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 االسالمية الوحدة

 أمهيتها. أهدافها. منهجها

 الثانية( احللقة(

 العابدين زين سرور حممد

 الواحدة األمة حدود

 علذ  قاصذرة هذ  هذ  إليهذا ابالنتسذا  وعذال جذ  هللا شذرففنا األمذة هذه 

 هللا صذل  حممذد نبينذا يبعثه آمن مسلم ك  تشم  العر .. أم املسلمني
 وأعم؟! كذل من أمش  ه  وسلم... أم عليه

 الرسذ  أيهذا الكرميذة  ))ا اآليذة حسذمتها األسذللة هذه  علذ  اإلجابذة إن

 أمتكم هه  وإن .عليم تعملون مبا إين صاحلا   واعملوا الطيبات من كلوا

 (.52-51فاتقون(( )املؤمنون ربكم وأان واحدة أمة

 ولذو،  قصذ   إبذراهيم  وتعذاى سذباانه هللا قذ  األنبيذا  سذورة ويف

 الكفذ   وذي وإدريس  وإمساعي   وأيو   وسليمان  ود ودا وإساق 

 خذتم مث السذالم  عليهم عيس  وابنها عمران ابنة ومرمي وزكرا  ويونس 

 ربكذم وأان واحذدة أمذة أمذتكم هذه  تعذاى  )إن بقولذه عذنهم احلذدي 

 (.92فاعبدون( )األنبيا /

 اجملتمع لدينا وهو امللة  مبعىن هنا األمة هه  هللا  )إن رمحه القامس  قال

 جيتمذع ديذن علذ  أمذة(( أي عل  آاب ان وجدان قوله  ))إان يف كما عليه 

 كافة.  للناس عليه.. واخلطا 
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 هللا ورسذ  األنبيذا  مجيذع أن أي خمتلفذة  غذر يعذي( واحذدة وقولذه  )أمذة
 مذن كثذر مارجاذه هذو املعذىن هبها واحد.. واألمة ودين واحدة ملة عل 

 الطيبذات مذن كلذوا الرسذ  أيهذا آيذة  )ا ويف  اآليذة هذه  يف املفسذرين

 وأان واحذدة أمذة أمذتكم هذه  علذيم. وإن تعملذون مبذا إين صذاحلا   واعملذوا

 1فاتقون(  ربكم

 وله   يبغون   هللا دين تعاى  ))أفغر قال اإلسالم  الواحدة األمة هه  ودين

 ابهلل اآمنف  ق   يرجعون  وإليه وك رها   طوعا   واألرض السموات يف من أسلم  

 ويعقذو  وإسذاا  وإمساعيذ  إبذراهيم علذ  أنذلل ومذا علينذا أنذلل ومذا

 أحذد بذني نفذر  ال رهبذم مذن والنبيذون وعيسذ  موس  أويت وما واألسبا،

 وهذو منه يقب  فلن دينا   اإلسالم غر يبتغ مسلمون. ومن له وحنن منهم

 (.85-83عمران/ اخلاسرين(( )آل من اآلخرة يف

 إال الكتذا  أوتوا الهين اختلف وما اإلسالم   هللا ندع الدين وقال  ))إن

 سذريع هللا فذنن هللا آبات يكفذر ومذن بينهم بغيا   العلم جا هم ما بعد من

 (.19عمران/  احلسا (( )آل

اإلسذالم(  هذها  هللا عنذد الذدين تعذاى  )إن قوله تفسر يف كثر ابن وقال
 وهذو اإلسذالم  سذو  دأحذ مذن يقبلذه عند  دين ال أبنه تعاى منه )إخبار

 هللا صل  مبامد ختموا حىت حني ك  من به هللا بعثهم فيما الرس  اتباع
ّ   الهي وسلم عليه ّّ  هللا صذل  حممذد جهذة من إال إليه الطر  مجيع سّد
 عل  بدين وسلم عليه هللا صل  حممد بعثة بعد هللا لق  فمن وسلم عليه

                                                
 التصرف من ش   مع قوله نقلت  11/4307القامس    الدين مجال حممد العالمة أتليف القامس   تفسر -  1
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 دينذا   اإلسذالم غذر بتذغي تعذاى  )ومذن قال كما مبتقب  فليس شريعته غر

 املتقبذ  الذدين ابحنصذار خمذاا   اآليذة هذه  يف وقذال منذه( اآليذة  يقبذ  فلذن

 .2اإلسالم( اهذ  يف عند 

 سألتكم فما توليتم تعاى  )فنن قومه. قال خماطبا   السالم عليه نوح وقال

املسذلمني(  مذن أكذون أن وأمذرت هللا علذ  إال أجذري إن أجذر مذن
 (.72)يونس/

 وإمساعيذ  البيت من القواعد إبراهيم يرفع إبراهيم  )وإذ عن اىتع وقال

 ومذن لذك مسذلمني واجعلنذا العليم. ربنذا السميع أنت إنك منا تقب  ربنا

 التذوا  أنذت إنذك علينذا وتذ  مناسذكنا وأران لذك مسذلمة أمذة ذريتنذا

 (.128-127الرحيم( )البقرة/ 

 من وعلمتي لكامل من آتيتي قد يوسف  )ر  الصديق عن تعاى وقال

 واآلخذرة الذدنيا يف وليّذ  انذت واألرض السذموات فاطر األحادي  أتوي 

 (.101ابلصاحلني( )يوسف/ وأحلقي مسلما   توفي

 آمنتم كنتم إن قوم ا موس  السالم  )وقال عليه موس  عن تعاى وقال

 (.840مسلمني( )يوسف/ كنتم إن توكلوا فعليه ابهلل

 آبات آمنذا أن إال منذا تنقم مبوس   )وما نواآم الهين السارة عن وقال

 (.126مسلمني( )األعراف/  وتوفنا صاا   علينا أفرغ ربنا جا تنا ملا ربنا

 أال .الذرحيم الذرمحن هللا بسذم وإنذه سذليمان مذن سذليمان  )إنذه عن وقال

 (.31-30مسلمني( )النم /  وأتوين عل  تعلوا

                                                
 احلليب البايب مطبعة 1/354كثر   ابن تفسر -  2
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 ر  هلل سليمان مع وأسلمت نفس  ظلمت إين بلقيس  )ر  عن وقال

 (.440العاملني( )النم /

 هبا حيكم ونور هد  فيها التوراة أنللنا إسرائي   )إان بي أنبيا  عن وقال

 (.44هادوا( )املائدة/ للهين أسلموا الهين النبيون

 وبرسذوي يب آمنذوا أن احلذواريني إى أوحيذت احلذواريني  )وإذا عذن وقذال

 (.11املائدة/مسلمون( ) أبان واشهد آمنا قالوا

 الناس أوى وسلم  )أان عليه هللا صل  هللا رسول قال قال هريرة أيب وعن

 شذىت أمهاهتم ِلع الٍ   إخوة واألنبيا  واآلخرة  الدنيا يف مرمي ابن بعيس 

 .3واحد( ودينهم

 أن وأصله الضرائر املهملة بفتح لعالت( والعالت إخوة قوله  )واألنبيا 

 بعذد الشذر  منهذا. والعلذ  عذ  كأنذه أخذر  تذلو  مث امذرأة تذلو  مذن

 شذىت.. ومعذىن وأمهذاهتم األ  مذن اإلخذوة :العذالت وأوالد الشذر  

 .الشرائع فروع اختلفت وإن التوحيد وهو واحد دينهم أص  أن احلدي 

 سذباانه هللا ألن النسذ  يف إخذوة هللا فأنبيذا  الذدين اخذوة عذن وفضذال

 مذن كذان إال السذالم عليذه نذوح عثذةب بعذد نبيذا   وال رسذوال   يرسذ  مل وتعاى

 السذما  مذن ينذلل مل الذرمحن خليذ  السذالم عليذه إبذراهيم وكذهلك ذريتذه 

سذاللته  مذن وهذو إال بعذد  مذن بشذر إى أوحذ  وال رسوال   أرس  وال كتااب  
4. 

                                                
الباري   فتح. السالم عليهما مرمي بن عيس  نلول اب  األنبيا   أحادي  كتا  صاياه  يف البخاري روا  -  3
 احلليب البايب  7/301
 4/316احلديد   سورة ثر ك ابن تفسر -  4
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 علذ  عمذران وآل إبذراهيم وآل ونوحذا   آدم اصذطف  هللا تعذاى  )إن قذال

 (.34-33عمران/ عليم( )آل يعمس وهللا بعض ها العاملني. ذرية

والكتذا (  النبذوة ذريتهمذا يف وجعلنذا وإبذراهيم نوحذا   أرسذلنا وقال  )ولقذد
 (.26)احلديد/

 ومذن قبذ  من هدينا ونوحا   هدينا كال   ويعقو  إساق له وقال  )ووهبنا

 جنذلي وكذهلك وهذارون وموسذ  ويوسذف وأيذو  وسذليمان داود ذريتذه

 وإمساعيذ  .الصذاحلني مذن كذ  وإليذاس وعيسذ  وحيذى وزكذرا .احملسذنني

 وذراهتذم آابئهذم ومذن العذاملني علذ  فضذلنا ولوطذاوكال ويذونس واليسذع  

 (.87-84مستقيم( )األنعام/ صرا، إى وهديناهم واجتبيناهم وإخواهنم

 ورأيذت وسذلم  )... عليذه هللا صذل  هللا رسذول قذال اإلسرا  حدي  ويف

 ..( )روا  مسلم(.ولد . أشبه وأان السالم  عليه إبراهيم

 من بك اإلسرا   )مرحبا   يوم وسلم عليهما هللا صل  حملمد إبراهيم وقال

 ومسلم(. البخاري ونيب...( )روا  ابن

 الواحذدة األمذة قذادة وهذم واحذد  ونسذبهم واحذد  هللا أنبيذا  فدين وإذن

 يشذا  مذن يؤتيذه هللا فضذ  تعذاى  )ذلذك قذال .العظيم الفض  هو وذلك

 (.40العظيم( )اجلمعة/ ض الف ذو وهللا
 هللا أن يعرفذون كذانوا مجيعذا   والرسذ  األنبيذا  أن العجيبذة هللا حكذم ومذن

 ميثذا  هللا أخذه تعذاى  )وإذ وسذلم. قذال عليذه هللا صذل  حممذدا   سذيبع 

 معكذم ملذا مصذد  رسذول جا كم مث وحكمة كتا  من اتيتكم ملا النبيني
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 أقذرران قذالوا إصذري ذلذك لذ ع وأخذهم أأقذررم قذال ولتنصذرنه به لتؤمنن

 (.81عمران/  الشاهدين( )آل من معكم وأان فاشهدوا قال

 .له أخه الهي األمر من منع   ألنه إصرا   العهد فسم  واإلصر  الثق  

 السذلف  مذا مذن وغذر  عبذاس ابذن تيميذة  )قذال ابذن اإلسذالم شذي  قال

 بذه ليذؤمنن حذ  وهذو حممذد بعذ  لذلن امليثا  عليه أخه إال نبيا   هللا بع 

 أحيذا  وهذم حممذد بعذ  لذلن أمتذه عل  امليثا  أيخه أن وأمر  ولينصرنه 

 تعذاى  )وإذ قولذه فذنن قذالوا  مذا علذ  تذدل ولينصذرنه. وااليذة بذه ليذؤمنن

 كتذا  مذن آتيذتكم )ملذا النبيذني مجيذع النبيذني( يتنذاول ميثذا  هللا أخذه

 ه(. وبعذدولتنصذرن بذه لتذؤمنن معكذم ملذا مصد  رسول جا كم مث وحكمة

بذه(  تعاى  ) لتذؤمنن قوله يف الالم موضع عن اإلسالم لشي  طوي  كالم
 من حممدا   أدرك من أن عل  ذلك بقوله  فدل اآلية هه  عن حديثه ختم

 مبامذد يذؤمن أن فعليذه وحكمذة كتذا  معذه كذان وإن وأتبذاعهم األنبيذا 

 رسذول جذا كم مث وحكمذة كتذا  مذن آتيذتكم قذال  )ملذا كمذا وينصذر 

 امليثذا  هبذها األنبيذا  أقذر ولتنصذرنه( . وقذد بذه لتذؤمنن معكذم ملذا د مص

 إصذري ذلذك علذ  وأخذهم تعاى  )أأقررم قال كما به عليهم هللا وشهد

 .5الشاهدين( )اهذ  من معكم وأان فاشهدوا قال أقرران قالوا

 وسلم عليه هللا صل  حممدا   سيبع  هللا أن يعرفون األنبيا  كان لقد حقا  

 وأتييذد .. نصذرته علذ  هللا وعاهذدوا  السذنني  آبالف أمذه تلذد  أن قبذ 

 إليه؟! وحتدثوا إليهم فتادث مشاهدة رأو  ه  ولكن

                                                
 القاهرة األنصار  دار اجلليند  السيد حممد الدكتور مجع  2/99تيمية   ابن اإلسالم الشي  التفسر  دقائق -  5
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 إلذيهم  وحتذدث واملعذرا   اإلسذرا  ليلذة مشذاهدة رأو  واجلذوا   نعذم

 وسلم عليه هللا صل  وأخا املقدس  بيت يف إمامهم وكان إليه  وحتدثوا

 ومن أوصافهم وذكر ب  وبينهم بينه جر  ما معليه هللا رضوان أصاابه

 .أصاابه من يشبهون

 وحسذبنا شذ    كذ  علذ  قذادر وهللا املعجلات  من املبارك اللقا  وهها

 .وواضاة اثبتة حدوثه عل  والسنة الكتا  من األدلة أن

 األنبيذا  خذام بعثذة بعد - كثر ابن قال كما - وعال ج  هللا سد ولقد

 عليه هللا صل  حممد جهة من إال إليه الطر  مجيع وسلم عليه هللا صل 

 :يل  ما منها خنتار كثرة  ذلك عل  واألدلة وسلم 

 يف وهذو منذه يقبذ  فلذن دينذا   اإلسذالم غذر يبتذغ تعذاى  )ومذن قولذه -1
 (.85عمران/ اخلاسرين( )آل من اآلخرة
 وداخلهذا اندرسذت  قذد السذابقة لذددان الصذاياة املعذامل كانذت وإذا

 التذوراة  نصذو  غذروا قذد اليهذود كذان األواثن.. وإذا وعبذادة شذركال

 لفهذم الوحيذد الطريذق أصذبح فقذد اإلجنيذ   نصذو  النصذار  وغذر

 .وسلم عليه هللا صل  حممد به جا  مبا التمسك به والعم  اإلسالم
 اللمذان آخذر يف نلولذه عنذد مذرمي بن عيس  املسيح يفعله عم  أول -2

 مأمومذا   ويصذل  والسذنة  الكتذا  وحتكذيم نليذر اخل وقتذ  الصلي  كسر

 .6 - السالم عليه املهدي أي - املسلمني إبمام

                                                
 السالم عليه عيس  نلول اب  الفنت  كتا  مسلم  صايح انظر -  6
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 مذن جوامذع رأ  عنذدما وسذلم عليذه هللا صذل  هللا رسذول وجذه تغذر -3

 نفسذ  لذه  )والذهي وقال عنه هللا رض  اخلطا  ابن عمر أبيدي التوراة

 وتركتمذوين اتبعتمذو  مث السذالم عليذه موسذ  فذيكم أصذبح لذو بيذد 

 إال لذه حذ  مذا أظهركم بني حيا   موس  كان رواية  )لو ويف لضللتم...( 

 .7يتبعي(  أن

 ويستعرض الكرمي  القرآن يرت  وهو املؤمن قل  هبا ميتلئ غريبة مشاعر

 الواحدة األمة هه  قادة - هللا أنبيا  سر جوارحه ومجيع وعواطفه بعقله

 يوسذف إلقذا  إى تشذر الذي الكرميذة اآليذة علذ  مرف  فنذا أقوامهم  مع -

 إليذه  النذاس أقر  من الفىت هها أبن شعور انتابه اجل  يف السالم عليه

 رواد   أشذكال ويعذرف يعرفذه  عنذه بعيذد غذر اجلذ  هذها أبن وأحذس

 يعقذو . قذال قذول يتلذو وهو ابلدمع عينا  وتنسا  وعاداهتم  وأحواهلم

 احل لن من عينا  وابيضت وسفي عل  أسف  ا وقال عنهم تعاى  )وتوى

 (.84كظيم( )يوسف/ فهو

 التفذت الذي الطيبذة الطذاهرة ابلنخبذة قلبذه تعلذق الطوفذان قصذة قذرأ وإذا

 سفينته... يف السالم عليه نوح حول

  - جدا   صغر حيوان وهو -قصة )الوز غ(  نهكر أن هنا املفيد ومن
 يذنف  كذان ألنذه الذوزغ بقتذ  وسذلم عليذه هللا صذل  هللا رسذول أمذران لقذد

 تقتذ  عنهذا هللا رضذ  عائشذة وكانذت السذالم  عليذه إبذراهيم علذ  النذار

                                                
 وانظر  4/265و 3/470املسند   انظر. عنه هللا رض  اثبت بن هللا عبد إى سند  يف محدأ اإلمام روا  -  7

  مث(177)املشكاة  يف إليها أشرت طر  وله حسن حدي   األلباين وقال عاصم  أليب 1/27السنة  كتا 

 (.1589)اإلروا   يف بعضها خرجت
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 إال عنه تطفئ كلها الدوا  جعلت النار يف ألق  ملا إبراهيم ألن األوزاغ

 .8عليه  ينفخها جع  فننه الوزغ 

 اتباعه؟!  ورزقتنا إليه هديتنا الدين هها عظيم دين أي ر  ا )سباانك

 أفراد ؟! بني اإلسالم أوجدها الي املشاركة تلك انيةوجد مشاركة أية

 كذان ألنه قتله إى سارعوا وزغا   املسلمون رأ  وكلما السنني آالف منه

 لك  عدو إبراهيم عدو السالم. وألن عليه إبراهيم أبينا عل  النار ينف 

 ومذن  األرض هللا يبعذ  حذىت ذلذك علذ  املسذلمون مسذلم... وسذيبق 

 صذغرة حيذواانت كذانوا ولذو هللا أعذدا  مذع مصذاحلة الو  ود فذال عليهذا 

 .كاألوزاغ

 يف صذغر فذىت رأ  فلذو وعذامتهم  املسذلمني خاصذة يعرفها الوزغ وقضية
 كان أنه منهم ومسع يقتلونه أهله رأ  ألنه قتله إى لسارع وزغا   انئية قرية

 .9السالم( عليه الرمحن خلي  عل  النار ينف 

 فهذو للذوزغ  كراهيتذه مذن أشد الكفر والضاللة ألساطني املسلم وكراهية

 كذالنمرود :الكذرمي القذرآن يف ذكذر  ورد متجذا طذاغوت كذ  ميقذت

 بذن هللا وعبذد هلذ   وأيب نذوح  وابذن وزوجذة لذو،  وقذارون  وفرعذون 

 وجهذه هتلذ  (األرض وبذدار  بذه تعذاى  )فخسذفنا قولذه قذرأ ايب... فذنذا

 ال مفسذد طذاغوت بكذ  رضاأل خيسذف أن ربه وسأل والبشر   ابلفرح
 اآلخذر واليذوم ابهلل يؤمنذون قومذا   جتد تعاى  )ال احلسا . قال بيوم يؤمن

                                                
 .ماجة وابن والنسائ   ومسلم  البخاري روا  الوزغ حي  -  8
 (.هللا إى الدعوة يف األنبيا  منهج) كتايب عل  فيها اعتمدت البا  هها يف ذكرته ما وبعض الوزغ قصة -  9
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 أو إخواهنم أو أبنا هم أو آاب هم كانوا ولو ورسوله  هللا حاد من يوادون

 عشرهتم( 
 (.22)اجملادلة/ 

 من ألنه للكافر احل  من ذرة مثقال املؤمن قل  يف يكون ان ينبغ  فال

 أال الشيطان حل  وحلبه  )أوللك للشيطان عدو وهو لشيطان ا حل 

 (.19اخلاسرون( )اجملادلة/ هم الشيطان حل  إن

 

 :النتائج

 مذن فهو ذلك عل  ومات به  فآمن هللا أنبيا  من نبيا   لق  من ك  -1

 هللا يتذول تعذاى  )ومذن هللا. قذال حذل  ومذن الواحذدة  اإلسذالمية األمذة
 (.56الغالبون( )املائدة/ هم هللا حل  ننف آمنوا والهين ورسوله

 (.22املفلاون( )اجملادلة هم هللا حل  إن أال هللا حل  وقال  )أوللك

 :العظيم احلل  هها أعضا  ومن

 .السفينة يف معه ركبوا الهين السالم عليه نوح قوم -

 عليذه إبذراهيم الذرمحن خليذ  إليذه دعذاهم مبذا آمنذوا الهين القلي  النفر -

 .العرا  أرض من معه وهاجروا السالم 

 .إسرائي  بي من إميانه يكتم كان الهي الرج  -

 .فرعون وامرأة بلقيس -

 .وموس  هارون بر  آمنوا الهين السارة -

 .السالم عليه عيس  حواريو -
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 .وسلم عليه هللا صل  رسولنا أصاا  -

 

 :الداعية أخ 

 عليذه آدم أبوان نكا ولقد القدم  يف موغ  إليه تنتس  الهي احلل  إن

 اعدا  اجتمع ولو رايته  يرفع البسيطة هه  ظهر عل  رج  أول السالم

 من يتمكنوا أو مد  يوقفوا أن يستطيعوا فلن واحد صعيد عل  اإلسالم

 علذ  شذاهد خذر )والتذاري  ومذرات مذرات اجتمعذوا عليذه.. وقذد القضا 

 وعذال جذ  هللا فذأخلاهم طاقذاهتم كذ  وسذخروا مهمهذم  ذلذك( وشذاهوا

 فذال اجلانذ  مرهذو  قذوا أخذ  ا حلبذك وبقذ  يعتا  ملن عاة وجعلهم

 .هللا رمحة من تقنط وال حتلن

 تتعصذ  أن إاك وإاك ومشذاعرك  بتصذوراتك عامليذا   الداعية  كذن اخ 

 عمذر هذ  زمنيذة لفذةة أو غذرهم  دون الذدعاة إخوانذك مذن جملموعذة

 .القدمي التاري  هها وتتناس  مجاعتك 

 فكذ  ضذيقة  جغرافيذة لبقعذة أو لقذوم أو جلنس تتعص  أن أخ  ا إاك

 - وصابه اله وعل  عليه هللا صل  - وأصاابه هللا برسول تتأس  مجاعة
 مسذلم وكذ  بلذدك  هذو ابإلسذالم شذعبه يذدين بلذد وكذ  مجاعتذك  هذ 

 :قال من هللا ورحم املعمورة  هه  يف مكان أقص  من كان ولو أخوك

 الثرا أطأ مبخمص  يها        وكدتوت شرفا   زادين ومما

 نبيا   ي أمحد صرت ا عبادي      وأن قول حتت دخوي
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 مذن إال اخلر ال يرون صغرة جلماعات يتعصبون الهين أنفسهم فلراجع

 أتابها معاملة يعاملونه أو إليها اإلنضمام يرفض من ك  ويعادون خالهلا 

 .اإلسالمية اآلدا 

 وسذلم  عليذه هللا صذل  رسذولنا إى انتهذت احذدةالو  األمذة قيذادة إن -2

 الذهي هذو وعذال ج  وهللا تفارقهم  ال فيهم ابقية وه  ..بعد  أمته وإى

 الصذالة أفضذ  وعلذيهم عليذه - لدنبيذا  إمامذا   ليكون أنبيائه خام اختار

 .والدنيا الدين ألمور شاملة اإلمامة وهه    - والتسليم

 حل  من البشرية قيادة اسةدوا إذا إال ومالي املسلمني أمور تستقيم وال

 .شىت ومجاعات أمم إى الواحدة األمة تتاول أن جيوز الشيطان.. وال

 حنذن تعاى  )إان األمة. قال هه  دين حبفظ وتعاى سباانه هللا تعهد -3

 تذركتكم وسلم  )لقذد عليه هللا صل  وقال حلافظون(  له وإان الهكر نللنا

 .10هالك(  إال عنها بعدي يليغ ال كنهارها  لهالي البيضا   مث  عل 

 إقامذة - الواحذدة األمذة ورواد قذادة - هللا أنبيذا  هذدف كذان ولقذد -4

 وص  ما الدين من لكم تعاى  )شرع فيه. قال االختالف وعدم هللا دين

 أن وعيسذ  وموسذ  إبذراهيم بذه وصذينا وما إليك  أوحينا والهي نوحا   به

 هللا إليذه  تذدعوهم مذا املشذركني كذا علذ  فيذه قذواتتفر  وال الذدين أقيمذوا
 (.13يني ( )الشوري/ من إليه ويهدي يشا  من إليه جيتيب

 الرابنيذة الوصذية هبذه  متسذكوا إذا إال اليذوم املسذلمني أحذوال تتغذر ولذن

 .اخلالدة

                                                
 1/27الشيباين   عاصم أليب السنة  كتا انظر صايح  احلدي  -  10
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 إمنا املؤمنون إخوة 

 قال تعاى 

)وإن طائفتذذان مذذن املذذؤمنني اقتتلذذوا فأصذذلاوا بينهمذذا  فذذنن بغذذت إحذذدامها 
علذذذ  األخذذذر  فقذذذاتلوا الذذذي تبغذذذ  حذذذىت تفذذذ   إى أمذذذر هللا  فذذذنن فذذذا ت 
فأصذذلاوا بينهمذذا ابلعذذدل وأقسذذطوا إن هللا حيذذ  املقسذذطني  إمنذذا املؤمنذذون 

-8اوا بذني أخذويكم واتقذوا هللا لعلكذم ترمحذون( )احلجذرات/ إخوة فأصل
10.) 

يقذذول تعذذاى آمذذرا  ابإلصذذالح بذذني الفلتذذني البذذاغيتني بعضذذهم علذذ  بعذذض  
)وإن طائفتذذذان مذذذن املذذذؤمنني اقتتلذذذوا فأصذذذلاوا بينهمذذذا( فسذذذماهم مذذذؤمنني 
وإخذذوة مذذع االقتتذذال.. كمذذا أمذذر تعذذاى بقتذذال الفلذذة الباغيذذة حذذىت ترجذذع إى 

 ورسذذوله  فذذنن رجعذذت فذذاحكموا بينهمذذا ابلعذذدل وال حتذذابوا طائفذذة أمذذر هللا
 عل  أخر   واعلموا أن هللا حي  الهين حيكمون ابلعدل.

 وقال تعاى 

 )فاتقوا هللا وأصلاوا ذات بينكم وأطيعوا هللا ورسوله إن كنتم مؤمنني(

 (.1)األنفال/

  عليذه  وك  مسلم يتدبر هه  اآلات يعلذم إن إصذالح ذات البذني واجذ
فذذال ينبغذذ  لذذه اليذذوم أن يتقذذاعس عذذن أدا  هذذها الواجذذ  وهذذو يذذر  بعينذذه 

 هه  الصومات بني الدعاة واجلماعات اإلسالمية.
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كما أنه ال ينبغ  له أن يقب  وجهة نظر طرف دون أن يسمع وجهذة نظذر 
الطرف اآلخر  وإن زعم أنه يثق بصد  اجلهذة الذي مسذع رأيهذا  وعليذه أن 

دعاة اآلخذرين وإخوانذه  ورمبذذا كذان احلذق معهذم.. وأمامذذه ال يتجاهذ  أن الذ
إن أراد العدل منهج علما  اجلذرح والتعذدي  ومذوقفهم مذن أقذوال العلمذا  

 املتخاصمني.

ومن إصالح ذات البني مواجهة ك  مغتا  أثيم مبا يصذلاه  وحيذول بينذه 
وبذذذني نشذذذر افةا اتذذذه بذذذني النذذذاس... ولذذذو وجذذذد املغتذذذابون النمذذذامون مذذذن 

د  هلم  ويشة، عليهم مواجهتهم ابلهين أيكلذون حلذومهم حل سذمت  يتص
 كثر من املشكالت املستعصية عل  احل .

 واإلخوة بني املؤمنني تستوج  املواالة. قال تعاى 

)املؤمنون واملؤمنات  بعضذهم أوليذا   بعذض أيمذرون ابملعذروف  وينهذون عذن 
هللا ورسذذوله  أوللذذك املنكذذر  ويقيمذذون الصذذالة ويؤتذذون اللكذذاة  ويطيعذذون 

 (.71سرمحهم هللا إن هللا عليل حكيم( )التوبة/

أي يتناصذذذذرون ويتعاضذذذذدون  ويتواصذذذذون ابحلذذذذق ويتواصذذذذون ابلصذذذذا  وال 
 يستطيع أعدا  هللا إخةا  صفوفهم الهنا كالبنيان املرصو .

 قال تعاى 

)إن هللا حيذذذذ  الذذذذهين يقذذذذاتلون يف سذذذذبيله صذذذذفا  كذذذذأهنم بنيذذذذان مرصذذذذو ( 
 (.4)الصف/

 

 ولكن هللا ألف بينهم 
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 قال تعاى 

)هذو الذذهي أيذذدك بنصذذر  وابملذذؤمنني. وألذف بذذني قلذذوهبم  لذذو أنفقذذت مذذا يف 
األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم ولكن هللا ألف بيذنهم إنذه عليذل حكذيم( 

 (.63-62األنفال/  (

)هو الهي أيدك بنصر   وابملؤمنني وألف بني قلوهبم(  أي مجعها عل   -
 ان بك  وعل  طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك.اإلمي

)ولو انفقذت مذا يف األرض مجيعذا مذا ألفذت بذني قلذوهبم ولكذن هللا الذف  -
 بينهم(  

 ق  ابن جرير 

)لذذذو أنفقذذذت ا حممذذذد مذذذا يف األرض مجيعذذذا  مذذذن ذهذذذ  وور  وعذذذرض  مذذذا 
مجعذت أنذذت بذني قلذذوهبم حبيلذذك  ولكذن هللا مجعهذذا علذ  اهلذذد   فائتلفذذت 

من هللا لك وأتييذدا  منذه  ومعونذة علذ  عذدوك... والذهي  واجتمعت تقوية
فع  ذلك  وسببه لك  حىت صاروا لك أعذواان  وأنصذارا  ويذد  واحذدة علذ  
من بغاك سو ا  هو الهين إن رام عدو منك مراما  يكفيك كيد   وينصذرك 

 عليه  فثق به وامض ألمر   وتوك  عليه(.

 وعن ابن عباس قال 

النعمذذة لتكفذذر  وإن هللا اذا قذذار  بذذني القلذذو  مل )إن الذرحم لتقطذذع  وإن 
يلحلحها مث قرأ  )لو أنفقت ما يف األرض مجيعا  ما ألفت بني قلذوهبم( ويف 
الصذذاياني أن رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم ملذذا خطذذ  األنصذذار يف 

 شأن غنائم حنني قال هلم 
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فاغنذاكم هللا )ا معشر االنصار أمل أجدكم ضذالال  فهذداكم هللا يب   وعالذة 
 يب  ونتم متفرقني فألفكم هللا يب(.

)ولكن هللا ألف بينهم(  وهه  نعمة انفرد هبا املسلمون عن غرهم من  -
 األمم والشعو   والفض  يف ذلك واملنة هلل وحد . قال تعاى 

)مينون عليك إن أسلموا  قذ  ال متنذوا علذ  إسذالمكم بذ  هللا ميذن علذيكم 
 (.17نتم صادقني( )احلجرات/ أن هداكم لإلميان إن ك

فاملسذذلم أن كذذان صذذادقا   يغضذذ  لغضذذ  أخيذذه املسذذلم  ويفذذرح لفرحذذه  
وحي  له ما حيبه لنفسه  ويتسع قلبه للمسلمني كلهم رغذم تباعذد دارهذم 
واختالف الواهنم. واملسلم إن كان صادقا  حيذ  أخذا  املسذلم يف هللا وهلل  

 والحيبه من أج  الدنيا وحطامها.

ان غر صاد  فهو يذبغض إخوانذه املسذلمني الهنذم ليسذوا مذن أتبذاع وإن ك
فرقتذذذه أو مههبذذذه  أو ألن لذذذوهنم خيتلذذذف عذذذن لونذذذه  وأمذذذلجتهم وعذذذاداهتم 

 ختتلف عن ملاجه وعاداته.

 

 وال تنازعوا فتفشلوا 

 قال تعاى 

)ا أيهذذذا الذذذهين آمنذذذوا إذا لقيذذذتم فلذذذة فذذذاثبتوا  واذكذذذروا هللا كثذذذرا لعلكذذذم 
طيعذذذوا هللا ورسذذذوله  وال  تنذذذازعوا فتفشذذذلوا وتذذذهه  رحيكذذذذم تفلاذذذون  وأ

 (.46-45واصاوا إن هللا مع الصابرين( )األنفال/ 

 )فاثبتوا(  ال تولوهم األدابر هاربني. -
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)واذكذذروا هللا كثذذرا (  ادعذذوا هللا ابلنصذذر علذذيهم  والظفذذر هبذذم  وأشذذعروا  -
 قلوبكم وألسنتكم ذكر .

 ال ختتلفوا فتقرقوا  وختتلف قلوبكم.)وال تنازعوا فتفشلوا(  و  -

 )فتفشلوا(  أي تضعفوا وجتبنوا. -

)وتهه  رحيكم(  أي قذوتكم ونصذركم  كمذا تقذول  الذريح لفذالن  إذا   -
 كان غالبا يف األمر. قال الشاعر 

 فنن لك  خافقة سكون  إذا هبت راحك فاغتنمها

 فهه  ه  عوام  النصر احلقيقية 

واالتصذال ابهلل ابلذهكر  والطاعذة هلل والرسذول   الثبات عنذد لقذا  العذدو  
وجتن  النلاع والشقا    والصا عل  تكاليف املعركة  واحلهر من البطذر 

 .11والرائ  والبغ  

 واألمر بطاعة هللا ورسوله ورد يف آات كثرة  منها قوله تعاى 

فذنن )ا أيها الهين آمنذوا اطيعذوا هللا وأطيعذوا الرسذول وأوي األمذر مذنكم  
تنذذذازعتم يف شذذذ   فذذذردو  إى هللا والرسذذذول إن كنذذذتم تؤمنذذذون ابهلل واليذذذوم 

 (.59النسا /(اآلخر ذلك خر  وأحسن أتويال ( 

 وقوله 

)فذاتقوا هللا وأصذلاوا ذات بيذنكم  وأطيعذذوا هللا ورسذوله ان كنذتم مذذؤمنني( 
 (.1)األنفال/

 وقوله  

                                                
   دار الشرو .1528يف ظالل القرآن     -  11
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لذياكم بيذنهم إن يقولذوا  )إمنذا كذان قذول املذؤمنني إذا دعذوا إى هللا ورسذوله
مسعنذذا وأطعنذذا وأوللذذك هذذم املفلاذذون  ومذذن يطذذع هللا ورسذذوله وخيشذذ  هللا 

 (.52ويتقه فأوللك هم الفائلون( )النور/

 
 وقوله 

)أأشفقتم ان تقذدموا بذني يذدي جنذواكم صذدقات  فذنذا مل تفعلذوا و   هللا 
 خبذذر مبذذا علذذيكم فذذأقيموا الصذذالة وآتذذوا اللكذذاة وأطيعذذوا هللا ورسذذوله  وهللا

 (.13تعملون( )اجملادلة/ 

ففذ  اآليذة األوى ارتبطذت طاعذة هللا ورسذذوله بطاعذة أوي األمذر مذا مل أيمذذر 
 مبعصية فال طاعة ملخلو  يف معصية اخلالق.

 ويف اآلية الثانية ارتبطت طاعة هللا ورسوله بوجو  إصالح ذات البني. 

واالنقيذذاد املطلذذق حلكذذم  ويف اآليذذة الثالثذذة ارتبطذذت بوجذذو  اإلذعذذان التذذام
 هللا ورسوله.

 ويف الرابعة ارتبطت مع وجو  إقامة الصالة وإيتا  اللكاة.

وهه  الطاعة تعذي التذلام مذا كذان عليذه الرسذول وأصذاابه صذل  هللا عليذه 
وعلذذ  آلذذه وصذذابه وسذذلم  وهذذ  األسذذاس الذذهي ينبغذذ  أن يلتقذذ  عليذذه 

 األفراد واجلماعات اإلسالمية.

والشقا  إال عندما تتعدد وختتلف اجلهات الي نطيعهذا...  وال يقع النلاع
 وهه  سنة اثبتة من سنن هللا يف خلقه.

 يقول األستاذ سيد قط  رمحه هللا 
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)وأمذذا طاعذذة هللا ورسذذوله  فلكذذ  يذذدخ  املؤمنذذون املعركذذة مستسذذلمني هلل 
ابتذذدا   فتبطذذ  أسذذبا  النذذلاع الذذي اعقبذذت األمذذر ابلطاعذذة  )وال تنذذازعوا 

لوا وتذذذهه  رحيكذذذم(.. فمذذذا يتنذذذازع النذذذاس إال حذذذني تتعذذذدد جهذذذات فتفشذذذ
القيذذادة والتوجيذذه  وإال حذذني يكذذون اهلذذو  املطذذاع هذذو الذذهي يوجذذه اآلرا  
واألفكار  فنذا استسذلم النذاس هلل ورسذوله انتفذ  السذب  األول الرئيسذ  

 -مهمذذذا اختلفذذذت وجهذذذات النظذذذر يف املسذذذألة املعروضذذذة  -للنذذذلاع بيذذذنهم 
يثر النلاع هو اختالف وجهات النظر  إمنا هذو اهلذو  الذهي فليس الهي 

جيع  ك  صاح  وجهذة نظذر يصذر عليهذا مهمذا تبذني لذه وجذه احلذق فيهذا! 
وإمنذذا هذذو وضذذع )الذذهات( يف كفذذة  واحلذذق يف كفذذة  وتذذرجيح الذذهات علذذ  

 احلق ابتدا !..

ومذذن مث هذذها التعلذذيم بطاعذذة هللا ورسذذوله عنذذد املعركذذة.. إنذذه مذذن عمليذذات 
لضبط( الي ال بد منها يف املعركة... إهنا طاعة القيادة العليا فيها  الي ا(

تنبثذق منهذا طاعذة األمذذر الذهي يقودهذا  وهذ  طاعذذة قلبيذة عميقذة ال  ذذرد 
الطاعذذة التنظيميذذة يف اجليذذوال الذذي ال جتاهذذد هلل  وال يقذذوم وال هذذا للقيذذادة 

... واملسافة كبرة كبرة(  .12عل  والئها هلل أصال 

 
 

 وال تفرقوا 

 قال تعاى 

                                                
 1528يف ظالل القرآن      -  12
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)ا أيهذذا الذذهين آمنذذوا اتقذذوا هللا حذذق تقاتذذه وال متذذوتن إال وأنذذتم مسذذلمون  
واعتصموا حبب  هللا مجيعذا  وال تفرقذوا  واذكذروا نعمذة هللا علذيكم  اذ كنذتم 
اعدا  فألف بني قلوبكم فأصباتم بنعمته إخواان  وكنتم علذ  شذفا حفذرة 

يبني هللا لكم أاته لعلكذم هتتذدون. ولذتكن من النار فأنقهكم منها  كهلك 
منكم أمة يدعون إى اخلر وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكذر وأوللذك 

 هم املفلاون
 (.104-102)آل عمران/  

)ا أيهذا الذذهين آمنذذوا اتقذذوا هللا حذذق تقاتذذه(  عذذن ابذذن مسذذعود أنذذه قذذال   -
ن ي شذذكر فذذال تقذذو  هللا أن يطذذاع فذذال يعصذذ   وأن يذذهكر فذذال ينسذذ   وأ

ي كفذذذر. روا  ابذذذن كثذذذر يف سذذذند  عذذذن ابذذذن مسذذذعود  وقذذذال  هذذذها إسذذذناد 
 صايح موقوف.

وعن ابن عباس انه قال  ه  أن جياهدوا يف هللا حق جهاد   وال أتخههم 
يف هللا لومذذذذذة الئذذذذذم  ويقومذذذذذوا هلل ابلقسذذذذذط ولذذذذذو علذذذذذ  أنفسذذذذذهم وأابئهذذذذذم 

 وأمهاهتم.

فظوا علذذذ  اإلسذذذالم يف حذذذال )وال متذذذوتن اال وأنذذذتم مسذذذلمون(  أي حذذذا -
صاتكم وسالمتكم لتموتوا عليه فنن الكرمي قذد أجذر  عادتذه بكرمذه أنذه 
من عاال عل  ش   مات عليه  ومن مات عل  شذ   بعذ  عليذه فعيذاذا 

 ابهلل من خالل ذلك.

 )واعتصموا حبب  هللا مجيعا (. قال ابن جرير يف تفسر هه  اآلية  -
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يذذد بذذهلك تعذذاى ذكذذر   ومتسذذكوا بذذدين هللا )تعلقذذوا أبسذذبا  هللا مجيعذذا  ير 
الذذهي أمذذركم بذذه  وعهذذد  الذذهي عهذذد  الذذيكم يف كتابذذه الذذيكم مذذن األلفذذة 
واالجتماع عل  كلمة احلق والتسليم ألمر هللا.. وأما احلب   فننذه السذب  
الهي يوص  به إى البغية واحلاجة  ولذهلك مسذ  االمذان حذبال  ألنذه سذب  

 .13والنجاة من اجللع والهعر(  يوص  به إى زوال اخلوف 

 )وال تفرقوا(  قال ابن كثر  -

)أمذذرهم ابجلماعذذة  وهنذذاهم عذذن التفرقذذة  وقذذد وردت االحاديذذ  املتعذذددة 
ابلنهذذ  عذذن التفذذر  واألمذذر ابالجتمذذاع واالئذذتالف كمذذا يف صذذايح مسذذلم 
مذذن حذذدي  سذذهي  بذذن أيب صذذاع عذذن ابيذذه عذذن أيب هريذذرة أن رسذذول هللا 

وسذذلم قذذال )إن هللا يرضذذ  لكذذم ثذذالاث   ويسذذخط مل ثذذالاث   صذذل  هللا عليذذه 
يرضذ  لكذم أن تعبذد  وال تشذركوا بذه شذيلا   وأن تعتصذموا حببذ  هللا مجيعذا 
وال تفرقذذوا  وأن تناصذذاوا مذذن وال  هللا أمذذركم  ويسذذخط لكذذم ثذذالاث   قيذذ  
وقال  وكثرة السذؤال  وإضذاعة املذال(. و قذد ضذمن هللا هلذم العصذمة مذن 

 د اتفاقهم  كما وردت بهلك األحادي  املتعددة أيضا .اخلطأ عن

وخيذذذف علذذذيهم االفذذذةا  واالخذذذتالف  فقذذذد وقذذذع ذ لذذذك يف هذذذه  األمذذذة  
فذذافةقوا علذذ  ثذذالث وسذذبعني فرقذذة  منهذذا فرقذذة انجيذذة إى اجلنذذة  ومسذذلمة 
مذذن عذذها  النذذار  وهذذم الذذهين علذذ  مذذا كذذان عليذذه النذذيب صذذل  هللا عليذذه 

 .14وسلم وأصاابه( 

                                                
 تفسر ابن جرير الطاي. -  13
   دار الفكر.1/360تفسر ابن كثر   -  14

This file was downloaded from QuranicThought.com



 23 

وا أيهذذا املؤمنذون مذذا أنعذم هللا بذذه علذيكم مذذن األلفذة واالجتمذذاع علذذ  واذكذر 
اإلسذذذذالم.. وقذذذذد كنذذذذتم قبذذذذ  هذذذذه  النعمذذذذة الذذذذي مذذذذنف هبذذذذا علذذذذيكم كفذذذذارا  
متخاصذذذمني متنذذذاحرين  يقتذذذ  بعضذذذكم بعضذذذا  ألتفذذذه األسذذذبا  وأحطهذذذا  
فذذاحلر  بذذني األوس واخلذذلر  اسذذتمرت عشذذرين ومائذذة سذذنة  وهذذم إخذذوان 

بدايتها بسب  قت  موى ملالك بن العجالن اخللرج .. أل  وأم  وكانت 
مث إن هللا عذذل وجذذ  أطفذذأ هذذه  االحقذذاد واإلحذذن ابإلسذذالم  وألذذف بيذذنهم 

 برسول هللا صل  هللا عليه وسلم.

)وكنذذتم علذذ  شذذفا حفذذرة مذذن النذذار فأنقذذهكم منهذذا(  وكنذذتم علذذ  طذذرف  -
هذذا إال أن جهذذنم بكفذذركم الذذهي كنذذتم عليذذه  ولذذيس بيذذنكم وبذذني الوقذذوع في

متوتوا عل  ذلك من كفركم  فتكونوا من اخلالدين فيها  فأنقهكم هللا منها 
 ابإلميان الهي هداكم إليه.

 )ولتكن(  أمر من هللا سباانه وتعاى  وظاهر االمر يفيد اإلجيا . -

)مذذنكم أمذذة يذذدعون إى اخلذذر وأيمذذرون ابملعذذروف وينهذذون عذذن املنكذذر  -
قوال املفسذرين يف أتويذ  هذه  اآليذة  ولذتكن وأوللك هم املفلاون(  من أ
ومسيذذذت بذذذهلك ألهنذذذا يؤمهذذذا النذذذاس  أي  -مذذذنكم أيهذذذا املسذذذلمون مجاعذذذة 

تذدعو إى مذا فيذه صذالح الذدين والذدنيا  وأتمذر  -يقصدوهنا ويقتدون هبذا 
بك  معذروف سذوا  كذان واجبذا أو منذدواب  وتنهذ  عذن كذ  مكذرو  يقذر  

هذذم الفذذائلون يف احليذذاة الذذذدنيا ويف  مذذن النذذار ويبعذذد عذذن اجلنذذذة.. وهذذؤال 
 االخرة.
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ومن للتبعيض  وتقدير الكالم  ولذتكن مذنكم مجاعذة مؤلفذة مذن أفذراد هلذم 
رابطذة تضذذمهم  ووحذدة يكونذذون هبذا كاألعضذذا  يف بنيذة الشذذخ   واملذذراد 
بكون املؤمنني خماطبني بتكوين هه  األمة هلذها العمذ  هذو أن يكذون لكذ  

إجيادهذذذذا وإسذذذذعادها ومراقبذذذذة سذذذذرها حبسذذذذ  فذذذذرد مذذذذنهم إرادة وعمذذذذ  يف 
 االستطاعة حىت إذا رأوا منها خطأ أو احنرافا  أرجعوها إى الصوا .

ويذذدخ  يف عمذذ  هذذه  األمذذة  األمذذور العامذذة الذذي هذذ  مذذن شذذأن احلكذذام  
وأمذذذذذور العلذذذذذم وطذذذذذر  إفادتذذذذذه ونشذذذذذر  وتقريذذذذذر األحكذذذذذام وأمذذذذذور العامذذذذذة 

جعلذذت أمذذة  ويف معذذىن  الشخصذذية  ويشذذة، فيهذذا العلذذم بذذهلك ولذذهلك
األمذذذة القذذذوة واالحتذذذاد وهذذذه  األمذذذور ال تذذذتم إال ابلقذذذوة واالحتذذذاد  فاألمذذذة 
املتاذذدة ال تقهذذر وال تغلذذ  وال تعتذذهر ابلضذذعف يومذذا مذذا  فتذذةك مذذا عهذذد 

 اليها  وهو ما لو ترك لتسر  الفساد إى  موع املسلمني.

ليفتذذني أيب وقذذد كذذان املسذذلمون يف الصذذدر األول ال سذذيما علذذ  عهذذد اخل
بكذذذر وعمذذذر رضذذذ  هللا عنهمذذذا علذذذ  هذذذه  الطريقذذذة  فقذذذد كانذذذت خاصذذذة 
الصاابة الهين عاشذروا النذيب صذل  هللا عليذه وسذلم وتلقذوا عنذه متواصذني 
متكذذذاتفني  يشذذذعر كذذذ  مذذذنهم مبذذذا يشذذذعر بذذذه اآلخذذذر مذذذن احلاجذذذة إى نشذذذر 
اإلسالم وحفظذه ومقاومذة كذ  مذا ميذس شذيلا مذن عقائذد  وآدابذه وأحكامذه 

 اع أهله  وكان سائر املسلمني تبعا هلم.ومص

فوجود هه  اجلماعة واج   وإن كان األمر ابملعروف والنه  عن املنكذر 
واجبذا  علذذ  أفذذراد األمذذة اإلسذذالمية قذذدر االسذذتطاعة كمذذا ثبذذت يف صذذايح 
مسلم عذن أيب هريذرة إن رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم قذال  )مذن رأ  
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نن مل يستطع فبلسانه  فنن مل يسذتطع فبقلبذه  منكم منكرا  فليغر  بيد   ف
 .15وذلك أضعف اإلميان( 

وقفذذت ذات مذذرة وأان أتلذذو هذذه  االات اجلامعذذة الشذذاملة الذذي كنذذت قذذد 
حفظتها منه أمد بعيد عند قوله تعاى  )ا أيها الهين آمنوا اتقذوا هللا حذق 

 تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون(.

دخ  هلذذذه  اآلات األمذذذر بتقذذذو  هللا حذذذق وسذذذألت نفسذذذ   ملذذذاذا كذذذان املذذذ
التقذذو ؟! وملذذاذا تكذذرر ذكذذر التقذذو   واألمذذر بطاعذذة هللا ورسذذوله يف آات 

 أخر  كثرة؟!

وكذذذان ال بذذذد مذذذن الباذذذ  عذذذن جذذذوا  هلذذذها السذذذؤال يف كتذذذ  التفسذذذر 
املعتمذذدة  وعنذذدما رجعذذت إليهذذا مل أجذذد جذذوااب  شذذافيا  هلذذها السذذؤال الذذهي 

اح   وك  الهي وجدته تفسذر قولذه تعذاى  )ا أيهذا يفرض نفسه علّ  إبحل
 الهين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته( وقد نقلت أهم أقواهلم فيما مض .

وعدت أستعرض أحداث التاري   وأتبذني مذن خالهلذا أحذوال الذهين فرقذوا 
دينهم  وبدلوا نعمة هللا عليهم  وأحلوا أقوامهم دار البذوار  وانتهيذت مذن 

 إى النتائج التالية هها االستعراض 

اختلذذف اليهذذود والنصذذار  مذذن بعذذد مذذا جذذا هتم البينذذات مذذن رهبذذم  ومل  -
 يكن اجله  سببا  هلها اخلالف  وإمنا كان سببه فراغ قلوهبم من تقو  هللا.

أوابال األمصار الهين حاصروا منلل اخلليفذة الثالذ  عثمذان بذن عفذان  -
رمي كذذانوا يفتقذذدون التقذذو  رضذذ  هللا عنذذه  وقتلذذو  وهذذو يتلذذو القذذرآن الكذذ

                                                
 .1/391  وابن كثر  4/920  وحماسن التأوي  للقامس   4/36انظر تفسر املنار   -  15
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واخلذذذذوف مذذذذن هللا سذذذذباانه وتعذذذذاى  ومل يكذذذذن بيذذذذنهم أحذذذذد مذذذذن السذذذذابقني 
احلسذني  -األولني.. وكذهلك كذان حذال الذهين قتلذوا ابذن بنذت رسذول هللا 

 صل  هللا عليه وعل  آله وصابه وسلم. -بن عل  

الذذذهين قسذذذموا العذذذامل اإلسذذذالم   وهذذذو يف أو  قوتذذذه وعلتذذذه إى ممالذذذك  -
دويالت صغرة ذليلة  ومل جيدوا أبسا  من االسذتعانة أبعذدا  اإلسذالم مذن و 

النصذذذار  والذذذوثنيني ضذذذد إخذذذواهنم وأبنذذذا  ديذذذنهم... هذذذؤال  كذذذانوا عبيذذذدا  
لشذذذهواهتم وأطمذذذاعهم  ومذذذذن أجلهذذذا يسذذذذتبياون كذذذ  شذذذذ  . قذذذال أحذذذذد 

 الشعرا  يصف نفرا  منهم  

 مما يلهدين يف أرض أندلس

 دألقا  معتضد فيها ومعتم

 ألقا  مملكة يف غر موضعها

 كاهلر حيك  انتفاخا  صولة األسد

وال يذذذلال واقعنذذذا املعاصذذذر يلخذذذر أبمثذذذال هذذذؤال  الذذذهين يكرهذذذون التقذذذو  
 واألتقيا   وميقتون الورع والعم  الصاع.

وإذن  فالعاملون من أج  وحدة الذدعاة واجلماعذات اإلسذالمية اليذوم إذا  
ة  فعلذذذذيهم أن يبذذذذدأوا لعذذذذال  النفذذذذوس كذذذذانوا يريذذذذدون هللا والذذذذدار اآلخذذذذر 

والقلذذو  إمتثذذاال  لقولذذه تعذذاى  )ا أيهذذا الذذهين آمنذذوا اتقذذوا هللا حذذق تقاتذذه 
 والمتوتن إال وأنتم مسلمون(.

فنذا تغرت النفوس  وإمتدت القلو  ابلتقو  تغر ك  ش   يف حياتنذا  
وإذا غف  الداعون لإلصالح عن أمهية اصالح النفوس فسوف يسمعون  
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كالما  جيدا  من خمتلف اجلهذات املتنازعذة  أمذا االعمذال والنتذائج يف اجتذا  
 معاكس... وإن من تقو  هللا سباانه وتعاى 

ذ أن نطهر قلوبنا من الغ  واحلقذد  ونفوسذنا مذن الذرا  والنفذا   وألسذنتنا 
 من الفاش وك  قول بهي .

وسذذذائ  وليسذذذت ذذذ أن يعتقذذذد العذذاملون إى هللا اهنذذذم اخذذذوة  وأن مجاعذذاهتم 
 غاات.

 وليس من تقو  هللا 

 * إشاعة الفاحشة يف الهين آمنوا  وترويج األكاذي  واالفةا ات.

* أن يكون أبسنا بيننا  وان نتصارع عل  حطام الدنيا  ويكون ذلك كلذه 
 عل  حسا  معركتنا مع أعدا  هللا.

 

 
 
 

 الوحدة اإلسالمية
 احللقة الرابعة

 الوحدة اإلسالمية
 

 رور بن انيف زين العابدينحممد س
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 !مبخالفة اليهود والنصار ؟ ملاذا امران هللا
 

كان الناس امة واحذدة  تمعذة علذ  ملذة واحذدة هذ  ملذة التوحيذد  وديذن 
فاختلفوا  فبعذ  هللا عنذد اخذتالفهم يف ديذنهم  16واحد هو دين اإلسالم 

هذذذ  رسذذذال  يبشذذذرون مذذذن أطذذذاع هللا وليذذذ  الثذذذوا  وكذذذرمي املذذذآ   فغذذذ !ر أ
الكتذذا  وبذذدلوا يف الكتذذ  الذذي انلهلذذا هللا الذذيهم  وعصذذوا رسذذله  واشذذركوا 

 برهبم  فاستاقوا بعملهم هها غض  هللا ومقته. قال تعاى 
)كان الناس أمة واحدة فبع  هللا النبيني مبشرين ومنذهرين  وأنذلل معهذم 
الكتا  ابحلق لذياكم بذني النذاس فيمذا اختلفذوا فيذه  ومذا اختلذف فيذه إال 

لذذهين اوتذذو  مذذن بعذذد مذذا جذذا هتم البينذذات بغيذذا  بيذذنهم  فهذذد  هللا الذذهين ا
آمنذذوا ملذذا اختلفذذوا فيذذه مذذن احلذذق إبذنذذه وهللا يهذذدي مذذن يشذذا  اى صذذرا، 

 (.213مستقيم( )البقرة/ 
وقال  )وال تكونوا كالذهين تفرقذوا واختلفذوا مذن بعذد مذا جذا هم البينذات( 

اوتذوا الكتذا  إال مذن بعذد  (. وقال  )وما تفر  الهين105)آل عمران/ 
 (.4ما جا هتم البينة( )البينة/

وقذذال  )ومذذا تفرقذذوا إال مذذن بعذذد مذذا جذذا هم العلذذم بغيذذا  بيذذنهم( )الشذذور / 
14.) 

 ومن املعاين النفيسة الي تضمنتها هه  اآلات 

                                                
عكرمة عن ابن عبذاس قذال  كذان بذني نذوح وآدم عشذرة قذرون  كلهذم علذ  شذريعة مذن احلذق. روا  احلذاكم  عن -  16

 يف املستدرك وقال  هها حدي  صايح عل  شر، البخاري ومل خيرجا . ووافقه الههيب.
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ان اهذذذ  الكتذذذا  اختلفذذذوا مذذذن بعذذذد مذذذا جذذذا هتم حجذذذج هللا وآاتذذذه  – 1
  املقدسذة مذن عنذد هللا  وأهنذا احلذق الذهي الواضاة الدالة علذ  ان الكتذ

 ال يسعهم االختالف فيه  وال العم  خبالف ما نصت عليه.
واخا تعاى امسا   وصفاته اهنم أتوا ما أتوا من الباط   وقذالوا مذن القذول 
الهي هو كفر ابهلل  عل  علذم مذنهم خبطذأ مذا قذالو   واهنذم مل يقولذوا ذلذك 

 س بعهر بعد البيان.جهال  منهم خبطله  واجله  لي
 )وما تفرقوا إال من بعد ما جا هم العلم بغيا  بينهم(. – 2

و)البغ (  مصدر من قول القائ   بغ  فذالن علذ  فذالن  إذا طغذ  عليذه 
 واعتد  عليه فجاوز حّد .

لقد اختلفوا يف احلق حلاسدهم وتباغضهم وتدابرهم فام  بعضهم بعذض 
والذذذه وأفعالذذذه  وإن كانذذذت حقذذذا . الذذذبعض اآلخذذذر علذذذ  خمالفتذذذه يف مجيذذذع اق

فخالفهم إذن جا  نتيجذة اتبذاعهم للهذو   وطذاعتهم لشذهوات نفوسذهم  
 وتنافسهم عل  اللعامة والرائسة.

اوجذذذ  هللا علينذذذا خمالفذذذة اليهذذذود والنصذذذار   وعذذذدم التشذذذبه هبذذذم يف  – 3
 عقائدهم واخالقهم وعاداهتم. قال تعاى 

مذذن بعذذد مذذا جذذا هم البينذذات( )آل )وال تكونذذوا كالذذهين تفرقذذوا واختلفذذوا 
 (.105عمران/

وقذذذذذذذذال  )ا ايهذذذذذذذذا الذذذذذذذذهين آمنذذذذذذذذوا ال تكونذذذذذذذذوا كالذذذذذذذذهين آذوا موسذذذذذذذذ ( 
( وقذذال  )ا ايهذذا الذذهين آمنذذوا ان تطيعذذوا فريقذذا  مذذن الذذهين 69)االحذذلا /

 (.12اوتوا الكتا  يردوكم بعد اميانكم كافرين( )آل عمران/ 
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ليهذذود والنصذذار  أوليذذا  بعضذذهم وقذذال  )ا أيهذذا الذذهين آمنذذوا ال تتخذذهوا ا
أوليا  بعض  ومن يتوهلم منكم فننه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظذاملني( 

 (.51)املائدة/ 
وقال  )ا ايها الهين آمنوا ال تتولذوا قومذا  غضذ  هللا علذيهم( )املمتانذة/ 

13.) 
قذال شذذي  االسذذالم ابذذن تيميذذة رمحذذه هللا يف تفسذذر قولذذه تعذذاى  )ان الذذهين 

رقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف ش   امنا امذرهم اى هللا مث ينبذلهم ف
(  )قذذذذال تعذذذذاى لنبيذذذذه عليذذذذه الصذذذذالة 159مبذذذذا كذذذذانوا يفعلذذذذون( )األنعذذذذام/

والسذذالم  )لسذذت مذذذنهم يف شذذ  ( وذلذذك يقتضذذذ  تذذا   مذذنهم يف مجيذذذع 
 األشيا .

لقائذ   ومن  بع غر  يف بعض امور   فهو منه يف ذلك األمر  ألن قذول ا
ألن  –أي اان مذذذذن نوعذذذذه وهذذذذو مذذذذن نذذذذوع   –اان مذذذذن هذذذذها  وهذذذذها مذذذذي 

الشخصني ال يتادان اال ابلنوع  كما يف قوله تعاى  )بعضكم من بعض( 
فقذذذول  17وقولذذذه عليذذذه الصذذذالة والسذذذالم لعلذذذ   )انذذذت مذذذي واان منذذذك( 

القائ   لست من هها يف شذ    أي لسذت مشذاركا  لذه يف كذ  شذ    بذ  
 مجيع امور . اان متائ من

وإذا كان هللا قد برأ رسوله صل  هللا عليذه وسذلم مذن مجيذع امذورهم  فمذن  
كان متبعذا للرسذول صذل  هللا عليذه وسذلم حقيقذة كذان متذاائ  كتائذة  ومذن  

                                                
جل  من حذدي  روا  الةمذهي وقذال  )هذها حذدي  حسذن صذايح(  وروا  البخذاري يف كتذا  الصذلح  ويف   -  17
وامحذذد يف املسذند  يف مسذند اسذامة بذن زيذذد  انظذر حاشذبة اقتضذا  الصذذرا،  –اب  عمذرة القضذا   –  املغذازي كتذا

   حتقيق الدكتور انصر العق .1/152املستقيم  
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كذذان موافقذذا هلذذم كذذان خمالفذذا للرسذذول بقذذدر موافقتذذه هلذذم  فذذنن الشخصذذني 
خالفذذذذت  املختلفذذذذني مذذذذن كذذذذ  وجذذذذه يف دينهمذذذذا  كلمذذذذا شذذذذاهبت احذذذذدمها

 .18اآلخر(
وقال ابن كثذر  )والظذاهر ان اآليذة عامذة يف كذ  مذن فذار  ديذن هللا وكذان 
خمالفذذا لذذه  فذذنن هللا بعذذ  رسذذوله ابهلذذد  وديذذن احلذذق ليظهذذر  علذذ  الذذدين  

 .19كله  وشرعه واحد ال اختالف فيه وال افةا (
فدين هللا الهي جا ت به الرس  هو الصرا، املستقيم. قذال تعذاى  )وأن 

ها صذذراط  مسذذتقيما  فذذاتبعو  وال تتبعذذوا السذذب  فتفذذر  بكذذم عذذن سذذبيله هذذ
 (.153ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون( )األنعام/

وعن عبد هللا بذن مسذعود قذال  خذط لنذا رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم 
خطأ مث قال  هها سبي  هللا  مث خط خطوطا  عن ميينه وعن مشاله مث قال  

سذذبي  منهذذا شذذيطان يذذدعو اليذذه مث قذذرأ )وأن  هذذه  سذذب  متفرقذذة  علذذ  كذذ 
هها صراط  مسذتقيما  فذاتبعو  وال تتبعذوا السذب  فتفذر  بكذم عذن سذبيله( 

20. 
)وأن هها صراح  مستقيما (  يعذي طريقذ  وديذي الذهي ارتضذيته لعبذادي 

 مستقيما  ليس فيه اعوجا .

                                                
اقتضا  الصرا، املستقيم ملخالفة اصاا  اجلايم  لشي  االسالم ابن تيميذة  حتقيذق وتعليذق الذدكتور انصذر  -  18

 .1/152  بن عبد الكرمي العق 
   دار الفكر ومكتبة الراض احلديثة.2/197تفسر ابن كثر   -  19
روا  اإلمذذام امحذذد يف مسذذند   والنسذذائ   وابذذن حريذذر  وابذذن مردويذذه  وصذذااه احلذذاكم  انظذذر الفذذتح الذذرابين  -  20

 .18/142لةتي  مسند اإلمام امحد بن حنب  الشيباين  
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وسذية والسبلض الطر  املختلفة يف الدين من اليهوديذة والنصذرانية واجمل -
وسذذائر اهذذ  امللذذ   وأهذذ  البذذدع والضذذالالت  قذذال ابذذن عبذذاس  امذذر هللا 
املؤمنني ابجلماعة وهناهم عن االختالف والتفرقة  واخذاهم انذه امنذا هلذك 
مذذن كذذان قذذبلهم ابملذذرا  واخلصذذومات يف ديذذن هللا  وحنذذو هذذها قالذذه  اهذذد 

 وغر واحد.
مذذذن بعذذذد مذذذا جذذذا هتم ان الذذذهين اتبعذذذوا السذذذب   وفرقذذذوا ديذذذنهم  واختلفذذذوا 

البينات بغيا  بينهم سوف تستمر اخلصومة والعداوة بينهم يف احلياة الذدنيا 
 ويوم القيامة يردون اى اشد العها . قال تعاى 

)مذذن الذذهين قذذالوا اان نصذذار  اخذذهان ميثذذاقهم فنسذذوا حظذذا  ممذذا ذكذذروا بذذه 
هللا مبذذا   فأغرينذذا بيذذنهم العذذداوة والبغضذذا  اى يذذوم القيامذذة  وسذذوف ينبذذلهم

 (.14كانوا يصنعون( )املائدة/ 
 وقال تعاى عن اليهود 

)وليليدن كثرا  منهم مذا أنذلل اليذك مذن ربذك طغيذاان  وكفذرا   وألقينذا بيذنهم 
العذذداوة والبغضذذا  اى يذذوم القيامذذة كلمذذا اوقذذدوا انرا  للاذذر  أطفأهذذا الذذه 

 (.64 ويسعون يف األرض فسادا . وهللا ال حي  املفسدين( )املائدة/
وقال  )ذلك أبن هللا نلل الكتا  ابحلق  وإن الذهين اختلفذوا يف الكتذا  

 (.176لف  شقا  بعيد( )البقرة/
وقذذال  )فذذنن آمنذذوا مبثذذ  مذذا أمنذذتم بذذه فقذذد اهتذذدوا وإن تولذذوا فنمنذذا هذذم يف 

 (.137شقا   فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم( )البقرة/ 
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غ ال تنفذك عذنهم مذا دامذوا كفذارا فالعذداوة والبغضذا  ألصذقت هبذم كالصذم
مشذذركني  وسذذوف يسذذتمر الفذذرا  واحلذذر  بيذذنهم اى قيذذام السذذاعة  ويذذوم 

 القيامة سينبلهم هللا مبا كانوا يصنعون ويفةون.
ومذذذن هذذذها اإلغذذذرا  الذذذهي ابذذذتالهم هللا بذذذه كثذذذرة اجلذذذدال يف أصذذذول الذذذدين 

الخرىة وتكفرهذا  وأركانه  لقد افةقوا نيفا  وسبعني فرقة  وك  فرقة تلعن ا
وافةقذذت امذذة اإلسذذالم علذذ  ثذذالث وسذذبعني فرقذذة  والنذذاجون اتبذذاع فرقذذة 
واحدة متسكت مبا كان عليه الرسول واصاابه صل  هللا عليذه وعلذ  آلذه 

 وصابه وسلم.
اما الفر  األخر  من ابنا  ملتنا فهم الذهين فذارقوا السذنة  واعتقذدوا رأا  

وا من السنة ما وافق رأيهذم  وحتذايلوا يف مث محلوا ألفاظ القرآن عليه  وقبل
 رد ما خالفه.

إن حذذذال املبتذذذدعني املسذذذلمني يشذذذبه حذذذال اليهذذذود والنصذذذار  يف تفذذذرقهم 
واختالفهم  وليستعرض من شا  عدد فر  اخلوار  والرافضذة  ومذا تقولذه  

 ك  فرقة ابالخر   وكيف يكفر بعضهم بعضا  التفه األسبا .
ليهذود والنصذار  ألهنذم اختلفذوا وتفرقذوا فهذ  لقد حهران هللا من التشذبه اب

منلك اليوم وحدة كالوحدة الي حققهذا اليهذود او النصذار  فيمذا بيذنهم؟! 
 تعالوا نقارن بني حالنا وحاهلم اليوم 

لليهذذود كيذذان واحذذد يضذذم ابنذذا  جلذذدهتم يف العذذامل كلذذه علذذ  خمتلذذف فذذرقهم 
امليذذة( قيذذادة هذذها الكيذذان واحذذلاهبم وهيلذذاهتم  وتتذذوى )الوكالذذة اليهوديذذة الع

مذذذن خذذذالل علمذذذا  كبذذذار متخصصذذذني يف العلذذذوم االقتصذذذادية والسياسذذذية 
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واإلعالميذذذذة واالجتماعيذذذذة والعسذذذذكرية  ويسذذذذّخر هذذذذؤال  العلمذذذذا  مجيذذذذع 
 امكاانهتم خلدمة األهداف واملطامع اليهودية.

وبعذذد ختطذذيط اسذذتمر اكثذذر مذذن نصذذف قذذرن متكنذذت الوكالذذة اليهوديذذة مذذن 
أطهذذر وأعذذل أرض بعذذد مكذذة املكرمذذة واملدينذذة  – فلسذذطني إقامذذة دولذذة يف

وبعد عشرين عاما  من إقامة دولتهم جناذوا يف ضذم سذينا    … -املنورة 
واجلذذذوالن  والضذذذفة الغربيذذذة  وغذذذلة اى دولذذذتهم بعذذذد حذذذر  مشذذذبوهة مذذذع 
العلمانيني العذر   وخيططذون اليذوم مذن اجذ  إقامذة دولذتهم امللعومذة الذي 

 ن الني  اى الفرات.يرون اهنا متتد م
ومذذذذع ان عذذذذدد اليهذذذذود يف فلسذذذذطني احملتلذذذذة ال يتجذذذذاوز مليذذذذونني ونصذذذذف 
املليذذذون  فجيشذذذهم يعتذذذا رابذذذع جذذذيش يف العذذذامل  وميتلذذذك أحذذذدث انذذذواع 
االسذذلاة الفتاكذذة  ويهذذدد دوال يبلذذغ عذذدد سذذكاهنا حذذواي ملذذي مليذذون!! 

 تسذذتغ  ضذذعف …وتسذذتغ  املخططذذات اليهوديذذة كذذ  مذذا خيذذدم اطماعهذذا
العذذذامل اإلسذذذالم  ومتلقذذذه  كمذذذا تسذذذتغ  طريقذذذة صذذذنع القذذذرار يف الذذذوالات 

 املتادة االمريكية ويرغمون القادة االمركان عل  االستجابة ملطالبهم.
وآخذذر املكاسذذ  الذذي حققوهذذا موافقذذة االحتذذاد السذذوفييي علذذ  السذذماح 

بعذذد للمذواطنني اليهذذود ابهلجذذرة اى فلسذطني احملتلذذة  وجذذا ن هذه  املوافقذذة 
ضذذغط اسذذتمر اكثذذر مذذن ثالثذذني سذذنة  وبعذذد اسذذتخدامهم لنفذذوذ الذذوالات 

 املتادة وحاجة السوفييت امللاة اى القمح االمرك  وغر .
وهذ   …فه  ميلك املسلمون وحدة كالوحدة الي حققها اوالد االفذاع 

هنذذاك دولذذة تذذدافع عذذن كذذ  مسذذلم يف العذذامل كمذذا يذذدافع الكيذذان الصذذهيوين 
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وهذذذ  متلذذك اجلماعذذات اإلسذذالمية منظمذذذة  …يف العذذاملعذذن كذذ  يهذذودي 
 ينسقون من خالهلا جهودهم كالوكالة اليهودية؟!

 واجلوا  واضح ومؤمل 
ال ميلذذك املسذذلمون شذذيلا  مذذن هذذها  ومل يضذذعوا اقذذدامهم يف بدايذذة الطريذذق 
الصذذذايح  وال تذذذلال اخلالفذذذات تشذذذغلهم عذذذن تنفيذذذه مثذذذ  هذذذه  اخلطذذذوة 

 نشهد بلوغ فجر ذلك اليوم.اجلادة  وإن كنا نرجوا ان 
هذذها هذذو واقذذع اليهذذود  فمذذا هذذو واقذذع النصذذار   وهذذ  ميلذذك املسذذلمون 

 وحدة كتلك الوحدة الي حققها النصار  اليوم؟!
ان للنصار  دولة تتادث ابمسهم امسها )الفاتيكان(  ورئيس هه  الدولذة 
هذذو اكذذا رجذذ  ديذذن بذذني النصذذار   خيتذذار  اعلذذ  طبقذذة مذذن رجذذال الذذدين 

هم عن طريق االنتخذاابت  وال تسذتطيع فرضذه هذه  الدولذة او تلذك  عند
وي لق  )ابلبااب(  وله سفرا  ميثلونه يف معظم دول العامل  وكلمته مسذموعة 
اى حذذد كبذذر عنذذد الذذوالات املتاذذدة االمركيذذة ودول اوراب  وعنذذد فرنسذذا 

 بشك  خا  ألهنا تعتا نفسها حامية مح  النصار  يف العامل.
 صالحيات الواسعة الي ميلكها هها البااب نهكر املثالني التاليني ومن ال

املثذذذال األول  رافذذذق كتابذذذة هذذذها الباذذذ  وقذذذوع قتذذذال ضذذذار بذذذني طذذذرفني 
مذذارونيني يف بذذروت الشذذرقية  واعلنذذت القذذوات السذذورية املرابطذذة يف لبنذذان 

فتاذرك رسذ  البذااب  …أبهنا ستجتاح بروت الشرقية وحسم هها الصذراع
رسائله اى الدول الكذا   وبعذض دول الشذر  األوسذط  وحتذرك  حيملون

معهذذم األسذذطول احلذذريب الفرنسذذ  ورابذذط قبالذذة الشذذواط   اللبنانيذذة مهذذددا  
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أي كذذذ  مذذذن جيتذذذاح بذذذروت  –ومتوعذذذدا  كذذذ  مذذذن يتجذذذاوز اخلذذذط االمحذذذر 
 م.1976الهي م رمسه منه بداية احلر  اللبنانية عام  –الشرقية 

ويف هذذذذه   …علذذذذ  التهديذذذذد الفرنسذذذذ  أبشذذذذد منذذذذهورد النظذذذذام السذذذذوري 
األجوا  الساخنة زار املسؤولون االمركان ك  من فرنسا وسورا  فانتهت 
املشذذكلة  وتراجعذذت األخذذرة عذذن اجتيذذاح بذذروت الشذذرقية  وهذذ  الذذي مل 
تةاجع عن هدم طرابلس ومحاة واملخيمذات الفلسذطينية ألهنذا ليسذت مذن 

اب( يذذذذذدافع عنهذذذذذا  وحيذذذذذرك األسذذذذذطول اخلطذذذذذو، احلمذذذذذرا   ولذذذذذيس هلذذذذذا )اب
 الفرنس   وبقية دول اوراب من اجلها.

وقفذذت القذذوات الثوريذذة ذليلذذة كسذذيفة امذذام صذذلف القذذوات الفرنسذذية  ومل 
تستطع ان ختطذو خطذوة واحذدة ابجتذا  بذروت الشذرقية  وهذرع األصذدقا  
إلنقذذاذ قيذذادة هذذه  القذذوات مذذن ورطذذتهم  فاركذذوا عمليذذة احلذذ  السياسذذ   

النوا  اللبنانيون بعد مباحثات طويلة وشاقة عل  ح  وافذق عليذه  واتفق
 الشر  والغر   وممن وافق عليه فرنسا  واباب الفاتيكان.

وبدأ اللبنانيون بتنفيه بنود هها االتفا   وم اختيار رئيس ماروين للبنذان  
وفرح املسلمون هلذها االختيذار مذع ان رئيسذهم مذاروين نصذراين كذاثوليك . 

 –وهذذذو مذذذاروين  –س احلكومذذذة العسذذذكرية يف بذذذروت الشذذذرقية رفذذذض رئذذذ
االتفاقيذذة  وتنفيذذهها ومذذا بذذي عليهذذا  فذذالتف املوارنذذة حولذذه واصذذبح للبنذذان 
 رئيسان من املوارنة احدمها يف بروت الشرقية  واآلخر يف بروت الغربية.
وعادت القوات الفرنسية احملتلة هتدد وتتوعد  وعادت فرنسذا والفاتيكذان 

وعذادت امركذا اى سياسذة التوسذط بذني األطذراف   … موقفها السابقاى
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وتراجعذذت القذذوات الثوريذذة احملتلذذة مذذرة اخذذر  عذذن تنفيذذه هتديذذداهتا  وعذذن 
تنفيه مذا م االتفذا  عليذه بذني كافذة األطذراف والوسذطا   واصذبح واضذاا 
لكذذذ  ذي عينذذذني ان اباب الفاتيكذذذان مسذذذؤول عذذذن كذذذ  كنيسذذذة  وعذذذن كذذذ  

لدان املسلمني  وان هه  الذدول ال تسذتطيع تطبيذق دسذاترها نصراين يف ب
 وقوانينها عل  النصار .

ان اباب الفاتيكان وورا   األسطول الفرنسذ  والقذوات األوربيذة يقفذون مذع 
النصار  يف بلداننا حىت وإن كانوا معتدين ظذاملني  وميارسذون أسذوأ ألذوان 

 .21ولة العثمانية االمتيازات الي كانت معروفة يف أواخر عهد الد
املثذذذال الثذذذاين  يذذذدير البذذذااب ومسذذذاعدو  مذذذن )الكاردينذذذاالت( مؤسسذذذات 
للتنصذذر منتشذذرة يف كذذ  صذذقع مذذن هذذها العذذامل  وخاصذذة يف الذذدول الفقذذرة 

 إسالمية كانت او وثنية.
ومتلذذذذك هذذذذه  املؤسسذذذذات مليذذذذارات مذذذذن الذذذذدوالرات  وتسذذذذتغ  املرافذذذذق 

عذذذات ومجعيذذذات الذذذا والتجذذذارة الضذذذرورية كاملستشذذذفيات واملذذذدارس واجلام
وغذذذر ذلذذذك  ويعمذذذ  فيهذذذا جذذذيش جذذذرار مذذذن القسيسذذذني املتفذذذرغني هلذذذه  
املهمذذة  والذذهين م تذذدريبهم  وتعلذذيمهم طبذذائع الشذذعو  وكيفيذذة التعامذذ  

 معها.
ومن اهم البلدان اإلسالمية الي استهدفها التنصر )اندونيسذيا(  وبذدأت 

ر اهلولنذذديون علذذ  اندونسذذيا املؤسسذذات الصذذليبية تبذذ  مسومهذذا منذذه سذذيط
واسذذتمر نشذذاطهم  …واسذذتعمروها ألن املبشذذرين كذذانوا يتبعذذون االحذذتالل

                                                
دد  وسذويت القضذية اللبنانيذة فيمذا بعذد تسذوية جلئيذة ال تتعذارض مذع أتخر نشر هه  احللقة عن موعذدها احملذ -  21

 جوهر هها املثال.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 38 

بعد خرو  القوات اهلولنديذة احملتلذة  وميثذ  البذااب اليذوم يف اندونيسذيا احذد  
كبذذار الكاردينذذاالت  وال اريذذد ان اعذذدد مذذا ميلكذذون مذذن مذذال ومذذا يتلقذذون 

من وسائ  النق  الذي ميتلكوهنذا  من دعم وتشجيع ألنه يكف  ان نعلم ان
 الطائرات!!

ان القلذذ  ليتفطذذر أملذذا  عنذذدما نقذذارن بذذني واقذذع املسذذلمني املعاصذذر  وواقذذع 
 اليهود والنصار .

فالذذهين حذذهران هللا مذذن اتبذذاع سذذننهم ألهنذذم تفرقذذوا واختلفذذوا احسذذن حذذاال 
 منا  وبينهم تعاون وآتزر عجلان عن حتقيقه.

وجعذذة  ونواجذذه اخطذذر التاذذدات  وتستنسذذر فهذذا حنذذن نتلقذذ  الضذذرابت امل
 بغاث الطر يف ارضنا  وتكاد ال تتارك ضمائران  وال هتتل مشاعران.

وان الدم اإلسذالم  ارخذ  دم علذ  وجذه األرض. لقذد اسذتباحه اليهذود  
والنصذذذذذار   واهلنذذذذذدوس  واجملذذذذذوس  والقرامطذذذذذة  وغذذذذذرهم مذذذذذن الكفذذذذذار 

 نا اى هه  احلال؟!واملالحدة  فما الهي ده  امتنا وكيف وصل
ان اليهذذذذود هذذذذم اليهذذذذود ذال  ومسذذذذكنة واختالفذذذذا  وفرقذذذذة  والنصذذذذار  هذذذذم 
النصذذذذار  ضذذذذعفا  وجبنذذذذا   ووعذذذذد هللا لعبذذذذاد  املذذذذؤمنني املوحذذذذدين ابلنصذذذذر 
والتمكني اثبذت ال يتبذدل  واملسذلمون هذم الذهين ضذعف اميذان معظمهذم  

 ووهنت علائمهم  واختلفوا وتصارعوا واتبعوا السب .
 

 وحدة اإلسالميةال
 )احللقة اخلامسة(
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 حممد سرور زين العابدين                            
 األدلة من السنة عل  وجو  الدعوة إى الوحدة واالئتالف

 
مذذذرت علذذذ  أمتنذذذا أحذذذداث جسذذذام شذذذغلتنا عذذذن هذذذها املسلسذذذ  )الوحذذذدة 

 اإلسالمية(  وكان أهم هه  األحداث 
 حر  اخلليج. -
 اجلديد. النظام العامل  -
 مؤمتر االستسالم يف مدريد. -
 أحداث اجللائر. -

وقناعتنا أن موضوع وحدة العاملني إى هللا أهم من التالذيالت السياسذية 
أنمذذذ  أن ال حيذذذدث هذذذها  …بذذذ  هذذذو مذذذن أهذذذم موضذذذوعات هذذذه  اجمللذذذة

 االنقطاع مرة أخر   وأن نستفيد من ملاوظات القرا .
عهذذد رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه كذذان املسذذلمون مثذذ  اجلسذذد الواحذذد يف 

وسذذلم  إذا اشذذتك  منذذه عضذذو تذذداع  لذذه سذذائر اجلسذذد ابحلمذذ  والسذذهر  
وما كذانوا يعرفذون هذه  اخلالفذات املتفشذية بذني املسذلمني يف هذها العصذر  

 ويف عصور تلت عصر النبوة.
وكان هها هو شأن املسلمني يف مكة قب  قيام دولة اإلسذالم عنذدما كذانوا 

هدين أو يف املدينذة عنذدما أعذلهم هللا وكتذ  هلذم النصذر مستضعفني مضذط
 عل  عدوهم. وقد توفرت عند املسلمني أسبا  الوحدة واالئتالف 
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ومنها  وجود قيادة واحدة ممثلة ابملعصذوم صذل  هللا عليذه وسذلم الذهي ال 
ينطق عن اهلو   وال جيذوز اخلذرو  عليذه  ومذا ابيذع غذر  كذان كذافرا  مرتذدا  

 ملال.حالل الدم وا
ومنها  وحدة املناهج واألصول  وكان هناك مصذدران لفهذم هذه  املنذاهج 
واألصذذول ومها كتذذا  هللا وسذذنة نبيذذة صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  وإذا أشذذك  
علذذ  الصذذاابة رضذذوان هللا علذذيهم مسذذألة مذذن املسذذائ  عذذادوا إى نبذذّيهم 

فقذد صل  هللا عليذه وسذلم  ولذيس بعذد مذا يقولذه هلذم قذول أو بيذان  وهلذها 
قرن القرآن الكرمي بني أمر هللا وأمر نبيه  قال تعاى  )ومذا كذان ملذؤمن وال 
مؤمنذة إذا قضذ  هللا ورسذوله أن يكذون هلذم اخلذرة مذن أمذرهم( )االحذلا   

36.) 
ومنها  وحدة األهداف والغاات  فالصاابة رضوان هللا علذيهم جياهذدون 

 من أج  أن يكون الدين كله هللا.
ماعذذذة  فلذذذم يكذذذن بذذذني الصذذذاابة خذذذوار  أو رافضذذذة أو ومنهذذذا  وحذذذدة اجل

 معتللة  أو مرجلة  أو جهمية أو غر ذلك من الفر  والنا  واملهاه .
قذذال صذذاح  مفتذذاح السذذعادة  )إن الصذذاابة رضذذوان هللا علذذيهم أمجعذذني  
كانوا يف زمن النيب صل  هللا عليه وسلم عل  عقيدة واحدة ألهنذم أدركذوا 

صذذذذذاحبه وأزال عذذذذذنهم ظلذذذذذم الشذذذذذكوك  زمذذذذذان الذذذذذوح   وشذذذذذرف صذذذذذابة
 .22واألوهام(

                                                
 4/180  واخلطط للمقريلي  1/49اعالم املوقعني   -  22

This file was downloaded from QuranicThought.com



 41 

وكان النيب صل  هللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله يذدعو إى وحذدة األمذة  
وحيذذذذهر أصذذذذاابه مذذذذن مصذذذذائر األمذذذذم السذذذذابقة الذذذذهين كثذذذذر فذذذذيهم املذذذذرا  

 واالختالف  
عن عبد هللا بن مسعود قال  مسعت رجذال  قذرأ آيذة مسعذت مذن النذيب  – 1

وسذلم خالفهذا  فأخذهت بيذد  فأتيذت بذه رسذول هللا صذل   صذل  هللا عليذه
هللا عليذذه وسذذلم فقذذال  كالكمذذا حمسذذن  قذذال شذذعبة  أظنذذه قذذال ال ختتلفذذوا 

 .23فنن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا(
ذذذّرت   – 2 إى  24وعذذذن عبذذذد هللا بذذذن عمذذذرو رضذذذ  هللا عنهمذذذا قذذذال  ه جف

وات رجلني اختلفذا رسول هللا صل  هللا عليه وسلم يوما   قال  فسمع أص
يف آيذذة  فخذذر  علينذذا رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم يعذذرف يف وجهذذه 

 .25الغض   فقال  )إمنا هلك من كان قبلكم ابختالفهم يف الكتا (
وعذذن ج نذذد  بذذن عبذذد هللا البجلذذ  رضذذ  هللا عنذذه قذذال  قذذال رسذذول هللا 

فذذنذا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  )اقذذر وا القذذرآن مذذا ائتلفذذت عليذذه قلذذوبكم  
 .26اختلفتم فقوموا(

وعن أيب اللاند  عن األعر   عن أيب هريرة رضذ  هللا عنذه  أن رسذول هللا 
صل  هللا عليه وسلم قال  )ذروين ما تركتكم  فنمنا هلك من كذان قذبلكم 

                                                
 .456-1/412البخاري  كتا  اخلصومات  ومسند امحد  -  23
 هجرت  أي بكرت. -  24
ف يف القذذرآن )عذذن خمتصذذر صذذايح مسذذلم صذذايح مسذذلم  كتذذا  فضذذائ  القذذرآن  اب  اللجذذر عذذن االخذذتال -  25

 (.2121للمنهري  احلدي  رقم 
 . 2122املصدر السابق  احلدي  رقم  -  26
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بكثرة سؤاهلم واختالفهم عل  أنبيائهم  فنذا هنيتكم عذن شذ   فذاجتنبو   
 .27تم(وإذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطع

 تعليق 
لقذذد رأيذذت كثذذرا  مذذن الذذهين يلعمذذون أبهنذذم طذذال  علذذم  وال هذذم هلذذم إال 
الغذذذو  يف املسذذذائ  املعقذذذدة والقضذذذاا الشذذذائكة.. رأيذذذت هذذذؤال  النذذذاس 
يكثرون من طرح األسللة ومن املناقشات واملرا  مع جلسذائهم  وقذد أييت 

مذا يسذرهم هذها جوا  املسؤول مطابقا  ملا يريد  السائ  يف أمذور كثذرة  ف
االتفذذذا   ويسذذذتمرون يف جذذذدهلم حذذذىت إذا جذذذا  اجلذذذوا  خمالفذذذا  ملذذذا يذذذرون 
ويعتقدون طاروا فرحا   وضخموا املسألة وقد تكون من األمذور الذي جيذوز 

 فيها اختالف االجتهادات واملواقف.
رأيذذذذت هذذذذؤال  إذا عثذذذذروا علذذذذ  كتذذذذا  جديذذذذد راحذذذذوا يتذذذذأملون الفهذذذذرس  

  …مذذن املمكذذن أن تكذذون موضذذع خذذالفويتصذذفاون املوضذذوعات الذذي 
وإذا عثروا عل  مسذألة ختذالف قنذاعتهم واجتهذادهم ألقذوا ابلكتذا  جانبذا  
وحكمذذوا علذذ  الكتذذا  بذذ  وعلذذ  كتذذ  املؤلذذف مذذن خذذالل هذذه  الغلطذذة  

 وال يةكون  لسا  أو اندا  إال ويشهرون ابملؤلف بسب  هه  الغلطة.
عليه وسلم  )إمنا هلك من كذان  أال يتدبر هؤال  قول رسول هللا صل  هللا

قذذبلكم مذذن األمذذم ابخذذتالفهم يف الكتذذا (  وقولذذه  )فنمنذذا هلذذك مذذن كذذان 
 قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عل  أنبيائهم(؟!.

                                                
 روا  الشيخان  والةمهي وصااه. -  27
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مىت يعلم هذؤال  أن الوحذدة واالئذتالف أصذ  عظذيم مذن أصذول اإلسذالم  
 وال جيوز أن ينقض هها األص  مبسألة اجتهادية فرعية؟!

هؤال  طال  علم ما سلكوا هذه  السذب  املعوجذة  فطالذ  العلذم لو كان 
يتعبد هللا بعلمه  وال يتخه من علمه ستارا  للغيبة والنميمة وأكذ  أعذراض 

وطالذ  العلذم يباذ  عذن احلذق  وال يعتقذد  …إخوانذه املسذلمني ابلباطذ 
 أبنه وص  عل  عقول الناس وفهومهم.

م  علذ  عمذر رجذ    فجعذ  عن يليد بن األصذم  عذن ابذن عبذاس قذال  ق ذدِ 
عمر يسأله عن الناس  فقال  ا أمذر املذؤمنني  قذد قذرأ القذرآن مذنهم كذها 
وكذذذها. فقلذذذت  وهللا مذذذا أحذذذ   أن يسذذذارعوا يذذذومهم هذذذها يف القذذذرآن هذذذه  

عمر  مث قذال  مذه. فانطلقذت إى منذلي مكتلبذا   28املسارعة. قال  فلبرين 
ة  وال أراين إال قذد سذذقطت حلينذا   فقلذذت  قذد كنذذت نللذت مذذن هذها مبنللذذ

مذذن نفسذذه  فاضذذطجعت علذذ  فراشذذ   حذذىت عذذادين نسذذوة أهلذذ  ومذذا يب 
وجذذع  فبينذذا أان علذذ  ذلذذك  قيذذ  ي  أجذذ  أمذذر املذذؤمنني. فخرجذذت فذذنذا 
هو قذائم علذ  البذا  ينتظذرين  فأخذه بيذدي  مث خذال يب  فقذال  مذا الذهي  

كنذذت أسذذأت     كرهذذت ممذذا قذذال الرجذذ  آنفذذا ؟ قلذذت  ا أمذذر املذذؤمنني  إن
فنين أستغفر هللا  وأتو  إليه  وأنلل  حي  أحببذت  قذال  لت خاين قلذت  

تق ذذو ا    ومذذىت مذذا حيتقذذوا  خيتصذذموا  29مذذىت مذذا ي سذذارعون هذذه  املسذذارعة حي 

                                                
 فلبرين هنرين.  -  28
 حيتقوا  أي خيتصموا  ويقول ك  واحد منهم  احلق يف يدي. -  29
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ومىت ما اختصموا  خيتلفوا  ومىت ما خيتلفوا  يقتتلوا. قال  هلل أبذوك. لقذد  
 .30كنت أكتمها الناس حىت جلت هبا(

ن النعمان بذن بشذر رضذ  هللا عنذه أن رسذول هللا صذل  هللا عليذه وع – 4
وسلم قال  )مث  املذؤمني يف تذواّدهم وتذرامحهم وتعذاطفهم مثذ  اجلسذد إذا 

 .31اشتك  منه عضو تداع  له سائر اجلسد ابلسهر واحلم ( 
وعن أيب موس  رض  هللا عنه عن النيب صل  هللا عليذه وسذلم قذال   – 5

 .32لبنيان يشد بعضه بعضا   مث شبك بني أصابعه()املؤمن للمؤمن كا
وعذذن سذذه  بذذن سذذعد رضذذ  هللا عنذذه أن رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه  – 6

وسلم قال  )املؤمن من أهذ  اإلميذان مبنللذة الذرأس مذن اجلسذد  أيمل املذؤمن 
 .33أله  اإلميان كما أيمل اجلسد ملا يف الرأس( 

 صذذل  هللا عليذذه وسذذلم وعذذن أيب هريذذرة رضذذ  هللا عنذذه أن رسذذول هللا – 7
قذذذال  )املذذذؤمن مذذذرآة املذذذؤمن  واملذذذؤمن أخذذذو املذذذؤمن  يكذذذف عليذذذه ضذذذيعته 

 .34وحيوطه من ورائه(
وعذذن سذذه  بذذن سذذعد رضذذ  هللا عنذذه ان رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه  – 8

وسذذلم قذذال  )املذذؤمن أيلذذف ويؤلذذف  وال خذذر فذذيمن ال أيلذذف وال يؤلذذف  
 .35وخر الناس أنفعهم للناس( 

                                                
هلها الكتا  عذن هذها اخلذا  رجالذه ثقذات وهذو يف املصذنف بذرقم سر أعالم النبال   للههيب  وقال احملققون  -  30
 . 517  1/516(  و ري  الفسوي 20368)

 البخاري  كتا  األد   ومسلم  كتا  الا -  31
 . البخاري  كتا  األد   واللفظ له  ومسلم  كتا  الا.-  32
 روا  أمحد  وحسنه األلباين )صايح اجلامع الصغر(. -  33
 د  وحسنه األلباين )صايح اجلامع الصغر(.روا  أمح -  34

This file was downloaded from QuranicThought.com



 45 

عن ابن عمر رض  هللا عنهما أن رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم و  – 9
قذذال  )املؤمنذذون هينذذون لينذذون  كاجلمذذ  األنذذف إن قيذذد انقذذاد  وإذا أنذذي  

 .36عل  صخرة استنتاخ(
وعن عل  رض  هللا عنه أن رسول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم قذال   -10

همتهم )املؤمنذذذون تتكافذذذأ دمذذذا هم وهذذذم يذذذد علذذذ  مذذذن سذذذواهم ويسذذذع  بذذذ
 .37أدانهم( 

وعن أيب هريرة رض  هللا عنذه أن رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم  – 11
قذذذذال  )ال حتاسذذذذدوا  وال تناجشذذذذوا  وال تباغضذذذذوا  وال تذذذذدابروا  وال بيذذذذع 
بعضكم عل  بيع بعذض  وكونذوا عبذاد هللا إخذواان   املسذلم أخذو املسذلم ال 

ثذذالث  –ر إى صذذدر  يظلمذذه وال خيهلذذه وال حيقذذر   التقذذو  هذذا هنذذا ويشذذ
حبس  امر   من الشر أن حيقر أخا  املسلم  كذ  املسذلم علذ   –مرات 

 .38املسلم حرام  دمه وماله وعرضه(
قلت  خياط  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم املؤمنني كافة كوهنم أعضا  
يف مجاعة واحدة  وهلؤال  األعضا  حقو  وعلذيهم واجبذات  ولذن تذنهض 

هدافها السامية وغااهتا النبيلة إال إذا التلمذت حبقذو  أي مجاعة  وحتقق ا
 وواجبات اجلماعة  وكان قادة هه  اجلماعة مثال  حيته  وقدوة حسنة.

                                                                                                                                       
(  واألحاديذذ  الصذاياة احلذذدي  رقذذم  6532روا  أبذذو داود  وحسذنه األلبذذاين  صذذايح اجلذامع الصذذغر ) -  35

926. 
(  واألحاديذذ  الصذذاياة 6538روا  الذذدار قطذذي والطذذراين  وحسذذنه األلبذذاين  صذذايح اجلذذامع الصذذغر ) -  36
(427.) 

 (.652د والنسائ  واحلاكم  وصااه األلباين )صايح اجلامع الصغر روا  ابو داو  -  37
 البخاري يف البيوع والشرو،  ومسلم يف النكاح والبيوع والا. -  38
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ومن هه  الصفات الي جي  أن تتذوفر يف أعضذا  هذه  اجلماعذة  األخذوة 
يف هللا  فليس للعريب بينهم فضذ  علذ  األعجمذ  إال ابلتقذو  أو ابلعمذ  

لدبذذيض ميذذلة ميتذذاز هبذذا علذذ  األسذذود والفقذذر أفضذذ  مذذن الصذذاع  ولذذيس 
 الغي إن كان أكثر منه صدقا  وإخالصا  وشجاعة.

إن قل  العضو يف اجلماعة املؤمنة يتسع حملبة ك  مؤمن بغذض النظذر عذن 
مههبذذه وحلبذذه ومجاعتذذه  فالذذهين ال تتسذذع قلذذوهبم إال حملبذذة أعضذذا  احلذذل  

ا   والذهين يكرهذون وحيقذدون علذ  الهين ينتمون إليه خمطلون خطذأ فاحشذ
الدعاة ألهنم من غر مجاعتهم مهنبون وعليهم أن يصذااوا مذا هذم عليذه 
من اعوجا  واحنذراف  عذن أنذس بذن مالذك رضذ  هللا عنذه أن النذيب صذل  
هللا عليذذذذه وسذذذذلم قذذذذال  )ال يذذذذؤمن أحذذذذدكم حذذذذىت حيذذذذ  ألخيذذذذه مذذذذا حيذذذذ  

ن مذهه  أو   ومث  هذه  احملبذة ليسذت قاصذرة علذ  مذهه  دو 39لنفسه(
حذذل  دون حذذل  أو مجاعذذة دون مجاعذذة أو أهذذ  إقلذذيم دون أهذذ  إقلذذيم 

 آخر.
إن اجملتمذذذذع الذذذذهي تسذذذذود فيذذذذه البغضذذذذا  والكراهيذذذذة واألحقذذذذاد واحلسذذذذد 
واخلصومة  تمع متخلف ممل   ليس فيه ابرقة أم   وسيبق  هنبا  ألعدا  

حذذىت يغذذروا مذذا اإلسذذالم  وهذذدفا  للغذذلاة املذذارقني  )إن هللا ال يغذذر مذذا بقذذوم 
واإلنسذذان الذذهي ال يعجبذذه إال رأيذه  وال ينقذذاد إال هلذذوا  هذذو  …أبنفسذهم(

معذذول هذذدم يف أمتذذه  ومذذن املؤسذذف أن أمثذذال هذذؤال  كثذذرون يف  تمعاتنذذا 

                                                
 أخرجه البخاري يف كتا  اإلميان أن جي  ألخيه ما حي  لنفسه. -  39
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املعاصرة  وك  منهم يلعم أبنه عل  احلق وأنه من الطائفة املنصورة وغذر  
 هالك مهلك.

  األحاديذذ  صذذرحية يف تعظذذيم حقذذو  قذذال اإلمذذام النذذووي رمحذذه هللا  )هذذه
املسلمني بعضهم عل  بعض وحثهم عل  الةاحم واملالطفذة والتعاضذد يف 
غذذر إمث وال مكذذرو   وفيذذه جذذواز التشذذبيه وضذذر  األمثذذال لتقريذذ  املعذذاين 

 .40إى األفهام(
وقذذال القاضذذ  عيذذاض عذذن حذذدي  النعمذذان بذذن بشذذر  )فتشذذبيه املذذؤمنني 

ح وفيذذذه تقريذذذ  للفهذذذم وإظهذذذار للمعذذذاين يف ابجلسذذذد الواحذذذد متثيذذذ  صذذذاي
الصذذذذور املرئيذذذذة  وفيذذذذه تعظذذذذيم حقذذذذو  املسذذذذلمني واحلذذذذض علذذذذ  تعذذذذاوهنم 

 .41ومالطفة بعضهم بعضا (
وقذذال ابذذن أيب محذذلة  )الذذهي يظهذذر أن الذذةاحم والتذذوادد والتعذذاطف وإن  
كانت متقاربة يف املعىن لكن بينها فر  لطيف. فأما الةاحم فاملراد به أن 

بعضذذهم بعضذذا  أبخذذوة اإلميذذان ال بسذذب  شذذ   آخذذر  وأمذذا التذذوادد يذذرحم 
فذاملراد بذه التواصذ  للمابذة كذالتلاور والتهذادي  وأمذا التعذاطف فذاملراد بذه 

 .42إعانة بعضهم بعضا  كما يعطف الثو  عليه ليقويه( اهذ 
وقذذال رجذذ  لعمذذر بذذن عبذذد العليذذل رضذذ  هللا عنذذه  اجعذذ  كبذذر املسذذلمني 

ابنذذذا  وأوسذذذطهم أخذذذا   فذذذأي أوللذذذك حتذذذ  أن تسذذذ    عنذذذدك أاب  وصذذذغرهم
إليه؟!  ومذن كذالم حيذى بذن معذاذ الذرازي  لذيكن حذظ املذؤمن منذك ثالثذة  

                                                
 .139صايح مسلم بشرح النووي  اجلل  السادس عشر      -  40
   البايب احلليب.13/46بشرح البخاري  فتح الباري  -  41
 .13/46فتح الباري   -  42
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إن مل تنفعذه فذذال تضذر   وإن مل تفرحذذه فذال تغمذذه  وإن مل متدحذه فذذال تهمذذه( 
 .43اهذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة اإلسالمية
 )احللقة السادسة(

 حممد سرور زين العابدين
 لة من السنة عل  وجو  الدعوة إى الوحدة اإلسالمية األد 

                                                
 .294جامع العلوم واحلكم البن رج  احلنبل       -  43
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مذذذرت علذذذ  أمتنذذذا أحذذذداث جسذذذام شذذذغلتنا عذذذن هذذذها املسذذذم   )الوحذذذدة 
 اإلسالمية( وكان أهم هه  األحداث 

 حر  اخلليج. -

 النظام العامل  اجلديد. -

 مؤمتر االستسالم يف مدريد. -

 أحداث اجللائر. -

 هللا أهذذذذذذم مذذذذذذن التالذذذذذذيالت وقناعتنذذذذذذا أن موضذذذذذذوع وحذذذذذذدة العذذذذذذاملني إى
السياسذذية  بذذ  هذذو مذذن أهذذم موضذذوعات هذذه  اجمللذذة  وأنمذذ  أن ال حيذذدث 

 هها االنقطاع مرة أخر .

متممذذذذة للالقذذذذة  -أي السادسذذذذة  -وغذذذذي عذذذذن البيذذذذان أن هذذذذه  احللقذذذذة 
اخلامسة "األدلة من السنة عل  وجذو  الذدعوة إى الوحذدة واالئذتالف"  

دسة جني  عل  أسللة واستفسارات القذرا   وبعد االنتها  من احللقة السا
مث ننتقذذ  إى احلذذدي  عذذن مذذنهج الوحذذدة اإلسذذالمية وهللا سذذباانه وتعذذاى 

 وي التوفيق. 
  إفشا  السالم 

قال صل  هللا عليه وسذلم  "والذهي نفسذ  بيذد  ال تذدخلوا اجلنذة حذىت  -
حتذاببتم  تؤمنوا  وال تؤمنوا حىت حتابوا  أال أدلكم عل  ش   إذا فعلتمذو  

  44أفشوا السالم بينكم"

                                                
 أخرجه  مسلم يف كتا  اإلميان  وأبو داود  والةمهي. - 44
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وعذذن أيب ذر رضذذ  هللا عنذذه أن رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم قذذال   -
أي   -"ال حتقذذذرن مذذذن املعذذذروف شذذذيلا   ولذذذو أن تلقذذذ  أخذذذاك بوجذذذه طلذذذق 

 45متهل  ابلبشر واالبتسام"
وقذذذال صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  " ال حيذذذ  ملسذذذلم أن يهجذذذر أخذذذا  فذذذو   -

 46هها ويصد هها  وخرمها الهي يبدأ السالم "ثالث يلتقيان فيصد 

ورو  أبو داود عن الاا  رضذ  هللا عنذه  قذال   قذال رسذول هللا صذل   -
هللا عليه وسذلم  "مذا مذن مسذلمني يلتقيذان فيتصذافاان إال غفذر هلمذا قبذ  

 47أن يفةقا"

 من فقه هه  األحادي  

ملسذلم أخذا  فلذم أفشوا السذالم  السذالم معنذا  األمذان  فذنذا ابتذدأ بذه ا -
جيبذذه يتذذوهم منذذه الشذذر  فيجذذ  عليذذه دفذذع ذلذذك الذذوهم... ورد السذذذالم 

 واج  عل  من تعرف ومن ال تعرف.

"وخرمها الهي يبدأ ابلسالم "  قال ابذن عبذد الذا  " أمجعذوا علذ  أنذه  -
ال جيذذوز اهلجذذران فذذو  ثذذالث إال ملذذن خذذاف مذذن مكاملتذذه مذذا يفسذذد عليذذه 

سذذه أو دنيذذا  مضذذرة  فذذنن كذذان ذلذذك جذذاز  دينذذه  أو يذذدخ  منذذه علذذ  نف
 ور  هجر مجي  خر من خمالطة مؤذي".

                                                
 روا  مسلم. - 45
 متفق عليه من حدي  أيب أيو . - 46
 [.5653انظر صايح اجلامع الصغر  احلدي  رقم ] - 47
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وقال الطاي  "قصة كع  بن مالك أص  يف هجران أه  املعاص   وقد 
استشذذك  كذذون هجذذران الفاسذذق أو املبتذذدع مشذذروعا   وال يشذذرع هجذذران 

 الكافر وهو أشد جرما  منهما لكوهنما من أه  التوحيد يف اجلملة ".
جرة  بكسر اهلا  وسكون اجلذيم  أي تذرك الشذخ  مكاملذة اآلخذر واهل -

إذا تالقيا  وليس املراد هبا مفارقة الوطن  واملراد أن عمومه خمصو  مبن 
 هجر أخا  فو  ثالث ليال.

قذذال النذذووي  قذذال العلمذذا   "حتذذرم اهلجذذرة بذذني املسذذلمني أكثذذر مذذن ثذذالث 
عفذذذ  عنذذه يف ذلذذذك ألن  ليذذال ابلذذن   وتبذذذاح يف الذذثالث ابملفهذذذوم  وإمنذذا

اآلدمذذ   بذذول علذذ  الغضذذ  فسذذومح بذذهلك القذذدر لرجذذع ويذذلول ذلذذك 
 العارض".

وقال ابن حجذر  " املعتمذد أن املذرخ  فيذه ثالثذة أام بلياليهذا فايذ   -
 وحي  أطلقت األام أريد بلياليها". أطلقت اللياي أريد أبامه 

ن يكذذون مذذن أهذذ  يكذذر  هجذذر املسذذلم ألخيذذه املسذذلم فذذو  ثذذالث إال أ -
األهذذذوا  والبذذذدع والفسذذذا  املذذذدمنني علذذذ  ذلذذذك... ويذذذلول اهلجذذذر احملذذذرم 

 48ابلسالم 

 تعليق 

قلنا فيما مض   السالم سنة عل  من تعرف من املسلمني ومن ال تعذرف 
ورد  واجذ   ويف احلذدي  األول يقسذذم رسذول هللا صذذل  هللا عليذه وسذذلم 

  ولذذن يؤمنذذوا حذذىت يتاذذابوا.. أبن املسذذلمني لذذن يذذدخلوا اجلنذذة حذذىت يؤمنذذوا
                                                

مطبعذذة البذذايب احللذذيب  وراض الصذذاحلني  واآلدا  الشذذرعية ، 13/108انظذذر فذذتح البذذاري بشذذرح البخذذاري   - 48
 .1/252واملنح املرعية  البن مفلح  
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ويؤكذذد صذذل  هللا عليذذه وسذذلم أبن إفشذذا  السذذالم مذذن أسذذبا  حتقيذذق هذذه  
 احملبة.

ويريذد الذبعض إلغذا  هذه  السذنة  بذ  هذها الواجذ  يف رد السذالم انتصذارا  
حللبه أو جلماعته  فنذا رأ  املسلم أخا  املسلم يسلم عليه بذود وحمبذة إن  

ن إخذذواهنم املسذذلمني الذذدعاة إذا كذذانوا كذذان مذذن حلبذذه  ويعذذرض الذذبعض عذذ
 ليسوا من مجاعتهم.

وقذذد تصذذدر بعذذض القيذذادات أمذذرا  مبقاطعذذة فذذالن  وعذذدم رد السذذالم عليذذه 
ألنذذذه تذذذرك احلذذذل   وسذذذار يف طريذذذق آخذذذر  ويلتذذذلم األفذذذراد هذذذه  األوامذذذر  

  وحيس األخ الهي فار  هها احلل  بضغط شديد ألسبا  كثرة 

مسذدود يف هذها احلذل   وعجذل عذن اإلصذالح منها  أنه وصذ  إى طريذق 
 من الداخ .

ومنهذذا  أن هذذها احلذذل  لذذيس مجاعذذة املسذذلمني  ويعتقذذد أن العمذذ  خارجذذه 
 أفض  له يف دينه ودنيا .

ومنهذا  يعذذل عليذذه مقاطعذذة إخذذوة سذار وإاهذذم يف طريذذق واحذذد  وأحذذبهم يف 
 هللا  وقامذذت بيذذنهم عالقذذات وطيذذدة  وفجذذأة رآهذذم يقاطعونذذه ويسذذلم فذذال

 يردون السالم عليه.

ال يردون السالم عليه تنفيها  ألوامر القيادة... ويف هه  القيادة من يلعم 
أن مقاطعة هها األخ واجذ  شذرع   ويسذتدلون علذ  ذلذك بقصذة كعذ  

 بن مالك  ويتناسون ابختاذهم هها املوقف أمورا  كثرة 
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خيذذر   منهذذا  أن مجذذاعتهم ليسذذت مجاعذذة املسذذلمني  وجيذذوز هلذذها األخ أن
 منها  كما جيوز له أن ينتس  إليها أو إى غرها. 

ومنهذذا  أن قيذذادة هذذه  اجلماعذذة ليسذذت كقيذذادة رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه 
 وسلم  أو كقيادة مجاعة املسلمني.

ومنها  أن قيادة هه  اجلماعة واجهت هها األخ بلوائح حلبية  وال أبدلة 
 .ك  يكرس زعامتهمشرعية  وأن هه  اللوائح صاغها اللعما  بش

أيها األخ املسلم  متسك بقول رسول هللا صل  هللا عليه وسذلم  " أفشذوا 
السالم بينكم"  وصافح أخاك عندما تلتقيان  واعلم أن تبسمك يف وجه 
أخيك صدقة  وال تنس أن هجران أخيك املسلم فذو  ثذالث حذرام  فذال 

 ترتك  هها اإلمث  وخركما الهي يبدأ صاحبه ابلسالم. 
والسالم حق لك  مسلم سوا  كان من حلبك أم من حل  آخر  وال  -

 طاعة ملخلو  ]قيادة أو غرها[ يف معصية اخلالق.

]أفشوا السالم بينكم[ وإن أعرض عنك أخوك أو جتاهلك. ] أفشذوا  -
 السالم بينكم [ وإن أسا  البعض يف رد   وتهكر قول الشاعر 

 ود فيلرعه التسليم واللطف   قد ميك  الناس دهرا  ليس بينهم       
 أخا أخاك أبنك حتبه 

عن أنس رض  هللا عنه أن رجال  كذان عنذد النذيب صذل  هللا عليذه وسذلم  -
فمذذر بذذه فقذذال  ا رسذذول هللا  إين ألحذذ  هذذها  فقذذال لذذه النذذيب صذذل  هللا 
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عليه وسلم  "أأعلمته؟"  قال ال  قال  أعلمه  فلاقه فقال  إين ألحبك 
 49أحبك هللا الهي أحببتي له " يف هللا  فقال 

وقذذال صذذل  هللا عليذذه وسذذلم ملعذذاذ وقذذد أخذذه بيذذد   " ا معذذاذ وهللا إين  -
 .50ألحبك"

 النه  عن النجو  

عن ابن مسعود رض  هللا عنه أن النذيب صذل  هللا عليذه وسذلم قذال  " إذا  
 51كنتم ثالثة فال يتناج  اثنان دون الثال  فنن ذلك حيلنه "

ولذذه صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  ] فذذنن ذلذذك حيلنذذه[ ألنذذه قذذد والشذذاهد هنذذا ق
 يتوهم أن جنوامها إمنا ه  لسو  رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له

وعن مالك قال  ال يتناج  ثالثة دون واحد  وال عشذرة ألنذه قذد هنذ  أن 
يةك واحدا  واحدا   وهها من حسن األد  حىت ال تقع قطيعة أو تباغظ 

وز ألحد أن يدخ  عل  املتناجيني يف حال تناجيهما بني املسلمني  وال جي
52. 

 الكا 

                                                
 .390ورقم  388روا  أبو داود إبسناد صايح  وانظر راض الصاحلني  احلدي  رقم   - 49
 .386راض الصاحلني  احلدي  رقم  روا  أبو داود والنسائ  إبسناد صايح  وانظر  - 50
روا  البخذذاري  كتذذا  االسذذتلهان   ومسذذلم  كتذذا  السذذالم   والةمذذهي  وابذذن ماجذذه والذذدارم   ومالذذك يف  - 51

 املوطأ  وأمحد.
 انظر فتح الباري.  كتا  االستلهان  اب  ال يتناج  اثنان دون الثال . - 52
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قذذال رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  "ال يذذدخ  اجلنذذة مذذن كذذان يف قلبذذه 
مثقال ذرة من كا  وعرف صذل  هللا عليذه وسذلم الكذا  أبنذه بطذر احلذق  

 . 53" -أي احتقارهم -وغمط الناس 
عمذذة وطذذول الغذذىن.  والشذذاهد وقذذال ابذذن األثذذر  البطذذر  الطغيذذان عنذذد الن

هنا  عقوبة هللا ملن يتكا عل  إخوانه املسلمني وحيتقرهم ويتعذاى علذيهم  
 واألص  حمبتهم  وإدخال السرور عليهم.

 إصالح ذات البني 

قذذذال صذذذذل  هللا عليذذذه وسذذذذلم  " أال أخذذذاكم أبفضذذذذ  مذذذن درجذذذذة الصذذذذيام 
نن فسذاد ذات والصالة والصدقة؟ قالوا بل   قال  صالح ذات البني  فذ

 .54البني ه  احلالقة" 

قذذال الةمذذهي  هذذها حذذدي  صذذايح  ويذذرو  عذذن النذذيب صذذل  هللا عليذذه 
 احلالقة ال أقول حتلق الشعر  ولكن حتلق الدين. وسلم أنه قال  ه 

 احملبة 

قذذال صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  " والذذهي نفسذذ  بيذذد  ال يذذؤمن أحذذدكم حذذىت 
 55حي  ألخيه ما حي  لنفسه " 

نذذا ارتبذذا، اإلميذذان مبابذذة املسذذلم ألخيذذه املسذذلم  ومذذر معنذذا مذذن والشذذاهد ه
قبذذ  يف حذذدي  صذذايح أن مذذن شذذرو، دخذذول اجلنذذة أيضذذا  حمبذذة املسذذلم 

                                                
 روا  مسلم. - 53
 .2509[  ورقم احلدي   56القيامة  رقم البا  ] أخرجه الةمهي يف كتا  صفة - 54
أخرجذذه البخذذاري يف كتذذا  اإلميذذان  اب  مذذن اإلميذذان أن حيذذ  ألخيذذه ماحيذذ  لنفسذذه  وروا  مسذذلم يف  كتذذا   - 55

   .اإلميان
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ألخيه املسلم  فاحملبة مطل  بني املسلمني  ومن أج  حتقيق هها املطل  
 تستخدم مجيع الوسائ  الشرعية ومنها اهلدية 

عنذه أن رسذول هللا صذل  هللا عليذه  رو  أبو يعل  عذن أيب هريذرة رضذ  هللا
 وسلم قال 

 .56" هتادوا حتابوا "  

 حق املسلم عل  املسلم 
عذن أيب هريذرة رضذ  هللا عنذه أن رسذذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم قذذال  " 
حذذذق املسذذذلم علذذذ  املسذذذلم ،ذذذس  رد السذذذالم  وعيذذذادة املذذذريض  واتبذذذاع 

 .57اجلنائل  وإجابة الدعوة  وتشميت العاطس" 
املسلم عل  املسلم ست  إذا لقيته فسلم عليه  وإذا دعاك فأجبه  "حق 

وإذا  استنصاك فانصح له  وإذا عطس فامد هللا فشذمته  وإذا مذرض 
 58فعد   وإذا مات فاتبعه" 

ونقذذذ  القذذذامس  عذذذن القاشذذذاين قولذذذه يف تفسذذذر قولذذذه تعذذذاى  ))وال تكونذذذوا  
أوللذك هلذم عذها  كالهين تفرقوا واختلفذوا مذن بعذد مذا جذا هم البينذات و 

عظيم((. "يعي احلجج العقليذة والشذرعية املوجبذة الحتذاد الوجهذة  واتفذا  
الكلمة  فنن للناس طبائع وغرائل خمتلفة  وأهوا  متفرقة  وعذادات وسذرا  
متفاوتذذذة  مسذذذتفادة مذذذن أمذذذلجتهم وأهذذذويتهم  ويةتذذذ  علذذذ  ذلذذذك فهذذذوم 

مذام  تتاذد عقائذدهم متباينة  وأخال  متعادية  فنن مل يكن هلم مقتذد  وإ
                                                

 .3001انظر صايح اجلامع الصغر  احلدي  رقم   - 56
 متفق عليه. - 57
 روا  مسلم. - 58
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وسذذذرهم وآرا هذذذم مبتابعتذذذه  وتتفذذذق كلمذذذاهتم وعذذذاداهتم وأهذذذوا هم مبابتذذذه 
وطاعته ؛ كانوا مهملني متفرقني فذرائس للشذيطان  كشذريدة الغذنم  تكذون 
للهئ . وهلها قال أمذر املذؤمنني عليذه السذالم  البذد للنذاس مذن إمذام  بذر 

 أو فاجر.
لم رجلذذني فصذذاعدا  لشذذأن إال وأمذذرف ومل يرسذذ  نذذيب هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذ

أحدمها عل  اآلخر  وأم ر  اآلخر بطاعته ومتابعته  ليتاد األمذر  وينذتظم  
وإال وقع اهلر  واملر   واضطر  أمر الدين والدنيا  واخت  نظام املعذاال 

 .59واملعاد"
وخالصذذة القذذول  فذذنن االلتذذلام هبذذذه  اآلدا  النبويذذة الرفيعذذة حيذذ  أخطذذذر 

عاصذذرة علذذ  مسذذتو  الذذدعاة واجلماعذذات اإلسذذالمية  وأي املشذذكالت امل
حلذول تتجاهذ  هذه  اآلدا  لذن يكتذ  هلذا النجذاح  ولذن تلقذ  جتذذاواب ... 
فلنظهر قلوبنا من الضغائن واألهوا  واألحقاد  ولنسع إلشذاعة احملبذة بذني 

 إخواننا املسلمني  ولناهر من الغيبة والنميمة والعصبية احللبية...
 
 
 
 

 سالميةالوحدة اإل
(7) 

                                                
 4/924تفسر القامس    - 59
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 السرورية
(1993) 
 
 

 حممد سرور زين العابدين 
 متهيد 

احلذذدي  عذذن اجلماعذذة "السذذرورية" يذذةدد منذذه حذذواي ،سذذة عشذذر عامذذا   
وكان هها احلدي  يف بدايته خفيفا  وغر ملفت للنظر  مث أخذه يشذتد مذع 
مرور اللمن  وتفجر خالل وبعد حر  اخلليج  حيذ  أدانذت  لذة السذنة 

ا  للكويذذت  وحتذذدثت عذذن اجلذذرائم الذذي ارتكبهذذا جذذيش البعذذ  غذذلو العذذر 
العراقذذذ  يف هذذذها البلذذذد الصذذذغر اآلمذذذن  ونقذذذدت أقذذذوال الذذذهين زعمذذذوا أن 

اسذذذتعانة  -أي  لذذذة السذذذنة  -صذذذداما  قذذذد    وأان ... مث اسذذذتنكرت 
دول اخلليج ابألمريكان  كما اسذتنكرت الفظذائع الذي ارتكبهذا األمريكذان 

ا   ولق  موقفنذا هذها قبذوال  واستاسذاان  يف كذ  مكذان. وحلفا هم يف العر 
وبعد مدة زمنيذة كافيذة ثبذت صذاة ماقلنذا   فاألمريكذان مذاأرادوا وجذه هللا 

 تعاى  ودول املنطقة ال تستطيع االنفالت من قبضتهم.

لسذذت هنذذا يف صذذدد احلذذدي  عذذن حذذر  اخللذذيج  ولكنذذي أردت حتديذذذد 
ي  عذن " السذرورية"  ولذو كذان هذؤال  الفةة اللمنية الي تفجذر فيهذا احلذد

أرادوا وجذذه هللا  -وعذذددهم اليتجذذاوز ثالثذذة  -الذذهين أاثروا هذذه  اللوبعذذة 
تعاى العتاوا موقفنا اجتهادا  خمالفا  الجتهذادهم  وينتهذ  األمذر عنذد هذها 
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احلد  ولكن ورا  األكمة ماورا ها  والعلما  األمنا  الهين يعرفذون هذؤال  
نهم أمورا  يعل علينذا كشذفها  كمذا يعذل علينذا مشاتذة أعذدا  الثالثة يعرفون ع

 اإلسالم بنا.

ألنذي أكذر   -أي أكثر من ،سة عشذر عامذا   -صمتُّ طوال هه  املدة 
أن يكذذون شخصذذ  مذذذادة ملذذا أكتذذذ   وألنذذي أمقذذذت املهذذاترات والذذذردود  
ويصع  علذ  املذر  يف هذه  األجذوا  التجذرد وإخذال  القصذد  وقذد جيذد 

ض معركذذة يريذذد مذذن ورائهذذا االنتصذذار علذذ  خصذذمه  ومذذن أجذذ  نفسذذه خيذذو 
ذلك يهكر أسوأ مافيه  ويتناس  أحسن مافيه من صفات وشيم  هذها إن  

 كان صادقا .

بعد هه  السنوات الطويلذة  وبعذد أتليذف كتيبذات عذن  -ووجدت نفس  
مضطرا  إى احلدي   ب  الينبغذ  ي أن أبقذ    -السرورية  وروا  أشرطة 

وأان أمسع أكاذي  وأابطي  ليس هلا نصي  مذن الصذاة  وحسذيب صامتا   
أن أقذذذول احلذذذق دون ذكذذذر أمسذذذا  الذذذهين سذذذّعروا هذذذه  احلملذذذة  أو الذذذهين 
صذذذدقوا أقذذذوال املفذذذةين دون أن يطبقذذذوا مذذذنهج أهذذذ  احلذذذدي  يف قبذذذول 

 الرواية ويف إشاعتها.

معرفذذة وقبذذ  مغذذادرة هذذه  املقدمذذة أود أن أقذذرر احلقيقذذة التاليذذة  مذذن أراد 
الشذذهرية  » السذنة«آرائذ  وأفكذاري فعليذه أن يعذود إى مؤلفذايت وإى  لذة 

ومافيهذا مذذن أحبذاث ومقذذاالت ممهذورة ابمسذذ   وأان راض عذن هذذه  املصذذادر 
شريطة أن حياسبي من شا  عما ورد فيها  دون أن ينق  نصوصا  مبتذورة  

 ويفسرها بعقله املنااز  أما الرواات األخر  مث  
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 شخ  الحي  ذكر امسه. حدثي -

 مسعت من شخ  كان معهم مث تركهم. -

 قال ي فالن ويهكرون امسه أنه مسعهم يقولون  كها وكها. -

 فهه  كلها رواات ساقطة الجيوز لباح  عن احلقيقة أن يتمسك هبا.

ومذذا أقولذذذه يف هذذه  السلسذذذلة  ويف كتذذذيب ويف  لذذة السذذذنة ينسذذذ  أي رأي 
ع عذذن خطذذأ أخطأتذذه  بذذ  اإلصذذرار علذذ  هذذها سذذابق  ولذذيس يعيبذذي الةاجذذ

اخلطأ والدفاع عنه.... ولقد رأيت كثرا  من النذاس يذدافعون حبذرارة وعنذاد 
عن أقوال زعما  هلم الخيف  عل  طال  علم منصف خطأ هه  األقوال  
ب  وعند هؤال  اللعما  من الفض  ماجيعلهم يةاجعون عن هه  األخطا  

... ولذذذن أتذذذردد يف ذكذذذر شذذذواهد علذذذ  لذذذو كذذذانوا أحيذذذا  ونصذذذاهم انصذذذح
 .-واحلمد هلل  -مواقف سابقة قد تراجعت عنها 

 أمثلة مهمة 

ينق  عي بعض الناس أمورا  ال أعلمها  وبلغت الوقاحذة ببعضذهم إى حذد 
االدعذذذا  أبنذذذه جالسذذذي وأنذذذي قلذذذت كذذذها  وقذذذال ي كذذذها  وأان ال أعرفذذذه  

األكاذيذذذ   ولذذذو  ومايدعيذذذه ويروجذذذه صذذذنع يف مصذذذانع متخصصذذذة بتلفيذذذق
اسةسذذلت يف احلذذدي  عذذن هذذه  األكاذيذذ  لكتبذذت اجمللذذدات  وسذذأكتف  

 فيما يل  بهكر هه  األمثلة 

 املثال األول 

زعم أحد الهين يكهبون عل  وعل  غري  أنه دعاين إى الغدا  يف بيتذه  
وأكذرمي غايذة اإلكذذرام  وبينمذا كنذت مذذع عذدد مذن أصذذاابه جلوسذا  حذذول 
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رحت أغتا  العلما  والذدعاة  فسذكت ماشذا  هللا لذه أن  مائدته العامرة 
يسذذذكت  وانتظذذذر مذذذي أن أقلذذذع عذذذن هذذذها النذذذوع مذذذن احلذذذدي   غذذذر أين 
اسةسذذذلت يف هنذذذش حلذذذوم العلمذذذا   وهنذذذا وجذذذد صذذذاح  الذذذدعوة نفسذذذه 

 مضطرا  للتدخ   فقال ي 

 اتق هللا  وهناين عن أك  حلوم العلما  والدعاة  فقلت له 

ول هللا صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  "تعذذذال  نغتذذذ  يف هللا أمل تسذذذمع قذذذول رسذذذ
 ساعة".

حذذذذّدث هذذذذها القصذذذذا  أصذذذذاابه هبذذذذه  األسذذذذطورة  وتطذذذذوع األصذذذذاا  
 واألتباع احللبيون الهين يصد  فيهم قول الشاعر 

 اليسألون أخاهم حني يندهبم            يف النائبات عل  ماقال برهاان

يف دول اخللذذيج  ويف الذذيمن  تطوعذذوا يف نشذذر هذذه  الفريذذة يف كذذ  مكذذان  
 وأمريكا  وأوراب  ومصر  ويف أمكنة أخر .

وأان أقسذذم ابهلل العظذذيم أنذذي ال أعذذرف هذذها املفذذةي الكذذها   وال أعذذرف 
بيتذذه  ويسذذتاي  علذذ ف نسذذيان امسذذه  فلقذذد مسعذذت ابألكاذيذذ  الذذي يلفقهذذا 
مذذذن زمالئذذذه يف الدراسذذذة قبذذذ  هذذذه  الذذذدعوة امللعومذذذة  ووصذذذفوا ي شذذذكله 

أساليبه  ومحدت هللا علذ  أنذي ال أعرفذه  وماكنذت أدري أنذي لذن أسذلم و 
 منه رغم أنه اليعرفي وال أعرفه.

ومن جهة أخر   فلو أردت احلدي  عن علما  ودعاة مبتذدعني لذهكرت 
وملذا  -وأان أحفذظ هذه  األدلذة واحلمذد هلل  -أدلة صاياة جتيذل ي ذلذك 

 جلأت إى حدي  موضوع ال أص  له.
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أحذذد األصذذاا  ذات مذذرة عذذن هذذه  القصذذة  فقلذذت لذذه  إنذذي ال سذذألي 
أعذذذرف هذذذها الكذذذها   وال أعذذذرف بيتذذذه... مث مسذذذع هذذذها الصذذذاح  أحذذذد 
احللبيني يتادث عن هه  األسطورة يف  لس عام  فاذاول أن يقنعذه أبن 
هذذه  القصذذة ال أصذذ  هلذذا  ولكذذن هيهذذات  فلقذذد مسعهذذا مذذن مصذذدر حذذليب 

يب مذن القلذة القليلذة مذن املهتمذني مبذنهج وهو عنذد  ثقذة  مذع أن هذها احلذل 
 أه  احلدي  بني أفراد حلبه.

سذذباان هللا !! هذذؤال  احللبيذذون الذذهين يعجذذلون عذذن ذكذذر دليذذ  صذذايح 
يقعذذون يف اخلطذذأ الذذهي يرمذذون بذذه خصذذومهم... ألسذذت مذذن الذذدعاة ومذذن 
طال  العلم  فلماذا أيكلون حلم   ويكهبون عل ف  ويسخرون مجهورهم 

 غون من ورائها وجه هللا تعاى؟!.ملهمة اليبت

 املثال الثاين 

منه حواي أربعة عشر عاما  اشةكت عدد من اجلامعات يف بلذدين عذربيني 
مبعسذذكر واحذذد  وكذذان هذذها املعسذذكر يف ظذذاهر  عبذذارة عذذن نشذذا، طذذاليب 
خذذذالل عطلذذذة الصذذذيف  ويف حقيقتذذذه كذذذان نشذذذاطا  حلذذذل  مذذذن األحذذذلا  

لني عذذن هذذها احلذذل  عقذذد اجتماعذذات اإلسذذالمية  وكذذان مذذن عذذادة املسذذؤو 
سرية خالل أوقات الراحة الحيضرها إال الطلبة املنظفمون يف هذها احلذل   
ولكذذن هذذه  القاعذذدة التطبذذق بشذذك  صذذايح ألن الطلبذذة املسذذؤولني عذذن 
هذذذذها التنظذذذذيم يتوسذذذذعون يف اختيذذذذار مذذذذن يسذذذذتلطفون مذذذذن أصذذذذااهبم ممذذذذن 

 العالقة هلم هبها احلل .
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اعذذات قذذال األسذذتاذ الذذدكتور املسذذؤول عذذن طلبذذة ويف إحذذد  هذذه  االجتم
 جامعات إحد  الدولتني 

  وإن وجذذدم انسذذا  مذذنهم فاحذذهروا »سذذروريني«هذذ  شذذعرم أن بذذني الطلبذذة 
 منهم  واقطعوا الطريق عليهم.

فسذذذأله أحذذذد الطلبذذذة بذذذاا ة  ومذذذن يكذذذون هذذذؤال  السذذذروريون؟!  فأجذذذا  
ذذع الطلبذذة األسذذتاذ الذذدكتور  سذذرور شذذي  صذذويف كذذان يعمذذ  مدر  سذذا   وجيمِّ

حولذذذذه  ويذذذذرق  بيذذذذنهم يف حلقذذذذات الذذذذهكر  وكذذذذان ابرعذذذذا  يف اسذذذذتقطا  
 املريدين... مث استدرك قائال  

أان ال أعذرف هذها الرجذ   ولكذن حذذدثي ثقذات يعرفونذه عنذه وعذن طريقتذذه 
 الصوفية  وكيف كان أيخه منهم بيعة!.

حيم  » ورسر «واجلدير ابلهكر أن هها الهي يتادث عن الشي  الصويف 
لقذذ  دكتذذور يف علذذوم الشذذريعة اإلسذذالمية  والذذهين يعرفونذذه يذذهكرون عنذذه 
اخلر والفض   وهو فيما قاله ينق  رواية لفقها رفاقه احللبيون  وهذو يثذق 

 به  وينفه أوامر قيادهتم.

مل أكن يف يوم من أام عمري صوفيا   ومل أكذن علذ   -واحلمد هلل  -وأان 
ضاك إذا مسع هه  الرواية السمجة  أما ملاذا وفا  معهم  ومن يعرفي ي

اختاروا هه  املرة نسبي إى الصوفية  فالذهين خيذاطبوهنم تشذملل نفوسذهم 
إذا قيذذ  هلذذم  إن فذذالان  صذذويف  ولرمبذذا قذذالوا أمذذام الصذذوفيني أبنذذي سذذلف ! 

 واملهم تنفر الناس من العبد الفقر إى رمحة هللا تعاى.
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ني أن الطيبيني منهم يروجون عذن غفلذة أقاويذ  واملشكلة عند بعض احللبي
الذذذهين يكذذذهبون  واعتذذذاد هذذذؤال  أال يسذذذمعوا إال مذذذن رفذذذاقهم  ورفذذذاقهم 

 ثقات  وروايتهم الترد!.

الأدري إى مىت يتجاه  مث  هها الدكتور االسذتفادة مذن العلذوم الشذرعية 
يف احلكذذم علذذ  الرجذذال... ومذذاذا سذذيكون عنذذدما يعلذذم أن هذذها الشذذي   

ر" خصم من خصوم الصوفية  وال يعذرف هذه  احللقذات الذي يطلذق "سرو 
عليهذذا افذذةا   حلقذذات الذذهكر  وال الذذرق  فيهذذا.... هذذ  سذذيقول  حذذدثي 
ثقات وينته  األمر عند هها احلد  أم أنه سيعلم أن الذهين حذدثو  ليسذوا 
ثقات  وأهنم اعتادوا تلفيق الرواات ضد من يسلك طريقذا  خمالفذا  لطريذق 

... ومن الهين أيكلون حلوم العلما  والدعاة  وطال  العلم؟!... حلهبم.
 أسأل هللا أن يغفر هلها الدكتور  ويهديه سوا  السبي .

 املثال الثال  

ألقذذذذ  أحذذذذذدهم مامسذذذذذا  حماضذذذذذرة عذذذذذن اجلماعذذذذذات اإلسذذذذذالمية املعاصذذذذذرة  
يتداولذذه النذذاس يف أمكنذذة » كاسذذيت«وسذذجلت هذذه  احملاضذذرة يف شذذريط 

 دان العربية.متعددة من البل

اطلعت عل  هها الشريط الهي جذا تي أخبذار  قبذ  أن يصذلي فوجذدت 
ومذع أن احملاضذر تسذرب  بلبذاس التقذو   » السذرورية«جل ا  مهما  منه عذن 

وزعذذم أبنذذه سذذذيتجن  جتذذريح األشذذخا   لكنذذذه اليسذذتطيع تغيذذر عادتذذذه  
يال  وهلها فقد جا  شريطه سلسلة من األكاذي  الذي اليسذتطيع تقذدمي دلذ
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عليها  مع أنه يدع  أبنذه مذن أهذ  الذدلي   ومذن هذه  األكاذيذ  الكثذرة 
 الي تفضاه  وتكشف خبيلته أختار مايل  

زعم أني اعتبارا  من العدد السادس ] أو السابع [ رحت أشتم املسلمني 
يف اخللذذذيج وأمذذذدح صذذذدام حسذذذني  ومذذذن املالحذذذظ أن حماضذذذرته كانذذذت يف 

اد اإلمذذذارات العربيذذذة  ويظذذذن أن النذذذاس يف ديوانيذذذة أحذذذد أصذذذاابه يف احتذذذ
اخللذذيج اليقذذر ون  لذذة السذذنة  ألهنذذا ممنوعذذة عنذذدهم... ومذذن جهذذة أخذذر  
فالهين يسذمعون هذه  احملاضذرة سذيتخهون موقفذا  مذن السذرورية ألن شذي  

 هه  اجلماعة يشتم املسلمني يف اخلليج وميدح صدام حسني !!.

لقذذذذد بلغذذذذي أن بعذذذذض ولكذذذذن حسذذذذاابت هذذذذها احملاضذذذذر كانذذذذت خاطلذذذذة  ف
الفضذذذال  ]وهذذذم مذذذن دولذذذة خليجيذذذة [ قذذذالوا هلذذذها احملاضذذذر بعذذذد انتشذذذار 

 شريطه 

حنذذن علذذ  صذذلة قويذذة مبجلذذة السذذنة  وماوجذذدان فيهذذا  شذذتما  للمسذذلمني يف 
اخللذيج  وال مذدحا  لصذدام حسذني ! فأجذذا   لقذد أدركذت أبنذي أخطذذأت 

.!! 

ل النذذاس شذذريطه يف كذذ  اعةافذذه ابخلطذذأ جذذا  يف غرفذذة مغلقذذة  بينمذذا يتذذداو 
مكان  وإذا أراد الصد  البد أن يسج  شريطا  ينقض فيذه معظذم ماجذا  

 يف شريطه األول  وهيهات أن يفع  ذلك.

يقول حماضر آخر اللمذان  إنذي اعتبذارا  مذن العذدد السذادس  رحذت أشذتم 
املسذلمني مذن أهذ  اخللذيج... فكيذف يسذ  الداعيذة أهلذه وعشذرته وهذذم 

فاضذذ ؟. لقذذد عشذذت يف اخللذذيج واحذذدا  وعشذذرين عامذذا   مذذن املسذذلمني األ
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وه  عندي من أحسن سي عمري  وقامذت بيذي وبيذنهم عالقذات أقذو  
من العالقات الي أقمتها مذع أهذ  بلذدي يف الشذام... وكيذف أسذ  أهذ  
منطقذذة أعذذرف عمذذق أثرهذذا يف العذذام اإلسذذالم  وأعذذرف أيضذذا  أبهنذذا حافلذذة 

ظهم هللا من ك  مكذرو   وابرك يف علمهذم ابلعلما  والدعا  واحملسنني حف
 وماهلم وأعمارهم.

خالل أزمة اخلليج كان معظم الناس يكرهون اخلليج وأهلذه  وكنذت أفذر  
بذذني حكذذام اخللذذيج وأهلذذه... كنذذت أحذذدث النذذاس عذذن حذذيب لبلذذد يغذذ  
ابلعلما  والدعا  واحملسنني  وكذان حذديث  يطذر  مسذامع كثذر مذن النذاس 

ا احلدي  يف تلذك الفذةة شذبهة  ولكنذي كنذت أر  ألول مرة.... كان هه
 السكوت عن قول احلق ظلما  وجبنا .

نعذذم كنذذت أنقذذد حكذذام اخللذذيج  ويف اجمللذذة شذذواهد علذذ  ذلذذك  والزلذذت 
أنقدهم  دفاعا  عن التوحيد وملة إبراهيم عليه السالم  فليقذ  هذها الظذامل 

 احلقيقة كما جا ت يف  لة السنة.

لمان أن أيتيي بعبارة واحدة من  لة السنة أو مذن  وأحتد  حماضر آخر ال
أو أي طاغيذذذة مذذذن الطغذذذاة  لقذذذد » صذذذدام حسذذذني « كتذذذيب أمذذذدح فيهذذذا 

هامجذذذذت صذذذذدام حسذذذذني وبينذذذذت طغيانذذذذه وكفذذذذر   وتعجبذذذذت مذذذذن الذذذذهين 
يتاذذدثون عذذن توبتذذه  ونقذذدت مذذوقفهم وأسذذلوهبم يف احلكذذم علذذ  األمذذور  

ة كانذذت قذذد كتبذذت عذذام ومذذن يقلذذ  صذذفاات  لذذة السذذنة جيذذد فيهذذا دراسذذ
م  عنذذدما أعلذذن بعذذض اإلسذذالميني السذذوريني قيذذام جبهذذة وطنيذذة   1982

تضذذمهم وتضذذم حذذل  البعذذ  والنظذذام العراقذذ   والشذذيوعيني والناصذذريني  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 67 

فاسذذتنكران قيذذام مثذذ  هذذه  اجلبهذذة  وأفتينذذا بعذذدم جوازهذذا  وعنذذدما واجذذه 
ألمذذة طاغيذذة صذذدام الغذذلو الرافضذذ  الفارسذذ  قلنذذا  لقذذد سذذخر هللا هلذذه  ا

 عربيا  ملواجهة طاغية فارس .

وتعرضنا لنقد بعض إخواننا يف اخلليج الذهي فتنذتهم شخصذية هذها اجملذرم  
وظنذوا أنذذه قذد    إى هللا  وأنذذه علذذ  وشذك التخلذذ  عذن حذذل  البعذذ   
وحتكيم شرع هللا... ه  نس  حماضر آخر اللمذان هذه  احلقيقذة  ليتفضذ  

 ني خالل احلر  العراقية اإليرانية.وليادثنا عن موقفه من صدام حس

أي مجاعذذة  -ويقذذول هذذها احملاضذذر يف شذذريطه  إن السذذرورية مذذن القطبيذذني 
 وأجي  عل  هه  الفرية مبا يل   -التوقف 

أما سيد قط  رمحه هللا فهو داعيذة مذن دعذاة اإلسذالم  وكاتذ  فذه كتذ  
ر  ولو يف قضاا إسالمية كثرة  أصا  يف بعضها  وأخطأ يف بعضها اآلخ

مل يكذن لذه إال أن دفذع دمذذه ملنذا  ملذا يعتقذد لكفذذ  هبذا مكرمذة  وحنذن النذذر  
العصذذذمة لذذذه وال لغذذذر ... نسذذذأل هللا أن جيعلذذذه مذذذن الشذذذهدا  ويغفذذذر لذذذه  

 ويسكنه الفردوس األعل .

وأما مجاعة التوقف فقد رددت عليها يف كتا  يباع يف املكتبات  وبينذت 
كتذذا  هذذو األول مذذن نوعذذه... وغذذي عذذن احنرافاهتذا وبذذدعها  ولعذذ  هذذها ال

البيان أني مل أكذن يف يذوم مذن أام عمذري مذن املنتمذني إى هذه  اجلماعذة  
 ويعجل هها اإلنسان أن يهكر دليال  يعتمد عليه يف إثبات هه  التهمة.
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أكتف  هبها القدر من ردي علذ  هذها الظذامل  وأجتذاوز أمذورا  أخذر  وردت 
را  أخذذر  كثذذرة وكثذذرة جذذدا  وردت عذذن هذذها يف الشذذريط  كمذذا أجتذذاوز أمذذو 

 الظامل  ب  إن بعضها ينقض بعضها اآلخر  وأسأل هللا له اهلداية.

 املثال الرابع 

صديق قدمي  كان يعجبي فيه حسن التفكر  وحضذور البديهذة  واملقذدرة 
عل  طل  العلم... هها الصديق فرقت بيي وبينذه املواقذف  مل نصذطدم  

الذهي حذدث أنذه مضذ  يف طريذق  ومضذيت يف طريذق   ومل نتخاصم  وكذ 
وأان أكت  اآلن عنه وال أستطيع التخل  مذن عذاطفي حنذو  أو حنذو أهلذه 

 وأبنائه.

صرت أمسع أن هها الصديق يهامجي ويسف يف اهلجذوم  وهذها لذيس مذن 
عادته  ويبدو أن مستللمات الطريق الهي سذار فيذه تقتضذ  أن يشذتمي  

  إن سذرورا  ركذ  موجذة السذلفية ألطمذاع سياسذية  ومما قاله هها الصذديق
 وهو من الهين اليؤمنون هبها اخلط!!.

اتذذق هللا أيهذذا الصذذديق  واعلذذم أن كذذال  منذذا مغذذادر هذذه  الذذدنيا الفانيذذة   -
وقادم إى ربذه  وهنذاك يتميذل احلذق مذن الباطذ   أمذا مذن واى علذ  عقيذدة 

أشذذخا   وربذذط  حقذذة ومذذنهج صذذايح فلذذه العاقبذذة  وأمذذا مذذن واى علذذ 
مصذذذذذر  ِبظ ل مذذذذذة  يسذذذذذتخدمونه لتذذذذذليني مقاصذذذذذدهم وأهذذذذذدافهم  وحلشذذذذذد 
املسذلمني ورا  أغراضذهم فهذو علذ  خطذر وأي خطذر نسذأل هللا السذذالمة  

وق  اعملوا فسر  هللا عملكم ورسوله واملؤمنون  وسةدون قال تعاى  
 [.105]التوبة   إى عامل الغي  والشهادة فينبلكم مبا كنتم تعملون
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أيها الصديق القدمي  أنت تعذرفي جيذدا   وتعذرف إميذاين بعقيذدة ومذنهج  -
السلف  وتعرف أبنه قد انلي ش   من االبتال  بسب  دفاع  وإصراري 

 عل  هها املنهج.

أيها الصديق القدمي  هال شققت عن قليب  وعلمذت أنذي أريذد ركذو   -
غذذ  لذذك أن حتكذذم املوجذذة السذذلفية لتاقيذذق أطمذذاع سياسذذية؟... وهذذ  ينب

 عل  أمور غيبية ال يعلمها إال هللا تعاى؟!.

 وما الهي يغريي أيها الصديق بركو  موجة السلفية؟!. -

لقذذذد كنذذذت أول مذذذن تصذذذد  لثذذذورة الرافضذذذة اإليرانيذذذة  وكنذذذت أعلذذذم أن 
التصدي هلا يكلفي حيايت  فف  القوم  رمون قتلذة  وأنذت أول مذن يعلذم 

عمذذذ  وجذذذه هللا تعذذذاى  والذذذدفاع عذذذن عقيذذذديت أنذذذي أردت مذذذن ورا  هذذذها ال
ومنهجذ  السذذلف ... ولذذو أنذي أردت أمذذورا  دنيويذذة لكنذت أول مذذن يعلذذم  
ألن األعطيذذذذذات الذذذذذي تقذذذذذدم للمذذذذذؤلفني والذذذذذدعاة متذذذذذر عذذذذذن طريقذذذذذك وال 
جتهلهذذا... وعنذذدما جذذا تكم األوامذذر إلتذذالف كتذذبكم الذذي ألفهذذا املرتلقذذة  

عارضذذني لصذذدام حسذذني... لقذذد نفذذهم والتعذذاون مذذع الرافضذذة العذذراقيني امل
هه  األوامر حبهافرها  وانقلبتم من النقيض إى ضد  خذالل سذاعات... 

فلم يةاجع عذن كتذا  كتبذه  وال عذن  -كات  هه  األسطر   -أما أخوك 
مقال صاغه  ألن ما أكتبه انبع من منهج وأصذول أهذ  السذنة واجلماعذة  

  وال شأن ي خبداع رفسنجاين وزادة عل  ذلك فهو قناعة جتري يف دم 
 لصاحبكم  فقد خدعه من قب  مرات كثرة.
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صديق  القدمي من منا يريد ركو  املوجة السلفية؟!... ه  هذو الذهي  -
ينادي ابستقالل اجلماعات السذلفية  وحيذهر مذن الذهين يرتلقذون مذن ورا  
هذذه  الذذدعوة  وينذذادي ابلتقشذذف وسياسذذة شذذد األحلمذذة... أم هذذو الذذهي 

القصذذذور والعقذذذارات  وميلذذذك أمذذذوال قذذذارون يوزعهذذذا علذذذ  ضذذذعاف ميلذذذك 
 النفوس  ويتادث ابسم قارون وخياصم ويصاع من أجله؟!.

مذذن منذذا الذذهي ركذذ  موجذذة غذذر السذذلفية  فقذذدم هلذذا خذذدمات دنيويذذة   -
وقدموا له خدمات مماثلة  مث اختلفذوا وهذها مذن عذادة أصذاا  املصذاع  

وألسذذياد ... أم هذذو الرجذذ  الغريذذ   فاجتذذه حنذذو السذذلفية لتكذذون مطيذذة لذذه
الذذذذذهي حذذذذذرم أهلذذذذذه وذويذذذذذه  وأيوي إى بيذذذذذت الميلكذذذذذه  وال أيمذذذذذن علذذذذذ  
نفسذذه.... ويصذذر بعذذذد ذلذذك أن تكذذذون السذذلفية كمذذا كانذذذت عنذذد رعيلنذذذا 

 األول الهين أعل هللا دينه هبم.

قلذذذيال  مذذذن احليذذذا  اصذذذديق   وتذذذهكر أن بيتذذذك مذذذن زجذذذا   فذذذال تلذذذق  -
 يف قلعة حصينة. ابحلجارة علىمن يسكن

صذذذذديق  القذذذذدمي  لقذذذذد سذذذذكتُّ طذذذذويال   ولذذذذن أسذذذذكت بعذذذذد اآلن...  -
ونصياي إليك أن تنظر إى النهاية األليمة الي انته  إليها كذ  مذن سذار 
يف ركذذذا  الظذذذاملني  واعلذذذم أن الذذذدنيا مباهلذذذا ووظائفهذذذا التسذذذاوي عنذذذد هللا 

تعذود إى جناح بعوضة... ومازلذت أعتقذد أبنذك صذاح  عقذ  فذأرجو أن 
 وضعك األول...
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 الوحدة اإلسالمية

 ) احللقة الثامنة (

 السرورية
 حممد سرور زين العابدين

 صفاات من املاض   

ارتبطت ابلعم  اإلسالم  اجلمذاع  وكذان عمذري ال يتجذاوز ،سذة عشذر 
عامذذا   وأعطيذذت هذذها العمذذ  كافذذة إمكذذاانيت وقذذدرايت  وكذذان هلذذها االرتبذذا، 

 ت إجيابيات وسلبيا

فمن إجيابياته الي ال أنساها أن هه  اجلماعة كانت اجلماعة الوحيدة الي 
تدعو إى هللا ج  وعال يف املنطقة الي نشأت وترعرعت فيهذا  فلذم يكذن 
هنذذذاك مذذذدارس شذذذرعية  وال موجهذذذون علمذذذا  جيمعذذذون الشذذذبا  حذذذوهلم  
 ويفقهذذذوهنم يف ديذذذن هللا  وال مجاعذذذات إسذذذالمية تتنذذذافس فيمذذذا يرضذذذ  هللا

 سباانه وتعاى.

وعذدم االرتبذا، مذع هذه  اجلماعذة يعذي االرتبذا، أبحذلا  جاهليذة مرتذذدة  
كذانوا يهتمذون   -وخاصذة يف تلذك املرحلذة  -ألن الشبا  يف بذالد الشذام 

ابلسياسذذة أشذذد االهتمذذام  ويشذذعرون أنذذه البذذد مذذن االنتمذذا  احلذذليب  وكذذان 
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وإذا سذلم الشذا  العمذ  احلذليب جيذه  الغالبيذة العظمذ  مذن الشذبا ... 
من االنتما  إى األحلا  اجلاهلية املرتدة  فقد ال يسلم من الفساد  ألن 
أجوا  الطلبة كانت موبو ة  السيما وأن املدارس اإلعدادية والثانوية كان 
وجودها قاصرا  عل  املدن املهمة  وكان أكثر الطلبة يضطرون إى مغادرة 

 اع .قراهم  وكانت ك   موعة تشةك بسكن مج

لقد هيأت لنا هه  اجلماعة أجوا  طيبة  وربطتنا أبهذداف نبيلذة  وأبعذدتنا 
عذذذن الشذذذهوذ واالحنذذذراف  فجذذذل  هللا األسذذذاتهة واملذذذربني الذذذهين تعهذذذدوان 
ابلرعاية والتوجيه ك  خر  وأسأله تعاى أن جيع  هها العم  يف صاائف 

 جلمي .أعماهلم يوم ال ينفع مال وال بنون... ولن أنس  هلم هها ا

 أما السلبيات فمن أمهها ما يل  

بعد رحلة يف هه  اجلماعة اسذتمرت عشذرة أعذوام  هيذأ هللا ي أجذوا   -1
علمذذت مذذن خالهلذذا أن الذذدعوة إى هللا جيذذ  أن تكذذون مذذن خذذالل عقيذذدة 
ومنهج السلف الصاع رضوان هللا عليهم  ومل تكن اجلماعة الي انتسبت 

ق بذني قنذاعي اجلديذدة ووضذع  يف هذه  إليها كهلك  وكنت أحاول التوفيذ
 اجلماعة  ولكن هيهات  فاملسافة بعيدة  واخلر  يتسع.

صذذذايح أن اجلماعذذذة يف املنطقذذذة الذذذي أقذذذيم فيهذذذا لذذذيس فيهذذذا أشذذذاعرة أو 
متصوفة أو معتللة  ولكن هها الصذنف موجذود يف منذاطق أخذر   وبيذنهم 

  أو يف إطذذار مسذذؤولون مذذن كبذذار أهذذ  احلذذ  والعقذذد يف إطذذار بذذالد الشذذام
البلذذذدان العربيذذذة  وهذذذؤال  عنذذذد منتسذذذيب اجلماعذذذة ثقذذذات  وغذذذر مسذذذموح 
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بنقذذذدهم أو جتذذذرحيهم  ألن األصذذذ  يف تذذذوثيقهم انتمذذذا هم هلذذذه  اجلماعذذذة  
 وليس األص  مناهجهم وتصوراهتم الي يدعون إليها.

وهها العم  احلليب جيع  الفرد املنتمذ  إى هذه  اجلماعذة يشذعر أبن فذالان  
يف أقر  إليه مرات ومذرات مذن فذالن السذلف  لسذب  بسذيط جذدا   الصو 

 فاألول من اجلماعة  والثاين مستق   وال ينتم  ألية مجاعة.

لقد سلمت من سياسذة التجميذع علذ  أسذاس غذر سذليم  وصذرت أعتقذد 
فشذذذ  سياسذذذة وختطذذذيط هذذذها اخللذذذيط مذذذن اخلالئذذذق  وإن زعمذذذوا أهنذذذم مذذذن 

من ترداد من حذوي  "ويعذهر بعضذنا النصر قا  قوسني أو أدىن  ومللت 
بعضذذذذا  فيمذذذذا اختلفنذذذذا فيذذذذه"... كيذذذذف يعذذذذهر بعضذذذذنا بعضذذذذا  يف اخذذذذتالف 
التضذاد؟!  وهذذها اإلعذذهار يعذي أنذذه ال فذذر  يسذتاق الذذهكر بذذني السذذلفيني 

 وأه  االعتلال وغرهم من أه  البدع واخلرافات.

وعنذذدما إن الغوغائيذذة هذذ  الذذي جتعذذ  هذذؤال  النذذاس يذذرددون هذذه  املقولذذة  
يتاررون من الغوغائية والسطاية  سوف يشذعرون خبطذر هذها الشذعار... 
وفضال  عن هها وذاك مل أجد مسوغا  لتقدمي قول قادة هه  اجلماعة علذ   
كذذ  قذذول  وإن كذذان هذذها القذذول شذذرعيا  وعليذذه أدلذذة واضذذاة مذذن الكتذذا  
والسذنة حذذاولوا أتويذ  هذذه  النصذو  حذذىت ال تتعذارض مذذع أقذوال القذذادة  

القادة رمحهم هللا ال يرون ألنفسهم مث  هها احلق... وهه  ه  مشذكلة و 
األتباع  يغالون يف ح  قادهتم  ويلداد هها الغلذو مذع مذرور الذلمن  وقلذة 

 العلما  العاملني  واندراس العلم.
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كنذذت صذذغرا  عنذذدما انتسذذبت إى هذذه  اجلماعذذة  وكنذذت أفتقذذد احلذذد   - 2
كنذذي مذذن معرفذذة حذذدود الطاعذذة  وهلذذها األدىن مذذن العلذذوم الشذذرعية الذذي مت

فقذد كنذذا خنضذع مللاجيذذة املسذؤول عنذذا... كذان أيمذذران أن نقذاطع فذذالان  ألنذذه 
احنذذرف عذذن خذذط اجلماعذذة  وكنذذا نسذذتجي  لذذه ألننذذا نعتقذذد أن طاعذذة هذذها 

الذذهي علمنذذا هذذها  -أي املسذذؤول  -املسذذؤول طاعذذة هلل ولرسذذوله  وهذذو 
 االعتقاد.

أن هذها األخ الذهي قاطعنذا   مل يناذرف عذن  كنا نعلذم بطريقذة أو أبخذر 
خذط اجلماعذذة  ومل يتخذ ف عنهذذا أو يناصذبها العذذدا   ولكنذه اختلذذف خالفذذا  
شخصيا  مع صاحبنا الهي أمران مبقاطعته  وكنا يف هه  احلال نباذ  عذن 
أعهار للمسؤول عنا  فنن مل جند أومهنا أنفسنا أبن اجلماعذة علذ  خذر مذا 

مبذذا ال يعنينذذذا  والبذذذد يف اجلماعذذة مذذذن مثذذذ  هذذذه   يذذرام  وجيذذذ  أال نشذذذتغ 
 األخطا .

وأحيذذذاان  كذذذان األخ الذذذهي قاطعنذذذا   يسذذذوي خالفاتذذذه مذذذع املسذذذؤول عنذذذا  
ويعذذذذودان كمذذذذا كذذذذاان أخذذذذوين متاذذذذابني... والعجيذذذذ  تسذذذذويفات وأعذذذذهار 
املسؤول عنا يف احلالني  فاحلق معه دائمذا   وأخذرا  فقذد قبذ  اعتذهار األخ 

واسذذع  وقلبذذه ال يعذذرف احلقذذد وال الضذذغينة  والذذدعوة  املذذهن  ألن صذذدر 
 عند  مقدمة عل  ك  اعتبار!

وإني يف هها املقام أعتهر لك  من قاطعته وخاصمته خذالل تلذك الفذةة  
وأعذذذةف أبنذذذي كنذذذت خمطلذذذا   وعذذذهري يف ذلذذذك  قلذذذة علمذذذ   وانبهذذذاري 
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يثمذذا بقيذذاديت وعصذذبيي احللبيذذة  واعتقذذادي أبن احلذذق يذذدور مذذع مجذذاعي ح
 دارت.

وطاملا مسعنا مذن املسذؤولني عنذا إسذرافا  يف الثنذا  علذ  أشذخا  يقتسذمون 
معهذذم املسذذؤولية  ونعذذود وبشذذك  مفذذاجئ فنسذذمع هجومذذا  عنيفذذا  علذذيهم  
وإلصذذا  هتذذذم خطذذرة هبذذذم  واملسذذافة بذذذني املذذدح والقذذذدح واسذذعة جذذذدا ... 

وكيذف  فنسأل  وملاذا كنتم تلكون أشخاصا  هذه  هذ  صذفاهتم وأخالقهذم 
 وص  هؤال  إى قيادة اجلماعة؟!.

فرددون علينذا ردودا  غذر مقنعذة.. مث تنقسذم اجلماعذة إى مجذاعتني أو إى 
ثذذالث  وبعذذد حذذني مذذذن الذذلمن تنقسذذم كذذذ  مجاعذذة إى مجاعذذات ويشذذذتغ  
معظم األفراد هبذه  اخلالفذات بذدال  مذن اشذتغاهلم ابلذدعوة إى هللا سذباانه 

الراقذذع  ويذذاز دور الوسذذطا  واملصذذلاني  مث وتعذذاى  ويتسذذع اخلذذر  علذذ  
يتاذذذول املصذذذلاون إى مجاعذذذة جديذذذدة  وخيوضذذذون غمذذذار هذذذه  املعذذذارك 
ويقعون مبا كانوا يستنكرونه  وامللفت للنظذر أن اجلميذع يذرددون شذعارات 

 واحدة  ويطبقون مناهج واحدة  ويتعصبون جلماعة واحدة.

حتتمذذ  فنننذذا نؤكذذد أبن  وحذذىت ال نظلذذم هذذه  اجلماعذذة  وحنملهذذا أكثذذر ممذذا
اجلماعات اإلسالمية ال تلال تعاين من مشذكلة يف القيذادة  وال تذلال هذه  

 املشكلة حتتا  إى ح  جهري.

فبعض هه  اجلماعات تعتقد أبهنا مجاعة املسلمني  وتر  لقيادهتا احلقو  
نفسذذها الذذي تتمتذذع هبذذا قيذذادة مجاعذذة املسذذلمني... وهذذه  املفذذاهيم املعوجذذة 

مسذذتبدا   يعذذلل مذذن يشذذا   » ديكتذذاتورا  «جتعذذ  مذذن الرجذذ  األول  وغرهذذا
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ويعذذني مذذن يشذذا   ويذذؤد  مذذن يشذذا   وتذذرا  يرسذذ  هذذه  املعذذاين يف نفذذوس 
أتباعذذذه  فالشذذذور  عنذذذد  معلمذذذة وليسذذذت مللمذذذة  واألحاديذذذ  املقذذذررة يف 
املناهج ه  األحادي  الي تن  عل  وجو  السذمع والطاعذة لدمذر يف 

وهذذ  نفسذذها األحاديذذ  الذذي تذذن  علذذ  وجذذو  طاعذذة  املنشذذط واملكذذر  
خليفة املسلمني  وزادة عل  ذلك فقائد هه  اجلماعة أيخه بيعة من ك  
فرد من أفراد مجاعته.. وال جنذد أي فذار  بذني شذرو، وكيفيذة إعطذا  هذه  
البيعذذذذة لذذذذه  وبذذذذني البيعذذذذة الشذذذذرعية خلليفذذذذة املسذذذذلمني... ومذذذذن بذذذذني هذذذذه  

مذذن يذذدع  أن مجاعتذذه ليسذذت مجاعذذة املسذذلمني  اجلماعذذات اآلنفذذة الذذهكر 
 ولكن أعماهلم وتصرفاهتم ختالف ادعا هم.

والبعض اآلخر من اجلماعات اإلسالمية ف ِتن ت مبفهذوم النظذام الذدميقراط  
الغذذذذريب يف االنتخذذذذاابت  وألبسذذذذت هذذذذها املفهذذذذوم لبذذذذاس اإلسذذذذالم ومستذذذذه 

ع أسذذس )الشذذور (  ومذذن أجذذ  هذذها يعمذذد قذذادة هذذه  اجلماعذذات إى وضذذ
ومواصفات ال تسمح لغذرهم ابلوصذول إى سذدة القيذادة... إن أسذاليبهم 
ال ختتلذذذذف عذذذذن أسذذذذالي  احلكذذذذام يف بذذذذالدان الذذذذهين يضذذذذطرون إى إجذذذذرا  
انتخاابت.. وياز من خذالل هذه  االنتخذاابت داخذ  اجلماعذة اإلسذالمية 
ة دور الرج  "الدميقراط " املتسلط أو دور التاالف بني املتسلطني  وبقيذ

أعضذذا  القيذذادة أو  لذذس الشذذور   وظيفذذتهم أن يرفعذذوا أيذذديهم ابملوافقذذة 
 عل  ك  مسألة يطرحها الرج  املتسلط أو حتالف املتسلطني.

وقذذد حيذذدث خذذالف بذذني حتذذالف املتسذذلطني  وهذذها هذذو شذذأهنم.... ويشذذتد 
الصذراع بيذنهم  وكذ  طذرف حيذار  الطذرف اآلخذر مبذا يسذميه "الشذذرعية"  
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ن الفائل يف االنتخاابت حص  علذ  األكثريذة وقذد تكذون والشرعية تعي أ
%  والنسذذذبة الذذذي حصذذذ  عليهذذذا اخلاسذذذر قذذذد تكذذذون 51هذذذه  األكثريذذذة 

%... وهكها يرفع األول شعار الشذرعية يف حذني يرفذع اآلخذر شذعار 49
 تلوير االنتخاابت.

واملشذكلة هنذا هذ  تعصذ  أعضذا   لذس الشذور  لدشذخا  واملنذاطق  
نذذاهج  وقذذد يقاذذم موضذذوع املنذذاهج يف هذذه  املعركذذة ولذذيس للمواقذذف وامل

الذذي ال يذذراد مذذن ورائهذذا وجذذه هللا تعذذاى... وعنذذدما تصذذ  األمذذور إى هذذها 
احلذذد تنقسذذم اجلماعذذذة إى مجذذاعتني  وحتذذ  العذذذداوة والشذذانا  حمذذ  الذذذود 
واحملبة  وتكثر املكائد واملذؤامرات  وتصذبح األجذوا  حممومذة ال تطذا  وال 

 حتتم .

  أن تستقيم أمذور اجلماعذات اإلسذالمية البذد مذن مراعذاة األمذور ومن أج
 التالية 

أن يكون عند العضذو يف اجلماعذة حذد أدىن مذن العلذوم الشذرعية متكنذه  -
 من معرفة احلالل من احلرام  والطاعة الشرعية من الطاعة البدعية.

أن تراع  شذرو، أهذ  احلذ  والعقذد يف اختيذار قذادة اجلماعذة  ومراعذاة  -
هذذه  الشذذرو، تعذذي أن خيتذذار الرجذذ   لعلمذذه  وفضذذله وصذذدقه  وأمانتذذه  
ولذذذذيس لكونذذذذه حيمذذذذ  دكتذذذذورا  يف الفيذذذذلا  أو اهلندسذذذذة  أو الكيميذذذذا  أو 

 الط .

ال ينبغذذ  أن يتاذذول املسذذؤول إى رجذذ  ديكتذذاتور مسذذتبد  كمذذا أنذذه ال  -
ماعذات ينبغ  االحتكام إى نظام الدميقراطية الغربيذة.. وجيذ  أن تنتبذه اجل
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إى أمهية نظام املؤسسات  ومن التصورات املتخلفة االعتقاد أن زيدا  من 
النذذاس يفهذذم يف كذذ  شذذ    ويتفذذذو  يف فهمذذه وعلمذذه علذذ  املتخصصذذذني 

 األفهاذ.

أن يكذف األعضذا  عذن التنذذاج  ابإلمث والعذدوان  وحيذهر العذذاملون إى  -
 هللا من حتالف بعض اإلخوة ضد بعضهم اآلخر.

ة مبكان أن يتذوى املسذؤولية مذن يتطلذع إليهذا بذنهم وشذراهة  من اخلطور  -
وجيامذذ  النذذاس ويقذذول مايرضذذيهم ولذذو كذذان خمالفذذا  لقناعاتذذه مذذن أجذذ  أن 
يضذذمن وقذذوفهم إى جانبذذه يف معركذذة االنتخذذاابت. وطاملذذا رأيذذت أشخاصذذا  
خيتذذارهم كافذذذة األطذذراف ألهنذذذم خيذذاطبون كذذذ  طذذرف مبذذذا يرضذذيه... أال تبذذذا  

 ع  الرج  يعيش من غر قناعات.ملسؤولية جت

هنذذذاك فذذذار  كبذذذر بذذذني البدايذذذة والنهايذذذة. بذذذني صذذذابة الطيبذذذني  وبذذذني  -3
العمذذذذ  مذذذذن أجذذذذ  أن يكذذذذون الذذذذدين كذذذذ  هلل... كنذذذذت يف بدايذذذذة الطريذذذذق 
متامسا  أشد احلماسة  أواص  اللي  مع النهذار  والسذر مذع اإلعذالن...  

 اثبتة  وعلمية التف .كنت أعتقد أن اجلماعة تسر حنو أهدافها خبط  

وبعذذذد عشذذذرة أعذذذوام عرفذذذت أشذذذيا  كثذذذرة عذذذن هذذذه  اجلماعذذذة متنيذذذت أنذذذي 
ماعرفتها  وأدركت أن الغاات واألهداف الي كانوا حيدثوننا عنها سرا  
بقيعذذة حيسذذبه الظمذذآن مذذا ... مذذرت فذذر  ذهبيذذة مذذن أجذذ  الوصذذول إى 

ميقراطيذذة... جذذا  احلكذذم لكنهذذا مل تسذذتغ  ألن القذذادة كذذانوا قذذد فتنذذوا ابلد
غذذران مذذن أعذذدا  هللا واسذذتغ  هذذه  الفذذر ... أصذذبح كذذ  واحذذد يتصذذرف 
وكأنذذذذه لذذذذيس يف مجاعذذذذة... كنذذذذا نلتقذذذذ  يف دار الغربذذذذة  وال عمذذذذ  لنذذذذا إال 
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اإلصذذالح بذذني زيذذد وعمذذرو  أو بذذني املسذذؤول عذذن هذذه  املنطقذذة واملسذذؤول 
عذذذن منطقذذذة أخذذذر .. وكنذذذا نسذذذافر وننشذذذط ال مذذذن أجذذذ  حتقيذذذق أهذذذداف 
اجلماعذة  ولكذن مذذن أجذ  إقنذاع األصذذاا  واألصذدقا  أبن فذالان  أفضذذ  
مذذن فذذالن  وبعذذد انتهذذا  هذذه  املعركذذة نسذذتنفر مذذرة أخذذر  ملعركذذة أخذذر   
واملسؤول هو الهي حيرك هه  املعارك  واإلنسان إذا مل تشغله اإلجيابيات 

 شغلته السلبيات.

ا الطريذذق مل أدركذذت أبنذذي وصذذلت إى طريذذق مسذذدود  واالسذذتمرار يف هذذه
يعد  دا   ألن منهج اجلماعة يصذطدم مذع املذنهج الذهي بذت أعتقذد أبنذه 
احلق  والغاات واألهداف أصبات كالما  فارغا  ال معىن هلذا  وال أمذ  يف 
الوصول إليها  والقادة عندي ليسوا كأصاا  رسول هللا صذل  هللا عليذه 

شكالت  وقامت وسلم... لقد عرفتهم جيدا   فعرفت أهنم سب  هه  امل
األدلذذذة عنذذذدي أن أسذذذاليبهم يف املكذذذر واخلذذذداع ال ختتلذذذف عذذذن أسذذذالي  
السياسذذذيني العلمذذذانيني يف بلذذذدي  والفذذذار  الوحيذذذد أن هذذذؤال  إسذذذالميون 

 وأوللك علمانيون.

وأيقنذذت أنذذه ال جيذذوز ملثلذذ  االسذذتمرار يف هذذه  اجلماعذذة  وهذذها ال يعذذي أن 
اجلماعة  فرمبا كانت ظذروف  عدم اجلواز ينسا  عل  ك  فرد من أفراد

غذذري أحسذذذن مذذن ظذذذرويف  ورمبذذذا كذذان غذذذري مبتذذذدائ   ومل يطلذذع علذذذ  مذذذا 
 اطلعت عليه.

ونظلم هه  اجلماعة إذا قلنا  إن االحنراف عن الغاات واألهداف قاصذر 
عليهذذا وحذذدها  فهنذذاك مجاعذذات غذذر هذذه  اجلماعذذة ترسذذم أهذذدافا  اثبتذذة يف 
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وال القذذادة  وتتاسذذن ظذذروفهم املاديذذة  بدايذذة سذذرها  وبعذذد أن تسذذتقر أحذذ
وتتوثذذذق صذذذالهتم ابلظذذذاملني مذذذن خذذذالل وظذذذائفهم املهمذذذة  هتتذذذل قناعذذذاهتم 
أبهدافهم السابقة  وال جير ون عل  مصارحة قواعدهم حبقيقة ما يفكرون 
به  ب  يعيشذون يف ازدواجيذة نكذدة  ويتثذاقلون إى األرض  ويكثذرون مذن 

ندهم تعي االستسالم  واخلنوع لدنظمذة احلدي  عن الواقعية والواقعية ع
 الفاسدة اجملرمة.

ويذذذلعم هذذذؤال  الواقعيذذذون أن األهذذذداف والغذذذاات السذذذابقة فضفاضذذذة  ومل 
تؤص  شرعيا   وهكها يستخدمون التأصذي  الشذرع  خلدمذة مذا خيفذون يف 
نفوسذذذهم مذذذن أهذذذوا  واحنذذذراف عذذذن اخلذذذط األصذذذي   ليذذذت هذذذؤال  يرحيذذذون 

ه أنفسذذهم مذذن قناعذذات ابلعمذذ  اجلمذذاع ... غذذرهم  ويكشذذفون عمذذا تكنذذ
 إهنم لو فعلوا لصد  فيهم قول الشاعر 

 دع املكارم الترح  لبغيتها           واقعد فننك أنت الطاعم الكاس 

 وبعد هها االستطراد نعود إى السيا  فنقول 

جذذرت عذذادة األصذذدقا  واحملبذذني مذذن أعضذذا  اجلماعذذة أن يقولذذوا ملذذن حالذذه 
هللا  وال تشذذذق اجلماعذذذة  واحذذذر  علذذذ  أن تصذذذلح مذذذن  مثذذذ  حذذذاي  اتذذذق

 الداخ  !!.

وممذذا الشذذك فيذذه أن اإلصذذالح مذذن الذذداخ  مطلذذ  مهذذم  وغايذذة حممذذودة  
ولكن من سبقي حاول اإلصالح من الداخ   ومل حيقذق أي مكسذ  مذن 
ورا  هذذه  احملاولذذة  والبذذد مذذع ذلذذك مذذن بذذهل اجلهذذد فلعلذذ  أحقذذق شذذيلا   

ن الذذلمن أدركذذت أن اإلصذالح مذذن الذذداخ  مهمذذة وبعذد مذذدة غذذر قليلذة مذذ
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مسذذذذتاي  جناحهذذذذا  ألن املصذذذذذلح يتاذذذذدث عذذذذن م ثذذذذذ   وأدلذذذذة شذذذذذرعية  
وتصذذورات اثبتذذة  والقذذادة يتاذذدثون أبسذذلو  آخذذر  فهذذم يلقذذون املصذذلح 
بوجه  ويف غيابه يعاملونه بوجه آخر  ويسذتنفرون يف مثذ  هذه  الظذروف  

موعة يقولون  هها احلدي  ويكثرون من عقد اجللسات السرية  ولك   
خذا  ال نريذد انتشذار   وأقذ  مذا يقولذون عنذك  إن فذالان  أصذبح مغذذرورا   
ويتاذدث عذذن اإلصذذالح وهذذو يريذذد املسذؤولية. فيقذذول بعذذض اإلخذذوة بعذذد 
تذذذردد خشذذذية غضذذذ  املسذذذؤول  ولكذذذنكم كنذذذتم تبذذذالغون يف الثنذذذا  عليذذذه  

رع والتقذو   وتبالغون يف ذلك فمذا الذهي حذدث؟! فيتصذنع املسذؤول الذو 
ويبلذذذع ريقذذذه مث يقذذذول  أردان تشذذذجيعه  وماكنذذذا نذذذدري أن هذذذها التشذذذجيع 

 سيقتله.

كنت أعذرف جيذدا  مذاذا حذدث للذهين اختذهوا موقفذا  مثذ  مذوقف   وكنذت 
أعذذرف أن إخذذوة أحذذبهم مذذن سذذويدا  قلذذيب سذذوف يناصذذبوني العذذدا   وال 

 معصية... ذن  هلم إال طاعة القيادة يف ك  ما يقولون  وهها حبد ذاته

وأخرا  قررت اختيار ما يرض  هللا  فانفصلت عن هذه  اجلماعذة  وقبلذت 
ظلم ذوي القرىب وعداوهتم  وال أعتقذد أن أحذدا  يف العذامل اإلسذالم  ظلذم 
من إخوانه ورفا  دربه السابقني كمذا ظلمذت... كنذت عنذدهم مثذ  عصذا 

قذذدرايت يف موسذذ   والذذهين كذذانوا يبذذالغون يف الثنذذا  علذذ  وتعذذداد مذذآثري و 
اإلقناع صاروا يبالغون يف شذتم  وإلصذا  الذتهم يب  وأتعجذ  مذن مقذدرة 
هؤال  عل  اختال  األكاذي  وتروجيها  كما وأني أتعج  كيذف تسذمح 
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هلذذذذم ضذذذذمائرهم وأخالقهذذذذم ابسذذذذتخدام مثذذذذ  هذذذذه  األسذذذذالي ... وكنذذذذت 
 أتسا ل  كيف تنتصر مجاعة يتلعمها مث  هؤال  القادة؟!.

صات عل  هها الظلم وكنت أعلم أمورا  لو كتبتها للادت  ويعلم هللا أني
من مصائبهم  لكني مل أكتبها  ومل أسجلها يف شريط  ب  كنت ال أجيذ  
علذذ  األسذذللة الذذي توجذذه إي عذذن هذذه  اجلماعذذة  ومازلذذت أحذذ  اإلخذذوة 
الهين أعرفهم من أعضا  هذه  اجلماعذة  وأ بذع أخبذارهم  وأسذأل عذنهم  

حلن حللهنم. أما القادة فل  منهم موقف آخر  وأسذأل وأفرح لفرحهم  وأ
هللا أن يصذذلاهم ويبعذذدهم عذذن قيذذادة هذذه  اجلماعذذة  وكذذم أمتذذىن أن تكذذون 
مقذدرهتم يف الذذدعوة إى هللا مسذاوية ملقذذدرهتم علذ  ظلذذم إخذواهنم وإلصذذا  

 التهم هبم  وتدبر املؤامرات ضدهم.

حلقذة مفرغذة  ففذ    وبعد انفصذاي عذن هذه  اجلماعذة اسذتمروا يذدورون يف
ك  يوم نسمع أخبار انشقا  جديد  كمذا نسذمع ونقذرأ تبذادل االهتامذات 
بينهم  وإصدار البياانت... ولن يصلح آخذر هذه  األمذة إال مبذا صذلح بذه 

 أوهلا.

 ثوابت ومنطلقات  

بعذذذد انفصذذذاي عذذذن اجلماعذذذة األوى  وضذذذعت لنفسذذذ  ثوابذذذت ومنطلقذذذات 
بغرها  وها قد مضذ  علذ  مسذريت يف  حمددة ال أحيد عنها  وال أستبدهلا

الطريذذق اجلديذذد أكثذذر مذذن عشذذرين عامذذا   ومذذرور هذذه  األام زادين قناعذذة 
واستمسذذذذذاكا  هبذذذذذه  الثوابذذذذذت واملنطلقذذذذذات  فذذذذذالتطبيق أثبذذذذذت أصذذذذذالتها  

 والتجار  أثبتت صاتها  ومن أهم هه  الثوابت واملنطلقات مايل  
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ومذذذنهج السذذذلف الصذذذاع  أوال    أصذذذبح األصذذذ  عنذذذدي االلتذذذلام بعقيذذذدة
رضوان هللا عليهم  وهه  مسألة ال  ال للمساومة عليها  فمن كان هذها 
هو اعتقاد  يف أصول الدين وفروعذه  فهذو أخذ   ومذن أقذر  النذاس إي  
وال يهمنا بعد ذلذك لذون بشذرته  أو اسذم اجلماعذة الذي ينتسذ  إليهذا  أو 

 بعد الدار بيننا وبينه.

م  عندي   "دعذوة سذلفية  وحقيقذة صذوفية "  ألن ومل يعد العم  اإلسال
مث  هها اخلليط ال يصلح أساسا  لوحدة العم  اإلسذالم   وال يذؤدي إال 
إى اخلصومة والفرقة والتنذاحر  ألن الصذوفية شذهوذ واحنذراف عذن املذنهج 

 احلق الهي آمنا به وعضضنا عليه بنواجهان.

لذذبعض دون تذذدبر معنذذا   كمذذا أن العمذذ  اإلسذذالم  مل يعذذد شذذعارا  يذذردد  ا
ومذذن ذلذذك قذذول القذذائلني  "... ويعذذهر بعضذذنا بعضذذا  فيمذذا اختلفنذذا فيذذه"  
وكمذا قلذذت سذذابقا  مذذن هذذها الباذذ  فذذنني ال أعذذهر مذذن كذذان اخذذتاليف معذذه 
اخذذذتالف تضذذذاد  وكيذذذف أعذذذهر  وأان أعتقذذذد أن احلذذذق معذذذ   والذذذدلي  إى 

 جانيب.

السذذلف   والصذذويف   ومل يعذذد عقلذذ  يتصذذور وجذذود مجاعذذة واحذذدة  فيهذذا 
واألشعري  واخلارج   ودعاة االعتلال والعقالنية  وغر ذلك من العقائد 
واالجتاهذذات املختلفذذة املتباينذذة... وأدركذذت أبن الكذذم الكبذذر لذذيس دلذذيال  
عل  جناح العم  اإلسالم   وأن سياسة التجميع سياسة فاشلة إذا أمهذ  

 نطلقات.الدعاة سالمة التصورات  ووحدة الثوابت وامل
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وعنذدما نقذول  إن األصذ  عنذدان االلتذذلام بعقيذدة ومذنهج السذلف الصذذاع 
رضذذذوان هللا علذذذيهم فنمنذذذا نقصذذذد رجذذذال خذذذر القذذذرون املفضذذذلة  وليسذذذت 
السذلفية عنذدان تقليذد رجذ  مذن الرجذال املعاصذرين يف كذ  مذا يقولذه ويفذذي 

الضذيقة  أو به  فمث  هها النوع من التقليد نعتذا  لذوان  مذن ألذوان احللبيذة 
شذذكال  مذذن أشذذكال التعصذذ  املذذههيب املذذهموم  والعذذامل مهمذذا عذذال شذذأنه  

 وعم فضله وعلمه البد أن أنخه من قوله ونرد.

اثنيذذا    رفضذذت منذذه اخلطذذوة األوى يف الطريذذق اجلديذذد أن أكذذون مسذذؤوال   
 وذلك لدسبا  التالية 

أن يكذذون  السذذب  األول  قنذذاعي أبن املسذذؤول عذذن مجاعذذة إسذذالمية البذذد
عاملذذذا   تهذذذدا  يف العلذذذوم الشذذذرعية  وهذذذها الشذذذر، غذذذر متذذذوفر يّف  وأان ال 
أقول هها القول تواضعا   ولكن هه  هذ  احلقيقذة  ورحذم هللا رجذال  عذرف 

 قدر نفسه.

السذذذذب  الثذذذذاين  أردت أال أمحذذذذ  هذذذذها العمذذذذ  اإلصذذذذالح  التجديذذذذدي 
وحذذدي مسذذؤول مسذذؤولية أخطذذائ  السذذابقة  ومهمذذا كانذذت أعذذهاري  فذذأان 
 عن هه  األخطا  الي قد تس   إى طبيعة العم  اجلديد.

السذذذب  الثالذذذ   نظذذذرت يف واقذذذع اجلماعذذذات اإلسذذذالمية املعاصذذذر... مث 
نظذذذرت يف  رخينذذذا القذذذدمي واحلذذذدي   فوجذذذدت أن التنذذذافس علذذذ  مراكذذذل 
القيذذادة مذذن أكذذا مصذذائ  األمذذة اإلسذذالمية ونكباهتذذا ومشذذكالهتا  وحذذ  

يقتضذ  اللهذد يف املراكذل القياديذة  واالبتعذاد عنهذا  وخدمذة هه  املشذكلة 
العم  اإلسالم  وتقدمي ك  مذا ميلكذه الداعيذة مذن خذاات ومواهذ  دون 
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أن يقذذذة  مذذذن املسذذذؤولية  وهذذذها الذذذهي حرصذذذت عليذذذه طذذذوال سذذذري يف 
 الطريق اجلديد.

وال أعدو احلقيقة عندما أقول  إن قيادات اجلماعات اإلسالمية املعاصرة 
يس فيهذذا  تهذذدون أو مؤسسذذات فعالذذة يف خمتلذذف االختصاصذذات الذذي لذذ

حيتاجها العم  اإلسالم ... والغالبية العظم  من هذؤال  القذادة يفتقذدون 
احلد األدىن من العلوم الشرعية  وقذد وصذلوا إى هذه  املراكذل بتخطذيطهم 
ودهذائهم ومكذذرهم  ويسذذتغلون نفذذوذهم وطاقذذاهتم مذذن أجذذ  اسذذتمرارهم يف 

ملسؤولية الي ال حيسذدون عليهذا... ميذرض أحذدهم  ويشذتد مرضذه  هه  ا
ويصبح عاجلا  عن القيام أبي جهد مهم  ومع ذلذك يسذتمر يف املسذؤولية 
 وال يتنازل عنها  وتكثر أخطا  بعضهم  وتنعكس هه  األخطا  املهلكة

علذذ  اجلماعذذة والعمذذ  اإلسذذالم   ومذذع ذلذذك يصذذر صذذاحبنا علذذ  مركذذل  
 ي أرا  أنه البد من مراعاة هه  السلبيات ووضع حلولالقيادي... واله

 هلا  وأحسن هه  احللول أن يبدأ اإلنسان بنفسه.

 ليس لعمل  هها تسمية معينة وذلك لسببني  -اثلثا  

السذذب  األول   حنذذن جذذل  مذذن أهذذ  السذذنة واجلماعذذة  ونعمذذ  مذذن أجذذ  
نة واجلماعذة عودة اجلميع إى هها الكيان الكبر... وكلما ذكران أه  الس

فنننا نقصد ماكان عليه سلف هه  األمة األخيار  فلينتبه إى هها القصد 
 الهين يتصيدون األخطا   وال يتقون هللا فيما يقولون.

رو  ابذذذن عبذذذد الذذذا قذذذال  "جذذذا  رجذذذ  إى مالذذذك فقذذذال  ا أاب عبذذذد هللا 
أسذذألك عذذذن مسذذذألة أجعلذذذك حجذذذة فيمذذا بيذذذي وبذذذني هللا عذذذل وجذذذ . قذذذال 
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اشا  هللا ال قوة إال ابهلل  س . قال  من أه  السذنة؟ قذال  أهذ  مالك  م
السذذذنة الذذذهين لذذذيس هلذذذم لقذذذ  يعرفذذذون بذذذه  ال جهمذذذ   وال قذذذدري  وال 

 .60رافض " 

السب  الثاين  رأيت كثرا  من األحذلا  واجلماعذات اإلسذالمية يتعصذبون 
لالسم الهي أطلقو  عل  أنفسهم  ويصبح هها االسم شذعارا  مييذلهم عذن 
غذذذرهم  ويبلذذذغ هذذذها التعصذذذ  حذذذدا  ال يطذذذا  عنذذذدما يرفضذذذون الوحذذذدة 
اإلسذذالمية شذذريطة حذذهف هذذها االسذذم  بذذ  يذذرون هذذها االسذذم أفضذذ  مذذن 
اسذذم "أهذذ  السذذنة واجلماعذذة"  وهلذذها وفذذّرت علذذ  اجلماعذذات اإلسذذالمية 

 املخلصة عقبة حتول بينهم وبني الوحدة اإلسالمية.

ظذاملون ابسذم "السذرورية"؟!  ويف وإذا كان األمذر كذهلك فمذن أيذن جذا  ال
أي مصنع من مصانع كههبم لفّقوا هها االسذم؟! أيذن هذؤال  الظذاملون مذن 
قولذذذه تعذذذذاى  ))وال تلمذذذلوا أنفسذذذذكم وال تنذذذذابلوا ابأللقذذذا  بذذذذلس االسذذذذم 
الفسذذو  بعذذد اإلميذذان  ومذذن مل يتذذ  فأوللذذك هذذم الظذذاملون(( ]احلجذذرات  

سق بنبذأ فتبينذوا أن تصذيبوا قومذا  [. ))اأيها الهين آمنوا إن جا كم فا11
 [.6وهالة فتصباوا عل  مافعلتم اندمني(( ]احلجرات  

وأان ال أعذذذذذذرف أحذذذذذذدا  يف مشذذذذذذار  األرض ومغارهبذذذذذذا يقذذذذذذول عذذذذذذن نفسذذذذذذه 
"سذذروري"  ولذذو وجذذدم مذذن يذذلعم ذلذذك فقولذذوا لذذه   إنذذي بذذري  منذذه... 

 وأستغر  كيف قب  الطيبون هها اخلا امللفق الهي ال أص  له. 

                                                
ل]عذن كتذا  أهذ  السذنة واجلماعذة  مجذع وإعذداد  حممذد بذن عبذد اهلذادي  35ا النتقا  البن عبذد الذا      - 60

 [.168املصر    
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أمذذا ملذذاذا اخذذةع الظذذاملون هذذه  التسذذمية وروجوهذذا؟!  فسذذببه أن الذذدعاة 
األحرار مذن السذلفيني يرفضذون أن ينسذبوا ملذهه  مذن املذهاه   فكيذف 
يقبلذذذون ابالنتسذذذا  إى شذذذخ  اليسذذذتاق أن يذذذهكر امسذذذه أمذذذام العلمذذذا  
األعالم يف القذدمي واحلذدي ... وإذن فاملقصذود مذن ورا  هذه  التسذمية   

من الرج  الهي نسبوا إليه هه  اجلماعة. والعجي  يف هها األمذر التنفر 
هم الهين اخةعذوا  -من اجلماعة األوى  -أن بعض رفا  دريب القدام  

 هه  التسمية  مث نقلها عنهم أعدا  لدودون هلم.

 اخلالصة  

مل يعذذد ي أي صذذلة مذذع مجاعذذة كنذذت عضذذوا  مذذن أعضذذائها  وانفصذذاي  -
 من عشرين سنة.عنها مض  عليه أكثر 

ال أعرف أن هناك مجاعة امسها "السرورية"  ومل أكن يف يذوم مذن األام  -
 مسؤوال  عن مجاعة.

إذا وجدم يف مشار  األرض ومغارهبا رجذال  يقذول إنذه سذروري  فقولذوا  -
 له أبني بري  منه.

ال أمثذذ  فيمذذا أكتبذذه إال نفسذذ   وأان مذذع كذذ  مذذن يعمذذ  مذذن أجذذ  أن  -
 ه هلل  ويتبع املنهج احلق يف األصول والفروع.يكون الدين كل
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 الوحدة اإلسالمية

 ) احللقة التاسعة (

 ردود

 حممد سرور زين العابدين

 هه  احللقة قسمان 

القسذذذم األول تتمذذذة للالقذذذة السذذذابقة )ثوابذذذت ومنطلقذذذات(  وقذذذد أطلذذذت 
الوقذذذوف عنذذذد الفقذذذرة السادسذذذة  "األمذذذر ابملعذذذروف والنهذذذ  عذذذن املنكذذذر" 

سبا  سيتلمسها القارئ. أما القسم الثاين فهو رد علذ  أهذم افذةا ات أل
املفذذةي  وأكذذدت يف هنايذذة هذذه  احللقذذة أبين لذذن أنللذذق إى سياسذذة الذذردود  

 وأعتهر للقارئ الكرمي عن طول احللقة حي  تعهر نشرها يف حلقتني.

 العم  اجلماع   -رابعا  

ال إذا تعذذذاونوا علذذذ  الذذذا لذذذن يسذذذةد املسذذذلمون دورهذذذم العذذذامل  الفعذذذال إ
والتقذذو   ووحذذذدوا صذذذفوفهم  وسذذذدوا الثغذذرات الذذذي ينفذذذه منهذذذا شذذذياطني 

 اإلنس واجلن  واجتهوا حنو غاات وأهداف حمددة.
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ولن تتاقق هه  املث  الطيبة إال من خالل عم  مجاع  مذنظم  وأر  أن 
 مث  هها العم  جي  أن تتوفر فيه الشرو، التالية 

 عم  اجلماع  وسيلة وليس غاية.االعتقاد أبن ال -

ال حيذذذق أليذذذة مجاعذذذة مهمذذذا كذذذان منهجهذذذا سذذذليما  االدعذذذا  أبهنذذذا مجاعذذذة  -
املسلمني  وال حيق ألمذر هذه  اجلماعذة أن يطلذ  البيعذة لنفسذه كمذا كذان 
يطلبهذذا خلفذذا  املسذذلمني  ولكذذن حيذذق هلذذها األمذذر ومذذن حولذذه أن ينظمذذوا 

كذذذون الذذذدين كلذذذه هلل يف أمذذذورهم كمؤسسذذذة دعويذذذة تعمذذذ  مذذذن أجذذذ  أن ي
األرض  ويقتض  هها التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس وانئ  للذرئيس  
ومسؤولون عذن األقسذام والفذروع  وأوامذر تصذدر فتطذاع  إال ماكذان منهذا 

 خمالفا  للكتا  والسنة.

