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ين بين السلفية ين وسياسة السياسي الدِّ  الدِّ

 

ة يهرر   فيرر   العمل السياسي سلوك اجتماعي عام، كل فرر ف فرري ا مررب

بسهم، ويصيب من  قدراً يقل ويزيد، حسب قدرات ا فرر افن واواواهررا قررو  

 وضعواً.

ولسررأ نعنرري بالعمررل السياسرري رلررب المعرر ول بنل ياارر  الم تلوررة، 

اشرر ف بعيررداً عررا الهرروابط الشرر عية، و  ارر    وننلمترر  المتياينررة، الترري

سرررلااناً للعقيرررد  علرررو ف وعهرررا ونارررولها التررري ارررا ها المنلررر ون 

والمشرر عون، بقرردرااهم العقليررة اليشرر ية المحرردوف ، سرروا  ننفركنا ررا، 

إما بالدراسة والنل ، والتلقي، وإما بالممارسررة والعمررل ضررما -وع فنا ا 

أ في خوافي القرر ون البرراب  ، وضررلأ نم طواها يد النسيان، و اب -نط  ا

في ثنيات الزما اليعيد، وظلأ نسماؤ ا   ادل علو حقيقة موسررومة ب سررم 

 نو مع وفة بحد.

 إر  ذا في حقيقة »فيا السياسة« بنواقها، وكذبها، وازوي  ا.

بررل نعنرري رلررب السررلوك الررذع اقيرردق العقيررد  بمقتهررا ا ولوا مهررا 

ها مررذ كانررأ، وإلررو نن اعرروف مي اثرراً إلررو وضواباها الذااية الدائ   في فلك

 ربها.

و ذا في نول نم ق ونهايت  »سياسررة الررديا« ورعايتهررا ألرر،ون ا مررة، 

 وضياها نوضاعها وأل،ونها ونحوالها.

وإر رلب كذلب، فإن السلوك السياسي، والموثوق بمقتهو العقيد ،  ررو 

عيةن جز  ما التصور الديني الشامل، وعمل سلوكي احكم  ا حكام الش 

و  ينأ  عنها بكل  نو بيعه  إ  حيا يكون انوصام بيا العقيد  والسررلوك، 

وبيا اإلنسان الذع ضل السييل ور ررب يررتلمل بسررلوك  سررييبً  يرر  سررييل 

الهد ، يحسب نسو  ب  نن  علو الهد ، وليل  و علو مثل ما يلا؛ رلكررم 

يكون الحكررم  نن اللا يهع اللان بيا نم يا ملنونيا، لذا فإن    بد، ونن

ي لررو   ح المرروحي بشرر ع  إلررو الم  في كل نمٍ  هلل سيحان  وحرردق؛  نرر  المشرر و
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 .الو هللا علي  وسلمالصافق عن  و و نيي  

الو يكون العيد المتلقي عا الميل  الصافق  -وبمثل  ذا الحكم-حينئٍذ 

قافراً علو الحكم علو كل نمٍ  يوافق  مررا الحكررم ا ايررة مررا  هللا علي  وسلم

 هللا سيحان ، بدقة واوا  ووضوح.

ا  نا؛ فإن  يا  الش يع الب ا  عا الحيا نحدث اضررا اباً ألررديداً، وم

واختبفرراً قويرراً، نخ جررا اإلنسرران المسررلم عررا التصررور السررليم، والتقرردي  

الصوا  نو الق يب ما الصوا ، إ  ما كان ما الاائوررة، الترري نر ررب هللا 

عررا بصرري اها البشرراو  فقررد نمسرركأ  ررذق الاائوررة بميررزان العرردل اإللهرري 

نأ ا مور وا أليا  ب ، فأاابأ الحق، ونوع هللا بها العياف، بمررا ننعررم وو 

سا اقدي  العواقب والتيص  بالنهايات.  عليها ما ح 

وليل ما الكيل نن يدح اإلنسرران الحرريل بلرريل، بررل الكرريل نن يأخررذ 

 الحيل بالكيل، ونن يدح ليل!!

ن وما الكيل نن يع ل نيا  و ما الحرريلأ نبعيررد منرر  نم ق يرربأ فررإ

و ررو واجررد -كان ق يياً من  راق  نو ً؛ فإن وجدق لذيذ الاعم، طيررب المررذاق 

ح ص علو نن يأخذ من  أليئاً فشيئاً حتو   يدح من  أليئاً، إما  -رلب و  بد

إن نقيل علي  بنهم ولم يسمع لقول ما يقول ل  م  :  ، وم  : نعم، فإنرر    

 ييالي حينئذ نمع اليش  يكون نم مع اليهم.

د نخلف كثي  ما المسلميا اللا الحسا حتو بأنوسررهم حرريا انررافوا ولق

ممسرريا ومصرريحيا: نن نمسرروا نو ا رردوا علررو حرر ث السياسررة إن كنررتم 

اارميا، فانالقوا إلي  و م يت افتون، نن   ينال من  نحد  ي كم إن كنررتم 

اارميا، ونفنوا إلو النار نق ااكم فون نق اص المسررلميا نجمعرريا، و  

 حٍد منهم كس   يويد منها إن كنتم عقب  ناطقيا.ادعوا  

كما  ررو فرري نع -وم قتهو العقيدِ  يهع اإلنسان المسلم في  ماننا  ذا 

فمررا وافقرر   -وما  اغ بهررم مررا قيررل-نمام المنهج الذع   يزيع بأ ل   - مان

نخذ ب ، وما خالو  نأ  بنوس  عن ، وما كان لألمبة ما وجوف ا الحررق فرروق 

 ب .ا رض إ  

وحيا يهع اإلنسرران المسررلم  ررذا، يعلررم علررم اليقرريا نن ا قترر ا  مررا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 175 

 ملحقان جديدان وفوائد علمية وضوابط منهجية 

السلوك السياسي، نو الحوم ما حول   و كعمل الو األة يستهويها الرردوران 

حول النار، حتو إرا كلّأ ملّأ إلو النار فاحت قأ، لمارا  ذاأ  ن السررلوك 

لحياايررة السياسرري نارريض خاضررعاً لتوكيرر  القرروانيا وا نلمررة اإلفاريررة وا

لإلنسان، التي نسجتها يدق لتصررنع لرر  سررعاف  و ميررة، انالررق برر  فرري  فرراق 

ال يال الوسيحة، حتو إرا رن  ا مور بجب ، علو باطنها وظا   ررا  رريط 

 مس عاً إلو ا رض واقعاً، فإرا  و نمام راا  الهزيلة المجهد !

 ، فهرري انلرر  والسبلويبة ما كانأ يوماً خيالية التصور، و  مثالية التوكي

إلو الواقع بما في ؛ فتحذر الش  وايعد من ، واستيش  بال ي  واسررعو إليرر ، 

فإن ناابها نر ، نو نفركها نصب، فب يزيد ا رلب إ  استمساكاً بالذع  و 

 خي ، واعدُّ ما ناابها في رااها اج بة في ثو  ابتب .

ة وما  نا نيهاً فررإن التج بررة الترري اصرريب نع عهررو فرري جسررد ا مررب 

ة  ة لسررائ  ا مررب يجعلنررا نقررول: إن -ابتب ، و و حق علو كررل فرر ف فرري ا مررب

العمررل السياسرري الررذع   ي هررع لمقتهررو العقيررد ، و  يلتررزم با حكررام 

الش عية، يج و   ا وألا  التائهة علو ا ستكيار علو اإلسبم بسيب، في 

ة بالسرر  -حيا نننا قد نجد لوك السياسرري ما بعض ما يقوم علو رعايررة ا مررب

مررا   يعررافع اإلسرربم، و   -ال افض لمقتهو العقيد  وا حكررام الشرر عية

يستكي  علو ألرر ائع  ونحكامرر ، فهررم يرر ون بعرريا المصررلحة السياسررية نن 

عداو  الديا   اويد م في سلوكهم السياسي؛ فب نقل إراً ما نن   يكونوا ل  

ً ، ويعلمررون مررا الترراري  نن نعداً ، يمنون ننوسهم يوماً نن يكونوا ل  نوليررا

ولررو مررع -العدل ولو ما  ي  فيا يمد في عم  الدول والممالب، ونن الللم 

يعجل في عم  الدول والممالب، فالعاقل ما   يجمع بيا  ج  الديا  -الديا

في ملك  وبيا الللم في ال عية، والجا ل ما يجمع بيا  جرر  الررديا وبرريا 

 الللم في ال عية.

وك السياسرري فرري بلررد المسررلميا محاكررا  لرر  فرري  يرر  وحيا يكون السل

ل -ببفق،   ي كسب القائميا علي  قو  إلو قو ، و  منعة إلو منعررة  يررو ولررو خ 

بما يمدون ب  ما ماٍل وألرروكة؛ بررل إنرر  يكررون مررا الللررم الررذع  -إليهم رلب

ي شرر ح لل عيررة نن اللررم، فتكررون عررداو  ظررا    نو مسررتت   بينهررا وبرريا 

ا ض او  وحرردب  الترر بُّخ ال ورري الموثرروق بحيررال رقيقررة   ال اعي، يزيد 

 ا    إ  احأ مجا   عيون ال اد التي   انام، في نقيية ا ما اليعيد .
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وحيا يلتقي العدل مع الديا علو اعيد واحٍد يصيض السلوك السياسرري 

احأ ظلتها عمبً فاضبً ي   عامل  نوس  ساعياً إلي  باختيارق، را يرراً فرري 

لنوس  بما يقررو  عليرر  جهرردق وطرراقتها نافيرراً عنهررا المذمررة الترري كرران  نخذق

 ي شا ا التقا  المحسنون ما م الاة السلوك السياسي قديماً.

وقررد انحسرر  فرري  ماننررا  ررذا السررلوك السياسرري اإلسرربمي الررذع كرران 

مسررتلبً بللرر  الررديا والعرردل فرري الحقررب الماضررية، نررأ  عررا مجتمعررات 

 الت قررب وا نتلررار إلررو نن اعرروف الررب الللررة إلررو المسلميا بعيررداً، مرروث اً 

مجتمعررات المسررلميا مرر   نخرر  ، ويررأوع إليهررا المسررلمون مرر   نخرر  ، 

 ويمسكوا با ل حيل العز  التي كانأ لهم يوماً ما الد  .

ولما نن وفدت ظنون القوانيا وا نلمررة الكرراف   إلررو برربف المسررلميا، 

ف ررا ابمررذ  الحهررارات ال اويررة و يب فيها المسلمون سلوكهم العام، ونرا

ة، بعررد نن  حزحرروا بهررا  الهاباة علو احايم القرريم وا خرربق الياقيررة لألمررب

ا ثار  الصرربي   مررا الحرردوف، وا حكررام الترري كانررأ احكررم السررلوك العررام 

للمجتمررع واهرريط مسرري ا  الحياايررة، واسررتجا  لهررا المسررلمون بررال وا  

شرري، ونضررحوا مررا الونررا  علررو الوك ع، والت  ل الجسدع، والت ل المعي

 لو  سهم، استيقلأ في ارردور بعررض مررنهم جررذو  فك يررة كانررأ خامررد  

بوعل اإللف الاويل، وااروا ينل ون ما ط ل خوي إلررو يرروم موعرروف، 

ظنوق ق يياً، وما  و بالق يب، وحسيوق يسي  المنال، ولو ننهم نل وا بعرريا 

ستقاعها نجيال ونجيررال  -وربما ق ون-العقل  واليصي  ، لعلموا نن عقوفاً 

 حتو يبقوا  ذا اليوم الموعوف.

وبعد؛ فإن العمل السياسي في عالمنا الع برري اإلسرربمي،   يحسررن  إ  

ما  يأ ل ، وانع خصيصاً ما نجل ، وما  ي   ،   نحسا الدخول مررا 

باب  الواسع، فإن  لا يستايع ال  وج ما با  النهاية الهيق، فررإنب فخولرر  

ا قييررل الصرردفة، والصرردفة   اتكرر ر، وإن اكرر رت فيمثررل مررا ربما كان م

 وقعأ في الم   ا ولو.

وقد خيل لرريعض لالمررارب ن! مررا المسررلميا الررذيا رنوا  خرر ل العمررل 

السياسي م   نو م ايا ننهم قررافرون علررو الكرر  والورر  بالعمررل السياسرري، 

بوا فعبً، لكا كا بوا ولو لفي العم  م ب ن وج ب نأ التج بررة نكثرر  فقالوا: ج ب

ما م  ، وفي كل م   لم اكا اسلم الج ب !! حتو إرا لم ييررق مررا الجرر   إ ب 
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ع وااها، نيقنوا نن  لم يعد للتج بة مكاٌن، فقنعوا بررالجلوع علررو الك اسرري 

والمنصات، واإلمساك بررا قبم الجميلررة، وإلقررا  العيررا ات علررو ظهررور م 

ْنجرر    ن!! واصررعيد المحسرروبيات الع يهة المولاحة، وإعوررا  اللحررو لالم     

 والشواعات ال ااة، التي احقق المنافع الش صية.

واار  يابهم كحهور م، وحهور م كبيابهم، وكبمهررم كصررمتهم، 

واررمتهم مثررل كبمهررم، وابتسررامتهم كعيوسررهم، وعيوسررهم كابتسررامتهم، 

وإع اضهم كإقيالهم، وإقيررالهم كإع اضررهم، وقيررامهم كقعرروف م، وقعرروف م 

 مهم، وعويلهم كإمساكهم، وإمساكهم كعويلهم، و كذا و كذا.كقيا

اس ح ات  ، لم يكا ما نن يويد منهررا  -  فرساً واحداً -وكانأ فروساً 

ما نأ  بنوس  عا رلب السلوك السياسي المسلو  اإلراف ، المحمررول علررو 

، موت الحيررا  الك يمررة، مرروت المرر و    نجنحة الموت؛ موت الوك  السوعو

وت الصدق، موت الوفررا ، مرروت الررورح، مرروت الهييررة، مرروت الوهلو، م

 الز د.

في عالمنا الع بي ب ااة، والعررالم -إن السلوك السياسي سلوك متميز 

 بصوات خااة. -اإلسبمي بعامة

فهو  امض خوي! ع وق  مملو   حسرر   وحشرر جة!! إ ابرر  لرريل لرر  

ٍط ومررا !! لون يحررب نو يكرر ق!! يرر يض  النلرر  نو ي ْتِعيرر  !! مصررنوح مررا نورر 

مزاج    يعرر ل إ ب مررا نسرر  ب لرر  برر !! ييرردو نحيانرراً رقيررق الشررعور جررذاباً 

ألاع ع الحاألية!! وييدو نحياناً  ليظ اإلحساع، منو اً، ثقيل اللل، جاسي 

العصا!! إن نقيل فب يدب ، وإن نفب  فب يقيل، إن نحسررا نسررا ، وإن نسررا  

سررن  مصررنوح، وقيحرر   نحسررا، إن نضررحب نبكررو، وإن نبكررو نضررحب، ح 

مايوح، يدق طويلة، وكو  مقيوضة، باع  قصرري  ، وجييرر  محلررور ، مررا 

نطاع  منح ، وما عصاق منع ، رلكم نن ا نوصام بيا الديا وبيا الدولررة، 

 اار نم اً مقهياً   م ف ل ، و  طاعا علي ، و  محيد عن .

ومررا  نررا فررإن م الاررة السررلوك السياسرري علررو مررا  ررو عليرر  ا ن   

نيبي، و  وج  ما اإلباحة لزحزحت  عررا فائرر   المحلررورات الشرر عية، ي

 ما خالا  بو ر وما اا  من  اا  هللا علي .

وإن كان   بد ما م الات  فيالقدر الررذع او ضرر  »الهرر ورات ايرريض 
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المحلورات« واله ور  اقدبر بقدر ا، و  يجو  مجاو اها بررأكث  منهررا، 

قول: »فح مررا لقيصرر  لقيصرر  ومررا هلل هلل« وا مة كلها علو مثل  ذا، و  ن

ولكا نقول: بأن لكل نجررٍل كتابرراً، و »ا مررور م  ونررة بأوقااهررا«، و »مررا 

اعجل أليئاً قيررل نوانرر  عوقررب بح مانرر «، و »مررا نحسررا اليررد  فرري نمرر ق 

 ناا  نجحاً في فب ق«.

و ل  ذق قواعد أل عية، -نو لعل معت ضاً يعت ض -ولعل قائبً يقول: 

دل اإلنسان عنها بالتعامررل مررع السررلوك السياسرريأ فررأقول جوابرراً حتو   يع

علو رلب: إّن  ذا  و الا يق ا ما الررذع يقرر ن فيرر  المسررلم العاقررل النهايررة 

أْب و هللا  يرر  اِ ِهْم و  أ ْفو  ور  هللا بررِ المأمولة ما قول  اعالو: }ي ِ يد ون  ن ن ي ْاوِئ وْا نرر 

ل ْو ك   ق  و  ون{ ]سور  التوبة:  ية إِ ب ن ن ي تِمب ن ور  افِ    [.32ِ ق  اْلك 

وما ناا  المسلمون ما  ذا الوعد اإللهرري إ  نقلرر ، نمررا  ررو  ت فررب 

ريب في ، يشهد لذلب الحديث الذع نخ ج  اإلمام مسلم و يرر ق: »  يررذ ب 

الليل والنهار حتو ا عيد البّت والع زب « فقالررأ عائشررة: يررا رسررول هللا! إن 

قو كنأ  ظا حيا نن ِفيررِا اْلحرر  د   و  ول    بِاْلهرر  سرر  ل  ر  ِذع ن ْرسرر  و  الررب زل هللا: } رر 

{ ]سررور  الصررف:  يررة  ِ ك ون  ِ ق  اْلم شررْ ل ْو ك  لوِ  و  يِا ك  ل و الدو ق  ع  [، نن 9لِي ْلِه  

رلب اام، قال: »إن  سيكون ما رلب ما ألا  هللا، ثررم ييعررث هللا ريحرراً طييررة؛ 

ية خ فل ما إيمان فييقررو مررا   خيرر  فيرر ؛ فتوفو كل ما في قلي  مثقال ح

 في جعون إلو فيا  بائهم«.

ومررا  ررذق القرر ا   يعرر ل اإلنسرران المسررلم نن الجهررد العقلرري والقليرري 

واليدني الذع ييذل  يجب نن يكون حافلاً ل ، ومحووظاً ب  في  ن معرراً، ونن 

برر  بعيررداً هللا سيحان  سائل  عا نقل القليل ما  ذا الجهد، ونن يجعل  سررائ اً 

عررا السررلوك السياسرري، يقرروفق بحسررا التوكيرر  واليصرر  إلررو رضرروان هللا 

ِة  ب  بِاْلِحْكمرر  بررو يِيِل ر  و سرر  سرريحان ، وامتثررال قررول هللا سرريحان  برر : }اْفح  إِلررِ

ن ة{ ]سور  النحل:  ية  س  ْوِعل ِة اْلح  اْلم   [.125و 

 يحسررا نن   -خاأً كان نم اواباً -ثم  هنا نمٌ  مهم، و و نن ا جتهاف 

ي سلم المجتهد ب ائ  إلو عاقية سو ، و  نن ي سلم  بصواب  إلو نجررض اافرر  

يسي  بعد نن يكون قد نبد  للزمان عا ناجذي ، نو نرجف بكرربم راعررد، نو 

نجلب علي  بلنون حالمررة، نلقررأ برر  علررو نمررارق ناعمررة، نو نوقوترر  نمررام 

يا، لذا فإن الررذيا إن حس  فإنما يحس  عا نوام ومسبية فائي-س ا  خافح 
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فلرريبً مررا ا فلررة  -علررو حررد اعييرر  م-يجتهدون اليوم ويجعلون ما الواقع 

الملزمة في اصويب ما يجتهدون في ، نو ا ائت ، إن يلنون إ  ظناً، لررذا: 

فإن ا جتهرراف   يصررلض بهررم، و   ررم يصررلحون لرر  و  برر ؛ ف يرر  لهررم نن 

عوق للقافريا علي  مما نفررا  يوادوا با  ا جتهاف فونهم بأنوسهم، ونن يد

رنبة، وسي   ور ا، والتمكا ما  هللا عليهم باستلهار ا فلة ما الكتا  والسُّ

 معانيها.

  يحسررا إ  إن كرران قررد نسررلم  -خاررأً كرران نم اررواباً -إنمررا ا جتهرراف 

ااحي  ب ائ  إلررو عاقيررة سررالمة   ألرري ة  فيهررا مررا ألرر  إ  نر  يسرري اً إن 

واب  إلو نجض با   جميل يحث  نو يحملرر  علررو مثلرر  كان، نو نن يسلم  بص

في ا يام ا اية، ييص  في  نوس  ونمت  مس ور  بررأن قررد نقصررا ا باجتهررافق 

 الصوا  عا عاقية السو ، وسو  العاقية.

: »إرا اجتهد الحرراكم فأاررا  فلرر  الو هللا علي  وسلمو ذا معنو قول  

علررو  و  بررد ومررا  نررا كرران حقرراً  ن1لنج ان، وإرا اجتهد فأخاررأ فلرر  نجرر «

 ا جتهاف نن   يقيل لنوس  كل    يدعي ا جتهاف!!

 ررذا إلررو نن ا جتهرراف   يكررون مررع ارر يض النصرروص، ومررا نكثرر  

النصوص المتوارف  المتتابعة علو موطا خا  م الوررة السررلوك السياسرري 

في عالمنا الع برري واإلسرربمي، لرريل سررلوكاً ي ضررو عنرر  هللا سرريحان ، إر 

ب      كيف ي ضو عا سلوك   يقيل بررو ر  ب  و  حكم هللا وقهررا ق الوصررل: }فرر 

ا  مررب جرراً مو ِهْم ح    ا أل ج    ب ْين ه ْم ث مب    ي ِجد وْا فِي ن ْنو سررِ م وك  فِيم  كو تبو ي ح  ي ْ،ِمن ون  ح 

وْا ا ْسلِيما{ ]سور  النسا :  ية  لوم  ي س  ْيأ  و  [أ!، ولكأنهم عند مرر اف هللا 65ق ه 

ْكم   { ]سور  المائد :  ية في قول : }ن ف ح  اِ لِيبِة ي ْيب ون   [أ!50 اْلج 

فأيا يكون ا جتهاف الررذع ينتهرري بالمجتهررد نو المجتهررديا إلررو م الوررة 

ا يض النخ، وماابقة نخ ينعو عليهم ما  م في ، و ذاما يجب نن ييرر ن 

من  كل مسلم، ونن يحذرق، وينأ  بنوسرر  عنرر ، ويحررذر المسررلميا منرر  بمررا 

يرر  مررا النصررض إن  ررو عرر ل حكررم هللا فيرر ، وإ  فهررو  ررا  نوجب هللا عل

 ررو القائررل: »مررا  شررنا  الو هللا علي  وسررلمجماعة المسلميا، وال سول 

 

 ن متوق علي  عا نبي   ي  .1ل
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والبرره  ررو نن   يمحررض المسررلم نصررح  إخوانرر  المسررلميا  ن1لفليل منّا«

 و و عالم ما يوسد وما يصلض.

وإرا كان الواقع المشررهوف يصررلض فلرريبً ينصررب علررو نمرر  فررإن الواقررع 

الررذع نوف  -ي،كد خاررأ ا جتهرراف  -ذع يعلم  الناع علم اليقياال-التج ييي 

فرري الماضرري بجهرروف كثيرر   بررذلب و   ال، والمسررتقيل بيررد هللا وحرردق، 

وما ينيبي نن يجتهد في واقع  المجهول  ي  المنلررور و   -ومواايح  عندق

المحسوع إ  ما خبل ا خيار النيويررة الصررافقة، الترري علمنررا بهررا مسررار 

 ا نول  إلو  خ ق.ا مة م

ومجانيررة السررلوك السياسرري لرريل مهافنررة لألنلمررة الترري اعكررف عليرر  

 -فإن رلب كل  نمٌ  قهاق هللا سيحان ، وخلق ل  نسررياب -واحمي  وادافع عن  

بل  و ما با  السياسة الش عية التي يجب علو العلمررا  والرردعا  اعليمهررا 

 للجهد الدعوع، ونجا ً ما الناع، واوقيههم بها، فإن في  ذق المجانية حمايةً 

إلررو محلررورات ننرر  يصرري  ي ضررو  -و  بررد-م الاة نمٍ  يقرروف م الارر  

بالسكوت عا المنك ؛ الذع لررم يكررا ي ضررو عنرر  قيررل الم الاررة، رلررب نن 

طييعررة السررلوك السياسرري   اقيررل التو يررق برريا المنكرر  وبرريا المعرر ول، 

جنياً إلو جنب ما  فالمنك  سلوك، والمع ول سلوك، ويمكا نن يعيشا معاً 

 ي  نن ينك  المع ول علو المنك  أليئاً، نو ينك  المنكرر  علررو المعرر ول 

أليئاً، ومارا يعيب المنك  علررو المعرر ول نو المعرر ول عررا المنكرر  وفرري 

وسعهما نن يمتزجا، ويأالوا، و  يت الواأ! نعم:  كذا!! و ذق فلسوة السلوك 

 السياسي المعاا !!

 ررالايا السررلوك السياسرري يصررلي، وفرربن   فمررثبً  ررذا فرربن مررا الم

يصلي، فب يحسا بالمصلي نن ي   فرري ارر ك الصررب  عييرراً يعيررب اررارك 

الصب ، وليل ما حسررا ا ف  نن يرر   اررارك الصررب  فرري فعررل الصررب  

عيياً يعيب ب  فاعلها، ولم يكا  ذا السلوك السررليي قيررل الم الاررة مقيررو ً، 

 .ن2للمقيول وحدقلكن  بالم الاة نايض  و ا م  ا

 

 ن رواق مسلم.1ل
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سررواٌ  نكانررأ اررالحة نم كانررأ -ومثل الصب  في  ذا سررائ  ا عمررال 

فا ئتبل الذع نحدث  م الاة السلوك السياسي نحدث قيررو ً  - ي  االحة

ياسرري  للمتناقهررات، وارريب  ا مقيولررةً كررلب القيررول، فهررل يكررون العمررل السو

 مقيو ً بمثل  ذا القيولأ!

لقيصرر  لقيصرر  ومررا هلل هلل« كلمررةٌ حكيمررةٌ  نحسررب نن مقولررة: »ف ح مررا

ياسرري علررو مثررل مررا نرر اق مررا ف منررا  لوك السو اصلض  لزماننا، ونحا ن   السررُّ

 نستحه  في رواك نا المسار الذع حدبفا  ا خيار النبيويبة لأل مبة.

 -ونحا   ندبعي اوا   اجتهافنا-وإرا كان لنا نن نجتهد في  ذا ا م  

ياسي وبعد نن ع ضنا  لوك السو ع  ضاً واف ينا برر  نمرروراً   اقررع إ ب فرري -السُّ

ياسرري للمسررلم   ينيبرري نن  -فائرر   المحلررورات فإنبنررا نرر  : ننب العمررل السو

ر النبل ع المحض، فإن اجرراو ق فررإلو التبعييرر  عنرر  بالكلمررة  يجاو  التبصوُّ

ياسي لوك السو ر كل ما يتبصل بالسُّ ا صوي اً واقعيباً ي نيو    الواعية، التي ا صوو

ر، وي هع اإلنسان الم سلم نمام حقررائق م سررلبمٍة ا وهرري برر   عا ادق التبصوُّ

إلو النبجا  بوك ق وعقيداِ  وفين  وبدن ، وي يعدق عا مها و الوررتا، وايبارااهررا 

الجامحة التي نحاطأ بأرضنا ما كلو جهااها، ومألت  فاقنا كلبها، وما كرراف  

أليٍد، والنباجي ي  جو بنجاا  نجا    خ يا.ينجو من  ها إ ب كلُّ رع لبٍّ ر 

ون  جو نن يكون االحاً فيرر  خيررٌ  ورألررد إن -واجتهافنا في  ذا ا م  

 ن اوي  في المسائل ا اية: -ألا  هللا

ياسرري اإلسرربمي جررزٌ  مررا النولررام اإلسرربمي العررام،    -1 العمررل السو

 حسا  العمل اإلسبمي. يجو  إ وال ، و  إسقاط  ما

وحيا اكون لإلسبم فوٌل احمي وجوفق، ووجوف العامليا ل  ي صيض  -2

ياسي للسبواف ا علم ما ا مبة ما النبوافل  م يا:  العمل السو

ل  : ننب  يحتاج للتب صُّخ والمت صوخ.ا وب

 : ننب  جزٌ  ما العمل القيافع.الثباني

 

وا وكانوا يعتدون ، كانوا   يتنا ون عا منك  فعلوق ليئل مرا كرانوا  رلب  بما عص 

 ي وعلون.
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ياسرري فرري عصرر  -3 ق مررا المحلررورات -نا العمررل السو ونحررا نعرردُّ

عا  التبحررذي   منرر ؛ لمررا بيبنررا مررا قيررل،  -الش عيبة ي و  ض  علررو العلمررا  والرردُّ

وعلي  فإنب ا ك  للقائميا علي  نولو ما نن ي نافسهم في   ي  م، وخشية ما 

ب العررامليا اإلسرربميويا كثيرر اً مررا  وا ب ، والتبحذي  من  بد اً ي جنررو نن ي هارُّ

ترر  ا  ياسرري، و  قرروا فرري ل جب خاا  التي نلررمب بهررا الررذيا خررالاوا العمررل السو

قوا  ي  م!  ون   

فاً، بل يجب التبحذي   -4 ياسي ليل احذي اً مج ب والتبحذي  ما العمل السو

ياسي، والمحلورات التي  مع بيان المحاري  الش عيبة التي ا الط العمل السو

ا نجررل فيمومترر ، وطررول بقائرر ، ومررا نوضررض اأسبل عليها، وأليُّد  يكل  م

الواضحات في  ررذق المحلررورات ننررب  بمجموعرر  مصررافم   ارروِل العقيررد  

 وف وح الش يعة.

ياسي جزٌ    يتجزن ما عمليبة واسعٍة ض مٍة إرا نجحررأ  -5 العمل السو

اً سررهبً مررا  ياسرري نن يصرريض  مررب ة فرري احقيقهررا،   يليررث العمررل السو ا  مررب

ياسرري فرري نفنررو  مومها،  ييقو العمررل السو وما لم انجض ا  مبة في احقيقها فس 

ياسررييا،  فرجات ا  تمام، ر م الدبعاو  الع يهة التي االقها حنرراج  السو

اعديا الجرردف فرري سررلبمها، والمرر،منيا بسررلييبااها  ياسررة، والصررب ومحت في السو

 يِص   الواقع!الكثي  ، وإيجابيبااها القليلة، وما ألا   فلي نل ، لي  

 ذق العمليبة رات ألقبيا اسي  في خابيا اثنرريا فرري  ن معرراً، و  برردب مررا 

ل  و: انقية العقيد  وا صويتها  التقائهما في نهاية  ذيا ال ابيا، والشقُّ ا وب

اني  ررو:  ما كلو الشوائب التي خالاتها وألوب أ وجه ها الي هيج، والشقُّ الثررب

ة وانشررئتهم علررو نسرراع مررا ا حكررام الشرر عيبة، وا فا  ا بية  نف اف ا  مررب 

لة ا ولو.  اإلسبميبة وفق ما ورثناق عا الق ون الثببثة الم وهب

 اررلو هللا عليرر  وسررلمو ذق العمليبة بشقبيها  ي التي سيب  عليهررا النبيرري 

ل الذع بدن في  نزول الوحي عليررِ ، ومررا كرران لرر  نن  ناحاب  منذ اليوم ا وب

وحي يعقررد بينهمررا ب ارر   واحررد ، فرري بررواكي  ا يررات يوصررم بينهمررا، والرر 

ْا  ان  مررِ ق  اإِلنسرر  لرر  ق  ق خ  لرر  ِذع خ  ب  الررب بررو ْن بِاْسِم ر  الق   نيبة، فقول  سيحان : }اْق  

م{  ْم ي ْعلرر  ا لرر  ان  مرر  م  اإِلنسرر  لررب اْلق ل ِم ق ع  لبم  بررِ م  ق البِذ  ع  بُّب  ا  ْك   ر  ْن و  ل ٍق ق اْق   ع 

جأ بيا العقيد ، وبيا ا حكام 5-1: ا يات ]سور  العلق [،  ذق ا يات م ز 

ل  ويتيصب  في .  في وثاق متيا و و أليٌ    ي  وو علو ما يتأمب
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ْم ف أ نررِذْر ق  ثو   ق قرر  دب ا اْلمرر  ومثل  ررذق ا يررات نيهرراً قولرر  سرريحان : }يأ يُّهرر 

ثِي اب ب  ف ا هوْ { ]سور  المدث  يوْ  ق و  ببب  ف ك  ر  [ فقد جمعأ برريا 4-1: ا يات و 

اررلو هللا العقيد  وبيا ا حكام وبيا الدبعو ، وكأن هللا سرريحان  يلوررأ  نييررب  

، إلو ننب  ذق الثببثة   ينوب بعهها عا بعض، فوضوح العقيررد  علي  وسلم

و ررو مقتهررو -ي لزم العمل با حكام الم اطب بها، وثم   العمررل با حكررام 

 هللا ب  علي  ما وضوح العقيد  والعمررل  ي فعو  النباع إلو ما ماب  -العقيد 

 بمقتها ا.

ة  الو هللا علي  وسررلموإرا كان  ذا  و ألأن نييبنا  -مررع الرروحي، فا  مررب

ية ب  نولررو نن يكررون  ررذا ألررأنها مررع الرروحي،  نب اسررتجابتها  -و ي المتأسو

حابة اررلو هللا عليرر  وسررلمللوحي لرريل كاسررتجابة النبيرري  ، واسررتجابة الصررب

ق ونها ا اية مررا بعررد إلررو نن نفهل ونس ح للوحي ما استجابة ا  مبة في 

ة فرري  خرر  نم  ررا خبفررةٌ علررو  يأرن هللا سيحان  بإرافا  نن يكون لهذق ا  مررب

ة علررو  -و  برردب -منهاج النُّيوب ، فيكون لهذق ال بفة    ةٌ بو يتهررا العامررب   يمنرر 

 ا  مبة، وبالشوكة التي في يد ا التي كان لها بها التبمكيا في ا رض.

 نن عمليبة التب بية والتبصوية كانأ نيس  اقيُّبً، ونسرر ح اسررتجابةً وب د  ي  

د  علومهم وا خذون عن  محمب حابة، فم  ، والوحي الو هللا علي  وسلمفي الصب

  يياو   عنهم بأم  إ ب لحكمة، ثمب   اليث  ياارر  نن انررزل علرريهم سرر اعاً، 

سررلوكاً واضررحاً نيررو اً،  الو هللا علي  وسررلمفي ونها ماثلةً في أل خ نييوهم 

ي لذ اايبة للجماعة المسلمة  ذق الجماعة فرري العهررد المكررو ا فإنب إقامة الي نية الذب

قد استب قأ وقتاً نطول ما الوقأ الذع استب ق  بنا   الدبولررة بعررد الهجرر  ، 

ة بنرراِ  الدبولررة  -و  ألررب-فاإلعررداف   ا يررأاي مررا بعرردق فرري عمليررب ناررعب ممررب

 والمجتمع.

عا  العلمررا  نيهرراً نن يكونرروا نقلررةً ما  نا؛ فإنب حقباً علو ال علما ، والرردُّ

ا     ة رات الشررقبيا، ونن يكونرروا  ررم ا  سررو  اللررب نخياراً ن منا   لهررذق العمليررب

للعيان،   ا  وو منهم خافيةٌ ما نجزا   ذق العمليبة، فذلب نفعررو  ن يكررون 

ة  ناك استجابةٌ اافقةٌ ما النباع لهم، وإرا نحا علمنا ننب لأل منيررب حرروال الزب

في  ذا الق ن، ومررا قيلرر ، ومررا سرريأاي مررا -والييئيبة التي يعيشها المسلمون 

ة نحررو فينهررا؛ فررإنب  -بعدق نيررأ برر  ا  مررب نث اً بيوناً واضحاً فرري الرريط  الررذع م 

ة لررا يكررون محمرروفاً،   فرري  اإلس اح في الحصول علررو ثمرر    ررذق العمليررب
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ة ليسأ مهيبأ ً بدايت ، و  في نهايت ؛ إر ننب  حيحة لجني نوب ً  ا مب : التبهيأ  الصب

ة فرري يقلررٍة فائمررٍة ي قيررون بهررا وثانيرراً  ررذق الثبمرر  ،  : فررإنب نعرردا   ررذق ا  مررب

ة فقيقررة-ح كات العمل اإلسرربمي، ويقرردورون  ة  منيررب النبتررائج  -حسررب خاررب

، علو اخررتبفهم والثبم ات التي يمكا نن يجنيها ويحصل عليها اإلسبميُّون

قهم وانا عهم.  واو ُّ

ة راِت -لذا، فإنب    بدب ونن يكون اقدي نا  في إنجاح مسارنا بهررذق العمليررب

اقدي اً فقيقاً محكماً، إن لم يكا مثل إحكام اقدي  نعدائنا وفقبت ؛ فررب  -الشقبيا

 نقلب ما نن يكون ق يياً من .

حة؛ الترري نعرر ل نقول  ذا لو ننبنا كنبا   نملب ال ُّ  ؤية الواضحة الموضو

ٍ  يجب نن ن او ررا ونحررا  نمهرري سرر اعاً إلررو  فيها مع فةً كاملةً كلب خاو 

افقة الترري لررم  ؤية با خيار النبيويبة الصب الم ستقيل؛ فكيف ونحا نملب  ذق ال ُّ

د  -وحاألرراق-يي ل بها  ؛ فكرران فيهررا العلررم ، اررلو هللا عليرر  وسررلمنييُّنررا محمررب

او    ا من ة ، والثوق ة  الكاملة أوالتبعلُّم، والتبعليم   ، وال   ليُّ  ، والييان  الج 

ة نووسررنا وعقولنررا إلررو الرروحي نستيصرر ق، ونسررتجلي ،  ِو نعنررب إراً؛ فْلن لررْ

ونستعيا باهلل، ونصي  علو موعوفق، و  نعجل علو ننوسنا بأمٍ  قهو هللا 

 في  فكان، ولا يكون إ ب كما ق هو.

ل  طائقررةٌ مررا ن مترري قائمررةً : »  اررزاالو هللا عليرر  وسررلمسافساً: قول  

بأم  هللا،   يه ُّ م ما خذلهم، و  مررا خررالوهم حتررو يررأاي نمرر  هللا و ررم 

، فسيض  الجوانب، بعيد البايات، وكثيرر   ن1لظا  ون علو النباع« قوٌل محكم 

نع -الدب  ت، ح ع  بررأن نسررتله  ف  ارر ، و اياارر ، وجوانيرر ، فررإنب فيرر  

ة الترري سررقنا ا علررو مررا ر  ينررا إليرر  فليبً منيع -ا ستلهار اً   ي لا   ا فلررب

 !ن2لفحسب؛ بل  و الدبليل ا ظه  وا قو  الذع لو لم يكا سواق لكوو

: »  اررزال« نع: سررتلل وايقررو، وقولرر : لماررلو هللا عليرر  وسرر فقولرر  

تي نو ف قةً منها، وقول : »قائمةً بأم  هللا« نع:  »طائوة« نع: جماعة ما نمب

د يكون بالشوكة والقوب ، وقد يكون بالعمررل والييرران حافلةً ل ، والحوظ  نا ق

 

 ن متوق علي  عا معاوية.1ل

 ن ولي في الاائوة المنصور  رسالة مو ف  فلتنل .2ل
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ليا لهررم  والدبعو ، وقولرر : »  يهرر ُّ م مررا خررذلهم« نع: إنب ا  ررذيل الم ررذو

وا كهم ن ص اهم وإعانتهم   ي هعوهم و  ي قعد م عا القيررام بحررقو نمرر  هللا 

، والحواظ علي  ر ا   بعض النباع إلو خرربل مررا ر يرروا  ررم إليرر ، وضرردوق

وقول : »حتو يأاي نم  هللا« نع: حتو ي له  هللا فين ، وي تمب نررورق، وي كمررل 

ة النوعمة بالتبمكيا لهم في ا رض بش يعت .  لأل مب

وق د ي   بعٌض بأنب معنو نمرر  هللا،  ررو: يرروم القيامررة، لقولرر  سرريحان : 

لعلب  ذا المعنو بعيررٌد [، و1}ن ا و ن ْم   هللا ف ب  ا ْست ْعِجل وق { ]سور  النحل:  ية 

د ب عدق قول   بعدق: » م ظا  ون« نع: و ررم  الو هللا علي  وسلم نا، وي،كو

المنصورون، و  يكون للهور م معنًو إرا كان وقأ قيام السباعة  نب فرري 

ة، نن    -و  برردب -ظهور م نعمةً بافيةً  ة، و ررل مررا النوعمررة علررو ا  مررب لأل مررب

 ا صيب ا  مبة ما النوعمةأ!

