نبةهالالالالالا ي تعالالالالالاىلجعالالالال  سالالالالبحانه و 

مكالة مهالا فال   علةاله   ،ي  والةه  ومريالريا مال  ج يالرة العالربالبحر وميا ف   علةه ،  ابلقرآ
والشالالالالالاجم وم الالالالالر ويري الالالالالا ابلسالالالالالها   وفالالالالال   علالالالالالى ن الالالالالحابه العالالالالالراق ومالالالالالا ورا   ، ابلسالالالالالها 
مال  هللا ووعالي ياي اله حتقةال   ن مهالةفال هك، لا  وله احلهي سبحانه على م ، ميلك

واله الر مالال   واألاالي ابألسالالباب املقاليورة لهالالا واجالب علةهالالا -مالالةلل الري ولأل-العبوييالة م 
ا :تعاىلقا  ، ابعهي هللا ال ابألسب َلالَّصذوا   اَّلل  نُو وَمُ َماي ِّ    َلام  ا  م ُم  َ ُالَّذي ا ي ِّ و الّلِلذ

َُُما اووومو   ِ ُوووَما  ُ ا َذ َماي َّ ُه   ْ وووم   َ امو وووَبن  ََ ووو ام   َ الَّذوووي ا ن ف  َِ ووواالَلوووت  ا     الَف َسأ  ََُماح  ن ف موذ َِ َّ ه َسوووت 
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و ا و َعوو اخ  ََ و ََُمام  َّ موذ ُوَماي َّ هُوب ووْ   ُ ئلاالَّذي أالسَت ض وُا وهوَ اا  َ  اش  اُاَ و  ُ  اَّل  َمار َمملواااو َعبُوُوين     َ غ  ََ
َ  ا وُق اُهوُمالََّف ال  اغ ُأيَّ ئ وك  اذ َّ وك  ا و َعو  ا  ف    ََ ي َّ ق وَوا: وقالا  سالبحانه، [55الهالور: ] ي م 

َ  ا ِ أ الَّصذووا  ُ وووااِّ ب وووا  َ اا   دُو ا و َعوووو الَّوويْ َ   ار  ذالَف َسأ  ََ وو َس ام  الَّزذ ُووو م ووااح  بوَ تو     [ : األنبةالالالا
و  ُلاِّ ن وُا: وقا  سالبحانه، [105  َ اَّ ُهَ  ال َ وظْ   َ او  ِ ُوو داي  َُ َّ ُ اْل  الَّذي أار َسل   اس ُلو  َ ُه

َ  ا ا    ل الََُّ َ   ُ  اُ نْ   اي َّ ََ  َ ا  .[33ال وبة: ] لَّوْ 
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