يوثفق الرجال وجيرحون من خالل منهج أهذ  اجلذرح والتعذدي  املعذروف  -
الرجذذذذذ  ألنذذذذذه انتسذذذذذ  إى مجاعذذذذذة مذذذذذن  عنذذذذذد أهذذذذذ  احلذذذذذدي . وال يوثذذذذذق

اجلماعذذذذات  أو جيذذذذرح ألنذذذذه مسذذذذتق   ومل ينضذذذذم جلماعذذذذة  أو ألنذذذذه تذذذذرك 
 اجلماعة.

ومذذا نذذرا  اليذذوم مذذن عصذذبية حلبيذذة وتنذذافر بذذني املسذذلمني  واالعتقذذاد أبن 
أعضا  اجلماعة يوثقون بغض النظر عن تقواهم وصذدقهم... فهذو ابتذداع 

   أن يتصد  له املصلاون.يف العم  اإلسالم   وخطر عظيم جي

التقيد وااللتلام ابألدلة الشرعية يف ك  عمذ  مذن أعمذال اجلماعذة. وال  -
جيوز يف حال من األحوال تقذدمي رأي األمذر وانئبذه أو رأي األكثريذة علذ  
الذذذدلي  الصذذذايح  وماكذذذان خاضذذذعا  لالجتهذذذاد يقذذذدم فيذذذه رأي األكثريذذذة 
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ي مذذذن طذذذال  العلذذذم الذذذهين شذذريطة أن يكذذذون الذذذهين يتذذذداولون هذذذها الذذرأ
ميلكذذذون أدوات االجتهذذذاد... أمذذذا االجتهذذذاد وخمالفذذذة النصذذذو  يف قضذذذاا 
االعتقاد الي تعتمد عل  نصو  وأدلة شرعية اثبتة فهو ضالل واحنذراف 

 عن احلق أعاذان هللا منه  ومث  ذلك تقدمي قول القيادة عل  ك  قول.

ال ينبغذذ  مناصذذبته  وهذذها العمذذ  اجلمذذاع  الذذهي تتذذوفر فيذذه هذذه  الشذذرو،
العداوة لقول زيد أو عمذرو  ومذن شذا  االطملنذان فلراجذع ماكتبذه أعذالم 
هذذها العصذذر أمثذذال  الشذذي  رشذذيد رضذذا  والشذذي  حمذذ  الذذدين اخلطيذذ   
والشي  أمحد شاكر  والشي  عبد العليل بن ابز وغرهم وغرهم من كبار 

 العلما .

مذذن خذالل مذذا يفعلذه أهذذ  كمذا أنذذه ال ينبغذ  احلكذذم علذ  العمذذ  اجلمذاع  
 الغلو  فالعي  هنا يف املنهج وليس يف العم  اجلماع .

ومما يقتض  التنويذه أن العامذ  يف مجاعذة تتذوافر فيهذا هذه  الشذرو، يتميذل 
علذذ  مثيلذذه مذذن الذذهين ال يعملذذون يف مجاعذذات ألنذذه قذذام بعمذذ  يعذذد مذذن 

 فروض الكفاية.

 اإلسالمية أمهية احلوار بني الدعاة واجلماعات  -خامسا  

أدركت منه وقت مبكذر أمهيذة احلذوار بذني الذدعاة واجلماعذات اإلسذالمية  
وأيقنذذت أنذذه لذذن تقذذوم للمسذذلمني قائمذذة إال إذا حتقذذق هذذها املطلذذ  امللذذح  

أنبذذه إى امللاوظذذات  -وال أزال  -ومذذن أجذذ  حتقيذذق هذذها املطلذذ  كنذذت 
 التالية 
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  وطذذذ  صذذذفاات  إهنذذذا  القطيعذذذة بذذذني الذذذدعاة واجلماعذذذات اإلسذذذالمية -
الغيبة  والعداوة  والشانا   والظلذم... وفذتح صذفاة جديذدة البذد فيهذا 
مذذذذن التنذذذذافس  ولكنذذذذه تنذذذذافس شذذذذريف بنذذذذا   يفجذذذذر الطاقذذذذات ويصذذذذق  

 املواه .

هذذها احلذذوار ال يعذذي احتذذوا  مجاعذذة للجماعذذات األخذذر   مسذذتغلة يف  -
.. لقذذذد ذلذذذك  كذذذا حجمهذذذا  وخاهتذذذا الطويلذذذة املؤسذذذفة يف هذذذها امليذذذدان.

فشلت حماوالت االحتوا  كلها  وتركت آاثرا  سلبية حتتا  إى زمذن طويذ  
حذذىت تعذذاي  ويقبذذ  الضذذااا بتجربذذة أخذذر   ولذذو كانذذت مدروسذذة  ولذذيس 

 فيها سيطرة مجاعة عل  اجلماعات األخر .

أن يقذذوم هذذها احلذذوار علذذ  أصذذول اثبتذذة  يتفذذق عليهذذا مجيذذع املذذدعوين   -
إال مبذذا صذذذلح هبذذذا أوهلذذا  كتذذذا  هللا  وسذذذنة  ولذذن يصذذذلح آخذذر هذذذه  األمذذذة

رسوله صل  هللا عليه وسذلم  وإمجذاع هذه  األمذة. وأان ال أتصذور أن نبذدد 
اجلهذذذود يف املرحلذذذة األوى حبذذذوار بذذذني السذذذلفيني واملعتللذذذة وأفذذذراخهم ممذذذن 
يسذذمون أنفسذذهم ابلعقالنيذذني... ولذذيس هذذها هذذو الطريذذق الصذذايح  وإمنذذا 

هذذذذود املخلصذذذذة إى مجذذذذع شذذذذتات السذذذذلفيني  الذذذذهي أرا   أن تنصذذذذرف اجل
 وتوحيد صفوفهم  وهها هو احملطة األوى يف هها الطريق.

واجلذدير ابلذهكر أنذذي وجذدت جتذذاواب  واحلمذد هلل  وممذا وجدتذذه أن كثذرا  مذذن 
الذذدعاة واجلماعذذات اإلسذذالمية يفكذذرون بعقليذذة متشذذاهبة إى حذذد بعيذذد مذذع 

مراوغذذة ممذن فذذاهتم القطذذار   أنذه لذذيس بيذنهم تعذذارف وال صذذالت. ووجذدت
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وليس عندهم ما يقدمونه سو  احلدي  عذن املاضذ   وخيشذون أال يكذون 
 هلم نصي  يف الكيان اجلديد.

وصذذذنف آخذذذر ينشذذذرون الشذذذائعات الكاذبذذذة  وحيذذذاولون وضذذذع العصذذذ  يف 
عجلذة هذه  املسذذرة املباركذة  وحيكمذون علذذ  النذواا الذي اليعلمهذذا إال هللا 

جهذذدا  يف اإلفسذذذاد لذذو بذذهلو  يف الذذذا وعمذذ  اخلذذذر جذذ  وعذذال  ويبذذذهلون 
 حلققوا جناحا  كبرا  يتقربون به إى هللا تعالت أمسا   وصفاته.

ورغذذذم العقبذذذات واملراوغذذذة  فاملسذذذتقب  هلذذذه  الذذذدعوة إن شذذذا  هللا  ومذذذن 
البشائر أن الدعاة وكثرا  من أعضا  اجلماعات اإلسالمية يضغطون علذ  

التعاون والتنسيق بذني العذاملني إى هللا تعذاى. وي قادهتم مطالبني بوجو  
ألمهيتذذه  وتوضذذيح  -إن شذذا  هللا  -عذودة إى الكتابذذة عذذن هذذها املوضذذوع 

 معامله.

 األمر ابملعروف النه  عن املنكر  -سادسا  

مذذن أعظذذم الواجبذذات وأمههذذا  قذذال تعذذاى يف وصذذفه لنبينذذا صذذل  هللا عليذذه 
هم عن املنكر  وحي  هلم الطيبات  وحيرم وسلم  ))أيمرهم ابملعروف وينها

علذذيهم اخلبائذذ ((. وقذذال يف أفضذذلية األمذذة اإلسذذالمية  ))كنذذتم خذذر أمذذة 
أخرجذذت للنذذاس أتمذذرون ابملعذذروف وتنهذذون عذذن املنكذذر  وتؤمنذذون ابهلل((. 
ولعذذذن هللا الذذذهين كفذذذروا مذذذن بذذذي إسذذذرائي  بسذذذب  عصذذذياهنم وفسذذذادهم   

فعلذو   قذال تعذاى  ))لعذن الذهين كفذروا وألهنم كانوا اليتناهون عذن منكذر 
مذذن بذذي إسذذرائي  علذذ  لسذذان داود وعيسذذ  ابذذن مذذرمي  ذلذذك مبذذا عصذذوا 
وكانوا يعتدون  كانوا اليتناهون عن منكذر فعلذو  لبذلس ماكذانوا يفعلذون(( 
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[. وقد دلت هه  اآلية عل  جواز لعنهم  كما دلذت  79  78]املائدة  
داود قذال  قذال رسذول هللا صذل  عل  وجو  النه  عن املنكذر. عذن أيب 

هللا عليذذه وسذذلم  "إن أول مذذذا دخذذ  الذذذنق  علذذ  بذذي إسذذذرائي  أنذذه كذذذان 
الرج  يلق  الرج  فيقول  اهها اتق هللا  ودع ماتصنع  فننه الحي  لذك  
مث يلقذذا  مذذن الغذذد فذذال مينعذذه ذلذذك أن يكذذون أكيلذذه وشذذريبه وقعيذذد . فلمذذا 

مث قال  لعن الذهين كفذروا... فعلوا ذلك ضر  هللا قلو  بعضهم ببعض 
إى قولذذه  فاسذذقون. مث قذذال  كذذال وهللا ! لتذذأمرن ابملعذذروف  ولتذذنهن عذذذن 
املنكذذر  ولتأخذذهن علذذ  يذذد الظذذامل  ولتأطرنذذه علذذ  احلذذق أطذذرا   أو تقصذذرنه 
عل  احلق قصرا . زاد يف رواية  أو ليضذربن هللا قلذو  بعضذكم بذبعض. مث 

 سنه  وابن ماجه.يلعنكم كما لعنهم" روا  الةمهي وح

  عن أيب سعيد رض  هللا عنه قذال  قذال رسذول هللا 61ويف صايح مسلم 
صل  هللا عليه وسلم  "من رأي منكم منكرا  فليغر  بيد   فذنن مل يسذتطع 

 فبلسانه. فنن مل يستطع فبقلبه  وذلك أضعف اإلميان".

وقذذال شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة رمحذذه هللا  ".. فأمذذا القلذذ  فيجذذ  بكذذ  
حال ؛ إذ الضرر يف فعله  ومن مل يفعله فليس هذو بذؤمن  كمذا قذال النذيب 

أضذذذعف اإلميذذذان[ وقذذذذال  -أو  -صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  ]وذلذذذك أدىن 
 .62]ليس ورا  ذلك من اإلميان حبة خردل[" 

ومن أج  أن يكون اإلنكار القليب صاياا  البد أن يعتلل املنِكذر  ذالس 
ذذذر عليذذذه  انظذذذر إى قولذذذه صذذذ ل  هللا عليذذذه وسذذذلم يف احلذذذدي  السذذذابق املنك 

                                                
 انظر صايح مسلم  كتا  اإلميان. - 61
 .28/127فتاو  شي  اإلسالم ابن تيمية   - 62
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الذذهي روا  الةمذذهي  ]... مث يلقذذا  مذذن الغذذد فذذال مينعذذه ذلذذك أن يكذذون 
 أكيله وشريبه وقعيد ...[.

عن أيب بكر الصديق رض  هللا عنه. أنه قام فامد  63ورو  اإلمام أمحد 
هللا وأثذذىن عليذذه مث قذذال  "أيهذذا النذذاس ! إنكذذم تقذذر ون هذذه  اآليذذة  اأيهذذا 

.. إى 64لذذهين آمنذذذوا علذذيكم أنفسذذذكم اليضذذذركم مذذن ضذذذ  إذا اهتذذذديتم ا
آخذذر اآليذذة. وإنكذذم تضذذعوهنا علذذ  غذذر موضذذعها  وإين مسعذذت رسذذول هللا 
صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم يقذذذول  إن النذذذاس  إذا رأوا املنكذذذر  وال يغرونذذذه  

 يوشك أن يعمهم هللا عل وج  بعقابه".

ر مذن أعظذم الواجبذات وأجلهذا  وإذن  فاألمر ابملعروف والنه  عن املنكذ
وهو فرض عل  الكفاية  وعل  أمثالنا الهين يشتغلون ابألعمال الدعويذة 

  واألمذذذة الذذذي ينعذذذدم فيهذذذا القيذذذام هبذذذذه  65واإلعالميذذذة هذذذو فذذذرض عذذذني 
الفريضة  تستاق عقوبذة هللا ووعيذد ... ورأينذا فيمذا مضذ  كيذف لعذن هللا 

 كر فعلو .بي إسرائي  ألهنم كانوا اليتناهون عن من

رغم  -ومن أج  القيام هبها الواج  فقد اخةت اإلقامة يف دار الغر  
ألنذه الشذ   يعذادل احلريذة بعذد  -أين أعيش فيهذا وسذدي ولذيس بروحذ  

 اإلميان ابهلل والعم  الصاع.

                                                
 وروا  أصاا  السنن وابن حبان يف صاياه وغرهم. - 63
 .105  سورة املائدة  اآلية - 64
 .28/65انظر فتاو  شي  اإلسالم ابن تيمية   - 65
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وأان أنكر بعض املنكرات بلساين  وأرجذو أن أييت ذلذك اليذوم الذهي أنكذر 
األدلذذة  ألن املعركذذة بذذدأت تتضذذح  وتتميذذل فيذذه كذذ  املنكذذرات ابألرقذذام و 

 معاملها.

ومذذن جهذذة أخذذر  فذذأان ال أنكذذر هذذه  املنكذذرات مبنكذذر أشذذد  كاسذذتخدام 
القوة وغرها  بذ  أحذهر مذن هذها الغلذو... فذنن قذال املنذافقون  وضذعاف 
النفذذذوس  وسذذذدنة الظذذذاملني  هذذذه  فتنذذذة  وهتيذذذيج سياسذذذ   قلنذذذا هلذذذم  بذذذ  

نكذم تلينذون للطذاغ  طغيانذه  وتباثذون عذن وجودكم ودوركم هو الفتنذة أل
مارات شرعية له  وختوضون معارك تعرفون أهنا ال ترض  وجه هللا تعذاى  
وك  الهي تريدونه جاها  أو مذاال   ونتاذداكم أن تذهكروا لنذا منكذرا  واحذدا  
أنكذذران ؛ ولذذذيس لذذذه أصذذ   أمذذذا هذذذها الشذذعار الذذذهي ابتذذذدعتمو  "التهيذذذيج 

نكذذم ماصذذدقتم يف قذذولكم  ألن التهيذذيج أسذذلو  السياسذذ " فذذاهلل يشذذهد أ
يتبعه مذن يريذد أن يسذتخدم القذوة البدنيذة  فياذاول أن جيذد مذارا  لذهلك  
ومن جهة أخر  فدعاة الغلو الهين خيوضون معركذة مسذلاة ضذد احلكذام 
الظاملني يتهموني أبني ضد اجلهاد  ومعذاذ هللا أن أكذون ضذد فريضذة مذن 

 بدعهم  كما أني ضد نفاقكم. فرائض اإلسالم  ولكني ضد

أين تذههبون ا مذن تتالعبذون أبحكذام اإلسذالم بقذول رسذول هللا صذل  هللا 
عليه وسلم  "من رأ  منكم منكرا  فليغذر ..."  وقولذه  "لذيس ورا  ذلذك 
من اإلميان حبة خذردل". أي اإلنكذار القلذيب  ولذو كنذتم تنكذرون بقلذوبكم 

كذذذرات الظذذاملني... ولذذذو كنذذتم ممذذذن ملذذا اسذذذتمتم يف الذذدفاع عذذذن جذذرائم ومن
ينكذذرون بقلذذوهبم ملذذا وضذذعتم هذذؤال  يف صذذف اخللفذذا  الراشذذدين !!... بذذ  
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تسفهون من أيمر ابملعروف وينه   -عليكم من هللا ما تستاقون  -أنتم 
 عن املنكر.

وأيذذن أنذذتم مذذن قولذذه صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  "مث يلقذذا  مذذن الغذذد فذذال مينعذذه 
به وقعيذد "  وأنذتم مذن أسذعد النذاس حذاال  إذا ذلك أن يكذون أكيلذه وشذري

لذو  -حظيتم مبث  هها اللقا   فأين اإلنكار القليب عندكم؟! أما يرضيكم 
أن نسذقط عذذنكم فذرض الكفايذذة  ولكذم الغذذنم    -أردم إرضذا  هللا تعذذاى 

وعلينا الغرم  وحنن راضون بذهلك  وال نريذد مذنكم مقابذ  ذلذك جذلا  وال 
 شكورا ؟!.

مذذذذن قذذذذول شذذذذي  اإلسذذذذالم ابذذذذن تيميذذذذة  "وإذا أظهذذذذر الرجذذذذ   وأيذذذذن أنذذذذتم
املنكذذذرات  وجذذذ  اإلنكذذذار عليذذذه عالنيذذذة  ومل يبذذذق لذذذه غيبذذذة  ووجذذذ  أن 
يعاق  عالنية مبا يردعه عن ذلك مذن هجذر وغذر   فذال يسذلم عليذه  وال 
يذذذرد عليذذذه السذذذالم  إذا كذذذان الفاعذذذ  لذذذهلك متمكنذذذا  مذذذن ذلذذذك مذذذن غذذذر 

 .66مفسدة راجاة" 

ان الذهي أظهذر املنكذرات نظامذا   وجعذ  منهذا تشذريعا ... أال فكيذف إذا كذ
ننكذذر عليذذه عالنيذذة وحنذذن قذذادرون علذذ  ذلذذك؟!... أم هذذها عنذذدكم هتيذذيج 
سياسذذذ ؟!  وحيكذذذم! أتسذذذلكون سذذذبي  العلمذذذانيني الذذذهين يسذذذتبعدون مذذذن 
اإلسالم السياسة  وال يرون هلذا أدىن عالقذة ابلذدين؟! أال قاتذ  هللا النفذا  

 !.واملنافقني!

                                                
 .28/128فتاو  شي  اإلسالم   - 66
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وأين أنتم أيهذا املذداهنون مذن قولذه صذل  هللا عليذه وسذلم فيمذا يذهكر  عذن 
احلكذذام الظذذاملني وأعذذواهنم ممذذن يسذذمون أنفسذذهم دعذذاة  "... فمذذن دخذذ  
علذذيهم فصذذدقهم بكذذههبم وأعذذاهنم علذذ  ظلمهذذم فلذذيس مذذي ولسذذت منذذه  
وليس بوارد عل  احلوض  ومن مل يدخ  عليهم  ومل يعذنهم علذ  ظلمهذم  

 .67قهم بكههبم فهو مي وأان منه  وهو وارد عل  احلوض"ومل يصد

وكذذ  داعيذذة إى هللا يسذذلك سذذبي  رجذذال خذذر القذذرون يعلذذم أنذذه سذذيواجه 
أمثالكم من ضعاف النفوس الهين حيذاولون تشذويه مسعتذه  وأتليذ  النذاس 
عليذذه  ولكذذن ذلذذك اليثنيذذه عذذن املضذذ  يف طريقذذه حمتسذذبا  أجذذر  عنذذد هللا 

 تعاى.

رض التذذذاري  اإلسذذذالم  جيذذذد تالزمذذذا  بذذذني األمذذذر ابملعذذذروف وكذذذ  مذذذن يسذذذتع
والنه  عن املنكر  وبذني احملذن واالبذتال ات واإلشذاعات الظاملذة الكاذبذة  

 السيما إذا واجه احملتس  احلكام الظاملني وأعواهنم من دعاة السو  

 هتون علينا يف املعاي نفوسنا      ومن خط  احلسنا  مل يغله املهر

م إى أخيذذه يعهلذه يف ختلفذذه عذن األمذر ابملعذذروف والنهذ  عذذن وكتذ  أحذده
 املنكر  وكان مما قاله 

 والتاركون له ضعفا  هلم عهر         والالئمون هلم يف ذاك أشرار

 وأنتم من الالئمني !!.

 الدعوة إى حتكيم الشريعة اإلسالمية 

                                                
   والةمهي  كتا  الفنت  والنسائ   البيعة.3/24انظر مسند اإلمام أمحد   - 67
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هها  ألن الدعوة إى حتكيم الشريعة اإلسالمية من أهم قضاا ومشكالت
العصر  ولن تستقيم أمور املسذلمني إال إذا استسذلموا هلل يف كذ  أمذر مذن 
أمذذذور حيذذذذاهتم  وقبذذذذول الذذذذبعض ابلتشذذذذريعات اجلاهليذذذذة يعذذذذد مذذذذن نذذذذواقض 

 اإلسالم. قال الشي  حممد بن عبد الوها  رمحه هللا 

  "مذذن اعتقذذد أن غذذر هذذدي النذذيب صذذل  هللا عليذذه وسذذلم أكمذذ  68الرابذذع 
م غذذر  أحسذذن مذذن حكمذذه كالذذهين يفضذذلون حكذذم مذذن هديذذه  أو أن حكذذ

 .69الطاغوت عل  حكمه فهو كافر" 

وقال الشي  عبد العليل بن ابز حفظه هللا  "ويدخ  يف القسذم الرابذع مذن 
اعتقد أن األنظمة والقوانني الي يسنها الناس أفض  من شريعة اإلسالم  

نذه كذان سذببا  أو أن نظام اإلسالم اليصلح تطبيقه يف القرن العشرين  أو أ
يف ختلذذف ا ملسذذلمني  أو أنذذه حيصذذر عالقذذة املذذر  بربذذه دون أن يتذذدخ  يف 
شؤون احلياة األخر   ويدخ  يف الرابع أيضا  مذن يذر  أن نفذاذ حكذم هللا 
يف قطذذذع يذذذد السذذذار  أو رجذذذم الذذذلاين احملصذذذن اليناسذذذ  العصذذذر احلاضذذذر  

يعة هللا يف ويذدخ  يف ذلذك أيضذا  كذ  مذن اعتقذد أنذه جيذوز احلكذم بغذر شذذر 
املعذذامالت أو احلذذدود أو غرهذذا وإن مل يعتقذذد أن ذلذذك أفضذذ  مذذن حكذذم 
الشريعة ألنه بهلك يكون قد استباح ماحرم هللا إمجاعا   وكذ  مذن اسذتباح 

                                                
 أي من نواقض اإلسالم. - 68
م اخلذذامس  الرسذذائ  أنظذذر مؤلفذات الشذذي  حممذذد بذذن عبذذد الوهذذا   الناشذذر  جامعذة حممذذد بذذن سذذعود  القسذذ  - 69

 .212الشخصية     
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ماحرم هللا مما هو معلوم من الدين ابلضذرورة كذالراب واخلمذر والذراب واحلكذم 
 .70بغر شريعة هللا فهو كافر إبمجاع املسلمني" 

يس مذذذذن املسذذذذتغر  بعذذذذد هذذذذها أن تكذذذذون الذذذذدعوة إى حتكذذذذيم الشذذذذريعة لذذذ
اإلسالمية من القضاا الي هنذتم هبذا أشذد االهتمذام  ألننذا تعلمنذا مذن سذر 
أنبيذذا  هللا علذذيهم أفضذذ  الصذذالة والتسذذليم أهنذذم كذذانوا يواجهذذون أقذذوامهم 
ابحنرافذذاهتم  وكذذان هذذها املوقذذف يرهذذذ  الطغذذاة  ويثذذر حفيظذذتهم  ولسذذذنا 

 رين يف اختيار هها املنهج أو رفضه.خم

ويرد علينا بعضهم ابلقول اآليت  أنتم تفلسفون السياسة  وتلبسوهنا ثو  
التوحيذذذد ووحدانيذذذة هللا  وأهذذذم قضذذذاا العصذذذر الذذذدعوة إى وحدانيذذذة هللا  
وعذذذدم اإلشذذذراك بذذذه أحذذذد مذذذن خلقذذذه  وإذا فهذذذم النذذذاس هذذذه  الوحدانيذذذة 

 استقامت سائر أمور حياهتم.

ن يقولذذون هذذها القذذول نوعذذان  نذذوع يذذرددون مذذا يقولذذه هلذذم أسذذيادهم  والذذهي
ونذذذذوع آخذذذذر يتذذذذأثرون مبذذذذا يسذذذذمعون مذذذذن غذذذذرهم  وحيبذذذذون إيثذذذذار العافيذذذذة 

 والسالمة.

وردان عل  هها القول  ال جيوز وضع الذدعوة إى وحدانيذة هللا كبذدي  عذن 
وى جذل  الدعوة إى حتكيم الشريعة اإلسالمية  ألن الثانية ابلنسذبة إى األ

مذذن كذذ   والبذذد مذذن مشوليذذة الذذدعوة  وإعطذذا  كذذ  قسذذم مذذا يسذذتاقه مذذن 
 اهتمام ورعاية.

                                                
 137.1 موع فتاو  ومقاالت متنوعة  أتليف الشي  عبد العليل بن ابز  اجلل  األول      - 70
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ومذذذن جهذذذة أخذذذر  فالذذذهين ينذذذادون بتاكذذذيم الشذذذريعة اإلسذذذالمية  ونبذذذه 
الشرائع والقوانني األرضية البد أن يكونوا دعذاة خملصذني لعقيذدة السذلف 

ئمذة التوحيذد رمحهذم رضوان هللا عليهم  ولوحدانية هللا تعذاى... وعهذدان أب
هللا أهنذذذم كذذذانوا يهتمذذذون أشذذذد االهتمذذذام ابلتاذذذهير مذذذن تعظذذذيم الصذذذاحلني 
والطواف حول قبورهم إذا تفشذ  مثذ  هذها الذبال  يف منطقذة مذن املنذاطق 
دون إمهذذال بقيذذة أمذذور التوحيذذد  وإذا كانذذت الذذدعوة إى حتكذذيم الشذذريعة 

لن هنم  يف دعوتنذا  اإلسالمية  من أساسيات دعوة التوحيد... وإذا كنا 
توحيد الربوبية  وتوحيد األلوهية  وتوحيد األمسا  والصذفات فلمذاذا هذه  

 الضجة وملاذا هه   النقمة.

 ردود 

كت  إي عدد كبر من أصدقا  اجمللة يطلبون مي أن أقول رأي   وأحذدد 
موقف  من هها املفةي الهي يكثر من اهلهر  مث يسم  ههر  حماضذرات  

ردد رأيذذت االسذذتجابة ملطلذذ  اإلخذذوة األحبذذة الذذهين مازالذذت وبعذذد طذذول تذذ
رسذذائلهم تذذة  علذذ  مكتذذ  اجمللذذة  وكمذذا قلذذت سذذابقا  لذذن أنللذذق وأشذذغ  
نفس  ابلردود ألني ال أظن أن هؤال  الناس سيةاجعون عندما يظهر هلذم 
خطذذأ أقذذواهلم  وأشذذرطتهم تذذدل علذذ  ذلذذك داللذذة واضذذاة يتلمسذذها كذذ  

بذوا إلينذذا أدركذذوا مقاصذدهم مذذن خذذالل تالعذذبهم منصذف... وكذذ  الذذهين كت
 ابأللفاظ  ووقاحتهم يف إصدار األحكام.

 كت  العقيدة 
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بعذذد صذذدور الطبعذذة األوى مذذن اجلذذل  األول مذذن كتذذا  "مذذنهج األنبيذذا  يف 
الذذذدعوة إى هللا" قذذذال ي أحذذذد طذذذال  العلذذذم  "أان أدرك جيذذذدا  مقاصذذذدك 

يت مغذذرض فيسذذتغ  قولذذك فيمذذا ذكرتذذه عذذن كتذذ  العقيذذدة  وأخشذذ  أن أي
 عل  غر ما أردت  وهلها أر  أن تشر إى هه  املسألة يف اهلامش".

ووافقذت األخ علذذ  وجهذة نظذذر   ووعدتذذه أن أفعذ ... وزاد الطلذذ  علذذ  
الكتا   فصدرت ست طبعات كلها مصورة  ولكني مل أنس وجهة نظذر 

بق األخ  ومجعذذذت ملاوظذذذايت إلصذذذدار طبعذذذة منقاذذذة  وشذذذا  هللا أن تسذذذ
 هجمة هها املفةي وأصاابه صدور الطبعة املنقاة.

"ملهد"  سأنق  فيما يل  قول املفةي  "مارأيكم برج  يقذول إن العقيذدة 
 فيها جفاف؟".

"إن كتذذذ  العقيذذذدة حتتذذذا  إى تغيذذذر  فهذذذ  كتذذذ  جافذذذة ألهنذذذا نصذذذو   -
 وأحكام".

ز "الشذذي  ]يقصذذد فضذذيلة الشذذي  عبذذد العليذذل بذذن ابز[ أفذذىت أنذذه الجيذذو  -
 بيعه  وينبغ  متليقه وحكم عليه ابإلحلاد".

 "استفتوا الشي  لالستيضاح". -

".. والرجذذ  أشذذعري معذذروف... إذا  يكذذر  كتذذ  العقيذذدة ملذذا فيهذذا مذذن  -
 اآلات واألحادي ... ومن يكر  التوحيد ونصو  الكتا  والسنة؟!".

 "هها الكالم كونه ملاد إحلاد ال يشك فيه طال  علم". -

العقيدة املعروفة لديكم... الي تدرسوهنا  وتدينون هللا هبذا..  "إن كت  -
إذا  وصذذف هذذه  الكتذذ  أبهنذذا فيهذذا جفذذاف معنذذا  سذذخرية  والعبذذارة تذذدل 
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علذذ  الكراهذذة... كأنذذه يكرههذذا  وعلذذ  كوهنذذا فيهذذا جفذذاف أبهنذذا نصذذو  
 وأحكام".

"إذا  هذذو يكذذر  كتذذ  العقيذذدة ملذذا فيهذذا مذذن اآلات واألحاديذذ   ومذذن  -
  التوحيد ونصو  الكتا  والسنة ويصفها ابجلفذاف مث يعمذ  دعايذة يكر 

لتنفذذر الشذذبا   ويقذذول  إن معظذذم الشذذبا  زهذذدوا فيهذذا  وهذذو خذذالف 
 الواقع  هها الكالم كونه ملاد إحلاد اليشك فيه طال  علم".

اسذذتثق   -يبذذدو مذذن طالبذذه  -"ويف موضذع آخذذر يسذذتغر  أن الذذبعض  -
مذذا ابلكذذم لذذو قلذذت إنذذه كذذافر" وقذذال أيضذذا  وصذذفه ي ابإلحلذذاد فأضذذاف  "ف

 "وأان حتفظت يف القول أبنه كافر أو مرتد".

 قوي يف منهج األنبيا  

ويف املقابذذ  سذذأنق  فيمذذا يلذذ  نذذ  الكذذالم الذذهي قلتذذه يف مذذنهج األنبيذذا   
 والهي اعتمد عليه املفةي يف وصف  ابإلحلاد وغر  

كتبذذذت يف غذذذر عصذذذران  "الثذذذاين  نظذذذرت يف كتذذذ  العقيذذذدة  فرأيذذذت أهنذذذا  
رغذم أمهيتهذا  -وكانت حلوال  لقضاا ومشكالت العصر الهي كتبت فيه 

ولعصران مشكالته الي حتتا  إى حلول  -ورغم تشابه املشكالت أحياان  
جديذذذدة  ومذذذن مث فأسذذذلو  كتذذذ  العقيذذذدة فيذذذه كثذذذر مذذذن اجلفذذذاف ألنذذذه 

]    نصذذو  وأحكذذام  وهلذذها أعذذرض معظذذم الشذذبا  عنهذذا وزهذذدوا هبذذا"
8.] 

والبد لفهم هذها الذن  املذوجل أال يفصذ  عمذا قبلذه أو بعذد  مذن نصذو   
كتا  مذنهج األنبيذا  يف الذدعوة إى هللا  ومذن جهذة اثنيذة البذد مذن معرفذة 
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مذذذذنهج ومواقذذذذف الكاتذذذذ  مذذذذن خذذذذالل سذذذذرته الشخصذذذذية  ومؤلفاتذذذذه ألن 
مذذاأوجل  هنذذا قذذد يكذذون فصذذله يف موضذذع آخذذر مذذن كتبذذه  ومذذن جهذذة اثلثذذة 

أن يكون الهي يتصد  هلذه  املهمذة أمينذا  ال يكذه   عذدال  ال حييذد  البد
 عن احلق  وأن ميي  إى حسن الظن يف قرا ة النصو  وتفسرها.

مثال  يقول املفةي يف أشذرطته  "... ألنذي أقذول يف كذ  مناسذبة أبنذي ال 
ويف موضذذع آخذذر  ال نعلذذم  -أعلذذم حكومذذة إسذذالمية مثذذ  هذذه  احلكومذذة 

وال نعلذذم  -ميكذذن أن يطلذذق عليهذذا إسذذالمية غذذر هذذه  الدولذذة  اليذذوم دولذذة
شذذذبااب  يطلذذذق علذذذيهم ويصذذذد  مذذذا قالذذذه  إهنذذذم شذذذبا  مسذذذلمون غذذذر هذذذها 
الشذذذبا   وال أعلذذذم  تمعذذذا  يطلذذذق عليذذذه أنذذذه  تمذذذع إسذذذالم  غذذذر هذذذها 

 اجملتمع  وهها الكالم أكرر  دائما ".

كفذر اجملتمعذات ومن يفص  نصه هذها عذن بقيذة أشذرطته حيكذم عليذه أبنذه ي
يف غر اجلليرة العربية  كما حيكم عليه بتكفر الشبا  يف غذر اجلليذرة... 
وعقيدتذذذه ليسذذذت كذذذهلك  والجيذذذوز أن نظلمذذذه وإن ظلمنذذذا  يقذذذول تعذذذاى  
))وإذا قلتم فاعدلوا((  ويقول أيضا    ))وال جيرمنكم شنآن قذوم علذ  أال 

 [.8تعدلوا  اعدلوا هو أقر  للتقو (( ]املائدة  

أج  ليس فيما قاله تكفذر  غذر أنذه غذاى يف نفاقذه  وال ننكذر أن اجلليذرة 
العربيذذة بلذذد حافذذ  ابلطيبذذني مذذن العلمذذا  والذذدعاة  ولكذذن العذذامل اإلسذذالم  

 يشهد هنضة إسالمية رائعة واحلمد هلل يف أوسا، الشبا  وغرهم.

 مقارنة بني القولني 
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مث فأسذذذلو  كتذذذ   حذذهف املفذذذةي مذذذن كذذذ  مذذذا قالذذذه  قذذذوي  "ومذذذن - 1
العقيذذدة فيذذه كثذذر مذذن اجلفذذاف"  فذذأان أحتذذدث عذذن األسذذلو   ولذذيس عذذن 
ثوابت العقيدة الي ال جيوز تبديلها أو تغيرها  وشتان ما بذني هذها وذاك  
ولذذذو كذذذان أمينذذذا  ألشذذذار لقذذذوي  "األسذذذلو "  ومعلذذذوم أبننذذذا ال نتعبذذذد هللا 

 أبسلو  الكات .

   إن العقيذذذدة فيهذذا جفذذذاف  وزعذذذم كذذه  علذذذ  املفذذةي فذذذأان مل أقذذ  - 2
املفذذةي أبنذذي أكذذر  كتذذ  العقيذذدة ملذذا فيهذذا مذذن اآلات واألحاديذذ ... مث 
تسذذا ل  "ومذذن يكذذر  التوحيذذد ونصذذو  الكتذذا  والسذذنة" فمذذن أيذذن جذذا  

 هبها الفهم العجي ... ه  اطلع عل  قليب  أو أويت علم الغي ؟!.

يه كثر من اجلفاف ألنذه أما قوي  "ومن مث فأسلو  كت  العقيدة ف - 3
 نصو  وأحكام  وهلها أعرض معظم الشبا  عنها وزهدوا هبا".

أن يفهم قارئ منصف  -كما قلت سابقا    -فال ميكن حبال من األحوال 
مذذا زعمذذه املفذذةي مذذن أنذذي أكذذر  القذذرآن والسذذنة والتوحيذذد  ألن مؤلفذذايت 

 ومواقف  املعروفة وسريت ترد هها الفهم السقيم.

األمر عندي كما زعمه هها الشانئ  وإمنا كنت أحتذدث عذن حالذة  مل يكن
مرضية يف أوسا، املقلدين الذهين يقذدمون قذول شذيوخهم علذ  كذ  قذول  
ولينظذذذر مذذذن شذذذا  إى الفقذذذرة الذذذي سذذذبقت الفقذذذرة الذذذي متسذذذك هبذذذا هذذذها 

 املفةي  وفصلها عما قبلها وبعدها  وهها نصها 

مجهذور املسذذلمني  وانصذراف كثذذر "األول  مذا رأيتذه مذذن جهذ  مذذتفٍش بذني 
مذذن الطيبذذني فذذيهم عذذن مذذنهج األنبيذذا  يف الذذدعوة إى هللا إى أقذذوال رجذذال 
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خيطلذذذون ويصذذذيبون  ومذذذا اكتفذذذوا بذذذهلك بذذذ  قلذذذدوا شذذذيوخهم يف الصذذذغرة 
والكبذذرة  وتعصذذبوا آلرائهذذم تعصذذبا  ذميمذذا  خيذذالف طبيعذذة الذذدين اإلسذذالم  

النذذوع مذذن املقلذذدين يف مواضذذع وجذذوهر ". مث اسذذتأنفت احلذذدي  عذذن هذذها 
خمتلفة من الكتا . وبعض هؤال  املقلذدين هذم الذهين أعرضذوا عذن كتذ  

 العقيدة وزهدوا هبا  وهها ك  الهي قصدته.

قذذذال املفذذذةي  إنذذذي أدعذذذو إى تغيذذذر كتذذذ  العقيذذذدة  وهذذذها مل أقلذذذه   - 4
والذذذهي قلتذذذذه  "ولعصذذذذران مشذذذذكالته الذذذي حتتذذذذا  إى حلذذذذول جديذذذذدة..." 

 ذلذذذك مبثذذذوث يف صذذذفاات كتذذذيب واحلمذذذد هلل  فقذذذد سذذذامهت يف وتفسذذذر
بعذذض احللذذول  ورددت علذذ  أهذذ  الغلذذو  وانطلقذذت يف كذذ  مذذا كتبتذذه مذذن  
كت  عقيدة السلف رضوان هللا عليهم  ولينظذر مذن شذا  هذوامش كتذيب  

  16ب  هوامش كتا  منهج األنبيا   اجلل  األول  الصفاات التالية  ]
43  45  212.] 

منهجذذ  يف هذذها الكتذذا  وغذذر  فقذذد خلصذذته بقذذوي  "اعتمذذدت أمذذا  - 5
علذذذ  القذذذرآن الكذذذرمي  ومذذذا صذذذح مذذذن أحاديذذذ  الرسذذذول صذذذل  هللا عليذذذه 
وسذذذذذلم  وأقذذذذذوال علمذذذذذا  السذذذذذلف احملققذذذذذني مذذذذذن خذذذذذالل شذذذذذرح اآلات 

[.  فه  هها منهج "من يكر  التوحيد  1/9واألحادي " ]املنهج     
 ي؟!.ونصو  الكتا  والسنة" كما زعم املفة 

قال املفةي يف وصف   "والرجذ  أشذعري معذروف"  إن كذان يقصذد  - 6
أبنذذي معذذروف يف أسذذفار وأشذذرطة الكذذهابني الوضذذاعني مذذن أمثالذذه  فأسذذأل 
هللا أن يذذرزقي األجذذر والثذذوا  علذذ  ماألقذذا  مذذن ظلمهذذم وأابطذذيلهم  وال 
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موا أنتظر منهم السالمة ألن رجال خر القرون من األئمة األعذالم مل يسذل
 من أمثال هها املفةي.

أما عند نفس   وعنذد األمنذا  مذن طذال  العلذم الذهين يعرفذوني  فلسذت 
معروفذذا  أبنذذي أشذذعري  ومل يكذذن ي يف أي يذذوم مذذن أام حيذذايت أدىن صذذلة 
هبذذذه  الفرقذذذة  وال يسذذذتطيع هذذذها املفذذذةي أن يقذذذدم دلذذذيال  صذذذاياا  علذذذ  

 عن وضاعني مثله. ذلك  اللهم إال رواات ساقطة وإشاعات كاذبة

وجدير ابلهكر أن ما أكتبه يف هها الكتا  وغر  ال أخذ  بذه بقعذة  - 7
جغرافيذذة معينذذة  وهلذذها قذذد يسذذتغر  الذذبعض مذذا أقولذذه ألن الظذذواهر الذذي 

 أنقدها غر معروفة عند .

 اخلالصة 

رمبا جا  االختصار خمال  يف هها املقطع الذهي ضذخمه هذها املفذةي ونفذ  
 قول عندي فيه  وخالصة ال

إن عقيذذذذدة السذذذذلف رضذذذذوان هللا علذذذذيهم اثبتذذذذة  ال تقبذذذذ  التغيذذذذذر وال  -
التبذذدي   وقذذد وصذذلتنا بذذرواات وأدلذذة صذذاياة اليرقذذ  إليهذذا شذذك  وقذذد 
أكذذدت هذذه  احلقيقذذة يف اجلذذل  األول والثذذاين مذذن سلسذذلة قضذذاا العصذذر 

 عل  ضو  عقيدة السلف.

ضذذاا ومشذذكالت مطلذذو  مذذن العلمذذا  وطذذال  العلذذم وضذذع حلذذول لق -
العصر  وأن يكذون مذنهجهم فيمذا يقذدمون مذن حلذول هذو مذنهج السذلف 

 الصاع. وأعوذ ابهلل من ك  قول خمالف.
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"هروري"  أي نسذبة إى احلروريذة وهذ  فرقذة مذن اخلذوار   ويبذدو أن هلذها 
املفةي واسطة كبرة  ألنه حص  عل  اجلنسية منذه بضذع سذنني وال يذلال 

 يقول عن احلا  ها .

هو هاهنا يقول عي  حروري  وليتأم  القارئ املنصف األمانة عند هها و 
املفذذذةي  فذذذأان  أشذذذعري  ملاذذذد  كذذذافر  مرتذذذد  حذذذروري  ويف كذذذ  شذذذريط 
يسبغ عل  لقبا  جديدا   فه  صذايح أن هذه  الصذفات واأللقذا  جتتمذع 

 يف رج  واحد.

عذن قذوم وقد كت  إيف عذدد مذن اإلخذوة يقولذون أنذه نقذ  مقطعذا  ممذا قلتذه 
نذذيب هللا لذذو، عليذذه السذذذالم  وحكذذم علذذ  مذذن خذذذالل هذذها املقطذذع أبنذذذي 
خارج  حروري  وبعذض هذؤال  اإلخذوة نقلذوا هذها املقطذع مذن شذريط لذه  

 وبعضهم حضر حماضرته الي ذكر فيها املقطع اآليت 

"فلذيس مذذن املسذذتغر  أن تكذون مشذذكلة إتيذذان الذهكران مذذن العذذاملني أهذذم 
ه السذذالم  ألن قومذذه لذذو اسذذتجابوا لذذه يف دعوتذذه قضذذية يف دعذذوة لذذو، عليذذ

إى اإلميذذان ابهلل وعذذدم اإلشذذراك بذذه ملذذا كذذان السذذتجابتهم أي معذذىن إذا مل 
يقلعوا عن عاداهتم اخلبيثة الي اجتمعوا عليهذا  ومل يتسذةوا يف فعلهذا  بذ  
أصبات جل ا  من نظذام حيذاهتم إى درجذة أهنذم كذانوا يسذتغربون مذن لذو، 

 [.1/158نبه هه  األعمال املشينة" ]منهج األنبيا   دعوهتم إى 

 وفص  املفةي هها املقطع عن املقطع الهي يليه مباشرة 
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"لو أن إتيان الهكران من العذاملني كذان خلقذا  فذردا  عنذد قذوم لذو،  يتسذة 
اجملرمون يف فعله هلان األمر  غر أن هللا تعالت أمسذا   وصذفاته أخذاان أنذه 

 .159لو، رج  واحد رشيد".    مل يكن يف قوم 

فصله عما قبله ألن فيه أتكيدا  عل  أن هه  الكبرة الختر  مذن امللذة إذا  
كانت خلقا  فردا   ويف املقطذع الذهي نقلذه املفذةي قلذت مذىت تكذون هذه  

 الكبرة خمرجة من امللة 

 أن جيتمع القوم عليها. -

ن قذذذذوانينهم أي جذذذذل ا  مذذذذ -عنذذذذدما تصذذذذبح جذذذذل ا  مذذذذن نظذذذذام حيذذذذاهتم  -
 .-ودستورهم 

ال مقام ملخالف هه  القوانني يف أرضهم كما فعلوا بلو، عليذه السذالم  -
 وأهله.

وأان ماجلت ببدع من القول فيمذا ذكرتذه  ولينظذر مذن شذا  إى قذول شذي  
اإلسذذالم ابذذن تيميذذة رمحذذة هللا  "فأميذذا طائفذذة امتنعذذت مذذن بعذذض الصذذلوات 

عن التذلام حتذرمي الذدما   واألمذوال   املفروضات  أو الصيام  أو احلج  أو
واخلمر  واللان  وامليسر  أو عن نكاح ذوات احملارم  أو عذن التذلام جهذاد 
الكفذذار  أو ضذذر  اجلليذذة علذذ  أهذذ  الكتذذا   وغذذر ذلذذك مذذن واجبذذات 

الذذي يكفذذر  -الذذي العذذهر ألحذذد يف جاودهذذا وتركهذذا  -الذذدين وحمرماتذذه 
عذة تقاتذذ  عليهذا وإن كانذذت مقذرة هلذذا  اجلاحذد لوجوهبذذا. فذنن الطائفذذة املمتن

 وهها مما الأعلم فيه خالفا  بني العلما .
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ويقذذول شذذي  اإلسذذالم أيضذذا   "وهذذؤال  عنذذد احملققذذني مذذن العلمذذا  ليسذذوا 
مبنللة البغاة اخلارجني عل  اإلمذام  أو اخلذارجني عذن طاعتذه  كأهذ  الشذام 

أوللذك خذارجون مع أمر املؤمنني عل  بن أيب طالذ  رضذ  هللا عنذه. فذنن 
عن طاعة إمام معني  أو خارجون عليه إلزالة واليته. وأما املهكورون فهذم 
خارجون عن اإلسالم  مبنللة مانع  اللكاة  ومبنللذة اخلذوار  الذهين قذاتلهم 

 [.504 - 28/502عل  بن أيب طال  رض  هللا عنه" ]الفتاو   

ضذذاا العصذذر ومذذن شذذا  أن يعذذرف عقيذذديت يف اخلذذوار   فلراجذذع كتذذايب )ق
علذذ  ضذذو  عقيذذدة أهذذ  السذذنة واجلماعذذة(  اجلذذل  األول  الصذذفاات مذذن 

 [ بدعة تكفر مرتكيب الكبائر.210إى  155]

 126ولراجع أيضذا  اجلذل  الثذاين مذن السلسذلة نفسذها  الصذفاات مذن ]
[ مذذذن 67إى  59[ حتذذذت عنذذذوان  ]اخلذذذوار [  والصذذذفاات ]130 -

 ر[.اجلل  الثاين  حتت عنوان  ]اجلهو 

 كلمة إى القرا  

نلوال  عنذد رغبذة القذرا  الذي أحةمهذا وأقذدرها  رددت علذ  هذها املفذةي  
وجتنبذذت اإلطالذذة فيمذذا قلتذذه  وكنذذت أشذذعر وأان أكتذذ  الذذرد أن مثذذ  هذذه  

  ال -وكمذذا قلذذت غذذر مذذرة  -األعمذذال  إهذذدار للطاقذذة وتبديذذد للجهذذد  
 -وهللا أعلذذم  -  أظذذن أن هذذها املفذذةي سذذيغر منهجذذه  ويذذؤو  إى رشذذد

السذذذيما بعذذذد أن جذذذاوز السذذذتني مذذذن عمذذذر   ولذذذو طبذذذق منهجذذذه هذذذها أي 
الكه   والتالع  ابلنصو   وتفسر املعاين وفق ماميليذه هذوا  ملذا سذلم 
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منه رجال خر القرون  وحلكم عل  من يريذد مذنهم "ابإلهلذاد"  وهذه  هذ  
 ور.طريقة املبتدعني  وأصاا  األهوا   والوضاعني يف فهم األم

أجذذ  الميكذذن الوصذذول إى نتيجذذة مذذع رجذذ  ميذذتهن الكذذه   فرجذذائ  إى 
القرا   وقد احةمت رغبتهم أن حيةمذوا اخلذط الذهي رمستذه لنفسذ  عنذدما 
أصذذدرت هذذه  اجمللذذة... رجذذائ  أال يطلبذذوا مذذي مذذرة أخذذر  الذذرد عليذذه أو 

 عل  غر .

والعلمذذذذا  دعذذذذوان نذذذذاز قضذذذذاا أمتنذذذذا اإلسذذذذالمية  ونبذذذذني مايلقذذذذا  الذذذذدعاة 
واجلماعذذذات اإلسذذذالمية مذذذن حذذذر  واضذذذطهاد يف كذذذ  صذذذقع مذذذن بلذذذدان 
املسلمني  ونتعاون مع املخلصني يف رسم البدي   ومن كذان يظذن أننذا لذن 

 ندفع ضريبة مواقفنا فقد أخطأ الطريق..
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة اإلسالمية
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 ) احللقة العاشرة (

 

 ردود

 

 حممد سرور زين العابدين

 فتنة األشرطة 

بات األشذذرطة يف عصذذران احلاضذذذر سذذالحا  فعذذاال  يسذذتخدمه العلمذذذا  أصذذ
والذذذدعاة ضذذذد هذذذه  املوجذذذة العاتيذذذة مذذذن اإلذاعذذذات وأجهذذذلة التلفذذذاز الذذذي 
نشذذرت الفسذذاد واجملذذون  وروجذذت اخلالعذذة والفجذذور  واسذذتفاد النذذاس مذذن 

 هه  األشرطة فائدة مل تكن معهودة من قب .

  أو الذذذراض أو القذذذاهرة  حياضذذذر شذذذي  مذذذن الشذذذيوخ األفاضذذذ  يف صذذذنعا
فيتلقف النذاس هذها الشذريط يف أمريكذا وبريطانيذا وفرنسذا واملغذر  العذريب 
وسذذائر بذذالد العذذامل بعذذد يذذومني أو ثالثذذة مذذن  ريذذ  إلقذذا  احملاضذذرة  وبعذذد 
 استماع الناس إى الشريط حتسبهم قد حضروا حماضرة الشي  الفاض .

ن عل  نشر الوقيعة والفتنة ولكن الهين يعيشون عل  اخلالفات  وحيرصو 
بني الهين آمنوا جعلوا من هه  األشرطة فتنة... إن هؤال  الهين يرتلقون 
مذذن ورا  هذذه  الصذذنعة  يلتفذذون حذذول بعذذض الشذذيوخ األفاضذذ   ويقذذدمون 
إليهم معلومات ال أص  هلا  وقد يرد الشي  أكثر هذه  املعلومذات ويقبذ  

مقاصذذذذدهم وأهذذذذدافهم  بعضذذذذها ألنذذذذه يثذذذذق هبذذذذم ويطمذذذذلن إلذذذذيهم  وجيهذذذذ 
املشبوهة... وبعد أن يضعوا يف ذهذن الشذي  كمذا  مؤسذفا  مذن املعلومذات  
يرسلون إليه من يسذأله عذن علمذا  ودعذاة هلذم أثذر طيذ  يف سذاحة العمذ  
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اإلسذذذالم   ويتسذذذرع الشذذذي  فيجيذذذ  مبذذذا أوحذذذوا إليذذذه مذذذن معلومذذذات  مث 
 أيخهون هها الشريط ويتولون نشر  وتوزيعه.

الت ال يكتفذذون مبعلومذذات الشذذي  املغلوطذذة  وإمنذذا يفرغذذون ويف بعذض احلذذا
الشذريط يف رسذذالة  ويضذيفون إليهذذا معلومذات أخذذر  يف احلاشذية  وخيذذتلط  
كالمهذذم بكذذالم الشذذي   ويضذذطر بعذذض املتضذذررين إى الذذرد علذذيهم وعلذذ  
الشي   وتصايح ما وقعوا فيه من أخطا   مث يتسذع اخلذر  علذ  الراقذع  

جريح  والرد عليه  وينصرف العلما  والدعاة عن بعض ويتواى النقد والت
مذذذذا أوجبذذذذه هللا علذذذذيهم  ويشذذذذتغلون مبعذذذذارك جانبيذذذذة ال ختذذذذدم إال أعذذذذدا  

 اإلسالم.

أصذذبانا نذذر  يف هذذه  األشذذرطة األعاجيذذ  ومذذن األمثلذذة علذذ  ذلذذك أهنذذم 
يسذذألون الشذذي  عذذن دعذذاة ابألمسذذا  فيقذذول الشذذي   فذذالن طويلذذ  علذذم  

ا ان فيه  وفالن أصبات الغايذة عنذد  تذار الوسذيلة  وفالن أحسن هللا عل 
وفالن "تسلف"... وما إى ذلذك مذن كلمذات واصذطالحات ال ينبغذ  أن 
تصذذدر عذذن علمذذا  ويسذذمعها العامذذة واخلاصذذة والصذذديق والعذذدو  ويتنذذدر 

 اخلصوم من مث  هه  الفوض  الي تعج هبا الساحة السلفية.

وبذذذة تذذذةك آاثرا  جذذذد مؤسذذذفة يف وممذذذا الريذذذ  فيذذذه أن هذذذه  األسذذذللة واألج
صفوف الدعاة وطال  العلم  وتنتج عنهذا خصذومات وعذداوات وإحذن  
وينقسذذم النذذاس أقسذذاما . وفضذذال  عذذن هذذها وذاك فهذذ  دعذذوة صذذرحية إى 

 الفرقة واالختالف بدال  من الوحدة واالئتالف.
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والهي نعرفه عن سلف هه  األمذة رضذوان هللا علذيهم أهنذم كذانوا يفرحذون 
الفرح إذا ذ كر أمامهم صاح  سنة  ويكتبون إليه معربني عن حبهم  أشد
 له 

قال سفيان الثوري رمحه هللا  "إذا بلغك عن رج  ابملشذر  صذاح  سذنة 
وآخذذذر ابملغذذذر   فابعذذذ  إليهمذذذا ابلسذذذالم وادع هلمذذذا  ماأقذذذ  أهذذذ  السذذذنة 

 واجلماعة".

هم  وال ابع  إليهمذا ابلسذالم  هذها هذدي سذلفنا الصذاع رضذوان هللا علذي
تق   إن الغاية تار الوسيلة عند فذالن ألنذه خالفذك يف االجتهذاد  وفذالن 

 هها مل يق  إن الغاية تار الوسيلة عندي.

إن سذذلفنا الصذذاع الذذهين نقتذذدي هبذذم مذذا كذذانوا يشذذققون األمذذور حبثذذا  عذذن 
خالفذذذذذات  وال كذذذذذانوا عنذذذذذدما جيذذذذذدون غلطذذذذذة صذذذذذغرة يتمسذذذذذكون هبذذذذذا  

 ها مشكلة كبرة.ويضخموهنا حىت جيعلون من

إن بعذذض املتخذذاذلني يف اجللائذذر الذذهين يسذذمون أنفسذذهم سذذلفيني  ولكذذن 
أعماهلم ومواقفهم ختتلف ك  االختالف عن أعمال ومواقف السلف مذن 
رجذذال خذذر القذذرون  إن هذذؤال  يسذذجلون أشذذرطة مذذع الشذذي  انصذذر الذذدين 

إليذذه   األلبذذاين  وأييت جذذوا  الشذذي  متناسذذبا  مذذع األسذذللة الذذي يوجهوهنذذا
ويستغلون هه  األشرطة أسذوأ اسذتغالل يف اجللائذر  خيطبذون علذ  املنذابر  
ويشذذنون محلذذذة شذذعوا  ضذذذد الشذذذي  علذذ  بلاذذذا  وإخوانذذه رمذذذوز الذذذدعوة 
السذذذلفية يف اجللائذذذر  وأقذذذ  مذذذا يصذذذفون بذذذه إخذذذواهنم املعتقلذذذني يف سذذذجون 
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الطغذذاة  االبتذذداع !! ملذذاذا؟! ألهنذذم علذذ  حذذد زعمهذذم خرجذذوا علذذ  نظذذام 
 جلنراالت!!.ا

ا قذذوم  اجلنذذراالت اجملرمذذون خرجذذوا علذذ  الدسذذتور الذذهي شذذاركوا يف رمسذذه 
ألن الشذذذذع  اجللائذذذذري اختذذذذار احلذذذذ  اإلسذذذذالم   وأعطذذذذ  ثقتذذذذه للجبهذذذذة 
اإلسذذذالمية لإلنقذذذاذ!!  فهذذذ  مذذذن املذذذرو ة أن تشذذذنوا محلذذذة مشذذذبوهة علذذذ  
إخذذوان لكذذم يعيشذذون يف سذذجون الطغذذاة  وقذذد حرمذذوا مذذن أبسذذط احلقذذو  

ي يتمتع هبا اإلنسان؟! وه  من املرو ة أن تقفذوا يف خنذد  واحذد أنذتم ال
 -عمال  فرنسذا  -واجلنراالت؟  وال أدري وهللا ملاذا ال يدفع اجلنراالت 

 مكافآت سخية هلؤال  الناس؟!.

ومذذن هذذم اخلذذوار ... هذذ  هذذم علذذ  بلاذذا  وإخوانذذه الذذهين كذذانوا يقولذذون 
تعالوا قولوا فيها ما تريذدون  وكنذتم  لكم  هه  مساجدان ومراكلان ونوادينا

 -ترفضذون االسذتجابة لطلذبهم وتقولذون مذا يقولذه العذدو عذنهم... أجيبذذوا 
  أم اخلذذوار  هذذم الذذهين حيذذاربون أهذذ  اإلميذذان  وينصذذرون -أصذذلاكم هللا 
 أه  األواثن؟!.

إن هذذؤال  اإلخذذوة الذذهين جعلذذوا مذذن األشذذرطة فتنذذة ومعذذاول هذذدم وجتذذريح 
 األمور التالية يتفقون معنا يف 

إن الشذذي  لذذيس معصذذوما   واجتهذذاد  قذذد يكذذون خطذذأ  وقذذد يكذذون صذذوااب   
 وقوله حبد ذاته اليعد دليال   والعاة مبا يقول للدلي  الهي يستشهد به.
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وإذا كذذان األمذذر كذذهلك  فلمذذاذا يسذذجلون كذذ  مذذا يقولذذه  وينشذذرونه وهذذم 
ه يف حالذة الغضذ  يعتقدون أنه احلق الهي ال جيوز خمالفته... يسذجلون لذ

 والرض   مع أن بعض األجوبة ختالف ما كان يقوله الشي  ويرا .

فذأين علمذذا  عصذذران مذذن اإلمذذام مالذذك رمحذذه هللا الذذهي كذذان يقذذول  نصذذف 
العلم ال أدري  وكهلك كان يقول معظم أقرانه رمحهذم هللا؟!  وفيمذا أظذن 

  مذا يعذرف هه  ميلة انفرد هبا الشي  وطالبذه  وكذان األوى أن جييذ  علذ
أدلتذذذه  ويعذذذوِّد املسذذذتمعني علذذذ  القذذذول  ال أدري  وسذذذأجي  علذذذ  بعذذذض 
األسللة يف أشرطة قادمة  ومن جهة أخذر   فعليذه أن يبذادر إى االعتذهار 

 عن اإلجابة عل  األسللة الي فيها خوض يف أعراض الدعاة والعلما .

 رسالة 

عذذدد األول مذذن نشذرت احللقذذة األوى مذذن سلسذذلة الوحذذدة اإلسذذالمية يف ال
 لذذذة "السذذذنة"  وطلبذذذت مذذذن القذذذرا  أن يكتبذذذوا إلينذذذا  وال يبخلذذذوا علينذذذا 
بنصذذذائاهم  وسذذذوف نبذذذادر إى االعتذذذهار عذذذن أي خطذذذأ يصذذذدر منذذذا ألن 

 املؤمن مرآة أخيه.

ومن بني رسائ  كثرة وصذلتنا  اسذتوقفتي رسذالة  كذان واضذاا  عنذدي أن  
من خالل مجاعته الي ينتمذ  كاتبها من طال  العلم  وهو ال يعرفي إال 

إليها  وهه  اجلماعة متشددة يف موقفها مي  وانطالقا  من ثقته وماعته  
فقد صاغ الرسالة صياغة فيها كثر من التشنج والشك ابلنواا ومذا ختفيذه 

 الصدور.
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مضذيلة ومشذرقة فيمذا كتبتذه قليلذة  -كاتذ  الرسذالة   -والنقا، الي مساها 
كات  هه  األسطر جل  من الواقع اإلسذالم   وقذد واندرة  منها قوي  "

تنطبذذذق عليذذذه بعذذذض الظذذذواهر املرضذذذية  ومذذذن املكذذذابرة أن يذذذلعم زاعذذذم أبن 
أمور   وأمور مجاعته غايذة يف الدقذة واالسذتقامة  وأمذور غذر  علذ  نقذيض 
ذلك". ومنها قوي  "ومن مد يد  ألخيه مرة  فليمددها مرة اثنية واثلثذة  

هكر قول هللا تعاى ))آي أيّهذا الذهين آمنذوا مذن يرتذد مذنكم وليتهل  له  وليت
عن دينه فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة عل  املؤمنني أعلة علذ  

[. فمادمت اعةفت أبني جل  من هذها الواقذع  54الكافرين(( ]املائدة/
 -وقد تنطبق عل  بعض الظواهر املرضية فهه  مي نقطة مشرقة مضذيلة 

  ويف املقابذ  فقذد كتذ  إي بعذض احملبذني معةضذني علذ  -قوله  عل  حد
قذذوي الذذهي استاسذذنه كاتذذ  الرسذذالة  وفهمذذت مذذن اعذذةاض احملبذذني أن 
لسذذان حذذاهلم يقذذول  اآلخذذرون هذذم املسذذؤولون عذذن األخطذذا  والسذذلبيات  
كلها  وإين إذ أشكر للمابني حبهم وتقديرهم فذنين أ كذد هلذم مذرة أخذر  

بذني طذائفتني مذن املذؤمنني  فننذه ال جيذوز حتميذ  طذرف أنه إذا وقذع خذالف 
من األطراف األخطا  كلها... نعم قد يتام  طرف من األطذراف معظذم 
األخطا  مع ذلك البد من االعةاف أن الطرف اآلخر يتام  نصيبا  من 

 هه  األخطا .

وابستثنا  هه  النقا، القليلة جدا  الي مساها كاتذ  الرسذالة مضذيلة  فقذد  
متاذذامال  يف رسذذالته  يشذذك حذذىت يف الفواصذذ  والنقذذا،  وكمذذا قلذذت  كذذان

سذذابقا  فيبذذذدو أنذذه مسذذذع مذذن مجاعتذذذه الكثذذر عذذذي  واختذذه موقفذذذا  لذذن يغذذذر  
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بسذذهولة  وأرجذذو أن يغذذر  ألنذذي ملسذذت صذذد  اللهجذذة فيمذذا يقولذذه  ومذذع 
تعص  األخ النتمائذه احلذليب  فهذو متعصذ  أيضذا  ألشذعريته  ومجاعتذه ال 

 يدة ومنهج األشاعرة  ولكنها ال متانع اجلمع بني هها وذاك.تتبىن عق

توقع كات  الرسالة أني سأشذن محلذة ضذد مجاعتذه وضذد مههبذه  وسذوف 
للنيذذ  ممذذذن أختلذذذف » الوحذذذدة اإلسذذذالمية«أسذذتغ  هذذذها العنذذذوان اجلذذها  

معهذذم  وإذا حذذهرت مذذن الشذذبا  الذذهين يتصذذدرون القيذذادة  مذذع جهلهذذم 
ل ي  إن أصذذاا  رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه أببسذذط العلذذوم الشذذرعية قذذا

وسلم كانوا شبااب   وإذا قلت  يتسا ل الشبا   هذ  جيذوز تقليذد مذهه  
من املهاه ؟ قال  كان األوى أن تقول  ه  جيذوز التعصذ  ملذهه  مذن 
املذذذهاه   وأضذذذاف قذذذائال   وهذذذ  مسذذذلك السذذذلفيني أنفسذذذهم خذذذال مذذذن 

 التقليد؟!.

جيذذذوز تقذذذدمي العقذذذ  علذذذ  النقذذذذ ؟!  وإذا قلذذذت  يتسذذذا ل الشذذذبا   هذذذ 
وقصذذدت بذذهلك أفذذراخ املعتللذذة مذذن العقالنيذذني املعاصذذرين  أجذذا   هذذه  
مغالطذة يف الطذرح يتنذذل  عنهذا طالذذ  علذم  ومضذ  قذذائال   فأهذ  املذذهاه  
األربعة ما كانوا عباد عقذ ... وشذتان... شذتان بذني مذا قصذدته ومذا فهمذه 

 هها األخ !!.

لضيقة الي يفكر هبا كات  الرسالة فقذد كنذت يف وأان ال أستغر  العقلية ا
مرحلذذة مذذن مراحذذ  عمذذري أفكذذر مبثذذ  مذذا يفكذذر بذذه  وإن نسذذيت ال أنسذذ  
حماضرة العالمة أستاذان الشي  مصذطف  السذباع  رمحذه هللا رمحذة واسذعة  

 وكان عنواهنا "اشةاكية اإلسالم".
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شذذق  كنذذت مذذن الذذهين اسذذتمعوا إى هذذه  احملاضذذرة علذذ  مذذدر  جامعذذة دم
وكنذذت أعتقذذد أن مذذا يقولذذه السذذباع  هذذو احلذذق  وال جيذذوز ألي إنسذذان أن 

 ينقد  أو يتطاول عليه أو يشكك يف كالمه.

وبينمذذا كذذان شذذيخنا رمحذذه هللا منطلقذذا  يف حديثذذه كالشذذالل اهلذذادر  اعةضذذه 
الشذذي  علذذ  الطنطذذاوي  ومل يوافقذذه علذذ  مذذا يقذذول واحتذذدم النقذذاال بذذني 

االسذتايا  كيذف كذان مذوقف   مذا كنذت أفهذم الذرجلني. أتذهكر بشذ   مذن 
أن املسألة ال تعدو أن تكون اختالفا  بني عاملني يف مسألة قابلة لالجتهذاد 
واالخذذتالف  وال كنذذت أفهذذم أن الشذذي  الطنطذذاوي هذذو املصذذي  يف هذذها 

 االجتهاد.

والذذهي كنذذت مقتنعذذا  بذذه أن احلذذق كذذ  احلذذق مذذع الشذذي  السذذباع   وأيذذن 
حذذذذىت يعذذذذةض عليذذذذه... كنذذذذت "شذذذذيكا   ذذذذرا "  الطنطذذذذاوي مذذذذن السذذذذباع 

للسباع  رمحه هللا يستخدمه كيفما يشا   وكان الوسط الذهي أعذيش فيذه 
يفكر مبث  ما أفكر به  ومل أجد مذن يعذةض علذ  إال شذيخا  زرتذه بعذد أام 
مذذذن احملاضذذذرة  كذذذان خيذذذاطبي عذذذن علذذذم ومعرفذذذة وكنذذذت أرد عليذذذه حبماسذذذة 

 ميا  بقادهتم.الشبا   واندفاعهم وثقتهم الع

إن أمثذذال هذذها الشذذي  كذذانوا قليلذذني جذذدا   وال يسذذتطيعون احلذذدي  إال يف 
غرف مغلقة  ومع من يثقون هبم  ألن الاامج الةبوية ال تسمح هلذم بنقذد 
قائدهم  ولو بقضاا علمية قابلة لالجتهاد... ومذع كذ  مذا قالذه الشذي  مل 

 لقبوله وفهمه.جيد كالمه سبيال  إى عقل   وما كنت مستعدا  
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وأان اليوم أح  شيخنا السباع  رمحه هللا  وأقدر علمه وفضذله وجهذاد   
ولكني أحبه عن علذم ومعرفذة  وأعذرف أن لذه اجتهذادات خاطلذة  وكنذت 

 أحبه حبا  حلبيا  أعم   وأغاي يف هها احل .

وي عذذذذذودة إى رسذذذذذالة هذذذذذها األخ عنذذذذذدما أحتذذذذذدث عذذذذذن مذذذذذنهج الوحذذذذذدة 
أبنذذذي مذذذا أردت اسذذذتغالل هذذذها العنذذذوان مذذذن أجذذذ  اإلسذذذالمية  وأطملنذذذه 
 اهلجوم عل  مجاعته.

 موقف  من فضيلة الشي  ابن ابز 

كتذذ  إي عذذدد كبذذر مذذن اإلخذذوة األفاضذذ  يطلبذذون مذذي بيذذان مذذوقف  مذذن 
 فضيلة الشي  عبد العليل بن ابز حفظه هللا  وهؤال  صنفان من الناس 

خ الفاضذذ  أيب بكذذر الصذذنف األول جذذا  وصذذفهم يف رسذذالة وردت مذذن األ
 ومما جا  يف هه  الرسالة  -ابكستان  -املهاجر من "بيشاور" 

"ابلغ بعض الشبا  عندان يف الني  من أعذراض العلمذا   وأكذ  حلذومهم  
وابلهات ممن شذهدت هلذم األمذة برسذوخ القذدم يف العلذم واإلصذالح  وقذد 

 ".اشتهر يف هه  الساحة تكفر الشي  عبد العليل بن ابز حفظه هللا

وهذذؤال  الذذهين حتذذدث عذذنهم أبذذو بكذذر نعذذرف حقيقذذتهم  وقذذد كتذذ  إلينذذا 
بعضذذهم شذذامتني متهمذذني ألننذذا طذذال  فضذذيلة الشذذي  عبذذد العليذذل بذذن ابز  
وهم من أه  الغلو والتنطع  ومذن غلذوهم تكفذر حذىت كبذار علمذا  األمذة 
الذذهين شذذهد هلذذم أهذذ  التقذذو  والذذورع ابألمانذذة والفضذذ ... وبعذذض هذذؤال  

طعذذذني يتظذذذاهرون ابلذذذورع واالعتذذذدال  ويتهمذذذون الشذذذي  ابهتامذذذات ال املتن
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تص  حد التكفر  ولكن ما يتظاهرون بذه غذر صذايح ألن مذنهجهم هذو 
 نفسه منهج أقراهنم املتنطعني.

والصذذنف الثذذاين  مذذن الذذهين حيبذذون ويقذذدرون فضذذيلة الشذذي  وحيبوننذذا... 
زعمذذوا أن علمذذا   وهذذؤال  اسذذتمعوا إى أشذذرطة "املفذذةي" وأعوانذذه الذذهين

السلطة الهين تعرضنا إليهم ابلنقد والتجذريح هذم  ابذن ابز  وآخذرون مذن 
العلمذذذا  األفاضذذذ  الذذذهين حنذذذبهم ونقذذذدرهم أشذذذد التقذذذدير  ويقذذذول هذذذؤال  
احملبون  حنن مل نصد  قول املفذةي وأعوانذه  ونريذد مذنكم بيذان مذوقفكم  

 لقطع الطريق عل  هؤال  املفةين املداهنني.

علذذم أن مثلذذ  ال ي سذذل  عذذن فضذذيلة العالمذذة الشذذي  عبذذد العليذذل بذذن وأان أ
ابز... كما وإني أعلم أن من يتابع  لتنا ويقرأ كتذيب يعلذم حمبتنذا للشذي   
وتقذذديران لذذه مذذن خذذالل استشذذهادان أبقوالذذه. واحلقيقذذة أنذذي شذذعرت برهبذذة 

دة عندما أقبلت عل  كتابة هه  األسطر  مما دعذاين إى أتجيذ  الكتابذة عذ
أام  كنذت خالهلذذا أفكذر ابألسذذلو  والصذياغة الذذي تعطذ  فضذذيلة الشذذي  

 حقه.

نعم لقذد كتبنذا عذن علمذا  السذلطة  وأمطنذا اللثذام عذن أسذاليبهم  وكشذفنا 
عوارهم  وكنا نقصذد مبذا كتبنذا  املنذافقني الذهين يفتذون بكذ  مذا أيمذرهم بذه 

 الطغاة  ومل حيدث أن أفتوا مبا خيالف رغبة أسيادهم.

من هؤال  من أفىت مبشروعية البنذوك الربويذة  ومشذروعية الفوائذد الذي و  -
 تدفعها هه  البنوك.
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ومذذذنهم مذذذن أفذذذىت بقتذذذ  الذذذدعاة إى هللا  أو التنكيذذذ  هبذذذم  وزعمذذذوا أن  -
هؤال  الدعاة من الهين حياربون هللا ورسوله  ويسعون يف األرض فسادا .. 

 قاتلهم هللا أىن يؤفكون !!.

د مذا تقولذذه أجهذذلة إعذالم اليهذذود والنصذذار  والعلمذذانيني ومذنهم مذذن يذذرد -
 عمن تسميهم اإلرهابيني واملتطرفني واألصوليني.

هؤال  الهين حنّهر مذن شذرورهم وضذالهلم وإفكهذم  وهذم مكشذوفون عنذد 
عامذذذة النذذذاس وخاصذذذتهم  ويضذذذطرون أحيذذذاان  إذا طلذذذ  مذذذنهم احلذذذدي  يف 

سذلطة  ويقابذ  املسذتمعون ندوة عامة إى القذول  حنذن لسذنا مذن علمذا  ال
 قوهلم هها ابلسخرية والتندر.

أما مستور احلال فال نعرِّض به وال جنّرحذه  وال نعذّد  مذن علمذا  السذلطة  
وال جيذذذوز اعتبذذذار كذذذ  مذذذن يتقاضذذذ  راتبذذذا  مذذذن وزارة األوقذذذاف وغرهذذذا مذذذن 

 املؤسسات الرمسية عاملا  من علما  السلطة.

ي  عن فضيلة الشي  عبذد العليذل بذن وبعد هها االستطراد أعود إى احلد
ابز فأقول  لذيس بيذي وبذني فضذيلته معرفذة وال عالقذات  ومل أدخذ  منللذه 
إال مذذرة واحذذدة عنذذدما كذذان رئيسذذا  للجامعذذة اإلسذذالمية يف املدينذذة املنذذورة  
وتناولت طعذام الغذدا  عنذد  مذع عذدد غذر قليذ  مذن طذال  العلذم الذهين 

 أعرفهم معرفة جيدة.

  اإلخذذذوة  هذذذه  املائذذذدة دائمذذذة  وجيلذذذس حوهلذذذا  الطالذذذ  قذذذال ي هذذذؤال
واملذذدرس  والغذذي والفقذذر  وهذذه  أوضذذاع الشذذي  طذذوال سذذي عمذذر   ال 

 خيش  الفقر  وال يّدخر شيلا   وال يبا  عن مصلاة أو منفعة.
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وأكد ي عدد من الثقات الهين يرافقذون الشذي  يف حلذه وترحالذه مذا قالذه 
سابقا   وأضافوا قذائلني  إن الشذي  حفظذه هللا اإلخوة الهين أشرت إليهم 

يتذذذابع أخبذذذار العذذذامل اإلسذذذالم   ويبكذذذ  أحيذذذاان  مذذذن فذذذر، أتثذذذر  ابلنكبذذذات 
واملصذذائ  الذذي يتعذذرض هلذذا املسذذلمون  ويسذذارع إى الكتابذذة واالسذذتنكار  
واختذذاذ املوقذذذف الذذهي ميليذذذه عليذذه دينذذذه  ومذذن مواقفذذذه الكتابذذة إى طاغيذذذة 

ة عندما س ِخر  من بعض األحكام اإلسذالمية  وطلذ  تونس احلبي  بورقيب
 منه التوبة إى هللا  مث أصدر كتيبا  يبني فيه احلكم الشرع  أبمثال بورقيبة.

ومذذن مواقفذذه املشذذذهودة  التصذذرحيات الصذذادرة عنذذذه عنذذدما كذذان الطاغيذذذة 
النصذذذري يسذذذتخدم اجلذذذيش ورجذذذال األمذذذن يف توجيذذذه أشذذذرس الضذذذرابت 

هللا يف بالد الشذام  وماكذان أوليذا  األمذر يرضذيهم أن للعلما  والدعاة إى 
 يقول الشي  ماقد قاله.

وقذذال ي اإلخذذوة الثقذذات أيضذذا   عنذذدما انتقذذ  الشذذي  مذذن رائسذذة اجلامعذذة 
اإلسالمية إى الرائسة العامة إلدارات الباذوث العلميذة واإلفتذا  والذدعوة 

وهذ   -العذامل  واإلرشاد استنفد حفظه هللا الوظائف املخصصة للذدعاة يف
  وملا وجد نفسذه ال يسذتطيع اسذتاداث وظذائف أخذر  -قليلة وحمدودة 

أصبح يعني دعاة عل  حسابه اخلا   وشعر بعذض احملسذنني القذريبني مذن 
الشذذي  أن العذذ   أصذذبح ثقذذيال  علذذ  فضذذليته  وأن الذذديون قذذد تراكمذذت 

 عليه فتدخلوا  وسامهوا مبا يقدرون عليه جلاهم هللا خرا .

رسائله الي يرد هبا عل  املخالفني فما رأيت هلا مثيال  يف هذها العصذر  أما 
فهذذذو ال ينذذذتق  مذذذنهم  وال يسذذذتهلئ هبذذذم  وال حيقذذذرهم أو يسذذذفههم  أو 
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يتذذذدخ  يف نذذذوااهم  إن دماثذذذة خلقذذذه  وسذذذعة صذذذدر   تذذذنعكس علذذذ  مذذذا 
يكت   ويرد به عل  املخالفني فةا  يتودد إليهم  وحيسذن الظذن هبذم  وال 

أقذذواهلم أكثذذر ممذذا حتتمذذ   وكذذ  هذذها ال يكذذون علذذ  حسذذا  األدلذذة  حيمذذ 
مذذن بقيذذة علمذذا  وأئمذذة سذذلف هذذه  األمذذة   -حفظذذه هللا  -الشذذرعية. إنذذه 

وهلذذها فقذذد كتذذ  هللا لذذه قبذذوال  عنذذد كثذذر جذذدا  مذذن املسذذلمني يف مشذذار  
األرض ومغارهبا  وال أعرف عاملا  يف العصر احلاضر ينافسذه يف هذها املقذام 

 تبوأ . الهي

وبعد الذهي قلنذا  عذن حمبتنذا لفضذيلة الشذي   وعذن تقذديران واحةامنذا لذه  
 جند أنفسنا أمام السؤال التاي 

 كيف خالفت فتو  الشي  يف مسألة االستعانة ابلقوات األمريكية؟!.

اجلوا   لقد جتمعت عندي معلومات وواثئق وأدلة تؤكذد أن الشذي  كذان 
ان اليوم أشد قناعة مبا قلتذه  ومل أكذن شذاذا  خمطلا   فكتبت الهي كتبته  وأ

 يف موقف  ألن كثرا  من العلما  األفاض  خالفوا الشي  يف فتوا .

ومع خمالفي له فقد كنت أعلم أنه  تهذد  وال أسذ   الظذن بذه  بذ  كنذت 
 أدافع عنه  وأرد دعو  الهين يطلقون الكالم عل  عواهنه.

أخذر   ألنذه لذيس معصذوما  عذن  وقد أخذالف الشذي  حفظذه هللا يف مسذألة
اخلطذذأ  والذذهي تعلمتذذه مذذن مذذنهج السذذلف رضذذوان هللا علذذيهم أنذذه ال جيذذوز 
اتباع شي  يف ك  ما يقوله ويفذي بذه. قذال شذي  اإلسذالم ابذن تيميذة رمحذه 

 هللا 
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"مذن نصذ  شخصذذا  كائنذا  مذن كذذان فذواى وعذاد  علذذ  موافقتذه يف القذذول 
 .71هم  وكانوا شيعا " والفع   فهو من الهين فرقوا يف دين

وليس هناك خالف بذني أئمذة السذلف علذ  مذا قالذه شذي  اإلسذالم  ويقذع 
اخلذذالف مذذع املقلذذدين عنذذدما نريذذد إسذذقا، هذذه  القاعذذدة علذذ  مسذذألة مذذن 
املسائ   وهنا تتعاى أصذوات األتبذاع  ويرتفذع ضذجيجهم ويقذول قذائلهم  

 من أنت حىت ختالف الشي ؟!.

وال أتطذاول علذ  الشذي   لكذن املسذألة مسذألة ا قوم  إني أعلذم قذدري  
منهج  ولذو تتبعنذا موقذف هذؤال  األتبذاع ملذا وجذدان غلطذة واحذدة للشذي   
وكأهنم أنكذروا العصذمة لفظذا   وأثبتوهذا تطبيقذا   فلراجذع هذؤال  مذواقفهم  

 ولياهروا من الغلو الهي وقع فيه الصوفيون مع شيوخهم.

 إى تسذجي  هذذها املوقذذف  وال ومجلذة القذذول  لقذد وجذذدت نفسذ  مضذذطرا  
أظنه  هوال  عند ك  من يعرفي  وليس من عاديت مدح العلما  األفاضذ  
يف اجمللة أو يف كتيب  وال أظذن أن فضذيلة الشذي  يعذرفي  ومل يسذبق ي أن 
قرعذذت اببذذه أو كتبذذت إليذذه أطلذذ  أمذذرا  مذذن أمذذور الذذدنيا  وأان مطمذذلن هلذذها 

عدا  لتغير  أو إعذادة النظذر فيذه  وقذد األسلو  الهي اتبعته  ولست مست
سذذذأل سذذذائ  القذذذوم عنذذذدما صذذذدرت  لذذذة "السذذذنة" مذذذن يذذذدعمها هذذذ  هذذذو 
الشي  عبد العليل بن ابز؟! ألن هؤال  الناس يفهمذون أهنذم قذادرون علذ  
تطويذذذق كذذذ  مشذذذروع حذذذر أبمذذذواهلم ورشذذذاواهم  وأظذذذنهم فهمذذذوا أن مركذذذل 

                                                
 240 - 2/239انظر الفتاو  الكا  لشي  اإلسالم ابن تيمية   -  71
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مذن هللا وحذد   وصذذاح   -إن شذا  هللا  -الدراسذات اإلسذالمية مذدعوم 
 املواقف يتام  وحد  مسلوليتها.

 كلمة عتا  

زار أحذذد اإلخذذوة العذذاملني يف "مركذذل الدراسذذات اإلسذذالمية" مدينذذة عمذذان 
األردنية لاللتقا  بوالديه بعد انقطاع طوي  فرض عليهم  وكان يف نيته أن 
يذذلور الشذذي  انصذذر  ويسذذتفيد منذذه  وماكذذان يعلذذم أنذذه سذذيخر  مذذن هذذه  

ارة بشريط بتداوله الناس يف ك  مكان  وعنوانه  "لقذا  مذع سذروري / الل 
األلبذذذاين"  واألخ مل يقذذذ  هلذذذم إنذذذه سذذذروري  وهذذذها االسذذذم كاسذذذم جلماعذذذة 
الوجود له إال يف عقول وأدمغة الهين مل يتدبروا قولذه تعذاى  ))وال تنذابلوا 

 ابأللقا ((.

عمذذذ  يف مركذذذل عذذذّرف األخ الشذذذي  ومذذذن حولذذذه بنفسذذذه  وقذذذال هلذذذم  إنذذذه ي
الدراسذذات اإلسذذالمية  وجذذا هتم الفرصذذة املناسذذبة فآلذذة التسذذجي  جذذاهلة 
وتنتظر ضاية من الضااا  فطلبوا منه أن حيدثهم عن املركل وعن حممذد 
سذذرور  وحذذذاول األخ االعتذذذهار  مث حذذذاول أن يتاذذدث مذذذن غذذذر شذذذريط  

 ولكن حماوالته اب ت ابلفش  أمام إصرار الشي  ومن حوله.

لة الشي  هلها الشريط مطالبذا  مبعرفذة حقيقذة مذا أدعذو إليذه  هذ  قدم فضي
أان سذذلف  أم نصذذف سذذلف  ونصذذف إخذذوان  وكذذان التاامذذ  واضذذاا  منذذه 
بدايذذة الشذذريط  وكذذذان واضذذاا  ارتبذذذاك األخ  ومذذا اكتفذذذ  الشذذي  أبجوبذذذة 
األخ بذذ  أخذذه حياكمذذه بطريقتذذه املعروفذذة  وحتسذذ  وأنذذت تسذذمع الشذذريط 

ان معظم الشريط حول "اإلخذوان املسذلمني" واألخ وكأنك يف حمكمة  وك
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مل تسبق له جتربة مع اإلخوان  ومعلوماته عنهم قليلذة وحمذدودة  وال أدري 
ملذذاذا جذذا  أكثذذر الشذذريط عذذن اإلخذذوان  مذذع أن صذذلي هبذذم مقطوعذذة منذذه 
أكثر من عشرين سنة  والعالقذات كانذت طيبذة بذني اإلخذوان املسذلمني يف 

يكذذن هنذذاك تعذذارض بذذني االنتمذذا  لإلخذذوان وبذذني دمشذذق وبذذني الشذذي   ومل 
التلمهة عل  الشي  انصر... وهها التذوتر يف العالقذات ال نعرفذه إال بعذد 

 إقامة الشي  يف عمان.

وإذا كذذذان الشذذذي  ال يعذذذرف مذذذا بيذذذي وبذذذني اإلخذذذوان املسذذذلمني  أمذذذا كذذذان 
 األوى أن يكت  ي ويسألي بدون أشرطة  ومن غر اهتامات؟!.

أخر   ه  يسمح ي الشي  أن أسّج  شريطا  أو أقوم بتأليف  ومن جهة 
كتذذا  فأجتاهلذذه  وأمجّذذع معلومذذات مذذذن أبنائذذه  أو مذذن أصذذدقائه وطالبذذذه 

 القدام  أو اجلدد؟!.

إن الذهي أعرفذذه أن الشذذي  ال يرضذذ  بذهلك  وال يسذذمح بذذه  وأان مثلذذه ال 
 أرض  مبا حدث  ومل أخّول األخ متثيل  وال التادث ابمس .

جهذة اثلثذة فذنني مذا كنذت أظذن أن االنتمذا  السذلف  حيتذا  إى شذي   ومن
وإى مراسذذذيم وشذذذهود  ومذذذن ال يعرفذذذه هذذذها الشذذذي  حيتذذذا  إى اختبذذذار... 
ومبلذذغ علمذذ  أن هذذه  املراسذذيم والتقاليذذد معروفذذة عنذذد الصذذوفيني  فلكذذ  

 عضو شي   وال ميكن أن يكون هناك عضو من غر شي  وال بيعة.

فذذه أن الشذذي  لذذيس لذذه مجاعذذة يرعاهذذا ويقودهذذا  وعنذذدما  بذذ  إن الذذهي أعر 
 كان يوجه إليه سؤال عن العم  اجلماع   كان يقول 

 ك  ميسر ملا خلق له  فال تطلبوا مي ماال أقدر عليه.  -
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ويقذذذول أيضذذذا  كمذذذا نقذذذ  عنذذذه الشذذذي  عبذذذد الذذذرمحن عبذذذد اخلذذذالق  مذذذن  -
 السياسة ترك السياسة.

ه بشذرعية العمذ  اجلمذاع  والسياسذ .. مث وكان قولذه هذها مبثابذة إقذرار منذ
 صران نسمع أنه أصبح يفي بعدم شرعية العم  اجلماع .

إن الدعوة السلفية أكا من أن تستوعبها مجاعة أو شي  أو عدد حمذدود 
مذذن األفذذراد  ولذذيس هنذذاك جهذذة أو مؤسسذذة حيذذق هلذذا ادعذذا  حذذق الوصذذاية 

الذذذدعوة املباركذذذة   علذذذ  هذذذه  الذذذدعوة... والذذذهي أرا  أن املسذذذتقب  هلذذذه 
وسوف تلتق  عليها قلو  األفراد واجلماعات والعلما  واخلاصذة والعامذة 

 إن شا  هللا  فدعوا القافلة تسر.

وأخذذهت أشذذرطة الشذذي  انصذذر تتذذواى يف احلذذدي  عذذن السذذرورية ونقذذدها  
وكنذذت أتعجذذ  مذذن هذذها املنللذذق الذذهي انللذذق فيذذه الشذذي   وكيذذف يذذهكر 

العذذذذامل املذذذذتمكن يف احلذذذذدي  والرجذذذذال...  رواات لذذذذيس هلذذذذا أصذذذذ  وهذذذذو
وشاركي هها االستغرا  عدد من اإلخوة األفاض  الهين حيبون الشذي   
وقذالوا ي  مذذن املناسذذ  أن تتصذ  بذذه  وتبذذني لذه احلقيقذذة  ومذذع أين أعذذرف 
عقلية الشي  وأسلوبه فقد نللت عند رغبتهم واتصذلت بذه... مث فوجلذت 

ريط ظهر بعنوان "كلمة حق"  ويبدو أنه يتادث عن هها االتصال يف ش
أن الشذذي  فهذذم مذذن املكاملذذة فهمذذا  مغذذايرا  ملذذا أردتذذه  وكمذذا أنذذه قذذال رأيذذه 

 فسوف أخل  رأي  يف النقا، التالية 
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فوجلذذت أن الشذذي  مل يقذذف طذذويال  عنذذدما قلذذت لذذه  مذذا ذكرتذذه مذذن  - 1
لذ  خالف بيي وبني فالن ليس له أص   واكتفذ  قذائال  جذلاك هللا خذرا  ع

 تصايح هها اخلطأ  وأنكر أن يكون متأثرا  مبن حوله.

ملحف الشي  إى أني أردت منه تلكيذة تؤكذد انتمذائ  السذلف   وذلذك  - 2
عنذدما ذّكرت ذذه أبمذور ماضذذية  وهذها الفهذذم فيذذه نظذر  فلذذو كنذت أحبذذ  عذذن 

 مث  هه  التلكية لوثقت صلي به  وفعلت كما فع  غري.

كثذذذرا  حذذذول السياسذذذة  وصذذذلي ابلعمذذذ    دنذذذدن الشذذذي  يف أشذذذرطته - 3
والكتاابت السياسية  وعندما كلمته كنت أرد عليه مبا أان مقتنع به  وكان 
يقذول ي  هذها رد سياسذذ   ويف شذريطه األخذر "كلمذذة حذق" كذرر القذذول  
سرور ال نعرفه إال من خالل كتاابته السياسية  وكان األوى أن يقذول  إن 

ابحلكذذم عليذه وتقذذومي إنتاجذه  فهذذو مل يكذذن يف معذرفي للرجذذ  ال تسذمح ي 
 يوم من األام من طاليب.

ومذذن جهذذة أخذذر  فهنذذاك آالف مذذن القذذرا   قذذرأوا ي مؤلفذذات يف العلذذوم 
اإلسالمية غر السياسية  وهؤال  يشهدون أن الشي  خمطئ  وواقع حتت 

 أتثر  موعة من األفراد الهين ال أدري ماذا يريدون وماذا ورا هم؟!.

ما الكتاابت السياسية الذي انطلقذت فيهذا مذن عقيذدة السذلف ومذنهجهم أ
فأسذأل هللا أن يثيبذذي عليهذذا  وأحسذذ  أهنذا سذذدت ثغذذرة مهمذذة يف السذذاحة 
اإلسالمية والسذلفية بشذك  خذا   واسذتفاد منهذا عذدد كبذر مذن النذاس  
وقذد نقذ  ي بعذذض طذال  الشذي  انصذذر أنذه اطلذع علذذ  بعضذها وأعجذذ  

أهنذا ي  ألسذبا  يصذع  ذكرهذا  وبعضذها اآلخذر نشذر  به  وهو ال يعرف
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يف  لة السنة حتت عنوان "شبهات املتاالفني مع املرتذدين والعلمذانيني"  
 ومع ذلك يقول   لة السنة ليس فيها غر السياسة !!.

احلذذدي  مذذع الشذذي  أو الذذدخول معذذه يف حذذوار مشذذكلة حيذذ  البذذد  - 4
وع إى موضذوع آخذر  وخيذر  يف أن يتوى إدارة النقذاال وينقلذك مذن موضذ

النتيجة منتصرا   فف  املكاملة اهلاتفية قال ي  ملاذا تكثر من احلذدي  عذن 
أهذذ  السذذنة واجلماعذذة  فقلذذت  ومذذاذا أقذذول إذن  فأجذذا   شذذيوخ األزهذذر 
واألشاعرة يقولون  إهنم مذن أهذ  السذنة واجلماعذة  فقلذت  ولكنذي أقذول 

وهذذذه   -ج السذذذلف الصذذذاع  وأكذذذرر  أهذذذ  السذذذنة واجلماعذذذة علذذذ  مذذذنه
  كمذذذا أن -العبذذذارة يبذذذدو أن الشذذذي  نسذذذيها عنذذذدما حتذذذدث عذذذن املكاملذذذة 

مؤلفايت حتدد ماذا أقصد من قوي أه  السنة واجلماعة  فأجا   هها رد 
سياس   فاستغربت رد   وأدركت مرة اثلثة ورابعذة أن الشذي  واقذع حتذت 

فذايت... وملذا كنذت ال أفذر  أتثر  ويكرر ما يقال له  وليس ما قذرأ  يف مؤل
بذذني قذذوي أهذذ  السذذنة واجلماعذذة علذذ  مذذنهج السذذلف  واالكتفذذا  بقذذوي  
عقيدة السذلف أو مذنهج السذلف  فقذد وعدتذه االسذتجابة هلذه  النصذياة 
حذذىت ال يتذذذوتر النقذذاال بيننذذذا  ويضذذطر أحذذذدان إى إغذذال  السذذذماعة بوجذذذه 

"كلمذة حذق" لقذد  اآلخر  فهو شديد وأان مثله  وفوجلت بقوله يف شريطه
وعذذدين وسذذنر  !! ومل أر مذذن الالئذذق أن يقذذول هذذها الكذذالم حيذذ  إنذذي ال 
أجذذد خالفذذا  بيننذذا ابتذذدا   ولذذو قذذرأ كتذذيب  لوجذذدين أكتفذذ  ابلقذذول  عقيذذدة 
السذذلف  ومذذنهج السذذلف يف كثذذذر مذذن املواضذذع  ومذذذن جهذذة أخذذر  فذذذال 
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اجلماعذة أوافق الشي  عل  دعوته إاي إى جتن  رفع شعار أهذ  السذنة و 
 ألن األشاعرة وشيوخ األزهر يرفعون هها الشعار.

فهذذم الشذذذي  ممذذذن حولذذه أن مقصذذذودي مذذذن رفذذع شذذذعار أهذذذ  السذذذنة  - 5
واجلماعذذة  ومذذن الكتذذاابت السياسذذية هذذو الرغبذذة يف جتميذذع النذذاس  وقذذذد 

 أشار إى هها الفهم يف شريطه "كلمة حق".

ل خالفات ليس هلا وهها الفهم هو من قبي  سو  الظن ابآلخرين  وافتعا
نصذذي  مذذن الصذذاة. لقذذد دفعذذت ملذذن سياسذذة التجميذذع سذذنوات مذذن سذذي 
عمذذري  وأدركذذت املضذذار الذذهي جنتذذه هذذه  الطريقذذة علذذ  سذذاحة العمذذ  
اإلسذذذالم   وكتبذذذت حمذذذهرا  مذذذن الغوغائيذذذة مؤكذذذدا  أنذذذي أرفذذذض أي تعذذذاون 

 إسالم  إذا كان عل  حسا  عقيدة السلف ومنهجهم.

مذ  أن يكذون الشذي  انصذر  داعيذة إى وحذدة الصذف وأخرا  أقول  كنا أن
السلف   وحمهرا  من الهين يصطادون يف املا  العكذر  ومطبقذا  ملذنهج أهذ  
احلذذدي  يف التثبذذت مذذن نقذذ  الذذرواات... وكنذذا يف غذذىن عذذن هذذه  املعذذارك 
الذذي ال يسذذتفيد منهذذا إال األعذذدا   وماكذذان يسذذرين كتابذذة هذذه  األسذذطر  

الذذهي أثبتذذه  ولكذذن مذذاحيلي وقذذد طفذذح الكيذذ    والذذهي حهفتذذه أكثذذر مذذن
وبذني كذ  فذةة وأخذر  أفاجذأ بشذريط للشذي  عذي  وأرجذو مذن الشذي  أن 
ينصذذرف للعلذذم النذذافع فهذذو مذذا حيتاجذذه منذذه تالمهتذذه وحمبذذو   ويذذدع سياسذذة 

 التجريح والطعن إبخوانه  وال حول وال قوة إال ابهلل العل  العظيم...
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  الوحدة اإلسالمية
 (11احللقة  -)اجلل  الثاين 

 

 حنو كيان جديد

 

 

 حممد سرور زين العابدين

 بني يدي البا  

 البد ي يف بداية هها البا  من عرض النقا، التالية 

ألقيت ذات مرة حماضرة خلصت فيها أهم ما كتبته عن أمهية الوحدة  -1
انوا اإلسذذذذالمية  مث فوجلذذذذت يف هنايذذذذة احملاضذذذذرة أن اإلخذذذذوة املسذذذذتمعني كذذذذ

ينتظذذذرون مذذذي شذذذيلا  آخذذذر غذذذر الذذذهي حذذذدثتهم عنذذذه... كذذذانوا يريذذذدون أن 
أحدثهم عن تصوري هله  الوحدة... كيف تكذون البدايذة؟  وكيذف يكذون 
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التعامذذذذ  بذذذذني األطذذذذراف املتصذذذذارعة؟ وكيذذذذف نطذذذذوي صذذذذفاة اخلالفذذذذات 
 والقالق ؟.

لسان حال اإلخوة يقذول  حنذن مذدركون ألمهيذة الوحذدة اإلسذالمية  فذوفر 
لينذذذا وعليذذذك الوقذذذت  وقذذذ  لنذذذا  كيذذذف... ومذذذىت؟. ولقذذذد سذذذررت مذذذن ع

عواطذذذف اإلخذذذوة ومشذذذاعرهم اجلياشذذذة  وأيقنذذذت ممذذذا مسعتذذذه مذذذنهم  ومذذذن 
الرسذذائ  واالتصذذاالت  ومذذن معذذرفي ألحذذوال كثذذر مذذن الذذدعاة املسذذتقلني 
والعذذذذذذاملني يف صذذذذذذفوف خمتلذذذذذذف اجلماعذذذذذذات... أن الوحذذذذذذدة اإلسذذذذذذالمية 

غ   وأمنيذذتهم املرجذذوة  ومطلذذبهم الذذهي أصذذبات شذذغ  اإلسذذالميني الشذذا
يسذذذعون إليذذذه إبحلذذذاح  ومذذذن هنذذذا نفهذذذم إعذذذراض معظذذذم النذذذاس عذذذن القذذذال 
والقيذذ   وامشلذذلازهم مذذن النميمذذة  ومذذن أكذذ  حلذذوم إخذذواهنم مبذذا يكرهذذون  

 وندمهم عل  ك  معركة است درجوا إليها  وخاضوا غمارها.

إلسذالم  فذنين ومع تقديري لعواطف اإلخذوة  ومحاسذتهم لوحذدة الصذف ا
أخذذذالفهم الذذذرأي  وال أعتقذذذد أن مثذذذ  هذذذه  القضذذذية اخلطذذذرة املعقذذذدة حتذذذ  
مبااضذذرة أو بنذذدوة أو بتذذأليف كتذذا   بذذ  وأحذذّهر مذذن املواقذذف العاطفيذذة 
املفاجلذذة  ألهنذذا أتيت بسذذرعة تتناسذذ  مذذع طبيعذذة شذذعوبنا العربيذذة  وتذذهه   

التجذذذار  كمذذذا أتيت  واحذذذتفظ بعشذذذرات األدلذذذة الذذذي تشذذذر إى أن هذذذه  
املتسذذذرعة زادت اخلذذذر  اتسذذذاعا   وأعاقذذذت احملذذذاوالت اجلذذذادة  وأضذذذافت 

 أحقادا  عل  أحقاد.

إن قضية الوحدة اإلسالمية حتتا  إى دراسات وافية مستفيضة  وأتصي  
شذذرع   وتفنيذذد علمذذ  لشذذبهات الذذهين يعتقذذدون أن هذذه  الوحذذدة مركذذ  
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وصذول إى احلكذم  ميتطيه السياسيون الهين يعشذقون السذلطة مذن أجذ  ال
أو تفنيد لشبهات الغالة املتنطعني الهين يرون أهنم وحدهم أه  احلذق... 
فمذذن شذذا وا أدخلذذو  يف زمذذرهتم  ومذذن شذذا وا أخرجذذو  وزعمذذوا أنذذه ضذذ ف 
وأض   وال يتار  هؤال  مذن االعذةاف بقلذة عذددهم  فهذم يف العذامل كلذه 

جهذذذذنم   بضذذذع ملذذذذات  وكذذذذ  مذذذذا يتجذذذذاوز هذذذها البضذذذذع دعذذذذاة إى أبذذذذوا 
 والواج  يقتض  البعد عن جهنم وأبواهبا.

أجذذ   ال أسذذتطيع اختذذلال هذذها املوضذذوع الواسذذع املتشذذع  مبااضذذرة أو 
مقذذال  فذذنن ذلذذك فذذو  طذذاقي وقذذدرايت  ولكنذذي نذذلوال  عنذذد رغبذذة اإلخذذوة 
الذذهين يسذذألون إبحلذذاح عذذن تصذذوري لشذذك  هذذه  الوحذذدة  فقذذد أعذذدت 

ل  "حنو كيان جديد" مكان اجلذل  ترتي  هها البا   وجعلت اجلل  الثا
 الثاين "منهج الوحدة".

إن مذذا أقدمذذه يف هذذها اجلذذل  "حنذذو كيذذان جديذذد" لذذيس أكثذذر مذذن ورقذذة  -2
عمذذذ  أطرحهذذذا أمذذذام العذذذاملني يف حقذذذ  الذذذدعوة اإلسذذذالمية  ويسذذذعدين أن 
أتخذذه حظهذذا مذذن الدراسذذة والتقذذومي والنقذذد  كمذذا يسذذرين أن يقذذدم الذذدعاة 

مذذذذن أجذذذذ  هذذذذه  األورا  كلهذذذذا النذذذذدوات العامذذذذة  أوراقذذذذا  أخذذذذر   وتعقذذذذد
واخلاصذذة  ألن هذذه  املسذذألة البالغذذذة األمهيذذة ال جيذذوز بعذذد اآلن أن تكذذذون 
حكذذرا  علذذ  عذذدد حمذذدود مذذن قذذادة اجلماعذذات  ولقذذد طذذال انتظذذار النذذاس 
لآلمال الي سياققها هؤال  القادة  ومن املؤسف أهنم بعد هذها االنتظذار 

الفذذات واالهتامذذات  وتكذذريس الفرقذذة واحللبيذذة الطويذذ  مل يصذذنعوا غذذر اخل
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الضذذيقة  ومذذا كذذان أصذذال  مذذن أصذذول ديننذذا فالبذذد أن يرفذذع الذذدعاة مجيعذذا  
 لوا   بعلمية ال يعةيها املل   وإصرار ليس فيه أي نكو  أو تراجع.

قلذذذت وأقذذذول مذذذرة أخذذذر   ال أقصذذذد فيمذذذا سذذذأذكر  مذذذن نقذذذٍد مجاعذذذة   -3
ة بعينهذذذا  ومذذذن اب  أوى فذذذنين ال أبذذذرئ بعينهذذذا  كمذذذا أين ال أبذذذرئ مجاعذذذ

نفس ... فنان علذ  خمتلذف اجتاهاتنذا مسذؤولون عذن هذه  األخطذا   وال 
جيوز ألية مجاعة أن تذاي  نفسذها وتلقذ  التبعيذة علذ  غرهذا  ولذيس هذها 
هو الوقت املناس  لنشغ  أنفسنا يف البا  عمن كانت أخطا   أكثذر  

   واملهذذم أيضذذا  أن منتلذذك القذذدرة بذذ  املهذذم هذذو االعذذةاف  هبذذه  األخطذذا
الالزمذذة الذذي متكننذذا مذذن نقذذد أنفسذذنا وأعمالنذذا  وأي حماولذذة جديذذدة لذذرأ  
الصدع وإصالح ذات البني سيكون مصرها مليدا  من الفش  إذا حاولنذا 
 تاير أخطائنا  وأغلقنا األبوا  يف وجو  الناصاني الغيورين من إخواننا.

ا يف هه  الدراسة سذيبق  احلذدي  عنهذا املوضوعات الي سأتعرض هل -4
متناسبا  مع قدر صلتها مبوضوع هها الباذ  "حنذو كيذان جديذد". وسذوف 

 أجتن  اإلطالة قدر االستطاعة.

احلوار إذا استوىف شروطه الشرعية وسيلة لك  خر وفض ... فهذو   -5
وسذذيلة لتنقيذذة األجذذوا  وإصذذالح ذات البذذني بذذني املتخاصذذمني املتنذذافرين  

يلة هلداية الضالني وعذال  مشذكالت العصذاة واملفسذدين... واحلذوار ووس
قب  ذلك كله سبيلنا الوحيد إى حتقيق الوحدة اإلسالمية الذي هتفذو إليهذا 
قلو  املسلمني  وترنذو إليهذا أبصذارهم  ويروهنذا شذرطا  أساسذيا  السذتلناف 
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 الذذذدور القيذذذادي العذذذامل  الذذذهي فقذذذدو   هلذذذها فقذذذد أفذذذردت البذذذا  اآليت
 للاوار  وجعلت من أبرز أقسامه 

 األدلة من الكتا  والسنة عل  أمهية احلوار. -

 أمثله تطبيقية. -

شرو، احلوار وآدابه  ومن خذالل هذه  الشذرو، حتذدثت عذن العقبذات  -
 الي حتول دون وجود حوار فّعال بني الدعاة واجلماعات اإلسالمية.

 

 احلذذذذوار

احلذذا  وسذذكون الذذواو[ وهذذو الرجذذوع عذذن احلذذوار  أصذذله مذذن احل ذذوحر  ]بفذذتح 
الشذذذ   وإى الشذذذ    واحملذذذاورة  اجملاوبذذذة  والتاذذذاور  التجذذذاو   وتقذذذول   
كلمتذذه فمذذا أحذذار إيف جذذوااب   واحل ذذوحر  أيضذذا   النقصذذان بعذذد الذذلادة  ألنذذه 
رجذذذذذوع مذذذذذن حذذذذذال إى حذذذذذال. قذذذذذال تعذذذذذاى  ))إنذذذذذه ظذذذذذن أن لذذذذذن حيذذذذذور(( 

ويف احلذذدي  قولذذه صذذل  هللا عليذذه [  أي يرجذذع إى ربذذه  14]االنشذذقا /
وسلم  "ومن دعا رجال  ابلكفر أو قال  عذدو هللا  ولذيس كذهلك إال حذار 

   أي رجع الكفر عليه.72عليه" 

 وقال لبيد 

 73وما املر   إال كالشها  وضوئه        حيو ر  رمادا  بعد إذ هو ساطع  

                                                
 .صايح مسلم   كتا  اإلميان -  72
الةاث العذريب  سلسذة تصذدرها وزارة  ، 99 - 11/98و   العروس   ، 219 - 4/217لسان العر    -  73

 اإلعالم يف الكويت. انظر مادة حور يف املصدرين
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يف املخاطبة     احملاورة  مراجعة املنطق والكالم74ويف لسان العر  أيضا  
وورد لفظ احلوار يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع. قال تعاى  ))..فقال 

[  34لصذذاحبه وهذذو حيذذاور  أان أكثذذر منذذك مذذاال  وأعذذل نفذذرا (( ]الكهذذف/
وقال  ))قال له صاحبه وهذو حيذاور  أكفذرت ابلذهي خلقذك مذن تذرا  مث 

هللا قذذول [. وقذذال  ))قذذد مسذذع 37مذذن نطفذذة مث سذذواك رجذذال (( ]الكهذذف/
الي جتادلك يف زوجها وتشتك  إى هللا وهللا يسمع حتاوركمذا إن هللا مسيذع 

 [.1بصر(( ]اجملادلة/

وقري  من احلذوار  اجملادلذة إذا كانذت ابلذي هذ  أحسذن  قذال جذ  شذأنه  
))ادع إى سذذذذبي  ربذذذذك ابحلكمذذذذة واملوعظذذذذة احلسذذذذنة وجذذذذادهلم ابلذذذذي هذذذذ  

ادلوا أهذذ  الكتذذا  إال ابلذذي [. وقذذال  ))وال جتذذ125أحسذذن(( ]الناذذ /
 [.46ه  أحسن(( ]العنكبوت/ 

فاجلدل املمدوح ورد يف القرآن مقيدا  بقوله تعاى  ))ابلي هذ  أحسذن((  
واملذذهموم ورد تسذذعا  وعشذذرين مذذرة  منهذذا قولذذه تعذذاى  ))ومذذن النذذاس مذذن 

[  وقولذذذه 8جيذذادل يف هللا بغذذر علذذم وال هذذد  وال كتذذا  منذذر(( ]احلذذج/
)وإن الشذذذذذذذذذذذياطني ليوحذذذذذذذذذذذون إى أوليذذذذذذذذذذذائهم ليجذذذذذذذذذذذذادلوكم(( تعذذذذذذذذذذذاى  )
 [.121]األنعام/

"أما يف السنة فقد بو  األئمة يرمحهم هللا يف كتبهم مبا يذدل علذ  كراهيذة 
اجلذذذدل  إذ أن األصذذذ  فيذذذه اخلصذذذومة والشذذذدة  فمذذذن ذلذذذك مذذذا بذذذو  بذذذه 
اإلمام أبو داود يف سننه يف كتا  السنة قذال  اب  النهذ  عذن اجلذدال يف 

                                                
74  - 4/218 
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رآن وذكذذذر فيذذذه قذذذول النذذذيب صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم ]املذذذرا  يف القذذذرآن  القذذذ
كفذذر[  وكذذها تبويذذ  ابذذن ماجذذة يف مقدمذذة السذذنن  ]اب  اجتنذذا  البذذدع 
واجلدل[ وذكر فيذه حذدي  عائشذة رضذ  هللا عنهذا قالذت  تذال رسذول هللا 
صذذل  هللا عليذذه وسذذلم هذذه  اآليذذة  ))هذذو الذذهي أنذذلل عليذذك الكتذذا  منذذه 

ن أم الكتا  وأخر متشاهبات((  إى قوله  ))وما يهكر آات حمكمات ه
إال أولوا األلبا ((  فقال  ]ا عائشة  إذا رأيتم الهين جيذادلون فيذه فهذم 
الهي عناهم هللا فاحهروهم[  وذكر حدي   ]ما ض  قوم بعد ه د  إال 

 75أوتوا اجلدل[ مث تال هه  اآلية  ))ب  هم قوم خصمون((.

مقيذذد بقولذذه تعذذاى  ))ابلذذي هذذ  أحسذذن((  وهذذها  وإذن  فاجلذذدال احملمذذود
يشم  أيضا  احلوار واملناظرة واحملاجذة  وتفصذي  ذلذك سذيأيت عنذد حذديثنا 

 عن شرو، احلوار وآدابه.

 احلوار يف القرآن 

مجع أحد البذاحثني كلمذة "قذال" وحنوهذا مذن الكلمذات الدالذة علذ  وجذود 
سمائة مرة  وقال ابح  احلوار يف القرآن فبلغ عددها سبعا  وعشرين و،

 آخر مشرا  إى كثرة استعمال احلوار يف الكتا  والسنة 

"ويكف  دليال  عل  هه  الكثذرة أين قذد أوردت يف هذها الباذ  أكثذر مذن 
والسنة  تعرض منذاذ  خمتلفذة مذن احلذوار  هذها عذدا  مائي ن  من القرآن

 76ما تركته لتكرار  أو لالختصار".

                                                
 24احلوار  آدابه وضوابطه يف ضو  الكتا  والسنة  رسالة ماجسذتر  أعذدها  حيذى بذن حممذد زملمذ       -  75
 .ادي للنشر ابلدمام  الناشر  دار الةبية والةاث مبكة املكرمة ومكتبة  رم25  
 .  وانظر أيضا  كتا  يف أصول احلوار 33املصدر السابق      -  76
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يف القذذذرآن إى ،سذذذة أصذذذناف علذذذ  الناذذذو  ومذذذن املمكذذذن تقسذذذيم احلذذذوار
 اآليت 

حوار بني هللا عل وج  وأحذد مذن خلقذه  كمذا يف حذوار  مذع املالئكذة  -1
  وحوار  مع 78  وحوار  مع عيس  يف آخر سورة املائدة 77يف خلق آدم 

  وحذذوار  مذذع 79إبذذراهيم عنذذدما طلذذ  مذذن ربذذه أن يريذذه كيذذف حييذذ  املذذوت  
   وحنو ذلك.80ح له بر يته موس  حني طل  من ربه أن يسم

حذوار بذني مذؤمن وكذافر  كمذا يف حذوار الرسذ  مذع أقذوامهم  وكمذذا يف  -2
  82  وكمذذا يف حذذوار مذذؤمي اجلذذن مذذع قذذومهم 81قصذذة مذذؤمن آل فرعذذون 

 ومن أطول احلوارات يف القرآن حوار موس  مع فرعون.

  وقصذة 83حوار بني مؤمن ومذؤمن  كمذا يف قصذة موسذ  مذع اخلضذر  -3
 .وحنوها 84ة مع داود املالئك

  وكمذا يف 85حوار بني الكفار  كمذا يف حتذاور فرعذون مذع املذد حولذه  -4
  وحذذوار بلقذذيس مذذع قومهذذا يف شذذأن اخلطذذا  الذذهي 86ختاصذذم أهذذ  النذذار 

 87وردها من سليمان عليه السالم 

                                                
 32 - 30البقرة/  -  77
 117 - 116املائدة/  -  78
 260البقرة/  -  79
 143األعراف/  -  80
 44 - 28غافر/  - 81
 32 - 29األحقاف/  -  82
 82 - 66الكهف/  -  83
84  -  / 21 - 24.  
 37 - 34الشعرا /  -  85
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حذذوار بذذني إنسذذان مذذن البشذذر وحيذذوان  كمذذا يف قصذذة سذذليمان عليذذه  -5
 89مع اهلدهد. 88السالم 

بني هه  األقسام اخلمسذة مذن احلذوارات الكثذرة املتنوعذة ليتأمذ  مذن ومن 
عليذذه جذذ ف وعذذال  -الذذهين ال يعصذذون هلل أمذذرا   -يشذذا  كيذذف رد املالئكذذة 

وإذ قذذال  عنذذدما أخذذاهم أبنذذه سذذيجع  يف األرض خليفذذة. قذذال تعذذاى  
ربك للمالئكة إين جاع  يف األرض خليفة  قالوا  أجتعذ  فيهذا مذن يفسذد 

ويسذذفك الذذدما  وحنذذن نسذذبح حبمذذدك ونقذذدس لذذك  قذذال  إين أعلذذم فيهذذا 
 ماال تعلمون.

ونلخ  فيما يل  أهذم ماقالذه احملققذون مذن املفسذرين يف معذاين هذه  اآليذة 
 وما بعدها 

الغذذذرض مذذذن إخبذذذار املالئكذذذة بذذذهلك  هذذذو أن يسذذذألوا ذلذذذك السذذذؤال   -
 وجيذذذذذابوا مبذذذذذا أجيبذذذذذوا بذذذذذه  صذذذذذيانة هلذذذذذم مذذذذذن اعذذذذذةاض الشذذذذذبهة يف وقذذذذذت

قبذ  أن يقذدموا  استخالفهم؛ أو احلكمة  تعليم العباد املشاورة يف أمورهم
 .-وإن كان هو بعلمه وحكمته غنيا  عن املشاورة -عليها 

إن هللا تعذذذاى هذذذد  املالئكذذذة يف حذذذرهتم وأجذذذاهبم عذذذن سذذذؤاهلم إبقامذذذة  -
الدلي  بعد اإلرشاد إى اخلضوع والتسليم  وذلك أنه بعد أن أخاهم أبنه 

م مذذذاال يعلمذذذون علفذذذم آدم األمسذذا   مث عرضذذذهم علذذذ  املالئكذذذة. قذذذال  يعلذذ

                                                                                                                                       
 33 - 31وسبأ/  ، 48 - 27غافر/  -  86
 .38النم / -  87
 28 - 20النم /  -  88
 .بتصرف يسر 75و  74املصدر السابق )احلوار  لللملم [     -  89
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))وعلذذم آدم األمسذذا  كلهذذا مث عرضذذهم علذذ  املالئكذذة فقذذال أنبلذذوين أبمسذذا  
هؤال  إن كنتم صادقني. قالوا  سباانك ال علذم لنذا إال مذا علمتنذا  إنذك 

 أنت العليم احلكيم((.

النذاس  وحمذاجتهم يف  تسلية النذيب صذل  هللا عليذه وسذلم  عذن تكذهي  -
النبوة بغر برهان  عل  إنكار مذا أنكذروا  وبطذالن مذا جاذدوا. فذنذا كذان 
املد األعل  قد م ثّلوا عل  أهنم خيتصمون  ويطلبون البيان والاهذان فيمذا 
ال يعلمذذون  فأجذذدر ابلنذذاس أن يكونذذوا معذذهورين  وابألنبيذذا  أن يعذذاملوهم  

أي فعليك احممذد أن تصذا علذ  هذؤال  كما عام  هللا املالئكة املقربني. 
 90املكهبني.

وليتأم  من يشا  أيضا  حوارات موس  عليه السالم مع ربه  فتارة يطل  
منذذه جذذ ف وعذذال أن يذذرا   وملذذا جتلذذذ  هللا للجبذذ  صذذار تذذرااب   فخذذر موسذذذ  
مغشيا  عليه  ))فلما أفا  قال  سباانك تبت إليك وأان أول املؤمنني((  

ل احلذذوار  وذلذذك عنذذدما ابتعثذذه هللا وأرسذذله إى فرعذذون  و رة أخذذر  يطذذو 
 وتفصي  القصة يف سورة "طه".

 احلوار يف السنة 

"لقذذد تعذذددت حذذوارات السذذنة وكثذذرت  حذذىت عذذد بعذذض البذذاحثني  اثنتذذني 
 91وسبعني قصة  اشتملت عل  مائة وأربع وستني صورة للاوار".

                                                
. وانظر أيضا  تفسر الطذاي   2/95حماسن التأوي   حممد مجال الدين القامس   دار إحيا  الكت  العربية   -  90

 وابن كثر  واملنار
القصذ  يف احلذدي  النبذوي  حممذد حسذن الليذر ]عذن احلذوار  آدابذه وضذوابطه علذ  ضذو  الكتذا  والسذنة   -  91

 [.     519حيى اللملم      
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 ومن أهم هه  احلوارات 

 م مع وفد عبد القيس حني قدموا عليه.حوار  صل  هللا عليه وسل -

حوار  صل  هللا عليه وسلم مع حا من أحبار اليهذود  وقذد ذكذر هذه   -
 القصة املمتعة مسلم يف صاياه  كتا  احليض.

وإخبذذار  صذذل  هللا عليذذه وسذذلم بقصذذة الغذذالم املذذؤمن  ومذذا تضذذمنته مذذن  -
وبذني الغذالم حوار أخاذ بني امللك والراه   وبني الغالم وجلذيس امللذك  

 وامللك  وغر .

وحوار  صذل  هللا عليذه وسذلم مذع ضذمام بذن ثعلبذة  وسذأله عمذن خلذق  -
 السموات واألرض واجلبال  وعن الصالة والصوم واللكاة واحلج.

ومذذذا ذكذذذر  صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم مذذذن حذذذوار موسذذذ  واخلضذذذر عليهمذذذا  -
 السالم.

 92األحلا .وحوار  صل  هللا عليه وسلم مع السعدين يف غلوة  -

ونهكر فيما يل  حوار رسول هللا صل  هللا عليذه وسذلم مذع الشذا  الذهي 
 جا  يستأذنه يف اللان 

رو  اإلمذذذام أمحذذذد يف سذذذند  إى أيب أمامذذذة قذذذال  إن فذذذىت  شذذذااب  أتذذذ  النذذذيب 
صذذل  هللا عليذذه وسذذلم فقذذال  ا رسذذول هللا؛ ائذذهن ي ابلذذلان  فأقبذذ  القذذوم 

هح  فقذذذال  "ادن"  فذذذدان منذذذه قريبذذذا   قذذذال  عليذذذه  فلجذذذرو  وقذذذالوا  مذذذهح  مذذذ
فجلذذذس  قذذذال  "أحتبذذذه ألمذذذك؟" قذذذال  ال  جعلذذذي هللا فذذذداك  قذذذال  "وال 
الناس حيبونذه ألمهذاهتم"  قذال  "أفتابذه البنتذك؟" قذال  ال وهللا ا رسذول 

                                                
 بتصرف يسر 521و  520املصدر السابق      -  92
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هللا جعلذذي هللا فذذدا ك  قذذال  "وال النذذاس حيبونذذه لبنذذاهتم"  قذذال  "أفتابذذه 
  جعلذذذي هللا فذذذدا ك  قذذذال  "وال النذذذاس حيبونذذذه ألختذذذك؟" قذذذال  ال وهللا

ألخواهتم" قال  "أفتابه لعمتك؟" قال  ال وهللا جعلي هللا فدا ك  قال  
"وال الناس حيبونه لعماهتم. قال  "أفتابذه خلالتذك؟" قذال  ال وهللا جعلذي 
هللا فذذذدا ك. قذذذال  "وال النذذذاس حيبونذذذه خلذذذاالهتم" قذذذال  فوضذذذع يذذذد  عليذذذه 

هم اغفر ذنبه  وطهر قلبه  وحصن فرجه" فلم يكن بعذد ذلذك وقال  "الل
 93يلتفت إى ش  .

الشا   وطلبذوا منذه  -رضوان هللا عليهم  -قلت  عندما زجر الصاابة 
أن يسذذذكت  كذذذانوا يعلمذذذون قذذذبح الذذذلان وحرمتذذذه  وأنذذذه ال جيذذذوز ملثذذذ  هذذذها 

 الشا  أن يستأذن رسول هللا صل  هللا عليه وسلم يف مث  هها األمر.

ما رسول هللا صل  هللا عليه وسلم فسلك مذع الشذا  سذبيال  آخذر. لقذد أ
ترفق به  وأدان  منه  وخاط  عقلذه وفطرتذه وعواطفذه بطريقذة مقنعذة غايذة 
اإلقناع  فكان يسأل  والشذا  جييذ   وعنذدما أد  احلذوار دور  دعذا لذه 
 رسذول هللا صذل  هللا عليذذه وسذلم  فعصذذمه هللا تعذاى مذن الذذلان باكذة دعذذوة
 -رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  قال شارح ترتي  املسذند  "فهنيلذا  لذه 

 مث هنيلا ". -أي للشا  

مذا أحوجنذا إى هذها األد  النبذوي الرفيذع  فتأنيذ  الشذا  قذد يذةك أثذذرا  
عكسذذيا  يف سذذلوكه  ولذذيس املطلذذو  منذذا يف أمثذذال هذذه  القضذذية حماكمذذة 

                                                
البنذا     وقال الشي  أمحد عبذد الذرمحن 256  اجلل  اخلامس     23الكت  الستة  دار الدعوة  اجمللد   -  93

 16/71"وسند  عند اإلمام أمحد جيد" انظر الفتح الرابين  
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م فذذذالنواا ال يعلمهذذذا إال هللا الشذذا  وتوبيخذذذه  واهتامذذه ابلسذذذخرية والذذتهك
 جّ  وعال  وحسبنا ظاهر حاله...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة اإلسالمية

 12احللقة  -اجلل  الثاين 

 

 حنو كيان جديد
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  حممد سرور زين العابدين

 احلوار بني الصاابة 

اختلذذف أصذذاا  رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم يف أمذذور كثذذرة  نذذهكر 
 منها ما يل  

فذذوا يف أسذذر  بذذدر  وأخذذه رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم بقذذول اختل -
الهين يرون افتدا هم ابملال  وأنلل هللا بعد ذلك قوله  ))ما كان لنذيب أن 
يكذذون لذذه أسذذر  حذذىت يذذثخن يف األرض  تريذذدون عذذرض الذذدنيا وهللا يريذذد 

 94[.67اآلخرة وهللا عليل حكيم(( ]األنفال/

 صذذذذل  هللا عليذذذذه وسذذذذلم   "أال ال واختلفذذذذوا يف فهذذذذم كذذذذالم رسذذذذول هللا -
يصلني أحذد العصذر إال يف بذي قريظذة"  فصذالها بعضذهم يف الطريذق حذىت 
ال يفذذوهتم وقتهذذا  وبعضذذهم صذذالها يف بذذي قريظذذة... وذكذذروا ذلذذك للنذذيب 

 95صل  هللا عليه وسلم فلم يعنف أحدا  منهم".

ان عمر بن اختالفهم يف أمر وفاة رسول هللا صل  هللا عليه وسلم   وك -
اخلطذذذذا  يعتذذذذا القذذذذول بوفذذذذاة النذذذذيب صذذذذل  هللا عليذذذذه وسذذذذلم إرجافذذذذا  مذذذذن 
املنذذافقني  وحسذذم اخلذذالف عنذذدما جذذا  أبذذو بكذذر وقذذرأ علذذ  النذذاس قولذذه 
تعاى  ))وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرس  أفنن مات أو قتذ  
 انقلبذذذتم علذذذ  أعقذذذابكم  ومذذذن ينقلذذذ  علذذذ  عقبيذذذه فلذذذن يضذذذر هللا شذذذيلا  

                                                
 5/156صايح مسلم    -  94
 .أخرجه الشيخان -  95
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[. وقولذه تعذاى  ))إنذك ميذت 44وسيجلي هللا الشاكرين(( ]آل عمذران/
 96[.30وإهنم ميتون(( ]اللمر/

واختلفوا يف مكان دفنه صل  هللا عليذه وسذلم  وانتهذ  اخلذالف عنذدما  -
قذذال هلذذم أبذذو بكذذر رضذذ  هللا عنذذه  إين مسعذذت رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه 

 97وسلم يقول  "ما قبض نيب إال دفن حي  قبض".

واختلفذذوا حذذول قتذذال مذذانع  اللكذذاة. قذذال عمذذر أليب بكذذر  كيذذف تقاتذذ   -
الناس وقد قال رسول هللا صل  هللا عليه وسذلم  "أمذرت أن أقاتذ  النذاس 
حذذىت يقولذذوا  ال إلذذه إال هللا. فمذذن قاهلذذا فقذذد عصذذم مذذي مالذذه ونفسذذه إال 

فذر  بذني حبقها وحسابه عل  هللا تعاى"؟ فقال أبو بكر  وهللا ألقاتلن من 
الصالة واللكاة  فنن اللكاة حق املال  وهللا لو منعوين عناقا  كانوا يؤدوهنذا 
لرسول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم لقذاتلتهم علذ  منعهذا. قذال عمذر  فذوهللا 
مذذا هذذو إال أن قذذد شذذرح هللا صذذدر أيب بكذذر رضذذ  هللا عنذذه للقتذذال فعرفذذت 

للذذن   وإى خطذذلهم  أنذذه احلذذق. فانتبذذه الصذذاابة إى عمذذق فهذذم أيب بكذذر 
 98فاتفقوا عل  وجو  قتال املرتدين.

واختلف أبو بكر مذع عمذر يف قسذمة األراضذ  املفتوحذة  كمذا اختلفذوا  -
يف سذيب أهذ  الذردة  واختلذف عمذر مذع ابذن مسذعود يف أكثذر مذن مسذألة  

 99وغر ذلك كثر بني الصاابة.

                                                
 .روا  البخاري يف صاياه  فضائ  الصاابة - 96
أخرجذذه الةمذذهي يف سذذننه  وأمحذذد يف مسذذند   وقذذد مجذذع ابذذن كثذذر أقذذوال رواة احلذذدي  يف البدايذذة والنهايذذة   -  97
5/266 
 روا  اجلماعة إال ابن ماجة.       -  98
 تراجع أمهات كت  الفقه  والبداية والنهاية البن كثر -  99
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ثريذذة  وخالصذذة القذذول  كانذذت خالفذذات الصذذاابة رضذذوان هللا علذذيهم مذذادة
للاوار  وكانوا يذردون مذا تنذازعوا فيذه إى هللا ورسذوله  قذال تعذاى  ))فذنن 

[. وإذا ظهذذذر 59تنذذذازعتم يف شذذذ   فذذذردو  إى هللا والرسذذذول(( ]النسذذذا /
ألن التقو  كانت خر ضابط هله  اخلالفذات   100الدلي  انته  اخلالف 

دمون علذ  قذول فما كانوا رضوان هللا عليهم يعرفون املماراة  وال كانوا يق
 هللا ورسوله رأا  من اآلرا .

ومذذذذن جهذذذذة أخذذذذر  فذذذذنهنم مل خيتلفذذذذوا يف احملكمذذذذات املعلومذذذذة مذذذذن الذذذذدين 
ابلضرورة  فلذيس مذنهم مذن قذال خبلذق القذرآن أو بذردة أصذاا  الذهنو  
واملعاصذذ  وهذذها مذذن اخذذتالف التضذذاد... وإمنذذا كانذذت خالفذذاهتم يف أمذذور 

مهذذذذم وصذذذذابتهم أهذذذذ  لالجتهذذذذاد اجتهاديذذذذة قابلذذذذة للاذذذذوار  وهذذذذم يف عل
 واحلوار... وهها هو اختالف التنوع

وسذذذنهكر فيمذذذا يلذذذ  مثذذذالني مهمذذذني مذذذن حذذذوارات الصذذذاابة  األول بذذذني 
 الصاابة أنفسهم  والثاين بني الصاابة واملبتدعني 

أمر السقيفة  عن ابن عباس رض  هللا عنهما قال  قال عمر بن اخلطا  
  101رض  هللا عنه 

ان مذذن خذذاان حذني تذ ذذو ىفف هللا نبيذذه صذل  هللا عليذذه وسذذلم أن "...وإنذه قذذد كذ
واجتمعذذوا أبسذذرهم يف سذذقيفة بذذي سذذاعدة  وخذذالف  102األنصذذار خذذالفوان 

                                                
يف معظذم األحذوال  وقذذد يسذتمر اخلذالف  ألن كذذ  طذرف يفهذم الذذدلي  فهمذا  مغذايرا  لفهذذم الطذرف اآلخذذر   -  100

 وكهلك فنن حوارات األنبيا  مع أقوامهم مل تكن دائما  مكللة ابلنجاح
مقطع مذن حذدي  أخرجذه البخذاري يف صذاياه  كتذا  احملذاربني مذن أهذ  الكفذر والذردة  اب  رجذم احلبلذ   -  101

 .من اللان إذا أحصنت
 أي مل جيتمعوا معنا يف منلل رسول هللا صل  هللا عليه وسلم. -  102
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  واجتمع املهاجرون إى أيب بكر  فقلت 103عنا عل  واللبر ومن معهما 
أليب بكر  ا أاب بكر  انطلق بنا إى إخواننا هؤال  من األنصذار  فانطلقنذا 

  فهكرا ما متذاأل 104هم  فلما دنوان منهم  لقينا منهم رجالن صاحلان نريد
عليذذه القذذوم  فقذذذاال  أيذذن تريذذذدون ا معشذذر املهذذذاجرين؟ فقلنذذا  نريذذذد  105

  اقضذوا 106إخواننا هؤال  من األنصار  فقاال  ال عليكم أن ال تقربذوهم 
أمذذذذركم  فقلذذذذت  وهللا لنذذذذأتينهم  فانطلقنذذذذا حذذذذىت أتينذذذذاهم يف سذذذذقيفة بذذذذي 

عدة  فذذنذا رجذذ  ملمذذ  بذذني ظهذذرانيهم  فقلذذت  مذذن هذذها؟ فقذذالوا  هذذها سذذا
  فقلذذت  مالذذه؟ قذذالوا  ي وع ذذك   فلمذذا جلسذذنا قلذذيال  107سذذعد بذذن عبذذادة 

 تشهد خطيبهم  فأثىن عل  هللا مبا هو أهله  مث قال 

أمذذا بعذذد فذذنان أنصذذار هللا وكتيبذذة اإلسذذالم  وأنذذتم معشذذر املهذذاجرين رهذذط 
 110مذن قذومكم  فذنذا هذم يريذدون أن خيتللذوان  109ة    وقد د ففتح د افف 108

ض ن وان من األمر  فلما سذكت أردت أن أتكلذم  وكنذت  من أصلنا  وأن حي 
مقالذذذة أعجبتذذذي أريذذذد أن أقذذذدمها بذذذني يذذذدي أيب بكذذذر  وكنذذذت  111زورت 

                                                
 ختلفوا يف بيت فاطمة بنت رسول هللا صل  هللا عليه وسلم. -  103
 ن عدي  ومها ممن شهد بدرا  عومير بن ساعدة  ومعن ب -  104
 اتفق. -  105
 .ال بعد أن زائدة  ويؤخه من هها أن األنصار كلها مل جتتمع عل  سعد بن عبادة -  106
 .كان سعد بن عبادة ملففا  يف وسطهم  ويوعك أي حيص  له الوعك وهو احلم   -  107
 .رهط  أي قلي  -  108
 دفت  أصله من الدف وهو السر البط   يف مجاعة. -  109
أي يقتطعوان عن األمر وينفردوا به دوننا وخللته عن حاجته  عوقته عنهذا  وحيضذنوان أخرجذه يف انحيذة عنذه   -  110

 .واستبد به أو حبسه عنه
 زورت  هيأت وحسنت  واحلّد  من احلدة -  111
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أداري منذذذه بعذذذض احل ذذذّد. فلمذذذا أردت أن أتكلذذذذم  قذذذال أبذذذو بكذذذر  علذذذذ  
بكذذذر  فكذذذان هذذذو أحلذذذم مذذذي  رسذذذلك  فكرهذذذت أن أغضذذذبه  فذذذتكلم أبذذذو

وأوقذذذر  وهللا مذذذا تذذذرك مذذذن كلمذذذة أعجبتذذذي يف تلويذذذري إال قذذذال يف بديهتذذذه 
مثلها أو أفض  منها حىت سذكت. فقذال  مذا ذكذرم فذيكم مذن خذر فذأنتم 
لذذه أهذذ    ولذذن يذ عحذذر ف  هذذها األمذذر  إال هلذذها احلذذ  مذذن قذذريش  هذذم أوسذذط  

لذرجلني  فبذايعوا أيهمذا العر  نسبا  ودارا   وقذد رضذيت لكذم أحذد هذهين ا
شذذلتم. فأخذذه بيذذدي وبيذذد أيب عبيذذدة بذذن اجلذذراح  وهذذو جذذالس  بيننذذا  فلذذم 

 أكر  مما قال غرها.

ذذر    ع ن قذ  ال يقذذربي ذلذك مذذن إمث أ ح ذ ف إيف مذذن  كذان وهللا أن أ ق ذدفم  فذ ت ضح
ذذّول  إي نفسذذ  عنذذد  أن أأتمفذذر  علذذ  قذذوم فذذيهم أبذذو بكذذر  اللهذذم إال أن ت س 

يذحل ها امل احملكذك   112وت شذيلا  ال أجذد    اآلن فقذال قائذ   األنصذار  أان ج ذه 
يق ها  ذذ   113و ع ذذه  منذذا أمذذر  ومذذنكم أمذذر   امعشذذر  قذذريٍش  فكثذذر  114امل ر ج 

اللغط   وارتفعت األصذوات   حذىت ف رِقحذت  مذن االخذتالف  فقلذت  ابس ذط 
ذذذط  ي ذذذد    ف بايذ عحت ذذذه  و   يعذذذه  امل هذذذاِجرون ي ذذذد ك  ا  أ اب  ب كذذذٍر  فذ ب س  مث ابيعتذذذه   115اب 

                                                
ل  العذذود الذذهي ينصذذ  لإلبذذ  اجلذذرىب لتاتذذك بذذه  وهذذو تصذذغر تعظذذيم  أي أان ممذذ -  112 ن اجلذذهي   تصذذغر جذذهح

 .يستشف  برأيه  كما تستشف  اإلب  اجلرىب هبها العود
 العهيق  تصغر العه   بفتح العني وسكون الهال  أي النخلة وهو تصغر تعظيم -  113
املرجذ   مذن الةجيذ  وهذو أن تعمذد النخلذة الكرميذة ببنذا  مذن حجذارة أو خشذ  إذا خيذف عليهذا لطوهلذا  -  114

 [ .4/476لشي  اإلسالم ابن تيمية  حتقيق د  حممد رشاد سامل   وكثرة محلها أن تقع ]عن منها  السنة
أنذه حضذر معهذم مجذع مذن املهذاجرين  فكذأهنم » ابيعتذه«بعذد قولذه » وابيعذه املهذاجرون«ظهذر مذن قذول عمذر  -  115

 .تالحقوا هبم ملا بلغهم أهنم توجهوا إى األنصار
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ذعد   116األنصار   و ن لوان   عل  س عِد بن ع باد ِة  فذ ق ال ق ائذ   مذنهم  قتلذتم س 
ذذذعحد  بذذذن  ع بذذذاد ة . ق ذذذال  عمذذذر  وإان وهللا مذذذا  بذذذن  ع بذذذاد ة   فقلذذذت  قت ذذذ   هللا  س 
ن ذ ذينا إن فار قذح ا وجدان فيما حضران من أمذر أقذو  مذن مبايعذة أيب بكذر. خ ش 

القذذوم  ومل تكذذن بيعذذة  أن يبذذايعوا رجذذال  مذذنهم بعذذدان  فنمذذا ابيعنذذاهم علذذ  مذذا 
نرض  وإما خنالفهم فيكون فسادا   فمن ابيع رجذال  علذ  غذر مشذورة مذن 

 . 118أن يقتال."  117املسلمني فال ي تاب ع  هو وال الهي ابيذ ع ه  ت ِغرفة 

 وقفات مع حوار السقيفة 

 لغة األمهية جر  حوار السقيفة يف ظروف اب

منها  أن جسذد  الطذاهر صذل  هللا عليذه وسذلم كذان ال يذلال مسذج   ومل 
يدفن صل  هللا عليه وسلم إال بعد توي أبو بكذر اخلالفذة  ويف هذها دليذ  

 أمهية اخلالفة يف اإلسالم. عل 

ومنها  أن املسلمني أصباوا ثالثة أقسام  سعد بذن عبذادة ومعذه األنصذار 
رون مذذع أيب بكذذر يف منذذلل رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه يف السذذقيفة  واملهذذاج

وسلم  وعل  واللبر ومن كذان معهمذا ختلفذوا يف بيذت فاطمذة بنذت رسذول 
 هللا صل  هللا عليه وسلم.

ومنها  أن املنافقني يف املدينة ومذا حوهلذا كذانوا يةبصذون الذدوائر ابإلسذالم 
يطذذون ابجلليذذرة واملسذذلمني  ومذذن جهذذة اثنيذذة فقذذد كذذان املشذذركون الذذهين حي

                                                
قتلونذه  وهذو كنايذة عذن اإلعذراض واخلذهالن ومل يذرد نذلوان  وثبنذا. وقولذه  ]قتلذتم سذعد بذن عبذادة[ أي كذدم ت - 116

 .عمر بقتله حقيقة
تغرفة أن يقتال  أي حهرا  من القتذ   وهذو مصذدر مذن أغررتذه تغريذرا  أو تغذرة  واملعذىن أن مذن فعذ  ذلذك فقذد  -  117

 غرر بنفسه.
 .اعتمدت عل  فتح الباري يف شرح مفردات هها احلدي  -  118
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العربيذذذذة مذذذذن كذذذذ  جانذذذذ  ينتظذذذذرون الفرصذذذذة املناسذذذذبة الحذذذذتالل املدينذذذذة  
 واستلصال هها اخلطر الهي يهددهم.

ومنها  أن جيش أسامة بذن زيذد كذان ال يذلال علذ  مشذارف املدينذة ينتظذر 
 صل  هللا عليه وسلم. من خليفة رسول هللا األوامر

الذي أفضذ  إليهذا قذول عمذذر  ويذدلنا علذ  أمهيذة اجتمذاع السذقيفة والنتذذائج
ابذن اخلطذا  يف احلذدي  اآلنذف الذذهكر الذهي روا  عنذه ابذن عبذذاس  "وإان 

وقذول  119وهللا ما وجدان فيما حضران من أمر أقذو  مذن مبايعذة أيب بكذر"
أيب هريذذرة  "وهللا الذذهي ال إلذذه إال هذذو لذذوال أن أاب بكذذر اسذذتخلف مذذا عبذذد 

 120هللا".

هذها احلذوار  ومذا هذ  األسذبا  الذي  وسوف خنتار فيمذا يلذ  أهذم  ذرات
 جعلته منوذجا  للاوار الناجح 

كذذان واضذذاا  أن اجتمذذاع السذذقيفة قاصذذرا  علذذ  األنصذذار مذذن األوس   -1
واخللر   وكان واضاا  أيضا  أن حضور أيب بكر وعمر سذيؤثر أشذد األثذر 
علذذ  نتذذائج هذذها احلذذوار... ومذذع ذلذذك فقذذد أذن هلمذذا األنصذذار ابلذذدخول 

 ة يف احلوار.وابملشارك

بدأ احلوار منظما   ليس فيه شغ  وال فوضذ   انظذر إى قذول عمذر   -2
"فلمذذا جلسذذنا قلذذيال  تشذذهد خطيذذبهم... مث قذذال "  فاخلطيذذ  وحذذد  هذذو 

 الهي تكلم ابسم األنصار  والناس مجيعا  صامتون يصغون إى أقواله.

                                                
 ح البخاري  كتا  احملاربني  اب  رجم احلبل  من اللان إذا أحصنت.املصدر السابق  أي صاي -  119
 [.6/503أخرجه احلافظ أبو بكر البيهق  يف سند  إى أيب هريرة ]عن البداية والنهاية   -  120
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سذذكته أراد عمذذر أن يذذتكلم وقذذد زّور مقالذذة أعجبتذذه  ولكذذن أاب بكذذر أ -3
فسذذكت احةامذذا  وتقذذديرا  للصذذديق  وتكلذذم أبذذو بكذذر مذذن غذذر األنصذذار  
فأصذذغ  اجلميذذع إليذذه ومل يشذذوال عليذذه أو يقاطعذذه أحذذد مذذن األنصذذار حذذىت 

 أهن  حديثه.

كان املتااورون عدوال  أمنا   فف  روايذة ابذن عبذاس أن أاب بكذر قذال   -4
ننكذر فضذلكم وال يف رد  عل  األنصار  "وإان وهللا ا معشذر األنصذار مذا 

بال كذم يف اإلسذالم  وال حقكذذم الواجذ  علينذا". وعنذذدما قذال هلذم عمذذر  
"ا معشر األنصار ألستم تعلمون أن رسول هللا صل  هللا عليه وسذلم أمذر 
أاب بكذذر أن يذذؤم ابلنذذاس؟ فذذأيكم تطيذذ  نفسذذه أن يتقذذدم أاب بكذذر؟" قذذالوا  

 121"نعوذ ابهلل أن نتقدم أاب بكر".

 -أي حذوار  -واألمانة من أهم أسذبا  جنذاح احلذوار  إن الصد  والعدل
فلنتخلذذذذق مجيعذذذذا  أبخذذذذال  أصذذذذاا  رسذذذذول هللا صذذذذل  هللا عليذذذذه وسذذذذلم  
ولناذذهر مذذن خبذذس حقذذو  إخواننذذا  وال نذذةدد يف ذكذذر فضذذائلهم وحماسذذن 

 أخالقهم  وإن ظلموان وتطاولوا علينا بغر حق.

  مذذذن قذذذريش  قذذذال أبذذذو بكذذذر  ولذذذن يعذذذرف هذذذها األمذذذر إال هلذذذها احلذذذ -5
وأخر  أمحد من طريق محيد بن عبد الذرمحن بذن عذوف قذال  تذويف رسذول 
هللا صذل  هللا عليذه وسذلم وأبذو بكذر يف طائفذة مذن املدينذة فذهكر احلذدي   
قال  فتكلم أبو بكر فقال  وهللا لقد علمت ا سعد أن رسذول هللا صذل  

لذه سذعد   هللا عليه وسلم قال وأنت قاعذد  قذريش والة هذها األمذر  فقذال
                                                

  البذذذايب 15/166أخرجذذذه أمحذذذد والنسذذذائ   وقذذال ابذذذن حجذذذر العسذذذقالين  سذذذند  حسذذذن ]فذذذتح البذذذاري   -  121
 .احلليب[.
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ويف رواية عائشة الي أخرجهذا البخذاري يف صذاياه أن أاب   122صدقت 
  ولكنا األمرا   وأنذتم الذوزرا   هذم أوسذط العذر  دارا   123بكر قال  ال 

وأعحذذر هب م أححسذذااب   وأخذذر  البخذذاري يف صذذاياه أن ابذذن عمذذر قذذال  قذذال 
مذذا بقذذ  رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  "ال يذذلال هذذها األمذذر يف قذذريش 

 124منهم اثنان".

وقذذذال احلذذذافظ ابذذذن حجذذذر  "حذذذدي  األئمذذذة مذذذن قذذذريش سذذذيأيت ذكذذذر مذذذن 
أخرجذذه هبذذها اللفذذظ يف كتذذا  األحكذذام ]أو االعتصذذام[ ومل يقذذع يف هذذه  
القصة إال مبعنا   وقد مجعذت طرقذه عذن حنذو أربعذني صذاابيا  ملذا بلغذي أن 

 125ق".بعض فضال  العصر ذكر أنه مل يرو إال عن أيب بكر الصدي

وإذن فقد حاجج أبو بكر األنصار بقول رسول هللا صل  هللا عليه وسذلم 
حجة يلتلمها الطرفان صل  هللا عليذه وسذلم فذنن تنذازعتم يف شذ   فذردو  
إى هللا والرسذذذول صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  واملتاذذذاورون يذذذدورون يف حلقذذذة 

 مفرغة إن مل تكن هناك أصول اثبتة حيتكم إليها الطرفان.

أ األنصار عندما اجتمعوا يف السقيفة  ومل يشركوا معهم إخواهنم أخط -6
املهذذذاجرين يف هذذذها االجتمذذذاع  وأخطذذذأ سذذذعد بذذذن عبذذذادة عنذذذدما طمذذذع يف 
اإلمذذارة مث أتخذذر وتذذردد يف مبايعذذة أيب بكذذر... وقذذد يقذذول قائذذ   ملذذاذا كثذذر 
اللغط  وارتفعت األصوات بعد بيان الدلي ؟ فنقول ردا  عل  هها وذاك  

                                                
 .  البايب احلليب 8/29 الفتح  -  122
كذان أبذو بكذر يذرد علذ  احلبذا  بذن املنذهر عنذدما قذال منذا أمذر ومذنكم أمذر  انظذر صذايح البخذاري  اب    -  123

 فض  أيب بكر بعد النيب صل  هللا عليه وسلم..
 صايح البخاري  كتا  األحكام  اب  األمرا  من قريش -  124
 .  البايب احلليب 8/30الفتح   -  125
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ابة ليسوا معصومني  وغر املعصوم البد أن يقع يف اخلطأ  وليسذت الصا
العاة بكثرة اللغط وارتفاع األصوات ألن األمر جد خطر والبد فيذه مذن 
احلذذوار وارتفذذاع األصذذوات  ولكذذن العذذاة ابلنتذذائج الذذي انتهذذ  إليهذذا هذذها 

مذا  أن أكثذرهم  احلوار  لقد ابيعذوا أاب بكذر دون أي قسذر أو إكذرا   وتبذني
كذذذان يعذذذرف حذذذدي  رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  وبعضذذذهم تذذذهكر 
احلدي  عندما مسعه من فم أيب بكر  ومل يرد أحد منهم احلذدي  أو يؤولذه 

 أتويال  خيرجه عن معنا .

أتخر بعض الصاابة يف إعطا  البيعة أليب بكر  وكان منهم عل  ابن  -7
ديق  أو يتخذذذه موقفذذذا  أيب طالذذذ  والذذذلبر بذذذن العذذذوام  فلذذذم ي عذذذنفهم الصذذذ

متشذذذددا  ضذذذدهم  وكذذذان لصذذذا  علذذذيهم وترفقذذذه هبذذذم أثذذذر إجيذذذايب علذذذيهم  
فتذذذداركوا املوقذذذف  وأعطذذذو  البيعذذذة بعذذذد أن وضذذذح علذذذ   سذذذب  أتخذذذر   

 وانتهت املشكلة يف مهدها.

جذذذا ت اإلمذذذارة لعمذذذر بذذذن اخلطذذذا  طائعذذذة منقذذذادة  والفذذذارو  أهذذذ   -8
ف طذذروا علذذ  حذذ  الرائسذذة  ومذذن للخالفذذة  والنذذاس يف القذذدمي واحلذذدي  

أجلها تنش  احلرو   ويقت  األخ أخا  واالبذن أاب   ولكذن تربيذة رسذول 
هللا صل  هللا عليه وسلم لعمر بن اخلطا  حولته إى إنسذان آخذر خيتلذف  

 ك  االختالف عن عمر الهي يعرفه الناس يف اجلاهلية.

وهللا أن أقذدم غرهذا  كذان  -أبذو بكذر  -يقول عمر  "فلم أكر  ممذا قذال 
فتضذذر  عنقذذ  ال يقذذربي ذلذذك مذذن إمث أحذذ  إيف مذذن أن أأتمذذر علذذ  قذذوم 
فيهم أبو بكر ويف رواية عائشة أن عمر قال أليب بكر  "ب  نبايعذك أنذت 
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فأنت سيدان  وخران  وأحبنا إى رسول هللا صل  هللا عليذه وسذلم " ورأينذا 
فسذذكت عمذذر  مذذن قبذذ  أن أاب بكذذر أسذذكت عمذذر عنذذدما أراد أن يذذتكلم

وقذذذال  "فكرهذذذت أن أغضذذذبه فذذذتكلم أبذذذو بكذذذر  فكذذذان هذذذو أحكذذذم مذذذي 
 وأوقر".

فعمر يعرف أن أاب بكر أفض  منه  ويف رواية عن سامل بذن عبيذد أن عمذر 
قذذال لدنصذذار  مذذن لذذه هذذه  الثالثذذة  إذ مهذذا يف الغذذار؟ مذذن مهذذا إذ يقذذول 

 لصاحبه من صاحبه؟ ال حتلن إن هللا معنا؟ مع من؟.

عاتنا اليوم هها الدرس العظيم من الفذارو   وعذرف كذ  مذنهم ولو وع  د
قدر نفسه للالت واختفت معظم املشكالت الي أقضت علينا مضذاجعنا 

 وأشغلتنا عن الواجبات الي خلقنا هللا من أجلها.

 حوار ابن عباس مع اخلوار  

عن ابذن عبذاس قذال  "ملذا اعتللذت احلروريذة  قلذت لعلذ   ا أمذر املذؤمنني 
د عذذذي الصذذذالة لعلذذ  آيت هذذذؤال  القذذذوم فذذأكلمهم. قذذذال  إين أختذذذوفهم أبذذر 

عليك. قال  قلت  كذال إن شذا  هللا  فلبسذت أحسذن مذا أقذدر عليذه مذن 
هه  اليمانية مث دخلت عليهم وهم قائلون يف حنر الظهرة  فدخلت عل  

اإلبذذذذ    126قذذذذوم مل أر قومذذذذا  أشذذذذد اجتهذذذذادا  مذذذذنهم  أيذذذذديهم كأهنذذذذا ثفذذذذن 
مة من آاثر السجود. قال  فدخلت  فقالوا  مرحبذا  بذك ا ووجوههم معل

ابن عبذاس مذا جذا  بذك؟ قذال  جلذت أحذدثكم عذن أصذاا  رسذول هللا  
نلل الوح   وهم أعلم بتأويله. فقال بعضهم  ال حتذدثو . وقذال بعضذهم  

                                                
املعجذذم الوسذذيط  الثفنذة  الركبذذة  واجلذذل  مذذن جسذم الدابذذة تلقذذ  بذذه األرض فذيغلظ وجيمذذد ]عذذن حاشذذية  يف -  126

 منها  السنة  د. رشاد سامل[.
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لنادثنه. قال  قلت  أخاوين مذا تنقمذون علذ  ابذن عذم رسذول هللا صذل  
أول من آمن به  وأصاا  رسول هللا معه؟ قالوا  هللا عليه وسلم وختنه و 

نذذنقم عليذذه ثذذالاث . قلذذت  مذذا هذذن؟ قذذالوا  أوهلذذن أنذذه حّكذذم الرجذذال يف ديذذن 
[. قذذال  قلذذت  57هللا  وقذذد قذذال تعذذاى  ))إن احلكذذم إال هلل(( ]األنعذذام/

ومذذاذا؟ قذذالوا  قاتذذ  ومل يسذذ  ومل يغذذنم  لذذلن كذذانوا كفذذارا  لقذذد حلذذت لذذه 
نوا مؤمنني فقد حرمت عليه دما هم. قال  قلت  ومذاذا؟ أمواهلم  وإن كا

قذذالوا  وحمذذا نفسذذه مذذن أمذذر املذذؤمنني  فذذنن مل يكذذن أمذذر املذذؤمنني فهذذو أمذذر 
 الكافرين.

قال  قلت  أرأيتم إن قرأت علذيكم مذن كتذا  هللا احملكذم  وحذدثتكم مذن 
 سنة نبيكم ماال تنكرون  أترجعون؟ قذالوا  نعذم. قذال  قلذت  أمذا قذولكم 
إنذذه حّكذذم الرجذذال يف ديذذن هللا؛ فذذنن هللا يقذذول  ))ا أيهذذا الذذهين آمنذذوا ال 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم  ومن قتله منكم متعمدا  فجلا   مثذ  مذا قتذ  مذن 

[. وقذال يف املذرأة وزوجهذا  95النعم حيكم به ذوا عدل منكم(( ]املائذدة/
ن أهلهذذا(( ))وإن خفذذتم شذذقا  بينهمذذا فذذابعثوا حكمذذا  مذذن أهلذذه وحكمذذا  مذذ

[. أنشذذدكم هللا أفاكذذم الرجذذال يف حقذذن دمذذائهم وأنفسذذهم 35]النسذذا /
وصذذالح ذات بيذذنهم أحذذق أم يف أرنذذ  ملنهذذا ربذذع درهذذم؟ قذذالوا  يف حقذذن 
دمائهم وصالح ذات بينهم  قال  أخرجت مذن هذه ؟ قذالوا  اللهذم نعذم. 
قذال  وأمذا قذذولكم  قاتذ  ومل يسذذ  ومل يغذنم  أتسذذبون أمكذم مث تسذذتالون 

نهذذا مذذا تسذذتالون مذذن غرهذذا فقذذد كفذذرم  وإن زعمذذتم أهنذذا ليسذذت أمكذذم م
فقد كفرم وخرجتم من اإلسالم. إن هللا يقذول  ))النذيب أوى ابملذؤمنني مذن 
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[  وأنتم تةددون بني ضاللتني  6أنفسهم  وأزواجه أمهاهتم(( ]األحلا /
 فاختاروا أيهما شلتم. أخرجت من هه ؟ قالوا  اللهم نعم.

ا قذذولكم حمذذا نفسذذه مذذن أمذذر املذذؤمنني  فذذنن رسذذول هللا صذذل  هللا قذذال  وأمذذ
عليذذه وسذذلم دعذذا قريشذذا  يذذوم احلديبيذذة علذذ  أن يكتذذ  بينذذه وبيذذنهم كتذذااب   
فقال  "اكت   هها ما قاض  عليه حممد رسول هللا[. فقالوا  وهللا لو كّنا 
نعلم أنك رسذول هللا مذا صذددانك عذن البيذت وال قاتلنذاك  ولكذن اكتذ   

مد بذن عبذد هللا  فقذال  ]وهللا إين لرسذول هللا وإن كذهبتموين  اكتذ  ا حم
علّ   حممد بن عبد هللا[ ورسول هللا كذان أفضذ  مذن علذّ . أخرجذت مذن 
هذذه ؟ قذذالوا  اللهذذم نعذذم. فرجذذع مذذنهم عشذذرون ألفذذا   وبقذذ  مذذنهم أربعذذذة 

 127آالف فقتلوا".

 128نكتة 

هبذذا القذذرآن الكذذرمي  حذذوار مذذن بذذني احلذذوارات الكثذذرة املتنوعذذة الذذي يلخذذر 
 املؤمن مع احليوان!.

وأحسذذذذ  أن القذذذذارئ املتسذذذذرع سذذذذوف يتسذذذذا ل مالنذذذذا واحليذذذذوان؟  وهذذذذ  
اور؟... عل  رسلك ا أخ  فما من مسلم إال ويقرأ  احليوان ينطق حىت حي 

                                                
[ وانظذر جذذامع 8/530قذذال شذي  اإلسذذالم ابذن تيميذذة  روا  أبذو نعذذيم ابإلسذناد الصذذايح ]منهذا  السذذنة   -  127

  وورد أبلفذاظ خمتلفذة  والذهي ذكذران  لفذظ  1/214املذوقعني    وأعذالم 2/103بيان العلم وفضذله البذن عبذد الذا 
 حلية األوليا  ومنها  السنة

اللطيفة املؤثرة يف القل  من النكت كالنقطة من الذنقط  وتطلذق علذ  املسذائ  احلاصذلة ابلنقذ   النكتة  ه  -  128
 املؤثرة يف القل  الي يقارهنا نكت األرض غالبا  بناو اإلصبع ]   العروس[.
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  فتعذال معذ  حلظذات 129يف كتا  هللا حوار نيب هللا سذليمان مذع اهلدهذد 
 ملمتع.لنعيش يف أجوا  هها احلوار ا

اسذذذتعرض سذذذليمان جيشذذذه اجلذذذرار الذذذهي كذذذان يتذذذألف مذذذن اجلذذذن واإلنذذذس 
والطر  وعندما تفقذد الطذر لفذت نظذر  غيذا  اهلدهذد  وللهدهذد دور يف 
هها اجليش  وغيابه ي عّط   هها الدور فتوعد  إبنلال أشد العقوابت به إن 

يقذذول مل أيت بعذذهر بذذنّيٍ واضذذح... وعذذاد اهلدهذذد بعذذد غيبذذة مل تطذذ  مذذدهتا ل
لقائد   اطلعت عل  مامل تطلع عليه  وجلتذك مذن سذبأ بنبذأ صذايح لذيس 
فيه أدىن شك  رأيت قوما  رزقهم هللا خرات ال حصر هلا  ومع ذلك فقد 
ملكتهم امرأة تتصرف وميع شؤون حياهتم  واألكثر غرابذة يف أمذر هذؤال  

وزين هلذم  الناس ضالهلم وكفرهم  فهم يسجدون للشمس من دون هللا 
 . الشيطان عملهم فهم ال يهتدون

وبعذذذد انتهذذذا  اهلدهذذذد مذذذن عذذذرض مشذذذكلة أهذذذ  سذذذبأ  راح يتاذذذدث عذذذن 
البذدي   وهذو عبذادة هللا وحذد  ال شذريك لذه  وذكذر شذيلا  مذن صذفات هللا 

 تعاى الهي يستاق العبودية.

كذذان اهلدهذذد واثقذذا  مذذن نفسذذه وهذذو يتاذذدث مذذع قائذذد   فلذذم يتلعذذثم ومل 
امتا  ال يقاطعذذه  وال حياسذذبه علذذ  العبذذارات الذذي يرتبذذك  وكذذان القائذذد صذذ

تلفظ هبا  فليت شعري أي جنذدي أو رقيذ  أو ضذابط يسذتطيع مواجهذة 
قائد من قذادة جيذوال هذها العصذر يف بلذداننا اإلسذالمية مبثذ  مذا واجذه بذه 
اهلدهذذد قائذذد ؟  وليذذت شذذعري أي جنذذدي يعذذرف مذذن يقاتذذ  وملذذاذا يقاتذذ  

                                                
 اهلدهد  طر صغر ذو خطو، وألوان كثرة ]معجم الرائد[. -  129
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ن جياهذذذذد مذذذذن أجلهذذذذا؟.. طاملذذذذا مسعنذذذذا ومذذذذا هذذذذ  املبذذذذادئ الذذذذي تسذذذذتاق أ
"ونراالت" أيمرون جندهم بساق حذّ  مذن األحيذا  ألن نفذرا  مذن الذدعاة 
التجأوا إليه دون علم أه  احل   وال يتورع هؤال  اجلند عذن هذدم املنذازل 
عل  سكاهنا  وقت  األطفال والنسا  والشذيوخ دون أدىن رمحذة أو شذفقة  

د  بذ  سذؤاله  ماذنذ  هذؤال  األطفذال؟ وليس من حق اجلندي حمذاورة قائذ
ألسذذنا املسذذؤولني عذذن محذذايتهم وحفذذظ أمذذنهم؟  وإذا تكذذرم القائذذد متطوعذذا  
مذذذذن نفسذذذذه  فقذذذذد يقذذذذول للجنذذذذد  هذذذذؤال  الذذذذهين نقذذذذاتلهم خونذذذذة ينفذذذذهون 
خمططات إسرائيلية ويتآمرون عل  سذالمة الذوطن!! هكذها كذان اهلدهذد يف 

 !!.جيش سليمان  وهها هو حال اجلند يف عصران

وتوالذت احلذذوارات العجيبذة املتنوعذذة بعذد خذذا اهلدهذد فسذذليمان أيمذر هذذها 
اجلندي الصغر حبم  رسالة منه إى أه  سبأ يذدعوهم فيهذا إى اإلسذالم  
وهه  الرسالة حبد ذاهتا تبذني صذد  اهلدهذد مذن كهبذه... وبلقذيس تسذارع 

هذذه   إى عقذذد اجتمذذاع ألهذذ  احلذذ  والعقذذد يف قومهذذا لتستشذذرهم يف أمذذر
الرسالة  والقذوم يقولذون هلذا  إذا أردت احلذر  فذنان مسذتعدون هلذا  وإن 

 رأيت غر ذلك فأنت موضع ثقتنا وال نرد لك أمرا .

أهنت بلقيس حوارها مع قومها بقوهلا هلم  سأرسذ  لذه هديذة أختذا  هبذا مث 
أنظر مبا يرجع املرسلون  وعندما رفض سليمان اهلدية أدركذت أن املسذألة 

سذذذألة هديذذذة ومذذذال  املسذذذألة مسذذذألة إسذذذالم أو قتذذذال  وبلقذذذيس ليسذذذت م
وقومها مهما كانذت قذوهتم  ومهمذا بلغذوا مذن الشذجاعة لذن يصذمدوا أمذام 

 جيش قوامه اجلن واإلنس والطر.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 159 

ويستعد سليمان للاوار مع بلقيس  فيأمر الهي عنذد  علذم مذن الكتذا  
د عرشذها قذد إبحضار عرشها قب  أن أيتو  مسلمني... وأتيت بلقذيس لتجذ

سذبقها  كمذا وجذذدت أمذورا  أخذر  يسذذتاي  أن يصذنعها البشذر إبمكذذاانهتم 
 .فأسلمت مع سليمان هلل ر  العاملني

وكذذان اهلدهذذد سذذببا  يف إسذذذالم أمذذة مذذع ملكذذذتهم  وكذذان احلذذوار طريقذذذا  إى 
حتقيق هه  النتائج الي تعجل عنها اجليوال مذن غذر جذيش سذليمان عليذه 

وملذذا كذذان اهلدهذذد داعيذذا  إى اخلذذر  وعبذذادة هللا «  السذذالم. يقذذوم ابذذن كثذذر
وحد  والسجود له  هن   عن قتله كما روا  اإلمام أمحذد وأبذو داود  وابذن 
ماجة  عن أيب هريرة رض  هللا عنه قال  ]هن  النيب صل  هللا عليه وسذلم 
عذذن أربذذع مذذن الذذدوا   النملذذة  والنالذذة  واهلدهذذد  والصذذرد[ وإسذذناد  

 130صايح".

 نا إى احلوار حاجت

إذا كذان القذذرآن الكذرمي قذذد حفذذ  مبلذات األمثلذذة علذذ  حذوارات احلذذق جذذ ف 
 وعال مع بعض خلقه  وحوارات األنبيا  مع أقوامهم.

وإذا كانذت سذذرة خذام األنبيذذا  صذذل  هللا عليذه وسذذلم سلسذلة متصذذلة مذذن 
احلذذوارات الذذي بذذدأت مذذع بدايذذة البعثذذة النبويذذة  وانتهذذت بوفذذاة رسذذول هللا 

 صل  هللا عليه وسلم.

                                                
 3/349تفسر ابن كثر  دار اجللي    -  130
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وإذا كان أصاا  رسول هللا صل  هللا عليذه وسذلم قذد اختذهوا مذن احلذوار 
حل ف خالفاهتم  وقد اقتف  أثرهم التابعون و بعذو التذابعني مذن أئمذة  وسيلة

 هه  األمة.

 إذا كان األمر كهلك  فأين حنن اليوم من احلوار؟!.

  أبن احلذذذوار نوعذذذان  البذذد مذذذن التذذذهكر قبذذذ  اإلجابذذذة علذذذ  هذذذها السذذذؤال
 مهموم  وممدوح.

أما احلوار املهموم فسذوقه رائجذة عنذد بعذض اإلسذالميني  ويولونذه اهتمامذا   
كبذذرا   وحييطونذذه بدعايذذة إعالميذذة واسذذعة  وسذذوف أذكذذر فيمذذا يلذذ  مثذذالني 

 عل  ذلك 

 

املثال األول  احلوار مع القوميني  إن أكثر اإلسذالميني املشذاركني يف هذها 
ن أصاا  االجتاهات العقالنية املنارفة  وبعضهم ال يتذورع عذن احلوار م

مهامجذذة مذذن يكفذذر اليهذذود والنصذذار   وممذذا الشذذك فيذذه أن قولذذه هذذها مذذن 
 األمور املكفرة.

غر أن بعض املشاركني ليسوا من أصذاا  االجتاهذات العقالنيذة  لكذنهم 
راضذذذذون عذذذذن هذذذذها احلذذذذوار الشذذذذاذ  وال ينسذذذذقون املواقذذذذف مذذذذع إخذذذذواهنم 

 خرين  ب  ال يروهنم إال يف الوقت الهي يرون فيه العلمانيني.اآل

 -وهذذذذم الطذذذذرف الثذذذذاين يف هذذذذها احلذذذذوار  -ومذذذذن جهذذذذة اثنيذذذذة فذذذذالقوميون 
علمذذذانيون ]حذذذىت النخذذذاع[  وبعضذذذهم مذذذن األسذذذاتهة الذذذهين ختذذذر  علذذذ  
أيذذديهم احلكذذام العسذذكريون املسذذتبدون الذذهين حذذاربوا هللا ورسذذوله والذذهين 
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ا احلرمذذذات  وأزهقذذذوا األرواح اآلمنذذذة... وقذذذد جذذذا  هذذذها آمنذذذوا  واسذذذتباحو 
أي  -اسذذتنفد أغراضذه  وختلذذ  عذنهم احلكذذام  الطذرف إى احلذوار بعذذد أن

  وبشذذذك  أوضذذذح فذذذالطرف األول مذذذن اإلسذذذالميني حيذذذاورون -تالمذذذههتم 
 انسا  قد أفلسوا  وليس عندهم ما يقدمونه.

طنيذذة تقذذف ضذذد ومذذن جهذذة اثلثذذة فاهلذذدف مذذن هذذها احلذذوار إقامذذة جبهذذة و 
سياسذذة االستسذذالم إلسذذرائي   والعروبذذة واإلسذذالم مهذذا قذذوام هذذه  اجلبهذذة  
فاإلسذذالم عنذذد القذذوميني ال عالقذذة لذذه ابلسياسذذة وشذذؤون احلكذذم  والعروبذذة 
عنذذذد اإلسذذذالميني هذذذ  اللغذذذة واالنتمذذذا  والنسذذذ   وال صذذذلة بينهذذذا وبذذذني 

علمذذذذانيون العلمانيذذذذة... وإذن لذذذذيس اهلذذذذدف مذذذذن هذذذذها احلذذذذوار أن يتذذذذاأ ال
القوميون من  رخيهم األسود امللط  ابلوي  والثبور وعظائم األمذور  وهذم 
ليسوا مستعدين لذهلك إن طلذ  مذنهم  ويذةدد أن أحذد اإلسذالميني قذال 

 يف جلسة من اجللسات خماطبا  العلمانيني  منا الكم ومنكم الكيف.

 

هها الشذعار  املثال الثاين  سياسة اجلسور املفتوحة  رفع بعض اإلسالميني
يف أوائذذ  السذذبعينيات  وكذذانوا يباثذذون مذذن ورا  ذلذذك عذذن أرضذذية إلقامذذة 
حوار مع احلكام  وأبدوا استعدادا  للتنازل عن أشيا  كثرة  واختلفوا مذع 
إخوان هلم حول هه  املسألة  واشذتد اخلذالف يف وقذت مل تظهذر أيذة ابدرة 

سذذتقبال أصذذاا  مذذن احلكذذام املسذذتبدين تذذوح  إى مذذوافقتهم حذذىت علذذ  ا
هذذه  املبذذادرة  وبعذذد مضذذ  عقذذدين تظذذافرت األدلذذة علذذ  أن القضذذية عنذذد 

  وال هذذذ  -كمذذذا يلعمذذذون   -هذذذؤال  احلكذذذام ليسذذذت تطذذذرف أو اعتذذذدال 
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... إن هذذؤال   -كمذذا يذذدعون   -قضذذية مجاعذذات تعمذذ  مذذن غذذر تذذرخي  
الطغذذذذاة املتسذذذذلطني يكرهذذذذون اإلسذذذذالم واملسذذذذلمني  ويبغضذذذذون أصذذذذاا  

لصذذذالح والتقذذذو  سذذذوا  كذذذانوا حمايذذذدين مسذذذاملني أو مذذذن اللاذذذ  وأهذذذ  ا
العذاملني يف صذفوف اجلماعذات اإلسذالمية... هذه  هذ  القضذية  وسذتبق  
هذذذه  اجلسذذذور مفتوحذذذة مذذذن طذذذرف واحذذذد  أمذذذا الطذذذرف اآلخذذذر فجسذذذور  
 مفتوحة ملن هم عل  شاكلته من أه  اإلحلاد واللندقة والشقا  والنفا .

لذذذ  احلذذذوارات املهمومذذذة الذذذي تسذذذتهلك هذذذهان مثذذذاالن مذذذن أمثلذذذة كثذذذرة ع
طاقات بعضنا  أما احلوارات الضرورية املمدوحذة  فهنذاك عوائذق تقذف يف 

  طريقها  وهها هو موضوع احللقة القادمة إن شا  هللا...

 
 الوحدة اإلسالمية

 13احللقة  -اجلل  الثاين 

 

 

 حنو كيان جديد
 

 

  حممد سرور زين العابدين

 عقبات يف طريق احلوار 
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من املصادر الي عدت إليها عند إعداد هها املوضذوع حبذ  مطذول كنذت 
من اهلجرة النبوية. ولقد انتابي صداع قوي وأان  1400قد كتبته يف عام 

أقلذذ  صذذفااته  وأسذذتعيد ذكذذرات كذذاد معظمهذذا أن مياذذ  مذذن ذاكذذريت  
 وغفر هللا للقائ  

 أذكرتي مالست انسيه        ولر  ذكر  جددت حلان

أهذم مذا ورد يف هذها الباذ  الذهي مل  -وعل  عجذ   -  فيما يل  وأخل
 ينشر ولن ينشر 

نشذ  خذالف بذذني قيذادة مجاعذة إسذذالمية يف بلذد عذريب مهذذم  ومذازال هذذها 
اخلذذالف يشذذتد ويتفذذاقم حذذىت انقسذذمت اجلماعذذة علذذ  نفسذذها  وأصذذبات 
مجاعتني  ب  أكثر من ذلك عنذدما اتسذع اخلذر  علذ  الراقذع. ولذوال هذه  

نقسامات لكان من املتوقع أن يكون احلكذم يف هذها البلذد أبيذدي هذه  اال
 اجلماعة منه هناية الستينيات.

لذيس هلذا  -ويف هناية السبعينيات وقع صدام مسلح بني  موعة إسذالمية 
وبذذذني النظذذذام املسذذذتبد  -عالقذذذة تنظيميذذذة أبي مذذذن اجلمذذذاعتني الرئيسذذذيتني 
اق الذذدعاة مجيعذذا   ال فذذر  املتسذذلط  ووجذذد الطاغيذذة الفرصذذة مناسذذبة لسذذ

عنذد  بذذني اجملموعذذة املسذلاة الذذي حتاربذذه  وبذذني أيذة مجاعذذة أخذذر  مسذذاملة  
وهه  ه  أخال  الطغاة ومواقفهم من املذؤمنني املوحذدين  ويف مثذ  هذه  
الظروف العصيبة يصبح التعاون بني الذدعاة واجلماعذات مذن الضذرورات. 

ف تفجفذر بشذك  مل يكذن غر أن الذهي حذدث خذالف ذلذك متامذا   فذاخلال
معهذودا   وإذا كذذان اخلذذالف قبذذ  عشذذرة أعذوام بقذذ  حمصذذورا  بذذني األعضذذا  
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وبعض الدعاة من غر أعضا  اجلماعتني  فف  هذه  املذرة حتذدث الطرفذان 
يف نشذراهتم وأشذرطة الكاسذيت عذن هذها اخلذالف  وابت  -ب  الثالثذة  -

 الصديق والعدو يتادثون عن هه  املهللة.

لصذذاف العربيذذة واألجنبيذة يف إجذذرا  مقذذابالت مذع بعذذض قذذادة وتطوعذت ا
الطرفني  وتوجيه األسللة الي تتضذمن االهتامذات الذي يوجههذا كذ  طذرف 
للطرف اآلخر... مث تصحد ر  هه  الصذاف  وعلذ  أغلفتهذا أهذم العبذارات 
اهلابطة املتبادلة  ومن الصاف العربيذة الذي كانذت متخصصذة بنشذر هذه  

ة التعليقذذذذات والتالذذذذيالت حذذذذول مذذذذا حيذذذذدث صذذذذايفة  املنكذذذذرات وكتابذذذذ
  وكف  هبا دليال  علذ  مسذتو  املعركذة!!  ومذن أهذم هذه  »الوطن العريب«

االهتامذذذذذات املتبادلذذذذذة  االسذذذذذتغالل  والكذذذذذه   واخليانذذذذذة  ومذذذذذا يقذذذذذال يف 
 اجللسات اخلاصة والعامة أضعاف ما تنشر  الصاف.

تقذذذذدم أشذذذذهر  -وعة املرئيذذذذة واملسذذذذم -وكانذذذذت أجهذذذذلة إعذذذذالم الطاغيذذذذة 
املعتقلذني ليتاذذدثوا أبنفسذهم عذذن أسذرار االجتماعذذات اخلاصذة الذذي كانذذت 
تعقذذدها قيذذادات هذذه  اجلماعذذات  وقذذد يقولذذون الصذذايح وغذذر   وال وزر 

ألهنم أدلوا هبه  االعةافات حتذت وطذأة  -إن شا  هللا  -عليهم يف ذلك 
إلعذذالم العربيذذة أنذذواع مذذن التعذذهي  ال حتتمذذ  وال تطذذا   وكانذذت أجهذذلة ا

واألجنبية تنق  أخبار هه  االعةافات  كما تنق  أهم مذا تقولذه الصذاف 
 الي أشران إليها قب  قلي .

وبينما كان الناس يتناقلون أخبار هه  االهتامذات املتبادلذة تسذربت إشذاعة 
 تقول  اتفق الطرفان عل  دمج اجلماعتني وماعة واحدة!!.
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 صار املستاي  ممكنا ؟!. كيف حدثت هه  املفاجأة؟  وكيف

قالوا  دعا بعضنا إى لقا  من أجذ  وضذع حذد هلذه  اخلالفذات  فاجتمعنذا 
يف مدينة رسول هللا صل  هللا عليه وسذلم  ويف يذوم مذن أام شذهر رمضذان 
الفضي   ويف هه  األجوا  املفعمة ابإلميان  تهكران ماكان بيننا من أخوة   

فتضذذذا لت الذذذدنيا ك لهذذذا أبعيننذذذا   كمذذذا تذذذهكران الواجبذذذات الذذذي تنتظذذذران 
وأصبانا نتو  ملا هو أهم من الغرض الهي اجتمعنا من أجله. لقد متكن 
أحذدان مذذن صذذياغة هذذه  االنفعذذاالت علذذ  شذذك  سذذؤال طرحذذه عنذذد بدايذذة 

 جلسة احلوار 

ملذذاذا ال نتذذدارس مسذذألة دمذذج اجلمذذاعتني بذذدال  مذذن فذذتح ملذذف اخلذذالف أو 
 مذذذن التعذذذاون والتنسذذذيق؟!  فاسذذذتجبنا بذذذدال  مذذذن االتفذذذا  علذذذ  حذذذد معذذذني

وقذذد وضذذعنا مسذذودة االتفذذا   وبعذذد أام  لطلبذه  ومل يذذنفض االجتمذذاع إال
 انضمت مجاعة اثلثة إى هها "الدمج".

هكها زالت االختالفات عندما اجتمعوا وتعانقوا!! أليس يف عملهذم هذها 
لذ  دلي  بنّي علذ  أهنذم عذر  أقاذاح؟  فذالعريب إذا غضذ  أعلذن حذراب  ع

عذذدو  ال هتذذدأ انر هذذا وال خيبذذو أوار هذذا  وعنذذدما يتذذدخ  أهذذ  اخلذذر ويثذذرون 
املذذذرو ة والشذذذهامة عنذذذد قذذذادة الطذذذرفني تنتهذذذ  هذذذه  احلذذذر  يف حلظذذذذات 
عاطفيذذة  ويعقذذدون رايذذة الصذذلح دون دراسذذة متأنيذذة لدسذذبا  واملسذذببات 
الذذي أدت إى نشذذو  هذذه  احلذذر   ومذذا هذذ  االحتياطذذات الالزمذذة لعذذدم 

 ارها.تكر 
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تذذر  ملذذاذا غذذا  هذذها املوقذذف املذذؤثر عشذذرة أعذذوام وزادة... ويف كذذ  عذذام  
كذذان ميذذر شذذهر رمضذذان الفضذذي  أبجوائذذه اإلميانيذذة العطذذرة.. وكذذانوا يذذرون 
 بعضهم يف املدينة املنورة  ومكة املكرمة  ويف غرمها من املدن األخر ؟.

 سؤال آخر 

ألجذوا  اإلميانيذة  أم أهنذا ه     الكذهابون واخلذائنون والعمذال  يف هذه  ا
الذذذذي ورثناهذذذذا عذذذذن بذذذذي جلذذذذدتنا مذذذذن السياسذذذذيني  131سياسذذذذة "الذذذذردح" 

 العلمانيني؟.

اجلوا  عل  ههين السؤالني  دعك من إاثرة الفتنة  وامحد هللا عل  هه  
 .الوحدة الرائعة الي حتققت يف هه  الفةة العصيبة

يذذد  فقذذد التقيذذت وملذذا كنذذت مطالبذذا  ابختذذاذ موقذذف مذذن هذذها احلذذدث اجلد
ابألطراف الثالثة  وأصغيت إى رواية ك  طذرف  وإى مبلذغ فهمذه لنتذائج 
االتفذذا   وانقشذذتهم طذذويال   وسذذألتهم عذذن اخلطذذوات املقبلذذة  وخرجذذت يف 

 هناية هه  اللقا ات ابلنتيجة التالية 

إن هذذذه  املصذذذاحلة ليسذذذت أكثذذذر مذذذن ذرٍّ للرمذذذاد يف العيذذذون  وإن ضذذذغو، 
علذذ  قيذذاداهتم هذذ  الذذي أملذذت قذذرار الوحذذدة املفذذاجئ  أعضذذا  اجلماعذذات 

وليسذذت أجذذوا  رمضذذان املفعمذذة ابإلميذذان كمذذا ادعذذوا  ومذذا تذذلال العذذداوة 
والبغضا  والشذانا  بيذنهم علذ  أشذدها وإن حذاولوا التظذاهر بغذر ذلذك  
ولكذذن املسذذتمع يلمذذح النذذواا الذذي يبيتوهنذذا مذذن خذذالل سذذقطات كالمهذذم  

ن كال  مذنهم يفهذم وثيقذة "الذدمج" فهمذا  يتعذارض ومن األمثلة عل  ذلك أ

                                                
 .االهتامات والشتائم عند وقوع االختالف -  131
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مذذذع فهذذذم الطذذذرفني اآلخذذذرين  وبعذذذد هذذذها كلذذذه ال أتوقذذذع أن تسذذذتمر هذذذه  
الوحذذدة عامذذا  واحذذدا . وإى هذذها احلذذد فقذذد انتهيذذت مذذن تلخذذي  الباذذ  

 املطول الهي أشرت إليه يف البداية.

ا  وكذان مذذا توقعتذذه  فقبذذ  أن ميضذذ  عذام علذذ  هذذه  الوحذذدة انفذذر، عقذذده
وال أدري ه  عادت الشرذمة وما يرافقها من دعاية وضذجيج يف رمضذان 
أو قبله؟ وجا  رمضان  وتال  آخر ]كذان هذها احلذدث قبذ  ،سذة عشذر 
عامذذا [ دون أن تتكذذرر احملاولذذة  ودون أن يتدارسذذوا األخطذذا  ويتذذداركوها  
وقد ينقرض جيذ  الذهين صذنعوا هذه  الفرقذة قبذ  أن يتاقذق هذها األمذ   

 ت إن شا  هللا.وهو آ

رغذذم الشذذجون واآلالم املاحذذة الذذي  -والشذذاهد مذذن سذذردي هلذذه  املأسذذاة 
 تقرير احلقيقة التالية  -تثرها يف أنفس الدعاة 

إن أي حوار يبدأ فجأة ومن غر إعداد مسبق البد وأن يعقبذه فشذ  وإن 
اتفذذق الطرفذذان علذذ  وحذذدة فوريذذة  ويصذذع  بعذذد ذلذذك عذذودة احلذذوار مذذرة 

اخلالفذذات الشخصذذية تتذذأجج بذذني الطذذرفني  وتتكذذرس العذذداوة أخذذر  ألن 
 والبغضا  والفرقة  ويفتقد هؤال  الناس أدىن حٍد من املودة.

ليس التقا   الدعاة وحوارهم غاية حبذد ذاهتذا  فقذد يذتم ذلذك خذالل دعذوة 
عند صديق للطرفني  ولكذن املطلذو  أن يتذدارس الذدعاة مجيعذا  العقبذات 

 ار  ويضعوا احللول الالزمة هلا.الي تعةض طريق احلو 

 ولو سألي سائ  
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ما ه  العقبات الي حتول بذني العذاملني يف احلقذ  اإلسذالم  وبذني احلذوار  
 شريطة أن يكون اجلوا  قاصرا  عل  كلمة واحدة؟!.

 لقلت وأان مطملن  "اهلو ".

ال أنكر أن هناك خالفا  يف املنذاهج  ويف بعذض مسذائ  االعتقذاد  ولكذن  
رد املتاذذذاورون مذذذن اهلذذذو   والتلمذذذوا الضذذذوابط الشذذذرعية لضذذذاقت لذذذو جتذذذ

مساحة اخلالف  ب  ألخهت طريقها إى اللوال. فلنبذدأ إذن حذديثنا عذن 
 .اهلو 

 اهلذذذو 

 

اهلو   حمبة اإلنسان الش   وغلبته عل  قلبه؛ قال هللا عل وج   ))وهن  
مذن معاصذ   النفس عن اهلذو (( معنذا  هناهذا عذن شذهواهتا ومذا تذدعو إليذه

هللا عل وج   ومىت ت ك لِّم ابهلو  مطلقا  مل يكن إال مهموما  حذىت ي نعذت مبذا 
 132خير  معنا  كقوهلم  هو  موافق للصوا .

 أقوال أئمة السلف 

وقذذذد ذم الصذذذاابة ومذذذن تذذذبعهم مذذذن األئمذذذة رضذذذوان هللا علذذذيهم اهلذذذو   
 وحّهروا من  السة أه  األهوا  

يب طالذذ  رضذذ  هللا عنذذه  اهلذذو  يصذذد عذذن قذذال أمذذر املذذؤمنني علذذ  بذذن أ
احلذذق  وقذذال أيضذذا   اهلذذو  عنذذد مذذن خذذالف السذذنة حذذق وإن ضذذربت فيذذه 

 عنقه.

                                                
 .لسان العر   اجمللد اخلامس عشر  انظر الفع   هو  -  132
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وقال رج  البن عباس  احلمد هلل الهي جع  هواان يف هه  األهذوا  شذيلا  
 من اخلر  وإمنا مس  هو  ألنه يهوي بصاحبه يف النار.

 خالط قلبا .وقال احلسن البصري  ما من دا  أشد من هو  

 .وقال ابن عباس  ال جتالسوا أه  األهوا  فنن  الستهم ممرضة للقلو 

وقال إبراهيم النخع   ال جتالسوا أه  األهوا  فنن  الستهم تهه  بنور 
اإلميذذان مذذن القلذذو   وتسذذل  حماسذذن الوجذذو   وتذذورث البغضذذة يف قلذذو  

 .املؤمنني

ال آمذن أن يغمسذوكم  وقال أبو قالبة  إاكذم وأصذاا  اخلصذومات فذنين
 يف ضاللتهم  أو يلبسوا عليكم بعض ما يعرفون.

وقذذال ابذذن عذذون  إذا غلذذ  اهلذذو  علذذ  القلذذ  استاسذذن الرجذذ  مذذا كذذان 
يستقباه  وقال أيضا   اجملتهد يف العبادة مع اهلذو  يتصذ  جهذد  بعذها  

 اآلخرة.

وقذذال يذذونس بذذن عبيذذد  أوصذذيكم بذذثالث. ال متكذذنن مسعذذك مذذن صذذاح  
خت  ابمرأة ليسذت لذك مباذرم  ولذو أن تقذرأ عليهذا القذرآن  وال  هو   وال

 تدخلن عل  أمر ولو أن تعظه.

وقذال أبذذو اجلذوزا   لذذلن جتذاورين القذذردة واخلنذازير يف دار أحذذ  إي مذذن أن 
جياورين رجذ  مذن أهذ  األهذوا   وقذد دخلذوا يف هذه  اآليذة  ))وإذا لقذوكم 

  مذذذن الغذذذيض  قذذذ  موتذذذوا قذذذالوا آمنذذذا وإذا خلذذذوا عضذذذوا علذذذيكم األانمذذذ
 [.119بغيظكم إن هللا عليم بهات الصدور(( ]آل عمران/

This file was downloaded from QuranicThought.com



 170 

وقال مالك بن أنس  قي  لرج  عند املوت علذ  أي ديذن متذوت؟ فقذال  
علذذ  ديذذن أيب عمذذارة  وكذذان رجذذال  يتذذوال  مذذن بعذذض أهذذ  األهذذوا   فقذذال 

 133. مالك رمحه هللا  يدع دين أيب القاسم وميوت عل  دين أيب عمارة

 هلو  واالبتداع يف الدين ا

واملبتدع  هو من اتبع هوا  بغر هد  من هللا  رو  ابن محيذد عذن مالذك 
قال  مل يكن ش   مذن هذه  األهذوا  يف عهذد النذيب صذل  هللا عليذه وسذلم 
وأيب بكذذر وعمذذر وعثمذذان  وكذذان مالذذك يشذذر ابألهذذوا  إى مذذا حذذدث مذذن 

روافض واملرجلذة وحنذوهم التفر  يف أصول الداانت من أمذور اخلذوار  والذ
 134ممن تكلم يف تكفر املسلمني واستباحة دمائهم وأمواهلم ... "

وقذال شذي  اإلسذالم ابذن تيميذة  "واحلذ  والذبغض يتبعذه ذو  عنذد وجذود 
احملبذذو  واملذذبغض  ووجذذد وإرادة  وغذذر ذلذذك  فمذذن اتبذذع ذلذذك بغذذر أمذذر 

د يصذعد بذه األمذر هللا ورسوله فهو ممن اتبع هوا  بغر هد  من هللا؛ ب  ق
إى أن يتخذذذه إهلذذذه هذذذوا   واتبذذذاع األهذذذوا  يف الذذذداانت أعظذذذم مذذذن اتبذذذاع 

 األهوا  يف الشهوات".

وقذذال أيضذذا   "كذذان مذذن خذذر  عذذن موجذذ  الكتذذا  والسذذنة مذذن العلمذذا  
ع   من أه  األهوا ؛ كما كان السذلف يسذموهنم أهذ  األهذوا    والعباد جي 

اتبذع هذوا   والعلذم ابلذدين ال يكذذون وذلذك أن كذ  مذن مل يتبذع العلذم فقذذد 
إال هبدي هللا الهي بع  به رسوله  وهلها قال هللا تعاى يف موضع  ))وإن  

                                                
 140 - 122لسذنة والدانذة"     انظر ختريج هه  الشذواهد يف كتذا   "الشذرح واإلابنذة علذ  أصذول ا -  133

 .أتليف اإلمام عبيد هللا بن ب طفة العكاي  حتقيق الدكتور رضا بن نعسان معط   املكتبة الفيصلية  مكة املكرمة،
 235جامع العلوم واحلكم  ابن رج  احلنبل  البغدادي       -  134
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وقذال يف موضذع آخذر  ))ومذن  135كثذرا  ليضذلون أبهذوائهم بغذر علذم(( 
 136أض  ممن اتبع هوا  بغر هد  من هللا((.

وبغضذه  فالواج  عل  العبد أن ينظر يف نفس حبه وبغضه؛ ومقدار حبه 
ه  هو موافق ألمر هللا ورسوله؟ وهو هذد  هللا الذهي أنللذه علذ  رسذوله؛ 
حبي  يكون مأمورا  بهلك احل  والبغض؛ ال يكذون متقذدما  فيذه بذني يذدي 

  ومذن 137هللا ورسوله؛ فننه قد قال  ))ال تقدموا بني يذدي هللا ورسذوله(( 
دم بذني يذدي أح  أو أبغض قب  أن أيمذر  هللا ورسذوله ففيذه نذوع مذن التقذ

هللا ورسذذوله. و ذذرد  احلذذ  والذذبغض هذذو ؛ لكذذن احملذذرم  اتبذذاع حبذذه وبغضذذه 
بغر هد  من هللا؛ وهلها قال  ))وال تتبع اهلذو  فيضذلك عذن سذبي  هللا؛ 

[ فذأخا 26إن الهين يضلون عن سبي  هللا هلذم عذها  شذديد((  ] / 
  بذذه أن مذذن اتبذذع هذذوا  أضذذله ذلذذك عذذن سذذبي  هللا  وهذذو هذذدا  الذذهي بعذذ

 138رسوله؛ وهو السبي  إليه".