شك  علو النعمررة، نن يكررون ألررك  مررا الررذيا   يع فررون وجرر  وما ال

الصوا ، في مثل  ررذا ا مرر ، لمررا يرردلهم علررو وجرر  الصرروا  فيرر ، وإ  

حيل قلوبهم والسنتهم عا نفا  حق الشك  له،  ، ويزيد ما امعان السو  

في ا  مبة و ياف ، وفرري  ررذا المعنررو يقررول عليرر  الصررب  والسرربم »مررا   

 ع   يشك  هللا«.يشك  النبا

سول  ت  بنعمررٍة  الو هللا علي  وسلموال ب في  ذا الحديث، إنبما ي حدوث ن مب

ٌح وسرر وٌر، ونيررا   ايٍة لها، مقيلٍة عليها، لت صيب  منها ما برر  يكررون لهررا فرر   

يكون ف ٌح وس ور لأل مبة، يستوجب منها الشك  هلل علو  ذق النوعمررة، الترري 

ي بهررا نوسررها،  اعةأ ناررابأ منهررا مررا كانررأ ا منررو إن واف تهررا حرريا اقرروم السررب

عِ ابا ل ك ع، و  اأاي إ ّ علو أل ار ال لررق كمررا  ك 
والسباعة   اقوم إ ب علو ل 

ةٌ وسرر وٌر بررأن الو هللا علي  وسلمنخي  بذلب النبييُّ  ،  ل يكون لأل مبة ف ح 

ي   أل ار ال لق طائوةً منها، وق د نلمبأ بموعوف هللا لها وحد ا فون سررائ  

  يباٍم قليلةأ!ا  مبة، ليوم نو 

إراً؛ نيا اكون ا  مبة ما  ذا الو ح، وما  ذا السررُّ ور و رري قررد كانررأ 

هررا،  ب    م  ف  نحزانهررا وي بيررو ا قررب نمرربً ي شرر ق علررو نرضررها بشرريٍ ، ييرردو

اليب  الذع حلب بها ما قيل؛ بانتشار اإلسرربم، و يمنررة  -كما ي قال-وي نسيها 

، في كلماا  الترري الو هللا علي  وسلمبذلب عقيدا ، وعلو كلمت أ كما نخي  

حملأ بش ياٍت اافقةً، وكما نعلمنا ربُّنا سيحان  بص يض كلماا  في كتابرر  
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  ِ لررو يِا ك  ل و الرردو ق  ع  قو لِي ْلِه   ِفيِا اْلح  س ول    بِاْله د   و  بقول : }  و  البِذع ن ْرس ل  ر 

{ ]سور  الصف:  ية  ْشِ ك ون  ِ ق  اْلم  ل ْو ك   [.9و 

، لررنعلم بهررا ننب هللا الو هللا علي  وسلم االحةً ما كلماا  ونذك  جملةً 

ة -سيحان   ة باجتيررا  نييررو  ورسررول  منهررا، لتكررون ا  مررب الذع اجتيو  ذق ا  مب

ةً  قررد جعلهررا ِحجرر اً فافئرراً  -ال اامة، التي احمل رسا ت ربوها للعالميا قاطيرر 

م كافبةً اأوع إلي ؛ فت صيب  في  اله د ، والعلم، والقوب ،  م 
وا ذوق  فيرر  ط عررم  لأل 

اررلو هللا عليرر  اإلخا ، الذع بشب  ب  ا نييا  ما قيل نييونررا، وبشررب  برر   ررو 

أ هللا  وسلم ة الم حومررة، بمررا  يررب ما بعد م، واكون ا  مم كافبةً ايعاً لهذق ا  مب

حمة   .الو هللا علي  وسلملها علو ي دع نييو اله د  وال ب

و  لرري اررلو هللا عليرر  وسررلمومررا  ررذق الكلمررات قولرر ً  : »إنب هللا   

لكهررا مررا  وع لرري ا رض، ف نيأ مشار ترري سررييل  م  قها ومباربها، وإنب نمب

 .ن1لمنها«

ٍر و   د  وقول : »ل ييل باب  ذا ا م  ما بل  اللبيل والنبهار، و  يت ك بيأ م 

اً ي عررزُّ هللا برر   يا، بعررزو عزيررٍز، نو بررذلو رليررٍل، عررزب ب ٍ  إ ب نفخل  هللا  ذا الرردو و 

 .ن2لو «اإلسبم، ور  ًّ يذلُّ ب  الك  

ا عنررد  ومنها نيهاً ما رو  اإلمام نحمد  و ي ق عا نبرري قييررل قررال: كنررب

عيدهللا با ع م و با العاص، وسئل نعُّ المرردينتيا اوررتض نوب ً، القسرراناينيبة 

نو روميبةأ فدعا عيدهللا بصندوق؛ فأخ ج من  كتاباً، قال فقال عيدهللا: بينما 

اررلو ل رسررول هللا نكتب، إر س ئ الو هللا علي  وسلمنحا حول رسول هللا 

: نعُّ المدينتيا ا وتض نوب ً نقساناينيبة نو روميبةأ فقال رسررول هللا علي  وسلم

 : »مدينة   قل اوتض نوب ً، يعني قساناينيبة«.الو هللا علي  وسلمهللا 

ل مررا  جة ا  يجاً كررامبً فرري الجررز  ا وب و ذق ا حافيث و ي  ا م  ب

رنبة ا وحررد، وارري فها ا حيحة« لشرري  السررُّ لحررارق »سلسررلة ا حافيررث الصررب

يا ا ليرراني، نمتررع هللا الم سررلميا باررول  الورر ف: الشرري  م حمررد ناارر  الرردو

 

 ن رواق مسلم عا ثوبان.1ل

 نحمد وابا حيان والييهقي عا المقداف با ا سوف بسند احيض.ن رواق 2ل
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لسلة الو يد .ن1لعم ق  ، ونافع علم ، فما ألا  التبزوف فليعد إلو  ذق السو

اهررا، ومنعتهررا، إنبمررا  و ذق الابأئوة اللبا    ليسأ ظررا   ً بشرروكتها وقوب

اع إلررو الحررقو  ي ظا   ٌ بعلمها، وفقهها، وس عيها الرردبؤو   فرري ف عررو  النررب

نكرر ، وا خررذ  وإلو الصو اط الم ستقيم، وا مرر  بررالمع ول والنبهرري عررا الم 

يا خ فرري الرردو دم التررب خُّ ، ن2لبعررزائم ا مررور، وعرر  دح بكلمررِة الحررقو ، والصررب

واإلبانة عا ا  اول الكلويبة التي اأسبل عليها أل ح هللا، والتبواضع لل لررق، 

اع برررأنب النُّصررر   مرررا هللا   اكرررون إ ب بالم ستهرررعويا وا ران فررر  ي النرررب

نيا الو هللا علي  وسلموالمساكيا كما نخي  بذلب  ، وننب ا سررتكثار مررا الرردُّ

اع،  ومتاعها، وا نص ال إلررو جمررع المررال وكنرررزق يزيررد مررا طبيرران النررب

ويذ ب رونق اإليمان ما حيااهم، و رذا و  ألرب سيرٌب فري إباا  النبصرر  

 .ن3ل، إن لم يكا سيياً في فمار ا وق د كانعا ا مبة

سول  ت ؛ بررل كرران  الو هللا علي  وسلمولم يكا ال ب ي شو الوق  علو نمب

م الترري  مرر 
نيا، فتتنافسها فتهلب فيهررا كمررا ن لكررأ ا   ي شو نن ايسط عليها الدُّ

ة اليرروم ب رراٍل علينررا، فلي نلرر  نحررد نا فيمررا  ة والعامب قيلها، وليل نم  ال ااب

فينا، وكم نر ب ما مرر و ات، ونضرراح مررا التبقررو ، نحدث المال ما فتنة 

 ون  ق ما ا خبق، ونفقد ما اله د .

 

فرري الثرراني والعشرر يا مررا جمرراف  ا خرر  ، سررنة عشرر يا بعررد  ن ارروفي رحمرر  هللا1ل

 نربعمائة ونلف ما الهج  .

خ في الديا وضع ا مور فري  ير  مواضرعها، كرأن نهرع الصرعب 2ل ن وما الت خُّ

ن   الررة نو لزعزعررة محررل السررهل، والسررهل موضررع الصررعب، كالررذيا يسررعو

ا نلمة التي يت بع فيها اللالمون، والواحد منهم   يكاف يقيم علو لسران   يرةً مرا 

×، ولرريل يملررب مررا نمرر ق إ  التسررليم  ، نو حررديثاً مررا كرربم رسررول هللاكتررا  هللا

 واإلرعان للللم الذع   يستايع ففع  نو اح يب لسان  بإنكارق.

  حال ا  مة حيا نل ت بعد الوتنة إلو نموالها فلم ن وليل نفل علو رلب مما  لأ إلي3ل

اعد املب منها إ  ما احسي  نن لها، وليل لها من  إ  ا رقام احولها فحسب، نمرا 

ل فيها فب، وكب!  التبص ُّ
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ح  ة يررد ا بالرردُّعا  والتبهرر ُّ وبهذا لم يعد  ناك ما سيب، ايسط برر  ا  مررب

نعم ب ، والررا    استنزل ب  النبص  ما وا ي ، وا ستكتب ب  التبمكيا ما الم 

 ة.ب  نوسها علو ا حقيق وعد هللا لأل مب 

ياسرري  وق د يسأل سائل فيقول: لقد رك ت في مالع كبمب ننب العمل السو

ة نن يهرر   فيرر  بسررهٍم،  ، علررو كررلو فرر ٍف مررا ا  مررب سررلوٌك اجتمرراعي  عررام 

ب ارر   ننب العمررل  ويصيب  من  قدراً، وكبمب ما بعد قولب  ذا يلبي ،  نررب

ياسي   ينيبي فهل يكون المسلم الملتزم في ح لٍّ ما نم ق بت كرر  العمررل السو

ياسرري، يمسررب بزمامرر  اليعيررد والق يررب، والقاارري والرردباني، وال يررو   السو

أ! ي ، علو اواوت فيما بينهم في الش و  والش و

نقول جواباً لذلب كلمةٌ جميلةٌ اعلبمنا ررا مررا مشرراي نا قررديماً، وحولنا ررا 

يررث«، كما نحوظ ا ية ما كتا  هللا،  ي: »نفعال المكلبويا م صونةٌ عررا الع 

ياسررة مررا   يعرر ل معنا ررا فرري  و ل  ناك عيٌث نكي  مررا نن يشررتبل بالسو

عص نا  ذاأ و  يدرع مأاا ا وسييلها، و  قواعد ا ون اولها، و  نبوابها 

ياسة اليوم  م   -بكل نل يبااها-وم ارجهاأ إر السو اجعل ما نوسها حمررًو ي حرر  

ترر ا  منرر ، وا برر ع بهررا كررلب مررا يلتررزم علو المسلم الملتزم فخولرر  نو ا ق

باإلسبم، نو ما يكون ل  باإلسبم أِلي  التزام، نو ما يكون علو وفاٍق مررع 

بعض اإلسبم، وليل علو وفاٍق مررع الرريعض ا خرر ، فررأيا سرريكون موقررع  

المسلم الملتزم بيا  ،   الررذيا رك نررا، و ررو يعلررم سررلواً ننررب   إن فخررل   ررذا 

  يليررث نن  - ب و ررو يهررع رفا  الب  بررة علررو منكييرر فب يدخلرر  إ-الحمو 

 ي  ج مس عأً. وإ ب راق  م ار  الهوانأ!

ننب واجيرراً  -وا مرر  علررو مثررل مررا واررونا-و  نحسب ننب مسلماً يرر   

ياسي،  نب  ليل أليئاً ي ايقرر ، و  نمرر اً يقرردر عليرر ، وهللا    علي  العمل السو

 يكلوف نوساً إ ب وسعها.

راً؛ فواجٌب علي  نن ينل  فيما  و م ستااح ل ، و  ريب ننب ا ألررتبال إ

ا نمرر  هللا سرريحان  برر  عيررافق، وكلبوهررم برر ، مررا فعررل -فرري المسررتااح  ممررب

ات  ررو المالررو  نوب ً منرر  ألرر عاً،  نب هللا  -المررأمورات، وارر ك المنهيررب

الررذع ألرر ع  -في فيررنهم  سيحان    يكلوف  نوساً إ ب وسعها، و  يكلوف  العياف

ات،  -لهم ا يايقررون مررا فعررل المررأمورات وارر ك المنهيررب لي،ثومهم بالعجز عمب

و و ثانياً: بتكليورر  الم رراطييا بمررا يايقررون مررا فعررل المررأمورات، وارر ك 
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المنهيبات فقط، يحملهم علو اإلقيال الجافو علي ، وا ل الجهد إلي ، وا ك 

هررد الميررذول فرري  ي  المقدور علي ، حتو ي صيض مقد وراً علي ؛ في صرريض الج 

المقدور علي  نوف  بم هاعوت ، فيكون حظُّ النُّجض في  نقو  ونكث ، ويكررون 

ا ننب نعرردا   اإلسرربم  ٍة إرا نيقنررب العمل نحسا ونالض، ونسلم عاقيررةً، وب ااررب

ي قيون بعيونهم الميثوثة في كلو نرجا  عالمنا اإلسبمي ما يكون مررا نمرر  

بالنبتررائج الترري اعرروف -يا الملتزميا منهم و ي  الملتزميا، ويهعون الم سلم

ال اط المنلبمة، ويحياونهررا بالكتمرران، ويسرر و ون لهررا  -عيونهم بها إليهم

وق حررول   إمكاناٍت وطاقاٍت كثي  ً؛ ماليبةً، وبدنيبةً، وعلميبةً ي حكمون  بها الاررب

نحها قِسااً ما القدر  علو التبوكي  في ا  مبة، فب استايع التبح ك بح يبٍة ا م

 نم  نوسها.

نضررف إلررو  ررذا، ننب المسررلميا الملتررزميا، علررو ف  قررٍة، واخررتبٍل، 

وعداوٍ ، واحاسٍد، واحارٍ ، ومرر اٍ    ينقاررع فرريما  ررو ا حررقُّ وا ولررو 

دار !! وعدوُّ م جميعاً واحٌد،   ي،ث  واحداً منهم نو جماعررةً  با اوياح والصب

 و جماعٍة نخ   في عداوا .عل

أ  نيا، واطمررأنب لهررا، واطمأنررب نيا، ومالأ ب  الرردُّ وكثيٌ  منهم مال  إلو الدُّ

ا نشررا دق مررا الواقررع المررذ ل الررذع جعلهررم  ب ، و  نفلب علو  ررذا وراك ممررب

 ن ضحوكةً في نل  ن ولئب ا عدا .

ٌق، وا حررارٌ ، فالمقدور علي  عنررد المسررلميا الملتررزميا: نررزاٌح، واورر ُّ

واحاسٌد، وايا ٌض،واختبٌل، وم اٌ  مواوٌل، وقعوٌف عا ن ص    بعهررهم 

اليعض، وموهوم النُّص   فرريهم   يكررون إ ب با نتمررا  والررو ِ  للجماعررة نو 

ِل. يا فيأاي ما ورا  ا نتماِ  ا وب ا ا نتما   للدو  الح كة، نمب

بعررد رؤيررتهم الحررال -ونألدُّ وننكو مررا  ررذا كلررو  قناعررة الكثيرر يا مررنهم 

ياسرري،  -السبيئة التي ااروا إليها بجدو  نجاحهم إن   م خالاوا العمررل  السو

وظنُّهم ننبهم قافرون علو التببيي  واوجي  ا  مبة في مسرري اها نحررو ا فهررل 

 وا مثل!!

ا  وإرا كان  ذا  و المقدور  علي  عند جما ي  المسلميا الملتزميا، ممررب

رنبة والجماعة،  نب  ا يسرر  وا سررهل عنررد م  ي ت سمبون بأ ل والحمررد هلل -السُّ

وق ونلووق، بل ونحيُّوق جررداً، وإ ب مررا كررانوا  -علو كلو حال!! ض  و و الذع ر 
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نو وانرر ،  اِ ، وف  ا  تِ ، وع  لي ح اوا علي   ذا الح ص الذع ييقي  فيهم، بش ب

 فمارا إراً  و  ي  المقدور علي  فيهمأ

قدور علي  فيهم  و: ما كان يمكا لو ح اوا علي ، واستعانوا  ي   الم

نن ي نقررذ م  -بإخبٍص، وعمٍل   ي  الف في  عررا نمرر  هللا سرريحان -هللا علي  

 ما كلو ا سيا  التي قافاهم إلو  ذا الواقع الم ي  ا ليم الحزيا الياكي.

وفباهررا، وننوررو لصررب ة، ونر ررب لم  مررب
حها مررا و ل  ناك أليٌ  نفسد  لأل 

: »إنب فسرراف  رات اليرريا  رري اررلو هللا عليرر  وسررلمفساف رات الييا كما قررال 

 .ن1لالحالقة،   نقول؛ احلق  الشع ، بل احلق  الدويا«

ةٌ رات ألررقبيا،  مليررب ذ ب فسرراف رات اليررياأ إنررب  الررذع قلنررا: ع  وما الذع يرر 

يا اثنرريا فرري ااوجرراٍق واحررٍد، وفرري  ٍن واحررٍد: انقيررة العقيررد   اسرري  فرري خاررب

ة وانشررئتهم واصوي تها ما كلو الشوائب الترري خالاتهررا، وا بيررة نفرر اف ا  مررب

علو نساع ما ا حكام الش عيبة، وا فا  اإلسبمية وفق مررا ورثنرراق عررا 

لة ا ولو.  الق ون الثببثة الموهب

ل ما يجب نن يح ص علي ،  ررم ن ررل المررنهج الحررق،  و ذا واجٌب، نوب

لة، وفق ما نم  هللا ما  الذيا ورثوا ما ماب هللا ب  علو الق ون الثببثة الموهب

 ي  ح جٍ، و  إثٍم، و  عجٍز عنرر  »فرراابقوا هللا مررا اسررت اعتم« »إرا نهيررتكم 

 .ن2لعا أليٍ  فاا كوق كلّ ، وإرا نم اكم بشيٍ  فأاوا من  ما استاعتم«

ق بعررض المسررلميا فرري بلررٍد مررا ببف ررم إلررو إقامررة حكررم  نعررم: قررد يوفررب

لكا  ذا   يعني احقيق موعرروف هللا سرريحان  لهررا، بررل يكررون مررا الش يعة، 

ظهور الابائوة النباجية، وما لم اتحقبق وحد  ا مبة علررو كلمررٍة سررواٍ  بينهررا، 

بالتوحيد الحق، والحكم الواحررد الررذع ي تلررف عليرر  و  فيرر ، ومررا لررم اررزل 

جهررل، واستصرربار النباألررئة مررا ال -ما بيا نف اف ال طبائوة النباجيررة-الهنات 

 الشأن، والابمع، فقيام مثل  ذا الحكم   يبيو  ما واقع ا  مبة أليئاً يذك .

وما نحكم الب الكلمة التي رفب بها الحسا با علي رضي  هللا عنرر  علررو 

بي   حيا فعاق للقتال مع ، وركب ق بأنب  كان ق د قاال مررع -فعو  عيدهللا با الزُّ

 

 ن رواق نبو فاوف والت مذع عا نبي الدرفا  بسند احيض.1ل

 ن سيق ا  يج .2ل
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 لي مثل نبي ن قاال مع «. ضدب معاوية: » ات -نبي 

لويويا عرردم األررتبالهم بالعمررل  وبهذا يله  جليباً للذيا يأخررذون علررو السررب

ياسي  لويُّون  ررذا العمررلأ فررالي ون بيررنهم وبرريا الرردبائييا -السو لمررارا يكرر ق السررب

اً. ياسي ألاسٌع جدب  السبعي  في العمل السو

 سرريحان  نن يكررون ولقد علمأ الِجنبة واإلنررل نجمعررون نن لررو ألررا  هللا

و الللمسلميا فولة في  ذا الق ن لكانأ، ولكا نيا سيقع خي  المصاوو 

: الذع نخي  في  بأنب فولررة ال بفررة  رري  خرر  م احررل العمررل هللا علي  وسلم

ة، وخاامررة الماررال لسررعيها، ولسررول يسرريقها الملررب  ياسرري لهررذق ا  مررب السو

لاة اسررتبباً بالحد ار الجيرر عُّ القهرر ع، الررذع ا سررتلب  فرري السررُّ يررد والنررب

وا ستكيار، وب  يكون ال  ا  لليبف والوساف بيا العياف، فقد قررال: »اكررون 

النُّيوب   فيكم ما ألا   هللا نن اكون، ثمب ي فعها هللا إرا ألا   نن ي فعها، ثمب اكررون 

خبفةً علو منهاج النُّيوب ، فتكون ما ألا   هللا نن اكررون، ثررمب ي فعهررا إرا ألررا   

لكاً جي يباً فتكون ما ألا   هللا نن اكون، ثررمب ي فعهررا هللا نن ي  فعها، ثمب اكون م 

 إرا ألا  نن ي فعها، ثمب اكون خبفة علو منهاج النُّيو «.

ة ا ن إ ب نن ا هرريو  نوسررها لموعرروف ربوهررا  إراً؛ فلرريل يالررب مررا ا  مررب

 نور ررا مررا سيحان ، بتحقيق فولة ال بفة، التي يعمُّ عرردلها ا رض، ويمررأل  

ة ق د اهيبأت لمثل  ذا ا م  كرران، ولررا  بيا ال افقيا، فإرا ما علم هللا ننب ا  مب

ق والابوائررف والجماعررات كلُّهررا، والتقرري علررو  ذو  الوررِ   يكون إ ّ حرريا ارر 

رنبة، مررنهج القرر ون الثببثررة ا ولررو الترري  المنهج الحق، مررنهج الكتررا  والسررُّ

ة، والشرر يعة استمسرركأ بررالع و  الرروثقو،  ليمة النبقيررب عرر  و  العقيررد  السررب

حيحة السبويبة، التي استمسب بها في  ذا الق ن  وفرري كررلو قرر ن مهررو -الصب

: اررلو هللا عليرر  وسررلمالو قة الم حومة النباجية الترري قررال فيهررا  -نو سيأاي

»ما كان علو مثل ما ننا علي  اليوم وناحابي«، فإرا مررا علررم هللا سرريحان  

ة لنوسررها نن التقرري بهررا علررو الو قررة نن قد اهيبأت ا سيا  ، ورضرريأ ا  مررب

النباجية؛ فإنب  سيحان  سول ي له  نم ق، ويعلي حكم ، ويكافي   ا  مبة علو 

 ما نحسنأ لنوسها، ب بفٍة راألدٍ  علو منهاج الن يوب .

ة ق د سئمأ ننلمة الحكررم وننمرراط  ورببما حدبثأ اليعض نووسهم ننب ا  مب

ت المذا ب ال وك يبة التي اأسبسأ وقامأ عليهررا فول   ررذق ا نلمررة بمررا جرر ب

ائها وبأسررائها، مررا    عليها ما ببٍ  عليم، وبما ناابأ الشعو  ما ضرر ب
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ة بهذا نايحأ مهيأ ً را يةً فرري إقصرراِ   ررذق ا نلمررة  قِي ل  للجيال ب ، فا  مب

 ٌ خاطوررةٌ واحررد ٌ الحاكمة التي لم استاع نن ا  وب في اإلبقا  عليهررا، وقوررز

سول اايض  بهذا النولام نو بذاك؛ فإرا  و مكب  علو وجه ،   يقررو  علررو 

 النُّهوض.

إراً: مررا كرران هللا سرريحان  لي،اخررذ مررا حرردبثتهم -وليت  بقي حررديث نوررل 

لكنب  اعّداق في بعض اليبف إلو الجه  ب ، ثمب إلو المشي نحرروق،  -نووسهم ب 

مي لالقروب  ا ن في وج  النولام! ثمب إلو العمل علو ابيي   ذا النولام، ثمب إلو ر 

 الذع ظ اب ننب   طائٌض   محالة.

ا  ابييرر   ررذق ا نلمررة، نو  والمستق     ا حداث التي نجمأ مررا جرر ب

ات الترري جاألررأ بهررا ا رض واجشررأت،  محاولررة التببييرر ، يعلررم الابامررب

ياح ونوبحأ، واحالك  أ بها الليالي ونحلكأ!!واناوحأ، بها ال و

ة، نن ي ستيص وا قول  ة بعامبة، وبالعلما ، وبالدُّعا  ب ااب ويحسا با  مب

ِهْم{ ]سررور   ا بِأ ْنو سررِ وْا مرر  يررو   و ي ب  تررب ْوٍم ح  ا بِقرر  يررو   مرر  هللا سيحان : }إِنب هللا    ي ب 

ة بها حلبهررا11ال عد:  ية  بض نو  [ فهي قاعد ً اوجيهيبةٌ ا صيب ا  مب مررا الرر و

 ما ال سار ، بقدر ما نفركأ نو علمأ ما معنا ا.

ة اليوم إ ب بما الض علي  ما قيل، وحالها اليرروم  وليل ي صلض حال ا  مب

   ي نيو   عا رجاٍ ، بل و  عا نمل.

وكثيٌ   ررم ن ولئررب الررذيا يقيسررون الحاضرر  علررو الماضرري، ويحسرريون 

ما واحررداً،  نررب   ف ق ونرر ، وعقرروفق، وسررنين ، وألررهورق، علررو اعرردُّ -الررزب

مواوٌل بعه  بيعض، فب ينوررب قرر ن عررا الررذع قيلرر ،  -ونسابيع  ونيبام 

نة، والشرره ،  و  عررا الررذع بعرردق، ومثررل القرر ن  فرري رلررب العقررد، والسررب

ننب ن ررل القرر ون  -فرري فررور  حماسررتهم-وا  سيوح، واليوم، لكررنبهم ي نسرريون 

 ،   مثل ن ولئب، و  ن ولئب مثل  ،  ، وإ ّ يتواواون، فب  -إل -والعقوف 

ق والجماعات التي اق ن واسمع قول نييوها  اررلو هللا فمارا ي قال في  ذق الوِ  

دوا و  اناجشرروا و  ايا هرروا و  اررداب وا و  ي يررع علي  وسلم : »  احاسرر 

 بعهكم علو بيع بعض وكونوا عياف هللا إخواناً«.

اني عشرر  مررث-ولو كان ن ل قرر ن  يشرريهون ن ررل القرر ن  -بً كررالق ن الثررب

العاأل ، فب يقال: إنب ن ل الق ن الثبالث مررثبً ي شرريهون ن ررل القرر ن التباسررع، 
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ة ظررا     فالو وق النبوسيبة، وا خبقيبة، والقدرات والاباقات اليدنيبة والعقليررب

ما  الو ق، بيونة اليعد بيا  ذا الق ن وراك الق ن، فا عتداف باعتيررار ننب الررزب

اعتداٌف ضعيٌف، و  يحسا  -إل -كالجسم الواحد علو اياعد ق ون  وعقوفق 

ليكررون نحررد نركرران -نن ي نل  إلي  علىأنب  مقرريل عليرر ، ييحررث عررا مقرريل 

فيقال في المقيل ن ل الق ون نو نحوالها، نو نحداثها، فررذاك قيرراٌع  -القياع

 باطٌل   يصلض.

ل  ما كان يصلض فرري القرر ن  لذا فإنب ق ننا  ذا ال امل عش ،   يصلض

ل، نو الثبالث، نو ال امل مثبً، فيقال، لما يقول ب بل  ذا: انل  في  ا وب

ف  ا نحسار الذع يكون عند نهاية كل ق ٍن، عررا مررارا ينحسرر أ ومررارا ي لررو

ق للق ن الذع يلي أ وما فام ننب    يصلض لهذا القرر ن مررا يصررلض للقرر ن  ورا  

قيرراٌع  -يرراع القرر ون المتررأخو   علررو القرر ون المتقدومررةق-الررذع يليرر ؛ فإنررب  

م وٌف، وإ ب لتساو  نرراع القرر ون جميعرراً  نب الكتررا  الررذع اأسبسررأ عليرر  

الق ون السبابقة  و الكتا  نوس  الموجوف بيا نيرردع ن ررل القرر ون الببحقررة، 

ابقة وبرريا   ا   برريا القرر ون السررب  القرر ون فلمررارا إراً كرران  ررذا التبورراوت اللررب

 البحقةأ!

مان ننوسهم! مان، إن ما العي    بأ ل الزب  إراً؛ فالعي   ليسأ بل ل الزب

ة فوٌر  فرري الملررا    علررو إبقررا   -بسرركواها-و  يجو  نن يكررون لأل مررب

نعدا  اإلسبم يقيمون فوق نرضهم، نو ي نتقصون ننوسهم ونموالهم، ولرريكا 

ة  ة علما   ررا-فور ا  مررب صررض؛ لنورري ال اررأ، وإقامررة العرروج، النُّ  -وب ااررب

ذكي  با مانررة الترري  اً  يرر  ملترريٍل بياطررٍل، والتررب واإلعانة علو ما يكون حقررب

لهم هللا إيبا ا، ونوجب عليهم حولها، وبمصائ  النباع التي لم ي لوووا ما  حمب

 ورائهم بعد ا، إ ب رك اً حميداً نو رك اً سيوئاً.

ة وع قبئهررا مررا ورائهررم، فر   الوررتا، وحوررظ  وليكا الحامل  علما  ا  مب 

ا نوررل وا مرروال وا عرر اض، وارريانة ا رواح والرردوما  وا خرربق، 

ِم.  وإألاعة  الموفب  وا  لوِة والتب اح 

 -وإن اختلووا علو نمور في  يرر  العقيررد -ويجب علو العلما  والدُّعا  

ة  الحة  فرر اف ا  مررب م نن يكونوا  م القرردو  الصررب وجماعااهررا، ونن يكررون اعلررُّ

ا  مبة منهم بسلوكهم الحسررا نكثرر  مررا اعلُّمهررا مررنهم بررأقواِل نفررواِ ِهم، ونن 
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يكون في إع اضهم عا كلو منكٍ ، وإقيررالهم علررو كررلو معرر وٍل، مررا ي يرريوا  

ة السبييل ا قوم، والمنهج ا كمل.  لأل مب

ون في بعض ببف المسررلميا إنب التبجار  العمليبة التي خاضها اإلسبميُّ

ياسرري ِمصرري د  ٌ ن صرري أ؛  او ننب العمررل السو نثيتأ بما   يدح مجا ً للشب واللررب

ها، ولو بالكلمة.  ليسقط  فيها كل ما ي دنو منها، نو يمسُّ

والعاقل ما يتبعظ ببيرر ق، والحكرريم مررا يأخررذ الحكمررة مررا اج بررة مررا 

ن في نوس ؛ فب ي الط نم اً يعلم سيق ، والي صي  ما ي يص  ما جناق ا خ و

ق مررا طائررل، وليرر   فرري الررب  يقيناً، ننب  مهيعةٌ للجهد والوقأ، ولرريل ورا  

الكلمة الحكيمة ما ي لزم  مأمن : »نفعال العقب  مصونةٌ ما العيررث«، وإنررب  

ة بعهرراً مررا المسررلميا إلررو العمررل  لما العيث نن اسرروق  الحماسررة العاطويررب

ق،  السيواسي الذع   يصلض إ ب   ل  وحد م!! وا  مبة علو مثررل  ررذا التبورر ُّ

والتبنا ح، والتب الف، الذع جعل مررا كررل ف قررٍة مررا الررثببث وسرريعيا ف قرراً 

 كثي  .

ق الم شتكو!  ن  فإلو هللا وحد 
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 الِجـــَهــاد  

 

يا الرروثقو، وسررنام اإلسرربم  الجهاف  و فرح  هللا الحصينة، وعرر و  الرردو

، وحمو التبوحيد المكيا، وحيا و نأ ا  مبة، وان ررذلأ فرري نوسررها، ا علو

لتنا نموالنررا ون لونررا واررار   نيا و ينتهررا، وقررال قائلهررا: ألررب  ن أ إلو الرردُّ ك  ور 

الجهاف  أل يداً ط يداً في نرض ا  مبة، ييحث  في ا رض بعينرريا  ائبترريا، 

ع عنرر   ا و ار  عا مكان يأوع إلي  ي ِس ُّ في  لصرراحب لررواٍ  بررالموفب   ، لِي  فرر 

الثوقال التي نلقأ بها ا  مبة علي ، ويعيد إلي  ولو بعهاً ما عافيت  التي نطررلب 

ية،  لب والمسررب  بها يومرراً علررو مشررارق ا رِض ومباربهررا، ي ارر ف عنهررا الررذُّ

ق بها حلوق  الجياب   الاُّبا    فلم يجد  ذا المكان. -فتش  

إ ب ولرر  يررٌد كاسرريةٌ فرري ا رِض  -حيا كان  جهافاً -ولم يك ا الجهاف  يوماً 

اِن إِ ب  ا   اإِلْحسرر  ز  ْل جرر  ِة و ي اقرر ن قولرر  اعررالو: } رر  لأل مبة، وكان علو ا  مب

{ ]سور  ال حما:  يررة  ان  اً وامكينرراً 60اإِلْحس  [، وقررد ناررابأ بالجهرراف عررزب

لرر  علررو مررا  وسررلااناً، نن ا يقرري يررد ا قابهررةً علررو سرريِف الجهرراِف مكافررأ ً 

نيع بمثل . سا الصب  نعاا ا، ورفباً علو ح 

ة التي ادبت نوس ها بن وسها عررا سررييل هللا، ونع ضررأ عررا  بيد  ننب ا  مب

لرريل    ييرراً نن اقرريض  -علو اورراوٍت فيمررا بينهررا-أل ع ، وانكب ت لعقيدا  

كأنبمررا يد ا عا اإلحسان الذع ن د    هللا إليرر ، وكافررأ عليرر  عيررافق المتبقرريا، و

الحون في انيع خررالقهم معهررم  ل  السبييل  إلي  نن ي    عيافق الصب ع  علررو -ج 

مها عليهم يوئات التي ح ب ما يحيبب إليهم اإلحسان كلب  إلررو كررلو  -اقت افهم السب

 أليٍ  يكون من  اإلحسان إليهم.

ة الم حوم   مب
ة؛ فهو و  ريب  ننب الجهاف   ي سيق  في إحسانِ  إلو  ذق ا  

ح  الذع ي قصرري نعرردا   ا عنهررا،  منبع الذع يحميها، والسبيف الم ش   السُّور الم 

خا  والعافية لها.  والييأ المعمور الذع يوفو  ا ما وال ب

، و  نكلأ ألوك الع وس ج، و  اقلبيررأ  لو و  وهللا ما راق أ ا مبة طعم الذُّ

س ب السبعدان إ ب حيا  ن أ علو ف ا  ما ح   مدت س يوفها في ق  ب ها، ونناخرر 

رواحررل  الوررتض فرري م ابهررها، وجعلررأ اعلوهررا بالسررمنة، ونسررلمأ قياف ررا 
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ِة الابعررام  -مررا بعيررد و  مررا ق يررب-ل ايات عميبة   اهترردع  إ ب إلررو نخونرر 

إلو مررواطو   -ما قيل رلب-والش اِ  التي ا صنع الموت الياو !! واقوف 

وي صرريحون و ررم يتجشررأون مررا  -ما حولها-نباع اله وان الياخع، وي مسي ال

ف، والوررزح، النباألررية فرري  ا  متها ال ب يب بأمشرراج القلررق، والحيرر  ، والتررب فُّ

 ادور م؛ في نومهم وي قلتهم.

والجهرررراف  ااارررربٌح إسررربمي  محررررٌض، فررإرا مررا ركرررر   ركرر  معرررر  

جا  النبائررل  ي ، والتبهحية، واليررذل، وال ب سررنييا النبصرر  نو الصب إحررد  الح 

نيا، وال لوف في نعيم ا خ  ، وما مررات  الشهاف ، و ما ط يق العزب  في الدُّ

ةً عيرراراً برراهلل  ولم يجا ررد، نو لم يحدوث نوسرر  بالجهرراف، مرات ميترررةً جا ليررب

 اعالو.

، فررب   والجهاف ليل نل يبةً علميبةً، إن نخاأت العررالِم  نو نخاأ ررا العررالم 

إثم  عليِ  و  ا ث يب، إنبما  و حقيقةٌ كلويبرةٌ ما حقائق اإليمان، وف ٌض عليٌم 

الو هللا كما نخي  بذلب النبييُّ  ن1لما ف ائض اإلسبم، بل  و سنام  اإلسبم

، والسُّور المنيع الذع يدبرع  المسلمون ب ، والبار ا ميا الررذع علي  وسلم

 يأوع إلي  اإلسبم.

يا مررا ناررا  المسررلميا مررا بررب  ورلٍّ و  ي وو علو نحد ما المسلم

ق ب  المجا رردون  حيا سقاأ راية  الجهاف، ووقف  المدُّ الجهافع، الذع أل ب

بوا، وااروا ب    ب  التباري ، بما حقبقوا بجهاف م، ما عرردٍل، ونمررٍا،  و  ب

ا نفاقوا  مررا البولررة الترري ضرر بأ علررو  -نع بعههم-ورخاٍ ، ومساواٍ ، فلمب

يتوكب ون!! فلم ي جدوا ما ي لوصهم ما اليب  الذع حلب بهررم إ ب  قلوبهم نخذوا

ة  الجهاف، ولكا ما يقو  علو رفع رايت  التي سقاأأ! و ل في وسع ا  مب

نن ا فعها، لتلتقي ما جديد حولها، واومو   إلو  -ما م ش قها إلو مب بها-

و ً واحررد ً فرري نن ا  او  ولررو خارر  -ولو بإألار  خويوٍة  ي  مسموعةٍ -نوسها 

 ط يِق الجهاِف.

، وكلمررة  ياسرريُّ ذك  بررذك ق العمررل  السو ل مررا يرر  وحرريا يررذك  الجهرراف، نوب

ة  ياسررة   اعنرري فرري اإلسرربم ا ألررتبال  بالقهررايا نو المسررائل المتعلوقرر  السو

علو حدو -بالش،ون والعبقات الدبوليبة، سواٌ  نكانأ  ذق العبقات والش،ون 
 

 لت مذع وابا ماج .ن كما في حديث معاٍر الصحيض عند ا1ل
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يا  مع فوٍل اديقٍة نو ألقيقٍة!! -سي اليومالتبعيي  السو

ة بعامبة، وق صررْ   ا علررو مررا  ياسة في اإلسبم اعني ادبي  نمور ا  مب السو

يتعلبق بالش،ون الدبوليبة  ررو اقليررٌد وااويرراٌح نشررأ مررا ا نسررب ِ مررا ا  اررول 

ينيررة، واإلعجررا  بالمسررتحدثات ا اررابحيبة، الترري  الش عيبة والقواعد الدو

دب الحرراجز الو هللا علي  وسلمضلبتنا عا مي اث النبيي ن ، واارت  ي السررب

ياسة بااررابحها الحررافث، وبرريا مررا  ولرروا عررا  بيا المتشيوعيا بحب السو

معنا ا الش عي الواسع، وقص و ا علو مقارعة الحكبام، ومصاولتهم علو 

 طول ا يبام، وما ن اي  ،   و ،   ما  ولٍة، و وً ، وجهٍل.

وا ننوسررهم عنرر ، ونررأوا عنرر ، و ثرر وا  يرر ق ولو ننصووا لع ا ن هررْ افوا لِم 

 علي .

ة القيام بأعيا  ف يهة الجهافأ  ونسأل: لمارا   استايع ا  مب

  يكررون إ ب بإمررام  -و و ف يهة ف ضها هللا سرريحان -رلكم، ننب الجهاف 

ا وبإرٍن من ، و و في  ذا مثل الحدوف والعقوبات، فهذق   يوقعها و  يقيمهرر 

ة.  إ ب إمام العامب

د نلام  المجتمع، وا هار   النباع   إر لو ا ك  نم   ا إلو نف اف ا  ّمة؛ ل و س 

ل ية في  لألقو ،   للحق  في ، ونضحوا ف ائل  بعههم ليعض، واارت الب 

 .ن1لوالعدل

اع عليهررا،  ة في فيررا هللا  رري فا ارر  الترري فارر  هللا النررب والقوب  الموف ع 

يف العياف بما استوفعها هللا سرريحان  مررا خصررائخ كانررأ نلامرراً ونناط اكل

 متيناً جمع هللا إلي  وب  التبكاليف الش عيبة التي خاطب  بها عيافق.

وبما ننب هللا سيحان  أل ح الجهاف، وف ض  علو العيرراف اأسيسرراً لقررانون 

 

ة كلها في نرجا  ا رض علرو نفبانسرتان 1ل ن وما نم  نفبانستان بيعيد، فقد نقيلأ ا مب

ة-حيا رفعأ الجماعات السيع رايااها السيع ظناً منهرا  نن النصر  برات  -نع ا مرب

 قا  قوسيا!

ولكرا ارار النصرر  محمرو ً علررو نمرل خرائ ، ورجررا  برائ ، وحسرر ات اقارع نيرراط 

 م.العزائ
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ي ْعٍض ل و   ه ْم بررِ ْفع  هللا النباع  ب ْعهرر  ل ْو   ف  { ]سررور  المدافعة؛ }و  د ِت ا  ْرض  سرر 

اع إ ب مررا 257اليق  :  ية  [، وليل ي قو  علو إمها   ذا القانون فرري النررب

ع ل فرري طييعررة فرر ض الجهرراف  نرن هللا ل  نن ي مهي ، وبما ننب هللا سيحان  ج 

ة،  ة، والماليررب ة، واليدنيررب ننب    يقوم إ ب بمجموح نف اف ا  مبة، وطاقااها العقليررب

ة برر  علررو نوسررها فرري نرضررها،  وبما ننب هللا سيحان  أل ح الجهاف لتأما ا  مب

ة وفينهررا  وفي خارج نرضررها، مررا عافيررات النبا ررديا بعررداواهم علررو ا  مررب

وعقيررداها، وبمررا ننب هللا ألرر ح الجهرراف إلر ررا  نعرردا  هللا، وكسرر  ألرروكة 

ألررِ ب  برراطلهم،  الررذع نجليرروا باطلهم، والحدو ما االُّع   ور م ومكرر  م، و 

 وي جلِيون  ب  علو ن ِل ملبة التبوحيد.

و ذق كلُّها   اكون، و  اصلض، و  ا حدث نث  ا المالو ؛ إ ب بالعمل 

ة  بمقتهو قانون المدافعة الذع نقام  هللا ناموساً م،الواً مع النبواميل الكونيررب

جوح إلي  واستنااق .  ا  خ  ، إراً فب بدب ما ال ُّ

  يعمل في الدبائ   التي وضع  هللا مررا  -قانون المدافعة-لقانون و ذا ا

نجل العمل فيها إ ب وفق حسا  فقيق قدبرق اقدي اً محكماً،   يملب نحررٌد مررا 

م فيرر  نو  -بل وليل في طوق -اليش   نن يستله  حكمت ، فهبً عا نن ي قرردو

 ي ،خو .

ون العمل  بمقتهاق م  ونرراً وما  ذا الحسا  الدبقيق الذع قدبرق، نن يك

ٍة  اع بمررا ألرر ح  هللا فرري -بوجوف نمي  عامب يقيم حرردوف هللا، ويقهرري فرري النررب

نبة نيي   ة التي اررأم  بررالمع ول الو هللا علي  وسلمكتاب  وس  ، ويحمي ا  مب

 وانهو عا المنك ، وي ثيب علو الاباعة، وي عاقب علو المعصية.

اري ، لهرر ِ  ا مثررال مررا كنان ترر  الترري نوفعهررا هللا و  نو ل  في التررب

ة  سيحان  نمثا ً، ونخياراً، وعي اً، بل يكوينا نن ن جيل النبلرر  فرري واقررع ا  مررب

تهرراأ  مب ة ب   أ بأثقالهررا علررو ا  مررب اليوم لن يص  كم كانأ ال ايئات التي حاررب

مةً بنار ررا! وكررم كانررأ الرردوما   وكم كانأ الوتا التي األتعلأ نحقررافاً مهرر ب

راً احأ نرجلها! وكم كانأ ا موال التي ن   قررأ فاحت قررأ التي سالأ ننها

في ناونها! وكم وكم وكم! فإرا مررا نبصرر نا بهررذا كلررو  علمنررا علررم اليقرريا ننب 

الجهاف ما ا مور التي   ي،رن بها إ ب نن يكون ا ِرن  برر   ررو اإلمررام،  نب 

ة برر ، وناررابأ مررا ألرر - ذا كلب  إنبما كان  حرريا  -ورق و ثامرر وابتليأ ا  مب

امررة الترري   اكررون إ ب بوجرروف ا ميرر  -ولرر ، وبإرنرر   -اررارت ا مررور العب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 199 

 ملحقان جديدان وفوائد علمية وضوابط منهجية 

ة كبمرر ،  ع  عج  م نحد م إ ب بذ قة لسان ، وج  عةً بيا نيدع نم ا ؛   ي قوب مو ب

ه ة عنان ، ثمب إرا نل  ما حول ، وجد نوس  عارياً ما كل مررا يوجررب  هج  وج 

م عوا ونطيعرروا وإن علو ا  مبة طاعة ا مي   سررول: »واسررْ الذع قررال فيرر  ال ب

ل يكم عيٌد كأنب رنس    بييةٌ« لوي  ع  و 
 .ن1ل

ة بالجهرراف،   ي رراطيهم برر  ليعجررز م  -سيحان -وهللا  و و ي اطب ا  مررب

ة   عا القيام بحقو ، فهو ما ال اابات الش عيبة، التي ادخل في القاعد  الكلويررب

لو  ه ا{ ]سور :  ية[، فإرا لم يكا في وسررع للتبكليف }   ي ك  ْسع  ف  هللا ن ْوساً إِ ب و 

ة القيام بحقو الجهاف لبيا  ا مي  لال ليوةن الذع ي عقد رايت ، ويأرن ب ،  ا  مب

يصي  ما التبكاليف  يرر  المقرردور  -الجهاف-ويولوي نمي اً علو الجيه؛ فإنب 

ة بت كرر ، إ ثبم  ا  مررب  ،  ب إن رضرريأ، ولرريل عليهررا إ ب نن يلررلب عليهررا، و  ارر 

الجهاف حاض اً في نووسها ا قب اليوم الذع يهيي   هللا ل  نسياب ، فتستجيب 

 لندائ ، واإلثم يصيب من  ما و بق هللا نم  ا  مبة، وجعل  مقاليد ا في يدق.