أه  األهذوا   -وأشار القرآن الكرمي يف مواضع كثرة إى طبيعة املبتدعني 
وإى أسذذذاليبهم  وحذذذّهر مذذذن اتبذذذاعهم  ومذذذن ذلذذذك قولذذذه تعذذذاى  ))فأمذذذا  -

الهين يف قلوهبم زيغ  فيتبعذون مذا تشذابه منذه ابتغذا  الفتنذة وابتغذا  أتويلذه(( 
))وال تتبعذذوا السذذب  فتفذذر  بكذذم عذذن سذذبيله(( [. وقذذال  7]آل عمذذران/ 

 [.153]األنعام/ 

                                                
 . 119األنعام  اآلية   -  135
 50القص   اآلية   -  136
 1  اآلية   احلجرات -  137
 133   132 /28فتاو  شي  اإلسالم ابن تيمية   -  138
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 اهلو  والشيطان 

وإذا كان الشيطان جيري من ابن آدم  ذر  الذدم  فذاهلو  مطيتذه يف هذه  
الرحلة اخلبيثة  وهلها فقد أمران هللا ج ف وعال مناصبته العدا   قال تعذاى  

  وذكذذران تعالذذت [6))إن الشذذيطان لكذذم عذذدو فاختذذهو  عذذدوا (( ]فذذاطر/
أمسا   وصفاته مبا فعلذه مذع أبينذا آدم  ))ا بذي آدم ال يفتنذنكم الشذيطان  

 [.27كما أخر  أبويكم من اجلنة(( ]األعراف/ 

ومن الوسائ  الواج  اختاذها للتغلذ  علذ  مكائذد الشذيطان  احلذهر  مذن 
وساوسذذه  وجتنذذ  تتبذذع خطواتذذه  ونشذذر احملبذذة واملذذودة بذذني الذذهين آمنذذوا  

اطبة الناس مجيعا  ابلي ه  أحسن. قذال تعذاى  ))وقذ  لعبذادي يقولذوا وخم
الذذي هذذ  أحسذذن  إن الشذذيطان ينذذلغ بيذذنهم  إن الشذذيطان كذذان لإلنسذذان 

[. وقذال  ))ال تتبعذوا خطذوات الشذيطان إنذه 35عدوا  مبينا (( ]اإلسذرا / 
 مذاال لكم عذدو مبذني  إمنذا أيمذركم ابلسذو  والفاشذا  وأن تقولذوا علذ  هللا

 [.169تعلمون(( ]البقرة/ 

وهناان سذباانه وتعذاى عذن النجذو  ألهنذا مذن عمذ  الشذيطان. قذال تعذاى  
))إمنا النجو  من الشيطان ليالن الهين آمنوا  ولذيس بضذارهم شذيلا  إال 

 [.10إبذن هللا  وعل  هللا فليتوك  املؤمنون(( ]اجملادلة/ 

األزالم  ألن الشذذيطان وأمذذران هللا بتجنذذ  اخلمذذر  وامليسذذر  واألنصذذا   و 
هو الهي يذرو  هذه  األقذهار ويلينهذا للنذاس. قذال تعذاى  ))ا أيهذا الذهين 
آمنذذوا إمنذذا اخلمذذر وامليسذذر واألنصذذا  واألزالم رجذذس مذذن عمذذ  الشذذيطان 
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فذذذاجتنبو  لعلكذذذم تفلاذذذون  إمنذذذا يريذذذد الشذذذيطان أن يوقذذذع بيذذذنكم العذذذداوة 
 وعذن الصذالة  فهذ  هللا والبغضذا  يف اخلمذر وامليسذر  ويصذدكم عذن ذكذر

 [.91 - 90أنتم منتهون(( ]املائدة/ 

ومن األحادي  النبوية الواردة يف هها املعىن  قوله صل  هللا عليذه وسذلم  
"إن إبلذذيس يضذذع  عرشذذه علذذ  املذذا   مث يبعذذ  سذذراا   فذذأدانهم منذذه منللذذة 
أعظمهم فتنة  جي   أحدهم فيقول  فعلت  كها وكها  فيقول  ما صنعت 

قذذذال  مث جيذذذ   أحذذذدهم فيقذذذول  مذذذا تركتذذذه حذذذىت فرقذذذت بينذذذه وبذذذني شذذذيلا . 
 139امرأته  قال  فيدنيه منه ويقول  نِعحم  أنت  فيلتلمه".

وعذذن عائشذذذة زو  النذذيب صذذذل  هللا عليذذه وسذذذلم  أن رسذذول هللا صذذذل  هللا 
عليذذه وسذذلم خذذر  مذذن عنذذدها لذذيال   قالذذت  فغذذرت عليذذه  فجذذا  فذذرأ  مذذا 

أغرت؟" فقلت  وماي ال يغار مثل  علذ   أصنع  فقال  "مالك ا عائشة
مثلذذك  فقذذال رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  "أقذذد جذذا ك شذذيطانك"؟ 
قالذذذت  ا رسذذذول هللا أو معذذذ  شذذذيطان؟ قذذذال  "نعذذذم". وقلذذذت  مذذذع كذذذ  
إنسذان؟ قذال  "نعذم" قلذت  ومعذك ا رسذول هللا؟ قذال  "نعذم  ولكذن ريب 

 140أعاني عليه حىت أسلم".

ّ  رضذذ  هللا عنهذذا قالذذت  كذذان رسذذول هللا صذذل  هللا وعذذن صذذفية بنذذت ح ي ذذ
عليذذه وسذذلم معتكفذذا   فأتيتذذه أزور  لذذيال   فادثتذذه  مث قمذذت ألنقلذذ  فقذذام 

                                                
أخرجه مسلم يف صاياه  كتا  الفنت  اب   بع  الشذيطان سذراا  يفتنذون النذاس  عذن ]خمتصذر صذايح  -  139

 [.1991مسلم  احلدي  رقم  
الذذا   كتذذا   1805روا  مسذذلم يف صذذاياه  انظذذر خمتصذذر صذذايح مسذذلم  للمنذذهري  احلذذدي  رقذذم   -  140

 والصلة.     

This file was downloaded from QuranicThought.com



 174 

  وكان مسكنها يف دار أسامة بذن زيذد رضذ  هللا عنهمذا  141مع  ليقلبي 
فمذذرف رجذذالن مذذن األنصذذار  فلمذذا رأا النذذيب صذذل  هللا عليذذه وسذذلم أسذذرعا  

"   فقال النيب صل  هللا عليه وسلم  "علذ  رسذلكما إهنذا صذفية بنذت ح ي ذ ٍّ
فقذذاال  سذذباان هللا ا رسذذول هللا! قذذال  "إن الشذذيطان جيذذري مذذن اإلنسذذان 
 ذذذذذر  الذذذذذدم  وإين خشذذذذذيت أن يقذذذذذهف يف قلوبكمذذذذذا شذذذذذرا "  أو قذذذذذال  

 142"شيلا".

قال اخلطايب  ويف هذها احلذدي  مذن العلذم أن حيذهر  اإلنسذان مذن كذ  أمذر 
ممذذا جتذذري بذذه الظنذذون  وخيطذذر ابلقلذذو   وأن يطلذذ  السذذالمة  مذذن املكذذرو 

من الناس إبظهار الاا ة من الريذ   وحيكذ  يف هذها عذن الشذافع  رضذ  
هللا عنذذه أنذذه قذذال  خذذاف النذذيب صذذل  هللا عليذذه وسذذلم أن يقذذع يف قلوهبمذذا 
ش   من أمر فيكفرا  وإمنا قالذه صذل  هللا عليذه وسذلم شذفقة منذه عليهمذا 

 143.ال عل  نفسه

وقال األوزاع   "قال إبليس ألوليائه من أين أتتون بذي آدم؟ فقذالوا  مذن  
كذذذ  اب . قذذذال  فهذذذ  أتتذذذوهنم مذذذن قبذذذ  االسذذذتغفار؟ قذذذالوا  إن ذلذذذك ال 
نطيقه إهنم ملقرون ابلتوحيد  قال  آلتينهم من اب  ال يستغفرون هللا منه  

 144قال  نب  فيهم األهوا  والبدع.

 اهلو  والكفر 

                                                
 ليقلبي  من ينقل  إى مسكنه أي يرجع إليه  ]عن هامش كتا  تلبيس إبليس[. -  141
احلذذدي  يف الصذذاياني  وهذذه  روايذذة مسذذلم  كتذذا  األد   انظذذر خمتصذذر صذذايح مسذذلم  احلذذدي  رقذذم   -  142

1437 . 
 سيد اجلميل .  دار الكتا  العريب  حتقيق  د. ال 46تلبيس إبليس البن اجلوزي     -  143
 134الشرح واإلابنة  مصدر سابق      -  144
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من أنواع الكفر املخر  عذن امللذة. يقذول تعذاى  ))أرأيذت مذن  واهلو  نوع
 [.43اخته إهله هوا  أفأنت تكون عليه وكيال (( ]الفرقان/ 

قال ابن كثر رمحه هللا يف تفسذر هذه  اآليذة  "أرأيذت مذن اختذه إهلذه هذوا   
أي مهمذذذا استاسذذذن مذذذن شذذذ   ورآ  حسذذذنا  يف هذذذو  نفسذذذه كذذذان دينذذذه 

  كذان الرجذ  يف اجلاهليذة يعبذد احلجذر األبذيض ومههبه... قال ابن عبذاس
 .زماان   فنذا رأ  غر  أحسن منه عبد الثاين وترك األول

أيب حذذام عذذن قتذذادة  ]أرأيذذت مذذن اختذذه إهلذذه  وأخذذر  عبذذد بذذن محيذذد وابذذن
هوا [ قال  كذ  مذا هذو  شذيلا  ركبذه  وكذ  مذا اشذته  شذيلا  أ   ال حيجذل  

 من ذلك ورع وال تقو .

ن محيد عن احلسن أنه قي  له  أيف أه  القبلة شذرك؟ قذال  وأخر  عبد ب
نعذذم  املنذذافق مشذذرك  إن املشذذرك يسذذجد للشذذمس والقمذذر مذذن دون هللا  
وإن املنذذافق عبذذد  هذذوا   مث تذذال هذذه  اآليذذة   ))أرأيذذت مذذن اختذذه إهلذذه هذذوا  

 أفأنت تكون عليه وكيال ((.

صذذذل  هللا عليذذذه وأخذذذر  الطذذذااين  عذذذن أيب أمامذذذة  قذذذال  قذذذال رسذذذول هللا 
وسلم  "ما حتت ظ  السما  من إله يعبد من دون هللا أعظم عند هللا مذن 

 هو  متبع".

الكرمية  فاعلم أن هللا  وإذا علمت هها املعىن الهي دلت عليه هه  اآلية
جّ  وعال بينه يف غر هها املوضع يف قوله  ))أفرأيت من اخته إهله هذوا   

مسعه وقلبه  وجع  عل  بصذر  غشذاوة  وأضله هللا عل  علم  وختم عل  
[. وقولذه تعذاى  ))أفمذن زيذن لذه 23فمن يهديذه مذن بعذد هللا(( ]اجلاثيذة/ 
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سذذو  عملذذه فذذرآ  حسذذنا   فذذنن هللا يضذذ  مذذن يشذذا   ويهذذدي مذذن يشذذا (( 
 145[".8]فاطر/ 

وقذال ابذذن القذذيم رمحذذه هللا يف تفسذذر قولذذه تعذذاى  ))ومذذن النذذاس مذذن يتخذذه 
[   أخذذذا جذذذ  165حيبذذذوهنم كاذذذ  هللا(( ]البقذذذرة/  مذذذن دون هللا أنذذذدادا  

وعال أن من أح  من دون هللا شيلا   كما حيذ  هللا تعذاى  فهذو ممذن اختذه 
من دون هللا أنذدادا   فهذها نذدُّ يف احملبذة  ال يف اخللذق والربوبيذة  فذنن أحذدا  

 146من أه  األرض مل يثبت هها الند يف الربوبية  خبالف ند احملبة .

من أح  من دون هللا شيلا  كما حي  هللا تعذاى يكفذر كفذر ردة   وإذا كان
 فما ابلك ابلهين حيبون هها الش   أكثر من حبهم هلل تعاى؟!.

ومن األمثلة املعاصرة املشاهبة ملا قالذه ابذن القذيم  قذول أحذد رواد القوميذة 
 العربية 

هذذا كمذذا "ال يذذنهض العذذر  إال إذا أصذذبات العربيذذة  دانذذة  هلذذم يغذذارون علي
يغذذار املسذذلمون علذذ  قذذرآن النذذيب الكذذرمي  واملسذذيايون والكاثوليذذك علذذ  

هلذا  إجني  املسيح  والاوتستانت عل  تعاليم لوثر اإلصذالحية  ويتعصذبون
 147تعص  الصليبيني لدعوة بطرس الناسك".

 وقري  من هها ما قاله أحد الشعرا  

ا      أب ن نذ غ  ف ف قال  الدفهر  آمين ا غيظ  الِعد   ِمن ت س اقين ا اهل و   ف د ع وح

                                                
 .  عامل الكت   بروت 6/329أضوا  البيان  أتليف  حممد األمني بن حممد املختار الشنقيط    -  145
 .      3/20مدار  السالكني  البن القيم   -  146
  .52دراسات يف السرة النبوية  للمؤلف     -  147
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 148مل ن عت ِقدح بذ عحد ك مح ِإالف الو ف ا   ل ك مح           ر أحا    و مل ح نذ تذ ق لفدح  غ ر     ِدينا 

 ومن األمثلة الكثرة عل  الصنف الثاين  نكتف  بقول الشاعر 

 سالم عل  كفر يوحد بيننا       وأهال  وسهال  بعد  وهنم

ذن  فذذنن اهلذذو  مذذا خذذالط شذذيلا  إال أفسذذد   فذذنن وقذذع يف العلذذم أخرجذذه وإ
إى البدعة والضاللة وصار صاحبه مذن أهذ  األهذوا   وإن وقذع يف اللهذد 
أخر  صاحبه إى الرا  وخمالفة السنة  وإن وقع يف القسذمة خرجذت عذن 
قسمة العدل إى قسمة اجلور  وإن وقع يف الوالية والعذلل أخذر  صذاحبه 

خيانذذذة هللا واملسذذذلمني حيذذذ  يذذذوي هبذذذوا  ويعذذذلل هبذذذوا   وإن وقذذذع يف  إى
العبذذذذذادة خرجذذذذذت عذذذذذن أن تكذذذذذون طاعذذذذذة وقربذذذذذة  فمذذذذذا قذذذذذارن شذذذذذيلا  إال 

 149أفسد .

وهللا جذذ ف وعذذال مل يكلفنذذذا ابستلصذذال اهلذذو  مذذذن نفوسذذنا  ألن مثذذ  هذذذها 
التكليذذذف لذذذيس مبقذذذدوران  ))ال يكلذذذف هللا نفسذذذا  إال وسذذذعها(( ]البقذذذرة/ 

وإمنا أمران جّ  وعال بتقدمي الشرع عل  اهلو   قال تعاى  ))فنن  [286
مل يسذذتجيبوا لذذك فذذاعلم أمنذذا يتبعذذون أهذذوا هم  ومذذن أضذذ  ممذذن يتبذذع هذذوا  

 [.50بغر هد  من هللا(( ]القص / 

 كيف حياس  املسلم نفسه 

ومن أج  أن تكون االستجابة هلل ورسوله مطلقة البد أن حياسذ  املسذلم 
 عم  يعمله  نفسه يف ك 

 ه  هو موافق للشرع؟. -
                                                

دة بنت املستكف ههان البيتان جل   -  148  .من قصيدة ابن زيدون املشهورة يف والف
 450روضة احملبني ونلهة املشتاقني  البن القيم  دار الوع   حل       - 149
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 وه  هو خال  لوجه هللا تعاى  أم خالطه را  أو غر  من األهوا ؟. -

 ه  يغض  إذا اعتدي عليه؟. -

وضذذع أحذذد كبذذار العلمذذا  ضذذوابط يف هذذه  املسذذألة علذذ  شذذك  أسذذللة مذذن 
املفيذذد أن يعرضذذذها كذذذ  داعيذذذة علذذذ  نفسذذذه  وقذذذد رأيذذذت نقلهذذذا فيمذذذا يلذذذ  

 150فائدة تعميما  لل

"افرض أنه بلغك أن رجال  س ف رسول هللا صل  هللا عليذه وسذلم   وآخذر 
سذذذ  داود عليذذذه السذذذالم  واثلثذذذا  سذذذّ  عمذذذر أو عليذذذا  رضذذذ  هللا عنهمذذذا  
ورابعذذا  سذذ  إمامذذك  وآخذذر سذذذ  إمامذذا  آخذذر  أيكذذون سذذخطك علذذذيهم 
 وسعيك يف عقذوبتهم وأتديذبهم أو التنديذد هبذم موافقذا  ملذا يقتضذيه الشذرع 
فيكذذون غضذذبك علذذ  األول والثذذاين قريبذذا  مذذن السذذوا   وأشذذد ممذذا بعذذدمها 
جذذدا   وغضذذبك علذذ  الثالذذ  دون ذلذذك وأشذذد ممذذا بعذذد   وغضذذبك علذذ  

 الرابع واخلامس قريبا  من السوا  ودون ما قبلهما؟.

افذذرض أنذذك قذذرأت آيذذة فذذالح لذذك منهذذا موافقذذة قذذوٍل إلمامذذك  وقذذرأت 
آخر له  أيكون نظرك إليهمذا سذوا   ال أخر  فالح لك منها خمالفة قوٍل 

 تباي أن يتبني منهما بعد التدبر صاة ما الح لك أو عدم صاته؟.

صذذذاتهما وال ضذذذعفهما   افذذذرض أنذذذك وقعذذذت علذذذ  حذذذديثني ال تعذذذرف
أحدمها يوافق قوال  إلمامك واآلخر خيالفه  أيكون نظرك فيهمذا سذوا   ال 

 تباي أن يصح سند ك  منهما أو يضعف؟.

                                                
هو العالمة الشي  عبذد الذرمحن بذن حيذى املعلمذ  اليتمذ  اليمذاين رمحذه هللا  انظذر كتابذه  القائذد إى تصذايح  -  150

  .  املكت  اإلسالم 24العقائد    
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نذذك نظذذرت يف مسذذألة قذذال إمامذذك فيهذذا قذذوال  وخالفذذه غذذر   أال افذذرض أ
يكون لك هو  يف ترجيح أحد القولني بذ  تريذد أن تنظذر لتعذرف الذراجح 

 منهما فتبني رجاانه؟.

افذذرض أن رجذذال  حتبذذه وآخذذر تبغضذذه تنازعذذا يف قضذذية فاسذذتفتيت فيهذذا وال 
ي تستاضذذذر حكمهذذذا  وتريذذذد أن تنظذذذر أال يكذذذون هذذذواك يف موافقذذذة الذذذه

 .حتبه؟

افذرض أنذذك وعاملذا  حتبذذه وآخذر تكرهذذه أفذىت كذذ  مذنكم يف قضذذية واطلعذذت 
علذذ  فتذذويت صذذاحبيك فرأيتهمذذا صذذوااب   مث بلغذذك أن عاملذذا  آخذذر اعذذةض 
عل  واحدة من تلك الفتاو  وشذدد النكذر عليهذا أيكذون حالذك واحذدة 

 سوا  كانت ه  فتواك أم فتو  صديقك أم فتو  مكروهك؟.

مذن رجذ  منكذرا   وتعذهر نفسذك يف عذدم اإلنكذار عليذه  افرض أنك تعلم 
مث بلغذذك أن عاملذذا  أنكذذر عليذذه وشذذدد النكذذر  أيكذذون استاسذذانك لذذهلك 
سوا  فيما إذا كان املنكر صديقك أم عذدوك  واملنكذر عليذه صذديقك أم 

 .عدوك؟

فذذتش نفسذذك جتذذدك مبتلذذ  مبعصذذية أو نقذذ  يف الذذدين  وجتذذد مذذن تبغضذذه 
خذذر لذذيس يف الشذذرع أبشذذد ممذذا أنذذت مبتلذذ  بذذه؟ مبتلذذ  مبعصذذية أو نقذذ  آ

فهذذ  جتذذد استشذذناعك مذذا هذذو عليذذه مسذذاوا  الستشذذناعك مذذا أنذذت عليذذه  
 وجتد مقتك نفسك مساوا  ملقتك إا ؟.

وابجلملذذذذة فمسذذذذالك اهلذذذذو  أكثذذذذر مذذذذن أن حتصذذذذ   وقذذذذد جربذذذذت نفسذذذذ  
]والكذذالم ال يذذلال للشذذي  املعلمذذ [ أنذذي رمبذذا أنظذذر يف القضذذية زاعمذذا  أنذذه 
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هو  ي فيها فيلوح ي فيها معىن  فأقرر  تقريرا  يعجبذي  مث يلذوح ي مذا ال
خيذذدال يف ذاك املعذذىن  فأجذذدين أتذذام بذذهلك اخلذذادال وتنذذازعي نفسذذ  إى 
تكلذذف اجلذذوا  عنذذه وغذذض النظذذر عذذن مناقشذذة ذاك اجلذذوا   وإمنذذا هذذها 
ألين ملا قذررت ذاك املعذىن أوال  تقريذرا  أعجبذي صذرت أهذو  صذاته  هذها 
مذذع أنذذه مل يعلذذم بذذهلك أحذذد مذذن النذذاس  فكيذذف إذا كنذذت قذذد أذعتذذه يف 
النذذذاس  مث الح ي اخلذذذدال؟ فكيذذذف لذذذو مل يلذذذح ي اخلذذذدال  ولكذذذن رجذذذال  

 آخر اعةض عل ف به؟ فكيف لو كان املعةض من أكرهه؟" اهذ.

هذذذها  وبعذذذد أن بّينذذذا خمذذذاطر اهلذذذو  وآفاتذذذه ننتقذذذ  إى احلذذذدي  عذذذن اآلاثر 
 سرة العم  اإلسالم ...النامجة عنه يف م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة اإلسالمية
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 14احللقة  -اجلل  الثاين 

 

 

 حنو كيان جديد
 

 حممد سرور بن انيف زين العابدين

 

 

 عقبات يف طريق احلوار 

 

 التعص  الهميم  -أوال  

 يتلمس الباح  آاثر هها التعص  يف املسألتني اآلتيتني 

 

 تقديس احلل  وقيادته  -1

سذذوا األحذذذلا  واجلماعذذات اإلسذذذالمية املعاصذذرة دعذذذاة إى هللا  الذذهين أس
تعذذرفهم ميذذادين الذذدعوة  ويشذذهد هلذذم العذذدول مذذن النذذاس ابلذذورع والتقذذو  
واالسذذذذذتقامة... وعنذذذذذدما اختذذذذذه هذذذذذؤال  الرجذذذذذال األفذذذذذهاذ قذذذذذرار أتسذذذذذيس 
اجلماعات  كانوا يعلمون سذر أنبيذا  هللا مذع أقذوامهم  كمذا كذانوا يعلمذون 

م مذذن الذذدعاة واملصذذلاني  وجذذا ت رسذذائلهم ومذذهكراهتم سذذر مذذن سذذبقه
لتتاذذدث عذذن االبذذتال ات الذذي تنتظذذرهم  ولكذذنهم رغذذم كذذ  الصذذعوابت 
واملشذذذا  فقذذذذد اختذذذذاروا هللا والذذذدار اآلخذذذذرة  وأعرضذذذذوا عذذذن زينذذذذة الذذذذدنيا 

 وشهواهتا.
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ومذذذن سذذذنن هللا أن يسذذذتجي  أهذذذ  اخلذذذر ألمثذذذال هذذذؤال  القذذذادة الذذذدعاة  
علقذذوا علذذيهم آمذذاهلم وأمذذانيهم بعذذد هللا تعذذاى  وإذا كذذان ويلتفذذوا حذذوهلم  وي

من السنة أن يقول املسلم ألخيه  إين أحبك يف هللا  فكيف إذا كان هذها 
 األخ  شيخا  جليال   وداعية مؤثرا   ومصلاا  قديرا ؟.

غذذر أن احملبذذني غذذالوا يف حذذبهم  وأحذذاطوا كبذذار قذذادهتم هبالذذة مذذن التقذذديس 
ناهج املقذررة  والذنظم الداخليذة املتبعذة يف تلذك املرحلذة والتعظيم  ولع  امل

سذاعدت علذذ  بذذروز هذذه  الظذذاهرة... فللقائذد عنذذد مجاعتذذه بيعذذة  واألدلذذة 
الي يستدلون هبا عل  وجذو  هذه  البيعذة  هذ  نفسذها األدلذة الذواردة يف 
وجذذو  مبايعذذة خليفذذة املسذذلمني  وإن اضذذطر بعضذذهم إى القذذول  ليسذذت 

ة أخذذر  فنتذذائج الشذذذور  معلمذذة للقائذذد وليسذذذت هذذه  كتلذذك  ومذذن جهذذذ
مللمذذة  وهذذها هذذو االسذذتبداد والفرديذذة املطلقذذة وإن أ لبسذذت ثذذواب  إسذذالميا  
دعوا   ومما يقتض  التنويه أن املوقف من الشور  قد تغر يف هه  احلقبة 
اللمنية وأصبات مللمة وليست معلمذة عنذد كثذر مذن اجلماعذات  ولكذن 

حيذذا  ومل ينسذذا  علذذ  األمذذوات يف دراسذذة  رخيهذذم هذذها التغيذذر مشذذ  األ
 وتقومي مواقفهم.

ومذذن بذذني الشذذواهد املتذذواترة علذذ  وجذذود هذذها الغلذذو  فقذذد رأيذذت اختيذذار 
 األمثلة التالية 

املثذذذال األول  أصذذذدر احملبذذذون عشذذذرات الكتذذذ   وآالف املقذذذاالت الذذذي 
الذذهي  يتاذذدثون فيهذذا عذذن حيذذاة الشذذيوخ القذذادة  وبعذذد قذذرا يت ملعظذذم هذذها

 ك ت  أستطيع تسجي  امللاوظات التالية 
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أسذذذهبوا إسذذذذهااب  ممذذذذال  يف احلذذذذدي  عذذذن كرامذذذذات شذذذذيوخهم  ولسذذذذت  -1
أعةض عل  مبدأ إثبات الكرامة لعبذاد هللا الصذاحلني  ولكنذي ال أوافقهذم 
علذذ  تسذذميتهم لدقذذوال واألفعذذال العاديذذة جذذدا  كرامذذات  فاذذىت طرائذذف 

 الشيوخ مسوها كرامات.

مجهذذذور أهذذذ  الشذذذور  يقولذذذون رأا  ويقذذذول الشذذذي  رأا  آخذذذر   كذذذان  -2
والنافذذه علذذ  الذذدوام هذذو رأي الشذذي   مث متذذر األام فيتبذذني النذذاس صذذاة 

 الرأي الثاين وخطأ الرأي األول.

مل تقذذع عينذذاي علذذ  عمذذ  واحذذد للشذذي  ثبذذت عنذذد هذذؤال  الكتذذا   -3
ها  وأبسذط معذاين واحملبني خطؤ   مع أهنم يهكرون أعماال  واضح اخلطأ في

العذذذذدل تقتضذذذذ  أن يقولذذذذوا احلذذذذق... لكذذذذنهم ال يفعلذذذذون  بذذذذ  يسذذذذودون 
 الصفاات يف تايرها  وبيان صاتها.

ويف املقابذذ  يسذذتغ  احلاقذذدون هذذه  األخطذذا   ويعرضذذوهنا بشذذك  مشذذو   
ليس فيها عدل وال إنصاف  ويضيفون إليها ما ليس منها  ويقذف الغيذور 

 لظاملني وتاير احملبني.عل  دعوته حائرا  بني ظلم ا

 

املثذال الثذاين  كنذذت أحتذدث مذع أحذذد الشذبا  عذن حذذدود طاعذة أمذر مذذن 
أمرا  اجلماعات اإلسالمية  وكان ما مسعه مي خمالفا  ملا تعلمه وتذرىب عليذه 

 يف مجاعته  فرد عل  ابنفعال 

ماذا عل  لو قلت للشي  األمر  إين فعلذت كذها وكذها فتعذال  وأقذم علذ ف 
 !.احلد!
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نظرت إليه وقد أغمذض عينيذه  وهتذد  صذوته وكأنذه منذهر جذيش مذع أنذي  
كنذذذت أسذذذر وإا   ولذذذيس معنذذذا أحذذذد  وال حاجذذذة لرفذذذع الصذذذوت  ولكذذذن 

 بعض الشبا  حيبون أن يقلدوا اخلطبا  البارزين.

تركتذذه حذذىت أهنذذ  خطبتذذه العصذذما   واسذذتأذنته يف إهنذذا  حذذديث   فذذأذن ي 
ر قناعتذذه يف احلذذال  ولكنذذي كنذذت علذذ  مضذذض  ومذذا كنذذت أطمذذع أن يغذذ

حريصا  عل  أن أ مسعه وجهذة نظذر أخذر  مل يذتح لذه مساعهذا مذن قبذ   علّذه 
 يطرحها للنقاال ويتوص  إى أدلة تقنعه خبطأ موقفه هها.

التقيت بشيخه بعد وقت قصذر مذرف علذ  لقذائ  مذع صذاحبه  وذكذرت لذه 
قذ  هذه  الةبيذة  حواري مع هها الشا   وخوفته ابهلل  وحهرّتذه مذن عوا

وأضذفت قذائال   ترقذذ  أن ينقلذ  صذذاحبك عليذك  وعندئذذه سذوف يغذذاي 
 يف عداوتك كما يغاي اآلن يف حبك.

أخذذاين هذذها الشذذي  يف لقذذا  آخذذر أن صذذاحبه قذذد انقلذذ  عليذذه بعذذد سذذتة 
أشذذهر مذذن لقذذائ  بذذه... ومذذا كانذذت أعلذذم الغيذذ  يف هذذها وال يف غذذر   وال 

وأان أأتم  هها الشذا   -علم هللا  -ت أنس  لنفس  كرامات... ب  كن
وهو خيط  عن شيخه وحقه يف إقامة احلد عليه  كيف سيخط  غذدا  يف 
هنش حلم شيخه وكشف مثالبه وسقطاته واحنرافاته  وتفسر ذلك بسذيط  
فهها الشا  سوف يكتشف أنه كذان جذاهال   وأن شذيخه كذان غاشذا  لذه  

  املسذذألة  وقذذد تكذذون أشذذد وابلتأكيذذد سذذوف يكتشذذف أمذذورا  مشذذاهبة  هلذذه
 منها  ومث  هه  الصدمات سوف تفقد  االتلان واألانة.
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املثال الثال   أحد الدعاة كان حمبا  جلماعته يهود عنها بقلمذه  ومواقفذه  
ويف حواراته مع أقراب  وأصاا  خيالفون االجتا  واالنتما   واجتهد ذات 

معروف من قادة مجاعته  مرة فكت  مقاال  يثي فيه عل  كتا  كتبه قائد 
ومذذذن منطلذذذق حرصذذذه علذذذ  الكتذذذا  ومؤلفذذذه طالذذذ  بتاقيذذذق األحاديذذذ  
الذذواردة يف الكتذذا   وجتنذذ  الضذذعيف واملوضذذوع منهذذا  وكذذان واضذذاا  أن  
كات  املقال يتادث يف مسألة علمية ال تضر مؤلذف الكتذا   فمذا مذن 

عليه وسلم  عامل يف  رخينا كله أحا، وميع أحادي  رسول هللا صل  هللا 
ومذذذا مذذذن عذذذامل إال وقذذذد اسذذذت درك عليذذذه  ال نسذذذتثي مذذذن ذلذذذك حذذذىت كبذذذار 

 الصاابة رض  هللا عنهم.

فوجئ الكات  بعد وصول عدد اجمللة الي كت  فيها املقال أليدي القرا  
مبوقذذف مذذا كذذان يتوقعذذه  فقذذد غضذذ  بنذذو مجاعتذذه غضذذبة مضذذرية  وتذذرجم 

ماعة يسفه فيه هها الداعيذة  هه  الغضبة مقال بتوقيع أحد قادة هه  اجل
ويلوم اجمللة الي أذنت بنشر املقال األول  وكان مما قالذه الكاتذ  ]الذهي 
ال يفقذذذه شذذذيلا  يف علذذذم احلذذذدي [ خماطبذذذا  كاتذذذ  املقذذذال  مذذذن أنذذذت حذذذىت 
تسذذتدرك علذذ  الشذذي  العالمذذة... وكتابذذه؟  وحذذاول الداعيذذة أن يذذرد علذذ  

لذة بنشذر رد   حذىت ولذو كذان الرد  وهها حق من حقوقذه  فلذم تسذمح اجمل
مههاب  خاليا  من أي شدة أو جتريح  هها مع أن القائمني عل  اجمللة رفاقذه 
ويعرفون مقاصد . وأدرك الداعية بعد هه  التجربة املريذرة أنذه ال مقذام لذه 
بعذذذد اآلن يف مجاعذذذة ال تسذذذمح لذذذه أن يقذذذول  إن كتذذذااب  مذذذن كتذذذ  شذذذي  
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األحاديذذ  الضذذعيفة واملوضذذوعة الذذي  اجلماعذذة حيتذذا  إى حتقيذذق واسذذتبعاد
 وردت فيه  وهها الهي كان.

 

املثذذال الرابذذع  داعيذذة معذذروف كذذان يتبذذوأ مركذذلا  قيذذادا  يف مجاعذذة إسذذالمية  
وأشيع أنه ختلذ  عذن التلامذه يف هذه  اجلماعذة  وكذان إذا سذل  عذن حقيقذة 

 هه  اإلشاعة يرفض اإلجابة  ويلجأ إى الصمت.

يبذذا  إى نفسذذه ويذذرتبط معذذه بعمذذ   وكذذان جيالسذذه كذذان قر   -أحذذد أصذذدقائه 
سأله عن سب  ابتعاد  عن اجلماعة وأع عليه يف السؤال  فقذال  -يوميا  

الداعيذذة  انتبهذذت بعذذد سذذنوات مذذن بدايذذة انضذذمام  إى هذذه  اجلماعذذة إى 
مسذذألة خطذذرة  كنذذا إذا تدارسذذنا مسذذألة شذذرعية  وسذذا  بعضذذنا أدلذذة مذذن 

أو جذذذواز هذذذه  املسذذذألة  كثذذذر اجلذذذدل حذذذول الكتذذذا  والسذذذنة علذذذ  حرمذذذة 
طريقة فهم هذه  األدلذة  أمذا إذا اسذتدل أحذدان بقذول قالذه شذي  شذيوخنا  
فينته  النقذاال ابإلذعذان الكامذ  حذىت لذو تعذارض مفهذوم هذها القذول مذع 

 آية أو حدي .

أخهت أحهرهم من سلوك هها املناىن  وكانوا يلاظون اهتمام  بكتذ  
مذذن تغذذر مذذوقف   أمذذا مذذن جهذذي فقذذد كنذذت  التوحيذذد  ويتوجسذذون خيفذذة

أترفذذذق يف نصذذذاهم  وأجتنذذذ  كذذذ  مذذذذا فيذذذه إاثرة لشذذذكوكهم  وبعذذذد بذذذذهل 
املسذذتطاع أيقنذذت أبن القذذوم لذذن يغذذروا مذذا تربذذوا عليذذه وألفذذو   ومذذثلهم يف 
ذلك كمث  دعاة التعص  املذههيب الذهين سذطر  رخينذا صذفاات مؤسذفة 

كذذذ  مذذذن ال ينتسذذذ  إى مذذذن مجذذذودهم ومذذذن اعتقذذذادهم بضذذذالل واحنذذذراف  
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مههبهم  وشيوخ مههبهم أقدر الناس عل  فهم الكتذا  والسذنة  وقذوهلم 
هذذو الفصذذ  يف املسذذائ  املختلذذف عليهذذا ولذذو بذذدا ألول وهلذذة تعارضذذه مذذع 
نذذ  صذذريح مذذن الكتذذا  والسذذنة  كنذذت وأان أانقشذذهم أذكذذرهم بقذذول هللا 

ورسذوله  واتقذذوا جذ  وعذال  ))اأيهذا الذذهين آمنذوا ال تقذدموا بذذني يذدي هللا 
[  وقذول ابذن عمذر عنذدما قذال لذه 1هللا إن هللا مسيع عليم(( ]احلجذرات/ 

السائ  عن متعة احلج  إن أابك قد هنذ  عنهذا  فقذال  أرأيذت إن كذان أيب 
هن  عنها  وصنعها رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  أأمر أيب تتبع  أم أمر 

بذ  أمذر رسذول هللا صذل  رسول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم؟ فقذال الرجذ   
 151هللا عليه وسلم  فقال  لقد صنعها رسول هللا صل  هللا عليه وسلم.

آثذذذرت أخذذذرا  التخلذذذ  عذذذن عضذذذويي يف هذذذه  اجلماعذذذة  وحافظذذذت علذذذ  
اسذذذتمرار العالقذذذات والذذذروابط األخويذذذة الذذذي تذذذربطي ببعضذذذهم  وحرصذذذت 

وهلذها  عل  عدم االصطدام هبذم  خوفذا  مذن نشذو  معذارك ال قبذ  ي هبذا 
 فقد جلأت إى الصمت  وال أود نشر هها الهي مسعته مي.

 

* * * 

وقصذذذار  القذذذول  مل أجذذذد ]يف حذذذدود مذذذا اطلعذذذت عليذذذه[ غلطذذذة واحذذذدة 
سجلها األتباع عل  شيوخهم  وفضال  عذن ذلذك فهذم يتبعذوهنم يف كذ  مذا 
يقولذذون ويفتذذون  وعنذذذدما يتاذذدث طالذذذ  علذذم إبنصذذاف عذذذن شذذي  مذذذن 

أعمالذذه مث يسذذتدرك قذذائال   ولكنذذه أخطذذأ يف املسذذألة الشذذيوخ ويعذذدد جليذذ  

                                                
 أخرجه الةمهي يف احلج  وإسناد  صايح. - 151
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الفالنية فقال ]كها[ والصايح ]كها وكها[ يثور احملبون زاعمني أن هها 
القائذذذ  مل يفهذذذم مقصذذذود الشذذذي   مث أيتذذذون مبذذذا يسذذذمونه أدلذذذة ليثبتذذذوا مذذذن 
خالهلذذا أن الشذذي  مل خيطذذئ فيمذذا قالذذه  ويتكذذرر موقذذف األتبذذاع يف مسذذألة 

ابعة... اخل  مع أن الشيوخ رمحهم هللا كانوا أوابني إى احلذق اثنية واثلثة ور 
 عندما يظهر هلم  فلماذا مل يتعلموا عنهم هها الدرس؟.

إن ك  مسلم يقرأ يف القرآن الكرمي قوله تعذاى  ))وعصذ  آدم ربذه فغذو  
[ . وقولذه  ))مذذا  122-121مث اجتبذا  ربذذه فتذا  عليذذه وهذد (( ]طذذه/ 

ر  حذىت يذثخن يف األرض تريذدون عذرض الذدنيا كان لنيب أن يكون له أسذ
[ . وقولذه  ))عذذبس 67وهللا يريذد اآلخذرة وهللا عليذل حكذذيم(( ]األنفذال/ 

وتذذذذوى. أن جذذذذا   األعمذذذذ . ومذذذذا يذذذذدريك لعلذذذذه يلكذذذذ . أو يذذذذهكر فتنفعذذذذه 
[ . وقوله  ))فاصا إن وعد هللا حق واستغفر 4 - 1الهكر (( ]عبس/ 
 [ .55لهنبك(( ]غافر/ 

عذذذذض األتبذذذذاع أن يضذذذذعوا شذذذذيوخهم يف مرتبذذذذة دوهنذذذذا مرتبذذذذة فهذذذذ  يريذذذذد ب
األنبيذذا ؟  وإذا كذذانوا ال يريذذدون ذلذذك  وال يرضذذونه  فليعلمذذوا أن القذذول 

 البد أن يتبعه عم .

وك  مسلم يقرأ يف القرآن الكرمي  وفيما صح مذن األحاديذ  النبويذة دور 
  ونقذرأ أن الرماة يف هلمية املسذلمني يف غذلوة أحذد  ويف غذلوة حنذني أيضذا  

امرأة وصفت الفار  عمر بن اخلطا  رض  هللا عنه ابلِغلحظ ة  وكان ذلك 
يف حضذذرة رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم. فهذذ  يريذذد بعذذض األتبذذاع أن 

 يضعوا شيوخهم يف مرتبة دوهنا مرتبة الصاابة رضوان هللا عليهم؟.
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فذواى  يقول شي  اإلسالم ابن تيمية  "ومن نصذ  شخصذا  كائنذا  مذن كذان
وعذذاد  علذذ  موافقتذذه يف القذذول والفعذذ  فهذذو ))مذذن الذذهين فرقذذوا ديذذنهم 

 وكانوا شيعا (( اآلية".

وقذذال أيضذذا   " لذذيس ألحذذد أن ينصذذ  شخصذذا  يذذدعو إى طريقتذذه  ويذذواي 
ويعذذادي عليهذذا  غذذر النذذيب صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  وال ينصذذ  هلذذم كالمذذا  

ومذا اجتمعذت عليذه األمذة  بذ   يواي عليه ويعادي  غر كالم هللا ورسوله 
هها من فع  أه  البذدع الذهين ينصذبون هلذم شخصذا  أو كالمذا  يفرقذون بذه 

 152بني األمة  يوالون به عل  ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون".

 

 اهليمنة واالحتوا   -2

الذذذذذهين يقدسذذذذذون أحذذذذذلاهبم وشذذذذذيوخهم وقيذذذذذاداهتم يتبذذذذذاكون علذذذذذ  واقذذذذذع 
فقذذذدان احلذذذد األدىن مذذذن التعذذذاون والتنسذذذيق املسذذذلمني  وتعذذذدد أحذذذلاهبم و 

بيذذنهم  ويطذذالبون ابحلذذوار  ولكذذنهم يذذرون أن الوحذذدة اإلسذذالمية الذذي هذذ  
هذذدف مذذن أهذذداف احلذذوار جيذذ  أن تكذذون مذذن خذذالل أحذذلاهبم وشذذيوخهم 

 وأفكارهم وتصوراهتم  ومع ذلك فهم صنفان 

ال تعذي  الصنف األول  يدعون أهنم محلذة املذنهج احلذق  والقلذة أو الكثذرة
عنذذذذدهم شذذذذيلا   ومذذذذن يتقصذذذذ  أحبذذذذاثهم ومذذذذواقفهم جيذذذذد خلذذذذال  عنذذذذدهم يف 
أولوات من جت  عداوته  ومذن األمثلذة علذ  ذلذك  أن اهتمامذاهتم بتتبذع  
كيد وخمططات اليهود والنصار  والطواغيت تكاد تكون قاصرة عل  مذا 

                                                
 . 164   2/8 موع فتاو  شي  اإلسالم ابن تيمية   - 152
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ورد يف كتذذ  التفسذذر والعقائذذد  وعلذذ  نقذذيض ذلذذك متامذذا  أحذذاديثهم عذذن 
 البتداع واملبتدعني.ا

وحنن نتفق معهم أبن ماكان عليه الرسول وأصاابه صل  هللا عليذه وسذلم 
جي  أن يكذون أساسذا  أليذة وحذدة أو اتفذا   وهذه  مسذألة مهمذة ال جيذوز 

 املساومة عليها مقاب  كس  هها أو خسارة ذاك.

وال خنتلذذذذف معهذذذذم يف وجذذذذو  التاذذذذهير مذذذذن االبتذذذذداع يف الذذذذدين  وال يف 
بيان فذرقهم  وال يف تفنيذد شذبهاهتم  وكشذف املسذائ  الذي خذالفوا ضرورة 

 فيها أه  السنة واجلماعة.

ولكن؛ ال يسعنا إال االختالف معهم يف طريقة فهمهم للمنهج احلق  ويف 
طريقة إسقاطه عل  الواقع  فهذم حيملذون بذني أيذديهم غذرابال  ال ينجذو مذن 

هم  ورضذذوا عنذذه  ومذذن السذذقو، مذذن ثقوبذذه الواسذذعة إال مذذن وافذذق أهذذوا 
ينجذذو اليذذوم قذذد يسذذقط غذذدا  إذا اختلذذف معهذذم  ولذذو كذذان هذذها اخلذذالف 

 شخصيا  ليس له أي عالقة ابملناهج والتصورات.

إن منهج هؤال  الناس ال ينطبذق إال علذ  عذدد حمذدود مذن املسذلمني  أمذا 
 -كمذا يذرون   -غرهم من الهين اختلفوا معهم فهم أه  ابتذداع وضذاللة 

ال يذذذدرون أهنذذذم سذذذلكوا سذذبي  املبتدعذذذة  ومسذذذوا األمذذذور بغذذذر  وهذذم بذذذهلك
 أمسائها الصاياة.

الصذنف الثذاين  يلعمذذون أهنذم السذواد األعظذذم يف العمذ  اإلسذالم   ففذذ  
صذذالة العيذذد صذذل  معهذذم نصذذف مليذذون  ويف املظذذاهرة الفالنيذذة حشذذدوا 
ا أكثر من مليون من األنصار  ومنهم فالن وفالن يهكرون أمسذا  مهمذة هلذ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 191 

شذذعبية واسذذعة  وحتظذذ  ابحذذةام وتقذذدير مجهذذور املسذذلمني  فمذذن ال يرضذذيه 
االنضمام للجماعة األكثر عددا   فعليه اختيذار الصذف الذهي يضذم قذادة 

 وعلما  مرموقني يشار إليهم ابلبنان وتشرئ  إليهم األعنا .

ومذذن منطلذذذق اقتنذذاعهم الفعلذذذ  أبهنذذم مجاعذذذة املسذذلمني جيذذذرون حذذوارا  مذذذع 
يف احلقذذ  اإلسذذالم  ليأخذذهوا دورهذذم املناسذذ  يف مجذذاعتهم الذذي العذذاملني 

تتسع للجميع مهما اختلفذت عقائذدهم وتصذوراهتم وميذوهلم  وحذىت الذهين 
ينأون أبنفسهم عن العم  اجلمذاع   تتسذع اجلماعذة هلذم يف إطذار التعذاون 
الذهي يذذتم االتفذا  عليذذه  ولكذذن البذد أن يكذذون القذرار بيذذد اجلماعذذة  وأن 

 اهليمنة عل  ك  نشا، دعوي. يكون هلا

أما اجلماعات واألحلا  فال داع  لوجودها مع وجذود اجلماعذة املشذهود 
هلا ابألقدمية والشمولية  فنذا قالت هلم مجاعة أخذر   إننذا خنتلذف معكذم 
يف الوسذذذائ   ويف أمذذذور منهجيذذذة وعقديذذذة يصذذذع  جتاوزهذذذا. قذذذالوا  هذذذه  

 لكم.أعهار صنعتموها لتسوغوا ألنفسكم شرعية عم

وإذا قي  هلم  إن العم  اجلماع  اجتهاد اقتضا  واقع عصران  فلماذا ال 
يكذذذون هنذذذاك حذذذد أدىن مذذذن التعذذذاون والتنسذذذيق بذذذني اجلماعذذذات؟  وملذذذاذا 

 تصرون عل  احتكار العم  اإلسالم ؟.

قذذالوا  إن وجذذود مجذذاعتني يف منطقذذة واحذذدة تتقامسذذان العمذذ  اإلسذذالم   
سذتقطا  األنصذار  والبذد أن يعقذ  هذها البد أن ينشأ عنه صراع حذول ا
 الصراع خصومات وعداوات.
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وإذا قيذذ  هلذذم  كيذذف جذذوزم التعذذاون والتنسذذيق مذذع أعذذدا  هللا مذذن خذذالل 
 جبهة وطنية  وحرمتم التعاون مع إخوانكم؟.

قالوا  اجلبهة الوطنية اتفا  مرحل  تنته  عنذدما يتاقذق اهلذدف املرحلذ   
   أي مار لوجودها ابتدا  .أما اجلماعات اإلسالمية فال نر 

وعلذذ  كذذ  مذذن يسذذتغر  مثذذ  هذذه  األقذذوال والذذردود أن يعلذذم أن كذذ  مذذا 
ذكرتذذه حقذذائق مؤكذذدة يعرفهذذا كثذذر مذذن الذذدعاة  بذذ  إن الذذبعض يشذذتط يف 
خصومته  وقد قي  ألحدهم  أما ختش  هللا فيما تقةفه من منكرات ضد 

 غوت؟.إخوانك  وه  تدري أنك أصبات عوان  للشيطان والطا

فقال  إن مثل  كمث  الهي مييط األذ  عن الطريق!!. فهو مذأجور علذ  
 عمله...

والسذذذؤال الذذذهي يفذذذرض نفسذذذه يف هذذذها املقذذذام  هذذذ  جنذذذح دعذذذاة احلذذذل  
اإلسذالم  الواحذد يف مسذعاهم؟ وهذ  اسذذتطاعوا فذرض حذلهبم علذ  مجيذذع 

 الدعاة؟

لقذذذد زرت مصذذذر يف أواسذذذط السذذذبعينيات  وجتولذذذت يف عذذذدد مذذذن مذذذدهنا 
أحيائهذذذذا  وقابلذذذذت كثذذذذرا  مذذذذن الذذذذدعاة  وأول مذذذذا لفذذذذت نظذذذذري  تعذذذذدد و 

 -ولذيس أمذرا  واحذدا   -اجلماعات اإلسالمية فيها  فف  ك  مدينة أمرا  
للمذذذذذؤمنني ومنذذذذذابر تذذذذذهكر اللائذذذذذر بعصذذذذذر احتضذذذذذار الدولذذذذذة اإلسذذذذذالمية يف 

 األندلس  وكثرة الدول واأللقا  فيها. قال الشاعر 

 ألقا  معتضذذد  فيها ومعتمد    مما يلهدين يف أرض أندلس 

 ألقا  مملكة يف غر موضعها   كاهلر حيك  انتفاخا  صولة األسد
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إن تعذذدد هذذه  اجلماعذذات مل يعذذد مقبذذوال  حبذذال مذذن األحذذوال  وإذا كانذذت 
هنذذذاك أعذذذهار لوجذذذود مجاعذذذة صذذذوفية  وأخذذذر  سذذذلفية  أو لوجذذذود مجاعذذذة 

الطغذذاة وعمالئهذذم  ملتلمذذة أبصذذول أهذذ  السذذنة ومتميذذلة يف مواقفهذذا مذذن 
وأخر  متمسكة ببعض أقوال املرجلة.... فهناك مجاعات ليس هناك أي 
مذذار لوجودهذذا وتعذذددها  ومذذن األمثلذذة علذذ  ذلذذك  تعذذدد مجاعذذات أهذذ  
الغلو  وتعدد مجاعات اجلهاد  وتعدد اجلماعات الصوفية... ومن شر مذا 

ملعذذارك رأيذذت ومسعذذت أهنذذم يقتسذذمون املسذذاجد  ويسذذتخدمون منابرهذذا يف ا
 153املستعرة بينهم.

إن عذذذدد اجلماعذذذات اإلسذذذالمية يف مصذذذر وحذذذدها أضذذذعاف عذذذددها قبذذذ  
،سذذني عامذذا   ورغذذم نشذذا، دعذذاة احلذذل  الواحذذد ال تذذلال املشذذكلة علذذ  
أشذذذدها  ولينظذذذر مذذذن شذذذا  إى أحذذذداث  رخينذذذا اإلسذذذالم   وليعتذذذا مذذذن 
حمذذذاوالت احلكومذذذات فذذذرض مذذذهه  مذذذن املذذذهاه   وكيذذذف اب ت هذذذه  

 اوالت كلها ابلفش .احمل

لقد اشذتد دعذاة احلذل  الواحذد يف مذواقفهم مذن إخذواهنم الذهين خيذالفوهنم 
الذذرأي  وأوصذذدوا األبذذوا  يف وجذذوههم فلذذم يلوجذذوهم أو يتلوجذذوا مذذنهم  
وابلغذوا يف حتذذهير النذذاس منهم وملذذا كذذان الغلذو ال يلذذد إال غلذذوا   فقذذد قابذذ  

أشد  وذلذك عنذدما أعلنذوا هؤال  الشبا  غلو دعاة احلل  الواحد بغلو 
يف أوائ  السبعينيات عن قيذام مجاعذة املسذلمني  ومذن أقذاموا عليذه احلجذة 
ومل يلتلم يف صفوف هه  اجلماعة  فهو مرتذد حذالل الذدم واملذال  واّدعذوا 

                                                
   مع تصرف يسر. 1/290قضاا العصر عل  ضو  عقيدة أه  السنة واجلماعة  للمؤلف  - 153
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أن اجلماعذذة ركذذن مذذن أركذذان الذذدين  وأمذذر مجذذاعتهم يتمتذذع ابحلقذذو  الذذي 
 يتمتع هبا خليفة املسلمني.

  اجلماعة فتنة  وأشاع انطباعا  سذيلا  عنذد عامذة النذاس عذن كان ظهور هه
اجلماعات اإلسالمية  وكان البد للعلما  واملفكرين من بيان مذوقفهم مذن 

رمحذه  -هها الغلو  وكان لدستاذ حسن اهلضييب موقذف مميذل  فقذد سذل  
عذذذن حذذذدي  ابذذذن مسذذذعود  "ال حيذذذ  دم امذذذرئ مسذذذلم إال إبحذذذد   -هللا 

لدينذذذه املخذذذالف للجماعذذذة". وحذذذدي   "مذذذن فذذذار   ثذذذالث منهذذذا التذذذارك
اجلماعة قيد شا فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن ي راجع"... فه  
يصذذح أن يوجذذد املسذذلم بغذذر مجاعذذة؟  وهذذ  يعذذي خروجذذه عذذن اجلماعذذة 

 خروجا  عن امللة؟ . فكان مما قاله 

لسذذؤال قذذد "إن اجلماعذذة الذذي ورد ذكرهذذا يف األحاديذذ  املشذذار إليهذذا يف ا
وردت معرفذذة  أبل العهديذذة والعلميذذة  فخذذر  بذذهلك مذذن مفهذذوم النصذذو  
أن يكون املقصود أيذة مجاعذة مذن املسذلمني  وإمنذا املقصذود مجاعذة خاصذة 

 معينة هلا شروطها وأحكامها.

ومن املسلم به أن مجاعة اإلخوان املسلمني مع إمياهنذا الكامذ  أهنذا قامذت 
يذذه أن دعوهتذا دعذوة حذذق خالصذة   أمذذر علذ  احلذق ويقينهذذا الذهي الشذك ف

هللا هبا أمر وجو  وإللام فنن املؤكد أن االختيار الفقه  ملؤسسها مل يكن 
النظر إليها ابعتبارها مجاعذة املسذلمني املقصذودة يف األحاديذ   وإمنذا هذ  
داعية بعون هللا لتاقيق مجاعة املسلمني. يؤكد ذلذك أن مؤسذس اجلماعذة 

طوال فةة قيادته للجماعة ومجيع صذابه الذهين  رض  هللا عنه قد اعةف
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آزرو  واجتمعذذوا معذذه علذذ  دعوتذذه قذذد اعةفذذوا لغرهذذا مذذن اجلماعذذات أبهنذذا 
مجاعات إسالمية  كما اعةفذوا بصذفة املسذلم ملذن مل يكذن منضذما  جلماعذة 

 اإلخوان أو فص  منها.

  وقد قرر اإلمام الشهيد فص  وكيلذ  اجلماعذة السذابقني وعشذرات غرمهذا
كذذذان بعضذذذهم أعضذذذا  مبكتذذذ  اإلرشذذذاد واهليلذذذة التأسيسذذذية  ومل يكذذذن قذذذد 
نس  ألحدهم أنه أت  عمال  أو قال قوال  ارتد بذه عذن اإلسذالم  وال زعذم 
أحذذد أهنذذم بفصذذلهم مذذن اجلماعذذة قذذد أخرجذذوا مذذن اإلسذذالم  وبعذذد اإلمذذام 
الشذذهيد صذذدف  مكتذذ  اإلرشذذاد واهليلذذة التأسيسذذية علذذ  فصذذ  عذذدد غذذر 

أعضذذا  كذذانوا ابجلماعذذة  مذنهم مذذن كذذان عضذذوا  مبكتذذ  اإلرشذذاد قليذ  مذذن 
أكثر من مرة  ومنهم مذن تذوى مراكذل قياديذة يف اجلماعذة وأنظمتهذا  وكذان 
القذذذذول الصذذذذريح مذذذذن قيذذذذادة اجلماعذذذذة يف هذذذذه  املناسذذذذبات أن املفصذذذذولني 
مسذذلمون معصذذذومو الذذذدم واملذذذال ترجذذذو اجلماعذذذة هلذذذم أن خيذذذدموا اإلسذذذالم 

ديذذة وأسذذاليبهم اخلاصذذة بعذذد أن استعصذذ  علذذيهم تذذوطني مبجهذذوداهتم الفر 
أنفسذذذهم علذذذ  نظذذذام اجلماعذذذة وااللتذذذلام مبفهوماهتذذذا وبرا هذذذا ومناهجهذذذا" 

 154اهذ.

ال تلال هناك حاجة إى قرا ة وتدبر ما قاله األستاذ حسذن اهلضذييب رمحذه 
هللا قبذذ  ربذذع قذذرن  وذلذذك ألنذذه ال جيذذوز أليذذة مجاعذذة اليذذوم أن تذذدع  أبهنذذا 

املسلمني  مث تضذل  أو ختاصذم أيذة جهذة ال تذهعن هلذا. يقذول شذي   مجاعة
 اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 

                                                
 . 235 -232دعاة ال قضاة       -  154
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"وأما ]رأس احلل [ فننه رأس الطائفة الي تتال   أي تصر حلاب   فنن  
كانوا  تمعني عل  ما أمذر هللا بذه ورسذوله مذن غذر زادة وال نقصذان فهذم 

إن كذذذانوا قذذذد زادوا يف ذلذذذك مؤمنذذذون  هلذذذم مذذذاهلم وعلذذذيهم مذذذا علذذذيهم. و 
ونقصذذوا مثذذ  التعصذذ  ملذذن دخذذ  يف حذذلهبم ابحلذذق والباطذذ   واإلعذذراض 
عمن مل يدخ  يف حلهبم  سوا  كان عل  احلق والباط   فهها من التفذر  
الذهي ذمذذه هللا تعذذاى ورسذذوله  فذنن هللا ورسذذوله أمذذرا ابجلماعذذة واالئذذتالف  

ون عل  الا والتقو   وهنيذا عذن وهنيا عن الفرقة واالختالف  وأمرا ابلتعا
 155التعاون عل  اإلمث والعدوان" اهذ.

 فارام  حرام عل  األعضا  التعص  جلماعاهتم ابحلق وابلباط . -

وحرام عليهم اإلعراض عن إخواهنم والذدخول معهذم يف خصذومة ألهنذم  -
 أعضا  يف مجاعة غر مجاعتهم.

قدس ال جيوز املساس وحرام عليهم االعتقاد أبن اسم مجاعتهم ش   م -
به أو تغير   إذا كان يف هها التغير نفع عام لإلسالم واملسذلمني  وذلذك 

 ألن الوسائ  ال ينبغ  أن تتاول إى أهداف وغاات.

 وحرام عليهم طاعة ر سائهم إذا أمروهم مبعصية...
 
 
 
 

                                                
 . 11/92 موع فتاو  شي  اإلسالم ابن تيمية   -  155
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 الوحدة اإلسالمية

 15اجلل  الثاين/ احللقة 

 

 حنو كيان جديد

 

 

 سرور زين العابدين حممد 

 

 عقبات يف طريق احلوار 

 

 

 اثنيا   حر  اإلشاعات

توحد الغر  والشر  بعذد اهنيذار الشذيوعية  علذ  مواجهذة األصذولية الذي 
هتذذدد السذذالم العذذامل   وتنذذهر حبذذرو  سذذاخنة ال  ذذال ملقارنتهذذا مبذذا كذذانوا 

 يسموهنا )حرواب  ابردة(.
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عي األصولية الي تعذارفوا عليهذا وهها االصطالح امللفق ]األصولية[ ال ي
يف بلداهنم  ألهنا كانت وال تلال عذوان  هلذم يف حذروهبم االسذتعمارية السذيلة 

)الرايذذة تتبذذع   يذذهكرون شذذعار -كذذ  النذذاس   -الذذهكر  وال يذذلال النذذاس 
اإلجنيذذذذذ (  أمذذذذذا أتييذذذذذدهم لدصذذذذذولية اليهوديذذذذذة يف فلسذذذذذطني احملتلذذذذذة فقذذذذذد 

 استفاضت أخبار .

أسذذذاطني الكفذذذر والضذذذاللة هذذذم املسذذذلمون املتمسذذذكون األصذذذوليون عنذذذد 
بذذدينهم  والعذذاملون مذذن أجذذ  توحيذذد األمذذة اإلسذذالمية حتذذت ظذذ  خليفذذة 
واحد يرفع راية اجلهاد الهي حياول العذدو حهفذه مذن أذهذان املستسذلمني 

 هلم.

ويسذذذتخدم قذذذادة الذذذدول الكذذذا  وعمال هذذذم يف بلذذذدان العذذذامل اإلسذذذالم  
 اخلطر األصوي  ولع  من أبرزها ما يل   أسالي  خمتلفة يف مواجهة

 

املرئيذذة واملسذذموعة  -الدعايذذة واإلعذذالم  ال ختلذذو بذذرامج أجهذذلة اإلعذذالم 
مذذذن فقذذذرات يوميذذذة تتاذذذدث عذذذن األصذذذولية البشذذذعة ]كمذذذا  -واملقذذذرو ة 

يصذذذوروهنا[  والذذذي هتذذذدد الشذذذعو  يف أرزاقهذذذا وأمنهذذذا واسذذذتقرارها  ومذذذن 
 -وهنا يف هذذذها اجملذذذال اإلرهذذذابيون األلفذذذاظ واملصذذذطلاات الذذذي يسذذذتخدم

دعاة العنذف  وغذر ذلذك مذن األمسذا  الذي ال  -املتشددون  -املتطرفون 
 تنته .

وفيما يستجد من أخبار وأحداث ينقلون ما يقوله الطذرف املسذتبد الذهي 
ميارس اإلرها  واالستبداد والقهر  أما الطرف املعتد  عليه فذال ينقلذون 
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ردود فعلذذه الذذي أقذذدم عليهذذا دفاعذذا  عذذن  وجهذذة نظذذر   أو قذذد يضذذخمون
 إرهايب قب  نق  احلدث وبعد . -النفس وهو عندهم متطرف 

ال يباي أدعيا  اإلعذالم فيمذا يعرضذونه مذن أكاذيذ  وافذةا ات وأابطيذ   
وال يبذالون أيضذا   -حتقيقذات وحتلذيالت  -ويغلفوهنا بغطا  مليف يسذمونه

 ات واملعاهد اإلعالمية.من خمالفتهم ألبسط ما تعلمو  يف الكلي

 

مصادرة احلذرات  يعذيش املسذلمون يف بلذداهنم حالذة مذن الذهعر لذيس هلذا 
مثيذذ   فهذذذم ال يسذذذتطيعون التعبذذذر عذذذن أفكذذذارهم ومعتقذذذداهتم إذا كذذذان يف 
ذلذذك مسذذذاس ابلنظذذذام أو ابلذذذدول الصذذديقة لذذذه  أو مبذذذا يسذذذمونه سياسذذذة  

السياسذذة  ومذذن خيذذر  ألهنذذم يعتقذذدون أن ال سياسذذة يف الذذدين وال ديذذن يف 
هذذه  الشذذرائع الظاملذذة يتخطفونذذه مذذن بذذني زوجذذه وأبنائذذه  مث تنقطذذع أخبذذار  

 عن الناس مجيعا   فال يدرون. ه  هو من األحيا  أو من األموات؟

ال يقبذذ  الظذذاملون يف بذذالدان أن يعذذاملوا رواد املسذذاجد كمذذا يعذذاملون رواد 
وإلقذذذا  الذذذدروس فيهذذذا الكنذذذائس والبيذذذع  فالذذذهين يتولذذذون إدارة املسذذذاجد 

موظفذذذون يتبعذذذون تعليمذذذات ولذذذوائح إداريذذذة صذذذارمة  وقذذذد تفذذذرض علذذذيهم 
خط  اجلمعذة  كمذا حيذدد هلذم املسذموح واملمنذوع مذن موضذوعات الذوعظ 
واإلرشاد  أما غر املسلمني فهم أحذرار يف معابذدهم  وذات مذرة اشذتدت 

وزت هذذه  معارضذذة املرجذذع النصذذراين يف بلذذد عذذريب حلذذاكم هذذها البلذذد  وجتذذا
املعارضذذة حذذدود الدولذذة  وأمذذام هذذها التاذذدي وجذذد احلذذاكم نفسذذه مضذذطرا  
إلصدار أمر بعلل املرجع  وفرض اإلقامذة اجلايذة عليذه  ومل تذرض الطائفذة 
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بعلل مرجعها وغضذ  السذادة )أصذاا  االمتيذازات( يف اخلذار  لغضذ  
ويف أبنذذا  ديذذنهم  فأعذذاد احلذذاكم الثذذاين بعذذد مقتذذ  سذذلفه مرجذذع النصذذار   

الوقت نفسه ال يقب  هذها احلذاكم أن يسذأله أحذد ملذاذا عللذت هذها املفذي 
 وجلت بغر ؟

 -ويف بعض البلذدان ال أيمذن الشذبا  املتمسذكون بذدينهم علذ  أنفسذهم 
فكذذم مذذن شذذذا  اعتقذذ  بسذذذب  إعفائذذه حليتذذه  أو بسذذذب  مداومتذذه علذذذ  
 صذذذالة الفجذذذر مجاعذذذة يف املسذذذاجد  أو ألنذذذه ضذذذبط وهذذذو أيمذذذر ابملعذذذروف

وليسأل من يشا  إخوانه يف ليبيا وتونس  ب  ليسأل  -وينه  عن املنكر 
مذذذن يشذذذا  عذذذن أخبذذذار القتذذذ  اجلمذذذاع  يف اجللائذذذر  وعذذذن ر وس الذذذدعاة 

 .وطال  العلم امللقاة أمام املساجد ويف الشوارع العامة
لقد فر عدد كبر من الذدعاة مذن أوطذاهنم وهذاموا علذ  وجذوههم يباثذون 

يذذه علذذ  أنفسذذهم وديذذنهم  وعذذلف علذذيهم وجذذود هذذها عذذن مكذذان أيمنذذون ف
املكان  أما اللصو  وقطاع الطر   وجتار املخدرات فذآمنون مطملنذون  
 وجتارهتم يف ازداد  وبني علية القوم من يشاركهم ويقتسم معهم األرابح.

 احلصار االقتصادي  هلها احلصار أشكال خمتلفة 

 يف الدولة. منها  حرمان الدعاة من املناص  القيادية

ومنهذذا  طبيعذذة الشذذركات املهمذذة الذذي تتعامذذ  معهذذا احلكومذذات واألنظمذذة 
 املتبعة يف االستراد والتصدير ال تسمح بقيام شركات إسالمية هلا شأن.

ومنهذذذا  أن أقذذذ  العقذذذوابت املتخذذذهة ضذذذد الذذذدعاة حرمذذذاهنم مذذذن الوظذذذائف 
تقلذذذون فذذذال العامذذذة  والتضذذذييق الشذذذديد علذذذيهم يف مذذذوارد رزقهذذذم  أمذذذا املع
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يكتفذذون بقطذذع رواتذذبهم وحرمذذان عذذوائلهم  بذذ  مينعذذون احملسذذنني مذذن تقذذدمي 
العذذذون واملسذذذاعدة هلذذذه  العوائذذذ  املنكوبذذذة  وممذذذا هذذذو معذذذروف أن بعذذذض 
احملسنني صدرت ضدهم أحكام ابإلعدام أو السذجن املؤبذد مذع األشذغال 
الشذذذاقة ألن التاقيقذذذات أثبتذذذت أبهنذذذم قذذذدموا الطعذذذام ألطفذذذال يتضذذذورون 

 جوعا   وهه  جرمية غر قابلة للعفو واملساحمة.

ومنهذذا  األوامذذر املشذذددة الذذي أصذذدرها قذذادة البيذذت األبذذيض  والقاضذذية 
بفذذذرض املراقبذذذة الشذذذديدة علذذذ  احلسذذذاابت املصذذذرفية الذذذي ختذذذ  املراكذذذل 

نريذذد   واهليلذذات اخلريذذة اإلسذذالمية  وقذذالوا يف تايذذر أوامذذرهم وتعليمذذاهتم
تطذرفني اإلرهذابيني أعذدا  السذالم وهذه  املواجهذة ال مواجهة شاملة مذع امل

تشذذذم  اهليلذذذات واملؤسسذذذات النصذذذرانية واليهوديذذذة والوثنيذذذة الذذذي متلذذذذك 
ميلانيذذات سذذنوية تفذذو  مذذا متلكذذه بعذذض الذذدول  وزادة علذذ  ذلذذك فهذذ  
تتلقذذ  دعمذذا  ماليذذا  سذذخيا  مذذن أصذذاا  األوامذذر الذذي تسذذتهدف املسذذلمني 

 وحدهم.

يف بلذذدان العذذامل اإلسذذالم  ألوامذذر أسذذيادهم  وسذذارعوا اسذذتجا  الظذذاملون 
إى أتسيس هيلات إغاثية خرية  وتباكوا عل  أحذوال املسذلمني يف العذامل  
وعقدوا الندوات من أج  تشجيع الناس عل  املشاركة فيما يعود علذيهم 
ابألجر والثذوا  يذوم ال ينفذع مذال وال بنذون  ومنعذوا املذاات اخلاصذة الذي 

 ائمون عليها عل  االستقاللية وعدم االرتبا، أبجهلة رمسية.حير  الق

وملذذا كذذان أصذذاا  األمذذوال شذذديدي احلذذر  علذذ  مصذذاحلهم ومنذذافعهم  
حريصذذذني علذذذ  اقتنذذذا  الفذذذر  الذذذي متكذذذنهم مذذذن تنميذذذة أمذذذواهلم وزادة 
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  واستعدادا  مطلقذا  156دخلهم  وقد أكسبتهم هه  الصفات جبنا  وهلعا  
ات والة األمر من جهة؛ أخر  مل يعذد هنذاك أي مذار لتنفيه أوامر وتعليم

 إلنفا  تاعاهتم عن غر طريق املؤسسات اخلرية الرمسية.

حنن يف زمن مل يعد فيه أغنيذا  املسذلمني أحذرارا  يف إنفذا  أمذواهلم  وأصذبح 
توزيذذذع صذذذدقاهتم خاضذذذعا  لتعليمذذذات قذذذادة البيذذذت األبذذذيض وعمالئهذذذم يف 

ه طاعذذة اليهذذود والنصذذار  فعليذذه أن يتجنذذ  بذذالدان  ومذذن أيىب عليذذه دينذذ
احلساابت املصرفية  ويضع النقود يف جيبه أو يف حمفظة ال تلفت األنظار 
مث يعطيها ملن يشذا  علذ  انفذراد بعذد أخذه العهذود علذيهم أن ال يتكلمذوا  
أما أصذاا  الشذركات الكبذرة الذي تقذدر زكذاة أمذواهلم بعشذرات املاليذني 

ن مع أجهلة األمن عل  تعيني موظف يلتذلم عذرض من الدوالرات  فيتفقو 
الطلبذذات املقدمذذة إليذذه علذذ  اجلهذذات املسذذؤولة يف الدولذذة وأخذذه موافقتهذذا 

 املسبقة عل  ك  قرال يوزعونه.

هذذذه  اإلجذذذرا ات اخلفيذذذة املتخذذذهة تفسذذذر لنذذذا ملذذذاذا تنهذذذال األمذذذوال دفعذذذة 
واحذذدة علذذ  بلذذد مذذن الذذبالد وحتجذذ  دفعذذة واحذذدة عذذن بلذذدان ومراكذذل 

خذذر  اختذذهت موقفذذا  ال ترضذذا  البلذذدان الذذي أتيت منهذذا هذذه  األمذذوال... أ
 وتفسر لنا أسبا  اخنفاض حجم املساعدات سنة بعد أخر .

إحكذذام  -مذذن اليهذذود والنصذذار  واملشذذركني  -أراد املنذذافقون وحلفذذا هم 
احلصذذذار االقتصذذذادي علذذذ  رسذذذول هللا وأصذذذاابه صذذذل  هللا عليذذذه وعلذذذ  

 وفضاهم هللا ج  وعال يف حمكم تنليله. أصاابه وسلم  ففشلوا 

                                                
 هه  حال أكثرهم  ومنهم من ينفق ماله ابتغا  مرضاة هللا  وال خيش  التهديد وال الوعيد . -  156
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))هم الهين يقولون ال تنفقوا عل  مذن عنذد رسذول هللا حذىت ينفضذوا  وهلل 
 [.7خلائن السموات واألرض ولكن املنافقني ال يفقهون(( ]املنافقون/ 

 فشلوا أمام وحدة الصف اإلسالم   واستاالة اخةاقه.

 عارك جانبية.فشلوا أمام وع  املسلمني وعدم انشغاهلم مب

فشذذذلوا كمذذذا فشذذذ  إخذذذواهنم املشذذذركون يف احلصذذذار الذذذهي فرضذذذو  علذذذ  
والتذلام هذدي رسذول هللا صذل  هللا  -املسلمني يف شذع  أيب طالذ  مبكذة 

عليذذذذه وسذذذذلم هذذذذو السذذذذبي  الوحيذذذذد إلفشذذذذال خمططذذذذات أعذذذذدا  اإلسذذذذالم 
 وهجماهتم اليوم.

العاتيذذة   ولكذذن هذذ  أعذذد املسذذلمون العذذدة ملواجهذذة هذذه  اهلجمذذة اللليمذذة
ووانبهذذا اإلعالميذذة واألمنيذذة  واالقتصذذادية؟ وهذذ  أخذذه الذذدعاة مذذواقعهم 

 املناسبة لقيادة مجاهر األمة؟.

يتادث الدعاة عن هه  اهلجمة  وتعذدد جوانبهذا وشذدة ضذراوهتا  ولكذن 
مذذا يقذذال دون املسذذتو  املطلذذو   وذلذذك ألن املعذذارك اجلانبيذذة تسذذتنلف 

ل أوقذذاهتم  وممذذا حيذذل يف الذذنفس اعتقذذاد طاقذذات اإلخذذوة وتسذذتاوذ علذذ  أعذذ
بعضذذذذهم أن الذذذذدعوة تعذذذذي تصذذذذيد األخطذذذذا   وتتبذذذذع اهلفذذذذوات  وتذذذذرويج 
االهتامات  وهنش حلوم العلما  والدعاة  ومن اليسذر علذ  مذن اسذتبد بذه 
هذذوا  أن يسذذم  هذذذه  املنكذذرات الذذذي يرتكبهذذا بغذذر امسهذذذا وخيلذذق لنفسذذذه 

 األعهار.

 ن أول سؤال يوجه إليه يلق  املر  بعض إخوانه  فيكو 
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هذ  قذذرأت الكتذذا  الفذذالين  أو هذ  مسعذذت الشذذريط الفذذالين؟  ويستفسذذر 
املسؤول عن مضمون هها الهي ال يعلمه  فيأتيه اجلوا   حتذدث الشذي  

فذذالن يف هذذها الكتذذا  أو الشذذريط عذذن احنرافذذات وخرافذذات الشذذي   157
  الثذاين فالن  ويسم  له شيخا  آخر... مث يةق  الناس صدور رد الشي

عل  األول  ويتال  لكذ  شذي  أنصذار وأعذوان ينتصذرون لذه يف خطذبهم 
ومقاالهتم وكتبهم  ويتسع إطذار املعركذة  وتتناقذ  األنبذا  أخبذار   وممذا هذو 
جذذدير ابلذذهكر أن مذذا ينشذذر يصذذ  املسذذلمني يف خمتلذذف أرجذذا  العذذامل وأكثذذر 

هم معذذذذارك الذذذذهين ال يتورطذذذذون يف هذذذذه  املعركذذذذة ألهنذذذذا ال تعنذذذذيهم تسذذذذتهوي
أخذذذر   فيخوضذذذون غمارهذذذا انتصذذذارا  لشذذذيوخهم  وصذذذار مذذذن املذذذألوف أن 
يسذذأل سذذائ  أخذذا  قادمذذا  مذذن منطقذذة انئيذذة. كيذذف حذذال املسذذلمني عنذذدكم؟ 
فيقول  ال ختتلذف كثذرا  عذن حذال املسذلمني عنذدكم  مث حيدثذه عذن الفرقذة 

 واخلالفات املستعرة بينهم.

نعوا هذه  املعذارك بذني الذذدعاة أن أمذا كذان األوى هبذؤال  الشذيوخ الذهين صذ
جيلسذذوا سذذوية  ويتاذذاورون يف األمذذور املختلذذف فيهذذا؟ وإذا كذذان البذذد مذذن 
النقذذذد املعلذذذن  فذذذأين اإلنصذذذاف؟ وملذذذاذا يضذذذخمون األخطذذذا   وهذذذ  يظذذذن 
املتالبذذذذون أهنذذذذم يف سذذذذو  عكذذذذاظ أو دومذذذذة اجلنذذذذدل؟ وملذذذذاذا مل يتعرضذذذذوا 

  كذذانوا سذذردون عليذذه ألخطذا  اخلصذذم إال بعذذد اختالفذه مذذع شذذيخهم  وهذ
لوال هها اخلالف؟ وملاذا مل حياولوا اإلصالح السيما إذا كذان الشذيوخ مذن 

                                                
 اخةت استعمال كلمة الشي   وقصدت مجيع الردود املتبادلة بني الشيوخ والدعاة واجلماعات. -  157
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الذذذداعني إى التمسذذذك بسذذذنة املصذذذطف  صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  املنذذذاوئني 
 للمبتدعة وأه  الضاللة؟

ومما يؤجج هلي  هه  املعارك نفر من املتالبني املتخصصني بتتبع عورات 
  األخر  وال يبالون إذا كان ما جيمعونذه صذاياا  أو إخواهنم من األحلا

غر صذايح  مث يدخلونذه يف مصذانع خاصذة جيذري فيهذا التغيذر والتبذدي   
 وختر  البضاعة وقد أصبات جاهلة للتصدير والتسويق.

يتلقذف األتبذذاع هذذه  األخبذار مث ينقلهذذا اجلمذذع عذذن اجلمذع حذذىت يعذذم أمرهذذا 
املضذذذاد يقذذذوم وهذذذد مماثذذذ   وقذذذد بذذذني عامذذذة النذذذاس وخاصذذذتهم  والطذذذرف 

يتفوقون علذ  خصذومهم إذا كذان املتخصصذون أكثذر مهذارة وخذاة  وهلذها 
يكثذر القيذ  والقذال  وتذلداد الشذكوك  وتتلذوث األجذوا  وكذ  أيتيذه حظذذه 

 من االهتامات.

وإذا افةضنا أن للخا أساسا  من الصاة فنن هذها األسذاس يهتذل بسذب  
قلونذه  وخلطهذم مذابني اخلذا وفهمهذم لذه طول سند   وسو  فهم الذهين ين

أو تعلذذيقهم عليذذه  وذلذذك ألن اخلذذا يذذرد مذذن خذذالل قصذذة طويلذذة يتذذداخ  
 فيها اخلا مع القصة كلها  ويتعهر عل  الناق  فص  هها عن ذاك.

كنت أصد  األخبار الي أمسعها من إخواين الثقات  وكانت طبيعذة هذه  
غذر أن الشذكوك بذدأت تذراودين األخبار متل  عل  اختاذ مواقف جديدة  

ألن أخبذار التجذذريح قذذد كثذرت  ومذذن جهذذة أخذر  فذذنن التجذذريح أييت بعذذد 
توثيق طوي   وبعد قيام عالقات وارتباطات مسذتقرة أ حذت للمجذروحني 
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احتالل مكان الصدارة يف العمذ  اإلسذالم   وكنذت أسذأل نفسذ  يف كذ  
 مرة 

لمذذذاذا اعتمذذذدت روايذذذة إذا كذذذان الشذذذيطان قذذذد نذذذلغ بذذذني إخذذذوة متاذذذابني ف
 طرف  وأمهلت حىت  رد مساع رأي الطرف اآلخر؟

إذن البد من التثبت  وبدأت بداعية معروف  كنت أمسع به رمحذه هللا وال 
أعرفذذذه  اختلذذذف هذذذها الداعيذذذة مذذذع إخوانذذذه  فمذذذا كذذذان مذذذن إخوانذذذه إال أن 
نظموا محلة دعائية ضد  ومما قالو   حصوله عل  أموال طائلة من زعما  

  اتصذذ  هبذذم  ووضذذع نفسذذه يف خذذدمتهم  وكانذذت مثذذ  هذذه  الشذذائعة عذذر 
تثذذذر حساسذذذية مفرطذذذة بذذذني الذذذدعاة  وأشذذذهد أبنذذذي صذذذدقت مذذذا قذذذالو  يف 
البدايذذذة  ولكذذذن نشذذذا، هذذذها األخ يف البلذذذد الذذذهي التجذذذأ إليذذذه دفعذذذي إى 
الباذذ  عذذن حقيقذذة مذذا قيذذ  عنذذه  فاتفقذذت مذذع صذذديق علذذ  إجنذذاز هذذه  

 عد فةة كافية ليادثي أبمور مههلة.املهمة... وعاد الصديق ب

قال الصديق  إن املرت  الشذهري القليذ  الذهي يتقاضذا  هذها الداعيذة ال 
يسذذد رمذذق عائلذذة كثذذرة العذذدد  وكانذذت زوجتذذه حتذذبس الولذذد الذذهي تغسذذ  
ثيابذذذه ألنذذذه ال ميلذذذك بذذذديال  هلذذذا  مث تلبسذذذه الثيذذذا  إاهذذذا  وكذذذان ر  هذذذه  

مبا قسذمه هللا لذه  ال يقبذ  الصذدقات وال  العائلة أبيا  عفيف النفس راضيا  
 حياول أن يشغ  أصاابه أبمور  اخلاصة.

داعيذذة معروفذذة كذذان هلذذا عالقذذات قويذذة مذذع العائلذذة  وكانذذت تسذذتغ  هذذه  
العالقذذات  فتقذذدم بعذذذض املسذذاعدات علذذذ  شذذك  هذذذداا للعائلذذة... أمذذذا 

وأان  االهتامذذات الذذي و جهذذت إليذذه فقذذد فنذذدها ورد عليهذذا ردودا  مقنعذذة...
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أعلذذذم أن إخوانذذذه الذذذهين اهتمذذذو  بشذذذىت االهتامذذذات كانذذذت أحذذذواهلم املاديذذذة 
 ميسورة بعض الش  .

تعجبذذت ممذذا يقذذال ومذذن واقذذع احلذذال  فقذذد كذذان اخلذذالف بذذني الطذذرفني يف 
مسألة تتص  مبرحلة من مراح  الدعوة  ومل يكن أحد منهم له اتصذاالت 

ومل يسذذلم أحذذد مذذنهم  مشذذبوهة  وكلهذذم انلذذه مذذن أذ  الطغذذاة مذذاال حيتمذذ  
مذذذذن السذذذذجن أو النفذذذذ   فذذذذال جيذذذذوز هلذذذذم أن حيبطذذذذوا أعمذذذذاهلم مبثذذذذ  هذذذذه  
االهتامذذذات وقذذذد تثبذذذتُّ مذذذن عشذذذرات اإلشذذذاعات الذذذي عصذذذفت ابلصذذذف 
اإلسالم   وشغلت الدعاة أبمور ما كان هلم أن يشتغلوا هبا  فتبذني ي أن 

أيضا  أن أكثرها ليس له أص   وبعضها جر  فيه حتريف شديد  وتبني ي 
اجلهذذذات الذذذي اخةقذذذت الصذذذف اإلسذذذالم  هلذذذا دور كبذذذر يف إفسذذذاد ذات 
البيذذت  وخروجذذا  مذذن هذذه  الفتنذذة أنصذذح ابتبذذاع القواعذذد التاليذذة  وعذذرض 
الشائعات واألخبار عليهذا  فلعذ  االلتذلام هبذا يسذاعد علذ  هتيلذة األجذوا  

 الصاحلة للاوار.

 أيهذذا الذذهين آمنذذوا اتقذذوا القاعذذدة األوى  حرمذذة الكذذه   قذذال تعذذاى  ))ا
 [119هللا وكونوا مع الصادقني(( ]التوبة/

وعذن عبذد هللا بذن مسذعود رضذ  هللا عنذه  قذال  قذال رسذول هللا صذل  هللا 
عليذذه وسذذلم  "علذذيكم ابلصذذد   فذذنن الصذذد  يهذذدي إى الذذا  وإن الذذا 
يهذذدي إى اجلنذذة  ومذذا يذذلال الرجذذ  يصذذد  ويتاذذر  الصذذد  حذذىت يكتذذ  

ديقا   وإاكذم والكذه  فذنن الكذه  يهذدي إى الفجذور  وإن عند هللا صذ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 208 

الفجور يهدي إى النار  وما يلال الرجذ  يكذه   ويتاذر  الكذه  حذىت 
 158يكت  عند هللا كهااب ".

والكذذه  عمذذ  ذمذذيم ومسذذتقبح حذذىت عنذذد الكفذذار يف القذذدمي واحلذذدي   
يقذول أبذذو سذفيان يف حديثذذه عذن هرقذذ  عنذدما سذذأله عذن رسذذول هللا صذذل  

 عليذذه وسذذلم  "فذذوهللا لذذوال احليذذا  مذذن أن أيثذذروا علذذ ف كذذهاب  لكذذهبت". هللا
  يقذذذذول احلذذذذافظ ابذذذذن حجذذذذر العسذذذذقالين يف شذذذذرحه هلذذذذها احلذذذذدي   159

"...وفيه دلي  عل  أهنم كانوا يستقباون الكه  إما ابألخه عن الشذرع 
السذذذابق أو ابلعذذذرف... وكذذذان واثقذذذا  مذذذنهم بعذذذدم التكذذذهي   لذذذو كذذذه   

عذه يف عذداوة النذيب   لكنذه تذرك ذلذك اسذتايا  وأنفذة مذن أن الشةاكهم م
 160يتادثوا بهلك بعد أن يرجعوا  فيصر عند سامع  ذلك كهااب ".

تنفر من الكه  وحتتقر الكذهابني  وقذد خيسذر  -اليوم  -واألمم الكافرة 
الذرئيس أو الذوزير مسذتقبله السياسذ  ألنذه كذه  أو ارتشذ  أو غذر ذلذذك 

مهذذا قذذوانينهم  ومذذن شذذدة حرصذذهم علذذ  سذذالمة أمذذور مذذن األمذذور الذذي حتر 
 دنياهم فقد اخةعوا جهازا  الختبار الكه .

أو يسذذذميه  -ألذذذيس مذذذن املخجذذذ  أن يفذذذةي الكذذذه  مذذذن يسذذذم  نفسذذذه 
داعيذذة  وهذذو الذذهي يعلذذم أبن الذذدعوة عبذذادة خالصذذة لوجذذه هللا   -النذذاس 

اذبني عنذد ويعلم أبن الكه  آية من آات النفا   ويعلم سو  عاقبة الك
 ر  العاملني.

                                                
 ة.  والبخاري يف كتا  األد   ومسلم يف كتا  الا والصل342و  1/384أخرجه أمحد   -  158
 أخرجه البخاري  كتا  اإلميان  جل  من حدي  روا  ابن عباس. -  159
 . 1/37فتح الباري  البايب احلليب  -  160
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ليعلم الغيورون علذ  ديذنهم أهنذم لذن ينتصذروا علذ  عذدوهم  إال إذا حتذروا 
الصذد  يف مجيذع أقذواهلم وأفعذاهلم  وأنشذأوا تالمذههتم علذ  ذلذك وأوقفذذوا 

 هه  احلر  اإلعالمية الظاملة.

القاعدة الثانية  حرمة إشاعة الفاحشة  قال تعذاى  ))إن الذهين حيبذون أن 
الفاحشذذة يف الذذهين آمنذوا هلذذم عذذها  ألذيم يف الذذدنيا واآلخذذرة  وهللا تشذيع 

 [ 19يعلم وأنتم ال تعلمون(( ]النور/ 

إن الذذهين حيبذذون إيذذها  املذذؤمنني  فرمذذوهنم مبختلذذف االهتامذذات  وي شذذيعون 
عنهم السذو  مذن القذول  ))هلذم عذها  ألذيم يف الذدنيا((  أي حذد القذهف 

لذذي تثبذذت صذذاة قذذوهلم وقذذد حذذبس عمذذر بذذن إذامل أيتذذوا ابألدلذذة الشذذرعية ا
 اخلطا  رض  هللا عنه احلطيلة عندما قال فيمن هجا  

 دع املكارم ال ترح  لبغيتها      واقعد فننك أنت الطاعم الكاس 

  ويف اآلخذذرة 161ألنذذه شذذبهه ابلنسذذا  يف أهنذذن ي طعمذذن و يسذذقني ويكسذذون 
 هلم العها  األليم.

عنهمذذا  عذذن النذذيب صذذل  هللا عليذذه  وعذذن عبذذد هللا بذذن عمذذرو رضذذ  هللا -
وسذذلم قذذال  "املسذذلم مذذن سذذلم املسذذلمون مذذن لسذذانه ويذذد   واملهذذاجر مذذن 

  162هجر ما هن  هللا عنه".

وعن أيب هريرة رض  هللا عنه عن النيب صل  هللا عليه وسذلم قذال  "ال  -
 163يسة عبد  عبدا  يف الدنيا إال سة  هللا يوم القيامة".

                                                
 . 12/184اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  -  161
 أخرجه البخاري  كتا  اإلميان  اب  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويد  -  162
 . 2590آلدا   رقم احلدي  أخرجه مسلم  كتا  الا والصلة وا -  163
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ي  مسذذلم يكذذون يف حذذق مذذن ارتكذذ  معصذذية  ومل والسذذة الذذوارد يف حذذد
 جياهر هبا.

عذذن دجذذني  كاتذذ  عقبذذة بذذن عذذامر  قذذال  قلذذت لعقبذذة إن لنذذا جذذراان   -
ذذر، فيأخذذهوهنم  فقذذال  ال تفعذذ   ولكذذن  يشذذربون اخلمذذر وأان داع هلذذم الشُّ
عظهم وهتددهم  قذال  ففعذ  فلذم ينتهذوا  قذال  فجذا   دجذني فقذال  إين 

أان داع هلم الشُّر،  فقال عقبة  وحيذك ال تفعذ   فذنين هنيتهم فلم ينتهوا و 
مسعذذذت رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم يقذذذول  "مذذذن سذذذة عذذذورة مذذذؤمن 

 164فكأمنا استاى مو ودة من قاها".

 ومن يتتبع عورات املسلمني يبتله هللا ج ف وعال مبن يتتبع عوراته. -

ؤذوا عبذاد هللا وال عن ثذوابن  عذن النذيب صذل  هللا عليذه وسذلم قذال  "ال تذ
تعروهم  وال تطلبوا عوراهتم فننه من طل  عورة أخيه املسذلم  طلذ  هللا 

 165عورته حىت يفضاه يف بيته".

 

القاعذذدة الثالثذذة  حرمذذة الغيبذذة  قذذال تعذذاى  ))وال تقذذف مذذا لذذيس لذذك بذذه 
علذذذم  إن السذذذمع  والبصذذذر  والفذذذؤاد كذذذذ  أوللذذذك كذذذان عنذذذه مسذذذذؤوال(( 

ى  ))وال يغت  بعضكم بعضا   أحي  أحدكم أن [ وقال تعا34]اإلسرا /
أيكذذذذذ  حلذذذذذم أخيذذذذذه ميتذذذذذا  فكرهتمذذذذذو   واتقذذذذذوا هللا إن هللا تذذذذذوا  رحذذذذذيم(( 

 [12]احلجرات/

                                                
 . 4/153أخرجه أمحد يف مسند    -  164
 . 5/279مسند اإلمام أمحد   -  165
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قال ابن األثر يف ]املث  السائر[   "فأما جع  الغيبة كأك  اإلنسان حلذم 
إنسان آخر مثله  فشديد املناسذبة جذدا   ألن الغيبذة إمنذا هذ  ذكذر مثالذ  

س ومتليذذق أعراضذذهم  ومتليذذق العذذرض مماثذذ  ألكذذ  اإلنسذذان حلذذم مذذن النذذا
يغتابه  ألن أك  اللام متليق علذ  احلقيقذة  وأمذا جعلذه كلاذم األخ فلمذا 
يف الغيبذذة مذذن الكراهيذذة  ألن العقذذ  والشذذرع  تمعذذان علذذ  اسذذتكراهها  
آمذران بةكهذا  والبعذذد عنهذا وملذذا كانذت كذهلك ج علذذت مبنللذة حلذذم األخ يف  

 166ته".كراه

وعن معاذ رض  هللا عنه قال  قلت ا رسول هللا أخاين بعم  ي دخلي  -
اجلنة ويباعدين من النار؟ فذهكر لذه رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم أمذورا  
منها قوله  "أال أخاك مبالك ذلك كله؟"  قلت  بل  ا رسول هللا  فأخه 

 ملؤاخذهون مبذذا بلسذانه وقذال  "كذذف عليذك هذها" قلذذت  ا رسذول هللا وإان
نذذذتكلم بذذذه؟ فقذذذال  "ثكلتذذذك أمذذذك  وهذذذ  يكذذذ  النذذذاس يف النذذذار علذذذ  

  167وجوههم إال حصائد ألسنتهم؟!".

وعرفف رسول هللا صل  هللا عليه وسلم الغيبة فقال  "أتذدرون مذا الغيبذة؟" 
قالوا  هللا ورسذوله أعلذم  قذال  "ذكذرك أخذاك مبذا يكذر " قيذ   أفرأيذت إن  

قذذال  "إن كذذان فيذذه مذذا تقذذول فقذذد اغتبتذذه  وإن مل كذذان يف أخذذ  مذذا أقذذول؟ 
 168يكن فيه ما تقول فقد هبته".

                                                
 . 5466حماسن التأوي   للقامس       -  166
 روا  الةمهي  وقال  حدي  حسن صايح. -  167
 لكه .. وهبته  أي افةيت عليه ا 2589/7أخرجه مسلم  كتا  الا والصلة واآلدا   احلدي  رقم   -  168
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وعن أنذس رضذ  هللا عنذه قذال  قذال رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم   -
"ملذذذذا ع ذذذذر  يب مذذذذررت بقذذذذوم هلذذذذم أظفذذذذار مذذذذن حنذذذذاس خيمشذذذذون وجذذذذوههم 
وصدورهم  فقلت  من هؤال  ا جاي ؟ قال  هؤال  الهين أيكلذون حلذوم 

 ...169س ويقعون يف أعراضهم".النا
 
 
 

 الوحدة اإلسالمية

 16اجلل  الثاين  احللقة 

 

 حنو كيان جديد

 

 حممد سرور زين العابدين 

 

 القاعدة الرابعة  ما يباح من الغيبة 

هنذذاك حذذاالت تبذذاح فيهذذا الغيبذذة  وقذذد مجعهذذا أحذذد العلمذذا  يف بيتذذني مذذن 
 الشعر 

 ومعّرف وحمّهرالقدح ليس بغيبة يف ستة           متظلم 

 170و اهر ابلفسق ملت سائ    ومن استعان عل  إزالة منكر

                                                
  وصذذذااه األلبذذذاين يف كتذذذا  صذذذايح سذذذنن أيب داود  4878أخرجذذذه أبذذذو داود  كتذذذا  األد   رقذذذم   -  169

 4082احلدي  رقم  
 . 4/370دلي  الفاحلني  دار الفكر -  170
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والهي يهمنا احلدي  عنه يف هها املوضع. النصذياة هلل ولكتابذه ولرسذوله 
 وألئمة املسلمني وعامتهم  والتاهير من الشرور ومضالت الفنت.

قال اإلمام النووي رمحه هللا  "اعلم أن الغيبة تباح لغذرض صذايح شذرع  
جذذرح  -وذكذذر منهذذا  - ميكذذن الوصذذول إليذذه إال هبذذا  وهذذو سذذتة أسذذبا  ال

اجملروحني من الرواة والشهود  وذلك جذائل إبمجذاع املسذلمني  بذ  واجذ  
 171للااجة.

وسرد الشوكاين أدلة تثبت صاة ما ذه  إليه النذووي مث قذال يف اخلامتذة  
ا تذذدل "واحلاصذذ ؛ أن كليذذات الشذذريعة وجلئياهتذذا وقواعذذدها وإمجذذاع أهلهذذ

أوضذذذذح داللذذذذة علذذذذ  أن هذذذذها القسذذذذم ]أي جذذذذرح اجملذذذذروحني مذذذذن الذذذذرواة 
والشهود[ الشذك وال ريذ  يف جذواز  بذ  يف وجذو  بعذض صذور   صذوان  
للشذذريعة  وذاب  عنهذذا ودفعذذا  ملذذا لذذيس منهذذا  وحفظذذا  لذذدما  العبذذاد وأمذذواهلم 
وأعراضذذهم. وهذذذها كلذذه داخذذذ  يف الضذذذرورات اخلمذذس املذذذهكورة يف علذذذم 

 172.األصول"

ومن اجملروحني الهين جي  التاهير منهم أئمة االبتداع الهين ينشطون يف 
نشر بدعهم  نق  ابن أيب الدنيا عذن غذر واحذد مذن أئمذة السذلف قذوهلم  
"ثذذالث كذذانوا ال يعذذدوهنن مذذن الغيبذذة  اإلمذذام اجلذذائر  واملبتذذدع  والفاسذذق 

 173اجملاهر بفسقه".

                                                
 .16/142  وصايح مسلم بشرح النووي 538راض الصاحلني  املكت  اإلسالم     -  171
 ز من الغيبة  للشوكاين.رفع الريبة فيما جيوز وما ال جيو  -  172
 . 148ذم الغيبة والنميمة  البن أيب الدنيا  دار االعتصام     -  173
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أليب  "ما تقول يف أصذاا  وعن عبد هللا بن أمحد بن حنب   قال  قلت 
احلذذدي  أيتذذون الشذذي  لعلذذه أن يكذذون مرجليذذا  أو شذذيعيا  أو فيذذه شذذ   مذذن 
خالف السنة أيسعي أن أسذكت عنذه أم أحذّهر منذه؟  فقذال أيب  إن كذان 

 174يدعو إى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها فقال  نعم  حيهر منه".

ومفذاخر األقذدمني مذن وهذ  مذن نفذائس تراثنذا   -وكت  اجلذرح والتعذدي  
 ليس فيها إال نقد رجال احلدي  أبمسائهم وأعماهلم. -علمائنا 

قال الههيب رمحذه هللا  "فذأعل  العبذارات يف الذرواة املقبذولني  ثبذت حجذة  
وثبت حافظ  وثقة متقن  وثقة ثقة  مث ثقة صذدو   وال أبس بذه  مث حملذه 

ي  حسذذن الصذذد   وجيذذد احلذذدي   وصذذاع احلذذدي   وشذذي  وسذذط  وشذذ
احلذذدي   وصذذدو  إن شذذا  هللا  وصذذويلح  وحنذذو ذلذذك. وأرد  عبذذارات 
اجلرح  دجال كها   أو وضاع يضع احلدي   مث متهم ابلكه   ومتفق 
علذذ  تركذذه  مث مذذةوك لذذيس بثقذذة  وسذذكتوا عنذذه  وذاهذذ  احلذذدي   وفيذذه 
نظذذذذر  وهالذذذذك  وسذذذذاقط  مث وا  مبذذذذرة  ولذذذذيس بشذذذذ    وضذذذذعيف جذذذذدا   

   وحنذذذو ذلذذذك  مث يضذذذعف  وفيذذذه ضذذذعف  وقذذذد ضذذذعيف وواو  وضذذذعفو 
ضعف  ليس ابلقوي  ليس حبجة  ليس بهاك  يعرف وينكذر  فيذه مقذال  
تكلذذم فيذذه  لذذني  سذذيئ احلفذذظ  ال حيذذتج بذذه  اختلذذف فيذذه  صذذدو  لكنذذه 
مبتذذدع  وحنذذو ذلذذك مذذن العبذذارات الذذي تذذدل بوضذذعها علذذ  إطذذراح الذذراوي 

أو علذ  جذواز أن حيذتج  ابألصالة  أو علذ  ضذعفه  أو علذ  التوقذف فيذه 
 175به مع لني ما فيه".

                                                
   دار الكت  احلديثة. 92الكفاية  للخطي  البغدادي     -  174
 . 1/4ميلان االعتدال  للههيب  دار الفكر -  175
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ويدخ  يف هها اإلطار نقد الكتا   وتصايح أخطائهم  قال ابذن رجذ  
احلنبل   "اعلم أن ذكر اإلنسان مبا يكر  حمرم إذا كان املقصود منذه  ذرد 
الهم والعي  والنق   فأما إن كان فيذه مصذلاة لعامذة املسذلمني  خاصذة 

ه حتصذذذي  تلذذك املصذذلاة فلذذيس مباذذرم بذذذ  لبعضذذهم  وكذذان املقصذذود منذذ
مندو  إليه. وقد قرر علما  احلدي  هها يف كتذبهم يف اجلذرح والتعذدي   
وذكروا الفر  بني جذرح الذرواة  وبذني الغيبذة وردوا علذ  مذن سذو  بينهمذا 

 من املتعبدين وغرهم ممن ال يتسع علمه.

مذذذن تقبذذذ  وال فذذذر  بذذذني الطعذذذن يف رواة حفذذذاظ احلذذذدي  وال التمييذذذل بذذذني 
روايتذذذه مذذذنهم ومذذذن ال تقبذذذ   وبذذذني تبيذذذني خطذذذأ مذذذن أخطذذذأ يف فهذذذم معذذذاين 
الكتا  والسنة وأتول شيلا  منها عل  غر أتويله  ومتسك مبا ال يتمسك 
به  لياهر من االقتدا  به فيما أخطأ فيه  وقد أمجذع العلمذا  علذ  جذواز 

 ذلك أيضا .

عية مذذن التفسذر  وشذذروح وهلذها جنذد كتذذبهم املصذنفة يف أنذذواع العلذوم الشذر 
احلذدي  والفقذه  واخذذتالف العلمذا  وغذر ذلذذك ممتللذة مذن املنذذاظرات ورد 
أقذذذوال مذذذن تضذذذعف أقوالذذذه مذذذن أئمذذذة السذذذلف واخللذذذف  مذذذن الصذذذاابة 

 والتابعني ومن بعدهم.

ومل يةك أحد من أه  العلم  وال ادفع  فيه طعنا  عل  مذن رد عليذه قولذه  
إال أن يكذذون امل صذذنِّف ممذذن تفاذذش يف الكذذالم  وال ذمذذا  وال نقصذذا   اللهذذم 

ويس   يف األد  يف العبارة فينكر عليه فااشته وإسا ته دون أص  رد  
وخمالفتذذذه  إقامذذذة للاجذذذج الشذذذرعية  واألدلذذذة املعتذذذاة  وسذذذب  ذلذذذك أن 
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علمذذا  الذذدين كلهذذم  معذذون علذذ  قصذذد إظهذذار احلذذق الذذهي بعذذ  هللا بذذه 
يكون الذدين كلذه هلل  وأن تكذون كلمتذه  رسوله صل  هللا عليه وسلم وألن

 176ه  العليا".

من هنا نعلم جواز بيان احنرافات املنارفني  وضالالت املبتدعني  وجه  
اجلذذذاهلني الذذذهين خيوضذذذون يف أمذذذور ليسذذذوا أهذذذال  هلذذذا....وجيوز أيضذذذا  بيذذذان 
أخطذذذذا  العلمذذذذا  واملذذذذؤلفني  فلذذذذو أن مجاعذذذذة مذذذذن اجلماعذذذذات اإلسذذذذالمية 

ت فيذذذه رأا   وبعذذذد قذذذرا ة هذذذها البيذذذان يف الصذذذاف أو أصذذذدرت بيذذذاان  رأ
غرها  وجد البعض فيه خمالفة واضاة لصريح القرآن أو صايح السذنة  
لوجذذ  علذذ  هذذها الذذبعض تصذذايح اخلطذذأ ونشذذر التصذذايح بطريقذذة مماثلذذة 
للطريقذذذة الذذذي نشذذذر فيهذذذا البيذذذان  وقذذذ  مثذذذ  ذلذذذك يف فتذذذاو  العلمذذذا   

ال يتعذذذذارض مذذذذذع املطالبذذذذة ابلوحذذذذذدة ومواقذذذذف القذذذذادة واللعمذذذذذا   وهذذذذها 
اإلسذذذالمية  واملطالبذذذة ابحلذذذوار كوسذذذيلة البذذذد منهذذذا مذذذن أجذذذ  حتقيذذذق هذذذه  

 الوحدة.

 وجي  عل  الراد أن يتقيد ابآلدا  الشرعية اآلتية 

أن يقذذذذرأ البيذذذذان قذذذذرا ة جيذذذذدة  ويتجذذذذاوز عذذذذن األخطذذذذا  اليسذذذذرة   - 1
 ويسكت عن األمور الي جيوز تعدد االجتهادات فيها.

إذا كذذان اخلطذذأ ممذذا ال ينبغذذ  السذذكوت عنذذه  فعلذذ  الذذراد أن يتذذهكر  - 2
حرمة ظلم املسلم ألخيه املسلم  وأن يكذون هدفذه تصذايح اخلطذأ ولذيس  
كس  عداوة من يرد عليه... هذها يف األسذلو  أمذا املضذمون فذال  ذال 

                                                
 الفر  بني النصياة والتعير  ابن رج  احلنبل  -  176
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للمجاملة فيه  فاحلق أحق أن يتبذع  والبذد مذن ذكذر األدلذة الشذرعية الذي 
 ا املردود عليه.خالفه

جيذذ  أن ال تتاذذول املسذذألة إى قضذذية كبذذرة تسذذتنفد طاقذذات طائفذذة  - 3
من املسلمني  وتشغلهم عن واجبات أكثذر أمهيذة وأعظذم نفعذا   فذنذا كذان 
املذذذذردود عليذذذذه )شذذذذيخا ( لذذذذه شذذذذهوذات كثذذذذرة ختذذذذالف مذذذذنهج السذذذذلف يف 

اآلرا   االسذتدالل  منهذذا. تقذذدمي رأيذذه علذذ  الذذدلي   وأقذذدم علذذ  مجذذع هذذها
الشذذذاذة يف كتذذذا  يتداولذذذه العامذذذة الذذذهين ال يعرفذذذون خطذذذورة مثذذذ  اآلرا   
فيكف  أن يتوى الرد عامل متمكن يبذني بطذالن آرا  الشذي  وهتافذت أدلتذه 
مث ينشر هها الذرد يف كتذا  مماثذ  لكتذا  املذردود عليذه... أمذا أن تصذدر 

زا  لشذهوذات عشرات الكت  املتشاهبة فهذها ممذا يعذد هذدرا  للوقذت  وإبذرا
الشذي  السذيما إذا كذذان الذراوين مذذن املغمذورين الذذهين يفتقذدون األسذذلو  
ومل يذذرزقهم هللا سذذذعة مذذذن العلذذذم  وغلبذذت علذذذ  ردودهذذذم الشذذذتائم وبذذذها ة 

 األلفاظ.

وإذا التلم الراد ابلضوابط الشذرعية  وجذ  علذ  املذردود عليذه أن يسذارع 
ة اجلميذذذع يف إى تصذذذايح خطلذذذه  مذذذع شذذذكر أخيذذذه علذذذ  نصذذذياته  وأسذذذو 

ذلذذذك السذذذابقون األلذذذون الذذذهين كذذذانوا يقولذذذون  رحذذذم هللا مذذذن أهذذذد  إيف 
 عيويب.. ويقولون أيضا   الرجوع إى احلق خر من التمادي يف الباط .

وخيتلف األسلو  إذا كان املردود عليه داعية من دعاة البدع والضذاللة  
عنذذا قبذذ  قليذذ  قذذول أو منافقذذا  يذذؤذي املذذؤمنني بقلمذذه وفعلذذه... وقذذد مذذرف م

الذههيب  إن أعلذ  عبذارات اجلذرح  "دجذال كذها "  ومذن عبذارات اجلذذرح 
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أيضا . فالن ]يهكر امسه[ أكه  الناس  وإليه املنتهذ  يف الكذه   وحنذن 
لسنا أكثر ورعا  وتقو  مذن علمذا  اجلذرح والتعذدي   أمذا املنذافقون فهنذاك 

ن صفات اآلخرين  أدلة كثرة من الكتا  والسنة عل  ذكر بعضهم  وبيا
ويف كتذذ  التوحيذذد شذذواهد وفذذرة علذذ  أمهيذذة بيذذان أمسذذا  املبتذذدعني وأمسذذا  
فرقهم... وقد خيلط من ال علم عند  بني طريقة الرد عل  هؤال  الضالني 

 املضلني  وطريقة الرد عل  إخواننا الهين
 اجتهدوا فأخطأوا.  

فيها صنفان مذن  ورغم وضوح هه  املسألة ]ما يباح من الغيبة[ فقد غاى
 الناس 

الصنف األول  ال تقع يد أحد هؤال  الناس عل  كتا  جديد حىت يقرأ  
علذذ  عجذذ   مث يسذذتخر  مذذا يظنذذه أخطذذا  ليذذهيعها بذذني النذذاس  أو يسذذارع 
إى أتليف كتا  يهاجم به امل ؤ لفف الهي قرأ  وحيّهر املسلمني مما ورد فيذه 

أحذد مذن أهذ  العلذم والفضذ  من احنرافات وشهوذات  وال يهكر أمذامهم 
إال وحتذذدثوا السذذذاعات الطذذذوال عذذذن عيوبذذه امللعومذذذة  دون أن ينسذذذبوا لذذذه 

 عمال  صاحلا  مهما كان قليال .

وهكذذذها يعذذذيش هذذذؤال  علذذذ  الغيبذذذة والنميمذذذة  ومذذذع ذلذذذك يتاذذذدثون عذذذن 
خمذذذاطر الغيبذذذة وآفاهتذذذا  لكذذذنهم يقولذذذون مذذذاال يفعلذذذون  ويتناقضذذذون فيمذذذا 

لقذذذد انتبذذذه علمذذذا  األمذذذة إى دوافذذذع سذذذلف   سذذذونيكتبذذذون ويفتذذذون ويدرِّ 
هؤال  الشتفامني املغتفابني  فساقوا الشواهد مذن الكتذا  والسذنة واإلمجذاع 
الي تؤكد حرمة الغيبة  وبينوا أن إابحذة الغيبذة ال تكذون إال بذدلي  واضذح 
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ال لبس فيه وال غموض  فعندما ذكر اإلمام النووي يف )اب  ما يباح مذن 
)... ومنها إذا رأ  متفقها  يةدد إى مبتدع  أو فاسذق أيخذه عنذه الغيبة(  

 -العلذذم  وخذذاف أن يتضذذرر املتفقذذه بذذهلك  فعليذذه نصذذياته ببيذذان حالذذه 
بشذذر، أن يقصذذد النصذذياة  وهذذها ممذذا يذ غحل ذذط  فيذذه. وقذذد  -أضذذاف قذذائال  

حيم  املتكلم بهلك احلسد  ويذ ل بِّس  عليه الشيطان ذلك  وخييذ  إليذه أنذه 
  ياة فليتفطن لهلك".نص

ويف رسذذالة )الفذذر  بذذني النصذذياة والتعيذذر(  أشذذار ابذذن رجذذ  احلنبلذذ  إى 
أمهية رد املقاالت الضعيفة  وتبيني ما فيها من أخطا   مث استدرك قذائال   
"وأما إذا كان مراد الراد بذهلك إظهذار عيذ  مذن رّد عليذه وتنقصذه وتبيذني 

رمذا   سذوا  كذان ردُّ  لذهلك يف جهله وقصذور  يف العلذم وحنذو ذلذك كذان حم
وجه مذن رد عليذه أو يف غيبتذه  وسذوا  كذان يف حياتذه أو بعذد مماتذه  وهذها 

 داخ  فيما ذمه هللا تعاى يف كتابه وتوعد عليه يف اهلمل واللمل".

الصنف الثاين  يتمسكون أبدلة حرمة الغيبذة  وإذا حذاول احملذاور إقنذاعهم 
منه بعذض مذا يقذول يف حذدود ضذيقة جذدا    مبسائ  جتوز فيها الغيبة  قبلوا

وحذذىت هذذها القليذذ  ال يذذرون إسذذقاطه علذذ  شذذيوخهم وقذذادهتم مهمذذا فعلذذوا 
وأخطأوا  ومن يفع  خالف ما يريذدون فهذو عنذدهم مذن الذهين يتطذاولون 

وهذذذذو مذذذذن دعذذذذاة الفرقذذذذة  -علذذذذ  العلمذذذذا  وأيكلذذذذون حلذذذذومهم املسذذذذمومة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 220 

اإلسذالم  وغذر ذلذك  واالختالف الهين يقذدمون خذدمات جليلذة ألعذدا 
  177من االهتامات الباطلة الي ال تنته .

أمذذا إذا كذذان النقذذد لغذذر قذذادهتم وشذذيوخهم  فيتذذهكرون أدلذذة مذذا يبذذاح مذذن 
الغيبذذذة  ويتاذذذدثون عذذذن وجذذذو  النصذذذح ألئمذذذة املسذذذلمني وعذذذامتهم  وال 
يهتمذذذون ابلتثبذذذت مذذذن األخبذذذار إذا جذذذا  هذذذها النقذذذد مذذذن جهذذذة شذذذيوخهم 

  178ت وألقواهلم وأفعاهلم ش   من القدسية عندهم.وقادهتم  ألهنم ثقا

 القاعدة اخلامسة  وجو  التثبت     

جيذذذ  أن يتثبذذذت املسذذذلم مذذذن األخبذذذار الذذذي يسذذذمعها  وحيقذذذق يف سذذذندها 
ومتنهذذا  ويذذرد كذذ  خذذا ظذذاهر عنذذد  بطالنذذه  وعليذذه أن ينتبذذه إى مسذذألة 

لنذذاس ال شذذديدة اخلطذذورة  وذلذذك أن الكذذهابني الذذدهاة يعرفذذون أن أكثذذر ا
يصدقوهنم  وهلها فهم يتقربون من أه  التقو  والورع إذا كان هؤال  مذن 
البسذذذطا  املغفلذذذذني  وحيذذذدثوهنم مبذذذذا حيرصذذذون علذذذذ  إشذذذاعته بذذذذني النذذذذاس  
وحسذذبهم أن ينقذذ  املغفلذذون األتقيذذا  بعذذض مذذا يسذذمعون  والنذذاس يف هذذه  

 احلالة يسمعون أخبارا  من رجال مشهوٍد هلم ابلورع والصالح.

                                                
حتذذت عنذذوان  " مذذا يبذذاح مذذن الغيبذذة" تلخذذي  حملاضذذرة كنذذت ألقيتهذذا قبذذ  سذذنوات طويلذذة  هذذها الذذهي كتببذذه -  177

ومسيتهذذا  " احلذذد الفاصذذ  بذذني النقذذد والتجذذريح" .. ويف لقذذا  ي مذذع شذذا  حتذذدثت معذذه عذذن شذذدته يف نقذذد الذذذدعاة 
 واجلماعات اإلسالمية مث أعطيته شريط احملاضرة لعله يستفيد منه.

الشذا  اطلعذت علذ  كتذا  لذه وقذد أفذرغ حماضذريت فيذه  فتعجبذت مذن وقاحتذه وإقدامذذه  وبعذد أشذهر مذن لقذائ  هبذها
علذذ  مثذذ  هذذه  األعمذذال الشذذنيعة  مث اشذذتهر فيمذذا بعذذد بسذذرقاته  وفضذذاه غذذري ولذذوال أن يتهمذذي أحذذد ابلنقذذ  عنذذه 

 دون اإلشارة لهلك ملا أشرت إى هه  احلادثة.
راجع احللقات املاضية من هها البا   وكتايب  " ق  هذو مذن من شا  املليد عن أحوال ههين الصنفني  فل - 178

 عند انفسكم".
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ن الكذذه  أن حيذذدث املذذر  بكذذ  مذذا يسذذمع  وال ي عفيذذه مذذن املسذذؤولية ومذذ
قولذذه  مسعذذت كذذها وكذذها  وال أدري نصذذيبه مذذن الصذذاة  قذذال رسذذول هللا 

ويف  179صل  هللا عليه وسلم  "كف  ابملر  كهاب  أن حيدث بك  ما مسع".
  180رواية أخر   "كف  ابملر  إملا  أن حيدث بك  ما مسع".

 181 عليه وسلم  "بلس مطية الرج  ]زعموا[".وقال رسول هللا صل  هللا

وقال اخلطايب  "وإمنا يقال ]زعموا[ يف حدي  ال سند له  وال ثذ بحت  فيذه  
وإمنا هو شذ   حيكذ  علذ  األلسذن علذ  سذبي  الذبالغ  فذهمف النذيب صذل  
هللا عليذذذه وسذذذلم مذذذن احلذذذدي  مذذذا كذذذان هذذذها سذذذبيله  وأمذذذر ابلتثبذذذت منذذذه 

لك  فال يرويه حىت يكون معذلا  إى ثبذت  ومذروا  والتوثيق ملا حيكيه من ذ
 182عن ثقة".

 ونصياي للدعاة أن يرفعوا شعار احلهر يف مسألتني مهمتني 

املسألة األوى  جي  أال يغة املستمع بفصاحة انق  اخلذا  وقذوة عرضذه  
وحسن حبكه للرواية فقذد يكذون مذبطال   وخصذمه حمقذا  رغذم سذو  عرضذه 

ل صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  "إنكذذم ختتصذذمون إي  ولعذذ  وردا ة أسذذلوبه  قذذا
بعضكم أحلن حبجته مذن بعذض  فأقضذ  لذه علذ  حنذو ممذا أمسذع منذه  فمذن 

                                                
 .1/10روا  مسلم  انظر راض الصاحلني  اب  احل  عل  التثبت فيما يقوله وحيكيه  وصايح مسلم  -  179
  وصذذذااه األلبذذذاين يف صذذذايح سذذذنن أيب داود  احلذذذدي  رقذذذم  4992أخرجذذذه أبذذذو داود  احلذذذدي  رقذذذم  -  180

4177. 
 .4157  والتصجيج 4972املصدر السابق  احلدي  رقم   -  181
 .5/254املصدر السابق  احلاشية  -  182
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قطعذذت لذذه مذذن حذذق أخيذذه شذذيلا  فذذال أيخذذه   فنمنذذا أقطذذع لذذه بذذه قطعذذة مذذن 
 183النار".

املسذذذذذألة الثانيذذذذذة  يسذذذذذتغ  نفذذذذذر مذذذذذن التالميذذذذذه مسعذذذذذة شذذذذذيوخهم الطيبذذذذذة  
رحذذاهلم  وحيرصذذون علذذ  احلصذذول علذذ  تلكيذذات فيصذذاحبوهنم يف حلهذذم وت

مكتوبذذة مذذنهم  فذذنذا أراد أحذذد التالمذذهة النيذذ  مذذن أحذذد خصذذومه  تسذذرب  
بلباس الورع والصد  واألمانذة  مث مشذ  بذني أنصذار الشذي  وحمبيذه حمذهرا  
مذذن هذذها املبتذذدع الضذذال  زاعمذذا  أنذذه ال يريذذد مذذن ورا  ذلذذك مصذذلاة وال 

لذذه هذذو قذذول للشذذي  أيضذذا   ولكذذن املصذذلاة منفعذذة  مشذذرا  إى أن مذذا يقو 
تقتض  أن ال ينق  ذلك عن الشي   ورمبا كان التلميه صذادقا  فيمذا قالذه 
عن شيخه  ألنه أوغر صدر الشي  ضد خصمه  والشذي  ال يذدري سذو  
مقاصد تلميه   ورمبا أصبح الشذي  الطيذ  يف يذوم مذن األام ضذاية مذن 

 ضااا هها احملتال.

حيدث داخذ  بعذض اجلماعذات اإلسذالمية مذن مواقذف وأسوأ من ذلك ما 
ختذذالف مذذدلول قولذذه تعذذاى  ))ا أيهذذا الذذهين آمنذذوا إن جذذا كم فاسذذق بنبذذأ 
فتبينذذذذوا أن تصذذذذيبوا قومذذذذا  وهالذذذذة فتصذذذذباوا علذذذذ  مذذذذا فعلذذذذتم اندمذذذذني(( 

[ وخالصذذذة ذلذذذك أن أكثذذذر املنتسذذذبني إى هذذذه  اجلماعذذذات 6]احلجذذذرات/
ل ميث  اجلماعة متثيال  كامال   ومن جهذة يعتقدون أن ك  قول يقوله املسؤو 

اثنيذة فالبذذد وأن يسذذبق هذذها القذذول دراسذذة شذذاملة وافيذذة... ومسذذؤول هذذها 
 شأنه البد من طاعته واالستجابة ألوامر .

                                                
 أخرجه مسلم  كتا  األقضية اب  أن حكم احلاكم ال يغر الباطن. -  183
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يسذتغ  املسذؤول هذه  الثغذرات يف أنظمذة مجاعتذه الداخليذة عنذدما ينشذ  
املسذؤولني  خالف بينذه وبذني أحذد أعضذا  اجلماعذة  فينفذرد مبذن يريذد مذن 

وحيدثهم بك  ما متليذه عليذه أهذوا    مث يطلذ  مذنهم كتمذان مذا قالذه هلذم  
ألنه خيشذ  الفتنذة  ويعمذ  كذ  مذا يف وسذعه مذن أجذ  إصذالح هذها األخ  

 وإ حة اجملال أمامه ليةاجع عما اقةفه من أخطا .

يلمس الطرف اآلخر تغرا  يف موقف إخوانه منه  ويعجل عن فهم أسبا  
تغذذذذر ألنذذذذه ال يتوقذذذذع مذذذذن أخيذذذذه املسذذذذؤول اللجذذذذو  إى مثذذذذ  هذذذذه  هذذذذها ال

األسذذالي  امللتويذذة  ولكنذذه جيذذد نفسذذه يف هنايذذة املطذذاف معذذلوال  عذذن أحذذ  
الناس إليه الهين مل يتبينوا احلق من الصوا   واكتفوا بسذماع وجهذة نظذر 

 واحدة  وقد يكون صاحبها ظاملا  متعسفا .

ة رفذض هذه  االحنرافذات  وال جيذوز إن الواج  الشذرع  حيذتم علذ  الذدعا
االحتجذذذا  أبنظمذذذة األحذذذلا  واجلماعذذذات علذذذ  أحكذذذام اإلسذذذالم وآدابذذذه 
الثابتة  فاملسؤول بشر خيطئ ويصذي   وال طاعذة ملخلذو  ]ولذو كذان وي 
أمر املسلمني[ يف معصية اخلالق  ومذن حذق الطذرف الثذاين أن يبذني موقفذه 

ز للمسذؤول أن حيكذم فيهذا  إلخوانه  وإذا كانذت القضذية شخصذية ال جيذو 
ويف مجيذذع املقذذاييس ال يصذذح للمسذذؤول اسذذتغالل األنظمذذة الداخليذذة مذذن 

 أج  إيها  إخوانه.

 القاعدة السادسة  قول الدعاة بعضهم يف بعض 

الشذذتائم واالهتامذذات املتبادلذذة بذذني طذذال  العلذذم مذذن أهذذم أسذذبا  إشذذاعة 
ق الوحذذذذدة الفاحشذذذذة بذذذذني الذذذذهين آمنذذذذوا  ومذذذذن أشذذذذد املعوقذذذذات يف طريذذذذ
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اإلسالمية  وذلك ألن املسلمني يصباون شيعا  وأحلااب   وكذ  يذود إحلذا  
ال جيذوز قبذول  -ويستطر األتباع غضبا  عندما يقال هلم  -اهللمية خبصمه 

قذذول قذذادة الذذدعوة بعضذذهم يف بعذذض  ويقذذول قذذائلهم. كيذذف تطلبذذون منذذا 
بعذذذض مذذذا احذذذةام العلمذذذا  وتذذذوقرهم  مث تطلبذذذون منذذذا عذذذدم تصذذذديقهم يف 

يقولذون؟. واجلذذوا  علذذ  ذلذذك  إن هذذه  القضذية ليسذذت مذذن األمذذور الذذي 
استجدت يف هها العصر  لقد كانت معروفة أام الصاابة والتابعني ومذن 
تذذذبعهم مذذذن رجذذذال خذذذر القذذذرون  واختذذذهوا حياهلذذذا املوقذذذف الذذذهي يسذذذتاق 

 االقتدا  به  وخنتار فيما يل  مثاال  واحدا  عل  ذلك.

ك أن ابذن إسذاا  قذال  "هذاتوا حذدي  مالذك فذأان طبيذ  بلغ اإلمام مال
وما ابن إساا ؟ إمنا هو دجال من الدجاجلذة  حنذن    بعلله  فقال مالك

 أن الدجال ال يدخ  املدينة". -وهللا أعلم  -أخرجنا  من املدينة يشر 

"وذكر العلما  أسذبااب  أخذر  للعذداوة بذني مالذك بذن أنذس وابذن إسذاا   
ا  كان ي تهم ابلتشيع وينس  إى القذدر  ومنهذا أن ابذن منها أن ابن إسا

 إساا  كان يطعن بنس  اإلمام مالك".

فهذذ  كذذان ابذذن إسذذاا  دجذذاال  مذذن الدجاجلذذة كمذذا وصذذفه اإلمذذام مالذذك  
وهذذ  كذذان مالذذك  روحذذا  يف حديثذذه عذذن رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  

 ؟كما نعته ابن إساا  وابن أيب ذ ي  وغرمها من أقرانه

فند أئمة اجلرح والتعدي  االهتامات الي ن سبت إى مالذك وابذن إسذاا   
وبينوا هتافتها  وأعرضوا عن كالم األقران بعضهم يف بعض إذا كان حلسد 

 أو خصومة.
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قال الههيب  "كالم األقران بعضهم يف بعض ال يعبذأ بذه ال سذيما إذا الح 
 ومذذا علمذذت أن لذذك أنذذه لعذذداوة أو حلسذذد ال ينجذذو منذذه إال مذذن عصذذم هللا

عصذذرا  مذذن األعصذذار سذذلم أهلذذه مذذن ذلذذك سذذو  األنبيذذا  والصذذديقني ولذذو 
 شلت لسردت من ذلك كراريس".

وقال ابن عبد الا بعد ذكر  ألقوال العلما  الي يذدافعون هبذا عذن اإلمذام 
مالك  "وقد برأ هللا عل وج  مالكا  عما قذالو  وكذان إن شذا  هللا عنذد هللا 

مذن تكلذم يف مالذك والشذافع  ونظرائهمذا مذن األئمذة إال   وجيها   ومذا مثذ 
 كما قال األعش  

 كناطح صخرة يوما  ليوهنها   فلم يضرها وأوه  قرنه الوع "!

أمذذا ابذذن إسذذاا  فاسذذبنا قذذول الشذذافع   مذذن أراد أن يتباذذر يف املغذذازي 
فهو عيال عل  ابن إساا . وقول شعبة بن احلجا . لو كذان ي سذلطان 

 إساا  عل  احملدثني.ألّمرت ابن 

وبعد أن سرد عالمذة املغذر  ابذن عبذد الذا أمثلذة كثذرة مشذاهبة ملذا حذدث 
بني مالذك وابذن إسذاا   عقذ  قذائال   "فمذن أراد أن يقبذ  قذول العلمذا  
الثقات األئمة األثبات بعضهم يف بعض  فليقب  قول من ذكذران قولذه مذن 

  فذذنن فعذذ  ذلذذك الصذذاابة رضذذوان هللا علذذيهم أمجعذذني بعضذذهم يف بعذذض
ضذذ ف ضذذالال  بعيذذدا  وخسذذر خسذذراان  مبينذذا . وكذذهلك إن قبذذ  يف سذذعيد بذذن 
املسذذي  قذذول عكرمذذة  ويف الشذذعيب والنخعذذ  وأهذذ  احلجذذاز وأهذذ  مكذذة 
وأه  الكوفة وأه  الشذام علذ  اجلملذة. ويف مالذك والشذافع  وسذائر مذن 

لذذن ذكذذران يف هذذها البذذا  مذذا ذكذذران عذذن بعضذذهم يف بعذذض  فذذنن مل يفعذذ  و 
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يفعذذذ  إن هذذذدا  هللا وأهلمذذذه رشذذذد  فليقذذذف عنذذذدما شذذذرطنا يف أن ال يقبذذذ  
فذذيمن صذذات عدالتذذه وعلمذذت ابلعلذذم عنايتذذه وسذذلم مذذن الكبذذائر  ولذذلم 

فهذها ال يقبذ  فيذه  -املرو ة والتعاون  وكان خر  غالبا  وشذر  أقذ  عملذه 
فهذها هذو احلذق الذهي ال يصذح غذر  إن شذا   -قول قائ  ال برهان له به 

 184".هللا

أجذذ  هذذها هذذو احلذذق الذذهي ال يصذذذح غذذر   ولذذن يرقذذ  الذذدعاة اليذذذوم إى 
 -ولو كان قائله داعية  -مستو  الصاابة والتابعني  ولو قبلنا ك  قول 

لوجذذذذذ  علينذذذذذا تصذذذذذديق مذذذذذا يقولذذذذذه أعذذذذذدا ان عذذذذذن العلمذذذذذا  واجلماعذذذذذات 
 اإلسالمية  فلنتق هللا يف خرة أه  عصران...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .88. و كتا  دراسات يف السرة  للمؤلف   2/162جامع بيان العلم وفضله  البن عبد الا  -  184
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 ميةالوحدة اإلسال
 17احللقة  -اجلل  الثاين 

 حنو كيان جديد

 حممد سرور زين العابدين
 
 

يف غمذذذذرة وقذذذذوع قتذذذذال مسذذذذلح بذذذذني  موعذذذذة إسذذذذالمية  وطغذذذذاة حاقذذذذدين 
معتدين  قت  شذي  مذن الشذيوخ املعذروفني بتعذاوهنم مذع الطغذاة احلذاكمني  
وكيدهم املوجه ضد الدعاة واجلماعات اإلسالمية بشك  عام  واستغلت 

ة هذذها احلذذدث لتؤلذذ  الذذرأي العذذام ضذذد أعذذدائها  وتذذوهم الشذذيوخ  السذذلط
كلهذذذذم أبهنذذذذم مسذذذذتهدفون مذذذذن قبذذذذ  هذذذذه  اجملموعذذذذة الذذذذي اهتمتهذذذذا بقتذذذذ  

 185الشي .
كذذذان مذذذن املتوقذذذع أن يبقذذذ  هذذذها احلذذذدث يف حذذذدود  الطبيعيذذذة ومذذذن غذذذر 
مضذذذاعفات  لذذذوال خذذذالف هذذذه  اجملموعذذذة مذذذع مجاعذذذة كذذذان جذذذل ا  منهذذذا مث 

تبنيهذذا املواجهذذة املسذذلاة مذذع النظذذام.. ومذذن بذذني انفصذذلت عنهذذا بسذذب  
االهتامات املتبادلة بني الطرفني زعم اجلماعة أبهنا تلقت هتديذدا  مذن قيذادة 

                                                
 ت يف طريق احلوار.انظر مقدمة عقبا -  185
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اجملموعذذة بقتذذ  نفذذر مذذنهم إذا اسذذتمروا يف حذذوارهم مذذع السذذلطة  وإن أمذذرا  
صذذدر بقتذذ  الوسذذيط بيذذنهم وبذذني النظذذام  والذذهي كذذان ابألمذذس شخصذذية 

 ماعة مث ختل  عنها وعن العم  اإلسالم  كله.قيادية يف هه  اجل
يف أحد لقا ايت احملدودة مع قائد هه  اجملموعة سألته عن مذد  صذاة مذا 
يقولذذذذه إخذذذذوان األمذذذذذس  فضذذذذاك طذذذذويال  مث قذذذذذال  كنذذذذا نعلذذذذم أن هذذذذذه  
التهديدات ختيفهم  وتدفعهم إى قطع حوارهم مذع السذلطة  ولذيس واردا  

سذ  يقذول  ليسذت هذه  هذ  املذرة األوى عندان قت  أحد مذنهم... مث اسة 
الذذي هنذذددهم فيةاجعذذون  فذذهات مذذرة كنذذا نعلذذم أهنذذم سذذيعقدون اجتماعذذا  
مهما  كما كنا نعلم املكان واللمان  وبينما كانوا مسذتغرقني يف اجتمذاعهم 
اقتامت املنلل  موعة مسلاة مذن أفذرادان ترتذدي لبذاس رجذال األمذن.. 

أن يفهمذذوا أبننذذا جذذادون يف تنفيذذه هذذه  اخل  ومذذع ذلذذك فنننذذا حنذذر  علذذ  
 التهديدات!.

صذذدمتي إجابذذة األخ علذذ  سذذؤاي  فقذذد كنذذت أعتقذذد أن الروايذذة ملفقذذة ال 
 أص  هلا  وصدمتي أيضا  ضاكاته 

أجيوز التهديد ابلقت  إذا اختلفت االجتهادات؟  ومذن مث أجيذوز أن يكذون 
ومذذا الضذذمان  هذذها التهديذذد ملاحذذا ؟ أو أن يكذذون القصذذد منذذه التخويذذف؟

 لعدم تنفيه هه  التهديدات؟.
جذذا  اجلذذوا  علذذ  هذذه  األسذذللة بعذذد حذذواي عذذام واحذذد  كانذذت عالقذذات 
الطذذرفني خاللذذه قذذد مذذرت مبراحذذ  شذذديدة التقلذذ  والتنذذاقض  فقذذد عذذادوا 
مجاعذذذة واحذذذدة بعذذذد العذذذداوة والتهديذذذد ابلقتذذذ  ]انظذذذر مقدمذذذة عقبذذذات يف 
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قواعذد كذانوا يتبذادلون فيهذا الثنذا  طريق احلوار[  ونظم الطرفذان زارات لل
واالحةام  وكان التالمهة بشك  خا  يشيدون بدور شذيوخهم اجمليذد يف 
الةبيذذذة والبنذذذا .. وبعذذذد مضذذذ  أشذذذهر قليلذذذة بذذذدأ التالمذذذهة يتاذذذدثون عذذذن 
مذذؤامرات  يذذدبرها الشذذيوخ يف اخلفذذا   والشذذيوخ ينكذذرون ذلذذك  وحيذذاولون 

 مهة.سا  ما بق  من البسا، حتت أقدام التال
وتفجذذذر اخلذذذالف بعذذذدما أعلذذذن رمسيذذذا  عذذذن حتذذذالف الشذذذيوخ مذذذع األحذذذلا  
العلمانيذة  ومذذن قبذ  فقذذد جنذح الشذذيوخ بذدهائهم ابحتذذوا  عذدد مذذن قيذذادة 
اجملموعذذة وأفرادهذذا  وهذذم الذذهين ربذذوهم ويعرفذذون جيذذدا  مذذواطن الضذذذعف 

 عندهم.
  هه  املرة كان اخلالف أعنذف مذن املذرات السذابقة  وحكذم التالمذهة علذ

شذيوخهم ابلذردة  وراحذوا جيمعذون أقذواال  شذاذة ويقذدموهنا علذ  أهنذا فتذذو  
وأدلذذة  وعقوبذذة املرتذذد القتذذ   وكنذذت أنصذذح مذذن ألقذذا  مذذنهم ابلعذذدول عذذن 

 هه  األقوال الشاذة واملواقف املتشنجة.
كذذان مذذذن بذذذني الذذهين التقيذذذت هبذذذم مذذذنهم قائذذد هذذذه  اجملموعذذذة  ويف بدايذذذة 

ت أنذك ال تقذول بذردة هذؤال  الذهين حتذالفوا مذع جلستنا ابدرين قائال   مسعذ
 العلمانيني.

قلذذت  إنذذي أسذذتنكر حتذذالفهم مذذع العلمذذانيني كمذذا أسذذتنكر احلكذذم علذذيهم 
ابلردة.. وكان البد من الدخول معذه بنقذاال طويذ   وكذان واضذاا  عنذدي 
أنه ال يتكلم عن معرفة ودراية  غر أن انطباع  عنذه يف جلسذايت معذه أنذه  

ودودا  حيسذذذن االسذذذتماع.. وبينمذذذا كنذذذت أفنذذذد شذذذبهاهتم وأرد كذذذان مهذذذهاب  
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عليهذذذا  ذكذذذرت أقذذذوال بعذذذض األئمذذذة يف قتذذذ   رك الصذذذالة حذذذدا  ال ردة  
 وأحس  أنه ألول مرة يسمع هها احلكم  فضاك وقال 

سذذيدي  نقذذتلهم حذذدا !!  وهكذذها فقذذد عذذادت نغمذذة التهديذذد ابلقتذذ  ومعذذه 
املواقذف احلامسذة هذها الكيذان  فتو  ابلردة واملذرو  عذن الذدين  وعاجلذت

اهلليذذ  املتذذداع  فذذال التاذذالف جنذذح وال تنفيذذه احلكذذم بقتذذ  املرتذذد قذذد م  
وعل  نقيض ذلك فقد جنح الطاغوت يف حتقيق أهدافذه اإلجراميذة اخلبيثذة 

املذذذار إلجهذذذاض جتربذذذة إسذذذالمية  -بسذذذو  أعمالنذذذا ومواقفنذذذا  -وأعطينذذذا  
 عمرها أكثر من نصف قرن.

ول  إن الشذيوخ كذذانوا أول مذذن اسذتخدم اإلرهذذا  الفكذذري ولإلنصذاف أقذذ
  فعنذذدما كذذان -أعضذذا  اجملموعذذة  -واإلعالمذذ  يف تعذذاملهم مذذع التالمذذهة 

التالمهة يطرحون تسا الت يذرون أهنذا مهمذة  ويباثذون عذن أجوبذة مقنعذة 
تليذذذذذ  الشذذذذذكوك الذذذذذي تذذذذذراودهم  كذذذذذانوا يقذذذذذابلون ابإلعذذذذذراض والتهديذذذذذد 

أد  إى زادة الشكوك وتفاقم اخلالفات  وأخذرا   والتشكيك ابلنواا  مما
صذدرت األوامذر بفصذ  مذن أمسذوهم ابملشذاغبني الفوضذويني  ومقذاطعتهم  

 وإطال  اإلشاعات ضدهم.
وخاصذذة  -اسذذتجا  أعضذذا  اجلماعذذة ألوامذذر املقاطعذذة  وانصذذرف الكثذذر 

إى ترويج اإلشاعات الي ال يصذح معظمهذا. وأحذس التالمذهة  -األقران 
لذذذة مذذذا كذذذانوا يتوقعوهنذذذا  وفقذذذدوا الثقذذذة بقذذذادة وشذذذيوخ كذذذانوا ابألمذذذس بعل 

يقدروهنم أشد التقدير  وحيبوهنم حبا  مجا   ويفدوهنم ابألنفذس  واألمذوال  
ويضعوهنم يف مرات  أصاا  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم... وعنذدما 
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تعذهر تص  األمور إى هها املستو  يتعذهر العذودة إى أام الصذفا   كمذا ي
 اسةداد الثقة مهما ب هل من جهود وحماوالت 

 مث  اللجا  كسرها ال جيا  إن القلو  إذا تنافر ودها
وزادت األمذذذور تعقيذذذدا  بعذذذد صذذذدور قذذذرارين  قذذذرار حبمذذذ  السذذذالح اختهتذذذه 

  186اجملموعذذة ضذذد السذذلطة الذذي قتلذذت شذذيخهم رمحذذه هللا بطريقذذة دنيلذذة 
مذذن  -ماعذذة  وكذذان صذذائبا  سذذليما  وقذذرار منذذاقض للقذذرار األول اختهتذذه اجل

لذذوال محذذالت التشذذنيع الذذي رافقتذذه... وملذذا رأ  أصذذاا   -وجهذذة نظذذري 
هذذها القذذرار أن شذذباهبم بذذدأوا يتخلذذون عذذنهم  وينضذذمون إى اجملموعذذة الذذي 
نفهت عددا  من العمليات الناجاة الي أوقعت الرع  ابلسلطة  اختذهوا 

ا كانذذت هذذه  املسذذألة هذذ  سذذب  قذذرارا  إبعذذالن اجلهذذاد ضذذد السذذلطة  وإذ
طذذردهم إلخذذواهنم وأبنذذائهم أعضذذا  اجملموعذذة  فذذالقرار اجلديذذد يعذذي وحذذدة 
الصف  وإعطا  القذوس ابريهذا  غذر أن شذيلا  مذن هذها مل حيذدث  وقامذت 
اجلماعة بتنفيه  موعة مذن العمليذات الفاشذلة  ونشذطت إعالميذا  يف هذها 

يشذذذد عضذذذدهم  ويقذذذدم املضذذذمار  ووجذذذدوا يف اخلذذذار  مذذذن يسذذذاعدهم و 
 املساعدات السخية هلم.

أما اجملموعة فكانت تفتقد اإلعالم الهي تبني مذن خاللذه حقيقذة مذا جيذري 
علذذذ  أرض املعركذذذة  وأكثذذذر النذذذاس يف اخلذذذار  صذذذدقوا أبن اجلماعذذذة هذذذ  
املسذذؤولة عذذن مجيذذع العمليذذات الذذي حتذذدث  وآمنذذوا أبن األمذذوال جيذذ  أن 

ممارسذة الضذغط علذ  شذبا  متذردوا علذ   تدفع إليهذا وحذدها  ومذن املفيذد

                                                
 انظر مساجد الضرار  كيف حنصن الصف اإلسالم  من املنافقني؟ -  186
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شيوخهم من أج  إرغامهم عل  العودة إى الصف الهي ينبغ  أن يتوحد 
 املسلمون من خالله.

وهذذذها مذذذن غذذذر شذذذك كلذذذه مذذذن أولذذذه إى آخذذذر  إرهذذذا  واسذذذتبداد وقهذذذر 
فالشذذبا  يف ظذذ  هذذذه  األجذذوا  اخلانقذذذة احملمومذذة مذذا عذذذادوا يفرقذذون بذذذني 

خذوان األمذس  السذيما وأن حجذ  األمذوال حقذق السلطة الغامشة  وبني إ
مذذذا عجذذذل عنذذذه الطغذذذاة الظذذذاملون  فالعمليذذذات توقفذذذت  واجلماعذذذة مل تقذذذم 
 بواجبها  وليست قادرة عل  ذلك لو أرادت  واألمور تسر حنو اهلاوية.

* * * 
لو كان هها املثال فريدا  من نوعذه يف سذاحة العمذ  اإلسذالم   ملذا أولينذا  

ول إى سلسذذلة متصذذلة مذذن األحذذداث تتضذذخم مذذع مذذرور عنايتنذذا  لكنذذه حتذذ
اللمن  فه  مثال  يف الثمانينيات والتسعينيات أضذعاف مذا كانذت عليذه يف 
السبعينيات والستينيات  ومن جهة اثنية فاإلرها  الفظيع الذهي يعاملنذا 
بذه الطغذاة جيذ  أن ال ينسذينا مشذكالتنا وضذرورة الباذ  عذن حذ  هلذا... 

 ني لنا حجم هه  القضية واألمثلة اآلتية تب
 املثال األول 

يقذذول كتذذا  مجاعذذة اإلخذذوان املسذذلمني الذذهين شذذاركوا يف حتمذذ  مسذذؤولية 
 قيادة اجلماعة يف األربعينيات وأوائ  اخلمسينيات 

"أنشأ الشي  حسن البنا رمحه هللا جهازا  عسكرا  داخ  اإلخوان ]النظام 
لسذذطني وبقيذذة بلذذدان اخلذذا [  مذذن أجذذ  مقاومذذة االسذذتعمار يف مصذذر وف

 املسلمني الي تلن حتت وطأة االستعمار".
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ومل يبق هها اجلهاز كما أراد البنا  فبعض القذائمني عليذه اسذتقلوا بقيادتذه  
واقتبسذذوا مذذن اجليذذوال العسذذكرية مفهذذوم طاعذذة اجلنذذدي املطلقذذة لرئيسذذه  

 ومفهوم نفه مث اعةض.
 -غتيذال النقراشذ  وحتت شعار طاعة اجلنذدي املطلقذة صذدرت األوامذر اب

واغتيال القاض  اخلازندار  وكانت السلطة حتمذ  حسذن  -رئيس الوزرا  
البنا مسؤولية هذه  اجلذرائم الذي كذان يسذمع هبذا كغذر  مذن عامذة النذاس يف 
مصر  وقال ذات مرة ]يف بيان نشرته الصاف[ مشرا  إى هذؤال  الذهين 

 مني".يرتكبون هه  األحداث  "ليسوا إخواان  وليسوا مسل
وأخذذرا  دبذذرت قذذوات أمذذن فذذارو  حذذادث اغتيذذال حسذذن البنذذا رمحذذه هللا. 
وجذذا  املرشذذد الثذذاين لإلخذذوان املسذذلمني حسذذن اهلضذذييب  وكذذان منذذه بدايذذة 
مسذذذؤوليته غذذذر مقتنذذذع هبذذذها اجلهذذذاز  وتشذذذاركه القيذذذادة يف هذذذه  القناعذذذة  
 واتفقذذذوا أن يذذذتم حلذذذه ابلتذذذدريج  فاختذذذاروا )سذذذيد فذذذايل( ليكذذذون مسذذذؤوال  
للنظام اخلا  بذدال  مذن السذندي  ولكذن األمذور تطذورت  فقذد م اغتيذال 
سيد فايل  واجتهت أصابع االهتام إى السندي ومساعديه  ممذا دعذا قيذادة 

 اإلخوان إى فص  السندي وأعوانه من النظام اخلا  ومن اإلخوان.
حتذذالف املفصذذذولون مذذذن النظذذذام اخلذذذا  مذذع الشذذذيوخ املفصذذذولني مذذذن قبذذذ  

الغذذذلاي وسذذذيد سذذذابق وغرمهذذذا[ ونظمذذذوا عمليذذذة انقذذذال  داخذذذ  ]حممذذذد 
اإلخوان  وهذه  هذ  الطريقذة الوحيذدة الذي يفهمهذا العسذكريون  فذاحتلوا 

(  كمذذذا 1953ابلقذذوة املركذذل العذذام لإلخذذوان املسذذلمني يف القذذاهرة )عذذام 
احتلذذوا منذذلل األسذذتاذ حسذذن اهلضذذييب مذذن أجذذ  إجبذذار  علذذ  االسذذتقالة  
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ة الغرفذذة الذذي كذذان جيلذذس فيهذذا يف املنذذلل  غذذر أن هذذه  ومنعذذو  مذذن مغذذادر 
املذذذؤامرة فشذذذلت عنذذذدما جذذذا ت قذذذوات مذذذن اإلخذذذوان بعذذذد يذذذوم واحذذذد  

 وأعادت السيطرة عل  املركل العام.
لقذذد مضذذ  هذذها احلذذدث األلذذيم  وأصذذبح  رخيذذا  ي كثذذر مذذن سذذرد  خصذذوم 

كذن هذ  الدعوة اإلسالمية أبسذلوهبم الذهي يفتقذد األمانذة واملوضذوعية  ول
اسذذتفاد اإلسذذالميون اليذذوم مذذن النظذذام اخلذذا  كذذأول جتربذذة عسذذكرية؟!... 
هذذذ  أدركذذذوا أن النكذذذرات جيذذذ  أن ال تنذذذا، هبذذذم هذذذه  املهذذذام اخلطذذذرة؟  
والشذذيوخ الذذهين شذذاركوا يف هذذه  الفتنذذة قذذد يكذذون معهذذم بعذذض احلذذق يف 
خالفهذذم مذذع إخذذواهنم  ولكذذن أمذذا وجذذدوا غذذر القذذوة سذذبيال  إى حذذ  هذذه  

فات؟. قلة قليلة من الشيوخ وقيادة النظام اخلذا  كانذت تنسذق مذع اخلال
احلذذاكم املسذذتبد مجذذذال عبذذد الناصذذر  والبقيذذذة كذذانوا يتقربذذون إى هللا فيمذذذا 

 أقدموا عليه.
 املثال الثاين 

ذكرت يف موضع آخر قصة  لس قيادة مجاعة إسذالمية اجتمذع إلصذدار 
جللسذذة اشذذتبك رئذذيس   وخذذالل ا187قذذرار يف مسذذألة اشذذتد فيهذذا اخلذذالف 

اجمللذذذس ]انئذذذ  املسذذذؤول[ يف نقذذذاال مذذذع أحذذذد األعضذذذا   وبعذذذد ارتفذذذاع 
صذذوتيهما وتبذذادل االهتامذذات بينهمذذا  سذذا  رئذذيس اجللسذذة مسدسذذا  كذذان 
خيفيه بني مالبسه  وصوبه حنو أخيه يريد قتله  فهذ  األعضذا  مذهعورون 
وأمسذذكوا ابملعتذذذدي ومسدسذذه  وبعضذذذهم محذذذوا أبنفسذذهم الضذذذاية الذذذهي 

                                                
ذكرت هها املثال واملثال الهي قبله يف حب  )كيف حنصذن الصذف اإلسذالم  مذن املنذافقني؟( الذهي نشذرته  -  187

 جد الضرار(.عل  شك  حلقات يف  لة السنة  وسوف يصدر إن شا  هللا قريبا  يف كتا  حتت عنوان  )مسا
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هر  إى غرفة  اورة  وكانت هه  نتيجة احلذوار بذني اإلخذوة القذادة  وال 
 أظن أن بعضهم رأ  البعض اآلخر منه هها اللقا  العاصف.

 املثال الثال  
شذذذهدت فذذذةة السذذذبعينيات صذذذورا  مذذذن اإلرهذذذا  بذذذني بعذذذض اجملموعذذذات 
اإلسالمية يف مصر  فجماعة التكفر كانت تر  ردة العضو الذهي ينشذق 

  وتر  أيضا  تصفية هؤال  املرتدين  وكان األعضا  املكلفون بتنفيذه عنها
أوامر القيادة  ويستخدمون السذكاكني واملطذاوي ضذد األعضذا  املعنيذني  
وكانذذذت الصذذذاف املصذذذرية تبذذذالغ يف تغطيذذذة هذذذه  األحذذذداث ويف التعليذذذق 
عليهذذا  واجلذذدير ابلذذهكر أن هذذه  االعتذذدا ات مشلذذت الذذدعاة واجلماعذذات 

 مث  ما كان يسم  وماعة الفنية العسكرية.األخر  
آخذذر هذذه  االعتذذذدا ات عمليذذة اختطذذذاف الشذذي  الذذذدكتور حممذذد حسذذذني 
الههيب وزير األوقاف السابق  وأحد كبار علمذا  األزهذر  مث قتلذه بشذك  
وحش   والشي  رمحه هللا مل يكن من بني الهين كانت هلم مواقف معاديذة 

كانذت الدولذة أول وآخذر املسذتفيدين   هله  اجلماعة  ومن جهة أخر  فقد
علذ  رفذع دعذوة  -رغذم التهديذد والوعيذد  -من قتله  ألنه كان قد أصذر 

ضذذد وكيذذ  وزارة األوقذذاف السذذابق بسذذب  اخذذتالس مسذذاحة واسذذعة مذذن 
أراضذ  الوقذف  والوكيذ  كذان عضذذوا  يف عصذابة يقذف علذ  رأسذها الرجذذ  

لسذذذابع مذذذن سذذذنة   وم قتلذذذه يف الشذذذهر ا-السذذذادات  -األول يف مصذذذر 
م بينما كان موعد نظر احملكمة يف هه  القضية يف الشهر العاشر  1977
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مذذذن العذذذام نفسذذذه  فهذذذ  اسذذذتدرجت قذذذوات األمذذذن القتلذذذة إى تنفيذذذه هذذذه  
 .188اجلرمية بغية سقو، الدعوة تلقائيا ؟

 املثال الرابع 
من أهذم أحذداث عقذد الثمانينيذات احلذر  الذي خذاض غمارهذا املسذلمون 

والي انتهذت برحيذ  الغذلاة  وسذقو، النظذام الشذيوع  يف كابذ    األفغان 
مذع إخذواهنم  -علذ  خمتلذف مذهاهبهم واجتاهذاهتم  -لقد وقذف املسذلمون 

األفغان وقفة رج  واحد  وقدموا أعذل مذا ميلكذون يف سذبي  هللا... وكذانوا 
أيملذذون أن يكذذون انتصذذارهم بدايذذة لعذذودة اخلالفذذة اإلسذذالمية  وأن تكذذون 

ان نواة هه  الدولة العاملية اجلديدة  وهها األمذ  جعلهذم ينظذرون أفغانست
إى مذذا جيذذري علذذ  السذذاحة األفغانيذذة بعذذني اخليذذال والعاطفذذة  ولذذيس بعذذني 

 احلقيقة والواقع 
 ولكن عني السخط تبدي املساوا وعني الرضا عن ك  عي  كليلة

اإلسذالمية منه البداية مل يكن هناك أي مار لتعدد األحذلا  واجلماعذات 
الذي تشذك  معظمهذا بعذذد بدايذة هذه  احلذر   والذذي أخذهت شذكال  قوميذذا  

 عرقيا  يتدثر ابلشعارات اإلسالمية الي أصبات لغة هه  احلر .
ومنذذه البدايذذة أيضذذا  كانذذت هذذه  القبائذذ  تقاتذذ  الشذذيوعيني الغذذلاة  وتتقاتذذ  

رك الداميذة فيما بينها يف وقذت واحذد  وكذان العذامل أمجذع ينقذ  أخبذار املعذا
بذذذني هذذذه  القبائذذذذ  اإلسذذذالمية  وكذذذان رد أنصذذذذار اجلهذذذاد األفغذذذاين  هذذذذه  
األخبار غر صاياة أو مبالغ فيها وغر ذلك... وعندما أصبات هذه  

                                                
 .1/329أنظر كتا  )احلكم بغر ما أنلل هللا وأه  الغلو(  -  188
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القضية مشهورة وواضاة املعامل  تدخ  الوسذطا  مذن مجيذع بلذدان العذامل  
ه وذكذذروا األطذذراف بكذذ  مذذا جيذذ  أن يقذذال عذذن حرمذذة قتذذ  املسذذلم ألخيذذ

املسذذلم واسذذذتخدموا مجيذذذع وسذذذائ  الةهيذذذ  والةغيذذذ   ومذذذع ذلذذذك فقذذذد 
اسذذذتمر القتذذذال  ألن القتذذذال أصذذذبح عمذذذال  يوميذذذا  عذذذادا  عنذذذد األفغذذذان ال 

 يستطيعون احلياة بدونه  ويصد  فيهم قول الشاعر اجلاهل  
 إذا مامل جند إال أخاان  وأحياان  عل  بكر أخينا

ر أي بصذي  أمذ  يبشذر بوقذف هذها وبعد مض  ،سة عشر عاما  مل يظهذ
النليذذذف  فبعذذذد سذذذقو، كابذذذ  أصذذذبات احلذذذر  قاصذذذرة علذذذ  الفصذذذذائ  
اإلسالمية فيما بينها  وك  فصي  يتاذالف مذع جهذة أخذر   كالشذيوعيني 
السابقني  واإلمساعيليني  والرافضة  والدول األجنبية  فقد حصدت هه  

لعذدد أو يليذد مذن احلر  الغامشة عشرات اآلالف من القتل   ومث  هها ا
اجلرحذذذ  واملعذذذوقني  ومل يرعذذذوا حرمذذذة للمسذذذاجد  فهذذذدموا أشذذذهرها  كمذذذا 
هدموا أهم املعامل التارخيية ملدينة كاب   وتسا ل الناس مبرارة  كيف تسلم 
املساجد ومعامل كاب  اإلسالمية وال يعتد  عليها خالل احلكم الشيوع   

 سالميا ؟!.وتلق  ما تلقا  من هدم خالل حكم يسم  نفسه إ
لقد أصبانا أضاوكة أمام أعدائنا الهين يقولذون خببذ   أهذها هذو احلكذم 
اإلسالم  الهي تنادون به. أما الشذع  األفغذاين  فبذات يتمذىن أي حكذم 
حيقق له األمن واالستقرار... ورغم ك  ما حدث ال يلال بيننذا مذن يذدافع 

لذذذ  مذذذع عذذذن الفصذذذائ  األفغانيذذذة  ويشذذذبه حذذذرهبم حبذذذر  علذذذ  بذذذن أيب طا
 معاوية رض  هللا عنهما.
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 املثال اخلامس 
يتطلعذذون ابسذذتنكار إى  -يف بدايذذة التسذذعينيات  -بينمذذا كذذان املسذذلمون 

صنيع الفصائ  اإلسالمية األفغانيذة  وأيملذون أن يثذو  هذؤال  النذاس إى 
شذذذدهم... يف هذذذها الوقذذذت ابلذذذهات بذذذدأت تظهذذذر بذذذهور فتنذذذة أخذذذر  يف 

قذذذد وقذذع انقذذذال  عسذذذكري نفهتذذذه طغمذذذة اجللائذذر  وكمذذذا حيذذذدث عذذذادة  ف
دمويذذذة مرتذذذدة مذذذن اجلنذذذراالت الذذذهي رابهذذذم الفرنسذذذيون خذذذالل عهذذذدهم 
االسذذتعماري  وكذذان هذذها االنقذذال  يسذذتهدف اجلبهذذة اإلسذذالمية لإلنقذذاذ 

 ومشروعها اإلسالم  الهي أيدته غالبية األمة.
غذة انطلق الشبا  اجللائري يبا  عن وسيلة ملواجهة هؤال  املعتدين ابلل

الي يسذتخدموهنا ويفهموهنذا  فبعضذهم كذون  موعذات تقاتذ  هنذا وهنذاك 
دون أن يكون هلا ارتبذا، أبحذد  وبعضذهم انضذم إى مذا يسذم  )ابألفغذان 

 اجللائريني(.
هيذذأ انقذذال  العسذذكريني أجذذوا  مناسذذبة للمجموعذذة األخذذرة لنشذذر غلوهذذا 

هذ  السذنة  مث وشهوذاهتا  ومذن ذلذك أهنذم يذرون رأا  ال دليذ  عليذه عنذد أ
يفتذذون بذذردة مذذن خيذذالفهم فيمذذا ذهبذذوا إليذذه  وينفذذهون فيذذه حكذذم املرتذذد إن 

 استطاعوا.
لقذذذد قتلذذذوا أحذذذد املسذذذؤولني يف مجاعذذذة إسذذذالمية ختذذذالفهم وتنقذذذد أعمذذذاهلم  
والقتيذذ  رمحذذه هللا مذذن الذذهين يشذذهد النذذاس هلذذم ابخلذذر واالسذذتقامة  وقتلذذوا 

أهنم ليسوا من الذهين ميلكذون حذق مسؤولني يف وزارة الشؤون الدينية  مع 
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إصدار القرارات يف هه  الوزارة  وقتلوا نفرا  من أعضا  اجلبهة اإلسذالمية 
 لإلنقاذ.

وأصذذذذدروا )فرمذذذذاانت( يهذذذذددون فيهذذذذا كذذذذ  مذذذذن يتاذذذذدث ابسذذذذم اجلبهذذذذة 
واجملاهدين  مع أن هها املتادث يعي جهة معروفة غر جهتهم هلا وجذود 

يذذرون أن اجلهذذاد هلذذم وحذذدهم  والنذذاس حقيقذذ  يف سذذاحة اجلهذذاد  لكذذنهم 
توحدوا حتت رايتهم  ويف )فرمان( آخذر يهذددون اللجنذة التنفيهيذة لقيذادة 
اجلبهذذة يف اخلذذار   وأخذذرا  فذذنن أنصذذارهم يتاذذدثون عذذن ردة شذذيوخ جبهذذة 

 اإلنقاذ... فماذا يريد أعدا  اإلسالم غر هها؟!.
 حكم القت  عمدا  

ه وتعذذاى أن يقتذذ  املذذؤمن أخذذا  املذذؤمن مذذن أعظذذم الكبذذائر عنذذد هللا سذذباان
بغر حق  وقد وردت هه  الكبرة مقرونة ابلشذرك ابهلل يف غذر مذا آيذة يف  
كتذذا  هللا  يقذذول تعذذاى  ))إن الذذهين يكفذذرون آبات هللا ويقتلذذون النبيذذني 
بغذذر حذذق  ويقتلذذون الذذهين أيمذذرون ابلقسذذط مذذن النذذاس فبشذذرهم بعذذها  

ول  ))ق  تعالوا أت  ما حرم ربكم عليكم [  ويق21أليم(( ]آل عمران  
أن ال تشذذذذركوا بذذذذه شذذذذيلا  وابلوالذذذذدين إحسذذذذاان   وال تقتلذذذذوا أوالدكذذذذم مذذذذن 
إمال ((  إى أن قال  ))وال تقتلوا النفس الي حرم هللا إال ابحلذق  ذلكذم 
وصذذاكم بذذه لعلكذذم تعقلذذون((. ويقذذذول  ))والذذهين ال يذذدعون مذذع هللا إهلذذذا  

س الذذي حذذرم هللا إال ابحلذذق وال يلنذذون  ومذذن يفعذذ  آخذذر  وال يقتلذذون الذذنف
ذلذذذك يلذذذق أاثمذذذا   يضذذذاعف لذذذه العذذذها  يذذذوم القيامذذذة وخيلذذذد فيذذذه مهذذذاان (( 

[  وتوعذذذد احلذذذق جذذذ  وعذذذال القائذذذ   فقذذذال  ))ومذذذن 69  68]الفرقذذذان  
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يقتذذ  مؤمنذذا  متعمذذدا  فجذذلا   جهذذنم خالذذدا  فيهذذا وغضذذ  هللا عليذذه ولعنذذه  
[  وقال  ))أنه من قت  نفسا  بغذر 93]النسا    وأعد له عهااب  عظيما ((

نفذذس أو فسذذاد يف األرض فكأمنذذا قتذذ  النذذاس مجيعذذا  ومذذن أحياهذذا فكأمنذذا 
 [.32أحيا الناس مجيعا (( ]املائدة  

وثبت يف الصاياني عن ابن مسعود أن رسول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم 
وقذال صذل  هللا  قال  "أول ما يقضذ  بذني النذاس يذوم القيامذة يف الذدما " 

 .189عليه وسلم  "للوال الدنيا أهون عند هللا من قت  رج  مسلم"
وعن أسامة بذن زيذد قذال  بعثنذا رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم يف سذرية 
فصبانا احلرقات من جهينة فأدركت رجذال  فقذال ال إال هللا فطعنتذه فوقذع 

رسذول هللا  يف نفس  من ذلذك فهكرتذه للنذيب صذل  هللا عليذه وسذلم  فقذال
صل  هللا عليه وسلم  "أقال ال إلذه إال هللا وقتلتذه؟" قذال  قلذت ا رسذول 
هللا إمنا قاهلا خوفذا  مذن السذالح. قذال  "أفذال شذققت عذن قلبذه حذىت تعلذم 
أقاهلا أم ال؟" فما زال يكررها حىت متنيت أين أسلمت يومله. قذال  فقذال 

حذذىت يقتلذذه ذو البطذذني سذذعد ]بذذن أيب وقذذا [ وأان وهللا ال أقتذذ  مسذذلما  
يعي أسامة. قال  قال رج   أمل يق  هللا  ))وقاتلوهم حذىت ال تكذون فتنذة 
ويكون الذدين كلذه هلل(( فقذال سذعد  قذد قاتلنذا حذىت ال تكذون فتنذة وأنذت 

 وأصاابك تريدون أن تقاتلوا حىت تكون فتنة.
ويف روايذذذذة أخذذذذر  أن رسذذذذول هللا صذذذذل  هللا عليذذذذه وسذذذذلم قذذذذال ألسذذذذامة  

 190ف تصنع بال إله إال هللا إذا جا ت يوم القيامة"."فكي
                                                

 3/239روا  الةمهي  والنسائ   وانظر ختريج الشي  أمحد حممد شاكر له يف عمدة التفسر   -  189
 صايح مسلم  اب  حترمي قت  الكافر بعد قوله ال إال هللا. -  190
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ويف قصة مماثلة رواها البخذاري يف صذاياه أن رسذول هللا صذل  هللا عليذه 
 وسلم قال خلالد بن الوليد  "اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد".

وعن ابذن مسذعود  أن رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم قذال  "ال حيذ  دم 
ال إله إال هللا  وأين رسذول هللا  إال إبحذد  ثذالث  امرئ مسلم يشهد أن 

 191النفس ابلنفس  والثي  اللاين  والتارك لدينه املفار  للجماعة".
قذال ابذذن كثذر  "إذا وقذذع شذ   مذذن هذه  الذذثالث فلذيس ألحذذد مذن آحذذاد 

 الرعية أن يقتله  وإمنا ذلك إى اإلمام وانئبه".
املذؤمن عمذدا   رو  البخذاري "وكان ابن عبذاس يذر  أن أن ال توبذة لقاتذ  

عن سعيد بن جبر  قال  آية اختلف فيها أه  الكوفة  فرحلت إى ابذن 
عباس فسألته عنها  فقال  نللذت هذه  اآليذة  ))ومذن يقتذ  مؤمنذا  متعمذدا  
فجلا   جهنم(( ه  آخذر مذا نذلل  ومذا نسذخها شذ  ... وممذن ذهذ  إى 

لمة بذذن عبذذد الذذرمحن  أنذذه ال توبذذة لذذه ]أي القاتذذ [ مذذن السذذلف  أبذذو سذذ
وعبيذذد بذذن عمذذر  واحلسذذن  وقتذذادة  والضذذااك... غذذر أن الذذهي عليذذه 
اجلمهور من سلف األمة وخلفها أن القات  له توبة فيما بينذه وبذني هللا عذل 
وجذذ   فذذنن    وأان   وخشذذع وخضذذع  وعمذذ  عمذذال  صذذاحلا   بذذدل هللا 

 192سيلاته حسنات".

                                                
 أخرجه الشيخان -  191
  ومذن شذا  التوسذع 3/235لاافظ ابن كثر  اختصار وحتقيذق الشذي  أمحذد حممذد شذاكر  عمدة التفسر ل -  192

فلراجذذع أدلذذة اجلمهذذور مذذن سذذلف األمذذة علذذ  توبذذة القاتذذ  عمذذدا  يف هذذها الكتذذا  ويف غذذر  مذذن كتذذ  التفسذذر عنذذد 
 تفسر قوله تعاى  ))إن هللا يغفر الهنو  مجيعا ((.
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يف شذذذذباك هذذذذؤال  الغذذذذالة مذذذذن فليتذذذذدبر الشذذذذبا  ]ومجيذذذذع الذذذذهين وقعذذذذوا 
الشبا [ هه  النصو  احملكمذة القطعيذة  ولياذهروا مذن زخذرف القذول  
ومن أابطي  اخلوار  اجلدد الذي يسذموهنا فتذاو  وليسذت مذن الفتذاو  يف 
شذذ    فللفتذذاو  رجاهلذذا املعروفذذون أبمسذذائهم الصذذرحية وبتذذارخيهم العلمذذذ  

ميذذذان قلبذذذه ابلتوبذذذة الناصذذذع  وشذذذهادة األمذذذة هلذذذم  وليسذذذارع مذذذن عمذذذر اإل
 النصوح قب  أن خيسر الدنيا واآلخر...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة اإلسالمية
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 18احللقة  -اجلل  الثاين 
 اإلرها  داخ  الصف اإلسالم 

 حممد سرور زين العابدين
 
 

حتذذدثت يف احللقذذة املاضذذية عذذن اإلرهذذا  اجلسذذدي أو الذذدموي  وذكذذرت 
يذذذذة إلبذذذذراز خطذذذذورة هذذذذه  ،سذذذذة أمثلذذذذة علذذذذ  ذلذذذذك  وأظنهذذذذا كانذذذذت كاف

بشذذ   مذذن اإلجيذذاز عذذن حكذذم قتذذ  املذذؤمن أخذذا   -الظذذاهرة... مث حتذذدثت 
املذذؤمن بغذذر حذذق  ويف هذذه  احللقذذة سذذأحتدث عذذن اإلرهذذا  الفكذذري مذذع 
ذكر أمثلة عل  ذلك  وأختتم احلدي  عن اإلرهذا  ببيذان موقذف رسذول 

أعمذذذال هللا صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم مذذذن اجلاهليذذذة  وحتذذذهير  للصذذذاابة مذذذن 
 وعادات غر املسلمني.

 اإلرها  الفكري

 

هو ك  إرها  ال يصذ  إى حذد القتذ  اجلسذدي  غذر  اإلرها  الفكري 
أنذذه أفذذدح منذذه خطذذرا   وأشذذد ضذذررا   فكذذم إنسذذان قتلذذه إخوانذذه اجتماعيذذا  
يتمىن املوت عل  احلياة؟  وكم قتي  نفس  يتمىن أهله وأصدقا   موتذه؟  

   ألن هذذها الضذذاية مل يعذذد عنذذد  فذذار  كبذذر ونقذذول يتمذذىن أهلذذه وأصذذدقا
 بني املوت واحلياة.
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ال أظن أن أحذدا  منّذا ال يشذعر هبذها اخلطذر الذهي يهذدد  ويالحقذه يف حلذه 
وترحالذذذه  فمذذذا مذذذن جلسذذذة جتمذذذع أشذذذتا   مذذذن اإلخذذذوة إال ويشذذذعر بعذذذض 
املشذذاركني فيهذذا هبذذها اإلحذذرا   فهذذم يريذذدون أن يفصذذاوا عذذن رأي يرونذذه  

اجعون  ويغرون  ر  احلدي   أو يلوذون ابلصمت خوفذا  مذن لكنهم ية 
غض  اآلخذرين ونقمذتهم  مذع أن الذهي كذانوا سذيقولونه لذيس فيذه خمالفذة 

 للشرع أو للعق  أو العرف الصايح.

قلذذذة قليلذذذة مذذذن النذذذاس ال ختشذذذ  العواصذذذف اهلوجذذذا   وال يليذذذدها هجذذذوم 
اعة هللا عذن االلتفذات املبطلني وظلمهم إال عطا   وإبداعا   لقد شغلتهم ط

إى الشائعات  وبيان ما فيهذا مذن تلفيذق وافذةا ات  ومذن لطذف هللا هبذه  
األمة  وجود هها الصنف من الرجال يف مجيع األعصذار واألمصذار  وهذم 

 املعنيون ابحلدي  اآليت 

عذذن ثذذوابن  قذذال  قذذال رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  "ال تذذلال طائفذذة 
احلق ال يضرهم مذن خذههلم حذىت أييت أمذر هللا وهذم  من أمي ظاهرين عل  

 193كهلك".

ومن أفدح املصائ  أن يتخه عامة الناس من اجلهلة والغوغذا  موقفذا  مذن 
املواقذف يف ظذذروف عاطفيذذة متذر هبذذا األمذذة  وخذالل بضذذع سذذاعات يتاذذول 
هها املوقف إى تيذار جذارف  ومذن خيالفذه يذتهم ابملذرو  واخليانذة  ويصذبح 

بني أهله وأصدقائه وأه  احل  الهي يقطنه  وكم مسعنذا ورأينذا منبوذا  حىت 
علمذذا  كبذذار ومفكذذرين مشذذهورين يشذذيدون هبذذها املوقذذف العذذام يف نذذدواهتم 

                                                
   ومسلم يف كتا  اإلمارة أبلفاظ خمتلفة  وهها اللفظ ملسلم.أخرجه البخاري يف كتا  املناق  -  193
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وفيمذذا يكتبذذون مذذن أحبذذاث ومقذذاالت مذذع أهنذذم يف قذذرارة أنفسذذهم يعتقذذدون 
بطالنذذذذه وتفاهتذذذذه  ويقولذذذذون يف خلذذذذواهتم لصذذذذفوة األصذذذذدقا . لقذذذذد محلنذذذذا 

 ول ما ال نعتقد.اإلرها  عل  ق

وسذذوف نذذدل  علذذ  خطذذورة اإلرهذذا  الفكذذري مذذن خذذالل عذذرض األمثلذذة 
 اآلتية 

وحنذذن نسذذمع أخبذذار املعذذارك بذذني  194األول  منذذه بدايذذة اجلهذذاد األفغذذاين 
معظم الفصائ  اجملاهدة  فف  عدوان واحد كان عدد الضااا ملات مذن 

تذذذذهبح  كمذذذذا  195الركذذذع السذذذذجود يذذذهحّبون يف صذذذذالة اجلمعذذذذة أو العيذذذدين 
اخلراف  وكان القاتذ  واملقتذول مذن املنتمذني إى فصذائ  إسذالمية  اهذدة  
ومذذذن اجلذذذدير ابلذذذهكر أنذذذه مذذذن املسذذذتاي  كتمذذذان مثذذذ  هذذذه  األخبذذذار ألن 
وكذذاالت األنبذذا  العامليذذة منتشذذرة يف سذذاحات املعذذارك  وهلذذها فقذذد كانذذت 

ة  وأمسذا  تنق  هه  األخبذار املأسذاوية ابألرقذام  وتسذم  الفصذائ  املتقاتلذ
 القادة  واملشهورين من الضااا.

حنذذن وحذذدان كذذان إخواننذذا يريذذدون منذذا أن نتاذذدث عذذن كرامذذات األفغذذان 
وانتصاراهتم  دون أية إشارة إى بقيذة األخبذار  ومذن يكتذ  حمذهرا  انصذاا  
يصذذذبح هذذذدفا  حلملذذذة مذذذن التشذذذويه والتشذذذهر  فتذذذارة يقولذذذون  إنذذذه يذذذردد 

لكذافرة  وكذان مذن الواجذ  عليذه االكتفذا  أكاذي  أجهلة إعذالم الذدول ا
 بسماع أقوال إخوانه املرابطني يف الثغور.

                                                
 انظر احللقة املاضية. -  194
 تكررت هه  االعتدا ات يف صالة اجلمع واألعياد. -  195
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و رة أخر  يقولون  إنه عدو للجهاد  ويشيع مقالة السذو  عذن  اهذدين 
أبرار ال يستاق أن يكون ذرة من الغبار املةاكم عل  مالبسهم  ب  عل  

 أحهيتهم.

كذري ضذذد إخذواهنم ينطلقذذون إن هذؤال  الذهين كذذانوا ميارسذون اإلرهذذا  الف
مذن اجتهذذاد مفذاد  أن إشذذاعة هذذه  األخبذار الذذي ال ينكذرون صذذاتها ينّفذذر 

 املسلمني من اجلهاد األفغاين.

واآلخذذذرون يقولذذذون  حنذذذن ال نتذذذوى إشذذذاعة هذذذه  األخبذذذار  ألهنذذذا مشذذذاعة 
ابلتواتر  وال نريد أن نكه  عندما يسألنا سذائ  عذن رأينذا وموقفنذا  ومذن 

نذا نذذر  أن أتخذذه هذه  القضذذية حجمهذا الصذذايح  ويتخذذه جهذة أخذذر  فنن
 العلما  والدعاة موقفا  قوا  من الهين ال يتقون هللا يف دما  إخواهنم.

وسذذذوا  صذذذح هذذذها االجتهذذذاد أو ذاك  فلمذذذاذا يشذذذكك الذذذبعض ابلنذذذواا  
وخيوضذذون يف أعذذذراض إخذذواهنم  بذذذ  ملذذاذا يذذذدافعون ابلباطذذ  عذذذن القتلذذذة  

  ضذذد  تهذذدين يذذرون أن اجتهذذادهم مذذدعوم ويسذذتخدمون سذذالح اإلرهذذا
 ابألدلة الشرعية؟!!

الثاين  أيد معظم اإلسالميني يف حر  اخلليج الثانية أاب جه  هها العصر 
]جلار بغذداد[  رغذم اطالعهذم التذام علذ  مبذادئ حلبذه العلمذاين املعذادي 
لإلسذالم واملسذلمني  وإحذاطتهم الشذاملة أبهذم اجلذرائم الذي ارتكبهذا عذدو 

  ضد املسلمني يف العرا  عامة  وضد إخوان هلم خباصة.هللا

قذذال املؤيذذدون  يغفذذر هللا لذذه ماضذذيه بعذذد أن    وعذذاد إى كنذذف ربذذه... 
وأضذذافوا  إن احذذتالل الكويذذت خطذذوة أوى يف طريذذق اسذذةداد فلسذذطني  
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وتوحيد األمة العربيذة  وقهذر إرادة أمريكذا وربيبتهذا إسذرائي   ولذن تسذتعيد 
 ا إال إذا قادها رج  قوي.أمتنا مكانته

فلذذة أخذذر  مذذن اإلسذذالميني أيذذدت االسذذتعانة ابلقذذوات األمريكيذذة  وأفتذذت 
بشرعية دخول هه  القوات وإقامتها يف جليرة العر  الي ال جيتمذع فيهذا 
دينذذان  وتذذهكرت هذذه  الفلذذة أن حذذاكم بغذذداد كذذافر مرتذذد  ومذذا كنذذا نسذذمع 

 مث  هها الكالم رغم احلاجة إليه.

دد تذذرجيح موقذذف علذذ  آخذذر  ولكنذذي يف صذذدد اإلشذذارة إى لسذذت يف صذذ
بشاعة االهتامات الي تبادهلا الطرفان  وال يلال هها املوقف يلق  بظاللذه 
القامتذذذة املؤملذذذة  ومل يسذذذلم مذذذن هذذذها اإلرهذذذا  الفكذذذري الذذذهين اسذذذتنكروا 

 احتالل الكويت  كما استنكروا االستعانة ابلقوات األمريكية.

 املثال مبا يل   الثال   أمهد هلها

كلنذذا مؤمنذذون أبن املذذؤمترات واملفاوضذذات السياسذذية ليسذذت أكثذذر مذذن   -
شذذك  مذذن أشذذكال استسذذالم الظذذاملني ]الذذهين سذذلطهم هللا علذذ  رقابنذذا[ 

 للعدو الصهيوين.

وكلنا مؤمنون بوعد هللا لنا ابلنصر عل  اليهود  والطريق الوحيد إلجناز  -
   واجلهاد حيتا  إى إعداد.هها الوعد هو اجلهاد يف سبي  هللا

 بعد هها التمهيد الهي البد منه بسب  حساسية املوضوع أقول 

كذذان بعضذذنا يعتقذذد أن قيذذادة منظمذذة التاريذذر هذذ  املسذذتفيد الوحيذذد مذذن 
االنتفاضة  ألهنا أفلست وفقدت مجيذع األورا  الذي متكنهذا مذن املنذاورة  

قبذذ  املنظمذذة بذذبعض وكذذان هذذها الذذبعض يتوقذذع منذذه بدايذذة االنتفاضذذة أن ت
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الفتذذات  مث تتعذذاون مذذع اليهذذود ضذذذد اإلسذذالميني الذذهين كذذان هلذذذم دور ال 
 ينكر يف االنتفاضة.

كذذذان هذذذها الذذذبعض ال يقلذذذ  مذذذن بطولذذذة وشذذذجاعة الذذذهين يقذذذاومون قذذذوات 
االحذذتالل ابحلجذذارة  فذذال خيذذيفهم بطذذش العذذدو وال تذذرهبهم سذذجونه  لكنذذه  

وكيذذذف يذذذردد النذذذاس يف  كذذذان يتسذذذا ل يف جلسذذذات مغلقذذذة. ومذذذاذا بعذذذد؟
 الضفة الغربية وغلة قول الشاعر 

 يف القدس قد نطق احلجر     ال مؤمتر  ال مؤمتر؟

أال يذذدري هذذؤال  املنشذذدون ب عذذد  اهلذذوة السذذاحقة الذذي تفصذذ  الواقذذع املذذؤمل 
 عن بالغة الشاعر وعواطفه؟.

قلت  كانت هه  التسا الت تردد يف جلسذات مغلقذة  ألن مذن يبذوح هبذا 
 سيتعرض الهتامات كثرة  أقلها  عداوة االنتفاضة  وأشدها  العمالة علنا  

 للصهيونية.

وبعد أن ركبت املنظمة موجذة االنتفاضذة  وقبلذت الفتذات  وقذام هلذا كيذان 
مليذف مسذذو   احلكذذم الذذهايت  وبذذدأ قذادة هذذها الكيذذان يتعذذاونون مذذع اليهذذود 

يطالذ  إخوانذه وأشبا  اليهود ضذد اإلسذالميني... فقذد عذاد هذها الذبعض ل
يف فلسطني احملتلة بضرورة تقومي الفذةة املاضذية مذن مسذرهتم  واالسذتفادة 
مذذذن آرا  أهذذذ  اخلذذذاة واملعرفذذذة  ومعاجلذذذة تعذذذدد اآلرا  واخذذذتالف املواقذذذف 
عالجا  صاياا   واحلهر مذن تسذرع املتسذرعني  وميوعذة بعذض السياسذيني 

تفذا  بعذد ذلذك كلذه الهين يباثون عن أنصاف احللول وأرابعهذا... مث اال
علذذذذ  خطذذذذة جديذذذذدة أتخذذذذه يف حسذذذذباهنا كيذذذذد اليهذذذذود وخبذذذذثهم  ودان ة 
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املستسلمني لليهود... فه  جيذد هذها القذول آذاان  صذاغية؟  وهذ  يذ ف ذوت  
إخواننا الفرصة عل  ك  مذن يذراهن علذ  شذق الصذف اإلسذالم   وضذربه 

 من الداخ ؟  نرجو ذلك.

ر قبذذذ  نشذذذرها  لقذذذد تذذذرك قذذذال أحذذذد اإلخذذذوة الذذذهين قذذذرأوا هذذذه  األسذذذط
 اإلرها  بصماته عل  ما كتبته.

الرابع  عجبت أشد العج  من الذهين يذدافعون عذن العلمذانيني املذارقني  
ويتعاملون معهم برحابة صذدر  رغذم حتذديهم لعقائذد املسذلمني  ووقذاحتهم 

 يف إبدا  آرا  ال خالف بني املسلمني عل  كفر وردة من يعتقدها.

ن عن العلمانيني هم أنفسهم الهين تضذيق صذدورهم  هؤال  الهين يدافعو 
وينفذذرون مذذن إخذذواهنم الذذهين خيتلفذذون معهذذم يف االجتهذذادات  وقذذد حتمذذ  
هه  االجتهادات شيلا  من الشذهوذ... فذنذا أراد املخذالف الذلوا  نشذطوا 
يف إقنذذاع النذذاس بعذذدم تلوجيذذه  وإذا تقذذدم إى مؤسسذذة مذذن أجذذ  احلصذذول 

ند املسؤولني حلرمانه منها  وقد يكررون احملاولذة عل  وظيفة فيها  سعوا ع
يف مؤسسذذذة اثنيذذذة... ويف احلذذذ  الذذذهي يسذذذكنه حيرمونذذذه حذذذىت مذذذن حقذذذو  
 املسلم عل  املسلم  فال يسلمون عليه إذا رأو   وال يعودونه إذا مرض.

مرة أخر  أقول  ال أدري كيف اتسعت قلو  هؤال  اإلخوة للعلمانيني  
م؟  وال أدري أيضذا  كيذف يكيلذون مبكيذالني  وللنصار   وضذاقت إبخذواهن

فف  تاير موقفهم من العلمانيني يقولون  دعذه يسذتخدم حريتذه يف التعبذر 
عذذن رأيذذه  وال متذذارس عليذذه أي نذذوع مذذن أنذذواع اإلرهذذا   مث قارعذذه احلجذذة 
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ابحلجذذة يف جذذو )دميذذوقراط (... فلمذذاذا حرمذذوا إخذذواهنم مذذن هذذه  املعاملذذة 
 احلسنة؟.

مذذا  األمذذة الثقذذات يف مجيذذع مراحذذ   رخينذذا اإلسذذالم  كذذانوا اخلذذامس  عل
أيمذذذذرون ابملعذذذذروف وينهذذذذون عذذذذن املنكذذذذر  ويواجهذذذذون الظذذذذاملني بظلمهذذذذم 
واملبتذذدعني ببذذدعهم ال أتخذذههم يف هللا لومذذة الئذذم  وحنذذن مجيعذذا  نعتذذل هبذذم  

 ونتخههم أسوة حسنة لنا.

بشذذجاعة أمحذذد بذذن إال أن انسذا  مذذن املنسذذوبني إى الذذدعوة  ومذن املعجبذذني 
حنبذذ   ومبوقفذذه التذذارخي  املعذذروف مذذن املذذأمون واملعتصذذم والواثذذق  ومذذذن 
بدعذذة أهذذ  االعتذذلال... هذذؤال  النذذاس يهذذامجون إخذذواان  هلذذم ألهنذذم أيمذذرون 
ابملعذذروف وينهذذون عذذن املنكذذر وفذذق ضذذوابط أهذذ  السذذنة  ويسذذتخدمون يف 

أدلذذة عليهذذا  وممذذا هجذذومهم ألفاظذذا  انبيذذة  وهتمذذا  شذذىت ال يسذذتطيعون إقامذذة 
ابتكرو  من أوصاف ألصقوها إبخواهنم  )دعاة التهييج(  فهها مذن دعذاة 
التهيذذيج  وذاك ال عالقذذة لذذه بذذدعاة التهيذذيج  ومل يسذذبقهم أحذذد إى هذذه  
االصذذطالحات الذذي أصذذبات عنذذدهم وكأهنذذا مذذن علذذم اجلذذرح والتعذذدي   

بتذداع وفسذاد وإذا مل يؤد هها املصطلح دور  املطلذو  رمذوا املخذالف ابال
 االعتقاد أو ابللندقة واإلحلاد.

السادس  وهناك طائفذة ترفذع شذعار الذدفاع عذن الذدعاة والعلمذا   وحتذّهر 
مذذن الذذهين ينهشذذون حلذذومهم ألهنذذا مسذذمومة  وممذذا ال ريذذ  فيذذه أن العلمذذا  
والذذذدعاة العذذذاملني هذذذم صذذذفوة األمذذذة وال جيذذذوز النيذذذ  مذذذن هذذذه  الصذذذفوة 

رفعذون هذها الشذعار هذم الذهين يهذامجون الذدعاة وحتقرها  غذر أن الذهين ي
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والعلما  مث يلعمون أهنم بصنيعهم هذها حيذهرون مذن الذهين يطعنذون األمذة 
يف أفضذذ  رجاهلذذا وقادهتذذا  ومذذن جهذذة أخذذر  فالعلمذذا  عنذذد هذذؤال  النذذاس 
قاصذذرون علذذ  قذذادة أحذذلاهبم  وهذذها يعذذي أن املسذذألة عنذذدهم ال تعذذدو أن 

بيا   وقصذذار  القذذول  فذذنن الشذذعار خذذالف تكذذون صذذراعا  حلبيذذا  أو مذذهه
 املضمون.

 * * * 

لعلنا هبه  األمثلة الي اخةانها نكون قد قدمنا صورة كافية عن اإلرها  
 الفكري داخ  الصف اإلسالم   وبينا حجم املخاطر النامجة عنه.

 الدوافع واألسبا 

 حنن ننتس  إى أمة كانت يف جاهليتها تتغىن بقول شاعرها 

 يهد عن حوضه بسالحه   يهّدم ومن ال يظلم الناس يظلم ومن مل

فالبذذذد يف اجملتمذذذع اجلذذذاهل  مذذذن السذذذالح  ألن احلاجذذذة إليذذذه كاحلاجذذذة إى 
الطعام والشرا   وال بذد أيضذا  مذن احلذرو  حذىت ال يكذون الفذرد مظلومذا  
ومسذذذتعبدا   وهلذذذها فقذذذد كانذذذت احلذذذر  تنشذذذ  بذذذني قبيلذذذة وأخذذذر  ألتفذذذه 

اد القبيلذذذة ملذذذلمني خبذذذوض غمذذذار أي حذذذر  تكذذذون األسذذذبا   وكذذذان أفذذذر 
 قبيلتهم طرفا  فيها  "انصر أخاك ظاملا  أو مظلوما".

تغذذذرت األحذذذوال واألعذذذراف والعذذذادات عنذذذدما أنعذذذم هللا جذذذ  وعذذذال علذذذ  
البشرية برسالة اإلسالم  وتوحذدت القبائذ  حتذت رايذة ال إلذه إال هللا حممذد 

أحذذد وإرهابذذه  وأصذذبح النذذاس  رسذذول هللا  ومل يعذذد أحذذد قذذادرا  علذذ  ظلذذم
 سواسية كأسنان املشط.
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ولكن بعض العادات اجلاهلية بدأت رويدا  رويدا  أتخه طريقهذا إى نفذوس 
احلكام بعد عصر اخللفا  الراشذدين  ففذ  سذنة إحذد  وسذتني مذن اهلجذرة 
قتذذذ  اجملرمذذذون الظذذذاملون ابذذذن بنذذذت رسذذذول هللا ]احلسذذذني[ صذذذل  هللا عليذذذه 

م  ويف سذذذنة ثذذذالث وسذذذبعني قتذذذ  احلجذذذا  بذذذن وعلذذذ  آلذذذه وصذذذابه وسذذذل
الصاايب اجلليذ  عبذد هللا بذن الذلبر   196يوسف الثقف  قباه هللا وأخلا  

وقتذذ  معذذه عذذدد مذذن الصذذاابة والتذذابعني  واعتذذد  علذذ  حرمذذة بيذذت هللا 
احلذذرام فرمذذ  الكعبذذة ابملنجنيذذق  ويف سذذنة ،ذذس وسذذبعني دخذذ  الكوفذذة  

 ابع  سعيد بن جبر رمحه هللا.فبطش أبهلها  وكان آخر من قت  الت

وتطذذذاول العهذذذد علذذذ  سياسذذذة اسذذذتخدام احلكذذذام الظذذذاملني لوسذذذائ  القهذذذر 
واإلرهذذا  حذذىت صذذران نسذذمع مذذن أفذذوا  شذذيوخ السذذالطني حقوقذذا  ملعومذذة 

 لهي  بغلة السلطان  وكف  بهلك ذال  وهواان .

وهكها فقد خضع الناس يف بالدان سذنني طويلذة ألنظمذة طاغيذة مسذتبدة. 
بذذذت أفكذذذارهم  وتصذذذادر حذذذراهتم  وتقتذذذ  روح اإلبذذذداع يف نفوسذذذهم. تك

فالفرد يف ظ  هها اإلرها  يقول ما يرض  الطغاة اجلدد  ويعمذ  كذ  مذا 
يدنيه منهم أو من بطانتهم  ومن أراد الصدع ابحلق وإنكار املنكر  فالبد 

 197أن يكون مستعدا  لدفع الثمن.

  وقذدميا  قيذ   )اإلنسذان ابذن انتقلت هه  العدو  إى السذاحة اإلسذالمية
بيلتذذذذه(  فعنذذذذدما يضذذذذعف اإلنسذذذذان وختبذذذذو جذذذذهوة اإلميذذذذان يف قلبذذذذه يتذذذذأثر 
ابألجذذذوا  احمليطذذذة بذذذه  ويقلذذذد األقذذذوا  املتنفذذذهين  وعلذذذ  نقذذذيض ذلذذذك  

                                                
 هه  عبارة ابن كثر يف  رخيه عندما حتدث عن احلجا  ومقت  عبد هللا بن اللبر. -  196
 وأمثلة أكثر عل  املساواة والتسامح والعدل.يف  رخينا أمثلة عل  القهر واإلرها    -  197
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اإلنسذذان إن كذذان عاملذذا  عذذامال   فننذذه يذذؤثر فذذيمن حولذذه ويصذذبغهم أبفكذذار  
اضذية مذن الشذواهد الدالذة علذ  الي يذدعو هلذا... وقذد ذكذران يف احللقذة امل

وجود اإلرهذا  بكافذة أشذكاله داخذ  الصذف اإلسذالم  مذا يغذي عذن أيذة 
 زادة.

إن الذذذهين عايشذذذوا مسذذذرة العمذذذ  اإلسذذذالم  يذذذدركون مذذذد  أتثذذذر معظذذذم 
 اإلخوة بطبائع الناس يف بلداهنم  ومن األمثلة عل  ذلك 

انتخذا  قادهتذذا لدحذلا  السياسذذية غذر اإلسذذالمية طريقذة معينذذة يف  - 1
وممثليهذذذا  ويف ترتيذذذ  املكائذذذد وتصذذذفية اخلصذذذوم عذذذن طريذذذق التاالفذذذات 
واحملذذاور واالنقذذالابت  ومذذن املؤسذذف أن بعذذض اإلسذذالميني قذذد أتثذذر هبذذه  

 الطريقة.

يذذر  السياسذذيون يف بلذذد معذذني أهنذذم أكثذذر كفذذا ة مذذن أمثذذاهلم يف بقيذذة  - 2
م  راضيا  بقيادهتم  وحيمذ  البلدان العربية  وغرهم جي  أن يكون  بعا  هل

 اإلسالميون يف هها البلد مث  هه  العقلية.

أكثذذذذر البلذذذذدان اسذذذذتبدادا  وطغيذذذذاان  وتنكذذذذيال  ظهذذذذرت فيهذذذذا حركذذذذات  - 3
إسذذالمية ال جتيذذد احلذذدي  إال بلغذذة احلديذذد والنذذار  ولذذو ق ذذِدر  هلذذا اسذذتالم 

هم  احلكذذم الرتكبذذت مذذن اجلذذرائم أضذذعاف مذذا ارتكبذذه الطغذذاة الذذهين سذذبقو 
 وسوف ينفهون أبغل  العلما  والدعاة حكم الردة.

يف عاملنا العريب مشذكلة امسهذا مؤسسذة الرجذ  الواحذد الذهي يقذبض  - 4
األمذذذور بيذذذد مذذذن حديذذذد  ومؤسسذذذة الرجذذذ  الواحذذذد ترتذذذدي أحيذذذاان  لبذذذاس 
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الدميوقراطيذذذة  وابسذذذم هذذذه  الدميوقراطيذذذة املنكوبذذذة حيكذذذم الرجذذذ  الواحذذذد  
 وكهلك حال اإلسالميني.

أجاد األستاذ سيد قط  عندما حتدث عن التغير اجلهري الشام  الذهي 
أحدثه اإلسالم يف حياة وعادات وطبائع اجملتمع العريب يف اجلليرة العربية  

 قال رمحه هللا 

"لقد كان الرج  حذني يذدخ  يف اإلسذالم خيلذع علذ  عتبتذه كذ  ماضذيه يف 
ى اإلسذذذالم أنذذه يبذذذدأ اجلاهليذذة  كذذذان يشذذعر يف اللاظذذذة الذذي جيذذذ   فيهذذا إ

عهدا  جديدا   منفصال  ك  االنفصال عن حياتذه الذي عاشذها يف اجلاهليذة. 
وكان يقف مذن كذ  مذا عهذد  يف جاهليتذه موقذف املسذةي  الشذاك احلذهر 
املتخذذذوف  الذذذهي حيذذذس أن كذذذ  هذذذها رجذذذس ال يصذذذلح لإلسذذذالم. وهبذذذها 

مذرة  وإذا اإلحساس كان يتلق  هدي اإلسالم اجلديد  فذنذا غلبتذه نفسذه 
اجتهبتذذه عاداتذذه مذذرة  وإذا ضذذعف عذذن تكذذاليف اإلسذذالم مذذرة... شذذعر يف 
احلال ابإلمث واخلطيلة  وأدرك يف قذرارة نفسذه أنذه يف حاجذة إى التطهذر ممذا 

 198وقع فيه  وعاد حياول من جديد أن يكون عل  وفق اهلدي القرآين".

يب ابذن سذلول ولينظر من شا  يف قصة الصاايب عبد هللا بن عبد هللا بذن أ
مذع أبيذه الذهي كذان رمذلا  مذن رمذوز النفذا   فقذد وقذف االبذن ضذد أبيذذه يف 
غذذلوة بذذي املصذذطلق ويف غرهذذا  وكذذان يف اجلاهليذذة مذذن أبذذر النذذاس بذذه... 
ولينظر من شذا  أيضذا  إى قصذة الصذاايب الطفيذ  بذن عمذرو الدوسذ  مذع 

إذا عذذّر قومذذه  وغذذر ذلذذك كثذذر  وكذذان رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم 

                                                
 معامل يف الطريق  جي  قرآين فريد. -  198
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  وإذا 199صاايب أخا  أبمه أو بنسبه قال له  "إنذك امذر  فيذك جاهليذة"
ذ كر لذه أمذر مذن األمذور املسذتقباة قذال  "هذها مذن عمذ  اجلاهليذة"  وقذد 
مجذذع اإلمذذام اجملذذدد حممذذد بذذن عبذذد الوهذذا  رمحذذه هللا املسذذائ  الذذي خذذالف 

لكتذذابيني رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم فيهذذا مذذا عليذذه أهذذ  اجلاهليذذة ا
  ويف مجيذذع 200واألميذني يف رسذذالة  فكذذان تعذذدادها مائذذة وعشذذرين مسذذألة 

احلاالت كان املخطئ يسارع إى التوبة واالسذتغفار  فذال جيذادل وال يعانذد 
 أو يستكا.

 رو  ابن جرير عن أنس بن مالك قال 

"بينما أان أد ير  الكأس علذ  أيب طلاذة وأيب عبيذدة بذن اجلذراح وأيب دجانذة 
ذ بن جب  وسذهي  بذن بيضذا   حذىت مالذت ر وسذهم مذن خلذيط بسذر ومعا

ومتر  فسمعت منادا  ينذادي  أال إن اخلمذر قذد حرمذت  قذال  فمذا دخذ  
علينذذا داخذذ  وال خذذر  منذذا خذذار  حذذىت أهرقنذذا الشذذرا   وكسذذران القذذالل  
وتوضأ بعضنا واغتس  بعضنا  وأصذبنا مذن طيذ  أم سذليم  مث خرجنذا إى 

هللا صل  هللا عليه وسلم يقرأ  ))ا أيها الهين آمنذوا  املسجد  فنذا رسول
إمنذذذذا اخلمذذذذر وامليسذذذذر واألنصذذذذذا  واألزالم رجذذذذس مذذذذن عمذذذذ  الشذذذذذيطان 

 فاجتنبو ... إى قوله ))فه  أنتم منتهون((.

فقذال رجذذ   ا رسذول هللا  فمذذا تذر  فذذيمن مذات وهذذو يشذرهبا؟ فذذأنلل هللا 
ات جنذاح فيمذا طعمذوا... تعاى  ))ليس عل  الهين آمنوا وعملوا الصاحل

اآليذة  وقذذال رجذ  ألنذذس بذذن مالذك  أنذذت مسعتذذه مذن رسذذول هللا صذذل  هللا 
                                                

 صايح البخاري  كتا  اإلميان. -  199
 .333مؤلفات الشي  اإلمام حممد بن عبد الوها   القسم األول  العقيدة واآلرا  اإلسالمية     -  200
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عليذذه وسذذذلم؟ قذذذال  نعذذذم  أو حذذذدثي مذذن مل يكذذذه   مذذذا كنذذذا نكذذذه  وال 
 201ندري ما الكه ".

 والشاهد يف هها احلدي  

مسذذارعة الصذذاابة إى االمتثذذال ألمذذر هللا ورسذذوله مذذع أن اخلمذذر مذذن  - 1
لذذي يصذذع  أن يتخلذذ  عنهذذا مذذن ابتلذذ  هبذذا انهيذذك عذذن عمذذق العذذادات ا

 أتثرها يف اجملتمع اجلاهل .

قول أنس بن مالك  "ما كنا نكه  وال ندري مذا الكذه "  وجيذ   - 2
هذذذه  صذذذفاته ال ميكذذذن أن يقذذذدم قذذذول طائفذذذة أو أهذذذ  بلذذذد علذذذ  قذذذول هللا 
ورسذذوله  وكذذ  جيذذ  يتأسذذ  ابلرعيذذ  األول البذذد أن أينذذف مذذن اإلرهذذا  
واالستبداد واإلجرام السيما إذا كان املستهدفون إخواان  لذه خيتلذف معهذم 

 يف اآلرا  واملواقف...
 
 
 

 حنو كيان جديد
 العدل واإلنصاف
 احللقة العشرون

 التارير
                                                

وقذذال  روا  البذذلار  ورجالذذه  5/52يف اللوائذذد   وإسذذناد  صذذايح. وقذذد ذكذذر  اهليثمذذ  12527الطذذاي   -  201
ثقذات. وهلذها احلذدي  شذاهد يف الصذاياني ]عذن عمذدة التفسذذر للاذافظ ابذن كثذر  اختصذار وحتقيذق  أمحذد حممذذد 

 شاكر[.
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توقفنذذا يف احللقذذة املاضذذية عنذذد عرضذذنا لذذبعض الشذذواهد مذذن  رخينذذا الدالذذة 
حللقذة يف احلذدي  عل  عدل اإلسذالم حذىت مذع الكفذار  ومنضذ  يف هذه  ا

 عن العدل واإلنصاف.
 عدل أئمة السلف  

يذ نحلِل ذذون النذذاس منذذازهلم  فذذال  -رمحهذذم هللا  -كذذان مجهذذور أئمذذة السذذلف 
يظلمذذون أقذذراهنم بسذذب  اخذذتالف االجتهذذادات  وال حيذذابون أقذذر  النذذاس 
إليهم فيعطوهنم ماال يستاقونه. ولقد كانت هه  حاهلم مع املبتدعني  أو 

فار امتثاال  لقوله تعاى  }ا أيها الهين آمنوا كونذوا قذوامني هلل حىت مع الك
شهدا  ابلقسذط  وال جيذرمنكم شذنلآن قذوم علذ  أال تعذدلوا...ر  ونعذرض 

 فيما يل  مناذ  من عدهلم 
عن عاصم بن كلي   عن أبيه قال  انتهينا إى عل  رض  هللا عنه   - 1

  عليه وسلم.فهكر عائشة  فقال  خليلة رسول هللا صل  هللا
قال الههيب  وهها يقوله أمر  املؤمنني يف حق عائشذة مذع مذا وقذع بينهمذا  
فرضذذ  هللا عنهمذذا. وال ريذذ  أن عائشذذة ن ذذِدم تح ندامذذة  ك ليفذذة  علذذ  مسذذرها 
إى البصرة وحضورها يوم اجلم   ومذا ظنذت أن األمذر يبلذغ مذا بلذغ. فعذن 

ذذذرحن  يف بذ ي ذذذوِتك نفر عمذذذارة بذذذن عمذذذر  عمذذذن مسذذذع عائشذذذة إذا قذذذرأت  }و  قذ 
 [ بكت حىت تب  ،ارها.33]األحلا / 

وعن عمرو بن غال   أن رجال  انل من عائشة عند عمار  فقال  ا غذر  ح 
 (.1مقبوحا   أتؤذي حبيبة رسول هللا صل  هللا عليه وسلم )

-------------------- 
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 . 2/177سر أعالم النبال  للههيب  مؤسسة الرسالة   - 1
-------------------- 

اس ة  قال  دخلت عل  عائشة  فقالت  مما  - 2 وعن عبد الرمحن بن مش 
أنت؟ قلت  من أه  مصذر. قالذت  كيذف وجذدم ابذن ح ذد يجح يف غذلاتكم 
هه ؟ قلت  خر  أمر  ما يقف لرج  منذا فذرس  وال بعذر  إال أبذدل مكانذه 

ل ه أخذ  أن  بعرا   وال غالم  إال أبدل مكانه غالما . قالت  إنه ال مينعي قذ تذح
أحدثكم ما مسعت من رسول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم  إين مسعتذه يقذول  
)اللهم من وي مذن أمذر أمذي شذيلا  فرفذق هبذم فذارفق بذه  ومذن شذق علذيهم 

 (.2( )1فاشقق عليه( )
------------------------ 

  كتذذذا  اإلمذذذارة  اب   1828أخرجذذذه مسذذذلم يف صذذذاياه  رقذذذم   - 1
 ضيلة اإلمام العادل.ف
ومعاويذذة بذذن حذذديج لذذه  3/38سذذر أعذذالم النذذبال   مصذذدر سذذابق   - 2

صذذذابة  ووي إمذذذرة مصذذذر ملعاويذذذة وهذذذو الذذذهي قتذذذ  حممذذذد بذذذن أيب بكذذذر 
الصديق ألنه كان أحد الهين حاصروا عثمذان بذن عفذان  وقيذ   كذان مذن 

 [.3/481و  3/37بني الهين شاركوا يف قتله ]عن سر أعالم النبال   
------------------- 

سل  أمحد بن حنب  عذن الشذافع   فقذال   )لقذد مذنف هللا علينذا بذه   - 3
لقذذد كنذذا تعلمنذذا كذذالم القذذوم  وكتبنذذا كتذذبهم  حذذىت قذذدم علينذذا  فلمذذا مسعنذذا  
كالمه  علمنا أنه أعلم  من غر   وقذد جالسذنا  األام والليذاي  فمذا رأينذا 
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يشذر إى  -حيذى وأبذو عبيذد ال يرضذيانه  منه إال كذ ف خذر  فقيذ  لذه  كذان
  فقذذال أمحذذد بذذن حبذذ   مذذا نذذدري مذذا -التشذذيع وأهنمذذا نسذذبا   إى ذلذذك 

 يقوالن  وهللا ما رأينا منه إال خرا ( .
وللخذا تتمذذة عنذذد البيهقذذ   وهذذ   مث قذذال ملذذن حولذذه  اعلمذذوا رمحكذذم هللا 

لعلذذذم  وح رِم ذذذه تعذذذاى أن الرجذذذ  مذذذن أهذذذ  العلذذذم إذا مناذذذه هللا شذذذيلا  مذذذن ا
قذران   وأشذذكاله  حسذدو  فرمذذو  مبذا لذذيس فيذه  وبلسذذت اخلصذلة يف أهذذ  

 العلم(.
قذذال الذذههيب  مذذن زعذذم أن الشذذافع  يتشذذيع فهذذو مفذذٍة  اليذذدري مذذا يقذذول 

(1.) 
قذال يذذونس الصفذذد يفُّ  مذا رأيذذت أعقذذ  مذن الشذذافع   انظرتذذه يومذذا  يف  - 4

مث قذذذذال  ا أاب موسذذذذ   أال مسذذذذألة  مث افةقنذذذذا  ولقيذذذذي  فأخذذذذه بيذذذذدي  
 يستقيم أن نكون إخواان  وإن مل نتفق يف مسألة.

قال الههيب  هها يدلُّ عل  كمال عق  هها اإلمام  وفقه نفسه  فما زال 
 (.2النظرا  خيتلفون )

----------------- 
والتتمذذذة يف هذذذامش  10/58سذذذر أعذذذالم النذذذبال   مصذذذدر سذذذابق   - 1

 اخلا.
 . 10/16ال   سر أعالم النب - 2

----------------------- 
 عدل الدعاة مع إخواهنم الدعاة 
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أخذ  الداعيذة  هاقذد رأيذت أن عذدل اإلسذالم قذد اتسذع للايذذواانت  وأن 
هللا جذذذ ف وعذذذال قذذذد أدخذذذ  امذذذرأة النذذذار بسذذذب  ظلمهذذذا هلذذذرة  ومشذذذ  عذذذدل 
اإلسالم أيضا  الهين كفروا من أه  الكتذا   وتوعذد رسذول هللا صذل  هللا 

 ليه وسلم من يظلمهم ع
)أال من ظلم معاهدا  أو انتقصذه  أو كلفذه فذو  طاقتذه  أو أخذه منذه شذيلا  

 بغر طي  نفس  فأان حجيجه يوم القيامة(.
أظن أنه قد آن لنا بعد هه  الرحلة يف رحا  العدل أن نتسذا ل  أمذا آن 
للذذدعاة أن يعذذدلوا مذذع إخذذواهنم الذذدعاة؟!  وهذذها هذذو بيذذت القصذذيد ]كمذذا 

لون[ يف ك  ما ذكران  عن العدل واإلنصاف  كم يشعر أحدان ابملذرارة يقو 
عندما ير  بعضا  من إخوانه يتار  من إيذها  احليذوان وظلمذه وال يتاذر  

 من إيها  وظلم إخوان له؟!.
أخذذ  الداعيذذة  تذذهكر أن إخوانذذك الذذهين ختتلذذف معهذذم هذذم يف  مذذوعهم 

 سباانه وتعاى صفوة هه  األمة  وهم األم  املرجت  بعد هللا 
فمنهم من قض  سيف عمر  يدعو ويعلم ويذريب  وقذد نفذع هللا بذه خلقذا    -

كثرا  أتثروا به واستنوا بسنته  وهو وإاهم كانوا سذببا  يف هدايذة الضذالني  
 وتوبة العصاة املفسدين.

ومنهم من رزقه هللا املال  فسّخر  لنصذرة ديذن هللا واإلنفذا  يف خمتلذف  -
 وقلة من الرجال من يتاكم ابملال وال يتاكم املال به. وجو  اخلر 

ومذذنهم مذذن جاهذذد لتكذذون كلمذذة هللا هذذ  العليذذا  واسذذتعه  املذذوت يف  -
 سبي  هللا  واجلود ابلنفس أقص  غاية اجلود.
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ومذذذذنهم مذذذذن قذذذذال بشذذذذموخ واسذذذذتعال   }ر  السذذذذجن أحذذذذ  إى ممذذذذا  -
األبطذذال  ومذذا  يذذدعوني إليذذهر  وعنذذدما ابذذتال  هللا ابلسذذجن صذذمد صذذمود

وهذذذن وال اسذذذتكان  وعنذذذدما فذذذّر  هللا كربذذذه خذذذر  مذذذن سذذذجنه وهذذذو أشذذذد 
 اقتناعا  بدعوته.

ومنهم من فار  الدار واألهذ  واخلذالن فذرارا  بدينذه ابحثذا  يف أرض هللا  -
الواسذذعة عذذن مكذذان آمذذن يعبذذد فيذذه ربذذه  ويلذذتقط أنفاسذذه ليكّمذذ  مسذذرة 

 اجلهاد يف سبي  هللا.
بذذذد وأن هلذذذم أخطذذذا  ومذذذن ذا الذذذهي خيلذذذو مذذذن الذذذهنو  هذذذؤال  اإلخذذذوة ال

واألخطذذا ؟ والبذذد أن جتذذد نفسذذك مضذذطرا  لتفنيذذد هذذه  األخطذذا   وبيذذان 
خمالفتهذذا لددلذذة الشذذرعية  فذذال أبس ممذذا تفعذذ   ولكذذن ال تكتذذ  وأنذذت يف 
حالة غض . وال تتهم إخوانك يف نوااهم  وأحسن الظن هبذم  وال تذنس 

 وإاك وظلمهم فضلهم يف العم  اإلسالم   
قال حممد بن سرين  )ظلم ألخيك أن تهكر منه أسوأ ما تعلم  وتكتم  -

 (.1خر ( )
هذذها إذا ذكذذرت أسذذوأ مذذا فيذذه ومل تذذهكر أحسذذن مافيذذه  فكيذذف إذا أشذذعت 
عنه مقالة السو  دون متاي  وال توثيق  وغفلت عذن حذدي  رسذول هللا 

ث بكذذذ  صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  )حسذذذ  امذذذر   مذذذن الكذذذه  أن حيذذذدّ 
 مامسع(.

------------------- 
 . 9/275البداية والنهاية   - 1
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---------------------- 
وقال سعيد بذن املسذي   )لذيس مذن شذريف وال عذامل والذي فضذ  إال  -

وفيذذه عيذذ   ولكذذن مذذن النذذاس مذذن ال ينبغذذ  أن تذذهكر عيوبذذه  فمذذا كذذان 
 (.1فضله أكثر من نقصه وه  نقصه لفضله( )

اإلسذذذالم ابذذذن تيميذذذة يف معذذذرض رد  علذذذ  الرافضذذذة الذذذهين وقذذال شذذذي   -
يظلمذذون أصذذاا  رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وعلذذ  آلذذه وصذذابه وسذذلم 
ويفذذةون علذذيهم  )ومعلذذوم أان إذا تكلمنذذا فذذيمن هذذو دون الصذذاابة  مثذذ  
امللذذذوك املختلفذذذني علذذذ  امللذذذك  والعلمذذذا  واملشذذذاي  املختلفذذذني يف العلذذذم 

الم بعلم وعذدل ال وهذ  وظلذم؛ فذنن العذدل والدين  وج  أن يكون الك
واجذذ  لكذذ  أحذذد علذذ  كذذ  أحذذد يف كذذ  حذذال  والظلذذم حمذذرم مطلقذذا   ال 

 ( اهذ .2يباح قط حبال( )
------------- 

 .9/100البداية والنهاية   - 1
 . 5/126منها  السنة  البن تيمية    - 2

--------------------- 
رعية  وكثذرت الذردود واالهتامذات وعندما خالف الدعاة هه  اآلدا  الشذ

بينهم  وعذرف عامذة النذاس عيذوهبم ونقائصذهم امللعومذة هذانوا يف أعيذنهم  
وجتذذرأ األعذذدا  علذذيهم  واسذذتغ  هذذها يف ضذذر  ذاك  وصذذد  فذذيهم قذذول 

 الشاعر 
 ا معشر القرا  املح البلد    ما يصلح امللح إذا امللح فسد
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هنر  وشغلتنا املناظر اخلالبة عن  درس ال ينس   كنا أربعة نسر يف حماذاة
جتذذذاذ  أطذذذراف احلذذذدي  حذذذىت خ يّذذذ  إي وكذذذأين أسذذذر وحذذذدي... قطذذذذع 
الدكتور الشي  حممد أمني املصري رمحه هللا ]وكان أحذد األربعذة[ بسذؤال 

 ابغت به أحدان 
 !.فالن ]ذكر اسم أحد الدعاة املشهورين[ أليس له حسنات؟ -
 .أجا  املسؤول  بل   له حسنات -
 الشي   اذكر ي اثنتني منها؟ -

وعنذذدما عذذدد املسذذؤول اثنتذذني مذذن هذذه  احلسذذنات  قذذال الشذذي   إذن لذذه 
حسذذذذنات  مث صذذذذمت  وصذذذذمتنا ألن املسذذذذألة الذذذذي أاثرهذذذذا ال تذذذذلال غذذذذر 

 واضاة عندان.
 وعاد بعد هها الصمت ليقول بتأثر ابلغ 

أن  سذألت فذذالان  ]ذكذذر اسذذم داعيذذة معذروف عنذذدان[ نفذذس السذذؤال فذذأنكر
يكون لذه حسذنة واحذدة... مث عذدان إى صذمتنا  ومل تعذد لنذا حاجذة ابلنهذر 

 ومجاله األخاذ.
وبذذني الداعيذذة الذذهي يسذذأل عذذن حسذذناته خذذالف   -الثالثذذة  -كذذان بيننذذا 

ومذذع أننذذا مل نذذهكر هذذها اخلذذالف مذذن قبذذ  أمذذام الشذذي   ولكنذذه البذذد وأن 
كذذان لسذذان يكذذون علذذ  علذذم بذذه  فذذأراد أن ينصذذانا بشذذك  غذذر مباشذذر و 

 حاله يقول 
تهكروا أن لصاحبكم حسنات  وتهكروا أنه من العاملني لنصذرة ديذن هللا  

 وحهار أن تكونوا من الهين يبالغون يف احل  والكر .
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رحم هللا الشي  رمحة واسعة  فلقد كان عاملا  جهبه  ومربيا  قديرا   وداعية 
لبيذة  وحيذذر  مذؤثرا   وكذان ينذأ  بنفسذه عذذن الصذراعات الشخصذية أو احل

علذذذذ  إقامذذذذذة جسذذذذذور مذذذذذع خمتلذذذذذف اجلماعذذذذذات والعلمذذذذذا   وال يقصذذذذذر يف 
نصذذاهم  وكذذان أيمذذر ابملعذذروف وينهذذ  عذذن املنكذذر  ومواقفذذه يف مسذذجد 

 املرابط معروفة وحممودة.
وممذذذا يؤسذذذف لذذذه أن الشذذذي  مل يعذذذط حقذذذه يف السذذذاحة اإلسذذذالمية  ولعذذذ  

تبذذاع الذذهين جييذذدون السذب  يف هذذها اإلمهذذال عذذدم قناعذذة الشذذي  بةبيذذة األ
 (.1فن التعص  لشيوخهم )

------------------ 
م  1941م يف مدينذذة دمشذذق  ويف عذذذام  1914ولذذد الشذذي  عذذذام  - 1

انتسذذ  لكليذذذة أصذذذول الذذذدين ابألزهذذذر  وختذذر  منهذذذا بعذذذد أربذذذع سذذذنوات  
عذذني ملاقذذا  ثقافيذذا   1951وعمذذ  مدرسذذا  يف اثنذذوات دمشذذق  ويف عذذام 

كستان  وكان له جهذود طيبذة يف نشذر اللغذة العربيذة للسفارة السورية يف اب
سذذذافر إى  1956خذذذالل اخلمذذذس سذذذنوات الذذذي أقامهذذذا هنذذذاك  ويف عذذذام 

وكذذان  1959بريطانيذا للتاضذر لرسذذالة الذدكتورا  وحصذ  عليهذذا يف عذام 
موضذذوعها )معذذاير النقذذد عنذذد احملذذدثني( مث التاذذق وامعذذة دمشذذق يف نفذذس 

تعاقذذذد مذذذع  1965شذذذريعة  ويف عذذذام كمذذذدرس يف كليذذذة ال  1959العذذذام 
يف مكة املكرمة  وقبذ  وفاتذه  -كلية الشريعة   -جامعة امللك عبد العليل 

بذذذذثالث سذذذذنوات انتقذذذذ  إى اجلامعذذذذة اإلسذذذذالمية ابملدينذذذذة املنذذذذورة رئيسذذذذا  
للدراسذات العليذا فيهذا  وكذان لذذه دور يف وضذع مناهجهذا  وتذويف رمحذذه هللا 
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عل  إثذر عمليذة جراحيذة  1977عام هذ املوافق ل 1397يف شهر رمضان 
أجريت له يف أحد مستشفيات سويسرا  ودفذن يف مكذة املكرمذة رمحذه هللا 

للشذذي   -وهذذو مذذن كتذذ  امل ذذة حج مح لذذه  -. ]عذذن مقدمذذة كتذذا  املسذذؤولية 
 حممد سليمان[.

     

مثذذال تطبيقذذ   انطالقذذا  مذذن هذذها الذذدرس البليذذغ الذذهي علمنذذا إا  الشذذي  
رمحذذه هللا  فذذنين سذذوف أطذذرح هذذها السذذؤال مث أجيذذ   حممذذد أمذذني املصذذري

 عليه 
 س   ه  للجماعات اإلسالمية حسنات؟!

     بل   هلم حسنات.
 س   اذكر واحدة منها؟!

    للسذذذلفيني دور الينكذذذر يف الذذذدفاع عذذذن عقيذذذدة ونشذذذر لذذذوا  السذذذنة  
وفضح أه  البدع والضاللة  ومن أج  ذلك فقذد تعرضذوا لذدذ  واحملذن 

   فما زادهم ذلك إال صمودا  وثبا   وعطا  .والتشهر
ومن آاثر هه  اجلهود املباركة  إقبال هها اجلي  من أبنا  األمة اإلسالمية 
يف كذذذ  مكذذذان علذذذ  كتذذذ  التوحيذذذد واحلذذذدي   وتبذذذي معظذذذم اجلماعذذذات 
اإلسذذالمية لكتذذ  شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة  وشذذرح العقيذذدة الطااويذذة  

هه  الكت  ألهنا حتقذق مذن ورا  ذلذك أرابحذا  واهتمام دور النشر بطباعة 
 طائلة.
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ومذن آاثر هذه  اجلهذذود املباركذة أيضذا  أن أصذذاا  البذدع واألهذوا  صذذاروا 
خيرجذذذون األحاديذذذ  الذذذي يسذذذتدلون هبذذذا يف مؤلفذذذاهتم  ألهنذذذم إن مل يفعلذذذوا 
ذلك فلن تشهد كتبهم رواجذا  وانتشذارا   وكذان معظذم الكتذا  قبذ  عقذود 

بني احلدي  الصايح والضعيف  ومن األمانة أن ينس   قليلة ال يفرقون
 هها اإلجناز الكبر إى اجلماعات اإلسالمية.

أما اإلخوان املسلمون فقد كان هلم شذرف أتسذيس عمذ  مجذاع  تنظيمذ  
يهدف إى عودة اخلالفة اإلسالمية  وحترير بالد املسلمني مذن االسذتعمار 

م مذذذذن أجذذذذ  حتريذذذذر  1948والتبعيذذذذة  وعنذذذذدما دعذذذذا داعذذذذ  اجلهذذذذاد عذذذذام 
فلسطني  لبوا النذدا   وسذالت دمذا  كثذر مذن أعضذائهم علذ  رىب األرض 
الي ابركها هللا سباانه وتعاى من فذو  سذبع مسذوات  وال يصذح أن يذهكر 
 ريذذذ  القذذذدس يف العصذذذذر احلذذذدي  دون أن تذذذذهكر اسذذذتماتة اإلخذذذذوان يف 

ع غذرهم مذن مذ -  وال يلال اإلخوان املسلمون 1948الدفاع عنها عام 
يقاومون سياسة االستسالم الي يسميها املنهلمذون سذالما    -اإلسالميني 

 وما حركة محاس إال فرعا  من فروع اإلخوان املسلمني.
أما مجاعة التبليغ فال زالت تقدم الدلي  تلو الدلي  علذ  أنذه مذن املمكذن 

خلاصذة ال أن يتنق  الداعية من بلد آلخر داعيا  يف سذبي  هللا علذ  نفقتذه ا
يتلق  مكافأة عل  ذلك من أحد  وال ينتظر جلا   وال شذكورا  إال مذن هللا 

  لقذذد كانذذت  -إن أكرمذذه ومذذّن عليذذه ابألجذذر والثذذوا   -الواحذذد القهذذار 
 (.1مجاعة التبليغ سببا  يف توبة الضالني  وهداية املشركني الكافرين )

--------- 
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المية الذذي مل أنت علذذ  وأقذذول مثذذ  ذلذذك يف بقيذذة اجلماعذذات اإلسذذ - 1
 ذكر حماسنها.

--------- 
كان العلما  والقادة املؤسسون يتعذاونون فيمذا بيذنهم علذ  الذا والتقذو   
ويسدون الثغرات الي من املمكن أن يتسل  الشيطان منها فيفسذد ذات 
البذذني بذذني اإلخذذوة ويذذلرع األحقذذاد واألضذذغان يف النفذذوس  ويتمثلذذون قذذول 

ي اختلذف معذه يف مسذألة  )ا أاب موسذ   اال يسذتقيم اإلمام الشافع  للذه
 أن نكون إخواان  وإن مل نتفق يف مسألة(.

وليذذأذن ي القذذار   الكذذرمي يف االنتقذذال قلذذيال  إى األجذذوا  الذذي ولذذدت يف 
 ظلها أهم هه  اجلماعات 
عن موجة اإلحلاد واإلابحيذة يف  -رمحه هللا  -يتادث الشي  حسن البنا 

 سالمية فيقول اجملمتعات اإل
)كما كان ينفس عن نفس  كذهلك الذةدد علذ  املكتبذة السذلفية  وكانذت 
إذ ذاك قذذذر  حمكمذذذذة االسذذذذتلناف  حيذذذذ  نلقذذذ  الرجذذذذ  املذذذذؤمن اجملاهذذذذد 
العامذذ  القذذوي العذذامل الفاضذذ  والصذذاف  اإلسذذالم  القذذدير ]السذذيد حمذذ  
م الذذدين اخلطيذذ [  ونلتقذذ  ومهذذرة مذذن أعذذالم الفضذذال  املعذذروفني بغذذرهت

اإلسذذالمية ومحيذذتهم الدينيذذة  أمثذذال فضذذيلة األسذذتاذ الكبذذر السذذيد حممذذد 
اخلضر حسني  واألسذتاذ حممذد أمحذد الغمذراوي  وأمحذد ابشذا تيمذور رمحذه 
هللا  وعبذذد العليذذل ابشذذا حممذذد رمحذذه هللا  وكذذان إذ ذاك مستشذذارا  مباكمذذة 
االسذذتلناف  ونسذذمع مذذنهم بعذذض مذذا يذذنفس عذذن الذذنفس  كمذذا نذذةدد علذذ  
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دار العلوم  وحنضر يف بعض  الس األستاذ رشذيد رضذا رمحذه هللا  ونلقذ  
فيهذذا الكثذذر مذذذن األعذذالم والفضذذذال  كذذهلك  أمثذذال الشذذذي  عبذذد العليذذذل 
اخلذذوي رمحذذه هللا  وفضذذيلة األسذذتاذ الشذذي  حممذذد العذذدوي فنتذذهاكر هذذه  
الشذذؤون أيضذذا . وكذذان للسذذيد رشذذيد رمحذذه هللا جذذوالت قويذذة موفقذذة يف رد 

 [.51الكيد عن اإلسالم( ]مهكرات الدعوة والداعية     هها 
 وعن قرار اجلماعة القاض  إبصدار جريدة اإلخوان املسلمني يقول البنا 
)مل جند إال جنيهني دفعهما الشي  رضذوان حممذد رضذوان  ومهذا رأس مذال 
هه  اجمللة  وقد كذان  ومحلذت اجلنيهذني  وذهبذت بكذ  بسذاطة وإميذان إى 

 -فية... وهنذذاك تفامهذذت مذذع السذذيد حمذذ  الذذدين اخلطيذذ  املكتبذذة السذذل
أن يكذذون مذذديرا  للمجلذذة  ولكذذن تطبذذع  -جذذلا  هللا خذذرا  علذذ  كذذ  شذذ   

ابلسلفية  وأن يكذون اجلنيهذان دفعذة أوى  ومذا بقذ  بعذد ذلذك فعلذ  هللا  
وابتسم الرج  املؤمن اجملاهد احملبو   ووافق علذ  ذلذك هذو اآلخذر بكذ  

در التصذذريح وبذذدأ الطبذذع  فظهذذرت جريذذدة اإلخذذوان بسذذاطة وإميذذان  فصذذ
هذذ    1352صذفر  28املسلمني اإلسبوعية العدد األول بتاري  اخلميس 

 [.140م(. ]املهكرات      1933وذلك يوافق أواخر شهر مايو 
ويف موضع آخر من ا ملهكرات يتادث الشي  حسذن البنذا رمحذه هللا عذن 

 محه هللا ( ر 1 لة املنار بعد وفاة رشيد رضا )
)توقفذذت اجمللذذة عذذن الصذذدور مذذرة اثنيذذة. وقذذد عذذل علذذ  اإلخذذوان أن خيبذذو 
ضذو  هذها السذرا  املشذر  ابلعلذذم واملعرفذة مذن اقتبذاس اإلسذالم احلنيذذف  
فذذاعتلموا أن يتعذذذاونوا مذذذع ورثذذذة السذذذيد رمحذذذه هللا علذذذ  إصذذذدار املنذذذار مذذذن 
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ة جديذذد  وقذذد م االتفذذا  علذذ  ذلذذك  وصذذدر العذذدد اخلذذامس مذذن السذذذن
 [.253( ]   1939يوليو  18اخلامسة والثالثني يف 
----------- 

م  1935أغسذذطس  22هذذذ املوافذذق   23/5/1354توفذذا  هللا يف   -1
. 

--------------- 
 وكان الشي  حسن البنا هو رئيس التارير اجلديد.

هذ أصدر األسذتاذ سذيد قطذ  رمحذه هللا كتابذه )دراسذات  1372ويف عام 
األستاذ حم  الدين اخلطي  ليقدم الكتا  إى القرا    إسالمية(  واختار

 وكان مما قاله اخلطي  يف هه  التقدمة 
ذذفر النفذذيس  أن يتذذوى تصذذدير  رجذذ  أصذذل   )... كذذان مذذن حذذق هذذها السِّ
مي عودا   وأشذد قذوة  وأحذدث سذنا   وأجذرأ علذ  مواجهذة النذاس ابحلذق. 

يف هذه  السذنة يتاذدث إنه كتذا  السذنة يف أد  القذوة  وال أعذرف كتذااب  
عذذن احلذذق بلسذذان احلذذق  كمذذا حتذذدث أخذذ  األملعذذ  البليذذغ األسذذتاذ سذذيد 

 قط  يف هها الكتا .
لذهلك كذان مذن الظلذم لذه أن يكتذ  مقدمتذه إنسذان معتذدل متلذد وهذذو يف 
العقد السابع من حياته. لقد واجه سيد قط  بكلمة احلق طوائذف كثذرة 

ن صذذفع وجذذوههم هبذذا يتصذذذرفون يف كتابذذه هذذها  وكلمذذة احلذذق مذذرة  والذذهي
أبكثر مايف األرض من قو  الباط   وهذم كثريذون مذ   الذدنيا  وال يقذف 
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يف وجو  هؤال  إال املؤمن القوي  فهنيلا  لدستاذ سذيد قطذ  مذا متعذه هللا 
 به من قوة اإلميان(.

( رمحذذذه هللا يقذذذول  )كذذذان 1وقذذذد مسعذذذت العالمذذذة عبذذذد الذذذرزا  العفيفذذذ  )
 يكثر من نقد األستاذ حسن البنا  وكنت أقول له الشي  حامد الفق  

اشذذذي  حامذذذد  حسذذذن البنذذذا يقذذذول للشذذذبا  يف املعاهذذذد واجلامعذذذات ]إى 
(  وعملذذه هذذها مرحلذذة مذذن مراحذذ  الذذدعوة وهذذو مذذأجور 2اإلسذذالم در[ )

عليذذه إن شذذا  هللا  فدعذذه وشذذأنه وكّمذذ  معهذذم املرحلذذة الذذي تلذذ  املرحلذذة 
 األوى.

----------- 
رمذذوز الذذدعوة السذذلفية  كذذان رئيسذذا  ألنصذذار السذذنة يف مصذذر  مث مذذن  - 1

انتقذذذ  إى اجلليذذذرة العربيذذذة  فكذذذان عضذذذوا  يف هيلذذذة كبذذذار العلمذذذا   وانئذذذ  
 رئيس جلنة الفتو .

 يستخدم العسكريون هه  العبارة يف تدريباهتم. - 2
---------------- 

يدة تصدر أرأيت أخ  كيف كان حم  الدين اخلطي  مدير حترير أول جر 
لإلخذذوان املسذذلمني  وحسذذن البنذذا كذذان رئذذيس حتريذذر  لذذة املنذذار بعذذد وفذذاة 
صاحبها رشيد رضا  كما أن حسن البنا كان من كتا  اجملالت السذلفية  

 ومن شا  مليدا  من املعلومات فليتصفح أعداد  لة الفتح وغرها.
أظنذذذك أخذذذ  قذذذد ملسذذذت العطذذذف األبذذذوي الذذذهي جتلذذذ  بسذذذرعة اسذذذتجابة 

ي  لك  ما طلبه منه الشا  حسن البنا مع مذا يف ذلذك مذن مغذامرة اخلط
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ماديذذذة ومعنويذذذة  إذ كيذذذف يتكفذذذ  هذذذها الرجذذذ  صذذذاح  اخلذذذاة الطويلذذذة 
بنفقذذذات  لذذذة ال ميلذذذك أصذذذااهبا إال جنيهذذذني؟  مث يغذذذامر بسذذذمعته فيقبذذذ  
إدارة  لذذذة ميلكهذذذا شذذذبا  لذذذيس هلذذذم مسعذذذة يف عذذذامل الفكذذذر واألد   وقذذذد 

 قانونية هو يف غىن عنها.يعرضونه ملواقف 
مل حياول حم  الدين تثبيط مهة حسن البنا  ومل يق  هلها الشذا  صذاح  
اهلمة العالية ملاذا إصدار جريذدة أخذر ؟ هذه   لذة الفذتح الذي قذد عرفهذا 
الناس وأنت أحد كتاهبا  وصفااهتا مفتوحة لبقية إخوانك... مل يقذ  هذها 

إى مهذة الشذبا  الواثبذة  كمذا أنذذه  وال غذر  ألنذه كذان يعلذم حاجذة الذدعوة 
كان مقتنعا  إى أن ساحة العمذ  اإلسذالم  ال ينبغذ  أن تكذون وقفذا  علذ  

 شيوخ األزهر.
وكذذان اإلخذذوان املسذذلمون يقذذّدرون ثقذذة مرشذذدهم خبذذاة اخلطيذذ  وحكمتذذه 
وسذذداد رأيذذه  فعنذذدما نفذذّهت أجهذذلة أمذذن فذذارو  مذذؤامرة قتذذ  البنذذا  طلذذ  

د العذام أمحذد حسذن البذاقوري استشذارة اخلطيذ  اإلخوان من انئذ  املرشذ
 (.1يف مسألة الثأر للمرشد فأىب عليهم ذلك وحّهرهم منه )

-------------- 
 انظر كتا  )بقاا ذكرات(  أمحد حسن الباقوري. - 1

------------ 
إهنذذا السذذنن  هكذذها كذذان الرجذذال املؤسسذذون يتعذذاونون علذذ  الذذا والتقذذو  

ان األئمذة األربعذة  يتتلمذه صذغرهم علذ  كبذرهم  وطاعة هللا... وهكها ك
ويعدلون يف تقومي بعضهم لبعض  وقد ذكران قب  قلي  دفذاع اإلمذام أمحذد 
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عذذن الشذذذافع   وبيذذان فضذذذله عليذذذه  ومذذا مل نذذذهكر  كثذذذر جذذدا   وكذذذان مذذذن 
املفذةض أن يتمسذك التالمذذهة بذنهج شذذيوخهم  غذر أن الذذهي حذدث مذذع 

ف ذلذذك. لقذذد أصذذبح التلمذذت والتعصذذ  مذذرور الذذلمن وتقذذادم العهذذد خذذال
املههيب مشكلة املشذاك  يف  رخينذا  وقلذد األتبذاع هذواة تفجذر اخلالفذات 
بذذذذذني أبنذذذذذا  األمذذذذذة الواحذذذذذدة  وخذذذذذالفوا أئمذذذذذتهم يف دعذذذذذوهتم إى الوحذذذذذدة 
واالئذتالف وهذ  أصذ  مذن أصذول الذدين اإلسذالم   أال فلياذهر إخواننذذا 

 ههيب.من استبدال التعص  احلليب ابلتعص  امل
أخذذ  الداعيذذذة  هذذ  أنذذذت ممذذن يتاذذذدثون أمذذام النذذذاس عذذن صذذذاع أعمذذذال 
إخواهنم من الدعاة الهين خيتلفون معهم يف االجتهاد أو االنتما ؟.. وه  
تسر إذا مسعت الناس يشيدون إبجناز حققته مجاعة إسالمية لست عضذوا  

مت  من أعضائها  مث تهه  إليهم مهنلا  مباركا  مبا حققو ؟  أم أنذك تصذ
 ويضيق صدرك  مث تنطلق قائال  

نعذذذم األمذذذر كمذذذا تقولذذذون  ولكذذذن!!  وبعذذذد )ولكذذذن( تذذذهكر مثالذذذ  هذذذه  
اجلماعذذة  ويفقذذد هذذها اإلجنذذاز معنذذا   وتصذذبح موافقتذذك الشذذكلية فرصذذة 

 عندك النتقاد هه  اجلماعة  وحماولة لتشويه مسعتها.
مذذذة إن كنذذذت مذذذن الصذذذنف األول فامحذذذد هللا تعذذذاى الذذذهي مذذذّن عليذذذك بنع

العدل واإلنصاف  وإن كنت من الصنف الثاين فااس  نفسك قبذ  أن 
. اس  ح  حت 

وهذذ  يرضذذيك اغتيذذا  جلسذذائك للغذذر  فتشذذاركهم احلذذدي   وتقذذدم هلذذم 
معلومذذذات جيهلوهنذذذا وقذذذد خيذذذتلط فيهذذذا احلذذذق ابلباطذذذ   أو تقابذذذ  احلذذذدي  
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 اببتسامة تنم عن املوافقة وإن مل تتكلم  أم أنك تتذهكر حذدي  رسذول هللا
صل  هللا عليه وسلم  )من رد عن عرض أخيه كذان حقذا  علذ  هللا أن يذرد 

(  فتذذذه  عذذذن عذذذرض أخيذذذك  وتنصذذذفه يف 1عذذذن عرضذذذه يذذذوم القيامذذذة( )
غيبتذذذذه  وتذذذذدفع عنذذذذه الظلذذذذم  وتلّقذذذذن املسذذذذتمعني درسذذذذا  يف حرمذذذذة الغيبذذذذة 

 والنميمة... ال تةدد أخ  املسلم يف اختيار الطريقة الثانية.
----------------- 

  وقذذال صذذل  هللا عليذذه وسذذلم يف 6/449أخرجذذه أمحذذد يف املسذذند   - 1
هها املعىن  )من محذ  مؤمنذا  مذن منذافق ]أرا  قذال[ بعذ  هللا ملكذا  حيمذ  
ن ه  بذذه  ذذيذح حلمذه يذذوم القيامذذة مذذن انر جهذذنم  ومذذن رمذ  مسذذلما  بشذذ ٍ  يريذذد ش 
حبسذذذه هللا علذذذ  جسذذذر جهذذذنم حذذذىت خيذذذر  ممذذذا قذذذال(  صذذذايح أيب داود  

4086  3/924. 
------------------ 

وأنذذت امذذن أكذذذ  بعذذض إخوانذذك حلمذذذك  ومتذذادوا يف ظلمذذك  ال تقابذذذ  
السيلة مبثلهذا  قذال تعذاى  }والكذاظمني الغذيظ والعذافني عذن النذاس  وهللا 

[  وإاك واالسذذذذتدرا  إى مهذذذذاوي 134حيذذذذ  احملسذذذذننير ]آل عمذذذذران  
 م  ومتث  قول الشاعر الفنت  واترك  اال  لظامليك ليااسبوا أنفسه

وإن الذهي بيذذي وبذني بذذي أيب                      وبذني بذذي عمذ  ملخت ِلذذف  
 ِجّدا

فذنن أكلذذوا حلمذذ  وفذذرت حلذومهم             وإن هذذدموا  ذذدي بنيذذت هلذذم 
  دا
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وال أمحذذ  احلقذذد القذذدمي عليهمذذو          ولذذذيس رئذذيس القذذوم مذذن حيمذذذ  
 احلقدا

ا هلذم ج ذ ُّ مذذاي إن تتذا ب ع  ي ِغذذىن               وإن قذ  مذذاي مل أ ك لِّفحه ذم  رِفحذذد 
(1) 

-------------- 
 للشاعر  املقنع الكندي  ديوان احلماسة. - 1

---------------- 
اعلم أخ  الداعية أن من العدل املسارعة إى االعتهار من أخيك عنذدما 

خذالف  وإن كذان ترتك  خطأ  حنو   كما أنه من العدل قبول احلق مذن امل
هذذها املخذذالف مجاعذذة  وال جيذذوز لذذك اسذذتلهان مجاعتذذك يف مسذذألة قبذذول 
احلق  فاحلق أقو  من اجلماعذات ومذن الرجذال مهمذا بلذغ شذدة إعجابذك 
هبذذم  وعظذذيم تقذذديرك لعلمهذذم وفضذذلهم... فذذارفع شذذعار العذذدل يف مجيذذع 

 أمورك إذا أردت أن تعود هه  األمة خر أمة أخرجت للناس.
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 ( 21حنو كيان جديد )احللقة 
 العدل واإلنصاف

 حممد سرور بن انيف زين العابدين
 

 التارير
توقفنذذا يف احللقذذة املاضذذية عنذذد عرضذذنا لذذبعض الشذذواهد مذذن  رخينذذا الدالذذة 
عل  عدل اإلسذالم حذىت مذع الكفذار  ومنضذ  يف هذه  احللقذة يف احلذدي  

 عن العدل واإلنصاف.
 
 

 عدل أئمة السلف  
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يذ نحلِل ذذون النذذاس منذذازهلم  فذذال  -رمحهذذم هللا  -ان مجهذذور أئمذذة السذذلف كذذ
يظلمذذون أقذذراهنم بسذذب  اخذذتالف االجتهذذادات  وال حيذذابون أقذذر  النذذاس 
إليهم فيعطوهنم ماال يستاقونه. ولقد كانت هه  حاهلم مع املبتدعني  أو 

قذوامني هلل حىت مع الكفار امتثاال  لقوله تعاى  }ا أيها الهين آمنوا كونذوا 
شهدا  ابلقسذط  وال جيذرمنكم شذنلآن قذوم علذ  أال تعذدلوا...ر  ونعذرض 

 فيما يل  مناذ  من عدهلم 
عن عاصم بن كلي   عن أبيه قال  انتهينا إى عل  رض  هللا عنه   - 1

 فهكر عائشة  فقال  خليلة رسول هللا صل  هللا عليه وسلم.
حق عائشذة مذع مذا وقذع بينهمذا   قال الههيب  وهها يقوله أمر  املؤمنني يف

فرضذذ  هللا عنهمذذا. وال ريذذ  أن عائشذذة ن ذذِدم تح ندامذذة  ك ليفذذة  علذذ  مسذذرها 
إى البصرة وحضورها يوم اجلم   ومذا ظنذت أن األمذر يبلذغ مذا بلذغ. فعذن 
ذذذرحن  يف بذ ي ذذذوِتك نفر  عمذذذارة بذذذن عمذذذر  عمذذذن مسذذذع عائشذذذة إذا قذذذرأت  }وقذ 

 رها.[ بكت حىت تب  ،ا33]األحلا / 
وعن عمرو بن غال   أن رجال  انل من عائشة عند عمار  فقال  ا غذر  ح 

 (.1مقبوحا   أتؤذي حبيبة رسول هللا صل  هللا عليه وسلم )
-------------------- 

 . 2/177سر أعالم النبال  للههيب  مؤسسة الرسالة   - 1
-------------------- 

اس ة  قال  د - 2 خلت عل  عائشة  فقالت  مما وعن عبد الرمحن بن مش 
أنت؟ قلت  من أه  مصذر. قالذت  كيذف وجذدم ابذن ح ذد يجح يف غذلاتكم 
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هه ؟ قلت  خر  أمر  ما يقف لرج  منذا فذرس  وال بعذر  إال أبذدل مكانذه 
ل ه أخذ  أن  بعرا   وال غالم  إال أبدل مكانه غالما . قالت  إنه ال مينعي قذ تذح

صذل  هللا عليذه وسذلم  إين مسعتذه يقذول   أحدثكم ما مسعت من رسول هللا
)اللهم من وي مذن أمذر أمذي شذيلا  فرفذق هبذم فذارفق بذه  ومذن شذق علذيهم 

 (.2( )1فاشقق عليه( )
------------------------ 

  كتذذذا  اإلمذذذارة  اب   1828أخرجذذذه مسذذذلم يف صذذذاياه  رقذذذم   - 1
 فضيلة اإلمام العادل.

ومعاويذذة بذذن حذذديج لذذه  3/38 سذذر أعذذالم النذذبال   مصذذدر سذذابق  - 2
صذذذابة  ووي إمذذذرة مصذذذر ملعاويذذذة وهذذذو الذذذهي قتذذذ  حممذذذد بذذذن أيب بكذذذر 
الصديق ألنه كان أحد الهين حاصروا عثمذان بذن عفذان  وقيذ   كذان مذن 

 [.3/481و  3/37بني الهين شاركوا يف قتله ]عن سر أعالم النبال   
------------------- 

   فقذال   )لقذد مذنف هللا علينذا بذه  سل  أمحد بن حنب  عذن الشذافع - 3
لقذذد كنذذا تعلمنذذا كذذالم القذذوم  وكتبنذذا كتذذبهم  حذذىت قذذدم علينذذا  فلمذذا مسعنذذا  
كالمه  علمنا أنه أعلم  من غر   وقذد جالسذنا  األام والليذاي  فمذا رأينذا 

يشذر إى  -منه إال كذ ف خذر  فقيذ  لذه  كذان حيذى وأبذو عبيذد ال يرضذيانه 
  فقذذال أمحذذد بذذن حبذذ   مذذا نذذدري مذذا -سذذبا   إى ذلذذك التشذذيع وأهنمذذا ن

 يقوالن  وهللا ما رأينا منه إال خرا ( .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 278 

وللخذا تتمذذة عنذذد البيهقذذ   وهذذ   مث قذذال ملذذن حولذذه  اعلمذذوا رمحكذذم هللا 
تعذذذاى أن الرجذذذ  مذذذن أهذذذ  العلذذذم إذا مناذذذه هللا شذذذيلا  مذذذن العلذذذم  وح رِم ذذذه 

ه  وبلسذذت اخلصذلة يف أهذذ  قذران   وأشذذكاله  حسذدو  فرمذذو  مبذا لذذيس فيذ
 العلم(.

قذذال الذذههيب  مذذن زعذذم أن الشذذافع  يتشذذيع فهذذو مفذذٍة  اليذذدري مذذا يقذذول 
(1.) 
قذال يذذونس الصفذذد يفُّ  مذا رأيذذت أعقذذ  مذن الشذذافع   انظرتذذه يومذذا  يف  - 4

مسذذذذألة  مث افةقنذذذذا  ولقيذذذذي  فأخذذذذه بيذذذذدي  مث قذذذذال  ا أاب موسذذذذ   أال 
  نتفق يف مسألة.يستقيم أن نكون إخواان  وإن مل

قال الههيب  هها يدلُّ عل  كمال عق  هها اإلمام  وفقه نفسه  فما زال 
 (.2النظرا  خيتلفون )

----------------- 
والتتمذذذة يف هذذذامش  10/58سذذذر أعذذذالم النذذذبال   مصذذذدر سذذذابق   - 1

 اخلا.
 . 10/16سر أعالم النبال    - 2

----------------------- 
 واهنم الدعاة عدل الدعاة مع إخ

أخذ  الداعيذة  هاقذد رأيذت أن عذدل اإلسذالم قذد اتسذع للايذذواانت  وأن 
هللا جذذذ ف وعذذذال قذذذد أدخذذذ  امذذذرأة النذذذار بسذذذب  ظلمهذذذا هلذذذرة  ومشذذذ  عذذذدل 
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اإلسالم أيضا  الهين كفروا من أه  الكتذا   وتوعذد رسذول هللا صذل  هللا 
 عليه وسلم من يظلمهم 

كلفذه فذو  طاقتذه  أو أخذه منذه شذيلا    )أال من ظلم معاهدا  أو انتقصذه  أو
 بغر طي  نفس  فأان حجيجه يوم القيامة(.

أظن أنه قد آن لنا بعد هه  الرحلة يف رحا  العدل أن نتسذا ل  أمذا آن 
للذذدعاة أن يعذذدلوا مذذع إخذذواهنم الذذدعاة؟!  وهذذها هذذو بيذذت القصذذيد ]كمذذا 

ابملذرارة  يقولون[ يف ك  ما ذكران  عن العدل واإلنصاف  كم يشعر أحدان
عندما ير  بعضا  من إخوانه يتار  من إيذها  احليذوان وظلمذه وال يتاذر  

 من إيها  وظلم إخوان له؟!.
أخذذ  الداعيذذة  تذذهكر أن إخوانذذك الذذهين ختتلذذف معهذذم هذذم يف  مذذوعهم 

 صفوة هه  األمة  وهم األم  املرجت  بعد هللا سباانه وتعاى 
يذريب  وقذد نفذع هللا بذه خلقذا   فمنهم من قض  سيف عمر  يدعو ويعلم و  -

كثرا  أتثروا به واستنوا بسنته  وهو وإاهم كانوا سذببا  يف هدايذة الضذالني  
 وتوبة العصاة املفسدين.

ومنهم من رزقه هللا املال  فسّخر  لنصذرة ديذن هللا واإلنفذا  يف خمتلذف  -
 وجو  اخلر  وقلة من الرجال من يتاكم ابملال وال يتاكم املال به.

ومذذنهم مذذن جاهذذد لتكذذون كلمذذة هللا هذذ  العليذذا  واسذذتعه  املذذوت يف  -
 سبي  هللا  واجلود ابلنفس أقص  غاية اجلود.

ومذذذذنهم مذذذذن قذذذذال بشذذذذموخ واسذذذذتعال   }ر  السذذذذجن أحذذذذ  إى ممذذذذا  -
يذذدعوني إليذذهر  وعنذذدما ابذذتال  هللا ابلسذذجن صذذمد صذذمود األبطذذال  ومذذا 
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ر  مذذذن سذذذجنه وهذذذو أشذذذد وهذذذن وال اسذذذتكان  وعنذذذدما فذذذّر  هللا كربذذذه خذذذ
 اقتناعا  بدعوته.

ومنهم من فار  الدار واألهذ  واخلذالن فذرارا  بدينذه ابحثذا  يف أرض هللا  -
الواسذذعة عذذن مكذذان آمذذن يعبذذد فيذذه ربذذه  ويلذذتقط أنفاسذذه ليكّمذذ  مسذذرة 

 اجلهاد يف سبي  هللا.
هذذذؤال  اإلخذذذوة البذذذد وأن هلذذذم أخطذذذا  ومذذذن ذا الذذذهي خيلذذذو مذذذن الذذذهنو  

والبذذد أن جتذذد نفسذذك مضذذطرا  لتفنيذذد هذذه  األخطذذا   وبيذذان  واألخطذذا ؟
خمالفتهذذا لددلذذة الشذذرعية  فذذال أبس ممذذا تفعذذ   ولكذذن ال تكتذذ  وأنذذت يف 
حالة غض . وال تتهم إخوانك يف نوااهم  وأحسن الظن هبذم  وال تذنس 

 فضلهم يف العم  اإلسالم   وإاك وظلمهم 
منه أسوأ ما تعلم  وتكتم  قال حممد بن سرين  )ظلم ألخيك أن تهكر -

 (.1خر ( )
هذذها إذا ذكذذرت أسذذوأ مذذا فيذذه ومل تذذهكر أحسذذن مافيذذه  فكيذذف إذا أشذذعت 
عنه مقالة السو  دون متاي  وال توثيق  وغفلت عذن حذدي  رسذول هللا 
صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  )حسذذذ  امذذذر   مذذذن الكذذذه  أن حيذذذّدث بكذذذ  

 مامسع(.
------------------- 

 . 9/275ية  البداية والنها - 1
---------------------- 
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وقال سعيد بذن املسذي   )لذيس مذن شذريف وال عذامل والذي فضذ  إال  -
وفيذذه عيذذ   ولكذذن مذذن النذذاس مذذن ال ينبغذذ  أن تذذهكر عيوبذذه  فمذذا كذذان 

 (.1فضله أكثر من نقصه وه  نقصه لفضله( )
وقذذال شذذذي  اإلسذذذالم ابذذذن تيميذذذة يف معذذذرض رد  علذذذ  الرافضذذذة الذذذهين  -

ن أصذذاا  رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وعلذذ  آلذذه وصذذابه وسذذلم يظلمذذو 
ويفذذةون علذذيهم  )ومعلذذوم أان إذا تكلمنذذا فذذيمن هذذو دون الصذذاابة  مثذذ  
امللذذذوك املختلفذذذني علذذذ  امللذذذك  والعلمذذذا  واملشذذذاي  املختلفذذذني يف العلذذذم 
والدين  وج  أن يكون الكالم بعلم وعذدل ال وهذ  وظلذم؛ فذنن العذدل 

  كذذ  أحذذد يف كذذ  حذذال  والظلذذم حمذذرم مطلقذذا   ال واجذذ  لكذذ  أحذذد علذذ
 ( اهذ .2يباح قط حبال( )

------------- 
 .9/100البداية والنهاية   - 1
 . 5/126منها  السنة  البن تيمية    - 2

--------------------- 
وعندما خالف الدعاة هه  اآلدا  الشذرعية  وكثذرت الذردود واالهتامذات 

عيذوهبم ونقائصذهم امللعومذة هذانوا يف أعيذنهم  بينهم  وعذرف عامذة النذاس 
وجتذذرأ األعذذدا  علذذيهم  واسذذتغ  هذذها يف ضذذر  ذاك  وصذذد  فذذيهم قذذول 

 الشاعر 
 ا معشر القرا  املح البلد    ما يصلح امللح إذا امللح فسد
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درس ال ينس   كنا أربعة نسر يف حماذاة هنر  وشغلتنا املناظر اخلالبة عن 
ىت خ يّذذذ  إي وكذذذأين أسذذذر وحذذذدي... قطذذذذع جتذذذاذ  أطذذذراف احلذذذدي  حذذذ

الدكتور الشي  حممد أمني املصري رمحه هللا ]وكان أحذد األربعذة[ بسذؤال 
 ابغت به أحدان 

 !.فالن ]ذكر اسم أحد الدعاة املشهورين[ أليس له حسنات؟ -
 أجا  املسؤول  بل   له حسنات. -
 الشي   اذكر ي اثنتني منها؟ -

نتذذني مذذن هذذه  احلسذذنات  قذذال الشذذي   إذن لذذه وعنذذدما عذذدد املسذذؤول اث
حسذذذذنات  مث صذذذذمت  وصذذذذمتنا ألن املسذذذذألة الذذذذي أاثرهذذذذا ال تذذذذلال غذذذذر 

 واضاة عندان.
 وعاد بعد هها الصمت ليقول بتأثر ابلغ 

سذألت فذذالان  ]ذكذذر اسذذم داعيذذة معذروف عنذذدان[ نفذذس السذذؤال فذذأنكر أن 
لنذا حاجذة ابلنهذر يكون لذه حسذنة واحذدة... مث عذدان إى صذمتنا  ومل تعذد 

 ومجاله األخاذ.
وبذذني الداعيذذة الذذهي يسذذأل عذذن حسذذناته خذذالف   -الثالثذذة  -كذذان بيننذذا 

ومذذع أننذذا مل نذذهكر هذذها اخلذذالف مذذن قبذذ  أمذذام الشذذي   ولكنذذه البذذد وأن 
يكذذون علذذ  علذذم بذذه  فذذأراد أن ينصذذانا بشذذك  غذذر مباشذذر وكذذان لسذذان 

 حاله يقول 
أنه من العاملني لنصذرة ديذن هللا  تهكروا أن لصاحبكم حسنات  وتهكروا 

 وحهار أن تكونوا من الهين يبالغون يف احل  والكر .
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رحم هللا الشي  رمحة واسعة  فلقد كان عاملا  جهبه  ومربيا  قديرا   وداعية 
مذؤثرا   وكذان ينذأ  بنفسذه عذذن الصذراعات الشخصذية أو احللبيذة  وحيذذر  

  وال يقصذذذذذر يف علذذذذ  إقامذذذذذة جسذذذذذور مذذذذذع خمتلذذذذذف اجلماعذذذذذات والعلمذذذذذا 
نصذذاهم  وكذذان أيمذذر ابملعذذروف وينهذذ  عذذن املنكذذر  ومواقفذذه يف مسذذجد 

 املرابط معروفة وحممودة.
وممذذذا يؤسذذذف لذذذه أن الشذذذي  مل يعذذذط حقذذذه يف السذذذاحة اإلسذذذالمية  ولعذذذ  
السذب  يف هذذها اإلمهذذال عذذدم قناعذذة الشذذي  بةبيذذة األتبذذاع الذذهين جييذذدون 

 (.1فن التعص  لشيوخهم )
------------------ 

م  1941م يف مدينذذة دمشذذق  ويف عذذذام  1914ولذذد الشذذي  عذذذام  - 1
انتسذذ  لكليذذذة أصذذذول الذذذدين ابألزهذذذر  وختذذر  منهذذذا بعذذذد أربذذذع سذذذنوات  

عذذني ملاقذذا  ثقافيذذا   1951وعمذذ  مدرسذذا  يف اثنذذوات دمشذذق  ويف عذذام 
للسفارة السورية يف ابكستان  وكان له جهذود طيبذة يف نشذر اللغذة العربيذة 

سذذذافر إى  1956مذذذس سذذذنوات الذذذي أقامهذذذا هنذذذاك  ويف عذذذام خذذذالل اخل
وكذذان  1959بريطانيذا للتاضذر لرسذذالة الذدكتورا  وحصذ  عليهذذا يف عذام 

موضذذوعها )معذذاير النقذذد عنذذد احملذذدثني( مث التاذذق وامعذذة دمشذذق يف نفذذس 
تعاقذذذد مذذذع  1965كمذذذدرس يف كليذذذة الشذذذريعة  ويف عذذذام   1959العذذذام 

يف مكة املكرمة  وقبذ  وفاتذه  -كلية الشريعة   -جامعة امللك عبد العليل 
بذذذذثالث سذذذذنوات انتقذذذذ  إى اجلامعذذذذة اإلسذذذذالمية ابملدينذذذذة املنذذذذورة رئيسذذذذا  
للدراسذات العليذا فيهذا  وكذان لذذه دور يف وضذع مناهجهذا  وتذويف رمحذذه هللا 
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عل  إثذر عمليذة جراحيذة  1977هذ املوافق لعام  1397يف شهر رمضان 
ت سويسرا  ودفذن يف مكذة املكرمذة رمحذه هللا أجريت له يف أحد مستشفيا

للشذذي   -وهذذو مذذن كتذذ  امل ذذة حج مح لذذه  -. ]عذذن مقدمذذة كتذذا  املسذذؤولية 
 حممد سليمان[.

     

مثذذال تطبيقذذ   انطالقذذا  مذذن هذذها الذذدرس البليذذغ الذذهي علمنذذا إا  الشذذي  
حممذذد أمذذني املصذذري رمحذذه هللا  فذذنين سذذوف أطذذرح هذذها السذذؤال مث أجيذذ  

 عليه 
   ه  للجماعات اإلسالمية حسنات؟!س 

     بل   هلم حسنات.
 س   اذكر واحدة منها؟!

    للسذذذلفيني دور الينكذذذر يف الذذذدفاع عذذذن عقيذذذدة ونشذذذر لذذذوا  السذذذنة  
وفضح أه  البدع والضاللة  ومن أج  ذلك فقذد تعرضذوا لذدذ  واحملذن 

 والتشهر  فما زادهم ذلك إال صمودا  وثبا   وعطا  .
ه  اجلهود املباركة  إقبال هها اجلي  من أبنا  األمة اإلسالمية ومن آاثر ه

يف كذذذ  مكذذذان علذذذ  كتذذذ  التوحيذذذد واحلذذذدي   وتبذذذي معظذذذم اجلماعذذذات 
اإلسذذالمية لكتذذ  شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة  وشذذرح العقيذذدة الطااويذذة  
واهتمام دور النشر بطباعة هه  الكت  ألهنا حتقذق مذن ورا  ذلذك أرابحذا  

 طائلة.
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اثر هذه  اجلهذذود املباركذة أيضذا  أن أصذذاا  البذدع واألهذوا  صذذاروا ومذن آ
خيرجذذذون األحاديذذذ  الذذذي يسذذذتدلون هبذذذا يف مؤلفذذذاهتم  ألهنذذذم إن مل يفعلذذذوا 
ذلك فلن تشهد كتبهم رواجذا  وانتشذارا   وكذان معظذم الكتذا  قبذ  عقذود 
قليلة ال يفرقون بني احلدي  الصايح والضعيف  ومن األمانة أن ينس  

 إلجناز الكبر إى اجلماعات اإلسالمية.هها ا
أما اإلخوان املسلمون فقد كان هلم شذرف أتسذيس عمذ  مجذاع  تنظيمذ  
يهدف إى عودة اخلالفة اإلسالمية  وحترير بالد املسلمني مذن االسذتعمار 

م مذذذذن أجذذذذ  حتريذذذذر  1948والتبعيذذذذة  وعنذذذذدما دعذذذذا داعذذذذ  اجلهذذذذاد عذذذذام 
ر مذن أعضذائهم علذ  رىب األرض فلسطني  لبوا النذدا   وسذالت دمذا  كثذ

الي ابركها هللا سباانه وتعاى من فذو  سذبع مسذوات  وال يصذح أن يذهكر 
 ريذذذ  القذذذدس يف العصذذذذر احلذذذدي  دون أن تذذذذهكر اسذذذتماتة اإلخذذذذوان يف 

مذع غذرهم مذن  -  وال يلال اإلخوان املسلمون 1948الدفاع عنها عام 
يسميها املنهلمذون سذالما   يقاومون سياسة االستسالم الي  -اإلسالميني 

 وما حركة محاس إال فرعا  من فروع اإلخوان املسلمني.
أما مجاعة التبليغ فال زالت تقدم الدلي  تلو الدلي  علذ  أنذه مذن املمكذن 
أن يتنق  الداعية من بلد آلخر داعيا  يف سذبي  هللا علذ  نفقتذه اخلاصذة ال 

وال شذكورا  إال مذن هللا  يتلق  مكافأة عل  ذلك من أحد  وال ينتظر جلا   
  لقذذد كانذذت  -إن أكرمذذه ومذذّن عليذذه ابألجذذر والثذذوا   -الواحذذد القهذذار 

 (.1مجاعة التبليغ سببا  يف توبة الضالني  وهداية املشركني الكافرين )
--------- 
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وأقذذول مثذذ  ذلذذك يف بقيذذة اجلماعذذات اإلسذذالمية الذذي مل أنت علذذ   - 1
 ذكر حماسنها.

--------- 
ما  والقادة املؤسسون يتعذاونون فيمذا بيذنهم علذ  الذا والتقذو   كان العل

ويسدون الثغرات الي من املمكن أن يتسل  الشيطان منها فيفسذد ذات 
البذذني بذذني اإلخذذوة ويذذلرع األحقذذاد واألضذذغان يف النفذذوس  ويتمثلذذون قذذول 
اإلمام الشافع  للذهي اختلذف معذه يف مسذألة  )ا أاب موسذ   اال يسذتقيم 

 ن إخواان  وإن مل نتفق يف مسألة(.أن نكو 
وليذذأذن ي القذذار   الكذذرمي يف االنتقذذال قلذذيال  إى األجذذوا  الذذي ولذذدت يف 

 ظلها أهم هه  اجلماعات 
عن موجة اإلحلاد واإلابحيذة يف  -رمحه هللا  -يتادث الشي  حسن البنا 
 اجملمتعات اإلسالمية فيقول 

ملكتبذة السذلفية  وكانذت )كما كان ينفس عن نفس  كذهلك الذةدد علذ  ا
إذ ذاك قذذذر  حمكمذذذذة االسذذذذتلناف  حيذذذذ  نلقذذذ  الرجذذذذ  املذذذذؤمن اجملاهذذذذد 
العامذذ  القذذوي العذذامل الفاضذذ  والصذذاف  اإلسذذالم  القذذدير ]السذذيد حمذذ  
الذذدين اخلطيذذ [  ونلتقذذ  ومهذذرة مذذن أعذذالم الفضذذال  املعذذروفني بغذذرهتم 

بذذر السذذيد حممذذد اإلسذذالمية ومحيذذتهم الدينيذذة  أمثذذال فضذذيلة األسذذتاذ الك
اخلضر حسني  واألسذتاذ حممذد أمحذد الغمذراوي  وأمحذد ابشذا تيمذور رمحذه 
هللا  وعبذذد العليذذل ابشذذا حممذذد رمحذذه هللا  وكذذان إذ ذاك مستشذذارا  مباكمذذة 
االسذذتلناف  ونسذذمع مذذنهم بعذذض مذذا يذذنفس عذذن الذذنفس  كمذذا نذذةدد علذذ  
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هللا  ونلقذ  دار العلوم  وحنضر يف بعض  الس األستاذ رشذيد رضذا رمحذه 
فيهذذا الكثذذر مذذذن األعذذالم والفضذذذال  كذذهلك  أمثذذال الشذذذي  عبذذد العليذذذل 
اخلذذوي رمحذذه هللا  وفضذذيلة األسذذتاذ الشذذي  حممذذد العذذدوي فنتذذهاكر هذذه  
الشذذؤون أيضذذا . وكذذان للسذذيد رشذذيد رمحذذه هللا جذذوالت قويذذة موفقذذة يف رد 

 [.51هها الكيد عن اإلسالم( ]مهكرات الدعوة والداعية     
 ن قرار اجلماعة القاض  إبصدار جريدة اإلخوان املسلمني يقول البنا وع

)مل جند إال جنيهني دفعهما الشي  رضذوان حممذد رضذوان  ومهذا رأس مذال 
هه  اجمللة  وقد كذان  ومحلذت اجلنيهذني  وذهبذت بكذ  بسذاطة وإميذان إى 
 -املكتبذذة السذذلفية... وهنذذاك تفامهذذت مذذع السذذيد حمذذ  الذذدين اخلطيذذ  

أن يكذذون مذذديرا  للمجلذذة  ولكذذن تطبذذع  -هللا خذذرا  علذذ  كذذ  شذذ   جذذلا  
ابلسلفية  وأن يكذون اجلنيهذان دفعذة أوى  ومذا بقذ  بعذد ذلذك فعلذ  هللا  
وابتسم الرج  املؤمن اجملاهد احملبو   ووافق علذ  ذلذك هذو اآلخذر بكذ  
بسذذاطة وإميذذان  فصذذدر التصذذريح وبذذدأ الطبذذع  فظهذذرت جريذذدة اإلخذذوان 

هذذ    1352صذفر  28إلسبوعية العدد األول بتاري  اخلميس املسلمني ا
 [.140م(. ]املهكرات      1933وذلك يوافق أواخر شهر مايو 

ويف موضع آخر من ا ملهكرات يتادث الشي  حسذن البنذا رمحذه هللا عذن 
 ( رمحه هللا 1 لة املنار بعد وفاة رشيد رضا )

لذذ  اإلخذذوان أن خيبذذو )توقفذذت اجمللذذة عذذن الصذذدور مذذرة اثنيذذة. وقذذد عذذل ع
ضذو  هذها السذرا  املشذر  ابلعلذذم واملعرفذة مذن اقتبذاس اإلسذالم احلنيذذف  
فذذاعتلموا أن يتعذذذاونوا مذذذع ورثذذذة السذذذيد رمحذذذه هللا علذذذ  إصذذذدار املنذذذار مذذذن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 288 

جديذذد  وقذذد م االتفذذا  علذذ  ذلذذك  وصذذدر العذذدد اخلذذامس مذذن السذذذنة 
 [.253( ]   1939يوليو  18اخلامسة والثالثني يف 

----------- 
م  1935أغسذذطس  22هذذذ املوافذذق   23/5/1354توفذذا  هللا يف   -1
. 

--------------- 
 وكان الشي  حسن البنا هو رئيس التارير اجلديد.

هذ أصدر األسذتاذ سذيد قطذ  رمحذه هللا كتابذه )دراسذات  1372ويف عام 
إسالمية(  واختار األستاذ حم  الدين اخلطي  ليقدم الكتا  إى القرا   

 ان مما قاله اخلطي  يف هه  التقدمة وك
ذذفر النفذذيس  أن يتذذوى تصذذدير  رجذذ  أصذذل   )... كذذان مذذن حذذق هذذها السِّ
مي عودا   وأشذد قذوة  وأحذدث سذنا   وأجذرأ علذ  مواجهذة النذاس ابحلذق. 
إنه كتذا  السذنة يف أد  القذوة  وال أعذرف كتذااب  يف هذه  السذنة يتاذدث 

ألملعذذ  البليذذغ األسذذتاذ سذذيد عذذن احلذذق بلسذذان احلذذق  كمذذا حتذذدث أخذذ  ا
 قط  يف هها الكتا .

لذهلك كذان مذن الظلذم لذه أن يكتذ  مقدمتذه إنسذان معتذدل متلذد وهذذو يف 
العقد السابع من حياته. لقد واجه سيد قط  بكلمة احلق طوائذف كثذرة 
يف كتابذذه هذذها  وكلمذذة احلذذق مذذرة  والذذهين صذذفع وجذذوههم هبذذا يتصذذذرفون 

ط   وهذم كثريذون مذ   الذدنيا  وال يقذف أبكثر مايف األرض من قو  البا
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يف وجو  هؤال  إال املؤمن القوي  فهنيلا  لدستاذ سذيد قطذ  مذا متعذه هللا 
 به من قوة اإلميان(.

( رمحذذذه هللا يقذذذول  )كذذذان 1وقذذذد مسعذذذت العالمذذذة عبذذذد الذذذرزا  العفيفذذذ  )
 الشي  حامد الفق  يكثر من نقد األستاذ حسن البنا  وكنت أقول له 

مذذذد  حسذذذن البنذذذا يقذذذول للشذذذبا  يف املعاهذذذد واجلامعذذذات ]إى اشذذذي  حا
(  وعملذذه هذذها مرحلذذة مذذن مراحذذ  الذذدعوة وهذذو مذذأجور 2اإلسذذالم در[ )

عليذذه إن شذذا  هللا  فدعذذه وشذذأنه وكّمذذ  معهذذم املرحلذذة الذذي تلذذ  املرحلذذة 
 األوى.

----------- 
مث مذذن رمذذوز الذذدعوة السذذلفية  كذذان رئيسذذا  ألنصذذار السذذنة يف مصذذر   - 1

انتقذذذ  إى اجلليذذذرة العربيذذذة  فكذذذان عضذذذوا  يف هيلذذذة كبذذذار العلمذذذا   وانئذذذ  
 رئيس جلنة الفتو .

 يستخدم العسكريون هه  العبارة يف تدريباهتم. - 2
---------------- 

أرأيت أخ  كيف كان حم  الدين اخلطي  مدير حترير أول جريدة تصدر 
 لذذة املنذذار بعذذد وفذذاة لإلخذذوان املسذذلمني  وحسذذن البنذذا كذذان رئذذيس حتريذذر 

صاحبها رشيد رضا  كما أن حسن البنا كان من كتا  اجملالت السذلفية  
 ومن شا  مليدا  من املعلومات فليتصفح أعداد  لة الفتح وغرها.

أظنذذذك أخذذذ  قذذذد ملسذذذت العطذذذف األبذذذوي الذذذهي جتلذذذ  بسذذذرعة اسذذذتجابة 
امرة اخلطي  لك  ما طلبه منه الشا  حسن البنا مع مذا يف ذلذك مذن مغذ
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ماديذذذة ومعنويذذذة  إذ كيذذذف يتكفذذذ  هذذذها الرجذذذ  صذذذاح  اخلذذذاة الطويلذذذة 
بنفقذذذات  لذذذة ال ميلذذذك أصذذذااهبا إال جنيهذذذني؟  مث يغذذذامر بسذذذمعته فيقبذذذ  
إدارة  لذذذة ميلكهذذذا شذذذبا  لذذذيس هلذذذم مسعذذذة يف عذذذامل الفكذذذر واألد   وقذذذد 

 يعرضونه ملواقف قانونية هو يف غىن عنها.
حسن البنا  ومل يق  هلها الشذا  صذاح  مل حياول حم  الدين تثبيط مهة 

اهلمة العالية ملاذا إصدار جريذدة أخذر ؟ هذه   لذة الفذتح الذي قذد عرفهذا 
الناس وأنت أحد كتاهبا  وصفااهتا مفتوحة لبقية إخوانك... مل يقذ  هذها 
وال غذر  ألنذه كذان يعلذم حاجذة الذدعوة إى مهذة الشذبا  الواثبذة  كمذا أنذذه  

حة العمذ  اإلسذالم  ال ينبغذ  أن تكذون وقفذا  علذ  كان مقتنعا  إى أن سا
 شيوخ األزهر.

وكذذان اإلخذذوان املسذذلمون يقذذّدرون ثقذذة مرشذذدهم خبذذاة اخلطيذذ  وحكمتذذه 
وسذذداد رأيذذه  فعنذذدما نفذذّهت أجهذذلة أمذذن فذذارو  مذذؤامرة قتذذ  البنذذا  طلذذ  
اإلخوان من انئذ  املرشذد العذام أمحذد حسذن البذاقوري استشذارة اخلطيذ  

 (.1أر للمرشد فأىب عليهم ذلك وحّهرهم منه )يف مسألة الث
-------------- 

 انظر كتا  )بقاا ذكرات(  أمحد حسن الباقوري. - 1
------------ 

إهنذذا السذذنن  هكذذها كذذان الرجذذال املؤسسذذون يتعذذاونون علذذ  الذذا والتقذذو  
وطاعة هللا... وهكها كان األئمذة األربعذة  يتتلمذه صذغرهم علذ  كبذرهم  

يف تقومي بعضهم لبعض  وقد ذكران قب  قلي  دفذاع اإلمذام أمحذد ويعدلون 
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عذذن الشذذذافع   وبيذذان فضذذذله عليذذذه  ومذذا مل نذذذهكر  كثذذذر جذذدا   وكذذذان مذذذن 
املفذةض أن يتمسذك التالمذذهة بذنهج شذذيوخهم  غذر أن الذذهي حذدث مذذع 
مذذرور الذذلمن وتقذذادم العهذذد خذذالف ذلذذك. لقذذد أصذذبح التلمذذت والتعصذذ  

يف  رخينذا  وقلذد األتبذاع هذواة تفجذر اخلالفذات املههيب مشكلة املشذاك  
بذذذذذني أبنذذذذذا  األمذذذذذة الواحذذذذذدة  وخذذذذذالفوا أئمذذذذذتهم يف دعذذذذذوهتم إى الوحذذذذذدة 
واالئذتالف وهذ  أصذ  مذن أصذول الذدين اإلسذالم   أال فلياذهر إخواننذذا 

 من استبدال التعص  احلليب ابلتعص  املههيب.
اع أعمذذذال أخذذ  الداعيذذذة  هذذ  أنذذذت ممذذن يتاذذذدثون أمذذام النذذذاس عذذن صذذذ

إخواهنم من الدعاة الهين خيتلفون معهم يف االجتهاد أو االنتما ؟.. وه  
تسر إذا مسعت الناس يشيدون إبجناز حققته مجاعة إسالمية لست عضذوا  
من أعضائها  مث تهه  إليهم مهنلا  مباركا  مبا حققو ؟  أم أنذك تصذمت  

 ويضيق صدرك  مث تنطلق قائال  
  ولكذذذن!!  وبعذذذد )ولكذذذن( تذذذهكر مثالذذذ  هذذذه  نعذذذم األمذذذر كمذذذا تقولذذذون

اجلماعذذة  ويفقذذد هذذها اإلجنذذاز معنذذا   وتصذذبح موافقتذذك الشذذكلية فرصذذة 
 عندك النتقاد هه  اجلماعة  وحماولة لتشويه مسعتها.

إن كنذذذت مذذذن الصذذذنف األول فامحذذذد هللا تعذذذاى الذذذهي مذذذّن عليذذذك بنعمذذذة 
قبذ  أن  العدل واإلنصاف  وإن كنت من الصنف الثاين فااس  نفسك

. اس  ح  حت 
وهذذ  يرضذذيك اغتيذذا  جلسذذائك للغذذر  فتشذذاركهم احلذذدي   وتقذذدم هلذذم 
معلومذذذات جيهلوهنذذذا وقذذذد خيذذذتلط فيهذذذا احلذذذق ابلباطذذذ   أو تقابذذذ  احلذذذدي  
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اببتسامة تنم عن املوافقة وإن مل تتكلم  أم أنك تتذهكر حذدي  رسذول هللا 
هللا أن يذرد  صل  هللا عليه وسلم  )من رد عن عرض أخيه كذان حقذا  علذ 

(  فتذذذه  عذذذن عذذذرض أخيذذذك  وتنصذذذفه يف 1عذذذن عرضذذذه يذذذوم القيامذذذة( )
غيبتذذذذه  وتذذذذدفع عنذذذذه الظلذذذذم  وتلّقذذذذن املسذذذذتمعني درسذذذذا  يف حرمذذذذة الغيبذذذذة 

 والنميمة... ال تةدد أخ  املسلم يف اختيار الطريقة الثانية.
----------------- 

ه وسذذلم يف   وقذذال صذذل  هللا عليذذ6/449أخرجذذه أمحذذد يف املسذذند   - 1
هها املعىن  )من محذ  مؤمنذا  مذن منذافق ]أرا  قذال[ بعذ  هللا ملكذا  حيمذ  
ن ه  بذذه  ذذيذح حلمذه يذذوم القيامذذة مذذن انر جهذذنم  ومذذن رمذ  مسذذلما  بشذذ ٍ  يريذذد ش 
حبسذذذه هللا علذذذ  جسذذذر جهذذذنم حذذذىت خيذذذر  ممذذذا قذذذال(  صذذذايح أيب داود  

4086  3/924. 
------------------ 

نذذك حلمذذذك  ومتذذادوا يف ظلمذذك  ال تقابذذذ  وأنذذت امذذن أكذذذ  بعذذض إخوا
السيلة مبثلهذا  قذال تعذاى  }والكذاظمني الغذيظ والعذافني عذن النذاس  وهللا 

[  وإاك واالسذذذذتدرا  إى مهذذذذاوي 134حيذذذذ  احملسذذذذننير ]آل عمذذذذران  
 الفنت  واترك  اال  لظامليك ليااسبوا أنفسهم  ومتث  قول الشاعر 

وبذني بذذي عمذ  ملخت ِلذذف                  وإن الذهي بيذذي وبذني بذذي أيب      
 ِجّدا

فذنن أكلذذوا حلمذذ  وفذذرت حلذومهم             وإن هذذدموا  ذذدي بنيذذت هلذذم 
  دا
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وال أمحذذ  احلقذذد القذذدمي عليهمذذو          ولذذذيس رئذذيس القذذوم مذذن حيمذذذ  
 احلقدا

ا هلذم ج ذ ُّ مذذاي إن تتذاب ع  ي ِغذذىن               وإن قذ  مذذاي مل أ ك لِّفحه ذ م  رِفحذذد 
(1) 

-------------- 
 للشاعر  املقنع الكندي  ديوان احلماسة. - 1

---------------- 
اعلم أخ  الداعية أن من العدل املسارعة إى االعتهار من أخيك عنذدما 
ترتك  خطأ  حنو   كما أنه من العدل قبول احلق مذن املخذالف  وإن كذان 

مجاعتذذك يف مسذذألة قبذذول  هذذها املخذذالف مجاعذذة  وال جيذذوز لذذك اسذذتلهان
احلق  فاحلق أقو  من اجلماعذات ومذن الرجذال مهمذا بلذغ شذدة إعجابذك 
هبذذم  وعظذذيم تقذذديرك لعلمهذذم وفضذذلهم... فذذارفع شذذعار العذذدل يف مجيذذع 

 أمورك إذا أردت أن تعود هه  األمة خر أمة أخرجت للناس.
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 294 

 
 
 
 

 ( 21حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 
 السلفية بني الوالة والغالة

 
 التارير

كذذ  مذذن يتطلذذع إى مشذذروع كبذذر األمهيذذة  كثذذر النفذذع  البذذد أن يتجذذه يف 
البدايذذة حنذذو أقذذر  النذذاس إليذذه ممذذن يشذذةك وإاهذذم بقناعذذات يصذذع  أن 
تنفصم عراهذا  ومذن هنذا نفهذم ملذاذا اجتذه رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم 

قذذذربني  مث إى الذذذهين يعذذذرفهم جيذذذدا  مذذذن يف بدايذذذة الذذذدعوة إى عشذذذرته األ
 أصاا  اخللق والفضيلة.

وأقر  الناس إلينا وحنن نعم  مذن أجذ  كيذان جديذد "أهذ  السذنة"  فهذم 
أهلنذذا وعشذذرتنا  بذذ  إن رابطذذة العقيذذدة أقذذو  وأمذذنت مذذن رابطذذة النسذذ   
فليس هنذاك مذا مينذع مذن قيذام هذها الكيذان إذا صذدقت النذواا  وحتذددت 

اختهت التدابر الالزمذة إلجنذاح هذها احلذوار  أمذا حذوار السذي األهداف  و 
قليذذ  اجلذذدو   -وإن كذذان مطلذذواب   -مذذع مذذن وقذذع يف بدعذذة مكفذذرة فننذذه 
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السذذذيما إذا كذذذان هذذذها املبتذذذدع مذذذن الذذذداعني إى بدعتذذذه  وال ينبغذذذ  هذذذدر 
الوقذذت يف أمذذور قليلذذة اجلذذدو   وعلذذ  حسذذا  أمذذور أخذذر  تبشذذر ببذذلوغ 

   إن شا  هللا.فجر األم  املرتق
 ونقصد أبه  السنة الصنفني اآلتيني 

الصذذنف األول  أهذذ  السذذنة الذذهين يلتلمذذون بعقيذذدة السذذلف ومذذنهجهم  
 وهؤال  هم عص  هه  احملطة  وعماد كياهنا املنتظر.

انتمذا هم ألهذ  السذنة  وال  -بشذك  عذام  -الصنف الثذاين  ال ينكذرون 
ما   ومذاه  التكذاليف املةتبذة يدركون بصورة واضاة ماذا يعي هها االنت

عليذذذه؟!  والتعامذذذ  مذذذع هذذذها الصذذذنف لذذذيس ابألمذذذر اليسذذذر ألن املكانذذذة 
االجتماعيذذة وضذذعتهم يف مقذذام مذذن ال يقبذذ  إال أن يكذذون أسذذتاذا   وهذذو ال 
حيمذذذ  مذذذؤهالت األسذذذتاذ  غذذذر أنذذذه البذذذد مذذذن الرفذذذق هبذذذم  والصذذذا علذذذ  

 202أخطائهم.
دان الحمالذة إى احلذدي  عذن صذنفني أما الصنف األول  فذاحلوار معهذم يقذو 

آخذذرين مذذن النذذاس يرفعذذان شذذعار السذذلفية  وكذذ  منهمذذا يعتقذذد أنذذه اجلهذذة 
الوحيدة الي متث  هها االجتا   وال ير  أية شذرعية لغذر   ومذن مث فذالقول 
الصذذادر عذذنهم يف نظذذرهم صذذايح دائمذذا   ومذذن خيالفذذه خمطذذ   دائمذذا  بذذ  

 مبتدع وضال مض .
الختيار آلثرت عدم الكتابة عن هذهين احلذلبني ألسذبا   ولو كان ي حق ا

كثرة  منها أن أفكارهم ومواقفهم تتعارض مع أجوا  احلوار الذي تسذيطر 
                                                

 -يف اجلذذل  الثالذذ  مذذن الوحذذدة اإلسذذالمية  -إن شذذا  هللا  -سذوف أتوسذذع يف احلذذدي  عذذن هذذهين الصذذنفني  - 202
 . -منهج الوحدة 
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عليها روح التفا ل  ومنها حرص  عل  جتنذ  خذوض معذارك مذع أمثذاهلم  
ويعلذذم هللا أنذذي لذذو التفذذت إى مذذا يقولونذذه عذذي ملذذا عملذذت بغذذر الذذردود  

ت الي تثرها االهتامات والرد عليها مث الرد علذ  الذرد  وحسبك ابلسلبيا
 وهها الهي يريد  أعدا ان ويعملون من أجله.

ولكنذذذذي لسذذذذت خمذذذذرا  ألن اإلعذذذذالم العذذذذامل  روف  بضذذذذاعة بعذذذذض هذذذذؤال  
احلذذلبيني  وأعطذذاهم أضذذعاف حجمهذذم احلقيقذذ   وصذذار كذذ  مذذن يريذذد أن 

حلذذلبني أو إى أحذذدمها  يشذذو  مفهذذوم الذذدعوة اإلسذذالمية يشذذر إى هذذهين ا
وإنذذذي لذذذو قفذذذلت عذذذن عذذذرض هذذذه  املشذذذكلة جلذذذا  مذذذن يسذذذألي  عذذذن أي 
اجلماعات السلفية تتادث؟!  وملاذا ال تتااورون فيما بيذنكم  وتعملذون 
مذذن أجذذ  حتقيذذق وحذذدة الصذذف السذذلف ؟!  وال جيذذوز ي إغفذذال اجلذذوا  

 عل  مث  هها السؤال اجلاد.
ملركذ  فقذدويت يف ذلذك أئمذة السذلف وإذا كان البذد ي مذن ركذو  هذها ا

الذذهين صذذنفوا كتذذ  الفذذر   وبينذذوا احنرافذذاهتم عذذن املذذنهج احلذذق  وواجهذذوا 
أهذذ  األهذذوا  ففنذذدوا أابطذذيلهم  وحسذذيب يف ذلذذك قذذول اإلمذذام أمحذذد بذذن 
حنبذذ  الذذهي قيذذ  لذذه  "الرجذذ  يصذذوم ويصذذل  ويعتكذذف أحذذ  إليذذك أو 

بدع فنمنا هذو للمسذلمني  يتكلم يف أه  البدع  فقال  إذا تكلم يف أه  ال
 203وهها أفض ".

وأسذذذأل هللا تعذذذاى أن يكذذذون عملذذذ  هذذذها خالصذذذا  لوجذذذه هللا تعذذذاى  وأن ال 
 جيع  لنفس  حظا  فيما أقوله وأكتبه.
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 هها وقد قسمت البا  إى الفصلني اآلتيني 
 الفص  األول  حل  الوالة.
 الفص  الثاين  حل  الغالة.

  الفقرات اآلتية وقسمت احلدي  عن حل  الوالة إى
 نبهة عن نشأهتم. - 1
 من يوالون ومن يعادون؟ - 2
 التسة ابلعلما . - 3
 فقه الواقع. - 4
 احلاكمية. - 5
 نتائج بنوها عل  أكاذي  لفقوها. - 6
 
 

 نبهة عن نشأهتم
 

لذذذيس يف إطذذذال  هذذذه  التسذذذمية أي جتذذذن علذذذيهم  ومذذذن يعذذذد إى رسذذذائلهم 
ا جيتمعذذون عليذذه ويفاصذذلون مذذن أجلذذه وأشذذرطة حماضذذراهتم جيذذد أن أهذذم مذذ

مسألة الوال  التام واالنقياد الكام  ملن يسذموهنم "والة أمذور املسذلمني"  
وقذذد يتفقذذون مذذع غذذرهم يف مجيذذع أمذذور االعتقذذاد  وخيتلفذذون معذذه يف هذذه  
املسذألة فيخاصذذمونه مذذن أجلهذذا أشذد املخاصذذمة  ويصذذبح عنذذدهم مبتذذدعا  

 وهجر   واج .
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 -ع أهنذم حيذاربون األحذلا  ويروهنذا ابتذداعا  يف الذدين مذ -أما إهنم حل   
فهذذها أيضذذا  حقيقذذة   ومذذا احلذذل  إال قاعذذدة  وقيذذادة  ومذذنهج   وأهذذداف   
وهذذذذم كذذذذهلك  وال يغذذذذر مذذذذن احلقيقذذذذة شذذذذيلا  عذذذذدم اعذذذذةافهم ابالسذذذذم  أو 
اخذذتالف أهذذدافهم ووسذذذائلهم عذذن أهذذداف ووسذذذائ  األحذذلا  األخذذذر   

هم طبيعذتهم العشذوائية يف العمذ   فهذم حذل  ومن أهم ما مييلهم عن غذر 
فوضذوي ال ينضذبط أعضذا   إال يف مسذألة الذوال  لصذاح  األمذر والنهذ  

 والسلطان.
  وبعذذذد والدة مذذذا 204ظهذذر هذذذها احلذذذل  فجذذذأة بعذذذد حذذر  اخللذذذيج الثانيذذذة

يسذذم  ابلنظذذام العذذامل  اجلديذذد الذذهي انفذذرد األمريكذذان بقيادتذذه  وبعذذد أن 
ادية ال ختش  من احلدي  عن أهدافها الراميذة أصبات هه  القيادة األح

إى إخضذذاع املنطقذذة لسذذيطرهتا الكاملذذة  وأهنذذا لذذن تقبذذ  بعذذد اآلن منافسذذا  
هلذذذا  كمذذذا كذذذان احلذذذال أام احلذذذر  البذذذاردة  كمذذذا أهنذذذا لذذذن تقبذذذ  املسذذذاس 
بوكالئهذذا اليهذذود  وسذذتمناهم دورا  قيذذادا  متميذذلا  بعذذد فذذرض مذذا يسذذمونه 

العذذر  الذذهين ال هذذذمف هلذذم إال احملافظذذة علذذ  كراسذذ   ابلسذذالم علذذ  احلكذذام
 احلكم  ولو كان ذلك عل  مجاجم شعوهبم.

وممذذا يعلمذذه األمريكذذان ابلضذذرورة أن اإلسذذالميني وحذذدهم سذذيقاومون هذذه  
األهذذداف مبذذا يتيسذذر هلذذم مذذن إمكذذاانت  وأهنذذم لذذن يستسذذلموا حبذذال مذذن 

وهذذذذم اإلرهذذذذابيون األحذذذوال  إذن  فهذذذذم أعذذذذدا  النظذذذذام العذذذذامل  اجلديذذذذد  
األصذذذوليون  والبذذذد مذذذن تعبلذذذة الذذذرأي العذذذام العذذذامل  ضذذذدهم  والبذذذد مذذذن 

                                                
 م. 26/2/1991دخلت القوات األمريكية وحلفا ها الكويت بتاري    - 204
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اسذذتخدام مجيذذذع األسذذذلاة يف حذذذرهبم ويف اجتثذذذاث شذذذأفتهم  ومذذذن أخطذذذر 
 هه  األسلاة وأشدها فتكا  شق الصف اإلسالم  من داخله.

وإن أكثر ما يثر أمريكا ووكال ها ويلعجهم اكتشافها هلذها التيذار املتميذل 
مذذذن العلمذذذا  وطلبذذذة العلذذذم الذذذهي تذذذرددت أصذذذدا   يف مجيذذذع أحنذذذا  العذذذامل 
اإلسالم   وخاصة قبي  وأثنا  حر  اخللذيج الثانيذة  هذها التيذار السذلف  
الذذذهي يرفذذذع لذذذوا  الذذذدعوة اإلسذذذالمية مبفهومهذذذا الشذذذموي  واملتاذذذرر مذذذن 
التبعيذذة للظلمذذة والذذدفاع عذذن نقائصذذهم  والتسذذة علذذ  خمذذازيهم  وأبرزهذذا 

يهم احلثي  إلرسا  جهور العلمانية  ومواالهتم أعدا  اإلسالم... هها سع
ابسذذذذتقالليتها  ومفهومهذذذذا الشذذذذموي   -أو قذذذذ  هذذذذه  النهضذذذذة  -التيذذذذار 

وطرحهذذذا اجلذذذاد؛ أرعبذذذت الذذذهين يتذذذاجرون هبيكذذذ  الذذذدعوة السذذذلفية الذذذهي 
 -جذذردو  مذذن روحذذه  وحنطذذو  ووضذذعو  يف خلانذذة للعذذرض فقذذط  فالبذذد 

هه  النهضة من اللجو  إى رفذع الرايذة نفسذها الذي اجتمذع حملاربة  -إذن 
عليهذذذا أنصذذذار هذذذها التيذذذار  علذذذ  طريقذذذة أصذذذاا  األهذذذوا  يف اسذذذتغفال 
مجذذاهر النذذاس  وسذذا  البسذذا، مذذن حتذذت مذذن جيتمعذذون علذذيهم ويثقذذون 
هبم  وه  لعبة مكشوفة وإن أحدثت شيلا  من البلبلة والتشويش  وأمرها 

   هللا.إى افتضاح وزوال إن شا
هذذه  هذذ  الظذذروف العامليذذة واإلقليميذذة الذذي رافقذذت والدة حذذل  الذذوالة  
وقذد أحسذذن أحذذد اإلخذوة األفاضذذ  عنذذدما أطلذق علذذيهم لقذذ  "طالبذذان"  
وطالبذذان حذذذل  أفغذذذاين صذذنعته املخذذذابرات الباكسذذذتانية  وزودتذذه بكذذذ  مذذذا 
حيتذذا  إليذذه مذذن مذذال وعتذذاد وخذذاا   ووجهتذذه حنذذو كابذذ  إلسذذقا، احلكومذذة 
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ملعاديذذة حلكومذذة ابكسذذتان  وأصذذبات أجهذذلة اإلعذذالم العامليذذة بذذني عشذذية ا
وضااها تنق  هتديدات فضفاضذة يطلقهذا رجذال نكذرات ال يعذرفهم أحذد 

 من قب   وال يثق بطريقة نشوئهم  وصاة مواقفهم  وسالمة أهدافهم.
ولسذذائ  أن يسذذأل  كيذذف ينشذذأ هذذها احلذذل  فجذذأة ومذذن غذذر مقذذدمات يف 

ربية املعطا   مث يكون له امتداد يف العامل اإلسذالم   وإذا أرض اجلليرة الع
ابلقيذام أبدوار  -يف البلد الهي نشأ فيذه هذها احلذل   -قب  بعض الناس 

مؤسفة ختدم الظاملني يف بلدهم وحدهم؛ فما الهي يدعو اآلخرين يف غر 
 هها البلد إى الل  أبنفسهم يف هه  الفتنة؟!

نقذذذذول  إن الذذذذهين صذذذذنعوا هذذذذها احلذذذذل  ويف جوابنذذذذا علذذذذ  هذذذذها السذذذذؤال 
 استخدموا فلتني من الناس 

الفلذذذذة األوى  مشذذذذبوهة  والذذذذهين يعرفذذذذوهنم يعرفذذذذون عذذذذنهم الكثذذذذر مذذذذن 
الشذذذواهد الذذذي تؤكذذذد ارتبذذذاطهم الوثيذذذق ابلظذذذاملني  ومذذذثلهم كمثذذذ  اجلنذذذد 
االحتيذذاط  ي ذذدعون عنذذد احلاجذذة  فذذال يتخلذذف أحذذد مذذنهم  ويتكذذون مذذنهم 

جذذذذيش أبسذذذذلاته الكاملذذذذة... وقذذذذد صذذذذدرت األوامذذذذر خذذذذالل أام قليلذذذذة 
الصذذارمة هلذذم ابلتاذذرك خذذالل حذذر  اخللذذيج الثانيذذة  فتاركذذوا  واسذذتنفروا  
كذذ  مذذن كذذان علذذ  شذذاكلتهم يف بلذذدان العذذامل اإلسذذالم   وراحذذوا ينفذذهون 

 األوامر والتعليمات الصادرة إليهم.
ة جذذيال  بعذذد الفلذذة الثانيذذة  وهذذؤال  معروفذذون أيضذذا   ويتوارثذذون هذذه  الصذذنع

جيذذذذذ   فميذذذذذادين معذذذذذاركهم وحذذذذذروهبم الطاحنذذذذذة ال تتجذذذذذاوز السذذذذذاحات 
اإلسالمية  ويظنون أبهنم املسؤولون عن الدعوة السلفية  ومن ال يعرفونه 
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ليس سلفيا  ولو كان من دعاهتا األخيار  وإذا سذللوا عنذه  فذال جييبذون إال 
نذذدهم مذذن بعذذد االختبذذار  ويكفذذ  أن جيذذدوا عنذذد  غلطذذة واحذذدة ليصذذبح ع

اجملذذذروحني  ألن كذذذ  مذذذن وقذذذع يف بدعذذذة فهذذذو مبتذذذدع... وهذذذه  القاعذذذدة 
دفعذذذتهم إى تضذذذخيم أخطذذذا  الذذذدعاة واجلماعذذذات  واالنصذذذراف التذذذام إى 

 جتريح الناس وتفسيقهم وتضليلهم.
وإن هذذه  املعذذارك الذذي ال خيبذذو هليبهذذا دفعذذتهم إى التعذذاطف مذذع كثذذر مذذن 

سذذتمرة علذذ  الذذدعاة العذذاملني ألن عذذدو اجلهذذات الرمسيذذة يف اعتذذدا اهتا امل
العذذذدو صذذذديق  وهلذذذم يف ذلذذذك تايذذذرات سذذذقيمة ومسجذذذة  ولذذذوال اإلطالذذذة 

 لهكرت أمثلة كثرة عل  ذلك.
وهذؤال  وأوللذذك سذذاروا يف طريذق واحذذد  ومل يعذذد هنذاك كبذذر فذذر  بينهمذذا  
 ابالضافة إى بعض الطيبني الهين حيسنون الظن هبم  فيقعون يف حباهلم.

ال دخذان بذذال انر  فذذاجليش االحتيذذاط  موجذذود  واحلاجذذة ماسذذة إى  وإذن 
اسذذتنفار  اسذذتنفارا  يتناسذذ  مذذع خطذذورة األوضذذاع الذذي خيشذذاها الظذذاملون  
واجلدير ذكذر  يف هذه  املسذألة ظهذور هذها اجلذيش بطريقذة مل تكذن معهذودة 

 من قب .
رام ويف ختام احلدي  عن نشأة هها احلل  فنني أتوجه ابلشذكر لذدعاة كذ

سذذذبقوين يف التصذذذدي لذذذدعاة الفتنذذذة  فتتبعذذذوا كتذذذبهم وأشذذذرطة حماضذذذراهتم  
 وفندوا شبهاهتم  وكشفوا تناقضاهتم وجهلهم.
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وقد استفدت كثرا  مما كتبو   وعرفت جوان  مشذرقة مذن فضذائ  هذؤال  
علذيهم ماكنذت  205اإلخوة الذدعاة مذن خذالل هجذوم زعمذا  حذل  الذوالة

 ال أعرفها من قب   ورحم هللا من ق
 طويت أ ح هلا لسذذذذان حسود  وإذا أراد هللا نشذذذذذذذر فضيلة

 ماكان يعرف طي  عرف العود  لوال اشتعال النار فيما جاورت
فجل  هللا إخواننا خر اجللا  عن ك  مجاعة وعذن كذ  داعيذة دافعذوا عنذه 
وعنهذذذا  وذبذذذوا عذذذن عرضذذذه وعرضذذذها  وأسذذذأل هللا تعذذذاى أبمسائذذذه وصذذذفاته 

 يصد  فيهم قول رسول هللا صل  هللا عليه وسلم احلسىن أن 
"... ومذذا مذذن امذذر   ينصذذر مسذذلما  يف موضذذع ينذذتق  فيذذه مذذن عرضذذه  

 206وينتهك فيه من حرمته إال نصر  هللا يف موطن حي  فيه نصرته".
 

 من يوالون ومن يعادون
 

مذذن أوثذذق عذذر  اإلميذذان املذذواالة يف هللا واملعذذاداة يف هللا  قذذال تعذذاى  }إمنذذا 
ولذذيكم هللا ورسذذوله والذذهين آمنذذوا  الذذهين يقيمذذون الصذذالة ويؤتذذون اللكذذاة 
وهذذم راكعذذون  ومذذن يتذذول هللا ورسذذوله والذذهين آمنذذوا فذذنن حذذل  هللا هذذم 

 [.56 - 55الغالبونر ]املائدة  

                                                
 فلراجع من شا  كتا  "مجاعة واحدة ال مجاعات  وصرا، واحد ال عشرات" لربيع املدخل . - 205
 .5/160انظر صايح اجلامع الصغر  أخرجه أبو داود  وأمحد  وقال األلباين  حدي  حسن   - 206
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وقذذذال جذذذ  وعذذذال  }واملؤمنذذذون واملؤمنذذذات بعضذذذهم أوليذذذا  بعذذذض أيمذذذرون 
ة ويؤتذون اللكذاة  ويطيعذون ابملعروف وينهون عذن املنكذر  ويقيمذون الصذال

 [.71هللا ورسوله  أوللك سرمحهم هللا  إن هللا عليل حكيمر ]التوبة  
وقذذذال  }ا أيهذذذا الذذذهين آمنذذذوا ال تتخذذذهوا عذذذدوي وعذذذدوكم أوليذذذا  تلقذذذون 

 [.1إليهم ابملودة وقد كفروا مبا جا كم من احلقر ]املمتانة  
يه وسلم  "من عذاد  ي وعن أيب هريرة قال  قال رسول هللا صل  هللا عل

 . 207وليا  فقد آذنته ابحلر "
وللاذذدي  رواات أخذذر  مذذن املفيذذد ذكرهذذا  ففذذ  حذذدي  عائشذذة  "مذذن 
عاد  ي وليا " ويف رواية ألمحد  "مذن آذ  ي وليذا " ويف أخذر  لذه  "مذن 
آذ " ويف حذدي  ميمونذة مثلذه  "فقذد اسذتا  حمذاربي" ويف روايذة وهذذ  

ان وليذذذ  املذذذؤمن فقذذذد اسذذذتقبلي ابحملاربذذذة" ويف بذذذن منبذذذه موقوفذذذا   "مذذذن أهذذذ
حدي  معاذ  "فقد ابرز هللا ابحملاربة" ويف حذدي  أيب أمامذة وأنذس  "فقذد 

 ابرزين".
"واملذذذذراد بذذذذذوي هللا" املواظذذذذذ  علذذذذذ  طاعتذذذذه املخلذذذذذ  يف عبادتذذذذذه  وقذذذذذد 
استشك  وقوع احملاربة  وه  مفاعلة من اجلانبني مع أن املخلو  يف أسذر 

وا  أنذذذه مذذذن املخاطبذذذة مبذذذا يفهذذذم  فذذذنن احلذذذر  تنشذذذأ عذذذن اخلذذذالق  واجلذذذ
العداوة  والعداوة تنشأ عن املخالفة  وغاية احلر  اهلالك  وهللا ال يغلبذه 
غالذذذ   فكذذذأن املعذذذىن  فقذذذد تعذذذرض إلهالكذذذ  إا   فذذذأطلق احلذذذر  وأراد 

 .208الزمه  أي أعم  به ما يعمله العدو واحملار "
                                                

 أخرجه البخاري يف صاياه  كتا  الرقائق  اب  التواضع. - 207
   وهها شرح ابن حجر للادي   مكتبة البايب احلليب. 14/126فتح الباري   - 208
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  ومذذن 209ه وليذذا  واحذذدا  ابحملاربذذةقلذذت  توعذذد هللا جذذ  وعذذال مذذن آذ  لذذ
حذار  هللا فقذد تعذذرض هلالكذه... فكيذف مبذذن آذ  مجهذور أوليذا  هللا مذذن 
العلمذذذذا  والذذذذدعاة واجلماعذذذذات اإلسذذذذالمية؟!  وكيذذذذف مبذذذذن وضذذذذع هذذذذؤال  
األعذذالم املصذذلاني الذذهين جاهذذدوا وجياهذذدون مذذن أجذذ  أن يكذذون الذذدين  

يعتقذذد أهنذذم أضذذر علذذ   كلذذه هلل يف مرتبذذة اليهذذود والنصذذار ؟!  وكيذذف مبذذن
 اإلسالم من الكفار؟!.

وكيف مبن واى الظاملني  واحناز إليهم يف اعتدا اهتم املستمرة علذ  أوليذا  
هللا ومحلذذة رايذذة اهلذذد  والصذذالح؟!  أحسذذ  أن هنذذاك أكثذذر مذذن قذذار   

 سوف يتسا ل  وه  هناك من طال  العلم من يفع  ذلك؟!.
 

ه سلفيو حل  الذوالة  فهذها شذيخهم نعم هها ما يقول شواهد من أقواهلم 
يقذول عذن بعذض مذا كذان حيذدث مذن  210وإمامهم ربيع بن هادي املذدخل 

اشتباكات يف أفغانستان بني بعذض األحذلا  واجلماعذات اإلسذالمية وبذني 
 مجاعة سلفية 

"... حىت اجلماعات القطبية الي تلبس السلفية وقفذت كذ  فصذائلها مذع 
ؤيذذدوهنم وينصذذروهنم ال خيتلذذف مذذوقفهم أعذذدا  السذذلفية وسذذفاك  دمائهذذا ي

                                                
أوجذذذ  هللا علذذذ  كذذذ  مسذذذلم حمبذذذة أخيذذذه املسذذذلم ومناصذذذرته والذذذه  عذذذن عرضذذذه  وحذذذّرم جذذذ ف وعذذذال الظلذذذم   - 209

والشانا  بني املسلمني  وشبه صل  هللا عليه وسلم املسلمني ابجلسد الواحذد  كمذا أقسذم صذل  هللا عليذه  والبغضا 
وسلم أنه لن يدخ  اجلنة إال من كان مؤمنا . ولن يكتم  اإلميان إال ابلتااب  بني املسلمني. وقد حتدثت عن ذلذك  

كتذذا  والسذذنة علذذ  وجذذو  الذذدعوة إى الوحذذدة كلذذه يف اجلذذل  األول مذذن الوحذذدة اإلسذذالمية  فصذذ  "األدلذذة مذذن ال
 واالئتالف".

 انفرد ربيع املدخل  بقيادة هها احلل  بعد وفاة حممد أمان بن عل  اجلام . - 210
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عذذن مواقذذف الذذروافض وغذذالة التصذذوف  واختذذهت هذذه  اجلماعذذات أرض 
أفغانسذذتان مراكذذل ومبذذا ات حلذذر  السذذلفية وللدراسذذات التكفريذذة وتعلذذم 

 .211فنون اإلرها  والتخري  والتدمر يف سائر بالد املسلمني"
ي  امللاوظذات وها هنا وقب  املض  يف سذرد شذواهدهم أود تسذج تعليق 

 التالية عن قوله اآلنف الهكر وعن سائر ما يكتبون 
القطبية أو السرورية مصذطلاان يعنيذان عنذدهم كذ  سذلف  خيتلفذون  - 1

معذذذذه  وأحيذذذذاان  يقولذذذذون "اإلخوانيذذذذة"  وعلذذذذ  العمذذذذوم فذذذذنن عبذذذذاراهتم غذذذذر 
 منضبطة.

  ما قاله املدخل  غر صايح  وحنن يف  لة السنة اسذتنكران اعتذدا - 2
األحلا  عل  السذلفيني يف "كنذر"  ويسذتطيع مذن يشذا  العذودة إى عذدد 
اجمللذذذة الصذذذادر هبذذذها التذذذاري   ونؤكذذذد أن مذذذا كتبنذذذا  قذذذد اطلذذذع عليذذذه قذذذوم 

 املدخل  منه ذلك التاري .
 قوله هها ليس أكثر من تقرير علي ألجهلة املخابرات. - 3

عذذذة التبليذذذذغ ويشذذذر يف موضذذذذع آخذذذر إى خمذذذذاطر اإلخذذذوان املسذذذذلمني ومجا
 فيقول 

"والهي أدين هللا بذه أنذه لذوال اعذةاض هذه  اجلماعذات جلهذود أهذ  السذنة 
حقا  وتغلغلهم يف اجلامعات واملدارس السذلفية وتشذويههم املذنهج السذلف  

إلطفذا  نذور التوحيذد  -اإلعالم اخلبي   -وأهله ابالفةا ات والشائعات 
ن والقطبيذني لكذان العذامل والسنة وإحالل مناهجهم الفاسدة مذنهج اإلخذوا

                                                
 .73مجاعة واحدة ال مجاعات  ربيع املدخل       - 211
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اآلن يض   أبنوار اإلسالم احلق  ولكان حال املسذلمني اليذوم غذر احلالذة 
 .212الي يعيشوهنا اليوم حالة الدما  واإلرها  والتخري  يف ك  مكان"

وماذا يف جعبة املذدخل  بعذد اهتامذه للجماعذات اإلسذالمية بتشذويه املذنهج 
 نور التوحيد والسنة؟!. السلف  ابالفةا ات والشائعات إلطفا 

إن سذذذهام املذذذدخل  الذذذي ال يوجههذذذا إال صذذذو  اجلماعذذذات اإلسذذذالمية ال 
تنتهذذ   انظذذر إليذذه وهذذو يقذذارن بذذني املشذذركني الذذهين حذذارهبم اإلمذذام اجملذذدد 
حممد بن عبد الوها  رمحه هللا  وبني اجلماعذات اإلسذالمية الذي ختصذ  

 املدخل  بعداوهتا 
ملا رفذع رايذة اجلهذاد ضذد  213  فكر عبد الرمحن"لو كان اإلمام حممد حيم

مجاعات أقذر  إى الفطذرة وأصذد  هلجذة وأفضذ  أخالقذا  مذن اجلماعذات 
الي ينافح عنهذا عبذد الذرمحن الذي شذهد عليهذا عبذد الذرمحن نفسذه بذردا ة 
أخالقهذذذا وتناحرهذذذذا فيمذذذا بينهذذذذا وإشذذذاعة األكاذيذذذذ  واالفذذذةا ات وهذذذذها 

عمذذال وتصذذرفات هذذؤال  وديذذة ويلهنذذا وأخذذل  منذذه يدركذذه مذذن ينظذذر إى أ
 [.108مبيلان احلق" ]مجاعة واحدة  

ويعتقد املدخل  ان غاات اجلماعات اإلسالمية تضر وال تنفع  انظذر إى 
 مث  هها التعميم يف قوله 

"فهذ  مجاعذات خمتلفذذة املنهذا  والغذاات واملقاصذذد  كذ  مجاعذة تذذدعو إى 
ر وال تنفذذع  وتغذذرس يف نفذذوس منهجهذذا  وتسذذع  لتاقيذذق غااهتذذا الذذي تضذذ

أتباعهذذذا احلقذذذد والبغضذذذا  لكذذذ  مذذذن ال ينضذذذوي حتذذذت رايتهذذذا وتفتعذذذ  مذذذن 
                                                

 .75مجاعة واحدة ال مجاعات  ربيع املدخل       - 212
 لرمحن عبد اخلالق حفظه هللا.يقصد  العامل السلف  الشي  عبد ا - 213
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األكاذي  والشائعات الي حتطم خصومها وخمالفيها  وكثر منهذا يبذالغ يف 
عدائذذذه للمسذذذذلمني فيكفذذذرهم ويذذذذر  سذذذفك دمذذذذائهم واسذذذتاالل أمذذذذواهلم 

لنصذذار ". ]مجاعذذة وأعراضذذهم  ويفعذذ  ابملسذذلمني مذذاال يفعلذذه ابليهذذود وا
 [.99واحدة  

 ويقول عن اإلخوان املسلمني يف شريط صويت 
"اإلخذذذذوان املسذذذذلمون أضذذذذر علذذذذ  اإلسذذذذالم مذذذذن الكفذذذذار الواضذذذذاني ألن 
املسذذلمني ال خيذذدعون ابلكفذذار ولكذذن خيذذدعون هبذذؤال  املضذذللني املبتذذدعني 

 خيدعون هبم ويقعون يف البدع والضالالت بسببهم".
ا القول الظامل اجملذايف للاقيقذة والصذوا  يف سذائر  ويكرر املدخل  مث  هه

 كتبه ودروسه  ومن ذلك قوله 
قولذذذه تعذذذاى  }اختذذذهوا  -أي اجلماعذذذات اإلسذذذالمية  -"فيصذذذد  علذذذيهم 

  أمذذذا اهتذذذامهم مبذذذوادة اليهذذذود 214أحبذذذارهم ورهبذذذاهنم أراباب  مذذذن دون هللار"
 والنصار  أو أشد من ذلك فيصع  تعداد  من كثرته.

لشي  عبد الرمحن عبد اخلالق  "إن عبد الذرمحن حيذةم ر وس ويقول عن ا
أهذذذ  البذذذدع املعاصذذذرين  ور وس أهذذذ  الفذذذنت احلذذذلبيني مثذذذ  سذذذيد قطذذذ   
والبنذذا  واملذذودودي  وكمذذا بلغذذي الذذةايب ومذذن دار يف فلذذك هذذؤال  ويذذدافع 

 [.194عنهم ويتوالهم" ]مجاعة واحدة  
مذذذن االخنذذذرا، يف صذذذفوف ربيذذذع املذذذدخل  كذذذان سذذذلفيا   ومل متنعذذذه سذذذلفيته 

اإلخذذوان املسذذلمني  مث اكتشذذف بعذذد عشذذرة طويلذذة أهنذذم أعذذدا  للمذذنهج  

                                                
 .47 - 46أه  احلدي  هم الطائفة املنصورة      - 214
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فكيذذف خفيذذت عليذذه هذذه  املسذذألة عنذذدما كذذان يتتلمذذه علذذ  كتذذبهم وعلذذ  
شذذيوخهم مذذع أن الكتذذ  مل تتغذذر وكذذهلك الشذذيوخ... واكتشذذف أيضذذا  أن 

هبذذذا اجلماعذذات اإلسذذذالمية أخطذذذر علذذذ  اإلسذذذالم مذذذن اجلماعذذذات الذذذي حار 
اإلمذذذام الشذذذي  حممذذذد بذذذن عبذذذد الوهذذذا   كمذذذا اكتشذذذف أهنذذذم أضذذذر علذذذ  

 اإلسالم من الكفار الواضاني.
وأثذذىن املذذدخل  علذذ  سذذيد قطذذ  يف كتابذذه "مذذنهج األنبيذذا "  مث اكتشذذف 

[ كيذف 163ضالالت كثرة له ويسذتغر  يف كتابذه ]مجاعذة واحذدة    
 س الفنت احللبيني.مل يكفر السلفيون سيد قط   ب  ويعتا  رأسا  من ر و 

هذذه  االكتشذذافات اخلطذذرة الذذي انفذذرد املذذدخل  وأعضذذا  حلبذذه هبذذا  والذذي  
كانت موضع اسذتنكار العلمذا  الكبذار الذهين حنذةمهم وجنلهذم  وحيذةمهم 
وجيلهم املذدخل  أيضذا   ال نسذتطيع فصذلها عذن موقذف حكومذة بلذد  مذن 

حلل  ملن تواليه هه  اجلماعات  كما ال نستطيع فصلها عن مواالة هها ا
هذذه  احلكومذذة  وعذذداوهتم ملذذن تعاديذذه  وهذذم ال يتسذذةون يف اختذذاذهم هلذذها 
املوقذذف  وال خيشذذون مذذن املشذذ  ابلنميمذذة ضذذد إخذذواهنم الذذدعاة  ومل تعذذد 
هنذذاك أيذذة حاجذذة إى جتميذذع أدلذذة تثبذذت قيذذامهم بذذدور اجلاسوسذذية ملصذذلاة 

علنيذذة دون أي والة أمذذرهم  فكتذذبهم وأشذذرطة حماضذذراهتم أصذذبات تقذذارير 
خج  أو حيا   وليقرأ من شا  تقريرهم املشهور  )التقرير السري العذامل  
بني التخطيط والتطبيق(  فننه إن فعذ  سذيجد هبوطذا  مؤسذفا  يف األخذال  
واملذرو ة  كمذا أنذذه سذيجد حشذدا  هذذائال  مذن األكاذيذ  الذذي يعجذلون عذذن 

ال  علذم  وأيذن تقدمي أي دليذ  عليهذا  وسيتسذا ل مبذرارة  هذ  هذؤال  طذ
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هذذذذذم مذذذذذن علذذذذذذم الدرايذذذذذة والروايذذذذذذة الذذذذذهي يدّرسذذذذذذه بعضذذذذذهم يف املعاهذذذذذذد 
 واجلامعات؟!.

وسيكتشف من يقارن بني هها التقرير ومؤلفذاهتم وحماضذراهتم أنذه تلخذي  
 مكثف هلا مع بعض اإلضافات الي يقتضيها مث  هها املوضوع السري.
ال  تذذذذذر  أال يذذذذذدري هذذذذذؤال  أن عقيذذذذذدة السذذذذذلف ال تنفصذذذذذ  عذذذذذن أخذذذذذ

 السلف؟!  رحم هللا من قال 
 ولو عظمو  يف الصذدور لع ظِّما ولو أن أه  العلم صانو  صاهنم

 حميا  ابألطذذذذذماع حىت جتهما ولكن أهذذذانو  فهان وسذذذودوا      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (22حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
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 حل  الوالة
 

 رور زين العابدينحممد س
 

وقفنذذذا يف احللقذذذة املاضذذذية عنذذذد ذكذذذران لشذذذواهد مذذذن أقذذذواهلم الدالذذذة علذذذ  
عذداوهتم للذذدعاة واجلماعذذات ومذذواالهتم للظذاملني  ويف هذذه  احللقذذة نكمذذ  

 ما بدأان به  مث نبني حقيقة موقفهم من العلما  الهين يتسةون هبم.
 

* * * 
 عقيدة املخالفني 

ر هه  الفتنة العميا   أن يعرف اعتقاد العلما  من حق ك  من يتابع أخبا
والذذذدعاة واجلماعذذذات الذذذهين يناصذذذبهم املذذذدخل  وأعضذذذا  حلبذذذه العذذذداوة 

 والبغضا  
فبعضهم  سلفيون يف األصول والفروع  ويبدو ذلك واضاا  أمام ك  مذن 
يستعرض إنتاجهم العلم   ويسا غور مواقفهم  ولقد كذان هلذم دور كبذر 

  السذذذذنة واجلماعذذذذة... ويف تفنيذذذذد شذذذذبهات أعذذذذدا  يف شذذذذرح عقيذذذذدة أهذذذذ
هلذم دور ال ينكذر  منصذف يف التصذدي  -وال يذلال  -اإلسالم  كما كذان 

للمبتذدعني  وبيذذان هتافذذت أقذواهلم  وكذذان ربيذذع املذدخل  شذذديد اإلعجذذا  
ببعضذذهم  وهذذو الذذهي أطلذذق علذذ  أحذذدهم  )ابذذن تيميذذة عصذذر (  وشذذوهد 

 وهو يوزع بعض كتبه عل  حمبيه.
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فذذذنهنم مل خيذذذالفوا هنذذذج أئمذذذة السذذذلف يف  (1) يف مسذذذالة إنكذذذار املنكذذذروحذذذىت
القذذدمي واحلذذدي   ومل جيذذد املذذدخل  أي غضاضذذة يف التوقيذذع علذذ  بعذذض 
العذذذرائض الذذذي ق ذذذدِِّمتح للمسذذذؤولني وأغذذذاظتهم  كمذذذا شذذذارك بعذذذض كبذذذار 

 العلما  يف التوقيع عل  هه  العرائض.
  العلمذا  والذدعاة قذول أو ومن جهة أخر   فلم يؤثر عن أحذد مذن هذؤال

فع  مماث  ألقوال وأفعال اخلوار  أو غذرهم مذن الغذالة املبتذدعني  وعلذ  
العكس فنن مؤلفاهتم حافلة ابلرد عل  اخلوار  وأمثاهلم  والناس يف العذامل 
يعلمون جيذدا  أن هذؤال  محذاة الذدعوة السذلفية  والقلذة القليلذة مذن النذاس 

علذذذ  شذذذاكلته  يشذذذهدون أبهنذذذم دعذذذاة  الذذذهين يعرفذذذون املذذذدخل  ومذذذن هذذذم
ختري  وهدم وجتريح  ومن كان هها هو صنيعه فننذه لذن جيذي مذن الشذوك 

 العن   وسيعلم الهين استأجروهم أبهنم استسمنوا ذي ورم.
ولذذذن يضذذذر علمذذذا  هذذذها اجليذذذ   وأمذذذ  هذذذه  األمذذذة بعذذذد هللا تعذذذاى قذذذول 

 املدخل  
)مذذنهج السذذلفية  "يسذذعون إلحذذالل مذذنهج سذذيد قطذذ  التكفذذري اجلاهذذ 

اجلديدة( و )سلفية املواجهة( )سلفية املعتقد وعصرية املواجهة( حم  هها 
 [.167املنهج السلف  العظيم" ]مجاعة واحدة     

ولذذن يضذذرهم أيضذذا  قذذول صذذاح  شذذريط "األخطذذار الداخليذذة الذذي هتذذدد 
وحذذدة األمذذة"  )أييت النذذاس فذذرون أن هنذذاك خذذالف بذذني مذذن ينتسذذبون إى 

                                                
 وه  الي أغضبت الوالة وعمال هم. - (1)
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سلف   طبعذا  هنذاك أانس يلعمذون أهنذم مذن السذلفيني  لكذن مذاهم اخلط ال
 .(1)من السلفيني لسنا وهم بش    ما نريدهم هؤال (

هكذذها يذذر  هذذها النكذذرة أنذذه مسذذؤول عذذن قبذذول الذذراغبني ابالنتسذذا  إى 
 السلفية  ورحم هللا من قال 
 ومن أنتم حىت يكون لكم عند  يقولون هها عندان غر جائل

 !السلفيون  وما املوج  هلها كله؟أهكها أصبح 
جييبنا عل  هها السؤال أحذد كبذار العلمذا  الذهي دفعتذه غرتذه الدينيذة إى 
أتليذف كتذا  يلجذم بذذه أفذوا  هذؤال  الذهين لبسذذوا أثذوا  اجلذرح والتعذذدي  
ليبثوا من خالهلا أحقادهم وأكاذيبهم  وعندما أتخر صدور هها الكتا   

 بني. فأجا  سأله عنه أحد أصدقائه املقر 
تبذذذني ي أخذذذرا  أن هذذذؤال  القصذذذابني يعملذذذون يف هذذذها اجلانذذذ  نيابذذذة عذذذن 
الدولة  وال أريد اإلقدام عل  عم  أظهر من خالله وكأين أواجذه الدولذة  

 ومع أين قد انتهيت من أتليف الكتا  فقد قررت عدم نشر .
ة عن هؤال  يعملون نياب -وإن كان قوله جا  متأخرا   -وكما قال الشي  

غرهم  ولو رض  الغر لرضوا تبعا  له  ولقال املدخل  كما قال من قبذ   
 )خال   خال   حنن إخوة  وليس بيننا خالف(.

أمذذا الذذبعض اآلخذذر الذذهي يناصذذبهم املذذدخل  وصذذابه العذذداوة والبغضذذا   
فهذذذم مجاعذذذات الذذذدعوة  ويف مقذذذدمتهم اإلخذذذوان املسذذذلمون  فهذذذم عنذذذذد 

ن نقيصة يف الدنيا إال وينسذبها إلذيهم  وينقذ  املدخل  عقدة العقد  وما م
                                                

انظر كتا  )تنبيهات(  ملؤلفه  حامد بن عبد هللا العل   دار التجديد  الكويذت  فقذد تذوى املؤلذف جذلا  هللا  - (1)
 ح  الشريط.خرا  الرد عل  األفكار الي طرحها صا
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ألن اإلخذوان املسذلمني  -أين ال أعرفذه  -عنه قوله  إني أح  فالان  مذع 
 يكرهونه!!.

وهه  اجلماعات تنتم  أله  السنة واجلماعة علذ  العمذوم  وفذيهم جهذ  
أحياان   وقد يقع انس منهم ببعض البدع  وقد يتعصبون جلماعاهتم تعصذبا  

مذذود... لكذذنهم مذذع هذذها كلذذه مل يتخلذذوا عذذن أهذذ  السذذنة واجلماعذذة  غذذر حم
وإن مثذذ  هذذه  األخطذذا  ال تذذار شذذدة عذذداوة حذذل  الذذوالة للجماعذذات 
اإلسذذالمية  وإضذذافة إى الشذذواهد الذذي ذكرانهذذا قبذذ  قليذذ   نسذذو  فيمذذا 
يل  تفسرا  غريبذا  للاذر  العامليذة املعلنذة ضذد اإلسذالم واملسذلمني  يقذول 

 "األخطار الداخلية الي هتدد وحدة األمة  صاح  شريط
"لكن حنن نقول  إن هه  اجلماعات قد أعطت اجلان  السياسذ   أو مذا 
مسو  هم )حر  القصور( أكثر من حجم القضية فجعلوا املشرك يريدون 

 أن حياربوا من مسو  طاغو  .
هذذها مشذذرك شذذرك أكذذا  وذلذذك لعلذذه موحذذد قذذد وقذذع يف معصذذية  فجذذا  

  الذدنيا  واشذتغلوا بعذد ذلذك ابلتكفذر  ومذا يسذمونه ابجلهذاد  الصراع عل
وحنن نسميه ابإلفسذاد يف األرض... وأييت السذؤال العجيذ  أنذه ملصذلاة 

 من ختر  بالد املسلمني من الهين يستفيد".
ويضذذذيف قذذذائال   "... وكذذذ  هذذذها  النتيجذذذة سذذذتكون أن حتكذذذم طائفذذذة مذذذن 

ئذذف األخذذر ... ولكذذن حنذذن النذذاس  قتقتذذ  بعذذد ذلذذك ابسذذم الذذدين الطوا
نقذذول  هذذها االحنذذراف يف إظهذذار مذذا أمسذذو  بتوحيذذد احلاكميذذة وإمهذذال بقيذذة 
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أنذذواع التوحيذذد يف ابتذذداعهم هذذذها  وجتميذذع النذذاس عليهذذا واحتيذذذاجهم إى 
 .(1)التكفر بعد ذلك ما أمسو  ابجلهاد..."

ل أعةف أبنذي مل أفهذم هذها املقطذع  وال أريذد أن أقذول للمااضذر  مل تقذو 
ماال يفهم  خشية أن يقول ي  مل ال تفهم ما أقول  فيضذيع القذار   بيذي 

 وبينه  ومن مث فخر ي ان ألوذ بقلة الفهم بدال  من القول 
الداعية عند هها احملاضر مشرك أما احلاكم فهو مسلم  ولعله قد وقذع  -

يف معصذذذية  واملسذذذلم العاصذذذ  ال يقذذذارن ابملشذذذرك يف املذذذوازين اإلسذذذالمية 
 لصاياة.ا
اجلهذذاد يسذذميه احملاضذذر ابإلفسذذاد يف األرض  وليتذذه شذذرح هذذه  النظريذذة  -

حذذىت ال نسذذ   الظذذن بذذه  بذذ  ليتذذه فذذر  مذذا بذذني اجلهذذاد الشذذرع   واجلهذذاد 
 غر الشرع .

إذا حكمت مجاعة إسالمية ال ينتظذر منهذا احملاضذر إال التقتيذ  وسذفك  -
 الدما .

اعذذذذات اإلسذذذذالمية بتوحيذذذذد االحنذذذذراف جذذذذا  يف إظهذذذذار مذذذذا أمستذذذذه اجلم -
احلاكمية  وهها االحنراف هو الهي قاد إى التكفر وإى ما أمسو  ابجلهاد 
)عل  حد قوله(  ويف جوابه عل  أحد األسللة يف هناية احملاضذرة قذال  إن 
مذذا أمسذذو  توحيذذد احلاكميذذة حمذذدث ارادوا )أي اجلماعذذات( بذذه قتذذ  توحيذذد 

 األلوهية فأبدلو  ابحلاكمية.

                                                
يف هذذها الشذذريط ويف غذذر  مذذن احملاضذذرات الذذي اعتمذذدت عليهذذا نقلذذت أقذذوال احملاضذذرين مبذذا حوتذذه مذذن أخطذذا   - (1)

 وركة ودون أي تدخ  مي  فأرجو أن ينتبه القار   لهلك.
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ّل يف الذذنفس أن مذذا قالذذه هذذها احملاضذذر يتفذذق مذذع أفكذذار القذذوم الذذي ممذذا حيذذ
يدندنون حوهلا  فعندما يسمع أحدهم ابعتقذاالت وإعذدامات يف صذفوف 
اإلسذذذالميني يف بلذذذد مذذذن بذذذالد املسذذذلمني تذذذرا  يسذذذكت عذذذن هذذذها احلذذذاكم 

وينا  ابلالئمة عل  ضذااا الظلذم  -هها إذا مل يتضامن معه  -املستبد 
أهذذ  الصذذالح واإلميذذان  أمذذا إذا اختلذذف حذذاكم مذذن حكذذام والعذذدوان مذذن 

تلذذذذك الذذذذبالد اإلسذذذذالمية )وهذذذذو ذو  ريذذذذ  حافذذذذ  ابلظلذذذذم واإلجذذذذرام مذذذذع 
أصذذاا  االجتذذا  اإلسذذالم ( مذذع وي أمذذرهم فيتذذهكرون أنذذه طاغيذذة ومرتذذد 
وجذذلار وغذذر ذلذذك مذذن األقذذوال والنعذذوت الذذي ينتصذذرون هبذذا لذذوي أمذذرهم  

 وليس هلل تعاى.
لقذذول  إن أعضذذا  حذذل  الذذوالة يوالذذون الظذذاملني  ويتذذاأون مذذن وخالصذذة ا

العلمذذا  والذذدعاة واجلماعذذات الذذهين يضذذطهدهم الذذوالة بسذذب  مذذواقفهم 
الشذذذرعية الذذذي يتقربذذذون هبذذذا إى هللا سذذذباانه وتعذذذاى  وال يكتفذذذون ابلذذذاا ة 
منهم  ب  يعتاوهنم من ألد األعدا   ويرموهنم مبا يشذا ون مذن االهتامذات  

بتذذداع يف الذذدين  وتفريذذق وحذذدة األمذذة  واخلذذرو  علذذ  والة األمذذور  كاال
وهم قب  ذلك وبعد  ال يستاقون عندهم نصرة  وال يعطفون عليهم إذا 
أملت هبذم مصذيبة  وهذم )أي الذوالة( يلتقذون يف مذوقفهم هذها مذن إخذواهنم 
مع العلمانيني  هؤال  يدفعهم كفذرهم وخبذثهم  وأوللذك تذدفعهم أهذوا هم 

 هتم  ولكن النتيجة  عداوة ال رمحة فيها.ومحاقا
تذر  كذذم خيسذذر املسذلمون  لذذو حذذهفنا العلمذا  واجلماعذذات اإلسذذالمية مذذن 

 حياهتم  فه  فّكر حل  الوالة هبها؟!
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 التسة ابلعلما 

عنذذدما نكتذذذ  ]أو يكتذذذ  غذذران[ منذذذددين ابملنذذذافقني مذذن علمذذذا  السذذذو  
 ة للرد علينا الهين يبيعون دينهم بدنياهم يناي حمامو الوال

أنتم هتذامجون العلمذا  وتقتذانون حلذومهم املسذمومة  مث حيذاولون إاثرة الذرأي 
العام السلف  بقوهلم  إهنم يقصدون العامل الفالين وإخوانذه يف فتذواهم كذها 

ال نقصذد العلمذا  الذهين يذهكرون أمسذا هم وال  -علذم هللا  -وكها  وحنذن 
جيذذدون أحيذذاان  مذذن ال يذذلال نكذذن هلذذم إال كذذ  حذذ  ومذذودة وتقذذدير  وقذذد 

حيسذذذن الظذذذذن هبذذذذم  ويصذذذد  أقذذذذواهلم  وطاملذذذذا قلنذذذا وكذذذذرران القذذذذول  لقذذذذد 
اسذذتفاض علذذم النذذاس حبرصذذنا علذذ  إشذذاعة روح احملبذذة والتذذآلف بذذني عامذذة 
املسذذلمني  فكيذذف خباصذذتهم مذذن العلمذذا  العذذاملني الذذهين نفذذع هللا بعلمهذذم 

 ووهادهم؟!
هم ونذذوقرهم وجنلهذذم أئمذذة الذذدعوة يف ويف طليعذذة هذذؤال  العلمذذا  الذذهين حنذذب

هذذها العصذذر أمثذذال   الشذذي  رشذذيا رضذذا  والشذذي  حمذذ  الذذدين اخلطيذذ   
والشذذي  حممذذد ابذذن إبذذراهيم آل الشذذي   والشذذي  عبذذد احلميذذد بذذن ابديذذس 
وإخوانه قادة مجعية العلمذا  املسذلمني اجللائذريني  والشذي  هبجذة البيطذار  

 رمحذذذذة واسذذذعة  وجذذذذلاهم عذذذذن والشذذذي  عبذذذذد الذذذذرزا  العفيفذذذ  رمحهذذذذم هللا
 اإلسالم واملسلمني خر اجللا .

ومذذن األحيذذا   الشذذي  عبذذد العليذذل بذذن ابز  والشذذي  حممذذد انصذذر الذذدين 
 األلباين حفظهما هللا  وابرك يف عمريهما.
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وهؤال  ليسوا عندان مجيع علما  أه  السنة الهي حنبهم وجنلهم  فغرهم 
 نقب  أن يكون تقديران هلم انبعا  من من األموات واألحيا  كثر وكثر  وال

 منطلق إقليم  أو انتقائ .
ومذذن مث فنننذذا ال نعتقذذد ألحذذد مذذنهم العصذذمة  وال نلقذذد  يف كذذ  مذذا يقولذذه 

خالف بني أئمة السلف يف القدمي واحلدي    (1)ويفي به  وليس يف ذلك
وإمنذذا يقذذذع اخلذذالف عنذذذدما جنذذد أنفسذذذنا مضذذطرين إى خمالفذذذة أحذذد هذذذؤال  

يوخ األفاضذذ  يف قذذول قالذذه  فةتفذذع أصذذوات نفذذر مذذن أهذذ  األهذذوا  الشذذ
الهين يتدثروا بداثر السلفية قائلني  من أنذت حذىت تسذتدرك علذ  الشذي  

 وختالف قوله؟!.
إني عندما أخالف الشي  أعلم جيذدا  أبنذي لسذت أكثذر مذن تلميذه يقذّدر 
 شذيخه  وحيسذن الظذن بذه  وحيذر  أشذد احلذر  علذ  التذأد  معذه وعذدم
التطاول عليه  ومع ذلك كله فقد يغلط التلميه علذ  شذيخه  وقذد يغلذط 

 الشي  عل  تلميه   وك  ابن آدم خطا .
وهنجنا هها معلوم عند ك  من يعرفنذا ويتذابع كتاابتنذا  وليعذد مذن شذا  إى 

هذذذذ  وقذذذد  1413 لذذذة السذذذنة العذذذدد الصذذذادر يف شذذذهر شذذذوال مذذذن عذذذام 
)الذوالة( أن العذدد املذهكور  علمت من خالل اطالع  علذ  بعذض أشذرطة

وصذذلهم وفهمذذوا مضذذمونه  ورغذذم ذلذذك فهذذم يراوغذذون  ويتسذذةون بشذذيوخ  
كذذرام ال يرضذذون مسذذلكهم  ومل يفّوضذذوا هذذؤال  املشذذبوهني حذذق متثذذيلهم  

 والدفاع عنهم.
                                                

ين مذذن هذذه  ميذذلة رائعذذة امتذذاز هبذذا املذذنهج السذذلف  عذذن غذذر  مذذن املنذذاهج األخذذر   وهيهذذات للمقلذذدين اجلامذذد - (1)
 الوصول إى هها املستو .
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أما غض  )الوالة( مما نكتبه عن النفا  واملنذافقني  وإن كنذا ال نقصذدهم 
ت اب  قولذه تعذاى  }حيسذبون كذ  صذياة يف كثر من األحيان فيندر  حت

[  وقولذذه  }يف قلذذوهبم مذذرض فذذلادهم هللا مرضذذا ر 4علذذيهمر ]املنذذافقون  
 [  ويندر  حتت قول الشاعر 10]البقرة  

 وإن خاهلا ختف  عل  الناس تعلم ومهما تكن عند امري  من خليقة
ابل إننذذا فيمذذا نكتبذذه عذذن النفذذا  واملنذذافقني ملتلمذذون ابألد  النبذذوي  مذذا

أقذذذوال يفعلذذذذون كذذذذها وكذذذها  فذذذذنذا مل يرضذذذذ  )الذذذوالة( ابلسذذذذة  وأحلذذذذوا يف 
 السؤال  من تعنون؟!  فأبشروا وال كرامة 

إننا نقصد العلما  الهين أفتوا مبشروعية البنذوك الربويذة وأابحذوا فوائذدها  
ونقصذذد أيضذذا  العلمذذا  يفتذذون بقتذذ  الذذدعاة إى هللا  ويناذذازون إى صذذف 

جرائمهم  ويلينون قبائح أفعاهلم  وهه  األوصذاف تنطبذق الطغاة فيارون 
  وأوهلذم كاتذ  تقريذر )التنظذيم السذري -معشذر الذوالة  -عل  نفر منكم 

العذذامل  بذذني التخطذذيط والتطبيذذق(  وجذذل  هللا خذذرا  كذذ  مذذن سذذاعد علذذ  
وصذذذذول هذذذذها التقريذذذذر إى أيذذذذدي النذذذذاس لذذذذيعلم اخلاصذذذذة والعامذذذذة فسذذذذاد 

كما تنطبق هه  األوصاف عل  كتذا  تقذارير   أخالقكم  وسو  معادنكم 
أخذر  مل تصذ  إى أيذدي النذاس  وعلذذ  كذ  مذن يذواي أعذدا  هللا ويعذذادي 
الدعاة ويتاأ منهم  ولكن هه  األوصاف ال تشملكم مجيعا   فبينكم مذن 
ال يلال جيهذ  حقيقذة هذه  الفتنذة  وإذا كنذتم قذد علمذتم اآلن مذن نقصذد  

وأسفروا عن وجوهكم  وال تتسذةوا بغذركم  فتاملوا مسؤولية أعمالكم  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 319 

واعلموا أبننا سذوف نسذتمر يف احلذدي  عذن النفذا  واملنذافقني  وعذن كذ  
 من يشةي آبات هللا ملنا  قليال .

 وما دمنا يف صدد احلدي  عن اهلجوم عل  العلما  البد من القول 
ة إن الذذهين يعيشذذون علذذ  هنذذش حلذذوم العلمذذا  هذذم الذذهين جعلذذوا مذذن الغيبذذ

والنميمة قواعد شرعية  وذلك يف قوهلم  إن ك  من وقذع يف البدعذة فهذو 
مبتدع  وك  من وقع يف الكفذر فهذو كذافر  وقذالوا أيضذا   املبتذدع ال تذهكر 
لذذذه حسذذذنات  وهذذذها هذذذو خالصذذذة كتذذذا  ربيذذذع املذذذدخل   )أهذذذ  السذذذنة 

 واجلماعة يف نقد الرجال والكت  والطوائف(.
ر التطبيذذذق  وتذذذوى هذذذه  املهمذذذة غلمذذذان وبعذذذد التأصذذذي  والتقعيذذذد جذذذا  دو 

راحذذوا يستعرضذذون سذذر العلمذذا   -ال علذذم وال أد  عنذذدهم  -أحذذداث 
يف القذذذذدمي واحلذذذذدي   وكذذذذ  مذذذذن وقذذذذع يف خطذذذذأ  -والذذذذدعاة واجلماعذذذذات 

سذجلوا امسذه يف قذوائم املبتذدعني  وسذلقو  أبلسذنة حذداد  وتوسذع بعضذهم 
.. فكانذت هذه  الفتنذة الذي يف تطبيق القواعد الذي رمسهذا املعلذم يف كتابذه.

يتام  املدخل  وزرهذا ووزر مذن عمذ  هبذا دون أن يذنق  ذلذك مذن وزر  
 شيلا .

 وكان للعلما  الهين يتسة هبم املدخل  وصابه موقف 
فبعضهم كان موقفه قوا   ليس فيه أدىن  املة  قال أحدهم يف كتا  رد 

 به عليهم 
فتنذذذة دورتذذذه يف مسذذذاخل مذذذن )ويف عصذذذران احلاضذذذر أيخذذذه الذذذدور  يف هذذذه  ال

 -ظلمذذا  هلذذذا  -املنتسذذبني إى السذذنة متلفقذذني مبِذذذرحٍ، ينسذذبونه إى السذذلفية 
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فنصذذذبوا أنفسذذذهم لرمذذذ  الذذذدعاة أبلسذذذنتهم الفذذذاجرة املبنيذذذة علذذذ  احلجذذذج 
 الواهية  واشتغلوا بضاللة التصنيف(.

وقذال أيضذذا   )واهلل كذذم صذدت هذذه  الفتنذذة العميذا  عذذن الوقذذوف يف وجذذه 
د اإلحلادي  واملد الطرق   والعب  األخالقذ   وإعطذا  الفرصذة هلذم يف امل

 .(1)استباحة أخالقيات العباد... اخل(
وبعضذهم أصذدر أكثذر مذن بيذان دعذا فيذه الذهين يقعذون يف أعذراض الذذدعاة 
وطلبذذة العلذذم إى التوبذذة ممذذا يفعلونذذه  وحذذّهرهم مذذن تفريذذق وحذذدة املسذذلمني 

نعذذذرف عاملذذذا  واحذذذدا  ممذذذن يعتذذذد بقولذذذه وتشذذذتيت صذذذفهم  وهكذذذها فنننذذذا ال 
وفتوا  قد وافق املدخل  وطالبه فيمذا ابتذدعو   وكذان لكذ  مذنهم طريقتذه 

 وأسلوبه يف الرد.
صذذذدم املذذذدخل  مذذذن ردود العلمذذذا  عليذذذه  وسذذذارع كعادتذذذه يف الذذذرد علذذذ  
بعضهم  ويف تلفيق التهم عليه  وكان ابألمس يطن  يف الثنذا  عليذه  ويف 

ه قبذذ  نشذذرها  وبعذذض العلمذذا  ال يسذذتطيع الذذرد عليذذه عذذرض مؤلفاتذذه عليذذ
بسذذ  علذذو مكانتذذه  واهتمذذام عمذذوم السذذلفيني بفتاويذذه ومواقفذذه  وإنذذه إن 
فع  فلسوف خيسر الستار الذهي يتسذة بذه  ويواجذه خصذومه مذن خلفذه  
وهلها فقد اكتف  ابهلمل واللمل  وهذها الذهي ينكذر  علذ  غذر  مذن الذهين 

وازانت" أو "املصذذاع"  وقذذد يبلذذغ هذذها اهلمذذل خيذذالفهم ويسذذميه "مذذنهج املذذ
 حد التصريح  ومن األمثلة عل  ذلك مايل  

                                                
و  28انظذذر كتذذا  )تصذذنيف النذذاس بذذني الظذذن واليقذذني( للشذذي  بكذذر أبذذو زيذذد  دار العاصذذمة  الذذراض      - (1)

29. 
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سأل طال  كلية الشذريعة وامعذة الكويذت ربيذع املذدخل  عذن كذالم  - 1
ينقلذذذه الذذذدكتور عبذذذد الذذذرزا  الشذذذاخي  عذذذن الشذذذي  عبذذذد العليذذذل بذذذن ابز  

مذا يعذذرف فأجذا  وهذو يف حالذذة انفعذال  )يلبسذذون علذ  الشذي   ابذذن ابز 
احلقيقذذة  الشذذي  ابذذن ابز هذذم يلبسذذون عليذذه... يصذذيغون السذذؤال بطريقذذة 

 .(1)جتا الشي  أن يوافقهم(
قلذذذت  لذذذو قذذذال هذذذها القذذذول غذذذر  لبذذذالغ يف التشذذذنيع عليذذذه ويف تسذذذفيهه  
فاحلقيقذذذة إذا كانذذذت ختذذذذالف قناعذذذات املذذذذدخل  ال يعرفهذذذا ابذذذذن ابز  وإذا  

عذذذرف علذذذم األولذذذني واآلخذذذرين  كانذذذت توافذذذق قناعاتذذذه يعرفهذذذا الشذذذي   وي
ولكن املدخل  مل يق  فيما إذا كان هو وفرقته قد اشتغلوا ابلتلبيس علذ  
الشي  )بطريقة جتا الشي  أن يوافقهم(!!  إن أسالي  أصاا  األهوا  

 متشاهبة مهما اختلفت مشارهبم  ومهما تباعدت أزماهنم وأوطاهنم.
مذذرهم وأمسذذو   )التنظذذيم حفذذ  تقريذذرهم السذذري الذذهي رفعذذو  لذذوي أ - 2

السري العامل ( بلمل كبار العلما   ومن ذلذك قذوهلم  )وملذا أدرك التنظذيم 
السري هها األمر جيدا ؛ تعام  مع العلما  الكبار الهين هلذم شذعبية بكذ  
حهر وانتبا   وأحا، أتباعه  واملتأثرون به هؤال  العلما  مذن كذ  جانذ ؛ 

هم  ومذنهم مذن سذع  هلذم للاصذول فمنهم من الزمهم حبجة الدراسذة علذي
علذذذذ  وظذذذذائف حساسذذذذذة يف إدارة الباذذذذوث العلميذذذذذة واإلفتذذذذا  والذذذذذدعوة 

  ومذنهم مذذن صذذاروا -وزارة الشذؤون اإلسذذالمية حاليذذا   -واإلرشذاد سذذابقا  
 -وال يلالذون  -من املقربني إليهم؛ فك  هؤال  مارسذوا يف الفذةة املاضذية 

                                                
انظر كتا  البديع يف بيان منهج د. ربيع  للدكتور عبذد العليذل بذن خليفذة الشذاجي   ويقذول املؤلذف  إن قذول  - (1)

 املدخل  مسج  بشريط صويت.
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  األحذذداث الداخليذذة ونقذذ  أسذذالي  التعتذذيم اإلعالمذذ  معهذذم فيمذذا خيذذ
أخبارهذذذا إلذذذيهم  إى جانذذذ  تشذذذويه مسعذذذة السذذذلفيني ومشذذذاخيهم املعذذذروفني 
الهين تصدوا هلها التنظيم وقادته  وكانت من نتائج هه  اإلحاطذة وذلذك 
االحتوا  أن حقق التنظيم ج  املكاس  الي خطط هلا  ومن ذلك  عدم 

يم العلنيذني الذهين مسذوهم وقوف العلما  يف مواجهذة علنيذة مذع قذادة التنظذ
بقادة الصاوة  ب  مهدوا لشهرهتم بتقريظ رسائلهم وكتاابهتم وحثوا عل  
التلقذذ  واألخذذذه عذذذنهم  ممذذذا جعذذذ  هلذذذم شذذذهرة وصذذذيتا  عاليذذذا  داخذذذ  الذذذبالد 

إن مل تكذذن قذذد  -وخارجهذذا  حذذىت قاربذذت مسذذتو  شذذهرة العلمذذا  الكبذذار 
فالشذذك أهنذذم ال يعذذاون عنذذد عامذذة اجملتمذذع  أمذذا عنذذد أتبذذاعهم  -فاقتهذذا 

 العلما   ب  قادهتم عندهم هم العلما  وفقها  الواقع( اهذ.
قلت  قال ربيع املدخل  سابقا  وهو يف حالذة انفعذال  )ابذن ابز مذا يعذرف 
احلقيقة  الشي  ابن ابز هم يلبسون عليه(  وهاهم يف تقريذر سذري ي ش ذون  

الوشذاية يف أمكنذة كثذرة اببن ابز وغر  مذن كبذار العلمذا   ويتكذرر اللمذل و 
لذذذيس مثذذذ  املفذذذي السذذذابق  -أي ابذذذن ابز  -مذذذن تقريذذذرهم  وابلتذذذاي فهذذذو 

الشذذذي  حممذذذد بذذذن إبذذذراهيم يف قذذذوة الشخصذذذية  ويف قدرتذذذه علذذذ  مواجهذذذة 
األحداث  انظر إى قوهلم يف موضع آخر مذن التقريذر  )إنذه مذا يذلال كثذر 

عاة  فضذذذال  عذذذن مذذذن العلمذذذا  الكبذذذار غذذذر متصذذذورين حلقيقذذذة هذذذؤال  الذذذد
تصذذذورهم حلقيقذذذذة التنظذذذذيم السذذذذري العذذذذامل (  وهلذذذذها فهذذذذم يطذذذذالبون وزيذذذذر 
الداخليذذذة بتنظذذذيم دورات توعيذذذة لكبذذذار العلمذذذا   ويرشذذذاون نفذذذرا  مذذذنهم 
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وآخذذرين مذذن رجذذال األمذذن كأسذذاتهة يف هذذه  الذذدورات  فهذذ  هنذذاك إهانذذة  
 لكبار العلما  أكا من هه  اإلهانة؟!.

  مذن العلمذا  ليسذت حجذة عنذدهم إذا خالفذت فتاو  ابن ابز وغر  - 3
مذذذا يروجذذذون مذذذن آرا  ومواقذذذف  فهذذذها واحذذذد مذذذنهم يقذذذول يف رد  علذذذ  
املخالف  )لو كان فتاو  املشذاي  عنذدك حجذة مقدمذة علذ  الذدلي  إذن 
لن ننكر ال عل  أشعري وال شذيع  وال علذ  صذويف ألن عنذدهم مشذاي   

والذنعم مذنهم حنطهذم علذ   إن هؤال  مشاي  أه  السذنة نقذولوإذا قلت  
ر وسنا ولكن نقول لك إن الذهي خذالفهم خذالفهم أبدلذة وحجذج مسذتعد 
أن ينذذذاظرك عليهذذذا  وأن مشذذذاخينا ملذذذا يتكلمذذذون هذذذها الكذذذالم نعتذذذهر هلذذذم  

لكذن حنذن مللمذون مبذا عرفنذا   الهين ماعرفوا حاهلم نعتهر هلم هبذها العذهر 
تلكية اجلماعة نفسها ب  النقطة قد تكون فتاو  املشاي  ليس مبنية عل  

مبنية عل  دعوة اجلماعة  مث مجاعة التبليذغ وهللا أان اتعجذ   الشذي  ابذن 
ابز يقول اخرجوا معهم ك  تعلموهم وأنت متدحهم كجماعة دعوية  زيذن 
النذذذذاس خيرجذذذذون علشذذذذان يعلمذذذذوهنم ديذذذذنهم  شذذذذلون ابهلل وعنذذذذدهم بذذذذدع  

وا علذذذذ  العامذذذذة وعلمذذذذوهم ومذذذذا يطلذذذذع معهذذذذم إال طالذذذذ  علذذذذم  مذذذذا ي ؤم ن ذذذذ
  مث يسذتدل أيضذا  بكذالم البذن عثيمذني وال يذر  فيذه تلكيذة  (1)هذؤال ...( 

 هله  اجلماعة.
مذذرة أخذذر  أقذذول إن اهذذ  األهذذوا  عنذذدما حياضذذرون ويكتبذذون يف مسذذالة 
ينتصرون فيها ألهذوائهم  ال خيشذون مذن الوقذوع يف تناقضذات  وال يتقذون 

                                                
 انظر الفرسان الثالثة  شريط صويت  وأبقينا القول أبخطائه اللغوية والعامية. - (1)
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لذذ  الشذذي  ابذذن ابز فيمذذا قالذذه هللا فيمذذا ينقلذذون عذذن غذذرهم. لقذذد كذذه  ع
الشي  عن مجاعة التبليغ  ب  وال أعرف أحدا  منهم وافق الشي  يف هه  
املسألة  فقلي  مذنهم سذكت حذىت ال ينذاقض نفسذه  وأكثذرهم قذال مقولذة 
صاحبهم  فتاو  املشاي  ال تقذدم علذ  الذدلي   والذهي خذالفهم خذالفهم 

ي اشتدوا يف إنكار  علذ  أبدلة وحجج مستعد أن يناظر عليها  وهها اله
 غرهم!!

مث نسذذمع يف شذذريط آخذذر شذذيخا  مذذن شذذيوخ احملاضذذر األول يقذذول  )ويعذذي 
نرجذذع مجيعذذا  ونقذذف علىقذذول عالمتنذذا وإمامنذذا يف هذذها العصذذر الشذذي  عبذذد 
العليل بن ابز فال قول ألحد منا(. لكنه مل يقف عند قول إمامه يف مجاعة 

 مسذألة التبذديع والتكفذر  إمنذا يقذف التبليغ وغرها من اجلماعات  وال يف
معذذذه فيمذذذا يعجبذذذه  ويبذذذالغ فيقذذذول يف أحذذذد أشذذذرطته قذذذوال  مل يسذذذبق إليذذذه  

 ويرفضه الشي  عبد العليل بن ابز كما يرفضه ك  عامل غيور عل  دينه.
يرد هها املتعامل عل  الهين خذالفوا فتذو  هيلذة كبذار العلمذا  يف السذعودية 

ريكيذذة فيقذذول  )مذذن كذذان مذذن طذذال  العلذذم يف مسذذألة دخذذول القذذوات األم
إذا رأ  إمجاع أهذ  العلذم  علمذا  كبذار أمجعذوا وأقذروا علذ  اجلذواز مث هذو 
خيالف  إيش موقفه هها؟ هها مذا هذو فقذط  ذرد خمالفذة هذم قطعذا  خذالفوا 
ألهنذم يبنذذون خمذذالفتهم تلذذك علذذ  حتلذيالت سياسذذة... علذذ  تقريذذرات يعذذي 

األجنبيذذة واإلذاعذذات وغرهذذا(  ويف موضذذع سياسذذية مذذن اجلرائذذد واجملذذالت 
 آخر من حماضرته وصف املخالفني لفتو  هيلة كبار العلما  ابلسفه.
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مما يدعو إى العج  أن هذها الذهي يعتذا الفتذو  )إمجاعذا ( حيمذ  شذهادة 
دكتذذورا  يف علذذوم الشذذريعة اإلسذذالمية  ومذذن املفذذةض أن يكذذون قذذد درس 

لكذذن لنذةك حديثذه عذذن اإلمجذاع  ولنعذذد اإلمجذاع وأنواعذه ومذذىت ينعقذد... و 
إى تقريذذر  بوجذذو  الوقذذوف عنذذد قذذول العالمذذة ابذذن ابز  وال قذذول ألحذذد 
منهم أو من غرهم بعد قوله  ه  كان صادقا  فيما قرر ؟!  وه  يلتلم مبا 

 يقول الشي ؟!  لقد أجا  عل  ذلك بقوله 
ن ابز مبذذا كذذان )يعذذي ال يقذذارن عبذذد العليذذل بذذن ابز وال غذذر عبذذد العليذذل ابذذ

عليه شي  اإلسالم رمحة هللا عليه  شي  اإلسالم رمحة هللا عليه مث  أمذور 
الفتذذو  وقضذذاا اإلفتذذا  ختتلذذف عذذن قضذذاا التقريذذر والبيذذان  مذذا أحذذد قذذرر 
وبذذنّي فسذذذاد مذذذهاه  الصذذوفية واملتكلمذذذني مثذذذ  شذذي  اإلسذذذالم رمحذذذة هللا 

اإلسذالم عذن بعذض عليه  لكن ملا ييجون الصوفية أنفسهم يسذألون شذي  
مشذذاخيهم وبعذذذض شذذذيوخ طذذذريقتهم يذذذتكلم بكذذالم جيذذذد جذذذدا  يوافذذذق مذذذن؟ 
يوافذذق كثذذر مذذن أهذذوا  الصذذوفية  شذذي  اإلسذذالم رمحذذة هللا عليذذه أثذذىن علذذ  
أمحد الرفاع   أمحد الرفاع  اخلبي  اللنديق أثىن عليه. عنذدما تكلذم مذع 

كم كذذان الرفاعيذذة وانقذذش الرفاعيذذة قذذال هلذذم خلذذوكم مثذذ  شذذيخكم  شذذيخ
عنذذد  بعذذض الكلمذذات يقذذول مذذههبنا علذذ  الكتذذا  والسذذنة... ]وميضذذ  
الذذدكتور يف ههانذذه إى أن يقذذول[ شذذي  اإلسذذالم رمحذذة هللا عليذذه لذذه ثنذذا  
وهللا نسذذتا  أن نقولذذه لذذه ثنذذذا  علذذ  أبذذو زيذذذد البسذذطام  اخلبيذذ  اجملذذذرم 
صذذاح  مذذهه  وحذذدة الوجذذود علذذ  هذذه  الذذدنيا ]ويقذذول بعذذد شذذ   مذذن 

اد[  مهه  البسطامية يعي مهه  اليليدية  خبي   رم زنذديق االستطر 
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ملاد يف دين هللا عل وجذ  يثذي عليذه شذي  اإلسذالم  ولكذن نقذول  ديذن  
هللا عل وج  ال يتعلق بشي  اإلسالم وال بغر شي  اإلسالم  أخطذأ  فذنن 

 أردت أن تقول  ق  أخطأ شي  اإلسالم(.
مذن التطبيذق؟  لقذد كذان يقذول قبذ   أين البداية مذن النهايذة؟  وأيذن القذول

قلي   نرجع مجيعا  ونقف عل  قول عالمتنا وإمامنا يف هها العصر الشي  
عبد العليل بن ابز  فال قول ألحد منا  مث رم  بقول إمامذه عذرض احلذائط 
يف مسذذألة اجلماعذذات وغرهذذا  وأتبعذذه بقذذول شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة مذذع 

ز وال غر   وال حيذد الذدكتور أي حذر  مذن اعتقاد  أبنه ال يقارن به ابن اب
القذذول )شذذي  اإلسذذالم رمحذذه هللا لذذه ثنذذا  ]علذذ  البسذذطام  اخلبيذذ  اجملذذرم 

 اللنديق امللاد[ وهللا نستا  أن نقوله(.
 سنواص  يف احللقة القادمة إن شا  هللا احلدي  عن تسةهم ابلعلما . 
 
 

 (23حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حممد سرور زين العابدين
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حتدثنا يف احللقة املاضية عذن تسذة حذل  الذوالة ابلعلمذا   وأهنيذت احللقذة 
 بعرض مثالني عل  ذلك 

األول  عنذذذذدما قذذذذال الشذذذذي  عبذذذذد العليذذذذل بذذذذن ابز قذذذذوال  يرضذذذذا  احملاضذذذذر 
عالمتنذذذا  الذذذدكتور. قذذذال معقبذذذا    "ويعذذذي نرجذذذع مجيعذذذا  ونقذذذف علذذذ  قذذذول

 وإمامنا يف هها العصر الشي  عبد العليل بن ابز فال قول ألحد منا.
والثذاين  عنذذدما كذان هلذذها الذدكتور نفسذذه رأي خيذالف ابذذن ابز وابذن تيميذذة  
قال  "دين هللا عل وج  ال يتعلق بشي  اإلسالم وال بغر شذي  اإلسذالم  

 أخطأ  فنن أردت أن تقول  ق  أخطأ شي  اإلسالم".
أعقذذ  يف هذذه  احللقذذة علذذ  قذذول الذذدكتور األخذذر  مث أمضذذ  يف وسذذوف 

احلذذذدي  عذذذن تسذذذةهم ابلعلمذذذا   مث أنتقذذذ  إى نقذذذض مذذذوقفهم مذذذن فقذذذه 
 الواقع.

أيذذن البدايذذة مذذن النهايذذة؟ وأيذذن القذذول مذذن التطبيذذق؟  لقذذد كذذان يقذذول قبذذ  
قلي   "ويعي نرجع مجيعا  ونقف عل  قول عالمتنا وإمامنا يف هها العصر 

  عبد العليل بن ابز فال قول ألحذد منذا"  وهذاهو يرمذ  بقذول إمامذه الشي
يف اجلماعات عذرض احلذائط  مث يتبعذه بقذول شذي  اإلسذالم ابذن تيميذة مذع 
أتكيذذد  أبن قذذول ابذذن تيميذذة ال يقذذارن بذذه قذذول ابذذن ابز وال غذذر   وال جيذذد 

هللا هها الدكتور حرجا  من القول  "شي  اإلسالم رمحة هللا عليذه لذه ثنذا  و
نستا  أن نقوله له ثنذا  علذ  أبذو زيذد البسذطام  اخلبيذ  اجملذرم صذاح  

 مهه  وحدة الوجود عل  هه  الدنيا".
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ماذا أبق  الذدكتور مذن القذول؟  وأيذن هذها احليذا  الذهي يدعيذه جتذا  شذي  
 !  مث يقرر املتعامل أخرا  القاعدة التالية اإلسالم ابن تيمية؟

بشذذذي  اإلسذذذالم وال بغذذذر شذذذي  اإلسذذذالم  "ديذذذن هللا عذذذل وجذذذ  ال يتعلذذذق
 أخطأ...  فنن أردت أن تقول  ق  أخطأ شي  اإلسالم".

إذن  ملذذاذا يعتذذا فتذذو  هيلذذة كبذذار العلمذذا  يف السذذعودية يف مسذذألة دخذذول 
القوات األمريكية يف حر  اخلليج الثانية إمجاعا ؟!  وكيف جذوز لذه عقلذه 

بلذذذدان العذذذامل اإلسذذذالم   اعتقذذذاد فتذذذو   موعذذذة مذذذن العلمذذذا  يف بلذذذد مذذذن
إمجاعا  مع أن عذددهم ال يتجذاوز العشذرين  وخذالفهم فيمذا أفتذوا بذه عذدد  

 كبر من علما  املسلمني  وإن كان قد وافقهم آخرون؟!.
ومذذن بذذني الذذهين خذذالفوهم عذذدد مذذن العلمذذا  السذذلفيني  كذذان يف طليعذذتهم 

ابذذذن ابز فضذذذيلة الشذذذي  حممذذذد انصذذذر الذذذدين األلبذذذاين  ومذذذع أنذذذه يف مرتبذذذة 
عنذذدهم  فقذذد تعذذرض لنقذذد واسذذع  وهامجذذه بعذذض طلبتذذه يف بعذذض وسذذائ  
اإلعالم السعودية ]الصاف[  واهتمذو  مبختلذف االهتامذات  وهذها حذال 

 من يقول ما يغض  وي أمرهم.
كنا نريد من هها املتعامل تعميم القاعدة الذي انتهذ  إليهذا  "فذنن أردت أن 

 حيذّرِم علذ  غذر  مذا يبياذه لنفسذه تقول  ق  أخطأ شي  اإلسالم"  وأن ال
 ولرفاقه يف احلل .
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قرر الدكتور إا  يف شريط صويت القاعدة الي خاضوا أهم معاركهم  - 4
من أجلها  "أبدا  ك  من قام ابلبدعذة  كذ  مذن فعذ  بدعذة فهذو مبتذدع مذا 

 .(1)يف كالم  قوال  واحدا " 
وقذع يف البدعذة  ويضيف قذائال   "... ومذن وقذع يف الكفذر فقذد كفذر  ومذن

فقد ابتدع  ومن وقع يف املعصية فقد عص . ومن دخ  يف اإلسذالم فقذد 
أسذذلم... اآلن لذذو جذذاان أكذذا كذذافر علذذ  وجذذه األرض وقذذال  أشذذهد أن ال 
إلذذه إال هللا وأشذذهد أن حممذذدا  رسذذول هللا  إيذذش نقذذول  نقذذول أسذذلم فذذالن. 

كفذر فذالن  واآلن إن قال كلمة كفذر واسذتهلأ ابهلل وبرسذول هللا... نقذول   
يةدد هها الكالم  اآلن الهي يقال وحيك  أن ما نكفر املعني والل  وقذع 
ابلبدعة ما هو مبتدع  والل  وقع ابلكفذر... ا شذي  ماعذاد يبقذ  كفذر يف 
الذذدنيا أبذذدا   يعذذذي إن جينذذا نذذذار  ويعذذي أنخذذذه النذذاس مبقاصذذذدها مذذا هذذذو 

البدعذذة فقذذد ابتذذدع صذذايح  مذذن وقذذع يف الكفذذر فقذذد كفذذر  ومذذن وقذذع يف 
فهذذو مبتذذذدع  ومذذذن وقذذذع يف املعصذذذية فهذذو عذذذا  ومذذذن دخذذذ  يف اإلسذذذالم  

 كهلك فهو مسلم  مايف فر  أبدا " اهذ.
كمذذا زعذذم"  وغذذر قابذذ  للمفاوضذذة أو   -إذن القذذرار هنذذائ  "قذذوال  واحذذدا  

املساومة  وال جييذل التايذر  ومذن انفلذة القذول  إن القاعذدة عامذة ال ختذ  
  ويعذذا عذذن ذلذذك بقولذذه  "مذذايف فذذر  أبذذدا "... ويشذذا  هللا قومذذا  دون قذذوم

سباانه وتعاى أن تتكشف تناقضات هذها الذدكتور علذ  ر وس املذد مذن 
 خالل رد  عل  السؤال التاي 

                                                
 مجيع هه  األقوال والي تليها وردت يف شريطني حتت عنوان  )الفرسان الثالثة(  فليعد إليهما من يشا . (1)
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"السائ   عندما ألبسوا امللك فهد الصلي  اختلذف علمذا  السذعودية يف 
 تكفر .

 .الدكتور يقاطع السائ  قائال   ال  ال مو صايح
السذذائ   وهنذذاك مذذن قذذال  إنذذه مرتذذد  وهنذذاك مذذن توقذذف فيذذه )اجلمهذذور 

 يضاك(... القول ا شي  يةدد هنا بني شبا  كثر.
 الدكتور  ه   لبس الصلي  كفر؟

 السائ   يقولون إن...
الدكتور مقاطعا   ه  يعي مذن يفعذ  الكفذر كذافرا !!  إذا كذان احلكذم بغذر 

ون إيذذش؟ دون كفذذر  وبعذذدين هذذ  هذذو فعذذال  مذذا أنذذلل هللا قذذالوا فيذذه كفذذرا  د
 صلي  أان مسعت أهنم اختلفوا فيه.

 السائ   قالوا  إهنا قالدة ويف آخرها...
الدكتور مقاطعذا   يعذي هذه ... هذه  طقذوس وهذه  يعذي  إيذش يسذموهنا؟ 
ما أدري شنو بروتوكول يعي تعارفوا عليها  إذا جا  هنا يلبسونه الوسام  

هلا أومسة  تبذادل اهلذداا وتبذادل مثذ  هذه  األمذور مذن وك  دولة هلا إيش؟ 
هها البا  يعي كما كان يف عهد هارون الرشيد وتبادل اهلداا مع امللذوك 

 والكفار ومع غرهم" اهذ.
آثرت نق  القاعدة الي قعذّدها الذدكتور وحلبذه  "مذن وقذع يف الكفذر فقذد  

وار الذهي دار مث نقلذت احلذ -كما زعذم   -كفر"  وه  عند  عامة شاملة 
 بينه وبني السائ  بتمامه ألص  من ورا  ذلك إى النتائج التالية 
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مذذن أيذذن مسذذع نبذذأ اخذذتالف النذذاس هبذذها الذذهي تقلذذد  فهذذد يف احتفذذال  -أ 
بذذه؟!  فالنذذاس يف مجيذذع بلذذدان العذذامل )مسذذلمهم وكذذافرهم(  (1)بلديذذة لنذذدن

شذذذاهدوا علذذذ  شاشذذذة التلفذذذاز الصذذذلي  وهذذذو يتذذذدى علذذذ  صذذذدر فهذذذد  
ونشرت الصاف األجنبيذة اخلذا والصذورة  ومل نسذمع أن أجهذلة اإلعذالم 
السذذعودية قذذد نفذذت هذذها اخلذذا رغذذم الضذذجة الذذي أاثرهذذا  فهذذ  الذذدكتور 
ملكيا  أكثذر مذن امللذك؟  أو أن أحذد شذيوخه يف حذل  الذوالة أخذا  أبمذر 

 هها االختالف  فتجاه  تواتر اخلا  وأغلق عقله عل  قول شيخه؟.
لدكتور  "ه  لذبس الصذلي  كفذر؟"  وقذال أيضذا   "هذ  يعذي قال ا -  

مذذن يفعذذ  الكفذذر كذذافرا ؟"  هذذه  قاعذذدتك أيهذذا الذذدكتور الذذي قررهتذذا حبذذلم 
ودون أي اسذذتثنا   فهذذ  تصذذبح غذذر قابلذذة للتطبيذذق إذا كذذان هذذها الذذهي 
فع  الكفر هو وي أمر قادة حل  الوالة؟  أم أن الصذلي  قذد حتذول إى 

 ادم احلرمني؟!.باكة خ (2)هالل
ليت هها املتعامل بنّي لنا كيفية تطبيق هذه  القاعذدة  وملذاذا مل يلذتمس مثذ  

 هه  األعهار إلخوانه الدعاة وطال  العلم؟.
  ويف مثذذ  سذذن فهذذد بذذن (3)ال أعتقذذد أن رجذذال  واحذذدا  مذذن أهذذ  جنذذد -  

عبذذد العليذذل جيهذذ  حكذذم لذذبس الصذذلي  السذذيما إذا كذذان غذذر مكذذر  علذذ  
و كذذان الذذدكتور ملمذذا  بعذذض الشذذ   بفقذذه الواقذذع ألدرك ذلذذك  لبسذذه  ولذذ

 وهناك أمثلة كثرة تنف  األعهار الي التمسها الدكتور للملك السعودي 
                                                

 م. 25/3/1987دخلت زارة ملك السعودية لايطانيا يومها األول يف   (1)
 ال يعي جواز اختاذ قالئد عل  شك  هالل يف االحتفاالت العامة الي تقام لر وسا  الدول.وهها  (2)
 الي أكرمها هللا بدعوة التوحيد الي هنض هبا اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوها  رمحه هللا. (3)
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منهذذذا  أن اليهذذذود احلذذذاكمني يف تذذذ  أبيذذذ  ال يقبلذذذون يف زاراهتذذذم للذذذدول 
 األخر   "أي بروتوكول" يتعارض مع تقاليد دينهم.

ريفات اجللائرية يف عهذد الشذاذي بذن جديذد ومنها  ما يهكر  مسؤول التش
يف ذكذذذرات لذذذه نشذذذرهتا إحذذذد  الصذذذاف قذذذال  زارت رئيسذذذة وزرا  بلذذذد 
إسذذذذالم  اجللائذذذذر  وكذذذذان مذذذذن عادهتذذذذا أن ال تصذذذذافح الرجذذذذال يف لقا اهتذذذذا 
وزاراهتا الرمسية  وخشينا أن يغلط الرئيس فيمد يد  ملصذافاتها  فذةفض 

ل  عالقات البلذدين  هلذها فقذد اتفقنذا مد يدها  فيؤثر مث  هها املوقف ع
 مع الرئيس أن يستقبلها وقد وضع يديه خلف ظهر   وقد كان ذلك.

فنن قال الذدكتور  ال جيذوز تشذبيه خذادم احلذرمني ابليهذود أو ابمذرأة؟! قلنذا 
له  أوترض  خلادم احلرمني موقفا  أضذعف مذن موقذف امذرأة أو مذن موقذف 

عذذك عذذن "الاوتوكذذول"  أو عذذن هذذها اللعمذذا  اليهذذود؟ ومذذن مث فاذذديثنا م
الذذهي مسيتذذه طقوسذذا   فذذال تنقلنذذا إى موضذذوع آخذذر  فتتشذذع  بنذذا السذذب   
وكذذ  الذذهي أردان أن تفهمذذه أن الضذذيف اللائذذر ال جيذذا علذذ  "بروتوكذذول" 
يتعارض مع تعاليم دينه أو تقاليد بلد   فنن كان ال يرضيك هها وال ذاك 

 د  أو االعةاض عليه.فنليك هها املثال الهي ال تستطيع ر 
د ع  امللك فيصذ  بذن عبذد العليذل لذلارة الذوالات املتاذدة األمريكيذة يف 
عهذذد الذذرئيس نيكسذذون ووافذذق األول علذذ  تلبيذذة هذذه  الذذدعوة  غذذر أنذذه 
اعذذةض علذذ  الاوتوكذذول األمريكذذ  الذذهي يقتضذذ  اسذذتقبال وزيذذر خارجيذذة 

معذذذه إى البيذذذت الذذذوالات املتاذذذدة ألي زعذذذيم يذذذلور بلذذذد   مث يصذذذطابه 
األبيض فيستقبله هناك الرئيس األمريك   وأصّر فيص  عل  أن يستقبله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 333 

نيكسون يف املطار أو تلغ  اللارة الي كان قد أعلن عنهذا  وأمذام إصذرار 
فيصذذذذ  اضذذذذطر نيكسذذذذون إى خذذذذر  "الاوتوكذذذذول" األمريكذذذذ   واسذذذذتقب  

 ريطانيا.فيص  بنفسه يف املطار  هها مع أن أمريكا أكا وأعظم من ب
كان هها الدكتور يقول  "يعذي ال يقذارن عبذد العليذل بذن ابز وال غذر   -د 

عبد العليل بن ابز مبا كان عليه شي  اإلسالم رمحة هللا عليذه"  وبعذد نقلذه 
انتهذذ   -علذ  حذد زعمذه  -لطائفذة مذن أخطذا  شذي  اإلسذالم ابذن تيميذة 

 إى القول 
وال بغذذذر شذذذي  اإلسذذذالم  "ديذذذن هللا عذذذل وجذذذ  ال يتعلذذذق بشذذذي  اإلسذذذالم 

 أخطأ  فنن أردت أن تقول  ق  أخطأ شي  اإلسالم".
وال ندري ملذاذا يكيذ  هذها املتعذامل مبكيذالني؟  ألن هذها اخلطذأ الذهي نسذبه 

أق  عشرات املرات من وقذوف مذن يسذم   -إن صح  -لشي  اإلسالم 
نفسذذه خذذادم احلذذرمني يف حمفذذ  عذذام مذذن حمافذذ  النصذذار   مث يقبذذ  طائعذذا  

  أخطذذذأ امللذذذك  (4)تذذذارا  علذذذ  تقليذذذدهم إا  الصذذذلي ... فلمذذذاذا مل يقذذذ خم
السذذعودي  وال نريذذد منذذه غذذر أضذذعف اإلميذذان  تذذر  هذذ  شذذي  اإلسذذالم 
أهون عند  من فهذد؟! أم أنذه خشذ  أن يغضذ  شذيوخ حلبذه فذراح يذراوغ 
ويذذذذداور  وآثذذذذر رضذذذذ  النذذذذاس علذذذذ  سذذذذخط هللا؟!  أال قاتذذذذ  هللا التقليذذذذد 

ص  احلليب الهميم  واهلو  املتبع  وإعجا  كذ  ذي رأي األعم   والتع
 برأيه.

                                                
 مع أنه كويي اجلنسية  ومث  هها القول ال يعرضه ألية مسؤولية. (4)
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حقذذا  إن املذذر  الغيذذور علذذ  دينذذه ليقذذف مبهذذو   أمذذام هذذها الذذهي آلذذت إليذذه 
أحوال الناس يف بلد التوحيذد!! إذا كذان املخاطذ  رجذال  فقذرا  الحذول لذه 
والقوة ضخم املتعاملون غلطته  وشككوا بنواا   وسذلقو  أبلسذنة حذداد  

إن كان ملكا  أو من أسرته أو من حاشيته التمسذوا لذه مجيذع األعذهار... و 
وهذها الذهي دعذا أحذد العلمذا  السذلفيني إى القذول هلذؤال  املتعذاملني  أنذذتم 
تتصدون لشرك القبور  وتسكتون عن شرك القصور  والشرك كله شرك  

 وكله يتطل  املواجهة دون رغبة أو رهبة.
آسذ  أن اإلمذامني اجلليلذني  حممذد بذن عبذد تصورت وأان أسذتعرض هذه  امل

الوها  وحممد بن سعود عادا من جديد  وع رضت عليهمذا هذه  املسذألة 
 ماذا سيفعالن؟!.

أما األول رمحه هللا فقد هنض بدعوته من أج  إزالة مجيع مظاهر الشذرك  
وعذذذرفض نفسذذذه للقتذذذ  مذذذرات ومذذذرات مذذذن أجذذذ  أن تعذذذود دعذذذوة التوحيذذذد 

ت يف عهد رسول هللا صل  هللا عليذه وسذلم وأصذاابه صافية نقية كما كان
الكرام  ومن أجذ  ذلذك واجذه تلمذت املقلذدين  ونفذا  املنذافقني  وحسذد 

 احلاسدين  وبطش املستكاين  ومل أتخه  يف هللا لومة الئم.
أمذذا الثذذاين فقذذد عاهذذد األول علذذ  أن يكذذون خادمذذا  لذذدين هللا ال أن يكذذون 

اجلهذاد يف سذبي  هللا  وارتضذ  بوثيقذة مكتوبذة  الدين خادما  له  ورفذع رايذة
أن يكون احلكم للصاحلني من أبنائه وأحفاد   ولست أشك أبن اإلمذامني 
اجلليلني سيأمران بقطع عنق من يتقلذد الصذلي  مذن أحفادمهذا إن مل يكذن 
مكرهذذذا  علذذذ  هذذذها الفعذذذ .. فقلذذذيال  مذذذن التقذذذو  والذذذورع أيهذذذا املتعذذذاملون  
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فيذذه إى هللا مث تذذوىف كذذ  نفذذس مذذا كسذذبت وهذذم ال  }واتقذذوا يومذذا  ترجعذذون
 يظلمونر.

حممد بن حممود احلداد عضو نشيط من أعضا  حل  الوالة  وكان  - 5
مذذذن األعضذذذا  املؤسسذذذني هلذذذها احلذذذل  يف ثوبذذذه اجلديذذذد ]أي بعذذذد حذذذر  
اخللذذيج الثانيذذة[  ومذذن أشذذهر الذذداعني إى نظذذريتهم املسذذماة  "مذذنهج أهذذ  

د الرجال والكت  والطوائذف"  وأراد أن يطبذق هذها السنة واجلماعة يف نق
املذذنهج علذذ  مجيذذع العلمذذا  يف القذذدمي واحلذذدي  دون أي اسذذتثنا   وكذذان 
املذذدخل  وزمذذال   يذذرون عذذدم هتيذذيج النذذاس علذذيهم  وخاصذذة أئمذذة الذذدعوة 
السذذلفية  ومذذا زال اخلذذالف يتفذذاقهم بيذذنهم حذذىت أد  إى انشذذقا  احلذذداد 

قولذذه  ورافذذق وقذذوع هذذها االنشذذقا  صذذدور كتذذ  ومعذذه نفذذر مذذن القذذائلني ب
وأشرطة يرد هبا ك  طرف عل  الطرف اآلخر  وملا كان احلذداد علذ  علذم 
أبحذذوال بيذذتهم مذذن الذذداخ   فقذذد بذذنّي حقيقذذة موقذذف ربيذذع املذذدخل  مذذن 

 العلما  الهين يتسة هبم 
يقذذول املذذذدخل   "ال تذذردوا علذذذ  األلبذذاين... ال هتيجذذذوا علينذذا األلبذذذاين... 

لفيتنا أقذذو  مذذن سذذلفية األلبذذاين" وقذذال احلذذداد معلقذذا  علذذ  قذذول ربيذذع سذذ
املذذذدخل  يف كتابذذذه احلذذذد الفاصذذذ  )الشذذذي  اإلمذذذام ابذذذن ابز(  "دعذذذك مذذذن 

وصذوتك مسذج    -النفا  والتمسح ابألحيذا   ألسذت الذهي قلذت فيذه 
)ابن ابز طعن السلفية طعنة خبيثة(  وملا ذكذرت ذلذك يف )القذول اجللذ ( 

دت علذذ  القذذول اجللذذ  مبجازفاتذذك  ومل تذذهكر حرفذذا  عذذن هذذه  وغذذر   فذذرد
 الكلمة وال اعتهارا   وال أهنا من آاثر )مرض السكري الشهر(".
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عذن الشذي  حممذد بذن صذاع العثيمذني  "لتخذر   -أي املدخل   -ويقول 
 يعي بسببه". -راات الشرك من جند 

يميذذة أعلذذم مذذن فاذذدِّث وال حذذر   أمحذذد يذذؤول  وابذذن ت (1)"أمذذا القذذدام  
السذذذلف الصذذذاع  وشذذذعبة يتهالذذذك يف ركذذذا  رافضذذذ   وحممذذذد بذذذن عبذذذد 

 الوها  عند  محاس واندفاع الشبا ".
دعذك مذن الكذالم  -ويقول احلداد عن شيخه املدخل   "... مث الكه  

عنذذذه  فثمذذذة كذذذهابت كثذذذرة مسذذذجلة عليذذذك يف حماضذذذرات عامذذذة و ذذذالس 
ألخذذر  أبن صذذاحبك عذذانق خاصذذة  ومنهذذا الكهبذذة بلعامذذة السذذلفيني  وا

فالان ! فه  تنتظذر أن خنذر  كتذااب  أو شذريطا  بصذوتك يف كذهابتك فقذط؟!  
 أعرف أنك تتدين هبا )املصلاة العامة(" اهذ.

قلذذذت  إن قذذذال قائذذذ   احلذذذداد يقذذذول هذذذه  األقذذذوال بعذذذد أن اختلذذذف مذذذع 
املدخل   فال يصذح االعتمذاد عليذه  فجذوايب علذ  ذلذك أنذي ذكرهتذا بعذد 

ي علذذ  طائفذذة مذذن أقوالذذه وأقذذوال أنصذذار  تكفذذ  للاكذذم علذذيهم اعتمذذاد
أبهنذذذذم يسذذذذتخدمون التقيذذذذة يف مذذذذوقفهم مذذذذن العلمذذذذا   وأهنذذذذم يقولذذذذون يف 
 السذذذهم اخلاصذذذة أو عنذذذدما حي حر جذذذون أقذذذذواال  ختذذذالف مذذذا حيرصذذذون علذذذذ  
إظهار   ومن جهة أخر  فصاح  نظرية "منهج أه  السذنة واجلماعذة يف 

لطوائف" البد أن يكي  مبكيال واحد مع اجلميع  نقد الرجال والكت  وا
وإن فعذذذ  غذذذر ذلذذذك فهذذذها منذذذه خمالفذذذة ملنهجذذذه  والبذذذد أن تذذذدخ  هذذذه  
املخالفذذذة يف إطذذذار "املصذذذاع واملفاسذذذد" وهذذذها الذذذهي أيخذذذه  القذذذوم علذذذ  

                                                
 اد ينق  أقوال املدخل .ال يلال احلد (1)
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غذذذذرهم  ومذذذذن جهذذذذة اثلثذذذذة  فذذذذنن التشذذذذنج واالنفعذذذذاالت وردود األفعذذذذال 
تقذود حتمذا  إى مثذ  هذه   - وه  من أخ  صفات املذدخل  -السريعة 

 النتائج  وهللا أعلم.
نعذذود إى احلذذدي  عذذن هذذها الفصذذي  مذذن حذذل  الذذوالة الذذهي انشذذق عذذن 

 فصي  املدخل  
مذع أنذه  -لقد حافظ "احلداد" عل  والئذه التذام لذوالة األمذر يف السذعودية 

  فذذدافع عذذن الصذذلي  الذذهي تقلذذد  فهذذد يف احتفذذال -مصذذري اجلنسذذية 
اجم الذذهين ينقذذدون وجذذود بنذذوك ربويذذة يف السذذعودية  أمذذا بلديذذة لنذذدن  وهذذ

األئمذذة والعلمذذا  يف القذذدمي واحلذذدي  فكذذان لذذه مذذنهم موقذذف آخذذر قوامذذه 
تكفر بعضهم  وتبديع بعضهم اآلخر  ومن هؤال  العلما  الهين تعرضذوا 

   لنقد  الالذع
ابذذذن حجذذذر العسذذذقالين  حيذذذ  قذذذام بتمليذذذق كتابذذذه فذذذتح البذذذاري أمذذذام  -

 أنصار .
 اإلمام النووي  أيضا  فقد مل  كتابه شرح صايح مسلم. -

  البيهقذ   والذذههيب  وابذذن حذلم  وابذذن اجلذذوزي  والعذذل  وكذهلك فقذذد بذذدع
بذذن عبذذذد السذذذالم  والشذذوكاين  وغذذذرهم  وغذذذرهم ألن دعذذاة هذذذها املذذذنهج 
يكتشذفون كذذ  يذذوم عذذددا  مذذن األئمذة الذذهين يسذذتاقون التجذذريح والتبذذديع 

ا مذذذر ذكذذذر الشذذذي  رشذذذيد رضذذذا يقذذذول عنذذذه  )السذذذفيه والتكفذذذر  وكذذذان إذ
املذذذدعو رشذذذيد(  ومل يسذذذلم مذذذن جترحيذذذه مذذذن املعاصذذذرين إال العلمذذذا  الذذذهين 
يغضذذ  والة األمذذر يف السذذعودية لغضذذبهم  ووافذذق املذذدخل  يف جتذذريح مذذن 
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إال إذا كذان يتعذرض  (2)جرحهم  أما والة األمر يف مصر  فال يعنيذه أمذرهم
ن األمثلذذة علذذ  ذلذذك أنذذه عنذذدما يتعذذرض لسذذيد خلالفهذذم مذذع الذذدعاة  ومذذ

قطذذ  يكيذذ  لذذه مذذا يشذذا  مذذن التبذذديع والتكفذذر  مث يضذذيف  أراد اخلذذرو  
 عل  والة األمور!! فقتلو .