ك الجهرراف إرا وحتو  ذا الذع و بق هللا نم  ا  مبة،   ي ،ثبم إنبما ي ،ثبم بترر 

ة، وانص ل عنها   ياً عابثرراً،  ة بأمورق ال ااب كان  ق د ألبل نوس  عا ا  مب

ونفنو الع صا  الو سباق ن ل ا  وا ، ونقصو عن  ن ررل الاباعررة والنبصرريحة 

م  ،   ونع ض عنهم، ون ن قيافق  ا خيار، وننال نولئب ومكبا لهم، وح   

هم لتكون لهم الوااية والقِوامة  علو ا  مبة،   ل الكو  والياطل، وسعو إلي

ا إن كان  سيا  ليل فرري وسررع  ابفيهررا، و  فرري طوقرر  اختيررار سررييل  نمب

 ي  ا، فإنب ل  مندوحةً عا اإلثم و  يكلبف ب ،  نب  عجٌز عررا القيررام بحقررو  

 واستجب  نسياب ، ألأن  في رلب ألأن ا  مبة.

ة بترر ك الجهرراف، بسرريب مررا  ررم فيرر  مررا ف قررة،  و  عذر    مرر ا  ا  مررب

ة علرريهم نن يتررداعوا إلررو نمرر  سررواٍ   واختبل، وانا ح؛ فإنب ما حقو ا  مررب

لُّوا عليهم ا حقب منهم بالو ية، ونن   يكررون الحرر ص علررو  بينهم، ونن ي و 

 اإلمار  فيهم سيياً في بقا  يد ا  مبة مبلولة عا الجهاف إلعب  كلمررة هللا فرري

ا رض، وبسط نوررور اإلسرربم فرري الشررعو ، وإقامررة حكررم فيررا هللا بيررنهم، 

ولينل  كررل  مررنهم مررا قرردبم لبررٍد، وليسررتيقا ننب مررا مكبنرر  هللا برر  مررا إمررارٍ ، 

ٍ ، وماٍل را ٌب ما يدق باٍق في عقي ، و و مقيل بالموت علو  وسلااٍن، وقوب
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نيا مررا و ررم -ملكرروا ينلرر ون ا ن    ربو ، وكم  م نولئب الذيا ملكوا في الدُّ

إلو ما كررانوا يملكررون، فرري حسرر ٍ ، وحررزٍن، وعجررٍز، وي ارردُّ إلرريهم  -نحيا 

و و رليل حسرري ،  -عا رلب الذع كانوا يملكون، و م ييص ون ب -ط فهم 

 فقد نضحو كلُّ الذع كانوا يملكون إلو  ي  م!!

عو  والعلررم، فررإرا والجهاف  ثبثةٌ: جهاٌف بالنبول، جهاٌف بالمال، جهاٌف بالرردب 

، وإرا ع جز  عا واحد منها ط لب المقرردور  ن1لاجتمعأ الثببثة، فذلب ما نيبي

ة اعجررز  فيرر  جميعهررا عررا جميررع  علي ، و  نحسب ننب  يأاي يوٌم علررو ا  مررب

مهما بلبأ ا  مبة ما -ننواح الجهاف، فب بدب ونن يصيب نوٌح ما  ذق الثببثة 

قها. حلباً ما ما -ضعفٍ  هِد ا باجتماعها، نو بتو ُّ  ج 

ة باليأع  ا   ي قعد ا  مب عا الجهاف يوماً ما الدب  ،  -نو بالعجز-و ذا ِممب

لكا عليها نن انل : نعُّ نوح ما  ررذق ا نررواح الثببثررة  ررو المقرردور عليرر أ 

حتو إرا ما است يقن أ ننب واحداً فقط  و المقدور  علي  فون ا ثنيا ا خ يا، 

فحينئٍذ يكون  و الواجب  عليها، وإرا ما سعأ إلو ا خ ، و و  ي  مقدور 

، نو فتنٍة؛ فإنبما  ي م،اخذ ٌ بذلب.  علي ، وناابأ ب  ما أل ٍّ

وما الواضض، ننب الجهد بالمررال، نو بالرردبعو  والعلررم، مقرردور عليهمررا، 

يف؛ فررب ي ا الجهرراف بالسررب كررون إ ب حتو في حال  يا  ا مي  لال ليوررةن، نمررب

بإمام يند  النباع إليرر ، ويررأم  م برر ، ويجمعهررم عليرر ، وقررد علمنررا ننماطرراً 

اري -ف يررد ً  اً،  -حولهررا لنررا التررب مررا العلمررا ، فرراقوا الملرروك وا  مرر ا  عررزب

ظ و اً، وبأساً، وملكوا قلو   النباع مررا  يرر  قهررٍ  و  سرربحٍ  و 
، وسررعأ  ن2ل

، لررم ة فرري طواعيررة وحرربٍّ يكررا بررد  معرر  نن ي ستصررب  الملرروك  إلرريهم ا  مررب

وا م ا  في  مانهم ألأنهم معهررم، ونن ي جرردوا فرري سرري اهم م اعرراً ِخصررياً 

م م عاً، يقيسون من  الورح والزُّ د وا ستقامة علررو ا مرر ، فكرران نن نخررذ 

عنهم نولئب الملوك وا م ا  علماً عمليباً، نلبف بيا قلوبهم، ونوفعهررا مرروفب ً 

ت منها العداو  واليبهررا ، ومالررأ بهررم جميعرراً إلررو قرروٍل مررا اافق ةً، نو 

ونكم، الو هللا علي  وسلمنحسا قول   ونهم ويحيررُّ : »خي  نم ائكم الذع احيررُّ
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 .ن1لوا صلُّون عليهم وي صلُّون عليكم«

يف  ررو نعلررو الم ااررب،  ، ننب الجهرراف بالسررب بٍّ و  ي وررو علررو رع لرر 

ق نرروعي الجهرراف ونوف  ا نصيياً ما الجهد الذع ييذل في الجهرراف، ويسررتب 

 ا خ يا: الجهاف بالمال، والجهاف بالدبعو  والعلم.

يف قررد يقتهرري نن ي رر ج المجا رردون مررا فاخررل  ثررم إنب الجهرراف بالسررب

 نرضهم إلو نرض ن خ  ، ق ييٍة نو بعيدٍ  ما نرضهم.

كلُّ  ذق ا مور يجب نن اجتمع خيوط مس،وليبتها في يٍد واحدٍ ، ليكررون 

 م  ونوضض  ونسلم.التبقدي  فيها نحك

الررذع  -وسنو فق بميحث مستقل- قانون المدافعةو ذا ما او ض  طييعة 

ها،  ها وعامو وضع  هللا في النباع؛ ليكون عوناً لهم في أل،ون حيااهم، خااو

فإنب طييعة القوانيا التي وضعها هللا ليسي  الكون بوفقها ننبها   اعمل بذاايبة 

 إن ن ووذت علو الوج  الررذع وضررع  هللا سرريحان  ا أليا  الموضوعة لها، إ ب 

 لها.

اع  وجعل هللا سيحان  نوررار   ررذق القرروانيا فرري خلقرر  بأسرريا  ظررا ٍ  للنررب

فو،  وفيهم، وما  ذق ا سيا  اللبا    ح كة اإلنسرران برريا ا خررذ وبرريا الرر ب

 وفق ما املي   ذق القوانيا.

-هم فون  ي  م، واإلنسان   موكوٌل ن وارق في النباع ل وقانون المدافعة

، فررإرا مررا نراف قررانون المدافعررةيملب التبعامل مع  -بما و ي  هللا ما إفراكات

اإلنسان اعايل المدافعة يمهي علو وجه  لما خلق  هللا ل ، وييو  ما ي يد 

نيا وا خ  .  اعايل  باإلثم والمذمبة في الدُّ

قررانون تي اج ع في ف ل ِب والجهاف الذع جعل  هللا سيحان  ما ا سيا  ال

يقهي بأنب الجهاف   برردب ونن  وقانون المدافعة و من ، وب ، وفي ،  المدافعة

ٍة، فإن نرن علو نحو مررا بيبنررا سررابقاً، وإ ب فهررو  يكون مأروناً ب  ما إمام عامب

اٍ ، رائررٌه لنوسرر  سررهماً مررا  هررِب هللا يجررأ  برر    بٌق إلو إثٍم،  اٍف إلو عررذ 

 ادرق!!
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،ِرٌن وك ٍة مرر  ما  ننب اعايل الجهرراف المقرردور علررو نسرريابِِ  مررا إمررام عامررب

ْذِ ٌب   ْيي ت هررا، مررذلُّها لعرردوو هللا وعرردوو ا؛ فكررذلب نيلولترر   بوساف حيا  ا  مبة، م 

إلو  ي  وليو  لإمام عامبةن ملحٌق الوساف با  مبة، مهعٌف ألوكتها،  ائٌد فرري 

ألأناً ي تلف في  عررا  يرر ق، واقرردي اً  -كان نمي ٌ  إن-ف  قتها،  نب لكل نمي  

 واوكي اً ييايا فيهما سواق، ورؤية اعكل إرافا    يتبوق فيها مع ا خ يا.

إراً؛ فأيا اقع المصلحة الش عيبة، التي اتحقبق ما ورا   ذا الررنبمط مررا 

ل ُّ م الجهافأ! وإن كنبا   ن ،ثوم ما طابأ س ي ا ، وادقأ نيبت  في  علو ا

ايررات، الم تلررف  ف ا مرر ا ، الكثيرر  ال ب ا رنينررا مررا نتررائج الجهرراف المتعرردو ممب

ثانيا«، ن ونها: انائع المجد ل!!ن التي كانأ  القيافات »ما ألابأ ل  منبا الع 

ل مررا  د ألرر عو ا نوب ادور  ،   المجا ديا مثو  لح ابهم الترري كررانوا قرر 

الذيا نخررذ كررل  -اُّ قاف   المجا ديا أل عو ا في وجوق نعدا  الملبة ل!!!ن نظ

يعلمون لب جيوداً ل!!ن فإْن كانوا   يعلمون إ ّ بالتبص يض، فإنبنا  -منهم ب ايةٍ 

ا يزيد  من   في نحزاننا، و  منا!!  ن مسب عن ، خشيةً ممب

وبعد؛ فإنب الجهاف   يوتض باب ، و  ي فررع رايترر ، و  يررأرن برر  ويرردعو 

ِة، إلي ، إ ب إمررا ٌم واحررٌد، رضرري مررا رضرري، وكرر ق مررا كرر ق، ارروناً لأل مررب

 وِحولاً لِق نااِها.

ا الجهاف بالمال، بيذل  في وجوق اليرر و والمعرر ول الم تلوررة، وإ اثررة  نمب

بيا، ومرردو يررد  لو وا ستهررعال عررا المعررذو الملهوفيا ب ، ورفع ضرروائق الررذُّ

ا حررثب هللا العون إلو الذيا   يمسكون بأيديهم إ ّ علو الوق  ، و ي  رلب ِممب

ٍة، و  إرٍن منرر ،  علي ، ور بب في ، فيمكا نن يكون رلب ما  ي  إمام عامررب

و  حثو و  ا  يٍب في ، فإنب في ا  يررب هللا فيرر ، وحثررو  عليرر  فرري كتابرر  

نبة نييو   ما يكوي  ن ي سارح إلي  المسررلمون مررا  الو هللا علي  وسلموفي س 

ف، و ذا ال جهاف  و جهاف ا  نيا ، رلكم نن نع عمل ما  ي  إباا  و  ا فُّ

نعمال ال ي  التي نم  هللا بها العياف م  ررون نوار ررا با سررتااعة عليهررا نو 

 ا ستااعة في فعلها، وعدم ا اب فساف نو أل  في القيام بها.

ومثل الجهاف في رلب الجهاف بالعلم، ونظه  ما يكون الجهاف بررالعلم فرري 

حيض واعليمرر  ا م  بالمع ول وفي النب  هي عا المنك ، وفي نش  العلم الصب

 النباع، وبنا  العقيد  في القلو ، واشييد بنا  ا حكام والو وح في العقول.
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 و ذا  و جهاف  العلما  والدُّعا .

ة، يررأم  م نن  والعلما  والدُّعا  ليسوا في حاجٍة إلو إرٍن ما نميرر  عامررب

بوا مررا اعلبمرروق ييذلوا علمهم، وينش وق في النباع، وي   موا عقائد م، وي صوو قوو

 علو  ي  فليل ما كتا  وسنبة، ليكون علو وفقهما.

ة،  وعلو مثل  ذا الوق  اليصي  يكررون الجهرراف الررذع ارافق هللا مررا ا  مررب

يار، وي درن  ب  الشرر ، وي جلررب برر  ال يرر ،  اصان ب  ا رواح، وا حمو ب  الدو

يا، وي ذار  ب    عا الِعْ ِض، وا حوظ  ب  ا موال وا نول.وي نص  ب  الدو

سعها، وإرا وقف المسلم عند حرردوف مررا  وهللا سيحان    يكلوف نوساً إ ُّ و 

كم  هللا، ونفب  ما ي ،م  ب  علررو الوجرر  المرر  اف ألرر عاً، فررإن  ي ايق ناا   ح 

لهررا مررا   يسررتااح، ويكررون  جاو ق؛ فقد ناار نوس  إلو ما   ا ايررق، وحمب

ق د ناو أليئاً لم يأرن ب  هللا سرريحان ، ومررا ينيبرري للمرر،ما إ ب نن يكررون بذلب 

ة نييُّ   ان  الو هللا عليرر  وسررلمعند ما أل ح هللا وحدق، وبلبب  ا  مب ا كرر  ؛ }إِنبمرر 

ِمْعن ا  وْا سرر  ن ه ْم ن ن ي ق ولرر  ي ْحك م  ب يررْ ولِِ  لررِ سرر  ر  و هللا و  وْا إِلرر  ا ف عرر  ْ،ِمنِيا  إِر  ْول  اْلمرر  قرر 

ن ط ْعن ا{ ]سو  [.51ر  النور:  ية و 

  يكررون م الوررةً يررأثم بهررا  -فرري نعو نمرر ٍ -ومجرراو   حرردو مررا ألرر ح هللا 

الم  الف  فحسب، بل إنبها ا ْحِدث  في ا  مبة ما السُّو  بالق ْدِر الذع وقعأ في  

 ما الم الوة، بمجاو اها الحدب الموضوح لها.

ا برربٍ  وسرروٍ  حرريا  ة مررِ قررانون لررم اقررف مررع وقد رنينا ما ناررا  ا  مررب

ِزم  نوسررها ا سرريا   الترري المدافعة ْفقِ ، وا لررْ ، الذع وضع  هللا؛ لت جا د علو و 

اإللهي، الذع ف ضرر  هللا سرريحان  عليهررا، فرري  قانون المدافعةبها ا،فوع حقب 

  ي  حماسٍة طا يٍة، و  إبااٍ  متعثوٍ .

ا ي حزن النبول حقباً، ننب طبيان الحماسة الدو  ينيبة الترري   اقرروم علررو وِممب

دق حتررو مررع الررنبول، ونولجهررم ايهرراً  فقٍ  سليٍم، نخ ج ا  مبة عا فائ   الصررو

فت في  نبصار م، وضلب في  ارري  م، وامررار  فيرر  جهلهررم، فررإرا  ررم  أل  

طوائف ألتبو، وجماعات م تلوة، يلعا بعهررها بعهرراً، و  اررذك  الواحررد  

ويسررت وي منرر  حيرراً !! و  ا هررم   لهررا إ ّ  لألخ   إ ب ما يي ن من  إبليل،

لوو إلو هللا عياراً باهلل، وكل واحدٍ   سو اً ا اق ما جهلها وسوِ  ظنوها ق باً   

ق الترري  منها الاُّ بنوسها ننبها علررو  رردً  وبصرري ٍ ، و  نحسررب حررال  الوررِ  
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ة، بأسررون مررا حررال  الو هللا علي  وسررلمنخي  النبييُّ  ننبهررا سررتكون فرري ا  مررب

رنبة -الابوائف، الموجوف  اليوم الجماعات و دبعي ننبهررا مررا ن ررل السررُّ وكلُّها ارر 

جا .-والجماعة!  ، ن  إلو هللا وحدق المشتكو، ومن  العيار، وفي  وحدق ال ب

ا  ننبنرري نفعررو إلررو اعايررل ف يهررة  ويحسا  نن   يوهررم نحررٌد مررا القرر ب

، ة اررذوق مررا الهرروان المرر و لو المهرريا،  الجهاف فرري  ررذا الوقررأ، وا  مررب والررذُّ

ع نمعا   ررا، واشرروع  واليب  الوبيل، ممزوجةً جميعها في كأٍع واحدٍ  ا قاررو

 نجوافها، وا ذيب نكياف ا!!

إنب ما يقول بتعايل ف يهة الجهاف في نعو وقٍأ مررا ا وقررات، يسررقي 

نوس  ما سوِ  العذا  ما يسقيها، وف ٌق واسٌع جداً برريا مررا يقررول بتعايررل 

حيض لهررا، ولررو اسررتب ق ف يهة الجها ف، وبيا ما يقول: يجب اإلعداف الصب

وْا ل ه ْم  ن ِعدُّ  ذا اإلعداف سنيا  طويلةً؛  نب في اإلعداف امتثا ً لقول  اعالو: }و 

ِ يا   ك ْم و  خ  د وب ع  ْدوب هللا و  ْيِل ا ْ ِ ي ون  بِِ  ع  ب اِط اْل   ِما رو ٍ  و  ا ق وب ا اْست ا ْعت ْم مو مب

ه ْم{ ]سور  ا نوال:  ية ِما  ون ه م  هللا ي ْعل م   [.60ف ونِِهْم    ا ْعل م 

م  النبل  في  ذا النبخ ي   ننب  يكاف يناررق بوجررو  اإلمسرراك  ا ننع  وم 

ْ ك  -عا الجهاف حتو يكون اإلعداف  علررو امامرر   وقررد يكررون مررا اإلعررداف ارر 

نعررداِ  المسررلميا، وإرا لررم إر اإلعداف ي قصد ب  إر ا  نعداِ  هللا، و -اإلعداف

ق  علرريهم مهرراِجعهم،  عب في قلوبهم، ويرر،رو يتمب علو الوج  الذع ي دخل ال ُّ

احة وا ستق ار وا ما عنهم، فليل  و اإلعررداف المالررو ، وإ ب  وينوي ال ب

{أ!  فما معنو قول : }ا ْ ِ ي ون 

 و: إر ا  واإلعداف يكون بالوسائل الش عيبة التي احقوق الباية من ، و

ٍض مررا ن رر اض الجهرراف، فكيررف، ولرريل لرردينا مررا  ا عدا ، و و نقلُّ     

 اإلعداف ما يكوي نن ن فع ناواانا بذك  لوظ إر ا  ا عدا أ

ق بررا مل، فإعرردافنا: وسررائل ،  نضف إلو  ررذا، ننب اإلعررداف  اليرروم   يرر  

ة فرري الحقيقررة والواقرر  ع، وإن قررالوا و  ارر ، ومافبارر ، كلُّهررا بيررد نعرردا  ا  مررب

وواووا ننوسهم ننبهم نادقاؤنا!! ف يِي دِ م كل ما املب ا  مبة ما  لررة الحرر   

ة ثمنهررا مررا مالهررا الررذع   املكرر    إ ب بحوررظ ا رقررام، وكررل  التي ففعأ ا  مب

قاعررة سرربح، نو سرريبار ، نو فببابررة، نو طررائ  ، نو مرردفع، نو  يرر  رلررب، 

قم، وا ب محصا ٌ بالعدف، وال ب ر عقرربً نن ن   ررِ لنبوح، والواف، فهل ي تصرروب
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نا بما نملب و و ليل ما نملبأ وسيبان عندق ما نملب وما   نملب!  عدوب

ا حلب  وليل ي نييب عا حاٍل مثل لسان الحال! فهل لنا نن نسأل حالنا عمب

نا، وي  يح   ما التبوكي  في نم ناأ!!  بنا ونحالنا إلو حاٍل يهحب من  عدوُّ

لررةً  يررة ا مرر  باإلعررداف و لررب نن اسررتق    ا يررات الترري جررا ت مكمو

حةً، لتعلم ننب نفهل الجهرراف اليرروم   ررو  -فرري و  ننررا الررذع نحررا  فيرر -وموضو

فب    -و  ريب-اإلمساك عا الجهاف، و ذا  و  عندع  ررو مررا اإلعررداف الررذع ارر 

اصرري   في  الجهوف  إلىما و ممكٌا ومقرردوٌر عليرر  مررا ننررواح الجهرراف، حتررو

 مواايض خزائا سبحنا بأيدينا نوتحها متو نشا ، ونبلقها متو نشا .

د وْا  لِي جررِ اِر و  ا  اْلك وررب ون ك ْم مررو ن وْا ق ااِل وْا البِذيا  ي لرر  قال اعالو: }يأ يُّه ا البِذيا   م 

ِد الْ 123فِيك ْم ِ ْلل ةً{ ]سور  التوبة:  يررة  ا ررِ يُّ ج  ا النبيررِ ار  [، وقررال: }يأ يُّهرر  ك وررب

ْيِهْم{ ]سررور  التوبررة:  يررة  لرر  ْظ ع  اْ لرر  افِقِيا  و  نرر  اْلم  [؛ و ررل اكررون ِ ْللررةٌ 73و 

بما ي هال إلي  -وإ بظٌ في الجهاف علو ا عدا  إ ب باإلعداف الذع يكافو   

ة، نو  -ما نسيا  ووسائل وبار والمش كيا نعرردا  هللا ونعرردا  ا  مررب إعداف الك 

 يقارب أ!

!!نا ك الجوا ا ي حسا  الجوا       لم 
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ين  َول بــاب   ِقشر   الدِّ

 

ت بهررا نلسررنة  مشررا ي  الرردُّعا ، ورفبفاهررا حنرراج   ال ايررا ،  كلمررةٌ جرر   

سررائل-واناقلتها  نقرربم  الموكررو يا والعلمررا  ل!ن ومررا كانررأ  -في الكتررب وال ب

ان لتكون ما  ،   و ،   و ،  ، لو ننبهم لم يكونرروا ينقمررون علررو إخررو

لُّ  و   لهم اجمعهم بهم كلمة  التبوحيد، التي   ي  تلِف  علو معنا ررا، و  ي هررِ

ي هيد ق ، إ ب ما طمل هللا علررو قليرر ، و شرراق بل لمررِة الياطررل، ونخنررو عليرر  

اِِ .  بِِشقو 

رنبة، برريا الواجررب  قررون فرري نخررذ م الكتررا   والسررُّ  ،   اإلخوان   ي و و

ْمت ثليا وبيا المندو  في العمل،  و  بيا المك وق وبيا الح ام في التب ك، م 

ه ا{ ]سور  اليق  :  يررة  ْسع  لوف  هللا ن ْوساً إِ ب و  في رلب قول  هللا سيحان : }   ي ك 

: »... فإرا نم اكم بشيٍ  فأاوا منرر  الو هللا علي  وسلم[، وقول نييوهم 286

قول نييررو  فهل في قول هللا و ن1لما استاعتم، وإرا نهيتكم عا أليٍ  فاا كوق«

يا قش اً ولياباًأ   ذيا ما يييض نو يأرن لنا نن نقول: إنب في الدو

عةٌ بالجهررل، عاقررد   ِخنصرر   ا علررو سرروٍ   إنبها مقولةٌ رابيةٌ بالش ، مت  

 ومك .

: يحث بياناً ووضوحاً نقول   ولكي ي زفاف  ذا الم 

ْدر  نوسررها  رري الترري اجعررل مررا مقوو  ة الترري   اعرر ل قرر  مااهررا إنب ا  مررب

الموروثة حقبً للتبجررار ، اعيررث برر  العقررول وا قرربم، لينتهرري ا مرر  إلررو 

ا بتبيي  ا، وإما بسل ها عا ماضيها، حتو إنب النباظ  إليها  التبو يط فيها، إمب

بعهاً ما نجزا  ا رض الترري    -و ي نأليا  متناث   مقابعة-ليكاف  يلنُّها 

 نسان إل التها وإخوائها.قيمة لها، امتدُّ إليها يد اإل

ة المسلمة ن ن أ نوسها في الماضرري بو ئهررا لرردينها  و ررو نعلررم -وا  مب

مات وجوف ا والتصاقها بعقيداها، وإسيا ها علو نوسها ثررو   اإليمرران  -مقوو
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اق  الو هللا عليرر  وسررلمالذع انع  لها نييُّها  برروحي مررا ربررو ، ونلي سررها إيررب

م. م 
ةً ممتا   ً ما سوا ا ما ا    لتكون ن مب

ة فرري نوسررها، قررافر ً علررو العاررا  ق ونرراً  ة المسلمة قويررب ول قد ظلبأ ا  مب

طويلة ر م  ما اعت ا ا ما ضعٍف في فت اٍت متقاوعررٍة مررا ااري هررا، كرران 

عف، وامهي ب  إلو  ايتها اشيد  المجد والعررزب   فينها ي قصي عنها  ذا الهب

 لنوسها وا ما والسبعاف  لبي  ا.

ا نن خالورر  ة عررا فينهررا، ونزعررأ ثررو  إيمانهررا، ون  قررأ فلمررب أ ا  مررب

لرريا، لررم اعررد قررافر   ابقيا ا وب لرريل علررو -المي اث الررذع  ل إليهررا مررا السررب

بل علو التبماسب والثبيات في و ج  ريرراح الوكرر  الترري اهرربُّ عليهررا  -العاا 

مااها التي  بيا الحيا وا خ   ما كلو ا فاق وا قاار، انزعها ما بقايا مقوو

ؤ  الوا مة، حتو إنب ا جيررال  اارت اشي  ا حبم الم تلاة، واحكي ال ُّ

ؤً  وا مررة-القافمة سول   ا ا ا  بررل سررتكون  -  نحبماً م تلاررة، و  ر 

 في نعينها س اباً مها باً بِقيعٍة، ي قاوع ننواسها، و  ادرك من  ريباً للمئها.

ي لشررياِ  اإلسرربم وألرريوخ  ، وعلمائرر  وفعاارر ، ونوليائرر  واررذكي اً منررو

ونعدائرر  معرراً، نوفُّ نن نركررو  م بحقيقررة مررا الحقررائق الكلويررة الك يرر   الترري 

ا نحرردث  فرري نم نررا  الو هللا علي  وسلموضعها لنا نييُّنا م حمد  بقولرر : »مرر 

، ولقد رنينا الكثي يا اليوم ي قصي  ررذق الحقيقررة ن1ل ذا ما ليل  من   فهو رّف«

   لينسا ا، حتو لكأنب قائلها ليل  النبييب المعصوم عمداً نو  ولةً وجهبً، نو ننب 

ت ا حِدث نأليا ، وابيو  نألرريا ، واقرردم وارر،خ  الو هللا علي  وسلم ، فصار 

ٌل  يررْ نأليا  ونأليا ، فكانوا بذلب كأ ل الكتا ، الررذيا قررال القرر  ن فرريهم: }ف و 

ْا عِ  ا مررِ نرراً لولبِذيا  ي ْكت ي ون  اْلِكت ا   بِأ ْيِديِهْم ث مب ي ق ول ون    رذ  ِ  ث م  وْا بررِ ت    ِد هللا لِي شررْ نررْ

 [.79ق لِيبً{ ]سور  اليق  :  ية 

:  بعد  ذا اليياِن نقول 

اع  فرري  ماننررا  ررذا مقولررةً واسررعة  ا رجررا ، ممترردب    ا نحرردث النررب إنب ممب

ا ط ال، ليل لها بدايةٌ، و  ا ع ل  لها نهايررةٌ،  يبنهررا فرري نعيررنهم العجررز  

عاً، الكم  ي: »علو المسلميا اليوم نن ي د عوا القشررور والجهل  واله و  جمي
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وا بالليررا «!! نو بعيررارٍ  نخرر  : »نن يأخررذوا المهررمون ويت كرروا  ويهتمررُّ

حف  الشكل«!! واارت  ذق المقولة ألعاراً ل  ننصرراٌر وفعررا ٌ ونقرربٌم وارر 

 ومنا ج وعقول.

نررا لررم نجررد وبال ُّ م ما كلو  ذا الحشد الذع التفب حول  ذا الشعار، فإنب 

ةً لرر ، نو احديررداً فقيقرراً لمعنرراق، لررذا: فررإنبني نجرردني  حتو ا ن ا جمةً واضح 

ةً، ماب حرراً جانيرراً الحماسررة  ناقهررةً علميررب أً نن ن نرراقض  ررذق المقولررة م  ْلجرر  م 

ة  جدانيبة، والسبورات النبوسرريبة، فرري فقرر ات متتابعرر  العاطويبة، وا نوعا ِت الو 

  خٍذ بعهها بيعض.

: إنب القائليا بهذق المقولة الحافثة، ر ررم اأكيررد م عليهررا، واإلكثررار نوب ً 

اً لمررا سررمبوق قشرر اً، نو لمررا  ما الحديث عنها، فإنبهم لم يهعوا اع يواً نو حرردب

ا ررب فرري العمررل بالليررا  وحرردق فون القشرر ، و   ي سمبو لياباً ينتهي إلي  ال ب

و  واحٌد نو جماعررةٌ لشرريٍ  ثررمب   نحسيهم واضعيا، و ل ما الحكمة نن يدع

 يكونوا علو بيونٍة من أ

ثمب كيف يستايع   ،   نن يْدعوا  ي  م إلو أليٍ  و ررم  يرر  قررافريا 

ِقأ نو لِنق ل: لم ي هعوا ل   اع يواً و  حدباً حتو ا ن،  علو اع يو  نو بيان حدو

رق«، وإنب  كم علو الشيِ  ف ح  ما اصوُّ فعواهم إلررو  ررذق  وقديماً قيل: »الح 

اع إرا كررانوا  ررم  المقولة الحافثة،   يمكا نن اصافل قيو ً في عقررول النررب

 ننو سهم  ي   قافريا علو الحكم علو ما يدعون إلي .

راً فرري ننوسررهم نوب ً،   ذا إن كانوا قافريا نيهاً علو اإلحاطة ب  اصرروُّ

ا و ررم  يرر  قررافريا علررو رلررب، فمررا ال يرر  وا جررد  نن ي صررمتوا ونن نمب

 يمسكوا عا مواالة الحديث في  ذق المقولة.

: إرا كرران  الرردباعون إلررو  ررذق المقولررة لررم يهررعوا لهررا اع يورراً ولررم ثانياً 

اً، فلنهع نحا لها اع يواً اق يييباً  ل  -كما ي قال-ي سموا لها حدب ثمب لن نلرر ،  رر 

بمررا نررورفق فرري  يقو   ذا التبع يف علو الثبيات نمام النبل  العلمي المحض

الوق ات ا اية، نو ننب    يثيأ. لنقل: »الليا  في المأمورات الشرر عيبة  ررو 

ما يدخل احأ الحكم الواجب، والقش   و ما جاو  فائرر   الحكررم الواجررب، 

ا الليا  في النبوا ي فهو ما يدخل احأ الحكم الح ام، والقش   ررو مررا لررم  نمب

وا ي«، وعلو رلب فالقشور في المأمورات: يتناول  الح ام الصب يض في النب 
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ياحٍ، وفي النبوا ي المك و ات، وبذلب فإنب  يجتمع  لدينا ما  كلُّ مندوٍ  نو م 

يا، وييقو لنررا مررا ليابرر  اقررلُّ مررا النوصررف،  القشور ما يزيد  علو نصف الدو

در  مأارراق  يا، نن نرردح لعررذر   يرر  رح في الرردو إ  مررا جهررل نو -فهل ما الو 

يا قشوراً، لنأخذ نقلب ما نصو  لياباًأ -نو  ولة  و   نكث  ما نصف الدو

يا بيا القش  وبيا الليررا  إرا اابوقرروا ثالثاً  قيا في الدو : نسأل  ،   المو و

معنا علو التبع يررف الررذع نسررلونا، نيررا يهررعون بعررض المسررائل الم تلررف 

ب التبع يررف عليها بيا الواجب والمنرردو  نو برريا الحرر ام والمكرر وقأ حسرر 

الذع وضعناق لكلٍّ ما الليا  والقش ، فوي ا وام  نأخذ مثبً اب  الرروا ، 

-فهي عند نبي حنيوة رحم  هللا واجب يأثم اارك ، وعنررد جمررا ي  العلمررا  

أثم ااركهررا وي ثررا   -ومررنهم الشررافعي ومالررب ونحمررد رحمهررم هللا سررنبة   يرر 

 القش  نم في الليا أفاعلها، فوي إيوهما نهع اب  الوا ، نفي 

وفي النبوا ي نأخذ مررثبً ألررار  المسررك  »مررا  يرر  العنررب«، فإنررب    

ف ألرر ب ،  ، وعند الجمهور يجلد لمج ب ي جلد عند نبي حنيوة إ ب إرا سك   وث ِمل 

وسواٌ  نكان  الم سك  ما عنب نم كرران  مررا  يرر  العنررب، فورري نيوهمررا نيهرراً 

 قش  نم في الليا أنهع وجو  الجلد لشاربها نفي ال

و ناك نمثلة ن خ   كثي  ٌ اتعارض فيهررا  را   الوقهررا  اعارضرراً يجعررل 

نع ا خ ، بحيث  كلب رنع ما ا را  المتعارضة علو ط ف ي نقيض مع ال ب

  يمكا إسقاط  ذا التبعارض القائم بيا  ذق ا را  إ ب بالوقول عند الرردبليل 

نبة النبيرري القاطع الصب يض ما كتا  هللا ع ، وما احيض س   اررلو هللازب وجلب

 ، وفيهما النبجا   كلُّ النبجاِ  لم ا نراف النبجا .علي  وسلم

ليينرري برر   الو هللا عليرر  وسررلم: هللا سيحان   ننزل فين  علو نييو  رابعاً 

نيا وا خرر  ، و  ي وررو علررو رع  اإلنسان المسلم، فيكون ب  سعيداً فرري الرردُّ

يا اً فرري  عقل ننب كلب نمٍ  ونهي ما نوام   ذا الدو يررب ونوا ي  اسهم إسررهاماً قو 

نرردوبات نم مررا المياحررات نم مررا  بنررا   ررذا اإلنسرران، سررواً  نكانررأ مررا الم 

مات،  نب جميع  ذق  الواجيات، وسواً  نكانأ ما المك و ات نم ما المح ب

: »اإليمرران اررلو هللا عليرر  وسررلما حكام  ي ألعب اإليمان التي قررال فيهررا 

 ب هللا، ونفنا ا إماطة ا ر  عا بهٌع وسيعون ألعية، فأفهلها قول   إل   إ
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، فأيُّمررا ألررعية نقصررأ منهررا كانررأ ن1لالاب يق، والحيا   ألعية مررا اإليمرران«

نقصاً ما اإليمان، ونيُّما ألعية التزمها المسلم كانأ  يرراف ً فرري إيمانرر ،  نب 

 اإليمان يزيد وينقخ بالقول والعمل، و و مذ ب السبواف ا علم ما ا  مبة.

سول  :خامساً  : »إرا نمرر اكم بررأمٍ  فررأاوا الو هللا عليرر  وسررلميقول ال ب

وا ستااعة في إنوررار ا مرر   ن2لمن  ما استاعتم، وما نهيتكم عن  فاجتنيوق«

ب  مررثبً، فررإرا لررم يسررتاع المسررلم نن  ا نن اكون في الوعل الواحررد، كالصررب إمب

يصلويها و و قائم، وجب علي  نفاؤ ا علو الوج  الذع يسررتايع  مررا قعرروٍف 

 اجاح نو  ي  رلب.نو اض

ا نن اكون ا ستااعة في مجموح ا فعال، فقررد   يسررتايع المسررلم  وإمب

ب  علررو كررلو حررال،  نن يصوم لم ض، في حيا يكون قافراً علو نفا  الصررب

يام إن كرران  م ضرراً م زمنرراً، وإ ب  ب  في حقوِ ، وسقط عنرر  الصررو فوجيأ الصب

نن يصررلوي فرري  -عررذر مررا ا عررذارل-اام حيا ألوائ ، وقد   يقو  المسلم 

المسجد، و و مأموٌر بأفائها في ، فب يقال ما فام ننب     يستايع نن يصررلويها 

في المسجد فب يصليوها، بل ي قال: يوعل ما يقدر علي ، وي عررذر فيمررا   يقرردر 

 علي .

ا المنهيبات، فقد نم  النبيي  ت  نن اجتنيها كلبها،  الو هللا علي  وسلمنمب نمب

نررا، فإنررب  نهررو عررا ما  ي  ف  ِق بيا واحٍد وواحٍد، فكما ننررب   نهررو عررا الزو

م إلو الم ن ، وكما ننب  نهو عا أل   الكثي  مررا ال مرر  فإنررب   النبل  المح ب

نهو عا أل   القليل منها، وكما ننررب  نهررو عررا سرر قة المررال الكثيرر ، فإنررب  

ة  نهو عا س قة الدور م والدور ميا، وكما ننب  نهررو عررا الكررذ  علررو ا  مررب

جررل الواحررد، وكمررا ننررب  نهررو عررا نن  كلوها، فإنب   نهررو عررا الكررذ  علررو ال ب

اكشف الم ن  عا جميع جسد ا، فإنب  نهو نن اكشف عررا ارردر ا نو عررا 

ساقها نو عا نعو جزٍ  ما ب دنها، فب يقال  نا: يجتنب ما يستااح اجتنابرر ، 

 يعوو إ ب عا النباسي نو الم اي  نو بل يجب اجتنا  كلو ما نهو عن ، و 

ق. ْك    الم 

درع رضرري  هللا عنرر   ننب سافساً  أ روايت  عا نبرري سررعيد ال رر  : ما احب
 

 ئي وابا ماج  عا نبي   ي  .ن رواق مسلم ونبو فاوف والنسا1ل

 ن سيق ا  يج .2ل
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 قال:   الو هللا علي  وسلمرسول  هللا 

ق نو  لِمرر  نو ألررِهد  ، إرا ع  اع نن يقررول بحررقٍّ نعاب رجرربً  ييررة  النررب »  ي مررْ

 . ن1لسمع  «

ق  ذا الحديث نلمب بكررلو مررا ي ارر  باليررال  مررا قشررور وليررا ، ولررم يورر و

سول  في  بيا ألي  وألي ، فما رن  نمرر اً ي  ررال ف   الو هللا علي  وسلمال ب

فحررق   -سوا  نكان قشرر اً نم ليابرراً -في  حكم  الش ح، وي جانِب  في  فاعل   الحقب 

علي  نن يأم  بالمع ول نو ينهو عا المنك ، فررإن سرركأ خشررية نن يتبهمرر  

ب، نو التب  زمُّأ، نو ا  تمام بالسبواسررف مررا ا ألرريا ، نو النباع مثبً بالتبعصُّ

اع، نو اسررا بً  ائد، نو ال رر وج علررو مررألول النررب م الوررة العرر  ل السررب

وإع اضاً، نو اجنُّياً لنقد النباقديا، نو لئب يقال: إن    يع ل حررقب العصرر ، 

ند نو إنب  خارج علو مألول النباع، نو  ي  رلب ما ا عذار التي   ا قيل ع

سررول  هللا سيحان ؛ فهو  ثررٌم يسررتحق  الررذبم والعقوبررة مررا هللا، كمررا واررو  ال ب

 .الو هللا علي  وسلم

قيا بيا القش  وبيا الليا ،  ل ألرريٌ  مررا القشرر    سابعاً  : نسال المو و

يدخل في فائرر   ا حكررام ال مسررةأ ولعلبهررم   ي ائررون! إراً فليقولرروا قررو ً 

ج عا فائ   ا حكررام ال مسررة، وإرا سديداً: إنب الليا  والقش  جميعاً   ي  

كان ما قالوا احيحاً وحقباً، فررإنوي ن ركرر  م بمعنررو الحكررم الشرر عي، و ررو: 

»خاا  هللا اعالو المتعلوق بأفعال المكلبويا علررو سررييل التب ييرر  نو الابلررب 

ا كاً نو فعبً«، و ل يجو  نن يسمبو أليٌ  ما نحكام هللا اعالو قش اً علررو 

فاً   سييل ا ا ابح كما افت ضناأ نو علو سييل التبهررويا والبررضو مجرر ب

لشي  إ ب للاٍّ فاسدأ   نحسب  نحداً يرر،ما  برراهلل واليرروِم ا خرر  ي جيررز  مثررل  

يا: }اْلي ْوم   ة علو الم،منيا، فأكمل لهم الدو  ذا، و و يعلم ننب هللا ق د نامب النوعم 

ن   ْم ِفين ك ْم و  ْلأ  ل ك  ِضيأ  ل ك م  اِ ْسب م  ِفيناً{ ]سررور  ن ْكم  ر  تِي و  ل ْيك ْم نِْعم  ْمأ  ع  ْام 

اِع{ 3المائد :  ية  ْأ لِلنررب ٍة ن ْخِ جرر  يررْ   ن مررب ت ْم خ  نررْ ة }ك  [، فكانوا بررذلب خيرر   ن مررب

 [.110]سور   ل عم ان:  ية 

علو  : لسأ نقول بأنب    اكون نولويبات في الدبعو، فب يتقدبم ألي ثامناً 
 

ن رواق الت مرذع وابرا ماجر  والحراكم ونحمرد بسرند فير  ضرعف، لكرا لر  متابعرراٌت 1ل

ي ، انل  ا في »السلسلة الصحيحة« ل  ن.168وط ق اقوو
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ب ، فإنررب  يرردعو  م  و و اررارك للصررب ئي  إنساٌن يعاق  ال   ألي ، فمثبً: إرا ر 

ب  نوب ً  م يا اثنيا:  إلو الصب

ب . -1  ننب إثم  أل   ال م    ييل  إثم  ا ك الصب

ب  يعيا علو ارر ك المنكرر ؛ كمررا قررال هللا اعررالو: }إِنب  -2 ننب فعل الصب

اِ  ب    ا ْنه و ع  ْنك ِ { ]سور  العنكيوت:  ية  الصب اْلم  اِ  و  [، لكررا  ررذا 45اْلو ْحش 

ليل بمانع الدباعية في الوقأ نوس ، إرا رن  إنساناً م  اكيرراً إثمرريا، نن يقرردوم 

ا اب  علو ا كي  منهمررا، إرا كرران  م اكي همررا نفنررو إلررو ا قتنرراح بترر ك 

ف ا  ررم مررا ا اررب  قيررل ا كيرر ، فالدباعيررة  ررو الررذع يسررتايع نن يحرر  دو

يوعررل  اررلو هللا عليرر  وسررلما م يا، نو ما ا  مور جميعاً، وقد كان  النبيي 

رلب مع ناحاب ، فكان إرا رن   حافاً منهم، يوعل كررلُّ واحررٍد مررنهم ألرريئاً نو 

يت ك أليئاً،   يدع  يم  إ ب ونم   ذا ونهو  ذا، ح ااً من  علو نن ينررال 

م كرر  بٍّ مررنهم علمرراً نافعرراً يحرر ص  كل  منهم ال يرر  وإن كرران  قلرريبً، ونن يعلررو

، فينال  فهل  إببغ الدبعو ، الررذع نمرر  برر  النبيرري  اررلو هللا علىتيليب  النباع 

ع نوعررو مررا سررامع«علي  وسلم يلررب : »بلوبوا عنوي ولو  ية، ف  ب م 
، وفعررا ن1ل

حمة لم ا فعل : »رحم هللا ام  اً سمع مقالتي فيلببها كما سمعها« بال ب
 .ن2ل

حابة م تلٌف عا مجتمع المسلميا اليرروم، و  يقال  نا: إنب مجت مع الصب

يا كلو ؛  فاب ، ومعامبا ، وعيافاا ، وعقائدق،  فكلُّ مجتمع في حاجة إلو الدو

يا واإليمرران، و   وانتقاص  نعو نمٍ  مررا  ررذق ا  مررور  ررو انتقرراٌص مررا الرردو

جوح  عن ، وقد نخي  النبيي  بما سيكون ما  الو هللا علي  وسلمي زيل  إ ب ال ُّ

اب ع    اإلسرربم عرر  و  ألأن ا   مبة مع فينها، ونقهها ع اق، فقال: »لت نق ه 

كم،  ل هاب نقهاً الح  ع  و ، فكلبما انتقهأ ع و  اشيبث النباع بالتي اليها، ونوب

ب «  .ن3لو خ  اب الصب

بي  يرر،فوع إلررو التبورر يط فرري ا مرر  ااسعاً  : إنب التبو يط فرري ا مرر  الصررب

 استم ار  ذا التبو يط ينشو   في اإلنسرران عرراف  انتهرري برر  إلررو الكيي ؛  نب 

 

 ن رواق الي ارع عا ابا عم و.1ل

 ن حديث متواا .2ل

 سند احيض.ن رواق نحمد وابا حيان والحاكم عا نبي نمامة ب3ل
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يا ونحكام  ة كلُّها اعلم ننب  ناك كثي اً ما ع   الدو التبهاون فيما يوعل، وا مب

قِصيبةٌ عا واقعهم، و  ي ستااح الواول إليها نو التبحرردُّث عنهررا،  اإلسبم م 

ا يت ابب عليرر  إقامررة  حكررم هللا فرري ا رض، وحمايررة وبعض  ذق الع   ممب

ك  الدباعية الرردبعو   إلررو  بيهة اإلسبم، فهل ما الحكمة واإليمان معاً نن ي ْت  

يا ونحكررام اإلسرربم  ا عرر   الرردو ا يرردخل فرري عررداف -ما بقرري مررِ ون ليهررا ممررب

عمهم بعذر ننب    يقدر علو  ذق نو الب منهاأ إنب  لقوٌل عجاٌ ،  -القشور بِز 

ا يكررون نحسررا، نن يرردح القررافر علررو الرريعض،  ررذا الرريعض ونع ا مرر ي

دح  يرر  المقرردور  المقدور علو فعل ، الرريعض  يرر  المقرردور عليرر  نو نن يرر 

 !علي  للمقدور علي  فيوعل أ

ة مررا عاألرر اً  : ونخيرر اً؛ فررإنب  ررذا التبو يررق لررم ي عرر ل فرري سررلف ا  مررب

ابعيا واررابعيهم بإحسرران، فقررد كررانوا نحرر  حابة والتررب اع علررو الصررب  ص النررب

ا ستجابة لكلو نمٍ  فيوعلون ، وعلو كل نهٍي فيجتنيون ، احقيقرراً فرري ننوسررهم 

: »إرا نم اكم بأمٍ  فأْاوا منرر  مررا اسررتاعتم، ومررا الو هللا علي  وسلملقول  

اع ن ورر  ً مررا  نهيررتكم عنرر  فرراجتنيوق«، فهررو نمررٌ  حررافٌث، وكررانوا نألررد النررب

 بلة في النبار.الحوافث؛  نبها بدح، وكلُّ بدعة ضبلة، وكلُّ ض

يهم امتثال نحكام ،  يا، واح و بل لقد ب ل   ما خوفهم ما الم الوة عا الدو

ننبهم كانوا ي د عون كثي اً ما الحبل خشية الوقوح في باٍ  واحٍد ما نبررواِ  

 الح ام.