إذن  إن "حذذذل  الذذذوالة" هذذذم الذذذهين يقعذذذون يف أعذذذراض العلمذذذا  الذذذهين 
يتسذذةون هبذذم  وهذذم الذذهين قعذذّدوا القواعذذد الذذي تبذذيح هلذذم الغيبذذة والنميمذذة 

لنقد والتجريح... وهذه  القواعذد هذ  الذي صذنعت غلذو احلذداد  وغلذو وا
 احلداد البد وأن يتبعه غلو أشد.

أمذذذا الذذذدعاة السذذذلفيون الذذذهين يعتقذذذدون أن وحذذذدة املسذذذلمني أصذذذ  مذذذن 
األصول  ويتجنبون ك  ما يؤدي إى الفرقذة والشذقا   فهذم الذهين حيبذون 

منهم يف ك  ما يقوله ويفي العلما  ويقدروهنم  ولكنهم ال يتبعون الواحد 
 به.
 

 فقه الواقع
 

لإلسذالميني مذذن العمذذ  السياسذذ  موقفذان متباينذذان  فنذذاس  مذذنهم يذذرون أن 
العم  السياس  يدخ  يف إطار االجتهاد  وال عالقة له ابحلذالل واحلذرام. 
واالجتهذاد يف مفهذذومهم لذيس لذذه أي صذلة ابالجتهذذاد الشذرع  وضذذوابطه  

الفرد أو اجلماعة  وتتشابه يف كثر من جوانبهذا مذع  إنه آرا  متليها مصاع
                                                

انظذذر  "أضذذوا  علذذ  فكذذر دعذذاة السذذلفية اجلديذذدة"  للذذدكتور عبذذد الذذرزا  بذذن خليفذذة الشذذاجي  الذذهي نقذذ  أقذذوال  (2)
 احلداد مما كتبه وقاله  وكهلك شريط احلداد الهي أمسا  "أهله السنة بني فلتني .. بني املهدية والصالحية".
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آرا  العلمذذانيني  إال أهنذذم حيرصذذون علذذذ  تغليفهذذا بغذذالف إسذذالم   ومذذذن 
 األمثلة عل  هه  االجتهادات 

مداهنة أه  الكتا   وزاراهتم يف الكنذائس وغرهذا مهنلذني مبذاركني  - 1
بهذذة موحذذذدة هلذذم يف أعيذذادهم  والذذذدخول معهذذم حبذذوارات هذذذدفها إقامذذة ج

 أله  اإلميان.
التاالف مع األحلا  والتكتالت العلمانيذة مذن أجذ  قيذام حكومذة  - 2

 وطنية برملانية تلتلم يف دستورها وقوانينها رأي األغلبية.
وآخذذذذذرون انصذذذذذرفوا إى دراسذذذذذة العلذذذذذوم الشذذذذذرعية  وزهذذذذذدوا ابألحذذذذذلا  

تفسذر واألعمال السياسية  وقصروا نشاطهم عل  الذدروس املتنوعذة يف ال
واحلدي  والفقه وغر ذلذك  وقذد اسذتفاد الطلبذة مذن علمهذم اجلذم  ومذن 
استقامتهم عل  املنهج احلق  وبعدهم عن مواطن الشبهات  لكذنهم رغذم 
علو مكانتهم العلمية  فقد كانت فتاويهم ال ختلو من ثغرات ألن بعضهم  
كذذان يقذذع يف أخطذذا  عنذذدما يسذذقط الفتذذو  علذذ  واقذذع مل حيسذذن االطذذالع 

 ليه  وفهم املنا، شر، أساس  من شرو، صاة الفتو .ع
تعهدت فلة من السلفيني بتدارك النق  عند الطذرفني السذابقني  وجناذوا 
يف تقذذدمي دراسذذات سياسذذية وفتذذاو  شذذرعية مجعذذت بذذني األدلذذة الشذذرعية 
احملققذذذة  وبذذذني اإلحاطذذذة بواقذذذع العصذذذر ومشذذذكالته إحاطذذذة جيذذذدة مقرونذذذة 

لذق جهذدهم اإلصذالح  اجلديذد ارتياحذا  مذن دعذاة ابألدلة والااهني. فلم ي
االجتا  األول  وقالوا هلم  أنتم ال تفهمون ابلسياسة  ومذواقفكم هذه  تذنم 
عذذن ضذذيق أفقكذذم  وقصذذور ابعكذذم يف هذذها امليذذدان  وهلذذها فقذذد حذذاولتم 
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حشذذذر الذذذدين يف الصذذذغرة والكبذذذرة  ومذذذا احلرمذذذة يف زارتنذذذا للنصذذذار  يف  
دهم؟ أولذذيس هذذها الذذهي نفعلذذه نوعذذا  مذذن أنذذواع كنائسذذهم وهتنلذذتهم أبعيذذا

 اجملاملة الي حتكمها املصاع املرسلة؟!
فقذال السذذلفيون  لقذذد أوقعذذتم أنفسذذكم وملذذة مذذن األخطذذا   وتسذذرعتم يف 
أمر حيتا  إى روية  فنان مل حناول حشر الدين يف الصذغرة والكبذرة كمذا 

وصذغارها  ومذذن زعمذتم  ولكذن الذدين كذ  متكامذذ  يشذم  عظذائم األمذور 
جهة أخذر  فقذد اقةفذتم أعمذاال  خطذرة تصذ  إى حذد الكفذر  ومذن هذه  
األعمال زارة النصار  يف كنائسهم  ولذيس صذاياا  البتذة  أن مثذ  هذها 
األمذذذذر حتكمذذذذه املصذذذذاع  وإمنذذذذا حيكمذذذذه الشذذذذرع  فذذذذاتقوا هللا  وال تقذذذذدموا 

وصذفهم هللا أقوالكم عل  قول هللا ورسذوله  وحذهار أن تكونذوا مذن الذهين 
ج  وعال بقوله  }ق  ه  ننبلكم ابألخسرين أعمذاال  الذهين ضذ  سذعيهم 

 يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا ر.
قذذذذال اآلخذذذذرون  مذذذذن أيذذذذن جلذذذذتم  حنذذذذن ال نعذذذذرف للسذذذذلفييني مثذذذذ  هذذذذه  
االهتمامات  فلماذا ال تةكون السياسة ألصااهبا الذهين خاضذوا غمارهذا 

 ودفعوا من جرا  ذلك الثمن ابهظا ؟!.منه عدة عقود  
قال السلفيون  إن السلفية تعي العودة إى مذنهج رجذال خذر القذرون أي 
إى الدولة الي أقامهذا رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم  وإى الدولذة الذي 
أقامها اخللفا  الراشذدون ومذن جذا  بعذدهم رضذوان هللا علذيهم... وهذؤال  

وسياستهم وإدارة شذؤون حكومذاهتم  ويف عبذادهتم  قدوة لنا يف عقيدهتم  
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ويف سائر أمور دنيذاهم وآخذرهتم  وماكذانوا يعرفذون هذه  التقسذيمات الذي 
 تتادثون عنها.

أقذذذاموا دولذذذة يف  -دون غذذذرهم  -ولعلكذذذم نسذذذيتم أن السذذذلفيني وحذذذدهم 
العصر احلدي   أقامها اإلمام اجملدد الشي  حممذد بذن عبذد الوهذا  رمحذه 

عرفون جيدا  ماذا تعي الدولة  ومل تكن السياسة فيها منفصذلة عذن هللا  وت
 قضاا االعتقاد.

ولعلكذذذم نسذذذيتم أيضذذذا  أسذذذاتهة السياسذذذة الشذذذرعية يف العصذذذر احلذذذدي ... 
قات  هللا التعص  احلليب  فمن ابتل  هبها املرض الينظر إال بعني واحدة  

املوافذذذق  1898] ولذذذو نظذذذرم ابلعذذذني األخذذذر  ألدركذذذتم أمهيذذذة  لذذذة املنذذذار
 1344[ ودورها الرائد يف العامل اإلسذالم   وأمهيذة  لذة الفذتح ]1315

[. لقذذذد كذذذان أسذذذاتهة الذذذهين ينقذذذدون السذذذلفيني اليذذذوم 1926هذذذذ املوافذذذق 
تالمذذذذهة مذذذذن تالمذذذذهة الشذذذذيخني الفاضذذذذلني  رشذذذذيد رضذذذذا  وحمذذذذ  الذذذذدين 

وا إى مذذهكرات وكتذذ  التالمذذهة لتقذذرأ -إن أردم  -اخلطيذذ ... فعذذودوا 
 فيها اعةافهم بفض  هؤال  الرواد وعظيم انتفاعهم هبم.

هها أيها األخوة جوابنا عل  سؤالكم  مذن أيذن جلذتم... وملذاذا ال تةكذون 
السياسة ألهلها؟  وأظنكم علمتم من ردان عليكم أننا غصن مذن غصذون 
شجرة ابسقة مةامية األطراف  وممتدة يف شعا  اللمن  تعط  أكلها كذ  

ينقطذذع عطا هذذا يف أي حقبذذة مذذن حقذذ  التذذاري   وفضذذال  عذذن حذذني  ومل 
ذلذذك فنننذذا مل نكتذذف مبذذا قدمذذه الذذرواد ومل نذذةك األخذذه ابألسذذبا   ال  بذذ  
مشران عن سذواعد العمذ   وخذاان حلذو السياسذة ومرهذا  واخذةان السياسذة 
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الشذرعية عذذن قناعذة ودرايذذة  وحرصذنا علذذ  ممارسذة النشذذا، السياسذ  مذذن 
عقيذذذدة السذذذلف ومذذذنهجهم  ومذذذع ذلذذذك آثذذذران خمذذذاطبتكم خذذذالل التلامنذذذا ب

ابلذذدلي   ونصذذاكم برفذذق  فذذال تسذذتكاوا  وتذذداركوا مافذذاتكم  واعرضذذوا 
مذذذواقفكم وأنشذذذطتكم السياسذذذية علذذذ  الشذذذرع  وجتنبذذذوا أي رأي أو قذذذول 

 خيالف الدلي .
وبينما كان السلفيون األحرار يسذدون ثغذرة مذن الثغذرات املهمذة الذي كذان 

بلها النقد واللمل والتجريح إذ أبصذوات منكذرة شذاذة ليسذت أيتيهم من ق
 من أوللك وال من هؤال  يرتفع صراخها قائلة 

"إن فقه الواقع مؤامرة خبيثذة علذ  العلذوم الشذرعية  وعلذ  علمذا  األمذة  
وهدف الداعني إى هها الفقه إسذقا، الشذريعة  وحتريذف نصذو  القذرآن 

م يف هذذه  املعمعذذة معذذروف حلسذذا  والسذذنة" اهذذذ... والذذهين زّجذذوا أبنفسذذه
من يكتبون ويفتون  ومعروفذة مذواقفهم السذلبية جتذا  الذدعاة إى هللا  وهذم 
ال جيهلذذون عقيذذدة الذذهين ينذذادون بفقذذه الواقذذع  وإن النمذذاذ  التاليذذة الذذي 
سنستعرضذذها مذذن أقذذواهلم كافيذذة للاكذذم علذذ  مقاصذذدهم  كمذذا أهنذذا كافيذذة 

 ة هها الدور لبيان اجلهة الي انتدبتهم لتأدي
يقذذول مؤلذذف كتذذا  القطبيذذة  "إن فقهذذا  الواقذذع يريذذدون حشذذر الشذذبا  
السه   البسطا   األغرار يف دهاليل السياسة وظلماهتا املخيفة  ومكرهذا 
الذذذدفني  ليكونذذذوا علذذذ  شذذذاكلتهم متذذذابعني هلذذذم  فذذذال يفقهذذذون علمذذذا   وال 

 . (1)يسمعون نصاا   فاللهم رمحاك رمحاك"

                                                
 .106لطبعة الثانية     القطبية ه  الفتنة فاعرفوها  ا (1)
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"إن أغذذر  مذذا يقذذع فيذذه املتامسذذون لفقذذه الواقذذع أهنذذم ويقذذول املذذدخل   
يقدمونه للناس  وكأنه أشرف العلوم وأمههذا  ولقذد غذال فيذه بعضذهم غلذوا  
شذذديدا   فجعذذ  العلذذوم الشذذرعية مذذن مقوماتذذه  ونسذذج حولذذه مذذن اهلذذاالت 
الكبذذرة مبذذا مل يسذذبقه إليذذه األولذذون واآلخذذرون  وهذذو يف حقيقتذذه ال يسذذم  

ولو كان علما  أو فقها ؛ فأين املؤلفات فيه؟ وأين علمذا    علما  وال فقها  
 . (2)وفقها   يف السابق والالحق؟! وأين مدارسه" 

ويسذذتطرد املذذدخل  قذذائال   "ملذذاذا ال يسذذم  علمذذا  وال فقهذذا  إسذذالميا ؟ ألنذذه 
 ذو أهداف سياسية خطرة منها 

مبذذذذدأ  ال خيتلذذذذف عذذذذنإسذذذذقا، املذذذذنهج السذذذذلف   ألن فقذذذذه الواقذذذذع  - 1
الصذذوفية يف التفريذذق بذذني الشذذريعة واحلقيقذذة؛ إذ هذذدفهم مذذن ذلذذك إسذذقا، 

 الشريعة.
االستيال  عل  عقول الشذبا   والفصذ  بيذنهم وبذني علمذا  املذنهج  - 2

 السلف  بعد تشويه صورهتم ابلطعون الفاجرة.
 اعتماد  عل  التجسس. - 3
 ه .اعتماد  عل  أخبار الصاف واجملالت الي حتةف الك - 4
من أركان هها الفقه امللعوم التاليالت السياسية الكاذبة الفاشذلة   - 5

 وقد أظهر هللا كههبا وفشلها  والسيما يف أزمة اخلليج.
إنذذه يقذذوم علذذ  حتريذذف نصذذو  القذذرآن والسذذنة  ويقذذوم علذذ  حتريذذف   - 6

 كالم ابن القيم يف فقه الواقع.

                                                
 .93أه  احلدي  هم الطائفة املنصورة الناجية  ربيع بن هادي املدخل       (2)
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 يقوم عل  اجله  واهلو . - 7
 . (1)الغات والتهوي "يقوم عل  املب - 8

وبعد أن ينسف املدخل  هها العلم من أساسه يف قوله  "وهذو يف حقيقتذه 
ال يسم  علما  والفقها  ولو كان علما  أو فقها ؛ فأين املؤلفات فيذه؟ وأيذن 
علمذذذا   وفقهذذذا   يف السذذذابق والالحذذذق؟! وأيذذذن مدارسذذذه" يعذذذود فيعذذذةف 

اة فقذه الواقذع املعاصذرون  بوجود   ولكنه غذر العلذم الذهي ينذادي بذه دعذ
 يقول املدخل  

 -ومذنهم ابذن القذيم  -"وأما فقذه الواقذع الذهي حيتفذ  بذه علمذا  اإلسذالم 
والسياسذذة اإلسذذذالمية العادلذذذة؛ فمرحبذذذا  هبمذذا  وعلذذذ  الذذذرأس والعذذذني  وإن 
جهلهما وتنكر هلما اإلخوان املسذلمون  وقذد اعتذىن هبمذا علمذا  اإلسذالم 

 . (2)خاصة وعامة"عناية فائقة يف مؤلفات 
كيف ينكذر هذها العلذم مذن أساسذه  مث يعذود ويعذةف بوجذود  مذع أتكيذد  
عل  اهتمام علما  املسذلمني بذه؟!  وإلشذغال القذار   عذن هذها التنذاقض 
املخجذذ  الذذذهي أوقذذذع نفسذذه بذذذه  فقذذذد اجتذذه يف رد  الثذذذاين اجتاهذذذا  آخذذذر يف 

أنذه ماكذان يذرد قوله  "وإن جهلهما وتنكر هلمذا اإلخذوان املسذلمون"  مذع 
علذذ  اإلخذذوان املسذذلمني  وإمنذذا كذذان يذذرد علذذ  علمذذا  سذذلفيني... هكذذها 
املذذدخل   ولذذيس هذذها هذذو أول وال آخذذر تنذذاقض يقذذع بذذه بسذذب  تسذذرعه 

 وأهوائه.

                                                
 .94   93املصدر السابق      (1)
 .94املصدر السابق      (2)
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وإذا كذذذان املذذذدخل  قذذذد اعذذذةف بوجذذذود فقذذذه الواقذذذع  فذذذنن معظذذذم زمالئذذذه 
  هذ  هنذاك وطالبه مل يةاجعذوا  ومذوقفهم هذها يضذعنا أمذام السذؤال التذاي

علم امسه "فقه الواقع" وه  املنادون بفقه الواقع اليوم خيالفون منهج ابن 
 القيم وغر  من علما  السلف؟!.
 جني  عل  هها السؤال فيما يل  

إن فقذذذه الواقذذذع لذذذيس امسذذذا  أو مصذذذطلاا  جديذذذدا  حذذذىت تثذذذار حولذذذه هذذذه  
ث عنذه الضجة  ويتهم ك  مذن يذدعو إليذه مبختلذف االهتامذات. ولقذد حتذد

علمذذا ان مذذن قبذذ   واعتذذاو  شذذرطا  مذذن الشذذرو، الذذي جيذذ  أن تتذذوفر يف 
الفتو  واملفذي  فمذن العلمذا  مذن مسذا  فقذه الواقذع  ومذنهم مذن مسذا  فقذه 
النوازل  ومنهم من مسا  فقه األحذداث. يقذول الشذي  حممذد انصذر الذدين 

 األلباين 
بذذات الذذذي "فمعرفذذة الواقذذع للوصذذذول إى حكذذم الشذذرع واجذذذ  مذذن الواج

جي  أن يقوم هبا طائفذة خمتصذة مذن طذال  العلذم املسذلمني النبهذا   كذأي 
علم مذن العلذوم الشذرعية  أو االجتهاديذة  أو االقتصذادية  أو العسذكرية  
أو أي علذذم ينفذذع األمذذة اإلسذذالمية  ويذذدنيها مذذن مذذدار  العذذودة إى علهذذا 

 األزمنة". و دها وسؤددها  وخباصة إذا ما تطورت هه  العلوم بتطور
ويقول الشي  أيضا   "ومما جي  التنبيه عليه يف هذها املقذام أن أنذواع الفقذه 
املطلوبذذذة مذذذن مجلذذذة املسذذذلمني ليسذذذت فقذذذط ذلذذذك الفقذذذه املذذذههيب الذذذهي 
يعرفونه ويتلقنونه  أو هها )الفقه( الهي تنبه إليذه ونبذه عليذه بعذض شذبا  

ولذذو   -قيذذام هبذذا الذذدعاة حيذذ  إن أنذذواع الفقذذه الواجذذ  علذذ  املسذذلمني ال
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أكذا مذن ذلذك كلذه  وأوسذع دائذرة منذه؛ فمذن ذلذك  -كفائيا  عل  األق  
ذذنة(  و )فقذذه اللغذذة(  و )فقذذه السذذنن  مذذثال   )فقذذه الكتذذا (  و )فقذذه السُّ

 الكونية(  و )فقه اخلالف(  وحنو ذلك مما يشبههه.
وهذذه  األنذذواع مذذن الفقذذه بعمومهذذا ال تقذذ  أمهيذذة عذذن نذذوع  الفقذذه املشذذار 

يهما قب   سوا  منها الفقه املعروف  أم )فقه الواقع( الهي حنن بصذدد إل
 . (3)إيضاح القول فيه" اهذ

يعذرفهم  -من علمذا  وطذال  علذم  -الهين حتدثوا عن فقه الواقع  - 2
النذذاس  ويعرفذذون عذذنهم  سذذالمة االعتقذذاد  وغذذلارة العلذذم  والوقذذوف عنذذد 

لذك عذنهم وال نلكذ  علذ  هللا نقذول ذ -حدود هللا ال يتعدوهنا برأي يرونه 
 . -أحدا  

وهم فيما قالو   مل يتجذاوزوا ماذهذ  إليذه ابذن القذيم وغذر  ابألمذس  ومذا 
اليوم  وغر  -يف رسالته اآلنفة الهكر  -قاله الشي  انصر الدين األلباين 

صذذايح أهنذذم أرادوا النيذذ  مذذن العلمذذا   ودعذذوة الشذذبا  إى االنفضذذاض 
لو  وكتبو  كانوا يتوقعون إشاعة مثذ  هذها القذول  عنهم... وكأهنم فيما قا

وهلها فقد بينوا بطالنه  وأكذدوا ثقذتهم بعلمذا  األمذة  وضذربوا أمثلذة علذ  
 إحاطة بعضهم بفقه الواقع.

ومذذن جهذذة أخذذر  فذذنهنم مل يبذذالغوا أو يغذذالوا يف حذذديثهم عذذن فقذذه الواقذذع  
  العكذذس فقذذد  ومذذن يعذذد لرسذذائلهم فلذذن جيذذد أثذذرا  ملثذذ  هذذها االهتذذام  وعلذذ

 كانوا وسطا  بني أه  اإلفرا، والتفريط.
                                                

ورد هذذها القذذول يف شذذريط مسذذج  للشذذي  انصذذر الذذدين األلبذذاين  مث جذذر  طبعذذه يف رسذذالة حتذذت عنذذوان  )سذذؤال  (3)
 ول فقه الواقع(.وجوا  ح
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إن الغلذذذو يف فقذذذذه الواقذذذع جذذذذا  مذذذن خذذذذالل كتذذذاابت وأشذذذذرطة حماضذذذذرات 
)الوالة(... هؤال  الهين صوروا الداعني هلها الفقه وكأهنم ليس هلذم عمذ  
آخر غر هها العم   ونسبوا إليهم القذول أبهنذم يعتقذدون أنذه مذن فذروض 

 لم  وهها حمض افةا .األعيان عل  ك  مس
إذا أفذذىت عذذامل مذذن العلمذذا  بفتذذو   وكذذان فيمذذا قالذذه خطذذأ واضذذح ال  - 3

جيوز السكوت عنه  وج  عل  أه  العلم تصايح هها اخلطذأ  وهذها ال 
خذذالف عليذذه بذذني أهذذ  السذذنة. وعنذذدما عذذال صذذراخ )الذذوالة( وضذذجيجهم 

فيمذا قذالو  رأينا عند حديثنا عن تسةهم ابلعلمذا  كيذف خذالفوا شذيوخهم 
وأفتذذوا بذذه  وحرمذذوا علذذ  غذذرهم مذذا أابحذذو  ألنفسذذهم  وهذذه  هذذ  سياسذذة 
الكي  مبكيالني الذي دأبذوا عليهذا  أمذا حنذن فنننذا واحلمذد هلل نكيذ  مبكيذال 
واحذذد  ولذذهلك نقذذول  لقذذد أخطذذأ هذذها الشذذي  أو ذاك يف إسذذقا، احلكذذم 

 عل  هه  الواقعة.
 أين من ذلك كله قوهلم  - 4
ة فقه الواقع( إسقا، املنهج السذلف ... مث تشذتد اللهجذة هدفهم )دعا -

 فيقولون  هدفهم من ذلك إسقا، الشريعة.
 وقوهلم 

 إنه )أي فقه الواقع( يقوم عل  حتريف نصو  القرآن والسنة. -
"إن فقهذذا  الواقذذع يريذذدون حشذذر الشذذبا  السذذه   البسذذطا   األغذذرار  -

اذا إسذذذا ة الظذذذن إى هذذذها يف دهذذذاليل السياسذذذة وظلماهتذذذا املخيفذذذة... فلمذذذ
احلذذذد؟! وملذذذاذا احلكذذذم علذذذ  النذذذواا؟! أوال يعلذذذم هذذذؤال  النذذذاس أن الذذذهي 
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يهدف إى إسقا، الشريعة كافر  فكيف يقب  الهين يدافعون عذن علمذا  
اهتذذذذام علمذذذذا  آخذذذذرين مبذذذذا يوجذذذذ  الكفذذذذر والذذذذردة مذذذذع أن املذذذذنهج واحذذذذد 

 واالعتقاد واحد؟!
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (24لقة حنو كيان جديد )احل
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حممد سرور بن انيف زين العابدين
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مذذن أهذذم األسذذبا  الذذي دفعذذت حذذل  الذذوالة إى رفذذض فقذذه الواقذذع  - 5

قوهلم  إن املنظذرين هلذها الذهي يسذمونه علمذا  يعتمذدون يف حتلذيالهتم علذ  
فذذةا   ومذذا بذذي علذذ  أخبذذار الصذذاف واجملذذالت الذذي حتذذةف الكذذه  واال

 الباط  فهو ابط .
وقبذذ  دحذذض هذذه  الشذذبهة نذذود التأكيذذد علذذ  أن فقذذه الواقذذع مذذن فذذروض 
الكفاات وليس من فروض األعيان  والهين يتخصصون هبها العلم جي  
أن يكونذذوا مذذن الذذهين انلذذوا حظذذا  وفذذرا  مذذن العلذذم الشذذرع   وأن يغربلذذوا 

املصذذادر الذذي اعتمذذدوا عليهذذا مذذن  األخبذذار الذذي حيصذذلون عليهذذا  ويبينذذوا
 الصاف واجملالت وغرها.

نعود بعد ذلك إى عرض السؤال التذاي  هذ  أخبذار الكفذار مذن إذاعذات 
 وصاف و الت ووكاالت أنبا  كلها كاذبة وال جيوز االعتماد عليها؟!.

 لذذس األمذذن الذذدوي بتذذاري  كذذها وإذا تذذواترت أخبذذار الكفذذار إى انعقذذاد 
ا مث ذكذذذذرت القذذذذرارات الذذذذي أصذذذذدرها هذذذذها اجمللذذذذس  وأمسذذذذا  الذذذذدول وكذذذذه

املشاركة يف االجتماع... فه  نكه  هها اخلا وإن تواتر ألنه من أخبار 
 الكفار؟!.

وإذا تذذذواترت أخبذذذار الكفذذذار علذذذ  قيذذذام مسذذذؤولني أمريكذذذان بذذذلارة رمسيذذذة 
للذذذراض  مث عذذذن عقذذذدهم سلسذذذلة اجتماعذذذات مذذذع نظذذذرائهم السذذذعوديني 

كعادهتذا   -ت عن عقد اتفا  ما سكتت عن نشذر  إذاعذة وي االمذر أسفر 
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  ونشذذذرته بتفاصذذذيله أجهذذذلة اإلعذذذالم األمريكيذذذة  مث انقشذذذه الكذذذونغرس -
 وأقر   فه  نكه  هها اخلا ألن الكفار انفردوا بنشر ؟!.

السؤال إذن عن حكم خذا الكذافر  وكمذا أن الكذافر موجذود يف عصذران  
ع العصذذور السذابقة  وقذد تضذذمنت كتذ  أصذذول فقذد كذان موجذذودا  يف مجيذ

الفقه اجلوا  عل  هها السذؤال  وليعذد مذن شذا  إى مذهكرة أصذول الفقذه 
للعالمذذة الشذذي  حممذذد األمذذني الشذذنقيط   وقذذد وقذذع اختيذذاري علذذ  هذذها 
املصذذذدر ألن مؤلفذذذه موضذذذع تقذذذديران واحةامنذذذا  كمذذذا أنذذذه موضذذذع تقذذذدير 

 ل الشي  رمحه هللا . قا-كما يدعون   -واحةام حل  الوالة 
"ليس من شرو، التذواتر أن يكذون املخذاون مسذلمني وال عذدوال   اخل... 
خالصذذذة مذذذا ذكذذذر  يف هذذذها الفصذذذ  أن التذذذواتر ال يشذذذة، يف املخذذذاين بذذذه 
إسذذذالم وال عدالذذذة ألن القطذذذع بصذذذد  خذذذاهم مذذذن حيذذذ  أن اجتمذذذاعهم 

ك يف وتذذواطلهم علذذ  الكذذه  مسذذتاي  عذذادة لكثذذرهتم  والعذذادة حتيذذ  ذلذذ
الكفار واملسلمني  وليس صد  خاهم من حي  أن املخذاين بذه عذدول 
مسلمون وأهنم ال يشة، فيهم أال حيصرهم بلد  ب  حيص  القطع خباهم 
وإن حصذذذرهم بلذذذد أو مسذذذجد كذذذاحلجيج إذا أخذذذاوا بواقعذذذة صذذذدهتم عذذذن 
احلج وأه  اجلمعذة إذا أخذاوا عذن حادثذة منعذتهم مذن صذالة اجلمعذة علذم 

"وأشذار يف مراقذ   (1) األمرين مع حصرهم يف حمذ  أو مسذجد"صدقهم يف
 السعود إى هه  املسألة بقوله 

 وسو بني مسذذذلم وكافر  واقطع بصد  خا التواتر

                                                
   املكتبة السلفية ابملدينة املنورة. 101    (1)
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م مناظر"  واللفظ واملعىن وذاك خا  (2)م نح عادة  ك ِههب 
إذن لذذذيس مذذذن شذذذرو، التذذذواتر أن يكذذذون املخذذذاون مسذذذلمني وال عذذذدوال   

تنشذذر وكذذاالت األنبذذا  خذذا اجتمذذاع  لذذس األمذذن مث يكذذون ويسذذتاي  أن 
اخلذذا خمتلقذذا  مذذن أساسذذه  أمذذا إذا اختلفذذت وكذذاالت األنبذذا  يف مسذذألة بذذني 
مصد  ومكه   فهه  قضية أخر   وملن رزقذه هللا علمذا  وخذاة يف هذها 
الفن قدرة فائقة عل  متييل الصاع من غذر ... ولذو فكذر "الذوالة" قلذيال   

فاات من السرة النبذوة لعلمذوا أن كثذرا  مذن األخبذار قذد انفذرد وقلبوا ص
الكفذذار هبذذا  واسذذتفاد املسذذلمون منهذذا... وإذا كذذان هذذها هذذو مبلذذغ علمهذذم 
فلماذا التسرع وإلقا  األقوال عل  عواهنها  ومذاذا يضذرهم لذو قذالوا  ال 

 علم لنا ابلسياسة وفقه الواقع؟!.
إن مل  -بذبعض أطذراف اجلليذرة  هها مثال مشذهور "الشيوخ أخب "  - 6

والشذذيوخ يف هذذها املوضذذع تعذذي األمذذرا  الذذهين يتولذذون  -يكذذن هبذذا كلهذذا 
شؤون احلكم  وليست تعي العلما   و "أخبذ " تعذي أعلذم وأدر   وقذد 
ورث األبنا  هها املثال عن آابئهم الهين كانوا إذا عرضت عليهم مسذألة 

لشذيوخ أخبذ "  أي لذيس هذها تتعلق ابلسياسة وشؤون احلكذم يقولذون  "ا
من شأين  وال عالقة ي هبه  األمذور  فذال حتملذي مسذؤولية اخلذوض مبذا ال 
يعنيي  وواضح أن رائاة االسذتبداد والكبذت تفذوح مذن بذني حذروف هذها 
املثال  وواضح أيضا  خمالفة هها املفهوم ملا كان عليذه املسذلمون يف عصذر 

ليذذذه وسذذذلم ي كثذذذر مذذذن استشذذذارة النبذذذوة  فقذذذد كذذذان رسذذذول هللا صذذذل  هللا ع

                                                
   املصدر السابق. 100    (2)
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الصاابة رضذوان هللا علذيهم  ومذن األمثلذة علذ  ذلذك أنذه صذل  هللا عليذه 
وسذذلم استشذذار مجيذذع املسذذلمني الذذهين خرجذذوا معذذه إى قتذذال املشذذركني يف 
غذذلوة أحذذد  ونذذلل عنذذد رغبذذتهم يف مالقذذاة املشذذركني خذذار  املدينذذة. وكذذان 

املسذلم يقذول رأيذه يف السياسذة  من أمر املنافقني ما كان  ومن مث فقد كذان
وشذذؤون احلكذذم لرسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  مث للخلفذذا  الراشذذدين 

 من بعد  دون أن خيش  من السجن أو القت  أو النف .
حذذل  الذذوالة يريذذدون فذذرض مذذدلول مثذذ  "الشذذيوخ أخبذذ " علذذ  النذذاس 

وال أمجعذذذني  وهلذذذها فهذذذم حيذذذاولون إلباسذذذه لبوسذذذا  شذذذرعيا   ويسذذذتدلون أبقذذذ
للعلما  يف القدمي واحلدي  يذرون أهنذا تؤيذد مذوقفهم  وقذد انتهذوا مذن ورا  

 هها اجلهد إى إقرار النتائج التالية 
 السياسة شأن من شؤون "طوي  العمر". -
إدارة البالد والعباد  والتاكم بشؤون احلكذم الداخليذة واخلارجيذة حذق  -

 من حقو  طوي  العمر.
 طوي  العمر" يف ك  ما يرا  وأيمر به.والرأي الصائ  ما يرا  " -

أج  هكها يريد "حذل  الذوالة"  وال خيجلذون مذن التعبذر عذن مقاصذدهم 
 أبوضح عبارة دون أي حيا  أو مداورة. يقول مؤلف كتا  القطبية 

قد ك فينا مؤونة ذلذك   -بلد التوحيد والسنة  -"إننا يف هها البلد الطي  
قذذد   -  ووفقنذذا هللا وإاهذم لكذ  خذر هذداان هللا وإاهذم -كلذه. فاكامنذا 

كفذذذوان مؤونذذذة متابعذذذة األحذذذوال السياسذذذية الداخليذذذة واخلارجيذذذة  اإلقليميذذذة 
قذذذد كفذذذوان  -حفظنذذذا هللا وإاهذذذم  -منهذذذا والعامليذذذة  وهيلذذذة كبذذذار العلمذذذا  
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داث؛ فمذا علينذذا إال أن نتفذذرغ مؤونذة احلكذذم علذ  تلذذك السياسذات واألحذذ
لطلذذذذ  العلذذذذم النذذذذافع  والعمذذذذ  الصذذذذاع الذذذذديي والذذذذدنيوي  واملناصذذذذاة 

 ( 3)الصادقة اهلادفة للجميع  والدعا  هلم ابلتوفيق يف الدين والدنيا"  
مث حيسذم اخلذذالف بقولذه  "هذذها هذو سذذبي  املذؤمنني يف اإلصذذالح  إن كنذذتم 

 مصلاني".
يذذذ  العمذذذر" شذذذؤون السياسذذذة  وهيلذذذة كبذذذار سذذذبي  املذذذؤمنني  أن يقذذذرر "طو 

العلمذذا  حيكمذذون علذذ  املنذذا، الذذهي يسذذمح "طويذذ  العمذذر" بتقدميذذه هلذذم 
 وليس من حقهم أن يسألو  أو حياسبو  عما مل أيذن بعرضه عليهم.

ليس من حقهم أن يقولوا لذ "طوي  العمر"  ملاذا تقام احلدود علذ  العامذة 
نائك وأبنا  عمومتك وك  من يلذوذ وال تقام عل  اخلاصة من إخوانك وأب

 هبم؟!.
ولذذذيس مذذذن حقهذذذم أن يقولذذذوا "لطويذذذ  العمذذذر"  ملذذذاذا تنهبذذذون األمذذذوال  

 وتغتصبون األراض  من مالكيها  وتشرعون قوانني ربوية وغر ربوية؟!.
لذذذيس مذذذن حذذذق العلمذذذا  أن يسذذذألو  هذذذه  األسذذذللة وال غرهذذذا ألن سذذذبي  

لذذيهم ذلذذك  ومذذن رفذذع صذذوته آمذذرا  مينذذع ع -كمذذا يذذرا  املؤلذذف   -املذذؤمنني 
ابملعروف وانهيا  عن املنكر  فاكمه حكذم مذن شذق عصذا الطاعذة وفذار  

 اجلماعة.
ويتطذذابق صذذوت رئذذيس هذذها احلذذل  ربيذذع بذذن هذذادي املذذدخل  مذذع صذذوت 

علمذذذا   -  "واتفقذذذوا  -أي املذذذدخل   -مؤلذذذف كتذذذا  القطبيذذذة فيقذذذول 

                                                
 .107القطبية  مصدر سابق      (3)
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سياسذذات( مذذن فذذروض علذذ  اعتبارمهذذا )فقذذه الواقذذع وفقذذه ال -املسذذلمني 
علمذذذذا   -الكفذذذذاات  وعلذذذذ  أهنمذذذذا مذذذذن واجبذذذذات والة أمذذذذور املسذذذذلمني 

ك  يف حدود اختصاصذه  وال جيذوز أن يقذال فيهمذا غذر هذها    -وحكاما  
وال جيوز أن تشغ  هبما األمة  وال جيوز أن جينذد هلمذا أهذ  العلذم وطذال  

 . (1)العلم"
قذذرآن والسذذنة وعلمذذا  ويقذذول املذذدخل  يف موضذذع آخذذر  "والشذذاهد أن ال

األمة جعلت ألوي األمر من األمرا  وأوي احل  والعقد أمذورا  حييطذون هبذا 
دون غذذذذرهم  ال جيذذذذوز للعذذذذوام وأمثذذذذاهلم ممذذذذن ينتمذذذذ  إى طلذذذذ  العلذذذذم أن 
يلامحوهم ويركضوا يف ميذادين ال يعرفذون أبعادهذا وأغوارهذا  ويةتذ  علذ  

هم وأمذتهم مذاال يعلذم مذدا  إال هه  امللامحة واملنافسذة مذن األضذرار أبنفسذ
 . (2)هللا"

إذن  ليسذذذت املشذذذكلة املطروحذذذة للاذذذوار  هذذذ  فقذذذه الواقذذذع مذذذن فذذذروض 
 !.األعيان أم من فروض الكفاات؟

بذ  وليسذذت املشذذكلة مرتبطذذة مبخالفذذة دعذذاة فقذذه الواقذذع للفقذذه الذذهي دعذذا 
إليذذذه ابذذذن قذذذيم اجلوزيذذذة  ولذذذو كانذذذت املشذذذكلة كذذذهلك ملذذذا اتسذذذعت هذذذوة 

ف... املشكلة يف أصلها وفيما يتفرع عنها اعتقذاد حذل  الذوالة أبن اخلال
"الشذذيوخ أخبذذ "  وقذذد أعطذذوا "طويذذ  العمذذر" وإخوانذذه وأبنائذذه املعذذروفني 
بسفاهتهم حقوقا  مل يعطها املسلمون للخلفذا  الراشذدين  وحذاولوا إضذفا  
الشذذرعية علذذ  اسذذتبدادهم  واسذذتخفافهم ابملذذواطنني  وتقييذذدهم للاذذرات 

                                                
 .95أه  احلدي   ربيع املدخل       (1)
 .102أه  احلدي   ربيع املدخل       (2)
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بتهم لدنفاس  ولينظر مذن يشذا  إى جذلم املذدخل  أبن القذرآن والسذنة وك
وعلما  األمة )هبها اإلطذال  ومذن غذر تقييذد( جعلذت لذوالة األمذور أمذورا  
حييطذذذذون هبذذذذا دون غذذذذرهم  مث جيذذذذلم أبن أيذذذذة ملامحذذذذة هلذذذذم ضذذذذرر للذذذذنفس 
 ولدمذذة... مث يعذذود وجيذذلم أبنذذه ال جيذذوز للعذذوام وطذذال  العلذذم ملامحذذة والة
األمذذور بفقذذه الواقذذع  لكذذن القذذوم مل يتطرقذذوا إى حكذذم رسذذائ  الدراسذذات 
العليذذذا يف السياسذذذات الشذذذرعية الذذذي تنذذذاقش يف جامعذذذات بلذذذدهم... هذذذ  
سذذتمنع ويشذذملها قذذوهلم "ال جيذذوز"  ومل يتطرقذذوا إى حكذذم االهتمذذام "بفقذذه 
  الواقع" يف غر بلد "طوي  العمر"... الذهي يتبذادر إى ذهذن املطلذع علذ 
كتاابهتم أن شؤون بلدان العامل اإلسالم  ال تعنيهم  ولينظر من يشذا  إى 

 قول مؤلف كتا  "القطبية" 
بلد التوحيد والسنة..." مث يصور الوضذع يف  -"إننا يف هها البلد الطي  

هها البلد  وكأن الناس يعيشون يف عصر املهذدي  وهذها مثذال واحذد مذن 
ع يف بلذذدهم يعلذذم أهنذذم يكذذهبون ملذذات األمثلذذة  وكذذ  مذذن يعذذرف األوضذذا 

ويعلمون أبهنم يكهبون... ويلهم من مشهد يوم عظيم  ووي  لك  منافق 
 ال حيس أبحاسيس املظلومني واملقهورين من إخوانه املسلمني.

ال تلال كتاابت "الوالة" عامة عائمة  وينقصها التاديد والتوضذيح  ومذن 
الت واالسذتماع إى األمثلة عل  ذلذك  مذاهو حكذم قذرا ة الصذاف واجملذ

اإلذاعذذة والتلفذذاز يف بلذذد طويذذ  العمذذر؟!  وإذا كذذان احلكذذم ابجلذذواز  هذذ  
يدخ  يف ذلك  املوسيق   واألغاين  واألفالم  وتا  النسا  علذ  شاشذة 
التلفذاز؟! ومذا هذو حكذم وجذود القذوات األمريكيذة  وكذهلك مجذوع اخلذذاا  
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وز أن جيتمذذذذع فيهذذذذا واملستشذذذذارين النصذذذذار  يف أرض اجلليذذذذرة الذذذذي ال جيذذذذ
 دينان؟!.

 
 احلاكمية

 
قالوا  إننا نذؤمن حباكميذة هللا تعذاى  وأن احلكذم هلل وحذد    عرض أقواهلم 

ولكننا أنخه  عل  اجلماعات اإلسالمية إمهاهلذا لذدعوة التوحيذد الذي خلذق 
هللا اخللق وأرس  الرس  من أجلها  وحصر نشاطها يف احلاكمية  وختوض 

ع احلكام  مث تتاول هه  املعذارك  إى صذراع مذن أجذ  من أجلها املعارك م
 الوصول إى السلطة.

وقذذال أحذذدهم  "... ولكذذن حنذذن نقذذول هذذها االحنذذراف يف إظهذذار مذذا أمسذذو  
بتوحيذد احلاكميذة  وإمهذال بقيذة أنذواع التوحيذد يف ابتذداعهم هذها  وجتميذع 

اد  كذ  الناس عليها واحتياجهم إى التكفر بعد ذلذك  مث مذا أمسذو  ابجلهذ
هها حنن نرا  من االحنرافات الي كانت ردات فع  عن الواقع املذر الذهي 
مذذا اسذذتطاعوا أن يعايشذذو   ومل يوفقذذوا بعلمذذا  ألنذذه لدسذذف الشذذديد ألن 
اجلماعذذذات القائمذذذة قذذذد نفذذذرت الشذذذبا  مذذذن العلمذذذا  وجعلذذذتهم مذذذداهنني 

دان للسالطني  فكانت النتيجة  إيش  انصذراف  الشذبا  يف كثذر مذن البلذ
عذذن أن أيخذذهوا العلذذم والقذذدوة والتأسذذ  والفتذذو  مذذن علمذذائهم... وقذذد 

 حاولوا يف اجلليرة ولكن هللا سباانه وتعاى بعباد  لطف".
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وسل  صاح  هها القول يف هناية حماضرته عن حكم تقسذيم التوحيذد إى 
 أربعة أقسام  الرابع هو احلاكمية  فأجا  

دث  أرادوا به قت  توحيذد األلوهيذة "ذكران هها  وذكر علما ان أبن هها حم
 . (3)فأبدلو  ابحلاكمية"

وإن اختلفذذذت  -نكتفذذذ  هبذذذها العذذذرض الذذذهي يعذذذا عذذذذن مذذذوقفهم مجيعذذذا  
 وسنعرض أقواال  أخر  هلم من خالل ردان عليهم.  -األسالي  
 وحندد ردان عليهم من خالل النقا، التالية  ردان عليهم 

مية أمهلذذذت الذذذدعوة إى التوحيذذذد حقذذذا  إن بعذذذض اجلماعذذذات اإلسذذذال - 1
مبفهومذذذه الشذذذذموي  وقصذذذذرت نشذذذذاطها علذذذذ  احلاكميذذذذة وعلذذذذ  األنشذذذذطة 
 السياسية  وهها منها احنراف عن املنهج احلق وطاملا نقدان  وبّينا ع وار  .

ولكذذن حذذل  الذذوالة قذذابلوا هذذها االحنذذراف ابحنذذراف مماثذذ   عنذذدما أمهلذذوا 
  دعذذوة التوحيذذد  فصذذد  احلذذدي  عذذن توحيذذد احلاكميذذة  وهذذو مذذن صذذل

فيهم قوله تعاى  }اأيها الهين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون كا مقتذا  عنذد 
 هللا أن تقولوا ماال تفعلونر.

إن احلذذدي  عذذن توحيذذد احلاكميذذة عنذذد حذذل  الذذوالة أصذذبح وكأنذذه عمذذ  
سياسذذ  حبذذت لذذيس مذذن ورائذذه إال الضذذرر  ألنذذه يقذذود ال حمالذذة إى الصذذدام 

.. أليست الدعوة إى توحيد هللا وعدم اإلشراك به أحدا  من مع األنظمة.
خلقه البد وأهنا تؤدي إى الصدام مع الطواغيت الهين يتخهون أنفسذهم 
أندادا  هلل تعاى؟!  وأين حل  الوالة من سر أنبيا  هللا مع أقوامهم ألهنذم 

                                                
عذذن كتذذا  "تنبيهذذات"  ملؤلفذذه حامذذد بذذن عبذذد هللا  عنذذوان احملاضذذرة  األخطذذار الداخليذذة الذذي هتذذدد وحذذدة األمذذة  (3)

 العل   دار التجديد  الكويت.
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  واجهوهم مبا ال أيلفون وال يقبلون  ب  وأيذن هذم مذن قذول ورقذة بذن نوفذ
 لرسول هللا صل  هللا عليه وسلم 

"هذذها النذذذاموس الذذذهي نذذذلفل هللا علذذذ  موسذذ   اليتذذذي فيهذذذا جذذذهعا   ليتذذذي 
أكذذون حيذذا  إذ خيرجذذك قومذذك  فقذذال رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  
أوخمرج ف هم؟ قال  نعذم  مل أيت رجذ  مبثذ  مذا جلذت بذه إال عذودي  وإن 

مل ينشذذذذ  ورقذذذة أن تذذذذويف وفذذذذة  يذذذدركي يومذذذذك أنصذذذذرك نصذذذرا  مذذذذؤزرا   مث
 . (4)الوح "

عدف احملاضر توحيد احلاكمية من األمور احملدثة ابتذدعها الذهين أرادوا  - 2
قت  توحيد األلوهية فأبدلو  ابحلاكميذة  والبذد أن يكذون هذها احملاضذر قذد 
تهكر وهو يطلق هها القول حدي  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  "أما 

دي  كتا   هللا  وخر اهلدي هدي حممد صذل  هللا عليذه بعد فنن خر احل
 . (1)وسلم  وشرف األمور حمداثهتا وك  بدعة ضاللة"

!  فهذذ  الذذدعوة إى توحيذذد احلاكميذذة مذذن شذذر األمذذور وضذذالالت العمذذ ؟
وه  اطلع هها الرج  عل  قلو  ونواا دعاة توحيد احلاكمية فعلم أهنذم 

 لو  بتوحيد احلاكمية؟!.يريدون قت  توحيد األلوهية فأبد
البذذد ملذذن وضذذع نفسذذه يف مرتبذذة الذذهين حياضذذرون عذذن عقيذذدة السذذلف أن 
يكون قد اطلع عل  أحباث احلاكمية يف كت  التوحيد مثذ  شذرح العقيذدة 
الطااويذذذة  وفذذذتح اجمليذذذد علذذذ  األقذذذ   فهذذذ  وجذذذد يف هذذذهين الكتذذذابني أن 

 توحيد احلاكمية من شر األمور احملدثة؟!.
                                                

 صايح البخاري  كيف كان بد  الوح  إى رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  عن فتح الباري. (4)
 احلدي  أخرجه مسلم عن جابر رض  هللا عنه. (1)
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ون هها احملاضر قد اطلع عل  ماكتبه اإلمام الشي  حممد بن والبد أن يك
عبد الوها  عن نواقض اإلسالم  ومنها قوله  "من اعتقد أن غذر هذدي 
النيب صل  هللا عليه وسلم أكم   من هديه  أو أن حكم غر  أحسن مذن 

 . (2)حكمه كالهين يفضلون حكم الطاغوت عل  حكمه فهو كافر"
علذذ  تعليذذق الشذذي  عبذذد العليذذل بذذن ابز علذذ   والبذذد أن يكذذون قذذد اطلذذع

ماقالذذذه الشذذذي  حممذذذد بذذذن عبذذذد الوهذذذا   "ويذذذدخ  يف القسذذذم الرابذذذع مذذذن 
اعتقد أن األنظمة والقوانني الي يسنها الناس أفضذ  مذن شذريعة اإلسذالم 
أو أن نظام اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف القرن العشرين  أو أنه كان سببا  

ه حيصذذذر عالقذذذة املذذذر  بربذذذه دون أن يتذذذدخ  يف يف ختلذذف املسذذذلمني  أو أنذذذ
شؤون احلياة األخر   ويدخ  يف الرابع أيضا  مذن يذر  أن نفذاذ حكذم هللا 
يف قطذذع يذذد السذذار  أو رجذذم الذذلاين احملصذذن ال يناسذذ  العصذذر احلاضذذر  
ويذدخ  يف ذلذك أيضذا  كذ  مذن اعتقذد أنذه جيذوز احلكذم بغذر شذذريعة هللا يف 

رمهذذا وإن مل يعتقذذد أن ذلذذك أفضذذ  مذذن حكذذم املعذذامالت أو احلذذدود أو غ
الشذذذريعة ألنذذذه بذذذهلك يكذذذون قذذذد اسذذذتباح مذذذا حذذذرم هللا إمجاعذذذا   وكذذذ  مذذذن 
استباح ما حرم هللا مما هو معلوم من الدين ابلضرورة كذاللان واخلمذر والذراب 

 .  (3)واحلكم بغر شريعة هللا فهو كافر إبمجاع املسلمني"

                                                
بن سعود  القسم اخلامس  الرسذائ  الشخصذية    مؤلفات الشي  حممد بن عبد الوها   جامعة اإلمام حممد  (2)

 [.2/131]عن كتا  احلكم بغر ما أنلل هللا وأه  الغلو   212
]عن كتا  احلكم بغذر مذا أنذلل هللا  1/137 موع فتاو  ومقاالت متنوعة  أتليف الشي  عبد العليل بن ابز   (3)

 [.2/133وأه  الغلو  
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العالمذذذة الشذذذي  حممذذذد األمذذذذني والبذذذد أن يكذذذون قذذذدد اطلذذذع علذذذذ  قذذذول 
الشذذذنقيط  رمحذذذه هللا  "اإلشذذذراك ابهلل يف حكمذذذه واإلشذذذراك بذذذه يف عبادتذذذه  
كلهذا مبعذذىن واحذد ال فذذر  بينهمذا البتذذة  فالذهي يتبذذع نظامذا  غذذر نظذذام هللا 
وتشذذريعا  غذذر تشذذذريع هللا  كالذذهي يعبذذد الصذذذنم ويسذذجد للذذوثن وال فذذذر  

 . (4)واحد  وكالمها مشرك"بينهما البتة بوجه من الوجو   فهما 
وقذذول العالمذذة مفذذي الذذدار السذذعودية السذذابق الشذذي  حممذذد بذذن إبذذراهيم 
رمحذه هللا  "وحتكذيم الشذذرع وحذد  دون مذا سذذوا   شذقيق عبذادة هللا وحذذد  
دون ما سذوا   إذ مضذمون الشذهادتني أن يكذون هللا هذو املعبذود وحذد  ال 

ه وسلم هو املتبع احملكم مذا شريك له  وأن يكون رسول هللا صل  هللا علي
جذا  بذه فقذط  ومذا جذردت سذيوف ا جلهذاد إال مذن أجذ  ذلذك والقيذام بذه 

 . (5)فعال  وتركا  وحتكيما  عند النلاع"
فهذذ  أراد هذذؤال  العلمذذا  األعذذالم فيمذذا ذكذذرو  عذذن توحيذذد احلاكميذذة قتذذ  
توحيد األلوهية؟! مسكني هها اجلاه   ومسكني ك  من خيذوض أبمذور ال 

 ها ومل يستعد هلا!!... إن سقطاته يصع  حصرها من كثرهتا.حيسن
إننذذا ال نسذذتغر  أن يكذذذون القذذوم قذذذد اختذذاروا جتنذذذ  احلذذدي  عذذذن  - 3

توحيذذد احلاكميذذة إيثذذارا  للعافيذذة  وخوفذذا  مذذن غضذذ  والة األمذذور... لكننذذا 
نستغر  أشد االستغرا  أن ميتهن انس حمسوبون عل  طلبذة العلذم كتابذة 

)يسذذموهنا كتبذذا  ورسذذائ  وحماضذذرات( ضذذد إخذذواهنم الذذدعاة  تقذذارير علنيذذة 
وليعد من يشا  إى كتذا  )القطبيذة هذ  الفتنذة فاعرفوهذا( كيذف ربذط بذني 

                                                
 .7/1620أضوا  البيان   (4)
   واستفدت أيضا  من كتا  التنبيهات  مصدر سابق.12/251الشي  حممد بن إبراهيم   فتاو  (5)
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فقذذذه الواقذذذع واحلاكميذذذة مذذذن جهذذذة  وبذذذني اخلذذذرو  علذذذ  احلكذذذام مذذذن جهذذذة 
أخر   ومن أج  إثبات صاة قوله  وبذدافع مذن حقذد  الذدفني يلجذأ إى 

ر أقذذواهلم  وحيملهذذا مذذاال حتتمذذ   مث يسذذم  هذذه  ذكذذر أمسذذا  الذذدعاة  وذكذذ
األمثلذذة الذذي خيتارهذذا  "إرهاصذذات اخلذذرو "  فذذانتبهوا أيهذذا احلكذذام يف كذذ  
مكذذذان  وخذذذهوا حذذذهركم  واضذذذربوا بيذذذد مذذذن حديذذذد علذذذ  أيذذذدي هذذذؤال  

 اخلوار !!.
وي  هلم من هللا فه  كان حممد بن إبراهيم  والشنقيط   وابن ابز يدعون 

يفتذون بفتذاو  احلاكميذة الذي استشذهدان هبذا قبذ  قليذ ؟!  إى اخلرو  وهذم
وه  يريدون أن يقول العلما  والدعاة للاكام  اعملوا ما شذلتم  وقولذوا 
مذذذذا تريذذذذدون  فقذذذذد أعذذذذددان لكذذذذ  ممذذذذا تفعلونذذذذه الفتذذذذو  الذذذذي تسذذذذركم وال 

 تغضبكم؟!.
إهنذذذذذذم وإن كانذذذذذذت دعذذذذذذوهتم إى اسذذذذذذتعدا  احلكذذذذذذام علذذذذذذ  الذذذذذذدعاة  - 4

ة تشذذم  كذذ  مذذن يعطذذ  احلاكميذذة وفقذذه الواقذذع حقهمذذا واجلماعذذات عامذذ
الشرع   ولكذن هذها االسذتعدا  يبلذغ أوجذه إذا تضذمن حذدي  املخذالفني 
مساسذا  مذن قريذ  أو بعيذذد "بطويذ  العمذر"  ومذذن األمثلذة اجلذديرة ابلذذهكر 
أن أحذذد العلمذذا  حتذذدث يف حماضذذرة نفيسذذة لذذه عذذن سذذقو، اخلالفذذة  ومذذن 

إى احلذذذذدي  عذذذذن خمذذذذاطر حتكذذذذيم القذذذذوانني الطبيعذذذذ  أن يقذذذذود  املوضذذذذوع 
الوضعية يف بالد املسلمني. فأاثرت هه  احملاضذرة حساسذية مؤلذف كتذا  
"القطبيذذة"  وخشذذ  أن يكذذون فيمذذا قالذذه الشذذي  احملاضذذر أي ملذذل بطويذذذ  
العمذذر  فكتذذ  يقذذول  "أمل تعلذذم أبن اخلالفذذة العثمانيذذة الذذي تتبذذاك  عليهذذا  
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ذد ة كانت حتكم ابلقذوانني الوضذعية   ويف الوقذت نفسذه حتتضذن صذوفية و حح
 !".الوجود  واحللول  وتشيد هلا القبور؟

وقذذال أيضذذا   "هذذ  دولذذتكم القائمذذة يف السذذودان حتكذذم ابلشذذرع  وحتذذار  
الكفذذر القذذادم مذذن الشذذر  والغذذر ؟ أو أهنذذا كغرهذذا مذذن الذذدول اإلسذذالمية 

 . (6)األخر   ب  أسوأ حاال ؟!"
أحذرار ال نكيذ  مبكيذالني وال يعمينذا التعصذ  قلت  حنن ا كاتذ  التقريذر 

عن قول كلمة احلق  فصذوفية وحذدة الوجذود حنذهر منهذا  ونبذني حكذم هللا 
فيها سوا  كانذت يف دولذة اخلالفذة العثمانيذة ابألمذس أو يف احلجذاز اليذوم  
وأمذذذا السذذذودان فهذذذ  دولتنذذذا ودولذذذة كذذذ  مسذذذلم إذا حكمذذذت شذذذرع هللا  

ت غر ذلذك فهذ  كغرهذا مذن الذدول الذي وأتبعت القول الفع   وإن فعل
حوهلا  وقد ظننا بعد حني من قيامها أهنا سذلكت هذها الطريذق  ولكنهذا مل 

 تفع   ونرجو أن ينتبه حكامها إى املأز  الهي وضعوا أنفسهم فيه.
أبن دولذة اخلالفذذة العثمانيذذة يف آخذذر  -ا كاتذذ  التقريذذر  -وحنذن نوافقذذك 

الوضذذعية  ومتذذنح سذذفارات الذذدول الغربيذذة عهذدها راحذذت تسذذتورد القذذوانني 
امتيذازات خطذرة  وقذد مشلذت هذه  االمتيذازات بعذض النصذار  مذن رعذذاا 

ا   -اخلالفة ألهنم يلوذون بكنف هه  السفارات... ونضيف إى ما قلته 
أبن قاصذذمة الظهذذر ابلنسذذبة للدولذذة العثمانيذذة كانذذت يف  -كاتذذ  التقريذذر 

د الذهين أسذندت إلذيهم وظذائف مهمذة يف اعتمادها عل  العلمانيني واليهو 
ا كاتذ  التقريذذر  -قصذور السذالطني وغرهذذا مذن مرافذذق الدولذة  ونذذهكرك 

                                                
 .84كتا  القطبية  مصدر سابق       (6)
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أبن هذه  التجذذاوزات واالحنرافذذات كانذذت مذذن أهذذم األسذذبا  الذذي أدت  -
إى سذذقو، هذذه  الدولذذة العظيمذذة  فذذنذا كنذذت خملصذذا  لبلذذدك ووالة أمذذرك 

إذا نظذرت بعيذي رأسذك  -تذر  ملاذا ال تقرع جرس اخلطر السذيما وأنذت 
أضذذعاف االحنرافذذات الذذي ارتكبتهذذا الدولذذة العثمانيذذة يف آخذذر عهذذدها؟!  -

 أرأيت ا كات  التقرير كيف يكون الكي  مبكيال واحد؟!
مثال آخر  إذا قال داعية من دعاة اإلصالح  "لقد ظهر الكفر واإلحلاد 

يف إذاعتنا وتلفليوننا  يف صافنا  وفشا املنكر يف نوادينا  ودع  إى اللان 
واستبانا اللان  حىت أن بنوك دول الكفر ال تبعد عذن بيذت هللا احلذرام إال 

 . (7)خطوات معدودات"
انذذتفض "الذذوالة" مذذهعورين  فمذذنهم مذذن قذذال  هتذذامجون البنذذوك مث تفتاذذون 

 حسااب  فيها  ومنهم من قال  هه  إرهاصات اخلرو !!.
م مذذن يشذذرع قذذوانني ربويذذة وغذذر عجيذذ  أمذذرهم  إهنذذم يفهمذذون جيذذدا  حكذذ

ربوية  ويعلمذون صذاة مذا يقولذه هذها الداعيذة... مث ال يصذمتون وينكذرون 
املنكذذر بقلذذوهبم وذلذذك أضذذعف اإلميذذان  وإمنذذا يسذذتعدون والة أمذذرهم علذذ  
مذذن ينكذذر بلسذذانه!! اللهذذم إان نسذذألك السذذة والسذذالمة يف الذذدين والذذدنيا 

 واآلخرة.
 

 وهانتائج بنوها عل  أكاذي  لفق

                                                
 .90القطبية  مصدر سابق      (7)
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أكاذي  القذوم كثذرة  وكذ  واحذدة منهذا أكذا مذن أختهذا  وسذوف نعذرض 
فيما يل  أمثلذة حمذدودة منهذا ملعرفذة املسذتو  الذهي احنذدروا إليذه  وش ذغلوا 
به عن معاي األمور  ومل يعد من السه  عل  من أراد منهم الفكذاك منذه  

هم حذدي  ولكن أسأل هللا سباانه وتعاى أن يرزقهم التوبة حىت ال يشذمل
رسذذذول هللا صذذذذل  هللا عليذذذذه وسذذذلم  "مذذذذا يذذذذلال الرجذذذ  يكذذذذه  ويتاذذذذر  

 . (1)الكه   حىت يكت  عن هللا كهااب "
ليذذأذن ي القذذار   الكذذرمي يف إطذذال  مصذذطلح "أم األكاذيذذ " علذذ  أول  

 كهابهتم وأشدها لؤما  وخبثا   يقول منظرو حل  الوالة 
يف مجاعذذذذة واحذذذذدة وإن إن اجلماعذذذذات اإلسذذذذالمية الدعويذذذذة تنذذذذتظم كلهذذذذا 

اختلفذذذذذذت األدوار واملسذذذذذذميات وهذذذذذذه  اجلماعذذذذذذة املوحذذذذذذدة هلذذذذذذا جهذذذذذذاز 
استخبارات متطذور وفعذال  والوجذه العلذي هلذها التنظذيم إمنذا هذو جذل  مذن 
التنظيم العام السري  وهو ميث  املرحلة الي تسبق مرحلة االستيال  علذ  

 احلكم.
ائذه وتكوينذه  وانضذبا، سذر  "وميتاز هها التنظيم السذري العذامل   بدقذة بن

حسذذذذ  اخلطذذذذة املرسذذذذومة لذذذذه  وخبطذذذذوات حمسذذذذوبة  وسذذذذر  علذذذذ  قواعذذذذد 
ختطيطية عامة ال حييد عنهذا  وكذ  عضذو فيذه مقيذد بقيذود حركيذة شذديدة. 
]ويسةسلون يف وصف خطورة هها التنظيم  ويف ختويف والة أمرهم منه  

 ودفعهم إى البطش به  ومن ذلك قوهلم [

                                                
 (.1809أخرجه مسلم يف صاياه عن عبد هللا بن مسعود رض  هللا عنه  احلدي  رقم  ) (1)
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ه بذذني هذذها التنظذذيم السذذري العذذامل  وبذذني تنظذذيم العصذذاابت "مذذا أشذذد الشذذب
العاملية السرية مث   )عصاابت املافيا واملاسونية(!!  وأوجذه الشذبه  سذرية 
احلركة  جهالة القيذادة  شذدة تغلغلذه يف اجملتمذع  حلقذات سذرية تتاذرك يف  
كذذ  مكذذان دون أن حيذذس هبذذا أحذذد  ولكذذن تلذذك العصذذاابت لذذيس لذذديها 

يم وال أعذراف  وال مبذاد   إنسذانية  إمنذا تلهذ  ورا  املذال أخال   وال قذ
والشذذذهوات احليوانيذذذة  بينمذذذا التنظذذذيم السذذذري يسذذذتهدف أبنذذذا  املسذذذلمني 
األبذذرا   الذذهين عرفذذوا اخلذذر ومل يعرفذذوا الشذذر  ويغذذهيهم ويلقذذنهم بفكذذر  
ومنهجذذه  وجيعلهذذم جنذذودا  يلقذذيهم يف سذذاحات املعذذارك كذذبكش فذذدا   مث 

هذذورهم لرتقذذ  علذذ  أجسذذادهم  فيصذذ  إى رائسذذة الدولذذة يعتلذذ  علذذ  ظ
اإلسذذذذذالمية اجلديذذذذذدة!! وخيذذذذذتلس أمذذذذذوال املسذذذذذلمني!! ويذذذذذلاول أنشذذذذذطته 
السياسذذذية ابسذذذم اإلسذذذالم!! لذذذهلك كذذذان هذذذها التنظذذذيم أخطذذذر ومقاومتذذذه 

 والتصدي له أوج ".
أتمذذ  جيذذدا  أمذذر  -حفظذذك هللا وجنبذذك مذذواطن الللذذ   -أخذذ  القذذار   
الذذهين يتاذذدثون ابسذذذم السذذلفية  ويعتاوهنذذا وقفذذا  علذذذيهم هذذؤال  اخلالئذذق 

وحذذذدهم... إهنذذذم يذذذرون أن العلمذذذا  والذذذدعاة واجلماعذذذات الذذذهين تعذذذرفهم 
ميذذادين العلذذم والذذدعوة واجلهذذاد أشذذد خطذذرا  وأعظذذم ضذذررا  مذذن عصذذاابت 
املافيذذذا واملاسذذذونية  ومذذذن ال جيهذذذ  جذذذرائم عصذذذاابت املافيذذذا  وكفذذذر دعذذذاة 

 اللهم هها هبتان عظيم!!. املاسونية؟!  سباانك
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وعنذذذدما خيشذذذون أن تكذذذون هذذذه  األكاذيذذذ  غذذذر كافيذذذة السذذذذتعدا  والة 
أمذرهم  أو أن يقذذول هذذؤال  الذذوالة  ال يعنينذذا مذذا حيذذدث يف الذذبالد اجملذذاورة  

 يقولون هلم حمهرين 
"وأثنا  أزمة اخلليج لوحظ وجود تدريبات مكثفة عل  استعمال األسلاة 

ق الصذذذذاراوية واجلبليذذذذة واحلدوديذذذذة  الشذذذذمالية وغرهذذذذا يف بعذذذذض املنذذذذاط
واجلنوبيذذذة  وانتشذذذر يف تلذذذك اآلونذذذة بيذذذع األسذذذلاة اليدويذذذة املختلفذذذة مثذذذ  
)الكالشنكوف( وغر  أبملان زهيدة  ويشهد هبها بعض الثقات السلفيني 

 الهين عاينوا ذلك أبنفسهم  وميكن سؤاهلم عن ذلك. (2)أه  الوال 
الذذي يشذذرف عليهذذا أشذذخا  معروفذذون  -هذذها غذذر األنشذذطة السياسذذية 

والذذي ميذذارس فيهذذا بعذذض التذذدريبات األوليذذة الشذذبيهة  -بتذذوجههم احلذذليب 
ابلعسذذذذكرية مثذذذذ  املنذذذذاورات الليليذذذذة  وطذذذذر  اقتاذذذذام حصذذذذون اخلصذذذذم  
واخلطذذف  واهلجذذوم الليلذذ   وحنذذو ذلذذك  والذذي تذذتم حتذذت دائذذرة  املراكذذل 

لايذذذذذة  والتجمعذذذذذات الصذذذذذيفية  والذذذذذرحالت  واملخيمذذذذذات  والطلعذذذذذات ا
 الشبابية املستقلة وغر ذلك  يف عدة مناطق من اململكة.

وهذه  التذدريبات يالحظهذا كذ  مذن لذه صذلة هبذه  األنشذطة  أو متابعذة ملذا 
جيذذذري فيهذذذا. فالبذذذد مذذذن التنبيذذذه إى هذذذه  التاركذذذات اخلطذذذرة  ومراقبتهذذذا 

 . (3)ووضع حد هلا حفاظا  عل  أمن هه  البالد"

                                                
 م "حل  الوالة"  ألني وجدهتم يكثرون من استخدام هها املصطلح.مل أجتن عليهم عندما أطلقت عليه (2)
انظر تقريرهم  "التنظيم السري العامل  بني التخطيط والتطبيق"  وكهلك فقد أصذبات كتذبهم وأشذرطتهم حافلذة  (3)

 هبه  الشنشنة.
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ق هذذذذؤال  الذذذذهين حيذذذذاربون التقليذذذذد والتعصذذذذ  املذذذذههيب غريذذذذ  وهللا منطذذذذ
الذذذهميم  ويذذذذردون كذذذذ  قذذذذول إذا خذذذال مذذذذن الذذذذدلي   مث يتهمذذذذون إخذذذذواهنم 
ابهتامات ابطلة ليس عليها أي دلي  إال قرا ة بعذض الكتذ  الذي تبذاع يف 
املكتبذذات العامذذة بةخذذي  مذذن والة أمذذرهم  وحتميذذ  بعذذض عباراهتذذا مذذاال 

كتشذذفوا اكتشذذافا  يسذذتاقون عليذذه أغلذذ  اجلذذوائل حتتمذذ   مث يظنذذون أهنذذم ا 
الذذي ميناهذذا طويذذ  العمذذر للمخلصذذني لعرشذذه الذذهين يقذذدمون لذذه خذذدمات 

 جليلة.
من جهة أخر   ه  هها عم  يليق بطال  العلم؟!  ومذاذا أبقذوا لرجذال 
املخابرات؟!  وه  يظنون أن والة أمذرهم غذافلون عذن األنشذطة الصذيفية 

  فمثذذ  هذذه  األنشذذطة هلذذا وجذذود رمسذذ  يف مجيذذع يف املعاهذذد واجلامعذذات؟!
بلدان العذامل  وترعاهذا وزارة أو مؤسسذة كبذرة  وبعذض الذدول تلذلم الطلبذة 
ابلتذذذذذدريبات العسذذذذذكرية والراضذذذذذية حتذذذذذت مسذذذذذميات كثذذذذذرة  كذذذذذالفتوة  
والكشذذافة  وغذذر ذلذذك  ويف بلذذد كتبذذة هذذها التقريذذر مسذذؤولون عذذن هذذه  

ة  وليسذذوا أقذذ  مذذن هذذؤال  وال  لطويذذ  األنشذذطة م اختيذذارهم بعنايذذة فائقذذ
العمذذذر  وإذا قصذذذر بعضذذذهم يف أدا  مهمتذذذه األمنيذذذة  فهنذذذاك مذذذن يلاظذذذه 
ويعاقبذذه علذذ  هذذها التقصذذر. ومذذن جهذذة اثلثذذة  فالنذذاس يف بذذالدان حكامذذا  
وحمكذذذومني مل يبلغذذذوا مسذذذتو  هذذذها التنظذذذيم اخلطذذذر الذذذهي يتاذذذدث عنذذذه 

لهذذا تنذذتظم يف مجاعذذة واحذذدة  التقريذذر  وإذا كانذذت اجلماعذذات اإلسذذالمية ك
فكيذذف يفسذذرون هذذها القتذذال بذذني هذذه  اجلماعذذات يف كذذ  مذذن أفغانسذذتان 
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واجللائذذر؟!  هذذ  سذذركبون ر وسذذهم ويقولذذون  إهنذذا سياسذذة توزيذذع األدوار  
 وتضلي  اخلصوم؟!.

إن ما تعلمه أجهلة املخابرات ابلضرورة أن اإلسالميني مل حيققوا أدىن حذد 
م  وال يلالون متنذافرين متخاصذمني سذوا  كذان ذلذك من التعاون فيما بينه

  وألعذذدائنا وسذذائ  خمتلفذذة ملعرفذذة هذذه  -يف إطذذار اجلماعذذات أو األفذذراد 
احلقيقة الي تقض مضاجعنا  يعرفوهنا عن طريذق التجسذس وزرع العمذال  
يف صفوفنا  ويعرفوهنا عذن طريذق املذهابح ونصذ  األخاديذد الذي يسذموهنا 

اكمذذات  ويعرفوهنذذا عذذن طريذذق حذذر  بعضذذنا علذذ  سذذجوان  وحتقيقذذات وحم
نشر ما عند  من معلومات خاصة تذدين إخوانذه عنذدما خيتلذف معهذم ومذا 

 أكثر هه  اخلالفات.
إن قيذذادة حذذل  الذذوالة تسذذتطيع انتذذدا  جلنذذة مذذن أفرادهذذا املتخصصذذني 
ابلتاقيذذق واملراقبذذة  وتوفذذدها إى مصذذر لذذلارة أشذذهر سذذجوهنا السياسذذية  

سوف تكتشف هه  اللجنذة  (4)السجنا  اإلسالميني فيها  ودراسة أحوال
]إن صدقت يف عرض نتائج التاقيذق[ أن هذه  اجلماعذات مل تتاذد حذىت 
داخذذ  هذذه  السذذجون رغذذم مذذا تعانيذذه مذذن عذذداوة الطغذذاة وشذذدة أبسذذهم  

 فلك  مجاعة جناح أو دور تستق  به  وال تسمح لغرها ابإلقامة معها.
ليسذت هتمذة فنتذاأ منهذا  أو عيبذا  فنسذتا  إن وحدة الذدعاة واجلماعذات 

من تبنيه  أو نقيصة فنتجن  احلدي  عنها حذىت ال تنسذ  إلينذا  ال  إهنذا 
أصذذ  مذذن أصذذول ديننذذا  ومطلذذ  ملذذح نسذذع  إليذذه بكذذ  قذذواان وطاقاتنذذا  

                                                
ضذاا األمنيذة  ومذن جهذذة لذن جيذدوا أيذة صذذعوبة يف إرسذال مثذ  هذه  اللجنذذة  ألهنذم يعملذون مذع والة أمذذرهم يف الق (4)

 أخر  فهناك تعاون وتنسيق بني حكومي البلدين.
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وواجذذ  نثذذا  علذذ  فعلذذه إن شذذا  هللا  وأمتذذىن أن تكلذذ  جهذذودان ابلنجذذاح 
حل  الوالة وغرهم هبه  البشذر  الذي والتوفيق  ويكون ي شرف إخبار 

سذذتكون منطلقذذا  إى اسذذتلناف حيذذاة إسذذالمية يكذذون الذذدين فيهذذا كلذذه هلل  
وأسذذأل هللا تعذذاى أن تشذذم  هذذه  الوحذذدة حذذل  الذذوالة بعذذد أن يتوبذذوا إى 
هللا من أهوائهم القاتلة  ومن أحقادهم الدفينة  ومن نفاقهم الذهي وصذفه 

ولذه  "حذذامض"  وإننذا وهللا ال نريذذد هلذم غذذر ذات مذرة أحذد والة أمذذرهم بق
 التوبة واهلداية.

 
 بنوا عل  أم أكاذيبهم نتائج غاية يف الظلم والبطالن  نتائج 

منها  قذوهلم  إن الصذوفيني  ودعذاة التعصذ  املذههيب الذهميم  واألشذاعرة 
هم الهين أسسوا هه  اجلماعات لتفرقة صذف املسذلمني  وزعلعذة جذهور 

ة يف نفذذوس وعقذذول أبنذذا  اجلليذذرة العربيذذة  واسذذتدلوا علذذ  العقيذذدة الراسذذخ
ملاعمهم هذه  أبقذوال قاهلذا  حسذن البنذا عذن طريقتذه احلصذافية الذي ختلذ  
عنهذا فيمذا بعذذد  وقاهلذا الشذذي  الةكذ  سذذعيد النورسذ   وقاهلذذا سذيد قطذذ  
الذذذهي اهتمذذذو  بوحذذذدة الوجذذذود  ومل يذذذوافقهم علذذذ  هذذذها االهتذذذام الشذذذيوخ 

 يعتاوهنم مرجعا  هلم.األفاض  الهين 
ومنهذا  حتمذيلهم هلذذه  اجلماعذات وزر دعذاة املذذهه  العقذالين الذهي ينكذذر 
حذذاملو لوائذذه صذذايح السذذنة ألهنذذا ختذذالف عقذذوهلم السذذقيمة  كمذذا ينكذذرون 
املعجلات والكرامذات  ويذدعون إى تقذار  األدان ألهنذم مجيعذا  مذن أهذ  
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ها التقذذار  دفعهذذم إى اإلميذذان  وكذذ  مذذنهم يتعبذذد هللا حسذذ  طريقتذذه  وهذذ
 املناداة إبلغا  اجللية  وإى شرعية زوا  النصراين من مسلمة.

ومنهذذذا  حتمذذذيلهم اجلماعذذذات وزر الذذذهين طبلذذذوا وزمذذذروا لثذذذوار اخلميذذذي يف 
إيذذذذران  وال يلالذذذذون يتعذذذذاونون وينسذذذذقون معهذذذذم رغذذذذم وضذذذذوح خمططذذذذاهتم 

حسنوا الظن وأهدافهم  ورغم ما فعلو  أبه  السنة الهين خدعوا هبم  وأ
 هبم يف إيران وغر إيران.

ومنهذذا  حتمذذيلهم هلذذه  اجلماعذذات وزر دعذذاة الدميقراطيذذة  الذذهين يتاذذالفون 
مع العلمانيني  ويستسهلون ك  مرك  من أجذ  حتقيذق مكاسذ  سياسذية 

 رخيصة.
املشكلة عند دعاة حذل  الذوالة أهنذم كذهبوا مث كذهبوا مث كذهبوا مث صذّدقوا 

ا أصبات حقذائق ال مريذة فيهذا  ولذهلك بنذوا عليهذا أكاذيبهم  وتومهوا أهن
 هه  النتائج اجملافة  وأصباوا من الهين يصد  فيهم قول الشاعر 

قد تنكر العني ضو   الشذمس مذن رمذد        وينكذر الفذم طعذم املذا  مذن 
 سقم

 ا هؤال  
إن دعذذاة الوسذذطية مذذن السذذلفيني األحذذرار هذذم الذذهين محلذذوا دمذذا هم علذذ  

ا للمد الرافض  يف عنفوانه  وكانوا يعلمون أهنم يسذباون أكفهم  وتصدو 
ضد التيار  وتهكر العقال  املنصفون بذ عحد  نظرهم وصائ  رأيهم بعد مرور 
سذنوات علذذ  ثذذورة اخلميذذي  وهذذم الذهين تصذذدوا لذذدعاة املذذهه  العقذذالين 
ففنذذدوا شذذبهاهتم  وهتكذذوا أسذذتارهم  وتصذذدوا كذذهلك للعلمذذانيني ولذذدعاة 
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الت. ويف الوقذذت الذذهي كنذذتم تكتبذذون فيذذه التقذذارير لذذوالة البذذدع والضذذال
أمذركم  وتنشذذطون يف زرع بذذهور الفتنذذة والشذذقا  بذذني إخذذوانكم املسذذلمني   
كذذذان دعذذذاة الوسذذذطية مذذذن السذذذلفيني األحذذذرار جيوبذذذون القذذذارات  ويؤلفذذذون 
الكت  والرسائ   ويلقون احملاضرات  ويعقدون الندوات دفاعا  عذن ديذن 

عقيذذدة ومذذنهج أهذذ  السذذنة واجلماعذذة... فكيذذف تفذذةون  هللا  وذودا  عذذن
عليهم  وتلعمون أهنم ينتسبون إى مجاعة تؤمن بكذ  هذه  االحنرافذات أو 

 ببعضها؟!.
إن كذذ  مذذن يسذذا غذذور هذذها احلذذل   جيذذد نفسذذه أمذذام نسذذيج غريذذ  مذذن 

 الفوض  والتناقض واالضطرا   وندل  عل  ذلك ابألمثلة التالية 
قاعدهتم الشذهرة  "مذن وقذع يف الكفذر فقذد كفذر  ذكران فيما مض   - 1

ومن وقع يف البدعة فقد ابتدع"  وعندما سأل سذائ  عذن الصذلي  الذهي 
تقلذذد  فهذذد بذذن عبذذد العليذذل يف احتفذذال بلديذذة لنذذدن نسذذف احملاضذذر هذذه  

آخذذذر عذذذن شذذذي  فاضذذذ  فذذذأفىت  (1)القاعذذذدة مذذذن جذذذهورها  وسذذذل  حماضذذذر
وأسذتاذ جذامع  ينذأ   (2)شذي  بكفر   ولكنه أخطأ فهكر اسم أخيه  وهذو

بنفسه عذن هذه  الصذراعات  فاسذتدرك احملاضذر العتيذد وصذاح االسذم مث 
أضذذاف قذذائال   "... )وأخذذو ( مثلذذه يذذدعو إى وسذذائ  الشذذرك وإى الشذذرك 
لكنه ال يتكلم كثرا "  ومذن لطذف هللا أن أحذدا  مذن احلضذور مل يسذأله عذن 

                                                
 من أعضا  هها احلل   وهو قرين للمااضر األول. (1)
هلها الشي  كت  مفيدة يف علوم احلدي   وله رسالة يرد هبذا علذ  شذبهات وأوهذام أحذد كبذار املبتذدعني  فكيذف  (2)

 يرميه هها املهندس احملاضر ابلشرك؟!.
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شذتغ  علذ  وتذرة تكفذر دعاة آخرين ألن عقله يف تلك اللاظذات كذان ي
 املخالفني وحدها.

يقولون  ال جيوز احلكم عل  نيات الناس  ولكن القول غذر الفعذ    - 2
وال يكذذاد أي خمذذالف يسذذلم مذذن احلكذذم علذذ  نيتذذه  ويف احملاضذذرة الواحذذدة 

 جيتمع الضدان عل  لسان احملاضر.
د حيرمون عل  غرهم خمالفة علما  األمة  ومن حقهذم وحذدهم حتديذ - 3

العامل من غر   وقد يكذون الرجذ  اليذوم عنذدهم عاملذا   مث يغذّرون مذوقفهم 
منه يف الغد ألنه قال قوال  خيالف منهجهم... وهؤال  الهين يرفعون شعار 
احذذذةام العلمذذذا  وتقذذذديرهم  هذذذم الذذذهين يعيشذذذون علذذذ  هنذذذش أعراضذذذهم  

 وذكران فيما مض  من هها البا  شواهد كافية عل  ذلك.
  ال جيوز نصح والة األمور إال يف السر  وشّنعوا علذ  كذ  مذن قالوا - 4

يقذذول خذذالف قذذوهلم  وشذذا  هللا أن يعذذرف النذذاس مذذاذا يقولذذون للذذوالة يف 
السذذر  وذلذذك بعذذد انتشذذار تقريذذرهم الذذهي أمسذذو  "التنظذذيم السذذري العذذامل  
بذذذني التخطذذذيط والتطبيذذذق"  وبعذذذد اشذذذتهار أمذذذرهم أصذذذبات كتذذذبهم كلهذذذا 

 تقارير.
موا أني قلت  "إن السرورية كانت قب  ،سذة عشذر سذنة  وأهنذا زع - 5

 مل تكتشف إال أثنا  أزمة اخلليج".
إني مل أق  ما زعمو  ب  قلت  إن احلذدي  عذن هذه  اجلماعذة يذةدد منذه 
حذذواي ،سذذة عشذذر عامذذا ... مث أضذذفت قذذائال   ال أعذذرف أن هنذذاك مجاعذذة 

م مسذؤوال  عذن مجاعذة  وقلذت امسها "السرورية"  ومل أكذن يف يذوم مذن األا
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أيضذذا   إذا وجذذدم يف مشذذار  األرض ومغارهبذذذا رجذذال  يقذذول إنذذه سذذذروري  
فقولذذذوا لذذذه إنذذذي بذذذري  منذذذه  وليعذذذد مذذذن شذذذا  إى  لذذذة السذذذنة )العذذذددين 

(  مث ليتأمذ  1413الصادرين يف مجاد  األوى ومجاد  اآلخرة من عذام 
منذه ابسذتنتاجات كثذرة  من شذا  قذوهلم الذهي بنذوا عليذه أحكامذا  وخرجذوا 

فهذذذ  يسذذذتغفلون والة أمذذذرهم إى هذذذها احلذذذد ألهنذذذم يعرفذذذون عذذذلوفهم عذذذن 
 البا  والقرا ة؟!.

أيخهون عل  دعذاة الوسذطية مذن السذلفيني األحذرار اخذةاعهم لفقذه  - 6
أمسذذو  "فقذذه الواقذذع"  ووقعذذوا فيمذذا أخذذهو  علذذ  غذذرهم  وابلغذذوا يف ذلذذك 

م قد أخهوا عل  عذاتقهم قذول كلمذة احلذق أشد املبالغة  وإذا كان خمالفوه
واألمر ابملعروف والنه  عن املنكر ضمن ضذوابطه الشذرعية  فهذم نصذّبوا 
أنفسذذهم كماذذامني عذذن والة أمذذورهم  فذذنذا أصذذدر وي أمذذرهم تصذذرحيا   أو 
ك تبت له خطبة يف إحد  املناسبات فألقاهذا أو ألقيذت عنذه ابلنيابذة تولذوا 

صدر عن خمالفيهم من العلما  موقف ينكرون شرحها واإلشادة هبا  وإذا 
فيه منكرا  أو حيهرون أمتهم من خطر حمد  هبا تولوا تسفيه هها املوقذف  

 ولو كانت أدلته الشرعية واضاة كوضوح الشمس رأد الضا .
لقد صال أحدهم وجال يف نقد وزيذر مذن وزرا  دويلذة خليجيذة  مث جا تذه 

  وكتذذ  يف صذذايفة سذذيارة  األوامذذر مذذن أحذذد قذذادة حلبذذه. ففضذذح نفسذذه
قال ي الشي  )وذكر امسه( أن هها الوزير من والة األمور  وال جيذوز لذك 

 مهامجته  وأان أعتهر له )للوزير( من هها اخلطأ الهي أخطأته.
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وإن كانذذذت عنذذذدهم مذذذربط  -وهذذذها األمذذذر لذذذيس خاصذذذا  ابجلليذذذرة العربيذذذة 
الذذذبالد  فقذذذد يسذذذكتون عذذذن مذذذدح احلكذذذام يف بعذذذض -الفذذذرس كمذذذا يقذذذال 

العربيذذة  لكذذنهم ال يسذذكتون أبذذدا  عذذن نقذذد سياسذذة اجلماعذذات اإلسذذالمية 
 . (3)وموقفها من هؤال  احلكام  وحتميلها وزر ك  ما حيدث

س ذذل  الشذذي  انصذذر الذذدين األلبذذاين عذذن فرقذذة مذذن فذذر  أهذذ  الغلذذو   - 7
فأجا  جوااب  يتناس  مع طبيعذة السذؤال  وعقذ  فيمذا بعذد الشذي  عبذد 

ابز تعقيبذذا  يؤيذذد فيذذه ماقالذذه الشذذي  األلبذذاين  وإى هذذها احلذذد ال  العليذذل بذذن
تذذلال املسذذالة عاديذذة ولذذيس فيهذذا أي إشذذكال  غذذر أن أحذذد النكذذرات مذذن 
أفذذراد هذذها احلذذل  أضذذاف إى السذذؤال ورد الشذذيخني أمذذورا  ال عالقذذة هلذذا 
ابملوضوع وصنع مذن هرائذه كتذااب  مسذا   "فتنذة التكفذر واحلاكميذة" وأسذقط 

فتذذذو  علذذذ  عذذذدد مذذذن قذذذادة الذذذدعوة اإلسذذذالمية يف العذذذامل نذذذهكر مذذذنهم  ال
الشذذي  حسذذن البنذذا والشذذي  أبذذو األعلذذ  املذذودودي  والشذذي  سذذيد قطذذ  
رمحهذذم هللا تعذذاى  ولكنذذه مذذذن فذذر، جهلذذه وضذذع امسذذذ  بذذني أمسذذا  هذذذؤال  
الرجذذذال العظمذذذا   مث أضذذذاف قذذذائال   إن الذذذبعض يفتخذذذر ابالنتسذذذا  إى 

 ا املفةي ذكر امسا  واحدا  من هه  األمسا  امللعومة.السرورية وليت هه
للتذذهكر فقذذط نقذذول  هذذها كتذذا  واحذذد مذذن كتذذ  كثذذرة هتذذد  وال تبذذاع  
وتوزع عل  نطا  واسذع  وتذهكران ابلكتذ  الذي كانذت تطبذع ضذد الشذيعة 

                                                
ن األمثلة عل  ذلك كتا   )السياسة بني فراسة اجملتهدين وتكيس املراهقني(  ومؤلفه جلائري مقذيم يف املدينذة م (3)

املنورة عنذد شذيوخه غذر أنذه مسذ  نفسذه عبذد هللا بذن املبذارك اليمذاين  ومل يذةك يف كتابذه أحذدا  مذن قذادة جبهذة اإلنقذاذ 
يف الذذذبالد العربيذذذة الذذذهين أيذذذدوا هذذه  اجلبهذذذة  وهذذذه  هذذذ  فراسذذذة اإلسذذالمية اجللائريذذذة إال وشذذذتمه  كمذذذا شذذذتم الذذدعاة 

 اجملتهدين عند هها الظامل .
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وإيذذذران أعقذذذا  تنظذذذيم الدولذذذة األخذذذرة لتظذذذاهرات خذذذالل مواسذذذم احلذذذج  
وبعذد التوصذذ  إى حذ  بذني الذدولتني عمذذدوا إى تسذببت يف إراقذة الذدما   

إحذذذرا  هذذذه  الكتذذذ ... وتذذذهكران أيضذذذا  ابلكتذذذ  الذذذي كانذذذت تطبذذذع ضذذذد 
صدام حسني وحلبه أثنا  حر  اخلليج الثانية وبعدها  مث هدأت األمذور  
وتوقذف الكذرم احلذامت  الذهي كذان يغذذد  علذ  مذؤلف  هذه  الكتذ  الذذهين 

 الهم هلم إال املتاجرة بضمائرهم.
نصذذذذياي للشذذذذيوخ األفاضذذذذ  أن ينتبهذذذذوا لصذذذذنيع هذذذذؤال  النكذذذذرات وإى 
اسذذذذتغالهلم للفتذذذذاو  الذذذذي يذذذذردون هبذذذذا علذذذذ  أسذذذذللتهم ووضذذذذعها يف غذذذذر 
موضذذعها  كمذذا أنصذذذاهم ابحلذذهر مذذذن الصذذايفة الذذذي يسذذميها الذذذدعاة يف 
اجلليذذرة "خضذذرا  الذذدمن"  والذذي تتخذذه مذذن اإلسذذالم شذذعارا  هلذذا  أحذذهرهم 

 الفتنة. منها ألهنا مصدر
 

قذذد أثبذذت أن خذذالف  -مذذن خذذالل هذها الباذذ   -أحسذذ  أنذذي  اخلامتذة 
حذل  الذوالة يف اجلليذذرة العربيذة مذذع دعذاة الوسذطية مذذن السذلفيني األحذذرار 
ليس حول املوقف من املبتدعني. وال حول حدود وكيفية األمر ابملعذروف 

كذهلك والنه  عن املنكر  والحول أمور من هها القبيذ   ولذو كذان األمذر  
ملذذا وجذذد الطرفذذان أيذذة صذذعوبة يف الذذدعوة إى حذذوار  واخلذذرو  منذذه بنتيجذذة 
حامسة  ونؤكد عل  ذلك ألن ما جيمع بينهم أكثر مما يفرقهم  فمما جيمع 
بينهم وحدة املنهج واالعتقاد  ومن مث فهم يسذتنون أبقذوال أئمذة السذلف 

 يف القدمي واحلدي .
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حلذل  دخلذت املعركذة اسذتجابة لكن املشكلة من أساسها أن قيذادة هذها ا
ألوامر صذدرت إليهذا مذن والة أمرهذا الذهين سذلموا زمذام األمذور يف جليذرة 

إى املشذذذذذركني مذذذذذن  -الذذذذذي ال جيذذذذذوز أن جيتمذذذذذع فيهذذذذذا دينذذذذذان  -العذذذذذر  
األمريكذذان وحلفذذائهم  واحلذذل  ال يرضذذ  إال إذا رضذذ  الذذوالة  والذذوالة ال 

ألننذذا نتعبذذد هللا بعذذداوة يرضذذون إال إذا رضذذ  األمريكذذان  وهيهذذات ذلذذك 
وبغذذذض املشذذذركني واملطالبذذذة بتطهذذذر اجلليذذذرة العربيذذذة وكذذذ  بقعذذذة مذذذن دار 

 املسلمني من رجسهم.
 
 
 
 
 
 

 (25حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حل  الغالة

 حممد سرور زين العابدين
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شذذذ    يف محذذذد   أو ذمذذذه  علذذذ  مذذذا الغلذذذو  " ذذذاوزة احلذذذد أبن يذذذلاد يف ال
  وهذو عذام ال خيلذو منذه عصذر وال مصذر  فمذن  (1)يستاق أو حنذو ذلذك"

النذذذذاس مذذذذن يغذذذذاي يف مسذذذذائ  االعتقذذذذاد  ومذذذذنهم مذذذذن يغذذذذاي يف مسذذذذائ  
 املعامالت والعادات.

وك  من جيي  الطرف ويدقق النظر مبن يعرفهم ويتعامذ  معهذم  البذد وأن 
إذا أحذذ   ويف بغضذذه إذا أبغذذض. يبذذالغ يف  جيذذد بيذذنهم مذذن يغذذاي يف حبذذه

حبه فيكاد ال ير  يف الدنيا غر حمبوبه  وهلها فهو ينس  إليه كذ  فضذ  
ومرو ة وكرم  وال يقب  فيه أي نقد أو جتريح  وإذا رأ  منه ما يكر  اهتذم 
فهمه  واختلق له األعذهار والتايذرات  ويصذد  يف هذها النذوع مذن احلذ  

 قول الشاعر 
 وإن كنت مظلوما  فق  أان ظامل  م الهن  ممن حتبهحتم  عظي

 أو قول الشاعر اآلخر 
 وإن أكثروا أوصافه واملعانيا  وما احل  إال طاعة وجتاوز

وفجأة ومذن غذر مقذدمات ينقلذ  احملذ  علذ  مذن حيبذه  ويغذاي يف الثانيذة  
كمذذا غذذاى يف األوى  وينظذذر إى صذذديق األمذذس بعذذني الذذبغض والكراهيذذة  

فيذذه إال النقذذائ  والرذائذذ   وال يبذذاي بكشذذف كذذ  األسذذرار الذذي   فذذال يذذر 
كذذان قذذد خصذذه هبذذا وائتمنذذذه عليهذذا... وإذا قيذذ  هلذذها الغذذاي  اقتصذذذد يف 
حبك وكرهك  وال تكن من املسرفني  انتفض غضبا  ألنك تريد أن حتول 

 بينه وبني نصاه للناس  والدين النصياة.

                                                
 عن كتا   "اقتضا  الصرا، املستقيم" لشي  اإلسالم ابن تيمية. - (1)
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ة يرفعذذون رايذذة األخذذه ابلعذذلائم ألن وإذا كذذان الغلذذو يف الذذدين  فذذة  الغذذال
املذذؤمن القذذوي خذذر مذذن املذذؤمن الضذذعيف  وحيذذهرون مذذن امليذذ  إى األخذذه 
ابلذذذرخ   وال أبس مذذذن ذلذذذك إذا كانذذذت العذذذلائم والذذذرخ  مذذذن األمذذذور 
املشذذروعة مذذن الذذدين  ولكذذن البذذأس كذذ  البذذأس هذذو اجلنذذوح ابلعذذلائم حذذىت 

ذلذك بعذد أن يستسذه  تص  بصاحبها إى حد الكفذر املخذر  مذن امللذة و 
 االبتداع يف دين هللا.

وهها الهي فعله اليهود والنصار  عندما غالوا أبنفسهم وأبنبيائهم  قذال 
[  18تعاى  }وقالت اليهود والنصار  حنن أبنا   هللا وأحبا  ر ]املائدة  

وقذذال سذذباانه  }وقالذذت اليهذذود عليذذر ابذذن هللا  وقالذذت النصذذار  املسذذيح 
م أبفواههم يضاهلون قول الهين كفذروا مذن قبذ  قذاتلهم ابن هللا ذلك قوهل

 [.30هللا أىن يؤفكونر ]التوبة  
وغالت الرافضة يف ح  عل  وآل بيت رسذول هللا صذل  هللا عليذه وعلذ  
آله وصابه وسذلم ونسذبوا إلذيهم العصذمة  وغذاى اخلذوار  يف بغذض علذ  

عذنهم    وبغض الصاابة الهين شذاركوا يف حذر  صذفني واجلمذ  رضذ  هللا
كمذذا غذذالوا يف قذذوهلم  اإلميذذان  مذذوع مذذا أمذذر هللا بذذه ورسذذوله  وإذا ذهذذ  
بعضه مل يبق مع صاحبه من اإلميان ش    فيخلد يف النار  وغالت املرجلة 
عندما قالت اإلميان هو املعرفة  وأنه ال تضذر مذع اإلميذان معصذية  كمذا ال 

 تنفع مع الكفر طاعة.
الذذي جذذا وا هبذذا يسذذر اإلسذذالم ووسذذطيته خذذالف هذذؤال  املبتذذدعون ببذذدعهم 

 الي دلت عليها النصو  الشرعية 
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قال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  "هلك املتنطعون" قاهلا ثذالاث . وقذال 
النذذذووي  "هلذذذك املتنطعذذذون  أي املتعمقذذذون الغذذذالون اجملذذذاوزون احلذذذدود يف 

 . (2)أقواهلم وأفعاهلم"
  جذذا  ثالثذذة رهذذط إى بيذذوت وعذذن أنذذس بذذن مالذذك رضذذ  ا هلل عنذذه قذذال

أزوا  النيب صذل  هللا عليذه وسذلم يسذألون عذن عبادتذه فلمذا أخذاوا كذأهنم 
تقالوها  فقالوا  أين حنن من النيب صل  هللا عليه وسلم؟ فقد غفذر هللا لذه 
مذذا تقذذدم مذذن ذنبذذه ومذذا أتخذذر. فقذذال أحذذدهم  أمذذا أان فأصذذل  الليذذ  أبذذدا   

فطر  وقال آخر  أان أعتذلل النسذا  فذال وقال آخر  أان أصوم الدهر وال أ
أتلو  أبدا . فجا   رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم فقذال  إين ألخشذاكم 
هلل وأتقاكم له  لكي أصوم وأفطر  وأصل  وأرقذد  وأتذلو  النسذا   فمذن 

 . (3) رغ  عن سني فليس مي
  حلذدود هللا ومما ينبغ  التأكيد عليه أن هنذاك ارتباطذا  وثيقذا  بذني جتذاوز املذر 

]الغلذذو[ وبذذني الشذذيطان ونلغاتذذه  وقذذد بذذنّي ابذذن القذذيم رمحذذه هللا أبسذذلوبه 
 الفريد مد  هها االرتبا، فقال 

"فما أمر هللا أبمر إال وللشيطان فيه نلغتان  إما إى تفريط وإضاعة  وإما 
إى إفرا، وغلو. ودين هللا وسط بني اجلايف عنه والغاي فيه  كالوادي بذني 

  واهلذذذد  بذذني ضذذذاللتني  والوسذذط بذذذني طذذرفني ذميمذذذني  فكمذذذا أن جبلذذني

                                                
 .16/220روا  مسلم  كتا  العلم  انظر صايح مسلم بشرح النووي   - (2)
 النكاح.روا  البخاري  كتا  النكاح  ومسلم كتا   - (3)
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اجلذذايف عذذن األمذذر مضذذيع  لذذه  فالغذذاي فيذذه  مضذذيع  لذذه  هذذها بتقصذذر  عذذن 
 . (4)احلد  وهها بتجاوز  احلد"

 
*  *  * 

ويف هذذذها العصذذذر شذذذهد النذذذاس نذذذوعني مذذذن الغلذذذو  غلذذذو تقليذذذدي  كغلذذذو 
  ألنذذه معذروف عنذذد كذذ  الرافضذة  وغلذذو املرجلذة وغذذرهم  ولذذن نقذف عنذذد

 من درس وتعلم عقائد ومناهج الفر  الغالية.
وغلذذو جديذذد يعتذذا مسذذة مميذذلة مذذن مسذذات هذذها العصذذر  وهذذو الذذهي صذذنعه 
الطغذذذاة يف سذذذجوهنم املظلمذذذة املوحشذذذة... صذذذنعو  بسذذذياطهم الذذذي تلهذذذ  
أجسذذاد الذذدعاة األبذذرا   وبطذذر  التعذذهي  احلديثذذة الذذي اسذذتوردوها مذذن 

ة الذذي ابتكذذرت طرقذذا  وآالت مل تكذذن معروفذذة مذذن قبذذ ... الذذدول األجنبيذذ
صذذنعه الطغذذاة عنذذدما أطلقذذوا الكذذال  الشرسذذة تذذنهش مذذن جسذذد املعذذهف  

 وهو معلق كالهبياة  عار من ك  ثيابه كيوم ولدته أمه.
يف قضاا التعهي  الي  1976صدر حكم احملكمة العسكرية العليا عام 
اخلمسذذينيات والسذذتينيات  وننقذذ   شذذهدهتا السذذجون املصذذرية يف مذذرحلي 

فيما يلذ  فقذرة مذن حيثيذات هذها احلكذم ألنذه مبثابذة شذاهٍد علذ  الوحشذية 
 من أه  هها النظام 

"إن احملكمذذذة لتسذذذج  حبذذذق أن اجلرميذذذة موضذذذوع هذذذه  الذذذدعو  )تعذذذهي (  
كانت سبة يف جبني احلكم املصري  يند  هلا خلا  وعارا   ولع  يف حكم 

                                                
 .2/517مدار  السالكني  ابن القيم اجلوزية   - (4)
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حقبة من  ري  مصر امتهنت فيها وأهينذت كرامذة  احملكمة ما يسدل عل 
اإلنسذذذان  الذذذهي كفذذذ  اإلعذذذالن العذذذامل  حلقذذذو  اإلنسذذذان حذذذدها األدىن  
حقبذذذة مذذذن  ريذذذ  مصذذذر كانذذذت فيهذذذا السذذذيادة للسذذذيا، توصذذذال  لإلرهذذذا  
ولإللقا  يف غياه  السجون أو تقراب  زلف  للاكذام والر سذا   حقبذة مذن 

جن الباسذذتي  بفرنسذذا  وطغذذت عليهذذا  ريذذ  مصذذر تضذذا لت فيهذذا مسعذذة سذذ
مسعذذة السذذجن احلذذريب مبصذذر  حقبذذة مذذن  ريذذ  مصذذر أعذذادت إى األذهذذان 
ذكذذر  حمذذاكم التفتذذيش ومذذا كذذان جيذذري فيهذذا مذذن خمذذاز وفظذذائع  حقبذذة مذذن 

 . (1) ري  مصر تسابق فيها اجلالدون إى ابتكار وسائ  التعهي " اهذ 
السذذذتار علذذذ  هذذذه  احلقبذذذة  إن حكذذذم احملكمذذذة العسذذذكرية العليذذذا مل يسذذذدل

الدمويذذذذة مذذذذن  ريذذذذ  مصذذذذر  كمذذذذا جذذذذا  يف قذذذذرار احلكذذذذم  فقذذذذد عذذذذادت 
  واسذذذتمرت يف تلايذذذد  فقبذذذ  مقتذذذ  فرعذذذون 1977االعتقذذذاالت يف عذذذام 

[ كان قد مد السجون بلعمذا  مصذر مذن 6/10/1981بقلي  ]قت  يف 
اإلسذذذذالميني علذذذذ  خمتلذذذذف اجتاهذذذذاهتم  والعلمذذذذانيني املعارضذذذذني لسياسذذذذته  

شهدت مرحلة الثمانينيذات ألذواان  فظيعذة مذن التعذهي  داخذ  السذجون  و 
وعنذذدما مل يشذذبع التعذذهي  هنذذم السذذلطة أمذذرت رجذذال أمنهذذا إبطذذال  النذذار 
عل  املشتبه هبم ألهنم ماعادوا قادرين عل  ر ية هؤال  الشذبا  يعيشذون 
أحيا   ولو كانت هذه  احليذاة داخذ  السذجون الرهيبذة  ومذن جهذة أخذر  

 ادت سجوهنم تتسع لعشرات اآلالف من األبرا .فما ع

                                                
 .1/297انظر احلكم بغر ما أنلل هللا وأه  الغلو  اجلل  األول  املناخ الهي ولدت فيه أفكار اجلماعة   - (1)
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كهلك احلال كان يف عدد من البلدان العربية  فقد حتدث العامل أمجع من 
خذذذالل وسذذذائ  اإلعذذذالم عذذذن إابدة امللذذذات داخذذذ  السذذذجون  وعذذذن دفذذذن 
بعضهم وهم أحيا  يف أخاديد حفرهتا اجلرافات الضخمة  كما حتدث عن 

ر  مثذذال علذذ  ذلذذك  مدينذذة محذذذاة  تذذدمر مذذدن وأحيذذا  وخميمذذات  وأقذذ
وطذرابلس الشذام  وخميمذات صذاا  وشذاتيال  والكرنتينذا  وتذ  الذلعة  بذذ  
وأقر  من ذلك املهابح الي تشهدها اجللائر  فقد زاد عدد القتل  علذ  
،سذذذذني ألفذذذذا   والعصذذذذابة اجملرمذذذذة هذذذذم رجذذذذال احلكذذذذم العسذذذذكريون الذذذذهين 

مهمذذذذات مناقضذذذذة مجلذذذذة اسذذذذتخدموا اجلذذذذيش وقذذذذوات األمذذذذن يف أعمذذذذال و 
 وتفصيال  ألعماهلا ومهماهتا األساسية.

مل تعذذد الضذذرورات اخلمذذس الذذي اسذذتهدفت الشذذريعة اإلسذذالمية احملافظذذة 
عليهذذا يف أمذذان  ولقذذد أصذذبح الذذدين واملذذال والنسذذ  والذذنفس والعقذذ  يف 
خطر  وماذا يبق  لإلنسان يف هه  احلياة إذا كذان مهذددا  يف دينذه ونفسذه 

ضه وأبنائه  ب  ويف عقله  ومن شذا  دلذيال  علذ  ذلذك فلراجذع وماله وعر 
بياانت منظمات حقو  اإلنسان  مع أن هذه  املنظمذات الغربيذة ال تذدين 

 ابإلسالم  وال متث  وجهة نظر اإلسالميني من قري  أو بعيد.
وجتذاوزت املأسذاة حذدود دولذة العصذذابة لتشذم  البلذدان العربيذة كلهذا الذذي 

هذذا علذذ  كذذ  شذذ    واتفقذذت علذذ  عذذدم إيذذوا  الذذدعاة  اختلفذذت فيمذذا بين
وتسذذليم مذذن جذذا هم مذذهعورا  يباذذ  عذذن األمذذن واالطملنذذان إى سذذلطات 
األمذذن يف بلذذد   مذذع أهنذذم يعلمذذون أنذذه سذذيقت  شذذر قتلذذة  وذلذذك بعذذد أن 
ينتلعذذوا منذذه مذذا يشذذا ون مذذن املعلومذذات الذذي تكذذون سذذببا  يف تذذوريط دعذذاة 
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ا هذذذها الضذذذاية أن يبقذذذو  يف بلذذذدهم آخذذذرين  وكذذذان بوسذذذع الذذذهين سذذذلمو 
ابلدولذة الذي فذذرف منهذا  ولكذن عذذداوة  ومينعذو  مذن ممارسذة أي نشذذا، يضذر

 الطغاة لإلسالم واملسلمني محلتهم عل  ارتكا  هه  الفظائع الوحشية.
مل تكذذذن هذذذه  الظذذذاهرة معهذذذودة قبذذذ  بضذذذعة عقذذذود  فاملطذذذاردون مذذذن قبذذذ  

ات  وجذذدوا ملجذذأ هلذذم يف عذذدد أجهذذلة األمذذن املصذذرية بتهمذذة مقتذذ  السذذاد
مذذن البلذذدان العربيذذة  وكذذهلك اإلخذذوان املسذذلمون الذذهين فذذّروا مذذن طغيذذان 
عبذذد الناصذذر  بذذ  وجذذدوا وظذذائف تتناسذذ  مذذع خذذاهتم وشذذهاداهتم يف كذذ  

 من اجلليرة العربية  واملغر  العريب  وبالد الشام.
وف )وهذه  ومن بقاا ما حيسن أن يهكر عن النخوة واملرو ة وإغاثذة امللهذ

مذذن صذذفات العذذر  حذذىت يف جذذاهليتهم( أن الذذلعيم العراقذذ  رشذذيد عذذاي 
الكيالين التجأ إى السعودية عندما ه لم األملان يف احلذر  العامليذة الثانيذة  
ورفذذض امللذذك عبذذد العليذذل تسذذليمه إى بريطانيذذا الذذي كانذذت حريصذذة علذذ  

ك عبد العليذل معاملته كمجرم حر   وأع اإلنكليل يف طلبهم  وأصر املل
علذذذ  موقفذذذه مهمذذذا كلفذذذه هذذذها املوقذذذف  علمذذذا  أبن بريطانيذذذا كانذذذت حتكذذذم 
مشيخات اخلليج  ومن جهة اثنية فقد خرجت منتصرة يف احلذر   وهذها 
يعي أهنا كانت يف أو  قوهتا  ومذن جهذة اثلثذة فقذد كانذت السذعودية دولذة 

ومذن جهذة  ضعيفة  وحباجة إى مساعدات بريطانيا الي كانت تقدمها هلا 
رابعذذة فذذنن السذذعودية مل تكذذن علذذ  عالقذذات وثيقذذة مذذع الكذذيالين... وأمذذام 
إصرار السعودية تفهمت بريطانيا حر  السعودية أمام العذر  لذو سذلمتها 
الكذذذيالين  فةاجعذذذت عذذذن موقفهذذذا  ووقفذذذت مصذذذر ممثلذذذة ابمللذذذك فذذذارو  
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 -الذذهي التجذذأ إليهذذا-املوقذذف نفسذذه رافضذذة تسذذليم احلذذا  أمذذني احلسذذيي 
 لإلنكليل.

تغّر املوقف العريب تغرا  مذههال   ومل يعذد حذىت بيذت هللا احلذرام مذالذا  آمنذا  
للركع السجود  فقد انتشرت نقا، التفتيش حوله تبا  عن كذ  مذن ال 

 حيم  إقامة رمسية لتطرد  أو لتسلمه إى البلد الهي قدم منها.
رض مبذا رحبذت  هؤال  املضطهدون من خرة أبنا  أمتنا ضاقت عليهم األ

وفقدوا القدرة عل  الصا  ومل يعد أمامهم إال اختيذار محذ  السذالح ضذد 
 هؤال  الوحوال الضارية  ولسان حاهلم يقول 

 فمن العجل أن متوت جباان  وإذا مل يكن من املوت بد
وأصذبات قضذية جهذاد الطواغيذذت عنذد بعضذهم هذذ  ركذن األركذان الذذهي 

نذه  ومذن خذالفهم يف ذلذك فهذو حيكمون عل  غرهم من خالل مذوقفهم م
 ضال مض   ومبتدع هدام.

وملا كان دعاة هها احلل  قد غالوا يف مفهذوم اجلهذاد  فقذد رأينذا أن نقذدم 
هلها املوضوع بكلمة نبنّي فيها مكانة اجلهاد وأمهيته يف اإلسالم  مث ننتقذ  

 بعد ذلك إى مناقشة احنرافات القوم.
 

*    *    * 
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اد ذروة  سذذذنام اإلسذذذالم وقذ بفتذذذه   ومنذذذازل  أهلذذذه أعلذذذ  "اجلهذذذ أمهيذذذة اجلهذذذاد 
املنذذذذازل يف اجلنذذذذة  كمذذذذا هلذذذذم الّرِفعذذذذة  يف الذذذذدنيا  فهذذذذم األعلذذذذون  يف الذذذذدنيا 

 . (2)واآلخرة"
أمذذا أن منذذازل اجملاهذذدين هذذ  أعلذذ  املنذذازل يف اجلنذذة  فقذذد قذذال صذذل  هللا 

يف سذبي  هللا عليه وسلم  "إن يف اجلنة مائة درجذة أعذدها هللا للمجاهذدين 
مذذا بذذني ك ذذ ِّ درجتذذني كمذذا بذذني السذذما  واألرض  فذذنذا سذذألتم هللا فاسذذألو  
الفذذردوس  فننذذه  أوسذذط اجلنذذة وأعلذذ  اجلنذذة  وفوقذذه عذذرال الذذرمحن  ومنذذه 

 . (3)تفجر  أهنار اجلنة"
 . (4)وقال  "راب، يوم يف سبي  هللا خر من الدنيا وما عليها"

 . (5) حرفمه هللا عل  النار"وقال  "من اغات قدما  يف سبي  هللا
وكتذذ  عبذذذد هللا بذذذن املبذذذارك وكذذذان يذذرابط يف ثغذذذر مذذذن ثغذذذور املسذذذلمني إى 

 الفضي  بن عياض يقول 
 لعلمت أنك يف العذذذذبادة تلعذ  ا عابد احلذذذذذرمني لو أبصرتنا

 فناذذذذذذوران بدمذذذائنا تتذخض  من كان خيض  خد  بدموعذه
 فخذذذذيولنا يذذوم الصبياذذة تتع  بذذذاط أو كان يتع  خيله يف 

 السنابك والغبار األطي  (7)رهج لكم  وحنن عبران (6)ريح العبر
                                                

   مؤسسة الرسالة.3/5زاد املعاد  البن القيم   - (2)
 اهدين يف سبي  هللا.أخرجه البخاري  كتا  اجلهاد  اب  درجات اجمل - (3)
 أخرجه البخاري  كتا  اجلهاد  اب  فض  راب، يوم يف سبي  هللا. - (4)
 أخرجه البخاري  اجلهاد  اب  من اغات قدما  يف سبي  هللا. - (5)
 أخال، جتمع ابللعفران  ]عن خمتار الصااح[. - (6)
 الرهج  الغبار. - (7)
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... ال يكه  ولقد أتذذذذاان مذذن مقذذال نبينا  قول صايح صاد  
 أنف  امر   ودخذذان نذار تله   ال يستوي وغبار أهذذ  هللا يف
 س الشذذذهيد مبيت ال يكه ليذذ  هها كتذا  هللا ينطذذذذذق بيننا

وملا كان اجلهاد دائما  ال ينقطع ألن األسبا  الداعية إليذه دائمذة كذهلك  
فقد أمذر هللا سذباانه وتعذاى عبذاد  املذؤمنني ابالسذتعداد املناسذ  ملواجهذة 
األعدا   قال تعاى  }وأعدوا هلذم مذا اسذتطعتم مذن قذوة ومذن راب، اخليذ  

خرين من دوهنم ال تعلمذوهنم هللا يعلمهذمر ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآ
 [.60]األنفال  

وأخر  مسلم يف صاياه عن عقبة بن عذامر رضذ  هللا عنذه قذال  مسعذت 
رسول هللا صل  هللا عليه وسلم وهذو علذ  املنذا يقذول  "}وأعذدوا هلذم مذا 
استطعتم من قوةر أال إن القوة الرمذ   أال إن القذوة الرمذ   أال إن القذوة 

 اهلا ثالاث .الرم " ق
وقال صل  هللا عليه وسذلم  "مذن علذم الرمذ   مث تركذه فلذيس منذا  أو قذد 

 . (1)عص "
ولذذن يرهذذ  املسذذلمون عذذدوهم إال إذا تسذذلاوا بكافذذة األسذذلاة احلديثذذة  
وإطال  الرم  يشم   ك  ما يرمذ  بذه العذدو مذن سذهم أو قهيفذة منجنيذق 

كذن كذ  هذها معروفذا  يف أو طيارة أو بندقية أو مدفع وغر ذلذك  وإن مل ي
 . (2)عصر  صل  هللا عليه وسلم  فنن اللفظ يشمله واملراد منه يقتضيه

                                                
 .292عل  الرم . انظر خمتصر صايح مسلم     أخرجه مسلم  كتا  اجلهاد  اب  احل   - (1)
 .85مقتبس من كتا  )ق  هو من عند أنفسكم(  للمؤلف      - (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 387 

عذذذن اجلهذذذاد وعذذذن اإلعذذذداد لذذذه   -رضذذذوان هللا علذذذيهم  -مل يغفذذذ  سذذذلفنا 
ففتاوا الفتوح  وقهروا الفرس والرومان  ورفعوا راية ال إله إال هللا يف كذ  

ر أمة أخرجت للنذاس  وغفلنذا مكان من املعمورة واستاقوا أن يكونوا خ
اليوم عن اجلهاد فتداعت علينا األمم من ك  حد  وصذو  فاسذتباحت 
بيضتنا  وسذلبتنا أعذل مذا منلذك  وصذد  فينذا قولذه صذل  هللا عليذه وسذلم  
"إذا ضنف الناس ابلدينار والدرهم  وتبذايعوا ابلعينذة  واتبعذوا أذان  البقذر  

هللا هبذذم بذذال    فلذذم يرفعذذه عذذنهم حذذىت وتركذذوا اجلهذذاد يف سذذبي  هللا  أنذذلل 
 . (3)يراجعوا دينهم"

وعن أيب هريرة قال  مسعت رسول هللا صل  هللا عليه وسلم يقول لثذوابن  
"كيذذف بذذك ا ثذذوابن إذا تذذداعت علذذيكم األمذذم كتذذداعيكم علذذ  قصذذعة 
الطعذام تصذيبون منذه؟ قذال ثذوابن  أبيب أنذت وأمذ  ا رسذول هللا  أمذن قلذة 

  أنتم يوملٍه كثر  ولكن يلق  يف قلوبكم الذو ه ن  قذالوا  ومذا بنا؟ قال  ال
 . (4)الوهن ا رسول هللا  قال  حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال"

هها هو موطن الدا   وهها هذو الذدوا   ولذيس بعذد قذول رسذول هللا صذل  
هللا عليذذه وسذذلم قذذول  }ومذذا ينطذذق عذذن اهلذذو   إن هذذو إال وحذذ  يذذوح ر 

 .[4 - 3]النجم  
ومذذن آاثر هذذها املذذرض أننذذا رضذذينا بذذدنيا ال نريذذد فراقهذذا  وتعلقذذت قلوبنذذا 
بسفاسف احلياة وزخارفها  ولو كان ألحدان وادان مذن ذهذ  لسذع  مذن 

                                                
(  ويف 2462  وأخرجذذه أبذذو داود بلفذذظ قريذذ  مذذن هذذها اللفذذظ )5/316  والبيهقذذ   2/28أخرجذذه أمحذذد   - (3)

 (.2956صايح سنن أيب داود )
 (.2/285  )انظر  مع اللوائد  2/426  روا  أمحد  وإسناد  حسن  وأبو داود - (4)
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أج  أن يكون له الثال   وهلها فقد استمرأان الهل واهلوان  وقبلنا الدنية 
 يف ديننا.

الذذذي ترضذذذ  هللا ومذذذن جهذذذة أخذذذر  فقذذذد يتطلذذذع املذذذؤمن إى معذذذاي األمذذذور 
سباانه وتعاى  ولكن مشاغ  احلياة تشد  إى غر ما يبغذ  ألن املوظذف 
الذذهي يتقاضذذ  راتبذذا  ال يفذذ  بضذذرورات حياتذذه وحيذذاة أسذذرته جيذذد نفسذذه 
مضذذطرا  إى عمذذ  آخذذر يف مسذذا  هنذذار   ويصذذبح كالذذدوال  الذذهي يذذدور 

ر ذلذذك ابسذذتمرار  وال جيذذد الوقذذت الكذذايف للعمذذ  الذذدعوي  وإذا فعذذ  غذذ
 ذا  عياله مرارة اجلوع واحلرمان.

ومن جهة اثلثة  فنن الذهين حذددوا هذه  املرتبذات أرادوا عذن عمذد وسذو  
قصذد أن ينصذذرف النذاس إى غذذر مذذا خلقهذم هللا مذذن أجلذه  }ومذذا خلقذذت 
اجلن واإلنس إال ليعبدون  ما أريذد مذنهم مذن رز  ومذا أريذد أن يطعمذون  

 تنير.إن هللا هو الرزا  ذو القوة امل
وإن الهي أدين هللا به أن أمتنا لن تنهض من سبات نومها العميق إال إذا 
تناولت الذدوا  الذهي حذدد  رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم يف احلذدي  
اآلنذذف الذذهكر  ويذذتلخ  هذذها الذذدوا  بكلمذذة واحذذدة  "اجلهذذاد" فاجلهذذاد 

تبديذذد نقذيض الذهل والقهذذر واالسذتعباد  وإن أي طريذق غذذر طريذق اجلهذاد 
للجهذذذذذد وإضذذذذذاعة للوقذذذذذت يف غذذذذذر طائذذذذذ   ومذذذذذن هذذذذذها القبيذذذذذ  مسذذذذذألة 
"االنتخاابت الاملانية" ألهنا ف ّصلت بطريقة علمانيذة تتعذارض مذع املفذاهيم 
اإلسذالمية  والذهين خاضذوا غمذار هذه  التجربذة مل حيققذوا مذا كذانوا ي ِعذذدو ن 

حمر    الناس به  ب  وإن معظمهم كانوا جيدون أنفسهم فجأة أمام موقف
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ال يستطيعون جتاوز  إال ابملساومة وتقدمي التنازالت  وعندما علم شياطني 
العلمانية استعداد هؤال  اإلسالميني إى تقدمي التنازالت عمذدوا إى مليذد 
مذذذن االسذذذتدراجات  وعندئذذذٍه أدرك النذذذاخبون أن هذذذؤال  الذذذهين أعطذذذوهم 

م  ثقذذذذتهم طذذذذال   مناصذذذذ   وليسذذذذوا أصذذذذاا  مواقذذذذف  فانفضذذذذوا عذذذذنه
 وصد  فيهم قوله تعاى  }ودوا لو تدهن فيدهنونر.

وإن الذذهي أديذذن هللا بذذه أيضذذا  أن السذذالم امللعذذوم الذذهي ينذذادي بذذه اليهذذود 
 والنصار  أخطر مؤامرة عل  ديننا وأمتنا وذلك من وجو  

الوجذه األول  إذا افةضذنا جذدال  صذدقهم فيمذا ينذادون بذه ويذدعوننا إليذه  
لغا  أو تعطي  فريضة اجلهاد  وهذها أمذر نتعبذد هللا فنن هها السالم يعي إ

 به  وال يقب  املساومة  وقبولنا مبا يدعوننا إليه كفر خمر   من امللة.
الوجه الثاين  كيف نسامل من حيت  أرضنا وقدسنا  وزادة علذ  ذلذك فهذو 
ميلك أسبا  القوة املدمرة  ويستخدمها بشك  دائذم يف االعتذدا  علينذا  

 املتكررة تؤكد كه  ما يدعيه. واعتدا اته
الوجذذذه الثالذذذ   يعذذذرف العذذذدو أمهيذذذة اجلهذذذاد يف اإلسذذذالم  كمذذذا يعذذذرف أن 
املسذذلمني لذذو ملكذذوا حذذق إصذذدار القذذرار يف بلذذداهنم  وأعلنذذوا اجلهذذاد ضذذد 
األعدا  احملتلني لتغر احلال  وملا وجدان لليهود والنصار  موضذع قذدم يف 

شذذية  ويسذذتخدمون كافذذة وسذذائلهم بذذالدان  وهذذها الذذهي خيشذذونه أشذذد اخل
وإمكذذاانهتم العامليذذة مذذن أجذذ  تشذذويه صذذورة اجلهذذاد واجملاهذذدين.. ونتيجذذة 
هلذذه  الدعايذذة اخلبيثذذة أصذذبح املسذذلم الذذهي يذذدافع عذذن دينذذه مث عذذن نفسذذه 
وأرضه إرهابيا  متطرفا   أمذا حذرو  األمريكذان واليهذود  وعمليذات اإلابدة 
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 مشذذذروعا  مذذذن أجذذذ  القضذذذا  علذذذ  اجلماعيذذذة يف بذذذالدان فيسذذذموهنا عمذذذال  
 اإلرها   واستلصاله من جهور .

ومذن العجذ  أن اإلعذالم الظذامل يف بذالدان يذردد كالببغذا  مذا يقولذه العذذدو  
والقائمون عل  هها اإلعالم أشد خطرا  من اليهود والنصار   ألهنذم أداة 
 من أدواته  ومنفهون ملخططاته  وليسوا بعد ذلك معهورين وهلهم ألهنذم
يعرفذذون مذذا يريذذد  العذذدو مذذنهم  وبيذذنهم وبينذذه اتفاقذذات ومعاهذذدات سذذرية 
مهلذذذة  واملسذذذتهدف مذذذن ذلذذذك كلذذذه شذذذعوبنا املستضذذذعفة البائسذذذة  ومذذذن 
 يتاالف مع العدو ضد شعبه فليس أمامه إال االستعباد ولو كان حاكما .
وقصار  القول  فقذد رأينذا إثبذات هذه  الكلمذة املذوجلة عذن أمهيذة اجلهذاد 

لشروع يف مناقشة احنرافات حل  الغالة الذهي يرفذع شذعار اجلهذاد  قب  ا
 ولكن الشعار عندهم غر املضمون.

وكما قلت غر مرة  إني ال أحتذدث عذن احنذراف شذخ   وإمنذا سذأحتدث 
عذن احنذذراف مذذنهج وتصذذورات  فالشذذخ  يذذلول وأييت غذذر   واجلماعذذات 

أمذذا إذا اسذذتقام  الذذي يصذذبغها الشذذخ  بصذذبغته ال ينذذا، هبذذا آمذذال كبذذرة 
املذذذذنهج وصذذذذح االعتقذذذذاد  فاجلماعذذذذة علذذذذ  خذذذذر  ويصذذذذع  اخةاقهذذذذا أو 

 احنرافها.
وإين إذ أحذذهر مذذن الطغذذاة الذذهين يعملذذون مذذن أجذذ  إلغذذا  فريضذذة اجلهذذاد 
استجابة ألوامر أسذيادهم مذن اليهذود والنصذار  ومذن حنذا حنذوهم  وأحذهر 

هاد غذر مالئذم لطبيعذة أيضا  من املبتدعني املنارفني الهين يلعمون أن اجل
 -عنذدهم  -العصر  بينما كان مالئما  للعصور السابقة  وال جهاد اليذوم 
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إال جهاد الكلمذة ومقارعذة احلجذة ابحلجذة  وآخذرون مذن هذؤال  املناذرفني 
 يرون أنه ال جهاد غر جهاد الدفع.

إنذذي إذ أحذذهر مذذن هذذؤال  وأوللذذك فذذنني أحذذهر أيضذذا  مذذن الذذهين يرتكبذذون 
ائم وأقذذبح األفعذذال ابسذذم اجلهذذاد فيسذذيلون إى هذذه  الفريضذذة  أبشذذع اجلذذر 

 ويقدمون للناس صورة مشوهة عنها.
وجياهذذدون  -وال يفذذوتي يف هذذها الصذذدد الذذدعا  إلخواننذذا الذذهين جاهذذدوا 

يف ارتذذذرا  وكشذذذمر  والشيشذذذان  وغرهذذذا مذذذن بذذذالد املسذذذلمني   -اليذذذوم 
يف البوسذذذنة  فلذذذم  وأسذذذج  إعجذذذايب ابإلخذذذوة املتطذذذوعني الذذذهين جاهذذذدوا

ينارفوا عن املنهج احلق  وأثبتوا أبهنم قد استفادوا مذن الذدرس األفغذاين  
وانسابوا هبدو  إى بالد الشيشان وغرهذا عنذدما أصذبح وجذودهم حمرجذا  

حنسبهم كهلك وال  -إلخواهنم أه  البوسنة  رحم هللا من استشهد منهم 
 هم ك  خر.  وجل  هللا األحيا  من-نلك  عل  هللا أحدا  

 
*    *   * 
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 (26حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حل  الغالة

 حممد سرور زين العابدين
 

 اشتملت احللقة املاضية عل  الفقرتني اآلتيتني 
 ظروف نشأة هها احلل . -
 أمهية اجلهاد. -

  وتشتم  هه  احللقة عل  الفقرتني اآلتيتني
 قيمة ما يصدر عنهم من فتاو . -
 فتنة إابحة دما  املخالفني. -
 

 قيمة ما يصدر عنهم من فتاو 
 

الهين تبو وا مراكل االفتا  يف  رخينا اإلسالم  علما  أعالم طغذت شذهرة  
كثذذر مذذنهم علذذ  شذذهرة خلفذذا  عصذذورهم  وكذذان مذذن أشذذهرهم  عمذذر بذذن 

ود  وعائشذذذذة أم اخلطذذذذا   وعلذذذذ  بذذذذن أيب طالذذذذ   وعبذذذذد هللا بذذذذن مسذذذذع
املؤمنني  وزيد بن اثبت  وعبذد هللا بذن عبذاس  وعبذد هللا بذن عمذر... مذن 
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الصاابة. وسعيد بن املسي   وعذروة بذن الذلبر  وعطذا  بذن أيب رابح... 
 من التابعني.

مث جذذذا  دور األئمذذذة األربعذذذة  أبذذذو حنيفذذذة النعمذذذان  ومالذذذك  والشذذذافع   
 رخينذذا إال وهلذذا مفتذذون   وأمحذذد ابذذن حنبذذ ... ومذذا مذذن حقبذذة مذذن حقذذ 

حفظت لنا كت  الرجال سر حياهتم  وأهم امليلات الذي امتذازوا هبذا  ومذا 
 قاله احملبون يف الثنا  عليهم  أو ماقاله بعض األقران يف نقدهم وجترحيهم.
لذذيس بذذني هذذؤال  املفتذذني  اهيذذ  نكذذرات  ويكفذذ  أن ي ذذهكر لنذذا اسذذم مذذن 

ال مذذا يكفذذ  لنتبذذني هذذ  كذذان مذذن األمسذذا   حذذىت نسذذتخر  مذذن كتذذ  الرجذذ
 أه  السنة واجلماعة أم من أه  البدع والضاللة؟!.

ومن جهذة أخذر  فهنذاك شذرو، جيذ  أن تتذوفر يف املفذي  ونكتفذ  هاهنذا 
 بهكر ما يتص  منها مبوضوع حبثنا.

العدالة  يقول اإلمام أمحد بن حنب   "أمذا اشذةا، إسذالمه وتكليفذه  - 1
ه خيا عن هللا تعاى حبكمه فاعتا إسذالمه وعدالتذه وعدالته فباإلمجاع  ألن

لتاص  الثقة بقوله  ويبىن عليه كالشهادة والرواية"  وقال أيضا   "العدل 
من استمر عل  فع  الواج  واملندو  والصذد   وتذرك احلذرام واملكذرو  
والكذذذه   مذذذع حفذذذظ مرو تذذذه و انبذذذة الريذذذ  والذذذتهم ولذذذ  نفذذذع ودفذذذع 

ما أيمث بفعله مرة يفسق بفعله ثالاث   وإن كذان كبذرة ضرر... وابجلملة ك  
فمذذرة  وكذذ  مذذا أسذذقط املذذرو ة أسذذقط العدالذذة إذا كثذذر وإن مل يكثذذر مل أيمث 

 . (1)به"

                                                
 .13صفة الفتو  واملفي واملستفي  لإلمام أمحد بن محدان احلراين  املكت  اإلسالم       - (1)
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احللذذم والوقذذار والسذذكينة  قذذال ابذذن قذذيم اجلوزيذذة  "احللذذم زينذذة العلذذم  - 2
وهبذذا   ومجالذذه  وضذذد  الطذذيش والعجلذذة واحلذذدة والتسذذرع وعذذدم الثبذذات؛ 

  وال يستخفه الهين ال يعلمون  وال يقلقه  (2)فاحلليم ال تستفل  الب د وات
أه  الطيش واخلفة واجله   ب  هو وقور اثبذت ذو أانة ميلذك نفسذه عنذد 
ورود أوائ  األمور عليه وال متلكذه أوائلهذا  ومالحظتذه للعواقذ  متنعذه مذن 

 . (3)أن تستخفه دواع  الغض  والشهوة"
مذذام أمحذذد بذذن حنبذذ   "ينبغذذ  للرجذذ  إذا محذذ  نفسذذه العلذذم  قذذال اإل - 3

علذذ  الفتيذذا أن يكذذون عاملذذا  بوجذذو  القذذرآن  عاملذذا  ابألسذذانيد الصذذاياة  
عاملذذا  ابلسذذنن  وإمنذذا جذذا  خذذالف مذذن خذذالف لقلذذة معذذرفتهم مبذذا جذذا  عذذن 

 . (4)النيب صل  هللا عليه وسلم وقلة معرفتهم بصاياها من سقيمها"
قذذيم  "ال جيذذوز للمفذذي أن يعمذذ  مبذذا يشذذا  مذذن التجذذرد  قذذال ابذذن ال - 4

األقوال والوجو  مذن غذر نظذر يف الةجذيح... والجيذوز العمذ  واإلفتذا  يف 
ديذذن هللا ابلتشذذه  والتخذذر وموافقذذة الغذذرض؛ فيطلذذ  القذذول الذذهي يوافذذق 
غرضذذه وغذذرض مذذن حيابيذذه فيعمذذ  بذذه  ويفذذي بذذه  وحيكذذم بذذه  وحيكذذم علذذ  

أفسذذذق الفسذذذو  وأكذذذا الكبذذذائر  وهللا  عذذذدو  ويفتيذذذه بضذذذد   وهذذذها مذذذن
 . (5)املستعان"

                                                
 البدوات  اآلرا  املختلفة. - (2)
   مكتبة الكليات األزهرية.4/200أعالم املوقعني  البن القيم   - (3)
 سابق.   مصدر1/44أعالم املوقعني   - (4)
   مصدر سابق. 4/211أعالم املوقعني   - (5)
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اللهد يف الفتيا  كان أئمذة القذرون املفضذلة يتهيبذون مذن الفتيذا  قذال  - 5
اإلمذذام مالذذك  "مذذذن فقذذه العذذذامل أن يقذذول  ال أعلذذذم"  وقذذال الشذذذعيب  "ال 
أدري نصذذف العلذذم"  وكذذان ابذذن املسذذي  ال يكذذاد يفذذي إال قذذال  اللهذذذم 

 . (6)"سلمي وسلم مي
لناذذاول فيمذذا يلذذ  تطبيذذق هذذه  الشذذرو، علذذ  الغذذالة الذذهين خيوضذذون يف 

 أخطر املسائ  الشرعية وأدقها  ويفتون هبا 
قلنذذا  إن املفتذذني معروفذذون يف مجيذذع حقذذ   رخينذذا اإلسذذالم   وقذذد  - 1

حفظت كت  الرجال ك  ما يتص  هبم من جرح وتعدي   أما املفتون مذن 
ولذذون  ويكنذذون أبمسذذا  أبنذذائهم  وال نذذدري  حذذل  الغذذالة فهذذم نكذذرات  ه

كيذذف تكذذون الشذذهرة لالبذذن مذذع أنذذه قذذد يكذذون طفذذال   وقذذد ال يكذذون لذذه 
 !.وجود ابتدا   فقد يغّرون الكنية إذا انتقلوا من بلد إى بلد آخر؟

وبعضهم قد يعرف ابسم غر امسه الصايح متهرعا  بضذرورات أمنيذة  مذع 
هبذذا تعذذرف عنذذه مذذاال يعرفذذه أقذذر  النذذاس أن اجلهذذات األمنيذذة الذذي يتذذهرع 

إليذذه... ومذذن ذلذذك أهنذذا تعذذرف امسذذه الصذذايح  والكذذىن الذذي يسذذتخدمها  
وتعذذرف الكثذذر عذذن  رخيذذه و رخيذذه مجاعتذذه  وهذذه  حقيقذذة اثبتذذة ال  ذذال 

 إلنكارها  أو التقلي  من شأهنا.
تذذر  هذذ  مذذن املعقذذول أن يكذذون هذذها املفذذي معروفذذا  عنذذد أجهذذلة األمذذن  

هوال  عنذد الذهين يريذد مذنهم أن يسذتمعوا لفتاويذه وأيخذهوا هبذا؟!  ومذن و 
جهذذة أخذذر  فهذذم يفتذذون يف قضذذاا غايذذة يف األمهيذذة والدقذذة  مثذذ  اخلذذرو  

                                                
   مصدر سابق.2/186أعالم املوقعني   - (6)
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بقوة السالح  وقت  األشخا  الهين حيكمون عليهم ابلردة وغر ذلك  
وقد يتبنّي فيما بعذد أن أحذد هذؤال  املفتذني رجذ  أمذن زرعذه الطغذاة داخذ  

 لصف اإلسالم   والشواهد عل  ذلك كثرة!!.ا
كمذذذا أن العلمذذذا  الذذذهين يتبذذذو ون مراكذذذل االفتذذذا  معروفذذذون يف مجيذذذع   - 2

حقذذ  التذذاري   فهذذم كذذهلك معروفذذون يف هذذها العصذذر  ويسذذتطيع طالذذ  
العلذذم الذذهي يتذذابع مذذا يصذذدر مذذن كتذذ  وحماضذذرات أن يذذهكر أبذذرز أمسذذا  

فضذذلهم  ويشذذهد هلذذم الثقذذات هذذؤال  العلمذذا  الذذهين يشذذهد هلذذم علمهذذم و 
الذذهين حييطذذون هبذذم ويعرفذذوهنم حذذق املعرفذذة  وحيذذاول إعذذالم الطغذذاة إبذذراز 
نوعيذذة مذذن الذذهين يلبسذذون العمذذائم والقفذذاطني فمذذا يليذذد ذلذذك النذذاس إال 
ازدرا  هلذذم ونفذذذورا  مذذذنهم  وذلذذذك ألهنذذذم يذذرون ويسذذذمعون ألذذذواان  شذذذىت مذذذن 

 نفاقهم وتللفهم ألوليا  أمورهم.
لعلمذذا  الثقذذات أحذذد مذذن الغذذالة  ألن هذذؤال  الغذذالة قذذد شذذغلوا لذذيس بذذني ا

أنفسهم بقضية الردة واخلرو   وليس عندهم الوقت الكايف لدراسة علوم 
القذذرآن  والتعمذذق يف علذذوم احلذذدي  والفقذذه  ومذذن جهذذة أخذذر  فغذذر وارد 

 -عنذذذدهم  -عنذذذدهم التتلمذذذه علذذذ  أيذذذدي الفضذذذال  مذذذن العلمذذذا  ألهنذذذم 
 طة وأخه العلم عنهم تلكية هلم!.منافقون وعلما  سل

ك  من يعرف القوم ويعاشرهم يعلذم أهنذم أهذ  طذيش وعجلذة وحذدة   - 3
ونذذذل   ويعلذذذم أيضذذذا  أن مذذذذواقفهم متطذذذورة متقلبذذذة ال تعذذذرف الثبذذذذات وال 
االسذذتقرار  ومثذذ  هذذه  الصذذفات تتعذذارض مذذع احللذذم والسذذكينة والوقذذار  

تذوفر يف املفذي  ومذن من الشذرو، الذي جيذ  أن ت -كما مر معنا   -وه  
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ح رمها فقد بطلت فتذوا  ألن احلذدة سذوف تتملكذه إذا نظذر يف قضذية مذن 
 القضاا  ولن يستطيع أمامها احلياد والتجرد يف حكمه.

حمور نشا، حل  الغالة  واألساس الهي يعتمدون عليذه  (1)اخلرو  - 4
يف حتديذذد مذذوقفهم مذذن اآلخذذرين  فمذذن قبذذ  بذذدعتهم وقذذال بقذذوهلم  فقذذد 

اوز القنطرة عندهم  وأصبح من أه  الفرقة الناجية  ومن خالفهم فقذد ج
هلك وأهلك  ولو كان من العلما  العاملني الهين يصدعون بكلمة احلذق 
غر هيابني وال وجلذني  وال ميذنعهم احملذن الذي ينلهلذا الطغذاة هبذم مذن إنكذار 

ابعني املنكذذر  والتمسذذك بطريذذق الذذهين أنعذذم هللا علذذيهم مذذن الصذذاابة والتذذ
 ومن حنا حنوهم.

إن صذذذاح  هذذذه  البدعذذذة ال تقبذذذ  فتذذذوا  ألنذذذه سذذذيفي ابلتشذذذه  والتخذذذر 
وموافقة الغرض  وسوف خيتذار مذن األدلذة مذا وافذق هذوا   ويتاايذ  يف رد 

 . (2)ما خيالفه  "وهها حرام ابتفا  األمة"
إذا كان العلم شذر، مذن شذرو، مذن يتذوى اإلفتذا   فلذيس بذني أهذ   - 5

يسذذتاق أن يقذذال عنذذه أبنذذه عذذامل  وأمثذذال هذذؤال  اجلهلذذة ال جيذذوز الغلذذو مذذن 
هلم اإلفتا  حىت ولو كان ما يقولونه صاياا   قال أمحد بذن حنبذ   "حتذرم 
الفتو  عل  اجلاه  بصوا  اجلوا   لقوله تعاى  }وال تقولذوا ملذا تصذف 
ألسذذذنتكم الكذذذه  هذذذها حذذذالل وهذذذها حذذذرام  لتفذذذةوا علذذذ  هللا الكذذذه ر 

[  وقوله تعاى  }ق  إمنا حرم ريب الفذواحش مذا ظهذر منهذا 117]النا /
                                                

كلمذذا مذذّر ذكذذر كلمذذة اخلذذرو  فيمذذا أكتبذذه عذذن الغذذالة  فنمنذذا أعذذي اخلذذرو  البذذدع   ولذذيس اخلذذرو  الشذذرع  إذا   - (1)
 توفرت شروطه.

 .4/211 هه  عبارة ابن قيم اجلوزية  أنظر أعالم املوقعني  - (2)
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وما بطن  واإلمث والبغ  بغر احلق  وأن تشركوا ابهلل مامل ينلل به سذلطاان   
[  وقذال صذل  هللا عليذه 33وأن تقولوا عل  هللا ماال تعلمونر ]األنعذام/ 

لكذن وسلم  "إن هللا ال يقبض العلذم انتلاعذا  ينتلعذه مذن صذدور الرجذال  و 
يقذذبض العلذذم بقذذبض العلمذذا   فذذنذا مل يبذذق عذذامل اختذذه النذذاس ر سذذا  جهذذاال  

 . (3)فسللوا فأفتوا بغر علم فضلوا وأضلوا"
الر سذذا  اجلهلذذة  واملفتذذون اجلهلذذذة مسذذة مذذن مسذذذات هذذها العصذذر  وهذذذؤال  
اجلهلة ال يتورعون عذن االفتذا  يف كذ  مسذألة تعذرض علذيهم  وهذها الذهي  

األمذذذة  وال جيذذذدون أي غضاضذذذة يف قذذذوهلم  ال كذذذان يتجنبذذذه سذذذلف هذذذه  
أدري... ال أعلم  "سل  الشعيب عذن مسذألة  فقذال  ال أدري  فقيذ  لذه  
أال تسذذتا  مذذن قولذذك  ال أدري وأنذذت فقيذذه أهذذ  العذذرا ؟ فقذذال  لكذذن 

  وقذال جذ   (4)املالئكة مل تستِح حني قالوا  }ال علم لنا إال ما علمتنذار"
يه وسلم  }ق  ما أسألكم عليذه مذن أجذر؛ ومذا من قائ  لنبيه صل  هللا عل
 [.86أان من املتكلفنير ]   

وقذذال ابذذن القذذيم  "وصذذح عذذن ابذذن مسذذعود وابذذن عبذذاس  مذذن أفذذىت النذذاس 
 . (5)بك  ما يسألون عنه فهو  نون"

!!( إذا أفذذىت بكذذ  مذذذا يسذذألونه عنذذه  فكيذذذف إذا كذذان مذذع ذلذذذك  نذذون )
  القطعذذذ  الذذذهي ال يقبذذذ  أيذذذة يعتقذذذد أن مذذذا يفذذذي بذذذه هذذذو احلكذذذم الشذذذرع

                                                
 أخرجه الشيخان. - (3)
 .4/218أعالم املوقعني   - (4)
 .2/185أعالم املوقعني   - (5)
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مراجعة أو اعةاض... ويعتقد أيضا  أن القول املخالف ابط   والقائذ  بذه 
 متهم يف دينه وخلقه؟!.

ومن تناقضات القوم العجيبة أهنم يتادثون ابسذم السذلف  وهذم وحذدهم 
الذذذهين يفهمذذذون أقذذذوال السذذذلف ويسذذذتدلون هبذذذا  ومذذذا مذذذن فتذذذو  هلذذذم إال 

ن والسذذذنة  مث مذذذن أقذذذوال السذذذلف  وتبقذذذ  وتتضذذذمن شذذذواهد مذذذن القذذذرآ
املشكلة عندهم يف إسقا، هه  األدلة عل  واقعة توافق بدعتهم وختذالف 

 مدلوالت هه  األدلة.
إن السلف الهين يكثرون مذن االسذتدالل أبقذواهلم كذانوا يذرون أن أقذواهلم 
صوا  حتتم  اخلطأ  وأقوال خمالفيهم خطأ حيتم  الصوا   ومن مآثرهم 

أن املفي كان يةاجذع عذن خطلذه عنذدما يتبذني لذه ذلذك  بذ  كذان احلميدة 
يستأجر منادا  جيو  شذوارع املدينذة وأحيائهذا ليخذا النذاس أبن فذالان  قذد 
استفي يوم كها وكذها فأخطذأ فيمذا قالذه  مث يطالذ  امل سذتفي ابلعذودة إليذه 

كذها    ليصاح له الفتو  وما كانوا جيةئون عل  قول  أح  هللا كها وحرفم
"وقد هن  النيب صل  هللا عليه وسلم يف احلدي  الصايح أمذر  بريذدة أن 
ينلل عدو  إذا حاصرهم عل  حكم هللا  وقال  )فننك ال تذدري أتصذي  
حكذذذم هللا فذذذيهم أم ال  ولكذذذن أنذذذلهلم علذذذ  حكمذذذك وحكذذذم أصذذذاابك(. 
فتأمذذ  كيذذف فذذر  بذذني حكذذم هللا وحكذذم األمذذر اجملتهذذد  وهنذذ  أن يسذذم  

تهذذدين حكذذم هللا. ومذذن هذذها ملذذا كتذذ  الكاتذذ  بذذني يذذدي أمذذر حكذذم اجمل
املذؤمنني عمذر بذذن اخلطذا  رضذ  هللا عنذذه حكمذا  حكذم بذذه فقذال  هذها مذذا 
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أر  هللا أمذذر املذذؤمنني عمذذر  فقذذال  ال تقذذ  هكذذها  ولكذذن قذذال  هذذها مذذا 
 . (6)رأ  أمر املؤمنني عمر بن اخلطا "

سذذذلف هذذذؤال  الغذذذالة  إن سذذلف أهذذذ  السذذذنة واجلماعذذة قذذذد حكمذذذوا علذذ 
ابالبتذذذداع والتنطذذذع يف الذذذدين... هذذذها وإين لذذذو اكتفيذذذت فيمذذذا أكتبذذذه عذذذن 
حذذذذل  الغذذذذالة هبذذذذه  الفقذذذذرة ]أعذذذذي عذذذذدم صذذذذالحيتهم لالفتذذذذا  وإصذذذذدار 
األحكام الشذرعية[  لكذان ذلذك كافيذا  يف بيذان احنذرافهم  وكشذف بطذالن 

ورة بدعذة أقواهلم وفتاويهم  ولكي سأوضح يف فقرات أخر مليدا  من خطذ
القذذذوم مذذذن أجذذذ  أن تكتمذذذ  الصذذذورة أمذذذام القذذذار    وأكذذذون بذذذهلك قذذذد 

 دحضت أهم الشبهات الي يكثرون من إاثرهتا.
 

 إابحة دما  املخالفني
 

من معجلات النبوة أن رسول هللا صل  هللا عليه وسلم أخا أصاابه عذن 
لفرقة  ظهور فرقة غالية من املسلمني  وبنّي هلم صفات املنتمني إى هه  ا

وما هو الواج  اختاذ  حنوهم عند ظهورهم  وبعد حواي ثالثذة عقذود مذن 
وفاة رسول هللا صل  هللا عليه وسذلم  شذهد املسذلمون ظهذور هذه  الفرقذة 

 ابلكيفية الي وصفها النيب صل  هللا عليه وسلم 
كذذان زيذذد بذذن وهذذ  اجلهذذي يف اجلذذيش الذذهين كذذانوا مذذع الذذهين سذذاروا إى 

علذ   ا أيهذا النذذاس إين مسعذت رسذول هللا صذل  هللا عليذذه  اخلذوار   فقذال

                                                
 .1/39أعالم املوقعني   - (6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 401 

وسذذذلم يقذذذول  "سذذذيخر  قذذذوم يف آخذذذر اللمذذذان حذذذداث  األسذذذنان  سذذذفها  
األحذذالم  يقولذذون مذذن قذذول خذذر الايذذة  يقذذر ون القذذرآن  الجيذذاوز إميذذاهنم 
حنذذذذاجرهم  ميرقذذذذون مذذذذن الذذذذدين كمذذذذا ميذذذذر  السذذذذهم مذذذذن الرميذذذذة  فأينمذذذذا 

ن يف قذذذذتلهم أجذذذذرا  ملذذذذن قذذذذتلهم عنذذذذد هللا يذذذذوم ليقيتمذذذذوهم فذذذذاقتلوهم  فذذذذن
 .(1)القيامة"

ويف حذذذدي  آخذذذر  قذذذال صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم عذذذن هذذذه  الفرقذذذة  "... 
يقتلون أه  اإلسذالم  ويذدعون أهذ  األواثن  لذلن أدركذتهم ألقتلذنهم قتذ  

 . (2)عاد"
 ومن معاين ومدلوالت ههين احلديثني ما يل  

 . (3)يكاوا حىت يعرفوا احلقحداث  األسنان  أي شبا  مل  - 1
سذذذذفها  األحذذذذالم  األحذذذذالم  العقذذذذول  والسذذذذفه  اخلفذذذذة يف العقذذذذ   - 2

 واجله .
يكثذذرون مذذن تذذالوة القذذرآن  ويسذذتدلون آباتذذه يف كذذ  قذذول يقولونذذه    - 3

كمذذا يسذذتدلون ابألحاديذذ  النبويذذة  ويذذّدعون أهنذذم وحذذدهم محلذذة املذذنهج 
علمذا  األمذة  وال يسذلم مذنهم  احلق  ويكفرون ويفسقون كبذار األئمذة مذن

 حىت الصاابة والتابعون .

                                                
 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. - (1)
 جل  من حدي  أخرجه البخاري ومسلم. - (2)
 .10/82جامع األصول يف أحادي  الرسول  البن األثر  اجللري   - (3)
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يقتلذذذون أهذذذ  اإلسذذذالم  ويذذذدعون أهذذذ  األواثن  كذذذهلك كذذذانوا  أمذذذا  - 4
خلفهذذذم مذذذن غذذذالة عصذذذران  فيقتلذذذون أهذذذ  اإلسذذذالم وأهذذذ  األواثن  ورمبذذذا 

 شغلوا أتباعهم بقتال أه  اإلسالم  ومهادنة أه  األواثن.
"  اخلطذذذذا  هنذذذذا لذذذذوي األمذذذذر وقذذذذادة "فأينمذذذذا لقيتمذذذذوهم فذذذذاقتلوهم - 5

اجليذذذوال وقذذذد جيذذذد املسذذذلمون أنفسذذذهم يف موقذذذف حذذذر  ال يذذذدرون مذذذاذا 
يفعلون  فخروجا  من احلرة واخلالف جا  الن  بقتذاهلم  ومثذ  هذها قذول 

 رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  "للن أدركتهم ألقتلنهم قت  عاد".
يف اخلذذوار  وأهذذ  البذذدع   وقذذال شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة  "الفذذر  الثذذاين

أهنذذذذم يكفذذذذرون ابلذذذذهن  والسذذذذيلات  ويةتذذذذ  علذذذذ  تكفذذذذرهم ابلذذذذهنو  
استاالل دما  املسلمني وأمواهلم  وأن دار اإلسالم دار كفر ودارهم ه  
دار اإلميذذان  وكذذهلك يقذذول مجهذذور الرافضذذة  ومجهذذور املعتللذذة واجلهميذذة  

 . (4)ومتكلميهم" وطائفة من غالة املنتسبة إى أه  احلدي  والفقه
"وقذذذال أبذذذو قالبذذذة  مذذذذا ابتذذذدع رجذذذ  بدعذذذذة إال اسذذذتا  السذذذيف. وقذذذذال 

 . (5)السختياين  إن اخلوار  اختلفوا يف االسم  واجتمعوا عل  السيف"
تعذذذذالوا نسذذذذقط هذذذذه  األوصذذذذاف علذذذذ  اجلماعذذذذة اإلسذذذذالمية املسذذذذلاة يف 

 اجللائر  وه  فرقة من فر  حل  الغالة 
ة غذذر آمنذذة بسذذب  احلذذواجل الذذي يقيموهنذذا أصذذبات الطرقذذات العامذذ - 1

فجأة ومن غر سابق إنهار  مث يدققون يف هذوات الركذا   فهذها يقتلونذه 

                                                
 .19/73الفتاو   ابن تيمية   - (4)
 .46 - 1/44الدارم   اب  اتباع السنة   - (5)
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وذاك يقتلونه ألنه مذن الشذبا  الذهين مل ينصذاعوا  (6)ألنه من العسكريني 
ألوامر كانت قد أصدرهتا قيادة هها احلل   ورمبا مل يسذمع الضذااا هبذا  

يشاع عن هذه  اجلماعذة غذر صذايح  وهذها مذن قبيذ  أو رمبا ظنوا أن ما 
حسذذن ظذذن املسذذلم أبخيذذه املسذذلم. وأخذذاين مذذن يعذذيش يف ظذذ  هذذه  احملنذذة 

  تقذذدموا مذذن الركذذا  مذذرة اثنيذذة   (7)أهنذذم إذا مل جيذذدوا مذذن يسذذتاق القتذذ 
 وقالوا هلم  أليس بينكم من نتقر  إى هللا بقتله.

دحم هبا الناس حبجة قت  دورية يفّجرون قنابلهم يف األسوا  الي يل  - 2
مذذذن دورات رجذذذال األمذذذن  وال يبذذذالون ابلضذذذااا مذذذن األطفذذذال والنسذذذا  
والشيوخ ألهنم سياشرون عل  نياهتم ]هكها أفىت قذادة احلذل   وهكذها 

 فهموا بعض فتاو  العلما  السابقني[.
مل يسذذلم الذذدعاة وال اجلماعذذات مذذن جذذرائمهم  وإلذذيكم مذذا كنذذت قذذد  - 3

حواي عام كام   "لقد قتلوا أحذد املسذؤولني يف مجاعذة إسذالمية  قلته قب 
ختذذالفهم وتنقذذد أعمذذاهلم  والقتيذذ  رمحذذه هللا مذذن الذذهين يشذذهد النذذاس هلذذم 
ابخلذذر واالسذذتقامة  وقتلذذوا أيضذذا  مسذذؤولني يف وزارة الشذذؤون الدينيذذة  مذذع 
 أهنم ليسوا من الهين ميلكذون حذق إصذدار القذرارات يف هذه  الذوزارة  كمذا

 . (8)قتلوا عددا  من أعضا  اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ"
                                                

يكذذاد ال خيلذذو بيذذت يف اجللائذذر وغرهذذا مذذن عسذذكري  وبيذذنهم رجذذال صذذاحلون ال عالقذذة هلذذم أبفكذذار وتصذذورات  - (6)
التجنيذد اإلجبذاري  قادة اجليش وقادة قوات األمن  كما أن بينهم من يعم  كجندي سيق إى اجليش مرغمذا   ونظذام

 معروف يف بالدان.
 كان ذلك يف البداية  وبعد إصدار عدد من الفتاو  الكثرة  مل يعد عند القوم من ال يستاق القت .  - (7)
قلذذت ذلذذك يف حماضذذرة عنواهنذذا )اإلرهذذا  داخذذ  الصذذف اإلسذذالم (  ونشذذرت هذذه  احملاضذذرة يف  لذذة السذذنة   - (8)

 هذ. 1416العدد الصادر يف ربيع الثاين 
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كانت جرائمهم يف أوسا، الدعاة قليلة وحتتا  إى تثبت  وكنا نتهم نظام 
"اجلنذذذذراالت" عنذذذذدما يبلغنذذذذا نبذذذذأ مقتذذذذ  داعيذذذذة  ألننذذذذا مل نعهذذذذد مثذذذذ  هذذذذها 

غر أن بيذاانت الغذالة كانذت تضذعنا  (9)االستهتار بدما  املؤمنني من قب  
احلقيقذذة املذذرة  وكذذأن الذذهين يصذذدرون هذذه  البيذذاانت حريصذذني علذذ  أمذذام 

تائذة الطغذاة ممذذا ينسذ  إلذذيهم... وهكذها فقذذد توالذت بيذذاانت الغذالة الذذي 
 تؤكد ولوغهم يف دما  الدعاة.

أصدرت اجلماعة املسلاة بياان  إبهدار دم قيادة اإلنقاذ يف اخلذار    - 4
د القذذادر صذذاراوي يف فرنسذذا وبذذدأوا تنفيذذه مضذذمون هذذها البيذذان بقتذذ  عبذذ

 ]وهو عضو يف قيادة اخلار [.
( حتذذذذت عنذذذوان  )بيذذذان يف قتذذذال جذذذذيش 40أصذذذدروا البيذذذان رقذذذم ) - 5

اإلنقذاذ(  وكذذان ممذذا جذذا  فيذذه  "ولقذد علمذذت اجلماعذذة اإلسذذالمية املسذذلاة 
عل  أن تقات  هه  الطائفة الضالة املضذلة  وتعتقذد أنذه مذن جذنس اجلهذاد 

دينذذه وتطهذذر منهاجذذه ألن هذذؤال  قذذد اجتمذذع فذذيهم  يف سذذبي  هللا ونصذذرة
 أمران  الدعوة إى البدع يف الدين  وتفريق مجاعة املسلمني".

وجذذا  يف البيذذان أيضذذا   "فذذنن جذذيش اإلنقذذاذ طائفذذة مبتدعذذة بدعذذة كفريذذة 
 ابختاذهم الدميقراطية واالنتخاابت الشركية وسيلة هلم يدعون إليها".

يس جديذذذدا  علذذذ  جبهذذذة اإلنقذذذاذ  فمنذذذه قلذذذت  مذذذا أمسذذذو  بدعذذذة كفريذذذة لذذذ
أتسيسها حتدثت عن املغالبة عن طريق االنتخذاابت النيابيذة  وكذهلك فذنن 
لقا ات قادة اإلنقاذ مع املسؤولني اجللائذريني وزعمذا  األحذلا  مل تبذدأ يف 

                                                
 أعي  مل نعهد مث  هها االستهتار يف العصر احلاضر ويف بلد عريب. - (9)
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روما  فلماذا سكت الغالة طوال هه  املدة  مث جا ت هه  الفتذو  الذي 
هذذ؟!  وهذ  هنذاك جهذات اخةقذت  1416ن شذعبا 13تقطر إجراما  يف  

هذه  اجلماعذة ودفعتهذذا إى هذها املنللذق اخلطذذر ]وهذها مذا يؤكذذد  كثذر مذذن 
 املهتمني ابملسألة اجللائرية[ 

 وأيتيك ابألخبار من مل تلود  ستبدي لك األام ما كنت جاهال  
( منعطفذذذذذا  مأسذذذذذاوا  يف السذذذذذاحة اجللائريذذذذذة  40لقذذذذذد كذذذذذان البيذذذذذان رقذذذذذم )

مواقذذع اجلذذيش اإلسذذالم  لإلنقذذاذ هذذدفا  خلنذذاجر الغذذالة  الذذهين   وأصذذبات
كذذذانوا ال يذذذدخرون وسذذذعا  يف قتذذذ  كذذذ  مذذذن يسذذذتطيعون الوصذذذول إليذذذه مذذذن 

 أعضا  هه  اجلماعة.
قذذذاد أمذذذر حذذذل  الغذذذالة اجللائذذذري ]زيتذذذوين[  انقذذذالاب  دمذذذوا  داخذذذ   - 6

عذن مجيذع اجلذلأرة[  -حلبه  انته  يف إبعاد خصومه ]اجلماعة اإلسذالمية 
مراكل القيادة بعد أن أوقع فيهم مهحبة يعجل خيال األدي  العبقذري عذن 
وصذف بشذذاعتها  واحنطذذا، أخذذال  الذهين نفذذّهوها  وال أظذذن أن مفذذردات 
الكلمذذات العربيذذة سذذوف تسذذعفه ليختذذار منهذذا اللفذذظ الذذهي يليذذق هبذذؤال  

 القتلة الهين مل يعرف العطف سبيال  إى قلوهبم.
 هذها احلذل  يف صذدد تايذر  لعذدم نشذر هذها اخلذا قال مصدر مسؤول يف

يف وقتذذه  "إن أمذذرا  املنذذاطق وعرفذذا  السذذراا مل يكونذذوا علذذ  علذذم بذذهلك  
وهذذذذها يذذذذدخ  يف اب  التوريذذذذة واسذذذذتخدام املعذذذذاريض الذذذذي جيذذذذوز لدمذذذذر 
استعماهلا سياسة  وقد أتذت ملارهذا... وهذه  الطريقذة ملعاجلذة األمذر كانذت 

 كانوا يعيشوهنا".راجعة للظروف الي  
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وأنكذذر هذذها املصذذدر املسذذؤول "االدعذذا  الذذهي يذذردد  املرجفذذون ]أي قتذذ  
مذن أفذذراد تنظذذيم مجاعذة السذذعيد نيامذذا [  وأضذاف قذذائال   إن هذذها مذذن  46

الكه  احملض  ولو فعلنذا ذلذك لقلنذا   وأننذا ال نقذوم بعمذ  حذىت نعرضذه 
 وج ". عل  الكتا  والسنة  وال نقول إال ما يرض  املوى عل

 !.أرأيتم استهتار الغالة ووقاحتهم؟
إن قتذذ  هذذؤال  الذذدعاة عمذذ  يتقربذذون بذذه إى هللا  فكذذ  فعذذ  مذذن أفعذذاهلم 
يعرضونه عل  الكتذا  والسذنة  وال شذ   عنذدهم مذن غذر دليذ  شذرع   
ولك  يتصور قذار   هذه  األسذطر هذول هذه  اجملذلرة البذد وأن يعلذم أهنذم 

رغذذم تذذوفر األسذذلاة الناريذذة  وأن عذذدد  يقتلذذون خصذذومهم ذحبذذا  ابلسذذكني
هذذذه  الوجبذذذة وحذذذدها سذذذت وأربعذذذون  وحنذذذن نصذذذدقهم يف قذذذوهلم  إهنذذذم مل 
يكونوا نياما   وكيف ينام من حياكمذه مثذ  هذها األمذر وأعوانذه... سذباان 

 الهي خلق البشر  وأودع يف بعضهم قلواب  أقس  من احلجارة.
 األيدي  وكذ  يذر  كيذف إني طاملا تصورت هؤال  الضااا وهم مكتويف

يهبح إخوانه  وك  يبصر الدما  وهذ  تتذدفق مذن أجسذاد هذؤال  الذدعاة  
 وك  ينتظر حىت يص  السفاح إى عنقه.

ال أدري مذذذاذا يفعذذذ  هذذذؤال  الغذذذالة ابملسذذذلمني لذذذو حكمذذذوا اجللائذذذر  وكذذذم 
مصنعا  عمالقا  سيفتاون لصناعة السكاكني واخلناجر والسذيوف... ومذن 

 يسلم منهم؟!. ذا الهي سوف
يف بيذذذاهنم الذذذهي أمسذذذو   )الصذذذواعق احلارقذذذة يف بيذذذان حكذذذم اجلذذذلأرة  - 7

هذ اعةفذوا أن الذدكتور عبذد الوهذا   15/8/1416املارقة( الصادر يف  
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اجللأرة[  وقدم هلم  -لعمارة تاأ من مجاعته السابقة ]اجلماعة اإلسالمية 
الذي حفروهذا لقيذادة  أهم ما زعمذو  أدلذة قذد اعتمذدوا عليهذا يف األخاديذد

هذذذه  اجلماعذذذذة  واعةفذذذذوا أيضذذذذا  بصذذذذاة توبتذذذه... رغذذذذم ذلذذذذك كلذذذذه فقذذذذد 
 ذحبو !!.

]وال تنسذذوا أن الذذدلي  الشذذرع  دائمذذا  معهذذم  وعملهذذم كلذذه صذذايح  وال 
 ال فيه ألي اجتهاد خمالف[... لكذنهم مذن شذدة ورعهذم )!!( يعتذهرون 

ريط "فيذذذذديو"  ألهنذذذذم اضذذذذطروا خذذذذالل التاقيذذذذق معذذذذه إى تصذذذذوير  يف شذذذذ
 والتصوير حرام  وإليكم ما قالو  ابحلرف الواحد 

"... ولقذد سذذجلنا معذه شذذريطا  مسعيذا  وبصذذرا   وإننذا نعتقذذد حرمذة التصذذوير 
بك  أنواعه  وعدم جواز استعماله لددلة الصاياة املستفيضذة يف ذلذك 
منها قولذه صذل  هللا عليذه وسذلم  ]إن الذهين يصذنعون هذه  الصذور أيتذون 

القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم[ متفذق عليذه عذن عبذد هللا بذن عمذر   يوم
ولقذذد بّينذذا يف الشذذريط األسذذبا  الذذي اضذذطرتنا إى ذلذذك  نسذذأل هللا عذذل 
وج  أن يتو  علينا ويتجاوز عنا إن أخطأان يف اجتهادان  إنه هذو الغفذور 

 الرحيم".
هنم غر خاضع قلت  قت  التائ  الهي يةمحون عليه  ويعتاونه من إخوا

لالجتهاد  ألنه ال اجتهذاد مذع الذن   أمذا التصذوير فهذو املشذكلة الكبذرة 
الذذذي تسذذذتاق التوبذذذة واالسذذذتغفار إن كذذذانوا قذذذد أخطذذذأوا يف اجتهذذذادهم... 

 وهها الهي فعله اخلوار  من قب  
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قال ابن كثذر  "إن اخلذوار  قذد عذاثوا يف األرض فسذادا   وسذفكوا الذدما  
الوا احملذذارم  وكذذان مذذن مجلذذة مذذن قتلذذو  عبذذد هللا بذذن وقطعذذوا السذذب  واسذذت

خبا  صاح  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  أسرو  وامرأته معذه وهذ  
حام  فقالوا  من أنت؟! قال  أان عبد هللا بذن خبذا  صذاح  رسذول هللا 
صل  هللا عليه وسلم وإنكم قد روعتموين  فقالوا  ال أبس عليك  حذدثنا 

قذال  مسعذت أيب يقذول  مسعذت رسذول هللا صذل  هللا ما مسعت من أبيك  ف
عليه وسلم يقول  )ستكون فتنة القاعد فيها خر من القائم  والقائم خر 
من املاش   واملاشذ  خذر مذن السذاع ( فاقتذادو  بيذد   فبينمذا هذو يسذر 
معهذذم إذ لقذذ  بعضذذهم خنليذذرا  لذذبعض أهذذ  الهمذذة  فضذذربه بعضذذهم فشذذق 

علذذذت هذذذها وهذذذو لذذذهم ؟! فذذذهه  إى ذلذذذك جلذذذد   فقذذذال لذذذه آخذذذر  مل ف
الذذذهم  فاسذذذتاله وأرضذذذا   وبينمذذذا هذذذو معهذذذم إذ سذذذقطت متذذذرة مذذذن خنلذذذة 
فأخذذذهها أحذذذدهم فألقاهذذذا يف فمذذذه  فقذذذال لذذذه آخذذذر  بغذذذر إذن وال ملذذذن؟! 
فألقاها ذاك من فمه  ومع هها قدموا عبد هللا بن خبا  وذحبو   وجا وا 

تتقون هللا  فهحبوها وبقذروا بطنهذا إى امرأته  فقالت  إين امرأة حبل   أال 
 .(1)عن ولدها"

إهنذذم خذذوار  هذذها العصذذر  وإن تذذدثروا بذذداثر السذذلفية  فذذالعاة ابألفعذذال  
 وليست ابألمسا .

اسذذذتمعت إى حماكمذذذة الذذذدكتور عبذذذد الوهذذذا  لعمذذذارة رمحذذذه هللا مذذذن  - 8
الذذهي أشذذاروا  -السذذمع  والبصذذري  -خذذالل مشذذاهديت لشذذريط الفيذذديو 

                                                
 .5/82  و ري  الطاي  البن جرير الطاي  7/288البداية والنهاية  البن كثر   (1)
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ا   وأول ما لفت نظري أني رأيت رجال  تبدو علذ  حميذا  عالمذات إليه آنف
  وكذذان يتذذوخ  الدقذذة يف  -وال أزكذذ  علذذ  هللا أحذذدا   -الصذذالح والتقذذو  
 ك  كلمة يقوهلا.

الثاين  هه  فيمذا أظذن املذرة األوى الذي حتذاكم مجاعذة إسذالمية غذر ممكنذة 
  نطذا  واسذع غذر داعية مذن الذدعاة  مث تقذوم بتوزيذع شذريط احملاكمذة علذ
 مبالية مبا سيقال عنهم وعن اإلسالميني بشك  عام.

الثالذذ   كذذان املذذتهم يقذذول مذذا تريذذد  هذذه  اجلماعذذة  ومذذن املفذذةض أنذذه قذذد 
سبق إعداد هها الشريط حماوالت كثرة رافقها التعهي  بنوعيذه اجلسذدي 

من والنفس   وهها غر مستغر  ألن املتهم كان منهكا  مهعورا  خائفا   و 
 جهة أخر  فنن الهين يقتلون ابلسكني ال يتورعون عن التعهي .

الرابع  مل يظهر القاض  العتيد يف الشريط  وكان يسأل ويعلذق مذن خلذف 
 الستار  وإذا كان ذلك بسب  الصورة فال أق  من أن يهكر امسه.

اخلذذامس  مل أجذذد  فيمذذا قالذذه األخ رمحذذه هللا مذذا يذذدعو إى ضذذربه ابليذذد أو 
 فضال  عن قتله ابلسكني.ابلعصا 

السذذادس  طذذوال فذذةة مشذذاهديت للشذذريط كنذذت وبقيذذة اإلخذذوة الذذهين رأوا 
ومسعذذذوا هذذذها املشذذذهد احملذذذلن نتسذذذا ل  يف أي مكذذذان مذذذن جسذذذد  غذذذرزوا 

 سكاكينهم وأسكتوا هها الصوت اخلر؟!.
ومذذاذا كذذان يضذذرهم وهذذم الذذهين شذذهدوا لذذه ابلصذذد  لذذو أبقذذو  سذذجينا  أو  

 ضاهم؟! الوي  هلم من مشهد يوم عظيم!!.كلفو  مبعاجلة مر 
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قذذال صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  "لذذلوال الذذدنيا أهذذون علذذ  هللا مذذن قتذذ  رجذذ  
 . (2)مسلم"

وعن ابن عمر قذال  صذعد رسذول هللا صذل  هللا عليذه وسذلم املنذا فنذاد  
بصذذذوت رفيذذذع قذذذال  "ا معشذذذر مذذذن أسذذذلم بلسذذذانه  ومل يفذذذض اإلميذذذان إى 

 وال تعذذروهم وال تتبعذذوا عذذوراهتم  فننذذه مذذن تتبذذع قلبذذه  ال تذذؤذوا املسذذلمني
عذذورة أخيذذه املسذذلم تتبذذع هللا عورتذذه  ومذذن تتبذذع هللا عورتذذه يفضذذاه ولذذو يف 

 جوف رحله".
قذذال ونظذذر ابذذن عمذذر يومذذا  إى البيذذت أو إى الكعبذذة فقذذال  مذذا أعظمذذك 

 . (3)وأعظم حرمتك  واملؤمن أعظم حرمة عند هللا منك"

                                                
أخرجه النسائ  والةمهي  وقذال الةمذهي  وقذد روي موقوفذا  عليذه  وهذو أصذح  وهذو حذدي  حسذن  جذامع  - (2)

 .10/208  األصول
 .2118  احلدي  رقم   2/200صايح الةمهي   - (3)
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 (27لقة حنو كيان جديد )احل
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حل  الغالة

 حممد سرور بن انيف زين العابدين
 

  (1)نصياي للجماعة اإلسالمية
 

ال ت هكر  النهضة اإلسالمية احلديثة يف اجللائر إال وي هكر معها اسذم الشذي  
قالل  ويف حممد سعيد رمحه هللا  ألنه كان أحد مؤسسذيها  يف عهذد االسذت

أجذذذوا  سياسذذذية خانقذذذة تنكذذذر فيهذذذا العسذذذكريون لعقيذذذدة أمذذذتهم  وفرضذذذوا 
املبذذادئ االشذذةاكية العلمانيذذة علذذ  شذذع  اجللائذذر الذذهي قذذاوم االسذذتعمار 
الفرنس  دفاعا  عن هويته اإلسالمية  وما كان يدور خبلذد أبنائذه اجملاهذدين 

 بادئ الفرنسية.أبهنم سوف يستبدلون مبادئ العلمانية واالشةاكية ابمل
يف هذذه  الظذذروف العصذذيبة الذذي كذذان العمذذ  اإلسذذالم  فيهذذا غرمذذا  ولذذيس 
غنمذذذا   هنذذذض الشذذذي  حممذذذد سذذذعيد عنذذذدما كذذذان طالبذذذا  يف جامعذذذة اجللائذذذر 
بواجذذذ  الذذذدعوة إى هللا  مث اسذذذتق  مذذذع  موعذذذة مذذذن إخوانذذذه يف مجاعذذذة 

مالذك بذن  أمسوها "اجلماعة اإلسذالمية"  متيذلت عذن غرهذا بتأثرهذا أبفكذار

                                                
حرصت عل  ذكر االسم الهي اختارته اجلماعة لنفسها  وجتنبت تعريفهم ابسم "اجللأرة"  وهذو االسذم الذهي  - (1)

 أطلقه غرهم عليهم.
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نذذذذيب رمحذذذذه هللا  واهتمامهذذذذا ابلذذذذةاث اجللائذذذذري  ورفضذذذذها االنضذذذذمام إى 
 مجاعات إسالمية خار  اجللائر.

عارضت اجلماعة اإلسالمية فكرة قيذام حذل  إسذالم   وقذد عذاف الشذي  
حممد سعيد عن هه  املعارضذة يف كلمتذه الذي ألقاهذا يف االجتمذاع احلاشذد 

  الذواد  فقوبلذذت معارضذته ابسذذتنكار الذهي عقذذد يف مسذجد السذذنة يف اب
وسذذخط أنصذذار مشذذروع اجلبهذذة اإلسذذالمية لإلنقذذاذ  ورد عليذذه بعضذذهم ردا  

 شديدا  أد  إى ش ٍ  من توتر األجوا  يف هها االجتماع الكبر.
حصذذلت جبهذذة اإلنقذذاذ علذذ  تذذرخي  مذذن الدولذذة بسذذرعة مل تكذذن متوقعذذة  

إاهذذا  وقذذدمت نفسذذها كبذذدي  ومل تعبذذأ ابعةاضذذات املخذذالفني هلذذا ونقذذدهم 
إسذالم  حلالذذة التشذذرذم يف الصذذف اإلسذالم   فاستبشذذر النذذاس هبذذا خذذرا   
وانضذذم إليهذذا مجهذذور املسذذتقلني مذذن الذذدعاة ومذذن الذذهين كذذانوا يعملذذون يف 
مجاعات إسالمية لكنهم سلموا من التنافس املهموم بني هه  اجلماعذات  

هذة اإلنقذاذ ملذات األلذوف وخالل فذةة زمنيذة قصذرة بلذغ عذدد أعضذا  جب
 وهها حبد ذاته مشكلة.

سارت األمور خبالف ما كانت ترا  وتتوقعه اجلماعات اإلسالمية  فجبهذة 
اإلنقذذذاذ أصذذذبات حذذذذدي  النذذذاس داخذذذ  اجللائذذذذر وخارجهذذذا  وفوزهذذذذا يف 
االنتخذذذاابت الوالئيذذذة والبلديذذذة مهذذذد الطريذذذق أمامهذذذا للفذذذوز ابالنتخذذذاابت 

ن"  مث لتذوي احلكذم  وأصذبح النذاس متفقذني علذ  التشريعية العامذة "الاملذا
أن اجللائذذذذر قذذذذد ختلذذذذت عذذذذن احلكذذذذم العسذذذذكري االسذذذذتبدادي وارتضذذذذت 
الدميقراطيذذة الغربيذذة نظامذذا   وهلذذها فقذذد حصذذلت مجاعتذذان إسذذالميتان علذذ  
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ترخي  بتأسيس حلبني  اجلماعة األوى مسته النهضة  والثانية مسته حركذة 
 اجملتمع اإلسالم  )محاس(.

ا اجلماعة اإلسالمية  فقد غّرت موقفهذا مذن جبهذة اإلنقذاذ  وحذ  الذود أم
حمذذ  التنذذافر واالخذذتالف  وقبيذذ  اعتقذذال الشذذيخني  مذذدين وبلاذذا   مبذذدة 
قصذرة أعلذذن السذذعيد و موعذذة مذن إخوانذذه انضذذمامهم إى جبهذذة اإلنقذذاذ  
وهذذذذها االنضذذذذمام يعذذذذي حذذذذّ  مجذذذذاعتهم السذذذذابقة  ألن قذذذذادة اإلنقذذذذاذ ال 

ملن ينضم إليهم ابلعم  يف مجاعذة أخذر . ومذن جهذة اثلثذة فننذه  يسماون
 مل يصرح أحد من أعضا  هه  اجلماعة ابستمرار التنظيم السابق.

كثر من اجللائريني شككوا بسالمة مقاصد اجلماعة اإلسذالمية  وكذان ممذا 
قالو   لقد دأبت هه  اجلماعة عل  حماوالت التسل  إى األنشطة العامذة 

توائها وامتالك انصذية قرارهذا  وكذانوا ابألمذس سذببا  مهمذا  مذن من أج  اح
أسذذبا  فشذذ  مشذذروع رابطذذة الذذدعوة اإلسذذالمية ألن اجلماعذذات األخذذر   
كانذت تعذرف قذدرهتم الفائقذة علذ  اسذتغالل الشذي  أمحذد سذانون رئذذيس 
هذذه  الرابطذذة  وانتهذذوا إى القذذول  إن انضذذمامهم إى جبهذذة اإلنقذذاذ لذذيس 

خبطهذذا  وإمنذذا يهذذدفون مذذن ورا  ذلذذك إى اهليمنذذة عليهذذا  انبعذذا  مذذن قناعذذة
والوصذول إى قيادهتذذا  وسذيبق  تنظذذيمهم اخلذا  قائمذذا  وإن تظذاهروا بغذذر 
ذلذذذك... وكذذذان هنذذذاك رأي آخذذذر فيذذذه كثذذذر مذذذن حسذذذن الظذذذن  ابجلماعذذذة 

 اإلسالمية وقرارها املتخه.
مذذذرت األحذذذداث بسذذذرعة مثذذذرة بعذذذد اعتقذذذال الشذذذيخني  مذذذدين وبلاذذذا   
وإخواهنمذذا مذذن قذذادة اإلنقذذاذ  فلقذذد بذذرز اسذذم السذذعيد كنذذاطق رمسذذ  ابسذذم 
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جبهذذة اإلنقذذاذ  وجنذذح عذذدد غذذر قليذذ  مذذن أعضذذا  اجلماعذذة اإلسذذالمية يف 
االنتخاابت التشريعية العامة  وما كانوا لينجاوا لوال انضمامهم لإلنقذاذ  
  مث تولذذت "خليذذة األزمذذة" قيذذادة األنقذذاذ  وبعذذد قتذذ  وتشذذريد بعذذض أعضذذا

هه  اخللية أصبح حممد سعيد وإخوانه من أعضا  اجلماعة اإلسالمية هذم 
قذذادة اإلنقذذاذ  وكذذان معهذذم عبذذد الذذرزا  رجذذام رمحذذه هللا  ومل تكذذن أفكذذار  

 متعارضة مع أفكارهم  ولهلك كان من السه  احتوا  .
بذذدأ أهذذ  اإلنقذذاذ يشذذعرون هبيمنذذة اجلماعذذة اإلسذذالمية علذذ  قذذرارهم  ومذذن 

ذلذذك أنذذه يتعذذهر علذذ  غذذر إخذذوان السذذعيد االتصذذال خبليذذة األمثلذذة علذذ  
األزمة  وهؤال  ينقلون لبقيذة الكذوادر املسذؤولة قذرارات اخلليذة  فذنذا قذال 
قائ   ما تقولونه خمالف ملا نعرفه عذن قيذادة اجلبهذة ومواقفهذا  أو إذا قذال 
آخر  لقد سل  الشيخان عن املسألة الفالنية  فكذان جواهبمذا ينذاقض مذا 

ه مذذنكم  كذذان جذذواهبم يف احلذذالني  خليذذة األزمذذة هذذ  املرجذذع الوحيذذد نسذذمع
 جلبهة اإلنقاذ  والشيخان يف السجن  وليس من حقهما إصدار قرارات.

ومذذذن جهذذذة أخذذذر  فذذذنن بعذذذض املسذذذؤولني يف اإلنقذذذاذ  بذذذدأوا يشذذذعرون أن 
هذذذؤال  الذذذهين يشذذذاركوهنم املسذذذؤولية مذذذن إخذذذوان السذذذعيد يقومذذذون بذذذدور 

لون اسذذذتمالة بعذذذض أعضذذذا  اإلنقذذذاذ لتبقذذذ  األصذذذوات مذذذلدو   فهذذذم حيذذذاو 
املعارضذذذة هلذذذم قليلذذذة ومكبوتذذذة  ومذذذن جهذذذة أخذذذر  فهنذذذاك قيذذذادة أخذذذر  
للجماعذذذذة اإلسذذذذالمية تضذذذذم الذذذذهين يف اإلنقذذذذاذ مذذذذنهم والذذذذهين مل ينضذذذذموا 
لإلنقاذ ابتدا . وعن هه  القيادة تصدر مجيع القرارات  وه  الي تتص  

مذذع كذذ  هذذه  االعتبذذارات فذذنن بعذذض أهذذ   خبليذذة األزمذذة كمذذا قلذذت آنفذذا  
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اإلنقذذاذ ابلغذذوا يف حسذذن الظذذن  وكذذانوا يقللذذون مذذن شذذأن هذذه  املخذذاوف  
 وخيشون من تفجر خالف داخ  اجلبهة.

مث جا ت مفاجأة املفاجآت  عنذدما أعلذن السذعيد وإخوانذه أعضذا  خليذة 
سذلاة  األزمة انضمام اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ إى اجلماعة اإلسذالمية امل

واعتبذذذار كذذذ  مذذذن الشذذذيخني  مذذذدين وبلاذذذا  عضذذذوين يف  لذذذس شذذذور  
 اجلماعة املسلاة!!.

كيف حدث هها؟!  كنت أظن للوهلة األوى أن السعيد وقذع يف أسذرهم 
فذذأجاو  علذذ  إصذذدار هذذها القذذرار  لكذذن شذذريط الكاسذذيت الذذهي وزعتذذه 

 -يد فيذه اجلماعة املسلاة مل يدع  اال  ملث  هذه  الظنذون  فقذد بذدا السذع
متفائال  ومتامسا  هلها القرار. ومذن مث فذنن إخوانذه يف  -من خالل كلمته 

اخلذذار  أخذذهوا يشذذككون مبواقذذف املعارضذذني ألن ظذذروف اجللائذذر تتطلذذ  
 اختاذ هه  اخلطوة  وأه  اجللائر أدر  بشعاهبا!!.

هذذها القذذرار الذذهي اختهتذذه خليذذة األزمذذة مل يذذةك  ذذاال  ألحذذد داخذذ  اإلنقذذاذ 
 ير موقف السعيد وإخوانه العتبارات كثرة لتا 

منهذذذا  أن اإلسذذذالميني يف اجللائذذذر يعلمذذذون اسذذذتاالة التقذذذا  أفكذذذار مجاعذذذة 
 السعيد مع أفكار اجلماعة اإلسالمية املسلاة.

ومنها  أن خليذة األزمذة كمذا يذدل عليهذا امسهذا لذيس مذن حقهذا اختذاذ مثذ  
 هها القرار.

فيمذا بعذد  -ه  املسألة  ون ق  عنهمذا ومنها  أنه مل يستشر الشيخان يف ه
 استنكارمها ملا أحدثته خلية األزمة. -
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كنت يف  لس يضم  عددا  من املتعاطفني مع جبهة اإلنقاذ عنذدما بلغذي 
 -هها النبأ  وكذان ممذا قلتذه للاضذور  ستسذمعون غذدا  نبذأ مقتذ  السذعيد 

مقتذ  الرجذ   كما مسعتم اليذوم هذها النبذأ  وعنذدما أذيذع خذا  -وهللا أعلم 
رمحه هللا ذكرين اإلخوة مبا كنت قد قلتذه هلذم  وكنذت قذد نسذيته  ومل أكذن 
 ازفذذا  فيمذذا توقعتذذه فاجلماعذذة املسذذلاة تعذذرف حقيقذذة هذذه  اجلماعذذة الذذي 
انضمت إليها  وستكون حهرة غاية احلهر يف التعامذ  معهذا  ولذن تسذمح 

بلغذذة احلديذذد بتكذذرار مذذا فعلذذو  مذذع جبهذذة اإلنقذذاذ  وسذذوف تتعامذذ  معهذذم 
 والنار ألهنا ال تفهم غر هه  اللغة  وهكها فقد جيي عل  املر  اجتهاد .
وأخرا  وصلت خناجر وسكاكني اجملرمني احملةفني إى رقذا  الشذي  حممذد 
سذذذعيد و موعذذذة مذذذن كبذذذار إخوانذذذه الذذذهين مناذذذوهم حذذذق التاذذذدث ابسذذذم 

أمضذوها معهذم اجلماعات اإلسالمية املوحدة  وسذكتوا خذالل الفذةة الذي 
عذذن اجملذذازر املنكذذرة الذذي ارتكبوهذذا حبذذق الذذدعاة وغذذرهم  كمذذا سذذكتوا عذذن 

 فتاويهم الشاذة.
رحم هللا الشي  حممد سعيد وإخوانه  فلقذد كانذت خسذارة اجللائذر بقذتلهم  
كبذذرة  ومذذا مذذن منصذذف يتجاهذذ  دورهذذم الذذدعوي يف املسذذاجد والنذذوادي 

أعدا  اإلسالم ومذع ذلذك كلذه  العامة واخلاصة  وال يستفيد من قتلهم إال
فقذذذذد كنذذذذت أنتظذذذذر أن يعيذذذذد إخذذذذوان السذذذذعيد بعذذذذد هذذذذه  املصذذذذيبة النظذذذذر 
أبساليبهم امللتوية  ويعةفون بعقم سياسة التسل  إى اهليلات واجلماعذات 
اإلسذذالمية بقصذذد احتوائهذذا  ولكذذنهم مذذن املؤسذذف هربذذوا إى اإلمذذام )كمذذا 

شذذذكلة كلهذذذا يف قيذذذادة يقذذذول السياسذذذيون(  وكتذذذ  بعضذذذهم يقذذذول  إن امل
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زيتذذوين  وليسذذت يف اجلماعذذة املسذذلاة  وإذا تغذذرت هذذه  القيذذادة فسذذوف 
 تستقيم أمور اجلماعة.

ا قوم  إن املشكلة يف القيادة والقاعدة واملنهج  واإلدارة  وهاهو زيتوين 
 قد رح  فه  تغرت اجلماعة؟!.

 وكيفذذا   ولعذذ  إن األخبذذار املتذذواترة تشذذر إى أن اجلذذرائم قذذد تلايذذدت كمذذا  
خليفتذذذه أراد أن يذذذةحم النذذذاس علذذذ  زيتذذذوين مذذذهكرا  النذذذاس مبذذذا يذذذروي عذذذن 

 احلجا  وابنه من بعد .
 إن املعلومات املتوفرة لدي متكني من قول اآليت 

هنذذذاك فلذذذة كبذذذرة مذذذن اجلماعذذذة اإلسذذذالمية كانذذذت قذذذد انضذذذمت إى جبهذذذة 
وثيقة رومذا  اإلنقاذ  وأصبات تتادث ابمسها عن اختيار الشع   وعن 

ونشط هؤال  يف إقامة اتصذاالت مذع اهليلذات واملؤسسذات الغربيذة الرمسيذة 
 منها وغر الرمسية.

وقسذذذم مذذذن الفلذذذة السذذذابقة اختذذذهت مذذذا مسذذذ  بقذذذرار الوحذذذدة مذذذع اجلماعذذذة 
املسلاة  وراحت هتاجم الدميقراطيذة واالنتخذاابت الاملانيذة  وادعذت أهنذا  

اإلنقذذاذ  وعنذذدما ارتكبذذت اجلماعذذة كانذذت خمطلذذة يف مسذذرهتا السذذابقة مذذع 
املسذذلاة اجملذذذلرة املعروفذذذة أصذذذدر إخذذذوان السذذذعيد بيذذذاانت يتاذذذدثون فيهذذذا 
ابسم  موعات مسذلاة أخذر  تنذدد ابجلماعذة املسذلاة كمذا تنذدد وذيش 

 اإلنقاذ وتدعو إى بدي  جديد!!.
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هنذذاك فلذذة مذذن اجلماعذذة اإلسذذالمية هلذذا عالقذذات ود وتعذذاون مذذع الرافضذذة 
 والعر   وليس هلم مث  هه  العالقات أو أق  منها مذع الذدعاة اإليرانيني

 واجلماعات السلفية.
وهناك أفراد من اجلماعة اإلسالمية يقذدمون أنفسذهم للعلمذا  والذدعاة يف 
 اجلليرة العربية عل  أهنم ممثلو االجتا  السلف  يف جبهة اإلنقاذ اجللائرية.

إطذذار اجلماعذذة اإلسذذالمية  وجذذدير ابلذذهكر أن هذذه  الفلذذات كلهذذا تعمذذ  يف 
 وتتلق  أوامرها من قيادة واحدة  وقد تقوم الفلة الواحدة بعدة أدوار.

إنذذذي أنصذذذح هذذذؤال  اإلخذذذوة ابالسذذذتفادة مذذذن أخطذذذائهم  وتقذذذومي جتذذذارهبم  
واحذذذةام عقذذذول غذذذرهم  والوضذذذوح والصذذذراحة والصذذذد  يف تعذذذاملهم مذذذع 

راوغذذذة  فللنذذذاس الذذذدعاة واجلماعذذذات  واحلذذذهر كذذذ  احلذذذهر مذذذن الكيذذذد وامل
 عقول  وعندهم ذكا .

 
 موقف حل  الغالة من العلما  والدعاة واجلماعات

 
لن يعرف القرا  موقف حل  الغالة من العلمذا  والذدعاة واجلماعذات إال 
إذا عرضذذنا منذذاذ  مذذن أقذذواهلم فذذيهم  وقبذذ  عذذرض هذذه  النمذذاذ  ال بذذد ي 

 لفاش والسفاهة.من االعتهار ألني مضطر لالستدالل مبقاطع مليلة اب
  قذذالوا عذذن األزهذذر  وهذذو أكذذا مؤسسذذة يف مذذوقفهم مذذن العلمذذا  -أوال  

العامل اإلسالم  لتخريج العلما  والدعاة  "أمذا الضذربة األخطذر مذن ذلذك 
الذهي  1966لسذنة  103فه  قذانون تطذوير األزهذر  وهذو القذانون رقذم 
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  القبياذذة دمذذرف األزهذذر حذذىت أصذذبانا ال نذذر  مذذن األزهذذر إال هذذه  الوجذذو 
أمثال النمر والشعراوي والغلاي وجاد احلق وغذرهم مذن األجيذال احلديثذة 
من دكاترة األزهر املتفرجنني أمثال األمحدي أبو النذور ومذن علذ  شذاكلته. 
وقانون تطذوير األزهذر املشذؤوم سذل  أوقذاف األزهذر  وهذ  مذورد  املذاي  

ادتذذه الثانيذة علذذ  أن وابلتذاي سذلبه كذذ  اسذتقالليته حذذىت نذ  القذانون يف م
 .(1)األزهر هيلة  بعة لرائسة اجلمهورية"

وقالوا عن شي  األزهر السابق جاد احلق عل  جاد احلق رمحه هللا  "وأمذا 
الذذذدجال األكذذذا شذذذي  اجلذذذامع األزهذذذر جذذذاد احلذذذق فقذذذد انل منصذذذبه هذذذها 
مكافأة له عل  فتوا  إبهدار دم اإلخوة اجملاهذدين الذهين نفذهوا حكذم هللا 

أنذذور السذذادات  فذذتم ترقيذذة جذذاد احلذذق مذذن منصذذ  املفذذي إى منصذذ   يف
وزيذر األوقذذاف إى منصذذ  شذذي  األزهذذر. كذ  هذذها خذذالل األشذذهر الثالثذذة 

  وقذد قذال القاضذ  اجملذرم مسذر فاضذ  إنذه اعتمذد 1982األوى من عذام 
يف قذذرار  إبعذذدام هذذؤال  اإلخذذوة علذذ  مذذا قالذذه املفذذي جذذاد احلذذق يف حقهذذم 

(  فال ينبغ  للمجاهدين أن ينسذوا 25/3/1982ة األخبار )انظر جريد
 . (2)أثرهم من هؤال  اللاندقة الهين يستالون دما  اجملاهدين"

وعن الشي  حممد الغلاي رمحه هللا قالوا  "أما حممذد الغذلاي ومذا أدراك مذا 
الغلاي؟ فادث وال حر  بدأ الغلاي حياته شااب  اثئرا  انته  به احلال كمذا 

ن حذذذها   يف أقذذذدام الطغذذذاة يلبسذذذونه اليذذذوم يف اجللائذذذر وغذذذدا  يف مصذذذر تذذذرو 

                                                
 من سلسلة نشرات مجاعة اجلهاد يف مصر. 4النشرة رقم  - (1)
 هاد يف مصر.سلسلة نشرات مجاعة اجل - (2)
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يتوصلون به إى مآرهبم. ويف ك  أحواله مل يفارقه بطر احلق وغمذط النذاس 
 . (3)ومها عالمتا الكا"

وقالوا عنه يف موضع آخر  "والغلاي أيها اإلخوة ينكذر معلومذا  مذن الذدين 
هذذذها حكمذذذه معلذذذوم ألهذذذ  ابلضذذذرورة وهذذذو جهذذذاد الطلذذذ   ومنكذذذر مثذذذ  

 . (4)اإلميان"
وقالوا عن الشي  يوسف القرضذاوي  "أمذا يوسذف القرضذاوي الذهي كذان 
يذذدس أفكذذار  ابسذذتايا  يف كتبذذه مثذذ  حتميذذة احلذذ  اإلسذذالم  والصذذاوة 
اإلسالمية بني اجلمود والتطرف حياول أن يهذاجم الشذبا  املسذلم اجملاهذد 

إى أن دعذا داعذ  احلكومذة  وينشر روح االستخها  والتخذاذل علذ  تسذة
وصرخ صارخها أن أغيثوان وضغط عليهم زك  بذدر ضذغطة فلذم ميلذك إال 

 . (5)طاعة األمر"
ويبذدو أن مذرور الوقذذت علذيهم يليذذدهم حذدة وتشذنجا   فبعذذد مذرور حذذواي 
عقذذد مذذن الذذلمن قذذال قذذائلهم يف وصذذف الشذذي  يوسذذف القرضذذاوي  "هذذها 

ية األم  شذذذي  السذذذو   صذذذاح  الكذذذها  املذذذأفون  فقيذذذه احلركذذذة اإلسذذذالم
العمامذذذة والقفطذذذان أعذذذي الذذذدكتور األزهذذذري يوسذذذف القرضذذذاوي أمذذذا آن 
للنذذاس أن يعرفذذوا حقيقتذذه ويكشذذفوا ابطلذذه. هذذها شذذي  حيتذذا  إى  لذذدات 
لكشذف خبذ  طويتذه  وسذو  عقلذه وعلمذه  وهذو ممذن يسذتاق أن يعذرض 

طذذذذ  بتفصذذذذي  لذذذذيعلم النذذذذاس مقذذذذدار شذذذذر  يف إسذذذذباغ الشذذذذرعية علذذذذ  البا
                                                

 املصدر السابق. - (3)
 املصدر السابق. - (4)
 املصدر السابق. - (5)
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  ومما أخه  هها الكات  عل  الشي  القرضاوي تللفه ألوليذا   (6)والشر"
أمور  )كما ادع (  ومن األمثلة عل  ذلك موقفه من زارة رئيس الوزرا  

 اإلسرائيل  لقطر.
ومثذذ  هذذه  االهتامذذات والشذذتائم الذذي تصذذ  حذذد الرمذذ  ابللندقذذة والتكفذذر 

طني  وينسا  هها املصذطلح يرمون هبا مجيع العلما  ألهنم علما  للسال
علذذذ  مجيذذذع مذذذن يتذذذوى أعمذذذاال  يف وزارات األوقذذذاف والذذذدعوة والشذذذؤون 
اإلسذذالمية ابتذذدا  ابملفذذي وانتهذذا  أبئمذذة املسذذاجد وخطبائهذذا  ومذذن األمثلذذة 
علذذذ  ذلذذذك أن بعضذذذهم يكفذذذر الشذذذي  عبذذذد العليذذذل بذذذن ابز مفذذذي اجلليذذذرة 

ولكذن هذها الذبعض يرميذه  العربية  وبعضهم اآلخر يقول  ال أكفذر  تورعذا  
 بك  ماهو أق  من الكفر.

ومشذذكلتهم مذذع هذذؤال  العلمذذا  أن النذذاس يسذذتفتوهنم  وحيضذذرون خطذذبهم 
ودروسهم  وعندما تعرض عليهم أقوال وفتاو  حل  الغالة يدحضذوهنا  
ويبينون بطالهنا  والناس يستمعون إليهم  وخاصذة ألهذ  الصذالح والذورع 

ضذذذون يف أعراضذذذهم  وينهشذذذون حلذذذومهم  مذذذنهم  ولذذذهلك فذذذنن الغذذذالة خيو 
وحيصذذون أخطذذا هم  ويصذذبح التشذذذنيع علذذيهم مذذادة جيةوهنذذا يف نذذذواديهم 

 ونشراهتم.

                                                
 ورد يف نشرة األنصار الي كانت تصدر يف لندن. - (6)

ومما يقتض  التنويه أن مجاعة اجلهاد يف مصر غر اجلماعة اإلسالمية يف البلد نفسه  فاجلماعذة اإلسذالمية لذيس فيهذا 
لذذبعض العذاملني فيهذا ردودا  طيبذة علذ  تنطعذات الغذذالة يف عذدد مذن األمذور  منهذا  قتذذ   مثذ  هذها الغلذو  وقذد قذرأت

 النسا   والهرية  ومنها  السرقة الي مسوها غنيمة  ومنها  موقفهم من اجلماعات اإلسالمية.
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قلذذذة مذذذن العلمذذذا  ال حيبذذذوهنم  ولكذذذنهم ال يسذذذتطيعون التشذذذهر هبذذذم ألهنذذذم 
ليسذذذوا مذذذن علمذذذا  السذذذلطة  وعلذذذ  نقذذذيض ذلذذذك فالسذذذلطات ختشذذذاهم 

هلذذم بسذذو  فلسذذوف يذذنفض وتضذذطهدهم وتنكذذ  هبذذم  وإهنذذم لذذو تعرضذذوا 
عنهم كثر من أنصارهم الهين يقدرون هذؤال  العلمذا  ويقذرأون ويسذمعون  
ك  ما يصدر عنهم من كتاابت وأشرطة  هله  األسبا  فذنن قذادة حذل  
الغالة يستخدمون التقيذة حنذو هذؤال  العلمذا   وقذد يومهذون أتبذاعهم أبهنذم 

اض علذذيهم وهنذذش وهذذم كيذذان واحذذد  مث ينتظذذرون الوقذذت املناسذذ  لالنقذذ
 أعراضهم  والبد هلم من التدر  يف ذلك.

  اهتمذذذوا مؤسذذذس هذذذه  مذذذوقفهم مذذذن مجاعذذذة اإلخذذذوان املسذذذلمني -اثنيذذذا  
اجلماعذذذة الشذذذي  حسذذذن البنذذذا رمحذذذه هللا ابلتالعذذذ  يف ديذذذن هللا  انظذذذر إى 

 قوهلم 
"ومن العا البليغة أن حسن البنا كان قد عقد املذؤمتر الرابذع جلماعتذه مذن 

بايعة هها امللذك الكذافر الذهي حيكذم بغذر مذا أنذلل هللا  وسذرف البنذا أج  م
عشرين ألفا  من أتباعه يف ميدان رمسيس إى ميدان عابدين يهتفون حبياة 
هها امللك  فكان جلا  البنذا أن سذلط هللا عليذه هذها امللذك فقتلذه  وهذها 

 . (1)ه"جلا  ك  من يتالع  بدين هللا  ومن أعان ظاملا  سلطه هللا علي
ونقلوا عن حممد حامد أبو النصر رمحه هللا املرشد الرابع جلماعة اإلخذوان 
املسذلمني  أنذذه ال يذر  مانعذذا  مذذن وجذود حذذل  شذيوع  أو علمذذاين يف ظذذ  

                                                
 .4  5   7مجاعة اجلهاد املصرية  النشرات   - (1)
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احلكذذذم اإلسذذذالم  ألن هذذذها مذذذا تقضذذذ  بذذذه الدميقراطيذذذة  مث قذذذالوا يف الذذذرد 
 عليه 

نذذه إنكذذار ملعلذذوم "إن هذذها الكذذالم يف شذذق وديذذن اإلسذذالم يف شذذق آخذذر  أل
مذذن الذذدين ابلضذذرورة أال وهذذو وجذذو  إقامذذة حذذد الذذردة علذذ  الشذذيوع   
والعلمذذذذاين  فكيذذذذف يسذذذذمح هلذذذذم اإلسذذذذالم حبذذذذل  لنشذذذذر اإلحلذذذذاد يف دار 
اإلسذذذذالم  إن كالمذذذذه هذذذذها هذذذذو حمذذذذض العلمانيذذذذة  فلينتبذذذذه هلذذذذها الشذذذذبا  

   ومبثذذ  هذذه  االهتامذذات الذذي تبلذذغ حذذد التكفذذر (2)املخذذدوع ابإلخذذوان"
املخذذر  مذذن امللذذة  اهتمذذوا املرشذذدين الثذذاين والثالذذ  رمحهمذذا هللا  مث قذذالوا 

 متوجهني خبطاهبم إى عامة اإلخوان املسلمني 
"مذن كذان مذنكم جذاهال  أو ملبسذا  عليذذه  فقذد جذا   احلذق يف هذه  النشذذرة 
وغرهذذا مذذن نشذذراتنا  وظهذذر لذذه ضذذالل قذذادة اإلخذذوان  }ومذذن يعذذ  هللا 

[  وقذذد قامذذت احلجذذة 36 مبينذذا ر ]األحذذلا   ورسذذوله فقذذد ضذذ  ضذذالال  
عليذذه هبذذها  وال عذذهر لذذه بعذذد اليذذوم يف عذذدم مفارقذذة أهذذ  الليذذغ والضذذالل  

 . (3)والقيام مبا أوجبه هللا تعاى من جهاد احلكام الطواغيت املرتدين"
ويف موضع آخر قالوا معلقني عل  مفاوضات ملعومة جرت بني احلكومذة 

 املصرية واإلخوان 
رت  عل  املفاوضات أن حتول اإلخذوان إى عمذال  للاكومذة الكذافرة "وت

يسذذبغون الشذذرعية علذذ  حكمهذذا ودميقراطيتهذذا  وينكذذرون علذذ  مذذن ينذذادي 

                                                
 املصدر السابق. - (2)
 املصدر السابق. - (3)
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وهادهم  وحتول اإلخوان إى طابور خامس ميل  جسد احلركذة اإلسذالمية 
 . (4)مبصر  ويصي  احلركة ابلتخدير والشل "

يف احلذذدي  عذذن املخذذالفني  فهذذو هنذذا  أمذذا حمذذرر األنصذذار فلذذه أسذذلو  مميذذل
 يهكر امسا  من أمسا  اإلخوان املسلمني املشهورة  مث يقول معرفا  به 

"إخواين كها  أشر  وهو أجه  من أن يعامذ  معاملذة العقذال  البذاحثني  
فلذذيس يف كتبذذه ومقاالتذذه سذذو  صذذف احلذذروف بغبذذا  ال يلاقذذه فيذذه أحذذد  

مذذن اإلخذذوان املسذذلمني  بذذ  هذذو وهذذو معلذذوم لذذد  القاصذذ  والذذداين أنذذه 
 إخواين حمة ".

ويضذذذذيف قذذذذائال    "وأان أقذذذذول هذذذذها الكذذذذالم وأان أحذذذذس بواجذذذذ  القذذذذول 
والتاذذذذهير  إذ أن حتذذذذهير املسذذذذلمني مذذذذن قطذذذذاع الطذذذذر  واللصذذذذو  أمذذذذر 
واجذذذ   ومذذذن مل يفهمذذذه فلرجذذذع إى كتذذذ  السذذذلف الصذذذاع وعبذذذاراهتم يف 

ليقذذول  أهذذها هذذو الباذذ  تقيذذيم الرجذذال  ولذذهلك ال أيتيذذي نصذذف عاقذذ  
العلمذ ؟ أو   أهكذذها تعذذاي األفكذذار  فذاجلوا   الباذذ  العلمذذ  ومعاجلذذة 
األفكار يكون ملن ملذك شذيلا  مذن العلذم  أو ملذن عنذد  شذ   مذن الفكذر  
وأمذذا أمثذذال هذذها الرقيذذع..." مث مضذذ  يذذهكر ألفاظذذا  ومصذذطلاات يف شذذتم 

اجلهذاد املصذرية. مث  هها الداعيذة وغذر  جتعلنذا نذةحم علذ  أسذلو  مجاعذة
 . (5)جا  بعد ذلك من هو أشد وأطغ 

 
 

                                                
 املصدر السابق. - (4)
 مث  الليتوين واللوابري. - (5)
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  هامجذذت مجاعذذة اجلهذذاد املصذذرية مذذوقفهم مذذن اجلماعذذات األخذذر  -اثلثذذا  
اإلخذذوان املسذذذلمني  مث انتقلذذت إى احلذذذدي  عذذن مجاعذذذة مصذذرية سذذذلفية  

 فقالت 
"... جنذذد طائفذذة أخذذر  مل تقذذع فيمذذا وقعذذت فيذذه الطائفذذة األوى  فعصذذمها 

تعاى من مذواالة الطواغيذت وأتييذدهم  وهذها أمذر طيذ "  ولكذن هذ   هللا
سلمت هه  الطائفة من ألسنة القوم ومذن سذهامهم رغذم إشذارهتم هلذم أبن 
هللا عصذذذمهم مذذذن مذذذواالة الطواغيذذذت وأتييذذذدهم!!  ال  مل يسذذذلموا  ولذذذن 

 يسلموا  وهاهو الكات  النارير يتادث بلسان مجاعته قائال  
س الوقذذذذت قعذذذذدوا عذذذذن جهذذذذاد هذذذذؤال  الطواغيذذذذت  "... ولكذذذذنهم يف نفذذذذ

وتذذهرعوا بذذهرائع واهيذذة ال تذذدخ  األذن فضذذال  عذذن العقذذ   وقذذد تذذهرعوا 
ابلعلذذم والةبيذذة وتركذذوا األصذذ  الذذهي إن ضذذاع ضذذاع كذذ  شذذ    أال وهذذو 
اجلهذذاد  ألن الطواغيذذت لذذو اسذذتمروا فلذذن يكذذون هنذذاك علذذم ولذذن يكذذون 

هم اجلاهليذة  والذي جتذد هلذا بذدال  مذن هناك تربية  اللهذم إال ثقذافتهم وتذربيت
 . (6)البو  ألفا  يف اإلذاعة املسموعة واملرئية واجلرائد أبنواعها املختلفة"

سذباان هللا!! إن هذذه  الطائفذذة الذذي تعرضذت لنقذذد مجاعذذة اجلهذذاد املصذذرية 
وذلذك اثبذت  -سلفية   وليست متهمة عندهم ابالنتما  إى حل  الذوالة 

بذذذدو أهنذذذم كذذذانوا أمذذذام ضذذذغط مجاعذذذة اجلهذذذاد علذذذيهم   وي-بشذذذهادهتم هلذذذم 
                                                

رسالة القتذال يف مصذر  ومسذألة التميذل  بذني املسذلمني والكذافرين  مذن رسذائ  حركذة اجلهذاد اإلسذالم  مبصذر   - (6)
 إعداد أيب إساا .
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مضذذذطرين إى بيذذذان مذذذوقفهم مذذذن مسذذذألة قتذذذال احلكذذذام يف مصذذذر  وهلذذذها 
وهذ  الذي ترفذع  -املوقف أسذبا  وجيهذة  أمذا كذان بوسذع مجاعذة اجلهذاد 

الباذذذذ  عذذذذن إمكانيذذذذة التعذذذذاون يف اجملذذذذالني  العلمذذذذ   -الرايذذذذة السذذذذلفية 
 هذ  موضذع اتفذا  بذني اجلمذاعتني  مث والةبوي وغر ذلك من األمور الي

تؤجذذ  املسذذذائ  املختلذذذف عليهذذذا إى مرحلذذذة أخذذذر ؟!  وبذذذدال  مذذذن ذلذذذك  
يشذذتد الكاتذذ  علذذيهم  فيذذتهمهم ابملراوغذذة واللذذف والذذدوران  مث يضذذيف 

 قائال  
"أمذذذا إذا قلذذذتم إن اجلهذذذاد لذذذيس واجبذذذا  يف هذذذها الوقذذذت ألي ظذذذرف مذذذن 

ا  إال أن تظهر  فقد ابنذت حقيقذتكم الظروف  قلنا  هللا أكا  أبت العور 
 . (7)وظهر أمركم"

وبعذذد أن ظهذذرت العذذورا  فننذذه ال  ذذال لاللتقذذا  وال للاذذوار أو التفذذاهم  
 وهها هو موقفهم من خمتلف اجلماعات اإلسالمية األخر .

  موقف بعضهم من بعض -رابعا  
 يعتقد الغالة أن قتال احلكام فرض عني  قال صاح  العمدة 

هؤال  احلكذام املرتذدين وأعذواهنم فذرض عذني علذ  كذ  مسذلم مذن "وجهاد 
 . (8)غر ذوي األعهار الشرعية"

مث خيطو مؤلف الكتذا  خطذوة أخذر  فيقذرر أبن اشذتغال اجلماعذات بغذر 
 اجلهاد خيانة 

                                                
 املصدر السابق. - (7)
 قادر بن عبد العليل.كتا  العمدة يف إعداد العدة للجهاد يف سبي  هللا  ملؤلفه  عبد ال  - (8)
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"كما أننا نر  أن شغ  املسلمني أبي أمر سذو  اجلهذاد يف سذبي  هللا  يف 
اجلماعذذات اإلسذذالمية  هذذو خيانذذة هلل كمذذا تفعلذذه كثذذر مذذن   -هذذها اللمذذان 

 . (9)ولرسوله صل  هللا عليه وسلم  وخيانة هلها الدين وتضييع له"
وإذا كذذذان اشذذذتغال الذذذدعاة واجلماعذذذات بغذذذر اجلهذذذاد خيانذذذة  فهذذذ  يسذذذلم 
هذذؤال  الذذدعاة وهذذه  اجلماعذذات مذذن شذذرورهم إذا كذذانوا مذذن العذذاملني يف 

يقولذون بقذوهلم ال يسذذلمون   ميذادين اجلهذاد وحذدها؟!. حذىت هذؤال  الذهين
 يقول صاح  العمدة 

ال أبس بتعذذددها إال إذا أضذذرت  (1)"واجلماعذذات الذذي ال تشذذتغ  ابجلهذذاد
ببعضها البعض  أما اجلماعذات الذي تشذتغ  ابجلهذاد فياذرم تعذددها  ألن 

. وبعذذد  (2)اجلهذاد ال يقذذوم إال ابلشذوكة والقذذوة  والتعذذدد يذهه  ابلشذذوكة"
ال جتيذل التعذدد  يذر  وجذو  انضذمام اجلماعذة اجلديذدة ذكر  لددلذة الذي 

إى اجلماعة القدمية إذا كانت  اهذدة وعلذ  املذنهج احلذق  "وال يذدخ  يف 
 . (3)هها اجلماعات املتالعبة بشرع هللا"

وهكها فنن مؤلذف كتذا  العمذدة يضذع  موعذة مذن األمذور الذي يسذميها 
 ا حقائق  وك  حقيقة ال بد وأن تتص  ابلي تليه

احلقيقذذة األوى  قتذذال احلكذذام اليذذوم فذذرض عذذني علذذ  كذذ  مسذذلم مذذن غذذر 
 ذوي األعهار الشرعية.

                                                
 املصدر السابق. - (9)
إذا كان اشتغال بعض اجلماعات بغر اجلهاد خيانة هلل ولرسوله صل  هللا عليه وسذلم  وخيانذة للذدين وتضذييع  - (1)

 له كما قرر قب  قلي   فكيف يقرر هنا جواز تعدد هه  اجلماعات؟!.
   ملؤلفه  عبد القادر بن عبد العليل.كتا   العمدة يف إعداد العدة للجهاد يف سبي  هللا  - (2)
 املصدر السابق. - (3)
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احلقيقة الثانية  االشتغال بغذر اجلهذاد خيانذة  وأول مذا تعنيذه هذه  احلقيقذة 
إسذذقا، الشذذرعية عذذن العلمذذا  والذذدعاة واجلماعذذات ألهنذذم يشذذتغلون بغذذر 

طيذ  مرافذق احليذاة مذن زراعذذة اجلهذاد حسذ  تفسذر القذوم  وتعذي أيضذا  تع
 وصناعة وجتارة وغر ذلك.

احلقيقة الثالثة  ال جيوز تعدد مجاعذات اجلهذاد  ولكنذه مل يضذع حذال  شذافيا  
هله  املشكلة  فهو من جهة يقذول بوجذو  االنضذمام ألول مجاعذة  ومذن 
جهذذة أخذذر  يشذذة، أن تكذذون اجلماعذذة القدميذذة علذذ  املذذنهج احلذذق  وهذذها 

أة أليذة مجاعذة يف عذدم انضذمامها للجماعذة األوى  مث الشر، سذيكون تكذ
يصذذذبح فهذذذم املذذذنهج احلذذذق وتفسذذذر  مذذذادة خلالفذذذات شذذذائكة ال حتسذذذم إال 

 ابلسالح.
هه  احلقائق الي قررها صذاح  العمذدة كانذت األرضذية الذي بنذت عليهذا 

سوا  علم بهلك املؤلذف  -اجلماعة اإلسالمية املسلاة يف اجللائر غلوها 
  فقد بدأت جرائمهذا بقتذ  الذدعاة الذهين ال يذرون رأيهذم يف  -م أم مل يعل

[ والذهي أمسذو   40قتال النظام  مث تطور موقفهم فأصدروا البيان رقذم ]
"بيان يف قتال جيش اإلنقاذ"  ألنذه ال جيذوز تعذدد مجاعذات اجلهذاد  وبعذد 
صذذدور هذذها البيذذان أصذذبات معسذذكرات جذذيش اإلنقذذاذ هذذدفا  هلجمذذاهتم 

عذذن فظذذائع ال حصذذر هلذذا  وكذذان اإلخذذوة يف اإلنقذذاذ حذذائرين ال الذذي تسذذفر 
يدرون ماذا يفعلون  ألهنم مل يصعدوا اجلبال من أج  قتال أمثذال هذؤال   
وبعذذد قتذذال جذذيش اإلنقذذاذ جذذا  دور الذذهين يقذذاتلون يف صذذفوفهم كالشذذي  
حممد سعيد وعشرات من إخوانذه  مث تذواى القتذ  والذهبح  فلذم يعذد أحذد 
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ني آمنا   وبني حني وآخر كانوا يصدرون البياانت الي يؤكذدون من اجللائري
 فيها أهنم اجلماعة ذات الشوكة الي ال جيوز اخلرو  عليها.

وهذذها الذذهي شذذهدته السذذاحة اجللائريذذة كذذان تطبيقذذا  عمليذذا  لقواعذذد قّعذذدها 
شيوخهم خار  حدود اجللائر  وهو قاب  للتصدير إى بلدان أخر   ولذو  

ود مسذذلح يف فلسذذطني احملتلذذة لرفضذذوا االنضذذمام ملنظمذذة كذذان هلذذؤال  وجذذ
محاس الفلسذطينية  ولذن يقبلذوا بعذد ذلذك التعذاون والتنسذيق معهذا  ألهنذم 
سرفعون شعار فساد املنهج  وقس ذلك عل  غذر محذاس مذن املنظمذات 

 اجلهادية يف أي بلد من بلدان العامل اإلسالم  .
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 (28حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حل  الغالة

 حممد سرور بن انيف زين العابدين
 

 مناقشة أقواهلم 
 
ال ننكذذر أن بعذذض مذذا اسذذتدلوا بذذه صذذايح  لكذذن هذذها الذذبعض رغذذم  - 1

 قلته وضعو  يف غر إطار  الصايح وندل  عل  ذلك ابملثالني اآلتيني 
الصذادر  103ل  أن قذانون تطذوير األزهذر رقذم ]املثال األول  نوافقهم ع

[ من أخطر الضرابت الي وجهت إى األزهر  ولكذن علمذا  1961عام 
وبشذذك  خذذا  الذذهين ذكذذروا أمسذذا هم  كذذالنمر  والشذذعراوي   -األزهذذر 

ال عالقة هلم إبصدار هذها القذانون  ومل يستشذاروا  -والغلاي  وجاد احلق 
ك الشي  أمحد حسذن البذاقوري يقذول يف فيه  ب  إن وزير األوقاف حينها

مهكراته  إنه مسع خا إلغا  احملاكم الشرعية مذن إذاعذة القذاهرة بينمذا كذان 
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يقوم بذلارة رمسيذة لذدردن  ومذن جهذة أخذر   فذنن فسذاد القذانون ال يعذي 
 فساد علما  األزهر  وال جيوز إطال  القول يف ذلك.

عندما كان مفتيذا  ملصذر  كانذت املثال الثاين  صايح قوهلم  إن جاد احلق 
له مواقف سيلة  ومن أبرزها ظلمه الشنيع لإلخوة الهين قتلذوا السذادات 
رمحهم هللا  ولكن مواقفه يف سي عمر  األخرة عندما كذان شذيخا  لدزهذر 
الأبس هبذذا  ومذذن هذذه املواقذذف  مسذذألة الذذراب  واعةاضذذاته املتكذذررة كشذذي  

الذذذهين يذذذدعمهم النظذذذام  وهذذذه   لدزهذذذر علذذذ  بعذذذض مواقذذذف العلمذذذانيني
االعةاضذذات حتولذذت إى مشذذكلة بينذذه وبذذني املفذذي السذذابق سذذيد طنطذذاوي 
الهين كان ينفه ك  مذا تطلبذه منذه السذلطة  فلعذ  هللا يغفذر جلذاد احلذق مبذا 

 ختم به حياته أخطا   السابقة.
هذذذذ  مذذذذن األد  اإلسذذذذالم  خماطبذذذذة العلمذذذذا  والذذذذدعاة ابلعبذذذذارات  - 2

 الية؟! واأللفاظ الت
"الدجال األكا )لشي  األزهر السابق(  الغذلاي حذها  يف أقذدام الطغذاة  
وهو أيضا  ينكر معلوما  من الدين ابلضرورة ... يهكرون شذيخا  مث يقولذون 
يف نعتذذه  كذذها  مذذأفون  وعذذن حسذذن البنذذا  يتالعذذ  يف ديذذن هللا  وعذذن 

.. آخذذرين  قطذذاع طذذر  ولصذذو .. خبثذذذا  الطويذذة )ومذذن يعلذذم ذلذذذك؟(.
إخواين كها  أشر... رقيع... ضال... مض ... كذافر... مرتذد... ومذامل 

 نهكر  كثر وشديد القبح".
ليس هها من أد  اإلسالم  وال هو مذن أخذال  اجملاهذدين  يقذول تعذاى  

[  ويقذول رسذول 16}ما يلفظ من قول إال لديذه رقيذ  عتيذدر ]الفجذر  
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ان  وال ابللعذذذذان  وال هللا صذذذذل  هللا عليذذذذه وسذذذذلم  "لذذذذيس املذذذذؤمن ابلطعذذذذ
. ويقذذول أيضذذا   "ال يكذذون اللعذذانون شذذفعا  وال  (1)الفذذاحش وال البذذهي "
 . (2)شهدا  يوم القيامة"

قالوا عذن الشذي  حممذد الغذلاي رمحذه هللا  "ويف كذ  أحوالذه مل يفارقذه  - 3
بطذذذر احلذذذق  وغمذذذط النذذذاس  ومهذذذا عالمتذذذا الكذذذا"  وهذذذها االهتذذذام لغذذذرهم 

  صذذذاته[ يعذذذي اسذذذتنكارهم واسذذذتقباحهم لبطذذذر ]بغذذذض النظذذذر عذذذن مذذذد
احلذذذق  وغمذذذط النذذذاس  فهذذذ  هذذذم التلمذذذوا ابلعذذذدل واإلنصذذذاف يف أقذذذواهلم 

 وأفعاهلم؟!.
عندما حتدثوا عذن حسذن البنذا رمحذه هللا مل يذهكروا مذن سذرته إال دعوتذه  -

إى مبايعة فارو  عند بداية توليه احلكذم  واعةاضذه علذ  قتذ  اخلازنذدار  
م بعذذد مسذذاومة مذذع رئذذيس الذذوزرا   1943ن انتخذذاابت عذذام وانسذذاابه مذذ

مصطف  النااس  لقد ذكروا هه  األحداث بعد فصلها عن عصر البنذا  
وكأهنذذا حتذذدث يف عصذذران  ومذذن مث فقذذد جذذا  ذكرهذذا ابلكيفيذذة الذذي يريذذدون 
وكأهنم مسؤولون عن إحصا  أخطذا  النذاس  وهذها هذو بطذر احلذق وغمذط 

لبينذذوا دور البنذا رمحذذه هللا يف الذذدعوة إى هللا   النذاس  ولذذو أنصذفوا وعذذدلوا
 وعظيم أثر دعوته يف مصر وعموم بلدان العامل اإلسالم .

ولذو أنصذفوا )وهذم الذذهين يرفعذون رايذة اجلهذاد( لقذذالوا الكثذر عذن إشذذراف 
البنا عل  إعداد قوات مقاتلة  قاتلت املستعمر اإلنكليلي يف مصر  كما 

                                                
 روا  الةمهي   وقال  حدي  حسن. - (1)
 روا  مسلم. - (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 433 

م  فاذذىت  1948 حذذر  فلسذذطني عذذام جاهذذدت وأبلذذت بذذال   حسذذنا  يف
 جهاد البنا ال يهكرونه من شدة ظلمهم له.

ومذذن بطذذر احلذذق وغمذذط النذذاس هجذذومهم املقذذهع علذذ  الشذذي  يوسذذف  -
القرضاوي يف مسألة قال احلق فيها. سل  الشي  عن شذرعية الصذلح مذع 
إسرائي   فأفىت بتارميه ألنه استسذالم ملخططذات اليهذود  ولذيس صذلاا   

 خطبذذذة اجلمعذذذة سياسذذذة إسذذذرائي  العدوانيذذذة  بينمذذذا كذذذان رئذذذيس وهذذذاجم يف
الذذذوزرا  اإلسذذذرائيل  يف زارة رمسيذذذة لدولذذذة قطذذذر  فهذذذ  يذذذالم الشذذذي  علذذذ  

 موقفه هها؟!.
لو كان يف القوم علما  منصفون لقلنا هلذم  إننذا نطذالبكم بنقذد القرضذاوي 

احلذذالل يف أمذذور ال جيذذوز السذذكوت عنهذذا  مثذذ  كثذذر مذذن فتاويذذه يف كتابذذه "
واحلذذذرام"  وفتذذذوا  إبابحذذذة أحذذذلا  علمانيذذذة يف نظذذذام إسذذذالم   وحتمسذذذذه 
للاوار مع النصار  والقوميني العلمانيني وغر ذلك مذن اآلرا  والفتذاو  
الشاذة للشي   ولكن أن يشنع عليه يف موقف قد أنصذف فيذه فهذها هذو 

 الظلم.
الغذذلاي ومذذن بطذذر  احلذذق وغمذذط النذذاس أن خيتللذذوا سذذرة الشذذي  حممذذد  -

رمحذه هللا ومقارعتذه ألعذدا  اإلسذالم  فذذال يرونذه أكثذر مذن حذها  يف أقذذدام 
الطغذذذاة!! إنذذذه اهلذذذو   ولذذذوال اهلذذذو  الذذذهي أصذذذمهم وأعمذذذ  أبصذذذارهم ملذذذا 
جتذذاهلوا شذذهادة الشذذي  الغذذلاي ابحملكمذذة يف قضذذية اغتيذذال الطاغيذذة فذذذر  

 فودة أحد رموز العلمانيني يف مصر.
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ومعهذا اإلعذالم والعلمذانيون واملخذابرات وغذر  لقد وقفت السذلطة الظاملذة
ذلك يف جان   ووقف اإلسالميون يف جانذ  آخذر... واجلميذع ينتظذرون 

 ماذا سيقول الشي  الغلاي يف قاعة احملاكمة؟!.
سل  الشي  يف قاعة احملكمة عن حكذم مذن جيذاهر بذرفض تطبيذق الشذريعة  

روجه مذن امللذة  ووجذو  كفرا  أو استهلا   فلم يةدد يف اإلفتا  بردته وخ
إقامة حذد الذردة عليذه  كمذا أنذه مل يذةدد يف إدانذة القذانون املذدين املصذري  
وأمذذذام هذذذها املوقذذذف املذذذؤثر مل يتمالذذذك الشذذذبا  املعتقلذذذون ]وهذذذم خصذذذوم 

 الشي [ من اهلتاف للغلاي ولدزهر.
كذذان الشذذي  حممذذد الغذذلاي وهذذو يقذذف هذذها املوقذذف يعلذذم جيذذدا  أن فذذودة 

رمس  ابسم الدولذة  كمذا كذان يعلذم أن أحذد مستشذاري الذرئيس انطق غر 
املصري جيلس قر  سرير  يف املستشف  ويوايف حسذي مبذارك سذاعة بعذد 

 ساعة ابلوضع الصا  له.
وفضذذال  عذذن هذذها وذاك فقذذد كذذان الشذذي  الغذذلاي يعلذذم جيذذدا  أنذذه سذذوف 
يتعرض هلجوم عنيف بعذد هذه  الشذهادة مذن قبذ  أجهذلة إعذالم السذلطة  
وقذذد يتعذذرض لالغتيذذال  ومذذع هذذه  االعتبذذارات كلهذذا فقذذد وقذذف املوقذذف 
الذهي يرضذ  فيذه ربذه راضذيا  مبذذا سذيةت  عليذه مذن تضذايات  كمذا وقذذف 
من قب  مواقف كثرة مشاهبة هلها املوقف... فه  مذن العذدل واإلنصذاف 

 وصف الشي  أبنه حها  للنظام؟!.
كثذذذرة  وقذذد أشذذذرت   إنذذي أعلذذذم أن الشذذي  حممذذذد الغذذلاي وقذذذع يف أخطذذا 

لبعضذها يف كتذذايب  "دراسذذات يف السذرة النبويذذة"  وبعذذد صذدور كتذذايب هذذها 
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وقذذع يف أخطذذا  أشذذد  وقذذد رد عليذذه بعذذض طذذال  العلذذم ردودا  منصذذفة  
لكنذذذه مل يكذذذن حذذذها   يف أقذذذدام أحذذذد  ومل يكذذذن أيضذذذا  شذذذيخا  مذذذن شذذذيوخ 

كذان أو   السلطة  وإمنا كذان يقذول ويكتذ  مذا يذؤمن بذه ويعتقذد   صذاياا  
 خطأ .

تكرر ما قلنا  غر مذرة  هذؤال  الذدعاة والعلمذا  الذهين يذوزع علذيهم  - 4
الغذذذالة الشذذذتائم واالهتامذذذات هذذذم صذذذفوة األمذذذة اإلسذذذالمية  وقذذذد تعرضذذذوا 
للسذذذجن والتشذذذريد واحلرمذذذان يف سذذذبي  هللا  ولذذذو كذذذانوا مذذذن أهذذذ  الشذذذرك 

 والنفا  لتقلدوا أعل  املرات  يف حكومات بلداهنم.
إن فضذذذلهم يف ميذذذادين العلذذذم والذذذدعوة واإلفتذذذا  ال مينذذذع مذذذن الذذذرد هذذذها و 

عليهم  وتصوي  أخطائهم  ولكن ال يكون ذلك برميهم أبوصذاف تتقذلز 
 منها نفوس عباد هللا الصاحلني.

قال شي  اإلسذالم ابذن تيميذة  "وقذد اتفذق أهذ  السذنة واجلماعذة علذ  أن 
ض؛ بذ  كذ  يؤخذه مذن علما  املسلمني ال جيوز تكفرهم مبجرد اخلطذأ احملذ

قوله ويةك إال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  وليس ك  من يةك بعض  
كالمه خلطأ أخطأ  ي كففر  وال يفسذق  بذ  وال أيمث؛ فذنن هللا تعذاى قذال يف 
دعا  املؤمنني  }ربنا ال تؤاخذهان إن نسذينا أو أخطذأانر ويف الصذايح عذن 

 . (1)تعاى قال قد فعلت"(النيب صل  هللا عليه وسلم  "إن هللا 

                                                
 .35/100فتاو  ابن تيمية   - (1)
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وقال تعاى  }ومن يشذاقق الرسذول مذن بعذد مذا تبذني لذه اهلذد  ويتبذع غذر 
سذذذبي  املذذذؤمنني نولذذذه مذذذا تولذذذه ونصذذذله جهذذذنم وسذذذا ت مصذذذرار ]النسذذذا   

115.] 
وقال شارح العقيدة الطااوية يف تعليق له عل  هه  اآلية  "فيجذ  علذ   

املذؤمنني  كمذا نطذق بذه القذرآن   ك  مسلم بعذد مذواالة هللا ورسذوله مذواالة
خصوصا  الهين هم ورثة األنبيا   الهين جعلهم هللا مبنللة النجوم  يهتدي 
هبذذذذم يف ظلمذذذذات الذذذذا والباذذذذر  وقذذذذد أمجذذذذع املسذذذذلمون علذذذذ  هذذذذدايتهم 
ودرايذذتهم  إذ كذذ  أمذذة قبذذ  مبعذذ  حممذذد صذذل  هللا عليذذه وسذذلم علما هذذا 

  فذنهنم خلفذا  الرسذول مذن شرارها  إال املسلمون  فنن علما هم خيذارهم
أمته  واحمليون ملا مات من سنته  فيهم قام الكتا   وبه قاموا  وهبم نطق 
الكتا  وبه نطقوا  وكلهم متفقون اتفاقا  يقينا  عل  وجو  اتبذاع الرسذول 

 . (2)صل  هللا عليه وسلم"
وإذا أسقطنا من حسابنا الدعاة والعلما  واجلماعات فمن يبقذ ؟!  وهذ  

عقذذذذول أن تكذذذذون الذذذذدنيا مظلمذذذذة إى هذذذذها احلذذذذد؟!  وأن الطائفذذذذة مذذذذن امل
املنصورة الي ال يضرها من خالفها أصبات يف هذها العصذر قاصذرة علذ  
 موعة "األبوات" اجملهولني الهين ال يعرف الناس عذددهم  وال  رخيهذم  

 وال أمسا هم؟!.

                                                
   املكت  اإلسالم .555شرح العقيدة الطااوية  البن أيب العل احلنف   األذرع       - (2)
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ة لقذذذذد تفننذذذذوا يف تذذذذدريس العامذذذذة مذذذذن أتبذذذذاعهم مثالذذذذ  العلمذذذذا  والذذذذدعا
واجلماعذات ال يسذتثنون إال مذن سذار يف ركذاهبم وقذال بقذوهلم  ووصذ  هبذذم 

 احلد إى وضع قواعد يف التجريح 
 فهها برملاين ير  جواز الدخول يف الاملاانت. -
 وذاك إخواين حمة . -
 والثال   سلف  ملعوم. -
 والرابع  شي  من أه  الفقه ضعيف يف فهمه حلال أه  زمانه. -

ع شذذيوخهم  فيطلقذذون ألسذذنتهم يف شذذتم خيذذار األمذذة  وقذذد ويصذذد  األتبذذا 
يشدهم حدث من األحداث الي اعتاد الغالة عل  صذنعها يف هذها البلذد 
أو ذاك فيلداد تعلقهم بقيادهتم الذهين وعذدوهم بعذودة اخلالفذة اإلسذالمية 
عل  أيديهم خالل وقت قصر جذدا  وقذد ال يليذد يف أسذوأ األحذوال علذ  

مث ميضذذ  الذذلمن دون أن تتاقذذق هذذه  الوعذذود بذذ  قذذد  سذذنتني أو ثذذالث...
تتكشف مفاجآت تفضح القادة  فيتعرض األتباع لصدمة عنيفذة تفقذدهم 
التوازن وتدفعهم إى االحنراف وذلك ألهنم كانوا من قب  قذد فقذدوا الثقذة 
ابلعلما  والدعاة واجلماعات  وقطعوا مجيذع الوشذائج الذي كانذت تذربطهم 

الثقذة بشذيوخهم اجلذدد  وقذد شذاهدت بنفسذ  أمثلذة هبم  وهاهم يفقذدون 
 عل  ذلك يف القدمي واجلديد.

!  إن هذذ  يهذذدف دعذذاة هذذها احلذذل  حقذذا  إى إقامذذة دولذذة إسذذالمية؟ - 5
الهي يدفعي إى طرح هها السؤال ما أرا  من تناقض مذواقفهم وأعمذاهلم 

تصذذارات  مذع سياسذذة وهنذذج الذهين أقذذاموا دوال   وقذذادوا حذرواب   وحققذذوا ان
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فهؤال  ]أعي الهين أقاموا دوال [ أدركوا منه بداية سرهم يف هها الطريق 
أنه البد من حتديد اهلدف  وحصذر دائذرة الصذراع  وجتنذ  االسذتدرا  إى 
معارك جانبية تبدد اجلهذد وتسذتنلف الطاقذات  كمذا أنذه البذد مذن احلذر  

احد ومصر عل  عدم قطع اخليو، مع األصدقا  الهين يرتبطون هبدف و 
 واحد.

أما هؤال  فنهنم حياربون عل  كافذة اجلبهذات يف وقذت واحذد  ويتفننذون يف  
كسذذ  عذذداوة النذذاس  وال يفرقذذون بذذني الصذذديق والعذذدو  وقذذد رأينذذا فيمذذا 
مضذذذذ  أن مذذذذوقفهم مذذذذن العلمذذذذا  والذذذذدعاة واجلماعذذذذات منذذذذاقض لددلذذذذة 

لو كان  -الشرعية وقائم عل  مليج من األوهام واألهوا   وكان بوسعهم 
االستفادة من معظم اهليلات اإلسذالمية كذ   -عملهم صاياا  ومشروعا  

يف حدود اختصاصه وفيما يقدر عليه  وحتييد اهليلة الي يتعهر االستفادة 
 منها  وإمهال الرد عليها إن أبت إال اإلسا ة والتشنيع.

إن مجيذذع األمذذم احملاربذذة تعمذذ  علذذ  حصذذر دائذذرة الصذذراع  وتتجنذذ  تعذذدد 
بهات القتال  فبالنسبة إى األمة اإلسالمية هناك أدلة كثرة علذ  ذلذك ج

من أحداث السرة النبوية  وابلنسبة لدمذم الكذافرة فاذىت الذلعيم األملذاين 
وجذذد نفسذذه مضذذطرا   -وهذذو قمذذة يف احلمذذق والغذذرور  -"آدولذذف هتلذذر" 

 إلقامذذة حلذذف بينذذه وبذذني إيطاليذذا واليذذاابن  وقذذد خذذاض مذذع هذذاتني الذذدولتني
حذذذراب  ضذذذد األمريكذذذان واإلجنليذذذل والفرنسذذذيني والسذذذوفييت  وهذذذ  احلذذذر  
الكونية الي مسيت ابحلر  العاملية الثانيذة  فهذ  يكذون هتلذر أكثذر واقعيذة 
مذذذذن هذذذذؤال  اإلخذذذذوة الذذذذهين حيذذذذاربون احلكومذذذذات األجنبيذذذذة  واحلكومذذذذات 
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املتسذذذذلطة يف بلذذذذدان العذذذذامل اإلسذذذذالم   كمذذذذا حيذذذذاربون العلمذذذذا  والذذذذدعاة 
جلماعذذات والشذذعو   وكذذ  هذذها حيذذدث يف وقذذت واحذذد  وفضذذال  عذذن وا

ذلك كله فهم ال ميلكون أرضذا  يقفذون عليهذا  وال مذاال  وإعذدادا  يضذمنان 
 هلم استمرارية املعركة.

إن قناعذذة دعذذاة حذذل  الغلذذو أبن األهذذداف اإلسذذالمية لذذن تتاقذذق  ولذذن 
لذذهلك فهذذم يكذذون الذذدين كلذذه هلل إال إذا انتهذذ  دور مجاعذذات الضذذرار  و 

حيرصذذون دائمذذا  علذذ  إذكذذا  روح العذذداوة والبغضذذا  والكذذر  مذذع العلمذذا  
والذذدعاة واجلماعذذات... هذذه  القناعذذة تذذهكرين بشذذعار القذذوميني العلمذذانيني 
العذذر  الذذهين رفعذذو  قبذذ  بضذذعة عقذذود  ومذذوجل  أن حتريذذر فلسذذطني لذذن 

كذذذن يكذذذون إال بعذذذد القضذذذا  علذذذ  األنظمذذذة الرجعيذذذة املتخلفذذذة  وعنذذذدما مت
هؤال  القوميون من احلكذم أهلكذوا احلذرث والنسذ   مث استسذلموا لليهذود 
بشذذذرو، مهلذذذة مل جتذذذر  األنظمذذذة الرجعيذذذة علذذذ  اإلقذذذدام عليهذذذا مذذذن قبذذذ   
وأقدمت عليها عل  اسذتايا  بعذد أن مهذد هلذم الرفذا  الثذوار الطريذق  مث 
حتالف الرجعيون مع التقدميني وأصبح هذدف اجلميذع احلكذم ولذيس حتريذر 

 لسطني أو الوحدة العربية أو غر ذلك من الشعارات الااقة اجلوفا .ف
قلت فيما مض  وعند احلدي  عن نشأة حل  الوالة  "إن أهم مذا  - 6

جيتمعذون عليذه ويفاصذلون مذن أجلذه مسذألة الذوال  التذام واالنقيذاد الكامذذ  
ملذذن يسذذموهنم ]والة أمذذور املسذذلمني[  وقذذد يتفقذذون مذذع غذذرهم يف مجيذذع 

االعتقاد  وخيتلفون معه يف هه  املسألة فيخاصمونه من أجلهذا أشذد  أمور
 املخاصمة  ويصبح عندهم مبتدعا  وهجر  واج ".

This file was downloaded from QuranicThought.com



 440 

ومذن أصذذول االعتقذذاد عنذذد أهذذ  السذذنة مذذواالة هللا ورسذذوله والذذهين آمنذذوا  
ويف املقابذذ  فذذنن عذذداوة الذذهين آمنذذوا خمالفذذة خطذذرة هلذذه  األصذذول  وقذذد 

يذذذا  ابحلذذذر   فكيذذذف مبذذذن آذ  مجيذذذع املسذذذلمني توعذذد هللا مذذذن آذ  لذذذه ول
 ابستثنا  قلة قليلة جدا  منهم.

وقد وجدت تشاهبا  كبرا  بني حذليب الذوالة والغذالة يف هذه  املسذألة  إذ أن 
أهذذم مذذا جيتمذذع عليذذه الغذذالة ويفاصذذلون مذذن أجلذذه  اخلذذرو  علذذ  األنظمذذة 

وهلم يعادونذذه املعاصذذرة وقتاهلذذا قتذذال ردة  ومذذن ال يذذر  رأيهذذم وال يقذذول بقذذ
أشد العداوة  ولو كان من أعلم وأتق  وأصذد  أهذ  هذها العصذر  وهذه  
هذذ  السذذلفية عنذذدهم  واالخذذتالف بذذني احلذذلبني يف املسذذألة الذذي اختذذهوها 

 أصال   وهها من صنيع املبتدعني وأه  األهوا   نسأل هللا السالمة.
 

 اخلرو  عل  أئمة اجلور
 

عذذذذروف خذذذذر  سذذذذفها   مصذذذذر  حتذذذذت سذذذذتار سذذذذ  السذذذذيوف يف األمذذذذر ابمل
والبصرة  والكوفذة  علذ  اخلليفذة الثالذ  عثمذان بذن عفذان رضذ  هللا عنذه 
يف سذذذنة ،ذذذس وثالثذذذني مذذذن اهلجذذذرة  ومل يكذذذن اخلذذذارجون مذذذن أهذذذ  األمذذذر 
ابملعروف والنه  عن املنكر  كما أن خذروجهم يسذتاي  أن أييت مصذادفة 

 قد د بِّر بلي .بني أجالف هه  األمصار املتباعدة  والبد أن يكون 
حاول عثمان وعل  وطلاة واللبر الوصول إى ح  مع اخلارجني  ولكذن 
هه  احملاوالت كلهذا وصذلت إى طريذق مسذدود أمذام إصذرارهم علذ  عذلل 
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اخلليفذذذذة  وفرضذذذذهم احلصذذذذار علذذذذ  منللذذذذه  ويف هذذذذها اجلذذذذو العصذذذذي  لذذذذلم 
فقتلذذو   الصذذاابة منذذازهلم  واقذذتام اجملرمذذون األشذذرار منذذلل أمذذر املذذؤمنني 

وهذذو مكذذ  علذذ  كتذذا  هللا يتلذذو  ويتذذدبر   مث هنبذذوا مذذا وجذذدو  يف منللذذه  
ويف بيت مال املسلمني  ومتت هلم السذيطرة علذ  مدينذة رسذول هللا صذل  

 هللا عليه وسلم بعد أن نشروا الرع  والهعر فيها.
هه  السيوف الي سلت ابسم األمر ابملعروف والنه  عن املنكر مل تغمد 

  فلذذم يلبذذ  معاويذذة بذذن أيب سذذفيان وبنذذو أميذذة أن خروجذذوا علذذ  فيمذذا بعذذد
اخلليفذذة الرابذذع علذذ  بذذن أيب طالذذ  رضذذ  هللا عذذنهم أمجعذذني مطذذالبني بذذدم 
عثمان  مث خر  احلسني علذ  يليذد بذن معاويذة  وخذر  عبذد هللا بذن الذلبر 
علذذ  عبذذد امللذذك ابذذن مذذروان  وكذذان مذذن أهذذم املعذذارك الدمويذذة الذذي كذذان 

ا يقاتذذ  أخذذا  املسذذلم  صذذفني  واجلمذذ   واحلذذرة الذذي أعقبهذذا املسذذلم فيهذذ
استباحة املدينة املنورة  ومن مث فقد هدم الطاغية احلجا  الكعبة املشذرفة 
الي رماها ابملنجنيق  كما كان من أشهر الصذاابة الذهين سذقطوا يف هذه  
املعارك أو عل  أيدي اخلوار   عل   وطلاة  واللبر  وعمار  واحلسني  

عبد هللا بن اللبر  أشار شي  اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا إى هه  الفنت و 
 فقال 

"وكذذ  مذذن خذذر  علذذ  إمذذام ذي سذذلطان إال كذذان مذذا تولذذد علذذ  فعلذذه مذذن 
الشذذر أعظذذم ممذذا تولذذد مذذن اخلذذر  كالذذهين خرجذذوا علذذ  يليذذد يف املدينذذة  

  وكذذابن األشذذع  الذذهي خذذر  علذذ  عبذذد امللذذك يف العذذرا   وكذذابن املهلذذ
الهي خر  عل  أبيه خبراسان  وكأيب مسذلم صذاح  الذدعوة الذهي خذر  
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عليهم خبراسان أيضا   وكالهين خرجذوا علذ  املنصذور ابملدينذة والبصذرة... 
وغاية هؤال  إما أن ي غل بذوا وإمذا أن يذ غحِلبذوا مث يذلول ملكهذم فذال يكذون هلذم 

ا  كثذذرا   عاقبذذة. فذذنن عبذذد هللا بذذن علذذ  ]العباسذذ [ وأاب مسذذلم قذذتال خلقذذ
وكالمهذذا قتلذذه أبذذو جعفذذر املنصذذور  وأمذذا أهذذ  احلذذرة وابذذن األشذذع  وابذذن 
املهل  فهلموا وهلم أصااهبم  فال أقاموا دينا  وال أبقوا دنيذا  وهللا تعذاى 
ال أيمذر أبمذذر ال حيصذذ  بذه صذذالح الذذدين وصذالح الذذدنيا. وإن كذذان فاعذذ  

فض  مذن علذ  وطلاذة ذلك من عباد هللا املتقني ومن أه  اجلنة فليسوا أ
واللبر وعائشذة وغذرهم  ومذع هذها مل حيمذدوا علذ  مذا فعلذو  مذن القتذال  
وهم أعظم قدرا  عند هللا وأحسن نية  من غرهم. وكذهلك أهذ  احل ذرفة كذان 
فذيهم مذن أهذ  العلذذم والذدين خلذق  وكذهلك أصذذاا  ابذن األشذع  كذذان 

 . (1)فيهم خلق من أه  العلم والدين وهللا يغفر هلم كلهم"
درس علمذذذا ان يف العهذذذذود الذذذي تلذذذذت عصذذذر الصذذذذاابة والتذذذابعني مسذذذذألة 
اخلذذرو  علذذ  أئمذذة اجلذذور  وعنذذدما استعرضذذوا اقتتذذال الصذذاابة يف صذذفني 
واجلم  قالوا  كانوا أئمة علما   اجتهدوا يف طل  احلق  فاملصي  منهم 
ذا مأجور  واملخطئ معهور  وليس لنا اتباع أحد منهم مع اخذتالفهم إال إ

تبذني لنذذا وجذذه احلذذق مذن ذلذذك بذذدلي  مذذن كتذا  أو سذذنة صذذاياة  أمذذا مذذا 
 . وكان من نتائج هه  الدراسة ما يل   (1)اجتمعوا عليه فنتبعه

                                                
تدال  وهو خمتصر منها  السنة لشي  اإلسالم ابن تيمية  وقذد اختصذر  الذههيب     املنتق  من منها  االع - (1)

285. 
 .542انظر  اإلمامة العظم  عند أه  السنة واجلماعة  ملؤلفه  عبد هللا بن عمر الدميج       - (1)
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قذذذال اخلذذذالل  "أخذذذاين حممذذذد بذذذن أيب هذذذارون وحممذذذد بذذذن جعفذذذر أن أاب  -
احلذذارث حذذدثهم قذذال  سذذألت أاب عبذذد هللا يف أمذذر كذذان حذذدثهم ببغذذداد  

خلذذرو  معذذه  فقلذذت  ا أاب عبذذد هللا مذذا تقذذول يف اخلذذرو  مذذع وهذذمف قذذوم اب
هذذذؤال  القذذذوم؟! فذذذأنكر ذلذذذك علذذذيهم وجعذذذ  يقذذذول  سذذذباان هللا  الذذذدما  
الدما    ال أر  ذلك وال أمرته  الصذا  علذ  مذا حنذن فيذه خذر مذن الفتنذة. 
تسذذفك فيهذذا الذذدما   قلذذت  والنذذاس اليذذوم يف فتنذذة ا أاب عبذذد هللا  قذذال  

. فنمنا ه  فتنة خاصة  فنذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت وإن كان
 . (2)السب   الصا عل  هها ويسلم لك دينك خر لك"

كان اإلمام أمحذد آخذر األئمذة األربعذة وقذد رأ  ومسذع مذا حذ ف بسذلفه مذن 
العلمذذا   وهذذو نفسذذه قذذد ابت لذذ  عنذذدما أظهذذر املذذأمون فتنذذة خلذذق القذذرآن  

لذذه اجلبذذال الشذذم  واسذذتمرت حمنتذذه بعذذد هذذالك فصذذا صذذاا  تكذذاد ال حتتم
املأمون  وانتقذال احلكذم إى املعتصذم  مث إى الواثذق مذن بعذد   ومذع ذلذك  
كله مل يفكر ابخلرو  وال دعا إليه... وكان رمحه هللا وهو يفر  بذني الفتنذة 
اخلاصة والعامة كأنه يتادث عن واقع عصران  ويبذدو أن طبيعذة الفذنت يف 

 متشاهبة. القدمي واحلدي 
وقذال اإلمذذام النذذووي رمحذذه هللا يف شذذرح حذذدي  عبذذادة ابذذن الصذذامت ]إال 

 أن تروا كفرا  بواحا  عندكم من هللا فيه برهان[ 
"ال تنازعوا والة األمور يف واليتهم وال تعةضذوا علذيهم  إال أن تذروا مذنهم 
منكذذذرا  حمققذذذا  تعلمونذذذه مذذذن قواعذذذد اإلسذذذالم  فذذذنذا رأيذذذتم ذلذذذك فذذذأنكرو  

                                                
 [  مصدر سابق.538املسند من مسائ  اإلمام أمحد ]عن كتا  اإلمامة العظم      - (2)
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يهم  وقولذوا ابحلذق حيذ  مذا كنذذتم  وأمذا اخلذرو  علذيهم وقتذاهلم فاذذرام علذ
إبمجاع املسلمني وإن كانوا فسقة ظذاملني  وقذد تظذاهرت األحاديذ  مبعذىن 
ما ذكرته  وأمجع أه  السذنة أنذه ال ينعذلل السذلطان ابلفسذق  وأمذا الوجذه 

أيضا  املهكور يف كت  الفقه لبعض أصاابنا أنه ينعلل وح ك  عن املعتللة 
فغلط من قائله خمالف لإلمجذاع. قذال العلمذا  وسذب  عذدم انعلالذه وحتذرمي 
اخلذرو  عليذذه مذذا يةتذذ  علذذ  ذلذذك مذذن الفذذنت وإراقذذة الذذدما  وفسذذاد ذات 

 . (1)البني فتكون املفسدة يف علله أكثر منها يف بقائه"
وقذال شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة بعذذد حذدي  لذذه عذذن الفذذنت الذذي وقعذذت يف 

ول  "وهلذذها اسذذتقر أمذذر أهذذ  السذذنة علذذ  تذذرك القتذذال يف الفتنذذة الصذذدر األ
لدحاديذذ  الصذذاياة الثابتذذة عذذن النذذيب صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  وصذذاروا 
يهكرون هها يف عقائدهم  وأيمرون ابلصا عل  جور األئمة وترك قتاهلم  

 . (2)وإن كان قد قاتلهم يف الفتنة خلق كثر من أه  العلم والدين"
فظ ابذذن حجذذر العسذذقالين للاسذذن بذذن صذذاع الفقيذذه  مث قذذال وتذذرجم احلذذا

معلقذذذا  علذذذ  مذذذا نسذذذ  إليذذذه مذذذن أنذذذه كذذذان يذذذر  السذذذيف  "وهذذذها مذذذهه  
للسلف قدمي  لكن استقر األمر عل  ترك ذلك ملا رأو  قد أفض  إى مذا 

 . (3)هو أشد منه"
أمذذذا قذذذول اإلمذذذام النذذذووي  "وأمجذذذع أهذذذ  السذذذنة أنذذذه ال ينعذذذلل السذذذلطان 

ففيذذه نظذذر  ومذذن ذلذذك مذذا نقلذذه ابذذن التذذني عذذن الذذداوودي قذذال  ابلفسذذق" 
                                                

 .12/229ايح مسلم بشرح النووي  ص - (1)
 .287منها  االعتدال      - (2)
   وقوله  إنه كان ير  السيف  أي كان ير  اخلرو  عل  أئمة اجلور.2/288هتهي  التههي    - (3)
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"الذهي عليذه العلمذا  يف أمذر اجلذور أنذه إن ق ذِدر  علذ  خلعذه بغذر فتنذة وال 
ظلذذم وجذذ   وإال فالواجذذ  الصذذا  وعذذن بعضذذهم  ال جيذذوز عقذذد الواليذذة 
لفاسذذق ابتذذدا    فذذنن أحذذدث جذذورا  بعذذد أن كذذان عذذدال  فذذاختلفوا يف جذذواز 

   (1)يذذه  والصذذايح املنذذع إال أن يكفذذر فيجذذ  اخلذذرو  عليذذه"اخلذذرو  عل
 وللقاض  عياض قول شبيه هبها القول .

                                                
   البايب احلليب.13/114فتح الباري   - (1)
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 (29حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 حممد سرور زين العابدين
 السلفية بني الوالة والغالة

 عندما يكون احلكم لغر شريعة هللا
(1 - 2 ) 
   

قد اتفقوا ]كما رأينا فيما مضذ [ علذ  عذدم  إذا كان مجهور علما  األمة
اخلرو  عل  أئمة اجل ذوحر مذع وجذو  أمذرهم ابملعذروف وهنذيهم عذن املنكذر؛ 
فذنن إمجذذاعهم قذذد انعقذذد علذذ  أنذه ال تصذذح واليذذة الكذذافر علذذ  املسذذلمني  
وإذا طذذذذرأ عليذذذذه كفذذذذر أو تغيذذذذر للشذذذذرع سذذذذقطت واليتذذذذه  ووجذذذذ  علذذذذ  

 ألدلة عل  ذلك املسلمني القيام عليه وخلعه  ومن ا
قوله تعاى   ولن جيعذ  هللا للكذافرين علذ  املذؤمنني سذبيال ]النسذا    - 1

[  وكلمذذذة "سذذذبيال" هنذذذا نكذذذرة يف سذذذيا  النفذذذ  تفيذذذد العمذذذوم  وأي 141
 سبي  أعظم من سبي  اإلمامة؟!.

وعن عبادة بن الصذامت رضذ  هللا عنذه قذال  دعذاان النذيب صذل  هللا عليذه 
يمذذا أخذذه علينذذا أن ابيعنذذا علذذ  السذذمع والطاعذذة يف وسذذلم فبايعنذذا  فقذذال ف

منشطنا ومكرهنا  وعسران ويسران  وأثذرة علينذا  وأن ال ننذازع األمذر أهلذه 
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إال أن تذذروا كفذذرا  بواحذذا "  ويف روايذذة مسذذلم زادة "إال أن تذذروا كفذذرا  بواحذذا  
 . (1)عندكم من هللا فيه برهان"

م ملذذن يتذذوى علذذيهم ال يتوقذذف "قولذذه وأثذذرة علينذذا"  املذذراد أن طذذواعيته -
 عل  إيصاهلم حقوقهم ب  عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم.

"قولذذه إال أن تذذروا كفذذرا  بواحذذا "  قذذال اخلطذذايب  ظذذاهرا  ابدا  مذذن قذذوهلم  -
 ابح ابلش   يبوح به بوحا  وبواحا  إذا أذاعه وأظهر .

تمذذ  "عنذذدكم مذذن هللا فيذذه برهذذان"  أي نذذ  آيذذة أو خذذا صذذايح ال حي -
 قاله احلافظ ابن حجر. (2)التأوي  

واملقصود من هها احلدي  أنه جي  اخلذرو  علذ  احلذاكم الكذافر إذا وقذع 
ابلكفذذر الصذذريح الواضذذح كننكذذار  معلومذذا  مذذن الذذدين ابلضذذرورة  والعلمذذا  
الهين فسذروا الكفذر البذواح ابملعاصذ  كذالنووي أرادوا معاصذ  معينذة فيهذا 

مذذا املعاصذذ  العامذة الذذي تذرتبط بشذذخ  احلذذاكم خمالفذة لقواعذذد اإلسذالم  أ
فقد نقلنا فيما مض  قول النووي بعدم جواز اخلرو  عل  احلاكم بسذببها 

 ب  ادعا   اإلمجاع عل  ذلك.
وعن عوف بذن مالذك رضذ  هللا عنذه عذن رسذول هللا صذل  هللا عليذه  - 2

وسذذذلم قذذذال  "خيذذذار أئمذذذتكم الذذذهين حتبذذذوهنم وحيبذذذونكم ويصذذذلون علذذذيكم 
ون عليهم  وشرار أئمتكم الذهين تبغضذوهنم ويبغضذونكم  وتلعنذوهنم وتصل

ويلعنونكم  قي   ا رسول هللا أفال ننابههم ابلسيف؟ فقال  ال مذا أقذاموا 

                                                
 حدي  عبادة بن الصامت متفق عليه. - (1)
 .12/229احلليب  صايح مسلم بشرح النووي   16/311أنظر فتح الباري    - (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 448 

فذذيكم الصذذالة  وإذا رأيذذتم مذذن والتكذذم شذذيلا  تكرهونذذه فذذاكرهوا عملذذه وال 
 . (3)تنلعوا يدا  من طاعة"

شذذذذذهود صذذذذذالة اجلماعذذذذذة يف  وإقامذذذذذة الصذذذذذالة ابلنسذذذذذبة إى احلذذذذذاكم تعذذذذذي
 املساجد  والدعوة إليها  وإقامة احلدود املتعلقة هبا.

وعذذن أنذذس بذذن مالذذك رضذذ  هللا عنذذه أن رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه  - 3
وسلم قال  "امسعوا وأطيعوا وإن اسذتعم  علذيكم عبذد حبشذ  كذأن رأسذه 

 . (4)زبيبة ما أقام فيكم كتا  هللا"
لذذ  وجذذو  السذذمع والطاعذذة للاذذاكم إذا وهذها احلذذدي  واضذذح الداللذذة ع

طبق شرع هللا عل  رعيتذه  ولذيس مهمذا  بعذد ذلذك لذون بشذرته وال قلذة أو  
 كثرة ماله.

 من أقوال العلما   - 4
قال القاض  عياض  "أمجع العلمذا  علذ  أن اإلمامذة ال تنعقذد لكذافر   -

 وعل  أنه لو طذرأ عليذه الكفذر انعذلل... وكذهلك لذو تذرك إقامذة الصذلوات
  وقذذال أيضذذا   "فلذذو طذذرأ عليذذه كفذذر وتغيذذر للشذذرع أو والذذدعا  إليهذذا..." 

بدعذذة خذذر  عذذن حكذذم الواليذذة وسذذقطت طاعتذذه ووجذذ  علذذ  املسذذلمني 
القيام عليه وخلعه ونص  إمام عادل إن أمكنهم ذلك  فنن مل يقع ذلذك 
إال لطائفذذة وجذذ  علذذيهم القيذذام خبلذذع الكذذافر وال جيذذ  يف املبتذذدع إال إذا 

                                                
 مسلم  كتا  اإلمارة  اب  خيار األئمة وشرارهم. - (3)
 البخاري  األحكام  اب  السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية. - (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 449 

القذدرة عليذذه فذنن حتققذوا العجذذل مل جيذ  القيذام وليهذذاجر املسذلم عذذن  ظنذوا
 . (5)أرضه إى غرها ويفر بدينه"

وقال ابن حجر العسقالين  "إنه ينعلل ابلكفر إمجاعا  فيج  عل  ك   -
مسذذلم القيذذام يف ذلذذك  فمذذن قذذوي علذذ  ذلذذك فلذذه الثذذوا   ومذذن داهذذن 

 . (6)تلك األرض" فعليه اإلمث  ومن عجل وجبت عليه اهلجرة من 
عنذذد احلذذذدي  عذذن اخلذذذرو  علذذذ  أئمذذة اجلذذذور ذكذذذران منذذاذ  مذذذن أقذذذوال  -

مجهور العلما  الهين ال جييذلون اخلذرو   لكذنهم يضذيفون قذائلني  "إال أن 
 يكفر فيج  اخلرو  عليه".

وقذذال رشذذيد رضذذا  "ومذذن املسذذائ  اجملمذذع عليهذذا قذذوال  واعتقذذادا   أنذذه ال  -
خلذذالق  وإمنذذا الطاعذذة يف املعذذروف  وأن اخلذذرو  طاعذذة ملخلذذو  يف معصذذية ا

عل  احلاكم املسلم إذا ارتد عن اإلسالم واجذ   وأن إابحذة اجملمذع علذ  
حترميذذه  كذذاللان والسذذكر واسذذتباحة إبطذذال احلذذدود وشذذرع مذذا مل أيذن بذذه هللا  
كفر وردة  وأنه إذا وجد يف الذدنيا حكومذة عادلذة تقذيم الشذرع  وحكومذة 

علذذ  كذذ  مسذذلم نصذذر األوى مذذا اسذذتطاع. وأنذذه إذا جذذائرة تعطلذذه وجذذ  
بغذذت طائفذذذة مذذن املسذذذلمني علذذ  أخذذذر  وجذذردت عليهذذذا السذذيف وتعذذذهر 
الصلح بينهما فالواج  علذ  املسذلمني قتذال الباغيذة املعتديذة حذىت تفذ   
إى أمذذذر هللا. ومذذذا ورد يف الصذذذا علذذذ  أئمذذذة اجلذذذور إال إذا كفذذذروا معذذذارض 

 . (7)  الفتنة وتفريق.الكلمة اجملتمعة"بنصو  أخر   واملراد به اتقا
                                                

 .12/229صايح مسلم بشرح النووي   - (5)
 .16/241فتح الباري   - (6)
 .6/367تفسر املنار   - (7)
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وإذن  فنن األدلة من الكتا  والسنة وإمجاع األمة متواترة عل  أن والية 
احلاكم تسقط بردته  ويصبح اخلرو  عليه واجبا  إذا كذانوا ميلكذون القذدرة 

 عل  ذلك.
تغر احلال بعد هدم اخلالفة اإلسالمية  فقد واى الطغذاة يف بذالدان أعذدا  

  وعادوا أوليا    واستبدلوا القوانني األوربية اجلاهلية أبحكام الشذريعة هللا
ممذذا تتعذذارض مجلذذة وتفصذذيال  مذذع أحكذذام ديننذذا ومذذع العذذادات  (1)اإلسذذالمية

والتقاليذذذذد الذذذذي اشذذذذتهر هبذذذذا العذذذذر  ومتيذذذذلوا هبذذذذا عذذذذن غذذذذرهم مذذذذن األمذذذذم 
م واألجنذذاس  وفضذذال  عذذن ذلذذك فقذذد كممذذوا أفذذوا  الرعيذذة  ونشذذروا الظلذذ

والفسذذذاد واالحنذذذالل يف كذذذ  واد  وأصذذذبح األمذذذر ابملعذذذروف والنهذذذ  عذذذن 
 املنكر يف ظ  هه  األنظمة إرهااب  وتطرفا  وخروجا  عل  والة األمور.

مل يكذن هذها احلذال هبذه  الصذورة اخلطذرة معروفذا  مذن قبذ  يف مجيذع حقذذ  
  رخينا اإلسالم   فقد كذان اخلذارجون علذ  الذوالة يسذلون سذيوفهم طمعذا  
ابلسلطة أو إنكارا  لبدع ومفاسذد يذرون عذدم جذواز السذكوت عليهذا  ولذو 
أن حاكمذذا  يف العهذذود اإلسذذالمية املاضذذية ألغذذ  حكمذذا  واحذذدا  مذذن أحكذذام 
الشذذريعة اإلسذذالمية ووضذذع بذذدال  منذذه قذذانوان  جاهليذذا  مسذذتوردا  ملذذا تذذرددت 

الذدفاع  األمة بقيذادة علمائهذا يف اخلذرو  عليذه  وملذا وجذدان مذن جيذر  علذ 
 عنه ونف  ردته.

كذذان مذذن بذذني املرتذذدين بعذذد وفذذاة رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم صذذنف 
امتنعذذذوا عذذذن دفذذذع اللكذذذاة مذذذع إقذذذرارهم ابإلسذذذالم  ومذذذع ذلذذذك فقذذذد أمجذذذع 

                                                
جهور االحنراف والفسذاد بذدأت قبذ  هذدم اخلالفذة  ومذن األدلذة علذ  ذلذك أن اسذتبدال القذوانني األوربيذة  إن - (1)

 أبحكام الشريعة اإلسالمية بدأت منه عهد سليمان القانوين.
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الصاابة رضوان هللا عليهم بعد أن استبان هلم الدلي  عل  قتذاهلم  وقذال 
قذاتلن مذن فذر  بذني الصذالة أبو بكر رض  هللا عنه قولته الشهرة  وهللا أل

 واللكاة.
فكيف مبن عّط  احلدود كلها  وعّط  غرهذا  واختذه مذن نفسذه نذدا  هلل يف 
احلكذذم والتشذذريع؟!  بذذ  كيذذف مبذذن ادعذذ  أبن العلمذذا  والذذدعاة لذذيس مذذن 
حقهذم التذذدخ  يف الشذؤون السياسذذية حيذذ  ال سياسذة يف الذذدين وال ديذذن 

ها القذذانون الظذذامل الذذهي فرضذذه يف السياسذذة؟!  بذذ  كيذذف مبذذن مل يلتذذلم هبذذ
وأدخذذذذ  سياسذذذذته الغامشذذذذة يف الذذذذدين أعذذذذي مل يذذذذةك عبذذذذاد هللا أحذذذذرارا  يف 

 مساجدهم وصالهتم وصيامهم وزكاهتم وحجهم؟!.
أخذه  -هذدم اخلالفذة  -والهي يثذر الدهشذة أن أثذر هذها الللذلال العظذيم 

مائر بعذض خيف تدرجييا   ومل جيد الطغذاة صذعوبة ابلغذة األمهيذة يف شذرا  ضذ
العلمذذا  أبخبذذس األملذذان  وهلذذها أصذذذبانا نسذذمع مذذن هذذؤال  الذذهين طلبذذذوا 
رض  السذلطان بسذخط هللا منكذرات ال حصذر هلذا  ومذن ذلذك قذوهلم  إن 

كما قال ابذن عبذاس   -التقنني واالحتكام إى غر شرع هللا كفر دون كفر 
    ومن ذلك رميهم ك  من ينكذر املنكذر مبختلذف االهتامذات  كذاخلرو -

واملذذرو  مذذن الذذدين  وإاثرة الفذذنت  وإاثرة الفرقذذة بذذني أبنذذا  األمذذة... وأمذذام 
هذذها اإلرهذذا  تذذوارت الفتذذاو  والكتذذاابت الذذي تسذذخط السذذالطني  ويف 
مقدمذة هذذه  املسذذائ   شذذرعية األنظمذذة املعاصذرة  وكيذذف نتعامذذ  مذذع هذذه  

 األنظمة العلمانية الي أصبات بديال  لنظام اخلالفة.
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  رشذذيد رضذذا رمحذذه هللا إى أمهيذذة هذذه  املسذذألة  فكتذذ  يقذذول  انتبذذه الشذذي
"... ومل أر قوال  ألحد مجع به بني كذ  مذا ورد مذن اآلات واألحاديذ  يف 
هذذذها البذذذا   ووضذذذع كذذذال  منهذذذا يف املوضذذذع الذذذهي يقتضذذذيه سذذذب  ورود  
مراعيذذا  اخذذتالف احلذذاالت يف ذلذذك  مبينذذا  مفهومذذات األلفذذاظ حبسذذ  مذذا  

يف زمذذذذن التنليذذذذ  دون مذذذذا بعذذذذد . مثذذذذال هذذذذها لفذذذذظ  كانذذذذت تسذذذذتعم  بذذذذه
)اجلماعة( إمنا كان يراد هبا مجاعة املسلمني الي تقذيم أمذر اإلسذالم إبقامذة  
كتابه وسنة نبيذه صذل  هللا عليذه وسذلم  ولكذن صذارت كذ  دولذة أو إمذارة 
من دول املسلمني حتم  كلمة اجلماعة علذ  نفسذها  وإن هذدمت السذنة  

لذذذت احلذذذدود  وأابحذذذت اخلمذذذور. ومثذذذال اخذذذتالف وأقامذذذت البدعذذذة  وعط
األحوال تعدد الدول  فأيها جت  طاعته والوفا  ببيعته؟ وإذا قات  أحدها 
اآلخر فأيها يعد الباغ  الهي جي  عل  سائر املسذلمني قتالذه حذىت يفذ   
إى أمذذذذر هللا؟ كذذذذ  قذذذذوم يطبقذذذذون النصذذذذو  علذذذذ  أهذذذذوائهم مهمذذذذا كانذذذذت 

 . (2)ظاهرة"
ن سذبعني عامذا  علذ  هذه  الصذياة الذي أعلنهذا رشذيد وبعذد مضذ  أكثذر مذ

رضذذا يف تفسذذر   ال تذذلال احلاجذذة ملاذذة إى صذذدور مثذذ  هذذه  الدراسذذات 
السذذيما بعذذد جذذرا ة احلكذذام علذذ  إصذذدار قذذرارات مذذا كذذانوا قذذادرين علذذ  
إصذذدارها يف مرحلذذة الثالثينيذذات مذذن هذذها القذذرن ألهنذذم كذذانوا يتذذدرجون يف 

إلسذذذالمية مراعذذذاة ملشذذذاعر األمذذذة وخوفذذذا  مذذذن نبذذذههم لدحكذذذام واآلدا  ا

                                                
  قالذذذه يف معذذذرض تفسذذذر  لقذذذول هللا تعذذذاى  إمنذذذا جذذذلا  الذذذهين حيذذذاربون هللا ورسذذذوله... 6/367تفسذذذر املنذذذار   - (2)

 من سورة املائدة. 37و  36ان  اآليت
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االنفجار  أما اليوم فلم تعد هبذم حاجذة هلذها التذدر   ومذا عذادت مشذاعر 
 األمة تستاق املراعاة.

ومذذن جهذذة أخذذر  فقذذد أصذذدر بعذذض العلمذذا  يف عهذذد رشذذيد رضذذا فتذذاو  
جريلة  ودراسات مفيدة ألهنم ما كانوا يعرفون عبودية هه  الوظائف الذي 

هين يقبلذذون هبذذذا ]وبشذذك  أخذذذ  الوظذذائف القياديذذذة الكبذذذرة[ سذذلبت الذذذ
أبسذذط معذذاين احلريذذة  وألن احلكذذام يف ظذذ  االسذذتعمار )األنكلذذو فرنسذذ (  
كذذانوا يسذذماون بقسذذط مذذن احلريذذة يتذذيح لكذذ  عذذامل أو مفكذذر التعبذذر عذذن 
رأيذه يف اخلذذر أو يف الشذذر  ومذا زلنذذا كلمذذا كتذذ  أحذدان حبثذذا  البذذد أن يذذهكر 

ن أقذذوال  مجذذال الذذدين القذذامس   رشذذيد رضذذا  أمحذذد شذذاكر  فيذذه شذذواهد مذذ
 حممد بن إبراهيم آل الشي   وغرهم من كبار علما  هه  املرحلة.

أما اليوم فلم يعد العلما  والدعاة أحرارا  فيمذا يكتبذون وخيطبذون ويفتذون  
ومل يعذذد مسذذموحا  بصذذدور دراسذذات وفتذذاو  متذذس الطواغيذذت وشذذرائعهم  

مذذذذذا يلقذذذذذا  الذذذذذدعاة يف أوكذذذذذار الطغذذذذذاة مذذذذذن إهانذذذذذة ومذذذذذن ذا الذذذذذهي جيهذذذذذ  
وتعذذهي ؟!.. وبعذذد هذذها الظلذذم الفظيذذع ال يعطذذ  الطغذذاة املتهمذذني فرصذذة 
للدفاع عن أنفسذهم  ليثبتذوا بذرا هتم ممذا نسذ  إلذيهم أمذام حمكمذة عادلذة  
وقذذذد أحسذذذن مذذذن وصذذذف هذذذه  السذذذجون بقولذذذه  "الذذذداخ  إليهذذذا مفقذذذود  

 واخلار  منها مولود".
رهذذا  الشذذديد املتنذذوع الوسذذائ  واألسذذالي  مل مينذذع الذذدعاة ولكذذن هذذها اإل

 الهين يبغون هللا والدار اآلخرة من تقرير احلقيقة التالية 
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إن راات الكفذذر البذذواح يف عاملنذذا اإلسذذالم  الكبذذر ترفذذرف خفاقذذة عاليذذة 
فذذو  مبذذاين البنذذوك الربويذذة الذذي يكذذاد ال خيلذذو منهذذا حذذّ  أو قريذذة  وفذذو  

ت التشذريعية والقضذائية الذي ال يسذمح فيهذا ملذن يشذا  مذن مباين املؤسسا
القضاة أن يساوي بني شريعة هللا والشريعة الي سّنها زعذيم الدولذة فضذال  
عذذن تفضذذيله لشذذريعة هللا  وترفذذرف راات الكفذذر البذذواح أيضذذا  فذذو  مبذذاين 
التلفاز ودور السينما وأوكار الرذيلة  وفو  مصانع وحمالت بيذع اخلمذور  

ست املشكلة هنا فذيمن يشذر  اخلمذر أو يذر د دور السذينما ويشذاهد ولي
مناظر العراا من النسا  والرجال  ولكن املشكلة فيمن سّن القوانني الي 
تبيح هه  املنكرات  وأعيذد لدذهذان قذول رشذيد رضذا وغذر  مذن العلمذا  

 الهي استشهدت به قب  قلي  وخالصته 
اعتقذذادا   إن إابحذذة اجملمذذع علذذ  حترميذذه   مذذن املسذذائ  اجملمذذع عليهذذا قذذوال  و 

كذذاللان  والسذذكر  واسذذتباحة إبطذذال احلذذدود وشذذرع مذذا مل أيذن بذذه هللا كفذذر 
 وردة.

 
 موقف العلما  

لقذذد كثذذر النفذذا  والتللذذف للطواغيذذت يف العقذذود األربعذذة املاضذذية مذذن قبذذ  
 أانس يتسربلون بسرابل العلم واملعرفة  ويتدثرون بداثر التقو  والورع 

 فمنهم من أابح املعامالت الربوية  وحّرم معامالت البنوك اإلسالمية. -
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ومذذنهم مذذن زعذذم أن أحكذذام الشذذريعة اإلسذذالمية مطبقذذة يف مصذذر  ألن  -
القذذذانون املذذذدين مسذذذتمد مذذذن أحكذذذام الشذذذريعة  وهذذذو أول مذذذن يعلذذذم أبنذذذه  

 كها .
ومنهم من زعذم أن أهذ  اجلنذة يعيشذون حالذة مذن الفذرح لذيس هلذا مثيذ   -

مذذن قبذذ  ألهنذذم يسذذتعدون السذذتقبال أحذذد أبنذذا  الطغذذاة الذذهي أهلكذذه هللا 
 سباانه وتعاى  والولد سر أبيه.

ومذذنهم مذذن مسعتذذه أذاني  كمذذا مسعذذه مثلذذ  ملذذات املصذذلني الذذهين كذذانوا  -
يصذذغون إليذذه وهذذو خيطذذ  اجلمعذذة  وينسذذ  إى رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه 

 قوله  -يف حدي  حبكه  -وسلم 
يت مجال الدين فينتصر كما انتصر صالح الدين" يريذد مذن ورا  "... مث أي

هها الكه  عل  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم التللذف إى نظذام مجذال 
 عبد الناصر إابن حكمه وطغيانه.

ومذنهم مذن وضذذع شذروحا  وحواشذذ  خلطبذة مذن خطذذ  وي أمذر  مذذع أن  -
النذذاس ويشذذبعون مثذذ  هذذه  اخلطذذ  تعتذذا مذذادة لنذذوادر وطرائذذف يتناقلهذذا 

 ضاكا  منها وسخرية هبا.
وأكثر هؤال  أفتوا إبابحة دما  العلما  والذدعاة الذهين أقذدم اجلذالدون  -

 عل  سفك دمائهم من غر حق.
وقصذذار  القذذول  فذذنن هذذؤال  احملسذذوبني علذذ  زمذذرة العلمذذا  يذذؤثرون الذذدنيا 
علذذذ  اآلخذذذرة  وأيكلذذذون أبلسذذذنتهم  وأيمذذذرون النذذذاس ابملعذذذروف وينسذذذون 
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أنفسذذذهم  ومذذذن كذذذان مذذذنهم عاملذذذا  فننذذذه ممذذذن مل ينتفعذذذوا بعلمهذذذم... وهذذذه  
 الصفات تدفعهم إى اإلفتا  بك  ما يطلبه الظلمة منهم.

هنذذذاك صذذذنف آخذذذر مذذذن العلمذذذا  اشذذذتهروا بذذذني النذذذاس ابلعلذذذم والصذذذالح 
والذذذذورع  وجتنبذذذذوا يف حيذذذذاهتم اخلاصذذذذة والعامذذذذة مذذذذواطن الشذذذذبهات  مثذذذذ  

  وتذذذليني قبذذذائاهم  والنفذذذا  هلذذذم  وقذذذد التسذذذكع علذذذ  أعتذذذا  السذذذالطني
أكسذذبتهم هذذه  الصذذفات شذذعبية واسذذعة  ومكانذذة مرموقذذة داخذذ  بلذذداهنم 
وخارجها  وهلها يتطلع النذاس إلذيهم يف امللمذات ينتظذرون مذاذا سذيقولون  

 وإذا حددوا مواقفهم تبعهم يف ذلك خلق كثر.
مذذن شذذياطني  السذذلطان خببثذذه ودهائذذه  مث مبكذذر خمابراتذذه وكبذذار مستشذذاريه

العلمانية  يسع  إى هؤال  العلما   ويطل  منهم إبحلذاح قبذول الوظذائف 
الدينية الكبرة  ويعدهم ابلتعاون معهم من أج  إجرا  إصالحات واسذعة 

 يف سائر مرافق الدولة.
وبعذذد وقذذوع هذذؤال  العلمذذا  يف شذذراكه  يرتذذ  كيفيذذة عملهذذم  ويضذذعهم يف 

و أرادوا اخلذذرو  علذذ  قواعذذد اللعبذذة موضذذع مذذن يتذذأثر وال يذذؤثر  حبيذذ  لذذ
املرسذذومة هلذذم ملذذا وجذذدوا إى ذلذذك سذذبيال   ألن الذذهي اختذذارهم هذذو الذذهي 
اختار مساعديهم وحىت صغار املوظفني يف مكاتبهم  وماذا يفع  املر  إذا 

 أراد أن يسر يف اجتا  ال يساعد  عل  السر فيه أقر  الناس إليه؟!.
الشذذيوخ  وأيلفذذون املنكذذرات اليوميذذة الذذي  يذذؤثِّر مذذرور الذذلمن علذذ  هذذؤال 

يروهنذذا  والذذي كذذانوا مذذن قبذذ  يقيمذذون النكذذر علذذ  فاعليهذذا  وتتضذذاعف 
عنذذدهم الرغبذذة يف التمذذاس األعذذهار  ولذذذو أراد ابحذذ  مجذذع فتذذاويهم بذذذني 
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القذذذذدمي واحلذذذذدي  لوجذذذذد تناقضذذذذات خمجلذذذذة  فاملسذذذذتاي  أصذذذذبح ممكنذذذذا   
واحلكم بغر ما أنذلل هللا أخرجذو  واملقطوع أبمر  صار حيتم  عدة وجو   

مذذذذن أقسذذذذام التوحيذذذذد  ومذذذذن خذذذذالفهم أضذذذذافوا امسذذذذه إى قذذذذوائم اخلذذذذوار  
 واملبتدعة واملتطرفني اإلرهابيني.

وإن مما ال ينقض  منه العج  أن هؤال  الشيوخ يعرفذون حقيقذة مذا جيذري 
من احنرافات خطرة  وأعمال مكفرة ألهنم عل  صلة قوية ابلنظام وبعامة 

  اخلذذذذر يف خمتلذذذذف مرافذذذذق الدولذذذذة  وينقلذذذذون إلذذذذيهم األمذذذذور ابلواثئذذذذق أهذذذذ
واألرقام  ومتر هبم أحياان  حاالت إحبا، فيقولون خلاصذة جلسذائهم كالمذا  
شبيها  ابلكالم الهي يقوله مذن يرمذوهنم ابلتطذرف واالبتذداع  غذر أن والة 
األمذذذذذور يسذذذذذارعون إى اسةضذذذذذا  الشذذذذذيوخ  وامتصذذذذذا  املشذذذذذكلة الذذذذذي 

بتهم  فيعذذودون بعذذد هذذها االسةضذذا  إى سذذرهتم السذذابقة يف الثنذذا  أغضذذ
علذذ  والة أمذذورهم  ويف التمذذاس األعذذهار هلذذم  وملذذا كذذان أثذذر هذذها الصذذنف 
مذذذن الشذذذيوخ ال يقذذذارن أبثذذذر الصذذذنف األول الذذذهين مذذذردوا علذذذ  النفذذذا   
وابلغوا يف تقديس السذالطني والتقيذد بتعليمذاهتم وأوامذرهم  لذها فقذد رأينذا 

 اقشة أهم الشبهات الي يثروهنا لع  يف ذلك خرا   لنا وهلم من
قال تعاى  ومنهم من يقول ائذهن  يقولون  خنش  الفتنة  -الشبهة األول 

ي وال تفتي  أال يف الفتنذة سذقطوا  وإن جهذنم حمليطذة ابلكذافرين ]التوبذة  
 [  وقذذال تعذذاى  وقذذاتلوهم حذذىت ال تكذذون فتنذذة ويكذذون الذذدين كلذذه هلل50

 [.39]األنفال  
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يقذذول شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة عذذن اآليذذة األوى  "وقذذد ذكذذر يف التفسذذر 
أهنا نللت يف اجل ذدِّ بذن قذيس ملذا أمذر  النذيب صذل  هللا عليذه وسذلم ابلتجهذل 
لغذذذلو الذذذروم.. فقذذذال ا رسذذذول هللا  إين رجذذذ  ال أصذذذا عذذذن النسذذذا ؛ وإين 

تفتذذذي. وهذذها اجل ذذذدُّ هذذذو  أخذذاف الفتنذذذة بنسذذا  بذذذي األصذذذفر فائذذهن ي وال
الهي ختلف عن بيعة الرضوان حتذت الشذجرة  واسذتة ومذ  أمحذر؛ وجذا  
فيه احلدي   ]إن كلهذم مغفذور لذه إال صذاح  اجلمذ  األمحذر[ فذأنلل هللا 
تعذذاى فيذذه  ومذذنهم مذذن يقذذول  ائذذهن ي وال تفتذذي! أال يف الفتنذذة سذذقطوا. 

نذذذه وضذذذعف إميانذذذه أي  "نفذذذس إعراضذذذه عذذذن اجلهذذذاد الواجذذذ  ونكولذذذه ع
ومذذرض قلبذذذه الذذهي زيذذذن لذذه تذذذرك اجلهذذاد  فتنذذذة عظيمذذة قذذذد سذذقط فيهذذذا  
فكيف يطلذ  الذتخل  مذن فتنذة صذغرة مل تصذبه بوقوعذه يف فتنذة عظيمذة 
قد أصابته؟ وهللا يقذول  وقذاتلوهم حذىت ال تكذون فتنذة ويكذون الذدين كلذه 

 الفتنذذة هلل. فمذذن تذذرك القتذذال الذذهي أمذذر هللا بذذه لذذلال تكذذون فتنذذة  فهذذو يف
ساقط مبا وقع فيه مذن ريذ  قلبذه ومذرض فذؤاد   وتذرك مذا أمذر هللا بذه مذن 

 . (1)اجلهاد"
لغذر هللا تعذاى  سذوا   -كلذه أو بعضذه   -الفتنة إذن  أن يكون الذدين  -

  مث يسذذكت بعذذض العلمذذا  عذذن مواجهذذة هذذها (2)قذذ ف هذذها الذذبعض أو كثذذر
أو رهبذذذة مذذذن بطشذذذه الكفذذذر البذذذواح رغبذذذة يف مناصذذذ  السذذذلطان وأموالذذذه  

 وجاوته وطغيانه.

                                                
 .28/166فتاو  شي  اإلسالم ابن تيمية   - (1)
 إذا كان معلوما  من الدين ابلضرورة. - (2)
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والفتنذذذذة يف تراجذذذذع بعذذذذض العلمذذذذا  عذذذذن فتذذذذاويهم ومذذذذواقفهم السذذذذابقة   -
ويوقعذذون أنفسذذهم يف تناقضذذات يعذذرف املبتذذدئون يف طلذذ  العلذذم خطأهذذا  
وذلذذذك كقذذذذوهلم  ال جيذذذوز األمذذذذر ابملعذذذذروف والنهذذذ  عذذذذن املنكذذذذر إال إبذن 

فذذذال يصذذذح إال أن يكذذذون  السذذذلطان  وإذا كذذذان األمذذذر يتعلذذذق بذذذوي األمذذذر
سذرا ... وقذذوهلم إن "احلاكميذة" ال تعذذد قسذما  مذذن أقسذام التوحيذذد  مث يقذذام 

 النكر عل  من خيالفهم القول يف ذلك.
والفتنذذة يف مسذذارعة هذذها الذذبعض مذذن العلمذذا  إى إصذذدار الفتذذاو  الذذي  -

ترضذذ  السذذلطان  وهتيذذئ لذذه الفرصذذذة للذذبطش ابلعلمذذا  والذذدعاة اآلمذذذرين 
وف النذذذاهني عذذن املنكذذذر  ومتكنذذه مذذذن شذذق صذذذف العلمذذا  وزعلعذذذة ابملعذذر 

 موقفهم أمام عدوهم.
والفتنذذذذة أيضذذذذا  يف اقتتذذذذال املسذذذذلمني فيمذذذذا بيذذذذنهم  وقذذذذد وردت آات  -

وأحادي  كثرة يف هها الشأن منها ما روا  البخذاري عذن سذعيد بذن جبذر 
ا   قذال  قال  "خر  علينا عبد هللا بن عمر فرجوان أن حيدثنا حذديثا  حسذن

فبذذادران إليذذه رجذذ  فقذذال  ا أاب عبذذد الذذرمحن! حذذدثنا عذذن القتذذال يف الفتنذذة 
وهللا يقذذذول وقذذذاتلوهم حذذذىت ال تكذذذون فتنذذذة فقذذذال  هذذذ  تذذذدري مذذذا الفتنذذذة 
ثكلتذذك أمذذك؟ وإمنذذا كذذان حممذذد صذذل  هللا عليذذه وسذذلم يقاتذذ  املشذذركني  

 . (3)وكان الدخول يف دينهم فتنة وليس كقتالكم"
النذذاس مذذن العلمذذا  هذذو بيذذان حكذذم الشذذرع فذذيمن اسذذتبدل إن مذذا يطلبذذه 

شذذذريعة الطذذذاغوت بشذذذريعة هللا  ولذذذيس املطلذذذو  مذذذنهم محذذذ  السذذذالح أو 

                                                
 .8/95روا  البخاري يف اجلامع الصايح  كتا  الفنت  - (3)
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دعوة النذاس إى ذلذك... وال جيذوز هلذم كتمذان مذا ائتمذنهم هللا عليذه  قذال 
تعذذذذاى  وإذ أخذذذذذه هللا ميثذذذذذا  الذذذذذهين أوتذذذذوا الكتذذذذذا  لتبيننذذذذذه للنذذذذذاس وال 

ظهذذورهم واشذذةوا بذذه ملنذذا  قلذذيال  فبذذلس مذذا يشذذةون  تكتمونذذه  فنبذذهو  ورا 
 [.187]آل عمران  

ولعن هللا الهين كفذروا مذن بذي إسذرائي  ألهنذم كذانوا ال يتنذاهون عذن منكذر 
فعلذذو   قذذال تعذذاى  لعذذن الذذهين كفذذروا مذذن بذذي إسذذرائي  علذذ  لسذذان داود 
ن وعيسذذ  ابذذن مذذرمي ذلذذك مبذذا عصذذوا وكذذانوا يعتذذدون  كذذانوا ال يتنذذاهون عذذ

 [.79و  78منكر فعلو  لبلس ما كانوا يفعلون ]املائدة  
وكذذ  مذذن يفعذذ  فعذذ  الذذهين كفذذروا مذذن بذذي إسذذرائي  يسذذتاق اللعنذذة  قذذال 
تعذاى  إن الذهين يكتمذون مذذا أنللنذا مذن البينذات واهلذذد  مذن بعذد مذا بينذذا  

[ 159للنذاس يف الكتذا  أوللذذك يلعذنهم هللا ويلعذذنهم الالعنذون ]البقذذرة  
 أقوال مهمة يف تفسر هه  اآلية  قال الطاي  وللمفسرين

"وهه  اآلية وإن كانت نللت يف خا  من الناس  فنهنا معي هبا ك  كام 
علمذذا  فذذذرض هللا تعذذاى بيانذذذه للنذذذاس  وذلذذك نظذذذر اخلذذا الذذذهي روي عذذذن 
رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذذلم أنذذه قذذال  ]مذذن سذذذل  عذذن علذذم يعلمذذذه 

 . (4)ة بلجام من انر[" فكتمه  أ جِلم  يوم القيام
 وقال صاح  املنار 

"إن العاة يف اآلية ه  أن حكمها عام وإن كان سذببها خاصذا   فكذ  مذن 
يكذذتم آات هللا وهدايتذذه عذذن النذذاس فهذذو مسذذتاق هلذذه  اللعنذذة. وملذذا كذذان 

                                                
ا    وخذر  أمحذد شذاكر احلذدي  فقذال  هذها حذدي  صذايح رو 3/252تفسر الطذاي  دار املعذارف مبصذر   - (4)

 أمحد يف املسند من حدي  أيب هريرة  وخرجنا  يف شرح املسند  ويف صايح ابن حبان بتاقيقنا.
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هها الوعيد وأشذباهه حجذة علذ  الذهين لبسذوا لبذاس الذدين مذن املسذلمني 
بعلمه  حاولوا التفص  منه  فقال بعضهم  إن وانتالوا الرائسة ألنفسهم 

الكتمان ال يتاقق إال إذا سل  العامل عن حكم هللا تعاى فكتمه  وأخهوا 
من هذها التأويذ  قاعذدة هذ  أن العلمذا  ال جيذ  علذيهم نشذر مذا أنذلل هللا 
تعذذاى ودعذذوة النذذاس إليذذه وبيانذذه هلذذم  وإمنذذا جيذذ  علذذ  العذذامل أن جييذذ  إذا 

وزاد بعضهم  إذا مل يكن هناك عامل غر  وإال كذان لذه أن سل  عما يعلمه 
 حيي  عل  غر .

وهذذه  القاعذذدة مسذذلمة عنذذد أكثذذر املنتسذذبني إى العلذذم اليذذوم وقبذذ  اليذذوم 
بقرون  وقد ردها أه  العلم الصايح فقالوا  إن القرآن الكذرمي مل يكتذف 

اخلذذر  ابلوعيذذد علذذ  الكتمذذان  بذذ  أمذذر ببيذذان هذذها للنذذاس  وابلذذدعوة إى
واألمذذر ابملعذذروف والنهذذذ  عذذن املنكذذذر  وأوعذذد مذذن يذذذةك هذذه  الفريضذذذة  
وذكذذر هلذذم العذذا فيمذذا حكذذا  عذذن الذذهين قصذذروا فيهذذا مذذن قبذذ ... وخذذتم  

 كالمه بقوله 
ما ورد عن تذدافع علمذا  السذلف يف الفتذو  فنمنذا هذو يف الوقذائع العمليذة 

صذذد الذذدين الثابتذذة االجتهاديذذة  الذذي تعذذرض للنذذاس  ال يف الذذدعوة إى مقا
 . (5)ابلنصو  وسياجها من األمر ابملعروف والنه  عن املنكر"

إن العلمذذا  املعنيذذني ال جيهلذذون هذذه  األحكذذام الذذي عرضذذناها  ومذذع ذلذذك 
فقذذذد سذذذللوا وأع علذذذيهم السذذذائلون فكتمذذذوا مذذذا أوجذذذ  هللا علذذذيهم بيانذذذه 

ع خوفذا  والصدع به  وسكتوا عن بيان قواعد الدين وإسذقاطها علذ  الواقذ

                                                
 .2/51تفسر املنار   - (5)
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مذن السذذلطان  وهللا جذذ ف وعذال أحذذق ابخلذذوف واخلشذية مذذن أعذذىت سذذالطني 
 أه  األرض  وهه  وهللا ه  الفتنة!!.

وإذا كنذذذا نتفذذذق مذذذع املخذذذالفني يف اإلقتذذذدا  أبئمذذذة السذذذلف  فذذذال أبس مذذذن 
التهكر بش   من فهمهم للنصو  اآلنفة الذهكر ومذن مذواقفهم يف األمذر 

   ويف عدم كتمان العلم ابملعروف والنه  عن املنكر
 
أبذذو حنيفذذة النعمذذان  رفذذض األعطيذذات الذذي كذذان يعرضذذها عليذذه أبذذو  - 1

جعفذذر املنصذذور  وقذذال لرسذذول اخلليفذذة  "مذذا وصذذلي أمذذر املذذؤمنني يف مالذذه 
بشذذ   فرددتذذه  ولذذو وصذذلي بذذهلك لقبلتذذه إمنذذا أوصذذلي أمذذر املذذؤمنني مذذن 

إين لسذذت ممذذن يقاتذذ  مذذن بيذت مذذال املسذذلمني وال حذذق ي يف بيذذت مذذاهلم  
ورائهذذم  فآخذذه مذذا أيخذذه  املقاتذذ   ولسذذت مذذن ولذذداهنم فآخذذه مذذا أيخذذه  

 الولدان  ولست من فقرائهم فآخه ما أيخه  الفقرا ".
ورفض رائسة القضا   وع ه  من أج  ذلذك  فكذان رد  علذ  املنصذور  
"... إن هذذها دعذذاين للقضذذا  فأعلمتذذه أين ال أصذذلح  وال يصذذلح للقضذذا  

رجذذ  يكذذون لذذه نفذذس حيكذذم هبذذا عليذذك  وعلذذ  ولذذدك وقذذوادك  ولذذيس إال 
 .( 6)تلك النفس ي  إنك لتدعوين فما ترجع نفس  حىت أفارقك"

مالك بن أنذس  بذدأت حمنذة اإلمذام مالذك يف درس مذن دروسذه الذي   - 2
كذذذان يقررهذذذا يف املسذذذجد النبذذذوي ابملدينذذذة  وذلذذذك عنذذذدما شذذذرح حذذذدي  

م  "لذذذيس علذذذ  مسذذذتكر  طذذذال " ووجذذذد رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذل

                                                
 .1/215  واملناق  للمك   13/328انظر  ري  بغداد   - (6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 463 

املنذذاوئون حلكذذذم أيب جعفذذذر املنصذذذور يف هذذذها احلذذذدي  مسذذذتندا  قذذذوا  علذذذ  
التالذ  مذذن بيعتذذه ألهنذذا جذذا ت عذن طريذذق اإلكذذرا   إذ قاسذذوا البيعذذة علذذ  

 الطال   فقالوا  "وليس عل  مستكر  بيعة".
منذذع  ووجذد املنصذور ووالتذذه خطذرا  علذذيهم يف نشذر هذها احلذذدي   فاذاولوا

اإلمذذام مالذذك مذذن التاذذدث بذذه  فمذذا اسذذتجا  هلذذم رغذذم تعرضذذه للضذذر  
 . (1)واإلهانة وأىب كتم العلم

 
سذذفيان الثذذوري  عذذن سذذفيان الثذذوري قذذال  دخلذذت علذذ  أيب جعفذذر  - 3

مبذذذىن  فقذذذال ي  ارفذذذع حاجتذذذك. فقلذذذت لذذذه  اتذذذق هللا! فننذذذك قذذذد مذذذدت 
  ارفع لنا حاجتذك. األرض جورا  وظلما   قال  فطأطأ رأسه  مث رفع وقال

فقلذذت  إمنذذا أنللذذت هذذه  املنللذذة بسذذيوف املهذذاجرين واألنصذذار  وأبنذذا هم 
ميوتون جوعا   فاتق هللا وأوص  إليهم حقوقهم. قال  فطأطأ رأسذه مث رفذع 
وقذال  ارفذع إلينذذا حاجتذك. قلذذت  حذج عمذذر بذن اخلطذذا  رضذ  هللا عنذذه 

  هاهنذا أمذورا  ال فقال خلازنه  كذم أنفقذت؟ قذال  بضذعة عشذر درمهذا   وأر 
 تطيق اجلمال محلها.

وكانت له مواقف قوية مع املهدي الهي عهد إليه بقضذا  الكوفذة  فأخذه 
العهذذذد وملقذذذه بعذذذد أن غذذذادر ديذذذوان اخلالفذذذة  وغذذذا  عذذذن أنظذذذار النذذذاس  

 هذ مستخفيا  ابلبصرة. 161فطل  يف ك  بلد  ومات عام 

                                                
ليذذل البذذدري    وكتذا  اإلسذذالم بذني العلمذذا  واحلكذام للشذذي  عبذد الع10/84و  10/174البدايذة والنهايذذة   - (1)

   155. 
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طبيذذذ  الذذذدين  وعذذذن حيذذذى بذذذن ميذذذان قذذذال  مسعذذذت سذذذفيان يقذذذول  العذذذامل 
والدرهم دا  الدين  فنذا اجة الطبي  الدا  إليذه مذىت يذداوي غذر . هذها 
هو سفيان الثوري الهي قال عنذه شذعبة  أصذاا  املذهاه  الثالثذة  ابذن 
عبذذاس يف زمانذذه  والشذذعيب يف زمانذذه  والثذذوري يف زمانذذه  وقذذال عنذذه اإلمذذام 

مذام؟ اإلمذام سذفيان أمحد  ال يتقدمه يف قليب أحذد. مث قذال  تذدري مذن اإل
 . (2)الثوري

 
 -أمحذذد بذذن حنبذذ   أصذذدر اخلليفذذة املذذأمون أمذذر  لواليذذه علذذ  بغذذداد  - 4

بضذر  عنذق كذ  مذن خيذالف اعتقذاد  خبلذق القذرآن  -إساا  بن إبراهيم 
الكرمي  وأخه العلما  ابلرخ  إال أربعة منهم  أمحد بن حنب  وحممذد بذن 

خلوا السجن مصفدين ابألغذالل  نوح وعبيد هللا القواريري وسجادة  فأد
ويف اليذذوم التذذذاي جذذذ   هبذذم إى حذذذاكم بغذذذداد إلعذذادة السذذذؤال علذذذيهم... 
فأجذذا  سذذجادة مبذذا ينجيذذه وحلذذق القذذواريري بصذذاحبه  فذذأطلق سذذراحهما  

 وبق  ابن حنب  وابن نوح.
  وأما اإلمام -وه  بلدة عراقية  -أما ابن نوح فمات سجينا  يف ]عانة[ 

سذذجن آلخذذر حذذىت انتهذذ  املطذذاف بذذه يف سذذجن الياسذذرية  أمحذذد فنقلذذو  مذذن
ببغذذداد  مث نقلذذو  إى حذذبس العامذذة يف در  املوصذذلية  ويف هذذها السذذجن 
طذرح ملانيذة وعشذرين شذهرا   وجلذد أكثذر مذن ألذف سذو،  وسذالت دمذذا   

                                                
  ومذذا روا  األسذذاطني يف عذذدم اجملذذ   إى السذذالطني  1/204  وتذذهكرة احلفذذاظ  10/134البدايذذة والنهايذذة   - (2)

 .83للسيوط   دار ابن حلم     
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وأشرف عل  املوت دون أن ينتلع منه الطغاة أي اعةاف ببدعتهم  ومذن 
 أقواله املأثورة 

مه إساا  بن حنب [ إذا أجا  العامل تقية واجلاه  جيه   مىت "اعم ]ع
يتبني احلق؟". وملا دخ  عليه حيى بن معذني يعذود  يف مرضذه  مل يذرد عليذه 
السذذذالم  فمذذذازال ابذذذن معذذذني يعتذذذهر بقولذذذه هللا تعذذذاى إال مذذذن أكذذذر  وقلبذذذه 

[  وحبدي  عمار  فقل  أمحد وجهه إى 106مطملن ابإلميان ]النا   
   اآلخر  فقال حيى  ال يقب  عهرا .اجلان

فلمذا خذر  حيذى قذال أمحذد  حيذذتج حبذدي  عمذار  وحذدي  عمذار  مذذررت 
هبم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوين  وأنتم قيذ  لكذم  نريذد أن نضذربكم  

 فقال حيى  وهللا ما رأيت حتت أدمي السما  أفقه يف دين هللا منك.
ن مث املعتصذذذم مث الواثذذذق الذذذهي شذذذهد اإلمذذذام أمحذذذد رمحذذذه هللا هذذذالك املذذذأمو 

خش  من قوة شعبية ابن حنب  فمنعه من التدريس  وفرض عليه اإلقامذة 
اجلايذذة يف منللذذه  مث جذذا  املتوكذذ  فذذأزال الغمذذة  وفذذك أسذذر املسذذجونني. 

 . (3)ونصر هللا أه  السنة واجلماعة
 
 -أمذر خراسذان  -اإلمام البخاري  طلذ  خالذد بذن أمحذد الذههل   - 5

مام البخاري أن حيضر إليه من بلد  خبار  ليسمع أوالد  منه ]أي من اإل
لذذيعلمهم وهذذها مذذا يتمنذذا  ويسذذع  إليذذه كثذذر مذذن العلمذذا  يف هذذها العصذذر 
وغذذر [  فذذأىب أن يذذهه   وقذذال لرسذذول األمذذر  "يف بيذذي يذذؤت  العلذذم"  

                                                
  و موعذذة التوحيذذد 11/177  وسذذر أعذذالم النذذبال  2/37  وطبقذذات الشذذافعية 12/168البدايذذة والنهايذذة  - (3)

 سالم بني العلما  واحلكام للبدري.  واإل343   
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وكان ذلك سببا  يف حقد األمر عليذه  ويف نفيذه مذن بلذد  خبذار  إى بلذدة 
تنك[ عل  بعد فرسخني من مسرقند. وعندما توفا  هللا يف هها املنف  ]خر 

عذذم بغذذداد االسذذتيا   وطذذالبوا ابلثذذأر لإلمذذام البخذذاري مذذن أمذذر خراسذذان  
وكذذذان هلذذذم مذذذا أرادوا فقذذذد انذذذتقم هللا مذذذن هذذذها الظذذذامل  ومذذذات يف سذذذجن 

 . (4)بغداد
 
 ام النووي اإلمام النووي  يقول عال  الدين بن العطار تلميه اإلم - 6

مواجهذذذا  للملذذذوك واجلبذذذابرة  وال أتخذذذه  يف هللا لومذذذة  -النذذذووي  -"وكذذذان 
الئم  وكان إذا عجل عن املواجهذة؛ كتذ  الرسذائ   وتوصذ  إى إبالغهذا  
فمما كتبه وأرسلي يف السذع  فيذه وهذو يتضذمن العذدل يف الرعيذة  وإزالذة 

وبي  والتهديد  ... فكان جوا  السلطان ابإلنكار والت (5)املكوس عنهم
 فكت  رمحه هللا جوااب  لهلك اجلوا   ومما جا  فيه 

"... وقذذد أوجذذ  هللا إيضذذاح األحكذذام عنذذد احلاجذذة إليهذذا  فقذذال تعذذاى  
وإذ أخذذذه هللا ميثذذذا  الذذذهين أتذذذوا الكتذذذا  لتبيننذذذه للنذذذاس وال تكتمونذذذه  (

 . (6)فوج  علينا حينله بيانه  وح ّرِم علينا السكوت"
 موجل   وقال أيضا  ما

                                                
 .11/24  والبداية والنهاية  3/329وفيات األعيان   - (4)
كت  معه يف ذلك  شذي  اإلسذالم عبذد الذرمحن بذن أيب عمذر شذي  احلنابلذة  والشذي  العالمذة عبذد السذالم بذن   - (5)

خطيذ  دمشذق وابذن خطيبهذا  ومجاعذة عمر اللواوي شي  املالكيذة  والشذي  املفذي حممذد بذن عبذد الكذرمي احلرسذتاين 
 آخرون.

يضاف قول النووي هها إى األدلة السابقة الي ذكرانها قب  صفاات قليلذة عذن وجذو  إيضذاح األحكذام عنذد  (6)
 احلاجة إليها.
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"وال حيِ  ُّ أن يذ ؤحخه من الرعية ش   ما دام يف بيت املال ش    مذن نقذد  
أو متذذذذاع  أو أرض  أو ضذذذذياع تبذذذذاع  أو غذذذذر ذلذذذذك... وهذذذذؤال  علمذذذذا  

متفقذذذون علذذذ  هذذذها   -أعذذذل هللا أنصذذذار   -املسذذذلمني يف بذذذالد السذذذلطان 
 وبيت املال حبمد هللا معمور".

 وقال يف رد  عل  هتديد السلطان 
"وأما هتديد الرعية بسب  نصياتنا  وهتديد طائفة؛ فليس هو املرجو مذن 
عذذدل السذذلطان وحلمذذه! وأي حيلذذة لضذذعفا  املسذذلمني املغذذرقني يف أقطذذار 
واليذذذذة السذذذذذلطان يف كتذذذذا  كتبذذذذذه بعذذذذض املسذذذذذلمني الناصذذذذاني نصذذذذذياة 
للسلطان وهلم  وال علم هلم به؟ وكيذف يؤاخذهون بذه لذو كذان فيذه مذا يذالم 

 عليه؟!".
"وأمذا أان يف نفسذذ ؛ فذذال يضذرُّين التهديذذد  وال أكذذا منذه  وال مينعذذي ذلذذك 
من نصياة السلطان  فنين أعتقد أن هها واج  عل  وعلذ  غذري  ومذا 
ترتذذ  علذذ  الواجذذ ؛ فهذذو خذذر وزادة عنذذد هللا تعذذاى؛ إمنذذا هذذه  احليذذاة 
 الذذذدنيا متذذذاع وإن اآلخذذذرة هذذذ  دار القذذذرار  وأفذذذوض أمذذذري إى هللا إن هللا
بصر ابلعباد   وقد أمران رسول هللا صل  هللا عليذه وسذلم أن نقذول ابحلذق 

 حي  ما كنا  وأن ال خناف يف هللا لومة الئم".
بعذد إنكذار   -حرسها هللا تعاى  -ومما كتبه ملا احتيط عل  أمالك دمشق 

 مواجهة السلطان الظاهر  وعدم إفادته وقبوله 
وطة عل  أمالكهم أنواع مذن الضذرر  "ولقد حلق املسلمني بسب  هه  احل

ال ميكذذن التعبذذر عنهذذا  وطلذذ  مذذنهم إثبذذات  ال يلذذلمهم  فهذذه  احلوطذذة ال 
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ذ ُّ عنذد أحذذد مذن علمذا  املسذذلمني  بذ  مذن يف يذذد  شذ   فهذو ملكذذه ال  حتِ 
 . (7)حي  االعةاض عليه  وال يكلف إبثباته"

هذذه  املواقذذف إنذذه ال شذذ   كذذان مينذذع اإلمذذام النذذووي رمحذذه هللا مذذن وقذذوف 
اجلريلة  ألنه رفض األلقذا  والوظذائف  وأن  بنفسذه عذن  ذالس األمذرا  
والسالطني  وكان طعامه خشنا   ويكتف  أبكلة واحدة يف اليوم  وينذام يف 
 -غرفة مبدرسة الرواحية  ومل يكذن لذه أبنذا  وال زوجذة  فذأي شذ   يشذد  

 إى مفاتن الدنيا وشهواهتا؟!. -رمحه هللا 
 
ل بن عبد السالم  استعان امللك إمساعي  بن العذادل ابلصذليبيني الع - 7

ضد أخيه جنم الدين سلطان مصر  وأعطاهم مقاب  ذلك صيدا ]حسذ  
روايذذة السذذبك [ وقلعذذة صذذفد وغرهذذا ]حسذذ  روايذذة املقريذذلي[  مث مسذذح 

 للصليبيني بدخول دمشق بقصد شرا  السالح وسائر آالت احلر .
وأفذذىت  (1)ن عبذذد السذذالم بوجذذه هذذه  اخليانذذةوقذذف سذذلطان العلمذذا  العذذل بذذ

بتاذذرمي بيذذع السذذالح  مث صذذعد منذذا اجلذذامع األمذذوي حيذذ  كذذان خطيبذذه 
الرمس  وأعلن فتوا  املشهورة بتارمي بيذع السذالح للصذليبيني مث قطذع مذن 
اخلطبة الدعا  للسلطان إمساعي   وهذها يعذي نذلع البيعذة لذه مث راح يذدعو 

ن ابلتأمني عل  دعائه  "اللهم أبرم هله  األمة الدعا  التاي والناس يضجو 

                                                
  724حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حم  الدين  لتلميه  عال  الدين عل  بن إبراهيم بن العطذار املتذوىف عذام  - (7)

 دار الصميع   الراض.
أكثر من هها حيدث اليوم يف ك  بلد إسالم   وال جند عاملا  واحدا  من كبار علما  السالطني يقفذون املوقذف  - (1)

 الهي وقفه العل بن عبد السالم فنان هلل وإان إليه راجعون.
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إبذذرام رشذذد ي عذذل  فيذذه أوليذذا ك  وتذذهل فيذذه أعذذدا ك  ويعمذذ  فيذذه بطاعتذذك  
 وينه  فيه عن معصيتك".

كذذان السذذلطان الصذذاع إمساعيذذ  خذذار  دمشذذق  وعنذذدما جذذا   اخلذذا أمذذر 
بعذذذلل الشذذذي  ابذذذن عبذذذد السذذذالم مذذذن خطبذذذة اجلمعذذذة ومذذذن سذذذائر وظائفذذذه  

ه مذذع صذذاحبه الشذذي  ابذذن احلاجذ  املذذالك  الشذذةاكه معذذه يف هذذها واعتقالذ
اإلنكذذار  مث ملذذا قذذدم دمشذذق أمذذر ابإلفذذرا  عنهمذذا  وفذذرض اإلقامذذة اجلايذذة 

 عل  العل بن عبد السالم.
إذا شلنا احلدي  عن وظذائف العذل بذن عبذد السذالم الذي عذلل عنهذا بلغذة 

الشذؤون اإلسذالمية  هها العصر  فهذ   وزارة املعذارف  ووزارة األوقذاف و 
ووزارة اإلعالم  أو معظم أقسام هه  الوزارات  وهها مما ال يطمع بذه أي 
عامل من علما  السالطني اليوم  ومع ذلك فهذو مل يذةدد يف التخلذ  عنهذا 
إرضذذا  هلل سذذباانه وتعذذاى. يقذذول تلميذذه  القذذرايف أن بعذذض أراب  الدولذذة  

الذةدد إليذه ليكذون ذلذك كت  إليه حيضذه علذ  االجتمذاع مبلذك وقذتهم  و 
مقيما  جلاهه وكابتا  لعدو   فقال  "قرأت العلم ألكون سفرا  بذني هللا وبذني 

 خلقه وأتردد إى أبوا  هؤال ؟!".
وملا كان التطبيق العمل  يبني معادن الرجال  ويكشف ما تكنه الصذدور  
فذذذنن رد العذذذل بذذذن السذذذالم علذذذ  بعذذذض خذذذوا  السذذذلطان الذذذهين جذذذا   

ه االعتذهار مقابذ  العذودة إى وظائفذه املغريذة خذر دليذ  علذ  يعرضون عليذ
 أنه يتبع القول العم .
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قذذالوا لذذه  بينذذك وبذذني أن تعذذود إى مناصذذبك ومذذا كنذذت عليذذه أن تنكسذذر 
 للسلطان وتقب  يد  ال غر.

قال  وهللا ما أرضذا  أن يقبذ  يذدي فضذال  عذن أن أقبذ  يذد . ا قذوم أنذتم 
 هلل الهي عافاين مما ابتالكم به. يف واد وأان يف واد  احلمد

 قالوا  ا شي  قد رسم لنا أن توافق عل  ما يطل  منك  وإال اعتقلناك.
قذذذال  افعلذذذوا مذذذذا بذذذدا لكذذذذم  مث أخذذذهو  معذذذتقال  يف خيمذذذذة  ذذذاورة خليمذذذذة 

 السلطان.
وقعذذت احلذذر  بذذني األخذذوين  وأسذذفرت عذذن انتصذذار السذذلطان جنذذم الذذدين 

لفائذه الصذليبيني. وجنذا الشذي  ابذن عبذد أيو  علذ  السذلطان إمساعيذ  وح
السذذالم مذذن األسذذر  مث دخذذ  مصذذر معذذلزا  مكرمذذا   وتذذوى منصذذ  قاضذذ  
القضذذذاة فيهذذذا... ولكذذذن  هذذذ  أخلذذذد الشذذذي  إى الراحذذذة  وشذذذغله منصذذذبه 
الرفيع عذن األمذر ابملعذروف والنهذ  عذن املنكذر؟  وعنذد  مسذوغات كثذرة 

 لو شا  اختاذ مث  هها القرار.
   مل يثبت عند الشي  أن أمرا  الدولة األتراك أحرار  وهلذها يقول السبك

فذذنن حكذذم الذذر  مستصذذا  علذذيهم لبيذذت مذذال املسذذلمني  وقذذال الشذذي  
 إببالغهم ذلك.

استشا، انئ  السلطنة غضبا   ورك  بنفسذه يف مجاعتذه  وجذا  إى بيذت 
الشي   مث طر  اببه وسيفه مسذلول بيذد   فخذر  ولذد الشذي   وهالذه مذا 

فعاد إى أبيه وشرح لذه احلذال  فمذا اكذةث الشذي  لذهلك وال تغذر   رأ  
وقذذال  ا ولذذدي أبذذوك أقذذ  مذذن أن يقتذذ  يف سذذبي  هللا  مث خذذر   فسذذقط 
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السيف مذن يذد انئذ  السذلطنة عنذدما وقذع بصذر الشذي  عليذه  وأرعذدت 
مفاصذذله  فبكذذ  النائذذ   وسذذأل الشذذي  أن يذذدعو لذذه  مث قذذال  ا سذذيدي 

. قذال  أاندي علذيكم وأبذيعكم  قذال  ففذيم  تصذرف خر  أي ش  تعمذ ؟
 ملننا؟. قال  يف مصاع املسلمني  قال  من يقبضه؟. قال  أان.

وأخذذرا  فقذذد م للشذذي  مذذا أراد حيذذ  اند  علذذ  األمذذرا  واحذذدا  واحذذدا   
وغاى يف ملنهم  وقبضه وصرفه يف وجو  اخلر  رحم هللا سلطان العلمذا   

  (2)لمني ك  خروجلا  عن اإلسالم واملس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
اعتمذدت عليهذا هذ   مذا روا  اختصرت الرواات الي حتدثت عن بيع الشذي  ملماليذك مصذر  واملصذادر الذي  - (2)

  والسذذذلوك للمقريذذذلي  5/84األسذذذاطني يف  عذذذدم اجملذذذ   إى السذذذالطني للسذذذيوط   وطبقذذذات الشذذذافعية للسذذذبك   
   واإلسالم بني العلما  واحلكام.1/596  وفوات الوفيات  1/303
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 (30حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 حممد سرور زين العابدين
 السلفية بني الوالة والغالة

 
 عندما يكون احلكم لغر شريعة هللا

(2 - 3 ) 
 
شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة  االسذذتدالل مبواقذذف شذذي  اإلسذذالم ابذذن  -   

 ثنا مهم من وجهني تيمية الي تتعلق مبوضوع حب
الوجه األول  حنن وكثر مذن املخذالفني الذهين يتمسذكون ابملذنهج السذلف  
متفقون عل  أنه مل ياز يف القذرون الذي تلذت عصذر ابذن تيميذة إمذام مثلذه  
ومل نقرأ ملخالفينا هؤال  ردا  علميا  ينقض هه  املواقف  وكذ  الذهي نعرفذه 

 د هبا فيما يكتبون ويدّرسون.إعجاهبم هبا وتقديرهم هلا  واالستشها
الوجذذذه الثذذذاين  هنذذذاك تشذذذابه بذذذني عصذذذران وعصذذذر شذذذي  اإلسذذذالم  ففذذذ  
العصذذذذرين تعرضذذذذت بلذذذذدان العذذذذامل اإلسذذذذالم  هلجمذذذذات صذذذذليبية ووثنيذذذذة 

 وابطنية  وأسفرت هه  اهلجمات عن احتالل بعض بلداننا.
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وإذا كان اجملال ال يسمح بعرض مواقف شي  اإلسالم بشك  موسذع مذع 
 عليق عليها فال أق  من احلدي  عنها مع ش   من اإلجياز الت
موقفذذذه مذذذن قذذذازان  أسذذذلم قذذذازان  وتسذذذم  حممذذذود   وكذذذان يشذذذهد  - 1

اجلمعذذذذة  وأسذذذذلم معذذذذه خلذذذذق كثذذذذر مذذذذن التتذذذذار  وكذذذذان يف جيشذذذذه وعذذذذاظ 
ومصذذلاون  وكذذان للصذذاحلني مذذن املسذذلمني عنذذدهم قذذدر. قذذال صذذاح  

ر  حكذام مصذر والشذام قذال صذاح  التذة  إنذه حذا"… خطط الشذام  
هذها … ألهنم خارجون عن طريق الدين غر متمسكني أبحكام اإلسالم"

الهي أصدر حبقه وحق جيشه فتوا  املشهورة  أمذا عذن لقائذه  (1)هو قازان
مع قازان ومذاذا قذال لذه؟  يقذول الشذي  عمذر ابذن أيب بكذر البالسذ  وهذو 

 أحد أعضا  الوفد 
زان  أنذت تذذلعم أنذك مسذلم ومعذذك "قذال شذي  اإلسذالم للةمجذذان قذ  لقذا

مؤذنذذون وقاضذذ  وإمذذام وشذذي  علذذ  مذذا بلغنذذا فغلوتنذذا وبلغذذت بذذالدان علذذ  
مذذاذا؟ وأبذذوك وجذذدك هوالكذذو كذذاان كذذافرين ومذذا غذذلوا بذذالد اإلسذذالم  بذذ  

 عاهدوا قومنا  وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت.
 ابذذن   وقذذر  إى اجلماعذذة طعامذذا  فذذأكلوا منذذه إال -أي البالسذذ   -قذذال 

تيمية  فقي  له  أال أتك ؟ قذال  كيذف آكذ  مذن طعذامكم وكلذه ممذا هنبذتم 
مذذن أغنذذام النذذاس وطبختمذذو  مبذذا قطعذذتم مذذن أشذذجار النذذاس  قذذال  مث إن 
قازان طل  منه الدعا   فقال يف دعائه  اللهم إن كان هها عبدك حممود 

وأيذد   إمنا يقات  لتكون كلمتك ه  العليذا وليكذون الذدين كلذه هلل فانصذر 

                                                
 هه  الصفات ال تتوفر يف معظم احلكام املعاصرين. - (1)
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وملكه البالد والعباد  وإن كذان إمنذا قذام را   ومسعذة وطلبذا  للذدنيا ولتكذون  
كلمتذذه هذذ  العليذذا وليذذهل اإلسذذذالم وأهلذذه فاخهلذذه وزلللذذه ودمذذر  واقطذذذع 

 دابر .
 قال البالس   وقازان يؤمن عل  دعائه  ويرفع يديه. قال 
   قال فجعلنا جنمع ثيابنا خوفا  من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله

فلمذذا خرجنذذا مذذن عنذذد  قذذال لذذه قاضذذ  القضذذاة جنذذم الذذدين بذذن صصذذري 
 وغر  

 كدت أن هتلكنا وهتلك نفسك  وهللا ال نصابك من هنا  فقال 
وأان وهللا ال أصابكم  قال  فانطلقنا عصذبة وأتخذر هذو يف خاصذة نفسذه 
ومعذه مجاعذذة مذذن أصذذاابه  فتسذذامعت بذذه اخلذذواقني واألمذذرا  مذذن أصذذاا  

تو  يتاكون بدعائه  وهذو سذائر إى دمشذق  وينظذرون إليذه  قذال  قازان فأ
وهللا مذذا وصذذ  دمشذذق إال يف حنذذو ثلثمائذذة فذذارس يف ركابذذه  وكنذذت أان مذذن 
مجلذذة مذذن كذذان معذذه  وأمذذا أوللذذك الذذهين أبذذوا أن يصذذابو  فخذذر  علذذيهم 

 . (2)مجاعة من التة فشلاوهم عن آخرهم
ال خيش  املوت  يقذول اإلمذام حممذد  كان رمحه هللا عاملا   اهدا  شجاعا    -

 ابن عبد اهلادي عن قتال الشي  يف معركة "ش قحا " املشهورة 
"وبقذذ  الشذذي  رضذذ  هللا عنذذه هذذو وأخذذو  وأصذذاابه ومذذن معذذه مذذن الغذذلاة 
قائمذذذذا  بظهذذذذور  وجهذذذذاد  و ألحمذذذذِة حربذذذذه  يوصذذذذ  النذذذذاس ابلثبذذذذات ويعذذذذدهم 

                                                
  كما رو  هذها اخلذا الشذي  كمذال الذدين بذن املنجذا يف "الكواكذ  الدريذة"  وكذان 14/89البداية والنهاية   - (2)

ممذذن صذذا  شذذي  اإلسذذالم يف لقائذذه مذذع قذذازان. وقذذال ابذذن كثذذر بعذذد أن سذذا  روايذذة البالسذذ   "وقذذد مسعذذت هذذه  
 احلكاية من مجاعة غر ".
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ني إى أن صذذذد  هللا ابلنصذذذر  ويبشذذذرهم ابلغنيمذذذة والفذذذوز إبحذذذد  احلسذذذني
 …وعد   وأعل جند   وهلم التتار وحد   ونصر املؤمنني

ودخذذ  جذذيش اإلسذذالم املنصذذور إى دمشذذق احملروسذذة والشذذي  يف أصذذاابه 
شذذذاكيا  يف سذذذالحه  داخذذذال  معهذذذم  عاليذذذة كلمتذذذه  قائمذذذة حجتذذذه  ظذذذاهرة 

وهذذو مذذع ذلذذك يقذذول للمذذداحني لذذه  أان رجذذ  … واليتذذه  مقبولذذة شذذفاعته
   ال رج  دولة.ِملفة

"ولقد أخاين حاج  مذن احلجذا  الشذاميني ]ال يذلال الكذالم البذن عبذد 
اهلذذذادي[  أمذذذر مذذذن أمذذذرائهم  ذو ديذذذن متذذذني  وصذذذد  هلجذذذة معروفذذذة يف 
الدولة  قال  قال ي الشذي  يذوم اللقذا   وحنذن مبذر  الصُّذففر  وقذد تذرا   

 اجلمعان 
 ا فالن  أوقفي موقف املوت.

مقابلذذة العذذدو  وهذذم مناذذدرون كالسذذي  تلذذوح أسذذلاتهم  قذذال  فسذذقته إى
مذذذن حتذذذت الغبذذذار املنعقذذذد علذذذيهم. مث قلذذذت لذذذه  ا سذذذيدي  هذذذها موقذذذف 
ِة املنعقذذدة  فذذدونك ومذذا  املذذوت  وهذذها العذذدو  قذذد أقبذذ  حتذذت هذذه  الغ ذذا 

 تريد.
قذال  فرفذع طرفذه إى السذما   وأشذذخ  بصذر   وحذرفك شذفتيه طذذويال   مث 

لقتال. وأمذا أان فخيذ  إيف أنذه دعذا علذيهم وأن دعذا   انبع  وأقدم عل  ا
 استجي  منه يف تلك الساعة.
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قذذال  مث حذذذال القتذذذال بيننذذذا وااللتاذذذام  ومذذا عذذذدت رأيتذذذه  حذذذىت فذذذتح هللا 
ونصذذر  واحنذذاز التتذذار إى جبذذ  صذذغر  عصذذموا نفوسذذهم بذذه مذذن سذذيوف 

 املسلمني تلك الساعة وكان آخر النهار.
وأخيذذذه يصذذذياان أبعلذذذ  صذذذوتيهما  حتريضذذذا  علذذذ   قذذذال  وإذا أان ابلشذذذي 

 القتال  وختويفا  للناس من الفرار.
فقلت  ا سيدي  لك البشارة ابلنصذر. فننذه قذد فذتح هللا ونصذر  وهذاهم 
التتذذار حمصذذورون هبذذها السذذفح. ويف غذذد إن شذذا  هللا تعذذاى  يؤخذذهون عذذن 

 آخرهم.
عذا ي يف ذلذك املذوطن قال  فامد هللا تعاى  وأثىن عليه مبا هو أهلذه  ود

 دعا  وجدت بركته يف ذلك الوقت وبعد .
بعذذد هذذها االنتصذذار الفاصذذ  كذذان البذذد للمسذذلمني اجملاهذذدين مذذن أتديذذ  
النصار   والنصريني  والرافضة  واالمساعيليني الذهين غذدروا ابملسذلمني  
وقّدموا مجيع أنواع الدعم للغلاة التتار  كما تعاونوا مذن قبذ  مذع جاافذ  

لاة الصليبيني  وسوف تبق  اجلبهذة الداخليذة ضذعيفة ومفككذة إذا تذرك الغ
احلب  عل  غاربه هلذؤال  اخلونذة العمذال . ال سذيما وأن شذي  اإلسذالم ابذن 

يعلذذم حذذق العلذذم أن الرافضذذ   -وهذذو اخلبذذر أبسذذالي  البذذاطنيني  -تيميذذة 
 -وزيذذر املستعصذذم ابهلل آخذذر اخللفذذا  العباسذذيني  -اخلبيذذ  ابذذن العلقمذذ  

اسذتغ  ثقذة اخلليفذة بذه  فقذام بذدور ال مثيذ  لذه يف  رخينذا اإلسذالم   فهذو 
مذذن جهذذة كذذان يراسذذ  "هوالكذذو" الذذوثي قائذذد جذذيش التتذذار بعذذد احتاللذذه 
إليذذران وحيّرضذذه علذذ  احذذتالل بغذذداد  ومذذن جهذذة أخذذر  فقذذد أشذذار علذذ  
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املستعصذذم املثذذول بذذني يذذدي هوالكذذو عنذذدما اقةبذذت جيوشذذه مذذن عاصذذمة 
  ومذذن جهذذة اثلثذذة فقذذد أقنذذع القائذذد التذذةي بقتذذ  اخلليفذذة  ففعذذ  اإلسذذالم

وقتذذذ  معذذذه سذذذبعمائة راكذذذ  مذذذن القضذذذاة والفقهذذذا  وسذذذائر أعيذذذان الدولذذذة 
وأركاهنذذا عنذذذدما مثلذذذوا بذذذني يديذذذه. مث دخذذ  طاغيذذذة التتذذذار بغذذذداد يتقذذذدمهم 
الرافض  ابن العلقم . وزميله الرافض  نصر الدين الطوس  الهي اخته  

يكون يف خدمته كالوزير املش ... ويف بغداد قت  التتار كذ  مذن هوالكو ل
قدروا عليه  من الرجال والنسذا  والولذدان واملشذاي  والكهذول والشذبان  
ودخذذ  كثذذر مذذن النذذاس يف اآلابر  وقذذىن الوسذذ   وكمنذذوا كذذهلك أامذذا  ال 
يظهرون  وكان اجلماعذة مذن النذاس جيتمعذون إى اخلذاانت ويغلقذون علذيهم 

ا   فيفتاهذذذا التتذذذار إمذذذا ابلكسذذذر وإمذذذا ابلنذذذار  مث يذذذدخلون علذذذيهم األبذذذو 
فيهربون منهم إى أعاي األمكنة فيقتلوهنم ابألسطاة حىت جتري امليازيذ  

 . (1)من الدما  ابألزقة
هذ  وهلها فقد قدم والد شي  ا إلسذالم إى  656وقعت هه  املهحبة عام 
ن عذذامل مثذذ  ابذذن فكيذذف ينتظذذر مذذ… هذذذ  667دمشذذق ومعذذه ولذذدا  عذذام 

 تيمية أن ال يستفيد من هها الدرس املرير؟!.
وهاهنا ياز أمام الباح  الهي يستعرض النصو  التارخيية سذؤال يذدعو 

 إى احلرة والدهشة 
هذذ  شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة سذذلطان حذذاكم يف بذذالد الشذذام  أم هذذو عذذامل 

 اعتلل الوظائف ومل يتقلد أي منص  طوال سي عمر ؟!.

                                                
 لتصرف اليسر.مع االختصار وا 13/200هذ   656البداية والنهاية  أحداث سنة  - (1)
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 ابن عبد اهلادي عن األمر احلاج  قوله ينق  
"مث مل يلل الشي  بعد ذلك عل  زادة يف احلال والقال واجلا   والتاقيذق 
يف العلذذذم  حذذذىت حذذذرفك هللا علمذذذات نفذذذوس والة األمذذذر لقتذذذال أهذذذ  جبذذذ   
كسروان. وهم الهين بغوا وخرجوا عل  اإلمام  وأخافوا السُّب   وعارضوا 

 بك  سو ". املارِّين هبم من اجليش
"فقذام الشذذي  يف ذلذذك أم قيذذام  وكتذذ  إى أطذذراف الشذذام يف احلذذ ِّ علذذ  

 قتال املهكورين  وأهنا غ لاة يف سبي  هللا".
"مث جتهذذل هذذو مبذذن معذذه لغذذلوهم ابجلبذذ   صذذابه وي األمذذر انئذذ  اململكذذة 
املعظمذذة  أعذذل هللا نصذذر   واجليذذوال الشذذآمية  املنصذذورة  ومذذا زال مذذع وي 

حصارهم وقتاهلم  حذىت فذتح هللا اجلبذ   وأجلذ  أهلذه. وكذان مذن األمر يف 
أصذذع  اجلبذذذال  وأشذذذقها سذذذاحة. وكانذذذت امللذذذوك املتقدمذذذة ال تقذذذدم علذذذ  
حصذذذار   مذذذع علمهذذذا مبذذذا عليذذذه أهلذذذه مذذذن البغذذذ  واخلذذذرو  علذذذ  اإلمذذذذام 

 والعصيان  وليس إال لصعوبة املسلك  ومشقة النلول عليهم".
كرامات املعدودة للشي   لسببني عل  ما "وكان فتاه أحد املكرمات وال

 يقوله الناس 
 أحدمها  لكون أه  هها اجلب  بغاة رافضة سبفابة  تعنيف قتاهلم.

يف حال اسذتيال   -والثاين  ألن جب  الصاحلية ملا استولت الرافضة عليه 
أشذار بعذض كذاائهم بنهذ  اجلبذ   وسذيب أهلذه وقذتلهم   -الطاغية قذازان 

  انتقامذذذا  مذذذنهم لكذذذوهنم سذذذنِّيفة  ومسذذذاهم ذلذذذك املشذذذر  وحتريذذذق مسذذذاكنهم
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نواصذذ   فكذذان مذذا كذذان مذذن أمذذر جبذذ  الصذذاحلية بذذهلك القذذول  وتلذذذك 
 اإلشارة".

"قالوا  فكوفئ الرافضة مبث  ذلك  إبشارة كبر من كاا  أه  السذنة وزان  
 بوزٍن  جلا   عل  يد وي األمر  وجيوال اإلسالم.

 ي  املشار إليه".واملشر املهكور  هو الش
"وملذذا فذذتح اجلبذذ   وصذذار اجلذذيش بعذذد الفذذتح إى دمشذذق احملروسذذة عكذذف 
خذذذا ُّ النذذذاس وعذذذامُّهم علذذذ  الشذذذي  ابلذذذلارة والتسذذذليم عليذذذه  والتهنلذذذة 
بسالمته  واملسألة له منهم عن كيفية احلصار للجب   وصورة قتال أهلذه  

فاكذذ  الشذذي  وعمذذا وقذذع بيذذنهم وبذذني اجليذذوال مذذن املراسذذالت  وغرهذذا  
 ذلك".

"وكان توجه الشي  تق  الدين رض  هللا عنه إى الكسذروانيني يف مسذته  
ذي احلجة من سنة أربع وسبعمائة وصابه األمذر قراقذوال  وتوجذه انئذ  
السلطنة  األمر مجال الدين األفرم  مبن أتخر من عسكر دمشذق إلذيهم  

وسذذبعمائة  وكذذان لغذلوهم واستلصذذاهلم يف اثين شذذهر احملذذرم مذذن سذذنة ،ذذس 
 قد توجه قبله العسكر  طائفة بعد طائفة يف ذي احلجة".

"ويف يذذوم اخلمذذيس سذذابع عشذذر وصذذ  النائذذ  والعسذذكر معذذه إى دمشذذق  
بعذذد أن نصذذرهم هللا تعذذاى علذذ  حذذل  الضذذالل مذذن الذذروافض والنصذذرية 
وأصذذاا  العقائذذذد الفاسذذدة  وأابدهذذذم هللا مذذن تلذذذك األرض  واحلمذذذد هلل 

 . (2)"اهذر  العاملني

                                                
   ومنه نقلت ما كتبته عن جهاد شي  اإلسالم يف موقعة "شقا ".182الكواك  الدرية      - (2)
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يتادث ابذن كثذر عذن هلميذة املسذلمني أمذام قذازان  وجيشذه يف سذنة تسذع 
 وتسعني وستمائة فيقول 

"وى السذذلطان هذذاراب  فذذنان هلل وإان إليذذه راجعذذون  وقتذذ  مجاعذذة مذذن األمذذرا  
وكذذان أهذذ  دمشذذق يف خذذوف شذذديد علذذ  أنفسذذهم وأهلذذيهم … وغذذرهم
هم إى مصذر  كالقاضذ  وهذر  مجاعذة مذن أعيذان البلذد وغذر … وأمواهلم

إمذذام الذذدين الشذذافع   وقاضذذ  املالكيذذة الذذلواوي  و   الذذدين الشذذرازي  
وعلذذم الذذدين الصذذوايب واي الذذا  ومجذذال الذذدين بذذن الناذذاس واي املدينذذة  
واحملتسذذ  وغذذرهم مذذن التجذذار والعذذوام  وبقذذ  البلذذد شذذاغرا  لذذيس فذذذيهم 

 حاكم سو  انئ  القلعة".
 ربيذذذع األول كسذذذر احملبوسذذذون حبذذذبس اب  الصذذذغر "ويف ليلذذذة األحذذذد اثين

احلبس وخرجذوا منذه علذ  محيّذة  وتفرقذوا يف البلذد  وكذانوا قريبذا  مذن مذائي 
رجذذذ   فنهبذذذوا مذذذا قذذذدروا عليذذذه  وجذذذا وا إى اب  اجلابيذذذة فكسذذذروا أقفذذذال 

مث يتاذذدث عذذن كسذذر أبذذوا  … البذذا  الذذااين وخرجذذوا منذذه إى بذذر البلذذد
 (3)ا  والشبابيك  وعن غذال  األسذعار وغذر ذلذك"البساتني  وقلع األبو 

. 
تلفتذذت دمشذذق يف هذذه  األام العصذذيبة  فلذذم جتذذد إال عاملهذذا الشذذجاع ابذذن 
تيمية  الهي أرس  إى انئ  القلعة من يقول له  لو مل يبق فيها إال حجذر 
واحذد فذال تسذلمهم ذلذك إن اسذذتطعت  وعنذدما أقبذ  علمذا  السذو  حنذذو 

املنابر  وحيظون بش   من ذهبه وفضته  كان شي   قازان خيطبون له عل 

                                                
 مع االختصار. 14/6البداية والنهاية   - (3)
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اإلسالم مشغوال  مبا يدخ  األمان علذ  قلذو  النذاس اخلذائفني  وال يفكذر 
خباصة نفسه  فهو من جهة حيذاول مقابلذة قذازان مذرة أخذر  ألخذه األمذان 
منه  وعندما حيجبه عنذه وزيذر   يكذرر احملاولذة بعذد ارحتذال قذازان عذن بذالد 

 مقابلة انئبه "أمر بوالئ " ومتكن مذن اسذتنقاذ كثذر مذن الشام  وينجح يف
أسذذر  املسذذلمني  وكذذان مذذن بذذني الذذهين اسذذتنقههم األسذذر  مذذن الشذذاميني 

 الهميني.
ومن جهذة أخذر  يذدور كذ  ليلذة علذ  األسذوار حيذرض النذاس علذ  الصذا 

 والقتال  ويتلو عليهم آات اجلهاد والراب،.
ختضذذع لسذذيطرة التتذذار أم لسذذيطرة  ويف مجيذع أحوالذذه ]سذذوا  كانذذت دمشذق

 سلطان املسلمني[ كان آمرا  ابملعروف انهيا  عن املنكر 
ففذ  سذنة تسذذع وتسذعني وسذذتمائة وقبذ  قذذدوم العسذاكر املصذذرية أبام دار 
الشي  تق  الدين ابن تيمية وأصاابه علذ  اخلمذارات واحلذاانت فكسذروا 

ا مجاعذذة مذذن أهذذ  آنيذذة اخلمذذور وشذذققوا الظذذروف وأراقذذوا اخلمذذور  وعذذلرو 
 احلاانت املتخهة هله  الفواحش  ففرح الناس بهلك.

ويف سنة إحد  وسبعمائة اثر مجاعة من احلسدة عل  الشذي  تقذ  الذدين 
ابذذن تيميذذة وشذذكوا منذذه أنذذه يقذذيم احلذذدود ويعذذلر وحيلذذق ر وس الصذذبيان  
وتكلذذذم هذذذو أيضذذذا  فذذذيمن يشذذذكو منذذذه ذلذذذك  وبذذذني خطذذذأهم  مث سذذذكنت 

 األمور.
أربع وسبعمائة أحضر إى الشي  تق  الدين ابن تيمية شي  كان ويف سنة 

يلبس دلقا  كبرا  متسعا  جدا  يسم  اجملاهذد إبذراهيم القطذان  فذأمر الشذي  
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بتقطيع ذلك الدلق فتناهبه النذاس مذن كذ  جانذ  وقطعذو  حذىت مل يذدعوا 
ا   فيه شيلا  وأمر حبلق رأسه  وكان ذا شعر  وقلم أظفار  وكانوا طواال  جذد

وحذذذف شذذذاربه املسذذذب  علذذذ  فمذذذه املخذذذالف للسذذذنة  واسذذذتتابه مذذذن كذذذالم 
الفاذذش وأكذذ  مذذا يغذذر العقذذ  مذذن احلشيشذذة ومذذا ال جيذذوز مذذن احملرمذذات 

 وغرها.
وبعد  استاضر حممذد اخلبذاز البالسذ  فاسذتتابه أيضذا  عذن أكذ  احملرمذات 

مذذات وخمالطذذة أهذذ  الهمذذة  وكتذذ  عليذذه مكتذذواب  أن ال يذذتكلم يف تعبذذر املنا
بعينذه راح الشذي  تقذ   (4)وال يف غرها مبا ال علذم لذه بذه. ويف هذها الشذهر

الدين ابن تيمية إى مسجد النارنج وأمر أصاابه ومعهذم حجذارون بقطذع 
صذخرة كانذذت هنذذاك بنهذذر قلذذو، تذذلار وينذذهر هلذذا  فقطعهذذا وأراح املسذذلمني 

  وهبذها منها ومن الشرك هبا  فأزاح عن املسلمني شبهة كان شرها عظيمذا  
وأمثاله حسدو  وأبرزوا له العداوة  وكهلك بكالمذه اببذن العذريب وأتباعذه  
فاسذذد علذذ  ذلذذك وعذذودي  ومذذع هذذها مل أتخذذه  يف هللا لومذذة الئذذذم  وال 
ابى  ومل يصلوا إليه مبكذرو   وأكثذر مذا انلذوا منذه احلذبس مذع أنذه مل ينقطذع 

شذذني وإمنذذا أخذذهو  يف حبذذ  ال مبصذذر وال ابلشذذام  ومل يتوجذذه هلذذم عليذذه مذذا ي
 وحبسو  ابجلا  كما سيأيت  وإى هللا إا  اخللق وعليه حساهبم".

أما احملن الي ابتل  هبا الشي  رمحه هللا بسب  مواقفه واجتهاداته  فنشذر 
 فيما يل  إى أمهها 

                                                
 هذ. 704شهر رج  من عام   - (4)
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هذذذ حذذبس أامذذا  يف بذذر  مبصذذر  مث نقذذ  منذذه ليلذذة العيذذد إى  705يف عذذام 
وأخو  شرف الدين عبد هللا  وخر  من هذها احلبس املعروف ابجل   هو 

يف شذوال  -حبس القضاة  -هذ  مث أعيد إى السجن  707السجن عام 
هذ  وانتهذت هذه  احملنذة بعذودة السذلطان انصذر بذن قذال ون إى  707عام 

هذذ  وكذان اإلفذرا  عذن ابذن تيميذة يف  709من شعبان عام  13احلكم يف 
طان يف قتذذذ  بعذذذض القضذذذاة هذذذذ  وعنذذذدما اسذذذتفتا  السذذذل 709شذذذوال  8

بسذذب  مذذا كذذانوا تكلمذذوا فيذذه  فقذذال لذذه  إذا قتلذذت هذذؤال  ال جتذذد بعذذدهم 
مثلهم  فقال  إهنذم قذد آذوك وأرادوا قتلذك مذرارا   فقذال  مذن آذاين فهذو 

 يف ح .
ويف يذذذوم اخلمذذذيس اثين عشذذذرين رجذذذ  مذذذن سذذذنة عشذذذرين وسذذذبعمائة عقذذذد 

ة حبضذرة انئذ  السذلطنة   لس بدار السعادة للشي  تق  الدين ابن تيمي
وحضر فيه القضذاة واملفتذون مذن املذهاه   وحضذر الشذي  وعذاتبو  علذ  
العذذود إى اإلفتذذا  مبسذذألة الطذذال  مث حذذبس يف القلعذذة فبقذذ  فيهذذا ،سذذة 
أشهر وملانية عشر يوما   مث ورد مرسوم من السلطان إبخراجه يذوم االثنذني 

 ة.من سنة إحد  وعشرين وسبعمائ -يوم عاشورا   -
هذ صدر مرسوم حببسه بسب  فتذوا  بعذدم  726"ويف السابعة من شعبان 

جذذواز شذذد الرحذذال لذذلارة قبذذور األنبيذذا  علذذيهم الصذذالة والسذذالم  وقبذذور 
الصذذاحلني  وبعذذد أام أمذذر قاضذذ  القضذذاة الشذذافع  يف حذذبس مجاعذذة مذذن 

 أصاا  الشي  تق  الدين".
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ان وعشذذرين وسذذبعمائة  ويف ليلذة االثنذذني العشذذرين مذن ذي القعذذدة سذذنة ملذ
تذذويف شذذي  اإلسذذذالم ابذذن تيميذذة بقلعذذذة دمشذذق ابلقاعذذة الذذذي كذذان حمبوسذذذا  

 . (1)هبا"
لقد عجل كيد املرجفني وعداوة احلاسدين وخشونة سذجون الظذاملني  عذن 
النيذذ  مذذذن مشذذوخ شذذذي  اإلسذذذالم ابذذن تيميذذذة وعلذذذو مهتذذه  وأشذذذهد ابين مذذذا 

للماذن واالبذتال ات  يقذول وجدت يف أقوال العلما  األئمة مث  تفسر  
 رمحه هللا 

"ما يصنع أعدائ  يب  أان جني وبسذتاين يف صذدري أيذن رحذت فهذ  معذ  
ال تفارقي  أان حبس  خلوة  وقتل  شهادة  وإخراج  من بلدي سياحة  

 وكان يقول يف  لسه يف القلعة 
لو بهلت م   األرض ذهبا  مذا عذدل عنذدي شذكر هذه  النعمذة  أو قذال  

هم علذذ  مذذا تسذذببوا إي فيذذه مذذن اخلذذر وحنذذو هذذها. وكذذان يقذذول يف مذذا جذذليت
 سجود  وهو حمبوس 

"اللهذذم أعذذي علذذ  ذكذذرك وشذذكرك وحسذذن عبادتذذك ماشذذا  هللا. وقذذال ي 
  احملبوس مذن حذبس قلبذه عذن ربذه  واملأسذور مذن أسذر  هذوا   وملذا  (2)مرة

 أدخ  ووص  إى القلعة وصار داخ  سورها  نظر إليه وقال 
بيذذذذنهم بسذذذذور لذذذذه اب   ابطنذذذذه فيذذذذه الرمحذذذذة وظذذذذاهر  مذذذذن قبلذذذذه  ]فضذذذذر 

العها [. وعلم هللا ما رأيت ]مذا يذلال الكذالم البذن القذيم[ أحذدا  أطيذ  
عيشا  منه قط  مع ما كان فيه من ضيق العيش وخذالف الرفاهيذة والنعذيم 

                                                
   والكواك  الدرية.135 - 14/1البداية والنهاية   - (1)
 ميه  ابن قيم اجلوزية الهي كان حمبوسا  معه يف سجن القلعة.هها الن  كله يرويه عنه تل - (2)
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بذذ  ضذذدها  ومذذع مذذا كذذان فيذذه مذذن احلذذبس والتهديذذد واإلرجذذاف  وهذذو مذذع 
عيشا   وأشرحهم صدرا   وأقواهم قلبا   وأسرهم نفسا   ذلك أطي  الناس 

تلذذوح نضذذرة النعذذيم علذذ  وجهذذه  وكنذذا إذا اشذذتد بنذذا اخلذذوف وسذذا ت بنذذا 
الظنذذون  وضذذاقت بنذذا األرض  أتينذذا  فمذذا هذذو إال أن نذذرا  ونسذذمع كالمذذه 

 . (3)فيهه  ذلك كله  فينقل  انشراحا  وقوة ويقينا  وطمأنينة"
لتقذر  إى أوي النهذ  والسذلطان مذا حكذا  يف ومن شجاعته وترفعه عذن ا

 الكواك  قال 
"ملا وشوا به إى السلطان األعظذم امللذك الناصذر لذدين هللا  وأحضذر  بذني 
يديه قال من مجلذة كالمذه  إنذي أخذات أنذك قذد أطاعذك النذاس  وأن يف 
نفسذذك أخذذه امللذذك  فلذذم يكذذةث بذذه  بذذ  قذذال لذذه بذذنفس مطملنذذة وقلذذ  

 عه كثر من حضر اثبت  وصوت عال مس
أان أفعذذ  ذلذذك؟ وهللا إن ملكذذك وملذذك املغذذول ال يسذذاوي عنذذدي فلسذذا   
فتبسم السلطان لهلك وأجابه يف مقابلة مبا أوقع هللا له يف قلبه مذن اهليبذة 
العظيمة  إنذك وهللا لصذاد   وإن الذهي وشذ  بذك إي لكذاذ   واسذتقر 

تك به منه دهر طوي  مذن  له يف قلبه من احملبة الدينية ما لوال  لكان قد ف
كثذذرة مذذا يلقذذ  إليذذه يف حقذذه مذذن أقاويذذ  الذذلور والبهتذذان  ممذذن ظذذاهر حالذذه 

 . (4)العدالة  وابطنه مشاون ابلفسق واجلهالة"

                                                
الكلذذم الطيذذ  والعمذذ  الصذذاع  البذذن القذذيم ]عذذن كتذذا  حيذذاة شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة ملؤلفذذه حممذذد هبجذذت  - (3)

 البيطار[.
 .15حياة شي  اإلسالم ابن تيمية  للشي  حممد هبجت البيطار      - (4)
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لقذذد كذذان السذذلطان يعلذذم مذذن سذذرة هذذها الشذذي  ومذذن مواقفذذه اجملذذردة مذذن 
  األهوا  واملنافع أن ملكه وملك املغول ال يسذاوي عنذد ابذن تيميذة فلسذا  

فكيذذف مبذذا هذذو أدىن مذذن ذلذذك كمنصذذ  وزيذذر أو قاضذذ  القضذذاة أو غذذر 
ذلك؟  أمذا شذي  اإلسذالم فمذا كذان يبذاي مبذا سذيفعله السذلطان عنذدما رد 

 عليه هها الرد احلاسم.
إن أمذذذة يذذذذاز فيهذذذذا أمثذذذذال ابذذذذن تيميذذذة البذذذذد وأن تتبذذذذوأ مكانتهذذذذا القياديذذذذة 

التتذذار  فذذنن أمثذذال املرموقذذة  وإذا تعرضذذت النتكاسذذة كمذذا حذذدث يف غذذلو 
هذها الشذي  هذم الذهين يقذذودون أمذتهم وحيولذون فشذلها إى جنذاح وهلميتهذذا 
إى نصر إبذن هللا  فليتق هللا الهين يارون ختذاذهلم بشذواهد يسذتدلون هبذا 
مذذذن أقذذذوال شذذذي  اإلسذذذالم  أو ليبينذذذوا لنذذذا كيذذذف يقذذذرأون ويفهمذذذون هذذذه  

 املواقف الي عرضناها؟

 
 الشبهة الثانية

 
رغذذذذم وجذذذذود بعذذذذض األخطذذذذا   -ن  إن األوضذذذذاع العامذذذذة يف بلذذذذدان يقولذذذذو 

أفضذذ  ممذذا هذذ  عليذذه يف البلذذدان اجملذذاورة  بذذ  مذذن الظلذذم  -واالحنرافذذات 
مقارنذذة هذذها بذذهاك  والواجذذ  شذذكر هللا علذذ  نعمذذه الكثذذرة الذذي أنعذذم هبذذا 
علينذذذا  ونسذذذذأله جذذذذ  وعذذذذال أن جينبنذذذذا اخلالفذذذذات والفذذذذنت واحلذذذذرو  الذذذذي 

 ن األخر .تشهدها البلدا
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وقذذوهلم هذذها عذذائم وغذذر منضذذبط ابلضذذوابط الشذذرعية  وفيذذه حيذذدة ظذذاهرة 
عن احلق  ومن الدالئ  عل  ذلك أن بعذض العلمذا  والذدعاة يف كذ  بلذد 
يسذذتطيعون ترديذذد مثذذ  هذذها االدعذذا   وال يعذذدمون ميذذلة ميتذذازون هبذذا عذذن  

 غرهم  وتدفعهم إى االفتخار هبا.
لبلذذد املفضذذول قذذدر مذذن احلريذذة يسذذمح ومذذن جهذذة أخذذر  فقذذد يكذذون يف ا

بنقذذذد املسذذذؤولني وبيذذذان أخطذذذائهم  مث تنتشذذذر هذذذه  األخطذذذا  واملفاسذذذد يف 
وسائ  اإلعالم ويتادث هبا القاص  والذداين  يف حذني تنعذدم هذه  احلريذة 
يف البلذد الفاضذذ  ]حسذذ  ادعذذائهم[ وال جتذذر  وسذذائ  اإلعذذالم علذذ  نقذذد 

ةف مث  هه  اجلرمية فننه معذرض أحد من كبار املسؤولني  ومن يفع  ويق
ألقسذذذ  عقوبذذذة  وقذذذد تبلذذذغ حذذذد املذذذوت  وعنذذذدما يطمذذذلن املواطنذذذون يف 
 السهم اخلاصة وأيمنون شذر اجلواسذيس يتاذدثون عذن أضذعاف املفاسذد 
الذذذذي تشذذذذهدها البلذذذذدان األخذذذذر   مث البذذذذد بعذذذذد ذلذذذذك أن تبقذذذذ  بعذذذذض 

 االحنرافات اجملهولة الي ال يعرف الناس شيلا  عنها.
من جهة اثلثة فقد يكذون نقذد البلذدان األخذر  وسذيلة مذن وسذائ  جتنيذد و 

الدولذة هلذذها النذوع مذذن الذدعاة يف محلتهذذا الدعائيذة املعاديذذة هلذه  الدولذذة أو 
تلك  ولذيس للذدعوة اإلسذالمية أيذة فائذدة مذن هذه  املهذاترات الشخصذية 

 الفاجرة.
حذاال  ممذا هذو ومن جهة رابعة فقد يكون احلال يف بلذد مذن البلذدان أفضذ  

عليذه يف البلذذدان األخذذر   ومذذع ذلذذك فذذنن هذذه  احلقيقذذة ال تعفذذ  العلمذذا  
والذذدعاة مذذن وجذذو  إنكذذار املنكذذر يف بلذذدهم  وبيذذان حكمهذذا الشذذرع   
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وهم آملون إذا مل ينهضوا مبا أوجبه هللا عليهم  ولنذدل  علذ  ذلذك ابملثذال 
 اآليت 

ا  تشذذريعيا  يسذذمح لنفذذةض أن السذذلطان يف البلذذد الفاضذذ  أصذذدر مرسذذوم
إبقامة بنوك ربوية  وينظم مقدار الفائدة  ومبوج  هذها القذانون أصذبات 
هذذه  البنذذوك أببنيتهذذا الشذذاهقة معلمذذا  مذذن معذذامل املذذدن داخذذ  البلذذد املشذذار 
إليذذه  ويسذذتطيع أي ابحذذ  هلذذه  املسذذألة أن يتوصذذ  ملعلومذذات دقيقذذة عذذن 

البنذذذوك العامليذذذة  تعامذذذ  هذذذه  الدولذذذة  مذذذع صذذذندو  النقذذذد الذذذدوي  ومذذذع
 واحمللية  وعن مقدار االستثمارات الربوية يف البنوك الغربية وغرها.

ولنفذذةض أن العلمذذا  قذذابلوا السذذلطان  وحتذذدثوا معذذه بطريقذذة مههبذذة عذذن 
عيذذو  هذذها املرسذذوم وخمالفتذذه لشذذرع هللا  مث وعذذدهم كعادتذذه خذذرا   ومذذرت 

ر الذذهي وعذذدهم بذذه  األام واألعذذوام دون أن يذذروا بصيصذذا  مذذن هذذها اخلذذ
وليس من الالئذق أن يكلمذو  مذرة أخذر  ألهنذم خيشذون الفتنذة  ومذا يعجذل 

غذذر أهنذذم … غذذرهم عذذن أخذذه  ابلقذذوة هذذم قذذادرون علذذ  أخذذه  ابحلسذذىن
عذذادوا … عذذادوا إليذذه مذذرة أخذذر  يطلبذذون مذذا هذذو أقذذ  مذذن ذلذذك بكثذذر

 يطلبذذون إصذذدار مرسذذوم يسذذمح إبقامذذة بنذذوك إسذذالمية  كمذذا هذذو احلذذال يف
بعذذض البلذذدان العربيذذة األخذذر  الذذي يكثذذرون مذذن احلذذدي  عمذذا فيهذذا مذذن 
الفذذنت والفسذذاد  أو كمذذا هذذو احلذذال يف بعذذض الذذدول األوربيذذة الكذذافرة الذذي 
مسات بقيام هها النوع من البنذوك  ووعذدهم سذلطاهنم خذرا   ولكذن هذها 

 الوعد كسرا  بقيعة حيسبه الظمآن ما .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 489 

وردت العلمذذذا  معلومذذذات وفذذذرة تؤكذذذد وزادة علذذذ  إخالفذذذه ابلوعذذذد فقذذذد 
عداوة هها السلطان للبنوك اإلسذالمية  وسذعيه احلثيذ  مذن أجذ  وصذول 
هه  املشاريع اإلسالمية إى طريق مسدود  وهلها فهو حيرك ضذدها أشذبا  
املثقفني  ويدفعهم إى كتابة املقاالت الي تندد مبخاطرها عل  االقتصذاد  

احلكذام الذهين يلتقذ  هبذم مذن األصذولية ومن جهة أخذر  فهذو حيذّهر أكثذر 
 )!!( الي تقف ورا  هه  البنوك.

 والسؤال املطروح 
مذذا هذذو احلكذذم الشذذرع  يف هذذه  املسذذألة؟ ومذذا الذذهي جيذذ  علذذ  العلمذذا  

 فعله؟.
اجلوا   فّص  علما ان القول يف أمثال هه  املسألة  ولندع اجلوا  فيمذا 

  يل  لشي  اإلسالم ابن تيمية  يقول رمحه هللا
"ك  طائفة خرجت عن شريعة مذن شذرائع اإلسذالم الظذاهرة املتذواترة فننذه 
جيذ  قتاهلذذا ابتفذذا  أئمذة املسذذلمني؛ وإن تكلمذذت ابلشذهادتني. فذذنذا أقذذروا 
ابلشهادتني وامتنعوا عن الصلوات اخلمس وج  قتاهلم حىت يصلوا. وإن 

تنعذوا عذن امتنعوا عن اللكاة وج  قتاهلم حىت يؤدوا اللكاة  وكهلك إن ام
صيام شذهر رمضذان أو حذج البيذت العتيذق. وكذهلك إن امتنعذوا عذن حتذرمي 
الفذذذواحش  أو الذذذراب  أو امليسذذذر  أو اخلمذذذر  أو غذذذر ذلذذذك مذذذن حمرمذذذات 
الشذذريعة. وكذذهلك إن امتنعذذوا عذذن احلكذذم يف الذذدما  واألمذذوال واألعذذراض 
واألبضذذاع وحنوهذذا حبكذذم الكتذذا  والسذذنة. وكذذهلك إن امتنعذذوا عذذن األمذذر 
ابملعروف والنه  عن املنكر  وجهاد الكفار إى أن يسلموا ويذؤدوا اجلليذة 
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عن يد وهم صاغرون. وكهلك إن أظهروا البدع املخالفة للكتا  والسنة 
واتباع سلف األمذة وأئمتهذا؛ مثذ  أن يظهذروا اإلحلذاد يف أمسذا  هللا وآاتذه  

أو  أو التكذذذذذهي  أبمسذذذذذذا  هللا وصذذذذذذفاته  أو التكذذذذذذهي  بقذذذذذذدر  وقضذذذذذذائه 
التكذذهي  مبذذا كذذان عليذذه مجاعذذة املسذذلمني حذذىت يذذدخلوا يف طذذاعتهم الذذي 
توجذذ  اخلذذذرو  عذذذن شذذريعة اإلسذذذالم  وأمثذذذال هذذه  األمذذذور  قذذذال تعذذذاى  
}وقاتلوهم حذىت ال تكذون فتنذة  ويكذون الذدين كلذه هللر  فذنذا كذان بعذض 
الذذدين هلل وبعضذذه لغذذر هللا وجذذ  القتذذال حذذىت يكذذون الذذدين كلذذه هلل. قذذال 

اى  }ا أيهذذا الذذذهين آمنذذوا اتقذذذوا هللا وذروا مذذا بقذذ  مذذذن الذذراب إن كنذذذتم تعذذ
مؤمنني. فذنن مل تفعلذوا فذأذنوا حبذر  مذن هللا ورسذولهر  وهذه  اآليذة نللذت 
يف أه  الطائف  وكانوا قد أسلموا وصلوا وصذاموا  لكذن كذانوا يتعذاملون 

بقذذ  مذذن الذذراب. ابلذذراب  فذذأنلل هللا هذذه  اآليذذة  وأمذذر املذذؤمنني فيهذذا بذذةك مذذا 
وقال  }فنن مل تفعلوا فذأذنوا حبذر  مذن هللا ورسذولهر وقذد قذرئ }فذأذنوار 
و }آذنذوار وكذال املعنيذذني صذايح. والذراب آخذذر احملرمذات يف القذرآن  وهذذو 
ما ال يؤخه بةاض  املتعاملني  فنذا كان من مل ينته عنه حماراب  هلل ورسذوله  

الذذي هذذ  أسذذبق حترميذذا  وأعظذذم فكيذذف مبذذن مل ينتذذه عذذن غذذر  مذذن احملرمذذات 
 . (1)حترميا "

قلت  هذها هذو احلكذم الشذرع  يف هذه  املسذألة الذي سذقناها علذ  شذك  
افةاض  مع أهنا حقيقة انصعة البيذان  وهلذها فقذد قاتذ  الصذاابة رضذوان 
هللا علذذيهم القبائذذ  الذذي امتنعذذت عذذن دفذذع اللكذذاة أليب بكذذر قتذذال ردة ال 

                                                
 .28/510الم ابن تيمية  مطابع الراض   موع فتاو  شي  اإلس - (1)
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سذو   -م ابلصالة وغرها من أركان اإلسذالم قتال بغ   وهها مع إقراره
 . -اللكاة 

أمذذذذا عذذذذن واجذذذذ  العلمذذذذا   فلذذذذيس املطلذذذذو  مذذذذنهم القتذذذذال أو اإلفتذذذذا  
  ألن اخلذذرو  ال يكذذون إال عنذذد تذذوفر شذذرو،  منهذذا  اسذذتفراغ (2)ابخلذذرو 

النصذذح  ومنهذذا  االسذذتطاعة  بذذ  املطلذذو  مذذنهم بيذذان احلكذذم الشذذرع  يف 
الهي ذه  إليه اإلمام النذووي رمحذه هللا يف قولذه مث  هه  املسألة  وهها 

 الهي رد به عل  السلطان 
"وأمذا أان يف نفسذ ؛ فذال يضذرين التهديذذد  وال أكثذر منذه  وال مينعذي ذلذذك 
من نصياة السلطان  فنين أعتقد أن هها واج  عل  وعلذ  غذري  ومذا 

حليذذاة ترتذذ  علذذ  الواجذذ ؛ فهذذو خذذر وزادة عنذذد هللا تعذذاى؛ }إمنذذا هذذه  ا
متذذاع وإن اآلخذذرة هذذ  دار القذذرارر  }وأفذذوض أمذذري إى هللا إن هللا بصذذر 
ابلعبادر  وقد أمران رسول هللا صل  هللا عليه وسلم أن نقول ابحلق حيذ  

 ما كنا  وأن ال خناف يف هللا لومة الئم".
 وقوله رمحه هللا  "وقد أوج  هللا إيضاح األحكام عند احلاجة إليها".

ام البد أن يطّلع عليذه النذاس  ألن السذلطان ال يفتذأ يذردد وإيضاح األحك
عا أجهلة إعالمه أن مراسيمه وقوانينه كلها شرعية ابتفا  العلما   ومذن 
جهذذة أخذذر  فذذنن بعذذض املنسذذوبني إى العلذذم بذذدأوا يفتذذون ويكذذررون أقذذواال  
شذذاذة سذذبقهم إليهذذا بعذذض العلمذذا   وخالصذذتها أن يسذذر الذذراب حذذالل وال 

ه  أو يقولذذذون إن البنذذذوك الربويذذذة وصذذذندو  النقذذذد الذذذدوي مذذذن شذذذبهة فيذذذ
                                                

إى احلذذدي  عذذن مواقذذف شذذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة وفتذذوا  يف قتذذال التتذذار عنذذذد  -إن شذذا  هللا  -سذذوف نعذذود  (2)
 احلدي  عن االستطاعة.
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الضذذرورات يف هذذها العصذذر والضذذرورات تبذذيح احملظذذورات  وحاجذذة النذذاس 
ملاة إى معرفة احلكم الشرع  يف هه  املسألة حىت ال يسقطوا يف الفتنذة 
فيتعرضذذذوا حلذذذر  هللا ورسذذذوله  ومذذذن العبذذذ  أن ينشذذذغ  العلمذذذا  يف هذذذه  

لبلذدان األخذر  الذي يرتذع فيهذا الفسذاد أضذعافا  مضذاعفة  احلالة بشذؤون ا
ويسذذكتوا عمذذا جيذذري يف بلذذدهم  وهذذو ابلتأكيذذد لذذيس قاصذذرا  علذذ  مرسذذوم 
تنظذذيم أعمذذال البنذذوك الربويذذة  وهذذم يعرفذذون ذلذذك جيذذدا   وال جيذذوز ألحذذد 

 منهم االعتهار ابجله   وسكوهتم ال يائ ذمتهم أمام هللا تعاى.
ن دفذذذذع هذذذذها املنكذذذر مبنكذذذذر أشذذذد  فليبينذذذذوا ذلذذذذك وإذا كذذذانوا خيشذذذذون مذذذ

ولياهروا من الفوض  والتخبط والغلو  وسوف يطذيعهم النذاس يف األوى 
 والثانية .
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 (31حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حممد سرور زين العابدين

 عندما يكون احلكم لغر شريعة هللا
(3 - 3 ) 
 

 قيمة ما يصدر عنهم من فتاو  يف املسائ  املتعلقة ابلسلطان ونظامه
 

 جا  يف كتا  أعالم املوقعني ما يل  
 "ذكر أبو عبد هللا بن بطة يف كتابه يف اخللع عن اإلمام أمحد أنه قال 

ال ينبغذذ  للرجذذ  أن ينّصذذ  نفسذذه للفتيذذا حذذىت يكذذون فيذذه ،ذذس خصذذال  
يذذة  فذذنن مل يكذذن لذذه نيذذة مل يكذذن عليذذه نذذور وال علذذ   أوهلذذا  أن تكذذون لذذه ن

كالمه نور. والثانية  أن يكون له علم وحلم ووقار وسذكينة. والثالثذة  أن 
يكذذون قذذوا  علذذ  مذذا هذذو فيذذه وعلذذ  معرفتذذه. الرابعذذة  الكفايذذة وإال مضذذغه 
الناس. اخلامسة  معرفة الناس. وهها مما يدل عل  جاللة أمحد وحمله مذن 
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رفذذة؛ فذذنن هذذه  اخلمسذذة هذذ  دعذذائم الفتذذو   وأي نقذذ  منهذذا العلذذم واملع
 . (1)ظهر اخلل  يف املفي حبسبه"

وعلمذذا  السذذلطان ال تتذذوفر فذذيهم هذذه  اخلصذذال اخلمذذس  وأان أنقذذ  فيمذذا 
 يل  كالم ابن القيم يف شرحه هله  اخلصال  مث أعلق عليها 

القذذر  يقذول عذذن النيذة  "فكذذم بذذني مريذد ابلفتذذو  وجذه هللا ورضذذا  و  - 1
منه وما عند   ومريد هبا وجه املخلو  ورجا  منفعته ومذا ينالذه منذه ختويفذا  

 أو طمعا !".
"فلذذيس صذذاح  العلذذم والفتيذذا إى شذذ   أحذذو  منذذه إى احللذذم  - 3و  2

فبذالعلم تنكشذف لذه مواقذع اخلذر والشذر والصذالح … والسكينة والوقذار
فيذذذؤثر  ويصذذذا  والفسذذذاد  وابحللذذذم يذذذتمكن مذذذن تثبيذذذت نفسذذذه عنذذذد اخلذذذر

 عليه".
ويقول عن السكينة  "وه  طمأنينة القل  واستقرار  وأصلها يف القلذ   
ويظهر أثرها عل  اجلذوارح... وهذه  السذكينة هذ  الذي حصذلت إلبذراهيم 
اخللي  وقد ألق  يف املنجنيق مسافرا  إى ما أضذرم أعذدا  هللا مذن النذار... 

 عليذذه وسذذلم وقذذد أشذذرف وكذذهلك السذذكينة الذذي حصذذلت لنبينذذا صذذل  هللا
عليذذذه وعلذذذ  صذذذاحبه عذذذدومها ومهذذذا يف الغذذذار فلذذذو نظذذذر أحذذذدهم إى حتذذذت 

 قدميه لرآمها".
 وعن األسبا  املؤدية إى السكينة يقول 

                                                
 .4/199أعالم املوقعني عن ر  العاملني  ابن قيم اجلوزية   - (1)
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"استيال  مراقبة العبد لربه ج  جالله حىت كأنه يرا   وكلما اشتدت هذه  
شذذذذوع املراقبذذذذة أوجبذذذذت لذذذذه مذذذذن احليذذذذا  والسذذذذكينة واحملبذذذذة واخلضذذذذوع واخل

 واخلوف والرجا  ما ال حيص  بدوهنا".
وعن العلم يقول  "أن يكون مستظهرا  ابلعلذم متمكنذا  منذه  وغذر ضذعيف 
فيه؛ فننه إذا كان ضعيفا  قلي  البضاعة غر مضطلع بذه أحجذم عذن احلذق 
يف موضع ينبغ  فيه اإلقدام لقلة علمذه مبواضذع اإلقذدام واإلحجذام  فهذو 

 م يف غر موضعه".يقدم يف غر موضعه  وحيج
ويقذذول عذذن الكفايذذة  "فننذذه إذا مل يكذذن لذذه كفايذذة احتذذا  إى النذذاس  - 4

وإى األخذذذه ممذذذا يف أيذذذديهم  فذذذال أيكذذذ  مذذذنهم شذذذيلا  إال أكلذذذوا مذذذن حلمذذذه 
وعرضه أضعافه  وقد كان لسفيان الثوري ش   من مال  وكان ال يذةو  

 يف بهله ويقول  لوال ذلك لتمندل بنا هؤال ".
قذذول عذذن معرفذذة النذذاس  "ينبغذذ  أن يكذذون فقيهذذا  يف معرفذذة مكذذر وي - 5

الناس وخداعهم واحتياهلم وعوائدهم وع رفياهتم  فذنن الفتذو  تتغذر بتغذر 
 . (1)اللمان واملكان والعوائد واألحوال"

قلت  منه حواي نصف قرن كذان للعلمذا  شذ   مذن االسذتقاللية  وكذانوا 
وكبذذذذار القضذذذذاة  أمذذذذا اليذذذذوم فقذذذذد  يشذذذذاركون السذذذذلطان يف اختيذذذذار املفذذذذي

أصبات حالنا غر تلك احلال  لقد انفرد السلطان يف تعيني املفي وكبار 
وصغار املسذؤولني يف شذؤون اإلفتذا  والقضذا  واألوقذاف  والبذد أن حيذوي 

 قرار التعيني الصيغة التالية 

                                                
 .205 - 4/199أعالم املوقعني   - (1)
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مذن الدسذتور )…( "حنن ]يهكر اسم الرئيس أو امللك[ بنذا  علذ  املذادة 
 أو أنمر مبا هو آت". نرسم

فاملختذذار  هذذو نفسذذه الذذهي اسذذتبدل شذذريعة الطذذاغوت بشذذريعة هللا  وهذذو 
نفسه الهي يطارد الدعاة إى هللا سباانه وتعاى  وهذو نفسذه الذهي يذواي 
أعذذدا  هللا  والدسذذتور الذذهي اسذذتند إليذذه الذذلعيم يف املرسذذوم الذذهي أصذذدر  

االعتقذذذاد  وتذذذدخ  هذذذو الذذذهي يضذذذمن حريذذذة االعتقذذذاد  مهمذذذا كذذذان هذذذها 
العلمانيذذذة والشذذذيوعية وغرمهذذذا يف هذذذها اإلطذذذار  وبعذذذد هذذذها التعيذذذني حتذذذدد 
صالحيات املفي  وال جيوز له جتاوز هه  الصالحيات ابسم إنكار املنكر 
وغذذذر ذلذذذك  وإن خذذذر  عذذذن احلذذذدود املرسذذذومة لذذذه البذذذد أن تصذذذدر حبقذذذه 

و نقله لوظيفذة  ذردة العقوبة والي تةاوح بني اإلنهار والطرد من وظيفته أ
 من أي مضمون.

والهين وقع عليهم االختيار  إما أن يكونوا من الهين أراقوا ما  وجوههم 
من أجذ  احلصذول علذ  هذه  الوظيفذة  وهذؤال  لذن يذةددوا يف االسذتجابة 
لك  ما أيمذرهم بذه سذلطاهنم أو وزيذر هذها السذلطان  وإمذا أن يكونذوا ممذن 

را  هذذذه  املناصذذذ  بعجرهذذذا وورهذذذا  سذذذع  إلذذذيهم السذذذلطان  وقبلذذذوا أخذذذ
والنتيجة يف احلالني واحذدة ابلنسذبة إى السذلطان  ودليلنذا علذ  ذلذك أننذا 
مل نسمع أن واحدا  من هؤال  املفتني أصدر فتو  ضد رغبذة السذلطان أو 
ضد نظامه  ومل نسمع أن قاضيا  أصذر علذ  اسذتدعا  السذلطان ]أو انئبذه 

مذذن أقرابئذذه[ إى قاعذذة احملكمذذة وحكذذم عليذذه  أو وزيذذرا  مذذن وزرائذذه أو قريبذذا  
ابلذرجم أو اجللذد أو قطذع اليذد أو التعليذذر مذع اسذتاقاقهم هلذه  العقذذوابت  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 497 

كلها أو بعضذها لذو أراد القاضذ  وجذه هللا تعذاى  وعلذ  نقذيض ذلذك فمذا 
من موقف يتخه  السلطان يف الصد عذن سذبي  هللا إال ويرافقذه أتييذد مذن 

قبذذ  ومذذن بعذذد  واألسذذوأ مذذن ذلذذك قذذول هذذها  بعذذض هذذؤال  واألمذذر هلل مذذن
الظذذامل يف بعذذض األحيذذان  حنذذن يف كذذ  أمذذوران نسذذتفي علمذذا ان وننفذذه مذذا 

 يفتون به.
إن السذذذلطان يشذذذة، فذذذيمن خيتذذذارهم مذذذذن العلمذذذا  شذذذروطا  ختتلذذذف عذذذذن 
الشرو، الي أشار إليها اإلمام أمحد وغذر  مذن األئمذة؛ فهذو ]السذلطان[ 

منه أوال   وهه  األجهلة تقدم له تقريرا  كامال  عن البد أن يستفي أجهلة أ
الشي  ومد  اسذتعداد  إلطاعذة السذلطة  مث تبذنّي لذه نقذا، الضذعف الذي 
يسذذذذه  اخةاقذذذذه مذذذذن خالهلذذذذا... وإذا جذذذذا  هذذذذها التقريذذذذر موافقذذذذا  لرغبذذذذة 

  ويكفذذذذ  الشذذذذك   والقذذذذدرة علذذذذ  (1)السذذذذلطان  فغذذذذر مهذذذذم أمذذذذر العلذذذذم
بني العامذة أنذه مذن زمذرة العلمذا   أمذا احلذدي   اخلطابة  وأن يكون معروفا  

عذذذن احللذذذم والسذذذكينة والوقذذذار فتتعذذذارض مذذذع وقذذذوف الشذذذي  السذذذاعات 
الطوال عل  أعتذا  السذلطان ينتظذر اإلذن ابلذدخول  وأمذا معرفذة النذاس 
فيذذذذتم معظمهذذذذا عذذذذن طريذذذذق مؤسسذذذذات الدولذذذذة  والقذذذذائمون علذذذذ  هذذذذه  

 لشي .املؤسسات يعرفون كيف حيددون منا، الفتو  ل
 رحم هللا اإلمام أيب حنيفة كم كان مصيبا  يف قوله للمنصور 

                                                
اطلعذت قبذذ  أشذهر علذذ  أقذوال لشذذي  األزهذر ومفذذي مصذر يف الرافضذذة ويف أمذور أخذذر  تذنم عذذن جهذ  يةفذذع  - (1)

 عنه املبتدئ يف طل  العلم.
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"إن هذذها دعذذاين للقضذذا  فأعلمتذذه أين ال أصذذلح  وال يصذذلح للقضذذا  إال 
رج  يكون له نفس حيكم هبا عليك  وعل  ولدك  وقذوادك  ولذيس تلذك 

 . (1)النفس ي  إنك لتدعوين فما ترجع نفس  حىت أفارقك"
ان الذذهين نعتذذل هبذذم الظذذاملني بظلمهذذم واحنرافذذاهتم  اخلالصذذة  واجذذه علمذذا  

وكذذذذانوا ال خيشذذذذون يف صذذذذدعهم ابحلذذذذق أحذذذذدا  إال هللا تعذذذذاى  وفيمذذذذا يلذذذذ  
 تلخي  ألهم مواقفهم الي أوضاناها يف الصفاات املاضية 

كانوا ينأون أبنفسهم عن  السة الظاملني والتللذف هلذم وقبذول وظذائفهم -
لذذذون الوظذذذائف مذذذنهم مذذذا كذذذانوا يذذذةددون يف وأعطيذذذاهتم  والذذذهين كذذذانوا يقب

التنذذذازل عنهذذذا عنذذذدما تتعذذذارض مذذذع مذذذواقفهم الثابتذذذة يف األمذذذر ابملعذذذروف 
 والنه  عن املنكر.

كانوا يعتقذدون وجذو  إيضذاح األحكذام عنذد احلاجذة إليهذا عمذال  بقولذه -
تعذذذذاى  }وإذ أخذذذذه هللا ميثذذذذا  الذذذذهين أوتذذذذوا الكتذذذذا  لتبيننذذذذه للنذذذذاس وال 

يؤمنون حبرمة السذكوت عذن بيذان األحكذام  فكيذف إذا كذان تكتمونهر  و 
األمذذر يتعلذذق بلذذّ  أعنذذا  النصذذو  أو حتريذذف الكلذذم عذذن مواضذذعه كمذذذا 

 يفعله البعض يف هها العصر؟!.
  "إذا  -واخلطذذر حمذذد  هبذذم مذذن كذذ  جانذذ   -علمذذا ان كذذانوا يقولذذون  -

 أن أجذذذا  العذذذامل تقيذذذة  واجلاهذذذ  جيهذذذ   مذذذىت يتبذذذني احلذذذق؟"  وهذذذها يعذذذي
 بعضهم كان يفض  املوت عل  التقية.

                                                
 مر معنا هها القول فيما ذكران  عن اإلمام أيب حنيفة. - (1)
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علما ان كذانوا يذرون أن األمذة تفذنت إذا كذان الذدين لغذر هللا أو إذا كذان  -
 بعضه هلل وبعضه لغر هللا.

زّ  بعذذذض الظذذذاملني بذذذبعض كبذذذار علمائنذذذا يف السذذذجون ليةاجعذذذوا عذذذن  -
 فتذذذاو  أفتذذذوا هبذذذا علذذذ  مذذذد مذذذن النذذذاس فمذذذا زادهذذذم ذلذذذك إال ثبذذذا   وقذذذوة

 واستعال   وهلم يف ذلك كلمات سجلها التاري  أبحرف من نور 
فاإلمام أمحد بذن حنبذ  كذان وهذو جيلذد مشذغوال  بشذد حذلام سذرواله خوفذا  
من أن تظهر عورته  والعل بن عبد السالم قال ملن جذا  يفاوضذه ويطلذ  
منذه تقبيذ  يذذد السذلطان واالعتذهار منذذه مث تعذاد لذه مجيذذع وظائفذه  وهللا مذذا 

  أن يقّب  يدي فضذال  عذن أن أقبّذ  يذد . ا قذوم أنذتم يف واد وأان يف أرضا
واد  احلمد هلل الهي عافاين مما ابتالكم به  وشي  اإلسالم ابن تيمية كان 

 يقول 
 أان حبس  خلوة  وقتل  شهادة  وإخراج  من بلدي سياحة.

 كذان علمذذا ان يعتقذذدون أن املنكذذر إذا كذذان عامذا  فذذنن النهذذ  عنذذه يكذذون  -
عامذذا  كذذهلك  ففتذذو  اإلمذذام مالذذك املتعلقذذة بطذذال  املكذذر  كانذذت عامذذة  
وموقف اإلمام أمحد مذن فتنذة خلذق القذرآن كانذت عامذة  وإنكذار العذل بذن 
عبد السذالم علذ  السذلطان إمساعيذ  الذهي اسذتعان ابلنصذار  ضذد أخيذه 
سذذذذذلطان مصذذذذذر كانذذذذذت عامذذذذذة  ويف خطبذذذذذة مجعذذذذذة يف املسذذذذذجد األمذذذذذوي 

  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة مذذع حممذذود قذذازان كذذان علذذ  بدمشذذق... ولقذذا  شذذي
مرأ  ومسمع وفذد علمذا  دمشذق الذهين كذانوا يرافقذون ابذن تيميذة  وأمذام  
كبار قادة جذيش قذازان  مث طذارت أخبذار هذها اللقذا  فسذمع هبذا اخلذواقني 
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واألمرا  الذهين أحذاطوا هبذها العذامل اجلليذ  عنذد عودتذه إى دمشذق يتاكذون 
هلذذم... ورسذذائ  اإلمذذام النذذووي الذذي كذذان يرسذذلها إى  بذذه ويسذذألونه الذذدعا 

سذذالطني عصذذر  كانذذت عامذذة ألن عذذددا  مذذن كبذذار العلمذذا  كذذانوا يوقعذذون 
عليها من جهة  ومن جهة أخر  فقد كانذت هذه  الرسذائ  تتعلذق بقضذاا 
عموم املذواطنني "كاحلوطذة" وغرهذا  وإذا اسذتعران اللغذة املسذتعملة اليذوم  

 انطقا  ابسم اجلماهر ومدافعا  عن حقوقهم املغتصبة.فلقد كان النووي 
وكذذذذان علمذذذذا ان ال ينكذذذذرون املنكذذذذر مبنكذذذذر أشذذذذد  وال جييذذذذلون اقتتذذذذال  -

 املسلمني فيما بينهم.
وكذذذان علمذذذذا ان يذذذرون وجذذذذو  السذذذذمع والطاعذذذة ألمذذذذرائهم  وال يذذذذرون  -

وإن ظلمذذذوا وضذذذربوا الظهذذذور وأخذذذهوا األمذذذوال لكذذذنهم   (1)اخلذذذرو  علذذذيهم
يلتلمذذذون حذذذدي  رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  "ال طاعذذذة يف  كذذذانوا

  كمذذذا أن عذذذدم اخلذذذرو  علذذذيهم (2)معصذذذية هللا  إمنذذذا الطاعذذذة يف املعذذذروف"
مشذذرو، يف األمذذر ابملعذذروف والنهذذ  عذذن املنكذذر  والطاعذذة أيضذذا  ال تعذذي 
اإلذعذان واالسذتعباد والقهذر  قذال صذل  هللا عليذه وسذلم  "خذر الشذذهدا  

عبد املطل   ورج  قام إى رج  فذأمر  وهنذا  يف ذات هللا فقتلذه محلة بن 
 . (3)عل  ذلك"

                                                
 ليس هها موضع إمجاع أه  السنة  كما بينت ذلك فيما مض . - (1)
   كتا  اإلمارة.1225رقم  صايح مسلم  احلدي   - (2)
أخرجذذذه احلذذذاكم يف املسذذذتدرك وقذذذال  صذذذايح اإلسذذذناد ومل خيرجذذذا   وذكذذذر  األلبذذذاين يف السلسذذذلة الصذذذاياة  - (3)

1/374. 
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هه  ه  فتذاو  علمائنذا  وهذه  هذ  مذواقفهم الذي نعتذل هبذا وننسذج علذ  
 منواهلا 

 إذا مجعتنا ا جرير اجملامع  أوللك آابئ  فجلي مبثلهم
 

حذد سنمض  حتت هذها العنذوان  "ال عذهر أل ال عهر ألحد منهم ابجله  
مذذذذنهم ابجلهذذذذ " يف احلذذذذدي  عذذذذن رد فتذذذذو  هذذذذؤال  العلمذذذذا  الذذذذي تتعلذذذذق 
ابلسذذذلطان ونظذذذام حكمذذذه  ويف دحذذذض شذذذبهاهتم الذذذي يذذذدافعون هبذذذا عذذذن 

 قبوهلم املناص  واألعطيات  فنقول 
للعلما  دور كبر يف استقرار احلكم واحلذاكم  ويف إضذفا  الشذرعية عليذه  

وفتذاويهم يف األحذداث املهمذة   ألن الناس حيةمذوهنم  وينتظذرون مذواقفهم
 وإن قالوا أصغت الغالبية لقوهلم  وتلقته عل  أنه دين وحكم شرع .