لقررد نشررأت  ررذق المقولررة الحافثررة مررا خهرروح العقررل المسررلم للثبقافررات 

اارق، وسدبت علي  ط ائق  التي والأ برر  مررا الب يية التي نخذت علي  نق

دع مررا اسررتق ب عليرر  ا مرر  فرري القرر ون  قيل إلو الهد  والحررق، وخيرر  الهرر 

لة ا ولو التي عاألأ باإلسبم كلو  عقيد  وأل يعة.  الموهب

ا فيرر ،  ْلنْمض فرري الاب يررق الررذع مهررو  ْعنا ما وسع  ذق الق ون، و  فْلي س 

نا قول  اعالو: ت ا ْعت ْم{ ]سررور  التبررابا:  يررة  وليكا منهاج  ا اسررْ }ف اابق وْا هللا مرر 

ْوْا...{ 16 ب  و    ا ْابرر  عرر  ا   م  ا ارر  مرر  ْ ت  و  مررِ
ا ن  م  [، وقول  سيحان : }ف اْست قِْم ك 

 [.112]سور   وف:  ية 

يا فرري  -و و مجاو    الحرردو -ولنْعل م ننب ما الاُّبيان  ا نتقرراص  مررا الرردو

يا في ، وقد حذبرنا هللا سيحان  ما رلب بقول : العمل، كما  و  يافّ   ٌ علو الدو
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يٌم{  اٌ  ن لررِ ذ  ْا ن ْمِ ِق ن ن ا ِصيي ه ْم فِْتن ةٌ ن ْو ي ِصيي ه ْم عرر  الِو ون  ع  ِر البِذيا  ي    }ف ْلي ْحذ 

 [.63]سور  النور:  ية 
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ـَئة ؟ َحَسنة  : بِدعتانِ  الِبدعة   هل  وَسـيِّ

 

يا قشررٌ   وإر ق د است وف ينا ٍة، و رري: الرردو القول فرري مقولررٍة عصرر يبٍة حافثرر 

أ فرروق نرِض اإلسرربم، ونرافارر    ول يرراٌ ، ومررا نكثرر  الحرروافث الترري حاررب

اع،  بالسُّو  والش و علو عقيدا  وأل يعتِ ، كلُّ واحدٍ  منها حيا ا قيِل  في النررب

اوررتض اليررا  للمئررات والعشرر ات مررا اليرردح، ويصرريض عسرري اً علررو م  يررد 

اإلارربح نن يرردفع  فرري ارردور ا لكث اهررا، وكمررا قيررل: »الكثرر   ابلررب 

 الشجاعة«!!

ف ما ال ي  نن نصررنع  فرري  ررذق المقولررة و رري: »اليدعررة برردعتان سرريوئة 

ة نو سرروِ   ابقة لهررا، فمررا ألرر و اليدعرر  وحسنة« مررا اررنعناق فرري المقولررة السررب

يا، نن ي سكأ  عا باطٍل ي  اف  في ، نو ن فو برريا ا بتداح في الدو ن ي لبو في ال ب

فب والجرروا ، وبرريا  ررذق المقولررة نو  ي  ررا مررا المقررو ت  ما   ي ْحِسا  ال ب

وت ا  علو اإلسبم ون ل .  الم 

تها اليدح  الحافثة  فيها عا الحقو  ، ون ا   ة الاب يق ا قوم  مب
وق د ضلبأ ا  

ٍة ا بلجِ، وايب ت نوسررها إلررو  رر   الهررو ، ا هرروع بهررا واصررع د  فرري لجررب

و ا ، ا صررول واجررول فرري  ظلما   ااخيٍة، حيا ا ِ ك أ اليرردح النبكرر ا  الشررب

نرضها، استقي ما ن مي  مائها واأكل  ما طيوب ثم  ا، وا يهج نواِظ   ا ما 

ؤا ا.  حسا ر 

 ، فأايحأ وإرا  ي ا عو في نرٍض جرر فا ،   عشررب  فيهررا و  مررا  

ع فيهررا ن نواسررها، و  ا برردو إ ب علررو مسرربيٍة، و  و  ظررلب و   رروا ، اتقاررب

د ت، وكلبمررا ن اجهررا الحنرريا إلررو سرري اها ا ولررو،  ا مسي إ ب علو مثل ما   

لها فرري نحوالهررا  هررا فرري  ينتهررا، وألررب  ْاع  نيا، ور  نفقررد ا ل بررو  الحيررا  الرردُّ

وِف  ي  ، وإرا  ي قد نخررذت فرري العرر  وأل،ونها، عا إعمال النبل  في الب السو

نو  نلمبأ بها، بح اها علررو اإلمسرراك ق هق   ، عقوب ةً علو طائوٍة ما الذُّ

 بأرنا  اليدح، والعضو بالنبواجذ علو المحدثات.

ماوات وا رض علررو  يرر  مثررال سررابق؛  وهللا سيحان  الذع نبرردح السررب
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نيويبة وا  خ ويبة علو  ننزل  للنباع بوحي  اش يعاً يحقوق  لليش يبة سعافاها الدُّ

اع  ق للنررب عاف    اتحقررب  ي  مثال سابق في التبش يع والحكمة، لكررا  ررذق السررب

 ما خبل  ذا التبش يع اإللهي إ ب بأم يا اثنيا:

ل  : إنوار  ذا التبش يع في إخبص وطواعية.ا وب

 : إنوارق علو الوج  الذع ننزل  هللا سيحان  ما  ي   ياف  و  نقخ. الثباني 

ة الماهررب   با يررات وا حافيررث وقد حول الق  ن  رنبة النبيويررب الك يم والسررُّ

ب      بررو ر  ب  و  ارردلُّ علررو رلررب؛ مررا  ررذق ا يررات الك يمررة قولرر  سرريحان : }فرر 

ا  مررب جرراً مو ِهْم ح    ا أل ج    ب ْين ه ْم ث مب    ي ِجد وْا فِي ن ْنو سررِ م وك  فِيم  كو تبو ي ح  ي ْ،ِمن ون  ح 

لو  ي س  ْيأ  و  وْا ا ْسلِيماً{ ]سور  النسا :  ية ق ه   [.65م 

  ِ ااررِ لِم  ل  لِك  دو يرر  ْد ً  ب م  عرر  ْدقاً و  بوب  اررِ ة  ر  لِم  ْأ ك  ا مب ومنها قول  سيحان : }و 

لِيم { ]سور  ا نعام:  ية   [.115و   و  السبِميع  اْلع 

ا ف   ْ،ِمِنيا  إِر  ْول  اْلمرر  ان  قرر  ا ك  وِلِ   ومنها قول  سيحان : }إِنبم  سرر  ر  و هللا و  وْا إِلرر  عرر 

{ ]النور/  ون  ْولِح  ن ْول رئِب    م  اْلم  ن ط ْعن ا و  ِمْعن ا و   [. 51ِلي ْحك م  ب ْين ه ْم ن ن ي ق ول وْا س 

نررْ    اك ْم ع  ا ن هرر  مرر  ذ وق  و  ول  ف  رر  سرر  اك م  ال ب ا  ارر  مرر  ومنهررا قولرر  سرريحان : }و 

 [.7ف انت ه وا{ ]سور  الحش :  ية 

ي ومنها قو تررِ ْيك ْم نِْعم  لرر  أ  ع  مررْ ن ْام  ْم ِفيررن ك ْم و  أ  ل كرر  لررْ ل  سيحان : }اْلي ْوم  ن ْكم 

ِضيأ  ل ك م  اِ ْسب م  ِفيناً{ ]سور  المائد :  ية  ر   [.3و 

 ... إلو  ي  رلب ما ا يات المحكمة.

: »ا  كأ  فرريكم ألرريئيا الو هللا علي  وسلموما ا حافيث النبيويبة قول  

و يرر فا علرريب لررا اهررلُّوا بعررد ما؛ كتررا  هللا قررا حتررّ ، وسررنبتي، ولررا يتو ب

 .ن1لالحوض«

ث لي ومثلكم كمثل رجل نوقد نرراراً، الو هللا علي  وسلمومنها قول   : »م 

جررِزكم عررا  فجعل  الجناف  والو ا  يقْعا  فيها، و ررو يررذبُّها، وننررا  خررذ بح 

 .ن2لالنبار، وننأ اولتون ما يدع«

 

 ن رواق الحاكم والييهقي عا ابا عياع بسند حسا.1ل

 ن رواق مسلم.2ل
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حدوف الشرر يعة،  فهذق النُّصوص و ي  ا قاضيةٌ بأن ي قِف  اإلنسان عند

ا  مرر    يتجاو  ا، و  ينتقخ منها، وإ ب كان ظالمرراً نوسرر ؛ قررال اعررالو: }و 

د وف  هللا ف ق ْد ظ ل م  ن ْوس   { ]سور  الابق:  ية  دب ح  ا 1ي ت ع  مرر  [، وقال اعررالو: }و 

{ ]سور  اليق  :  يررة  د وف  هللا ف أ ْول رئِب    م  اللبالِم ون  دب ح  ب يملررب [، فرر 229ي ت ع 

ا  ببنرر  ب  ر  انرر  ْو   ا    ن ط ْعنرر  ِمْعن ا و  اإلنسان حيال  ذق النُّصوص إ ب نن يقررول: }سرر 

{ ]سور  اليق  :  ية  ِصي   إِل ْيب  اْلم   [.258و 

 

كِم :  ق ا بتداح منا عة هللا في ح 

واليديع اسم ما نسررما  هللا الحسررنو، ومعنرراق: موجررد ا ألرريا  وخالقهررا 

و  ي  مثال سابق بكلمة لك ان، فم ا ييتدح في فيررا هللا بحكمت ، واقدي ق عل

يا  و إحررداث  أليئاً؛ فقد نا ح هللا نم ق، واسمبو باسم ؛  نب ا بتداح في الدو

د، فالميترردح  يرراف  فرري التبعيررُّ د، نو الزو يا  ائد علي ، يقصد ب  التبعيررُّ نم  في الدو

يا بيدعت ، محدث في الش ح ما ليل ح نمرر اً لررم   ائد في الدو من ، فكأنب  أل   

 يأرن ب  هللا!

ليرر  اررلو هللا عوقد رمب هللا سيحان  رلررب فرري كتابرر ، وعلررو لسرران نييررو  

ا ل ْم ي أْر ن بِِ  هللا{ وسلم يِا م  ا  الدو وْا ل ه ْم مو ع  ا   أل    ك  ؛ قال اعالو:  }ن ْم ل ه ْم أل   

 [، وقررال نيهرراً موبو رراً بعررض ال ُّ يرران مررا ن ررل21]سررور  الشررور :  يررة 

اق   اا ْينرر  ْ ي م  و  ِا مرر  و ابررْ ا بِِعيسرر  ق وبْينرر  لِن ا و  سرر  اِرِ م بِ   و اثرر  لرر  ا ع  مب ق وبْينرر  الكتررا : }ثرر 

ا  د ع و  ا مرر  ْ ي انِيبةً ابترر  ر  ةً و  ْحم  ر  ْنف ةً و  وق  ر  ْلن ا فِي ق ل وِ  البِذيا  اابي ع  ع  ج  اإِلنِجيل  و 

ا    ل ْيِهْم إِ ب اْبتِبرر  ت ْين ا  ا ع  ا{ ]سررور  ك  اي تِهرر  قب ِرع  ا حرر  ْو رر  ع  ا ر  اِن هللا ف مرر  و   ِرضررْ

 [.47الحديد:  ية 

سول  ة: الو هللا علي  وسلمق ال ب مُّ الِيدع   ي ذ 

ا جا  في رمو رسوِل هللا  اليدعررة  مررا اررضب عررا  الو هللا علي  وسلموِممب

موعلررةً  الو هللا عليرر  وسررلمالِع باض با سارية قال: وعلنا رسول  هللا 

لنا: يا رسول هللا! كأنبهررا بليبةً، وِجلأ منها القلو ، وررفأ منها العيون، فق

موعلة موفوح، فأوانا، قال: »ن وايكم بت قو  هللا، والسبمع والاباعة، وإن 

اأمب  عليكم عيد حيشي، وإنب  ما يعه منكم؛ فسي   اختبفاً كثيرر اً فعلرريكم 

اكم  وا عليهررا بالنبواجررذ، وإيررب األررديا المهررديويا، ع هررُّ بسنبتي وسنبة ال لوا  ال ب
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 دثات ا مور، فإنب كلب بدعة ضبلة«.ومح

ي اررلو هللا عليرر  وسررلموجا   في بعض ط ق  ذا الحديث قولرر   : »إنررو

 .ن1لا كتكم علو مثل الييها ؛ ليلها كنهار ا،   يزي  عنها إ ب  الب«

أ عررا عائشررة نمو المرر،منيا رضرري  هللا عنهررا ننب  وما رلب نيهاً مررا ث يرر 

نم نا؛ فهو قال: »م ا عمل عمبً ليل علي   الو هللا علي  وسلمرسول  هللا 

 .ن2لرف «

عنها رضي  هللا عنها نيهاً: »ما نحدث في نم نا  ن3لوفي رواية ن خ  

ْحدثِِ ، و  يقيل من .   ذا ما ليل من ؛ فهو رف «، نع: م  فوف علو م 

اررلو هللا عليرر  نبررو    يرر   ننب رسررول  هللا  ن4لوما رلب نيهرراً مررا رواق

وما يأبو يا رسول  قال: »كلُّ نمتي يدخلون الجنبة إ ب ما نبو«، قيل: وسلم

 هللاأ! قال: »ما نطاعني فخل  الجنبة، وما عصاني فقد نبو«.

ة اإلنسرران  نمررام  التبشرر يع  ة والنبيويررب لقد وضعْأ  ررذق النُّصرروص الق   نيررب

اإللهي، لتتيدب  ل  نجمل اور ، ونروعها، ونبها ا، ونامبها، فب يكررون لرر  

يستق  فرري عقلرر  ووجدانرر  معرراً  فهل خيار في الميل عنها، نو لزومها، بل

ننب    محيد ل ، فتنسا  السبعاف  في ادرق ونوس ، ثمب ينقلهررا إلررو ا خرر يا 

 وي شيعها بينهم.

الض علو مجانية اليدعة : حابة والسبلف الصب  ق ح ص  الصب

د   ررذق  حابة رضوان هللا عليهم وما بعد م ما نئمررة الهرر  وقد لزم الصب

ة الييها ، ن رنبة والتبشرر يع، فقهررو مررنهم مررا قهررو، المحجب افحوا عا السررُّ

واي  منهم ما اي ، فما  يب وا وما بدبلوا، وا كرروا مررا ورائهررم كلمرراٍت 

بصي  ً؛ اهدع ما يتيعها، وا  ج  ما ظلمة اله و  والبي إلو نور الحررقو 

 واله د ، اصل ض كل واحد  منها نن اكون منهاجاً علميباً وعمليباً:

 

 رواق نحمد وابا ماج  والحاكم بسنٍد حسا. -باللوليا-ن الحديث 1ل

 ن رواق مسلم.2ل

 ن رواق الي ارع ومسلم.3ل

 ن رواق الي ارع.4ل
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م  الكلمات كلمة عيدهللا با مسعوف رضرري هللا عنرر : »اابيعرروا و  ما الك  

 ايتدعوا، فقد كويتم، عليكم با م  العتيق«.

اع رضرري هللا عنهمررا يوارري رجرربً: »عليررب  ومنها مررا قالرر  ابررا عيررب

 بتقو  هللا وا ستقامة، اابيع و  ايتدح«.

د ا  ومنها كلمة لحذيوة با اليمان رضي هللا عنرر : »كررلُّ عيرراف  مررا يتعيررب

ل لررم يرردح الو هللا علي  وسلمناحا  رسول هللا  دو ا، فررإنب ا وب ؛ فب اعيررب

 .ن1للآلِخِ  مقا ً«

حابة قد ا كوا لنا مثل الررب الكلمررات اليصرري   الترري انوررذ  وإرا كان الصب

بنور ا إلو العقول والقلو ؛ فإنب رجا ً ما بعد م ناابوا ما مواقع الحقو 

ا ما بعد م كلمات اكاف اكون  رري كلمررات بيصائ  م ما ناابوا، فت كوا لن

حابة رضوان هللا عليهم جميعاً، وما رلررب إ ب  نبهررم نهلرروا مررا المررورف  الصب

اا م، وسامتو م في ا خذ والتب ك عا  حابة وا سبموا خ  الذع ن ه ل  من  الصب

فهذا مالررب بررا ننررل ا ارري حي رضرري هللا عنرر   الو هللا علي  وسلمنييوهم 

داً خرران يقول: »ما ابتدح في اإلسب م بدعة ي ا ا حسنة؛ فقد  عررم ننب محمررب

ي  تررِ ْيك ْم نِْعم  لرر  أ  ع  مررْ ن ْام  ْم ِفيررن ك ْم و  أ  ل كرر  لررْ ْوم  ن ْكم  سالة؛  نب هللا يقررول: }اْليرر  ال و

ِضيأ  ل ك م  اِ ْسب م  ِفيناً{ ]سور  المائد :  ية  ر   [.3و 

د بررا إفريررل يقررول: »مررا ا افعي محمررب نع -ستحسررا و ررذا اإلمررام الشررب

ح «؛ نع: والتبشرر يع مررا حررقو هللا وحرردق  -اليدعة وحررق اليشرر  نن -فقررد ألرر  

 يلزموق و  يزيدوا علي .

رنبة اإلمام نحمد بررا حنيررل الشرريياني يقررول: »ن اررول  و ذا إمام ن ل السُّ

ب بمررا كرران عليرر  ناررحا  رسررول هللا  رنبة عنرردنا التبمسررُّ اررلو هللا عليرر  السُّ

 كلُّ بدعٍة ضبلة«.، وا قتدا  بهم، وا ك اليدح، ووسلم

 ق نث   العصييبة المذ ييبة السيو :

 ، فليأ ناياح المذا ب ا ربعررة الررذع يزعمررون ننب مررذا يهم  رري الحررقُّ

، يتوكرر ون فرري نقرروال  ويزعم ناياح  كلو مذ ب بأنبهم  م وحد م علررو الحررقو

 

اح و »موترراح الجنررة 1ل فرري ن انلرر  مقدمررة »سررنا الرردارمي« و »اليرردح«  بررا وضررب

رنبة« للسيوطي.  ا حتجاج بالسُّ
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تهم، فررإنب  نئمتهم، ليعلموا الي عد الشباسع برريا  عمهررم  ررذا وبرريا مررا قالرر  نئمررب

ذ ييبة عصوْأ بالعلم عصررواً ألررديداً،  المنصف منهم سي علم  علم اليقيا ننب الم 

ت ب  التي يتعلبمون منهررا   اعرردو نن  ولم ا يِق للحقو مكاناً في عقولهم، وننب الك 

ب المررذ يي الررذع نفررزح  اكون في كثيرر  منهررا نقرروا ً   ا نيررو   عررا التبعصررُّ

لقو في قلوبهم  العداو  وال صررومة والقايعررة، فررإلو النباع  مناً طويبً، ون

ة ناياح المذا ب يت نبمون ب ائهم واوابهم معرراً، بررل إلررو  متو سيللُّ عامب

متو سيللون يت نبحون احأ ض بات ا  رروا  الابا يررة الترري اهرروع بكررلو 

يا، فتنقص  يوماً بعد يومأ!  ثقلِها علو الدو

ح الحق:  ق هللا ورسول  المْوز 

د نوضض لنا الق  ن الك يم السبييل التي يجب نن ن سلكها عندما ا تلط وق

، فالموزح حينئٍذ إلو هللا ورسول ؛ قال اعالو: }ي ا ن يُّه ا  ق  ي ل، وانيِهم  الاُّ   السُّ

ْعت   ْم ف إِن ا ن ا   ن ْولِي ا  ْمِ  ِمْنك  س ول  و  وْا ال ب ن ِطيع  ن وْا ن ِطيع وْا هللا و  ْم فِي البِذيا   م 

  ٌ يررْ اْلي ْوِم ا ِخِ  رلِب  خ  ْنت ْم ا ْ،ِمن ون  بِاهلل و  س وِل إِن ك  ال ب وق  إِل و هللا و  فُّ ْيٍ  ف    أل 

ا  ا أِْويبً{ ]سور  النسا :  ية  ن ْحس   [.59و 

وبيبا لنررا سرريحان  ننب حرربب المرر،منيا لرر    ينالرر   نحررٌد مررنهم إ ّ بااويرراح 

اابيِع ونِي رسررول  ولررزوم ط يقترر ؛ قرر  ون  هللا فرر  نررت ْم ا ِحيررُّ ْل إِن ك  ال اعررالو: }قرر 

ن وب ك ْم{ ]سور   ل عم ان:  ية  ي ْبوِْ  ل ك ْم ر   [.13ي ْحيِْيك م  هللا و 

ة فرري أل صرر   ، اررلو هللا عليرر  وسررلموقد جعل  هللا القدو  الكاملة لأل مررب

ان   ا كرر  ن ةٌ لومرر  سرر  ْسو  ٌ ح 
س وِل هللا ن  ان  ل ك ْم فِي ر  ْوم  فقال: }لبق ْد ك  اْليرر  و هللا و   ي ْ جرر 

ثِي اً{ ]سور  ا حزا :  ية  ك    هللا ك  ر   [.21ا ِخ   و 

ة جه وف  علمائها؛ في الوقول علو  وإرا اهاف ت جهوف ا مبة، وب ااب

حقائق التبنزيل فهماً وعمبً، فإنبها حينئٍذ ستيني لنوسها ِحصناً امتنررع  برر  مررا 

 إليها ما أل ٍّ وجهٍل واختبٍل.كل ما قد ي تو بم ننب  سينوذ 

ها:  ق أليهات واصحيح 

اع معنررو بعررض ا حافيررث الم فوعررة إلررو  وقد يشتي  علو بعررض النررب

حابة اررلو هللا عليرر  وسررلمالنبيرري  ، نو ا ثررار الموقوفررة علررو بعررض الصررب

ٌا، ومنهررا مررا  ررو  رضوان هللا عليهم، ويحسيون ننب ما اليدعة مررا  ررو حسرر 
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، وينث ون بألسنتهم ما فهموا م ٌٌ ا  ذا المعنو بما نوارروا مررا جهررٍل نو سيوْو

 سوِ  نيبٍة.

عا ج  ي  با عيدهللا رضي هللا عن  قررال:  ن1لما  ذِق ا حافيث ما ثيأ

نبا في ادر النبهار عند رسول هللا  ، فجا  قرروٌم عرر ا ، الو هللا علي  وسلمك 

تهم  يول، عامب ما م ه  ، ف ت معب  وج   -بل كلُّهم-مجتابي النمار، متقلودع السُّ

ج،  الو هللا علي  وسلم رسول هللا لما رن  ما بهم ما الواقة، فدخل  ثررمب خرر   

، فقررال: »اصرردبق رجررٌل مررا  فأم    بب ً، فأربن ونقررام، ثررمب اررلبو، ثررمب خاررب 

ق، ما ااح ام ق«، فجا  رجٌل  فينارق، ما فر م ، ما ثوب ، ما ااح ب  و

ٍ  كافت كوُّ  اعجز عنها، بل قد عِجزْت، ثمب ا تررابع ال اع ما ا نصار بص ب نررب

ْيا ما طعام وثيا ، حتو رنيأ وج  رسررول هللا  اررلو هللا حتو رنيأ كوم 

: »مررا سرراب فرري اررلو هللا عليرر  وسررلميتهلبل كأنب  مذ يررةٌ، فقررال  وسلمعلي  

اإلسبم سنبةً حسنةً؛ فل  نج  ا ونج   ما عمررل  بهررا مررا ب عررِدق مررا  يرر  نن 

ينق خ ما نجور م ألي ، ومررا سرراب فرري اإلسرربم سررنبةً سرريئة؛ كرران عليهررا 

ل بهررا مررا بعرردق مررا  يرر  نن يررنقخ مررا نو ار ررم و ر ا وو ر ما عمرر 

 ألي «.

سررِا بعررض اليرردح،   ذا الحديث، يتبكو   علي  ااوكاً  ألديداً مررا يقررول بِح 

لكنب  ن اي ما سو  فهم  للحديث، وقصور علم ، وإ ب فما البذع يجعل  يلرراُّ 

ل الدبقي  قأ!! ذا ويعتقدق لو ننب  ب ص    ب  علو علٍم وأليٍ  ما التبأمُّ

سول  ٍ ،  الو هللا علي  وسررلمفعندما نبص   ال ب بهرر،   النبورر  مررا م هرر 

ورن  نماراِت الوق  ظا    عليهم؛ فخل  بيت  وكأنب  ي يد نن يلتمل لهم ألياً 

سررول  ألرريئاً مررا  اررلو هللا عليرر  وسررلمما طعام، ولكا  ررل كرران يملررب ال ب

طعامأ وعاف ِاو  اليديا، فأم  بب ً نن ي،رون، فصلبو بالنباع، ثمب خارريهم، 

م علو التبصدُّق له،  ، فقام رجل ما ا نصار م س عاً، فأاو بصرر ب  وحثبه

حابة مررا فعررل  الو هللا علي  وسلمكيي  ، فوضعها بيا يدي   ا رن  الصب ، فلمب

حابي؛ قاموا متتابعيا، وكل  منهم يأاي بشيٍ ، حتو اجتمع كومرران   ذا الصب

، وقال: »ما  قهما بيا ن ولئب النبو  ما م ه    سرراب فرري ما طعام وثيا ، فو ب

 اإلسبم...« إل .
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سررا بعررض اليرردح  والدبليل علو ننب  ذا الحديث   ي ،يود مقال ة القائليا بح 

 ما وجوق:

 ررو فعررل  ا نصررارع،  الو هللا عليرر  وسررلم: ننب سيب مقالة النبيي نوب ً 

إنبما نراف بذلب الثبنا  علي ، ثمب لتنيي  ا خ يا إلررو  الو هللا علي  وسلمفهو 

و لوا عن ، و  ريب ننب سيب ا لقول ي نيو   عا المعنو الم اف، ويعرريا نم    

 علو فهم  واإلحاطة ب .

: ننب  قال: »اصدبق رجٌل ما فينارق، مررا فر مرر ، مررا ثوبرر ، مررا ثانياً 

جررل  اع بالتبصرردُّق بعرردما رنوا ال ب ق، ما ارراح امرر ق«؛ فتتررابع النررب ااح ب و

دثاً لررم حابة أليئاً م حررْ يررأم  برر  هللا  ا نصارع يتصدبق؛ فهل ف ع ل  ،   الصب

 ورسول   ما قيلأ!

دقة مررا قيررل، فهررل اسررتجابتهم  مرر   وعلو ف ض ننبهم لم يع فرروا الصررب

في وقتهم  ذا ا عدُّ نم اً م حدثاًأ سرروا  نكرران  الو هللا علي  وسلمرسول هللا 

 ذا نم رلب؛ فهم لم ي عد وا ننبهم فعلوا واستجابوا  م  مش وح نمرر  م برر  هللا 

 ورسول .

ا ساب في اإلسبم...«، و ل مررا قال: »م الو هللا علي  وسلم: ننب  ثالثاً 

حابة ما التبصرردُّق والم سررارعة إليرر  إ ب ألرريئاً مررا اررلب اإلسرربم  فعل   الصب

ونحكام أ فإنب كلمة لفين اويد اللب فيبة، كمررا  ررو معلرروم ظررا  ، فررإن كرران 

ا أل ع  اإلسبم، وحثب علي ؛ فإنب كلمررة لفررين اتناولرر ،  الشي  الموعول ممب

ع  اإلسبم، فإنب كلمة لفين   اتناول ، وما  نا نعلم وإن كان ليل  ا أل   ممب

 بأنب كلمة لفين ادلُّ علو مش وعيبة الشي ، نو علو عدم مش وعيبت .

 ذا إلو ننب  ما المعلوم بدا ةً ننب اإلسبم الم اف  نا،  و اإلسبم الررذع 

كملرر  هللا ونامررب  لرريل نكمل  هللا سيحان ، ونامب ب  النوعمررة علررو العيرراف، ومررا ن

يعو ق أليٌ ، وما ناو بشيٍ  إلضافت  إلي  ظنباً من  ننب في  نقصاً، فأعُّ ظاٍّ 

 نسون  ما  ذا اللبا عياراً باهلل اعالوأ!

لذا؛ فإنب هللا سيحان  اجاو  عا خاأ المجتهد، الررذع يتحرر ب  باجتهررافق 

وا ، بل نثاب  علي  نج اً واحررداً، ولرريل ي وررو ن نب ال اررأ الررذع ي ثررا  الصب

ا الررذع يررأاي بشرريٍ  إلضررافت   علي   و ال اأ الذع ظنب  المجتهد اواباً، نمب

د مررا اررنع، فلرريل مرردركاً  ا يحسي  حسناً، فهررو متعمررو يا ولو كان ممب إلو الدو
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بصنيع   ذا ثواباً، بل  و نحاق بنوس  إثماً و  ريب،  نب  قررد  اف فرري فيررا 

 هللا ما ليل من .

سول اً رابع سيقول الكلمررة الترري قالهررا  الو هللا علي  وسلم:  ل كان ال ب

حابة  لو لم يوعل  ذا ا نصارعُّ ما فعل ما إحهار الص ب  الذع جعل الصررب

 يقتدون ب أ

 الو هللا عليرر  وسررلمنظاُّ ننب الجوا :  ، إراً، ف ل ه   جليباً ننب ال سول 

حابي، وحثباً لبيرر ق علررو ا قتررد ا  برر  إنبما قال  ذق الكلمة ثناً  علو  ذا الصب

حابة إلررو  الو هللا علي  وسلمما ب عد، فكأنب  نراف  ما كلمت   ذق انيي  الصررب

ننب ما فعل  نخو م نوب ً كرران اررذكي اً لهررم بررأمٍ  كررانوا  ررافليا عنرر ، فيكررون 

: »ما ساب في اإلسبم سنبةً حسنةً« نع: م ا الو هللا علي  وسلممعنو قول  

ههم إلررو نحيا سنبةً مش وعةً ما سنا اإلسبم كان النباع  افليا عنهررا، ونرريب 

 فعلها؛ فل  نج   ا ونج  ما عمل بها.

سول خامساً  اررلو : »ما ساب في اإلسبم سنبةً سيوئة...«  ل حدبف لنا ال ب

السنبة السيوئة الترري يحمررل اإلنسرران و ر ررا وو ر مررا عمررل  هللا علي  وسلم

بهاأ نم ننب رلب مت وك لأل مبة ما ب عدق، احك م  ب نيها علو اليدعة، فمررا ارر اق 

رنبِة الحسنة، وما ا اق سيوئاً؛ فهو ما با  ما ا أليا  حس ناً؛ فهو ما با  السُّ

رنبة السيوئةأ!  السُّ

سول  لم ي ِ ف رلب اليتبة، فقد ناررمب هللا فينرر   الو هللا علي  وسلمنحسب ال ب

رأ يُّه ا  اق بقولرر  اعررالو: }يرر  ع  للنباع قيل موا ، ونمرر ق نن يرريلوبهم إيررب الذع أل  

ا ن نِزل   س ول  ب لوْ  م  ال ت   { ]سررور  ال ب ا ب لبْبأ  ِرس  ْل ف م  إِن لبْم ا ْوع  بوب  و  إِل ْيب  ِما رب

ل  بعد موا  67المائد :  ية  ا  الو هللا علي  وسلم[، فكلُّ أليٍ  ي وع   ياف ً عمب

ع ؛ فهررو  ا ألرر   أل ع  هللا؛ فهو بدعة  ائد ، وكلُّ أليٍ  ي وعل  بعررد موارر  ممررب

 افتئاٌت علو فين  وظ لٌم.

الض رضرروان هللا علرريهم فرري رمو وقد م ب معنا نقوال ب لف الصررب عررض السررب

ا يبنينا عا إعافاها واك ار ا.  اليدعة، وبيان الم اف منها؛ ممب

ا اقدبم كلو  يله  لنا ننب مررا يتبكررو   علررو  ررذا الحررديث فرري اسرروي   وممب

ِدٌث فرري اإلسرربم  اليدعة الحسنة قائٌل قو ً م فوفاً علي ، فهو بقول   ررذا م حررْ

: الو هللا علي  وسلم  ينجو ما إثم  إن ظلب علي ، ويصد ق في  قول  حدثاً 
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ف «  .ن1ل»ما نحدث  في نم نا ما ليل من  فهو ر 

و بهررا ن ولئررب القررائلون بحسررا  ا مقالة ع م  رضي هللا عن  الترري يتبنررب نمب

؛ فررب نحسررب إ ب ننب مررا يتّكررو   ن2لاليدعة و ي قول : »نعمأ اليدعة   رري«

 !يونة، كلبما اابكأ  عليها ااحي ها؛ سقط نرضاً عليها يتبكو   علو عصا ل

 ولييان رلب نقول:

ت  اب  القيررام جماعررةً فرري  الو هللا علي  وسلمعندما أل ح النبيي    مب

ل  رمهان؛ قام يصلويها في المسجد، فوقف ي صلوي خلو  عدف ما ناحاب  نوب

الثررة، ف شرري ليلة، و اف العدف في اللبيلِة الثبانية، و خب المسجد في اللبيلررة الثب 

سول  ب  بهررم نن ا كتررب   اررلو هللا عليرر  وسررلمال ب إن  ررو خرر ج إلرريهم للصررب

ج ارر   حابة ي مون با  ح  اررلو هللا عليرر  عليهم، فامتنع، فجعل بعض الصب

، اررلو هللا عليرر  وسررلمبالحصو يلنُّون ننررب  قررد نسرري، ف رر ج إلرريهم  وسلم

اع ي صررلُّونها  ونعلمهم ننب  لم ي  ج إليهم خشية نن ا كتب  عليهم، فجعررل النررب

ب طررول حيررا  نبرري بكرر  رضرري هللا عنرر ، ف اف ، ومهررو ا مرر  علررو رلرر 

وجز اً ما خبفة ع م ، إلو نن خ ج ع م  علو النباع يوماً، فرر ن  بعررض 

حابة،  ِة مررا الصررب و لرر  حابة يصلُّون نو اعاً في المسجد خلررف بعررض الح  الصب

حابة؛ قررال  ع  الصررب ل  رلررب واجتمرر  صرر  ا ح  فقال: لو ننبا جمعنا م  علو ن بررّي، فلمررب

  عن : »نعمأ اليدعة  ي«.ع م  رضي  هللا

نفي ل اُّ ظان  ننب ع م  رضي هللا عن  لم يكا يعلم ما كان علي  نمرر   ررذق 

افي،  ب  و و الذع عررا  فرري نكنررال النُّيرروب ؛ يسررت قي مررا ِوْرف ررا الصررب الصب

ف من   خ ا أ  !   نحسب رلب.ويتزوب

  القيام جماعررة إراً؛ فعم  لم يكا ي شو علو النباع نن يلتيل نم   اب

اع علررو إمرراٍم واحررٍد؛  ع  النررب مرر  في رمهان عليهم، فيعتقدوق  واجياً؛ إن  و ج 

سول  ترر  فرري قيررام رمهرران،  الو هللا علي  وسلم نب ال ب أل ح ا م يا   مب

ا  نع: أل ح لهم نن يصلُّو ا جماعررة، وألرر ح لهررم نن يصررلُّو ا فرر اف ، فلمررب

اع فرري المسررجد الواحررد؛ جمعهررم ع ق النررب لررو ن بررّي اوحيررداً رن  ع مرر  اورر ُّ
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حابة،  -وقد انتوأ ال شية ما ظاٍّ ف ضيبتها-للجماعات  فاستجا  إليرر  الصررب

: الو هللا علي  وسلمورضوا  نوسهم ما رضي ع م  لهم، وقد علموا قول   

وا عليهررا  األديا المهدييوا مررا بعرردع، ع هررُّ »عليكم بسنبتي وسنبة ال لوا  ال ب

 .ن1لبالنبواجذ«

رنب   رسررول ولم يكا  حد ما ن ولئب ال لو ا  نن ي الف عا أليٍ  ما سرر 

ة عم  رضوان هللا علي ، الذع كان قولرر  الو هللا علي  وسلمهللا  ، وب ااب

ل اليدعررة  في كثي  ما المواطا يوافق الوحي، وحينئٍذ يتحتبم علينررا نن نتررأوب

ا نن اكون مررا بررا   ا نن اعني اليدعة لبة، وإمب في كلمة ع م ، فهي قاعاً إمب

ا ا  بدعة، فكأنب  قال: نعمأ اليدعة  ي لو كانأ بدعة، اإلنكار علو ما سمب

اني  ررو  لكنبها ليسأ بدعة، فكيف يصضُّ اسميتها باليدعةأ! و ذا المعنررو الثررب

ل، وهللا نعلررم، إر  ررو المناسررب للحررال، فررإنب  ا ق   عندع ما المعنو ا وب

حابة رضوان هللا عليهم نجمعيا رببما لم يعلم ما كرران، وبعهرره م بعض الصب

عررا اررباها فرري جماعررة  ررو  اررلو هللا عليرر  وسررلمظاب ننب انقااح النبيي 

اش يع بصباها في  ي  جماعة، فكان منهم اإلنكار علو جمع النباع عليها 

بتسميتها با سم الذع اليق ب  في ظنوهم، و و اليدعة، لكا فق  ع م  رضرري 

ِهلوق، فعلمرروا ننب  وب  ظنبهم، ورفب م إلو الحقو الذع ج  الحررقب مررع  هللا عن  ا 

 ع م  رضي هللا عنهم نجمعيا.

ا مقالة عيدهللا با مسعوف رضي هللا عن ، و ي: »مررا ر ق المسررلمون  نمب

اررلو هللا عليرر  التي ينسيونها إلررو رسررول هللا  ن2لحسناً فهو عند هللا حسٌا«

ة  المتبكرري  عليهررا، وسلم جررب ، فهي نيهاً عند نفنو نل  إليها اسقط نمامهررا ح 

كاً بالهرردع النبيرروع، وقررد رلب ننب عيدهللا با مسعوف كا حابة امسررُّ ن نكث  الصب

أ عن  نقوال كثي  ، ييعد معها نن يكون ما الذيا يستحسررنون بدعررة؛  احب

مهما كانأ  ذق اليدعة، لذا فإنب علو ما يتب ذ ما  ذق الكلمة بابرراً يلررج  منرر  

إلو احسيا اليدعة، نن ينل  قيبً في سي   عيدهللا بررا مسررعوف؛ ليرر   كررلب 

اً ك لمة قالها في اقيرريض اليدعررة، والتبشررنيع علررو قائلهررا نو فاعلهررا ِرااجرراً قويررب

ثقيبً، ي حكم إ بق  ذا اليا ، فب يقو  م يررد الولرروج منرر  علررو كسرر  نعو 
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 واحٍد منها، فهبً عا نن يقدر علو كس  ا مجتمعة.