وملا كان احلكذام ال يهتمذون بشذ   كمذا يهتمذون مبناصذبهم وبطاعذة النذاس 
هلذذم  وملذذا كذذان العلمذذا  خذذرا  هلذذم مذذن أسذذطول إعالمذذ  ضذذخم  هلذذها وذاك 

  واسذذتخدموا معهذذم سذذالح فقذذد سذذعوا منذذه القذذدمي إى كسذذ  ود العلمذذا 
الةغي   رة  وسالح الةهي   رة أخذر   ووجذدوا بعذد خذاة طويلذة أن 
الةغي  أعظذم نفعذا  وأكثذر جذدو  مذن الةهيذ   وهذها الذهي كذان حيذّهر 
منه أئمة السلف رمحهم هللا  يقول سفيان الثوري  "ما أخاف من إهانتهم 

 . (1)ي إمنا أخاف من إكرامهم فيمي  قليب إليهم 

                                                
 .122تلبيس إبليس  ابن اجلوزي  دار الفكر      - (1)
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وكان أبو حامد الغذلاي رمحذه هللا يفذي بعذدم جذواز أخذه أعطيذات الظذاملني 
وقبذذول والاهتذذم  فقذذال لذذه بعذذض الذذهين خيالفونذذه فيمذذا أفذذىت بذذه  إن بعذذض 
الصاابة والتابعني كانوا أيخهون أعطيات وجوائل الظاملني  فكان له هذها 

لقر  عهدهم  القول اجلمي  يف الرد عليهم  "إن الظلمة يف العصر األول
بلمذذذان اخللفذذذا  الراشذذذدين كذذذانوا مستشذذذعرين مذذذن ظلمهذذذم ومتشذذذوفني إى 
اسذذذذتمالة قلذذذذو  الصذذذذاابة والتذذذذابعني وحريصذذذذني علذذذذ  قبذذذذوهلم عطذذذذااهم 
وجوائلهم  وكانوا يبعثون إليهم من غر سؤال وإذالل. ب  كانوا يتقلذدون 

يعذذذون املنذذذة بقبذذذوهلم ويفرحذذذون بذذذه  وكذذذانوا أيخذذذهون مذذذنهم ويفرقذذذون وال يط
السذذذذالطني يف أغراضذذذذهم وال يغشذذذذون  السذذذذهم وال يكثذذذذرون مجعهذذذذم وال 
حيبذذذذون بقذذذذا هم بذذذذ  يذذذذدعون علذذذذيهم ويطلقذذذذون اللسذذذذان فذذذذيهم وينكذذذذرون 
املنكذذرات مذذنهم علذذيهم  فمذذا كذذان حيذذهر أن يصذذيبوا مذذن ديذذنهم بقذذدر مذذا 
أصذذابوا مذذن دنيذذاهم ومل يكذذن أبخذذههم أبس  فأمذذا اآلن فذذال تسذذمح نفذذوس 

إال ملذذن طمعذذوا يف اسذذتخدامهم والتكثذذر هبذذم واالسذذتعانة  السذذالطني بعطيذذة
هبذذم علذذ  أغراضذذهم والتجمذذ  بغشذذيان  السذذهم وتكلذذيفهم املواظبذذة علذذ  
الذذذدعا  والثنذذذا  والتلكيذذذة واإلطذذذرا  يف حضذذذورهم ومغيذذذبهم  فلذذذو مل يذذذهل 
اآلخه نفسه ابلسؤال أوال   وابلةدد ابخلدمة اثنيا   وابلثنا  والذدعا  اثلثذا   

ساعدة له عل  أغراضه عند االستعانة رابعا   وبتكثر مجعذه يف  لسذه وابمل
وموكبه خامسا   وإبظهذار احلذ  واملذواالة واملناصذرة علذ  أعدائذه سادسذا   
وابلسة عل  ظلمه ومقاحبذه ومسذاوي أعمالذه سذابعا   مل يذنعم عليذه بذدرهم 
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وز أن   فذذنذا  ال جيذذ (1)واحذذد ولذذو كذذان يف فضذذ  الشذذافع  رمحذذه هللا مذذثال  
يؤخذذه مذذنهم يف هذذها اللمذذان مذذا يعلذذم أنذذه حذذالل إلفضذذائه إى هذذه  املعذذاين 
فكيف ما يعلم أنه حذرام أو يشذك فيذه؟ فمذن اسذتجرأ علذ  أمذواهلم وشذّبه 

 . (2)نفسه ابلصاابة والتابعني فقد قاس املالئكة ابحلدادين"
إن غشذذيان العلمذذا  جملذذالس األئمذذة العذذدول بقصذذد تذذهكرهم بيذذوم احلشذذر 

ملعذذاد  وحتذذهيرهم مذذن الركذذون إى الذذدنيا  وتبلذذيغهم مبظذذامل الرعيذذة الذذي مل وا
تذذبلغهم واجذذ  شذذرع  لقولذذه صذذذل  هللا عليذذه وسذذلم  "الذذدين النصذذذياة  

  بذ   (1)قلنا  ملن؟ قال  هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسذلمني وعذامتهم" 
 هو ]النصح[ أص  عظيم من أصول اإلسالم  وقد كذان  النذيب صذل  هللا
عليذذه وسذذلم عنذذدما يبذذايع أحذذدا   يشذذة، عليذذه النصذذح لكذذ  مسذذلم. قذذال 
جرير بن عبد هللا رض  هللا عنه  "ابيعت النيب صل  هللا عليه وسذلم علذ  

 . (2)النصح لك  مسلم"
أما إذا كان السلطان ظاملا  مفسدا  كهااب   ال يقب  نصاا   وال يف  بوعذد  

 ض أعطياته.فقد وردت اآلاثر ابعتلال  لسه  ورف
عذذن كعذذ  بذذن عجذذرة رضذذ  هللا عنذذه عذذن النذذيب صذذل  هللا عليذذه وسذذلم   -

"سيكون بعدي أمرا   فمن دخ  عليهم فصدفقهم بكههبم  وأعاهنم علذ  
                                                

املوضذذع دليذذ  علذذ  تعصذذذبه للشذذافع  رمحذذه هللا فضذذائ  كثذذرة  ولكذذذن إفذذراد أيب حامذذد الغذذلاي المسذذه يف هذذذها  - (1)
 املههيب.

 .2/139إحيا  علوم الدين  أليب حامد الغلاي   - (2)
 روا  مسلم يف كتا  اإلميان. - (1)
روا  مسذذذلم يف كتذذذا  اإلميذذذان  وانظذذذر كتذذذا  اإلمامذذذة العظمذذذ  عنذذذد أهذذذ  السذذذنة واجلماعذذذة  مصذذذدر سذذذابق   - (2)

  408 . 
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ظلمهم فليس مي ولست منذه ولذيس بذوارد علذ  احلذوض  ومذن مل يذدخ  
علذذيهم ومل يعذذنهم علذذ  ظلمهذذم ومل ي صذذدِّقهم بكذذههبم  فهذذو مذذي وأان منذذه 

 . (3)هو وارد علّ  احلوض" و 
قال أبو سليمان اخلطايب  "ليت شعري من الذهي يذدخ  إلذيهم اليذوم فذال 
يصدقهم عل  كههبم  ومن الهي يتكلم ابلعدل إذا شهد  السذهم  ومذن 
الذذهي ينصذذح ومذذن الذذهي ينتصذذح مذذنهم؟ إن أسذذلم لذذك ا أخذذ  يف هذذها 

اهبم ونسذأل هللا اللمان وأحو، لذدينك أن تقذ ف مذن خمذالطتهم وغشذيان أبذو 
 . (4)الغىن عنهم والتوفيق هلم"

وعذذذن أيب هريذذذرة رضذذذ  هللا عنذذذه قذذذال  قذذذال رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذذه  -
وسلم  "من بدا جفا  ومن اتبذع الصذيد غفذ   ومذن أتذ  أبذوا  السذلطان 

 . (1)افتنت  وما ازداد عبد من السلطان قراب  إال ازداد من هللا بعدا "
هللا عنذذذه  قذذذال  قذذذال رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذذه عذذذن أيب هريذذذرة رضذذذ   -

وسذلم  "ليذأتني علذيكم أمذرا  يقربذذون شذرار النذاس  ويذؤخرون الصذالة عذذن 
مواقيتهذذذا  فمذذذن أدرك ذلذذذك مذذذنكم فذذذال يكذذذونن عريفذذذا   وال شذذذرطيا   وال 

 .(2)خازان "

                                                
  مذن املسذند 8/62عذن ابذن عمذر  وقذال أمحذد شذاكر  صذايح اإلسذناد  روا  الةمهي يف الفنت  وروا  أمحذد  - (3)

 [.400]عن اإلمامة العظم      
 [.401العللة واخللطة ]عن اإلمامة العظم       - (4)
  رقذم  3/267  وذكذر  الشذي  األلبذاين يف سلسذلة األحاديذ  الصذاياة  2/371أخرجه أمحد يف املسند   - (1)

1272. 
 ن يف موارد الظمآن  كتا  اإلمارة.روا  ابن حبا - (2)
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وممذذا جيذذدر التذذهكر بذذه هنذذا أننذذا قذذد بّينذذا فيمذذا مضذذ  مذذن هذذها الباذذ  أن 
املناص  من علما  السلف ما كذانوا يبيعذون ديذنهم بذدنياهم  الهين قبلوا 

وال كانوا يةددون يف إنكار املنكر أو بيان األحكام الشذرعية عنذد احلاجذة 
إليها متمثلني بقول رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  "خر الشذهدا  محذلة 

لذه بن عبد املطل  مث رج  قام إى إمام جائر فذأمر  وهنذا  يف ذات هللا فقت
 . (3)عل  ذلك"

وعذذن أيب أمامذذة رضذذ  هللا عنذذه أن رجذذال  قذذال  ا رسذذول هللا أي اجلهذذاد  -
أفضذذ ؟ ورسذذذول هللا يرمذذذ  اجلمذذذرة األوى فذذأعرض عنذذذه  مث قذذذال لذذذه عنذذذد 
اجلمذذرة الوسذذط  فذذأعرض عنذذه  فلمذذا رمذذ  مجذذرة العقبذذة ووضذذع رجلذذه يف 

فضذذ  اجلهذذاد  الغذذرز قذذال  أيذذن السذذائ ؟ قذذال  أان ا رسذذول هللا. قذذال  "أ
 . (4)كلمة حق عند سلطان جائر"

فنن قال قائ   إن هه  املنكرات الذي تتاذدثون عنهذا ال نراهذا يف  ذالس 
السذذذلطان و ذذذالس كبذذذار مسذذذاعديه وإننذذذا ال نسذذذمع مذذذنهم عنذذذد جلوسذذذنا 

 وإاهم إال ك  ما فيه خر لإلسالم واملسلمني.
 لة الثالثة اآلتية قلنا  يكفينا يف رد هه  املقولة اإلشارة إى األمث

                                                
أخرجذذذه احلذذذاكم يف املسذذذتدرك وقذذذال  صذذذايح اإلسذذذناد ومل خيرجذذذا   وذكذذذر  األلبذذذاين يف السلسذذذلة الصذذذاياة   - (3)

1/374. 
]أنظذذذذر اإلمامذذذذذة  1/62  وصذذذذااه األلبذذذذاين يف السلسذذذذذلة الصذذذذاياة  5/251أخرجذذذذه أمحذذذذد يف املسذذذذذند   - (4)

 [.410العظم      
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املثذذذذال األول  ممذذذذا هذذذذو معلذذذذوم مذذذذن الذذذذدين ابلضذذذذرورة أن بعذذذذض هذذذذؤال  
السذذالطني حنذذوا شذذريعة هللا كلهذذا  وبعضذذهم حنذذوا بعذذض أحكذذام الشذذريعة  

 وأسا وا تطبيق البعض اآلخر الهي أبقو .
املثال الثاين  لقد تواترت أخبار ظلم السذالطني  وحتذدثت حذىت منظمذات 

ن السذذجون واملعذتقالت الذذي امذتدت ابألبذذرا  مذن خذذرة العفذو الدوليذذة عذ
العلمذا  والذذدعاة إى هللا  وتقذذول أد  اإلحصذائيات الصذذادرة عذذن احملذذامني 
الذذهين يذذدافعون عذذن هذذؤال  الضذذااا أن عذذددهم يف أحذذد البلذذدان العربيذذة 
يبلغ ستني ألفا  فضال  عن عدد الهين يعدمون أو عن عذدد الذهين يقتلذون 

 موا أو يسجنوا.دون أن حياك
هها وال يستطيع عامل من العلمذا  االدعذا  أبنذه مل يسذمع أبخبذار األراضذ  
الي اغتصبها إخوان امللوك والر سا  وأبنا هم من مالكيها الذهين ورثوهذا 
عن آابئهذم أو الذي أفنذوا سذي عمذرهم حذىت مجعذوا ملنهذا  وإن أي مذواطن 

حيذدث يف مدينتذه أو يف يستطيع ضر  أمثلة عل  هها الظلم الصذارخ ممذا 
 منطقته.

االدعا  أبنه مل يسمع أبخبذار  -أيضا   -وال يستطيع أي عامل من العلما  
أصذاا  الشذذركات أو املؤسسذذات التجاريذة الذذهين يذذههبون مضذذطرين إى 
إخوان امللوك والر سا  يعرضون عليهم مشاركتهم بنسبة تةاوح بني الربع 

[ مقابذ  محذذايتهم مذن إخذذواهنم أو والنصذف ]دون أن يذدفعوا قرشذذا  واحذدا  
 أبنا  عمومتهم  وكلما علت مكانة املسؤول كلما كان السعر ابهظا .
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ولذذيس مذذن العلمذذا  مذذن جيهذذ  أمذذر العصذذاابت الذذي تتنذذافس علذذ  السذذل  
والنه   وك  عصابة يتوى قيادهتا ومحايتها قط  من أقطا  النظام تبدأ 

رجذه  وقذد أطلقذت الصذاافة به وتنته  أبطراف متعذددة داخذ  البلذد وخا
  (1)يف بعذذض البلذذدان علذذ  هذذه  العصذذاابت مصذذطلح )القطذذط السذذمان(

وصذذذدر يف أمريكذذذا وأوراب عذذذدد مذذذن الكتذذذ  وملذذذات املقذذذاالت عذذذن هذذذه  
الفضذذائح مثذذ  صذذفقات األسذذلاة وغرهذذا وغرهذذا  والعمذذال  الذذهين كذذان 

ت مذن دورهم اثنوا  أصباوا بعد عدد من هه  الصذفقات ميلكذون املليذارا
الدوالرات فما ابلكم مبا ميلكه رئذيس العصذابة الذهي ال يرضذ  أحيذاان  إال 

 أن يكون ما يدخ  جيبه مساوا  لثمن الصفقة الي م شرا ها.
املثال الثال   كانت املنكرات واملفاسد الي يرتكبها أئمة اجلور شخصذية 

نذذذون وحمذذذدودة  حتذذذدثنا كتذذذ  التذذذاري  عذذذن بعذذذض اخللفذذذا  الذذذهين كذذذانوا يقت
اجلواري يف قصورهم  وكذان اخلليفذة الذهي ر  دينذه وأسذرته شذهوته يتمتذع 
مبن شا  منهن  وقد تشاركه احلاشية يف مشاهدهتن وهذن يرقصذن ويغنذني  
أما اليوم فقد أنشذأت احلكومذات دور اإلذاعذة والتلفذاز  ونظمذت برا هذا 
وفذذذذق مراسذذذذيم صذذذذادرة عذذذذن اجلهذذذذات الرمسيذذذذة املختصذذذذة  وأصذذذذبح الغنذذذذا  

 رق  واملوسيق  عمال  مشروعا  عند هه  احلكومات.وال
كنا ابألمس وقب  بضعة عقذود نسذتنكر فذتح سذينما يف مدينذة مذن املذدن  
أما اليوم فقد دخلت هه  السينما ب  عدد كبر من دور السينما إى كذ  
بيذذذت  وأصذذذبات األجيذذذال الناشذذذلة تذذذةىب علذذذ  ألفذذذاظ املغنيذذذة وحركاهتذذذا 

                                                
 ض البلدان الي تسمح هبامش يسر من احلرية.أعي بع - (1)
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ة  وعلذذذ  كذذذ  هذذذها الذذذهي جذذذا وا بذذذه ممذذذا خيذذذدال ومعذذذاين األغنيذذذات اهلابطذذذ
احليا   وحيذض علذ  الرذيلذة... وزادوا الطذني بلذة عنذدما أدخلذوا مذا أمسذو  
البذذ  املباشذذر  وكذذأن بذذال  مذذا أحذذدثو  مذذن مفاسذذد حمليذذة ال يكفذذ  فعملذذوا 
عل  إدخال ك  فساد يف أوراب وغرهذا  مث دفعذوا شذركا هم مذن أصذاا  

يذذة فضذذائية يف البلذذدان األوربيذذة موجهذذة حنذذو ر وس األمذذوال إى إنشذذا  أقن
البلدان العربية ختاطبهم بلغتهم  وتتمم مهمة إفسذاد األجيذال ألهنذا خذار  

 . -هكها يعتهرون  -حدود الرقابة 
هذذها عذذن دور اإلذاعذذة والتلفذذاز  أمذذا الصذذاافة فقذذد أصذذبات وقفذذا  علذذ  

بّدلون مذواقفهم  العلمانيني من أه  الكفر واللندقة وعل  املنافقني الهين ي
عل  هذه  الصذاف املشذهورة يف  (1)كما يبدل املر  ثوبه  وجنح املشرفون

جتنيد الكتا  املعروفني بعدائهم لإلسالم  مث  النصار  ]وخاصة املوارنة 
مذذن نصذذار  لبنذذان[  وفلذذول الرافضذذة احلاقذذدين  وشذذياطني اليسذذار الذذهين 

م  ودعذذاة القوميذذة يعملذذون اليذذوم يف معيذذة مذذن كذذانوا ابألمذذس ألذذد أعذذدائه
العلمانيذذذة  ومنظذذذري األنظمذذذة الرأمساليذذذة اليمينيذذذة... كذذذ  هذذذؤال  الكتذذذا  
الذهين خيتلفذذون يف الوسذذائ  والعقائذذد جنذود يف حذذل  الشذذيطان  ويذذدركون 
جيدا  أهنم من خالل عملهم يف هه  الصاف خيوضون معركة ضد حذل  

 الرمحن.
يقذذرأ فيهذذا  -رمسيذذة الرمسيذذة منهذذا أو شذذبه ال -والنذذاظر يف هذذه  الصذذاف 

اإلعجذذا  ابلفلسذذفة الوجوديذذة والسذذخرية مذذن الصذذاابة والتذذابعني و بذذع 
                                                

إهنذذم مذذن أقطذذا  األنظمذذة احلاكمذذة  وينفقذذون أرقامذذا  خياليذذة مذذن أمذذوال األمذذة مذذن أجذذ  شذذرا  ضذذمائر هذذؤال   - (1)
 الكتا .
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التذذابعني  ويسذذلكون يف ذلذذك أسذذالي  خبيثذذة ظاهرهذذا مذذا يسذذمونه الباذذ  
العلمذذ  وحقيقتهذذا التشذذكيك والذذدس واالفذذذةا   كمذذا يقذذرأ فيهذذا محذذذالت 

يذدعون[  إرهابية حاقدة ضد اإلسالميني  وضد اإلسالم السياس  ]كما 
حبجة عداوة دعاة اإلسالم السياسذ  لدنظمذة الذي متتلذك هذه  الصذاف 

 وتشرف عليها.
ويقذذرأ فيهذذا اهتمذذام منقطذذع النظذذر أبخبذذار الراضذذة والراضذذيني مذذع إبذذراز 
صورهم  وأنبا  بطوالهتم امللعومة  ويقرأ فيها أخبار الراقصذات واملغنيذات 

 هن يف دور اإلذاعذذذذة يرافقهذذذذا دعذذذذوة صذذذذرحية إى ترقذذذذ  ومشذذذذاهدة بذذذذرا
والسينما والتلفاز  ويقرأ أخبار املسؤولني مع نسائهم يف حلهذم وترحذاهلم  

 وير  أشكاهلم الي ال ختتلف عن أشكال الكفار.
أما اإلسالميون فقد حي  بيذنهم وبذني إصذدار الصذاف اخلاصذة هبذم  كمذا 
 حيذذذ  بيذذذنهم وبذذذني الذذذدفاع عذذذن ديذذذنهم يف صذذذاافة القذذذوم العلمانيذذذة إال يف
حذذذذدود ضذذذذيقة جذذذذدا  وحمذذذذدودة  فاذذذذىت املسذذذذاواة بذذذذني احلقذذذذو  املمنوعذذذذة 
للعلمانيني واإلسالميني معدومة عند هذؤال  السذالطني  وال أعذدو احلقيقذة 
عنذذذدما أقذذذول  ال ميتلذذذك اإلسذذذالميون يف طذذذول الذذذبالد وعرضذذذها صذذذايفة 

 (1)إسالمية يومية واحدة  ولو صدرت مث  هه  الصذايفة يف دولذة أوربيذة
ليها حصار حيول بينها وبني الوصول إى معظم الذبالد العربيذة إن لفرض ع

 مل يكن إليها كلها.

                                                
إن التعذذاون مذذن أجذذ  إصذذدار هذذه  الصذذايفة واجذذ  علذذ  اإلسذذالميني  كمذذا أن خذذوض هذذها امليذذدان بعمومذذه  - (1)

 واج .
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! قد يقول قائ   ب  هناك  الت إسالمية تصدر يف بعض البلدان العربية
فذذأقول  هذذها صذذايح  ولكذذن السذذالطني وأجهذذلة أمذذنهم يقفذذون ورا  هذذه  

تتسم  به وه  يف  اجملالت الي تتخه من اإلسالم واملسلمني شعارا  وامسا  
حقيقتهذذذا ليسذذذت أكثذذذر مذذذن مسذذذجد مذذذن مسذذذاجد الضذذذرار  وهلذذذها فهذذذ  
مسذذخرة للتشذذنيع علذذ  الذذدعاة واجلماعذذات اإلسذذالمية  كمذذا أهنذذا مسذذخرة 

 للتشكيك ببعض أصول اإلسالم الي تغض  السلطان.
إذن  كيذذف يقذذول بعذذض العلمذذا   إننذذا ال نذذر  هذذه  املفاسذذد واملعاصذذ  يف 

ي نذذذةدد عليهذذذا؟! نسذذذأهلم ابهلل أن يرهفذذذوا مسعهذذذم   ذذذالس السذذذالطني الذذذ
ويذذدققوا نظذذرهم  وأن ال ينظذذروا إى مذذا حذذوهلم بعذذني الرضذذ  واملنفعذذة  بذذ  
بعني الورع والتقو  واللهد  ولو استجابوا لسؤالنا هها أليقنوا أن مفاسذد 
السذذالطني قذذذد مذذذدت الذذذا والباذذذر واجلذذذو ]نقصذذذد ابجلذذذو مذذذا حيذذذدث مذذذن 

م[  ولعلموا أن اعتلال  الس السذالطني مذن أضذعف مفاسد عل  طائراهت
 اإلميان.

وبعد هها االستطراد عن فساد السالطني وظلمهم وتنايتهم لشريعة هللا  
نعذود إى قذول سذفيان الثذوري  "مذا أخذاف مذن إهذانتهم ي إمنذا أخذاف مذن 

 إكرامهم فيمي  قليب إليهم".
هللا جذ ف وعذال إى واقذع رحم هللا هذها اإلمذام اجلليذ   لقذد كذان ينظذر بنذور 

عصذذران ومذذا سذذبقه مذذن عصذذور ويصذذفها وصذذفا  دقيقذذا   ولذذو فطذذن العلمذذا  
اليوم إى أبعاد قول سفيان ألعادوا النظر يف كثر من مواقفهم الي كانذت 
يف بذذدايتها ليسذذت أكثذذر مذذن اجتهذذاد خذذاطئ فيذذه كثذذر مذذن الغفلذذة وعذذدم 
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والشذذقا  والنفذذا  عنذذد   التبصذذر بعواقذذ  األمذذور  مث انتهذذت إى املراوغذذة
 كثر منهم والعياذ ابهلل.

 قلت غر مرة  رأيت صنفني من احلكام يف هها العصر 
صذذذنف مذذذنهم  حذذذاربوا اإلسذذذالميني عامذذذة دون أن يفرقذذذوا مذذذا بذذذني داعيذذذة 
وداعيذة آخذر أو بذذني مجاعذة ومجاعذذة أخذر   وفضذذال  عذن ذلذذك فقذد دعذذوا 

ين ومسذذذذوا املتذذذذدينيني إى الشذذذذرك واإلحلذذذذاد واللندقذذذذة  وسذذذذخروا مذذذذن الذذذذد
رجعيذذني... وهذذؤال  كانذذت عذذاقبتهم وخيمذذة  وقذذد أذهلذذم هللا وجعلهذذم عذذاة 
لكذذ  مذذن يعتذذا ويذذتعظ  وانقلذذ  سذذارهم علذذ  السذذاحر بعذذد هالكهذذذم  
وأكسذذذذ  صذذذذنيعهم هذذذذها الذذذذدين أعذذذذواان  وأنصذذذذارا   وأصذذذذبات أفكذذذذارهم 

 وقوميتهم وتقدميتهم  اال  واسعا  للتندر والسخرية.
قربوا إلذيهم العلمذا   وأسذندوا إلذيهم وظذائف كبذرة ولكنهذا وصنف آخر  

خاوية من املضمون الفعال  وأغدقوا علذيهم األمذوال ومناذوهم األراضذ  
الواسذذعة واملذذنح اجملليذذة  فذذاغتىن هذذؤال  العلمذذا  بعذذد فقذذر مذذدقع  وتلذذهذوا 
بنعم الدنيا الي ما كانوا يسمعون هبا بعد خشونة العيش الذي تربذوا عليهذا 

اشوا يف كنفها أاب عن جد  واعتادوا ركو  السيارات الفارهة  وملكوا وع
ملذذات املاليذذني مذذن اجلنيهذذات والذذدوالرات... وابتذذوا أسذذر  ملذذا امتلكذذو   
وتناسوا أهنم كذانوا مذن قبذ  حيذّهرون احلكذام ممذا وقعذوا فيذه  وتعذّهر علذيهم 

رضذوا التخل  عن مكاسبهم ووظائفهم وأعواهنم وجلسائهم اجلدد الهين ف
 السلطان عليهم  وما كانوا يعرفوهنم من قب .
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وهكها كانت سياسذة هذها الصذنف مذن احلكذام أكثذر تذدمرا  وأسذوأ عاقبذة 
مذذن سياسذذة الصذذنف األول  ومتكذذن السذذالطني الذذهين يذذّدعون أهنذذم محذذاة 
لدين هللا من نقض العديد من عر  اإلسالم بعذد أن ضذعفت نفذوس كثذر 

ضذذات مؤسذذفة  وقعذذدوا عذذن األمذذر ابملعذذروف مذذن العلمذذا   ووقعذذوا يف تناق
 والنه  عن املنكر.

وصد  أبذو حامذد الغذلاي رمحذه هللا فالسذالطني ال تسذمح نفوسذهم بعطيذة 
إال للهين يطمعون يف استخدامهم  واالستعانة هبم عل  أغراضهم  ولو مل 
يذذهل اآلخذذه نفسذذه ابلسذذؤال وابلتسذذكع علذذ  األعتذذا   وإبظهذذار احلذذ  

سة عل  ظلم السالطني وفسادهم وقبذائح أفعذاهلم  مل يذنعم واملواالة  وابل
 عليهم هؤال  بدرهم واحد.

إن واقذذذذع حذذذذذال العلمذذذذذا  الذذذذذهين سذذذذذاروا يف ركذذذذذا  السذذذذذالطني الظلمذذذذذة  
ومذذهكراهتم الذذي كتبوهذذا قبذذ  مغذذادرهتم هلذذه  الذذدنيا الفانيذذة ]رغذذم نذذدرهتا[ 

الذذي قذذدموها تؤكذد أبن السذذالطني مذذا كذانوا حيبذذوهنم رغذذم اخلذدمات املهمذذة 
هلذذم يف أامهذذذم احلرجذذة  وذلذذذك ألن هذذذؤال  العلمذذا  مهمذذذا بلغذذوا مذذذن رقذذذة 
الدين  ومن القدرة الفائقة عل  النفا  ال يستطيعون جتذاوز خذط معذني يف 
هها التعام   فلم ينق  إلينذا عذن أحذد مذنهم أنذه كذان يتعذاط  املخذدرات  

 أعذدا  هللا مذن أو يشر  اخلمذر  أو يذدعو إى الشذرك واللندقذة  أو يذواي
 اليهود والنصار   أو يتبىن عن قناعة حر  هللا ورسوله والهين آمنوا.

يقذذذول الشذذذي  أمحذذذد حسذذذن البذذذاقوري وزيذذذر األوقذذذاف يف حكومذذذة الثذذذورة 
  "وقد كانت بطانة عبذد الناصذر مذن أسذوأ البطذاانت 1952املصرية عام 
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غالل قذرهبم يف األرض إال قليال  ممن عصذم هللا  فكذانوا حيرصذون علذ  اسذت
منه  إمذا رجذا  خلذر   وإمذا اتقذا  لشذر   وهذم مذع ذلذك قليذ  جذدا . ولقذد  
كان من أشد مذا ابذتال  هللا بذه  أخذه  ابلنظذام اهلتلذري يف حكذم الشذع   
واسذذتعانته برجذذال املخذذابرات النازيذذة الذذهين حذذاولوا أن يصذذنعوا مبصذذر مذذا  

 كانوا يصنعونه أبملانيا يف عهد هتلر".
"ولذذذيس يذذر   الذذذهين يؤرخذذون هلذذه  الثذذذورة يف أهنذذا كانذذذت  ويقذذول أيضذذا   

كسائر الثذورات  تسذتند إى أمذرين  أحذدمها التوسذع يف نشذر اجلاسوسذية  
واثنيهما اصذطناع أنصذار يسذتغلون صذالهتم ابلثذوار. فأمذا التوسذع يف نشذر 
اجلاسوسذية  فقذد اقذةن يف أذهذان النذذاس أبنذه كلمذا اسذتطاع اجلاسذذوس أن 

حذذد خصذذوم الثذذورة  كذذان أوى ابلرعايذذة والثقذذة بذذه. وكذذان ينصذذ  شذذركا  أل
بعذذض هذذؤال  يصذذطنعون يف كذذ  بيذذت  وكذذ  مكتذذ  أصذذدقا  هلذذم أيتذذوهنم 

لقذذا  أجذذر معلذذوم  وقذذد نشذذأ عذذن ذلذذك أن  -صذذادقة أو كاذبذذة  -أبخبذذار 
أصذذبح الوالذذد يتجسذذس علذذ  ابنذذه  واجلميذذع ينتظذذرون مذذن الدولذذة حسذذن 

د إليهم أو مغذنم يذدر علذيهم أخذالف املثوبة وجلل العطا  يف منص  يسن
 . (1)الرز  الوسيع"

إن أجهذذلة التجسذذس ختتلذذف مذذن حيذذ  القذذوة والضذذعف مذذن بلذذد آلخذذر  
ولكن البد يف النهاية من فرض املراقبة عل  كبار املسذؤولني مذن العلمذا   
وقد تنا، هه  املهمة ابلشرط  الذهي حيذرس الشذي  أو بسذائق سذيارته أو 

لذذه غذذر أجهذذلة التصذذنت ذات التقنيذذة العاليذذة  وإذا  مبذذدير مكتبذذه  وهذذها ك
                                                

  وقذذد طذذرد الشذذي  مذذن الذذوزارة  بسذذب  237و  205اا ذكذذرات  للشذذي  أمحذذد حسذذن البذذاقوري     بقذذ - (1)
 وشاية كاذبة  ومل تشفع له اخلدمات النادرة الي قدمها لعبد الناصر ونظام حكمه.
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كانذذت ظذذروف الشذذي  البذذاقوري قذذد مكنتذذه مذذن نشذذر مهكراتذذه بعذذد هذذالك 
عبد الناصر  فغر  غر قادر عل  ذلذك  أو ال يريذد أن يقذدم علذ  عمذ  

 يفضح فيه نفسه.
وأكذذاد أقذذرر أنذذه مذذا مذذن شذذي  أسذذندت إليذذه مسذذؤولية كبذذرة قذذد سذذلم يف 

السلطان خاصة إذا جتاوز اخلطو، احلمرا  املرسومة لذه   النهاية من بطش
وعندما حيدث مث  هها التجاوز تصدر األوامر الفورية بعلله  وقد يسذمع 
خذذا هذذها العذذلل يف اإلذاعذذة كغذذر  مذذن النذذاس  وقذذد تفذذرض عليذذه اإلقامذذة 
اجلايذذة يف منللذذه  مث تبذذدأ السذذلطة بطريقذذة خبيثذذة بتسذذري  واثئذذق تفضذذح 

 وتكشف سو  استخدامه للسلطة سرة الشي   
فهذذه  صذذورة "شذذيك" ممهذذور بتوقيذذع الرجذذ  األول يف الدولذذة تشذذر إى  -

استالم الشي  مبلغا  كبرا  من املال مقابذ  فتذو  شذاذة أفذىت هبذا أو مقابذ  
 خدمة مشبوهة قدمها للنظام.

وتلك وثيقة أخر  تتادث عن اختالس الشي  لعقار كبر مذن أمذالك  -
 مة الي كانت تتبع وزارته قب  علله.الدولة العا

ويف غر هها وتلك قذد يتاذدث النذاس عذن مذؤامرة ملعومذة  وقذد يعذةف 
املتذذآمرون حتذذت وطذذأة التعذذهي  أبهنذذم كذذانوا ينسذذقون أمذذورهم مذذع الشذذي   
وقذذد يكذذون معظذذم هذذه  الواثئذذق خمتلقذذا  وال أصذذ  لذذه  واملقصذذود مذذن ذلذذك 

 تشويه مسعة الشي .
سن الباقوري عن عدد من الشائعات الي روجها يتادث الشي  أمحد ح

 النظام ضد  بعد طرد  من الوزارة  ومن ذلك قوله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 515 

"ولسذذت أنسذذ  ابذذي عبذذد العليذذل عبذذد الذذوارث الدسذذوق   الذذهي جذذا  يف 
صذذباح اليذذوم التذذاي السذذتقالي مغيظذذا  حمنقذذا   مث أخذذاين أن مذذن االشذذاعات 

كة  ووجذه اإلضذااك الي أطلقوها ضدي إشاعة غبيذة بقذدر مذاه  مضذا
والغبا  يف هه  الشائعة أني كنت يف رحاليت العاملية أمحذ  معذ  يف حقيبذة 
يذذدي عمذذالت خمتلذذف الذذبالد الذذي كنذذت أزورهذذا  مذذن فرنكذذات سذذنغالية  
وأخر  فرنسية  وجنيهات اسةلينية  وكانت هه  احلقيبة أتخه مكاهنذا يف 

ريذد أن أحذتفظ هبذا  وقذد مكتيب ابلوزارة مع مهكرايت ومقذااليت الذي كنذت أ
اسذذتوى القذذوم علذذ  هذذها كلذذه  ظذذانني أنذذه حيمذذ  أسذذرارا  تثبذذت أنذذي أدبذذر 

 مؤامرة ضد عبد الناصر.
وكذذان كذذ  مذذا يف تلذذك احلقيبذذة ال جيذذاوز ثالملائذذة جنيذذه يف عمذذالت خمتلفذذة. 
فقالذذت اإلشذذاعات  إن عبذذد الناصذذر صذذادر منذذه أام بنذذك موصذذري  ومل 

 . (1)ود يف حقيبة الشي  الباقوري"يعلم أن بنك موصري موج
وهكها يعيش الشي  بقية حياته يف وضع يسذتاق الذراث   فذال هذو أرضذ  
ربه  وال هو أرض  السلطان  وهه  عاقبة من طل  رض  الناس بسخط 

 هللا.
 

 تهكر مبنهج االستدالل عند أه  السنة
 

                                                
 .248بقاا ذكرات  الباقوري      - (1)
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د كافذة طار حذل  الذوالة فرحذا  هبذه  الفتذاو  الشذاذة وبذهلوا جهذدا  اسذتنف
إمكاانهتم من أج  استغالهلا وتروجيها بني عامة الناس  ومما فعلو  يف هذها 
اجملذذال  مجذذع هذذه  األقذذوال والفتذذاو  وإصذذدارها يف كتيبذذات علذذ  شذذك  
متذذذون  وتولذذذوا هذذذم )!!( شذذذرح هذذذه  املتذذذون أبسذذذاليبهم املتعسذذذفة املعوجذذذة 

 وأبلفاظهم البهيلة الشائنة.
لسنتهم يف شتم وجتذريح مذن حنسذبهم مذن وحبجة شرح هه  املتون أطلقوا أ

خذذرة العلمذذا  والذذدعاة اآلمذذرين ابملعذذروف والنذذاهني عذذن املنكذذر  ومذذا كذذان 
هلذذؤال  مذذن ذنذذ  إال قيذذامهم بواجذذ  بيذذان احلكذذم الشذذرع  عنذذدما دعذذت 

 احلاجة إى بيانه.
وحبجذذة شذذرحهم هلذذه  املتذذون قذذرروا أن العلمذذا  الذذهين قذذالوا قذذوال  يرضذذا  

املغذذذذّر لشذذذذرع هللا هذذذذم املرجعيذذذذة املعتذذذذاة ألهذذذذ  السذذذذنة  السذذذذلطان الظذذذذامل
واجلماعذذذة يف هذذذذها العصذذذر  وال جيذذذذوز ألحذذذذد أن يتقذذذدم علذذذذيهم بقذذذذول أو 
فع ... ومن جترأ عل  ذلك فهو عندهم  مبتدع  متطرف  ضال  مض   
ويسذذتعدون عليذذه والة األمذذر دون النظذذر إى مذذا عنذذد  مذذن أدلذذة شذذرعية  

األدلذذة مذذن صذذوا  وخطذذأ  بذذ  ولذذو أن أحذذدا   ودون النظذذر إى مذذا يف هذذه 
مذذن العلمذذا  الكبذذار قذذال قذذوال  واحذذدا  يغضذذ  وي أمذذرهم ألخرجذذو  مذذن 
عضذذوية هذذه  املرجعيذذة  وأطلقذذوا ألسذذنتهم بذذنهش عرضذذه  ويتناسذذون أهنذذم 
قب  أام أو ساعات قالئ  كانوا يعدونه من أوليذا  هللا  ويتهمذون كذ  مذن 

 ينقد .
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تناقضات حل  الذوالة  وانتقذاهلم بسذرعة فائقذة  ال أريد اإلطالة يف وصف
من النقيض إى ضد  ألني قد فصلت القول أبمرهم فيما مض  من هذها 
الباذذ   وإمنذذا أريذذد الوقذذوف قلذذيال  عنذذد مسذذألة املرجعيذذة ألنذذي رأيذذت أن 
هذذذه  املسذذذألة قذذذد التبسذذذت علذذذ  بعذذذض طذذذال  العلذذذم الطيبذذذني  فعنذذذدما 

دك مذن أدلذة شذرعية يسذتمع إليذك تتادث مع أحدهم  وتسذرد لذه مذا عنذ
 حىت إذا فرغت من مسألة قد أشبعتها حبثا  ودراسة قال لك 

 ولكن الشي  ... ]وهو من هو[ قال خبالف ذلك.
وتقول له  ا أخ  أنت طال  علم  وأان قذد عرضذت عليذك أدلذة شذرعية 
مذذن كتذذا  هللا وسذذنة رسذذوله وأقذذوال العلمذذا  أو إمجذذاعهم  فكيذذف تعذذرض 

 وتتمسك بقول للشي ؟!.عن ذلك كله 
فيكون رد   ال أعتقد أن الشذي  قذد غابذت عنذه هذه  األدلذة عنذدما أفذىت 

 بغر ذلك  مث يغلق اب  احلوار معك عند متسكه بقول الشي .
آخرون من طال  العلم خيشون من إرهذا  غوغذا  حذل  الذوالة السذيما 

عاقبذة مذن وهم يرون أبعينهم صالهتم الوثيقة أبجهلة األمن  ويذرون أيضذا  
خالفهم وقال بغر قوهلم  بسب  هها وذاك يلجأ طال  العلذم هذؤال  إى 

 التقية فيقولون 
القذذول عنذذدان مذذا يقولذذه شذذيوخنا  مث يذذهكرون أمسذذا  هذذؤال  الشذذيوخ الذذي ال 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة... وهذه  هذ  املرجعيذة اإلسذالمية عنذدهم يف 

 العامل كله!!.
 العلم  أقول  هلؤال  الطيبني من طال 
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تعالوا أستعرض وإاكم ما تعلمنا  من علمائنذا وأئمتنذا  والذهي ال خذالف 
 فيه بني أه  السنة واجلماعة املتمسكني مبنهج السلف الصاع 

مما اتفق عليه املسلمون أن ترد األمور الذي خيتلفذون فيهذا إى كتذا   - 1
  إى هللا والرسذول هللا وسنة نبيه. قال تعاى  }فنن تنازعتم يف شذ   فذردو 

 إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر  ذلك خر وأحسن أتويالر.
 وقال ابن القيم رمحه هللا يف تعليق له عل  هه  اآلية 

"ولو مل يكن يف كتا  هللا وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه  ومل يكن  
لذرد عنذد النذلاع  كافيا   مل أيمر ابلرد إليذه  إذ مذن املمتنذع أن أيمذر تعذاى اب

 . (1)إى من ال يوجد عند  فص  النلاع"
يقذذع اخلذذالف بذذني املسذذلمني يف طريقذذة فهمهذذم للكتذذا  والسذذنة لذذها  - 2

فقذذد نصذذت اآلاثر الصذذاياة علذذ  وجذذو  اتبذذاع السذذلف  وقذذد ثبذذت يف 
السذنن احلذذدي  الذذهي صذااه الةمذذهي  عذذن العذرابض بذذن سذذارية  قذذال  

ه وسلم موعظة  بليغة   ذرفت منها العيذون  وعظنا رسول هللا صل  هللا علي
ووجلذذذت منهذذذا القلذذذو   فقذذذال قائذذذ   ا رسذذذول هللا  كذذذأن هذذذه  موعظذذذة 

 مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال 
"أوصيكم ابلسمع والطاعة  فنن مذن يعذش مذنكم بعذدي فسذر  اختالفذا   
كثذذذرا   فعلذذذيكم بسذذذذني وسذذذنة اخللفذذذذا  الراشذذذدين املهذذذذديني مذذذن بعذذذذدي  

                                                
 .1/49إعالم املوقعني   - (1)
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هبذذا وعضذذوا عليهذذا ابلنواجذذه  وإاكذذم وحمذذداثت األمذذور فذذنن كذذ  متسذذكوا 
 . (2)بدعة ضاللة"

وقال اإلمام أمحد رمحه هللا  "أصذول السذنة عنذدان التمسذك مبذا كذان عليذه 
 . (3)أصاا  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم واالقتدا  هبم"

ت ذنفذذذا  فليسذذ - 3 تنن قذذال ابذذن مسذذعود رضذذ  هللا عنذذه  "مذذن كذذان مذذنكم م سح
مبذذن قذذد مذذات  فذذنن احلذذ  ال تذذؤمن عليذذه الفتنذذة  أوللذذك أصذذاا  حممذذد 
صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  كذذانوا أفضذذ  هذذه  األمذذة  وأبرهذذا قلذذواب   وأعمقهذذا 
علما   وأقلها تكلفا   قوم اختذارهم هللا لصذابة نبيذه وإقامذة دينذه  فذاعرفوا 

قهذذم هلذذم فضذذلهم  واتبعذذوهم يف آاثرهذذم  ومتسذذكوا مبذذا اسذذتطعتم مذذن أخال
 . (1)ودينهم  فنهنم كانوا عل  اهلد  املستقيم"

كذذذان ابذذذن عبذذذاس يذذذر  أن التمتذذذع ابلعمذذذرة إى احلذذذج واجذذذ   وكذذذان   - 4
يسذذذتدل علذذذ  ذلذذذك حبذذذدي  نبذذذوي  وكذذذان بعذذذض الصذذذاابة يذذذردون عليذذذه 

 أبقوال أليب بكر وعمر  فقال هلم 
  "أقول لكذم قذال هللا وقذال الرسذول  وتقولذون  قذال أبذو بكذر وقذال عمذر

 . (2)يوشك أن تنلل عليكم حجارة من السما "
 وقال اإلمام الشافع  رمحه هللا  - 5

                                                
]عذن حاشذية  31/54( و "السنة" البن أيب عاصذم رقذم 2521ر "اإلروا " )صايح  كما قال الةمهي  انظ - (2)

 [.431شرح العقيدة الطااوية 
 (.317شرح أصول اعتقاد أه  السنة واجلماعة لاللكائ  رقم ) - (3)
 [.432  وشرح العقيدة الطااوية ]1/97جامع البيان  البن عبد الا   - (1)
لعمرة إى احلج أخرجه البخاري ومسلم وغرمها من احملذدثني وكذهلك قذول قول ابن عباس يف وجو  التمتع اب - (2)

 .1/52الشافع   انظر احلكم بغر ما أنلل هللا 
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"أمجذذع العلمذذا  علذذ  أن مذذن اسذذتبانت لذذه سذذنة رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه 
 . (3)وسلم مل يكن له أن يدعها لقول أحد"

 قال شي  اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  - 6
عذاد  علذذ  موافقتذه يف القذذول "مذن نصذ  شخصذذا  كائنذا  مذن كذذان فذواى و 

 . (4)والفع   فهو من الهين فرقوا دينهم وكانوا شيعا " 
فليتذذذذدبر إخواننذذذذا طذذذذال  العلذذذذم هذذذذه  األقذذذذوال  وليتقذذذذوا هللا يف ديذذذذنهم  
ولياهروا أن يكونوا من الهين فرقوا دينهم وكانوا شذيعا   وال فذر  عنذدي 

افقذذة طذذال  الشذذي  بذذني موافقذذة الشذذي  يف كذذ  مذذا يقولذذه ويفعلذذه  وبذذني مو 
ألهنم يف  موعهم يتبعون الشي   وقذد تعجذ  اإلمذام أمحذد رمحذه هللا مذن 
قوم عرفوا اإلسناد وصاته مث يذههبون إى رأي سذفيان  مذع أن سذفيان ال 
يقذذذارن أبي عذذذامل مذذذن العلمذذذا  املعاصذذذرين الذذذهين تتمسذذذكون آبرائهذذذم مث ال 

مام أمحذد رمحذه هللا  هتتمون بعد ذلك ابألدلة الي تعرض أمامكم. قال اإل
" عجبذذت لقذذوم عرفذذوا اإلسذذناد وصذذاته  ويذذههبون إى رأي سذذفيان  وهللا 
تعذذذاى يقذذذول ] فلياذذذهر الذذذهين خيذذذالفون عذذذن أمذذذر  أن تصذذذيبهم فتنذذذة أو 
يصيبهم عها  أليم[ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة  الشرك. لعلذه إذا ردف بعذض 

 .(1)قوله أن يقع يف قلبه ش   من الليغ فيهلك"

                                                
 املصدر السابق. - (3)
 .2/239الفتاو  الكا    - (4)
ن  فتح اجمليد شرح كتا  التوحيد  للشي  عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبذد الوهذا   مكتبذة دار البيذا - (1)

  459 
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قال الطااوي رمحه هللا  " ونتبذع السذنة واجلماعذة ونتجنذ  الشذهوذ  -7
واخلذذذذذالف والفرقذذذذذة "  وقذذذذذال شذذذذذارح الطااويذذذذذة  " واجلماعذذذذذة  مجاعذذذذذة 
املسلمني  وهم الصاابة والتابعون هلم إبحسان إى يذوم الذدين. فاتبذاعهم 

. وقذذذال سذذذليمان التيمذذذ   " لذذذو أخذذذهت  (2)هذذذد   وخالفهذذذم ضذذذالل "
 زلة ك  عامل اجتمع فيك الشر كله ".برخصة ك  عامل و 

 ا إخواننا من طال  العلم الهين ما زلنا حنسن الظن هبم 
ال أعتقذذد أن يف هذذها القذذول املختصذذر الذذهي عرضذذنا  جديذذدا  علذذيكم  وال 

أن هنذاك واحذدا  بيذنكم مل يسذرد هذه  الشذواهد واألدلذة يف معذرض   أعتقد
حذذذالال  وال حرامذذذا  إال مذذذن رد  علذذذ  املقلذذذدين املتعصذذذبني الذذذهين ال يذذذرون 

خالل ما يقرر  شيوخهم  فما ابلكم غفر هللا لنا ولكذم وقعذتم فيمذا وقعذوا 
به؟!  أألنكم وثقتم من منهج شيوخكم  وهها أيضا  مذا أتخهونذه بذه علذ  
غذذركم  فللشذذي  مهمذذا كذذان فاضذذال  زالت  وأهذذوا   وسذذقطات وال جيذذوز 

 اتباعه فيها.
لذذدين املتعصذذبني أنذذه ال جيذذوز تقذذدمي قذذول أيب ا قذذوم  ممذذا حتذذاججون بذذه املق

بكر وعمر عل  قول هللا ورسوله  وحتتجون أيضا  بقذول ابذن عبذاس الذهي 
روا  عنذذه اإلمذذام أمحذذد  " لذذيس منذذا أحذذد إال يؤخذذه مذذن وقولذذه ويذذدع  غذذر 

 النيب صل  هللا عليه وسلم ".
يؤخذه أي ليس من الصاابة والتابعني ومن تذبعهم مذن األئمذة األعذالم إال 

مذذن قولذذه ويذذدع  وهذذها الذذهي نذذدع قولذذه يبقذذ  عاملذذا  فاضذذال  مشذذهودا  لذذه 

                                                
 430شرح العقيدة الطااوية  املكت  اإلسالم       (2)
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ابلصالح والصد   ولكن ال نتبعه يف زلته أو يف اجتهذاد قذد أخطذأ فيذه.. 
فما الذهي أصذابكم حذىت وضذعتم شذيوخكم يف مرتبذة دوهنذا مرتبذة أيب بكذر 

 ؟!. (1)وعمر وغرمها من رجال الرعي  األول
مبذذذذواقفكم  وال تلنذذذذوا األقذذذذوال بقيمذذذذة قائليهذذذذا يف  ا قذذذذوم  أعيذذذذدوا النظذذذذر

نفوسكم  وإمنا مبقدار قرهبا من الصوا   وراجعذوا مذا نعرضذه علذيكم مذن 
أقوال يف هه  املسألة الي اختلفنا فيهذا مذع شذيوخكم  وسذتعلمون حينلذه 
أن عنذذذدان علذذذ  ذلذذذك أدلذذذة مذذذن كتذذذا  هللا ومذذذن سذذذنة نبيذذذه  ومذذذن أقذذذوال 

م يف بعض احلاالت  وعندان شذواهد مذن أقذوال الصاابة  ب  ومن إمجاعه
أئمة اإلسذالم وقذد عرضذنا منذاذ  منهذا فيمذا مضذ  مذن هذها الباذ   كمذا 
أن عنذذذدان شذذذواهد مذذذذن أقذذذوال ومواقذذذف شذذذذيوخ شذذذيوخكم  ومذذذن أقذذذذوال 
شيوخكم قب  أن يغذروا مذواقفهم  واعلمذوا بعذد ذلذك كلذه أن هذها الذهي 

 إليها. نتبنا  وندعو إليه ليس حالة شاذة مل نسبق
وأنذذذتم ا دعذذذاة حذذذل  الذذذوالة  لذذذن تسذذذتطيعوا حجذذذ  الشذذذمس السذذذاطعة 
بغرابلكم املهةئ  ولن تفلاوا يف فرض أابطذيلكم علذ  النذاس ألن للاذق 
جنذذودا  ال خيشذذون هتديذذد سذذادتكم وال وعيذذدهم  وقذذد عقذذدوا العذذلم علذذ  
األمذذذر ابملعذذذروف والنهذذذ  عذذذن املنكذذذر مهمذذذا غلذذذت التضذذذايات... وقذذذد 

الوقذذت يف إاثرة الفتنذذة  ولكذذن النذذاس سذذيعرفون نفذذاقكم  تنجاذذون بعذذض
 وينفضون عنكم.

                                                
 كان ذلك عن تسرع منهم خيالف ما هم عليه من متسك مبنهج أه  احلق.  - (1)
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تتادثون أيها االنتهازيون املرتلقة عن مرجعية أهذ  السذنة  وجنيذبكم  نعذم 
حنذذذن نريذذذذد هذذذه  املرجعيذذذذة الذذذذي تضذذذم كبذذذذار العلمذذذا  العذذذذاملني اجملاهذذذذدين 
ن املسذذتقلني الذذهين ميتثلذذون عقيذذدة أهذذ  السذذنة واجلماعذذة يف كذذ  موقذذف مذذ

املواقذذذذف  وال يقبلذذذذون مذذذذن طذذذذاغوت مذذذذن الطواغيذذذذت أن يفذذذذرض أوامذذذذر  
وتعليماته عليهم... إننا نريد هه  املرجعية لتنقذهان مذن نفذاقكم ومذن هذه  
البلبلذذة الذذي تثروهنذذا  مرجعيذذة تذذهكران مبواقذذف  أيب حنيفذذة  وابذذن حنبذذ   
 والنووي  وابن تيميذة  وغذرهم مذن هذه  الكوكبذة الطذاهرة اخلذرة  وسذوف
أعود إى احلدي  عذن هذه  املرجعيذة يف موضذع آخذر مذن هذها الباذ  إن 

 شا  هللا.
أمذذذا أنذذذتم ا دعذذذاة احلذذذق وا أمذذذذ  هذذذه  األمذذذة بعذذذد هللا سذذذباانه وتعذذذذاى  
فللاذذذدي  معكذذذم مذذذها  عذذذه   ونكهذذذة خاصذذذة ال يعرفهذذذا وال يتذذذهوقها 

 الهين مردوا عل  النفا   وتعلقوا حبطام هه  الدنيا الفانية.
 ننا  إن قي  لكم أين علما كم؟!.ا إخوا

فقولوا هلم  علما ان قابعون كاألسود يف سجون الطغاة املبدلني لشريعة  -
الذذذرمحن ولسذذذان حذذذاهلم يقذذذول  إن السذذذجن خلذذذوة  ولذذذن تسذذذتيطعوا أيهذذذا 
املستبدون التذأثر علذ  عقيذدتنا وقلوبنذا الطافاذة ابألمذ  القريذ  إن شذا  

 هللا.
السذذجن أو النفذذ  مرابطذذون يف مذذواقعهم  وعلمذذا ان الذذهين سذذلموا مذذن  -

 ويؤدون دورهم املطلو  هبمة عالية ال تعرف الكل  وال املل .
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وعلمذذا ان أيضذذا  هذذم بعذذض العلمذذا  الذذهين صذذدرت مذذنهم فتذذاو  شذذاذة  -
مسذذتغربة إال أننذذا ال نقلذذدهم وال نتذذبعهم يف زالهتذذم  ويف غذذر هذذه  الذذلالت 

لمنذا مذن سذلفنا الصذاع أن ال حنةمهم ونقدرهم ونعةف بفضذلهم  وقذد تع
حنكذذم علذذ  علمذذا  األمذذة مذذن خذذالل خطذذأ وقعذذوا بذذه مث نتجاهذذ  فضذذلهم 
وعلمهم  وهلؤال  العلما  الكبار زمال  صامتون ال يصرحون مبذواقفهم إال 
إذا اطمذذأنوا جللسذذائهم  ومذذنهم مذذن توفذذاهم هللا وهذذم علذذ  هذذه  املواقذذف 

ولذذوال اإلحذذرا  لذذهكران الطيبذذة الذذي قذذد مسعهذذا مذذنهم عشذذرات األشذذخا   
 األمسا .

قد رزقهم هللا سباانه وتعذاى القذدرة علذ   -أيها املرجفون  -علما ان  -
فهم مشكالت األمة اإلسالمية  كما رزقهم االستقامة والبعد عن مذواطن 
الشبهات  وهلم جهود مشكورة يف بيان الدوا  الشايف لعل  أمتنا  ومهمذا 

 الشمس عن الشرو .فع  الظاملون لن يستطيعوا حج  
ا دعذذذاة احلذذذق  ال تيأسذذذوا مذذذن نصذذذر هللا تعذذذاى  واعلمذذذوا أبن الطغذذذاة إذا 
أغلقذذذوا اباب  واحذذذدا  يف وجوهنذذذا فذذذتح هللا لنذذذا أبذذذوااب   وكلمذذذا ازداد عذذذدوان 
شراسذذة وحقذذدا  واسذذتبدادا  جيذذ  أن تتضذذاعف وسذذائلنا وتتعذذدد  وسذذيبق   

هللا ج  وعال مث أمام حسذن كيد الشيطان وحلبه ضعيفا  وهليال  أمام كيد 
 ختطيط وتنظيم جند هللا.

 
 نصياة
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 وأختم هها البا  ابلنصياة التالية 
إن هذذه  احليذذاة الذذدنيا ال تسذذاوي عنذذد هللا سذذباانه وتعذذاى جنذذاح بعوضذذة  
ألهنذذا متذذاع زائذذ  ال حمالذذة مهمذذا طذذال أجذذ  املذذر   وعذذال شذذأنه  وكثذذر مالذذه  

ألعمال أمام انظري املتوىف فيتمىن أن وعندما تبلغ الروح احللقوم تةا   ا
خير  من هه  الدنيا ال له وال عليه. قال هللا ج ف وعال علذ  لسذان مذؤمن 

 آل فرعون الهي كان يعظ قومه وحيهرهم من سو  العاقبة 
}ا قوم إمنا هه  احلياة الدنيا متاع  وإن اآلخرة ه  دار القرار  من عم  

  صذاحلا  مذن ذكذر أو أنثذ  وهذو مذؤمن سيلة فال جيل  إال مثلها  ومن عم
 [.40 - 39فأوللك يدخلون اجلنة يرزقون فيها بغر حسا ر ]غافر  

إن هؤال  العلما  املتأخرين الهين نعنيهم يف هذها الباذ   يشذرحون هذه  
اآلية ومثيالهتا يف دروسهم ومواعظهم وخطبهم شرحا  وافيا   ويستخرجون 

ثلذة مذن أحذوال األمذم الغذابرة  فكيذف منها العا والعظات  ويستدلون أبم
 ابهلل ال يتعظون مبا يقولون 

}ا أيها الهين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون  كذا مقتذا  عنذد هللا أن تقولذوا 
 ماال تفعلونر.

إن الصذغر فذذيهم قذذد أصذذبح علذذ  مشذارف السذذتني  ومذذن بلذذغ هذذها السذذن 
 فقد صار مث  اللرع يف أوان حصاد   قال ابن املبارك 

 وهاجر النوم واهجر الشبعا  ا طذذال  العلم ابدر الورعا
 حيصذذذد  املوت كلما طلعا  ا أيهذا النذاس أنتم عشذذذ 
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  (1)إال الهي يف حياته زرعذذذذا  ال حيصد املذذذذذذر  عند فاقته
ومذن مل يذذتعظ وهذو يف السذذتني أو السذبعني مذذن عمذر  ال تنفعذذه املذذواعظ... 

ذا تذذذذنفعهم هذذذذه  املناصذذذذ  الرفيعذذذذة واأللقذذذذا  فهذذذذال سذذذذألوا أنفسذذذذهم مذذذذا
 الفضفاضة يوم احلشر والندامة؟!.

وهذذال فكذذروا أبمذذر هذذه  املاليذذني الذذي مجعوهذذا... هذذ  جذذا ت عذذن طريذذق 
مشروع؟!  وه  سينفقها ورثتهم من بعدهم بطر  مشذروعة ال سذيما وأن 

 هللا سباانه وتعاى قد ابتل  كثرا  من العلما  أببنائهم؟!.
سبوا أنفسهم قب  أن حياسبوا عل  فتذاويهم الذي أفتذوا هبذا  والذي  وهال حا

كانذذت تتعذذارض مذذع أقذذوال هلذذم قذذد سذذبقتها... وهذذ  تتامذذ  أعنذذاقهم إمث 
 اخلالئق الي قد ضلت بسب  اقتدائها هبم وتقليدها هلم؟!.

 قال أحد الصاحلني 
"وإنك لو رأيت امليت بعد ثالثة يف قا  الستوحشت مذن قربذه بعذد طذول 
األنذذذس منذذذك بذذذه! ولرأيذذذت بيتذذذا  جتذذذول فيذذذه اهلذذذوام  وجيذذذري فيذذذه الصذذذديد  

 وختةقه الديدان مع تغر الريح وبل  األكفان".
حتدث ابن كثر رمحه هللا عن علما  عصر  حذدي  العذامل الذرابين العذارف  

 فقال عن أه  الصالح والورع والتقو  منهم 
فيهذا مذن األعيذان بقيذة  أحداث  سنِة ملذان عشذرة وسذبعمائة  وممذن تذويف -

السذذلف وقذذدوة اخللذذف أبذذو عبذذد هللا حممذذد بذذن عمذذر البالسذذ ... ومل يكذذن 

                                                
 .1/193جامع بيان العلم وفضله  البن عا الا   - (1)
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للشي  حممد مرت  عل  الدولة وال غرهم  وال للاويتذه مرتذ  وال وقذف  
 وقد عرض عليه ذلك غر مرة فلم يقب .

أحذذذداث سذذذنة تسذذذع عشذذذرة وسذذذبعمائة  وممذذذن تذذذويف فيهذذذا مذذذن األعيذذذان  -
الذذذذدين عبذذذذد الذذذذرمحن التايذذذذلي الشذذذذافع  املعذذذذروف  الشذذذذي  اإلمذذذذام   

ابألفضذذل   وكذذان ينكذذر علذذ  رشذذيد الدولذذة وحيذذط عليذذه...  وكذذان رشذذيد 
 الدولة يريد أن يةضا   فلم يقب   وكان ال يقب  من أحد شيلا .

ب  كان ابن كثر يعتذا قبذول الذوالات يف أنظمذة ظاملذة مذن الذدنس الذهي 
ون منه وينأون أبنفسهم وأمواهلم عنه  قال ينبغ  أن حيهر  العلما  الصاحل

 رمحه هللا 
أحذداث سذذنة ثذالث وعشذذرين وسذذبعمائة  وممذن تذذويف فيهذا مذذن األعيذذان  -

مشس الدين أبو نصر الشرازي  وكان شيخا  حسنا  خرا  مباركا  متواضذعا   
ومل يتدنس بش   من الذوالات  وال تذدنس بشذ   مذن وظذائف  املذدارس 

ى أن تويف يف يذوم عرفذة ببسذتانه مذن املذلة  وصذل  عليذه وال الشهادات  إ
 وامعها ودفن بةبتها رمحه هللا.

أحذداث سذذنة ثذالث وعشذذرين وسذذبعمائة  وممذن تذذويف فيهذا مذذن األعيذذان  -
قاض  القضاة جنم الدين بن صصر   ومع القضا  أضيفت إليذه مشذيخة 

ناصذذ  دنيويذذة الشذيوخ مذذع تذذدريس العادليذذة والغلاليذذة واأل بكيذذة  وكلهذذا م
انسل  منها وانسلخت منه  ومض  عنها وتركها لغر   وأكذا أمنيتذه بعذد 
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وفاتذذه أنذذه مل يكذذن توالهذذا  وهذذ  متذذاع قليذذ  مذذن حبيذذ  مفذذار   وقذذد كذذان 
 . (1)رئيسا  حمتشما  وقورا  كرميا  مجي  األخال 

ومذذن عذذدل وإنصذذاف ابذذن كثذذر أنذذه ذكذذر الصذذفات احلسذذنة الذذي كذذان ميتذذاز 
اة جنذذم الذذدين بذذن صصذذر  مذذع اإلشذذارة إى الوظذذائف الرفيعذذة قاضذذ  القضذذ

الذذي انسذذل  منهذذا وانسذذلخت منذذه. ومذذع أنذذه كذذان ينقذذد الذذهين تولذذوا هذذه  
الوظائف بشك  عام فقد كان يتجن  التصريح ويكتف  ابلتلميح  اللهذم 
إال إذا كان املتوىف الهي يؤرخ له مبتدعا  نشيطا  يف الدعوة لبدعته  مؤمنذا  

 شرها والهود عنها  أو منافقا  زنديقا .بوجو  ن
إن هها الهي قاله ابن كثذر ومذن سذبقه أو تذال  مذن علمذا  السذلف مؤيذد 
بقوله تعالت أمسا   وصفاته  }تلك الدار اآلخرة جنعلها للهين ال يريذدون 

 علوا  يف األرض وال فسادا  والعاقبة للمتقنير.
جائعذذذان أرسذذذال يف غذذذنم ومؤيذذذد بقولذذذه صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  "مذذذا ذئبذذذان 

 . (1)أبفسد هلا من حر  املر  عل  املال والشرف لدينه"
ويقذذول وهذذ  بذذن منبذذه يف شذذرح هذذها احلذذدي   "إن مجذذع املذذال وغشذذيان 
السلطان ال يبقيان من حسنات املر  إال كما يبق  ذئبان جائعان ضاران 

 (2)سقطا يف حظار فيه غنم فبا  جيوسان حىت أصباا"

                                                
هها املقام أن عصر ابن كثر غذر  فلراجع من شا  البداية والنهاية  اجلل  الرابع عشر  ومما يقتض  التنبيه يف - (1)

 عصران  وال يستوي يف التشبيه سلطان ظامل ولكنه حيكم شرع هللا  وآخر اخته من نفسه ندا  هلل.
 أخرجه أمحد والنسائ  والةمهي وابن حبان يف صاياه. - (1)
 .1/167جامع بيان العلم وفضله   - (2)
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 (32يد )احللقة حنو كيان جد
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حممد سرور زين العابدين

 
قيذ  ي  ك نذت  مسةسذذال  يف نقذدك ملذنهج حذذل  الغذالة  ولطريقذة تعذذاملهم 

إى  -ومذذذذن غذذذذر مقذذذذدمات  -مذذذذع خمذذذذالفيهم  مث وجذذذذدانك تنتقذذذذ  فجذذذذأة 
ان ذلذك عذن موضوع آخر خيتلف عما كنت يف صدد   ب  رحت ورمبذا كذ

غر قصد تقدم أدلة سوف يكون الغالة أول مذن يسذتفيد منهذا يف الذدفاع 
عذذن أنفسذذهم  ويف تايذذر وجذذود حذذلهبم  ويف الذذرد هبذذا عليذذك  أال تظذذن أن 

 هها االستطراد أقام إقااما  يف حبثك؟!.
قلذذت  هذذها الذذهي مسيتذذه أنذذت اسذذتطرادا  مل يقاذذم إقاامذذا  يف حبثذذ   وكنذذت 

سذذبعة عشذذر عامذذا   مث أ طذذذحل عت  عليذذه غذذر واحذذد مذذن  قذذد كتبتذذه قبذذ  حذذواي
أهذذ  العلذذم والفضذذ  واسذذتفدت مذذن ملاوظذذاهتم  وعنذذدما جذذا  دور نشذذر  
رأيذذذت أن ذلذذذك غذذذر ممكذذذن إال إذا كذذذان املؤلذذذف امسذذذا  ومهيذذذا   ومثذذذ  هذذذه  
املوضذذوعات املهمذذة لذذن ت عطذذ  حقهذذا مذذن العنايذذة واالهتمذذام إال إذا ذ يلذذت 

ا، الدعاة  وال بد أن يكذون الكاتذ  مسذتعدا  لكذ  أبمسا  معروفة يف أوس
مذذا يةتذذ  علذذ  مذذا يكتبذذه مذذن تبعذذات وأعبذذا   وملذذا كذذان ذلذذك غذذر متيسذذر 
حينلذذذٍه  فقذذذد وضذذذعت هذذذها الباذذذ  يف خلانذذذة احملفوظذذذات مبكتبذذذي  الذذذي 
أحافظ عليها كما أحافظ عل  سالمة ابن من أبنائ   وال أهتم بغرها من 
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مذذذن بيذذذت إى بيذذت آخذذذر أو مذذذن بلذذذد إى بلذذذد  أاثث املنذذلل عنذذذدما ننتقذذذ 
 آخر.

بنقذذد مذذنهج حذذل  الغذذالة  -كمذذا قذذال السذذائ    -وبينمذذا كنذذت مسذذتغرقا  
رأيت أن علما  السلف قد أشبعوا موضذوع اخلذرو  علذ  أئمذة اجلذور حبثذا  
يف حذذذني يتهيذذذ  معظذذذم الفضذذذال  مذذذن علمذذذا  عصذذذران مذذذن بيذذذان احلكذذذم 

  أمذا غذذر الفضذال  مذن املنسذذوبني الشذرع  يف احلكذام املبذذدلني لشذريعة هللا
إى العلذذم وأهلذذه فلذذم يعذذد نفذذاقهم وتذذللفهم للطواغيذذت حيتمذذ   وهنذذا فقذذد 
رأيت أن الواج  الشرع  حيتم عل ف أن أساهم يف سد هه  الثغرة  وهلذها 
فقد أخرجذت هذها الباذ  مذن خلانذة احملفوظذات  مث نفضذت الغبذار عنذه  

ألنذي كنذت أر  مذن قبذ  إخراجذه يف  وقرأته غر مرة  مث قمذت ابختصذار  
كتا  مستق   ومذع االختصذار كذان البذد مذن هتذهي  عباراتذه ألن للسذن 
دورا  يف اختيار الكلمات اهلادفة املفيدة  واستبعاد ك  ما ال فائدة أكيذدة 
فيه  ومجلة القول  مل يكن هذها الباذ  وليذد االرجتذال  وقذد جذا  واحلمذد 

 هلل يف موضعه املناس .
القائذذ   إنذك قذدمت أدلذذة سذوف يكذون الغذذالة أول مذن يسذذتفيد  أمذا قذول

منهذا...اخل  فمعذاذ هللا أن أحجذ  مذا أعتقذد أنذه حذق فيمذا أكتذ  كذ  ال 
تستفيد منه اجلهة الي أخالفها  وال أقبذ  إن شذا  هللا أن يكذون هذديف ممذا 
أكتذذ  إفاذذام اخلصذذم واإلجهذذاز عليذذه بشذذىت الوسذذائ  والطذذر  املشذذروعة 

 ملشروعة.منها وغر ا
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وإن احلق الذهي أديذن هللا بذه أن احنذراف كثذر مذن أدعيذا  العلذم وتقذدميهم 
الفتذاو  الباطلذذة للظذذاملني مقابذذ  حصذذوهلم علذذ  عذذرض مذذن أعذذراض الذذدنيا 
الفانيذذة هذذو سذذب  مذذن أسذذبا  احنذذراف دعذذاة الغلذذو  وعنذذدما جيذذد هذذؤال  

اهني عذذن املرجعيذذة الصذذادقة املسذذتقلة مذذن العلمذذا  اآلمذذرين ابملعذذروف والنذذ
املنكذذر فلسذذوف يةاجعذذون ]أو يةاجذذع معظمهذذم[ عذذن تذذنطعهم وغلذذوهم  

 وهها ما نرجو  وأنمله ونعم  من أجله.
 أعود بعد ذلك إى الفقرة الي سبقت هها االستطراد فأقول 

"إن راات الكفر البذواح يف عاملنذا اإلسذالم  الكبذر ترفذرف خفاقذة عاليذة 
كذذاد ال خيلذذو منهذذا حذذ  أو قريذذة  وفذذو  فذذو  مبذذاين البنذذوك الربويذذة الذذي ي

مباين املؤسسات التشذريعية والقضذائية الذي ال يسذمح فيهذا ملذن يشذا  مذن 
القضاة أن يساوي بني شريعة هللا والشريعة الي سّنها زعذيم الدولذة فضذال  
عذذن تفضذذيله لشذذريعة هللا  وترفذذرف راات الكفذذر البذذواح أيضذذا  فذذو  مبذذاين 

وكار الرذيلة  وفو  مصانع وحمالت بيذع اخلمذور  التلفاز ودور السينما وأ
وليست املشكلة هنا فذيمن يشذر  اخلمذر أو يذر د دور السذينما ويشذاهد 
مناظر العراا من النسا  والرجال  ولكن املشكلة فيمن سّن القوانني الي 
تبيح هه  املنكذرات  وأعيذد لدذهذان قذول رشذيد رضذا الذهي استشذهدت 

 به قب  قلي  وخالصته 
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ن املسذذائ  اجملمذذع عليهذذا قذذوال  واعتقذذادا   إن إابحذذة اجملمذذع علذذ  حترميذذه   مذذ
كذذاللان والسذذكر  واسذذتباحة إبطذذال احلذذدود وشذذرع مذذا مل أيذن بذذه هللا كفذذر 

 . (1)وردة"
ال نستطيع أن نقف صما  بكما  أمام هه  املسألة اخلطرة ألن هللا سباانه 

جذة إليهذا  وحذّرم علينذذا وتعذاى قذد أوجذ  علينذا إيضذاح األحكذام عنذد احلا
السذذذكوت  فقذذذال جذذذذ  مذذذن قائذذذ   }وإذا أخذذذذه هللا ميثذذذا  الذذذهين أوتذذذذوا 

 الكتا  لتبيننه للناس وال تكتمونهر.
واحلاجذذة هنذذا ملاذذة لبيذذان مذذىت جتذذ  طاعذذة احلذذاكم ومناصذذرته  ومذذىت جيذذ  
خلعه واخلرو  عليذه؟! ولذيس األمذر مةوكذا  لنذا لنجتهذد فنصذي  أو خنطذئ 

هاد يف موضع الن   فعندما حتدث علما ان عن اإلمام يف  فيه ألنه ال اجت
 كت  السياسات الشرعية وغرها اشةطوا أن تتوفر فيه الصفات التالية 

 أن يكون ذكرا   وأمجعوا عل  أن املرأة ال جيوز أن تكون إماما . - 1
أن يكون ابلغا  عاقال   وال خالف يف ذلك  وال تنعقذد إمامذة ذاهذ   - 2

 ن أو غر   كما أنه ال تنعقد إمامة الصيب.العق  ونو 
 احلرية  فال إمامة لرقيق ألن أمور  تصدر عن رأي غر . - 3
أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا  من قضاة املسلمني  تهذدا  ال  - 4

 حيتا  إى غر  يف االستفتا  يف احلوادث؛ وهها متفق عليه.

                                                
البا   وجدير ابلذهكر أن كثذرا  مذن العلمذا  قذالوا مبثذ  مذا قالذه  سبق ي تقرير هه  الفقرة فيما سبق من هها - (1)

 رشيد رضا.
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أي أنذواع الكفذر أصذليا  كذان  اإلسالم  فال تنعقد إمامة الكذافر علذ  - 5
أو مرتذذدا   ألن املقصذذود مذذن اإلمذذام مراعذذاة أمذذور املسذذلمني والقيذذام بنصذذرة 

 . (1)الدين  ومن ال يكون مسلما  ال يراع  مصلاة اإلسالم واملسلمني
 وإذا توفرت هه  الشرو، اآلنفة الهكر يف ا حلاكم  أصبح مللما  مبا يل  

 قرة وما أمجع عليه سلف األمة.حفظ الدين عل  أصوله املست - 1
محاية بيضة اإلسذالم والذه  عذن احلذوزة ليتصذرف النذاس يف املعذاال  - 2

 وينتشروا يف األسفار آمنني.
 إقامة احلدود لتصان حمارم هللا تعاى عن االنتهاك. - 3
تنفيذذه األحكذذام بذذني املتشذذاجرين  حذذىت تظهذذر النصذذفة  فذذال يتعذذد   - 4

 ظامل وال يضعف مظلوم.
 حتصني الثغور ابلعدة املانعة والقوة الدافعة. - 5
جهذذذاد مذذذن عانذذذد اإلسذذذالم بعذذذد الذذذدعوة حذذذىت يسذذذلم أو يذذذدخ  يف  - 6

 الهمة.
جباية الفذ   والصذدقات علذ  مذا أوجبذه الشذرع نصذا  واجتهذادا  مذن  - 7

 غر عسف.
تقدير العطا  وما يسذتاق يف بيذت املذال مذن غذر سذرف وال تقصذر  - 8

 فيه.
األمنا  واألكفا  وتقليد الوالات للثقات النصاا  لتنضذبط اختيار  - 9

 األعمال وحتفظ األموال.

                                                
 اكتفيت بهكر أهم هه  الشرو،. - (1)
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 مشارفة األمور العامة بنفسه  غر معتمد عل  والته وعماله. - 10
إن صذذالحية احلذذاكم للمنصذذ  الذذهي أسذذند إليذذه مرتبطذذة بتنفيذذه  للشذذرو، 

 وااللتلامات الي تضمنها عقد البيعة  ونصه كما يل  
اك عل  بيعة رض   عل  إقامذة العذدل واإلنصذاف  والقيذام بفذروض "ابيعن

 اإلمامة".
فذذنذا أخذذّ  بفذذروض اإلمامذذة عذذن عمذذد وإصذذرار منذذه أو أصذذبح غذذر قذذادر 

 وج  عل  املسلمني خلعه  واخللع أنواع نهكر منها ما يل  
أن خيلع اإلمام نفسه من اخلالفة لعجل من القيام أبمذور النذاس  مذن  - 1

 وحنومها. هرم أو مرض
 زوال العق   فينعلل ابجلنون املطبق  وهو الدائم الهي ال ينفك. - 2
ذهذذذذا  احلذذذذواس املذذذذؤثرة يف الذذذذرأي أو العمذذذذ   كذذذذالعم   واخلذذذذرس   - 3

 والصمم.
بطالن تصرف اإلمذام لالسذتيال  عليذه وحجذر   ويذدخ  حتذت ذلذك  - 4

 صور 
 من أيديهم.منها أن أيسر الكفار اإلمام ويقع اليأس بهلك من خالصه 

ومنهذذذا أن أيسذذذذر  أهذذذذ  البغذذذ   أو تكذذذذون اإلمامذذذذة قذذذد ثبتذذذذت لذذذذه ابلقهذذذذر 
واالسذذذتيال  فيجذذذ   آخذذذر ويقهذذذر  ويسذذذتوي علذذذ  األمذذذر  فينعذذذلل األول 

 ويصر اإلمام هو الثاين.
ال جيوز عقد الواليذة لفاسذق ابتذدا   فذنن أحذدث جذورا  بعذد أن كذان  - 5

 عليه.عدال  اختلف علما ان يف مسالة ا خلرو  
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"انعقد إمجاع األمة عل  أنذه ال تصذح واليذة الكذافر علذ  املسذلمني   - 6
وإذا طذذذذرأ عليذذذذه كفذذذذر أو تغيذذذذر للشذذذذرع سذذذذقطت واليتذذذذه  ووجذذذذ  علذذذذ  

 . (2)املسلمني القيام عليه وخلعه"
إني أعلم أني عنذدما نقلذت مذن كتذ  الذةاث هذه  الفقذرات عذن فذرائض 

ديذذذدا   ولكنذذذي أردت تذذذهكرهم اإلمامذذذة وغرهذذذا مل أقذذذدم لطذذذال  العلذذذم ج
مجيعذذذا  أبن الذذذهين يطرحذذذون هذذذه  املسذذذألة اخلطذذذرة للباذذذ  ليسذذذوا هذذذواة 
سياسة  وال يتطلعون من ورا  ذلك إى أطماع ومصذاع دنيويذة كمذا يقذول 
عذنهم خصذومهم  وإمنذا يتعبذذدون رهبذم يف أمذر ديذذي قبذ  أن يكذون دنيذذوا   

ة مذذن كتذذا  هللا جذذ  وكذذ  شذذر، أو فذذرض مذذن فذذروض اإلمامذذة عليذذه أدلذذ
وعال  ومن سنة رسوله صل  هللا عليه وسلم  مث من أقوال أئمة اإلسالم  

 ب  ومن إمجاعهم يف كثر من ذلك.
وكثرا  ما نسمع أن أوي النه  والسلطان يكرهون طرح هه  املوضوعات 
عل  بسا، البا  والدراسة  وقد جتاوزوا التلويح ابلتهديد إى التصذريح 

وخهم ابلدور املطلو  منهم جنبذا  إى جنذ  مذع رجذال األمذن به  وقام شي
يف تشذذويه مسعذذذة الذذذدعاة الذذذهين خيذذذالفون هذذذه  التعليمذذذات وهتيلذذذة األجذذذوا  
اإلعالميذذذة املناسذذذذبة لقبذذذذول النذذذذاس مبذذذذدأ فذذذذرض العقوبذذذذة اللاجذذذذرة علذذذذيهم  

 كالسجن وغر .
ليفعلذذوا كذذ  مذذا يقذذدرون عليذذه مذذن ظلذذم وتعسذذف  ممذذا ال جيهلذذه أحذذد فلذذن 

بذ  أن حيذدد لنذا حذاكم مذن احلكذذام  كيذف نعبذد هللا وحذد  الشذريك لذذه  نق
                                                

مآثر اإلانفة يف معذامل اخلالفذة  للقلقشذندي  واألحكذام السذلطانية للمذاوردي  واألحكذام السذلطانية أليب يعلذ   - (2)
 له تعاى  إين جاعلك يف األرض خليفة ....حممد بن احلسني الفرا   والقرطيب يف تفسر  لقو 
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وما هو املسموح يف ذلك واملمنوع؟!  فكمذا أننذا نتعبذد هللا تعالذت أمسذا   
وصذذفاته ابلصذذالة والصذذيام واللكذذاة واحلذذج  فنننذذا نتعبذذد  ابألمذذر ابملعذذروف 
ن والنهذذ  عذذن املنكذذر  واجلهذذاد يف سذذبي  هللا  والعمذذ  مذذن أجذذ  أن يكذذو 

الذذدين كلذذذه هلل. ومذذذن هذذها املنطلذذذق جذذذا  طرحنذذا لفذذذرائض اإلمامذذذة  لذذذيعلم 
املسلمون مجيعا  أن طريقة اختيار احلكام اليوم ختتلذف مجلذة وتفصذيال  عذن 
الطريقة الشرعية  فليس هناك ش   امسه أه  احل  والعقد  وابلتاي ليس 

العقذد  هناك أية حاجة لبا  الشرو، الي جي  أن تتوفر يف أه  احل  و 
 وليس هناك ش   أيضا  امسه البيعة.

أمذذا احلذذاكم فذذال يللمذذه أحذذد حبفذذظ الذذدين  ومحايذذة بيضذذة اإلسذذالم  وإقامذذة 
احلذذدود  وتنفيذذه األحكذذام  وحتصذذني الثغذذور  وجهذذاد مذذن  عانذذد اإلسذذالم  
وجبايذذة الفذذ   والصذذدقات علذذ  مذذا أوجبذذه الشذذرع  أجذذ  ال يللمذذه أحذذد 

  واملسذألة كلهذا غذر مطروحذة وغذر قابلذة بهلك وال بغذر   ومل يلذلم نفسذه
 للبا .

ويف غيذا  أهذذ  احلذذ  والعقذذد  ومشذذاركتهم الفعالذذة يف شذذؤون احلكذذم  ويف 
اختيذذار احلذذذاكم وخلعذذذه إذا أخذذّ  بفذذذروض اإلمامذذذة  يذذاز اسذذذتبداد احلذذذاكم 
وبطشذذه وطغيانذذه  ويصذذبح احلذذدي  عذذن خلعذذه لنفسذذه نوعذذا  مذذن افذذةاض 

 املستاي .
ابجلنذذذون املطبذذذق  فمذذذن يقنعذذذه بذذذهلك؟  إن معظذذذم  ولنفذذذةض أنذذذه أصذذذي 

اجملذذانني يرمذذون النذذاس مجيعذذا  هبذذها املذذرض يف حذذني يعتقذذدون أبهنذذم أسذذوا  
أصذذاا   واحلاشذذية سذذوف تذذلعم أن عبقريذذة الذذلعيم تفتقذذت عذذن إشذذراقات 
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جديذذدة مل يسذذتطع الشذذع  اسذذتيعاهبا مذذن فذذر، جهلذذه وغبائذذه وختلفذذه  بذذ  
ح عنذذد بعضذذهم وكأنذذه الزم مذذن لذذوازم ومذذن املؤسذذف أن اجلنذذون قذذد أصذذب

 احلكم.
أمذذا إذا أصذذبح احلذذاكم غذذر قذذادر علذذ  القيذذام أبعبذذا  احلكذذم بسذذب  مذذرض 

  -أو أعوانه من غر أقرابئه  -ملمن أو غر   فةا  يكلف بعض أقرابئه 
ويعبذذذذ  هذذذذؤال  بشذذذذؤون احلكذذذذم كمذذذذا يشذذذذا ون  مث تصذذذذدر مجيذذذذع هذذذذه  

ه وال قذذوة  ومثلذذه بذذني أيذذديهم  اإلجذذرا ات ابسذذم الذذلعيم الذذهي ال حذذول لذذ
عرض صورته عن  -عفوا  التضلي   -كسجني مرفه  ومن وسائ  الةفيه 

بعذذد وهذذو يذذرأس اجتماعذذا  مذذن االجتماعذذات الرمسيذذة املعهذذودة حذذىت يعلذذم 
 الناس أنه ال يلال حيا  يرز .

إن الطريقذذة الوحيذذدة لعذذلل احلذذاكم اليذذوم هذذ  "االنقذذال " سذذوا  قذذام بذذه 
أفذذذراد األسذذذرة احلاكمذذذة كذذذنخوان الذذذلعيم أو أبنائذذذه  ويف اجلذذذيش أو بعذذذض 

احلالني البذد أن يتذلعم االنقذال  انس مذن بطانذة احلذاكم الذهين كذانوا قبذ  
قيذذذامهم هبذذذه  احلركذذذة موضذذذع ثقتذذذه وأمنذذذا  سذذذر   وجذذذدير ابلذذذهكر أن هذذذه  
االنقالابت أصبات اندرة يف العقود القليلة املاضية بسذب  زادة أنشذطة 

رات  وأخذذذذه النذذذذاس ابلشذذذذك وغذذذذر ذلذذذذك مذذذذن أسذذذذبا  ال أجهذذذلة املخذذذذاب
 أحسبها خافية عل  الهين يرصدون هه  الظاهرة.

خالصذذذذذة القذذذذذول  إن األنظمذذذذذة املعاصذذذذذرة يف دار املسذذذذذلمني علمانيذذذذذة يف 
دسذذذذاترها وقوانينهذذذذا ومراسذذذذيمها اإلداريذذذذة وسذذذذائر شذذذذؤون احلكذذذذم فيهذذذذا  

ال تنقطع  كقوهلم   وسدنتها ال ينكرون ذلك يف تصرحياهتم ومواقفهم الي
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ال سياسة يف الدين وال دين يف السياسة  ومنعهم مذنح تذرخي  لدحذلا  
 عل  أساس ديي وغر ذلك.

 فنذا قي   هه  املساجد امللدمحة ابملصلني تشهد عل  بطالن قولكم.
قلنذذا  بذذ  قذذولكم هذذها فيذذه جهذذ  عظذذيم ألن العلمانيذذة تعذذي أن ال ديذذن يف 

ين  والشطر الثاين من هه  املقولذة يعذي أنذه ال السياسة وال سياسة يف الد
حيذذق ألهذذ  السياسذذة أن يتذذدخلوا بشذذؤون املؤسسذذات الدينيذذة  وللقذذائمني 
عل  هه  املؤسسات حق اختيار اخلطبذا  والوعذاظ فيهذا  ووضذع الذاامج 
التعليميذذذذذة  وإنشذذذذذا  دور جديذذذذذدة للعبذذذذذادة عنذذذذذد احلاجذذذذذة إليهذذذذذا  ومجذذذذذع 

  حتقق هله  املؤسسات ك  تقدم وازدهار.التاعات  ورعاية األوقاف الي
لذذو التذذلم احلكذذام يف بذذالدان ابلنظذذام العلمذذاين التلامذذا  صذذاياا  لسذذلمت لنذذا 
أوقافنذذا الذذي تعذذد مفخذذرة مذذن مفذذاخر  رخينذذا اإلسذذالم ... ومذذن ريذذع هذذه  
األوقذذذاف كانذذذت  تبذذذىن البيذذذوت للفقذذذرا  الذذذهين ال جيذذذدون مذذذا يشذذذةون أو 

آلابر  وتبذىن املذذدارس واملستشذذفيات واملكتبذذات  يسذتأجرون بيتذذا   وحتفذذر ا
 وتنس  الكت   وغر ذلك من األعمال اخلرية الي يستفيد الناس منها.
 -هه  األوقاف الي ال تكاد ختلو منها مدينة وال ح  أو قرية  اغتصبها 

احلكذذذام العلمذذذانيون يف بذذذالدان خذذذالل العقذذذود اخلمسذذذة  -ظلمذذذا  وعذذذدواان  
املستفيدين منها  مث زعموا أهنم فعلوا هها وغر  إنصذافا  املاضية  وحرموا 

للفقرا  واحملتاجني  وال أدري كيف ينصفون هها الفقر وهم الهين مينعون 
عنه الطعام الهي كان يقذدم لذه  واملذأو  الذهي كذان أيوي إليذه  واملدرسذة 

 الي كان يتعلم فيها؟!.
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التلامذذا  صذاياا  لكنذا أحذذرارا  ولذو التذلم احلكذام يف بذذالدان ابلنظذام العلمذاين 
يف مسذاجدان نذدعو فيهذذا إى هللا علذ  بصذرة  وال نسذذمح لظذامل جاهذذ  أن 
يفذذرض علينذذا بذذرامج مذذا أنذذلل هللا هبذذا مذذن سذذلطان  وخطبذذا  ال يتقنذذون إال 

 فنون النفا  واملداهنة والتجسس.
عليذه  لكن احلكام يف بالدان طبقوا العلمانية تطبيقا  مشذوها  وخمالفذا  ملذا هذو

احلذذذال يف الذذذدول األوربيذذذة وبشذذذك  خذذذا  يف الشذذذطر الثذذذاين مذذذن املقولذذذة 
اآلنفذذذذذة الذذذذذهكر  "ال سياسذذذذذة يف الذذذذذدين" فذذذذذأدخلوا سياسذذذذذتهم اخلبيثذذذذذة إى 
مسذاجدان ومعاهذذدان الشذذرعية  واسذذتأثروا بكذذ  شذذ    ومنعذذوان مذذن ممارسذذة 

 لماين.أبسط احلقو  الي يتمتع هبا املواطن يف الدول امللتلمة ابلنظام الع
وإذا قيذذذ   أنذذذتم تبذذذدأون مبثذذذ  هذذذه  املقذذذدمات لتنتهذذذوا إى القذذذول بتكفذذذر 

 احلكام.
قلنا  املسألة ذات شقني  الشق األول  ما هو املوقف من هه  األنظمذة   
كدسذذاتر  وقذذذوانني  وأحكذذام  هذذذ  هذذذ  إسذذالمية أو علمانيذذذة؟!. والشذذذق 

اتر الثذذذذاين  مذذذذا هذذذذذو املوقذذذذف مذذذذذن احلكذذذذام الذذذذهين يضذذذذذعون هذذذذه  الدسذذذذذ
 والقوانني؟!.

والقفل عل  الشق األول من هه  املسالة ظلم وهذرو  مذن أصذ  النذلاع   
كمذذا أن الذذهين يتسذذرعون ويذذدخلون يف نقذذاال حذذول إسذذقا، حكذذم الذذردة 

 عل  احلكام ال ينتبهون إى االستدرا  الهي أوقعهم املخالفون فيه!!.
م  لذذيس للذذدعاة الذذهين يطرحذذون هذذه  املسذذألة موقذذف شخصذذ  مذذن احلكذذا

وليسذذت املسذذألة صذذراعا  سياسذذيا  حذذول كرسذذ  احلكذذم واالسذذتلثار بذذه كمذذا 
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يصذذذذورها أصذذذذاا  األهذذذذوا   أو كمذذذذا يدعيذذذذه احلكذذذذام وأجهذذذذلة إعالمهذذذذم 
 وأمنهم.

وإذا أراد املخالفون امتاان الدعاة فليطلبوا من سادهتم احلكام التوبة إى 
  ونبذذه الشذذرائع هللا  والعذذودة ابلنذذاس إى حتكذذيم شذذريعة هللا الواحذذد القهذذار

اجلاهليذذة الذذي ابتذذدعوها  ولذذو اسذذتجا  احلكذذام إى هذذها الطلذذ  لوجذذدوا 
الذذذذدعاة إى هللا خذذذذر بطانذذذذة هلذذذذم  وأشذذذذجع مذذذذن يذذذذدافع عذذذذنهم ويفذذذذديهم 

 أبرواحهم.
إذن املسذذألة الذذي جيذذ  أن يذذدور حوهلذذا النقذذاال  مذذا هذذو املوقذذف مذذن هذذه  

 ية أو علمانية؟!.األنظمة  كدساتر  وقوانني  وأحكام  ه  ه  إسالم
 وليأذن لنا املخالفون يف طرح األسللة التالية عليهم 

يقول احلق ج  وعال  }فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر  -
بينهم مث ال جيدوا يف أنفسذهم حرجذا  ممذا قضذيت ويسذلموا تسذليما ر  فهذ  

كفم  شرع هللا بيننا يف حماكمنا وسائر أمور حياتنا؟!.  حي 
صذل  هللا عليذه وسذلم  "امسعذوا وأطيعذوا وإن اسذتعم  علذيكم عبذد ويقول 

 -حبشذذ  كذذأن رأسذذه زبيبذذة مذذا أقذذام فذذيكم كتذذا  هللا"  فهذذ  أقذذام احلكذذام 
 فينا كتا  هللا؟!. -اليوم 

أمذذذذذران صذذذذذل  هللا عليذذذذذه وسذذذذذلم ]كمذذذذذا جذذذذذا  يف حذذذذذدي  عبذذذذذادة بذذذذذن  -
. أولسذنا نذر  أن ال ننازع األمر أهله إال أن نر  كفرا  بواحذا   (1)الصامت[

 اليوم كفرا  بواحا  عندان من هللا فيه برهان؟!.

                                                
 سبق ختريج وشرح حدي  عبادة بن الصامت واحلدي  الهي قبله. - (1)
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رغذذم وضذذوح هذذه  األسذذللة سذذوف جنذذد بعذذض املخذذالفني يراوغذذون  ويفذذرون 
من اإلجابة عليها ذات اليمن وذات الشمال  ويتمسذكون أبقذوال أوهذ  
مذذن بيذذت العنكبذذوت؛ كقذذوهلم  كيذذف تكفذذرون مذذن يقذذول ال إلذذه إال هللا... 

 هتييج النذاس ضذد والة األمذر  وتعيذدون سذرة اخلذوار  وكيف تعمدون إى
 وصنيعهم؟!.

وهذذذؤال  ال ينبغذذذ  إضذذذاعة الوقذذذت يف مناقشذذذتهم ألهنذذذم ال يريذذذدون اختذذذاذ 
موقذذذف يغضذذذ  سذذذذادهتم  ويفذذذّوت علذذذذيهم بعذذذض املصذذذذاع الذذذي يلهثذذذذون 

 ورا ها.
أمذذا الذذبعض اآلخذذر فلسذذوف يوافقوننذذا علذذ  كثذذر ممذذا نقولذذه إذا كذذان يتعلذذق 

األول مذذذن السذذذؤال  وسذذذيلمس كذذذ  مذذذن يتاذذذدث إلذذذيهم يف هذذذه   ابلشذذذق
املسألة حسن إصغائهم وصد  هلجتهم.. وهؤال  هم الذهين جيذدي معهذم 

 احلوار  والبد أن نلخ  إطار احلوار مبا يل  
إن الفرقذذة عذذها  واخلذذالف شذذر ال يسذذتفيد منذذه إال عذذدوان الذذهي اسذذتباح 

شذذيعا  وأحذذلااب   وهلذذها فهذذو  بيضذذتنا  وعطّذذ  حكذذم هللا تعذذاى فينذذا  وجعلنذذا
يعمذذ  دائمذذا  علذذ  إذكذذا  انر البغضذذا  والشذذانا  بيننذذا... فقولذذوا لنذذا ابهلل 
علذيكم كيذذف نوحذد صذذفنا  ونتخذذه مواقذف جذذادة مذذن أهذم قضذذاا عصذذران 
الي متس عقيدة األمة وكياهنا... قولوا لنا كيف نتجن  الغلو والتنطذع يف 

وأرابع احللول بذ  وأقذ  مذن ذلذك   مواقفنا كما نتجن  امليوعة والتسي  
كيف يسكت بعضنا عمن بّدل شريعة هللا وواى أعدا    ويريشون سذهام 

 غضبهم إى الهين ينكرون هها املنكر ويعملون طاقتهم عل  تغير ؟!.
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ألذذيس مذذن الواجذذ  علينذذا التعذذاون فيمذذا بيننذذا مذذن أجذذ  وضذذع حذذد هلذذه  
 ة بني األمم؟! الفوض  العارمة الي اجتاحتنا وجعلتنا أضاوك

 
 
 
 
 

 ( 33حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حممد سرور زين العابدين

 
 االستطاعة

1 – 4 
 

مما يعتقد  الغالة أن جهاد احلكام املرتدين وأعوانذهم فرض عني علذ  كذ  
أبي أمذذر مسذذلم مذذن غذذر ذوي األعذذهار الشذذرعية  وأن اشذذتغال املسذذلمني 

كمذذذذا تفعلذذذذه كثذذذذر مذذذذن   -سذذذذو  اجلهذذذذاد يف سذذذذبي  هللا  يف هذذذذها اللمذذذذان 
هذذذذو خيانذذذذة هلل ولرسذذذذوله  وخيانذذذذة هلذذذذها الذذذذدين  -اجلماعذذذذات اإلسذذذذالمية 
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وتضذذذييع لذذذه  وأن املعطلذذذني جلهذذذاد الطواغيذذذت احلكذذذام حتذذذت أي دعذذذو  
 جاهلون  يقولون عل  هللا ماال يعلمون.

ي  أوى مذن قتذال العذدو البعيذد  ألن ويعتقدون أيضا  أن قتال العدو القر 
أسذذذاس وجذذذود االسذذذتعمار يف بذذذالد اإلسذذذالم هذذذم هذذذؤال  احلكذذذام  فالبذذذد  
ابلقضا  عل  االستعمار هو عم  غر  ٍد وغر مفيد وما هو إال مضذيعة 
للوقت   فعلينا أن نركل عل  قضيتنا اإلسالمية وهذ  إقامذة شذرع هللا أوال  

العليا  فالشك أن ميدان اجلهاد األول هذو يف بالدان وجع  كلمة هللا ه  
اقذذتالع تلذذك  القيذذادات الكذذافرة واسذذتبداهلا ابلنظذذام اإلسذذالم  الكامذذ   

 ومن هنا تكون االنطالقة.
 ويردون عل  خمالفيهم الهين يشةطون االستطاعة يف اخلرو  فيقولون 

إن الذذذذهين سذذذذيقيمون الدولذذذذة اإلسذذذذالمية هذذذذم القلذذذذة املؤمنذذذذة  وإن الذذذذهين 
قيمون عل  أمر هللا وسنة رسوله صل  هللا عليه وسلم هم دائمذا  قلذة   يست

بدلي  قوله تعاى  وقلي  من عبادي الشكور  وقوله  وإن تطذع أكثذر مذن 
[  وتلذذذك سذذذنة هللا يف 116يف األرض يضذذذلوك عذذذن سذذذبي  هللا ]األنعذذذام  

لذو أرضه  فمن أين سنأيت ابلكثرة املأمولة؟ وهللا يقول  ومذا أكثذر النذاس و 
 حرصت مبؤمنني.

واإلسالم ال ينتصر ابلكثرة فاهلل سذباانه وتعذاى يقذول  كذم مذن فلذة قليلذة 
[.. مث كيذف تذنجح الذدعوة هذها 249غلبت فلة كثرة إبذن هللا ]البقرة  

النجذذذذاح العذذذذريض وكذذذذ  الوسذذذذائ  اإلعالميذذذذة اآلن حتذذذذت سذذذذيطرة الكفذذذذرة 
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د حقذذا  هذذو مذذن أجذذ  والفسذذقة وسذذائر احملذذاربني لذذدين هللا؟.. فالسذذع  املفيذذ
 حترير هه  األجهلة من أيدي هؤال .

بعضذذذذهم يذذذذهكر يف عذذذذرض حديثذذذذه االسذذذذتطاعة كشذذذذر، للخذذذذرو   ولكنذذذذه 
يضيف  إن أهذ  االختصذا  يف ميذدان اجلهذاد هذم الذهين يقذدرون العذدة 
والعدد  الالزمني للخرو   وملا كانوا هم أصاا  االختصا  فذال ينبغذ  

وابلتاي يصبح ذكرهم لالسذتطاعة وسذيلة  .(1)لغرهم اخلوض فيما ال يعلم
إلسذذكات املخذذذالف.  ألنذذه عنذذذدما حيذذاججهم بذذذذها سذذيقولون لذذذه  أنذذذت ال 

قذد  –أهذ  االختصذا  واملعرفذة  –تعرف احلد األدىن لالستطاعة  وحنذن 
أعذذددان هلذذها األمذذر عدتذذه  وواقذذع  حذذاهلم ال يذذدل علذذ  ذلذذك. ومذذن جهذذة 

د والعشذذذرة واألربعذذذني جهذذذاد أخذذذر  يعذذذودون إى القذذذول  إن قتذذذال الواحذذذ
!!  وقذذذذد يكذذذذون األمذذذذر كذذذذهلك يف بعذذذذض شذذذذرع  لذذذذيس فيذذذذه أدىن شذذذذبهة

احلذذاالت. ولكذذن قذذوهلم هذذها شذذ    واالسذذتطاعة شذذ   آخذذر  وال عالقذذة 
 هلها بهاك.

نعود إى قوهلم  "إن جهاد احلكام املرتدين وأعوانذهم فرض عني علذ  كذ  
م  إال أنذذذهم خيتلفذذون يف مسذذلم". وإذا كذذان حتديذذد احلكذذام واضذذاا  عنذذده

حتديد من هم أعوان احلكام وحاشيتهم  فبعضهم يذر  أن الذوزرا  ووكذال  
الذذذوزارات وضذذذبا، اجلذذذيش  وعمذذذوم رجذذذال األمذذذن واملخذذذابرات مرتذذذدون  
وشأنذذذذذهم  كشذذذذأن حذذذذاكمهم املرتذذذذد  وبعضذذذذهم يبذذذذدأون كنخوانذذذذذهم بدايذذذذة 

بذذهم  أو يف  متواضعة  مث تتطور األمور يف ظ  ظذروف نفسذية شذاقة حتذيط
                                                

ليذذذتهم يطبقذذذون هذذذه  القاعذذذدة علذذذ  أنفسذذذهم  وهذذذم الذذذهين يذذذرون مذذذن حقهذذذم اخلذذذوض يف أد  مسذذذائ  الفقذذذه  - (1)
 هها امليدان. واالعتقاد واإلفتا  بذها مع أنذهم ليسوا من أه  العلم واالختصا  يف
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فيسري  -وما أكثر مث  هه  االخةاقات  -ظ  اخةا  خارج  للقيادة 
حد الردة عندهم عل  مجيذع النذاس  ال يسذتثنون مذن ذلذك إال مجذاعتهم  
ويسذذقط هذذها االسذذتثنا  مذذع مذذرور الذذلمن. وكثذذرة الشذذكوك  فيكثذذر القتذذ  

مذذن بيذذنهم  وينتشذذر الرعذذ   ويصذذبح كذذ  فذذرد مذذنهم خائفذذا  يةقذذ  القتذذ  
مجاعته أو من النظام احلذاكم  وأقذر  مثذال علذ  ذلذك اجلماعذة املسذلاة 

 يف اجللائر.
ويف ردهم عل  خمالفيهم مذن العلمذا  والذدعاة يطلقذون ألفاظذا  وأوصذافا  ال 

 يليق ابجملاهدين التلفظ بذها. ومن ذلك قوهلم 
يقذذول صذذاح  العمذذدة  "كمذذا أننذذا نذذر  أن شذذغ  املسذذلمني أبي أمذذر   -

كمذذذا تفعلذذذه كثذذذر مذذذذن   -يف هذذذها اللمذذذان  -هذذذاد يف سذذذبي  هللا سذذذو  اجل
اجلماعذذذات اإلسذذذالمية  هذذذو خيانذذذة هلل ولرسذذذوله صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  
وخيانة هلذها الذدين وتضذييع لذه  قذال تعذاى  ا أيهذا الذهين آمنذوا ال ختونذوا 

 [.27هللا والرسول وختونوا أماانتكم وأنتم تعلمون]األنفال  
ن أي جهذد يبذهل يف غذر سذبي  اجلهذاد هذو جهذد ضذائع  ويقول أيضا   "إ

وإن أي مذذال ينفذذق يف غذذر هذذها السذذبي  هذذو مذذال ضذذائع  وجيذذ  حشذذد 
اجلهود واألموال لدفع عجلة اجلهاد الذهي تعذنّي كطريذق شذرع  للخذال  

 . (2)يف هها اللمان" 
ويقول حممد عبد السالم فر  رمحذه هللا يف صذدد رد  علذ  الذهين ينذادون 

 قاعدة عريضة بتكوين 
                                                

العمذذذدة يف إعذذذداد العذذذدة للجهذذذاد يف سذذذبي  هللا تعذذذاى  أتليذذذف عبذذذد القذذذادر بذذذن عبذذذد العليذذذل  الطبعذذذة الثانيذذذة   - (2)
  449. 
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"والذذهي يتشذذد  بذذذهها الكذذالم فهذذو إمنذذا يذذتهم اإلسذذالم ابلذذنق   والعجذذل 
 دون أن يشعر".

ويف رد  علذذذ  الذذذهين يعملذذذون يف ميذذذدان الذذذدعوة والةبيذذذة واالجتهذذذاد يف 
 العبادة 

"واحلذق أقذذول  مذذن يذذتكلم بذذذهه  الفلسذفات إمذذا إنذذه ال يفهذذم اإلسذذالم  أو 
 مع حكم هللا". هو جبان ال يريد أن يقف بصالبة

 ويقول أيضا  
"ولسنا مطالبني ابلنتائج  والهي يتشد  بذذهها القذول الذهي ال فائذدة مذن 

 (3)ورائه إال تثبيط املسلمني عن أتدية واجذبهم الشذرع  إبقامذة شذرع هللا" 
. 
 

حتريذذر اخلذذالف  اخلذذرو  علذذ  احلذذاكم إذا طذذرأ عليذذه كفذذر أو تغيذذر للشذذرع  
يذذر  وقذذد قذذال بذذه علمذذا  األمذذة يف القذذدمي هذذو أحذذد الطذذر  الشذذرعية للتغ

   فليس يف ذلك خالف بيننا وبينهم. (1)واحلدي 
ولكن اخلرو  عند أهذ  السذنة واجلماعذة مشذرو، ابالسذتطاعة  وهذها هذو 
موضذذع اخلذذالف  ألن جتاهذذ  االسذذتطاعة أو التقليذذ  مذذن شأنذذذها يقذذود إى 

ثلذذة كثذذرة علذذ  فذذنت عميذذا  تذذدع احللذذيم حذذران  ومذذا منذذا إال وقذذد رأ  أم
 ذلك.

                                                
 اجلهاد  الفريضة الغائبة  حممد عبد السالم فر . - (3)

يف املوضذع املناسذ  مذذن مذن هذؤال  العلمذا  املعاصذرين الشذي  عبذد العليذل بذن ابز  وسذوف أنقذ  قولذه بتمامذه  - (1)
 هها البا .
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ويف هذذذها البذذذا  سذذذنناقش وإاهذذذم مسذذذألة االسذذذتطاعة مذذذن خذذذالل األدلذذذة 
الشذذرعية  وأقذذوال أئمذذة السذذلف الذذهين بينذذوا مقاصذذد هذذه  املذذدلوالت  مث 
جنتهد يف إسقا، األدلذة واألقذوال علذ  واقعنذا املعاصذر  ومذن هللا سذباانه 

 وتعاى نستمد العون والتوفيق.
 

 القذيذادة
 

قيذذادة حكيمذذة مؤهلذذة هذذ  اخلطذذوة األوى واألساسذذية يف طريذذق  إن وجذذود
التغيذذذر  والبذذذد أن تتذذذوفر يف هذذذه  القيذذذادة شذذذرو، وصذذذفات أهذذذ  احلذذذ  
والعقذذد  يقذذول تعذذاى  لقذذد أرسذذلنا رسذذلنا ابلبينذذات  وأنللنذذا معهذذم الكتذذا  
وامليذذذلان ليقذذذوم النذذذاس ابلقسذذذط  وأنللنذذذا احلديذذذد فيذذذه أبس شذذذديد ومنذذذافع 

م هللا مذذذذن ينصذذذذر  ورسذذذذوله ابلغيذذذذ . إن هللا قذذذذوي عليذذذذذل للنذذذذاس  ولذذذذيعل
 [.25]احلديد  

فالرس  ومن جا  بعذدهم مذن األئمذة املصذلاني كذانوا يتولذون قيذادة أممهذم 
ابلبينات املنذللة  وينصرون ذلك ابلقوة  ويف هها الشأن يقول ابن املبارك 

 رمحه هللا 
 ودنياان يف ديننا رمحذذة منه  كم يدفع هللا ابلسلطان مظلمة
 (2)وكان أضعفنا نذهبا  ألقواان  لوال اخلليفة مل أتمن لنا سذب 
 وقال صل  هللا عليه وسلم 

                                                
 [.8/164اإلمامة العظم   مصدر سابق ]عن احللية أليب نعيم  - (2)
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"إمنا اإلمام ج نفة  يقات   من ورائه  ويتق  به  فذنن أمذر بتقذو  هللا عذل وجذ  
 . (3)وعدل كان له بهلك أجر  وإن أيمر بغر  كان عليه منه" 

 وقال شي  اإلسالم ابن تيمية 
  أن يعذذرف أن واليذذة أمذذر النذذاس مذذن أعظذذم واجبذذات الذذدين. بذذ  ال "جيذذ

قيام للدين إال بذها  فنن بي آدم ال تتم مصلاتهم إال ابالجتمذاع  حلاجذة 
بعضذذهم إى بعذذض  والبذذد هلذذم عنذذد االجتمذذاع مذذن رأس. حذذىت قذذال النذذيب 
 –صل  هللا عليه وسلم  ]إذا خر  ثالثة نفذر يف سذفر فليذؤمروا أحذدهم[ 

  فأوج  صذل  -أبو داود من حدي  أيب سعيد وحدي  أيب هريرة روا  
هللا عليه وسلم أتمر الواحد يف االجتماع القلي  العارض يف السفر تنبيهذا  

 . (4)بهلك عل  سائر أنواع االجتماع" 
وأحذذذ  أن أطمذذذلن اإلخذذذوة الذذذهين خيذذذالفوني الذذذرأي أبنذذذي ال أحبذذذ  عذذذن 

ض أن يكذذون مثذذ  أيب بكذذر وعمذذر شذذرو، تعجيليذذة هلذذها األمذذر  فذذال أفذذة 
رض  هللا عنهما  وال أشة، وجود دولة إسالمية ممكنة قب  وجذود األمذر 
وقبذذ  اجلهذذاد  أمذذذا الشذذر، األول  فمذذذن مسذذتللماته أن يكذذذون جنذذد هذذذها 
األمر مثذ  عثمذان  وعلذ  وعبذد الذرمحن بذن عذوف وغذرهم مذن السذابقني 

الثذذذاين فسذذذيدخلنا يف األولذذذني رضذذذ  هللا عذذذنهم وأرضذذذاهم  وأمذذذا الشذذذر، 
الدوامة املعروفة  وهها وذاك من املستايالت. ولقد كان لعلمائنذا الذهين 
ي عتذد ابجتهذذادهم ردود علذذ  الذهين يقولذذون  ال جهذذاد إال مذع أمذذر ممكذذن  

 ننق  فيما يل  بعضها 
                                                

 روا  مسلم من حدي  أيب هريرة رض  هللا عنه  كتا  اإلمارة. -  (3)

 .161كتا  السياسة الشرعية  البن تيمية      -  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 549 

مما أمجع عليه أه  السنة أنه ال تصح والية الكذافر علذ  املسذلمني   - 1
أو تغيذذذذر للشذذذذرع سذذذذقطت واليتذذذذه  ووجذذذذ  علذذذذ  وإذا طذذذذرأ عليذذذذه كفذذذذر 

املسلمني القيام عليه وخلعه.. ويقولون أيضا   فنن مل يقع ذلك إال لطائفة 
 . (5)وج  عليهم  القيام خبلعه

ولن تتمكن هذه  الطائفذة  كمذا أن املسذلمني مجيعذا  لذن يتمكنذوا مذن خلذع 
اختذذذاروا احلذذذاكم الكذذذافر إال إذا نظمذذذوا صذذذفوفهم. وكتمذذذوا أمذذذر حتذذذركهم  و 

قيذذادة حكيمذذة تذذلن األمذذور مبوازينهذذا الصذذاياة  وتعذذرف مذذن ختتذذار هلذذه  
 املهمة  ومن الهي جي  استبعاد  من صفوف هه  الطائفة.

بذذن حسذن بذذن حممذذد بذن عبذذد الوهذذا   (6)كتذ  الشذذي  عبذد الذذرمحن  - 2
 رسالة يرد بذها عل  أحد املبتدعة يف عصر  
اد إال مذذع إمذذام  فذذنذا مل يوجذذد ".. فمذذن ذلذذك فيمذذا بلغنذذا عنذذه  أنذذه ال جهذذ

إمام فال جهاد  فيللم عل  هها أن مذا يلذلم بذةك اجلهذاد  مذن خمالفذة ديذن 
هللا  وطاعتذذذذه جذذذذائل  وذذذذواز تذذذذرك اجلهذذذذاد   فتكذذذذون املذذذذواالة للمشذذذذركني 
واملوافقة والطاعة  جذائلة  والذالزم ابطذ . فبطذ  امللذلوم   فعكذس احلكذم 

 أنذها ال تصلح إمامة إال ابجلهاد".الهي دل عليه القرآن العليل   من 
 ويقول يف موضع آخر من الرسالة 

"وأما من هو مث  هها الذهي يذدع   أنذه يذدري  وال يذدري أنذه ال يذدري  
فالبد من بيان مذا فيذه  لذلال يغذة بذه جاهذ   فذنذا تبذني مذا فيذه مذن الغلذط 

 .(7)والتناقض  دفع الشبهة عن ضعيف البصرة  إن شا  هللا تعاى"
                                                

 كثر من موضع.نقلنا هها اإلمجاع فيما مض  من هها البا   ويف أ - (5)

 هذ. 1285حفيد اإلمام املصلح الشي  حممد بن عبد الوها   ومؤلف كتا  فتح اجمليد  املتوىف عام  - (6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 550 

م خرجذذذذت اجلماعذذذذات اإلسذذذذالمية األفغانيذذذذة علذذذذ   1979يف عذذذذام  - 3
احلكومذذذة الشذذذيوعية األفغانيذذذة الذذذي أحكمذذذت السذذذيطرة علذذذ  هذذذها البلذذذد 
املسلم  وعندما أحس الشيوعيون ابلوهن أمام ضرابت اجملاهذدين القويذة  
اسذذتنجدوا ابلسذذادة السذذوفييت  فسذذارع هذذؤال  إى تلبيذذة النذذدا   وخذذالل 

 ن الغلاة "احلمر" يسيطرون عل  زمام األمور يف أفغانستان.أام قليلة كا
األمريكذذذان وحلفذذذا هم الغربيذذذون مذذذن جهذذذتهم أعلنذذذوا أتييذذذدهم ودعمهذذذم 
للمجاهذذذذذدين األفغذذذذذان   وتبعذذذذذا  ألمريكذذذذذا وقفذذذذذت حكومذذذذذات الشذذذذذعو  
اإلسذذالمية  الذذي تسذذر يف الفلذذك األمريكذذ  مذذع اجملاهذذدين األفغذذان أيضذذا   

نذذذذذواع املسذذذذذاعدات  وانتهذذذذذلت الشذذذذذعو  وصذذذذذارت متذذذذذدهم  مبختلذذذذذف أ
اإلسذذذالمية هذذذه  الظذذذروف الدوليذذذة  املناسذذذبة فوقفذذذت موقفذذذا  مشذذذرفا  مذذذع 

 األفغان.
ومما دفع الناس إى التجذاو  مذع نذدا  األفغذان إى اجلهذاد  الفتذاو  الذي 
أصدرها العلما  يف ك  مكان  والي تذن  علذ  أن جهذاد األفغذان جهذاد 

ال أعرف عاملا  عامال  إال وقد أفىت بذهلك مذع شرع  ليس فيه أية شبهة  و 
أن األفغذذان ليسذذوا مجاعذذة واحذذدة  ولذذيس هلذذم أمذذر ممكذذن  بذذ  لقذذد كذذانوا 

 مجاعات متنافسة تتقات  فيما بينها  ولك  مجاعة أمر.
بعضهم أفىت أبن جهاد األفغان فرض عني عل  ك  مسذلم  وعنذدما سذل  

لذيس جهذادا  شذرعيا  مذع أن عن جهاد أهذ  البوسذنة فيمذا بعذد أجذا  أبنذه 
املنذذا، واحذذد  واالعتذذدا  علذذ  البوسذذنة أدهذذ  وأمذذر مذذن االعتذذدا  علذذ  

                                                                                                                                       
 .8/167الدرر السنية يف األجوبة النجدية   - (7)
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أفغانسذذذتان  وغذذذر هذذذها وذاك فقذذذد كذذذان للبوسذذذنويني قائذذذد واحذذذد ومجاعذذذة 
 واحدة يتبعها مجيعهم إال ما شه وندر وهها ال حكم له.

ذهم  كمذا املشكلة عند كثر مذن العلمذا  أنذذهم يتذأثرون ابلظذروف احمليطذة بذ
أن فتواهم تكون قاصرة عل  صيغة السؤال الهي يوجه إليهم. ومن جهة 
أخذر  فذذنن الفتذو  أتيت مذذوجلة وإجيازهذا خمذذ   ولذديهم متسذذع مذن الوقذذت 
لدراسة السؤال والذرد عليذه مذن كافذة الوجذو  لذو أرادوا  ويف عملهذم هذها 

متذأثرون خمالفة واضاة هلذدي السذلف رمحهذم هللا  ولكذن يبذدو أننذا مجيعذا  
بطبيعة عصران الهي يسم  بعصذر السذرعة. فكمذا أن الشذبا  يتسذرعون 

 يف مواقفهم فكهلك الشيوخ يتسرعون يف فتاويهم.
 

* * * 
أظن أن قصدان قد اتضح  فذنان ال نطالذ  أهذ  الغلذو أبمذر ممكذن قبذ  
إعذذالن اجلهذذاد. بذذ  ونذذر  أن مذذن يقذذول هذذها القذذول قذذد جانبذذه الصذذوا   

ادة يف مستو  قيادة طائفة انتدبت نفسها ملهمذة اخلذرو  وإمنا نطالبهم بقي
!  وه  كانت عل  من كفر وغّر شرع هللا.. فه  هم قادرون عل  ذلك؟

جتاربذذذهم وخااتذذذذهم مشذذذجعة وتذذذدعو إى االطملنذذذان إلذذذيهم واحلذذذر  علذذذ  
 التعاون معهم؟!.

قبذذذ  احلذذذدي  عذذذن جتاربذذذذهم وحماوالتذذذذهم سنشذذذر إبجيذذذاز إى مذذذوقفهم مذذذن 
 الفيهم وماذا يريدون منهم؟!.خم
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لقذذد جّرحذذوا العلمذذا  والذذدعاة  ووزعذذوا علذذيهم مذذن االتذذذهامات الذذي تكفذذ  
لتجريدهم من ك  فض  ب  من ك  نفع وفائدة  مث كذرفوا علذ  اجلماعذات 
واهليلذات اإلسذذالمية فأشذذبعوهم مذذن قذذار  كلماتذذذهم ]وذكذذران فيمذذا مضذذ  

  يف تنظراتذهم الي ال تنته  أمثلة كافية عل  ذلك[.. مث أضافوا قائلني
إن االشذذتغال بغذذر اجلهذذاد خيانذذة  وال جيذذوز تعذذدد مجاعذذات اجلهذذاد يف بلذذد 
واحد  ومن مل يستج  فلسوف يلق  مصر  الهي ال حيسد عليه!! إنذذها 
وغرهذذا أقذذوال تذذدعو إى الشذذفقة علذذيهم  واخلذذوف مذذنهم  والتعجذذ  مذذن 

 حاهلم!!.
توقذف النذاس عذن السذع  علذ  عيذاهلم؟   تر  ماذا حيدث هله  األمذة  لذو

وانقطذذذع الطلبذذذة عذذذن معاهذذذذدهم وجامعاتذذذذهم؟  وهجذذذر العلمذذذا  والذذذذدعاة 
حلقذذذذذات العلذذذذذم والةبيذذذذذة؟ وختلذذذذذت اجلماعذذذذذات اإلسذذذذذالمية عذذذذذن دورهذذذذذا 
اإلصالح  البنا ؟.. ماذا حيدث هلؤال  مجيعذا  لذو تركذوا كذ  شذ   انفذع مث 

يذذادة أغذذرار  هذذولني حيذذاربون راحذذوا ينتظذذرون األوامذذر الصذذادرة إلذذيهم مذذن ق
احلكومذذات كلهذذا واألحذذلا  واملؤسسذذات اإلعالميذذة أبسذذرها  واجلماعذذات 
واهليلذذذات اإلسذذذالمية بعمومهذذذا.. حيذذذاربون هذذذؤال  كلهذذذم يف وقذذذت واحذذذد  
ويستعدونذذذهم مجيعذذا   ويذذرون بعذذد ذلذذك كلذذه أن زمذذام املبذذادرة أبيذذديهم  مث 

نذذاس يذذرون عكذذس مذذا يتاذذدثون عذذن انتصذذارات ملعومذذة  والنذذاس كذذ  ال
 يقولون ويقررون؟.
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لندع بياانتذهم ورسائلهم جانبا   ألننا قد تعرضذنا هلذا ابلنقذد والدراسذة فيمذا 
مض   ولنستعرض أهم جتاربذهم  فقذد يكذون القذوم يف عملهذم خذرا  مذنهم 

 يف أقواهلم 
كذان اجلهذاد يف أفغانسذتان أمذال  مذن آمذال أمتنذا  وحلمذا    أفغانستان  - 1

داع  أجفذذان املتشذذوقني لعذذودة اخلالفذذة.. وهذذه  اآلمذذال واألمذذاين مجذذيال  يذذ
ه   الي دفعت أصاا  األموال للتاع أبعل مذا ميلكذون  ومذن ال ميلذك 

 املال فقد جاد بنفسه "واجلود ابلنفس أقص  غاية اجلود".
ذذتم علذذ  األفغذذان العمذذ  علذذ  توحيذذد صذذفوفهم  كذذان الواجذذ  الشذذرع  حي 

مذر واحذد  وال شذ   مينذع مذن ذلذك ألن ديذنهم حتت راية قيادة واحدة وأ
واحذذذد  ومذذذههبهم واحذذذد  ومجذذذاعتهم الدعويذذذة كانذذذت واحذذذدة  وهذذذدفهم 
واحد  لكن ذلك مل حيذدث  فاجلماعذة الواحذدة أصذبات أربذع مجاعذات  
مث زاد العذذدد  ورغذذم اجلهذذود اهلائلذذة الذذي بذذههلا أنصذذار اجلهذذاد األفغذذاين مذذن 

م  فنن وحدة اجملاهدين مل تتاقق بشذك  العلما  والدعاة يف العامل اإلسال
 صايح يف أية مرحلة من مراح  هها اجلهاد.

إى اإلعذذذالن عذذذن قيذذذام احتذذذاد بيذذذنهم واختيذذذار  (1)كذذذانوا أحيذذذاان  يضذذذطرون
أحدهم ليكون مسؤوال  عنه  وكان املسلمون يتناقلون أخبار هها اإلعالن 

تال خالف بك  فرح وسعادة.. ولكن الهي كان جيري داخ  جبهات الق
ذلك  كان ك  طذرف ينصذ  الكمذائن للطذرف اآلخذر  وي وقذع بذه أعذدادا   
كبرة من القتل  واجلرح .. وكانت هه  اجلماعة تنتهك حرمات مساجد 

                                                
 ألن املمولني يضغطون عليهم  ويهددونذهم حبج  املساعدات عنهم إذا مل يتادوا. - (1)
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اجلماعذذة األخذذر   وتقتذذ  الركذذع السذذجد مذذن عبذذاد هللا  بذذ  وكانذذت هذذه  
 املنكرات الفظيعة ترتك  خالل صالة اجلمعة أو العيد.

ألنبا  العامليذة تنقذ  أخبذار اقتتذال اجملاهذدين فيمذا بيذنهم  وكانت وكاالت ا
وقد تضف  عليها شيلا  مذن املبالغذة  يف حذني كذان إخواننذا وخاصذة العذر  
ينكرون ذلك ويشنعون عل  ك  من يتادث عذن هذها االقتتذال  ويرمونذه 

ال يريذذدون أن يشذذو   -علذذ  حذذد قذذوهلم  -مبختلذذف االتذذذهامات  ألنذذذهم 
  وفضال  عن ذلك فقد توزع كثر مذن العذر  وغذرهم بذني اجلهاد األفغاين

القذذذادة األفغذذذان  كذذذ   موعذذذة مذذذنهم تبذذذايع زعيمذذذا  مذذذن أبذذذرز زعمذذذا  هذذذه  
اجلماعذذات  بذذ  وإن أحذذذدهم كذذان أيخذذذه البيعذذة كخليفذذذة للمسذذلمني بعذذذد 

 حترير أفغانستان.
ومذذن املذذؤمل أن الصذذراع الذذدموي اشذذتد بيذذنهم بعذذد خذذرو  السذذوفييت مذذن 

ان  وأصذذبح حمذذور الصذذراع  أيهذذم سذذينفرد بذذدخول كذذابول ويتذذوى أفغانسذذت
احلكم فيها؟  وبعد دخول كابول مل تتوقذف اجملذازر البشذعة بذ  تضذاعفت  

 وكان مما قلته يف هه  املرحلة 
"وأقوهلذذذا صذذذرحية  ال أجذذذد يف القريذذذ  العاجذذذ  مذذذا يبعذذذ  علذذذ  التفذذذا ل  

ة عشذذر عامذذا  ال فهذؤال  الذذهين مل توحذذدهم خمذذاطر ومصذذائ  اسذذتمرت أربعذذ
 . (2)أتوقع أن يتوحدوا بعد أن جا  دور توزيع الغنائم" 

 وأقوهلا اآلن وبعد مرور بضع سنني عل  ما كنت قد قلته آنفا  

                                                
 .161كم  للمؤلف     ق  هو من عند أنفس - (2)
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ال أجذذد مذذا يبعذذ  علذذ  االعتقذذاد أبنذذذهم سذذيوقفون هذذه  احلذذر  املذذدمرة  
فبعضذذهم اسذذتعان ابألمريكذذان وابكسذذتان  وبعضذذهم اآلخذذر اسذذتعان ابهلنذذد  

ن وروسيا  وأصبح الصراع عل  أفغانستان بني دول إقليمية وعاملية  وإيرا
وقذذادة اجلماعذذذات اإلسذذالمية ينفذذذهون خمططذذذات الذذدول األجنبيذذذة الذذذي ال 

 تريد لإلسالم واملسلمني غر إشغاهلم أبنفسهم.
أما الشع  األفغاين احللين املنكو   فلم يعد مهتما  مبن سياكمه  وك  

  والباذذ  عمذذا يقذذيم أود   ولعلذذه اآلن يذذةحم الذذهي يهمذذه األمذذن والسذذلم
 عل  أام امللك أو أام الشيوعيني 

 صرت يف غر  بكيت عليه  ر  يوم بكيت منه فلما
أمذذا أعذذدا ان وأجهذذلة إعالمهذذم فقذذد وجذذدوا يف مثذذ  هذذه  األخطذذا  البشذذعة 
فرصذذذذتهم الثمينذذذذة لتشذذذذويه صذذذذورة كذذذذذ  مذذذذن يطالذذذذ  بتاكذذذذيم الشذذذذذريعة 

مهتمذون أشذد االهتمذام بنقذ  حذرو  األفغذان فيمذا  اإلسالمية  وهلها فهم
بيذذذنهم وإلصذذذا  كذذذ  شذذذنائعها ابإلسذذذالم واجلماعذذذات اإلسذذذالمية  والنظذذذام 
اإلسذذالم  املرتقذذ  الذذهي نبشذذر بذذه كمنقذذه للبشذذرية ممذذا تعانيذذه مذذن ظلذذم 

 وجه  وقهر واستعباد.
 

* * * 
ايعذذه؟.  أيهذذا اإلخذذوة  م ذذنح ِمذذنح هذذؤال  األفغذذان يسذذتاق أن يكذذون أمذذرا  فنب

كنتم إى حني تكابرون  ولكني رأيتكم قب  حذواي سذنتني قذد حتذولتم عذن  
أصذذذاابكم القذذذدام  وانذذذدفعتم بعذذذاطفتكم املتأججذذذة حنذذذو مجاعذذذة جديذذذدة 
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حتذذذار  مذذذن كذذذانوا عنذذذدكم ابألمذذذس مذذذ   السذذذمع والبصذذذر  ويف مذذذوقفكم 
 -اجلديذذد جانذذ  إجيذذايب  وآخذذر سذذليب  أمذذا اإلجيذذايب فيتمثذذ  يف سذذكوتكم 

عذذذن ا لذذذدفاع عمذذذن كذذذانوا وال زالذذذوا يعيشذذذون علذذذ  القتذذذ   -األقذذذ  علذذذ  
والسذذل . والرجذذوع إى احلذذق خذذر مذذن التمذذادي يف الباطذذ   أمذذا اجلانذذ  
السذذذليب فيتمثذذذ  يف انتقذذذالكم السذذذريع مذذذن النقذذذيض إى ضذذذد   واهلجذذذوم 

 املسف عل  من ال ينتق  معكم مبث  هه  السرعة.
ماعة األفغانية اجلديدة الي وجذدم أيها اإلخوة  ه  مازلتم مطملنون للج

فيها ضالتكم املنشودة؟  أم أن هناك موقفا  جديدا  ال تساعدكم الظذروف  
علذذ  إعالنذذه؟.. أكذذاد أملذذس املوقذذف اجلديذذد مذذن خذذالل صذذمتكم أو مذذن 

 خالل برود عاطفتكم حنو هه  اجلماعة وأخبارها.
 بينذذذذة  أيهذذذذا اإلخذذذذوة  طاملذذذذا ظلمذذذذتم الذذذذاي   واتذذذذذهمتم النذذذذاس مذذذذن غذذذذر

واستعديتم العلما  والذدعاة.. فلمذاذا سذكتم عذن جذرائم قذادتكم ابألمذس 
وأنتم من أعلذم النذاس بذذهه  اجلذرائم الذي كذانوا يرتكبونذذها؟  وملذاذا سذكتم 
أيضذذذا  عذذذن منكذذذرات كثذذذرة ال جيذذذوز لكذذذم السذذذكوت عنهذذذا  ومنهذذذا جتذذذارة 

وهذذذ  املخذذذدرات يف املنذذذاطق الذذذي كذذذان يسذذذيطر عليهذذذا قذذذادة اجلماعذذذات؟ 
جذذربتم ولذذو ملذذرة واحذذدة أن تقولذذوا لقذذد أخطذذأان؟. قولذذوا مذذا تشذذا ون  أمذذا 
سنن هللا يف التغير فتقول  إن هللا ال يغر ما بقوم حىت يغروا ما أبنفسذهم 

[ ومن كانت هه  ه  أخالقهم  وهه  ه  أفعذاهلم فليسذوا 11] الرعد  
 .(1)أهال  لقيادة األمة  وليسوا أهال  للنصر

                                                
اعتاد األخوة أن يقدموا أنفسهم كماامني عن اجلهاد األفغاين  وكأنه ملك هلم وحدهم  وأن يقولوا لكذ  مذن  - (1)

 يقول مث  قوي  هها منكم تشويه لصورة اجلهاد األفغاين  والصاابة رض  هللا عنهم اقتتلوا فيما بينهم.
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الذذهين يعرفذذون مجاعذذة اجلهذذاد املصذذرية كذذانوا  اجلهذذاد املصذذرية مجاعذذة  - 2
يعذذدون املذذدعو عبذذد القذذادر بذذن عبذذد العليذذل أحذذد كبذذار قادتذذذها ومسذذؤول 
الفتو  واملناهج فيها  ويكاد الناس ال يرون أمذر هذه  اجلماعذة إال وعبذد 
القادر إى جانبه  وإذا جا وا عل  ذكر امسه نعتو  أبلقا  تذهكران أبلقذا   

بذذار علمذذا  السذذلف   ومذذن األمثلذذة علذذ  ذلذذك أن  لذذتهم "اجملاهذذدون" ك
 نشرت يف أحد أعدادها اإلعالن اآليت 

إى الباحثني والدارسني وطلبة العلوم الشذرعية  ترقبذوا صذدور املوسذوعة  "
السلفية ]كتا  العلذم[ للعذامل املذرابط واملفذي اجملاهذد الشذي  عبذد القذادر 

 . (2)بن  عبد العليل" 
بذذدو أن هذذه  اجلماعذذة أصذذدرت كتذذااب  مذذن كتذذ  العذذامل املذذرابط واملفذذي وي

اجملاهذذذد علذذذ  غذذذر مذذذا يريذذذد  فغضذذذ  وأصذذذدر بيذذذاان  حتذذذت عنذذذوان  "بيذذذان 
 وحتهير بشأن مجاعة اجلهاد املصرية"  وكان مما جا  فيه 

"فقد فوجلت بذهه  اجلماعذة الضذالة مجاعذة اجلهذاد املصذرية تعبذ  بكتذايب 
 يفعلذه أحذذد مذن اللاندقذة بكتذ  العلذذوم الشذرعية علذ  مذذر وحترفذه حتريفذا  مل

  ري  املسلمني فيما علمته".
 وقال أيضا  

                                                                                                                                       

مجيع اإلسذالميني يف اجلهذاد األفغذاين  كذ  مبذا يقذدر عليذه  واجلميذع كذان وردي عليهم من وجهني  األول  لقد شارك 
أيمذذذ  أن حيقذذذق اجملاهذذذدون أهذذذدافهم. الثذذذاين  مسعذذذت بعذذذض قذذذادة اإلخذذذوة هذذذؤال  يقولذذذون  حنذذذن ال نثذذذق ابألفغذذذان وال 

 قول.وهادهم وما جلنا هله  الدار ]بشاور[ إال خلدمة قضية بلدان  لكنهم يف العلن يقولون عكس هها ال

لذيس هذذها هذذو االسذم احلقيقذذ  لذذه  ومذن جهذذة أخذذر  فهذذو طبيذ  خمذذت  وراحذذة التجميذ   ومذذن الظلذذم للعلذذم  - (2)
 وأهله أن يطلق عليه وصف  "العامل املرابط واملفي اجملاهد".
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"فذذذنذا كانذذذت هذذذه  اجلماعذذذة الضذذذالة تعبذذذ  بكتذذذ  العلذذذوم الشذذذرعية هذذذها 
العب  مذع استضذعافها فكيذف تصذنع إذا متكنذت؟ بذ  كيذف يرجذو هذؤال  

 الكاذبون الضالون متكينا  من هللا؟".
  وأضاف قائال  

"متذذذادت هذذذه  اجلماعذذذة الضذذذالة يف التلويذذذر واخلذذذداع  فذذذأرادوا أن ينسذذذبوا 
ألنفسذذذهم علمذذذا  لذذذيس فذذذيهم  وفضذذذال  لذذذيس هلذذذم  فوضذذذعوا علذذذ  غذذذالف 
الكتذذا  بعذذد امسذذ  عبذذارة  )أقرتذذه بعذذد املراجعذذة اللجنذذة الشذذرعية وماعذذة 
اجلهاد( ليومهوا الناس أن لديهم أهلية مراجعة مث  هذها الكتذا  أو إقذرار 

ا ورد بذذذه.. وأان مل أطلذذذ  مذذذن أحذذذد إقذذذرار مذذذا ورد بكتذذذايب أو مراجعتذذذه  مذذذ
فكيف وقد ثبذت عنذدي أن القذائمني علذ  أمذر هذه  اجلماعذة هذم ابملعيذار 
الشرع  من العذوام اجلهذال ليسذت لذديهم أهليذة مراجعذة مثذ  كتذايب هذها  
بذذذ  قذذذد محلهذذذم جهلهذذذم علذذذ  مذذذا صذذذنعوا مذذذن الكذذذه  والتلويذذذر واخلذذذداع 

كهذؤال  أو غذرهم   -ليعلم ك  مسذلم أنذه ال حيذ  اتبذاع اجلهذال واخليانة  و 
يف أمذذر مذذن أمذذور الذذدين أو أمذذور العمذذ  اإلسذذالم   فذذنن اتبذذاع اجلهذذال  -

وتقليدهم زمام قيادة املسلمني هو الضالل بعينه كما قال النذيب صذل  هللا 
عليه وسلم  ]اخته الناس ر سذا  جهذاال  فسذللوا فذأفتوا بغذر علذم  فضذلوا 

 . (3)ضلوا[" وأ

                                                
ر  أن . واجلذدير ذكذ 1/7اجلامع يف طل  العلم الشريف  ملؤلفذه عبذد القذادر بذن عبذد العليذل  الطبعذة الثانيذة   - (3)

هذذها الطبيذذ  خذذاض يف أمذذور لذذيس مذذؤهال  القتاذذام غمارهذذا  ونّصذذ  نفسذذه أسذذتاذا  وجعذذ  أئمذذة اإلسذذالم يف القذذدمي 
 واحلدي  وكأنذهم طلبة يدرسهم  فةا  يستعرض أقواهلم مث حيكم عليها ابلشك  الهي خيدم بدعته.
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حنذذن هنذذا ال نريذذد أن نتذذدخ  يف صذذميم هذذه  املشذذكلة بذذني مجاعذذة اجلهذذاد 
والذذدكتور عبذذد القذذادر  وحنذذاول احلكذذم لطذذرف علذذ  اآلخذذر  ولكذذن واقذذع 
احلذذال يؤكذذد أن مؤلذذف كتذذا  "العلذذم" يعذذرف اجلماعذذة جيذذدا   ومذذن جهذذة 

ملفذذي أخذذر  فذذنن اجلماعذذة تلكيذذه  وقذذد قالذذت يف نعتذذه  "العذذامل املذذرابط  وا
اجملاهذذد" ومذذذن كانذذذت هذذه  هذذذ  صذذذفته عنذذذدهم  فهذذا هذذذو يشذذذهد علذذذيهم  
ابلكذذذذه   والضذذذذالل  والتلويذذذذر  واخلذذذذداع  واخليانذذذذة. ويقذذذذول أيضذذذذا   إن 

 اللاندقة مل يفعلوا ما فعلته هه  اجلماعة يف كت  العلوم الشرعية.
علذ  حذد  -والبد أن تكون قد جتمعت عند العامل املرابط واملفذي اجملاهذد 

ملاوظات كثرة كان آخرها إصذدارهم لكتابذه علذ  غذر الوجهذة  -هلم قو 
الي يريدها  ويصذع  التصذديق أبنذه مل يكذن بينذه وبيذنهم إال هذه  املسذألة 

 ألنه قد بق  معهم بضع سنني.
أخذر  غرهذا علذ  إعطذا  البيعذة  (4)فه  تشجع هه  الشهادة وشذهادات

مذا  والذدعاة الذهين ال لقيادة هه  اجلماعة؟  وبشك  أخ  من قبذ  العل
 يعرفونذها ومل يسبق هلم أن تعاملوا معها؟.

فنن قالوا  لقذد ظلمنذا  وأفاذش القذول بنذا  واألمذر ال يسذتاق مثذ  هذه  
االتذذذذهامات  وكذذذ  الذذذهي فعلنذذذا  أننذذذا حذذذهفنا أقوالذذذه املغاليذذذة يف العلمذذذا  

 واجلماعات اإلسالمية. قلنا  ردان عليكم من وجهني  

                                                
قول عبد القذادر أو أشذد  ولذيس مذن هناك شهادات أخر  ألشخا  انفصلوا عن هه  اجلماعة  وقالوا مث   - (4)

 منهجنا فيما نكت  عنهم وعن غرهم اخلوض يف مث  هه  األمور.
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م ال حتسذذذذنون اختيذذذذار الرجذذذذال الذذذذهين تضمونذذذذذهم إى الوجذذذذه األول  إنكذذذذ
مجذذاعتكم  وخاصذذة مذذن هذذم يف مرتبذذة أهذذ  احلذذ  والعقذذد  فكيذذف نسذذلم 

 بقدراتكم فيما هو أهم من هها؟.
والوجذذه الثذذاين إذا كنذذتم تشذذكون مذذن شذذدة املؤلذذف علذذيكم وظلمذذه لكذذم  

واجلماعذذذات  ومذذذن ذلذذذك وصذذذفكم  (5)فطاملذذذا وقعذذذتم يف أعذذذراض العلمذذذا 
أبنذذذهم ليسذذوا أكثذذر مذذن أحهيذذة يف أقذذدام الطغذذاة  ومبثذذ  مذذا تذذدين  لبعضذهم
 تدان.

غذذذذاى قذذذذوم حبذذذذ  هذذذذه    اجلماعذذذذة اإلسذذذذالمية املسذذذذلاة يف اجللائذذذذر  – 3
اجلماعذذذة اجملهولذذذة  وجعلذذذوا منهذذذا أمذذذال  مذذذن آمذذذال اجللائذذذر خباصذذذة واألمذذذة 
اإلسالمية بعامة. وأسرفوا يف احلدي  عن انتصارات ملعومة حتققت عل  

 هه  اجلماعة  وكان مما قاله هؤال  عنها  يد
"إنذذذها سذذلفية املذذنهج والفهذذم واحلركذذة والسذذلوك  وال تتعامذذ  إال بضذذوابط 
وفهذذم السذذلف الصذذاع"  وبلذذغ التعصذذ  الذذهميم ذروتذذه عنذذد أنصذذار هذذه  
اجلماعذذة عنذذدما صذذاروا يصذذومون ويفطذذرون علذذ  صذذوم وإفطذذار اجلماعذذذة 

 املسلاة.
قف  مذن مجاعتذذه الذذي مناهذذا وال    كيذذف ال أحذد هذذؤال  الغذذالة سذذا   مذذو 

أمناها والئ  وأندفع ورا ها مبث  محاسته  ويبدو أنذه كذان ال يذلال حيسذن 
الظذن يب  فطلذ  أن يذلورين ليعلِّمذي مذن الشذأن اجللائذري مذا أجهلذه  ومذذا  
كنذذت أخبذذ  عليذذه مبثذذ  هذذها اللقذذا  لذذو كذذان مذذن أهذذ  العلذذم حذذىت بذذذهه  

                                                
 ذكران فيما مض  مناذ  مؤسفة من أقواهلم. - (5)
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التقيت به من قب   ورأيت من سفاهته وقذهارة املسألة  ولكني  كنت قد 
لسانه ماال حيتم   وقررت بعد هها اللقا  أن ال أوافق عل  االجتمذاع بذه 
مرة أخر .. وعندما يلس من قبوي االلتقا  به استخدم مفردات قاموسه 

 اللغوي اهلابط يف شتم .
ا ولسذذت أول وال آخذذر مذذن يشذذتمه الغذذالة ويشذذنعون عليذذه. إنذذذهم مل يةكذذو 

مجاعة وال عاملا  وال داعية إال وسلقو  أبلسنتهم الي ال حيسذدون عليهذا.. 
ومل يبذذذق عنذذذذدهم يف الذذذدنيا إال اجلماعذذذذة اإلسذذذالمية املسذذذذلاة يف اجللائذذذذر  
فلمذذذاذا ال يبايعهذذذا اجلميذذذع وينقذذذادون هلذذذا؟  ملذذذاذا ال يفكذذذر املسذذذلمون كذذذ  

اتذذذهم املسذذلمني بعقذذوهلم هذذم؟. هذذها وحذذد  سذذب  مهذذم مذذن أسذذبا  خصوم
 ومعاركهم مع الناس.

وما بني عشية وضااها فاجذأ الغذالة النذاس بذذهجوم عنيذف ضذد مجذاعتهم 
احملبوبة  "ألنذها ليست عل  هدي السنة النبويذة ومذنهج السذلف الصذاع  
وألنذذذذها سذذذفكت الذذذدم احلذذذرام بذذذال أتويذذذ  صذذذايح ودون مراعذذذاة لضذذذوابط 

  الطائفذذذة قذذذد الشذذذرع الذذذي جيذذذ  علذذذ  املسذذذلم الوقذذذوف عنذذذدها  وأن هذذذه
أحكمذت أمرهذا علذ  اسذم هذذه  اجلماعذة  ولذيعلم أن هذه  الذدما  تسذذفك 
من منطلق منهج  بدع  ونفسية خبيثة حاقدة عل  أهذ  السذنة السذلفيني 

 املشهورين ابجلهاد والفض  والسبق".
وهللا ال أدري مذذن أي شذذ   أعجذذ   أمذذن هذذها البيذذان املفذذاجئ والذذهي مل 

أو من حيثيات هها البيان الي تنقض ما  تسبقه مقدمات تستاق الهكر؟ 
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كذذان القذذوم يقولونذذه ابألمذذس؟ فكيذذف تقذذدمون أنفسذذكم كأسذذاتهة ت عّلمذذون 
 الناس الشأن اجللائري بعامة  وشأن اجلماعة املسلاة خباصة؟.

ومذن منطلذذق معذذرفتكم القطعيذذة األكيذدة كأسذذاتهة قلذذتم  إن هذذه  اجلماعذذة 
كتهذذا  وسكونذذذها  وصذذومها  سذذلفية يف منهجهذذا  وفهمهذذا  وسذذلوكها  وحر 

وإفطارهذذذا  وحذذذىت يف ذحبهذذذا للنذذذاس فهذذذ  تذذذهبح حسذذذ  أحكذذذام الشذذذريعة 
 اإلسالمية  وعل  طريقة السلف ومنهجهم.

نعم!! لقد قلتم هها كله  ودافعتم عن قتلهم للدعاة منه بداية سذرهم يف 
هذذذها الطريذذذق  وبذذذررم قذذذتلهم للنسذذذا  والذذذهراري  وقتذذذ  الشذذذبا  الذذذهين 

مة اإلجبارية يف اجليش   وكهلك الشبا  الهين يسذافرون يضطرون للخد
.. حذىت زيتذوين الذهي تعتاونذه اليذوم أصذ  (1)من  منطقة إى منطقة أخذر 

الذذبال  كنذذتم ابألمذذس تذذدافعون عذذن مجيذذع فظائعذذه  وكتذذاابتكم تشذذهد علذذ  
ذلذذك.. شذذ   واحذذد ال أشذذهد أبنكذذم قذذد أفتيذذتم بذذه أو أن مجذذاعتكم قذذد 

ناس ابلنهار ويعملون ابللي .. فكيذف أصذبات هذه  أمرت به  أن ينام ال
 اجلماعة عندكم  خبيثة بدعية حاقدة عل  أه  السنة السلفيني؟!.

كيذذذف اسذذذتدرم هذذذه  االسذذذتدارة الذذذي ابغذذذتم النذذذاس بذذذذها دون أن تبينذذذوا 
األسبا  الداعية الختاذ هها املوقف؟  واألنك  مذن ذلذك أن بعضذكم ال 

فتذذاو   وهذذاهو جيذذّرم اجلماعذذة املسذذلاة يذذلال مصذذرا  علذذ  مذذا كذذان يسذذميه 
 بسببها  إنه ألمر يدعو إى احلرة واالستغرا  ب  واإلشفا !!.

                                                
كذذانوا قذذد أصذذدروا رسذذالة أمسوهذذا  "إيضذذاح السذذبي  ملنذذع الشذذبا  مذذن السذذفر الطويذذ "  وأصذذدروا بيذذاان  آخذذر   - (1)

ى التوقف عن العم   وبياان  اثلثا  يطالبون فيه عمال شركة النفط بذةك مناصذبهم  وهذه  يدعون فيه عمال املطافئ إ
 البياانت ال ختتلف عمن كان يطل  من الناس أن يناموا يف النهار ويعملوا يف اللي .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 563 

والشاهد يف هها األمر أنكم وبعد سقوطكم يف مستنقع اجلماعة املسلاة 
اآلسذذن النذذنت عذذدم تكذذررون القذذول الذذهي كنذذا نقولذذه عنهذذا وشذذتمتموان مذذن 

لقيذذذذادة اجللائذذذذر وال العذذذذامل أجلذذذذه  ومجاعذذذذة هذذذذها شأنذذذذذها ليسذذذذت مؤهلذذذذة 
اإلسذذالم  وال حذذىت بضذذعة أفذذراد مذذن املسذذلمني. ومراهقذذون أغذذرار مذذثلكم 
يضذذعون أنفسذذهم يف مرتبذذة العلمذذا  املفتذذني  ويتبعذذون كذذ  انعذذق  وينقلبذذون 
من النقيض إى ضد  أنصاهم بتههي  أنفسهم من الغرور واهلو   ومذن 

بذة النصذوح قبذ  أن أيتذيهم الولوغ يف أعراض املسذلمني  وأدعذوهم إى التو 
 زمن ال ينفع فيه الندم.

 
 اخلالصة 

إن وجذذود قيذذادة حكيمذذة مؤهلذذة هذذ  اخلطذذوة األوى واألساسذذية يف طريذذق 
 التغير.

 ليس صاياا  أنه ال جهاد إال حتت راية أمر ممكفن. 
أي مجاعذذة تذذلعم أنذذذها قذذادرة علذذ  اسذذتيعا  مجيذذع اجلماعذذات والطاقذذات  

 دت الن جعة وقالت قوال  زورا .اإلسالمية فقد أبع
لذذذيس يف السذذذاحة اإلسذذذالمية مجاعذذذة تسذذذتاق أن تلغذذذ  دور غرهذذذا ألن   

التغيذذر حيتذذا  إى علمذذا  يف  الشذذريعة  والسياسذذة  والةبيذذة  واالقتصذذاد  
 وشؤون العسكرية واجلهاد  وغر ذلك  وك  ميسر ملا خلق له.

  اجلهاد خيانة.ال جيوز ألحد الدعاة القول  إن االهتمام بغر 
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فه  نتعلم مجيعا  أن احلذوار اجلذاد هذو السذبي  إى توحيذد الطاقذات  وسذد 
الثغذذذذرات؟ وهذذذذ  حنذذذذن مجيعذذذذا  قذذذذادرون علذذذذ  تنايذذذذة وسذذذذائ  االسذذذذتفلاز 

 واالستعدا  واهلدم؟ 
 ( 34حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 

 االسذتطاعة
2 - 4 
 215س  واملنسوخ يف آات اجلهاد النا
 

هذذ  صذذذايح أن سذذذورة التوبذذذة نسذذذخت كذذ  آيذذذة سذذذبقتها وورد فيهذذذا ذكذذذر 
اجلهاد بغر صورته النهائية الي وردت يف هه  السورة؛ أو ذكر اإلعذراض 
والصذذا علذذ  أذ  املشذذركني  ومذذن اجلذذدير ابلذذهكر أن عذذدد هذذه  اآلات 

 املنسوخة يبلغ مائة وأربع عشرة آية؟!.
                                                

جذة بعد مجع مادة هها البا  وكتابة مسودته األوى  اطلعذت علذ  رسذالة جامعيذة تقذدم بذذها مؤلفهذا لنيذ  در  - 215
.. وبعذذذد املناقشذذذة قذذذررت  -فذذذرع العقيذذذدة  -التخصذذذ  األخذذذرة "الذذذدكتورا " مذذذن جامعذذذة أم القذذذر  مبكذذذة املكرمذذذة  

اللجنذذة املسذذؤولة مذذنح الباحذذ  درجذذة الذذدكتورا  بتقذذدير ممتذذاز مذذع التوصذذية بطبذذع الرسذذالة.. مث صذذدر هذذها الباذذ  
اجلهذذاد يف نشذذر الذذدعوة اإلسذذالمية والذذرد علذذ  النفذذيس فيمذذا بعذذد عذذن إحذذد  دور النشذذر يف كتذذا  بعنذذوان   "أمهيذذة 

 الطوائف الضالة فيها" ملؤلفه  د. عل  بن نفيع العلياين.
بعذد االنتهذا  مذذن قذرا ة الكتذا  قذذرا ة متأنيذة محذذدت هللا أن النتذائج الذي انتهيذذت إليهذا مماثلذة للنتذذائج الذي انتهذذ     

أمتكن من احلصول عليها  هلها وغذر  فقذد اعتاتذه مذن أهذم إليها املؤلف  ومن مث فقد وجدت أنه عاد إى مصادر مل 
 مراجع حبث  هها. وأحلت إليه كثرا .
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ايح أن النسذذذ  املقصذذذود يف آات اجلهذذذاد يعذذذي إزالذذذة احلكذذذم  وهذذذ  صذذذ
حبيذ  ال جيذذوز امتثالذذه أبذدا   كمذذا يعذذي أنذه ال جيذذوز بعذذد نذلول سذذورة التوبذذة 

 االعتهار عن اجلهاد بضعف املسلمني وقلة عددهم؟!.
 

 مراح  اجلهاد
 

سورة التوبة ه  آخر مرحلة مذن مراحذ  اجلهذاد  والبذد لبيذان الناسذ  مذن 
خ من استعراض املراح  كلها ألن ك  مرحلة تتص  ابألخر   ومن املنسو 

جهة أخر  فه  يف  موعهذا متثلنمذو اجلماعذة املسذلمة ومسرتذذها املباركذة 
 منه أامها األوى وإى أن كت  هللا هلا النصر والتمكني.

املرحلذذذذة األوى   مرحلذذذذة الكذذذذف عذذذذن أذ  املشذذذذركني واإلعذذذذراض عذذذذنهم 
قول ابذن القذيم  "وأرسذله بيذا أيهذا املذدثر مث أمذر  أن والصا عل  أذاهم  ي

ينهر عشرته األقربني  مث أنهر قومذه  مث أنذهر مذن حذوهلم مذن العذر    مث 
أنذذهر العذذر  قاطبذذة  مث أنذذهر العذذاملني  فأقذذام بضذذع عشذذرة سذذنة بعذذد نبوتذذه 

 .216ينهر ابلدعوة بغر قتال وال جلية  ويؤمر ابلكف والصا والصفح"
قتذال يف هذه  املرحلذة أشذارت إليذه اآليذة القرآنيذة  أمل تذر إى والنه  عذن ال

الذذهين قيذذ  هلذذم كفذذذوا أيذذديكم وأقيمذذوا الصذذالة وآتذذذوا اللكذذاة فلمذذا كتذذذ  
عليهم القتذال إذا فريذق مذنهم خيشذون النذاس كخشذية هللا أو أشذد خشذية  

                                                
 .3/158زاد املعاد  حتقيق األران و،  شعي  وعبد القادر  - 216

This file was downloaded from QuranicThought.com



 566 

وقذذالوا ربفنذذا مل كتبذذت علينذذا القتذذال لذذوال أخرتنذذا إى أجذذ  قريذذ  قذذ  متذذاع 
 [.77يا قلي  واآلخرة خر ملن اتق  وال تظلمون فتيال  ]النسا   الدن

قذال ابذذن كثذذر عنذذد تفسذذر قولذذه تعذاى  قذذ  للذذهين آمنذذوا يغفذذروا للذذهين ال 
[  أي يصفاوا عنهم وحيملوا األذ  مذنهم  14يرجون أام هللا ]اجلاثية  

  وهها كان يف ابتذدا  اإلسذالم أمذروا أن يصذاوا علذ  أذ  املشذركني وأهذ
الكتا  ليكون ذلذك لتذأليف قلوبذذهم  مث ملذا صذاوا علذ  العنذاد شذرع هللا 

 .217للمؤمنني اجِلالد  واجلهاد هكها ر وي عن ابن عباس وقتادة"
وللمفسرين أقوال يف حكمة الكف عن القتال يف هه  املرحلذة. قذال ابذن  
كثر  "ومل يكن احلذال إذ ذاك مناسذبا  ألسذبا  كثذرة  منهذا  قلذة عذددهم 

لنسذذبة إى كثذذرة عذذدد عذذدوهم  ومنهذذا كونذذذهم كذذانوا يف بلذذدهم وهذذو بلذذد اب
 .218حرام وأشرف بقاع األرض  فلم يكن األمر ابلقتال فيه ابتدا  الئقا "

وقذذال سذذيد قطذذ   "رمبذذا كذذان ذلذذك ألن الفذذةة املكيذذة كانذذت فذذةة تربيذذة 
وإعذذداد يف بيلذذذة معينذذة لقذذذوم معينذذني وسذذذط ظذذروف معينذذذة  ومذذن أهذذذداف 

ة واإلعداد يف مث  هه  البيلة ابلهات  تربية نفس الفرد العذريب علذ  الةبي
الصا عل  ما ال يصا عليه عادة من الضذيم يقذع علذ  شخصذه أو علذ  
من يلذوذون بذه  لذيخل  مذن شخصذه  ويتجذرد مذن ذاتذه   وال تعذود ذاتذه 
وال مذن يلذوذون بذه حمذور احليذاة يف نظذر   ودافذع احلركذة يف حياتذه  وتربيتذذه  

ك علذذ  ضذذبط أعصذذابه فذذال ينذذدفع ألول مذذؤثر كمذذا هذذ  طبيعتذذه  وال كذذهل
يهتا  ألول مهيج  ليتم االعتدال يف طبيعته وحركته وتربيته عل  أن يتبذع 

                                                
 .7/251القاهرة   -تفسر ابن كثر  دار الشع   - 217

 .2/315القاهرة   -تفسر ابن كثر  دار الشع   - 218
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 تمعذذذا  منظمذذذا  لذذذه قيذذذادة يرجذذذع إليهذذذا يف  كذذذ  أمذذذر مذذذن أمذذذور حياتذذذه  وال 
 يتصرف إال وفق ما أتمر  مهما يكن خمالفا  ملألوفه وعادته  وقذد كذان هذها
هذذذو حجذذذر األسذذذاس يف إعذذذداد شخصذذذية العذذذريب إلنشذذذا  اجملتمذذذع املسذذذلم 

 .219اخلاضع لقيادة موجهة"
املرحلة الثانية  إابحة القتال من غر فذرض. ومذن األدلذة علذ  ذلذك قولذه 
تعذذاى  إن هللا يذذدافع عذذن الذذهين آمنذذوا إن هللا ال حيذذ  كذذ  خذذوان كفذذور  

لذذ  نصذذرهم لقذذدير   الذذذهين أذن للذذهين يقذذاتلون أبنذذذهم ظلمذذوا وإنف هللا ع
أخرجوا من دارهم بغر حق إال أن يقولوا ربنذا هللا  ولذوال دفذع هللا النذاس 
بعضهم ببعض هلذدمت صذوامع وبيذع وصذلوات ومسذاجد يذهكر فيهذا اسذم 

 - 38هللا كثذذذرا  ولينصذذذرن هللا مذذذذن ينصذذذر  إن هللا لقذذذذوي عليذذذل ]احلذذذذج  
40.] 

ية   "قال علمذا ان   كذان رسذول قال ابن العريب يف تعليق له عل  هه  اآل
هللا صل  هللا عليه  وسلم قبذ  بيعذة العقبذة مل يذؤذن لذه يف احلذر   ومل حتذ  
لذذه الذذدما ؛ إمنذذا يذذؤمر ابلذذدعا  إى هللا والصذذا علذذ  األذ  والصذذفح عذذن 
اجلاهذ  مذدة عشذرة أعذوام؛ إلقامذة حجذة هللا تعذاى علذيهم   ووفذا  بوعذد  

  وما كنا معهبني حىت نبع  رسوال . فاسذتمر الهي امنت به بفضله يف قوله
النذذذذاس يف الطغيذذذذان ومذذذذا اسذذذذتدلوا بواضذذذذح الاهذذذذان  وكانذذذذت قذذذذريش قذذذذد 
اضذذطهدت مذذن اتبعذذه مذذن قومذذه مذذن املهذذاجرين حذذىت فتنذذوهم عذذن ديذذنهم 
ونفذوهم عذذن بالدهذذم؛ فمذذنهم مذذن فذذّر إى أرض احلبشذذة  ومذذنهم مذذن خذذر  

                                                
أان  من كالم لسذيد قطذ  رمحذه هللا حتذدث فيذه عذن حكمذة الكذف عذن القتذال يف هذه   املرحلذة. هها ما اجتل  - 219

 .715 - 2/713يف ظالل القرآن  
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ا عتذذذت قذذذريش علذذذ  هللا إى املدينذذذة  ومذذذنهم مذذذن صذذذا علذذذ  األذ . فلمذذذ
تعاى  وردوا أمر  وكذهبوا نبيذه عليذه السذالم  وعذهبوا مذن آمذن بذه ووحذد  
وعبذذذد   وصذذذّد  نبيذذذه عليذذذه السذذذالم واعتصذذذم بدينذذذه  أذن هللا لرسذذذوله يف 
القتال واالمتناع واالنتصار ممن ظلمهم  وأنلل  أذن للهين يقاتلون أبنذهم 

 .220األمور" -إى قوله  -ظلموا 
الثالثذذذة  فذذذرض القتذذذال علذذذ  املسذذذلمني ملذذذن يقذذذاتلهم فقذذذط. قذذذال املرحلذذذة 

تعذذاى .. فذذنن اعتللذذوكم فلذذم يقذذاتلوكم وألقذذوا إلذذيكم السذذلم فمذذا جعذذ  هللا 
لكم علذيهم سذبيال . سذتجدون آخذرين يريذدون أن أيمنذوكم وأيمنذوا قذومهم  
كلمذذا ردوا إى الفتنذذة أركسذذوا فيهذذا  فذذنن مل يعتللذذوكم ويلقذذوا إلذذيكم السذذلم 

فوا أيديهم فخهوهم واقتلوهم حي  ثقفتموهم  وأولذلكم جعلنذا لكذم ويك
 [.91 - 90عليهم سلطاان  مبينا  ]النسا   

يقذذذول ابذذذذن تيميذذذة عذذذذن هذذذذه  املرحلذذذة  ".. ومل يذذذذؤمروا بقتذذذال مذذذذن طلذذذذ  
مساملتهم  ب  قال  فذنن تولذوا فخذهوهم واقتلذوهم حيذ  وجذدمتوهم  وال 

هين يصذذلون إى قذذوم بيذذنكم وبيذذنهم تتخذذهوا مذذنهم وليذذا  وال نصذذرا   إال الذذ
ميثا   أو جآ وكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم  ولذو 
شذذا  هللا لسذذلطهم علذذيكم فلقذذاتلوكم فذذنن اعتللذذوكم فلذذم يقذذاتلوكم وألقذذوا 

[. 90- 89إلذذيكم السذذلم  فمذذا جعذذ  هللا لكذذم علذذيهم سذذبيال  ]النسذذا  
تالذذه  وإن كانذذت اهلدنذذة عقذذدا  وكذذهلك مذذن هادنذذذهم مل يكونذذوا مذذأمورين بق

 .221جائلا  غر الزم"
                                                

 .12/69تفسر القرطيب   - 220

 .1/73  واجلوا  الصايح ملن بدل دين املسيح البن تيمية  143أمهية اجلهاد  مصدر سابق      - 221
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ويقذذول ابذذن القذذيم  "مث أمذذر  أن يقاتذذ  مذذن قاتلذذه  ويكذذف عمذذن اعتللذذه ومل 
 .222يقاتله"

املرحلة الرابعة  قتال مجيع املشركني حىت يكون الذدين كلذه هلل  يقذول ابذن 
القذذيم  "وملذذا نللذذت )سذذورة بذذرا ة(.. أمذذر  فيهذذا أن يقاتذذ  عذذدو  مذذن أهذذ  

لكتذذا  حذذىت يعطذذوا اجلليذذة   أو يذذدخلوا يف اإلسذذالم   وأمذذر  فيهذذا وهذذاد ا
الكفذذذار واملنذذذافقني والغلظذذذة علذذذيهم  فجاهذذذد الكفذذذار ابلسذذذيف والسذذذنان  

 واملنافقني ابحلجة واللسان.
 .223وأمر  ابلاا ة من عهود الكفار  ونبه عهودهم إليهم"

العذام التاسذع   وهه  املرحلة  بدأت بعد انقضا  أربعذة أشذهر مذن بعذد حذج
من اهلجرة ومن بعد انقضا  العهود املؤقتة  وتويف الرسول صل  هللا عليذه 

 224وسلم والعم  عل  هه  املرحلة األخرة  وعليها اسذتقر حكذم اجلهذاد
ومن أدلتها قوله تعاى  فنذا انسل  األشهر احلرم فذاقتلوا املشذركني حيذ  

صذذذد فذذذنن  بذذذوا  وجذذذدمتوهم وخذذذهوهم واحصذذذروهم  واقعذذذدوا هلذذذم كذذذ  مر 
وأقذذاموا الصذذالة وآتذذوا اللكذذاة فخلذذوا سذذبيلهم إن هللا غفذذور رحذذيم ]التوبذذة  

[  وقولذذذذه تعذذذذاى  قذذذذاتلوا الذذذذهين ال يؤمنذذذذون ابهلل وال ابليذذذذوم اآلخذذذذر وال 5
حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الهين أوتذوا الكتذا  

 [.29بة  حىت يعطوا اجللية عن يد وهم صاغرون ]التو 

                                                
 .3/159زاد املعاد   - 222

 .144  وأمهية اجلهاد     3/159املعاد  زاد  - 223

 .144  وأمهية اجلهاد     3/159زاد املعاد   - 224

This file was downloaded from QuranicThought.com



 570 

وهكها فقد صار أهذ  األرض ثالثذة أقسذام  مسذلم مذؤمن  ومسذامل آمذن  
 .225وخائف حمار 

وهذذه  املراحذذ  قذذد ذكرهذذا علمذذا  اإلسذذالم يف مؤلفاتذذذهم مذذن كذذ  مذذهه . 
يقذذول السرخسذذ   "وقذذد كذذان رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم مذذأمورا  يف 

اى  فاصذذذذفح االبتذذذذدا  ابلصذذذذفح واإلعذذذذراض عذذذذن املشذذذذركني. قذذذذال هللا تعذذذذ
الصفح اجلميذ   وقذال تعذاى  وأعذرض عذن املشذركني  مث أمذر ابلذدعا  إى 
الذذذذدين ابلذذذذوعظ واجملادلذذذذة ابألحسذذذذن فقذذذذال تعذذذذاى  ادع إى سذذذذبي  ربذذذذك 
ابحلكمة واملوعظذة احلسذنة وجذادهلم ابلذي هذ  أحسذن. مث أمذر ابلقتذال إذا  

ظلمذذوا ؛ أي كانذت البدايذة مذذنهم فقذال تعذذاى  أذن للذهين يقذذاتلون أبنذذهم 
أذن هلم يف الدفع  وقال تعاى  فنن قذاتلوكم فذاقتلوهم  وقذال تعذاى  وإن 
جناذذوا للسذذلم فذذاجنح هلذذا مث أمذذر ابلبدايذذة ابلقتذذال فقذذال تعذذاى  وقذذاتلوهم 

 حىت ال تكون فتنة  وقال تعاى  فاقتلوا املشركني حي  وجدمتوهم.
النذذذاس حذذذىت  وقذذذال رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  "أمذذذرت أن أقاتذذذ 

يقولذذوا ال إلذذه إال هللا فذذنذا قالوهذذا فقذذد عصذذموا مذذي دمذذا هم وأمذذواهلم إال 
حبقها وحسابذهم عل  هللا  فاستقر األمر عل  فرضية اجلهاد مذع املشذركني 

 .226وهو فرض قائم إى قيام الساعة"
 

 فوائد 
                                                

 .144  وأمهية اجلهاد     3/159زاد املعاد   - 225

  والسرخسذذذ  مذذذن كبذذذار علمذذذا  10/2عذذذن املبسذذذو،   145و  144أمهيذذذة اجلهذذذاد  مصذذذدر سذذذابق      - 226
 د أقوال علما  بقية املهاه .هذ  وذكر صاح  أمهية اجلها 483احلنفية  تويف 
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هذذه  املراحذذ  الذذي سذذلكتها اجلماعذذة اإلسذذالمية يف عهذذد  الفائذذدة األوى 

ل هللا صل  هللا عليه وسلم مل تكن خاضعة الجتهاد هها أو ذاك  ب  رسو 
ومل تكذذذن خاضذذذعة حذذذىت الجتهذذذاد رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم وهذذذو 
رسذذول هللا!   وهلذذها فقذذد قذذال ملذذن قذذال لذذه مذذن أصذذاابه كنذذا يف عذذل وحنذذن 
مشذذذذركون فلمذذذذا آمنذذذذا صذذذذران أذلذذذذة  "إين أمذذذذرت ابلعفذذذذو فذذذذال تقذذذذاتلوا.." 

دما اسذتأذنه أهذ  يثذر  ليلذة العقبذة أن مييلذوا علذ  أهذ    وعن227احلدي 
. إن 228مىن فيقتلوهم  أجابذهم صل  هللا عليه وسلم  "إين مل أ مذر بذذهها"

األمذذر كلذذه بيذذد هللا سذذباانه وتعذذاى  وهذذو الذذهي أنذذلل قذذرآان  يتلذذ  يف كذذ  
 مرحلة من هه  املراح .

لم كانذذت تعمذذ  فاجلماعذذة املسذذلمة بقيذذادة رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذ
وسذذذذذعها ال تذذذذذدخر منذذذذذه شذذذذذيلا   وعنذذذذذدما كانذذذذذت تذذذذذنهض بكافذذذذذة األعبذذذذذا  
والواجبذذذات املطلوبذذذة منهذذذا يف املرحلذذذة الذذذي حتياهذذذا  أيتيهذذذا األمذذذر الذذذرابين 
ابنتقاهلذذا إى مرحلذذة جديذذدة هلذذا متطلبذذات جديذذدة  لكنهذذا مذذن جهذذة أخذذر  

 تتص  ابملرحلة الي قبلها اتصاال  ال تنفصم عرا .
ت اجلماعة األوى يف رحلتهذا الدعويذة املباركذة سذرا  بشذرا  طبيعيذا  لقد سار 

موفقذذا   أمرهذذا هللا جذذ  وعذذال ابلصذذا علذذ  األذ  فصذذات صذذاا  مجذذيال   
وأمرهذذا ابهلجذذرة فهذذذاجرت  وأمرهذذا ابجلهذذاد فجاهذذذدت  وعنذذدما علذذذم هللا 
صد  أصاا  حممذد صذل  هللا عليذه وعلذ  آلذه وصذابه وسذلم  وحسذن 

                                                
 .136انظر خترجيه يف كتا  أمهية اجلهاد      6/3روا  النسائ    - 227

 [.3/48وسند  صايح ]عن زاد املعاد  2/93  والطيالس  462 - 3/460أخرجه أمحد  - 228
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  هلم النصر والتمكني والعل والسؤدد  وذلك فض  هللا يؤتيذه نوااهم كت
 من يشا .

إن هللا ج  وعذال مل يكلذف هذه  اجلماعذة ابجلهذاد وهذ  ال تذلال يف مرحلذة 
البنذذذا  والتكذذذوين  كمذذذا أنذذذه مل يكلفهذذذم ابالنتقذذذال مذذذن املرحلذذذة األوى إى 

نيذة ألن ذلذك  الرابعة دفعة واحذدة   أو ابلعذودة مذن املرحلذة الثالثذة إى الثا
كله غر ممكن  وألن ك  يوم ب  وك  دقيقذة حمسذو  حسابذذها يف مسذرة 
هذذذه  اجلماعذذذة  وحاشذذذا هلل أن يكلفهذذذم مبذذذا ال يسذذذتطيعون  أو أن يذذذدعهم  

 يسرون يف متاهات من الضياع والتشرد.
السابقون األولون من أصاا  رسذول هللا صذل  هللا عليذه  الفائدة الثانية 

ون أن هلذذذذه  الذذذذدعوة تبعاتذذذذذها اجلسذذذذام ومسؤولياتذذذذذها وسذذذذلم  كذذذذانوا يعلمذذذذ
العظام  ومل تفذاجلهم االبذتال ات واحملذن عنذدما بذدأت يف وقذت مبكذر مذن 
حياتذذذذهم الدعويذذذة. أجذذذ  لقذذذد ابذذذتالهم هللا جذذذ  وعذذذال أبنفسذذذهم وأمذذذواهلم 

 وأهليهم وأوطانذهم وأصدقائهم فصاوا  واحتسبوا ذلك عند هللا تعاى.
كذذانوا يذذدركون جيذذدا  أن هذذه  الذذدعوة اجلديذذدة تذذذهدد  أمذذا املشذذركون فقذذد  

كياانتذذذذهم وتقاليذذذدهم الذذذي ورثوهذذذا عذذذن آابئهذذذم وأجذذذدادهم.. وأنذذذذهم وإن 
تنازلوا عن أشيا  كثرة فلن يتنازلوا عذن نظذامهم الطبقذ    ولذن يقبلذوا أن 
تكذذذون مكذذذانتهم مثذذذذ  مكانذذذة عبيذذذذدهم أو أن يكذذذون العبيذذذذد أفضذذذ  مذذذذن 

 السادة.
يذذذرون أنذذذه البذذذد مذذذن القتذذذال وبذذذهل املهذذذج واألرواح  قذذذال كذذذان الطرفذذذان 

األوس واخللر  لرسول هللا صل  هللا عليه وسلم يوم العقبة  ا رسذول هللا 
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عذذذذالم نبايعذذذذذك؟ قذذذذذال  "تبذذذذذايعوين علذذذذذ  السذذذذذمع والطاعذذذذذة  يف النشذذذذذا، 
والكس   وعل  النفقة يف العسر واليسر  وعل  األمر ابملعذروف  والنهذ  

أن تقولذذذوا يف هللا ال أتخذذذهكم لومذذذة الئذذذم  وعلذذذ  أن عذذذن املنكذذذر  وعلذذذ  
تنصروين إذا قدمت عليكم  ومتنعذوين ممذا متنعذون منذه أنفسذكم وأزواجكذم 

  فأخه بيد  أسعد بذن زرارة  وهذو 229وأبنا كم ولكم اجلنة". فقمنا نبايعه
أصذذذغر السذذذبعني  فقذذذال  رويذذذدا  ا أهذذذ  يثذذذر   إان مل نضذذذر  إليذذذه أكبذذذاد 

نعلذذم أنذذه رسذذول هللا  وإن إخراجذذه اليذذوم مفارقذذة العذذر    املطذذ ِّ إال وحنذذن
كافذذة  وقتذذ   خيذذذاركم  وأن تعضذذكم السذذيوف  فنّمذذذا أنذذتم تصذذاون علذذذ  
ذلذذك  فخذذهو   وأجذذركم علذذ  هللا  وإمذذا أنذذتم ختذذافون مذذن أنفسذذكم خيفذذة 
فهرو   فهو أعهر  لكم عند هللا  فقالوا  ا أسعد أِمطح عنا يدك  فوهللا ال 

يعذذذة  وال نسذذذتقيلها  فقمنذذذا إليذذذه رجذذذال  رجذذذال   فأخذذذه علينذذذا نذذذهر  هذذذه  الب
 .230وشر،  يعطينا بهلك اجلنة

إننا نعلم اليوم وغدا  أنه البذد أن نبتلذ  مبختلذف أنذواع االبذتال ات عنذدما 
نصذذذدع ابحلذذذق  فنذذذأمر ابملعذذذروف  وننهذذذ  عذذذن املنكذذذر.. ونعلذذذم أيضذذذا  أن 

   وممذذا ال خيفذذ  األهذذداف العظيمذذة البذذد وأن تقابلهذذا تضذذايات جسذذيمة
علذذذ  الذذذهين  يتذذذابعون واقذذذع ومشذذذكالت الذذذدعوة أن الطغذذذاة املعاصذذذرين 

 ميلكون وسائ  شريرة مل تكن مهيأة لطغاة العصور السالفة.

                                                
 القائ  هو جابر بن عبد هللا. - 229

 – 2/624  وصذذذااه احلذذذاكم  9/90   والبيهقذذذ  يف السذذذنن 321 - 3/322أخرجذذذه أمحذذذد يف املسذذذند  - 230
  ووافقذذه الذذذههيب  وقذذذال ابذذن كثذذذر  هذذذها إسذذذناد جيذذد علذذذ  شذذذر، مسذذذلم  وحسذذن إسذذذناد  احلذذذافظ يف الفذذذتح 625
 [.3/46]عن زاد املعاد   17/177
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وإذا كان الواج  الشرع  حيتم علينذا التأسذ  ابجلماعذة األوى منذه نذلول 
  هللا قوله تعذاى  اقذرأ وحذىت نذلول سذورة التوبذة مث التاذا  رسذول هللا صذل

عليه وسلم ابلرفيق األعل   فنن مما نستخلصذه مذن هذها التأسذ  أنذه البذد 
مذذن اجلهذذاد يف سذذبي  هللا  وأنذذه ال جيذذوز أن نذذدع لعذذدوان الوقذذت املناسذذ  

 الجتثاث شأفتنا  وهالك بيضتنا.
وممذذا ال ينقضذذ  منذذه العجذذ  أن جنذذد صذذفا  مذذن النذذاس يتذذهرعون بفقذذدان 

البذذتال ات  يف الوقذذت الذذهي يركبذذون فيذذه  االسذذتطاعة هذذرواب  مذذن اجلهذذاد وا
كذذ  مركذذ  معلذذوم عنذذد املنصذذفني أنذذه ال يوصذذ  إى اهلذذدف املنشذذود عنذذد 
الذذدعاة واجلماعذذات  وأقذذر  مثذذال علذذ  ذلذذك وضذذع بيضذذهم كلذذه يف سذذلة 

 الدميقراطية.
ويف املقاب  جند صنفا  آخر من النذاس عمذد إى ي أعنذا  نصذو  اجلهذاد 

هم ش   يف حياتذه.. هذؤال  مغذامرون  واجلهذاد لتخدم بدعته الي جعلها أ
عندهم مغامرة يقوم بذها بضعة أفراد منهم  واألشد عجبا  أن هها الصنف 
من الناس ال يتعظون مذن جتاربذذهم الفاشذلة  وال يلقذون ابال  للنصذائح الذي 

 تسد  إليهم.
إن الذذدعاة  واجلماعذذات اإلسذذالمية علذذ  خمتلذذف أصذذنافها مطالبذذة ابلتذذلام  

 دي النبوي يف مراح  اجلهاد  وجتن  األهوا  واحلي  والشهوات.اهل
 

 أقوال العلما 
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بعذذد احلذذدي  عذذن مراحذذ  اجلهذذاد نعذذود إى السذذؤال  هذذ  نسذذخت سذذورة  
 !.التوبة آات الكف والصا عل  أذ  املشركني؟

اختلذذف العلمذذا   وتشذذعبت أقذذواهلم يف اب  النسذذ    وسذذوف نكتفذذ  هنذذا 
يذذذة السذذيف ونسذذخها ملذذذا سذذبقها مذذن آات حذذذىت ال ببيذذان مذذواقفهم مذذن آ

 نستطرد يف إاثرة قضاا ال عالقة هلا مبوضوع حبثنا.
 

 العلما  املتأخرون 
اللركش   قسذم النسذ  إى ثالثذة أضذر   وقذال يف قسذمه الثالذ    - 1

لقا  هللا وحنو  مذن  231"ما أمر به لسب  مث يلول السب ؛ فالهين يرجون
وف والنهذذ  واجلهذذاد وحنوهذذا  مث نسذذخه إجيذذا  عذذدم إجيذذا  األمذذر ابملعذذر 

ذلذك. وهذها لذذيس بنسذ  يف احلقيقذذة وإمنذا هذذو ن ذسح  ؛ كمذذا قذال تعذذاى  أو 
ننسذذذلها فاملنسذذذأ هذذذو األمذذذر ابلقتذذذال  إى أن يقذذذو  املسذذذلمون  ويف حذذذال 

 الضعف يكون احلكم وجو  الصا عل  األذ .
ن يف اآلات اآلمرة وبذهها التاقيق تبني ضعف ما هلج به كثر من املفسري

ابلتخفيف أنذها منسوخة آبية السيف وليست كذهلك بذ  هذ  مذن املنسذأ  
مبعىن أن ك  أمر ورد جي  امتثالذه يف وقذت مذا لعلذة توجذ  ذلذك احلكذم  

                                                
إشذذارة إى قولذذذه تعذذاى  قذذذ  للذذذهين آمنذذوا يغفذذذروا للذذذهين ال يرجذذون أام هللا ليجذذذلي قومذذذا  مبذذا كذذذانوا يكسذذذبون  - 231
 [.14اثية  ]اجل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 576 

مث ينتقذذ  ابنتقذذال تلذذك العلذذة إى حكذذم آخذذر  ولذذيس بنسذذ   إمنذذا النسذذ  
 .232اإلزالة حىت ال جيوز امتثاله أبدا "

 
قال السيوط  يف أقسام النس  من اإلتقان ما نصه  "ما السيوط    - 2

أمذذذر بذذذه لسذذذب  مث يذذذلول السذذذب  كذذذاألمر حذذذني الضذذذعف والقلذذذة والصذذذا  
والصذفح مث نسذذ  إبجيذذا  القتذذال   وهذذها يف احلقيقذذة لذذيس نسذذخا  بذذ  هذذو 
من قسم املنسأ  كمذا قذال تعذاى أو ننسذأها فاملنسذأ هذو األمذر ابلقتذال إى 

ويف حال الضعف يكون احلكذم وجذو  الصذا علذ  أن يقو  املسلمون  
األذ   مث استمر السيوط  يف ترديد كالم اللركش  نفسه دون أن ينسذبه 

 .233إليه"
ويف تعقيذذ  للشذذي  رشذذيد رضذذا علذذ  آيذذة السذذيف قذذال  "ويكثذذر يف كذذالم 
الذذذهين كثذذذروا اآلات املنسذذذوخة أن آيذذذة كذذذها وآيذذذة كذذذها مذذذن آات العفذذذو 

ركني واجلذذاهلني واملسذذاملة وحسذذن املعاملذذذة والصذذفح واإلعذذراض عذذن املشذذ
منسوخة آبية السيف. والصذوا  أن مذا ذكذرو  مذن هذها القبيذ  لذيس مذن 

. مث استدل عل  صاة ما ذه  إليذه بقذول 234النس  األصوي يف ش  "
 السيوط  آنف الهكر وغر  من العلما .

 

                                                
هذذ(  مطبعذة عيسذ  البذايب  794 - 745الاهان يف علوم القذرآن  بذدر الذدين حممذد بذن عبذد هللا اللركشذ  ) - 232

 .2/42احلليب وشركا   

 (.911 - 849) 3/66االتقان للسيوط    - 233

 .10/166تفسر املنار  رشيد رضا   - 234

This file was downloaded from QuranicThought.com



 577 

ثذذة اللرقذذاين  قسذذم العلمذذا  يف مذذوقفهم مذذن الناسذذ  واملنسذذوخ إى ثال - 3
أصناف  مقصر ومقتصد وغال   وقال عذن الصذنف الثالذ    هذم الذهين 
تليذذدوا  فذذأدخلوا يف النسذذ  مذذا لذذيس منذذه  بنذذا  علذذ  شذذبه سذذاقطة  وعذذّد 
مذذنهم  أبذذو جعفذذر الناذذاس يف كتابذذه ]الناسذذ  واملنسذذوخ[  وهبذذة هللا بذذن 
سالمة  وأبو عبد هللا بذن حممذد بذن حذلم  وقذال يف رد  علذيهم  ونسذتطيع 

 أسبا  هها الغلط إى أمور ،سة  أن نرد
"أوهلذا  ظذنهم أن مذا شذرع لسذذب  مث زال سذببه  مذن املنسذوخ  وعلذ  هذذها 
عذذدوا اآلات الذذي وردت يف احلذذ  علذذ  الصذذا وحتمذذ  أذ  الكفذذار أام 
ضذذذذعف املسذذذذلمني وقلذذذذتهم منسذذذذوخة آبات القتذذذذال  مذذذذع أنذذذذذها ليسذذذذت 

أسذذبا    فذذاهلل  منسذذوخة  بذذ  هذذ  مذذن اآلات الذذي دارت أحكامهذذا علذذ 
أمذذر املسذذلمني ابلصذذا وعذذدم القتذذال يف أام ضذذعفهم وقلذذة عذذددهم  لعلذذة 
الضذذذعف والقلذذذة مث أمذذذرهم ابجلهذذذاد يف أام قوتذذذذهم وكثرتذذذذهم  لعلذذذة القذذذوة 
والكثرة. وأنت خبر أبن احلكم يدور مع علته وجودا  وعذدما   وأن انتفذا  

و  التامذذذ  عنذذذذد احلكذذذم النتفذذذا  علتذذذذه ال يعذذذد نسذذذذخا   بذذذدلي  أن وجذذذذ
الضعف والقلة ال يلال قائما  إى اليذوم  وأن وجذو  اجلهذاد والذدفاع عنذد 

 .235القوة والكثرة ال يلال قائما  كهلك إى اليوم"
 
سيد قط   سا  األستاذ سيد قول ابن القذيم يف مراحذ  اجلهذاد مث  - 4

 قال معقبا  

                                                
 .2/197ظيم اللرقاين  دار الكتا  العريب  مناه  العرفان يف علوم القرآن  للشي  حممد عبد الع - 235
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مذ  بذذها يف "إن تلك األحكام املرحلية ليسذت منسذوخة حبيذ  ال جيذوز الع
أي ظرف من ظروف األمة املسلمة بعذد نذلول األحكذام األخذرة يف سذورة 
التوبة. ذلك أن احلركة والواقع الذهي تواجهذه يف شذىت الظذروف واألمكنذة 

أي األحكام هذو  -عن طريق االجتهاد املطلق  -واألزمنة ه  الي حتدد 
 مكذان أنس  لدخه به يف ظرف من الظذروف  يف زمذان مذن األزمنذة.  يف

من األمكنة! مع عدم نسيان األحكام األخرة الي جيذ  أن يصذار إليهذا   
مذذذذىت أصذذذذبات األمذذذذة املسذذذذلمة يف احلذذذذال الذذذذي ميكنهذذذذا مذذذذن تنفيذذذذه هذذذذه  
األحكذذام؛ كمذذا كذذان حاهلذذا عنذذد نذذلول سذذورة التوبذذة  ومذذا بعذذد ذلذذك أام 
الفتوحات اإلسذالمية الذي قامذت علذ  أسذاس مذن هذه  األحكذام األخذرة 

 .236نهائية. سوا  يف معاملة املشركني أو أه  الكتا "ال
 وقال يف موضع آخر 

"إن هذذذه  النصذذذو  الذذذي يلتجلذذذون إليهذذذا نصذذذو  مرحليذذذة تواجذذذه واقعذذذا  
معينا . وهها الواقذع املعذني قذد يتكذرر وقوعذه يف حيذاة األمذة املسذلمة. ويف 

مثذذ  هذذه  احلالذذة تطبذذق هذذه  النصذذو  املرحليذذة ألن واقعهذذا يقذذرر أنذذذها يف 
تلذذك املرحلذذة الذذي واجهتهذذا تلذذك النصذذو  بتلذذك األحكذذام. ولكذذن هنذذا 
لذذيس معنذذا  أن هذذه  هذذ  غايذذة املذذىن؛ وأن هذذه  هذذ  نذذذهاية خطذذوات هذذها 
الذذذدين.. إمنذذذا معنذذذا  أن علذذذ  األمذذذة املسذذذلمة أن متضذذذ  قذذذدما  يف حتسذذذني 
ظرفها؛ ويف إزالة العوائذق مذن طريقهذا؛ حذىت تذتمكن يف النهايذة مذن تطبيذق 

                                                
 .1580يف ظالل القرآن      - 236
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كذذام النهائيذذة الذذواردة يف سذذورة التوبذذة  والذذي كانذذت تواجذذه واقعذذا  غذذر األح
 الواقع الهي واجهته النصو  املرحلية.