ا يوافررق الشررب   ح، إراً؛ فتأويل   ذق الكلمة: »ما ر ق المسلمون حسناً« ممررب

و  يندُّ عن  بزياف  نو نقخ، ويكون قائماً علو فليٍل مررا كتررا  هللا نو سررنبة 

، فهو حسا، نو ق ل: بررأنب فليررل  ررذق الكلمررة مررا الو هللا علي  وسلمرسول  

ن اول اإلجماح، واإلجمرراح   يكررون إ ب باسررتناف إلررو فليررل مررا الكتررا  نو 

رن ة لببتداح  رنبة، فيال بذلب قول ما يهجم علو السُّ ائعررة السُّ بهذق الكلمررة ال ب

لها علو  ي  وج  حق.  العليمة التي اأّولها ما اأوب

 ق اليدح كلُّها ضب ت:

ب ت مررع ناررحابها فرري  بقي نن نعلم ننب اليِد ح  كلبهررا ضررب ت، والهررب

ج  لهررا الميترردعون نو الجررا لون بشررتبو ننررواح  وو ار، وألرر ُّ اليرردح مررا يرر    النررب

لون  لها ا حافيث النبيويبة وا يات الق  نيبة اررأويبً ينررأ  بهررم التب ويج، ويتأوب

كلب النبأع عا الحقو والذبوق معاً، و  ي لو ما  ماٍن ن ولئب، ر م ما يهيوو   

هللا سيحان  ما رجال يع فون الحق، والحق يع فهم، وينررأون بمررا يع فررون 

اإلسرربم الابويررل؛  عا الياطل، فينأ  الياطل عنهم، والذع يستق     ااري 

 يع ل  ذا جيوداً.

وقد ر ب بعض ن ل العلم إلو اقسيم اليدح بحسررب ا حكررام الشررب عيبة، 

فجعلوا منها ما  و ح ام، ومنها ما  و مك وق، ومنها ما  و مك وق ك ا ة 

انزي ، وييدو ننبهم قسبمو ا  ذا التبقسيم؛ لتواوت اليدح نوسها، فررإنب اإلثررم فرري 

ون في العقيد  نعلم ما إثم بدعٍة اكون في ا حكام؛  ي  ننب  ررذا اليدعة اك

 التبقسيم عندع   يحس ا؛  م يا:

ل : »كررلُّ محدثررٍة بدعررة، وكررلُّ بدعررٍة الو هللا علي  وسلم: ننب قول  ا وب

ق فرري الحكررم برريا بدعررة وبرريا بدعررة ن خرر  ، فررالنبك   إرا  ضبلة«؛ لم يورر و

 ب با سررتثنا ، ونيررا ا سررتثنا  ن ضيوْأ، نفافت الع موم، والع موم   ي ررخ إ

  ناأ!

: ننب اإلثم ق ْدٌر مشت ك بيا اليدح كلها، وليل يحسا بنا نن نحكررم الثباني

سررول  اررلو هللا عليرر  علو بدعة بأنبها نقلُّ ما  ي  ا، ولم يييوا لنا رلررب ال ب

، فيكون التبو يق  في الحكم نو الواف بيا بدعة وبرريا ن خرر   او يقرراً وسلم

نع  المحررض، وفرري  ررذا ا رر ُّص   يحسررا بمسررلم نن يوعلرر ، قائماً علو ال ب
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 و و بدعة في راا .

ضرربلة، اررورف ارراحيها وميترردعها، نو  -نعُّ بدعررة-إراً؛ فكررلُّ بدعررٍة 

ار،  و بها، نو ما يعلمها ثمب   يحذور منها؛ في النررب الدباعي إليها، نو ما ي ض 

 ت .ثمب   يجد عنها ِحو  ً إ ب نن يتدارك  هللا ب حم

ا نوقعوا ننوسررهم  فهل عسو ن ولئب نن يقلعوا عا بدعهم، ونن يتوبوا عمب

لويويا ببيرر  مررا  فيرر  مررا حرروٍ  وإفررٍب، ونن يتوبرروا إلررو ربوهررم برر ميهم السررب

 اقت فواأ!

ونخا  بدعة ناابأ نمبة اإلسبم  رري اليدعررة الترري نضررلبأ الكثيرر يا 

، فاحتالوا عررا النُّصرروص عا سماحة عقيد  التبوحيد، واجتالتهم عا سوائها

الق   نيبة والنبيويبة التي احدبثأ عا العقيررد  احتيررا ً   يقيلرر  وجررداٌن نليررف، 

و  روق سليم، فهبً عا نن يتقيبل  عقل م،ما، و رري بدعررة خارر   اتهرردبف 

ا  مبة كلها إن  ي بقيأ في  ولتها عا  ررذا ال ارر    قرردبر هللا، وقررد راقررأ 

باها في الماضي ما يكوي  ن ينيوهها إلررو خارر   ررذق اليدعررة، ا  مبة ما وي

ويعيد إليها رألد ا، فتلتقرري علررو ط يررق التبوحيررد الحررق الررذع ضررلبأ عنرر  

ما، فت ْسعد  ي، وا ْسِعد  ي  ا، ورلب ما سنتحدبث عن   رفحاً طويبً ما الزب

 في الميحث ا اي، إن ألا  هللا اعالو.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 230 

  رري السبلروريبرة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 231 

 ملحقان جديدان وفوائد علمية وضوابط منهجية 

 

 ِيَدة؟الَعق َنْفَهم   َكْيفَ 

 

الذع يق ن بالح ل الع بي، ويناق باللسان الع بي، -مارا يوهم الع بي 

{ ]سررور   -ويكتب بالكلمة الع بيّة ون  يوترر  إِنبه ْم مب يوٌأ و  ما قول  اعالو: }إِنبب  م 

 [أ30الزم :  ية 

فعني نقْل: إنب  يوهم منها: ننب هللا سيحان ، كتب الموت علو ا حيا  ما 

 -نفهررلهم، ونكرر مهم علررو هللا ونقرر بهم منزلررةً منرر -عرراً، ومررنهم اليش  جمي

نيا لرريل  حررٍد مررنهم هللا علي  وسلمالو رسول هللا  ، ننب ال لوف في  ذق الرردُّ

 اليتبة.

وفعني نقل: إنب الع بي  الذع واررونا  نورراً،   يمكررا نن يوهررم مررا  ررذق 

ة  ا ية  ي  الذع فهمنا، وإن كان يوهم  يرر ق، فررب نفرع مررا اررلت  بالع بيررب

 والع  أ

وقد رك   القرر  ن المرروت بألورراٍظ ن خرر  ، كلوررظ الهرربك، كمررا فرري قولرر  

ب   ا   لرر  و إِر  تررب و ً{ ]سررور   ن1لسيحان : }ح  سرر  ِدِق ر  ا ب عررْ ث  هللا مررِ ا ي ْيعرر  ت ْم لرر  ق لررْ

{ ]سررور  34 اف :  ية  ا إِ ب الرردبْ    نرر  ا ي ْهلِك  مرر  [، وكما في قولرر  سرريحان : }و 

ة   اكررون إ  هلل وحرردق [، ف24الجاثيررة:  يررة  ة ا بديررب الحيررا  الياقيررة ا  ليررب

 سيحان .

وم { ]سررور   يُّ اْلق يررُّ و  اْلحرر  ونحا إر نق ن قول  سيحان : }هللا    إِل ر   إِ ب  رر 

[   ي ا  بيالنا، بالنوسية هلل سيحان  ضرردب المعنررو المتيررافر 255اليق  :  ية 

: ننب هللا سرريحان  اخررتخب نوسرر  وحرردق ما  ذق ا ية، والمعنررو المتيررافر  ررو

بالحيررا  الدبائمررة، الترري   يعت يهررا و ررٌا، و  نقررٌخ، و   واٌل، مررا الترري 

 اعت ع حيا  الم لوقيا.

ا ب يون ٍة{ ]سور  ا نوال:  يب ع  ْا ح  ي ْحي و م  ا حيا نق ن قول  سيحان : }و  نمب

اإلنسان، ليسأ فائمة خالررد ،  [ فإن  يتيافر إلو الذو ا فوراً، ننب حيا 42 ية 

 

 ن نع: يوسف علي  السبم.1ل
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ا  ب  عرر  ْا   لرر  ب  مرر  دق قول  سرريحان : }لوي ْهلررِ بل  ي را ية، وا نة، ناقصة، ي،كو

 [.42ب يون ٍة{ ]سور  ا نوال:  ية 

{ ]سور  الزمرر :  يوت ون  إِنبه ْم مب يوٌأ و  فكيف نوهم ما قول  سيحان : }إِنبب  م 

وقيا، ولرريل مررا ارروات ال ررالق، [ ننب الموت  و ما اوات الم ل30 ية 

وم { ]سررور  اليقرر  :  يررة  يُّ اْلق يررُّ و  اْلحرر  ر   إِ ب  رر  ونق ن قول  اعررالو: }هللا    إِلرر 

[، ونوهم ننب الحيا  الياقيررة  رري مررا ارروات ال ررالق، وإن كرران اليشرر  255

 يواوون بالحيا ، لكنبها ليسأ كحيا  ال الق سيحان أ

ا ، وواف اليش  بالحيا ، لكنب  ما  حيا  هللا سيحان  واف نوس  بالحي

ْيٌل با لورراظ المشررت كة المعنررو،  اليش  ما حياارر ، كرريب ي  ررالط ا ر رران لرر 

والتي   ا ميز بلا   ا بيا معنييا م افيا للوررٍظ مررا نلواظهررا، إ ب إن ورف 

علي  أليٌ  ي فع الليل ويزيل اإلبهررام، وإن كرران مررا كرران ينيبرري نن يكررون 

بهاٌم، لكا التبش يع اإللهي   ي قِف  بالعقل اإلنساني بألواظ لبة مررا، ليٌل و  إ

 نو بمعانيها، عند  مان معيبا، و  عند نال إنساني واحد.

مرران والمكرران  ولمررا كرران اإلسرربم  ررو خيرر  ا فيرران، و ررو نألررملها للزب

، واإلنسان، كان   بدب ونن يكون للُّبة التي نررزل بهررا ف  ٌت واضررحةٌ ثاايررةٌ 

و ي نأل ل اللُّبررات، ونعب ررا قرردراً ومنزلررةً، ونقوا ررا بال صررائخ الترري 

 ما  ا هللا بها سيحان .

لذا؛ فإنب  ذق اللبررة، كرران لهررا الوهررل مررا هللا علررو المسررلميا فرري كررلو 

الق ون وا قاررار، نن نبقررأ علرريهم سرربمة الوارر   فرري عقيررداهم وألرر يعة 

 ربوهم.

حِزح  كثي  ما المسلميا ع لوا كرربم هللا وق د    ا سرربمة فارر اهم، واررأوب

ا  اأويبً   يستقيم إ ب في عيا الولسوة الماك  ، وا م  نيس  بكثيرر  جرردباً ممررب

يلنُّون، فكيف نميز بيا حيا  هللا سرريحان ، وبرريا حيررا  اليشرر ، نلرريل بمثررل 

ْيٌ { ]سور  الشور :  ية  ِمْثلِِ  أل  [، و ل ي تلررف 11قول  سيحان : }ل ْيل  ك 

 الوهم لكبم هللا، ويدق، واستوائ ، عا الوهم لحياا  سيحان أ

بإجماح كررلو مررا -إنب اختبل الوهم، الذع يجعل لولةً في اللبة الع بيبة 

لها مدلوٌل واحٌد   ي تلف باختبل الذبات التي انسب إليها  -يع ل الع بيبة

ة،  ذق اللولة، نو اصدر منها، في حيا يجعل لِل ْول ٍة نخ    في اللبة الع بيررب
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معنييا م تلويا باختبل الذبات التي انسررب إليهررا نو اصرردر عنهررا، إن فلب 

ا  ا: علو جهٍل لع جمٍة ونحو ررا، وإمررب ا: علو عجٍز في الوهم، وإمب فإنبما يدلُّ إمب

علو اح يٍف مقصوٍف في معاني نلواظها، إلفخاِل المجا اِت عليها المشرروبة  

الولسويبة الدبخيلة علو ا  مبة، وما ف تِض  باٌ  ما الش و علررو بالمعاني وا فكار 

الق  ن الك يم نوسع  ما با  القول بالمجا  في ، و ررو مررا المجررا  برر عٌ ، 

 بل إنب لبة  الع  ِ  كلبها ب يئةٌ  ي ِما  المجا .

عون عا التبحدُّث فرري  وكثي  ما النباع اليوم، بل سواف   م ا علم يتورب

اً   يهع عا جا ل جهبً، و  يزيد عالمرراً علمرراً،  نم  العقيد  إ ب حديثاً عامب

دحوا  عهم  ذا كائنرراً مررنهم لوضرروح اصررورُّ م فرري العقيررد  لمرر  ولو كان ا ورُّ

ابعيا رضرروان  حابة والتررب علي ،  نب   و ا ال، و و سييل السبلف ما الصب

هج نسبفهم، وحررذوا حررذو م، هللا عليهم نجمعيا، فيكونون بذلب قد نهجوا ن

اررلو هللا عليرر  واابيعوا سييلهم، فوا وا با خذ بهديهم، كما نرألررد م النيرري 

األررديا مررا بعرردع،  وسلم بقول : »عليكم بسنبتي وسنبة ال لوررا  المهرردييوا ال ب

وا عليها بالنبواجذ«  .ن1لع هُّ

دول  ا خشيةً منهم علو عقيد  ورثو ا نن ا يرر  عهم  ذا كائٌا إمب  ي  ننب اورُّ

ا  يو  فيهم، وإمررب ق، نو  - عمرروا-وا ب  ة نن اورر ب حواظرراً علررو وحررد  كلمررة ا  مررب

ا خوفاً ما الدب ما  والعامبة، و ذا لعم  الحق   يرردلُّ علررو  ازفاف ف قة، وإمب

ورحٍ احيض، و  حتو علررو علررٍم ألررحيحا والررورح منشرر،ق العلررم، والعلررم 

 ينتهي بالعالم والمتعلوم معاً إلو الورح.

ان اليعض ا خ  ي مسب عا الحديث في ارروات هللا انزيهرراً لرر  كمررا وك

ق ب  نوس !! ا نزب  يزعمون، ينزو ون هللا بأكث  ممب

عوبة والح ج مررا  وما  نا كان التبحدُّث في نم  العقيد  في  بعض الصُّ

 كثيٍ  ممبا اأثب  بهذا ا اوجاق ال اطي  واأثبم من .

وات، فررأقول: إنب اوحيررد والررذع ن ريررد التبحرردث عنرر   رر  و اوحيررد الصررو

وات  و الذع فارت في  رحو الح   الابويلررة ا مررد برريا الحررقو وبرريا  الصب

الياطل، وضلبأ فيها طوائف كثي   ما المسلميا، وفقبأ في ساحتها نعناق 

ا  لول الم،لبوة ما ن ل العلم، إر  ا أ منهم العقررول والقلررو ، وانح فررأ 

 

 ن سيق ا  يج .1ل
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 هلبة عا سوا  الصو اط.بهم ا  وا  الم

: مهأ القرر ون الواضررلة ا ولررو، والقرر  ن والحررديث  مررا فأقول نوب ً 

مصدر التبوحيد بأنواعرر  الثببثررة، كمررا كانررا مصرردر التبشرر يع فرري العيررافات 

وات، ولررم ي عرر ل  بوبيبة، واوحيد الصو و ي  ا؛ اوحيد ا لو يبة، واوحيد ال ُّ

حابة رض سول ننب نحداً ما الصب الو هللا عليرر  وان هللا عليهم كان يسأل ال ب

 عا مسألة ما مسائل التبوحيد نبداً؛ لوضوحِ ، وظهور نم ِق. وسلم

ب ِ   اِت والصررب ل و  و الصررب لرر  افِل وْا ع  فكررانوا يقرر ؤون قولرر  اعررالو: }حرر 

{ ]سررور  اليقرر  :  يررة  انِتِيا  وْا هلل قرر  ق ومرر  ا و و  سررْ ون قولرر  238اْلو  [، ويقرر ؤ 

بب  ا ي ِ يد { ]سور   وف:  يررة اعالو: }إِنب ر  اٌل لوم  [، ويقرر ؤون قولرر  107ب  ف عب

يِيِد{ ]سور  فصلأ:  ية  بُّب  بِل ببٍم لوْلع  ا ر  م  [، ويقرر ؤون قولرر  46اعالو: }و 

{ ]سررور  ا نوررال:  يررة  اِكِ يا  يررْ   اْلمرر  هللا خ  ي ْمكرر    هللا و  ون  و  ي ْمكرر    اعالو: }و 

ِديِهْم [، ويق ؤون قولرر  اعررالو: }و  30 ْأ ن يررْ لررب ةٌ    ْبل ولرر  د  هللا م  وف  يرر  ِأ اْلي هرر  ق الرر 

ا  { ]سررور  المائررد :  يررة  ْيف  ي شرر  ْيس وط ت اِن ي نوِق  ك  اق  م  ا ق ال وْا ب ْل ي د  ل ِعن وْا بِم  و 

ْجه   { ]سور  القصخ: 64 ْيٍ    الٌِب إِ ب و  [، ويق ؤون قول  اعالو: }ك لُّ أل 

سول سرر،ا ً [، و ي  رلب م88 ية  ا ا يات، فلم ي حوظ عنهم ننبهم سألوا ال ب

ِ ق، و  عررا إرافارر  وفعلرر   كررْ واحداً عا وج  هللا و  عررا يديرر ، و  عررا م 

نبررداً، فكررلُّ  ررذق ا ألرريا  كانررأ معلومررة عنررد م   احترراج إلررو اأويررل مررا 

سول   لهم. الو هللا علي  وسلمال ب

قررة بالعيررافات، بل كانأ نسئلتهم كلُّها ادور حول مسررائل ا حكررام المتعلو 

اً مررا  والمعامبت، وا خبق، و ي ما اسررمبو بررالو وح، و ررذا واضررٌض جرردب

حابة  ،ا ت الترري كرران الصررب د فيهررا القرر  ن السررُّ  يات الق  ن وس وِرق التي خلررب

د   ي ا   إِن ا يررْ ْا ن ألررْ سول حتو إنب  نها م عنها بقول : }   ا ْسأ ل وْا ع  يسألونها ال ب

ْم ا س ،ْ   [.101ك ْم{ ]سور  المائد :  ية ل ك 

حابةأ إنب  و  ألب  نب فهمهم  يات العقيررد  لررم اكررا  لِم  كان  ذا ما الصب

عند م معهلة اشكول عقية احول بينهم وبيا اإلحاطة بها، فاليد معنا ا يررد، 

والعيا عيا، والوج  وج ، واإلراف   ي اإلراف ، إلو  ي  رلب ما ا يررات 

وات اإللهيبة، كما يليق  بجبلِ  وعلمتِ  سيحان  .التي األتملأ علو   رك  الصو

البة برريا المسررلميا، ونخررذ ثانياً  : ننب  حينما نشأت الورر ق المنح فررة الهررب
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وا ،  وات اررأويبً بعيررداً عررا الحررقو والصررب لون  يررات الصررو   با هررا يتررأوب

ط برر  نوسرر ، ويعاولونها اعايبً ي وهي إلو اج يد هللا مررا كمالرر  الررذع نحررا

ونّز ها عا النّقخ الذع نلحق  ب  نولئررب البررب ، قامررأ طائوررة مررا علمررا  

در ا ول احقيقرراً لموعرروف هللا فرري  الحقو ي ّفون الناع إلو ما كان علي  الصب

اررلو هللا  ذق ا مة نن  سينجي منها  ذق الاائوررة الترري وارروها رسررول هللا 

 م يررا رسررول هللاأ بقول : »كلُّها في النار إ  واحد «، قالوا: ما  علي  وسلم

 .ن1لقال: »ما ننا علي  وناحابي«

 ذق الاائوة بعلمائها ونئمتها ا جرربّ  قالررأ بلسرران واحررد مررا ناررق برر  

اإلمام نحمد رضي هللا عنرر : »  يواررف هللا إ ب بمررا واررف برر  نوسرر ، نو 

«، اررلو هللا عليرر  وسررلمواررو  برر  رسررول   ،   ي تجرراو  القرر  ن  والحررديث 

نيأ ب  الاوائف الهالّة.فأحيأ بذلب اوكي اً مهافاً للتوك  ي  الذع م 

 ومذ ب  ذق الاائوة يتل بخ في ثبثة ناول:

 ا ال ا ول:

إثيات ما نثيت  لنوس  وانزيه  عما نّزق عن  نوس ، سواٌ  نكرران بصرر يض 

،   يزيد عليرر  و  يررنقخ الو هللا علي  وسلمالكتا  نم بصحيض سنبة نيي  

 ، وفي الررنّقخ ااهامرراً من ،  نب في الزياف  علي  كذباً علو هللا وعلو رسول

بمة  هلل ول سول ، وكب ا م يا كو  بواح عياراً باهلل، وما  نررا كانررأ السررب

كلُّ السبمة في إثيات  ذا ا ال علو نحو ما نقّ ا   ذق الاائوررة العليمررة 

مررا علمررا   ررذق ا مررة، وهللا ورسررول  نعلررم بحررق هللا فرري راارر  واررواا  

 [.11 ن ْعل م  ن ِم هللا{ ]سور  اليق  :  ية ونسمائ ، قال اعالو: }ن ن ْنت مْ 

 ا ال الثاني:

انزي  هللا سيحان  عا مشابهت  بصواا  ارروات خلقرر ، فهررو إن واررف 

نوس  بالّسمع واليص  واإلراف  والحيا  والقدر  والعلم و ي  رلب، فب يعني 

ننرر  بصررواا   ررذق يشرري  ارروات م لوقيرر ، فصرروات اإلنسرران اليررق بهررعو  

وات ال الق اليررق بكمالرر  وعلمترر ، فيررذ ا  اإلنسرران وموارر  ونقص ، وا

ا اوات ال ررالق فهرري متعلّقررة بررذات هللا سرريحان ،  اذ ب اواا  واموت، نمب
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ْيٌ { ]سور  الشور :  يررة  ِمْثلِِ  أل  [، وقررال سرريحان : 11قال اعالو: }ل ْيل  ك 

{ ]سور  النحررل:  يررة     اونررو و  [، ورات هللا74}ف ب  ا ْهِ ب وْا هلل ا  ْمث ال 

 ازول.

 ا ال الثالث:

نن يقاع اإلنسان الامع عا إفراك حقيقة اوات هللا سيحان ، فكمررا نن 

راارر  العليمررة مجهولررة للنرراع و  ا عرر ل علررو حقيقتهررا، فكررذلب اررواا  

سيحان ، البئقة بذاا ، مجهولةٌ للناع   ا ع ل علو حقيقتها، و ذا ا اررل 

بل الذع يوفّ  علو اإلنسان كثي اً م ا الجهد العقلي، ويحول بين  وبيا الهب

ْيا   ا برر  م  مرر  وقع في  كثيٌ  ما المعاولة والمشيوهة في  ٍن معاً، قال اعالو: }ي ْعلرر 

ْلو ه ْم و    ي ِحيا ون  بِِ  ِعْلماً{ ]سور  ط :  ية  ا خ  م   [.110ن ْيِديِهْم و 

 علمرر  بذاارر  وإرا كان هللا سيحان  قد حجب نوسرر  عررا خلقرر ، واخررتخّ 

بنوسرر ؛ لحكمررٍة يعلمهررا وي يررد ا فرري الرردنيا، فررإنب  ررذق الحكمررة اقتهررأ نن 

يع ل الم،منون ربهم بذاا  يوم القيامة حيث يشا دون  عياناً، فتبرر ق كررّل 

لذ  ناابو ا في بح  لذ  مشا د  الحّق سيحان ، يشا دون  كما ي شا د اليدر  

 .الو هللا علي  وسلمي سنبة نيي  ليلة امام ، مصداق  رلب في كتا  هللا وف

ا  بوهرر  و ر  ئٍِذ نباِض   ٌ ق إِلرر  وقٌ ي ْوم  ج  نما ما جا  في الكتا  فقول  اعالو: }و 

[،  ررذق وجرروق المرر،منيا مشرر قة مسرر ور  23ن اِظ   ٌ{ ]سور  القيامة:  يررة 

رنبة فقولرر   اررلو هللا عليرر  انل  إلو ربوها في ف ح وس ور، نما ما فرري السررُّ

 .ن1ل: »إنّكم ست ون ربكم عياناً«وسلم

 ررل نرر    ا نبي سعيد ونبي   ي   نّن ن ناساً قررالوا: يررا رسررول اللررهوع

ون فرري رؤيررة الشررمل والقمرر  لرريل  ربّنا يوم القيامررةأ فقررال: » ررل اهررارُّ

 .ن2لفونهما حجا أ« قالوا:  ، قال: »إنبكم ا ون ربكم كذلب«

سول  ف لنا ال ب في  ررذا الحررديث اررواِت هللا  الو هللا علي  وسلمولم ي حدو

تي يكون عليها الّ   سيحان  حيا ي اق الم،منون يوم سيحان ، و  الحال  ال

ق لهررم، وإنب هللا سرريحان  ينكشررف لعيررافق  القيامة، ولكنّ  قال إن ال ؤية اتحقررّ
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الم،منيا في ون  بأبصار م كلهور الشررمل والقمرر  ورؤيتهمررا با بصررار 

المجّ ف ، والمقصوف  نا اشرريي  ال ؤيررة، نع: مررا حيررث وضرروحها، ولرريل 

نيا  -و ررو هللا سرريحان -ي فرري ا خرر   اشرريي  الم ئرر  و ررو -بررالم ئي فرري الرردُّ

لف، مررا نّن -الشمل والقم  ، وبهذا ينتوي ما نلصق  بعض المت ّ اة بالسررب

ز والمكرران! ومررا علمرروا ننهررم بهررذا  رؤية هللا علو  ذا النحررو، اسررتلزم الحيررّ

اررلو هللا عليرر  مررا نخيررار النيرري  -بررل نخيرراراً -الب م نووا خي اً اررحيحاً 

 ي  ربُّ  سيحان .، نوحو ب  إلوسلم

وإرا كان  ذا ما علي  ا م  بالنسية هلل سرريحان  فرري ا خرر  ، فررأولو نن 

نيا، فاهلل سيحان  واف نوس  با ستوا  علررو العرر   فرري  يكون رلب في الدُّ

ت و  { ]سررور   ْ ِ  اسررْ ل و اْلعرر  را  ع  ْحم  سيعة مواضع في الق  ن كقول : }ال ب

ارروةٌ مررا اررواا  سرريحان ، لكررا هللا [، فا ستوا  علررو العرر   5ط :  ية 

سيحان  استأث  نوسرر  بعلررم حقيقررة اسررتوائ   ررذا، وإن كرران معنررو ا سررتوا  

مع وفاً في اللبة، فمعنو استو  في اللبة: عب واراوع علي ، يقال: استوت 

السوينة علو الما ، نع: علررأ واراوعررأ، لكررا  ررذا المعنررو   نسررتايع نن 

لشرري  الم لرروق، فررنحا وإن ع فنررا معنررو نالقرر  علررو هللا إطبقرر  علررو ا

ْ ِ  اْست و  { ]سور  ط :  ية  ل و اْلع  [، لكننررا 5استو  في قول  سيحان : }ع 

 عاجزون علو نن ندرك كيوية استوا  هللا سيحان  علو الع  .

كيررف نوهررم  ررذق ا يررة علررو وجرر   -رحمرر  هللا-وقد علّمنا اإلمام مالررب 

وا  الذع   يوقعنررا فرري المحلرر  ور، الررذع مررا نجلرر  عاّلررأ الجهميررة الصب

اوات هللا سيحان ، ورلب فيما حكاق لنا ابا و ب عن ، قال: كنأ عند مالب 

ت و  {، كيررف  ْ ِ  اسررْ و اْلعرر  لرر  را  ع  ْحمرر  فدخل رجل فقال: يا نبررا عيرردهللا }ال ب

حصا   ثررّم رفررع رنسرر ،  -الع ق الكثيرر -استو أ فأط ق مالب، ونخذا  ال ُّ

حما علرر  و العرر   اسررتو  كمررا واررف نوسرر ، و  يقررال: كيررف، فقال: ال ب

 وكيف عن  م فوح، وننأ ااحب بدعة نخ جوق.

وفي رواية نخ   ننب  قال: ا ستوا  من   يرر  مجهررول، والكيررف  يرر  

ي نخررال نن اكررون  معقول، واإليمان ب  واجب، والسرر،ال عنرر  بدعررة، وإنررو

رنبة  قاطية. ضا ً، ون م  ب  فأ خ ج، و ذا  و قول ن ل السُّ

فالمالو  إراً في  ذق ا ية نن نسررلّم بهررا اسررليماً، ونن نعلررم نن المعنررو 

الذع يليق بالم لوق، وننّنا إن نفركنا بعلمنا كيوية السما  السررابعة، وننب هللا 
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ة اسررتوائ   سيحان  فوق ع أل  بذاا ، فإننا يقيناً لررا نسررتايع نن نرردرك كيويررب

 رنبة:سيحان ، وقد فلب لهذا الق  ن والسُّ 

الِض  نما الق  ن ل  الصررب مرر  اْلع  ب  و  م  الابيررو لررِ د  اْلك  ع  ِ  ي صررْ : فقول  اعررالو: }إِل يررْ

ْوقِِهْم 10ي ْ ف ع   { ]سور  فاط :  ية  ا فرر  ْم مررو ببهرر  اف ون  ر  [، وقول  نيهرراً: }ي  رر 

{ ]سور  النحل:  ية  ون  ا ي ْ،م    ل ون  م  ي ْوع  ا [، وقولرر  نيهرراً: }ن ن ِمنررت  50و  ْم مررب

ا ِ ي  ا م ور{ ]سور  الملب:  ية  اِ  ن ن ي ْ ِسف  بِك م  ا  ْرض  ف إِر  [، 16فِي السبم 

ي  لوي نبك ْم فررِ و »في«  نا في  ذق ا ية بمعنو علو، مثل قول  اعررالو: }و   ارر 

وحِ النبْ ِل{ ]سور  ط :  ية 
ذ   [.71ج 

رنبة لمي،ونما السُّ نن  كانأ ل  جاريررة ا عررو  : فعا معاوية با الحكم السُّ

اررلو هللا  نيمات، وننب رئياً ر ب بشررا  منهررا، فلامهررا، فنرردم، فررأاو النيرري 

وقال ل : ن  ن عتقهاأ فقال: »افع ها إلّي«، فقال لها: »نيا هللاأ«،  علي  وسلم

قالررأ: هللا فرري السررما ، قررال: »فمررا ننرراأ«، قالررأ: ننررأ رسررول هللا، قررال: 

: »ارحمرروا مررا نيهاً  الو هللا علي  وسلم، وقول  ن1ل»اعتقها فإنّها م،منة«

 .ن2لفي ا رض ي حمكم ما في السما «

وبمثررل  ررذق ا يررات وا حافيررث الصررحيحة اررزول ضرربلة نخرر   مررا 

ضب ت ن ل ا  وا ، و ي نن هللا سيحان  في كلو مكان، وقد ي كنون فرري 

ٍة  و   ث ب ثرر  ا نبجررْ ون  مررِ ا ي كرر   ذق الهبلبة إلو بعض ا يات، كقول  اعالو: }م 

ه ْم...{ ]سررور  المجافلررة:  يررة إِ ب     اِفسرر  و  س  ٍة إِ ب  رر  ْمسرر  ه ْم و    خ  ابِع  [، 7و  ر 

نت ْم{ ]سور  الحديد:  ية  ا ك  ْم ن ْيا  م  ك  ع  [، فررإرا سررألأ 4وقول  اعالو: }و   و  م 

سول بأنها  نحد م وقلأ ل : نيا هللاأ لم يقْل ما قالت  الجارية التي واوها ال ب

 ، بل يقول لب علو الوور: هللا في كلو مكان!!م،منة، ونجابأ ب 

نعم؛ إنب هللا في كل مكان كما قال عا نوس ، ونثيأ رلب في كتاب ؛ لكنب  

ة علررم، ورلررب  نب النصرروص مررا الكتررا   ة رات، بررل معيررّ لرريل معنررا معيررّ

ق وفوقيترر  علررو ع ألرر ، وانزيهرر   وو لرر  رنبة التي سقنا ا قيل  ارردلُّ علررو ع  والسُّ

عا مشابهة خلق  باستوائ ، فيذلب يتييّا لنررا ننب معنررو قولرر  اعررالو:  سيحان 
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نت ْم{ ]سور  الحديد:  ية  ا ك  ْم ن ْيا  م  ك  ع  ون  4}و   و  م  ا ي كرر  [، ومعنو قول : }مرر 

ه ْم...{ ]سررور   اِفسرر  و  س  ٍة إِ ب  رر  ْمسرر  ْم و    خ  هرر  ابِع  و  ر  ٍة إِ ب  رر  و   ث ب ثرر  ا نبجررْ مررِ

[،  و ننب هللا سرريحان  معهررم بعلمرر ، فهررو عررالٌم محرريطٌ بكررلو 7ية المجافلة:  

و{  ن ْخورر  م  السررو ب و  ، كما قال سرريحان : }ي ْعلرر  ألي  خوِي  نو ظ ه  ، فّق نو عل م 

ي ْعل م  7]سور  ط :  ية  ه ا إِ ب   و  و  ْيِب    ي ْعل م  و ااِض  اْلب  ق  م  ِعند  [، وكما قال: }و 

ا فِي اْلي  و  اِت م  ي ظ ل مرر  ٍة فررِ يررب ا و    ح  هرر  ٍة إِ ب ي ْعل م  قرر  ر  ا و  ق ط  مررِ ا ا سررْ مرر  اْلي ْحِ  و  و 

يِيٍا{ ]سور  ا نعام:  ية  ْطٍب و    ي ابٍِل إِ ب فِي ِكت اٍ  مُّ [، 59ا  ْرِض و    ر 

 إلو  ي  ما ا يات الدبالة علو إحاطة علم هللا سيحان  بكلو ألي .

لة نخ   ن يد  نن نزيررد بهررا بعررض مررا قررّدمناق وضرروحاً ثالثاً: بقيأ مسأ

 وبياناً، يله  لنا وج  الحّق فيها بالمقارنة:

فصوة ال حمة نو الّ نفررة مشررت كة برريا هللا وبرريا خلقرر  فرري قررْدر منهررا، 

ك ْم الو هللا علي  وسلميقول هللا في حقو نيي   ْا ن نو سررِ س وٌل مررو ك ْم ر  ا   : }ل ق ْد ج 

تُّْم  نررِ ا ع  ِ  مرر  ل يررْ ِزيررٌز ع  يٌم{ ]سررور  ع  حررِ ْ،ِمنِيا  ر   وٌل رب اْلم  ْيك ْم بررِ لرر  ِ يٌخ ع  حرر 

[، واف هللا نييّ  بواويا واف بهما نوسرر ، ولكررا بررْيا  128التوبة:  ية 

بال نفة والّ حمة، وبيا واف هللا نوسرر   علي  وسلم الو هللاواِف النيي 

ْ ق كمررا  ررو الوررْ ق  برريا رات الّ سررول  اررلو هللا بال نفة وال حمة، ما الورر 

سررول وبرريا هللا سرريحان ، ف عليرر  وسررلم  اررلو هللا عليرر  وسررلمقررد مررات ال ب

فيق ا علو، وإن كان  ثررار رحمترر  عليرر   ف حمت  ورنفت  ر يتا مع  إلو ال ب

السبم باقيةً ما بعدق إلو نن ازول الدنيا، نمررا هللا سرريحان  ف حمترر  ورنفترر  

 ن ليتان نبديّتان   اونيان و  ازو ن.

قصدنا  وما  نا   يجو  نن نسمي بعيدال ؤول مثبً نو بعيدال حيم إرا

كما يصنع بعررض  الجهلررة  الو هللا علي  وسلمإضافة عيوفيت  إلو الّ سول 

مررا المسررلميا إر يسررّمون نبنررا  م بعيررد ال سررول، نو بعيررد النبيرري، رلررب نن 

 العيوفية   اكون إ  هلل وحدق سيحان .

علررو التسررمية بعيرردهللا  اررلو هللا عليرر  وسررلملررذا؛ حررّث رسررول هللا 

 وعيدال حما ونحو ا.

مسررتٍو علررو ع ألرر ، وننررّ  فرروق وقررد رك نررا مررا قيررل ننب هللا سرريحان  

لررو بذاارر ، وننب اسررتوا ق وإن كرران معنرراق فرري اللبررة ا راورراح  السماوات الع 
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{ ]سررور   وِفعو و اْلجرر  لرر  ْت ع  ت و  اسررْ وا عتب ، كما في نحررو قولرر  اعررالو: }و 

 [،  ي  ننب  اراواٌح واعتبٌ  مقيّد بأم يا:44 وف:  ية 

ما خلق ، وننب  بائٌا ما ع أل ،  : نن هللا ليل في حاجة إلو ألي ا ول

{ ]سور  يونل:  ية  نِيُّ ان      و  اْلب  ْيح   [.86قال اعالو: }س 

: ننب اسررتوا ق   يماثررل اسررتوا  خلقرر  و  ي شررابه ، قررال اعررالو: الثرراني

ْيٌ { ]سور  الشور :  ية  ِمْثلِِ  أل   [.11}ل ْيل  ك 

 هللا مررع خلقرر  بعلمرر ، وقد يسأل اليعض س،ا ً فيقول: إرا ثيررأ لرردينا ننب 

وننب   فوق ع أل  بذاا ، ولكا مارا اقول في  ي  رلب ما الصرروات الترري   

ا{  ْفق  ما ن يد، فاهلل سيحان  يقول: }ا ْجِ ع بِأ ْعي نِنرر  يمكا بحال ما نن اكون و 

ي{ ]سررور   الاررور: 14]سور  القم :  ية  ْينررِ و ع  لرر  لِت ْصن ع  ع  [، ويقول: }و 

بوب  ف إِنبب  بِأ ْعي نِن ا{ ]سور  ط :   ية [، ويقول38 ية  ْكِم ر  اْايِْ  لِح   [.39: }و 

أ عليرر  فنقول نو ً  : إنب  ذق ا يات كلها فلّأ ف لة ا يحة علو ما فلررب

 جميع  يات الصوات، و ي نن هلل عيناً.

: ما قلنا في ا ستوا  واليررد، نقررول فرري العرريا: قررد نثيررأ هللا ونقول ثانياً 

ستواً  ويداً ليل بينهما وبيا استوا  اليش  ونيديهم ألي    و  مماثلررةٌ، لنوس  ا

 وكذلب العيا، فليسأ  ي العيا الجارحة كعيون ال لق.

: بأن ما الجهل الوافح بقواعررد اللبررة الع بيررة وناررولها نن ونقول ثالثاً 

نقول بأّن الولب اج ع في عيا هللا بذااها، فما يقول؛ فقد ن  ق في الجهل، 

او  حدوف اللبة، فإنب  ذق ا يررات الررثبث الترري ركرر ت فيهررا العرريا ارردلُّ وج

علو أليٍ  واحٍد، اقتهو الدب لررة عليرر  نسرراليب اللبررة، وانزيرر  هللا سرريحان  

 عا الحلول وا احاف وا حتياج لشي  ما خلق .

فررالمعنو المرر اف فرري  ررذق ا يررات الررثبث  ررو: نن  الو لررب اسرري  فرروق  

ا ورعايت  وكب ا  وحولرر ، وننب موسررو عليرر  السرربم ينشررأ  الما بأم  ربوه

د مهمررا ناررابب مررا ا ر  مررا  ب يررا محمررب ب عاية هللا وحول  ومحيّت ، وننررب

وة  قومب فإنبب محووظٌ مكلوٌ  بحمايتي ورعايتي لب، مع إثيرراِت ناررِل الصررو

 هلل سيحان .

: ع ِ ل  فرري اللبررة؛ فررإرا نرفت  نن ارردلو  ب ومثل  ذا كما قلأ  ل  علررو حيررو
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إنساناً ورعايت  نم ق اقول ل : إنبب في العيا، فهل  و في العيِا فعبًأ نظررّا 

نن كّل ما يشم رائحة الع بية يع ل ننب المقصوف بذلب  و إظهار مررا لهررذا 

جل عندك ما حبٍّ ورعايٍة، فهو ما با  الكناية.  ال ب

لثببث، معنو حررديٍث وي شي   ذا المعنو الذع نرافق هللا ما  ذق ا يات ا

مشهور يج ع علو نلِسنة الناع، و و حديث الو ية الذع ي ويرر  ال سررول 

عا ربو : »ما عاف  لي ولياً فقد  رنت   بررالح  ، ومررا  الو هللا علي  وسلم

اق ب  إليب عيدع بشيٍ  نحبب إلرريب ممررا افت ضررت  عليرر ، ومررا يررزال عيرردع 

ع  الررذع يسررمع برر ، يتقّ   إلّي بالنّوافل حتو ن حيرر ، فررإرا نحييترر  كنررأ سررم

وبص ق الذع ييص  ب ، ورجل  التي يمشي بها، وإن سألني نعايت ، ولررئا 

لون العرريا واليررد وا سررتوا  ن1لاستعارني  عيذن « ، ولررو سررألنا الررذيا يتررأوب

وات التي نثيتها ربُّنا سيحان  لنوس  عا معنو قول  في  ررذا  و ي  ا ما الصٍّ

ص ق الذع ييصرر  برر ، ويرردق الترري الحديث: »كنأ سمع  الذع يسمع ب ، وب

مع واليصرر  واليررد مررا  يياه بها، ورجل  التي يمشي بها«، لقالوا فرري السررب

جل فررإنبهم سرري،ولونها، لمررارا  ررذا التأويررلأ لرريل إ    ي  اأويل لها، نما ال و

انزيهاً لل الق سيحان ، فما نيا جا وا بهذا التو يق الررذع   فليررل عليرر  إ ّ 

 ني  محٌضأنم  عاطويُّ وجدا

والتوسي   الحقُّ لهذا الحديث  و كالتأويررل للعرريا الترري جررا ت فرري  ررذق 

ا يات الثبث، فالعيد إرا نطاح ربب  ونخلخ ل  العياف  كان موفّقاً في كلو ما 

يوعل ويقول، فهو إن سمع كان موفّقرراً فيمررا يسررمع، وإن نبصرر  كرران موفقرراً 

ك ب جررل إلررو ألرريٍ  كرران موفقرراً فيما ي يص ، وإن ناابأ يدق أليئاً نو احرر ّ 

فيما يوعل ، و  ي عقل في حقو هللا نن يكررون  ررو بصرر  العيررد وسررمع ، ويرردق 

ورجل ، وإ ب انتهينا إلو ضبلٍة كيي ٍ  في العقيد  و  بدب و ي عقيد  ا احاف 

 نو الحلول.

و مررا انزيرر  هللا بمثل  ررذا الوهررم للقرر  ن الررذع يقتهرري  نمرر ان اثنرران، 

ب ّما   يليررق برر ، وقواعررد اللبررة الع بيررة وناررولهاسيحان  ع ، يمكننررا اجنررّ

الوقوح في اإلفب والّهبل الذع وقعأ فيرر  الوررِ ق  الهررالة  الترري قررال فيهررا 

: »افت قررأ اليهرروف علررو إحررد  وسرريعيا اررلو هللا عليرر  وسررلمرسررول هللا 
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ف قة، وافت قأ النبصار  علو ثنترريا وسرريعيا ف قررة، واوترر ق نمترري علررو 

 .ن1لها في النار، إ ب واحد «ثبث وسيعيا ف قة، كلُّ 

 الو هللا علي  وسلمبقي نم  مهم  جداً يجب نن نيين ، و و ننب ال سول 

ستقع فيها ا  مبة مررا  -بوحي ما ربو -علِم  ننب نموراً كثي   ما نمور العقيد  

 بعدق فييّنها بياناً ألافياً لم يدح مجا ً فيها لم اا .

، الو هللا علي  وسررلمييّن  ولو كان في  ذق ا يات ما ي  يب  في فهمها ل

، إر   يجررو  اررأخي  الييرران عررا اررلو هللا عليرر  وسررلم ن  واجٌب في حقو  

سررالة الترري نمرر ق هللا سرريحان  بإبب هررا  وقأ الحاجة، وإ ب لم يكا قد بلّ  ال و

أ   ا ب لببررْ ْل ف مرر  ْم ا ْوعرر  إِن لررب ب  و  بررو نِزل  إِل ْيب  ِما رب
ا ن  س ول  ب لوْ  م  بقول : }ي رأ يُّه ا ال ب

ال ت   {  [.67]سور  المائد :  ية  ِرس 

ة،  ع فيهررا الرريعض  بجهررٍل وسررو  طويررّ و ناك مسألةٌ نخ   مهمررة يتناررّ

وات التوقيويررة  و ي قولهم: كيف اصوون هللا بالعصمة و ي ليسأ ما الصررو

 التي ادندنون حولها وا لزمون الناع بقولهاأ

 فأقول وباهلل التوفيق، وعلي  التُّكبن، وإلي  القصد والتّوج  :

م؛  ي ليسأ اوة ما اوات ال الق، لكنّهررا معنررًو لصرروات عديررد  نع

ما اواا  سيحان ، فاهلل سّمو نوس  الحكرريم، والمجيررد، والعلرريم، والحورريظ، 

والقدي ، والمحيط، و ي  رلب ما ا سما  الحسنو التي ارردلُّ كلهررا بررل كررلُّ 

ويحرريط واحد  منها بمو فق علو ننب  سيحان  يكأل  ال لق وي عا م ويحولهم 

 بهم علماً.

و  يقع ألرريٌ  فرري ا كرروان الترري خلقهررا إ  بإرافارر  وعلمرر  ومشرريئت ، 

فحيا نقول: العصمة هلل وحدق، إنما نذك   معنًو لصوة نو اوات، اماماً كما 

يقال: الكمال هلل وحدق إنما نذك   معنوب لصوة وارروات، ولرريل مررا نسررمائ  

ا نسررمائ  سرريحان  المعصرروم نو سيحان  الكامل، و  يصضُّ نن نقررول: إنب مرر 

 الكامل، فهي اوة معنو.

ِم، ونقول: هللا قررديٌم، وقررديٌم ليسررأ  ونحا نق ن فيما نق ن واف هللا بالقِد 

ما نسررما  هللا، وإنمررا  رري معنررًو  سررم مررا نسررمائ  و ررو ا ّول، ف لِتق يررِب 
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وة نو ل نسما  هللا واررواا  اررأوُّ ً ي يقرري علررو الصررو ا سررم  المعنو للذ ا ا ،وب

التبوقيوي ما  ي  إخبل بهما، ويللُّ المعنو فا ً عليهما ما  ي  نن نسمي 

هللا نو نصو  ب ، و   هاضة في رلب اليتة، وإ  كيف نقول كما قالوا مررا 

   ن1لقيل: هللا قديم، والكمال هلل وحدقأ

 نع: اعايررل-ونخي اً: فإنب  لم ييق  مكاٌن قررطُّ لقررول قررائلهم: إنب التعايررل 

وات عررا معانيهررا يقابلرر  التجسرريم نو التشرريي ، و ررو ارر ك  يررات  - يات الصو

الصوات علو ظا   ا، وي وهم منها المألول في حيا  الم لوقيا؛ في وهم مررا 

اليد الجارحة  التي خلق هللا فينررا، وي وهررم مررا ا سررتوا  معنرراق المحتمررل  فرري 

 علواً كيي اً. جلوع نحدنا علو ك سيو  نو س ي ق، اعالو هللا عا رلب

ولعلب  ذا القائل نراف  ا ختيا  ورا  قول   ذا!! إر لم يقاع نّع الوجهيا 

نراف، وإن كان ييرردو للمتأمررل فرري ننررب  ارر يٌض، وننرر  نقرر   مررا يكررون إلررو 

مذ ب ا عتزال، الذع نراف ناحاب  نن يه بوا ما أل و التأويل فوقعوا فرري 

القول بالتجسيم والتشيي  بالسررلف و ررم إثم التعايل، وننّ  نراف بقول  إلصاق 

من  ب ا ، كما بيّنا في ثنيّات كبمنا فررالتقو اإلثيررات والوقررول مررع ارر يض 

 النّخ ما  ي  اعايل و  اشيي  و  اأويل، و و الحّق الذع   ِمْ ية  في .

 

ن قال ألي  اإلسبم ابا ايمية: نن  رذق العصرمة والكمرال والقردم  ري نسرما  معراٍن، 1ل

 ونسما  المعاني يتص ل فيها التص ل الذع اأرن بر  اللبرة، و  يصرافم نارول

 الش ح.
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 كونه في وقوانينه ّللاَ  سنن

 

  اتحررّول، موثوقررةً إنب هلل سيحان  س نناً وقرروانيا فرري كونرر ،   اتيررّدل و

ع ا ررا بالحكمررة اإللهيررة، اجرر ع إلررو مسررتق  لهررا، كمررا اجرر ع الشررموع 

والكواكررب، منررذ نن كانررأ، وإلررو نن يقهرري هللا سرريحان  فرري  ررذا الكررون 

ِويبً{  نبتِن ا ا حررْ د  لِسرر  بقهررائ ، الررّذا ب برر  إلررو الونررا ، قررال اعررالو: }و    ا جررِ

 [.77]سور  اإلس ا :  ية 

اع نن احرروُّ ً وقررع لسررنّة مررا مررا سررنا هللا، نو لقررانون مررا فإْن برردا للنرر 

ا فرري الحقيقررة الترري ا وررو عررا  قوانين  فيهم، فهو فيما ييدو لهم بلا  ق، نمررّ

 الناع، فهو يج ع وْفق  قدر هللا وحكمت .

فإمهال هللا لللالم، ومرردُّ الحيررل لرر  فرري ظلمرر ،   يعنرري ننب هللا سرريحان  

بررل  ررو مررا ا سررتدراج الررذع نخيرر  هللا عنرر ،  ي فع عن  العذا  والعقوبة،

: »إنب اررلو هللا عليرر  وسررلمحيا قررال  الو هللا علي  وسلمونخي  عن  نييُّ  

ه ْم  ت ْدِرج  ن سررْ هللا لي ملي لللالم، حتو إرا نخذق لم يولت ، ثم ق ن قول  اعررالو: }س 

{ ]سور  ا ع ال:  ية  ْيث     ي ْعل م ون  ْا ح   .ن1ل[«182مو

يحزن  ما فات مررا خيرر  كرران والعارل بسنا هللا وقوانين  في خلق ،   

يجب نن يكون ل ، و  يو ح  ما ينتل  نن يكون ل  مررا خيرر  يصرريي  فيمررا 

ي قيل ما يوم ، علو نحو ما كان ي جوق، فهو   يتعجل نم اً ي جررو خيرر ق، 

اٌ { ]سررور  ال عررد:  ٍل ِكترر  و  يستياو   نم اً ي شو ألّ ق، إر إنب }لِك لو ن جرر 

 [.38 ية 

نا اإللهية،  وما  ذق القوانيا الررذع ركرر ق هللا فرري  قررانون المدافعررةوالسُّ

اع  ا ولموضعيا اثنيا ما كتاب ،  ع  هللا النررب فررْ ْو   ف  لرر  : ما سور  اليق  : }و 

{ ]سررور   ال ِميا  ل و اْلع  ل رِكاب هللا ر و ف ْهٍل ع  د ِت ا  ْرض  و  ه ْم بِي ْعٍض ل و س  ب ْعه 

ه ْم :  ما سوالثاني[، 251اليق  :  ية  ْفع  هللا النباع  ب ْعه  ل ْو   ف  ور  الحج: }و 

ثِيرر اً  ا اسررم  هللا ك  ْذك    فِيهرر  اِجد  يرر  م سرر  اٌت و  ل و  ا  بِي ٌع و  اِمع  و  و  ْأ ا  م  بِي ْعٍض لبه دو

ِزيٌز { ]سور  الحج:  ية  ق  إِنب هللا ل ق ِوع  ع  ا ي نص    نب هللا م  ل ي نص     [.40و 
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، فإنمررا قانون المدافعةإلو ننب الوساف إن كان بتعاُّل  وقد نألارت ا يتان

نع اليش  نو ً، ثمب  و واقررٌع فرري ا رض،  نهررا مسررتق ُّ اإلنسرران   و ما ا 

ومثو  معاأل ، وإن كانأ  ثار الوساف اتجاو  حرردوف اليابسررة مررا ا رض، 

هللا فذلب إنبما  و ما انع اليش  نيهاً،  نهم  م المكلبوون الم اطيون مررا 

بأحكامرر  وألرر ائع ، فررإن عاّلو ررا بررالهج  والنوسرريان، كانررأ لهررم مررا هللا 

عقوبررة، بانتقرراص ال يرر ات، والي كررات ور ررا  ا مررا والعافيررة، وألرريوح 

ِدع  ي ْأ ن يررْ ا ك سرر  اْلي ْحِ  بِمرر  اف  فِي اْلي  و و  اللُّلم والياطل، قال اعالو: }ظ ه    اْلو س 

 [.41النباِع...{ ]سور  ال وم:  ية 

، ونعرر ل حقيقترر ، وكيررف يعمررل فرري قانون المدافعررةوحتو يستييا لنا 

 الحيا  والكون، فإنب  يحس ا بنا نن نع ض  في مسائل:

:  ررو قررانوٌن يقتهرري وجرروف قرروايا مترردافعتيا، واحررد  بإيمانهررا ا ولو

وحقوها، وا خ   بجحوف ا وباطلها، وهللا خالق   ذا القانون وواضررع   فرري 

ون، إنما وضع  ليلْه   ب  حّق اإليمان  ن  يحيُّ ، وي ْذ ب  باطل  الحيا  والك

الجحوف  نررب  يك  رر ، فهررو سرريحان  يحرربُّ اإليمرران ون ررل اإليمرران، ويكرر ق 

ل يررة   الجحوف ون ل الجحوف، و و إر يحب اإليمان ون ل ، يحبُّ نن اكررون الب 

كون الهزيمة والتّمكيا في ا رض لهم، وإر يك ق الجحوف ون ل ، يحب نن ا

وال ذ ن والّهعف فرري ا رض لهررم؛ ولرريل وجرروف  القرروايا المترردافعتيا، 

يعني ننب كلب قو  منهما يتكافأ نف اف ا في إيمانهم، نو في جحوف م، فلإليمان 

لم هللا سرريحان  ننب  م ااي  المتواواة، وللجحوف م ااي  المتواواة كذلب، وإرا ع 

بأف اف الم،منيا إلىما يقار  نفنو فرجررات  اواوت  م ااب اإليمان،   ينزل  

الجحوف، جعل  النبص  حليوهم، نما إرا نررزل بهررم حتررو جرراو  ا فنررو منهررا، 

ة فيهررا، والِحنكررة  فلهور إحد  القّوايا يكون م  وناً بلهررور القررو  المافيررّ

اإلفارية، والتووق الذو ني والنبوسي، الذع يقدر علررو الواررول إلررو النتررائج 

وْفق  مقدومااها، وفي ا  لب ننب اللُّهور في مثل  ررذق الحالررة يكررون الّسليمة 

للقررو  الجاحررد ، ليكررون ظهور ررا عقوبررةً نو ألرري  عقوبررٍة امررل  بهررا القررو  

ا خ   التي فلّأ بمعصيتها حتو بلبأ نعلو فرجات اإليمان الكامل الذع 

 كانأ ستستحقُّ ب  النص  ما هللا.

نية،   يعني قنوط ها و  قعو ا عا رجا  و ذا الجحوف  ما القو  اإليما

النّص  الذع وعد هللا ب  عيافق المتقيا، فإنب حقاً علو هللا سرريحان  نن يجعررل 
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فرري ا مررة طائوررةً فائمررة  اللهررور، ي عقررد رجررا   المستهررعويا فرري ا رض 

اْ  ي اب ن نرر  ب  هللا   ْ لررِ ترر  جميعرراً، و ررذا مررا معنررو قولرر  ايررارك واعررالو: }ك 

لِ  س  ر   [.21ي...{ ]سور  المجافلة:  ية و 

دفع قانون المدافعة : والثانية بل يرر  ق، فالهررب يقهي نن ي دفع الشي  بهرردو

دفع بالعرردل،  دفع بررال ي ، واللُّلررم يرر  بالهد ، والجهل ي دفع بررالعلم، والشرر ُّ يرر 

رنبة.  واليدعة ا دفع بالسُّ

، وامكيٌا، للحررق ون  لرر  إ  نن يكررون وعلي ؛ فإنب    اكون  ليةٌ، وعلو 

لرروو والتمكرريا، إر إنب  فيهم ما نسيابها ما ي، ل  للقيام بحررقو  ررذق البليررة والع 

ر ا   ذق ا سيا  وفقدانها، فساٌف لألرض، واهديٌم لمعالم العياف  وبيواها، 

 التي نم  هللا ونرن نن ا  فع.

 وفساف ا رض يشمل فيما يشمل، اهديم الييرروت الترري نرن هللا نن ا  فررع

لعيافا ، واهديم  ذق الييوت، يعني باليدا ة أليوح الوسرراف فرري ا رض،  نب 

 ذق الييوت مثو  العياف ، التي بها ابح القلو   داية، وارربح العقررول 

نو  والمناك  ايانةً، لذا فررإنب حقرراً هلل  علماً، وابح  ا بدان انزُّ اً عا الذُّ

ر ررا، بررأنواح الااعررات علررو العيرراف، نن يصررونوا بيرروت العيرراف  بإعما

والمنك ات، لتلررلب بيرروت العيرراف  مصررونة فت صرران بصرريانتها ا رض  ومررا 

د هللا بهررا  عليها، مما خلق هللا لمنررافع العيرراف، فررب اكررون العقوبررة الترري اوعررّ

ال الويا عا طاعت ، الّزا ديا في عيافا ، القائميا علررو معصرريت ، ورلررب 

اف  فررِ  اِع{ قول  سرريحان : }ظ هرر    اْلو سرر  ِدع النررب ي ْأ ن يررْ ا ك سرر  ِ  بِمرر  اْلي حررْ ي اْليرر  و و 

 [.41]سور  ال وم:  ية 

بقررو  اإليمرران وفررق مقتهررو  قررانون المدافعررة: وحرريا   يعمررل الثالثررة

ا نن يكررون رلررب بهيمنررة الحررّق واسررتحوارق علررو  الحكمة اإللهية اليالبة، فإمب

ف اليا ا نن يكرررون بتوررر ُّ طرررل بالاُّبيررران ا رض والحيرررا  والنررراع، وإمرررّ

ٍل يكررون فرري ن ررل الحررقو ننوسررهم،  وا سررتحوار، و  يكررون  ررذا إ  مررا خلرر 

 فيحدث فيهم ضعواً يعجز م عا مدافعة الياطل ون ل .

لذا؛ فإن ما حّق  ذا القانون علينا، نن نعيد النل  في ننوسنا بحثرراً عررا 

لتهررا، ال لل الذع وقع عليها، وانقيررة لهررا مررا الشرروائب وا كرردار الترري فاخ

وإقامتهررا علررو سرروا  الجرراّف ، بتصرروية العقيررد  مررا كررلو مررا يعكرر  ارروو ا 
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الوا ع، وانقية ا حكام الش عية التي استقامأ بها ا نول والعقررول علررو 

ب   لررِ ِق هللا ر  لررْ ِديل  لِ   ل ْيه ا    ا يررْ نم  هللا سيحان ؛ }فِْا     هللا البتِي ف ا    النباع  ع 

يا  اْلق يوم   ب  30{ ]سور  ال وم:  ية الدو عرر  ا   م  ا ارر  مرر  ْ ت  و  مررِ
ا ن  مرر  [، }ف اْست قِْم ك 

ل ون  ب ِصيٌ { ]سور   وف:  ية  ا ا ْعم  ْوْا إِنب   بِم  [، وبذلب ن عيد إلو 112و    ا ْاب 

 ذا القانون اإللهي حقّ  الاييعي، الذع ا تدت ب  الررنبول  ا ولررو، واتابعررأ 

منها، احمل الب الهدايررة جرريبً بعررد جيررل، وق نرراً  ما بعد ا ا نول المشتقة

 ما بعد ق ن، إلو نن اقوم الساعة.

: وإعاف  النل  في ننوسنا،  ستلهار ال لل فيهررا، وانقيتهررا مررا ال ابعة

الشوائب وا كدار، وإقامتها علو سرروا  الجرراّف ،   يكررون إ ب مررا طرر يقيا 

: إقامررة والثانيررةمنكرر ، : ا مرر  بررالمع ول والنهرري عررا الا ولررواثنترريا، 

 الحدوف والعقوبات الش عية.

إ  بهررا معرراً،  -لتمام ا م  علو وجه ، واستوائ  علو سوق -و  يمكا 

فإرا كان ا م  بالمع ول والنّهي عا المنكرر ، يقتهرري وجرروف طائوررٍة مررا 

ة  ِة اقوم ب ، فإنب إقامة الحدوف والعقوبات نولو في رلب ونولو، وب ااررّ ا  مب

ة، ونن  ا م  بالمع ول والنّهي عا المنك ، يسررتايع  كررل واحررٍد فرري ا  مررب

اوفّ ت في  عّدارر ، نمررا الحرردوف، فررإن إقامتهررا   اكررون إ  مررا روع ألرروكٍة 

ف  فرري ا ثرر  عررا  وسلاان، وهللا يزح  بالسررلاان مررا   يررزح  ببيرر ق كمررا ور 

ع ول عثمرران رضرري هللا عنرر ، ولرريل  ررذا كائنرراً للاائوررة الترري اررأم  بررالم

وانهو عا المنك ، بل إنب  ذق الاائوة الترري نوجررب هللا نن اكررون،  رري فرري 

حاجة فائمٍة إلو قو  السلاان، الذع ي،يررد ا، وي لا   ررا، ويحميهررا، ويمررأل 

نعيا الناع ما ح  متها، فهي    نو لها عا قررو  السررلاان، والسررلاان   

ض، ورعايررة  نو لرر  عنهررا، فكب مررا يعمررل لحوررظ نمرر  اإلسرربم فرري ا ر

نحكام  وعقيدا  في ننول ال لق،  ذا بالّدعو  وحمل نمانتهررا ومسرر،وليتها، 

 وراك بإقامة الحدوف، ورعاية نمانتها ونفا  مس،وليااها.

ويمكا القول: إنب طائوررة ا مرر  بررالمع ول والنّهرري عررا المنكرر ،  رري 

لاان،  ررو ال لاان فرري رعيبترر ، وإن السررُّ وط اللسان المييا عا مرر اف السررُّ سررّ

الذع يحمي  ذا اللسان المييا عا م افق نن ي قاع، فهما بررذلب ألرريٌ  واحررٌد 

وإن استقّل كل  منهما بأمٍ  فون  خ ، وحديٌث واحٌد ما نحافيث رسررول هللا 

ر   ررذيا الشرريئيا معرراً نفق  اصرروي  ونامررب ،  اررلو هللا عليرر  وسررلم ي صرروو
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ونحسن ، وا ثار الناألررئة عررا اعايلهررا، ورلررب قولرر : »والررذع نوسرري بيرردق 

لتأم ّن بالمع ول ولتنهررونب عررا المنكرر ، نو ليوألرركّا هللا نن ييعررث علرريكم 

نّ  فب يستجيب لكم«  .ن1لعقاباً ما عندق، ثّم لتدع 

ة بترر ك ا مرر  بررالمع ول  فإنب الوعيد الشررديد بالعقررا  الررذع يعررمُّ ا مررّ

والنّهي عا المنك ،   ي  فع عنها إ  بدفع نسياب ، وظا ٌ  جررداً نن نسررياب ، 

كوت عليهررا، والعجررز  عررا  انتشررار المعاارري، وألرريوح  المنكرر ات، والسررُّ

 مدافعتها.

كوت علرررو المعااررري والمنكررر ات، والعجرررز عرررا  و  ألرررّب نن السرررُّ

ضا القليي،  مدافعتها، ي لق إلواً بينها وبيا النّاع، يحمل في النهاية علو ال و

 عا المعااي والمنك ات.

ب ما خييث، و  خيٌ  ما ألرر ، و  وي حدث فيهم خاةً   ي ما   بها طيو 

مع ول ما منك ، و  حسٌا ما قييض، فيصي  الشي   وِضّدق متماثليا! بل 

ربما نايض الش  فرريهم خيرر اً، والمنكرر  مع وفرراً، والقيرريض حسررناً وال ييررث 

ة قد نقامررأ نوسررها، ولتنلرر  مررا  ررٍد الق يررب  طيياً، وحينئٍذ: نيا اكون ا مب

م في نمسها، ولرريل ألرريٌ  بنافعهررا إ  إرا ابترردرت  بكها، كما ناابأ ا م

ا مرر  قيررل حلولرر ، والشرر  قيررل وقوعرر ، ورا   يكررون إ  باعتهرراٍف برريا 

لاان وبيا طائوة ا م  بالمع ول والنهي عا المنك .  السُّ

ق م  ونرراً بقيررام  قررانون المدافعررة: وإرا كرران نوررار ال امسررة لررْ فرري ال  

ْون  بهررا  الم،منيا بحقو ، فإنب حقاً علو هللا نن ي هيوو  لهررم ا سرريا  الترري يقررو 

علو القيام بهذا الحق، وحقّ  علو الم،منيا نن يحسنوا ح است  فررب يبولرروا 

ووا عررا نفا   ررذا  ع  عن ، ونن يكونوا ن منا  علي  فب ينتقصرروق، فررإن  ررم ضرر 

ف ن ررل الياطررل بسررلاانهم، فعرراثوا فرري ا رض  الحق، فقد اعابل نوارق، واو ب

 افاً، ونش وا نعبم ظلمهم، وعل وا بياشهم وجي واهم.فس

و ذا ما نشهدق واقعاً فينا اليوم،   نكاف ن   مرربراً نلررور برر ، و  ملجررأً 

دبت  يررأ، وسرر  ح  نلجأ  إلي ، و  أِلعياً نصعد في ، وضاقأ علينا ا رض  بما ر 

يل، ونظلمأ في نعيننررا ا فرراق، ونفلتررأ مررا نيرردينا ا  مررال في وجو نا السُّ

 

ذيوة بسند احيض.1ل  ن رواق نحمد والت مذع عا ح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 249 

 ملحقان جديدان وفوائد علمية وضوابط منهجية 

ذاراً، ونحط بنا اليررأع مررا كررلو  ميعث  ً، واااي  ما فوق رؤوسنا الّ جا  ج 

جانب، واتابعأ فوق نرضنا اليبيا الثوقال الاّامررات، والمصررائب الجامررات 

 الجاثبات.

ننل  يمنررةً فررب ن يصرر  إ  ضررياعاً، وننلرر  يسرر  ً فررب نرر   إ  ايهرراً، 

 رض مررا احررأ نرجلنررا اميررد وننلرر  مررا فوقنررا فررب نشررهد إ  قتامرراً، وا

رنا في نعماقها، والحسابات الّ قمية ادور في  واها  ، واكاف اْنشقُّ لت بوو

ثنا نن   منجو ما هللا إ  إليرر ،  نفبكها الجارية إلو مستق ٍّ لها، ا نيئنا واحدو

جوح إلي ، و  نما و  عافية و  رخررا   و  م  ج ما سو  اليبيا إ ب بال ُّ

ور الق  نيررة وا خيررار والكلمررات إ  با  حتكررام إليرر ، فكيررف وا يررات والسررُّ

النيويبة، ا ي نا واحذورنا، واقخُّ علينا ما ننيا  ما قد سيق  ما ا مررم، ومررا 

حلب بهم ما النوقم، ما يكوي نن نستشرر ل برر  عرروالم البيررب ا ايررة، فنيصرر  

، فنقعررد بهررا   فيهررا مصررائ نا المكرردور  المهينررة ارردفع بهررا إلررو قيرروف الرر  ذلُّ

 نستايع ح اكاً ن ووف ب  عا ننوسنا ولو ساعة ما م ار  رلب الذّل.

ونعلم في ق ار  ننوسنا ننب مس،ولية ا مم والشعو  اقع علررو عوااقنررا، 

ا،  فإرا كانأ  ذق القيوف مانعتنا ما الح اك لن ووف بعهاً ما رلررب الررّذلو عنررب

نت وّف برر  مررا ايِعررات المسرر،ولية الترري  فهل  ي مانِحت نا أليئاً ما الح كة،

 اقع علو عوااقناأ

إنب مواايض قيوف الذ لو  ذق ليسأ في نيدينا، إنّها في نيدع نعدائنا، فهم إن 

ألا وا فتحوا نقوالها، وإن ألا وا لم يوتحو ا، ولسنا نملررب مررا ا مرر  ألرريئاً، 

مررا القررو  مررا  إ  نن نأخذ مواايض  ذق ا قوال ما نيدع نعدائنا، وليل لرردينا

نأخذ ب  الب المواايض، وحتو يصي  لدينا مثل الب القو  فررب بررّد مررا اليحررث 

عا سييل نمتلب ب   ذق القو ، وليل ي وو نّن اليحث سول يستب ق  ماناً 

وب نولئررب ا عرردا ، واسررلاهم  ترر  طويبً،   ندرع ما هللا فاعٌل بنا في ، فررإّن ع 

فيررة، وطاقاانررا الوك يررة، والتيعيررة علررو كنو نررا، وحيررا اهم قرردراانا الما

ي  حياانررا،  د ت  ي  ينتنررا، ووألررْ الّصا    المهينة التي اس بلنا بها، حتو   

خ ل  نلسنتنا، وبهجة محافلنا، كلُّ نولئب نجا نا إلو ظلٍّ نسوف  قرراام، لررم  و  

يعد بوسعنا ونحا في  إ  نن نستبيث بهم قائليا: وا وثرراق، وانصرري اق، نمررا 

بُّنا، ور ُّ كل أليٍ ، فقد نسيناق نو ن نسيناق!! ونمسينا نيحررث عررا خالقنا، ور

ْجنررا  ّل ا سرروف فررب نجررد ا!! وإن نحررا ع  رواانا المبيبية في جررول  ررذا اللررّ
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ون   ِذيا  ي ْعل مرر  ت ِوع الررب ْل ي سررْ بالبئمة علو الناع، فررنحا نحررقُّ بالبئمررة إر } رر 

{ ]سور  الزم :   البِذيا     ي ْعل م ون   [.9ية و 

رنبةً ن خ   ما سنا هللا، ا  وي نوسررها فرري نسررتار البيررب الّ اقررب  لكا س 

حيا   الناع،   اليث نن اهتب الب ا سررتار، وامهرري م سرر عةً ايحررث عررا 

في نرٍض فسقْأ عا نمرر  ربوهررا، واسررتاالأ  -حينئٍذ يأرن لها هللا-مستق و ا 

بياشررها، وجي واهررا  بمك  ا السيو  في المستهعويا، وع ل مأ في نعينهم

لتلقي بج انها العْدل  في الب ا رض، فت نيلها ما ننالأ النرراع، وانررزل بهررا -

مررا ننزلررأ بهررم، واقاررع يررد ا الترري نحلررأ بهررم مررا نلرروان اللُّلررم والهرروان 

 والمسبية، ما   قِي ل للجيال والّ واسي بها.

رنبة اا ها النيي  لنا في قول : »حق  علررو  الو هللا علي  وسلمالكم السُّ

نيا إ  وضع «هللا   .ن1لعّز وجّل نن   ي فع أليئاً ما الدُّ

بانيررة، وا صرريب ا رض الترري  رنبة، وفررق الحكمررة ال ب وحتو اقع  ذق السُّ

رة علمرراً وفقهرراً، وفرري  نرن هللا نن اصييها، فررب برردب ونن اقررع فرري عقررول ا  مررب

 قلوبها  دايةً وإيماناً، وفي نبدانهم سلوكاً وعمبً.

  الذع يجب علو ا مبة نن اح ص عليرر ، نن انلرر  فرري وِما نجّل الوق

نا اإللهيررة، واقلُّيهررا فرري ا فرراق، واواعلهررا واررداخلها فرري الحيررا   ك السُّ اح ُّ

  اررلو هللا عليرر واإلنسان والكون، واعقد بيا  ذا الوق  الجليل، وبرريا قولرر  

 .ن2ل: »إّن هللا ي فع  بهذا الكتا  نقواماً، ويهع  ب   خ يا«وسلم

 بكتابرر ، نولئررب الررذيا ننعررم هللا علرريهم باليصرري   وما الذيا ي فعهم هللا

النافذ  في ا أليا  وا حوال، ومل كهم بالعلم والتّقو  ف اسررةً، يقرر ؤون بهررا 

البيررب المكنررون بالحرردع والتّقرردي ،   بالكشررف وال ؤيررة، فتكررون كلمررتهم 

ظا   ً بهم، ويكونون  م ظا  يا بها، ظهوٌر ما ظهرروٍر بلهرروٍر، فتسررعد 

ة ب علِمهررم اليرراني، وألرروقهم الموهرري بتقرروا م إلررو رحررا  العرر  ، ا مررب

د م برر وح  دق فرري طاعترر ، ونيررّ ، ورفع نقدار م بالصررو وعاائهم اليارل الجمو

ما عندق، ونوفا م علو ماالع النّور ب حمت  وما رحمت ، إنّهم الوئررة الترري 

 

 ن رواق الي ارع عا ننل.1ل

 ن رواق الي ارع عا ننل.2ل
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لنرراع نك مها هللا بالقيام بأم  هللا في كلو  مان، وإن كان ما يعصيهم مررا ا

 نكث   ما الذع يايعهم.

ا، ننب هللا سرريحان  خاطررب عيررافق با حكررام  ا  نن يبيررب عنررّ و  ي حسرر 

المقدور عليها، التي   يشقُّ عليهم حملها و  يكررون مررا حرر ج علرريهم فرري 

فعلها، و ذا اش يع لهم في حيااهم، يهديهم إلو كررلو نمررٍ  مررا نمررور م، و  

وحيثما كانوا، و ذا ما رحمة هللا بهم، الترري ي هلُّهم في سعيهم نينما كانوا، 

 وسعأ كل ألي .

ة اليوم و ي ا  ح احررأ  نثقررال الرريب   اجنرري -وإر رلب كذلب، فإنب ا مب

مررا قلوبهررا، ونبرردانها، ونموالهررا، وننوسررها، نعّز ررا ون ب ررا، وقررد نمكنررأ 

ٍخ مررا نمررور فنيا ررا    اجررد مرربراً بعررد هللا -نعدا  ا ما كلو  اٍل ومرر  ا   

سيحان ، إ  في الب الوئة التي ا سم لها خطّ سرري  ا بكتررا  هللا وسررنبة نييرر  

، الوئة الناجية الترري اارراوا ا هللا بانتسررابها إلررو نييوهررا الو هللا علي  وسلم

 .ن1لاقتداً  وامتثا ً وعمبً  الو هللا علي  وسلما ك م 

ا يقتهرري  النّلرر   العلمرريُّ -والمقدور علي  المستااح في  ماننا  ررذا  ممررب

نب   و اوجي  ا مبة اوجيهاً عقديّاً، ا بويرراً، ي، لهررا  -ة المدافعةاإليمانيُّ في س 

إلو القوي ايعات العمل المستقيلي، ما  ي  ضعٍف و  ا اجع، و ذا لم ييق 

 إ  في ثلٍة قليلٍة جداً، نما الجمُّ البوي  فقد ااروا إلو يياٍ  و ياٍ .

ل  لهم بدولررٍة احكررم ولعلّ  ييدو لكثي  ما الذيا يستحثّون الّزمان نن يعج 

بما ننررزل هللا، ننب العمررل فرري فائرر   المقرردور والمسررتااح فرري  ررذا الّزمرران 

ي ياررو  فرري قيررام  ررذق الّدولررة،  نرر  يسررتب ق  مانرراً طررويبً، وربّمررا قعررد 

بالكثي يا عا مواالة الّسعي، حتو فيما  و مقدوٌر مسررتااٌح، نو نجحررد م 

ع ما  ذا ا م  المقرردور المسررتااح   ب  بالمّ  ، وعلي  فإنب ا نتقال السب ي

دوِر ما يستعجلون ، ممبا   يجدون فرري ننوسررهم  ينيبي نن يدفع عن  في ا 

 

وا طمرراح الدنيويررة قررد نبرردت نواجررذ ا فرري الررب الوئررة، واررارت -ن ولسررأ نفرع 1ل

 ا اسررتمالة إلرو الرردنيا،  رل بقرري لهرا مررا علمهرا، إ  مررا يزيرد -اتهافا را بأسرريابها

واعليم نسيا  الو قرة والتنرا ح بينهرا، و رذا ظرا   فري نفعيراِ  العلرم نكثر  مرا 

  ي  م.
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جا  في نص  هللا واحقيق موعوفق لهم.  العجز عن  بال ب

نن ياررول الررّزما بجهررٍد ي يررذل، و  يقا عرر   وحسرري نا نن نقررول لهرر،  : 

ما نن يقص    الّزما  بجهد ي يذل وييتررّزق  استدراٌج ماكٌ  ي ييِت  نعدا   هللا خي ٌ 

ادبي  ماكٌ ، ي ييوت  نعدا  هللا لألمبة، فيصييها العجز في كل ألي ، وعا كررل 

 أليٍ .

والتجررار  الم يرر   الترري سررارت لرريبً ونهرراراً، ارريواً وألررتاً ، ألرر قاً 

ة فروسرراً وعيرر اً، فرري الماضرري  و  باً، طو ً وع ضاً، ونمل أ علررو ا مررب

، يجب نن الّل محووظةً في الّذواك ، ونن ا كت ب واررايا عزيررز ً والحاض 

لألجيال المتعاقية، ي ح ص عليهررا فرري ورحٍ ورجرراٍ  فرري رات هللا سرريحان ، 

اع   ا النررب فتويد منها في نناٍ  وايٍ ، و ذا أليٌ  ما اأويل قول  اعالو: }يأ يُّهرر 

و ا ٌ  ألررِ ْم و  بوكرر  ا رب ةٌ مررو ْوِعلرر  ْاك ْم مب ا   ْد جرر  ةٌ قرر  ْحمرر  ر  ًد  و  د وِر و  رر  ي الصررُّ ا فررِ  لومرر 

{ ]سور  يونل:  ية  ْ،ِمنِيا   [.57لوْلم 

عي لينررا  فولررٍة احكررم بمررا  والذيا   يجدون في ننوسهم العجز عررا السررّ

ة إعرردافاً م،سسرراً  ننزل هللا، نولو نن ينتوي العجز عررنهم، و ررم ي عرردُّون ا مررب

الصررافية، فيكررون مررنهم طائوررة  مرر  ٌ علو العقيد  النبقية وا حكام الشرر عية 

بالمع ول، نا يةٌ عا المنك ، فاعيةٌ إلو ال ي ، بارلةٌ في رلب كلو  ما ماٍل 

املك ، وعلٍم اع ف ، وجهررٍد ادركرر ، را يررةٌ فيمررا عنررد هللا مررا برر ٍّ وثرروا ، 

راجيةٌ نن يكون لها ما رلب، ما يمهود السبييل نمام ما ي ل وها بجهٍد ليل ي عدُّ 

 يسي اً إلو جنب الجهد الذع بذلت ، ونعّدت ب  ا سرريا  والوسررائل الترري إ ب 

، ونفنأ منها النوهاية.  قّ بأ لها الباية، و وت لها الي عد 

ي الو هللا علي  وسلما  ي نا بذلب سي    المصاوو  يها المكررّ ، في عهررد 

والمدني، حيث امتررّدت فترر   ا ول منهررا، بزيرراف  ثرربِث سررنيا عررا الوترر   

د الذع ييذل في بنا  الجماعة، واأسيسررها، نكيرر  مررا الجهررد الثانية، إر الجه

الذع ي يذل في بنا  الّدولة واأسيسها،  ّن الجماعررة  رري الترري سررتتولّو بنررا  

الّدولة واأسيسها، مالم اكون  ذق الجماعة، متمّكنررة مررا قرردرات  ررذا الينررا  

 والتأسيل، فإنبها ايعد  كثي اً جداً عا الباية التي انشد ا.

نعقد مقارنةً بيا العهد النبيوع وبيا نعو عهٍد جا  ما بعدق، فإنبنررا  وحيا

د رات الترري يجررب إعررداف ا للينررا ؛  نجد الو ق ألاسعاً بينهما، مررا حيررث القرر 
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سواٌ  نكان بنا  الجماعة، نم بنا  الّدولة، وما حيث الوقررأ الررذع اسررتب ق  

و مررا ربررو   ، ويلقرري مررا يتلقرراق فرري عمليّة الينا ، فهناك نيي  يوحو إلي ، يتلقررّ

 مسامع قلوِ  نحسِا ما ع  ل عنهم التلقّي في كلو نجيال اليش  وق ونهم.

ل كررات   و ناك سذاجة  الحيررا ، وسرربمة الوارر  ، واسررتوا  الوهررائل، وم 

ك   الولسوات، والثقافررات،  ة الم تار   أل ل رسالة، ونقا   الييئة ما ع  ا مب

العقلية، واليدنية، والنبوسية، وا ستعداف الررّذااي والمدنيّات المجلوبة با فات 

المكتسب،  ذق كلُّها وسوا ا نمكنأ للجماعة الم،منررة فرري العهررد المكرري نن 

استوعب مهاميا ال سالة في فت ٍ   منيررٍة وجيررزٍ ، لتنتقررل بهررا إلررو العهررد 

 المدني، لت،سل فولة ألا قة الينا ، قوية ا ركان في فت    منيٍة نوجز.

علو اختصار الّزما ما نمكنها رلررب، ليقرر    -حقيقة-هذا؛ اعمل  و ي ب

المسررافة بينهررا وبرريا الهرردل ا سررمو، الررذع   يبيررب عررا عقررل جيررٍل مررا 

نجيالها، و  عا عقل ق ٍن ما ق ونهررا، بررل يلررلُّ حاضرر اً فرري ارردور ا، 

حتو يصيض حقيقة واقعة، ماثلة لكّل الشعو  وا مبم، ولكأنما ي يد نن يثيأ 

ة نوسها فرري حاضرر  ا، و رري للع الم والكون، ننب ا مبة في ماضيها  ي ا مب

ة نوسها في مستقيلها،  لكْا علو ا مبة نن   ا دخل مرراف   الررّزما ب عررداً نو ا مب

ق  باً في حسابها، فالنّجاح كالوشررل، قررد ياررول   مرران  ا ّول ويقصرر     مرران  

فرري  الو هللا عليرر  وسررلمالنيي  ، و ذا ما نلقو ب الثاني، وقد يكون العكل

نسماح ناررحاب  وقلرروبهم رضرري هللا عررنهم، و ررم فرري مكررة، قيررل الهجرر  ، 

ق نبشار م، ونلسنّة  الكو  اسرر   مررنهم، وارردعو م إلررو  وسياط  العذا  امزو

مررا نّول يرروم  اررلو هللا عليرر  وسررلمال  وج عا ال ررطّ الررذع خاررّ  نيرريُّهم 

 جا  م في ، حيا قال لهم: »ولكنكم قوم استعجلون«.

ة فرري  ماننررا فأيا ا مبة ما  ذا ك ل ، في كلو ق ونها ونجيالهررا وب ااررّ

عب مع  التمييز برريا   ذا، الذع اختلاأ في  ا مور اختبطاً اار ما الصب

 ا ضدافأ

إنب ا مبة في كلو ق ٍن ما الق ون الترري الررأ القرر ن ا ّول، احترراج مررا 

 الزما مّد ، ا تلف باختبل حال الق ون، وقد ايلرر  حاجتهررا، حتررو اسررتق ّ 

دخلها فرري عرردو ا  في مستق و ا ا ِما في  مانها  ذا ق وناً، ليل ينيبي نن ارر 

ق علررو  الحسابي، فإنب نجاح ا مبة في ق ٍن ما،   ي عدُّ مقياساً اررحيحاً لتحقررو

نساس  نجاحاً ما ق ٍن  خرر  بعرردق، فررإنب حاجررات القرر ون، وننمرراط عيشررها، 
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فإنب عليها نن ات ي  نو ايتكرر  وط ائق اوكي  ا، ا تلف ما ق ٍن  خ ، لذا 

ل الوسائط المش وعةما  ، ما يمكنها ما احقيق موعوف هللا، مررا  يرر  اعجررُّ

و  استياا ، فإنب هللا   يي ل علو عيافق الم،منيا بوعدق، حرريا يعلررم ننبهررم 

 ن ٌل ل .
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 جديــدان ملحقــان

 منهجية  وضوابط علمية وفوائد

 

ا الكتررا  بايعترر  الجديررد ، إ  بهررذيا كرران لزامرراً نن   ي رر ج  ررذ -1

الملحقيا اللذيا يحمبن فر   الشيهات وا  اليط التي نسيها لرري واحررد مررا 

 إخواننا الدعا   و  هللا ل  و داق.

وقررد اررنع ا   الواضررل »فتحرري بررا عيرردهللا المواررلي« فه سررة  -2

ة  هللا  جررزاق-لايوة لماف  الكتا ، رابيهررا فرري فوائررد علميررة وضرروابط منهجيررب

 ق ب  بها ماف  الكتا ، ويسب  ا في اور  حسنة. -خي اً 
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 الملحقين يدي بين

 

ما ن ولئب الررذيا يحيررون نن يهرريوعوا نوقررااهم  -والذع نوسي بيدق-لسأ 

بما يسمبو بال فوف العلمية المتهافتة، و  ما  ،   الذيا ينوقون ألا اً ما 

يع فررون منرري  -والحمررد هلل -والنرراع-نعمار م في فعاو  حائصٍة عافصٍة 

  ذا.