وميض  سيد قط  يف هجومه عل  الهين حيذاولون أن جيذدوا يف النصذو  
 املرحلية مهراب  من اجلهاد يف معنا  الشام  

األحكذام؛ فهذم  "فنذا كان املسلمون اليوم ال ميلكون بذواقعهم حتقيذق هذه 
وال يكلذذف هللا نفسذذا  إال  -غذذر مكلفذذني بتاقيقهذذا  -اللاظذذة ومؤقتذذا   -

وهلذم يف األحكذذام املرحليذة سذذعة يتذدرجون معهذذا حذىت ينتهذذوا إى  -وسذعها 
تنفيه هه  األحكام األخرة عندما يكونون يف احلال الي يستطيعون معها 

لنهائيذة لتوافذق أحكذام تنفيهها.. ولكن عليهم أال يلووا أعنا  النصذو  ا
النصذذذو  املرحليذذذة. وعلذذذيهم أال حيملذذذوا ضذذذعفهم احلاضذذذر علذذذ  ديذذذن هللا 
القذوي املتذذني. وعلذيهم أن يتقذذوا هللا يف مسذ  هذذها الذدين وإصذذابته ابهلذذلال 
حبجة أنه دين السلم والسالم! إنه دين السلم والسالم فعال   ولكن علذ  

  وإدخذال البشذرية  كافذة يف أساس إنقاذ البشرية كلهذا مذن عبذادة غذر هللا
 .237السلم كافة"

تعليذذق  انتبذذه سذذيد قطذذ  إى معاجلذذة مشذذكلة مل تكذذن معروفذذة يف العصذذور 
السابقة كما ه  معروفة يف هها العصذر  وذلذك أن املتذأثرين ابملستشذرقني 
اجتلأوا مرحلة من مراح  اجلهذاد ففصذلوها عمذا قبلهذا وبعذدها  مث زعمذوا 

م  الشرع  من اجلهاد  ومن األدلة الشرعية الي أنذها ه  املوقف اإلسال
يذذذارون بذذذذها صذذذاة مذذذوقفهم قولذذذه تعذذذاى  قذذذاتلوا الذذذهين يقذذذاتلونكم   وال 

                                                
   وأمهية اجلهاد.222 - 217  وفقه الدعوة اختيار أمحد حسن    1582يف ظالل القرآن      - 237

This file was downloaded from QuranicThought.com



 580 

تعتدوا إن هللا ال حي  املعتدين  وقوله تعاى  فذنن اعتللذوكم فلذم يقذاتلوكم 
[.   90وألقذذوا إلذذيكم السذذلم فمذذا جعذذ  هللا لكذذم علذذيهم سذذبيال  ]النسذذا   

ورا  االسذذتدالل بذذذهاتني اآليتذذني وغرمهذذا علذذ  أن اجلهذذاد يف وخيرجذذون مذذن 
.. مث يسذذذودون -أي جهذذذاد الطلذذذ   -اإلسذذذالم دفذذذاع  ولذذذيس هجوميذذذا  

صفاات ال حصر هلا ليثبتذوا أبن اإلسذالم ديذن السذالم  ويسذتدلون علذ  
ذلذذذك بقولذذذه تعذذذاى  وإن جناذذذوا للسذذذلم فذذذاجنح هلذذذا وتوكذذذ  علذذذ  هللا  مث 

نذذدما يسذذتدلون بقولذذه تعذذاى  ال ينهذذاكم هللا عذذن يتقذذدمون خطذذوة أخذذر  ع
الذهين مل يقذاتلوكم يف الذدين ومل خيرجذوكم مذن داركذم أن تذاوهم وتقسذذطوا 
إلذذذيهم علذذذ  إقامذذذة عالقذذذات ود وصذذذداقة وحمبذذذة مذذذع اليهذذذود والنصذذذار  
والعلمذذذذانيني.. وأخذذذذرا  يسذذذذفرون عذذذذن مقاصذذذذدهم اخلبيثذذذذة وذلذذذذك عنذذذذدما 

أهذذذ  اإلميذذذان وال يصذذذح إطذذذال  القذذذول يقولذذذون   اليهذذذود والنصذذذار  مذذذن 
بكفذذرهم  كمذذا أنذذه ال يصذذح وخاصذذة يف هذذها العصذذر فذذرض اجلليذذة علذذيهم 

 ألنذهم مواطنون مثلنا.
ويشذذر سذذيد رمحذذه هللا يف هذذامش الظذذالل إى مدرسذذة الشذذي  حممذذد عبذذد  
الي تدعو إى تضذخيم العقذ  علذ  حسذا  النقذ   وهذه  املدرسذة كانذت 

 هها العصر. متث  بداية االحنراف يف
غر أن سذيد وهذو يتصذد  للذهين حيذاولون تشذويه مفهذوم اجلهذاد ال يفوتذه 
التأكيذذد علذذ  أن املسذذلمني اليذذوم ضذذعاف وهلذذم يف أحكذذام اجلهذذاد املرحليذذة 

 سعة يتدرجون فيها حس  منو قوتذهم وإمكاانتذهم.
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 علما  السلف 
كذم املرحلذة قال د. عل  بن نفيع العلياين  "ولكون سذورة بذرا ة املقذررة حل

األخرة من مراح  اجلهاد ه  آخر السور نلوال  اعتا علمذا  السذلف أن 
املرحلذذة األخذذرة للجهذذاد انسذذخة لبقيذذة املراحذذ   قذذال ابذذن العذذريب   ]قولذذه 
تعاى فنذا انسذل  األشذهر احلذرم.. اآليذة انسذخة ملائذة وأربذع عشذرة آيذة[. 

بذذذن أنذذذس   والقذذذول ابلنسذذذ  مذذذروي عذذذن الضذذذااك بذذذن مذذذلاحم  والربيذذذع
و اهد  وأبو العالية  واحلسني بن الفض   وابذن زيذد  وموسذ  بذن عقبذة  

 وابن عباس  واحلسن  وعكرمة  وقتادة  وابن اجلوزي  وعطا .
وكذذذهلك قذذذال ابلنسذذذ   ابذذذن تيميذذذة  والشذذذوكاين  والقذذذرطيب   ومجذذذع مذذذن 
العلمذا  يف شذىت العصذور اإلسذالمية  يقذول صذديق حسذن خذان ]ومذذا ورد 

تهم أو يف تذذذذذركهم إذا تركذذذذذوا املقاتلذذذذذة فذذذذذهلك منسذذذذذوخ ابتفذذذذذا  يف مذذذذذوادع
 .238املسلمني["

وهاهنا ياز أمامنا سؤال مهم ال ينبغ  لنا إمهاله   هذ  هنذاك تعذارض بذني 
ما قاله اللركشذ  ومذن حنذا حنذو  مذن املتذأخرين  وبذني قذول علمذا  السذلف 

 ابلنس ؟!.
 ول جييبنا عل  هها السؤال مؤلف كتا  أمهية اجلهاد فيق

"واحلقيقة أن اللركش  رمحه هللا صاد  يف قولذه  إن مراحذ  يعمذ  بذذها يف 
الظروف املشابذهة للظروف الذي شذرعت فيهذا خمطذ   يف تضذعيفه ألقذوال 

                                                
  ومذذن املراجذذع الذذي اعتمذذد عليهذذا  أحكذذام القذذرآن البذذن 149 - 148أمهيذذة اجلهذذاد  مصذذدر سذذابق      - 238

بن كثر  والبغذوي  وفذتح القذدير للشذوكاين  والقذرطيب  واجلصذا   وزاد املسذر  واالحتجذا  ابلقذدر البذن العريب  وا
 تيمية  والروضة الندية.
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السذذلف القذذائلني ابلنسذذ  ألن السذذلف ال يقصذذدون ابلنسذذ  املعذذىن الذذهي 
معذىن  هو يقصد  ]وهو اإلزالة حىت ال جيوز امتثاله أبذدا [  وإمنذا يقصذدون

أعذذذذم وأمشذذذذ  مذذذذن ذلذذذذك  فذذذذنن النسذذذذ  عنذذذذدهم يشذذذذم  التقييذذذذد والبيذذذذان 
والتخصي  وحنو ذلك  فليس لللركش  أن حياكم السلف إى اصذطالح 
املتأخرين وهه  غفلة منه رمحه هللا عن قصد السذلف ابلنسذ   يقذول ابذن 

 تيمية عن مفهوم النس  عند السلف 
آبيذذذذة أخذذذذر  تفسذذذذرها  ].. ومل يكذذذذن السذذذذلف يقبلذذذذون معارضذذذذة اآليذذذذة إال

وتنسذذذخها أو بسذذذنة الرسذذذول صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم تفسذذذرها  فذذذنن سذذذنة 
رسول هللا صل  هللا عليه وسلم تبني القرآن وتذدل عليذه وتعذا عنذه وكذانوا 
يسذمون مذا عذارض اآليذذة انسذخا  هلذا  فالنسذ  عنذذدهم  اسذم عذام لكذ  مذذا 

 يذرد بذذها  وإن  يرفع داللذة اآليذة علذ  معذىن ابطذ  وإن كذان ذلذك املعذىن مل
كان ال يدل عليه ظاهر اآلية ب  قذد ال يفهذم منهذا  وقذد فهمذه منهذا قذوم 
فيسمون مذا رفذع ذلذك اإليهذام واإلفهذام نسذخا   وهذه  التسذمية ال تؤخذه 

 عن ك  واحد منهم.
وأص  ذلك من إلقا  الشذيطان مث حيكذم هللا آاتذه فمذا ألقذا  الشذيطان يف 

معذىن مل يذدل عليذه مسذ  هذؤال  مذا يرفذع  األذهان من ظن داللة اآلية علذ 
ذلك الظن نسذخا  كمذا مسذوا قولذه تعذاى  فذاتقوا هللا مذا اسذتطعتم . انسذخا  
لقوله  وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفو  حياسبكم به هللا فيغفر ملن يشا  

 .239ويعه  من يشا  . وأمثال ذلك مما ليس هها موضع بسطه[

                                                
 .13/29 موع الفتاو    - 239
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كشذذذ  وعلمذذذا  السذذذلف هذذذو يف مسذذذم  .. واحلقيقذذذة أن اخلذذذالف بذذذني اللر 
النس  ال يف العم  مبراح  اجلهاد  وإال فالسلف ال يكلفون املستضذعف 
مذذن املسذذلمني الذذهي حالذذه مشابذذذهة حلذذال الرسذذول يف مكذذة ابلقتذذال  وإمنذذا 
الواج  عليه أن جيتهد لك  يص  إى حذال قذوة جياهذد فيهذا الكفذار ألن 

عليذه وسذلم هذ  متذام الذدين الذي  احلال الي تويف عليها الرسذول صذل  هللا
جيذذذذذذ  علذذذذذذ  املسذذذذذذلمني بذذذذذذهل قصذذذذذذار  اجلهذذذذذذاد لتاقيقهذذذذذذا يف الواقذذذذذذع 

 .240البشري"اهذ
إذن  لقد اتفق علما  السلف والعلما  املتأخرون عل  أن سذورة التوبذة مل 
تلغ أحكام اآلات الي سبقتها حبي  ال جيوز العم  بذذها يف أي حالذة مذن 

ة اإلسذذذالمية.. ومتفقذذذون أيضذذذا  أن اخلذذذذائف احلذذذاالت الذذذي متذذذر بذذذذها األمذذذ
الضعيف غر مطلو  منه اجلهاد  لكنه جي  أن يعم  من أجذ  اسذةداد 

 قوته وعلته.
أقذذذذذذوال    -إن شذذذذذذا  هللا  -هذذذذذذها ويف احللقذذذذذذة القادمذذذذذذة سذذذذذذوف نعذذذذذذرض 

املخذذالفني  مث نناقشذذها ونبذذني عوارهذذا وخمالفتهذذا لددلذذة الشذذرعية وألقذذوال  
 كبار أئمة اإلسالم.

 ( 35و كيان جديد )احللقة حن
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 االسذتطاعة

                                                
 .151أمهية اجلهاد      - 240
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3 – 4 
 حممد سرور زين العابدين

 
 قول املخالفني يف اخلرو 

 
أتكيذد نسذ  سذورة التوبذة ملراحذذ  اجلهذاد الذي سذبقت نلوهلذا اب  البذذد أن 

املبذذذدلني  يلذذذج املخذذذالفون منذذذه إى تقريذذذرهم وجذذذو  اخلذذذرو  علذذذ  احلكذذذام
لشريعة هللا  وهلها فقد وقع اختياري عل  قول لصذاح  كتذا  "الفريضذة 
الغائبة"  وذلك ألن أقذواهلم األخذر  ال ختتلذف عمذا وقذع عليذه اختيذاري  

 وألن حممد عبد السالم فر  ميث  املوقف الوسط بني مجاعات اجلهاد 
ن قذالوا  إن استدل حممد عبد السالم فر  رمحه هللا أبقوال املفسرين الهي

آية السيف نسخت كذ  عهذد بذني النذيب صذل  هللا عليذه وسذلم وبذني أحذد 
مذذن املشذذركني  وكذذ  عقذذد وكذذ  مذذدة   مث قذذال معقبذذا  علذذ  مذذا عرضذذه مذذن 
أقذوال  "وال أعلذذم أحذذدا  خذذالف القذول ابملنسذذوخ سذذو  السذذيوط  قذذال يف  
كتا  اإلتقذان  ]األمذر حذني الضذعف والقلذة ابلصذا والصذفح   مث نسذ  

جيا  القتال  وهها يف احلقيقة ليس نسخا   ب  هو من قسم املنسأ كمذا إب
قال تعاى  أو ننسأها. فاملنسأ هو األمر ابلقتال إى أن يقذو  املسذلمون  
ويف حذذذال الضذذذذعف يكذذذون احلكذذذذم وجذذذذو  الصذذذا علذذذذ  األذ   وبذذذذذهها 
يضذذعف مذذا هلذذج بذذه كثذذرون مذذن أن اآليذذة يف ذلذذك منسذذوخة آبيذذة السذذيف  

 ك ب  ه  من املنسأ  وقال مك  وليس كهل
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ذكذذر مجاعذذة أن مذذا ورد مذذن اخلطذذا  مشذذعرا  ابلتوقيذذت والغايذذة مثذذ  قولذذه 
تعذذذاى  فذذذاعفوا واصذذذفاوا حذذذىت أييت هللا أبمذذذر . حمكذذذم غذذذر منسذذذوخ ألنذذذه 

 مؤج  أبج .[ انته  كالم السيوط .
 وأضاف )عبد السالم فر ( قائال  

السذذابقة ممذذذا ال يذذدع  ذذذاال    "وابلذذرغم مذذن خمالفذذذة السذذيوط  لكذذذ  األقذذوال
للشك أبن الصذوا  هذو األخذه ابلقذول األول  فباإلضذافة إى ذلذك فننذه 
قذذذد أخطذذذأ مذذذن فهذذذم أن القذذذول بعذذذدم نسذذذ  آات العفذذذو والصذذذفح يعذذذي 
فريضذذذي اجلهذذذاد واألمذذذر ابملعذذذروف والنهذذذ  عذذذن املنكذذذر  وإسذذذقا، فذذذرض 

مذذاض إى يذذوم  اجلهذذاد  فرسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم يقذذول  )اجلهذذاد
القيامة(  ويقول األستاذ عبد الوها  خالف يف كتابه علم أصول الفقذه  
فذذذنن كونذذذه ماضذذذيا  إى يذذذوم القيامذذذة يذذذدل علذذذ  أنذذذه اب  مذذذا بقيذذذت الذذذدنيا  
وتعطيذذ  اجلهذذاد حبجذذة النسذذأ لذذيس إيقافذذا  للغذذلو فقذذط ولكنذذه إيقذذاف لنيذذة 

  )مذن مل يغذل أو الغلو أيضا   وخطورة ذلك يف قوله صذل  هللا عليذه وسذلم
. روا  مسذلم عذن أيب هريذرة.  241حتدثه نفسه ابلغلو مذات ميتذة جاهليذة( 

واألمر املتفق عليه أن املسلمني ك  جياهدوا البد هلم من قوة ولكن كيف 
تتاقق هه  القوة وأنت معط  لفرض اجلهاد  وهللا سباانه وتعاى يقول  

انبعذذذاثهم فثذذذبطهم..  ولذذذو أرادوا اخلذذذرو  ألعذذذدوا لذذذه عذذذدة ولكذذذن كذذذر  هللا
[. فكونك ال تريد اخلرو  يتلذو  تذرك للعذدة  فاملسذلم الذهي 46]التوبة  

 أوقف فرض اجلهاد كيف له أن أيخه أبسبا  القوة؟.
                                                

غذذل   ومل الذذهي يف صذذايح مسذذلم  عذذن أيب هريذذرة قذذال  قذذال رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  مذذن مذذات ومل ي - 241
 [.14/56حيدث به نفسه مات عل  شعبة من نفا . ]شرح صايح مسلم  للنووي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 586 

وحتت عنوان  مواقف املسلمني يف القتال يقول   "جيوال املسلمني عل  
العذدد والعذدة  وكذانوا يواجهذون جيوشذا  أضذعافهم   242مر العصور قليلذ 

حيذذذذتج الذذذذبعض أبن تلذذذذك خصوصذذذذية للرسذذذذول صذذذذل  هللا عليذذذذه وسذذذذلم و 
وصاابته الكرام. والرد عل  ذلك هو أن وعد هللا ابلنصذر دائذم مادامذت 
السذذماوات واألرض  ومذذن املمكذذن أن تطلذذع علذذ  مذذا حذذدث مذذع ظهذذر 

وجيشه عشذرون  -داان سنج   -الدين اببر الهي واجه امللك اهلندوك  
هلندوك  مائتا ألذف  وانتصذر القائذد املسذلم بعذد ألفا  فقط  وجيش امللك ا

 توبته عن شر  اخلمر.. وغر  كثرون.
وهنذاك مذن يذدع  أننذا نعذيش يف  تمذع مكذ   تهذدا  يف ذلذك كذ  حيصذذ  
علذذ  رخصذذة بذذةك اجلهذذاد يف سذذبي  هللا  فذذنن مذذن يضذذع نفسذذه يف  تمذذع 

ن أيكذ  مك  لك  يةك فريضة اجلهاد فعليه أن يةك الصوم والصالة  وأ
الذذراب ألن الذذراب مل حيذذرم إال يف املدينذذة.. والصذذوا  هذذو أن مكذذة هذذ  فذذةة 
نشذذذأة الذذذدعوة  ويقذذذول هللا سذذذباانه وتعذذذاى  اليذذذوم أكملذذذت لكذذذم ديذذذنكم 

[  وهذذه  3وأمتمذت علذذيكم نعمذذي ورضذيت لكذذم اإلسذذالم دينذا  ]املائذذدة  
ال  اآلات قد نسخت ك  هه  األفكار النمطية حبجة أننا مكيون  فنان

نبذذدأ كمذذا بذذدأ النذذيب صذذل  هللا عليذذه وسذذلم  ولكذذن أنخذذه مبذذا انتهذذ  إليذذه 
 الشرع".

مث ينتهذذذذ  رمحذذذذه هللا إى إقذذذذرار القاعذذذذدة التاليذذذذة   ".. وابلنسذذذذبة لدقطذذذذار 
اإلسذذالمية فذذنن العذذدو يقذذيم يف دارهذذم.. بذذ  أصذذبح العذذدو ميتلذذك زمذذام 

                                                
 كها وردت  والصايح  قليلة العدد.  - 242

This file was downloaded from QuranicThought.com



 587 

سذلمني ومذن هنذذا األمذور وذلذك العذدو هذم احلكذام الذذهين انتلعذوا قيذادة امل
فجهذذذادهم فذذذرض عذذذذني"   ومذذذن أجذذذذ  إقذذذرار هذذذه  القاعذذذذدة ألذذذف كتابذذذذه 
)الفريضة الغائبة(  وقد نقلنا عنه من قب  قولذه   إن البذد  ابلقضذا  علذ  
االسذذذتعمار يف بذذذالدان عمذذذ  غذذذر  ذذذٍد وغذذذر مفيذذذد ومذذذا هذذذو إال مضذذذيعة 
للوقذذذذت   ويذذذذر  أن ميذذذذدان اجلهذذذذاد األول هذذذذو اقذذذذتالع تلذذذذك القيذذذذادات 
الكافرة واستبداهلا ابلنظذام اإلسذالم  الكامذ  ومذن هنذا تكذون االنطالقذة" 

243 . 
 

 رد عل  بعض أخطائه 
ليس صاياا  قوله  "وال أعلم أحذدا  خذالف القذول ابملنسذوخ سذو   - 1

السيوط    وقد رأينا فيما مض  أن اللركش  الذهي عذاال قبذ  السذيوط  
أن من العلما  الذهين قذالوا بذه حبواي مائة عام قال بذهها القول  كما رأينا 

 بعد السيوط   اللرقاين  ورشيد رضا  وسيد قط .
ومن جهة أخر  فنن خالف اللركش  وأضرابه مع علما  السذلف هذو يف 

 . 244مسم  النس  ال يف العم  مبراح  اجلهاد
خلط الكات  قوله بقول األسذتاذ عبذد الوهذا  خذالف  فذاألخر مل  - 2

راحذذ  اجلهذذاد وأقذذوال العلمذذا  يف ذلذذك  وإمنذذا يتعذذرض ملعذذىن النسذذ  وال مل
سذذا  حذذذدي  رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذه وسذذذلم  "اجلهذذذاد مذذذاض إى يذذذوم 

                                                
 اجلهاد الفريضة الغائبة  حممد عبد السالم فر   من إصدارات احلركة اإلسالمية يف مصر. - 243

أقذوال علمذا  األمذة  وبيذان األدلذة الذي سبق الكالم عل  هه  املسألة  وسوف نعذود إليهذا مذن خذالل عذرض  - 244
 يستدلون بذها.
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القيامذذة"  مث عقذذ  عليذذه بقولذذه  ]فذذنن كونذذه ماضذذيا  إى يذذوم القيامذذة يذذدل 
عل  أنه اب  ما بقيذت الذدنيا[ مذع أتكيذد  علذ  أن هذها الذن  النبذوي ال 

عليه بني ا لعلما  الهين عرضنا أقواهلم    وهها ال خالف245يقب  النس 
فيما مض  من هها البا   وليس بينهم من ير  إسقا، فريضي اجلهاد 
واألمذذر ابملعذذروف والنهذذذ  عذذن املنكذذذر كمذذا ادعذذ  مؤلذذذف كتذذا  )اجلهذذذاد 
الفريضة الغائبة( غفر هللا له  وكان من األوى فص  كالمه عذن كذالم عبذد 

 الوها  خالف.
ف بقصة ظهر الدين اببر الهين قات  امللك اهلندوك  استشهد املؤل - 3

)داان سذنج ( وانتصذر عليذذه مذع أن جذذيش اببذر كذان عذذدد أفذراد  عشذذرين 
ألفا  وعدد جيش امللك اهلندوك  كان مائي ألفا .. وليذت املؤلذف ذكذر لنذا 
املصذذدر الذذهي اعتمذذد عليذذه لنعذذود إليذذه  ونناقشذذه يف صذذاة إسذذقا، هذذها 

 احلدث عل  الواقع.
ها وقد تيسر ي بعد الباذ  االطذالع علذ  حبذ  قذيم يف كتذا  حاضذر ه

العذذامل اإلسذذالم  كتبذذذه األمذذر شذذكي  أرسذذذالن وأمسذذا   "  ريذذ  املمالذذذك 
اإلسذذذالمية اهلنديذذذة"  وسذذذأنق  فيمذذذا يلذذذ  خالصذذذة مذذذا ورد فيذذذه عذذذن هذذذه  

 احلر  
"اختلف السلطان إبراهيم الثاين صذاح  دهلذ  مذع عمذه فاسذتعان األخذر 

أن يشن الغارة عل   -أي لبابر  -  وبذهها تسىن له -اببر  -كاب    أبمر
ألذذف مقاتذذ  لكذذنهم مجيعذذا  مذذن  13( وذذيش ال يتجذذاوز 1525البنجذذا  )

                                                
 .227علم أصول الفقه  عبد الوها  خالف  دار القلم  الكويت      - 245
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املنجهين يف احلرو  ذوي البصائر يف القتذال. وقذد جذّر اببذر معذه املذدافع 
ألذف الي مل تكن معروفة يوملٍه يف اهلند  فنهد إليه السلطان إبراهيم مبائذة 

نيسذان  21مقات  وألذف فيذ   ودارت رحذ  احلذر  يف سذه  ابنيبذات يف 
فأقذذام اببذذر يف وجذذذه  932رجذذذ  سذذنة  8أو نذذذهار اجلمعذذة   1526عذذام 

الفيلذة حذواجل مذن العجذالت املسلسذلة بينهذا املذدافع  حبيذ  أبطذ  عمذ  
األفيال  ومن اجلهة األخر  كذان عنذد  رمذاة ابملذدافع يتقنذون الرمذ  علذ  

ثمذذذانيني يف القذذذرن السذذذادس عشذذذر. فألقذذذت قذذذهائفهم الرعذذذ  يف منذذذط الع
ألفذذا  مذذن جنذذود   25قلذذو  اهلنذذود فهلذذك إبذذراهيم يف الواقعذذة وهلذذك معذذه 

وتشذتت البذذاق . ودخذ  اببذذر دهلذذ  ظذافرا  ونذذودي بذذه ملذك ملذذوك اهلنذذد يف 
جذذامع دهلذذ  األعظذذم  وسذذار ولذذد  مهذذايون فاحتذذ  آغذذرا العاصذذمة الثانيذذة 

 ر.وغرها من احلواض
فقامت قيامة اهلند هلذه  الواقعذة وأخذه راجذوات اهلنذدوس يتذأهبون للقتذال 
بذذدعوة سذذانغا ملذذك تشذذيتور.. وحشذذد معذذه زعمذذا  املنذذاطق  وانضذذم إلذذيهم 
حممود اللذوردي أخذو السذلطان املقتذول فبلغذت جيذوال احللفذا  مائذة ألذف 
مقاتذذ  مذذن أفذذرس خيالذذة الشذذر   والتقذذ  اجلمعذذان يف سذذه  كانفاهذذا علذذ  

بة من آغرا  فانتهت املعركة بدبرة اهلنود  وكانت الكلمة للمدفع كمذا مقر 
يف املعركذذة السذذابقة.. وهكذذها بقذذ  اببذذر ،سذذة أعذذوام جيالذذد وجياهذذد حذذىت 
دوخ اهلنذذد وأسذذس فيهذذا السذذلطنة املغوليذذة الذذي اسذذتمرت قذذرنني يف اهلنذذد 

 246وكان هلا  ري  طوي  عريض". اهذ
                                                

  هذها والذهي ذكرتذه مذوجل مذا كتبذه 297 – 296حاضر العامل اإلسالم   اجمللذد الثذاين  اجلذل  الرابذع      - 246
 املؤلف.
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دين اببر مذع امللذك اهلندوسذ  )داان ومن خالل عرض واقعة قتال ظهر ال
سذذنج ( نعلذذم اخذذتالف احلذذالني  حذذال اببذذر وحذذال اجلماعذذات اإلسذذالمية 
سذذوا  الذذي كذذان يعنيهذذا حممذذد عبذذد السذذالم فذذر  أو غرهذذا مذذن اجلماعذذات 
الذذي ال تذذلال تعمذذ  يف السذذاحة العربيذذة بعذذد إعذذدام األخ رمحذذه هللا  وذلذذك 

 لدسبا  اآلتية 
تيمورلنذذك الشذذهر  كمذذا أنذذه مذذن جهذذة األم ينتسذذ   اببذذر أحذذد أحفذذاد -أ 

إى سذاللة جغتذذاي اجلنكيليذة  وينتسذذ  أيضذا  إى جنكيذذل فذاتح الذذدنيا مذذن 
جهذة األ   وكذذ  منسذو  يف املغذذول أو الذذةك إى جنكيذل أو تيمذذور يذذر   
لنفسذذه حقذذا  شذذرعيا  يف امللذذك  فكذذان اببذذر مذذن ورثذذة ذلذذك احلذذق الشذذرع  

 واجملد األثي .
اببذذر أمذذرا  علذذ  كابذذ  وقنذذدهار  وقذذد جتمذذع حولذذه "فلذذام مذذن  كذذان  -  

األفغان الهين أحلذ  شذ   عنذدهم القتذال والنذذلال"  وعنذدما اسذتنجد بذه 
اسذتطاع  اببذر أن جيذيش جيشذا   -صذاح  دهلذ   -عم السلطان إبذراهيم 

 ألف مقات  من أمهر املقاتلني. 13مقدار  
كان اببر قذد أصذبح ملذك   عندما قاتله )داان سنج ( ملك اهلندوس -  

ملذذذوك اهلنذذذد   ومذذذن جهذذذة أخذذذر  فقذذذد كذذذان ميلذذذك أسذذذلاة متطذذذورة وغذذذر 
معروفة يف اهلند  وهلذها فقذد قذال راوي الواقعذة  "وكانذت الكلمذة للمذدفع  

 كما يف املعركة السابقة".
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ومذذع ذكذذر هذذه  األسذذبا  الذذي كانذذت مذذن أهذذم عوامذذ  حتقيذذق هذذها  -د 
حسن قيادة اببر   ودماثة أخالقه  وشدة االنتصار البد من التأكيد عل  

 . 247أبسه  وشغفه ابلعلم واألد 
وقصذذار  القذذول  نعذذم لقذذد كذذان املسذذلمون يف حروبذذذهم ينذذازلون أضذذعاف 
عذذددهم مذذن املشذذركني  ولعذذ  واقعذذة ظهذذر الذذدين اببذذر أحذذد األمثلذذة علذذ  
ذلذذذذك.. وكذذذذانوا رغذذذذم تفذذذذاوت العذذذذدد حيققذذذذون انتصذذذذارات كاسذذذذاة علذذذذ  

ه  املسذألة حمكومذة بضذوابط شذرعية سذنتادث عنهذا يف عدوهم  ولكن ه
 الصفاات القليلة القادمة.

من االسذتعجال الذهي ال مذار لذه أن يستشذهد املؤلذف يف رد  علذ   - 4
خمالفيذذه بقولذذه تعذذاى  ولذذو أرادوا اخلذذرو  ألعذذدوا لذذه عذذدة  ولكذذن كذذر  هللا 

هذه  اآليذة  انبعاثهم فثبطهم وقيذ  اقعذدوا مذع القاعذدين ]التوبذة   [  ألن
نللذذت يف املنذذافقني أمثذذال  عبذذد هللا بذذن أيب بذذن سذذلول   واجلذذدُّ بذذن قذذيس  
وغرمهذذذذا  ونفذذذذا  هذذذذؤال  اعتقذذذذادي ولذذذذيس عمليذذذذا    وهلذذذذها فقذذذذد كذذذذر  هللا 
خذذذروجهم مذذذع جذذذيش الصذذذاابة ألنذذذذهم لذذذو خرجذذذوا ملشذذذوا ابلنميمذذذة بذذذني 

 هلذذم اجملاهذذدين  وسذذيكون خذذروجهم ضذذررا  وهذذدما  وختريبذذا   ولذذن يكتذذ  هللا
 وألمثاهلم أجر اجملاهدين.

من منطلق حسن ظي ابألخ رمحه هللا أقول  ال أظن أنه كان يرم  علما  
األمذذة ودعاتذذذها ومجاعاتذذذها ابلنفذذا   وبشذذك  أخذذ   ال أعتقذذد أنذذه كذذان 
يتذذذذذهم  اللركشذذذذ   والسذذذذيوط   واللرقذذذذاين  ورشذذذذيد رضذذذذا  وسذذذذيد قطذذذذ  

                                                
 .297 – 296ثاين  اجلل  الرابع     حاضر العامل اإلسالم   اجمللد ال - 247
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  وألن القذذوم  -أسذذلفت كمذذا   -ابلنفذذا   وذلذذك ألنذذي أحسذذن الظذذن بذذه 
حيبون سيد قط  رمحذه هللا  بذ  ال أعتقذد أن املؤلذف قذد توسذع يف دراسذة 
هذه   املسذذألة  ألنذه قذذد قذال بكذذ  وضذوح أبن السذذيوط  وحذد  قذذد انفذذرد 

 بذهها القول  وليس األمر كما قال  ولكنه االستعجال!!.
حذذذذ  الذذذذهين قذذذذالوا  إن النسذذذذ  يف هذذذذها املوضذذذذع ال يعذذذذي إلغذذذذا  مرا - 5

اجلهاد  عندهم أسبا  مهمة  وأدلة ليس فيها أدىن ري  أو غموض  ومل 
يقذ  أحذد مذنهم  "إننذذا نعذيش يف  تمذع مكذ   تهذذدا  يف ذلذك كذ  حيصذذ  
علذذ  رخصذذة بذذةك اجلهذذاد يف سذذبي  هللا" كمذذا ادعذذ  املؤلذذف غفذذر هللا لذذه  
ة وجُّ  الهي قالو   متر ابملسلمني حاالت من الضعف واهلوان تشبه احلال

الذذذي كذذذان عليهذذذا املسذذذلمون يف املرحلذذذة األوى مذذذن مراحذذذ  الذذذدعوة  وهللا 
سذذباانه وتعذذاى ال يكلذذف نفسذذا  إال وسذذعها  وهذذها ممذذا سذذيأيت تفصذذيله إن 

 شا  هللا.
فكيف يللمهم املؤلف مبا مل يللموا به أنفسذهم  وذلذك يف قولذه  "فذنن مذن 

أن يذذذةك  يضذذذع نفسذذذه يف  تمذذذع مكذذذ  لكذذذ  يذذذةك فريضذذذة اجلهذذذاد فعليذذذه
 الصوم والصالة  وأن أيك  الراب ألن الراب مل حيرم إال يف املدينة"؟!.

مما ال شك فيه أن هللا سباانه وتعاى قذد أم دينذه   وأن رسذول هللا صذل  
هللا عليذذذه وسذذذلم قذذذد تركنذذذا علذذذ  احملجذذذة الذذذي ال يليذذذغ عنهذذذا إال هالذذذك  

 و العواطف.وليست هه  األمور خاضعة الفةاضات متليها األهوا  أ
أمذذا إذا كذذذان املؤلذذف رمحذذذه هللا يقصذذذد مذذن حديثذذذه عذذن املذذذرحلتني  املكيذذذة 

 واملدنية طائفة أخر   فقوله مبهم وإجياز  خم .
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 املخالفون منه النشأة وحىت احملنة

ما ه  إمكاانت وقدرات هه  اجلماعات الي يتاذدث ابمسهذا حممذد عبذد 
قادة التيار اجلهادي.. وه  وغر  من كّتا  و  -رمحه هللا  -السالم فر  

 . 248يعتا خروجهم شرعيا ؟! 
البد ي للجوا  عل  هها السؤال من تلخي  ما كنت قذد كتبتذه عذنهم  

 مع إضافة ما يقتضيه احلال ومراعاة اإلجياز قدر االستطاعة 
يضع اللبنات األوى لتأسيس هه  اجلماعة  موعة مذن شذبا  اجلامعذات 

ولكنهم يفتقدون احلد األدىن  مذن العلذوم  من أصاا  العواطف املتقدة 
الشذذذذرعية ومذذذذن اخلذذذذاة واملذذذذراس. هذذذذؤال  الشذذذذبا  مذذذذن خذذذذالل أنشذذذذطتهم 
الدعويذذة يصذذدمهم دعذذم إدارة اجلامعذذة لذذدعاة الفسذذاد واللندقذذة  وحربذذذها 
لذدعاة اخلذذر واإلصذذالح  وقذذد يرفعذذون مظلمذذتهم للذذوزارة والذذوزير فيليذذدهم 

 ته للدين واملتدينني.ذلك قناعة بفساد الرأس وشدة عداو 
يبدأ مؤسسذو هذه  اجلماعذة بنشذر أفكذارهم علذ  مراحذ   فاملرحلذة األوى 
عاديذذة الشذذ   فيهذذا سذذو  الدراسذذات اإلسذذالمية والتطبيقذذات السذذلوكية  
وتشذذذذجيع الذذذذةدد علذذذذ  املسذذذذاجد  والتاذذذذهير مذذذذن رفقذذذذا  السذذذذو   ومذذذذن 

و  يطملنذذذون إليذذذه ويعتقذذذدون أنذذذه سذذذوف يسذذذتجي  إلذذذيهم يفاحتونذذذه بوجذذذ
                                                

ال يفوتنذذا هنذذا أتكيذذد احلقيقذذة التاليذذة الذذي طاملذذا تعرضذذنا هلذذا  إن تطذذرف الطغذذاة يف بذذالدان  وممارسذذة أشذذد أنذذواع  - 248
اإلرها  ضذد صذفوة شذبا  األمذة الصذاحلني املصذلاني  هذو الذهي يلجذئ هذؤال  الشذبا  إى ركذو  هذها املركذ .. 

ادة اجليش الةك  الهين يطبقون علمانيتهم تطبيقذا  ينذاقض مفذاهيم العلمانيذة  ومذن ذلذك  وأقر  مثال عل  ذلك قي
إلغذذا  معظذذم املذذدارس الشذذرعية  ومنذذع احلجذذا  الشذذرع  يف املذذدارس واجلامعذذات وسذذائر مؤسسذذات الدولذذة  واهليمنذذة 

 املطلقة عل  شؤون املساجد  وغر ذلك كثر.
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العمذذ  علذذ  تغيذذر هذذها الواقذذع  وال طريذذق إى هذذها التغيذذر سذذو  طريذذق 
 اجلهاد.

ويف هه  املرحلة يسأل األنصار واألتبذاع عذن موقذف العلمذا  واجلماعذات 
!   وهذذذها السذذذؤال يقذذذود إى أسذذذللة البذذذد مذذذن التغيذذذر عذذذن طريذذذق القذذذوة؟

ألدلذذذة لإلجابذذذة عليهذذذا مذذذن الصذذذراحة  كمذذذا أنذذذه البذذذد مذذذن إقنذذذاع األتبذذذاع اب
والااهذذني السذذيما وأن معظذذم هذذؤال  الشذذبا  ال تنقصذذهم القذذوة يف عذذرض 

 أفكارهم ويف الدفاع عنها.. وك  هها يقود إى النتائج التالية 
 العلما   علما  سلطة ال خيالفون أوليا  أمورهم يف ك  ما أيمرونذهم به.

 اجلماعات اإلسالمية ضلت الطريق  وميعت العم  اإلسذالم    وجعلذت
 من الوسائ  غاات.

أمذذا النظذذام فهنذذاك اسذذتعداد نفسذذ  كبذذر عنذذد االتبذذاع لقبذذول مذذا يقذذال عنذذه 
ألنذهم يرون أبعينهم دعم إدارة اجلامعة للفساد واللندقة  كما أنذذهم يذرون 
ويسمعون أمثلذة كثذرة  علذ  ذلذك خذار  نطذا  اجلامعذة.. وإذن ال فائذدة 

 التغيذذر إال طريذذق اجلهذذاد  مرجذذوة مذذن العلمذذا  واجلماعذذات  وال طريذذق إى
السيما وأن قتال الطواغيت فرض عني عل  ك  مسلم  وغذرهم مسذتهة 

 وغر مبال بذهه  الفريضة.
معظذذم العلمذذا  واجلماعذذات يقذذابلون شذذدة هذذؤال  الشذذبا  بشذذدة مماثلذذة  
ومن هؤال  مذن يتخذه مذن اهلجذوم علذ  هذؤال  الشذبا  وسذيلة السةضذا  

ها أبنذهم ليسذوا دعذاة إرهذا  وتطذرف.. ويذؤدي السلطة احلاكمة  وإلقناع
تبادل االتذهامات بذني الطذرفني إى انقطذاع أواصذر احلذوار.. وهذو )احلذوار( 
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الوسذذيلة الراقيذذة لذذرأ  الصذذدع  ووضذذع احللذذول الشذذرعية املناسذذبة للقضذذاا 
املعاصذذرة الذذي تعذذددت فيهذذا االجتهذذادات   وكذذان مذذن املفذذةض أن حيذذةم 

ن هذذو أكذذا منذذه  كمذذا أنذذه مذذن املفذذةض أن يتسذذع الصذذغر علذذم وجتربذذة مذذ
صدر الكبر ألخطا  وانفعاالت مذن هذو يف سذن أبنائذه.. وممذا يليذد الطذني 
بلة أن دعذاة التيذار العلمذاين يلجذون أبنفسذهم داخذ  هذه  املعركذة انتصذارا  
لطذذذرف ضذذذذد طذذذذرف أو لتيلذذذيس النذذذذاس مذذذذن اإلسذذذالم ومحلتذذذذه مذذذذن كافذذذذة 

 االجتاهات.
من الشذبا  الذهين قطعذوا أواصذر احلذوار مذع العلمذا   دعاة الطرف األول

واجلماعذات يعكفذون علذ  قذرا ة اآلات واألحاديذ   ويفسرونذذها تفسذرا  
يسذذتوحونه مذذن شذذدة ظلذذم الطغذذاة هلذذم  ونفذذا  بعذذض املنسذذوبني إى العلذذم 
ألعذذدا  اإلسذذالم.. وخيرجذذون مذذن هذذه  القذذرا ات  ومذذن األجذذوا  النفسذذية 

ها عندهم هذها بذهاك بنتيجذة خالصذتها أنذه البذد مذن اخلانقة الي خيتلط في
البذذد  ابجلهذذاد ابملتيسذذر مذذن األفذذراد والعتذذاد  ويرافذذق ذلذذك كلذذه اهتمذذامهم 
بثقافذذة حذذر  العصذذاابت داخذذ  املذذدن وخارجهذذا  وقذذد ينجاذذون يف أول 
خطذذوة خيطونذذذها يف هذذها الطريذذق يف اغتيذذال أحذذد ر وس الفسذذاد يف النظذذام 

ا  يف اغتيذذال اثٍن واثلذذ  ورابذذع  وقذذد يصذذع  احلذذاكم  وقذذد ينجاذذون أيضذذ
معرفة من يقف ورا  هه  االغتياالت يف البداية  ألن عدد أفراد اجلماعذة 

 قلي   ويسه  عل  مث  هها العدد احملافظة عل  السرية.
يبهر هها النجاح الذهي حتققذه اجلماعذة كثذرا  مذن الشذبا  الذهين تعجذبهم 

ة   فيقبلذذون علذذ  االنضذذمام إى القذذوة  ويظنذذون أن يذذوم الطغذذاة قذذد اقذذ
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هذه  اجلماعذذة  لكذذن هذؤال  الذذهين ينضذذمون إليهذا ال يتجذذاوزون فلذذة معينذذة 
يسه  عليها اخلذرو  كمذا سذه  علذيهم الذدخول  وقذد يذتمكن العذدو مذن 
اخذذةا  هذذه  اجلماعذذة مذذن خذذالل هذذؤال  الذذهين انتسذذبوا إليهذذا يف ظذذروف 

 استثنائية مل يقدروا عواقبها.
ر  مذن الشذذبا  ال تذر  التسذرع يف أمذذر حيتذا  إى تثبذذت  غذر أن فلذة أخذذ

وعنذذذدما يسذذذألون الذذذهين يدعونذذذذهم عذذذن مذذذد  قذذذوة هذذذه  اجلماعذذذة وعذذذدد 
أفرادهذذا أتتذذيهم أجوبذذة متناقضذذة  لعذذ  منهذذا  هذذه  أمذذور سذذرية ال نسذذتطيع 
اخلذذذوض فيهذذذا!!  فيكذذذون رد هذذذؤال  املتعقلذذذني  أنذذذتم تذذذدعوننا إى أمذذذر قذذذد 

  والتعذذهي   والقتذذ   وتشذذريد عوائذذ  كثذذرة  يكذذون مذذن عواقبذذه  السذذجن
فكيذذف تريذذدون منذذا االسذذتجابة لكذذم يف أمذذور  هولذذة عنذذدان  وقذذد تكذذون 
 هولة عندكم أيضا   وهها يعي أننا قد نكون ضاية لكذم  وأنذتم ضذاية 

ال ينفذع فيذه النذدم أو الةاجذع  -لغركم   وهكها يتبذني يف يذوم مذن األام 
 مغامر.أن اجلميع ضاية لرج   -

إن مجيذذذذع احملذذذذاوالت السذذذذابقة فشذذذذلت فشذذذذال  ذريعذذذذا   وعنذذذذدما تكشذذذذفت 
احلقائق يف قاعات احملكمة  تبني لدفراد الفذر  الشاسذع بذني مذا يسذمعونه 
عل  ألسنة قادتذهم يف هه  القاعات  وبني ما كان يقال هلم عند انتمائهم 

لذذو عرفذذوا إى هذذه  اجلماعذذة  بذذ  ويف مجيذذع مراحذذ  مسرتذذذهم التنظيميذذة  و 
احلقيقذذة كمذذا هذذ  ملذذا سذذاروا يف هذذها الطريذذق الذذهي انتهذذ  بذذذهم إى نذذذهاية 

 مأساوية.
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مل يكذذن عذذدد الذذهين حيملذذون السذذالح يف مجيذذع احملذذاوالت السذذابقة  يبلذذغ 
امللات  وقد يكون هناك ضعف أو أضعاف هها العدد مذن غذر القذادرين 

ها العدد ألنه عل  مح  السالح   وقد يعتق  النظام عشرات  أضعاف ه
عذذدو شذذرس ال حيذذار  مجاعذذة بعينهذذا  وال يفذذر  بذذني الذذهين  -النظذذام  -

حيملون السالح  وبني الهين ال حيملونذه  فكلهذم عنذد  كيذان واحذد  وإن 
 اختلفت أمسا هم وتباينت أعماهلم.

 
وكمثال عل  هه  احملاوالت الفاشلة خنتار أحداث سورية  أحداث سورية 

 وأوائ  الثمانينيات  وذلك لدسبا  التالية  يف نذهاية السبعينيات
عنذذذذد  -للذذذذدعوة اإلسذذذذالمية ممثلذذذذة ابجلماعذذذذات والعلمذذذذا  مكانذذذذة جيذذذذدة 

املواطنني املسلمني يف هذه  الذبالد   وقذد كانذت مذن الناحيذة التارخييذة أتيت 
 )من حي  القوة واالنتشار( يف املرتبة الثانية بعد مصر.

علذذ  خبذذ  النظذذام  249ت اإلسذذالميةال خيتلذذف أحذذد مذذن العلمذذا  واهليلذذا
النصذري احلذذاكم ومروقذه مذذن الذذدين  وهلذها مل تسذذلم أيذذة مجاعذة مذذن بطذذش 
أجهذذذلة األمذذذن  ال فذذذر  يف ذلذذذك بذذذني صذذذويف وسذذذلف  أو بذذذني املسذذذتقلني 

 واملنتمني.
كان النظام احلاكم يعاين عللة عربية بسب  وقوفه مع إيذران ضذد العذرا   

السنة يف لبنان  وعداوتذه ملصذر متذهرعا  وبطشه ابلفلسطينيني وعموم أه  
خبيانة النظام وعقد  اتفاقية )كام  ديفيذد( مذع العذدو الصذهيوين   وهذها 

                                                
و مسلم ووطي وبط  عند بعض هؤال   مع أنذه ال يذلال كمذا كذان يف خبثذه هها يف تلك املرحلة  أما اليوم فه - 249

 ولؤمه وعداوته لإلسالم واملسلمني!!.
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حذذذذق أراد بذذذذه ابطذذذذال  ألنذذذذه يلهذذذذ   ورا  مثذذذذ  هذذذذه  االتفاقيذذذذة منذذذذه عذذذذام 
.. وهلذذها فقذذد وجذذد بعذذض اإلسذذالميني دعمذذا  قذذوا  ومكشذذوفا  مذذن 1967

دعمذذا  أقذذ  مذذن أكذذا دولذذة خليجيذذة  دولتذذني عذذربيتني  ذذاورتني لسذذورية  و 
ورغذذذم هذذذه  األسذذذبا  املهمذذذة   والذذذي يتعذذذهر وجذذذود مثيذذذ  هلذذذا يف حقبذذذة 
التسذذذعينيات  فذذذنن اإلسذذذالميني مل حيققذذذوا مذذذن هذذذها اخلذذذرو  غذذذر اخلسذذذائر 

 والنكبات.
وممذذذا يثذذذر االسذذذتغرا  أن الذذذهين ركبذذذوا هذذذه  املوجذذذة كذذذانوا يعرفذذذون جيذذذدا  

هم كانوا يعرفون أبننذا مجيعذا  غذر قذادرين تشتت الصف اإلسالم   كما أنذ
علذذذ  تغيذذذر هذذذها النظذذذام  واألشذذذد اسذذذتغرااب  أنذذذذهم يف تصرحياتذذذذهم العلنيذذذة 

 يقولون خالف ذلك.
كنذذت أتسذذا ل مذذع الذذهين تيسذذر ي اللقذذا  بذذذهم مذذن خمتلذذف الفلذذات  كذذم 
عددان مجيعا ؟  فيأيت اجلوا   يكاد ال يبلغ األلفني  فأقول  كيف تريدون 

ا، نظام يبلغ عدد قوات جيشه وأمنذه حذواي نصذف مليذون  انهذيكم إسق
عذذن وقذذوف الطائفذذة النصذذرية وطوائذذف أخذذر  مذذع هذذها النظذذام ضذذد كذذ  
ش   عنوانه اإلسالم؟!  فأمسع من الهين أوجه إليهم هذها السذؤال أجوبذة 
غريبذذة  منهذذا  أنسذذيت املذذدد الذذرابين؟  ومنهذذا  سذذوف يسذذتجي  الشذذع  

ى الشذذوارع العامذذة متظذذاهرا  ومنذذادا  بسذذقو، النظذذام.. لنذذدا اتنا  وخيذذر  إ
وسوف ينقسم اجلذيش علذ  نفسذه  وصذاان حذىت ضذج الصذا مذن صذاان  
فذذذال اجلذذذيش انقسذذذم علذذذ  نفسذذذه  وال الشذذذع  خذذذر  متظذذذاهرا   ومل يبلذذذغ 
اخلارجون مستوى من اإلميان والصذد  مذع هللا يسذتاقون أن يكذافؤوا عليذه 
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د انتهذت األمذور إى نذذهاية أليمذة مذا زلنذا نتجذرع ابملدد الرابين  وهكذها فقذ
ويالتذها. ومن جهذة أخذر  فذنن هذها اخلذرو  االرجتذاي كذان سذببا  يف تبديذد 
جهذود كبذرة لذو سذذلمت مذن أذ  هذؤال  اخلذذارجني لكانذت كفيلذة إبسذذقا، 

 النظام.
هها وملا كانت احملاوالت األخر  يف البالد العربية ال ختتلف عذن  احملاولذة 

رية  إن مل تكذذن أقذذ  منهذذا.. فنننذذذا خنذذر  مذذن هذذها العذذرض ابلنتيجذذذة السذذو 
 التالية 

لسنا أمام  اهد يقات  اثنني  أو ثالثة  أو عشرة  أو مائذة  أو مذائتني  أو 
أكثر من ذلك  وال منلذك جيشذا  يف عذدد اجلذيش الذهي كذان يقذود  ظهذر 

كذذذان   الذذدين اببذذر  وال أسذذلاة حديثذذة متطذذورة يف مسذذتو  األسذذلاة الذذي
ميلكها.. ومن مث فنننا ال منلك أرضا  نقف عليها  وال ماال  منول به جيشنا 
وأسر  اهدينا.. وفضال  عن هها وذاك فنن األنظمة احمللية والعامليذة كلهذا 
تقف يف الصف املعادي لنا  ويف املقابذ  فلذيس لنذا حمذاوالت جذادة جلمذع 

 شتاتنا  وتوحيد صفوفنا.
  علينا وحنن يف هه  احلال؟!.فه  يكون اخلرو  فرض عنيٍ 

وه  حالنا اليوم كاال مجاعذة املسذلمني عنذدما أنذلل هللا علذ  نبيذه صذل  
 هللا عليه وسلم سورة التوبة؟!.

 
 بطالن قوهلم
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اجلهذذاد يف الشذذريعة اإلسذذالمية لذذيس مقصذذودا  بهاتذذه  ولكنذذه وسذذيلة تفضذذ  
دين كلذه هلل  إى غاية  قال تعاى  وقاتلوهم حىت ال تكون فتنذة ويكذون الذ

 [.39فنن انتهوا فنن هللا مبا تعملون بصر ]األنفال  
فالغاية من اجلهاد كما يقول بعض املفسرين يف شرح معىن هذه  اآليذة  أن 
يكون دين هللا هو الظاهر عل  سذائر األدان  فذنذا غلذ  علذ  ظذن أهذ  
احلذذ  والعقذذد أن املسذذلمني غذذر قذذادرين علذذ  حتقيذذق هذذها اهلذذدف  ال جيذذوز 

 هلم أن يقدموا عل  أمر يةت  عليه فساد كبر  وشر عظيم.
 يقول العل بن عبد السالم 

"التوي يوم اللحف مفسدة كبرة  لكنه واج  إذا ع ِلم  أنه يذ قحت   من غذر 
نكايذذة يف الكفذذار  ألن التغريذذر يف النفذذوس إمنذذا جذذاز ملذذا فيذذه مذذن مصذذلاة 

حتصذ  النكايذة وجذ  االنذذهلام  إعلاز الدين ابلنكايذة يف املشذركني  فذنذا مل
ملا يف الثبوت من فذوات النفذوس مذع شذفا  صذدور الكفذار   وإرغذام أهذ  
اإلسالم  وقد صار الثبوت هاهنذا مفسذدة حمضذة لذيس يف طيهذا مصذلاة" 

250 . 
وإن مذذن مقاصذذد الشذذريعة اإلسذذالمية حفذذظ الضذذرورات اخلمذذس  حفذذظ 

هذذه  الضذذرورات  الذذدين  والذذنفس  والعقذذ   والنسذذ   واملذذال. ومذذن أهذذم
الذدين  وحفظذه يكذون بوجذذو  اجلهذاد  وبذهل الذذنفس واملذال  فذنذا غلذذ  
عل  الظن أن حفظ الذدين كلذه غذر متاقذق وجذ  تقذدمي مصذلاة حفذظ 

 النفس عمال  بقاعدة ارتكا  أخف الضررين.

                                                
 .95قواعد األحكام يف مصاع األانم  للعل بن عبد السالم      - 250
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يقذذذول شذذذي  اإلسذذذالم ابذذذن تيميذذذة بعذذذد أتكيذذذد  علذذذ  أن األمذذذر ابملعذذذروف 
 لكفاية والنه  عن املنكر فرض عل  ا

"وإذا كان كهلك؛ فمعلوم أن األمذر ابملعذروف والنهذ  عذن املنكذر وإمتامذه 
ابجلهذذاد هذذو مذذن أعظذذم املعذذروف الذذهي أمذذران بذذه؛ وهلذذها قيذذ   لذذيكن أمذذرك 
ابملعذذذروف ونذذذذهيك عذذذن ا ملنكذذذر غذذذر منكذذذر. وإذا كذذذان هذذذو مذذذن أعظذذذم 
الواجبذذذذات واملسذذذذتابات البذذذذد أن تكذذذذون املصذذذذلاة فيهذذذذا راجاذذذذة علذذذذ  

ة؛ إذ بذذذهها بعثذذت الرسذذ  ونللذذت الكتذذ   وهللا ال حيذذ  الفسذذاد؛ املفسذذد
ب  ك  ما أمذر هللا بذه فهذو صذالح.. فايذ  كانذت مفسذدة األمذر والنهذ  

 . 251أعظم من مصلاته مل تكن مما أمر هللا به" 
ويف موضع آخر يقرر شذي  اإلسذالم أن مذن أصذول أهذ  السذنة واجلماعذة 

 القتال يف الفتنة  مث يضيف قائال   للوم اجلماعة وترك قتال األئمة  وترك
"وقد تكلمت عل  قتال األئمة يف غر هها املوضع   ومجاع ذلك داخذ  
يف )القاعذذذدة العامذذذة(  فيمذذذا إذا تعارضذذذت املصذذذاع واملفاسذذذد واحلسذذذنات 
والسيلات أو تلامحت؛ فننذه جيذ  تذرجيح الذراجح منهذا فيمذا إذا ازدمحذت 

واملفاسذذد. فذذنن األمذذر والنهذذ  وإن   املصذذاع واملفاسذذد  وتعارضذذت املصذذاع
كذذان متضذذمنا  لتاصذذي  مصذذلاة ودفذذع مفسذذدة فينظذذر يف املعذذارض لذذذه؛  
فذذنن كذذان الذذهي يفذذوت مذذن املصذذاع أو حيصذذ  مذذن املفاسذذد أكثذذر مل يكذذن 
مذأمورا  بذه؛ بذذ  يكذون حمرمذذا  إذا كانذت مفسذذدته أكثذر مذذن مصذلاته؛ لكذذن 

شذريعة  فمذىت قذدر اإلنسذان اعتبار مقادير املصذاع واملفاسذد هذو مبيذلان ال

                                                
 .28/126 موع فتاو  شي  اإلسالم ابن تيمية   - 251
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علذذذ  اتبذذذاع النصذذذو  مل يعذذذدل عنهذذذا  وإال اجتهذذذد برأيذذذه ملعرفذذذة األشذذذبا  
والنظذذائر  وقذذ  أن تعذذوز النصذذو  مذذن يكذذون خبذذرا  بذذذها وبذذداللتها علذذ  

 . 252األحكام" 
 ويقول شارح العقيدة الطااوية 

"ال جيذذوز دفذذع الفسذذاد القليذذ  ابلفسذذاد الكثذذر  وال دفذذع أخذذف الضذذررين 
صذذول أعظمهمذذا  فذذذنن الشذذرائع جذذا ت بتاصذذذي  املصذذاع وتكميلهذذذا  حب

 . 253وتعطي  املفاسد وتقليلها  حبس  اإلمكان" 
كان الدعاة يف اجللائر ميارسون هامشا  من احلريذة ال أبس بذه  وهذه  نعمذة 
مذذن هللا تعذذاى مذذنف بذذذها علذذيهم بعذذد ضذذيق شذذديد  واضذذطهاد مريذذر اسذذتمر 

مذذذدين(.. وخذذذالل هذذذها االنفذذذرا  سذذذيطر طذذذوال عهذذذد الطاغيذذذة )هذذذواري بو 
الذذذدعاة علذذذ  املسذذذاجد كخطبذذذا  ووعذذذاظ ومدرسذذذني  وخّفذذذت رقابذذذة وزارة 
الشؤون الدينية قياسا  مبثيالتذها يف البلدان العربية  ومن كذان يذلور اجللائذر 

قذد انتقلذوا  -رجذاال  ونسذا   -يف شهر رمضان خيي  إليه أن النذاس مجيعذا  
الذذةاويح  وفضذذال  عذذن ذلذذك فقذذد احنسذذر املذذد إى املسذذاجد  أثنذذا  صذذالة 

 الشيوع  خباصة والعلماين بعامة.
جذذذا ت مرحلذذذة األحذذذلا   وتلتهذذذا االنتخذذذاابت الوالئيذذذة والتشذذذريعية وفذذذاز 
اإلسذذذالميون ابألغلبيذذذة السذذذاحقة  وحتذذذرك اجلذذذيش تنفذذذه قيادتذذذه مذذذا تريذذذد  

ت فرنسذذذذا يف اجللائذذذذر  وكذذذذان ممذذذذا فعلتذذذذذه هذذذذه  القيذذذذادة إلغذذذذا  االنتخذذذذذااب
 التشريعية.

                                                
 .291و  8/126 موع فتاو  شي  اإلسالم ابن تيمية   - 252
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وظنف اإلسالميون أنذهم قادرون عل   حتقيق أهدافهم عن طريق القوة بعد 
م  1992أن أغلق اخليار السياس  بوجههم  فذأعلنوا اجلهذاد  ومنذه عذام 

واجللائر تعيش يف فوض  ال مثي  هلا  فالسجون مل تعذد تتسذع  واملسذاجد 
اإلسذذذذالمية  أقفذذذذرت إال مذذذذن املسذذذذنني  وهيمنذذذذت عليهذذذذا وزارة الشذذذذؤون 

وتعذذددت مجاعذذات اجلهذذاد  وكثذذر القتذذ  والسذذل  والنهذذ   ومل يعذذد أحذذد 
آمنا  ال حاكما  وال حمكوما   وحتدث العامل أمجع عن املهابح اجلماعيذة الذي 
مشلذذت الشذذيوخ واألطفذذال والنسذذا   واملذذدن والقذذر  والطرقذذات  وشذذاهد 

ثذذ  القتلذذ  النذاس يف كذذ  مكذان مذذن الكذذرة األرضذية صذذورا  مذذن التمثيذ  و
تقشذذعر مذذن هوهلذذا األبذذدان  ويف غيذذا  الذذدعوة انتشذذر الفسذذاد  مبختلذذف 
أشذذكاله وألوانذذه  وكثذذذرت األمذذراض النفسذذية.. وفضذذذال  عذذن هذذذها وذاك مل 
يتاقق النصر الهي وعدان بذه الذهين أعلنذوا اجلهذاد ألن تقديراتذذهم كانذت 

 تطاعة.خاطلة  حي  مل يكن هناك إعداد هلها اجلهاد  ومل تكن هناك اس
واليوم ال يعلذم أحذد مذىت وكيذف سذتتوقف املذهابح يف هذها البلذد املنكذو  
السذذذذيما  وأن قيذذذذادة اجلذذذذيش ومعظذذذذم رجذذذذال السذذذذلطة هلذذذذم مصذذذذلاة مذذذذن  

 استمرار هه  الفوض  الي كانت ضايتها حواي مائة ألف قتي .
لقد ثبت بعد طول هه  احملنة ما حهر منه علما ان  فالفساد القليذ  د ِفذع 

د كثر  واملنكر األخف د ِفع  مبنكر أعظذم  والذدعاة يقتلذون مذن غذر بفسا
نكايذذة أبعذذدائهم  واملفسذذذدة كانذذت راجاذذذة علذذ  املصذذذلاة  وكذذ  مسذذذلم 
يفكر بعق  سوي يتمىن أن تكون أمور الدعوة  والدعاة يف اجللائذر بقيذت  

 .1991كما كانت  عليه قب  انتخاابت 
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ض اخلذذرو  علذذ  املذذأمون وهذذو رحذذم هللا اإلمذذام أمحذذد بذذن حنبذذ  الذذهي رفذذ
الذذهي فذذرض علذذ  النذذاس بدعذذة القذذول خبلذذق القذذرآن  وقذذال ملذذن اسذذتفتا   
سذذباان هللا  الذذدما  الذذدما   ال أر  ذلذذك وال آمذذر بذذه   الصذذا علذذ  مذذا 
حنن فيه خر من الفتنذة  تسذفك فيهذا الذدما .. قذال لذه السذائ    والنذاس 

ان. فنمنذا هذ  فتنذة خاصذة  فذنذا اليوم يف فتنة ا أاب عبذد هللا  قذال  وإن كذ
وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السب   الصا عل  هها ويسذلم لذك 

.  كأنذه رمحذه هللا يتاذدث عمذا حيذدث يف اجللائذر الذي  254دينك خر لك
 عمت فيها الفتنة  وانقطعت السب .

لقد حّجر اإلخوة يف اجللائر وغرها من البلدان األخذر  واسذعا   ألنذه قذد 
 األصذذول أن شذذر، التكليذذف القذذدرة علذذ  املكلذذف بذذه  فمذذا ال "ثبذذت يف

قدرة للمكلف عليه ال يصح التكليف به شرعا   والذدلي  علذ  ذلذك مذن 
 أمور 

النصذو  الدالذة علذ  ذلذك؛ كقولذه تعذاى  ويضذع عذنهم إصذذرهم  أحذدها 
واألغالل الي كانت عليهم . وقوله  ربنا وال حتم  علينا إصرا  كما محلته 

ين مذذن قبلنذذا اآليذذة  ويف احلذذدي   )قذذال هللا تعذذاى قذذد فعلذذت(  علذذ  الذذه
وجا   ال يكلف هللا نفسا  إال وسعها. يريذد هللا بكذم اليسذر وال يريذد بكذم 
العسر . وما جع  عليكم يف الدين من حذر  . يريذد هللا أن خيفذف عذنكم 
وخلق اإلنسان ضعيفا . مذا يريذد هللا ليجعذ  علذيكم مذن حذر  ولكذن يريذد 

ركم اآليذذة. ويف احلذذدي   )بعثذذت ابحلنيفيذذة السذذماة( )ومذذا خذذر بذذني ليطهذذ
                                                

تقدم سيا  خا اإلمام أمحد  هها والبد من توفر االسذتطاعة سذوا  كذان اخلذرو  علذ  أئمذة اجلذور أو بسذب   - 254
 ظهور الكفر البواح.
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شيلني إال اختار أيسرمها ما مل يكذن إملذا ( وإمنذا قذال  )مذا مل يكذن إملذا ( ألن 
ترك اإلمث ال مشقة فيه  من حي  كان  رد تذرك.  إى أشذبا  ذلذك ممذا يف 

ال للتخفيذف  هها املعىن  ولو كان قاصدا  للمشقة ملا كذان مريذدا  لليسذر و 
 ولكن مريدا  للار  والعسر  وذلك ابط .

مذا ثبذت أيضذا  مذن مشذروعية الذرخ   وهذو أمذر مقطذوع بذه  وممذا  والثاين 
علم من دين األمة ضرورة؛ كرخ  القصر  واجلمع  وتنذاول احملرمذات يف 
االضذذطرار. فذذنن هذذها منذذط يذذدل قطعذذا  علذذ  مطلذذق رفذذع احلذذر  واملشذذقة  

عذذن التعمذذق والتكلذذف والتسذذب  يف االنقطذذاع  وكذهلك مذذا جذذا  مذذن النهذذ 
عن دوام األعمال. ولو كان الشارع قاصدا  للمشقة يف التكليذف ملذا كذان 

 مث ترخي  وال ختفيف.
اإلمجاع عل  عذدم وقوعذه وجذودا  يف التكليذف  وهذو يذدل علذ   والثال  

عذذذدم قصذذذد الشذذذارع إليذذذه. ولذذذو كذذذان واقعذذذا  حلصذذذ  يف الشذذذريعة التنذذذاقض 
وذلك منفذ  عنهذا؛ فننذه إذا كذان وضذع الشذريعة علذ  قصذد  واالختالف.

اإلعنذات واملشذقة  وقذد ثبذت أنذذها موضذوعة علذ  قصذد الرفذق والتيسذر   
 . 255كان اجلمع بينهما تناقضا  واختالفا . وه  منذلهة عن ذلك" اهذ

 
 
 

                                                
. هذها 122  121   2/107املوافقات يف أصول الشريعة  أليب إساا  الشاطيب  دار املعرفذة   بذروت   - 255

وللشذذي  الشذذنقيط  كذذالم نفذذيس يف تفسذذر قولذذه تعذذاى  ومذذا جعذذ  علذذيكم يف الذذدين مذذن حذذر   وانظذذر أيضذذا  كتذذا  
 .272و  271جامع العلوم واحلكم البن رج  البغدادي     
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 ( 36حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 
 والغالةالسلفية بني الوالة 

 
 االسذتطاعة

4 - 4 
 
 حممد سرور زين العابدين 
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وقفت يف احللقة املاضية ]الثالثة من حديث  عن االسذتطاعة[ عنذد عذرض 
بعذض القواعذذد األصذولية الذذي تبذني بطذذالن قذول الغذذالة  ويف هذه  احللقذذة  
وهذذذ  احللقذذذة الرابعذذذة واألخذذذرة سذذذوف أمضذذذ  يف دحذذذض قذذذول املخذذذالفني 

رض مذذهاه  األئمذذة األربعذذة وغذذرهم مذذن علمذذا  ]الغذذالة[ مذذن خذذالل عذذ
 امللة.
 

 مهاه  األئمة األربعة
أهذذ  الشذذرك إذا   256احلنفيذذة  قذذال أبذذو حنيفذذة   "ال ينبغذذ  موادعذذة – 1

كان ابملسذلمني علذيهم قذوة  وإن مل يكذن ابملسذلمني قذوة علذيهم فذال أبس 
ى ابملوادعذذذة.. وكذذذهلك ال أبس مبوادعذذذة أهذذذ  البغذذذ  ملذذذا بينذذذا  واحلاجذذذة إ

املوادعذذة يف هذذها الفصذذ  أظهذذر.. وإذا خذذاف املسذذلمون املشذذركني فطلبذذوا 
موادعتهم فأىب املشركون أن يوادعوهم حىت يعطيهم املسلمون عل  ذلك 

 ماال  فال أبس بهلك عند حتقق الضرورة.
وقال الشارح  "ألنذهم لو مل يفعلوا ولذيس بذذهم قذوة دفذع املشذركني ظهذروا 

عذذا   فهذذم بذذذهه  املوادعذذة جيعلذذون أمذذواهلم دون علذذ  النفذذوس واألمذذوال مجي
أنفسذذذهم  وقذذذد قذذذال رسذذذول هللا صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم لذذذبعض أصذذذاابه  
]اجعذذ  مالذذك دون نفسذذك ونفسذذك دون دينذذك[. وحهيفذذة بذذن اليمذذان 
رض  هللا عنه كان يداري رجال  فقي  له  إنذك منذافق. فقذال  ال   ولكذي 

                                                
اهلدنذذذة  هذذذ  أن يعقذذذد ألهذذذ  احلذذذر  عقذذذدا  علذذذ  تذذذرك القتذذذال مذذذدة  بعذذذوض وبغذذذر عذذذوض. وتسذذذم  مهادنذذذة  – 256

 [.13/154عاهدة  وذلك جائل. ]عن كتا  املغي البن قدامة  وموادعة وم
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كلذه. ففذ  هذها بيذان أنذه لذيس أشةي ديي بعضه ببعض خمافذة أن يذهه   
 . 257ابملهانة" 

الشذذذافعية  قذذذال ابذذذن حجذذذر العسذذذقالين علذذذ  مهادنذذذة الكفذذذار مبذذذال  – 2
يدفعه املسلمون هلم يف حال الضرورة  "وأما أص  املسذألة فذاختلف فيذه. 
فقال الوليد بن مسلم  سألت األوزاعذ  عذن موادعذة إمذام املسذلمني أهذ  

ال  ال يصذذلح ذلذذك إال عذذن ضذذرورة  احلذذر  علذذ  مذذال يؤدونذذه إلذذيهم فقذذ
كشغ  املسلمني عن حربذهم. قال  وال أبس أن يصاحلهم عل  غر ش   

 . 258يؤدونه إليهم كما وقع يف احلديبية" 
وقال الشافع   "إذا ضعف املسلمون عن قتال املشركني أو طائفذة مذنهم 
لبعذد دارهذم أو كثذرة عذذددهم أو خلذة ابملسذلمني أو مبذذن يلذيهم مذنهم جذذاز 

م الكذذف عذذنهم ومهذذادنتهم علذذ  غذذر شذذ   أيخهونذذه مذذن املشذذركني وإن هلذذ
أعطذذاهم املشذذركون شذذيلا  قذذ ف أو كثذذر كذذان هلذذم أخذذه  وال جيذذوز أن أيخذذهو  
مذذذنهم إال مذذذدة يذذذرون أن املسذذذلمني يقذذذوون عليهذذذا إذا مل يكذذذن فيذذذه وفذذذا  

 ابجللية  أو كان فيه وفا  ومل يعطوا أن جيري عليهم احلكم".
  رمحه هللا  "وال خر يف أن يعطيهم املسلمون شيلا  حبذال وأضاف الشافع

عل  أن يكفوا عنهم ألن القت  للمسلمني شهادة  وأن اإلسذالم أعذل مذن 
أن يعطذذذ  مشذذذرك علذذذ  أن يكذذذف عذذذن أهلذذذه  ألن أهلذذذه قذذذاتلني ومقتذذذولني 
ظذذذاهرون علذذذ  احلذذذق إال يف حذذذال واحذذذدة وأخذذذر  أكثذذذر منهذذذا وذلذذذك أن 

                                                
 – 5/1689شذذرح كتذذا  السذذر الكبذذر  حملمذذد بذذن احلسذذذن الشذذيباين  إمذذال  حممذذد بذذن أمحذذد السرخسذذذ    – 257

1692. 

 .6/339  وفتح الباري شرح صايح البخاري  ابن حجر العسقالين  151أمهية اجلهاد  العلياين      – 258
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لكثذرة العذدو وقلذتهم  259يخافون أن يصذطلموايلتام قوم من املسلمني ف
وخلة فيهم  فذال أبس أن يعطذوا يف تلذك احلذال شذيلا  مذن أمذواهلم علذ  أن 
يتخلصوا من املشركني ألنه من معذاين الضذرورات جيذوز فيهذا مذاال جيذوز يف 
غرهذذذا  أو يؤسذذذر مسذذذلم فذذذال خيلذذذ  إال بفديذذذة فذذذال أبس أن يفذذذد   ألن 

م فذذد  رجذذال  مذذن أصذذاابه أسذذر  العذذدو رسذذول هللا صذذل  هللا عليذذه وسذذل
 . 260برجلني" 

احلنابلة   يقول ابن قدامة املقدس  احلنبل   "وجتوز مهذادنتهم علذ   - 3
غر ماٍل؛ ألن النيب صل  هللا عليه وسلم هادنذذهم يذوم احلديبيذة علذ  غذر 
مذذال. وجيذذوز ذلذذك علذذ  مذذال أيخذذه  مذذنهم؛ فننذذذها إذا جذذازت علذذ  غذذر 

ى. وأمذا إن صذاحلهم علذ  مذال نبهلذه هلذم  فقذد أطلذق مال  فعلذ  مذاٍل أو 
أمحد  القول ابملنع منه  وهو مهه  الشافع ؛ ألن فيه ص غار للمسلمني.  
وهها حممول عل  غذر حذال الضذرورة  فأمذا إن دعذت إليذه ضذرورة  وهذو 
أن خياف عل  املسلمني اهلالك أو األسر  فيجوز؛ ألنه جيوز لدسر فدا  

كها هها  وألن بهل ا ملال إن كان فيذه صذغار  فننذه جيذوز نفسه ابملال   ف
حتمُّله لدفع صذغار أعظذم منذه  وهذو القتذ   واألسذر  وسذيب  الهريذة الذهين 

 . 261يفض  سبيهم إى كفرهم" 
املالكية  وقال ابن جلي الغرانط  املذالك   ".. ال جيذوز االنصذراف  – 4

 يكذذذن فيجذذذوز مذذذن صذذذف القتذذذال إن كذذذان فيذذذه انكسذذذار املسذذذلمني  وإن مل
                                                

 أص .اصطلم  است – 259

 .4/110األم  للشافع    – 260

 .13/155املغي البن قدامة  هجر للطباعة والنشر   – 261
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ملتاذرف لقتذذال أو متايذل إى فلذذة  والتاذرف للقتذذال هذو أن يظهذذر الفذذرار 
وهو يريد الرجوع مكيدة يف احلر   والتايل إى اجلماعة احلاضذرة جذائل  
واختلذذف يف التايذذل إى مجاعذذذة غائبذذة مذذن املسذذذلمني أو مدينذذة  وال جيذذذوز 

عتا العدد يف ذلك االنذهلام إال إذا زاد الكفار عل  ضعف املسلمني  وامل
عل  املشهور  وقي  القوة  وقي  إذا بلغ عدد املسلمني اثي عشر ألفا  مل 
حيذذ  االنذذذهلام  ولذذو زاد الكفذذار علذذ  الضذذعف. وإن علذذم املسذذلمون أنذذذهم 
مقتولذذذون فاالنصذذذراف أوى  وإن علمذذذوا مذذذع ذلذذذك أنذذذذهم ال أتثذذذر هلذذذم يف 

 . 262ال خالف يف ذلك" نكاية العدو وج  الفرار  وقال أبو املعاي 
 

 263العذذدد 
قال تعاى  ا أيها النيب حرض املذؤمنني علذ  القتذال  إن يكذن مذنكم مائذة 
يغلبوا ألفا  من الهين كفروا أبنذذهم قذوم ال يفقهذون. اآلن خفذف هللا عذنكم 
وعلذذم أن فذذيكم ضذذعفا   فذذنن يكذذن مذذنكم مائذذة صذذابرة يغلبذذوا مذذائتني   وإن 

 65]األنفذال   إبذن هللا  وهللا مع الصذابرين يكن منكم ألف يغلبوا ألفني
- 66.] 

وعن ابن عباس رض  هللا عنهما قال  "ملذا نللذت إن يكذن مذنكم عشذرون 
صابرون يغلبوا مائتني . شقف ذلك عل  املسلمني حني ف رض علذيهم أن ال 
يفر واحد من عشرة  فجا  التخفيف فقال  اآلن خفف هللا عنكم وعلذم 

                                                
 [.153]عن أمهية اجلهاد      128القوانني الفقهية البن جلي      – 262

وهو من اإلعداد الشرع  للجهاد لقوله تعاى  وأعدوا هلم مذا اسذتطعتم مذن قذوة ومذن راب، اخليذ  ترهبذون بذه  – 263
 وعدوكم.عدو هللا 
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يكذن مذنكم مائذة صذابرة يغلبذوا مذائتني . قذال  فلمذا  أن فذيكم ضذعفا   فذنن
 . 264خفف هللا عنهم من الِعدفة نق  من الصا بقدر ما خ فِّف عنهم" 

وجذذا  يف اجملمذذوع  "إذا التقذذ  اللحفذذان ومل يذذلد عذذدد الكفذذار علذذ  مثلذذ  
عذذدد املسذذلمني  ومل خيذذذافوا اهلذذالك تعذذذني علذذيهم فذذرض اجلهذذذاد لقولذذه عذذذل 

عنكم وعلم أن فيكم ضعفا   فنن يكذن مذنكم مائذة  وج   اآلن خفف هللا
صابرة يغلبوا مائتني  وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني . وهذها أمذر بلفذظ 
اخلذذا  ألنذذه لذذو كذذان خذذاا  مل يقذذع اخلذذا خبذذالف املخذذا فذذدل علذذ  أنذذه أمذذر 
املائذة مبصذذابرة املذذائتني.  وأمذر األلذذف مبصذذابرة األلفذني  وال جيذذوز ملذذن تعذذني 

ن يذذذوي إال متارفذذذا  لقتذذذال  وهذذذو أن ينتقذذذ  مذذذن مكذذذان إى مكذذذان عليذذذه أ
أمكن للقتال أو متايذلا  إى فلذة  وهذو أن ينضذم إى قذوم ليعذود معهذم إى 
القتال.. مث قال  "وإن زاد عذدد الكفذار علذ  مثلذ  عذدد املسذلمني فلهذم 
أن يولذذوا  ألنذذه لذذو أوجذذ  هللا عذذل وجذذ  علذذ  املائذذة مصذذابرة املذذائتني دل 

 . 265أنه ال جي  عليهم مصابرة ما زاد عل  املائتني" عل  
وقال الشافع    "إذا غلا املسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حذرم علذيهم 
أن يولوا إال متارفني لقتال أو متايلين إى فلة. وإن كان املشركون أكثر 
من ضعفهم مل أح  هلذم أن يولذوا وال يسذتوجبون السذخط عنذدي مذن هللا 

علذ  غذر التاذرف للقتذال أو التايذل إى فلذة  ألن بّينذذا أن لذو ولذوا عذنهم 
هللا عل وج  إمنا يوجذ  سذخطه علذ  مذن تذرك فرضذه  وأن فذرض هللا عذل 

                                                
 .8/396أخرجه البخاري  كتا  التفسر  اب  ا أيها النيب حرض املؤمنني عل  القتال  فتح الباري   – 264

 . دار الفكر.19/291اجملموع  شرح املهه   للنووي   – 265
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 266وج  يف اجلهاد إمنا هو عل  أن جياهد املسلمون ضعفهم من العذدو" 
. 

قلذذت  فذذرض هللا علذذ  املسذذلمني أن ال يفذذر رجذذ  مذذن رجلذذني مذذن الكفذذار  
أمذا إذا زاد عذدد الكفذار علذ  ضذعف عذدد املسذلمني  وال قوم من مذثلهم 

 فالثبات مندو  إن غل  عل  ظنهم إمكانية الظفر.
يقذذول ابذذن قدامذذة  "وإذا كذذان العذذدو أكثذذر مذذن ضذذعف املسذذلمني  فغلذذ  
عل  ظن املسلمني الظفر  فاألوى هلم الثبات؛ ملا يف ذلك من املصذلاة  

واحلكذم علذق علذ  مظنتذه  وإن انصرفوا جذاز؛ ألنذذهم ال أيمنذون العطذ   
وهو كونذهم أق  من نصف عدوهم  ولهلك للمهم الثبات إذا كانوا أكثر 
مذذذن النصذذذف  وإن غلذذذ  علذذذ  ظذذذنهم اهلذذذالك فيذذذه. وحيتمذذذ  أن يلذذذلمهم 
الثبات إن غل  عل  ظنهم الظفر؛ ملا فيه من املصلاة  وإن غل  علذ  

هلذم االنصذراف   ظنهم اهلالك يف اإلقامة  والنجذاة يف االنصذراف  فذاألوى 
وإن ثبتذوا جذاز؛ ألن هلذم غرضذا  يف الشذهادة  وجيذوز أن يغحِلب ذوا أيضذذا . وإن 
غلذذ  علذذ  ظذذنهم اهلذذالك يف اإلقامذذة واالنصذذراف  فذذاألوى هلذذم الثبذذات؛ 
لينالوا درجة الشهدا  املقبلني عل  القتال حمتسذبني  فيكونذون أفضذ  مذن 

 تعاى يقول  كم من فلذة قليلذة املولني  وألنه جيوز أن يغلبوا أيضا ؛ فنن هللا
 267غلبذذت فلذذة كثذذرة إبذن هللا وهللا مذذع الصذذابرين. ولذذهلك صذذا عاصذذم 

 . 268وأصاابه  فقاتلوا حىت أكرمهم هللا ابلشهادة" 
                                                

 .19/294  واجملموع للنووي  4/92األم   – 266

بذن اثبذت  فنفذرت إلذيهم هذهي  بقريذ  مذن  بع  النيب صل  هللا عليه وسلم عشرة عينا   وأمذر علذيهم عاصذم – 267
مائذذة رجذذ  رام  فلمذذا أحذذس بذذذهم عاصذذم وأصذذاابه  جلذذأوا إى فدفذذد ]املكذذان الصذذل  الغلذذيظ[   فقذذالوا هلذذم  انللذذوا 
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ونقذذ  اللرقذذاين عذذن بعذذض العلمذذا  قذذوهلم  ".. وال تعذذارض بذذني اآليتذذني وال 
يقذ  فيهذا  ال يقاتذ   نس ؛ ألن الثانية مل ترفع احلكذم األول  بداهذة أنذه مل

الواحد العشذرة إذا قذدر علذ  ذلذك. بذ  هذ  خمففذة فاسذ   علذ  معذىن 
أن اجملاهد إن قدر عل  قتال العشرة فله اخليار رخصة من هللا لذه بعذد أن 
اعتذذل املسذذلمون.  ولكنذذك تذذر  أنف النسذذ  علذذ  هذذها الوجذذه ال مفذذر منذذه 

لعشذذذرة  والثانيذذذة  أيضذذذا   ألن اآليذذذة األوى عينذذذت علذذذ  اجملاهذذذد أن يثبذذذت
خرتذذه بذذني الثبذذات لعشذذرة  وعذذدم الثبذذات ألكثذذر مذذن اثنذذني. وال ريذذ  أن 

 . 269التخير يعارض اإلللام عل  وجه التعيني" 
 – 65تعقيذذ   أقذذوال علمذذا  امللذذة الذذي عرضذذناها يف شذذرحهم لآليتذذذني  

من سورة األنفال كانت بعيدة املرام   وافية املقاصذد  ال تذدع شذبهة  66
   فهذذم قذد أكذذدوا أنذذه ال جيذوز أن يفذذر اجلذيش اإلسذذالم  إذا كذذان ملسذةي

عدو  ضعف عدد   وذلك ألن املؤمن ينشد إحد  احلسنيني  النصر أو 
الشهادة  وزادة عل  ذلذك فهذو يعتقذد أن هللا معذه إذا صذا وصذابر  أمذا 
عدو  فهو يقات  عل  غر رجا  وثوا   وال يكر  شيلا  كما يكر  املوت  

 ا بني هها وذاك.وشتان م

                                                                                                                                       

فذذأعطوان أبيذذديكم  ولكذذم  العهذذد وامليثذذا  أن ال نقتذذ  مذذنكم أحذذدا . فقذذال عاصذذم  أمذذا أان فذذال أنذذلل  يف ذمذذة كذذافر  
تلوا عاصما  يف سبعة معه  ونلل إليهم ثالثذة علذ  العهذد وامليثذا   مذنهم خبيذ   وزيذد بذن الدثنذة  فرموهم ابلنب   فق

فلمذذا اسذذتمكنوا مذذنهم  أطلقذذوا أو ر قسذذيهم  فربطذذوهم بذذذها. متفذذق عليذذه  وقذذال ابذذن قدامذذة  فعاصذذم أخذذه ابلعلميذذة  
 وخبي  وزيد أخها ابلرخصة  وكلهم حممود غر مهموم وال ملوم.

 .13/189  املغي – 268

 .2/208مناه  العرفان يف علوم القرآن  لللرقاين   – 269
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ومذن جهذة أخذذر  فقذد أشذذار علمذا ان  إى أن الثبذذات أوى إذا كذان العذذدو 
أكثذذذر مذذذن الضذذذعف  وغلذذذ  علذذذ  ظذذذن املسذذذلمني إمكانيذذذة النصذذذر  وقذذذد 
يتاقق هها النصر ولو كان عذدد املشذركني عشذرة أمثذال عذدد املسذلمني  
 فف  وقعة الرموك كذان عذدد جذيش هرقذ  زهذا  مذائي ألذف   وكذان عذدد
جذذذيش الصذذذاابة رضذذذ  هللا عذذذنهم أربعذذذة وعشذذذرين ألفذذذا   ومذذذع ذلذذذك فقذذذد 
انتصر املسلمون وه لم الروم شر هلمية  وخلفذوا ورا هذم أكثذر مذن سذبعني 
ألفا   ومث  هذها االنتصذار حتقذق يف القادسذية والقذدس وغرمهذا مذن معذارك 
اإلسذالم اخلالذذدة  ولكذذن هذذه  االنتصذذارات الذذي كذذان عذذدد املشذذركني فيهذذا 

اي عشرة أضعاف عدد املسلمني ال جيوز فصلها عذن زمانذذها ومكانذذها حو 
وظروفها  وذلذك ألن املسذلمني كذانوا مجاعذة واحذدة ميشذ  بذهمتها أدانهذا 
وه  يد عل  من سواها  واجلند ما كانوا يقاتلون من أج  أطماع دنيوية   
وكانذذت قلذذو  األعذذدا  تطذذر هلعذذا  مذذن أخبذذار جيذذوال املسذذلمني  فلذذيس 

راب  أن يتاقق النصذر ابلرعذ  كمذا حذّدث بذذهها املصذطف  صذل  هللا مستغ
 عليه وسلم.

ومذذذن هذذذها املنطلذذذق نفهذذذم سذذذب  انتصذذذار ظهذذذر الذذذدين اببذذذر علذذذ  امللذذذك 
اهلندوسذذذذ  داان سذذذذنج  ألن قيذذذذادة األول أفضذذذذ  مذذذذن حيذذذذ  االنضذذذذبا، 
والتنظذذيم مذذن قيذذادة الثذذاين  ويضذذاف إى هذذها تفذذو  السذذالح الذذهي ميلكذذه 

 و  اهلدف الهي يقتتالن من أجله.اببر  وتف
ومذذن املؤسذذف أن عذذدوان اليذذوم أكثذذر انضذذباطا  منذذا  ويتفذذو  علينذذا بنوعيذذة 
األسلاة الذي ميتلكهذا  وحسذن تذدري  جنذد   أمذا املعاصذ  فقذد اسذتوينا 
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وأصبانا نقات  من غر هدف واضح  أمذا عذدوان فهدفذه  270وإا  فيها  
 واضح بنّي.

طيع أن نفهم ملاذا انتصر اليهود عل  اجليوال ومن هها املنطلق أيضا  نست
 العربية يف ثالثة حرو  رغم أن عددان عشرات أضعاف عدد اليهود؟!.

أجذذذ  ال جيذذذوز إغفذذذال دور األسذذذلاة املتطذذذورة يف احلذذذرو  احلديثذذذة   وال 
التاالفات الدولية  وعندما نعذود إى هللا عذودة صذادقة  ونوحذد صذفوفنا  

اعيذذذذة لذذذذيس فيهذذذذا طذذذذيش وال غذذذذرور أو ونذذذذدرس واقذذذذع عصذذذذران دراسذذذذة و 
اسذتخفاف  وأنخذه بكافذة أسذبا  النصذر.. عندئذٍه ينصذران هللا تعذاى كمذذا 

 نصر السلف الصاع  وما ذلك عل  هللا بعليل.
 

 نتائج حب  االستطاعة
مذذن خذذالل األقذذوال الذذي عرضذذناها يف هذذها الباذذ  تبذذني أن مقصذذود  – 1

مراح  اجلهذاد لذيس هذو إزالذة السلف ]ومنهم األئمة األربعة[ ابلنس  يف 
حكم املراح  حىت ال جيوز العم  بذذها مطلقذا   فذنن هذها مذن التكليذف مبذا 
ال يطا  يف حال االستضعاف  وهللا سباانه وتعذاى يقذول  ال يكلذف هللا 

 نفسا  إال وسعها.
يقذذول شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة  "فمذذن كذذان مذذن املذذؤمنني أبرض هذذو فيهذذا 

فيها مستضذعف فليعمذ  آبيذة الصذا والصذفح مستضعف أو يف وقت هو 
والعفو عمن يؤذي هللا ورسوله مذن الذهين أوتذوا الكتذا  واملشذركني  وأمذا 

                                                
 أقصد اجليوال العربية اليوم. – 270
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أهذ  القذوة فنمنذا يعملذون آبيذة قتذال أئمذة الكفذر الذهين يطعنذون يف الذذدين  
وآبية قتال الهين أوتوا الكتا  حىت يعطوا اجللية عن يذد وهذم صذاغرون" 

271 . 
خذذر تلخذذي  ألقذذوال علمذذا   –رغذذم إجيذذاز   –هذذها وقذذول شذذي  اإلسذذالم 

 امللة الهين يعتد بقوهلم يف القدمي واحلدي .
االستطاعة شر، البد من حتققه سوا  كان اخلذرو  علذ  أئمذة اجلذور  – 2

عند الهين يرون ذلك   أو اخلرو  عل  أئمة الكفذر ألن القاعذدة يف هذها 
كثذذر  بذذ  جيذذ  دفعذذه مبذذا وذاك  "ال جيذذوز دفذذع الفسذذاد القليذذ  ابلفسذذاد ال

 يليله".
يقول شي  اإلسالم ابن تيميذة  "إن األمذر بقتذال الطائفذة الباغيذة مشذرو، 
ابلقذذذدرة واإلمكذذذان. إذ لذذذيس قتذذذاهلم أبوى مذذذن قتذذذال املشذذذركني والكفذذذار  
ومعلذذذذوم أن ذلذذذذك مشذذذذرو، ابلقذذذذدرة واإلمكذذذذان  فقذذذذد تكذذذذون املصذذذذلاة 

ملة واملعاهذدة   كمذا فعلذه النذيب املشروعة أحياان  ه  التألف ابملذال  واملسذا
صل  هللا عليه وسذلم غذر مذرة  واإلمذام إذا اعتقذد وجذود القذدرة ومل تكذن 
حاصذذذلة كذذذان الذذذةك يف نفذذذس األمذذذر أصذذذلح.  ومذذذن رأ  أن هذذذها القتذذذال 
مفسدته أكثذر مذن مصذلاته  علذم أنذه قتذال فتنذة  فذال جتذ  طاعذة اإلمذام 

 . 272فيه" 
 

                                                
  مكتبذذذة دار اجليذذذ   215  وكتذذذا  الصذذذارم املسذذذلول علذذذ  شذذذام الرسذذذول     153أمهيذذذة اجلهذذذاد      – 271

 بروت.

 .4/442فتاو  ابن تيمية   – 272
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 كلمة للشي  عبد العليل بن ابز 
قذذال الشذذي  سذذلمان بذذن فهذذد العذذودة  "وقذذد ذكذذر النذذيب صذذل  هللا عليذذه 
وسلم فساد السالطني يف آخر اللمان واحنرافهم عذن احلذق والعذدل  وبذنّي 

 املوقف السليم الهي جي  أن يتخه حيال ذلك  واملتمث  يف أمور 
أوهلذذا  السذذمع والطاعذذة هلذذم مذذا دامذذوا مسذذلمني مصذذلني  وعذذدم قتذذاهلم أو 

لذذيهم حذذىت يذذر  مذذنهم الكفذذر البذذواح الذذهي عنذذدان مذذن هللا فيذذه اخلذذرو  ع
برهذذان  ممذذا مسّذذا  هللا ورسذذوله كفذذرا   فذذنذا كفذذروا وجذذ  خلعهذذم واسذذتبدال 

 غرهم بذهم".
 وقال فضيلة الشي  عبد العليل بن ابز معلقا  عل  كالم الشي  سلمان 

لذذيهم "إذا كذذان كفذذرهم بواحذذا  ال شذذبهة فيذذه واسذذتطاع املسذذلمون اخلذذرو  ع
وإزالتهم  أما إذا مل يستطيعوا فذال جيذوز اخلذرو  واحلذال مذا ذكذر ملذا يةتذ  
علذذ  ذلذذك مذذن الفسذذاد والفذذنت وقتذذ  املسذذلمني  وقتذذ  الذذدعاة إى هللا إى 
غذذذر ذلذذذك  وهلذذذها مل خيذذذر  النذذذيب صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم  ومذذذن معذذذه مذذذن 
الصذذاابة قبذذ  اهلجذذرة علذذ  كفذذار مكذذة لضذذعف املسذذلمني وعجذذلهم عذذن 
قتذذذاهلم وملذذذا يةتذذذ  علذذذ  ذلذذذك مذذذن القضذذذا  علذذذ  اإلسذذذالم وأهلذذذه وهلذذذها 
صذذاحلهم   عليذذه الصذذالة والسذذالم  يذذوم احلديبيذذة ومل يقذذاتلهم نظذذرا  ملذذا يف 

يف  –أعذذذي الكفذذذار  –ذلذذذك مذذذن مصذذذلاة للمسذذذلمني وتسذذذهي  دخذذذوهلم 
اإلسالم وأمن الطر  حىت يهاجر مذن يريذد اهلجذرة مذع مذا وقذع يف الصذلح 

علذذ  املسذذلمني فذذالتلم بذذذها  صذذل  هللا عليذذه وسذذلم لتاقيذذق  مذذن الغضاضذذة
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املصذذذلاة العظمذذذ  للمسذذذلمني الذذذي أشذذذران إليهذذذا آنفذذذا  وهللا وي التوفيذذذق" 
 . 273هذ[  20/3/1413]عبد العليل بن عبد هللا بن ابز 

وقذذذال الشذذذي  ابذذذن ابز يف موضذذذع آخذذذر  "إذا رأ  املسذذذلمون كفذذذرا  بواحذذذا  
ال أبس أن خيرجذوا علذ  هذها السذلطان إلزالتذه عندهم من هللا فيه برهان ف

إذا كان عندهم  قدرة  أما إذا مل يكذن عنذدهم قذدرة فذال خيرجذوا  أو كذان 
اخلذذذرو  يسذذذب  شذذذرا  أكثذذذر فلذذذيس هلذذذم اخلذذذرو  رعايذذذة للمصذذذاع العامذذذة  
والقاعدة الشرعية اجملمع عليهذا ]أنذه ال جيذوز إزالذة الشذر مبذا هذو أشذر منذه 

يليلذذه أو خيففذذه[  وأمذذا در  الشذذر بشذذر أكثذذر فذذال بذذ  جيذذ  در  الشذذر مبذذا 
جيذذذوز إبمجذذذاع املسذذذلمني  فذذذنذا كانذذذت هذذذه  الطائفذذذة الذذذي تريذذذد إزالذذذة هذذذها 
السذذلطان الذذهي فعذذ  كفذذرا  بواحذذا  وعنذذدها قذذدرة تليلذذه بذذذها وتضذذع إمامذذا  
صاحلا  طيبا  من دون أن يةت  عل  هها فسذاد كبذر علذ  املسذلمني وشذر 

طان فذذال أبس  أمذا إذا كذان اخلذرو  يةتذ  عليذذه أعظذم مذن شذر هذها السذل
فساد كبر واختالل األمن وظلم الناس واغتيال من ال يستاق االغتيال  

 . 274إى غر هها من الفساد العظيم" 
 درس من أد  العلما  

ورد يف كتذذا  "العللذذة واخللطذذة" مثذذال طيذذ  علذذ  طريقذذة تعامذذ  العلمذذا  
وهذذو عذذامل مذذتمكن رزقذذه هللا تعذذاى  فيمذذا بيذذنهم  فالشذذي  سذذلمان العذذودة 

ذكا   حادا   واطالعا  واسعا  كما يظهر لنا من خذالل أشذرطته وكتبذه  ومذن 
                                                

 .104سلمان بن فهد العودة      العللة واخللطة  أحكام وأحوال  للشي  – 273

من كتا   وجذو  طاعذة السذلطان يف غذر معصذية الذرمحن  إعذداد حممذد بذن انصذر العذريي ]نقذال  مذن كتذا   – 274
 مراجعات يف فقه الواقع السياس  والفكري عل  ضو  الكتا  والسنة[.
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خالل قبول الناس إلصداراته يف ك  مكذان مذن العذامل اإلسذالم .. أقذول  
هذذها الشذذي  الفاضذذ  قذذّدم كتابذذه بعذذد أن فذذرغ مذذن أتليفذذه لشذذيخه وأسذذتاذ  

ليعلذذق عليذذه ويقدمذذه  وممذذا قالذذه هذذها  فضذذيلة الشذذي  عبذذد العليذذل بذذن ابز
 الشي  األستاذ يف تقدمة الكتا  

"اطلعذذذت علذذذ  الكتذذذا  املرسذذذوم ابلعللذذذة واخللطذذذة أحكذذذام وأحذذذوال. مذذذن 
مؤلفات أخينا يف هللا العالمة الشي  سلمان بن فهد العودة  فألفيته كتذااب  

يذذة قيمذذا  كثذذر الفائذذدة يف موضذذعه"  مث مضذذ  الشذذي  ابذذن ابز يف ذكذذر أمه
 الكتا  وملاا  مع نصاه لطلبة العلم بقرا ته واالستفادة منه.

ومما قاله الشي  التلميه  "إن ما أعرضه ال يعدو أن يكذون اجتهذادا  قذابال  
للخطأ والصوا   ولكني أعر  عن سروري العظيم أبن يقوم إمام جلي  
القذذذدر  عظذذذيم الفضذذذ   غليذذذر العلذذذم   م القبذذذول  أال وهذذذو اإلمذذذام عبذذذد 
العليل بن عبد هللا بن ابز بقرا ة هها الكتا  حرفا  حرفا  عل  مد  ثالثة 
أشذذذذذذهر أو تليذذذذذذد  مث يلينذذذذذذه مبجموعذذذذذذة طيبذذذذذذة مذذذذذذن التعليقذذذذذذات املفيذذذذذذدة  
والتصذذاياات العلميذذذة  فضذذذال  عذذن كتابذذذة مساحتذذذه مقدمذذة هلذذذها الكتذذذا  

 . 275موجودة ضمن هه  الطبعة  واحلمد هلل تعاى.." 
 طادون يف املا  العكر من حليب  الوالة والغالة.إنه درس بليغ للهين يص

القتذذذذال مذذذذن غذذذذر نكايذذذذة يف الكفذذذذار مغذذذذامرة محقذذذذا  مآهلذذذذا الفشذذذذ   – 3
واخلهالن  والعدو هو املستفيد األول من هه  املغامرة ألنذها تعطيه املذار 
لسذذاق الذذدعاة وأخذذه الذذاي  حبجذذة املذذتهم دفاعذذا  عذذن نفسذذه وعذذن نظامذذه  

                                                
 انظر مقدمة كتا  "العللة واخللطة" للشيخني  ابن ابز وسلمان العودة. – 275
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الذذي حتشذذر  276هذذلة إعالمذذه واألجهذذلة الظاملذذةكمذذا يذذدع  مذذن خذذالل أج
 أنفها يف ك  معركة ضد اإلسالم واملسلمني.

وال جيوز للمسلم أن يهل نفسه ويوردها موارد اهلالك. عذن حهيفذة رضذ  
هللا عنه قال  قال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم  "ال ينبغذ  للمذؤمن أن 

البال  ماال يطيق" يهل نفسه  قالوا  وكيف يهل نفسه؟ قال  يتعرض من 
  وأي ذل أكذذذذا وأعظذذذذم مذذذذن الذذذذهل الذذذذهي يلقذذذذا  هذذذذؤال  اإلخذذذذوة  277

]وغذذذرهم مذذذن الذذذهين أخذذذهوا وريرتذذذذهم دون أن يكذذذون هلذذذم أدىن مشذذذاركة 
ابلقتذذذال أو ابإلعذذذداد لذذذه[ يف سذذذجون الطغذذذاة املتجذذذاين؟!  بذذذ  وأي ذل 
 أبشذذع مذذن الذذهي تتعذذرض لذذه أسذذر وأقذذراب  هذذؤال  اإلخذذوة؟!  ال أظذذن أننذذا
حباجة إى ضر  أمثلة  ألنه ليس بيننا من ال حيفظ عشرات األمثلة علذ  

 ذلك. 
جيذذذذوز إلمذذذذام املسذذذذلمني املمكذذذذن مهادنذذذذة العذذذذدو علذذذذ  مذذذذال يدفعذذذذه  – 4

املسلمون للعذدو الكذافر إذا خذافوا علذ  أنفسذهم مذن اهلذالك   وهذها مذن 
 الضرورات الي جيوز فيها ماال جيوز يف غرها.

مذذام املمكذذن اجلهذذاد إذا كذذان عذذدد جيشذذه قلذذيال   وال جيذذ  علذذ  هذذها اإل
وعذذذدد جذذذيش العذذذدو أكثذذذر مذذذن الضذذذعف أو عنذذذد  أسذذذلاة حديثذذذة يذذذؤثر 
اسذذتخدامها أتثذذرا  فعذذاال  علذذ  نتذذائج املعركذذة  يقذذول اإلمذذام الشذذافع  رمحذذه 

 هللا 

                                                
 من حملية وعاملية. – 276

 .5/405روا  الةمهي يف الفنت  وقال  حسن غري   وروا  أمحد يف املسند   – 277
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"إذا كذذذان أهذذذ  دار املسذذذلمني قلذذذيال  إن غذذذلا بعضذذذهم خيذذذف العذذذدو علذذذ  
أحذد  وكذان هذؤال  يف راب، اجلهذاد ونذلهلم  وإن   الباقني منهم مل يغذل مذنهم

كانت ممتنعذة غذر خمذوف عليهذا ممذن يقاربذذها فذأكثر مذا جيذوز أن يغذلي مذن  
ك  رجلذني رجذال  فيخلذف املقذيم الظذاعن يف أهلذه ومالذه   فذنن رسذول هللا 
صل  هللا عليه وسلم ملا جتهل إى تبوك فأراد الروم وكثرت مجوعهم  قال  

لني رجذ   ومذن يف املدينذة ممتنذع أبقذ  ممذن ختلذف فيهذا" ليخر  من ك  رج
278 . 

أيهذذا اإلخذذوة  هذذداان هللا وإاكذذم إى احلذذق  وجنبنذذا وإاكذذم مذذواطن الللذذ   
قلنا غر مرة  إننذا نعلذم مذن خذالل حمذاوالتكم  وحمذاوالت إخذوان لكذم مذا 

 يل  
قلذذة عذذددكم فهذذو ال يبلذذغ بضذذع ملذذات أو بضذذعة آالف ]علذذ  حذذد قذذول 

 وليس اجلميع قادرين عل  القتال لسب  أو آلخر.بعضكم[  
بسذذاطة األسذذلاة الذذي متلكونذذذها  فهذذ  علذذ  قلتهذذا ال تتجذذاوز  البندقيذذة  

 واملسدس  والقناب  ذات التصنيع البدائ .
 ضذذعف إمكذذاانتكم االقتصذذادية  فلذذيس لذذديكم شذذركات كبذذرة أو صذذغرة 

املعتقلذذني  أو  ولذذيس لذذديكم قذذدرة علذذ  متويذذ  أفذذراد أسذذر قذذتالكم أو أسذذر
 متوي  املقاتلني منكم.

ليس لديكم أرض تقفذون عليهذا  أو حصذون تلتجلذون إليهذا عنذد الفذلع.. 
إن املنذلل الهي ختتبلون فيه ليس ملكا  لكم  ولو علذم الذهين يشذاركونكم 

                                                
 .4/91األم للشافع    – 278
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يف السذذذكن حقيقذذذة أمذذذركم لسذذذارعوا إى إخذذذراجكم مذذذن املنذذذذلل أو أخبذذذار 
 رجال األمن عنكم.
فسذذكم أنكذذم سذذوف حتققذذون انتصذذارا  علذذ  نظذذام تعذذداد كيذذف حتذذدثكم أن

جيشذه وقذوات أمنذذه مذا بذذني نصذف مليذون أو مليذذون وزادة يف بعذض هذذه  
الدول  هها من حي  العدد  أما من حي  العتاد فيملك أسلاة حديثذة 
فتاكذذة ال قبذذ  لكذذم مبثلهذذا أو أبقذذ  منهذذا  وميلذذك املذذال والذذدعم الذذداخل  

ئ  الضذذغط ومسذذتعد السذذتخدام كذذ  هذذه  واخلذذارج   وميلذذك خمتلذذف وسذذا
الوسائ  ضدكم  ب  هو حقا  ال يستخدمها إال ضدكم وضد كذ  معارضذة 

 داخلية تذهدد كرس  احلكم الهي جيلس عليه.
أما محاية احلدود والي من أجلها أتسست هه  اجليوال   فليس هلذا شذأن  
ئم كبر يف حساابت القائمني عل  هه  اجليوال  وهذم مذدمنون علذ  اهلذلا

إذا فذذرض العذذدو علذذيهم خذذوض معركذذة  وقذذد مقذذتهم  لذذس األمذذن الذذدوي 
لكثرة مذا يلجذأون إليذه طذالبني منذه التذدخ  لوقذف االعتذدا  علذيهم أو رد 

 األرض الي احتلها عدوهم 
 فتخا  تنفر من صفر الصافر  أسد عل ف ويف احلرو  نعامة

مّكذن يف األرض أيها اإلخوة  إذا كان اجلهاد يسذقط عذن جذيش اإلمذام امل
بسب  ضعفه وفقدانه للقدرة واالستطاعة  فكيف توجبون عل  أنفسذكم 

 خالف ذلك؟!.
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وإذا كان الواج  الشرع  يفرض عل  اإلمام املمكذن دراسذة وضذع بلذد  
عنذذذه اجلهذذذاد إذا كذذذان األهذذذ  والنسذذذا  يف  279يف غيذذذا  اجلذذذيش  ويسذذذقط
ائكم.. أال أبطفذذالكم ونسذذ –أيهذذا اإلخذذوة  –خطذذر.. فلمذذاذا ال تفكذذرون 

تذذرون بعيذذونكم وتسذذمعون آبذانكذذم املصذذر احملذذلن الذذهي آلذذت إليذذه أسذذر 
 إخوان لكم من قب ؟!.

آن لكذذم أيهذذا اإلخذذوة أن تعيذذدوا النظذذر يف القناعذذات الذذي بنيتموهذذا علذذ  
أسذذاس وا  ال يثبذذذت أمذذذام هذذذه  اهلذذذلائم املتتاليذذة.. فذذذال أنذذذتم حققذذذتم حلذذذم 

احملذذذذدودة  وال أنذذذذتم محيذذذذتم أسذذذذركم الدولذذذذة اإلسذذذذالمية بقذذذذواتكم القتاليذذذذة 
وأنفسذذكم وإخذذوانكم مذذن الفتنذذة! فذذنى مذذىت هذذها التخذذبط.. وإى مذذىت هذذها 

 العب ؟!.
آن لكذذم أيهذذا اإلخذذوة أن تعلمذذوا أبن هللا سذذباانه وتعذذاى مل يكلفنذذا مبذذا ال 
نقذذدر عليذذه  ومل حيّملنذذا مذذاال طاقذذة لنذذا بذذه  ومذذن القواعذذد األصذذولية اجملمذذع 

 وز دفع الفساد القلي  بفساد كثر.عليها أنه ال جي
 

 بداية صاوة
ليس بني مجاعذات اجلهذاد مذن جيهذ  عبذد القذادر بذن عبذد العليذل ومؤلفاتذه 

 280الي تعد من أهم املراجع الي يعتمدون عليها وأوسذعها انتشذارا  بيذنهم
. 

                                                
 مع وجو  اإلعداد للجهاد. – 279

 أشران إليه وإى مؤلفاته فيما مض . – 280

This file was downloaded from QuranicThought.com



 624 

يف الطبعة الثانية من كتذا  عبذد القذادر بذن عبذد العليذل "اجلذامع يف طلذ  
هذذذ توصذذ  إى قناعذذات تتفذذق مذذع  1415"  الصذذادر عذذام العلذذم الشذذريف

 النتائج الي توصلنا إليها يف هها البا  
 ومن ذلك نقد  لتعج  الصدام املسلح قب  االستعداد الكايف لهلك.

ومنهذذا قولذذذه  فذذذال تعجذذ  إذا رأيذذذت بعذذذض اجلماعذذات اإلسذذذالمية تطلذذذ  
 .الدلي  الشرع  وه  يف السجون عل  ما كانت تفعله من قب 

ومنهذا قولذه  إن هنذاك فرقذا  بذني العلذم ابلواجذ  واإلميذان بذه  وبذني إمكذان 
 القيام به.

وهذذذم مستضذذذعفون  –ومنهذذذا قولذذذه  ورأيذذذت بعذذذض اجلماعذذذات اإلسذذذالمية 
يتوعذذذذذدون خصذذذذذومهم مذذذذذن اجلماعذذذذذات األخذذذذذر   –مشذذذذذردون يف األرض 

 ابالنتقام منهم إذا مّكن هللا هلم.
نقذذذ  فقذذذرات مذذذن أقوالذذذه ألنذذذذها هلذذذها فقذذذد رأيذذذت أن أخذذذتم هذذذها الباذذذ  ب

جا ت بعد خاة ال تق  عن عشرين عاما  مع هه  اجلماعات  وكذم أمتذىن 
 أن يعيد النظر بكتبه عل  ضو  قناعاته اجلديدة.

ومما جيدر ذكر  أني أنق  هه  الفقرات من غر تعليذق عليهذا  ومذن ذلذك 
هم"  قولذذه عذذن بعذذض األفذذراد واجلماعذذات  "فهذذم أوى ابجلهذذاد مذذن حكذذام

وأظنه قد قاهلا وهو يف حالة غض   وأخشذ  أن يصذبح مثذ  هذها القذول 
يف  –ومذا أكثذرهم يف مثذ  هذه  األوسذذا،  –فتذو  يسذتغلها بعذض اجلهلذة 

 قت  إخوان هلم.
 قال عبد القادر بن عبد العليل 
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ومن صذور التعجذ   إمذارة الصذبيان واألحذداث  وهذ  مذن أسذبا   – 6"
ا البخذاري يف كتذا  الفذنت مذن صذاياه يف الفنت واخلالف  وهلذها بذو  هلذ

اب  ]قذذول النذذيب صذذل  هللا عليذذه وسذذلم هذذالك أمذذي علذذ  يذذدي أغيلمذذة 
سفها [.  وقد وصف النيب صل  هللا عليه وسلم اخلذوار  أبنذذهم ]حذداث  

 األسنان[ أي صغار السن".
ومذن صذذور التعجذذ   السذذر يف الذدعوة ابملقلذذو   فذذالنيب صذذل  هللا  – 7"

بدأ ابلدعوة ومتييل احلق من الباط  ومتييل املؤمن من الكذافر   عليه وسلم 
حذذىت قذذال الكفذذار إنذذه صذذل  هللا عليذذه وسذذلم فذذر  بذذني األ  وولذذد   وبذذني 
املذذذر  وزوجذذذه  كمذذذا بذذذدأ صذذذل  هللا عليذذذه وسذذذلم وذذذدال الكفذذذار ودحذذذض 
شبهاتذهم وأابطيلهم  فاتبعه مذن اتبعذه علذ  بصذرة مبذا يذدعو إليذه  وعذادا  

  علذ  بصذرة مبذا عذادا  مذن أجلذه  مث شذرع يف ترسذي  اإلميذان يف من عادا
نفوس أتباعه  وأخذه يطلذ  النصذرة واملنعذة  مث شذرع يف قتذال أعذدا  هللا.  
أمذذذا يف هذذذها اللمذذذان فذذذاألمر يسذذذر ابملقلذذذو   فيبذذذدأ ابلقتذذذال قبذذذ  ترسذذذي  
اإلميان وقب  نشر الدعوة وقب  معرفة احلق من الباط . وهلها فال تعج  

ذا رأيذذت بعذذض اجلماعذذات اإلسذذالمية تطلذذ  الذذدلي  الشذذرع   وهذذ  يف إ
السجون عل  ما كانت تفعله من قب   فتتعارض وجهات النظذر  وتؤلذف 
األحباث الشرعية املتناقضة  مث يكفِّر الناس بعضهم بعضذا  ويذ ب ذدِّع بعضذهم 

 بعضا  وهه  كلها من آاثر التعج  الهي هو علة احلرمان والندم".
ن صور التعج   تعج  الصدام املسلح مع احلكومذات الكذافرة وم – 8"

قبذذ  االسذذتعداد الكذذايف لذذهلك مبذذا هلذذها التعجذذ  مذذن آاثر مذذدمرة أحيذذاان . 
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وليس الواج  الشرع  هنا هو  رد النكايذة يف احلكومذات الكذافرة حذىت 
يقذذدم عليهذذا بضذذع عشذذرات مذذن املسذذلمني  وإن كانذذت هذذه  النكايذذة هذذ  

ا لقولذه تعذاى  وال ينذالون مذن عذدٍو نذيال  إال كتذ  هلذم عم  صاع يف ذاتذه
[  ولكذذذذذن الواجذذذذذ  هذذذذذو تغيذذذذذر هذذذذذه  120بذذذذذه عمذذذذذ  صذذذذذاع ]التوبذذذذذة  

احلكومات وإزالتها وإقامة حكومذة إسذالمية ال  ذرد النكايذة  وذلذك قولذه 
تعذذذاى  وقذذذاتلوهم حذذذىت ال تكذذذون فتنذذذة ويكذذذون الذذذدين كلذذذه هلل ]األنفذذذال  

39 "]281 . 
ات إسذالمية تذرفض أن حتذتكم يف خالفاتذذها إى الشذرع  "وقد رأيذت مجاعذ

مع أنذهم يدعون إى حتكيم الشرع  وأن مجاعاتذهم ما قامت إال حملاربة من 
حيكذذم بغذذر مذذا أنذذلل هللا  فذذنذا مذذا دعذذوا إى حكذذم هللا أعرضذذوا  فهذذم أوى 
ابجلهاد من حكامهم.. وقد شا  هللا أن أكون حكما  يف خصومات بعذض 

الذذدعاة املشذذهورين  وحذذني وجذذ  احلذذق عليذذه متلذذ  وأىب أن  أطرافهذذا مذذن
يؤدي ما وجذ  عليذه  فقلذت  وهللا ال مي  ذن هللا علينذا حبكذم إسذالم  حذىت 
نرض  حبكم هللا فيما بيننذا  فقذد قذال تعذاى  إن هللا ال يغذر مذا بقذوم حذىت 

 [".11يغروا ما أبنفسهم ]الرعد  
ية يقولذذون  إنذذه لذذو تغلذذ  ".. ورأيذذت مسذذؤوي بعذذض اجلماعذذات اإلسذذالم

غذذذرهم مذذذن اجلماعذذذات اإلسذذذالمية األخذذذر  علذذذ  بلذذذدهم وأقذذذاموا حكذذذم 
 اإلسالم فيه  فلن يكون أمامهم إال ترك بلدهم والعيش يف غر ".

                                                
لعجذل سذذقط الوجذو   وذكذذر مث فذر  الكاتذ  بذذني اإلميذان ابلواجذذ  وبذني القذذدرة عليذه  وأضذاف  إذا حتقذذق ا – 281

 أدلة عل  ذلك منها قوله تعاى  ال يكلف هللا نفسا  إال وسعها  وغر ذلك من أدلة سبق لنا ذكرها.
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وهذم مستضذعفون مشذردون يف  –".. ورأيت بعذض اجلماعذات اإلسذالمية 
ذا يتوعدون خصومهم مذن اجلماعذات األخذر  ابالنتقذام مذنهم إ –األرض 

مّكن هللا هلم.."  مث خيتم كلماته هه  بقوله  "وهها الهي ذكرته هنا أقوله 
عذذن خذذاة  وهذذ  وجهذذة نظذذر مذذن حمايذذد ال ينتمذذ  ألي مجاعذذة إسذذالمية أو 
حل  إسالم   واجلماعة حذق وواجذ  يف هذها اللمذان  وقذد ألفذت كتذايب 
  ]العمذذذدة يف إعذذذداد العذذذدة للجهذذذاد يف سذذذبي  هللا تعذذذاى[ يف فقذذذه العمذذذ

فنن هناك فرقا  بذني  –كما ذكرت من قب    –اإلسالم  اجلماع    ولكن 
  282العلم ابلواج  واإلميان به  وبني إمكان القيام به" اهذ

 
 
 
 
 
 

 ( 37حنو كيان جديد )احللقة 
 احلوار بني أه  السنة

 
 السلفية بني الوالة والغالة

 

                                                
 .908 – 2/904اجلامع يف طل  العلم الشريف  أتليف عبد القادر بن عبد العليل  الطبعة الثانية   – 282
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 حممد سرور زين العابدين
 

لة التاليذة إى أعضذا  حذل  الغذالة  وبرسذالة ويف اخلتام فنني أتوجه ابلرسا
أخذذذر  إى أعضذذذا  حذذذل  الذذذوالة أبذذذنّي فيهمذذذا مقاصذذذدي مذذذن كتابذذذة هذذذها 
الباذذ   وأ كذذد أبنذذي مذذا أردت إحذذرا  أحذذد أو التشذذنيع عليذذه  وأدعذذوهم 
مجيعذذذا  إى التوبذذذة إى هللا  وحنذذذن وإاهذذذم حباجذذذة إى التوبذذذة مذذذن كذذذ  ذنذذذ  

مذذذذن أجذذذذ  توحيذذذذد جهذذذذود الذذذذدعاة  ومعصذذذذية  كمذذذذا أدعذذذذوهم إى العمذذذذ 
واجلماعات اإلسالمية  وكيف ال نتوحد وحنن الذهين جيمعنذا وحذدة الذدين 
واهلدف واملصر .. وبعد ذلذك أجيذ  علذ  شذبهات وتسذا الت وصذلتي 

 منهم أو من غرهم خالل نشر حلقات هها البا .
 

 الرسالة األوى
1-2 

 اإلخوة منسويب مجاعات اجلهاد.
ة هللا وبركاتذذه  وأسذذأله تعذذاى أن جينبنذذا وإاكذذم اهلذذو  السذذالم علذذيكم ورمحذذ

ومضذذذذالت الفذذذذنت  ويكفينذذذذا شذذذذرور أنفسذذذذنا  ويرزقنذذذذا اإلخذذذذال  والعذذذذدل 
واإلنصاف يف القول والعم   كما أسأله أبمسائه احلسىن وصفاته التامة أن 

 يفتح بيي وبينكم ابحلق ويهدان سوا  السبي  
 [.89أنت خر الفاحتني ]األعراف ربنا افتح بيننا وبني قومنا ابحلق و 
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أما بعد  فها أان قد قدمت لكم دراسة شرعية جتنبذت فيهذا كذ  قذول شذاذ 
ال يسند  دلي  قوي  وضذربت علذ  ذلذك أمثلذة ميدانيذة ال أظنهذا  هولذة 

 عندكم  وعند ك  من يتابع مسرة الدعوة واجلماعات اإلسالمية.
 أهذذذم ابلكتابذذذة يف هذذذها أيهذذذا اإلخذذذوة األحبذذذة  منذذذه أكثذذذر مذذذن عقذذذدين وأان

املوضذذوع  وكنذذت أتراجذذع يف اللاظذذات األخذذرة الذذي تسذذبق بدايذذة التنفيذذه 
خشذذية أن يسذذتفيد الظذذاملون املسذذتبدون وأذانبذذذهم ممذذا سأنشذذر   ومذذع هذذها 
الةاجع مل أكن مطملنا  من صذاة مذوقف   وال أدري مذاذا أفعذ   فذنخواين 

مقبولذذة مذذن النذذواح   الشذذبا  مذذن منسذذويب اجلهذذاد ينفذذهون عمليذذات غذذر
الشرعية واإلعالمية والعسكرية  وعندما كنت أنقد مذواقفهم يف جلسذات 
مغلقذذة معهذذم أو مذذع بعذذض أنصذذارهم  كانذذت أقذذواي تنقذذ  بشذذك  مشذذو  
يوافذذق مذذلا  الناقذذ    ومذذا أسذذه  أن يقذذول قذذائلهم  مل يكتذذف هذذها الرجذذ  

 إبيثار العافية  وإمنا أصبح عدوا  للجهاد واجملاهدين.
مذذذن هذذذها اإلرهذذذا  العذذذام الذذذهي  283 املقابذذذ    كنذذذت دائذذذم التاذذذهيرويف

ت نفرح بعض املنسذوبني إى  يفرضه الطغاة  ويف ظ  هها اإلرها  الغاشم ي سح
العلم وأهله  ليقذدموا ألسذيادهم املذارات الشذرعية يف إعذدام أو اضذطهاد  

ويف ظذذ  هذذها … كذذ  داعيذذة يتهمونذذه  ولذذو كذذان بريلذذا  مذذن هذذها االتذذذهام
هذا  الغاشذذم أيضذذا  يسذارع آخذذرون مذذن الذدعاة إى اسذذتنكار عمليذذات اإلر 

منسذذذويب اجلهذذذاد  ويعلنذذذون برا تذذذذهم مذذذنهم ومذذذن إرهابذذذذهم  وقليذذذ  مثلذذذ  
يعتصمون ابلصمت مع نصح إخوانذهم يف جلسذات مغلقذة  وإخوانذذهم ال 

                                                
عذذن إخواننذذا ضذذااا هذذها اإلرهذذا  كنذذت أنشذذر  يف  وهذذها التاذذهير مذذن إرهذذا  الطغذذاة يضذذاف إليذذه الذذدفاع – 283

 املقاالت واألحباث املوقعة ابمس .
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يقبلذذون هذذها النصذذح  أمذذا الظذذاملون فيصذذنفوننا يف خانذذة الغذذالة اإلرهذذابيني. 
مذذذن شذذذدة حقذذذدهم علذذذ  اإلسذذذالم واملسذذذلمني ال يقبلذذذون حذذذىت  بذذذ  إنذذذذهم

 استنكار وبرا ة الصنف الثاين من الدعاة.
وبعذذذد أن وصذذذلت األمذذذور إى احلذذذد الذذذهي ال حيتمذذذ   وكثذذذرت اجملازفذذذات  

اقتنعت ابلكتابة يف هها الشأن مع  –كما يقال   -واختلط احلاب  ابلناب  
 وجو  التأكيد عل  احلقيقتني اآلتيتني 

طغذذذذاة املسذذذذتبدون هذذذذم أصذذذذ  الذذذذبال  ومذذذذوطن الذذذذدا   ألنذذذذذهم يعذذذذاملون ال
مذذواطنيهم كمذذا كذذان السذذيد املتعجذذرف يعامذذ  عبيذذد  يف عصذذور العبوديذذة  
وغذذي عذذن البيذذان أن شذذدة إرهذذا  الطغذذاة وضراوتذذذهم هذذو الذذهي أد  إى 

 هها اإلرها  املضاد.
وقذذذد يعتذذذا النذذذاس يف بذذذالدان حيتكمذذذون إى الشذذذرائع اجلاهليذذذة املسذذذتوردة  

الظاملون  رد املطالبة بتاكيم الشريعة اإلسالمية جرميذة تسذتاق العقذا  
 اللاجر.

إخويت  إني ما أردت من هه  الدراسة إال النصح لكم  وتوفر ك  نقطذة 
من دمائكم ليوم ال بد فيه مذن اجلهذاد .. رمبذا قسذوت فيمذا كتبتذه عذنكم  

ر  علذذ  سذذالمة أبنائذذه لكنذذي كنذذت اعتذذا نفسذذ  مبثابذذة الوالذذد الذذهي حيذذ
 واستقامتهم وبعدهم عن مواطن اهلالك والفتنة.

أن انسذذذا  مذذذنكم قذذذد ابلغذذذوا يف شذذذتم   –ايهذذذا اإلخذذذوة  –لعلكذذذم تذذذهكرون 
وظلمذذ  وحتميذذ  كتذذاابيت مذذا ال حتتمذذ .. ولعلكذذم مل تنسذذوا أنذذي اعتصذذمت 
ابلصمت وأبيت االستدرا  إى معارك جانبية لذن يسذتفيد منهذا إال أعذدا  
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نا  ومعاذ هللا أن تكون هه  الدراسة انبعة من موقذف شخصذ   وحذىت دين
هذؤال  الذهين أسذا وا ي فقذذد أشذفقت علذيهم عنذذدما ص ذدموا بشذر أفعذذاهلم 

 وتوقعاتذهم  وختل  عنهم من كان ابألمس يشد عضدهم.
كمثذ  أسذرة واحذدة  ال بذد أن يقسذو الكبذر   –إخذويت الكذرام  –إن مثلنا 

بد أن يتطاول أحياان  صغرها عل  كبرهذا.. لكنهذا فيها عل  الصغر  وال 
تبقذذذ  أسذذذرة واحذذذدة حتكمهذذذا عالقذذذات وأواصذذذر اثبتذذذة. قذذذال تعذذذاى  إمنذذذا 
املؤمنذذذون إخذذذوة  وقذذذال  لذذذو أنفقذذذت مذذذا يف األرض مجيعذذذا  مذذذا ألفذذذت بذذذني 

 قلوبذهم ولكن هللا ألف بينهم.
ون إني أرفض يف كذ  مذا أكتبذه سياسذة الذردود  وال أرضذ  لنفسذ  أن أكذ

أسرا  لدحداث اآلنية  ألن اللمن ميض   واحلدث ينسذ   واملخذالف قذد 
يصذبح صذديقا  صذدوقا   وال جيذوز إحذذرا  اجلسذور مذع اإلخذوة مهمذا اشذذتد 
اخلذذذالف.. وتبقذذذ  املواقذذذف والكتذذذاابت الذذذي تصذذذلح لكذذذ  زمذذذن  ولكذذذ  

 حدث.
إن عشرات األلوف الذهين يرزحذون يف سذجون الطغذاة املتجذاين يف عاملنذا 

إلسالم  هم إخواين وأبنائ  مهما اختلفت اجتاهاتذهم وتباينت مذواقفهم  ا
وعدوهم عدوي ألنه حيار  ديي ويعمذ  علذ  إفسذاد عقيذدة أبنذا  أمذي  
ويكذذه  عنذذدما يذذلعم أو تذذلعم أجهذذلة إعالمذذه خذذالف ذلذذك.. وإن أسذذر 
هؤال  املنكوبني املسذجونني هذم جذل  مذن أسذريت  ولذن أنسذ  وأان أداعذ  

أحفذذادي الصذذغار مصذذيبة هذذؤال  األطفذذال الذذهين فقذذدوا آاب هذذم.. أبنذذائ  و 
ولذذن أنسذذ  أيضذذا  سياسذذة اجلذذالوزة الذذهين مينعذذون حذذىت املسذذاعدات الذذي 
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فاذذىت هذذه  املعذذوانت مينعونذذذها … يقذذدمها احملسذذنون هلذذه  األسذذر البائسذذة
عن هه  األسر  واحملسن إذا تسة عل  صدقته الذي يقذدمها هلذم يعتاونذه 

إنذي … هابيا  ويسذتاق يف أعذرافهم امللعونذة أشذد أنذواع العقذوابت رما  إر 
أعلم أنذهم يريدون من ورا  هه  السياسذة فسذاد أعذراض إخذواين  وهذالك 

 أسرهم وتشريد أطفاهلم.
ومذذا كتبتذذه إلرضذذا   –أيهذذا اإلخذذوة  –مذذن هذذها املنطلذذق كتبذذت حبثذذ  هذذها 

جون فيذذه إى هذذه  اجلهذذة أو تلذذك  وال ألطعذذن إخذذواين وهذذم يف وقذذت حيتذذا
  ألن اجلذذذذلار هذذذذو جذذذذلار أوال  -وحاشذذذذاي أن أفعذذذذ  ذلذذذذك  -املسذذذذاعدة 

وأخرا    ولن أطمذع إبرضذائه أو التقذر  منذه  وكيذف أتقذر  مذن عذدو هلل 
 ولرسوله وللهين آمنوا.

وبعذذد هذذه  املعذذاين الذذي أحببذذت مذذن خالهلذذا أن يقذذرأ إخذذواين هذذها الباذذ  
 رد عليها أعود إى عرض الشبهات الي أثرت مع ال

إذا كانذذت مجاعذذة مذذن اجلماعذذات املنسذذوبة إى اجلهذذاد قذذد  الشذذبهة األوى 
وقعت بش   من الغلو  فه  وحدها املسؤولة عن غلوها   وال جيوز لذك 

 تعميم األحكام وإطال  صفة الغلو عل  مجاعات اجلهاد كلها.
اجلذذذوا   الغلذذذو  ذذذاوزة احلذذذد الشذذذرع   ويقذذذال غذذذال يف الذذذدين غلذذذوا   أي 

شذذدد وتصذذل  حذذىت جذذاوز احلذذد  و ذذاوزة احلذذد قذذد يكذذون يف مسذذألة مذذن ت
مسائاللعبادات  وقد وقع بهلك انس من الصاابة رض  هللا عنهم  فعن 

 أنس بن مالك رض  هللا عنه قال 
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" جا  ثالثة رهط إى بيوت أزوا  النيب صل  هللا عليه وسلم يسألون عن 
 وا عبادته  فلما أخاوا كأنذهم تقالوها  فقال

أيذذن حنذذن مذذن النذذيب صذذل  هللا عليذذه وسذذلم؟ فقذذد غفذذر هللا لذذه مذذا تقذذدم مذذن 
ذنبه وما أتخر. فقال أحدهم  أما أان فأصذل  الليذ  أبذدا . وقذال آخذر  أان 
أصذذوم الذذدهر وال أفطذذر. وقذذال آخذذر  أان أعتذذلل النسذذا  فذذال أتذذلو  أبذذدا . 

اكم لذذه  فجذذا  رسذذول صذذل  هللا عليذذه وسذذلم فقذذال  إين ألخشذذاكم هلل وأتقذذ
لكي أصوم وأفطر  وأصل  وأرقد  وأتلو  النسذا  فمذن رغذ  عذن سذني 

.  ومذذع أن هذذها الغلذذو مذذن الصذذاابة ال يعذذدو أن يكذذون  284فلذذيس مذذي" 
تشذذذددا  يف العبذذذادة ال تتجذذذاوز آاثر  الفذذذرد أو األسذذذرة  فقذذذد تصذذذد  هلذذذم 
رسول هللا صل  هللا عليه وعل  آله وصابه وسلم  وحّهرهم من الغلو يف 

 العبادة  ومن خمالفة سنته صل  هللا عليه وسلم.
وهنذذذاك صذذذنف آخذذذر مذذذن النذذذاس يغذذذالون يف مسذذذألة أو أكثذذذر مذذذن مسذذذائ  
االعتقذذاد  وبذذدافع مذذن هذذها الغلذذو خيوضذذون يف أمذذور ليسذذوا أهذذال  للخذذوض 
فيها  فيكفذرون ابلذهنو  واملعاصذ  ويسذتبياون دمذا  املخذالفني وأمذواهلم 

 . 285و أعراضهم
فني موجود يف مجاعات اجلهاد املعاصذرة  فمذنهم مذن هذو وكال ههين الصن

متمسك ابلسنة   ان  للبدعذة وأهلهذا   لكنذه متشذدد يف مسذألة اجلهذاد 
تشذذذددا  يفتقذذذر إى التأصذذذي  الشذذذرع   وأكذذذاد أقذذذول  إن غلذذذوهم جلئذذذ  
عمل   ولكن مينعي من هها القول دفذحع همح املنكر مبنكر أشد تسذفك فيذه 

                                                
 البخاري  كتا  النكاح  ومسلم  كتا  النكاح. – 284

 فصلنا احلدي  عن هها الصنف فيما مض  من هه  الدراسة. – 285
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   وهللا سذذباانه وتعذذاى ال يكلذذف نفسذذا  إال وسذذعها  الذذدما   ويعذذم الذذبال 
 ولكن هها الغلو أيضا  ال يرق  إى درجة الغلو يف االعتقاد.

ومذذن اجلماعذذات املنسذذوبة إى اجلهذذاد مذذن هذذم كذذاخلوار  أو أشذذر مذذنهم يف 
تكفر املخالفني واستاالل دمائهم وأمواهلم وأعراضهم  وليست اجلماعة 

لائذذذر حالذذذة فريذذذدة  وذلذذذك ألن بذذذهرة الغلذذذو يف اإلسذذذالمية املسذذذلاة يف اجل
االعتقاد الي أنبتت هه  العقلية منتشرة يف كثذر مذن البلذدان  ومذن جهذة 
أخذذر  فقناعاتذذذهم مضذذطربة وغذذر مسذذتقرة  وقذذد يبياذذون اليذذوم مذذا كذذانوا 

 حيرمونه ابألمس.
وإن كانذذذذت لذذذذه أضذذذذرار ليسذذذذت  –وإذن  فلذذذذيس الغلذذذذو اجللئذذذذ  العملذذذذ  

  الغلذذو يف االعتقذاد الذذهي يقذوم علذذ  التكفذر واسذذتاالل   مثذ-ابلقليلذة 
دما  املخالفني وأمواهلم وأعراضهم.. وليس صاياا  أنذي قذد سذويت بذني 
هذذؤال  وأوللذذذك  والصذذذايح أنذذذي قذذذد اعةفذذذت بفضذذذ  انس مذذذن الصذذذنف 

 األول  ومن ذلك ردهم عل  الهين استباحوا أموال الناس وأعراضهم.
اسذذتدل بذذه اإلخذذوة إلثبذذات شذذرعية أعمذذاهلم  مذذن أهذذم مذذا الشذذبهة الثانيذذة 

ومذذواقفهم فتذذو  شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة املشذذهورة يف التتذذار  مث تنفيذذه  
 العمل  ملضمون هه  الفتو  يف موقعة شقا .

 ولبيان بطالن مواقفهم أقول 
نقلنا فيما مض  من هذه  الدراسذة عذن شذي  اإلسذالم أنذه ال يذر  اخلذرو  

إال إذا حتققذذت القذذدرة واالسذذتطاعة   كمذذا نقلنذذا عنذذد وقذذوع الكفذذر البذذواح 
وهذذا ن القاعذذد ن … عنذذه أنذذه ال يذذر  شذذرعية دفذذع املنكذذر مبنكذذر أعظذذم
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املهمتذذان تفسذذران كذذ  موقذذف مذذن مواقذذف ابذذن تيميذذة  وكذذ  فتذذو  سذذوا   
 كانت يف التتار أو يف غرهم.

من املؤسف أن اإلخوة يقرأون يف  ري  شي  اإلسالم ابن تيميذة أحذداث 
نة اثنتذذذني وسذذذبعمائة  وفيهذذذا أصذذذدر الشذذذي  فتذذذوا  يف كفذذذر التتذذذار ويف سذذذ

وجو  قتاهلم. وتوحدت األمة عل  هه  الفتو  الي استاسذنها العلمذا  
الهين حاروا يف أمر التتار الهين يقولون ال إلذه إال هللا  ويشذهدون اجلمعذة 
واجلماعذذذة  ويطبقذذذون بعذذذض شذذذرائع اإلسذذذالم  ويذذذدعون أن غذذذلوهم لذذذبالد 

شام كان بقصد أتديذ  حكامهذا الذهين مرقذوا مذن ديذن اإلسذالم!!. نعذم ال
هؤال  الهين أفىت شي  اإلسالم بكفرهم  وقاتلهم حتذت رايذة السذلطان يف 

 ( الي هلم التتار فيها.702موقعة شقا  )سنة 
لكذذن هذذؤال  اإلخذذوة ال جييذذدون قذذرا ة وتذذدبر أحذذداث سذذنة تسذذع وتسذذعني 

ش بذذذالد الشذذام يف معركذذة عنذذذد وادي ففيهذذا هذذذلم التتذذار جذذي… وسذذتمائة
السلمية  وفيها هر  السلطان وقضاة دمشق وكبار أعيانذها   وأصبات 
املدينة من غر حكومة  وانتشر اللصو  وقطاع الطر  يف خمتلف أحيا  
املدينذة ينهبذون ويسذلبون  وعذاال النذذاس يف ذعذر ال مثيذ  لذه.. فمذا الذذهي 

 فعله يف هه  الظروف الشديدة احلر ؟! 
خذذر  مذذع عذذدد مذذن كبذذار علمذذا  دمشذذق  واجتمعذذوا بقائذذد التتذذار حممذذود 
قذذازان الذذهي كذذان قذذد وصذذ  إى بلذذدة النبذذك  وذلذذك بقصذذد أخذذه األمذذان 

 أله  دمشق  وكان هلم ذلك.
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وسع  مرة اثنية لالجتماع مبلك التتار عندما نذه  الغلاة الصاحلية  وكان 
احلذذدي  األشذذرفية  ممذذا نذذذهبو   مسذذجد األسذذدية  ومسذذجد خذذاتون  ودار 

وأحرقوا جامع التوبة ابلعقيبة.. ونذذهبوا أيضذا  املذلة ودارا  وأوقعذوا مذهابح 
فظيعذذة أبهذذ  املدينذذة.. قلذذت  بعذذد هذذه  اجلذذرائم امللريذذة الذذي ارتكبوهذذا  مل 
يكن أمذام شذي  اإلسذالم ابذن تيميذة إال السذع  إى االجتمذاع مبلذك التتذار 

دون أن يذذتمكن مذذن االلتقذذا  بذذه   ليعذذرض عليذذه الوضذذع  وعذذاد بعذذد يذذومني
حجبه عنه الوزير سعد الدين والرشيد مشذر الدولذة املسذلماين  وهذو ابذن 

 يهودي.
ويف اثمذذن رجذذ  مذذن العذذام نفسذذه خذذر  شذذي  اإلسذذالم ابذذن تيميذذة للمذذرة 
الثالثة إى خميم بوالي طالبا  من هها القائد التةي فكاك من كان معه مذن 

 طلبه فاستنقه كثرا  منهم.أسر  املسلمني  وأجي  إى 
نصذذ  التتذذار  ذذانيق ابجلذذامع األمذذوي لرمذذوا بذذذها القلعذذة  وأغلقذذوا أبذذوا  
اجلذذامع فتعطلذذت الصذذالة فيذذه.. وضذذذمنوا اخلمذذارات  ومواضذذع الذذلان مذذذن 

 احلاانت وغرها.
أي فظذذذذذائع أعظذذذذذم مذذذذذن هذذذذذه  الفظذذذذذائع الذذذذذي ارتكبهذذذذذا التتذذذذذار يف مدينذذذذذة 

شذي  اإلسذالم ابذن تيميذة مذن النذاس دمشق؟!.. رغذم ذلذك كلذه مل يطلذ  
مح  السالح لقتال التة  ولو طل  منهم ذلك لتبعذه معظذم أهذ  دمشذق 
ألنذذهم كذانوا يذذرون مسذاجدهم وهذ  تذذذهدم  وأحيذا هم تنهذ   وأعراضذذهم 

مل يطل  الشي  منهم ذلك ألنه كذان يذدرك … تذهتك  وحمارم هللا تنتهك
شذذ   أخطذذر مذذن محذذ   بواسذذع علمذذه  وحسذذن تقذذدير  لدمذذور أنذذه مذذا مذذن
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السذذالح إذا كانذذت األمذذة يف حالذذة يرثذذ  هلذذا مذذن الضذذعف واهلذذوان  وكانذذت 
 االستطاعة غر متاققة.

 كان دور شي  اإلسالم قاصرا  عل  جانبني 
األول  أخه األمان للناس من الطغاة التة  فكان يراجع قادتذذهم ويعذرض 

ويذذهكرهم ابلشذذعارات علذذيهم أحذذوال املدينذذة وسذذو  املعاملذذة الذذي يلقونذذذها  
الذذي يرددونذذذها  وابلوعذذود الذذي كذذانوا قذذد وعذذدوا النذذاس بذذذها.. كمذذا كذذان 
يطذذذوف علذذذ  أسذذذوار املدينذذذة لتخفيذذذف املصذذذا  وتذذذهكر النذذذاس بفضذذذائ  

 الصا.
الثذاين  كذان يعمذذ  بذذهدو  مذذن أجذ  حتقيذذق االسذتطاعة  وكذذان يعلذق آمذذاال  

ن أجذذ  هذذها كذذان عريضذذة علذذ  بقذذا  قلعذذة دمشذذق أبيذذدي املسذذلمني. ومذذ
يرس  الرس  إى انئ  القلعة يوصذيه بعذدم تسذليمها  ولذو مل يبذق فيهذا إال 
حجر واحد.. وال بد أن مث  هه  االتصاالت كانت تذتم بسذرية كاملذة ال 
يعلذذم الغذذلاة عنهذذا شذذيلا    كمذذا أنذذه ال بذذد أن يكذذون هلذذه  االتصذذاالت دور 

د احملاصذذرين الذذهين مهذذم يف تقويذذة علميذذة انئذذ  القلعذذة ومذذن معذذه مذذن اجلنذذ
 يتهددهم اخلطر من ك  جان .

ومذن أجذذ  حتقيذق االسذذتطاعة سذافر الشذذي  إى مصذر ليسذذتا  السذذلطان 
علذذ  وجذذو  نصذذرة أهذذ  الشذذام وكذذان ممذذا قالذذه لذذه  إن كنذذتم أعرضذذتم عذذن 
الشذذام ومحايتذذه أقمنذذا لذذه سذذلطاان  حيوطذذه وحيميذذه.. ومل يذذلل بذذه حذذىت جذذرد 

 العساكر إى الشام.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 638 

ل  هنذذذذاك عذذذذدة عوامذذذذ  سذذذذامهت يف النصذذذذر الذذذذهي حققذذذذه قصذذذذار  القذذذذو 
 املسلمون يف موقعة شقا  

 منها  فتو  شي  اإلسالم واقتناع األمة وعلمائها بصاتها وشرعيتها.
 ومنها  عدم سقو، قلعة دمشق أبيدي التتار.
 ومنها  مشاركة السلطان وجيشه بذهه  املعركة.

ة وال حتقذذق النصذذر وملذذا  ولذذوال هذذه  العوامذذ   تمعذذة ملذذا حتققذذت االسذذتطاع
فعذذذذالم يغفذذذذ  إخواننذذذذا عذذذذن قذذذذرا ة أحذذذذداث … كانذذذذت موقعذذذذة شذذذذقا 

؟! أنصذذاهم أن يتذذدبروا موقذذف شذذي  اإلسذذالم يف هذذها العذذام  كمذذا 699
 أنصاهم جتن  القرا ات االنتقائية الي تتفق مع قناعاتذهم املسبقة.

ة علمذذذذت أبن اإلخذذذذوة يف اجلماعذذذذة اإلسذذذذالمية املصذذذذري  الشذذذذبهة الثالثذذذذة 
متذذأثرون ممذذا كتبتذذه حتذذت عنذذوان  " املخذذالفون منذذه النشذذأة وحذذىت احملنذذة"  

 ويرون أبنذهم هم املقصودون فيما ذكرته وخاصة يف قوي 
" يضذذذذع اللبنذذذذات األوى لتأسذذذذيس هذذذذه  اجلماعذذذذة  موعذذذذة مذذذذن شذذذذبا  
اجلامعات من أصاا  العواطذف املتقذدة".  فهذ  كنذت حقذا  أحتذدث عذن 

رية ولكنذذذي آثذذذرت التلمذذذيح الذذذهي يكذذذاد يكذذذون اجلماعذذذة اإلسذذذالمية املصذذذ
 تصرحيا ؟!.

 أحدد اجلوا  عل  ذلك من خالل النقا، التالية 
هذذذم الذذذهين أسسذذذوا  –يف حذذذدود مذذذا أعلذذذم  –إن طذذذال  اجلامعذذذات   -1

 مجاعات اجلهاد كلها.
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فالنظام اخلا  يف مجاعة اإلخوان املسلمني الهي أنشأته مجاعذة اإلخذوان 
ور اجلماعذذذذة اإلسذذذذالمية املصذذذذرية يف ثوبذذذذذها م ]أي قبذذذذ  ظهذذذذ1940عذذذذام 

 اجلهادي حبواي أربعني سنة[ كان من الطلبة. يقول حممود عبد احلليم 
" .. والطلبذذة هذذم العنصذذذر األساسذذ  يف مجيذذع التكوينذذذات.. وقذذد ختذذذرت 
 موعة منهم تومست فيهم اجلذد وعمذق الفهذم واالتذلان  وعرضذت علذيهم 

نذواة هذها النظذام"  وعنذدما ختذر  حممذود  الفكذرة فاسذتجابوا هلذا وكذانوا هذم
عبذذذد احللذذذيم مذذذن اجلامعذذذة  أسذذذند مسذذذؤولية النظذذذام اخلذذذا  لعبذذذد الذذذرمحن 

  ومل يكذذن قذذد -السذذنة األوى  –السذذندي  وكذذان طالبذذا  يف كليذذة اآلدا  
  ومذع ذلذك كلِّذف برائسذة  286مض  عل  صلته ابجلماعة إال سنة واحذدة
وكان هلها التكليف الهي غل   أخطر تنظيم جهادي يف مجاعة اإلخوان 

 عليه طابع االستعجال آاثر سلبية معروفة.
  أو تنظذذذذيم سذذذذيد قطذذذذ  كذذذذان مذذذذن الطلبذذذذة يف 1965مذذذذا مسذذذذ  بتنظذذذذيم 

… ألنذذهم كذانوا صذذغارا   1954اجلامعذات املصذرية الذهين مل يسذجنوا عذام 
هذذؤال  الطلبذذة وعلذذ  رأسذذهم  علذذ  العشذذماوي وحممذذد حسذذني غنذذام هذذم 

لة إدخذذال شذذانة أسذذلاة مذذن السذذودان إى مصذذر  وكذذان الذذهين رتبذذوا مسذذأ
ذلذذك قبذذ  أن تبذذدأ صذذلتهم ابألسذذتاذ سذذيد قطذذ  الذذهي أراد أن يشذذغلهم 
ابملنهج والةبية  وأتصي  سائر أمور االعتقاد يف نفوسهم  وشا  هللا تعذاى 

 أن تقع احملنة قب  أن يكتم  البنا .
                                                

احللذذذيم  دار ملؤلفذذذه حممذذذود عبذذذد  1/258انظذذذر كتذذذا  " اإلخذذذوان املسذذذلمون .. أحذذذداث صذذذنعت التذذذاري "  – 286
الذدعوة.. وممذا جيذدر ذكذر  أن هنذاك بعذض األمسذا  مذن غذر الطلبذة كلفهذا األسذتاذ البنذا ابإلشذراف علذ  هذها التنظذذيم 

 لكن إشرافها كان فخرا   مث ابتعدت أو أبعدت عن هها اإلشراف بعد فةة زمنية قصرة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 640 

بعذذد أن  1974عذذام والطلبذذة هذذم الذذهين أسسذذوا تنظذذيم الفنيذذة العسذذكرية  
تعرفذذذوا علذذذ  الذذذدكتور صذذذاع سذذذرية رمحذذذه هللا  وهذذذو الذذذهي وجههذذذم هذذذه  

 الوجهة.
تنظيم الطليعة السوري الهي نشذأ يف أواسذط السذبعينات كذان مذن الطلبذة 

 يف اجلامعات السورية.
ولذذو شذذلت االسذذتمرار لذذهكرت أمثلذذة أخذذر  مذذن الذذبالد العربيذذة واألفغانيذذة 

هذذم إخواننذذا يف اجلماعذذة اإلسذذالمية أبنذذذهم هذذم واملاليليذذة وغرهذذا  فكيذذف ف
املقصودون فيما ذكرته حتذت عنذوان  "املخذالفون منذه النشذأة وحذىت احملنذة 

 "؟!.
عند احلدي  عن نشأة هه  اجلماعات طرحذت السذؤال التذاي  "مذا   -2

هذ  إمكذذاانت  وقذذدرات هذه  اجلماعذذات الذذي يتاذدث ابمسهذذا حممذذد عبذذد 
وغذذر  مذذن كتذذا  وقذذادة التيذذار اجلهذذادي ..  –رمحذذه هللا  –السذذالم فذذر  

 وه  يعتا خروجهم شرعيا ؟!".
ومذذن املالحذذذظ أنذذذي يف هذذها السذذذؤال أحتذذذدث بشذذك  عذذذام عذذذن مجاعذذذات 
اجلهذذاد  ولذذيس عذذن مجاعذذة معينذذة منهذذا   ومذذن جهذذة أخذذر  فقذذد اخذذةت 
حممذذد عبذذد السذذالم فذذر  وكتابذذه " الفريضذذة الغائبذذة " بسذذب  سذذعة انتشذذار  

ه ال ميث  الشرحية املغالية يف عقيدتذها  ومن جهذة اثلثذة فالذهي بينهم  وكون
  وإن   287أظنذه أن حممذذد عبذذد السذذالم فذذر  لذذيس مذذن اجلماعذذة اإلسذذالمية
 كان اجلميع قب  قت  السادات كانوا يسعون إى توحيد صفهم.

                                                
 وهها ال يعي أنه لو كان منهم ملا تعرضت لكتابه ابلنقد. – 287
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أخل  من ك  مذا ذكذرت إى القذول   مل أكذن أحتذدث عذن اجلماعذة    -3
  ولذذذيس هذذذها أسذذذلويب فيمذذذا -كمذذذا قيذذذ    –تلمذذذيح اإلسذذذالمية مكتفيذذذا  ابل

أكت   ب  كنت أحتدث عن ظذاهرة عامذة يف مجاعذات اجلهذاد  ولذو كنذت 
أقصذد اجلماعذذة اإلسذالمية لذذهكرت امسهذذا مذن غذذر أيذذة  املذة  كمذذا ذكرتذذه 

 بعد حادث " األقصر " وأشرت إى اخلطأ الهي ارتكبته.
الذذهين يعرفذذون مجذذاعتهم  وهذذم –ويف املقابذذ  إذا كذذان اإلخذذوة يف اجلماعذذة 

يدركون أن هه  املواصفات الي ذكرتذها تنطبق عليهم  فليعملوا  –جيدا  
عل  إصالح أخطائهم  وهها الهي يذنفعهم يف ديذنهم ودنيذاهم  واحلكمذة 

 ضالة املؤمن.
 وإين حلري  بذهه  املناسبة عل  تسجي  امللاوظة التالية   -4

ر  مجاعذات اجلهذاد إى قلذيب  وقذد إن اجلماعة اإلسالمية املصذرية مذن أقذ
بذذرز فيهذذا يف السذذنوات القليلذذة املاضذذية عذذدد مذذن طذذال  العلذذم  وهلذذؤال  
اإلخوة األفاض  كتاابت جيدة انفعة  ومبناسبة صدور البيان عذن القيذادة 
التارخييذة الذهي يطلبذون فيذه مذن إخوانذذهم وقذف العمليذات املسذلاة  فقذذد  

وان "نصذذياي للجماعذذة اإلسذذالمية كتبذذت يف  لذذة السذذنة مقذذاال  حتذذت عنذذ
 املصرية"  اقتطف منه الفقرات التالية 

" كنت أحد الذهين فوجلذوا بصذدور هذها البيذان الذهي كنذت أتطلذع وأمتذىن 
صذدور   وذلذك مذذن أجذ  وضذذع حذد لنذذذليف دمذا  هذذؤال  الشذبا  الذذهين 
خيوضذذذون ببطولذذذة اندرة معركذذذة غذذذر متكافلذذذة   وهلذذذها فقذذذد رحذذذت أترقذذذ  

ة اجلماعذذذة يف اخلذذذار  مذذذع البيذذذان  وهذذذ  سيسذذذتجيبون لذذذه أم تفاعذذذ  قيذذذاد
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سرفضونه؟  وذلك ألن وحدة صف اجلماعة مهمة عندي وعنذد كذ  مذن 
 يعم  من أج  ر  صفوف العاملني إى هللا وفق منهج أه  احلق.

وبعد أام قليلذة صذدر بيذان عذن قذادة اجلماعذة يف اخلذار  يشذرون فيذه إى 
هلذا كذ  سذجني  وقذد يكذون هذها البيذان قذذد  األوضذاع احلرجذة الذي يتعذرض

صدر حتت وطأة اإلكرا   ومل يصذدر عذن النظذام مذا يشذجع إى اختذاذ مثذ  
 هه  املبادرة.

مل أفهذذذم مذذذن بيذذذان قيذذذادة اجلماعذذذة يف اخلذذذار  الذذذرفض املطلذذذق ملثذذذ  هذذذه  
ال  –املبذذادرة  ومل أفهذذم أيضذذا  أن هنذذاك تعارضذذا  بذذني القيذذادتني قذذد يذذؤدي 

ى انشذذقا  يف صذذفوف اجلماعذذة  وذلذذك ألن هذذؤال  اإلخذذوة إ –مسذذح هللا 
الكذذذرام قذذذد عذذذركتهم التجذذذار  املذذذرة  وصذذذمدوا رغذذذم الذذذلالزل واألعاصذذذر 
املتتاليذذة الذذي قذذد تعرضذذوا هلذذا مذذن بدايذذة عملهذذم  وحذذاول النظذذام اخذذةاقهم 
وتفتيذذت وحدتذذذهم  ولكذذن حماوالتذذه كلهذذا حتطمذذت علذذ  صذذخرة صذذمودهم 

 طام الدنيا.وثباتذهم  وترفعهم عن ح
إن ي كلمة نصح فأرجو أن تتسع صدور اإلخذوة يف اخلذار  هلذا  ويعلمذوا 

 أنذها صادرة عن حم  هلم  حري  عليهم.
ال أظذذن احملبوسذذني مذذن قيذذادة اجلماعذذة قذذد أكرهذذوا علذذ  إصذذدار مثذذ  هذذها 
البيان  ألن أجهلة األمن الفرعونية عجلت خالل التاقيذق ومذا أدراك مذا 

مذذذن ضذذذر  وسذذذل  وتعذذذهي  جسذذذدي ونفسذذذ ؟!   التاقيذذذق ومذذذا يصذذذابه
وعجلت خالل ،سة عشر عاما  وما رافقها مذن إغذرا ات كذان مذن بينهذا 
عرض إطال  سراح بعضهم مقاب  موقف يتخه   ومل يصدر عذنهم طذوال 
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هذذه  املذذدة مثذذ  هذذها البيذذان وفضذذال  عذذن ذلذذك ومهمذذا وضذذع النظذذام مذذن 
 ومعرفذذذة حقيقذذذذة حذذذواجل فمذذذن املمكذذذن الوصذذذذول إى اإلخذذذوة  احملبوسذذذني

 موقفهم.
يقول البعض  كيف تتخه القيادة مث  هذها املوقذف  وتقدمذه  ذاان  للدولذة 
دون ملذذذن  وأقذذذ  ملذذذن ملثذذذ  هذذذها القذذذرار اإلفذذذرا  عذذذن احملبوسذذذني وإعذذذادة 

 املساجد الي انتلعت من اجلماعة؟!.
إن الذذذذذذهي أرا  أن النظذذذذذذام حيذذذذذذار  اجلماعذذذذذذة كمذذذذذذا حيذذذذذذار  غرهذذذذذذا مذذذذذذن  

بذة عذن إسذرائي  وأمريكذذا  ومقابذ  ذلذك يتلقذ  املسذذاعدات اإلسذالميني نيا
املاديذذذة واملعنويذذذة  واختذذذاذ مثذذذ  هذذذها القذذذرار ال بذذذد وأن يفقذذذد  شذذذيلا  مذذذن  
املعوانت الي تقذدم لذه   وهلذها فذنن مذن مصذلاة هذها النظذام بقذا  األمذور  

 كما ه  عليه اآلن.
لةاجذذع  ومذذن جهذذة أخذذر  فذذنن اجلماعذذة حباجذذة إى إجيذذاد مثذذ  هذذها القذذرار

حساابتذها بذهدو  وتقوم مسرتذها بعيدا  عذن كذ  تشذنج وأتثذرات  وتسذأل 
نفسذذها عذذن اخلسذذائر واألرابح  وهذذ  املصذذلاة الدعويذذة الشذذرعية تتطلذذ  

وهذذذ  هنذذذاك اسذذذتطاعة  أم أن …  اسذذذتمرار العمليذذذات العسذذذكرية أم ال؟
وال االسذذتطاعة مفقذذودة  ويف هذذه  احلذذال ال يكلذذف هللا نفسذذا  إال وسذذعها  

 جيوز دفع املنكر مبنكر أشد؟!.
ومن جهة اثلثة فنن اختاذ مث  هها القرار حير  السلطة الي ال تتعام  مع 
مواطنيهذذا إال بذذذهها األسذذلو  الوحشذذ   كمذذا أن اجلماعذذة سذذوف تكسذذ  
عطف وأتييد كثر من الناس. ومذن مث فذنن السذاحة الدعويذة مبصذر حباجذة 
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غيابذذذها طذذوال هذذه  املذذدة قذذد أحذذدث  إى اهتمذذام اجلماعذذة اإلسذذالمية ألن
 خلال  مل يسد  أحد.

مرة أخر  أقول  أرجذو مذن اإلخذوة يف اخلذار  أن يعيذدوا النظذر مبذوقفهم  
وما دفعي لتوجيه هها النصح إال حيب هلم وحرصذ  علذيهم وعلذ  دورهذم 

 املنتظر. وهللا من ورا  القصد وهو اهلادي إى سوا  السبي "
 

 ( 38ة حنو كيان جديد )احللق
 احلوار بني أه  السنة

 السلفية بني الوالة والغالة
 حممد سرور زين العابدين

 
أكمذذ  يف هذذه  احللقذذة مذذا عرضذذته يف احللقذذة السذذابقة  فأجيذذ  علذذ  بقيذذة 
الشبهات الذي أاثرهذا املخذالفون وغذرهم  مث أخذتم الرسذالة مذهكرا  اإلخذوة 

 مبقاصدي احلميدة ودوافع  األخوية الصادقة.
* * * 

يعتقذذذد القذذذوم أنذذذه البذذذد مذذذن اإلعذذذداد للجهذذذاد   وهذذذها  الشذذذبهة الرابعذذذة 
االعتقذذاد ال خذذالف عليذذه لذذو سذذلم مذذن الغلذذو والتنطذذع   لكذذنهم حيصذذرون 

 اإلعداد ابمتالك السالح والتدر  عليه.
أجهلة األمن من جهتهذا أصذبات متلذك معلومذات واسذعة عذن فكذر هذه  

هي تتبعه يف تسذويق أفكارهذا اجلماعة  وهيكلها التنظيم    واألسلو  ال
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يف صذذذفوف الشذذذبا   وقذذذد مكنتهذذذا هذذذه  املعلومذذذات مذذذن اخةاقهذذذا وزرع 
العمذذذال  يف صذذذفوفها بقليذذذ  مذذذن اجلهذذذد ألن القذذذوم يغلذذذ  علذذذيهم طذذذابع 
التسذذرع يف تنظذذيم األعضذذا   كمذذا يتسذذرعون يف طذذرح مسذذألة اخلذذرو  علذذ  

اجلاهليذذذة الطواغيذذذت الذذذهين يفرضذذذون علذذذ  شعوبذذذذهم الشذذذرائع والقذذذوانني 
 املستوردة.

ال أشذذك أبن هذذها األسذذلو  الطذذائش حذذرم العمذذ  اإلسذذالم  مذذن طاقذذات 
دعويذذة ضذذخمة كذذان مذذن املمكذذن أن توظذذف توظيفذذا  صذذاياا  يقذذرف هللا بذذه 
عيذذذون  الذذذهين يرجذذذون نصذذذر هللا ومتكينذذذه.. كمذذذا أنذذذي ال أشذذذك أبن هذذذها 

ات األسذذلو  تسذذب  يف كذذوارث ومصذذائ  كثذذرة منيذذت بذذذها هذذه  اجلماعذذ
خباصذذة واجلماعذذات اإلسذذالمية كلهذذا بعامذذة  وأكتفذذ  بضذذر  مثذذالني علذذ  

 ذلك 
يف شذذذقة متواضذذذعة مذذذن شذذذقق وأبنيذذذة القذذذاهرة ذات الكثافذذذة  املثذذذال األول 

السذذذكانية اهلائلذذذة  كذذذان  موعذذذة مذذذن أعضذذذا  مجاعذذذة جهاديذذذة ال يتجذذذاوز 
ة عددهم أصابع اليد الواحدة أيخهون درسا  مذن دروسذهم الدوريذة املعتذاد

 عل  طريقة استخدام األسلاة.
أحد أعضا  هه  اجملموعة غادر الشقة بعد انتها  الدرس  وكذان يف جيبذه 
ورقذذة صذذذغرة خلذذذ  فيهذذا أهذذذم مذذذا فهمذذذه مذذن هذذذها الذذذدرس  وشذذذا  هللا أن 
تسذذقط هذذه  الورقذذة مذذن جيبذذه دون أن يذذدري  وبعذذد سذذقوطها بلاظذذات 

كنها ما كانت تعلم أوقفته دورية من دورات رجال األمن اشتبهت به  ول
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شذذذيلا  عذذذن الشذذذقة ومذذذا فيهذذذا مذذذن دروس وختطيطذذذات..  وتقذذذدم غذذذالم ال 
 يتجاوز عمر  السنوات اخلمس  وقال للرج  املشتبه به 

 هه  الورقة سقطت من جيبك.
 ال  ليست ي  ومل يسقط من جييب ش  . -

انتبذذه رجذذال األمذذن إى هذذها احلذذوار بذذني الغذذالم وضذذايتهم  فأخذذهوا الورقذذة 
يذذد الغذذالم  وهذذاهلم مذذا ورد فيهذذا مذذن كلمذذات تنبذذئ عذذن أشذذيا  وأشذذيا   مذذن

ورا  صياغتها املومهة  وكان البد يف هذه  احلذال أن يسذا  املذتهم إى أول 
وكر من أوكار أجهلة األمن لياقق معذه  وإن شذلتم فقولذوا ليسذل  جلذد  

 عن حلمه.
وذكذر اسذم اعةف املتهم أبمر الشقة وعنوانذذها والتذدر  علذ  األسذلاة  

املذذدر  وكذذ  مذذا يعرفذذه عذذن مجاعتذذه وأهذذدافها.. وسذذارع رجذذال األمذذن إى 
اعتقذذال املذذدر   واملذذدر  اعذذةف حتذذت وطذذأة التعذذهي  الذذهي ال حيتمذذ  
مبذذن هذذم أعلذذ  منذذه تنظيمذذا   وخذذالل أام معذذدودة متكنذذت املخذذابرات مذذن 
اعتقذال حذذواي ألذف شذذا  مذذن خمتلذف املنذذاطق واملذدن املصذذرية.. وهذذؤال  

 م قيادة وأعضا  هها التنظيم.ه
مل يكذذذن هذذذؤال  اإلخذذذوة عنذذذد اعتقذذذاهلم قذذذد صذذذنعوا شذذذيلا  ذا ابل يف طريذذذق 
التغيذذر الذذهي كذذانوا يتطلعذذون إليذذه  بذذ  ومل يكذذن أعضذذا  هذذها التنظذذيم يف 
املنذذاطق النائيذذة عذذن القذذاهرة عنذذدما اقتذذادهم رجذذال املخذذابرات مذذن منذذازهلم 

 ث فيها.يعلمون أي ش   عن هه  الشقة وما حد
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من جهة أخر   فقد كانت قيادة هه  اجلماعذة تذردد وهذ  تذريب أفرادهذا  
 إن اجلماعات اجلهادية الي سبقتنا تسرعت يف أشيا  كثرة 

تسرعت يف ضم عناصر مشذبوهة  وكانذت هذه  العناصذر سذببا  يف اخذةا  
 رجال األمن هله  اجلماعات.

 وتسرعت يف مواجهة النظام قب  اكتمال اإلعداد.
وتسذذرعت يف اإلعذذالن عذذن نفسذذها قبذذ  أن حتذذدد منهجهذذا وتصوراتذذذها  ممذذا 

 أوقعها يف تناقضات كثرة.
كذذذذان أعضذذذذا  هذذذذه  اجلماعذذذذة مقتنعذذذذني أبنذذذذذهم خيتلفذذذذون عذذذذن غذذذذرهم مذذذذن 
اجلماعات األخر   وهذم وحذدهم املرشذاون للتغيذر وإقامذة حكذم هللا يف 

ها.. وهذذا هذذم يذذرون بلذذدهم ألنذذذهم قذذد تذذداركوا األخطذذا  الذذي مذذي الغذذر بذذذ
أبعينهم  وبشك  ال يدع  اال  للشك أبن غرهم كان أفض  وأشد حتفظا  
واتلاان  منهم  ألنذهم نفهوا عمليات كثرة خالل سنني عجاف  ومع ذلك 
حافظوا عل  مجاعاتذهم  أما هؤال  األخذوة فقذد فقذدوا كذ  شذ   قبذ  أن 

ع فيهذذذا النذذذدم.. ينفذذذهوا عمليذذذة واحذذذدة.. لقذذذد أصذذذباوا يف حالذذذة ال ينفذذذ
فاآلمذال الواسذذعة تالشذذت  واألحكذذام القاسذية صذذدرت ضذذد بعضذذهم  أمذذا 

 البعض اآلخر فقد بق  رهن التوقيف الهي ميدد ك  ستة أشهر.
كذذان بعذذض اإلخذذوة املصذذريني حيذذدثوني عذذن الضذذابط عصذذام   املثذذال الثذذاين 

ة القمري رمحه هللا  وكنت أظنه  رد اسم مذن األمسذا  الذي بذرزت يف قضذي
مقتذذذ  أنذذذور السذذذادات  وكلهذذذم إخذذذوة كذذذرام جذذذادوا أبرواحهذذذم وأبعذذذل مذذذا 
ميلكذذون يف سذذبي  هللا.. ولكنذذي ذهلذذت ملذذا كتبذذه عنذذه اللذذوا  فذذؤاد عذذالم   
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ذهلذذت حبذذق ألن هذذها اللذذوا  مذذن أشذذرس أعذذدا  اجلماعذذات اإلسذذالمية يف 
 مصر وأشدهم خبثا  ودها .

قور  ومذذن أبذذرز يقذذول عذذالم  ".. وبعذذد ذلذذك بذذدأت عمليذذة اصذذطياد الصذذ
هه  العناصر عصام القمري الهي يعم  ضابطا  ابلقوات املسلاة  وكذان 

م  ألنذذه دمذذر الكثذذر مذذن الذذدابابت  1973أسذذطورة املذذدرعات يف أكتذذوبر 
اإلسذذذرائيلية مل يكذذذن يف جسذذذد  موضذذذع إال وفيذذذه عالمذذذة لشذذذظية أو جذذذرح 

 واتسمت تصرفاته ابلهكا  والدها ".
ا  يرمذذ  إليذذه مذذن  ورا  احلذذدي  عذذن بطولذذة ال أدري مذذا الذذهي كذذان اللذذو 

القمذذري يف حذذر  أكتذذوبر؟!.. رمبذذا كذذان يريذذد إبذذراز مواهبذذه يف التاقيذذق  
 لكن الهي يعنينا نطرحه عل  شك  سؤال 

هها البط ..  أسطورة املدرعات الهي مل يكن يف جسد  موضع إال وفيذه 
يف  عالمذذة لشذذظية أو جذذرح هذذ  وضذذعته قيادتذذه الذذي متكنذذت مذذن تنظيمذذه
 مجاعتهم يف مكانه املناس   وه  استثمرت بطولته استثمارا  سليما ؟!.

جييبنا عل  هها السؤال فؤاد عذالم  وأسذارع إى القذول  فذؤاد عذالم عذدو 
لليم حاقد  واألص  الشك فيما يقوله ويكتبه  لكنذي اخذةت جوابذه هنذا 

يعرفذذون  ألنذه ال خيتلذف يف جذوهر  عذن الروايذة الذي يذهكرها اإلخذوة الذهين
 قصة عصام القمري وسب  اعتقاله.

يقذذول فذذؤاد عذذالم  "والقمذذري ابلذذهات كذذان معروفذذا  لذذدينا منذذه فذذةة فقبذذ  
أحذذذداث املنصذذذة بسذذذتة أشذذذهر اشذذذتبه أحذذذد املخذذذاين يف شذذذخ  يسذذذر يف 
طريذذق الكذذورنيش ابملعذذادي.. وملذذا حذذاول القذذبض عليذذه متكذذن مذذن اهلذذر  
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اذذ  احلقيبذذة وجذذذد بذذذها أوراقذذذا  وألقذذ  ابحلقيبذذة الذذذي كانذذت يف يذذذد .. وبف
خاصذذذة أبحذذذد ضذذذبا، القذذذوات املسذذذلاة يذذذدع  اجلمذذذ  وعصذذذام القمذذذري 

 ابإلضافة إى قنبلتني ومواد متفجرة.
وأكذذذدت املضذذذبوطات وجذذذود  موعذذذة مذذذن القذذذوات املسذذذلاة منخرطذذذة يف 
أعمذذذال إرهابيذذذة ومذذذنهم عصذذذام القمذذذري  وعلمنذذذا بعذذذد ذلذذذك أن القذذذوات 

عصذام القمذري الذهي متكذن مذن اهلذر  إى  املسلاة ضبطت اجملموعذة إال
 أن م ضبطه يف إمبابة".

 مث يتادث اللوا  عن اعتقال القمري فيقول 
"وعملية الضبط كانت مغامرة كا .. فقد عملنا أكثر من كمني لضبطه  
أحذذذذدها يف منطقذذذذة املقذذذذابر علذذذذ  اجلانذذذذ  اآلخذذذذر لشذذذذارع صذذذذالح سذذذذامل  

دادا  القتاذذام املخبذذأ الذذهي وحاصذذران املنطقذذة أبكثذذر مذذن ]كذذردون[ اسذذتع
خيتف  فيه.. وأشرف عل  عملية االقتاام ضابط من األمذن املركذلي كذان 

علذذ   288قذذوا  جذذدا  وصذذوته جهذذوري امسذذه صذذالح بذذذهجت  وأصذذر النبذذوي
 حضور عملية االقتاام والقبض عل  القمري.

ويف اللاظذذة الذذي كذذان فيهذذا صذذالح بذذذهجت ينذذادي علذذ  القمذذري لتسذذليم 
ل امليكروفذذذون  رمذذذ  األخذذذر قنبلذذذة أحذذذدثت تفريذذذغ هذذذوا  نفسذذذه مذذذن خذذذال

شذديد يف احلذذارة الذذي كذذان يقذذف فيهذا النبذذوي وسذذط كبذذار ضذذباطه  فجذذروا 
مجيعا .. وبعد حلظات انشذغلوا يف الباذ  عذن النبذوي ووجذدو  علذ  بعذد  

                                                
 نبوي إمساعي  كان يف هه  الفةة وزيرا  للداخلية. – 288
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كيلو مة من املوقع.. وهه  القصة قاهلا ي صالح بذهجت واملعروف أنذه  
 .289 يضبط القمري يف ذلك اليوم"كان حمبا  للنبوي ومل

وأخرا  اعتقلت أجهلة األمن عصام القمري  وحقق معه فريق تشك  مذن 
املخابرات العامة  واملخابرات احلربية  ومباح  أمن الدولة  ويقذول فذؤاد 

 عالم 
حاول أثنا  التاقيذق إاثرة الرعذ  يف نفوسذنا.. لدرجذة أن بعذض احملققذني  

نهم تذذرك املدينذذة والذذهها  إى مكذذان آمذذن اتصذذ  أبهذذ  منذذذلله  وطلذذ  مذذ
 ألن هناك انقالاب  عل  وشك الوقوع.

إنه ألمذر مثذر للدهشذة أن يرهذ  سذجني وهذو مكبذ  ابلقيذود ممثلذ  ثالثذة 
أجهذذلة معروفذذة ابلذذبطش والتنكيذذ  علذذ  املسذذتو  العذذامل   وإنذذه مذذن غذذر 
شك ليملك قدرات ومواه  فائقة تدعوان إى التسذا ل مذرة أخذر   هذ  
وضعته قيادته الي متكنت من تنظيمه يف مكانه املناس   وه  استثمرت 

 بطولته استثمارا  مناسبا ؟!.
جتمذذع الذذرواات علذذ  أن أجهذذلة األمذذن علمذذت أبمذذر تنظذذيم هذذه  اجملموعذذة 

مذذن رفذذاقهم املذذدنيني  –الذذي كذذان مذذن بينهذذا عصذذام القمذذري  –العسذذكرية 
 بطريقة ال ختلو من طيش واستهتار.

رواات أيضا  عل  أن  أجهلة األمن عثرت فيمذا بعذد علذ  كميذة وجتمع ال
من األسلاة عائدة لعصام القمري عند رفاقه املذدنيني  وإذا أخذهان روايذة 

قنبلذة  24السلطة والي البد أن يكون فيها قسط كبر مذن املبالغذة فذنن  
                                                

فذذؤاد عذذالم أخطذذر لذذوا  أمذذن دولذذة يذذروي  السذذادات املباحذذ  واإلخذذوان  كتذذا  أعذذد  الصذذاف  كذذرم جذذا   – 289
   وكتا   "اإلخوان.. وأان" ملؤلفه فؤاد عالم  الناشر  أخبار اليوم.29الناشر  دار اخليال     
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قناب  هجومية وما إى ذلك ال ميكذن  10جهاز تفجر  و  30دفاعية  و
دي إى تغيذذر األوضذذاع يف بلذذد مثذذ  مصذذر  وال أعتقذذد أن عذذاقال  يف أن تذذؤ 

 الدنيا يقول بهلك.
بذهه  الطريقة األسيفة األليمة انتهت حياة هذها البطذ   وذلذك بعذد فذرار  
مذذن السذذجن الذذهي أرعذذ  النظذذام ووضذذعه يف حالذذة اسذذتنفار  ومتكنذذوا مذذن 

 ردات.قتله يف أحد شوارع القاهرة بعد عدد من الكمائن واملطا
 أيها اإلخوة 

يف ك  بلد من بلذداننا ق تذ  عشذرات مذن الشذبا  األبطذال الذهين ميلكذون 
مواه  وقدرات ال تق  عذن مواهذ  وقذدرات عصذام القمذري رمحهذم هللا 

 مجيعا .
ويف كذذذ  بلذذذد مذذذن بلذذذداننا  موعذذذات حذذذ  بذذذذها نفذذذس املصذذذر الذذذهي حذذذ  

ألسذذلاة يف ابجلماعذذة الذذي كانذذت  موعذذة منهذذا تتذذدر  علذذ  اسذذتخدام ا
شقة من شقق القاهرة  وبعض هه  اجملموعات اكتشذف يف وقذت ال ينفذع 

 فيه الندم أنذهم كانوا خمةقني من عدوهم منه بداية عملهم.
هذذؤال  مجيعذذا  قتلذذوا أو سذذجنوا بسذذب  مفذذاهيم خاطلذذة جيذذ   إعذذادة النظذذر 
فيهذذا وعذذدم اإلصذذرار علذذ  فعلهذذا.. وإنذذه ملمذذا يذذدعو إى احلذذرة أن الذذبعض 

 ّر، غر   ويستهني بدما  إخوانه  ويبق  هو بعيدا  عن أية مغامرة.يو 
أن تعيذدوا النظذر مبذواقفكم الذي ثبذت عقمهذا   –أيهذا اإلخذوة  –آن لكم 

ومذذن هذذه  املواقذذف الفاشذذلة اعتقذذاد بعضذذكم أن  موعتذذه وحذذدها قذذادرة 
وق بِذذ   احلذذوار مذذع  –هذذها الذذبعض  –علذذ  تغيذذر هذذها الواقذذع  وإذا تواضذذع 
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اعذذذذات األخذذذذر    فذذذذال يرضذذذذ  أبقذذذذ  مذذذذن قبذذذذول اآلخذذذذرين أبفكذذذذار  اجلم
 ومواقفه.

تذذر  ملذذاذا ال يكذذون اهلذذدف املرحلذذ  األول مذذن اإلعذذداد  السذذع  احلثيذذ  
لقيام هيلة مستقلة من العلما  العاملني جتهر ابألمر ابملعروف والنهذ  عذن 
املنكذذذر  وتذذذدرس مجيذذذع املوضذذذوعات املختلذذذف فيهذذذا مث تقذذذدم الدراسذذذات 

تاو  الي تبتغ   بذها مرضاة هللا وحد  ال شريك له. قال تعذاى  وإذا والف
جذذا هم أمذذر مذذن األمذذن أو اخلذذوف أذاعذذوا بذذه  ولذذو ردو  إى الرسذذول وإى 
أوي األمذذر مذذنهم لعلمذذه الذذهين يسذذتنبطونه مذذنهم  ولذذوال فضذذ  هللا علذذيكم 

 .[83  ورمحته التبعتم الشيطان إال قليال  ]النسا 
إى حسذذذم هذذذه  الفوضذذذ  إال ابالتفذذذا  علذذذ  مرجعيذذذة مذذذن وإنذذذه ال سذذذبي  

 العلما  القادرين عل  استنبا، األحكام من مظانذها.
 

قذذذالوا  مسعنذذا أنذذذك رفضذذت اسذذتقبال مذذذن رغذذ  مذذذنهم  الشذذبهة اخلامسذذة 
زارتذذذك واحلذذذدي  معذذذك يف هذذذها الشذذذأن  أال تظذذذن أن احلذذذوار مذذذن أجنذذذح 

 وسائ  اإلصالح؟!.
احلوار وكبر جدوا   وانطالقا  من هه  القناعة  اجلوا   إني مقتنع أبمهية 

كنذذذت ال أرد مذذذن جذذذا ين زائذذذرا  سذذذوا  كذذذان يريذذذد احلذذذوار أو اجللذذذوس معذذذ  
والتعرف عل ف  ولقد أوقعي هها التساه  مع اآلخرين يف مواقف حمرجة  
ومذذن أمههذذا أن هذذها الذذهي زارين خيذذر  مذذن عنذذدي لياذذّدث النذذاس أبمذذور 

دقه ويسذذاهم يف نشذذر هذذه  األقاويذذ  الذذي مل مسعهذذا مذذي  مث جيذذد مذذن يصذذ
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أتلفذذظ بذذذها ال حبضذذور هذذها الذذدع  وال بغيابذذه  وفضذذال  عذذن ذلذذك فذذنني ال 
أعتقذذذدها البتذذذذة  وبلغذذذذت الوقاحذذذذة ببعضذذذهم إى كتابذذذذة مقذذذذاالت أو إلقذذذذا  
حماضذذذذرات يذذذذرّو  مذذذذن خالهلذذذذا هذذذذه  األكاذيذذذذ   مث يتعذذذذرض هلذذذذا ابلنقذذذذد 

 املسه .
ورين ليفامذي بصذذاة "غلذذو " ويقذذيم احلجذذة وبعذض مذذن هذذؤال  يريذذد أن يذذل 

عل   وأي كالم يقوله فيما لو جا ين سيعتا  إفااما  وإقامة حجة مع أنه 
 يفتقد احلد األدىن من العلم الشرع .

وأمثذال هذذؤال  وأوللذذك غذذر  ذذد اسذتقباهلم والذذدخول معهذذم يف حذذوار  أمذذا 
هم بذ  وأسذع  العقال  من اإلخوة منسويب مجاعات اجلهذاد  فذنني أسذتقبل

إليهم مستمعا  وحمذاورا  ومتعذاوان  يف القناعذات املشذةكة وهذ  كثذرة واحلمذد 
 هلل.

أيها اإلخوة األفاض   إننا نعذيش يف حقبذة مذن الذلمن يسذتطيع كذ  واحذد 
مذذذن النذذذاس أن يذذذردد املفذذذردات الذذذي تستخدمونذذذذها فيمذذذا بيذذذنكم فتطربذذذون 

فسذدا   ودعذوين أدلذ  علذ  لقوله وتعّدونه مذنكم مذع أنذه قذد يكذون خمذراب  م
(  ريذ  105ذلك بفقذرات مذن مقذال نشذرته صذايفة )األنصذار( العذدد )

حتت عنوان  "دعوة للجهذاد  13/7/1995  املوافق 1416صفر  14
 واإلرها "  يقول الكات  

"كلمذذذات يف اللغذذذة وصذذذفت ابإلرهذذذا  وصذذذاحبها إرهذذذايب يف كذذذّ  كتذذذا   
بذذذذح.. فجذذذذر كذذذذ  طذذذذر  دّمذذذذر.. خذذذذّر .. احذذذذر .. أنذذذذبش.. اقتذذذذ .. اذ
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الضالل.. كذ  البذارات.. انذبش قبذور الظلذم علذ  الظلمذة  واهذدم قصذور 
 البغ  عل  السفلة  واحر  ك  كتا  زنديق وعلماين مرتد.. مث احرقه.

كذذن إرهابيذذا .. كذذن متطرفذذا .. كذذن متعصذذبا  هلل ولإلسذذالم احلذذق.  وإاك أن 
 تصاح  مرتدا  أو جتلس تتسامر مع وغد".

سيارة بك  ما متلك من أموال لتنسف موكذ  ]يذهكر هنذا أدعوك لتفخ  
أمسا  بعض الر سا  وامللوك[.. أدعذوك لتذدمر بنكذا  أشذاع الذراب والكفذر.. 
أدعوك لتذلرع لغمذا  مشذركا  حتذت قصذور البغذ  فتهذدمها..  أدعذوك لتطلذق 
رصاصة تقت  من اغتص  أختك أو شرد طفلك.. أدعوك لقتذ  كذ  مذن 

اجم املذذوت علذذ  كتفيذذه  وشذذفتيه بذذدم أخيذذك ارتذذد  بذذلة شذذرطة وعلذذق مجذذ
 املسلم".

"أدعوك لتهبح ك  من أفىت لطواغيت األرض بدم املسلم وعرض املسذلم 
وسجن املسلم ولو تدى من عنقه ألف مصاف أو لبس عمامذة وكذتم مذا 
أنذذلل ريب مذذن علذذم ليأكذذ  يف بطنذذه انرا  وزقومذذا   أدعذذوك لتغتذذال مرتذذدا  ابع 

قذا  مرتذدا  ابع القذدس يف تذ  أبيذ    ومنافقذا  ابذن القدس يف مدريذد  ومناف
يهودية ألغ  السنة النبوية وصل  العصر ثالث ركعات ونشر الكفر بليبيا 

 بدين القومية.. قهاف اهلجس..".
"أدعوك لتكون جلارا  متفننا  يف الهبح وتسم  هللا وتهبح هلل لعلك ختّل  

إبذن هللا. دعذك مذن األرض والبشرية من مرتد  وينشر عل  يذديك احلذق 
اجلنب ما كان املسلم يوما  يرض  ليقبع حتذت السذّجان وشذرفه ميذل  ويهذان 

 ويةك السيف".
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"اليوم حتاول أن ختر  للعذامل ابسذم هللا وبذدين حممذد ومعذك السذيف لتؤكذد 
أن عذذذذرض املسذذذذلم وشذذذذرفه لذذذذيس مبلعذذذذ  خلنذذذذازير األرض وأن العذذذذذلة هلل 

سذيف   ويفسذذق مذن يلغذ  السذذيف  ولرسذوله وللمذؤمنني.. أيمث مذذن تذرك ال
انسف  دمر  خر   انذبش  أضذف إى قذاموس الرعذ  كذ  مصذطلاات 
اخلذذوف  واعلذذم أن مسذذرة شذذهر مذذن الرعذذ  ستصذذي  الباطذذ  وأن الظلذذم 
وإن طال عليك أن يطلع فجرك إال والدم عل  سذيفك مذن قلذ  الظذامل  

 لنبيذك وهيلات الظلم يفجرها املظلوم املؤمن وأن مسذرة شذهر مل تعذط إال
وألمته فدمر  انسف  احر   اقت   اهدم  اذبح  انبش  اغتذال  خذر    
كن إرهابيا  متطرفا  بدين حممد  ابإلسالم  يذدعوك اإلسذالم لإلرهذا  فذال 

 جتلس مث  النسوان". انته  املقال.
 فيما أظن أن أول ما يسأل عنه القارئ وهو يقرأ هها املقال 

د فيمذا يذدعو إليذه؟!  مث ال يلبذ  تر  من يكون الكات ؟!  وه  هذو جذا
أن يصذذ  إى اجلذذوا  يف نذذذهاية املقذذال  التوقيذذع  موحذذد  وموحذذد تعذذي أنذذه 
 هول!!  وإذا افةضنا أنه يكت  عن قناعة وصذد   فكيذف يطلذ  مذن 
اآلخرين أن يتخلوا عن اجلنب  وجينب عن بيان امسذه؟ هذها مذن جهذة؛ ومذن 

حيذذتم علذذ  الكاتذذ  أن يعذذود جهذذة أخذذر  فالتذذدمر  والنسذذف  والتخريذذ  
إى بلد  ليلاول فيها هه  األفعال  أمذا أن تكذون هذه  البطولذة حذاا  علذ  
ور  يف بلد أوريب ضمن له حريذة القذول مبذا يشذا   كمذا ضذمن لذه مكافذأة 
شذذذهرية تسذذذد حاجاتذذذه الضذذذرورية  فمثذذذ  هذذذها الرجذذذ  يصذذذد  فيذذذه قذذذول 

 الشاعر 
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 دع املكذذذارم ال تذذذرح  لبغيتذذها
 واقعد فننذذك أنت الطذذذاعم الكاس                         

ملة سؤال آخر البد أن يفكر به القارئ  ه  يكذون هذها الكاتذ  اجملهذول 
رجذذذ  أمذذذن خطذذذر أراد مذذذن ورا  هذذذها املقذذذال أن يقذذذول ملنظمذذذات حقذذذو  
اإلنسذذذان  ولكذذذ  مذذذن يذذذدافع عذذذن هذذذؤال  املظلذذذومني  إنذذذذهم  رمذذذون قتلذذذة 

األمذذذن وعلمذذذا  األمذذذة الذذذهين يفتذذذون علذذذ  غذذذر  يسذذذتبياون دمذذذا  رجذذذال
 رغبتهم.. كما أنذهم يستبياون تدمر مؤسسات الدولة العامة؟!.

وه  أراد كات  املقال أن يقدم دليال  ملموسا  للنائ  العام وهيلة االتذهام 
 ليستخدمو  ضد املتهمني  وليقولوا للماامني الهين يدافعون عنهم 

تمذذردين يتبنذذذون سياسذذة  "انسذذذف  دمذذذر  أمذذا ختجلذذذون مذذن الذذذدفاع عذذذن م
خر   انبش  اذبح  اغتال.. كن إرهابيا  متطرفا .. وهه  ه   لذة انطقذة 
ابمسهم؟.. وكيف ال تقفون مع حكومة حتافظ عل  أمنها وسذالمة رعااهذا 
ومؤسساتذذذذها؟  وهذذذ  رأيذذذتم دولذذذة يف العذذذامل تقذذذف مكتوفذذذة األيذذذدي ضذذذد 

 اخلارجني عليها بقوة السالح؟.
اإلخوة األعلا   ه  رأيتم أمحق من مظلوم فع  ظامله به ك  ما يقدر أيها 

عليه من تعهي  ال حيتم   ومهجية ال حتضرين عبارة حتيط بنعتها  وخسذة 
ودان ة قذذذد تتعفذذذف بعذذذض الوحذذذوال عذذذن فعلهذذذا.. مث يذذذدين نفسذذذه ويذذذدين 
إخوانه بتهديدات هو غر قذادر علذ  فعلهذا؟.. أمذا كذان األوى مذن ذلذك  

بني مظلمته للناس مجيعا   ويطل  منهم النصرة والتأييد وشج  كله أن ي
 الظلم والظاملني؟.
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قد يقول قائ   ها قد عذدت إى التعمذيم  وإال فمذا عالقذة عامذة منسذويب 
اجلهاد مبقال ورد يف نشذرة تتاذدث ابسذم اجلماعذة اإلسذالمية املسذلاة يف 

 .اجللائر والي ال نشك بغلوها و افاتذها للمنهج احلق؟!
وها هنا البد من تهكر اإلخوة أبن العدد من اجمللذة املذهكورة الذهي حذو  
هها املقال صدر يف وقت كان فيه معظمكم يؤيد هه  اجلماعة  وال يقب  
فيها أي قول.. مث تغذر مذوقفكم فيمذا بعذد  وصذرم تقولذون فيهذا أضذعاف 

قفكم مذذا كنذذا نقولذذه  وليسذذت هذذه  هذذ  املذذرة األوى الذذي تغذذرون فيهذذا مذذوا
بطريقذذة يشوبذذذها الكثذذر مذذن التنذذاقض واالضذذطرا   ومذذن أجذذ  مليذذد مذذن 
تنشذذيط الذذهاكرة  نعيذذد ذكذذر اخلذذا التذذاي  سذذل  انس مذذنكم ذات مذذرة عذذن 
موقفهم من هه  اجلماعة وفالسفتها الهين ركبوا املوجة  فأجذابوا  موقفنذا 

 هو كموقف التالمهة من أساتهتذهم!!.
 أيها اإلخوة األفاض    

كم ابلقاعذذذدة اآلتيذذذة الذذذي أمجذذذع عليهذذذا علمذذذا  امللذذذة  "ال جيذذذوز دفذذذع نذذذهكر 
املفسذذذدة مبفسذذذدة أعظذذذم منهذذذا"  وواقذذذع احلذذذال يؤكذذذد أنكذذذم خذذذالفتم هذذذه  

 القاعدة عشرات املرات  فنى أين أنتم سائرون؟!
إنذذي أرأب بقيذذاداتكم أن يكونذذوا مثذذ  صذذاح  امللرعذذة الذذهي يذذلاول مهنذذة 

لار ليذذهحبها  وكلمذا انتهذذ  فذذو  قذذدم هلذذها تسذمني اخلذذراف  مث يقذذدمها للجذذ
اجللار فو  آخر  ورجائ  إليكم إن انتذابكم شذك يف ذلذك أن تستعرضذوا 

 جتار  مجاعات اجلهاد خالل ربع قرن واحد ليس أكثر.
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لقد اعتدان عل  مساع خا انفجار أو حماولذة اغتيذال  مث تتجذه األنظذار إى 
نظار هلؤال  دون غرهم  وبعد من يسميهم اإلعالم ابألصوليني.. تتجه األ

أام قليلذذة تعلذذن دوائذذر األمذذن عذذن ضذذبط اجلنذذاة.. مث يشذذاهد النذذاس علذذ  
شاشذذات التلفذذاز  موعذذة مذذن الشذذبا  امللتاذذني وهذذم ميثلذذون اجلرميذذة الذذي 
ارتكبوهذذا.. ويتفذذق عقذذال  الذذدنيا علذذ  أن هذذه  اجلرميذذة ال تغذذر واقعذذا  وال 

 .تضعفه ب  تليد  قوة وشراسة وجاو   
 وأعود يف نذهاية هه  الرسالة إى ما بدأت به فأقول 

إين انصح لكم  معج  ببطولة بعضكم وإبنكارهم للهات  حري  علذ  
وحدة الصف اإلسالم   وعل  وجذو  وضذع الرجذ  املناسذ  يف املكذان 
املناسذذذذ   مذذذذؤمن أشذذذذد اإلميذذذذان أبن اجلهذذذذاد الذذذذهي فرضذذذذه هللا تعذذذذاى لذذذذن 

مذذاض حذذىت يذذرث هللا األرض ومذذن عليهذذا  يسذذتطيع الطغذذاة إلغذذا    وهذذو 
 ولكني أريد  جهادا  شرعيا  يقود  علما  رابنيون. 

اللهذذم اهذذدان ملذذا اختلذذف فيذذه مذذن احلذذق إبذنذذك إنذذك تذذذهدي مذذن تشذذا  إى 
 صرا، مستقيم.
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