لكا نم اً ف ض عليب نن نفعو قلمي، فررأملي عليرر  رّفاً علررو »فرربٍن«، 

وفبن  ذا ما كرران قررد نرضررع نوسرر  لينرراً متبيررو اً طعمرر ، ك يهررةً رائحترر  ، 

ْك ق علي . -عياراً باهلل-فأسا     علو وفاٍف للشياان  ي  كارق ل ، و  م 

لم يعفب عا اإلعجا  بنوس ، فبدا  -هللا ل  ألأن نالض -ولكأنب فبناً  ذا 

إليها والع جب مأل ب في ، وقد نف غ م اض قلي  في جول قلم ، وففع  إلو 

اوحات كتابي علو  ي   ررد  و  كتررا  منيرر ، وننالرر  قسررااً وافرر اً مررا 

ع ضرري فرري  يرر  حرر جٍ و  اررأثُّم، و  خررول مررا عاقيررة، و  حيرراٍ  مررا 

لني ما  ور القول ال ويو والجا   ما   ي ارر  بيررال ابميذق والناع، وحمب 

 جا ٍل و  سافب  فب.

ولسأ في ألبٍّ ما نم ع، و  ننا ب ا ٍب عا حررقٍّ ييرر ن  منرر  الياطررل، 

و  بنرراٍ  بجنيرري عررا مررأو  كلمررة ارردٍق، و  ب ررائٍف مررا اجتمرراحِ نقرربٍم 

 امعباأ باان ت ها ل!!ن واهتكأ ِظهارا ها ل!!ن

أاي يوٌم علو  ذا »الوبن« قيل موارر  يتررو  إلررو ربرر  وإني  مل  نن ي

و و يعلم ما نوسرر  إن كرران -متاباً، ينجو بها ما م رول فقه  وقييض كبم  

عندق بقيبة  خشيٍة ما رب ، نن  لم يق ن كتابي: » ي السلويبة«، نو ننب  لم يوهررم 

ا ق ن إن كان ق ن جة الحررب سررالمةً فلمارا ي ِحبُّ نن ي ْيقي  علررو وألرري -أليئاً ممب

 بين  وبيا الشياانأ!

نن يكون  ذا ال فُّ لعلب في  ايياناً مقسااً، لكل محبٍّ  -و  بدب -فكان مني 

 للحق، را ب إلي    عن !!!
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 والسبم علو كل متيع للهد .
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 األول الملحــق

 صاحبها أوردها شبهات دفع

 

لقرراً لم اع ل اليش ية في ق ونها كلوها نيياً نأل ل و  نفهرر  ل و  ناررمب خ 

لقاً ما محمد با عيدهللا   .الو هللا علي  وسلموخ 

كمررا لررم اعرر ل فينرراً نحكررم، و  نكمررل، و  نوفررو بحاجررات اليشرر  

ة. فمررا نعرر ض  وض ورااهم ما فيا اإلسبم الذع اراهاق هللا للنرراع كافررب

عن  فقد نوضض بعقل  في ضبل، ونأل ل بنوس  علو  لكة، وننا  ب احلت  

الو في نليم العذا ، رلكم نن  قد نكذت محمداً  في ع اات ا فب الموبقة

، وننز  نوس  بكل  ثامنها علو الوحي، واراقررو بهررا عرردواناً هللا علي  وسلم

 واستكياراً علو ن ل ا رض والسما .

ننرر  مرر اكل بكورر ق فرري  -و ررو فرري كورر ق-ولرريل يعررا   علررو الكرراف  

حهيض ا فب، وقائم ب  في فرك الررزور واليهترران، كواحررٍد ي حسررب علررو 

، نألهدق هللا بما نواي ما علم، نن    إل  إ ب  و، فابص  بها بالحق ن ل العلم

مب علي ، ورن  بها الياطل فحيب إلي .  فب 

ومما ي حزن النول، ويعكو  اوو ا، ويدمي اوحتها، نن يكون انتهرراك 

لحدوف هللا، وطمٌل لمعالمها، ورف  واكذيب علمي  وعملرري  لهررا. واسررت وال 

اأ! ممررا األرر نبأ إلرريهم ا عنرراق، مررا بما حقبأ ب  ما ن وام  ونواق. وِممررب

رنبة،  بعض ما ي عدُّون ننوسهم نو يعدُّ م الناع فعا ً علو منهج الكتررا  والسررُّ

خالط نووسهم سو  اللا، فأبوا إ  نن ي ادوا س بال العدوان، فأنسرروا حررقب 

 إخوان لهم عليهم، واا ذوا  نوسهم مأو  في نكنال الهو .

 رر،   واحررٌد مررا نخواننررا نحسررنبا فيرر  اللررا  منرراً طررويبً،  وكرران مررا

و ث ناق بهذا اللا علو كثي  مما ن حيُّهم ونصاويهم بموفانا، ونحللنرراق مررا 

قلوبنا السويدا ، وما ر ك  نمامنا إ  ونثنينا علي ، وقلنا في  خي اً، وربينا عا 

 ع ض  ابتبا  م ضا  هللا.
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بسررو  قررول عرروار نوسرر ، ون رراج  وبا مل، نبد  لنا اوحت ، وكشف

ألياان ، نو ن اج  ألياان    نفرع!! فاستاال بقلم  ولسان  ما  يرر  علررم 

و   د  و  كتا  مني ، وقذل بو   ادرق، وحميم قلي ، ورضرر   ررواق 

دِق، واأليورراً - ، وعلو كتررا  نلبوترر  اييانرراً لحررق، وففاعرراً عررا مررنهج اررِ عليب

قها الجهل والهررو ، وفر  اً لوتنررٍة اوألررب نن احررطب بسرر يمتها برريا لقلو  ف ب

جها نعررداؤ م  ظه انيهم، وقاعاً لب   أل ٍّ ي  اف بهررم، ومحررواً لشرريهاٍت ن سرر 

 لهم ظلماً وكذباً  ذا الكتا   و: » ي السبلوية نسية، وفعو ، ومنهجاً«.

وكنأ نرجو نن يكون  ذا ا    منصواً علو ا قل ولو في كلمة واحررد  

ياً حّق العلم والقلم. ما كلماا  وعياراا  ، التي واف بها كتابي نو كان م،فو

ف وكتب، إراً لحررقب لرري نن  -ولو يسي اً -نو كان علو أليٍ   ما الحق فيما سوب

نقول: اجتهد في نقدق،  و  هللا ل ، ولكل مجتهد نصيب ما ارروا  نو مررا 

  خاأ كما يقال، ولكان ل  حق  عليب نن نعررِذرق، ونلررتمل  لرر  وجرر  الصرروا

د ل  اواب  ، ونفعو  ل  بالتوفيق والسداف.  حتو في خائ ، ونحم 

ما كررران نبرررداً، فحسررييب  -وهللا-لكا نْن يكون  ذا، وأليٌ  ما رلب كلو  

. نو نن نففع ما اقول.  هللا يا  ذا، وما كان ن ناك ون ناني عا نن اقول فيب

عو   نشرربالب بشرر،ون الرردب -وما با  إحسان اللررا فيررب نقررول: لعلررب 

رنيأ  الكلمررات نو سررمعأ برر ، فكلبوررأ  -و مومها كما يقال، وكث   نسوارك

نحداً ما ناحابب نو م يديب نن يق نق، ليهع لب اق ي اً عن ، يييا لب من  

سوا ا !!!  التي اارت س مة النقد في  ماننا  ذا. وكان ما  ذا الصرراحب 

و الميتس ات، فينيأ نو  ذا الم يد، نن اختار لب  ذق النتف نو المقتاوات ن

عليهررا مررذك اب رات الصرروحات ال مررل، الترري قررام م يرردوك وناررحابب 

قيل نن انش  نجررزا  متو قررة منهررا فرري مجلررة الو قرران، فرري -بتو يعها نو ً 

 حوارك المزعوم احأ عنوان »حوار مع ا لياني«.

ولعلررب يررا  ررذا لررم اررعِ ا خاررا  الشررنيعة الواحشررة، الترري وقعررأ فيهررا، 

وسب معها، م ابلعاً علو ما ا  وي  قلو  العياف، ولقد وهللا نسأت وجعلأ ما ن

لنوسب قيل نن اسي   لبي ك، وإن كان  ذا ألأنب  مع الناع يا  ذا فويٌل لررب 

ثم ويل، ثم ويل، وهللا إن اهمة واحد  ما التهم الترري سررّ مأ بهررا مقالررب نو 

قرر    إلررو مررذك اب، كافيررةٌ نن ا حرريط  كثيرر اً مررا اررالض عملررب. واجعلررب  ن

 اإلفبع منب إلو البنو بعملب.
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لقد قلأ فيب قو ً   يقال إ  في كافٍ  ا يض الكو  نو في منررافق علرريم 

النواق، قلأ وما نفلع ما قلأ: قلأ  » ذا إلو نمور منك   عليمة« جعلررأ 

رق  لوية، قافيانيررةً جديررد ،  -نع ننررا نو الكتررا    نفرع-مررا ارروب مررا السررب

لوية  وراً وبهتانرراً، نو ثعلييررةً مرراك    واوفيةً مسررتحدثة، ليسررأ ليرراع السررب

خييثة، نو بيعاً للديا بالدنيا، نو وقوعاً في فتنة عميا ، حسررييب هللا يررا  ررذا، 

 فلقد وهللا قلأ قو ً، لو مزج بماِ  اليح   فسدق.

ولكا   نفرع لم حذفأ العيارات والكلمات، التي كنأ اعقوب بها علررو 

نو الميتسرر ات الترري بنيررأ عليهررا مررذك اب، لقررد خانتررب الررب المقتاوررات 

ألجاعتب في باطِل ما كتيأ فيها، فلعلب قرردبرت نن رك  ررا فرري مقررال ينشرر  

في مجلبة يسي  إليب إر  ي ليسأ ما النقد الموضرروعي العلمرري كمررا يقررال 

في ألي ، فاحت ي ْست ها، ونخويتها، ونخ جأ للناع، مررا   اعررا  برر  عنررد م، 

ها كمررا فحسييب هللا هررا بنصررو ، و افك ح ااً علو الشه  ، وسأ وِرف ا جميع 

 ورفت في مذك اب.

 ل ااقيأ هللا فيما كتيأأ!  ل كنأ عرراف ً -نناألدك هللا إن كنأ ا شاق 

مقسااً، نم ظالماً قاسااً فيما كتيأأ!  ررل ابتبيررأ وجرر  هللا والرردار ا خرر   

  : »ااررِق فعررواررلو هللا عليرر  وسررلمفيما كتيأأ! ن  احوظ قول رسول هللا 

المللوم فإن  ليل بينها وبرريا هللا حجررا «، ووهللا، الررذع   يحلررف إ  برر ، 

ْب إلررو رألرردك، وحاسررب نوسررب،  إنب لما اللالميا العافيا فيما كتيررأ، فترر 

ن ق ب.  وان لع ما مللمة قل دباها ع 

لررأ فرري نخيررب  لو ننبب ا يبثأ، ونل ت في عاقية سو  ما انعأ، ونمب

لما نقدمأ علررو الررذع اررنعأ، ولكنررأ نمهرريأ  خي اً، ونحسنأ في  ظنّاً،

علو نوسب نصضٍ، إن كنأ رنيأ فيب نو فرري كتررابي مررا يسررو  ك، نو علمررأ 

في  أليئاً ي الف عا العقيد  نو مقتها ا. فكان منب ااصررال ولررو بالهررااف، 

 فتدلبني علو ما في  ما م الوة واحد  نو م الوات، فحسييب هللا.

لقي نن ننتص  لنوسي، حتو ما نولئررب وليل وهللا ما طيعي و  ما خ

لرريب سرر اً  . ون معنرروا فرري إرايترري، والاعررا ع  ِ ي وا علرريب ا أل ار، الررذيا ارر 

ة وال ااررة، فمررا عهرردت نوسرري وهللا إ  سررمحاً  وعبنية، ونلبيوا عليب العامررب
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اً«  .ن1لسهبً عوّواً »وما ا فاف عيد بعوٍو إ  عزب

 لنوسرري، إنمررا  ررو بيرران وإيهرراح، و  احسيا ما نانع  ا ن انتصاراً 

 لما ي حِسب نوس  علو منهاج السلف الصالض، ولو انتحا ً!!

ع   مررا الررذيا  وليتب يا  ذا نن   اكون وننا نكتب إليررب لتقرر نق نو لي سررم 

ْم بررِ  ْيل  ل كرر  ا لررب اِ ك ْم مب ا ق ول ون  بِأ ْفو  ٌم{ قال هللا فيهم: }إِْر ا ل قبْون    بِأ ْلِسن تِك ْم و  ِ  ِعلررْ

[. فلعلب هللا يو ح بتوبٍة منب ننأ  ايها. فب يكون بعررد  15]سور  النور:  ية 

منب بهٌأ مائٌ ، و  خ ص مائٌا، و  إفٌب عائ ، فقد كويأ  مررا رلررب كلرر ، 

 وحسي ب.

 وإليب يا  ذا بعض ما افت يأ علّي وفهض نم ك بالجوا  علي .

: يقررول نع ننررا: »إن الجهرراف   ن: قلررأ مسررتنك اً علرريب الور يرة ا ولرول

يوتض باب ، و  ي فع رايت ، و  يأرن ب  و  يدعو إلي  إ  إمام واحد، رضي 

»ونسررأل لمررارا   اسررتايع  -ننررا-ما رضي، وك ق ما ك ق« ثررم يقررول نع 

ة القيام بأعيا  ف يهة الجهافأ رلكم نن الجهاف   يكون إ  بإمام عامة،  ا مب

لحدوف والعقوبات، فهذق   يوقعها، و  يقيمها إ  إمام وإرن من ، و و مثل ا

نن ا مبة   اأثم بت ك الجهاف اليوم،  -نع ننا-عامة« ثم قلأ يا  ذا »ويعني 

ة القيررام بحررق الجهرراف لبيررا  ا ميرر ، الررذع يعقررد  فإرا لم يكا في وسع ا مررب

ا التكاليف رايت ، ويأرن في ، ويولّي نمي اً علو الجيه، فإن الجهاف يكون م

  ي  المقدور عليها، و  اأثم بت ك «.

وخلصأ ما  ذق الوق ات التي سقتها يا  ذا، إلو ننني وضررعأ قاعررد  

جديد  في حكم الجهاف اليوم و ي »نفهل الجهرراف اليرروم  ررو اإلمسرراك عررا 

 الجهاف«.

ما ننأ يا  ذا حتو ادبعي عليب نننرري وضررعأ قاعررد  جديررد  فرري حكررم 

 

نن يكون من  ابتبٌ  لي، يتجدبف ويزفاف، ويتعاظم وليتر  يكرون علرو  ن لكأنبما نراف هللا1ل

فكران يهرون، لكرا نن  -علو حدو المصالض الحافث-نيدع ما ي الوون عا المنهج 

لوية بمنهجهرا، ي كون  ذا ا بتب  المتجدف للتعراظم مرا نولئرب الرذيا يزعمرون السرب

، والحيل  فإن  وهللا  علو الج ار! -كما يقال-لهو اليب  ا م ُّ
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رق هللا  سيحان أ ناع ل ما القاعد ، وما الحقيق بوضررع القواعررد أل عيٍّ ق ب

في الدياأ نجعلتني نو جعلأ نوسب نداً هلل، ن  ااقْيأ ربب، وح اأ علررو 

 حسنااب نن اذ ب سد أ!

، والحررق نقررول يررا  ررذا ننررب... كنررأ اررافقاً فرري نقلررب العيررارات  الحقُّ

ح فاً، كما كنررأ والوق ات التي نقلتها ما الكتا ، فلم ازف ح فاً ولم انقخ 

اافقاً في رك  الصوحات التي عزوت إليها نقو اب، لكا ليتب لررم اصرردق 

 ذا الصدق الذع، الكذ   ن د  سررييبً منرر ، ونقرروم قرريبً، نو لعلررب نحاررأ 

بعلم لم يحط ب  نحٌد سواك في الحديث الصررحيض الررذع رواق الثقررات عررا نم 

اررلو هللا عليرر  هللا  كلثوم بنأ عقية با نبي معيط، قالأ: لررم نسررمع رسررول

، ي خوخ في ألرري  ممررا يقررول النرراع كررذ  إ  فرري ثرربث، الحرر  ، وسلم

واإلابح بيا النباع، وحديث ال جل ام نا ، وحديث الم ن   وجها، فهل 

كذبب عليب وعلو كتابي واحد ما  ذق الثبث، نم نن هللا نطلعررب علررو نمرر  

ب ب  فون سواك يا  ذاأ  رابع خصب

ور  ما كتابي، مثل الررذع يقرر ن  قررول ومث ل ب  في نقل  ذق النصوص ميت

ب    { و   وْا الصررب برر  { نو الذع يق ن قول  اعالو: }   ا ْق   لويا  ْيٌل لوْلم ص  هللا: }ف و 

 } ا  ون  ب اِِهْم سرر  ا ارر  ْم عرر  ِذيا   رر  يزيد عليهما. فهبب ق نت قولرر  اعررالو: }الررب

ا ا   وْا م  تبو ا ْعل م  ار   ح  ن ْنت ْم س ك  {، ل يتمب المعنو الم افأ!وقول : }و   ق ول ون 

ولسول نريحب ما عنا  النل  في الكتا ، لتأاي بالعيارات والوق ات 

الموضحة لكبمي الميتس ، الذع ظلمأ نوسب باقتااع  ما  يرر  فهررم و  

د.  اثيُّأ، نو بعْمٍد واقصُّ

ن: لوهللا سيحان  و و ي اطررب 209-208قلأ لننان يا  ذا في اوحة ل

بالجهاف   ي اطيهم ب  ليعجز م عا القيام بحق ، فهو مررا ال اابررات ا مبة 

ف  هللا ن ْوسرراً إِ ب  لررو الش عية الترري ارردخل فرري القاعررد  الكليررة للتكليررفن }   ي ك 

ة القيام بحق الجهاف، لبيا  ا مي  الررذع  ه ا{، فإرا لم يكا في وسع ا مب ْسع  و 

الجرريه، فررإن الجهرراف يصرري  مررا  يعقد رايت ، ويأرن ب ، ويولي نمي اً علررو

ضرريْأ لنع  ة بت كرر ، إ  نن ر  التكاليف  ي  المقدور عليهررا، و  ارر،ثّم ا مررب

ضيأن يا  كانأ راضية في نوسها محيبة لت ك الجهافن اأمل عيار  لإ  إن ر 

 ذا. »وليل عليها إ  نن يلل الجهرراف  حاضرر اً فرري نووسررها، ا قررب اليرروم 

فتستجيب  لندائرر ، واإلثررم  يصرريب  مررا و بق هللا نمرر   الذع يهيّو  هللا نسياب ،
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ا مبة، وجعل مقاليد ا في يدق، وحتو  ذا الذع و بق هللا نم  ا مبة،   يرر،ثبم 

بت ك الجهاف إن كان  سياٍ ، ليل في وسع  ابفيها، و  في طوق  اختيار 

ز عا القيام سييل  ي  ا، فإن ل  مندوحةً عا اإلثم، و  يكلف ب ،  ن  عج

 بحق  واستجب  نسياب ، ألأن  في رلب ألأْن  ا مبة« ا. ر.

فهل ما يقول  ذا الكبم نو مثل ، يقول بسقوط ف يهة الجهافأ حسييب 

 هللا يا  ذا.

ة بترر ك  ل مررا قلترر  نيهرراً: قلررأ نع ننررا: و  عررذر  مرر ا  ا مررب واأمررّ

سواٍ  بينهم، ونن يولّوا الجهاف،فإن ما حق ا مبة عليهم نن يتداعوا إلو نمٍ  

عليهم ا حق منهم بالو ية. ونن   يكون الح ص علو اإلمررار  فرريهم سرريياً 

في بقاِ  يد ا  مبة مبلولة عا الجهاف، إلعبِ  كلمررة هللا فرري ا رض، وبسررط 

 نوور اإلسبم في الشعو ، وإقامة حكم هللا بينهم.

ف يهررة الجهرراف ن: نن ما يقول بتعايل 216-215ثم قلأ  في اوحة ل

في نع وقأ ما ا وقات يسقي نوس  ما سررو  العررذا  مررا يسررقيها، وفرر ق 

واسع جداً بيا ما يقول بتعايررل ف يهررة الجهرراف، وبرريا مررا يقررول: يجررب 

اإلعداف الصررحيض لهررا، ولررو اسررتب ق  ررذا اإلعررداف سررنيا طويلررة،  ن فرري 

ا اسْ  وْا ل ه ْم مب ن ِعدُّ اِط اإلعداف إمتثا ً لقول  اعالو: }و  برر  ا رو مررِ ٍ  و  وب ا قرر  ت ا ْعت ْم مررو

ون ه م  هللا  ْم    ا ْعل مرر  ا ف ونِهررِ ِ يا  مررِ ك ْم و  خرر  د وب عرر  ْدوب هللا و  ِ  عرر  ْيِل ا ْ ِ ي ون  بررِ اْل  

ه ْم{ ]سور  ا نوال:  ية  [، وما ننعم النل  في  ذا النخ، ي   نن  60ي ْعل م 

كررون اإلعررداف علررو امامرر ، يكاف يناق بوجو  اإلمساك عا الجهاف حتررو ي

وقد يكون في اإلعداف ا ك اإلعداف، إر اإلعداف يقصد برر  إر ررا  نعرردا  هللا 

دِخل ال عررب فرري قلرروبهم،  ونعدا  المسلميا وإرا لم يتم علو الوجرر  الررذع يرر 

ق عليهم مهاجعهم، وينوي ال احة وا ستق ار وا مررا عررنهم، فلرريل  وي،رو

{. و اإلعداف المالو ، وإ  فما معن  و قول  اعالو: }ا ْ ِ ي ون 

و ررو إر ررا  -واإلعداف يكون بالوسائل الش عية التي احقق الباية من  

و و نقررل  رر ض مررا ن رر اض الجهرراف، فكيررف ولرريل لرردينا مررا  -ا عدا 

 اإلعداف ما يكوي نن ن فع ناواانا بذك  لوظ إر ا  ا عدا أ

داف   نا: وسررائل  ، نضف إلو  ررذا، نن اإلعررداف اليرروم  يرر ق بررا مل، فإعررْ

ة فرري الحقيقررة والواقررع، وإن واررووا  و  ا  ، ومافا  ، كلُّها بيررد نعرردا  ا مررب
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ة مررا  لررة الحرر  ، الترري  ننوسهم بأنهم نادقاؤنا فييررد م كررل مررا املررب ا  مررب

ة ثمنها ما مالها، الذع   املك  إ  بحوررظ ا رقررام، وكررل قاعررة  ففعأ ا مب

محصررا   - ، نو مرردفع نو  يرر  رلررب سرربح، نو سرريار ،نو فبابررة، نو طررائ 

بالعدف، وال قم، والنوح، والواف، فهل يتصّور عقبً نن ن  ب عدونا بما 

 نملب، و و لفي الحقيقةن ليل ما نملبأ!

ها -وبعد فيا  ذا، نحسيب  بعررد  ررذق الوقرر ات المنقولررة مررا كتررابي بنصررو

 ن: لنفهررل الجهرراف اليرروم217قد ع فأ معنو قولي في ارروحة ل -الح في

ن: لوقررد يكررون مررا 216 ررو اإلمسرراك عررا الجهررافن وقررولي فرري ارروحة ل

 اإلعداف ا ك اإلعدافن و  ن يد.

ولعلب ق نت في فصررل الجهرراف، ننرري ركرر ت الجهرراف بأنواعرر  الثبثررة، 

الجهاف بالدعو  والعلم، والجهرراف بالمررال، والجهرراف بالسرريف، ونننرري ركرر ت 

واق إ ب بررالعجز عنرر ، وننب نيهاً، نن    ي عدل عا النرروح المسررتااح إلررو سرر 

ة فيهمررا إلررو إرن مررا  الجهاف بالعلم والدعو ، والجهاف بالمال،   احتاج ا  مب

 نمي  عامبة، وإن الجهاف بالسيف يحتوع النوعيا ا فنييا.

ة يررا  ررذاأ إراً فأنررا لررم  نليل  ذا الوق  للجهاف  و الذع نجمعأ علي  ا مب

ة في ،  حسييب هللا يا  ذا، بل ننأ الذع ألذرت عن . نخالف عا إ جماح ا  مب

 -نع ننررا-وما نفلع ونألنع ما  مررو برر  ضرربل  قلمررب قولررب: لوجعررل 

المقاال في سييل هللا في العصرر  الحاضرر  متع ضرراً لبهررب هللا وسرر ا ، 

نع المقاال في سييل هللا في العص  -يموت منتح اً حيث يقول: نع ننا » و 

لو  عذا ، رائه لنوس  سهماً مررا  هررب هللا  بق إلو إثم،  اٍف إ -الحاض 

 يجأ ب  في ادرق«ن.

فأقول: يا  ذا، لقد ادقأ وكذبأ معاً، نو ادقأ وضللأ معاً، فاخت  

 نيهما ألئأ، فواحد  منهما كائنةٌ و  بدب. كيفأ

ن ومررا بعررد ا، نمررا ننررب 212نما ننب ادقأ، فويما نقلأ مررا ارروحة ل

التي قيل السا ، الذع طا  لررب  كذبأ نو ضللأ، فذلب يله  ما الساور

نن انزع  منها، فررانل  العيررار  جيررداً اعرر ل منهررا كررذبب نو ضرربلب مرر   

 نخ  . اخت  ما ألئأ!
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: »والجهاف الذع جعل  هللا ما ا سيا  التي اج ع في فلررب قررانون  قلأ 

المدافعة  و من ، وب ، وفي . وقانون المدافعة يقهي بأن الجهرراف   بررد ونن 

 ب  ما إمام عامبة، فإن نرن علو نحو مررا بيبنررا سررابقاً، وإ  فهررو يكون مأروناً 

  ثم  اٍف إلو عذا ، رائه لنوس  سهماً ما  هب هللا يجأ ب  ادرق«.

لعلب يا  ذا اع ل القاعد  النحوية لنو   اع ل   نفرعن التي اقررول: 

»إن الهمي  يعوف إلررو نقرر   مررذكور ظررا   قيلرر «. فررأيا نقرر   مررذكور 

ي العيار  السابقة، يعوف إلي  الهمي : ل ون: في قولي فهو  ثم  رراٍف ظا   ف

إلىعذا ... ال أ نليل  و لإمام عامةنأ فما نيا جئررأ بررأن الهررمي  يعرروف 

إلو المقاال في سييل هللاأ  ل في  ذق العيار  رك  للوظ المقاالأ فلبني عليرر  

 باهلل عليب!!

 نو كذ   ذق المرر  ، بررل نادرع يا  ذا ما نيا ن ايأأ!، ليل ما ضبلٍ 

ما جهٍل وليٍل ما حولب لقول  علي  السبم: »فهو في نار جهررنم يجررأ بهررا 

 ادرق خالداً م لبداً«.

فلما قرر نت قررولي: »يجررأ برر  ارردرق« ألرر ف بررب حولررب القررديم بعيررداً، 

فأو مب نن المقاال في سييل هللا اليوم،  و الم اف ما كبمي، لعلب نفركأ 

ية وحد ا، مارا يصنع التس ح وعدم التثيأ في ااحي . يا  ذا ما  ذق الو 

فأيا ننأ ونيا نناأ! فحسييب هللا وحدق، و  نستعدع عليررب برردعائي  يرر ق، 

نما ننأ فقد استعديأ عليب اليش ، ور ُّ اليش  نقو  ما اليش  مثلي ومثلب 

 يا  ذا إ  مثل قول الشاع :

قاً!  سارت مب بة وس ت مش و

ا ي،كود اس ُّ  عب وعدم التثيُّأ فيب ننب لم اقف عند الوق   الترري الرري وممب

فق   اهمتب  ذق التي نقول فيهررا: »وكمررا نن اعايررل الجهرراف المقرردور علررو 

نسياب  ما إمام عامة م،رٌن بوساف حيا  ا مبة، مذ ٌب  ييها، مذلوها لعرردوو ا، 

ة مهررعف ألرروكتها،  فكذلب نيلولت   إلو  ي  إمام عامررة ملحررٌق الوسرراف با  مررب

  ائد في ف قتها،  ن لكل نمي  ألأناً ي تلف في  عا  ي ق«.

ثم قل لي ب بب يا  ذا نيا المصلحة الشرر عية الترري احققررأ، نو النهررا 

نو النها ستتحقق في المستقيل ما ورا   ررذا الررنمط مررا الجهررافأ  -احققأ 

نظا نن حدسب  ذق المصلحة قد احقق في كابل حيث ارردور رحررو معررارك 
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 بيا ناحا  ال ايات السيعأطاحنة 

نظنب نسيأ يا  ررذا فم جميررل الرر حماأ وننب هللا عررزب وجررلب بالم ارراف 

 لقاالي !!

ولكي   الا يا  ذا نو يلا نمثالب مما يللمون الناع ببي  حق لرر ف 

: »وإن  ظّ ما جا د ما  ي  إرن نميرر  عامررة، فقلررأ  الللمة فإني لم ن  ول ح 

 ، وادقأ نيبت  في ، علو ال ُّ م مما رنينا ما كنا   ن،ثوم ما طابأ س ي ا

نتررائج الجهرراف، المتعرردف ا مرر ا ، الكثيرر  ال ايررات، الم تلررف القيررافات، مررا 

 ألابأ ل  منبا العثانيا«، فهل ما نقول وقلأ سوا أ!

 ،} ب  ف  إِ ب ن ْوسرر  لررب يِيِل هللا    ا ك  نما استشهافك بقول  اعالو: }ف ق ااِْل فِي سرر 

شهاف ميتور، وإليب ما يقول اإلمام نبو جعو  الايرر ع فرري اأويلهررا، فهو است

يقول: »فجا د يا محمد نعدا  هللا ما ن ل الش ك، ب  فرري سررييل هللا، يعنرري 

في فين  الذع أل ع  لب، و و اإلسبم، وقاالهم فيرر  بنوسررب، نع:   يكلوررب 

لررب مررا رلرر  ب، فون هللا فيما ف ض عليب ما جهاف عدوق وعدوك، إ ب ما حمب

ما حمول  ي ك من ، نع إنما اتبيع بما اكتسيت ، فون ما اكتسي   ي ك، وإنما 

 عليب ما ك لوت  فون ما ك لو   ي ك«.

كأنما اقول يا  ذا، إن  ذق ا ية أل عأ حكم وجو  الجهاف علو الو ف 

الواحد،  ن    يتوقف علو نم  إمام عامبة، وكأنب نسيأ قول هللا بعررد  ررذا 

ا ا ية و و: }وح وض الم،منيا علو القتال{، فهو علي  الصررب  الجز  م

والسبم مأمور بالجهاف،  ن   و ال نع الموك   المدبو  ، و و بما علم ا هلل 

منرر  مررا ارردق عزيمررة، منصرروٌر، يررزرح النصرر  فرري قلررو  المرر،منيا 

بالتح يض بصدق العزيمة الذع ن واي ، وبذلب اكون ا  مبة علو  ررذا النحررو 

ما فق   ذق ا ية مندوبة للجهاف. مستنزلة النص  ما ربها عليها، ما ورا  

 إمام لها ايايع ، فا ية حجة عليب   لب، اأمبل.

ثم إني نظنررب يررا  ررذا اعرر ل القاعررد  القائلررة: »خاررا  هللا نييررب  عليرر  

السبم إن لم يكا خصواية ل ، فهو خاا  لألمبة«، فكررل مسررلم م اطررب 

الجهاف   يكون إ  في جماعة، و  ي  خُّ ف ف منهررا بررالتكليف بهذق ا ية، و

ب ، وبإماٍم يأم  بعقد رايت ، وحسيب في فقهب  ررذا يررا  ررذا، نن الجهرراف بررب 

راية واحدٍ ، راحأ ب  ن لول  الهحايا،    الأ انزل فماؤ ا علررو نرض 
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 كابل.

بل نربعة و  نفرع لِم  ل ْم انتلم في اوول المقااليا في نفبانستان، خ

عش  عاماً، فحسب  ما ي فل في ناعم ب في ، وينل  فرري عاويرر ، ويسررعو 

في ر د العافية بيا خببن  والموتررونيا برر ، نن ي ن لررو  للجهرراف والمجا ررديا، 

 والسياسة والسياسييا، ما مكان بعيد.

ننصض لب يا  ررذا نن اقرر ن فصررل الجهرراف، و يرر ق مررا فصررول الكتررا  

ِ ب ب  قلمب، واواررب  برر  لسررانب          بتأمل وإمعان، فإن وج دت  في   ي  ما ا 

عاً،  -ولسول اجدق إن نرفت- ثم إما إن ا علررا علررو المررأل ننررب كنررأ  متسرر و

و بهررا  ماً بسو  نيبتب ألرريئاً جهلترر  ، وإمررا نن اكررون بيننررا ميا لررة، اتبشررب متقحو

سرراعة. عاقية سو  بإا ارك علو باطلب، وإما نن اقول للناع: موعرردنا ال

{ ]سررور  الصررافات:  يررة  ئ ول ون  ْم مبسررْ و  ْم إِنبهرر  قِورر  [، وهللا 24إر يقول هللا: }و 

سائلب و  بد عا الكم ا فت ا ات التي جافت بها ق يحتررب الدعويررة، فأعرردب 

دب  ما ا ن، وانل  مارا ستجيب ربب، يوم   ينوع قلم و  ق طرراع،  لها الع 

يدون موتونون نو  ي  موتررونيا، فاراقررب يررا و  ابميذ و  نعوان، و  م 

 ذا، يوم اقوم الساعة، يومئذ   ينوع نوساً ندامتها لم اكا ندمأ واابررأ مررا 

 قيل.

و ل اأرن لي نن نسألب، إن كنأ اوق   ذا الوق  ما قول  اعالو: }ف ق ااِْل 

{ ]سررور  النسررا :  يررة  ب  لبف  إِ ب ن ْوسرر  يِيِل هللا    ا ك  ذا، فلمررارا   [  رر 84فِي س 

ا  ج إلو واحد ما الثبور، حامبً سبِحبأ نم ننب مررأرون لررب بررأن اكررون 

مررع القواعررد ثررم مررارا اررنعأ يررا  ررذاأ نيهررا الداعيررة المجا ررد، فرري موقررٍف 

 مشهوف،    ال ي ْذك  بلبل  السوفا .

 -نع ننررا-نسررق ط  -ن: ومما قلأ فرري مررذك اب: »وكررذلب الور يرة الثانيرةل

وجررو  التيصرر  فرري واقعهررم، ومع فررة نحرروال النرراع فرري  عررا  المسررلميا

 مانهم، و و ما يسمي  بعض الدعا  اليوم فق  الواقع«. ونقلأ عيارايا ما 

: والثانية: »نا كوا فق  الواقع لتوقهوا الواقع«. ا ولون و ما، 160اوحة ل

ا »نن ما فِْقِ  الواقع نن ادح فق  الواقع ليستحكم عندك فق  الواقع، فتكون م

نعلم الناع ونفقههم بوق  الواقع« ون  هي عا كبمررب السرريو  فرري واررف 

  ذق الجملة.
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عجيب وهللا نم ك يا  ذا، وهللا لكأنما،   ا يد إ ب فتنة، انررزح بهررا إلررو 

نم  لسأ بمبقي  إ  فيها، وكلما نوضعأ في قاعة منهررا بللررم،  ثرر ت ن ب 

دق، و  وهللا يا  ذا ما نحسررنأ ا  ج منها إ  بذنب، ا و ح بها الشياان وح

إ  لشررياانب، و  وهللا مررا كانررأ منررب إ  إسررا  ،   إلرريب  -إن نحسررنأ-

وحدع، بل وإلو ما يشدون عهدك، نما إسا اب لي، فلسررأ  مياليهررا، فكررم 

 م الذيا نناخأ بهم رواحلهررم الهزيلررة، نمررامي، موقررور ً، إفكرراً، وخ افررة، 

و ا عند قدمّي، فتارراي ت وايعثرر ت. فرراهلل و وراً، وظلماً، وعدواناً ونف  

سيحان  يدافع عا الذيا  منرروا، فررإني وهللا ممررا اسرر  م الحسررنة، واسرريئهم 

 .ن1لالسيئة، وهللا سيحان  يدافع عا الذيا  منوا

ؤك ما مثل ما اناوع علي  ادور نولئب ما سو ، لكا  ررل  وإني نب و

ئ نوسب مما قذفتني ب  ما  ي    حقأ!في وسعب ننأ نن اي و

كان هللا في عون قلمب ما سو  ما  نمليأ عليرر ، و  كرران فرري عونررب 

 ننأ ما سو  ما نملو عليب!

ن حكماً قلأ فيرر : 160وبنيأ علو العيارايا اللتيا نقلتهما ما اوحة ل

ف ضاً ما ف وض الكوايات علو علمررا  ا مررة، و رري نن  -نع ننا-»فأبال 

لجررة ن مااهررا ومشرركباها يكررون فيهررا مررا ييصرر  بواقعهررا، وكيويررة معا

رنبة«.  وانح افااها علو ضو  الكتا  والسُّ

فيا  ذا، لقد وهللا جانيأ الصدق، ونخاأك الصوا  في  ذا الذع قلأ، 

رنبة ومررنهج السررلف  وقررد كرران عليررب نن اقررول: »علررو ضررو  الكتررا  والسررُّ

الصالض«، و ل ما منهج السبلف الصالض يا  ررذا الررذيا ارردعي ننررب انتسررب 

م، نن اسّب الناع عدواً ببي  علم، ونن انحلهم كذباً وظلماً ما لم يقولوا، إليه

 ولم ي ا  لهم بيالأ!

ة علرريهم  إن كنأ حاسياً نوسب ننب واحد ما نولئب الذيا مررا حررقو ا مررب

إ   -بما اررنعأ-نن ييصو و ا بواقعها، فيا ضيعة  ذق ا مبة، إر لم ا  فيب 

هم إ  نن يصي وا السمع لما يلقو إلرريهم إن واحداً ما  مار ا، ليل ما حقو 

 

لوية-ننب الصري   ن وإني  حمد هللا1ل  -علرو مرا ي فعرون عقرائ  م بنصر  الردعو  السرب

 اار رفاً  جميبً لي!!!
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 نحسنوا وحسيهم رلب!!

: »وممررا 152يا  ذا انل  مارا كتيأ في اوحة ل ن واأّملرر  جيررداً: قلررأ 

كنا و   لنررا، نعتقررد نن اإليبررال  -والحمد هلل-يستوجب الشك  هلل علينا، نننا 

لمسلميا، عند طوائف المثقويا ا-في نل ية فق  الواقع علو ما اارت إلي  

ويكورري مررا مهيعة للوقأ، مذ ية للجهد، مأكلة للوائد  الم اجا  ما العلم، 

فق  الواقع مررا ييصررو   بالحاجررات والهرر ورات والحرروافث، الترري او ضررها 

الحيا ، بأسيابها وفواعيها علررو ا مررة، إر لرريل يحسررا بالرردعا  العلمرراِ  نن 

وا  رانهم عا سماح ما يلقو إليهم ما س،ا ت، يستنيو   بها السررائلون  يصمُّ

عما يدور حول  ذق الحاجات، واله ورات والحوافث، وفيما يحرريط بهررا، 

ويتصل بح كتها، ونسرريا  نشرروئها، والبايررات الترري نحرردثأ نو كانررأ مررا 

نجلها حيا  الناع. كرري يكررون جرروا  كررل واقعررة لحاجررٍة، نو لهرر ور ، نو 

ل الشرر عي الررذع   لحافثررة، م،سسرراً علررو النلرر  العقلرري، المسرردبف بالرردلي

، وإما بعموم استد ٍل، ونمررا بررنخٍّ ياررابق الواقررع  ي او ، إما بقياع جليو

 المشاب  لها حيا وقوعها، وط وو ا نوب ً«.

نسررألب هللا يررا  ررذا  ررل مررا يكتررب  ررذا يلبرري ف يهررة مررا فرر ائض 

 الكواياتأ!

إن كنأ لم اق ن ا ونادرت حكمب الذع نادرت فتلررب مصرريية، وإن 

 اها وحكمأ، فالمصيية نعلم.كنأ ق ن

ولو ننبب نخذت ما  ذق الوق   عيار  واحد  لما  لبأ بب قرردمب. و رري: 

إر ليل يحسا بالدعا  العلماِ  نن يصمبوا  رانهم عا سماح ما يلقو إليهم ما 

سررر،ا ت، يسرررتنيو  بهرررا السرررائلون عمرررا يررردور حرررول  رررذق الحاجرررات 

التيصرر  بررالواقع علررو حرردو  واله ورات، والحوافث الرر « فوقرر  الواقررع نو

ل،  اعيي ك حٌق لأل مبة علو علمائها، و ذا ما نقول ، نيُّها الوقي  الداعية الميجب

ولو ننب ق نت قولي: »الجوا  الم،سل علو النل  العقلي المسدف بالرردليل 

 الش عي، الذع   ي او « لما فعلأ  فعلتب التي ف علأ يا  ذا.

ن: »فكيررف إن اجتمررع إلررو  ررذا 161ومثلها نيهرراً قررولي فرري ارروحة ل

نا، ثم ما يكون مررا  النل  العقلي. الوق  اليصي  باييعة الب النواميل والسُّ

ح ص ارراحب  ررذا الوقرر  علررو و ن ا حررداث الجاريررة فرري  فرراق الحيررا  
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 اإلنسانية وواقعها وفق  ذق النواميل«أ

 ومثلها نيهاً قولي: »فيجب علو الداعية المسلم نن يكون علررو مع فررة

فقيقة يلمُّ بها بكل ما يدور فوق ا رض، والداعيررة المسررلم لرريل فرري حاجررة 

إلو ا ستزاف  ما المع فة بعيداً عا فائ   الوحي، فوي كتا  هللا وسنبة نيي  

البنررا  كررل البنررا  عررا كررل مررا سرروا ما مررا المع فررة  الو هللا علي  وسلم

ونسيابها، وحيا يتج ف الداعية المسررلم بصرردق و ئرر  للرردعو ، وبررإخبص 

للعمل بها، يزفاف مع فة وفقهرراً بررالواقع، ويشررتد ح ارر  علررو مع فررة نيت  

ا خيار وا ثار التي نزل بها الوحي، فيكون فقرر  بررالواقع، بقرردر مررا ينتهرري 

 إلي  علم  ما الب ا ثار وا خيار«.

ولعلي لو استوفيأ الوصل كامبً في  ذا المقال ما ناابأ القناعة مررا 

مصرر اً علررو نن امهرري فرري خائررب، نوسررب ب اررأ ننررأ واقعترر  إن كنررأ 

ت عا عم  رضي هللا عن : ال جوح عا الياطررل  ونرك ك بالمقالة التي ن ثِ  

خي  ما التمافع في ، نو ال جوح إلو الحق خي  مررا التمررافع فرري الياطررل، 

 ووهللا يا  ذا لئا لم ا جع عما قلأ فأنأ ميال ظالم. وحسييب هللا.

ا ذا نلصررقتها برري وبكتررابي إر اقررول: ن: وف ية ن خ   يالور يرة الثالثرةل

اق بالعمررل السياسرري اإلسرربمي علررو إطبقرر ،  »وكذلب نبال الم،لف ما سمب

ونم  بوجو  ارر ك الحكررام علررو اخررتبل منررا جهم ومررا ي يرردون، وعرردم 

منررا عتهم فرري ألرري ، وعرردم مشرراركتهم فرري نمرر  وقررال: نع ننررا بررالح ل 

ومررا هلل هلل كلمررة حكيمررة الواحد، »نحسب نن مقولة: فح ما لقيصرر  لقيصرر  

»العمل السياسي فرري عصرر نا ونحررا  -نع ننا-اصلض لزماننا« وقال نيهاً: 

نعرردق مررا المحلررورات الشرر عية، يورر ض علررو العلمررا  والرردعا  التحررذي  

 من «.

يا  ذا، مسلكب في التقاط الكلمات في مذك اب ما كتابي واحد، »فويل 

ما قيل  ذق الكلمة ومررا بعررد ا،  للمصليا« »  اق بوا الصب «، فهبب ق نت

 فت لخ إلو حكم  ي  الحكم الذع رفعأ ب  عقي ابأ!

ما  كذا يكون الداعية، و  طالب العلم، نن يو ل في ضبل خائ  ما 

  ي  ورح و  فق ، و  فليل مييا!! بل و  ينيبي نن يكون!!

: »وإرا كان لنا نن نجتهد في  ذا ا مرر  ونحررا   نرردعي ارروا   -قلأ 
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وبعد ع ضنا السلوك السياسي ع ضاً وافينا ب  نموراً   اقررع إ   -جتهافناا

في فائ   المحلورات، فإننا ن   نن العمل السياسرري للمسررلم،   ينيبرري نن 

يجاو  فائرر   التصررور النلرر ع المحررض، فررإن جرراو ق فررإلو التعييرر  عنرر  

اً بالكلمة الواعية، التي اصور كررل مررا يتصررل بالسررلوك السياسرري، اصرروي 

واقعياً، ينيي  عررا ارردق التصررور، ويهررع اإلنسرران المسررلم نمررام حقررائق 

مسلمة، اوهي ب  إلررو النجررا  بوكرر ق وعقيدارر ، وفينرر  وبدنرر ، وييعرردق عررا 

مها  الوتا، وايارااها الجامحة، الترري نحاطررأ بأرضررنا مررا كررل جهااهررا، 

ومألت  فاقنا كلهررا، ومررا كرراف ينجررو منهررا إ  كررل رع لررب رألرريد، والنرراجي 

  جو بنجاا  نجا   خ يا«.ي

في  خيرر  ورألررد إن  -ون جو نن يكون االحاً -واجتهافنا في  ذا ا م  

 ن اي  في المسائل ا اية: -ألا  هللا

العمررل السياسرري اإلسرربمي جررزٌ  مررا النلررام اإلسرربمي العررام،    -1

 يجو  إ وال ، و  إسقاط  ما حسا  العمل اإلسبمي.

ق مررا المحلررورات -العمررل السياسرري فرري عصرر نا  -2 ونحررا نعرردُّ

يو ض علو العلما  والرردعا ، التحررذي  منرر ، لمررا بيبنررا مررا قيررل،  -الش عية

وعلي ، فإن ا ك  للقائميا علي  نولو ما نن ينافسررهم فيرر    يرر  م وخشررية 

وا ب ، والتحذي  من  بد اً يجنب العامليا اإلسبمييا كثي اً ما  ما نن يهارُّ

قررٍة، ا خاا  التي نلررمب بهررا الرر  ذيا خررالاوا العمررل السياسرري فرري نحيرراٍن متو و

 و  قوا في لجت ، ون  قوا معهم  ي  م.

فاً، بل يجررب التحررذي   -3 التحذي  ما العمل السياسي ليل احذي اً مج ب

مع بيان المحاري  الش عية التي ا الط العمل السياسي، والمحلورات التي 

ل بقائرر ، ومررا نوضررض اأسل عليها، وأليد  يكل  ما نجررل فيمومترر ، وطررو

 -مصررافم  اررول العقيررد   حات في  ذق المحلورات ننرر  بمجموعرر الواض

 وف وح الش يعة.

العمررل السياسرري جررزٌ    يتجررزن مررا عمليررة واسررعة ضرر مة، إرا  -4

اً سررهبً مررا يليث العمل السياسي نن يصيض  مررّ  نجحأ ا مبة في احقيقها  

ة فرري احقيقهررا  ا()تأمَّل هذه العبارة جيداً يا هذذذ مومها  ومررا لررم اررنجض ا مررب

فسييقو العمل السياسي في نفنو فرجات ا  تمام، ر م الدعاو  الع يهة 
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التي االقها حناج  السياسييا والمحت فيا، والصاعديا الجدف فرري سررلبمها، 

والم،منيا بسلييااها الكثي  ، وإيجابيااها القليلة، وما ألررا  فلينلرر  لييصرر  

 الواقع.

ة اقوم علو انقية العقيررد  واصررويتها، وانشررئتهم علررو نسرراع  ذق العملي

ما ا حكررام الشرر عية، وا فا  اإلسرربمية، وفررق مررا ورثنرراق عررا القرر ون 

 الثبثة الموهلة ا ولو.

يا  ذا...  ل ما اإلنصال نن اقتاع كلمة فح مررا لقيصرر  لقيصرر  ومررا 

ها را يررةً   هلل هلل، وابمض عينيب عا كل  ذق الوق ات والجمل، التي اجعل

معنو لها و  موهوم للولها، كما اقول الع  : لا بأ يررداكن و ل  ن مب لرربن 

بن و يرر  رلررب ممررا فرج علررو لسرران العرر  ، ون سرري  معنرراق  و لثكلتررب ن مررُّ

ا ول، كان خي اً لب يا  ذا نن اعلوم م يديب الع بيررة،   نن اعلومهررم الاعررا 

مررا  -ربما-مسلميا، ثم احذر م والتااول وا ستاالة في حمو نع اض ال

 ق ا   كتابي.

برر  علررو م يررديب  نلقيررأوإن كنررأ   اع فرر ،  أ يا  ذا  ل اع ل  ذا

وااياعب ليتعلموا ب ، ومنب، كيف ياعنون علو إخرروانهم، وكيررف يليوسررون 

ة، نو لعلررب سررننأ لهررم سررنبة  علرريهم، وكيررف   ي عررون فرريهم إ ب و  رمرر 

بويهم، يا هللا إن لب فرري رنيتهاحسنة، فااروا بها ف ح اً  نها ما ألي هم وم   

 كل ألي  مما خلقأ وقدرت حكمة.

ن قولي: »لكا  ررذا   يعنرري احقيررق 197ويا  ذا. اقتاعأ ما اوحة ل

 موعوف هللا سيحان  لها«.

ثررم اقتاعررأ عيررار  نخرر   بعررد نربعررة نسررا  مررا الصرروحة نوسررها، 

قيررام مثررل  ررذا الحكررم   وضممتها إليها ونو مأ ننها متممة لها، و رري: »ف

 يبي  ما واقع ا  مبة أليئاً يذك «.

لمارا ن ولأ يا  ذا نربعة نسا  كاملةأ  ل  ذا ما نمانة العلم، وخلررق 

اً نو  اإلسبم نن او م القررار   نو السررامع مررا يوقعرر  فرري عرر ض مسررلم ظنررب

 كبماًأ

لررذع لقد كان ح يباً بب يا  ررذا نن اسرروق الوقرر   كاملررة. وإليررب الجررز  ا
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 ن ولت .

ة علررو كلمررة سررواٍ  بينهررا، بالتوحيررد  : »وما لررم اتحقررق وحررد  ا مررب قلأ 

ْل الهنررات     -الحق، والحكم الواحد، الذع   ي تلف علي ، و  في ، ولم ا ز 

الناألررئة مررا الجهررل، واستصرربار الشررأِن،  -مررا برريا نفرر اف الو قررة الناجيررة

 ع ا مبة أليئاً«.والامع، فقيام مثل  ذا الحكم   يبيو  ما واق

: »وبهذا يله  جلياً للذيا يأخذون علو السبلوييا عرردم األررتبالهم  ثم قلأ 

بالعمل السياسي، لمارا يك ق السبلويون  ذا العمل. فاليون ألاسع بيررنهم وبرريا 

 .ن1لالدائييا السعي في العمل السياسي ألاسع جداً«

ف كبمرري  ررذا يا  ذا. نلم يكا ما نمانررة العلررم، وخلررق اإلسرربم نن اررور

كلب أ لئب يتو م الناع ادق ما اقول، ويكون منهم نصوةٌ لم ا ِ ف ا ننأ لي 

 يا  ذاأ

 ن  حسييب هللا وحدق.

ن: 180-179ويزيد ما سقت   ننا ما كبمي وضوحاً قولي في ارروحة ل

»وإن  كرران   برردب مررا م الاررة العمررل السياسرري، فاليقرردر الررذع او ضرر  

يرريض المحلررورات، والهرر ور  اقرردر بقرردر ا، اله ور ، إر اله ورات ا

نع -و  يجو  مجاو اها بأكث  منها، وا مبة كلها علو مثل  ذا، و  نقررول 

فح ما لقيص  لقيص  وما هلل هلل، ولكا نقول: بررأن لكررل نجررٍل كتابرراً،  -حينئذٍ 

ل ألرريئاً قيررل نوانرر  عوقررب بح مانرر ،  وا مور م  ونة بأوقااها، وما اعجررب

ْبِ ق«.وما نحسا الي  د  في نم ق ناا  نجحاً في ف 

فهل مثل  ذا القول يقرروم فلرريبً لررب يررا  ررذا علررو الاعررا علرريب بسرروقي 

 عيار  فح ما لقيص  لقيص ، وما هلل هللأ!

ولعلب قائبً يقول، نو لعلب معت ضاً يعت ض، و ل  ذق قواعد ألرر عية، 

 حتو   يعدل اإلنسان عنها بالتعامل مع السلوك السياسيأ

قول جواباً علو رلب: إن  ذا  و الا يق ا ما الذع يق ن في  المسررلم فأ

ور   وْا نرر  العاقل اليصي  النهاية المأمولة ما قول  اعررالو: }ي ِ يررد ون  ن ن ي ْاوِئرر 

 

 ا سو  الوهم، وفساف ال نع، وأل وف الحكمة!نن يسلُّمنا م ن نسأل هللا1ل
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{ ]سررور  التوبررة:  ون  افِ   ِ ق  اْلك  ل ْو ك  ق  و  ب و هللا إِ ب ن ن ي تِمب ن ور 
ي أْ اِ ِهْم و  هللا بِأ ْفو 

 [.32 ية 

وما ناا  المسلمون ما  ذا الوعررد اإللهرري إ  نقلرر ، نمررا  ررو فرر ت   

ريب في ، يشهد لذلب الحديث الذع نخ ج  مسلم و يرر ق: »  يررذ ب الليررل 

والنهار حتو اعيد البت والعزب ، فقالأ عائشة: يا رسول، إن كنأ  ظررا 

س ول    بِاْله د   و   و حيا ننزل هللا، }  و  البِذع ن ْرس ل  ر  لرر  ق  ع  قو لِي ْلهررِ   ِفيررِا اْلحرر 

، قررال ننرر  سرريكون مررا رلررب مررا  { إن رلب اام  ْشِ ك ون  ِ ق  اْلم  ل ْو ك  لوِ  و  يِا ك  الدو

ألا  هللا، ثم ييعث هللا ريحاً طيوية، فتوفبو كّل ما كان فرري قليرر  حيررة خرر فل 

 ما إيمان، فييقو ما   خي  في ، في جعون إلو فيا  بائهم«.

ن، ومررا 179اً بررب يررا  ررذا نن اقرر ن  ررذق الجمررل مررا ارروحة لكان ح ي

 بعد ا، لتع ل ما اعني: فح ما لقيص  لقيص  وما هلل هلل، الذع نثبمتني ب .

عب يررا  ررذا، وواقعررأ إثمرراً نألرراقب لرر   لقد ن ا ب عا الحررق وهللا اسرر ُّ

اإلعجا   بالنول، وا اوبب عا الصوا   ما ب إياعب بسررو  اللررا. لمررارا 

 ذاأ! ن ني علو المررنهج الررذع ارردبعي ننررب عليرر أ إراً، فمررارا نبقيررأ  ذا يا 

 لألعدا  ا لِدبا أ

ومثل الذع حكمأ ب  عليب بإي افع: فح ما لقيص  لقيصرر  ومررا هلل هلل، 

: »نفهل الجهاف اليوم  و اإلمساك عررا الجهرراف«،  كان حكمب نيهاً إر قلأ 

لويا   ْيٌل لوْلم ص  ب   {.م   نخ   نرك ك بر: }ف و  ب وْا الصب  { و }   ا ْق  

ن: وكان مما قلأ  يا  ذا:  ذا إلو خلا ، وا ييا  في الور يرة ال ابعرةل

نمور كثي   ما نمور العقيد ، كافعائ  ننب نمبة اإلسرربم اليرروم:   املررب مررا 

ة ومقاليررد ا  -نع ننررا-نم  ررا ألرريئاً، حيررث يقررول  بررالنبخ: »إن مقاليررد ا مررب

 دع نعدائها، و  املب لنوسها معهم نوعاً و  ض اً«.اارت نلو ني

ووهللا يا  ذا، نني  رجو هللا اافقاً نن نكررون م ائرراً فرري قررولي  ررذا، 

لكا  ات ب  انب إن كنأ املب ننأ ما ا م  الذع نعني  بقولي:   املررب 

 ما نم  ا أليئاً.

ة نن يررأكلوا، ويشرر بوا، وي ليسرروا، نعم: ننب املب ويملب كل نف اف ا مررب

ويتزوجوا ويشيدوا القصور والييوت، ويقتنوا ا ثاث وال يا  والسيارات، 

ويمشوا في ا سواق وي فع الرريعض مررنهم نارروااهم فرروق نعررواف المنرراب ، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 277 

 ملحقان جديدان وفوائد علمية وضوابط منهجية 

. ن1لبالسّب والشتم، وااهام نوايا العياف، والحكم علو ما في سرر ائ  الصرردور

ر مررأرون فيرر ، وحتو  ررذا الررذع املررب يررا  ررذا نن اصررنع    يكررون إ  بقررد

نحسيب معرري فرري  ررذا. وإ  فمررا ننررأأ ونيررا ننررأأ وكيررف ننررأ مررا فقرر  

 الواقعأ!

ولعلب مما يعجيب يا  ذا، واا   ل  كثي اً، وا   ننب اإلسبم حقق برر  

نجحاً ظا  اً في ببف الب  ، حيا اذك  فرري نوسررب نن الح كررة اإلسرربمية 

حدو اعيي  القابعيا في الررب علو -انمو في الب اليبف، وامتد ف وعها، واجد 

ية   اجد ا في ببف المسررلميا ننوسررهم، و ررذا يعنرري نن الح كررة  -اليبف ح  و

احميها ا نلمة التي احمي  -علو حدو اعيي  فبسوة الب الح كة-اإلسبمية 

 ح ية الشعو  القاطنة في الب اليبف.

بيررا ولعلررب اررذك  جيررداً يررا  ررذا ويررذك  معرري مبيرريا المسررلميا، الي

والاامات التي امعا ننلمة الحكم في نوروبا ونم يكا في إنزالها بالشعو  

 اإلسبمية في كل نرجا  ا رض.

احمو باسررم -فهل اصدق يا  ذا. نن الح كة اإلسبمية في ببف الب   

الح ية، والمسلمون في كررل نقاررار ا رض يسررامون باسررم الح يررة نوسررها 

 علو يديها نو بها سو  العذا أ

 مبل جيوداً يا  ذا ما نعني..اأ

ثم وننأ م،لف في العقيد  و ي  ا،  ل مررا ارروا  العقررل نن اقررول: 

» ذا إلو خلا  وا ييا  في نمور كثي   ما نمررور العقيررد ، لعلررب قهرريأ 

معهررم  -نع ا مبة-عليب بهذا الحكم الجائ  الواسد ما قولي: و  املب لنوسها 

 نوعاً و  ض اً«.

ٌل إن كنأ قهيأ عل يررْ يب بحكمب الجررائ  بقررولي  ررذا، فررأرك ك بررر: }ف و 

ب   {، فرروهللا الررذع جعررل لررب عينرريا، ولسرراناً  وْا الصررب برر  { و }   ا ْق   لويا  لوْلم ص 

 وألوتيا ما  ديأ إلو سبمة النجديا.
 

قة المه   في  ذا اليا ، ما   ظل في حقيقٍة لدعواق ننر : لعلرو مرنهج 1ل ن ولعل الحذ 

رنبةن، فيقول قائلهم:  ذا خييث،  ذا مقنوع نفباٌك،  ذا ي ْله  ما   ي ْياا،  الكتا  والسُّ

 إلو  ي  رلب مما يشيهها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 278 

  رري السبلروريبرة 

ن، 179ونناألدك هللا يا  ذا  ل فهمررأ قررولي الررذع نقلترر  مررا ارروحة ل

بيا الديا والدولة اار نمرر اً مقهررياً   و و: »رلكم نن ا نوصام السياسي 

م فب ل ... ال «. لتحكم ب  ننني نقول بكو  جميع الحكام، حسييب هللا يا  ذا، 

 وهللا ما ننصوأ و  نايأ، بل ظلمأ ونخاأت.

ن وحتو اوحة 127لو ننب ق نت فصل: التكوي  وقواعدق ما اوحة ل

 ة  ذق.ن، جيدنً وفهمأ ما ق نت لما قلأ قولتب ا فك146ل

ن: وبنررا  علررو رلررب فيمررا اقرردم، فررإن نحررداً مررا 132قلأ فرري ارروحة ل

ة اكوي اً إعتقافياً إ ب بص يض مررا  السبلوييا لم يج و  علو اكوي  نحٍد ما ا  مب

يكوو ، وليل يحتمل اأويبً اررارفاً، يحمرري المواررول، بواررف الكورر  نو 

اال الثبثة إلررو  يررات الللم، نو الوسق ما الكو  اليواح لونألي   بهذق ا و

سررور  المائررد ن رلكررم نن اكويرر  المسررلم الررذع يناررق بالشررهافايا لرريل 

ت دلو  با م السهل،  ن  إن سلم المكوّ  ما الكو  اليواح لسررقوط الرردليل المسررْ

اررلو هللا سييو    و بالكو ، لقولرر   -بكس  الوا -ب  علو كو ق. فإن المكوو  

 با  بها نحد ما«.: »نيُّما رجٍل قال  خي  يا كاف  فقد علي  وسلم

وما  نا كان حقاً علررو العررالم نن يتحرر ب  نألررد التحرر ع، ونن يسررتييا 

ا م  ما كل جواني ، فإن وجد ما يسع  بص ل الكو ، بما يكورر  ظررا  اً، 

حيا   يجد بداً ما القول بكو   ذا نو راك. وليل يجررد مررا يعنيرر  -وإ  قال 

لكو ، عّما ثيررأ لرر  بأنرر  بالتأويل الق يب نو اليعيد علو ا ل الواف با

كاف  بقول نو بوعل، و  يكوي فرري رلررب ارر يض اللوررظ، إ  نن يكررون اللوررظ 

ح ب  ظا   اللوظ.   ي  محتمل إ ب لما ا ب

و ل الحكام يا  ذا إ ب ما نف اف ا مبة، فهل  ذا الكرربم يسررتثني الحكررام 

ةأ ااررق هللا يررا نم ننهم فاخلون بهذا الحكم الذع حكمأ  ب  ننا فرري نفرر اف ا  مررب

  ذا.

و  بأع نن اق ن نيهاً ما قلت  في الحكررام بررذوااهم، قلررأ: و ررل مررا   

يحكم بما ننزل هللا، و و موقا بقليرر  نن مررا ننررزل هللا ممررا   يحكررم  ررو برر  

بررل   سررييل - م  ما،  و خي  ونفهل مما يحكم ب  ما  ي  مررا ننررزل هللا 

مثررل مررا واررف هللا برر  ن ررل  يسررتوع  ررو ومررا كرران علررو -إلو المواضررلة

الكتا ، الذيا قهو هللا سيحان  بكو  م لجحرروف م وإنكررار م بأقررلب اوكيرر ، 
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 .ن1لا فض المساوا  بيا اإلثنيا

ن  حسييب هللا يا  ذا،   نفرع ما عبقة الب الجملة التي اقتاعتها مررا 

فصل كامل و رري: رلكررم نن ا نوصررام السياسرري... الرر ، بحكمررب علرريب بهررا 

ي نكوو  جميع الحكام، ولذا فإني   نر  إباحة العمررل السياسرري«، كيررف »إن

 فهمأ  ذا يا  ذاأ!.

ٌب منرر  نن  إن واحداً ينلو  للمئات بل لأللول مررا الشرريا  المسررلم، عيررْ

يكون مثل  ذا الحكم، بتلررب ا فلررة، والمقتاوررات الميتسرر  . ولررو  نننرري   

بمررب نو قررل بحملررب إلررو   لأ نحسا اللّا بررب، لقلررأ لررب: إنررب اقصررد لك

إرايترري!!! إع وهللا إرايترري، وإ  فمررا معنررو قولررب ننرري   نر  مشرر وعية 

العمل السياسي  ن جميع الحكام كورراٌرأ! نلسررأ اعرر ل سرريب نررزول قولرر  

} ب ه ْم ف إِنبه ْم ظ الِم ون  ذو ل ْيِهْم ن ْو ي ع  ْيٌ  ن ْو ي ت و   ع   اعالو: }ل ْيل  ل ب  ِما  ا  ْمِ  أل 

 [أ 128]سور   ل عم ان:  ية 

إن كنررأ   اعرر ل، فعررد إلررو نع كتررا  مررا كتررب التوسرري ، لررتعلم نن 

ال سول علي  السبم،   يعلم أليئاً ما البيب إ  بإعبم هللا ل ، وإ  لما كان 

 ل  نن يدعو علو ما كان في علم هللا نن  سي،ما، ويحسا إيمان أ

ة الكي   فرري مررذك اب يررا  ررذا ن: ونخي اً اأاي الالور يرة ال امسرةل اامب

لوية  رق مررا السررب حيث اقول: » ذا إلو نمور منك   عليمة، جعلأ مررا ارروب

قافيانية جديد ، نو اوفية مستحدثة، ليسأ لياع السبلوية  وراً وبهتانرراً، نو 

 ثعلييةً ماك  ، نو بيعاً للديا بالدنيا، نو وقوعاً في فتنة عميا «.

داً امرروت، ثررم ايعررث ثررم اقررف برريا يرردع هللا حسررييب هللا يررا  ررذا، و  رر  

للحسا ، فمررارا سررتجيب ربررب و ررو و  برردب سررائلب فرري  ررذا لاإلارردارات 

الثورية الدينية التجديديةن،  ل ستقول ل : »ننا لم نقاع بما قلأ، بررل سررقأ 

 ذق ا واال متعاطوة بح ل العاف لنون، وا كأ لصاحب كتررا   رري 

عاً، نم اقررول لرر  السبلويبة نن يت يب  منها م ا ألا «، نم اقول ل  نني كنأ متس و

 

مب 1ل ت  يحتاج مني إلو  ياف  بيان وإيهاح، واايان علي  ما كل ن وموضوح التكوي  ب  

جواني ، لذا فإنوي رنيأ نن نرفع  ما الكتا  بالكلية،  جعلر  فري رسرالة خاارة؛ 

 ، نلحقها بالكتا  مستقيبً.إن ألا  هللا
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 نني س ت ما وراِ  أليااني يهديني سييل الهبلأ

نسألب هللا يا  ذا ن  فللتني علو موضع واحررد فرري كتررابي يصرردقب فرري 

 جزٍ  ابيٍ  ما ف ية طابأ لب بقيحها، وحلأ لب بعلقمها.

نيررأ  ررذق ناعلم يا  ذا ننررب كأنمررا بسرراأ ارروحة قليرري برريا يررديب، ور

ة  ا واال كلبهررا م موقررة عليهررا، واتيعتهررا مررا بعررد لتجررد  مررا ورائهررا نيررب

 نسو ت لب عا وجهها، واحدثأ لب بلسانها، ونسمعتب  ذق ا واال.

لكأنما وننأ اهع  ذق الصوات  ختار منها ما نألا  لنوسي، قد ع فأ 

ننأ إلرريب ما اختخ هللا نوس  بعلم ! لا نعجل إليب بهذق التهمة، كما عجلأ 

إر المسلم مررأمور نن يكررون  -بحسا نية نو بسوئها-بتهمتب اللالمة السوفا  

حسا اللا بإخوان  المسلميا، ونن   يكون قاسااً مع الكو   والمش كيا، 

و  ن قررْ      ِدل وْا  رر  ِدل وْا اعررْ و ن  ب ا عررْ لرر  ْوٍم ع  ن ان  قرر  نبك ْم أل  كما نم  هللا، }و    ي ْجِ م 

 [.8 { ]سور  المائد :  ية لِلتبْقو  

ا ب إلو هللا، فوهللا لقد نبليأ  مع الشياان ببً  حسناً فرري كررل مررا كتيررأ 

في مذك اب ومقالب، ونمعنأ فيب بللم وبهٍأ وسو  ظررا، بررب خررول مررا 

 هللا، و  اقدي  لسو  عاقية.

و  نفعو عليب فأقول: ننهل هللا بنانب. وف س ل قلمررب، وبرريبض مرردافك. 

سأل  سيحان  نن يجزيب بوهل  إن نحسنأ ونايأ فيما كتيررأ، ونن ولكا ن

يكافِئ ب بعدل  إن نسأت وظلمأ فيما كتيأ، و  نحيلب في رلب إ  إليب، و  

نِكل ب في س ي اب إ  إلو علمب، وموعدنا الساعة يا  ررذا، وهللا يهرردع مررا 

 يشا  إلو ا اط مستقيم.
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 الثاني الملحق

 اضحـةن غيـر ناِصَحـة رسالة

 

وففت ننوي نكررون قررد حيسررأ   ررذق ال سررالة، ونضررم اها فرري ارردرع، 

اع  للقافمررات  -ول ببمررا نسرريت -وضممتها إلو سائ  ما نكتي  ون خوي  عا النررب

ما ا يبام، احتساباً هلل، وكوكوةً لللٍم يواقع  ااحينا م ب  ن خرر  ، نو يحرردوث 

وإن كنأ  علو ث يجِ حقٍّ نبلج    -ئا ب  نوس ، ما إمبِ  نبي م  ب !! علي  اللبعا

ذ  منهررا ارراحي ها  دافع إ  إن نجررا   إليرر  جهررٌل، نو  رروً ، نو ارايرراٌ ، ا  ررِ يرر 

رريعةً، يستيق بها ما نوحو ب  إلي ، في حطو نرً  علو كا ل ما ن كب  بررأن 

لِم في  ما قيل  خي اً، حتو إرا لمعأ بارقةٌ ما فتنٍة فاجيٍة، نوررث فيهررا مررا  ع 

ّججها نرواٌح ما  كررأ إ  بارايررا !! روع و  طهرر  ت - ، فصارت فتناً ا ، 

ٍة،  ررذق -و  ن قِيررْأ إ  بجهررٍل! فررانل   إ  بهرروى ب كيررف يكررون  نمرر   نمررب ب بررو

لررو   -ا رواح ااباي  با هٍ  ما  وً ، ونقاٍ  ما جهٍل، و كاٍ  ما ارايا أ

يكوررُّ ، و  فهررل  علررم  ما بلبني ننب ال جررل لررم يجررد مررا نوسرر  وا ح  اقررو 

ل  إفكرراً  ق، فأايع ميناً ميناً، ووارر  دُّ حيٍة يص  ي فع ، و  وفا   لِقدامِة عهٍد وا 

 بإفٍب، ونربو بهتاً علو بهٍأ.

 -و  برردب -و  نفرع كيف يوّك  ااحينا  ذا حيا يصنع رلب كلّ ، و ررو 

ملرري لللررالم يحوظ قول النبيي ا ك م الوات هللا وسرربم  عليرر : »إنب هللا لي

 حتو إرا نخذق لم يولت «.

ْم  ٍ  -المسكيا-لكاب عذرق  ناا  بينها حلباً ما السُّمعة  -ننب  يجد ما   

ْدوق و رر ورق، وانسرري   ررذا الحررديث الررذع يحوررظ، - ملا   ً، ي زيررد مررا عرر 

د ق بسرروِ  ظنررو ، و   ا ِب واإلعنات، فب  ررو ارر  فتْذ ب ب  ن ْوس   مذا ب  الع 

-وِ  فهم ، و   و ادق بسوِ  نلرر ق مررا عاقيررة نمرر ق، فقررد  و ادق بس

{. -وهللا ون  اا  ت علو ما قال هللا فيهم: }ق تِل  اْل   ب  احتلب حوبةً ع زب

د  علررو علرريم  و  نفرع إن كان ااحي نا نااق نيررأ نبرري سررويان حرريا وفرر 

-، فلم ي سعو  لسان  الو هللا علي  وسلمال وم، وجعل يسأل  عا رسول هللا 
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سررول هللا و و العدوُّ الجا   -اررلو هللا عليرر  وسررلمليُّ المسررتكي   اليررا ض  ر 

، م افررة نن لماررلو هللا عليرر  وسرر بكلمٍة واحدٍ  ياعا  بها علررو رسررول هللا 

الداعيررة -ا كتب علي  ِكذبةً، اشيع  عن  في الع  ، فهب وسررعب يررا ارراحينا 

إلررو  -كمررا ارردبعي -وننأ ارردعو-ا مثل! والمنلو  ا ف م! والكااب ا رفع! 

ان، حرريا كرران علررو فيررا  بائرر  ونجرردافق ما وسع نبررا سرروي-هللا علو بصي ٍ  

 م افة نن ا كتب علي  ِكْذبةأ

: »إنبمررا بعثررأ الو هللا علي  وسلملو فقهأ يا ااِحينا قول رسول هللا 

اً احررأ جنرراح نبرري سررويان  م االض  ا خبق«، لتمنبيأ نن اكررون ماويررب  امو

رضي هللا عن  قيل نن ي ْسلم، لعلها كانأ ادركب ندامةٌ انوعب في النباع، لررو 

اررلو هللا عليرر  نبررو سررويان قيررل نن ينررال ألرر ل اررحية رسررول هللا  قهو

 !!وسلم

دُّ نوسررب مررثبً  ، نو ا عرر  دُّ فلمارا كلب  ذا يا ااحينا الذع اصنع، وننررأ ا عرر 

اعد  فيرر  فخرران اإلرجررا  العلمرراني،  اع، فرري  مرراٍن اصررب ي حتررذ  فرري النررب

وااا يأ في  كواِرق  ا حوال، وجاألأ في  ادور  حواضِا ا ثامأ! نمررا 

و و نفنررو حقرروق المسررلم علررو ن  مسررلم لرر    يع فرر . -اً لنا عليب كان حقب 

طأ في جنِب واحررٍد -فكيف بما يع ف أ  نن اكون منب ندامةٌ اجزُّ بها ما ف ب

ْدماً إ   ، لم يكا من  بينكمررا قررِ ما إخوانب المسلميا، وا يدع ل  بها اوا   وفٍّ

كان واجيرراً علررو  اوااٌل موكوٌ  علو ب وٍر، يزكو بأنواع الق ون ا ولو،

، فإن وجرردق  كلو واحٍد منكما نن يزفاف علي  ح ااً، ونن يتوقبدق اياح مسا  

ك  ما قد  سالماً حمد هللا علي ، ونكوأ علي  قلي ، وإن وجدق علو  ي  رلب افبار 

أ   رلررب الوسرراف، حتررو    نشررِ يكون انتاب  ما فساٍف، في ْقصي عن  ا سرريا   الم 

نقّ  ببئمٍة، فلم  لم يكا منب  ذا يا  ذاأ  اكون ما حجٍة ظا   ٍ  علي ، ا ْثني ع 

نب    ساٌر سيلحق ب لو أل بأ  ما كأع النبدامة علررو نمررٍ  نوكررأْت ألرر   ل كان خ 

يررداك!! نم كرران ااررام اب منررب سررينتقخ  مررا  رر وٍر وكيررٍ ، نرقررد ما فيررب 

وار مررا  ألياان ب، بما سيقول عنب م  يدوك الم لصررون، حرريا ييرردو لهررم عرر 

راف  قلمب علو اوحاِت لالو قانن!!! نو انولأ ما لسانب في رلب الذع 

ب لررم  يت  ميناً لحوار مع ا ليانين!!! لم استاع في  إ  نن اكون نافماً ننررب سمب

اكتب، نو لم اقل ما قيل كلب ما ا يد عني!!! فاست  ْجت   ما ادرك، فرري 

تها ي اعتب يوم اً مررع نورر  قررافاهم قرردماك  ي  ورح، ناسياً وثيقتب التي فببج 
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إلو أل  انيع، ونرسلتهم بها مجتمعيا إلو ببداف، كأنبمررا  رري بيعررة امشرري 

 في النباع علو استحيا  نو وجلأ!!!

قرر   إلررو سرر ي اي -يا  ذا: ويكأنوي ب نسب  ما سهم ظلم نبيأ إ  نن ا و وو

ا فرري ا خرر  ، ونرجررو نن -وفيني نيا وإمررب ا فرري الرردُّ اكررون  م فوخةٌ ب !! إمررب

ا  ولو، فعذا   الدنيا ن ون ما عذا  ا خ  ، ولسنا ممبا يحيون إلخوانهم 

المسلميا نن يعذببوا في النبار، و  وهللا نن ينالهم سوٌ  في     نفنو ما رلررب 

{ ]سور  اليق  :  ية  ل ون  ا ا ْعم  مب افٍِل ع  ا هللا بِب  م   [.74بكثي ، ولكا: }و 

ب ظررالم، فررب يشررق عيررب نن اثررو          ونرجررو نن اكررون قررد ع فررأ  ن نررب

إلررو رألرردك، وارر،و  إلررو ورائررب، لتيصرر  كررم كنررأ ظالمرراً بمررا نسررلوأ         

ما إمعاٍن في إراية مرر،ما، نارر رت عليهررا ابتررداً ، مررا  يرر  مللمررة لررب      

اق، وكررأني بررب علررو ر كررٍ              -نو  كررذا نظررا-عنرردق، اثررأر منرر  بإرايتررب إيررب

ا           مرررا قولررر  اعرررا ِ  مررر  يرررْ اِت بِب  ْ،ِمنررر  اْلم  ْ،ِمنِيا  و  ْ،ر ون  اْلمررر  ِذيا  يررر  الرررب لو: }و 

يِيناً{ ]سور  ا حزا :  ية  إِْثرماً مُّ رل روْا ب ْهت رانرراً و  ري روْا ف رق رِد اْحت م   [.58اْكت س 

و ررل اعلررم نيهررذا ال جررل ننب إرايتررب جرراو ت العيررد الهررعيف لننرران، 

يها ال سرروفا   إلررو خررارج ا رض الترري ننررأ فيهررا، حاملررة فرري وامتدت سررح 

نجوافها  ابً، اسباقط متسعو اً علو نلسنة ما يحسب ننبب ا ْصد ق  النباع في 

كلو ما اقول، ويكوون عقولهم  مب ق ا   كتا  قلأ في  قو ً،  ي  راعيا إ ب 

ياً و  رمبة في نع اض إخواٍن لهم، ااياعاً لشي هم، واقتررداً  بإ مررامهم، واأسررو

رنبةل!!!ن وفرريهم السررلف الصررالض ل!!!ن  بمرر بّيهم علررو منهرراج الكتررا  والسررُّ

ونخبق الق ون الثبثة الموهلة ل!!!ن إع وهللا،  كذا يقول  رر،   فيررب نو 

 يعتقدون!.

ويلب يا  ذا نيا ننأ ما رنب، نفنو بهررٍأ فيرر ،   اايقرر  العصررية  مررا 

 نبعاضرر  كلُّهررا إلررو خرر ٍص مايرروحٍ فرري ال جال اإلألدا ، فكيف ب  ضالعةٌ 

ا  بنسرريان  ف  ببرر وٍر و  رر  ، ور رر  ، وافترر   البرريب ارردرك، التحررف الويررل 

أ  بهررا علررو نوسررب إر نوفعتهررا  ن نررْ بسرر ور -ا خرر  !! فررد ح  ثِقلرر   بررأو اٍر م 

ة  -منهررا وبهررا-ادور الكثي يا، فكنأ بهررا إمررامهم،  رردوا  -وريا  فرري لجررب

نيا اعوع بأعااي   مك وبٍة م أ نمررامهم الرردُّ ا فوت خيٍ  كان، ثمب إرا مررا اثنررب

بقدو ا المحت ق، ونطمار ا اليالية، ط بوا، فصوقوا لها ورقصوا علو ننبام 
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 .ن1لاثنوي قدو ا المحت ق

أ بوحشررة المعصررية، و ثرر ت نن  ب، وقررد ننِسررْ ويلب! مارا سررتقول ل بررو

 ابهرري منهررا علررو ا ضو با ث  ِ  العمياِ ، وا ت بها ط يد  الااعررة،  

استحيا ، وا   فهبً عليهررا فرري نوسررب لزيررف الكي يررا ، ومهرريأ علررو 

وجهب   الوع علو ندامٍة، اقاع بها علو ألياانب است سررال  فرري اسررويل  

اً لرر ، رائيرراً فرري  ررواق  لب ما   يجمل و  يحسا إ  في عيا مررا يكررون وافب

ناق! جاق، وفي ا ْسويل  م   ر 

ب، فإلو متو، وننأ ننأ وق د نقلعأ  عا ألي  مررا عيوفيررة اسررمب ل بررو

نب ما فررزح  ار  عا نمٍ  في  طاعةٌ ا جو بها رحمت ، وا،مو ننِوأ ن ْوس ب ا مب

د  الشياان   الهول ا كي أ! ن  ما نضيعب يا  ذا، وما نضلب سعي ب، وما نْسع 

 

 بب!!

ونقول مثل رلب  ض ابب مما ق ضررأ جلرروفم ا طمرراح الزائوررة فرري 

لوييا ألرروائب ا  رروا  الشام و رت بيا ظه انرري السررب مص  وفي كل بلد اكوب

 والِكْي  المقيأ.

ب  -وهللا-   لأ   اع ونن ا عيررد  ق ا ارر  نرجررو نن اعلررا  اوبتررب علررو النررب

كتابي: ل ي السبلويبةن، لعلب هللا يوتض عليررب، واوهمرر  فهمرراً حسررناً، كمررا يوهررم 

 ن ل اللسان الع بي ع بيبتهم!!

ب  علررو العلررم - ك نيهذا ال جل، ننرر    يجمررل بواحررٍد مثلررب ون ركو  ي ْحسرر 

نن ي ْ وو علي  أليٌ  ما جمال الع بيررة فرري نلواظهررا، وا اكييهررا،  -والعلما 

وف  ت ح وفهررا وكلمااهررا، وإ  فليصررمأ امتثررا ً لقولرر  عليرر  الصررب  

 !!والسبم: »ما كان يْ،ما باهلل واليوم ا خ  فليقل خي اً نو ليصمأ«

 

ن ولكأنما اار الذع وقع في  ااحينا  ذا،  و المنهج الرذع يسري  فير  وعلير  كثير  1ل

لوية اليرروم، القرابعيا مررا ورا  جلروف م البليلررة المسرمنة بكسررب مرا نفعيررا  السرب 

 المحاب  والورق، و ذا نمٌ  لم يعد خافياً حتو علو ا طوال والسُّذج.
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ننررأ راضرري ، بررل وحرر يٌخ عليرر ، وطاليرر   فرري -وكان حسيب ما إثم 

قهم  -ملانو  ، وادبقب ب  النباع، الذيا اجمعهررم اله ْيعررة ، واورر و ما نوقعت  فِيب

حٍ.  الصب خة ، و رنأ  نوسب بوعلب وإيبا م بعيٍب ألائِا، وجهٍل متس و

ة، ور يررأ  ا يحرر  ايرر  ث فرري حلقومررب عررا بيد ننبب نمعنأ  في سررِ اِفك اإلر 

إراية نخ  ، فوجداها واقوةٌ علو ط ف ، في كلمة كنررأ  نلقيت هررا فرري مررْ،ام  

لويبة «  ، وكان حلُّب في فهِمها  و حلبب فرري فهررم كتررابي » رري السررب إسبميٍّ

ب قرر نت  دت منرر  بعررد فعررواك ننررب فذ يأ  ا ليّد ما وحي إفكب، نكثرر  ممررا ليررب

ن قسم نني  ي  حانررٍث -حديث  قسمأ يميناً، كتابي! ولو  ننب اللاب نكذ   ال

 ننبب ما ق نت كتابي و  م ب  واحد ! -فيها

ام فتنررة  وليل  ذا فقط، بل نو مررأ سررامعيب، ننب  ررذق الكلمررة كانررأ نيررب

ْاأ بالجمع بيا سو  فهمررب للكتررا ، وبرريا سرر يمة ادليسررب  ال ليج، وخ  

 علو النباع في كلمتي الب، وحسييب هللا!!!

ا نن يكررون الكررذبا  واحررداً نن يك اباً نمٌ  قد يقيررل! نمررب ون مسلم عامي  كذب

 !! يقال في النباع: إنب  فاعيررة، ولررو وقررف عنررد الكررذ  لقسررناق علررو العرراميو

ا نن يكررون  ررذا الداعيررة، كررذباباً، مدلوسرراً،  وقلنا:   حول و  قوب  إ  باهلل، نمررب

ضرراً الجهررب  علررو م افعرراً، مليوسرراً، ح يصرراً علررو نر  ال مسررلميا، مح و

استياحة نع اض إخوانهم، مب ياً بهم الل لمة، فأظا نيهذا الداعيررة ا ف ررم، 

 ننب  ذا عيٌب! نليل  ذا احيحأ!أ و  ن يد! وحسييب هللا.

ونظنُّب يررا عزيزنررا احوررظ قررول ال سررول عليرر  الصررب  والسرربم: »مررا 

 ية في عين «. حدكم ي   القذا  في عيا نخي ، و  ي   ال ش

ق، بسررهِم و ررٍ  مررا سررألأ عتابرراً، مررا  ن ذا: نيهررذا ال جررل ال امرري  يرر  

نخبق السبلف واوااهم، وحسا انائعهم، الذيا كتيأ وخايأ، و   لأ 

 اكتب وا اب عنهمأ!

ااق هللا، وخذ حذرك ما نوسب، وانض  ثو   الكي  والب ور عا عقلب 

  خدبك للناع، ونْسيِْأ قليررب وقلمب، و  امه في ا رض م حاً، و  اصعو 

هلل بااعت ، وارك  فائماً ننبب مع وض علو هللا يوم الحسا  فمارا ننأ قائٌل 

ل  وننأ قافٌم إلي  بتلب ا و ار الثوقال، التي قوي أ منكياك علررو حملهرراأ!!! 

ما كيٍ  ننأ حاِسي   نافِع ب يوم القررو - ي  ناظٍ  إلو اوبة عاجلٍة في فنياك 
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، و  راجٍ رحمةً مررا هللا فرري  خ اررب، احيِسررب عررا -يوم  الهول ا كي  -هللا

 ح و جهنبم، وانجيب ما سوِ  انيعب.

والسببم علو ما اابيع الهد ، واسررتقام علررو نمرر  هللا، ورضرري حكمرر  

 طائعاً، منيياً إلي  في  ي  عوجٍ.
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